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جامعه نیازمند 
طنز است 

سیمان اکباتان 
تولید کننده 
سیمان سفید با 
عالي ترين سطح 
کیفي در کشور

روزی که 
صاحبش 
دختران شدند

کشتی همدان 
در برزخ حاشیه
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یادداشت روز
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يادي از سردار همداني ها
  نوشته ام درباره سردار همداني و سردار 
همداني ها را با آيه شريفه 23 سوره احزاب 
از قرآن شــروع مي كنم كه مي فرمايد: »من 
المؤمنين رجاٌل صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 
فمنهم من قضي نحبه و َمنهم من ينتظروا ما 
بّدلوا تبدالً« معني و مفهوم تحت اللفظي آيه 
شريفه اين است كه: »در بين مؤمنان مرداني 
هســتند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند، 
صادقانه ايســتاده اند. بعضي پيمان خود را 
به آخر بردند )و در راه او شــربت شهادت 
نوشــيدند( و بعضي ديگــر در انتظارند و 
هرگز تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود 

ندادند«.

یادداشت میهمان

6

معضلی به نام تداخل 
وظايف و اختیارات

  اگر مشکالت كشور را فهرست بندی 
كنيم بدون شــک يکی از ســرفصل های 
مهم آن تداخل ميــان اختيارات و وظايف 
و صالحيت هاســت كه خــود مانع عمده 
شکل گيری و اجرای صحيح و عقالنی امور 

در كشور است.
اين معضل چنان ســايه ای بر »نظام تدبير« 
كشور افکنده كه كمتر از آنچه انتظار می رود 
مورد نقد صاحب نظران و كارشناسان قرار 
می گيرد و به تبــع آن افکار عمومی نيز آن 

را واقعيتی گريزناپذير يا طبيعی می پندارد.

ستونی 
برای پاسخ 
به خواسته 
شهروندان 

است

تلفن: 38279040 - 081    پیامک: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مدیران محترم ادارات و روابط  عمومی های گرامی

انجام 10 فصل کاوش در دستکندهای ارزانفود و سامن

6

تبریک و تهنیت

پرسنل و شوراي اسالمي کار کارخانه سیمان اکباتان 

توفیــق کســب عنــوان واحــد نمونــه اســتاندارد و برتــر کیفــي ســال 1397 اســتان همــدان از ســوي 
اداره کل اســتاندارد را بــه حضــور تبريــک عــرض نمــوده، موفقیــت و بهبــود روزافــزون بــراي شــما و شــرکت 

ســیمان اکباتــان از درگاه خداونــد متعــال آرزومنديــم.

مديران محترم عامل کارخانه و فروش 
شرکت سيمان اکباتان 

مهندس احمد علیمحمديمهندس رامین کاظميمهندس بیژن اصغري

جناب آقایان 
مهندس اصغري 

کاظمي و عليمحمدي 

تبريک و تهنيت

مديريت و پرسنل شرکت سيمان سفيد اکباتان
 )اسپندار(

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمدرضا بي سخن 
 مدير محترم کنترل کیفیت و سیستم هاي 
بین المللي استاندارد شرکت سیمان اکباتان 

کنترل  مدير  عنوان  به  جنابعالي  انتخاب 
کیفیت نمونه استان همدان در سال 1397 
صمیمانه  را  استاندارد  کل  اداره  توسط 

از  تبريک و تهنیت عرض نموده و توفیق روزافزون شما را 
درگاه ايزد منان آرزومنديم.

تبريک و تهنيت

مديريت و پرسنل شرکت سيمان سفيد اکباتان
)اسپندار(

 جنـاب آقــاي

 مهندس مددی 
 مدير کل محترم اداره استاندارد استان همدان

هفته  گرامیداشت  و  تبريک  عرض  ضمن 
استاندارد خدمت شما و همکاران محترم،مقدم 
را  استاندارد  ملی  سازمان  از  محترم  مدعوين 
گرامی می داريم.از زحمات و خدمات شبانه روزی 
استاندارد  و  کیفیت  عرصه  تالشگران  تمامی 
سايه  نموده،در  تشکر  و  تقدير  کشور صمیمانه 

الطاف الهی پیروز و سربلند باشید.

تبريک و تهنيت

شرکت نيک نوش صنم غرب- ذائقه

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددی 
 مدير کل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهانــي  روز  رســیدن  فــرا  پیشــاپیش 
ــي  ــي و تمام ــت حضرتعال ــتاندارد را خدم اس
همــکاران محترمتــان تبريــک و تهنیت عرض 
مي نمايیــم، امیــد اســت در ســايه ايــزد منــان 

ــید. ــد باش ــق و موي موف

تبريک و تهنيت

مديرعامل و اعضاء هيأت مديره 
شرکت ايزوگام هگمتانه 

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددی 
 مدير کل محترم اداره استاندارد استان همدان

استاندارد  ماه روز جهانی  فرارسیدن 22 مهر    
و آغاز  هفته استاندارد را خدمت حضرتعالي و 
تمامي کارکنان و تالشگران عرصه استاندارد و 
امید  نموده  تهنیت عرض  و  تبريک  ايمن سازي 
است در سايه الطاف الهي همواره در راه خدمت 

به میهن اسالمي سالمت و سربلند باشید.

تبريک و تهنيت

شرکت توليد و بسته بندي آب معدني 
ظفر گاما نهاوند 

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددی 
 مدير کل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهانــي  روز  رســیدن  فــرا  پیشــاپیش 
ــي  ــي و تمام ــت حضرتعال ــتاندارد را خدم اس
ــک و  ــوزتان تبري ــگر و دلس ــان تالش کارکن

ــوده ــرض نم ــت ع تهنی
 امیــد اســت در ســايه الطــاف الهــي همــواره 

موفــق و مويــد باشــید.

تبريک و تهنيت

عصـرانـه

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددی 
 مدير کل محترم اداره استاندارد استان همدان

ضمن گرامیداشت 22 مهر روز جهاني استاندارد، 
دلسوزانه  زحمات  از  مي دانیم  الزم  برخود 
در  همکاران سختکوشتان  تمامي  و  حضرتعالي 

آن عرصه تقدير و تشکر نمائیم. 
کیفیت  ارتقاء  راستاي  در  همواره  است  امید 

تولیدات داخلي موفق و مويد باشید.

استانداردهاي بين المللي و چهارمين انقالب صنعتي 

تبريک و تهنيت

صنايع غذايي خيراللهي- قنددوايس 

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددی 
 مدير کل محترم اداره استاندارد استان همدان

پیشــاپیش فرارســیدن 22 مهــر مــاه روز 
جهانــي اســتاندارد را خدمــت جنابعالــي 
ــي  ــن تمام ــان و همچنی ــنل محترمت و پرس
زحمت کشــان عرصــه تولیــد تبريــک و 

تهنیــت عــرض مي نمائیــم.

استانداردهاي بين المللي و چهارمين انقالب صنعتي 
تبريک و تهنيت

شرکت کشت و صنعت خزل نهاوند 

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددی 
 مدير کل محترم اداره استاندارد استان همدان

 فرارســیدن 22 مهــر مــاه روز جهانــي اســتاندارد را 
بــه حضرتعالــي و تمامــي زحمتکشــان و دلســوزان 
ايــن عرصــه تبريــک و تهنیــت عــرض نمــوده امید 
ــه  ــت مدبران ــان و مديري ــزد من ــاه اي ــت در پن اس
شــما شــاهد رشــد و شــکوفايي عرصــه تولیــد در 

اســتان همــدان باشــیم.

استانداردهاي بين المللي و چهارمين انقالب صنعتي 

کنید ی  پیگیــر ب  ا جــذ یــر   و تصا و  تیتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

#  
hamedanpayam

در نشست هم اندیشی و هماهنگی نمایشگاه همایش 
اقتصاد و سرمایه عنوان شد

 همدان جا مانده از
پرونده ای توسعه  صنعتی

برای اشتغال 
دراستان

■ آمارها نرخ بیکاري 
تک رقمي و حل شدن 
مشکل واحدهاي تعطیل و 
نیمه تعطیل را نشان
 نمی دهند
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  به مناسبت روز حافظ بررسی شد

انجمن های ادبی
گمشده در زندگی ماشینی

قیمت مسکن کم نمی شود
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عملکرد پلیس توام با رافت اسالمی است
 نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه شهر همدان گفت: فعاليت ها و عملکرد 
كاركنان نيروی انتظامی متکی بر باورهای دينی و توام با مهربانی و رافت اســالمی 
است.به گزارش ايرنا، آيت ا... غياث الدين طه محمدی  در جمع فرماندهان انتظامی 
همدان بيان كرد: نيروهای نظامی ديگر كشورها به علت نبود ايمان و تقوا به مردم 
ظلم می كنند.عضو خبرگان رهبری اظهار داشت: نيروی نظامی آمريکا به بهانه حفظ 
امنيت ساالنه چند تن را به ضرب گلوله از پای درمی آورد و قاتل در دادگاه صوری 
تبرئه می شود.وی اضافه كرد: پليس ايران در برخورد با اخاللگران، قانون شکنان و 
مخالن نظم و امنيت عمومی جدی بوده و توان خود را برای برقراری امنيت به كار 
می بندد.امام جمعه همدان با تاكيد بر اينکه بايد قدردان اين همه تالش و مجاهدت 
بود اظهار داشت: وجود امنيت در كشور يک موهبت الهی است كه با جانفشانی های 

نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی ايجاد شده است.

برنامه ريزی برای جذب 7 هزار و 800 بیسواد 
در سال جاری 

 امســال سهميه ابالغی وزارت متبوع برای جذب افراد بيسواد با افزايش 30 
درصدی برای 7 هزار و 800 نفر در نظر گرفته شــده اســت. مديركل آموزش 
و پرورش اســتان در شورای آموزش و پرورش اســتان با  بيان اين كه انسداد 
بی سوادی برای سنين 10 تا 49 سال است گفت: در برنامه پنج ساله قرار است 
تمام اين افراد تحت پوشــش آموزش  قرار گيرند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان ، محمد پور داود اظهار داشــت: ســال گذشته بيش از 6 هزار نفر تحت 
پوشش ســوادآموزی قرار گرفتند كه استان همدان رتبه بسيار خوبی نسبت به 
ســاير استان ها در پوشش سوادآموزی كسب كرد.وی با  بيان اين كه امسال نيز 
به دنبال اضافه كردن دو واحد يادگيری در اســتان هستيم اضافه كرد: در مراكز 

يادگيری، مهارت مورد نياز براساس منطقه زندگی افراد آموزش داده می شود.

گرانفروشی بیشترين تخلف بازار همدان گزارش شد 
 در بازرسی های صورت گرفته از واحدهای صنفی، صنعتی و توليدی چهار هزار 
و 269 تخلف شناسايی شــد كه گرانفروشی در صدر اين تخلف ها است. معاون 
نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: از ابتدای سال 
جاری 56 هزار و 375 فقره بازرســی از واحدهای توليدی، صنعتی، عمده فروشی، 
خرده فروشی، خدماتی، انبارها و سردخانه ها استان انجام شد.عليرضا شجاعی درج 
نکردن قيمت، صادر نکردن فاكتور، نداشتن پروانه فعاليت، كم فروشی و اعالم نکردن 
موجودی كاال را بيشترين تخلف های كشف شده اعالم كرد و افزود: يک هزار و 241 
فقره از تخلفات گزارش شده مربوط به گران فروشی است. وی در گفت و گوی ا 
با ايرنا اظهار داشت: همدان گفت: مهمترين كاالی مورد تخلف آرد 52 تن، برنج 66 
تن، پودر شوينده 8 هزار و 700 كارتن، ميوه 23 تن، حبوبات هشت تن، روغن نباتی 
13 تن، شير 9 تن، قند و شکر 10 تن، كود شيميايی 50 تن و گوشت 91 تن است.

"قالیباف" سخنران سومین سالگرد شهادت 
سردار حسین همدانی 

 مراسم ســومين سالگرد شهدات سرلشــکر پاسدار حاج حسين 
همدانی با سخنرانی محمدباقر قاليباف در حسينيه حضرت امام )ره( 

همدان برگزار می شود. 
مراسم ســومين سالگرد شــهادت قافله ساالر شــهدای مدافع حرم 
سرلشــکر پاسدار حاج حسين همدانی و شــهدای مدافع حرم استان 
همدان امروز19 مهرماه  از نماز مغرب و عشــا با سخنرانی محمدباقر 
قاليباف، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در حسينيه حضرت امام 

خمينی )ره( برگزار می شود.
به گزارش تســنيم ، همزمان با سومين سالگرد شهادت فرمانده دالور 
ســپاه و جبهه مقاومت، مبدع بســيج وطنی در سوريه، شهيد حسين 
همدانی، 25 مجمع فرماندهان و پيشکســوتان جهاد و شهادت استان 
همدان نيز به ميزبانی شهرداری همدان برگزار می شود. در اين مراسم 

نيز محمدباقر قاليباف سخنرانی می كند.

اطعام روزانه 5000  نفر در موکب ها ی همدان
ايرانیان با 400 موکب در مسیر پیاده روی 

اربعین حسینی 
 همدانی ها در اربعين حسيني با برپايي 10 موكب از مرزهاي ايران 
تا حرم امام حسين)ع( از زائران پذيرايي مي كنند كه يکي از آنها موكب  

سيد الشهدا )موقعيت سردار شهيد همداني(  است. 
معاون موكب سيدالشهدا )موقعيت سردار شهيد همداني( در نشست 
خبري كه با حضور مديران موكب هاي استان همدان و اصحاب رسانه 
در رواق امامــزاده عبدا... برگزار بود، گفت: 200 نفر خادم از اســتان 
همدان براي زائران اربعين حســينی خدمات رســاني خواهند كرد كه 
اين افراد 28 مهرماه اعزام مي شوند و از اول تا 10 آبان ماه در موكب ها 
مســتقر خواهند بود و عالوه بر اين خادماني نيز از شهرستان ها با اين 
افراد همراه خواهيم كرد تا ضمن آموزشي كه به آنها مي دهيم، بتوانند 

سال آينده به طور مستقل در كربال  موكب برپا كنند.
محمــود احديــان از فعاليــت 400 موكــب ايرانيــان در مســير زائــران 
كربــال خبــر داد و افــزود:  ايــن موكب هــا را ســردار شــهيد همدانــي 
ــن حســينی  ــاده روي اربعي ــه در پي ــال ك ــن س ــاد و در آخري ــا نه بن
حضــور داشــت، پــس از برگشــت تأكيــد كــرد كــه ايرانيــان در طول 
ــه  ــد و ب ــتقر كنن ــي مس ــينی  موكب هاي ــن حس ــه اربعي مسيرحماس
ــراي نخســتين بار در ســال 94 موكــب  ــران خدمــات دهندكــه ب زائ
هــای ايرانيــان در مســيرها مســتقر شــد.و امســال بــرای چهارميــن 
ــی  ــا م ــه پ ــين )ع( ب ــام حس ــقان ام ــا و عاش ــب ه ــن موك ــار اي ب
خيزنــد تــا بــه مردمــی خدمــات دهنــد كــه بــار ديگــر پــس از 2400 

ســال  بــا عقيلــه بنــی هاشــم همنــوا مــی شــوند.
احديــان از اطعام 2 هزار و 500 نفر در هر وعده غذايی در موكب ها 
خبر داد و گفت: ما براي اين عزم ملي نياز به مساعدت مردم داريم كه 
در صورت تمايل نزوالت خود را در امامزاده عبدا... به خادمان زائران 
اربعين در موقعيت شــهيد همداني تحويل دهند. همچنين مي توانند 
وجه نقــدي خود را به شــماره كارت 5859837003454333 بانک 
تجارت واريز كنند و با اين كار در حماســه عظيم اربعين حســيني 

سهيم باشند.
وی گفــت: 50 نفر از خادمان خانم  و 150 نفر آقا هســتند و موكب 
موقعيت ســردار همداني در ســمت باب القبله حرم امام حسين)ع( 
سمت راست خيابان فرعي كه منشعب مي شود به خيابان روضتين و 2 

كيلومتر با حرم فاصله دارد.مستقرخواهد شد.
در ادامــه محمدصالــح يوســفي مســئول فرهنگــی موقعيــت شــهيد 
همدانــی،  اجــراي برنامه هــاي فرهنگــي در طــول مســير را بســيار 
ــا و  ــالب در اتوبوس ه ــور ط ــت: حض ــت و گف ــت دانس ــا اهمي ب
مســير بــراي ســخنراني و پاســخ دادن بــه مســائل شــرعي را خواهيم 
ــراي ثبــت خاطــرات و  ــن ايجــاد اتاقهــاي ب ــر اي داشــت. عــالوه ب
ارائــه نظــرات، خوانــدن دعــا، مداحــي، ســينه زني در مســير، توزيــع 
ــگاران  ــط خبرن ــر توس ــکاس خب ــه ، انع ــتگاه مطالع ــاب و ايس كت
و عکاســان رســانه هاي اســتان همــدان از جملــه برنامه هــاي 

فرهنگــي اســت كــه در طــول مســير اجــرا مــی شــود.

يادي از سردار همداني ها
فیض ا... مظفرپور «

  نوشته ام درباره سردار همداني و سردار همداني ها را با آيه شريفه 
23 ســوره احزاب از قرآن شروع مي كنم كه مي فرمايد: »من المؤمنين 
رجــاٌل صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهــم من قضي نحبه و َمنهم من 
ينتظروا ما بّدلوا تبدالً« معني و مفهوم تحت اللفظي آيه شريفه اين است 
كه: »در بين مؤمنان مرداني هســتند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند، 
صادقانه ايســتاده اند. بعضي پيمان خــود را به آخر بردند )و در راه او 
شــربت شهادت نوشيدند( و بعضي ديگر در انتظارند و هرگز تغيير و 

تبديلي در عهد و پيمان خود ندادند«.
همانطور كه در آيه شريفه 111 سوره توبه نيز مي فرمايد: »ان اهلل اشتري 
من المؤمنين انفســهم و اموالهم باَنَّ لهم الجنه يقاتلون في ســبيل اهلل 
فيقتلــون و يقتلون وعداً عليه حقاً في التوراه و االنجيل و القران و َمن 
اوفي بعهدهِ من اهلل فاستبشروا ببيعکم الذي بايعتم به و ذالک هوالفوز 
العظيم« »خداوند از مؤمنان جان ها و اموالشــان را خريداري كرده كه 
)در برابرش( بهشت براي آنان باشد. )به اينگونه كه( در راه خدا پيکار 
مي كنند، مي كشند و كشته مي شوند. اين وعده حقي است بر او كه در 
تــورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده و چه كســي از خدا به عهدش 
وفادارتر اســت؟ اكنون بشارت باد بر شــما به دادوستدي كه با خدا 

كرده ايد و اين است آن پيروزي بزرگ«.
يکي از مصداق هاي مؤمنين ياد شــده در آيات فوق الذكر را مي توان 
ســردار عزيز همداني ها، سردار شهيد حاج حسين همداني را نام برد. 
مجاهد صادقي كه تشييع پيکر پاكش در تهران و همدان مورد تحسين 
رهبر معظم انقالب قرار گرفته و معظم له اين حضور مردمي را نتيجه 

اخالص شهيد همداني دانستند.
در كتــاب »مهتاب خيّن« كه خاطرات اين مــرد بي ادعا را در طول 8 
سال دفاع مقدس و بويژه اوايل جنگ تحميلي ذكر كرده، انسان بيشتر 
به ويژگي هاي اين ســردار عزيز پي مي برد. حضور شهيد همداني در 
منطقه ســرپل ذهاب و مقاومت در برابر هجوم ارتش تا دندان مسلح 
عراق با دســت خالي و سالح هاي بسيار ســاده و امکانات اندك از 
خواندني ترين خاطرات اين كتاب اســت كه شــيريني و تلخي را در 

هم آميخته است. عالقمندان را به مطالعه اين كتاب دعوت مي كنيم.
در حديث آمده است كه: »المؤمُن كالجبل الراسخ ال تحركه العواصف« 
»مؤمن همچون كوه اســتوار است كه تندبادها و طوفان ها او را تکان 
نمي دهد«. شهيد همداني يکي از اين مؤمنين است كه در هر شرايطي 
صبر و اســتقامت را پيشه خود ساخته است، و آيه »فاستقم كما اُمرت 
و من تاب معک« را به خوبي معنا كرده است و از مرداني است كه در 
هيچ شرايطي از ياد و نام خدا غفلت نکرده و طبق فرموده آيت شريفه 
»رجاٌل ال تلهيم تجاره و ال بيٌع عن ذكر اهلل« مرداني كه هيچ تجارتي و 

خريدوفروشي آنها را از ياد خدا غافل نمي كند«. 
ســردار همداني تا آخرين روز عمر شريفش در راه انجام وظيفه ديني 
خويش دســت از مجاهدت شبانه روزي بر نداشت و به عنوان سرباز 
واليــت در هر جا كه وجودش نياز بوده و در هر مقام و درجه اي كه 
بــوده، اطاعت از فرماندهي و بويــژه فرامين فرمانده معظم كل قوا را 
نصب العين خود قرار داده و چه در طول 8 سال دفاع مقدس در مناطق 
مختلف جبهه از ســرپل ذهاب تا خوزستان و كردستان و شمال غرب 
حضور داشــته و به انجام وظيفه پرداخته اســت و چه با اتمام جنگ 
تحميلي 8 ساله اين سردار بي ادعا در تمامي صحنه هاي دفاع از نظام و 
انقالب تا پاي جان ايستادگي كرده است و در اين راه تمامي سختي ها 

و مشکالت را به جان خريده است.
شــهيد همداني فرماندهي لشگر 27 »محمد رســول ا...« تهران را در 
كارنامه خود دارد و ِســمت هاي نظامي رده بااليي را داشته است ولي 
همواره به عنوان يک سرباز خاكي از اسالم و ميهن دفاع كرد. اينجاست 
كه فرق ميان مجاهدان و قاعدان آشکار مي شود و قرآن مي فرمايد: »ال 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل 
اهلل باموالهم و انفســهم فضل اهلل المجاهدين باموالهم و انفسهم علي 
القاعدين درجه و كال وعد اهلل الحســني و فضل اهلل المجاهدين علي 
القاعدين اجراً عظيمــاً درجاٍت منه و مغفره و َرحمه َو كان اهلل غفوراً 
رحيماً« هرگز مؤمناني كه بدون عذر از جهاد باز نشستند با آنان كه به 
مال و جان در راه خدا جهاد كنند، يکسان نخواهد بود. خدا مجاهدان 
به مال و جان را بر بازنشســتگان بلندي و برتري بخشــيده و همه را 
وعده پاداش نيکو فرموده و خداوند مجاهدان را بر بازنشســتگان به 
اجر و ثوابي بزرگ برتري داده است. اين درجات بخشايش و رحمت 

اوست و خدا آمرزنده و مهربان است«.
اين مجاهد خستگي ناپذير كه به قول سردار محسن رضايي، 40 سال 
مجاهدت كرده است، در آخرين سال هاي عمر بابركت خويش دست 
بــه هجرتي ديگر از وطن زد و به ســوريه عزيمت نمود و نيروهاي 
مردمي ســوريه را شــکل داد و مدافع مردم اين كشور بويژه شيعيان 
مظلوم آنجا در مقابل تروريســت ها بود و اگــر مجاهدت و حضور 
اين فرمانده شــجاع و باتدبير نبود، پايتخت سوريه در آن مقطع زماني 
سقوط كرده بود و به دست توريست هاي تکفيريـ  صهيونيستي افتاده 
بود. اين مجاهد نســتوه سرانجام نيز پس از 3 سال حضور مجاهدانه 
و مخلصانــه در جبهه هاي نبرد با تکفيري ها به آرزوي ديرين خود كه 
شهادت بود، رسيد؛ زيرا كه همواره در زيارتنامه اش مي خواند »يا ليتنی 
كنّت معکم فافوز فوًز عظيما« يعني »اي كاش در كربال با شما بودم و 

به فيض عظماي شهادت مي رسيدم«.
حال 2 ســال از شــهادت آن عزيز ســفر كرده مي گذرد و ياد او در 
دل ها همچنان زنده اســت و همداني ها به وجود چنين سرداراني به 
خــود مي بالند و به توصيه رهبر معظم انقــالب كه فرمود: »زنده نگه 
داشتن ياد شــهدا كمتر از شهادت نيست«، جامه عمل مي پوشانند. به 
اين نکته بايد تأكيد كنيم كه اين كشــور و نظام اســالمي همواره به 
وجود ســرداران شهيدي چون ســردار همداني ها نياز دارد و بايد به 
تربيت حسين همداني هاي ديگري همت كنيم. انسان هاي مخلصي كه 
به قول شــهيد همت، سردار خيبر نه براي مقام، نه براي مال، نه براي 
ســرزمين، نه براي پيروزي و نه براي شکست، بلکه فقط و فقط براي 

خدا مي جنگند.
مردانــي كه با توجه به آيه »من المؤمنين رجاٌل صدقوا ...« كه در ابتدا 
اشاره شد، عده اي به شــهادت رسيدند و عده اي نيز بي صبرانه منتظر 
شهادت هستند؛ همانگونه كه امام راحل عظيم الشأن فرمود: »شهادت 

هنر مردان خداست«.
شهريار، شاعر شيرين سخن چه زيبا گفته است:

شهادت برترين معراج عشق است/ گهش پروازي از جبريل برتر
ياد سردار "همداني" ها، "خوش لفظ" ها، "شهبازي" ها، "چيت سازيان" ها 
و ســاير سرداران شهيد و 8 هزار شــهيد استان و شهداي مدافع حرم 

گرامي باد. 

  همــدان از نظر ظرفيــت و توانمنديهای 
موجود يک استان استثنايی به شمار می رود اما 
متاسفانه به لحاظ توسعه صنعتی از استان های 

ديگر جا مانده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان 
در نشست هم انديشی و هماهنگی نمايشگاه 
همايش اقتصاد و سرمايه كه با حضور مديران 
دســتگاههای اجرايی مرتبط با اين همايش 
تشکيل شــد، گفت: همدان از نظر ظرفيت و 
توانمنديهای موجود يک اســتان استثنايی به 
شمار می رود اما متاسفانه از لحاظ صنعتی از 

برخی استان ها جا مانده است.
رضا قياســی گفت: بايد از تمام ظرفيت ها و 
پتانسيل های موجود به نحو مطلوب استفاده 

كنيم.
به گزارش مهر، وی اظهار داشــت: مسئوالن 
استان همدان در تمامی زمينه ها به ويژه امور 
اقتصادی و ســرمايه گذاری از هيچ كوششی 
برای رسيدن استان همدان به آنچه استحقاق 
و شايسته آن اســت دريغ نکرده و نخواهند 
كرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
همدان توليد و اشتغال را امری مقدس برشمرد 
و گفت: ايجاد اشتغال و توليد از جمله راههای 

رسيدن به اقتصادی پويا و فعال است.

وی عنوان كــرد: يکی از اهــداف برگزاری 
همايش و نمايشگاه اقتصاد و سرمايه اين است 
كه از ظرفيت ها و توانمنديهای موجود استفاده 

كنيم.
مدير كل اقتصاد و دارايی استان همدان نيز بيان 
كرد: از جمله رســالت های وزارت اقتصاد و 
دارايی و دولت و نيز تاكيدات استاندار همدان 
فراهم سازی بستر مناسب به منظور حمايت از 
بخش خصوصی و جذب و ســرمايه گذاری 

است.
سيدناصر محمودی بااشاره به رهنمودهای مقام 

معظم رهبری در خصوص حمايت از توليد 
كاالی داخلی گفت: اداره كل امور اقتصادی و 
دارايی استان همدان متولی برگزاری جلسات 
همفکری اين همايش است كه دستگاههای 
اجرايی بتوانند با همت همگانی زمينه الزم را 
برای رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم كنند 
كه در همين راســتا سومين نمايشگاه اقتصاد 
و سرمايه)بســتا( در استان همدان 23 مهرماه 

سالجاری برگزار خواهد شد.
مدير كل اقتصاد و دارايی استان همدان در ادامه 
اشــاره ای به اقدامات انجام شده در اولين و 

دومين همايش و نمايشگاه اقتصاد و سرمايه 
داشــت و مهمترين اهداف برگزاری سومين 
همايش را حضور بخش خصوصی به منظور 
ارائه توانمنديها و اقدامات در عرصه خدمات 

رسانی به مردم و بدون واسطه عنوان كرد.
وی تاكيد كرد: با توجه به شرايط كنونی اقتصاد 
بايد در اين نمايشــگاه مزيت ها و توانمندی 
های استان را در كنار همايش در معرض ديد 
عموم قرار دهيم كه الزمه اين كار نيز همدلی و 

هم افزايی همگانی است.

 شــيوع تب مالت در  استان های غربی 
كشور  در وضعيت نگران كننده ای قرار دارد، 
آمار شــيوع اين بيماری در استان های غربی 
بيشتر از ساير نواحی كشور است اين شرايط 
به گونه ايست كه استان همدان مقام چهارم 

را در كشور دارد.
بيماری های واگيردار  معاون مركز مديريت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مهــر در آئين افتتاحيه كنگره بروســلوز در 
انسان و دام در اســتان همدان، اظهار كرد: 
شــيوع بيماری های غيرواگير در كشور بايد 
زنگ هشداری برای مهار و كنترل اين دسته 

از بيماری ها برای مسئوالن باشد.
محمــد نبوی با بيــان اينکه مهــار بيماری 
تب مالــت نيازمند يک برنامه ملی اســت 
و علت مهار نشــدن اين بيمــاری تا كنون 
اولويت هــای اقتصادی بوده اســت، عنوان 
كرد: برای حــذف و مهار اين بيماری، بايد 

طرحی هماننــد طرح حذف بيماری ماالريا 
برنامه ريزی شود.

به گزارش ايســنا، وی با بيان اينکه شرايط 
اقتصــادی و معيشــتی تأثير مســتقيمی بر 
افزايــش آمار بيماران تب مالت در كشــور 
دارد، تشــريح كرد: به علت مشکالت مالی، 
مردم به جای خريد لبنيات سالم و پاستوريزه 
مشــتاق به خريد لبنيات فلــه ای خطرناك 
هستند اين در حاليست كه شيوع تب مالت 
در ســال 89 با توجه به شــرايط اقتصادی 

مساعد مردم روبه كاهش بود.
وی با اشــاره به اينکه از سال 90 و با شروع 
تحريم های ســنگين و شــرايط  اقتصادی 
نامناسب مردم مجددا اين آمار افزايش پيدا 
كرد، گفت: عدم واكسيناسيون دام ها به علت 
وارد نشدن اين دارو و هزينه سنگين آن نيز 
از ديگر عوامل شيوع مجدد اين بيماری در 

كشور است.

معــاون مركــز مديريــت بيماری هــای 
واگيــردار وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی با بيــان اينکه وضعيت 
شيوع بيماری تب مالت در ايران، متوسط 
اســت و هنوز اين وضع بحرانی نشــده، 
خاطرنشان كرد: كشورهايی همانند آمريکا 
و اســپانيا وضعيــت نگران كننده ای را در 
پيش دارند كه هنوز موفق به مهار و كنترل 

اين بيماری نشده اند.
وی در رابطــه بــا الــزام كمــک تمامی 
دســتگاه های اجرايی در مهــار و حذف 
بيماری تــب مالت، مطرح كــرد: تمامی 
دســتگاه ها اعــم از نيروی انتظامــی برای 
جلوگيــری از قاچــاق دام، دامپزشــکی، 
بازرگانــی  وزارت  بهداشــت،  وزارت 
و دانشــگاه های علوم پزشــکی و ســاير 
دســتگاه های مربوطــه موظف بــه انجام 
برنامه هايی برای مهار اين بيماری هستند.

نبــوی بــا اشــاره بــه غيرممکــن بودن 
ريشــه كنی بيماری های واگيــردار، عنوان 
كرد: شــايد بتوان بــرای طوالنی مدت از 
شــيوع مجدد و گســترش اين بيماری ها 
بين مــردم جلوگيری كرد اما ريشــه كنی 
و حــذف دائمی آن امری محال اســت و 
تنها اين گونه از بيماری ها نيازمند كنترل و 

مراقبت هستند.
بيماری های واگيردار  معاون مركز مديريت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در پايان با اشاره به كمبودهای ايران در رابطه 
با مهار بيماری بروســلوز، خاطرنشان كرد: 
نياز ما منابع و امکانات مالی و رفاهی نيست 
بلکه نياز امروز كشور نه تنها در زمينه مهار 
تب مالت بلکه در تمامی زمينه ها، جذب و 
اهميت به نيروهای متخصص جوان است تا 
بتوانيم اين شرايط سخت را به خوبی پشت 

سر بگذاريم.

در نشست هم اندیشی و هماهنگی نمایشگاه همایش اقتصاد و سرمایه عنوان شد

 همدان جامانده ازتوسعه صنعتی

شیوع تب مالت دراستان های غربی نگران کننده است

تجمع همدانی ها در 
اعتراض به تصویب 
FATF در مجلس 
 شــماری ازحوزويان، دانشــگاهيان و 
قشر های مختلف مردم همدان در اعتراض به 
تصويب "FATF " صبح ديروز در مسجد 
جامع همــدان تجمع كردند. بــه گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، در اين تجمع مردم 
با در داست داشتن دســت نوشته ها و سر 
دادن شعارهايی اعتراض خود را به نمايش 
گذاشتند.آيت ا... موســوی اصفهانی مدير 
حوزه علميه همدان در اين مراسم بر حفظ 
وحدت و نترسيدن از تهديدات دشمن تاكيد 
كرد و گفت : تنها راه مهار دشمن ايستادگی 
و مقاومت اســت.حجت االســالم رسايی 
نماينده پيشين مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی هم اعتماد به دشمن را شکست و 
نابودی ارزش ها اعالم كرد.وی از مسئوالن 
خواست با اتکا به ارزش های انقالب و مردم 
برای مشکالت چاره انديشی كنند.وی با بيان 
اينکه هدف از تشکيل اين جلسه و تجمع، 
بصيرت افزايی در دفاع از انقالب اسالمی و 
مقام معظم رهبری توسط اقشار مختلف مردم 
است، افزود: شاخصه اندازه گيری صالحيت 

مجلس قرار گرفتن جبهــه ايمان در مقابل 
جبهه كفر اســت.به گزارش فارس، نماينده 
ســابق مردم تهران در مجلس در توضيح و 
تفسير معاهده fatf ادامه داد: در اين معاهده 
علناً شركت های هواپيمايی كشور، سردار 
قاسم ســليمانی و... تحريم می شوند زيرا 
در قانون اين ســند اين افراد و شــركت ها 
به عنوان حامی تروريسم عنوان شده اند و 
اموال آنها بايد مصادره شود. وی گفت: در 
توافق اين سند سپاه قدس، انصاراهلل، حزب 
اهلل لبنان حامی تروريسم هستند كه ما بايد از 
نظر قضايی آنها را تحويل دشمنان استکبار 
دهيــم و از نظر اين معاهــده جمع آوری 
وجوه برای كمک به مردم بی پناه فلسطين 
و ســوريه و يمن جرم محسوب می شود.

نماينده مردم همدان نيزدر مجلس خبرگان 
رهبری با بيان اينکه رأی به سند FATF به 
ضرر كشور است، گفت: موافقان اين سند 
بدانند كمتر از آن هستند كه بخواهند از جهاد 
و شهادت در منطقه جلوگيری كنند. آيت ا...  
سيدمصطفی موسوی اصفهانی در اعتراض 
به تصويب FATF و تدابير غلط اقتصادی 
دولت در مســجد جامع همدان اظهار كرد: 
اتحاد، برادری، برابری و همگامی شما مردم 
در ايستادگی برای انقالب در زير فشارهای 

اقتصادی كشور ستودنی است.

امنیت سرمایه گذاری 
در استان همدان 
تامین شود
  اســتاندار همدان  بابيان اينکه اعضای 
شــورای شهر و روستا بايد به دنبال تحقق 
توسعه باشند و وقت را تلف نکنند، گفت: 
امنيت سرمايه گذاری بايد در استان همدان 

تامين شود.
محمد ناصر نيکبخت در نشست با رئيس 
و اعضای شورای شهر همدان بابيان اينکه 
برخی شوراها عملکرد قابل دفاعی ندارند، 
گفت: اعضای شورای شهر و روستا بايد به 

دنبال توسعه باشند و وقت را تلف نکنند.
به گزارش مهر، نيکبخت همچنين خطاب 
به اعضای شورای شهر همدان درخواست 
كرد: از ســرمايه گذاری حمايت كنيد زيرا 
اين شــهر با حضور آنها آباد می شــود و 

سرمايه گذاران بايد امنيت داشته باشند.
وی بــا تأكيــد بر ضرورت توجه بيشــتر 
مديريت شــهری بــه مناطق محــروم و 
حمل ونقــل عمومــی، عنوان كــرد: بايد 
تعامالت مجموعه مديريت شهری همدان 
با قــوه قضاييه بيشــتر شــده و از طرفی 

خدمات اين مجموعه اطالع رسانی شود.

اســتاندار همدان در تماس با رئيس بنياد 
مسکن استان همدان به منظور تعيين تکليف 
وضعيت زمين واقع در منطقه رضوان متعلق 
به اين سازمان برای احداث پارك، خواستار 
پيگيــری اين موضوع شــد و عنوان كرد: 
پيگيری های الزم با وزير راه وشهرســازی 

هم به انجام می رسد.
رئيس شورای شهر همدان نيز عنوان كرد: 
متأســفانه در سالهای گذشــته جايگاه و 
منزلت شــوراها در استان همدان تضعيف 
شده و دستگاه های اجرايی از اختيارات و 

اجرای مصوبات شورا، تمکين نمی كنند.
ــی  ــه اندك ــان اينک ــا بي ــردان ب ــران گ كام
ماليمــت در مصوبــات شــورا كــه منطبــق 
ــت  ــردم و مديري ــع م ــه نف ــون و ب ــا قان ب
ــت:  ــرورت دارد؛ گف ــت، ض ــهری اس ش
ســخت گيری بيــش از حــد بــر مصوبــات 
شــورا، آســيب جــدی بــرای شــهر و 
ــت  ــروژه هــای شــهری اســت و مديري پ
ــد. ــراه می كن ــش هم ــا چال ــهری را ب ش

گــردان خطــاب بــه اســتاندار همدان 
درخواســت كرد: كمک دهيد تا شهرداری 
همدان از بحران مالی خارج شود و شوراها 
بتوانند با مصوبات قانونی و تعامل با ساير 
ارگان هــا، مديريت شــهر را پيش ببرند و 

شاهد پيشرفت كاری در شهر باشيم.

ثبت نام 330 دانش آموز 
عشایر در استان همدان 
 معاون آموزش ابتدايی آموزش و پرورش 
اســتان همدان از ثبت نــام 330 دانش آموز 

عشاير برای اقامت دو ماهه خبر داد. 
ياسر نانکلی، در شورای آموزش و پرورش 
مهاجرت عشــاير، مشکالت  استان گفت: 

مالی، نداشــتن سرپرســت خانواده، وجود 
كــودكان با نيازهــای ويــژه و بی توجهی 
خانواده ها از عوامل بازماندن و بی ســودای 

كودكان به شمار می آيد.
  وی با اشــاره به فعاليت هــای دولت در 
زمينه ســاخت مدرســه به ويــژه در دوره 
پيش دبســتانی در حاشيه  شــهرها و مناطق 
كمتر توسعه يافته اظهار داشت: امسال دولت 

با توجه به مشــکالت مالی پيش  رو، 230 
ميليون تومان در اختيار استان قرار داده تا با 
ساخت مدارس به ويژه مراكز پيش دبستانی 

به جذب دانش آموزان كمک شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی  از 
اجرای طرح جذب دانش آموزان دختر خبر 
داد و بيان كرد: تعداد زيادی از اين دختران 
متعلق به روستا هستند؛ ضمن اين كه برای 

ادامه تحصيل دانش آموزان به ويژه دختران 
عشاير، از يک سال قبل طرحی برنامه ريزی 

شده است.
نانکلی با اشــاره به ثبت نام 330 دانش آموز 
عشاير برای اقامت دو ماهه در همدان افزود: 
در ايــن زمينه همکاری های الزم برای ادامه 
تحصيل آنها در مدارس جنوب كشور انجام 

گرفته است.

1- واكنش برخي طيف هاي سياســي به تصويب CFT در مجلس 
همچنــان ادامه دارد. گويا در ادامه ارســال پيامک هــاي تهديدي به 
نمايندگان مجلــس، اين بار براي معرفي نمايندگاِن رأي داده به طرح، 

مجلس ختم گرفته شده است.
2- بدهي هاي اجالس شهريورماه »همدان 2018« هنوز پرداخت نشده 
است. گويا با گذشت 45 روز از برگزاري اين اجالس بين المللي، هنوز 
بدهي هاي آن تسويه نشده اســت. گفته مي شود اين بدقولي مديران 
ارشد استاني بيم كاهش مشاركت در اجراي برنامه هاي سازمان جهاني 

گردشگري در آبان ماه را تشديد كرده است.
3- طرح پرداخت تســهيالت رونق توليد در سالجاري مشمول اكثر 
كارخانه ها و توليدكنندگان استان نمي شود. گويا در اين طرح 2 شرط 
بانک مركزي با عنوان ســقف بدهي هاي معوق و چک هاي برگشتي، 
موجب عدم بهره مندي اكثر توليدكنندگان و كارخانه هاي استان از اين 

طرح شده است.
4- مديركل سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان پُست كشوري 
گرفته اســت. گفته مي شود فاضل عبادي به ِسمت مديركلي دبيرخانه 
شــوراي فرهنگ عمومي كشور منصوب شده اســت. گفته مي شود 
فاضل عبادي، مديركل بومي استان به دليل مخالفت با برخي نظرات و 

دستورهاي مديريت ارشد استان، از همدان جابه جا شد.
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آغاز کشت گندم و جو در مزارع بهار

ــن  ــزارع اي ــدم در م ــاز كشــت گن ــار از آغ ــر جهادكشــاورزی شهرســتان به  مدي
شهرســتان خبــر داد و گفــت: در ســال زراعــی جــاری 31 هــزار هکتــار گنــدم ديــم 

و 7500 هکتــار گنــدم آبــی در بهــار كشــت خواهــد شــد. 
ــان اينکــه در حــال حاضــر كشــت  ــا بي ــا ايســنا، ب هوشــنگ كرمــی در گفت وگــو ب
گنــدم و جــو از اويــل مهــر آغــاز شــده و براســاس برنامــه 4500 هکتــار جــو آبــی 
ــوان كــرد: مشــکل  ــم در مــزارع بهــار كشــت می شــود، عن ــار جــو دي و 8000 هکت
ــه كشــاورزان تحويــل داده  ــه دار ب حمل ونقــل كــود حــل شــده و كــود و بــذر ياران

شــده اســت. 
ــدم  ــار گن ــزار هکت ــته 35 ه ــی گذش ــال زراع ــه س ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــود، اف ــن شهرســتان كشــت شــده ب ــم در اي ــار جــو  دي ــم و 13 هکت دي
ــد  ــته 70 درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــالجاری نس ــدم در س ــد گن ــرد تولي عملک
ــو  ــن ج ــزار ت ــدم و 40 ه ــن گن ــزار ت ــه 800 ه ــه طوريک ــت ب ــش داش افزاي

ــد.  ــد ش ــار تولي در به
ــار  ــدم در شهرســتان به ــن گن ــرد: در ســالجاری 800 هــزار ت ــی خاطرنشــان ك كرم
ــاير  ــی در س ــتان و مابق ــن در شهرس ــزار ت ــزان 40 ه ــن مي ــه از اي ــد ك ــد ش تولي

ــت.  ــده اس ــداری ش ــتان ها خري شهرس

ــيب زمينی در  ــن س ــزار ت ــد 250 ه ــار از تولي ــتان به ــاورزی شهرس ــر جهادكش مدي
ايــن شهرســتان خبــر داد و بيــان كــرد: 5800 هکتــار ســيب زمينی در شهرســتان بهــار 
ــزه  ــار آن پايي ــار تابســتانه و 600 هکت ــود كــه بيــش از 5 هــزار هکت كشــت شــده ب

بــوده اســت. 
وی اشــاره بــه اينکــه ســيب زمينی تابســتانه وارد بــازار شــده و برداشــت 
ــيب زمينی  ــادرات س ــاره ص ــت، درب ــده اس ــروع ش ــز ش ــزه ني ــيب زمينی پايي س
ــری  ــرد و تصميم گي گفــت: در حــال حاضــر صــادرات ســيب زمينی انجــام می گي
ــا محدوديــت صــادرات برعهــده وزارت صنعــت، معــدن  ــاره ممنوعيــت و ي درب

و تجــارت اســت. 

خبـر

اجرای کنسرت در نهاوند هيچ منع قانونی ندارد
جامعه نیازمند طنز است 

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان گفت: اجرای 
كنسرت در نهاوند هيچ منع قانونی ندارد.

علــی رضا درويش نژاد در نشســت با اصحــاب فرهنگ، هنر 
و رســانه شهرســتان نهاوند با اشاره به مشــکالت موجود در 
حوزه های مختلف فرهنگ و ارشــاد اسالمی و انجمن ها، گفت: 
شهرستان نهاوند پتانســيل بسيار عظيمی در حوزه فرنگ، هنر و 

رسانه دارد .
وی در ادامه با اشاره به مشکالت بيمه هنرمندان، گفت: مشکالت 
هنرمندان در حوزه بيمه در شهرستان پيگيری شود تا نسبت رفع 

آن ها اقدام شود.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان با اشاره به لزوم 
پژوهش محوری در شهرســتان، گفت: پژوهش عامل شناخت و 

برنامه ريزی است كه يک نياز اساسی در جامعه بشری است.
وی بابيان اينکه شــرايط اقتصادی حاكم بر كشــور تبعات آن به 
ادارات و از همه بيشتر به فرهنگ متحمل می شود، گفت: فرهنگ 

مشمول تنگناهای بومی و ملی در توزيع اعتبارات است.
به گــزارش  مهر، درويش نژاد با اشــاره به مــوازی كاری های 
فرهنگی و هنری در استان و شهرســتان ها، گفت: موازی كاری 
فرهنگی بزرگ ترين آسيب است كه بر پيکره فرهنگ وارد می كند.

وی با بيان اينکه ســليقه ای عمل كردن موجب مشــکالتی برای 
فرهنگ می شــود، گفت: متأســفانه در حوزه فرهنگ بی نهايت 
متخصص داريم كه هيــچ تخصص مرتبطی با لطايف اين حوزه 

ندارند و هميشه در حال نظر دادن هستند.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان با اشاره به 
تبعيض ها گفت: من معتقدم كه همه ايران تهران نيست و در ديد 
اســتانی نيز می گويم كه همه استان همدان شهر همدان نيست و 

نبايد برنامه ها در مركز استان معطوف شود.
وی ادامه داد: ما در حوزه اعتبارات شهرستان ها را ويژه تر می بينيم 

چراكه نيازمند شکوفاتر شدن هرچه بيشتر هستند.
درويــش نژاد با تأكيد بر اينکه ما امروز نياز به طنز داريم، گفت: 
طنز يک تعريف هنری دارد كه با لودگی تفاوت زمين تا آســمان 
دارد و منظور ما از طنز هم لودگی نيســت، اجرای طنز می تواند 
روحيه نشــاط در جامعه را تقويت كند لذا در اين راســتا نيز از 

جشنواره های طنز حمايت می كنيم.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان با اشاره به 
حمايت از بخش خصوصی برای ورود به حوزه ســينما، گفت: 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آمادگی تجهيز سينماهای خصوصی 

را برابر ضوابط و قوانين موجود دارد.
وی گفت: صدور مجوز نشريات انجمن های داخلی در اختيارات 
ما اســت لذا در صورت وجود درخواست در اين حوزه پس از 

بررسی آماده اعطای مجوز هستيم.
درويش نژاد با اشــاره به توجه ويژه به كانون های مساجد گفت: 
كانون هايی كه برنامه های فاخر در اســتان داشــته باشــند بيشتر 

حمايت خواهند شد.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت متعــدد خبرنــگاران در حوزه هــای 
مختلــف، گفــت: بحــث تکريــم خبرنــگاران بايــد جــدی گرفته 
ــزان فعــال در  ــا همــه عزي ــد به صــورت مســاوی ب شــود و باي

ايــن حــوزه رفتــار شــود.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همــدان ادامه داد: 
خبرنــگاران عضو در ســامانه وزارت فرهنگ و ارشــاد و خانه 
مطبوعات شناســايی و افرادی كه مشــکل بــرای ثبت نام دارند 
درخواســت های خود را برای بررسی بيشــتر بدهند تا پيگيری 

شود.
وی افزود: نشست تخصصی تر در حوزه رسانه ها در شهرستان با 
حضور مسئولين استانی برگزار خواهد شد تا دغدغه عزيزان در 

اين حوزه رفع شود.

ريزش آوار بر روی کودک رزنی
 مدير آموزش و پرورش شهرســتان رزن از ريزش ديوار يکی از 

مدارس روستاهای اين شهرستان بر سر دانش آموزی خبر داد.
رحيم عطايی در گفت وگو با ايســنا، در تشــريح اين خبر اظهار كرد: 
روز دوشــنبه 16 مهرماه »اميرحسين بخشی« 8 ساله و دانش آموز پايه 
دوم ابتدايی بين ســاعت 10 تــا 11 صبح زنگ ورزش در حين بازی 
در محوطه انتهايی مدرسه ابتدايی شهيد رجبی روستای سيراب دچار 

حادثه می شود.
وی با بيان اينکه ديوار انتهايی محوطه مدرسه به علت ساخت وسازهای 
صورت گرفته در همجوار آن به منظور ســاخت مدرســه ای نوساز 
تخريب می شــود، افزود: همکاران بالفاصله اقــدام به نجات دادن او 
می كننــد اما از پس كار برنمی آينــد و از اهالی كمک می گيرند كه با 
حضور به موقع اهالی و فرستادن وی به بيمارستان رزن مراحل درمانی 

آغاز می شود.
عطايی با اشاره به اقدام به موقع تيم پزشکی برای جلوگيری از وقوع 
اتفاق ناگوار اضافه كرد: بعد از يک ساعت اميرحسين با آمبوالنس به 

بيمارستان بعثت شهر همدان منتقل می شود.
وی با اشــاره به همراهی مدير مدرســه با خانواده اين دانش آموز و 
عيادت مديركل آموزش و پرورش از او بيان كرد: طبق نظر پرشــکان 
يک قسمت از قفسه سينه اميرحسين دچار فرورفتگی شده، حدودا از 
ناحيه كتف زخم برداشــته كه نياز به جراحی دارد و مهره های گردن 
هم آســيب ديده اما در مجموع وضعيت عمومی او خوب است و در 

هوشياری كامل به سر می برد.
مدير آموزش و پرورش شهرســتان رزن به علت ريزش ديوار مدرسه 
اشاره كرد و گفت: اين مدرسه قبل از انقالب ساخته شده اما در طرح 

بركت همجوار آن مدرسه ای در حال احداث است.
وی با بيان اينکه در دو روستای بخش مركزی شهرستان رزن مدرسه 
طرح بركت ساخته می شود، عنوان كرد: مرحله سفت كاری ساختمان 
نوســاز انجام شــده و مراحل نازك كاری باقيمانده است كه به علت 
ساخت وســاز يک بخش از ديوار كه در قسمت انتهايی مدرسه واقع 

بوده، بر سر دانش آموز می ريزد.
عطايی با اشاره به برگزاری جلسه ای بعد از وقوع اين حادثه و گوشزد 
به منظور ايمن ســازی مدارس و چاره انديشــی پيش از وقوع اتفاقی 

خاص اشاره كرد.

فعالیت ۹0 مبلغ و مبلغه طی ايام ماه صفر 
در شهرستان تويسرکان

 مسئول اعزام مبلغ تبليغات اسالمی تويسركان از فعاليت بيش از 90 
مبلغ و مبلغه در ماه صفر اين شهرستان خبر داد.

محمد موسی جوكار در گفتگو با  مهر با بيان اينکه مبلغان و روحانيون 
با حضور خود در هيأت و حســينيه ها، نســبت به تبليغ دين اسالم 
و گســترش معارف اهل بيت )ع( و تبيين هدف قيام عاشــورا اقدام 
می كنند، گفت: ماه صفر فرصت بسيار مناسبی است تا شناخت از امام 

حسين )ع( و اهداف ايشان بين آحاد جامعه ترويج يابد.
مســئول اعزام مبلغ تبليغات اســالمی تويســركان با بيان اينکه 
ســوگواری ســيد الشــهداء )ع( درمحرم و صفر، عميق ترين، 
اثرگذارترين و ريشــه دارترين موضوع فرهنگی اســالم اســت 
و بايــد به فلســفه و اهــداف نهضت سيدالشــهدا بيش از پيش 
توجه شــود، عنوان كرد: اجتماع مسلمانان در مساجد مهم ترين 

است. فرهنگی  های  مکان  اين  ويژگی 

مايه کوبی 477هزار رأس دام 
سبک و سنگین در نهاوند

 رئيس دامپزشکی نهاوند از انجام 477 هزار مورد واكسيناسيون دام 
سبک و سنگين در اين شهرستان خبر داد.

حيدر ســلگی در گفتگو با  مهر گفت: واحد مبــارزه با بيماری های 
دامی و پيشــگيری از بيماری های اين اداره در راســتای از بين رفتن 
بيماری های دامی و پيشــگيری از سرايت آن به انسان ساالنه اقدام به 

واكسيناسيون دام های سبک و سنگين می كند.
وی گفت: 45 هزار راس گوسفند و بز و 32 هزارراس گوساله و گاو 
عليــه بيماری تب مالت، 211 هزار و 285 رأس عليه بيماری آبله ، 9 
هزار رأس عليه تب برفکی، 78 هزارراس عليه طاعون نشخواركنندگان 

كوچک واكسينه شده اند.
سلگی گفت: همچنين توسط كارشناسان و كاركنان اين اداره 2 هزار و 
581 رأس دام سنگين و بيش از 18 هزار رأس دام سبک و بيش از 60 
هزار مترمربع جايگاه دام در شهرستان نهاوند برای مقابله با بيماری های 

مختلف سم پاشی صورت گرفته است.
رئيس دامپزشــکی نهاوند بابيان اينکه طی شــش ماه گذشته پس از 
بازرسی های مختلف 139 مورد مجوز جوجه ريزی برای مرغداری ها 
صادرشده است، گفت: در واحدهای صنعتی دام سنگين در شهرستان 
نهاوند تعداد 633 رأس تســت بيماری سل و تعداد 388 رأس تست 

بيماری بروسلوز انجام گرفته است.
وی افزود: برای تمام گاوداری های دارای پروانه بهداشتی و بهره برداری 
شهرستان نهاوند طی شش ماهه نخست سال جاری يک نوبت تست 

سل و بروسلوز يا تب مالت انجام گرفته است.

 شــهناز كرمي - صنعت سيمان در كشور 
يکي از صنايع مادر در حوزه زيرساخت هاي 
ســازندگي محسوب مي گردد كه خوشبختانه 
شــركت ســيمان اكباتان به عنــوان يکي از 
كارخانه هاي توليد كننده اين نوع ســيمان با 
تالش و همت شــبانه روزي تمامي پرسنل و 
واحدهاي وابســته توانسته است به خوبي از 
عهده توليد با بهترين كيفيت برآيد و از طريق 
صادر كردن اين توانايي را داشته است كه در 
حوزه ارزآوري هم چرخ هاي اقتصادي كشور 

را به حركت درآورد.
به مناســبت گراميداشــت هفته اســتاندارد 
مصاحبه اي با مدير عامل اين شــركت موفق 
نمونه و برتر داشته ايم مواردي را مطرح كرديم 
از قبيل تاريخچه فعاليت و سرمايه و نيروي كار 
اين شركت و... كه در زير به آن اشاره مي كنيم. 
بيژن اصغري در مورد تاريخچه فعاليت شركت 
گفت: شركت ســيمان اكباتان سال 1364 در 
اداره ثبت شــركتها به ثبت رســيد و كارخانه 
سيمان اكباتان سال 1374 با ظرفيت 500 تن 
سيمان خاكستری در روز آغاز به توليد نمود. 
اين توليد تا اواخر ســال 1391 ادامه داشت. 
ازآغاز ســال 1392 با عنايت بــه نياز بازار، با 
اتمام پروژه تغيير تکنولوژی و فن آوری توليد 
كه تماما توسط مهندسين و كارشناسان كارخانه 
و ايرانی طی 2 مــاه صورت گرفت، كارخانه 
بــا ظرفيت 315 تن در روز شــروع به توليد 
سيمان سفيد نمود. در حال حاضر 96 درصد 
ز ســهام اين شركت متعلق به شركت سرمايه 
گزاری سيمان اسپندار می باشد. شركت اسپندار 
تنها هلدينگ خصوصی كشور می باشدكه در 
حوزه ســيمان فعاليت می نمايد و در شراكت 
و همکاری با بزرگترين كنسرسيوم بين المللی 
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می باشد.
اين شركت در ابتدا با سرمايه ده ميليون ريال 
توسط بخش خصوصی تأسيس گرديد. نکته 
شــايان توجه در خصوص شــركت سيمان 
اكباتان سرمايه نيروی انســانی آن بويژه بهره 

مندی از كارشناسان با تجربه و متعهد است .
چراكه پــروژه تبديــل خط توليد ســيمان 
خاكســتری به ســفيد با حداقل هزينه و در 
كمترين زمان ممکن با حداقل امکانات موجود 
در كشور اجرايی گرديد به نحوی كه تعجب 
و تحسين كنسرسيوم بين المللی سيمانی جهان 

LafargeHolcim Ltd را برانگيخت.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر 118 نفر در 
اين شــركت مشغول به كار هستند كه 26 نفر 
زير ديپلم، 34 نفر ديپلم، 12 نفر فوق ديپلم، 46 
نفر ليسانس و باالتر می باشند. همچنين تعداد 
20 نفردرقالب پيمانکاران مختلف دركارخانه 

مشغول به كارهستند.
مديرعامل شركت سيمان اكباتان در مورد تأثير 
تحريم ها گفت: خوشــبختانه صنعت سيمان 
وابستگی مواد اوليه به خارج از كشور نداشته 
و در اين حوزه از تحريم تاثير نپذيرفته است 
؛ اما تحريم مشــکالتی را درخصوص تهيه و 
تامين برخــی تجهيزات به ويــژه ابزار دقيق 
همچون آنااليزهــای گاز و ...به وجود آورده 
است. همچنين ركود اقتصادی ناشی از تحريم 
موجــب كندی يا توقف پروژه های عمرانی و 
ساخت وساز حوزه مســکن گرديده كه اين 

امر بر بازار مصرف ســيمان اثر منفی داشت 
و به عبارت ديگرمنجر بــه كاهش تقاضا در 
داخل كشور شده است.اصغري در جواب به 
ســوال مقصد و هدف بازارهاي صادراتي چه 
كشورهايي هستند و ساالنه چه ميزان صادرات 
داريد و با چه مشکالتي در اين مسير هستيد؟ 
گفت: در حال حاضر به كشور عراق صادرات 
داريــم كه اين صادرات بالغ بر 40000 تن در 
ســال می گردد. همچنين درحال برنامه ريزی 
بــرای توســعه بازارهای صادراتی به ســاير 

همسايگان ايران می باشيم .
درخصوص مشــکالت برای عرضه به بازار 
باالخص صادرات بزرگترين مشکل درحوزه 
ناوگان حمل ونقل باری كشــور می باشد. كه 
ســال های متمادی گريبان گير صادركنندگان 
بوده است. همچنين فقدان يا كمبود استراتژی 
متمركز برمنافع كشور در امر صادرات منجر به 

سوء استفاده كشورهای مقصد صادراتی شده تا 
كاالو خدمات كشور را با قيمتی پائين تر از رقبا 

از ساير كشورها دريافت نمايند.
اصغري در مورد توليدات ويژگي اين محصول 
گفت: در حوزه ســيمان ســفيد تنها 8 استان 
قابليت توليد ســيمان ســفيد را دارند البته با 
درجات كيفی مختلف می باشد. سيمان اكباتان 
توليد كننده ســيمان سفيد با عالی ترين سطح 
كيفی در كشورمی باشــد و پروانه استاندارد 
محصول با درجه سفيدی حداقل 90 ومقاومت 
28 روزه حداقل 42/5مگا پاسگال را دريافت 

نموده است .
درحال حاضر محصول توليدی با كيفيتی بسيار 
باالتر از اســتاندارد فوق الذكر عرضه می گردد 
درجه ســفيدی بيش از 91 و مقاومت بيش از 

50 مگاپاسگال .

شايان ذكراست سيمان اكباتان با وجود مدت 
زمان كمی كه از آغاز به توليد ســيمان سفيد 
آن می گذرد سهم قابل توجهی از بازار داخلی 
و صادرات به كشــور عراق را به دليل كيفيت 

باالی محصول به خود اختصاص داده است.
با توجه به عوامل اقتصادی، سياسی، اجتماعی 
و زيســت محيطی كه بر صنعت كشور و از 
جمله ســيمان اثرگذار هستند در حال حاضر 
راهبرد شركت توســعه در عمق می باشد. لذا 
كليه فعاليت های اســتراتژيک مــا با رويکرد 
افزايش كيفيت همراه با كاهش هزينه و اثرات 
زيست محيطی و همچنين بهينه نمودن مصرف 

انرژی می باشد.
اصغري در مورد تعامل و همکاري مســئوالن 
با شــركت گفت: عموما ارگان ها و سازمان ها 
تعامل مناســبی داشــته اند به ويژه استانداری 
همدان، اداره كل اســتاندارد، سازمان صنعت 

معدن و تجارت، فرمانداری شهرســتان رزن، 
شــركت های منطقه ای گاز و برق، ســازمان 
محيط زيســت و منابع آب استان و اداره كل 
منابع طبيعی استان و... لذا به واسطه حمايت 
هايی كه جهت تســهيل توليــد و صادرات 

داشتنداند، سپاسگزاری می نمايم.
در حال حاضر بزرگترين ريســک و مشکلی 
كه كارخانــه راتهديد می نمايد عدم دارا بودن 
معدن سنگ آهک مناسب برای توليد سيمان 
سفيد می باشد چراكه معدن فعلی كارخانه از 
نوع مارن بوده كه فقط برای سيمان خاكستری 
كاربرد دارد و كارخانــه جهت توليد، تمامی 
مواد اوليه مصرفی را خريداری كرده كه ادامه 
ايــن روند در آينده به دليل هزينه باالی توليد 
امکانپذير نمی باشد .دراين راستا خوشبختانه 
محدوده و عرصه معدنی در نزديکی كارخانه 

به ثبت رســيده است كه انشاا... با همکاری و 
مســاعدت اداره كل منابع طبيعی و ســازمان 
صنعت معدن و تجارت زمينه اجرای عمليات 
اكتشافی طی سال جاری فراهم شده و در سال 
آينده بهره برداری از آن آغازگردد تا از توقف 

توليد در آينده جلوگيری گردد.
و  اســتانداردها  مــورد  در  ادامــه  در  وي 
موفقيت هاي شــركت گفت: پروانه استاندارد 
ملی شــماره 2931 ايران برای 4 رده محصول 
ســيمان پرتلند ســفيد باالخــص باالترين 
رده درجــه ســفيدی اســتانداردبيش از 90، 
گواهينامه های اســتاندارد بين المللی سيستم 
و   ISO9001:2015 كيفيــت  مديريــت 
سيســتم مديريت ايمنی و بهداشــت شغلی 
سيســتم   ،  OHSAS18001:2088
 ISO14001:215 مديريت زيست محيطی
، سيســتم مديريت يکپارچــه IMS،  واحد 
نمونه استاندارد و برتركيفی سال های 1389 ، 
1392 ، 1393 ، 1395 و 1397 دريافــت لوح 
و تنديس، -انتخاب مديركنترل كيفيت شركت 
به عنــوان مديركنترل كيفيت نمونه درســال 
هــای 1392 ، 1393 ، 1394 ، 1395 ، 1396 
، 1397؛  راه انــدازی واحد تحقيق و توســعه 
و دريافت گواهی و پروانه تحقيق و توســعه 
از وزارت صنعت معدن و تجارت، اســتفاده 
از گچ پســماند صنايع چينی و سراميک شهر 
جهانی سفال اللجين در توليد سيمان سفيد در 
راستای كمک به حفظ محيط زيست و منابع 
طبيعی با تحمل و تقبل هزينه( اين كاربرد پس 
از انجام مراحل تحقيقاتی به عنوان يک توفيق 
ويژه برای اولين بار در ايران و جهان است كه 

صورت می گيرد).
- طراحی و ســاخت و نصب فاز 1 سيستم 
ريکوپراتور جهت جلوگيری از اتالف حرارتی 
از بدنه كوره و بازيافت حرارت جهت تامين 
هوای ثانويه گرم مشعل كه بسيار موفقيت آميز 
بوده و فاز 2 وتکميلی نيز طراحی و ســاخته 
شده و آماده نصب می باشد. در پايان اصغري با 
سپاس از همکاران روزنامه همدان پيام گفت: 
اميدوارم به لطف خداوند با اعمال مديريت های 
صحيــح و هوشــمندانه و بکارگيری همت، 
تالش، تخصص و تعهد ســرزمينمان ايران از 
طوفان حوادث به ســالمت عبوركرده هميشه 

آباد و پايدار باشد.

سيمان اکباتان باز هم درخشيد

سيمان اکباتان توليد کننده سيمان سفيد 
با عالي ترين سطح کيفي در کشور

گزارش ویژه

کارت دانشجويي سیدهادي حسیني کرمیان فرزند 
سیدعلي به شماره ملي 4051481204 رشته زمین شناسي 

دانشگاه بوعلي سینا شماره دانشجويي 8242102013 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجويي  میالد بخشايی فرزند طاهر به شماره 
ملي  5560250351رشته برق و قدرت دانشگاه 

بوعلي سینا شماره دانشجويي  9232160003 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجويي   روزبه جزء رنجبر فرزند مهدی به 
شماره ملي   3860623524رشته  رياضیات و کاربردها 
دانشگاه بوعلي سینا شماره دانشجويي   9232117012 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

انجمن،  بازرسان  و  نامه  هیأت مديره  اعتبار  اتمام  به  با عنايت 
مقرر است در ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 97/8/9 در محل 
تشکیل  عمومي  مجمع  فرشچیان  بیمارستان  اجتماعات  سالن 
شود.بدينوسیله از کلیه اعضاء دعوت مي گردد در تاريخ و ساعت 
مقرر در مجمع عمومي فوق حضور بهم رسانیده و يا وکالي خود 

را به  هیأت مديره کتباً معرفي نمايند.
تصدي   براي  شدن  کانديدا  متقاضي  که  کساني  کلیه  از  ضمناً 
تا  حداکثر  مي بايست  مي باشند  انجمن  بازرس  و  مديره  هیأت 
به  ملي  کارت  و  داشتن شناسنامه  در دست  با  تاريخ 98/8/7 
دفتر هیأت مديره مراجعه و پس از تکمیل ثبت نام رسید دريافت 

نمايند.
دستور جلسه مجمع:

1- گزارش عملکرد  هیأت مديره 
2- تصويب حساب هاي مالي انجمن 

3- انتخابات  هیأت مديره و بازرسان 
 هيـأت مـديـره 

آگهي دعوت مجمع عمومی عادي 
انجمن صنفي کارفرمايي مراکز 

درمان سوء مصرف مواد استان همدان 
20 مهر، روز ملی  کاهش اثرات باليای طبیعی

 فرصتی است تا با مروری بر ظرفیت های موجود و چالش های پیش رو در اين عرصه،
دانش و آگاهی عمومی را ارتقاء و زمینه های کاهش آسیب پذيری فراهم شود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
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فضاي مجازي

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ایران و جهان 

جمعی از نمایندگان مجلس از روحانی خواستار شدند؛
ارز ترجیحی 4۲00 تومانی برای ويزای 

اربعین اختصاص يابد
 رئيس فراكســيون حج و زيارت مجلس شورای اسالمی از نامه 
جمعی از نمايندگان بــه رئيس جمهور به منظور تأمين ارز ترجيحی 

برای ويزای اربعين امسال خبر داد.
حجت االســالم احد آزاديخواه در گفت وگو با مهــر، از نامه بيش 
از 30 نماينده مجلس شــورای اســالمی به رئيس جمهور به منظور 
تأمين ارز رسمی ترجيحی )4200 تومانی( برای صدور ويزای زائران 

اربعين امسال خبر داد.

دولت تغییری درتیم اقتصادی نمی دهد

 جابجايی مهره ها نتيجه بخش نيســت و به نظر می رسد مجلس 
از جابجايی مهره های دولت استقبال نکند. در حالی كه دولت قصد 

جابجايی وزرا را دارد و از تغيير خودداری می كند.
ســخنگوی فراكسيون واليی گفت: يکی از مطالبات مجلس و افکار 
عمومی اين است كه دولت مديريت و تيم اقتصادی اش را تغيير دهد 
زيرا با اين تيم و با اين نوع مديريت و سياســتگذاری اقتصادی، به 

جايی نمی رسد.
به گزارش مهر، ســيد حسين نقوی حسينی گفت: بحران های امروز 
اقتصاد كشــور مانند كاهــش ارزش پول ملــی، افزايش نرخ ارز و 
دالر و طال، گرانی های لجام گســيخته و تعطيلی كارخانه ها حاصل 
سياســتگذاری های اين تيم اقتصادی اســت. بنابراين قطعا اين تيم 
اقتصادی نمی تواند به اهداف مورد نظر برنامه ششــم دســت يابد و 

مشکالت كشور را رفع كند.
سخنگوی فراكسيون نمايندگان واليی با بيان اينکه دولت ظاهرا قصد 
جابجايــی وزرا را دارد و از تغيير خــودداری می كند، تصريح كرد: 
جابجايی مهره ها نتيجه بخش نخواهد بود و به نظر می رسد مجلس 

از جابجايی مهره های دولت استقبال نکند.

وکالی ايران شکايت ۲ میلیارد دالری 
علیه آمريکا را طرح می کنند

 وكالی ايــران در دادگاه الهــه روز گذشــته در دوميــن روز 
بررســی شــکايت از تصــرف 2 ميليــارد دالر از دارايــی هــای بانــک 
ــود را در دو  ــتندات خ ــب و مس ــکا، مطال ــران در آمري ــزی اي مرك

نوبــت صبــح و عصــر مطــرح مــی كننــد.
ــده  ــی پرون ــتين روز بررس ــان نخس ــا، در جري ــزارش ايرن ــه گ ب
شــکايت ايــران عليــه آمريــکا، وكالی واشــنگتن روز دوشــنبه بــه 
بيــان دفاعيــات خــود و ايــراد اتهــام هــای بــی اســاس عليــه ايــران 

ــد. پرداختن
ــالف  ــاره اخت ــرداد 1395 درب ــران 26 خ ــالمی اي ــوری اس جمه
ــودت  ــه پيمــان م ــکا نســبت ب ــت آمري ــات دول ــه تخلف ــوط ب مرب
ــکا كــه  ــران و آمري ــان اي ــط اقتصــادی و حقــوق كنســولی مي رواب
در روز 15 اوت 1955 )23 مــرداد 1334( از ســوی دو طــرف 
امضــا و در 16 ژوئــن 1957)26 خــرداد 1336( الزم االجــرا شــده 
ــتری  ــی دادگس ــوان بين الملل ــر دي ــتی را در دفت ــت، دادخواس اس

ثبــت كــرد.
ــار روز  ــس از چه ــتر و پ ــتری پيش ــی دادگس ــن الملل ــوان بي دي
ــده،  ــی پرون ــه بررس ــن هفت ــفاهی و چندي ــتماع ش ــات اس جلس
رای بــه تعليــق برخــی تحريــم هــای ضــد ايرانــی آمريــکا دادنــد. 
ــول  ــه ط ــال ب ــن س ــت چندي ــن اس ــی ممک ــم نهاي ــدور حک ص

ــد. بيانجام
ــه از  ــرد ك ــالم ك ــکا اع ــی، آمري ــن رای مقدمات ــالم اي ــس از اع پ

ــد. ــد ش ــارج خواه ــودت خ ــان م پيم

 در اولین جلسه مجلس، وزرای پیشنهادی 
معرفی می شوند

 رئيس دفتــر رئيس جمهور گفت: در اوليــن روزی كه مجلس 
بعد از تعطيالت خود تشکيل جلســه داد، اسامی وزرای پيشنهادی 

معرفی می شود.
به گزارش ايســنا، محمود واعظی در حاشــيه جلسه هيأت دولت در 
جمع خبرنگاران درباره دليل معرفی نشدن وزرای پيشنهادی دولت به 
مجلس اظهار كرد: ما بنا داشــتيم پس از اينکه اليحه ی تغيير ساختار 
دولت در مجلس تصويب شــد، تغييرات وزرا را انجام دهيم اما هفته 

گذشته متوجه شديم مجلس تمايلی به تصويب آن اليحه ندارد.

لندن در جست وجوی منافع اقتصادی 
برجام برای ايران است

ــار كشــورهای  ــدن در كن ــران گفــت: لن ــس در ته  ســفير انگلي
اروپايــی در جســت وجوی منافــع اقتصــادی برنامــه جامــع اقــدام 

مشــترك )برجــام( بــرای ايــران اســت.
ــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــا ب ــا ايرن ــو ب ــر، در گفت وگ ــک اي راب م
مشــکالت تجــار يــزد افــزود: ازجملــه مشــکالت، موانــع بانکــی 

ــار انگليســی اســت. ــان و تج ــا بازرگان ــرای تجــارت ب ب
وی تأكيــد كــرد: دراين ارتبــاط مــا و كشــورهای اروپايــی در 
ــدات  ــر جــزو تأكي ــن ام حــال طراحــی راهــکاری هســتيم كــه اي

ــت. ــس اس ــدات انگلي و تعه
ــکا ايجــاد  ــه آمري ــی ك ــا تحريم هاي ــه ب ــه داد: مقابل ــر ادام ــک اي م
ــاط آن  ــی و ارتب ــن اقتصــاد جهان ــل وجــود بزرگتري ــه دلي كــرد، ب
ــه  ــی نيســت ب ــاير كشــورها، كار راحت ــا سيســتم های بانکــی س ب
ــل سيســتم بانکــی  ــرای تکمي ــی را ب ــوان زمان ــل نمی ت ــن دلي همي

جديــد مشــخص كــرد.

داستانی درباره؛ خودکم بینی ايرانیان و 
جامعه نمايشی غربیان!

 فلورانس عاشق ايران است. پسر بيست و چند ساله فرانسوی كه 
به واسطه موالنا پايش به ايران باز شده است. كافه تهران شلوغ است 
و جای نشســتن نيســت. راه می افتيم دنبال كافه، همان حوالی. يک 
جايی باالخره پيدا می كنيم برای نشستن. پيش خدمت منو را می آورد. 
فلورانس كه خودش دوســت دارد با آدم ها ارتباط بگيرد، فارســی-

انگليسی می گويد منو به زبان فرانسه يا انگليسی نداريد؟ پيش خدمت 
يک كلمه انگليســی نمی دانــد. ترجمه می كنيم برايــش. ندارند. به 
فلورانس می گوييم تو چی دوست داری بخوری؟ با افسوس می گويد 
نمی دانم. اگر قرار بود بدانم كه ايران نمی آمدم. می خواســتم غذاهای 
شــما را امتحان كنم. می خواستم يک چيزی توی منو سورپرايزم كند. 
مجبور می شــويم منو را برايش ترجمه كنيم. اين بار با افسوس بيشتر 
می گويد همه اين اسم ها كه غربی است! غذای ايرانی توی منو نيست؟  
و با تعجب می گويد بيشتر كافه هايی كه اين چند روز رفته است غذای 

ايرانی ندارند، در حالی كه غذاهای ايرانی شاهکارند... 
قبلش داشــتيم درباره جامعه نمايش در فرانسه حرف می زديم. اينکه 
زنها و مردها در كافه ها رو به خيابان می نشينند، برای آنکه می خواهند 
خودشان، بدنشان و لباس هايشان را نمايش دهند. من سعی می كنم به 
زبان جامعه شناسی، به فلورانس كه خودش هم جامعه شناسی خوانده 
توضيح دهم كه اين كارشــان ممکن است داليل ديگری داشته باشد. 
مثال اينکه مردم دوست دارند رو به افق های بازتر بنشينند، از خانه فرار 
می كنند به كافه كه روبروی ديوارِ تنهايی نباشند... اما فلورانس اصرار 
دارد كه حرف خودش درســت است. من هم كوتاه می آيم چون هيچ 
وقت فرانسه نبوده ام. فلورانس می گويد چيزی كه در غرب نمی توانيد 
پيــدا كنيد فروتنی اســت )humbleness(. آنجا شــوآف كردن 

قسمت مركزی زندگی روزمره است. 
اما بعد از كافه بحث تغيير می كند به اينکه چطور ممکن است كه يک 
پيش خدمت، كه احتماال صاحب يا شريک كافه هم هست، يک كلمه 
انگليســی نداند و منوی انگليسی نداشته باشــد اما يک غذای ايرانی 
هم در ليســت غذاهايش نباشــد. اينکه ما بر خالف ترك های تركيه 
فرهنــگ و عناصر فرهنگی خود را قــدر نمی دانيم. اينکه فلورانس و 
خيلی از دوستان خارجی من احساس می كنند كه احترامی كه مردم به 
آنها می گذارند برای خودشــان و هموطنانشان قايل نيستند. چه دليلی 
دارد يکی در كوه به صرف اينکه می فهمد كناری من خارجی اســت 
جلو بيايد و بدون اينکه زبان بلد باشــد شروع به چاق سالمتی كند و 
من مجبور باشــم مزخرفاتش را ترجمه كنم، و موقع رفتن با او دست 
می دهــد و با من نه! همانطور كه موقــع آمدن همين كار را كرده بود. 
بعد از اتفاقات اينچنينی، اين آدم های خودكم بين و بيگانه دوست هيچ 
چيز جز شرمســاری برای من و دوست خارجی ام باقی نمی گذارند. 
ما معموال بعد از اتفاقات اينچنين درباره اســتعمار حرف می زنيم كه 
چگونه نسخه جعلی خودش را در كشورهايی نظير ايران بازتوليد كرده 
است، و درباره دولت دينی ای كه مردم را نه تنها از دين )رسمی و حتی 
غير رسمی(، كه از فرهنگ خودی، از اعتماد به نفس و احترام به نفس 

تهی كرده است. و هر دو شرمساريم، هر دو، از هر دو... 
فلورانــس راهــی زاگرس اســت. می خواهد تنهايــی و بدون هيچ 
تکنولوژی خاصی در كوه ها تنها باشــد. می خواهد جهان های دست 
نخورده، بزك نشده و غيرتصنعی، مردم فروتن و محلی را ببيند. نگران 
اين هســتم كه آنها انگليسی نمی دانند، فلورانس با دست و زباِن بدن 
و برق چشم هايش نشــان می دهد كه او فقط می خواهد آب بخورد، 
نان بخورد و بخوابد. و چيز ديگری الزم ندارد... و اگر فروتن باشــد 

طبيعت و مردم طبيعی اين را می فهمند. 
همزمــان كه درباره طبيعت و عرفان حــرف می زنيم و از كافه كذايی 
بيرون می رويم می رســيم به تاتر شــهر. تصميم می گيريم آش رشته 
بخوريــم. آِش بانو! زن ميانســالی كه در پيــاده رو دو تا جعبه را به 
هم چســبانده و ديگش را روی جعبه ها گذاشته است. ما داريم برای 
فلورانس توضيح می دهيم كه كشــک از چه درســت شــده است و 
رشــته ی توی آش اسپاگتی نيســت كه زن فکر می كند داريم درباره 
كيفيت آش حرف می زنيم. با مهربانی و ادب می گويد برايتان ســه تا 
آش می ريزيم، بخوريد اگر دوست نداشتيد پولش را ندهيد. وقتی برای 
فلورانس ماجرا را تعريــف می كنيم كلمه و تصوير »فروتنی« را توی 
چشم های هم باز می شناسيم. و مدرنيته را، مدرنيته مغرور و متکبر و 
نمايشی و متوهم را! مخصوصا مدرنيته وارداتی در كشورهای درحال 
توسعه را بازمی شناسيم! كه گويی فقط به ويرانی سنت پرداخته اند،  و 

بی آنکه آبی بياورند، كوزه هايمان را شکسته اند. 
مرتضی کريمی 
                                                            * منبع: کانال مقدمه

مريم ملکي «

 اين روزهــا در هر جمعي كه قدم مي 
گذاري صحبت از باال رفتن دالر و طال و 
تاثير آن بر مسايل اقتصادي است.گويا فكر 

و ذكر همه شده نان شب.
زندگي ماشــيني و دغدغه هاي آن جايي 
براي پرورش روح بــراي ما نمي گذارد. 
قطعه گمشده پازل زندگي خيلي ها شايد 
همين شعر و ادبيات باشد. ادبياتي غنی ای 
كه جاي گله گذاري براي هيچ سليقه اي را 
باقي نمي گذارد.گويا حافظ و موالنا فكر 
اين روزهاي ما را هم كرده اند و در همين 

راستا اشعاري خود را سروده اند.
وارد انجمن هاي ادبی كه مي شــوي همه 
برايت آشنايند، انگار ساليان سال است كه 
آنها را مي شناسي و در كنار آنها زندگي 
كرده اي. دوست داري ساعت ها در كنار 
آنها بنشيني و فقط گوش كني،  ولي چقدر 

اين آدم ها در دنيا امروزمان كم اند.
 انجمن های ادبی پر محتوا و کم 

حاشیه
خانم معلم بازنشســته اي كنارم نشســته او 
هــم مثل من محو گفت و گوهاي رد و بدل 
شده بين اعضاي انجمن شده است. به دنبال 
اين اســت كه يک انجمن پرمحتوا پيدا كند 
تا بتواند در جلسات هفتگي آن شركت كند 
.مي گويد چون به شــعر عالقه مند اســت 
دوست دارد اوقات فراغتش را با شركت در 
جلســات انجمن پر كند. به همين خاطر به 
چندين انجمن ادبي ســر زده و در جلسات 
آنها شركت كرده است. وی به دنبال انجمني 
اســت كه صرفــا به گپ و گفــت محدود 
نشود و بيشتر به شعرخواني و تفسير اشعار 

پرداخته شود.

 انجمن هــای ادبی محفلي براي 
دیدار شاعران

مجتبي قندي شــاعر است سعي مي كند تا 
جايي كه وقتش اجازه مي دهد در جلسات 
انجمن ها شــركت كند. قنــدي مي گويد 
جلســات انجمن هاي ادبي بســتر خوبی 
برای ارائه شــعر به گوش ديگران اســت 
و شــاعر می تواند از نقــد و نقطه نظرهای 
ديگر دوســتان و اساتيد اهل فن اين حوزه 
برخوردار شــود. به نظر قندي در همدان ، 
هنرمندان مخصوصا شاعران مورد كم لطفي 
واقع مي شود و اگر همين انجمن هاي ادبي 
هم نبودند شــايد محفلي براي ديدار عالقه 

مندان به شعر و اساتيد وجود نداشت.
به اعتقاد وي اين انجمن ها باعث كشــف و 

پرورش استعدادهاي زيادي در همدان شده 
اســت و با توجه به اين كه همدان مهد ادب  
و خواستگاه شــاعران بزرگ زيادي است ، 
نياز به حمايت و توجه بيشــتري از سمت 
مســئوالن و حتي رســانه ها در اين حوزه 

احساس مي شود.
 بازده انجمن هــاي ادبي ، ایجاد 

تفكر و اخالق مداري
علي خدايي مترجم كتب روانشناسي است 
و پــاي ثابت انجمن هاي شــعري همدان 

اســت. وي معتقد است همانطور كه از نام 
ايــن انجمن ها پيداســت،  ادب و اخالق 
مداري، اولين چيزي كه بايد در اين انجمن 
هــا نمود پيدا كند. با توجه به اينکه فرهنگ 
و ادب ايران بر چهار ســتون شعري يعني 
حافظ ، موالنا ، فردوســي و سعدي استوار 
اســت در نتيجه خوانش و نقد اشــعار اين 
بزرگان باعــث ايجاد تفکر و تعقل و تعالي 
روح آدمي مي شــود .كســاني كه در اين 
جلســات شــركت مي كنند اكثرا از سطح 
ســواد خوبي برخوردار هســتند، ولي اين 
به تنهايي كافي نيســت. اگر ادب و تحمل 
حرف و نقد ديگران را چاشــني سواد خود 
كنيم مطمنا جلسات انجمن ها بازده بهتري 
خواهد داشــت و حركت بــر پايه اصول 

اخالقي حتي باعث جذب مخاطبان بيشتري 
مخصوصا از قشر جوان خواهد شد. البته به 
نظر وي روند رو به رشد انجمن ها جديدا 

، به اين سمت حركت مي كند.
وی بازده انجمن حافظ خواني را باال مي داند 
و معتقد است شايد كمتر انجمن تخصصي 
در زمينه شعر حافظ وجود داشته باشد كه از 
نظر اساتيد شركت كننده و برخورد علمي با 
ديوان حافظ در اين سطح باشد  و به همين 
لحاظ توانسته انتظارات من را برآورده كند.  

 انجمن حافــظ خواني تخصصي 
ترین انجمن شعري همدان

رئيس انجمن حافظ خواني همدان مي گويد: 
سال ها در همدان وجود انجمني كه به طور 
تخصصي به اشــعار حافظ بپردازد احساس 
مي شــد. در ســال 91 بنا به پيشنهاد هادي 
فيض منش معاونت وقــت اداره فرهنگ و 
ارشــاد همدان و برگزاري جلسات متعدد با 
حضــور جمعي از عالقه منــدان و صاحب 

نظران تاسيس انجمن كليد خورد.
 انجمنی شش ساله با 80 مقاله

محمود كالفچي می افزايد: شــش ســال از 
تاسيس انجمن حافظ خواني در همدان مي 
گذرد و در اين مدت شاهد دست آوردهاي 
خوبــي در اين زمينه بوده ايــم. برای  مثال 

حــدود 80 مقاله از كليــد واژه هاي ديوان 
غزليات حضرت حافظ استخراج شده كه در 
آرشــيو انجمن نگه داري مي شود. همچنين 
زير نظر اســاتيد خبره توانسته ايم 250 غزل 
حافظ را نقد و بررســي كنيــم كه با توجه 
بــه اين كه تعداد غزليــات حافظ 495 عدد 
اســت ، حدود 11 ســال زمان الزم است تا 
بتوان يک دور كامل ديــوان حافظ را مورد 
نقد و بررســي قرار داد. در جلسات انجمن 
روخواني غزليــات را هم داريم كه منجر به 

اصالح لغوي و لحني مي گردد.
كالفچي مي گويد:  هر ســال گاهنامه اي از 
مجموع مقاالت اعضا در قالب مجله اي 30 
صفحه اي چاپ مي شــود. قابل ذكر است 
محتواي مطالب تخصصــي بوده و حاصل 
تالش اعضا انجمن مي باشد و به هيچ وجه 
از كتاب يا مجله اي ديگر كپي برداري نشده 

است.
وي معتقد است: حضور اساتيد برجسته اي 
هم چون ميرهاشم ميري ، سياوش ديهيمي، 
نجات اشتراني ، سيد مهدي موسوي فاخر ، 
حســين تهذيبي و...  بر سطح علمي انجمن 
افزوده است و مايه مباهات و دلگرمي اعضاء 

مي باشد.
كالفچي به كانال رسمي انجمن حافظ خواني 
همدان هم اشاره كرد، اين كانال برنامه هاي 
هفتگي انجمن را پوشش مي دهد. هم چنين 
شــرح غزل ها به همراه فايل صوتي آنها هر 
هفته در آن منتشر مي شود و همين امر باعث 

جذب مخاطبان زيادي شده است.
 انجمــن ها محیط ســالم براي 

گذران اوقات فراغت جوانان
به نظر كالفچي انجمن هاي ادبي نه تنها يک 
محيط آموزنده براي نسل جوان  به شمار می 
آيند،  بلکه مکانهای سالمي براي جلوگيري 
از هــدر رفتن اوقات فراغت  هســتند  اين  
انجمن ها  به نوبه خــود مي توانند از بروز 
بســياري از نابهنجاري هــای اجتماعی در 

جامعه جلوگيري كنند.
وی مــی افزايد: همدان جوانان مســتعد و 
عالقه منــد زيادي در عرصه شــعر دارد و 
ما  برای كشف اين اســتعدادها راه طوالنی 
پيش رو داريم. همين جا از جوانان همداني 
دعوت مي كنم بيشتر به انجمن ها سر بزنند 
زيرا نيــاز به فکر و ايده نــو در اين عرصه 

احساس مي شود.
 37 انجمــن ادبــی در همــدان 

فعالیت دارد
رئيس انجمن حافظ خواني همدان در پايان 
با بيان اينکــه  حدود 37 انجمــن ادبی در 
همدان وجود دارد،  در اين باره توضيح داد 
از اين تعداد 15  انجمن به صورت رســمي 

فعاليت  می كنند.
 كالفچي ايــن تعداد انجمن را  كافي  می 
دانــد و می گويد:  به جــاي مقوله كميت  
بايــد تمركــز خــود را بــر روي كيفيت 
بگذاريــم.  در همين راســتا خانه  شــعر 
و ادب اســتان همدان دســت همکاري به 
ســمت بخش هاي فرهنگــي، ارگان هاي 
مختلف اعم از شــهرداري ، اســتانداري،  
ســازمان ميــراث فرهنگــي و همچنيــن 
دانشــگاه ها دراز مي كند . چرا كه معتقد 
است  اين خانه با حضور اين بخش ها می 
تواند گام هاي مثبتي در جهت ارتقاء سطح 

انجمن هاي همدان بردارد.

  به مناسبت روز حافظ بررسی شد

انجمن های ادبی گمشده در زندگی ماشينی

رتبه جهانی ايران در نشاط اجتماعی
ــه  ــرای توســعه و پيشــرفت يــک جامعــه اســت؛ ب  نشــاط اجتماعــی زمينــه ای ب
ــک  ــی ي ــعه يافتگ ــن ســطح توس ــرای تعيي ــه ب ــی ك ــی از متغيرهاي ــه يک ــوری ك ط

ــت. ــه اس ــدی آن جامع ــاط و رضايت من ــر نش ــود، متغي ــتفاده می ش ــور اس كش
ــه نتايــج گــزارش »نشــاط  ــا اشــاره ب كارشــناس ســالمت روان وزارت بهداشــت  ب
ــران را  105  ــل متحــد« در ســال 2016،  نمــره نشــاط در اي اجتماعــی ســازمان مل
ــی  ــت جهان ــی وضعي ــل زمينه ياب ــزارش حاص ــن گ ــد: اي ــد و می افزاي ــالم می كن اع
ــادكامی  ــور را در ش ــر كش ــت ه ــت و وضعي ــور اس ــش از 150 كش ــاط در بي نش
ــالم، آزادی در  ــی س ــه زندگ ــد ب ــرانه، امي ــد س ــاخص درآم ــش ش ــاس ش ــر اس ب

تصميــم گيــری، حمايــت اجتماعــی، ســخاوت و ادراك فســاد  مــورد ارزيابــی قــرار 
می دهــد.

ــن گــزارش،  ــج اي ــر اســاس نتاي ــه خــادم و ب ــه صديق ــه گفت ــه گــزارش ايســنا، ب ب
ــا چهــار رده نشــاط بــاال، باالتــر  بــر ايــن اســاس جامعــه ايــران بيــن كشــورهای ب
ــر از  ــورهای »پايين ت ــته كش ــن، در دس ــن و رده پايي ــر از ميانگي ــن، پايين ت از ميانگي

ــرد. ــرار می گي ــن « ق ميانگي
خــادم نکتــه نگران كننده تــر ايــن گــزارش را ايــن بخــش برشــمرد كــه »در بررســی 
ــاط در  ــره نش ــا 2015، نم ــا 2007 و 2013 ت ــی دو دوره  2005 ت ــاط ط ــد نش رون

ايــران حــدود 5.7 درصــد كاهــش پيــدا كــرده اســت.«

ــه  ــی در جامع ــه منف ــت و عاطف ــه مثب ــر عاطف ــزارش ب ــن گ ــد: اي وی می افزاي
ــت  ــه مثب ــش عاطف ــه باعــث افزاي ــی ك ــه اقدام هاي ــن كلي ــد دارد؛ بنابراي ــز تاكي ني
ــر در  ــات موث ــه اقدام ــوند، از جمل ــه می ش ــی در جامع ــه منف ــش عاطف و كاه
مثبــت می تــوان  افزايــش عاطفــه  بــرای  نشــاط جامعــه هســتند.  ارتقــای 
برنامه ريزی هــای متنوعــی را طراحــی و اجــرا كــرد، ولــی از طــرف ديگــر 
ــی  ــم؛ يعن ــه كني ــا" توج ــه "نبايده ــد ب ــتر باي ــی، بيش ــه منف ــش عاطف ــرای كاه ب
چــه كارهايــی را نبايــد انجــام داد تــا عاطفــه منفــی ايجــاد نکنيــم؛ زيــرا بخــش 
قابــل توجهــی از عاطفــه منفــی موجــود در جامعــه در اثــر تصميم هــا، اقدامــات 

و خبرســازی هايی اســت كــه انجــام می شــود.

 دبير بيســت و پنجمين جشنواره تئاتر 
كودك و نوجوان با بيان اينکه هرســال به 
تركيبی  زيبايی شناسانه و  ايده های  كميت 
نياز داريــم تا تئاتر از حالت خشــک به 
سيستم هنری بدل شــود، گفت: خواسته 
من از همدان اين اســت كه برای تبليغات 

پرشورتر به دنبال جذب امکانات باشد.
دبيرخانه جشنواره بين المللی تئاتر كودك 
و نوجوان از دو ماه گذشته با فراخوان های 
متعدد در هشــت بخش تخصصی تئاتر 
كــودك، مســابقه تئاتر خردســال، تئاتر 
خيابانی، تئاتر ملل، نمايشنامه نويسی، تئاتر 
دانش آمــوزی و كارگاه های آموزشــی و 

نشست های تخصصی فعال شده است.

البته طرح هــا و ايده های منتخب بخش 
مسابقه خردسال اعالم شده است و در اين 
جشنواره نمايشنامه نويسی توسط مدرس 

تئاتر داوری می شود.
دبيری جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان 
با مريم كاظمی اســت و شعار امسال نيز 
متناسب با تقويت، رشد، آگاهی و اعتماد 
به نفس فرزندان ايران زمين انتخاب شــده 

است، شعار »كودك و حقوق اجتماعی«.
دبير بيست و پنجمين جشنواره بين المللی 
تئاتر كــودك و نوجوان با بيــان اينکه به 
پايان يک ربع قرن عمر جشنواره  نزديک 
شده ايم و برای برگزاری بهتر و باشکوه تر 
اين جشن بزرگ، آرزو و اميدواری زيادی 

داريم، گفــت: اميدواريم امکانات موجود 
اين دوره به اين رويداد هنری شــيرينی و 

حالوت بخشد.
به گزارش فــارس ، مريم كاظمی خطاب 
به هنرمنــدان فعال تئاتر كودك و نوجوان 
افزود: اكنون كه يک ربع قرن از برگزاری 
جشنواره بين المللی تئاتر گذشته است، بايد 
وابستگی هايی كه در طول 24 دوره گذشته 
به خودمان تحميل كرده ايم را آرام آرام كنار 
بگذاريم تا بتوانيــم چگونگی وجود اين 

جشنواره را از نگاهی گسترده تر ببينيم.
وی در زمينه اينکه امسال برای كيفی سازی 
جشنواره بين المللی تئاتر چه چيزی در نظر 
گرفته شده است، گفت: كيفيت جشنواره ها 

به كيفيت آثار اجرايی و كيفيت پذيرايی و 
ساماندهی و تشکيالت باز می گردد چراكه 
كيفيت آثار اجرايی برآيند اجراهايی خواهد 
بود كه در طول سال اجرا شده است، پس 
هرچه كارهای بهتری داشته باشيم دستمان 

برای انتخاب بازتر است.
دبير بيست و پنجمين جشنواره بين المللی 
تئاتر كودك و نوجــوان در مورد كيفيت 
برگــزاری و ســتاد اجرايی تئاتــر اضافه 
كرد: تيم همدان سيســتم اداری متمركز و 
كارشــده ای دارد كه به مرور سال ها مدون 

و منظم شده است.
وی ادامه داد: هرســال كميــت ايده های 
زيبايی شناسانه و تركيبی نياز است كه تئاتر 
از حالت خشــک اداری به سيستم هنری 
بدل شــود و رويدادها و رفتارها را شکل 

بهتری ببخشد.
دبير بيست و پنجمين جشنواره بين المللی 

تئاتر كودك و نوجوان افزود: اگر امکانات 
ما همان امکانات ســال گذشــته باشــد، 
چــاره ای جز اختصــاص كارها در همان 

قالب های قديمی نيست.
وی در خصــوص اينکه آيا تبليغ بيشــتر 
برای جشنواره بين المللی تئاتر بايد بيشتر 
باشــد يا در همين حد كفايت می كند نيز 
گفت: تبليغ دامنه گسترده ای دارد، دريايی 
بی انتهاست كه بايد هر ســال آن را ارتقا 
بدهيم، اين خواســته من از استان همدان 
اســت كه برای تبليغات بيشتر و پرشورتر 

به دنبال جذب امکانات باشد.
دبير بيســت و پنجمين تئاتــر بين المللی 
كودك و نوجوان در خصوص سطح تئاتر 
همدان گفت: حداقل طی 10 سال گذشته 
كه در كنار كار بزرگســال به طور مستمر 
نمايــش كودك كار می كنــم می توانم به 
قطعيت بگويم شــاهد رشد كم نظير تئاتر 

همدان و اخالق حرفه ای هنرمندان همدانی 
هستم. وی با بيان اينکه البته اين تغييرات 
ذره ذره و كم كم اســت و روز به روز به 
سطح استاندارد كيفی نزديک می شويم، در 
خصوص راهکاری برای استقبال بيشتر از 
تئاتر بيان كرد: تنها راه استقبال از نمايش ها، 
اجراهای مستمر است يعنی مخاطب بداند 
و باور كند هميشــه نمايشی روی صحنه 
خواهد بود و در صورتی كه اراده كند می 
تواند اجرايی مطابق سليقه، بودجه و زمان 

خود برای تماشا پيدا كند.
كاظمی يادآور شــد: همه ما هميشــه از 
استقبال مردم همدان و ساير شهرستان های 
استان از جشــنواره كودك و اجراهای آن 
شگفت زده شــده ايم  البته شايد خود آنها 
ندانند چه نيروی عظيم و پشتيبان بالقوه ای 
برای اجراهای مستمر و حمايت و پشتيبانی 

هنرمندان تئاتر هستند.

دبير بيست و پنجمين جشنواره تئاتر کودک و نوجوان:

 تبلیغات جشنواره در همدان پرشورتر باشد
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خبـر

بــا توجه به مشــكالت 
دختران  کــه  عدیده ای 
مثال   برای  دارند،  ایرانی 
آموزش  امكانــات  تهیه 
بــرای دختــران مناطق 
دادن  ســامان  محروم، 
سامان  فراری،   دختران 
خیابانی  کــودکان  دادن 
خصوصاً دختران  که البته 
این لیست بسیار باال بلند 

است

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

یادداشت

بهداشتنکتهدانشگاه

ناجا بايد به فناوری های روز مجهز باشد
 ناجــا با توجه به گســتردگی ماموريت ها بايد از فناوری های روز اســتفاده كند. 

بهره مندی از فناوری های روز يک انتخاب نيست بلکه يک ضرورت است.
فرمانده نيروی انتظامی )ناجا( گفت: پليس راهنمايی و رانندگی به دليل اينکه مستقيم با 
شهروندان در ارتباط است، بايد توانمند، با انگيزه، متعهد و دانش محور باشد.به گزارش 
ايرنا، حســين اشتری با اشــاره به اينکه امنيت و آرامش مردم به عهده نيروی انتظامی 
است و بايد همه دستگاه ها به ما كمک كنند، افزود: تمام تالش ناجا اين است كه در 
ماموريت ها، جاده ها و مرز ها از فناوری های نوين اســتفاده و آرامش و آسايش را به 
مردم هديه كنند.اشتری در خصوص تلفات جاده ای نيز گفت: امروز با وجود افزايش 

سفر و تعداد خودرو ها، تصادفات و تلفات جاده ای و شهری كاهش يافته است. 

تا چهار سال آتی کتب نونگاشت نداريم
 تغيير كتب آموزشی به اتمام رسيد و ديگر تا چهار سال آتی كتب نونگاشت نداريم.

به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينکه سال جاری در پايه دوازدهم 
200 عنوان كتاب جديد التأليف داشــتيم عنوان كرد: كتاب درســی بخش عمده ای از 

محتوای آموزشی را به خود اختصاص می دهد.
سيدمحمد بطحائی با اشاره به اينکه ســال جاری در پايه دوازدهم 200 عنوان كتاب 
جديد التأليف داشــتيم عنوان كرد: تغيير كتب آموزشی به اتمام رسيد و ديگر تا چهار 

سال آتی كتب نونگاشت نداريم. البته در صورت نياز تغييرات جزئی اعمال می شود.
بطحائی تاكيد كرد: ما برای ارتقای كيفيت برنامه درســی تالش می كنيم و ســازمان 

پژوهش بايد در قالب يک تيم فعاليت كند و مسابقاتی در اين زمينه برگزار كند.

حقوق هیچ کودکی نبايد مورد غفلت قرار گیرد
 اصل مهم در حقوق كودك اين اســت كه هيچ كودكی نبايد از سياستگذاری ها و 

برنامه ريزی ها جا بماند و از حقوق هيچ كودكی نبايد غفلت شود.
ــر و  ــوق بش ــت: حق ــهروندی گف ــوق ش ــور حق ــوری در ام ــس جمه ــتيار رئي دس
ــوق  ــه حق ــد از هم ــم باي ــودكان ه ــا اســت و ك ــه انســان ه شــهروندی حــق هم
ــر  ــه دور از ه ــان ب ــه آن ــودكان هم ــن منظــور از ك ــد باشــند. همچني خــود بهره من

ــوع تبعيــض اســت. ن
به گزارش ايرنا، شــهيندخت موالوردی افزود: حقوق همــه كودكان اعم از كودكان 
بازمانــده از تحصيل، كودكان كار و خيابان، كودكان قربانــی ازدواج های زودهنگام، 

كودك بيوه ها و كودكان حاشيه نشين بايد مورد توجه قرار گيرد.

انتقال دانشجويان پزشکی به کشور اجحاف به داخلی ها است
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعالم ممنوعيت انتقال دانشجويان علوم 
پزشکی ايرانی از دانشگاه های خارجی به دانشگاه های داخل برای ورود های ابتدای سال 
جديد ميالدی، گفت: اين اقدام اجحاف در حق دانشجويانی است كه سال ها برای قبولی 

در دانشگاه های كشور تالش كرده اند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سيد حســن هاشمی اظهار داشت: تا پيش از اين 
دانشــجويانی كه 36 واحد در دانشگاه های خارجی درس خوانده بودند، می توانستند به 
دانشگاه های داخل منتقل شوند و در ايران ادامه تحصيل بدهند، ولی بر اساس تغييرات 
جديد اين دانشــجويان علوم پزشکی كه از ابتدای سال ميالدی به دانشگاه های خارجی 
می رونــد تا پايان دوره تحصيلی خود بايد در همان دانشــگاه خارجی به تحصيل ادامه 
دهند.وی همچنين به نقش فناوری های نوين در راســتای رفاه حال مردم اشــاره كرد و 
افزود: دسترسی آسان، تشــخيص و درمان به موقع از جمله ويژگی های اين فناوری ها 

است كه در همه جای جهان مشخص شده است.

درمان ديابت با داروی کاهش وزن
 نتايج يک تحقيق جديد نشــان می دهــد كه داروی كاهش وزن ممکن اســت در 

پيشگيری و درمان ديابت موثر باشد.
به گزارش تبيان، در حال حاضر از گزينه های درمانی موجود برای مقابله با اين بيماری 
می توان به داروهای خوراكی از جمله متفورمين و انواع مختلف انسولين و اقدامات ديگر 

از قبيل عمل جراحی كاهش وزن اشاره كرد.
در اين بررســی گروهی از متخصصان روی داروی لوركاســرين پرداختند كه حاكی از 
تاثيرگذاری اين دارو در كاهش خطرات ناشی از پيامدهای ديابت و ابتال به اين بيماری 
اســت.محققان در مطالعه خود آزمايشــاتی را روی 12 هزار فرد مبتال به اضافه وزن يا 

چاقی انجام دادند كه در معرض بيماری های قلبی-عروقی بودند. 
متخصصان اين افراد را برای مدت زمان ســه سال تحت كنترل قرار دادند كه در نهايت 
مشخص شد داروی لوركاسرين خطر ابتال به ديابت را در افرادی كه پيش زمينه ابتال به 

اين بيماری را داشته اند به ميزان 19 درصد كاهش داده  است.

هزار مبتال به اختالل هويت جنسی خدمات مددکاری 
دريافت کردند

 ارائه خدمات مددكاری اجتماعی اين ســازمان به مبتاليان به اختالل هويت جنسی 
)ترنس سکشــوال ها يا TS( از سال 84-85 آغاز شد و تاكنون سه هزار فرد مبتال اين 

خدمات را دريافت كرده اند.
معاون اجتماعی ســازمان بهزيســتی كشــور گفت: مبتاليان اختالل هويت جنسی با 
»هرمافروديت« يا دوجنسيتی ها متفاوت هستند، ترنس سکشوال ها افرادی هستند كه از 
نظر ژنتيکی مرد يا كامال زن هستند اما از نظر روانی تمايل دارند كه هويت جنس مخالف 
خود را داشــته باشند.حبيب ا... مسعودی فريد در گفت و گو با ايرنا با اشاره به فعاليت 
كارگروهی در زمينه اختالل هويت جنسی ادامه داد: نقش وزارت بهداشت در اين زمينه 
فوق العاده پررنگ است چون اين افراد ابتدا بايد از نظر روانپزشکی بررسی شوند كه آيا 
واقعا اختالل هويت جنســی دارند يا ندارند و اگر دارند آيا الزم است برخی مداخالت 

روانشناسی برای آنان انجام شود.

زندانیان مهريه ۲ برابر شدند
 طبق آمار ستاد ديه چهار هزار و 281 نفر بدهکار مهريه در زندان ها 
به ســرمی برند كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 برابر 

شده است.
سخنگوی كميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسالمی گفت: 
ســال گذشــته 2 هزار و 500 زندانی مهريه با كمک های خيرين و با 
تالش ســتاد ديه كشور از زندان ها رهايی يافتند اما امسال با نوسانات 
قيمت ســکه شاهديم بيش از چهار هزار زندانی مهريه جای آنها را در 
زندان ها پر كرده اند كه اين تعــداد پرونده قضايی زيبنده نظام مقدس 

اسالمی نيست.
به گزارش ايلنا، حجت االسالم حسن نوروزی افزود: كمک به زندانيان 
مهريه صرفا نبايد معطوف به جلب مشاركت های مردمی باشد كه البته 
ورود در اين امر صرفا برعهده يک نهاد يا سازمان نبوده و مجموعه های 
متولی بايد ستاد ديه را در كنار حمايت در راستای جمع آوری كمک های 

خيرين در امر آموزش و پيشگيری هم ياری كنند.
 الیحه حبس زدایی به کمیسیون قضایی رسید

نوروزی گفت: ســمت و سوی كميســيون حقوقی و قضايی مجلس 
همواره تالش در راســتای حبس زدايــی و زندان زدايی بوده تا از اين 
طريق سنگينی آمار زندانيان را از دوش نظام برداريم و در همين راستا 
»اليحه حبس زدايی« به كميســيون قضايــی مجلس آمد كه ماموريت 

يافته ايم تا اين مطلوب را به سرانجام برسانيم.
سخنگوی كميســيون حقوقی و قضايی مجلس افزود: در بررسی اين 
اليحه مشاهده می شــود كه فقط ســه درصد از آمار زندانيان كاهش 
داشته كه برای پيشبرد بهتر طرح، آن را به دو بخش تفکيک كرديم كه 
برحسب آن مجازات های درجه هفت و هشت را كيفری درنظرگرفته ايم 
و پيگيری آن را برعهده تعزيرات گذاشته ايم تا حجم كارها در محاكم 
تا حدود زيادی كاهش يابد؛ اتفاقی كه به دنبال آن امروز خرسنديم كه 

تا 15 درصد جرايم و حبس ها كاهش داشته است.
وی افزود: برای درنظر گرفتن سطح مهريه به اين نتيجه رسيديم كسانی 
كه فرزند ندارند يک سوم درآمد خود را برای پرداخت مهريه بپردازند 
و كسانی كه متاهل و صاحب فرزند هستند تا يک چهارم درآمدشان را 
به اين امر اختصاص دهند كه البته اين موضوع در حال رسيدگی است.

وی درباره قانون مورد اســتناد برای دادگاه های خانواده گفت: مباحث 
مهمی در استناد قضات وجود دارد كه با عنايت به افزايش قيمت طال 
كه مســتقيم يا غيرمســتقيم در طرح دادخواست مهريه اثرگذار است، 
تالش داريم با بررســی موارد موجود با قانــون اجرای احکام مدنی 
)مصوب ســال1356( تدبيری را اتخاد كنيم تا بــا وجود قانون نحوه 
اجرای محکوميت های مالی مصوب سال 1394 عاجل ترن چاره را در 

قبال بدهکاران مهريه داشته باشيم.
ســيد اسدا... جواليی مديرعامل ستاد ديه نيز گفت: اگر افزايش نگران  
كننده زندانيان مهريه به ويژه در چند ماه اخير را در كنار ســاير تبعات 
تأسف بار افزايش بی رويه نرخ سکه و طال بگذاريم، متوجه می شويم كه 
اين وضعيت نابسامان نه تنها اقتصاد مملکت را به نابودی كشانده بلکه 

باعث از هم پاشيدن كانون خانواده ها نيز شده است.
وی افزود: باالرفتن قيمت ارز و ســکه از ابتدای تير امسال روند رو به 
رشــد زندانيان مهريه را به دنبال داشته كه با وجود كاهش نسبی آن در 
اين روزها اما اين معضل همچنان به قوت خود باقی است و پيش  بينی 
می شــود اگر چاره ای قانونی انديشيده نشود، حتی اگر قيمت سکه باز 

هم پايين بيايد، اين مشکل همچنان باقی خواهد بود.
جواليــی اضافه كرد: مهريه يک تعهد مالی اســت كه به محض امضا 
در دفاتر قابليت پيگيری و مطالبه پيدا می كند. در شرايطی كه بسياری 
از نهادهــای فرهنگی هنــوز با وجود برگزاری جلســه های مختلف 
و اطالع رســانی پيوســته اهميت اين موضوع را قبــول ندارند، برای 
صرفه جويی در درآمد ملی هم كه شده شايسته است تدبير قانونی برای 

خروج از اين گرفتاری اتخاذ شود.
پروانه مافی عضو هيأت رئيسه كميسيون شوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اسالمی با تاكيد بر ضرورت توجه همه جانبه به حقوق زنان در 
امر تعيين معيار متعارف مهريه گفت: برای اصالح اين قانون بايد ايده 
خالقانه ای ارايه شــود تا اين قانون تنها درصدد حل مشکالت مردها 
نباشد، چون بی اعتنايی به حقوق زن ها ممکن است مشکالت بزرگتری 

از اين شرايط فعلی را به بار آورد.
رئيس فراكســيون زنان مجلس افزود: برای پايين  آوردن آمار زندانيان 
مهريه و البته حل هميشــگی اين معضل نظرات حقوقدانان بسياری را 
دريافت كرده و اين رايزنی  ها را تا حصول يک نتيجه ادامه خواهيم داد.

وی افزود: برخی زنان كه شــاغل نيســتند، پــس از متاركه در واقع 
سرپرســت خانواده شده و برخی از اين افراد فرزندانی دارند كه تامين 
هزينه هــای آنها با وضعيت فعلی اقتصادی مقدور نيســت و اگر قرار 
باشد مهريه آن طور كه بايد به آنها پرداخت نشود، در آينده بدون شک 
زندگی اين دســته از بانوان با آســيب های جدی روحی، اجتماعی و 

معيشتی همراه خواهد بود.

شرق: گنجينه اي كه بعد از 6 سال به ايران برگشت
 رفته بوده زبان خارجي ياد بگيره

اصالحات: فاميل رئيس جمهور مدير بحران كشور
  فاميل بازی شده ديگه!

قدس: واكنش مجلس، به حركت جديد دولت چه خواهد بود
 همديگه رو دنبال مي كنند/ دنبال  هم مي دون

كيهان: آن از برجام، اين هم از FATF بهانه بعدي چيست؟!
 بهانه بعدي توريست!!

شروع: بورس به دوران طاليي بازمي گردد
 حاال كه طال گرون شده؟!!
همدلي: بي قانوني بالي كسب

 تو اين مملكت انگار پول درآوردن قانون نمي خواد؟
ابرار ورزشــي: كي روش: براي موفقيت بايد قطره ها را به طال تبديل 

كنيم
 اين روزا همه دنبال طال هستن

ايران ورزشي: كي روش ياد جواني كرد
 يعني مي خواد دوباره تجديد فراش كنه؟

استقالل: ارز دولت شامل قرارداد شفر مي شود؟
 بستگی داره از كدوم زاويه شفر رو ببينيم!! 
پيروزي: باقري: پرسپوليس خودش تيم ملي است

 بدون شرح!! 
خبر ورزشي: عاليشاه: من قبل از شجاع سرم را از ته تراشيدم

 پس زودتر مي ري سربازي!!
شوت: نسخه دوم كي روش براي موفقيت تيم ملي

  نسخه رو تو دفترچه بنويِس فوايد بيشتری داره!!
ايران: 34 ميليون نفر تحت تأثير كاهش

 احتماال با اين گرونی منظورش كاهش وزن بوده!!
جام جم: شهر بي هوش

 هوش مصنوعی كه ميگن اينجا به كار مياد ها!!
جمهوري اسالمي: ترامپ هم اعراب را مي دوشد هم تحقير مي كند

 اعراب از اين وضع راضی هستن انگار!!

فاطمه پاکزاد «

 ايده نامگذاری روز دختران در سال 
2003 قسمتی از كمپين»چون كه من يک 
دختر هستم« بوجود آمده. در كشور آلمان 
برای نخستين بار در سپتامبر سال 2008 
از طرف يک سازمان بين المللی حمايت 

از كودكان روز دختر مطرح شد.
 در حال حاضر اين سازمان در 50 كشور 
جهان بدون توجه به سياســت و مذهب 
اين كشــورها در حال فعاليت و حمايت 
از كودكان می باشــد. گزارش صندوق 
جمعيت سازمان ملل متحد نشان می دهد 
كه كودكان دختر در كشورهای در حال 
توسعه هنوز در شــرايط سختی زندگی 
می كنند. هر 10 دقيقه يک كودک دختر در 
جهان قربانی خشونت می شود، به همين 
دليل از سال 2012 تاكنون به ابتكار تركيه 
11 اكتبر به عنوان »روز جهانی كودكان 

دختر« گرامی داشته شده است.
 هدف از تعین روز جهانی دختران 
هدف از تعيــن روز جهانی دختران جلب 
توجه جهانيان به شــرايط ســخت زندگی 
بسياری از دختران در سراسر دنيا می باشد. 
ســازمان های مرتبط با مســائل دختران و 
زنان جوان در اين روز با ايجاد كمپين های 
مختلف ســعی می كننــد امکاناتی بوجود 
آورند كه صاحب نظران در اين زمينه برای 
بهبود و تغيير شــرايط زندگی و آموزش و 
اجتماعی دختران و زنــان جوان  ايده های 
جديــدی را ارائه دهنــد و ضمناً موقعيتی 
بوجود خواهد آمد كه خود دختران و زنان 
جوان خواسته ها و كمبودهای خودشان را 
مطرح كنند. موضوعاتی كه هم اكنون مورد 
توجه اســت عبارتند از: بهبود شرايط برای 
دختــران و زنان جــوان از طريق باالبردن 
ســطح آموزش، مبارزه با ازدواج اجباری، 
تساوی حقوق در تمان بخش های زندگی، 
اجرای منســجم يــا اســتوار قوانينی عليه 
تبعيض جنسيتی، عدم تحمل و پذيرش هر 
نوع خشونتی عليه دختران و زنان جوان به 

نام سنت و فرهنگ.
از ســال 2012 هر ســاله موضوع خاصی  
بــرای ايــن روز تعين می شــود كه همه 
انجمن ها و سازمان های مرتبط بايد در مورد 
اين موضوع خــاص ايده های خود را ارائه 
كننند. موضوع  ســال 2012   »پايان دادن 
به ازدواج كودكان«، موضوع ســال  2013 
»بهبود آمــوزش دختران«، موضوع ســال  

2014 »به دايره خشونت پايان بدهيم«.
از ســال 2011 هرساله برای جلب توجه 
بيشتر به خواســته های دختران در جهان 
در ايــن روز يعنی 11 اكتبر بســياری از 
ســاختمان ها تاريخی و مکان های ديدنی 
با رنــگ صورتی نورپردازی می شــوند، 
سازمان حمايت از كودكان آن را می نامد. 
از مکان هايــی كه تاكنــون در اين روز با  
رنگ صورتی نورپردازی شده اند می توان 
از آبشار نياگارا، چشم لندن، برج مخابرات 
برلين، كشــتی بادبانی در بندر هامبورگ 
آلمــان نام بــرد. رنگ صورتــی پررنگ 
يک نشــانه قوی از شــادی، جرات را به 
نمايش می گذارد، البته انتخاب اين رنگ  
با انتقاداتی زيادی همراه بوده اســت، زيرا 
منقدين معتقدند كه اين رنگ خود موجب 

پيش داوری هايی عليه دختران می باشد.  
 چالش ها و تبعیض ها

بر اساس گزارش صندوق جمعيت سازمان 
ملل متحد، علی رغم پيشــرفت قابل توجه 
جامعه جهانی در 15 ســال اخير در زمينه 
بهبود شرايط زندگی دختران در سنين بلوغ، 
اين كودكان هنوز هم در كشورهای در حال 
توسعه تحت شرايط سختی زندگی می كنند. 
داده هــای صنــدق كــودكان ملــل متحد 
)يونيســف( نشــان می دهد كه 62 ميليون 
نفر از 1/1 ميليــارد كودك دختر در جهان 
از تحصيل محروم هســتند. 16 ميليون نفر 
از كــودكان دختــر 6 تا 11 ســاله با خطر 
بی سوادی مواجه هســتند. از هر 7 كودك 
دختر 15 تا 19 ســاله در جهــان با اجبار 
ازدواج می كننــد. در كشــورهای در حال 
توســعه از هر 3 كودك دختر زير 18 سال 
مجبور به ازدواج می شوند. در اين كشورها 
از هر 9 كودك دختــر نيز يک نفر زير 15 

سال ازدواج می كند. 
يونيســف همچنان اعالم كرده كه در حال 
حاضر 700 ميليون زن در جهان قبل از 18 
ســالگی مجبور به ازدواج شده اند. به علت 
عدم آگاهی از شيوه های كنترل بارداری در 
ميان كودكان دختری كــه به اجبار ازدواج 
كرده اند، بيشترين تعداد حاملگی ناخواسته 
در اين كودكان اتفاق می افتد. آســيب های 
دوران بــارداری و وضع حمــل مهمترين 
عامل مرگ و مير در ميان مادران 15 تا 19 

ساله در جهان است.
 ایران و روز دختران

در ايران روز تولد حضرت معصومه )س( 

روز دختــران تعين شده اســت. البته چه 
روزی برای اين موضوع انتخاب بشود مهم 
نيست بلکه مهم اينست كه هدف از تعين 
اين روز چيســت و چه برنامه ای مسئوالن 
دارند. با توجه به مشــکالت عديده ای كه 
دختران ايرانــی دارند، بــرای مثال  تهيه 
امکانات آمــوزش برای دختــران مناطق 
محروم، سامان دادن دختران فراری،  سامان 
دادن كودكان خيابانی خصوصاً دختران  كه 
البته اين ليســت بســيار باال بلند است كه 
الزم اســت مسئوالن فرصتی برای بررسی 
و يافتن راه حل برای مشــکالت  اساسی 

دختران اختصاص دهند.
  هفــت شــهر عشــق را عطار 
گشت      در همين ارتباط با توجه به اينکه 
11 اكتبــر برابر با 19 مهــر ماه روز جهانی 
دختر نامگذاری شده اســت بــا چند تن از 
دختران شهر همدان در خصوص مسائل و 
مشکالتشان به بحث و گفتگو نشستيم كه 

ماحصل آن در زير می آيد: 
رويا 15 سال از اللجين: من دختر هستم و 
دوســت دارم محدوديت هايی را كه جامعه 
ايجاد كــرده و حتی خانواده هــا كه هنوز 
مانند ســنت قديمی با دختر رفتار می كنند 
را نداشته باشم، دوســت دارم آزاد باشم و 
آزادانه تصميم بگيرم و بدون هيچ خطری با 

امنيت كامل در جامعه زندگی كنم.
مهســا 20 ســاله از همــدان: خانواده هــا 
تبعيض هايــی را كــه بين دختر و پســر 
می گذارنــد مثل اينکه همــه اولويت ها با 
پسرها است بعد دختران، هميشه به عنوان 

جنس دوم تلقی شده و به جامعه نيز القا شده 
كه بايد دختران با اين محدوديت ها مواجه 
شوند، من عالوه بر اينکه دختر هستم يک 
انسانم و حق دارم كه از آزادی هايم استفاده 
كنم بدون اينکه برچســب دختر و محدود 

بودن به من بزنند.
ارشــد  دانشــجوی  نرگــس 27 ســال 
جامعه شناســی: من به عنوان يک دختر از 
جامعه خود انتقاد دارم چرا نبايد حق من با 
يک پسر برابر باشد، چرا هر وقت هركاری 
انجــام می دهيم مثل خنديــدن، دويدن و 
...می گوينــد "تو دختری زشــته اين چه 
كارِی"، پس اگر من انســانم و بايد در اين 
جامعه زندگی كنم بايد حق آزادی داشــته 
باشم. من به عنوان يک دختر بايد در تمام 
مسائل كشورم شركت كنم بايد، نخستين 
حق من حق برابری ارزش ها باشد، دومين 

جايگاه هم به عنوان دختر حفظ شود.
مرضيه 35سال شاغل: من به عنوان يک دختر 
حق دارم در محل كارم امنيت داشته باشــم، 
حق برابر با ديگر كارمنــدان مرد در حقوق 
داشته باشــم، من حق دارم از نگاه های بد و 
توهين آميزی كــه برخی مردها چون كه يک 
دختر هســتم در امان باشم، تا كی بايد از اين 
بترســم كه مــورد آزار و اذيت چه در محل 
كار يا در اجتماع قرار نمی گيرم، دوست دارم 
مانند ديگر انسان ها با حقوق برابر زندگی كنم، 
شــادی كنم، هر رنگی كه دوست دارم بدون 

اينکه تمسخر شوم بپوشم.
محدثه 19 ســال دانشــجوی پرستاری از 
همدان: من بــه عنوان يــک دختر معتقد 
هستم درجامعه ما نميشــود به سراغ تنوع 
رنگــی در لباس ها و پوشــش رفت، چون 
باعث نگاه های سرزنش آميز و حتی گاهی 
حرف های توهين آميــز از طرف برخی از 

شهروندان می شوم.
در هر حال اين خانواده ها هســتند كه بايد 
ضمن ايجاد برابری بين پسرها و دخترهای 
خود و اشــاعه ايــت تفکــر در جامعه به 
فرزندان خود، آموزش ها و هشدارهای الزم 
برای حفاظت از خــود ارائه دهند و منتظر 
آموزش های رســمی، مدرسه ای، رسانه ای 
و... نباشــند و بداننــد كه حتــی در قرآن 
كريم هم به برابری حقوق زن و مرد اشاره 
شده اســت. دختران منبع انرژی، قدرت و 
خالقيت هستند كه بايد آنرا در جامعه به كار 

ببرند تا به راه خالف كشيده نشود. 

روزی که صاحبش دختران شدند

پیاده راه هايي که مثل پیاده راه نیست
مهدي ناصرنژاد «

 همه مي دانيم پياده راه هاي همدان به چه قيمتي براي اين شهر عقبه دار 
و مردم آن تمام شــده اســت، اما فعاًل كه موضــوع كم وكيف قيمت ها 
كتمان مانده و مردمان شــهر دارند عادت مي كنند در اوقات فراغت خود 
قدمک هايي در پياده راه هاي خود بزنند و به قولي پُز آن را بدهند، اما اين 
روزها عارضه هاي جديدي دارد ســد راه مي شود و شوق قدم زني هاي 

رمانتيک را در آدم مي ُكشد.
شــبانگاهان بخصوص پياده راه بوعلي كمي شــلوغ مي شود و خيلي از 
خانواده ها هســتند كه وقتي قصد گشت وگذار و تماشا و بعضاً خريد در 
پياده راه بوعلي دارند، كودكان و حتي اگر شده سالمندان خود را هم همراه 
مي آورند تا بلکه انبساط خاطري پيدا شود. يکي از اين روزها از روي فال 
و تماشــا نوبت به من هم رسيده بود كه قدم، قدم زنان پياده راه بوعلي را 
پايين و باال كنم. يادمان باشد كه براي مردم همدان خيابان بوعلي )ببخشيد 
پياده راه بوعلي( يک جورايي نوســتالژيک اســت و آنقدر كه مردم شهر 
عادت داشــته و دارند كه مســير راه خويش از بازار به خانه را به سمت 
بوعلي كج كنند، به پياده راه اكباتان عادت ندارند. شايد هم اغلب خانم هاي 
همداني سهم خود از پياده راه اكباتان را به مردان واگذار كرده اند و ندرتاً به 
اين پياده راه راه پيدا مي كنند. آره، آن روزي كه همراه مادر بچه ها از پياده راه 
بوعلي مي گذشــتيم و اتول هاي برقي هم در حــال ورجه  وورجه كردن 
بودند، خانمم از من سؤال كرد: »چرا راديوي اين مسافربرها دائماً روشن 
است؟« و من تنها پاسخي كه به نظرم رسيد، اين بود كه پخش آهنگ از 
اين مســافربرها حکم بوق ممتد دارد و تا پياده هايي كه در سکوت خود 
و پياده راه در حال عبورومرور هســتند، متوجه باشند و غفلتاً زير ماشين 
برقــي نمانند!!! به نظر مي آيد هر آقا معلم يا دكتري هم بود در آن لحظه 
همان پاســخ را مي داد!!! در همين پرسش و پاسخ هاي عالمانه با خانمم 
بودم كه ناگهان ضربه شديدي مانند باتوم به پهلوي راستم اصابت كرد و 
فقط فرصت كردم ببينم كه يک موتورسيکلت سوار مثل برق و باد از كنارم 
گذشــت و هرچه داد و بيداد كردم و چند نفري هم از عابران سروصدا 
كردند، ثمري نبخشيد و يارو رفت كه رفت. خدا را شکر چون دنده بنده 
در تمام ماجراها و حوادث روزگار نرم اســت، و طعنه دندت )دنده ات( 
نرم زياد شنيده ام، اتفاق خاصي برايم نيفتاد و بدون هيچ تمارضي كه قابل 
كارت زرد يا قرمز توسط داور غايب چنين رقابت شديد بين پياده و سوار 

در پياه راه بوعلي باشد، به راهم ادامه دادم!
ســکوت كرده بودم و چيزي نمي گفتم و خانمم فکر مي كرد من از حال 
رفته ام، اما نمي دانســت دارم فکر مي كنم. معني اين همه موتورســوار و 
دوچرخه سوار و تک و توك ماشين سوارها در اين پياده راه چيست؟، البته 
همانطور كه اشاره رفت حساب پياده راه اكباتان از تمام پياده راه ها جداست 
و آنجا وانت بارها هم مجاز به تردد قايمکي هستند!! اما خدا وكيلي پياده راه 
بوعلي و شامگاهان و آن همه رفت وآمد، وجود موتوري ها و موتورچي ها 
اصاًل جاي هيچ انديشــه خداپسندانه اي ندارد و با توجه به شيب ماليم 
پياده راه بوعلي و چشم انداز يکنواخت آن از دو سمت آرامگاه و ميدان بر 
پايين و باال، بي نظمي و هرج ومرج پياده  و سواره خيلي توي چشم مي زند 
و دوران خودمختاري ميدان سابق و جوالن پياده و سواره در حريم هاي 

زير پا مانده را به خاطر مي آورد! 
با كمي دقت به شکل و شمايل و تردد موتورسوارها در پياده راه بوعلي، 
خيلي راحت مي شود استنباط كرد كه اغلب آنان حتي از كسبه و مغازه داراِن 
آن خيابان نيستند و به ترفندهاي مختلف وارد حريم پياده راه مي شوند و 

قطعاً به اعتبار و تعريفي كه از پياده راه مي شده است، لطمه مي زند.
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رئيس اتحادیه قصابان همدان خبر داد
عرضه گوشت منجمد با قیمت ۲۹500 تومان 

از هفته آينده
 رئيس اتحاديه قصابان شهرســتان همدان با بيان اينکه گوشت منجمد برزيلی از هفته 
آينده با قيمت 29 هزار و 500 تومان عرضه می شود، گفت: راهکاری برای جلوگيری از 

جوالن دالالن در بازار دام پيدا نکرديم.
اكبر سپهر ي وفا با بيان اينکه در بازار كمبودی از لحاظ تأمين گوشت وجود ندارد، گفت: 
امروز تنها با باال بودن قيمت ها مواجه هستيم كه به داليل مختلف از جمله قطع واردات 

گوشت قرمز منجمد بازمی گردد.
وی با بيان اينکه گوشت خوب مخلوط گوسفند كيلويی 53 هزار تومان عرضه می شود، 
افزود: ران و سردســت گوسفند هر كيلوگرم با قيمت 70 هزار تومان، گاو و گوساله 60 

هزار تومان و نرمه 68 هزار تومان به فروش می رسد.
رئيس اتحاديه قصابان شهرســتان همدان گفت: قيمت گوشت قرمز منجمد به حدود 53 
هزار تومان و مطابق گوشت گرم رسيده است كه توسط شركت های مختلف وارد می شود 

و مورد تأييد اتحاديه نيست.
وی ادامه داد: البته از هفته آينده گوشت منجمد برزيلی كه با قيمت 27 هزار و 500 تومان 
خريداری می شود  به قيمت 29 هزار و 500 تومان عرضه می شود تا بازار به تعادل برسد.

سپهري وفا با اشاره به اينکه دام زنده به اندازه كافی عرضه می شود، به فارس گفت: وقتی 
قيمت دام افزايش يابد به پايه گذشته آن بازنمی گردد و ارزان تر نخواهد شد.

وی بــا تأكيد بر اينکــه دالالن نقش مهمی در افزايش قيمت دام زنده دارند، ادامه 
داد: دالالن در همــه بخش های بازار رســوخ كردند و بارها به بررســی راهکار 
برون رفــت از اين ورطــه پرداختيم امــا تاكنون راهی برای رهايــی بازار از دام 

نکرديم. پيدا  دالالن 
رئيس اتحاديه قصابان شهرســتان همدان تأكيد كرد: انتظار مــی رود با آغاز فصل پاييز 
دام های بيشتری كه فضای مناسب برای نگهداری آنها وجود ندارد و چراگاهی نيز ندارند، 

به بازار عرضه شود و بر كاهش قيمت ها تأثير بگذارد.

معضلی به نام تداخل وظايف و اختیارات
 علی اصغر زبردست «

  اگر مشــکالت كشور را فهرســت بندی كنيم بدون شک يکی 
از ســرفصل های مهــم آن تداخــل ميــان اختيــارات و وظايف و 
صالحيت هاســت كه خود مانع عمده شکل گيری و اجرای صحيح و 

عقالنی امور در كشور است.
اين معضل چنان ســايه ای بر »نظام تدبير« كشــور افکنده كه كمتر از 
آنچه انتظار می رود مورد نقد صاحب نظران و كارشناسان قرار می گيرد 
و به تبــع آن افکار عمومــی نيز آن را واقعيتــی گريزناپذير يا طبيعی 
می پندارد. به همين دليل الزامی به تغيير آن احساس نمی كند. حال آنکه 
ريشه بسياری از مشکالت كشور در همين تداخل ها قرار دارد كه عماًل 

به شکاف قدرت و مسئوليت نيز امکان حيات می دهد.
مثال های فراوانی ازاين دست وجود دارد كه به خوبی، عمق مشکالت 
و نتايج مخربی را كه تداخل اختيارات و وظايف و صالحيت ها در امر 
حکمرانی و اجرای امور ايجاد می كند، آشــکار می سازد؛ از سخنان و 
دخالت های غيرمسئوالنه برخی صاحبان تريبون در سياست خارجی تا 

مداخله در امور اقتصادی، سياسی و اجتماعی.
مثــال بارز و جديــد آن مباحث مربوط به FATF باشــد كه به رغم 
ضرورت هــا و الزامات داخلی و بين المللــی و تأكيد مراجع دولتی و 
بخــش خصوصی در تصويب و اجرای آن برای اجتناب از تشــديد 
معضالت پولی و بانکــی، عده ای بر طبل مخالفت می كوبيدند، بدون 
آنکه نتايج حاصل از مخالفت خود را بر عهده بگيرند. همين مســئله 
شکوه ها و گاليه هايی در دولت برانگيخته كه عقالنی و منصفانه است.

بااين حال معضل تداخل وظايف و صالحيت ها متأسفانه در دولت هم 
نهادينه شــده و در هفته ها و ماه های اخير هم شدت يافته و ظاهراً عزم 

و اراده ای هم برای رفع و اصالح آن وجود ندارد.
يــک مورد قابل تامــل در اين مورد، تحــركات و اقدامات اقتصادی 
وزير كشــور به رغم انبوه مســائل مرتبط با ايــن وزارتخانه اعم از 
آســيب های اجتماعی و سياسی و امنيتی است. از قبول رياست »ستاد 
اطالع رســانی و تبليغات اقتصادی كشور« گرفته تا جلسات متعدد با 
فعاالن اقتصادی)صنايع غذايی، خودروسازان و قطعه سازان و...( همه 
حاكی از آن است كه وزير كشورعالقمندی و دغدغه های خود را در 

بخش های ديگر دنبال می كند.
به موجب قانون ، وزارت كشور از حيث وظايف جامعيت دارد يعنی 
دايره اختيارات و صالحيت های آن طيفی از مسائل سياسی، اجتماعی، 
امنيتی و انتظامی و اقتصادی را شــامل می شــود. به همين دليل وزير 
كشور رياست شورای امنيت كشور را نيز در اختيار دارد كه اختيارات 
آن بر تامين امنيت داخلی متمركز است. اين اختيارات و مسئوليت ها 
تزاحم و تداخلی با اختياراتی كه قانونا بر عهده ســاير دســتگاه ها و 
وزارتخانه های اقتصادی اســت ندارد بلکه از چشم انداز تامين امنيت 

داخلی نقشی هماهنگ كننده بر عهده وزارت كشور است. 
بــه همين خاطــر از مصوبه شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی كه 
رياســت ستاد اطالع رسانی اقتصادی را بر دوش وزير كشور گذاشته 
كه بگذريم، ســاير اقدامات وزير كشــور اين ذهنيــت را القا می كند 
كه يا عملکرد وزرا و مســئوالن اقتصادی رضايت بخش نيســت و يا 
محدوديت ها و مالحظاتی برای بركناری يا جابجايی آنها وجود دارد 
چــرا كه در غير اينصورت انتظار بود كه مثال خودروســازان و قطعه 
سازان به جای جلسه با وزير كشور كه نه اشرافی بر موضوع و حيطه 
كار دارد و هم با لحاظ اين موضوع كه در چنين نشســت هايی حقی 
برای مدعوين ايجاد می شــود كه يقينا در دايره اختيارات وزير كشور 
نيست، مسايل و مشــکالت خود را با وزير صنعت و ديگر مسئوالن 
مربوطه مطرح كنند و هماهنگی های احتمالی به جلسات هيأت دولت 

موكول شود.
 بايد توجه داشــت كه تداوم چنين مواردی هم شــائبه های انتخاباتی 
ايجاد می كند و هم تداعی گر نوعی شلختگی و بی نظمی و سردرگمی 
در امور اجرايی اســت كه راهی به حل و فصل مشکالت و برداشتن 

موانع نمی برد.
* رئیس اتاق بازرگاني همدان

پ

آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ای

شهـــرداری فيـــروزان

بدينوسیله به اطالع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و پیمانکاران واجد شرايط می رساند شهرداری فیروزان قصد دارد عملیات خريد وحمل 
وپخش و اجرای آسفالت بیندر 019 به میزان 2000تن و آسفالت توپکا 019 به میزان 2000 تن با دستگاه فنیشر از محل منابع استانی را به اشخاص 

حقیقی و حقوقی و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.
شرايط مناقصه:

1- برآورد اولیه تا شش میلیارد ريال )ششصد میلیون تومان( و از محل منابع استانی شهرداری خواهد بود.
2- مدت قرارداد 2 ماه می باشد.

3- متقاضیان می بايست برای شرکت در مناقصه مبلغ سیصد میلیون ريال معادل سی میلیون تومان بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب 
شماره 0106944053004نزد بانک ملی شعبه فیروزان يا ضمانت نامه بانکی معتبر جهت سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمايند. ومبلغ چهارصد 

هزار ريال بابت خريد اسناد مناقصه به حساب شماره 0104567187008نزد بانک ملی شعبه فیروزان واريز نمايند.
4- متقاضیان از تاريخ آگهی نوبت دوم 1397/7/19حداکثر به مدت يک هفته پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ1397/7/26 فرصت دارند 
جهت دريافت اوراق مناقصه پیشنهاد قیمت به واحد اداری مالی شهرداری فیروزان مراجعه و پس از تکمیل اسناد مناقصه را به دبیر خانه 
شهرداری فیروزان واقع در انتهای بلوار بسیج تحويل دهند. کلیه شرايط ومفاد مناقصه در برگه های پیشنهاد قیمت و شرايط خصوصی پیوست 

درج گرديده است.
5- به پیشنهاداتی که بعد از تاريخ 1397/7/26واصل شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد

6- تاريخ برگزاری کمیسیون معامالت عمده شهرداری جهت گشايش پاکت در مورخ1397/7/30می باشد.
7- امتیاز کارخانه آسفالت بايستی مورد تائید شورای فنی استان و سازمان مديريت و برنامه ريزی استان همدان در سال 1397 باشد.

8- به پیشنهاد فاقد سپرده، گواهی تائید صالحیت فاقد مدرک ثبت شرکت مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ايشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم وسوم نیز به همین روال رفتار خواهد شد.
10- سپرده افرادی که در مناقصه برنده نشده اند بغیر از نفر اول تا سوم بعد از 10 روز از تاريخ صورتجلسه کمیسیون معامالت  مسترد خواهد شد.

11- کلیه هزينه های چا پ تکثیر و درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
12- شهرداری فیروزان در رد يا قبول يک يا تمام پیشنهادات مختار است.

13- کلیه اطالعات و برگه ارائه پیشنهادات در اسنا مناقصه که تحويل متقاضی خواهد شد درج گرديده است.
14- کلیه متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد اداری مالی شهرداری فیروزان واقع در انتهای بلوار بسیج و يا با شماره 

08133722511 تماس حاصل نمايند.
تاريخ چاپ آگهی نوبت اول :1397/7/12
 تاريخ چاپ آگهی نوبت دوم:1397/7/19

مهلت ارائه پیشنهادات : پايان وقت اداری 

نوبت دوم

جدول مقايسه نرخ بيکاري ساالنه استان همدان و کشور 
نرخ بیکاري ساالنه استان سال

همدان )درصد(
میانگین نرخ بیکاري کشور 

)درصد(
881811/9

8913/913/5

9012/412/3

919/612/2

927/710/4

937/710/6

948/511

959/512/4

968/712/1

978/211/3 تا کنون 

پرونده ای برای اشتغال دراستان
■ آمارها نرخ بیکاري تک رقمي و حل شدن مشکل واحدهاي تعطیل و نیمه تعطیل را نشان نمی دهند

غزل اسالمي «

 1-محمدناصرنيکبخت با شعار »توسعه همدان همت 
همگاني مي طلبد« سکان استان را به دست گرفت.

در جلســات اقتصادي، جذب ســرمايه گذار و اشتغال 
حرف اول و آخرش بــود و تا روزي كه بداند به خاطر 
اجراي قانون بازنشستگي بايد از اين ميز خداحافظي كند 

مي گفت: »اشتغال خط قرمز من است«.
همين خط قرمز باعث مي شد تا بيشتر جلسات اقتصادي 
با توپ و تشــرهاي اســتاندار به مديرانــي كه كوتاهي 
كرده انــد يا فرصت دفاع از خود را نيافته اند، بگذرد. يک 
روز بانک ها در تيررســش بودند و جلسه ديگر مديران 
دســتگاه هاي اجرايي و اقتصادي. جلسه بعد هم با اظهار 
رضايــت اســتاندار از بانک ها يا دســتگاه هاي اجرايي 

مي گذشت.
بعضي ها مي گويند »استاندار را در جلسات نبينيد كه در 
خيلــي مواقع از بعضي مديران تعريف و تمجيد مي كند، 
در اغلب مواقع در جلســات كوچکتــر و خصوصي با 
هما ن هــا با چنان تندي و قاطعيــت برخورد مي كند كه 
باورتان نمي شود.« هر چه كه بود در ظاهِر برخوردهايش 

با مديران اقتصادي، هواي برخي ها را بيشتر داشت.
نيکبخت از همان ســال هاي اول در استانداري دريافت 
كه مديران اســتان مانع تراشــي مي كننــد و اجازه كار و 
ســرمايه گذاري را به بخش خصوصي نمي دهند. او در 
جلسات متعدد برخوردهاي متفاوتي با آنها داشت و در 
اغلب مواقع آنها را به همراهي تشــويق مي كرد. چندين 
بار در جلســات گفت: »در جلسه استانداران تنها كسي 
بودم كه گفتم بانک هاي همدان بســيار همراه هستند، اما 
بقيه اســتانداران از بانک ها ناراضي بودند«. همين رويه 
تعريف و تمجيد را براي مديران هم در پيش گرفت. اين 
روش را آنقدر اجرا كرد كه گاهي وقتي در جلسات ستاد 
تسهيل توليدكننده اي مي آمد و براي رفع مشکل واحدش 
درخواستي مي كرد كه اگر هم از عهده مديران و بانک ها 
برنمي آمد يا قانون اجازه انجام آن را نمي داد آنها بخاطر 
رودربايستي مي پذيرفتند كه كار را انجام بدهند. حاال كار 
انجام مي شــد يا خير را بايد از توليدكنندگان پرسيد كه 
اغلب آنها هم انجام اقدام مثبت را در بسياري مواقع نفي 

 كرده اند.
آنچه كه در جلسات اقتصادي در حداقل 4 سال گذشته 
آشکار بود يک روز تشرهاي استاندار و اعالم جمله »از 
بانک ها راضي نيســتم« بود و جلسه بعدي »از همراهي 
بانک ها بســيار راضي هســتم« تيتر صحبت هايش بود. 
گاهي مي گفت »همه مديران استان همراه شده اند« بعضي 
وقت ها هم مي گفت: »برخي مديران استان چشم تنگ اند« 
آخرين بار در شوراي اشــتغال و سرمايه گذاري خرداد 
ســالجاري بود كه اظهار نارضايتــي اش را عنوان كرد و 
گفت: »از عملکرد بانک ها راضی نيســتم چرا كه آنها با 
ايجاد مانع تراشــی، جلوی اشــتغال و پيشرفت استان را 
گرفته انــد، همه اعتبارات بايد تا پايان خردادماه توســط 
بانک ها جذب شــود و مردم نبايد از كاغذبازی های شما 

خسته شده و به ستوه بيايند«. 
او در ادامــه صحبت هايش گفت: »متاســفانه برخی از 
مديران بانک ها فقط در كارها گره می اندازند و حتی برای 

وثيقه های 40 ميلياردی هم بهانه می آورند«.
 تناقض گويي هاي نيکبخت در اين رابطه گاهي مورد نقد 
رســانه ها و حتي ايجاد تنش  بين آنهــا و او بود، اما اين 
روشــي بود كه از طريق آن حرفش را مي زد و در جلسه 

بعدي از دلشان درمي آورد. 
او در هــر صــورت همراهــي مديــران اســتان در ايجــاد 
اشــتغال و همــکاري بــا بخــش خصوصــي در توســعه 
يــا راه انــدازي واحــد اقتصــادي را طــوري نشــان 
ــد  ــوند و ندانن ــد ش ــار تردي ــانه ها دچ ــه رس ــي داد ك م
كــه باالخــره برخــي رفتارهــاي مانع تــراش كــه از قبــل 

وجــود داشــته اصــالح شــدند يــا خيــر.

2- همه اينها يک طرف و پيدا كردن نقطه كور ديگِر توسعه همدان يک طرف. 
كمي بعد از اينکه به قول نيکبخت »مديران استان همراه شدند«، او دريافت بعد از اينکه كار از دست مديران خارج مي شود و به دست كارشناسان 
مي افتاد بســياري از پرونده ها و فعاالن اقتصادي با موانعي مواجه مي شــوند. در جلسات هر چه پيغام و پسغام براي برخي كارشناسان فرستاد 
تغييري در تســهيل امور اتفاق نيفتاد، تا اينکه نشست هم انديشی مديران و كارشناسان را اواخر آبان 94 برگزار و همه كارشناسان دستگاه هاي 
اجرايي را دعوت كرد و با آنها مســتقيم ســخن گفت. در همان جلسه خطاب به يکي از كارشناسان گفت: »در نه گفتن فسيل شده ايم، اجازه 

نمی دهم كارشناس بانک يا اداره ای بدون جهت و سبب فقط به خاطر چشم تنگي از سرمايه گذاری سالم جلوگيری كند«.
قبل و بعد از آن هم در چند جلسه شوراي اشتغال و ستاد تسهيل از چند كارشناس بانکي دعوت كرد و انتقادها و اولتيماتوم هايش را داد.

اما آنطور كه بعضي مواقع خودش مي گفت و از لحنش پيدا بود: اين اولتيماتوم ها زياد كارساز نبود. 
 با اينکه استاندار به كارشناسان اخطار داد كه اگر بي دليل مانع تراشي كنند آنها را از كارشان بركنار يا از استان منتقلشان مي كند اما كسي نشنيد و 

يا رسانه اي نشد كه كارشناسي كه در كارش قصور كرده از سمتش بر كنار و يا از اين استان به استان ديگر منتقل شده باشد.
 اين بود تمام اولتيماتوم هاي نيکبخت به كارشناسان دستگاه هاي اجرايي براي برداشتن موانع و تسهيل امور واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال.

4- آنطور كه اســتاندار به آمار اشتغال سازمان تأمين اجتماعي استان و نرخ بيکاري مركز 
آمار استناد مي كرد قاعدتاً امروز همدان بايد بهشت اشتغال باشد و يا بيکار نداشته باشد و 

اگر هم دارد بايد تعداد آنها خيلي كم باشد.
طبق اعالم، استان همدان در اغلب سال ها رتبه سوم و يا حتي رتبه دوم را در نرخ اشتغال 
حفظ كرده اســت. حتي امسال كه ميانگين نرخ بيکاري 11/3 درصد است طبق اعالم در 
شــهريور امسال، استان با 8/2 درصد در نرخ بيکاري فصل بهار، رتبه سوم كشور را دارد. 
در تمام سال هايي كه نرخ بيکاري در كشور هيچگاه تک رقمي نشد همدان همچنان روبه 
كاهش بيکاري خود با كســب درصدهاي تک رقمي جزو بهترين استان ها در اشتغال بوده 
اســت. به طوري كه نيکبخت در نشســت با اصحاب رسانه در ارديبهشت سال 95 گفت: 
نرخ بيکاری كشور 11 درصد است اما استان همدان با رتبه تک رقمي در سال 94 جز پنج 
اســتان نخست كشور در زمينه اشــتغالزايی بوده اما از 7/7 درصد سال 93 به 8/5 درصد 

رسيده است.
طبق اعالم مركز آمار كشور، سال 88 نرخ بيکاري در استان 18 درصد بود كه تا سال 90 به 
12/3 درصد رسيد، در اين 3 سال هميشه نرخي باالتر از ميانگين كشور را داشتيم. در سال 
91 اعالم كردند كه نرخ بيکاري به 9/6 درصد رســيده و كشور هنوز 12/2 درصد است. 
دليلي هم كه براي چنين رشدي در اين دو سال اعالم كردند ايجاد هزاران اشتغال در بخش 

مسکن مهر بود كه باعث شد طي 3 سال نرخ بيکاري نصف شود.
از ســال 92 كه ساخت وســاز مسکن با ركود مواجه شــد و بخش عمده اي از اشتغال از 
بين رفت اما در همين ســال با رشد در اشتغال آمار بيکاري به 7/7 درصد كاهش يافت و 
همين عدد را در ســال بعد هم حفظ كرد. اين درحالي بود كه كشــور همچنان با بيش از 

10 درصد 2 رقمي بود.

6- از راســتي آزمايي هايي كه در ســال هاي 95 و 97 براي اشتغال انجام شد هيچگاه گزارش روشني منتشر نشد. 
منابع آگاه در دســتگاه هاي اجرايي آمار منتشــر شده درباره اشــتغال و فعاليت تعداد واحدهاي توليدي را قبول 
نداشته اند و آن را زير سوال مي بردند. اما حميدرضا متين، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در 
نشســت خبري شهريور سالجاري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه به عنوان يکي از تأييدكنندگان آمار اشتغال كه 
پاي آن را امضا هم كرده ايد، آيا آمار منتشر شده ايجاد شغل را قبول داريد؟ گفت كه »مبناي آمار ما بر اساس تعداد 

بيمه شدگان است و ما آمار منتشر شده را قبول داريم«. 
اما يکي از نمايندگان اســتان از ابتداي سالجاري چندين بار از غيرواقعي بودن نرخ بيکاري سخن به ميان آورد و 

گفت كه آمار بيکاري استان در حال حاضر 18 درصد است.
در گفت وگوها با فعاالن اقتصادي و مردم چه كســي اســت كه بگويد هر روز اشــتغال زيادتر شــده و 
توليدكنندگان يا كاســب ها از كارشــان راضي هستند و روند گرفتن تســهيالت، ادامه كار در توليدي و 

است؟ شده  تسهيل  كارگاه ها 
بسياري از آنها مي گويند كه در چند سال اخير برخالف آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار و استاندار، بيکاري 

افزايش يافته و بر عکس آمار استان توليدي ها هر روز بيشتر تعطيل شده اند كه رسانه اي نمي شود.

7-آمارهاي منتشــر شده موفقيت نيكبخت 
در رداي استانداري همدان را نشان مي هد 
اما گزارش هاي غيررسمي و ميداني گوياي 
شكست وي در حوزه اشتغال و فعال كردن 

واحدهاي توليدي است.

5- آمار ديگر در ســال هاي 93 تاكنون ايجاد تعداد زيادي شــغل در اين ســال ها است. 
به طوريکه اســتاندار در آبان ماه ســال 95 در همايش نقش رونق اقتصادی در پيشگيری و 
كاهش آسيب های اجتماعی در همدان اعالم كرد: »ماهانه بين 800 تا يک هزار شغل جديد 
در استان همدان ايجاد شده است«. اين آمار هرساله به همين شکل اعالم مي شد. تا اينکه 
نوبت به آماردهي براي ايجاد شــغل در سال 96 رسيد. قبل از آن اعالم شده بود كه سهم 
استان در ايجاد اشتغال براي سال 96 تا تيرماه 97، 19 هزارو700 شغل است. اما استاندار 
در پايان فروردين ســال 97 اعالم كرد كه »از رقم تعيين شده برای ايجاد شغل در همدان 
جلوتر هســتيم به طوريکه تاكنون20 هزار و 716 شغل ايجاد شده و تا موعد مقرر به 30 
هزار اشــتغال می رسيم و با احتساب جايگزيني بازنشستگان رقم اشتغالزايی ما از مرز 35 
هزار نفر هم خواهد گذشت«. در جلسه شوراي اشتغال خردادماه هم خبر ايجاد 22 هزار و 
700 شغل در همدان را داد.  آنطور كه در جلسه شوراي اشتغال تيرماه و شهريور سالجاري 

اعالم شد در اين مدت 33 هزار و 667 شغل در استان ايجاد شد. 
اين كاهش نرخ بيکاري و ايجاد اشــتغال در 5 سال گذشته كه همواره با رشد قابل توجه 
مواجه بوده بايد تاكنون همدان را به اســتاني بي دغدغه در اشــتغال تبديل كرده باشد، اما 
بســياري از مسئوالن مي گويند هم بيکاري انباشته شده زياد است و هم نيروي كار جديد 

به متقاضيان شغل اضافه مي شود.

3- فعال كردن توليدي هاي تعطيل و نيمه تعطيل يکي از چند 
وعده مهم اقتصادي نيکبختي بود كه برخي ها او را اســتاندارِ 

اقتصادي مي نامند.
نيکبخت در آبان 92 در جلســه معارفه گفته بود كه »همدان 
هــزار و 500 پروانــه صنعتي دارد كه 500 مــورد به خاطر 
نداشتن مواد اوليه و ســرمايه در گردش تعطيل هستند.« وي 
در نشست با فعاالن اقتصادي در بهمن ماه سال 94 هم گفت: 
در ســال 92 كه بنده به عنوان اســتاندار به همدان آمدم تنها 
18واحد توليدی استان باالی 50 درصد كار می كرد و مابقی 
واحدهای توليدی ها زيــر 40 درصد كار می كردند و حدود 
500 تا 600 واحد تعطيل بودند و 25 هزار نفر بيکار شــده 

بودند.
در نشست خبري ارديبهشت سال 95 اعالم كرد كه »تاكنون 
300 واحد تعطيل و راكد را با اســتفاده از تبصره 16 قانون 
بودجــه 92 ،93 و 94 احيا كرده ايــم«. در ادامه حرف هايش 
گفت: »بيش از 170 واحد در اســتان همــدان نيمه فعال و 
تعطيل اســت كه برای احيا آنها برنامه ريزی شــده است، اما 
برخی از واحدها توسط بانک تملک شده و برای فعال كردن 

آنها زمان و اقدامات بسياری نياز است«. 
او در خــرداد 95 در ديدار با اعضای شــورای حل اختالف 
مالياتی، تأمين اجتماعی و اداره كار گفت: مشــکالت پيش 
روی واحدهای تعطيل و نيمه تعطيل توليدی اين اســتان تا 
پايــان ماه مبارك رمضان رفع مي شــود. وي بيان كرد: برای  
اجرای اقتصاد مقاومتی هيچ چاره ای جز تسهيل و روان سازی 

در امور توليد وجود ندارد.
نيکبخت در روزهاي پاياني سال 95 در حاشيه آخرين جلسه 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به خبرنگار همدان در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينکه در ابتداي سال قول داديد كه تا پايان 
ســال هيچ توليدي غير فعال باقي نماند، گفت كه »تا امروز 
تکليف حدود 800 توليدي را روشن كرده ايم و هيچ توليدي 

غير فعال يا تعطيل وجود ندارد.« 
حدوداً ابتداي ســال 97 بود كه حميدرضا رهبر رئيس سابق 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان همدان اعالم كرد: »500 
واحد توليدي در استان تعطيل اند« كه در همين روزنامه تيتر 
هم شــد. اين خبر البته جنجالي به پا كرد كه به طور رسمي 
به دســت رسانه ها نرســيد اما پس از آن استاندار و مديران 
مرتبط هيچگونه اظهار نظري مبني بر اينکه تمام واحدها فعال 

هستند، نکردند.

قیمت مسکن کم 
نمی شود
 عضو هيأت مديره اتحاديه مشاورين امالك 
همدان از افزايش 37 درصدی قيمت مکن در 
6 ماهه امسال خبرداد و گفت: در ماه های اخير 
شاهد كاهش معامالت مسکن در استان بوده ايم 
اما قيمت مسکن كاهشی نداشته است.

شهرام رحيم بخش با اشاره به اينکه قيمت مسکن 
در همدان در شــهريور نســبت به مرداد رشد 9 
درصدی داشته است، بيان كرد: در 6 ماهه ابتدای 

امسال حجم معامالت مسکن در كشور  رشد 32 
درصدی داشــته  و در شــهريور نسبت به مرداد 
شــاهد كاهش 24.8 درصــدی حجم معامالت 
بوده ايم.وی با بيان اينکه از خرداد تا كنون شاهد 
رشــد قيمت مســکن در همدان بوده ايم، افزود: 
متوسط رشد قيمت در كشور نشان دهنده كاهش 

بوده ايم اما در همدان شاهد افزايش هستيم.
وی با تأكيد براينکه از اواسط سال گذشته شاهد 
تحوالتی در بازار مالی و ارزی كشــور بوديم كه 
اين موضوع  بر بازار مسکن تأثير گذار بوده است، 
به ايسنا گفت: سياســتهای بانکی و كاهش سود 
بانکی دست به دست تحوالت نرخ ارز وطال  داده 

و می بينيم تعداد معامالت ماه به ماه كاهش می يابد 
ولی قيمتها كاهش نداشته است.

رحيم بخش با اشاره به اينکه بازار مسکن به سمت 
ركود مــی رود، اظهاركرد: به مصــرف كنندگان 
واقعی مســکن توصيه می كنــم منتظر تحوالت 
بازار نباشــند و هرچه زودتر خانه بخرند چرا كه 
مشخص نيســت چه زمانی قيمت ها كاهش پيدا 
می كند.عضو هيــأت مديره اتحاديه مشــاورين 
امالك همــدان با بيان اينکه بازار مســکن قابل 
پيش بينی نيست، افزود: نوسانات بسيار زياد است 
و تحوالت اخير بازار باعث شــد تحوالتی را در 
بازار مسکن تجربه كنيم به طوريکه در اين مدت 

شاهد شکايات زيادی از سوی فروشندگان مسکن 
بابت فسق قراردادهای خود بوديم.

وی بــا تأكيد براينکه خريداران تا پايان امســال 
منتظر فروكش كردن قيمت مسکن در بازار واقعی 
نباشند،  يادآور شد: جو بازار مسکن هيجانی است 
و البتــه بخش اعظمی از افزايش قيمت در حوزه 
مســکن واقعی بوده و فقط 10 درصد آن حباب 

است.
رحيم بخش با اشــاره به اينکــه حباب در قيمت 
زمين وجــود دارد، درباره تأثير CFT بر كاهش 
نرخ مســکن، بيان كرد: تصويب CFT بر بازار 

مسکن تأثيرگذار است اما نه به اين سرعت.
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آگهي مزايده مورد وثیقه 
به موجب پرونده اجرائي کالســه 9700066 موضوع سند رهني شماره 21597 دفتر اسناد رسمي شماره 20 نهاوند، 
جهت وصول مبلغ 616616000 ريال )ششــصد شانزده میلیون و ششصد و شــانزده هزار ريال( موضوع الزم االجرا 
و خســارت تأخیر الي يوم الوصول علیه خاطره ذوالفقاري مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه صادره به 
متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بســتانکار مورد وثیقه برابر نظريه به شماره وارده 1199/ن/97 مورخه 
1397/4/27 کارشناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي که ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مي باشد: ششدانگ 
يک قطعه آپارتمان به پالک شماره 70)هفتاد( فرعي از 3410)3410 ( اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبتی نهاوند استان 
همدان به مساحت 80/54 )هشتاد متر مربع  و پنجاه و چهار دسیمتر مربع ( که برابر نامه شماره 2428/ن/97 مورخه 
1397/3/22 اداره ثبت نهاوند به نام خاطره ذوالفقاري ثبت و ســند مالکیت صادر گرديده بنا به اظهار کارشــناس 
رسمي دادگستري: واقع در شهر نهاوند، میدان نیروي انتظامي، خیابان بسیج انتهاي کوي حاجیان سمت چپ مجتمع 
نیک انجام )مجتمع قیاســي( و به قیمت 765/130/000 )هفتصد و شصت و پنج میلیون و صد و سي هزارريال( ريال 
ارزيابي گرديده و محدود است به حدود شماالً در سه قسمت اول نیم ديوار  جلوي بالکن به طول 3/52 متر به فضاي 
معبر مجاور دوم ديواريســت پیشرفتگي به طول پنجاه و يک ســانتیمتر به فضاي معبر مجاور سوم ديوار و پنجره 
قسمت پیشرفتگي ساختمان به طول 3/29 متر به فضاي معبر مجاور شرقاً ديواري است مشترک به طول 12/30 متر 
به آپارتمان قطعه نه جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن غربي است اول ديواري است مشترک به طول 1/41 متر 
به آپارتمان قطعه شش دوم ديواري است به طول 1/53 متر به راه پله مشاعی سوم درب و ديواری است بطول 5/83 
متر به راه پله مشاعی غربا :در چهار قسمت اول ديواری است بطول پانزده سانتیمتر به راه پله مشاعي دوم ديواره و 
پنجره اي اســت به طول 9/81 متر به فضاي حیاط مشاعي سوم نیم ديوار جلوي بالکن به طول هشتاد و نه سانتیمتر 
به فضاي حیاط مشاعي چهارم نیم ديوار جلوي بالکن به طول بیست و يک سانتیمتر به فضاي معبر مجاور پالک فوق 
از ساعت 9 الي 12 روز  چهارشنبه مورخ 1397/8/23 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد مزايده 
از مبلغ ارزيابي شــروع و به باالترين قیمت پیشنهادي نقدا فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي های  
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي آنها باشد و نیز 
بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد 
به عهده برنده مزايده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطیل رسمي گردد 

مزايده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.م الف) 134(
تاريخ انتشار:  97/7/19

محمدعلي جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

به موجب پرونده اجرائي کالسه 9500043 موضوع ســند رهني شماره 7273 دفتر اسناد 
رسمي شماره دو شهر نهاوند، بابنک صادرات نهاوند جهت وصول مبلغ 310795184 ريال )سیصد 
و ده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و صد و هشتاد و چهار ريال( موضوع الزم االجرا و خسارت 
تأخیر الي يوم الوصول علیه اهلل يار ظفري و منیر سیاهپوش مبادرت به صدور اجرائیه نموده است 
اجرائیه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانکار مورد وثیقه برابر نظريه به 
شماره 9872/ن/96 مورخه 1396/8/3 کارشناس رسمي دادگستري مورد وثیقه ارزيابي و ارزش 
و مشــخصات آن به شرح ذيل مي باشد: ششدانگ يک باب عمارت پالک 183 فرعي از شماره 5 
اصلي واقع در بخش دو حوزه ثبتي نهاوند استان همدان به مساحت )199/80( صد و نود و نه متر 
مربع و هشتاد دســیمتر مربع حدود و مشخصات: شماالً به طول 10 متر ديوار به ديوار باقیمانده 
پالک 66 فرعي از 5 اصلي شــرقا به طول 19/90 متر ديوار به ديــوار باقیمانده مذکور جنوباً به 
طول 10 متر درب و ديواري اســت به کوچه غربا به طول 20/10 متر ديواري است به باقیمانده 62 
فرعي از 5 اصلي که برابر نامه شماره 2400/ن/95 مورخه 1395/4/6 اداره ثبت نهاوند به نام اهلل 
يار ظفري ثبت و ســند مالکیت صادر گرديده بنا به اظهار کارشناس رسمي دادگستري واقع در 
شهر نهاوند روســتاي جهان آباد 183 فرعي از 61 فرعي از پالک 5اصلي و به قیمت  494100000 
)چهارصد و نود و چهار میلیون يکصد هزار ريال( ارزيابي گرديده ششدانگ عمارت پالک مذکور 
از ساعت 9 الي 12 روز يکشنبه مورخ 1397/8/20 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش 
مي رسد مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قیمت پیشنهادي نقدا فروخته مي شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و با حق اشتراک و 
مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي آنها باشــد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري 
و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعي آن معلوم شــده يا نشــده باشد به عهده برنده 
مزايده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به 
برنده مزايده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد ضمنا چنانچه روز 
مزايده تعطیل رسمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد.)م الف 132(
تاريخ انتشار: روز پنج شنبه 1397/7/19

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند 

دادنامه 
پرونده کالســه 9709988163800086 حوزه شماره 128 )عمومي( شوراي حل اختالف 
مجتمع امام حسن مجتبي )ع( شهر همدان تصمیم نهايي شماره 9709978163800729

خواهان: آقاي ابراهیم يزدان پناه مهــر فرزند محمد با وکالت خانم عاطفه ضرابي فرزند 
سعید به نشاني همدان، سیزده خانه، برج آريان طبقه دوازدهم واحد هفتم 

خوانده: آقاي بهنام موشکاف به نشاني همدان، مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک

گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقديم داشته که پس 
از ارجاع به اين شــعبه و ثبت و اجراي تشــريفات قانوني قاضي شورا پس از مشورت با 
اعضاء شعبه و اعالم ختم رســیدگي به شرح آتي با استعانت از خداوند منان مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست خواهان آقاي ابراهیم يزدان يزدان پناه مهر با وکالت خانم عاطفه 
ضرابي به طرفیت خوانده آقاي بهنام موشــکاف به خواســته صدور حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت وجه يک فقره چک به شماره 850/051749 
به تاريخ 96/7/30 عهده بانک مســکن نظر به تقديم دادخواست از ناحیه خواهان و ارائه 
رونوشت مصدق از چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با عنايت به اينکه 
وجود الشــه چک در يد خواهان دلیل  بر اشتغال ذمه خوانده بوده و نامبرده  نیز دلیل و 
مدرکي در جهت برائت ذمه خود به اين مرجع ارائه نکرده اســت لذا خواسته خواهان را 
ثابت تشخیص داده به استناد مواد ،198،515   ، 519  از قانون آيین دادرسی در امور مدنی 
و نیز  مواد 249، 309، 310 و 313 از قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ-/ 852/000 ريال بابت هزينه دادرسي و نیز به 
پرداخت خسارت تأخیر تأديه از تاريخ 96/7/30 تا زمان اجراي حکم که در واحد اجراي 
احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غیابي بوده 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين حوزه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجديد نظر خواهي در محاکم حقوقي شهر همدان مي باشد.)م الف 2849(
قاضي شعبه 128 شورای حل اختالف همدان- اسداله لطفي مصلح

آگهي دعوت از مجاورين 
چون خانم پوري عباســي 22 شعیر مفروز از بناي مشاعي از 96 شعیر 6 دانگ محوطه عمارت 1455 که بناي 
مفروز بیست و دو شعیر عبارتست از يک باب اطاق بخش يک نهاوند را مالک مي باشد و برابر درخواست شماره 
2205/ن/97 مورخ 1397/5/2 تقاضاي صدور سند تک برگي پالک فوق را از اين اداره نموده و برابر نامه شماره 
3174/ن/97 مورخ 1397/6/25 متقاضي مدعي مي باشــند که مجاورين را نمي شناسد و دسترسي به مالکین 
ندارد، لذا به اســتناد کد 914 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن 
اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آيین نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا به کلیه مالکین مجاورين پالک 
فوق الذکر ابالغ مي گردد که در تاريخ دوشنبه 1397/8/21 ساعت 11:00 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند 
پشت مدرسه حاج حشمت حضور يابند. بديهي اســت عدم حضور مجاورين و مالکین مشاعي مانع از انجام 
عملیات نقشه برداري نمي گردد، چنانچه نیاز به آگهي مجدد باشد در همین روزنامه درج مي گردد. )م الف 133(

محمدعلي جلیلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند 

آگهي حصر وراثت
خانم زهرا محمد قلیئي آرتیماني دارای شماره شناسنامه  7455به شرح دادخواست کالسه 97/645ح111  از 
اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمن محمد قلیئي آرتیماني  
به شماره شناســنامه  1130 در تاريخ 1397/7/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به:1- بتول زين العابديني فرزند جهان بخش به شماره شناسنامه 22 متولد 
1316 همســر متوفي 2- طاهره محمد قلیئي آرتیماني فرزند رحمن به شماره شناسنامه 2093 متولد1338 
فرزند متوفي 3-مريم محمد قلیئي آرتیماني فرزند رحمن به شماره شناسنامه 2177 متولد1340 فرزند متوفي 
4-محسن دخت محمد قلیئي آرتیماني فرزند رحمن به شــماره شناسنامه 2289 متولد 1344 فرزند متوفي 
5-زهرا محمد قلیئي آرتیماني فرزند رحمن به شماره شناسنامه 2455 متولد1346 فرزند متوفي اينک با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

)م الف 254(
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسرکان 

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

»هوپس«، طرحی نابغه ساز
 اسفندماه 94 بود كه فدراسيون تنيس روی ميز كشور طرح بين المللی 
هوپس كه يکی راهبردهای مهم استعداديابی فدراسيون جهانی است را 

به اجرا گذاشت.
اين طرح با برنامه ريزی مناسب فدراسيون خيلی سريع در سطح استان 
ها اجرايی شــد و همدان يکی از مناطقی بود كه اين طرح دســتاورد 

موفقيت آميز و چشمگيری پيدا كرد.
هوپس در واقع يک طرح بين المللی اســت كه در تمامی كشــورهای 
جهان برگزار می شود و روش بسيار خوبی برای استعداد يابی به شمار 

می رود.
هدف اصلی از اجرای اين طرح نيز استعداديابی و آموزش به سنين پايه 
است و در كشــورهای مختلف توانسته دستاوردهای موثری را در باال 

بردن سطح فنی و كيفی ورزشکاران نخبه داشته باشد.
اجرای طرح هوپس در همدان همزمان با ســاير استان های كشور آغاز 
شد و در اين سال ها تاثير بسزايی در استعداديابی و استعدادسازی تنيس 

روی ميز داشته است.
بدون ترديد شيما صفايی نفر اول تور تنيس روی ميز ايرانيان محصول 

طرح هوپس در همدان است.
اين نابغه تنيس روی ميز ايران با تنها 15 سال سن توانست هفته گذشته 
مقابل بزرگان تنيس روی ميز كشــور به برتری برســد تا شگفتی ساز 

مسابقات لقب بگيرد.
وی بــا تالش و برنامه ريزی مناســب هيأت تنيــس روی ميز همدان 
در قالب طرح هوپس خيلی ســريع در اين رشته ورزشی رشد كرد و 

توانست به عنوان يک استعداد نخبه شناخته شود.
با اجرای اين طرح ديگر ورزشــکاران همدانــی نيز حايز موفقيت در 
عرصه ملی شدند؛ ستايش ايلوخانی در رقابت های كشوری مقام سوم 
و مبينا اصالنی عنوان پنجم را كسب كرد و در قسمت پسران نيز پارسا 

معصومی دوم شد. 
 هوپس، دروازه جهانی شدن

نايب رئيس هيأت تنيس روی ميز اســتان همدان در اين باره می گويد: 
طرح هوپس به معنی آينده نگری برای بازيکنان نونهال است كه از بين 
آنها يک يا 2 ورزشکار نخبه دختر و پسر در كشور انتخاب و سپس برای 
آموزش های حرفه ای به كمپ آسيای ميانه و در صورت تاييد فنی به 
لحاظ پيشرفت به رويداد هوپس فدراسيون جهانی اعزام می شوند.زهره 
ابوطالبيان افزود: طرح هوپس به اين دليل كه اعزام به خارج از كشــور 
دارد و در آنجا با مربيان ســاير كشورها و فدراسيون جهانی تمرين می 
كنند، بين مربيان و خانواده ها در سطح كشور بسيار حائز اهميت هست.

وی بيان كرد: بازيکنانی كه در طرح هوپس كشــور موفق می شوند، به 
هوپس آسيايی و در صورت تاييد به هوپس جهانی اعزام می شوند كه 
در برگشــت تفاوت بسيار زيادی با ســاير ورزشکاران هم سن و سال 
خود در تنيس روی ميز پيدا می كنند و تاثير آن به طور كامل مشخص 

می شود.
 هوپس، تضمیین موفقیت ورزشكار

اين مربی و كارشناس رشته تنيس روی ميز كشور در ادامه افزود: طرح 
هوپس به معنای آينده نگری برای رشد و پرورش بازيکنان مستعد است.
وی بيان كرد: در واقع اين طرح باعث شــده تا ســرمايه گذاری برای 
اسطوره های تنيس روی ميز صورت بگيرد تا شاهد پرورش نخبه هايی 

نظير نوشاد عالميان و ندا شهسواری در اين رشته باشيم.
ابوطالبيان خاطرنشان كرد: حاال اين طرح گسترده تر شده و پديده های 
جديد نظير شيما صفايی را به خانواده تنيس روی ميز كشور معرفی كرده 
اســت. وی يادآور شد: اين طرح تاثير خيلی زيادی در بين ورزشکاران 
تنيس روی ميز همدان داشته است و باعث رقابت بيشتر بين بازيکنان و 
افزايش تمرين و اردوها شده و از لحاظ فنی و تکنيکی نيز كمک شايانی 

به ورزشکاران شده است.
  از طرح هوپس تا المپیک 2020

نايب رئيس هيأت تنيس روی ميز استان همدان با اشاره به موفقيت اخير 
شيما صفايی در تور ايرانيان گفت: قهرمانی وی اتفاقی نبود و برای كسب 
اين موفقيت مهم ســال ها تالش كرد تا توانست با عبور از سد بزرگان 

تنيس روی ميز كشور قهرمان شود.
وی افزود: شيما صفايی نابغه تنيس روی ميز همدان هم اكنون از بخت 

بااليی برای حضور در المپيک 2020 توكيو ژاپن برخوردار است.
ابوطالبيان اظهار داشت: عملکرد اين ورزشکار نوجوان در ميادين ملی و 
بين المللی طی يکسال گذشته نشان داد كه می توان او را برای المپيک 
2020 آماده كرد. وی بيان كرد: شــيما صفايی محصول و ميوه رســيده 
هيأت تنيس روی ميز همدان اســت و برای كســب موفقيت های بين 

المللی نياز به محيط بزرگتر با امکانات بيشتر و مدرن تر دارد.

بهرام شفیع درگذشت
 »بهرام شفيع« مجری با سابقه 
برنامــه ورزش و مردم و رئيس 
فدراســيون هاكی بعدازظهر روز 
سه شنبه و در سن 62 سالگی در 
بيمارستان بهمن تهران درگذشت.
به گــزارش  ايرنا، بهرام شــفيع 
مجری برنامــه ورزش و مردم و 
رئيس فدراســيون هاكی به دليل 
ايست قلبی در بيمارستان بهمن 
تهران دار فانــی را وداع گفت و 

به ديار باقی شتافت.
برنامه هفتگی ورزش و مردم كه از دهه شــصت به اين طرف از شبکه 
يک پخش می شود، سالها با مجری گری و تهيه كنندگی اين چهره آشنا 

بر روی آنتن می رفت.
برجسته سازی رويداد همدان 2018 هدفگذاری دستگاه ورزش است

برجســته سازی رويداد همدان 2018 هدفگذاری ورزش اين استان در 
ميادين مختلف ملی و بين المللی است.

مديركل ورزش و جوانان همدان در جمع هيأت های ورزشــی استان 
همدان اظهار داشت: اين رويداد حاصل تالش و پيگيری مسئوالن ارشد 
استان است و دستگاه ورزش نيز در راستای تبليغات گسترده آن اقدام به 

ميزبانی های مختلف ملی كرده است.
رســول منعم اضافه كرد: از تمامی فدراســيون ها نيز خواسته شده تا 
ميزبانــی های مهم خود را در عرصه های مختلف ملی و بين المللی به 
همدان واگذار كنند تا ورزش نيز ســهم بسزايی در برجسته سازی اين 

رويداد تاريخی و گردشگری داشته باشد.
منعم با تاكيد بر اينکه معرفی توانمندی ورزش همدان در رويداد همدان 
2018 اولويت دستگاه ورزش استان در سال جاری است، گفت: تاكنون 
چندين مســابقه مهم ملی و بين المللی را ميزبانــی كرده ايم و در اين 
مسابقات ويژگی های مهم گردشگری شهر همدان را به خوبی نمايان 

شده است.
مديركل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان كرد: مردادماه امسال ميزبانی 
شايسته از رقابت های جام ملت های شطرنج آسيا داشتيم كه نظير آن را 

در ساير رشته های ورزشی نيز می توان برگزار كرد.

هشت مدال رنگارنگ شطرنج بازان نابینا و 
کم بینا

 دور هفتم مســابقات شــطرنج نابينايان و كم بينايان در بازی های 
پاراآسيايی 2018 جاكارتا در كالس های مختلف برگزار شد و نمايندگان 

كشورمان موفق به كسب سه نشان طال، سه نقره و دو برنز شدند.
به گــزارش  ايرنا، در رقابت های گروه b2 و b3 بانوان، تمامی مدال 
های ممکن تيمی و انفرادی از آن ايران شــد. عاطفه نقوی با 5.5 امتياز 

عنوان قهرمانی و مدال طال را به دست آورد. 
فريبا زنده بودی با 5 امتياز به مدال نقره رسيد و فاطمه برقول نشان برنز 
را از آن خود كرد. درخشش خيره كننده شطرنج بازان بانوی كشورمان 
ســبب شد تا مدال طالی تيمی رقابت های شطرنج استاندارد نيز برای 

ايران به ارمغان آيد. 
در مسابقات گروه b2 و b3 آقايان نيز مدال طالی انفرادی و نقره تيمی 
نصيب ايران شد. اميد كريمی شطرنج باز 17 ساله اصفهانی توانست با 
چهار برد و سه تساوی و 5.5 امتياز از مجموع هفت دور، نشان ارزشمند 
طال را به دست آورد. همچنين تيم شطرنج b2 و b3 آقايان شامل اميد 
كريمی، مجيد باقری و عليرضا قورچی بيگی، توانستند صاحب گردن 

آويز نقره شوند. 
در مســابقات b1 بانوان، ليال زارع زاده به مدال برنز رسيد و در بخش 
تيمی شطرنج بازان بانوی نابينای ايران مليحه صفايی، ليال زارع زاده و 

زهرا محمدی راد، به مدال نقره تيمی دست يافتند. 
مســابقات بخش سريع نيز امروز )چهارشنبه( در هفت دور برگزار می 
شود و مانند رقابت های اســتاندارد، مدال های تيمی و انفرادی در آن 

توزيع می شود.
ســومين دوره بازی های پاراآســيايی 2018 در روزهای 14 تا 21 مهر 
با حضور 2 هزار 880 ورزشــکار از 41 كشور در 18 رشته ورزشی به 

ميزبانی جاكارتا برگزار می شود. 
در اين بازی ها 685 مدال توزيع می شــود كه از اين تعداد 300 نشان 
بــرای زنان، 343 مدال برای مردان و 41 گردن آويز در ميکس و تيمی 

است. 

بانوی فوتبالیست همدان مسافر انتخابی المپیک توکیو شد
 دبير هيأت فوتبال همدان گفت: زهرا خواجوی از فوتباليست های نخبه اين استان برای حضور پرقدرت در دور مقدماتی بازی های المپيک 

2020 توكيو به اردوی تيم ملی دعوت شد.
مهدی بوجاريان در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: اردوی آماده ســازی تيم ملی فوتبال بانوان از 20 مهر ماه جاری در ورزشگاه الياف برگزار 
می شــود و زهرا خواجوی در اين اردو حضور می يابد.وی اضافه كرد: اين ورزشــکار ســنگربان اصلی تيم ملی فوتبال بانوان كشورمان و از 
استعدادهای فوتبال استان همدان به شمار می رود و سابقه حضور در ميادين مختلف ملی و بين المللی را دارد.بوجاريان با بيان اينکه اين اردوی 
آماده ســازی تا 27 ماه جاری ادامه می يابد، خاطرنشــان كرد: دور اول مقدماتی رقابت های المپيک فوتبال بانوان 2020 توكيو از هفدهم تا 22 
آبان ماه امسال در چهار گروه برگزار می شود و تيم ملی فوتبال بانوان كشورمان در گروه »بی« با تيم های هنگ كنگ، امارات و لبنان همگروه 
است.وی يادآور شد: همدان يکی از استان های مستعد در فوتبال بانوان است و هم اينک چندين بازيکن همدانی در رده های سنی مختلف تيم 

های ملی فوتبال و فوتسال حضور دارند.

AFC داور همدانی را برای قضاوت بازی های آسیا برگزيد
 كنفدراسيون فوتبال آسيا )AFC ( از داور زن همدانی بری قضاوت در مسابقات زير 19 ساله های اين قاره دعوت كرد.

دبير هيأت فوتبال همدان گفت: بهاره سيفی نهاوندی از داوران پرافتخار همدان از سوی كنفدراسيون فوتبال آسيا برای قضاوت 
در اين رقابت  ها انتخاب شده است.

مهدی بوجاريان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: رقابت های مقدماتی فوتبال قهرمانی زير 19 سال دختران آسيا در گروه 
»ای« از 29 مهر ماه تا 6 آبان ماه امسال به ميزبانی ويتنام برگزار می شود. 

بوجاريان خاطرنشان كرد: اين داور همدانی در فهرست داوران بين المللی فوتبال كشور در سال 2019 ميالدی برگزيده شده 
اســت.وی يادآور شد: سيفی نهاوندی ســابقه قضاوت در رقابت های مختلف بين المللی از جمله بازی های آسيايی 2018 

جاكارتا اندونزی را در كارنامه خود دارد.
بهاره سيفی نهاوندی پرافتخارترين بانوی داوری غرب كشور به شمار می رود.

 كشــتی كه روزگاری به عنوان ورزش 
اول اســتان همدان به شــمار می رفت، در 
ســال های اخير به دليل اختالف ها و سوء 
مديريت دچار افت شد تا اينکه امروزه برزخ 

حاشيه دامن گير آن شده است.
كشــتی همــدان در دهــه 70 و اوايل دهه 
80 همواره جزو سه اســتان برتر كشور به 
شمار می رفت و حتی يک دوره نيز عنوان 
قهرمانی كشور را در ميان بزرگان اين رشته 

ورزشی به خود اختصاص داد.
نســل طاليی كشــتی همــدان را نفراتی 
همچون مســعود مصطفی جــوكار، جالل 
عسگری، حميد ســيفی، عليرضا درويشی، 
محمد رضايی، جليل جگرگوشه، مصطفی 
نيا، محمدحســين سلطانی، عباس  يونسی 
بيگلربيگی، جالل لطيفی و به دنبال آن ميثم 
مصطفی جوكار، صادق گــودرزی، جمال 
ميرزايی، حميد و مســعود كمروند و مهران 
ميرزايی تشــکيل دادند و طولی نکشيد كه 
افتخارآفرينان كشــتی اســتان به خاطره ها 

پيوستند.
به گزارش ايرنا افت كشــتی همدان در دهه 
90 نمايان شــد تا جايی كــه همدان ديگر 
نتوانست در جمع مدعيان برتر كشتی كشور 

قرار گيرد.
تمركز مسئوالن وقت كشتی به تيمداری در 
ليگ برتر و به بار آمدن بدهی های سرسام 
آور و اكتفا به مقام ســومی مسابقات سبب 
شد تا كشتی همدان از ناحيه پشتوانه سازی 

مغفول بماند.
در واقــع از دهه 90 تاكنون كشــتی همدان 
نتوانست در ســطح تيم ملی و ميادين بين 
المللی درخششی داشــته باشد و دلخوش 
همچــون صادق  نفراتــی  افتخارآفرينــی 
گــودرزی، ميثم مصطفی جــوكار و جمال 

ميرزايی بود.
با گذشــت زمان اين نفرات نيز از گردونه 
ميادين كشــتی كنار رفتند تــا ورزش اول 
اســتان به يکباره شــاهد افت چشمگير در 

سطح كشور شود.
 آرزوی دست نیافتنی

پيشکســوتان ميادين كشــتی استان همدان 
اعتقاد دارند ، در هشت سال گذشته حركت 
مهمی در پشتوانه سازی مناسب برای كشتی 

در اين خطه انجام نشده است.
در واقع كشتی اســتان همدان در اين سال 
ها در كســب مدال های ملی موفق نبوده و 
شرايط فعلی نشانگر آن است كه استان های 
مازندران، تهران، كرمانشــاه و حتی البرز و 
خراسان رضوی عملکردی به مراتب بهتر را 

در اين رشته قهرمانی داشته اند.
اين وضعيت باعث شده تا رسيدن در جمع 
برترين های كشتی كشور در شرايط فعلی به 
آرزوی دســت نيافتنی تبديل شود و كشتی 
همدان در عمل از گردونه سازندگی خارج 

شود.
امروزه ديگر شاهد نسل طاليی كشتی استان 

نيستيم و حجم وسيع فعاليت های كشتی به 
حاشــيه سازی ها، حاشيه نگاری و تخريب 

اختصاص يافته است.
 تغییری که منجر به شوک نشد

با پايان يافتن دوره هشــت ســاله رياست 
جالل صابريون از رياســت هيأت كشــتی 
همدان ، موج رقابت بين نامزدهای رياست 
جديد هيــأت راه افتــاد و همه بــه دنبال 

يارگيری و اخذ رای بودند.
در اين بين علی رحيمی فر عضو شــورای 
اسالمی شــهر همدان به كمک تنی چند از 
پيشکسوتان كشتی به صندلی رياست رسيد 
اما از همان بدو فعاليتش درگير حاشيه های 

مختلف شد.
بدهی هــای برجای مانــده از ليگ برتر از 
يکسو، خالی بودن حساب هيأت كشتی از 
ســوی ديگر و بکارگيری همان نفرات قبل 
در بدنه هيأت جديد ســبب شــد تا آنطور 
كه انتظار می رفت، در مســير موفقيت قرار 

نگيرد.
با وجــود تالش برای احيــای ورزش اول 
استان همدان، كشتی در برزخ حاشيه ها قرار 
گرفت و طولی نکشــيد كه برخی همراهان 

رئيس جديد نيز عليه وی موضع گرفتند.
 استعفا راهكار رهایی از حاشیه ها

علی رحيمی فر رئيس هيأت كشتی همدان 
شــهريورماه گذشته به طور كتبی استعفا داد 
و فدراســيون پس از بررسی جوانب، با اين 

تصميم وی موافقت كرد.
وی كه يازدهم بهمن ماه ســال 95 به عنوان 
رئيس هيأت كشتی همدان انتخاب شده بود، 

اواخر شهريورماه امسال استعفا كرد.
رحيمی فــر در ماه های گذشــته در نوك 
پيکان انتقادها قرار گرفت و برخی رســانه 
ها نيز بارها به اشــکاالت و ضعف های او 

پرداختند.
رئيس هيأت كشــتی همدان كــه اوضاع و 
احوال كشتی اســتان را مملو از حواشی و 

تخريب ديد، چاره ای جز استعفا پيدا نکرد.
جالــب تر اينکه 2 تــن از همراهان وی در 
زمان انتخابات ، در مقام عليه وی برآمده و 

پيگير جانشين برای او بودند.
حضور نداشــتن مســتمر در هيأت كشتی، 
ضعف مديريتی در انتخــاب نفرات اصلح 
و كاربلــد در كميتــه هــای زيرمجموعه، 
مشکالت مالی و چندين مورد انتقادی بارها 
به رحيمی فر نســبت داده شــد هر چند او 

هرگز نپذيرفت.
 بازار داغ اتهام

در ايــن بين برخی اعضای هيأت كشــتی 
پس از استعفای رحيمی فر به انتشار برخی 
مطالب كه رياست هيأت قبلی را زير سوال 

برد، پرداختند.
در فضای مجازی اخباری منتشــر شد مبنی 
بر تخلف هــای صورت گرفته از ســوی 
رئيس قبلی هيأت كشــتی همدان، اما سوال 
اينجاست كه رئيس فعلی هيأت چرا پيگيری 

قانونی را لحاظ نکرد.
آنچه كه مشهود است، هيأت كشتی همدان 
با بدهی های مالی روبه رو بوده كه بيشتر آن 
ميراث برجای مانده از حضور بی برنامه در 

ليگ برتر كشتی است.
به واقــع اگر حمايتی مبنی بــر حضور در 
ليگ برتر كشتی از جانب مسئوالن صورت 
نگرفتــه، چه اجباری بر حضور و انباشــته 
شــدن بدهی هــای مالی بــوده و اگر هم 
حمايت الزم صورت گرفته، بودجه دريافتی 

در كجا هزينه شده است؟
 پاک کردن صورت مساله

با استعفای رحيمی فر ، حميدرضا درويشی 
سرپرست هيأت كشتی استان همدان شد.

درويشی از كارمندان دستگاه ورزش استان 
همدان و از پيشکســوتان كشتی محسوب 
می شود اما براســاس قوانين نمی تواند در 

انتخابات حضور يابد.
نکته مهم اينجاست كه چرا دستگاه ورزش 

همدان ابتدا به بررسی دقيق مشکالت كشتی 
اســتان نمی پردازد و مديــركل ورزش و 
جوانان اين استان كه خود از خانواده گوش 
شکسته ها محسوب می شود، تدبير الزم را 
اتخاذ نکرده تا شــاهد افول در سطح كشور 

نباشيم.
آيا با قبول استعفا و سپردن سکان كشتی به 
فردی ديگر كه از جانب دســتگاه ورزش ، 
تامين منابع مالی شــرط اول محسوب می 
شود، به پيشــرفت اين رشته ورزشی منجر 

می شود؟
آيا وقت آن نرســيده كه كشــتی همدان به 
افتخارآفرينان اين رشــته ورزشــی سپرده 
شــود تا با وقت بيشــتر به رشد و اعتالی 
آن بپردازند. كشــتی همدان امروزه نيازمند 
افرادی اســت كه برای اين رشــته ورزشی 
زمان كافی اختصاص دهند، دلسوز وضعيت 
كشتی گيران باشند و فضای همدلی و اتحاد 

را بر خانواده آن حاكم كنند.
 کشــتی نیازمند اتحاد و همدلی 

است
مديركل ورزش و جوانان همدان تاكيد دارد: 
ورزش كشتی استان نيازمند اتحاد و همدلی 

است.
رســول منعم افزود: كشــتی همدان بايد با 
تعامل و همکاری همه جانبه پيشکسوتان و 
صاحب نظران اين رشــته ورزشی در مسير 

موفقيت قرار گيرد.
وی بيان كــرد: درصدد هســتيم انتخابات 
جديد هيأت كشتی همدان پاييز امسال انجام 
شــود تا فرد منتخب فرصت بيشتری برای 
ايجاد ساختار مناســب در اين هيأت و در 

راستای توسعه كشتی استان قدم بردارد.
وی بــا قدردانی از تالش های علی رحيمی 
فر در مدت حضورش به عنوان رئيس هيأت 
كشتی همدان گفت: به هر حال وی اصرار به 
استعفا داشت و در نهايت نيز مورد موافقت 

فدراسيون كشتی قرار گرفت.

کشتی همدان در برزخ حاشيه

لقب جدید و جالب
 بـرای بیــرانــوند
 اكانت ليگ قهرمانان آسيا از عليرضا بيرانوند تمجيد كرد.

به  گزارش  ايسنا، اكانت رسمی توييتر ليگ قهرمانان آسيا 
با پخش تصاويری از عملکرد عليرضا بيرانوند در ديدار 

پرسپوليس برابر الســد از او با عنوان "دست های امن" 
ياد كرد.

اين  در حالی اســت كه طی يکی، دو روز گذشته اخبار 
غير رسمی مبنی بر نامزد شــدن دروازه بان پرسپوليس 
و تيم   ملی برای كســب عنوان "مرد سال فوتبال آسيا" 

منتشر شده است.
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نخستین موشک توريستی چند هفته ديگر 
به فضا می رود 

  موسس شركت »ويرجين گاالكتيک« اعالم كرده تا چند هفته ديگر 
برای نخســتين بار موشکی به فضا می فرستد و مدت كوتاهی پس از 

آن سفرهای تجاری به مدار زمين را انجام خواهد داد.
به گزارش مهر، ريچارد برانســوی مديــر »ويرجين گاالكتيک« اعالم 
كرده اين شــركت چند هفته ديگر يکی از موشک های خود را برای 
نخستين بار به فضا می فرستد. به گفته او شركت توريسم فضايی پس 

از مدتی كوتاه از اين پرتاب، مسافران را به مدار زمين می برد.
برانسون كه موسس ويرجين گاالكتيک نيز است با الون ماسک)موسس 
اســپيس ايکس( و جف بزوس)موســس آمازون( رقابت می كند تا 

نخستين  سفر توريستی فضايی را انجام دهد.

افشانه ای که به سرعت برق و باد 
لباسهايتان را تمیز می کند 

 يکی از مشکل های شــايع در خانه انباشته شدن لباس های چرك 
جوانان اســت كه اكنون با اختراعی فوق العاده افراد عالقه بيشتری به 
تميز بودن پيدا می كنند. به گزارش باشــگاه جوان؛ كارشناســان برای 
رفع اين مشــکل و توانايی تميز و حتی برطرف كردن چين و چروك 
 Day2 لباس ها نوعی محلول به شــکل افشانه با قيمت 7 پوند به نام
ابداع كرده اند كه مانند يک مغازه خشــک شويی می تواند لباس های 

كثيف را تميز و حتی چين و چروك آن ها را برطرف كند.
با استفاده از اين اسپری افراد می توانند در زمان خروج از منزل، درمحل 
كار يا زمين ورزش در صورتی كه لباس هايشــان دچار لک يا چين و 
چروك شد به آسانی و ر بازه زمانی 15 دقيقه لباسی تميز داشته باشند.

امکان وجود يخ های 15 متری 
بر سطح قمر مشتری

  محققان با محاســباتی دريافتند كه ممکن است يخ هايی با ارتفاع 
15 متر بر سطح قمر مشتری وجود داشته باشند. 

به گزارش فارس، »اروپا« قمر ســياره مشتری با وجود اقيانوس های 
پنهان خود يکی از شگفت انگيزترين اجرام منظومه شمسی است.

براســاس گزارش »نيواطلــس«، اين قمر اميدی بــرای يک زندگی 
فرازمينی است. ناسا قصد دارد تا در سال های آينده يک فرودگر را به 

سطح اين قمر ارسال كند.
 در حال حاضر دانشمندان در كشف جديدی متوجه شدند كه سواحل 
بزرگی بر سطح اروپا وجود دارد كه پوشيده از تيرهای يخی به ارتفاع 

تقريبا 15 متر است.

جلیقه ماموران پلیس به دوربین مجهز می شود
  شــركت "آكســون"، نوعی دوربيــن ارائه داده اســت كه روی 
جليقه ضد گلوله پليس نصب می شــود و به صورت زنده از حوادث 

فيلمبرداری می كند.
به گزارش ايسنا، شــركت فناوری "آكسون")Axon(، دوربينی ارائه 
داده كه روی جليقه ضدگلوله ماموران پليس نصب می شود و قابليت 

فيلمبرداری دارد.
 Axon("3 با كمک دوربين جديد آكســون موسوم به "آكسون بادی
Body 3(، مامــوران پليس می توانند از مکان هــای مورد نظر خود 
فيلمبــرداری كنند و آنها را بــه صورت زنده بــرای همکاران خود 
بفرستند. اين كار، آگاهی و امنيت ماموران پليس را افزايش می دهد و 

به گسترش حوزه نظارت آنها كمک می كند.

راهی جديد برای ساخت دستگاه های 
الکترونیکی

  محققــان دانشــگاه "ام آی تــی")MIT( تکنيکی برای ســاخت 
"فيلم های بسيار نازك نيمه رسانا" توسعه داده اند كه روشی موثر برای 
ساخت دســتگاه های الکترونيکی نيمه رسانا اســت.به گزارش ايسنا، 
امروزه بخش بسياری از دســتگاه های محاسباتی از ماده "سيليکون" 
ساخته می شوند. سيليکون پس از اكسيژن دومين ماده فراوان موجود 
روی زمين است.سيليکون در اشکال مختلفی يافت می شود كه از اين 
ميان می توان به وجود آن در ســنگ، خاك  رس، شــن و خاك اشاره 
كرد.ماده غالب بسياری از دستگاه های الکترونيکی نيز سيليکون است 
زيرا دسترســی بااليی نيز دارد.از اين دستگاه های الکترونيکی می توان 

حسگرها، سلول های خورشيدی و مدارهای مجتمع را نام برد.
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■ حديث:
پیامبراکرم)ص(:

ملعون است ، ملعون است کسی که خانواده اش را وا می گذارد !
الکافي : ج 4 ص 12 ح 9

کشورهايی که هزينه ويزا را به تومان
 دريافت می کنند

 بيشــتر ســفارتخانه ها برای صدور ويزا برای ايرانيان، مبلغی حدود 
60 يورو از مســافران اخذ می كنند؛ رقمی كه در مورد برخی كشــورها 
بيشتر و برخی كمتر است. اما با اين حال و درپی نوسانات ارزی اخير، 
برخی كشــورها كه از گذشته نيز هزينه صدور ويزا را به ريال دريافت 
می كردنــد، همچنان نيز اين مبلغ را به صــورت ريالی دريافت می كنند. 
بر اين اســاس كويت با دريافت يک ميليون و 200 هزار تومان، تونس 
با دريافت يــک ميليون و 260 هزار تومان، ژاپــن با دريافت 88 هزار 
تومان، مکزيک با دريافت معادل ريالی 36 دالر و ســوئيس با دريافت 
 ،VFS 640 هــزار تومان به عالوه 5/ 26 يورو بابت خدمات شــركت
همچنان بررسی پرونده های تقاضای ويزای توريستی را بر مبنای ريال 
نرخ گذاری می كنند. همچنين كشــورهای عمان و قطر نيز كه تا پيش از 
ايــن هزينه ويزا را ريالی دريافت می كردند، پس از آنکه اقدام به صدور 
ويزای فرودگاهی برای ايرانيان می كنند، از اين فهرست حذف شده اند.

معاون امور هنری و سینمايی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان منصوب شد

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان در حکمی هادی 
فيض منــش را به عنوان »معاون امور هنری و ســينمايی« اين اداره كل 

منصوب كرد
به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان، در اين حکم آمده اســت: »با توجه بــه درايت، تعهد، توانمند 
و شايســتگی های جنابعالی در طول دوران خدمت در اين اداره كل به 
موجب اين ابالغ با حفظ پســت سازمانی به عنوان سرپرست معاونت 
امور هنری و سينمايی منصوب می گرديد. اميد است با عنايت خداوند 
متعال و حضور فعال در تمامی عرصه ها در انجام وظايف محوله موفق 

باشيد.«

بنت قونسول
پوينســتيا،  قونســول  بنــت   
)نــام علمی:  يــا گل كريســمس 
 )Euphorbia pulcherrima
از خانــواده فرفيونيان اســت. بنت 
قنســول يک گياه بسيار مهم از نظر 
تجاری اســت و از گونه های بومی 
كشور مکزيک اســت. اين گياه به 
دليل برگ های ســبز و قرمز خود و 
استفاده فراوان در تزئينات كريسمس 

بسيار مشهور است. 
گياه بنت قونســول يک بوته يا درختچه اســت كه ارتفــاع آن به 60 
ســانتی متر تا 4 متر می رســد. داری برگ های ســبز تيره رنگ بوده كه 
طول آن ها بين 7 تا 16 سانتی متر است. برگک های آن، كه معموالً قرمز 
تيره هستند اما می توانند نارنجی، سبز روشن، شيری، صورتی، سفيد يا 
مرمری باشــند، به جهت رنگ و دسته بودن غالباً به جای گلبرگهای گل 
اشتباه گرفته می شوند. گل های بنت قونسول كوچک و معموالً زرد رنگ 

هستند و در ميان گرو ه های برگی قرار دارند. 
■  نور

اين گونه به نــور قابل توجهی نياز دارد، پايداری زيبايی اين گل منوط 
به نور زياد است. 

■ آب
اين گل به آب فراوان محتاج نيست، پس نبايد با ميزان آب دهی، گل را 
بيمــار كرد. در صورت آب دهی زياد بايد خاك گل را تعويض كرد. به 
هيچ وجه نبايد به گل زياد آب داد زيرا اين كار ريشــه را می پوساند و 

گل را نابود می كند. 
■ گل دادن

اين گونه در پاييز گل دادن را آغاز می كند و كل زمســتان نيز گل هايش 
را حفظ می نمايد ولی اگر شرايط آب و هوايی را برايش نامساعد كنيد، 

شروع به ريزش خواهد كرد. 
■ محیط

محيطی كه برای اين گل مناســب اســت، گرم و اندكی مرطوب است، 
ولی اگر محيط بيشتر از نياز گرم باشد، هنگام گل دهی به تاخير می افتاد. 

■ قلمه زدن
ارديبهشت و تير وقت مناسبی برای قلمه زدن گياه است. برای داشتن گل های 

بزرگ و محکم بايد از بوته های قوی و سالم برای قلمه زدن استفاده كرد.

همدان را برای میزبانی از میهمانان 
اجالس جهانی آماده کنیم  

نازيبايی های  می شد  پيش بينی  اينکه  وجود  با   
همدان در سالی كه پايتخت گردشگری كشورهای 
آسيايی و ميزبان اجالس جهانی جهانگردی است، 
حل  مشکالت  از  بسياری  هنوز  اما  يابد،  كاهش 
تغيير  شهر  چهره  حدودی  تا  هرچند  است،  نشده 

كرده است.
آستانه  در  همدان  كهن شهر   ، فارس  گزارش  به 
جهانی  اجالس  بين المللی  رويداد  برگزاری 
تمدن  و  تاريخ  پايتخت  است،  جهانگردی 
پذيرايی  مهيای  را  خود  روزها  اين  ايران زمين 
گردشگری  جهانی  سازمان  عضو  كشورهای  از 
به رخ  را  تمدن خود  و  تاريخ  ديگر  بار  تا  است 

بکشد. جهانيان 
با وجود اينکه كمتر از دو ماه به آغاز اين اجالس 
مهمانان  از  پذيرايی  آماده  شهر  بايد  و  مانده  باقی 
روشنايی  از  همدان  از  نقاطی  همچنان  اما  باشد، 
كمتری برخوردار است و نقاطی نيز چهره مناسبی 

ندارند.
از  مهمانانی  رويداد  اين  قالب  در  اينکه  وجود  با 
كرد،  خواهند  سفر  همدان  به  مختلف  كشورهای 
شهری،  مبلمان  اصالح  به  نياز  نقاطی  همچنان  اما 
اين  همه  به  بايد  كه  دارد  نورپردازی  و  زيباسازی 

موارد در اين رويداد توجه شود.
ــهری از  ــردازی ش ــازی و نورپ ــه كف س ــه ب توج
ــز بارهــا مطــرح شــده اســت؛  ســوی اســتاندار ني
ضمــن اينکــه مقــام ارشــد اســتان نامناســب بــودن 
ســنگفرش خيابان هــا و شکســتگی جــداول را 
ــر  ــته و ب ــدان ندانس ــی هم ــهر تاريخ ــته ش شايس

ــد كــرده اســت. ــزوم حــل مشــکل تأكي ل
هميشــه در يــک رويــداد زيبايــی شــهر نخســتين 
ــا  ــد، ب ــم می آي ــه چش ــه ب ــت ك ــی اس موضوع
توجــه بــه اينکــه همــدان امســال ميزبــان دو 
رويــداد در ســطح جهانــی اســت، بايــد ايــن 
ــرد  ــرار گي مســئله بيــش از پيــش مــورد توجــه ق
تــا بتــوان كهن شــهر همــدان را بهتــر بــه همــگان 

ــرد.  ــی ك معرف
شــهری  خدمــات  معــاون  اســاس  ايــن  بــر 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــدان در گفت وگ ــهرداری هم ش
فــارس اظهــار كــرد: روشــنايی معابــر شــهری بــر 
عهــده شــركت بــرق اســت امــا فضاهايــی نيــز از 
ــتان ها  ــا و بوس ــد پارك ه ــهرداری مانن ــق ش طري
ــه چــراغ و...  ــازه های پاي ــده و س ــرق ش ــن ب تأمي

ــهرداری اســت. ــده ش ــر عه ب
ــر  ــه ب ــواردی ك ــرد: م ــان ك ــر بي ــد علی ضمي وحي
عهــده شــهرداری اســت، از جملــه اصــالح چــراغ 
ــا  ــردازی پياده راه ه ــرد و نورپ ــورت می گي و... ص
نيــز توســط شــهرداری تأميــن و بــا صــرف 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج هزينه هاي
وی بــا بيــان اينکــه تأميــن نــور نقاطــی كــه 
ــهرداری  ــود ش ــا خ ــد ب ــام می ده ــهرداری انج ش
ــرای 2018  اســت، گفــت: اقدامــات گســترده ای ب
انجــام شــد و شــهرداری همــدان هــم عــالوه بــر 
رئيــس كميتــه تبليغــات، اقداماتــی بــرای آمادگــی 

ــد. ــام می ده ــهر انج ش
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری همــدان 
بيــان كــرد: در تبليغــات فضــای گســترده ای را بــه 
ــی  ــه صورت ــی داشــتيم ب لحــاظ ســازه های تبليغات
ــهر  ــل ش ــع در داخ ــر مرب ــزار و 500 مت ــه 2 ه ك
ــات  ــر از تبليغ ــم و غي ــام دادي ــی انج كار تبليغات
ــد و  ــام ش ــز انج ــهری ني ــازی ش ــهری آماده س ش

ــد. ــهر كار ش ــطح ش ــز در س ــی ني المان هاي
ــز  ــراغ قرم ــه چ ــی منطق ــوص تاريک وی در خص
بــه ســمت ميــدان باباطاهــر اظهــار كــرد: در 
ــطح در  ــر همس ــع غي ــروژه تقاط ــه پ ــن منطق اي
ــز  ــه لحــاظ ظاهــری ني ــا ب حــال انجــام اســت ام
وضعيــت قابــل قبولــی داده شــده اســت، هرچنــد 

ــت. ــام اس ــال انج ــز در ح ــروژه ني پ
ــروژه تقاطــع  ــرد: اجــرای پ ــان ك ــر بي ــی ضمي عل
غيرهمســطح در فضــای شــهری ايــن منطقــه 
اثرگــذار اســت امــا مــا نيــز فضــا را قابــل 

كــرد. خواهيــم  قبول تــر 
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 توسعه گردشــگری و معرفی بيشــتر همدان، 
مهمتريــن هدف مــا از ميزبانی چهلمين نشســت 
اجــالس جهانی گردشــگری اســت. عضو هيأت 
رئيســه اجالس جهانی گردشگری با تاكيد بر اينکه 
همه بايد با تالش بيشــتر ظرفيت های همدان را در 
اين اجالس بهتر معرفی كنند ادامه داد: چالش های 
حاشــيه ای پيش از برگزاری نشست بايد برطرف 
شــود و اجازه ندهيم كوچکتريــن كمبودی در اين 

نشست به وجود آيد.
حميدرضا ياری با اشاره به اينکه تمام هزينه ميزبانی 
به عهده شــركت ســياحتی عليصدر است افزود: 
تاكنون هواپيمايی تركيش اسپانســر نشست جهانی 
گردشــگری )UNWTO( شده اســت و با چند 
شــركت ديگر نيز مذاكراتی برای اسپانسری از اين 

نشست داشتيم.
مديرعامل شركت ســياحتی عليصدر با بيان اينکه 
بخش های خصوصی مهمی در حوزه گردشــگری 
به اين نشســت دعوت شــدند گفــت: 2 هتل در 
همدان اعالم كردند كــه مهمانان بخش خصوصی 
اين نشست را به صورت رايگان اسکان و خدمات 
دهی می كنند. ياری افزود: چهار شــبکه تلويزيونی 
به صورت زنده برنامه نشســت جهانی گردشگری 

)UNWTO( را پوشش می دهند.
يــاری عنوان كــرد: در صورت صــدور مجوز از 
فرمانداری همدان يکی از برنامه های پر بيننده چند 
روز از پيــاده راه بوعلی برنامه زنده پخش می كند. 
يــاری تاكيد كرد: به دليل تخصصی بودن نشســت 
مراسم افتتاحيه اين برنامه سه سخنران بيشتر ندارد. 
عضو هيأت رئيسه اجالس جهانی گردشگری اظهار 
داشت: اجالس به صورت انگليسی برگزار می شود 
و تيزری با عنوان اين نشست ساخته شده و از شبکه 

های سراسری پخش می شود. 
مدير روابط عمومی و روابط بين المللی اســتانداری 
همدان نيز گفت: همه رسانه ها در رويداد 2018 فعال 
بودند كه در نشست جهانی گردشگری نيز هدف اين 

است كه اطالع رسانی دقيق و بهتر انجام گيرد.
اســدا... ربانی مهر افزود: در شــرايط فعلی كه نگاه 

جامعه بين المللی به كشــور ماست، برگزاری اين 
رويداد جهانی آن هم در همدان بســيار ارزشــمند 

است.
وی تاكيــد كرد: تمام همايش های بين المللی كه از 
ابتدای سال در همدان برگزار شده اعتبار آن از محل 
بودجــه 2018 بوده و اعتبارات 90 درصد از رويداد 
های فرهنگی اســتان از طريق رويداد همدان2018 

پرداخت شده است.
معرفی ظرفيت های گردشــگری  در رويداد همدان 

2018 مرهون تالش اصحاب رسانه بود
مديــر كل روابط عمومی اســتانداری همدان نيزدر 
نشســت با سرپرســتان رســانه های سراسری در 
استان همدان با محوريت برگزاری اجالس جهانی 
گردشگریUNWTO در همدان  به نقش و تاثير 
رسانه ها در گردشگری اشــاره كرد و گفت :   »از 
مهم ترين اقدامات در توسعه گردشگری، تبليغات و 

معرفی توانمندی ها و جاذبه های منطقه به مخاطبان 
اســت. گردشــگران همواره به دنبال مقاصد جديد 
هســتند و رسانه ها می توانند با ايفای نقش موثر از 

نظر كمی و كيفی، در اين مسير پيشتاز باشند.«
اســداهلل ربانی مهر ادامه داد: »نياز سنجی، ترغيب، 
آگاه ســازی و ايجاد ارتباط موثــر از فناوری های 
نوين رسانه  امروزی اســت كه می تواند در ايجاد 
تصويری شفاف از قابليت ها و ظرفيت های كشور 
نقش مهمی داشــته باشد كه در همين راستا توسعه 
كاركردهای رســانه در زمينه گردشگری ضرورت 

دارد.«
وی  به نقش موثر رسانه ها در انعکاس توانمنديهای 
اســتان در رويداد همدان 2018 تاكيد كرد و گفت:  
»امروزه با توجه به رابطه تنگاتنگ رسانه ها با صنعت 
گردشگری و گردشــگران، نياز مبرم اين صنعت به 
اطالعات فراگير در زمينه های گوناگون امری است 

كه همکاری كارشناسان حوزه رسانه و گردشگری 
را اجتناب ناپذير ساخته و كارشناسان گردشگری را 

ملزم به توجه ويژه به اين ظرفيت كرده است.«
وی در پايــان، نمــود ارزشــمند ظرفيت هــای 
گردشــگری ايران و به ويژه همــدان در رويداد 
همــدان 2018 را  مرهون زحمات و تالش های 
اصحاب رســانه دانست و گفت: »يقينا نقش موثر 
رســانه ها در اشــاعه ظرفيت های غنی فرهنگی 
و هنری اســتان همدان در رويداد همدان 2018 
و نمــود جهانــی آن انکار ناپذير اســت، چراكه 
ارائه تصوير مثبت از گردشــگری ايران و همدان  
معرفــی ظرفيت ها و توانمنــدی ها، ايجاد تعامل 
كلی و هم افزايی در راســتای تقويت اهداف اين 
رويداد و ايجــاد هم صدائی از جملــه اقداماتی 
اســت كه اهالی رسانه در شــکل گيری آن نقش 

بسزايی  داشته اند.«

انجام 10 فصل 
کاوش در 
دستکندهای 
ارزانفود و سامن
 دســتکندهای ارزانفود و سامن دو دستکند مهم 
استان همدان هستند كه تا كنون 10 فصل كاوش در 
اين دو حوزه انجام شده است. علی مالمير مديركل 
ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری استان 
همدان  در ســومين همايــش بين المللی معماری 
دستکند در دانشگاه بوعلی سينا با عنوان اين مطلب 
، گفت : در اواخر ســال 96، پايگاهی برای معرفی 
دســتکندهای ســامن و ارزانفود ايجاد و كارهای 
مطالعاتی ايجاد شــده بر آنها در اين پايگاه نمايش 
گذاشته شده است و بايد زيرساخت های الزم برای 
پذيرايی از گردشــگران و عالقمندان به اين حوزه 

تاريخی را ايجاد كرد.
وی تأكيد كرد: اقدامات زيادی برای دستکندها انجام 
شــده كه قطع به يقين دستکند از نظر گردشگری و 
بازســازی يکی از پروژه های ميراث است كه باعث 
ماندگاری ما خواهد شد و صنعت گردشگری ما را 

تحت الشعاع قرار می دهد.
مالميــر اظهار كــرد: امســال همدان بــا توجه به 
پيگيری های انجام شده به عنوان پايتخت گردشگری 

كشــورهای آســيايی انتخاب و عمال رويدادهای 
مختلفی در اين راســتا برگزار شد كه سعی كرديم 
با اســتفاده از اين رويدادها شناخت بيشتری نسبت 
به استان ايجاد و ظرفيت های گردشگری را در ابعاد 
مختلف معرفی كنيم و بتوانيم هم افزايی و همکاری 

بيشتری ايجاد كنيم.
وی افــزود: يکی از مهمترين مزيت گردشــگری 
همدان، ســبقه تاريخی و گردشــگری، چه ميراث 
ملموس و ناملموس بناها و محوطه هايی اســت كه 

در سرتاسر استان پراكنده شده است.
مديركل ميراث فرهنگی استان همدان بيان كرد: استان 
همدان به عنــوان يکی از قديمی ترين پايتخت های 
تاريخ و تمدن ايران زمين مملو از آثار ارزشمند است 

كه نيازمند مراقبت و نگهداری فراوانی است.
وی بــه رويدادهــا و برنامه های اســتان همدان در 

 2018 رويداد  حاشيه 
اشــاره و عنوان كرد: 
مقــام  بزرگداشــت 
جشــنواره  باباطاهر، 
برنامه های  پويانمايی، 
همچون  كشــاورزی 
مانيــزان،  شــيره پزی 
نشســت های مقامات 
در  خارجی  ســفرای 
كنفرانــس  تيرمــاه، 
 2018 بين الملــی 
و  شــهريورماه  در 
در آبان ماه نشســت اعضای وابسته گردشگری در 
راســتای معرفی ظرفيت های اســتان همدان انجام 
شده است.مالمير با تأكيد بر اينکه خوشبختانه آوازه 
همدان در ســطح كشــور طنين انداز شده است، به 
توجه رســانه ها به ميراث فرهنگی در سطح استان 
اشاره و تصريح كرد: رسانه های مکتوب و مجازی، 
يکی از ظرفيت های مهم در حوزه معرفی جاذبه های 

گردشگری هستند.
 نقشــه برداری سه بُعدی از دستكندهای 

ارزانفود و سامن
يک مهندس نقشه برداری گفت: نقشه برداری دستکند 
ارزانفود و تکميل سامن، دستکند ميمند، كندوان و 
پروژه های ديگر و پــس از اينها در بناهای تاريخی 

ميراث فرهنگی و كليساها در دستور كار قرار دارد.
مهــدی برومند در حاشــيه همايــش بين المللی 

معماری دســتکند بــا بيان اينکه اســکنر ليزری 
سيســتمی است كه برای نقشــه برداری سه بُعدی 
كاربرد دارد، درباره جزئيــات اين اختراع عنوان 
كرد: برخالف دستگاه های قبلی كه نياز به سه پايه 
و اســتقرار در مکانی ثابت داشــتند، با قدم زدن 
در محوطه ها اقدام به نقشــه برداری می شود.وی 
اظهار كــرد: در هر ثانيه 43 هزار نقطه به صورت 
سه بُعدی توسط اين دستگاه نقشه برداری می شود 
كه با ليزر و با شعاع 30 متر بُرد دستگاه است و با 

دقت يک سانتی عکس برداری می كند.
برومند تأكيــد كرد: شــهرهای زيرزمينی، تونل ها، 
داخل ساختمان، قنات، مسجد، كليسا، مدل سه بُعدی 
باغ های تاريخی، مســتندنگاری ســه بُعدی ميراث 
فرهنگی، نقشه برداری سه بُعدی ابنيه و ... از مصارف 

كاربرد اسکنر ليزری است.
اين مهندس نقشه برداری تصريح كرد: اين دستگاه 
حاصل تحقيقات دانشــگاهی در اســتراليا اســت 
كه توسط يک كمپانی انگليســی سرمايه گذاری و 

تجاری سازی شده است.
وی با بيان اينکه فقط يک نمونه از اين دستگاه در 
كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: شهر زيرزمينی 
نوش آباد كاشان و شهر زيرزمينی سامن در مالير 
دو نقطه مورد بررســی توســط اين دستگاه بوده 
است.اين مهندس نقشــه برداری در پايان يادآور 
شد: عالقمندان می توانند فيلم های مستند به ويژه 
اسکن شــهرزيرزمينی ســامن مالير را در سايت 

www.nprco.com/gs مشاهده كنند.
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