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توجه به حوزه رسانه
 شاخصی مهم در ارزیابی 
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بــا ارائه گزارش مدیــرکل روابط عمومی 
استانداری از عملکرد دستگاه های اجرایی 
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توجه به حوزه رسانه
 شاخصی مهم در ارزیابی مدیران   

 در جلسه شورای اطالع رسانی که همزمان با هفته خبرنگار برگزار 
شــد و با ارائه گزارش مدیرکل روابط عمومی استانداری از عملکرد 
دستگاه های اجرایی در حوزه رسانه همراه بود، معاون سیاسی و امنیتی 
استان با تاکید بر اهمیت تعامل با رسانه ها از مدیران اجرایی خواست 

تا نهایت همکاری را با اصحاب رسانه داشته باشند. 
تاکید مدیران ارشد استان بر اســتفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ها 
و تعامل ســازنده دستگاه های اجرایی با رسانه ها و مطبوعات تازگی 
ندارد و نکات مطرح شده توسط آزادبخت نیز بخشی از همین موارد 

است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.
طرح چنین  موضوع  مهمی در شــورای اطالع رسانی اما حکایت از 
آن دارد که هم مســئوالن ارشد استان در زمینه نوع همکاری و تعامل 
دستگاه ها با رسانه ها و بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه ای استان 
همچنان دغدغه دارند و هم حرکت های واقدامات صورت گرفته در 
این خصوص ناکافی بوده و ما نیازمند برداشتن گام های محکمی در 

این مسیر هستیم. 
از طرفی با توجه به اجرایی شــدن سند اطالع رسانی استان و ارزیابی 
هایی که از طرف استانداری در این زمینه صورت می گیرد، می توان 
انتظار داشــت که در راســتای تحقق اهداف اســتان در حوزه رسانه  
حرکت های موثرترین شکل بگیرد؛ به گونه ای که روز به روز فاصله 
وضع موجود با وضع مطلوب تری که در ســند اطالع رسانی ترسیم 

گردیده است، کوتاه تر شود.
این امر در صورتی به منصه ظهور و بروز خواهد رســید که  باور به 
رســانه در بین مدیران تقویت شودر و به دنبال آن تالش های جدی 
تری در جهت استفاده از رسانه ها که بخشی جدایی ناپذیر از توسعه 
هستند، صورت گیرد.  البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که 
نظارت ها و ارزیابی ها چه در خصوص مدیران و از طرف استانداری 
و چه مواردی که براســاس سند اطالع رسانی دنبال می شود و روابط 
عمومی ها را شــامل می شــود، باید دقیق، علمی و مطابق با شرایط 
موجود باشد تا میزان موفقیت یک دستگاه مشخص و عملکرد مدیران 
در حوزه رسانه به شکل دقیق تری مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.  
اگر به نقش رســانه در توسعه باور داریم و می خواهیم اهداف مورد 
نظر در این زمینه محقق شود، باید این مهم در ارزیابی ها و نظارت ها 
نیز به معنای واقعی لحاظ شــود تا  روند پیشرفت و توسعه در استان  

با نقش آفرینی بیش از پیش رسانه ها سرعت و شتاب داشته باشد.

1- وزیر صنعت به اســتان ســفر می کند. گویا این ســفر در حال 
برنامه ریزی اســت. گفتنی اســت پیش بینی می شــود نمایندگان 
اســتان در این سفر مانورهای تبلیغاتی بسیار داشته باشند و احتماال 
وزیر در همه شهرســتان های اســتان برای به دســت آوردن دل 

نمایندگان حاضر شود.
2- ظریف احتمال کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 
را رد کرده است. گویا وی گفته در 1400 در منزل یا دانشگاه خواهد 
بود. گفتنی است تخریب برخی از وزرا از جمله وزیر امور خارجه و 
وزیر ارتباطات به دلیــل احتمال داوطلبی در انتخابات 1400 ارزیابی 

می شود.
3- حکــم صدور گواهینامه برای زنان بــا مخالفان و موافقانی روبرو 
شده اســت. گویا این حکم به مرحله تجدید نظر رفته است. گفتنی 
اســت دادگاهی در دیوان عدالت اداری در بررسی شکایتی حکم به 
صدور گواهینامه موتورســواری برای یک خانم از سوی پلیس راهور 

داده است.

معاون محیط زیست همدان:
دومین شهرک چینی و سفال استان

 راه اندازی می شود
 معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان همدان 
از راه اندازی دومین شــهرک چینی و ســفال استان همدان با عنوان 

شهرک صنعتی اللجین 2 خبر داد.
به گــزارش مهر، رضا عبدالهی در جلســه ارزیابی اثرات زیســت 
محیطی در همدان از راه اندازی دومین شهرک چینی و سفال استان 

همدان با عنوان شهرک صنعتی اللجین 2 خبر داد.
افزود: این شــهرک  در نزدیکی شــهرک صنعتی فعلی اللجین و بر 

اساس تقاضا و نیاز منطقه احداث خواهد شد.
معاون محیط زیســت انســانی حفاظت محیط زیست استان همدان 
صدور مجوزهای الزم برای احداث این شــهرک را منوط به رعایت 
مالحظات قانونی دانســت و بیان کرد: این طرح مشــمول گزارش 
ارزیابی اثرات زیســت محیطی اســت و باید دستور العمل ارزیابی 

در آن رعایت شود.
وی بیان کرد: در صورت اصالح مواردی از جمله مدیریت پســماند 
و پساب شــهرک صنعتی اللجین 2 و انجام مطالعات ارزیابی اثرات 

محیط زیستی مجوزهای الزم صادر خواهد شد.
وی با بیــان اینکه طرح در مرحله مکان یابی و امکان ســنجی زیر 
نظر مشاور است، افزود: مالحظات قانونی، ضوابط الزم و تمهیدات 
زیست محیطی در خصوص ایجاد شهرک صنعتی اللجین 2 در طرح 

لحاظ خواهد شد.

افزایش برخورد با تخلفات ساختمانی 

 سرپرســت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همــدان اظهار داشــت: در چهار ماهه ابتدای ســال ۹۷ ضبط لوازم 
غیربرقــی 1۷1۹ مورد بود که این تعداد در چهارماهه ابتدای ســال 
۹8 با رشــد 51 درصدی به بیش از 2582 مورد رســید ضمن اینکه 
تعداد 2۶۹ مــورد ضبط لوازم برقی در چهارماهه ابتدای ســال ۹۷ 
انجام شــده بود که این مورد نیز با رشد 11۷ درصدی به تعداد 584 

رسیده است . 
حســین مردانی در ادامــه به ضبط 201 مورد جمــع آوری مصالح 
غیرمجاز ســاختمانی در چها ماهه ابتدای ســال ۹۷ اشاره و تصریح 
نمود این تعداد با رشــد 451 درصدی به 110۹ مورد افزایش و نیز 
142۹ مورد صدور اخطاریه ساخت و ساز غیرقانونی در چهارماهه 
ابتدای سال ۹۷ با افزایش 8 درصدی به 1544 مورد در مدت مشابه 

سال گذشته رسید.
وی با تاکید بر ادامه تشــدید برخوردها با ساخت و سازهای 
غیر قانونی و با توجه به حساســیت کنترل ســاخت و سازها 
در باغــات و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشــاورزی 
، به افزایش گشــت های خودرویی کنترل ســاختمان گفت: 
۹8 با هدف کنترل دقیق و منظم تر و تحت پوشش  در ســال 
قــراردادن کلیــه مناطق مســتعد تخلف ســاختمانی اقدام به 
اراضی کشاورزی  باغات" واقع در  "کنترل  تفکیک گشــتهای 
از گشــتهای"داخل شــهر" بصورت شبانه روزی و  و حریم 
بــدون تعطیلــی در کلیه مناطــق چهارگانه و حریــم قانونی 

است. شده  شهر 
وی در پایان با دعوت از تمامی  شهروندان بر رعایت نظم و انضباط 
شــهری و پایبندی به قوانین شهرداری خواســتار آن شد هر گونه 
عملیات و مزاحمت های ساختمانی را از طریق سامانه ارتباط مردمی 

شهرداری و با شماره گیری تلفن 13۷ به این مرکز گزارش نمایند.

همدان باز هم گرم می شود

 کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناسی اســتان همدان از افزایش 
دمای هوا در چند روز آینده خبر داد.

محمدحسن باقری شکیب در گفت وگو با ایسنا، افزود: طی سه روز 
آینده وزش باد شــدید در مناطق شرقی استان همدان پیش بینی می 

شود.
وی با اشــاره به کاهش محسوس دمای هوای همدان طی چند روز 
گذشــته گفت: از امروز افزایش 2 تا 3 درجه ای در هوای اســتان 

احساس می شود.

در ۱۹ سال
شاخص اهدای عضو در ایران ۶۰ برابر شد

 رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: شــاخص اهدای عضو )pmp( در ایران طی 1۹ سال گذشته ۶0 برابر 

افزایش داشته است.
مهدی شادنوش در نشست پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان بیان کرد: 
این آمار در برخی از کشورها از جمله چین در 10 سال اخیر 1۷۷ برابر رشد داشته است.

وی خاطرنشــان کرد: ســاالنه 2 هزار و 500 تا چهار هزار تن از افراد در سوانح رانندگی 

دچار مرگ مغزی می شوند که این افراد امکان اهدای عضو پیدا می کنند با این حال سال 
گذشــته که بیشترین آمار اهدای عضو را داشتیم تنها یک هزار مورد پیوند عضو صورت 
گرفت. رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت تشکیل شورای 
پیوند در هر اســتان را از جمله راهکارهای تقویت رویکردهای اجتماعی در پیوند اعضا 
برشــمرد و اظهار داشت: استفاده از نیروهای آموزش دیده و با انگیزه، اجرای دقیق طرح 

پایش و استفاده فراگیر از سامانه ملی رجیستری نیز از دیگر راهکارها به شمار می روند.
شادنوش اضافه کرد: ایران رتبه 2۶ جهان در اهدای عضو و رتبه 3۷ اهدای عضو فرد مرگ 
مغزی را دارد همچنین با وجود اینکه شاخص pmp  مطلوب کشورمان 40 است اما در 

سال های ۹۶ و ۹۷ این عدد بین 11 تا 11 و نیم بود.

وی بیان کرد: تاکنون در بیش از 33 مرکز کشور حدود 53 هزار پیوند »کلیه« و بیش از ۶ 
هزار پیوند کبد صورت گرفته  و مرکز پیوند شیراز با ۷00 پیوند، رتبه یک جهان را در این 

پیوند به خود اختصاص داده  است.  
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت افزود: هر فرد می تواند 

تا هشت عضو و 53 بافت و نسوج از بدن خود را اهدا کند.
شادنوش اظهار داشت: همدان با جمعیت یک میلیون و ۷00 هزار نفری خود باید ساالنه 
45 پیوند عضو داشــته باشد اما از ســال 81 تاکنون ۷8 مورد اهدای عضو صورت گرفته 
در حالیکه با درنظر گرفتن افراد واجد شــرایط اهدا، این آمار می توانســت تاکنون ۷20 

مورد باشد.

سومین جشنواره 
دین و رسانه 
به پایان رسید

 مجید بیات - خبرنگار همدان پیام: سومین 
جشــنواره دین و رسانه در بخش های مختلف 
اعم از مقاله ،گــزارش تحلیلی،گفتگو تحلیلی 
،عکس، فیلم کوتاه داســتانی، مستند و کلیپ 

برگزار شد.
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان همدان در آیین 
اختتامیه این جشنواره گفت: حضور در جشنواره 
دین و رســانه یک نقطه آغاز در حوزه رسانه و 
بهره گیری از ظرفیت های رســانه ای در تبیین 
دین اســت.حجت السالم محمد هادی نظیری 
با اشــاره به اینکه امروزه شــاهد فضای رسانه 
ای متفاوتی هستیم خاطر نشان کرد:این حوزه 
به عنوان ابزاری کارآمد در تبیین اندیشــه های 
دینی و راهبرد های کالن انقالب مورد استفاده 
قرار میگیرد .وی ادامه داد: مسیری که حضرت 
امام خمینی )ره( برا کشــور ترسیم کرد انقالب 
اسالمی جدید است که با همکاری احاد جامعه 

به نتیجه خواهد رسید.
نظیری با تبریک هفته خبرنگار و گرامیداشــت  
مقام واالی شــهید صارمی افزود: رسانه ها به 
عنــوان یک ابزار کارمــد در جهت دهی افکار 
جامعه و  تفکیک اخبار درســت و غلط نقش 
بســزایی دارند.وی در ادامه تشــکیل تیم های 

رسانه ای در تمامی فضاهای جامعه را تاثیر گذار 
دانست و اظهار کرد:آموزش اصول حرفه ی و 
سواد رسانه در مرحله بعد باعث میشود جوانان 
بــا این تجربیات به درجات عالی علم رســانه 
دست پیدا کنند.مدیر کل تبلیغات اسالمی استان 
همدان با بیان اینکه توجه مناسب به معارف و 
مفاهیم واقعی در حیطه رسانه دارای خال های 
بسیاری است اضافه کرد: برای رفع و جبران این 
نقیصه آشنایی و تسلط به این اطالعات می تواند 

به باال بردن سطح کیفی تولیدات کمک کند.
نظیری  با اشاره اینکه رسانه ها  به نقش پیشگام 
بودن و شناســایی کننده بودن را  دارند  و هم 
جنبه تجمیع و معرفی بــه اجتماع را ،ادامه داد: 
ســطحی پرداختن رســانه ها به مسائل باعث 
میشود مســئوالن و تصمیم گیران تصمیمات 
کالن اشتباهی بگیرند که این موضوع باید مورد 

توجه جامعه رسانه ای  باشد..
وی با اشــاره بــه ورود بــه گام دوم انقالب و 
دستاود های بی شمار آن در عرصه ای مختلف 
خاطر نشان کرد: متاســفانه انتقال این موارد به 
صورت ایده آل انجام نشــده و شخصیت های 
تاثیر گذار هم معرفی نشــده اند که این وظیفه 
خطیر به عهده رســانه ها است و الزمه ایجاد و 
انتقال این دستاورد ها ایجاد یک نهضت عمومی 
روایت گری انقالب اســت.و در ادامه در آینده 
باید یک رسانه تمدن ساز ایجاد کنیم که نقش 

اجزا مختلف جامعه رو به درستی تبیین کند.
شمشاد فعال رسانه ای و خبرنگار جبهه مقاومت 

نیز در این مراسم ســواد رسانه ای،تهدید ها و 
فرصت ها و شاخص های یک هنرمند انقالبی 
را ســه رکن مبحث رسانه دانســت و افزود: 
نداشتن سواد رسانه ای در انتفال معارف اسالم و 
آرمان های انقالب ،علت اصلی شکست انتقال 
این موضوعات است.وی افزود: سواد رسانه ای 
یک درک مبتنی بر مهارت اســت که به ما می 
اموزد اطالعات درست یا نادرست را تشخیص 
بدهیم  و فصاهای مغفول را شناســایی کنیم و 
بر همین اســاس افراد در جامعه با توجه به این 
موارد و شناخت از رسانه های مختلف تصمیم 

میگیرند از کدام بهره ببرند.
مدیر  روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان نیز  افزود: سومین دوره جشنواره استانی 
دین و رســانه در بخش هــای، مقاله، گزارش 
تحلیلی، گفت و گو تحلیلی، عکس، فیلم کوتاه 

داستانی، مستند و کلیپ برگزار شد.
صیادی با اشــاره به اینکه ۶0۷ اثر به دبیرخانه 
این دور از جشنواره ارسال شد گفت: در بخش 

مطالب 234 اثر، در بخش فیلم کوتاه و مســتند 
31 اثر و در بخش عکس 342 اثر به جشــنواره 
ارسال شــد که در پایان  از نفرات اول تا سوم 
هــر بخش تندیس به همراه جایزه نقدی تقدیر 

به عمل آمد.  
وی با بیان اینکه عالوه بر تقدیر از ۹ اثر برگزیده 
از رسانه فعال در این حوزه نیز تقدیر شد اضافه 
کرد: هدف از برگزاری این جشــنواره، جریان 
سازی در محتوا اخبار توسط رسانه های مختلف 
در بخش های فرهنگی، اجتماعی و قرآنی است.
مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان با اشاره به اینکه آثار این دور از جشنواره 

توسط ۹ داور مجرب ارزیابی شد گفت:
 محــور هــا و موضوعــات ســومین دوره 
جشــنواره دین و رسانه با موضوعات مرتبط با 
فرهنگ دینی و مذهبــی، قرآن و عترت، فصل 
نیایش)رجب، شعبان و رمضان(، هفته وحدت، 
ماه محرم، اربعین، اعتکاف، ایثار و شــهادت و 

سبک زندگی اسالمی بود.

 شــهردار همدان از راه اندازی شهرداری 
منطقه 5 به منظور حفــظ بافت های تاریخی 
و واجد ارزش، در رینگ اول شــهر همدان 

خبر داد.
به گزارش فارس ، رئیس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شــورای شهر همدان نیز با تأکید 
بر ضرورت حفظ بافت های تاریخی و واجد 
ارزش همدان افزود: با توجه به اینکه دوست 
داریم همدان را به عنوان مقصد گردشــگری 
معرفی کنیم توجه به موارد واجد ارزش مهم 
است. رضوان سلماسی با تأکید بر اینکه باید 
بناهای تاریخی در شهر حفظ و باز زنده سازی 
شود بیان کرد: اگر به سمت شهرداری منطقه 
بافت برویم، حفظ بناهای تاریخی در شــهر 

صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه شــهرهای مشــابه همدان 
به منظور بررســی آنهــا در موضوع حفظ و 

باز زنده ســازی آثار واجد ارزش و تاریخی 
انتخاب و تعــدادی مورد بازدید قرار گرفت، 
افزود: شهر کاشــان از جمله شهرهای مورد 
بازدید بود.نایب رئیس شــورای شهر همدان 
نیز بیان کرد: از اصل مســئله و اســتفاده از 
ظرفیت یونسکو در ثبت جهانی آثار همدان، 
شهر خالق و شهر یادگیرنده غفلت کرده ایم 

و نباید از این ظرفیت غافل شویم.
حمیــد بادامی نجات با بیان اینکه البته باید از 
ظرفیت بم نیز برای معرفی همدان اســتفاده 
کنیم افزود: اگر می خواهیم همدان را در سطح 
جهانی معرفی کنیم تنها با خواهرخواندگی با 

بم این اتفاق نمی افتد.
وی بــا بیان اینکه برای آوردن گردشــگر به 
همــدان نمی توانیم از بم گردشــگر خارجی 
بیاوریم تصریح کرد: باید گردشگر خارجی را 
از مبدأ بیاوریم و این امر با استفاده از ظرفیت 

یونسکو محقق می شود.
رئیس شورای اســالمی شهر همدان نیز در 
ادامه بیان کــرد: در همدان نیز اقداماتی در 
شــهرداری با توجه به بافت فرسوده انجام 
شــده اســت اما باید از تجربیات در بحث 
بافت های واجد ارزش و فرســوده استفاده 

شود.
گردان با بیان اینکه از ظرفیت شــهر بم برای 
معرفی همدان به گردشگران جهانی استفاده 
می شــود، ادامه داد: از ایــن ظرفیت تا ثبت 
جهانی آثار همدان استفاده می شود؛ هر چه در 
بحث های جهانی کار کنیم به نفع ماست و در 

حد توان در این حوزه کار می کنیم.
شــهردار همدان نیز با بیان اینکه حدود یک 
ســال اســت که در خصوص حفــظ بافت 
تاریخی و واجد ارزش در شــهر حســاس 
شده ایم، خاطرنشان کرد: البته اقدامات خوبی 

نیز صورت گرفته است.
عباس صوفی یادآور شــد: ســال گذشته از 
بودجه ستاد بازآفرینی، حفظ و باززنده سازی 

پنج پروژه آغاز شد.
وی از راه اندازی شهرداری منطقه 5 در رینگ 
اول شــهر همدان خبر داد  اظهــار کرد: این 
شهرداری در آینده نزدیک در منطقه مرکزی 
و به منظور حفظ و باز زنده سازی بافت های 
تاریخی و واجد ارزش راه اندازی می شــود؛ 
حکمی نیز برای طبی مسرور به عنوان مسوول 

راه اندازی این شهرداری صادر شده است.
شهردار همدان در ادامه گفت: چند ماه پیش 
نیز توصیــه ای در خصوص ایجاد شــرکت 
توسعه گردشــگری و احیای بافت تاریخی 
به شورا داشــتیم که با شــهرداری منطقه 5 

هماهنگ باشد.
در ادامه بررســی نامه ها موضوع الحاق چند 
روســتا به شــهر همدان مطرح شد و رئیس 
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر 
همدان خاطرنشــان کرد: موضوع الحاق دو 
شهر و پنج روستا مطرح شد که با الحاق یک 

شهر و چهار روستا موافقت شد.

 نماینده ولی فقیــه در همدان با بیان اینکه 
جامعه امروز مبتال بــه ترویج فرهنگ ازدواج 
های سخت شده است، گفت: محبت و مودت 
و آرامش الزمه زندگی است و با ازدواج های 
پر خرج و پر هزینه ضرورتا این اتفاق نمی افتد.

حجت االســالم  حبیب ا... شعبانی در مراسم 
ازدواج دانشــجویی بــه مناســبت ســالروز 
ازدواج حضــرت امیرالمومنین)ع( و حضرت 
فاطمه)س( با تبریک ایــن روز مبارک خاطر 
نشــان کرد: یکی از ســاده ترین ازدواج هایی 
اســت که در طول تاریخ برگزار شــده است 

ازدواج این دو بزرگوار بوده است.
وی افــزود: علیرغــم این که بایــد این نوع 
ازدواج ها بــه عنوان الگو انتخاب شــوند اما 
متاسفانه شاهد آن هستیم که جامعه ما مبتال به 
ترویج فرهنگ ازدواج های سخت شده است.

به گزارش تسنیم امام جمعه همدان با بیان این 
که نباید حاللهای خدا را ســخت کنیم اظهار 
داشــت: برگزاری این گونه جلسات می تواند 
در امر فرهنگ ســازی در جامعه نقش موثری 

داشته باشد.
وی تاکید کــرد: اگر جوانان و خانوادههای ما 
متوجه این قضیه شوند که محبت و مودت و 
آرامش الزمه زندگی اســت و با ازدواج های 
پر خرج و پر هزینه ضرورتا این اتفاق نمیافتد 

بسیاری از مشکالت از بین خواهد رفت.
نماینــده ولی فقیه در همدان مودت و رحمت 

بین زن و شــوهر را معنای زندگی مشــترک 
عنوان کرد و گفت: آغاز شدن زندگی مشترک 
و ایجــاد آرامش بین دو شــخص اگر با این 
ســادگی آغاز شود مطمئنا ثمرات زیادی را به 

دنبال خواهد داشت.
وی با اشــاره بــه اینکه یکی دیگــر از موانع 
ازدواج باال بودن مهریه اســت بیان داشــت: 
مهریه حضرت زهــرا)س( 500 درهم بود که 
اگر بخواهیم آن را به مبلغ روز تبدیل کنیم می 

شود 21 سکه و نه تنها حضرت زهرا)س( که 
مهریه زنان پیامبر )ص( نیز به همین اندازه بود.

شعبانی تصریح کرد: این مقدار مهریه، تعدادی 
اســت که اســالم توصیه کرده و سنت پیامبر 
اسالم بوده است و لذا عمل به آن هم مستحب 
است و اگر همه خانوادهها این نوع ازدواج ها 
را ترویج بدهند جامعه به این ســمت حرکت 

خواهد کرد.
وی خطبــه عقــد را تنها یک عبارت ســاده 

ندانســت و گفت: عقد زوجیت پیمان مودت 
و رحمت اســت و در آن معانی فراوانی نهفته 

است.
امام جمعه همدان در پایان خطاب به این زوج 
یادآور شــد: توصیه بنده به شــما عزیزان این 
است که همیشــه در کنار هم باشید و بدانید 
که نداشتن تفاهم و این نوع حرف ها واقعیت 
ندارد چرا که انسان قابلیت تطبیق باالیی دارد و 
در این شرایط است که می تواند رشد پیدا کند.

139 هکتار از مراتع همدان در آتش سوخت
 مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان اعالم کرد: تا 

امروز حدود 13۹ هکتار از مراتع استان دچار حریق شده  است.
اســفندیار خزائی با اعالم افزایش 100 درصدی آتش ســوزی مراتع 
اســتان همدان نسبت به مدت مشابه ســال گذشته اظهار کرد: امسال 
به واسطه بارش های فروردین ماه و همچنین عدم تداوم بارش ها، شاهد 
خشــکی زودهنگام گیاهان و ورود دام ها به مراتع بودیم که عرصه را 

برای آتش سوزی مهیا کرد.
وی افزود: میزان آتش سوزی مراتع در سالجاری دو برابر سال گذشته 
بوده اما این میزان در مقایسه با متوسط 10 سال گذشته کاهش داشته 

است.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان همدان از وقوع 52 فقره آتش سوزی تا 
کنون در مراتع استان همدان خبر داد و گفت: در سطح استان به صورت 
پراکنده شاهد آتش سوزی جنگل ها و مراتع بوده ایم که تا امروز حدود 

13۹ هکتار از مراتع استان دچار حریق شده اند.
وی در گفت وگو با ایســنا، شهرســتان بهــار را با بیشــترین تعداد 
آتش ســوزی  و شهرستان فامنین به عنوان شهرستان سبز را با کمترین 
میزان آتش سوزی در مقایسه با شهرستان های دیگر اعالم کرد و یادآور 
شــد: ازنظر سطح حریق، شهرستان مالیر بیشــترین میزان را به خود 
اختصاص داده است.خزائی بیش از ۹0 درصد آتش سوزی ها را با منشأ 
انســانی خواند و گفت: طبیعت با توجه به گرمای شدید هوا مستعد 
آتش ســوزی بوده اما اکثر حریق های اتفاق افتاده در استان همدان به 
علت عدم دلســوزی مردم بوده که با پرت کردن فیلتر سیگار خود در 

حاشیه جاده ها حریق را به جان مراتع می اندازند.
وی از نصب آتش بر در حاشیه جاده ها و در مراتع مستعد آتش سوزی 
خبــر داد و تصریح کــرد: تاکنون حــدود هزار هکتــار آتش بر در 
شهرســتان های اســتان همدان ایجاد کرده ایم و در همین راســتا از 

آشکوب و دمنده های کاهش آتش نیز استفاده خواهیم کرد.

۵.۵ درصد جمعیت بهار در جشنواره 
کتابخوانی رضوی شرکت کردند

 آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شهرستان بهار در 
سالن آیت اهلل بهاری این شهرستان برگزار شد.

در ایــن مراســم معصومــه فزونــی رئیــس کتابخانــه هــای عمومــی 
شهرســتان بهــار گفــت: امســال در نهمیــن دوره جشــنواره کتابخوانی 
رضــوی کــه بــه همــت نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی برگــزار شــد؛ 
ــار  ــتان به ــت شهرس ــادل 5.5 درصــد جمعی ــر مع ــزار و 3۹ نف ۷ ه
ــته 24 درصــد رشــد  ــال گذش ــه س ــه نســبت ب ــد ک شــرکت کردن

داشــته اســت.
وی افــزود: در حــوزه مکتــوب 3123 نفــر و در حــوزه آنالین 3۹1۶ 
نفــر  و یــک هــزار و 33۷ نفــر در قالــب نقاشــی، 4 هــزار و 11۶ نفر 
ــاب  ــی کت ــی متن ــه ای و 88۷3 نفــر معرف ــه صــورت چهــار گزین ب

ــرکت کردند. ش

نماینده ولی فقیه در همدان:

جامعهبهترويجفرهنگازدواجهای
سختمبتالشدهاست

 بافت های قدیمی  صاحب متولی شد

پنجمین شهرداری برای همدان
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

سرای نوآوری مبل و منبت در دانشگاه آزاد مالیر 
بزودی افتتاح می شود

 مالیــر- خبرنگار همدان پیام: رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد مالیر در جمع 
خبرنگاران از افتتاح سرای مبل و منبت دانشگاه آزاد اسالمی مالیر در آخر شهریور ماه 
خبر داد و گفت: نقطه عطف دانشگاه آزاد با رویکرد مدیریت جدید تغییر دانشگاه آزاد 

به دانشگاه نسل سوم یعنی مسئله محور و کارآفرین است.
محمد عظیم خدایاری ادامه داد: سیاســت کلی هر واحد دانشــگاهی در دانشگاه نسل 

سوم احصای مسائل و مشکالت منطقه در راستای حل مسئله و رفع آن ها می باشد.

وی با اشاره به اینکه رســالت و مأموریت اصلی دانشگاه آزاد مالیر بحث صنعت مبل 
و منبت اســت گفت: برای توســعه این هنر صنعت با مشارکت فعاالن مبل و منبت در 
ســرای نوآوری کارهای پژوهشی و آموزشی در قالب مراکز رشد و نوآوری و استارت 
آپ ها و پارک های علم و فناوری انجام و مشــکالت و نیاز های این حوزه در زمینه 

های مختلف حل و رفع می گردد.
خدایاری در ادامه افزود: در این راســتا حدود 300 عنوان موضوعات مختلف مرتبط با 
حوزه مبل و منبت برای انجام تحقیقات و بررســی به دانشــجویان و اساتید ارجاع می 

گردد.
 وی با اشــاره به تأثیر بسزایی سرای نوآوری در رونق و اشتغالزایی ابراز امیدواری کرد 

در کوتاهترین زمان ممکن آثار مشــهود و ملموس سرای نوآوری در این صنعت خود 
نمایی کند.

رئیس دانشــگاه آزاد مالیر همچنین با بیان اینکه یکی از کارکردهای مدیریتی اســتفاده 
حداکثری از منابع و امکانات اســت گفت: دانشــگاه آزاد یک مکان بال استفاده داشت 

برهمین اساس با فروشگاه رفاه قراردادی در زمینه ایجاد فروشگاه بسته شد.
خدایاری با بیان اینکه فروشــگاه در روز چهارشنبه افتتاح می شود افزود: این فروشگاه 
بزرگترین فروشــگاه رفاه منطقه است که با ســرمایه گذاری بالغ بر 5 میلیارد تومان در 
زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع و با اشتغال 35 نفر نیروی کارآغاز به کار خواهد کرد.

جاده ها از لحاظ آنتن دهی
 وضعیت خوبی ندارند

 نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شــورای اسالمی نیز 
زندگی مردم را وابســته به مخابرات دانســت و گفت: در حوادث و 
ســوانح، ارتباطات نقش مهمی را در نجات جان افراد ایفا می کند و 
توقعات بجای مردم در شهرها و روستاها ایجاب می کند که با سرعت 
بیشتری کیفیت خدمات دهی را ارتقا داده و برنامه ریزی های الزم در 

این زمینه صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی پورمختار ، با بیان اینکه جاده ها از لحاظ 
آنتن دهی وضعیت خوبی ندارند و این مساله برنامه ریزی ویژه ای می 
خواهد، اعالم کرد: هفته گذشته از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
برای سفر به همدان دعوت کردیم و وی دعوت ما را پذیرفت و مقرر 
شــد که قبل از سفر با او جلسه ای در وزارتخانه برای صدور دستور 

درخواست ها برگزار شود.
وی ادامــه داد: با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
قول ایجاد 150 هزار شغل با تکیه بر بستر مخابرات را داده است، باید 
ببینیم ظرفیت شهرســتان بهار در این زمینه چگونه است و چطور می 

شود چنین مشاغلی را ایجاد کرد.
وی افزود: شهرســتان بهار دارای جوانــان توانمند و حائز رتبه 
و موفــق در این زمینه اســت و ما باید بتوانیــم از این ظرفیت 

کنیم. استفاده 

خبرنگاران روحیه امید و روشن بینی 
به جامعه تزریق کنند

 مالیر - خبرنگار همدان پیام: وظیفه خبرنگاران و اصحاب رسانه 
در این شرایط که تالش دشمن بر ایجاد یأس و ناتوانی و ناامیدی در 
کشــور اســت ، تزریق روحیه امید و روشن بینی و اتکال به خداوند 

در جامعه است.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی بابیان این مطلب در 
جمع خبرنگاران و با اشــاره به مأموریت پیامبر در اطالع رسانی دین 
مبین اسالم ، انتقال و تحلیل و انتشار اخبار را برای ایجاد امید و انگیزه 
و کار مضاعف توسط خبرنگاران کار مقدسی دانست که سر رشته ایی 

به دین مبین اسالم دارد.
حجت االسالم احد آزادیخواه با تأکید بر امانتداری در خبر گفت: خبر 
در دست خبرنگاران امانت است و خبرنگار موظف است اخبار دقیق 

و صحیح را به سمع مردم برساند.
وی با اشاره به میزان تأثیر و اعجاز قلم خبرنگاران تأکید کرد: به گونه 
ایی انتقال اخبار را مدیریت کنید که بتوانید فضای تعاملی ایجاد کنید 

نه اینکه تعارض به وجود آید.
آزادیخــواه بــا بیان اینکه الیحه نظام جامع رســانه در دســتور 
کمیســیون فرهنگی قــرار دارد تصریح کرد: در صورت تصویب 
الیحه خیلی از مشــکالت صنفی خبرنگاران حل خواهد شــد و 
اصحاب رســانه از یــک نظام نامه صنفی و اجتماعی مشــخص 

شد. خواهد  برخوردار 
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: دشمن از وحدت ما می 
ترسد ، تحریم های آمریکا نباید موجب اختالف درونی ما شود بلکه 
باید سبب تقویت وحدت ما گردد ، قطعاً با وحدت و روحیه انقالبی 

و حسن تدبیر رهبر تحریم ها را دور خواهیم زد.
دبیر کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اســالمی تحریم وزیر امور 
خارجه را غیــر قانونی عنوان کرد و ادامه داد: خواســتگاه ولی فقیه 
از دکتر روحانی توســعه سیاسی با کشورهای مختلف است ، آمریکا 
با تحریم ظریف می خواهد توســعه سیاسی منطقه را محدود کند و 
باعث مهجوریت ایران شــود این درحالی است که به دنیا ثابت شده 
اســت ایران اهل گفتگو و منطق است و این آمریکاست که با قلدری 
و زور می خواهد به اهداف خود برســد و این یک تعارض سیاسی 

ایجاد کرده است.
آزادیخواه در مــورد جابه جایی 5 فرماندار طی 4 ســال در مالیر با 
بیان اینکه فرماندار پســتی سیاسی است ولی نباید سیاست زده باشد 
گفت: در جابه جایی فرماندار نقش نظارتی مستقیم داشتیم و نتوانستیم 

فرماندار سیاست زده را برتابیم.
وی با بیان اینکه مالیر محل آزمون و خطای مدیران نوپا در عالی ترین 
پست اجرایی بود گفت: به دلیل همین مسائل حاشیه ایی آمار بیکاری 
مالیر باالست و به نسبت ظرفیت باالی شهرستان کارهای تولیدی در 

سطح پائین قرار دارد.
آزادیخواه در عین حال تأکید کرد: فرماندار فعلی بسیار پیگیر، کاردان 
و مطلع از مســائل مدیریتی اســت ، پیش بینی می کنم شرایط بسیار 

رضایت بخشی در شهرستان بوجود آید.
نماینده مردم در خانه ملت در خصوص انتصاب مدیران غیر بومی در 
مالیر با تأکید بر اینکه نباید مسائل مشمئز کننده سیاسی را در این زمینه 
دخیل کرد افزود: تعهد و تخصص دو اصل اساسی در انتصابات است 

که امروز جای خود را به سیاست زدگی داده است.
وی در ادامــه با تأکید بر توصیه به بومــی گرایی گفت: در برخی از 
دستگاه های اجرایی نیروی بومی به اندازه کافی وجود ندارد و گاهی 
مسئله اسکان در جابه جایی مدیران مد نظر بوده است اما ما نمایندگان 
نتوانســتیم به تعامل برسیم و عوامل بیرونی و مسائل مختلف دیگری 
در انتصابات مدیران تأثیر گذاشــت و نتوانستیم از استعدادهای قابل 

دفاع مالیری بهره ببریم.
آزادیخواه افزود: من به نوبــه خودم معترض این موضوع بودم چون 
اولویت با تعامل در شهرستان است کار را در فضای تعامل و با تدبیر 

پیش بردیم.
وی همچنین اســتیضاح را مقدمه ایی بــرای موفقیت دولت از درگاه 
مجلس عنوان کرد و ادامه داد: استیضاح به درگاه مخالفت با دولت یا 
تسویه حساب سیاسی مبدل شده است و وقتی از درون یک استیضاح 
2 تن قیر یا یک ساختمان بیرون می آید یعنی یک فاجعه و این نشان 

می دهد در اعمال نظارت توفیقی در مجلس دهم نداشتیم.

فرماندار اسدآباد:
مردم حداقل ها را از ما مطالبه دارند

 فرماندار شهرســتان اسدآباد گفت: مردم توقع بیجایی از ما نداشته 
و تنهــا حداقل ها را مطالبه دارند که باید در تحقق مطالبات آنان نه به 

عنوان یک تکلیف اداری بلکه به عنوان یک تکلیف شرعی بکوشیم.
مجید درویشــی  در کارگروه ارتقاء وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی 
و سالمت مناطق حاشیه نشــین شهرستان اسدآباد، اظهار کرد: برخی 
مشــکالت مردم از کوتاهی برخی دستگاه هاست که متأسفانه درگیر 
مسائل داخلی خود هستند که در رابطه با این کوتاهی و کم توجهی ها 
نیازست مردم در انتخابات بعدی دقت کرده و افراد اصلحی را انتخاب 

کنند که پیگیر مشکالت مردم و منافع نظام باشند.
به گزارش ایســنا، وی با اشاره به منطقه  محله محمود بیگی افزود: به 
صورت نامحسوس از این منطقه بازدید داشته ام که دارای مشکالت 
فراوانی اســت و چندی پیش با حضور 1۶ مدیرکل اســتانی در این 
منطقه برای رســیدگی به مشکالت مردم میز خدمت در مسجد محله 
با هماهنگی های ســپاه شهرستان برگزار شد که این اقدام کار ارزنده 

ای برای مردم محله بود.
درویشــی با انتقاد از شــورا و شهرداری شهر اســدآباد تصریح کرد: 
دوســتان شورای شهر کجا هستند و آیا تا کنون به این منطقه سر زده 
اند که ببینند مشــکالت آنان چیست و یا جلسه ای با اهالی این محله 
برای رســیدگی به مشکالت آنان تشکیل داده اند؟ مردم این محله از 
حداقل های جمع آوری زباله و نظافت محله و توجه به فضای ســبز 
... محله محروم هســتند و این در حالیســت که امروز دیگر حتی در 

روستاها هم این مشکالت دیگر وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکه اگر این مشــکالت محله مرتفع شــود بیشــترین 
رضایتمندی را خواهیم داشــت، تصریح کرد: در برنامه طرح کرامت 
به اهالی این محله قول دادیم ظرف دو هفته آینده مشــکالت آنان را 

مرتفع کنیم.
فرماندار شهرســتان اسدآباد افزود: در 2۶ مرداد ماه به میمنت سالروز 
بازگشت آزادگان اقداماتی را که قول داده ایم در این محله رقم بخورد 

به بهره برداری خواهیم رساند.

کانون فرهنگی هنری مسجد اعظم 
کبودراهنگ کانون برتر در استان معرفی 

شده است
 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: کانون فرهنگی هنری مســجد 
اعظم شهر کبودراهنگ با همکاری مستمری که با امام جمعه داشتند به 

عنوان کانون برتر در استان در حال فعالیت است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی کبودراهنگ با بیان این مطالب 
در گردهمایی مدیران کانون های فرهنگی و هنری مســاجد شهرستان 
با بیان این مطلب و با اشاره به مسجد محوری بودن فعالیت کانون ها 
و اعیاد پیش رو از مدیران کانون ها خواست که برنامه های متنوعی در 

این زمینه داشته باشند.
ناصر قره باغی افزود: دشمن در فضای مختلف در حال فعالیت است 
و باید برنامه کانون هــا در جهت جذب جوانان و نوجوانان و ترویج 
فرهنگ صحیح و اسالمی و برقراری ارتباط موثر و احترام به والدین 

باشد.
وی خاطرنشــان کرد: حضور 12 هزار نفر در جشــنواره رضوی و 
آغاز چهارمین باشــگاه کتابخوانی از شاخص های فعالیت فرهنگی 
و کتابخوانی در شهرســتان کبودراهنگ محسوب می شود بنابراین 
مدیران کانون های مســاجد باید به امر کتــاب و کتابخوانی توجه 

بیشتری کنند.
مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مســاجد نیز در این 
نشست اظهار داشت: حلقه گمشده ما بین کانون های مساجد و ستاد 
هماهنگی اســتان نبود ارتباط متقابل، عدم دسترســی به اطالعات و 
فعالیت های کانون و برنامه های ســتاد هماهنگی می باشــد که با ثبت 
کانون های مساجد در سامانه می توانیم ارتباط جامع با آنها داشته باشیم 
و این اطالعات به صورت آنالین و به روز در دســترس قرار گیرد و 
ثبت در سامانه به صورت گام به گام در حال انجام می باشد تا در آینده 

بستر برای عرضه محصوالت فرهنگی فراهم شود.
حمیدرضا ناهیدی فر عنوان کــرد: 24 هزار کانون فرهنگی هنری در 
سطح کشــور ثبت شــده اند از این تعداد 530 کانون متعلق به استان 

همدان است.
وی در خصوص نحوه ثبت و مراحل آن در ســامانه مباحثی را مطرح 
کرد و یکی از اهدف این برنامه برقراری عدالت و اجرای بین کانون ها 

و پیگیری اجرای این برنامه ها بیان کرد.

ارائه 2۵4۰ مورد تسهیالت 
به مددجویان همدان 

 مدیر صندوق قرض الحســنه امداد والیت استان همدان گفت: 13 
میلیارد و ۹8۶ میلیون تومان تســهیالت در قالب 2 هزار و 540 وام به 

مددجویان و نیازمندان استان همدان ارائه شده است.
مسعود کرمی در گفت وگو با فارس بابیان اینکه 1۶4 مورد تسهیالت 
مســکن به مبلغ یک میلیارد و 152 میلیون تومان در چهار ماهه امسال 
پرداخت  شــده اســت اظهار کــرد: 3 میلیــارد و 8۷3 میلیون تومان 
تســهیالت اشتغال و خودکفایی در قالب 308 مورد نیز به مددجویان 

پرداخت  شده است.
وی همچنین به پرداخت 1۹40 مورد تسهیالت حمایتی در زمینه های 
مختلف اشــاره کرد و گفت: در ایــن زمینه نیز 8 میلیارد تومان هزینه 

شده است.
مدیر صندوق قرض الحســنه امداد والیت استان همدان گفت: چهار 
مورد تسهیالت از محل وجوه اداره شده صندوق، به مبلغ 14 میلیون 
تومان و ۹3 مورد تســهیالت ودیعه مسکن به مبلغ ۶۶2 میلیون تومان 

از دیگر پرداختی های امسال بوده است.

پروین سلیمی  «

 حضور در گروه های آموزشی  فرزانگان،  
دســت آوردهای خوبی بــرای دانش آموزان 

دارد. 
رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان  از 
یک سال گذشــته تا کنون که فعالیت خود را 
به عنوان رئیس ســازمان دانش آموزی استان 
همدان آغاز کرده اســت. توانســته بوفه های 
مدارس را به ســمت سالم سازی مواد غذایی 
هدایت کند همچنین تاالر مهدیه فرهنگیان  که 
در سال های گذشــته غیر فعال بوده در زمان 
مدیریت رضا میزرایی  راه اندازی شده است. 
وی همچنین حساســیت زیــادی به آموزش 
دانش آموزان در  گروه هاي پنجگانه از جمله، 
گره زدن، ساخت پروژه، آموزش کمک های 
اولیه cpr ، مهارت های زندگی، صف جم و 
گارد پرچم دارد و معتقد است: دانش آموزان 
با حضوردر این دوره ها و اردوها بســیاری از  
مهارت هایی که درآینــده به آن نیاز خواهند 

داشت را می آموزند.
رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان که   

به مناســبت هفته خبرنگار  در دفتر روزنامه 
همدان پیام حضور یافتــه بود ضمن  تبریک 
این هفته به مجموعه خبرنگاران و مدیران این 
رسانه گفت: در جلسات و همایش های خارج 
از استانی شاهد تمجید اکثر مدیران دیگر استان 
ها از حرفــه ای بودن  روزنامــه همدان پیام 

هستم و به عنوان یک همدانی به  این موضوع 
افتخار می کنم.میــر زایی در ادامه گریزی  به 
اردو های امسال ســازمان دانش آموزی زد و 
گفت:200 نفر از دانش آموزان همه شهرستان 
ها  به اردوهای استانی دعوت شدند و از  این 
تعداد 21 نفر برگزیده  از روز چهارشــنبه 15 

مرداد به  اردوی کشوری در تهران و نیشابور 
اعزام می شوند که  به مدت یک هفته با دانش 

آموزان کشور رقابت خواهند داشت. 
وی حضور  گروه های رشد 23 نفر و 4۶نفره 
سال گذشته دانش آموزی همدان در اردوگاه 
شــهید باهنر تهران و کســب رتبه هاي برتر 
کشــوري را از جمله شاخصه های مجموعه 

سازمان دانش آموزی همدان دانست.
میرزایــی همچنیــن از  روش های تعامل 
ســازمان دانش آموزی با روز نامه همدان 
برای چاپ نشــریه شــاپره سخن گفت و 
افزود: ما این آمادگی را داریم در تولید و 
محتوای این نشــریه با همــدان پیام تعامل 

باشیم  داشته 
نصرت ا... طاقتی احسن مدیر مسئول روزنامه 
همدان پیام از این موضوع استقبال خوبی کرد 
و گفت: این ایده مناسبی است چرا که عالوه 
بر حضور تصویری و مکاتبه ای دانش آموزان 
کودک و نوجوان  در نشریه  شاپره می توانند 
موفقیت های خود را در این نشریه با دیدگاه 

کودکانه خود مطرح کنند.

 اســتاندار همدان گفــت: ظرفیت مبل و 
منبت مالیر بی بدیل اســت و به همین دلیل 
به دنبال ثبت جهانی این هنر صنعت هستیم. 
سید سعید شاهرخی در حاشیه بازدید از چند 
طرح صنعتی مالیر  افزود: منبت مالیر همتا 

ندارد و اراده، عزم، صورت گرفت.
نماینده مردم مالیر نیز  با اشاره به اینکه این 
مجموعه کارخانجــات از تمامی بانک های 
کشــور وام گرفته بود، اظهارکرد: در نهایت 
با پیگیریهای انجام شــده ستاد تسهیل کشور 
تصویب کرد تا برای بازســازی این واحدها 
تسهیالت سرمایه در گردش اختصاص دهد 
و بعد از گذشت 2 سال این واحدها به مرحله 

تولید رسد.
کاظمی با بیان اینکه این دو کارخانه درحال 
حاضر برای 200 نفر اشتغالزایی داشته است، 
گفت: انتظار داریم شیفت های کاری اضافه 
شود و پرسنل با تمام توان به فعالیت بپردازند 
همچنین از اســتاندار همــدان و مدیرعامل 
ســازمان امور مالیاتی درخواســت می شود 
تا برای رفع مشــکالت و بازپرداخت بدهی 
های این مجموعه نهایت همکاری را داشته 

باشنند.
 تزریق تســهیالت بیــش از نیاز 

پروژه ها، آسیب زننده است
حجت االسالم احد آزادیخواه دیگر نماینده 
مردم مالیر در مجلس هم در حاشــیه بازدید 
استاندار همدان از مجموعه کارخانجات نورد 
و ذوب آهــن آلیاژی مالیــر، افزود: یکی از 
اشتباهات صورت گرفته در گذشته این بود 

که بیش از نیاز این پروژه، تســهیالت به آن 
تزریق شــد و نباید مسئوالن اجازه می دادند 
به پروژه ای که حدود و ثغورش مشــخص 

است، بیش از نیاز تسهیالت تعلق بگیرد.
وی  با بیان اینکه مشکالت بدهی این شرکت 
را بــه امور برق و ســازمان تأمین اجتماعی 
پیگیری کرده و ســعی می کنیم با همکاری 
مســئوالن مسائل روان ســازی شود، گفت: 
این دو کارخانه در مسیر تولید و اشتغالزایی 
قــرار گرفته اند و برای مــا از جایگاه مهمی 

برخوردار هستند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرپا نگهداشــتن 
ایــن مجموعــه از اولویــت هــای کاری مــا 
محســوب مــی شــود، اظهارکــرد: اقدامــات 
مانــدگار و خوبــی در ســطح شهرســتان 
ــه  ــی ک ــا از آنجای ــورده ام ــم خ ــر رق مالی
ــن  ــت، ای ــاد اس ــا زی ــای م ــدی ه نیازمن

ــت. ــده اس ــده نش ــات دی اقدام
ــرکت  ــم ش ــت عظی ــه ظرفی ــواه ب آزادیخ
معــادن ســرمک و واحدهــای تولیــد کننــده 
فروســیلیس در زمینــه اشــتغالزایی و تولیــد 
اشــاره کــرد و افــزود: در حــوزه مبــل منبــت 
ــرای  ــی ب ــی و جهان ــد مل ــور دو برن و انگ
ــی  ــال مدع ــم و امس ــب کردی ــر کس مالی
ثبــت جهانــی شــدن منبــت مالیــر هســتیم.

چیــره دســتی و توانمندی که در گســتردگی 
ایــن هنــر وجــود دارد، در هیــچ جــای دنیــا 

ــم.  ــده ای ندی
وی بــا بیــان اینکــه عنــوان شــهر ملــی منبت 
بــرای مالیــر کافــی نیســت، افــزود: بایــد از 

ــا توجــه بــه  ایــن مرحلــه فراتــر رویــم و ب
ــا و  ــن م ــه بی ــی ک ــا و توافق ــاخص ه ش
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری کشــور ایجــاد شــد، بــا حضــور 
ــتی  ــع دس ــی صنای ــازمان جهان ــده س نماین
ــدن  ــی ش ــن جهان ــم جش ــر، بتوانی در مالی
ــراز  ــم. اســتاندار همــدان اب ــت را بگیری منب
ــد  ــن برن ــه زودی دومی ــرد: ب ــدواری ک امی
جهانــی را پــس از ثبــت جهانــی انگــور در 
ــاورزی  ــار و کش ــی خواروب ــازمان جهان س
ملــل متحــد )فائــو( بــرای مالیــر بگیریــم و 
ــن  ــرای اســتان و ای ــن افتخــار بزرگــی ب ای

شهرســتان اســت. 
ــه  ــن زمین ــول قطعــی را در ای وی گفــت: ق
گرفتــه ایــم و مصمــم هســتیم کــه شــهریور 
ــازمان  ــده س ــس از حضــور نماین امســال پ
ــدن  ــق ش ــتی و محق ــع دس ــی صنای جهان
تعهــدات مــا و ســازمان میــراث فرهنگــی، 
منبــت مالیــر بــه صــورت رســمی جهانــی 

ــم.  ــزار کنی شــود و جشــن آن را برگ
ــت  ــه جدی ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک وی تصری
فرمانــدار ویــژه مالیــر، نماینــدگان مجلــس 
و هماهنگــی کــه بیــن ارگان هــا و فعــاالن 
ایــن صنعــت ایجــاد شــده اســت، بــه طــور 
ــه  ــورد ک ــی خ ــم م ــاق رق ــن اتف ــع ای قط
ــازمان  ــس س ــا رئی ــی را ب ــن هماهنگ آخری

ــم.  ــراث فرهنگــی کشــور داری می
 جشنواره مبل و منبت 21مرداد 

شــاهرخی همچنین با اشــاره به برگزاری 
جشنواره مبل و منبت مالیر از 21 مرداد تاکید 

کرد: باید شایستگی های مالیر را با برگزاری 
رویدادهای مهم به نمایش بگذاریم. 
 افتتاح شرکت حواس سازه 

در دهه فجر 
شــرکت حواس سازه در شــهرک صنعتی 
شوشــاب مالیــر تولید کننده بلــوک های 
ســبک ساختمانی با ســرمایه گذاری افزون 
بر 300 میلیارد ریال دهه فجر امســال بهره 
برداری می شود.  استاندار همدان در بررسی 
مشکالت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی 
مالیر از شــرکت حواس سازه این شهرستان 
بازدید کرد، قول مساعد برای پیگیری و حل 

مشکالت مالی این واحد صنعتی را داد. 
مدیرعامــل شــرکت حــواس ســازه نیــز بــه 
آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن طرح در ســال 
۹4 اشــاره کــردو گفــت: تمامــی تجهیــزات 
ایــن شــرکت را از کشــور چیــن خریــداری 
کــرده ایــم کــه ۹5 درصــد تجهیــزات وارد 
ــال  ــز امس ــی نی ــد مابق ــج درص ــده و پن ش

ثبــت ســفارش شــده اســت.
سیدســعید شــاهرخی در بازدید از شرکت 
ذوب آهــن آلیاژی با بیان اینکه به این واحد 
انس و الفــت دارم افزود: در شــرایطی که 
در جنــگ اقتصادی با دشــمنان قرار داریم، 
حمایت از این واحدهــای بزرگ تولیدی و 
صنعتی یک وظیفه مهم است و ما همیشه در 

کنار این واحدها هستیم. 
اســتاندار همدان واحدهــای بزرگ صنعتی 
همچون ذوب آهن آلیاژی مالیر را ســرمایه 

ملی دانم.

رئیس سازمان دانش آموزی استان  در دفتر روزنامه همدان پیام  :

مهارتزندگیرا
درسازماندانشآموزیبياموزيد

در آستانه جشنواره مبل و منبت اعالم شد 

ثبت دومین برند جهانی به نام مالیر

 رئیس اداره راه و شهرســازی اسدآباد از 
اختصاص ۹ میلیارد تومــان یارانه به پروژه 
4۶4 واحدی مســکن مهر سیدجمال الدین 

این شهرستان خبر داد.
زینب کرمیان افزود: با پیگیری نماینده مردم 
اسدآباد در مجلس شــورای اسالمی و اداره 
کل راه و شهرســازی ۹ میلیارد تومان یارانه 
به پروژه 4۶4 واحدی مسکن مهر سیدجمال 
الدیــن اختصاص یافت کــه اداره کل راه و 
شهرسازی استان و فرمانداری برای اینکه این 
میزان اعتبار بــه جرائم اختصاص پیدا نکند، 
پیگیری بســیاری در رابطه با تمدید دوران 
مشــارکت و اختصاص این اعتبار به یارانه  

این واحدها داشت.
ــر  ــکن مه ــکل مس ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب

4۶4 واحــدی  ســیدجمال اســدآباد از ۹ 
ســال پیــش تاکنــون افــزود: تــا ســال 1388 
ســود تمــام تســهیالت پرداختــی به مســکن 
ــر اســاس دســتورالعمل ابالغــی 12   ــر ب مه
درصــد بــوده و تعاونــی مســکن مهــر 
ســیدجمال در ســال 138۷ بــا ســود 12 
ــد  ــره عق ــأت مدی ــق هی ــا تواف ــد و ب درص
ــال  ــارد ری ــغ ۹0 میلی ــده و مبل ــرارداد ش ق

ــد. ــی کن ــت م ــهیالت دریاف تس
کرمیــان  گفت: از ســال 1388 به بعد نرخ 
تسهیالت مسکن مهر 4 درصد اعالم می شود 
و به علت نپذیرفتن تسهیالت بانکی با سود 
12 درصد ازطرف ساکنان این طرح، صاحبان 
این واحدها هیچ کدام برای تقسیط تسهیالت 
مراجعــه نمی کنند و روزانــه به این مجتمع 

جریمه هنگفت تأخیر به تسهیالتش تعلق می 
گیرد و این موجب آن شد تا که مسکن مهر 
4۶4 واحدی سید جمال یکی از دانه درشت 
های بدهکار بانکی شــود و سرانجام پس از 
گذشت ۹ ســال از افتتاح طرح مسکن مهر 
4۶4 واحدی ســیدجمال مشکل این مجتمع  
با اختصاص ۹ میلیارد تومان اعتبار یارانه ای  

مرتفع شد.
به گزارش ایســنا، وی با بیــان اینکه از 4۶4 
واحد 158 واحد تقســیط را با همان ســود 
12 درصــد انجــام داده انــد، تصریح کرد: 
طی ۹ ســال گذشته ســالی دوبار اداره راه و 
شهرسازی دوران مشــارکت این مجتمع را 

تمدید می کرد.
کرمیان در ادامه با اشــاره به پروژه های 

در دســت اقدام راه و شهرسازی اسدآباد 
تصریــح کــرد: تعریض جاده داشــبالغ 
توسط شرکت نماســازان همدان به طول 
میلیارد   2۹ اعتبار مصــوب  ۷ کیلومتــرو 
و ۷۷0 میلیــون ریال با مــدت پیمان 24  
روســتایی  راه  آســفالت  اجرای  ماهــه، 
قراکند توسط شــرکت نصر عمران گستر 
اراک به طول  4.5کیلومترو عرض مســیر 
۷ کیلومتربــا اعتبار مصــوب ۷ میلیارد و 
255 میلیون  ریال-راه داشــبالغ توســط 
شرکت پوشــش راه هگمتانه به طول 2۷ 
کیلومتربــا اعتبار هزینه شــده 45 میلیارد 
ریال از جمله پروژه های در دست اقدام 
راه و شهرســازی این شهرستان به شمار 

می رود.

اختصاص 9 میلیارد یارانه به مسکن مهر سیدجمال الدین اسدآبادی
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سخنگوی وزارت کشور:
ناظران انتخابات حق ندارند به نفع یا ضرر 

جریان های سیاسی اظهارنظر کنند

 سخنگوی وزارت کشــور گفت: مجریان و ناظران انتخابات حق 
ندارند به نفع یا ضرر جریان های سیاســی اظهار نظر کنند. بازرســی 
انتخابات وزارت کشور متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی می کند.

به گزارش ایســنا، سید سلمان ســامانی در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشــت: مطابق قانون انتخابات مجلس؛ دست اندرکاران امور 
اجرایــی و نظارتی انتخابات نمی توانند بــه نفع یا به ضرر نامزدها و 

جریانات سیاسی در انتخابات اعالم نظر کنند.
 برای تضمین بی طرفی، هیأت بازرسی انتخابات وزارت کشور مکلف 
شد متخلفین از این قانون را در هر رده و جایگاهی به دستگاه قضایی 

معرفی کند.

دولت باید از نحوه تخصیص ارز دولتی به 
کاالهای اساسی به مجلس گزارش دهد

 نماینــده مردم دهلران در مجلس، گفــت: با وجود تخصیص ارز 
دولتی برای تامین کاالی اساســی، نه تنها قیمت ها کاهش نیافته بلکه 
شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم و سفره مردم کوچک تر هم شده است 
به گزارش فارس: شادمهر کاظم زاده گفت: انتظار مجلس از دولت که 
می خواهد در مورد عملکردش در حوزه تامین کاالهای اساسی مردم 
به نمایندگان گزارش دهد، خواسته به حقی است، اما وزرا تنها به بیان 
این مطالب که اینقدر کاالی اساســی که در حال ورود به کشور و در 
گمرک است، بســنده کردند. وی افزود: اعتباری به میزان 14 میلیارد 
دالر ارز دولتی برای تامین کاالهای اساســی در بودجه ۹8 تخصیص 
داده شده تا به مردم و علی الخصوص اقشار ضعیف جامعه فشار وارد 
نشــود، اما نه تنها این مســئله و گشایش ناشــی از آن در سفره مردم 
مشاهده نمی شــود، بلکه حتی مشکالت معیشتی مردم بیشتر و سفره 

آنها کوچک تر شده است.

حذف 4 صفر از پول ملی تأثیر اقتصادی ندارد
 یک عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بر ضرورت انجام اقدامات 
عملــی برای کاهش تورم و تقویت ارزش پایه پول ملی تاکید کرد و گفت که 

حذف چهار صفر از پول ملی تأثیر اقتصادی ندارد.
 به گزارش ایســنا،محمدرضا تابش گفــت: از نظر اقتصادی حذف چهار 
صفر اثری ندارد و این کار یک اقدام مدیریتی وحســابداری اســت که 
شــاید از جنبه  روانی اثری داشــته باشــد.و ی یادآور شد: با این اقدام 
قرار نیســت مولفه های اصلی اقتصاد بهبــود یابد، تورمی کاهش نخواهد 
یافت و رشــد نقدینگی مهار نخواهد شــد و پول ملی تقویت نمی شود. 
اگر هم بحث کاهــش هزینه های نگهداری و حمل ونقل و... پول مطرح 
اســت که چاپ اسکناس و مسکوکات جدید مســتلزم صرف هزینه های 

است. هنگفتی 

اجرای گام های کاهش تعهدات برجامی نتیجه خلف 
وعده اروپایی هاست

 عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه اروپایی ها قابل 
اعتماد نیستند، گفت: اجرای گام های چندگانه کاهش تعهدات برجامی از سوی 
ایران نشــان دهنده خلف وعده اروپایی ها است.به گزارش تسنیم، سید قاسم 
جاسمی ،با اشاره به اجرای گام دوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی، اظهار 
داشــت: اجرای گام های چندگانه کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران نشان 
دهنده خلف وعده اروپایی ها است. وی ادامه داد که طرف های غربی با خلف 
وعده و عدم پای بندی به تعهدات خویش نشان دادند که قابل اعتماد نیستند و 
نباید به وعده های آنها دلخوش کرد. عضو هیأت رئیســه کمیسیون امنیت ملی 
مجلس با بیان اینکه قطعا گام سوم ایران هم برداشته خواهد شد چراکه اروپا نه 

عزم و اراده و نه توان الزم برای حفظ برجام دارد.

هدف از تحریم ظریف، خاموش کردن 
صدای مردم ایران است

 معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با تاکیــد بر اینکه پیام 
جمهوری اسالمی و سفیر آن تحریم شدنی نیست، گفت: کارکرد آقای ظریف 
در ابعاد رســانه ای، به عنوان یک خبرنگار ماهر با ضریب نفوذ باالســت که با 
تولیــد محتوایی تبیینی و بهره برداری از ظرفیت ارائه درســت اطالعات برای 
اغنای مخاطب و بهره از زمان و مکان در تولید محتوا، می تواند الگوی کارکرد 

رسانه ای خبرنگاران ایرانی باشد.
محمد خدادی با اشــاره به اینکه اصل ماجرا در تحریم آقای ظریف، خاموش 
کردن صدای مردم ایران اســت، گفت: صدای حق خاموش شدنی نیست. در 
تاریخ بارها و بارها ســردمداران امریکا این خواسته را آزموده اند اما نه شده، نه 

می شود و نه خواهد شد.

آگهیمزايدهواحدهایعرصهواعيانوقف)مرحلهدوم(

ادارهاوقافوامورخيریهشهرستانمالیر

با توجه به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مالیر در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری )عرصه و اعیان وقف( موقوفات را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید 
با قیمت کارشناسی شده به شرح ذیل اعالم می گردد لذا متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 98/5/14 لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه  بدینوسیله لیست واحدهای مورد نظر 
مورخ 98/5/31 جهت شرکت در مزایده به واحد اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مالیر واقع در بلوار شهید بهشتی جنب دریاچه کوثر مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن های 33345560 و 33345510 تماس حاصل فرمایند.
شرایط مزایده 

1-پیشنهاد دهنده )متقاضی( می بایست مبلغ 10% اجاره یکساله قیمت پایه تعیین شده را به صورت چک تضمین شده بانک سپه تهیه و چک مربوطه را ضمیمه برگ پیشنهاد چاپی مخصوص در پاکت 
الک و مهر شده قرار داده و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/5/31 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه تحویل و رسید دریافت نماید.

2-برنده مزایده می بایست بابت تخلیه مورد اجاره و ضرر و زیان احتمالی 2 فقره چک جدید )صیاد( به ارزش تقریبی ملک مورد تقاضا به همراه پرینت حساب )یکماهه( و بابت ضمانت پرداخت اجاره 
مبلغ 30% اجاره یکساله قیمت پیشنهادی به صورت وثیقه نزد موجر )اداره اوقاف و امور خیریه( قرار داده که در صورت ورود خسارت یا ضرر و زیان یا عدم پرداخت اجاره جاری و معوقه موجر حق 

وصول و برداشت چک ها و ضمانت های خود را دارد.
3- برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری کمیسیون مزایده نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده نفر اول به نفع موقوفه ضبط و نفر دوم 

به عنوان برنده شناخته خواهد شد.
4-اداره اوقاف و امور خیریه در خصوص هزینه پرداخت آبونمان، آب، برق، گاز و تلفن، دارایی، شهرداری، تخلیه چاه و شارژ ساختمان هیچگونه مسئولیتی نداشته و کاًل بر عهده برنده مزایده می باشد.

5-برنده مزایده ملزم به قبول و رعایت کلیه شروط سند اجاره تنظیمی اداره اوقاف می باشد.
6-افراد ممنوع المعامله حق شرکت در آگهی مزایده را ندارند و در صورت شرکت به تقاضای آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-به پیشنهادهای مخدوش و یا فاقد فیش پرداختی و یا تقاضاهای خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- برنده مزایده که با آن سند اجاره تنظیم خواهد شد حق واگذاری مورد اجاره را کاًل یا جزاً بدون موافقت کتبی و قبلی موجر به هیچ نحوی از انحاء به غیر ندارد و در صورت تخلف قرارداد اجاره 

یکطرفه فسخ خواهد شد.
9-پرداخت کلیه هزینه های متعلقه از قبیل نشر آگهی )روزنامه، چاپ و نصب بنر(، کارشناسی و... با برنده مزایده خواهد بود.

10-متقاضیان می بایست با علم و اطالع کامل از اوضاع و احوال محل و موقعیت واحدهای مورد تقاضا نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند لذا داوطلبان می توانند تا روز ارائه پاکت روزهای شنبه، 
دوشنبه و چهارشنبه رأس ساعت 12 در محل اداره حاضر و به اتفاق نماینده اوقاف از واحدهای مورد آگهی بازدید نمایند.

11-مستأجر موظف است شئونات اسالمی را رعایت نماید.
12-کمیسیون مزایده فوق رأس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 98/6/2 در محل اداره برگزار خواهد شد.

13-متقاضی می بایست اجاره بهاء پیشنهادی را به صورت خوانا و با عدد و حروف بنویسد.
14-بدیهی است ارائه پیشنهادات متقاضی به منزله قبول اختیار و تکلیف دستگاه مزایده گذار نخواهد بود.

15-مدت قرارداد اجاره یکسال کامل شمسی از تاریخ تحویل مورد اجاره می باشد که در صورت 1-خوش حسابی 2-رضایت کامل از وضعیت مستأجر در مورد اجاره 3-رضایت دیگر همسایگان 
4-پرداخت حق شارژ ساختمان 5-عدم آسیب به مورد اجاره و تأیید ریاست وقت اداره برابر نظر کاشناس رسمی دادگستری به نرخ عادله روز به مدت 2 سال دیگر قابل تمدید خواهد بود و در صورت 

صدور دستورالعمل جدید از طرف سازمان اوقاف برابر شروط دستورالعمل صادره عمل خواهد شد.
16- در صورتی که مستأجرین قبلی قصد شرکت در مزایده را دارند می بایست مورد اجاره قبلی خود را تسویه حساب کامل نموده و مورد تأیید ریاست و واحد اجارات باشند در غیر این صورت به 

تقاضای ایشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
17-اداره اوقاف در در یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار است. )م الف172(

لیست واحدهای مسکونی و تجاری 
مساحت ردیف 

تقریبی
قیمت پایه مزایده اجاره بهاء ماهیانه آدرس پارکینگ کاربری واحد طبقه 

به نرخ عادله روز به تومان 

خیابان شهید رجایی، جنب ساختمان پزشکان اوقاف، داردمسکونی3اول190
نرسیده به حسینیه سیدالشهدا

750/000

خیابان شهید رجایی، جنب ساختمان پزشکان اوقاف، نداردمسکونی1اول290
نرسیده به حسینیه سیدالشهدا

700/000

خیابان شهید رجایی، جنب ساختمان پزشکان اوقاف، نداردمسکونی5دوم390
نرسیده به حسینیه سیدالشهدا

600/000

خیابان شهید رجایی، جنب ساختمان پزشکان اوقاف، داردمسکونی6دوم490
نرسیده به حسینیه سیدالشهدا

650/000

550/000خیابان شهید رجایی، جنب ساختمان پزشکان اوقافنداردمسکونی7سوم590

550/000خیابان شهید رجایی، جنب ساختمان پزشکان اوقافنداردمسکونی9سوم690

500/000بر بلوار جانبازان، مجتمع پیوند 1نداردمسکونی4دوم785

450/000بر بلوار جانبازان، مجتمع پیوند 1نداردمسکونی2اول885

450/000بر بلوار جانبازان، مجتمع پیوند 1نداردمسکونی2اول985

450/000بر بلوار جانبازان، مجتمع پیوند 1نداردمسکونی2اول1080

500/000بر بلوار جانبازان، مجتمع پیوند 1داردمسکونی3اول1180

500/000جنب تاالر باران نداردمسکونی2اول1291

500/000جنب تاالر باراننداردمسکونی3اول1391

600/000خیابان صفر خانیان -تجاری1همکف1450

700/000خیابان امیر کبیر -تجاری14همکف1520

 امروز ایالت متحده در دنیا تنها اســت 
و نمی تواند ائتالف ایجاد کند. کشــورهای 
دوست شان هم خجالت می کشند که با آنها 

در یک ائتالف  حضور پیدا کنند.
وزیر خارجه روز گذشــته در آغاز نشست 
خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی 
که به مناســبت روز خبرنگار، برگزار شد 
ادامه داد،خدا را شــاکر هســتیم که آنها با 
رفتار خودشــان به دنیا نشان می دهند که 
در چند حوزه محدود کــه توانایی دارند، 
در ســایر مســائل باز مانده اند. ما کشور و 
تمدنی هســتیم که در اوج پیشرفت و در 
اوج ذلت و عقب ماندگی آنها علم و دانش 
مان را به آنها مجانی ارزانی کرده ایم و امروز 
حتی اجازه نمی دهند آن را بخریم.وی ادامه 
داد: جمهوری اسالمی ایران در حوزه های 
مختلفی اعم از پزشــکی، نانو تکنولوژی، 
هســته ای و ... پیشــرفت دارد و آگاهی و 
دانــش ما برای اســتفاده همه جهات مهیا 
است.وی با اشاره به سفر به بولیوی اظهار 
کرد: در این کشــور امکان برگزاری دوره 
فوق لیسانس نانوتکنولوژی با بهره گیری از 
اساتید و آزمایشگاه ها از سوی ایران فراهم 
بود واین نشــان دهنده تفاوت دو گفتمان 
است.کشــورهای دیگر خجالت می کشند 

اسم شان را در کنار آمریکا بیاورند
محمد جــواد ظریف همچنیــن بیان کرد: 
امروز گفتمان یکجانبه گرایی، خصومت و 
قانون گریزی که در کاخ ســفید متبلور شده 
و در دنیا شــرارت می کنــد، از یک طرف 
وجود دارد و از ســوی دیگر گفتمان صلح، 
قانون، فراگیری، همکاری و همراهی است 
که جمهوری اســالمی مطرح کرده است. 
برای اینکه امروز آمریکا در دنیا تنهاســت. 
ظریف ادامه داد: آمریکایی ها با قانون شکنی، 
قانون گریــزی، خالف رفتار انســانی عمل 
کردن، جلوگیری از دستیابی مردم به غذا و 
دارو و ایجاد تنش و بحران هر جایی که قدم 
گذاشــته اند، منجر به شکست شده اند. از 
افغانستان که پس از 18 سال با طالبان مذاکره 
می کند و با خفت خارج می شوند تا عراق و 
ایجاد داعش و همچنین سوریه و بدبختی که 
برای آنها به ارمغان داشت تا خلیج فارس که 
هر گاه قدم گذاشته اند، فقط مرتکب جنایت 
شده اند. نمونه آن حمله آمریکا به هواپیمای 

مسافربری ایرانی در خلیج فارس بود.
و زورگویی  ابرقدرتــی   گفتمان 

دوره اش تمام شده است
به کزارش ایسنا: رئیس دستگاه دیپلماسی 
کشور ادامه داد: آمریکایی که به جنگ طلبی 

می نازد، از ویتنام به این سمت کدام جنگ 
را جز گرانادا برنده شده است؟ هیچ جنگ 
دیگــری را آمریکا نبرده اســت. او جنگ 
ویتنام را باخته، جنــگ منطقه برایش جز 
شکســت نداشــته و این گفتمان محکوم 
به شکســت اســت. گفتمان ابرقدرتی و 

زورگویی دوره اش تمام شده است.
 با مردم آمریکا درگیری نداریم

ظریف خاطرنشــان کرد: ما با مردم آمریکا 
درگیری نداریم. دیروز بســیار متاســف 
شدیم که مردم بیگناه آمریکا گرفتار فرهنگ 
هفت تیرکشی، فرهنگ قلدری و زورمداری 
و تفویض خشونت هســتند. فرهنگی که 
از جنگ بــه عنوان یک گزینــه روی میز 
صحبت می کند. ایــن فرهنگ امروز دیگر 
موفق نیست برای همین است که مجبور به 
تحریم اقتصادی شده و به آن روی می آورند 
و مسئولین کشور رهبری و حتی وزیر امور 

خارجه را هم تحریم می کنند.
 امنیت خودمان را هیچ گاه نخریده 

و نخواهیم خرید
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تاکید 
کرد: ما امنیت خودمان را هیچ گاه نخریده 
و نخواهیم خرید، قابل فروش هم نیســت 
چرا که امنیت ما از مردم ما نشات می گیرد 

همچنین ما پیشــرفت خودمان را هیچ گاه 
نخریده و نخواهیم خرید چرا که پیشرفت 
ما از مردم نشــات می گیرد.  هر اندازه که 
به ما فشــار آورند، با اتکا به مردم خودمان 

پیشرفت کرده ایم.
 توانستیم پهپاد آمریکایی را با موشک 

تمام ساخت ایرانی سرنگون کنیم
وی با اشــاره به اتفاقات و تحریمهایی که 
در زمان جنگ تحمیلی انجام داده اند، گفت: 
هر چه خواســتیم به ما سالح ندادند ما را 
از ابتدایی ترین ابزار دفاع از مردم خودمان 
تحریم کردنــد و در مقابل تمامی امکانات 
و اطالعات را در اختیار عراق گذاشتند اما 
کسانی که فکر می کردند جمهوری اسالمی 
ایران ظرف یک هفته نابود می شــود، کجا 
هســتند و صدام کجاســت؟ ما روی پای 
خودمان ایستادیم و توانستیم پهپاد آمریکایی 

را با موشــک تمام ساخت ایرانی سرنگون 
کنیم. بعد می گویند چرا؟ برای این اســت 
که شما با تحریم نمی توانید مانع پیشرفت 

شوید و جلوی هر ایرانی را بگیرید.
 در سفرم به نیویورک گفته شد که 
ظرف دو هفته تحریم می شوم مگر 

این که آن پیشنهاد را بپذیریم
ظریف ادامه داد: نکته دیگر این که به عنوان 
دیپلمات باید بتوانــم مذاکره کنم و طرف 
مقابل هم باید احســاس کند که می تواند 
مذاکــره کند، نه مصاحبه. اگر قرار باشــد 
مســایل را بیرون مطــرح کنم یعنی طرف 
باید بیاید و یکســری کلیشــه بیان کند و 
این برای دیپلماسی سم مهلک است. یک 
وظیفه دیپلماسی عمومی داریم اما آن را با 
دیپلماسی نباید قاطی کنید و اگر قرار باشد 
صــورت مذاکره را بیــرون بدهیم دیگر با 

مــا مذاکره نمی کنند بنابراین خبرهای ما از 
مالقات ها مختصر است. البته تاکید می کنم 
ما حرفی نداریم که بخواهیم به دیپلمات ها 
بگوییم اما به مردم نگوییم. درباره آنچه در 
مذاکرات اتفاق افتاده چیزی مطرح نمی کنم 
اما در سفرم به نیویورک گفته شد که ظرف 
دو هفته تحریم می شــوم مگــر این که آن 

پیشنهاد را بپذیریم که نپذیرفتم.
 تعهــدات اروپایی هــا معطوف 
به اقدام نیســت، معطوف به نتیجه 

است
ظریف یادآور شــد آن زمان که اروپایی ها 
فهمیدند آمریکا دیگر در برجام نیست 11 
تعهد را تایید کردند که ســه بار در سطح 
وزرا و بعــد از آن هم در ســطح مدیران 
سیاســی این تعهدات تکرار شد که شامل 
فروش نفت، بیمه، هواپیمایی، کشــتیرانی، 
همکاری های صنعتی و ... اســت  اما آنها 
هنوز هم آغــاز نکرده اند. لذا تاکید می کنم 
که تعهــدات اروپا بعد از خــروج آمریکا 
از برجام اســت نمی توانند بگویند علم به 
خروج نداشتند. آنها بعد از آن تعهد کردند 
و نمی توانند ادعا کنند که نمی دانستند آثار 
تحریم های آمریکا چگونه اســت. به آنها 
می گویم شــما هم رفیق هــای خودتان را 
اینستکس گام اجرایی  اکنون  می شناختید. 

است و لذا باید تعهدات را اجرایی کند.
 اگر به 10 سال دیگر هم برگردم 

برجام را امضا می کنم
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: بنده اگر 
به 10 سال دیگر هم برگردم برجام را امضا 
می کنم. برجام سند افتخار مردم ایران بود. 
با پشــتوانه رهبری برجام را امضا کردم، با 
مقاومت برجام را امضا کردم، لذا برجام با 
پشتوانه مقاومت امضا شد. برخی دوستان ما 
نخواستند ببینند. امیدوارم یک روزی ببینند.

وزیر امورخارجه:

امروزايالتمتحده
دردنياتنهااست
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معجزه بخشش، آرامش است
 ســمانه احسانی 35 سال دارد و 15 ســال پیش در جریان حادثه 
رانندگی توانایی های جســمی و حرکتی خود را از دست داد و دچار 
ضایعه نخاعی از گردن شــد. پس از اسن حادثه وی به مدت ۶ سال 
در آسایشگاه معلولین مشهد زندگی کرد و از نزدیک با سبک زندگی 

گروه های مختلفی از توانیابان آشنا شد.
زندگی در کنار گروهی از هم نوعانش باعث شد تا سمانه قلم به دهان 

بگیرد و احساساتش را روی بوم نقاشی رنگ آمیزی کند.  
وی حاال در بیش از 8 نمایشــگاه گروهی شــرکت کرده است و در 
عرصه بین المللی نیز موفق به دریافت بورسیه انجمن جهانی حمایت 
از نقاشان دهان و پا و اخذ گواهینامه دوره های بین المللی و سخنرانی 
در ســمینار بین المللی تد شده اســت تا حاال ایرنا به بهانه هفتمین 
نمایشگاه نقاشــی این هنرمند توانیاب ضایعه نخاعی از گردن که در 

گالری مهر هنر افتتاح شده پای حرف هایش بنشیند.
 با خودمان آشتی کنیم

سمانه روی ویلچرش تکیه داده. هرچند دقیقه یک بار خانم همراهش 
لیوانی از آب را نزدیک دهانش می برد تا ســمانه گلویی تر کند. وی 

سال هاست به این سبک زندگی عادت کرده است.  
مانتوای آبی رنگ به تن و شالی سفید به سر دارد. از آنجایی که از قبل 
ســمانه را می شناختم، به خاطر داشتم که همیشه سفید به سر داشت. 
امروز هم پوشش سفیدش را حفظ کرده بود. از وی پرسیدم من اشتباه 
می کنم یا واقعا به رنگ ســفید عالقه داری؟ ســمانه می خندد و می 

گوید: چه سوال خوبی.  
بعد ادامه می دهد: چرا سفید؟ اصلی ترین دلیل، این است که همیشه 

خواسته قلبی ام برقرای صلح در جهان بوده است. 
 معجزه بخشش آرامش است

سمانه بیماری مادرزادی نداشته است. 15 سال پیش در جریان سانحه 
رانندگی ســمانه، از گردن قطع نخاع شــد. تازه ۷ ماه از عقد آنها می 
گذشت. زمان حادثه همسر سمانه کنارش بود اما پس از آن دیگر نبود.  
روزهای نخســت ســمانه از یک طرف به خاطر حادثه ای که برایش 
رخ داده بود، در شرایط خوبی به سر نمی برد و از طرف دیگر زمزمه 
های جدایی از همســرش مثل نمک روی زخمش بود. سرانجام بعد 
از دوســال یا به خواست همسرش بود یا فشارهای اطرافیان، زندگی 

مشترک آنها که با عشق آغاز شده بود، به پایان رسید.  
ســمانه می گوید: اوایل هضم این موضوع برایم سخت بود اما بعدها 
یاد گرفتم، من مالک جسم خودم نیستم چه برسد به اینکه مالک کسی 
باشم. به هر حال اتفاق سنگینی بود و گاهی حق می دادم که همسرم 
ترکم کند. وی با یک دختر هنرمند پرانرژی ازدواج کرده بود و بعد آن 
اتفاق من روی تخت دراز کشــیده و قادر به هیچ حرکتی نبودم. نمی 

توانستم توقع داشته باشم که کنارم بماند. 
هنرمند جوان ادامه می دهد: اوایل خشمگین بودم و قضاوت می کردم 
اما خودم اذیت شدم. همسرم از من جدا شد و با فرد دیگری زندگی 
اش را آغاز کرد. به همین خاطر تصمیم گرفتم به جای خشم ببخشم. 

چون معجزه بخشش آرامش است. 
به نظر ســمانه نباید از کسی توقع داشت و افراد را باید همان طور که 
هستند پذیرفت. پس از آن من با بخشش و پذیرش و قدردانی از خدا 
و امیدی که در قلبم شــکل گرفت زندگی ام را ساختم و اجازه دادم 
آرامش وارد زندگی ام شود. به نظرم خشن و ناراحتی از اطرافیان مثل 

سنگ گداخته ای است که دست خودمان را می سوزاند.  
از سمانه می پرسم اگر وی به جای همسر سابقش بود و جای آنها با 
هم عوض می شــد چه می کرد و سمانه می گوید: نمی توانم بگویم 
چه واکنشی نشان می دادم. به نظرم تا فرد در آن موقعیت قرار نداشته 
باشــد نمی داند عکس العملش چه خواهد بود اما این را می دانم که 

زمانه و زندگی مرا صبور کرد.  
 مادرم سمبل عشق است 

شاید تعجب کنید اما سمانه در طول این سال ها فعالیت های زیادی را 
تجربه کرده است. از نقاشی گرفته تا تحصیل در رشته علوم اجتماعی 
گرایش پژوهشــگری و نواختن هارمونیکا یا همان ســاز دهنی. یک 
ســال است که ســاز دهنی را تمرین می کند و معتقد است این ساز 
هم حس خوبی به وی بخشیده و هم کمک به رفع مشکالت تنفسی 

اش کرده است.  
پیش از این اما سمانه بازیگر تئاتر بود، عکاسی می کرد و گاهی نقاشی 
می کشــید. دختر جوان هیچ وقت آرام و قرار نداشت و امروز هم با 
وجود معلولیت یک جا نمی نشــیند و فعالیــت های هنری اش را با 
جدیت خاصی ادامه می دهد تا جایی که در ذهن دارد پادکست های 
انگیزشی ارائه بدهد یا وارد دوبله شود. سمانه صدای دلنشینی دارد و 

این را ارثیه خانوادگی اش می داند.  
وی در شش سالی که پس از حادثه در آسایشگاه معلولین زندگی می 
کرد یاد گرفت زندگی را با نگاه تازه ای دنبال کند و شــاید موفقیت 

های امروزش مدیون زندگی وی در همان آسایشگاه بوده است. 
 سال ۸۷ نقاشی با دهان را آغاز کردم و امروز با انجام 

فعالیت های مختلف حس خوبی دارم 
همراه همیشــگی سمانه در طول این سال ها مادرش بوده. به قول 
خــودش، صبورترین، عاشــق ترین و مهربان ترین کســی که در 
زندگی اش حضور دارد مادرش اســت. مــادرم به خاطر ما روی 
خیلی از خواســته هایش پا گذاشــت. به همین دلیل مدتی اســت 
کــه برای اینکه مادرم بیش از این اذیت نشــود، زندگی مســتقلم 
را آغاز کره ام. یک پرســتار گرفته ام و وی در یکســری از کارها 
کمکم می کند. از آنجایی که خانه ام نزدیک خانه پدری ام اســت، 
مادرم مدام به من ســر می زند و بخشی از کارهایم را همچنان او 

انجام می دهد .
ســمانه هزینه هایش را از طریق برگزاری گالری و فروش آثار نقاشی 
اش تامین می کند. وی می گوید: نقاشــی برای من فقط کشیدن یک 
تصویر نیســت بلکه آغاز یک جریان زندگی و انتقال حس خوب به 
دیگران است. کارهای من پر از رنگ و هر کدام نماد حس خوبی است 

که از درون انسان سرچشمه می گیرد.  

زنگان امروز: سایه سنگین قیمت ها بر سر تاالرهای بدون عروس 
 عروس ها موندن پشت یخچال های 30 میلیونی 
همدان پیام: ظرفیت اول ایران در سراسر جهان هستیم 

 در توریستی که هر سال کاهش می یابد!! 
ایران: نویسندگان شغل دوم ندارند 

 مقصر خودشونن می تونن یک روز بنویسن فرداش بخونن 
صدای زنجان: رضایت مردم از مدیریت شهری، سرمایه گذاری مهمی 

است 
 منظورت گل های کنار خیابونه 

همشهری: 800 کیلومتر راهپیمایی برعکس 
 به خاطر فشار زندگی 

شرق: با آقازاده های خارج نشین چه باید کرد؟
 تا می تونید براشون پول بفرستید

ایران: بادبان ها را برافرازید 
 چرا مگه قرار مارکوپولو بیاد؟
همشهری: پشت پرده تحریم دارو 

 به نظر اون پشت دارن داروی گیاهی می سازن 
صدای زنجان: تیزی مشکالت بر گلوی چاقوسازان 

 چاقو تیز کن زیاد شده
ایران: زنان عربستان بدون اذن قیم به سفر می روند 

  باید به دیواره فصا پیما نوشت
همشهری: خانه بخت کجاست؟

 الی سکه ها
اطالعات: شیرومرد پیر و نبرد زور و تدبیر 

 داری ادبیات می خونی ؟؟
صدای زنجان: زنان 3 بر صفر از مردان در افسردگی جلو افتاده اند 

 برای خواب زیادشونه
اطالعات: علم زمان ما صفت ریاضی دارد 

 معلومه با معادالت ریاضی زندگی می کنن 
لرستان: شرکت مخابرات و حقوق های نجومی 

 اونا خودشون) استادآی تی ند( دقیق حساب می کنن

روزانه 1۰ بیمار نیازمند عضو می میرند
 مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با بیان اینکه روزانه هفت 
تا 10 بیمار نیازمند عضو پیوندی به علت نرســیدن عضو، جان خود 
را از دســت مــی دهند، گفت: این آمار در حالی اســت که هر فرد 
مرگ مغزی می تواند جان هشــت بیمار نیازمند به عضو را از مرگ 

نجات دهد
کتایــون نجفی، افزود: ۹۹ درصد فوت ها بــر اثر مرگ قلبی و یک 
درصــد به دلیل مــرگ مغزی رخ می دهد ولی مــردم مرگ قلب را 

به عنوان مرگ حقیقی قبول دارند.
وی ادامه داد: برخی شــهروندان از پیوند عضو فرد مرگ مغزی شده 
خود امتناع می کنند که این موضوع نیازمند فرهنگ ســازی و نهادینه 

کردن تفکر صحیح در این رابطه است.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا همدان نیز  مسأله پیوند 
کبــد در منطقه  غرب کشــور را دغدغه ای جدید دانســت و گفت: 
مسأله پیوند عضو در استان های منطقه غرب کشور از شرایط ایده آل 
برخوردار نیست و این مهم نیازمند فرهنگ سازی و تالش بیشتر در 

این حوزه است.
رشــید حیدری مقدم با بیان اینکه پیوند اعضا از سال 80 در همدان 
آغاز شــد اظهار داشت: در این مدت بیش از 20 هزار نفر در استان 
کارت اهدای عضو دریافت کرده اند و از سال ۹5 تاکنون ۶۶ کارگاه 

آموزشی در زمینه این موضوع تشکیل شده است.
وی افــزود: با وجــود اینکــه خودمراقبتی و پیشــگیری به عنوان 
دغدغه های جدی این دانشــگاه پیگیری می شــود اما اهدای عضو 
افرادی که دچار مرگ مغزی می شــوند نیز از جمله مســائل مهم و 

مورد توجه این مجموعه به شمار می رود.
از حضــور و  ابن ســینا  پزشــکی  دانشــگاه علــوم  سرپرســت 
ــتان  ــو اس ــدای عض ــم اه ــتار در تی ــک و پرس ــت 42 پزش فعالی
خبــر داد و گفــت: بخــش عمــده موضــوع اهــدای عضــو نیازمنــد 
ــتری در  ــرمایه گذاری بیش ــد س ــن بای ــت بنابرای ــازی اس فرهنگ س

ــود. ــام ش ــگاه ها انج ــدارس و آموزش م
ــال  ــن، س ــداد 5۹0 ت ــرد: در ســال ۹۶ تع ــان ک ــدم بی ــدری مق حی
ــزار  ــک ه ــال ی ــی امس ــه ابتدای ــار ماه ــن و  چه ــته ۷20 ت گذش
ــن  ــا ای ــد ب ــوزش دیدن ــو آم ــدای عض ــه اه ــر در زمین و 1۷0 نف
ــتگاه های  ــران دس ــه، مدی ــه جمع ــتا از ائم ــن راس ــود در ای وج
اجرایــی، نیروهــای نظامــی و انتظامــی و صــدا و ســیما درخواســت 

ــم. ــارکت داری مش
ــود تخــت  ــر کمب ــتان از نظ ــن اس ــدان پنجمی ــرد: هم ــان ک وی بی
ــده  ــژه دی ــورت وی ــوع به ص ــن موض ــد ای ــه بای ــت ک ــز اس دیالی
شــود، همچنیــن از آنجــا کــه احتمــال میزبانــی اجــالس رؤســای 
ــوان از  ــود دارد می ت ــدان وج ــور در هم ــرب کش ــگاه های غ دانش
ــره  ــدای عضــو به ــرای هم اندیشــی در مســأله اه ــت ب ــن ظرفی ای

ــرد. ب
حیــدری مقام دربــاره فعالیــت های صــورت گرفتــه در زمینه 
فرهنگ ســازی اهدای عضو گفت: طرح تکریــم خانواده های اهدا 
کننده عضو، برپایی جشــن نفس در ســال های ۹۷ و ۹8، تشــکیل 
شــورای پیوند، پیگیری و رایزنی جهت اعــزام جراح، تالش برای 
خریــد تجهیزات و برنامه ریزی به منظور راه اندازی بخش پیوند کبد 
از جمله رویدادهایی است که توسط دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 

صورت گرفته است.

مستمري همسر متوفي پس از ازدواج مجدد قطع نمي شود
 براســاس قوانیني که طي ســال هاي اخیر به تصویب رســیده زنان بازمانده مي توانند در صورت ازدواج، کماکان حقوق همســر 

مرحومشان را دریافت کنند. 
قائم مقام ســازمان تامین اجتماعي در صفحه اینســتاگرامي خود در این خصوص، گفت: خیر، براساس قوانیني که طي سال هاي اخیر 

تصویب شده این امکان وجود دارد و زنان بازمانده مي توانند در صورت ازدواج کماکان حقوق همسر مرحومشان را دریافت کنند. 
محمد حســن زدا ادامه داد: شــاید ازنظر کارشناسي به این مصوبه نقد داشته باشیم، ولي از زمان تصویب قانون آن را اجرا مي کنیم. 
در گذشــته زنان که همســران خود را از دست مي دادند، در صورت فوت همســر حقوق وي را دریافت مي کردند به موجب بند 
یــک ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب ســال ۹1 و آئین نامه اجرایي مربوطه مصــوب 2۷ بهمن ۹3 قوه قضائیه، ازدواج دائم 
همســر یا همسران بیمه شدگان یا مستمري بگیران متوفي، مانع استمرار در پرداخت مستمري فوت و سایر مزایاي جانبي متعلقه به 

آنان نخواهد بود. 

رای دیوان برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، غیرقطعی است
 مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی 

بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، محســن قائمی نســب در واکنش به خبر منتشره در رسانه ها مبنی بر الزام راهنمایی و 
رانندگی به صدور گواهی نامه موتور ســیکلت برای بانوان به موجب رای دیوان عدالت اداری، افزود: این رای، رای شعبه بدوی بوده 

و غیر قطعی است.وی افزود: نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.
یک منبع آگاه دیوان عدالت اداری در گفت و گو با خبرنگار قضائی ایرنا، گفت: بعید به نظر می رسد که این رای در مرحله تجدیدنظر 

تایید شود.
خبری منتشر شد با این عنوان که دیوان عدالت اداری در حکمی، پلیس را ملزم کرده که برای زنان گواهی نامه  موتورسیکلت سواری 

صادر کند و عنوان شده که رانندگی موتورسیکلت به جنسیت ربطی ندارد.

مهدی ناصرنژاد «

 زباله گردی و گســترش دامنه این شــغل 
من درآوردی و بی در و پیکــر، این روزها به 
یکی از چالش های اصلی جامعه تبدیل شده و 
نظریه های خاص بین موافقان و مخالفان این 
پدیده اجتماعی را به خود جلب کرده است. 

قشرهایی از مردم زباله گردی را مولود بیکاری 
و ناچــاری افراد بیــکار و محتاج و همچنین 
چهره ای ناخوشایند از شــرایط بد اقتصادی 

جامعه می دانند.
قشــرهایی نیز زباله گردی را شغلی پردرآمد 
می دانند که هیچ ارتباطــی با معضل بیکاری 
در جامعــه نــدارد چرا که اغلب بــا علم به 
سودآوری و ســادگی امر زباله گردی به این 

مشغله خودساخته روی آورده اند.
نظریه ســومی هم وجــود دارد که می گوید: 
زباله گردهــا به هر دلیلی کــه جذب این کار 
می شــوند، اما دانسته یا ندانســته با تفکیک 
زباله هــا هر چند به طــور غیراصولی، باعث 
برگشتن بسیاری از سرمایه های ملی به چرخه 
تولید مجدد برای کمک به حفظ منابع و ذخایر 

دست نخورده هستند.
با این حال و با عنایت به نظریه های گوناگون 
نسبت به پدیده زباله گردی در جامعه ایرانی، 
ولیکن روند افزایش تعــداد افراد زباله گرد و 
تظاهر آشکار این گونه افراد در سطح جامعه 
بــه زباله گردی و زیر و رو کردن ســطل های 
زباله، چهره ناخوشــایندی را از جامعه ایرانی 

به نمایش می گذارد. 
اخیراً مشاهده می شود زباله گردی حتی به یک 
شــغل خانوادگی تبدیل شــده و برخی افراد 

خودرو سواری خود را به جمع آوری و حمل 
زباله تغییر کاربری داده اند و زن و مرد خانواده 
در ساعات نســبتاً خلوت شبانه روز پشت به 
پشت هم محتوای ســطل های زباله را زیر و 
رو کرده و ضایعات قابــل فروش آن را جدا 

می کنند. 
در همین حال زباله گردی می رود تا به عنوان 
یــک رویه عادی و معمــول جامعه، فرهنگ 
جدیدی را شــکل بدهد و مشــاهده می شود 
از هم اینک عــرف و قواعد خاصی بین افراد 
زباله گرد رایج اســت و آنان که با هم آشنایی 
دارنــد، حریم فعالیت های 24 ســاعته را بین 

خود رعایت می کنند.

اخیراً در جایی بیــن دو نفر از زباله گردها که 
به طور همزمان باالی ســر یک سطل بزرگ 
زباله کنار خیابانی رسیده بودند، بحث و جدل 
در گرفته بــود و نفر دوم بــه اولی اعتراض 
داشــت که در حریم فعالیت او کار می کند! و 
با اصطالح رایج بین این گونه افراد می گفت: 
این منطقه را من جدا می کنم! و دومی که گویا 
ســابقه کمتری نســبت به اولی در این حوزه 
داشت، جواب می داد هر وقت به نام خودت 

سند زدی، آن وقت بیا و ادعا کن!
با ایــن حال زباله گردی به خاطر همان درآمد 
مناســب و ارضا کننده اش این روزها به شغل 
دوم بســیاری هم تبدیل شده و به نظر می آید 

افراد زباله گرد از هر قشــری از جامعه خیلی 
راحت با چنین کار بی دردســر اما ناخوشایند 

کنار آمده اند.
چند وقت پیش مســتندی با عنــوان »بدون 
تعارف« از شــبکه خبر سیما پخش می شد و 
زباله گــردی معتادی که با ترک اعتیاد خود به 
زندگی بازگشــته بود، ادعا می کرد تا مرحله 
اول آغاز این کار حــدود 200 میلیون تومان 
بدهی خود را از طریــق همین زباله گردی و 
جمــع آوری ضایعات پرداخت کرده اســت 
و هم اینک بــا راه اندازی کارگاه جداســازی 
ضایعات بطری های پالســتیکی برای حدود 
120 نفر در شهر شیراز شغل ایجاد کرده است.

 پدر اســت دیگر. قلبش مــی تپد برای 
همســر و فرزند و زندگی اش. هم به دنبال 
خواسته های آنهاســت و هم به دنبال تامین 
ســالمتی خانواده خود. حاال اگر صداوسیما 
نمی خواهد از خیر ســود تبلیغ محصوالتی 
که به سالمت آسیب می رسانند بگذرد، پدر 
خانواده چه گناهی کرده است. آن هم وقتی 
وزارت بهداشــت می گویــد تبلیغ نکنید و 

صداوسیما راه خودش را می رود.
کنترل تلویزیون را گرفته توی دستش و شبکه 
ها را باال و پایین می کند. یک شــبکه هنوز 
ســریال شبانه اش آغاز نشــده و دارد تبلیغ 
چیپس و پفک می کند. پسر کوچکش دلش 
مــی خواهد. پدر شــبکه را عوض می کند. 
یک جای دیگر تیتراژ پایانی اخبار شــبانه را 
نشان می دهد و بالفاصله بعدش آگهی های 
بازرگانی آغاز می شــود. این بار تبلیغ فالن 
روغن بدون پالم است. پالم هم داستانی شده 
آن هم از وقتی وزیر سابق بهداشت موضوع 
پالم را مطرح کرد. شــبکه را عوض می کند، 
شبکه دیگری می خواهد مسابقه والیبال نشان 
دهــد، قبل از آغاز مســابقه تبلیغ پودر قهوه 
فوری معروفی را پخش می کند. باز هم پدر 

شبکه را عوض می کند.
همه شبکه های صداوسیما تقریبا همین حال 
و هوا را دارد. از انواع آب میوه ها و نوشیدنی 
های گازدار تا چیپــس و انواع روغن هایی 
که به شــکل های نوین و عجیب و جذاب 
تبلیغش می کنند. همه این ها در حالی است 
که تبلیغ بســیاری از این کاالها ممنوع است. 
حاال بگذریم از بهترین ســاعت های پخش 
و ســاعت هایی که تقریبا همه خانواده دور 
تلویزیون جمع شــدند. کــودک دلش فالن 
نوشیدنی یا خوردنی آسیب رسان به سالمت 
را می خواهد و پدر مجبور است آن محصول 
را بخرد یا اگر از میزان آســیب آن محصول 

اطالع داشته باشد، شبکه را عوض کند. 
 فهرستی که توجهی به آن نشد

25 اردیبهشت امسال بود که وزارت بهداشت 
فهرســت کاالها و اقدامات آسیب رسان به 
ســالمت جهت منع تبلیغات را اعالم کرد. 
وزارت بهداشــت در این فهرســت بسیاری 
از محصوالتی که از صداوســیما به صورت 
مســتقیم تبلیــغ می شــود را در فهرســت 
ممنوعه قرار داد. بســیاری از محصوالت در 
گروه فرآورده های گوشتی و غذاهای آماده 
مصرف، انواع نوشیدنی های گازدار با قند یا 
بدون قند، نوشابه های گازدار یا بدون طعم، 

نوشیدنی های مالت، سس پرچرب، فرآورده 
های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت از 
جمله این موارد بود. فهرستی که صداوسیما 
تقریبا توجهی به ممنوعیت تبلیغ آن نکرده و 
تاکنون و با وجود پیگیری رسانه ها همچنان 

به تبلیغ آنها ادامه می دهد.
پدر همه این ها را شنیده و خوانده بود. برای 
همین هر شــبکه ای که تبلیغ پخش می کرد 
را عوض می کــرد تا فرزندش نبیند و دلش 

نخواهد. پدر است دیگر.
 تولید ممنوع نیست

 تبلیغ ممنوع است
به گزارش ایرنا، سابقه قانون ممنوعیت تبلیغ 
کاالهای آسیب رســان به سالمت به برنامه 
پنجم توسعه بر می گردد که بند قانونی درباره 
منع تبلیغ مواد غذایی آسیب رسان به سالمت 
در آن قید شده، اما ابزارهای نوین مثل فضای 
مجازی در آن در نظر گرفته نشــده بود و به 

همین دلیل قانون را اصالح کردند.
هرچنــد صنعت تولید مــواد غذایی توجهی 
به این قانون نــدارد و اصوال نمی توان تولید 
محصــول را ممنوع کرد، امــا وظیفه وزارت 
بهداشــت به عنوان تولیت سالمت این است 
که میزان آگاهی جامعه از آسیب رسان بودن 
برخی محصــوالت را باال ببرد و از آن طرف 
با توجه به ابزارهای قانونی از تبلیغ و ترویج 
آنهــا جلوگیری کند.معــاون وزیر  مصرف 
بهداشت سال گذشته در این رابطه به خبرنگار 
ایرنا گفته بود: هرچند وزارت بهداشت معتقد 
اســت که مصرف غذاهای شیرین و پرنمک 
ضرر دارد، امــا این به معنی ممنوعیت تولید 
نیســت، بلکه تبلیغ این کاالها ممنوع است. 
یعنی نمی توان گفت کســی شــیرینی تولید 
نکند، اما بر اســاس قانون، وزارت بهداشت 
مکلف است کاالهای آسیب رسان به سالمت 
را مشــخص کرده و برای آن عوارض وضع 
کند. رئیــس مرکز روابط عمومــی وزارت 
بهداشت نیز در همین رابطه گفته بود: تبلیغ 
این کاالها باعث می شود که برنامه های نظام 
سالمت خنثی شود. ما نمی گوییم این کاالها 
تولید نشوند، بلکه می گوییم در راستای عدم 
مصرف بیشــتر این کاالها، تبلیغ این کاالها 
انجام نشود تا از ابتال به بیماری های غیرواگیر 

جلوگیری شود.
 ضمانت اجرایی فهرست کاالهای 

آسیب رسان به سالمت
30 اردیبهشت ۹8 بود که علی رضا رئیسی، 
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت درباره 

ضمانت اجرایی این فهرست گفت: فهرست 
کاالهای آسیب رســان به سالمت برای منع 
تبلیغات در شــورای عالی امنیت غذایی به 
ریاســت رئیس جمهوری و چند وزارتخانه 
عضو این شورا، مصوب شده است و همین 
مصوبه ضمانت اجرایی بــرای این موضوع 
محسوب می شود. در سطح استان ها نیز این 
موضوع پیگیری می شود و ریاست کارگروه 
سالمت و امنیت غذایی با استانداران و دبیری 

آن با دانشگاه های علوم پزشکی است.
2۶ خرداد ۹8 بود که مســئول تغذیه بالینی و 
بزرگســاالن دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشــت نیز عنوان کــرد: ضمانت اجرایی 
عدم تبلیغ فهرست کاالهای آسیب رسان به 
سالمت را باید قانون گذار تعیین کند، زیرا در 
قانون های چهارم، پنجم و ششم توسعه تاکید 
فراوانی در زمینه عدم تبلیغ این کاالها انجام 
شده و از طرفی مجازات هایی برای جلوگیری 

از پخش آن درخواست شده است.
این در شــرایطی اســت که به نظر می رسد 
ســازوکار الزم برای اجــرای این ممنوعیت 
وجود ندارد و همچنان خانواده ها با انبوهی 
از تبلیغات مواجه هســتند که بــا محتوای 
جذاب خود می تواننــد ایجاد نیاز و مطالبه 
کنند و ســپس به سفره های خانواده سرازیر 

شوند.
 وزارت بهداشت هم مشکل دارد

وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سالمت 
مسئول تهیه و تدوین فهرست کاالهای آسیب 
رسان به سالمت جهت ممنوعیت تبلیغ است، 
امــا از آن طرف باید این فهرســت اجرایی 
شــود. ترابی در این باره گفته بود: همچنان 
در مــواردی مانند تبلیــغ کاالهای تغذیه ای 
آسیب رسان به سالمت با صداوسیما مشکل 
داریــم، اما به طور مثــال وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی می گوید فیلتر الزم در این 
زمینه وجود دارد، ولی مشــاهده می کنیم که 
از آن طرف کاالهای تغذیه ای آســیب رسان 

به سالمت تبلیغ می شوند.
وی بیان کــرد: در زمینه جلوگیری از پخش 
تبلیغ کاالهای آســیب رسان به سالمت مثل 
چیپس و غیره از صداوســیما، اقدامی انجام 
نشده اســت. باید اقدامات قانونی در سطوح 
باالتر انجام شود، زیرا وزارت بهداشت فقط 
می تواند سیاســت ها را در زمینــه کاالهای 

تغذیه ای تعیین و تعریف کند.
 تامین بودجه به قیمت جان مردم

نکته جالب تر این اســت که صداوسیما کم 

پیش می آید که اســتعالمی از سازمان غذا و 
دارو یا وزارت بهداشت برای انجام تبلیغات 
بگیرد. وحید مفید، مدیــرکل فرآورده های 
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در این 
رابطه می گویــد: معرفی محصوالت غذایی 
باید در چهارچــوب و ضوابطی انجام گیرد. 
تبلیغات صداوسیما تقریبا از کانال اداره غذا و 
دارو نمی گذرد و در دو سالی که من در این 
جا سمت داشــتم، اداره بازرگانی صداوسیما 
مجموعا سه یا چهار بار در خصوص سالمت 

تبلیغات مواد غذایی از ما استعالم گرفت.
مفید ادامه مــی دهد: ســعی کردیم توقف 
تبلیغات کاالهای مضــر را پیگیری کنیم، اما 
بهانه هایی مثل تامین بودجه از تبلیغات وجود 
دارد. اگر بودجه صداوسیما به قیمت به خطر 
انداختن ســالمت مردم تامین می شود، باید 

این موضوع گفته شود.
 آخرین گام، شکایت است

با این وضعیت به نظر می رســد شــکایت 
آخرین گزینه روی میز است. اینکه وزارت 
بهداشــت به عنوان تولیت ســالمت و در 
مقام دفاع از حقوق مردم دســت به اقدامی 
عملــی بزند، خیلی دور از ذهن نیســت و 
اصــال تاخیر در انجــام آن جای تعجب و 

سوال دارد.
علی رضا رئیســی، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت در پاســخ به این سوال که آیا به 
صداوســیما برای ممنوعیــت این تبلیغات 
تذکــر داده اید، به خبرنگار ســالمت ایرنا 
مــی گوید: مــا این کار را انجــام دادیم و 
هــم در قالــب تذکر و نامه هــای مختلف 
مبنی بــر پایبندی به قانون بوده و از طرفی 
رایزنی های مختلف هم انجام شــده است، 
اما اگر بــه نتیجه نرســیم می توانیم اقدام 

بعدی را انجام دهیم.
معاون وزیر بهداشت درباره احتمال شکایت 
وزارت بهداشــت به عنوان تولیت سالمت 
از صداوسیما برای ممنوعیت تبلیغ کاالهای 
آسیب رسان به سالمت می گوید: اگر توجه 
نشود، این اتفاق صورت می گیرد، اما در حال 
حاضر نامه های مختلفی ارســال شده و در 
عمل واکنشی مشاهده نکردیم و هیچ پاسخی 

از صداوسیما داده نشده است.
این در شرایطی است که به گفته رئیسی، همه 
تخلف های صداوســیما در زمینه منع تبلیغ 
کاالهای آسیب رســان به سالمت فهرست 
شده و بارها به صداوسیما در این زمینه تذکر 

داده شده است.

زبالهگردیشغلجديدورايججامعه

سالمتی مردم سیبل تبلیغاتی صداوسیما شده است
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جشنواره سیر در همدان برگزار مي شود
■ برداشت20هزار تن سیر

 مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان همدان از برگزاری سومین 
جشــنواره ســیر در همدان خبر داد و گفت: پیش بینی می شــود 
امسال نزدیک به 20 هزار تن سیر مرغوب توسط کشاورزان روانه 

بازارهای داخلی و خارجی شود.
حســین فضلی با بیان اینکه جشنواره سیر از 30 مرداد تا یکم 
شــهریور در روستای سوالن شهرستان همدان برگزار خواهد 

شد، افزود: این جشنواره هر ســاله به همت جهادکشاورزی 
شهرســتان همدان و اهالی روســتای ســوالن در این روستا 

می شود. برگزار 
وی تصریح کرد: در ســال زراعی جاری حــدود 1200 هکتار از 
مزارع آبی شهرستان همدان به کشت سیر اختصاص یافته است و 
عملیات برداشــت آن از اواخر تیرماه آغاز شده و تا اواسط مرداد 

ادامه خواهد یافت.
فضلــی ادامه داد: این محصول بهتریــن عملکرد را در خاک های 
سبک و رسی و شنی خواهد داشت که خوشبختانه شرایط اقلیمی 

و بافت خاک حومه همدان این شرایط را دارد و با توجه به بحران 
آب و نیــاز آبی کم این محصول به کشــاورزان توصیه کرد برابر 
الگوی کشــت ارائه شده توسط کارشناسان مراکز جهادکشاورزی 

کشت سیر را در تناوب با سایر محصوالت آبی لحاظ کند.
وی بیــان کــرد: مرغوبیت باال طعم و مزه منحصربفرد ســیر 
همدان باعث شد مشــتریان زیادی در داخل و خارج کشور 
داشــته باشد و با احداث واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری 
این محصول می توان زمینه اشــتغال بخــش قابل توجهی از 

کند. فراهم  را  بیکاران 

استخراج بیت کوین آزاد شد
جزئیات مجوز و هزینه برق استخراج 

رمزارز

 معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی استخراج فرآورده های 
پردازشی رمزنگاری شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم 
هزینه،  شــفاف و پرســرعت برای تبادالت اقتصادی و به کارگیری با 

رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابالغ کرد.
به گــزارش خبرآنالین از پایگاه اطالع رســانی دولت هیأت وزیران 
در جلســه ۶ مرداد 13۹8 آیین نامه اســتخراج فرآورده های پردازشی 

رمزنگاری شده در کشور را تصویب کرد.
مطابق این آیین نامه، اســتفاده از رمز ارزها )فرآورده های پردازشــی 
رمزنگاری شده( صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری )ریسک( از سوی 
متعامالن صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام 

بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادالت داخل کشور مجاز نیست.
براساس این مصوبه، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده 
رمزارزها )ماینینگ( با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

مجاز است.
همچنین ســازمان ملی اســتاندارد ایران موظف اســت با همکاری 
وزارت خانه هــای نیــرو و ارتباطات و فناوری اطالعات، برچســب 
انــرژی و اســتانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و اســتانداردهای 
فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش 

رمزنگاری شده رمزارزها )ماینینگ( را تدوین و ابالغ کند.
افزون بر این، تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت 
انشــعاب برق از شبکه سراســری یا احداث نیروگاه جدید خارج از 
شــبکه سراســری صورت می گیرد. تعرفه برق متقاضیان اســتخراج 
فرآورده های پردازشــی رمزنگاری شده رمزارزها )ماینینگ( با قیمت 
متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت 

نیرو تعیین و اعالم می شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.
همچنین تعرفه ســوخت گاز مورد نیاز متقاضیان اســتفاده کننده از 
برق تولیدی خارج از شــبکه وزارت نیرو با قیمت ۷0 درصد متوسط 
ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می شود و تعرفه 
ســوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی ســوخت مایع صادراتی با 
نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعالم می شود، 

محاسبه و اعمال خواهد شد.
گفتنی است، مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها )ماینینگ( در 

ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است.

خبر خوش برای بازنشستگان

 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد: »سقف تعهدات 
در اکثر آیتم های بیمه تکمیلی، افزایش چشــمگیری خواهد داشت؛ 

بدون آن که سهم پرداختی بازنشستگان افزایش یابد.«
به گزارش خبرآنالین، سید میعاد صالحی در تازه ترین یادداشت خود 
در اینستاگرام نوشت: »بحمدا... بعد از چندین جلسه متوالی، موضوع 
بهبود خدمات بیمه تکمیلی بازنشســتگان به همراه جزییات افزایش 

بودجه مربوطه تعیین شد.«
وی افزود: »ان شــاءاهلل سقف تعهدات در اکثر آیتم های بیمه تکمیلی، 
افزایش چشــمگیری خواهد داشــت، بــدون آنکه ســهم پرداختی 

بازنشستگان عزیز افزایش یابد.«

ناطوران آب و خاک دیار الوند
 به گفته محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، 
گســترش تولیدات کشاورزی و کاهش نزوالت آسمانی در سال های 
اخیر موجب افت ســطح آب های زیرزمینی استان همدان شده است 
لذا توسعه آبیارهای نوین در این برهه از زمان نجات بخش منابع آبی 

و خاکی است.
آنها معتقدند، دشت های این استان ساالنه با یک متر افت مواجه هستند 
و 13 دشــت نیز در وضعیت ممنوعه و یکی از دشت های استان در 

وضعیت ممنوعه بحرانی قرار دارند.
از طرف دیگر در اســتان همدان سه حوزه آبریز اصلی وجود دارد و 
حجم آب رودخانه های اســتان 530 میلیون متر مکعب بوده و ساالنه 

250 متر مکعب با کسری مخزن در استان مواجه هستیم.
در همین راســتا الزمه جلوگیری از بحران آب، باال بردن میزان بهره 
وری از این محصول اســت که موجب می شود مصرف آب کاهش 
یابد و این مهم زمانی می تواند محقق شــود که برنامه ریزان با استفاده 
از دانش مدیریتی، اســتفاده از فناوری های نوین و کمک به کشاورز 

برنامه های خود را تدوین کنند.
بنا به گفته عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات، منابع طبیعی و کشاورزی 
همدان، برای کم کردن میزان مصرف آب الزم است افزون بر باال بردن 
بازدهی آب، روش های نوینی برای آبیاری در دســتور کار قرار گیرد 
و شــیوه انتقال آب نیز اصالح شود؛ راهکاری که در همدان با راهبرد 
اجرای طرح آبیاری زیرسطحی برای نخستین بار در کشور همراه شد.

به گزارش ایرنا، علی قدمی فیروز آبادی معتقد است در استان همدان 
به دلیل اضافه برداشت هایی که از منابع زیرزمینی صورت گرفته ساالنه 
۹0 ســانتیمتر تا یک متر افت سطح ایســتابی داریم که یکی از روش 
هایــی که می تواند با این معضل مقابله کند افزایش بهره وری مصرف 

آب است.
وی می گوید بهره وری آب در مزارع همدان 1/۶ کیلوگرم بر مترمکعب 
اســت و این در حالی است که بهره وری مصرف آب در کشور1/43 
کیلوگرم بر مترمکعب است که استفاده از سیستم آبیاری نوین در این 

استان در کاهش مصرف تاثر گذار بوده است.
قدمی فیروزآبادی با اشــاره به اینکه بیش از ۹0 درصد مزارع اســتان 
به سیســتم های نوین آبیاری مجهز شــده اند، بیان کرد: از 1۶5 هزار 
هکتار اراضی مستعد آبیاری تحت فشار استان همدان 155 هزار هکتار 

آبیاری تحت فشار اجرا شده است.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی همدان 
گفت: با توجه به تغییر اقلیم در استان آبیاری بارانی جوابگو نیست و 

باید آبیاری میکرو را در برنامه قرار دهیم.
قدمی فیروزآبادی خاطرنشــان کرد: کشت زیر سطحی برای نخستین 
بار در مزرعه یونجه این مرکز به وسعت یک هکتار انجام شد چرا که 

یونجه یکی از محصوالت پرآب بر است.
وی خاطرنشان کرد: طرح تحقیقاتی آبیاری زیرسطحی یونجه از سال 

های گذشته در برخی مناطق کشور و استان همدان اجرا شده است.
قدمی فیروزآبادی با بیان اینکــه کاهش میزان مصرف آب در آبیاری 
زیرسطحی مزارع یونجه به کمتر از هفت هزار مترمکعب در هکتار می 
رسد، یادآوری کرد که در روشهای دیگر این میزان 1۶ هزار مترمکعب 

برآورد شده است.
وی با بیان اینکه در روش آبیاری زیرسطحی از تبخیر آب جلوگیری 
می شود، ادامه داد: جلوگیری از تلفات تبخیر، روان آب سطحی، تلفات 

نشتی و عمقی آب از مزایای آبیاری زیرسطحی است.
این اســتادیار دانشــگاه افزایش عملکرد محصول یونجه را از دیگر 
مزایای آبیاری زیرســطحی این محصول دانست و بیان کرد: افزایش 
کمی و کیفی محصول یکی از مزیت های آبیاری زیرسطحی در یونجه 
است به طوریکه در این روش عالوه بر افزایش عملکرد افزایش کیفیت 

محصول را خواهیم داشت.
قدمی فیروزآبادی با اشاره به اینکه در آبیاری زیرسطحی مواد غذایی 
و آب دقیقا به پای ریشه گیاه تزریق می شود، گفت: کاهش هزینه های 
کارگری، جلوگیری از سرقت تجهیزات آبیاری، کاهش مصرف انرژی 

از دیگر مزایای سیستم آبیاری زیرسطحی است.
وی هزینه اجرای آبیاری زیرسطحی در هر هکتار را ۶50 میلیون ریال 
ذکر کرد و افزود: با افزایش سطح زیرکشت، هزینه ها سرشکن می شود 

و حتی به 400 میلیون ریال هم می رسد.
 همدان رتبه ششم تولید شکر کشور 

عضو هیأت علمی و رئیس بخش چغندرقند مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان نیز گفت: چغندرقند از جمله 
مهمترین محصوالت راهبردی در کشور است و ۶0 درصد شکر کشور 

از چغندرقند تولید می شود.
مهدی حسنی با بیان اینکه ساالنه 2.5 میلیون تن شکر در کشور مورد 
نیاز اســت که 40 درصد آن از طریق نیشکر خوزستان تولید می شود، 
گفت: همدان یکی از مســتعدترین شهرهای تولید چغندرقند است و 

رتبه ششم تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.
وي اظهارکرد: برای تولید ارقام مقاوم باید منابع مقاومت را شناسایی 
کنیم که در این راستا ارقام مختلف چغندر قند در میکروپالت ها کشت 

شده و مقاومت گیاه نسبت به بیماری ریزوکتونیا را بررسی می کنیم.
حســنی ادامه داد: در نهایت ارقام مقاوم به عنوان منابع ژنتیکی برای 

تالقی و تولید هیبرید مقاوم استفاده می شود.
حســنی با اشاره به اینکه چغندرقند یک محصول پر آب بر است، بیان 
کرد: در آبیــاری غرقابی مزارع چغندرقند 12 هزار مترمکعب آب در 
هر هکتار مصرف می شــود اما در سیســتم آبیاری که به کشــاورزان 
چغندرکار توصیه می شــود آبیاری قطره ای است که مصرف آب را به 

نصف کاهش می دهد.
وی بــا بیان اینکه آبیاری قطره ای باعــث افزایش کارایی، عملکرد و 
مقاومت به بیماری های چغندرقند شده است، ادامه داد: با وجود اینکه 
چغندرقند یک محصول پرآب بر است اما کارایی چغندرقند در مصرف 
آب بســیار خوب بوده به طوریکه ضریــب تبدیل چغندرقند خوب 

است.

آگهيمزايدهعمومي)نوبتدوم(-شماره98/1ز

شرکتآبمنطقهايهمدان

 شرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد اقالم مازاد بر نیاز و مستعمل خود را به شرح ذیل و طبق اسناد و شرایط مزایده از طریق مزایده عمومي )بصورت کتبي ( به فروش 
برساند.

اداري  پایان وقت  تا  نوبت دوم حداکثر  تاریخ درج آگهي  از  مبلغ  300.000)سیصد هزار(ریال  به  اسناد و شرایط مذکور   متقاضیان دعوت مي گردد جهت خرید  کلیه  از   
)ساعت14:00(روز یکشنبه مورخ 98/05/20 از سایت اینترنتیwww.setadiran.ir  دریافت نموده و جهت بازدید از تاریخ 98/05/15 تا پایان ساعت اداری مورخ 98/05/30 

در محل سد آبشینه واقع در ابتدای جاده مالیر حضور بهم رسانند و جهت هماهنگی با شماره 38385295-081 و شماره )09188148149( تماس حاصل نمایند . 
میزان  سپرده شرکت در مزایده کتبی به ترتیب برای هر ردیف در جدول زیر مشخص می باشد که می بایستی طی ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب منطقه ای همدان و یا 
واریز وجه مورد نظر به حساب شماره 4001116406376819 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت واریز و رسید وجه و 
یا اصل ضمانتنامه را در پاکت الف همراه با سایر مدارک مهر و موم شده به دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان تحویل و هم در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

بارگذاری نمایند.
 مهلت ارسال پاکت پیشنهادي قیمت جهت مزایده کتبي تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ 98/05/30 مي باشد.همچنین بازگشایي مدارک ارائه شده راس ساعت 10 صبح 

روز پنج شنبه   مورخ 98/05/31 در محل شرکت آب منطقه اي همدان مي باشد.
ضمنا پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمایند. 

9% مالیات بر ارزش افزوده برعهده برنده میباشد.ضمنا هزینه اگهی مزایده از برنده مزایده اخذ می گردد.
م.الف)701(

مزایده کتبي شامل 6 گروه :
میزان سپرده)ریال(قیمت پایه)ریال(شرح کاالردیف

356,500,000۱7,825,000اقالم فلزی مازاد و ضایعات آهن۱

357,000,000۱7,850,000لوله و اتصاالت جی آر پی2

۱25,0۹4,4806,254,724لوله و اتصاالت پلی اتیلن 3

۱۱,073,260,000553,663,000لوله و اتصاالت چدنی 4

۹۱3,265,00045,663,250لوله و اتصاالت فوالدی5

۱6۱,070,0008,053,500لوله آزبست 6

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض

برابــر رأي شــماره 98/311  مــورخ 98/2/25 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک 
اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای محمــد کریــم احمــدی افشــاری فرزند 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــدآباد در شش ــادره از اس ــنامه 745 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب موس
مزروعــي آبــی بــه مســاحت 91986/69 مترمربــع در قســمتی از پــالک 103 اصلــي پیرملــو واقع 
در اســدآباد، اراضــی روســتای پیرملــو خریــداري از مالــکان رســمي آقایــان بیگ رضــا جعفــری 

2- موســی عزتــی 3- حســن عباســی محــرز گردیــده اســت.
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب  ل
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
ــه ایــن اداره  مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 

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

مالکیــت صــادر خواهد شــد.
)م الف 296(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/20

کامرانمتقی
رئيسثبتاسنادوامالکاسدآباد

تماس: 38263250-081  )از ساعت 8 تا 14(

رهنواجارهفوری
یک باب مغازه واقع در ابتدای پیاده راه اکباتان، روبروی مسجد جامع

مشخصات: 80 متر مربع، دارای 16 متر بالکن به ارتفاع 6 متر، سرویس 
بهداشتی و آشپزخانه

آب، برق و گاز مستقل/ دیوار سنگ- آذران

غزل اسالمي «

 مدیرکل راه وشهرســازي اســتان همدان 
با هیأت همراه به مناســبت هفته خبرنگار از 
دفتر روزنامه همدان پیام بازدید و از نزدیک به 

خبرنگاران و پرسنل آن تبریک گفت.
حسن رباني ارشــد در این دیدار درباره چند 
موضوع مهم شــهري از جملــه روند تخلیه 
خانه هاي سازماني، مشــکل کمبود و گراني 
مســکن، ســاخت زیرگذر شــهرک صنعتي 
بهاران، تفکیــک باغات و راه هاي جاده اي به 
ســؤاالت خبرنگار همدان پیام پاسخ داد.  وي 
درباره خانه هاي ســازماني همدان گفت: ۹1 
خانه سازماني پشت بیمارستان بوعلي وجود 
دارد که تاکنون 1۶ مورد تخلیه، پلمپ و برق 
آنها قطع شــده و در حال حاضــر کارمندان 
وزارت کشور نیز در حال تخلیه هستند و یک 
مورد هم در اختیار یکــي از معاونان ادارات 
بوده که به خاطر انتقالي در حال تخلیه است.

رباني ارشــد ادامه داد: 5 مــورد دیگر از این 
خانه ها در اختیار اســتانداري اســت، یکي از 
دستگاه هاي نظارتي نیز از3 مورد استفاده اداري 
مي کند و چند خانه هم در اختیار چند دستگاه 
اســت که به عنوان مأمورســرا از آنها استفاده 
مي کنند و تنها یک مــورد در اختیار اداره راه 

است که به مأمورسرا تبدیل شده است.
وي در پاسخ به پرسش دیگري درباره اینکه 
چند خانه در اختیار قضات اســت و آنها چه 
زماني تخلیه مي کننــد هم گفت: کمتر از 10 
مورد اســت و زمان تخلیه آنها را نمي دانم اما 

ما گفته ایم که باید تخلیه کنند.
رباني ارشد در ادامه افزود: وظیفه این دستگاه 
مکاتبه اســت که بــه دســتگاه هاي نظارتي 
رونوشــت هم ارسال کرده ام، اما همه باید در 

این موضوع به ما کمک کنند.
مدیرکل راه وشهرســازي استان همدان گفت: 
تخلیه خانه هاي ســازماني چالش هاي زیادي 
داشته و خیلي ها را ناراحت کرده اما ما کوتاه 

نمي آییم.
وي ادامه داد: خانه هاي پشــت بیمارستان 
بوعلــي قابل فروش و واگذاري نیســتند 
و بعــد از تخلیه بــه مجتمع هاي تجاري- 
مي شوند.رباني ارشــد  تبدیــل  مســکوني 
توضیح داد: این مســاکن بعــد از تخلیه، 
ارزش  ایجاد  و  مجمع هــا  ســاخت  براي 
گذاشــته  مزایده  به  دولت  بــراي  افزوده 
خواهنــد شــد تــا بــا مشــارکت بخش 

شوند. احداث  خصوصي 
وي گفت: در شهرســتان ها نیــز تعدادي از 

خانه ها تخلیه و براي فروش گذاشــته شده و 
تعدادي هم در حال تخلیه هستند.

 مردم تفکرشان را تغییر بدهند
مدیرکل راه وشهرســازي اســتان همدان در 
پاســخ به ســؤالي درباره راهکار استان براي 
اینکه در آینده با بحران مسکن روبرو نشویم، 
گفت: باید در طرح جامع وســعت همدان را 
اضافه و تراکم جمعیت را کم کنیم، همچنین 
مردم نیز باید نگرششان به سرمایه گذاري در 
بخش مسکن را اصالح کنند. چون همداني ها 
به مسکن نگاه سرمایه اي دارند و آن را کاالي 

مصرفي نمي دانند.
وي در ادامه افزود: افزایش تولید مســکن 
یکي دیگر از راه هاي حل مشــکل مســکن 
اســت که دولــت دو طرح بــراي افزایش 
ساخت وســاز اجــرا مي کند؛ یکــي از آنها 
در بافت فرســوده به عنوان طرح بازآفریني 
شــهري اجرا مي شــود کــه در این طرح 
داده شده  قرار  براي سازندگان  مشوق هایي 
و تاکنــون از 3 هزار ســهمیه اســتان هزار 
پروانه ســاخت صادر شده است. در طرح 
دیگر قرار اســت شــهرداري و دستگاه ها 
زمین دولتي را از طریــق مزایده در اختیار 
ســازندگان قرار بدهند و ســپس دولت و 
بخش خصوصي پس از فروش ســهم خود 
را بردارند، که با اجراي این طرح هم تولید 

مســکن رونق مي گیرد و هم مشکل کمبود 
مســکن و افزایش قیمت آن تا حد زیادي 

حل مي شود.
وي گفت: در طــرح جدید اصاًل با باغات و 
فضاي سبز دســت نمي زنیم و باغات به طور 

کامل حفظ مي شوند.
 هیچ باغي تفکیک نکرده ایم

رباني ارشد در پاسخ به سؤال دیگري گفت: در 
زمان مدیریت من تاکنون هیچ مصوبه اي براي 
تفکیک باغات نداشته ایم اما اگر آن طور که شما 
مي گویید چنین تفکیک هایي وجود داشته حتمًا 
آنهــا رأي ماده 12 را از دیــوان عدالت اداري 
گرفته اند، چون فقط دیوان عدالت اداري است 

که مي تواند رأي ما را بشکند.
رباني ارشد در پاســخ به سؤال دیگري درباره 
اینکه وقتي شــهر را وســعت بدهیم ممکن 
اســت ساخت وســازهاي غیرمجازي که در 
حاشــیه روستاها ســاخته مي شــوند هم به 
محدوده شهري اضافه شوند، گفت: هیچ وقت 
ساخت وســازهاي غیرمجــاز در باغــات و 

محدوده به شهر اضافه نخواهند نشد. 
رباني ارشــد در ادامــه گفــت: جلوگیري از 
ساخت وســازهاي غیرمجاز بــه عهده جهاد 
کشــاورزي و شــهرداري اســت و تنها اگر 
در جایــي از ما کمک بخواهنــد وارد عمل 

مي شویم.

 زیرگذر شــهرک صنعتــي بهاران 
بودجه استاني مي خواهد

درباره  استان همدان  راه وشهرسازي  مدیرکل 
روند ساخت کنارگذر شهرک صنعتي بهاران 
نیــز گفت: این پروژه با مشــکالتي از جمله 
نداشــتن ردیف بودجه اي مواجه اســت که 
موجب شده تا با کندي پیش برود.وي افزود: 
بودجه استاني راه وشهرســازي ناچیز است 
و براي اجراي پروژه هــاي عمراني با کمک 
مســئوالن و نمایندگان بودجــه ملي جذب 
مي کنیــم ولي این کنارگــذر بودجه ملي هم 
ندارد و مجبور هستیم از قسمت هاي مختلف 
بودجه هایــي براي آن درنظر بگیریم و کار را 
پیش ببریم، که در حال حاضر همه مراحل آن 
انجام شده و فقط تملک بخشي از زمین هاي 
اطــراف باقــي مانده تــا پروژه را بــه پایان 
برسانیم، اما براي این بخش نمي توانیم بودجه 
ملي اختصاص بدهیم و تنها از بودجه استاني 
مي توانیم تملک ها را انجام بدهیم.رباني ارشد 
ادامه داد: براي اتمام این پروژه نیاز اســت تا 
استان یا شهرســتان بهار بودجه تملک را در 
اختیار بگذارد.وي گفت: به تازگي با فرماندار 
بهار به این نتنیجه رســیده ایم کــه مجدداً با 
بررسي و اســتفاده از دوربین نقشه برداري و 
با درنظر گرفتن امنیت کامل کنارگذر، شــاید 

بتوانیم زمین هاي کمتري تملک کنیم.
 استان به کارگاه راه سازي

 تبدیل شده است
درباره  استان همدان  راه وشهرسازي  مدیرکل 
ساخت جاده هاي استان هم گفت: همان طور 
که وزیر و معاون وزیر راه در بازدید از استان 
و استاندار همدان اذعان کرده اند استان همدان 
با وجود کمبــود بودجه عمراني در ســطح 
کشــور، اما به کارگاه راه سازي تبدیل شده و 

تمام پروژه ها فعال هستند.
وي افــزود: پیمانــکاران در این زمینه کمک 
زیــادي به مــا کرده انــد و نگذاشــتند هیچ 

پروژه اي به خاطر کمبود بودجه بخوابد.
رباني ارشد در پایان سخنانش گفت: برخالف 
بســیاري از مدیــران، به مدیران شهرســتان 
تفویــض اختیار کرده ام و آنهــا مي توانند از 
طرف من امضا کنند. با وجوداینکه این اقدام 
ریســک باالیي داشت اما براي آن که مردم از 
شهرســتان ها تا همدان براي یک امضا نیایند، 
که بعضــاً  ممکن اســت در آن روز در اداره 
هم نباشم، این اختیار را به مدیران شهرستاني 
داده ام تا کار ارباب رجوع راحت تر و سریع تر 

انجام شود.

مدیرکل راه وشهرسازي استان همدان در بازدید از همدان پیام:

ازتخليهخانههايسازماني
کوتاهنميآييم

■ تفکر سرمایه ای همدانی ها در حوزه مسکن باید تغییر کند
■ ساخت وسازهاي غیرمجاز در باغات هیچ وقت جزو محدوده شهر نمي شوند
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دهکده المپیک شاید وقتی دیگر
 احداث 10 دهکده المپیک در 10 اســتان کالنشــهر کشورمان در 
دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نزاد تصویب و به استان ها از 

طرف وزارت ورزش و جوانان ابالغ شد.
استان همدان یکی از 10 استان یاد شده بود که قرار شد این دهکده که 
شــامل زمین های ورزشی سالن های ورزشی اختصاصی و امور اداری 
بود در پشــت باغ میوه همدان احداث شود تا با تکمیل این دهکده ها 
ایران توان برگزاری مســابقات بزرگ آسیایی و حتی جهانی را داشته 

باشد.
با گذشت  بیش از 10 سال از تصویب این طرح هنوز کار خاصی در 
همدان و شــاید در دیگر استان ها صورت نگرفته است و پیشرفت آن 

در همدان کمتر از 10 درصد است.
با توجه به مشکالت مالی دولت ظاهراً این طرح از دستور کار خارج 

شده است و بودجه ای به آن اختصاص داده نمی شود.
متولی ورزش اســتان در این خصوص مدعی اســت که اولویت اول 
دســتگاه ورزشــی تکمیل پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 
باالی ۶0 درصد است و در سال ۹8 هیچ بودجه ای به دهکده المپیک 

اختصاص داده نشده است.
متأســفانه در ســال های گذشته طرح های مطالعه نشــده و نسنجیده 
فراوانی در ســطح کشور عملیاتی شــده است که بیشتر حیف و میل 

بودجه بوده و هیچ بازدهی مثبتی به دنبال نداشته است.
از جمله این طرح ها احداث مجموعه ورزشی شهید مفتح همدان است 
این ورزشگاه 15 هزار نفری در جایی ساخته شد که از مرکز شهر دور 
است و هیچ مســابقه و تمرین خاصی در این ورزشگاه که با بودجه 

سنگین احداث شده انجام نمی شود.
امیدواریم که ساخت مجموعه دهکده المپیک که شامل سال های شنا 
و شیرجه، پیست دوچرخه سواری، سالن سرپوشیده دوومیدانی و غیره 
اســت.در دستور کار قرار بگیرد و با اختصاص بودجه الزم احداث و 

مورد استفاده اهالی ورزش قرار بگیرد.

اسامی تیم ملی والیبال 
در مسابقات انتخابی المپیک 

 فهرســت 14 نفره تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در مسابقات 
انتخابی المپیک مشخص شد.

سعید معروف، سید محمد موسوی، امیر غفور، میالد عبادی پور، پوریا 
فیاضی، فرهاد قائمی، علی شــفیعی، علی  اصغر مجرد، مسعود غالمی، 
محمد جواد معنوی نــژاد، جواد کریمی، محمدرضا موذن، پوریا یلی و 
محمدرضــا حضرت پور 14 بازیکن منتخب ایگــور کوالکوویچ برای 
شرکت در این مســابقات هستند.تیم ملی ایران صبح چهارشنبه تهران 
را به مقصد روسیه ترک می کند.تیم ملی والیبال ایران از 18 تا 20 مرداد 
برای کسب ســهمیه المپیک 2020 توکیو به میدان می رود. رقابت های 
انتخابــی المپیک در ۶ گروه چهار تیمی برگزار می شــود و در نهایت، 
تیم های برتر هر گروه ســهمیه المپیک را کسب می کنند.ایران به همراه 
روســیه، کوبا و مکزیک برای به دست آوردن یک سهمیه المپیک، در 

سنت پترزبورگ به مصاف هم می روند.

در ماجرای تعویق لیگ فوتبال
پای زنان در میان است؟

 در حالی که اعالم شــده بود که الزام فیفا بــرای حضور بانوان در 
ورزشــگاه ها مربوط به بازی های ملی اســت اما رئیس کمیته استیناف 
صدور مجوزها در اظهارات جدیدی عنوان کرد که فیفا تا نهم شهریور 
برای فراهم کردن شرایط حضور بانوان در بازی های لیگ برتر فرصت 

داده است.
به گزارش ایسنا، سازمان لیگ فوتبال برای آغاز لیگ نوزدهم الزاماتی را 
برای باشگاه های لیگ برتری تعیین کرده که به واسطه آن باید مقدمات 
رعایت آیین نامه های امنیتی فیفا و AFC در ورزشــگاه ها فراهم شود 
و گیت های بلیت فروشی الکترونیکی برای فروش بلیت های بازی های 
لیگ برتر از این طریق در ورزشگاه ها قرار گیرد. البته تاکید سازمان لیگ 
بر این الزامات باعث نشــده که حــرف و حدیث های دیگری پیرامون 
علــت تعویق آغاز لیگ نوزدهم به وجود نیاید. یکی از موضوعاتی که 
در این مدت به آن اشــاره شــده، فراهم شدن شرایط حضور بانوان در 
ورزشگاه هاست؛ موضوعی که به خاطر نامه 28 خرداد جیانی اینفانتینو، 
رئیس فیفا به فدراســیون فوتبال ایران درباره حضور بانوان مطرح شد. 
در نامه جیانی اینفانتینو به فدراســیون فوتبال ایران نوشته شده که باید 
تــا تاریخ 24 تیر ۹8 اقدامات و  هماهنگی های الزم با دولت جمهوری 
اســالمی ایران برای حضور بانــوان در بازی های مقدماتی جام جهانی 

2022 قطر انجام شود و به صورت تضمین به فیفا اعالم شود.

مشهد و تبریز قهرمانان مسابقات شطرنج 
کالنشهرهای کشور 

 مسابقات شــطرنج کارکنان شهرداری های کالنشهرهای کشور به 
میزبانی همدان با قهرمانی تیم تبریز در بخش آقایان و تیم مشــهد در 

بخش بانوان به پایان رسید.
اختتامیه مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری های کالنشهرهای کشور 
با حضور اعضای شــورای شهر همدان و مدیرعامل سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری همدان در سالن شهید حاجی بابایی 

مریانج برگزار شد.
در پایان این رقابت ها در بخش بانوان تیم مشــهد با 10 امتیاز قهرمان 
شد، تیم همدان با ۷ و نیم امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تبریز با ۶ و 

نیم امتیاز سوم شد.
در بخــش آقایان نیز تیم های تبریز، مشــهد و رشــت به ترتیب در 

جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.
رئیس شورای شهر همدان در آیین اختتامیه این مسابقات اظهار داشت: 
زمینه تعامل و تبادل اطالعات در بین کارکنان شهرداری کالنشهرهای 

کشور با برگزاری مسابقات ورزشی فراهم شده است.
کامران گردان افزود: برگزاری این چنین مســابقات ورزشــی در بین 
کارکنان شــهرداری ها باعث می شــود تجربیات کارکنان به یکدیگر 

انتقال پیدا کند.
وی با بیان اینکه گسترش ورزش از سیاست های شورای شهر همدان 
اســت، گفت: در شورای شــهر همدان همواره تاکید تک تک اعضا 

حمایت و گسترش ورزش در بین آحاد جامعه بوده است.
گــردان عنوان کــرد: ورزش شــهروندی، ورزش قهرمانی و ورزش 
کارکنان در یک راســتا از حمایت های شورای شهر همدان برخوردار 

است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان نیز 
در مراســم اختتامیه گفت: امیدواریم این مسابقات با کمیت و کیفیت 

بیشتری در سال های آینده برگزار شود.
سعید خوشبخت اضافه کرد: این سازمان تا جایی که توان داشته باشد 

در حمایت از ورزش کارکنان شهرداری تالش خواهد کرد.
مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری کالنشهرهای کشور در دو بخش 
آقایان و بانوان و با حضور نزدیک به 100 نفر از کارکنان شهرداری های 

کالنشهرها و با همکاری هیأت شطرنج استان همدان برگزار شد.
داوری مسابقات را جواد زارعی و بهاره قربانی، نیلوفر حیدریان و پگاه 

مهذب به عهده داشتد.

مسابقات ورزشی اصحاب رسانه
 در همدان برگزار شد

 به مناســبت هفته خبرنگار، مســابقات ورزشی اصحاب رسانه با 
حضور 50 نفر به میزبانی سالن ۶ هزار نفری انقالب برگزار شد.

این مســابقات در چهار رشته دارت،طناب کشی،هفت سنگ وپرتاب 
توپ بسکتبال در بین آقایان برگزار شد وبرای خانم های خبرنگار نیز 

برگزار می شود.
در پایان نفرات برتر معرفی شدند.

در بخش دارت سعید صادق زاده از روزنامه همدان پیام قهرمان شد، 
علیرضا صفی زاده از خبرگزاری برنا دوم شد و امین بصیری پارسا از 

همدان پرس در جایگاه سوم قرار گرفت.
در بخش هفت ســنگ امین نجفی از باشگاه خبرنگاران جوان عنوان 
برتر را به دست آورد، مهدی شریفی از خبرگزاری برنا وسعید وجدانی 

از همدان پیام دوم و سوم شدند.
در بخش پرتاب حلقه بســکتبال میثم ناصرنژاد قهرمان شد وسلیمان 
رحیمــی از همدان پیام در جای دوم ایســتاد.همچنین روز گذشــته 

مسابقات در بخش بانوان برگزتر شد که برترین ها اعالم خواهد شد.
محسن جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان همدان نیز نظاره گر این 
رقابــت ها بود.به نفرات برتر این رقابت ها در مراســم روز خبرنگار 

جوایز ارزنده اعطا می شود.
مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان همدان با تاکید بر اینکه 
حمایت ویژه ورزشی از رسانه ها در طول سال انجام می شود، گفت: 
رسانه ها نیز بخش مهمی از جامعه محسوب می شوند که سالمت و 

تندرستی آنها حایز اهمیت است.
حمدا... چاروســایی بیان کرد: خبرنگاری از شغل های سخت و زیان 
آور محسوب می شود که بر این اساس ارتقا سطح سالمت و تندرستی 

این قشر زحمت کش همواره مورد توجه قرار دارد.
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پیشخوان

آگهی مزایده 
در پرونده کالســه 931590 و 931589  اجرایی طی رأی صادره از شــعبه 112 و 113  شورای 
حل اختالف مالیر آقای ساســان خســروانی محکومند به پراخت 458811320 ریال به عنوان 
اصل خواســته و در حق آقــای احمد جودکی و مبلغ به عنوان نیم عشــر دولتی  لذا با توجه به 
اینکه محکوم علیه- علیهما- علیهم نســبت به پرداخت  ذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا 
به درخواســت محکوم له – لیهما- لهم اقدام به توقیف اموالی به شرح ذیل نموده که در تاریخ 
1398/5/27 ســاعت 11-12 اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه دین محکوم  علیه- علیهما- 
علیهم می نماید. مع هذا کســانی که تمایل به شــرکت در مزایده را دارند می توانند در مدت 5 
روز قبل از روزی که برای فروش معین شــده اموال مشــروحه ذیل را مالحظه نمایند 10 طاقه 
پرده راشــل پایا بافت گل برجســته به متراژ 345 متر قیمت هر متــر 19000 تومان جمعًا مبلغ 
6/555/000 تومان بابت پرونده 931590 و پرده راشــل 10 طاقه به متراژ 326 قیمت هر مترمربع 
19000 تومان جمعًا به مبلغ 6/194/000 تومان می باشــد بدیهی است برنده مزایده کسی است که 
بیشــترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصدی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت 

یک ماه تأدیه نماید. )م الف164(
مديراجرایاحکاممدنیشورایحلاختالفمالير-نوروزی

آگهي حصر وراثت
خانم مریم عینعلی دارای شــماره شناســنامه  3978520303 به شــرح دادخواســت کالسه 
980258 از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قمرتاج بختیاری به شماره شناســنامه  992 در تاریخ 98/3/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-مریم عینعلی فرزند شیرزاد 
به شــماره ملی 3978520303 دختر متوفی 2-حرم عینعلی فرزند شــیرزاد به شــماره ملی 
3979492109 دختر متوفی 3-فرنگ عینعلی فرزند شــیرزاد به شــماره ملی 3979493751 
دختر متوفی 4-ناهید عینعلی فرزند شیرزاد به شماره ملی 3979494421 دختر متوفی 5-لیال 
عینعلی فرزند شــیرزاد به شــماره ملی 3978523558 دختر متوفی 6-حسن عینعلی فرزند 
شیرزاد به شــماره ملی 3979498050 پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یــا وصیتنامه از متوفي نزد 
او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

)م الف141(
رئيسحوزهشماره111شورايحلاختالفتويسرکان

آگهي حصر وراثت
خانم مریم عینعلی دارای شماره شناسنامه  3978520303 به شرح دادخواست کالسه 980459 
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شیرزاد 
عینعلی به شماره شناسنامه  682 در تاریخ 91/2/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-مریم عینعلی فرزند شــیرزاد به شماره 
ملی 3978520303 دختر متوفی 2-حرم عینعلی فرزند شــیرزاد به شماره ملی 3979492109 
دختر متوفی 3-فرنگ عینعلی فرزند شــیرزاد به شــماره ملــی 3979493751 دختر متوفی 
4-ناهید عینعلی فرزند شــیرزاد به شــماره ملی 3979494421 دختر متوفی 5-لیال عینعلی 
فرزند شــیرزاد به شماره ملی 3978523558 دختر متوفی 6-حســن عینعلی فرزند شیرزاد 
به شماره ملی 3979498050 پســر متوفی7- محمد باقر عینعلی فرزند شیرزاد به شماره ملی 
3979496996 پســر متوفی 8- قمرتاج بختیاری فرزند عبدالخالق به شــماره شناسنامه 993 
همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف142 (
رئيسحوزهشماره111شورايحلاختالفتويسرکان

آگهي حصر وراثت
آقای نصرا.. آقا محمدی دارای شماره شناسنامه  5029515828 به شرح دادخواست کالسه 112/221/98ح 
از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسدا.. آقامحمدی  به 
شماره شناســنامه  44 در تاریخ 1398/4/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- نصرا.. آقامحمدی فرزند اسدا.. به شماره شناسنامه 1232 متولد 
1340صادره از فامنین پسر متوفی 2- اکبرآقامحمدی فرزند اسدا.. به شماره شناسنامه  6متولد 1346صادره 
از فامنین پســر متوفی 3- عبدا..آقامحمدی فرزند اسدا.. به شماره شناسنامه  1233متولد 1342صادره 
از فامنین پسر متوفی 4- ســجاد آقامحمدی فرزند اسدا.. به شماره شناســنامه 5020196282 متولد 
1390صادره از فامنین پســرمتوفی 5-رقیه آقامحمدی فرزند اسدا.. به شماره شناسنامه 5020172693 
متولد1386 صادره از فامنین  دخترمتوفی 6- بلقیس آقامحمدی فرزند اســدا.. به شماره شناسنامه 3 
متولد 1336صادره از فامنین دختر متوفی 7- زهرا آقامحمدی فرزند اســدا.. به شماره شناسنامه 1553 
متولد 1349صادره از فامنین دختر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 131(
رئيسحوزهشماره112شورايحلاختالففامنين

شرایط قرعه کشی 
نوزدهمین دوره لیگ برتر تشریح شد

 شــرایط قرعه کشی نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر جام خلیج 
فارس را تشریح کرد.

مدیر مسابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران در این باره عنوان کرد: تنها 
پیش شــرطی که در قرعه کشی لیگ برتر اعمال می شود این است که 
تیم های هم اســتانی در یک هفته به صورت همزمان میهمان یا میزبان 
نشــوند به همین دلیل ابتدا از بین هشــت جفت عدد متناظر برای تیم 
های استقالل و پرسپولیس، تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز، پارس 

جنوبی جم و شــاهین شهرداری بوشهر، ذوب آهن و سپاهان اصفهان، 
سایپا و پیکان تهران، نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان قرعه می کشیم.

ســعید فتاحی افزود: بعد از قرعه کشی اعداد متناظر  برای 4 عدد باقی 
ماند برای تیم های مجزا قرعه می کشیم. این تیم ها شامل شهر خودرو 
مشهد، گل گهرسیرجان، نساجی مازندران، فوالد خوزستان است. اعداد 
متناظر به این ترتیب اســت: )1 و 15(، )2 و ۷(، )3 و 11(،) 4 و 10(،) 
5 و 14(،) ۶ و 12(، )8 و ۹(،) 13 و 1۶( که برای تیم های هم استانی 
با قرعه تعیین خواهد شد. تصویر جدول خام قرعه کشی نیز برای فصل 
۹۹-۹8 نیز می توانید مشاهده کنید. بر اساس قرعه امکان رویارویی تیم 

های همشهری در همه هفته های لیگ وجود دارد.

دیدار و تجلیل فرماندار 
شهرستان رزن از قهرمان 

دو و میدانی کشور
 فرمانــدار و رئیــس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان رزن در دیدار با علی 
عالمــی از قهرمانان و عنــوان داران پر 
افتخار دو و میدانی کشور، از وی تقدیر 

کردند.
ســید رضا ســالمتی فرماندار و مهدی 
کرمانی رئیــس اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان رزن با حضور در منزل علی 
عالمی که هفته گذشــته توانسته بود در 
مسابقات کشوری دو و میدانی ماده 800 
متر به میزبانی شــهر تهران مقام سومی 

را از آن خود کند، از وی تقدیر کردند.
سید رضا ســالمتی فرماندار شهر رزن 
با اظهار خرســندی و ابراز تحســین از 
فعالیت افتخار آفرین این ورزشکار دو 
و میدانــی کار افزود پیام بنده به جوانان 
غیور و پویای رزن این اســت که علی 
عالمی را الگوی خود قرار دهند تا مانند 
این قهرمان باعث مســرت و دلشــادی 

مردم شوند.
شــایان ذکر می باشــد علی عالمی با 
کمترین امکانات و تجهیزات عزم خود 
را جــزم کرده و بار دیگر توانســت در 
ســطح کشــوری باعث مباهات استان 
همدان و شهرســتان رزن شود.و آذرماه 
سال جاری عازم کشور چین می گردد.

در پایان با اهدای هدیه از طرف مسئولین 
شهرستان از ایشان تجلیل به عمل آمد.

کسب 13 مدال کشوری 
توسط بانوان ووشوکار 

نهاوندی
 مســابقات قهرمانی کشوری بانوان 
کمیته فن زی چوان فدراســیون ووشو 
با حضور 2۷0 ووشــوکار از استان های 
،تهران،فارس،کردستان،ل البرز،اصفهان 

رســتان،قم،مرکزی،همدان و قزوین به 
میزبانی استان مرکزی شهرستان ساوه در 

دو بخش تالو و ساندا برگزار شد.
بانوان ووشوکار نهاوند به عنوان نماینده 
اســتان همدان با مربیگری و سرپرستی 
ســمیه دارائی در این مسابقات شرکت 
داشتند، که بانوان ووشــوکار نهاوندی 

موفق به کسب 13 مدال کشوری 
در این دور از مســابقات مینا احمدوند، 
هســتی کیانی، کمند ده پهلوان، کیانا ده 
پهلوان، تیام ده پهلوان، مه رخ ســوری، 
زهرا ملکی و آیدا رجبی موفق به کسب 
مقام اول، شــبنم کیانی، ستایش رفیعی، 
نازنین کورانی مقام سوم و نازنین زهرا 
آریایــی پاک و کیمیــا عبداللهی موفق 
به کســب مقام سوم شــدند.تیم ووشو 
شهرســتان نهاوند به نمایندگی از استان 
به  برگزارکننده موفق  توسط کمیته های 

کسب کاپ اخالق شدند.

هفته چهارم طرح ملی 
تابستانه با ورزش 

در فامنین
 طرح ملی تابستانه با ورزش با شعار 
خانواده فعال، تابستان جذاب با استقبال 
پرشــور ورزشــکاران و خانواده ها در 

پارک ملت فامنین برگزار شد.
به همت هیأت ورزشــهای همگانی و 
هیأت روســتایی و عشایری طرح ملی 
تابستانه با ورزش با شعار خانواده فعال، 
تابســتان جذاب دررشته بازیهای بومی 
و محلی هفت ســنگ،یقل دوقل و.. با 
استقبال پرشور ورزشکاران و خانواده ها 

در پارک ملت فامنین برگزار شد.
در پایان به نفرات اول تا سوم در بخش 
آقایان و بانوان جوایز ورزشــی ارزنده 
ای اهدا شــد.گفتنی است این برنامه تا 
اواخر شــهریور ماه با همکاری هیأت 
های ورزشــی ، با حضور خانواده ها، 
نوجوانان و جوانان ویژه بانوان و آقایان 
در کلیه رشته های ورزشی با هدف غنی 
سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 

هر هفته اجرا می شود.

رحیمی  « سلیمان 

 110 پــروژه نیمــه تمام ورزشــی در 
سطح اســتان وجود دارد که اولویت اول 
اســتان تکمیل آنهــا اســت و در تالش 
هستیم که 20 پروژه را تا پایان سال ۹8 به 

می رسانیم. بهره برداری 
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان در 
نشســت مطبوعاتــی بــا اهالی رســانه با 
اعــالم این مطلب گفــت: در حال حاضر 
110 پروژه نیمه تمام ورزشــی در اســتان 
همــدان وجود دارد که 20 مــورد از آنها 
را تا پایان ســال ۹8 تکمیل می شــود. فاز 
5 هزار نفری مالیر، استخر  اول ورزشگاه 
سرپوشــیده مالیر، استخر بانوان شهرستان 
بهــار از جمله این پروژه ها اســت که در 
هفتــه دولــت افتتــاح و بــه بهره برداری 

رسید. خواهد 
محســن جهانشــیر در پاســخ به ســوال 
خبرنــگار همدان پیام پیرامون سرنوشــت 
دهکده المپیــک همدان گفت: این دهکده 
که سال های گذشته کلنگ آن به زمین زده 
برخوردار  فیزیکی کمی  پیشــرفت  از  شد 
است و زیر 10 درصد اســت فعاًل جایی 

در برنامه های ما ندارد.
وی افزود: به دلیل کمــی بودجه عمرانی 
تکمیــل  روی  ورزش  وزارت  سیاســت 
پروژه های ورزشــی نیمه تمــام که باالی 
50 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد متمرکز 
شده اســت دهکده در سال ۹8 بودجه ای 
ندارد و فعاًل تمرکــز ما روی 110 پروژه 
نیمه تمام موجود است و اگر در سال های 
آینده وضعیت بودجه بهتر شد حتمًا اقدام 

کرد. خواهیم 
مدیــر کل اداره ورزش و جوانان در پاســخ 
به ســوال دیگر همدان پیام مبنی بر سرنوشت 
پاس و آینــده این تیم گفــت: پاس یکی از 
تیم های مطرح کشور بوده که سابقه قهرمانی 
باشــگاه های آسیا را دارد و این تیم به همدان 
انتقال یافته است و اکنون امتیاز آن به سرداران 
و شهدای همدان اهدا شده است و اآلن پاس 
همدان اســت و باید همه برای ارتقاء این تیم 

کمک کنیم.
محسن جهانشــیر ادامه داد: با اعتباری که 
برای پاس در این سال ها صرف شده شاید 
می شــد خیلــی کارها کرد امــا باید قبول 
پرنشاط  و  فوتبال جذاب  باشــیم  داشــته 
اســت. اآلن پاس همدان است و باید این 
تیم قانونمند باشــد در این سال ها از نبود 
هیأت مدیره منســجم، اسپانسر رنج بردیم 

و این تیم نتوانســت انتظارات را برآورده 
کند امــا به جد تالش خواهیــم کرد و با 
برنامه ریزی که انجام دادیم پاس از دســته 
دوم استارت می زند و به زودی به جایگاه 

برمی گردد. واقعی خود 
وی تصریــح کــرد: راه برای ســرافرازی 
مجدد پاس پر پیخ و خم اســت ولی باید 
کار کــرد و راه را برای رســیدن پاس به 

کرد.  جایگاهش هموار 
مدیر کل اداره و ورزش و جوانان در پاســخ 
به ســوال دیگر خبرنگار همدان پیام مبنی بر 
میزبانی مسابقات نوجوانان آسیا گفت: ما در 
میزبانی مسابقات سیاســتی را دنبال می کنیم 

که یــا ورزش کاران اســتان حضور پررنگی 
داشته باشد و اســتان مدال آوری داشته باشد 
و یــا آورده مالی خوبی برای ورزش اســتان 
داشته باشد و یا از نظر فنی بر ارتقاء توان فنی 

ورزش استان کمک کند.
وی ادامــه داد: فدراســیون فوتبــال تمام 
هزینه های این مسابقات را از صفر تا صد 
تقبل کرده و هیچ فشار مالی بر عهده اداره 

ورزش و جوانان استان نیست.
محســن جهانشــیر افــزود: اولویت اول 
امسال ما اســتعدادهای برتر استان است و 
روی آن مانور خواهیم داد امسال میزبانی 
4 رشــته المپیاد اســتعدادهای برتر کشور 
هســتیم و در تــدارک اعــزام ۷0 تیم به 
سایر اســتان ها خواهیم بود که هدف اول 
ما روی باال رفتن توان فنی ورزشــکاران 

است. متمرکز 

وی بــا تقدیــر از نایــب قهرمانــی مریم 
آسیا  قهرمانی جوانان  بربط در مســابقات 
یادآور شد که سیاســت ما در حمایت از 
قهرمانان اســتان بر ســه پایه استوار است 
1- ماندن قهرمانان در اســتان 2- تداوم و 
تالش قهرمانان و 3- حل مشــکل معیشتی 

قهرمانان 
مدیر کل ورزش و جوانان با اشاره به هفته 
ازدواج اظهار داشت: کودک همسری یکی 
از دغدغه های استان می باشد که در حوزه 
امور اجتماعی اســتانداری به صورت یک 
کار علمــی و تحقیقاتی در حال بررســی 
اســت اما باید باور کنیم که این امر ریشه 
در فرهنگ و آداب و سنن قومی و قبیله ای 
در برخی از مناطق اســتان دارد و یک شبه 
حل نمی شود و نیاز به فرهنگ سازی دارد.
وی افــزود: نــگاه اداره ورزش و جوانان 
اســتان همدان جــوان باورانــه و جوان 
محورانه است و 4 سازمان مردم نهاد اداره 
ورزش و جوانان اســتان اشــتغال پایدار 
ایجــاد کردنــد و ۷0 دوره آموزش پیش 
از ازدواج و خانواده در ســال ۹8 برگزار 

کردیم.
ازدواج و طالق  آمار  محسن جهانشــیربه 
در استان اشــاره کرد و گفت: به ازای هر 
4 ازدواج یــک طالق در اســتان به ثبت 
می رســد و این ریشــه در آموزش افراد 
جامعــه دارد چرا کــه از ابتدای کودکی با 
هــم بودن و اصول زندگی مشــترک را به 
جوانان آمــوزش نداده ایم و جوانان با این 

ذهنیت رشد کرده اند.
معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان 
نیز به تسهیالت ازدواج اشاره کرد و گفت: 
هیــچ نهادی بــه تنهایــی نمی تواند برای 
امور جوانان کار کند و باید دســتگاه های 

باشند. با هم همکاری داشته  مختلف 
محــرم روزبه ادامــه داد: تا امــروز هیچ 
انتظار گرفتن تســهیالت  زوجی در صف 
ازدواج از بانک هــا نمانده اســت و وام ها 
در صــورت تکمیل پرونــده ظرف مدت 
یک هفتــه پرداخته می شــود و در چهار 
ماهــه اول امســال بالغ بــر 1۶ میلیارد و 
410 میلیون ریــال وام به زوجین همدانی 

پرداخت شده است.
وی از رایــگان بــودن مشــاوره ازدواج 
در طــول هفته ازدواج خبــر داد و گفت: 
چند کارگاه آموزشــی و مهارت زندگی و 
همسرداری در ســطح شهرستان ها برگزار 

می شود.

دمدیرکل ورزش و جوانان استان:

اولويتنخست
تکميل110پروژهنيمهتماماست

امســال  اول  اولویــت 
مــا اســتعدادهای برتر 
استان اســت و روی آن 
امسال  داد  خواهیم  مانور 
میزبانی 4 رشــته المپیاد 
کشور  برتر  استعدادهای 
هستیم و در تدارک اعزام 
۷0 تیم به سایر استان ها 
خواهیم بود که هدف اول 
ما روی بــاال رفتن توان 
متمرکز  ورزشکاران  فنی 

است
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مسابقه اپلیکیشن نویسی برای 
کودک و نوجوان برگزار می شود

 مسابقه برنامه نویســی »تیم کاپ« با هدف تولید اپلیکیشن حوزه 
کودک و نوجوان، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش دانشــگاه صنعتی شــریف، »تیم کاپ« یک مسابقه برنامه 
نویســی اندروید اســت که با هدف تولید اپلیکیشن در حوزه کودک 
و نوجوان برگزار می شود.شــرکت کنندگان پس از ثبت نام و معرفی 
طــرح و ایده خود و در صورت دریافت تاییدیه هیأت داوران در یک 
بازه زمانی 30 روزه باید به آماده ســازی و ارســال طرح اولیه خود 
بپردازند. نفــرات و تیم های برتری که محصول اولیه آنها مورد تایید 
هیأت داوران قرار گیرد موفق به دریافت جایزه فاز اول شده و سپس 
وارد مرحله توسعه و تجاری سازی محصول اولیه خود خواهند شد.

هوش مصنوعی پیام های واتس اپ را 
اسکن می کند

 فیــس بوک قصد دارد با کمک الگوریتم های هوش مصنوعی که در 
دســتگاه های کاربران نصب می شــود، محتوای پیام های آنان را قبل از 
ارسال و رمزگذاری، اسکن کند و از انتشار مطالب خالف قوانین اجتناب 
کند.به گزارش دیلی میل، فیس بوک تصمیم دارد با اســتفاده از الگوریتم 
های هوش مصنوعی که در دستگاه های کاربران نصب می شود، محتوای 
سرویس واتس آپ را اسکن و کنترل کند. در صورت اجرای این اقدام، 
اپلیکیشن واتس آپ به طور خودکار قبل از رمزگذاری و ارسال پیام ها، 
آن را اسکن می کند.  کارشناسان هشدار داده اند چنین تنظیماتی نیازمند 
آن است که واتس آپ  پیام های  ممنوعه را به توسعه دهندگان منتقل کند 

تا به این ترتیب آموزش هوش مصنوعی را ارتقا دهد.

هوش مصنوعی بافتنی می بافد
 محققان سیستم بافتنی رایانشی ابداع کرده اند که به طور خودکار 
لباس های بافتنی را طراحی می کند و می بافد. حتی افراد بدون هیچ 

تجربه و مهارت در بافتن نیز می توانند از این سیستم استفاده کنند.
به گزارش مهر ، محققان آزمایشگاه علوم رایانشی و هوش مصنوعی 
در دانشــگاه MIT یک سیستم بافتنی  رایانشی ابداع کرده اند که می 

تواند به طور خودکار لباس های بافتنی را طراحی کند و ببافد.
حتی افرادی که بافنده های ماهری نیستند می توانند با استفاده از  این 
سیستم طرح های شخصی را خود را با توجه به الگوهای از پیش تعین 

شده در رایانه بسازند.
طرح ها در مرحله بعد به یک ماشــین بافندگی ارسال می شوند. تا از 

پشم واقعی بافته شوند.

برخورد یک شهاب سنگ با حجم وسیعی از 
آب در مریخ!

 طبق تحقیقی جدید حدود 3.۷ میلیارد ســال قبل در شمال مریخ 
اقیانوســی وجود داشته و به دلیل برخورد یک شهاب سنگ با آن در 

سیاره سرخ ابر سونامی هایی به وجود آمده است.
به گزارش مهر ، به نظر می رسد شواهد قدرتمندی از وجود اقیانوس 

در مریخ در دوران گذشته وجود دارد.
 Journal of Geophysical تحقیقــی جدید کــه در نشــریه 
Research: Planets منتشــر شده نشان می دهد یک دهانه ۷5 
مایلی در شــمال مریخ در نتیجه برخورد یک شهاب سنگ به وجود 
آمده اســت. این برخورد به ایجاد یک ابر سونامی در سال های اولیه 

تشکیل مریخ منجر شده است.

تولید بالشتک های سوپر جاذب برای 
جلوگیری از فساد مواد غذایی

 یک شــرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید بالشتک های سوپر 
جاذب اکســیژن و آزادکننده دی اکسید کربن شــد که از فساد مواد 
غذایی جلوگیری می کند.سید محمدحسن مرتضوی، مدیر عامل یک 
شــرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلوگیری 
از فساد مواد غذایی یکی از اولویت های بخش  کشاورزی و دامداری 
است که بخشــی از آن به وسیله احداث سردخانه و بخشی دیگر به 
وسیله بالشتک های سوپر جاذب صورت می گیرد.وی با اشاره به اینکه 
این بالشتک ها نقش مهمی در حفظ و ماندگاری محصوالت کشاورزی 
و دامداری دارد، افزود: موفق شــدیم در این شرکت بالشتک هایی را 

برای جلوگیری از فساد مواد غذایی به تولید برسانیم.

جشنواره نمایشنامه خوانی بستر 
شکوفایی استعدادها

 رئیس انجمن هنرهای نمایشــی استان همدان با 
بیان اینکه برگزاری جشنواره نمایشنامه خوانی باعث 
شکوفایی و دیده شــدن استعدادهاست از رشد ۶0 

درصدی آثار جشنواره خبر داد. 
بــه گــزارش فــارس ؛ نهمیــن دوره جشــنواره 
نمایشــنامه خوانی استان همدان در حالی در روزهای 
گذشته و به میزبانی شــهر همدان برگزار شد که در 
سال های گذشته، عالقمندان شاهد برگزاری همزمان 
آن با اردیبهشــت تئاتر بودند اما امسال این جشنواره 
در اواسط مردادماه و با رویکردی تازه توسط انجمن 

هنرهای نمایشی استان برگزار شد.
در همین رابطه رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان 
در گفت وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه 10 سال از 
عمر جشنواره نمایشنامه خوانی استان می گذرد و تنها 
در سال ۹۶ این جشــنواره برگزار نشده است اظهار 
کرد: امســال شاهد استقبال بســیار مناسبی از طرف 

هنرمندان تئاتر استان در این جشنواره بودیم.
کیانوش بهروزپور گفت: بیش از ۶0 متن به دبیرخانه 
جشــنواره ارائه شــد که پس از بررسی آنها، 45 متن 
انتخاب شد تا بعد از تمرین فیلم اجرای خود را برای 

دبیرخانه ارسال کنند.
وی افزود: این کار توسط شورای انتخاب متشکل از 
مهدی کلهری، فواد ابراهیمیان و فرهاد لباســی انجام 
گرفت و در نهایت 1۶ عنوان نمایش برای شرکت در 

بخش پایانی جشنواره معرفی شد.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان همدان با اشاره 
به اینکه در نهایت هم جشنواره امسال در روزهای نهم 
و دهم مرداد و در محل تئاتر شهر برگزار شد ادامه داد: 
تمام اجراها توسط داوران جشنواره، احمد بیگلریان، 

محمد قاسمی و بنده قضاوت شد.
وی گفت: در عصــر روز دهم مرداد هم با برگزاری 
مراسم پایانی، با معرفی نفرات برتر هر بخش جوایزی 

هم به رسم یادبود به آنها اعطا شد.
 بهروزپور رشــد ۶0 درصدی آثار این جشنواره را از 
مهمترین ویژگی های نهمین دوره آن نســبت به سال 
قبل برشــمرد و گفت: هدف از برگزاری این دست 
جشنواره ها ایجاد بستر مناسب برای ظهور استعدادهای 
جوانان و خودباوری آنهاست که در مقابل هنرمندان با 

سابقه به رقابت بپردازند و خود را محک بزنند.
وی افزود: در اینگونه جشنواره هاست ک استعدادهای 
برتر شــکوفا و دیده شده و آنها توسط کارگردانان به 
کار گرفته می شــوند.رئیس انجمن هنرهای نمایشی 
اســتان همدان تاکید کرد: البته آثار امســال نسبت به 
قبل از کیفیــت بهتری برخوردار بودند اما تا مطلوب 
مطلق همچنان فاصله داریم، ضمن اینکه در فراخوان 
اعالم شــده بود تا از متون بومی اســتفاده شــود لذا 
تالش کردیم تا متون دست نویس هنرمندان همدانی 
در اولویت انتخاب باشــند.وی در بخش دیگری از 
ســخنان خود با اشاره به برنامه های آینده این انجمن 
گفت: در صورت تامین اعتبار انجمن جشنواره های 
استانی دیگری در دســت اقدام دارد که از مهمترین 
آنها می توان به جشــنواره طنز کوتاه و همایش تئاتر 

عاشورائیان اشاره کرد.

آثار هنری دست ساز نشان ملی مرغوبیت می گیرد
تمرین صنایع دستی برای رقابت جهانی

 مســابقه دریافت نشان مرغوبیت صنایع دســتی یک مجوز رسمی 
برای حضور تولیدکنندگان صنایع دستی این رقابت جهانی به نام »برنامه 
داوری مهر اصالت یونسکو« است که توسط شورای جهانی صنایع دستی 

به زودی برگزار می شود. 
تولید کنندگان صنایع دســتی برای حضور در مســابقه جهانی دریافت 
مهــر مرغوبیت، در یک رقابت داخلی شــرکت می کننــد. به گزارش 
»دنیای اقتصاد« ســازمان میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری با 
انتشار فراخوانی از همه تولیدکنندگان صنایع دستی کشور خواسته است 
تا پایان مرداد ماه برای ثبت نام درمســابقه دریافت نشان ملی مرغوبیت 
صنایع دستی از طریق سایت رسمی این سازمان اقدام کنند. چهار پارامتر 
در اعطای نشان ملی مرغوبیت مبنای کار سازمان میراث فرهنگی است؛ 
این پارامترها شامل مرغوبیت، اصالت، نوآوری و قابلیت بازاریابی است. 
یکی از ویژگی های مهم درحوزه صنایع دســتی که نگاه مشترک جهانی 
برای آن وجود دارد اصالت و دست ســاز بودن آن اســت به طوری که 
یونسکو-سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد- از سال 2001 
هر دو ســال یک بار به برگزاری»برنامه داوری مهر اصالت یونســکو« 
می پردازد و در این رقابت به برخی از صنایع دســتی برگزیده هر کشور 

نشانی با نام »مرغوبیت« اعطا می شود. 
ایران نیز از سال 200۷ به همراه صنایع دستی نفیسی که دارد در این طرح 
مشــارکت کرده و موفق به دریافت 45 نشان شد که از نظر آماری برای 

ما بسیار افتخار آفرین است.
آخرین دوره برگزاری »برنامه داوری مهر اصالت یونســکو« سال 2018 
بوده اســت که ایران برای چهارمین بــار آن را میزبانی کرد و 34۶ اثر از 
کشور در آن شرکت داده شد که 4۶اثر موفق به دریافت نشان مرغوبیت 
مهر اصالت صنایع دســتی شدند. حسین بیدختی مدیرکل دفتر توسعه و 
ترویج صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
عنوان کرد: ایران تصمیم گرفت رقابتی با عنوان نشان ملی مرغوبیت را 
به صورت هر دو سال یک بار برگزار کند تا آثاری که دارای ویژگی های 
منحصر به فرد هســتند را شناسایی و نشــان ملی به آنها اعطا شود. این 
نشــان ملی در واقــع مجوز ورود آثار برای شــرکت در رقابت جهانی 
برنامه داوری مهر اصالت اســت که از سال 2014 این برنامه از سازمان 
تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد -یونسکو- به شورای جهانی 

صنایع دستی -WCC- منتقل شد.
وی افزود: قبل از برگزاری اعطای نشــان مرغوبیت ملی بسیاری از آثار 
به علت مطابق نبودن با شــاخص های یونســکو در این رقابت شرکت 
داده نمی شد؛ زیرا برای یونســکو مواردی همچون؛ اصالت هویت اثر، 
خالقیت و نوآوری، تناسب قیمت با بازار، دارا بودن قابلیت تولید انبوه، 
مرغوبیت مواد اولیه، بومی بودن مواد اولیه، کیفیت اجرا، برگشت پذیری 
به طبیعت، حفظ حق و حقوق کارگران و نیروی انسانی فعال در فرآیند 
تولید و دست ساز بودن بخش اعظم پروسه ساخت از جمله شاخص های 
مقبول در این رقابت ها محسوب می شود.  مدیرکل دفتر توسعه و ترویج 
صنایع دســتی درخصوص برگزاری آخرین دوره رقابت دریافت نشان 
مرغوبیت ملی عنوان کرد: آخرین دوره سال ۹۶ برگزار شد که با شرکت 
۷50 اثر از صنایع دســتی شــهرهای مختلف کشور 34۶ اثر آن موفق به 
دریافت نشان و مجاز به ورود به رقابت جهانی دوره رقابت های دریافت 

»نشان مرغوبیت مهر اصالت صنایع دستی بین المللی« شدند.
بیدختــی درخصــوص تاثیر این نشــان بر میزان فــروش و صادرات 
بــه »دنیای اقتصاد« گفت: شــرکت کنندگانی که موفق بــه دریافت این 
نشــان می شوند، می توانند با اســتفاه از آن بازاریابی های قدرتمند کرده 
ومیزان فروش محصوالت خود را افزایش دهند، عالوه بر آن ســازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز برای آنها امتیازاتی همچون 
اولویت در ارائه خدمات مختلف، تســهیالت، ارائه راهکارهای ارتقای 

کیفیت و کمک به افزایش میزان تولید را نیز درنظر می گیرد.

■ دوبیتي:
که فرزندان آدم را همه برد الهی گردن گردون شود خرد  

همه گویند فالن ابن فالن مرد یکی ناگه که زنده شد فالنی  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س................   ما همه باهم هستيم- تگزاس2 
■ قد  س2....................... ................. شبی که ماه کامل 

شد - نيوکاسل
■ فلسطين1 ...................... سرخ پوست - ايکسالرژ 
فلسطين 2.............................. شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون............................ زهرمار- ايکسالرژ- 
دختر شيطان

■بهمن مالير.......... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 
کامل شد - سرخ پوست

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

■ حدیث:
امام علی )ع(:

آزار نرساندن تو ، دل های دشمنانت را با تو به آشتی می کشاند .         
غرر الحکم: ج 6 ص 129 ح 9784

به مناسبت فرا رسیدن 17مرداد روزنامه همدان پیام در نظر دارد تا پایان 

تخفیف  هفته خبرنگار تبلیغات بخش خصوصی استان را تا %80 
منتشر کند.

 تولیدکنندگان، صنایع کوچک، کارخانجات و ... می توانند برای استفاده از 
این طرح با دفتر روزنامه واقع در همدان، ابتدای خیابان مهدیه، ساختمان 
09226404490تماس  و   38279011 تلفن  شماره  یا  و  پیام 

حاصل فرمایند.

تخفیف ويژه به مناسبت روزخبرنگار

روابطعمومیروزنامه

  با اینکه تئاتر کارکرد بسیاری در فرهنگ سازی 
و استخوان بندی درست جامعه دارد به شکلی که 
شایســته جایگاه این هنر باشــد به آن توجه نمی 
شــود به طوری که می توان مدعی شد نخستین و 
بزرگ ترین مشکل ما در تئاتر استان ناشناخته بودن 
در بین عامه مردم و نداشــتن راهکار اســتراتژیک 
برای پیوند دوباره مخاطب با ســالن های نمایش 
است چرا که در سال های قبل همگان شاهد صف 
های طوالنی و ممتدد عالقمندان در پشــت سالن 
های نمایش شــهر بودیم اما رفته رفته بین این دو 
گروه فاصله افتاد و باعث شــد در حق تاتر نه تنها 

در سطح استان که در کشور هم اجحاف شود.
حــاال با روی کار آمدن مدیریــت جدید اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هنرمندان این عرصه رویای 
بازگشت روز های طالیی به این هنر را سر می کنند 
و امیدوارند بار دیگر روزهای خوش و پر مخاطب 
تئاتر همدان با تدبیر و برنامه ریزی که ســکانداران 
آن در استان هستند به پیکره این هنر ارزشمند دیار 

هگمتانه بازگردد. 
یک پیشکســوت هنر تئاتر در همدان در گفت و گو 
با همدان پیام  نگاه های ســلیقه ای به توســعه این 
هنر در همدان را از عواملی می داند که سبب شده 
در برخی بخش ها تئاتر به یک مســیر درجا زدگی 
کشیده شــود و افزود: متاسفانه کج سلیقگی و نگاه 
سطحی برخی از مدیران که در راس بدنه مدیریتی 
قرار می گیرند سبب شــده با تصمیمات شتابزده و 
تحت تاثیر جوزدگی تئاتر در اســتان دچار چالش 

و حاشیه شود.
ایرج رنجبر عنــوان کرد: وقتی کــه نقل وانتقاالت 
دولتی هیچ محدودیت تخصصی و شایسته ساالری 
ندارد و افراد بدون توجه به توانایی و تخصصی که 
دارند هر پستی به آنها پیشنهاد می شود می پذیرند، 
مشکالت فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز روزبه روز 
گســترده تر و عظیم تر می شود و تئاتر هم به عنوان 
یک ستون از ســتون های ســاختاری فرهنگ در 
جامعه از این گزند بی نصیب نیســت، چراکه هر 
جابه جایی و تحوالت مدیریتی نمی تواند خون تازه 
و روحی نو به کالبد فرســوده نهادهای دولتی وارد 

کند.
وی با بیان اینکه متاســفانه شایســته ساالری در 
زیر سایه رابطه ها نفســش بند آمده است، تاکید 
کرد: به نظر می رســد در راس مدیریت اجرایی 
زیرمجموعه های  اســالمی  ارشاد  فرهنگ و  اداره 
مختلف این ســازمان نیازمنــد مدیرانی کاربلد، 
جوان و مســتعد اســت تا بتواند روح تازه ای را 
به بدنه این ســازمان وارد کند بر همین اســاس 
از مدیــرکل جدید ایــن ارگان انتظار می رود در 
چــارت تفویض اختیارات مدیران این ســازمان 
از شــعار جوانگرایی فاصله گرفته و به حقیقت 
جوانــان را وارد میــدان کنــد و حمایت ها را تا 
جایی پیــش ببرد که ایده های نــو کالبد کهنه را 
کنــار زده و تازه گرایــی و نو اندیشــی را وارد 

تئاتر همدان کند. حوزه های مختلف از جمله 
رنجبــر با بیان اینکــه باید بتوانیم تماشــاگر را به 
ســالن بیاوریم، چون تئاتر با وجود تماشاگر، تئاتر 
می شــود، تاکید کــرد: حل این موضــوع نیازمند 
برنامه ریزی درســت و اصولی اســت بنابراین با 
وجود این مشــکالت کار کردن در همدان سخت 
شده اســت، زیرا اگر تئاتر تماشاگر نداشته باشد، 
هنرمنــد نیز ناگزیر کوچ می کند بر همین اســاس 
است که شاهد هستیم بسیاری از هنرمندان خوب 
اســتان امروز دیگــر در همــدان کار نمی کنند و 

فعالیت خود را در جایی دیگر دنبال می کنند.
این بازیگر تئاتر افزود: به نظر می رسد برای این که 
توان تبلیغ و فرهنگ سازی در تئاتر همدان را داشته 
باشــیم، نیازمند حمایت یک نهاد و سازمان دولتی 
هستیم و چه ارگانی باالتر از اداره ارشاد که ولی و 

سرپرست این هنر در هر استانی است.

رنجبر بیان کرد: با توجه به تغییر مدیریت جدیدی 
که اداره فرهنگ و ارشــاد همــدان رخ داده انتظار 
مــی رود با تشــکیل اتاق های فکــر، کمیته های 
فنی مشــاوره ای مختلفی، هنرمندان، نویســندگان، 
به  نقاشان و  شاعران، خبرنگاران، موســیقی دانان، 
طــور کلی اعضای خانــواده فرهنگ وهنر به یاری 
بدنــه مدیریت و اجرایی ایــن اداره کل بیایند چرا 
که اگر  وضعیت کنونی ادامه یابد نمی توان به آینده 

فرهنگی  همدان امیدوار بود.
وی همچنین به یکی از گالیه های هنرمندان تئاتر 
استان اشــاره کرد که معطوف به جشــنواره تئاتر 
کودک و شــیوه برگزاری آن در همدان می شود و 
افزود:  به عنوان مثال همدانی که سالهاســت قطب 
تئاتر کودک کشور محسوب می شود هنوز هم که 
هنوز اســت در زمان برگزاری جشنواره وضعیت 
غیر استاندارد ســالن های نمایش آن صدای گالیه 
هنرمنــدان را بلند کرده اســت در حالی که وقتی 
این اســتان را مهد تئاتر کــودک میدانیم باید زیر 
ساخت ها را هم فراهم کنیم چرا که آبروی همدان 

در میان است.
رنجبر همچنین ادامه داد: متاسفانه جشنواره زدگی و 
جو ناشــی از آن مشکل دیگر تئاتر همدان است به 
طوریکه فعالیت بیشتر اهالی تئاتر به زمان برگزاری 
جشنواره ها محدود و باعث می شود سیستم رقابتی 
پررنگ شود البته این اتفاق خوبی می تواند باشد به 
شرط آنکه در طول سال به شکل مستمر با اجرای 

نمایش های مختلف این روند ادامه پیدا کند.
وی گفت: تئاتر یک فان و نشاط گروهی و اجتماع 
محور اســت که متاسفانه مســئوالن اجرایی ما از 
کارکــرد و تاثیــر آن غافل هســتند در حالی که با 
همکاری ارگان های مختلف که قطعا معاونت های 
فرهنگی را در سیستم خود دارند و عقد تفاهم نامه 
با ارشاد می شود روزهای طالیی تئاتر همدان را به 

دل شهر بازگرداند.
وی بــا تاکید بــر اینکه وضعیت و شــرایط تئاتر 
در همدان نسبت به ســال های گذشته خیلی بهتر 
شده اســت، تصریح کرد: نمایش های مختلف در 
ســالن های تئاتر روندی افزایشی را در پیش گرفته 
است، اما متاسفانه همان تعداد سالن و فضایی هم 
که در اختیار داریم تجهیزات کافی و مناسبی ندارد 
که بــه خاطر این کمبودها گروه هــای تئاتر ناچار 
هستند از وسایل و ابزار غیرحرفه ای استفاده کنند و 
این یکی دیگر از زخم هایی است که پیکره تئاتر از 

آن سال هاست در رنج است.
یکی دیگر از هنرمندان پیشکســوت تئاتر همدان 
نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: متاسفانه 
مسائل سیاسی و نگاه های قومیتی بر تخصص گرایی 
مدیران در اســتان ســایه انداخته و سبب شده تا 

سال ها توسعه یافتگی حوزه فرهنگ و هنر این دیار 
با چالش و مشکالت دست و پنجه نرم کنند.

ســهراب نیک فرجاد با بیان اینکــه تئاتر همدان از 
نداشتن یک نگاه مدیریتی تاثیر گذار همواره دچار 
چالش بوده است، افزود: در بدنه مدیریت فرهنگی 
اســتان قواعد مشخص و منسجمی وجود ندارد تا 
بر اساس یک نقشه راه تعیین تکلیف شده مدیران 
راس ســازمانی که کلید اصلی فرهنگ و هنر را در 
دســت دارند بتوانند از آن بهره برده و راهکار های 
موثر برای توســعه فرهنگ به خصوص تئاتر ارائه 

کنند.
وی با بیــان اینکــه در اوایل انقالب ســالمت 
مدیریتی در ســازمان های دولتــی بیش از امروز 
بــود، افزود: اداره فرهنگ و ارشــاد نیازمند یک 
افق دید وســیع با نگاهی گســترده است که در 
آن طایفه نگــری و نگاه های قومــی قبیله ای کنار 
گذاشــته شود و با ذهنی روشــن و باز با جذب 
در بخش های  مختلــف  متخصصــان حوزه های 
متفــاوت زیر مجموعــه ایــن اداره کل به حل 

پرداخته شود. مشکالت 
وی با اشــاره به اینکه دین نبایــد جدا از فرهنگ 
دیده شــود تاکیــد کرد: به نظر می رســد برخی با 
نقاب مذهبیون با فرهنگ و هنر این اســتان کاری 
کردند که ســبب شده مســیر دین از فرهنگ جدا 
شــود در حالی که دین اســالم تنها دینی است که 
آیات قرآنش خود عین و مصداق فرهنگی اســت 
برخاســته از طراوت و شادابی شــعر که روح هر 

انسانی را جال می بخشد.
نیک فرجــاد تاکید کرد: در حــال حاضر یکی از 
مسائلی که این روزها دغدغه هنرمندان، اهالی تئاتر 
و دغدغه مندان این عرصه شــده است،  کم توجهی 

به تئاتر اســتان و شهرستان ها و کمبود بودجه این 
عرصه ها اســت هر چند زیرساخت در بسیاری از 
استان ها فراهم شــده اما شاهد هستیم که پشتیبانی 
مالی برای ساخت ســالن ها، حمایت از گروه های 
نمایشی و ســاخت تاالرهای نمایشی در خیلی از 
شهرســتان ها فراهم نیســت و هنرمندان به سختی 
معیشت و زندگی خود را از این راه می گردانند.وی 
با ا اشــاره به مشکالت مالی هنرمندان تئاتر کشور 
گفت: اگر مشکالت مالی حل شود خیلی از کارها 
با کیفیت بیشــتری به اجرا در می آیند، آسیب های 
گیشه ای شــدن تئاتر به دلیل مســائل مالی جبران 

ناپذیر است.
این هنرمند عرصــه تئاتر اســتان همچنین افزود: 
متأســفانه شــاهد هســتیم کــه گروه هــای تئاتر 
شهرســتان ها کمک هزینه های ناچیزی برای کارها 
دریافــت می کننــد که کفــاف هزینه هایشــان را 
نمی دهد، حتی اینها اگر همان میزان کمک هزینه را 
هم نداشــته باشند قادر به حضور در جشنواره های 
تئاتر نیســتند. خیلی از این  هنرمندان معتقدند که 
ســالن های خصوصی نه تنها کمکی به حالشــان 
نکرده بلکه هزینه هایشان را هم زیادتر کرده و این 
افراد تنها با عشــق به ادامه فعالیت در شهرستان ها 
می پــردازن بنا بر این الزم اســت مســئوالن حوزه 
فرهنگ اســتان به این مهم نیز توجه ویژه ای داشته 

باشند.
وی عنوان کرد: اگر چراغی امروز در تئاتر همدان 
روشــن اســت، تنها با تــالش و مجاهدات خود 
هنرمندان اســت به طوریکه شاهد هستیمخیلی از 
این گروه های نمایشی خودشان دکور می زنند، اجرا 
می روند، هزینه می کنند و به ســختی چراغ تئاتر را 

روشن نگه داشته اند.

تئاترهنری  که استخوان بندی جامعه است
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