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ناكارآمدى  شفافيت 
دستورى 

 1- ايــن روزهــا باز بحث شــفافيت 
مسئوالن و به خصوص ضرورت شفافيت 
آرا نمايندگان داغ شده است و برخى اين 
ضرورت را به عنوان عاملى مهم در آينده 
حاكميت ارزيابى مى كنند.شفافيت اگر چه 

ضرورت است.

راه اندازى موزه خصوصى 
در همدان ، اتفاق بزرگ 

فرهنگى است

تمام 
سرمايه خود و 

خانواده ام را 
خرج خريد آثار 

هنرى ايران 
كردم

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس مهدى قادرى  
انتصاب شايسته حضرتعالى را به سمت 
معاونت محترم فنى

 اداره كل گمرك استان همدان 
صميمانــه تبريــك وتهنيــت عــرض نمــوده 
اميــد اســت در ســايه الطــاف الهــى 

ــيد ــربلند باش ــروز وس ــواره پي هم
ســايه الطــااف الهــى اميــد اســت دررر

ديد ــــ ررـربببلند باشاش ررـروووز وسـ ــواره پيـ هم

چينى نام (گاتريا)
نصرت ا... ابراهيمى مفتخر 

كانال خبرى                
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پاس سبزپوش حريف سرخپوشان تراكتور
■ امروز ورزشگاه 10هزار نفرى براى نخستين بار پس از بازى با پرسپوليس ميزبان مسابقات كشورى است

اين هفته به استان ابالغ مى شود

صدور مجوز
 استخراج ارز ديجيتال

بياناتى: عمليات امداد و نجات همدان نياز شديد 
به پلكان هيدروليكى دارد

شكست سكوت آتش نشانى
 پس از 2سال
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بايد  اديــان  گفت وگوى 
تبديــل به يــك برنامه 
شود  جهان  در  مديريتى 
و صرفا شــعار نباشــد؛ 
اين مهــم بايد به برنامه 
مديريتى اداره دنيا تبديل 

شود

ناكارآمدى  شفافيت دستورى 
 1- اين روزها باز بحث شفافيت مسئوالن و به خصوص ضرورت 
شفافيت آرا نمايندگان داغ شــده است و برخى اين ضرورت را به 

عنوان عاملى مهم در آينده حاكميت ارزيابى مى كنند.
شــفافيت اگر چه ضرورت است اما نبود شــفافيت در اين سالها به 
عادتى براى مسئوالن تبديل شده تا با بى توجهى به شفافيت اقدامات 
خود را پيش برده و ضرورتى بر پاســخگويى و توضيح هم احساس 

نكنند 
ــگ  ــى از فرهن ــودن اصل ــادق نب ــفاف و ص ــون ش ــع اكن در واق
ــن  ــى اي ــه خوب ــئوالن ب ــده و مس ــران ش ــى اي ــى و اجتماع سياس

ــد. ــى كنن ــت م ــگ را رعاي فرهن
ــش  ــا مجلــس بي ــن روزه ــفافيت اي 2- در موضــوع ضــرورت ش
از همــه ارگان هــا مــورد توجــه اســت و اقدمــات ناشــفاف 

ــد. ــى زن ــن م ــتر دام ــه بيش ــن توج ــه اي ــز ب ــدگان ني نماين
 نماينــدگان در موضــوع شــفافيت ماننــد بســيارى ديگــر از صفــات 
خــوب و فضيلــت هــاى الزم بــراى شــفافيت ، ژســت رســانه اى 
ــازى  ــف داده و ب ــه آن راى مخال ــل ب ــا در عم ــد ام ــق دارن مواف

ديگــرى را دنبــال مــى كننــد.
بــراى درك بهتــر ايــن موضــوع الزم اســت مطلــع باشــيم كــه 170
نماينــده طــرح دوفوريتــى شــفافيت آرا نماينــگان رو امضــا كــرده 
و بــراى تصويــب ارائــه مــى دهنــد امــا ايــن طــرح در رائ گيــرى 

تنهــا بــا 60 راى موافــق همــراه و در نتيجــه رد مــى شــود.
ــى  ــا و بحثهاي ــا مخالفته ــدگان ب ــفافيت آرا نماين ــرح ش 3- رد ط
ــدرو  ــان تن ــه موافق ــه اى ك ــه گون ــده ب ــراه ش ــاح هم در دو جن
ــب  ــزى در قال ــن آمي ــات توهي ــا صف ــدگان را ب ــرح نماين ــن ط اي
ــداران  ــد و موافقــان مشــروط هــم طرف ادبــى دورويــى مــى نوازن
ــه خصــوص  ــان شــفافيت در گذشــته ب ــروز را مخالف شــفافيت ام
ــه از  ــص از جمل ــق و تفح ــاى تحقي ــرح ه ــا ط ــت ب در مخالف
شــهردارى قاليبــاف در تهــران معرفــى مــى كننــد و مخالفــان هــم 
شــفافيت را مانــع آزادى عمــل نماينــده و بــى توجهــى بــه منافــع 

ــد. ــى كنن ــر م ــدگان ذك ــش آرا احساســى نماين ــى و افزاي مل
ــى  ــود را م ــان راه خ ــس همچن ــث مجل ــن مباح ــام اي ــا تم 4- ب
ــف  ــا مخال ــق ي ــى را مواف ــا مطالب ــانه ه ــدگان در رس رود و نماين
ــا آن  ــا مخالفتــى ب ــدان موافقــت ي هســتند كــه در راى گيــرى چن

ــد.  نشــان نمــى دهن
در آخريــن نمونــه 190نماينــده در مصاحبــه هــا و اقدامــات 
ــا در  ــد ام ــوده ان ــى ب رســانه اى مخالــف تشــكيل وزارت بازرگان
راى گيــرى ايــن طــرح تنهــا  78 راى مخالــف داشــته و در نتيجــه 

تصويــب شــده اســت.
5- در ســالهاى اخيــر بســيارى از صاحبنظــران نســبت بــه كاهــش 
ــن  ــش اي ــد و كاه ــدار داده ان ــران هش ــى در اي ــرمايه اجتماع س

ــد. ــرده ان ــده توصيــف ك ســرمايه را نگــران كنن
در واقــع بــا كاهــش ســرمايه اجتماعــى در ايــران آنچــه در حــال 
نابــودى اســت اعتمــاد اســت. اعتمــادى كــه بيــن مــردم بــا هــم، 
ــام  ــاى ع ــه معن ــت ب ــردم و دول ــردم بامســئوالن و در نهايــت م م
ــا رفتارهــاى متضــاد رســانه اى و عملياتــى  ــوده ب شــكل گرفتــه ب

مســئوالن خدشــه دار شــده و در حــال از بيــن رفتــن اســت.
6- پيش بينى مى شد كه مجلس فعلى فضاى بى اعتمادى را تشديد 
كنــد زيرا تركيب ايــن مجلس به گونه اى بود كــه هر دو جناح و 
اعتداليون خود را صاحب اكثريت مجلس مى دانستند و اين به معنى 
آن بود كه شــايد يك نماينده در رســانه ها وافكار عمومى اصالح 
طلب، اصولگرا يا اعتدالى و مســتقل شناخته شود امادر عمل براى 
رســيدن به نمايندگى با تمام اين جنــاح ها كنار آمده و به تمام آنها 
قول همكارى داده اســت و به هميــن دليل برون داد مجلس با نگاه 

بيرونى به آن هم خوانى ندارد. 
7- آنچــه روشــن اســت بــا دســتور و قانــون نمــى تــوان فرهنــگ 
ــر داد  ــردن را تغيي ــازى ك ــه ب ــه و چندگان ــودن و دوگان شــفاف نب
وتغييــر ايــن فزهنــگ نيازمنــد روى كار آمــدن نمايندگانــى اســت 
ــا و  ــه ه ــه برنام ــدى ب ــزاب پايبن ــى در اح ــت سياس ــه در فعالي ك
اصــول چكــش كارى شــده و قانونــى احــزاب را پذيرفتــه انــد و 

ــا جــان آنهــا عجيــن شــده اســت. فرهنــگ شــفافيت ب
مى توان در انتخابات آتى بــا انتخاب افرادى كه زندگى و عملكرد 
شفافى داشــته و حرف و عمل آنها يكى بوده است براى نمايندگى 
مجلس، به شــفاف عمل كردن مجلس آينده هم اميدوار بود وگرنه 
در بر همين پاشــنه خواهد چرخيد و شايد سرمايه اجتماعى هم ته 
كشيده و مصائب بى اعتمادى، بيش از امروز دامنگير كشور و جامعه 

ايرانى شود.

شناسنامه مناطق گردشگرى آبى همدان تهيه شود
 شناسنامه مناطق تفريحى، توريستى و گردشگرى آبى استان همدان تهيه و تدوين 

شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اى اســتان همدان اظهار كرد: چندى پيش تفاهمنامه اى 
بين وزارت نيرو و وزارت تازه تاســيس ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
به امضا رســيد كه براساس آن اجازه داده شــده گردشگران با رعايت كامل قوانين و 

مقررات زيست محيطى در تاسيسات و منابع آبى به گردشگرى بپردازند.
 منصور ســتوده افزود: با ابالغ اين آئين نامه بايد تا پايان امسال گام هاى مهم و بلندى 

در اين بخش برداشته شود.
وى تصريــح كرد: گردشــگرى در همه منابع آبى از ســدها گرفتــه تا تاالب ها، 
آب بندها و آبخوان ها با اين تفاهمنامه ذكر شــده، رعايت كامل ضوابط و مقررات 
زيســت محيطى انجام خواهد شد كه بايد به صورت يك طرح مدون در كارگروه 

شود. مطرح  اشتغال 
ستوده با تأكيد بر اينكه در زمينه ساخت و ساز در اين تاسيسات به هيچ عنوان زمينى 
فروخته نخواهد شــد گفت: اين تاسيسات فقط به عنوان بهره بردارى زمين با نظارت 
كامل اين وزارتخانه و وزارت نيرو به متقاضيان اجاره داده مى شــود و آنها مجازند از 
ســازه هاى سبك كه منطبق با شرايط زيست محيطى هستند در كنار منابع آبى استفاده 

كنند تا آسيبى متوجه اين منابع نشود.
وى از ضرورت نقشــه GIS با عنوان گردشگرى آبى خبر داد و افزود: سامانه اى 
در راســتاى ظرفيت گردشــگرى آبى همراه با بانك اطالعاتى اين مناطق بايد تهيه 

شود.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه ليستى از طرح هاى نمونه 
گردشــگرى تهيه و در كارگروه اشــتغال مصوب شود خاطرنشــان كرد: بايد نسبت 
به حمايــت از بخش خصوصى و دعوت از ســرمايه گذاران داخلى و خارجى براى 

سرمايه گذارى در اين حوزه اقدام كرد.

دبيركل كميسيون ملى يونسكو: 

همدان شناسنامه ايرانيان است
■ ما اديان را نور مى دانيم ، نورها جمله يار يكديگرند

افق ديد پايين مديران
فيض ا... مظفرپور»

  اخيراً معاون سياسى امنتى استاندار همدان اعالم كرده است كه 
مالك ارزيابى مديران همدان اجراى برنامه توسعه سه ساله استان 
اســت. گر چه وى به اين نكته نيز تأكيد كرده است كه برنامه سه 

ساله بر اساس برنامه هاى باالدستى تدوين شده است.
ولى به نظر مى رســد خالصه كــردن عملكرد مديران اســتان به 
اجراى برنامه سه ساله به نوعى بى توجهى به افق هاى آينده توسعه 
در اســتان است. كشور ما قوانين باالدســتى زيادى دارد كه شايد 
مهمترين آنها سند چشم انداز 20 ساله است كه در مجمع تشخيص 
مصلحت به تصويب رسيده و قرار است تا 1404 به شاخص ها و 
انتظاراتى كه در آن برنامه پيش بينى شده است برسيم. از چشم انداز 
20 ســاله كه بگذريم مهمترين قوانين جارى و ســارى در كشور 
قانون برنامه پنجاه ســاله اســت كه هم اكنون قانون برنامه ششم 

توسعه در حال اجرا است.
اين قانون كه در مجلس دهم به تصويب رسيده است داراى نكات 
مثبت فراوانى اســت كه اجراى درست آنها مى تواند مالك خوبى 
براى ارزيابى مديران استان باشد. از برنامه پنجاه ساله كه بگذاريم 
برنامه بودجه ساالنه كشور نيز مالك خوبى براى ارزيابى عملكرد 
مديران استان مى باشــد و نيز برنامه آمايش ســرزمينى استان كه 
تدوين شده است بايد مالك عمل قرار گيرد. زيرا بايد مديران در 
شرايط سخت اقتصادى فعلى و شرايط تحريم بايد مديران همانند 

زمان دفاع مقدس به صورت جهادى كار كنند.
همچنيــن به سياســت هاى كلى اقتصــادى مقاومتــى اعالمى از 
طرف رهبر معظــم انقالب نگاه ويژه نماينــد. مديرانى مى توانند 
از ميدان هاى ســخت پيروز بيرون  آيند كــه همچون پوالد آبديده 
محكم در برابر ضربات و مشــكالت ايجاد شده از طرف دشمن 

مقاوم باشند.
لــذا اينكــه ارزيابــى مديــران محــدود بــه يــك برنامــه ســه ســاله 
باشــد نشــان از افــق ديــد پاييــن مســئوالن ارشــد اســتان اســت 
ــاى دور  ــه افق ه ــوده و ب ــالح نم ــگاه را اص ــن ن ــد اي ــه باي ك
ــخ و  ــى تاري ــاى پايتخت ــه ادع ــى ك ــد ، همدان ــگاه كنن دســت ن
ــود  ــى خ ــگاه واقع ــه جاي ــد ب ــن را دارد باي ــران زمي ــدن اي تم
برســد و ايــن امــر مســتلزم داشــتن مديرانــى بــا افــق ديــد بــاال و 

ــد. ــت ها ببينن ــائل را در دور دس ــه مس ــت ك ــر اس كالن نگ
 افق هاى روشــن آينده را براى ســطوح پاييــن مديريتى و بدنه 
كارشناســى استان ترســيم نمايند و خود همچنان ليدرى مديران 
پايين دســتى را به دنبال خود بكشند و برنامه هاى توسعه استان را 
به سرمنزل مقصود برسانند تا پايتخت تاريخ و تمدن را به عظمت 
گذشت خود برگردانند. هم اكنون كه اجالس جهانى جاده ابريشم 
در همدان در حال برگزارى است فرصت خوبى است كه مديران 
توانمندى ها و ظرفيت هاى خود را به ظهور و بروز برسانند و يك 
مالك ارزيابــى خوبى براى نمره دهى به مديران اســتان از طرف 

مديريت ارشد استان است.

1-زمزمه هايى از تغيير يكى از فرمانداران استان شنيده مى شود. گويا 
جانشــين وى يكى از مديران ستادى اســتاندارى خواهد بود. گفتنى 
اســت به رغم نزديكى به زمان اجراى انتخابات مجلس و نقش مهم 
فرمانداران و بخشــداران در اجراى انتخابات، هنوز پايان تغييرات در 

پست هاى سياسى استان اعالم نشده است.
2- چالش شــهردارى ها با تاكســى هاى اينترنتى به نفع شهردارى 
ها پايان يافت. گويا با نظر وزارت كشــور شركت هاى تاكسى هاى 
اينترنتى 2 درصد از هر كرايه را بايد به شهردارى ها بدهند گفتنى است 
قرار است شهردارى ها اين پول را   صرف برنامه هاى كاهش آلودگى 

هوا و توسعه حمل و نقل عمومى در شهرها كنند.
3- درباره جايگاه واختيارات فردى كه در همايش راه ابريشــم وعده 
ثبت جهانى آثار همدان تا دو ســال آينده را داده تشكيك شده است. 
گويا ادعا شــده اين فرد معاون يونسكو نيست و اختياراتى براى ثبت 
جهانى آثار ندارد! گفتنى است وى فردى فعال در حوزه گردشگرى و 
داراى شركت خدمات گردشگرى كه عالقه به سفر به ماه و تورگردانى 

در ماه دارد، معرفى شده است!

 در بين نشســت هاى تخصصــى راه ابر 
يشــم كه از يكم تا هفتم مهرماه با حضور 40
مهمان از 14 كشور در همدان در برگزار شد 
گفت  وگوى اديان و مذاهب جايگاه متمايزى 
را بــه خود اختصاص داد  . اين نشســت كه 
در چهارمين روز از اجالس در هتل باباطاهر 
آغاز شد در چند بخش راهى سالن كنفرانس 
دانشگاه بوعلى سينا شــد تا در كنار مهمانان 
حاضر از  كشــورهاى فرانســه، ازبكستان، 
آذربايجــان، چيــن، روســيه، كره جنوبــى، 
ژاپن، بوتان، تركيه، ســوئيس، قرقيزســتان، 
تاجيكســتان، قزاقســتان و نپال دانشجويان 
خارجى در حال تحصيل در اين دانشگاه نيز 

از اين رويداد بهرمن شوند .
در اين نشست دبيركل كميسيون ملى يونسكو 
اشــاره به جايى به اين مطلب كــرد كه  در 
شــهرهاى مختلف ايران عبادتگاههاى اديان 
مختلف از جمله  مســجد، كنيسه و كليسا در 
كوچه و پس كوچه هاى آنها وجود دارد و اين 
امر نشان از آن دارد كه در اين سرزمين احترام 

به اديان امرى تاريخى و طبيعى است.
حجت ا... ايوبى عنوان كرد :  در ايران با بيان 
اينكه در كشــور ما اديان از اختالفات عبور 
كرده اند و تمركز آنها بر روى مشتركات است 
، در كنــار گفت وگوى اديان بايد به همكارى 

اديان برسيم.
ــب  ــان و مذاه ــوى ادي در نشســت گفت  وگ
ــه  ــا اشــاره ب اجــالس جهانــى راه ابريشــم ب
اينكــه از همــت بلنــد و اراده قابــل ســتايش 
ــزارى  ــراى برگ ــدان ب ــردم هم ــران و م مدي
ــم اظهــار كــرد:  ايــن اجــالس تشــكر مى كن
بــا ايــن همــت و اراده، ايــن روزهــاى 
باشــكوه در ايــن شــهر تاريخــى ايجــاد شــد.
وى بــا بيــان اينكــه اگــر اراده ايــن مردمــان 
ايــن  برگــزارى  شــاهد  نبــود  پرتــالش 
شناســنامه  كــه  شــهر  ايــن  در  همايــش 
ايرانيــان اســت نبوديــم گريــزى بــه دســتور 
ــان  ــوى ادي ــر گفت وگ ــى ب كار نشســت مبن
زد و گفــت: مســئله گفت وگــوى اديــان 
ــى و  ــر طبيع ــك ام ــان ي ــگ ايراني در فرهن
ــمس  ــول ش ــه ق ــت، ب ــده اس ــناخته ش ش
ــد»  ــار يكديگرن ــه ي ــا جمل ــزى «نوره تبري
مــا اديــان را نــور مى دانيــم و معتقديــم ايــن 

ــد. ــك مى كنن ــم كم ــه ه ــا ب نوره
دبيــركل كميســيون ملــى يونســكو در ايــران 
ــخن  ــن س ــا اي ــه موالن ــه اينك ــاره ب ــا اش ب
شــمس را پــرورش داد و گفــت همــه اديــان 
ــه  ــى ب ــزود: وقت ــتند اف ــراغ هس ــد چ مانن
چراغ هــا نــگاه مى كنيــم مى توانيــم آنهــا 
ــر  ــراغ و ظاه ــى از چ ــا وقت ــماريم ام را بش
ــگاه  ــا ن ــان و معن ــور ج ــه ن ــم ب ــور كني عب
كنيــم همــه يكــى هســتند و نمى دانيــم نــور 

ــراغ اســت. ــدام چ از ك
وى ادامــه داد: بــا حضــور در شــهرهاى 
مســجد،  كــه  مى بينيــد  ايــران  مختلــف 
پــس  و  كوچــه  در  كليســا  و  كنيســه 
كوچه هــاى آنهــا وجــود دارد كــه ايــن 
امــر نشــان از آن دارد كــه در ايــن ســرزمين 
ــان امــرى كامــال تاريخــى و  ــه ادي ــرام ب احت

ــت. ــى اس طبيع
ايوبى با اشــاره به اينكه در كشور ما اديان از 
اختالفات عبور كرده اند و تمركز آنها بر روى 

مشتركات اســت گفت: در كنار گفت وگوى 
اديان بايد به همكارى اديان برسيم.

تبديل  از  مانــع  اديان  گفت وگوى   
اقتصاد به ابزار استعمار مى شود

رئيس فرهنگســتان هنر و ادب فارسى با بيان 
اينكــه گفت وگوى اديان در «جاده ابريشــم» 
مى توانــد اقتصــاد را از اينكه بــه يك ابزار 
استعمارى مبدل شود حفظ كند گفت: كسانى 
كه مى خواهند جاده ابريشــم را احيا كنند اين 
جاده را بــا گفت وگوى اديان تلطيف كرده و 

آنها را الهى كنند.
غالمعلــى حدادعــادل با اشــاره بــه اينكه 
خوشــحال مى  توانم در ايــن همايش درباره 
تاثير اديان بر ميراث فرهنگى ســخن بگويم 

اظهار كرد: در ســال هاى 
اخير به همت يونسكو و 
پس از قوت گرفتن چين 
در صحنــه جهانى جاده 
به  خاطره  يك  از  ابريشم 
يك واقعيت نو مبدل شد 
بنابرايــن چينى ها مفهوم 
تاريخى جاده ابريشــم را 

از نو تجديد كردند.
وى گفت: از سال 2013
كه رئيــس جمهور چين 
كمربند،  «يــك  عنــوان 
يــك جاده» را شــعار و 
همكارى  اصلــى  راهبرد 
بين المللى چين قرار داده 
است مفهوم جاده ابريشم 
شــد.رئيس  زنده  دوباره 

فرهنگستان هنر و ادب فارسى ادامه داد: من با 
فعاليت هاى چينى ها در اين زمينه آشنا هستم، 
در چهار سال اخير دوبار به چين براى شركت 
در همايش جاده ابريشم سفر كردم كه دومين 
سفر پنج ماه پيش در مجمع عمومى دوم «يك 
كمربند؛ يك جاده» با حضور 123 كشور بود.
وى با اشــاره به اينكه چين جاده ابريشــم را 
نماد همكارى بين المللى خود انتخاب كرده و 
مى خواهد روياى قديم جاده ابريشم را تبليغ 
كند تأكيد كرد: جاده ابريشم ابعاد و جنبه هاى 

مختلف دارد.
حدادعادل با اشــاره به اينكه مى توان به جاده 

ابريشم از حيث اقتصادى و جغرافياى توجه 
كرد گفت: توجه اين همايش به جاده ابريشم 

از نظر فرهنگى است.
 «گفت وگوى اديان» 

تبديل به برنامه مديريتى جهان شود
نماينده ولــى فقيه در اســتان همدان گفت: 
گفت وگوى اديان بايــد تبديل به يك برنامه 
مديريتى در جهان شود نه اينكه در حد شعار 
باشد. حجت االسالم حبيب اهللا شعبانى با بيان 
اينكه گفت وگو مبتنى بر نقاط مشترك شكل 
مى گيرد اديان را در علوم مرتبط به دو دســته 
«ابراهيمى» و «شرقى» تقســيم كرد و افزود: 
اديان ابراهيمى به مسيحيت، يهوديت، اسالم 
و زرتشت گفته مى شود كه ادعاى وحدانيت 
دارند يعنى نسبت بين انسان 
و خــدا را به وســيله وحى 
يافتن  مى كننــد.وى  تعريف 
نقاط مشــترك بين اديان را 
ساده دانســت و اظهار كرد: 
و  يهودى  استمرار  مسيحيت 
اسالم استمرار و تكميل كننده 

دو دين گذشته است.
نماينده ولى فقيه در اســتان 
همدان با بيــان اينكه تاريخ 
دينى 1400 ســال گذشته ما 
توجــه به نقاط مشــترك را 
نشان داده است گفت: برخى 
شينتو و  شرقى مثل  اديان  از 
كنفوســيوس با وجود اينكه 
ندارند  وحدانيــت  ادعــاى 
اما نقاط مشــترى بــا اديان 
ابراهيمــى دارند و آن توجه به فطرت و عقل 

است.
وى با اشــاره به اينكه بســيارى از مســائل 
برخواســته از فطرت انســانى اســت افزود: 
گفت وگوى اديان بايــد تبديل به يك برنامه 
مديريتى در جهان شود و صرفا شعار نباشد؛ 
اين مهم بايــد به برنامه مديريتــى اداره دنيا 
تبديل شــود. شعبانى با اشــاره به اينكه بايد 
فطرت انســانى و عقل بشــرى را احيا كنيم 
اظهار كرد: در ايام شــهادت امام حسين(ع) 
قرار داريم، امامى كه فلســفه قيامش اين بود 

كه بشر را به عقالنيت برساند.

وى با اشــاره به اينكه اســالم، مســيحيت و 
يهوديت معتقد اســت حيات بشر يك حيات 
دوار است افزود: انسان از جايى آغاز مى كند 
و به همان جا برمى گردد، چون حركت بشــر 
دوار است معمارى اسالمى با همين طراحى 
مى شود. شعبانى با اشــاره به اينكه ساختمان 
هاى مذهبى به نحوى ســاخته مى شــوند كه 
بدانيم اســاس حيات بشــر چيســت افزود: 
اميدواريــم گفت وگوى اديان، انســان را به 

عقالنيت و مديريت عقالنى برساند.
وى عدالت را گمشده دنياى امروز دانست و 
گفت: براى رســيدن به عدالت بايد برگزارى 
اين جلسات بيشتر باشد و نقاط مشترك بيشتر 

و عقل بشر احيا شود.
 ايران در طول تاريخ 

پيا م آور صلح و دوستى بوده است
رئيس دانشــگاه بوعلى ســينا در اين زمينه 
گفت: ايران همواره در طول تاريخ پيا م آور 
صلــح و دوســتى مهربانــى و تعامل بوده 
اســت. يعقــوب محمدى فر با بيــان اينكه 
بر  كوچكى  پنجــره  برنامه  ايــن  اميدواريم 
نواى مهربانى هــا و زيبايى هاى ايران بزرگ 
باشــد اظهار كــرد: همدان پيش از مســير 
«راه ابريشم» مســير راه ديگرى به نام «راه 

بود. خراسان» 
وى با اشــاره به اينكه 4 هزار ســال پيش 
ســنگ هاى قيمتى از اين مسير حمل مى شد 
افزود: كشــفيات و داده هاى تاريخى نشان 
مى دهد انســان هــا 4 هزار ســال پيش از 
اين به دنبال تجــارت و صلح بودند و پيام 
ارتباط و تجارت، پيام صلح و دوستى بوده 

است.
رئيس دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه ايران 
همــواره پيا م آور صلح و دوســتى مهربانى و 
تعامل بوده اســت افزود: در همدان شــاهد 
وجود كنيسه و كليسا و مسجد و امامزاده هاى 
مختلف هســتيم و همين موضوع گوشه اى از 
زيست مسالمت آميز اديان مختلف در ايران را 

نشان مى دهد.
وى با اشاره به اينكه دانشگاه بوعلى بزرگترين 
دانشــگاه غرب كشور است افزود: اميدواريم 
در اين اجالس شاهد طرح مسائلى از صلح و 

دوستى و مهربانى براى جهانيان باشيم.

امام جمعه موقت همدان:

در برابر حمله به 
شخصيت هاى 
بزرگ سكوت 
نكنيد
 هر جا ديديد با حق مبارزه مى شود 
و شــخصيت بزرگى مــورد حمله قرار 
گرفته، غرش كنيد و نگذاريد تاريخ يزيد 

و معاويه تكرار شود.
امــام جمعه موقت همدان با اشــاره به 
ماجراى شــهادت امام علــى(ع) ادامه 
داد: شــهادت براى امام على(ع) آن قدر 
مشــكل نبود به طوريكه ايشان در موقع 

شهادت مى گويند «فزت و رب الكعبه» 
و اين نشــان از آرامش هنگام شهادت 

بوده است.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم محمد 
جــوادى تأكيد كــرد: كارى كه معاويه 
و يارانــش در طــول تاريــخ كردند و 
شــخصيت على(ع) را از مردم گرفتند، 
كارى خطرناك و ســخت است و كار 
را به جايى رســاندند كــه خلفاى نا به 
حقى كه خود را جانشــين پيامبر معرفى 
كرده بودند، واجــب كردند كه مردم در 
خطابه جمعه حضــور پيدا كرده و لعن 
به على برســانند و مردم هم بشنوند و 

كارى نكنند.
جوادى بــا بيان اينكه علــى را از مردم 
گرفتن و وارونه نشان دادن شخصيتش از 
على كشتن سخت تر بود، تصريح كرد: 

بعد از امام على(ع) نيز امام حسن(ع) اين 
حكايت را داشت و به قدرى غريب بود 
كه فرياد مى كشــيد اگر من 40 نفر ياور 

داشتم حق را از معاويه مى گرفتم.
امــام جمعه موقــت همدان با اشــاره 
بــه اينكه بعــد از امام حســن(ع) نيز 
دشــمنان امام حســين(ع) را به واسطه 
بدگويــى از چشــم مــردم انداختند و 
سپس سر بريدند، اظهار كرد: در حادثه 
امام  برعهده  سنگينى  مسئوليت  عاشورا 
سجاد(ع) گذاشته شده بود كه فريادگر 

اسالم راستين باشد. 
زيــن  امــام  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
زد، درس  فرياد  سال  العابدين(ع) 35 
گفت، در قالب دعــا براى معرفى دو 
شــخصيت حسين بن على(ع) و يزيد 
و يارانش تالش كرد، يادآور شد:امام 

زيــن العابدين(ع) مانــد تا در دوران 
35 ساله عمرش بعد از عاشورا صدها 
و هــزاران نفــر را از اقدامات يزيد و 
يزيديــان آگاه ســازد و درواقع خدا 
ايشــان را نگه داشت تا نگذارد اسالم 
فقط  برخى  شــود.  برداشــته  ميان  از 
گريه ها و دعاهاى امام ســجاد(ع) را 
مى بينند در حاليكه بايد حاشــيه اين 

گريه ها و دعاها را ديد.
رهبرى،  امروز  كرد:  خاطرنشان  جوادى 
شــوراى نگهبان و سپاه پاسداران كه در 
صراط مســتقيم حركت مى كنند و عليه 
معاويه صفتان قدم برمى دارند كه برخى 
از دشــمنان به مقام معظم رهبرى، سپاه 
و نيروهاى پرقدرت مســلح حمله مى 
كنند و آنها را از نظر مى اندازند و سپس 

غلط هاى خود را انجام مى دهند.

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) 
استان همدان :

رفع مشكالت 
كشور نيازمند 
روحيه جهادى 
است
 رفع مشــكالت كشــور به ويژه در 
حوزه اقتصــاد و فرهنگ نيازمند روحيه 

جهادى است.
 فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان 
ــاع  ــه دف ــت هفت ــا گراميداش ــدان ب هم
ــل  ــن عام ــرد: مهمتري ــان ك ــدس بي مق
پيــروزى در جنــگ هشــت ســاله وجود 

روحيــه مجاهــدت و مديريــت جهــادى 
بــود.

مظاهر مجيدى تاكيد كرد: نبود روحيه 
مجاهدت حلقه مفقوده نظام جمهورى 
اســت و در برخــى موارد نبــود اين 
روحيه ما را با مشــكالتى مواجه كرده 

است.
فرمانده ســپاه اســتان همدان با بيان 
اينكه براى رفع مشــكالت و مسايل 
حوزه فرهنگى و اقتصادى بايد دوباره 
ادامه  بازگشــت  جهادى  مديريت  به 
داد: همچنيــن براى تحقــق اين امر 
نيازمند اســتفاده از مديران جهادى و 
اطاعت محض از رهبر معظم انقالب 

هستيم.  
مجيدى گفت: نتيجه جنــگ براى اين 
ملت رسيدن به شعار"ما مى توانيم روى 

پا خود بايستيم" بود كه بايد از اين شعار 
براى پيشــبرد بيانيه دوم انقالب استفاده 

كرد. 
وى با تاكيد بر ضرورت واليت پذيرى 
خاطرنشــان كرد: نيروهاى مســلح در 
صورت مواجهه با ســختى در جنگ به 
امام راحل مراجعه كرده و ايشــان براى 

آنها تعيين تكليف مى كردند. 
استان  انصارالحســين(ع)  سپاه  فرمانده 
همدان افــزود: آنهايى كه خود اجتهادى 
مى كنند و نگاه به غرب دارند نبايد براى 

ما تعيين تكليف كنند.
مجيدى بيان كرد: حضور مردم در صحنه 
ها الزم و ضرورى است بنابراين از مردم 
درخواست داريم همانگونه كه از جنگ 
پشتيبانى كردند براى استمرار انقالب نيز 

حضور داشته باشند.

وى يــادآورى كرد: رشــادت هاى مردم 
همدان و نيروهاى سپاه و ارتش به ويژه 
پايگاه هوايى نوژه اين اســتان در هشت 

سال دفاع مقدس بى بديل است.
فرمانده ســپاه اســتان همــدان افزود: 
نيروهاى مسلح در دفاع مقدس با انجام 
عمليات هاى چريكى و نامنظم به ارتش 
عراق ضربه زدند همچنين رژيم بعثى با 
عمليات هاى مشــترك سپاه و ارتش به 

زانو درآمد.
مجيدى اضافه كرد: ايران در اوايل جنگ 
امكانات دفاعى و نيروى منسجم نداشتند 
بــا اين وجود رزمندگان ســپاه و ارتش 
با يك كار اطالعاتى و شناســايى عقبه 
دشمن با استفاده از تاريكى شب به آنها 
تهاجم كرده و خرمشهر را پس از 19 ماه 

آزاد كردند. 
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خبر يادداشت

مديريت شهرستان از بيم حاشيه انتخابات 
به كما نرود

معصومه كمالوند»
2اسفند انتخابات نمايندگى مجلس شوراى اسالمى براى انتخاب 

نماينده دوره يازدهم برگزار خواهد شد.
انتخاباتى كه به نظر مى رســد از حواشــى آن بايد منتظر اتفاق هاى 
خاص آن هم بود و دوره اى كه به نسبت ساير دوره ها حساس تر و 
متفاوت تر خواهد بود حاال نوع تبليغات، تبليغات زودهنگام، آرايش 
هــاى تيمى حاميان و .... هرچند اين حساســيت مختص نهاوند هم 
نخواهد بود، اما حساســيت ها براى نهاوند به نظر مى رســد بيش از 

ساير حوزه هاى انتخابى در استان باشد.
اما آنچه ما را به نگارش اين يادداشــت وا داشــت اينكه با استقبال از  
شــور انتخاباتى و نگاه كردن به نيمه پر ليــوان تبليغات زودهنگام از 
جانــب حاميان و كانديداهاى احتمالى، بايد اعتراف كرد شــدت اين 
حواشى بر سر شهرستان ســايه انداخته و تخريب ها و تبليغات زود 
هنگام برخى تشنگان قدرت سبب گشته حتى در برخى امور اجرايى 
و تصميم گيرى هاى  شهرســتان سنگ اندازى تلقى شود وحتى عده 
اى معتقدند كه برخى ها با ايجاد حواشــى براى نماينده فعلى، چوب 
الى چرخ توسعه شهرستان گذاشــته اند و به نوعى نيزخود زنى هم 

مى كنند.
در حالى كه شهرستان هاى استان در حال گذراندن پله هاى توسعه و 
ترقى هســتند و جهانى مى شوند و ملى مى شوند ، نهاوند درگيرودار 
حواشــى انتخابات و تخريب رقبا و يا عقده گشايى سياسى فرصت 

توسعه در مجال مانده كارى به كما رفته است.
حواشى كه تجربه هاى گذشــته اثبات كرده است چيزى جز گرفتن 
انرژى شهر نيست و نتيجه اى هم جز نفاق و كدورت نخواهد داشت 
و در نهايت عاقبتى جز عقب افتادگى و توســعه نيافتگى شهر چيزى 

عايد مردم نخواهد شد.
بر اساس وعده ها  براى مرداد ، شهريور و مهر ماه نهاوند برنامه هاى 

مختلفى عنوان شده بود اما هيچ كدام اجرايى نشد.
از رفتارهايى كه سرمنشا آن جانبدارى هاى سياسى و انتخاباتى است 
تا برخى مسئوالنى كه در حاشيه اين عقده گشايى هاى سياسى پنهان 
شــده اند تا آنها كه از راه نرســيده با داعيه دلســوزى ، عقده گشايى 
سياســى و تسويه حســاب هاى حزبى جناحى مى كنند همه در اين 

فرصت كشى ها مقصرند.
اين حواشــى و رفتارهاى حاميان تازه از راه رســيده با تبليغات زود 
هنگام ســبب مانع تراشى و سنگ اندازى در مسير وظايف شهرستان 
هم شــده اســت، رفتارهايى كه نمى گذارد حتى برنامه ريزى ها اجرا 

شود.
روزمــره گى و بى برنامه گى و حواشــى انتخابات در فضاى مجازى 
،  اين روزها ســايه سنگينى  بر سر نهاوندى شده كه با رنج بسيار از 
طوفان دوران هاى پر تنش سياســت زدگى و جناح بازى و تخريب 

خود را لنگ لنگان به اينجا رسانده است.
هفته گردشــگرى يك ليست منتشر شد از برنامه هاى شهرستان هاى 

استان در اين هفته، اما جاى نهاوند با اين همه ظرفيت خاليست!
جاى جشن برداشت سيب، توليدات عشــاير و روستاييان، مبل و 
منبت دهفول روستاى پايلوت ، عسل ، برداشت گردو و... فرصت 
هاى بسيار ديگرى كه كم از شرايط مشابه شهرستان هاى هم جوار 

نيست اما ....

اجراى 63 پروژه قرارگاه پيشرفت و  آبادانى 
در همدان

مسئول قرارگاه پيشرفت و آبادانى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
از اجراى 63 پروژه توســط قرارگاه پيشرفت و  آبادانى در همدان خبر 

داد.
على نادرى در بازديد از پروژه هاى قرارگاه پيشــرفت و آبادانى استان 
همدان اظهار كرد: امســال 63 پروژه طى دو مرحله در ســطح استان 

اجرايى خواهد شد.
وى با بيان اينكه از سال گذشته 45 پروژه انجام شده و 18 پروژه باقى 
مانده كه تا پايان ســال انجام مى شود گفت: با توجه به تورم و شرايط 

اقتصادى پروژه ها با اعتبارات سال گذشته انجام شده است.
مسئول قرارگاه پيشرفت و آبادانى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
يادآور شــد: از مجموع پروژه ها 27 مورد متعلق به فامنين، 28 پروژه 

مربوط به كبودراهنگ و هشت مورد مربوط به نهاوند است.
وى بــا تاكيد بر اينكه اعتبارات اين پروژه ها 47 ميليارد و 170 ميليون 
ريال است گفت: تمام اقدامات با مشاركت مردمى و اعتبارات قرارگاه 

و دولت انجام شده است.
نادرى با بيــان اينكه 22 ميليارد ريال از اعتبــارات متعلق به قرارگاه 
اســت عنوان كــرد: 21 ميليارد ريال از اعتبــارات دولتى و بيش از 3
ميليارد ريال مشــاركت مردمى بوده اســت.وى با اشاره به اينكه 50
درصد اعتبارات  قرارگاه محقق شده است افزود: اعتبارات دولتى سال 

گذشته 30 درصد و از اعتبارات امسال 80 درصد محقق شده است.
مسئول قرارگاه پيشرفت و آبادانى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
گفت: پروژه هايى كه با مشــاركت عمومى انجام شده هرچند با مبالغ 
كمى همراه بوده اما اثرات بيشترى نسبت به ساير پروژه ها داشته است.

وى با بيان اينكه پاى كار آوردن مردم در همه برنامه ها اثرات، خيرات 
و نيز سرعت بيشترى به پروژه ها داده است افزود: امروز 16 پروژه را 
بازديد خواهيم كرد كه 9 پروژه مربوط به دهستان اوليا و هفت پروژه 

مربوط به بخش پيشخور فامنين است.
نادرى با اشــاره به اينكه ســپاه همدان در سال جارى، يك هزار و 40
پــروژه اجرا خواهد كرد كه 63 پروژه متعلق به قرارگاه پيشــرفت و 
آبادانى اســت گفت: از ايــن پروژه ها 500 خانــه تخريبى متعلق به 

محرومان احداث مى شود.

دستگيرى عامل كشت گراس در تويسركان
 فرمانده نيروى انتظامى تويسركان از دستگيرى عامل كشت گراس 

در اين شهرستان خبر داد.
محمد معصومى از كشــف 47 كيلوگرم مــاده مخدر از نوع گراس و 
دســتگيرى دو نفر در اين رابطه در اين شهرســتان خبر داد و اظهار 
كرد: در راستاى انجام طرح هاى نظام جامع پليس مبارزه با موادمخدر، 
طرح پاكسازى نقاط آلوده از وجود معتادان و خرده فروشان در سطح 
شهرســتان به اجرا درآمد.وى در گفت وگو با  فارس با اشاره به اينكه 
در طرح مبارزه با مواد مخدر پس از انجام كارهاى اطالعاتى، شخصى 
كه در كشــت، تهيه، توزيع و فروش گراس فعاليت داشت، شناسايى 
شــد افزود: نامبرده پس از هماهنگى هاى الزم با مقام قضايى دستگير 
و ميزان 47 كيلوگرم مواد مخدر از خانه باغى او كشــف شد. فرمانده 
نيروى انتظامى تويسركان خاطرنشــان كرد: پرونده در اين خصوص 

تشكيل و براى سير مراحل قانونى به دادگسترى ارسال شد.

نقاط حادثه خيز محور مالير- بروجرد ايمن سازى شد
 اينكه نقاط حادثه خيز محور مالير- بروجرد و پيچ سردخانه محور بروجرد ايمن سازى 

شد.
رئيس اداره راهدارى و حمل  و نقل جاده اى شهرستان مالير با بيان اينكه تابلوهاى اضافى 
پيچ ســردخانه محور بروجرد نيز جمع آورى شدند به بازديد از موكب جوانان قمر بنى 
هاشم توچغاز، پاكسازى دهانه پل هاى محور مالير - بروجرد و لكه گيرى با آسفالت گرم 
محور اراك- مالير، اشاره كرد و افزود: پاركينگ به منظور افزايش توان نظارتى پليس راه 

مالير - همدان و افزايش ايمنى احداث شد.

سيداســماعيل صفوى  زاده در گفت وگو با ايسنا از شناسايى، برداشت پل ها، پاكسازى و 
آســفالت رمپ ورود و خروج مجتمع خدماتى رفاهى اسالم آباد از محل اعتبارات ملى 
با صرف270 ميليون تومان به مســاحت 1600 متر دواليه خبر داد و بيان كرد: آســفالت 
ريگالژى محور مالير- اراك، آســفالت روســتاهاى انتهاى حسين آباد شاملو، زيرابيه و 
قوزان به شــريف آباد و نصب تابلو شــهيد مدافع حرم ابراهيم خانى در ايستگاه راه آهن 

مالير، در طول شهريور ماه توسط اين اداره انجام شد.
رئيس اداره راهدارى و حمل  و نقل جاده اى شهرستان مالير به انجام خط كشى از سياكمر 
به جوكار در محور همدان اشاره و اظهار كرد: تسطيح شانه راه و علف زنى محور جوزان 
به مانيزان و پاكســازى و آمادگى كامل براى مراسم ميراث فرهنگى و گردشگرى صورت 

پذيرفت. وى با اشاره به احداث پاركينگ ابتداى گلوشجرد و پد جهت استفاده اورژانس 
و مركز بهداشت، خاطرنشان كرد: ايزوگام پشت بام راهدار خانه ها به منظور مادگى طرح 
زمستانى، تشكيل كميته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعين  حسينى(ع)، ساماندهى تابلوها 
و گاردريل ها به منظور افزايش ضريب ايمنى سفر و اجراى آسفالت بيندر و توپوكا رمپ 
ورود و خروج مجتمع روميه اسالمشهر آق گل، از ديگر اقدامات اداره راهدارى و حمل  
و نقل جاده اى مالير بوده است. صفوى زاده به لكه گيرى آسفالت راه روستايى ده شاكر، 
پخش آسفالت ورودى راه آهن مالير و ادامه پخش آسفالت ريگالژى محور مالير- اراك، 
اشاره كرد و افزود: از ابتداى سال تاكنون 17 هزار و762 سفر و تردد 197 هزار و822 نفر 

مسافر را در راه هاى شهرستان داشته ايم.

كارت دانشجويى دريا خزائى فرزند رحمتعلى به شماره ملى 
3950424466 رشته پژوهشگرى اجتماعى دانشگاه بوعلى سينا 

به شماره دانشجويى 9612293019 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

شماره  به  صفدر  على  فرزند  رستمى  حامد  دانشجويى  كارت 
به  سينا  بوعلى  دانشگاه  اقتصاد  رشته  ملى 3790413755 

شماره دانشجويى 961226019 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
باشد. مى  ساقط 

كارت دانشجويى مينا موذنى  فرزند غالمرضا به شماره ملى 
0550209131 رشته نانو زيست فناورى كشاورزى دانشگاه بوعلى 
سينا به شماره دانشجويى 9512716022 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى محمدمحسن رشيدى راد  فرزند محمدرضا به 
شماره ملى 3040485377 رشته فقه و حقوق دانشگاه بوعلى 

سينا به شماره دانشجويى 9512263029 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى 

شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامى عام)

شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامى عام) به شماره ثبت 16233 و شناسه ملى 10260371718 در نظر 
دارد جهت ديوار كشى پروژه استان همدان، شهرستان درگزين، روستاى سنقرآباد از ميان پيمانكاران واجد شرايط 

از طريق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نمايد. 
بدينوسيله از كليه متقاضيان داراى صالحيت دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به شركت كشت و دام 
گلدشت نمونه اصفهان و يا نماينده شركت در محل پروژه و يا سايت شركت به آدرس www.goldashtco.com مراجعه 
نشانى  به  اصفهان  نمونه  گلدشت  شركت  به  آگهى  درج  از  پس  روز   8 مدت  ظرف  حداكثر  را  مدارك  و  نمايند 
پروژه  محل  در  شركت  نماينده  يا  و  علويجه  جاده   8 كيلومتر  كاشان،  شهر،  شاهين  راه  پليس  مقابل  اصفهان، 

نمايند.  تحويل 
هزينه انتشار آگهى بر عهده مناقصه مى باشد. شركت در رد يا قبول تمامى پيشنهادها مختار مى باشد.

آگهي مزايده 

شهردارى همدان

مبلغ سپرده شركت كل قيمت كارشناسى به ريالمساحتموقعيتنوع ملكرديف
در مزايده

آدرس ملك

بلوار ارم روبروى 200095/000/000/0001/000/000/000معبر 10مترىباغ 1
شهربازى

بلوار ارم روبروى 200095/000/000/0001/000/000/000معبر 10مترىباغ 2
شهربازى

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه 
ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 98/7/16  تحويل دبيرخانه ستاد 

مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم 

پيشنهاد قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
جهت تامين مالى پروژه هاى عمرانى در دست اجراى شهردارى ستاد بوده و مطالبات ساير  3-عوايد حاصله از فروش امالك فوق صرفاً 
متقاضيان و پيمانكاران كه به هر نحوى از شهردارى طلبكار مى باشد در صورت برنده شدن در مزايده قابل تهاتر نبوده و مى بايست نقداً به 

حساب شهردارى واريز گردد. 
4- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
6-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شهرك كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

7- هر قطعه داراى مجوز احداث بنا در سه طبقه جمعا به مساحت 600 متر مربع است.
8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

9- پيشنهادات رسيده در تاريخ 98/7/17 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 
(م الف 1029)

  شهردارى همدان در نظر دارد به استناد مجوزهاى اخذ شده نسبت به فروش دو قطعه باغ از طريق 
مزايده كتبى اقدام نمايد. متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط در مزايده شركت نمايند. 

 تپــه نقاره چــى و شــواهدى  از دفن 
صاحــب منصبان ســلوكى در ايــن تپه و 
رســيدن به ســر نخ هايى از دوران سلوكى 
و شهر الاوديكيا كه نام قديم نهاوند در اين 

دوران بوده است.
گزارش ها مى گويــد: زمانى كه ناصر الدين 
شــاه و عمالش به نهاوند مى آيند وبه همراه 
عضددولــه حاكــم وقــت نهاونــد و برادر 
ناصرالدين شــاه ، با ديدن كشــاورزانى كه به 
محــل اين تپه مراجعه مى كــرده اند و خاك 
آن را  مى بــرده اند به وجود اين تپه آگاه مى 
شوند و اقدام به كاوش  در آن كرده و گزارش 
مفصلــى هم از آن در يكــى از روزنامه هاى 
رسمى كشورمنتشر مى كنند كه حاال معيار و 
مبناى گروه كاوش در نقاره چى اين گزارش 

است.
شرح گزارش هاى حاصل از كاوش هاى دوره 
قاجار كه ناصرالدين شاه و محمد حسن خان 
اعتماد الســلطنه انجــام داده اند، از گورى كه 
صاحب منصبان ســلوكيه  درآن دفن شده اند 
خبر مــى دهد، كه همــان دوران هم  پس از 
انجام كاوش ، دســتور مــى دهند روى آن را 

بپوشانند و به حالت اوليه برگردانند.
رئيــس ميــراث فرهنگــى صنايع دســتى و 
گردشــگرى نهاوند در اين بــاره مى گويد: 
پيدايش شهر نهاوند مربوط به  دوران سلوكى 
است اما نشانه ها و آثار و محوطه هايى كه از 
اين دوران باشــد را كم به دست آورده ايم و 
اين نيازمند كاوش در نشــانه هاى اين دوران 

است.
محســن جانجان با بيان اينكــه كاوش ها به 
سرپرستى پروفسور رهبر از 6شهريور در اين 
محدوده آغاز شــده اســت، تصريح كرد: تپه 

نقاره چى و الئوديسه هر دو مربوط به دوران 
سلوكى اســت بر همين اساس هم سرپرست 
گروه كاوش ها در الئوديسه تصميم به كاوش 
در اين منطقه گرفته و تپه نقاره چى مى تواند 
زوايــاى پنهانى از دوران ســلوكى در نهاوند 
را مشــخص كند به همين منظور اين كاوش 

همزمان با الئوديسه انجام مى شود.
معاونت هيأت كاوش باســتان شناسى كاوش 
در تپــه نقاره چى هم مى گويــد: دنبال بنايى 
مدفــون در زير اين تپه  كه دســت ســاز و 

مصنوعى است، هستيم.
به گفته عرب اين تپه حاصل تشــكيل شــده 
از اليه هاى باســتانى نيست بلكه بنا به سنت 
تدفين به اين شــكل ايجاد شــده و بر اساس 
گفته ها و شواهد اين تپه يك گور از صاحب 

منصبان سلوكى است.
عــرب از وجود يــك در ،  در ورودى غربى 
اين تپه خبــر مى دهد كه كشــاورزان  زمان 
خاكبردارى آن را از بيــن برده اند و در حال 
حاضر 3گمانه  انجام شده و به شواهدى تازه 
اى از جمله 8 اليه خشت و به شواهد سطحى 
از جمله آجرى رســيده اند  كه از وجود يك 
طاق آجرى خبر مــى دهد و با توجه به ابعاد 
آجرها، روى راهرو آجرها كامل و روى اتاقك 
تدفيــن، آجرها نصف آجرهــاى طاق راهرو 

است.
به گفته معــاون كاوش ها با توجــه به آيين 
تدفين سلوكيان وكشته شدگان جنگ ماراتن 
كه 192 نفر را در چند كيلومترى آتن زير تپه  
اى دفن كردند كه معلوم نيست كه چطور دفن 

شــدند اما لوحى هست كه اسامى آن ها روى 
روح نوشته شده  و كنار تپه قرار دارد و اينجا 
هم قطعا نام و نشــانى از اينچنين لوحى بوده 
وبدليل اينكه  بارها و بارها  اين تپه دستخوش 
حفارى هاى غيرمجاز قرار گرفته اســت، اين 

لوح  از ميان رفته است.
عرب ، انجام حفارى هاى غير مجاز در اطراف 
تپه نقاره چى را دليل بيشترين آسيب ها به اين 
اثر عنوان مى كند كه بيش از جانوران و ديگر 

موارد به آسيب وارد كرده است.
در حال حاضر هم  شرايط كاوش ها در مرحله 
كشــف يك طاق آجرى بنا  است  و بيش از 
70درصد كار انجام شــده است و نهايت هم 
2هفته طول نخواهد كشيد كه نتيجه كاوش ها 

مشخص و اعالم خواهد شد. 

سپاه قدرت نظام 
را به رخ جهانيان 

كشيد
 امام جمعــه نهاوند با بيان اينكه ســپاه 
قــدرت نظام اســالمى را بــه رخ جهانيان 
كشيده اســت، گفت: امروز سپاه قدس در 

خارج از مرزها و كشورهاى خاورميانه نقش 
ايفا مى كند.

حجت االســالم عباســعلى مغيثى در آيين 
نكوداشــت پيشكســوتان دفــاع مقدس و 
فرماندهان ادوار ســپاه ناحيه نهاوند ضمن 
گراميداشــت ياد و خاطره شهيدان گرانقدر 
ايران اســالمى، عنوان كرد: شــهيد ســعيد 
قهارى سعيد نخســتين فرمانده سپاه ناحيه 

نهاوند بود.

وى به اشــاره به اينكه سپاه محدود به ايران 
اسالمى و مذهب تشيع نيست، گفت: امروز 
سپاه قدس در خارج از مرز ها و كشورهاى 
خاورميانه نقش ايفا مى كند كه اين امر يكى 

از بركات نظام است.
به گــزارش مهر، وى اظهار كرد: دشــمنان 
داخلى و خارجى خيلــى تالش كردند كه 
سپاه را همچون جهاد سازندگى از بين ببرند 

اما نتوانستند.

حجت االســالم مغيثى با بيان اينكه امروز 
همان نقش را بســيج ســازندگى ايفا مى 
كند، گفت: امروز سپاه توانسته قدرت نظام 
اسالمى را به رخ جهانيان بكشد و اين مهم 
نتيجه شهادت طلبى و روحيه ايثار سپاهيان 

است.
جمهورى  افــزود:  مغيثى  االســالم  حجت 
اســالمى منشــا اقتدار و مقاومت اســت و 

اميدواريم سپاه همچون گذشته بدرخشد.

كشف آثار تاريخى ديگر در نهاوند

كاوش نقاره چى 
به گور سلوكى رسيد
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139860326034000358 مورخــه 1398/5/9  هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــي حميــد محمــدى فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره از همــدان در 
ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــي ديــم بــه مســاحت 125406/24 مترمربــع تحــت 
ــداري مع الواســطه از  ــه خــراب بخــش 4 خري ــدان مزرع ــع در در هم ــالك 47/56 واق پ
حــاج تقــى آقــا محمــدى و غيــره محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــخاص  ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــت متقاضــي اعتراضــي داش ــند مالكي ــدور س ــه ص نســبت ب
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم 
و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 

مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 1012)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/7
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/22

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهي حصر وراثت
آقــاى محمــود حاجــى شــعبان داراى شــماره شناســنامه  328 بــه شــرح دادخواســت كالســه 
ــح داده  ــن توضي ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح 396/98/112 از اي
ــخ 97/10/11 در  ــنامه  21 در تاري ــماره شناس ــه ش ــعبان ب ــى ش ــى حاج ــادروان بيرامعل ــه ش ك
ــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر  ــدرود زندگــى گفتــه ورث اقامتــگاه دائمــى خــود ب
اســت بــه: 1- محمــود حاجــى شــعبان فرزنــد بيرامعلــى متولــد 67/10/5 بــه شــماره شناســنامه 
ــه شــماره  ــد 56/7/1 ب ــى متول ــد بيرامعل ــد متوفــى 2- ســارا حاجــى شــعبان فرزن 328 فرزن
ــد  ــى متول ــد بيرامعل ــعبان فرزن ــى ش ــه حاج ــى3- مرضي ــد متوف ــنامه 1855 فرزن شناس
ــان  ــد قهرم ــعبانى فرزن ــن ش ــى 4- پروي ــد متوف ــنامه 75 فرزن ــماره شناس ــه ش 62/7/29 ب
متولــد 1338/9/10 بــه شــماره شناســنامه 13817همســر متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات 
مقدماتــي دبياتبيرخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي 
دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه 

تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 207)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  3079 ب ــماره شناس ــوان داراى ش ــدى پهل ــاى محمدمه آق
گواهــى  درخواســت  حــوزه  ايــن  از   409/98/112 كالســه  دادخواســت 
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان ابوالفتــح پهلــوان بــه 
شــماره شناســنامه  687 در تاريــخ 98/6/25 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود 
ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت زندگ
1-محمدمهــدى پهلــوان فرزنــد ابوالفتــح بــه متولــد 1367/10/23 بــه شــماره 
ــح  ــد ابوالفت ــوان فرزن ــى 2-محمدحســين پهل ــد متوف ــنامه 3079 فرزن شناس
متولــد 1384/3/9 بــه شــماره شناســنامه 4040462874 فرزنــد متوفــى اينــك 
ــور را در يــك نوبــت آگهــي  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي دررخواســت مزب ب
ــزد او  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت مي نماي
ــم دارد واال  ــاه تقدي ــك م ــرف ي ــي ظ ــتين آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاري باش

گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 231)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

اصالحــى  راى  و    1398/5/14 مورخــه    139860326009000192 شــماره  رأي  برابــر 
139860326009000195 مورخه 98/5/17 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات 
مالكانه و بالمعارض آقاى محمود دهقان فرزند احمدعلى به شماره شناسنامه 1353  صادره از 
فامنين به شماره ملى 5029295941  در اعيانى نود و پنج شعير و يكصد و شانزده دويست و 
دهم شعير مشاع بانضمام عرصه هفتاد و شش شعير و هفتاد و سه يكصد و پنجم شعير مشاع 
از نودو شش شعير ششــدانگ يك باب خانه به مساحت دويست و هفتاد و هفت متر مربع و 
سى و پنج صدم متر مربع قسمتى از پالك 108 اصلى واقع در بخش پنج همدان اراضى زرقان 
خريدارى از مالك رســمى آقاى حسينعلى خسروى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 199)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/22
رضا بيات
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت
خانم آق قزالهى داراى شــماره شناسنامه  8065 به شرح دادخواســت كالسه 400/98/112 از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين الهى به شماره 
شناسنامه  2623 در تاريخ 1378/11/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-صفر الهى فرزند حسين متولد 1341/3/3به شماره شناسنامه 
4051784517 فرزند متوفى 2-سبزعلى الهى فرزند حسين متولد 1345/12/10به شماره شناسنامه 
4051083517 فرزند متوفى 3-حمزه على الهى فرزند حســين متولد 1343/9/4به شماره شناسنامه 
4051082563 فرزند متوفى 4-آق قز الهى فرزند حســين متولد 1353به شــماره شناسنامه 8065 
فرزند متوفى 5-معصومه الهى فرزند حســين متولد 1352به شماره شناسنامه 8064 فرزند متوفى 
6-طاووس صادقى فرزند ربيع متولد 1315/6/10به شــماره شناسنامه 2394 همسر متوفى اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 232)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــر رأي شــماره 139860326007000523 مورخــه 1398/5/19 هيــأت موضــوع قان براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
ــار در  ــادره از به ــنامه 12686 ص ــماره شناس ــه ش ــد عيســى ب ــى راد فرزن ــور همت منص
اعيانــى دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 243/92 
ــدان  ــار هم ــش چه ــار بخ ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل ــالك 10925 فرع ــع پ مترمرب

ــا قولنامــه عــادى از عيســى عمتــى محــرز گرديــده اســت. خريــدارى ب
 لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 214)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/7
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/22

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326034000572 مورخه 98/6/3 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى شــركت كيمياگران شميم  به شناســه ملى 10861133500 در شش دانگ يك 
واحد گاودارى  به مســاحت 10878/82 مترمربع تحت پالك 46/38  واقع در همدان  مزرعه پرزلو بخش 4 
خريداري مع الواسطه از على كوثر شجاعى مرام محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 924)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/7

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهي فقدان سند مالكيت 
ــي  ــهاديه محل ــرگ استش ــه دو ب ــا ارائ ــان ب ــيروس رضائي ــاى س ــه آق ــه اينك ــر ب نظ
مصــدق دفتراســناد رســمى 2 اســدآباد مدعــي اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت 
يــك دانــگ و نيــم مشــاع از ششــدانگ دو بــاب دكان بــه مســاحت ششــدانگ يــك 
ــع  ــى واق ــالك 2146 اصل ــه از پ ــزى ش ــى مج ــالك 2 فرع ــع پ ــر مرب ــه مت ــد و س ص
ــه118  ــت 16540 صفح ــل ثب ــه ذي ــدان ك ــش هم ــش ش ــدآباد بخ ــتان اس در شهرس
ــادر و  ــان ص ــيروس رضائي ــاى س ــام آق ــه ن ــى 549881 ب ــماره چاپ ــه ش ــر 101 ب دفت
ــه موجــب نامــه شــماره  تســليم شــده در هنــگام جابجايــى مفقــود شــده اســت و ب
1397028000116939 مــورخ 1397/9/9 اجــراى احــكام مدنــى دادگســترى شهرســتان 

ــغ بازداشــت شــده اســت. ــدون مبل اســدآباد ب
 لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت بديــن وســيله 
آگهــي مي شــود تــا هــر كــس مدعــي انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد 
خــود باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و 
امــالك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند 
معاملــه اعتراضــي كتبــي خــود را تســليم نمايــد در صــورت انقضــا مــدت واخواهــي 
ــه  ــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائ ــا در صــورت اعت ــراض و ي و نرســيدن اعت

نشــود ســند المثنــي بــه نــام متقاضــي صــادر و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 354)

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد
 كامران متقى 
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 الم
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موضوع تحول در دانشگاه علوم قضايى 
بسيار مهم و ضرورى است

 رئيس قوه قضاييه با بيان 
اينكه در دوره تحول، دستگاه 
قضايى و همه اجزاى آن بايد 
در ايــن زمينه نقــش آفرين 
باشــند، گفــت: تحــول در 
تحول  بدون  قضايى  دستگاه 
در در دانشگاه علوم قضايى، 
نيروى  تربيت  بخش هاى  در 
آموزش  حوزه هاى  و  انسانى 

و پژوهش امكانپذير نيست.
به گزارش ايســنا آيــت ا... 

رئيســى گفت: امروز آن دســته از قضاتى كه دانــش آموخته در اين 
دانشگاه بودند در دستگاه قضايى همه نمونه هاى موفق آموزش در اين 

دانشگاه هستند كه در قوه قضاييه نيز اين دسته از قضات كم نيستند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه عنوان كرد: بحمداله در جايگاه هاى مختلف 
دستگاه قضايى دانشجويان دانش آموخته دانشگاه علوم قضايى داريم 

كه افتخار دستگاه قضايى و نيرو هاى موثرى هستند.
رئيســى با ارج نهادن نســبت به اقدامات همه مديران و اســاتيد و 
دانشــجويان پرتالش دانشــگاه علوم قضايى، تصريح كرد: در حال 
حاضر با نگاه به حركت 40 ساله اى كه انجام شده دوره جديدى را در 
پيش داريم كه دوره تحول و اجراى ســند باالدستى است كه امر مقام 

معظم رهبرى است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه در دوره تحول، دستگاه قضايى و همه 
اجزاى آن بايد در اين زمينه نقش آفرين باشــند، ادامه داد: تحول در 
دســتگاه قضايى بدون تحول در دانشگاه علوم قضايى، در بخش هاى 
تربيت نيروى انسانى و حوزه هاى آموزش و پژوهش امكانپذير نيست.

دولتى كه مسائل انسانى را گروگان سياست 
مى كند روسياه خواهد ماند

وزارت  سياســى  معاون   
امور خارجــه در واكنش به 
عدم اجــازه دولت آمريكا به 
ظريف بــراى مالقات تخت 
روانچــى گفت: روســياهى 
مسائل  كه  است  دولتى  براى 
اهداف  گروگان  را  انســانى 

سياسى مى كند.
در  عراقچــى  ســيدعباس 
دولت  اجازه  عدم  به  واكنش 
آمريكا به محمدجواد ظريف 

براى مالقات مجيد تخت روانچى نماينده ايران در سازمان ملل متحد 
يادداشتى در صفحه شخصى خود در اينستاگرام منتشر كرد.

وى نوشت: «ان شاا... مجيد به زودى حالش خوب شده و به مسئوليت 
خود بازمى گردد؛ ولى روســياهى براى دولتى كه مســائل انسانى را 
گروگان اهداف سياســى قرار مى دهد، خواهد ماند. قلب، روح و فكر 
ما پيش مجيد بوده و دعاى خير همه ما همراهش اســت. ان شاا... وى 
به زودى از بيمارســتان مرخص شــده و پرانرژى، متعهد، پرانگيزه و 

دوست داشتنى به سر مسئوليت خود باز خواهد گشت.»
به گزارش مهر، گفتنى است روز گذشته واشنگتن به وزير امور خارجه 
كشورمان اجازه نداد تا از تخت روانچى كه در بيمارستان بسترى است 

عيادت كند.
يكى از سخنگويان وزارت خارجه آمريكا با اشاره به ممنوعيت ظريف 
براى ديدار روانچى، مدعى شد كه اگر ايران يكى از زندانيان آمريكايى 

را آزاد كند، اجازه ديدار با تخت روانچى داده خواهد شد

تحريم ها را برى مذاكره با ايران لغو نمى كنم
 رئيس جمهــور آمريكا در يكى ديگر از اظهارات متناقضش درباره 
ايران گفت كه آمريكا آماده لغو تحريم ها براى مذاكره با ايران نيست.

دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در پيامى توييترى مدعى شد: ايران 
مى خواســت كه من تحريم هاى اعمال شده بر آن ها را براى ديدار[با 

ايران] لغو كنم. من گفتم، البته كه نه!
اين ادعاى رئيس جمهور آمريكا در پى سخنان حسن روحانى، رئيس 
جمهور كشورمان مطرح مى شود كه روز گذشته در فرودگاه مهرآباد با 
اشاره به حضور گسترده هيأتهاى عاليرتبه كشورها در اجالس امسال 
مجمع عمومى سازمان ملل با اشاره به اينكه چنين مطرح شده بود كه 
همه مشكالت بر سر لجبازى طرف ايرانى است و آمريكا آماده مذاكره 
است و نسبت به آن اصرار هم دارد،گفت: آمريكايى ها تقريباً به همه 
ســران اروپايى و غيراروپايى پيغام داده بودند كه ما آماده مذاكره ايم. 
درخواســت آمريكا  قبًال اين بود كه مذاكره دوجانبه باشــد يعنى دو 
رئيس جمهور با هم مذاكره كنند و بارها اين موضوع را رد كرده بوديم. 
گفته بوديم اگر مذاكره هم باشــد در قالب 1+5 خواهد بود و آنها هم 

گفتند كه مى خواهند در قالب 1+5 مذاكره كنند.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور اضافه كرد: اتفاقاً 3 نفر از آن 1+5 قبلى 
و 1+4 فعلى يعنى صدر اعظم آلمان ، نخســت وزير انگليس و رئيس 
جمهور فرانسه هم در نيويورك بودند و همگى اصرار داشتند كه اين 

جلسه برقرار شود و آمريكا هم مى گويد كه من تحريم را برمى دارم.
روحانى خاطرنشــان كرد: نكته ديگرى كه محل بحث بود اينكه چه 
تحريمى برداشته شــود و آنها به صراحت گفته بودند كه كل تحريم 
را برمى داريم. منتها شــكل اين كار شــكلى نبود كه قابل قبول باشد، 
يعنى اينكه در فضاى تحريم و در بقاء تحريم و فضاى مســموم فشار 
حداكثــرى، حتى اگر در قالب 1+5 بخواهيم بــا آمريكايى ها مذاكره 
كنيم، هيچ كس نمى توانــد پيش بينى كند كه پايان و نتيجه اين مذاكره 

چه خواهد بود.
روحانــى با تاكيد بر اينكه بهانه را از دســت طــرف مقابلى كه مى 
گفت آماده مذاكره اســت و ايران براى مذاكره حاضر نيست، گرفتيم 
، اظهارداشــت: به صراحت گفتيم كه كامًال آماده مذاكره ايم اما نه در 
فضاى تحريم و فشار. شــما يك فضاى آزاد و عادالنه ايجاد كنيد ما 
كامال آماده ايم. حتى به سران اروپا كه مى گفتند چه وقت آماده جلسه 
1+5 هســتيد، مى گفتم حتى اگر يك ســاعت ديگر شما اين فضاى 
مناسب را درست كنيد و فضاى مسموم و سم را برداريد، حاضرم در 

جلسه 1+5 شركت كنم.

سنايى در بازديد از نمايشگاه مواد غذايى در مسكو:
تجار ايرانى براى دستيابى به بازار روسيه 

برنامه ريزى دقيق كنند
 سفير ايران در روسيه گفت: تجار ايرانى بايد براى دستيابى به بازار 

روسيه برنامه ريزى دقيق كنند.
مهــدى ســنايى ســفير جمهورى اســالمى ايران در روســيه از 
نمايشــگاه world Food مسكو بازديد و با غرفه داران ايرانى 
اين نمايشــگاه ديدار و گفتگــو كرد. وى در ايــن ديدار ضمن 
استقبال و قدردانى از حضور شــركت هاى فعال ايرانى در حوزه 
مواد غذايى و صنايع وابســته در اين نمايشگاه، به گستردگى اين 
بازار در روســيه و ظرفيت هاى موجود براى محصوالت با كيفيت 
ايرانى در اين كشــور اشــاره كرد و خواســتار تالش بيشتر و با 
برنامه ريزى دقيق و  بلندمدت تجار و فعاالن بخش خصوصى در 
اين حوزه براى معرفى صحيح و دستيابى به جايگاه مناسب براى 

شد. كشورمان  محصوالت 
به گزارش مهر، بزرگترين نمايشــگاه بين المللى موادغذايى و صنايع 
وابســته (World Food) با حضور بيش از هزار و 500 شركت از 
80 كشور و همچنين 18 شركت ايرانى در مركز دائمى نمايشگاه هاى 

مسكو برگزار شد.

اصولگرايان ممكن است به خودشان ببازند
 روايــت داريم مومن بايد هميشــه در حالت خوف و رجا باشــد. احزاب 
سياسى هم بايد اينطور باشند. اما برخى اصولگرايان خود را پيروز انتخابات مى 

 دانند و به دليل همين اطمينان ممكن است به خودشان ببازند.
دبير كل جامعه اســالمى مهندسين در گفت وگو با ايرنا با طرح اين پرسش كه 
چرا آراى شوراى نگهبان و يا اعضاى هيأت دولت از تريبون ها منتشر نمى شود، 
يادآور شد:  پيش خودم حساب كردم نماينده اى كه مى خواهد راى علنى بدهد 
وقتى به خانه مى رود همســرش مى پرســد امروز چرا اينطورى راى دادى يا 
ندادى و از خانواده گرفته تا امام جمعه ... از او سوال مى كنند،   الجرم نماينده 
براى راى دادن بايد همه اين محاســبات را انجام دهد.محمدرضا باهنر عنوان 
كرد: خيلى نماينده ها راى خودشان را نشان مى دهند يا موافق يا مخالف حرف 

مى زنند اما عده اى هم نمى خواهند راى خود را علنى كنند.

روابط پارلمانى ايران و ارمنستان 
گسترش مى يابد

 رئيس مجلس شــوراى اسالمى روابط پارلمانى ايران و ارمنستان گسترش 
مى يابد، گفت: مركز پژوهش ها و كميســيون هاى تخصصى مجلس شــوراى 

اسالمى براى توسعه همكارى با پارلمان ارمنستان آمادگى كامل دارند.
بــه گزارش خانه  ملت، على الريجانى اظهار داشــت: دو كشــور ايران و 
ارمنســتان ارتباط خوبى با يكديگر دارند كه در حال پيشــرفت اســت و 
اميدواريم در زمينه هاى كشــاورزى، دارويى و بهداشت روابط دو كشور 

يابد. توسعه 
وى با بيان اينكه پارلمان هاى دو كشور نيز ارتباط مناسبى با يكديگر دارند، بيان 
كرد: مركز پژوهش ها و كميسيون هاى تخصصى مجلس شوراى اسالمى براى 

توسعه همكارى با پارلمان ارمنستان آمادگى كامل دارند.

رهبرى هيچ وقت دست مسئوالن دولت و مجلس 
را نبسته اند

 يك نماينده مجلس دهم با بيان اينكه مقام معظم رهبرى خطوط كلى را براى 
مسئوالن كشور ترسيم مى كنند، گفت: به هرحال رهبر انقالب دست مسئوالن 
دولتى و مجلســى را هيچ وقت نبسته است. ممكن است ايشان خطوط كلى را 
ترسيم كنند ولى دست مســئوالن دولتى را نبسته اند كه شما هيچ كارى انجام 
ندهيد.احمدعلى كيخا در گفت و گو با ايلنا، در پاسخ به اين سوال كه از آنجايى 
كه رهبر انقالب در فرمايشــات اخير خود بر يكصدا بودن مسئوالن كشور در 
مساله مفيد نبودن مذاكره با آمريكا در شرايط فعلى تاكيد كردند اما چرا عده اى 
عليرغم فرمايشات و تاكيدات ايشــان بر طبل اختالف نظر مسئوالن با رهبرى 
مى كوبند؟، گفت: به نظر من فصل الخطاب همه تصميمات در داخل كشــور و 

مخصوصا براى مسئوالن فرمايشات حضرت آقا است.

 بارها گفته ام قانــون انتخابات ما ناقص و 
حداقلى است و در خصوص برخى اقدامات 
ســكوت كرده است. هرچند تالش كرديم اما 
باز هم از نمايندگان مى خواهيم براى تصويب 

اين قانون تالش كنند.
سخنگوى شوراى نگهبان در خصوص اصالح 
قانون انتخابات در نشســت خود با اصحاب 
رســانه ضمن تسليت ماه هاى محرم و صفر و 
گراميداشت ياد شــهداى دفاع مقدس گفت: 
هيأت نظارت بر انتخابات تشــكيل شــده و 
مرتب در روز يكشنبه جلسه داريم و در حال 

بررسى اعضاى نظارت شهرستانى هستيم.
عباســعلى كدخدايى در خصوص خط قرمز 
شوراى نگهبان و پول هاى كثيف در انتخابات 
و تاكيد آن از سوى آيت ا... جنتى گفت: مالك 
و ميزان براى ما قانون انتخابات اســت و در 
اين قانون هم دو محور اصلى مفاسد اقتصادى 
و اخالقــى مالك ما خواهد بود. در خصوص 
نقش پول در انتخابات همه مســئوالن و مردم 
نگران هســتند و نياز به قانون قــوى داريم. 
شــوراى نگهبان هرجا تشــخيص دهد پول 
نقش موثرى داشته با اختيارات قانونى برخورد 

خواهد كرد.
 قانون انتخابات ما 
ناقص و حداقلى است

كدخدايى در خصوص مخالفت با شــفافيت 
آراى نمايندگان گفت: شــفافيت خوب است 
اما منوط به نظر نمايندگان مجلس شــوراى 

اسالمى است.
به گزارش ايلنا، سخنگوى شوراى نگهبان در 
خصوص اصالح قانون انتخابات گفت: بارها 
گفته ام قانون انتخابات مــا ناقص و حداقلى 
است و در خصوص برخى اقدامات سكوت 
كرده است. هرچند تالش كرديم اما باز هم از 
نمايندگان مى خواهيم براى تصويب اين قانون 

تالش كنند.
 نگاه آيت ا... جنتى 

به بخش و گروه خاصى نيست
وى در رابطه با سخنان آيت ا... جنتى مبنى بر 
انتقاد از مجلس دهم و دولت و امكان شــائبه 
در اصــل بى طرفى گفت: ايشــان در جايگاه 
رياست مجاس خبرگان صحبت كردند. البته 
هيچكس بــا جوانگرايى مخالف نيســت و 
رهبرى هم تاكيــد كردند. نگاه آيت ا... جنتى 
به بخش و گروه خاص نيســت و نگاهشان 
نسبت به تمامى مديران است. نگاه ايشان رو 

به آينده است.
در خصوص شفافيت آراى شوراى نگهبان در 

مباحث انتخاباتى منع قانونى داريم
كدخدايى در پاسخ به سوال ايلنا مبنى بر اينكه 
اخيرا طرح شــفافيت در مجلس مطرح شده 
بحث هاى زيادى هم درباره آن بين دو جناح 
كشور مطرح است. در مقابل برخى نمايندگان 
معتقدند كه طرح شــفافيت بايد شامل برخى 
نهادهــا از جمله شــوراى نگهبــان و مجمع 
تشخيص هم باشــد يعنى مشخص شود هر 
يك از اعضا نســبت به موارد مطرح شده چه 
رايى دارند، گفت: ما با اين نظر موافق هستيم 
و در اين زمينه پيشگام هستيم و بارها مشروح 
مباحث شــوراى نگهبان را روى سايت شورا 
منتشــر كرديم و ساير جلسات را هم به مرور 
روى ســايت قرار مى گيرند اما در خصوص 
مباحث انتخاباتى منع قانونى داريم كه بررسى 

غيرعلنى  بايد  صالحيت ها 
باشــد اما اگر در آن مورد 
هم قانــون تكليف كند ما 

تابع خواهيم بود.
خصــوص  در   
هنوز  كــه  مصوبه اى 
نشده  ارسال  ما  براى 

نظر اعالم نمى كنيم
وى دو خصوص دستگيرى 
و  مجلــس  نماينــده  دو 
نماينــدگان  مصونيــت 
گفت: آنچــه در اصل 86
در  تنها  نمايندگان  اســت 
تصميمــات  خصــوص 
نمايندگى مصون هســتند 

اما اگر جرايمى را مرتكب شوند مشمول اين 
قانون نخواهند بود.

كدخدايى در خصوص نظر شــوراى نگهبان 
در مورد تشــكيل وزارت بازرگانى گفت: در 
خصوص مصوبه اى كه هنوز براى ما ارســال 

نشده نظر اعالم نمى كنيم.
وى در رابطــه با اقدامات شــوراى نگهبان 
بــراى جلوگيــرى از ورود پول هاى كثيف 
بــه انتخابات گفت: وظيفه شــوراى نگهبان 
بررسى صالحيت اســت و اگر گزارشى از 
نهادهــاى ذيربط مانند نيــروى انتظامى در 
اين خصوص به دســت ما برسد در بررسى 

صالحيت ها تاثيرگذار خواهد بود.
 مبناى كار ما تنها قانون است

ســخنگوى شــوراى نگهبــان در خصوص 
ســازمان  رئيس  اظهارات 
برنامه و بودجه در خصوص 
تنها  بودجــه 99  در  اينكه 
اعالم  سياستگذاران  بودجه 
مى شــود، گفت: مــا بايد 
منتظر بمانيم تا ببينيم طرح 
من  چراكه  چيست؛  دولت 
جزئيات  نــدارم،  اطالعى 

چيست.
انتشــار  خصوص  در  وى 
نمايندگان  راى  جزئيــات 
شــوراى نگهبان با تفكيك 
شرع و قانون گفت: هرجا 
قانون تكليــف كند بله ما 

تابع قانون هستيم.

كدخدايــى همچنيــن در رابطــه بــا تالش 
برخى نمايندگان مجلس ششــم براى ورود 
به انتخابــات مجلس گفت: مبناى بررســى 
صالحيت از ســوى ما قانون است و براى ما 
مهم نيست كانديداها پيش از اين عضو كدام 
يك از مجالس بودند. بارها گفته ام مبناى كار 

ما تنها قانون است.
كدخدايى در پاسخ به سوالى در خصوص منع 
قانونــى براى تفكيك وزارت خانه ها و اضافه 
شــدن تعداد وزرا گفت: نفس اضافه شدن به 
اعضاى دولت مشكلى ندارد اما شايد مباحثى 
در رابطه بــا بار مالى مطرح شــود كه هنوز 

نمى توانم در مورد آن اظهار نظر كنم.
وى همچنيــن در خصوص واســطه گرى با 
شوراى نگهبان براى تائيد صالحيت ها گفت: 
هروقت ديديد كســى در اين مســير حركت 

كرده اطالع دهيد كه برخورد كنيم.
خاطر  به  نماينده اى  هيچ   صالحيت   
رايى كه در مجلس داده رد نشده است
سخنگوى شوراى نگهبان در خصوص تشكيل 
كميته انتخابات از سوى قوه قضائيه گفت: ما 
همواره در بحــث انتخابات با قــوه قضائيه 
همكارى مى كنيم اما هنوز در رابطه با تشكيل 
كميتــه انتخابات و بــراى انتخابات اين دوره 

جلسه اى نداشتيم.
وى در پاســخ به ســوالى در رابطــه با تاثير 
شــفافيت آرا بر بررســى صالحيت ها گفت: 
هيچ گاه صالحيت نماينده اى به خاطر رايى كه 
در مجلس داده رد نشــده است و بارها اين به 

اين موضوع اشاره كرده ايم.

كدخدايى در نشست خبرى تاكيد كرد

نگرانى همه از پول هاى كثيف 
در انتخابات

 ■ صالحيت هيچ  نماينده اى به خاطر رايى كه در مجلس داده رد نشده است

در خصوص نقش پول در 
مسئوالن  همه  انتخابات 
و مردم نگران هســتند و 
نياز به قانون قوى داريم. 
هرجا  نگهبان  شــوراى 
تشخيص دهد پول نقش 
موثرى داشته با اختيارات 
قانونى برخورد خواهد كرد
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بهداشتنكتهدانشگاه
70 درصد دانشجويان دندانپزشكى 

با سهميه  جذب شده اند
 بر اســاس اطالعات رســيده در سال گذشــته حدود 70 درصد از دانشجويان 

دندانپزشكى با سهميه در دانشگاه ها پذيرفته شده اند.
عضو كميســيون بهداشــت و درمان مجلس با بيان اينكه در حوزه انتقال غيرقانونى 
دانشــجويان علوم پزشكى از خارج كشور به دانشگاه هاى كشور گفت: متأسفانه در 
مواقعى مشاهده مى كنيم كه افرادى براى ادامه تحصيل به دانشگاه هاى نامعتبر برخى 
از كشورهاى خارجى مراجعه مى كنند و با دور زدن قانون با طى كردن دوره كوتاهى 

از تحصيل براى ادامه دادن تحصيل شان به داخل كشور منتقل مى شوند.
بشــير خالقى در گفت و گو با فارس، بيان كرد: بر اساس اطالعات رسيده در سال 
گذشــته حدود 70 درصد از دانشــجويان دندانپزشكى با ســهميه در دانشگاه ها 
پذيرفته شــده اند كه اين موضوع نشان دهنده ضايع شدن حق دانشجويان مستعد 

ديگر است.

اپليكيشنى كه مشاوره دندانپزشكى مى دهد
 اپليكيشنى ارائه شــده كه مخصوص دندانپزشكان است. اين اپليكيشن با كمك 
وب كم بين دندانپزشك و بيمار ارتباط برقرار مى كند و حتى پزشك مى تواند عالوه 

بر مشاوره براى بيمار آنتى بيوتيك تجويز كند.
به گزارش مهر، هنگاميكه دندان درد آغاز مى شــود، بيمار نيازمند درمان ســريع آن 

است. اما بايد منتظر بماند تا دندانپزشك وقت ويزيتى براى او تعيين كند.
بيمــاران در مدت زمان انتظار براى مالقات با دكتر با درد زيادى مواجه هســتند  و 

برخى از آنها حتى با زياده روى در مصرف استامينوفن ، اوردوز مى كنند. 
اپليكيشــنى تهيه شده كه با اســتفاده از وب كم، خدمات مشاوره با دندانپزشك را 
براى بيماران فراهم مى كند. حتى پزشــكان مى توانند با كمك اين اپليكيشن آنتى 
بيوتيك را براى بيمار تجويز كنند به ازاى هر مشاوره از مشتريان 25 پوند دريافت 
مــى كند. حتى مى توان با كمك اين اپليكيشــن بــراى روز بعد وقت ويزيت از 

پزشك گرفت.

تبليغات قارچ گانودرما اغواگرانه و نادرست است
 تبليغات زيادى مبنى بر اثربخشــى قارچ گانودرما در پيشگيرى يا درمان برخى 
بيمارى ها در فضاى مجازى منتشر مى شود كه اغلب آن ها اغواگرانه و نادرست است.

سخنگوى ســازمان غذا و دارو درباره خواص قارچ گانودرما كه در فضاى مجازى 
تبليغ مى شــود، گفت: تعداد انگشت شــمارى از كارآزمايى هاى پيش بالينى گزارش 
كرده اند كه گانودرما لوسيدوم حاوى مواد ضدسرطانى و تقويت كننده سيستم ايمنى 
است. اين در حالى است كه هنوز مطالعه مرورى نظام مندى كه به بررسى سودمندى 

گانودرما در درمان سرطان پرداخته باشد، وجود ندارد.
به گزارش ايرنا، كيانوش جهانپور ادامه داد: گانودرما توســط طبيبان سنتى چينى به 
منظور تقويت سيستم ايمنى تجويز مى شود و مطالعات مرورى تحقيقات بالينى هم 
گزارشاتى مبنى بر اينكه گانودرما لوسيدوم احتماال مى تواند به عنوان يك ضدتومور 
مفيد واقع شــود، وجود دارد اما اين اطالعات پراكنده است و براى اعالم نظر قطعى 

نياز به مطالعاتى نظام مند وجود دارد.

2 درصد كرايه تاكسى هاى اينترنتى سهم شهردارى ها شد
 شركت هاى تاكسى هاى اينترنتى 2 درصد از هر كرايه را به شهردارى ها مى دهند 
تا صرف برنامه هاى كاهش آلودگى هوا و توسعه حمل و نقل عمومى در شهرها شود.

بــه گزارش مهر، تاكنون قانون مشــخص و همه جانبه اى براى اين شــركت ها وجود 
نداشت. در دســتورالعمل دولت، هم فعاليت شركت ها در اين زمينه قانونى و رسمى 

شده، و هم ضوابط مربوط به شركت و خودرو و راننده مشخص شده است.
سخنگوي وزارت كشــور گفت: طبق اين دستورالعمل فعاليت تاكسي هاي اينترنتي در 
كشور رسميت بيشــتري خواهد يافت همچنين در آن ضوابط مشخص و دقيقي براي 
شركت ها، رانندگان و خودروها تعيين شده است؛ به نحوي كه 10 ضابطه براي رانندگان و 
خودروهاي فعال در شركت هاي حمل و نقل هوشمند و اينترنتي در نظر گرفته شده است.

بيش از 2 هزار قلم داروى قاچاق از عطارى هاى كشف شد
 دو هزار و 469 قلم داروى قاچاق و دســت ســاز و گياهان دارويى از واحدهاى 
عطارى كشــف و ضبط شــد.به گزارش ايرنا، واحدهاى عطارى و گياهان دارويى از  
نظردخالت افراد فاقد صالحيت علمى در امور پزشكى و دارويى، فراورده هاى قاچاق، 
فراورده هاى غير مجاز بررسى شدند.در  اين بازديدها كارشناسان مواد غذايى و آرايشى 
وبهداشتى 6 واحد عطارى را پايش كردند كه دو بازديد منجر به كشف ومعدوم سازى 
دو هزار و 469 قلم داروى قاچاق و دست ساز شد.بر اساس امارهاى وزارت بهداشت 
درمان و اموزش پزشكى،  داروهاى طبيعى فقط بايد از داروخانه تامين شوند. بنابراين 
تنها محل رســمى عرضه اى كه اجازه فروش هر داروى گياهى، داروى سنتى و مكمل 

تغذيه اى كه واجد مجوز از اداره كل فرآورده هاى طبيعى باشد، داروخانه است.

تالش براى حضور زنان در ورزشگاه ها با رعايت 
مسايل شرعى

 معــاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در پاســخ بــه مخالفان حضور 
زنان در ورزشــگاه ها با اين توجيه كه رفتن به ورزشگاه مطالبه اصلى زنان نيست، 
گفتــت: زنان مطالبات زيادى دارند و كســى هم نگفته كه رفتن به ورزشــگاه تنها 

مطالبه زنان است. 
يكى از مطالبات زنان، حضور در ورزشگاه هاســت و بايد بــه اين مطالبه در كنار 
ســاير مطالبات توجــه كرد.معصومه ابتكار در گفت وگو با ايســنا، در ادامه افزود: 
دولــت يازدهم و دوازدهــم همه مطالبات زنان را پيگيــرى  و براى برآوردن آنها 

برنامه ريزى كرده است.

ركود افزايش سكته هاى مغزى
 به 5 دقيقه رسيد

 طبق آخرين آمار كه از ســوي انجمن سكته مغزي منتشر شد آمار 
ســكته مغزي در ايران افزايش پيدا كرده و سن ابتال به آن پايين آمده 
اســت و به طور متوسط در هر 5 دقيقه يك نفر به سكته مغزي مبتال 
مي شود. يعني در شبانه روز، 288 نفر ايراني سكته مغزي مي كنند و به 
اين شــكل ساالنه بيش از صد هزار نفر به اين بيماري مبتال مي شوند. 
پزشــكان مي گويند احتمال سكته براي هر كسي وجود دارد و جواني 
نمي تواند در برابر اين بيماري سپر مدافع باشد. يك چهارم سكته هاي 
مغزي براي افراد كمتر از 55 ســال اتفاق مي افتد و ســكته شايع ترين 

علت ناتواني در بزرگساالن است.
به گزارش خبر آنالين، اختيار بدن ما به عهده مغز اســت. ساختاري 
پيچيده كه تركيبي غريب است از گوشت و خون. مغز است كه كنترل 
ادراك ما را در دســت دارد و احساســات و افــكار و عملكردمان را 
هدايت مي كند. خاطراتمان پيغام هايي هستند كه در مغز ذخيره شده اند 
و فقط خودش هم مي تواند رمزگشايي شان كند. اگر زماني خون رساني 
به بخشي از مغز به هر دليلي متوقف شود، سلول هاي آن ناحيه يا دچار 
آســيب مي شوند و يا مي ميرند. اين اتفاق موجب مي شود عملكرد آن 
بخش از مغز با اختالل مواجه شود. اگر بخشي از مغز كه كنترل دست 
و پا را دارد دچار آســيب شود، در كاركرد اين اعضا اختالل به وجود 
مي آيد. اگر بخش كنترل كننده تكلم مشــكل پيدا كند، فرد نمي تواند 
كلمات را به درســتي ادا كند. ابتال به سكته مغزي، 70 درصد مبتاليان 
را به شكلي از كار مي اندازد و نيمي از همين افراد، زمين گير مي شوند 
و بســياري از توانايي هايشان را از دست مي دهند. مطابق آمار انجمن 
سكته مغزي متوسط سن بيماران مبتال در ايران، نسبت به ميانگين ديگر 

نقاط دنيا و همچنين درصد مرگ و مير بر اثر اين بيماري باالست.
 پيشگيري از سكته مغزي

ســبك زندگي در باال بردن احتمال وقوع سكته مغزي تاثير بسياري 
دارد. عده اي اين بيماري را ناشي از اقتضائاتي مي دانند كه كم و بيش 
زندگي مدرن بر جوامع تحميل كرده است. ديابت يكي از بيماري هايي 
اســت كه احتمال وقوع ســكته مغزي را افزايش مي دهد و خود اين 
بيماري نيز به غير از عامل ژنتيك، متاثر از كم تحركي و تغذيه ناســالم 
است. ورزش منظم مي تواند تا حدودي احتمال سكته مغزي را كاهش 
دهد. مسعود مهرپور، دبير انجمن سكته مغزي معتقد است پايين نگه 
داشــتن فشــار خون و كنترل رژيم غذايي در كاهش آمار ابتال به اين 
بيماري موثر اســت. همچنين آن دسته از افرادي كه دچار اختالالت 
خواب نظير خر و پف و وقفه هاي تنفســي در خواب هســتند، براي 
جلوگيري از سكته بايد نسبت به درمان آن اقدام كنند. در ابتال به اين 
بيماري باز هم پاي ســيگار و قليان در ميان است. ترك سيگار، قليان، 
الكل و كنترل چربي خون مي تواند در جلوگيري از وقوع سكته تاثير 
گذار باشد. همچنين نبايد نقش كنترل وزن و درمان بيماري هاي قلبي 

را هم در اين مسئله ناديده گرفت.
 ساعات طاليي

اگر دچار ســكته مغزي شديم يا براي اطرافيانمان اين اتفاق رخ داد 
بايد چه كنيم؟ پزشــكان توجه 2 تا 3 ســاعت طاليي را براي اقدام 
به درمان ضــروري مي دانند. به محض اينكه عالئم ســكته مغزي 
را مشــاهده كرديد، كمتر از 3 ســاعت زمان داريد تا درمان را آغاز 
كنيــد. تعلل در اين كار مي تواند موجب وقوع اتفاقات ناخوشــايند 
جبران ناپذيري شود. به گفته پزشكان هر دقيقه اي كه از سكته مغزي 
مي گذرد، بيش از 2 ميليون سلول عصبي از بين مي روند. بنابراين در 
نظر گرفتن مســئله زمان و سرعت عمل در اقدام به درمان مي تواند 
بيمــار را از وقوع ناتوانايي هاي مغزي نجات دهد. درمان ســريع و 
صحيح بعد از وقوع ســكته مغزي ضروري است. خارج كردن لخته 
خون به كمك ابزار پيشــرفته، مي تواند بيش از 50 درصد شــانس 

بهبودي را افزايش دهد.

توزيع بيش از 6 هزار و 500 باطرى قلب 
در 6 ماه نخست امسال

 در شــش ماهه نخســت ســال بيش از 6 هزار و 500 باطرى 
قلب توزيع شــده اســت كه بيش از 8 هزار باطــرى قلب نيز دپو 
مى باشــد، بنابراين بيماران و خانواده هاى آن ها به هيچ عنوان نبايد 

نگران باشند.
رئيس هيأت امناى صرفه جويى ارزى در معالجه بيماران، درباره توزيع 
اقالم مصرفى حياتى و اســتراتژيك بيمارستان ها، افزود: هيأت امناى 
صرفه جويى ارزى در راســتاى رســالت خود مبنى بر فراهم سازى 
زمينه معالجه همه بيماران در داخل كشور ملزومات حياتى و مورد نياز 
بيماران را كه نبود آنها بــا خطر بروز عوارض جانى همراه و نيازمند 
مديريت قيمت جهــت اطمينان از مهيا بودن زمينه دسترســى آحاد 

بيماران به اين اقالم ضرورى است را تامين مى كند.

هدف ورزشى: حرف زدن عليه استقالل شغل دوم شماست 
 شغل دوم براى مخارج گران زندگى نيازه
شرق: پدر داماد احمدى  نژاد متولى جبهه سوم 

 اون كه فاميل دوره ؟!
همدان پيام: عصر پاييز، بام همدان،صداى شجريان 

 بدون شرح
رسالت: قاچاق پنه نساجى را مى زند 

 نيازه چون لحاف عروس ها پنبه مى خواد
همدان پيام: باز هم پاى بانك ها در ميان است 

 چه كفشى پوشيدن كه پاشون انقدر دراز شده؟
خبر ورزشى: بازيكن استقالل جو سكوها را به هم ريخت 

 اون در كل توى فاز شلوغ كارى!!
شرق: سخنرانى روحانى برجام را احيا مى كند؟

 منتظر برجام در سفره هايتان باشيد 
همدان پيام: اگر ريگى به كفش ندارند حقوق ها را اعالم كنند 

 ريگ نيست كفش دوزك!! 
گل ورزشــى: چــرا انصارى فــر بــه خاطــر رفتــار تهديدآميــز احضــار 

؟ نشد
 روحش هنوز براى احضار آماده نيست 

ايسنا: پيشگيرى از تصادفات با رديابى چشم راننده 
 چشم ها مصلح شدند!!

ابرار ورزشى: كالدرون: سورپرايزى براى شهرآورد ندارم 
 مى تونى گل بندازى تو زمينشون 
ايسنا: اهل خطر بودم، اورژانسى شدم 

 مراقب باش مصدومين رو ناقص نكنن؟!
شرق: دليل لحن ترامپ درباره ايران 

 لواشك خورده لحنش ترش شده !!
ايران: نورافكن روى يارانه هاى پنهان 

 ليزرى يا چراغ قوه معمولى 
همشهرى: نجات يك روستاى آلمانى با مهاجران سوريه اى 

 چه نجات به موقعى 

اولويت قبولى در "كنكور 98"
 با داوطلبان نظام جديد بود!

 پس از اعتراضات داوطلبان نظام قديم كنكور98 به نحوه برگزارى 
كنكور رئيس سازمان سنجش گفته "مالك عمل داوطلبان سال جارى 
هســتند!" اما رئيس مركز وكالى قوه قضائيه در نامه اى به رئيس ديوان 
عدالت ادارى شيوه برگزارى كنكور امسال را ناعادالنه وغيرقانونى دانسته 

است.
به گزارش تسنيم، كنكور 98 در دوره كارشناسى براى داوطلبان قديم و 
جديد در شــرايطى برگزار شد كه ماجرا از اين قرار است كه در كنكور 
كارشناسى امسال، براى نخستين بار شيوه عجيبى براى طراحى سؤاالت 
از منابع نظام جديد و قديم به كار گرفته شد كه همين مسئله اعتراضات 
گسترده داوطلبان گروه نظام قديدم كنكور را در پى داشته است؛به دنبال 
اعتراض اين داوطلبان به مراجع قانونى و مطرح شــدن اعتراضات آنها 
در كميســيون حمايت از حقوق عامه "مركز وكال و كارشناسان رسمى 
قوه قضائيه"، رئيس مركز وكال، كارشناسان رسمى و مشاوران خانواده 
قوه قضائيه با تاييد تخلفات صورت گرفته در برگزارى كنكور امسال در 
نامه اى خطاب به حجت االسالم بهرامى رئيس ديوان عدالت ادارى، به 

بخش از اين تخلفات سازمان سنجش اشاره كرده است:
"نمى توان اين دو گروه از داوطلبان را به صورت يكسان و با مبنا قراردادن 
تراز مشترك علمى سنجيد چرا كه كيفيت و محتواهاى آموزشى در دو 
نظام متفاوت بوده و در نتيجه دو گروه فارغ التحصيالن از شرايط كامًال 
متفاوتى برخوردارند؛ چنين امرى خالف قاعده شرعى و حقوقى عدالت 
و منع تبعيض بوده و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساســى مبنى بر ايجاد 
امكانات عادالنه براى همه و موجب ترجيح بالمرجح برخى از داوطلبان 
بر برخى ديگر است و از اين منظر محل تأمل جدى است لذا با عنايت به 
فوريت موضوع و امكان فوت حقوق اصحاب دعوى و ذينفعان موضوع 
پيشنهاد مى شود مستنداً به مواد 1 و 86 قانون تشكيالت و آيين دادرسى 
ديوان عدالت ادارى ضمن صدور دستور تسريع رسيدگى جهت دفاع 
از حقــوق اصحاب دعــوى تصميم مقتضــى درخصوص تخصيص 
كرسى هاى دانشگاه ها به نسبت شركت  كنندگان نظام قديم و نظام جديد 
اتخاذ شود."در حاليكه حقوق حدود 400 هزار نفر از داوطلبان كنكور 

كارشناسى امسال تضييع شده است.
 مالك عمل در كنكور 98، دانش آموزان سال جارى هستند!
البته بايد به صحبت هاى رئيس سازمان سنجش هم در مدت اخير و در 

اعتراض داوطلبان به نتايج اعالم شده،  اشاره اى داشت؛ 
خدايى مهم امسال نوع سؤاالت بود كه براى سال 99 حق انتخاب نوع 
سؤاالت نظام قديم و جديد به داوطلبان داده شد؛ به اين صورت كه دو 
نوع سؤال طراحى مى شود؛ سازمان سنجش در زمان طراحى سؤال سعى 
كرده با دو ابزار شــرايط را كنترل كند، يكى اينكه از منابع اعالم شــده 
سؤال طراحى شود و دوم اينكه سؤاالت را برحسب مورد طراحى كنيم 
و اگر پس از آزمون به اين نتيجه برسيم كه سؤاالت نظام قديم سخت تر 
است حتما همترازى علمى انجام مى دهيم كه اين همترازى در كارنامه 
داوطلبان لحاظ مى شود. اما درباره صحبت هاى رئيس سازمان سنجش 
يك پرسش جدى مطرح مى شود، اگر قرار باشد مالك عمل و اولويت 
داوطلب سال جارى باشــد پس چرا كنكور برگزار مى شود؟ اينكه در 
كنكور، يك گروه بر گروه ديگر اولويت داشــته باشد تا چه اندازه قابل 
پذيرش و منطقى است؟ و اساساً چگونه مى توان داوطلبان دو گروه نظام 

جديد و نظام قديم را با يكديگر مقايسه كرد؟

آمادگى بيش از 
100 تيم درمانى 
در مراسم اربعين 
120 تيم درمانى در مراســم بزرگ پياده 
روى اربعين به زائران خدمات ارايه مى دهند.

دبير اجرايى نخســتين همايش بهداشــت و 
درمان در اربعين گفت: هزار گروه جهادى در 
اربعين حضور دارند و تمام گروه هاى پزشكى 
در قالب تيم درمانى به زائران خدمات رسانى 

كنند.
به گزارش ايرنا، عيسى مالمير، عنوان كرد: در 
راستاى ارايه خدمات بهتر در حوزه بهداشت 
و درمان و تعامل و هم افزايى براى مراســم 

اربعين با ســازمان هايى از جمله هالل احمر 
دانشــگاه هاى علوم پزشكى، ســتاد اجرايى 
فرمان حضرت امام و غيره نخستين همايش 
بهداشت و درمان در اربعين 11 مهرماه برگزار 

مى شود.
مالميــر افــزود: 40 مقاله بــه دبيرخانه اين 
همايش ارسال شده كه حدود 5مقاله بصورت 

سخنرانى و مابقى پوستر ارائه مى شود.
وى، شناســاى پتانســيل هاى بهداشت در 
اربعين، هم افزايى سازمان ها، ارزيابى خدمات 
سالمت را از اهداف اصلى برگزارى همايش 

بهداشت و درمان در اربعين عنوان كرد.
50 درصد زائران اربعين به بيماريهاى واگير 

دار مبتال مى شوند
دبيــر علمى همايش بهداشــت و درمان در 

اربعين نيز گفت: عدم برنامه ريزى و آمادگى 
كامل به سيستم بهداشت و درمان در اربعين 
باعث مى شــود ده ها نفــر از زائر ان فوت 
و صدها نفر مجروح شــوند در سال گذشته 
2 ميليون و 500 هزار نفر در اربعين شــركت 
كردند كه 50 درصــد از اين جمعيت دچار 

بيمارى هاى واگيردار شدند.
عبدالرضا پازوكــى، تصريح كرد: با توجه به 
اينكه در اربعين مردم بسيارى از سراسر دنيا 
حضــور دارند و هموطنان نيز از بيمارى هاى 
سيستم ايمنى آشنايى نداشته و دچار مشكالت 

پوستى و دستگاه گوارش مى شوند.
پازوكى اظهار داشت: بايد براى پيشگيرى از 
بيمارى هاى واگير و آگاه بودن زائران در مورد  
بيماريها تمهيدات و برنامهريزى هاى اساسى 

در مراسم روز اربعين انجام و ضر ورت توجه 
به اين موضوع قابل توجه است.

بــه گفته وى، بــا توجه بــه اينكه زائران 
بســيارى از كشــور پاكســتان در اربعين 
حضــور دارنــد و ايــن كشــور داراى 
شــيوع  اســت،  عفونى  بيمارى هاى  تمام 
بيمارى هــاى نوپديــد و بازپديــد براى 

است. جدى  تهديد  ما  زائران 
پازوكى خاطرنشان كرد: داعش نيز روش هاى 
بيوتروريســم را جايگزين عمليات انتحارى 
در روز اربعيــن كرده و ممكن اســت منابع 
آب كربــال و نجف را آلــوده كند، به همين 
خاطر بايد آمادگى هاى بهداشــتى از سوى 
ســالمت  حفظ  براى  مربوط  ســازمان هاى 

هموطنان انجام شود.

 بــا اينكــه ســازمان آتش نشــانى جزو 
دســتگاه هاى مهم در ارتباط با مديريت بحران 
و امداد به شمار مى رود اما هر آنچه از خروجى 
اين سازمان روى اخبار منتشر شده قرار مى گيرد 
تنها معطوف به عمليات امــداد و نجات،اطفا 
حريق، نجات جان انسان هاى به دردسر افتاده 
و يا اخطارهاى نظارتى در حين ساخت و ساز و 
يا تغيير كاربرى هاى ساختمانى است در حالى 
كه اگر عمليات امــداد و نجات 40 درصد از 
100درصد مسئوليت و وظايف آتش نشانى را 
در مواقع بحران شــامل مى شود 40 درصد هم 
به گفته كارشناسان بايد به موضوع آموزش و 
پيشــگيرى اختصاص يابد اگرچه اين عدد در 
كاغذ بازى هــاى ادارى وجود دارد اما آنچه در 
سطح شهر و بين مردم مشهود و ملموس است 
ناآگاهى و نبود شــناخت آن ها حين مواجه با 

اتفاقات غير قابل پيش بينى و حوادث است.
همان اتفاقاتى كه اگر در يك مســير مديريت 
شــده قبل از وقوع به افــراد جامعه آموزش 
داده شــود تلفــات، هزينه ها و آســيب هاى 
پيش آمده به حداقل مى رســد و قطع به يقين 
همين جاســت كه اگر اين مهم رعايت شود 
آمار ارقــام روزانه 13 عمليات امداد و نجات 
توسط نيرو هاى آتش نشانى همدان رو به كاهش 

خواهد بود.
 رخنه و ترس  و محافظه كارى

رســوخ تفكــر و محافظــه كارى موجود در 
شهردارى همدان به اين سازمان سبب شده تا 
بسيارى از اخبار مربوز به عملكرد آتش نشانى 
در نطفه خفه شود تا مبادا انعكاس آن تبديل 
به اعالم ضعفى از جانب اين سازمان باشد از 
جمله آنكه در خصوص آتش سوزى مراتع در 
همدان كه امسال هم تعداد چشمگيرى اتفاق 
افتاد سازمان آتش نشــانى شهردارى همدان، 
ســكوت را به اطالع رســانى عمليات خود 
ترجيــح داد تا مبادا از ضعــف تجهيزاتى آن 

رسانه ها و عموم مردم خبر دار شوند.
با اينكه در دوســال گذشــته حوادث طبيعى 
چون ســيل و زلزله در منطقه غربى كشور و 
استان همدان حجم قابل توجهى از اخبار را به 
خود اختصاص داده بود اما خال گزارشات اين 
سازمان و عملكرد هايش جاى پرسش داشت، 
پرسشــى كه حداقل زمان و مكان پرسش آن 
جلسات خبرى مديران اجرايى استان مى باشد 
اما متاســفانه چيزى حدود 2سال است كه اين 
ســازمان در سكوت خبرى عمر به سر مى برد 
در حالى كه هم مديرعامل اين مجموعه خود 
را فردى رسانه اى و از مديران مسئول  همدان 

مى ماند و هم در بدنه روابط عمومى كارشناس 
رســانه اى را در كنار خود دارد اما متاســفانه 
فردى كه مديريت روابــط عمومى را برعهده 
دارد فردى است كه حداقل به باور رسانه هاى 
همدان و بــا اطالعات خروجى از تحصيالت 
وى، هيچ گونه ارتباطى با اين بخش نداشــته 
و از نيرو هاى امدادى، آتش نشــانى محسوب 
مى شــود اما انتظار مى رود آتش نشانى از الك 
محافظــه كارى بيرون آمــده ورويكرد خود را 

تغيير دهد.
 طلسم خبرى شكست

روز گذشته طلسم خبرى 30ماهه آتش نشانى 
همدان به مناسبت روزملى آتش نشان در حالى 
شكسته شــد كه محمد رضا بياناتى در كسوت 
مدير عاملى اين ســازمان از مالحظاتى درباره 
انتشــار اخبار آتش نشانى همدان با خبرنگاران 
ســخن گفت و افزود: قبــول داريم در حوزه 
اطالع رسانى كم كارى كرديم اما ما نمى توانيم 
بسيارى از اخبار را به داليل مختلفى از جمله 

رعايت روحيه اميد در جامعه منتشر كنيم.
وى با بيــان اينكه دو هــزار و 464 عمليات 
احتياط حريق در شــش ماه 98 صورت گرفته 
اســت، بيان كرد: امســال يك هــزار و 403
عمليات اطفــاى حريق، 995 مــورد امداد و 
نجــات و 66 مورد نيز عمليات احتياط حريق 

صورت گرفته است.
وى با اشــاره بــه پايش 90 درصــد از مراكز 
آموزشــى، درمانــى و ادارى شــهر همدان، 
خاطرنشــان كرد: دســتگاه ها بايد از سازمان 

برنامه و بودجه درخواســت اعتبار براى ايمن 
سازى آن دستگاه و اموالش داشته باشد.

محمدرضا بياناتى با اشاره به اطفاى حريق 126
خودرو، تصريح كــرد: 803 اطفاى حريق در  
پوشــش گياهى نيز انجام شده كه بيش از 90
درصد آن به دليل بى احتياطى مردم بوده است.

وى بــا بيان اينكه 58 نفــر در حوادث اطفاى 
حريــق نجات يافته اند، خاطرنشــان كرد: در 
مجموع 17 نفر مصدوم شده اند و يك نفر نيز 
جان خود را از  دست داده همچنين 185 مورد 
نجات حيوانات در همدان انجام شده است كه 
خوشبختانه در اين شرايط مردم با آتش نشانى 

تماس ارتباط خوبى برقرار كرده اند.
 نجات بيش از

100 شهروند از آسانسور
وى با اشــاره به اينكه 173 نفر از شــهروندان 
همدانى در آسانسورها نجات يافته اند، يادآور 
شــد: در شش ماه ابتدايى امسال 199، بيش از 
12 مورد عمليات نجات در ســقوط از ارتفاع 
صورت گرفته كه در كنار آن 9 عمليات ديگر 
نيــز به نجات افراد اقدام كننده به خودكشــى 

اختصاص يافته است. 
بياناتــى با بيــان اينكه 726 نفر در شــش ماه 
امســال از حوادث نجات يافته اند، گفت: 65

نفر در حوادث مصدوم شــده اند و 12 نفر از 
شهروندان نيز جان خود را از دست داده اند.

بياناتــى با اشــاره به بازديد از 37 ســاختمان 
ادارى و 14 مركــز تجارى، گفــت: 70 مورد 
از مهمانپذيرها و هتل ها و مراكز اقامتى مورد 

بازديد قرار گرفته اند كه در اين بين چهار هزار 
و 522 نفر در شــش ماه ابتدايى ســال جارى 
مــورد آموزش قرار گرفتند كه اين آمار در كل 

سال قبل 92 هزار نفر مى ّباشد.
 جذب آتش نشانهاى افتخارى 

به مناسبت روز آتش نشان
وى همچنين با اشاره به عضو گيرى آتش نشان 
افتخارى در همدان، يادآور شد: افراد باالى 18

ســال مى توانند نسبت به ثبت نام آتش نشان 
افتخارى اقدام كنند اگرچه ما ضعف تجهيزات 
در اين ميان را داريم اما تجهيزات قديمى آتش 
نشانى به روز رســانى شده اند و هيچ يك از 
دستگاه ها فرسوده نيستند ولى مى توان گفت 
تجهيزات نسبت به دنيا به روز نيست و همدان 
نيــاز صدر درصدى به طوريكه آتش نشــانى 
همدان، پلكان هيدورليكى را بيش از هر وسيله  

ديگرى امروز در خود احساس مى كند.
رئيس سازمان آتش نشانى و خدماتى ايمنى با 
بيان اينكه اعتبارات ســازمان 36 ميليارد تومان 
و 25ميليارد تومان نيز اعتبار شــهردارى براى 
احداث ايستگاه ها و ماشين آالت است، گفت: 
مشكالت اقتصادى باعث معضالتى در تأمين 
تجهيزات شد و در حال حاضر همدان با كمبود 
نردبان هيدورليك مواجه است و نمى توان 25

ميليارد تومان براى خريد اين نردبان هزينه كرد 
اما اين در حاليســت كه با توجه به بلندمرتبه 
ســازى نياز جدى به نردبان 58 مترى در شهر 

همدان وجود دارد.

بياناتى: عمليات امداد و نجات همدان نياز شديد به پلكان هيدروليكى دارد

شكست سكوت آتش نشانى
 پس از 2سال
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اشتغال

فرار مغزها 300 برابر جنگ تحميلي به 
اقتصاد ايران آسيب زده است

 1- مرداد 1344 نتايج بررسى مهاجرت كه توسط سازمان ملل انجام 
شده بود، ايران را از لحاظ مهاجرت اتباع به كشورهاى ديگر در رديف 

5 كشور پايين جدول نشان مى داد (نزديك به صفر).
2- اين بررسى ده سال بعد در سال 1354 دوباره انتشار يافت كه تغييرى 
در رتبه ايران نشان نمى داد و مهاجرت ايرانيان نزديك به صفر بوده است.

3- از ايــن آمار ها چنين برمى آيد كه ايرانيــان تمايلى به مهاجرت به 
كشورهاى ديگر نداشتند.

4- اما اين ارقام به شكل ناباورانه اى تغيير كرده است. ايران ديگر در رتبه 
انتهاى جدول نيســت و برعكس به صدر جدول رسيده است. ايرانيان 

سومين مردمان در جهان هستند كه به دنبال مهاجرت هستند.
5- در بين اتباع كشــورهاى مختلف، ايرانى ها بيشــتر متقاضى براى 
مهاجرت به استراليا را دارند كه ساالنه د ه ها نفر نيز جان خود را در اين 

راه از دست مى دهند.
6- شــمار جمعيت ايران 2 برابر شده، اما ميزان مهاجران ايرانى به عدد 

نزديك به 7 ميليون نفر يعنى 140 برابر رسيده است.
7- در اين بين حجم خروج نخبگان از كشور نيز قابل تامل است. طبق 
آمار صندوق بين المللى پول، ايران از نظر فرار مغز ها در بين 91 كشور 

جهان مقام اول را از آن خود كرده  است.
8- ساالنه تا 180 هزار نفر با تحصيالت عاليه از ايران مهاجرت مى كنند.

9- بنياد ملى نخبگان ايران اعالم كرد، 308 نفر از دارندگان مدال المپياد 
و 350 نفر از برترين هاى آزمون سراســرى از سال 82 تا 86 به خارج 

مهاجرت كرده اند.
10- همچنين هفته نامه سازمان مديريت و برنامه ريزى نوشته است، 90
نفر از 125 دانش آموزى كه در ســه سال گذشته در المپيادهاى جهانى 

رتبه كسب كرده اند، هم اكنون در دانشگاه هاى آمريكا تحصيل مى كنند.
11- طبــق آمار صندوق بين المللى پول هم اكنــون بيش از 250 هزار 
مهندس و پزشــك ايرانى در آمريكا هســتند. طبق آمار رســمى اداره 
گذرنامه، در سال 87 روزانه 15 كار شناس ارشد، 4 دكترا و ساالنه 5475

نفر ليسانس از كشور مهاجرت كردند.
12- در سال 1391 حدود 150 هزار دانشجو تقاضاى خروج از كشور 
را كرده اند كه بيشترشــان دانشــجوى دوره دكترا بودند. همچنين 64

درصد دانش آموزان ايرانى مدال آور المپياد طى 14 سال گذشته از ايران 
مهاجرت كرده اند.

13- حميد گورايى رئيس پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهى نيز هشدار 
داد كه دانشمندان رشته سلول هاى بنيادين ايران هر روز بيشتر از گذشته 

جذب ديگر نقاط جهان مى شوند.
14- عباس ميالنى مشاور اقتصادى اتحاديه اروپا مى گويد، فرار مغز ها 
در چند سال اخير 300 برابر جنگ ايران و عراق به اقتصاد ايران صدمه 

زده است.

حباب نيم سكه به نزديك صفر رسيد
 در پى كاهش نوســانات بــازار ارز داخلى و افت ميزان تقاضا در 

بازار طال و سكه، ميزان حباب نيم سكه به صفر نزديك شده است.
يك كارشــناس بازار طال و سكه درباره با قيمت طال و سكه در هفته 
اخير اظهار كرد: قيمت طال در بازارهاى جهانى طى هفته گذشته تحت 
تأثير اخبار سياســى قرار داشت و محدوده نوسانات اونس جهانى در 

محدوده 10 دالرى بود.
محمد كشتى آراى به ايسنا گفت: در پى شرايط بازار جهانى و نوسانات 
حداقلى نرخ ارز در بازار داخلى، ميزان نوســان قيمت طال و ســكه 

حدود يك درصد بوده است.
وى به ايسنا گفت: در كنار كاهش ميزان نوسان ارز در بازار داخلى و 
اونس جهانى، كاهش تقاضا حباب نيم سكه و سكه هاى يك گرمى را 

به شدت كاهش داده و به صفر نزديك شده است.
كشتى آراى ادامه داد: بحران هاى گذشته در زمينه قيمت طال و سكه 
از بين رفته و ديگر نگاه ســرمايه گذارى و سوداگرى در خريد طال و 

سكه از بين رفته است.
وى قيمت هر قطعه سكه تمام طرح قديم را  چهار ميليون و 10 هزار، 
ســكه طرح جديد چهار ميليون و 42 هزار، نيم سكه دو ميليون و 60
هزار، ربع سكه يك ميليون و 260 هزار و سكه هاى يك گرمى را 870

هزار تومان اعالم كرد. اين كارشناس طال و سكه در انتها هر مثقال طال 
را يك ميليون و 780 هزار تومان و هر گرم طالى خام 18 عيار را 411

هزار و 200 تومان بيان كرد.

طبقه متوسط و پايين در پروژه اقدام ملى 
مسكن ثبت نام كنند

 در شــرايط آرامش بازار ارز، كســانى كه نيازمند واقعى هســتند 
مى توانند براى تهيه مسكن اقدام كنند.

وزير راه و شهرسازى درباره وضعيت بازار مسكن اظهار كرد: قيمت 
مســكن فقط تابع خود مسكن نيســت بلكه تابع شرايط اقتصادى و 

قيمت ارز هم هست.
محمد اســالمى به ايسنا گفت: در شرايط فعلى آرامش به بازار رسيده 
اســت و افراد براى جلوگيرى از كاهش ارزش پــول خود آن را در 
بازارهاى گوناگون حركت نمى دهند. بنابراين در اين شــرايط كسانى 
كه نيازمند واقعى مسكن هستند، مى توانند براى تهيه مسكن اقدام كنند.
اســالمى همچنين خاطرنشان كرد: كســانى كه طبقه متوسط و پايين 
يعنى جامعه هدف ما هســتند، براى تهيه مسكن در پروژه اقدام ملى 
مسكن ثبت نام كنند و ديگران هم كه استطاعت مالى دارند، مى توانند 

خودشان براى تهيه مسكن اقدام كنند.

اختصاص 3690 ميليارد تسهيالت اشتغال  روستايى 
در همدان

 در شــش ماه نخست امسال در مجموع ســه هزار و 690 ميليارد تومان اعتبار براى 
تسهيالت اشتغال زايى روستايى استان تخصيص داده شده است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان با اشــاره به اينكه 2 هزار و 900 ميليارد ريال 
از اين تســهيالت پرداخت شده اســت، افرود: تا كنون نزديك به 78 درصد از ميزان كل 

اعتبارات تسهيالتى استان پرداخت شده است.
احمد توصيفيان سهم بانك توسعه تعاون و كشاورزى را به عنوان بانك هاى عامل براى 
پرداخت تسهيالت به ترتيب 670 ميليارد ريال و يك هزار و 845 ميليارد ريال اعالم كرد.

توصيفيان به ايرنا گفت: براى مجموعه پســت بانك نيــز 645 ميليارد ريال اعتبار، براى 
واگذارى تســهيالت در نظر گرفته شده اســت.وى اضافه كرد: از ابتداى امسال تاكنون 
صندوق كارآفرينى اميد هم به عنوان ديگر بانك عامل 681 ميليارد ريال تسهيالت واگذار 
كرده است.مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان گفت: در 6 ماه نخست سال جارى 

هفت هزار و 624 تن با اشتغال زايى، بيمه شدند.
وى اظهار داشــت:  از اين تعداد بيمه شدگان چهار هزار 235 نفر بيمه شهرى و سه هزار 

و 439 نفر بيمه روستايى شدند.
توصيفيــان با بيان اينكه فعاليت در عرصه تعاون موجب رونق توليد داخلى، اســتقالل و 
استفاده از ظرفيت هاى اقتصادى است، ادامه داد: تعاون موجب تجميع سرمايه ها، سرمايه 

گذارى داخلى و مشاركت افراد در برابرى فرصت ها است.

مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى همدان گفت: براى توســعه اقتصادى نيازمند كار 
جمعى، سختكوشى، پشــتكار، مســئوليت پذيرى اجتماعى و تقويت سرمايه انسانى و 

اجتماعى هستيم.
وى اضافه كرد: بايد باور تعاون، فرهنگ كار و كار جمعى در جامعه تقويت شود، چرا كه 
فعاليت در عرصه تعاون عالوه بر تاب آورى اقتصادى در شرايط اعمال تحريم ها با حاكم 

بودن روح جمعى سبب نقش آفرينى در پيشرفت كشور خواهدشد.
توصيفيــان با بيان اينكه يك هزار و 127 تعاونى در اســتان فعاليت مى كنند، افزود: از اين 
تعــداد 606 تعاونى توليدى، تعداد 340 تعاونى خدمات و تعداد 181 تعاونى توزيعى را 
شــامل مى شــوند و البته پراكندگى و گســتردگى موضوع فعاليت اين شركت در استان 

متنوع است.

غزل اسالمي
 قرار است شهرداري مشاور قطار شهري 
همدان را مشــخص كند و قرارداد مطالعه آن 
را ببندد. آن طور كه رئيس سازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان همدان گفت: 500 ميليون 
تومان بودجه مطالعه قطار شــهري همدان از 
سوي سازمان برنامه و بودجه كشور به استان 
ابالغ شده و شهرداري تا پايان سال بايد اين 
بودجه را درخواســت كنــد، بنابراين قبل از 
پايان ســال بايد كار مطالعاتــي آن به مرحله 

اجرا برسد.
سيداسكندر صيدايي ادامه داد: اين بودجه هفته 
گذشــته به استان ابالغ شــده تا شهرداري از 
طريق مشاور مشخص كند حداث و راه اندازي 
قطار شهري چه سودو زياني براي شهر دارد، 
كه در صورت تأييد ايجاد قطار شــهري براي 
همدان در بودجه ســال 99 رديف بودجه اي 

براي اجراي آن مشخص شود.
يك كارشــناس قطار در اين بــاره همدان پيام 
گفت كه از بين ترامــوا، مونوريل، بي آرتي و 
مترو آنچه كه بيشتر براي همدان مناسب است 

تراموا است.
اميرعلــي دزفوليان افزود: ترامــوا 90 درصد 
هزينه پايين تري نســبت بــه مونوريل و مترو 
دارد و براي بي آرتي نيز خط جداگانه اي بايد 
ساخته شــود كه موجب مي شــود از عرض 

خيابان كاسته شود.
وي ادامه داد: مســيري كه براي تراموا ساخته 
مي شود همسطح خيابان است كه خودرو نيز 
مي توانــد از روي آن گذر كند. همچنين چون 
تراموا برقي اســت آلودگــي ايجاد نمي كند و 

زمان ساخت پايين تري نسبت به بقيه گزينه ها 
دارد.

دزفوليان توضيح داد: مونوريل هزينه ساخت و 
راه اندازي بااليي دارد، به طوري كه در كرمانشاه 
و قم به مرحله بهره برداري نرسيد و نيمه كاره 

مانده است.
اين كارشــناس قطار توضيــح داد: تراموا از 
خيابان هاي بوعلي و اكباتان هم مي توانند عبور 

كنند.
وي گفــت: اين قطــار برقــي در دنيا روبه 
افزايش اســت و در كشــورهاي اروپايي به 
وفور ديده مي شود، حتي در برخي  كشورها 

روسيه  ســنپترزبورگ  تركيه،  استراليا،  مانند 
و لوس آنجلــس از آن بــه عنــوان جاذبــه 

گردشگري استفاده مي كنند.
دزفوليان بيان كرد: تراموا هنوز در ايران وجود 
ندارد اما همين اواخر شهرهاي رشت و كيش 
بــراي احــداث و راه اندازي ترامــوا قرارداد 
بسته اند اما هنوز به مرحله اجرا درنيامده است

 براي راه اندازي قطار شــهري در 
همدان بايد مطالعات دقيقي انجام شود
تراموا يا واگــن برقى نوعى قطار شــهرى 
اســت كه واگن هاى آن بــر روى ريل هايى 
كه در خيابان تعبيه شده اند، حركت مى كنند. 

واگن هاى تراموا به طور معمول از قطارهاى 
عادى و حتــى متروها ســبك تر و كوتاه تر 
بوده و براى حمل مســافر نيز مورد استفاده 
قرار مى گيرنــد. ترامواها مى توانند حتى بين 
شــهرهاى بزرگ و كوچك و كشورها نيز 
تــردد كنند و ايــن را يكــى از مزاياى آن 

دانسته اند.
 عــالوه بر اين مقاومــت چرخ هاى آهنى بر 
روى ريل هاى فوالدى كه كشــيدن بار روى 
اين ريل ها را براى حيوانات راحت تر مى كرد، 
يكى از مزاياى اين شــكل بر اشــكال ديگر 

حمل و نقل شناخته مى شد.

اخراج اجبارى 
نفت از حقوق!
 بعد از سال ها تكليف قانونى براى حذف 
تدريجى درآمد نفت بــراى تامين هزينه هاى 
جــارى و پرداخت حقوق و دســتمزد، نهايتا 
كاهش درآمدهاى نفتى موجب شد خواسته يا 
ناخواســته،  نفت از هزينه هاى جارى حذف و 

درآمدهاى ديگر جايگزين شود.
به گزارش ايســنا، سال هاست كه نفت نقش 
محورى در بودجه ايران دارد و درآمدهاى آن 
موجب شده بود دولت ها تمركز كمترى براى 
ايجاد درآمدهاى جديد داشــته باشند. اين در 
حالى اســت كه بخش درآمدى بودجه دولت 
را درآمدها، واگذارى دارايى مالى و همچنين 
فروش نفت تشــكيل مى دهد كه در سال هاى 
بين المللى  محدوديت هاى  اعمال  با  گذشــته 
ســهم نفت به تدريج از بودجه كمتر شــد تا 
اينكه در سال گذشــته و امسال به ميزان قابل 

توجهى كاهش يافت.
اخيرا نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه 
- اعالم كرده بودجه جارى سال 1399 بدون 

وابستگى به منابع نفتى تامين مى شود.
ايــن تصميم دولت در حالى مطرح مى شــود 
كــه طبق قانون برنامه پنجم توســعه دولت ها 
مكلف بودند به تدريج سهم درآمدهاى نفتى 

براى پرداخت هزينه هاى جارى كه بالغ بر 80
درصد آن را حقوق و دستمزد تشكيل مى دهد، 
كاهش دهند و اين منابع به سمت بودجه هاى 
عمرانى حركت كند. از سوى ديگر تامين منابع 
براى هزينه هاى جارى از محل درآمدها باشد 
كه از دو بخش ماليات و  ساير درآمدها تشكيل 

مى شود.
 با اين حال طى سال هاى گذشته همواره تراز 
بودجه منفى و منفى تر شــد تا اينكه در اليحه 
بودجه سال جارى به 112 هزار ميليارد تومان 
رســيد. به اين معنى كه دولت از حدود 350

هزار ميليارد تومان تعيين شده براى هزينه هاى 
جارى حدود 258 هزار ميليــارد تومان را از 
محل درآمدها تامين كــرده و نزديك به 112

هزار ميليارد ديگر بايد از محل نفت كســب 

درآمد مى شد. با اين وجود، كاهش درآمدهاى 
نفتى و عــدم تحقق منابع 158 هزار ميلياردى 
كه در بودجه تعيين شــده بود موجب اصالح 
بودجه امسال شد و مجموع بودجه عمومى از 
448 هــزار ميليارد تومان به 386 هزار ميليارد 
تومان كاهش پيدا كرد، چراكه درآمدهاى نفتى 
بر اساس ميزان يك ميليون و 400 هزار بشكه 
در روزى كه پيش بينى شــده بود محقق نشد. 
اين روند موجب شــده در بودجه سال آينده 
سهم درآمدهاى نفتى در حداقل تعريف شود.

خــروج نفت از بودجه جــارى، گرچه اتفاق 
مثبتى براى بودجه ســاالنه دولت به شــمار 
مــى رود و حركت به ســمت تعديــل تراز 
عملياتى بودجه اســت، اما بيش از آنكه نتيجه 
برنامه ريزى دولت ها براى كاهش سهم نفت و 

افزايش منابع از محل هاى ديگر باشد، ناشى از 
كاهش درآمدهاى نفتى است.

اما اگر بودجه جارى سال آينده در حد همين 
350 هزار ميليارد تومان ســال جارى باشد و 
سهم نفت از آن خارج شود بايد محل جديدى 
براى تامين منابع در دستور كار قرارگيرد. اين 
در حالى است كه طبق گفته هاى رئيس سازمان 
برنامــه و بودجه چند جايگزيــن براى نفت 
وجود دارد كه از جمله منابع ناشــى از حذف 
يارانه پنهان، حامل هاى انرژى و همچنين منابع 

درآمدهاى مالياتى خواهد بود.
البته قرار نيســت در مورد ماليات ضرايب به 
طور قابل توجهى رشــد كند، بلكه تمركز بر 
افزايش پايه هاى مالياتــى همچون ماليات بر 
عايدى سرمايه و حذف معافيت هاى بى مورد 

خواهد بود.
با اين حال در سال جارى منابع درآمدى حدود 
258 هــزار ميليارد تومان بــود كه 175 هزار 
ميليارد تومان آن را ماليات و مابقى را ســاير 
درآمدها تشــكيل مى داد كــه بايد براى تامين 
حدود 350 هزار ميليارد بدون نفت، 112 هزار 

ميليارد تومان منابع تعريف شود.
اين در حالى اســت كه واگذارى دارايى مالى 
(انتشــار اوراق) نيز براى امسال سهمى حدود 
50 هزار ميليارد تومان داشــت كه در ادامه با 
اصالح بودجه حــدود 38 هزار ميليارد تومان 

ديگر بر آن افزوده شد.

مطالعات قطار شهري همدان
 آغاز مى شود

■رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي: شهرداري بايد تا پايان سال 98 بودجه قطار شهري را درخواست كند
■ كارشناس قطار: تراموا نسبت به بقيه قطارهاي شهري هزينه و زمان ساخت و راه اندازي كمتري دارد

 همين هفته دســتورالعمل استخراج ارز 
ديجيتــال (بيت كوين) در ايران به اســتان 
همدان ابالغ مي شــود. آن طــور كه رئيس 
ســازمان صنعــت و معــدن بــه خبرنگار 
همدان پيــام اعالم كــرد در وزارت صنعت 
گفته انــد تا پايــان هفته جاري بخشــنامه 
اســتخراج ارز ديجيتــال (بيت كويــن) به 
سازمان صنعت اســتان ها ارسال مي شود و 
فعاالن استخراج بيت كوين مي توانند براي 
انجام امور مربوط به مجوز استخراج به اين 

سازمان مراجعه كنند.
مديركل تعزايرات حكومتي اســتان همدان 

نيز در گفت وگويي گفت: هنوز دستورالعمل 
اســتخراج ارز ديجيتال را نديده ام اما قطعًا 
دســتورالعمل فعاليــت در ايــن عرصه با 
دستورالعمل استفاده از دستگاه هاي ماينر كه 
در بازار موجود اســت متفاوت است. زيرا 
ايــن كاالها تاكنون به صــورت قاچاق وارد 
كشــور شده اند و سازمان قاچاق ارز و كاال 
در صورت مشاهده طبق قانون با آن برخورد 

خواهد كرد.
عليرضا حسن پور افزود: اين دستگاه ها بايد 
برگ ســبز ورود قانوني به كشور را داشته 

باشند.

اين هفته به استان ابالغ مى شود

صدور مجوز استخراج ارز ديجيتال

گوشت مرغ صدرنشين افزايش قيمت
 جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مى دهد كه 
از بين 9 كاالى اساسى كه تغييرات قيمت آن ها منتشر شده، قيمت هفت 
كاالى اساسى در مردادماه امســال نسبت به تيرماه سال جارى كاهش 
داشته، اما قيمت گوشت مرغ تازه با افزايش بيش از 12/5 درصدى در 
مردادماه سال 1398 نسبت به ماه قبل از آن، بيشترين افزايش قيمت را به 

خود اختصاص داده است.
به گزارش ايسنا، قيمت گوشت مرغ تازه در تير و مرداد سال جارى به 
ترتيب حدود 12 هزارو 738 تومان و 14 هزارو 325 تومان بوده است.

اين در حالى است كه در تيرماه نيز قيمت گوشت مرغ با افزايش بيش 
از 10 درصدى نســبت به خرداد، بيشــترين افزايش قيمت را به خود 
اختصــاص داده بود.با اين وجود، از بين اين 9 قلم كاالى اساســى كه 
تغييرات قيمت آن ها در مرداد ماه امسال منتشر شده، بعد از گوشت مرغ، 
فقط قيمت گوشت گوسفندى با افزايش 1/8 درصدى از 96 هزار 752
تومان در تير ماه به 98 هزار 474 هزار تومان در مرداد ماه رسيده است.

در اين ميان قيمت گوشــت گوساله با كاهش 1/9 درصدى از 87 هزار 
و 263 تومان در تيرماه به 85 هزار 603 تومان در مردادماه رسيده است.

قيمت شكر بسته بندى 900 گرمى نيز با كاهش 4/8 درصدى در مرداد 
ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن، بيشترين كاهش را به خود اختصاص 
داده است؛ به طورى كه قيمت اين محصول در تير و مرداد سال جارى به 
ترتيب 5693 و 5418 تومان بوده است. قيمت شكر سفيد نيز با كاهش 
2دهم درصدى در مرداد نســبت به ماه قبل از آن به 5186 هزار تومان 
رسيده است.قيمت برنج داخلى هاشمى درجه يك، پاكستانى باسماتى 
درجه يك، طارم اعال و تايلندى نيز در مرداد ماه امسال به ترتيب 2/7، 
2/6، 2/3 و 7دهم درصد نســبت به تير ماه كاهش يافته است؛ به طورى 
كه اين چهار نوع برنج در مرداد ماه به ترتيب به قيمت 22 هزار و 636
تومان، 10 هزار 618 تومان، 23 هزار و 243 تومان و هفت هزار و 426

تومان در بازار عرضه شده است.
 افزايش نزديك به دو برابرى قيمت گوشت گوسفندى 

نسبت به سال قبل
در اين ميان گوشــت گوسفندى با افزايش 97/6 درصدى در مرداد ماه 
امسال نسبت به سال گذشته، بيشترين افزايش قيمت را نسبت به سال 
قبل داشــته و برنج پاكستانى باســماتى درجه يك نيز با افزايش 25/5
درصدى كمترين افزايش قيمت را در اين بخش به خود اختصاص داده 
اســت. قيمت هر كيلو گوشت گوسفندى در مرداد ماه سال گذشته 49
هزار 833 تومان بوده،  اما در زمان مشــابه سال جارى به 98 هزار 474

تومان رسيده است.

مشكالت معيشتى كارگران جدى است
 عضو كانون عالى شوارهاى اسالمى كار با تأكيد بر اجراى صحيح 
خصوصى ســازى در كشور از مســئوالن خواســت تا پاسخ بدهند 
كارگــران كارخانه هايى كه 9 ماه حقوق نگرفته اند به كجا بروند تا هم 
انگ سياســى به آنها نخورد و هم حق و حقوقشــان را تمام و كمال 

دريافت كنند.
علــى اصالنــى در گفت وگو با ايســنا، بــا ابراز تاســف از روند 
خصوصى ســازى شركت ها و كارخانه ها گفت: واگذارى شركت ها و 
كارخانه ها بر اساس سياستهاى اصل 44 قانون اساسى صورت گرفت 
و خواستند الگوبردارى از شركت هاى اروپايى نظير آلمان و كانادا كنند 
و استداللشــان كوچك سازى دولت بود ولى متاسفانه شركت ها را به 

جاى خصوصى سازى، خصولتى كردند.
 واگذارى كارخانه ها با ارقام پايين

وى ادامه داد: در قانون اصل 44 بندى بود كه بر اســاس آن 5 درصد 
ســهام كارخانه ها و شركت هاى واگذار شــده را به كارگران بدهند تا 
كارگران با انگيزه بيشــترى به كار و توليــد بپردازند و كيفيت كاالها 
باال برود و امنيت شــغلى كارگران حفظ شود ولى بعدها به بهانه آنكه 
اين كارخانه ها از طريق بورس واگذار نشده و دولتى بوده و به بخش 
خصوصى داده شــده اين ماده را حذف كردند. در حالى كه قرار بود 
اين شــركت ها واگذار شوند تا شرايطشان بهتر شود و اگر 300 هزار 

كارگر داشت 600 هزار كارگر شود و اشتغال بيشترى به وجود آيد.
اصالنى دليل بروز مشــكالت در كارخانه هايــى نظير هپكو و هفت 
تپه را در عدم اجراى صحيح خصوصى ســازى دانست و گفت: اگر 
بند به بند قانون به درســتى اجرا مى شد امروز شاهد چنين مشكالتى 
نبوديم و ســهامدارانى كه اين شركت ها را خريدارى كردند نيروهاى 
كار قديمــى خود را از كارخانه بيــرون نمى كردند. نيت ما از واگذار 
كردن كارخانه ها به بخش خصوصى جز اين بوده كه به پيشــرفت و 
بهره ورى برسند؟ چرا بيشتر اين شركت ها با ارقام پايين واگذار شدند 
بدون آنكه اموالشان صورتجلسه شود و نيروهاى با سابقه و رسمى آنها 

را اخراج و بازخريد كردند؟
 ضعف مديريت دليل ركود و مشكالت كارخانه ها

وي تصريح كــرد: چرا حتما بايد كارگران اعتراض كنند تا مشــكل 
كارخانــه را بفهميــم و به داد نيروهاى كارش برســيم؟ در چند روز 
اخيــر چه اتفاقى در هپكوى اراك افتاد كــه توليد مجددا راه افتاده و 
كارگران سركار برگشته اند؟ دليش را جز ضعف مديريت چيز ديگرى 
نمى دانم و معتقدم اگر ضعف مديريت نبود تحريم ها هيچگاه بر ما اثر 

نمى گذاشت و كارخانه اى دچار مشكل و تعطيلى نمى شد.
عضو كانون عالى شوراهاى اسالمى كار در پايان با بيان اينكه كارگران 
به دليل داشــتن قرارداد موقت كار و ترس از اخراج هر سختى كارى 
را تحمل مى كردند، گفت: امروز معيشت كارگران شوخى بردار نيست 
و شــرايط زندگى به شكلى است كه معيشــت خانواده هايشان را بر 
قراردادهاى كارشان ترجيح مى دهند و نمى توانند ماه ها حقوق نگرفتن 

را تحمل كنند.
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بليط فروشى ديدار پاس همدان و تراكتور 
تبريز از ساعت 9 صبح امروز

 بليط ديدار پاس همدان و تراكتور تبريز در سه نقطه شهراز ساعت 
9 صبح امروز يك شنبه 7 مهر به فروش خواهد رسيد.

ديدار تيم هاى پاس و تراكتور تبريز از ســاعت 15:15 دقيقه امروز در 
ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج برگزار خواهد شد .

با برنامه ريزى انجام شــده از سوى هيأت استان بليط هاى اين ديدار 
با مبلغ 100/000 ريال از صبح امروز در ســه مكان ميدان امام خمينى 
(ره) ، آرامگاه بو على ابتداى خيابان بوعلى و ورودى شــهر مريانج به 

فروش خواهد رسيد .

مديركل ورزش و جوانان استان خبر داد:
رشد 27 درصدى مدال هاى استان 

در المپياد 
 ورزشــكاران همدانى در دومين دوره المپياد اســتعدادهاى برتر 
ورزشى كشور توانســتند 40 مدال كسب كنند كه اين آمار نسبت به 

دوره گذشته از رشد 27 درصدى برخوردار است.
مديركل ورزش و جوانان در نشست تخصصى بررسى عملكرد هيأت 
هاى ورزشــى در المپياد استعداد برتر ورزشى گفت: استان همدان در 
نخســتين دوره اين رقابتها 29 مدال كســب كرد كه امسال اين تعداد 
به 40 مدال رســيد كه اين تعداد نســبت به دوره گذشته از رشد 27

درصدى برخوردار است.
محســن جهانشير بيان كرد: ورزشكاران همدانى در اين رقابت ها 10
نشــان زرين طال ، 14 مدال نقره و 16 برنز را كسب كردند و جايگاه 

نوزدهم اين رقابتها را به خود اختصاص دادند.
ــه از  ــچ وج ــه هي ــا ب ــش مدال  ه ــم افزاي ــرد: عالرغ ــح ك وى تصري
عملكــرد كاروان اســتان همــدان در ايــن رقابت هــا رضايــت نــدارم 
چــرا كــه جايــگاه ورزش همــدان بايــد در جــدول رده بنــدى تــك 

رقمــى باشــد.
ــراى  ــد ب ــروز باي ــن ام ــت: ازهمي ــان گف ــركل ورزش و جوان مدي
ســومين دوره المپيــاد برنامــه ريــزى كــرد و ايــن نشســتها در جهــت 
ــاد  ــى در المپي ــاى ورزش ــوت هيأت ه ــف و ق ــاط ضع ــى نق بررس

ــود. ــزار مى ش برگ
وى بــا اشــاره بــه ضعــف مــدال آورى در ورزش بانــوان گفــت: 75
ــا توســط ورزشــكاران  ــن رقابت ه درصــد مدال هــاى كســب در اي
پســر كســب شــد و تنهــا 25 درصــد ســهم دختــران بــود در صورتى 
كــه ايــن آمــار در نخســتين دوره ايــن رقابت هــا كامــال عكــس بــود.

جهانشــير در ادامــه بــا اشــاره بــه ميزبانــى همــدان در ايــن رقابتهــا 
گفــت: بــا توجــه بــه زيــر ســاخت هاى مناســب همــدان از ســوى 
وزارت ورزش و جوانــان ميزبانــى چهــار رشــته ورزشــى شــطرنج، 
ــدان  ــه هم ــران ب ــتى پس ــران و كش ــتيك دخت ــكتبال و ژيمناس بس

ســپرده شــد.
ــا قبــول ايــن ميزبانى هــا از ســوى اداره كل ورزش  وى ادامــه داد: ب
و جوانــان اســتان بيــش از 2000 نفــر در قالــب ورزشــكار، مربــى، 
ــد و توانســتيم همچــون  ــه همــدان ســفر كردن سرپرســت و داور ب
ــر  ــاى ديگ ــتان ه ــى اس ــه تمام ــوازى خــود را ب ــان ن ــته مهم گذش

كشــور اثبــات كنيــم.

تداوم قهرمانى نابغه تنيس همدان در كشور

 شيما صفايى تنيس باز همدانى باز هم در رقابت هاى قهرمانى كشور 
موفق به كســب مدال طال شــد تا قهرمانى هاى خود را در اين سطح 

ملى تداوم بخشد.
نخستين دور مســابقات تنيس روى ميز تور ايرانى بزرگساالن بانوان 
كشــور (هشــتمين دوره) بزرگداشــت منيژه ابرى داور بين المللى و 
كرمانشــاهى فدراســيون تنيس روى ميز در خانه پينگ پنگ اســتان 

كرمانشاه برگزار شد.
در فينال اين رقابت ها شيما صفايى از همدان چهار بر يك برابر غزاله 

موالطلب از البرز به برترى رسيد و عنوان قهرمانى را تصاحب كرد.
شــيما صفايى تنها با 15 سال ســن همچنان يكه تاز تنيس روى ميز 

جوانان و بزرگساالن كشور است.
اين تنيس باز همدانى موفقيت چشمگيرى در ماههاى اخير داشته و با 

حمايت فدراسيون عنوان نابغه تنيس روى ميز را به او دادند.

مسابقات بدمينتون در شهرستان رزن
 مسابقات بدمينتون بانوان شهرستان رزن با حضور 22 نفر شركت 

كننده به كار خود پايان داد.
مسابقات بدمينتون ويژه گراميداشــت هفته دفاع مقدس در رده  هاى 
نونهاالن ، آزاد و كارمندان دولت با حضور 22 بازيكن از بخش قروه 
در جزين و رزن در ســالن مدرسه شهيدشــوندى رزن برگزار شد و 

نفرات برتر معرفى شدند
در اين رقابت يك روزه : در رده سنى نونهاالن :

مهسا ماهر قرين،محيا توكلى وسيد معينا تفرشى اول تا سوم شدند.
در رده ازاد و كارمنــدان دولت:النــاز طاهرى ،زهرا صفايى وســميرا 

موسوى عناوين نخست تا سوم را كسب كردند. 

اكباتان قهرمان نوجوانان استان شد
 هفته پنجم رقابت هاى ليگ نوجوانان قهرمانى باشــگاه هاى استان 
يادواره شــهيد اميرحســين فضل الهى با انجام دو بازى دنبال شــد و 
تيم هاى ياوران مالير و اكباتان همدان مقابل حريفان خود به پيروزى 

رسيدند.
در ايــن هفته از رقابت ها تيم فوتبال ياوران مالير در يك بازى پرگل 
و تماشــايى موفق شــد تيم پاس همدان راگلباران كند و 6 بر يك به 

پيروزى برسد.
در ديگر ديدار اين رقابت هــا تيم فوتبال نوجوانان اكباتان همدان كه 
شــانس اول قهرمانى است در مصاف با ستاره ســرخ تويسركان به 
پيروزى 4 بر صفر رســيد و يك هفته قبل از پايان رقابت ها قهرمانى 

خود را در استان جشن گرفت.
با توجه به شرايط جدول بازى هاى هفته پايانى تأثيرى در روند جدول 

ندارد و اكباتان به اين پيروزى قهرمانى خود را مسجل كرد.
تيم نوجوانان اكباتان در مرحله دوم اين رقابت ها از 5 بازى انجام داده 
صاحب 3 پيروزى و دو مساوى شده است و با 11 امتياز يك هفته به 

پايان رقابت ها عنوان قهرمانى را به خود اختصاص داد.
پس از گذشت 5 هفته تيم اكباتان با 11 امتياز صدرنشين است و پاس 
وياوران مالير با كســب 6 امتياز دوم هستند و ستاره سرخ با 4 امتياز 
چهارم است. در هفته پايانى اين رقابت ها پاس با اكباتان بازى دارد كه 
اكباتان در صورت باخت باز هم قهرمان اســت و هيچ تيمى را ياراى 
رســيدن به اكباتان نيست.و در ديگر بازى دو تيم ستاره سرخ و پاس 

همدان بازى مى كنند.

فوتباليست همدانى 
در تيم منتخب دانشجويان

 فائزه غالمى فوتباليســت خوب همدانى دانشگاه پيام نور به تيم 
منتخب دانشجويان كشور دعوت شد 

نهمين دوره مسابقات فوتسال دختران دانشگاه هاى پيام نور در سمنان 
برگزار شد كه تيم هاى لرستان، چهارمحال بختيارى وفارس

عناوين نخست تا سوم را كسب كردند.
پس از اين رقابت ها 15 فوتساليســت برتر به اردوى آماده سازى تيم 

منتخب دعوت شدند كه نام 
فائزه غالمى فوتساليست خوب همدانى در بين ليست دعوت شده ها 

ديده مى شود.

شهيد امينى و علم و ادب صدرنشين 
ليگ نونهاالن 

 هفته دوم رقابت هاى فوتبال ليگ نونهاالن قهرمانى باشــگاه هاى 
اســتان با انجام دو بازى دنبال شد و دو تيم شهيد امينى و علم و ادب 

همدان با تقسيم امتياز صدرنشين ليگ شدند.
در اين هفته تيم فوتبال نونهاالن شــهردارى همــدان با 3 گل مقابل 
همتاى خود شــهردارى مريانج به برترى رســيد تا عمًال شهردارى 

مريانج از كورس رقابت ها دور بماند.
در ديگــر ديدار اين رقابت ها دو تيم مدعى قهرمانى شــهيد امينى و 
علم و ادب پس از 90 دقيقه به تساوى دو بردو رضايت دادند تا فعًال 
صدرنشين رقابت ها شوند. شهيد امينى و علم و ادب با كسب 4 امتياز 
صدرنشــين هستند و شهردارى همدان با 3 امتياز سوم مى باشد و تيم 

شهردارى مريانج نيز بدون امتياز مى باشند.

مسابقات كشتى در صالح آباد

 به مناسبت گراميداشــت هفته دفاع مقدس يك دوره مسابقات 
كشــتى آزاد به صورت چهار جانبه با حضور تيم هاى بهار ، صالح 
آباد ، پرلوك وآبرومند در ســالن كشــتى شــهيد جــوادى صالح 
آباد با حضور 60 كشــتى گير در 4 دور برگــزار گرديد و نفرات 
برتر هر وزن مشــخص گرديــد . ودر پايان با حضور مســئولين 
(بخشدار،شــهردار صالح آباد،شوراى شهر صالح آباد، رئيس هيأت 
كشتى صالح آباد و مربيان صالح آباد رامين درويشى قهرمان ارزنده 
ايران و جهان و همچنين هوشــنگ مستقيمى مربى ملى فدراسيون 
كشتى ) مدال و حكم قهرمانى به نفرات برتر اهداء گرديد.در پايان 

اين رقابت ها تيم هاى
صالح آباد ،تيم آبرومند وتيم پرلوك اول تا سوم شدند.

بختيارى(صالــح  دهقانى(آبرومند)،صالــح  نيزعلــى  انفــرادى  در 
آباد)،محســن خانى(آبرومند)،على طاليى(صالــح آباد)،محمدمهدى 

اكبرى(بهار)،مهدى آقاخانى (صالح آباد)
حامــد مــرادى (پرلوك)،حميدرضــا نوروزى(صالــح آباد)،علــى 
طهماســبى(صالح آباد) ومحمد مهدى حمزه اى(صالح آباد) عناوين 

نخست را به خود اختصاص دادند.
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پيشخوان
كشتى گير همدانى از سهميه جهانى باز ماند

 دانيال شريعتى نيا كشتى گير سنگين وزن همدان در حاليكه فرصت 
دوباره براى تصاحب دوبنده تيم ملى كشــتى آزاد اميد براى حضور در 
مسابقات جهانى را كسب كرده بود، بازهم برابر حريف خود ناكام ماند.

رقابت هــاى انتخابى وزن 97 كيلوگرم تيم ملى كشــتى آزاد اميد براى 
حضور در مسابقات جهانى در خانه كشتى محمد بنا مجموعه ورزشى 

آزادى تهران برگزار شد.
در اين رقابت ها ابتدا دانيال شــريعتى نيا از همدان با نتيجه پنج بر صفر 

از ســد ميثم عبدى از تهران گذشت و در ديدار بعدى نيز مجتبى گليج 
از مازندران با نتيجه 6 بر 4 برابر دانيال شريعتى نيا به پيروزى رسيد.

به اين ترتيب گليج جواز حضور در رقابت هاى جهانى را به دست آورد 
و شريعتى بازهم در ميدانى ديگر ناكام ماند.

اين كشتى گير همدانى شهريورماه گذشته نيز در انتخابى تيم ملى برابر 
مجتبى گليج شكست خورده بود اما پيگيرى هاى حميدرضا يارى رئيس 
هيأت كشتى همدان باعث شد تا انتخابى اين وزن بار ديگر برگزار شود.

رقابت هاى كشتى زير 23 سال قهرمانى جهان روزهاى 6 تا 12 آبان ماه 
در شهر بوداپست مجارستان برگزار مى شود.       

پيكارهاى جهانى مهمترين رويداد كشتى رده سنى اميدها به شمار مى 
رود و همدانى ها در آزمون انتخابى تيم ملى موفق به كسب سهميه اين 

مسابقه مهم نشدند.  
دانيال شــريعتى نيا در وزن 97 كيلوگرم، جمال خدابنده لو در وزن 74 
كيلوگرم و سجاد چهاردولى در وزن 70 كيلوگرم نمايندگان همدان در 

اين رقابت ها بودند.
با وجود اينكه هر سه كشتى گير همدانى در رقابت هاى قهرمانى كشور 
و انتخابى تيم ملى عملكرد درخشــانى داشــتند اما در اين مســابقات 

ضعيف حاضر شده و نتوانستند به دوبنده تيم ملى برسند.

بازيكنان بدمينتون 
همدان در بين مستعدين 

كشور
 رحمتــى نيــا و شــهبازى در بين 

استعدادهاى برتر كشور قرار گرفتند.
پــس از برگــزارى دوميــن مرحله از 
مســابقات اســتعداد هاى برتر رشــته 
بدمينتون در زنجان و قزوين در قسمت 
پسران رحمتى نيا و در قسمت دختران 
شهبازى در بين استعداد هاى برتر كشور 

قرار گرفتند .
انتخاب نفرات مستعد داراى مالك هاى 
خاص ارزيابى اســت كه ايــن دو نفر 
توانستند با كســب امتيازات معيارهاى 
مشخص شــده در بين نفرات منتخب 

قرار گيرند .

مسابقات دارت كاركنان 
دولت دربهار 

 به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقه 
دارت بين كاركنان ادارات در خانه دارت 

شهرستان بهار انجام شد .
بمناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس 
يــك دوره مســابقه دارت بين كاركنان 
ادارات شهرســتان بهار در خانه دارت 

برگزار شد .
اين مســابقه با حضور 30 ورزشكار در 
سه گروه آقايان ، بانوان و فرزندان دختر 

و پسر كاركنان برگزار گرديد .
مســابقه در گروه هاى مختلف بصورت 
حذفى برگزار گرديــد و نفرات اول تا 

سوم مشخص شدند .
گــروه آقايــان : احمــدى ، قربانى و 
پيشــخورد عناوين نخســت تا سوم را 

كسب نمودند .
گروه بانــوان : نبى پــور ، اميربيگى و 

عطايى نفرات برترشدند.
گروه فرزندان كاركنان : غزل نبى پور و 
محمد مهدى حسينى راد عنوان نخست 

را كسب كردند.

مسابقات دو وميدانى 
در شهرستان رزن

 بمناســبت گراميداشــت هفته دفاع 
مقدس يكدوره مســابقه دو وميدانى با 
حضور على عالمى قهرمان مســابقات 
دو وميدانى آســيا در شهرستان رزن با 
حضور بيش از 80 نفر شــركت كننده 
برگزار گرديد كه پــس از رقابت نتايج 

ذيل به دست آمد.
در رده ســنى جوانان:ميثم حسنى رضا 
قراگوزلو وعرفان صادقى دررده ســنى 
نوجوانان محمدرضــا عربلو، محمدطه 
نجفى مقدم وسيد امين محمد موسوى 
رده سنى نونهاالن رضا عسگرى، حسين 
عالميو اميرمحمد رضايى ومبين رحيمى

در پايان به برگزيدگان اين مسابقه لوح و 
مدال اهدا گرديد.

مسابقات تنيس 
درگراميداشت هفته 

دفاع مقدس
 همزمــان با هفته دفــاع مقدس، دو 
دوره مسابقات تنيس به همين مناسبت 

برگزار شد.
براســاس برنامه ريزى صورت گرفته و 
بمنظور پاسداشــت هفته دفاع مقدس، 
روز گذشته دو دوره مسابقات تنيس در 
بخش آقايان و بانوان در همدان برگزار 

شد.
براين اســاس دومين دوره مســابقات 
تنيــس در رده آماتور در ســال جارى 
با حضور بيســت و چهار تنيس باز به 
انجام رسيد و اميررضا ايروانى و مهدى 
حاجيلو به ترتيب مقام هاى نخســت و 
دوم را كســب نموده و مهربان بنى آدم 

و احسان جعفرپور مشتركا سوم شدند.

همچنيــن هفته هفتم مســابقات آدينه 
اليــت كاپ 1398 بانوان نيز به ميزبانى 
آكادمى تنيس اليت برگزار شد و گلنساء 
شوشترى و فرزانه مرادى امين به ترتيب 
مقام هاى اول و دوم را كســب كردند و 
غزاله نجومى و مهتاب برقعى مشــتركا 

سوم شدند.
اين مســابقات بصورت منظم از ابتداى 
سال جارى برگزار و نفرات برتر عالوه 
بــر امتياز، جوايز هفتگــى دريافت مى 

كنند.

سليمان رحيمى»
 از ســرى رقابت هاى فوتبال جام جذفى 
حماسه  گراميداشــت  كشــور  باشگاه هاى 
آزادســازى خرمشــهر امروز يك ديدار در 
ورزشــگاه مريانج برگزار مى شود و دو تيم 
پاس همــدان و تراكتور تبريــز در مرحله 
يك شــانزدهم اين رقابت ها به مصاف هم 

مى روند.
اين ديدار خارج از قواعد بازى در جام حذفى 

خاطره بازى دو تيم بزرگ كشور است. 
پاس كه قهرمانى در ليگ باشــگاه هاى آســيا 
را در ويتريــن افتخارات خــود دارد و بارها 
بــا تراكتور در ليگ برتر مصاف كرده اســت 
امروز نيز مرور خاطرات گذشــته را در ذهن 
پديد مــى آورد و عالقه مندان بــه فوتبال به 
يــاد روزهاى طاليى پــاس در ليگ برتر در 
ورزشگاه مريانج تيم پاس را تشويق خواهند 
كرد تا شايد يك بار ديگر آن دوران رويايى به 

واقعيت تبديل شود.
تفــاوت پاس امروز با تراكتور فاصله زمين تا 
آسمان است. شايد كل بودجه پاس در فصل 
جارى بــه اندازه قرارداد يــك يا دو بازيكن 
تراكتور باشــد و اين تفاوت در تمام زمينه ها 

جلوه گر است.
پاســى ها كه هنــوز در فصل جديــد ريالى 
دريافتى نداشــته اند با كوله بارى از مشكالت 
بايد به جنگ تيم تا بيخ دندان مسلح تراكتور 
برود و اين جدال نابرابر را به نمايش بگذارد.

تراكتور با دو جين از بهترين فوتباليست هاى 
كشــور و چنــد مهره خارجــى در حالى در 
همــدان به ميدان مــى رود كه تنها مســعود 
شــجاعى كاپيتان خود را به دليل محروميت 
در اختيار ندارد. اين تيم كه سال هاســت در 
ليگ برتر پر تماشــاگرترين تيــم ليگ لقب 
گرفته است با آن هواداران تيفوسى خود فقط 

به پيروزى و صعود فكر مى كند.
اين تيم مربى نام آشنايى دارد مصطفى دنيزلى 
مربى ترك تبار تراكتور كه سابقه هدايت پاس 

را نيز در كارنامه خــود دارد امروز خاطرات 
خــوش خــود را با پــاس مــرور مى كند و 
شاگردان مســلح خود را به مصاف تيم سابق 

خود مى فرستد.
اما پاس نيز على رغم مشكالت و نارسايى ها 
هنوز خون پاس بزرگ در رگ هاى بازيكنانش 
جريــان دارد و اين تيم بــا انگيزه باال پس از 
سال ها، رقابت با تيم هاى ليگ برتر را تجربه 
مى كند و بازيكنان گمنام اين تيم دوست ندارد 
اين فرصــت طاليى را به راحتى از دســت 
بدهند و قصــد دارند تا بهترين بازى خود را 
در اين ديدار به نمايش بگذارند تا نشان دهند 
تعصب و غيرت هنوز هم به پول و امكانات 
چربش دارد و باز هم مى توان در برابر بزرگان 

فوتبال بزرگى كرد و خود را نشان داد.
احمد جمشيديان ســرمربى جوان و فداكار 
پاس كه على رغم مشكالت و نارسايى ها پاس 
را سرپا نگه داشته امروز بزرگترين تجربه خود 
را ســپرى خواهد كرد و در برابر تيمى ميدان 
دارى مى كند كه از همه لحاظ نسبت به پاس 

برترى دارد.
A سرمربى پاس كه به تازگى به جمع مربيان

آسيا پيوسته است امروز در قالب جام حذفى 
با تراكتور ديدار مى كنــد. وى بازيكنان خود 
را بــراى اين ديدار ســخت از نظر روحى و 
روانى تقويت كرده و با تدابر خود در تالش 
اســت تا بهترين بازى را به نمايش بگذارد تا 
عالقه مندان حاضر در ورزشــگاه از آن لذت 
ببرند. امروز براى جمشيديان برد و باخت معنا 
ندارد و ارائه يك بازى زيبا و تماشاگرپســند 

وى را راضى مى كند.
امروز ورزشگاه مريانج مملو از تماشاگر يك 
بار ديگر خاطرات حضور در ليگ برتر را در 
اذهان زنده مى كنــد و عالقه مندان يك صدا 

پاس را تشويق خواهند كرد.
تراكتــور نيز در ايــن ديدار از تماشــاگران 
تيفوســى خود برخوردار اســت و آنطور كه 
شنيده مى شود بيش از يكصد تماشاگر از تبريز 

به همــدان مى آيند تا تيم مورد عالقه خود را 
تشويق كنند.

اگر نفر به نفر بــه بازيكنان دو تيم نگاه كنيم 
بايــد بپذيريم كه از هر لحــاظ برترى از آن 
تبريزى ها است اما فوتبال هميشه نتايجش به 
سود بهترين ها رقم نمى خورد و شگفتى هاى 
جام حذفى بارها قوى ترين تيم ها را از گردونه 

رقابت ها خارج كرده است.
سال گذشته داماش ايرانيان اين استدالل را به 
اثبات رســاند و اين تيم دســته دومى پس از 
حذف تيم هاى ليگ برترى به فينال رسيد و در 
آنجا و در يك بازى جنجالى مقابل پرسپوليس 
تهران تن به شكست داد و نايب قهرمان شد.

همين شگفتى هاى جام حذفى جمشيديان و 
شــاگردانش را با انگيــزه دو چندان به ميدان 

مى فرستد تا يك بار ديگر شگفتى ساز شوند.
جام حذفى براى پاس هدف نيست بلكه اين 
رقابت ها وسيله اى براى ايجاد انگيزه بازيكنان 
و باال بردن آمادگى آنها است تا در ليگ دسته 
دوم خوش بدرخشــند و بتوانند به ليگ يك 

صعود كنند.
بازيكنان پــاس عليرغم كمبودهــاى فنى و 
غيرفنى امروز با كوهى از انگيزه قدم به ميدان 
مى گذارند و در صدد هســتند تا شگفتى ساز 
شده و برگى ديگر بر افتخارات خود بيافزايند 
و يك بار ديگر نشان دهند كه پاس هنوز زنده 

است و نفس مى كشد.
اين ديدار امروز ســاعت 15:15 در ورزشگاه 
10 هــزار نفرى مريانج برگزار مى شــود كه 
اميدواريــم عالقه مندان بــه فوتبال با حضور 
پرشــمار خود پاس را حمايــت كنند. پاس 
در چهار تقابل آخر خود با تراكتور شكســت 
نخورده و 3 تســاوى و يك پيروزى داشــته 
اســت پاس در ليگ دهم در رفت و برگشت 
با تراكتور مســاوى كرد و در ليگ يازدهم در 
تبريز دو تيم به تساوى يك بر يك رسيدند اما 
پاس در ديدار برگشت با يك گل در بهمن 89

به پيروزى رسيد.

جدول رده بندى نوجوان ان (هفته پنجم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

911+154-532اكباتان همدان1
46+5131610پاس همدان2
6-31414-52ياوران مالير3
74-5113714ستاره سرخ تويسركان4

امروز پاس سبزپوش 
حريف سرخپوشان تراكتور

■ ورزشگاه 10هزار نفرى براى نخستين بار پس از بازى با پرسپوليس ميزبان مسابقات كشورى است

سرمربى پاس همدان:
اميدوارم ميزبانى 
خوب برابر تراكتور 
باشيم 
 سال هاست كه تيم سرشناس و ملى پوش 
به همدان نيامده است كه با توجه به فرهنگ 
فنى همدان اميدواريــم امروز چه در داخل 
زمين و چه در خارج زمين ميزبانى شايسته 

مقابل تراكتور و هودارانش باشيم.
ســرمربى پاس همدان با اعالم اين مطلب 
گفت: پاس زنده اســت و اين بايد به گوش 
همه برسد سال گذشته گوشه اى از احيا پاس 
را به نمايش گذاشــتيم و امسال بايد تداوم 
داشته باشد و از داخل و بيرون بايد حمايت 
شويم و با كاستن از مشــكالت دوباره قد 

علم كنيم.
احمد جمشيديان در خصوص تفاوت هاى 
بازى بــا تراكتور افزود: پــاس با كوهى از 
مشكالت به مصاف تيمى مى رود كه تفاوت 
از ميليون و ميليارد اســت سابقه مربيگرى 

مصطفى دنيزلى از طول عمر سرمربى پاس 
بيشتر است و ســابقه بازى ملى پوشانش از 
كل بازى هاى پاس در ليگ برتر فزونى دارد 
اما اين تفاوت ها مانع از فعاليت ما نخواه شد 
و اميدارم چــه درون زمين و چه در بيرون 

ميزبان شايسته باشيم.
وى با اشــاره به مشــكالت ريز و درشت 
پاس يادآور شــد: يك دهــه اتفاقاتى افتاده 
و مشــكالت روى هم انباشته شده است با 
كمك مسئولين خيلى زود به شرايط عادى 

برگرديم و پاس دوباره نفس مى كشد.
شبانه روزى  تالش  از  تقدير  با  جمشديان 
حمايت  ورزشــى،  دســتگاه   مديريــت 
اســتاندارد، نماينــده مجلــس و رئيس 
تداوم  اســتان خواهــان  فوتبال  هيــأت 
اين حمايت ها شــد و افزود: مشــكالت 
زياد اســت اما امروز جــاى صحبت در 
خصوص مشــكالت، مصدوم ،محروم و 
كاستى ها نيســت امروز روز تاريخ سازى 
براى پاس اســت و بايد بازى با تراكتور 
ســكوى پرتاب پاس براى بازگشــت به 

سطح اول فوتبال كشور باشد.

وى تصريــح كرد: براى مقابلــه با تراكتور 
برنامه هايى داريم و هفته گذشــته تمرينات 
خوبى را انجــام داديم و امــروز با روحيه 
مضاعف به مصاف حريف تبريزى خواهيم 

رفت.
 ســرمربى پاس با تقديــر از هواداران پاس 
افزود: همدان و مردم آن فرهنگى غنى دارند 
و همواره به ميهمان نوازى شــهره هستند كه 
اميدوارم امروز هواداران با تشويق پاس اين 
فرهنگ را عمًال نشــان دهند و در داخل و 
بيرون زمين ميزبان شايســته اى براى استان 

همدان باشيم.
وى تصريــح كرد: بازيكنانم را از نظر ذهنى 
بــراى اين مســابقه بزرگ آمــاده كرده  ام و 
اميدوارم كه با اجراى نصايح من شاهد بازى 

زيبا و تماشاگرپسندى باشيم.
جمشــيديان در پايــان خواهــان حضور 
حداكثــرى هواداران در ورزشــگاه شــد 
و ادامــه داد: حضــور يــار دوازدهم در 
ورزشــگاه باعث قوت قلب مــا خواهد 
بود و اميدوارم كه بــازى خاطره  انگيزى 

با تراكتور داشته باشيم.
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■ دوبيتي:
ز جور يار و چرخ پير نالم شبى نالم شبى شبگير نالم  

گهى چون شير در زنجير نالم گهى همچون پلنگ تير خورده  
باباطاهر

سينـما

■ قد  س...............  قصر شيرين - تپلى و من- قسم
■ قد  س2...............................  نيوكاسل- قصرشيرين

 تپلى ومن
■ فلســطين1 - ايده اصلى - شبى كه ماه كامل 

شد- روسى 
فلسطين 2. شبى كه ماه كامل شد - ايكس الرج
■ سينما كانون...............  قصر شيرين - ايده اصلى
■بهمن مالير...........................................................   قسم

نيوكاسل - ايده اصلى- تپلى  و من
■ آزادي تويسركان- زهرمار - شبى كه ماه كامل شد 

اپل مشكل باترى خورى و "سيرى"
 را حل كرد

 شركت اپل با ارائه يك به روزرسانى جديد، معضل مصرف بيش 
 (siri)"از حد باترى و مشكالتى در دستيار صوتى هوشمند "سيرى
را برطرف كرد.به گزارش ايســنا ، اپل هنوز در حال رفع اشــكاالت 
نســخه جديد سيستم عامل آيفون موسوم به iOS است و همچنان 
روزهــا پس از عرضه جديدترين آيفون هــاى خود، در حال ارائه به 

روزرسانى و رفع ايرادات از iOS 13 است.
اين غول فناورى يك به روزرســانى موســوم به iOS 13,1,1 را به 
عالوه يك به روزرســانى مربوط به سيستم عامل جديد آيپد به نام 
iPadOS 13,1,1 منتشر كرده است كه تعدادى از مشكالت عمده 

اين سيستم عامل را برطرف مى كند.

نمكدان بايد حاوى عالئم هشدار سالمت باشد
 بر اســاس گزارش ليگ جهانى فشار خون و سازمان هاى پيشرو 
در بهداشت بين المللى، نمكدان  و بسته هاى نمكى كه در فروشگاه ها 
به فروش مى رسد، مانند انواع بسته بندى دخانيات، بايد حاوى عالئم 

هشدار سالمت باشد.
به گزارش ايرنا، محققان و متخصصان حوزه بهداشــت و پزشــكى 
معتقدند وقت آن رسيده كه رويكرد جدى ترى در مورد مصرف نمك 
و كاهش اين ماده خوراكى داشته باشيم. نمك عالوه بر احتمال بروز 
بيمارى هايى مانند سرطان معده، منجر به افزايش فشار خون مى شود. 
فشار خون مهم ترين عامل بروز بيمارى هاى قلبى و بيمارى هاى قلبى 
اصلى ترين عامل مرگ و مير در سراســر جهان است. از هر سه فرد 

بزرگسال يك نفر به فشار خون باال مبتالست.

چه عواملى ريسك ابتال به "دويك"
 را افزايش مى دهد؟

 معاون پژوهشى مركز تحقيقات ام اس دانشگاه علوم پزشكى تهران 
با طرح اين ســوال كه چه عواملى ريسك ابتال به بيمارى "دويك " را 
افزايش مى دهد اعالم كرد: تحقيقات ما نشان مى دهد كه عوامل تغذيه اى 
در ابتال به اين بيمارى نقش مهمى دارد و شــانس ابتال به اين بيمارى را 
افزايش مى دهد.سندرم "دويك" يك اختالل خود ايمنى سيستم عصب 
مركزى است كه شباهت زيادى به MS دارد و در بيشتر موارد به اشتباه 
MS تشخيص داده مى شود. اين بيمارى بيشتر عصب چشم و نخاع را 
درگير مى كند و ســن ابتال به آن ديرتر از MS آغاز مى شود.عبدالرضا 
ناصر مقدسى در گفت و گو با ايرنا افزود: نتايج تحقيقات اين مركز نشان 
داد كه يكى از موارد احتمال ابتال به اين بيمارى، مصرف زياد قند است.

چاى با طعم ذرات پالستيك
 نتايج تكان دهنده آزمايشــات يك تيم كانادايى نشــان داد كه 
هر چاى كيســه اى، ميلياردها ذره ميكروپالستيكى در فنجان آزاد 

مى كند.
بــه گــزارش ايســنا، نتايــج پژوهش هــاى محققــان كانادايــى 
ــاى 95  ــتيكى در دم ــه اى پالس ــاى كيس ــك چ ــه ي ــان داد ك نش
درجــه ســانتى گراد در هــر فنجــان، حــدود 11.6 ميليــارد ذره 
ميكروپالســتيكى آزاد مى كنــد. ايــن مقــدار چنديــن بــار از ميــزان 
ميكروپالســتيك هاى موجــود در ســاير غذاهــا و نوشــيدنى ها 

ــتر اســت.   بيش
ميكروپالستيك ها ذرات كوچك پالســتيكى هستند كه ابعادى بين 

100 نانومتر تا 5 ميلى متر دارند.

"ويپ "ها حاوى فلزات مضر هستند

 پژوهشــگران آمريكايى در بررســى جديد خــود دريافتند كه 
دســتگاههاى ويــپ، فلزات مضــرى را در خود جــاى داده اند كه 

مى توانند مشكالت بسيارى را به همراه داشته باشند.
به گزارش ايســنا ، گروهــى از دانشــمندان "دانشــگاه كاليفرنيا، 
ريورسايد"UCR) در بررسى جديد خود دريافتند كه تراكم فلزات 
در بخار دســتگاه هاى ويپ، از زمان معرفى اين ابزار در سال 2013 

تاكنون، افزايش داشته است.
ويپ ها، يك باترى و يك واحد اتم ســاز دارند كه در طراحى جديد 
اين ابزار نيز به چشــم مى خورد. ويپ ها، در حال حاضر با طراحى 
جديد ارائه مى شــوند، باترى هاى قوى تــرى دارند و مخزن آنها نيز 

ظرفيت باالترى را براى ذخيره مايعات شامل مى شود.

پيام جهانى به دولت ها: 
گردشگرى رشد دوبعدى 
در اقتصاد رقم مى زند

■ موتور اشتغال پنج سال آينده
 سازمان جهانى گردشگرى به مناسبت روز جهانى 
گردشــگرى با انتشــار يك بيانيه خطاب به دولت ها، 
بــازار خدمات و مراكز توريســتى تفريحى را پرجنب 
وجوش ترين بازار كار 5 ســال آينده معرفى كرد. اين 
بيانيه با هدف كمك به كشــورها براى معرفى «مســير 
مناسب رشد اقتصادى» و «معبر شغل هاى پايدار و نو» 
منتشر شده و در آن آمده است: بازار گردشگرى طى پنج 
سال آينده سريع ترين رشد نرخ اشتغال را نسبت به ساير 
بخش ها تجربه مى كند؛ ضمن آنكه، «زنان» و «جوانان» 
نقش اصلى نيروى كار را در اين بازار ايفا خواهند كرد. 
هم اكنون از هر 10 شــغل در دنيا، يك شــغل به حوزه 
گردشــگرى و خدمات مرتبط با آن اختصاص دارد. از 
طرفى، به ازاى يك شغل مستقيم در بازار گردشگرى، 
5/ 1 شغل در صنايع و حوزه هاى جانبى (غير مستقيم) 
ايجاد مى شود. بررسى هاى جهانى درباره مزاياى بيرونى 
بازار گردشــگرى براى اقتصاد كشورها نشان مى دهد 
عالوه بر مزيت اشتغال زايى حوزه گردشگرى، از آنجا 
كه نرخ رشد درآمد بازار جهانى گردشگرى از نرخ رشد 
اقتصادى جهان سبقت گرفته و اين حوزه براى كشورها، 
جزو پنج گروه اول بيشترين درآمد صادراتى محسوب 
مى شود، در نتيجه «رونق گردشگرى» مى تواند رشد دو 
بعدى در اقتصاد را رقم بزند. مقاومت اين بازار در برابر 

ماشينى شدن، مزيت ديگر است.
روز جهانى گردشــگرى هر ســال به رهبرى «سازمان 
جهانــى گردشــگرى ملل متحد» طى مراســمى پاس 
داشــته مى شــود. هدف از برگزارى چنين مراســمى 
آگاهى بخشــى به جامعه جهانــى درخصوص مزاياى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياســى گردشــگرى 
و نقش تعيين كننده آن در دســتيابى به اهداف توســعه 
پايدار اســت. با توجه به اينكه تمركز «سازمان جهانى 
گردشگرى» در طول سال جارى بر مهارت ها، آموزش و 
اشتغال بوده، شعار سال 2019 روز جهانى گردشگرى، 
«گردشــگرى و شغل ها: آينده اى بهتر براى همه» تعيين 
شده است و ميزبانى مراسم آن را هندى ها در شهر دهلى 
نو عهده دار هســتند. به گزارش گروه اقتصاد بين الملل 
روزنامه «دنياى اقتصاد» ســازمان جهانى گردشگرى در 
سايت خود توضيحاتى را براى موضوع مورد انتخاب 
امسال ارائه كرده است: اغلب نقش گردشگرى به عنوان 
يكى از موتورهاى اصلى ايجاد شغل در اقتصادها ناديده 
گرفته مى شود. اين ناديده انگارى در حالى است كه اين 
بخش سهم 10 درصدى در ايجاد شغل در جهان دارد و 
يكى از بخش هاى اصلى ايجاد شغل مناسب در هدف 
هشتم «اهداف توسعه پايدار» سازمان ملل متحد به شمار 

مى رود. 
در اين رابطه به سياســت هاى جديدى نياز اســت تا 
پتانســيل هاى اين بخش در ايجاد شــغل هاى بيشتر و 
بهتر حداكثر شــود، به خصوص بــراى زنان و جوانان، 
سياســت هايى كه در راســتاى بهره منــدى از مزاياى 
پيشرفت  هاى ادامه دار تكنولوژى نيز تعيين كننده خواهند 

بود.
ظهور تكنولوژى هاى نوين منجر به توســعه شكل هاى 
جديدى از مشاغل شده است كه به سرعت فرآيندهاى 
توليد را در نقاط مختلف جهانــى تغيير مى دهند. اين 
تحوالت فرصت هــا و چالش هايى را براى مشــاغل 
به همراه دارد. براســاس گزارش «ســازمان بين المللى 
نيروى كار» نرخ بيكارى در جهان همچنان باال اســت، 
تــا جايى كه در 2018 مجموع جمعيت بيكار جهان به 

سطح 190ميليون نفر رسيد. 
بنابرايــن تمام بخش ها و كشــورها نيــاز به ايجاد 
شــرايطى مناسب براى مشــاغل بهتر و بيشتر دارند. 
بر اين اســاس «ســازمان بين المللى نيــروى كار» در 
مراسم صد ســالگى خود گزارشى را با عنوان «براى 
يك آينده روشــن تر كار كن» منتشر كرده كه در آن 
نكاتى درخصــوص روندهاى در حال تغيير جهان " 
تكنولوژى، تغييــرات آب وهوايى، تغييرات جمعيتى، 
جهانى شدن " به منظور توسعه برنامه هاى انسان محور 
در راستاى رسيدگى به چالش هاى ماشينى شدن ارائه 

شده است. 

رشد 36 درصدى ورود گردشگر به همدان 
ملحمدره اسدآباد 

امروز ميزبان رسانه اى هاى استان 
 براســاس آمارها نه تنها همدان شــاهد رشــد 36 درصدى ورود 
گردشگران بوده بلكه 67 درصد از آنها امكانات گردشگرى اين استان را 

رضايت بخش توصيف كرده اند.
از ســال 1980 ميالدى به پيشنهاد ســازمان جهانى گردشگرى روز 27 
سپتامبر، مصادف با 5 مهر ماه به عنوان روز جهانى گردشگرى در تقويم 
جهانى ثبت شد. هدف از انتخاب و گراميداشت چنين روزى باال بردن 
سطح آگاهى دولت ها و عموم مردم جهان در مورد نقش گردشگرى در 
جامعه جهانى و نشان دادن تاثير گردشــگرى بر ارزش هاى اجتماعى، 

فرهنگى، اقتصادى و سياسى در سراسر جهان است.
هر ســاله ســازمان جهانى گردشگرى شــعارى براى اين سال در نظر 
مى گيرد كه شــعار  سال 2018  " گردشگرى و تحول ديجيتالى" بود و 
براى ســال 2019 نيز شعار " گردشگرى و مشاغل؛ يك آينده بهتر براى 

همه " انتتاب شده است.
 برنامه هاى هفته گردشگرى در همدان

در سراسر كشــور  نيز از 5 مهرماه به مدت يك هفته مراسم، برنامه ها 
و نشســت هاى خبرى پر شمارى به مناســبت روز و هفته گردشگرى 

برگزار مى شود.
البته در سال 98 نسبت به سال 97 يك تغيير بزرگ در حوزه گردشگرى 
كشور رخ داده است و آن هم اين كه سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى كشور  به يك وزارتخانه تبديل شده و بى ترديد هم در 
برنامه ها و هم در بودجه بخش گردشگرى كشور شاهد تغييرات مثبتى 

خواهيم بود.
در استان همدان نيز هر ساله از تاريخ 5 مهرماه اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى برنامه هاى متنوعى را تدراك مى بيند اما از 
آنجا كه امســال 5 مهر مصادف با روز جمعه است، اين برنامه ها از شنبه 

ششم مهرماه اجرا مى شود.
به گفته معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى و گردشگرى استان 
همدان در روز شــنبه ششــم مهرماه تمام موزه هاى استان نيم بها است. 
افتتــاح خانه بومگردى در محله جوالن، مراســم آئينى شــيره پزى در 
روســتاى اكنلو كبودرآهنگ از برنامه هاى روز نخست هفته جهانگردى 

در همدان است.
علــى خاكســار، نشســت خبــرى مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايــع 
ــور  ــانه و ت ــاب رس ــا اصح ــدان ب ــتان هم ــگرى اس ــتى و گردش دس
بازديــد خبرنــگاران از روســتاى هــدف گردشــگرى ملحمدره اســدآباد 
ــتان  ــه شهرس ــتاى ميحمل ــردى در روس ــه بومگ ــك خان ــاح ي ، افتت
ــه  ــى در روســتاى قلع ــى محل ــاى بوم ــن بازى ه ــزارى آيي ــار، برگ به
ــا موضــوع "ســفر و  جــوق فامنيــن و مســابقه نقاشــى روى پارچــه ب
گردشــگرى" در خيابــان بوعلــى همــدان را از جملــه برنامه هــاى روز 

ــه گردشــگرى برشــمرد. دوم هفت
خاكسار همچنين  از افزايش 36 درصدى حضور گردشگران خارجى در 
همدان خبر مى دهد و مى گويد:  رويدادهايى نظير همدان 2018، همايش 
راه ابريشم و غيره همدان را در حوزه گردشگرى به صدر برده در صدر 

دنيا مطرح كرده است. 
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى اســتان همدان نيــز اظهار مى كند: 
براساس نظر ســنجى كه ميراث فرهنگى از 3 هزار گردشگر انجام داده 
اســت مدت زمان ماندگارى گردشگران در همدان 2 تا 4 شب افزايش 

يافته است.
على خاكسار مى گويد: براساس اين نظر سنجى 35 درصد گردشگران 2 
شــب، 25 درصد آنها 3 شب و 16 درصد هم 4 شب در همدان اقامت 
داشتند. همچنين83 درصد آنها با هدف تفريح و گردش، 9 درصد براى 
ديد و بازديد از اقوام و 8 درصد هم براى ســاير امور به همدان مراجعه 

كردند.

■ حديث:
پيامبراكرم (ص):
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■ مجموعه اى كه در اختيار دارم 
در كشور بى نظير است 

■ بســيارى از شــهرهاى ايران از جمله تبريز و 
اصفهان و بســيارى از  كشــورهاى خارجى به 
دنبال اين هســتند كه ايــن مجموعه در آنجا به 
نمايش گذاشته شود، اما عالقه دارم اين مجموعه 

در همدان باشد.
■ چند ســال اســت كه به دنبــال ايجاد موزه 
خصوصى هستم و دوســتانى در اين راه به من 
كمك مى كنند اما نبــود حمايت ها اين مهم را 

محقق نمى كند 
■ جلوگيــرى از خروج آثار از همــدان، قرار 
گرفتن در معرض ديد عموم و استفاده محققان، 
دانشگاهيان و كارشناسان براى تحقيق و پژوهش 
سه هدف  مهمى هستند كه از تاسيس موزه دنبال 

مى كنم.
 اينهــا جمالتى بــود كه ســهرابى مجموعه دار 
پيشكسوت همدانى در نشست اخير خود با رسانه 
اى هــا مطرح كرد .در ماه هاى اخير درخواســت 
ايجاد يك موزه خصوصى در همدان  به يك مطالبه 
و جريان رسانه اى هدفمند تبديل شده است . حاال 
اين اتفاق در رسانه فضايى براى ابر از نظر موافقان 

و مخالفان ايجاد كرده است 
اگر مــوزه خصوصى در همدان راه اندازى شــود، 
انقــالب بــزرگ فرهنگــى در همدان بــه وقوع 
مى پيوندد. عليرضا سهرابى، مجموعه دار پيشكسوت 
همدانى، تصميم گرفت تا اصحاب رســانه را دور 
هم جمع كند و به برخى از سواالت مطرح شده در 

رسانه درباره فعاليت هاى خود پاسخ دهد.
در نشســت ســهرابى  با برخى رســانه ها   اين 
مجموعه دار ايرانى  ابراز كرد: در استاندارى 2 تن 
از اعضاى شوراى شهر (دوره گذشته) درخواست 
كردنــد روند تاســيس موزه را از طريق شــورا و 
شــهردارى دنبال كنيم.  اعضاى شورا تاسيس موزه 
را تصويب كردند و پيشــنهاد كردند خانه تاريخى 
پوستى زاده كه در حال حاضر فرهنگسرا است در 

اختيار ما قرار بگيرد.
وى با اشــاره به اين كه برخى براى كارشكنى در 
تاسيس موزه شائبه نداشتن اصالت مجموعه را نيز 
مطرح كردند اظهار داشــت: 450 اثر را براى تاييد 
اصالت در اختيار كارشناسان ميراث قرار داديم كه 
تاكنــون 400 اثر مورد تاييد قــرار گرفته و 50 اثر 

ديگر هنوز بررسى نشده است. 
وى معتقد است ،  اين آثار به اندازه اى ارزش دارند 
كه گردشگران بسيارى را به همدان بكشانند و حتى 

باعث ماندگارى بيشتر آنها در همدان شوند.
سهرابى  با اشاره به اين كه همه اين آثار به صورت 
قانونى خريدارى شده است و مجوز مجموعه دارى 
نيز از نهادهاى ذى ربــط دارم تاكيد كرد: هرگز به 
دنبال عتيقه فروشى نبودم و عتيقه فروشى مافيايى 

براى خود دارد.
اين مجوعه دار با اشاره به اين برخى  مطرح كردند 
هدف ســهرابى از تاســيس موزه در خانه قديمى 
پوســتى زاده تصرف اين ملك است اظهار داشت: 
اول اين كه اين ملك را شوراى شهر به ما پيشنهاد 
داد و هيچ اصرارى براى تاسيس موزه در اين ملك 
ندارم.مجموعه من بيش از 4 هزار قطعه را شــامل 
مى شــود درحالى كه در خانه پوستى زاده جا براى 

نمايش 400 تا 500 قطعه مهيا است.
وى بــا بيان اين كه طبق قرارداد نيز اين خانه براى 
يك مدت مشــخص بــه من اجاره داده مى شــود 
تاكيد كرد: بر اســاس قانون  فروش خانه هايى مثل 
خانه پوســتى زاده به شخص غيرقانونى است و من 
حتى اگــر بخواهم نمى توانم ايــن خانه را تملك 

كنم. ســهرابى با اشــاره به اين كه سرمايه خود و 
خانواده ام را خرج خريد آثار هنرى ايران كردم تا از 
كشور خارج نشود گفت: اگر پولى براى مانده بود 

ساختمان موزه را خودم مى خريدم.
وى با اشــاره به اين كــه اين آثار بــراى در امان 
ماندن از ســرقت به صــورت پراكنده نزد تعدادى 
از دوســتانم است گفت: در سال 86 در حدود 12 
ميليارد تومان از مجموعه ام به ســرقت رفت و سر 

از بازار دبى درآورد.
سهرابى با اشاره به اين كه به دنبال نفع شخصى از 
تاسيس موزه نيســتم تاكيد كرد: اگر نخستين موزه 

تخصصــى در همدان تاســيس 
شود شاهد يك انقالب فرهنگى 

در اين شهر خواهيم بود.
پيشكسوت  مجموعه دار  سهرابى 
ايجاد  دنبال  بــه  گفت:  همدانى 
يك موزه خصوصى براى نمايش 
آثارى اســت كه همــه آن ها را 
هنرى مى داند. سهرابى كه اعالم 
در  خصوصى  موزه  مى كند 550 
كشور فعاليت مى كند، مى خواهد 
را  خصوصى  مــوزه  نخســتين 
در همــدان راه انــدازى كند. اما 
سال هاست به خاطر خلف وعده 
مسئوالن موفق نشده به اين مهم 
دســت يابد. او حاال از رسانه ها 
مى خواهد كه با او همراه شــوند 
تا اين موزه خصوصى در همدان 

راه اندازى شود.
افرادى هســتند كه او را كمك مى كنند تا مجموعه 
خود را حفــظ كند و باالخره مــوزه را راه اندازى 
كند، ســهرابى چنان به دنبال تحقق اين مهم است 
كــه مى گويد پيش از ترك دنيا ايــن كار را به ثمر 

مى رساند.
پيــش از اينكــه اين مجموعه دار ســخنان خود را 
مطرح كند، ايرج ملك محمدى دوست و همراهش 
توضيحاتــى را آغــاز مى كنــد. ملك محمدى از 
روزهاى نخستى كه ماجراى ايجاد موزه خصوصى 
مطرح مى شود، سخنان خود را آغاز كرد: چهار سال 
قبل براى در ميان گذاشــتن مســأله ايجاد موزه به 
ديدار استاندار رفتيم تا اين مجموعه گران بها را در 

همدان حفظ كنيم.
وى افزود: در اســتاندارى اعضاى شــوراى شهر 
همــدان را مالقات كــردم و آنان پيشــنهاد دادند 

مجموعه را با همكارى شهردارى ايجاد كنيم و در 
نهايت شــورا نيز با حضور 14 نفر ايجاد اين موزه 

خصوصى را تصويب كرد.
ملك محمدى كه بازنشسته شهردارى است تصريح 
كرد: شــوراى شهر پيشــنهاد داد كه خانه تاريخى 
پوســتى زاده را براى اين مسأله در نظر بگيرند و ما 

نيز اين پيشنهاد را قبول كرديم.
وى با بيان اينكه پس از مدتى امور ادارى و اجرايى 
متوقف ماند ادامه داد: مســأله را پيگيرى كرديم و 
متوجه شــديم دوستان دغدغه هاى امنيتى دارند، به 
همين دليل مسأله را در شوراى تأمين استان مطرح 

و موافقت شورا نيز اخذ شد.
كرد:  خاطرنشــان  ملك محمدى 
منطقه اى  در  پوســتى زاده  خانه 
ميراث  ســايت هاى  كه  اســت 
فرهنگــى در آن وجــود دارد، 
ضمن اينكه در نزديكى يكى از 
قرار  فرهنگى  ميراث  مخزن هاى 

گرفته است.
وى با اشــاره به اينكه سه هدف 
عمــده براى تشــكيل اين موزه 
دنبال مى شــود گفت: در درجه 
اول مــا تــالش مى كنيــم اين 
مجموعه از همدان خارج نشود، 
به اســتان ديگرى نرود و يا در 

داخل كشور باقى بماند.
ملك محمــدى بــا بيــان اينكه 
مجموعه آثار آقاى ســهرابى را 
با چنگ و دنــدان حفظ كرديم اظهــار كرد: تمام 
ايــن اجناس يه صورت قانونى خريدارى شــده و 
مجموعــه دار تصميم گرفته كــه آنها را در معرض 

ديد عموم قرار دهد.
وى افزود: بــا راه اندازى ايــن مجموعه محققان، 
دانشجويان و اساتيد بســيارى مى توانند به تحقيق 
بپردازند و باعث افزايش ميزان ماندگارى مســافر 
در استان شــوند. پس از پايان توضيحات ابتدايى 
ملك محمدى، سهرابى به پاسخ سواالت خبرنگاران 
پرداخت، وى اظهار كرد: در همدان براى نخستين 
بار اســت كه احداث يك مــوزه خصوصى دنبال 

مى شود.
وى با بيان اينكه 450 اثر از مجموعه براى دريافت 
مهر اصالــت تحويل اداره كل ميراث فرهنگى قرار 
گرفته اســت افزود: 50 عدد از اجناس هنوز مورد 
بررســى قرار نگرفته و 400 مورد نيز تأييد شــده 

است.
اين مجموعه دار با اشاره به اينكه اين مجموعه را به 
دليل عالقه ام به هنر خريدارى كردم و از آســايش 
خانواده ام گذشت كردم ادامه داد: در پاسپورت من 
ويزاى شينگن وجود دارد اما هرگز حاضر نشدم به 

خارج از كشور بروم.
وى با بيان اينكه كار غيــر قانونى نمى كنم كه نياز 
به رانت داشــته باشم خاطرنشــان كرد: 40 نفر از 
دوستداران هنر با من همراه هستند و به كمك آنها 
از اتفاقات هنرى حمايت مى كنيم و عاشقانه كارى 

را كه در پيش گرفتيم را ادامه مى دهيم.
سهرابى با تأكيد بر اينكه بستر قانونى براى موزه دار 
شدن مجموعه داران وجود دارد گفت: من سردمدار 
دفاع از حقوق مجموعه داران هســتم و در اين راه 

از پول گذشتم.
وى كه براى احداث موزه تخصصى نسبت به ثبت 
يك موسسه هنرى به نام «آرمان هنر هگمتان» اقدام 
كرده اســت اظهار كرد: از زمان افتتاح اين موسسه 
از ســال گذشته تاكنون 85 برنامه هنرى انجام شده 

است.
ــان اينكــه اگــر  ــا بي ــى ب ــن مجموعــه دار همدان اي
پــول داشــتم بازهــم بــراى هنــر هزينــه مى كــردم 
افــزود: در قــرارداد بــا شــهردارى آمــده كــه 
ــتى  ــع دس ــت از صناي ــراى حماي ــگاهى ب فروش
اســتان و فــروش محصــوالت هنــرى در مجموعــه 

ــه شــود. ــوزه در نظــر گرفت م
ســهرابى با تأكيد بر اينكه اين تابــو را در همدان 
مى شــكنيم ادامه داد: من خود را اثبات كردم و اگر 
پولش را داشتم ساختمان را خودم مى خريدم. وى 
با بيــان اينكه اين مجموعه بــا همراهى خانواده ام 
تهيه شــده است خاطرنشان كرد: حدود 20 ميليارد 
تومان تاكنون براى جمع آورى اين مجموعه هزينه 

كرديم.
وى با بيان اينكه هنرمندان همدانى مديون مجموعه 
ما هســتند اظهار كــرد: اگر اين مــوزه در همدان 
راه اندازى شود، انقالب بزرگ فرهنگى در همدان 

به وقوع مى پيوندد.
سهرابى با اشــاره به اينكه مالكيت ساختمان موزه 
در اختيار شــهردارى باقــى مى ماند افزود: اجناس 
اين مجموعه به ثبت رســيده و من مى خواهم براى 
آيندگان باقى بماند. وى تأكيد كرد: از هر فكر بكر 
در همدان براى هنر حمايت مى كنم.حال بايد منتظر 
ماند و ديد آيا اين موزه خصوصى در خانه پوستى 

زاده همدان سرانجام ميگيرد يا خير ؟ 

راه اندازى موزه خصوصى در همدان ، اتفاق بزرگ فرهنگى است

تمام سرمايه خود و خانواده ام را 
خرج خريد آثار هنرى ايران كردم

انــدازه اى  به  آثــار  اين 
كــه  دارنــد  ارزش 
به  را  بسيارى  گردشگران 
همدان بكشــانند و حتى 
بيشــتر  ماندگارى  باعث 

آنها در همدان شوند.
همه اين آثــار به صورت 
خريــدارى  قانونــى 
شــده اســت و مجــوز 
از  نيــز  مجموعــه دارى 

نهادهاى ذى ربط دارم


