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راهی که استاندار 
برای تعامل با احزاب 
در پیش گرفته است 

 دیدار هــای اخیر اســتاندار همدان با 
احزاب و تشــکل های سیاســی استان که 
بازتاب گســترده ای نیز در فضای سیاسی 

و رسانه ای استان داشت.

جوانگرایی برای مجلس آینده 
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت

شرکت میواریا

جناب آقای مهندس

 منصور رضوانی جالل
ریاست محترم سازمان 

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

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

پیروز و سربلند باشید.

تقدیر و تشکر
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قیمت مسکن در همدان از 3 برابر گذشت

مسکن روند رکود تورمي در پیش گرفت
مجالی برای مسامحه نداریم

همدان پیشگام شفافیت 
انقالبی شود

ت
داش

به کسی که دوستمان یاد
نمی دارد نمی توان دل بست

 تیم فوتبال پرسپولیس با این که به اعتبار 
نــام پایتخت ایــران در رقابت های داخلی و 

خارجی شرکت دارد.
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شهروند مشارکت جو 
و شهرداری پاسخگو 

137 پل ارتباطی 
شهروندان

با شهرداری

گالیه فروشندگان فرش دستباف همدان:

مالیات فروش کمر شکن است
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 در همیــن آغاز مطلب تاکید کنیم که آنچه با عنوان 
مطالبه شــفافیت بیان می شــود به معنای نادیده گرفتن 
تالشــهای مثمر ثمر و ارزنده نهادهای قضایی، امنیتی و 
نظارتی در این حوزه نیست و صد البته همین بیان واضح 

مســائل را مدیون نعمت آزادی در ذیل نظام جمهوری 
اســالمی می دانیم که خدمات و برکات بسیاری را طی 
چهار دهه برای مردم به ارمغان آورده اما هنوز فاصله تا 

ایده آل زیاد و البته طی شدنی است.
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راهی که استاندار برای تعامل با احزاب 
در پیش گرفته است 

 دیدار های اخیر اســتاندار همدان با احزاب و تشکل های سیاسی 
اســتان که بازتاب گسترده ای نیز در فضای سیاسی و رسانه ای استان 
داشــت، بار دیگر فعاالن سیاســی و حزبی را امیدوار کرد که شرایط 
بهتری برای فعالیت های سیاســی قانونمند از یکسو و نقش آفرینی 

احزاب در استان از سوی دیگر رقم بخورد.
 اقدام مدیر ارشــد استان نشــان از اهتمام به احزاب نیز داشت و می 
تواند زمینه ساز موقعیتی باشد که در آن از ظرفیت ارزشمند احزاب در 

جهت پیشرفت و توسعه استان استفاده نمود.
این دیدارها که شــامل هردو طیف اصولگرا و اصالح طلب شــد، از 

جهات مختلف حائز اهمیت است.
از یک نگاه می توان گفت چنین دیدار ها و نشســت هایی می تواند 
زمینه ســاز ارتباط و تعامل بهتر و ســازنده تر میان احزاب سیاسی و 
مدیــران اجرایی گردد؛ به گونه ای که در یــک فضای کامال تعاملی 
و مشــارکت محور شــاهد حضور و نقش آفرینی احزاب در توسعه 

استان باشیم.
طبیعی اســت در راستای این نقش آفرینی استفاده از رویکرد انتقادی 
و تالش برای نقد ســازنده مدیران نیز نمود داشته باشد که باید از آن 
اســتقبال نمود؛ چراکه نقد باعث پویایی و رشد و در بلند مدت زمینه 

ساز توسعه و پیشرفت می گردد.
 از ســوی دیگر انجام دیدارهای مستمر و برگزاری نشست های هم 
اندیشی با فعاالن سیاسی و حزبی از طیف های مختلف باعث نوعی 
تحرک و نشاط سیاسی و اجتماعی می گردد و شرایط مناسبی را برای 

بهره گیری از ظرفیت احزاب فراهم می آورد.
فرامــوش نکنیم که احزاب از جایگاه مهمی در نظام مردم ســاالری 
دینی برخوردارند و براساس قانون اساسی می توانند در جامعه نقش 

آفرین باشند.
این نقش آفرینی نباید محدود به انتخابات شــود ، بلکه در طول زمان 

شاهد حضور و مشارکت احزاب باشیم. 
بر این اســاس از مدیران اجرایی انتظار می رود در توجه و اهتمام به 
احزاب جدیت بیشتری داشته باشند و به گونه ای عمل کنند که ارتباط 

و تعامل میان احزاب و مدیران بیش از پیش تقویت شود.
این همان مســیری اســت که امروز مدیر ارشد استان در پیش گرفته 
و باید با قوت طی شــود تا فضای سیاسی و اجتماعی استان به نوعی 
متحول شــود و احزاب بتوانند نقش خود را در پیشــرفت استان به 

خوبی ایفا کنند.

1- فرماندار سابق رزن در انتخابات مجلس داوطلب خواهد شد. گویا 
حســینی از حوزه انتخابیه رزن به رقابت انتخاباتی وارد خواهد شد. 

گفتنی است فتحعلی حسینی از اصالح طلبان استان است.
۲- ایجاد کانال های خبری انتخاباتی در فضای مجازی اســتان رو به 
فزونی اســت. گویا اکثر این کانال ها بــا هماهنگی داوطلبان احتمالی 
و به منظور برجسته ســازی اخبار این داوطلبان راه اندازی می شود. 
گفتنی است تبلیغات داوطلبان  احتمالی در فضای مجازی در انتخابات 

گذشته مجلس نیز زودهنگام بود.
۳- تغییرات مدیریتی در استان کند پیش می رود. گویا این کندی باعث 
تداوم حالت بالتکلیفی در برخی دستگاه ها که با سرپرست اداره می 
شوند، شده و با گالیه فعاالن آن حوزه همراه است. گفتنی است، این 
وضعیت در شرایط جنگ اقتصادی کشور که نیاز به مدیریت خالق از 
هر زمانی بیشتر احساس می شود، به زیان استان بوده و به همین دلیل 
انتظار از مدیریت ارشد استان برای اتمام تغییرات و ثبات مدیریتی در 

استان افزایش یافته است.

مشاور وزیر کشور: 
تشکیل خانواده "تفردی" 

زنگ خطری برای جامعه است
 مشاور وزیر کشــور در امور زنان و خانواده گفت: کاهش زمان 
مکالمه در بین افراد خانواده و تشکیل خانواده "تفردی" زنگ خطری 

برای جامعه است.
فریبا نظری پورکیایی در کارگروه بانوان و خانواده استانداری همدان 
بــا بیان اینکه اعضای خانواده ها به زندگی انفرادی و دوری از جمع 
کشــیده شــده اند اظهار داشت: طی تحقیق سه ســال گذشته میزان 
گفت وگوی افراد در خانواده ها کمتر از نیم ســاعت است که باید به 

این مهم رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه دچار کمبود نشــاط اجتماعی در خانواده هســتیم 
گفت: انتصاب زنان در پســت هــای مدیریتی افزایش صددرصدی 
داشته اســت چراکه زنان جامعه از توانایی زیادی برخوردار هستند 

که می توانند در توسعه و رشد جامعه مؤثر باشند.
نظری پورکیایی با تاکید بر افزایش نشــاط خانواده ها و جلوگیری از 
ایجاد خانواده تفردی اظهار داشــت: دفتر امور بانوان و خانواده باید 
ســه مأموریت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بانوان را 

در برنامه داشته باشد.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: این دفتر 
در حوزه توانمندسازی سیاسی بانوان با رشد صد درصدی در زمینه 

انتخاب زنان در پست های مدیریتی مواجه بوده است.
نظری پورکیایــی گفت: در حال حاضر 50 درصــد جامعه را زنان 
تشکیل داده اند و 80 درصد آسیب دیدگان در بحران های طبیعی زنان 

هستند.
وی بــا بیان اینکه حــوزه بانوان و خانواده به دلیل وســعت دارای 
دغدغه و مشــکالت زیادی اســت اظهار کرد: مســائل اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشت و تندرستی می تواند در ارتقای 

این حوزه مؤثر و دخیل باشد.
نظــری پورکیایــی بــا بیــان اینکــه کمبــود نشــاط اجتماعــی، خــالء 
ــروز و گســترش آســیب های  ــری از ب ــرای جلوگی ــه ب ــم جامع مه
ــان  ــکالت زن ــل مش ــرد: ح ــان ک ــت، خاطرنش ــان اس ــوزه زن ح
ــی  ــه تنهای ــت و ب ــا اس ــه ارگان ه ــی هم ــد همراه ــور نیازمن کش
و  زنــان  بــا  مرتبــط  آســیب های  فــراوان  حجــم  نمی تــوان 

خانواده هــا را برطــرف کــرد.
بــه گفتــه وی، تنهــا نــگاه اقتصــادی بــرای حــل مشــکالت زنــان 
و مناطــق آســیب پذیــر راهگشــای حــل کمبودهــا نیســت و بایــد 
ــع  ــرای رف ــه ب ــتر از همیش ــی بیش ــتگاه های فرهنگ ــوان دس از ت

ــود. ــتفاده ش ــایی ها اس نارس
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار همــدان نیــز در ایــن 
جلســه بــا بیــان اینکــه بایــد معاونــان زن فرمانــداران توانایــی خــود 
را افزایــش دهنــد اظهــار کــرد: معاونــان هشــت تــن از فرمانــداران 
ــی  ــرد خوب ــد و عملک ــی دهن ــان تشــکیل م ــدان را زن ــتان هم اس

داشــته انــد و در صــدد هســتیم ایــن رونــد ادامــه یابــد.
ــوان  ــرای بان ــه ورزش ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــی آزادبخ مصطف
ــش  ــی پی ــر کس ــت: کمت ــت گف ــروری اس ــان ض ــتر از آقای بیش
می آیــد کــه قــدر زحمــات زنــان را ندانــد و امــروزه نقــش زنــان 

ــده اســت. ــته ش ــر از گذش ــگ ت پررن
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــا وحــدت دشــمن را از پــای در می آوریــم 
ــچ  ــر هی ــا آغازگ ــا م ــا باالســت ام ــی م ــوان دفاع ــرد: ت ــوان ک عن
جنگــی نیســتم ولــی پاســخ هــر تهاجمــی را بــا قــدرت می دهیــم.

مراکز عرضه مواد دخانی ساماندهی شوند

 مســئول کنترل دخانیات دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با بیان اینکه باید مراکز 
عرضه مواد دخانی ســاماندهی شــوند گفت:  ســاماندهی عرضه مواد دخانی ضامن 

اجرای قوانین است.
مهدی خدابخشی در گفت وگو با فارس با اشاره به لزوم کنترل مصرف مواد دخانی اظهار 
کرد: متاسفانه مواد دخانی، به عنوان یکی از پنج کاالی تجاری اول پردرآمد و پرسود دنیا به 
شمار می رود به طوری که صاحبان کمپانی های معروف سیگار دنیا حاضرند بابت تبلیغات 

محصوالت خود، رقم های نجومی پرداخت کنند.

وی بیان کرد: بررســی ها نشان می دهد درآمد یک ســال این کمپانی ها رقمی بالغ بر۳00 
میلیارد دالر اســت که با ۲0 سال فروش نفت ایران برابری می کند در حالی که هر چهار 

ثانیه یک نفر در دنیا بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می دهد.
مسئول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد:  آمارها نشان می دهد 
در قرن بیســتم 100 میلیون نفر در اثر مصرف مواد دخانی جان خود را از دست دادند و 
سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند اگر این روند ادامه یابد تا پایان قرن ۲1 قریب به 

یک میلیارد نفر خواهد رسید.
وی با بیان اینکه یکی از مشــکالت ســهولت دسترسی به دخانیات است گفت: سهولت 

دسترسی به یک خدمت خاص، در گرایش به استفاده از آن موثر است.

 فروش محصوالت دخانی به افراد زير 18 سال ممنوع است
وی با بیان اینکه فروشندگان و عرضه کنندگان محصوالت دخانی اعم از اشخاص حقیقی 
و اشــخاص حقوقی باید پروانه فروش داشته باشــند گفت: تعداد باالیی از افراد در اثر 
مصرف دخانیات جان خود را از دست خواهند داد و فروشنده باید در صورت مشکوک 
بودن ســن خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل 18 سال سن را از وی تقاضا 

کند.
مســئول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد:  بررسی ها نشان می دهد 
که ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در عمل نتوانسته به اهداف مدنظر 

قانونگذار برسد.

شهروند مشارکت جو و شهرداری پاسخگو 

137 پل ارتباطی شهروندان با شهرداری
مریم مقدم  »

 شــماره تلفن 137 متعلق به شهرداری 
است  و شــهروندان می توانند برای اعالم 
درخواســت های خود در تمامی حوزه های 
مربوط به شهرداری به صورت شبانه روزی 

و 24 ساعته با آن تماس بگیرند.
در شــهرداری همدان ، اولویت قرار دادن 
رسیدگی به مشكالت مردم، خدمات رسانی 
بیشتر و برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه 
137، گامی مهم برای رفع مشكالت شهری 
مردم برداشــته شــد.یكی از كاركردهای 
دستگاه های خدمت رسان و مدنی محور، 
ارتباط نزدیك و تعامل ملموس با قشرهای 
مختلف جامعه اســت، بدون تردید چنین 
دستگاه هایی موفقیتشــان در گرو ارتباط 
مستمر و شــناخت همه جانبه از مطالبات 
عمومی است. شهرداری به عنوان یك نهاد 
مردمی، مدیریت واحد شهری را از مهمترین 
وظایف خود دانســته و با علم به تحوالت 
اخیر در عرصه خدمت رسانی در سطح شهر، 
با استفاده از فناوری ارتباطات در راه تحقق 
اهــداف كالن مدیریتی گام های متعددی را 
مرجع  عنوان  به  است.شــهرداری  برداشته 
اصلی خدمات رســانی شهری بیشتر مورد 
توجه افكار عمومی قرار دارد و تعامل، رصد 
و شناخت از خواسته ها، مطالبات، مشكالت 

و مسائل عمومی شهری و شهروندان برای 
شهرداری ضرورتی انكار ناپذیر است.

این در حالی اســت كه كار خدمت رسانی 
شــهرداری ها، از لحظــه والدت تا مرگ 
شــهروندان را همراهی می كند و در این 
بین حوزه معاونت های شــهرداری هر یك 
وظایف ویژه ای بر عهــده دارند.تا چندی 
پیش شــهروندان بــرای دریافت خدمات 

از شــهرداری با ثبت درخواســت ها و یا 
طومارهایی با امضای اهالی هر منطقه زمان 
زیادی را در شــهرداری مناطق در رفت و 

آمد بودند.
بر این اســاس ایجاد بستری برای برقراری 
این تعامالت و شنیدن خواسته ها و مطالبات 
و مشكالت عمومی در حوزه شهرداری در 
قالب تلفن 137 دیده شد.شواهد گویای این 

است، كه این امكان و بستر با رشد فناوری 
و شــبكه های اجتماعی هنوز در بین افكار 
عمومی و شــهروندان شهر همدان جایگاه 
واقعــی خود را پیدا نكرده اســت ، تراكم 
جمعیتی و حضور برخی شــهروندان برای 
پیگیری مطالبــات در بخش های مختلف 
نبود شناخت  بر  شهرداری دلیل روشــنی 

عموم جامعه از ظرفیت تلفن 137 است.

■ آيین گشايش رسمی 137
روز گذشــته در مراســمی به بهانه گشایش 
رســمی مرکز 1۳7 همــدان  در تاالر فجر 
همدان باحضور مسئوالن استانی  و رسانه ها 

و حداکثر مدعوین برگزار شد .
نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه 
همدان در آیین گشــایش مرکز 1۳7 همدان 
گفت :امید است ســامانه 1۳7 زمینه ارتباط 
با مردم را تســهیل دهد کــه طبیعتا در رفع 
مشــکالت مردم، اثرگذاری بیشتری خواهد 

داشت. 
ا... شعبانی همچنین  حجت االسالم حبیب 
افــزود : انتظــار مــی رود تحقــق عدالت 
اقتصادی در خدمات شــهری  اجتماعی و 
را شــاهد باشــیم. مســئوالن بایــد برای 
رفع مشــکالت مردم تــالش کنند، ارزش 
مســئولیت ها در خدمت به مردم و تالش 
بــرای رفع مشــکالت جامعه اســت. وی 
همچنیــن افــزود : مردم همــدان متدین، 
انقالبی و ارزشــی بوده و شایسته خدمت 
کردن هســتند.انتظار می رود تحقق عدالت 
اجتماعی و اقتصادی در خدمات شهری را 

شاهد باشیم.

بستر رشد فناوری و شبكه های اجتماعی  ■
نایب رئیس شورای شهر همدان در آیین گشایش 
مرکــز 1۳7 همدان گفت  :مرکز1۳7 یکی از پازل 
های شــهر الکترونیک اســت و می تواند بهترین 

مرجع داده های مدیران شهری باشد . 
حمیــد بادامی نجــات  همچنین عنــوان کرد : 
رســیدگی به مشــکالت مردمی، خدمات رسانی 
بیشــتر و برنامه ریــزی رفع دغدغه هــای واقعی 
شهروندان از اولویت های اساسی مدیریت شهری 
همدان است که راه اندازی مرکز 1۳7، گام بزرگی 

برای رسیدن به این هدف است. 
وی گفــت :  تعامــل، رصــد و شــناخت نیازهای 
ــهر و  ــکالت ش ــهری و مش ــه ش ــی جامع واقع
ــهری  ــت ش ــی مدیری ــه اساس ــهروندان وظیف ش
اســت. وی همچنیــن افــزود : بــا توجه بــه اینکه 
ــی،  ــاوری و شــبکه های اجتماع بســتر رشــد فن
ــرده  ــر ک ــاوت ت ــری را متف ــاط گی ــرایط ارتب ش
اســت؛ در حقیقــت ایــن مرکــز، جایگزیــن 
ــای  ــه واحده ــه حضــوری شــهروندان ب مراجع
ــدون  ــه شــهروندان ب ــی شــهری شــده ک اجرای
طــی کــردن بروکراســی اداری و در کوتــاه 
تریــن زمــان ممکــن بــه خواســته هــای شــهری 

ــد رســید. خــود خواهن

■ سامانه 137 پل ارتباطی مردم
معاون امور عمرانی اســتانداری همدان نیز در این آئین گفت: مشارکت شهروندان با 
استفاده سامانه 1۳7 افزایش یافته و موجب تسریع در حل مشکالت مناطق می شود.

محمودرضا عراقی با بیان اینکه سامانه 1۳7 پل ارتباطی مردم و شهرداری است اظهار 
داشت: با توجه به اینکه شهروندان عنصر اصلی شهرداری به عنوان دستگاهی شهروند 
محور به شــمار می روند، برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای این بخش در سهولت 
رفع موانع و مشکالت زیرساختی بسیار موثر خواهد بود. وی گفت انتظار میرود مرکز 
سامانه جامع مدیریت شهری 1۳7، با اتخاذ تصمیم گیری های کالن به سامانه ای واحد 

در مدیریت شهری همدان مبدل گردد 

شهروند مشارکت جو و شهرداری پاسخگو   ■
شــهردارهمدان هم  گفت : ســامانه 1۳7 در راســتاي دریافت، ثبت و رسیدگي به 
شــکایات مردم این شهر راه اندازي شد.تمامی مسائل شهری به فناوری روز دنیا گره 
خورده اســت که ســامانه 1۳7 پس از 15 ماه به حداکثر بلوغ خود رسید تا حداقل 

نیازهای اورژانسی شهروندان، برطرف شود. 
عباس صوفی، در ادامه افزود : تماس و ارتباط مستقیم مردم با این سامانه، نشان دهنده 
آن بود که این اقدام با شــعار واقعی "شــهروند مشارکت جو و شهرداری پاسخگو " ، 
عملیاتی است؛ هرچند 100 درصد رضایت را کسب نخواهیم کرد اما رضایت نسبی 

هم قابل قبول است.
وی خاطرنشان کرد: خدمات شهري و عمراني، حمل و نقل عمومي و ترافیک شهري، 
اماکن عمومي، زیباســازي و چشم انداز شــهري و امور اجتماعي و مزاحمت هاي 
شهري از عمده موضوعاتي است که شهروندان در خصوص آن با سامانه 1۳7 ارتباط 

برقرار مي کنند.

ايجاد بانک اطالعاتی از مشكالت شهری  ■
مدیر سامانه 1۳7 شهرداری همدان در حاشیه این مراسم در گفت وگوی 
اختصاصــی با همدان پیام اهداف این مرکــز را چنین عنوان کرد : ایجاد 
زمینه مشــارکت فعال و موثر شــهروندان در حل مشکالت و معضالت 
شهر ، تسهیل ارتباط شهروندان با شهرداری از طریق خدمات الکترونیکی 
،افزایــش حیطه نظــارت و کنترل مدیران شــهری ؛دریافــت نظرات و 
پیشنهادات شهروندان ؛ایجاد بانک اطالعاتی از مشکالت شهری با هدف 
طبقه بندی و بررسی آمار و مشکالت مناطق شهرداری و  افزایش احساس 

تعلق و مسئولیت شهروندان و بهبود رضایتمندی آنها .
محمد گلشن بارزترین اهداف راه اندازی مرکز 1۳7 را افزایش مشارکت 
و نظارت شــهروندان بر امور شهری ،مشــارکت در تصمیم گیری های 
شــهری ؛کاهش مراجعات حضوری شــهروندان ،افزایش اثربخشــی 
خدمات ارائه شــده ، تشخیص اولویت های شهری از نگاه شهروندان و 
برنامه ریزی بر مبنای آنها، ایجاد پل ارتباطی الکترونیک و هوشمند میان 
شهروندان با مجموعه شهرداری ،بهره گیری از درخواست های ثبت شده 
مردمی در ســامانه 1۳7 و تحلیل داده های آماری به منظور برنامه ریزی 
دقیق در جهت رفع معضالت شــهری و بهبــود روش های موجود در 

مأموریت های محوله.

ارائه و پیگیری درخواست  ■
به این ترتیب شهروندان می توانند از مزایای متعددی در تماس با 1۳7 برخوردار شوند از جمله  ،  ارائه و پیگیری 
درخواست، بدون مراجعه حضوری به شهرداری ، کاهش ترددهای درون شهری ؛ ارتباطی آسان، یکسان و شبانه 

روزی با شهرداری ، صرفه جویی در وقت و هزینه و...
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی می توان با 1۳7 تماس گرفت ؟ عنوان کرد : 1۳7 بدون وقفه و تعطیلی در 

۲4 ساعت شبانه روز آماده پاسخگویی تماس ها و دریافت پیام های شهروندان محترم شهر همدان می باشد.
مردم می توانند با مرکز 1۳7 تماس بگیرند و یا  به شماره 10001۳71۳71۳7و 100051۳7 پیام کوتاه ارسال کنند 
w و اپلیکیشن تلفن همراه  بهره مند شوند و سپس کد پیگیری  w w . h a m e d a n . i r و حتی از ســایت اینترنتی 

را دریافت کنند. 
پس از دریافت کد پیگیری، مرحله رســیدگی به پیام توسط واحد اجرایی مربوطه )اعم از ناحیه، منطقه، معاونت، 
سازمان و..( آغاز می گردد. و پیام پس از ارجاع به واحد و اجرا، بازخوردگیری از شهروند و پیگیری ویژه و نظارت 

می شود. 
بدون تردید ایجاد ســامان های نوین شــهری در حوزه های مدیریت اجرا و نظارت در راستای تحقق این مهم می 
باشــد. مرکز جامع مدیریت شهری ســامانه 1۳7، به عنوان پل ارتباطی نسبت به برقراری ارتباطی آسان، یکسان و 
شــبانه روزی با دریافت نیازهاو درخواست های آحاد مردم از مجموعه شهرداری و با رعایت اصول سرعت، دقت 
و صحت در راه صیانت از درخواســت های شهروندان محترم و انتقال آن به مسئوالن ذی ربط نقش بسزایی را در 
مدیریت شــهر از طریق مشارکت موثر شهروندان ایفا می کند. در آیین گشایش رسمی مرکز 1۳7 از تمبر یادبود و 

کتاب مرکز 1۳7 همدان نیز رونمایی شد.

شهرداری های استان همدان
 از ظرفیت منابع محلی غافل نشوند

 مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری همدان گفت: 
شهرداری های استان همدان باید از ظرفیت بخش خصوصی و منابع 

محلی برای توسعه شهرها استفاده کنند.
حسین جعفری گفت: وفاق و تعامل خوبی میان شهرداران و شوراهای 
اسالمی شهرستان مالیر وجود دارد که این امر کمک شایانی به توسعه 
شهری شهرستان داشته و قطعاً با محوریت و حمایت فرماندار پرتالش 

شهرستان نتیجه موثری خواهد داشت.
به گزارش مهر، وی گفت: به رغم مسائل و مشکالت موجود، دولت 
همچنــان به حمایت خود از شــهرداری ها ادامــه داده و اعتبار قابل 

مالحظه ای به این بخش تخصیص داده است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان با بیان اینکه 
به شهرداری های کوچک و تازه تاسیس، کمک بیشتری خواهیم کرد، 
گفت: ســهم قابل توجهی از قیر حمایتی را به شهرهای زیر 50 هزار 

نفر جمعیت اختصاص داده ایم.
جعفری با بیان اینکه هر مسئله ای که نیاز به ورود استانداری دارد، در 
حمایت از شــهرداری ها به آن ورود خواهیم کرد، گفت: سال گذشته 
در تامین ماشــین آالت کمک خوبی صورت گرفت و در ســالجاری 
نیز مساعدت خواهد شد.وی تاکید کرد: شهرداری ها باید از ظرفیت 
بخش خصوصی و منابع محلی اســتفاده و بهره کافی را در رســیدن 
به منابــع مالی و اعتباری قابل اتکا ببرند.معاون اســتاندار و فرماندار 
ویژه مالیر نیز در نشست مشترک بررسی مسائل و چشم انداز توسعه 
شهرستان مالیر با بیان اینکه ما به دنبال کار برنامه محور هستیم، گفت: 
سند راهبردی ۳ ساله شهرستان مالیر را در مدت زمان کمتری به نتیجه 
می رسانیم.قدرت ا... ولدی با بیان اینکه هدف ما انجام دادن اقدامات 
مورد نیاز مالیر اســت و مدیران اســتان عنایت ویژه ای به شهرستان 
مالیر داشته باشــند؛ گفت: مدیران کل اســتان همدان باید معوقات 
توسعه شهرستان را جبران و در تخصیص منابع جایگاه متناسبی برای 

مالیر در نظر بگیرند.

فعالیت 
40 مبلغ در طرح 
»نشاط معنوی« همدان
 معــاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه اســتان 
همــدان از فعالیــت 40 مبلغ در 40 بقعــه متبرکه در 

طرح»نشاط معنوی« خبر داد.
حجت االسالم سید علی حسینی در گفت وگو با فارس 
از برگزاری طرح نشــاط معنــوی در قالب برنامه های 

فرهنگی اداره اوقاف اســتان در ایام تابستان خبر داد و 
اظهار کرد: در این طرح 40 بقعه متبرکه اســتان میزبان 

نوجوانان و نوجوانان استان خواهند بود.
وی با اشــاره به اینکه امســال طرح »نشاط معنوی« با 
همکاری و مشــارکت مســاجد، پایگاه های بســیج و 
کانون های مساجد برگزار می شود گفت: در برگزاری 
این طرح ۲5 مبلغ اعزامی از شهر قم و 15 مبلغ بومی با 

تخصص های مختلف فعالیت دارند.
معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان 
با بیان اینکه تا هفتــم تیرماه زمان برگزاری کالس های 
طرح نشــاط معنوی است خاطرنشان کرد: کالس ها از 

14 تیرماه آغاز می شود و تا پایان نیمه شهریورماه ادامه 
دارد.

بازگشایی 
سه معبر 
در شهرداری منطقه4

 سرپرست شهرداری منطقه چهار همدان گفت: در 
راستای عملیات اجرایی بازگشایی معابر در منطقه چهار، 
سه ملک مسکونی در این منطقه تملک و تخریب شد.

مجید یوســفی نوید افزود: شهرداری منطقه چهار بنا به 
ضرورت و در جهت خدمت رسانی به شهروندان اقدام 

به بازگشایی معابر به منظور تردد مناسب شهروندان و 
نیز کاهش حجم ترافیکی کرده است .

وی در گفــت و گو با ایرنا با بیان اینکه در همین رابطه 
چندین پالک در ســطح منطقه تملک و تخریب شــد 
عنوان کرد: کاهش بار ترافیکی و آســان سازی فرایند 
عبور و مرور برای شهروندان در اولویت شهرداری این 

منطقه قرار دارد.
یوســفی بیان کرد: بازگشــایی معابر اصلی و فرعی 
در منطقه چهار در دســتور کار جدی شــهرداری 
منطقه قرار دارد که در همین رابطه به تازگی شاهد 
تملک و تخریب امالک مســیری در کوی ولیعصر 

)عج(، کوی اسالمشــهر و حصار امام خمینی )ره( 
کرده بود که با اجرای آنها مســیر دسترســی برای 

شد. ممکن  پالک  چندین 
وی بیان کرد: امید است با اجرای چنین اقداماتی بتوان 
میزان رضایتمندی و خدمات رسانی مطلوب تر شهری 

را برای شهروندان فراهم کرد.
شــهردار منطقه چهار همدان اضافه کرد: این نوید را به 
ســاکنان منطقه می دهیم که در جهت آسان سازی عبور 
و مرور وســایل نقلیه و عابران، تملک و تخریب سایر 
پالک هــای باقی مانده در منطقه چهار را به ســرانجام 

برسانیم.
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بیش از ۵ میلیارد تومان طرح تولیدی، اقتصادی، گلخانه ای 
در مالیر افتتاح شد

 با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری  بیش از 5 میلیارد تومان طرح تولیدی، 
اقتصادی و  گلخانه ای در مالیر به بهره برداری رسید.

محمود رضا عراقی در حاشیه افتتاح چندین طرح تولیدی، اقتصادی و گلخانه ای در شهرستان 
مالیر  با اشاره به  شرایط فعلی کشور  توجه و اهتمام ویژه  بر حوزه کشاورزی و تولیدات 
داخلی  را یکی از راهکارهای مقابله با تحریم های دشمن و  کاهش درآمدهای نفتی دانست 
و  بر استفاده از روش های نوین  کشاورزی در راستای افزایش  تولید و کیفیت محصوالت 

، بهره وری و مصرف بهینه آب و غلبه بر محدویت ها و افزایش سطح درآمد زایی این حوزه 
اقتصادی تأکید کرد.به گزارش تســنیم، وی گفت: توســعه و گسترس کشت های ارگانیک 
گلخانه ای  یکی از  از اولویت های سند توسعه راهبردی ۳ ساله استان به عنوان راهبردی مهم  
و مؤثر در حفظ حیات کشــاورزی  همدان است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری  
همدان در مراســم افتتاح  طرح گلخانه ای آقای ونایی در روســتای پیر خداوردی با اشاره 
به اقلیم اســتان و وضعیت محدود منابع آب های زیر زمینی، کشــت گلخانه ای را یکی از 
راهکارهای مؤثر برای استفاده درست از منابع آب و افزایش تولید  دانست و افزود: توسعه و  
گسترس کشت گلخانه ای یکی از اولویت های سند توسعه راهبردی ۳ ساله در سطح استان 
اســت وقطعا در آینده نزدیک شاهد تبدیل شدن استان به قطب تولید محصوالت سالم و 

بهداشتی گلخانه ای  هستیم.عراقی با بیان اینکه با توجه به اقلیم منطقه و محدودیت آب های 
زیر زمینی یکی از بهترین راهکارهای میزان افزایش بهره وری در بخش کشاورزی  استفاده از 
کشت گلخانه ای  که در فضای بسته و قابل کنترل  انجام می شود است،  ابراز کرد:  هم اکنون 
در سطح استان شرایط مطلوبی برای توسعه و گسترش کشت گلخانه ای  و ایجاد شهرک های 
گلخانه ای فراهم بوده و بهره برداران بخش کشــاورزی  می توانند با انتخاب این روش برای 
فعالیت خود از حمایت های دولتی و تسهیالت ویژه  بانکی در نظر گرفته شده استفاده کنند.
وی گفت: امروز باید از کشــاورزی سنتی خداحافظی کنیم  و با توجه به منابع آبی محدود 
با استفاده از روش های نوین کشاورزی همانند کشت گلخانه ای بهره وری از منابع آبی را به 

بیشترین حد ممکن برسانیم.

زیباسازی منظر شهری با گلکاری تابستانه

 معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان گفــت: با توجه  به 
آغاز فصل تابســتان واهمیت وجود گل های فصلی برای زیباسازی 
منظر شهری و همچنین ایجاد روحیه نشاط وشادابی بین شهروندان 
وهمچنین مسافرین عزیز شهرداری اقدام به کاشت گل های فصلی 

در سطح شهر نموده است .
وحیــد علی ضمیــر بیان کــرد: در گل کاری تابســتانه بیشــتر از 
گل های فصلی با تنوع گونه ای شــامل اطلسی، شاه پسند، جعفری، 
آلیســوم،کوکب، رعنا زیبا و... که در مقابل گرما مقاومت بیشــتری 

دارند استفاده می شود.
علی ضمیر ادامه داد: عملیات آماده ســازی و کاشــت این گل ها از 
اواخر اردیبهشــت ماه در سطح بلوارها ، میادین ، پارک ها و بوستان 

های سطح شهر آغاز شده و تا اواسط تیر ماه ادامه خواهد داشت .
وي با اشــاره به اینکه همواره باید مشــکل کم آبي و خشکسالي را 
مدنظر داشت، تصریح کرد: همواره تأکید ما استفاده از گیاهان با نیاز 
آبي کم اســت تا عالوه بر بهره مندي از زیبایي و اثرات مثبت گل ها 

و گیاهان در مصرف آب نیز صرفه جویي شود. 
معــاون خدمــات شــهري اظهــار داشــت: بــرای زیبــا ســازی بهتــر 
ســطوح فضــای ســبز، همزمــان کاشــت نهــال و درختچــه ، نظافــت 
ــطح  ــی از س ــات گیاه ــه ضایع ــع آوری کلی ــا و جم ــاخه ه سرش
ــا زیبایــی بیشــتری در  فضــای ســبز نیــز در حــال انجــام اســت ت

ســطح شــهر ایجــاد گــردد .
ایشان در راســتای آماده سازی سطح شهر برای استقبال درخور شان 
از میهمانان وگردشــگران وهمچنین شــهروندان  افزود: بازسازی و 
تعمیر ســرویس های بهداشتی پارک ها ، نظافت نمازخانه ها، تعمیر 
شــیرآالت  وهرس درختان ، پاکســازی پارک ها و.. از نکات حائز 

اهمیت درآمادگی برای استقبال از مسافران تابستانی می باشد .
علــی ضمیــر بــا اشــاره بــه نقــش شــهروندان در حفــظ و 
ــده فضــاي  ــائل عم ــي از مس ــت: یک ــبز گف ــداري فضــاي س نگه
ــه و  ــه صــرف هزین ــاز ب ســبز کــه در شــرایط اقلیمــي موجــود نی
مراقبــت مســتمر دارد، مســئله نگهــداري و توســعه فضــاي ســبز 
ــد فرهنــگ ســازي و تعامــل شــهروندان اســت. اســت کــه نیازمن

مغــوان خدمــات شــهری در پایــان بــا بیــان اینکــه اســتفاده از گل هاي 
رنگارنــگ و زیبــا طــراوت خاصــي بــه ســیماي شــهر مــي بخشــد به 
شــهروندان توصیــه نمــود در حفــظ و نگهــداري از ایــن گل هــا بــا 

شــهرداري همــکاري و تعامــل الزم را داشــته باشــند.

 178 هزار و 50 مترمربع 
رودخانه های  بستر  اراضی  از 
اســتان همدان و 51 هزار و 
۲00 مترمربع از اراضی حریم 

رودخانه ها آزادسازی شدند.
آب  شــرکت  مدیرعامــل 
 منطقه ای استان همدان گفت: 
و  استانی  اعتبارات  هرســاله 
متمرکــز کشــوری از طریق 
آب  منابع  مدیریت  شــرکت 
بــرای الیروبی رودخانه ها به 
اســتان تخصیص می یابد که 
امســال امیدواریم با توجه به 
ســیالب  و  اخیر  بارش های 
ایجــاد شــده اعتبــارات را 

افزایش دهند.
منصــور ســتوده در جمــع 

خبرنگاران اظهار کرد: الیروبی رودخانه های 
اســتان با هدف کنترل ســیالب و سیل در 
مواقع بــروز بارندگی ها و در جهت آمادگی 
الزم انجام شــده، تا نقــش مهمی در کنترل 

حوادث ناشی از سیالب را داشته باشد.
به گــزارش فــارس، وی با بیــان اینکه در 
الیروبــی نقــاط آســیب پذیر و تصرفــات 
رودخانه هــا شناســایی می شــوند تصریح 
کرد: همچنین دیوارهای رودخانه ها توســط 

پیمانکار ساماندهی می شوند.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
یادآور شد: برای شناسایی حد بستر و حریم 
رودخانه ها توســط شرکت مهندسین مشاور 
مطالعاتی انجام می شود و سپس تعیین آن به 
اداره ثبت اعالم می شود تا حریم حد و بستر 

رودخانه ها مشخص شود.
ســتوده با بیان اینکه تاکنــون رودخانه های 
رزن،  بهــار،  اســدآباد،  شهرســتان های 
کبودراهنــگ، مالیر، نهاوند، تویســرکان و 
چشین، حیدره، امامزاده کوه، سیاه کمر، یلفان 
و... الیروبــی شــده اند گفت: دیوارســازی 
رودخانه ها در شهرها با هماهنگی شهرداری 
و در روستاها با هماهنگی بنیاد مسکن انجام 

می شود.
وی اضافه کرد: امســال در شهرستان همدان 
رودخانه های عباس آباد در منطقه منوچهری، 
چشــین، دهپیاز، سداکباتان و خاکو الیروبی 
و احداث دیواره هــای حفاظتی بر روی آنها 

انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
خاطرنشــان کرد: در شهرســتان بهــار نیز 
الیروبــی دهانه پل هــا و مناطق ضروری در 

داخل شهرک ســفال اللجین، سیمینه رود و 
قوری چای انجام شده است.

ســتوده با بیــان اینکه مطالعات حد بســتر 
و الیروبــی رودخانه هــای قــروه و دمــق 
شهرســتان رزن در حال انجام است تصریح 
کرد: همچنین رودخانه های تاســران، شور و 
قهورد شهرســتان کبودراهنگ نیز الیروبی و 

عالمت گذاری شده اند.
وی از الیروبــی رودخانه هــای حرم آبــاد 
شهرســتان مالیر، گاماســیاب، فارســبان و 
روستای چولک اصلی نهاوند، کورزان رود، 
قلقرود، خرمرود تویسرکان، شهاب، خنداب 
و شاهین آباد شهرستان اســدآباد خبر داد و 
افــزود: 178 هــزار و 50 مترمربع از اراضی 
بســتر رودخانه هــای اســتان و 51 هزار و 
۲00 متر مربع از اراضــی حریم رودخانه ها 

آزادسازی شدند.
ستوده یادآور شــد: در راستای اجرای طرح 
مطالعــه و ســاماندهی و تعیین حد بســتر 
و حریــم رودخانه ها یک میلیــارد تومان از 
اعتبارات متمرکز کشوری تخصیص و هزینه 

شده است.
مدیر عامل شرکت آب منقطه ای با اشاره به 
اینکه سه اکیپ گشت و بازرسی در راستای 
حفاظــت از رودخانه ها بــرای جلوگیری از 
برداشــت شن و ماســه و رفع تصرفات در 
شــمال، مرکز و جنوب اســتان فعال هستند 
گفت: دســتگاه قضایی اســتان با قاطعیت با 
هــر گونه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی 
برخــورد کــرده و متخلفان را بــه مجازات 

قانونی خواهد رساند.
وی با بیان اینکه در اســتان 16 طرح تغذیه 
مصنوعی آغاز شــده اســت گفــت: حجم 
ذخیره آب تغذیه های مصنوعی ۲00 میلیون 

مترمکعب است.
ســتوده با بیان اینکه حجم ذخیره آب ســد 
اکباتــان ۳4 میلیون مترمکعب اســت که با 
وجود بارش های اخیر به طور کامل ظرفیت 
آن پر شده است افزود: مقدار ورودی آب به 
ســد اکباتان همدان 5 مترمکعب است و از 
ســرریز آن ۳000 لیتر آب خارج می شود که 
آبی که از سد اکباتان سرریز می شود از طریق 

رودخانه موجب تغذیه دشت ها می شود.
 انسداد 400 حلقه چاه غیرمجاز در 

استان همدان
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همدان اظهــار کرد: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون 80 حلقه چاه غیرمجاز مســدود شده 

است که پیش بینی می شود تا 
پایان سال جاری به 400 حلقه 

چاه برسد.
گفــت:  ســتوده  منصــور 
فشــار  اخیر  ســال های  در 
بــه منابــع آب زیرزمینــی 
آب  تامین  جهــت  کشــور 
بخشــهای  نیــاز  مــورد 
شرب   ، مختلف)کشاورزی 
و بهداشــت ، فضای ســبز، 
و...(  خدمــات  و  صنایــع 
بطوریکه  است  یافته  فزونی 
آب اســتحصالی از چاه هــا 
بســیار بیشــتر از ظرفیــت 
آبخوان ها  تجدیدپذیــر  آب 
به  منجر  امــر  بوده و همین 
زیرزمینی  آب  ســطح  نزول 
در بسیاری از دشــت های کشور و بروز 
اثرات مخرب از جمله خشــکیدن قنوات 
و چشــمه ها، پمپــاژ آب از اعماق زیاد 
توســط چاههای عمیق با هزینه برق باال، 
چاهها،  از  اســتحصالی  آب  شــدن  شور 
بایرشــدن زمین های زراعی، فرونشست 
زمین و ایجــاد فروچاله در برخی مناطق 

است. و....شده 
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
طــرح   1۳9۳ ســال  در  افــزود:  همــدان 
ــع آب  ــی مناب ــادل بخش ــا و تع ــی ” احی مل
ــی آب  ــورای عال ــور“ در ش ــی کش زیرزمین
ــا  ــرو ب ــه در آن وزارت نی ــب شــد ک تصوی
ــه  ــای ذی ربط)ب ــایر ارگان ه ــکاری س هم
کشــاورزی(موظف  جهــاد  خصــوص 
ــع آب  ــی مناب ــادل بخش ــاء و تع ــه  احی ب
زیرزمینــی کشــور و حفاظــت هــر چــه 
بیشــتر از آب خوانهــای کشــور شــده اســت.

ــه  ــرکت آب منطق ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــور  ــز در اجــرای طــرح مذک ای همــدان نی
ــا  ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــوده اس ــگام ب پیش
اجــرای طــرح تعــادل بخشــی از نیمــه دوم 
ــه  ــزار و 48۳ حلق ــتان ۳ ه ــال 9۳ در اس س
چــاه غیرمجــاز تــا پایــان ســال 97 مســدود 
ــی ۲56  ــه ســبب صرفه جوی شــده اســت ک
ــای  ــرف آب ه ــب در مص ــون مترمکع میلی

ــی شــده اســت. زیرزمین
وی بیــان داشــت: برداشــت بــی رویــه آب 
ــک  ــط ی ــت متوس ــب اف ــا موج ــاه ه از چ
متــری ســطح آب هــای زیــر زمینــی اســتان 

شــده بــود.

 نهاوند- معصومه کمالوند- خبرنگار 
همــدان پیام: هوایی لطیــف و درختانی 
ســرخوش در رقص نســیم و سایه بانی 
سراسر گسترده از اکســیژن لذت بر ریه 
های زندگی، اینجا فرسخ ها فاصله دارد 
تا خســتگی های روز مره و بریدن و کم 
آوردن ها... و چه نزدیک است به شریان 
های خوش زیســتن میان همه داده های 

خدا، اینجا فرصت حیات است.
سراب فارســبان مامنی امن و دلنشین در 
۲6کیلومتــری جنوب غربی شهرســتان 
نهاونــد شــهر ســراب ها، ایــن روزها 
مسافرانی از شهرها و نقاط دور کشور را 
میزبانی می کند که پرسان پرسان به هواِی 
ِ زندگی به دل کوه و دشت و چشمه سار 
جاری این فراخ پر نشاط خدا پناه آورده 

تا تجدید قوایی کنند.
حال خوب گردشــگری در سراب های 
نهاوند را می شود از اســتقبال میهمانان 
و مســافران بی شــمار در تعطیالت عید 
فطرمتوجه شــد حالی که نشــات گرفته 
از اقدامات اخیر در۲ســال گذشته برای 
تقویت زیرســاخت های گردشگری در 
این محل ها که مهمترین مراکز گردشگری 

شهرستان است می توان حس کرد.
تسهیل مسیر دسترسی و آسفالت ورودی 
که سال ها مطالبه مهم گردشگران بوده به 
همراه تامین و راه اندازی سیستم روشنایی 
سراب فرصتی شــده تا مسافران به قصد 
ماندن در این سراب بکر و طبیعت دلنشین 
حداقل یک شــبانه روز بــرای گذراندن 

اوقات و تعطیالت پایان هفته این سراب را 
انتخاب کنند و با خاطراتی خوش ، سفری 
بعدی را با دعوت از همسفرانی برای دیدن 

از این سراب تجدید خاطره کنند.
بــا هزينه   مجتمع فارســبان 

2میلیاردی
مجتمع تفریحی توریســتی فارســبان با 

بنایی مجهزبه امکاناتی از قبیل پارکینگ، 
۲4آالچیق در فضای باز، دریاچه مصنوعی 
و تاالر و امکانات تفریحی توریستی در ۲ 
طبقه در ورودی سراب فارسبان و ایجاد 
اشتغال مستقیم برای 1۲ نفر با تسهیالت 
600میلیون تومان و آورده شــخصی یک 
میلیارد در مرحله پایانی کار و افتتاح فازر 

اول است.
ســرمایه گذار بخــش خصوصی و مدیر 
اجرایی این مجتمع گردشگری توریستی 
می گوید: پروژه در حــال اتمام فاز اول 
اســت اما از زمان اجرای آن گردشگران 
و دفاتر و گروه های توریســتی بســیاری 
از نقاط مختلف کشــور برای آوردن تیم 
های گردشــگری به این سراب و حضور 
در این مجتمع به ما مراجعه داشــته اند و 
امید داریم که مورد استقبال مسافران قرار 

بگیرد.
مهرداد پاکیونــد گفت: در تعطیالت عید 
فطر مســافران از این سراب در مقایسه با 
ســال های قبل با توجه به نصب سیستم 
روشنایی و آسفالت راه دسترسی استقبال 
قابل توجهی داشــت تا جایی که محوطه 
مجتمع را با وجود اینکــه نیمه تمام بود 
در اختیار مسافران برای پارک خودروها و 
اسکان آن ها در داخل مجتمع قرار دادیم.

 اتمام پروژه 400میلیون اعتبار 
می خواهد

این ســرمایه گذار بخــش خصوصی از 
افتتــاح فاز یک پــروژه مجتمع تفریحی 
توریستی "فارسبان" و بهره برداری از آن 

برای پذیرایی و استقبال از گردشگران ، تا 
نیمه اول تیر خبر داد و گفت: برای تکمیل 
فــازدوم این طرح بــه 400میلیون تومان 
اعتبــار نیاز داریم تا در نهایت هزینه تمام 
شده برای تکمیل و بهره برداری کامل از 

پروژه به ۲میلیارد تومان برسد.
گردشگری  طرح  اجرای  اتمام   

سراب تا پايان تابستان
رئیس میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری نهاوند هم بــا بیان اینکه 
ســاخت این گونه مراکــز در محل های 
گردشگری در همه سراب های شهرستان 
استقبال و حمایت می شود گفت: مجتمع 
تفریحی توریستی فارسبان نقش مهمی در 
تقویت گردشگری و اقتصادی که از این 
محل وارد منطقه می شــود و البته کمک 
به معرفی بیشــتر ســراب فارسبان یکی 
از ســراب ها و مراکز مهم گردشــگری 

شهرستان ، در کشور خواهد بود.
محســن جانجــان در این بــاره از تهیه 
طرح ساماندهی سراب فارسبان و هزینه 
400میلیون برای روشنایی و آسفالت راه 
دسترسی سراب خبرداد و گفت: به همراه 
500میلیون اعتبــار از اعتبارات، در حال 
حاضر هم طرح سنگ فرش ،نصب باربی 
کیو،ایجاد سکو و تعریف مسیر پیاده روی 
در ســراب در حال اجرا است که تا پایان 

تابستان اجرا و به اتمام خواهد رسید

مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای استان همدان:

آزادسازی 178 هزار مترمربع 
از بستر رودخانه های همدان

سرمایه گذار مجتمع تفریحی توریستی سراب فارسبان خبرداد:

فاز نخست مجتمع"فارسبان" از 15 تیر میزبان گردشگران 

تقدیروتشکر از نانوایی فلکه چاپارخانه بلوار چیت  سازیان، 
اول ۳0 متری بنی هاشــم کوچه انصارالحسین نانوایی شماره 67 آقای 
سیف الهی نانی بســیار مرغوب تحویل مردم می دهد و با برخوردی 
بسیارشایســته وغیرقابل وصف با مراجعین دارد. از دستگاه مربوطه 
تقاضامندیم مدیر این نانوایی را تشویق کنند. )در صورت نیاز  شماره 

تماس این فرد  در روزنامه  همدان پیام محفوظ است(
چند تن از شهروندان  فلکه چاپار خانه 

مســیر تاالرقرآن و بلوار ارم وســایل نقلیه عمومی ندارد و مردم 
برای مراجعه به این نقطه از شــهر کرایــه چند برابر پرداخت می 
کنند  از دســت اندر کاران شهری  تقاضا مندیم برای حمل و نقل 
مسافرین با وســایل نقلیه عمومی اتوبوس شــهری در این مسیر 

بیند یشند. چاره ای 
جمعی از بازدید کنندگان از نمایشگاه قرآن واقع در بلوار ارم 

چــرا باید ورودی اســتخرعباس آباد هزینه پرداخت شــود. با وجود 
اینکه عموم مردم شــهر به این مکان مراجعــه می کنند و اکثرأ نیز از 
بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند و برای گذراندن اوقاتی از شب 
یا روزهــای تعطیل به آنجا مراجعه می کنند بایــد در ورودی مبلغی 

پرداخت کنند که هیچ ضرورتی ندارد و خدماتی نیز ارائه نمی شود.
شهروندی در حاشیه شهر

مدیر کل امور مالیاتی استان همدان:
مودیان محترم مالیاتی ارائه اظهارنامه 

را به روزهای پایانی موکول نکنند
 مدیر کل امور مالیاتی اســتان 
همدان تأکید کرد: مودیان محترم، 
الکترونیکی خود  اظهارنامه  ارائه 
پایانــی خرداد  روزهــای  به  را 

موکول نکنند.
به گزارش روابــط عمومی اداره 
کل امور مالیاتی اســتان همدان، 
کرد:  خاطرنشان  دلشادی  محمد 
بــا توجه بــه اینکــه ۳1 خرداد 
ارائه  قانونی  ماه آخرین مهلــت 

اظهارنامه مالیاتی است، صاحبان مشاغل هر چه سریعتر نسبت به ارائه 
اظهارنامه الکترونیکی اقدام نمایند.

مدیر کل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه روزهای پایانی خرداد 
مصادف با آخرین مهلت اظهارنامه الکترونیکی صاحبان مشاغل است 
همواره با بیشــترین حجم مراجعات مودیان محترم در انجام تکالیف 
قانونــی، همراه بودن و به منظور رفاه حــال مودیان محترم مالیاتی و 
پاســخگویی الزم به این عزیزان، ساعات کاری اداره کل امور مالیاتی 
اســتان افزایش یافته است.دلشادی اظهار داشت: بدین منظور ادارات 
امور مالیاتی سراسر استان از روز دوشنبه ۲7 خرداد ماه الی پنج شنبه ۳0 
خرداد ماه تا ساعت 19 و روز جمعه نیز تا ساعت 14 آماده پاسخگویی 
و خدمت رســانی به مودیان محترم خواهند بود. همچنین با توجه به 
مصادف شــدن آخرین روز مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی با روز 
جمعه، شنبه یکم تیرماه نیز ادارات امور مالیاتی تا ساعت ۲0 دایر بوده 

و نسبت به ارائه خدمات اقدام خواهند نمود.
وی در خاتمــه بار دیگر تأکید کرد: با توجه بــه ازدحام در روزها و 
ساعات پایانی خرداد ماه و ترافیک خطوط اینترنتی، الزم است مودیان 
محترم هر چه سریعتر نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکی اقدام نمایند 
چرا کــه عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقــرر قانونی، منجر به اعمال 
جریمه غیرقابل بخشش موضوع ماده )19۲( قانون مالیات های مستقیم 

خواهد شد.

ایمن سازی جاده گنجنامه و تاریکدره 
در حال انجام است

 مدیرکل راهداری و جمل و نقل جاده ای استان همدان با بیان اینکه 
ایمن سازی جاده گنجنامه و تاریک دره در حال انجام است گفت: رفع 

پیچ گنجنامه امکان پذیر نیست.
مصطفی پناهنده در گفت وگو با فارس با بیان اینکه انجام موارد ایمنی 
مورد نیاز جاده گنجنامه در دســتور کار است و تا حدودی نیز انجام 
شده است اظهار کرد:  با این وجود مردم باید سرعت مجاز را رعایت 
کنند زیرا در نقاطی از این مسیر باید سرعت 50 کیلومتری مدنظر باشد 

اما برخی با سرعت 1۲0 رانندگی می کنند.
وی بیان کرد: برای پیچ های مسیر گنجنامه نیز کاری نمی توان کرد زیرا 
تعریض آن منتهی به باغات مردم اســت که خریداری آنها امکان پذیر 

نیست هر چند نصب عالئم و تابلوها نیز انجام شده است.
مدیرکل راهداری و جمل و نقل جاده ای استان همدان با بیان اینکه در 
تاریکدره نیز کار در حال انجام است افزود: با توجه به زمستان سخت 
ســال گذشته و برف شــدیدی که بارید و جاده کوهستانی و ریزشی 

است اما اصالح هندسی و ایمن سازی محور در دستور کار است.
وی با اشاره به اینکه در جاده گنجنامه نیوجرسی نیز گذاشته شود باید 
عرض جاده جوابگو باشد بیان کرد: با کار گذاشتن نیوجرسی تصادف 
شــاخ به شــاخ از بین می رود اما ســبقت غیرممکن می شود که باز 

خطرناک است و برخورد با نیوجرسی نیز اتفاق می افتد.

رودخانه های  اليروبــی 
کنترل  هدف  با  اســتان 
در  ســیل  و  ســیالب 
مواقع بــروز بارندگی ها 
آمادگی الزم  و در جهت 
نقش  تا  شــده،  انجام 
حوادث  کنترل  در  مهمی 
ناشی از سیالب را داشته 

باشد

گزارش ويژه
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جوانگرایی برای مجلس آینده 
فیض ا... مظفرپور »

 انتشــار سند راهبردی کشــور به نام گام دوم انقالب که بهمن ماه 
گذشته به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب از طرف رهبر معظم 
انقالب صادر شــد و نیز سخنان معظم له در دیدار رمضانی خویش با 
جوانــان که در آنجا نیز از جوانان انقالبی و حزب اللهی  خواســتند 
که مدیریت آینده کشــور را در دســت گیرند لــزوم جوانگرایی در 

مدیریت های کشور در آینده است.
و مطرح شدن موضوعاتی از قبیل نوسازی ساختارها از جمله ساختار 
بودجه و تصویب طرح منع بکارگیری بازنشســتگان در دستگاه های 
اداری همگی نشــان دهنده لزوم ایجاد تحول اساسی در مدیریت های 

کشور را آشکار ساخته است.
از طرفی نیز به علت بروز مشــکالت اقصادی در یکســال گذشــته 
در کشور که بخشــی از آن به ســوء مدیریت ها بر می گردد همگان 
را به تکاپو انداخته اســت تا به فکر عالج این مشــکالت و این سوء 
مدیریت هــا برآیند. امروز مردم به طور جــدی از عملکرد مجلس و 
دولت و قوه قضائیه گلــه  دارند و به آنها انتقاد دارند. در این میان اما 
تحول مدیریتی در قوه قضائیه با آمدن حجت االســالم و المســلمین 
رئیسی کلید خورده که این تحول هم در ساختارهای این قوه در حال 
انجام اســت و هم در سطح نیروی انســانی که یکی از این تحوالت 

جوانگرایی و میدان دادن به جوانان با انگیزه است.
از این رو برای انتخابات امســال مجلس یازدهم و نیز انتخابات سال 
1400 ریاست جمهوری همگان از لزوم جوانگرایی سخن می گویند 
و اقداماتی نیز از طرف خود مجلس در این زمینه در حال انجام است. 
اگر چه طرح محدود شدن دوره نمایندگی از طرف شورای نگهبان رد 
شــده و حداقل در این دوره قابلیت اجرایی پیدا نکرده است ولی در 
افواه عمومی و بویژه در ســطح نخبگانی همچنین در محافل سیاسی 
و احزاب موضوع لزوم جوانگرایی برای مجلس آینده مطرح است و 

همه جناح های سیاسی کشور به ضرورت این کار اذعان دارند. 
گرچــه در موضوع نمایندگی فعاًل در قانون محدودیت ســنی وجود 
ندارد ولی به نظر می رسد با توجه به درخواست عمومی مجلس آینده 
بایــد چهره های جوان متخصص انقالبی که انگیزه و طرح های جدید 
برای پیشرفت و پیشبرد اهداف و برنامه های گام دوم انقالب دارند را 

در خود جای دهد.
مجلس یازدهم در صورتی که چهره های جدید و جوان را تجربه نماید 
زمینه را برای جوانگرایی در ســطح دولت و انتخابات 1400 ریاست 

جمهوری را فراهم خواهد ساخت.
شــخصیت های سیاســی تأثیرگذار لزوم نوگرایی و جوانگرایی را با 
بهترین شــیوه و با بهترین ســخنان بیان می کنند و امید است که این 

سخنان در عرصه عمل نیز ظهور و بروز بیشتری داشته باشند.
این روزها به گوش می رســد که برخی از نمایندگان با سابقه طوالنی 
در مجلس برای مجلس آینده کاندیدا نخواهند شد و این موضوع حتی 
در خصوص رئیس مجلس علی الریجانی که رکورد 1۲ سال ریاست 
بر مجلس را به دســت آورده است نیز مطرح است. اگر چه برخی ها 
معتقدنــد اگر وی در مجلس آینده کاندیدا نشــود به دلیل حضور در 
انتخابات 1400 ریاست جمهوری است کما اینکه در خصوص یکی 

از نمایندگان فعلی استان نیز همین گمانه زنی ها مطرح است.
از طرفی نیز به میــدان آمدن کاندیداهای جوان و جدید در این دوره 
امروز در محافل و مجالس مطرح شــده و برخــی از این جوانان در 
حال آماده شدن برای ورود به میدان سخت رقابت نمایندگی هستند. 
جوانان باید میدان را برای ایفای نقش و پذیرش مسئولیت های باال مهیا 
ببینند و در کنار کارکشتگان عرصه سیاست و مدیریت و با استفاده از 
تجارب آنان انگیزه های جوانی و خالقیت های ذهنی خود را به منصه 

ظهور برسانند. انشاءا...

برنامه های جدی برای حمایت از گزارشگران فساد داریم
 معاون اول قوه قضاییه با اشــاره به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقالبی و 
زحمت فوق العاده همکاران ما بیش از 600 پرونده از این ماده 477 تعیین تکلیف قطعی شده و بیش از دو هزار پرونده توسط 

رئیس قوه قضائیه جهت بررسی دوباره امضا شد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم محسنی اژه ای با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در دوره قبل آیت ا... آملی 
الریجانی به دلیل جنگ اقتصادی که دشــمن با ما دارد اجازه ای گرفته شــد و باالترین قدم بود و این قضیه االن هم با روحیه 
جهادی ادامه پیدا می کند که شــاهد رسیدگی به برخی از پرونده ها در تهران و برخی از شهرستان ها هستیم و اخیراً هم شعبه  

ویژه ای در گلستان و قم تشکیل شده است.
وی افزود: از اواخر مرداد ماه سال قبل کار دادگاه های ویژه آغاز شد و تا آخر اردیبهشت ماه 8۲5 نفر پرونده هایشان تشکیل 
شده و به دادگاه رفته است البته تعدادی از آنها دالالن ارزی بودند. از این 8۲5 مورد که به دادگاه رفته تا آخر اردیبهشت ماه 
۲41 نفر حکم قطعی شان صادر شده است و 7 نفر تبرئه و بقیه در حال محاکمه اند زیرا برخی از پرونده ها ۳0 الی 40 متهم دارد.

محسنی اژه ای گفت: برنامه های جدی برای حمایت از آمران معروف و گزارشگران فساد اعم از محیط جامعه و کار داریم.

آخرین اخبار انتخاباتی از زبان یک عضو کمیسیون ماده 10 احزاب
 یک عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با اشاره به اقدامات احزاب و بخش های مختلف برای سازماندهی و ورود به انتخابات 

پیش رو بیان کرد: اکنون برای ارزیابی انتخابات پیش رو زود است و باید مقداری صبر کرد.
قاسم میرزانیکو در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین اخبار انتخابات پیش رو بیان کرد: در حال حاضر هر کدام از احزاب 
و بخش ها در حال انجام فعالیت های اولیه و سازماندهی آنها هستند. برخی از احزاب که شرایط آنها منطبق با قوانین نیست به 
کمیسیون ماده 10 احزاب مراجعه کرده و مشکالت را برطرف می کنند. احزاب اطالعات مورد نیاز را ارائه داده تا مجوزهای 

رسمی دریافت کند و در زمان انتخابات با مشکلی روبرو نباشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در داخل نیز در حال تقســیم بندی های اســتانی و فرااســتانی هســتند تا متناســب با شاخص ها و 

چهارچوب هایی که دارند بتوانند به انتخابات ورود داشته باشند.
این نماینده مردم دماوند در مجلس تصریح کرد: فعاًل برای ارزیابی انتخابات پیش رو زود است بلکه باید صبر کنیم تا کمی 
فضا بازتر شود و پاسخ مسئوالن به مردم واضح تر باشد و سپس با بررسی تغییرات در امیدواری مردم نسبت به تجزیه و تحلیل 

انتخابات پیش رو اقدام کرد.

( راه بیندازیم W i k i F e s a d ویکی فساد )
محمد فاضلی  »

 »اگر مثل رضاشــاه نانوای کم فــروش را داخل تنور می انداختند، 
مملکت درســت می شــد.« این جمله ای افســانه ای اســت که زیاد 
شــنیده اید. این جمله به نظر من بیش از آن که راه حل باشــد، نشانه 
عجز، درماندگی و اســتیصال جامعه در مقابل فساد است. جامعه ای 
که احساس می کند همه راه ها برای مقابله با فساد به بن بست رسیده، 
به افسانه های خشــونت باری مثل »نانوای برشته« رو می آورد. ما باید 

راه های دیگری برای مقابله با فساد را دنبال کنیم. 
فســاد پدیده ای کالن و در عین حال محلی اســت. درست است که 
توزیع ارز 4۲00 تومانی به طور کلی فســاد تولید می کند یا مجوزهای 
دولتی منشــأ تولید رانت هستند، اما برای مبارزه با فساد کافی نیست 

بدانید که ارز ارزان قیمت منشأ فساد است. 
فســاد را باید در اشکال دقیق و متناســب با شرایط محلی شناخت. 
فســاد در عرصه آموزش عالی گونه ای است و فساد در عرصه دارو و 
تجهیزات پزشــکی، واردات محصوالت دامی، خودرو، بانک و بیمه، 
پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن، و ســایر عرصه ها به گونه های 

دیگری هستند. 
ارزی که به صورت ترجیحی با قیمت پایین تر از بازار توزیع می شود 
مولد فســاد است، اما شــیوه تبدیل ارز ارزان به فساد در صنعت شیر 
و لبنیــات، با تبدیل همین ارز به فســاد در صنعت دارو و تجهیزات 

پزشکی، فرق می کند.
این که ارز چگونه به جو وارداتی تبدیل می شــود، و این جو چگونه 
به شــیر، شیر به شیر خشک، و شیر خشک به صادرات و تولید رانت 
مابه التفاوت قیمت ارز 4۲00 تومانی و صادرات شیرخشک با دالر آزاد 
تبدیل می شود؛ با چگونگی تبدیل شدن ارز ارزان به واردات خودرو، 
گوشــت یا تبدیل آن به ســازه ها و پروژه های ساخت وســازی فرق 
می کند. این که رانت ارز و واردات چگونه ســر از ستادهای انتخاباتی 
درمی آورد یا پولشویی می شود هم با بقیه روش های فساد فرق دارد. 

یکی از دالیلی که کشــور در مقابله با فساد ناتوان است، کمبود دانش 
در بین مبارزه کنندگان و البته جامعه خواهان مبارزه است. ما اگر بتوانیم 
دانش درباره همه یا اصلی ترین شــیوه های فســاد در نظام اقتصادی، 
سیاسی و ... تولید کنیم، راه برای مقابله با فساد هموارتر می شود. ایده 

( است. W i k i F e s a d من برای این کار، راه انداختن »ویکی فساد« )
ویکی فســاد چیست؟ »ویکی«ها ســایت های اینترنتی دائره المعارفی 
هســتند که شــاید مشــهورترین آن ها ویکی پدیا اســت. ویکی پدیا 
دائره المعارف اینترنتی است که همه می توانند در نوشتن آن سهم داشته 
باشند. تقریباً توضیحات درباره هر مفهوم، عبارت یا شخصیت مهمی 
را می توانید در ویکی پدیا پیدا کنید. خود مردم در نوشتن مقاالت این 

دائره المعارف سهم دارند. 
ویکی فســاد هم می تواند یک دائره المعارف اینترنتی شیوه های بروز 
فساد باشــد. دائره المعارفی که مردم در آن می توانند مشاهده کنند که 
در بانک ها، دادگستری، ادارات آب و برق، وزارتخانه های کشاورزی، 
کشور، مخابرات، ارشاد، صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، شهرداری ها و 

... چه نوع فسادهایی با چه سازوکارهایی صورت می گیرد. 
همه مردمی که شیوه های بروز فسادها را می دانند می توانند در نوشتن 
مقاالت این دائره المعارف عمومی شــیوه های فســاد مشارکت کنند. 
اکثریت قاطع مردم سالم و اخالقی هستند و دوست دارند کشورشان 

پاک باشد.
کارمندان دولتی و غیردولتی زیادی هســتند که شیوه های بروز فساد 
در ادارات و دســتگاه های دولتی و غیردولتی را می دانند و می توانند 

بنویسند که در محل کارشان فساد چگونه رخ می دهد.
شهروندان زیادی هســتند که به اجبار درگیر فساد و پرداخت رشوه 
شده اند. صدها هزار یا میلیون ها نفر می توانند نوشتن درباره شیوه های 

بروز فساد را آغاز کنند. 
شــیوه های بــروز فســاد در دســتگاه ها کــه مشــخص شــود، 
ــوع  ــی دو ن ــط روی یک ــردم فق ــن م ــد دارد. اول، ذه ــد پی آم چن
ــا اختــالس متمرکــز نمی شــود، بلکــه همــه  ــک ی ــر بان فســاد نظی
شــیوه های فســاد در معــرض دیــد عمــوم قــرار می گیــرد. 
ــراد مفســد(، فشــار  ــه اف دوم، آشــکار شــدن هــر شــیوه فســاد )ن

ــد. ــاد می کن ــا آن ایج ــه ب ــرای مقابل ــی ب اجتماع
* عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 در همیــن آغاز مطلب تاکید کنیم که آنچه 
با عنوان مطالبه شفافیت بیان می شود به معنای 
نادیده گرفتن تالش هــای مثمر ثمر و ارزنده 
نهادهای قضایی، امنیتی و نظارتی در این حوزه 
نیست و صد البته همین بیان واضح مسائل را 
مدیون نعمــت آزادی در ذیل نظام جمهوری 
اسالمی می دانیم که خدمات و برکات بسیاری 
را طی چهار دهه برای مردم به ارمغان آورده اما 
هنوز فاصله تا ایده آل زیاد و البته طی شــدنی 

است.
در این مقال بدون رودربایستی و از سر دغدغه 
و احساس خطر مطالبی را بیان می کنیم که اگر 
نگوییم شبیه به رنج نامه است بیراه نگفته ایم به 
واقــع راهی که در همدان پیام آغاز کرده ایم به 
طور قطع بسیاری را خواهد رنجاند و کسانی را 
در موضع ضدیت قرار خواهد داد اما چه باک، 
کــه جز خدای احد و واحــد خود را بدهکار 
فرد و گروهی ندانسته و وقتی در مورد کلیت 
انقالب و کشور احساس خطر کنیم با قاطعیت 

به میدان خواهیم آمد.
امــروز دیگر انگاره فســاد اداری و اقتصادی 
از ذهن هــای دارای زاویه عبور کرده و اذهان 
مردمان درستکار و متعهد کشور را نیز درگیر 
خودســاخته و چه بســا اگر اقدامات قاطع و 
ســریعی در این زمینه انجام نپذیرد دســایس 
خناثان و بدخواهان در ایجاد فاصله بین مردم 
و نظام کارگر افتد و دیگر زمانی برای اصالح 
ذهنیت هــا باقی نماند پس لحــن قاطع ما را 
ببخشایید که بحث »اعتماد عمومی« و »سرمایه 
معنوی کشــور« در میان است و دیگر مجالی 

برای تعارف و تکلف باقی نمانده.
ما در کشــور قانون و نهاد برای رســیدگی و 
نظارت بر مســائل اداری-مالی کــم نداریم، 
حداقل اخیرترین این موارد طرح اعاده اموال 
نامشروع و آیین نامه انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات و سامانه اعالم حقوق مدیران بود که 
مدتی در مجامع مرتبط چرخید و دســت آخر 

هم به جایی نرسید.
وقتی نماینده مجلس این کشور در مناظره ای 
با صدها هزار بیننده تلویزیونی چشم در چشم 
مردم می گوید: قانونی در مورد افزایش پلکانی 
حقوق تصویب می کنیم و کسانی از مدیران در 
وزارتخانه ها می گویند: »بیخود تصویب کرده 
ای« و در مســیر اجرای قانون ســنگ اندازی 
می کنند و موفــق هم می شــوند کار را لنگ 
کنند، دیگر جایی برای تعارف و تکلف رسانه 
دغدغه مند باقی نمی ماند و وقت، وقت گریبان 

دریدن برای مردم است.
با این وصف از استان خودمان و موارد مبتال به 
آن آغاز می کنیم و دریغــا که باز بودن برخی 
پرونده ها، دســت ما را از منظر حقوقی برای 
اعالم جزییات می بندد و تنها در حد مقدورات 

به آن اشاره خواهیم کرد.
بر اساس ماده 84 قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور، شهرداری ها 
و شوراها و شرکت ها و سازمان های وابسته به 
آن ها موظف اند به نحــو مقتضی با راه اندازی 
پایــگاه رایانه ای زمینه اطالع عمــوم مردم از 
مصوبــات، تصمیمــات، عملکــرد، بودجه، 

هزینه ها و درآمدهای خود را فراهم آورند.
 لزوم شفاف سازی تمام ورودی ها و 

خروجی های مالی شهرداری
با این وصف بارها و بارها وعده های شــفاهی 
شــهردار و اعضای شورای شــهر همدان در 
جلسات مختلف هنوز به جایی نرسیده و طرح 
شهاب »شفافیت شورا و شهرداری همدان، ابزار 
بهره وری« در محاق اســت که اگر اجرایی هم 
بشود تنها نباید در مورد فعالیت ها و مصوبات 
باشــد بلکه قراردادها، کمک ها، پرداختی ها و 
ورودی ها و خروجی های مالی شــهرداری و 

شورا است که »شفافیت« را معنادار می کند.
این که برای مناقصه ها و مزایده ها به ســامانه 
ستاد خدمات دولت اشــاره می شود به نوعی 
ایجاد انحراف در افکار عمومی اســت که این 
ســامانه نه ســری دارد و نه سامانی و به هیچ 
عنوان مطابق معیارهای شفافیت نیست چون 
شفافیت به معنای دسترسی ساده و آسان همه 
مردم به اطالعات اســت به نحوی که از منظر 
اطالع تک تک آحاد جامعه امکان نظارت فراهم 
آمده راه بر هر گونه تخلف و ویژه خواری بسته 

شود.
عایدی ها و وارده های مالی شــهرداری اعم از 
ارزش افزوده، جرائم، تراکم و غیره همه باید در 

دسترس مردم باشد.
مالی  لزوم شفاف ســازی وضعیت   

نمايندگان
مــورد دیگر این که شــفافیت در ایام نزدیک 
بــه انتخابات در مــورد نماینــدگان تکلیف 
بسیاری از مســائل را روشن می کند که مردم 
بدانند نمایندگان آنها به واقع تا چه حد شــبیه 
خودشان هســتند و اساســا آیا حرف آنها را 
می فهمند یا خیر؟ ضمن این که بر اساس قانون 
منابع تبلیغــات، احزاب و جبهه ها و داوطلبان 
شرکت در انتخابات موظف اند تمامی مصارف 
و مخارج مرتبط با فعالیت هــای انتخاباتی و 
هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این 
هزینه ها و میزان کمک های مالی نقدی و غیر 
نقدی دریافتی را به نحو شــفاف و با رعایت 
روش های اصول حسابداری از حیث میزان و 
ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین 
هزینه هــای انتخاباتــی و تبلیغاتی به تفکیک 

و قابــل ارزیابی باشــد در 
ثبت  انتخابات  مالی  سامانه 
کنند که خوب اســت پس 
از آن تجمیع شده سرفصلها 
به اطالع عموم هم رسانده 

شود.
 دولتی هــا چقــدر 

می گیرند؟
قضاییه  قــوه  آنچه  بنابــر 
مدنظــر قــرار داده مطابق 
آیین نامــه اجرایــی قانون 
رسیدگی به دارایی مقامات، 
کارگــزاران  و  مســئوالن 
جمهوری اســالمی تا چند 
ماه دیگر سه نفر از قضات 
بــه بررســی امــوال افراد 
می پردازند و می توانند نتایج 

بررسی را منتشر کنند که در صورت عدم اعالم 
اموال یا اعالم نادرســت امکان تعقیب کیفری 

نیز وجود دارد.
با این وصف مردم خواستار شفافیت در مواردی 
هســتند که بر خود ناظران داللت دارد از آن 
جمله اینکه چرا قانون معطل مانده و همچنان 
قراردادهای مسکن ثبت صوری می شود و غیر 
قابل پیگیری است و چرا آمارهای دقیق بازار 
مسکن یا میزان فرار مالیاتی برخی اقشار توسط 

نهادهای ذی ربط اطالع رسانی نمی گردد؟
میزان گمرکی خودروهــا و کاالهای مختلف 
که امکان فســاد در آن وجود دارد و خروجی 
گمرکات استان و لیســت افراد دارای کارت 
بازرگانی از دیگر مواردی است که باید شفاف 
و در سامانه های الکترونیکی به صورتی سهل و 

غیر پیچیده در دسترس مردم قرار گیرد.
 هزينه های خــوراک و اياب و ذهاب 

ادارات شفاف شود
مطمئنا کســانی پیدا خواهند شد که بالفاصله 
با اتکا بــه بحث حریم خصوصــی و امکان 
سوءاســتفاده و عقده گشــایی افراد ناآگاه از 
شــفافیت موارد مالی استنکاف می ورزند و در 
پاسخ به این عزیزان باید گفت برادر یا خواهر 
عزیز، وقتی شفافیت همگانی و همه گیر باشد 
دیگر کسی از ذیل شفافیت خارج نخواهد ماند 
و این مسئله مانند همه جای دنیا عادی می شود 
ضمن آن که اگر مدعــای انقالبی بودن دارید 
شما را به خدا پاکدســتی خود را ثابت کرده 
مصالح انقالب را بر منافع خود ارجح دانســته 
در ایــن جهاد اکبر تمام قــد به میدان بیایید و 
یک بار برای همیشــه راه را بر تمام این حرف 

و حدیث ها و زیاده گویی دشــمنان این ملت 
ببندید و علمدار عدالت خواهی در طلیعه تمدن 

نوین اسالمی دهه چهارم انقالب باشید.
شــفافیت واقعــی به معنــای آن اســت که 
حتی هزینه هــای خوراک و ایــاب و ذهاب 
و حق الجلســات هر دســتگاه و اداره نیز در 
سامانه مدنظر اطالع رسانی شود تا مردم بدانند 
کارگــزاران آن هــا با چه هزینــه ای دقیقا چه 

خدماتی ارائه می دهند؟
تصمیم گیــری و واگذاری و تفکیک امالک و 
مواردی از این دســت حتمــا باید در منظر و 
مرعای مردم باشد چگونه است که مردم ما در 
هنگام انتخابات افرادی را انتخاب می کنند اما 
پس از حضور این افراد در مناصب مورد نظر، 
دیگر حتــی از طریق نمایندگان خود هم قادر 
به نظارت بر عملکــرد برخی کارمندان میانی 

نیستند؟
کارمندان  برخــی  اداری  مصونیت   
مصونیــت  از  باالتــر 

پارلمانی
اداری  مصونیــت  چه  این 
اســت کــه از مصونیــت 
هم  مجلــس  نماینــدگان 
گاه  کــه  اســت  باالتــر 
ارشد  مدیران  و  نمایندگان 
پیرامــون مــوارد مرتبط با 
می شوند  بازخواست  خود 
اما یک کارمند شــاغل در 
و  مالی  بخش های حساس 
امالک و مســتغالت یا آن 
دیگــری در حــوزه خرید 
و  قراردادها  مســئول  یــا 
نظارت بر نقشــه ها و ... به 
هیچ احد الناســی پاسخگو 
نیست؟ چرا یک کارمند یا 
کارشناس می تواند برای سرنوشت یک منطقه، 
یک زمیــن با کاربری عمومی و گاه حتی یک 
شهر، بدون اطالع افکار عمومی تصمیم بگیرد؟

 امالک و مستغالت ادارات را شفاف 
کنید

مردم همدان حق  دارند دقیقا بدانند چرا در شهر 
آنها هیچ زمین دولتی بــرای کارهای عمومی 
وجود نــدارد؟ چه امالکی متعلق به دولت در 
اختیار کدام گروه یا صنف است، به چه قیمتی 
فروخته یا تحت چه قراردادی واگذار یا با چه 
شــرایطی اجاره داده شده حتی مسائلی مانند 
سرقفلی ها، حق کسب وکار، واگذاری دکه جات 
و کیوســک ها، تجاری هــای داخل پارک ها و 
فضاهای متعلق به ادارات و شــهرداری ها باید 

به طور دقیق اطالع رسانی شود.
رای شــفافیت واقعی و راســتین،  فهرســت 
سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها، قراردادهای 
مناقصه و مزایده، فهرست ماشین آالت، لیست 
پاداش ادواری اعضای شــورای شهر همدان، 
میزان حق الجلسات، ماموریت ها و موارد ماده 
17 و ماده 18 باید در سامانه شفافیت در منظر 

مردم قرار گیرد.
 استخدام ها را شفاف سازی کنید

مــردم حق دارند از شــاخص ها و مالک های 
استخدام و تعداد و اســامی نیروهای پذیرفته 
شده در هر سازمان به صورت ساعتی، پیمانی، 

برون سپاری و غیره مطلع باشند.
لیست منازل ســازمانی و اموال غیر منقول در 
اختیار دســتگاه های عمومی و دولتی و مدت 
زمان و شــرایط واگذاری به طور شــفاف در 
سامانه های هر دستگاه به اطالع مردم رسانده 

شود.
ساختمان ها و امالک واگذارشده طی سال های 
اخیر تحت هر عنوان و قانون و آیین نامه باید به 

اطالع مردم رسانده شود.
زمین ها و امالک در اختیــار نهادهای امدادی 
و حمایتــی از قبیل کمیته امداد، هالل احمر و 
بهزیســتی و میزان هزینه کرد دقیق کمک های 
مردمی )بدون نام اما مشخص به لحاظ اثبات(، 
امــالک واگذار شــده و شــرایط واگذاری و 
قراردادهــا و درآمدهای آن باید به اطالع مردم 

رسانده شود.
 نحوه هزينه کرد بودجه های عمومی 

شفاف شود
مردم حق دارند از موسســات و شرکت هایی 
که ذیــل ادارات یا نهادهای عمومی با اهداف 
مختلف ایجادشده اند و میزان بودجه و حقوق 
نفرات و شیوه های به کارگیری و شاخص های 
انتصــاب و تمدید مدت زمــان خدمت افراد 
مطلع شــوند در این زمینه بویژه شفاف سازی 
بودجه های تبلیغات، نشریات داخلی، نشریات 
عمومی و نحوه انتخاب مدیران و پرداختی های 

آنان ضرورت دارد.
شــاید اگــر ســامانه شــفافیت در صندوق 
بازنشستگان وجود داشت ذینفعان یعنی همان 
پیشکســوتان و موی سپیدان کشور به محض 
اطــالع از پرداخت دســتمزدهای میلیونی و 
میلیاردی برای ساخت سریال، جلوی این کار 
را بسیار ســاده تر و در مبادی امر می گرفتند و 
این همه هزینه مادی و معنوی بر کشور تحمیل 

نشده اعتماد عمومی خدشه دار نمی شد.
 لزوم اعالم اســامی معرفی شده به 

بانک توسط نمايندگان
میــزان حقــوق و پاداش های مدیران اســتان 
و شــاخص های شایســتگی دریافت از منظر 
عملکرد، دیگر موردی اســت که الزم اســت 

شفاف سازی شود.
در مــورد اختیارات نمایندگان مبنی بر معرفی 
صد نفر از حوزه انتخابیه برای دریافت وام به 
بانکها خواهشمندیم نمایندگان استان یا بانکها، 
لیست احتمالی این افراد را در صورت وجود 
اعالم کنند.به هر روی بار دیگر تاکید می کنیم 
که بین شفافیت و رضایت کاربران و ذینفعان 
یک سیستم، ارتباط مستقیم برقرار است چنانکه 
در یک شــرکت تجاری، شــفافیت منجر به 
رضایت مشتریان و در یک نظام اداری شفافیت 
عامل رضایت ارباب رجوع خواهد بود و ذیل 
سیستم اداری کشور، شفافیت موجب افزایش 
اعتماد عمومی و خنثی سازی توطئه دشمنان و 

طرد شایعات می شود.
یکــی از وظایف رســانه ها در شــرایط جنگ 
اقتصادی، مطالبه شــفافیت در امور کشــور در 
راســتای حفاظت از منابع موجود و صیانت از 
افــراد صادق و دارای وجدان کاری اســت و با 
کمال تأســف تا وقتی که شفافیت وجود ندارد 
همچنان شــاهد حرف وحدیث ها و ســخنان 
درگوشــی درســت یا غلط پیرامــون مواردی 
مانند پروژه بهســازی باند فرودگاه، موسسات 
قرض الحسنه، گمرک، واگذاری غار علیصدر، 
سایپا، برخی شــهرداری ها و شوراهای استان، 
پروژه عصر طالیی، واگذاری سیلو، شهر حوراء، 
زمین پارک پــرواز، زمین خواری باند همدانی-
اصفهانی، ســردخانه و ... خواهیم بود و میزان 
صحت وســقم و جزییات دقیق آن برای اذهان 
عمومی آشکار نخواهد شد که به معنای اعوجاج 
در ذهن مردم و به ویژه جوانان و شــکل گیری 

انگاره های منجر به بازتولید فساد خواهد بود.

مجالی برای مسامحه نداریم

همدان پیشگام شفافیت انقالبی شود

دقیقا  دارند  مردم همدان حق  
بدانند چرا در شــهر آنها هیچ 
کارهای  بــرای  دولتی  زمین 
عمومی وجود ندارد؟ چه امالکی 
متعلق به دولت در اختیار کدام 
گروه يا صنف اســت، به چه 
قیمتی فروختــه يا تحت چه 
قــراردادی واگذار يــا با چه 
شرايطی اجاره داده شده حتی 
مسائلی مانند سرقفلی ها، حق 
واگذاری دکه جات  کسب وکار، 
و کیوسک ها، تجاری های داخل 
پارک هــا و فضاهای متعلق به 
به  بايد  و شهرداری ها  ادارات 

طور دقیق اطالع رسانی شود

قانون رسیدگی به دارایی های مقامات 
پشتوانه خوبی برای نظام است

 یک عضو فراکسیون والیی مجلس گفت: مردم باید بدانند که 
دولت مرد آنها با چه دارایی به مسند قدرت رفته و با چه دارایی از 
مسند پایین آمده است. این موضوع باعث می شود که اعتماد مردم 

به نظام بیشتر شود.
ســید راضــی نــوری در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه ابــالغ 
ــه دارایی هــای مقامــات و مســئوالن  اجــرای قانــون رســیدگی ب
از ســوی رئیــس قــوه قضاییــه، بــا مهــم خوانــدن ایــن موضــوع 
اظهــار داشــت: در کشــورهایی کــه نــه از دیــن ســر درمی آورنــد 
و نــه آخــرت معنــای چندانــی دارد، بــرای اینکــه ملتشــان بداننــد 
کــه مسئوالنشــان بــا چــه دارایــی ورود کــرده و بــا چــه دارایــی 
خــارج شــده اند یــک طــرح برنامه ریــزی شــده و شــفاف 

وجــود دارد.
وی با بیان اینکه »قانون رسیدگی به دارایی های مقامات و مسئوالن 
پشتوانه خوبی برای حاکمیت و نظام است« افزود: مردم باید بدانند 
که دولت مرد آنها با چه دارایی به مسند قدرت رفته و با چه دارایی 
از مسند پایین آمده اســت. این موضوع باعث می شود که اعتماد 
مردم به نظام بیشتر شــود. اصرار ما این است که این قانون حتمًا 

عملی شود.

مصوبات افزایش حقوق 400 هزار تومانی 
ابالغ شده است

تاکید کرد:   رئیس مجلس 
مصوبه  شــدن  اجرایی  پیگیر 
افزایش حقوق کارکنان دولت 

خواهیم شد.
حســن ســلیمانی در جلسه 
روز گذشــته مجلس شورای 
اسالمی، در تذکر شفاهی خود 
خطاب به رئیس مجلس گفت:  
در مناظره ای که صداوســیما 
از بنــده به اتفاق ســه نفر از 
نمایندگان در رابطه با نحوه اعمال ضریب ســنواتی حقوق کارکنان و 
بازنشستگان دعوت کرده بود، مطالبی بیان شد که اجرای بند 11 ماده 
۲4 آیین نامه داخلی مجلس مقرر داشــته که حفظ شأن مجلس جزو 
وظایف هیأت رئیسه است که دراین جلسه گفته شد بند 158 مصوبه 
مجلس درخصوص افزایش حقوق ها مصوبه مجلس نیســت و از در 

پشتی وارد قانون شده است!
بــه گــزارش ایلنــا،   علــی الریجانــی  در پاســخ بــه ایــن تذکــر گفت: 
مجلــس در پشــتی نــدارد و هــر چــه هســت، مصوبــه مجلس اســت 
ــوده و  ــات در شــأن مجلــس نب ــه بیان ــالغ شــده اســت. اینگون و اب
ــن اســت کــه  نادرســت اســت و آنچــه مجلــس تصویــب کــرد ای
ــا  ــی ب ــی و مابق ــان قطع ــزار توم ــان 400 ه ــوق کارکن ــرای حق ب
ضریــب اســت کــه ایــن 400 هــزار تومــان جــزو ضریــب اســت، 
بنابرایــن ایــن مطلــب مصوبــه مجلــس اســت و بایــد اعمــال شــده 

ــود. ــری می ش و پیگی
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ورود روزانه 1۵0 جوان به چرخه اعتیاد
 دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه طی چهار دهه هفت میلیون میلیون دستگیری با احتساب رقم افرادی که برای 
بار چندم دســتگیر می شوند، در مورد جرائم مرتبط مستقیم با مواد مخدر در کشور وجود دارد، گفت: تعداد معتادان در کشور ثابت و 

ایستا نیست و روزانه حداقل 150 جوان جدید وارد چرخه اعتیاد می شوند.
به گزارش ایســنا، علی هاشــمی، افزود: در این حوزه تاکنون کار علمی و پژوهشی منسجمی نشده است. از منظر جهانی چهار بحران 

بزرگ وجود دارد که شامل بحران اتمی، زیست محیطی، فقر و مواد مخدر می شود.
وی با بیان اینکه تهدیدات مواد مخدر به شــکل کالن مانند یک ســکه دو رو است، تصریح کرد: روی اول جذاب بودن اقتصاد مواد 
مخدر و روی دوم جدی بودن مصرف و تقاضاست که یکی از چالش های بحث تروریسم است و از دل پول مواد مخدر بیرون می آید.

هاشمی بیان کرد: مناقشات قومی و ناپایداری های سیاسی که فضا را برای فعالیت گروه های جرم سازمان یافته در منطقه بالکان فراهم 
کرده و این منطقه را  تبدیل به دروازه ورود تروریسم مخدری به اروپا کرده است.

جمعیت جهان در ۲0۵0 به 9/7 میلیارد نفر می رسد
 سازمان ملل در گزارشی اعالم کرد: جمعیت جهان در سال ۲050 میالدی به 9.7 میلیارد نفر افزایش پیدا می کند.

به گزارش ایسنا، در گزارش سازمان ملل آمده است: جمعیت جهان رو به پیری است و سرعت رشد آن روندی آهسته را طی خواهد 
کرد اما همچنان انتظار می رود جمعیت جهان از 7.7 میلیارد نفر در حال حاضر به 9.7 میلیارد نفر در سال ۲050 میالدی افزایش پیدا 

کند.
در بررســی دپارتمان امور اقتصادی و جمعیتی ســازمان ملل آمده است: جمعیت جهان در اواخر قرن جاری به حدود 11 میلیارد نفر 
می رسد. همچنین 9 کشور بیش از نیمی از رشد جمعیت پیش بینی شده بین سال های ۲019 تا ۲050 میالدی را شامل می شوند که این 

کشورها نیجریه، هند، پاکستان، کنگو، اتیوپی، تانزانیا، اندونزی، مصر و آمریکا هستند.
در این گزارش تاکید شده است جمعیت جهان به سمت میانسالی پیش می رود که دلیل آن افزایش نرخ امید به زندگی و کاهش میزان 

باروری است. 

قانون علیه حقوق کار 
 در جوامع مدرن ایجاد شــغل یا تأمین حقوق بیکاری برای تمام 
کســانی که توانایی کار کردن دارند، از جمله وظایف مهم دولت ها 

است.
اصــل بیســت و هشــتم قانــون اساســی ایــران نیــز بــه روشــنی بــر 
ایــن وظیفــه مهــم دولــت تأکیــد می کنــد: »دولــت موظــف اســت 
بــا رعایــت نیــاز جامعــه بــه مشــاغل گوناگــون بــرای همــه افــراد 
امــکان اشــتغال بــه کار و شــرایط مســاوی را بــرای احــراز مشــاغل 

ایجــاد نمایــد.«
ــه  ــن زمین ــز در همی ــر نی ــوق بش ــی حق ــه جهان ــاده ۲۳ اعالمی م
مقــرر مــی دارد کــه: هــر شــخصی حــق دارد کار کنــد، کار خــود را 
ــرای کار  ــی ب ــه و رضایت بخش ــرایط منصفان ــد، ش ــه برگزین آزادان

ــکاری حمایــت شــود. ــر بی خواســتار باشــد و در براب
ــد،  ــه کار می کن ــی ک ــه: هرکس ــد ک ــد می کن ــز تأکی ــه نی در ادام
ــه  ــد ک ــت کن ــی دریاف ــه و رضایت بخش ــزد منصفان ــق دارد م ح
ــانی  ــت انس ــت و کرام ــق حیثی ــواده اش را مواف ــی او و خان زندگ
ــت  ــایل حمای ــر وس ــا دیگ ــزوم، ب ــورت ل ــد و در ص ــن کن تأمی

ــود. ــل ش ــی کام اجتماع
ــا را  ــر و کارفرم ــن کارگ ــبات بی ــه مناس ــن رو ک ــون کار از ای قان
ــون  ــس از قان ــد، پ ــخص می کن ــوق کار را مش ــاماندهی و حق س
اساســی دومیــن قانــون پراهمیــت از حیــث شــمول افــراد اســت. 
ــران، دو ســال پــس از تشــکیل وزارت  ــون کار در ای نخســتین قان
کار، در ســال 1۳۲5 و در پــی مبــارزات »شــورای متحــده مرکــزی 
ــد. در  ــب ش ــران« تصوی ــان ای ــران و زحمتکش ــای کارگ اتحادیه ه
ســال 1۳۲7، دولــت منوچهــر اقبــال قانــون کار جدیــد را تصویــب 
کــرد و بــه مجلــس فرســتاد؛ قانونــی کــه تــا ســال 1۳69 کمابیــش 

بــر روابــط کار حاکــم بــود.
در سال 1۳69 و پس از کش وقوس های فراوان و مجادله بین مجلس 
و شــورای نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، قانون کار 
تصویب شــد. قانونی که هیچ گاه نتوانســت ضامن حقوق کارگران 
باشد و با وجود انتقادات کارگران به آن، اراده ای برای ضمانت همان 
حقوق حداقلی مشخص شــده برای کارگر در آن وجود نداشت و 
بالفاصله تالش ها برای ایجاد تغییرات و افزودن اصالحیه های متعدد 
برای از حیز انتفاع خارج کردن بخش هایی از آن، که به نفع کارگران 

بود، آغاز شد.
از مهم تریــن تغییراتــی کــه در قانــون کار ایجــاد شــد و آن را 
ــردن  ــتثنی ک ــرد، مس ــارج ک ــران خ ــیاری از کارگ ــمول بس از ش
کارگاه هــای بــا کمتــر از 10 نفــر کارگــر از ایــن قانــون بــود. چــرا 
ــی از شــاغالن کشــور، در بخــش کشــاورزی و  ــه بخــش بزرگ ک
کارگاه هــای کوچــک مشــغول بــه کارنــد. مطابــق اطالعــات مرکــز 
ــون و 700 هــزار نفــر  ــران از ســال 1۳85 بیــش از 4 میلی ــار ای آم
خرده فروشــی  و  عمده فروشــی  حمل ونقــل،  بخش هــای  در 
ــی کــه تعــداد افــرادی کــه در حــوزه صنعــت و  شــاغلند، در حال
ــن  ــد. ای ــز نمی رس ــر نی ــون نف ــه ۳/5 میلی ــد ب ــاخت کار می کنن س
ــای کوچــک  ــیاری از کارگاه ه ــه در بس ــن معناســت ک ــر بدی تغیی
ماننــد فروشــگاه ها و رســتوران ها، حداکثــر ســاعت مجــاز و 
ــا  ــن واحده ــران ای ــود و کارگ ــت نمی ش ــتمزد رعای ــل دس حداق
از امکاناتــی نظیــر بیمــه درمانــی و بازنشســتگی محرومنــد. انتقــاد 
ــمیت  ــه رس ــت، ب ــون کار وارد اس ــه قان ــه ب ــری ک ــدی دیگ ج
نشــناختن حــق تأســیس ســندیکا و تشــکل های کارگــری مســتقل 
اســت. بنــا بــر مقاوله نامــه 87 ســازمان بین المللــی کار کــه دربــاره 
ــران  ــت، کارگ ــکل اس ــق تش ــت از ح ــا و حمای آزادی انجمن ه
ــش  ــع خوی ــاع از مناف ــرای دف ــه ب ــد ک ــق برخوردارن ــن ح از ای
تشــکل های کارگــری تأســیس کننــد؛ تشــکل هایی کــه می تواننــد 
ــدگان خــود  ــد و نماین ــن کنن اساســنامه و مقــررات خــود را تدوی
را بــا آزادی کامــل انتخــاب نماینــد و برنامه هــای خــود را تنظیــم 

ــی. ــع حکومت ــه مراج ــه مداخل ــدون هیچ گون ــم ب ــد، آن ه کنن
امــا بــا نگاهــی بــه فصــل ششــم قانــون کار می تــوان دریافــت کــه 
قانــون زمینــه تأســیس تشــکل های مســتقل کارگــری را در عمــل 
از بیــن بــرده اســت. فصــل ششــم قانــون کار در مــاده 1۳1 تبصــره 
ــد  ــط می توانن ــد، فق ــک واح ــران ی ــه: »کارگ ــد ک ــان می کن 4 بی
ــا  ــی ی ــن صنف ــالمی کار، انجم ــورای اس ــورد ش ــه م ــی از س یک

نماینــده کارگــران را داشــته باشــند.«
ــش  ــی از پی ــک واحــد صنف ــر در ی ــه اگ ــن معناســت ک ــن بدی ای
ــه لحــاظ  شــورای اســالمی کار وجــود داشــته باشــد، کارگــران ب
ــد.  ــچ انجمــن صنفــی دیگــری را ندارن ــی حــق تأســیس هی قانون
در نتیجــه، کســانی کــه در جایــگاه نماینــدگان کارگــری شــورای 
عالــی کار قــرار می گیرنــد، فــارغ از ویژگی هــای شــخصی و 
ــه در  ــتند ک ــی نیس ــا، اصــوالً نمایندگان ــوءنیت آن ه ــا س حســن ی
ــه  ــری و ب ــتقل کارگ ــک در تشــکل های مس ــازوکاری دموکراتی س

ــده شــده باشــند. ــن منظــور برگزی ای
ــتوانه  ــوردار از پش ــه برخ ــری ک ــتقل کارگ ــکل های مس ــودن تش نب
حمایتــی کارگــران باشــند، از یــک ســو و از ســوی دیگر به رســمیت 
ــون کار باعــث آن  ــرای کارگــران در قان نشــناختن حــق اعتصــاب ب
شــده اســت کــه در مذاکرات هرســاله بــرای تعییــن حداقل دســتمزد، 
تــوازن قــوا همــواره به ســوی دولــت و کارفرمایــان باشــد و در عمــل، 
مذاکــره بــه تحمیــل نظــر طــرِف غالــب تبدیــل می شــود. تــازه ایــن 
در شــرایطی اســت کــه نماینــدگان مذاکــره کننــده نمایندگانــی واقعی 

و مســتقل و دارای اختیــار باشــند.
بــا ایــن تفاصیــل می تــوان گفــت کــه حــق تشــکل یابی کارگــران، 
ــد آن را  ــون بای ــه قان ــت ک ــوق کار اس ــی از حق ــن وجه مهم تری
بــه رســمیت بشناســد، چــرا کــه در ذیــل ایــن تشــکل های 
مســتقل و تجمیــع تــوان فــردی اســت کــه کارگــران می تواننــد از 
حقــوق خــود دفــاع کننــد و در جهــت بهبــود شــرایط کار صــدای 

رســاتری داشــته باشــند.
*علیرضا جعفرزاده

ابرار ورزشی: علیپور: با اجازه پرسپولیس ها می خواهم لژیونر شوم 
 اجازه فقط مال سفره عقده 

همدان پیام: وجود فلزات سنگین در آب برخی روستاهای همدان 
 اینكه خوبه بدونه قرص فلز بدن تأمین می شه 

همدان پیام: افزایش گرایش به مواد مخدر در روستاها 
 در روستا مواد مصرف نكنی بی كالسی!!

ایسنا: تبلت ارزان سامسونگ از راه می رسد 
 تو راه كدوم كشوره؟!

ایرنا: مبلغ قرارداد برانگو با االهلی عربستان فاش شد
  مراقب كلمات ذهنتون باشید !! 

شرق: بی خبری احمدی نژادها از عبدالرضا داوری 
 می خوای بگی احمدی نژادی ها اطالعاتشون كمه ؟!

خراسان: سر بی کاله بازنشستگان تأمین اجتماعی 
 اونا قبأل پوستشون سوخته كاله نیاز ندارن

وطن امروز: راه برون رفت از این وضعیت اقتصادی اعتماد به جوانان 
است 

 اگه بازنشسته ها چسبشونو از میز بكنن!! 
اطالعات: خودخواهی بشر از کدام نقطه تاریخ آغاز شد؟

 از گرسنگی آدم و حوا 
شرق: اعتصاب سراسری زنان سوئیس به دستمزد 

 بیان ایران استخدام بشن كار زیاده
کیهان: چند شــغله بودن رئیس ســازمان ســینمایی عامل آشفتگی 

سینماست
 هنر با آشفتگی عجین است!!

ایران: سایه روشن مهاجرت افغان ها از اقتصاد ایران 
 حاال آبرنگش ایرانی یا افغانستانی؟! 

شرق: ایران تا 10 سال دیگر در تولید گوشت خودکفا می شود
 آی مردم بعد 10 سال برید تو صف گوشت 

ابرار ورزشی: شهر آورد سرد در تابستان گرم 
 خنكی بدونه هزینه نعمته 

"پایان نامه ها" راستی آزمایی می شوند
 "یافته های علمی محرمانه" 
در ایران داک ثبت نمی شوند

ــه  ــی ک ــت: مقاله های ــاوری گف ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل  وزی
ــد  ــی جدی ــه علم ــک یافت ــا ی ــه اســت ی ــان محرمان دستاوردهایش
ــران  ــد، وارد ای ــی کنن ــد، آن را علن ــان قصــد ندارن اســت و محقق

نمی شــوند. داک 
ــه مراحــل  ــاره ب ــا اش ــا، ب ــا ایلن ــو ب ــی، در گفت وگ منصــور غالم
ــح  ــی توضی ــای تقلب ــی و پایان نامه ه ــدارک جعل ــتی آزمایی م راس
داد: مرکــز ایــران داک، دارای ســامانه مشــابه یابی اســت کــه متــن 
مقــاالت و پایان نامه هــا در آنجــا قــرار می گیرنــد، از ایــن رو 
ــه  ــامانه ب ــن س ــه در ای ــابه در پایان نام ــای مش ــی بخش ه بررس
ــه در  ــی ک ــابه  و تقلب ــه تش ــر گون ــرد. ه ــورت می گی ــی ص راحت
پایان نامه هــا وجــود داشــته باشــد، اگــر بــه صــورت غیرقانونــی و 
بــه صــورت تخلــف اســتفاده شــده باشــد، حتمــا بــه آن رســیدگی 

خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر وزارت علــوم، وزارت بهداشــت، درمــان 
ــن  ــران داک را دارد و در ای ــامانه ای ــز س ــکی نی ــوزش پزش و آم
ــل بررســی  ــامانه قاب ــر مشــکلی باشــد، توســط س ــز اگ حــوزه نی
ــل  ــم منتق ــت ه ــه وزارت بهداش ــامانه ب ــات س ــت و اطالع اس
ــای  ــا پایان نامه ه ــه ب ــرح مقابل ــه ط ــل از اینک ــد. قب ــد ش خواه
تقلبــی اجرایــی شــود، نمونه هایــی از تقلــب توســط ســایت ایــران 

ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــات قانون ــورد اقدام ــه م داک کشــف شــده ک
وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری درباره قید نشــدن دســتاوردهای 
محرمانه در ایران داک گفت: مقاله هایی که دستاوردهایشــان محرمانه 
است و یا یک یافته علمی جدید است که محققان قصد ندارند، آن را 
علنی کنند، وارد ایران داک نمی شوند، البته تعدادشان هم محدود است. 
دستاوردهای محرمانه می توانند به طور دائمی محرمانه بمانند تا زمانی 

که قانون اجازه انتشار آن را بدهد.
ــارج از  ــه در خ ــی ک ــاره بازگشــت دانشــجویان ایران ــی درب غالم
ــی در خــارج  ــد، گفــت: دانشــجویان ایران کشــور تحصیــل می کنن
ــد  ــند، می توانن ــته باش ــل داش ــه تمای ــی ک ــر زمان ــور در ه از کش
بــه کشــور بازگردنــد و ایــن اقــدام امکان پذیــر اســت، امــا 
ــری  ــک س ــت از ی ــرای حمای ــرح را ب ــن ط ــته ای ــال گذش ــا س م

محدودیت هــای ارزی در نظــر گرفتــه بودیــم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هر دانشــجویی می تواند تحصیل در 
خارج از کشور را رها کرده و برای انتقال به دانشگاه های داخل اقدام 
کند. زمانی که آن دانشــجو قصد بازگشــت به ایران را داشته باشد، 
وضعیت و اعتبار دانشــگاهی که دانشجو در آنجا تحصیل کرده مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت و  پس از بررسی ها مراحل انتقال او انجام 

می شود.
ــرایط  ــان ش ــا بی ــان ب ــاوری در پای ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
بازگشــت تصریــح کــرد: معمــوال طبــق آیین نامــه گذرانــدن 
ــت،  ــجویان الزم اس ــت دانش ــرای بازگش ــرم ب ــک ت ــل ی حداق
ــا دو  ــکی ت ــوم پزش ــوزه عل ــل ح ــگاه ها مث ــی از دانش ــا بعض ام
تــرم یــا ۳6 واحــد بایــد گذرانــده باشــند، ولــی بــرای کمــک بــه 
رشــته های غیرپزشــکی در ســال گذشــته مــا عنــوان کردیــم، اگــر 
ــه  ــت ب ــرای بازگش ــم ب ــند، می توانی ــده باش ــم خوان ــرم ه ــک ت ی

ــم. ــا کمــک کنی آنه

شکوفه رنجبر »

 خیابــان اکباتان همــدان را قدم زنان طی 
می کنم و در میانه مســیر به ســرایی می رسم 
که تا چشــم کار می کند، فرش است و قالی 

و قالیچه...
در راســته بازار قدم می زنــم و به یاد می آورم 
روزهایــی را که مــردم با هیجان و شــوق 
نقش های قالی ها را می نگریســتند و ســعی 
داشــتند از میان آن ها زیباترین را برگزیده و 

به منازلشان ببرند.
امــا اکنون فرش های دســتباف نفیســی که 
هرکدام گنجینه ای از هنر نهفته در سرانگشتان 
هنرمندان این خطــه را در دل خود گنجانده 
اســت در پشــت درهای قفل شــده مغازه ها 
خودنمایی می کند. شــاید جدال نابرابر فرش 
دســتباف و فرش ماشینی بر این بحران دامن 
زده و باعــث شــده مردمی کــه روزگاری 
وجود فرش دســتباف در جهیزیه دخترانشان 
یک ســنت و اصل محسوب می شده به دلیل 
قیمــت باال به فرش ماشــینی کــه در قیاس 
بافرش دستباف دارای ارزش هنری و کیفیت 

پایین تری است روی بیاورند.
فرش های ثبت شده استان همدان شامل فرش 
»کســب و ننج« و »ازندریان« متعلق به منطقه 
جوزان مالیر، فرش »شــاخ گاوی« متعلق به 
مهربــان کبودراهنگ و فــرش »کله گلی« و 

»ساالری« مربوط به منطقه نهاوند است.
هم اکنــون بیش از 50 هــزار بافنده فرش در 
استان همدان فعالیت دارند که حاصل آن بافت  
ساالنه 75 هزار مترمربع فرش دستباف است.

با این حال هنوز فروشندگان و تولید کنندگان 
فــرش دســتباف در همدان خــود را درگیر 
دســت و پنجه نرم کردن با مشکالت مختلف 
از جمله کمبود مــواد اولیه مرغوب و بافنده 

متخصص می  دانند.
یک تولید کننده و فروشــنده فرش دستباف 
در بازار در گفت و گو بــا همدان پیام در این 
خصوص، گفت: پرهیز از بخشــی نگری و 
توجه بــه منافع جمعی تنها راهی اســت که 

می تواند در این زمینه چاره ســاز باشد؛ همه 
دست اندر کاران فرش دستباف در هر شکل، 
از جمله تابلوفرش و فعالیت های جانبی باید 
همگرا شده و با دانش بین المللی گره بخورند 
و بــا درک مولفه های بازاریابی و کارآفرینی، 
کاری کنند که فرش ایرانــی به دوران اقتدار 

خود بازگردد.
این تولید کننده و فروشــنده فرش دســتباف 
افزود:  ما حتی در عرصه فرش ماشینی هم  با 
برنامه پیش نرفته ایم اما باید دانست که فرش 
دستباف به نوعی هویت ایرانی محسوب می 
شــود؛ ما باید این برند را ثبت جهانی کنیم تا 
هرجای دنیا هم تولید شد، نماینده فرهنگ هنر 

ایرانی باشد.
چراغــی، اضافه کــرد: متاســفانه بقدری در 
صنعت فرش دســتباف کــم کاری کرده ایم 
که نقشــه های فرش اصیل و فاخر همدان را 
بنام فرش های کشــورهای دیگر در دنیا می 
فروشــند و هیچ کس در جامعه جهانی اعالم 
نمی کند این فرشــی که دارید به اسم ترکیه، 

مراکش، هند و نپال می فروشید، دست آفریده 
هنرمندان همدان است.

وی چهار بخش تولید، توزیع،  قیمت مناسب 
و تبلیغــات را ارکان مهم فرش برشــمرد و 
افزود: در گذشــته اگر هزار بافنده در شــهر 
همدان فعال بود، اکنون این تعداد به کمتر از 
700 تا 800 نفر کاهش یافته، به عبارتی توان 
تولید فرش 90 درصد کاهش پیدا کرده است.

چراغــی معتقــد اســت، تــوان توزیعــی 
تولید کنندگان هم روند کاهشــی داشــته به 
طوریکه حدود ۳0 ســال پیش در بندر فرای 
هافن هامبورگ آلمان بیش از 100 انبار بزرگ 
فرش دستباف برای فرش ایرانی بویژه همدان 
که آلمان یکی از طرفداران نقشــه هایش بود 
داشــتیم که تعداد این انبارها امروز به کمتر از 

10 رسیده است.
وی عنوان کرد: مالیات، موضوع دیگری است 
که فروشندگان فرش دستباف با آن مواجه اند 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش از مالیات 
معاف هستند اما فروشندگان فرش باید مالیات 

پرداخت کنند به همین دلیل بازار فرش همدان 
که از زمان صفویه فعال بوده، امروز بیشــتربه 
یک بازار سنتی برای بازدید گردشگران تبدیل 
شده است. این تولیدکننده و فروشنده فرش 
دستباف باال بودن قیمت تمام شده را یکی 
دیگر از مشــکالت فرش دســتباف ایرانی 
بیان کرد و افــزود: 80 درصد قیمت تمام 
شده یک فرش دستباف مربوط به دستمزد 
آن اســت؛ سال گذشــته حدود ۲0 درصد 
دســتمزد بافنــده ها افزایــش یافت و این 
ســبب شــد قیمت فرش گرانتر از قبل به 

خریداران ارائه شود.
وی از همچنیــن بــر ایــن باور اســت که 
نمایشــگاه های فرش که در همدان برگزار 
می شود بیشــتر نمایشــگاه فروش است تا 
معرفی تولید کنندگان و می افزاید: متاســفانه 
برگزاری  دوره هــای  کوتاه  زمانــی  فاصله 
نمایشــگاه یکی از مهم تریــن دالیل کاهش 
استقبال مردمی و تولیدکنندگان فرش بومی 

محسوب می شود.

 مهندســین و تکنسین های شرکت توان 
دید آتی در صدد هســتند بــا بهره  گرفتن 
از تــوان داخلی دغدغه امنیت ســایبری و 
فیزیکی مکان های مهم و امنیتی کشــور را 

کاهش دهند.
یکی از مواردی کــه در جامعه امروز مورد 
اهمیت اســت تأمین امنیــت در نهادهای 
دولتی از جمله نظامی و انتظامی اســت و 
شــرکت توان دید آتی توانسته با بهره گیری 
از دانش بومــی و تخصصی جوانان ایرانی 
گیت های تردد را طراحــی، تولید وعرضه 

کند.
مدیرعامــل  نمایندگی شــرکت توان دید 
آتــی در اســتان همدان موضــوع امنیت 
در جامعــه امروزی را ضروری دانســت 
وگفــت: نصب گیت های کنتــرل تردد و 
کاربرد این ابزار امنیتی در بیمارســتان ها، 
باشــگاه ها، مترو، پارکینــگ، مکان نظامی 
و انتظامــی مــی تواند کمــک بزرگی در 
هدر رفت زمــان و ایجــاد امنیت مراکز 
این شرکت   باشــد مهمترین هدف  داشته 
تأمین امنیت ســایبری و فناوری پیشرفته  

برگرفته از دانش روز است.
امیــد رحیمیــان کارت های کنتــرل تردد 
و  ادارات  و خــروج  ورود  در  پیشــرفته، 

شــرکت ها را از جملــه این ابــزار امنیتی 
برشمرد که مهندسین و مدیران شرکت توان 
دید آتی در نظر دارنــد نرم افزاری را تولید 
کنند کــه می تواند با نصب در مراکز نظامی 
انتظامی، دادگســتری، دادسرا و استانداری 
کمک بزرگــی برای  کنتــرل زمان وحفظ 

امنیت باشد.
روش کار نرم افزار ذکر شــده بدین شــکل 
است که با زدن اثر انگشت گیت باز می شود 
و مشــخصات فرد در سامانه ثبت می گردد 
و برای ســازمان مشخص می شود که چنین 
فردی با مشــخصات  معین ثبت شــده در 
گیت ســاعت خاصی وارد مجموعه شده، 
و زمــان معینی نیز خارج شــده که خروج  
فرد نیز با اثر انگشــت روئیت می شود. این 
ابزار امنیتی مزایــای زیادی  برای نهادهای 
قضایی دارد چرا که زمان ورود، بازرســی 
بدنی ، گرفتن کارت شناسایی باعث اتالف 
وقــت کارمنــدان و مراجعین بــه محافل 
قضایی  خواهد شد که این دستگاه می تواند 
در عرض چند ثانیه همه این خدمات را به 

مجموعه امنیتی ارائه نماید.
از دیگر مزایای گیت هــای امنیتی  دادن 
آمار کلی در طول روز به دست اندرکاران 
مجموعــه های امنیتی اســت و آن چیزی 

که شــرکت توان دید آتی در حال حاضر 
به بازار عرضــه کرده گیت های دقتی ضد 
انتهاراســت که از صفر تا صد آن ساخت 
داخل و با استفاده از دانش فنی مهندسین 
بومی طراحی، اجــرا، نصب و راه اندازی 
شده اســت. در کشــور نیز چند شرکت 
انگشــت شمار هســتند که به این توانایی 
علمی و تکنولوژی پشــتیبانی این سیستم 

اند. امنیتی رسیده  های 
چند سال اخیر که ضرورت داشته موضوع 
امنیت در کشور جدی گرفته شود مهندسین 
شرکت توان دید آتی توانسته اند گیت های 

دفنی را در مکان های مهم از جمله وزارت 
کشــور، نهادهــای امنیتی، پاالیشــگاه ها و 

پتروشیمی ها نصب کنند 
 زمان احســاس خطر با زدن يک 

دکمه،در3 ثانیه گیت باال می آيد  
گیت های دفنی به طور کامل از اســکلت 
فلــزی تعبیه شــده عــالوه بــر این یک 
پشــتیبانی جنگی دارد و استقامت گیت به 
قدری اســت که می شود با تریلی از روی 

آن عبور کرد.
رحیمیان در ادامه از حضور شــرکت توان 
دید آتــی در نمایشــگاه بین المللی ایفاس 
تهران در برج 7 ســال 98 خبر داد و داشتن 
اســتاندارد صددرصدی را از دیگر مزایای 
این ابزارامنیتی دانست چرا که در لحظه کار 
کردن این گیت ها بســیار با اهمیت است و 
پشتیبانی آنها در سراسر کشور رایگان انجام 

می شود. 
مدیر نمایندگی شــرکت توان دید آتی در 
اســتان همــدان گیت های تــردد نفر، فلو 
ترافیک، تایر کلیر مخصوص نصب سرعت 
گیرهای، را از تولیدات شــاخص شــرکت 
توان دید آتی عنــوان کرد و توانمندی این 
شرکت در حوزه مجازی و فیزیکی را شایان 

ذکر دانست.

تخصصــی  نمایشــگاه  پانزدهمیــن   
تیرمــاه در  تــا 8  از ۲  فــرش دســتباف 
محــل نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اســتان 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــدان برگ هم
در ایــن نمایشــگاه تعــداد 80 واحــد از 
ــهد،  ــم، مش ــران، ق ــدان، ته ــهرهای هم ش
ــان،  ــزد، اصفه ــنندج، ی ــوکان، س ــز، ب تبری
ارومیــه، کاشــان، نائیــن، گنبــد کاووس، 

بروجــن، زنجــان و کرمــان محصــوالت 
ــاحت 5000  ــه مس ــی ب ــود را در فضای خ
متــر مربــع در معــرض دیــد مخاطبــان قــرار 

ــد. ــی دهن م
محصــوالت ایــن شــرکت کننــدگان شــامل 
انــواع فــرش و تابلــو فــرش نفیــس تبریــز 
ــواع  ــم، ان ــای ق ــرش ه ــو ف ــرش و تابل ،ف
ــوکان  ــار، ب ــار ،افش ــتباف بیج ــرش دس ف

ــزد ،کاشــمر ،  ــقز، ی ــاهیندژ، س ــکاب، ش ،ت
اردکان، انــواع گلیــم و گبــه و یلمــه و فرش 
ــود  ــی ش ــن و ... م ــاری ،ترکم ــای بختی ه
کــه بــه لحــاظ تنــوع و کیفیــت گســتره ی 

وســیعی را شــامل مــی شــود.
در نمایشــگاه امســال برنامــه هــای ویــژه ای 
ــی  ــگ و روی ــه رن ــی شــود ک ــز اجــرا م نی
ــند. ــی بخش ــگاه م ــن نمایش ــه ای ــازه ب ت

از ایــن برنامــه هــا مــی تــوان بــه حضــور 
اتحادیــه صنــف فــرش فروشــان و انجمــن 
ــام  ــت ن ــی اســتان همــدان، ثب طراحــان قال
و برگــزاری دوره هــای قالــی بافــی و... 

ــرد. اشــاره ک
ــه روزه  ــگاه هم ــد از نمایش ــاعت بازدی س
ــورت  ــه ص ــه ب ــا ۲۲ و در روز جمع 16 ت

ــت. ــا۲۲ اس ــره 10 ت یکس

گالیه فروشندگان فرش دستباف همدان:

مالیات فروش کمر شکن است

کاهش دغدغه امنیت هدف توان دید آتی 

پیشگامی توان ديدآتی در ساخت سیستم های امنیتی

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در همدان برگزار می شود
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از کارشناسان و رابطین روابط عمومي آبفاي استان همدان 
تقدیر شد

 به مناســبت بزرگداشــت هفته ارتباطات و روابط عمومي، از رابطین روابط عمومي امور آبفاي 
شهرستان ها تقدیر شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان گفت: امروزه جایگاه روابط عمومي در سطح ادارات 
از اهمیت ویژه اي برخوردار است و از روابط عمومي به عنوان پلي براي مدیریت نام برد.

به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب استان همدان، ســیدهادي حسیني بیدار افزود: از 
آنجایي که خدمت رساني به مردم جزو وظایف ذاتي شرکت هاي آب و فاضالب است، روابط عمومي 

ها تسهیل کننده ارتباط مسئولین و مردم هستند.
وي افزود: با رشد سریع تکنولوژي و گسترش وسایل ارتباط جمعي و پررنگ شدن نقش رسانه هاي 
شــبکه هاي اجتماعي، هوشیاري و درایت مدیران و کارشناسان روابط عمومي بیش از گذشته حائز 
اهمیت است.مدیرعامل آبفاي استان همدان با اشاره به کسب رتبه هاي برتر کشوري و استاني توسط 
دفتر روابط عمومي این شرکت گفت: خوشبختانه امروز روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان 
همدان در باالترین ســطح کشور و استان قراردارد که نتیجه زحمات و درایت مدیریت و کارشناسان 

و رابطین آن در شهرستان ها است.
در پایان این جلسه توسط مدیر عامل شرکت، از خدمات و عملکرد رابطین و کارشناسان دفتر روابط 

عمومي تقدیر و تشکر شد.

خطر حذف لبنیات از سفره مردم
 محصوالت لبنی تا 30 درصد گران شد!

 با تصویب افزایش ۲0 درصدی قیمت شیر خام، لبنیات هم گران 
شــد و این موضوع خطر حذف شیر، ماســت و پنیر از سبد غذایی 

خانوار را بیشتر کرد.
 در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بهداشت و سالمت بارها و بارها 
بر این موضوع تاکید داشــته اند که قیمت محصوالت لبنی باید مورد 
حمایت جدی دولت باشد تا این محصوالت از سفره خانواده ها حذف 
نشود، اما افزایش قیمت اخیر این محصوالت، نگرانی ها درباره وقوع 

این اتفاق و پیامدهای ناشی از آن بر سالمت را افزایش داده است.
 دولت با افزایش نرخ شیر، باعث کاهش مصرف لبنیات در خانواده ها 
می شود که این موضوع به افزایش بیماری های ناشی از کاهش کلسیم 

بدن منجر می شود.
به نظر می رســد در این شرایط اقتصادی که مردم به سختی نان شب 
خود را تأمین می کنند، دولت باید با اختصاص یارانه هایی برای تأمین 
نهاده های دامداران؛ از افزایش قیمت لبنیات که یکی از کاالهای اساسی 

محسوب می شود، جلوگیری کند.
  دولت به جای این که سیاســت هایی بــرای افزایش مصرف لبنیات 
در کشــور اتخاذ کند، با صدور مجوز گرانی آن نه تنها باعث افزایش 

مصرف لبنیات نمی شود بلکه مصرف لبنیات را کاهش می دهد.
 جزئیات افزايش قیمت ها

 از جمله این افزایش نرخ لبنیات ، پر مصرف ترین محصول یعنی  شیر 
نایلون 900 گرمی با میزان چربی 1/5 درصد اســت که تا پیش از این 
۲600 تومان به فروش می رســید و به تازگــی با افزایش قیمت ۲۳ 

درصدی، ۳۲00 تومان عرضه می شود. 
بر اساس مصوبه جلسه ۲۲ خردادماه کارگروه  تنظیم بازار کشور، نرخ 
خرید شــیر خام از درب دامداری از ۲ هزار تومان به ۲۳90 تومان و 
بــه تبع آن قیمت فراورده های لبنی نیز افزایش یافت. بر این اســاس، 
قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب 1/5 درصد، 4900 تومان، شیر 
بطری یک لیتری نیم چرب ۲ درصد ، 5 هزار تومان، شــیر یک لیتری 
پرچرب ۳ درصد، 5۳00 تومان، شــیر یک لیتــری کامل ۳/۲ درصد 
چربی، 5400 تومان، شیر استریل یک لیتری تتراپک 1/5 درصد چربی، 
7 هزار تومان، شیر استریل یک لیتری تتراپک ۳ درصد چربی، 7400 
تومان و شــیر نایلون 900 گرمی کم چرب 1/5 درصد چربی ، ۳۲00 

تومان تعیین شده است.
ماســت 900 گرمی کم چرب 1/5 درصد، 5۳00 تومان، ماست 900 
گرمی پرچرب ۳ درصد، 5800 تومان، ماســت ۲500 گرم دبه ای کم 
چرب 1/5 درصد، 14 هزار تومان و ماست ۲500 گرم دبه ای پرچرب 

۳ درصد، 15 هزار تومان تعیین شده است. 
همچنین پنیر 400 گرمی یو اف 8500 تومان، پنیر ۲10 گرمی تتراپک 
5800 تومــان و پنیر 5۲0 گرمی تتراپک 1۳۲00 تومان قیمت گذاری 
شده است. این قیمت ها به استان ها اعالم شده که از طریق استان ها به 
انجمن صنایع لبنی استان ها نیز ابالغ شده است. طبق اعالم واحدهای 
تولیدی لبنی اســتان ملزم به رعایت این نرخ ها هســتند و مردم در 
صورت مشاهده فروش این محصوالت با نرخ باالتر، موارد را از طریق 

سامانه تلفنی 1۲4 گزارش دهند.

کارت بازرگانی به شماره 14006649847 مربوط به شرکت رایان 
ماشین افراز هگمتان با مدیرعاملی میالد شادمانی به شماره ملی 

3860183443 و انقضای کارت 1399/2/2 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی رضوان کشکولی فرزند مهدی به شماره ملی 
3920672003 رشته ریاضیات دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9512117051 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

آگهی
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 

انجمن علمی تاریخ همدان
تاریخ انتشار: 98/3/29

انجمن علمی تاریخ همدان

)شماره ثبت 197 / شناسه ملی:10820011570(
احتراماَ مطابق تبصره 1 از ماده 10  اساسنامه، از »اعضای پیوسته«دعوت می شود در 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نمایند.
* دستور جلسه:

1- انتخاب 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر اعضای علی البدل شورای اجرائی.
)مطابق تبصره 1 از ماده 11 و ماده 12 اساسنامه(.

2- انتخاب 2 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل.
)مطابق تبصره 1 از ماده 11 اساسنامه(. 

3- تعیین میزان حق عضویت.)مطابق تبصره 4 از ماده 11 اساسنامه(.
زمان: پنج شنبه مورخ 13 / 4 / 98  از ساعت 30 : 18 تا 30 : 19

مکان: همدان- خیابان طالقانی- چهارراه امیرکبیر- جنب دبیرستان مهدیه - سالن 
اجتماعات شهید مسلمیان    

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 انجمن علمی تاریخ همدان

انجمن علمی تاریخ همدان

احتراماَ مطابق تبصره 1 از ماده  10  اساســنامه، از »اعضای پیوسته«دعوت می شود در مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت نمایند. 

* دستور جلسه: 
1- تغییر نشانی دفتر انجمن )ماده 3 اساسنامه(.

2- تمدید مدت فعالیت انجمن)ماده 4 اساسنامه(.
 زمان: پنجشنبه مورخ 13 / 4 / 98  از ساعت 30 : 17 تا 30 : 18

مکان: همدان- خیابان طالقانی- چهارراه امیرکبیر- جنب دبیرستان مهدیه - سالن اجتماعات شهید 
مسلمیان

 )شماره ثبت 197 / شناسه ملی:10820011570(

تاریخ انتشار: 98/3/29

 آگهی تغییر نشانی »انجمن علمی تاریخ همدان«

شورای اجرائی)هيأت مدیره(انجمن علمی تاریخ همدان

تاریخ انتشار: 98/3/29
مطابق تبصره ماده 3 اساسنامه، به اطالع اعضای محترم می رساند دفتر این انجمن به 

نشانی ذیل تغییر مکان یافته است:
»استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، محله: خیابان طالقانی، 
معبر ماقبل آخر: کوچه الدن، معبر آخر: خیابان فرهنگ، پالك 0 )صفر(، ســاختمان 

شماره 3، طبقة همکف، کدپستی 6515738447«.

غزل اسالمي »

 افزایش قیمت مسکن در سال هاي 96 و 97 
از افزایش نــرخ دالر جامانده بود. به طوري که 
وقتي قیمت دالر از مرز ۳۲00 تومان گذشت 
و تا حدود 5 هزار تومان رسید مسکن همچنان 
در رکود به سر مي برد و افزایش قیمتي نداشت، 
تا اینکه از اردیبهشــت سال گذشته قیمت آن 
روبه افزایش گذاشــت. وقتي قیمت دالر دو 
برابر شده بود مسکن 10 درصد گران تر شده 
ً  تا اوایل پاییز که نرخ ارز حتي به 19  و حدودا
هزار تومان هم رسید افزایش قیمت مسکن در 
مقایسه با نوســان نرخ ارز ناچیز بود. تا اینکه 
گراني دالر از پاییز به بعــد آرام آرام بر قیمت 
مسکن تأثیر گذاشت و تا پایان سال 97 قیمت 
مسکن حدود 90 درصد گران تر از مدت مشابه 

در سال قبل  شد.
از زمســتان 97 شدت گراني بیشتر از ماه هاي 
قبل شــد اما به همان میزان رکود گریبان این 
بــازار را گرفت و در ســال 98 به اوج خود 
رسید. در 6 ماه خریدوفروش ملک هرماه کمتر 
شــد و آن تب وتابي که در این بازار به وجود 

آمده بود خوابید.
 کســي تصور نمي کــرد که قیمت مســکن 
حتي در فروردین هم افزایشــي شود اما طبق 
آمارهایي که مســئوالن و فعاالن بازار مسکن 
اعالم کرده اند فقط در فروردین سال 98 قیمت 
مســکن ۳0 درصد گران تر از اسفند 97 شد و 
به همین میزان از تعداد معامله ها کم شــد. در 
عین حال افزایش نــرخ 1۲0درصدي در یک 
سال براي مســکن همدان رقم خورد این در 
حالي اســت که در بســیاري از مناطق تهران 
قیمت مسکن در 15 ماه گذشته بیش از ۳ برابر 
شده است و افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. 
اما در قســمت هاي پایین شهر این نرخ بیش 
از ۲10 درصد است. به طوري که یک همداني 
که چند سال اســت در تهران زندگي مي کند، 
مي گفت: قیمت هاي تجریش و سعادت آباد در 

یک ســال اخیر به بیش از ۳ برابر رسیده و در 
برخي مواقع قیمت ها 4 برابر شــده است. وي 
آپارتمان هاي مجتمع هایي که  مي گفت: واحد 
در داخل شــهر تهران نیستند تا 8 ماه گذشته 
که ۳/5 میلیــون تومان بود اکنون کمتر از 9/5 
میلیون تومان فروخته مي شــود. اما هر چه به 
قسمت هاي باالي شــهر مي رسیم قیمت ها با 

افزایش بیشتري مواجه شده اند.
طبق آمارهاي موجود افزایش قیمت مســکن 
در تهران حدود ۳ تــا 4 ماه از همدان جلوتر 
اســت. هرگاه مســکن همدان به رکود رفته، 
چنــد ماه قبل در تهران اتفاق افتاده و ســپس 
این روند در شــهر همدان و استان هاي دیگر 
رخ داده است. هرگاه قیمت ها باال رفته باز هم 
این تناسب رعایت شده است. البته در برخي 
مناطــق همدان مانند اســتادان، متخصصین و 
کوچمشــکي قیمت ها تا ۳ برابر و بیشتر هم 
افزایشــي بوده و قسمت هاي پایین تر شهر نیز 

در حال رسیدن به این تناسب هستند. 
بــا افزایش قیمــت مســکن در مناطق پایین 
شــهر، گران شدن ملک در باالي شهر متوقف 
نمي شــود و به رشــد خود ادامه مي دهد. این 
افزایش قیمت مورد تأیید رئیس انبوه ســازان 

استان همدان و فعاالن این بازار نیز هست.
آن طور که وضعیت سیاســي کشــور نشان 
مي دهد با لغو تمامي معافیت هاي 8 کشــور 
و تحریــم بخش هــاي مختلــف از جملــه 
بانک ها،  و  پتروشیمي، صنعت خودروسازي 
عرضه ارز در کشــور به میزان قابل توجهي 
کاهش مي یابد و قیمت ارز به راحتي مرزهاي 
15 هزار تومان را مي شــکند و احتمال اینکه 
دوبــاره بــازار ارز گرفتار التهاب و نوســان 
شدید شــود، وجود دارد. برخي پیش بیني ها 
در کشــور نشان مي دهد که تورم در سال 98 
بیش از ســال 97 باشد. در سال گذشته تورم 
51 درصد بود. بنابراین قیمت مســکن نیز از 

قیمت دالر جا نخواهد ماند.
در اواخــر ســال 96 پیش بیني کــردم که در 
ســال 97 بازارهاي طال، ارز، مسکن و بورس 
به ترتیب جذابیت بیشتري براي سرمایه گذاري 
خواهد داشت و بورس براي آنها که مي توانند 
نوســان گیري کنند و با این بازار آشنایي دارند 
سال بســیار خوبي خواهد بود که همین طور 
هم شــد. این پیش بیني هــا در همین روزنامه 
هم منتشر شد. امســال هم با توجه به مسائل 
سیاسي کشور و وضعیتي که باالتر به آن اشاره 
شــد براي بسیاري از بازارها از جمله مسکن، 
رکود همراه با تورم پیش بیني مي شود. هرچند 
که این روند از اواخر سال 97 در بازار مسکن 
آغاز شــده اما در ســال 98 با شدت بیشتري 
تداوم خواهد داشــت. البته رکود تورمي براي 
همه بازارها در کشــور پیش بیني شده است و 
اگــر بازاري از نرخ ارز جا مانده خودش را به 

آن مي رساند.

 »بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت 
و صنایع وابســته - ایران آگروفود ۲019 از 
۲8 خرداد ماه آغاز شــده و تا ۳1 سالجاري 

در تهران ادامه دارد. 
در این نمایشــگاه شــرکت هاي فعال در 
عرصه مواد غذایــي در ۳ بخش حضور 
یافته اند. شــرکت هاي تولید مواد غذایي، 
بســته بندي مواد غذایي و ماشــین آالت 
بسته بندي وابسته در ۲5 سالن غرفه دارند. 
بازدیدکنندگان خارجي از روز اول پس از 
افتتاحیه در نمایشــگاه حضور یافته و از 

غرفه ها بازدید کرده اند.
 برخــالف پیش بیني هــا امســال ایــن 
بازدیدکنندگان  اســتقبال  با  نمایشــگاه 
داخلي و خارجي مواجه شــده اســت.

براي  نیــز  لیبل(  )همــدان  پیام رســانه 
ســومین ســال متوالي در این نمایشگاه 

حضــور دارد که در یک روز گذشــته 
میهمانان خارجي و داخلي از این غرفه 
اســتقبال کرده و اطالعات موردنیازشان 

را کسب کرده اند. 
 گــردش  مالی مــواد غذايی در 

ايران100 میلیارد دالر
بیست و ششــمین نمایشــگاه بین المللی 
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت 
و صنایع وابســته - ایران آگروفود ۲019، 
توســط معاون بازرگانی داخلــی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. عباس 
قبادی پس از افتتاح در ســخنراني کوتاهي 
به جایگاه ایران در مواد غذایي اشــاره کرد 
و گفــت: گردش مالی مواد غذایی در ایران 
حدود 100 میلیارد دالر اســت که تنها 10 

میلیارد دالر از این رقم وارداتی است.
وي افزود: بررســی های ما نشــان می دهد 
از کل گــردش مالی مــواد غذایی تنها 10 

میلیارد دالر وارداتی اســت و بر حســب 
همین آمار میزان تــاب آوری اقتصاد ایران 
روشن می شــود، به این ترتیب با توجه به 
تولید 90 میلیارد دالری مواد غذایی انشاا... 
از این دوره سخت عبور خواهیم کرد.قبادي 
با اشاره به میزان تولید ناخالص داخلی نیز 
گفــت: تولید ناخالص داخلی ایران به 4۲0 

میلیارد دالر رسیده است.
وي درباره وضعیــت تخصیص ارز 4۲00 
تومانی توضیحات مبســوطی ارائه کرد و 
گفت: باید قبول کنیم جنگ اقتصادی علیه 
ایران مدتهاست آغاز شده است، از این رو 
ما در وضعیتی ســخت قرار داریم چرا که 
درآمدهای ما محدود شــده است از این رو 
تصمیم بر این شد که ارز 4۲00 تومانی برای 

برخی از کاالها برقرار بماند.
معاون بازرگانی داخلی با اشاره به وضعیت 
کلــی بازار نیز ادامــه داد: به مردم عزیزمان 

اطمینان می دهم که کمبــود کاالیی نداریم 
و شــرایط تولید کشــور به فضل الهی و 

بارش های اخیر بسیار مناسب است.
قبادی گفت: در ماه های آبان و آذر سال 
با موقعیت ســختی روبرو شده  گذشته 
این وضعیت  از  اما خوشــبختانه  بودیم 

کردیم. عبور 
 جايگاه پیام رسانه در ايران

مرکز چاپ و بسته بندي همدان در سال 97 
تاکنون ۲۲ نمایشــگاه داخلي و خارجي را 
تجربه کرده است. ۲۲مین حضور پیام رسانه 

در 15 ماه گذشــته در نمایشگاه آگروفود 
۲019 اســت. پیام رســانه تاکنــون در 15 
نمایشگاه خارجي در 6 کشور دنیا حضور 
داشته است. آلمان، روســیه،  عراق، دوبي 
و ترکیه وازبکســتان از جمله کشورهایي 
هســتند که غرفه هاي پیام رسانه در آنها برپا 
شده اســت.هدف از حضور مرکز چاپ و 
بســته بندي همدان در نمایشگاه آگروفود 
۲019 و نمایشــگاه هاي مشــابه، شناسایي 
و دســتیابي به بازارهاي خارجي و داخلي 
از جمله عراق و کشــورهایي کــه از این 

نمایشگاه دیدن مي کنند، است. این چاپخانه 
در حال حاضر محصوالت چاپي خود را به 
کشور عراق ،افغانستان و استان هاي کشور 
صادر مي کند. غرفه پیام رسانه )همدان لیبل( 
در ســالن ۲-44 غرفه 106 قــرار دارد و 
منتظر حضور گرم فعاالن بخش خصوصي، 
مدیــران و مســئوالن همداني اســت.این 
نمایشگاه از ۲8 تا ۳1 خرداد سال 1۳98 در 
تهران، بزرگراه شــهید چمران، محل دائمي 
نمایشــگاه هاي بین المللي برگزار مي شود. 

ساعت بازدید از 10 صبح تا 18 است.

قیمت مسکن در همدان از 3 برابر گذشت

مسکن روند رکود تورمي در پیش گرفت

نمايشگاه آگروفود 
با حضور معاون وزير افتتاح شد

■  پیام رسانه در نمایشگاه آگروفود 2019 با استقبال بازدیدکنندگان داخلي و خارجي مواجه شد

کاهش ۲ تا 9 میلیون تومانی 
قیمت ۸ خودرو در بازار

 براساس مشاهدات میدانی قیمت برخی خودروهای داخلی روند 
نزولی گرفته است.  

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، براین اساس 8 محصول ایران 
خودرو  شــامل پژو پارس دوگانه سوز با یک میلیون کاهش به مبلغ 
106 میلیــون تومان؛ پژو ۲07 دنده ای )تیپ 1( با ۳ میلیون کاهش به 
مبلغ 1۳1 میلیون تومان؛ هایما اس 5 توربو با ۲ میلیون کاهش به مبلغ 
۲78 میلیون تومان؛ دنا پالس )تیپ ۲( با 9 میلیون کاهش به مبلغ 159 
میلیون تومان؛ پژو ۲06 تیپ 5 با 4 میلیون کاهش به مبلغ 105 میلیون 
تومــان؛ پژو ۲06 صندوقدار بــا ۳ میلیون کاهش به مبلغ 105 میلیون 
تومــان و هایما اس 7 توربو )S۷( بــا 5 میلیون کاهش به مبلغ ۳01 

میلیون تومان در بازار معامله شد.
همچنین تیبا )تنوع رنگ( با 500 هزار تومان کاهش به مبلغ 54 میلیون 
تومان؛ ســایپا 111 )تنوع رنگ( با مبلغ 51 میلیون و ۲00 هزار تومان 

و ساینا با مبلغ 60 میلیون و 400 هزار تومان خرید و فروش شد.
 گروهی با زدوبند قیمت خودرو را باال بردند

عضو فراکســیون تولید و اشــتغال مجلس گفت: تــا زمانی که مردم 
خودرو را به عنوان کاالیی ســرمایه ای و با این امید که روزی بتوانند 
گران تر از قیمت اولیه آن بفروشند، خریداری می کنند، نمی توان انتظار 

داشت قیمت خودرو کاهش یابد.
شــمس ا... شــریعت نژاد به خبرآنالین توضیــح داد: وجود نقدینگی 
ســرگردان در دست مردم باعث شده اســت که در صورت عدم نیاز 
هم بــرای حفظ ارزش نقدینگی خود و این کــه بتوانند از این راه بر 
ســرمایه خود بیافزایند، خودرو خریداری می کنند. این کار باعث بر 
هم زدن بازار تقاضا و عرضه می شود که خود از علل گران تر شدن و 

گران ماندن خودرو است.
شــریعت نژاد ادامه داد: همواره بیشــترین لطمه بــه تولید و اقتصاد 
کشور را کسانی می زنند که بدون زحمت صاحب سرمایه می شوند. 
اقتصاد داللی برای توسعه هر کشوری آفت است و اشخاصی که نه 
در راســتای کمک به تولید ســرمایه گذاری می کنند نه به شهروندان 
خدمات خاصی ارائــه می دهند، بلکه تنها بــا زدو بند و ایجاد جو 
روانی بدون این که از درآمد خود مالیاتی بپردازند، به دنبال سودهای 

کالن هستند.
 

مشترکان خانگی همدان 
چه میزان مصرف دارند؟

 مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
گفت: با ورود به فصل گرم سال، پیک مصرف برای استان همدان تعیین 

شده که پیک مصرف تعیین شده این هفته 640 مگاوات است.
لیدا یوســفی بیان کرد: با توجه به اعالم شرکت توانیر مبنی بر افزایش 
مصــرف برق در هفته جاری به دلیل افزایش دمای هوا در کل کشــور، 
رعایت صرفه جویی در مصرف برق توسط همه شهروندان بیش از پیش 

ضرورت دارد.
وی افــزود: این موضوع باید به عنوان یک وظیفه ملی مورد توجه همه 
باشد. سقف پیک تعیین شده توسط شرکت توانیر برای استان در هفته 
جاری 640 مگاوات است و رسیدن به این حد از مصرف برق در استان 
برای پرهیز از خاموشی برنامه ریزی شده  ضرورتی انکارناپذیر است که با 

تعامل و همراهی شهروندان استان همدان محقق خواهد شد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
گفت: از شهروندان اســتان همدان تقاضا داریم بین ساعت های 1۳ تا 
16 برق را مدیریت شده تر از قبل مصرف کنند تا همه شهروندان امکان 
بهره مندی از برق تولیدی را داشته باشند و به ناچار به دلیل گذر از پیک 

مصرف تعیین شده خاموشی برنامه ریزی شده اجرا نشود.
وی اظهار داشــت: یکی از راهکار های رسیدن و تحقق سقف پیک 
مصرف برق در اســتان همدان هم آن است که با همکاری و تعامل 
اصناف و کســبه و مردم، دمای داخل ســاختمان محل سکونت و 
کار خــود را بین  ۲4 تا ۲6 درجه تنظیم کننــد و مانع از هدررفت 
سرمای تولیدی توسط ســامانه های خنک کننده موجود شوند و اگر 
برای آنان امکان دارد در نهایت از سرمای طبیعی یا کولر آبی با دور 

کند استفاده کنند.
یوسفی درباره مدیریت مصرف مشــترکان خانگی گفت: از مشترکان 
خانگی برق اســتان تقاضا داریم وســایل پرمصرف مانند اتو، سشوار، 
جاروبرقی، ماشین لباسشویی و مانند آن را در این ساعات استفاده نکنند 
و با  برنامه ریزی مناسب استفاده از این وسایل را به ساعت های نخست 

صبح که هوا خنک و پیک مصرف کمتر است، انتقال دهند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
در پاسخ این سؤال که مشترکان خانگی چه مقدار مصرف دارند، اظهار 
داشــت: حدود 7 درصد از مشترکان خانگی استان همدان بیش از ۳00 
کیلو وات ســاعت در ماه مصرف می کنند که اگر این مشترکان مصرف 
بــرق خود را به کمتر از ۳00 کیلو وات ســاعت در هر ماه کاهش دهند 
که آن هم با رعایت الگوی مصرف برق محقق می شــود  از روش های 
تشــویقی پیش بینی شــده در قالب تخفیف  هزینه هــای مصرف برق 

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

به کسی که دوستمان نمی دارد
 نمی توان دل بست

مهدی ناصرنژاد  »

 تیم فوتبال پرســپولیس با این کــه به اعتبار نام پایتخت ایران در 
رقابت های داخلی و خارجی شــرکت دارد ولیکن به لحاظ قدمت و 
افتخارات بسیار ملی، به تیم محبوب میلیون ها ایرانی دوستدار فوتبال 
تبدیل شــده است و اسباب دلخوشی و دل مشغولی بخشی از جامعه 

ورزشی کشورمان را فراهم می سازد.
بدیهی اســت در دنیای هنر و ورزش و حتی سیاســت هر آن کس 
که بیشترین افتخارات را برای مردم خود سبب شود، بیشترین سهم 
را هم از عالقه و محبوبیت در قلب دوســتداران به خود اختصاص 
می دهد و قهرمان های ملی ســتاره هایی هســتند که برای همیشه در 
کهکشان تاریخ یک کشور و یک ملت خواهند درخشید و خاموشی 

و پایان ندارند. 
یک مربی حرفه ای و بین المللی به نام »برانکو ایوانکوویچ« در حدود 
4 ســال اخیر و ســه دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر و دو دوره 
مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا رهبری تیم پرسپولیس را به عهده 
داشــت و به جای خود زحمات زیادی هم برای موفقیت تیم تحت 
رهبــری خود متحمل شــد و البته که در این مدت بــه دلیل نتایج 
درخشان و کسب سه دوره قهرمانی و نایب قهرمانی پیاپی برای تیم 
محبوب ایرانیان، دل بســیاری از فوتبالی ها را شاد کرد و باید به او 
گفت دســت مریزاد و ایوا... و البته که دوستداران پرسپولیس الحق 

قدردان او هم بودند و همچنان هم نیز هستند. 
عامل مهمی نیز که در ســه ســال اخیر موجب موفقیت پرسپولیس 
در مســابقات داخلی و باشــگاه های آسیایی شــد، همانا آرامش و 
حاشیه های قابل کنترلی بود که کمک می کرد تا پرسپولیس با اعتماد 
به نفس کامــل راه های موفقیت و قهرمانی را طــی کند، کما اینکه 
هواداران و عالقه مندان خوشــبین پرســپولیس انتظار داشتند برانکو 
برای فصل آینده مســابقات لیگ برتــر و همچنین رقابت های جام 
آســیایی نیز راه خود را ادامه دهــد و در کنار این تیم بماند غافل از 
اینکه گویا وسوســه های موذیانه ای از هفته هــا و بلکه  ماه های قبل 
بــه جان مربی خارجی و کروات پرســپولیس افتاده و گویا به بهانه 
درآمدی بیشــتر و امتیازهایی بهتر وادار شــده است تا دور از چشم 
مسئوالن پرسپولیسی و هواداران ایرانی به قول معروف زیرآبی برود 
و مذاکرات پنهانی و دور از عرف جوانمردانه با صاحبان باشگاه های 
خارجی داشــته باشــد که در رأس آن بدترین تیم ممکن از نظر ما 

ایرانی ها یعنی باشگاه االهلی عربستان می باشد. 
ــا  ــی و بدی ه ــا و خوب ــام زشــت و زیبایی ه ــا تم ــر حــال ب ــه  ه ب
یــک ورزشــکار حرفــه ای و یــک مربــی بین المللــی در نهایــت چنــد 
ســالی بــا یــک تیــم قــرارداد می بنــدد و دیــر یــا زود بــه ســمت و 
ســوی تیــم و قــراردادی دیگــر بــا تیــم مــورد نظــر خــود مــی رود اما 
شــکل و انگیــزه ایــن جدایی هــا مهــم و قابــل تأمــل اســت و اینکــه 
یکبــاره و بــه طــور ناگهانــی زیــر پــای یــک تیــم در اوج موفقیــت 
و مردمــی را در اوج امیــدواری خالــی کــرده و بــه حــال خــود رهــا 
ــا  ــاد حرفه ای گــری داشــته باشــد ام ــدان اگــر چــه ابع ســازیم، چن

ــه اســت. فاقــد جنبه هــای انســانی و عــرف جوانمردان
ــن  ــود هرگــز در چنی ــی ب کمــا اینکــه اگــر یــک هموطــن و ایران
شــرایطی بــه تیــم مــورد عالقــه خــود و دوســتداران آن تیــم پشــت 
نمی کــرد و دلســردی و یــأس بــرای دوســتداران و هــواداران 
ــاد  ــن اعتق ــر ای ــه بســیاری از ناظــران ب خــود روا نمی داشــت. البت
هســتند برانکــو بعــد از انتخــاب یــک مربــی بلژیکــی بــرای تیــم 
ملــی کشــورمان و ناامیــد شــدن خــود از انتخــاب بــرای تیــم ملــی 
و جانشــینی »کــی روش« بــه عنــوان اصلی تریــن رقیــب و چالــش، 
ــود را  ــی خ ــأ عاطف ــت خ ــرد و خواس ــوک ک ــف ک ــاز مخال س

اینچنیــن جبــران نمایــد.

۲6 تیر جام جهانی ۲0۲۲ قرعه کشی می شود 

 رقابت های جام جهانی ۲0۲۲ و جام ملت های آسیا ۲0۲۳ روز ۲6 
تیرماه قرعه کشی می شود.

A مسابقات فوتبال  F C بر اســاس اعالم کنفدراسیون فوتبال آســیا
جام جهانــی ۲0۲۲ قطــر و جام ملت های ۲0۲۳ آســیا ســئول روز 
چهارشنبه ۲6 تیرماه سال جاری در کواالالمپور پایتخت مالزی برگزار 

خواهد شد.
40 کشور آسیایی در این رقابت ها شرکت دارند که در 8 گروه 5 تیمی 

تقسیم خواهند شد.
سیدبندی رقابت ها بر اســاس تازه ترین رنکینگ اعالم شده از سوی 
فیفا خواهد بود تیم های ایران، عربســتان، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، 
امارات متحده عربی، ازبکستان و احتماالً چین در سید یک قرار دارند.

رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲0۲۲ قطر و آســیایی ۲0۲۳ سئول از 
اواخر پاییز آغاز می شود.

جشنواره مینی والیبال در تویسرکان
 جشنواره مینی والیبال با برتری تیم تویسرکان به پایان رسید.

جشنواره مینی والیبال در تویسرکان با شرکت 10 تیم از شهرستانهای 
اســتان همدان برگزار شد. این مسابقات در سالن ورزشی الغدیر و با 
حضور تیم هایی از همدان،  مالیر ، تویســرکان ، تیم اسدآباد،  بهار، 
رزن، نهاوند برگزار شد. طبق قرعی کشی بازی های مقدماتی در دو 

گروه  انجام شد واز هر گروه ۲تیم صعود کردند.
بازی رده بندی برای کســب مقام ســوم بین ۲تیم مالیر الف ومالیر 
ب انجام شد. مالیر الف موفق شد با نتیجه ۲بر1 و مجموع امتیاز 4۳ 

بر۳0 مالیر ب را شکست دهد و به مقام سوم دست پیدا کند.
بازی فینال بین دوتیم تویســرکان الف وهمدان الف انجام شد. ست 
اول 15بر1۳ به نفع تویســرکان الف ،ست دوم 15بر8 به نفع همدان 
الف و ســت ســوم با نتیجه 15 بر1۲ به نفع تویسرکان الف به پایان 
رسید. در مجموع تویسرکان الف با نتیجه ۲بر1 و مجموع امتیاز ۳8 بر 

۳0به برتری رسید و مقام اول را به خود اختصاص داد.
در مجموع بازی ها تویسرکان الف با مربیگری فرزانه ترکاشوند مقام 
اول،همدان الف با مربیگری مریم بشــیری مقام دوم و مالیر الف با 

مربیگری خانم ملکی مقام سوم را کسب کردند.

برنامه هفته چهارم لیگ ملت های والیبال

 هفتــه چهارم از رقابت های لیگ ملت هــای والیبال جهان از روز 
جمعه ۳1 خرداد ماه در ســالن حســین رضا زاده شهر اردبیل آغاز 
می شود.در این هفته تیم های فرانسه، استرالیا و پرتقال به میزبانی ایران 
در اردبیــل با هم مصــاف خواهند کرد و مســابقات ۳ روز به طول 

خواهد انجامید.
برنامه کل اين رقابت ها 
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سمن های جوانان سراسر کشور در همدان 

کارگاه  دوره  نخســتین   
توانمند ســازی ســمن های 
به  کشــور  سراســر  جوانان 
میزبانــی همــدان  با حضور 
و  هــا  ســمن  نماینــدگان 
برنا  خبرگــزاری  نمایندگان 

سراسر کشور آغاز شد.
به گــزارش روابــط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان ، مراســم افتتاحیــه 
نخســتین دوره کارگاه دوره 

توانمند ســازی سمن های جوانان سراســر کشور به میزبانی همدان 
با حضور نمایندگان ســمن های و نمایندگان خبرگزاری برنا سراسر 
کشــور ،جهانشیر مدیر کل ورزش و جوانان همدان ،سالک مدیر کل 
امور مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش ،روزبه معاونت جوانان 
آغاز شــد.در این مراسم محسن جهانشــیر ضمن ابراز خرسندی از 
برپایی این دوره از توانمند ســازی سمن های جوانان گفت :نگاه و 
برنامه های این دوره جوان محوری است ، امیدواریم با تفکر بتوانیم 
قــدم های خوبی با توجه به فرامین مقــام معظم رهبری در گام دوم 

انقالب ،اقدامات هوشمندانه ای برای جوانان برداریم.
جهانشیر در خصوص خالهای موجود در فضای مجازی که همیشه 
دامنگیر بوده اســت افزود :این دوره مــی تواند خالهای موجود در 
فضــای مجازی را پوشــش دهد و بــا یادگیری و کار ســمن ها و 
نمایندگان خبرگزاری برنا سراسر کشور رویکرد نو و جدید در فضای 
مجازی ایجاد شود . وی خاطر نشان کرد :همدان با توجه به پتانسیل 
خوبــی که در خصوص حوزه جوانان و ســمن ها دارد می تواند به 
عنوان دبیرخانه دائمی سواد رسانه ای و فضای مجازی شود . مدیرکل 
ورزش جوانان همدان در پایان گفت :جوانان پویا و فعالی که در حال 
حاضر این مراسم را برپا می کنند همین ها مدیران موفق ما در آینده 

خواهند بود و ما باید با تمام توان از آنها حمایت نماییم .
مدیر عامل خبرگزاری برنا در این مراســم ضمن خیر مقدم به تمامی 
نمایندگان خبرگزاری های برنا و سمن های سراسر کشور گفت :در 
دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به جوانان شــده است و همکاری با 
فعاالن فرهنگی و جوانان احزاب در دستور کار است .وی گفت نگاه 
سلطانی فر به حوزه جوانان نگاه ویژه ای است طوری که قلب تپنده 

خبرگزاری برنا را در وهله اول جوانان می دانند.
مبیــن مدیر خبرگزاری برنــا از واگذاری بخش مهمــی از تولید و 
انتشــارمحتوای این خبرگزاری به جوانان خبر داد و گفت :در مجمع 
ملی جوانان که به میزبانی کرمان برگزار شــد قرار شــد یک پیج در 
اختیار ســمن ها قرار بگیرد و با آموزش های الزم ســمن ها بتوانیم 
رهبری و مدیریت پیج را بر عهده بگیرند و خوشبختانه امروز با همت 
معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نخستین کارگاه دوره 
توانمند سازی سمن های جوانان سراسر کشور ،کار آفرینی رسانه و 
فضای مجازی با مدرســی بهترین های کشور به میزبانی همدان برپا 
شــد و از فردا پنل خبرگزاری برنا در اختیار جوانان قرار می گیرد تا 
به تولید محتوا بپردازند و این نوید بخش فعالیت خوبی برای جوانان 

کشور خواهد بود.
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پیشخوان
نفرات برتر پنج وزن نخست مسابقات اوپن 

نونهاالن مشخص شدند
 مسابقات اوپن نونهاالن ونوجوانان استان در شهرستان مالیر با بیش 

از 400 کشتی گیر در حال برگزاری است .
در روز نخســت مسابقات اوپن نونهاالن استان که به میزبانی شهرستان 

مالیر برگزار می شود .
در 5 وزن نخســت مســابقات 95 کشــتی گیــر بــه مصــاف یکدیگــر 

رفتنــد.

 35کیلوگرم
1-حســین فرجی )همدان( ۲-امیر محمد ترکمان )همدان( ۳-حسام 

عسگری )تویسرکان(یاسین کمیش علیدادی
 38 کیلوگرم

1-محمد حســام حاصلی )همدان(۲-امیر محمد گرجی )همدان(۳- 
ابوالفضل سوری )تویسرکان(

 41 کیلوگرم
1-امیر حسین هاشمی )نهاوند(۲-امیر رضا سبزیانی )مالیر(۳-امیرعلی 

شعبانی )همدان(رضا خزایی )نهاوند(

 44کیلوگرم
1-آرین رضایی )مالیر(۲-حســین قاســمی )بهار(۳- رضا مشهوری 

)نهاوند(محمد مهدی بابایی)همدان(
48 کیلوگرم

امیر حسین فنحی )همدان(۲-محمد حســام نرگسی )همدان(۳-نیما 
زندی )مالیر( سجاد اصغری )فامنین (

52 کیلوگرم
یونس شــفیعی )نهاوند(امیر عرفان جهانی )همدان(فرشــید مرســلی 

)اسدآباد( محمد علی معبودی )همدان(

گل محمدی؛ جدی ترین 
گزینه جانشینی برانکو

 سرمربی تیم فوتبال پدیده جدی ترین 
گزینه جانشینی برانکو به شمار می رود.

باشگاه پرســپولیس بعد از رفتن برانکو 
ایوانکوویــچ بــه االهلی عربســتان به 
دنبال پیدا کردن جانشــین او است. اگر 
چه مســئوالن این باشگاه اعالم می کنند 
همچنــان به دنبــال بازگرداندن برانکو 
هستند اما باید پذیرفت که این مربی تیم 

آینده اش را انتخاب کرده است.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس به دنبال این 
موضوع به فکر انتخاب جانشین برانکو 
افتاده اند و در این بین یحیی گل محمدی 
سرمربی پدیده مشهد جدی ترین گزینه 
ســرمربیگری پرســپولیس محســوب 
پیــش  می شــود.گل محمدی چنــدی 

قراردادش را با پدیده تمدید کرد .

بازگشت بانوی المپیکی 
تیراندازی همدان به 

اردوی تیم ملی
 بانــوی پرافتخار تیراندازی اســتان 
همدان که ســابقه حضور در بازی های 
المپیک و مســابقات جهانی را دارد، بار 

دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شد.
رئیس هیأت تیراندازی اســتان با اعالم 
این خبر به ایرنا گفت: مه لقا جام بزرگ 
که مدتی به دلیل مصدومیت از اردوهای 
تیم ملی دور بود، با ســپری کردن دوره 

درمانی خود به اردوها بازگشت.
ناصر محمــودی اضافه کــرد: مرحله 
جدید اردوهای تمرینی تیم ملی تفنگ 
بــه منظور حضور موفق در رقابت های 
بین المللی پیش رو از یکم تیرماه امسال 
آغاز و تا ۲1 همان مــاه ادامه دارد. 10 
تیرانداز در این مرحله از اردوی تیم ملی 
حضور دارند.وی یادآور شد: جام بزرگ 
برای کسب سهمیه المپیک ۲0۲0 توکیو 
تالش می کند و با سابقه ترین تیرانداز 

استان همدان محسوب می شود.

زمان ورود برانکو 
به عربستان اعالم شد

 ســرمربی کروات و جدید باشگاه 
االهلی تا اواخر هفته آینده وارد شــهر 
جده می شود تا ســکان هدایت تیم را 

در دست بگیرد.
در روزهایی که گمانه زنی ها و شایعات 
در قبال همکاری برانکو ایوانکوویچ با 
پرســپولیس به ســوژه اول رسانه های 
ایران تبدیل شــده بود، ســران باشگاه 
االهلی عربســتان با مربی موفق کروات 
برای امضای قراردادی دو ساله به توافق 
رسیدند تا پروفسور بعد از چهار فصل 

از جمع سرخپوشان جدا شود.
در تازه ترین اخبار منتشــر شده از این 
اتفاق بزرگ در عربســتان رســانه های 
منتسب به االهلی از زمان ورود برانکو و 
دستیارانش به شهر جده رونمایی کردند. 
به نوشته این رسانه ها سرمربی کروات 
و سه نفر از دســتیاران مد نظرش برای 
همکاری روی نیمکــت االهلی اواخر 
هفته آینده وارد شــهر جده می شوند تا 
کار خود را به صورت رسمی آغاز کنند.

استخر سرپوشیده 
بانوان همدان 

امروزافتتاح می شود
 اســتخر سرپوشــیده بانوان امروز 
چهارشــنبه با حضور مسئولین به بهره 

برداری خواهد رسید.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
ورزش و جوانان استان همدان، استخر 
سرپوشیده بانوان همدان امروز با حضور 
حضورخانم نظری مشــاور وزیر کشور 
؛ شاهرخی اســتاندار همدان ،تندگویان 
و  ورزش  وزارت  جوانــان  معاونــت 
جوانان ، جهانشــیر مدیرکل ورزش و 
جوانان اســتان، و جمعی از مســئوالن 
اســتانی مورد بهره برداری قرارخواهد 

گرفت.
شایان ذکر اســت کلنگ پروژه استخر 
بانوان از سال 1۳86 به مساحت 1179 
متر مربع زده شــده است و فردا به بهره 
برداری خواهد رسید مشخصات استخر 
شــنا به ابعاد کاســه ۲5*5/1۳ شامل 
دوش   ، بهداشــتی  رختکن،ســرویس 
،سونای خشک و بخار ،جکوزی، استخر 
کودک ، بوفه و اتاق مدیریت می باشد.

 قایقران همدانی در مسابقات انتخابی تیم 
ملی آب های آرام کشور کارنامه درخشانی را 
به ثبت رساند و موفق به کسب سهمیه حضور 

در اردوی تیم ملی شد.
آرزو حکیمی با ســابقه ترین و پرافتخارترین 
قایقران تاریخ ورزش همدان که برای حضور 
در المپیــک ۲0۲0 توکیو آماده می شــود، در 
نخستین گام توانست نتیجه رضایت بخشی را 
در مسابقات انتخابی تیم ملی به ارمغان آورد.

تســت انتخابی تیم ملی آب های آرام بانوان 
برای حضــور موفق در مســابقات قهرمانی 
جهان و کسب سهمیه المپیک توکیو ۲0۲0 در 

دریاچه ورزشگاه آزادی برگزار شد.

در ایــن رقابت هــا و در کایــاک ۲00 متــر 
بزرگســاالن آرزو حکیمــی از همدان، هدیه 
کاظمی از هرمزگان و الناز شفعیان از گیالن به 

ترتیب اول تا سوم شدند.
حکیمی در ماده کایــاک 500 متر نیز پس از 
هدیه کاظمی قایقران هرمزگانی توانســت بر 

سکوی دوم قرار بگیرد.
این رقابت ها در رده سنی بزرگساالن، زیر ۲۳ 
ســال و جوانان و در دو بخش کایاک و کانو 

و در دو ماده 500 متر و ۲00 متر انجام شد.
این قایقران همدانی با تاکید بر اینکه هدفش 
حضور دوباره در بازی های المپیک اســت، 
گفت: رقابت های آسیایی را در پیش داریم که 

با توجه به انتخابی المپیک، از اهمیت فراوانی 
برخوردار است.

آرزو حکیمی افزود: کار ســختی برای کسب 
سهمیه در پیش داریم و باید با تمرین و تالش 
بیشتر بتوانیم سطح آمادگی خود را ارتقا دهیم.

وی بیان کرد: تا آغاز مسابقات قهرمانی آسیا 
چند ماه فرصت داریم و با حمایت های خوبی 
که فدراســیون قایقرانی از ملی پوشان دارد، 
امیدواریم با آمادگی بســیار مطلوب در این 

رقابت ها برای کسب سهمیه حضور یابیم.
آرزو حکیمی پرافتخارترین قایقران همدانی به 
شمار می رود وسابقه حضور در المپیک ۲01۲ 

لندن را دارد.

کارنامه درخشان بانوی همدانی 
در انتخابی تیم ملی قایقرانی

 برای حضور پاس در لیگ دســته اول 
کشــور تالش می کنیم و اگــر تا 15 روز 
آینده شرایط مهیا نشد، تیم را برای لیگ ۲ 

خواهیم بست.
رئیــس هیأت فوتبــال همــدان در جمع 
اعضای کانون هواداران باشگاه پاس اظهار 
داشــت: در حال رایزنی بــا چند مجموعه 
بزرگ اقتصادی کشــور هستیم که اصالت 
همدانی دارند و اگر حمایت الزم صورت 

بگیرد، حضور در لیگ یک هموار است.
وی اضافــه کرد: برای حضور در لیگ یک 
اعم از خرید امتیــاز و هزینه برای تیم 70 
میلیارد ریال بودجه نیاز است که امیدواریم 

با حمایت اسپانسرها تحقق یابد.
عبــاس صوفی با اشــاره به نشســت های 
صورت گرفته با چنــد مجموعه اقتصادی 
کشــور گفــت: صحبت هــای خوبــی با 
مدیرعامل شرکت ایرانسل پیرامون حمایت 
از تیــم پــاس و ورود این تیم به ســامانه 
هواداری داشــته ام ضمن آنکه هفته آینده 
با ۲ مدیر مهم اقتصادی کشــور که اصالت 
همدانی دارند و از دوســتانم محســوب 

مذاکره حضــوری خواهم  نیز  می شــوند 
داشت که امیدوارم نتیجه بخش باشد.

وی بیان کرد: به هر حال شــکل و جایگاه 
لیگ یک بســیار متفاوت بــا لیگ ۲ بوده 
و ســعی ما نیز حضور در ایــن عرصه از 

مسابقات است.
رئیس هیــأت فوتبال همدان بــا تاکید بر 
ادامه همکاری با احمد جمشیدیان سرمربی 
فصــل قبل این تیم گفت: جمشــیدیان در 
با  فصل گذشــته تیمی قدرتمنــد، منظم، 
اخالق و نیز با سطح فنی باال تشکیل داد و 
عملکرد او و شاگردانش نیز مورد رضایت 
همــگان بود بنابراین دلیلــی ندارد که وی 
دیگر در تیم نباشد.جمشــیدیان امسال نیز 
در ســطح لیگ یک یا ۲ مورد حمایت ما 
اســت و به توانایی این مربی بومی همدان 

اعتقاد داریم.
وی یادآور شد: فصل قبل تیمی پاک، بدون 
حاشیه و منضبط با سطح فنی باال را شاهد 
بودیــم و اگر از جذابیت هــای حضور در 
لیگ برتر فاکتور بگیریم، نخســتین سالی 
بود که از بازی های پاس در لیگ یک و دو 

کشور لذت بودم.
صوفــی با قدردانــی از حمایت همه جانبه 
سیدســعید شاهرخی اســتاندار فعلی و نیز 
قبلی همدان  استاندار  نیکبخت  محمدناصر 
از تیم پاس گفت: با وجود محدودیت بهره 
منــدی از منابع دولتی، اســتانداری همدان 
بازهــم به تیم پاس کمک های شــایانی در 
فصل قبل داشــت.وی خاطرنشان کرد: البته 
حمایت های همــه جانبه حمیدرضا حاجی 
بابایــی نماینده مردم همــدان و فامنین در 
مجلس شورای اسالمی و محسن جهانشیر 
مدیــرکل ورزش و جوانان همدان نیز قابل 

تقدیر است.
رئیــس هیأت فوتبال همدان بیان کرد: برای 
پاس هیچ گاه کوتاهی نکرده و نمی کنیم چرا 
که پاس برند همدان و فوتبال این استان نیز 

دارای جایگاه ویژه نزد فدراسیون است.
در این نشســت علــی صمــدی، بهروز 
کریمی و مهدی جعفری از اعضای کانون 
هواداران باشگاه پاس پیرامون لزوم اطالع 
رســانی الزم از آخرین وضعیت این تیم به 

فوتبالدوستان همدانی تاکید کردند.

رئیس هیأت فوتبال همدان:

برای لیگ يكی شدن پاس تالش می کنیم

 یک گروه از دوچرخه سواران همدانی در 
اقدامی نمادین و با پیام مهر و دوستی تا شهر 

وان ترکیه رکاب زدند.
تیم دوچرخه سواران الوند همدان در راستای 
ارتقا ورزش بویژه دوچرخه ســواری در میان 
جامعه و با پیام مهر و دوســتی »همســایگان 
خویش را دوست بداریم« از هگمتانه پایتخت 
تاریــخ و تمدن ایران زمین عازم شــهر وان 

کشور ترکیه شدند.
در این سفر ســایکل توریستی دستاوردهای 
نیکی به یادگار ماند که مهمترین آن حســن 
و  دوچرخه ســواری  و  ورزش  و  نشــاط 

طرفداری از محیط زیست و هوای پاک بود.
به دنبال ورود دوچرخه ســواران همدانی به 
کشــور ترکیه و شــهر وان پلیس ترکیه تیم 
دوچرخه سواری الوند همدان را تا هتل هالدی 

شهر وان اسکورت کرد.
در هتل  هالدی مصطفی ایلماز شــهردار شهر 

وان و مدیریــت گردشــگری حمایت همه 
جانبه ای از تیم دوچرخه سواران الوند همدان 
داشتند. دوچرخه ســواران در سطح شهر وان 
با شعار همسایگان خویش را دوست بداریم 
اقدام به رکاب زدن کردند که با استقبال مردم 

شهر وان همراه شد.
دوچرخه سواران همدانی رکاب زنی خود را 

از ارومیه آغاز کردند و شهرهای ارومیه،خوی، 
مرز رازی را به طرف شهر وان رکاب زدند.

اسامی دوچرخه سواران همدانی
محمــد حســینی فرد، بهزاد محمــدی، امین  
امیدی، حبیــب رباطی،  تاج بخش، محمــد 
حسین دلیران، مجید خدابنده لویی و مصطفی 

کامران وفایی.

دوچرخه سواران همدانی تا ترکیه رکاب زدند 
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موبایل های آینده در برابر جیب برها از 
خود محافظت می کنند

 یک شــرکت ســوئدی حق امتیاز اختراع فناوری را ثبت کرده که 
به موبایل ها کمک می کند با ردیابی ســارقان از خود محافظت کنند.

به گزارش مهر ، شــرکت اریکسون حق امتیاز اختراع فناوری را ثبت 
کرده که بــه موبایل های آینده کمک می کنــد در برابر جیب برها از 
خود محافظت کنند.طبق اطالعات موجــود، با نصب چنین فناوری 
در دســتگاه های موبایل اگر فردی غیر از مالک سعی کند دستگاه را 

بردارد، با ردیابی ضربان قلب شناسایی می شود.
همچنین در صــورت ردیابی کاربر غیر مجــاز، موبایل در حالت 
l قرار می گیرد و لغزنده می شــود. در نتیجه سارق به  o - f r i c t i o n

سختی می تواند آن را بردارد.

۵G سال آینده به بازار می آید آیفون 
 یکی از تحلیلگران مشهور حوزه فناوری پیش بینی می کند اپل در 
5Gرا به بازار عرضه می کند. همچنین  ۲0۲0 میالدی نخستین آیفون 

او تخمین می زند در ۲0۲0 اپل از ۳ آیفون رونمایی خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، »مینگ چی کو« تحلیلگر حوزه فناوری و یکی از 
منابع افشای ویژگی های مختلف دستگاه های اپل، قباًل پیش بینی کرده 

بود این شرکت طی سال ۳ نوع آیفون مختلف را عرضه می کند.
5G در ۲0۲0 به بازار عرضه  او اکنون پیش بینی می کند نخستین آیفون 
5G اپل،  می شود. این در حالی است که تامین کننده اصلی مودم های 

دیگر این نوع تجهیزات را تولید نمی کند.
البته پیش از این شایعات زیادی درباره احتمال عرضه آیفون ۵G در 

۲0۲0 وجود داشت.

تولید دارو با بافرهای بومی ممکن شد
 آزمون انحالل یا رهایش یکی از مراحل ارزیابی کارآمدی داروی 
تولیدی اســت و با انحالل گر یا بافرها انجام می شــود. این محصول 

دانش بنیان توسط یکی از شرکت های فناور دارویی تولید شد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، هر فرآورده 
F اســناد  D A دارویی که تولید می شــود باید مطابق قواعد و قوانین 

کارآمدی داشته باشد. 
بــرای اثبــات کارآمــدی محصــول، آزمــون هــای مختلفــی صــورت 
ــه  ــت ک ــش اس ــا رهای ــالل ی ــا، انح ــی از آن ه ــه یک ــرد ک ــی گی م
ــی  ــا انحالل گرهای ــا ی ــد؛ بافره ــن کار می آین ــک ای ــه کم ــا ب بافره
مثــل »بافــر نمکــی فســفات« فرآیندهایــی ماننــد رهایــش یــا انحالل 

ــد. ــن می کن دارو را ممک

مایکروسافت فروش لپ تاپ های هواوی را 
از سر گرفت

 بعد از حذف کوتاه مدت لپ تاپ های تولیدی هواوی از فروشگاه 
آنالین مایکروسافت، این شرکت مجدداً فروش لپ تاپ های یادشده 
را از ســر گرفت.به گزارش مهر ، مایکروسافت ماه گذشته فروش لپ 
تاپ های ساخت هواوی را در فروشگاه اینترنتی خود متوقف کرده بود. 
علت این امر فرمان اجرایی جدید رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با 
این شرکت فناوری چینی اعالم شده بود.در شرایطی که مایکروسافت 
هنوز اعالم نکرده آیا اجازه تداوم دسترســی هواوی به سیســتم عامل 
ویندوز را خواهد داد یا خیر، بازگشت لپ تاپ های هواوی به فروشگاه 
این شــرکت نشانه ای مثبت قلمداد می شود و احتمال تداوم همکاری 

نرم افزاری دو شرکت را هم افزایش داده است.

عادت های بد را با شوک الکتریکی
 ترک کنید!

 دســتبندی با قیمت ۲4۲ دالر در وب سایت آمازون برای فروش 
عرضه شده که با ارسال شوک الکتریکی ۳50 ولتی به فرد به او کمک 

می کند عادت های بد را ترک کند.
به گــزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از دیلی میل، شــرکت آمازون 
دســتبندی به قیمت ۲4۲ دالر برای فــروش عرضه کرده که به کاربر 
خــود کمک می کند با عادت های بد خود مانند پرخوری یا جویدن 
ناخن مقابلــه کند.هربار که کاربر از اهداف خود خطا کند، دســتبند 
P یک شــوک الکتریکی ۳50 ولتی به او می دهد! می توان از  a v l o k
این وسیله برای مقابله با طیفی از عادت های بد مانند سیگار کشیدن، 

خواب آلودگی، وقت گذرانی بیش از حد در اینترنت استفاده کرد.

13 تا ۲0 تیرماه
 هفته »فرهنگ رضوی« در همدان

 معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان همدان اعالم کرد: هفته 
فرهنگ رضوی از 1۳ تا ۲0 تیرماه در همدان برگزار 
خواهد شــد.مجید فروتن از برگزاری هفته فرهنگ 
رضــوی در همدان خبر داد وگفت: برنامه های هفته 
فرهنــگ رضوی همزمان با دهه کرامت از 1۳ تا ۲0 

تیرماه برگزار می شود.
وی ادامــه داد: برگــزاری تئاترخیابانی، نمایشــگاه 
کتاب، نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ رضوی، 
خوشنویسی، نمایش فیلم و نمایش عکس و در کنار 
آن سلسله نشست ها و گردهمایی تخصصی از جمله 

برنامه های بزرگداشت هفته فرهنگ رضوی است.
معــاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان همدان با بیان اینکه امسال 
جشــنواره رضوی در همدان در یک رشــته خاص 
برگزار نمی شــود بیان کرد: با توجه به گســتردگی 
کار و طبــق هماهنگی با بنیاد امــام رضا)ع( مقرر 
شــد برنامه های دهه کرامت در قالب »هفته فرهنگ 

رضوی« برگزار شود.
وی بااشــاره به اینکه روز اول هفته رضوی افتتاحیه 
همراه با برگزاری مراسم دختران آفتاب است افزود: 
نشســت ادبی، نشســت کتابخوانی با موضوع امام 
رضا)ع(، نشســت قصه گویی برای کودکان، نشست 
هیأت هــای مذهبــی و برنامه موسســات قرآنی با 

محوریت امام رضا)ع(  از دیگر برنامه هاست.
فروتن با اشاره به برگزاری همه برنامه ها در محوطه 
مجتمع فرهنگی آوینی افزود: تئاتر و انیمیشــنی در 
این ایام به نمایش گذاشته می شود که با موضوع امام 

رضا)ع( ویژه کودکان و نوجوانان اجرا خواهد شد.

مهلت شرکت در جشنواره 
کتابخوانی رضوی تا 1۵ تیر ماه 

تمدید شد
 مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان از 
تمدید مهلت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی 

تا 15 تیر ماه خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه های 
عمومی اســتان همدان، عاطفه زارعی با بیان اینکه  
مبنای اصلی جشــنواره کتابخوانــی رضوی ترویج 
کتــاب و کتابخوانی مبتنی بر ســیره ائمــه اطهار و 
حضرت امام رضا) ع( اســت اظهــار کرد: به همین 
دلیل اســت که مجموعه کتابخانه هــای عمومی در 
سراسر کشور به اجرای این برنامه به صورت گسترده 

پرداخته است.
وی با تأکیــد بر اینکه این جشــنواره کتابخوانی با 
اســتقبال مطلوب مردم مواجه شــده اســت افزود: 
آخرین فرصتی که برای شــرکت در این جشنواره 
در نظر گرفته شــده بود، ۲8 خــرداد ماه بود که به 
دلیل درخواست مکرر کتابداران، اعضای کتابخانه ها 
و برخی دســتگاه های شــرکت کننده در جشنواره، 
دبیرخانه جشنواره کتابخوانی رضوی مهلت شرکت 

در این جشنواره را تمدید کرد. 
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان همدان 
تأکیــد کــرد:  بخــش الکترونیــک جشــنواره 
کتابخوانــی رضوی تا 15 تیرماه تمدید شــده و 
پس از این تاریخ ســامانه جشــنواره به صورت 

خودکار غیرفعال خواهد شد.
وی با بیان اینکه آخرین فرصت  تحویل آثار مکتوب 
نیز تا 10 تیر ماه اســت گفــت:  از آنجا که فرایند 
تصحیح آثــار روندی خاص داشــته طبیعتا به آثار 
مکتوبــی که پس از 10 تیر ماه به دســت دبیرخانه 

برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان اضافه 
کــرد: فایل هــای الکترونیکی کتاب در دســترس 
همگان به صــورت رایگان قرار دارد و عالقه مندان 
 برای دریافت فایــل کتاب ها می تواننــد به آدرس
w مراجعــه و یــا برای  w w .r a z a v i . i r a n p l . i r
دریافت امانی کتاب های مســابقه بــه کتابخانه های 

عمومی سراسر استان مراجعه کنند.

رئیس کمیته گردشگری مرکز پژوهش و مطالعات 
شورای اسالمی شهر همدان گفت:

همدان بهره مند از ظرفیت های جذب گردشگر 

 همدان از جمله استان هایی است که بهره مند از پتانسیل های جذب 
گردشگر اســت . رئیس کمیته گردشــگری مرکز پژوهش و مطالعات 

شورای اسالمی شهر همدان با عنوان این مطلب گفت : 
امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکي از بزرگترین و پویا  ترین بخش  
هاي درآمد خارجي  کشورها محسوب شده و به سرعت در حال رشد 
است بطوریکه اغلب کشورهاي جهان با بهره  گیري از تجربه  های موفق 
و مدیریت  کشــورهای دیگر سعی می  کنند به جایگاه  مطلوبي در این 

عرصه برسند.
مســعود ملکــی افــزود : در واقــع مــی تــوان گفــت کــه از گردشــگری 
ــه،  ــک منطق ــرای رشــد و شــکوفایی ی ــی ب ــوان عامل ــه عن همــواره ب
کشــور و اســتان یــاد شــده و امــروزه صنعــت گردشــگری در جهــان 
گســترده و دارای اهمیــت بســیاری اســت و مــی  تــوان از ایــن طریــق 
ــر  ــام داد و ب ــادی انج ــوب اقتص ــت مطل ــمت وضعی ــه س ــی ب حرکت

مشــکالت اقتصــادی غلبــه کــرد.
وجود آثار تاریخــی منحصر به فرد، فرهنگ ها و قومیت های مختلف 
و یا آب و هوای مناســب و از سویی زیر ساخت های مناسب در یک 
منطقه و یا یک کشــور و اســتان می تواند زمینه مناســبی برای جذب 
گردشــگر به آن نقطه باشد کما اینکه کشور ایران نیز در بین کشورهای 
دنیا از لحاظ تاریخی، آب و هوایی و گردشگری دارای موقعیت مناسبی 

بوده و هست.
اســتان همدان به عنوان یکی از پنج اســتان گردشــگری کشور ایران 
محسوب می شود که از لحاظ داشتن آثار تاریخی، آب و هوای معتدل 
و کوهســتانی، قومیت های مختلف، صنایع دستی وسوغات و غیره در 

نوع خود بی نظیر است.
وی گفت : همدان پایتخت پادشــاهان ماد بوده و در دوران هخامنشی 
و اشــکانی پایتخت تابستانی آن ها بوده اســت. طبق روایات موجود، 
همدان را دیاکو بنیانگذار پادشــاهی ماد ساخته که شامل قلعه یا دژی 
مستحکم و حیرت آور با دیوارهایی تو در تو بوده است. بازمانده های 
این پایتخت باســتانی هم اکنون با نام تپه هگمتانه شناخته و جزو یکی 

از وسیع ترین تپه های باستانی ایران است.
رئیس کمیته گردشــگری مرکز پژوهش و مطالعات شــورای اسالمی 
شــهر همدان ادامه داد: امروزه همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران مطــرح و دارای جاذبه های گردشــگری باســتانی، تاریخی و 
طبیعی بســیاری نظیر تپه هگمتانه، شیر سنگی، غار علیصدر، گنجنامه، 

آرامگاه های بوعلی سینا، باباطاهر و ... است.
همدان از نظر جغرافیایی جزو اســتان های کوهستانی، مرتفع، سرد و 

بادخیز کشور محسوب می شود.
مســعود ملکی عنوان کرد: با عنایت بــه موقعیت جغرافیایی همدان و 
وجود مراکز اقامتی متعددو فراهم بودن زیرساخت های گردشگری در 
همدان این مهم می تواند یک پیشنهاد مطلوب برای گردشگران باشد.

وی تاکید کــرد:  قرار گرفتن همدان در فاصله کمتر از ۳ ســاعت 
از پایتخــت و ایجاد مســیر ریلی بیــن همدان و تهــران تور های 
همدانگرد ی می توانند نقش بســزایی در توســعه گردشــگری بین 

همدان و تهران داشته باشند. 
 ملکی با بیان اینکه شناسایی بازار های هدف برای هر مقصد گردشگری 
یــک ضرورت برای حرکت و اقدام آگاهانــه در حوزه برنامه ریزی و 
بازاریابی اســت، درخصوص نکات متمایز طرح مذکور تصریح کرد: 
»در این طرح نسبت به طرح های مشابه پیشین، سطح بندی کشور های 
بــازار هدف ایران، رعایت و به ترتیب اولویت در چهار ســطح اقدام 
آنــی، اقدام کوتاه مدت، اقدام میان مدت و اقدام بلند مدت دســته بندی 

شده است.«

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

»هرکه در رغبت، ترس، شهوت، خشم و شادی خوددار باشد خداوند تنش را بر آتش 

حرام می کند«.        
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■ دوبیتي:
گلی کشتم باین الوند دامان                                              آوش از دیده دادم صبح و شامان

برد بادش سر و سامان بسامان چو روج آیو که بویش وا من آیو  

طرح روز

طرح: فریبا عزیزی بدون شرح!

باباطاهر

سینـما

■ قد  س....................  ما همه باهم هستيم - سرخ 
پوست- تگزاس2

.. .................دختر شيطان- تگزاس2 ■ قد  س2
........................................ سرخ پوست ■ فلسطين1 
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد
■ سينما کانون..... تگزاس- سامورايی در برلين

■بهمن مالير.. ...........شبی که ماه کامل شد - ما 
همه باهم هستيم

برليــن -  در  تويسرکان-ســامورايی  آزادي   ■
سامورايی در برلين - ژن خوک-تگزاس2

حسین پارسا »

 علی شریعتی و اندیشه اش، در سال های اخیر 
بیشتر از هر روشنفکر ایرانی دیگری سوژه بحث و 
جدل بوده اســت. موافقانش، او را معلم انقالب و 
شــهید می دانند و مخالفانش التقاطی یا غرب زده. 
چنین برداشت های سیاه و سفید، بیش از هر عامل 
دیگر، ریشه در شخصیت، روح و آثار شریعتی دارد.
 شریعتی آنقدر پرکار و موثر بود که بعد از سال ها 
همچنان بشــود درباره افکار و آثارش حرف زد و 
آن را تحلیل کرد. او از یک طرف جامعه شناســی 
سوسیالیســت بود که هیچ موضوعی از نقدش در 
امان نمی ماند و از طرف دیگر مسلمانی مومن بود 
که تاریخ اسالم را با قرائت خودش تحلیل می کرد 
و با بسیاری از مسلمانان سنتی درگیر بود و همزمان 
آدمی تنها، عارف مســلک، غمگین و عمیقا عجیب 

بود. 
اما علی شریعتی شخصیت دیگری هم دارد که کمتر 
به آن پرداخته شــده اســت: »علی شریعتی، همسر 
پوران شــریعت رضوی و پدر مونا، سارا، سوسن 

و احسان.«
 زن؛ نه سنتی، نه غرب زده

شــریعتی نگاه خاصی به مفهوم خانواده داشت. از 
نظر او رکن خانواده »زن« اســت. اما زنی که او می 
گوید نه ســنتی است و نه مدرن. زنی آزاده که پابه 
پای مرد در اجتماع حضور دارد، تاثیرگذار است و 
از جنس مخالف هیچ کم ندارد. شریعتی نه باورهای 
سنتی را قبول داشت و نه فرهنگی که در برابر غرب 
وا می دهد و فاقد قدرت مســتقل اندیشه نسبت به 
جهان بینی و ارزش های مدرن است. او یک الگوی 
ســوم خارج از این دو قطب اجتماعی که امروز در 
جامعه ما وجود دارد را جستجو می کرد. زنی کامل 
که در اوج کمال خود حضرت فاطمه )س( اســت. 

شــریعتی در کتاب معروف »فاطمه، فاطمه است« 
ســعی می کند  تعریفش اززن کامل را تشریح کند، 
اگرچه بســیاری از اندیشمندان بعد از او این کتاب 
را بیش از آنکه ارائه ای علمی بدانند، متنی عارفانه 
می دانند که در »کویریات شریعتی« جای می گیرد.

 شريعتِی همسر، شريعتِی پدر
علی شریعتی سال 1۳۳7 با پوران شریعت رضوی 
ازدواج کرد. پوران، خواهر کوچکتر مهدی شریعت 
رضوی یکی از سه دانشجویی بود که سال 1۳۳۲ در 

دانشگاه تهران به شهادت رسیده بودند. 
زندگی شــخصی شــریعتی اما برخــالف زندگی 
اجتماعی اش که موفقیت آمیز بود، در سختی سپری 
شد. پوران شریعت رضوی از زمان درگذشت علی 
تــا پایان عمرش )1۳97( چنــدان مایل به صحبت 
از زندگی با شــریعتی و خلــق و خویش نبود. اما 
در چند مصاحبه ای که در این ســال ها انجام داد، 
شخصیتی خاص از شریعتی به تصویر کشید. حرف 
های پوران شریعت رضوی از آن جهت مهم است 
که بدانیم شــخصیتی که »فاطمه، فاطمه اســت« را 
می نویســد و از زن کامل سخن می گوید و مدافع 
حضور زن مســلمان در جامعه است، در خانه خود 

چه رفتاری با همسر و فرزندانش دارد.
 درگیر کارهای خودش بود

علی شــریعتی و خانواده اش ســه ســال بعد از 
ازدواجشــان به فرانسه رفتند. روزهایی که علی در 
دانشگاه درس تاریخ می خواند و پوران در تنهایی و 
وضع مالی نه چندان خوب احسان را بزرگ می کرد. 
»شب ها آغاز به نوشتن می کرد. فرض کنید ساعت 
یک نیمه شب است که من تازه می خواستم بخوابم، 
آغاز می کرد به نوشتن...روی تشکش می نشست و 
وسایلش را دورش پهن می کرد و تا ساعت هشت 
یا نه صبح می نوشت. همان جا هم خوابش می برد. 

مثل شخصی که بی هوش شود.« 
پوران اما وقتــی از فرزندانش صحبت می کرد از 
علی گالیه داشــت: »بعضی اوقات واقعا رنجیده 
خاطر می شدم. مثال بچه در عالم تب می سوخت. 
صبح نزد پزشک بردم و او را در بیمارستان بستری 
کردیم. علی در اثر جلســات سیاسی آن قدر دیر 
می آمد منزل که اصال متوجه نمی شــد فرزندمان 
خانه هســت یا نه در حالی کــه همه مان در یک 

اتاق بودیم.«
آنطور که پوران شــریعت رضوی تصویر می کند  
شــریعتی فردی اســت که آن قــدر درگیر کار و 
درونیات خود و نوشــتن اســت که حواسی پرت 
از زندگی شخصی دارد و جز نوشتن و خواندن و 
تحقیق )حداقل در فرانسه( کار دیگری انجام نمی 
دهد. »می گفت به اینجا آمده ام که درس بخوانم. 
من نیامده ام وقتــم را صرف کار کردن کنم...نمی 
توانم بگویم به من یا بچــه ها بی عالقه بود ولی 
درگیر کارهای خودش بود. علی شریعتی اسطوره 
نبود، یک انسان معمولی بود و من نمی خواهم از 

او اسطوره ســازی کنم که به عنوان شوهر نمونه 
برای خانم ها الگو شود.«

 کدام شريعتی؟
شــخصیت خانوادگی شــریعتی هم درست مثل 
شــخصیت اجتماعی اش پر از اجتمــاع نقیضین 
بود. روشــن فکری کراواتی کــه روزی دو پاکت 
سیگار می کشد و بســیاری از نوشته هایش برای 
سخنرانی را پشت قوطی آن می نویسد، مسلمانی 
مومن که شــالوده اصلی تفکرش بر پایه اســالم 
است و با اسالم سنتی درگیر است، مردی که زنان 
را بــه حضور فعال در جامعه دعــوت می کند و 
»فاطمه، فاطمه اســت« را می نویســد و پدری که 
آنقدر غرق در دنیایش اســت که همسرش را می 
آزارد. همه این ها بخشــی از شــخصیت شریعتی 
هســتند. برای شناحت این شخصیت باید یک بار 
دیگر آن را خواند و منتقدانه تحلیل کرد، هم دکتر 
علی شریعتی را و هم علی، همسر پوران. این نگاه 
نقادانه بزرگترین درســی اســت که خود شریعتی 

سال ها برای ترویج آن تالش کرد.

علی شریعتی در خانواده اش چطور فردی بود؟

از دکترعلی شریعتی 
تا علی، همسر پوران

 معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری گفت: 

»ظرفیت های الزم برای افزایش همکاری ها در حوزه 
گردشگری، مرمت آثار تاریخی و صنایع دستی بین 

ایران و قفقاز شمالی وجود دارد.« علی اصغر مونسان 
در دیدار با ســرگئی چباتاریف، وزیــر امور قفقاز 

شــمالی در کابینه روسیه گفت: »ما تجربیات خوبی 
در حوزه مرمت و باستان شناســی داریم و آمادگی 
داریــم این تجربیــات را به اشــتراک بگذاریم.« او 
ادامه داد: »برگزاری موزه های مشــترک نیز از دیگر 
مواردی اســت که ایران و قفقاز شــمالی می توانند 
در دســتور کار قرار دهند.« وی همچنین به وجود 
اقامتگاه های بوم گردی و زیرساخت های گردشگری 
در کشــور اشــاره کرد و افزود: »باتوجه به حسن 
همجواری ایران و قفقاز شمالی، افزایش همکاری ها 
در حــوزه گردشــگری فرهنگــی و طبیعت گردی 
می تواند در دســتور کار قرار گیــرد.« در این دیدار 
سرگئی چباتاریف، وزیر امور قفقاز شمالی در کابینه 
روسیه نیز گفت: »فدراســیون روسیه آماده افزایش 
همکاری ها بــا ایران در همه بخش هاســت، ایران 
دارای آثار و بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری 
متعددی اســت که می تواند برای هر گردشــگری 
جذاب باشد.« او ادامه داد: »قرابت و نزدیکی تاریخی 
و فرهنگی ایران و قفقاز شمالی، زمینه الزم را برای 
می آورد.«  فراهم  مشــترک  نمایشگاه های  برگزاری 
وزیر امور قفقاز شمالی در کابینه روسیه اظهار کرد: 
»تعداد گردشــگران قفقاز شــمالی در سال ۲018، 
یک ونیم میلیون نفر بوده اســت و ما تالش می کنیم 
این تعداد را به ۳ برابــر افزایش دهیم.« چباتاریف 
افزود: »ایجاد مســیر حمل و نقل و تسهیل رفت و 
آمد برای گردشــگران ایران و قفقاز شمالی یکی از 
مهم ترین موضوعات برای افزایش تبادل گردشــگر 
است، در این زمینه راه اندازی گردشگری دریایی در 
دریای خزر و تعریف تورهای ویژه به مقصد ایران و 

قفقاز شمالی می تواند در اولویت قرار گیرد.«

مذاکره گردشگری بین ايران و قفقاز شمالی


