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ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ:

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﻛﻨﻢ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ

مدیرکل یونسکو
به همدان
میآید
ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﻥﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺖ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﻞ
ﺍﺧﻴﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﻴﻦ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻋﺎﻟﻰ ﺑــﻮﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ8ﺧﻮﺑﻰ
ﺷــﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﺍﻯ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺧﻴﻞ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴﻨﻴﻢ ،ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ
ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ
ﺁﺳﻴﺐ ﺯﺍﻳﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.
ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ 120 :ﺭﻭﺯ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ 2ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺷــﻜﻞ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻋﻤﻞ ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ
ﺭﺍ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.
ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ،ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ:
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﺴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ
ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﺗﺌﻮﺭﻯ ﺍﺳــﺖ .ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﻛﻢ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺼﻮﻥﺳﺎﺯﻯ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﭼــﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣــﺪﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
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■ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ :ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺭﺩ
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ویژه سالگرد آیت ا ...مدنی

ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼﺕ ﺳﺎﻳﺒﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻰ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻣﻰﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻔﺘﺢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺗﻤﺮﻳﻨﻰ ،ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ
ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ  7ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺷﻬﻴﺪﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ
ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﺣﻤﻼﺕ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺣﻤﻼﺕ ﺳﺎﻳﺒﺮﻯ
ﮔﻔﺖ :ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺧﻄﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ
ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖﺭﺳﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ
روزنامه
نیازمندیهای
ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ :ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻰ
ﺍﺳﺖ.
ﺷﻬﻴﺪﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﻞ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  30ﺳﺎﻋﺖ 143
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ  40ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﻴﻞ ﺑﺮﻕ  154ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ 24
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭﺻﻞ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  95ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﻣﻼﻳﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎ
ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺭﮔﻰ ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 10
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺷــﻬﻴﺪﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ  120ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺩ ﺷــﺪﻳﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ
ﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻯ ﻣﺴﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.
ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﺍﻳﺤﺎﺩ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺻﻨﻌﺖ
ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔــﻰ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼﺕ ﺳــﺎﻳﺒﺮﻯ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻳﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴــﻨﻴﻢ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ،ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺗﻤﺮﻳﻨﻰ ،ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷــﻤﺎﻝ ﻭ
ﻏﺮﺏ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ  7ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ،ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻗﻢ،
ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻭ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
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ﻭﺍژﮔﻮﻧﻰ ﻭ ﺩﻭ ﺗﻜﻪ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ
ﺟﺎﺩﻩباﻣﻼﻳﺮ -
ﺩﺭ
ﻫﻤﺪﺍﻥ که قنبر
همان خاکی
روز اول
ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﻼﻳﺮ ﮔﻔﺖ :ﻃﻰ
ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ساختند

فصل مدرسه در راه است

رئیس شورا ماند

ا
با مروز
4
ض
م
ی
مه

ﻣﺎﺩﺳﺘـﺎﻥ

ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  125ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻥ ،ﻭﺍژﮔﻮﻧﻰ
از من و تو سمت باب القبله
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤــﻮﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻼﻳﺮ
ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ .نوکر ساختندﺣﺴــﻴﻦ ﺭﻭﺳــﺘﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻃﻼﻉ ﺳــﺮﻳﻌ ًﺎ
« ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﻤﺎﻟﻮﻧﺪ
ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ
ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭﺭﺍﺩ ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻧﻴــﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ
ﻭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ﮔﻔــﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻧﺸــﻴﻦ
ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻣﺠﻠﺴﻰﻫﺎ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻼﻳﺮ  -ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﻴﭻ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﻫﺎﻯ ﺟﺎﺩﻩ ﻭﺍژﮔﻮﻧﻰ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺗﻴﺮ ﺑﺮﻕ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﻫــﺎﻯ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺟﺎﺩﻩ ﺩﻭ ﺑﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺳﺎﺕ.
ﺩﻳﺪﺍﺭﻫــﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳــﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻄــﺮﺡ ﻛﺮﺩﻥ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻭ ﺗﻴﻜﻪ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺷﺪﻩ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻮﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ
ﻭ ﻫﻨﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺳــﺮﻳﻊ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺎﻧﻰ
ﺍﺯ ﻛﻤﺒــﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﺎ
ﻧﺪﻳﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ،ﻧﺒﻮﺩ ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻼﻳﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
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ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫﻴﺄﺕ ﻫﺎﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ
ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻛﻼﺱ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﭙﺴﻮﻝ
ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ
ﻫﻨﮕﺎﻡروز
یادداشت
ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ
ﻫﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ
ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷــﺎﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ
ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ
بلند و
ﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
مستدامﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ،
ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ
سایهﻧﻜﺎﺕ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻭ
ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻭ
ﺩﺭﺳــﻰ
ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ
ﺳــﺎﻻﻧﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﻛﻠﻴﺪ
ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ
ﻣﻠﻰ
ﺑﺎﺭ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
ﺑﺮﺍﻯ
ﻭ
ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻗﻴﺎﻡ
ﻣﺮﺩﻡ،
ﻋﻠﻴﻪ
ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻯ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ
سابق!ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺯ
ﺳﻔﻴﺮﻯ
ﺍﻳﺎﻡ
ﺍﻳﻦ
ﺩﺭ
ﺷﺪﻩ
ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ:
استانداران
80ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻛﺘﺐ ﺍﺳﺖ.
ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ 3 ،ﭘﺮﻭژﻩ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ
ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻣﺬﻫﺒﻰ
ﺷﺎﻫﺪقدیم
هرچند در
مستدام»
«سایه تان
ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻫﻴﺄﺕ ﻫﺎﻯ -۱
ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻴﺴــﺖ
ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ،ﺍﺣﻴﺎء
ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﺻﺎﻟﺤــﻰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ
ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ.
دعایی پر کاربرد بود و جمله دعایی «ظل
ﻭ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ،ﻋﻤﻼ ﺩﺭ ،ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺳــﺪ ﮔﺮﻳﻦ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻣﻴﺪﺍﺷﺖ
ﻣﺬﻫﺒﻰ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺭ
ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ
ﻭﻯ ﺑﻪ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴــﻪ
ﺍﻣﺎﻛﻦاما با
می شد
ﺁﺗﺶاستفاده
ﺍﻳﻤﻨﻰزیاد
مســتدام»
عالی
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺩﺍﺭﺗﻰ 85ﺷــﻬﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻭ
ﻳﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺳﻬﻢ
طبیعتا ﺁﻧﻬﺎ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥوﻭ ﺍﻋﺰﺍﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ
آنکهﺁﺗﺶ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻃﺮﻳﻖگرمتر شده
کرهﺍﺯزمین
هوای
اجناس یک
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥیاﺑﻪشاید
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩیک احتمال و
ﻫﺎﻯاین فقط
ﺣﻤﺎﻳﺖکه
داشته باشدﻭ در حالی
ﻏﻴﺮﺍﻩ،قبل
امیدتر از
ﻗﺪﻭﺳﻰ ،هربار نا
مغازهها را یکی پس از دیگری پشت سر میگذراند و
درمانده
ﺍﺳﺖ.
مستأصل وﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ
کمتریﺳﺎﻝ
ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺩﻭ
ﻃﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷــﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
است.ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﻭ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ
بهترﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺍﻳﻤﻨﻰ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
همهﺍﻣﺎﻛﻦ
یک آرزو باشد زیرا ﺑﻪ
بودن
ﻛﻨﺘﺮﻝسایه
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ در
صنف در قیمت مقرر و مشخص خاصی به بازار وارد و عرضه میشود.
تهای
سرافکنده به سراغ مغازه بعدی میرود ،در دلش خدا خدا میکند که ای کاش مغازه بعدی قیم 
ﺍﺳﺖ.
ﺷﺪﻩ
ﺍﺭﻣﻐﺎﻧﺪﺍﺩﻩ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺭﺩﻳﻒ
ﺑﺎ
ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﭘــﺮﻭژﻩ
5
ﺍﺧﻴﺮ
ﻧﻴﻢ
ﻭ
ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﺷــﻬﻴﺪ ﺣﻘﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻥ
ﺍﺳﺖ.
ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ،
ﺁﺗﺶ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﻧﺼﺐ
ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺟﺪﻳﺪ
ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺠﻮﺯ
6
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ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻣﺠــﻮﺯ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻏﺬ ﺭﺍ ﭘﻨﺞ
ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻫﻞ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺗﻴﺮﺍژ ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ)ﺷــﻴﺦ
ﻛﺎﻏﺬ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ ﺗﻼﺵ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪﻯ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪﻯ( ﻛﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﻫﻴﻢ.
ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺷﺒﺴــﺘﺎﻥ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎﺩ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥﭘﻴﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻢ
ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﺭﺷــﺎﺩ ﺑــﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ
ﻫﻤﺪﺍﻥﭘﻴــﺎﻡ ﻭ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧــﻪ ﭘﻴﺎﻡﺭﺳــﺎﻧﻪ ﻫﻤــﺪﺍﻥ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺍﻯ ﺑــﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳــﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳــﺪﻯ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧــﻪ
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ
ﻭ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﻫــﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻡ ،ﻭﻋــﺪﻩ
ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ
ﺩﺍﺩ؛ ﺩﺭ ﺩﻭﻣــﺎﻩ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺑــﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻯ ﺑﻬﺎﻯ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ
ﺷــﺪﻩ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑــﻰ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺷــﺪ
ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗــﺎ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ
ﺍﻯ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻘﺪﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺎﺯ
ﺍﺳﺖ ،ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ
ﺑﺘﻮﺍﻧــﺪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﻛﺎﻏــﺬ ﻣــﻮﺭﺩ ﻧﻴــﺎﺯ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﮕﻴﺮﻧــﺪ.
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﺩ
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﻭﻳﺘﺮﻳﻨﻰ ﻗــﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺑﺤﺚ
ﻣــﺮﺩﻡ ﻗﻢ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺩﺭ ﺩﻳــﺪﺍﺭ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ
ﻭ ﺟﺪﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﺷــﻬﺮ ﺭﻳﺸــﻪﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،
ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﺜــﺎﺭ ﻭ ﺍﺯ
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺧﻮﺩﮔﺬﺷــﺘﻰ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﻛﻨﻢ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐ ﺁﻥ ﻣﻰ ﺩﺭﺧﺸﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ
ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺑﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ
ﻭ ﺿــﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘــﻼﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺮ
ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﭘﺮﺗﻼﺵ ﻭ ﭘﺮ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺍﺳﺖ،
ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ،ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ
ﻭ ﺻﺎﺣﺒــﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ،ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻛﻪ ﺑﺪﻻﻳﻠــﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻰﺗﻮﺟﻬــﻰ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ
ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﺧﺖ ﻛﻮچ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﻣﻠﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻻﺭﻳﺠﺎﻧــﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛــﺮﺩ :ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺷــﺮﺍﻳﻂ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔــﺖ :ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ) (99ﻭ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﺎﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ
ﺑﻮﺩﺟﻪ  98ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻧﺒــﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﻣﻴﺪﺑﺨﺸﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ :ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺧﺬﻑ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ
ﻓﻌﺎﻝ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ ﺑﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺷﺪ
ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻜﻨﺪ.
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻰ
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻰ ﻣﻴــﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ
ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻏﻴﺮﺣﺮﻓــﻪ ﺍﻯ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺁﻥ ﺩﺍﻣﻦ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 97
ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮﻯ ،ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻛﺎﻏﺬ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﻯ
ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﻝ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻰ
ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﺩﺭ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﻭﻡ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﻤﻰ ﻛﺎﻏﺬ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  97ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ.
ﻧﻬﺎﻭﻧــﺪ ﺷﺎﻳﺴــﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺏ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  97ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺣﺬﻑ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﺯ ﻟﻴﺴــﺖ
ﺍﺳﺖ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺑﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺣﺴﻦ ﺑﻬﺮﺍﻡﻧﻴﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺪ.
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ  98ﻛﺎﻏــﺬ  ،ﻛﺘﺎﺏ ﻭ
ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﺸــﻤﻮﻝ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ ،
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  52ﺷــﺶ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ؛400ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺎﻏﺬ
ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺳﺘﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮﻯ

مدیریت شهری در مسیر گذشته

«گردان»

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺧﺒﺮ

عزاداری روزعاشورا درهمدان/عكس :مهدی کلوندی

ﺁﻳﻴــﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻤﺮﻳﻨﻰ ،ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺸــﮕﺎﻧﻪ
ﻛﺸــﻮﺭ ) ﻏﺮﺏ ﻭ ﺷــﻤﺎﻝ( ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ
ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ
ﻫﻤﺪﺍﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﺍﻟﺒﺮﺯ ،ﻣﺮﻛــﺰﻯ ،ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻗﻢ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ
ﺑﺮﻕ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
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هنگکنگ
نخستین قربانی
رسمی تیم «
 14ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ  1398ﺷﻤﺎﺭﻩ 3563
ویلموتس»

ارشاد همدان ،میداندار توسعه فرهنگی استان شود

پایان انتظار 14ساله
شدن مادستان
برای جهانی
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻻﺯﻡ

ﺧﺒﺮ
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The Message
Of Madestan's History & Civilization & Culture2

madestan@hamedanpayam.com

چهارشـــنبه  20شـــهریورماه  11 1398محـــرم  11 1441ســـپتامبر 2019
ســال شــانزدهم شــماره  12 3566صفحــه روزنامــه  +نیازمندیهــا +ویــژه نامــه  2000تومــان

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼﺕ ﺳﺎﻳﺒﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ

خبر

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻬﻤﻴﻪ  300ﻧﻔﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺭﻭﻳﺸﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﮔﻞ ﺁﺭﺍﻯ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ
ﭼﻨﺎﺭ ﺳﻔﻠﻰ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺣﻀﺮﺕ
ﺍﻣﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ

خبر
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ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ  300ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺯﺍﻳﻰ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﭼﻨﺎﺭ ﺳﻔﻠﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﺑﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﺩﺭﻭﻳﺸــﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺮﻛﺖ ﺑﻪ
نکند ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ
تغییرﮔﺬﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ
اروپاﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ
پایان ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺮﺍﻯ
ﮔﺮﺩﺵ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ به نقطه
ﺳــﻨﺘﻰ ،ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ
میرسیم
ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﻳﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻰ ﻭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ
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ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳــﺪﺁﺑﺎﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩ  81ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﻣﺼﺮﻑ،
ذخیره
کامل
آمادگی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ  5ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻋﻀﻮ
حجم ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
شهرداریﺿﺮﻭﺭﺕ
استانﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ
سدهای ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﺍﻳﺎﺭﻯ
برای
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﺎ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﮔﻞ ﺁﺭﺍﻯ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﭼﻨﺎﺭ ﺳــﻔﻠﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺩﺍﻧﺴــﺖ
اجرای «
میلیون
به ﻭ91
طرح
ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝﺯﺍﻳﻰ  10ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ  300ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ
استقبال از مهر»
مترمکعب رسید
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰﻫﺎ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ.

ﭘﻴﺎﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ،ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﺩﺳﺘﺎﻥ

ورزش

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩ ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ

ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻬﻤﻴﻪ  300ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩ
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حجم ذخیره سدهای استان به  91میلیون
مترمکعب رسید
مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای همــدان حجــم ذخیــره ســدهای اســتان را 91
میلیــون مترمکعــب اعــام کــرد و گفــت :مشــکلی در تامیــن آب شــرب اســتان همــدان
وجــود نــدارد ولــی رعایــت الگــوی مصــرف بایــد در اولویــت قــرار گیــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای همــدان ،منصــور ســتوده اظهــار
داشــت :از ابتــدای ســال آبــی  98تاکنــون  607میلیمتــر بــارش بــرف و بــاران در
ســطح اســتان همــدان رخ داده کــه خوشــبختانه وضعیــت ذخایــر آبــی همــدان بــا ایــن

بارشهــا بهبــود یافتــه اســت.
وی افــزود :ســال آبــی جــاری  607میلیمتــر بارندگــی در ســطح اســتان همــدان رخ
داد کــه ایــن رقــم ســال گذشــته  389میلیمتــر و در متوســط بلندمــدت  345میلیمتــر
بــوده و بارشهــای امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  56درصــد و
نســبت بــه بلندمــدت  76درصــد افزایــش داشــت.
ستوده با اعالم اینکه سد اکباتان همدان ذخیره خوبی را نسبت به سال گذشته داشته است،
تصریح کرد :حجم سد اکباتان در حال حاضر به  26میلیون و  150هزار مترمکعب کاهش
یافته و این در حالی است که سد اکباتان همدان در ابتدای سالجاری سرریز کرده بود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای همــدان بــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر ورودی

ســد ســرابی تویســرکان صفــر اســت ،گفــت :ســد ســرابی تویســرکان  7میلیــون و 820
هــزار مترمکعــب حجــم ذخیــره دارد کــه  85درصــد پــر مــی باشــد.
ســتوده افزود :سد کالن مالیر نیز اکنون به میزان  43میلیون و  20هزار متر مکعب ذخیره
آب دارد که در حال حاضر به میزان  96درصد از حجم مخزن را تشکیل می دهد.
وی ادامــه داد :ســد شــنجور رزن نیــز بــا حجــم  4ميليــون  510هــزار متــر مکعــب ،بــه
میــزان  87درصــد حجــم آن پــر شــده اســت .
ســتوده در پایــان بــه ســد نعمــت آبــاد اســدآباد اشــاره کــرد و گفــت :حجــم ذخیــره
ایــن ســد در حــال حاضــر  3ميليــون متــر مکعــب اســت کــه  64درصــد از آن پــر
مــی باشــد.

khabar@hamedanpayam.com

مدیریت شهری در مسیر گذشته

«گردان» رئیس شورا ماند

يادداشت روز

سایه بلند و مستدام استانداران سابق!
« -۱ســایه تان مســتدام» هرچند در قدیم دعایی پر کاربرد بود
و جمله دعایی «ظل عالی مســتدام» زیاد استفاده می شد اما با آنکه
هوای کره زمین گرمتر شــده و طبیعتا در ســایه بودن بهتر اســت،
ماندن در گرما به زیر سایه برخی رفتن ،می ارزد و ارزشمنتر است!
البته به شــرط آنکه انتخابی در کار باشد و حق انتخاب به رسمیت
شناخته شود.
 -۲برعکس این حالت نیز متصور است یعنی فردی عالقه مند نباشد
سایه خود را از جغرافیایی و سر افرادی کم کند و همچنان این سایه
حتی پس از رفتن وی از آن جغرافیا مستدام باشد و طبیعت را دچار
چند سایگی کند!
 -۳جغرافیا و آب و هوای اســتان همدان به گونه ای دلچسب است
که هر کس در آن صاحب ســایه شد عالقه ای به برداشتن این سایه
ندارد شاید هم به لطف دعای مردم واقعا سایه او مستدام شده است!
در این میان برخی استانداران سابق از دسته ای هستند که پیوند سایه
ای آنها با همدان گویا ناگسستنی است.
 -۴اســتاندار اســبقی در هر تعطیالت به همدان می آید تا سیاست
استان را تنظیم کند .دیگری بر اقتصاد استان سایه سنگین انداخته و با
یک اتاق ،اقتصاد و بازرگانی استان را به حاشیه برده است .آن یکی
برای انتخابات لیســت می بندد و آدمهای خود را ردیف می کند و
این آخری با مدیران منصوب خود حکم می راند تا آنچنان که گفته
می شود ،اجازه مدیریت کامل به استاندار فعلی ندهد.
به راستی دلیل این همه عالقه به همدان را می توان عالقه به خدمت
دانست؟!
 -۵همدان برای استانداران ،ســکوی پرتاب بوده و از طرفی برای
آنها یادآور دوران خوش مدیریت ارشــد با بله قربان گوهای بسیار
در اطراف خود بوده است.
دورانی خوش که همه چیز مهیا بوده و امر  ،امر ملوکانه آنها بوده و
در مواقعی هم این امرها برای توســعه استان حیات بخش و محرک
بوده است.
اما ازاین صدارت ها ،همدان اگر بهره ای هم برده اســت نباید سایه
بلند استانداران پس از رفتن آنها ،استان را دچار چندگانگی مدیریتی
و استاندار فعلی را فردی تحت تاثیر و زیر سایه آنها معرفی کند.
 -۶پیش بینی می شد که استاندار فعلی حداقل زیر سایه دو استاندار
که با آنها به عنوان فرماندار و معاون سیاســی کار کرده قرار بگیرد،
هر چنــد در تعارف نیز خود این بحث را تایید کرده اســت اما در
عمل نیز ســایه این دو استاندار ســابق به خصوص استاندار آخر بر
وی ســنگینی می کند و گویا وی تصمیمی بر خالف میل وی نمی
تواند اتخاذ کند.
این موضوع در دو اقدام استاندار به خوبی نمایانتر شده و آن ناتوانی
وی در تغییر دو مدیر خوزســتانی منصوب شده از سوی نیکبخت،
تاکنون بوده است.
شاهرخی ،با آنکه در محافل سیاســی از حمید رضا یاری به عنوان
مدیر جدید ســرمایه گذاری اســتانداری یاد می شد و مدیر فعلی
حتی با دوســتان و همکاران خود خداحافظی هم کرده بود اما گویا
با تماس نیکبخت عقب نشست تا درک زیر سایه بودن برای فعاالن
سیاسی آسانتر شود.
همچنین شــاهرخی در اوج زمانی که در محافل مطبوعاتی و رسانه
ای بحــث تغییر مدیر کل روابط عمومی اســتانداری مطرح بود ،در
نشســت خبری از وی حمایت کرد که این حمایت نیز گویا به دلیل
تماس نیکبخت بوده است.
موضــوع زمانی قابل تامل می شــود که بدانیم حضــور فرد مورد
حمایت شاهرخی در این سمت و انتقال یک شبه و پر سر و صدای
وی از آموزش و پرورش به وزارت کشــور و استانداری همدان در
میان غفلت نهادهای نظارتی به دلیل آنچه همشهری بودن با همسر
نیکبخت خوانده می شــود ،بوده و در واقع شاهرخی از مهره اصلی
نیکبخت حمایت کرده که این اقدام از یک فرد سیاسی با مشخصات
شاهرخی و حمایت از مهره استانداری که گویا می خواهد استاندار
فعلی را با کنترل روابط عمومی وی در دست داشته باشد ،بعید است
اما انجام شده است.
 -۷شــاهرخی اگر می خواهد مســتقل و جدا از اســتانداران سابق
کارنامه ای داشته باشد ،باید نشان دهد که خود سایه دارد و نیازی به
سایه استانداران سابق بر سر خود ندارد و با این اقدام استان را نیز از
ســر سایه استاندارانی که خدمت خود را کرده اند و اکنون باید فضا
را برای خدمت استاندار فعلی فراهم کنند ،برهاند.
شاهرخی می تواند با تغییر دو مدیر منصوب توسط نیکبخت که ذکر
آنها آمد و آوردن نیروهای نزدیک به خود ثابت کند زیر ســایه هیچ
کس نیست و توصیه پذیری از هیچ کس ندارد البته وی می تواند به
خاطر این یادداشــت در اصطالح لج کرده و تغییری ایجاد نکند اما
باید بداند که با رســانه ای شدن این موضوع از امروز مدیریت این
دو نفر در اســتانداری نافی اقتدار و استقالل شاهرخی است که می
خواهد به عنوان اســتانداری جوان  ،مستقل ،صاحب ایده و مقتدر
شناخته شود.
با حکم وزیر علوم

«حسن ختن لو»
سرپرست دانشگاه صنعتی همدان شد
در حکمی از سوی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری «حسن ختن لو»
به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان ،طی حکمی از سوی
منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر «حسن ختن لو» به
سمت سرپرست دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد.
حســن ختن لو دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشــگاه فرانسه دارد و
مدرس دانشگاه است.
پیش از این محمود نیلی رئیس دانشگاه صنعتی استان همدان بود.

shenide@hamedanpayam.com

در انتخابات هیأت رئیســه سال سوم دوره
پنجم شورا ،کامران گردان با کسب اکثریت آرا
به عنوان رئیس شــورای شهر همدان انتخاب
شد.
در صحن علنی شــورای شــهر حمید بادامی
نجات به عنوان نایب رئیس و مریم روانبخش،
رضوان سلماســی و جواد گیاهشــناس نیز به
ترتیب به عنوان منشی اول ،دوم و سوم شورای
شهر انتخاب شدند.
چهلمین صحن شــورای شهر روز گذشته با
انتخاب هیأت رئیسه برای سومین سال شورای
پنجم با حضور معاون امور عمرانی فرمانداری
همراه بود.
در این جلسه پس از رأیگیری کامران گردان
بــا  6رأی موافق از  11رأی اخذ شــده برای
دومیــن ســال متوالی به عنوان رئیس شــورا
انتخاب شد.

هیچ تنشی در شورا نداریم

رئیس شــورای اســامی شــهر همدان در
این جلســه گفت :هیچ تنشــی در شورای
پنجم نبوده و نیســت به طوری که بیشترین
مصوبات را در کمیســیونها به کمیته انطباق
ارسال کردیم.
کامــران گــردان اظهار کرد :کمیتــه انطباق با
حســن نیت طبق قوانین ،مدیریت شهری را
کمــک میکند؛ تیم انطباق قــوی و اثرگذار و
کمککننده در کارهای شهرداری است.
وی به انســجام و همدلی موجود در شورای

توزیع  54هزار کیلو
مواد گندزدایی
آب شرب روستاهای
همدان
رئیــس اداره کنتــرل کیفــی و امــور
آزمایشــگاههای شــرکت آب و فاضــاب
روســتایی اســتان همدان از توزیع  54هزار
کیلوگرم مواد گندزدا شامل پرکلرین ،گاز کلر
و نمک برای کلرزنی و گندزدایی آب شرب
روستاهای استان در پنج ماهه سالجاری خبر
داد.

پنجم اشاره کرد و گفت :همچون سابق در کنار
هم هستیم اعضا نیز روسا و مشاور ما هستند.
گردان با تأکید بــر اینکه هیچگونه ارجحیتی
به دیگر اعضا ندارم بیان کرد :ســعی میکنیم
با همفکری ،مصوبات بهتری داشــته باشــیم؛
ضمن اینکه بنده به عنوان هماهنگکننده شورا
حضور دارم.
رئیس شــورای شهر همدان افزود :هیچ تنشی
در شــورای پنجم نبوده و نیست به طوری که
توانستیم بیشترین مصوبات را در کمیسیونها و

ارسال به کمیته انطباق داشته باشیم.
وی با بیــان اینکه برگزاری جلســه انتخاب
هیأت رئیســه قبل از  24شهریورماه به منظور
برگزاری جلســات بعد با هیأت رئیسه جدید
بوده اســت ،تصریح کرد :امروز این جلسه با
حضور حداکثر اعضا برگزار شد.
گردان با تأکید بر اینکه در کمیسیونها نیز روسا
با تخصص کار را پیش میبرند ادامه داد :کارها
به نحو مطلوب در کمیسیونها پیش میرود.
معاون امور عمرانــی فرمانداری همدان نیز با

به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و
فاضالب روستایی اســتان همدان ،جهانگیر
ســلگی با اشاره به اینکه در پنج ماهه ابتدایی
سالجاری ،تعداد  34دستگاه کلریناتور جدید
برای گندزدایی آب شــرب روستاهای استان
نصب و راهاندازی شد ،گفت :این دستگاهها
اغلــب جایگزین دســتگاههای فرســوده و
مستهلک قبلی شدند.
وی تصریــح کرد :نصــب کلریناتور جدید
موجــب افزایش مطلوبیت کلر باقی مانده در
آب شرب روستاها میشود.
سلگی با بیان اینکه در بازه زمانی مذکور؛ 54
هزار کیلوگرم مواد گندزدا شامل پرکلرین ،
گاز کلر و نمک برای کلرزنی و گندزدایی

آب شرب روستاهای استان
توزیــع و مصرف شــد ،عنوان کــرد :برای
آب شــرب روســتاهای غیر تحت پوشش
نیز تاکنــون  44دســتگاه کلریناتور جهت
گندزدایی و کلرزنی آب شــرب روســتاها
نصب و راهاندازی شــده که این تعداد 14
هزارو 940خانوار در این روستاها را شامل
میشود.
وی با تأکید بر اینکه ســامانه  1523به منظور
پیگیری و رفع نواقص کلرزنی و نشتیهای
موجود درشــبکه و خدمــات مطلوبتر از
طریــق اطالعرســانی خانههای بهداشــت،
دهیاران و اعضاء شوراهای اسالمی روستاها
و تمامی مردم شــریف روستاها راهاندازی

بیان اینکه در شــوراها اختالف سلیقه وجود
دارد ،و این اتفاق در جهت پیشرفت و ارتقای
موثر است گفت :مصوبات خوب و راهگشایی
به فرمانداری ارسال میشود که امید است این
روند ادامه یابد.
رضا زمانی با اشــاره بــه تصویب  80درصد
مصوبات ارسالی به کمیته انطباق ،اظهار کرد:
با توجــه به اینکه مصوبــات خوبی به کمیته
انطباق ارسال میشود اکثرا ً مورد تصویب قرار
میگیرد.
شده است؛ اظهار کرد :در راستای سالمسازی
هرچه بیشــتر آب آشــامیدنی در روستاهای
استان ،بازدیدهای مشترک نیز بین کارشناسان
مرکز بهداشــت شهرســتانها و کارشناسان
کنترل کیفی شــرکت از شــبکه و تاسیسات
آب شــرب روستاها بصورت هفتگی انجام
میشود.
ســلگی همچنین بیــان کرد :انجــام نمونه
برداریهــای میکروبی بهصــورت ماهانه از
شبکه آب شرب روستاها توسط کارشناسان
شــرکت آب و فاضالب روســتایی و مر کز
بهداشــت اســتان بهصورت جداگانه انجام
میشــود و موارد نامطلوب تا حصول نتیجه
پیگیری میشود.

ارشاد همدان ،میداندار توسعه فرهنگی استان شود
»»توکل دارائی

 -۱داوطلبان انتخابات مجلس روزهای پر کاری را سپری می کنند.
گویا هنوز از حضور در برنامه حجاج فارغ نشــده حضور در مراسم
ســوگواری محرم به فعالیتهای آنها اضافه شــده است .گفتنی است
حضــور فعال در مراســم و برنامه ها از تاکتیکهای ســنتی تبلیغات
نمایندگی در استان است.
 -۲فســت فود ها در حال جا بازکردن بین نذری های مردم هستند.
گویا پخش سیب زمینی سرخ کرده ،فالفل و ساندویچ سرد به عنوان
نذری در استان امســال بیشتر شده است .گفتنی است در این زمینه
حدود نظارت بهداشت بر نذری ها مشخص نیست.
 -۳یکی از نمایندگان استان با یک داوطلب احتمالی انتخابات دچار
چالش شده است .گویا این دو اســنادی را درباره تخلفات دیگری
در فضای مجازی منتشــر کرده اند .گفتنی است در سکوت قانون،
رقابتهــای انتخاباتی و تبلیغاتی داوطلبان در اســتان زودتر از موعد
آغاز شده است.

خبـر

تحلیل

اســتاندار ســابق همدان به علت تمکین
نکردن مدیرکل اســبق فرهنگ و ارشــاد از
پذیرش و کارپردازی کمک مالی به جشنواره
ملی پویانمایی ،وی را مورد غضب قرار داد و
باعث برکناری او از سوی وزیر شد.
هرچنــد کم و کیف این خبــر مورد توجه و
مداقه رسانهها قرار نگرفت ،اما عبادی که به
انضباط مالی شهره بود ،از ترس نظارتهای
بعدی دیوان محاسبات عطای مدیریت را به
لقایش بخشید و صندلی را رها کرد.
از نظر مدیریتی و مالی میتوان بر کار هر دو
مدیر پایین و باالدستی ایراداتی وارد کرد که
در این مقال نمیگنجد.
اما پس از عبادی ،داســتان مدیریت بر ارشاد
به گره کوری دچار شــد که با آمدن و رفتن
درویشنــژاد و گذرانــدن دورهای فترت با
سرپرست و حال که مدیرکل جدید منصوب
شــده اســت؛ هنوز هم این ادارهکل از ثبات
قابل قبول برخوردار نشده است.
مشــکل اصلی مدیرکل فعلی که احیان ًا قصد
یارگیریهای جدید برای معاونان و مدیرانش
را دارد؛ نــه در گزینش همکاران ،که بیش از
هر چیز ناشی از کمبود اعتبارات و منابع مالی
است.
اگر مدیــرکل جدید ،بنا به آنچه که شــنیده
میشــود بیگدار بــه آب بزنــد و تغییرات
گســتردهای اجرا کند؛ تهی شدن مدیریتها
از افــراد مجــرب و کاردان ،سکانکشــتی
فرهنگ را در این تالطم اقتصادی به دســت
طوفانهای پیشبینی نشــده خواهد سپرد و
دود آن در نخستین بازتاب به چشم خودش
خواهد رفت.
از مدیــرکل جدیــد انتظار نمــیرود با این

شنیدهها

بودجههای انــدک ،تحولی شــگرف ایجاد
کند ،امــا اهل فرهنگ و هنر انتظار دارند اگر
وعدهای داده میشود ،در همان حد و اندازه
به آن عمل شود.
با این وصف ،پیشــنهاد کاربست راهکارهای
زیر شــاید بتواند راهگشای برخی مشکالت
فرهنگی در این اداره اثرگذار شود.
 -1ادارهکل فرهنگ بیشــتر از هر زمانی در
الک درونســازمانی خویش فرو رفته است.
تعامــل فرهنگــی و مالی بــا نهادهایی مثل
شهرداری ،سازمان تبلیغات ،میراث فرهنگی،
آمــوزش و پرورش و دانشــگاهها ،فراتر از
تعارفات معمول ،میتواند در دستورکار قرار
گیرد.
 -2معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری
همــدان که ســرجمع اعتبــارات آن از هر
ســازمان فرهنگی دیگری در اســتان بیشتر
اســت ،تاکنون جزیرهای عمل کرده است و
حتی در برنامههای اســتانی مثل روز همدان،
با دســتگاههای دیگر کمتر تعامل و همکاری
مشترک داشته است.
هدایــت ایــن اعتبــارات بــرای هزینهکرد
در برنامههــای مانــدگار و غیــر بنــری و
خودنماییهــای ظاهــری؛ از طریق تعامل و
همکاری با ادارهکل ارشــاد؛ هم میتواند از
اســراف و دوبارهکاری جلوگیری کند و هم
در این دوره تحریم ،بــه همافزایی امکانات
بینجامد.
 -3برونسپاری وظایف اجرایی این ادارهکل
که جزو سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد
محسوب میشود ،بایســتی با دقت و توجه
بیشــتری مدنظر قرار گیرد .تجربه سالهای
گذشــته ثابت کرده است ،اجرای برنامههای
مشترک با تشکلهای فرهنگی و علمی خارج

از ارشــاد؛ هزینهها را حتی تا یک ســوم نیز
کاهش داده است.
 -4ادارهکل ارشــاد نباید تدارکچی فرهنگ
تلقی شــود و در برنامههای استان با س ِر کج
و بله قربان به ســایر ادارات ظاهر شود .شأن
بزرگ این دســتگاه که متولی فرهنگ و هنر
محســوب میشود ،بایستی در همه مراودات
اداری ،برنامههای مشــترک و ارایه ایدههای
ابتکاری رعایت شــود .نیروی انسانی کاردان
و ماهری که در این نهاد فرهنگی تربیت شده
است؛ بیش از هر اعتبار مالی میتواند یاریگر
آن در مناسبات فرهنگی استان باشد.
 -5از قدرت البیگــری و نظارت و پیگیری
نمایندگان اســتان ،بویــژه دو نماینده مرکز
اســتان نباید غافل شــد .تجربههــای قبلی
ثابت کرده که اگر مدیران اســتانی نتوانند در
پایتخــت از پشــتوانه الزم و ناظر و پیگیری
مثل مجلســیها بهینه اســتفاده کنند؛ تأمین
اعتبار برای برنامههای ملــی و بینالمللی و
افزودن بر فعالیتهای ملی دشــوار خواهد
بود .در شرایط مالی بســته و کاستی بودجه
کشور ،استفاده از این ظرفیت اهمیت بیشتری
پیدا کرده است.
 -6پذیرش توانمندیهای استان در برگزاری
همایشهــای بینالمللی از طرف وزارتخانه،
بایستی به عنوان نقطه قوت کارکنان و مدیران
فرهنگــی این دســتگاه تقویت شــود .ارایه
طرحهای نو و ابتــکاری و پذیرش میزبانی
جشــنوارههای جدید میتواند این امتیاز را
همچنان برای استان محفوظ نگه دارد .ایجاد
ظرفیت در برگزاری جشنواره ملی دوبیتی و
ثبت روز بزرگداشــت باباطاهر دو پیشــنهاد
اولیه در این زمینه به شمار میروند.
 -7ظرفیــت بزرگی به نام میــراث بزرگان

تاریخ و تمدن در شــهر و اســتان باســتانی
همدان ،میتواند ادارهکل فرهنگ و ارشــاد
را بــه پایلوت گرامیداشــت مفاخــر تبدیل
کنــد .بســیاری از برنامههای ملــی که در
تهران برگزار میشــود میتواند با همکاری
این ادارهکل در همدان برگزار شــود .برپایی
همایــش و آیینهــای بزرگداشــت برای
ابنســینا ،باباطاهر ،میرسیدعلی ،حبقوق ،میر
رضیالدین ،عینالقضات ،ابوالعباسُ ،جنید و
صدها مفاخر دیگر ،اگــر در همدان اجرایی
نشود ،کدام شهر دیگر صالحیت میزبانی آن
را دارد؟
همکاری با کمیته فرهنگ و تمدن اســام و
ایران که زیر مجموعه شــورای عالی انقالب
فرهنگی و سیاســتگذار این حوزه است و
نیز بنیادهــای ایرانشناســی ،دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،
مؤسسه حکمت و فلسفه ایران و ...از جمله
پیشــنهادهایی اســت که میتواند در دستور
ابتکار عمل مدیرکل قرار گیرد.
در این زمینه میتوان از ظرفیت دانشگاههای
بوعلیسینا و علومپزشکی ،بنیاد بوعلیسینا،
مرکز اسناد غرب کشــور ،نهاد کتابخانههای
عمومی و ...اســتفاده کرد .در زمینه تجلیل از
بزرگان فعلی در حوزه علم و فرهنگ و هنر
نیز کار ماندگاری مثل اردیبهشــت مفاخر نه
تنها نباید فراموش و تعطیل شــود ،بلکه باید
بر غنا و تکرار و تکثیر آن در مرکز اســتان و
شهرستانها افزوده شود.
تکمله :آنچه گفته شــد ،تنهــا نمونهای از
ســیاهه بلندی اســت که اگر فرهنگ و هنر
همدان در انجام آن سرمایهگذاری فرهنگی و
انسانی انجام دهد ،از حالت رکود و ایستایی
فعلی خارج خواهد شد .همین.

آمادگی کامل شهرداری همدان برای اجرای
«طرح استقبال از مهر»

جلسه هماهنگی اســتقبال از مهر  ۹8با حضور مدیران شهرداری
همدان در دفتر معاونت خدمات شهری برگزار گردید .آغاز اين طرح
از نيمه دوم شــهريور  98و پايان آن هفته اول مهر مي باشد و در اين
طرح سازمان ها و مديريت هاي حوزه معاونت خدمات شهري ،امور
زيربنايي و حمل و نقل شــهري و نيز مناطق چهارگانه شــهرداري
مشارکت و همکاري دارند.
در این جلسه معاون خدمات شهری شهرداری در خصوص تمهيدات
ويژه شهرداري در طرح «استقبال از مهر» به مناسبت بازگشايي مدارس
و ســال تحصيلي جديد اظهــار كرد :با برنامه ریزی مناســب ،طرح
اســتقبال از مهر را به منظور ارتقاء سطح خدمات ،فضاسازی و آماده
سازی هر چه بهتر مسيرهاي منتهي به مراکز آموزشي و مدارس سطح
شــهر بصورت ويژه بايد انجام داد تا با مجموع اقدامات رضايتمندي
شهروندان و دانش آموزان را فراهم نماييم.
وحيــد علي ضمير با اشــاره به آمادگي شــهرداري همدان به منظور
اســتقبال از مهر و تقارن آن با ايام محرم و هفته دفاع مقدس نيز بيان
کرد :شهرداري همدان جهت ارايه خدمات مطلوب به دانش آموزان و
بازگشايي مدارس در بخش هاي مختلف اقدام به پاکسازي و تنظيف،
کاشت گل و گياه هاي فصلي  ،رنگ آميزي ديواري مدارس ،نظارت
کامل بر شرکت هاي ساماندهي سرويس مدارس ،و  ...مي نمايد.
در ادامه جلســه نیز برنامه هاي ستاد اســتقبال از مهر را که بيش از
 50شــرح وظيفه مي باشد تشريح شد و مديران نقطه نظرات خود را
در مورد هر چه بهتر برگزار شــدن برنامه هاي اســتقبال از مهر اعالم
كردند؛ در اين راســتا معاونت های خدمات شهری مناطق چهارگانه
به پاکســازي و تنظيف ،شستشو و آب پاشي معابر اصلي و گذرهاي
منتهي به کلیه مدارس  ،پاکسازي و امحاء پوسترهاي تبليغاتي و ديوار
نويسی هاي حاشيه معابر اصلي و فرعي ،جمع آوري نخاله و مصالح
ساختماني در معابر  ،شستشوي مخازن زباله ،تسطيح زمين هاي باير
و پاکســازي علف هاي هرز پياده روهاي اطراف مدارس ،لکه گيري
آسفالت معابر ،ترميم پياده روها درمحدوده مدارس و ترميم مسيرهاي
حفاري و الیروبی رودخانه ها و انهار در اين ايام و  ...مي پردازند.
به همين مناســبت برگزاري مراســم جشن شــکوفه ها و زنگ مهر
در مدارس منتخب و اهــداي گل جهت توزيع بين دانش آموزان در
مدارس منتخب  ،ترميم و مرمت فضاي سبز پيرامون و داخل محوطه
مراکز آموزشــي ،هرس درختان و کاشت نهال ،درختچه و گل و گياه
در باغچههاي داخل محوطه مراکز آموزشي ،امحاء ديوارنويسي جداره
هاي مدارس ،رنگ آميزي ديواري مدارس و اختصاص تلویزیون های
شــهری جهت درج مطالب آموزشی و آگاهی دهنده متناسب با طرح
استقبال از مهر از جمله اقدامات سازمان سازمان سيما ،منظر و فضاي
سبز شهري مي باشد.
طي جلســه به اقدامات سازمان مديريت پســماند شامل ممنوعيت
خاکبــرداري در اين ايــام ،تحويل مخازن مخصــوص جمع آوري
زباله خشــک و کاغذ به مدارس ،برگزاري کارگاه و کالس آموزشي
با محوريت تفکيک پســماند از مبداء ،توزيع بســته هاي آموزشي با
سرفصلهاي تفکيک از مبداء زبالهتر و خشک ،کاهش توليد پسماند
نيز اشاره شد.
سازمان آتش نشــاني با همکاري مديريت بحران به بازديد و بررسي
نقــاط حادثهخيز در مدارس و محيطهاي پيراموني مراکز آموزشــي
پرداخته و استقرار نيروهاي عملياتي و تامين ايمني داخل کالس هاي
مدارس منتخب  ،آموزش دانشآموزان در زمينه نکات ايمني و حادثه
و برگزاري مراسم روز آتش نشاني در روز 7مهر را نيز انجام خواهند
داد  ،همچنیــن همایــش مدیریت بحران و پدافنــد غیرعامل اماکن
آموزشی برای مدیران مدارس ،اجرای طرح مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل اماکن آموزشی و برگزاری مسابقه دانش آموزی پایش شهری
در مدارس توسط اداره مدیریت بحران انجام می گردد.
جلوگيري از ســد معبر در معابر خصوص ًا مسيرهاي منتهي به مدارس
و ســاماندهي وانت بارها به ويژه در محدوده مدارس توسط سازمان
ساماندهي مشاغل و مديريت پيشــگيري و رفع تخلفات شهري در
طرح استقبال از مهر مطرح گرديد.
علی ضمیر ضمن تشــکر از معاونت زیربنایی و حمل و نقل شهری
درخصوص اقدامات شایســته در سطح شهر گفت :با توجه به حجم
باالی ترافیک در فصل بازگشایی مدارس بواسطه حضور دانش آموزان
و دانشجویان در سطح شهر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری
بایستی با برنامه ریزی اساسی تمهیدات الزم را با همکاری راهنمایی
و رانندگی جهت رفع مشکل ترافیک صورت دهد.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

پیشبینی برداشت  25هزار تن چغندر قند در فامنین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین با بیان اینکه امسال برآورد تولید چغندر قند در
فامنین  25هزار تن است گفت :برداشت این محصول به زودی آغاز خواهد شد.
جعفر کاویانیدلشــاد با بیان اینکه فامنین  128هزار و  800هکتار وســعت دارد که 6.6
درصد وسعت استان را به خود اختصاص داده است اظهار کرد :سطح زیر کشت شهرستان
فامنین  53هزار هکتار است که  7.5درصد سطح زیر کشت استان را شامل میشود.
وی مساحت مراتع شهرستان فامنین را  57هزار هکتار دانست و ادامه داد :این شهرستان
 4.4درصد محصوالت کشاورزی استان همدان را تولید میکند.

مدیر جهاد کشــاورزی فامنیــن در جمع خبرنگاران از وجود  6هــزار و  325بهرهبردار
کشــاورزی در فامنین خبر داد و افزود :جمع کل تولیدات بخش کشاورزی فامنین 168
هزار و  658تن است.به گزارش فارس  ،وی با اشاره به اینکه ارزش تولیدات کشاورزی
فامنین در یک ســال  203میلیارد تومان است بیان کرد :فامنین از نظر آبهای زیرزمینی
مشکل پیدا کرده و چاههای آب آن زیر  100متر نیست.
کاویانیدلشــاد با اشــاره به اینکه افت آبهای زیرزمینی بسیار شدید است ادامه داد10 :
هزار و  500هکتار اراضی کشاورزی داریم که استعداد اجرای سامانههای نوین آبیاری در
آنها وجود دارد ،در  9هزار و  700هکتار یعنی حدود  92درصد نیز ســامان ه نوین آبیاری
اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز در  800هکتار از اراضی مستعد فامنین سامانه آبیاری نوین اجرا
نشده است افزود :امسال  400هکتار به فامنین سهمیه داده شده تا سامانه نوین آبیاری در
آنها اجرایی شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین با اشاره به اینکه سال گذشته  400هکتار از اراضی
مســتعد شهرستان زیر پوشش ســامانه نوین آبیاری رفته است ادامه داد :در فامنین بیشتر
کشت دیم انجام میشود و بخش کمی از آن به صورت آبی زیر کشت قرار میگیرد.
وی آب قنوات را عمدهترین محل برای کشــت کشــاورزان عنوان کرد و تصریح کرد:
امســال  6رشته قنات با اعتبار  145میلیون تومان از اعتبارات ملی الیروبی و مرمت انجام
شده است.
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«شهرک سالمت»
در همدان ایجاد شود

مدیــرکل اقتصاد و دارایی اســتان همدان ایجاد شــهرک
ســامت در اســتان را زمینهای برای رونق گردشگری سالمت
عنوان کرد.
ســید ناصر محمــودی با بیــان اینکه محور همــدان -آزادراه
کربــا یکــی از محورهای تردد گردشــگری مذهبی کشــور
در مســیر اســتانهای همدان ،کرمانشــاه ،کردســتان و ایالم
واقع شــده اســت اظهار کرد :این مزیت فرصت مناسبی برای
توســعه زیرســاختهای گردشگری در اســتان است و انجام
ســرمایهگذاری در این حوزه میتواند کمک شایانی به توسعه
اقتصادی این منطقه باشد.
وی با اشــاره به اینکه جلسات مســتمر فصلی و ماهانه برای
ســرمایهگذاری در استان انجام میشــود افزود :مرکز خدمات
فناوری کســب و کار و کمیته پایش بهبود محیط کسب و کار
با محوریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی اســتان فعاالنه در
حال معرفی مزیتهای کسب و کار استان و جذب سرمایهگذار
است.
به گــزارش فارس ،مدیرکل اقتصاد و دارایی اســتان همدان با
بیان اینکه مذاکراتی برای فروش و صادرات فرش منطقه غرب
کشــور به عمل آمده اســت تصریح کرد :فرصتهای مطلوبی
در حوزه فرش دســتباف وجود دارد که میتوان با ســاماندهی
و حمایت از آن در رونق صادرات و ارز آوری موثر واقع شد.
وی با اشــاره به اینکه در کنار این مزیــت حضور  264واحد
تولیدی سفال نیز میتواند در حوزه صنایع دستی استان و منطقه
غرب را برجسته کند ادامه داد :در استان همدان میتوانیم بسته
گردشــگری را با وجود صنایع دســتی و فرصتهای دیگر به
خوبی تعریف کرده و گردشگران بسیاری را جذب کنیم.
محمودی با بیــان اینکه مناطق نمونه گردشــگری در مرزهای
اســتانهای غربــی میتواند در این مســیر ما را یاری رســاند
خاطرنشــان کرد :باید گردشگری ســامت را با وجود مراکز
تخصصی و پزشــکان حــاذق راهاندازی کرده و گردشــگران
خارجی را از منطقه جذب کرد.
وی در پایان ســخنانش گفت :میتوان نسبت به ایجاد شهرک
ســامت در استان اقدام کرد و هدف رونق گردشگری سالمت
را تحقق بخشید.

پویش مشارکت عزاداران همدانی در
پاکسازی شهر
با راهاندازی پویش مشــارکت عزاداران در پاکسازی شهر،
دوســتداران طبیعت در اقدامــی فرهنگــی و خودجوش ،در
شبهای ماه محرم و پس از اقامه نماز ظهر عاشورا ،معابر شهر
همدان را پاکسازی کردند.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در گفت و
گو با ایرنا اظهار داشــت :فعاالن محیط زیست و عالقهمندان به
شهر پاک ،عزاداران حسینی را در قالب پویش مردمی به رعایت
نظافت شهر و ریختن زباله در کیسههای زباله تشویق میکنند.
حســین سیبی با بیان اینکه ،پاکسازی معابر از نخستین شب ماه
محرم در معابر همدان آغاز شده افزود :ظروف پالستیکی صدها
ســال در طبیعت باقی می ماند و از صاحبان نذر درخواست می
کنیم از ظروف یکبار مصرف کمتر اســتفاده کرده و چای و غذا
را در ظرف های معمولی توزیع و سپس ظروف را جمع کنند.
سرپرســت ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری همدان
خاطرنشــان کرد :با توجه به حضور پرشور عزاداران حسینی
در مراسم روز عاشورا و روز ســوم عزاداری ( مراسم ویژه
همدانی ها در محرم) در مسیرهای اصلی عزاداریها (میدان
آرامگاه بوعلی ســینا ،میدان امام زاده عبداهلل و میدان پروانه
ها) ســازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان محلهایی را
برای توزیع کیسه زباله و دستکش به عالقهمندان و متقاضیان
شــرکت در پویش و همچنین دریافت کیســههای پر شده از
ظروف یکبار در نظر گرفته است.
ســیبی اظهار داشــت :این پویش در ســال های گذشته نیز
فعالیت داشته است که مورد اســتقبال عموم شهروندان قرار
گرفتــه و برخی افراد در قالب "نذر حســینی" در این پویش
شرکت کرده اند.
وی با دعوت از شــهروندان برای پیوستن به این پویش گفت:
شــهروندان همدانی به نظافت شهری بســیار اهمیت میدهند
و مردم با مشــارکت خود در این پویــش فرهنگی ،اجتماعی و
مذهبــی عالوه بر خدمت به عزاداران حســینی ،زمینه فراگیری
آموزشهای شــهروندی به کودکان و نوجوانان خود در سنین
پایین را مورد توجه قرار دهند.
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لباسی به رنگ گرهگشایی
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اطعام نیازمندان مالیر تا پایان اول محرم

■ روایتی از عشق و ایمان زنان مریانجی در کارگاه دوخت و بستهبندی مجمع شیرخوارگان حسینی
چند سالی اســت که کارگاههای دوخ 
ت
و آماده سازی همایش شیرخوارگان حسینی
در سطح شــهرهای مختلف ایجاد و مشغول
به فعالیت هســتند یکــی از همین کارگاهها،
کارگاه مردمی شهر مریانج است.
مردم شــهر مریانج در اســتان همدان شهره
به والیتمداری و عشــق به اهل بیت هستند
اینبــار نیز در کارگاه دوخــت لباس همایش
شــیرخوارگان زنان این شــهر بــه صورت
خودجوش و با اســتقبال گســتردهای از این
امــر جلوه دیگری از این دینداری خود را به
نمایش گذاشتهاند.
به گزارش ایسنا ،کارگاه شهر مریانج هرساله
به واسطه پتانســیل باالی خود در خیاطی و
آماده سازی بستهها بیشترین ظرفیت دوخت
این لباسها با کمــک زنان مریانجی به خود
اختصاص داده است.
برای آشنایی بیشتر و درک حس و حال این
فضا به سراغ این کارگاه در شهرمریانج رفتم
تا از نزدیک بیننده این حضور مردمی باشم.
وارد کارگاه کــه میشــوی برخی مشــغول
سردوزی لباســها و سربندها هستند و برخی
دیگر نیز مشــغول آماده ســازی لباسها و
نذرنامهها برای بسته بندی آن.
مــادران و بانوان حاضر در ایــن جا فارغ از
هرچیز با عشــق ،دعا و روضــه در فضایی
معنــوی مشــغول بــه خدمت رســانی در
این دســتگاه هســتند؛ دو زن باالی مجلس
مشغول قرائت زیارت عاشــورا و روضهاند
و هرازگاهــی مادری از انتهای ســالن برای
پیشــرفت روند کار با صــدای بلند صلوات
میفرســتد و عطر اســفند ،چایی تازه دم و
آش نذری است که مســئول کارگاه در بین
این خادمین پخش میکند ،فضا را معنویتر
کرده است.
زنانی که با اشــک و بغض لباس ها را بسته
بندی و زیر لب برای برآورده شــدن حاجت
خود دعا میکنند و صحنهای که شاید از هر
بیننــدهای دل ببرد حضور بچههایی کوچکی
بود که به کمک مادرانشــان و با دســتهای
کوچک خود و نیت خالصانه در بســته بندی
لباسهــا کمک می کردنــد ،اصرار به کمک
کردن دارند؛ از کجا میتوان این مقدار شوق
و خالص بودن را دریافت کرد؟
بعضیها با فرزندان کوچــک خود آمدهاند،
از مادری کــه نوزاد چند ماهــه خود را در
کنــارش خوابنده علت حضــورش را جویا
شدم ،میگوید :در دستگاه امام حسین(ع) هر
کس هرکاری که میتوانــد باید انجام دهد از
کودکی با عشق به امام حسین(ع) بزرگ شدم
و فرزندم را نیز آوردهام تا او نیز در این فضا
و با همین عشــق بزرگ و روزی از سربازان
امام زمان(عج) شود.
در ادامــه با بغض میگوید :چند ســالی بعد

از ازدواجم متوجه شــدیم که صاحب فرزند
نخواهیم شد ،سال پیش همراه با مادرهمسرم
به این مراســم بســتهبندی آمدیم و یکی از
همین بستهها را به نیت فرزنددار شدنم همراه
خود آوردم ،امسال به لطف امام حسین(ع) و
به برکت آن با پسرم به اینجا آمدیم.
با خانمــی هم صحبت میشــوم؛ میگوید:
دو دختــرم سنشــان باال رفته بــود اما هنوز
ازدواج نکرده بودند در همین مراســم نذری
برای ازدواجشان کردم و هردو االن صاحب
فرزندانی زیبا و ســالم هستند و این از لطف
شش ماهه امام حسین(ع) است.
زنی دیگر میگفت :بیشــتر کسانی که با این
عشــق اینجا هســتند معجزهای از این سفره
دیدهاند و به مشــکل گشــایی این خانواده
ایمان دارند ،خود من حســرت دیدار کربال
داشــتم و از حضرت علی اصغــر(ع) برات
این ســفر را خواستم و اربعین همان سال به
عتبات مشرف شدم.
در کنــار یکی از روضه خوانها مینشــینم
اشــک گوشــه چشــمش را پاک ،به سختی
بغضش را فرو میبــرد ومیگوید :مظلومیت
حضرت علی اصغر(ع) مرز ندارد و اگر قصه
آن را تمام دنیا بداننــد حقانیت این خانواده
بر همه روشــن خواهد شد ،امام حسین (ع)
با فدا کردن حضرت علی اصغر(ع) ،یاران و
اسارت خانوادهاش به ما ثابت کردند که باید
در برابر ظلم بایستیم و دین اسالم را در همه
حال زنده نگه داریم.

آماده سازی  ۱۰هزار دست لباس
در کارگاه دوخت شهر مریانج

اصغــر رســولی ،مســئول مجمــع جهانی
شیرخوارگان حسینی همدان نیز در گفتوگو
با ایســنا ،منطقه همدان ،بیان می کند :حدود
 15هزار بسته لباس مخصوص شیرخوارگان

از ســوی مجمــع جهانــی حضــرت علی
اصغر(ع) اســتان همدان در شــهر مریانج و
برخی شهرهای اســتان دوخته و بسته بندی
شده و در  200نقطه استان در اختیار مادران
همدانی در روز مراسم قرار داده شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته در استان حدود
 24هزار دســت لباس دوخته شد اما امسال
به دلیل گرانی پارچه و نوســانات ارزی این
تعداد به  15هزار لباس تقلیل پیدا کرد ،ادامه
می دهد 10 :هزار دســت از این لباسها در
مریانج و مابقی نیز در ســطح استان همدان
آماده شده است.
مســئول مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی
همــدان اظهــار  :مــی کند :تمــام دوخت،
سردوزی و آماده ســازی لباسها در کارگاه
شــهرمریانج صــورت گرفتــه و در جهت
گســترش فرهنگ روضه خوانــی ،همراهی
بیشــتر مردم سعی داشتیم این کار به صورت
مردمی و با حضور حداکثر خود بانوان شهر
صورت بگیرد تا انحصاری نباشد.
رســولی ادامه می دهــد :خیاطهایی که کار
ســردوزی لباسها و سربندها را انجام دادند
 40نفر بودند و همچنین در مراســم بســته
بندی نیــز به صورت خودجوش  500نفر از
بانوان مریانجی شرکت کردند.
وی عنوان می کند :در حال حاضر مریانج در
تهیه و دوخت لباسهای مجمع شیرخوارگان
تبدیل به قطب خیاطی و دوخت لباس شــده
و تنها کارگاهیســت که این کار را در استان
از ســوی مجمع انجام می دهــد و کل کار
دوخت استان در کارگاه شهر مریانج صورت
میگیرد.
مسئول مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی
همدان ادامه می دهد :در مراسم بسته بندی
و مراســم مجمع شیرخوارگان افراد زیادی

حاجت گرفتند و ایــن حرکت به یک کار
ارزشــی تبدیل شده به همین دلیل نذورات
زیادی برای این مراسم صورت میگیرد اما
این نذورات و کمکهــای مردمی هدفمند
صــورت نمیگیرد افــرادی که قصد کمک
دارند ســعی کنند نذورات خود را قبل از
مراسم به دست مسئولین مجمع برسانند.
رســولی بــا بیــان اینکــه کارگاه خیاطی
شــهرمریانج پتانســیل و ظرفیــت دوخت
لبــاس ها بــا ظرفیتهــای بــاال را دارد،
خاطرنشان می کند :استانهایی که در بحث
دوخت و سردوزی لباسها مشکل دارند یا
تجهیزات آماده ســازی مورد نیاز را ندارد
میتواننــد دوخت لباسهای خود را به این
کارگاه بسپارند.
وی با اشــاره به اینکه این برنامه شاید یک
روزه باشــد اما گرهها ومشکالت زیادی را
حل کرده و مردم بسیاری چشم امید به این
مراســم دارند ،اعالم می کند :استان همدان
برای نخســتین در کشــور در نظر دارد را
در امتــداد مجمــع جهانی شــیرخوارگان
حسینی"پویش سربازان در گهواره" برگزار
کند.
مسئول مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی
همدان مــی افزاید :ایــن پویش در جهت
ارتباط مســتمر با خانوادهــا به خصوص
مادران شــکل خواهد گرفــت و از طریق
کانالهــای در فضای مجــازی و برگزاری
همایش و کارگاه های تربیتی و اخالقی در
استان صورت میگیرد.
وی در پایــان می گویــد :طیف مختلفی از
برنامههای تربیت مهدوی با حضور اساتید
صاحب نظر این حــوزه پس از دهه محرم
آغاز و ایــن محتواهای تربیتی به خانوادهها
ارائه خواهد شد.

عم
رابط ومیشرکتتوزعینیرویربق
استانهمدا ن

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

نیازمندیهای
هرروز
ا
ستان همدان

@bazarehamedan
برای عضو در کانال تلگرام نیازمند 
ی لطف ًا عدد  5را به
شماره  09105398964ارسال نمایید.

کارت دانشجویی امیر زندیه فرزند مصطفی به شماره ملی
 3920599047رشته بیوتکنولوژی دانشگاه بوعلی به شماره
دانشجویی 9412715014مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط
می باشد.

رئیــس اداره اوقــاف و امور
خیریه مالیر گفت :همزمان با آغاز
ایام محرم اطعام دهی به چهار هزار
نیازمند این شهرســتان و عزاداران
حسینی آغاز شده و تا پایان عاشورا
و دهه نخست محرم ادامه دارد.
پژمــان جعفــری افــزود :اطعام
دهــی در راســتای اجــرای نیت
واقف شــادوران سیف الدوله و با
همکاری هیأت های مذهبی در بقاع متبرکه و مساجد همچون امامزاده
عبداهلل(ع) و مســجد پارک سیفیه و در جاهایی که نیت واقف اجازه
می دهد ،انجام می شود.
وی افزود :ناهار ظهر عاشورا در امامزاده عبداهلل(ع) و دیگر بقاع متبرکه
در اجرای نیت واقع انجام شد.
رئیــس اداره اوقــاف و امور خیریه مالیر اظهار داشــت :پس از دهه
نخست محرم اطعام دهی به نیازمندان طبق روال گذشته در شب های
جمعه در مقبره شادوران سیف الدوله انجام می شود.
جعفری ادامه داد :هر هفته بین  ۳۵۰تا  ۴۰۰نیازمند مالیری طبق نیت
واقف اطعام می شود که ساالنه افزون بر  ۲۴هزار اطعام دهی در مقبره
شادوران سیف الدوله صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا وی با اشاره به آغاز طرح بصیرت عاشورایی از ابتدای
محرم تا پایان ماه صفر گفت :امســال این طرح در  ۱۰بقعه متبرکه و
شاخص این شهرستان برگزار می شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مالیر افزود :بقاع متبرکه و امامزادگان
شاخصی همچون امامزاده عبداهلل(ع) مالیر و روستای مهرآباد ،امامزاده
ابراهیم(ع) طجر سامن ،امامزاده علی اکبر(ع) روستای کرکان ،امامزاده
علی حسین(ع) روستای داویجان ،امامزاده دو خواهران روستای پیروز
و تکیه ابوالفضل(ع) مالیر میزبان طرح بصیرت عاشورایی هستند.

جوابیه
سردبیر محترم روزنامه همدانپیام
موضوع :جوابیه
با سالم
احترام ًا پیرو مطلب مندرج در جریده متبوع مورخه  98/5/30صفحه
 3با موضوع وضعیت حضور پزشــک در روســتای ایــوک از توابع
شهرســتان همدان به اســتحضار میرساند ،مرکز آبشــینه با  6خانه
بهداشت و  6روستای قمر با جمعیت  4245نفری این مرکز بر اساس
دستورالعمل اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی میبایست
در روســتای اصلی با جمعیت ساکن کمتر از  2000نفر حداقل یکبار
در هفته و خانههای بهداشــت با جمعیت بــاالی  2000نفر دوبار در
هفته و خانههای بهداشت کمتر از  500نفر در هفته یکبار دهگردشی
و نظارت نمایند.
همچنیــن ماهانه یکبار به روســتاهای قمر و هر ســه مــاه یکبار به
روستاهای سیاری مراجعه نمایند .با توجه به جمعیت  245نفری خانه
بهداشت ایوک ،پزشک خانواده موظف به سرکشی هر دو هفته یکبار
به خانه بهداشــت ایوک میباشد .بدیهی است با توجه به تک پزشک
بودن مرکز آبشینه ،پزشــک موظف است تا ساعت  11صبح بیماران
را در مرکز خدمات جامع سالمت ویزیت نموده و سپس جهت ده
گردشــی از ســاعت  11به بعد اقدام نماید و بر اســاس تبصره یک
دستورالعمل پزشک خانواده محل استقرار پزشک در زمان دهگردشی
جهت ویزیت بیماران در روستای اصلی محل خانه بهداشت میباشد
و تاکنون موارد مذکور محقق شــده و به خبرنگار روزنامه همدانپیام
نیز اعالم شده است.
* دکتر محمد طاهری
سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه

آگهی ارزیابی کیفی (نوبت دوم)
مناقصه شماره  98-36یک مرحلهای
شماره مجوز1398.3597 :

موضوع مناقصه :تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز و انشعابات
منطقه  2شهرستان همدان
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور
را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار
نماید.
شرح مختصر کار:
ا -مبلغ برآورد اولیه پروژه ( 10/703/270/000ده میلیارد و هفتصد و سه
میلیون و دویست و هفتاد هزار) ریال میباشد.
 -2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( 535/164/000پانصد و سی و پنج
میلیون و یکصد و شصت و چهار هزار) ریال میباشد که به صورت
یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آییننامه معامالت دولتی میباشد.
 -3مدت اجرای پروژه  365روز میباشد.
متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت  12روز
مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه
مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل
اقدام نمایند.
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت  11روز یکشنبه
 1398/6/31میباشد.
محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز
استان همدان طبقه اول اتاق  207امور قراردادها میباشد .تاریخ
بازگشایی پاکات مالی متعاقب ًا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن 38261075-8 ،38260571-4 :دورنویس081-38256207 :

آدرس اینترنتwww.nigc-hm.ir :

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

بین الملل

چهارشنبه
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پارلمان
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مدیرکل موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی اتمی
دیدار کرد.کرونل فروتا ،با علیاکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی دیدار
کرد.کرونل فروتا مدیرکل موقت آژانس در برنامه و دعوت از پیش انجام شده
در زمان حیات یوکیا آمانو وارد تهران شد.این مقام آژانس در حالی وارد تهران
شــد که گزارش اخیر آژانس درباره اجرای برجام در ایران به تازگی منتشــر
شده اســت.به گزارش ایسنا ،ایران از اردیبهشت ســال جاری کاهش اجرای
تعهــدات خود در برجام را در واکنش به خــروج آمریکا از این توافق و اجرا
نشــدن تعهدات طرف های مقابل آغاز کرده اســت.تهران  15شهریور در گام
سوم کاهش تعهدات محدودیت های برجامی در تحقیق و توسعه را لغو کرد.
آخرین گزارش آژانس درباره ایران قرار است در هفته جاری در شورای حکام
بررسی شود.

دولت

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دیدار مدیرکل موقت آژانس با صالحی

زیرساختها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
مجلس فراهم نیست

عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی گفت :بهدلیل عدم وجود
زیرســاختها بعید بهنظر میرسد انتخابات در برخی از نقاط کشور بهصورت
الکترونیکی برگزار شود و احتمال اینکه این زیرساختها تا ظرف چند ماه آینده
آماده شود هم وجود ندارد.حسین مقصودی ،افزود :اگر رأیگیری الکترونیکی
عملیاتی شود ،بسیاری از مشکالت از جمله رأیگیریهای تکراری و همچنین
مسائل دیگری مانند حضور اشخاصی که با شناسنامه دیگران رأی میدهند؛ حل
میشود.به گزارش تسنیم ،وی اضافه کرد :در صورت فراهم شدن زیرساختها
و تأیید شورای نگهبان ،دیگر برای اخذ رأی هم نیازی به شناسنامه افراد نیست
و کارت ملی هوشــمند جایگزینی برای احراز هویت میشــود و هویت فرد
رأیدهنده از این طریق شناسایی میشود

دولت تا بهحال در امور دستگاههای دیگر دخالت
نکرده است

معاون پارلمانی رئیسجمهور،گفت :دولت موضوع صالحیت اســتقالل و
تفکیک قوا را به رســمیت میشناسد.حسینعلی امیری،ادامه داد :آقای روحانی
بر صالحیت و اســتقالل قوای ســه گانه تاکید دارند این اصل استقالل برآمده
از قانون اساســی است و تا به حال دولت در امور دستگاه دیگر دخالت نکرده
است.به گزارش فارس،معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش
که آیا سخن روحانی که گفته بود «فساد با بگیر و ببند از بین نمیرود» ،کنایه به
قوه قضائیه است؟ بیان داشت :آقای رئیس جمهور مجری قانون اساسی است و
به عنوان نماینده تمام ملت نقطه نظرات خود را بیان می کند.
امیری اظهار داشــت :این اظهارات به معنی دخالت در امور دستگاه های دیگر
نیست.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

اروپا تغییر نکند
به نقطه پایان میرسیم

خبر

اتحادیه اروپا آنگونه که وعده داده بود به
تعهداتش عمل نکرد

رئیس سازمان انرژی اتمی،عنوان کرد :اتحادیه اروپا که به عنوان پر
کننده خأل عدم حضور آمریکا قرار بود جایگزین باشد و آن خأل را پر
کند ،متاسفانه نتوانسته آنگونه که وعده داده بود عمل کند.
علیاکبر صالحی،افزود :حتی بدتر از آن ما شــنیدیم سخنگوی اتحادیه
اروپا گفته ما به برجام تا زمانی متعهد هستیم که ایران متعهد باشد .من
تعجب میکنم از این سؤال و از این پاسخ که سخنگو گفته ،تعهد اروپا
به چه چیزی؟ آیا تعهدشان به عدم پایبندی یا خلف وعده است که ما با
آنها هم نظر هستیم .صالحی خاطرنشان کرد :متأسفانه اروپاییها تا االن
این گونه عمل کردند .به گزارش فارس،رئیس ســازمان انرژی اتمی با
تأکید بر اینکه بحث برجام جاده یک طرفه نیست و قرار بود این جاده دو
طرفه باشد ،تصریح کرد :اگر قرار است یک طرفه باشد ،قطعا جمهوری
اســامی ایران هم تصمیمات مقتضی را در زمان مناسب میگیرد کما
اینکه در سه گام این کار را کرده است.

تاکید ظریف بر اصول حرفهای
حفظ محرمانگی و بیطرفی آژانس
کرونل فروتا مدیرکل موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی که برای
دیدار کوتاهی در کشــورمان به سر میبرد ،با محمد جواد ظریف وزیر
امورخارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایســنا ،وزیر امورخارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به
همکاریهای جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی
که منجر به گزارشهای متعدد آژانس در تایید اجرای برجام توسط ایران
شــده و اســتمرار این همکاریها در مقطع فعلی ،بر ضرورت رعایت
اصول حرفهای ،حفظ محرمانگی و انجــام وظایف آژانس به صورت
بیطرفانه تاکید کرد.
وزیر امورخارجه کشورمان همچنین اقدامات جمهوری اسالمی ایران
در کاهش تعهدات خود در قبال عدم انجام تعهدات از سوی طرفهای
اروپایی را در چارچوب پاراگراف  ۳۶برجام توصیف کرد.
آقای کرنل فروتا مدیر کل موقت آژانس نیز در این دیدار با اشــاره به
تالش آژانس برای اعتماد ســازی ،بر انجام فعالیت های راستی آزمائی
آژانس بصورت حرفه ای و بیطرفانه تاکید کرد.

پاریس :مسیر گفتوگو با ایران
هنوز باز است
وزیر خارجه فرانســه تأکید کرد که مسیر گفتوگو و دیپلماسی با
تهران همچنان گشوده است.
ژان ایو لو دریان گفت بــا وجود آنکه ایران همانطور که گفته بود گام
سوم در مسیر کاهش تعهد به توافق هستهای را برداشته ،اما هنوز امکان
گفتوگو با ایران وجود دارد.وی در مورد ایران گفت« :اقداماتی که آنها
انجام دادهاند ،منفی است ،اما تعیینکننده نیست .آنها میتوانند [از این
گامها] بازگردند و مسیر گفتوگو هم هنوز باز است».
به گزارش فارس ،وزیر خارجه فرانسه گفت اقدامات اخیر ایران ،زمان
گریز این کشور را چندان کاهش نداده است.جمهوری اسالمی ایران در
واکنش به عدم تحقق وعدههای اتحادیه اروپا در ارتباط با برجام ،بخش
دیگری از تعهدات خود ذیل برجام را به حال تعلیق درآورد.
در گام جدید ،ایران اعالم کرده است که دیگر هیچیک از محدودیتهای
تعیینشده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه هستهای را اجرا نخواهد
کرد .آزمایش زنجیرههای نسلهای جدید سانتریفیوژ از جمله مواردی
اســت که در دستور کار ســازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران
قرار گرفته است.

به نظر میرسد آمریکا از سیاست فشار
حداکثری خود عقب نشینی نمی کند
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با تاکید
بر اینکه جمهوری اسالمی باید منافع ملی را مبنای عمل خود قرار دهد،
گفت :به نظر می رســد آمریکایی ها از سیاست فشار حداکثری علیه
جمهوری اســامی دست برنداشته اند .به نظر می رسید بعد از رایزنی
اروپایی ها به ویژه فرانســه و پس از اتفاقاتی که در خلیج فارس رخ
داد وجمهوری اســامی پهپاد آمریکایی را هدف قرار داد و نفت کش
انگلیسی را توقیف کرد؛ آمریکا در سیاست خود بازنگری کند.
جالل میرزایی در ادامه اظهار کرد :اما اقدامات اخیر آن ها نشان می دهد
که اینگونه نیست و نه تنها آنان به دنبال حل مشکل با ایران نیستند بلکه
به دنبال افزایش فشار و به نوعی بستن درهای مذاکره هستند.
به گزارش ایســنا ،نماینده مردم ایالم در مجلس تصریح کرد :در چنین
شرایطی جمهوری اسالمی باید منافع ملی را مبنای کار خود قرار دهد و
اکنون منافع ملی اقتضا می کند که ما از عصبانیت و اقدامات احساسی
پرهیز کنیم.وی در ادامه تاکید کرد :ایران باید با دقت و عقالنیت گام های
خود را بردارد .تاکنون دولت آقای روحانی به خوبی در این زمینه پیش
رفته است اما ایشان نیز با فشار هایی مواجه هستند.

تمایل داریم تا همکاریها با ایران تداوم یابد
مدیرکل موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت :آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به رویکرد مستقالنه ،بی طرف و حرفهای خود ادامه خواهد
داد و این موجب اعتبار آژانس است .کرونل فروتا تصریح کرد :در این
زمینه آژانس از فشارها تأثیر نمیپذیرد .آژانس از یک سو وظیفه راستی
آزمایی اجرای برجام را بر عهده دارد و از سوی دیگر در اجرای پروتکل
الحاقی و موافقت نامه جامع پادمان در تعامل فعال با ایران میباشد.
به گزارش ایلنا ،فروتا همچنیــن افزود :آژانس بین المللی انرژی اتمی
مشــتاقانه تمایل دارد تا همکاریها با ایران تداوم یابد و آماده هستیم تا
بصورت حرفهای و بی طرف به کار خود ادامه دهیم.

مــا از اروپاییــان قطــع امیــد کردیم اما
اروپاییها باید تالش کنند تا به تعهداتشــان
عمــل کنند زیرا ادامه برجام با این مســیر بی
معنــا خواهد بود .در هر صورت ما امیدواریم
که به زودی تغییــر روش بدهند و اگر چنین
نکنند ممکن اســت ما به نقطه پایان تعهدات
فنی نزدیک شویم.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی جمهوری
اســامی با بیان این مطلب گفــت ، :پیرامون
گام سوم کاهش تعهدات برجامی اظهارداشت:
عمال ما در حوزه فنی به انتهای کار رسیدهایم
به جز موضوع فردو و مسائل سوخت مصرف
شده چیز دیگری باقی نمیماند.
بهروز کمالوندی اظهار داشــت:طرف مقابل
متوجه جدیت جمهوری اســامی ایران شده
است از همین رو انتظار ما این است که آنها
تردیدهای خود را کنار بگذارند زیرا پیامهای
ما روشــن ،واضح و قوی هستند و امیدواریم
تاثیــر الزم را بــر طرف مقابــل به خصوص
اروپاییان بگذارند.
کمالوندی در ادامــه درباره بازطراحی راکتور
آب ســنگین اراک بیان داشــت :انگلیسی ها
در قرارداد آب ســنگین اراک کوچر هســتند
اما قرارداد با چینی ها اســت که پیشرفت آن

بین الملل
نماینده روسیه در وین :گام سوم ایران ارسال عالمتی
قاطع برای اروپاست

■ تســنیم :نماینــده روســیه در آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی
تأکیــد کــرد :کــه تصمیــم ایــران بــرای اســتفاده از ســانتریفیوژهای
جدیــد را نبایــد مســئلهای غمانگیــز ارزیابــی کــرد ،ایــن اقــدام
همچنــان تحــت نظــارت آژانــس قــرار دارد و ارســال عالمــت
مجــددی از ســوی تهــران دربــاره ضــرورت ایجــاد تــوازن منافع در
چارچــوب برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) دربــاره برنامــه
هســتهای ایــن کشــور اســت.
میخائیــل اولیانوف -در صفحه توئیتر خود نوشــت« :تصمیمگیری
ایران برای استفاده از ســانتریفیوژهای بیشتر را نباید بیش از اندازه
غمانگیز ارزیابــی کرد .البته باید قبول کرد کــه این اقدام خارج از
توافقــات در چارچوب برجام اســت ،ولی همچنــان تحت کنترل
آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی قرار دارد و هیــچ تهدیدی در این
رابطه وجود نخواهد داشت .این اقدام مقامات تهران تنها یک ارسال
عالمت قاطع در این باره اســت که الزم اســت تــا توازن منافع در
چارچوب توافقنامه هستهای برقرار شود».

ادعای بولتون درباره گزارش آژانس درباره ایران

بد نبوده اســت اما ما رضایت کامل نداریم ،به
نظرم باید بتوانیم با چینیها ســرعت ببخشیم
اما انگلیســی ها هم در تامین تجهیزات ابراز
آمادگــی کردند که در این مــورد به نتیجهای
نرسیدهایم.

به گزارش ایســنا ،وی درباره ســفر مدیرکل
موقــت آژانس به ایران گفــت :نقش آژانس
منعکس کننــده اقدامات اســت و طبیعتا در
جریان بودند که قرار است گام سوم اجرا شود
و در گزارش های آژانس هم مشــخص است

که ما به تعهداتمان پایبند بوده ایم.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی در پایان
خاطرنشــان کرد :اقدامات مــا در صورت
پایبنــدی اروپا به تعهداتش برگشــتپذیر
است.

در آینده نزدیک خبرهای خوبی از راکتور IR ۴۰
منتشر خواهد شد

دستیار ویژه رئیس ســازمان انرژی اتمی
گفت:ما به شرایطی بسیار جلوتر از آنچه پیش
بینی شــده بود ،از نظر قدرت و سرعت ورود
خواهیم کرد و هــر موقع نظام تصمیم بگیرد
تدابیر همه جانبه اندیشــیده شــده است و ما
گوش به فرمان رهبری هســتیم و اذن ایشان
مالک اصلی عمل است.
سید علی اصغر زارعان تصریح کرد :سرلوحه
اقدامات سازمان انرژی اتمی ایران در برجام و
پسابرجام عمل به الزامات معروف ۹گانه مقام
معظم رهبری است.
دســتیار ویژه رئیس ســازمان انرژی اتمی در
خصوص کارخانه تولید آب سنگین خنداب
اراک و بازطراحی راکتور  IR۴۰و مزیت های
فنی آن نســبت به راکتور قبلی گفت :طراحی
مفهومی ،پایــه و تفصیلی این راکتور به اتمام
رسیده و وارد فاز ساخت و تهیه تجهیزات بر
اساس زمانبندی مشخص برای بهره برداری
نهایی شده ایم و به امید خدا در آینده نزدیک
خبرهای خوبی از این پــروژه به اطالع مردم
می رســد که به طور قطع بازتاب جهانی هم
خواهد داشت.
زارعــان در ادامه تحقیق و توســعه در انرژی
اتمــی را مصادیقی از اقدامات توســعه ای و
هدفگذاری در این حوزه عنوان کرد و گفت:
تمامی الزامات در صنعت هســته ای توســط
متخصصان این صنعت و با مدیریت جهادی
عملیاتی می شــود و به همین دلیل هیچ گونه
خللی درعرصه فنی صنعت هسته ای بوجود
نیامده و برای همین ترامــپ توافق برجام را
بدترین توافق تاریخ آمریکا می داند.

قوه قضاییه
در رسیدگی به
پروندههای سیاسی
و امنیتی با شفافیت
عمل کند

یک عضو کمیســیون حقوقی و قضایی
مجلس با اشــاره به اینکه رســیدگی شفاف
قوه قضاییه در پرونده های فســاد رضایت
و اعتمــاد مردم را جلب کرده اســت تاکید
کرد:باید در رسیدگی به پرونده های سیاسی
و امنیتی هم با شفافیت عمل کرد.
محمد کاظمــی در گفت و گو با ایســنا ،با
اشاره به دستور رئیس قوه قضا درباره تجدید
نظــر در احکام صادره اخیــر دادگاه انقالب

وی با بیان اینکه نباید در زمین دشمن بازی
کرد ،تاکید کرد :شکست ترامپ در سیاست
خارجی کام ً
ال مشــهود اســت ،او می گفت
چهل ســالگی انقــاب را نخواهید دید ،در
حالی که برحســب رهنمودهای مقام معظم
رهبری در گام دوم انقالب اسالمی ،در اکثر
حوزه ها در مســیر بالندگــی و فرهیختگی
قرار داریم و صنعت هسته ای با هوشمندی
و تدبیر همه جانبه همراه با تالش مضاعف
مسیر توسعه و پیشرفت را در ابعاد گوناگون
دنبال میکند.
زارعان با ابراز تاســف از نظرات برخی افراد
و محافل کــم اطالع که مــی گویند صنعت
هسته ای کند و یا تعطیل شده است ،به برخی
پروژه های در دست اقدام سازمان انرژی اتمی
پرداخت و گفت :احــداث واحدهای  ۲و ۳
نیروگاه اتمی بوشــهر با بودجه ای معادل ۱۰
میلیارد دالر ،طراحی و ساخت سامانه سنجش
بحرانیت که بخشهایی از آن در  ۲۰فروردین
 ۹۷و  ۹۸افتتــاح شــد و  ۲۰فروردین  ۹۹نیز
شــاهد رونمایی از بخش های دیگری از آن
خواهیم بــود ،از جمله پروژه های ســازمان
انرژی اتمی است.

امســال  ۵۰سانتریفیوژ به سازمان
انتقال خون تحویل میدهیم

زارعان خاطر نشــان کرد :هم اکنون سازمان
انرژی اتمی در زمینه طراحی و ســاخت انواع
ســانتریفیوژهای گازی ،مایعات ،جامدات و
ترکیبی و همچنین در حوزه سالمت اقدامات
ارزشــمندی انجام داده که آخریــن اقدام در
این زمینه عقد قرارداد با ســازمان انتقال خون

گفت:خوشــبختانه قانون دســت رئیس قوه
قضاییه را برای شکســتن اینگونه احکام باز
گذاشته است ،ماده  ٤٧٧قانون آیین دادرسی
کیفری اجازه داده اســت که اگر رئیس قوه
قضاییه تشــخیص دهد حکمی خالق قانون
یا خالف شــرع است این حکم را شکسته و
پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد تا
قضات دیوان به آن پرونده رسیدگی کنند.
وی افزود:هفتــه گذشــته اینجانب به عنوان
رابط حقوقی فراکسیون امید به همراه برخی
دوســتان پیگیری هایی در این زمینه داشتم،
به نظر می آمد که فضــا به گونهای رقم می
خورد که دقت نظر مجددی در رسیدگی به
این پرونده ها انجام شــود؛ امیدوارم اینچنین
شده باشد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
عنوان کرد:از آقای رئیســی یه دلیل دســتور

کشور برای تامین ســانتریفیوژهای مورد نیاز
این ســازمان با هدف فرآوری خون است و
امیدواریم تا آخر سال جاری تعداد  ۵۰دستگاه
سانتریفیوژ درخواستی این سازمان را تحویل
دهیم.
وی تصریح کرد :اگر حمایت های مقام معظم
رهبــری و تمامی دولت ها نبود ،قطع ًا صنعت
هسته ای در وضعیت مطلوبی قرار نداشت.

به رسمیت شــناختن فعالیت های
صلح آمیز صنعت هســته ای در مجامع
بینالمللی

وی در ادامــه بــه برخــی از دســتاوردهای
مذاکرات  ۵+۱در بعد فنی اشاره کرد و گفت
 :به رســمیت شناختن فعالیتهای صلح آمیز
صنعت هسته ای در مجامع بین المللی و اخذ
بیش از  ۴۰۰تن کیک زرد و افزوده شدن این
ماده راهبردی به ذخایر قبلی در صنعت هسته
ای از جمله دستاوردهای صنعت هسته ای در
بررسی مجدد این پرونده ها تشکر می کنیم؛
چرا که ممکن است در مرحله رسیدگی محاکم
بدوی دقت خاصی در بررسی این پرونده ها
صورت نگرفته باشد یا اینکه دالیل به دست
آمده مشــخص کند که مجازات های تعیین
شده با اتهام افراد در پرونده تناسب ندارد.
کاظمی تصریح کرد:قوه قضاییه همانگونه که
در پرونده های فساد شفاف عمل می کند و
رضایت و اعتماد مردم را جلب کرده اســت
باید در رســیدگی به پرونده های سیاسی و
امنیتی هم با شــفافیت عمل کند ،تا نه برای
مردم محل ســوال باشــد و نه قــوه قضاییه
زیر سوال برود،محاکم رسیدگی به اتهامات
سیاسی و یا امنیتی روزنامه نگار ،دانشجو و یا
فعال صنفی که با انگیزه حفظ منافع عمومی
جامعه مرتکب اعمالی می شــوند که به آن
اعمال اتهامی میگوییم در حدی که با منافع

بعد فنی است.
زارعــان تاکید کــرد :بهره منــدی از علوم و
فناوری برخی کشورها در عرصه فعالیت های
صلح آمیز هسته ای از جمله روسیه ،فرانسه،
چین و سایر کشــورها که قبل از برجام حتی
اجازه صحبت کــردن و مذاکره با آنها را نمی
دادند ولی حــاال متخصصان ما با آنها فعالیت
های مشــترک تعریف می کننــد و حضور و
همکاری در صنایع هسته ای برخی کشورهای
اروپایی و همچنین روسیه و چین با حمایت
آژانــس بین المللی انرژی اتمی با هدفگذاری
مشــخص و در نظر گرفتن کلیــه جوانب از
دیگر دســتاوردهای مذاکرات با  ۵+۱در بعد
فنی است.
وی افزود :حضور جمهوری اســامی ایران
در بازارهــای بین المللی در راســتای فروش
اورانیوم و اخذ کیک زرد و فروش آب سنگین
و مشــتقات آن اقدام مهمی در زمینه تجاری
ســازی و تجارت محصوالت هسته ای است
و حوزه جمهوری اسالمی انحصارشکنی کرده
و کنسرســیومی که فقط چند کشور عضو آن
هستند را تحت تاثیر قرار داده است.
دســتیار ویژه رئیس ســازمان انرژی اتمی
گفت :با توافقات انجام شــده پس از برجام
توانســتیم برای نخستین بار پس از انقالب،
تجهیزاتی را برای انجام تست سوخت تامین
و در ســایت اصفهان نصــب و راه اندازی
کنیم .هر کشــوری که می خواهد ســوخت
هســته ای تولید کند باید بتواند سوختش را
تست  PIEکند و این اقدام هم از بعد فنی
اقدام بزرگی محسوب میشود.

امنیتی کشور در تضاد نباشد علنی باشد،قانون
اساسی نیز اصل را با برگزاری علنی دادگا ها
قرار داده است .
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
تصریح کرد:موضوع دیگری که الزم اســت
قــوه قضاییه به آن توجه کند این اســت که
پرونــده ها را به قضات خاص ارجاع ندهند
که از ابتدا شــبهه ایجاد شود،از آقای رئیسی
خواهش می کنیم که پرونده های سیاســی
و امنیتی را صرفا به دو یا ســه قاضی ارجاع
ندهند،هم قضات دادگاه انقالب و هم قضات
محاکم عمومی دادگســتری مــورد اعتماد
هستند،اجازه دهید قضات متعدد این پرونده
ها را رســیدگی کنند که از ابتدا این شــائبه
ایجاد نشــود که اگر پرونده شخصی به فالن
قاضی ارجاع شود فرد حتما محکوم خواهد
شد،توجه به این مهم به نفع قوه قضاییه است.

■ مهر :مشــاور امنیت ملی آمریکا در پیامی مدعی شد که آژانس از
احتمال وجود فعالیت یا مواد اتمی اعالم نشده ایران خبر داده است.
«جان بولتون»در این پیام که در توئیتر منتشــر شــده آورده است :به
تازگــی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شــورای حکام این آژانس
اطــاع داده که احتمال دارد تهران مواد و یا فعالیتهای هســتهای
اعالم نشده داشته باشد.
بولتــون در توییتــی نوشــته اســت :در حالــی سرپرســت آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی بــه تهــران ســفر کــرده اســت کــه آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی ،شــورای حــکام خــود را مطلــع کــرده
کــه ممکــن اســت تهــران مــواد و یــا فعالیتهــای هســتهای را
پنهــان کــرده باشــد .مــا بــه دیگــر کشــورهای عضــو شــورای
حــکام میپیوندیــم کــه مشــتاق دریافــت گــزارش کامــل در
اســرع وقــت هســتند.
در حالــی جــان بولتــون از گــزارش دربــاره احتمــال فعالیتهــای
پنهانــی هســتهای ایــران خبــر داده کــه ســخنگوی ســازمان انــرژی
اتمــی ایــران روز شــنبه اعــام کــرد کــه جمهــوری اســامی در
قالــب اجــرای «گام ســوم کاهــش تعهــدات» خــود در چارچــوب
برجــام ،گازدهــی بــه ســانتریفیوژهای نســل جدیــد را آغــاز کــرده
اســت.

یک وزیر دیگر در کابینه انگلیس استعفا کرد

■ تســنیم :در حالی که مخالفت ها با خروج بدون توافق انگلیس از
اتحادیه اروپا تشــدید شــده و اوضاع برای نخست وزیر این کشور
وخیم تر شــده اســت ،وزیر کار و امور بازنشســتگی انگلیس در
اعتراض به عملکرد نخســت وزیر در مدیریت برگزیت ،از سمتش
استعفا کرده است.
"امبر راد" از عضویت در حزب محافظه کار انگلیس نیز استعفا کرده
اســت .نخست وزیر انگلیس وعده داده است تا  31اکتبر با توافق یا
بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شــود .ولی حزب محافظه کار با
اخراج  21نماینده خود پس از آنکه از طرح مخالفان برای جلوگیری
از برگزیــت بدون توافق حمایت کردند ،عمال اکثریت را در پارلمان
از دســت داده است و این مساله شــرایط را برای جانسون و حزب
محافظه کار سخت تر از گذشته کرده است.

ترامپ دیدار محرمانه با طالبان و اشرف غنی
در کمپ دیوید را لغو کرد

رئیسجمهــور آمریــکا از لغــو دیــدار محرمانــه بــا ســرکردگان
طالبــان و  ،رئیسجمهــور افغانســتان در کمــپ دیویــد خبــر داد.
دونالــد ترامــپ همچنیــن مذاکــرات طالبــان  -آمریــکا را پــس از
حملــه کاب ـل ،لغــو کــرد.
ترامپ در صفحه شــخصی توئیتر خود ،ضمن اشــاره به نشســت
محرمانهای که قرار بود با افراد مذکور در آمریکا داشته باشد ،نوشت:
«آنها امشــب به ایاالت متحده میآمدند .متاسفانه برای اینکه اهرم
فشار ساختگی ایجاد کنند ،مســئولیت حمله به کابل که یک نفر از
سربازان ما و  ۱۱نفر دیگر را کشت ،برعهده گرفتند».
این در حالی اســت که یک منبع مطلــع روز جمعه اعالم کرده بود
اشرف غنی ،رئیس جمهور افغانستان سفر خود را به آمریکا که برای
هفته آینده برنامه ریزی شده بود ،لغو کرد.
قرار بود رئیس جمهور افغانســتان در این سفر درباره گفتوگوهای
بین طالبان و آمریکا برای پایان دادن به طوالنیترین جنگ واشنگتن
بحث کند.

همکاری ژاپن و فرانسه
برای کاهش تنش ها میان ایران و آمریکا

■ ایرنــا :تلویزیــون دولتــی ژاپــن گــزارش کــرد معــاون ارشــد
وزارت امــور خارجــه ژاپــن و یــک مقــام مســئول سیاســت هــای
امنیتــی فرانســه ،روز در پاریــس نشســتی برگــزار کردنــد.
طــرف ژاپنــی در ایــن نشســت بــه مقــام فرانســوی گفــت کــه
توکیــو بــه تــاش هــای دیپلماتیــک خــود بــرای کمــک بــه
کاهــش تنــش هــا در خاورمیانــه ادامــه خواهــد داد.
او افــزود از جملــه تــاش هــای ژاپــن ایــن اســت کــه بــه دنبــال
برگــزاری اجالســی میــان نخســت وزیــر شــینزو آبــه و حســن
روحانــی رئیــس جمهــوری ایــران در حاشــیه مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل در اواخــر مــاه جــاری باشــد.
گــزارش مــی افزایــد رئیــس جمهــوری آمریــکا و رئیــس
جمهــوری فرانســه گفــت و گــوی تلفنــی داشــتند مکــرون ســعی
مــی کنــد کــه بــرای تحقــق دیــداری میــان ترامــپ و روحانــی
میانجیگــری کنــد.
ژاپــن پیــش از ایــن نیــز بارهــا آمادگــی خــود را بــرای یافتــن
راه حلــی بــرای کاهــش تنــش هــا میــان آمریــکا و ایــران اعــام
کــرده بــود.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

بیش از  ۲میلیون زوج نابارور درکشور از بیمه بیبهرهاند

عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت :بیش از  ۲میلیون زوج نابارور در کشور شناسایی شدهاند که از
خدمات بیمهای بهرهای نمیبرند.
بشــیر خالقی در گفت و گو با ایرنا افزود :با وجود اینکه بارها به مســئوالن حوزه سالمت و سازمانهای بیمهگر برای پوشش بیمهای
خدمات ناباروری تذکر داده شــده ولی همچنان این ســازمانها به چنین خدماتی بیاعتنا هستند .عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس از نبود پوشــش بیمهای برای خدمات درمان ناباروری در ســطح کشور با توجه به اهمیت موضوع انتقاد کرد.وی با اشاره به
مشکالت بیماران نابارور گفت :یکی از عمدهترین مشکالت این بیماران هزینههای باالی درمان و فقدان پوشش بیمه ای است ،تنها
بخشی از آزمایشهای اولیه ناباروری تحت پوشش خدمات بیمه درمان قرار داشته و سایر موارد تحت پوشش بیم ه نیست.وی همچنین
با تأکید بر اینکه بیمهها حمایت مناســبی از زوجهای نابارور ندارند ،افزود :بارها به مسئوالن حوزه سالمت و سازمانهای بیمهگر در
زمینه پوشش بیمهای خدمات ناباروری تذکر داده شده و انتظار میرود که تمام مراحل درمان ناباروری تحت پوشش بیم ه قرارگیرد.

ثبت نام در طرح تصمیم سازان آینده تمدید شد

چهارمین رویداد تصمیم سازان آینده که تا دهم شهریورماه مهلت داشت ،تا  ۲۱همین ماه تمدید شد.
به گزارش ایســنا ،چهارمین رویداد «تصمیم ســازان آینده» با رویکرد «چالشی برای حل بحران کشور» قرار است در  ۴مهرماه امسال
برگزار میشود.
ثبت نام اولیه این طرح که تا  ۱۰شهریور ادامه داشت ،به علت استقبال خوب جوانان عالقهمند ،تا  ۲۱شهریورماه تمدید شد.
این رویداد با ایجاد چالش در میان شرکتکنندگان ،به دنبال ایجاد فضایی پویا بهمنظور ارائه راهکارهایی متناسب با فضای کشور برای
حل مشکالت جاری و پیشرو است که در قالب سه کارگاه «چالش تصویرسازی ناصحیح سینما از جامعه»« ،ازدواج دیرهنگام جوانان»
و «نقش مســاجد در تحوالت اجتماعی»؛ با حمایت و همکاری ســازمان تبلیغات اسالمی ،شبکه کانونهای تفکر ایران ،پژوهشکده
باقرالعلوم (ع) ،اندیشکده محنا ،مرکز گام ،قرارگاه شهید احمدی روشن و سازمان سینمایی حوزه هنری از چهارم مهرماه سال جاری
آغاز میشود.

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

5
چهارشنبه

 20شهریورماه 1398

جامعه

شماره 3566

ejtemaei@hamedanpayam.com

روز اول با همان خاکی که قنبر ساختند /از من و تو سمت باب القبله نوکر ساختند

خبر

کتب درسی در چین ،آلمان و ایران به
کودکان چه میآموزند؟

*کتابهای درسی ایران ،کودکان را پیرو ،مطیع و تسلیم و مصرفکننده
بار میآورند.
*کتابهای درســی آلمان ،کودکان را به پیشــرفت و خالقیت تشویق
میکنند.
*کتابهای چین بچهها را به مهــرورزی و همکاری گروهی عالقمند
میسازند.
در پژوهشی به بررسی و تحلیل داستانهای کتاب فارسی کالس
اول در ایران و مقایسه آن با داستانهای کتاب زبان کالس اول در دو
کشــور شــرقی و غربی یعنی چین ،بعنوان نماینده فرهنگ جمعگرا،
آلمان ،بعنوان نماینده فرهنگ فردگرا پرداخته شــد به این منظور کلیه
داستانهای کتاب فارســی اول ابتدایی در ایران ،شامل داستان منتشر
شــده در سال  ،١٣٩١داستان از داســتانهای کتاب کالس اول چین،
داســتان از مجموعه چهار کتاب کالس اول آلمــان به عنوان نمونه
پژوهشی انتخاب شدند.
در این پژوهش ،تحلیل روانشــناختی با استفاده از یکی از معتبرترین
آزمونهای فرافکن تحلیلی یعنــی آزموناندریافت موضوع که یکی
از مناســبترین آزمونها برای تحلیل داســتان است انجام گرفت تا
مشخص شــود چه موضوعاتی در قالب تم اصلی داستان ،چه نیازها
و چه فشــارهای محیطی توســط این کتابهای درسی به کودکان القاء
میشود و این موضوعات چه تفاوتی در دنیای شرق وغرب دارند.
نتایج این پژوهش نشــان داد :نیازهای «پیروی » در ایران« ،پیشرفت»
در آلمان و «مهرورزی » در چین ،ســه نیاز اول و اصلی در سه کشور
هستند.
نیاز به «پیروی » به دو نوع «تســلیم » و «احترام » تقســیم شده است.
پرتکرارتریــن نیاز در ایــران« ،پیروی» از هر دو نوع ولی در بیشــتر
مــوارد از نوع «تســلیم » و در چین و آلمان فقــط از نوع دوم یعنی
«سپاسگزاری» است.

چین:

نیاز «مهرورزی » پرتکرارترین نیاز در چین اســت که به شــدت با
ســاختار جمعگرای شــرقی مطابقت دارد در مرتبههــای بعدی نیاز
«فهمیدن» و همچنین نیاز به «ارائه و بیان» در چین قراردارند.
به طور خالصه میتوان گفت :کودک چینی به دنبال آن است که مهر
بورزد ،بفهمد و بفهماند .بعد از این ســه نیاز که اساســا در ارتباط با
دیگران (نیازهای جمعی) معنا پیدا میکنند ،نیازهای شــخصیتر مثل
«پیشرفت » و «بازی » در چین ،ظهور میکنند.

آلمان:

ترتیب بروز نیازها در آلمان درســت برعکس چین اســت .در آلمان
نیاز به «پیشرفت»« ،بازی»« ،شناخت» که نیازهای فردی و معطوف به
خود هستند ،در درجه اول قرار دارند و بعد از آنها نیاز «پیوندجویی»
ظهور میکند.

ایران:

کــودک ایرانی میآمــوزد که طلبکننده و گیرنــده (تلویحا مصرف
کننده و تنبل) باشد؛ کودک چینی میآموزد دهنده و بخشنده (تلویحا
تولیدکننده و کارگر) باشــد و کودک آلمانــی چیزی طلب نمیکند
(تلویحا مستقل) ولی تا حدی دهنده است.
به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت :کودک ایرانی در کتاب درسی خود
یاد میگیرد که مطیع و سر به زیر باشد .نگاه کودک ایرانی یا به سمت
پایین است و یا از پایین به باال نگاه میکند.
نگاه کودک چینی به اطراف اســت و یک نگاه دایــرهوار دارد ،ولی
کودک آلمانی یک حرکت و نگاه رو به جلو و هدفمند دارد .او به یک
نقطه و هدف چشم دوخته و تنها برای رسیدن ب ه آن در یک خط سیر
مشخص تالش میکند و در نهایت هم موفق است.

* علیرضا عابدین

نکته

استفاده از رنگهای شیمیایی
برای تولید بستنی

کارشــناس موادغذایی معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی
همدان گفــت :بســیاری از کارگاههای تولید بســتنی از رنگ های
شیمیایی و غیرمجاز استفاده می کنند.
مهدی باب الحوائجی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :بازرســی
از کارگاه های تولید بســتنی در  ۲بخش مواد اولیه تولید شامل خامه،
شیر ،گالب ،رنگ و اسانس مورد استفاده به ویژه در بستنی های میوه
ای صورت گرفت.
وی افزود :با توجه به بررسیهای صورت گرفته مواد اولیه مورد استفاده
برای بستنی مشکلی نداشــتند اما با استفاده از اسانس های غیرمجاز
در بیشــتر بستنی های ســنتی ،آنها را به عنوان بستنی میوه ای عرضه
می کردند.
کارشناس موادغذایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان
تاکید کرد :کارگاه های تولید بســتنی باید دارای مسئول فنی باشند تا
بدانند چه رنگی و به چه اندازه در بستنی استفاده کنند که هیچیک از
کارگاه های مورد بازرسی مسئول فنی نداشتند.
وی بیان کرد :در بازدید از یک کارگاه تولید بستنی مشخص شد که به
اندازه غیرمجاز از اسانس های غیراستاندارد استفاده می شود و فعاالن
در این کارگاه نیز بدون اطالع از این موضوع تنها به دستور مسئول و
مالک این واحد اقدام به این کار کرده بودند.
کارشناس موادغذایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان
از شهروندان خواست از خرید بسته ای و فله ای پرهیز کنند و هنگام
خرید بســتنی های صنعتی نیز باید به مشخصات درج شده بر روی
بسته آن توجه شود.

C M

مادستان روسپید؛ سیاه پوش سیدالشهدا شد
ِ
اینجا قرار اســت کوچه و خیابان ها همه
وعده گاه ســرهای برهنــه و ضجه های غم
عزیزی باشد که نه یک شهر و یک مکان بلکه
دنیا را به عزا نشانده است.
همدان و خیابان هایش درروزهای تاســوعا
وعاشورا با حجم حضور عاشقانی به سیاهی
درآمده بود که ناله کنان عاشورای حسینی را
در گوشه و کنار شهر به رخ می کشیدند.
هرقدر هم که بگردی محال اســت جایی را
بیابی کــه صدای غریبی کاروان را نشــنوی،
راســتش را بخواهی انگار از تمام خانه های
شهر خون غم می پاشــد ،همه آمده اند تا بر
زخم دل زهرا مرحمی باشــند ،عشق بازی با
دستان جدا از تن سقا و الالیی خوان گهواره
شــش ماهه ای که غمش زمین و زمان را در
هم کشیده است.
دیروز دل های مردم شــهر در ســوگ شاه و
شــاهزاده هایش چنان ماتم زده بود که بوی
حــزن و اندوه را در هزار متری دســته جات
عزاداران می توانستی نفس بکشی.
خیابانشهدا،تختی،پیادهراهبوعلی،خیابانباباطاهر
 ،میدان آرامگاه ،بلوار کاشانی و میدان شریعتی و
هرچه را که نام ببری برای حضور حجم عزاداران
همدانی از مقیــاس مکان بازهم کم میاوری .قرار
همگی در میدان اصلی شهر بود ،دسته جات گروه
گروه چون ســیل سیاه غم از خیابان های شهر به
میدام مرکزی روانه بودند و هریک با مدح و نوحه
سرایی بر سر و سینه می زدند.
یکی گهواره به دست در غم اصغر و دیگری
با رخت زینب و خرابه شام آمده بود تا روایت
واقعه ای را کند که شــومی شامیان غلتان به
خونش کرد.
از قدیمی ترها که از حسینیه زینبیه و شالبافان
جــوالن آمده بودند تا تــازه نفس هایی که با
روضــه العبــاس و محمد رســول ا ...پرچم
مشکی را تن پوش شهر کردند همگی بودند
و ماندند تا غروب دلخراش کربال بیش از این
درد قلب زینب را سنگین نکند.

شهرستان های استان هم چیزی در این میان کم
نگذاشتند هرکس هر آنچه در چنته داشت آورده
بود تا ارادت و نوکری را به اثبات برساند.
در مالیر همایش رهروان زینبی برگزار شد و
در مریانج مراسم حلیم زنی ظهر عاشورا ،در
کبودراهنگ آئین گل زنی عزا برپا شــد و در
فامنین و جورقان رسم زنجیر زنی و خالصه
در نقطه به نقطه این دیار شاهد بغضی بودی
که تنها با نگاه رحمت و لطف سیدالشهدا می
توانست تسکین یابد.
وعده به سرانجام رسید و همه شهر یک پارچه
به تبعیت از امام مظلوم و برای زنده نگهداشتن
اســام نبوی در میدان شهر به امامت حجت
االسالم حبیب ا ...شــعبانی ،امام جمعه شهر
اقامه نماز ظهر عاشورا کردند همان نمازی که
موالیمــان زیر خروارها نیزه و تیر به جا آورد
تا درس و حدیثی باشد برای نسل هایی که از
نعمت امام و معصوم بی بهره اند ،برای زمانه
ای که یزیدانه زمان نقــاب تزویر می زنند و
مسلمانان باید به جنگ آن برخیزند.
یکی دیگر از سنن مردم در روز عاشورا برپایی
خیمههای امام حســین (ع) است که غالب ًا با

تعزیه خوانــی و ذکر مصیبت ،واقعه کربال را
بازســازی میکنند این فرهنگ از گذشته در
اکثر روســتاهای استان انجام میشد که امروز
رو به فراموشــی گذاشته شــده است و کمتر
شاهد برپایی اینگونه مراسمات هستیم.
پخــت حلیم و قیمه وپخش نــذورات روز
عاشورا توسط هیات مذهبی ومردم یکی دیگر
از رسومات دینی است که در ماه محرم انجام
می شود که در این شب و تاسوعا حسینی به
اوج خود می رسد.

شبی که از تارکی هایش غم می بارد

رسم شــام غریبان حسین (ع) در مظلومترین
شــب تاریخ بشریت با حضور اقشار مختلف
مردم و به صورت پرشور در سراسر شهر برپا
بود از نخســتین ساعات پس از اذان مغرب و
عشا ،مداحان و عزاداران اباعبداهلل حسین (ع)
در مظلومیت شــهدای کربال ،در سطح شهر
همدان به عزاداری پرداختند.
عزاداران حسینی در قالب دستههای سینهزنی
و زنجیرزنی با روشــن کردن شمع به نشانه
همدردی با بازماندگان و اسرای کربال و زینب
کبری (س) در ماتم و مصیبت امام شهید خود،

به سوگواری پرداختند.
در این مراسم که در گوشههای مختلف شهر
از جمله امامزادهها ،حسینیهها و تکایا برگزار
شــد ،برخی هم با حضور در منازل شهدا و
کســانی که داغدار بودند به یاد زینب (ع) و
عاشورای حسینی تسلی میدادند.
در مراســم شام غریبان دســتههای سینهزنی و
زنجیرزنی با حضــور در امامزاده عبداهلل و مزار
شهیدان و محل دفن شهدای گمنام ،در عین حال
که تجدید میثاق با شهیدان می کردند با روشن
کردن شمع و نوحهخوانی و ذکر مصائب شهادت
حضرت امام حسین (ع) ،غربت اهل بیت (ع)
را به ســوگ و عزا می نشستند از طرفی شاهد
حضور کودکان و نوجوانان با لباسهای سیاه و
پیشانیبندهای «یا حسین(ع)» با شمعهای روشن
و همراه بــا آه و ناله که یاد و خاطره کودکان و
اســیران کربال را در اذهان شرکتکنندگان زنده
کرد ،بسیار چشمگیر بود.
همچنین برگزاری مراسم تعزیه توسط برخی
از عزاداران در محله گلپا و سالن هیات کاراته
استان  ....ازدیگر مراسمات برگزارشده توسط
مردم همدان بود.

آیینهای مذهبی عاشورا جلوهای از شور حسینی
آیین هــای محرم در محله های مختلف
تهران متفاوت اســت تــا آنجا که هر یک به
ســبک و ســیاقی خاصی به ســوگواری و
عزاداری می پردازند کــه در این میان بلوار
قدس در محله دولت آبــاد به دلیل حضور
اقــوام ُکرد و عرب این مراســم با شــور و
هیجانی وصف ناپذیر اجرا می شود.
به گزارش ایرنا؛ بخشــی از ســاکنان محله
دولتآباد را ایرانیتباران بازگشــته از عراق
اعــم از اقوام ُکرد و عرب (معــاودان ایرانی
عراق) تشــکیل میدهند .معاودین به افرادی
گفته می شــوند که در طول  ۲قرن گذشــته
از ایــران به عراق مهاجــرت کرده و در طی
ســالهای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰میــادی یعنی در
زمان حکومت حسن البکر و صدام از عراق
اخراج شدهاند.
معاودین به معنای بازگرداندهشــدگان است
زیرا رژیم بعثی به هنگام آغاز جنگ تحمیلی
اقامت آنها را تمدید نکرد و حتی تمام اموال
و داشــتههای آنها را ضبط و از عراق اخراج
شــدند و آنها را بدون هیچ پشتوان ه مالی و
آشــنایی در کنار مرزهای ایــران رها کردند
اما تعــداد زیادی از آنها به هنگام آغاز جنگ
تحمیلــی به تهران آمدنــد و در بلوار قدس
دولت آباد ساکن شدند.
در واقــع دولت آباد از محلــه های قدیمی
در جنوب شرقی شــهر تهران است .جدا از
ساکنان اصیل تهرانی از اقوام عربُ ،کرد ،ترک
و دیگــر اقوام ایرانی نیــز در این بافت دیده
میشوند .بر خالف تصور عمومی از محالت
جنوب شــهر تهران ،دولت آبــاد محلهای با
خیابانهای پهن ،دلباز و سرسبز است که قبل
از ورود معاودین آنجا نیزار بوده و شهرداری
وقت زمینهای آن منطقه را به صورت قسطی
به آنها می فروشد.
معاودین که در بلوار قدس ســاکن هستند به
ســه گروه کوچکتر کربالییها ،نجفیها و
کاظمینیها تقســیم میشوند که منظور مبدأ
مهاجرت آنها و محل زندگی آنها در کشور
عراق بوده اســت .هر کدام از این سه گروه
دارای حســینیه های جداگانه هستند و نقش
بسیار مهمی در باشکوه کردن ایام محرم ایفا

می کنند که تعداد جمعیت معاودین بین ۳۵۰
تــا  ۶۵۰هزار تَن برآورد شــده اند که محل
تجــارت و کار اغلب آنهــا کوچ ه مروی در
خیابان ناصرخسرو است.
مراســم محــرم در بلوار قــدس و در میان
معاودین از روز نخست محرم آغاز میشود
و حال و هوای عــزاداری به خود میگیرد.
پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا به مناسبت
ایام محرم به بررســی آیین ها و مراسم های
معاودین در دولت آباد پرداخته است.

آیین مشعل گردانی

یکــی از آیین های ویژه در محله دولت آباد،
مراســم مشعل گردانی یا هوج حسینی است
که هر ســاله در شب های هشتم ،نهم و دهم
محرم الحرام توسط معاودین برگزار می شود.
این مراســم باشــکوه یکی از شاخصه های
عزاداری در شــهر کربال است که امروزه در
برخی از نقاط ایــران به ویژه در بلوار قدس
دولت آباد برگزار می شود .این مشعل ها که
به آنها هودج حسینی نیز می گویند برگرفته از
سفینه النجاه بودن امام حسین(ع) در حدیث
شریف نبوی ان الحســین مصباح الهدی و
ســفینه النجاة است .این مشــعلها انواع و
ابعاد مختلفی دارند اما در بلوار قدس اغلب
مشــعلها نفتی هستند که هر کدام به نحوی
خاص با پَر ،نگین های شیشــهای ،گل و ...
تزئین می شوند.
این ع َلمها و مشــعل های بزرگ و چراغانی
شــده در مقابل و مقدمه هر هیأت به وسیله
یــک فرد توانمند و ماهــر به حرکت در می
آید .مشــعل گردان به وسط میدان می آید و
هر چند متر که حرکت می کند در یک نقطه
می ایســتد و مشعل را به سرعت به صورت
َد َورانی می گرداند .مشــعل هــا حدوداً۲۵۰
کیلوگــرم وزن دارند .البته به هنگام چرخش
مشــعل ها ،در اطراف هر مشعل نیز افرادی
مراقب هســتند که فاصله مشــعلها با مردم
رعایت شود تا به فردی آسیبی نرسد.
قمه زدن رسمی منسوخ شده در بلوار قدس
یکی از انواع عــزاداری ها که اکثریت مردم
جامعــه آن را نمیپســندد و بــه صــورت
زیرزمینی برگزار میشود مراسم قمه زنی بوده

که در بلوار قدس دولــت آباد نیز اتفاق می
افتاده است .در سال های دور برخی از مردم
این قسمت از تهران در سحرگاه عاشورا قمه
زنی را به صورت زیرزمینی انجام می دادند.
دستههای قمهزن لباس سفید بلند پوشیده و با
حرکاتــی مهیب و صدای بلند و گفتن حیدر
حیدر قمه را بر سر خود می زدند .حتی جلو
ن برای آنها نذر کرده
سر بچه هایی که والدی 
بودند توســط دالکان مجرب با چند حرکت
کوچــک تیغ زخمی میکردنــد تا حدی که
ســرخی خون نمایان شود اما امروز دیگر از
این رسم خبری نیست.

آباد

نــذری دادن در بلوار قدس دولت

یکی از ویژگــی های برجســته و متفاوت
مراسم عزاداری مردم بلوار قدس محله دولت
آباد پذیرایی گسترده آنها است که در مجموع
شاید بیش از  ۳۰هزار غذا در دهه اول محرم
توزیع میشــود و برخی هیأتها نیز تا پایان
ماه صفر نیز به عزاداران شام میدهند .معموالً
افــراد تحصیلکرده ،صاحبنــام و از تجار
عراقــی هزینه هیأتهــا را تامین می کنند و
در ایــن ایام ،افراد نیازمند با کمال احترام ،در
طول ۲ماه محرم و صفر میهمان ســفره امام
حسین (ع) هستند.
پذیرایی آنها شامل قیمه عربی ،قورمه سبزی،
نخود ،شله زرد ،آش ،حلیم و  ...است .مردم
از تمام نقــاط تهران برای دیــدن عزاداری
خاص و متفــاوت عراقیها بــه این منطقه
میآینــد و در این میان بیــش از  ۴۰موکب
عراقی از همان ابتدای بلوار ،به ســبک خود
و با نوشیدنیها و غذاهای عراقی از قهوه تلخ
گرفته تا داسدجاجه ،داسلحم ،قیمه نجفی
و ...از عــزاداران امام حســین (ع) پذیرایی
میکنند.
یکی دیگر از نذریهای خاص و جالب مردم
بلوار قدس کباب ترکیهای نذری هیأتهای
محرم اســت .در روز تاســوعا و عاشــورا
هیأتهای این خیابان با کباب ترکی و فالفل
از عزاداران پذیرایی میکنند و ایســتگاههای
صلواتی کنــار خیابان به عــزاداران چای و
شربت میدهند .همچنین هر روز صبح از هر

خانه یــا تکیهای نذری حلیم یا نون و پنیر و
خرما به عزاداران تعارف میشود.

آیین یزله

یزله یکی از رســوم مردم دولت آباد بهویژه
در ایام محرم اســت که به شیوهای خاص و
شورانگیز اجرا میشــود .این مراسم پس از
سینه زنی سنتی اجرا میشود .به این صورت
که یک ردیف از افراد با تجربه در صف جلو
قرار می گیرند و در پشت سر نفر اول و نفر
آخر از ردیف جلو ،یک ستون از افراد تشکیل
می دهند و با فاصله به اندازه ای که دست نفر
پشت سر بر روی شانه نفر جلویی قرار بگیرد
و در حالی که پای خود را بر زمین می کوبند،
حرکت می کنند و هر چند متر یک بار ،بعد
از طی مسافتی می ایستند ،آنگاه نوحه خوان
در وسط صفوف یزله ذکر مصیبت می کند و
مردم با ریتم یزله آغاز به سینه زنی میکنند.

تعزیه خوانی در بلوار قدس

نوع دیگری از مراســم عزاداری برگزاری
مجالس شــبیه خوانی یا تعزیه می باشــد
کــه از افراد حرفــه ای دعوت به عمل می
آید .در ظهر عاشــورا ،نخست در مراسمی
تعزیه مانند ،ســپاهیان یزید با اســبهای
خود به ســمت خیمهها هجــوم میآورند
و آنهــا را آتش میزننــد .پس از آن نوبت
قبیلــه طواریج اســت که به عــزاداری و
اظهار ندامــت می پردازند .ایــن قبیله در
یاری امامشــان کمی درنگ کردند و زمانی
به میدان جنگ رســیدند که خیمهها آتش
گرفته و جنگ تمام شده بود.
در واقع گروههــای مختلف تعزیهخوانی در
دولت آباد ،مصیبتهایی که پس از شهادت
امام حسین(ع) بر خاندان ایشان وارد شده را
به نمایش میگذارند تا اینکه بعد از مراســم
تعزیه ،دســته های عزاداری بــا پرچم های
بزرگ به حرکت در می آیند .همچنین مردان
در جلوی این دستهها شیپور مینوازند و مردم
عزادار در دسته با نوای بلند حیدر حیدر آنها
ی کنند .طبلهای آنها بر خالف
را همراهی م 
طبل ایرانیها کوچک به شــکل ذوزنقه و از
پوست حیوانات درست شدهاند که با چوبی
عصا مانند به آنها زده میشود.

نیش و نوش
ایسنا :عادل فردوسیپور :مهدی شادمانی خیلی به من درس داد
روز معلم هدیه یادت نره
کیهان :با ما در فضای مجازی همراه باشید
هر کس فقط می تونه همراه یه نفرباشه
آفرینش :افزایش قربانیان تصادفات جادهای تا کی؟!
تابان سوار نشدن اتوبوس
عصر باختر :ناگفتههایی از دانشآموزان در چند قدمی مهر
در مدرسه و زود نبندید ،زنگ تفریح زیاد باشه
اعتماد :معیشت روی کاغذ معیشت در گود عمل
قبأل معیشت تو سفره هم بود
رسالت :مقاومت ،فن مذاکره
با زور که نمیشه مردم و به حرف آورد
افکار :بانکها به همه وام میدهند جز تولید
هر کس پولدارتره نزد بانکها عزیزتر
کیهان :روحانی برنامه بزرگی دارد اما نمیتواند دربارهاش حرف بزند
رازداری جزو هنرهای مدیران کشور
تسنیم :چرخ صنعت ترکید
تعمیرگاه رو بلد نیستی؟!
همدانپیام :تولید رب با طعم حشره کش
ابتکاری در تولیدات داخلی
همشهری :نخستین پرواز ورزشکاران به سوی جام جهانی
احتما ًال آج کفشها شونو زدن تو داروی دوپینگ پردر آورده
باختر :نقشه راه ساخت و ساز یک «کالنشهر» لنگ چند غاز؟!
غازها راه رودخونه و بلد نیستن که برن کنار
صدای زنجان :نخستین درخت کنده کاری زنجان رونمایی شد
لطف هفته دولت شامل درختها هم شد
کیهان :وزرای پیشــنهادی آموزش و پرورش و گردشگری از مجلس
رأی اعتماد گرفتند
بدن شرح
همدانپیام :کشتی استان در بوته آزمایش
تو این مرحله ازهر موجودی هم یکی سوار کنید

یادداشت

دست خالی جشنواره شهروند برتر برای
شهروندان همدانی
»»فاطمه امیری

دومین جشــنواره شهروند برتر در شــهر همدان در حالی برگزار
شــد که تنها  ۱۶۰نفر از شــهروندان برای تشکیل پرونده به دبیرخانه
این همایش مراجعه کردند و از این میان  ۱۸نفر نیز به عنوان شــهروند
برگزیده انتخاب شدند.
حال ســوال این است آیا مطالبه مردم شهر همدان از مدیریت این شهر
برگزاری جشنواره شهروند برتر با اعتبارات هنگفت است؟آیا در جهت
بررسی کارشناسی برای اخذ بازخورد از دور اول این جشنواره اقدامی
انجام شد که بار دیگر برگزاری آن در برنامه مسئوالن شهر قرار گرفت،
آیا شهروندان برگزیده دور اول توانستند از این عنوان برای تحقق توسعه
شهری مدرن و برتر بهره گیرند؟
و همچنین ســواالت دیگر بسیاری در ذهن شــهروندانی است که از
برگزاری این جشنواره با خبر شدند هرچند شهرندان بسیاری نیز هستند
که در جریان برگزاری این جشنواره نبوده و با مشکالت شهری دست
و پنجه نر م می کنند.
پاسخ برخی از این سواالت روشــن است مسئوالن سرسختانه از این
اقدام خــود و از هزینه های قابل توجه برای برگزاری این جشــنواره
دفاع می کنند.
البته برگزاری جشن و مراسماتی که بتواند در ذهن شهروندان دغدغه
ایجاد کند و با آموزش فرهنگ شهروندی شاخص های رشد اجتماعی
را بهبود بخشد امری قابل دفاع است اما جشنواره شهروند برتر که در
سالن همایشــی ویژه برخی افراد و برخی از مسئوالن برگزار می شود
مورد حمایت مردم نیست.
شــهروندان همدانی دغدغه ارائه گزارش از عوارضی که می پردازند را
دارند و انتظار دارند بودجه شهرداری صرف هوشمند ساختن شهر آنان
و همچنین رقابت این شــهر با شهر هایی با ظرفیت های مشابه مانند
شیراز و اصفهان باشد.
در حالیکه شهرهای دیگر در زمینه گسترش فضای سبز و زیبا سازی ،
توســعه حمل و نقل عمومی و سرمایه گذاری های اقتصادی پیشرفت
می کنند مســئوالن شــهر همدان با صرف بودجه به دنبال جدا سازی
شهروندان برتر هستند تا پشت درهای بسته مشارکت مردمی در امور
شهر را افزایش دهند.
شهروندان همدانی از مسوالن این شهر انتظار دارند اقدامات نوآورانه و
خالق داشــته باشند که سبب توسعه فرهنگی شهر شود و این شهر را
در کشور زبانزد سازد و صرفا اقداماتی مانند برگزاری جشنواره شهروند
برتر که حتیممکن است تعداد برگزار کنندگان آن از افرادی که پرونده
تکمیل کرده اند بیشــتر باشــد ،نمی تواند یک کارنامه درخشان برای
مدیران شهری همدان محسوب شود.
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اقتصـاد

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد

قول وزارت راه برای راهاندازی
سامانه امالک و اسکان تاپایان سال

رئیــس ســازمان مالیاتــی بــا بیــان اینکــه بــرای برقــراری مالیــات از خانههــای
خالــی نیازمنــد ســامانه امــاک و اســکان هســتیم ،گفــت:وزارت راه و شهرســازی قــول
داده ســامانه مذکــور را تــا پایــان امســال راهانــدازی کنــد.
امیدعلــی پارســا در رابطــه مالیــات بــر خانههــای خالــی ،اظهــار داشــت :بــرای وضــع
ایــن مالیــات ،ســامانه امــاک و اســکان بایــد توســط وزارت راه و شهرســازی راهاندازی

شماره 3566

میشــد کــه قــول دادهانــد ایــن ســامانه را تــا پایــان امســال راهانــدازی میکننــد.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی بــه مهــر گفــت :تــا زمانــی کــه ســامانه مذکــور
راهانــدازی نشــود نمیتــوان بــه اطالعــات دقیقــی در رابطــه بــا خانههــای خالــی
دسترســی داشــت.
وی ادامه داد :قرار است تا پایان سال زیرساخت اطالعاتی را تهیه کنند.
معــاون وزیــر اقتصــاد در پاســخ بــه این ســؤال کــه در صــورت عــدم راهاندازی ســامانه
مذکــور توســط وزارت راه و شهرســازی ،آیــا ســازمان امــور مالیاتــی اقدامــی انجــام
میدهــد؟ گفــت :ایــن مســئله تکلیــف وزارت راه و شهرســازی اســت و مــا رأســ ًا
نمیتوانیــم در ایــن رابطــه اقدامــی انجــام دهیــم و بایــد وزارت راه بــرای پیشــبرد ایــن

هــدف ،بــه تکلیــف خــود یعنــی تهیــه ســامانه امــاک و اســکان عمــل کنــد.
پارســا در واکنــش بــه ایــن ســوال کــه آیــا ســازمان امــور مالیاتــی نمیتوانــد در ایــن
خصــوص از ســازمان ثبــت و یــا شــهرداریها اطالعــات بگیــرد؟ تصریــح کــرد:
هــدف مــا پوشــش سراســر کشــور اســت از ایــن رو بایــد یــک ســامانه جامــع و کامــل
و بــه روز داشــته باشــیم کــه امیدواریــم وزارت راه تــا پایــان ســال بــه تکلیــف خــود
عمــل کنــد.
وی در رابطــه بــا اینکــه راههــای فــرار مالیاتــی در مــورد خانههــای خالــی زیــاد اســت،
گفــت :بــه ایــن مســئله واقــف هســتیم و میدانیــم کــه نمیتــوان فــرار مالیاتــی را
صفــر کــرد امــا تــاش میکنیــم کــه امــکان فــرار مالیاتــی را بــه حداقــل برســانیم.

eghtesad@hamedanpayam.com

فصل مدرسه در راه است

بیمهری بازار به «مهر

نگاه

»

تحریمها و ثباتپذیری بازار

تغییرات و نوســانات قیمت ارز در ایران همواره به عنوان تابعی
از رویدادها و تحوالت سیاســی و بینالمللی تلقی میشده است؛ اما
ثبات نسبی بازار ارز در  ۴۵روز اخیر که جهان ،منطقه و داخل کشور
تحوالت مختلفی را به خود دیده ،روایی این فرضیه را زیر سؤال برده
و گزاره جدیدی را پیش روی تحلیلگران قرار داده است که حساسیت
پذیری بازار ارز از تحوالت سیاســی در ســطوح داخلی ،منطقهای و
جهانی دیگر چندان اعتباری نمیتواند داشته باشد.
در واکاوی این تغییر نگرش ،کارشناسان به مؤلفههای مختلفی اشاره
کردهاند که تا اندازهای دالیل ثبات نســبی بازار را توضیح میدهد از
جمله:
 .۱کاهش تقاضا نســبت به سال قبل ،به دلیل خریدهای پرشمار سال
گذشته.
 .۲گشــایشهای مالی بــا امارات و افت قیمت درهــم و تأثیر آن بر
تعدیل قیمت دالر
 .۳تمرکز نقدینگی در بازار سهام و سایر بازارها.
این در حالی اســت که تحلیل بر مبنای دادههای سیاســی از گذشته
تاکنون ،فرمول دیگری را به اثبات رسانده بود که تحوالت سیاسی به
ویژه شرایط ناگوار و دشوار ناشی از تحریمها همواره میبایست منجر
به محدودیت انتقال ارز شــود و این محدودیت به تقاضای بازار و در
ادامه رواج سفتهبازی و در نتیجه آن به افزایش قیمت ارز منتهی شود
و لذا مشــاهده نوسانات شدید در قیمت ارز و عدم ثبات در بازار ارز
یک اتفاق عادی و قابل پیش بینی بوده اســت .اما سؤال اینجاست که
چــرا این فرمول در  ۴۵روز اخیر چندان صادق نبوده و مصادیق آن با
گزارههایی که تاکنون مفروض گرفته میشد ،همخوانی ندارد؟
به نظر میرســد دو اتفاق مهم در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی
بخش پولی و مالی از ناحیه بانــک مرکزی حائز اهمیت و تأثیرگذار
بوده است:
 .۱تعدیل سیاستهای ارزی از جمله اقدامات کنترلی مؤثر بر بازار ارز
و اصالح روند واردات با ارز دولتی که تخلفات عدیدهای از آن کشف
و درحال حاضر در دستگاه قضایی در دست رسیدگی است.
 .۲ایفای تعهدات ارزی در بخشهای مختلف به ویژه کاالهای اساسی.
بنابراین ،میتوان نشــانههای ثبات نســبی در بــازار ارز طی  ۴۵روز
اخیر را با عوامل یاد شــده مرتبط دانست و بر این اساس ،در صورتی
کــه روند ثبات پذیری بازار ارز در شــرایط خاص کنونی که متأثر از
تحریمهای آمریکا میباشد ،اســتمرار یابد ،میتوان نتیجه گرفت که
تغییر نگرش حساســیت پذیری بازار ارز از تحوالت سیاســی در اث ِر
تغییر و تحول در حوزه تصمیمگیری و تصمیمســازی پولی و بانکی
میتواند اعتبار و روایی خود را اثبات نموده و نگرش عدم حساسیت
پذیری ارز از تحوالت سیاســی در تحلیلهای سیاســی و اقتصادی،
ِ
مفروض معتبر و پذیرفته شــده میتواند جایگاهی برای
بهعنوان یک
خود دست و پا کند.
نکته مهم دیگری که باید در رابطه با علت ثبات نســبی قیمت ارز در
کشور اشاره کرد ،تز آداپته شدن اقتصاد ایران در شرایط تحریمی است.
صندوق بین المللی پول اخیرا ً طی گزارشی اعالم کرده که اگر کشور
در یک بازه زمانی طوالنی مورد تحریم واقع شــود ،اقتصاد و تجارت
آن کشور متأثر از شرایط تحریمی عمل خواهد کرد.
تجربه بشــری نشان داده که اقتصاد راه خودش را پیدا میکند .اقتصاد
امروز ایران هم راهش را پیدا کرده و اصطالح ًا آداپته شــده اســت.
بنابراین ،تحریم گرچه اثربخش اســت ،اما وقتی قرار بر اســتفاده بی
مورد و بیجا از این ابزار باشد ،دیگر کارآیی و اعتبارش از بین میرود.
درنتیجه ،برپایــه منطق پیشگفته و اعتبار تز آدابته شــدن تحریمها،
احتماالً انتظار جامعه از ثبات پذیری سایر بازارها بویژه بازار مصرفی
نیز از این پس بهعنوان یک مطالبه عمومی پیش روی مسئوالن پولی و
بانکی کشور مطرح خواهد بود.
* ضیاءالدین صبوری
رئیس انجمن ایرانی روابط بینالملل

آخرین وضعیت
حذف قبوض
کاغذی برق

طبــق برنامهریزیهای صورت گرفتــه از ابتدای
مهرماه برای هیچکدام از مشــترکان برق قبض کاغذی
صادر نخواهد شــد و مشــترکانی کــه اطالعات خود
را ثبــت کردهاند ،اطالعات قبــض خود را به صورت
الکترونیکــی دریافت خواهند کــرد .تاکنون اطالعات
حدود  ۹۰درصد مشــترکان برق کشــور بــه منظور
حذف قبوض کاغذی در سامانه ثبت شده که براساس
ارزیابی صورت گرفته این رقم تا پایان شــهریورماه به
 ۹۸درصد خواهد رسید.
بــه گزارش ایســنا ،اواخر پاییز ســال گذشــته بود که
محمدجــواد آذری جهرمی -وزیر فنــاوری ارتباطات و
فناوری اطالعات  -از صرفهجویی  ۱۴۴۰میلیارد تومانی
در صورت حذف قبوض کاغذی آب ،برق ،گاز و تلفن
خبــر داد و گفت :با این صرفهجویــی میتوان کارهای
بزرگی به نفع مردم انجام داد و ذهن مردم را باید نسبت
به هدر رفت این منابع حســاس کرد .آمارها حاکی از آن
است که  ۳۵میلیون کنتور برق ،حدودا ً همین تعداد کنتور
آب و  ۲۰میلیون کنتور گاز وجود دارد و برآوردها نشان
میدهد  1440میلیارد تومان برای قبوض خدماتی هزینه
میشود .در حالی که به گفته آذری جهرمی ظرفیت کامل
دولت الکترونیکی فراهم است که تمام این قبوض را به

خبر

مستأصل و درمانده مغازهها را یکی پس از
دیگری پشت سر میگذراند و هربار نا امیدتر از
قبل سرافکنده به سراغ مغازه بعدی میرود ،در
دلش خدا خدا میکند که ای کاش مغازه بعدی
تهای کمتری داشته باشد در حالی که این
قیم 
فقط یک احتمال و یا شــاید یک آرزو باشــد
زیــرا همه اجناس یک صنف در قیمت مقرر و
مشخص خاصی به بازار وارد و عرضه میشود.
در مغازهای کنارش میایستم و میپرسم جنس
خاصی مد نظرت هســت که از تمام مغازهها
با وســواس و حساسیت گذر میکنی و چشم
میچرخانــی؟ و او که زنی حدودا ً  ۴۰ســاله
اســت و چین و چروک زیادی در چهره دارد
با تعجب نگاهم میکند! لبخند تلخی میزند و
میگوید ،ای دختر جان جنس خاص چی؟دنبال
لوازم التحریر ارزان میگردم تا شاید بتوانم برای
بچههایم بخرم!
میپرســم مگه چندتا بچه داری؟ تلختر از قبل
میگوید سه تا بچه مدرســهای دارم که پسرم
کالس اول ،دختر وســطی کالس سوم و دختر
بزرگم کالس هفتم هستند.
ادامه میدهد شــوهرم کارگر ساختمانی است
درآمد آنچنانی ندارد چون ســاختو ســازی
نیست که بخواهد ســرکار برود و من مجبورم
با پس انداز چندماهه خودم برای بچهها کیف و
کتاب بخرم ولی هرچی میگردم کمتر به نتیجه
میرسم و آخر مجبور میشوم مثل سالهای قبل
به اندک دفتر و مدادی بسنده کنم.
چادرش را روی ســر تنظیــم میکند و ادامه
میدهد :سالهای قبل دخترا بخاطر ساده بودن
دفترهای مدرســه و خودکار مداداشون شاکی
بودن و هرروز بهم ُغر میزدند که چرا مثل بقیه
دوستانمان ما دفتر کتاب قشنگ و فانتزی نداریم
ولی خبر ندارند که امســال همان دفتر و مداد
ساده هم نمیتوانم بخرم.
پشیمان از ســوألی که پرسیدم از مادر درمانده
خداحافظی میکنم و بقیــه خریداران را ازنظر
میگذرانــم ،اغلــب بچهها به همــراه پدر و
مادرانشــان لوازمالتحریر رنگارنــگ و متنوع
را انتخــاب میکنند و اغلــب والدین در برابر
خواســت فرزندان مقاومت میکنند زیرا برای
خرید لــوازم مورد نظر فرزندان مجبورند نیمی
از حقوق یک ماهه خود را بپردازند.
با توجه به نزدیک شــدن ماه مهر؛ ذوق و شوق
خریــد لوازم مدرســه در دانشآمــوزان دیده
میشود و بازار لوازمالتحریر همچنان داغ بوده
و دانشآموزان و والدینشان در تبو تاب خرید
هستند.
تکاپوی مردم برای خرید لوازمالتحریر هر سال
همزمان با بازگشایی مدارس افزایش مییابد و
این در حالی است که به دلیل گرانیهای اخیر،
امکان خرید برای بســیاری از خانوادهها وجود
ندارد.
دانش آموزان همدانی در حالی آماده بازگشایی
مدارس میشوند که رقابت محصوالت ایرانی

صورت الکترونیکی صادر کند.
در این راســتا ،طبق برنامهریزیهــای صورت گرفته از
ســوی وزارت نیرو ،قبوض کاغذی برق تا اوایل مهرماه
حذف میشــود و پس از آن اطالعات قبض مشــترک
توسط پیامک در اختیار وی قرار بگیرد .بنابراین مشترکین
باید تا اواسط شــهریورماه نسبت به ثبت اطالعات خود
در ســامانههای معرفی شده اقدام کنند .به گفته مسئوالن
ســاالنه  ۱۲هزار درخت برای تهیه قبوض کاغذی قطع
میشــود و قرار اســت از محل کاغذی که در این راستا
صرفهجویی میشــود ،برای  ۱۰۰هزار دانشآموز مناطق
محروم وسائل آموزشی تامین شود.
به گفته مسئوالن ،مشــترکان باید توجه داشته باشند چه
اطالعات خود را قبت کنند و چه نکنند ،از ابتدای مهرماه
قبض کاغذی دریافت نخواهند کرد.

تشریح روشهای حذف قبوض برقی

چند روش بهمنظور دریافت شماره تلفن همراه مشترکان
برای ارسال قبوض پیامکی در نظر گرفته شده است؛ در
روش نخســت ،ماموران قرائت کنتور پس از مراجعه به
منازل شماره تلفن همراه مشترک را دریافت و در سامانه
ثبت خواهند کرد.
در روش دوم نیز سرشــمارهای اعالم شــده اســت که
مشترکان با ارسال شماره شناسه اشتراک خود ،اطالعاتشان
در سامانه ثبت خواهد شد و پس از این قبوض خود را به
شکل پیامک دریافت خواهند کرد .در واقع همه مشترکان
در سطح کشور میتوانند با ارسال شناسه قبض *یک که
باید به زبان التین (اعداد انگلیسی) نوشته شده باشد ،به
سرشــماره  ۲۰۰۰۱۵۲۱برای سراسر کشور و سرشماره
 ۱۰۰۰۱۵۲۱برای مشترکین تهرانی نسبت به ثبت شماره

کمبود کاال نداریم

مدیر بازرسی و نظارت ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همدان با بیان اینکه وضعیت بازار متناســب و مشکلی از نظر کاالیی
نداریم گفت :به محض اینکه بازار از ثبات و روند نزولی قیمت دالر
اطمینان حاصل کند ،قیمت کاالها کاهش مییابد.
علیرضا شجاعی با بیان اینکه وضعیت بازار متناسب است و مشکلی
از نظر کاالیی نداریم اظهار کرد :مشــکل بازار بعد از تحریمها به نبود
برندها برمیگردد ،جامعه تقاضای برندهای وارداتی دارد که تولیدات
داخل جایگزین این برندها شده است.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر وضعیت در بخش تولید خوب
بوده و در بخش واردات نیز دولت موفق عمل کرده اســت،به فارس
گفت :مشکلی در عرضه و تامین کاالهای اساسی به ویژه برنج ،روغن،
الستیک و نهادههای دامی وجود ندارد.
مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان
با بیان اینکه در ازای کاهش قیمت دالر در بازار چســبندگی اقتصادی
ایجاد و قیمت کاال کاهش نمییابد تصریح کرد :به محض اینکه بازار
از ثبــات و روند نزولی قیمت دالر اطمینان حاصل کند ،قیمت کاالها
کاهش مییابد.وی در ادامه به وجود افراد ســودجو در بازار اشــاره
کرد و گفت :در حال حاضر قیمتها به تثبیت رســیده است اما افراد
سودجو برای ایجاد بازارسیاه و داللی همچنان وجود دارند.
شجاعی با اشاره به اینکه امروز به وسعت ایران بازار فیزیکی و مجازی
وجــود دارد تأکید کرد :دولت در حوزه نظارت به ســمت و ســوی
اولویتها حرکت کرده اســت ،ضمن اینکه اگر شکایتی شود به تمام
موارد رسیدگی میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اولویتهای نظارتی دولت در راستای
یکصد قلم کاالی اساسی است خاطرنشان کرد :همه اقشار جامعه باید
ناظر و بازرس بازار باشند.
مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان
با اشــاره به اینکه همدان حدود  40هزار واحد صنفی فعال دارد بیان
کرد :مردم بایــد از نظر رفتاری بازار را مدیریــت کنند و هزینههای
نظارتی را از دوش دولت بردارند.

نوشتافزار در ســال  ۹۸در مقایسه با شهریور
و خارجــی در بازار لوازمالتحریر داغ بوده و در
سال گذشته رشد  ۴۰درصدی داشته و دو برابر
این رقابت طرحهای غربی جلوه بیشتری دارند.
شدن قیمتها از اردیبهشت  ۹۷بر بازار اعمال
در شهر همدان بازار معروف صحافخانه مرکز
شده است.
خریــد لوازمالتحریر بوده و با
وی کاهش قیمت کاغذ
قدم زدن در این راسته میتوان
را عامل کاهش سایر لوازم
متوجه شــد که بــازار خرید
بسیار داغ شــده است و پیاده
التحریر اعالم کرد و گفت:
بــا کاهش قیمــت کاغذ
روها مملــو از دانشآموزانی
قیمــت دفاتر و برگههای
است که وسایل تحصیل خود
کالسور نیز کاهش یافته
را خریداری کردهاند.
و توان خریــد مردم باال
فزایش قیمت نوشــت
امسال نیز رد پای گرانیها در
میرود که در این گرانیها
افزار در ماههای گذشته
بازار لوازمالتحریر مشهود بوده
ما نگران و شرمنده مردم
ضربه بزرگی به بازار زده
و ایــن بیمهــری کام والدین
هستیم.
و رونق بازار را از بین برده
دانشآمــوزان را در ابتدای ماه
ســتاره اذعان داشــت:
است که کاهش تدریجی
مهر تلخ کرده است.
امسال برخالف سالهای
قیمتها در روزهای آینده
کاهــش قیمــت
گذشــته رقابت در خرید
شــاید کمک کوچکی به
لوازمالتحریر در هفتههای
رونق بازار کند
لوازمالتحریر ایرانی بیشتر
آینده
بوده و تمایل مردم نیز به
رئیس اتحادیه نوشت افزار و
خزید کاالی ایرانی بیش
لوازمالتحریر استان همدان از
کاهش قیمت لوازم التحریر در هفتههای آینده
خبر داد و گفت :افزایش قیمت نوشت افزار در
ماههای گذشته ضربه بزرگی به بازار زده و رونق
بازار را از بین برده اســت که کاهش تدریجی
نوبت اول
شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
قیمتها در روزهای آینده شاید کمک کوچکی
به رونق بازار کند.
خاطرنشان
ایسنا
با
گو
و
گفت
عباس ستاره در
توسعه شبکه فاضالب نهاوند به شماره ع98/171/
شده
باعث
التحریر
م
لواز
حد
از
بیش
کرد :گرانی
شرکت آب وفاضالب استان همدان(سهامی خاص)در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار توسعه شبکه
تا بعضی از کسبه حتی درآمد اندک همنداشته و
فاضالب نهاوند با برآورد اولیه  18.750.335.898ریال بر اساس فهرست بهای شبکه جمع آوری وانتقال
رسم ًا تعطیل باشند.
فاضالب سال98را به پیمانکارانی که دارای حداقل رتبه 5آب وگواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون
وی افــزود :بیــش از  ۴۰عضــو در صنــف
کار ورفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط در 5سال گذشته به مبلغ اولیه %25مبلغ برآوردی
لوازمالتحریــر در همدان باعث شــده تا مانند
مناقصه وتحویل موقت یا قطعی همان پروژه ونیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایی در کارهای
نمایشگاه باهم به رقابت بپردازند و برای فروش
از سود حداقلی بهره ببرند.
مرتبط پیشین طی 5سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه)5از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مربوط
را
ها
ت
قیم
درصدی
وی افزایــش ۱۰۰
(ستاد)واگذار نماید.
به آغاز ســال  ۹۷دانست و تصریح کرد :قیمت

همراه خود در سامانه صدور قبض کشور اقدام کنند.
این اقدام باید با شماره همراهی انجام شود که مسئولیت
پرداخت صورتحساب برق را برعهده دارد ،یعنی مالک،
مستأجر و یا هر فرد دیگری که مسئولیت صورت حساب
برق از ســوی مالک به وی واگذار شده است .پس از آن
راهنمایی الزم در قالب پیامک در اختیار مشــترک قرار
خواهد گرفت.
در روش ســوم نیز مشــترکان میتوانند بــا مراجعه به
سایت  ۳۹شــرکت توزیع در سراســر کشور نسبت به
ثبت اطالعات خود اقدام کنند .همچنین اپلیکیشــنی در
ســایتهای یاد شــده قرار گرفته که مشترکان میتوانند
با اســتفاده از آن عالوه بر دریافت قبوض الکترونیکی،
تمامی خدمات پس از فروش را از طریق این اپلیکیشــن
دریافت کنند .طبق امکان ثبت اطالعات از طریق کلیه نرم
افزارهای پرداخت الکترونیکی مانند آپ ،روبیکا ،سکه و
...برای مشترکین سراسر کشور فراهم شده است.

مستاجرها چهکنند؟

چنانچه فردی مالک خانه نیست و مستأجر است ،بعد
از آنکه از محل مورد نظر نقل مکان کرد ،باید شناســه
قبض به همراه ستاره دو را به همان شماره پیامک کند
تا فرآیند ارســال قبض آن شماره شناسه متوقف شود.
سپس شناســه قبض منزل جدید خود به همراه ستاره
یک را مجدد پیامک کند .اگر مشترکی چند قبض برق
دارد میتواند شناســه همه را به صــورت جداگانه به
همراه ســتاره یک به شــماره مذکــور پیامک کند .در
حال حاضر برای حدود یک میلیون مشترک که شماره
همراه آنها موجود اســت ،بهصورت موازی هم قبض
کاغذی و هم قبض به صورت پیامک ارسال میشود.

از پیش است.
بیش از 70درصد لوازمالتحریرها ایرانی است
وی در ادامه افــزود :بیش از  ۷۰درصد کاالها
ایرانی بوده و  ۳۰درصد باقی مانده که شــامل
ابزاری چون ماشین دوخت ،تراش های رومیزی
و برخی ماژیکهای هایالیتر وارداتی هستند.
اما با گشــت و گذاری در بازار و جویا شــدن
قیمتها دریافتیم سایه سنگین گرانی قصد کنار
رفتن از سر بازار لوازمالتحریر نداشته و همچنان
مهمان جیب خانوادهها است.
یکــی از والدین که برای خریــد لوازم پیش
دبســتانی فرزندش به بازار آمده بود لیستی در
دســت داشــت که نزدیک به  ۷۰۰هزار تومان
هزینه تهیه آن بــرای یک مرکز دولتی بود و از
عدم توان تهیه لیست گالیهمند بود.
قیمت دفاتر بین  ۹تا  ۱۵هزار تومان بوده و هر
عــدد خودکار معمولی بین  ۵تــا  ۸هزارتومان
در بــازار همدان خرید و فروش میشــد این
درحالیست که این اقالم از ضروریترین لوازمی
است که هر دانش آموز باید تهیه کند.

(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای -

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.irبه شماره فراخوان  2098007001000010انجام
خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت
گواهی امظای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد1398/06/20:هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 300000ریال است که میبایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001به نام شرکت آب وفاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت واریز گردد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه از تاریخ  1398/06/20لغایت  1398/06/28تا پایان وقت اداریآخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه:تا پایان وقت (1398/07/08مدت اعتبار پیشنهادها3ماه است)تاریخ بازگشایی پیشنهادات :مورخ  1398/07/09ساعت 10سالن جلسات مناقصه گزارمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  937.516.795:ریال است که پیشنهاد دهنده باید تضمین شرکتدر فرایند ارجاع کار را طبق بند الف ماده 6آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت50659/ه
مورخ  1394/9/22ارائه نماید.اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست
در پاکت الک ومهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  1398/07/08به دبیر خانه شرکت آب وفاضالب
استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل ورسید دریافت شود.
نشانی مناقصه گزار :همدان-میدان بیمه-جنب اداره ثبت احوال-شرکت آب وفاضالب استان همدان وساعت
اداری(شنبه تاچهارشنبه 7:45تا، 14:15پنج شنبه 7:45تا13:15
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934دفتر ثبت نام
88969727و 85193768سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات وسایت شرکت به نشانی  www.hww.irدرج شده است

شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبهای برای پیمانکار نخواهد داشت

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

آب یعنی زندگی

Y K

پیشخوان

در فوتبال حذفی کشور

پاس در ضربات پنالتی صعود کرد

تیم فوتبال پاس در رقابتهای جام حذفی کشــور با غلبه بر حریف
خود رضوانی اصفهان به مرحله یک شانزدهم جام حذفی کشور صعود
کرد.
مســابقات جام حذفی باشگاههای کشور گرامیداشت حماسه آزادسازی
خرمشــهر در شهرهای مختلف دنبال شــد و تیم فوتبال پاس همدان با
غلبــه بر میزبان خود رضوانی اصفهــان در ضربات پنالتی به مرحله بعد
این رقابتها صعود کرد .در این دیدار نفسگیر دو تیم  120دقیقه فوتبال
پرجنب و جوشــی را به نمایش گذاشتند تیم فوتبال پاس در نیمه اول با

ارائه فوتبالی تهاجمی برتری خود را به حریف دیکته کرد و حاصل این
برتری گل زیبای مسعود رمضانی بود.با آغاز نیمه دوم تیم اصفهان برای
جبران گل خورده جلو کشــید و موفق شــد بازی را به تساوی بکشد.
جوانان با تعصب پاس در این نیمه دوبار دیرک دروازه رضوانی اصفهانی
را به لرزه درآوردند .بازی در نهایت در وقت قانونی یک بر یک مساوی
خاتمه یافت.در وقت اضافی اول دو تیم راهی به دروازهها پیدا نکردند اما
با آغاز نیمه دوم وقتهای اضافی این تیم دسته سومی رضوانی بود که به
گل برتری رســید اما پاسیها که دوست نداشتند دست خالی اصفهان را
ترک کنند حمالتی را روی دروازه حریف تدارک دیدند و ســرانجام در
دقایق پایانی بازی سهیل رفیع زاده فرشته نجات پاس شد و با گلی که به

هنگکنگ
نخستین قربانی رسمی تیم « ویلموتس»

خبـر

رقابت داغ در فوتبال جوانان
هفته پنجم از رقابتهای لیگ فوتبال قهرمانی باشگاههای استان
یادواره شهید محسن حججی با انجام  4بازی دنبال شد.
در ایــن هفته از رقابتها و از گروه دوم در ورزشــگاه تختی مالیر
تیم خانه جوانان این شهر میزبان اکباتان همدان بود که در یک بازی
پرگل  4بر  2میهمان خود را شکســت داد و به صدر جدول صعود
کرد .در دیگر دیدار حســاس این گروه علم و ادب همدان میهمان
ستاره ســرخ تویسرکان بود که در یک بازی نزدیک علم و ادب دو
بر یک به پیروزی رســید تا همچون خانــه جوانان به صدر جدول
صعود کند.
دو تیم ذوب فلزات بهار و پاس همدان نیز قرار بود که به مصاف هم
بروند که ذوب به دلیل پرداخت نکردن جرایم مالی خود از ســوی
کمیته مســابقات اجازه بازی با پــاس را دریافت نکرد و  3بر صفر
بازنده اعالم شــد تا بدعت جدیدی در فوتبــال همدان پایهگذاری
میشــود و در این قوانین من درآوردی و ســهلانگاری باشگاه به
چشم جوانان میرود و آنها از بازی محروم شوند.
یک دیدار نیز از گروه اول این رقابت انجام شــد و دو تیم قعرنشین
آبیپوشــان و میثاق همدان قرار بود به مصاف هم بروند که به دلیل
کنارهگیری میثاق از مســابقات این بازی  3بر صفر به ســود حریف
اعالم شد تیم میثاق آخرین بازی خود برابر مهر را نیز حاضر نخواهد
شد.
در حال حاضر در گروه اول این رقابتها شــهرداری مریانج با 12
امتیاز و تفاضل گل مثبت  11صدرنشین و بخت اول صعود است و
تیم شهرداری همدان با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل مثبت  10در
رده دوم است و این دو تیم بخت اول صعود به مرحله دوم میباشند.
تیم فوتبال یاران کوروش نیز با  9امتیاز نیمنگاهی به صعود دارد.
اما در گروه دوم نیز دو تیم  10امتیازی از بخت اول صعود به شمار
میرونــد تیم خانه جوان مالیر با  10امتیــاز و تفاضل گل مثبت 6
پیشــتاز رقابتها اســت و تیم علم و ادب همدان نیز با  10امتیاز و
تفاضل گل مثبت  3در رده دوم قرار دارد.
دو تیــم پاس همدان و ذوب فلزات بهار نیــز با  7امتیاز نیم نگاهی
به صعود دارند و تیم ســتاره سرخ تویســرکان نیز با  6امتیاز هنوز
امیدوار است.
رقابتهای این گروه جذاب و فشــرده است و بازیهای باقی مانده
سرنوشت دو تیم صعود کننده را مشخص خواهد کرد.
در هفته آینده جدال شــهرداری همدان و مریانج از گروه نخست از
حساســیت باالیی برخوردار اســت و این بازی ه برای صدرنشینی
است دیدار دو تیم هاللاحمر تویسرکان و یاران کوروش نهاوند نیز
گــره این گروه را باز خواهد کرد و سرنوشــت دو تیم صعود کننده
قبل از پایان مسابقات روشن خواهد شد.
اما در گروه دوم دو بازی حســاس و سرنوشت ساز برگزار خواهد
شد و دیدار خانه جوانان با پاس و بازی علم و ادب و ذوب فلزات
بازیهای سرنوشتساز و تعیین کنندهای خواهد بود.
جدول ردهبندی جوانان(هفته پنجم) گروه A
مساوی باخت

ردیف

نام تیم

بازی

برد

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

شهرداری مریانج

4

4

-

-

13

2

+11

12

2

شهرداری همدان

4

4

-

-

13

3

+10

12

3

یاران کوروش نهاوند

4

3

-

1

8

6

+2

9

4

مهر همدان

5

2

-

3

9

7

2

6

5

هالل احمر تویسرکان

5

2

-

3

6

8

-2

6

6

آبی پوشان همدان

4

1

-

3

7

13

-6

3

7

میثاق همدان

6

-

-

6

3

20

-17

-

ردیف

نام تیم

بازی

برد

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

خانه جوانان مالیر

4

3

1

-

12

6

+6

10

2

علم و ادب همدان

4

3

1

1

6

3

-3

10

3

پاس همدان

4

2

1

1

5

2

+3

7

4

ذوب فلزات بهار

4

2

1

1

5

6

-1

7

5

ستاره سرخ تویسرکان

5

2

-

3

5

7

-2

6

6

اکباتان همدان

5

-

1

4

5

12

-7

1

7

پاسارگاد نوین نهاوند

4

-

1

3

3

7

-4

1

جدول ردهبندی جوانان(هفته پنجم) گروه A
مساوی باخت

تیم ملی فوتبال در نخستین بازی مقدماتی جام جهانی قطر پیروز شد

1
قهرمانی همدان در
مسابقات ووشو کشور
تیم ووشو استان همدان موفق شد
در مســابقات قهرمانی کشــور یادواره
شــهید قدوسی که در شهرستان نهاوند
برگزار شــد مقام نخســت را به دست
آورد.رقابت های ووشو قهرمانی مردان
کشــور گرامیداشت ســالروز شهادت
شــهید آیتا ...قدوســی بــه میزبانی
شهرستان نهاوند برگزار شد.
در ایــن مســابقات  18تیم بــا 210
ورزشــکار در ســبک مبارزه ساندا به
رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان
تیم ووشو استان همدان مقام نخست را
به دست آورد.
پس از تیم استان همدان ،تیمهای استان
لرستان و اســتان قزوین به ترتیب دوم
و ســوم شدند و جام اخالق نیز به تیم
استان کرمانشاه رسید.

2
همدان در صدر لیگ برتر
تیراندازی با کمان کشور

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در نخســتین
دیــدار رســمی خــود تحــت هدایــت
«مــارک ویلموتــس»موفــق شــد برابــر
هنگکنــگ بــه برتــری دســت یابــد.
بــه گــزارش ایرنــا  ،تیــم ملــی فوتبــال
ایــران روزگذشــته (سهشــنبه) در نخســتین
دیــدار خــود در دور دوم انتخابــی جــام
جهانــی  ۲۰۲۲قطــر و جــام ملتهــای
آســیا  ۲۰۲۳چیــن از ســاعت  ۱۶:۳۰در
ورزشــگاه اصلــی هنگکنــگ بــه مصــاف
ایــن کشــور رفــت.
ایــن مســابقه اولیــن دیــدار رســمی
تیــم ملــی بعــد از جامملتهــای آســیا و
اولیــن دیــدار رســمی «مــارک ویلموتــس»
بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــرا
محســوب میشــد؛ البتــه هنگکنــگ در
شــرایطی پــا بــه ایــن دیــدار گذاشــت کــه
در اولیــن دیــدار خــود برابــر کامبــوج در
نبــردی خــارج از خانــه بــه تســاوی یــک
بــر یــک رضایــت داده بــود.
قضــاوت ایــن دیــدار هــم بــه عهــده
«یاماماتــو یــودای» از کشــور ژاپــن بــود.
تیــم ملــی ایــران در ایــن مســابقه بــا
ترکیــب علیرضــا بیرانونــد ،احســان حــاج
صفــی ،میــاد محمــدی ،امیــد ابراهیمــی (
 ۷۱علــی کریمــی) ،کریــم انصــاری فــرد،
محمــد حســین کنعانــیزادگان ،مهــدی
ترابــی(  ۶۰وحیــد امیــری) ،علیرضــا
جهانبخــش (  ۸۶علیرضــا جهانبخــش)،
ســید مجیــد حســینی ،ســردار آزمــون و
رامیــن رضاییــان بــه میــدان رفــت.
یــه هــوون گــوی ،تانــگ جیانویــن
( ۶۳چنــگ ســیو کوانــگ) ،الیــو ،راســل،
دنــی ،لــو جــان( چونــگ وای کئونــگ)

آگهی مزایده

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نهاونــد قصــد دارد یــک بــاب مغــازه
تجــاری واقــع در میــدان امــام اول خیابــان خاقانــی مربــوط بــه موقوفــه حــاج
خدارحــم را از طریــق مزایــده از مــورخ  98/6/14الــی  98/6/29بــا اجــاره پایــه
ماهیانــه  5/500/000ریــال و مبلــغ  20/000/000ریــال ودیعــه بــه اجــازه واگــذار
نمایــد متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه اداره اوقــاف
واقــع در خیابــان کمربنــدی یــا بــا شــماره تلفــن  33233358تمــاس حاصــل
فرماینــد.

اداره کل اوقاف و امور خیریه
شهرستان نهاوند استان همدان

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

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آييننامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي
اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  139860326034000356مورخــه 1398/5/9هيــأت موضــوع قانــون تعييــن
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي نورعلی
جمشــیدیان فرزنــد علیاکبــر بــه شــماره شناســنامه  663صــادره از همــدان در ششــدانگ
يــك قطعــه زميــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  81645/78مترمربــع تحــت پــاک132/543
واقــع در همــدان بخــش  5روســتای دشــته خريــداري معالواســطه از ســهماالرث از پــدر
خــود علیاکبــر فرزنــد خــان محمــد و محمــود جمشــیدی محــرز گرديــده اســت .لــذا بــه
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي كــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد
از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و
پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(مالف )727
تاريخ انتشار نوبت اول1398/6/2 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/17 :

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

C M

ثمر رساند سرنوشت صعود را به ضربات پنالتی کشاند.
در ضیافت پنالتیها بازیکنان پاس عملکرد بهتری داشتند و با نتیجه  5بر
 4و در مجموع  7بر  6به پیروزی رسید و به مرحله یک شانزدهم صعود
کرد .در ضربات پنالتی بهزاد ســلطانی مهدی نصیری ،سروش رفیعزاده،
علی عزیــزی و عارف اکبری برای پاس گلزنــی کردند و در نهایت به
پیروزی رسیدند.
برای پاس در این دیدار علی مالمیر ،بهزاد سلطانی ،میالد داودی ،مرتضی
کرمی ،دانیال پور ایران ،محســن یاری ،مسعود رمضانی ،محمد عنایتی)،
ســروش رفیع زاده و عارف اکبری،امیر خدامرادی( ،مهدی نصیری ) و
حمید حیدری( ،مصطفی قیصری)

جــون ،هوانــگ یانــگ ،چــن جولــه ،لــو
توتــو ،ژو هانــگ جــی و ژیــا ژمینــگ هــم
یــازده بازیکــن هنــگ کنــگ بودنــد کــه بــا
مربیگــری میــزو پاتالینــن بــه میــدان رفتنــد.
ایــن دیــدار در حالــی آغــاز شــد کــه
تیــم ایــران در نیمــه اول بــازی را بــه طــور
کامــل در دســت گرفــت و نبــض بــازی را
در اختیــار داشــت و موفــق شــد در ایــن
نیمــه بــه عنــوان تیــم پیــروز بــه رختکــن
بــرود.
در دقیقــه  ،۲۲ســردار آزمــون موفــق
شــد قفــل دروازه حریــف را بشــکند .در
شــلوغی محوطــه جریــف تــوپ بــه کریــم
انصاریفــرد رســید کــه او تــوپ را بــرای
آزمــون کاشــت تــا لژیونــر ایــران بــا یــک
ضربــه دقیــق نخســتین گل ایــران را بــه
ثمــر برســاند.

برســاند کــه موقعیتهــای تیــم ایــران
یکــی پــس از دیگــری بــه در مــی رفــت.
در ایــن نیمــه تیــم ویلموتــس حتــی توســط
کریــم انصاریفــرد تــوپ را بــه تیــر دروازه
حریــف هــم کوبیــد کــه ایــن موقعیــت
راهــی بــه دروازه حریــف نداشــت.
در نیمــه دوم هــم شــاگردان ویلموتــس
نبــض بــازی را در اختیــار گرفتنــد امــا
در ایــن نیمــه هــم تنهــا یکبــار موفــق بــه
گلزنــی شــدند.
علیرضــا جهانبخــش در دقیقــه  ۵۴روی
حرکتــی نفــوذی ،پــاس زیبایــی را بــرای
کریــم انصاریفــرد ارســال کــرد تــا گل
دوم ایــران رقــم بخــورد.
در واپســین دقایــق بــازی نیــز
ملیپوشــان شــانس ایــن را داشــتند تــا گل
ســوم را هــم بــه ثمــر برســانند کــه ضربــه
آزمــون بــا واکنــش گلــر هنگکنــگ راهــی
بــه دروازه نبــرد.
بــا ایــن نتیجــه ایــران اولیــن ســه امتیــاز
خــود را در اولیــن دیــدار گــروه ســوم
انتخابــی جــام جهانــی و جــام ملتهــای
آســیا بدســت آورد.
در دیگــر دیــدار ایــن گــروه بحریــن بــا
پیــروزی برابــر کامبــوج بــا چهــار امتیــاز
صــدر نشــین شــد.
عــراق دیگــر حریــف جــدی ایــران در
هفتــه دوم اســتراحت داشــت.
هنگکنــگ در نخســتین دیــدارش
برابــر کامبــوج بــا تســاوی بــه یــک بــر
یــک رســیده بــود.
تیــم ملــی ایــران در دومیــن دیــدار خــود
پنجشــنبه  ۱۸مهرمــاه در ورزشــگاه آزادی
تهــران بــه مصــاف کامبــوج خواهــد رفــت.

تیم ملی ایران
در دومین دیدار خود
 ۱۸مهرماه
در ورزشگاه آزادی به
مصاف
کامبوج خواهد رفت.
البتــه تیــم ایــران در ایــن نیمــه مــی
توانســت گلهــای بیشــتری هــم بــه ثمــر

آگهي حصر وراثت

خانــم جیــران گروســی ارجمنــد دارای شــماره شناســنامه  13بــه شــرح دادخواســت
کالســه 111/364/98ش از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنین
توضیــح داده کــه شــادروان علــی اوســط گروســی محــب بــه شــماره شناســنامه 114
در تاريــخ  85/5/4در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت
آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه:
-1متقاضــی گواهــی حصــر وراثــت بــا مشــخصات فوقالذکــر دختــر متوفــی
-2عفــت گروســیمحب فرزنــد علــی اوســط بــه شــماره شناســنامه  484صــادره از
بهــار متولــد 1344دختــر متوفــی
-3مهــری گروســیمحب فرزنــد عیــل اوســط بــه شــماره شناســنامه  5صــادره از
بهــار متولــد 1336دختــر متوفــی -4حســین گروس ـیمحب فرزنــد علــی اوســط بــه
شــماره شناســنامه  516صــادره از بهــار متولــد 1347پســر متوفــی والغیــر اينــك
بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي دبیاتبیرخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي
مينمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد
از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر
خواهــد شــد.
(مالف )211

در پایــان هفتــه اول و دوم لیــگ
برتــر تیرانــدازی بــا کمــان کامپونــد
بانــوان ،تیــم هیــأت همــدان بــا ۸
امتیــاز در صــدر جــدول رده بنــدی
ایــن رقابتهــا قــرار گرفــت .
هفتــه اول لیــگ برتــر تیرانــدازی بــا
کمــان در اســتان تهــران برگــزار شــد
و تیــم کامپونــد بانــوان همــدان در ۲
بــازی موفــق شــد ابتــدا تیــم پــاس
طالیــی را بــا نتیجــه  ۴بــر  ۱شکســت
دهــد و در بــازی دوم نیــز توانســت
تیــم هیــأت آذربایجــان را بــا نتیجــه ۴
بــر ۱مغلــوب کنــد.
در پایــان هفتــه اول و دوم مســابقات
کامپونــد بانــوان تیــم هیــأت همــدان
بــا  ۸امتیــاز در صــدر جــدول ایســتاد
و تیــم هــای مــس کرمــان و هیــأت
زنجــان بــا  ۷امتیــاز در مــکان دوم و
ســوم قــرار گرفتنــد.

3
درخشش تیم بانوان
کبودراهنگ در کاراته
تيــم کاراتــه بانــوان کبودراهنــگ
در رقابــت هــاي كشــوري ســبک
شــوتوکان ايــران موفــق بــه کســب
مدالهــای رنگارنــگ شــد.
بيســت و ســومین دوره رقابتهــاي
قهرمانــي كشــور ســبك شــوتوکان
كاراتــه ايــران در بخــش بانــوان بــا
حضــور  600کاراتــه کا در تمامــی رده
هــای ســنی از 20اســتان کشــور بــه
میزبانــی تهــران برگــزار شــد.
در این دوره از مســابقات در مجموع
تیمی ،تيمهای تهران  ،البرزو سمنان به
ترتیب مقامهای اول تا ســوم را کسب
کردند.
گفتنی اســت تیم کبودراهنگ با هشت
نماینده در این دوره از رقابتها شــرکت
نمود که موفق به کسب شش مدال طال
و یک نقره شد .

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860326034000357مورخه 1398/5/9هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه
دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي حســین جمشــیدیان فرزند علیاکبر به شماره شناسنامه 551
صادره از همدان در ششــدانگ يك قطعه زميــن مزروعي آبی به مســاحت  90525/37مترمربع تحت
پالک 132/544واقع در همدان بخش  5روســتای دشــته خريداري معالواسطه از علیاکبر جمشیدیان و
محمد جمشیدیان و حســین خان بیات محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي اســت در صــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )729
تاريخ انتشار نوبت اول1398/6/2 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/17 :

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف صالحآباد

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان نهاوند

بــا اســتناد مادتیــن  14و  15قانــون ثبــت اســناد و امــاک کشــور تحدیــد حــدود قســتی
از پــاک  54اصلــی بخــش  3حــوزه ثبتــی شهرســتان نهاونــد روســتای توانــه بنــا
بــه درخواســت شــرکت ســهامی خــاص نگیــن دامــداران زاگــرس بــه شناســه ملــی
 14003230365بــه شــماره وارده /3115ن 1398/مــورخ 1398/6/16بــه شــرح ذیــل جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
شــرکت ســهامی خــاص نگیــن دامــداران زاگــرس بــه شناســه ملــی  14003230365برابــر
پرونــده کالســه شــماره  1397114426005000125در راســتای قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت
نــام و ســپس برابــر رأی شــماره  139860326005000171مــورخ  1398/3/11مبنــی بــر صــدور
ســند مالکیــت مقــدار  10000متــر مربــع قســمتی از پــاک  285فرعــی از  54اصلــی بخــش 3
حــوزه ثبتــی نهاونــد روســتای توانــه تحــت ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان دامــداری صــادر
گردیــده بــا توجــه بــه اینکــه پــاک  -54اصلــی بخــش  3حــوزه ثبتــی نهاونــد تحدیــد
حــدود نگردیــده لــذا تاریــخ تحدیــد حــدود قســمت مــورد ثبــت نــام شــرکت ســهامی
خــاص نگیــ 
ن دامــداران زاگــرس بــه شناســه ملــی  14003230365از پــاک  54اصلــی روز
یکشــنبه مــورخ  1398/7/21ســاعت  10صبــح میباشــد لــذا مراتــب بــه موجــب مــاده  14و
 15قانــون ثبــت بــه صاحبــان و مجاوریــن پــاک فوقالذکــر بــه وســیله ایــن آگهــی اعــام
میشــود روز و ســاعت مقــرر در آگهــی در محــل وقــوع ملــک حضــور بــه هــم رســانند
چنانچــه هــر یــک از صاحبــان امــاک یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موقــع تحدیــد حــدود
حاضــر نباشــد تحدیــد حــدود بــه عمــل آمــده واخواهــی طبــق قانــون ثبــت بــه حــدود و
حقــوق ارتفاقــی رقابــت مــورد تحدیــد تــا یــک مــاه بعــد از تحدیــد حــدود از طریــق اداره
ثبــت اســناد و امــاک نهاونــد پذیرفتــه مــی شــود.
تاریخ انتشار1398/6/20 :
م.الف142

محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره و ثبت اسناد و امالک نهاوند

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهی اعالن نظر افراز

پیــرو آگهــی منــدرج در روزنامــه همدانپیــام بــه شــماره  3540مــورخ  98/5/16مــورد
درخواســت عبــاس ابوالفتحــی فرزنــد احمــد بــه شــماره ملــی  3950142940یــک فقــره
ســند شــماره  23919مــورخ  97/7/17دفتــر اســناد رســمی شــماره  21نهاونــد یــک و دو
دهــم ســهم مشــاع از  16ســهم مشــاع از  192ســهم از  96شــعیر روســتای ســفید خانــی کــه
عملیــات افــراز در موعــد مقــرر  1398/6/9ســاعت  10صبــح بــه عمــل آمــده حــدود و حقــوق
بــه شــرح ذیــل مــی باشد.ششــدانگ یــک واحــد پــرورش شــتر مــرغ قســمتی از پــاک 50
اصلــی بخــش  2نهاونــد بــه مســاحت ( 11125مترمربــع) شــماالً بــه طولهــای  34/44و26/75متــر پــی اســت بــه باقیمانــده شــرقا بــه طولهــای  40/74و  6/78متــر پــی اســت
بــه جــاده دسترســی بــه طــول هــای  40/28و 49/16و  23/92و  18/19و 20/03متــر پی اســت
بــه باقیمانــده جنوبــا  :بــه طــول هــای  18/54و  23/37پــی اســت بــه باقیمانــده غربــا بــه
طولهــای  50/54و  58/93و  29/65و  30/99و  30/78متــر پــی اســت بــه باقیمانــده حقــوق
ارتفاقــی نــدارد کــه بــا افــراز مقــدار فــوق برابــر تصیــم شــماره /3134ن 98/مــورخ98/6/16
مبنــی بــر قبــول افــراز موافقــت گردیــده اســت و نظــر بــه اینکــه متقاضــی اعــام نمــوده
اســت کــه اســامی و نشــانی ســایر مالکیــن مشــاعی را نمیدانــد لــذا بــه ســایر افــراد
حقیقــی و حقوقــی کــه بــه هــر نحــو خــود را دارای حقــی میداننــد ابــاغ میگــردد کــه
در اجــرای مــاده  2قانــون افــراز و فــروش امــاک مشــاع مــاده  6آییننامــه همــان قانــون
چنانجــه بــه عملیــات افــراز معتــرض میباشــند اعتــراض خــود را ظــرف مــدت ده روز از
تاریــخ انتشــار بــه دادگاه شهرســتان محــل وقــوع ملــک تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر طــرح
دعــوی را اخــذ و بــه اداره ثبــت نهاونــد تقدیــم نماینــد در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری
شــدن موعــد مقــرر نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت افــراز اقــدام خواهــد شــد.
(مالف )140

جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند
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چهارشنبه

ورزشی

شماره 3566

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر

برنامه مسابقات فوتبال استان اعالم شد

برنامه مسابقات فوتبال استان در دستجات مختلف اعالم شد.
از ســوی کمیته مســابقات هیأت فوتبال استان برنامه هفته سوم لیگ
برتر ،هفته چهارم لیگ نوجوانان ،هفته اول از دور دوم لیگ نونهاالن و
هفته ششم لیگ جوانان اعالم شد.
هفته چهارم لیگ نوجوانان
چهارشنبه 98/6/20
یاوران مالیر ����������������������������������������������������� ستاره سرخ تویسرکان
ساعت ، 16ورزشگاه تختی مالیر
جمعه 98/6/22
اکباتان همدان ������������������������������������������������������������������ پاس همدان
ساعت  10صبح ،ورزشگاه شهید شمسیپور
هفته اول لیگ نونهاالن
چهارشنبه 98/6/20
شهید امینی همدان���������������������������������������������������� شهرداری مریانج
ساعت  ،15ورزشگاه شهید شمسیپور همدان
شهرداری همدان ��������������������������������������������������� علم و ادب همدان
ساعت  ،17ورزشگاه شهید شمسیپور همدان
هفته سوم لیگ برتر استان
جمعه 98/6/22
شهدای سامن ��������������������������������������������������� ستاره سرخ تویسرکان
ساعت  ،16ورزشگاه مالک اشتر سامن
مهر همدان��������������������������������������������������������� پاسارگاد نوین نهاوند
ساعت  ،16ورزشگاه کارگران همدان
وحدت مالیر����������������������������������������������������� گرین کشاورز نهاوند
ساعت  ،16ورزشگاه تختی مالیر
علم و ادب همدان ��������������������������������������������� هاللاحمر تویسرکان
ساعت  ،16ورزشگاه شهید شمسی پور همدان

گرین کشاورز و مهر
پیشتازان لیگ برتر استان

هفته دوم فوتبال از رقابتهای لیگ برتر باشگاههای استان یادواره
یادواره سردار شهید استان علیرضا شمسیپور با انجام  4بازی به پایان
رسید و  17بار توپ از خط دروازهها گذشت که  4/2گل در هر بازی
به ثبت رسید و نسبت به هفته نخست یک گل بیشتر به ثمر رسید که
حکایت از بازی تهاجمی تیمها دارد.
در ایــن هفته دو تیم با تجربه مهر همدان و گرین کشــاورز نهاوند با
غلبــه بر حریفان خود به صدر جدول تکیه زدند و از همین هفتههای
نخستین نشــان دادند که مدعی اصلی قهرمانی هستند هر دو تیم که
ســابقه قهرمانی لیگ را در کارنامه خود دارند در رقابتهای امســال
نیز به دنبال کســب قهرمانی میباشند .مهر در خانه دو بر یک میهمان
خود شــهدای سامن را با شکست بدرقه کرد و گرین کشاورز نهاوند
در خارج از خانه دســت به کار بزرگی زد و هاللاحمر تویسرکان را
با  3گل مغلوب ساخت.
بهترین بازی و پرگلترین دیدار ســابقه دو تیم پاسارگاد نوین نهاوند
و علم و ادب همدان بود که جشــنوارهای از گل به راه انداختند و در
نهایت این تیم نهاوندی بود که  5بر  4پیروز شد و تیم ستاره سرخ نیز
دو بر یک وحدت مالیر را مغلوب کرد.
با گذشــت دو هفته از رقابتها هیچ بازی بدون گل و مساوی خاتمه
نیافته است که این حکایت از بازی هجومی تیمها دارد.

جدول ردهبندی لیگ برتراستان (هفته دوم)
ردیف

نام تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

گرین کشاورز نهاوند

2

2

-

-

8

1

+7

6

2

مهرهمدان

2

2

-

-

6

1

+5

6

3

ستاره سرخ تویسرکان

2

1

-

1

2

2

-

3

4

شهدای سامن

2

1

-

1

6

2

+4

3

5

پاسارگاد نوین نهاوند

2

1

-

1

6

9

-3

3

6

هالل احمر تویسرکان

2

1

-

1

1

3

-2

3

7

علم و ادب همدان

2

-

-

2

4

9

-5

-

8

وحدت مالیر

2

2

-

-

1

7

-6

-

آگهي حصر وراثت

آقــای مرتضی رنگیوند دارای شــماره شناســنامه  183به شــرح دادخواســت کالســه
111/377/98ش از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که
شادروان نایبعلی رنگیوند به شماره شناســنامه  27در تاريخ  98/5/29در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :متقاضی گواهی
حصروراثت با مشــخصات فوقالذکر فرزند ذکور متوفی -2حســین رنگیوند فرزند نایبعلی به
شماره شناســنامه  74صادره از بهار متولد 1363فرزند ذکور متوفی -3مجید رنگیوند فرزند
نایبعلی به شماره شناســنامه  4040003136صادره از قهار متولد  1368پسر متوفی -4مهدیه
رنگیوند فرزند نایبعلی به شماره شناســنامه  4040214978صادره از بهار متولد 1372فرزند
اناث -5فاطمه رنگیوند فرزند نایبعلی به شــماره شناسنامه  3430صادره از قهار متولد 1360
فرزند اناث متوفی -6زهرا عافیتی فتح فرزند نجاتعلی به شــماره شناســنامه  2066صادره از
بهار متولد  1342همســر متوفی اينك با انجام تشريفات مقدماتي دبیاتبیرخواست مزبور را در
يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از
تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )208

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف صالحآباد

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

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آييننامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي
اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  98/777مــورخ  98/5/19هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای حســین رضــا
همائیلطــف فرزنــد نــوروز بــه شــماره شناســنامه  457صــادره از اســدآباد در ششــدانگ
يــك بــاب مغــازه بــه مســاحت  11/31مترمربــع در قســمتی از پــاك هــای  793و 794
اصلــي جهــت الحــاق بــه ملکــی دیگــر متقاضــی پــاک  1فرعــی از  793و  794اصلــی واقــع
در اســدآباد میــدان ســاعت خريــداري از مالــك رســمي آقــای ماشــاءا ...فتوحــی محــرز
گرديــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود ،در
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند
ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد.
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(مالف )314
تاريخ انتشار نوبت اول98/6/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/6/20 :

کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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■ اوقات شرعي

ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مدیرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبیرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرویسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
سرویس اشتراکeshterak@hamedanpayam.com................
چاپخانه پیام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

 11محرم 1441

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:
اسدآباد

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه

پایگاه اینترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه10006066 ......................................................................

■ حدیث:

امام حسین (ع):

گلتپه

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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■ دوبيتي:

		
سرسرگشتهامساماننداره

		
به کافر مذهبی دل بسته دیرم

دل خون گشتهام درمان نداره

که در هر مذهبی ایمان نداره

شماره 3566

باباطاهر

فناوري

کاهش سن زیستی با احیای غده تیموس
محققان آمریکایی با احیای بافت تیموس با اســتفاده از هورمون
رشــد و داروهای ضد دیابت ،موفق به کاهش سن زیستی در افراد
شــدند.به گزارش ایسنا ،پژوهشگران دانشگاه  UCLAدر آزمایشی
به مدت یک ســال به  ۹مرد سفیدپوست هورمون رشد و دو داروی
دیابت دادند و در پایان دوره ســن زیستی آن ها با استفاده از ابزاری
موسوم به ساعت اپی ژنتیک ( )epigenetic clockاندازهگیری
شد .نتایج به دســت آمده از اندازهگیریها نشان داد که سن زیستی
شــرکت کنندگان در آزمایش در این دوره یک ســاله ۲ ،سال و نیم
کاهش یافته است .عوامل بسیاری بر این فرآیند که متیالسیون یا متیل
دار شدن دی ان ای نام دارد ،اثر میگذارند و میتوانند ساعت زیستی
بدن را عقب یا جلو بیندازند.

ناسا لباس فضایی مناسبی برای پروژه
"آرتمیس" ندارد!

ساخت دستگاه مچبند صوتی
برای کمشنوایان

مسواک نانویی به بازار آمد

متخصصان ایمنی فعالیتهای ناســا در نشســت جدیدی که در
مورد پروژه "آرتمیس" برگزار شده ،اعالم کردند که ناسا ،فاقد لباس
فضایی مناسب برای این ماموریت است.
به گزارش ایسنا  ،ناسا قصد دارد در سال  2024طی پروژهای موسوم
به "آرتمیــس"( ،)Artemisفضانــوردان را روی ماه فرود بیاورد.
هدف ناسا این است که طی پروژه آرتمیس ،امکان بازگشت انسان به
ماه را فراهم کند و تا ســال  ،2024نخستین فضانورد زن را به همراه
یک فضانورد مرد روی ســطح ماه فرود آورد .آخرین باری که انسان
توانست روی ماه قدم بگذارد ،در دسامبر سال  1972بود و ناسا قصد
دارد برای رسیدن دوباره به این هدف تالش کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید موفق به ساخت
و ثبت اختراع دســتگاه مچبند صوتی شــد.به گزارش ایسنا ،جمشید
غفاری بهلولی ،گفت :این اختراع با تأیید مراجع علمی معتبر کشــور
برای نخستین بار انجام شده است.وی افزود :صدا از طریق مچ دست به
مغز انتقال مییابد و مشکل کم شنوایان را برطرف میکند و دیگر نیازی
به ســمعک نخواهد بود .نمونه ارتقاء یافته این دستگاه بهزودی برای
ناشنوایان مطلق رونمایی میشود و نیازی به کاشت حلزون نخواهد بود.
بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد ،دکتر غفاری تصریح کرد :در
حال ثبت اختراع دستگاه دیگری هستم که نور را از طریق پیشانی به مغز
میفرستد و کم بینایان و نابینایان از آن بهرهمند خواهند شد.

اخیرا مســواکی برقی به بازار عرضه شده که در آن از فناورینانو
اســتفاده شده اســت .این مسواک ســبک و با دوام بوده و میتواند
نیازهای مصرفکننده را برآورده سازد.
به گزارش مهر کیت دندانی هوشمند یک نانومحصول برای محافظت
از دندان است .این کیت چیزی بیش از یک مسواک بوده و بهصورت
قابل حمل در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد.
این کیت دندانپزشکی قابل حمل شامل تمام مواردی است که برای
حفظ ســامت و بهداشــت دهان و دندان الزم است .این کیت تنها
 ۱۰۵گرم وزن داشته و ابعاد آن  ۵اینچ است .اونلیبراش بهعنوان یک
کیت دندانپزشکی به قدری کوچک است که میتوان آن را در جیب
یا درون کیف پول گذاشت ،روی میز و یا درون چمدان قرار داد.

اپل ،گوگل را به گمانهزنی نادرست
در مورد آیفون متهم کرد
شرکت اپل در بیانیه جدیدی ،صحبتهای گوگل در مورد هک
شدن آیفون را گسترش یک گمان نادرست در میان کاربران دانست و
از آن انتقاد کرد.به گزارش ایسنا  ،شرکت اپل ،پژوهشگران گوگل را
به گسترش گمان نادرست در مورد آیفون متهم کرده است.
گــوگل پیش از این اعالم کرده بود که امکان هک شــدن اطالعات
کاربــران آیفون طی یک عملیات بلندمــدت هک وجود دارد و این
موضوع را ناشــی از عدم دقت اپل دانســت".فرد سینز" سخنگوی
اپل گفت :بیانیهای که توســط گوگل منتشر شده ،پیامدهای بدی به
همراه داشته است و امکان دارد بسیاری از کاربران اپل را تحت تاثیر
قرار دهد.

گزارش
گردشگري

طرح مشارکت مردم در سرمایهگذاری
حوزه گردشگری
در حالحاضــر وزارتخانــه جدید تــاش دارد تا با اســتفاده از
سرمایهگذاری بیرونی از ســرمایه مردم استفاده و آنها را به بخشهایی
همچون احیای بناهای تاریخی ،گســترش بومگردیها و بوتیکهتلها
تزریق کند.
علیاصغر مونســان؛ وزیر میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
گفت :مســیر روبهرشــد گردشــگری ادامه خواهد داشــت و در بعد
گردشــگری داخلی و خارجی تالش داریم حجم زیاد ســرمایهگذاری
که در بخش گردشــگری کشــور در حال انجام است ،ادامه پیدا کند و
بتوانیم تعداد زیادی از پروژهها را تا پایان دولت دوازدهم به بهرهبرداری
برسانیم.
وی با بیان اینکه بهرغم شرایط موجود در حوزه صنایعدستی روند رشد
صادرات را داریم ،عنوان کرد :اجرای طرح تجاریسازی صنایعدستی را
آغاز کردهایم و روی ارتقای بستهبندی و برندسازی و طراحی مبتنی بر
ســلیقه بازار ،کار میکنیم بهویژه در کاربردی کردن صنایعدستی تا بازار
هم گسترش پیدا کند.
مونســان گفت :امیدوارم بتوانیم با اســتفاده از ســرمایهگذاری بیرونی
از ســرمایه مردم اســتفاده کنیم .آنهــا در امر احیای بناهــای تاریخی
مشــارکت کنند و کسبوکارهای جدید را شــکل دهیم و شغل برای
جوانان ایجاد شــود .وی افزود :برای مشارکت مردم طرحهای الگویی
داریم .بومگردیها را گســترش بیشتری میدهیم تا شغل بیشتری ایجاد
شــود و موضوع جدیــد بوتیکهتلها را کــه در آن بناهای تاریخی ما
به فضاهای اقامتی تبدیل میشــوند ،اجرا میکنیم که این مورد استقبال
جدی گردشــگران خارجی و داخلی است و همراه با بومگردی توسعه
خواهد داشت.

تلهکابین گنجنامه استاندارد شد

مدیرکل اســتاندارد همدان از صدور تائیدیــه ایمنی برای تلهکابین
گنجنامه خبر داد و گفت :این گواهینامه یکسال اعتبار دارد.
محمد مددی روز یکشــنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا
اظهار داشــت :بعد از هشت مرحله بازرسی ،تلهکابین گنجنامه موفق به
دریافت تائیدیه ایمنی استاندارد شد.
وی اضافــه کرد :تلهکابیــن گنجنامه در  ۱۷مورد با قوانین اســتاندارد
اختالف فنی و اســنادی داشــت که با انجام اقدامات اصالحی توسط
مالک ،گواهینامه استاندارد با اعتبار یکساله برای این مجموعه صادر شده
است .مدیرکل استاندارد همدان خاطرنشان کرد :این تائیدیه ایمنی همراه
بــا الزاماتی همچون حضور اپراتور فنی در مجموعه ،مانیتورینگ دائمی
و انعقاد تفاهم نامه با مراکز امداد و نجات و چند الزام دیگر به تلهکابین
گنجنامه داده شد.
مــددی ادامــه داد :تائیدیــه ایمنــی یکســال اعتبــار دارد و بــه شــرط
اســتمرار کیفیــت و نداشــتن تخلــف و همچنیــن پشــت سرگذاشــتن
فراینــد قانونــی دوبــاره تمدیــد مــی شــود .تلهکابیــن گنجنامــه از
جلوههــای گردشــگری همــدان اســت کــه در ماههــای اخیــر چنــد
بــار دچــار حادثــه شــده اســت.
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پایان انتظار 14ساله برای جهانی شدن مادستان

مدیرکل یونسکو
به همدان میآید
»»مریم مقدم

چهارده ســال اســت ایران تالش میکند تا
بتواند میزبان برگزاری نشستهای جهانی یونسکو
باشد حاال در حالی که هنوز نام همدان به عنوان
میزبان اجالس جهانی ســازمان گردشگری در
اذهان میدرخشد خبر میرسد که نخستین نشست
جهانی یونسکو در همدان برگزار میشود.
اول مهرماه سال جاری رویداد جهانی متمایزی به
میزبانی همدان به مدت  6روز برگزار خواهد شد
رویدادی که در آن گروههای مختلف و تأثیرگذار
در ثبت جهانی آثار تاریخی از سازمان یونسکو به
همدان ســفر میکند .نمیتوان منکر این مهم شد
که میزبانی همدان از اجالس جهانی جاده ابریشم
یک فرصت طالیی است اما اینکه چقدر و چگونه
بتوانیم از این فرصت بهرهمند شویم اتفاقی است
که تا به دســت آمدن خروجی این رویداد قابل
بحث نیست.
ســال  2018برای همدان یک نقطه آغاز بود تا
بتواند پرتاب به سمت قلههای موفقیت را احساس
کند همچنان که ماهها از پایان  2018گذشته است
اما سازمان جهانی گردشگری در هر نشستی که با
اعضای وابسته در کشورهای مختلف برنامهریزی
میکند به رد پای میزبانی ایران از اجالس جهانی
اشاره میکند.
دغدغهای در برگزاری نداریم
معــاون عمرانــی اســتاندار میگویــد :از آنجا که
تجربــه برگزاری چند رویــداد بینالمللی همچون
کنوانســیون راهنمایان گردشگری ،اجالس جهانی
( ACDکنفرانــس بینالمللی همــدان) و اجالس
جهانی اعضای وابســته ســازمان گردشگری برای
برگزارکنندگان چراغ راهی اســت امروز که فرصت
میزبانی از رویــداد بینالمللی جاده ابریشــم برای
همدان مهیا شده اســت دغدغهای در برگزاری آن
نداریم.
محمودرضا عراقی در نشســت هماندیشی متولیان
برگزاری همایش بینالمللی راه ابریشم روز گذشته
عنوان کرد اهمیت این رویداد آنقدر قابل توجه است
که الزم به مرور فرصتها نیست کافی است متولیان
کار از شهرداری ،استانداری ،میراث فرهنگی ،ارشاد
اسالمی ،سازمان برنامه و بودجه ،دانشگاه بوعلیسینا
و تأسیسات گردشگری صاحبنام برای حصول یک
نتیجه تأثیرگذار اقدام به برنامهریزی هدفمند کنند.
وی گفت :شلوغی برنامه این همایش نباید متولیان

حج
تمام شد

پرونده حج  ۹۸با بازگشــت تمام زائران ایرانی
به کشور تا پایان روز یکشــنبه ( ۱۷شهرویورماه)
بسته میشود.
عربستان و ایران در جریان مذاکرات حج  ۹۸توافق
کردند  ۸۶هزار و  ۵۰۰ایرانی امسال به حج مشرف
شــوند که نزدیک به دو هــزار نفر از این جمعیت
را نیروهای خدماتی تشــکیل میدادنــد .ایران با
توجــه به جمعیت منتظر برای حــج ۱۰،هزار نفر

را از برگزاری نشســتهای تخصصــی با حضور
میهمانان تأثیرگــذار در عرصه بینالمللی در همدان
غافل کنــد به آن معنا که در حاشــیه برگزاری این
همایش از وجــود میهمانان خاص برای همفکری،
آموزش و ارائه راهکارهای کارشناســی در راستای
توسعه گردشگری ایران با محوریت منطقه غرب و
به ویژه همدان باید بهرهمند شویم.
معاون عمرانی استاندار گفت :امروز که تجربه میزبانی
از رویدادهای بینالمللی گردشــگری سال  2018را
در همدان مرور میکنیــم ،علیرغم بازخوردهای
تأثیرگذار آن همچنان معتقدیم میتوانستیم بیش از
پیش از حضور میهمانان بینالمللی برای دستیابی به
تجارب کارآمد در راستای ارائه خدمات و امکانات
به روز گردشــگری در همدان بهرهمند شــویم این
همان خروجی تأثیرگذاری اســت که نباید از آن در
همایشهای پیش روی غافل شویم.

همدان روی آنتن با ظرفیت رسانهها

که میزبانی همدان جدی شــد دبیرخانه به سرعت
وارد عمــل شــده و اقدام به رایزنی برای تشــکیل
کمیتههای فعــال در این حوزه کرد .در حال حاضر
برنامههای پشتیبانی ،تشــریفات ،تبلیغات ،حمل و
نقل ،نشســتها و اطالعرسانی با کمیتههای مرتبط
هماهنگ و در حال برنامهریزی است.
وی گفت :از یکم تا هفتم مهرماه میهمانان همایش در
همدان حضور خواهند داشت تا برنامههای مختلفی
با عناوین متعدد از جمله بررسی ظرفیتهای جاده
ابریشم ،کنفرانس گفتگوی بینالمللی ادیان با تأیید
و تأثیر میراث فرهنگی و همچنین نشســت بررسی
اهمیت ثبتهای زنجیرهای در همدان برگزار شود.
وی گفــت :تا امروز حضــور  45میهمان داخلی و
 26میهمان خارجی قطعی شــده
است و در زمان برگزاری همایش
همدان میزبان برخی از وزیران،
ســفیران و مســئوالن کشوری
خواهد بود.

شهردار همدان در این نشست عنوان کرد :نخستین
نشســت جهانی یونســکو در ایــران راهی همدان
میشود این به آن معناســت که بار دیگر میتوانیم
نام همــدان را در ســال  2019در عرصه جهانی با
بهرهگیری از ظرفیت رســانهها روی آنتن ببریم این
نکته میتواند توجه دوستداران سفر ،سرمایهگذاران
و برنامهریزان حوزه گردشگری را به شهر پرپتانسیل
همدان متوجه کند.
عباس صوفی گفت :از برنامههای مهم شــهرداری
همدان در این رویداد این است که بتواند به واسطه
حضور مدیرکل یونسکو در شهر
همدان یکی از آثار حائز اهمیت
را در ثبتهای زنجیرهای یونسکو
به نام همدان جای دهد.
وی گفت :در این زمینه رایزنی و
تالشهایی صورت گرفته است
به دنبال آن هســتیم از
و حــاال امیداریــم اهمیت جاده
حضــور میهمانان داخلی
و خارجی کــه میتوانند
ابریشــم و آثاری که در این مسیر
اطالعات کارشناســی به
قــرار دارد بتواند میهمانان حاضر
فعاالن حوزه گردشگری
در همایش را متقاعد کند تا یکی
در اســتان منتقل کنند با
از آثار همدان عنوان جهانی را در
برگزاری نشســتهای
سازمان یونسکو کسب کند.
تخصصی بهرهمند شویم
همایش
حســن محمدی دبیــر
این اتفاق میتواند یکی از
زمینه
در
بینالمللی راه ابریشــم
فرصتهای بیبدیل برای
همایش
این
آغاز به کار دبیرخانه
همدان باشد
عنــوان کرد :از ماههای گذشــته
سهمیه اضافی را از عربســتان درخواست کرد که
در روزهای نخست حج تمتع ،علیرضا رشیدیان ـ
رئیس سازمان حج و زیارت ـ از موافقت عربستان
با دو هزار ســهمیه اضافی خبر داد و به این ترتیب
ســهمیه حج امسا ِل ایران به حدود  ۸۸هزار و ۵۰۰
نفر رسید.
پرونــده حج  ۹۸درحالی امروز ( ۱۷شــهریورماه)
بســته میشــود که ایران در مذاکره با وزارت حج
عربســتان برای برگزاری محدود عمره ،پس از سه
دوره تعطیلــی توافق کردند .همچنین اعالم شــد:
ایران از فاجعه منا مفقوداالثری در عربســتان ندارد
و تمــام زائران جان باخته در آن حادثه شناســایی
شدهاند.
ســازمان حج و زیارت همچنیــن از وزارت حج

همایش راه ابریشــم
با برگزاری نشســتهای
تخصصی

مدیــر کل میــراث فرهنگی نیز
عنــوان کرد :برگــزاری همایش
بینالمللی جاده ابریشــم پس از
رویدادهای بینالمللی گردشگری
 2018برای همــدان میتواند به
مثابه یک فرصت گرانبها باشــد
چــرا که حاال حضــور مدیرکل
یونســکو ،کارشناســان ثبت و

عربستان خواسته موضوع چک دیه شهدای حادثه
سقوط جرثقیل در مسجدالحرام را پیگیری کند.
وزیر حج عربستان سال گذشته به ایران اعالم کرده
بود چک دیه را به نماینده این کشــور در سازمان
ملل تحویل داده و ایران باید مشــخصات وراث را
در اختیار نماینده آن کشــور قرار دهد ،درحالی که
نماینده عربستان در سازمان ملل از وجود چکی با
موضوع دیه شهدای مسجدالحرام اظهار بیاطالعی
کرد.
علیرضا رشــیدیان ـ رئیس سازمان حج و زیارت
ـ که همزمان با پایان عملیات پرواز حج تمتع ،۹۸
امروز به کشور بازگشــت ،اظهار کرد :حج  ۹۸در
کمال عزت و کرامت و امنیت برگزار شد.
او دربــاره کیفیت حــج  ،۹۸اظهار کرد :شــرایط

مســئوالن مرتبط با ثبت جهانی از وزارتخانه میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری در همدان
میتواند چراغ راهی برای پیشبرد پیگیریهای ثبت
جهانی روشن کند.
علــی مالمیــر گفــت :بــه دنبــال آن هســتیم
از حضــور میهمانــان داخلــی و خارجــی کــه
میتواننــد اطالعــات کارشناســی بــه فعــاالن حوزه
گردشــگری در اســتان منتقــل کننــد بــا برگــزاری
نشســتهای تخصصــی بهرهمنــد شــویم ایــن
اتفــاق میتوانــد یکــی از فرصتهــای بیبدیــل
بــرای همــدان باشــد.
مدیر کل ارشاد اســامی نیز به آمادگی استان برای
برگزاری نمایشگاه هنری که بتواند ظرفیت فرهنگی
همــدان را برای میهمانان همایش به نمایش بگذارد
اشاره کرد و گفت :هنر خوشنویسی و تعزیهخوانی
میتوانــد از جمله مواردی باشــد که بــا برگزاری
برنامههای کارشناسانه ظرفیتهای فرهنگی همدان
را در جایگاه واقعی خود در عرصه بینالمللی نمایان
کند.
به هر ترتیــب امید آن میرود حاال که در ســال
 2019با آغاز فصل پاییز و از راه رسیدن مناسبت
جهانی هفته گردشگری فرصت میزبانی همدان از
یک رویداد بینالمللی رقم خورده اســت بتوانیم
پس از میزبانی شــاهد خروجیهــای تأثیرگذار
باشــیم .حداقــل اتفاقی که میتواند شــامل حال
همدان شود این است که یکی از ثبتهای جهانی
پروســه پیگیری جدیتر را به خود ببیند و پس از
پایان همایش جاده ابریشــم همدان نامی پرآوازه
در عرصه بینالمللی داشته باشد.
همکاری کشــور میزبان امســال بهتر بود و عزت
حجاج ایرانی به خوبی توسط کشور میزبان رعایت
شد.
رئیس ســازمان حج بیان کرد :منویات رهبر معظم
انقالب مبنی بر حفظ عزت و کرامت حجاج ایرانی
به خوبی اتفاق افتاد .البتــه حجاج ایرانی هم نظم
و معنویــت را از خود بروز دادنــد ،به گونهای که
وزیر حج عربســتان در دیدار اخیر به نظم زائران
اذعان داشت.
رشیدیان شــب گذشــته خبر داد که شهر مکه از
حضور زائران ایرانی خالی شــده امــا گروهی از
زائران در شهر مدینه حضور دارند که تا پایان روز
یکشنبه ( ۱۷شهریورماه) همهی آنها به کشور باز
میگردند.

مراسم سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت
اباعبداهلل حسین (ع) و برنامههای ماه محرم هر ساله با
شور و اشتیاق فراوانی در میان مردم برگزار میشود.
از چند روز مانــده به این ماه کوچک و بزرگ به هر
نحوی که میتواند خود و شــهر را بــرای برگزاری
مراسم سوگواری آماده میکند .گویی پس از گذشت
 ۱۴۰۰ســال از واقعه عاشورا میل و اشتیاق شیعیان و
حتی غیر شــیعیان برای برگزاری این مراسم سال به
سال بیشتر میشود.
به گزارش ایسنا ،امام حسین(ع) نه تنها برای شیعیان،
بلکه برای بســیاری ،از مذهب و حتی دینهای دیگر
هم از اهمیت خاصی برخوردار اســت؛ اما متاسفانه
در برخی از موارد شــاهد این هستیم که در برخی از
مجالس عزاداری ،با تمام اهمیتی که دارند ،رفتارهایی
صــورت میگیرد که با توجه به نفس و اصل مکتب،
بهتر اســت که صــورت بهتری به خــود بگیرند؛ تا
زیباییهای این آیین بشری ،پایدار مانده ،چه بسا بیش
از پیش هم بروز و ظهور یابند.
هدف اصلی در ایجاد مراسم عزاداری تبلیغ دین است
و وقتی تبلیغ دین همراه با احساسات و معنویت شد،
در دلها مینشیند و حتی میتواند انقالبی ایجاد کند؛
به طوری که امام خمینی (ره) هم در فرمایشات خود
بر توجه به محرم و صفر تأکید داشتند.
هیچ ملتی و هیچ دینی چنین وسیله قدرتمندی برای
پیشرفت و سعادت در دست ندارند .اگر در عزاداریها
به درسهای کربال توجه بیشــتری میشد ،این همه
امکانــات و بودجه ،صرف مبــارزه با ناهنجاریهای
گوناگون و آثار طوالنیمدت آنها نمیشد.
تحریف و آســیبهای هر پدیده اجتماعی و به ویژه
تحریف مربوط به قیام حســینی و عزاداری ،اساسا از
بعد جامعه شــناختی ،معلول علتهایی در درون آن
جامعهاند که شناخت درست آنها ،نخستین و شاید
مهمترین گام برای برخورد مناسب با آن باشد.
از جمله آسیبهای عزاداری
درباره آسیبهای عزاداری ،محققان وعلمای دینی و
مردم به نکات ومواردی اشــاره کردهاند که از جمله
آنها عبارتند از:
* یکی از جلوههای عاشورا اقامه نماز اول وقت امام
حسین(ع) در کارزار مبارزه با دشمنانش بود .چه بسا
در برخــی از موراد به دلیــل مدیریت نکردن زمان و
افراط در عزداریها شاهد به تعویق افتادن یا قضا شدن
نماز هستیم.
* اذیتهــا و آزارهایی برای دیگران؛ به طور مثال از
طریق صدای بلندگو نه تنها در روز بلکه در شب هنگام
نیز و در نزدیکی مکانهای همچون بیمارستانها که
نباید باشد شــاهد این امر هســتیم ،نواختن شیپور،
مسدودکردن خیابانها ،اجرای آهنگهای مبتذل ،ترسیم
شمایل نادرست از ائمه (ع) و...
*استفاده موسیقیهایی که در شان عزاداری حسینی
نیســت یا اســتفاده از اشــعاری که در شان اهل
بیت(ع) نیســت ،در شرایط صرفا مداحمحور بودن
برخی مجالس عزاداری .در سالهای اخیر از سوی
منتقدان ادبی و شــاعران آیینی به برخی هیأتهای
مذهبی و دســتههای عزاداری این نقد وارد شــده
است که نوحهها از محتوا و ریتم متناسبی برخوردار
نیســتند .در حالی که بخشی از ضعفهای موجود
در این زمینه به نبود منابع مکتوب نوحهســرایی و
مرثیهســرایی برمیگردد .منتقدان ادبی و شــاعران
آیینی میتوانند با تولید آثار خوب در این زمینه هم
به قوت مجموعه شعرهای مذهبی اضافه کنند و هم
چنیین منابع مفیدی را برای استفاده مداحان جوان
و حتی آموزش به آنها برای تولید نوحههای خوب
تولیــد کنند تا مداحان جوان بــرای نوحهخوانی و
مداخی به سراغ اشعار نامتناسب موجود در فضای
مجازی و اینترنت نروند.
*تکراری بــودن محتواهای ســخنرانیها و فقدان
نوآوری و به روز بودن ســخنرانان و در مواردی قرار
گرفتن مجالس عزاداری در اختیار افراد کمسواد.
*آسیب رساندن به بدن ،مثل قمهزنی که مبنای دینی
ندارد.
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