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دوشـــنبه  23اردیبهشـــت مـــاه  7 1398رمضـــان 1440
 2000تومـــان
 8صفحــــــــــــه روزنامـــه
شـــماره 3471
ســـال شـــانزدهم

ماشین مشتی ممدلی
از اول تصدیق داشت
 23اردیبهشت ماه در ایران مصادف است
با سالروز تدوین نخستین آییننامهراهنمایی و
رانندگی.
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هردمازاینباغبریمیرسد

تخریب
به بانک کارگشایی رسید
2

يادداشت روز

آغاز فصل انتخابات
با انتصابات جدید
شــنبه این هفته افکار عمومی استان با
اخبار متفاوتــی از انتصابات و آغاز به کار
ستاد انتخابات مواجه شدند و در واقع این
اســتاندار بود که با انتخاب نخستین روز
کاری هفته و اقدام به تشــکیل جلســه در
استانداری و اعالم انتصابات و مواضع خود
نســبت به آنها و انتخابات ،شنبه پر خبری
را رقــم زد.درباره انتصاب اعضای ســتاد
انتخابات معموال ترکیب از پیش تعیین شده
اســت و احکام هم برای ترکیب مشخص
شده ،صادر می شود.
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مدیریت علیصدر تغییر کرد

مسئوالن درباره تغییر
کاربری زمین های کشاورزی
حساس باشند

همــه مســئوالن بایــد در زمینــه تغییــر کاربــری زمینهــای
کشــاورزی حســاس باشــند زیــرا دســتاندازی بــه باغــات
شــهر در محــدوده طــرح جامــع و خــارج از محــدوده همــدان
قــدری نگــران کننــده اســت.
فرمانــدار همــدان در کارگــروه امــور اقتصــادی و تولیــدی بخش
کشــاورزی شهرســتان همــدان ،گفــت :شــهرداری و جهــاد
کشــاورزی وظیفــه قانونــی دارنــد و ســایر دســتگاههای نظارتــی
نیــز تــالش کننــد تــا در تغیــر کاربــری زمیــن هــای کشــاورزی
هیچگونــه مماشــاتی انجــام نشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،حســین افشــاری افــزود :در بــدو آغــاز
تغییــر کاربــری بایــد جلــوی کار گرفتــه شــود و یکــی از عوامــل
بازدارنــده بــرای مقابلــه بــا تغییــر کاربــری در باغــات ،برخــورد
بــا افــراد خاطــی اســت کــه در ایــن زمینــه محیــط زیســت بایــد
حســاس باشــد.
فرمانــدار همــدان در خصــوص وجــود پروندههــای تســهیالت
اشــتغال روســتایی در بانکهــا نیــز تاکیــد کــرد :بایــد در زمینــه
تســهیالت روســتایی بانکهــای عامــل ،مســاعدت الزم را
داشــته باشــند تــا ایــن تســهیالت شــناور در اســتان جــذب
شــود.
وی در زمینه خرید تضمینی گندم نیز گفت :امسال رقم خرید گندم
یک هزار و 700هزار تومان اعالم شــده که نسبت به سال گذشته
 15درصد افزایش قیمت داشته ایم.
افشــاری دربــاره فــروش گنــدم نیــز گفــت :تــا امــروز یــک
میلیــون و  200هــزار تــن گنــدم در کشــور خریــداری شــده
کــه  26درصــد رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
را نشــان میدهــد.
وی رفــع نواقــص و مشــکالت مراکــز خریــد گنــدم را مــورد
تاکیــد قــرار داد و افــزود :ســال گذشــته بــه خوبــی خریــد گنــدم
توســط مراکــز خریــد در همــدان انجــام شــد و گنــدم تولیــدی
کشــاورزان توســط ایــن مراکــز بــه آســانی تحویــل داده شــد.
فرمانــدار همــدان بــا بیــان اینکــه اولویــت بــرای اســتان افزایــش
کشــت گلخانــهای اســت ،گفــت :براســاس برنامــه ســه ســاله
تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه قــرار اســت  36هکتــار گلخانــه
جدیــد در همــدان ســاخته شــود.
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یاری جای خود را به درویشی داد
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بازگشت  39واحد صنعتی همدان
به چرخه تولید

پیگیری مسائل مطبوعات
استان با حضور معاون وزیر

خدادی:
هویت و اقتصاد
رسانه
نیاز به
بازنگری دارد
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کاشت یا قطع درختان اردوگاه فجر؟
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان عامل قطع
درختان اردوگاه فجر همدان را نیروهای کمیته امداد
استان معرفی کرد.
کامران گردان در گفتوگو با ایسنا ،بیان کرد :متأسفانه
نیروهای این ارگان براســاس طرح ســازمان ســیما
و منظر شــهرداری اقدام به قطــع برخی درختان این
اردوگاه کردند که با بررسی نقشه این منطقه ،لزومی به
انجام این کار نبوده است.
وی افــزود :این موضوع ،روز گذشــته به تاریخ 22
اردیبهشت  98در صحن علنی شورا مطرح شد که با
تشکیل پرونده قضایی از متولیان این امر خواسته شده
تا علت این اقدام خود را بازگو کنند.
مدیر روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان
همدان نیز با تکذیب خبر قطع برخی درختان اردوگاه
فجر اعالم کرد :این موضوع هیچ گونه سندیتی ندارد
و در این اردوگاه درخت کاشته شده است.
کمیته امداد :کذب است!
در حالی که دســتور جلســه صحن شــورای شهر

مربــوط به قطع  130اصله درخت در اردوگاه فجر و
تأیید این خبر بود ،رئیس روابط عمومی کمیته امداد
این خبر را کذب عنوان کرد.
طی روزهای گذشته خبری مبنی بر اینکه کمیته امداد
در اردوگاه فجــر اقدام به قطع  130درخت کرده ،در
فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش فارس در پی این اقدام و به منظور پیگیری
موضــوع ،خبرنگار فارس طی چند روز گذشــته با
وجود تماسهای مکرر با مدیرکل کمیته استان موفق
به برقراری ارتباط نشد.
البته رئیس روابــط عمومی این نهاد با بیان اینکه این
خبر کذب اســت عنوان کرد :ظرف دو سه روز آینده

نســبت به برگزاری جلسهای با خبرنگاران و توضیح
در این زمینه اقدام خواهیم کرد.این در حالی اســت
که روز گذشــته دستور جلسه صحن شورای شهر به
این موضوع اختصاص داشــت و خبر قطع درختان
تأیید شد.
مدیرعامل ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری همدان در این جلسه به بازدید سه روز قبل
از بازدید روز پنجشنبه خود از اردوگاه اشاره کرده و
میگوید :زمین اردوگاه فجر با هشــت هکتار دارای
درختان گردو و انواع میوه اســت که بخشــی از آنها
قطع شده است.
بابک مهدیآزاد ادامه میدهد :به گفته مدیرکل کمیته
امــداد قطع چنــد اصله درخت پاجوش و کاشــت
یکهزار و  500اصله نهال جدید با سیســتم آبیاری
تحت فشار و قطرهای مد نظر بوده است.
وی در پایان نیز از ارائه عکسهای هوایی تهیه شــده
از اردوگاه فجــر به منظور اعــالم نظر در خصوص
تعداد درختان قطع شده خبر میدهد ،با این اوصاف
مشخص نیست کمیته امداد چرا این خبر را تکذیب
کرده و باید منتظر برقراری جلسه به منظور شنیدن این
توضیحات ماند.

چرخ پژوهشکده و شهر جهانی انگور با هم میچرخد
ارتقا و اثربخشی پژوهش های کاربردی در اقتصاد
منطقه و کشور و کمک به تجاری سازی دستاوردهای
پژوهشــی ،ضرورتی است که نخســتین پژوهشکده
انگور و کشــمش کشــور به دنبال نمــود عینی این
دستاوردها در تاکستان ها و صنایع است.
به گزارش ایرنا ،پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه
مالیر اهدافــی فرا ملی را در پیش گرفته و توســعه
دانش فنی متناســب با نیاز جامعه باغداران و شرایط
جهانی ،روز آمد کردن فناوری های سنتی ،بهره گیری
از فناوری های نوین و بومی ســازی آنها متناسب با
نیاز جامعه با رعایت الزام های زیســت محیطی را در
اهداف کالن خود ترسیم کرده است.
سال  1390بود که وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
موافقــت اصولی خــود را برای اســتقرار و فعالیت
پژوهشــکده انگور و کشمش در دانشگاه مالیر اعالم
کرد و پایان سال گذشته نیز شورای گسترش و برنامه
ریزی آموزش عالی با تبدیل وضعیت اصولی به قطعی
این پژوهشکده و به منظور اختصاص ردیف بودجه از
اعتبارات ملی موافقت کرد.موفقیتی بزرگ که با جهانی
شدن انگور مالیر همزمان شد و بدون شک می تواند
اهــداف و راهبردهای کالن خود را در ســطح منطقه
و کشــور پیش ببرد.به طور قطع این پژوهشــکده در
رســیدن به اهداف جهانی برند انگور مالیر کمک و
بــه نوعی چرخ آنها با هم می چرخد و پیاده ســازی
نتایج تحقیقات در عرصه باغ های انگور و تاکستانها
و ایجاد زمینه های توســعه تاکداری پایدار به منظور

تــداوم تولید و حفظ منابع آب و خــاک را هموارتر
می کند.در این چارچوب رییس دانشگاه مالیر معتقد
است :علم ،صنعت و ثروت باید جایی به هم نزدیک
شــوند و ساختار دانشــگاه های نسل چهارم و پنجم
می طلبد که دانشــجویان به سمت و سوی الگوهای
کارآفرین حرکت کنند.خسرو سایوند باغ های انگور
مالیــر را یکــی از الگوهایی دانســت که به صورت
مارکتینگ بوده و از تازه خوری ،فرآوری ،صادرات و
آموزش به باغداران شروع می شود و زمینه ای مستعد
برای نسل جدید و دانش آموختگان دانشگاهی است.
وی معرفی شــهر جهانی انگور به عنــوان یک برند
خاص را از اهداف اصولی و رسالت مهم پژوهشکده
انگور و کشمش دانشگاه مالیر برشمرد که با همگامی
باغداران می تواند در این ساختار حرکت کند.
ســایوند ظرفیــت هــا و تجهیــزات کارگاهــی و
آزمایشگاهی ،گروه های علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی
و فضای فیزیکی و مزارع تحقیقاتی این دانشــگاه را
برای همراهی و پیشــبرد اهداف شــهر جهانی انگور
مستعد خواند.

مسیر جیاس در سطح ملی دیده شود

رییس پژوهشــکده انگور و کشــمش دانشگاه مالیر
نیــز در این باره به هدفگــذاری جیاس ( G I A H S
یا نظامهای میراث کشاورزی مهم جهانی) برای ثبت
میراث مهم کشــاورزی نظام تولید انگور اشاره و بیان
کرد :مسیری را که مد نظر جیاس است ،باید در سطح
ملی ببینیم.حمید نوری حفظ و بقای ثبت جهانی انگور

را مبتنی بر برنامه ریزی کاربردی و اصولی دانســت
و امنیت غذایی و معیشــت خانوارهای روســتایی،
تنوع زیســتی کشــاورزی ،دانش بومــی ،نظام های
ارزشی ،سازمان های اجتماعی و فرهنگی و موضوع
گردشــگری را از شــاخص های مهم فائو (سازمان
جهانی خواروبار و کشــاورزی ملل متحد) برای ثبت
این میراث مهم کشاورزی عنوان کرد.
وی بر این باور است که استفاده از دانش بومی منطقه
دره جوزان مالیر می تواند مســیر را روشن کند و در
همین رابطه و برای حفظ تنوع زیستی محصول انگور،
پژوهشکده در صدد ایجاد بانک ذخایر ژنی طی سال
های آتی است.
نوری رونق گردشــگری منطقه و توریســم انگور را
مورد تاکید قــرار داد و گفت :پژوهشــکده انگور و
کشــمش ضمن حفظ روش های ســنتی نظام تولید
انگور ،روش های نوین را نیز برای توسعه گردشگری
و افزایش درآمد باغداران و کشــاورزان به طور جدی
دنبال می کند.
رییس پژوهشکده انگور و کشمش مالیر تامین نیروی
انســانی کارآمد و متخصص برای این پژوهشکده را
یک اصل مــی داند که باید از ســوی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مورد حمایت قرار گیرد تا بتوان به
اهداف کالن آن در شهر جهانی انگور دست پیدا کرد.

دانشــجویان دکتــری بــازوان توانمند
پژوهشکده انگور

ایــن نکته قابل ذکر اســت که پژوهشــکده انگور و

کشمش ســال  1392موفق به اخذ مجوز پذیرش 16
دانشــجوی دکتری در هشت رشــته تحصیلی شد و
سال گذشته نیز  12دانشجوی دکتری را پذیرش کرد؛
دانش آموختگانی که می توانند بازویی توانمند برای
پژوهشکده باشند.

پژوهشکده انگور مالیر حلقه واسط علم
و عمل

از سوی دیگر تاکید محمد کاظمی نماینده مردم مالیر
در مجلس شــورای اســالمی بر تقویت پیوند علم و
عمل و اســتفاده هر چه بیشــتر صنعت و کشاورزی
از فناوری روز اســت؛ در حالیکه به گفته وی تاکنون
نتوانسته ایم بین علم و عمل ارتباط خوبی برقرار کنیم
و تولیدکنندگان رغبتی برای اســتفاده از فناوری های
نوین نشان نمی دهند و تولیدات بخش کشاورزی از
این فناوری عقب است.
کاظمی فعالیت پژوهشــکده انگور و کشــمش را در
برقراری پیوند بین علم و عمل در بخش کشــاورزی
و انگور اثرگذار دانست که این روند باید در کنار هم
و با هم طی شود.
وی حمایــت باغداران ،ایجاد ارتبــاط بین باغداران،
دهیاران و مسئوالن ،ارایه پژوهش های الزم متناسب با
برند انگور در مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ،شناسایی
و معرفی ارقام جدید انگور و ارایه آموزش ها و روش
هــای نوین در فرآوری و تولیــد را از جمله وظایف
پژوهشکده برشمرد و بیان کرد :نباید فقط نامی از شهر
جهانی انگور باقی بماند.

 21پل عابر پیاده
در شهر همدان
نصب شده است

مدیرعامــل ســازمان ترافیــک
شــهرداری همــدان گفــت 21 :پــل عابــر
پیــاده در ایــن شــهر نصــب شــده کــه از
ایــن تعــداد پنــج دســتگاه بــه صــورت
پــل ســاده ،چهــار دســتگاه برقــی و
آسانســور ،پنــج دســتگاه بــه آسانســور و
هفــت دســتگاه نیــز بــه پلــه برقــی مجهــز
شــده انــد.
احســان صباغــی در گفــت و گــو بــا
ایرنــا افــزود :همــه تجهیــزات الکترونیکی
و مکانیــزه پلهــا بــه حــس گرهــای
مختلــف مجهــز هســتند کــه عــده
معــدودی از شــهروندان از ایــن امکانــات
بــه درســتی اســتفاده نکــرده و بــه پلهــا
آســیب وارد مــی کننــد.
مدیرعامــل ســازمان ترافیــک شــهرداری
همــدان بــا بیــان اینکــه مالــک اصلــی این
تجهیــزات مــردم شــهر هســتند ،افــزود:
برخــی از شــهروندان بــه امــوال عمومــی
از جملــه پلــه هــای برقــی آســیب وارد
میکننــد بــه صورتــی کــه ســال گذشــته
بــرای خریــد و تعویــض شیشــه هــای
حفــاظ پلــه برقیهــای شــهر 750
میلیــون ریــال هزینــه شــده اســت.
صباغــی خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه
اینکــه بعضــی از ایــن پلهــا دســتخوش
تخریــب شــده یــا از کار افتادهانــد بــر
ایــن اســاس الزم اســت فرهنــگ ســازی
در نگهــداری و حفاظــت از آنهــا صــورت
گیــرد.
وی بــر تجهیــز پلههــای برقــی شــهر بــه
دوربیــن مداربســته تاکیــد کــرد و گفــت:
میتــوان بــا اســتفاده از ایــن دوربینهــا
میــزان بهــره وری شــهروندان از امکانــات
و تجهیــزات نصــب شــده ســطح شــهر به
ویــژه در پلهــای عابــر پیــاده را دانســت.
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آغاز فصل انتخابات با انتصابات جدید
شــنبه این هفته افکار عمومی استان با اخبار متفاوتی از انتصابات
و آغاز به کار ستاد انتخابات مواجه شدند و در واقع این استاندار بود
که با انتخاب نخســتین روز کاری هفته و اقدام به تشــکیل جلسه در
استانداری و اعالم انتصابات و مواضع خود نسبت به آنها و انتخابات،
شنبه پر خبری را رقم زد.
درباره انتصاب اعضای ســتاد انتخابات معموال ترکیب از پیش تعیین
شده اســت و احکام هم برای ترکیب مشخص شده ،صادر می شود
مگر اســتثناهایی که در برخی دوره ها بوده و افرادی عادی از رسانه
ها ،احزاب یا کارشناســان استانداری به عنوان عضو ستاد از استاندار
حکم گرفته و فعالیت داشته اند که در این دوره تا کنون اینگونه نشده
و ترجیح بر صدور حکم برای همان ترکیب حقوقی مشــخص شده
در قانون بوده است.
اعالم مواضع اســتاندار در خصوص برگزاری انتخابات با  4اولویت
و رکن تالش برای افزایش مشــارکت ،الزام به قانونمندی ،صیانت از
آرا و انتخابات و رقابتی و سالم بودن انتخابات ،دستورالعمل انتخاباتی
است که ستاد انتخابات موظف به رعایت آن است.
در ارتباط با اجرای این دستور العمل آنچه بیش از همه ،اکنون سخت
می نماید ،مشــارکت در انتخابات است و ســتاد انتخابات برای این
منظور اگر از روش های معمول ســخنرانی برای اقشــار و دعوت از
آنها برای شــرکت در انتخابات استفاده کند  ،موفق نخواهد بود و اگر
به دنبال افزایش مشارکت است باید با کمک همه دستگاه های استان
موانع اقتصادی و ناامیدی های ایجاد شده نسبت به آینده اقتصادی در
استان را برطرف نماید.
اینکه ســرمایه مردم روز به روز کم ارزش تر و زندگی اقتصادی آنها
ســخت تر شود  ،نتیجه آن مشارکت نخواهد بود هر چند مردم ایران
همواره در دفاع از کشور حماسه آفریده اند اما نباید از سختی زندگی
این مردم غافل بود و الزم است برای کاستن از این سختی ها در سال
انتخابات گام برداشته شود.
اما در کنار آغاز به کار ســتاد انتخابات اســتان روز گذشــته مدیران
جدیدی نیز با حکم وزیر کشور و استاندار کار خود را در استان آغاز
کردند که مهمترین آنها آغاز به کار ســید محمد رضا میرصفدری در
معاونت جدید توســعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان با
حکم وزیر کشور بود.
میرصفدری در حوزه منابع انســانی چهره شناخته شده و کاربلدی در
استان است که با توجه به سابقه فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه
ریزی و استانداری شناخت کاملی از همه نیروهای استان دارد.
شناخت میر صفدری از سرمایه های انسانی استان عامل مهمی است تا
این انتظار از وی ایجاد شود که با حضور او توسعه مدیریت در استان
با استفاده از این سرمایه ها اتفاق افتاده و همدان به استانی مدیرفرست
به کشور و نه مدیر پذیر تبدیل شود.
در میان این انتصابات ،تنها یک مدیر غیر بومی منصوب شده که با در
نظر گرفتن محل خدمت وی و تعاملی که خدمت در این محل برای
کار با استاندار الزم دارد ،این انتصاب قابل قبول است.
همچنیــن در ارتباط بــا انتصاب زنان می توان گفــت؛ هر چند این
انتصابات با افزایش نشــاط و خودباوری در جامعه زنان استان مواجه
شــده اما نبود سابقه مدیریتی و رشد نکردن پله به پله افراد منصوب،
این نوع انتصابات را فاقد پشــتوانه کارشناسی و انتصاباتی احساسی
برای همراه کردن بیشــتر جامعه زنان با دولت نشان می دهد و بیشتر
اقدامی سیاســی اســت و در نتیجه در دراز مدت کمکی به توســعه
مدیریت و منابع انسانی استان نخواهد کرد مگر آنکه این نوع انتصابات
نیز از روشی کارشناسانه برخوردار و بتواند افکار عمومی را نسبت به
انتصاب انجام شده ،اقناع کند.
به هر حــال این انتصابــات ادامه خواهد داشــت و پیش بینی می
شــود در مرحله اول ،اســتاندار در آغاز فصل انتخابات  ،انتصابات
فرمانداران را ساماندهی کند تا آنها با فراغ بال نسبت به اجرای تقویم
انتخابات اقدام کنند اما آنچه در این میان مهم اســت توجه استاندار
به سرمایه های انسانی استان و میدان دادن به آنها همچون انتصابات
اخیر و انجام کار کارشناســی در هر انتصــاب و دوری از اقدامات
احساسی پر زیان است.

خبر

تعلیق و حبس تعزیری
برای  3دهیار قروه درگزین

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رزن از صدور حکم
قانونی  9سال تعلیق و  6ماه حبس تعزیری برای دهیاران قروه درگزین
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی محیط زیست همدان مجید اسکندری بیان
کرد :ســه تن از دهیاران شهرستان قروه درگزین به دلیل مدیریت غیر
اصولی پسماندهای روســتایی و نامناسب بودن محل دفن پسماندها
توسط دادگاه به  6ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
وی بیان کرد :همچنین دادگاه به اســتناد مواد  46و  49قانون مجازات
اسالمی ،هر یک از دهیاران را به مدت سه سال تعلیق کرده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان رزن ادامه داد :مجازات
تعلیق از نوع ســاده بوده و در صورتی که هر یک از دهیاران در مدت
یاد شــده مرتکب یکی از جرایم موجب حد ،قصاص ،دیه یا تعزیر تا
درجه هفت شوند ،مجازات تعلیق شده آنها اجرا می شود.
اسکندری اظهار داشت :در سه سال متوالی اخطاریه های الزم به این
دهیاران در راســتای مدیریت مناسب پسماندها ابالغ شده بود که بی
توجهی آنها به این اخطاریه ها باعث صدور حکم شد.
وی اعالم کرد :هشــت مورد اخطاریه قانونی برای دهیاران از ابتدای
سال جاری تاکنون در این شهرستان صادر شده است.

روزانه  300بسته افطاری بین رانندگان همدانی توزیع می شود

 61سمن در همدان فعالیت دارند

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان گفت :روزانه  300بسته افطاری بین رانندگان و عوامل اجرایی
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان توزیع می شود.
محمد پوروخشــوری در گفت و گو با ایرنا افزود :با توجه به اینکه رانندگان و عوامل اجرایی ســازمان حمل و نقل بار و مســافر به
صورت یکســره و شیفتی مشغول خدمات رسانی به شهروندان هستند ،این سازمان روزانه این تعداد بسته افطاری را بین رانندگان و
عوامل اجرایی توزیع میکند.
وی بیان کرد :این طرح با هدف اینکه در روند خدمات رسانی به شهروندان وقفهای ایجاد نشود با دستور شهردار اجرایی شده است.
پوروخشوری افزود :خدمات رسانی به نمازگزاران جمعه ماه مبارک رمضان طبق سالهای گذشته و با حداکثر ناوگان نیز به صورت
رایگان انجام میشود 221.دستگاه اتوبوس بخش دولتی و خصوصی ،سه هزار و  450دستگاه تاکسی شامل خودروهای ون و سواری
و همچنین  6هزار خودرو وانت بار جهت حمل بار در سطح شهر همدان و حومه فعالیت می کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان همدان گفت 61 :ســمن زیر پوشش این اداره در سطح شهرستان همدان فعالیت گسترده و موثر در
عرصه های مختلف اجتماعی دارند.
ملیحه براز در نشســت هم اندیشــی دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان زیر پوشش دستگاه ورزش و جوانان همدان اظهار داشت:
سمن ها سرمایه مهم اجتماعی هستند و دولت تدبیر و امید به استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش مردمی برای مشارکت
در امور اجرایی تاکید دارد.
وی اضافه کرد :برهمین اساس از طرح ها و برنامه سمن ها در سطح شهرستان حمایت می کنیم و هدف ما واگذاری بخشی از امور
اجرایی به آنان است.
براز خاطرنشان کرد :معتقدیم سازمان های مردم نهاد در سیاستگذاری های امروز باید نقش واقعی پیدا کنند و سعی دستگاه ورزش و
جوانان همدان همواره در برطرف کردن موانع ،زمینه تشکیل و گسترش آنها است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استان خبر داد

بازگشت  39واحد صنعتی همدان
به چرخه تولید

 39واحد صنعتی و تولیدی این استان از
تملک بانک ها خارج و مجدد به چرخه تولید
و اشتغال بازگشتند.
مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از
سرمایهگذاری استانداری همدان گفت104 :
واحد تولیدی در تملک بانک های این استان
بودند که از ایــن تعداد  14واحد تولیدی در
حال واگذاری هستند.
ســید مهرداد موســوی اظهار داشت :مراحل
مذاکره برای واگذاری این واحدهای تولیدی
و صنعتی در حال اجرا است و مشتریان دنبال
دریافت تخفیف بوده هــر چند بانک ها نیز
شرایطی را برای واگذاری دارند.
مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از
ســرمایهگذاری استانداری همدان در گفت و
گو با ایرنــا ادامه داد 38 :واحد دیگر به طور
کامل مشــکالت و موانع رفع شــده و آماده
واگذاری به متقاضیان و سپرده گذاران جدید
هستند.
موسوی بیان کرد 13 :واحد نیز دارای مشکل
بــوده یعنی بدهــی هایی به ســازمان تامین
اجتماعی ،مالیات یا مشکالت حقوقی و ثبتی
دارند.
وی گفــت :کمیتــه تخصصــی بــرای رفع
مشــکالت اینگونه واحدها و واگذاری آنها
به ســرمایه گذاران جدید تشکیل می شود تا
موانع پیش روی این واحدها را رفع کند.

تفاوت دستورالعمل های بانک مانع
واگذاری واحدها

مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از
سرمایهگذاری اســتانداری همدان ادامه داد:
یکی از مشــکالت پیش رو متفــاوت بودن
دستور العمل و ضوابط بانک ها است و سعی
ما ایجاد یک وحــدت رویه بین بانک ها در
واگذاری این بنگاه ها است.
موســوی بیان کــرد :در بررســی اهلیت و
صالحیت متقاضیان باید وحدت رویه باشــد
و این واحدها تنها باید به سرمایه گذارانی که
تــوان احیا و بازگرداندن به چرخ تولید دارند
محول شود.
وی ادامه داد :برطــرف کردن موانع حقوقی،

 -1مطبوعات به دوره نبود کاغذ در بازار رسیده اند.
گویا راهکار برخی نشــریات سراســری دولتی برای عبور از این
مرحله کاهش صفحات چاپ روزانه بوده است.
گفتنی است برخی ادعا کرده اند ،شرایط سخت مطبوعات در حالی
اســت که کاغذ وارد شــده با ارز  4200تومانی در گمرک دپو شده
است.
 -2خرید توافقی سیر از کشاورزان استان توسط دولت انجام خواهد
شــد .گویا این خرید برای انجام صادرات به کمک اتحادیه استانی
خواهد بود.
گفتنی است قیمت سیر تازه اکنون کیلویی دو هزار تومان است.
 -3نمایندگان مخالفت خود بــا انتصاب مدیر غیر بومی در اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان را علنی کرده اند .گویا حاجی
بابایی نماینده مــردم همدان در این خصوص موضع تندی اتخاذ
کرده اســت .گفتنی اســت چند گزینه غیر بومی از لرهای کشور
برای مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان مطرح
هستند.

تغییرات مدیریتی و انتخابات پیشرو
اداری و ثبتی و قرار گرفتن واحدها در فرایند
واگذاری نیز در این کمیته بررســی و در این
باره بحث و گفت و گو می شود.
مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از
ســرمایهگذاری اســتانداری همــدان افــزود:
تفــاوت فعالیــت و قوانیــن بانــک هــا
موجــب بــروز مشــکل بــرای متقاضیــان در
خریــد واحدهــای تملــک شــده اســت و
ایــن تفــاوت هــا در میــزان پیــش پرداخــت
بــرای خریــد ایــن واحدهــا ،طــول دوران
تنفــس طــول و دوران قســط بنــدی اســت.
موســوی اضافــه کــرد :همچنیــن بایــد
نســبت بــه تعییــن تکلیــف جانشــینی برخــی
بانــک کــه در شــبکه هــای صنعتــی مســتقر
هســتند اســتان بــه یــک تصمیــم واحــد
برســد.
وی بــر ضــرورت تــرک تشــریفات برخــی
واحدهــا در مزایــده تاکیــد کــرد و گفــت:
برخــی واحدهــای در تملــک بانــک ،چنــد
نوبــت بــه مزایــده گذاشــته شــده و متقاضــی
نداشــتند اینهــا بایــد از طریــق مذاکــره بیــن
بانــک و متقاضــی جدیــد بــه ســرانجام

برســد.
مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از
ســرمایهگذاری اســتانداری همــدان اظهار
داشــت 39 :واحد به چرخه تولید بازگشــته
شامل بخش های تولیدی و صنعتی می شوند.

ارزش  500میلیارد ریالی
واحدهای آماده واگذاری

موســوی اضافه کرد :ارزش ریالی  38واحد
تولیدی و صنعتی آماده واگذاری هستند طبق
ارزش گذاری سال گذشته  500میلیارد ریال
است که افزایش قیمت در کارشناسی جدید
لحاظ می شود.
وی بیان کرد :واحدهای تملک شــده دارای
ویژگی هایی همچون وجود زیر ساخت های
الزم ،آماده به کار ،داشتن سوله و دفتر کار و
خط تولید است.
مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از
ســرمایهگذاری اســتانداری همــدان تاکیــد
کــرد :بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت هــا،
خریــداری ایــن واحدهــا توســط ســرمایه
گــذاران جدیــد بســیار بــه صرفــه اســت تــا
اینکــه یــک ســرمایه گــذار مجــدد مراحــل

خریــد زمیــن ،دریافــت مجــوز انشــعاب و
ســاخت و ســاز را طــی کنــد.
موسوی بیان کرد :سرمایه گذار با خرید یکی
از واحدهای تملک شــده توسط بانک ها و
احیای آن حداقل یکســال از نظــر هزینه و
فرصت زمانی جلو می افتد.
وی گفــت :قــرار اســت واحدهــای آماده
واگذاری بانک ها چند نوبت از طریق آگهی
کردن در روزنامه ها اطالع رســانی عمومی
شود تا عالقه مندان به سرمایه گذاری از این
طریق در جریان قرار گیرند.

آخرین وضعیت واحدهایی که
در تملک بانک ها هستند

مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از
ســرمایهگذاری اســتانداری همــدان اظهار
داشــت 104 :واحد در بانک های این استان
بودند که شــامل  44واحــد در تملک بانک
ملــی 26،واحد بانک کشــاورزی 11 ،واحد
بانــک صــادرات10 ،واحد بانــک تجارت،
هشــت واحد در تملک صنعــت و معدن2 ،
واحد بانک ملت  2 ،واحد توســعه تعاون و
یک واحد توسعه صادرات است.

تخریب به بانک کارگشایی رسید
دانســت و بیــان کــرد :مالــک اصلــی ایــن
خانــه مرحــوم «عالقمندیــان» بــوده و
اکنــون وراث بایــد در زمینــه آینــده ایــن
بنــا تصمیــم بگیرنــد.
احمــد ترابــی در گفتوگــو بــا ایســنا،
افــزود :یکــی از مغــازه داران آن منطقــه طــی
تماســی بــا اداره میــراث فرهنگــی از تخریب
قســمتی از ایــن بنــا خبــر داد کــه بــه علــت
بیتوجهــی مالــک نمیتوانیــم آن را رفــع
خطــر کنیــم.
وی با بیان اینکه امکان دسترسی به وراث برای

اخذ رضایت را نداریم ،اظهار کرد :به اشــکال
مختلف ســعی بر برقراری ارتبــاط با وراث
را داشــتیم اما تا این لحظه موفق به تماس و
صحبت با آنان نشدهایم.
ترابــی دربــاره تاریخچــه و قدمــت ایــن
بنــا عنــوان کــرد :ایــن بنــا در اواخــر دوره
قاجاریــه ســاخته شــده کــه از آن بــه عنــوان
بانــک کارگشــایی بهرهبــرداری و تــا کنــون
اســتفاده شــده و جــزء نخســتین بانــک هــای
اســتان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــه دادســرا بــرای

معاونان جدید پرورشی و آموزش متوسطه آموزش و پرورش
استان معرفی شدند

بــا معرفــی معاونــان جدیــد پرورشــی
و آمــوزش متوســطه ،تغییــرات در آمــوزش
و پــرورش اســتان ابعــاد تــازه ای بــه خــود
گرفــت.
طــی حکمــی از ســوی مدیــرکل آمــوزش و
پــرورش اســتان یوســف ســعیدی کــه پیــش
از ایــن مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان
بهــار بــود ،بــه عنــوان معــاون پرورشــی و
فرهنگــی اســتان منصــوب شــد .ســعیدی
در شــرایطی عهــده دار ایــن مســئولیت
گردیــد کــه رســتنده معــاون ســابق پروشــی
و فرهنگــی اســتان پیــش از ایــن از ســمت
خــود اســتعفا داده بــود.
همچنین در تغییــری دیگر با حکم پورداود
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان ،نعمت
اهلل بحیرایــی بــه عنــوان معــاون آموزش

شنیدهها

يادداشت

هردمازاینباغبریمیرسد

در روزهــای اخیــر خبــری مبنــی بــر
تخریــب بخشــی از بانــک کارگشــایی شــهر
همــدان کــه جــزء امــالک تاریخــی و ملــی
اســتان اســت ،توســط شــهرداری شــنیده
شــد کــه بــا توجــه بــه قدمــت ایــن بنــا
جویــای ایــن مطلــب از میــراث فرهنگــی
شــدیم.
معــاون میــراث فرهنگــی ادارهکل میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
اســتان همــدان علــت تخریــب بانــک
کارگشــایی را بیتوجهــی مالــک آن
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متوســطه این اداره کل منصوب شد .پیش
از این مسئولیت این معاونت برعهده عباس
احمدی مقیم بود.
پــورداود در حکــم جداگانــه ای زهــرا
شــعبانی را بــه ســمت سرپرســت مدیریــت
آمــوزش و پــرورش شهرســتان بهــار

منصــوب کــرد تــا اســتفاده از بانــوان در
پســت هــای مدیربتــی در آمــوزش و
پــرورش نیــز تــداوم داشــته باشــد .شــعبانی
در حــال حاضــر معاون آموزشــی شهرســتان
اســت کــه بــا حفــظ ســمت عهــده دار ایــن
مســئولیت شــده اســت.

گرفتــن نامــه بــرای رفــع خطــر ایــن ملــک
نامــه زدهایــم ،گفــت :ایــن ملــک پتانســیل
خوبــی بــرای تبدیــل بــه مرکــز بــورس و
مــوزه ســکه را دارد کــه ایــن مســأله بــه نظــر
صاحبــان ملــک بســتگی دارد.
معــاون میــراث فرهنگــی اســتان همــدان
یــادآور شــد :ایــن بنــا در ابتــدای خیابــان
شــریعتی واقــع شــده و بــه ثبــت ملــی
رســیده کــه بــه همیــن علــت وظیفــه رفــع
خطــر از ایــن بنــا بــه عهــده اداره میــراث
فرهنگــی اســت.

بانوان همدانی با کسب و
کارهای نوین آشنا می شوند
مســئول آمــوزش و پژوهــش اتــاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی همدان
از برگزاری یک کارگاه آموزشــی کســب و
کار خبرداد و گفــت :در این دوره بانوان با
روش های نوین درآمدزایی آشنا می شوند.
مسعود عبدالملکی در گفت و گو با ایرنا اظهار
داشت :این کارگاه آموزشی به صورت رایگان
برای بانوان همدانی برگزار و گواهینامه معتبر
به شرکت کنندگان ارایه می شود.
وی هدف از برگزاری این دوره را توان افزایی
اقتصــادی و تقویت مهارتهــای زندگی برای
دانشجویان ،دانش آموختگان و زنان خانه دار
اعالم کرد و افــزود« :امید پیروز» با تخصص
کسب و کار مدرس این کارگاه آموزشی است.
عبدالملکی افزود :دوره آموزشی کسب و کار
با همکاری امور بانوان استانداری و نمایندگی
سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.

« فیضا ...مظفرپور

بــا اعــالم رســمی قانونــی منــع بکارگیــری بازنشســتگان در
دســتگاههای دولتــی ســر و صداهــای زیــادی ایجــاد شــد کــه
قــرار اســت بدنــه مدیریتــی کشــور جوانتــر و کارآمــد شــود و
مدیرانــی کــه دیگــر انگیــزه و تــوان الزم ندارنــد جــای خــود بــه
مدیــران جــوان و بــا انگیــزه بدهنــد.
و آمارهــای از تعــداد مدیــران بازنشســته در ســطح کشــور و اســتان
کــه برخــی از آمارهــا از وجــود چنــد هــزار بازنشســته شــاغل در
کشــور حاکــی بــود ارائــه گردیــد.
در اســتان نیــز اگــر چــه تاکنــون بــه طــور شــفاف آمــار دقیــق
و اســامی مدیــران بازنشســته اعــالم نگردیــده ولــی بــر اســاس
برخــی آمارهــا  23مدیــر بازنشســته در اســتان در حــال فعالیــت
بودهانــد کــه بعــد از اعــالم رســمی منــع بکارگیــری تعــدادی از
آنهــا بــا پســتهای خــود خداحافظــی نمودنــد کــه میتــوان
شــاخصترین آنهــا را فرمانــدار همــدان و قیاســی معــاون
اســتاندار همــدان اشــاره کــرد .گویــا برخــی از مدیــران نیــز مجــوز
ارائــه خدمــت گرفتهانــد.
ولــی بعــد از فروکــش کــردن جــو روانی ایجــاد شــده در خصوص
ایــن قانــون و مشــغولیت نماینــدگان مجلــس بــه طرحهــا و لوایــح
دیگــر از جملــه قانــون اســتانی شــدن انتخابــات آنگونــه کــه
انتظــار میرفــت مجلــس نظــارت و پیگیــری الزم را در خصــوص
اجــرای کامــل ایــن قانــون انجــام نــداده اســت .و یــا حداقــل اگــر
پیگیــری و نظــارت داشــته اقدامــات خــود را بــا رســانهها و مــردم
در میــان نگذاشــته اســت.
و سرنوشــت ایــن مصوبــه مجلــس نیــز هماننــد بیشــتر طرحهــا و
لوایــح در هالــهای از ابهــام قــرار گرفتــه اســت.
قــرار بــود مجلــس از طریــق دیــوان محاســبات و قــوه قضائیــه از
طریــق ســازمان بازرســی نظــارت بــر اجــرای دقیــق ایــن قانــون را
بــر عهــده گرفتــه و بــر اســاس مصوبــه خــود مجلــس کــه مقــرر
کــرده بــود بعــد از آذر مــاه  97کســانی کــه بازنشســته بــوده و در
پســتهای خــود باقــی بماننــد مجــرم تلقــی شــده و مجــازات
شــوند ولــی تاکنــون خبــری از مجــازات مدیــران خاطــی نرســیده
اســت.
ابهــام در قانــون فــوق و از طرفــی ســال انتخابــات کــه بــه طــور
معمــول نمایندههــا تــالش میکننــد افــراد مــورد نظــر خــود را در
مدیریتهــا بــه ویــژه در اســتانداریها و فرمانداریهــا و ادارات
درگیــر در انتخابــات بــکار گمارنــد .و نیــز موضــوع اســتعفای
مدیــران تــا  15خــرداد  98جهــت ثبتنــام در انتخابــات ومعرفــی
اعضــای ســتاد انتخابــات اســتان و وعدههــای اســتاندار همــدان
مبنــی بــر بکارگیــری مدیریتهــای جــوان و مدیــران جهــادی
همگــی دســت بــه دســت داده تــا موضــوع تغییــر مدیــران در
اســتان را در کمتریــن زمــان ممکــن برجســته نمایــد.
بدیهــی اســت انتصابــات اخیــر اســتاندار کــه بــه نوعــی جابجایــی
برخــی مدیــران در اســتانداری محســوب میشــود انتظــار مــورد
نظــر مــا را بــرآورده نمیســازد و تغییــرات بیشــتری در ســطح
فرمانــداران الزم اســت.
زیــرا کــه بــه طــور معمــول در ســال انتخابــات تغییــرات مدیــران
را حداقــل  6مــاه قبــل از انتخابــات ممنــوع اعــالم میکنــد.
وعــده اســتاندار همــدان مبنــی بــر کارآمدســازی بدنــه مدیریتــی
اســتان تاکنــون محقــق نشــده و اســتاندار همچنــان دســت بــه
عصــا حرکــت میکنــد کــه انتظــار مــیرود بــا توجــه بــه
مشــخص شــدن تکلیــف مدیــران مســتعفی بــرای شــرکت در
انتخابــات و در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات و انتظاراتــی و
توقعاتــی کــه وجــود دارد .دســت از محافظــهکاری برداشــته
در نخســتین فرصــت تکلیــف فرمانــداران را مشــخص نمایــد.
و مدیرانــی را کــه در حالــت خــوف و رجــاء بــه ســر میبرنــد
و آهســته میرونــد و آهســته میآینــد تــا کســی کاری بــه
کارشــان نداشــته باشــد را از ایــن حالــت ســردرگمی نجــات
دهــد .زیــرا کــه ایــن وضعیــت بــه نفــع مــردم اســتان نیســت و
بــا وعدههــای اســتاندار نیــز همخوانــی نــدارد .پــس تــا دیــر
نشــده و بهــار مدیریتــی بــه خــزان تبدیــل نشــده جوانهــا و
جهادیهــا را بــه روی کار بیاوریدکــه فــردا خیلــی دیــر اســت.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

تشریح علت مرگ زودهنگام برخی پرندگان شکاری
در همدان
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان همدان به تشریح علت مرگ
زودهنگام برخی پرندگان به ویژه پرندگان شکاری در سطح استان پرداخت.
مهدی صفی خانی با اشاره به کاهش طعمه پرندگان شکاری در حیات وحش ،ا ز تغییر
رویه و عادت غذایی پرندگان شــکاری خبر داد و بیان کرد :با کاهش خوراک طبیعی
و جایگزین کردن طعمههای غیرطبیعی همانند زباله خواری ،شاهد تغییر عادت غذایی
پرندگان بهویژه پرندگان شــکاری هستیم از این رو متأسفانه گاهی شاهد مرگ برخی

پرندگان در سطح حیات وحش بهویژه استان هستیم.
وی در گفــت و گــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه آلودگــی پالســتیکی علــت عمــده
مــرگ زودهنــگام پرنــدگان در اســتان نیســت ،گفــت :عمــده دالیــل تلفات مشــکوک
پرنــدگان ،آنفلوانزاهایــی اســت کــه بــه دالیــل مختلــف باعــث مــرگ آنهــا میشــود
امــا بایــد توجــه داشــت کــه ســاماندهی محــل دفــن زبالههــا و مدیریــت مناســب
آنهــا باعــث حفــظ ســالمت پرنــدگان در اســتان خواهــد شــد چــرا کــه گاهــی
شــاهد دفــن و تخلیــه زبالــه در مکانهــای ممنوعــه و محــل زندگــی ایــن دســته
از پرنــدگان هســتیم.
صفــی خانــی بــا اشــاره بــه فصــل مهاجــرت پرنــدگان و ســیراب شــدن تاالبهــای

اســتان ،عنــوان کــرد :در زمــان ســیراب نبــودن تــاالب آقگل ،شــاهد مهاجــرت
پرنــدگان بســیاری از قســمتهای شــمالی بــه ایــن تــاالب بودیــم امــا اکنــون بــا
وجــود شــرایط مطلــوب و مناســب ایــن تــاالب ،انتظــار کــوچ بیشــتری از پرنــدگان
مهاجــر بــه اســتان را داریــم.
وی در رابطه با تشکیل ستاد واکنش سریع حریق نیز تصریح کرد :معموال فصل حریق
استان همدان با توجه به شرایط آب و هوایی در ماه خرداد درنظر گرفته میشود از این
رو عوامل طبیعی و غیرطبیعی در این ماه به علت خشــکی منابع طبیعی مســتعد بروز
حریق و خســارت زدن به اراضی استان هستند از این جهت تشکیل این ستاد از سال
 ،94فرصتی را برای پیشگیری و مقابله مناسب با این حادثه فراهم کرده است.
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پیگیری مسائل مطبوعات استان با حضور معاون وزیر

خدادی :هویت و اقتصاد رسانه
نیاز به بازنگری دارد
« مریم مقدم

حال مطبوعات خوب نیســت،
اوضــاع بد اقتصــادی و تخصصی
نبودن فعالیت در عرصه رسانه و ورود
ابزارهای جدید اطالعرســانی چنان
فضای رسانهها را تحت الشعاع قرار
داده است که گویا خیلیها منتظرند تا
مراسم ترحیم و خاکسپاری مطبوعات
را برگزار کنند.
وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی
مدیریت رســانههای کشور در کنار
فعالیتهای گسترده که دارد در حوزه
معاونت مطبوعات سالهاست با رصد
اوضاع چالش مشکالت رسانهها را
پیگیری میکند.
شــرایط موجود بیانگر آن اســت
که حضــور معاونهای مختلف در
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با
تخصصها و گرایشهای گوناگون
نتوانسته است سیاستهای شفاف و
موثری را تا کنون به نتیجه برساند.
روزگاری یارانه مطبوعات در کوران
دالرهای نفتی انگیزهای شد تا حوزه
رسانهها از تخصصی گرایی به سوی
امتیازگیری پیش بــرود تا جایی که
در کنار فعاالن رسانهای نمایندههای
مجلس شخصیتهای سیاسی و حتی
نهادهای دولتی با ورود به رســانهها
عم ً
ال فضا را برای فعالیت رسانههای
مســتقل بســتند و حاال نتیجه نگاه
دولتی به فعالیت رسانهای ها و نبود
چشمانداز بلند مدت در این عرصه
کار را به جایی برده اســت که این
روزها تنها انتشــار اخبار ()News
اتفاق میافتد و نتوانســتهایم به جای
خبر نگاه ( ) viewsبه مسائل را در
رسانهها عملیاتی کنیم.بیش از یازده
هزار مجوز رســانه در کشور بدون
اثربخشی مشخص تنها توانسته است
لیست آمار و ارقام وزارت ارشاد را پر
کند و یک میدان وسیع فعالیت بدون
حساب و کتاب را به وجود آورد.
استان همدان با داشتن نزدیک به 500
فعال رســانهای در تمامی عرصهها ؛
سه روزنامه  35 ،سرپرستی کشوری
 55 ،پایگاه خبری و سایت الکترونیک
جایگاه خاصی در عرصه رسانه کشور
دارد.
داشــتن واحــد چاپخانه مســتقل
مطبوعات در غرب کشور  ،محوریت
خانه مطبوعــات (که به گفته معاون
وزیر یکی از خانههای بدون چالش
کشور است) توانسته است رتبه قابل
قبولی را در حوزه فعالیت رسانه در
سطح کشور به خود اختصاص دهد .
بــا وجود دســتاوردهای مثبت و
چالشهایی کــه عمدت ًا حاصل بد
ســلیقگی دســتگاهها و نهادهای
متعامــل اســت دســتیابی به این
موفقیت تا رســیدن بــه افقهای
حرفــهای و اســتانداردهای جهان
فاصله زیادی دارد .

دغدغه هایی که به یک نشست
انجامید

بیتوجهــی بــه اجــرای قانــون ؛ بهانه
تراشــی برای گردش آزاد اطالعات  ،نگاه
مصرف گرایانه به رسانهها  ،نبود روابط
عمومیهای رسانهشــناس و غرور کاذب
در عرصه اطالعرســانی از سوی بسیاری
از مدیران  ،دانشگاهیان و فعاالن رسانهای
به عالوه چالشهای اقتصادی در سالی که
قرار اســت رونق اقتصادی مطبوعات رقم
خورد  ،زمینه ساز برگزاری یک نشست
اختصاصی بین دکتر محمد خدادی معاون
مطبوعاتی وزیر ارشــاد و اعضای هیأت
مدیــره خانه مطبوعات اســتان همدان و
برخی فعاالن عرصه رســانه و چاپ روز
شنبه شد  .این نشست  2ساعته با حضور
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نمایندههــای مــردم همــدان در مجلس
شورای اسالمی با معاون جدید وزیر ارشاد
که پس از استعفای سلطانیفر کمتر از یک
ماه است در این عرصه منصوب شده است
برگزار شد.
محمد خــدادی که خود دارای ســوابق
رسانهای و روزنامهنگاری مشهودی است
و شخصیتی اجرایی در حوزه رسانه دارد
با نگاه مخاطب محوری در رسانه به دنبال
اتخاذ سیاستهای جدید در این معاونت
است .

جایگاه متمایــز خانه مطبوعات
همدان

در نشســت روز شــنبه  20اردیبهشــت
که با معاون وزیر برگزار شــد  ،رئیس
هیــأت مدیره خانه مطبوعات اســتان به
ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت رسانهای
همدان پرداخت .مجید ملکیان خواســتار
پیگیری اجرایی شــدن مطالبات رسانهها
از ســود نهادهای دولتی و حاکمیتی شد
و عنــوان کرد این مهم می تواند شــرایط
فعالیت برای رســانه ها را تسهیل بخشد
.وی به نقش حایز اهمیت خانه مطبوعات
در پیگیری مطالبات رسانهها اشاره کرد و
گفت :خانه مطبوعات همدان با داشــتن
 500عضو و فعال بودن  143رسانه جایگاه
متمایزی در عرصه رسانههای کشوری دارا
است
در این نشست مدیر عامل خانه مطبوعات
نیز با اشــاره به مشکالت حوزه رسانه در
ســطح کشــور و انتقاد از تعطیلی فضای
رقابت در رســانهها برگزاری جشــنواره
مطبوعــات غــرب کشــور را یکــی از
رویدادهای الزم در عرصه رسانه دانست و
گفت همدان می تواند انتخاب شایستهای
برای برگزاری این رویداد مهم رســانهای
باشد.

دعوت معاون وزیر به همدان

مهرداد حمزه در ادامــه بر لزوم حمایت
از خانــه هــای مطبوعــات واختصاص
بودجــه مشــخص و واگــذاری برخی
تصدیگریهــای ارشــاد بــه خانههای
مطبوعــات تاکیــد کرد و گفــت  :یارانه
کاغذ مطبوعات باید بر اســاس عدالت و
مشخص شدن یک فرمول معین مشخص
شود.
وی خواستار برگزاری دورههای آموزشی
تخصصی برای خبرنگاران و توجه ویژه به
بحث بیمه خبرنگاران شــد .حمزه با بیان
اینکه در بحث فضای مجازی نیاز هست
تا معاونت مطبوعاتی با ورود جدی به این
مســاله ،فضای مجازی را ساماندهی کند،
افزود :توجه به نیازهای اساسی خبرنگاران
از ســوی معاونت مطبوعاتی یک مطالبه
جدی اســت.وی در پایان صحبتهایش
از معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد دعوت کرد تا پس
از پایان ماه مبارک رمضان به همدان سفر
کند که این پیشنهاد با موافقت معاون وزیر
روبهرو شد.

آگهی های دولتی و نقش حیاتی
برای رسانه
یــدا ...طاقتیاحســن نایــب رئیس خانه
مطبوعات نیز در این نشســت خواســتار
بازبینــی قانــون مطبوعــات و ورود

نمایندههــای مجلس بــرای قانونگذاری
در عرصه مشــکالت رسانهها شد .وی با
انتقاد از اینکه بیش از  80درصد نمایندگان
مجلس  ،خود دارای مجوز رسانه بوده اما
در این عرصه اقدام موثر را انجام نمیدهند
 ،به لزوم هماهنگی ارشاد و مجلس برای
تدوین برخی قوانین در این زمینه اشــاره
کرد.
وی با اشــاره به اینکه بهترین منبع درآمد
رســانهها در شــرایط رکــود اقتصادی
دریافت و نشر آگهیهای دولتی (م -الف)
میباشــد ،از لزوم نظارت و اجرای دقیق
این قانون از سوی وزارت ارشاد و ادارات
کل استانها سخن گفت و نسبت به نقش
کمرنــگ نظارتی و تذکــر و برخورد با
دســتگاههای دولتی که قانون را دور زده
و نســبت به اجرای آن بیتوجهی میکنند
انتقاد کرد.
وی همچنین با اشــاره به اینکه مطبوعات
محلی به ویژه هفتهنامهها و دو هفتهنامهها
به دلیل واگذار نشدن آگهیها به آنها توان
چاپ ندارند خواستار توجه وزارت ارشاد
برای توزیع عادالنه آگهیها به این رسانهها
شد.
طاقتیاحســن در پایان با اشــاره به نقش
تاثیر گذار اســتانهای غرب کشور در 8
سال دفاع مقدس گفت به نظر میرسد حاال
موقع آن است که به این استانها که روزی
از شاخصهای توســعه عقب ماندهاند ،
ادای دین و اعطای ســهم شود و چه بسا
رسانه های استانهای غرب کشور جایگاه
متمایزی در این میان دارند .

مجوز واردات بــا حمایت خانه
مطبوعات

چاپ بیش از 15عنوان نشــریه از  9استان
در مرکز چــاپ و بســتهبندی همدان و
حساســیت به وجود آمده بــه دلیل لزوم
انتشار منظم رســانهها در غرب کشور و
اهمیــت تأمین مواد اولیــه از جمله کاغذ
و زینک (  )P l a t eموضوعی بود تا مدیر
مســئول چاپخانه پیامرســانه و روزنامه
همدانپیــام در این باره خواســتار توجه
ویژه معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به این
موضوع شود.
نصرتا ...طاقتیاحســن با تشریح میزان
مصرف و نیاز غرب کشــور برای انتشار
مطبوعات از نحوه اختصاص سهمیه کاغذ
و میــزان در نظر گرفته شــده آن برای
مطبوعات در غرب کشور انتقاد کرد.
وی با اشاره به توانمندی خانه مطبوعات
و رسانه های استان همدان برای پرداخت
هزینههــای خرید کاغــذ دولتی خواهان
اعطــای مجــوز واردات کاغذ به اســتان
همدان از سوی وزارتخانه شد
طاقتی احسن گفت  :نیاز مصرف یک سال
اســتان همدان در عرصه چاپ  500تن
کاغــذ و زینک و مواد اولیه اســت که در
صــورت دریافت مجــوز وارد کردن این
میزان مــی توانیم مطبوعات همدان را د ر
این عرصه غنی کنیم .
وی با اشاره به حضوررجب پور نماینده
شــرکت پیک فراز در جلســه یاد شده از
آمادگــی و برقراری تعامل بیــن متولیان
حوزه چاپ نشــریات و فعالن اقتصادی
در این حوزه بــرای تأمین و توزیع کاغذ

در سطح کشــور در راستای چاپ و نشر
مطبوعات ســخنانی به میان آورد که مورد
تحلیل و گفتگوهای بیشــتر حاضران در
نشست قرار گرفت  .وی به نقل از اغلب
کارشناســان و فعاالن عرصه چاپ عنوان
کرد  ،اگر مسئولیت توزیع کاغذ به فعاالن
اقتصادی این حوزه داده شود و ارشاد به
وظیفه نظارتی خود بپردازد شــاید اوضاع
کاغذ از این آشفتگی رهایی پیدا کند.
وی گفت :اهالی نشــر بــر این باورند که
دولت باید بتواند با مدیریت قیمت کاغذ و
حمایت از مطبوعات و ناشران از تضعیف
رسانههای کاغذی و همچنین صنعت نشر
جلوگیری کنــد.وی همچنین عنوان کرد :
با توجه به شــواهد و آمارهای ارائه شده
صرفا  10درصد کاغذ وارداتی به کشــور
در حوزه چاپ مطبوعات مصرف میشود
و با این حساب به نظر میرسد مدیریت این
حجم محدود مصرفی آنقدر کار دشواری
نیســت که کارگروه کاغذ نتواند از عهده
آن برآید.
کاشی  ،مدیر اجرایی روزنامه سپهر غرب
نیز به مشــکل یارانه کاغــذ و مطبوعات
اشــاره کرد گفت  :این مقوله نیازمند یک
فرمول مشــخص بر اساس توزیع عادالنه
اســت .وی همچنین خواستار اختصاص
ســهمیه کاغذ و زینک به نشریات محلی
به ویژه روزنامهها شد.

نبود مدیریت توزیع

امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین
در مجلس شورای اسالمی نیز که در این
نشســت حضور داشت با اشاره به شرایط
موجود در حوزه اقتصادی خواستار کنترل
و حضور جدی دولــت برای کنترل بازار
کشور شد و گفت عدم نظارت های الزم
در این زمینه موجب شــده اســت شاهد
برخی اتفاقات ناخوش آیند در عرصههای
اقتصادی باشیم.
رئیــس فراکســیون مبارزه با مفاســد
اقتصادی در مجلس شورای اسالمی با
اشــاره به وجود برخی رانتها در این
حوزه عالوه بــر تأمین کاغذ مطبوعات
نســبت به تأمین سایر انواع کاغذ گفت
 :در جامعه کاالها به اندازه کافی وجود
دارد اما در مقوله توزیع مدیریت وجود
ندارد.
حمیدرضا حاجیبابایــی دیگر نماینده
مردم همدان در مجلس شورای اسالمی
نیز با اشــاره بــه لزوم آگهی بخشــی
در جامعــه گفت چگونــه میتوان این
مهم را با نبود رســانهها به عنوان ابزار
اطالعرسانی انجام داد.
وی گفــت :خبــر بایــد آمــاده و به
راحتترین شــکل به مخاطب برسد و
مــردم نباید برای به دســت آوردن آنها
دشواری داشته باشند.
حاجیبابایی با تأکید بر لزوم استقالل
مطبوعــات گفت :اگر رســانهای فقط
یک جریان فکری خــاص را پیگیری
کنــد بــا محدودیتها و مشــکالتی
مواجه میشــود رســانههای مــا باید
عمومــی بوده و در کنــار مردم موانع
را بردارند .وی نســبت به شــفافیت
در انعکاس عملکرد دولت از ســوی
مطبوعات تأکید کرد.

ضرورت بازنگــری در اقتصاد،
محتوا و هویت رسانهای

خدادادی با تقدیر از رســانهها و معطوف
کردن نگاه بر شفافیت در فعالیت رسانهها،
کمک به محتوی ســازی ،آنالین شــدن
رسانههای چاپی تأکید کرد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســالمی ،بر ضرورت بازنگری سه وجه
«اقتصاد رســانه ،محتوای رسانه و هویت
رسانه» تاکید کرد و گفت :در حوزه اقتصاد
رســانه باید به ســمت مدیریت رسانه و
رسانه داری حرفهای حرکت کنیم و در این
مسیر به شریکسازی ،مخاطب محوری و
اثرگذاری توجه ویژه داشــته باشیم .وی
همچنین با اشــاره به اینکــه «تخصصی
شدن» رسانهها در موضوع غنای محتوایی،
بســیار مهم است ،تصریح کرد :امروز باید
از مخاطب به رسانه برسیم و معضل تکرار
محتوا در رسانهها را جدی بگیریم.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســالمی گفت :باید بــرای ادامه حیات
رســانههای کشور در ســه وجه «اقتصاد،
محتــوا و هویــت» رســانهای بازنگری
صورت گیرد که با همت خود صنف قابل
حل است.
محمد خدادی ،در دیدار با اعضای هیأت
مدیره خانه مطبوعات همدان  ،با اشــاره
به اینکه رســانهها همچنان مانند گذشته
اثرگذاری خود را در مباحث داخلی ،ملی
و بین المللی دارند ،تصریح کرد :توســعه
رسانهای در کشــور بر مبنای تاثیرگذاری
نبوده و بیشــتر به شــکل اسمی و شکلی
توسعه صورت گرفته است.
خــدادی افــزود :بخشــی از موانع پیش
روی رسانهها نیز سخت افزاری است که
با همفکری و تعامل بــا هم میتوان آنها
را از پیشرو برداشــت.معاون مطبوعاتی
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی همچنین

خبر

تولد نخستین برههای نماد جانوری همدان

با ابراز خرســندی از فعالیــت خانههای
مطبوعات در سراســر کشور ،از واگذاری
امور صنفی بــه این خانهها به عنوان یکی
از سیاســتهای اصلی دولــت و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی یاد کرد و گفت:
در دوره جدید نیز این سیاســت اصلی را
پیگیری و توسعه خواهیم داد ،ضمن اینکه
نیازمنــد تعامل عملیاتــی و قابل اجرا در
محدودههای زمانی معین هســتیم.وی به
رسانهها توصیه کرد :محتوا بر اساس ذائقه
مخاطب تولید شود و در سریعترین زمان
اطالعاتی آماری و ریاضی به مردم باشد و
حذف بدیهیأت و اطالعرسانی رقم خورد
و حرفی بزنید که دیگران نزدهاند.
وی در یک مقایســه بین رســانهها گفت:
رســانههای ما در یک جــاده یک طرفه
گویا ســیر میکنند در حالی که الزم است
مخاطب هم در این راه همراه باشد و این
مسیر یک جاده دو طرفه شود.رسانه صرفا
جای حرفهای مدیران نیست و مردم سهم
بسزایی در رسانهها باید داشته باشد.وی در
مقایسه علت یکی از عوامل موفقیت انتشار
اخبار در فضای مجازی در ایران را همین
موضوع دانســت.چرا که این فضا مکانی
برای دیده شــدن شخصیت تکتک افراد
را فراهم کرده است تا شهروندان به راحتی
شــخصیت حقیقی خود را نشــان داده و
نظرات خود را بیان کنند.
وی بــه اعضــای حاضر در نشســت به
نمایندگی از رســانههای استان سه توصیه
کرد مبنــی بر آنکه همبســتگی داشــته
باشــید ،کارکردهایتان واکاوی داشته باشد
و دیگــر آنکــه به ظرفیتهــا ،انقالب و
توصیه نرمافزاری توجه کنید.وی در پایان
گفت :نــه تنها مطبوعــات هرگز تعطیل
نخواهد شــد بلکه فضای مجازی قدرت
مطبوعات را باال میبرد .وی با اشــاره به
ظهور رســانههای مولتــی مدیای جدید
که نتوانســته است ســینما را در عرصه
هنر حذف کند گفت  :حضور رسانههای
جدید و دیجیتال هــم دلیل بر پایان عمر
مطبوعات نخواهد بود.
در پایــان ایــن نشســت ،وی بر حضور
در همدان بــرای برگــزاری کارگاههای
آموزشــی ،پیگیری مطالبات رسانهها از
ارگانهــا و پرداخــت اعتبار ویــژه برای
رســانههای اســتان ؛ و وعــده پیگیری
مطالبات خبرنگاران و برگزاری جشنواره
مطبوعــات با رویکرد جدیــد تأکید کرد
امید آنکه با اهتمــام و توجه ویژه معاون
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر ارشاد این
مهم نیز محقق شود.

زایمان میش ارمنی در منطقه حفاظت شده خانگرمز منجر به تولد
بره های دو قلو و نخســتین گزارش زاد آوری نماد جانوری اســتان
همدان در سالجاری شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان
همدان ،بره های دو قلو از یک میش مادر در نخستین روز هفته جاری
به دنیا آمدند و توســط ارسالن کمانکش ،مسئول این منطقه حفاظت
شده گزارش شدند .این نخســتین گزارش زایمان وحوش در منطقه
حفاظت شده خانگرمز در سالجاری است.
قوچ و میش ارمنی نماد جانوری اســتان همدان اســت که از مناطق
مرزي آذربایجان تا زنجان ،همدان ،اراک ،کردســتان ،ایالم و شمال
غربي خوزستان پراکندگي دارد.
شــاخ های قوچ ارمنــی از قوچ اوریال کوتاه تر ،خمیدگي شــاخ ها
برخالف سایر قوچ ها به طرف باالي گردن است .ماده ها اغلب فاقد
شاخ هستند یا شاخ هاي بســیار کوچکي دارند ،موهاي زبر و کوتاه
به رنگ قهوه اي تا ســیاه از زیر گردن تا سینه روئیده اند که در فصل
زمستان کام ً
ال مشخص است .در ناحیه کمر لکه سفید و زیني شکلي
دارنــد .این گونه از علوفه ،بوته ها و برگ درختان تغذیه مي کند اما
کمتر از کل و بز سرشاخه مي خورند .فصل زایمان این گونه در بهار
است و به علت آغاز فصل زاد و ولد وحوش و حساسیت این ایام ،از
 15اریبهشــت تا  15خرداد ورود کلیه افراد به داخل مناطق حفاظت
شده محیط زیست ممنوع اعالم می شود.
استان همدان مساحتی افزون بر یک میلیون و  949هزار و  300هکتار
را دارا است که  218هزار و  944هکتار از اراضی سطح استان شامل 6
منطقه حفاظت شده با مساحتی نزدیک به  60هزار و  967هکتار است.
در مجموع حدود  2.7درصد از سطح استان حفاظت شده است.
حدود هزار و  131گونه جانوری شــامل پســتاندار ،پرنده ،خزنده و
دوزیستان در اکوسیستم های خشکی و آبهای ایران زیست می کنند و
از این تعداد در مجموع  307گونه در استان همدان براساس مشاهدات
در سرشماریهای ساالنه وانجام طرح های مطالعاتی شناسایی شده که
حدود  27درصد تنوع زیستی کشور را شامل می شود .بر این اساس
 40گونه پستاندار 181 ،گونه پرنده 43 ،گونه خزنده 39 ،گونه ماهیان
و  4گونه از دوزیستان در همدان شناسایی و مشاهده است.
بادانشمتخصصانجوانهمدان

محصول دانش بنیان
«چهارچوب تولید نرم افزار» رونمایی شد
محصول ملی و دانش بنیان «چهارچوب تولید نرم افزار سوادا»
(  ( S E V A D A F r e a m w o r kبا دانش متخصصان جوان همدانی
در شرکت دانش بنیان «آترین آذین فن آور» رو نمایی شد.
مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان روز یکشنبه در آیین رونمایی از
محصول یاد شــده ،گفت :این محصول به طور کامل ایرانی اســت و
محیطی را برای ســاخت انواع اپلیکیشن و نرم افزارهای تلفن همراه
ایجاد می کند.مجتبی اســماعیلی با اشاره به اینکه پیش از این شرکت
های گوگل ،ماکروســافت و اپل اینچنیــن محصولی تولید کرده اند،
افــزود :در حــال حاضر بســیاری از برنامه ها و نــرم افزارها تحت
چهاچوب (  )F r e a m w o r kاین ســه شــرکت طراحی شده اند که
امیدواریم «سوادا» جایگزین مناسبی برای آن ها باشد.
به گزارش ایرنا ،وی اظهار داشت :افزایش کیفیت تولید ،کاهش زمان
تولید ،مدیریت نیروی انســانی و انعطاف پذیری از ویژگی های این
محصول ملی دانش بنیان است.
اسماعیلی اضافه کرد :محصول «چهار چوب تولید نرم افزار» ،توانایی
پشتیبانی نرم افزارهای تحت آی.اُ.اس (  ،)I O Sاندروید و وب را دارد.
وی با بیان اینکه نسخه های جدید این محصول هر چند وقت یک بار
وارد بازار می شود ،ادامه داد :در حال حاضر روی چهارمین نسخه این
محصول کار می شود که متناسب با کاربردهای داخل کشور طراحی
شده است.مدیرعامل شرکت دانش بنیان آترین آذین فن آور گفت :به
نوعی این محصول به عنوان کارخانه تولید نرم افزار و اپلیکیشن است.

آگهي مزایده حضوري(نوبت دوم)

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده  13آئین نامه مالي شهرداریها و به استناد بند  2از  188جلسه شوراي اسالمي شهر قسمتي از محوطه
پارک کوثر را جهت نصب دستگاه هاي بازیهاي فضاي مجازي به متراژ سي مترمربع و به مدت شش ماه و با شرایط ذیل به اشخاص حقیقي یا حقوقي
بصورت اجاره بها ماهیانه واگذار نماید.
■ متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت خدمات شهری شهرداري مراجعه نمایند.

ردیف

شرح

قیمت پایه کارشناسی

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده

مدت اجاره

1

اجاره قسمتی از محوطه پارک کوثر جهت
نصب دستگاه های بازیهای فضای مجازی

 2/000/000ریال

 5/000/000ریال

 6ماه

■ متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003بانک ملي شعبه زاگرس واریز و فیش
واریزي را جهت شرکت در مزایده حضوري به همراه داشته باشند.
■ متقاضیان مي توانند به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه مي باشد استفاده نماید.
■ شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
■ هزینه کارشناسي  ،هزینه انتشار آگهي مزایده در روزنامه ها و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مزایده مي باشد.
■ کلیه هزینه هاي مربوط به نصب و راه اندازي بر عهده برنده مزایده مي باشد.
■ هرگونه خسارت مالي و جاني در حین انجام فعالیت بر عهده برنده مزایده مي باشد .
■ برنده مزایده مي بایست مجوزهاي الزم از مراجع ذیربط (ارشاد اسالمي -اماکن ،اداره استاندارد و  ) ...را جهت فعالیت قانوني خود کسب نماید.
■ متقاضیان مي بایست تا پایان وقت اداري مورخ  98/3/2مي بایست سپرده شرکت در مزایده خود را واریز و ارائه نماید.
■ کمیسیون عالي معامالت در مورخ  98/3/4روز شنبه در محل شهرداري ،چنانچه حداقل سه پیشنهاد دهنده وجود داشته باشد تشکیل و برنده اعالم
مي گردد( .م الف )104

چاپ آگهي نوبت اول98/2/15 :
چاپ آگهي نوبت دوم98/2/23 :

محمد حسين پور -شهردار نهاوند

دوشنبه

پارلمان

 23اردیبهشت ماه 1398

شماره 3471

ایران و جهان
m

m . co

h a m e d a n p a ya

@t

پارلمان

4

کلیــات الیحــه اصــالح قانــون تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزنــدان حاصــل
از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی تصویــب شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی روز
گذشــته ،کلیــات الیحــه اصــالح قانــون تعییــن تکلیــف تابعیــت
فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی را بــا
 188رای موافــق 20 ،رای مخالــف و  3رای ممتنــع از مجمــوع 246
نماینــده حاضــر در مجلــس شــورای اســالمی تصویــب کردنــد.در
صــورت تصویــب نهایــی ایــن الیحــه ،فرزنــدان حاصــل از ازدواج
زنــان ایرانــی بــا مــردان غیــر ایرانــی تابعیــت ایرانــی خواهنــد
گرفــت.

si a sa

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

تصویب کلیات الیحه اعطای تابعیت به فرزندان
زنان ایرانی و مردان خارجی

مردم ایران به هر گونه تجاوز بیگانگان
پاسخ پشیمان کنندهای خواهند داد

همزمانبابرگزاریجشنگلریزانستاددیهصورتگرفت؛

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :به مثلث نابخرد ترامپ ،پمپئو
و بولتون تذکر میدهم که با ایجاد رعب و وحشت نمیتوانید مردم مقاوم ایران
را وادار به تسلیم کنید.
بــه گــزارش ایســنا ،مصطفــی کواکبیــان در نطــق میــان دســتور جلســه
علنــی گفــت :مــردم صلــح دوســت ایــران هرگــز بــه دنبــال جنــگ
نیســتند .امــا بــه هــر گونــه تجــاوز بیگانــگان پاســخ پشــیمان کننــدهای
خواهنــد داد.
وی ادامــه داد :ما در شــرایط کنونی هیچ گونه مذاکــرهای نداریم اما
در وضعیت مناســب و به طور مشــروط و همچنین بازگشت آمریکا به
عهدنامــه بینالمللی برجام اصل مذاکره را رد نمیکنیم.

کمک  4میلیارد ریالی رهبر انقالب برای آزادی
زندانیان نیازمند

رهبر انقالب اســالمی همزمان با برگزاری جشن گلریزان ستاد دیه ،مبلغ 4
میلیارد ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.
به گزارش ایرنا  ،همزمان با برگزاری ســیودومین جشن گلریزان ستاد دیه
کشور ویژه کمک به آزادی زندانیان نیازمند ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
انقالب اســالمی ،مبلغ چهار میلیارد ریال به این امر خداپسندانه اختصاص
دادند.
جشــن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان ،به همت ستاد مردمی رسیدگی
به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئوالن و خیّرین
نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار میشود.

استانی شدن انتخابات مجلس

پیچیدگیهای بسیار در شمارش آرا و
زیرساختی که فراهم نیست

خبر

رفت و آمد آمریکاییها در منطقه
چیز جدیدی نیست

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به حضور
فرمانده سپاه در جلسه غیرعلنی مجلس گفت که رفت و آمد آمریکایی
ها در منطقه چیز جدیدی نیست و همیشه بوده است.
به گزارش ایسنا ،بهروز نعمتی گفت :با توجه به انتصاب سردار سالمی
به عنوان فرمانده کل سپاه نمایندگان میخواستند ارتباطاتی با فرمانده
جدید سپاه داشته باشــند ،به همین منظور قرار بود اول فراکسیون ها
جلســاتی را با ایشان داشته باشــند ولی ایشان خودشان خواستند در
مجلس حضور یابند.
وی افزود :در جلسه غیرعلنی مجلس موضوعات متعددی مطرح شد،
همکاری ســپاه با نمایندگان ،ارتباطاتی که باید برقرار شود و نیازهای
تقنینی ســپاه ،بحث بسیج و کمک های بســیج مطرح شد .همچنین
ایشان تحلیلی از شــرایط منطقه ارائه کردند 5 .نفر از فراکسیون ها و
رئیس کمیسیون امنیت ملی هم موضوعاتی را مطرح کردند.

ضرب االجل  60روزه ایران ،اتمام حجت
با اروپاییها و طرف های برجام است

نایب رئیس دوم مجلس شــورای اســالمی گفت :ضرب االجل
 60روزه ایران اتمام حجت با اروپایی ها و طرف های برجام است.
به گــزارش ایرنا ،علی مطهــری در جمع خبرنــگاران درباره
فشــارهایی کــه آمریکا بر جمهوری اســالمی ایران وارد کرده
گفــت :با وحدت و همدلی ملت ایران بــه مقاومت خود ادامه
خواهند داد و بعــد از مدتی آمریکایی ها مجبور خواهند شــد
که روش خود را تغییر دهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا زمان مناسبی برای مذاکره
است ،اظهار داشت :در حال حاضر زمان مناسبی برای مذاکره نیست.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی درباره سخنان
دونالد ترامپ ،مبنی بر انتظار تماس مسئوالن ایرانی با وی ،افزود :این
امر نشان دهنده این است که مقاومت مردم و تدابیر جمهوری اسالمی
ایران موثر واقع شده است و حرف دل ترامپ مذاکره و معامله است.
وی گفت :رئیس جمهور آمریکا به دنبال یک معامله بزرگ اســت تا
از آن به عنوان یک برگ برنده در انتخابات آینده ریاست جمهوری
اســتفاده کند و در واقع نشان میدهد که در پشت صحنه آمریکا به
دنبال جنگ نیست؛ بلکه میخواهد به نحوی ایران را پای میز مذاکره
بیاورد و این را یک پیروزی بزرگ برای خود تلقی کند.
مطهری با بیان این که امروز زمان مناسبی برای مذاکره نیست ،اظهار
داشت :مذاکره زمانی به نفع کشور است که ما از مواضع خود عقب
نشــینی نکنیم ،اگر زمانی قصد مذاکره داشــته باشیم ،باید در زمانی
مناسب باشد که حمل بر ضعف و ذلت ملت ایران نشود.
وی در مورد حضور ناوهــای آمریکایی در خلیج فارس گفت :این
مسائل بیشتر جنبه جنگ روانی دارد و آمریکا مایل به جنگ نیست.
مطهری در ادامه با اشاره به ضرب االجل  60روزه ایران به طرفهای
برجامی و کاهش تعهدات برجامی ،خاطر نشــان کرد :تعیین ضرب
االجل  60روزه اقدام مناســبی بود و در واقــع یک اتمام حجت با
اروپاییها و طرفهای برجام انجام شد.

ادارهشعباستانهمدا ن

طرح اصــالح موادی از قانــون انتخابات
مجلس شــورای اســالمی در روز سهشنبه(9
اردیبهشــت) در مجلــس تصویب شــد ،اما
شــاهبیت این طرح ،بر استانی شدن انتخابات
مجلس داللت دارد.
استانی شــدن انتخابات مجلس جزئی از کل
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات است ،اما
به دلیل آنچه که کارشناسان و برخی نمایندگان
مجلــس اعتقاد دارند ،این جــزء ،پیچیده و با
دشواریهای بسیار زیادی در اجرا همراه است.

نظام انتخاباتی"اکثریتی" چیست؟

اگر بخواهیم تعریف مختصری از نظام انتخاباتی
"اکثریت" داشته باشیم ،نظامی است که براساس
آن حوزههــای انتخابیه ،کوچک در نظر گرفته
میشود و بهعبارت ســاده ،هر کاندیدایی که
رأی اکثریــت حوزه انتخابیهاش را بهدســت
آورد ،جواز حضور در پارلمان را کسب میکند،
چهبسا این روش در حال حاضر نیز در کشور
اجرا میشــود ،در این روش بر کوچک بودن
حوزههای انتخابیه تأکید شده است.

نظام انتخاباتی"تناسبی" چیست؟

نظام انتخاباتی تناسبی نیز مانند نظام انتخاباتی
"اکثریتــی" تعریــف مشــخصی دارد ،اما با
این تفــاوت که در این مدل ،بــر بزرگ بودن
حوزههــای انتخابیه تأکید بیشــتری شــده و
رأیدهندگان میبایســت کاندیدای مورد نظر
خــود را از میان کاندیداها بــا دربرگیری یک
حوزه انتخابیه بزرگتر ،مث ً
ال (استان) انتخاب و
راهی پارلمان کنند.
اما ،یکی از ایراداتی که مخالفان طرح استانی شدن
انتخابات مجلس به آن وارد میکنند ،این است

آگهی مزایده مرحله اول

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان همدان در نظر دارد یک
دستگاه خودرو باری وانت نیسان مدل  1385به رنگ آبی را به قیمت
پایه کارشناسی به مبلغ  250/000/000ریال (دویست و پنجاه میلیون
ریال) از طریق مزایده عمومی با بهرهگیری از سامانه الکترونیکی
تدارکات دولت (  )h t t p s ://e a u c .s e t a d i r a n .i rبه فروش برساند.
متقاضیان میتوانند به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ
درج آگهی تا تاریخ  1398/3/1به سامانه مذکور مراجعه و ضمن بازدید
از خودرو حداکثر تا ساعت  14:30روز چهارشنبه  1398/3/1نسبت
به ثبت پیشنهاد خرید خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
اقدام نمایند.
پیشنهاد دهندگان برای شرکت در مزایده میبایست مبلغ 5درصد
قیمت پایه کارشناسی و مبلغ  250/000ریال هزینه شرکت در مزایده
را به حساب  3700/111/10000/5به نام امور مالی نزد شعب بانک توسعه
تعاون استان واریز و فیشهای مربوطه را به دایره اداریه و پشتیبانی
بانک واقع در همدان میدان دانشگاه نبش خیابان عارف ساختمان
مدیریت شعب استان تحویل نمایند.
هزینههای کارشناسی ،چاپ آگهی و هزینه نقل و انتقال سند و سایر
هزینههای مرتبط به عهده برنده مزایده میباشد.
ضمن ًا جهت بازدید از خودرو با شماره تلفنهای  32530360و
 32530361و  38218413تماس حاصل نمایید.
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مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

■ ایسنا :جرمی هانت ،وزیر امور خارجه انگلیس بار دیگر خواستار
توقف فوری و بدون قید و شــرط درگیریها میان طرفهای درگیر
در لیبی شــد.وی همچنین حمالت خلیفه حفتــر ،فرمانده نیروهای
موســوم به "ارتش ملی لیبی" به طرابلــس را محکوم کرد.در همین
راستا ،روزنامه گاردین به نقل از هانت نوشت :خلیفه حفتر ،نخواهد
توانســت که موفقیت نظامی را در طرابلس کسب کند ،اما این ژنرال
بازنشســته میتواند بخشــی از دولت آینده لیبی باشــد.وی افزود:
انگلیس با اقدامات حفتر موافق نیســت و وی نمیتواند به موفقیت
نظامی دســت یابد .او همچنین در تمامی مناطق لیبی از مشروعیت
برخوردار نیست ،به همین دلیل ما خواستار تحقق یک روند سیاسی
در این کشور هستیم
■ مهر  :به نقــل از رادیو آلمان ،مردم لیتوانی به منظور شــرکت در
انتخابات ریاست جمهوری این کشور در پای صندوقهای رأی حاضر
میشوند.در انتخابات ریاست جمهوری این دوره  9کاندیدا با یکدیگر
به رقابت میپردازند.بر اســاس اعالم اداره برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری لیتوانی دور دوم این انتخابات قرار است در تاریخ  26می (5
خرداد) برگزار شــود.این در حالی است که دوشنبه هفته گذشته مردم
لیتوانی برای شرکت دو رفراندوم درباره شهروندی دوگانه و همچنین
کاهش تعداد اعضای پارلمان به پای صندوقهای رأی رفتند.
در لیتوانی رئیسجمهور با رأی مســتقیم مردم برای دورهای  5ســاله
انتخاب میشود .در حال حاضر «دالیا گریبوسکایته» ریاست جمهوری
لیتوانی را در اختیار دارد.

که این طرح ،نه "اکثریتی" و نه "تناسبی" است،
از طرفی کارشناسان این حوزه و حقوقدانان نیز
معتقدند که نظامهای انتخابات نمیتواند توأمان،
"اکثریتی" و "تناسبی" باشد ،در صورتی که طبق
بررســیها ،طرح فعلی مجلس هم تناسبی و
هم اکثریتی است ،یعنی نمایندگان مجلس در
طرح استانی شدن انتخابات ،حوزههای انتخابیه
کوچک (شهرستان) و بزرگ(استانی) را با هم
حفظ کردهاند که همین مسئله مشکالتی را در
شمارش آراء ایجاد میکند.

معایب شــمارش دســتی آراء در
انتخابات استانی چیست؟

طبــق برآوردهای انجام شــده و پیگیریهای
خبرنگار خبرگزاری تســنیم ،قرار اســت در
طرحی کــه نمایندگان مجلس برای اســتانی
شــدن انتخابات تصویب کردنــد ،برگههای
رأی نیــز تغییر کند ،به نحوی که رأیدهندگان
هم به صورت لیســتی و هم به صورت فردی
میتوانند به کاندیداهای مورد نظرشــان رأی
دهند ،در این شــرایط ،نکتهای که شــمارش
آراء را با مشــکل مواجه میکند این است که
احتمال اینکه رأیدهندگان نام کاندیدایی را ،هم
لیســتی و فردی در برگه رأی قید کنند ،وجود
دارد ،بنابراین شــمارش فردی و لیستی اسامی
کاندیداها ،روند را با مشــکل مواجه میکند و
نیازمند صرف زمان زیادی ،شاید یک هفتهای
برای شمارش آراء ،باشد که اصال نه در ایران و
نه در هیچ جای دنیا ،چنین زمانی برای شماش
آراء ،منطقی و معقول نیست ،بلکه شمارش آراء
میبایست در کمترین زمان ممکن انجام شود.
از طرف دیگر ،یکی از مشکالتی که طبق طرح
اســتانی شــدن انتخابات مجلس در شمارش

آراء وجــود دارد ،این اســت که رأیدهندگان
از ســالیق ،افکار و عقاید مختلفی برای رأی
به کاندیدای مورد نظرشــان پای صندوقهای
رأی میآینــد ،بنابرایــن توجیه کــردن همه
رأیدهندگان با شــرایطی که وصف شــد ،در
روش جدید رأیگیری که هم لیســتی و هم
فردی اســت ،دشوار میشود ،زیرا این احتمال
نیز وجود دارد که رأیدهندگان اسامی کاندیدا
و یاکاندیداهایشان را در برگههای رأی جابهجا
قید کنند ،به این نحو که نــام کاندیدای مورد
نظرشــان را هم در قسمت لیســتی و هم در
قسمت فردی برگه رأی بنویسند که این مسئله
مشکالت بســیاری برای مجریان انتخابات از
حیث شمارش آراء ایجاد میکند.
آن طور که کارشناسان و حقوقدانان معتقدند،
یکی از راههایی که میتوان شــمارش آراء ،در
برگزاری انتخابات به شــکل اســتانی شدن را
کاهش داد ،این اســت که شمارش به صورت
دستی باشد ،زیرا این راه موجب اتالف وقت،
خطا در شــمارش و یا حتی پایمال شدن حق
کاندیداها میشود و طبق توضیحاتی که در باال
به آن اشاره شد ،امکان شمارش آراء به صورت
دستی وجود ندارد.

راهحل رفع مشکل شمارش آراء در
استانی شدن انتخابات مجلس چیست؟

یکی از مهمترین راهحلهایی که کارشناســان
و محققان برای رفع مشــکل ایجاد شــده در
شمارش آراء طی استانی شدن انتخابات مجلس
پیشــنهاد میدهند ،این اســت که از تجارب
کشــورهای دیگر در این حوزه استفاده شده و
انتخابات به سمت الکترونیکی شدن پیش رود،
زیرا در این روش ،با همه فرضها و احتماالتی

که در بخشهای قبلی گزارش به آن اشاره شد،
شمارش آراء ر کمترین زمان ممکن امکانپذیر
بوده و میتوان از طریق زیرساختهای اینترنتی
این مشکالت را برطرف کرد.
البتــه نکتهای کــه باید قبل از هــر چیز به آن
توجه شــود ،این است که وزارت کشور بارها
و در ادوار مختلف پیشنهاداتی برای برگزاری
انتخابات به صورت الکترونیکی و در شــرایط
غیر استانی به شــورای نگهبان به عنوان ناظر
بر ُحســن اجرای انتخابات داشــته که هر بار
به دالیل متعــددی از جمله موضوع صحت و
امنیت انتخابات از سوی شورای نگهبان رد شده
و وزارت کشور نیز نتوانسته روشها را اصالح
کند ،سؤالی که مطرح میشود این است که آیا
در شرایط موجود و نبود زیرساختهای الزم
برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی،
امکان برگــزاری انتخابات مجلس به صورت
استانی شدن فراهم است یا خیر؟

اســتانی شــدن انتخابات در چه
مرحلهای قرار دارد؟

آن طور که عباســعلی کدخدایی ســخنگوی
شورای نگهبان گفته ،روند بررسی طرح اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس که در ذیل آن،
استانی شدن این انتخابات نیز گنجانده شده ،از
روز(پنجشــنبه 19 ،اردیبهشــت) در جلسات
فوقالعاده این شورا آغاز شده و شورای نگهبان
هنوز درباره آن اظهارنظر نکرده است.
در نهایــت ،بایــد ببینیم شــورای نگهبان چه
نظرات ،ایرادات و ابهاماتی نســبت به استانی
شدن انتخابات مجلس وارد میکند و سرنوشت
طرحی با این همه اشکاالت و نواقص ،به کجا
ختم میشود.

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری طبقه فوقانی مجموعه آبی وتفریحی شهداء شهرداری از طریق مزایده به صورت اجاره
دو ساله اقدام نماید:لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایست جهت دریافت اسناد مزایده به معاونت ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری به نشانی خ مهدیه خ شهید بهنامجو مراجعه و پس از تکمیل اسناد مزایده درخواستهای خود را به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.
 .1ملک مذکور به مساحت تقریبی  1000متر مربع و با کاربری ورزشی شامل  3سالن جهت رشته بیلیارد  ،یک سالن بولینگ با  3خط تجهیزات کامل بولینگ ،فضای بوفه ،اتاق
دارت،و غیره میباشد.
-2متقاضیان می بایست کلیه مجوزهای الزم را جهت استفاده از ملک مذکور با کاربریهای قید شده از مراجع ذی ربط اخذ و ارئه نمایند.
-3شرکت کنندگان باید سپرده را به شماره حساب  0108441288000به نام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز و فیش واریزی مربوطه را
همراه درخواست به امور مالی تحویل نمایند .جهت اطالعات بیشتر با تلفن  38370909تماس حاصل نمایید.
-4مهلت اخذ و تحویل پیشنهادات تا ساعت  13روز پنج شنبه 98/03/02
-5تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات  98/03/08ساعت  12در محل معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدان خواهد بود.
-6سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-7کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت میتوانند در مزایده شرکت نمایند.
-8کلیه هزینه ها اعم از درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.
-9در صورت انصراف نمودن نفرات اول و دوم از انعقاد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
نحوه پرداخت اجاره بها:
برنده مزایده مکلف است پس از ابالغ نسبت به واریز نقدی اجاره بهای یک ساله طبق مبلغ پیشنهادی اقدام و فیش واریزی به امور مالی سازمان تحویل و نسبت به انعقاد
قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت ضمانت شرکت در مزایده وی ضبط وقرارداد با نفر بعدی با رعایت مفاد همین بند منعقد خواهد گردید.
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده و یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عنوان

مبلغ برآورد پایه اجاره ماهیانه

مبلغ سپرده

طبقه فوقانی استخر شهدای شهرداری*

 50.000.000ریال

60.000.000ریال

*تبصره:هزینه انشعابات(آب،برق وگاز ) که بصورت اشتراکی میباشد .طبق برآورد کارشناس محترم دادگستری برابر  5درصد از هزینه های کلی مجموعه
طبق قبوض دریافتی بعهده مستاجر میباشد.
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انگلیس :حفتر نمیتواند به پیروزی نظامی دست یابد

انتخابات ریاست جمهوری لیتوانی امروز برگزار میشود

چرا استانی شدن انتخابات مجلس
پیچیده است؟

بسیاری از کارشناســان و حقوقدانان معتقدند
که اســتانی شــدن انتخابات مجلس طرحی
اســت که عالوه بر دیگر مشکالتی که قبال در
گزارشهایی به آنهــا پرداختهایم ،در اجرا نیز
مشکالت متعددی دارد ،از جمله اینکه مجری
انتخابات نیز در شمارش آراء ،با مشکل مواجه
میشــود ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در طرحی که با عنوان اســتانی شدن انتخابات
مجلس تصویب کردهاند ،حوزههای انتخابیه را
کوچک و بزرگ را توأمان با هم حفظ کردهاند
که این از نظر علمی و تخصصی غیرکارشناسی
است.در قاعده کلی ،نظامهای انتخاباتی در همه
جای دنیا یا "اکثریتی" و یا "تناسبی" هستند که
هرکدام تعاریف مشــخص و مدونی دارند که
بــرای اینکه به نواقص طرح مجلس پی ببریم،
باید پاسخهای روشنی از هر دو روش را مدنظر
قرار دهیم.

بین الملل

روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان

گوایدو از پنتاگون درخواست کمک کرد

■ «خــوان گوایدو » رئیسجمهور خودخوانــده ونزوئال اعالم کرد
قرار اســت نمایندهاش در آمریکا از پنتاگون درخواســت همکاری
کند.به نوشــته روزنامه «ایندیپندنت» ،گوایدو در تجمعی ،اعالم کرد
از «کارلوس وچیو» نمایندهاش در آمریکا درخواســت کرده اســت
در دیــدار با مقامــات وزارت دفاع آمریکا ،از آنهــا بخواهد برای
دســتیابی به راه حلی برای بحران سیاسی ،همکاری کنند.گوایدو
گفت« :به ســفیر خود کارلوس وچیو دستور دادیم فورا ً با فرماندهی
آمریکا در جنوب و دریادار آن ،جهت برقراری ارتباط مستقیم دیدار
کنــد فرماندهی آمریــکا در جنوب تا کنون به ایــن ادعای گوایدو
واکنشی نشان نداده است.

ظریف امروز راهی عشقآباد میشود

■ محمدجواد ظریف امروز در صدر یک هیأت بلند پایه سیاســی -
اقتصادی و در چارچوب رایزنیها و مشــورتهای دو کشور ،عازم
عشقآباد پایتخت جمهوری ترکمنستان خواهد شد .وزیر امور خارجه
در این ســفر و در دیدار با مقامات ارشد ترکمنستان راههای گسترش
روابــط دو جانبه از جملــه در زمینههای سیاســی ،تجاری ،حمل و
نقــل ،انرژی ،گمرکی و همچنین تحوالت منطقهای و جهانی را مورد
گفتوگو و تبادل نظر قرار خواهد داد.

مردم آمریکا هیچ تمایلی به جنگ با ایران ندارند

■ ایلنا :به نقل از واشنگتنپســت« ،نانســی پلوســی» رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا در مورد تمایــل دولت ترامپ برای آغاز جنگ با
ایران گفت :دولت ترامپ حق آغاز جنگ با ایران بدون اجازه کنگره را
ندارد .اگر در چنین فکری هم باشد هرگز نمیتوانند موافقت کنگره را
جلب کنند.وی در ادامه افزود :در کشور ما هیچ تمایلی برای جنگ با
ایران وجود ندارد .ما باید به دنبال راههای صلحآمیز با ایران باشیم.این
مقام آمریکا در ادامه با اشــتباه خواندن خروج آمریکا از برجام گفت:
برجام یک توافق سیاسی استادانه بود و خروج ترامپ از آن یک اشتباه
بزرگ به حساب میآید.

آغاز مرحله ششم انتخابات سراسری در هند

■ رایدهندگان در دهلی و دیگر مناطق شمالی هند روز گذشته ،برای
شــرکت در مرحله ماقبل آخر انتخابات سراســری در این کشور به
پای صندوقهای رای رفتند .انتخابات هند در حالی به مراحل پایانی
خود نزدیک میشــود که احزاب مخالف تالش دارند با اتحاد ،مانع
پیروزی «نارندرا مودی» نخستوزیر این کشور برای بار دوم شوند .در
ششمین دور از انتخابات سراسری هند که  39روز به طول میانجامد،
بیش از  100میلیون نفر در هفت ایالت واجد شرایط رای دادن هستند.
این در حالی اســت که احزاب مخالف با اشاره به نشانههای ضعف
حزب ناسیونالیست حاکم بر هند ،مذاکرات برای تشکیل دولت پس از
انتخابات را آغاز کردهاند .انتخابات سراسری در هند بناست در تاریخ
 19ماه می به پایان برسد.شماری از رایدهندگان دهلینو همچنان بر
حمایت خود از مودی تاکید دارند ،چراکه هوادار موضع سفتوسخت
او در زمینه امنیت هستند.
شورایروابطخارجیاروپا:

اینستکس را راهاندازی کنید
و برجام را نجات دهید
اندیشکده «شورای روابط خارجی اروپا» در یادداشتی با هشدار
درباره احتمال فروپاشــی کامل برجام از اتحادیه اروپا و سه کشور
فرانســه ،آلمان و انگلیس خواسته که با راهاندازی ساز و کار ویژه
موســوم به اینستکس مانع از شکست این توافق هستهای شوند.این
اندیشکده با اشــاره به تصمیم برجامی اخیر ایران یادداشتی تحت
این عنوان منتشــر کرده است 60« :روز برای نجات برجام (فرصت
وجود دارد)».
شــورای روابط خارجی اروپا مینویسد« :هم اروپا و هم ایران خواهان
نجات دادن توافق هستهای (برجام) هستند اما هر دو طرف در صورتی
که میخواهند از سوءمحاسبات خطرناک اجتناب کنند ،باید کامال موضع
طرف مقابل را درک کنند».
از نظر این اندیشکده ،راهاندازی ساز و کار ویژه موسوم به «اینستکس»
تا اواسط تابستان پیش رو باید اولویت کشورهای اروپایی قرار گیرد.
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کمبود 1۲۵هزار پرستار در کشور

شناسایی  ۲9۲بیماری نادر در ایران

هشدار نسبت به تعطیلی مهدهای کودک

رئیس کل ســازمان نظام پرستاری با بیان این که طبق آخرین آمار جهانی در دنیا
به هفت میلیون و  200هزار پرســتار نیاز داریم ،افزود :این آمار از نیاز به توجه ویژه
به پرســتاران و سرمایه گذاری بر آنان حکایت دارد که سازمان بهداشت جهانی بر آن
تاکید دارد .اصغر دالوندی درگفتوگو با ایسنا ،با اشاره به روند رو به پیری جمعیت
جوامع گفت :جذب و تربیت پرســتاران یکی از برنامههای راهبردی در بســیاری از
کشورها از جمله استرالیا ،کانادا و اسکاندیناوی است که با محور قرار دادن پرستار در
تیمهای درمانی اتفاقات مثبتی را رقم زدهاند .وی افزود :با توجه به برنامهای که برای
سال  1404داشــتیم تا تعداد تختهای بیمارستانی افزایش یابد ،باید گفت با کمبود
حدود  125هزار پرستار در کشور مواجه هستیم.

مدیرعامــل بنیــاد بیماریهای نادر گفت :تاکنون  292نــوع بیماری نادر با
مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در ایران شناســایی شــده است که در صدر
شــایعترین این بیماریها در کشور ما بیماری «دیستروفی»« ،نوروفیبروماتوز» و
«آلوپسی» است .با شناســاییهای صورت گرفته حدود  3500نفر بیمار نادر در
ایــران زندگی میکنند؛ اما متأســفانه میدانیم که این آمار بیش از این اســت و
همچنان نیاز به شناسایی است.
حمیدرضا ادراکی در گفتوگو با ایلنا ،مسئله اصلی این بیماران را توجه کافی مردم و
مســئوالن دانست و گفت :برای شناسایی این بیماری نیاز به کمک همگانی است .در
این بین نمیتوان از لزوم مباحث آموزشی غافل بود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با انتقاد از سازمان حمایت از حقوق مصرف
کنندگان برای عدم اعالم افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک در سال جدید ،نسبت به
احجاف به حق مردم و تعطیلی این مراکز هشدار داد.
حبیب اهلل مســعودی فرید در گفتوگو با مهر ،با بیان اینکه سیاست ما این است که
افزایش شــهریه مهدهای کودک را از ابتدای ســال تقویمی اعالم کنیم ،افزود :وقتی
حقوق و دستمزدهای جدید از سوی وزارت تعاون و شورای عالی حقوق و دستمزد
اعالم میشــود ،قاعدت ًا باید این افزایش برای مهدهای کودک نیز پرداخت شــود این
درحالیست که در صورت پرداخت نشدن این افزایش ،بین مهدهای کودک و سازمان
تأمین اجتماعی درگیری پیش میآید.

يادداشت

ماشین مشتی ممدلی از اول تصدیق داشت
« مهدی ناصرنژاد

 23اردیبهشــت ماه در ایران مصادف اســت با ســالروز تدوین
نخستین آییننامه راهنمایی و رانندگی.
این اتفاق ســال  1330در کشورمان روی داده است و  68سال از آن
تاریخ میگذرد .شــاید کسانی که سن و ســالی از آنان گذشته باشد
بتوانند به این پرســش پاسخ دهند که  68سال پیش چه تعداد خودرو
در معدود خیابانهای آسفالت و یا احیان ًا کوچه و پسکوچههای خاکی
همدان تردد داشتهاند؟!
ماشــین یا اتول موجود عجیبی اســت و واقع ًا تماشــا دارد! در واقع
اینچنین هم بود چون به گفته یکی از شهروندان خمیده قامت همدانی،
حدود  70ســال پیش تعداد اندکی اتومبیل شاید به تعداد انگشتان هر
دو دست در همدان وجود داشت ،اما کار بسیاری دیگر از شهروندان
که ماشــین ندیده بودند این بود که توی معابر ســرک بکشند تا بلکه
اتومبیلــی از آن حوالی عبور کند و آنان تماشــا کنند و یا صدای بوق
آن را بشنوند.
البته چنین شرایطی در شهری نظیر همدان که از ابتدا شهر بزرگی هم
بوده است ،نداشتن ماشین از نداری و فقر مردم نبود ،بلکه اتومبیل یا
همان ماشین و به قول امروزیها خودرو ،پدیده و اختراع تازهای بود
که کمکم وارد جامعه ایرانی میشد و خیلیها بودند که توانایی خرید
اتول داشــتند اما اساس ًا ضرورت چنین کاری را احساس نمیکردند و
بلند نبودند رانندگی کنند.
با این حال در همان ســالهای خلوتی و در حالی که شــاید در کل
شهرهای ایران حدود  1000پالک ماشین وجود داشت ،اما ضرورت
تدوین آییننامه راهنمایی و رانندگی احســاس میشد و مسئوالن امر
خــود را ملزم به صدور آییننامه و قواعــد و مقررات رانندگی برای
دارندگان خودروهای آن زمانی میدانستند.
اوایــل دهــه  40بود که تعــداد خودروهای شــخصی و عمومی در
کشورمان و از جمله همدان رو به فزونی گذاشت در حالی که خیلی
از خیابانهای اصلی همدان به طور کامل هنوز آسفالت نبود و همین
خیابان تختی از میدان اصلی تا حدود اول کوچه امامزاده یحیی آسفالت
بود و وضعیت دیگر خیابانهای اصلی شهرمان نیز بهتر از این نمیشد.
آن زمان اغلب اتومبیلهای دستدوم بیشتر برای حمل و نقل عمومی
وارد شهرســتانها میشد و یک دســته اتومبیل نیز وجود داشت که
اصطالحــ ًا بــه آن (از جنگ برگشــته) میگفتند ،چرا کــه اینگونه
خودروهای دست دوم و قدیمی توسط ارتش از رده خارج میشد و
برای حملونقل عمومی و رفت و آمد در جادههای خاکی و روستایی
پالکهای شخصی روی آن نصب میشد.
آن زمانها که مردم عادی آنچنان با نکات فنی اتومبیل آشــنا نبودند و
ســر از خرابی و اتومبیلهای شــخصی و عمومی در نمیآوردند ،هر
گونه خرابی و مشکل فنی و حتی تمام شدن بنزین و گازوئیل خودرو
را شکستن آن میدانستند و مث ً
ال میگفتند فالن اتومبیل متعلق به فالن
کس در فالن مکان شکسته و مانده است.
همچنین  70ســال پیش سیستم استارت خودروهای سبک و سنگین
وســیلهای به نام هندل بود و این هندل و مکانیزم آن در روشن کردن
اتول و ماشــین وارد ادبیات ایرانی هم شده بود و خیلی از اشعار طنز
و موسیقیهای کوچه و بازاری با مضمون هندل و گاز و فرمان بود.
جان کالم اینکه  70ســال پیش و همزمان بــا تدوین و اجرای قانون
راهنمایی و رانندگی در ایران اندک ماشــینداران و یا کســانی که در
صدد خرید یک اتول دســت دوم و از جنگ برگشته بودند به شدت
خود را ملزم به داشــتن گواهینامه و یا همان تصدیق و رعایت قوانین
و مقررات مربوطه میدانستند و در قدم اول اقدام به تهیه گواهینامه یا
تصدیق رانندگی میکردند.
آن زمانهــا واقع ًا چراغهای ســبز و قرمز راهنمایی و رانندگی ســر
چهارراههــا و میادین ،اجر و قرب و احترام داشــت و چهارراههایی
که چراغ راهنمایی و رانندگی داشتند نماد پیشرفت فرهنگی و توسعه
شهری محسوب میشدند.
متأســفانه در عصر انفجار اطالعات و دســتیابی انسان به خفنترین
علوم صنعتی و پزشــکی و هوافضا و اجتماع و در عصری که بشــر
خود را کاملترین و ارجحترین موجود روی زمین میداند ،قوانین و
مقــررات راهنمایی و رانندگی یعنی هیچ و آدمهای مغرور بیتوجهی
به چنین قوانین اجتماعی و نمادهای پیشــرفت فرهنگی را برای خود
نشانه شجاعت و برتری میدانند و هزار رحمت به همان دوران اتول
و گاری و درشکه که همه نگاهها به توسعه و ارتقاء جایگاه اجتماعی
آدمها بود!

قرآن کتاب
برکت و رحمت
« حسین درخشنده

این روزها که روزهــای مبارک ماه رمضان
اســت وبه شکر خدا چند ســالی است حرکت
زیبایی صورت پذیرفت وآن هم سنت پسندیده
ســفارش شــده ونیکوی قرائت دســته جمعی
قرآن کریم اســت ،کــه هم رســانه ملی وهم
مساجد،تکایا وآستان مقدس امام زادگان وبقاع
متبرکه بــا دعوت از قاریان بیــن المللی وبرتر
کشــوری و استانی و شهرســتانی از ابتدای ماه
مبارک رمضان آغاز به جمع خوانی قرآن نموده
که هم بازتاب گســترده ای در شبکه های صدا
و سیمای جمهوری اســالمی داشته وهم مردم
استقبال فراوانی از این حرکت خوب معنوی و
خدا پســندانه دارند به نحوی که شاید شخصی
بتوانــد در محل کار ،در منــزل ،حتی در حین
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زبالهگردی در کبودراهنگ
در مرز بحرانی شدن
کبودراهنگ -عظیمی مجذوب -خبرنگار
همدانپیــام :در ســالهای اخیــر پدیدهای
در جامعــه در حال ظهور اســت که عالوه
بر ایجــاد تصاویر آزاردهنــده و دلخراش و
عکسالعملهای احساســی متفاوت در افراد
مســئله فرهنگ ،آموزش ،قانون شهری را نیز
زیر سوال میبرد زبالهگردی پدیدهای نوظهور
است که در ابتدا فقط در کالن شهرها و نقاط
پرجمعیت شــهرهای بــزرگ اتفاقی میافتاد
ولی امروزه این پدیده به ســطح شــهرهای
کوچک نیز کشــیده شده است و ما همه روز
شــاهد افرادی هستیم که در حال جستجو در
سطلهای زباله مشغول تفکیک وجمع آوری
ضایعاتی از زبالهها هستند.
ایــن پدیده زمانی چنان جایــگاه اجتماعی
پایین داشت که در شهری مانند کبودراهنگ
همه همدیگر را میشناســند کمتر کسی این
کار را انجــام میداد و اگر هــم بود افرادی
که با این راه کســب درآمد داشتند در پایان
شب و زمان خواب شهروندان از در مغازهها
و خانهها بخشــی از زبالهها را تفکیک و به
جمعآوری کارتن خالی مشــغول میشدند
ولی متأسفانه با شــرایط اقتصادی به وجود
آمــده در جامعه نبود فرصتهای شــغلی و
افزایــش افراد بیکار و مشــکالت اجتماعی
دیگر و افزایش تعــداد زبالهگردها و درآمد
خوب حاصل از این پدیده تعداد افرادی که
همه روزه در ســاعاتهای شــلوغی و اوج
تردد مردم در کوچه و خیابان زیاد شــده به
طوری که این پدیده در حال ماهیت گرفتن
به خود است و عالوه بر جوانان ،کودکان و
زنان نیز وارد این کار شده و این ژدیده را به
عنوان یک شغل با درآمد حالل در جامعه به
نمایش گذاشتهاند.
شاید تنها حسن شهرهای کوچک پاکی ،آرامی
و نبــود صحنههای آزاردهنده چون متکدیان،
کــودکان کار ،زبالهگردها و  ...باشــد که این
روزها شهرهای کوچک نیز از این امر مستثنی
نبوده و این ناهنجاریهای اجتماعی هر روز
با سرعت بســیاری در حال رشد و گسترش
اســت که کبودراهنگ شــهر آرام ،پاکیزه و
عاری از وجود هر گونه صحنههای دلخراش،
آزار دهنده بود که امروزه شاهد تصاویر آزار
دهنده از متکدیان خیابانی ،زبالهگردها هستیم
که آرامش را از مردم و ســیما و منظر شهری
گرفتهاند و اگر این پدیده کنترل و پیشــگیری
نشود به معضل و مشــکل اجتماعی اساسی
تبدیل خواهد شد که کبودراهنگ را محرومتر
از این که هست تبدیل کند.

از بد حادثه اینجا به پناه آمدهایم

در ایــن خصوص به ســراغ چند نفر
از ایــن افراد رفتیم کــه چرایی و چگونگی
کارشــان جویا شــویم جوانی کــه به نظر
نمیرسید بیشتر از  30سال سن داشته باشد
میگوید :مطمئن باشــید اگر قــرار به حق
انتخاب شــغلی آبرومند بودم ،خیلی خوش
ســلیقهتر بودم و من هم بهتریــن را برای
خودم انتخاب میکردم و این شــهر زیبای
حافــظ را با صدای بلنــد برایمان خواند و

رانندگی وخالصه مشــغله هــای روزمره چند
بار بتواند قرآن این کتاب ســعادت انســانی را
بخواند مرور کند وختم بنمایید که بســا توفیق
در این ایام با فضیلت که روایات بســیار تاکید
بر اهمیــت ،ثواب،عظمت ،وبرکت قرائت قرآن
در این ماه دارد تا جایی که بســیار شنیده شده
که خواند یک آیه از مصحف شــریف قرآن در
حکم خواندن تمام کالم ا ...مجید اســت که در
این بین نیز چه شب وچه روز هر لحظه ی این
ماه درهای رحمت خداونــدی آنچنان به روی
بندگان باز اســت که مثل ومانندی ندارد واین
فضیلــت نصیب دل های آگاهی اســت که در
این ماه بــه هر بهانــه ای میخواهند خود را به
درگاه خداونــد باری تعالــی نزدیک و نزدیک
تــر نموده واز انوار درگاه ایــزدی بنرهای صد
چندان برند وبا تقرب جویی مالل از دل زدوده
وروح وروانی دوبــاره گیرند چرا که «اال بذکر
ّ
اهلل تطمئــن القلوب » قلوب بندگان با ذکر ویاد
خداوند و با تکرار سخن پروردگار آرام میگیرد

گفت :مــا بدین در نه پی حشــمت و جاه
آمدهایم /از بد حادثه اینجا به پناه آمدهایم
مردمیانســالی نیز که به جمــعآوری کارتن
خالیها از باکس زباله شهرداری مشغول بود
گفت :که شــاگرد مغازه لوازم خانگی بزرگی
بودم و بعد از گرانیها و رکود بیسابقه بازار
صاحب کار او توان پرداخت دستمزد ناچیز او
را هم نداشته و او مجبور شده برای گذراندن
معاش خانواده  5نفری خود به این شغل روی
آورد .
او میگوید :درآمدم نســبت به کار گرانی
که دور میــدان برای کار میایســتند بهتر
است و میانگین روزی  100هزار تومان از
جمعآوری تفکیک ضایعــات از زبالههای
خانگی درآمد دارم هر چند شأن اجتماعی
ایــن کار مــن و فرزاندانم را بســیار آزار
میدهد ولی اوضــاع مملکت خرابتر از
آن است که به شأن اجتماعیام فکر کنم و
باید به فکــر معاش و زنده ماندن خودم و
خانوادهام باشم.
مرد مســنی نیز که در نقطه دیگر ســطلهای
زباله را خم کرده و تا زانو در ســطل رفته بود
گفت :روزی  15تا  20هزار تومان بیشــتر در
نمیآورم چون تعداد زبالهگردهای شهر خیلی
زیاد شده و ما تا از خواب بیدار شویم و بیرون
بزنیم آنها سطلها را خاکی کردن و دست ما را
در پوست گردو میگذارند.
او میگوید :به تریاک اعتیاد دارد و برای اینکه
هزینــه اعتیادش باری بــر دوش خانوادهاش
نباشــد هزینه موادش را خود از همین راه در
میآورد.
پســر نوجوان  18ســالهای هم میگوید :کار
ما کمک به کار شــهرداری است و بار اصلی
تفکیک و جداســازی مواد قابــل بازیافت از
زبالههای خانگی بر دوش ماســت و در این
میان هم ما ســود میکنیم و هم شهرداری از
زیر مسئولیت اصلیاش شانه خالی میکند این
ما هستیم که از این طالی کثیف باید بهرهمند
شویم حیف است.
او اعتماد به نفس خوبی داشت لباس تمیزی

وصبر وتوانی بیش از پیش می یابد
چه فرصتی بهتر از این ،حاال که دلها انس بیشتری
با قرآن دارد بیایم وسهمی از اوقات خود را عمال
به عمل به فرمایشــات حق تعالــی در مصحف
شریف قرآن اختصاص دهیم ،آنگاه برکات فروان
آن را خواهیــم دید ،قرآن ضاللت ها را می زداید
و جهالــت ها را بر میدارد از گمراهی می کاهد و
برفهم می افزاید روشــنی میبخشد وکاستی ها را
جبران میکند چه بسیار برکات رحمت آفرین در
سطر بســطر آن نهفته است ،که هرکسی به اندازه
توان وظرفیت بهره ای از آن خواهد برد .جلوه ای
از جالل قرآن آرامشی است که خواندنش نصیب
دلها میکنــد ونورانیتی که مثــل ومانندی ندارد.
باید دانســت که عمل بــه کالم خدا در لحظات
ماه مبارک رمضان رمزی اســت که ارزش ثواب
بیشــمار قرآن را آشــکار میکند چرا که هم نزول
قرآن در این ماه اســت وهــم دریچه ای به روی
بندگان گشــوده است که سراســر خیر و خوبی
وعزت وصالح اســت که هم از آن بخوانی وهم

به تن داشــت و انگار از کار و شغلی که دارد
رضایت کامل را داشته باشد میگوید :روزی
 70الــی  80هزار تومان گاهــی کمتر گاهی
بیشــتر از این طالها در می آورم کم نیســت
که میانگین ماهانه  2الی  3میلیون تومان درآمد
داشته باشــم میدانم که شماها هر چقدر هم
قلم بزنید و بنویسید اندازه ما درآمد نخواهید
داشت.

بیبهره از طالی کثیف

حال تمام این مــواد بازیافتی از زبالههای که
توسط زبالهگردهای یا حتی خود خانوارها و
وانتبارها و نان خشکیها جمعآوری میشود
برای تبدیل بــه پول به مراکز خرید ضایعات
پالستیکی ،فلزی و شیشهای منتقل میشود.
بــه گفته رئیس اتحادیــه الکترونیک و لوازم
خانگی کــه صنف خریــداران ضایعات زیر
نظر این اتحادیهاند در ســطح شهرســتان 12
مرکز خرید ضایعات با پروانه کسب در حال
فعالیتند که  2مرکز در سطح شهر کبودراهنگ
و  6مرکز در روستاهای بزرگ اطرافند.
به ســراغ مســئول یکی از این مراکز خرید
ضایعات میرویم تــا اوضاع طالی کثیف را
از آن جویا شویم.
او میگویــد :تا جایی کــه میدانم  14مرکز
خرید ضایعات پالســتیکی و فلزی در سطح
شهرستان فعالند که ضایعات جمع آوری شده
از زبالهگردها ،نان خشکیها ،خود خانوارها،
وانتبار خریــداری و جمع میکنند و  6نفر
زباله گرد به صورت ثابت و دائم هر روز مواد
بازیافتی و ضایعات جمع آوری شده خود را
به مرکز او میآورند.
و هــر کــدام از  15تا  100هــزار تومان در
روز درآمــد حاصل از فــروش ضایعات را
دارند و مرکز خریدهــا روزی  5تا  6میلیون
تومان انواع ضایعات شامل قوطیهای حلبی،
کنســروها ،بطریهای پالستیکی ،نان خشک
ضایعات آهنی و ...از هر کیلو  1700تومان تا
 3000تومان یا بیشتر از آورندههای ضایعات
خریداری میکنیم.
حال ما یک حســاب سرانگشتی که هر کدام

به آن عمل نمایی این نیز مقدمه ای برای کامیابی
ورسیدن به آرامش است که نشان دهنده رحمت
بی پایان خدا بــر بندگان پــروژه داران مخلص
اوســت چرا که هم نزول قرآن در این ماه اســت
وهم دریچه ای به روی بندگان گشــوده اســت
چرا که هــم نزول قرآن در این ماه اســت و هم
دریچهای به روی بندگان گشوده است که سراسر
خیر و خوبی و عزت و صالح است که هم از آن
بخواهی و هم به آن عمل نمایی این نیز مقدمهای
برای کامیابی و رســیدن به آرامش است که نشان
دهنده رحمت بیپایــان خدا بر برندگان روزهدار
مخلص اوست.
با تمام این فضیلتها نباید از نظر دور داشــت
کــه قرآن نه کتابی مختص ماه رمضان اســت و
نه کتابی مختص قرائتهای دســته جمعی و نه
کتابی اســت که از آن برای راه انداختن مسافر
و روی طاقچه گذاشــتن و ...بلکه کتابی اســت
بــرای تمامی ابعــاد زندگی دنیــوی و اخروی
انســانها کتابی که در آن تمام نکات مورد نیاز

از  14مرکز خرید به طور میانگین روزی 2/5
میلیون تومــان انواع مواد بازیافتی و ضایعات
مختلف را فقط از زبالهگردها خریده باشــند
در مجموع  14مرکز روزانه  35میلیون تومان
انواع مــواد بازیافتی را فقــط از زبالهگردها
خریدهاند که در ماه معادل یک میلیارد تومان
میشــود و به گفته آن پسر  18ساله زبالهگرد
حیف است که از این طالی کثیف بهره نبرد.
از طرفــی هــم به گفتــه فالح سرپرســت
شــهرداری کبودراهنگ روزانــه  21تن زباله
خانگــی از منازل و  110باکس زباله ســطح
شهر جمع آوری میشــود که اگر فقط 2-3
تن از این زبالهها را مواد قابل بازیافت فرض
کنیــم و کمترین قیمت هر کیلو مواد بازیافتی
را حســاب کنیم باز هم بــه عدد یک میلیارد
تومان خواهیم رسید که میتوان در ماه 1/200
میلیارد تومــان از زبالههــای بازیافتی درآمد
کسب کرد.
به گفته سرپرســت شــهرداری کبودراهنگ
واگذاری تفکیک زبالهها از مبدأ به شــرکت
خصوصــی و انجــام مطالعات بــرای مکان
یابی دفع زبالهها توســط استان برای شمال و
جنوب استان (جمعآوری و دفع منطقه زباله
توسط استانداری) تنها برنامه مدیریت پسماند
شهردایر است که در ایده قرار است عملیاتی
شود و انتقال به سایت زباله شهرستان را انجام
میدهد.
و این زبالهگردها هستند که بار اصلی تفکیک
زبالهها را بر عهده گرفته و عالوه بر مخدوش
کردن چهره شهری و ایجاد تصاویر رقتانگیز،
سرمایه و درآمد پایدار شهرداریها را چپاول
کرده و با ایجاد شــغلهای کاذب ،پدیدههای
نامتعــارف و ناهنجاریهای اجتماعی ماهیت
شــهری ،اجتماعــی و فرهنگــی جامعه را
خدشهدار میکنند.
حال مدیریــت بحران و مدیریت پســماند
شهری باید در فکر پیشگیری و مانع از رشد
بیرویه این پدیده در شــهر باشد تا در آینده
نه چندان دور کاســه چه کنم چه کنم دست
نگیرد.

ســعادت بشر آورده شده است و باید در تمامی
اوقات به آن تمسک جست و از آن یاری طلبید
و تــا آن جا کــه میتــوان از آن خواند و بهره
وافر برد «فارقو اما تیســر مــن القرآن» پس با
ایــن لحاظ میتوان این گونــه نتیجه گرفت که
ایــن ماه میتواند ماه با برکتی باشــد که در آن
عهدمجددی بست و برای همیشه منش و روش
خود را بر اساس مفاهیم و تفاسیر آن قرار دهیم
و تا میتوانیم زندگی خود را با آن عجین نموده
چرا که مشکالت عدیده جوامع بشری به خاطر
عمل نکردن به معارف الهی است پس برکت و
رحمت عزت در سایه سار پیروی از دستورات
الهی و منطبق بر خوانش درست و عمل درست
که تابع ســخن خداوندی و سنت انبیاء و اولیاء
ائمه اطهار (ع) است.
و اگر تنها به خواندن قرآن کفایت شود پیشرفت و
تعالی جامعه معطل خواهد ماند و راهی به سوی
اعتال وجود نخواهد داشت و از برکات این کتاب
بهره وافری برده نمیشود.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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نیش و نوش
شرق 40 :فقره سرقت با تهدید سالح سرد
بدون شرح!
همدانپیام :چرا صف میکشیم؟
ای بابا ما عادت داریم از اون موقع که صف نفت وایمیسادیم!
ایران :فینال لیگ اروپا هم کام ً
ال انگلیسی شد
برای تنوع نیازه
خراسان :شوخی کارگران ایرانی با شماره تماس ترامپ
کار گرا که بی کار شدن حداقل یه جایی مشغول شن!
جوان :آقازادهها سوار بر صنعت خودرو
انتظار داشتی سوار دوچرخه بشن؟!
ایران :مسئوالن دولتی و خصوصی :کمبود برنج نداریم
منظورت برنج ایرانی یا خارجی؟!
خبر ورزشی :با پرسپولیس دشمنی میکنند
اشتباه میکنی هدفشون پیشرفتشه !!!
شرق :غولهای نفتی در راه بغداد
مگه «کشتی» غول کشی هم داریم ؟!
آفتاب :حسن روحانی احمدی نژاد نیست
چی بگم!
شرق :اقتصاد زیرزمینی به  536هزار میلیارد تومان رسید
میخواید پولدار بشید برید زیرزمینی کار کنید!!!
ایسنا :تعلیق ماده  8قانون هوای پاک با درخواست پلیس
هوا هم پلیسی شد !!!
ایرنا :ترس سیل زدگان گلستان از فراموش دستگاه ها
حق دارن آلزایمر مرسوم شده!!!
ایران ورزش :علی دایی :کسی جرأت ندارد با من تماس بگیرد
میترسن بهشون »گل« بزنی!!!
شرق :کشمکش بر سر «آبمان»در دیوان عدالت
دعواتون تموم شد به سفره مردم هم باشید !!!
رسالت :چرت بهاری در نمایشگاه کتاب
وقت شکوفه زدن ،چه وقت چرته؟!

نکته

نکات تغذیهای برای افطار

داشــتن تغذیه مناســب در ماه رمضان اهمیت زیادی دارد و
رعایت نکات تغذیهای میتواند به روزهداری کمک کند.
یکی از ابتداییترین قوانین بــرای روزهداران و حتی افراد دیگر
خودداری از زیادهروی در خوردن و پرخوری اســت .به هنگام
روزه گرفتن حجم معده کوچک میشود و زمانیکه ناگهان مقدار
نســبتا زیادی مواد غذایی وارد معده میشــود ،این عضو از بدن
کشیدگی پیدا میکند .در نتیجه این وضعیت روند هضم با مشکل
روبرو میشود.
انتخاب محصوالت غذایی مناسب در وعده غذایی سحر و افطار
حائز اهمیت است.
به گزارش ایســنا ،کارشناســان به روزهداران توصیه میکنند
هنگام افطار بالفاصله آغاز به خوردن غذا نکنند .به طور مثال
وعده افطار را با خورن خرما آغاز کرده تا معده ســیگنالهای
الزم را دریافت کرده و عملکرد طبیعی خود را داشــته باشد.
وارد شــدن ناگهانــی حجم باالیــی از مواد غذایــی به بدن،
وضعیــت کلی ســالمت را تحت تاثیر قــرار میدهد .به گفته
کارشناســان ،بدن همچون یک ماشین عمل میکند که پیش از
آغاز حرکت باید گرم شــود .تخممرغ ،مربا ،پنیر ،سوپ جو،
نــان ،موز و دیگــر میوهها از جمله خوراکیهــای مفید برای
وعده غذایی سحر هستند.
خرما بهترین جایگزین برای مواد حاوی قند اســت .مصرف 10
عدد خرما نیاز بدن به مــس ،منیزیم و گوگرد همچنین نیمی از
آهن و یک چهارم از کلســیم بدن را تامین میکند .عالوه بر این،
مصرف خرما در عملکرد مناســب مغز و رشد باکتریهای مفید
در روده موثر است.
همچنین خــودداری از مصرف غذاهای ســرخکردنی و چرب
توصیه میشــود زیرا تاثیر منفی بــر عملکرد تمام بدن دارد .این
گونه مواد غذایی حاوی ویتامینها و دیگر مواد مغذی مورد نیاز
بدن نیستند.
مصرف نوشــابه نیز در این ماه توصیه نمیشــود .این نوشیدنی
حاوی شیرینکنندهها و جایگزینهای شکر است .جایگزینهای
شکر دو نوع هستند و از ساختار متفاوتی برخوردارند .در بسیاری
از مــوارد صرف نظــر از نوع ترکیبات آن ،این شــیرینکنندهها
تهدیدی برای سالمت محسوب میشوند.
بــا توجه بــه طوالنی بــودن ســاعات روزهداری الزم اســت
خوراکیهایــی دیرهضم (کربوهیدرات پیچیــده) از جمله مواد
غذایی حاوی فیبر مصرف شوند .با خوردن این نوع مواد غذایی
انرژی مورد نیاز بدن در مدت زمان طوالنیتری آزاد میشود.
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پیشبینی خرید  6۵0هزار تن گندم در همدان
مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی همدان از پیشبینی خرید  650هزار تن گندم
در همدان خبر داد و گفت :بیش از  800هزار تن فضای ذخیرهســازی گندم در استان
وجود دارد.
علی رحمانیفر با بیان اینکه امســال طبق پیشبینی سازمان جهاد کشاورزی 650 ،هزار
تن گندم در استان خریداری میشود اظهار کرد :برنامهریزیهای الزم در این خصوص
انجام شده و مراکز خرید در حال بازدید هستند تا نواقص احتمالی رفع شود.
وی با اشــاره به اینکه به زودی دورههای بازآموزی بــرای عوامل مراکز خرید برگزار

میشــود گفت :در حال حاضر بهای گندم در اســتانهایی که خریداری شــده روزانه
محاســبه میشود و پرداختیها نسبت به سالهای گذشته بهتر شده و کشاورزان از این
وضعیت رضایت کامل را دارند.
مدیر شــرکت غله و خدمات بازرگانی همدان با بیان اینکه امسال قیمت هر کیلو گندم
که به مراکز تأیید دولت تحویل داده شود ،یک هزار و  700تومان اس،به فارس گفت:
اگر کشــاورزان گندم را در سیلوهای دولتی تحویل دهند ،کرایه حمل نیز به آنها تعلق
میگیرد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته یکهزار و  300تومان هر کیلو گندم خریداری شد و
امسال افزایش داشته است گفت :هنوز تعداد مراکز خرید گندم در استان مشخص نشده

اما سعی خواهد شد تمام مراکزی که سال گذشته فعال بودند امسال نیز فعال باشند.
رحمانیفــر با بیــان اینکه طبق تمهیدات صورت گرفته بیــش از  800هزار تن فضای
ذخیرهســازی گندم در اســتان وجود دارد افزود :خرید گندم در اســتان احتماالً طبق
ســالهای گذشته از ابتدای دهه دوم تیرماه آغاز شود که البته به وضعیت آب و هوایی
نیز بستگی دارد.
وی با اشــاره به اینکه خرید محصول کلزا نیز همزمان با خرید گندم در ســطح استان
انجام خواهد شــد گفت :هنوز سازمان جهاد کشاورزی پیشبینی نکرده که چقدر کلزا
در همــدان خریداری شــود اما آمادگی الزم برای خرید به هر مقدار تولید در اســتان
وجود دارد.

e g h t e sa

نگاه

چرا بدغذاترین مردم دنیا شدهایم؟

یکــی از مهمتریــن عـوامـــل شــکلدهنده الگــوی غذایــی هــر
جامعــه مجموعــه عــادات و فرهنــگ غذایــی آن جامعــه اســت.
ایرانیــان مردمــی خوشذائقــه و دارای تنــوع غذایــی بســیار بــاال
هســتند و ســنت خــوردن ،از ماندگارتریــن میراثهــای فرهنــگ
و تمــدن ایرانیــان اســت .امــــا در ایــــن میــان آنچــه قابلتأمــل
اســت ،الگــوی تغذیــهای ماســت .ســطح ســالمت جامعــه
وابســتگی زیــادی بــه تغذیــه مناســب و ســالم دارد .الگــوی تغذیــه
کشــور مــا دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده اســت و بــه گفتــه
کارشناســان ،وضعیــت تغذیــه ایرانیــان در حــد مطلوبــی نیســت.
میــزان مصــرف نــان در ایــران رقــم خیرهکننــدهای دارد .ســرانه
مصــرف نــان هــر ایرانــی در ســال در حالــی  160کیلوگــرم اســت
کــه ایــن آمــار در جهــان تنهــا  25کیلوگــرم اســت .درواقــع
ایرانیهــا  6برابــر آمــار جهانــی نــان میخورنــد و از ایــن لحــاظ
در صــدر جهــان قــرار دارنــد.
ســرانه مصــرف برنــج در کشــور مــا  40کیلوگــرم اعالمشــده و
ایــن در حالــی اســت کــه در ســه دهــه گذشــته ،ایــن میــزان 15
تــا  20کیلوگــرم بــوده اســت؛ امــا ایــن مقــدار نســبت بــه میانگیــن
جهانــی  25کیلوگــرم هــم پایینتــر اســت .پرمصرفتریــن
کشــور جهــان در برنــج ،تایلنــد اســت کــه ســرانه مصــرف برنــج
در ایــن کشــور  140کیلوگــرم اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
ایــن آمــار در کشــور ترکیــه فقــط  8کیلوگــرم اســت.
ســازمان جهانــی خواروبــار و کشــاورزی (فائــو) در دســامبر
 2012ســرانه مصــرف گوشــت (قرمــز و ســفید) در جهــان را 41
کیلوگــرم اعــالم کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه ایرانیهــا ســاالنه
حــدود  36کیلوگــرم گوشــت مصــرف میکننــد .ایــن میــزان از
آمــار جهانــی کمتــر و از میانگیــن آســیا باالتــر اســت .همچنیــن
ایــران از لحــاظ مصــرف گوشــت بیــن  196کشــور جهــان در
رتبــه  98قــرار دارد.
ســرانه مصــرف شــکر ایرانیهــا بیــن  21تــا  24کیلوگــرم
اســت .درحالیکــه میانگیــن جهانــی آن ،فقــط  5کیلوگــرم
اســت .ایــن ،یعنــی ایرانیهــا  5برابــر مــردم جهــان از شــکر
اســتفاده میکننــد .ایرانیهــا عــالوه بــر شــکر ،در نمــک هــم
زیــادهروی میکننــد .ســازمان جهانــی بهداشــت ،میانگیــن
مصــرف نمــک را بــرای هــر فــرد در جهــان 10 ،گــرم عنــوان
کــرده و ایــن میــزان را دو برابــر میــزان توصیهشــده ایــن
ســازمان دانســته اســت؛ امــا ایرانــی دو تــا ســه برابــر بیشــتر
نمــک مصــرف میکننــد.
ســرانه مصــرف روغــن در کشــور  21کیلوگــرم اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه وزیــر بهداشــت روز چهارشــنبه  23مهرمــاه
از اضافــه شــدن ســاالنه  3کیلوگــرم روغــن بــه ســرانه مصــرف
ایرانیهــا خبــر داده اســت.
ســرانه مصــرف تخممــرغ در ایــران  190عــدد اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه میانگیــن جهانــی 250 ،عــدد تخممــرغ اســت
و ایرانیهــا ســاالنه  60تخممــرغ کمتــر از میانگیــن جهانــی
میخورنــد .هرچنــد رقمهــای دیگــری هــم دراینبــاره
اعالمشــده و بهعنوانمثــال ،ســال گذشــته معــاون بهبــود
تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و
بختیــاری گفــت« :ســرانه مصــرف تخممــرغ کشــور  160و در
جهــان  300عــدد اســت».
ســرانه مصــرف روغنزیتــون ،ایــن داروی طبیعــی در کشــور
فقــط  220گــرم اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در برخــی
کشــورهای جهــان ســرانه مصــرف ایــن کاال بــه  27کیلوگــرم نیــز
میرســد .کشــور ســوریه باالتریــن آمــار مصــرف روغنزیتــون
را بــا  27کیلوگــرم در ســال بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه
بــه دلیــل مصــرف بــاالی ایــن مــاده طبیعــی بــا کمتریــن مشــکل
بیماریهــای قلبــی و عروقــی مواجــه اســت.
ایرانیهــا در نوشــیدن مضرتریــن نوشــیدنی جهــان نیــز بااقتــدار
در صــدر ایســتادهاند .مصــرف ســرانه نوشــابه در کشــور مــا 42
لیتــر اســت .درحالیکــه مــردم جهــان بــهزور  10لیتــر نوشــابه در
ســال میخورنــد.
ســرانه مصــرف شــیر در ایــران  70کیلوگــرم اعالمشــده اســت؛
امــا طبــق آمــار جهانــی متوســط مصــرف شــیر در جهــان 190
کیلوگــرم و در کشــورهای اروپایــی بیــن  300تــا  450کیلوگــرم
اعالمشــده اســت .ایــن آمــار در کشــورهای توســعهیافته
جهــان بــه  500کیلوگــرم هــم میرســد .البتــه مصــرف شــیر در
اســتانهای چهارمحــال بختیــاری ،آذربایجــان غربــی و شــرقی از
متوســط کشــور بیشــتر اســت.
بــا بررســی آمــار مصــرف مــواد غذایــی کشــور و میانگینهــای
جهانــی بهروشــنی پیداســت کــه ایــران در وضعیــت غذایــی
درســتی قــرار نــدارد .حتــی میتوانیــم عنــوان بدغذاتریــن کشــور
جهــان را از آن خــود کنیــم؛ بنابرایــن اصــالح الگــوی تغذیــهای
بــا آموزشهــای بنیادیــن و آگاه کــردن مــردم از تبعــات الگــوی
غذایــی غلــط شــاید بتوانــد بــه بهبــود وضعیــت غذایــی جامعــه
بهویــژه نســلهای بعــد کمــک کنــد.
* مهدی کریمیتفرشی

رئیس هیأتمدیره اتحادیه تعاونیهای توزیع و فروش محصوالت غذایی

کارگران دستشان بهجایي نرسید

مرغ یک پای
مدیرعامل خوشنوش
سریال تلخ تعدیل نیرو در واحدهای
تولید مواد غذایی این بار به همدان رسیده
و پس از کارخانه "کیوان" ،شرکت "خوش
نوش" هم تعــداد زیادی از نیروهایش را
بیکار کرده است.
روزگاری "کوکاکوال" نام داشت؛ عملیات
ســاختش  1351آغــاز شــده و 1354
راهاندازی شد؛ بعدها به جامعه الزهرا(س)
قم واگذار شــده و با نام "پارسی کوال " و
"الوندنوش" فعالیت کرد تا اینکه در سال
 1390بــا هدف عمل بــه اصل  44قانون
اساســی به بخش خصوصی واگذار شد.
اقدامی کــه با هدف افزایــش بهرهوری،
کاهش تصدیگری دولت و نهادها ،جلب
مشــارکت سرمایهداران و افزایش تولید و
اشتغالزایی انجام شد ،اما نهتنها کمکی به
اشتغال بیشتر نکرد بلکه به افزایش بیکاری
دامن زد.
اجرای ناقــص قانون ،ضعف نظارت بر
اجرا و نبود حمایتهــای قانونی الزم
از کارگران و نیروهای کار ســبب شد
تا مدیرعامل کارخانه در طول  7ســال
بهمرور از تعــداد کارگران بکاهد و هر
بــار چندیــن خانواده زانــوی غم بغل
بگیرند.
کارخانهای که موقع واگذاری به بخش
خصوصی بیــش از  400نیروی دایمی
داشــت و فصل تابســتان تعدادشان به
 700نفر هم میرســید ،امــا حاال حتی
تــوان نگهداری  100نفر را هم ندارد و
حقوقشان را بهموقع نمیدهد.
کارخانــهای که به گفته منابع مختلف از
کارگران گرفته تا صنعت و معدن رونق
خوبی داشــته و حتی محصوالتش را به
عــراق صادر میکند ،اما معلوم نیســت
چرا و به کدام دلیل موجه اواخر ســال
 97عذر کارگران را خواسته است.
آخــر دی  97بــود کــه مدیرعامــل
شــرکت خوش نــوش عــذر  52نفر
از نیروهــای این کارخانــه را به بهانه
مشــکالت مالی و بدهی بــاال به یکی
از بانکهــا خواســت؛ کارگران پس از
بیست و چند ســال کار و تالش راهی
خانههایشان شــدند و دستشان بهجایی
نرســید چون قراردادشــان پایان یافته
بود.حاال پــس از نزدیک بــه  4ماه از
آن زمان برخیهایشــان هنوز بیکارند،
برخی مسافرکشــی میکننــد و برخی
بیمه بیکاری میگیرنــد .آنها بهجاهای
مختلف از اســتانداری گرفتــه تا دفتر
نمایندگان مجلس و نمایندگی ولیفقیه
در استان نامه نوشته و کمک خواستند،
اما سفارشهای مســئوالن هم بهجایی
نرســید؛ «مــرغ مدیرعامل تنهــا یک پا

داشت»!

میخواســتیم سراغ رسانههای
بیگانه برویم

کارگران اخراج شــده خوشنوش براي
بیان مشکلشان به تســنیم رفته و همانجا
گفتــه بودند که «میخواســتیم ســراغ
رسانههای بیگانه برویم تا شاید صدایمان
بهجایی نرســید ،اما دلمــان نیامد ،گفتیم
ایرانی هســتیم و به رســانههای داخلی
میگوییــم» .آنهــا از کارخانــه گفتند و
روزهایی که چرخش خوب میچرخید،
 400نفری کار میکردند؛ کارفرمای جدید
که آمد؛ نیروهای رسمی را تعدیل کرد.
گفتند کارفرما معتقد بود رســمیها هزینه
باالیی داشته و وجودشــان صرفه ندارد؛
حتی برخی از کارگرها را تعمدا ً بیکار نگه
میداشــت تا برای اخراجشان بهانه داشته
باشد و درنهایت هم عذرشان را خواست.
این افراد بیان کردنــد :بهتدریج نیروهای
قراردادی هم تعدیل شــدند تا اینکه 30
دی  97مدیرعامــل ما که  52نفر بودیم را
جمــع کرد و گفت :بازرگانی و بانکها با
او همکاری نمیکنند و به تأمین اجتماعی
هم بدهکار اســت.کارگران تعدیل شده
شــرکت خوش نوش همدان ادامه دادند:
مدیرعامل میگفت کــه مقامات دولتی و
استانداری ،اذیتش میکنند و دیگر تحمل
نــدارد؛ به مــا گفت برویــد و به هر جا
دســتتان میرسد رجوع کنید تا مشکالت
برطرف شده و شما را برگردانم.
این افــراد گفتنــد :چنــد روز بعد همه
مقابل اســتانداری جمع شــده و موضوع
را با عســگریان ،معــاون اقتصادی وقت
استانداری در میان گذاشتیم که پاسخ داد:
«تاکنون او را بســیار کمک کرده و هرچه
خواســته انجام دادهایم ،امــا بهانهگیری
میکند».
این کارگران مطرح کردند :نقوی ،مدیرکل
تأمین اجماعی هم در جلسهاي به ما اعالم
کرد که از  2میلیارد طلب ســازمان بابت
بیمه کارگران از شرکت خوش نوش 700
میلیون تومان را بخشیده تا کارگران اخراج
نشوند.
این افــراد بیان کرد :پــس از  10روز به
کارخانه برگشــتیم تا نتیجه پیگیریها را
به مدیرعامل گــزارش دهیم و چون نبود
منتظر شــدیم و چون تلفــن ما را جواب
نمــیداد حتی خــودروی پلیــس آمد و
بــه مدیرعامل زنگ زد که «بیا و پاســخ
کارگرانت را بده» اما او به پلیس گفت که
آنها کارگران من نیستند.
کارگران اخراج شده شرکت خوش نوش
همــدان گفتند :پلیس امنیــت هم آمد و
موضوع را پیگیری کرد و در نهایت رئیس

بازرســی اداره کار و رئیس شوراهای کار
اســتان هم آمده و با مدیرعامل جلســه
گذاشتند ،اما بهجای گرفتن طرف کارگر،
حق را به مدیرعامل دادند.
این افراد اعالم کردند :قرارداد ما تمام شده
بود زیرا مدیرعامل از ما قراردادهای سفید
امضــا میگرفت و بهدلخــواه خود ،زمان
آن را تعییــن میکرد و حقوقها را هم دو
یا ســه ماه یک بار پرداخت میکرد .آنها
ادامه دادند :در این جلســه اعالم کردیم
که حاضر به کار بدون حقوق هســتیم و
هر زمان فروش بهتر شــد؛ دستمزدمان را
پرداخت کند ،اما کارفرما نپذیرفت.
این افــراد گفتند :مشــکالت پیش آمده
برای ما در حالی است که محسنی ،رئیس
شــوراهای اسالمی کار اســتان از وجود
قراردادهای سفید امضا و سایر مشکالت
شــرکت پیش از اخــراج کارگران اطالع
داشــت ،اما کاری برای کمک به ما نکرد.
کارگران اخراج شده شرکت خوش نوش
همدان با اشــاره به بدهی این شرکت به
بانــک کارآفرین هم گفتنــد :مدیرعامل
میگفت بانک «دام آفریــن»  4میلیارد به
من وام داده و با اینکه اصل پول را دادهام؛

بخش خصوصی بر اساس
ضوابط میتواند با نیروی
کارش برخورد کند؛ البته اگر
واحدی به دلیل مشکالت
مالی اقدام به تعدیل نیرو
کند؛ ســتاد تسهیل و رفع
موانع تولید استان ،ضمن
بررسی مشکالتش به آنها
کمک میکند
سود باالیی میخواهد و توان پرداخت آن
را ندارم.
به گفته آنها ،کارفرما بدون اطالع کارگران
برای آنها در بانک حســاب ایجاد کرده و
وام گرفته بود درحالیکه چند ســال بود؛
حقوق کارگران را مرتب پرداخت نمیکرد
و معلوم نیســت وام را کجــای کارخانه
هزینه کرده یا چه دســتگاهی خریده که
ما متوجه نشدهایم.کارگران افزودند :پس
از اینکه پیامکی از بانک برایمان رســید و
به بانک مراجعه کردیم؛ متوجه شدیم که
بدون اطالع برای ما حساب تشکیل داده
است.

اداره کار ،کاری به کارشان ندارد

معاون روابــط کار اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی استان همدان در این مورد
گفت :این کارگــران بهطور قــراردادی
مشــغول به کار بوده و وقتی قراردادشان
پایان یافته ،کارفرما عذرشــان را خواسته
اســت.حمیدرضا اســالمی افزود :از نظر
قانــون کار ،کارفرما میتواند به هر مدتی
که بخواهد بــا نیروی کار قرارداد ببندد و
اداره کار به دایم یا موقت بودن قراردادها
کار ندارد؛ بلکه اشتغال به کار افراد بررسی
میشود.
وی بیان کرد :بازرسهای این اداره بهطور
دایم ،بازرسی فنی از واحدهای تولیدی را
انجام میدهند و از شــرکت خوش نوش
هم بازرسی انجام شده ،اما نوع قراردادها
دیده نشده است.
اســالمی تصریح کرد :ســفید امضا بودن
قراردادهای کارگران شرکتخوش نوش
باید ابتدا بهوسیله مراجع قانونی ثابت شده
و اگر دادگاه رأی به باطل بودن قراردادها
دهد؛ پایان یافتن زمــان قرارداد از دالیل
کارفرما برای خواستن عذر کارگر خارج
میشود.
معــاون روابــط کار اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی اســتان همدان در مورد
دلیــل تعدیل نیروها هم گفت :بنا بر آنچه
مدیرعامل شــرکت گفته ،مشــکل اصلی
بدهی به تأمین اجتماعی ،بانک کارآفرین
و اداره دارایی و امور مالیاتی بوده و مدعی
است که با توجه به افزایش کارخانههای
تولید نوشابه ،فروشــش کم شده و بازار
ندارد.اســالمی تأکید کرد :البته با توجه به
اینکه برای پرداخت بدهی ،افزایش تولید
راه بهتری اســت تا تعدیــل نیرو به نظر
میرســد؛ مدیرعامل شرکت خوش نوش
بهنوعی لجبازی کرده و با اخراج کارگران
گروکشــی میکند تا اداره دارایی و سایر
طلبکاران کوتاه بیایند.
وی بیان کرد :آنچــه از صحبتهای وی
دریافت کردیم این بود که بهنوعی خود را
تافته جدا بافته میداند و میخواهد همه با
او همراهی کنند زیرا  11میلیارد تومان به
بانک بدهکار است.
اســالمی گفت :کاری از دست اداره کار
برای برگردانــدن کارگران بــه کارخانه
برنمیآید زیرا مدت قراردادشان پایانیافته
و قانون حمایتی ندارد؛ تنها اقدامات الزم
برای تعــدادی از کارگران که مشــمول
بیمه بیکاری میشــدند ،انجام شده است.
وی تصریح کرد :نیروهــا در کارخانهها،
شــرکتها و هیچ جای دیگر نباید تن به
قرارداد سفید امضا بدهند زیرا در صورت
بروز مشکل خودشان ضرر میکنند.

بانک کارآفرین برای رونق تولید
همراهی نمیکند

معاون صنایع ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت اســتان همدان هم گفت :تعدادی
از کارگران اذیت میکردند به همین دلیل
کارفرما عذرشــان را خواســته و نیروی
جدید جایگزینشان کرده و اکنون شرکت
با  100کارگر فعال است.
حمید بهزادی شــریف در پاســخ به این
پرسش که "اذیت کردن" چطور برای شما
ثابت شده؟ و آیا مدیرعامل چنین حرفی
را زده یا خودتان به این نتیجه رســیدهاید
هم پاسخ مناســبی نداد و پس از چند بار
اصرار خبرنگار گفت که سیاست شرکت
این بوده کــه نیروهای قدیمی که قرارداد
 3ماهه داشــتهاند بروند و نیروهای جدید
جایگزینشان شوند.وی بیان کرد :شرکت
خوش نوش به بانــک کارآفرین و تأمین
اجتماعــی بدهکار اســت و موضوع این
شرکت در ستاد تســهیل هم مطرح شده
و بانــک مرکــزی در حال رســیدگی به
اختالف این شرکت با بانک کارآفرین بر
اثر محاسبه مقدار سود است.
بهزادی شریف با گالیه از بانک کارآفرین
اعالم کرد :این بانک مصوبات ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید استان را اجرا نمیکند و
مشکل این شرکت هم از طرف استانداری
به معاونت نظارت بانــک مرکزی اطالع
داده شده است.
وی گفت :تنها کمکی که از دست صنعت،
معدن و تجارت برمیآید؛ تأمین ســهمیه
شکر موردنیازش برای پایدار ماندن تولید
بود کــه در روزهای اخیر انجام شــده و
پس از ایــن کار 15 ،تا  20نیروی جدید
بهکارگیری شدهاند.
طوماســی ،دبیــر کمیســیون هماهنگی
بانکهای اســتان همدان هم با بیان اینکه
بیشــتر مشــتریان بانک کارآفرین همدان
از عملکرد آن اظهــار نارضایتی کردهاند،
گفت :البته سیاســتهای بانکی از مرکز
برای هر بانک تعیین میشود ،اما مصوبات
ســتاد تســهیل ضمانت اجرایــی دارد و
بانکها باید آن را اجرا کنند.

برخی برای رسیدن به اهدافشان
گروکشی میکنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابــع اســتاندار همدان هــم در واکنش
بــه اخــراج  52نفر از کارگران شــرکت
خوش نوش گفت :هر کاری از دســتمان
برمیآمده برای شرکت خوش نوش انجام
داده و مشکالتش با امور مالیاتی برطرف
شده است.ظاهر پور مجاهد بیان کرد :این
شرکت در مورد محاسبه نرخ سود با بانک
کارآفرین مشــکل دارد و مرجع اظهارنظر

در این مورد هم بانک مرکزی اســت.وی
افزود :بخش خصوصی بر اساس ضوابط
میتواند با نیــروی کارش برخورد کند؛
البته اگر واحدی به دلیل مشــکالت مالی
اقدام به تعدیل نیرو کند؛ ســتاد تسهیل و
رفع موانع تولید اســتان ،ضمن بررســی
مشــکالتش به آنها کمک میکند تا افراد
بیکار نشوند.پورمجاهد تصریح کرد :روی
ســخنم با فرد خاصی نیســت ،اما برخی
تولیدکنندگان و ســرمایهگذاران باوجود
همــه کمکهای دولــت ،کارهایی چون
گروکشــی با بیکار کردن نیروها را انجام
میدهند تا به هدف خود برسند.

افزایش بهــرهوری یا بدبینی
مردم به ارزشهای انقالب اسالمی!

اخــراج کارگران شــرکت خوش نوش
در شــرایط نامناســب اقتصادی باوجود
داشتن سابقه چندین ساله در حالی است
که بنــا بر اظهارنظرهای مســئوالن ،امور
مالیاتی و تأمیــن اجتماعی برای حمایت
از تولید با این شــرکت همراهی کرده و
ســازمان صنعت و معدن هم سهمیه شکر
موردنیازش را تأمین کرده است.
بااینحــال کارفرما بهجــای بازگرداندن
کارگران اخراج شده ،ترجیح داده نیروی
جدید بگیرد درحالیکــه وعده داده بود؛
پس از برطرف شدن مشــکالت ،آنها را
دوباره بهکارگیری میکند.
بنا بر آنچــه مســئوالن میگویند به نظر
میرســد این فرد قصد داشــته با اخراج
کارگران بهنوعی از مســئوالن زهر چشم
بگیرد تا ســود بانکی را کاهــش داده یا
ببخشند و دستگاههای دولتی هم در برابر
این اقدام سکوت کردهاند.
خأل قانونی ،وجود قراردادهای کوتاهمدت
و بدتر از همه سفیدامضا که در بسیاری از
محیطهای کاری همدان حتی رسانهها هم
رایج است سبب شده تا برخی کارفرمایان
هر زمان دلشــان بخواهد بدون داشــتن
توجیه قانونــی ،عذر نیــرو را بخواهند.
قراردادهایی که شاید بهتر باشد؛ بازرسان
اداره کار هنــگام ســر زدن به محیطهای
کاری از وجــود آنها هم مطلع شــوند نه
اینکــه از ممنوع بودن آن ســخن بگویند
درحالیکه آمار باالی بیکاران ســبب شده
تا بسیاری از افراد از سر اجبار به امضای
قراردادهایــی بــا مدت زمــان همکاری
نامعلــوم تن دهند .مهمتــر از همه اینکه
هرچند خصوصیســازی الزم است ،اما
اگر این بند از قانون ناقص و شــتابزده
و بــدون درنظر گرفتن حقــوق نیروهای
کاری اجرا شود؛ نهتنها کمکی به افزایش
بهرهوری و اشتغال نمیکند که چوب الی
چرخ تولید میگذارد.

آگهی مناقصه عمومی جدولگذاری معابر شهری فامنین

کارت دانشجویی سیده راحله آل طه مکی کوه بنانی فرزند سید
شجاع به شماره ملی  5359977310رشته میکروبیولوژی کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9214423001مفقود
گردیده و از درجه عتبار ساقط می باشد.

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

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

 -1شهرداری فامنین در نظر دارد بر اساس مجوز شورای اسالم شهر از طریق مناقصه عمومی نسبت به واگذاری جدول گذاری معابر شهر به افراد واجد
الشرایط به شرح زیر اقدام نماید :
الف  :جدول گذاری بخش جنوبی بلوار پروفسور دولتی
ب :جدولگذاری ضلع شمالی شهر و بلوار پروفسور دولتی
 -2شرکت کنند گان در مناقصه ضلع شمالی شهر می بایست  5درصد قیمت پایه به مبلغ
 130.000.000ریال را به صورت اسناد خزانه بی نام  ،ضمانت نامه بانکی سه ماهه و یا واریز نقدی به
حساب  0105755046007بانک ملی به نام شهرداری فامنین ارائه نمایند.
 -3شرکت کنند گان در مناقصه ضلع جنوبی شهر می بایست  5درصد قیمت پایه به مبلغ
320.000.000ریال را به صورت اسناد خزانه بی نام  ،ضمانت نامه بانکی سه ماهه و یا واریز نقدی به
حساب  0105755046007بانک ملی به نام شهرداری فامنین ارائه نمایند.
 -4مناقصه از طریق سامانه ستاد ضلع جنوبی و شمالی شهر به صورت مجزا انجام خواهد شد
افراد بایستی نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد اقدام نموده و پس از مهر و امضاء
اسناد از طریق سامانه ستاد نیز ارسال نمایند .ارسال پاکت الف ( ضمانت نامه بانکی) الزامی است
و افراد قبل از کمیسیون بازگشایی پاکت های مناقصه باید به شهرداری ارسال نمایند در غیر
اینصورت پاکت های ب و ج باز گشایی نخواهد شد.
 -5افراد بایستی اسناد فیزیکی پاکت های ب و ج را نیز همراه با پاکت الف به شهرداری برای
بررسی بیشتر ارسال نمایند الزم به توضیح است پاکت ج سامانه ستاد مورد تایید است.
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 -6درصورت انصراف برندگان اول  ،دوم و سوم از مناقصه و اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند
ضمانت نامه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -7سایر اطالعات  ،جزئیات و قیمت پایه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
 -8کلیه هزینه های نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -9شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است.
 -10مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه در سامانه ستاد موجود می باشد .و تاریخ انتشار
 98/02/17ساعت  14می باشد
 -11برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  081- 36822020-3با واحد عمران
(مهندس سلیمی) و واحد مالی شهرداری تماس حاصل فرمایید.
 -12شماره مناقصه در سامانه ستاد معابر ضلع شمالی2098050122000003
 -13شماره مناقصه در سامانه ستاد معابر ضلع جنوبی2098050122000002
تبصره  :در صورت شرکت کردن افراد در هر دو مناقصه جدول گذاری و برنده شدن یک شرکت
در هر دو مناقصه به انتخاب آن شرکت  ،در یکی از مناقصات حذف خواهد شد و با نفر دوم آن
مناقصه قراداد عقد خواهد گردید .

چاپ اول  :روزنامه جمهوری اسالمی مورخ 98/2/16

روابط عمومی شهرداری فامنين
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پیشخوان
 33بازیکن به اردوی تیم فوتبال جوانان
دعوت شدند
اســامی  33بازیکن تیم فوتبال جوانان ایــران جهت حضور در
اردوی آماده سازی اهواز از سوی کادر فنی اعالم شد.
به گزارش فدراسیون فوتبال ،سیروس پورموسی اسامی  34بازیکن را
جهت حضور در اردوی آماده ســازی که از  24تا  31اردیبهشت در
اهواز برگزار میشود اعالم کرد.
اســامی نفــرات دعــوت شــده بــه ایــن شــرح اســت :حامــد

علم ورزش

 ۲ساعت پس از افطار بهترین زمان
برای انجام ورزش حرفهای است

یک متخصص فیزیولوژی معتقد اســت که در ماه مبارک رمضان
بــه دلیل کاهش ذخایر قندی در عضالت و کاهش شــدید آب ،دو
ساعت پس از افطار بهترین زمان برای انجام تمرینات ورزشی است
تا ورزشکار دچار افت عملکرد و کارایی نشود.
غالمرضا جهانی در گفتوگو با ایســنا ،در پاســخ به این پرسش
کــه آیا روزهداری منافاتــی با ورزش حرفــهای و قهرمانی دارد
یا خیر؟ افزود :در بســیاری از ورزشهای ســنگین و پرفشــار
هماننــد فوتبــال ،ذخایر قندی چون مهمترین مــاده غذایی برای
تأمین انرژی محســوب میشــود در اثر روزه گرفتن کاهش پیدا
میکند و در نتیجه ورزشــکار به خاطر افــت عملکرد و کارایی
دچار خســتگی زودرس میشود .از سوی دیگر چون آب زیادی
در جریان فعالیت ورزشــی از بدن ورزشــکار دفع میشود این
احتمال وجود دارد که ورزشکار دچار کمآبی یا دیهیدراته شدن
بدن شــود بنابراین ضرورت دارد که ورزشکار برای جلوگیری از
کاهش عملکرد و کارایی خود در این ایام ساعت فعالیت ورزشی
خود را به  2ســاعت قبــل از افطار و یا  2ســاعت بعد از افطار
موکول کند تا مشــکلی برای او ایجاد نشود.
وی گفــت :کاهش  2درصد آب بدن ســبب کاهــش  10درصد از
عملکــرد و کارایی بدن میشــود .از آنجا که بــا کاهش آب بدن،
غلظت خون افزایش پیدا میکند این امر ســبب افزایش فشار خون
و دمــای مرکزی بدن و عوارض قلبی و عروقی میشــود .بنابراین
به ورزشکاران توصیه میشــود که از افطار تا سحر از منابع غذایی
سرشار از کربوهیدراتها مصرف کنند تا ذخایر قندی در حد ایدهال
در داخل عضالت انباشته شود .همچنین از افطار تا سحر نیز توصیه
میشود تا حد امکان  8لیوان آب نوشیده شود تا میزان ذخایر آبی به
حالت ایدهال در بدن باقی بماند.
ایــن متخصص فیزیولــوژی تصریح کرد :در این ایام ورزشــکاران
روزهدار بهتر اســت ساعاتی را به انجام فعالیت ورزشی بپردازند که
تقریب ًا  2ساعت به زمان افطار باقی مانده تا بالفاصله بعد از تمرینات
ســنگین از مواد غذایی کم حجم ،پرکالری ،زود هضم و سرشار از
مواد قندی استفاده کنند تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود .البته انجام
فعالیت ورزشی  2ساعت بعد از افطار بهترین زمان برای ورزشکاران
روزهدار است که به ورزش حرفهای و سنگین بپردازند.
جهانی در پایان خاطرنشــان کرد :روزه داری هیچ منافاتی با ورزش
حرفهای ندارد ،به شــرط این که ورزشکار با موکول کردن تمرینات
ورزشی خود به  2ساعت بعد از افطار بتواند عملکرد و کارایی خود
را در حد ایدهآل نگه دارد.

حضور بارسا در نسخه جدید جام باشگاه
های جهان در گرو قهرمانی اروپا

بخشــی ،علیرضــا اســدآبادی ،محمدرضــا باقــری ،علیرضــا رســتمی
جــو ،حســین زواری ،علــی زارع ،علــی بابایــی ،حســین نخــودکار،
علــی تــاری ،رضــا رجبــی و محمدعلــی خمــس آبــادی (تهــران)
علیرضــا میــش مســت ،یاســین ســلمانی و محمدرضــا عســگری
(اصفهــان) حســین شــاوردی ،احمدرضــا جاللــی ،علیرضــا باویــه،
حســین بیژنــی ،پیمــان مطعیــری ،یاســین کمالیــان ،دانیــال ســعدی،
قاســم جمشــیدی ،ســید رضــا موســویان و محمــد پونــده نــژاد
(خوزســتان) آریــا برزگــر (فــارس) ،علیرضــا دهقــان (بوشــهر)،
علــی اصغــر صادقــی نســب (کرمــان) محمدجــواد ویســی

(کرمانشــاه)،مهدی هاشــمی نــژاد ،محمدرضــا محرمــی و مهرشــاد
یزدانــی ســنگده (گیــالن) ،دانیــال آذرپیــرا (کهکیلویــه و بویراحمــد)
پرهــام جــوادی (مازنــدران)
گفتنی است اردوی تیم ملی فوتبال جوانان به منظور انجام برنامههای
تدارکاتی و یک مســابقه دوستانه در خوزستان برگزار خواهد شد و
پس از آن نفــرات منتخب برای حضــور در اردوی پایانی ،پیش از
اعزام به مسابقات سن پترزبورگ روسیه انتخاب و معرفی میشوند.
شاگردان پورموسوی با حضور  20بازیکن 13 ،خرداد راهی تورنمنت
چهارجانبه جوانان در روسیه خواهند شد.

نخبههای ورزشی استان
صاحب پرونده الکترونیکی شدند
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یادواره سردار شهید
علیرضا شمسی پور

اولیــن جشــنواره میکــرو و مینی
بســکتبال دختران یادواره سردار شهید
علیرضا شمسی پور روز گذشته برگزار
شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
ورزش و جوانــان اســتان  ،اولیــن
جشــنواره میکــرو و مینی بســکتبال
دختران یادواره ســردار شهید علیرضا
شمســی پور به همت هیأت بسکتبال
همدان و کمیتــه مربیان بانوان و کمیته
اســتعداد یابی و کمیته مینی بسکتبال
بانوان و کمیته مسابقات برگزار شد.این
جشــنواره با حضور  230ورزشــکار
نوآمــوز دختــر برگزار شــد .در این
مراسم صولتی و قهرمانی معاونین اداره
ورزش و جوانــان ،حاج کریم مطهری
هم رزم ســردار شــهید ،پیشکسوتان
آقایان رنگچیــان و عالفچی  ،ریحانی
رئیس هیأت بســکتبال و عطایي دبیر
هیأت و خانــم بقا نایب رئیس حضور
پیدا کردند .

2
دعوت دو فوتسالیست
ناشنوای همدانی به
اردوی انتخابی تیم ملی

مدیر پایگاه ورزش قهرمانی و استعدادیابی
ورزشــی همدان گفت :برای نخســتین بار
پرونــده الکترونیک میــزان آمادگی بدنی 70
نخبه ورزش این استان تشکیل شد تا شرایط
آنها به صورت مستمر مورد بررسی و بازبینی
قرار بگیرد.
علی ضمیری کامل اظهار داشت :این اقدام در
راســتای بررسی دقیق و دائمی میزان آمادگی
بدنی  70نخبه شناســایی شده ورزش همدان
انجام گرفته تا بتوانند مسیر موفقیت در عرصه
های ملی و فراملی را به خوبی طی کنند.
وی با بیان اینکه این پرونده ها به سادگی در
دسترس متولیان ورزشی قرار می گیرد ،اضافه
کرد :این  70ورزشــکار نخبه از  22رشــته
ورزشی هستند و به صورت رایگان همه روزه
از تجهیــزات پایگاه قهرمانی همدان بهره مند
می شوند.
ضمیری کامل بیان کــرد :عالوه بر این نخبه
های ورزشی ،ملی پوشان رشته های مختلف
ورزش استان نیز می توانند به صورت رایگان

از امکانات پایگاه قهرمانی استفاده کنند.
وی یادآور شد :در این مرکز پزشکان تربیت
بدنی و فیزیولوژی ورزشی نیز فعالیت دارند و
به صورت منظم میزان آمادگی بدنی و فعالیت
تمرینی نخبه ها و ملی پوشان را مورد ارزیابی
قرار می دهند.
مدیر پایگاه ورزش قهرمانی و اســتعدادیابی
ورزشی همدان اظهار داشت :همچنین بررسی
ساختار قامتی ورزشــکاران نخبه نیز در این
مرکز انجام می شود و در صورت رویت مورد
حاد به پزشکان متخصص معرفی خواهند شد.
وی با اشــاره به اینکه پایگاه ورزش قهرمانی
همدان جزو بهترین ها در کشور است گفت:
فعالیت های منظم و بابرنامه این پایگاه مورد
تمجید مسئوالن کشوری قرارگرفته است.

کســب جواز میادین بیــن المللی
توسط  2اسکیت باز

رئیس هیأت اسکیت همدان گفت 2 :اسکیت
باز همدانی با قرار گرفتن در فهرســت اصلی
تیم های ملی اسکیت ،جواز حضور در میادین

آسیایی و جهانی را کسب کردند.
مهدی مجیدی در گفت وگــو با ایرنا اظهار
داشت :اسامی ملی پوشان رشته های مختلف
اســکیت در دو بخش آقایان و بانوان در رده
های ســنی نوجوانان ،جوانان و بزرگســاالن
جهت حضور در میادین بین المللی ،آسیایی و
جهانی اعالم شد و همدان در  2بخش اسکیت
هاکی و فری استایل دارای نماینده است.
وی اضافه کرد :عرفان زنگنه در اسکیت هاکی
و سجاد محمدی ساسان در فری استایل جواز
حضور در مســابقات بین المللی را کســب
کردند.
مجیدی بیان کرد :زنگنه قرار است در ترکیب
تیم ملی در مسابقات جهانی بارسلونا شرکت
کند و محمدی ساسان نیز بار دیگر حضور در
عرصه جهانی را تجربه می کند.
همدان از دیرباز قطب اصلی ورزش اسکیت
کشور به شمار می رود.
هم اکنون بیش از  75هزار ورزشکار سازمان
یافته در سطح استان همدان فعالیت دارند.

واکنش قهرمانان ورزشی
به برکناری مربی کبودراهنگی
براســاس اصالحات انجام شده در قالب برگزاری جام باشگاه های
جهان که در سال  2021برگزار می شود ،حضور رئال و اتلتیکو مادرید
قطعی است اما بارسلونا دست کم به یک قهرمانی نیاز دارد.
به گزارش ایرنا ،روزنامه آ .اس اســپانیا نوشــت :نسخه جدید رقابت
های جام باشــگاه های جهان در فاصله روزهــای  17ژوئن تا چهارم
جوالی  2021و در قالبی متفاوت با نسخه های پیشین برگزار می شود
و براساس اصالحات اعمال شده ،این تورنمنت با حضور قهرمان های
لیگ قهرمانان و لیگ اروپا طی چهار فصل گذشته انجام خواهد شد.
در ایــن رقابت ها ،قاره اروپا با قهرمان های لیگ قهرمانان و لیگ اروپا
طی چهار ســال اخیر (از سال  2021به قبل) حضور پیدا می کند که در
مجموع  8تیم خواهد بود؛ قاره آمریکا  6نماینده خواهد داشت و آفریقا،
آسیا و کنکاکاف هر کدام با سه نماینده حضور پیدا کرده و اقیانوسیه نیز
یک نماینده راهی این رقابت ها خواهد کرد.
در صورتی که طی چهار سال پیش از برگزاری رقابت ها (سال )2021
یک تیم بیش از یک بار قهرمان لیگ قهرمانان یا لیگ اروپا شــده باشد،
سهمیه آن تیم به تیم بعدی آن قاره در رنکینگ فیفا خواهد رسید.
در قالب جدید جام باشــگاه های جهان 24 ،تیم حاضر در هشت گروه
ســه تیمی به رقابت با یکدیگر پرداخته و تیم های نخست هر گروه به
یک چهارم نهایی راه می یابند.
براساس قالب جدید 2 ،تیم اسپانیایی حضور خود را در نخستین دوره
این رقابت ها قطعی کرده اند؛ رئال مادرید به عنوان قهرمان لیگ قهرمانان
سال  2018و اتلتیکو مادرید به عنوان قهرمان لیگ اروپا در همان سال.
بــا این وجود بارســلونا در حال حاضر نمی توانــد هیچ جایی در این
تورنمنت برای خود متصور شــود؛ در واقع  2سهمیه باقی مانده از دل
فینال تاتنهام  -لیورپول و چلسی  -آرسنال بیرون خواهد آمد.
فدراســیون بین المللی فوتبال در نظر دارد تا قهرمان های اخیر اروپا در
این رقابت ها حضور داشته باشند و این بدان معنا است که بارسا هنوز
برای کسب سهمیه در این تورنمنت  2فصل دیگر زمان دارد.
معیارهــای مذکور برای قاره آمریکای جنوبی نیز لحاظ خواهد شــد و
این در حالی اســت که تیم گرمیو برزیل و ریورپالته آرژانتین به عنوان
قهرمان های لیبرتادورس هم اکنون حضور خود را در رقابت های سال
 2021قطعی کرده اند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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برکنــاری «ا ...کــرم شــهگل» مربــی
کبودراهنگی از ریاســت هیأت کاراته این
شهرســتان با واکنش های مختلفی از سوی
قهرمانان ملی و بین المللی همراه شد.
محمد زنگنه رئیس هیأت کاراته همدان در
اقدامی «محمد برخوردار» را به عنوان رئیس
هیأت کاراته کبودراهنــگ منصوب کرد و
شهگل از این سمت برکنار شد.
این تصمیم در روزهای اخیر با واکنش های
مختلف از سوی قهرمانان ملی و بین المللی
در فضایی مجازی همراه شده است.
به گزارش ایرنا ذبیح ا ...پورشیب کاپیتان تیم
ملی کاراته ،مهدی سلطانی کاپیتان سابق تیم
ملی کاراته ،رضا قیطاسی از قویترین مردان
ایران ،ســجاد کرمی دبیر کمیته استعدادیابی
فدراسیون کاراته ،جمعی از قهرمانان و ملی
پوشان به همراه برخی مربیان کاراته از دیگر
اســتان ها نســبت به این جابجایی واکنش
نشان دادند.

درخشش بوکسور ایرانی
در لیگ حرفه ای آمریکا

کاپیتان سابق تیم ملی بوکس ایران در رقابت
هــای لیگ حرفه ای قاره آمریــکا برابر حریف
مکزیکی با اقتدار به پیروزی رسید.
به گزارش ایرنا« ،ســاالر غالمــی» که برای تیم
«تورنتو اونتوریو» بــه روی رینگ می رود روز
گذشته مقابل بوکســور مکزیکی قرار گرفت و
توانست حریف خود را در همان دقیقه نخست
مبارزه با ضربه چپ سنگین ،ناک اوت کند.
بوکســور  91کیلوگرم ایران سال گذشته پس از
حضور در رقابت های بین المللی بلغارســتان
توسط تیم کانادایی دعوت شد و پس از  18روز
حضور در اردو و پیروزی در چهار مسابقه به این
تیم کانادایی راه پیدا کرد.

آنان با انتشــار تصویری از شــهگل ،وی را
مربــی قهرمان پــرور خطاب قــرار داده و
حمایت قاطع خود را از او اعالم کردند.
بررسی ســوابق این مربی نشان می دهد که
شــهگل از مربیان مطرح کاراته کشــور به
شمار می رود و در چندسال اخیر براساس
مستندات منشاء موفقیت در کاراته شهرستان
کبودراهنگ بوده است.
یحیی (مهدی) شهگل فرزند وی نیز عضو
تیم های ملی پایه های کاراته کشور و دارنده
مدال های رنگارنگ ملی و بین المللی است.
عالوه بر او ،شــاگردان شهگل در شهرستان
کبودراهنگ بارها موفق به کسب نشان های
رنگارنگ بین المللی شده اند.
برخی ها مدعی شده اند که اختالف نظر او
و هیأت کاراته اســتان همدان باعث شد تا
به یکباره تصمیم به برکنار از ریاست هیأت
کاراته شهرستان کبودراهنگ گرفته شود.
این تصمیم ســبب جنجال رســانه ای در

فضای مجازی طی روزهای اخیر نیز شد.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان نیز با تاکید
بر مسولیت هیأت های ورزشی در قهرمان
پــروری و توســعه ورزش همگانی گفت:
باهرگونه حاشیه سازی برخورد می کنیم.
محســن جهانشــیر مالک ارزیابــی هیأت
های ورزشــی را موفقیت در کسب مدال و
بسترســازی برای جذب ورزشکاران و نیز
استعدادیابی عنوان کرد.
وی اضافه کرد :در این اتفاق ایجاد شده نیز
به طور قطع هر آنچه که به نفع جامعه کاراته
استان همدان باشد ،تصمیم گیری می شود.
کبودراهنگ یکی از قطب های اصلی کاراته
کشور اســت و در سال های اخیر موفق به
کسب مدال های رنگانگ ملی و بین المللی
شده است.
این شهرســتان هم اکنون در رده های سنی
مختلف کاراته دارای ملی پوشــان و مدال
آوران بین المللی است.

آگهي حصر وراثت

خانم اکرم ترکمنی دارای شماره شناســنامه  363به شرح دادخواست
کالســه 90/98ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان حجتاله ترکمنی به شماره شناسنامه
 20در تاریخ  98/2/5در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به:
-1افســر حیدری فرزند رمضان به شماره شناســنامه  6143متولد
 1339همســر متوفی -2اکبــر ترکمنی فرزند حجت اله به شــماره
ملــی  4052068599متولــد  1367فرزنــد متوفــی -3محمدرضا
ترکمنی فرزند حجت اله به شــماره ملی  4040284364متولد 1375
فرزنــد متوفی -4اقدس ترکمنــی فرزند حجت اله به شــماره ملی
 4040233077متولد  1353فرزند متوفــی -5فاطمه ترکمنی فرزند
حجت اله به شــماره ملی  4040343158متولــد  1377فرزند متوفی
-6نگیــن ترکمنی فرزنــد حجت اله به شــماره ملی 4040407504
متولد  1381فرزنــد متوفی -7اکــرم ترکمنی فرزنــد حجت اله به
شــماره ملی  4052059743متولد  1365فرزنــد متوفی -8حدیقه
محمدیاری به شــماره ملی  5328متولد  1324مادر متوفی اینک با
انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او
باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد.
( م الف )66

رئیس حوزه شماره  66شوراي حل اختالف اللجین

 2فوتسالیســت ناشــنوای همدانی
به اردوی انتخابی تیم ملی بزرگســاالن
دعوت شدند .به گزارش روابط عمومی
اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،علی
اکبر احمدوند و محمد رضا گلپایگانی
دو ملی پوش ناشنوای همدانیبه اردوی
انتخابــی تیم ملی بزرگســاالن دعوت
شــدند .این اردو از فردا به مدت چهار
روز در تهران برگزار می شود و تیم ملی
جهت شرکت در نهمین دوره بازی های
آسیایی ناشــنوایان ( هنگ کنگ) 2019
و مســابقات قهرمانی جهان فوتســال
ناشنوایان ســوئیس  2019آماده خواهد
شد.
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بهترین ها همیشه برنده
نمی شوند
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس
از تساوی مقابل ماشــین سازی اظهار
داشــت :در این بــازی موقعیت های
خطرناک زیادی داشــتیم اما متاسفانه از
آنها استفاده نکردیم؛ فوتبال همین است
و همیشه بهترین ها برنده نمی شوند.
«برانکو ایوانکوویچ» ســرمربی کروات
قرمزها در نشســت خبری پس از بازی
اظهار داشــت :همانطور کــه قبال هم
گفتــم تکلیف قهرمان لیــگ با آخرین
ســوت داور در آخرین بازی مشخص
خواهد شــد.به گزارش ایرنا ،وی ادامه
داد :بازی با پارس در انتظار ما اســت و
در آن بازی قهرمان مشــخص می شود
امــا در مورد این بــازی باید بگویم که
تسلط کافی داشــتیم؛ آنها یک ضربه به
ســمت دروازه داشتند که تبدیل به گل
شد؛ ما  19شوت به سمت دروازه زدیم
و  70درصد مالیکت توپ را در اختیار
داشتیم 11 ،موقعیت گل ایجاد کردیم اما
در نهایت فوتبال این اســت و همیشه
بهترین ها برنده نمی شوند .
برانکو در خصوص تساوی های پیاپی
پرســپولیس در نیم فصــل دوم تاکید
کرد :برنامه فشــرده و ســختی داشتیم؛
ذوب آهن ،ســپاهان ،ماشــین سازی و
تراکتورســازی البته نتایــج قابل قبولی
گرفتیم اما در مورد تساوی های متوالی
با نظر شما موافق هستم.
وی افزود :متاســفانه موقعیت های گل
زیادی به دســت می آوریم اما موفق به
گل زدن نمی شــویم و این مشــکل ما
است.

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326034001643مورخــه  1397/2/13هیأت
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد
ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای جواد فالح فرزند عباســعلی به
شــماره شناســنامه  297صادره از خنداب در ششدانگ یک باب مغازه به
مساحت  40مترمربع تحت پالک 175/10274واقع در همدان حومه بخش 2
خریداري معالواسطه از شهرداری همدان محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد
(.مالف )115
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/3/7 :

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان
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شب فوتبال ناپاک ایران رقم خورد
ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل تهران گفت :گل استقالل به تیم
صنعت نفت آبادان به عمد مردود اعالم شــد تا فوتبال ایران شاهد
فوتبال ناپاکی باشد.
به گزارش ایرنا فرهاد مجیدی اظهار داشــت :مــا باید بازی را می
بردیم ولی این اجازه به ما داده نشد تا از کورس قهرمانی دور بمانیم.
وی افزود :تمامی تصاویر نشان می داد گل استقالل صحیح است و
نمی دانیم داور چرا این گل را مردود اعالم کرد.
سرمربی استقالل تهران گفت :شک نداریم این گل صحیح استقالل
به عمد مردود اعالم شد تا در کورس باقی نمانیم.

مصوبه مجلس برای واگذاری سرخابیها
ایراداتی دارد
رئیس ســازمان خصوصی سازی گفت :ابهامات مصوبه مجلس
برای واگذاری دوباشگاه بایستی بر طرف شود.
به گزارش ایلنا ،میراشــرف پوری حســینی با ابراز خرســندی از
شفافیت مالی و حسابها در دو باشگاه استقالل و پرسپولیس گفت:
انصافا وضعیت مناســب دو باشــگاه در حال حاضر برای تعیین و
پرداخت بدهی های ناشــی از مالیات و طلبکاران حقیقی و حقوقی
نسبت به گذشــته قابل مقایسه نیست بدهی ها روشن شده و کامال
قابل محاسبه اســت ضمن اینکه بخش قابل توجهی از آن سه سال
گذشته پرداخت شده است.
وی ادامه داد :مصوبه مجلس برای واگذاری دو باشــگاه اســتقالل
و پرســپولیس دارای ایراداتی اســت و مسیر واگذاری دو باشگاه را
دچار مشکالت جدی خواهد کرد و امیدوارم در نشست هایی که با
همکاران مجلس داریم ،این مشکالت با دیدگاههای کارشناسی رفع
شود و مسیر واگذاری هموار شود
رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت :من امیدوارم مجلس برای
مصوبه خود جهت خصوصی شــدن دو باشگاه اصالحیه بدهد واال
مسیری خواهیم رفت که واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
را به شدت دچار مشکل می کند.

جهانبخش،باارزشترین بازیکن برایتون
لژیونر ایرانی برایتون ،ارزشمندترین بازیکن تیم فوتبال انگلیسی
در مصاف با سیتیزنها است.
به گزارش فارس،رقابتهای هفته پایانی (سی و هشتم) لیگ فوتبال
انگلیس امروز انجام میشوند.
در یکی از مسابقات ،برایتون پذیرای منچسترسیتی خواهد شد.
به مناسبت این بازی ،یک ســایت آلمانی به معرفی ،ارزشمندترین
بازیکنان دو تیم پرداخت.
این رســانه گزارش کرد ارزشمندترین بازیکن تیم برایتون ،علیرضا
جهانبخش ،ســتاره ایرانی است که در فصل جاری برای انگلیسیها
بازی کرد.
این رسانه ارزش فوروارد  25ساله را حدود  18میلیون یورو تخمین
زد.
بازیکن منچســتریها،
در حالیکه ارزشمندترین
منچســتریها،
ارزشمندترین
ملیپــوش
دیبروینــه،،
کویــن دیبروینــه
ملیپــوش بلژیکــی
ارزش وی در بازار
اســت که  150میلیون
زده شده است.
نقل و انتقاالت تخمین
از حضور تیم لیگ
بازیکن تکنیکی تا قبل
برتریفل به مدت  3سال
برای آلکمــار هلند
توپ زد

آگهي حصر وراثت

آقــای رضــا وحیدیفــر دارای شــماره شناســنامه  8060بــه شــرح دادخواســت کالســه
114/980169ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده
کــه شــادروان علــی تنهــا بــه شــماره شناســنامه  4572در تاریــخ  83/12/21در اقامتــگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت
بــه:
-1رضا وحیدیفر فرزند علی به شماره شناسنامه  8060پسر متوفی
-2عفت تنها فرزند علی به شماره شناسنامه  36دختر متوفی
-3فریبا تنها فرزند علی به شماره شناسنامه  8867دختر متوفی
-4رقیه تنها فرزند علی به شماره شناسنامه  8868دختر متوفی
-5زهرا تنها فرزند علی به شماره شناسنامه  8869دختر متوفی
-6عشــرت خانــم فرزیانــی فرزنــد فتح الــه بــه شــماره شناســنامه  5066همســر
متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت
آگهــي مي نمایــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد
او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي
صــادر خواهــد شــد.
(مالف )131
رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد
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باباطاهر

فناوري

سریع ترین قطار گلوله ای جهان
رونمایی شد

ســریع ترین قطار گلوله ای جهان با دماغه ای  72فوتی در ژاپن
رونمایی شــد .این قطار با ســرعت  224مایل برســاعت در مرحله
آزمایش است و تا  2030میالدی به طور عملیاتی حرکت می کند.
به گزارش مهر  ،ســریعترین قطار گلولــهای جهان در ژاپن رونمایی
شد .سرعت این قطار که  A l f a - Xنام گرفته ،به  224مایل بر ساعت
میرسد .همچنین قطار مذکور شــامل  10واگن است.به این ترتیب
فرایند آزمایش سه ساله این قطار آغاز شد .این درحالی است که کشور
سعی دارد شــبکه قطارهای گلولهای خود را گسترش دهد .این قطار
تا  2030میالدی عملیاتی میشود.از این قطار برای خدمت رسانی به
ساپورو مهمترین شهر در ایالت هوکایدو ژاپنی استفاده میشود.

جذب اورانیوم از آب دریا با کمک یک اسفنج
مصنوعی

شاید در آینده ،یک اســفنج مصنوعی بتواند به جذب اورانیوم از
آب دریا کمک کند.به گزارش ایســنا  ،شــاید یک اسفنج مخصوص
بتواند اورانیوم موجود در آب دریا را جذب و به تحول شیوه استخراج
اورانیوم کمک کند .از این اورانیوم اســتخراج شده میتوان به عنوان
ســوخت نیروگاههای انرژی هستهای اســتفاده کرد و یا آن را برای
پاکســازی ضایعات نیروگاهها به کار برد.اورانیم در طبیعت ،در مواد
معدنی یافت میشود که اغلب از فوران آتشفشانها به وجود میآیند.
این فلز در صخرهها ،خاک و حتی اعماق دریا و اقیانوسهای سراسر
جهان وجود دارد .میزان پراکندگی اورانیوم در طبیعت نسبت به طال،
نقره یا جیوه بسیار بیشتر است.

الگوریتمی که به ست کردن لباس
کمک میکند

شــرکت چینی "علی بابا" ،الگوریتمــی مبتنی بر هوش مصنوعی
طراحی کرده که میتواند با ارائه پیشنهاداتی ،به کاربران در ست کردن
لباس کمک کند.
به گــزارش ایســنا  ،شــرکت تجــارت الکترونیک چینــی "علی
بابا"(  ،)A l i b a b aیک الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه داده که
میتواند با همکاری در ست کردن لباس ،به خرید آنالین کمک کند.
کاربران هنگام جستجوی لباسهای مورد نظر خود ،میتوانند با کمک
این الگوریتم ،پیشــنهاداتی را به صورت شخصی در مورد ست کردن
لباس دریافت کنند .این الگوریتم در یک طرح آزمایشــی توانســت
پیشنهادات کارآمدی را به پنج میلیون کاربر ارائه دهد.

دستگاه جوجهکشی نیمهصنعتی هوشمند
ساخته شد

محققان مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان موفق
به طراحی و ساخت دستگاه جوجهکشی نیمهصنعتی هوشمند شدند.
به گزارش ایسنا ،دســتگاه جوجهکشی نیمهصنعتی هوشمند با هدف
کسب تجربه و تولید دانش فنی و در راستای بومیسازی و حضور در
بازار استان خوزستان ،در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء
بهبهان با موفقیت طراحی و ساخته شد.
در ســاخت این دســتگاه برای کنترل همزمــان دما و رطوبت و
افزایش بازدهی از کنترلکننده هوشمند استفاده شده و این کنترل
کننده باعث افزایش بازدهی دســتگاه نسبت به نمونههای موجود
در بازار میشود.

دسترسی محققان حوزه مغز به  ۵000نمونه
بیوبانک

مدیر بیوبانک آزمایشــگاه ملی نقشه برداری مغز با بیان اینکه در فاز
اول فعالیت این بانک بیش از  5000نمونه تصویر برداری مغز جمع آوری
شــده و این تصاویر در اختیار محققان برای اجرای پروژههای تحقیقاتی
قرار خواهد گرفت ،گفت :در فاز دوم اطالعات آزمایشــگاهی شــامل
آزمایشهای مختلف مربوط به بیماری و سالمت مغز انسان و اطالعات
آزمایشــگاهی نوروپانولوژی ذخیره سازی میشــود.منصور فاتحی در
گفتگو با ایسنا ،بی و بانکها را مجموعههای سازمان یافته از نمونههای
زیستی دانست و گفت :بی و بانکها برای ذخیره سازی نمونههای زیستی
و دادههای قابل استخراج از آنها ،راه اندازی میشوند تا پژوهشگران بتوانند
آنها را بازیابی کنند و به طور مکرر برای پژوهشهای خود استفاده کنند.

گزارش
گردشگري

کارنامهمرمتدرسالیکهگذشت

 179بنای تاریخی در همدان در سال 97
مرمت شد

معاون میراثفرهنگــی ادارهکل میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشــگری همدان از مرمت  179بنای تاریخی این اســتان در سال
 97خبر داد.
احمــد ترابی معاون میراث فرهنگی همدان بــا اعالم این خبر افزود:
«ایــن تعداد بنا با اعتباری بالغ بر  250میلیارد ریال در اســتان همدان
مرمت شده است ».او با بیان این که همدان دارای آثار فرهنگی تاریخی
ارزشــمندی است تصریح کرد« :مرمت و حفظ و نگهداری آثار و ابنیه
تاریخی استانی مانند همدان که به پایتخت تاریخ و تمدن ایران شهرت
دارد می تواند به جذب هرچه بیشتر گردشگری کمک کند».
به گزارش میراث آریا ،او از پاسداشت ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی
بــه عنوان یکی از اولویت های جدی اداره کل میراث فرهنگی همدان
نام برد و افزود« :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
همــدان تمام تالش خود را برای صیانت هرچه بهتر از آثار تاریخی و
مرمت ابنیه های فرهنگی تاریخی به کار بسته است».
ترابی خاطر نشــان کرد« :میدان امام ،بــازار تاریخی ،آرامگاه بوعلی،
آرامگاه باباطاهر و  ...از مهمترین آثاری هســتند که در ســال گذشته
مرمت شده اند».

برگزاری نمایشگاه عکس رزمندگان همدان
در سالروز آزادسازی خرمشهر

مدیر اســناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشــور گفت :نمایشگاه
عکس رزمندگان همدان همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار
می شود.
علیرضا تکلو اظهار داشــت :همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی
خرمشهر ،اسناد و تصاویر به دست آمده از حضور رزمندگان همدانی
به ویژه نیروهای لشــکر  32انصار الحســین (ع) اســتان همدان ،در
عملیات مرتبط با آزادســازی خرمشهر در معرض دید عالقمندان قرار
خواهد گرفت.
مدیــر اســناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشــور در گفتگو با مهر
افزود :در ســالهای اخیر و با همــکاری هنرمندان عکاس همدانی
سالهای دفاع مقدس و رزمندگان استان ،عکسها ،اسناد و تصاویر
منحصــر به فــردی از حضور رزمنــدگان همدانــی در محورهای
مختلف عملیاتی از جمله در عملیات منتهی به آزادســازی خرمشهر
به دست آمده است.
وی اظهار داشــت :این عکسها همزمان با ســوم خرداد ماه در قالب
نمایشگاه عمومی در معرض دید عالقمندان قرار خواهد گرفت.
تکلــو افــزود :این عکسهــا و اســناد در قالب فرمهــای گرافیکی
نمایشــگاهی طراحی و در اختیار همــه ادارات و مجموعههای علمی
و آموزشــی قرار داده خواهد شد تا فراخور امکانات موجود در قالب
نمایشگاههای حقیقی و مجازی مورد استفاده قرار گیرد.

سینـما
■ قدس . ................................تگزاس -چهارانگشت
■ قدس .........................2غالمرضا تختی-پيشونی
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یاری جای خود را به درویشی داد

فرهنگ

مدیریت علیصدر تغییر کرد
روز گذشــته مجیــد درویشــی بــه عنــوان
سرپرســت مدیــر عاملــی شــرکت ســیاحتی
علیصــدر انتخــاب و بــا حضــور شــهردار و جمعی
از همــکاران شــهرداری و رســانه هــا بــرای تکیــه
زدن بــر مســئولیت جدیــد راهی شــرکت ســیاحتی
علیصــدر شــد.
وی کــه پیــش از ایــن ســابقه مدیریــت منطقــه
 4شــهرداری همــدان و معــاون خدمــات شــهری
و امــور مالــی شــهرداری را در کارنامــه کاری
خــود دارد حــاال میــرود تــا در حــوزه گردشــگری
همــدان نیــز ایفــای مســئولیت کنــد.
پیــش از ایــن حمیدرضــا یــاری مدیرعامــل
شــرکت ســیاحتی علیصــدر بــود  5 .اســفند 1392
وی در حالــی مدیــر عامــل شــرکت ســیاحتی
علیصــدر شــد کــه آن روز ایــن شــرکت ســیاحتی
 22ســال از تاریــخ تأســیس خــود را پشــت ســر
گذاشــته بــود .تــا آن زمــان ایــن شــرکت 15
مدیرعامــل را بــه خــود دیــده بــود کــه یــاری از راه
رســید و عنــوان شــانزدهمین مدیرعامــل شــرکت
ســیاحتی علیصــدر را بــه خــود اختصــاص داد
مــردی کــه آن روز جــای حســن اســالمیان بــا 66
مــاه ســابقه مدیریــت نشســت.
حمیدرضــا یــاری ســالها ســابقه پســتهای
مختلــف از جملــه مدیــرکل تعــاون اســتان و
مدیریــت در نمایشــگاه بینالمللــی همــدان را در
کارنامــه خــود داشــت.یاری چنــد صباحــی مدیــر
کل تعــاون اســتان بــود و پــس از ادغــام اداره کار و
تعــاون وی قائــم مقــام اداره کل تعــاون کار و رفــاه
اجتماعــی شــد.
وی کــه تــا پیش از آن کارشــناس دفتــر برنامهریزی
اقتصــادی اســتانداری و بــا انتخاب اســتاندار و نظر
مســاعد هیــأت مدیــره شــرکت ســیاحتی علیصــدر
بــه عنــوان مدیــر عالــم از اســفند مــاه  1392تــا
امــروز در ایــن جایــگاه قبــول مســئولیت کــرد.
شــرکت ســیاحتی علیصــدر در ســال 1370
تأســیس گردیــد و هــدف ان توســعه و ایجــاد
بســترهای مناســب بــرای ارائــه خدمــات مطلــوب
در راســتای جــذب گردشــگران داخلــی و خارجی
بــا همــکاری ســازمان ایرانگــردی و جهانگــردی،
ســازمان همیــاری شــهرداریهای اســتان همــدان
و شــهرداری همــدان ایجــاد شــد.
در ســال  1380الحــاق مجتمــع تفریحی توریســتی
عباسآبــاد بــه شــرکت ســیاحتی علیصــدر عاملــی
شــد کــه توســعه در ایــن شــرکت شــتاب گیــرد

علیصدر برای
همدان پولساز
است

مدیرعامــل ســابق شــرکت ســیاحتی علیصــدر
بــا بیــان اینکــه علیصــدر بــرای همــدان پولســاز
اســت گفــت :هــر جــا همــدان کــم آورده
علیصــدر بــه کمــک آن آمــده اســت.
حمیدرضــا یــاری بعــد از ظهــر دیــروز در آییــن
تودیــع و معارفــه مدیرعامــل شــرکت ســیاحتی
علیصــدر ضمــن ارائه گزارشــی از اقدامــات انجام
شــده در شــرکت علیصــدر اظهــار کــرد :ســاخت
ویالهــای عباسآبــاد و برقــراری پروازهــای
همــدان ـ مشــهد و همــدان ـ کیــش از دیگــر
اقدامــات بــود.
وی بــه خریــد ســاختمان اداری شــرکت علیصدر
اشــاره کــرد و گفــت :ایــن ســاختمان  17ســال
بــود دســت ورثــه بــود کــه در نهایــت خریــداری
شــد.

و بــا نگرشــی عمیــق بــه امــر گردشــگری زمینــه
تحــوالت مثبــت در ایــن حــوزه را رقــم زنــد.
در راســتای اقدامــات بیشــتر تأســیس شــرکت
خدمــات مســافرتی جهانگــردی علیصــدر هــم
رقــم خــورد .و ایــن دفتــر خدمــات مســافرتی زیــر
مجموعــه جدیــد شــرکت ســیاحتی علیصدر شــد.
در زمــان مدیرعاملــی وی در شــرکت ســیاحتی
علیصــدر ایــن شــرکت بــه عضویــت ســازمان
توریســم جهانــي درآمــد و امــکان میزبانــی
ایــران پــس از  40ســال از اجــالس جهانــی
گردشــگری را فراهــم کــرد همچنیــن بارهــا
همــدان بــا رایزنــی هــای علیصــدر روی آنتــن
ملــی بــا برنامــه هــای خندوانــه  ،دورهمــی و
شــب فیــروزه ای رفــت در ســالهای اخیــر
شــعار ســفر بــه علیصــدر جملــه ای آشــنا بــر
بیلبوردهــای پایتخــت شــد کــه توانســت همــدان
را مقصــد گردشــگری تهرانــی هــا کنــد .
در زیــر جالــب اســت اگــر نگاهــی بــه پرونــده
کاری مدیــران عامــل شــرکت ســیاحتی علیصــدر
داشــته باشــید حــال بایــد دیــد مدیرعامــل تــازه
نفــس بــرای تحــول ایــن پیشــانی گردشــگری در
اســتان چــه برنامــه هایــی را در دســت خواهــد
داشــت .
مدیرعامــل ســابق شــرکت ســیاحتی علیصــدر بــه
پروانــه بهرهبــرداری از اماکــن نیــز اشــاره کــرد
و افــزود :بــا بهرهبــرداری از اماکــن مالیــات
پرداختــی شــرکت علیصــدر  50درصــد تخفیــف
را شــامل شــد.
وی ســاخت ســه رســتوران ،یــک بازارچــه،
ایجــاد پارکینــگ بــا ظرفیــت  2هــزار خــودرو،
حــل مشــکل آب روســتای علیصــدر ،آســفالت
خیابانهــا و کوچههــای روســتای علیصــدر را
از دیگــر اقدامــات شــرکت علیصــدر عنــوان کرد.
یــاری یــادآور شــد :خریــد  20درصــد از ســهام
تلهکابیــن گنجنامــه از دیگــر اقدامــات بــود
کــه اکنــون شــرکت علیصــدر  40درصــد ســهام
تلهکابیــن را دارد.
وی آخریــن اقــدام شــرکت علیصــدر را برگــزاری
اجــالس جهانــی گردشــگری دانســت و بیــان
کــرد :ایــن مراســم بــه خوبــی و بــا افتخــار
برگــزار شــد و در اجــالس چهــل و یکــم نیــز
گواهینامــه مشــاور ســازمان جهانــی را دریافــت
خواهــد کــرد کــه تاکنــون ســازمان جهانــی
گردشــگری هنــوز هیــچ مشــاوری خــارج از
ســازمان نــدارد کــه علیصــدر موفــق بــه اخــذ این

«آخرین ماهی» به اسپانیا می رود

مدیرعامالن شرکت سیاحتی علیصدر
مدت مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ مدیریت

1

امیرجالل فراهانی

از مرداد  70تا تیرماه 71

 11ماه

2

عراقچیان

از تیرماه  71تا خرداد 72

 12ماه

3

رسول اکبری

از خرداد  72تا دی ماه 76

 63ماه

4

حسن نعمت

دی ماه  76تا بهمن 77

 13ماه

5

امیررضا یوسفیان

بهمن  77تا تیر ماه 78

 4ماه

6

اسدا ...بیات

تیر ماه  78تا بهمن 80

 31ماه

7

گودرز کریمی

بهمن  80تا دی ماه 81

 20ماه

8

ابراهیم امیریانی

دی ماه  81تا مرداد 82

 6ماه

9

ناصر محمودی فر

مرداد ماه  82تا مرداد 83

 12ماه

10

محمدرحیم سلیمانی (سرپرست)

مرداد  83تا آبان 83

 3ماه

11

حمیدرضا مومنی

آبان  83تا خرداد 85

19ماه

12

علیرضا عبدلی

از خرداد  85تا مرداد 86

 13ماه

13

حسن جوادیان چی

از مرداد ماه  86تا شهریور 87

 13ماه

14

حسن اسالمیان

از شهریور 87تا اسفند 92

 66ماه

15

حمیدرضا یاری

از اسفند  92تا اردیبهشت 98

 63ماه

گواهینامــه شــده اســت.
مدیرعامــل ســابق شــرکت ســیاحتی علیصــدر
بــا اشــاره بــه حاشــیههای زیــادی کــه بــرای
علیصــدر درســت شــد گفــت :انتظــارات زیــادی
از علیصــدر دارنــد و بــا ایــن انتظــارات ایــن
مجموعــه را اذیــت میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه توصیــه میکنــم علیصــدر را
از ســاختار خــارج نکنیــد افــزود :علیصــدر بــرای
همــدان پولســاز اســت و هــر جــا همــدان کــم
آورده علیصــدر بــه کمــک آن آمــده اســت.
شــهردار همــدان نیــز بــا بیــان اینکــه علیصــدر
یــک شــرکت بــزرگ در کشــور اســت و حــق
ایــن اســت کــه بینالمللــی باشــد گفــت :در دنیــا
اثــری مثــل ابــن ســینا و علیصــدر نداریــم و غــار
علیصــدر در جهــان بینظیــر اســت.
عبــاس صوفــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کســانی
کــه در ایــن شــرکت کار میکننــد بایــد فکــری
بینالمللــی داشــته باشــند گفــت :اعتقــاد
داریــم همــدان در حــوزه گردشــگری ظرفیــت
زیــادی دارد امــا اینکــه چقــدر توانســتیم ایــن
مهــم را محقــق کنیــم میطلبــد اســتوارتر گام
برداریــم.

وی اضافــه کــرد :ســال گذشــته بــا حمایــت
مدیریــت اســتان اتفــاق خوبــی افتــاد کــه
توانســتیم محــل برگــزاری و نشســت ســازمان
جهانــی گردشــگری در همــدان باشــیم کــه اتفــاق
بزرگــی بــرای اســتان و کشــورمان بــود پــس باید
از ایــن ظرفیتهــا بیشــتر اســتفاده کنیــم.
شــهردار همــدان تصریــح کــرد :همــواره از مــا
بــرای توســعه گردشــگری از مــا مطالبهگــری
میکننــد بنابرایــن بایــد همــه دســت بــه دســت
هــم دهیــم تــا ایــن مهــم تحقــق یابــد که اشــتغال
نیــز توســعه یابــد.
وی بــه اهمیــت بــاالی شــرکت ســیاحتی
علیصــدر اشــاره کــرد و گفــت :فــرد باتجربــهای
بــرای مدیریــت جدیــد علیصــدر انتخاب شــده و
مطمئــن هســتم ادامــه راه مجموعــه هیــات مدیــره
ســابق را در توســعه شــرکت طــی خواهــد کــرد.
صوفــی بــا بیــان اینکــه ســاالنه  2میلیــون نفــر
مســافر داخلــی و  14تــا  15هــزار نفــر گردشــگر
خارجــی در همــدان داریــم گفــت :ایــن میــزان
مســافر بــرای همــدان کــم اســت زیــرا ســهم
علیصــدر نیــز  700تــا  800هــزار نفــر اســت کــه
کــم اســت و بایــد بیشــتر شــود

مســئول واحد هنرهای تصویــری حوزه هنری
همدان گفت :انیمیشن «آخرین ماهی» برای شرکت
در جشنواره فیلم های محیط زیستی به کشور اسپانیا
دعوت شد.
داوود عبدالمالکــی در گفــت و گو بــا ایرنا اظهار
داشــت :دوازدهمین دوره جشنواره فیلمهای محیط
زیستی «اکوزین» از  13تا  29اردیبهشت  98در شهر
زاراگوزا برگزار می شود.
وی اضافه کرد« :آخرین ماهی» یک انیمیشــن هفت
دقیقــه ای با موضوع محیط زیســت و از تولیدات
حوزه هنری همدان اســت که در اسپانیا به نمایش
درمی آید.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری همدان
گفت :این انیمیشــن توسط محمود صائمین ساخته
شده و پیش از این در جشنواره بینالمللی «آتن انیم
فست» در کشور یونان به نمایش درآمد.
وی افزود :این فیلم به چالش های زیســت محیطی
پرداخته و داســتان ماهیگیری را روایت می کند که
هربار در هنگام صید ،دریاچه ناپدید شــده و تبدیل
به کویر می شود.
عبدالمالکی خاطرنشان کرد :صائمین از انیماتورهای
برجسته کشور است که با هنرمندی توانسته صحنه
های به گل نشســتن قایق و تقالی ماهی گیر برای
نجات ماهــی را به نمایــش درآورد و این پیام که
«هرچقدر از محیط زیست کاسته و به آن ضربه بزنیم
بازتابش به خود ما برمی گردد و در اصل خودمان را
تخریب کرده ایم» را رسا و شیوا به بیننده می رساند.
در دوازدهمین دوره جشنواره «اکوزین» هشتاد فیلم
از سراسر جهان شرکت کرده اند.

اکران سه فیلم کوتاه
در دانشگاه بوعلی سینا
کارگردان همدانی ،از اکران ســه فیلم کوتاه در
دانشگاه بوعلی سینا خبر داد.
یزدان موســی خانی در گفتگو با ایســنا ،منطقه
همدان ،بیان کرد :این ســه فیلم ،با هم متفاوت
بــوده و هیچ ارتباط موضوعی بــا هم ندارند و
هدف از اکــران آنها جذب قشــرهای مختلف
مردم به فیلم کوتاه است.
وی با بیــان اینکه ،کارگردانی فیلــم "اینجا توالت
فرنگی ندارد" ،را خود به عهده داشته ،ادامه داد :این
فیلــم تجربی بوده و برخالف آثار دیگر که به محتوا
تأکیــد دارند ،به فرم فیلــم پرداخته و دیالوگ ها به
صورت مستقیم به مخاطب بیان نمیشود و هر کس
برداشت خود را از آن دارد .
وی با اشاره به اینکه دو فیلم دیگر به نام های"زیر "
و" آدمیزاد" است ،افزود :فیلم " زیر " به کارگردانی
علیرضا مســعود و با بازی هنرمندانی چون ،مهرداد
کاووسی حسینی و حامد محمودی ،قالبی داستانی
دارد و مدت زمان آن  20دقیقه است.
وی با اشــاره به فیلم آدمیزاد ،توضیح داد :این فیلم
 100ثانیهای به کارگردانی مهدی گلناری ساخته شده
و موضوع آن ضد جنگ اســت که دختر بچهای آن
را روایت میکند.
موسی خانی در خصوص موضوع فیلم" زیر" ،گفت:
در این فیلم چند پسر به پیک نیک رفته که اتفاقاتی
برای آنان رخ میدهد از جمله آنکه متوجه تجاوز به
دختر بچهای میشوند.
این کارگردان همدانی ،یادآور شــد :هر ســه فیلم
در امروز دوشــنبه  23اردیبهشــت ،از ســاعت 17
در دانشــکده علوم پایه داشــنگاه بوعلی سینا اکران
خواهند شد.
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