
C M

 2018 ســـپتامبر    13   1440 محـــرم   3   1397 شـــهريورماه   22 پنجشـــنبه  
تومـــان   1000 روزنامـــه    صفحـــه   8   3288 شـــماره  پانزدهـــم   ســـال 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

خبر

6

صاد
اقت

معه
جا

5

گ
رهن

ف

8

ش
ورز

7

3 تعاوني همدان 
در كشور برتر 
شدند

كودكانى كه 
طعمه مى شوند

همدان پايتخت 
كتـاب كشـور 
مي شـود 

به ليگ دو صعود 
مي كنيم
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اصل مسئوليت پذيرى و 
پاسخگويى را فراموش نكنيم

 مســئوليت پذيــرى در نظــام مردم 
ساالرى دينى، هم از جهت دموكراتيك و 
مردم ســاالر بودن كه بر اصل پاسخگويى 
در مقابل افــكار عمومى تأكيد دارد و هم 
بر اســاس آموزه هاى دين مبين اسالم كه 

مسئول بودن.

شناسايى116پرونده احتكار و كم فروشى در همدان
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همدان2018 فرصتي براي  
توسعه گردشگري مذهبي

شركت تعاونى گلخانه اى اركيده كشت نهاوند

تبريك و تهنيت

جناب آقاي
 مهندس رضواني جالل 

انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان 
رئيس نمونه سازمان جهاد كشاورزي كه نشان 

از درايت و توانمندي حضرتعالي دارد را تبريك و 
تهنيت عرض مي نماييم و از خداوند متعال براي شما 
و تمامي خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسالمي 

توفيق روزافزون آرزومنديم.

شركت كشت و صنعت خزل 

تبريك و تهنيت

جناب آقاي 
مهندس رضواني جالل 

عنــوان  بــه  حضرتعالــي  شايســته  انتخــاب 
مديــر نمونــه كشــوري مايــه مباهــات مــا گرديــد، 
از درگاه ايــزد منــان مزيــد توفيقــات بــراي خدمتــي 
سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از تــوكل الهــي 
را برايتــان مســألت داريــم همــواره موفــق و مويــد 

باشــيد.

روابط عمومي كارخانه خانه سازي همدان 

تبريك و تهنيت

جناب آقاي 
مهنـدس 

حسـن ربـاني ارشد
سرپرست محترم اداره كل راه و شهرسازي 

استان همدان 
انتصاب شايسته حضرتعالي در سمت جديد را صميمانه 
تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است در سايه الطاف 
ايزد متعال همواره در را خدمت موفق و سربلند باشيد.

رئيس هيأت مديره اتحاديه توليد كنندگان فراورده هاي 
لبني ايران و مديرعامل شركت احسان سپيده نهاوند 

تبريك و تهنيت

جناب آقاي
 مهندس رضواني جالل

رئيس سازمان جهاد كشاورزي
 استان همدان 

انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان مدير نمونه كشوري 
را خدمت شما تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد 
پيشبرد  و  خدمت  راه  در  الهي  الطاف  سايه  در  است 

اهداف آن مجموعه همواره موفق و سربلند باشيد.

شركت بارادگستر الوند- غفــاري 

تبريك و تهنيت

جنــاب آقــاي

مهنـدس رضـواني جـالل 
انتخــاب شايســته حضرتعالــي بــه عنــوان رئيــس ســازمان جهــاد كشــاورزي 
ــه كشــوري را خدمــت جنابعالــي تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده و از  نمون

خداونــد متعــال بــراي شــما و تمامــي خدمتگــزاران نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي توفيق 
روزافــزون آرزومنديــم

شركت تعاوني توليدكنندگان
 و صادركنندگان زرخيز هگمتانه استان همدان 

تبريك و تهنيت

جنــاب آقــاي 

مهنـدس رضـواني جـالل
انتخــاب شايســته جنابعالــي بــه عنــوان رئيــس ســازمان جهــاد كشــاورزي نمونــه 
كشــوري را خدمــت شــما تبريــك و تهنيــت عــرض نمــود اميــد اســت در پنــاه 

الطــاف حضــرت حــق ســالمت وموفــق باشــيد.

حسن سهرابــي و سعيد عـروتي نديب 

تبريك و تهنيت

جنــاب آقــاي 

مهنـدس رضـواني جـالل
انتخــاب شايســته جنابعالــي بــه عنــوان رئيــس ســازمان جهــاد كشــاورزي 
ــد  ــوده امي ــرض نم ــت ع ــك و تهني ــما تبري ــه كشــوري را حضــور ش نمون

اســت در ســايه الطــاف الهــي همــواره موفــق و مويــد باشــيد.

مديرعامل و هيأت مديره شركت تعاوني توليدكنندگان انواع 
فرآورده هاي لبني پاستوريزه استان همدان 

تبريك و تهنيت
جناب آقاي 

مهندس رضواني جالل
رئيس سازمان جهاد كشاورزي 

استان همدان 
انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان مدير نمونه كشوري 
را خدمت شما تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد 
پيشبرد  و  خدمت  راه  در  الهي  الطاف  سايه  در  است 

اهداف آن مجموعه همواره موفق و سربلند باشيد.

يــر  و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
كنيد ــرى  پيگي ــذاب  ج

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               ينس ا با 
شويد همراه 

#  

hamedanpayam

گفتگو با رئيس شوراي شهر همدان در آستانه انتخابات هيأت رئيسه 

خرد جمعي رويكرد شوراي پنجم است
■ خدمات يك سال گذشته شورا با تعامل انجام شده است

امسال آموزش و پرورش براي 
تامين نوشت افزار دانش آموزي 

برنامه ويژه دارد

كيف ايراني 
بر دوش 

بچه ها

جشن "دانش و صيانت 
از نيروى انسانى" 

در شركت صنايع غذايى 
سحر برگزار شد
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ شناسايى 116 پرونده احتكار و كم فروشى 

در همدان 
 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان از شناسايى 116 پرونده احتكار و 
كم فروشى در اين استان خبر داد.  حسن پور، مديركل تعزيرات حكومتى استان 
ه بيان كرد: در چند روز گذشته به كمك مردم و بسيج نظارت ها را افزايش داده 
ايــم و116 فقره پرونده در حوزه احتكار ، اعالم نكردن موجودى انبار و امتناع 
از عرضه كاال به ارزش بيش از71 ميليارد ريال تشــكيل شده است .به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، وى اضافه كرد: 24 فقره مختص به احتكار بوده كه 
9 فقره منجر به محكوميت شــده است و بيش از 18 ميليارد ريال جريمه صادر 
شده است.مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان افزود: در 6 ماهه امسال 4
هزارو 55 پرونده در حوزه كاال و خدمات تشكيل شده است و92 درصد پرونده 

ها نيز به ارزش بيش از 19 ميليارد ريال مختومه شده است.

رئيس دانشگاه صنعتى همدان ابقا شد
 منصور غالمى، وزير علوم، تحقيقات و فناورى در حكمى محمود نيلى را به 

مدت چهار سال در سمت رياست دانشگاه صنعتى همدان ابقا كرد.
به گزارش ايسنا، در متن حكم وزير علوم آمده است: "ضمن قدردانى و تشكر از 
خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آئين نامه جامع مديريت دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى و فناورى براى مدت چهار سال در سمت 

رياست دانشگاه صنعتى همدان ابقا مى شويد.
اميــدوارم با ســعى و اهتمام جناب عالى و بر اســاس اهداف، سياســت ها و 
برنامه هاى تقديم شده به مجلس شــوراى اسالمى و بهره مندى از تجربه هاى 
مفيد اســتادان، محققان و كارشناســان محترم و جلب مشاركت دانشگاهيان و 
دانشــجويان عزيز و هم فكرى با ساير مســئوالن دانشگاهى براى اعتالى نظام 

آموزش عالى كشور گام هاى مؤثرى برداريد.

اعزام 65 طلبه از قم به همدان 
 مديــركل اوقاف و امور خيريه همــدان از اعزام  65 طلبه از قم براى انجام 

فعاليت هاى فرهنگى ويژه ايام ماه محرم به اين استان خبر داد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، حجت االسالم محمد كاروند، مديركل 
اوقــاف و امور خيريه همدان بيان كرد: در ايام ماه محرم بيش از 40 مبلغ بومى 
نيز از حوزه هاى علميه اســتان براى فعاليت هاى فرهنگى در سطح خيمه هاى 

معرفت حضور دارند.
وى بــه برپايــى خيمه هاى معرفت اشــاره كرد وافزود: پاســخگويى به 
مسايل شــرعى و اعتقادى، در بقاع متبركه و امامزادگان با حضور مبلغان 

شود. مى  انجام  دينى 
حجت االســالم كاروند اظهار داشــت: در ايام ماه محرم برنامه هاى بصيرت 

عاشورايى در سطح بقاع متبركه و امامزادگان استان همدان اجرا مى شود.

آشكارسازى 70 نقطه پرتصادف همدان
 معاون راهدارى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
همدان از آشكارســازى و شناسايى 70 نقطه پرتصادف در استان خبر 

داد.
 حميد پرورشــى خرم در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 106 نقطه در 
استان به عنوان محل هايى كه تصادف در آن ها اتفاق مى افتد، شناسايى 
شده است، اظهار كرد: كارگروهى در وزارت راه و شهرسازى تشكيل 
و نقاط پرتصادف شناخته شدند كه بر اين اساس 70 نقطه در همدان 
پرتصادف اســت. وى با بيان اينكه تاكنون 17 مورد از نقاط شناسايى 
شده، رفع و 5 مورد نيز در دست اقدام است، گفت: همچنين عالوه بر 
نقاط ياد شده از طريق انعقاد قرارداد با پيمانكار، اصالح طرح هندسى 

براى 9 نقطه نيز در حال انجام  است.
به گزارش فارس، معــاون راهدارى اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جــاده اى با تأكيد بر اينكه در ســاير نقاطى كــه احتمال تصادف در 
آنها متصور بوده اقداماتى انجام شــده اســت، تصريح كرد: 661 عدد 
ايمن ســازى كم هزينه سر گاردريل ها، 40 مورد اصالح پيچ خطرناك، 
48 مــورد اصالح تقاطع، 98 مورد اصــالح و احداث دوربرگردان و 
پاركينگ و ســرعتكاه و يكصد دستگاه احداث، تعمير و نگهدارى و 
تعريض پل ها در زمينه ايمن ســازى محورهاى مواصالتى اســتان در 

دستور كار قرار گرفته است.
وى بيان كرد: 178 هزار و 426 مترمكعب اصالح شــيب شيروانى در 
233 كيلومتــر و 140 هزار و 849 مترمكعب ترانشــه بردارى در 110

كيلومتر از راه هاى ارتباطى استان انجام شده است.

بهتر است دادگاه  مفسدان اقتصادى با 
حضور خبرنگاران برگزار شود

 يكى از داليل درخواست رئيس قوه قضائيه از مقام معظم رهبرى 
درباره دادگاه  مفسدان اقتصادى بحث خبرى و مطبوعاتى آن بود.

 نايب رئيس كميســيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى با 
اشــاره به لزوم اهتمام به بحث رسانه اى شدن و بازتاب خبرى در نوع 
برگــزارى دادگاه هاى اخير اظهار كرد: علت اين كه رييس قوه قضاييه 
درخواســت ترك تشريفات و رسيدگى فوق العاده در اين پرونده ها را 
از مقام معظم رهبرى داشت بحث اقناع افكار عمومى و پاسخگويى به 

درخواست ها و نيازهاى مردم بود. 
محمد كاظمى به ايســنا گفت: اگــر قرار بود اين مــوارد با رعايت 
تشــريفات دادرسى و مقررات حاكم بر محاكم و به صورت غيرعلنى 

انجام شود اين درخواست انجام نمى شد.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى تاكيد كرد: حال كه 
اين دادگاه ها به صورت علنى برگزار مى شــوند بهتر اســت نشريات 
و خبرنگاران در اين دادگاه ها حضور داشــته باشند و براى در جريان 

گذاشتن مردم اخبار را منعكس كنند.
كاظمى تأكيد كرد: مردم منتظر هستند ببينند محاكم چه احكامى را در 
چه زمانى صادر مى كنند و داليل و مســتندات اين اتهامات چيست؟ 
عموما شــاهد هستيم متهمين اتهامات انتســابى را انكار مى كنند. اگر 
احكام مستدل و مستند صادر شود مى توان افكار عمومى را قانع كرد.

جريمه 307 ميليونى كابينت سازان متخلف 
در همدان 

 دو واحد صنفى ساخت كابينت توسط تعزيرات حكومتي همدان 
به پرداخت بيش از 307 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شدند.

 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان گفت: اين دو واحد با شــكايت 
شــاكى خصوصى به اتهام تقلب در ســاخت كابينت و گرانفروشى 

جريمه و محكوم شدند.
عليرضا حســن پور توضيح داد: با توجه به شكايت شاكيان خصوصى 
از دو واحد صنفى مبنى بر تقلب و گرانفروشــى در ساخت و نصب 
كابينت، پرونده اى در شــعبه هيئت بدوى تعزيرات حكومتى همدان 
تشكيل شد.حسن پور به ايسنا گفت: پس از كارشناسى و احراز تخلف 
متهمــان به پرداخت مبلغ 202 ميليون و 4 هزار ريال جزاى نقدى در 
حق دولت و اســترداد مبلغ 105 ميليون و 142 هزار ريال به شــاكى 

خصوصى محكوم شدند.

اصل مسئوليت پذيرى و پاسخگويى را 
فراموش نكنيم

 مســئوليت پذيرى در نظام مردم ســاالرى دينــى، هم از جهت 
دموكراتيك و مردم ســاالر بودن كه بر اصل پاســخگويى در مقابل 
افكار عمومى تأكيد دارد و هم بر اساس آموزه هاى دين مبين اسالم 
كه مســئول بــودن در مقابل اعمال و رفتار به ويــژه در مقابل مردم 
در آيــان و روايات مورد تأكيد قرار گرفته اســت، از اهميت بااليى 

برخوردار است. 
اين مهم در قانون اساســى جمهورى اسالمى ايران نيز به صراحت 

آمده و به ويژه در فصل حقوق ملت مورد تأكيد قرار گرفته است.
بــدون تعارف بايد گفت كه يكى از چالش هاى اساســى جامعه ما 
در اين حوزه اســت و متأسفانه هســتند مديران و دست اندركارانى 
كه ســعى مى كنند خود را در معرض پاسخگويى به افكار عمومى 

قرار ندهند.
البته از آن طرف بســيارند مديران و مسئوالنى كه همواره پاسخگو 
هســتند و مســئوليت پذيرى جزء ويژگى هاى آنهاست، اما اندك 
مواردى از پاســخگو نبودن و فرار از مسئوليت نيز به جامعه آسيب 

هاى جدى وارد مى كند.
نگاهى به اتفاقات تلخ و مسائل و مشكالت استان از گذشته تا امروز 
نيز نشــان مى دهد كه اين چالش در استان نمود خاصى داشته و ما 
بارها شاهد مبهم و پوشيده ماندن خيلى از مسائل به خاطر پاسخگو 

نبودن برخى از مسئولين بوده ايم.
اين در حالى است كه شفاف سازى و رفع ابهام از طريق پاسخگويى 

به مردم و رسانه ها از جمله رسالت هاى مديران است. 
قابل تأمل تر اينكه بر اثر عدم پاسخگويى برخى ها، انبوهى از مسائل 
و مشــكالت به وجود مى آيد و بــدون اينكه حركتى جدى در اين 
خصوص صورت گيرد، مدير مزبور به پايان مسئوليت خود مى رسد 

و كار را به ديگرى مى سپارد.
در چنين شــرايطى افكار عمومى با انبوهى از ســئوال ها و ابهامات 
به ويژه در خصوص داليل شكســت ها و ضعف مواجه مى شــود 
كه مسئوليت آن با شــخص يا اشخاصى است كه ديگر در دسترس 

نيستند.
اين درحالى اســت كه طبق قانون و براساس موازين دينى و اخالقى 
مسئوليت اين كاستى ها و خسارات برعهده آنهاست و گرچه اكنون 

در مجموعه نيستند، اما بايد پاسخگوى اعمال خود باشند. 
موارد متعددى از شكســت ها، فرصت ســوزى ها، مشــكالت و 
گرفتارى ها در اســتان داشته ايم كه هنوز هم آثار و پيامدهاى آن را 

مردم احساس و مشاهده مى كند.
امروز برخى از مسببان و عامالن اين مشكالت كه به نوعى ناشى از 
ضعف آنها بوده است، نه در زمان مسئوليت خود و نه اكنون حاضر 
به پاسخگويى نيستند و همچنان از زير بار مسئوليت فرار مى كنند.

نكته جال اينكه برخى از مديران ما عادت كرده اند كه هنگام پيروزى 
هــا و موفقيت ها به ميان مردم آمده و از طريق رســانه ها با آب و 
تاب فراوان دســت به اطالع رســانى مى زنند كه البته هيچ مشكلى 
هم ندارد، اما همين افراد در مواقعى كه مشــكلى بروز كرده و مردم 
به وضوح شــاهد شكست ها و ضعف هايى هستند، نه تنها پاسخگو 
نيســتند، بلكه كامال از دســترس خارج مى شوند؛ به ويژه در زمانى 
كه احســاس مى كنند خارج از ســاختار قدرت بــوده و نيازى به 

پاسخگويى ندارند.
ايــن افراد فراموش كرده اند كه در نظام جمهورى اســالمى بايد به 
مردم پاســخگو بود و در قبال رفتارها و تصميمات خود احســاس 

مسئوليت نمود.
از طرفى بر اســاس اصول و چهارچوب هاى مردم ســاالرى دينى، 
افكار عمومى از مســئولين مطالبه مى كننــد و اين حق را دارند كه 
از مديران بخواهند پاســخ آنها را در خصوص مســائل و گرفتارى 
هــا بدهند. ضمن اينكه مردم همواره قــدردان تالش ها و اقدامات 

مسئوالنه آنها در جهت خدمت به جامعه بوده و هستند.

مريم مقدم »
 يكســال و 24 روز از مراسم تحليف 
از  پس  مي گذرد.  همدان  پنجم  شــوراي 
شوراي درحالي  برگزاري اين مراسم اين 
كار خود را آغاز كرد كــه به واقع 3 ماه 
از انتخابات دوره پنجم گذشــته بود و در 
اين مدت تائيد انتخابات اعالم نشده بود. 
به هر ترتيب اين اتفاق موجب شــد آغاز 
به كار شــوراي پنجم در همدان با تأخير 
رقم خورد. تا آنكه يكم شــهريورماه سال 
1396 همزمان با برگزاري مراسم تحليف 
شورا ، ابراهيم مولوي به عنوان رئيس شورا 

انتخاب شد.
حاال پس از گذشت يكســال از رياست 
مولوى،  شــوراى شــهر روز شنبه، 24

انتخابات  برگزاري  به  اقدام  شــهريورماه 
شوراي  پنجم  دوره  دوم  سال  هيأت رئيسه 

اسالمي شهر همدان خواهند كرد.
به همين دليل گفت وگــوي كوتاهي با"

ابراهيم مولوي " در زمينه يك ســالي كه 
در شوراي پنجم گذشت انجام داده ايم كه 

مشروح آن را مي خوانيد:
 تأخير شروع فعاليت شوراي پنجم 

چه تأثيري بر روند كار داشت؟
در ابتداي فعاليت به داليل متعدد يك  تأخير 
3 ماهه موجب شد زمان را مقداري از دست 
بدهيم و به تبع اين تأخير بر انتخاب شهردار 
همدان كه توســط شــورا رقم مي خورد نيز 
تأثيرگذار بود و عمًال اين انتخاب هم با فاصله 
زماني شــكل گرفت و پس از بررســي هاي 
متعدد روي 24 گزينه شهرداري شوراي شهر 
توانســت 24 آبان ماه 1396 عباس صوفي را 
به عنوان شهرداري همدان معرفي كند.گرچه 
اين انتخاب با عنايت به اينكه صوفي شناخت 
خوبي از مجموعه داشت و بخش عمده كار 
را تا به امروز به انجام رسانده است و تعامل 
مطلوب با شورا توانسته است يك خروجي 

شاخص را ارائه دهد.
توانست  سياسي  گرايش هاي  آيا   
روي ارتباط اعضاي شــوراي شــهر 
با برنامه هاي در دســت انجام تأثير 

بگذارد؟
تمام تالش را كرديم كه شورا در يك جّو آرام 
كارها را پيش ببرد، گرچه در انتخاب شوراي 
پنجم اكثريت ليست اميدوارد شوراشدند اما 
در انجام تصميم گيري ها و تعامل بين اعضا 
همه بــه كار گرفته شــده و ارتباط مطلوب 
بود و در كار اعضاي ليســت اميد، مستقل يا 
نهاد خدمتي هيچ تفاوتي با يكديگر نداشــته 
و فضا براي انجــام كارها كامًال مهيا بود. در 
شوراي پنجم تالش مي شد كارهايي كه باعث 
دلسردي مي شود را دفع و كنش هاي احتمالي 

را مديريت كنيم.
 در زمينه منابع مالي از درآمدها تا 
برنامه ريزي هاي تحقق بودجه، آيا فكر 
سر  پشت  مطلوب  شــرايط  مي كنيد 

گذاشته شده است؟
تمام تالش را انجام داديم تا در مباحث مالي 
بودجه شــهرداري را در كميســيون بودجه 
و تلفيق بــا تمام جديت پيگيري كنيم و اين 
باعث شــد 640 ميليارد تومان بودجه براي 

شــهرداري در زمان مشــخص ابالغ شود. 
حتي در زمينه عــوارض، عوارض محلي را 
هــم اصالح و اعالم كرديم و كميســيون ها 

برنامه هايشان را به موقع اعالم كردند.
هماهنگي بين شــهرداري و شوراي پنجم به 
قدري كامل بود كه مي توان ادعا كرد در طول 
سابقه 100 ساله شهرداري همدان اينكه اعالم 
مي كنيم 400 ميليارد تومان پروژه را كنلگ زني 

كرده ايم، بي سابقه است .
 اين عملكردهاي مطلوب بيانگر آن اســت 
كه هدف شــورا ، خدمات رســاني به مردم 
بوده است و بس . در حال حاضر جداول و 
نمودارها كه از شرايط بودجه شهرداري ارائه 
مي شود، بيانگر آن است كه از 12 ماه سال در 
5 ماه اخير مبلــغ 204 ميليارد تومان بودجه 
محقق شده است و در بازه زماني پيش روي 
پيش روي، پيش بيني ها مي گويد تحقق 600

ميلياردي بودجه محقق خواهد شد.
 در رويدادهاي پيش بيني شــده با 
هدف ايجاد شــور و نشاط اجتماعي و 
انگيزه در جامعه آيا شوراي پنجم را در 

اجراي برنامه ها موفق مي بينيد؟
مــا در رويدادهــاي حايز اهميتــي كارنامه 
شاخصي از شوراي پنجم تا امروز مي بينيم، 
در حال حاضر رد پاي رويداد «همدان 2018» 
و «شهروند برگزيده» و جشن هاي ميالد و ايام 
سوگواري هاي شهرداري را پاي كار ديديم و 
حتي در چنين شرايط اقتصادي سختي شاهد 
آن بوديم كــه اكثريت پروژه ها در حال اجرا 

بود.
 در يــك نگاه گذرا بــه مهمترين 
پروژه هاي اجرا شده يا در حال اجراي 
شــهر همدان را در اين مدت اشاره 

كنيد.
پارك «واليت» در 400 هكتار، پارك "ســد 
اكباتــان "در 400 هكتار، اتمــام پروژه هاي 
پياده راه ســازي بوعلي و آغاز پياده راه سازي 
اكباتــان و بلوار ارم شــهر همــدان ايجاد 
پاركينگ طبقاتــي آقاجاني بيگ، ادامه اجراي 
پل غيرهمســطح شــهيد ســردار همداني، 
پارك نواري شــهداي ارتش، بازگشايي 10

معبــر از معابر اصلي همدان و بازگشــايي 

خيابان طالقاني و شــهيد فهميده و همچنين 
عقب نشيني كامل بيمارستان بوعلي سينا و... 
از جملــه پروژه هاي مهم شــهري بودند كه 
همشهريان خود شاهد اجراي آنها در بازه هاي 

زماني كوتاه بوده اند.
در زمينه اين فعاليت ها تنها مي توان گفت همه 
آنها نتيجه تعامل مطلوب شورا و شهرداري و 
پاي كار بودن شــهردار همدان بوده است و 
بس. البته در اين ميان موارد حايز اهميت كم 
نداشته ايم؛ مواردي از قبيل ساماندهي ورودي 
و جدول گذاري و اجــراي پروژه 300 هزار 
تن آسفات در شهر همدان كه در اين شرايط 
اقتصادي مي توان گفــت يك اتفاق مهم در 

همدان بوده است.
همچنيــن نمي توان شــرايط مطلــوب در 
شهرك هاي مدني، بهشتي و مدرس كه براي 
ايجاد معابر كه در آن ها  رقم خورده اســت، 
بي تفاوت گذشت و اين ها هم نتيجه زحمات 
متوليان امور در شــهرداري و بويژه شهردار 
همدان بوده اســت.در اين ميان الزم به ذكر 
اســت كه خبــر ورود 17 اتوبوس جديد به 

ناوگان حمل ونقل شهري را هم ارائه دهيم.
همچنين در آينده نزديك همداني ها شــاهد 
ايجاد يك باغ گل به مساحت 2 هكتار كنار 

پارك بانوان شهر خواهند بود.
دراين زمينه بايد از حمايت آيت ا... محمدي 
نماينــده ولي فيقــه در همــدان، نيكبخت 
مديريت ارشد استان و اســتاندار همدان و 
صوفي شهردار همدان قدرداني كرد؛ چراكه 
همــه اين مــوارد براي دســتيابي به فضاي 

مطلوب امروز در شهر الزم بوده است.
 به اين ترتيب كه شما مي فرماييد، 
گويا هيچ تنش و چالشي بين اعضاي 
شوراي شهر در نخستين سال فعاليت 
واقع  به  اســت.  نبوده  پنجم  شوراي 

اينگونه بوده است؟
 منكر نمي شــوم كه در يكســال گذشته با 
تعامل بين اســتانداري و شهرداري و شورا 
كمتر شاهد تنش بوده ايم اما اختالف نظرها 
و موانــع متعدد هــم در تصميم گيري هاي 
شورا پيش روي بوده است. گرچه اختالف 
نظرها موجب شده است كه به روي روند 

كارها تأثيرات نامطلوب گذاشته شود.
همه اعضــا تالش بر تعامل كردند گرچه در 
هر مجموعه كار جمعي، افرادي هســتند كه 
موانع تراشــي مي كنند و همراه نمي شوند تا 
كار پيش نرود، شورا هم يك جمع چند نفره 
اســت و از اين قاعده مستثني نيست. شورا 
مجموعه اي كه تصميم گيري ها با خرد جمعي 
اتخاذ مي شود و بودند افرادي كه همراه نبودند 
و كارشــكني هاي متعددي را باعث شدند و 
مي خواهند همه گاليه ها در اين زمينه در سينه 
من بماند و من به عنوان ســنگ صبور همه 
را حس مي كنم. شايد روزي به موقع درباره 
آنها صحبت كنم اما فعًال فقط سكوت مي كنم.
 آيا براي به انجام نرسيدن كاري در 
يكسال نخست شوراي پنجم كه شما 

رئيس آن بوده ايد، هنوز نگرانيد؟
در زمينه پل غيرهمسطح سردار شهيد همداني 
كه البته با ورود صوفي به عنوان شــهردار و 
تزريق منابع جديد مالي كمي سرعت گرفت، 
دغدغه دارم. اين پل سال 95 كلنگ زني شد 
و اســتاندار هم قول داد منابــع جديدي در 
اختيار بگذارد اما به هر ترتيب تا امروز محقق 
نشده است و اين يكي از آن موارد است كه 

اميدوارم به انجام برسد.
مورد ديگر اين اســت كه همچنان معتقدم 
مجلس  در  همــدان  مــردم  نماينــدگان 
شوراي اسالمي و مســئوالن ارشد استان 
مي توانســتند در جــذب منابــع مالي و 
اعتباري از ســوي وزارتخانه ها تأثيرگذار 
باشند اما آنگونه كه انتظار مي رفت، محقق 
نشد. همدان نسبت به استان هاي ديگر در 
جذب اعتبار آنچنان موفق نبوده اســت؛ 
چراكه جذب اعتبار گســتره وســيعي از 
ارتباطات بين مسئوالن و نمايندگان با وزرا 
را مي طلبد. مجموعه استانداري و مديريت 
و برنامه ريزي براي جذب اعتبار مي توانند 
به پيشرفت بهتر امور كمك بسزايي بكنند. 
همه مي دانيم 50 درصد اعتبارات عمراني 
اســتان ها در اختيار وزيران اســت و بايد 
رايزني اختصاص اين منابع جدي تر انجام 
شود. استان همدان توانمند است و جذب 
اعتبار مي تواند به تكاپوي اجراي پروژه ها 

كمك كند.
 مهمترين برنامه پيش روي شوراي 
پنجم در ماه هاي اخير را چه مي دانيد؟

آبان ماه ســال 1397 مجمع شــوراي عالي 
استان ها و مجمع رؤساي شوراهاي اسالمي 
اســتان ها و كالن شــهرها در همدان برگزار 
خواهد شد. امتياز ميزباني از اين جمع مهم را 
توانستيم در شهر اروميه نصيب همدان كنيم 
كه البته بــراي آن رقيباني بودند ولي همدان 
توانست با دفاع مطلوب اين امتياز را كسب 

كند.
تشكيل شــوراي عالي استان ها يك فرصت 
اســت براي همدان؛ چراكه در اين شــورا 
مي توان طرح و لوايحي بــه مجلس داد كه 
در قالب آن مشــكالت و موانع رفع شوند و 
اين اليحه هاي پيشنهادي با تالش نمايندگان 
مجلس به صورت قانون ارائه شــوند و فكر 
مي كنيم اين اتفاق حايز اهميتي براي همدان 

خواهد بود.

گفتگو با رئيس شوراي شهر همدان در آستانه انتخابات هيأت رئيسه 

خرد جمعي رويكرد شوراي پنجم است
■ خدمات يك سال گذشته شورا با تعامل انجام شده است

شمارش معكوس 
براى پايان دادن به 
بوي نامطبوع خروجي 
همدان - تهران
 انتشــار بوى نامطبــوع و آزاردهنده 
حاصل از پســاب فاضــالب پنج واحد 
توليدى ســال هاست كه نارضايتى و گله 
مندى ساكنان حوالى جاده همدان - تهران 
و مسافران عبورى را در پى داشته است.

 انتشــار بوى نامطبوع حاصل از پســاب 
كارخانه هــاى صنعتى موجــود در اين 
مســير شريانى، حتى به ســوژه اى براى 
شــهروندان تبديل شده و برخى مواقع به 

طنز اين موضوع را مطرح مى كنند.
جاده همدان- تهران در بين مســيرهاى 
عزيمت  واســطه  بــه  همدان  ارتباطــى 
مســافران غرب كشــور از اين جاده به 
پايتخت به عنوان پر ترافيك ترين مســير 

شــريانى معروف اســت، اما افرادى كه 
از اين مســير در تردد هســتند بى درنگ 
با نزديك شــدن به همدان شيشــه هاى 
خودرو را باال مى كشــند تا بوى نامطبوع 

به داخل وسيله نقليه كمتر نفوذ كند.
ناگفته پيداســت براى ورود به شهرى كه 
با اين ســابقه تاريخى و انتخاب شدن به 
چنين  آسيا،  گردشــگرى  پايتخت  عنوان 
چراكه  نيســت  پذيرش  قابــل  وضعيتى 
مســافران در بدو ورود به شــهر با حس 
چنين بــوى نامطبوعى در مورد وضعيت 
شــهر همدان قضاوت خواهنــد كرد.به 
گزارش ايرنا، انتشــار اين بوى نامطبوع 
رغبت خانواده ها براى تفريح و گشــت 
و گــذار در حوالى جاده همدان - تهران 
بــه ويژه در روز طبيعــت را كاهش داده 
و افراد ســاكن در حوالى اين مسير مكان 
هــاى ديگر را براى تفريــح انتخاب مى 

كنند. 
البته اعضاى كارگروه مديريت پســماند 

شهرســتان همــدان با اشــراف كامل به 
اهميت اين موضوع رفع اين مشكل را در 
دستور كار قرار داد كه رئيس اداره محيط 
زيست شهرستان همدان در گفت و گويى 
با ايرنا به بيان فعاليت هاى صورت گرفته 

از سوى اين مجموعه پرداخت.
بهاره نورى صفا گفت: مشــكل بررسى 
بوى نامطبوع شــديدى كه از چند ســال 
پيش در برخى قسمتهاى جاده همدان - 
تهران به مشام مى رسد همواره در دستور 
كار اداره محيط زيســت شهرستان قرار 

داشته است.
وى افزود: بوى تعفن و نامطبوع در محور 
ياد شــده موجب نارضايتى شهروندان و 
مسافرين شده است بنابراين رسيدگى اين 
موضــوع با اهميــت و اولويت جدى در 

دستور كار است.
شهرســتان  زيســت  محيط  اداره  رئيس 
همدان گفت: بر اســاس بررســى هاى 
به عمل آمده توســط كارشناسان محيط 

زيســت، چندين منشا مشخص در زمينه 
ايجاد و انتشــار بوى نامطبوع يادشــده 

شناسايى شده اند.
نورى صفا توضيح داد: شمارى از كارخانه 
هاى بزرگ مســتقر در بلوار سردار شهيد 
همدانى اقدام به تعبيه يك لوله مشــترك 
براى انتقال فاضالب تصفيه شده كارخانه 

به زير پل جورقان كرده اند.
وى افــزود: هرچند اين فاضالب به طور 
كامل تصفيه مى شــود اما بر اثر ماندن در 
لوله يا ماندن در بســتر خشك رودخانه 
جورقان متعفن شده و زمينه آلودگى هوا 

را از طريق انتشار بو فراهم مى آورد. 
شهرســتان  زيســت  محيط  اداره  رئيس 
همدان بيان كرد: عالوه بر اين برخى اداره 
ها و واحدهاى مســتقر در بلوار شــهيد 
همدانــى اقدام به اتصــال فاضالب خام 
واحد خود به اين لوله كردند كه با وجود 
كم بودن حجم آن، در توليد بوى نامطبوع 

موثر بوده است.

همايش شيرخوارگان حسينى 
در همدان برگزار مى شود 

 همزمان با فرا رســيدن نخســتين جمعه ماه محرم الحرام مراسم 
شيرخوارگان حسينى برگزار مى شود. 

هر ســاله با فرا رسيدن نخستين جمعه ماه محرم الحرام مجمع جهانى 
حضرت على اصغر(ع) مراسم شيرخوارگان حسينى  را برگزار مى كند.

 اين برنامه جمعه 23 شــهريور ماه بــا حضور بانوان مومن و انقالبى 
همدان از ساعت 8صبح با قرائت دعاى ندبه درحسينيه حضرت امام 
(ره) همدان واقع در خيابان كرمانشــاه آغاز شده و تا ساعت 11:30

صبح نيز ادامه مى يابد.
به گزارش تســنيم، عالوه بر اين محفل نورانى مسجد مهديه همدان، 
پايگاه مقاومت شهيد يوسفى و هيئت محبين المهدى (عج) نيز مراسم 
شيرخوارگان حسينى را صبح روز تاسوعا از ساعت 10 صبح در اين 

مكان برگزار مى كنند.
هيئت رزمندگان ثارا...(ع) همدان نيز اين مراسم را جمعه 23 شهريور 
ماه از ساعت 8:30 صبح در حسينيه ثاراهللا(ع) سپاه انصارالحسين(ع) 

همدان برگزار مى كند. 
نخســتين همايش سه ســاله هاى حســينى همدان ويژه بانوان نيز با 
سخنرانى حجت االسالم سيد مجتبى حسينى يمين با موضوع تربيت 
فرزند پنجشنبه 22 شهريور ماه مصادف با سوم محرم الحرام از ساعت 
10 صبح در حســينيه زينبيه واقع در ميدان امام زاده عبدا...(ع)، بلوار 

زينبيه  برگزار مى شود.

خبـر

1- برخي هيأت هاي مذهبي هزينه هــاي خود را صرف امور خيريه 
مي كنند. گفته مي شود با توجه به شرايط اقتصادي جامعه و براي  كمك 
به نيازمندان، برخي هيأت هاي مذهبي هزينه هاي دهه محرم را كاهش 
داده و صرف امور خيريه مي كنند. گويا اين حركت از استان يزد آغاز 
شده است. گفتني است در ايام محرم بسياري از هيئات مذهبي اقدام 

به پخش نذورات مي كنند.
2-  هواپيماهاي فروخته شده به ايران به شركت هاي غيرايراني تحويل 
مي شوند. گفته مي شود يكي از شركت هاي هواپيماسازي سفارش هاي 
داده شــده از سوي ايران را به مشتريان ديگرش واگذار مي كند. گويا 
تصميم اين شــركت به دليل اعمــال تحريم ها و ممنوعيت واگذاري 

هواپيما به ايران مي باشد.
3- زائران اربعين بايد ويزا بگيرند. گفته مي شــود مسئوالن اعالم 
كرده انــد زائران اربعين ملزم به دريافت ويزا براي ســفر به عراق 
هســتند. گفتني اســت در اين زمينه عالوه بر اخذ ويزا، پرداخت 
ارز به صورت اســكناس نيز انجام نخواهد شــد. گويا قرار است 
از طريق ســامانه «نيما» به زّوار حواله ارز به نرخ روز داده شــود. 
گفتني اســت پيش از اين پيشنهاد شــده بود هزينه ويزا از سوي 

دولت عراق به ريال محاسبه شود.



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  22 شهريورماه 1397  شماره 3288

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

تويسركان از رتبه اول جذب تسهيالت اشتغالزايى 
روستايى برخوردار است 

 نماينده مردم تويســركان در مجلس شوراى اســالمى گفت: شهرستان تويسركان 
از رتبه اول جذب تســهيالت ارزان قيمت و اشــتغالزاى روســتايى در استان همدان 

برخوردار است. 
محمــد مهدى مفتح در گفت وگو با تســنيم اظهار داشــت: يكــى از مهمترين جهت 
گيرى هاى مديريت شهرســتان تويســركان، تحرك اقتصادى در بخش هاى مختلف و 
به ويژه صنعت، كشاورزى و خدمات با هدف ايجاد رشد شاخص هاى اقتصادى است.

ــد عقــب ماندگى هــاى  ــرد: رشــد اقتصــادى در تويســركان هــم مى توان ــان ك وى بي
ايــن شهرســتان از مســير توســعه را جبــران و هــم پديــده تثبيــت و رشــد جمعيــت 

در تويســركان را كمــك كنــد.
نماينـده مـردم تويسـركان در خانـه ملـت بـا اشـاره بـه تحـركات موثـر شهرسـتان 
تويسـركان در بخش هـاى اقتصـادى و برخـوردارى از رتبـه اول جـذب تسـهيالت 
اشـتغالزاى روسـتايى اسـتان همدان تاكيد كرد: در شـرايط كنونى شـاهد سـامان دهى 
راه هـاى ارتباطـى و شـريانى شهرسـتان، بهسـازى روسـتاها و راه اندازى و يا سـاخت 
تعـدادى از واحدهـاى توليدى اشـتغالزا هسـتيم كـه زمينه رشـد اقتصادى تويسـركان 

را بيـش از پيـش فراهـم مى كننـد.

وى تصريح كرد: نرخ بيكارى در شهرستان تويسركان شايد جزء باالترين نرخ بيكارى 
در مناطق مختلف استان همدان باشد و براى حل اين معضل، توجه به سرمايه گذاران 

اقتصادى، توسعه واحدهاى صنعتى و توليدى در دستور كار قرار گرفته است.
محمد مهدى مفتح ابراز كرد: اكنون با توجه به وحدت و همدلى ميان مســئوالن ارشد 
و اجرايى شهرستان، زمينه براى تعامل بيش از پيش با بخش خصوصى فراهم شده كه 

بايد بيشترين بهره ورى اقتصادى را از آن ايجاد كرد.
وى گفت: شهرستان تويســركان ظرفيت رشد اقتصادى باالترى را دارد و براى تحقق 
اين هدف عالوه بر ارتقا سطح شاخص هاى اقتصادى، صنعتى و كشاورزى به بهره ورى 

بهينه از قابليت هاى گرشگرى شهرستان نيز نياز داريم.

خبـر

ساختمان ساخته شده در اراضي نهاوند
سنددار مي شوند

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيــام: رئيس اداره راه و شهرســازى 
شهرســتان نهاوند از اجرايى شــدن دســتورالعمل واگذارى عرصه 
ســاختمان هاى احداثى در اراضى در اختيار سازمان ملى در نهاوند 

خبر داد.
حســين متيــن بــا اعــالم ايــن خبــر افــزود: در اجــراى دســتورالعمل 
سياســت هــاى حمايتــى و شــرايط و نحــوه ى واگــذارى عرصــه 
ســاختمان هــاى احداثــى در اراضــى تصرفــى ملكــى يــا در 
ــاده 11 ــد 10 از قســمت «الــف» م ــه اســتناد بن ــار ســازمان ب اختي
اساســنامه ســازمان ملــى زميــن و مســكن كــه در تاريــخ 27/6/96
در مجمــع عمومــى ســازمان بــه تصويــب رســيده اســت، اداره راه 
و شهرســازى شهرســتان نهاونــد اقــدام بــه اطــالع رســانى ،تشــكيل 
و تكميــل بيــش از 100فقــره پرونــده بــراى اراضــى فــوق نمــوده 

اســت.
متيــن تصريــح كــرد؛ دســتورالعمل شــرايط ســنددار شــدن 
واحدهــاى تصــرف شــده در شــهرها و حاشــيه شــهرها بــه تمامــى 
اســتان ها ابــالغ شــده كــه بــر اســاس آن 3 ميليــون خانــوار 
ــاى  ــى واحده ــى و دولت ــى مل ــه در اراض ــور ك ــر كش در سراس

ــد. ــد ش ــف خواهن ــن تكلي ــاختند تعيي ــود را س ــكونى خ مس
ــاى  ــن در زمين ه ــت زمي ــاس قيم ــن اس ــر همي ــزود: ب ــن اف متي
ــود و  ــردم اخــذ مى ش ــى از م ــده دولت ــام ش ــه قيمــت تم ــوق ب ف

ــود. ــه مى ش ــاكنين گرفت ــت روز از س ــه قيم ــا ب ــازاد زمين ه م
وى بــا بيــان اينكــه ايــن اداره در مــورخ 15/6/96 موفــق بــه انتقــال 
ــه  ــا توجــه ب اوليــن ســند در اســتان همــدان شــد،تصريح كــرد: ب
تمديــد مهلــت تشــكيل پرونــده ، متقاضيــان شهرســتان نهاونــد بــه 
اداره راه و شهرســازى مراجعــه وجهــت كســب اطالعــات بيشــتر 

بــا شــماره 33222067-081 تمــاس حاصــل فرماينــد.

باغداران ماليرى در انتظار اقدام مسئوالن 
براى تامين كربنات سديم هستند 

 نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس، بــا اشــاره بــه پيگيرى هــاى 
مســتمر دوهفتــه اى خــود از معــاون اول رئيــس جمهــور، وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت جهــاد كشــاورزى در راســتاى 
ــى  ــفانه عزم ــت: متأس ــزاب) گف ــودر كربنات(تي ــورى پ ــن ف تأمي

بــراى حــل مشــكالت كشــاورزان نيســت. 
ــا تســنيم  حجت االســالم احــد آزادى خــواه در گفت وگــو ب
ــرى  ــدارن مالي ــورى و ضــرورى باغ ــاز ف ــه ني ــاره ب ــا اش ب
بــه پــودر كربنــات ســديم (تيــزاب) بــه علــت قــرار داشــتن 
در فصــل برداشــت و خشــك كــردن انگــور و توليــد 
ــن  ــن اي ــدم تأمي ــورت ع ــت: در ص ــار داش ــمش، اظه كش
ــرى  ــداران مالي ــه باغ ــنگين ب ــارت س ــال خس ــاده احتم م

ــود دارد. وج
وى بــا اشــاره بــه  امضــاء و ارائــه نامــه تعــداد 50 نفــر از نمايندگان 
مجلــس بــه وزارت جهــاد كشــاورزى و وزارت صنعــت، معــدن و 
ــه از پيگيرى هــا  تجــارت، تصريــح كــرد: بعــد از گذشــت دو هفت
ــدام  ــوز اق ــط هن ــاى ذى رب ــا ارگان ه ــده ب ــام ش ــات انج و مكاتب

خاصــى انجــام نشــده اســت

 جشن دانش و صيانت از نيروى انسانى 
با حضور خانواده بزرگ پرســنل شركت 
صنايع غذايى سحر و معرفى دانش آموزان 
ممتــاز گروه كارخانجــات صنايع غذايى 
ســحر در شهرك صنعتى بوعلى همدان و 

در محل كارخانه برگزار شد.
اين جشــن در هفت سال متوالى با هدف 
تكريم و تمجيد از دانش آموزان ممتاز در 
آستانه شروع ســال تحصيلى (97-98) و 
به مناسبت بيست و هفتمين سال تاسيس 
شــركت با حضور پرشــور خانواده هاى 

پرسنل برگزارگرديد .
در ابتداى اين مراسم مدير كارخانه شركت 
صنايع غذايى ســحر با اظهار خرسندى از 
برگزارى اين چنين جشنى و عرض تبريك 
بــه خانواده هاى دانش آمــوزان ممتاز در 
مقاطع مختلف تحصيلى گفت: اميدواريم 
اين دانش آموزان در ســال هــاى آتى با 
كسب موفقيت هاى علمى بيشتر به مراتب 

باالى علمى برسند.
مهنــدس مؤمن با خرســندى از اينكه در 
شركت صنايع غذايى ســحر نسل دوم و 
سوم اين خانواده ها در حال كار و خدمات 
رســانى در اين شركت هستند، افزود: اين 
افراد در ساليان گذشــته كودكى بودند اما 
امــروز به عنوان همكاران ما در واحدهاى 

مختلف در حال كار و تالش هستند.
وى خطاب به همــكاران خود با تاكيد 
بر شــرايط اقتصادى فعلى كشور اظهار 
داشــت : بايد بــا تالش و كوششــى 
مضاعــف ســعى كنيم بيــش از پيش 
راندمان كارى مناســبى را در مجموعه  
ايجاد نماييم تا در اين شــرايط حساس 

با شــعار خواستن ، توانستن و خواهيم 
توانســت، سربلند از ميدان توليد و كار 

 . آييم  بيرون 
مؤمن با اشــاره به اينكه امروزه توليدات 
داخلى بايســتى با كميت و كيفيت همراه 

باشد، ادامه داد: همه همكاران بايد با تالش 
و همت مضاعف عالوه بر افزايش توليد، 
بــى تفاوت و به ســادگى از كنار كارهاى 
ناپسند برخى افراد عبور نكنند و با ارائه راه 
حل هاى مناسب به سمت و سوى اهداف 

مطلوب سوق يابند.
مديــر كارخانــه صنايع غذايى ســحر 
فعلى  شــرايط  در  كــرد:  خاطرنشــان 
اقتصادى كشور شايد برخى افراد قصد 
دامن زدن به بعضى شــايعات را داشته 
باشــند اما اين وظيفه همه ماســت كه 
در قبــال اينگونه شــايعات كه منجر به 
تخريــب و تضعيف روحيه عموم مردم 
مى شــود آگاه بوده و با ارائه پاســخ 
مســئوليت  بتوانيم  درســت  و  اصولى 
پذيرى خود را به ايــن افراد و جامعه 

دهيم. نشان 
در ادامه جشن با حضور مديران ارشد اين 
مجموعه از تالش هاى گروهى از همكاران 
كه در ماموريت هاى متوالى حضور داشته 
و در حال سركشــى به واحدهاى توليدى 
در شهرهاى مختلف كشور هستند به عنوان 

همكاران شاخص تجليل شد. 

اسامى تجليل شدگان:
 از واحد مهندسى كشاورزى:

 كيوان محيط رابرى، رسول مالكى، عليرضا 
جابرى آالم 

ازواحدكنترل كيفيت: 
محمد تركمن

از واحد خريد :
 جمشيد حيرانيان

ازواحد فنى:
 حميدرضا فتحيان، روح اله افشار، محمد 
صمد  دوآبى،  محمــدى  مهرداد  ميرزايى، 

نجفى، حميدرضا زندى
ازواحد انبار:

 عليرضا رشيديان
ازواحد توليد: 

على رسولى صفدر، مصطفى زينتى سعيد، 
على مرادى، اسماعيل افشار، محمد حسين 
رياحى فرد ، صمد هاشمى نيا ، رضا صوفى 

و رضا اميد پور تجليل شد.
پس از اجراى برنامه مفرح و سرگرم كننده 
توسط عمو حميد و گروهش در اين جشن 
و ايجاد محيط شاد و پر از خنده براى بچه 
ها و خانواده ها، مشاورمنابع انسانى صنايع 
غذايى سحر نيز در خصوص مفهوم دانش 
و داليل لــزوم درس خواندن بچه ها بيان 
نمودند : هويت بخشــى به نسل آينده و 
اينكه آيا مى خواهند به داشــتن يا شــدن 
برسند نكته قابل توجهى است كه بايد در 

تربيت كودكان مورد توجه قرار گيرد.
دكتر قاسمى تصريح كرد: متاسفانه همه ما در 
شرايط كنونى به فكر شدن و رسيدن به آسايش 
بيشتر در زندگى مادى هستيم، بنابراين هويت 

جمعى همه ما در حال زوال و نابودى است.
وى بــا تاكيد بر اينكــه هويت اصلى يك 
انســان به آنچه كه در زندگى خواهد شد 
، باز مى گردد، گفت: اگر جهت گيرى ها 
براى تربيت نســل آينده به سمت و سوى 
انســان مفيد و اثرگذار باشــد، استفاده از 
دانش مى تواند براى رسيدن به اين هدف 

مهم اثرگذارترين ابزار ممكن باشد.
قاسمى تاكيد كرد: اگر مى خواهيم سرمايه 
انسانى در اين مملكت زياد شود بايد شدن 
ها را تقويت كنيم چراكه رمز رســيدن به 
شدن ها افزايش آگاهى، مطالعه و يادگيرى 
بيشتر اســت. گفتنى است، در اين جشن 
جوايز ارزنده اى به فرزندان ممتاز پرسنل 
گروه كارخانجات صنايع غذايى سحراهداء 
گرديــد و از خانم ها مينــو مفرح و زهرا 
فرجى نيز به خاطر ارائه مقاالت تخصصى 
در زمينه آسيب شناسى سازمانى تجليل به 

عمل آمد.

پروين سليمى »
نوشــت افزار  نمايشگاه  ششــمين   
ايرانى اســالمى در همدان از 17 تا 31

شهريورماه  در داير است
مدتــى اســت كــه نوشــت افزار  هاى 
ايرانــى با محوريــت قهرمان  هاى ملى 
و مجموعه  هــاى رســانه اى با طراحى 
ســينمايى  و  كارتونــى  قهرمان  هــاى 
هاليوود و والت ديزنى رقابت مى كنند.

ايرانى  نوشــت افزار هاى  قيمت  اگرچه 
هنوز به حد منطقى نرســيده است اما 
استقبال و شــور دانش آموزان در تهيه  
اين لــوازم بيانگر عالقــه خانواده  هاى 
ايرانى به توليدات داخلى اســت وهر 
كــدام از طرح هــاى منقــش به روى 
نوشــت افزارهاى ايرانى معنى و مفهوم 
خاص خــود را دارد.از شــهداى دفاع 
مقدس تا شهداى مدافع حرم، قهرمانان 
شــخصيت هاى  اســالمى،  و  ايرانــى 
كارتونى ايرانــى ،علمى و غيره نقوش 
دل نشــين بر روى لوازم التحرير ايرانى 

اسالمى.طراحى شده است.
مرد  گذشــته  ســال هاى  در  هرچنــد 
باب  انگيــزان،  شــگفت  عنكبوتــى، 
اســفنجى، بتمــن، بــن تــن، انــواع 
پرنس هــاى والــت ديزنــى طرح هاى 
البتــه  و  بــود  نوشــت افزارها  روى 
همچنــان نيــز وجود دارنــد، اما چند 
سالى اســت كه نوشت افزارهاى ايرانى 
با تصاوير شــهدايى نظير شهيد ابراهيم 
هــادى، محمدابراهيــم همــت، صياد 
نظير  حرم  مدافع  شــهداى  شــيرازى، 
حججى،سردارشــهيدهمدانى،  شــهيد 

شكرســتان،  كارتونى  شــخصيت هاى 
پهلوانــان ايرانى و اســالمى وارد بازار 
شده و مورد استقبال دانش آموزان قرار 
گرفته انــد دانش آموزانى كه هنوز درك 
چندانى از دفاع مقدس و هشــت سال 
جنگ، دفــاع از حرم و رشــادت هاى 
بزرگ مردان تاريخ ايــران ندارند اما با 
نشان دادن عالقه به خريد نوشت افزار 
ايرانى مى گويند كه مى خواهيم بياموزيم 

و ادامه دهنده راه اين بزرگان باشيم.
چندين سال اســت كه براى دسترسى 
تهيــه  بــراى  خانواده هــا  راحــت 
نوشــت افزارهاى ايرانــى و اســالمى 
نمايشگاه هاى فروش اين نوشت افزارها 
در ســطح شــهرها و در كانون هــاى 

دانش آموزى برگزار مى شود.
امســال وطى دو روز گذشته ششمين 
نمايشــگاه ايرانــى و اســالمى نيز در 

دو محــل خيابــان مهديــه، باالتر از 
مهديه"سازمان  كانون  مهديه،  مســجد 
دانش آمــوزى" و ميدان امام ره، خيابان 
تختى، دبيرستان شــهيد حاجى بابايى 
فعال شــده و تا 31 شــهريور پذيراى 
براى  اســت.عالقه مندان  شــهروندان 
بازديد از اين نمايشــگاه ها مى توانند تا 
پايان شــهريورماه از ساعت 9 تا 21 به 
محل هاى تعيين شــده براى تهيه لوازم 

التحرير مراجعه كنند. 
ايــن نمايشــگاه در اوليــن روز بــا 
پــرورش  آمــوزش  حضورمديــركل 
استان افتتاح شــد . محمد پورداود در 
اين مراســم  از برپايى اين نمايشــگاه 
ها در شهرســتان هاى همدان، مالير، 
قهاوند  منطقه  و  نهاونــد  كبودرآهنگ، 
خبــر داد كه تــا 2 روز آينــده به 16

نمايشگاه افزايش مى يابد.

وى ادامه داد: در اين نمايشگاه ها اقالم 
مورد نياز دانش آموزان براى آغاز سال 
تحصيلى جديــد در تمامى دوره هاى 
تحصيلى عرضه شده است . و هدف از 
برگزارى اين نمايشــگاه كه اصناف نيز 
در اين امر فرهنگى با آموزش پرورش 
همكارى داردفرهنگ سازى استفاده از 
توليد ملى است واجناس  با قيمت 10

تا 15 درصد كمتــر از بازار به فروش 
مى رسد.

پور داود در ادامه تصريح كرد: در سال 
تحصيلــى 98-97 بيــش از 270 هزار 
دانش آموز در اســتان همدان تحصيل 
مــى كنند كه از اين تعــداد 160 هزار 
دانش آموز در مقطع ابتدايى، 65 هزار 
نفر متوســطه اول و 45 هزار نفر نيز در 

مقطع متوسطه دوم تحصيل مى كنند.
 درحاشيه نمايشــگاه نيز رئيس سازمان 

دانش آمــوزي اســتان مهمتريــن هدف 
از برگزاري نمايشــگاه نوشــت افزار را 
حمايــت از كاالي ايراني و شناســاندن 
چهره هاي سرشناس ادبى، هنرى و علمى 
به دانش آموزان همچنين فرهنگ ســازي 

استفاده از اجناس داخلى دانست.
قيمت هــاي  دربــاره  ميرزايــي  رضــا 
لوازم التحرير نمايشگاه گفت: نوشت افزار 
به قيمت مصوب و بسيار پايين تر از بازار 
در اين مكان عرضه مي شود و از خانوده ها 
هوشمندانه  خريد  با  داريم  درخواســت 
كاالي ايراني بــه فرزندان خود و جامعه 

خدمت كنند .
ميرزايي عكــس روي جلــد دفاتر و 
لوازم التحرير را ســازنده دانست كه از 
افراد  مي توانند  دانش آموزان  طريق  اين 
همچنين  افتخارآفريــن،  و  تأثيرپذيــر 
چهره هاي ملى رابشناسند و به اين باور 
كه  مي كنند  زندگي  برسنددركشــوري 
غناي علمي و فرهنگــي آن معروفيت 
جهاني دارد. پس خيلي بيشــتر از اينها 
بايد در كســب علم، دانش و فرهنگ 
بكوشــند. و در اين بين رســانه ها به 
دليــل تأثيرگذاري بســيارخوبى كه در 
جامعه دارنــد، مي توانند در هدف دهي 
استفاده از كاالى ايرانى و ايجاد اشتغال 

فرهنگ سازي مردم ايفاي نقش كنند. 
درحاشــيه نمايشــگاه مصاحبــه اي با 
مراجعه كننــدگان انجام شــد و ابتدا 
گفت وگو را از يــك خانم كه در حال 
خريد بود شــروع كردم اين شــهروند 
مربي قرآن ويكي از معتمدين شهراست 
كــه در زمينه جمــع آوري كمك هاي 

مردمــي براي كودكان حاشــيه شــهر 
فعاليت دارد. 

طراحي هــاي  ســلطاني  ماهــرخ 
لوازم التحرير را بســيار مناسب دانست 
ولــي از طراحــي و شــكل جانبــي 
كيف هاي مدارس رضايت نداشــت و 
اعتقاد داشــت كه كيف كــودكان بايد 

بدونه تزئينات و وسايل اضافه باشد.
در ادامه گــزارش ازپدري  كه درحال 
خريددفترنقاشى بودخواستم توضيحاتي 
در مورد اجناس و قيمت هاي نمايشگاه 
بگويد از شــروع صحبت هايش متوجه 
شــدم فرهنگى است. در باره قيمت ها 
پرســيدم راضي بود و گفت نسبت به 
گرانى هاى موجود قيمت ها مناســب 
اســت . حميدرضا ابريشمي اين قبيل 
همدان  ديگرشهر  نياز  را  نمايشــگاه ها 
نيزدانســتو گفت:بايد شرايط را طورى 
فراهم كنند كه همه قشــرهاى جامعه و 
نقاط حاشيه شــهر نيز به اين مكان ها 

دسترسى داشته باشند.
در ادامــه به شــهروندي برخوردم كه 
مشــغول تماشــاي نوشــت افزار بود 
صحبت را كه با او شــروع كردم خود 
را يكى از اعضاى شوراى شهر معرفى 

كرد و البته فرهنگى هم بود.
اكبر كاووسي عضو شــوراي شهر  از 
همكاري شوراي شــهر و شهرداري با 
اداره كل آموزش و پرورش در بر پايي 
نمايشگاه اينگونه گفت كه هدف از اين 
كار فرهنگى آگاه سازي دانش آموزان از 
مزاياي كاالي ايراني و آشــنايي آنها با 
مضامين و شــعارهاي ملي و اســالمي 
ادبى  چهره هاي  از  شناختشان  همچنين 
، ديني علمي اســت كاووســى گفت: 
عالوه بر اين با اســتفاده از االى ايرانى 
خيلــي از معضالت جامعــه با همين 

فرهنگ سازي ها حل مي شود.

جشن "دانش و صيانت از نيروى انسانى" 
در شركت صنايع غذايى سحر برگزار شد

امسال آموزش و پرورش براي تامين نوشت افزار دانش آموزي برنامه ويژه دارد

كيف ايراني بر دوش بچه ها
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تبريك و تهنيت

جناب آقاي
 مهندس رضواني جالل
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 

انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان 
مدير نمونه كشوري را خدمت شما تبريك و 
تهنيت عرض مي نماييم اميد است در سايه 

الطاف ايزد متعال در راه خدمت موفق و 
سربلند باشيد.

عليرضا محمدي فروغ و علي محمودي 
شركت بازرگاني محمودي

تبريك و تهنيت

جناب آقاي مهندس رضواني جالل
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 

انتخاب شايســته جنابعالي به عنوان مدير نمونه كشــوري را 
خدمت شــما تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد است در 

سايه الطاف ايزد متعال در راه خدمت موفق و سربلند باشيد.
شركت تعاوني سيب زميني كاران شهرستان بهار 

تبريك و تهنيت

جناب آقاي مهندس رضواني جالل
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 

انتخاب شايســته جنابعالي به عنوان مدير نمونه كشــوري را 
خدمت شــما تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد است در 

سايه الطاف ايزد متعال در راه خدمت موفق و سربلند باشيد.
نايب رئيس انجمن ملي سيب زميني ايران - خسرو طالبي

تبريك و تهنيت

جناب آقاي مهندس رضواني جالل
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 

انتخاب شايســته جنابعالي به عنوان مدير نمونه كشــوري را 
خدمت شــما تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد است در 

سايه الطاف ايزد متعال در راه خدمت موفق و سربلند باشيد.
كارخانه سرت و بسته بندي بازرگاني مرادي مرام شهرستان بهار

تبريك و تهنيت
جناب آقاي مهندس رضواني جالل

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 
انتخاب شايســته جنابعالي به عنوان مدير نمونه كشــوري را 
خدمت شــما تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد است در 

سايه الطاف ايزد متعال در راه خدمت موفق و سربلند باشيد.
رستمي سيب زميني كار نمونه شهرستان بهار

گزارش ويژه
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فضاي مجازي

مســائل  فقها در  حضور 
و  دفاعــى  سياســى، 
جدى  قدرى  به  اجتماعى 
مى  كه  اســت  روشن  و 
بينيم هنگامى كه حكومت 
مى شود  مطرح  مشروطه 
بيشــترين كسانى كه در 
و  خطا  تعديــل،  و  جرح 
صواب و اصرار بر حضور 
خود در اين مسائل ايفاى 

نقش مى نمودند

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

يادداشت

معلوم شد عوارض مربوط به المپ هاي 
روشن از خاموش جداست

مهدي ناصرنژاد »
  اخيراً يك بــرگ قبض مربوط به مصرف ماهانه برق خانگي به 
دستم رسيد كه نكات جالب توجه و به قول دوستمان، عبرت آموزي 
دربــر دارد. اصل رقم مربوط به قيمت بــرق مصرفي در اين قبض 
حدود 280 هزار ريال است كه با احتساب بهاي آبونمان و ماليات و 
عوارض و بيمه سر به 366 هزار ريال زده است؛ يعني رقمي بالغ بر 
8 هــزار و 600 تومان در يك ماه به هزينه برق مصرفي يك خانوار 
اضافه شده است كه البته به نســبت اصل قيمت برق مصرف شده، 
نمي تواند رقم كمي باشــد و چنانچه ناعادالنه باشــد، هرگز سزاوار 

يك جامعه اسالمي و مبتني بر قسط و عدالت قرآني نخواهد بود.
ــر از  ــيار باريك ت ــه بس ــام، نكت ــداد و ارق ــن اع ــام اي ــر از تم مهمت
مويــي در ايــن بــرگ قبــض بــرق مشــاهده مي شــود كــه نيازمنــد 
ــه اســت و آن 2  ــان جامع ــادي كارشناس ــل اقتص ــح و تحلي توضي
رقــم جداگانــه اي اســت كــه يكــي در حــدود 28 هــزار ريــال بــه 
نــام «ماليــات بــر ارزش افــزوده و عــوارض» محاســبه شــده و رقــم 
ديگــري هــم بــه مبلــغ 25 هــزار ريــال بــه نــام «عــوارض بــرق» 
اســت كــه در حــد و انــدازه بينــش و آگاهــي كمتــر آدمــي اســت 
ــن عــوارض دومــي در  ــا اي ــي ب ــرق آن عــوارض اول ــد ف ــا بدان ت

چيســت. 
از آنجــا كــه در هيــچ كجــاي دنيــا ســابقه نــدارد روي يــك بــرگ 
و جــدول محاســبه هزينــه بــرق يــا آب يــا گاز و يــا هــر خدمــات 
ــه  ــا ب ــد شــود، م ــام عــوارض قي ــه ن ــه ب ــم جداگان ديگــري 2 رق
ســختي در ايــن معنــي گيــر كرديــم كــه اگــر رقــم اولــي عــوارض 
اســت، پــس رقــم دوم چيســت!؟ و اگــر هــم رقــم دوم عــوارض 
ــد  ــدا مي كن ــا پي ــه معن ــي چ ــوارض اول ــن ع ــت، بنابراي ــوده اس ب
و شــايد هــم فرهنــگ لغــات در ادبيــات فارســي چنــان ضعيــف 
ــه كار  ــي ب ــك معن ــراي ي ــوارض را ب ــه ع ــي كلم ــه وقت اســت ك
ــود و  ــت نمي ش ــبي ياف ــام مناس ــي ن ــورد دوم ــراي م ــم، ب مي بري

مجبوريــم يــك كلمــه را بــراي دو معنــي بــه كار ببريــم.
راســتش در ايــن مــورد چنــان گيــج و ويــج و منــگ مانــده بوديــم 
ــه يــك  ــن مهلكــه خــارج شــويم ك ــه از اي و نمي دانســتيم چگون
دوســت بســيار نكته ســنج و بــه عبارتــي «دانــا» بــه دادمــان رســيد 

و گفــت:  «فالنــي، چــرا اينقــدر خــود را اذيــت مي كنــي؟!
 اينكــه معمــاي افالطــون نيســت و يــك معجــون فارســي اســت 
كــه در ايــن ارتبــاط مصــداق پيــدا مي كنــد و صراحــت دارد كــه 
«عــوارض المپ هــاي روشــن جداگانــه اســت و عــوارض مربــوط 
بــه المپ هــاي خامــوش در هــر خانــه و مكانــي هــم جــدا!» البتــه 
ايــن دوســت مــا اضافــه كــرد كــه ممكــن اســت در قبــوض آب و 
گاز هــم چنيــن كاربــردي بــراي كلمــه عــوارض باشــد و مــا دقــت 

نكــرده باشــيم! 
چــون در حــوزه مصــرف آب نيــز عــوارض مربــوط بــه شــيرهاي 
ــا شــيرهاي بســته جــدا، جــدا اســت و چــرا در خصــوص  ــاز ب ب
ــا پادرميانــي  ــه نباشــد!؟ باالخــره ب هزينه هــاي گاز و تلفــن اينگون
ايــن دوســت مــا، مشــكل حــل شــد و قبــض را پيچيديــم و تــوي 
ــه  ــه آن را ب ــا ســر فرصــت شناســه هاي دوگان جيــب گذاشــتيم ت

ذهنمــان بســپاريم. 
كنــار  را  كاغــذ  و  قلــم  داشــتيم  كم كــم  ماجــرا  پايــان  در 
مي گذاشــتيم كــه دوســتي ديگــر وارد معركــه شــد و از مــن 
ــي  ــأ خيل ــرده اي منش ــر ك ــچ فك ــاال هي ــا ح ــي ت ــيد: «فالن پرس
بــراي  كمرشــكن  هزينه هــاي  و  دوگانه اي هــا  و  گراني هــا  از 
ــت  ــت!؟» او مي گف ــر از كجاس ــد و حقوق بگي ــرهاي كم درآم قش
ــاي آب و گاز  ــوارض روي برگه ه ــم ع ــد رق ــم و چن ــط 2 رق فق
و تلفــن و بــرق و غيــره  و... نيســت؛ چــون تــكان بخــوري بايــد 
عــوارض پرداخــت كنــي و تمــام درآمــد و حقــوق و هزينه هــاي 
امــروز فقــط بــه اســم عــوارض از كيســه مــردم خــارج مي شــود.

مي گفــت؛ هــوس مي كنــي كنــار خانــواده و بيــرون از خانــه 
يــك ســيخ كبــاب شلم شــورباي كوبيــده نــوش جــان كنــي، بايــد 
ــود  ــه خ ــي ك ــردازي در حال ــزوده آن را بپ ــر ارزش اف ــات ب مالي
ــت،  ــت گوش ــدن قيم ــران ش ــه گ ــه بهان ــل ب ــي از قب ــاي كباب آق
قيمــت انــواع چيزهايــي را كــه بــه گوشــت كبــاب اضافــه كــرده از 

ــد. ــت مي كن ــما درياف ش
ــوارض  ــال ع ــه س ــال ب ــون س ــت چ ــزي نيس ــه چي ــازه اينك  ت
خــودروي خــودت را بــه شــهرداري مي پــردازي و مجبــوري 
چنديــن برابــر آن را هــم بــراي كارهــاي روزانــه و پــارِك باالجبــار 
ــا دل و جــان قبــول كنــي و هــزاران  خــودرو در معابــر شــهر را ب
ــام  ــتان و تم ــه و بيمارس ــاده و قهوه خان ــه ج ــر ك ــوارض ديگ ع
ــردم  ــب م ــي از جي ــات عموم ــام خدم ــه ن ــازمان ها ب ــا و س نهاده
خــارج مي كننــد و معلــوم نيســت ســر از كجــا درمــي آورد. خــوب 
اســت پيشــنهاد كنيــم بعــد از اينكــه عمليــات ســنگين مبــارزه بــا 
ــان  ــه پاي ــادي ب ــان اقتص ــران و قاچاقچي ــان و احتكارگ گرانفروش
رســيد و مفســدان فــي االرض بــه ســزاي اعمــال خــود رســيدند، 
كار رســيدگي بــه نحــوه دريافــت عوارض هــاي بي نام ونشــان 

ــود!! ــروع ش ــز ش ــي ني ــتگاه هاي اجراي ــط دس توس
بـــدون شـــك آن شـــاعر نغزپـــرداز هـــم درد مـــا را داشـــته 
اســـت كـــه قلـــم و كاغـــذ پوســـتي بـــه دســـت گرفـــت و 
ـــه  ـــن هرچ ـــا م ـــه ب ـــم/ ك ـــز ننال ـــگان هرگ ـــن از بيگان ـــرود: «م س

كـــرد آن آشـــنا كـــرد!

كنكور ماشين توليد آلزايمر 
فرهنگى و انسانى

محمد فاضلى »
 چهارده سال قبل پرسشنامه اى را براى انجام پژوهشى، ميان 683
نفــر از داوطلبان كنكور دانشــگاه آزاد اجرا كرديم. من از داوطلبان 
پرســيده بودم چقدر هزينه براى كالس كنكور پرداخته بودند و بر 
اســاس ميانگين پولى كه اين نمونه 683 نفرى پرداخت كرده بودند 
و تعميم آن به كل جمعيت شركت كننده در كنكور آن سال، برآورد 
كردم كه مردم ســاليانه 284 ميليون دالر فقط به كالس هاى كنكور 

مى پرداختند.
صنعت «كالس كنكور» از آن زمان رواج بيشــترى يافته و مى شود 
نتيجــه گرفت صنعت كالس كنكور امروز بيش از 284 ميليون دالر 
(معادل 2840 ميليارد تومان امروز با دالر 10 هزار تومانى) گردش 
مالى دارد. اگر هزينه كتاب هاى كمك آموزشــى كنكور را هم لحاظ 
كنيم، چيــزى نزديك به همان 8 هزار ميليارد تومانى كه اين روزها 
براى گردش مالى كنكور ذكر مى شــود به دست مى آيد. سؤال مهم 
اين اســت: ما ملت ايــران 8 هزار ميليارد تومــان براى چه صرف 

مى كنيم؟
فرزند من كالس دهم اســت و چند سالى است به ناچار در همين 
نظام آموزشــى كنكورمحور، به ناچار، در ميان چرخ دنده هاى نظام 
آموزش و پرورشــى كه تســت زدن و كتاب كمك آموزشى كنكور 
خواندن به ســال هاى ابتدايى آن كشــيده شده اســت، دست و پا 
مى زند. بهترين ســال هاى آمادگى براى يادگيرى را كه بايد صرف 
آموختن خالقيت، توسعه شوق علم آموزى، ياد گرفتن مهارت هاى 
زندگى، ورزش كردن و درونى كردن عادت به سبك زندگى سالم، 
شجاعت پرسشــگرى، شناخت و كسب ادراك فرهنگى از وطنش، 
كسب احساس درست نسبت به محيط زيست، و شناخت شيوه هاى 
انســان بودن و درونى كردن اخالق انســانى كند؛ وسط كتاب هاى 
كمك آموزشى سر مى كند. من كه خود منتقد اين وضع هستم، ناچار 
به آن تن مى دهم زيرا مى دانم بايد با آن ها كه از همين نظام برمى آيند 

رقابت كند. 
مــا پدر و مادرها با هزار زحمت، فرزندان مان را براى قربانى كردن 
مناسب ترين سال هاى عمرشــان، آماده مى كنيم. آن ها را به قربانگاه 
صنعت كتاب هاى كمك درســى مى فرستيم، صنعت كالس كنكور، 
معلم خصوصى، و درگير شــدن در رقابتى كه حاصل آن شايد هيچ 
اســت. من امروز خود شــاهد خروجى هاى اين نظام آموزشى در 
برترين دانشگاه هاى كشور هستم. نظامى كه حتى قادر نيست اندكى 
عشــق به ميهن، خرده اى درك از محيط زيست، جرعه اى عالقه به 
فرهنگ و هنر، و شمه اى از خالقيت را نهادينه كند اما تست زن هاى 
قهار، المپيادى هاى بســيار و البته داوطلبان پرشــمار صف كشــيده 
و منتظــر براى دريافت دعوتنامه از دانشــگاه هاى خارجى و آماده 

مهاجرت به آن سوى مرزها تربيت مى كند.
هرى لوئيس رئيس پيشين دانشگاه هاروارد در نقد فرهنگ آموزشى 
اين دانشــگاه در دوره كارشناســى معتقد اســت دانشجويان اين 
دانشــگاه چند ســال پس از فارغ التحصيلى وقتى مى خواهند به ياد 
بياورند كه از دانشگاه چه ميراثى با خود دارند و چه آموخته اند، هيچ 
چيزى يادشــان نمى آيد. نظام آموزشى كنكورمحور، تست پرست و 
پولى شــده ما هم همين وضع را دارد: دانش آموزان چند ســال پس 
از ديپلــم وقتى مى خواهند به ياد بياورند كه از دوازده ســال دوران 
مدرســه چه به ياد دارند، كثيرى از ايشان جز الفبا و جدول ضرب 

چيزى براى ذكر كردن نخواهند داشت. 
عبارتى جعلى از قول يك برنده جايزه نوبل پزشــكى موهومى وجود 
دارد كه بــراى اين بحث بــه كار مى آيد. دكتر دراوزيــو وارال برنده 
جايزه نوبل (چنين كســى وجود خارجى ندارد) گفته است: در دنياى 
كنونى سرمايه گذارى براى داروهاى مخصوص قدرت جنسى مرد و 
سيليكون براى (سينه) زن پنج برابر سرمايه گذارى براى درمان آلزايمر 
اســت و تا چند سال ديگر با پيرزنانى با سينه هاى بزرگ و پيرمردانى 
با آلت سفت روبرو خواهيم شد كه هيچ كدام به ياد ندارند كه از آن ها 

چه استفاده اى مى توانند بكنند.
منطق اين عبارت جعلى درســت اســت. اگر ســرمايه گذارى روى 
داروهاى جنســى بيشتر از ســرمايه گذارى روى درمان آلزايمر باشد 

همان خواهد شد كه دراوزيو وارال موهومى بيان كرده است. 
واقعيــت ايــن اســت كــه اگــر در نظــام آموزشــى مــا هــم هميــن 
كمك آموزشــى،  كتــب  روى  ســرمايه گذارى  موجــود  وضــع 
كالس كنكــور، تســت زدن و رقابــت فزاينــده بــراى آموختنى هــاى 
ــم  ــلى خواهي ــاهد نس ــده ش ــاليان آين ــد، س ــه ياب ــل ادام بى حاص
بــود كــه محفوظــات بســيار خواهنــد داشــت، بــه ســرعت تســت 
ــط  ــا فق ــد، ام ــه مى آورن ــيارى رتب ــاى بس ــد، در المپياده مى زنن
ــت  ــن، در خدم ــدام ميه ــراى ك ــت ب ــرار اس ــه ق ــد ك نمى آموزن
ــر اســاس  ــر، ب ــدام درد بش ــتن از ك ــراى كاس ــا، ب ــدام ارزش ه ك
كــدام خالقيــت، و معطــوف بــه چــه دركــى از انســان يــا جهــت 
ــد.  ــه كار بگيرن ــان را ب ــدام محيط زيســت اندوخته هاى ش ــظ ك حف
آن هــا فقــط تســت مى زننــد، امتحــان مى دهنــد و عمــر را ســپرى 
مى كننــد؛ و ميليون هــا پــدر و مــادر كــه بــا چشــمانى نگــران بــه 

ــد. ــود مى نگرن ــد خ ــزان دلبن عزي
* عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى

على مثبت(فاضل همدانى) »
محقق بزرگــوار جناب آقــاى رحيم پور 

ازغدى (دامت توفيفاته)
قسمت اول

 تيرى كه زدى بر دلم از غمزه خطا رفت    
تا باز چه انديشه كند راى صوابت 

مدت ها بود كــه فصلنامه هاى كتاب نقد را 
مى خوانــدم و از مطالعه آنها لذت مى بردم 
به خصوص از اينكه شخصيتى چون حسن 
رحيم پور ازغدى به عنوان مدير مسئول و 
ســردبير اين فصلنامه بود كه طبعا نقدها را 
بررسى ميكرد و نشان مى داد كه ايشان نقاد 
و نقد پذير اســت چنانچه در مصاحبه هاى 
تلويزيونى ســعى ميكــرد از همين روحيه 
نقادى در رابطه با مســائل مختلف استفاده 
كنــد. روحيه ارزشــمندى كــه حضرت 

على(ع) در اهميت آن فرمود:
حيات العلم بالنقد

اميد اســت كه با داشــتن چنيــن روحيه 
نقدپذير، از نقادى و سواالت طلبه اى چون 

من رنجيده خاطر نشوند.
شما كه يك فرد فرهنگى هستيد و عالقه به 
تحول فرهنگى در نســل جوان داريد، لطفا 

پاسخ دهيد:
در 16 ســالى كه جنابعالى به عنوان عضو 
حقيقى و شاخص در شوراى عالى انقالب 
فرهنگى حضور داشــتيد، طرح هاى شما تا 
چه اندازه تاثيرگذار و عملياتى بوده است؟ 
چرا كشــورى كه در همان ســال هاى اول 
انقالب على رغم انواع توطئه ها، توانست بر 
همه آنها از جمله جنگ 8 ساله پيروز شود 
و ابرقدرت هاى شرق و غرب را به چالش 
بكشــد، در حوزه فرهنگى به خصوص در 

ساليان اخير چندان رشدى نداشته است.
البد خواهيــد فرمود كه موانعــى در كار 
بوده كه نتوانستيم به طور شايسته، انقالب 

فرهنگى را تداوم بخشيم.
در پاســخ گوييم كه آيا احتمال نمى دهيد 
موانعى هم بر ســر راه حوزه علميه وجود 
داشــته ودارد كه نتوانسته آنطور كه بايد و 
شايد، موفق باشد. حضرتعالى خود اطالع 
داريــد كه در دهك هاى گذشــته بيشــتر 
اوقــات تدريس كتابهاى فلســفى از ترس 
تكفيــر در ســردابها و زيرزمين هاى نيمه 
تاريك تدريس مى شد، دور از نظر بعضى 

از علماء.
جالب اســت كه بدانيم مرحــوم آيت ا... 
العظمى حائرى موســس حوزه علميه قم، 
نه تنها در رابطه بــا تهاجم رضاخانى رنج 
مى بردند بلكه هنگامى كه خواســتند زبان 
انگليسى را به عنوان درس رسمى در حوزه 
علميه قم، عملى سازند صداى وااسالماى 
بعضى از مســلمين بى بصيرت بلند شد و 
گفتند ديگر حاضر به پرداخت ســهم امام 

نيستيم تا خرج تدريس زبان كفار شود.
جنــاب آقاى ازغــدى، بنده بــا بضاعت 
مزجات علمى و بــا توجه به اينكه بعد از 
گذراندن 12 سال درس خارج فقه و اصول 
در قم حدود 28 ســال است كه از بحث و 
درس حوزه فاصله گرفته ام و اين جهت مرا 
رنج مى دهد از شما تشكر مى كنم كه براى 
اولين بار باعث شديد كه اين طلبه ضعيف 
و به قول شــما بى سواد، بار ديگر به محيط 
علمى و حوزه فقه و اصول براى شركت در 
اين چالشــها بازگردد، تا در رابطه با مطرح 
شدن سوال و پاسخ ها گذشته از دست رفته 

خود را مقدارى جبران كند.
آيا اســالمى كه در طول 1500 سال آن همه 
دانشمند و فقيه آشنا به مسائل روز به جامعه 
تحويل داده است و به طور مثال اسالمى كه 

با زبان امام صادق (ع) مى فرمايد:
العالم بزمانه التهجم عليه اللوابس"

اســالمى كه در قرآن مجيد با تأكيد فراوان 
در آيــه "فلــو ال نفرمن كل فرقــه منهم 
طائفــه ليتفقهوا فى الديــن..." اصرار دارد 
كه عده اى، احــكام و مســائل دينى را با 
اجتهادى كه دارند از منابع اصلى اســتنباط 
كنند و اســالمى كه تعهد داده در صورتى 
كه به احكام آن عمل شود يك حيات طيبه 
و زندگى آرامش بخشــى را به مومنين عطا 
خواهد كرد. آيــا ديگر جايى براى زندگى 
بى ربط با فقه و فقه بى ربط با زندگى باقى 

مى ماند كه شما فرموديد:
"زندگى بى ربــط با فقه و فقــه بى ربط با 

زندگى"

كدام زندگى و كدام تفقه؟
 و ايــن تفقه به زمــان دون زمان محدود 
نيست بلكه نورش همه جا را روشن كرده 

است.
و در چنين وضع آماده اى فقه ســنتى مكتب 
ما حاضر نيســت حكمى بدون موضوع و يا 
موضوعى بدون حكم را رها كند و درباره آن 

به چالش نينديشد. و لذا پيغمبر اسالم فرمود:
حالل محمد حالل الى يوم القيامه و حرامه 

حرام الى يوم القيامه
كارگزارانش  و  فقيهــان  پيغمبر بــه  چون 
اعتماد داشت كه با تكيه به فقه سنتى، هيچ 

حكمى را فروگذار نخواهند كرد.
همين فقه ســنتى و احيانا فقه پويا توانسته 
تمامى مقاطع زندگى بشر را زير نظر داشته 
و اداره كند همانگونه كه قرآن مجيد در اين 
آيه شــريفه از چنين زندگى همه جانبه اى 

خبر داده است:
 يا ايها الذين امنوا استجيبو هللا و للرسول اذا 

دعاكم لما يحييكم"..
آيا نقطه تاريكى در زندگى بشر وجود دارد 
كه اسالم درباره آن حكمى نداده باشد و يا 
مسئله مجهولى باقى مانده كه رسالت تفقه 

ما به آن نپرداخته باشد. 
از اينكه تاســف خورديد كــه چرا حوزه 
علميه و علما با نظــارت مراجع تقليد در 
رشــته هاى روابط بين الملل و حكومت و 
سياســت و... كار نكرده اند، بايستى پاسخ 

داد:
 كار بســيار شده و كتابهاى بسيارى درباره 
واليت فقيه و حكومت اسالمى نوشته شده 
است و چه خوب بود قبل از آن سخنرانى 
مالقاتى با حجت االســالم و المســلمين 
آقاى اعرافى داشــتيد تا مالحظه مى كرديد 
كه چه تخصص هايى در ارتباط با مســائل 
نوظهور و مســتحدثه فقهى ايجاد شده كه 
نتيجه آن پايان نامه هاى فقهى و موضوعات 
جديد اســت كه به آن پايان نامه اصطالحى 
هم نمى شود گفت زيرا طلبه فارغ التحصيل 

نيست ولذا پيغمبر اكرم فرمود:
اطلبوا العلم من المهد الى اللحد

منظور از فقه سنتى يك حركت ارتجاعى و 
عقب مانده نيست بلكه اگر به دقت بررسى 
شود ابواب مختلف اجتماعى-سياسى و به 

قول شما حكومتى را در بر دارد. 
حــال كدام نقطه تاريــك را در فقه امروز 
ديده ايد كه بيــان مى داريد در رابطه با حل 

مسائل زندگى ناكارآمد است؟
تصور نشــود، احاديثى چون "الميسور ال 
يســقط بالمعســور" و"ما ال يدرك كله ال 
يترك كله"، "ال ضررو ال ضرار فى االسالم 
"فقط در يك جا بحث ميشود بلكه بعكس 
هر فقيه متبحر با اين آيات و روايات سر و 
كار دارد و در مسائل و مواقف ديگر از آن 
اســتفاده مى كند و همانگونه كه آيه شريفه 

قرآنى مى فرمايد:
"ماجعل فى الدين من حرج"

بســيارى از مســائل اجتماعى، سياسى و 

حكومتى را حل كرده است.
در حالى كــه حضرتعالى به  مجتهدانى كه 
قواعد ارزشمندى چون قاعده الضرر را در 
نزد خود دارند و در رابطه با آن به مســائل 
اجتماعى واقفند متاســفانه آنان را بى سواد 
مى دانيد كه فقط رساله عمليه چاپ كردند.

در يك كلمه هنگامى كه اســالم به عنوان 
يك دين جامع و جاودانه معرفى ميشــود 
مسئوليت فقهاى عظام سنگين ميشود زيرا 
ديگر رســالت آنان منحصر به تفسير قرآن 
و فهميدن احاديث و روايات نيست. بلكه 
الزم است تفقه و بصيرت به گونه اى باشد 
كه احــكام الهى را از ايــن قواعد ممهده 
اســتنباط كنند و با ارجــاع فروع به اصول 

نتيجه بگيرند.
كــدام حساســيت، بــه كجا و 

چگونه؟
 اما اينكه فرموديد چرا حوزه علميه نسبت به 
مسائل درجه يك حساسيت نشان نمى دهد، 
بفرماييد ان مسائل اساسى چيست كه حوزه 
نســبت به آن بى تفاوت است. اگر منظور 
از آن مسائل دســته اول،حكومت اسالمى 
و واليت فقيه باشــد (چنانچه اشــاره شد) 
اطمينان داشــته باشــيد كه هم مراجع ما به 
اين مسئله توجه خاص دارند و هم طالب 
جــوان ما..زيرا عشــق به نظــام جمهورى 
اسالمى است كه طلبه اى مستعد و باهوش 

را وادار ميكند مدتها دست از تحصيل فقه و 
اصول بردارد و به خيل رزمندگان بپيوندد. او 
معتقد است كه اگر چه شهيد بشود يا نشود 

مشمول اين آيه شريفه مى باشد:
ومنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر

همچنين مراجع ما كه بيشترين حضورشان 
در حوزه علميه است بر خود الزم مى دانند 
براى تبيين احكام حكومتى و تقسيم احكام 
الهى به مقررات ثابت و موقت ، با اســتفاده 
از اين قواعد مربوطه، صدها مســئله مشابه 
اجتماعــى و حكومتــى را تبيين و تحليل 
كنند تا اين مبلغيــن بتوانند پيامهاى حوزه 
و مسائل مســتحدثه را در اطراف و اكناف 

براى مردم تبيين كنند.

در ايــن رابطــه مرحوم آيــت ا... العظمى 
حائــرى بــراى اينكه نظام حفظ شــود و 
بهانه اى به دســت دشمن داده نشود حاضر 
مى شــود كه در رابطه با مواضــع آيت ا... 

بافقى كوتاه بيايد.
حضور فقها در مســائل سياسى، دفاعى و 
اجتماعى به قدرى جدى و روشــن اســت 
كه مى بينيم هنگامى كه حكومت مشروطه 
مطرح مى شود بيشترين كسانى كه در جرح 
و تعديل، خطا و صواب و اصرار بر حضور 
خود در اين مســائل ايفاى نقش مينمودند 
علما و مراجع بودند همچون آيت ا... آخوند 
خراســانى، آيت ا... نايينى در نجف اشرف، 
آيت اهللا طباطبايى و آيت ا... شــهيد شــيخ 
فضل ا... نورى و در اين اواخر آيت ا... شهيد 

مدرس و..
 الزم به ذكر است كه عالم مجتهد و استاد 
يا دانشــجوى متخصصى كه حركت نويى 
را شــروع ميكند خالى از پرداخت هزينه 
سنگين نيست چنانچه ديديم و شنيديم كه 
شهيد صدر با نوشتن كتاب هاى اقتصادنا و 
فلســفتنا و مجتمعنا چقدر به جاى تشويق 
مورد بى مهرى بعضى از علماى نجف قرار 
گرفت بــه اين بهانه كه ايــن كتابها وقت 

طالب را بى جهت تلف مى كند.
 همچنين شهيد مطهرى به خاطر حمايت از 
افكار نو(كه جنابعالى اصرار بر آن داريد) و 
بيان مسائل نوظهور شهيد مى شوند و شهيد 
مفتح و شهيد بهشتى هم كه داعيه وحدت 
بين حوزه و دانشــگاه را داشتند مظلومانه 
به شهادت رســيدند، همچنين دانشجويان 
و اساتيد هســته اى ما كه تخصص بااليى 
داشتند سرانجام ناجوانمردانه بدون داشتن 
اســلحه دفاعى شهيد شــدند مانند شهيد 

شهريارى..
بنابراين محقق بزرگوار، تخصصى شدن هم 
احتياج به خون شهيد دارد و هم نياز به بودجه 
كافى كه متاســفانه چنين بودجه اى در حوزه 
علميه پيدا نميشود. مخصوصا با داشتن طالبى 
كه به جاى گرفتن حقوق كالن و داشتن درآمد 
از ناحيه استفاده فرصت هاى مطالعاتى به همان 
حقوق ناچيز طلبگى ميسازند و از بام تا شام 
لباب زندگى كه جوانى باشد در اين مسير به 
كار ميگيرند تا بلكه بتوانند با حكمى از احكام 

الهى بيشتر آشنا شوند.
 آيا فكر كرده ايد حوزه اى كه از ابتدا مستقل 
بود و وابســته به هيچ قدرتى نبود چگونه 
اداره ميشد و امروز تنها با پرداخت خمس ، 
آن هم از ناحيه افراد خيرى كه خود نياز به 
سهم امام دارند و احيانا بودجه هاى مختصر 

چگونه اداره مى شود 
 خداوند، عــزت و عمر با بركت بيشــتر 
بــه مقام معظم رهبرى دهــد كه على رغم 
دشــوارى ها و بگو مگوها، دستور دادند تا 
حقوق بازنشستگى طالب به مقدار محدود 
و استفاده از خدمات درمانى و دفترچه هاى 

بيمه براى روحانيت برقرارشود.
ادامه دارد..

كارت ملي، كارت پرسنلي، گواهي نامه پايه2 و كارت هاي 
بانكي آقاي محمد بهارلو شباب فرزند موسي به شماره 
شناسنامه 18327 و شماره ملي 4050184869 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي مصطفي متين پور فرزند خدارحم 
به شماره ملي 3970129011 رشته آموزش فيزيك 

دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مقصودي به شماره 
دانشجويي 911330030002 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت ماشين خودرو پژو 206 به شماره پالك 18 
ايران 661د45 به شماره شاسي 14189011390 و 

شماره شاسي NAAD۰۳ED۵AJ۱۱۷۵۲۶به  
نام محمداحمدي به شماره شناسنامه 535 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

به نسبت كاهش سن مديران، كارايى 
باالتر خواهد رفت

 مجلــس بــا تصويــب قانــون منع بــه كارگيــرى بازنشســتگان 
بــه دنبــال كاهــش ســن مديريتــى كشــور و اســتفاده از جوانــان 

بــا جســارت اســت.
ــر  ــوص تاثي ــس در خص ــرژى مجل ــيون ان ــو كميس ــك عض ي
اجرايــى شــدن قانــون منــع به كارگيــرى بازنشســتگان بــر ورود 
جوانــان در عرصه هــاى مديريتــى كشــور بيــان كــرد: مجلــس بــا 
تصويــب ايــن قانــون بــه دنبــال ترميــم مديريــت كشــور بــود. 

بــه گونــه اى كــه بخــش قابــل توجهــى از پســت هاى مديريتــى 
بــه جوانــان ســپرده شــود چــرا كــه جوانــان فكورتــر هســتند.

بــه گــزارش ايســنا، بــا اشــاره حســن بهرام نيــا در ادامــه گفــت: 
هــدف از تصويــب ايــن قانــون كاهــش ســن مديريتــى كشــور 
ــر  ــودن مديريــت كشــور ب ــود. جــوان ب ــر شــدن آن ب و جوان ت
ــان جســارت و  ــذار اســت. جوان ــتغال تاثيرگ ــد و اش روى تولي
ــاى  ــارب و اندوخته ه ــه از تج ــد. البت ــترى دارن ــدى بيش كارآم
ــوان  ــيده اند، مى ت ــز رس ــتگى ني ــن بازنشس ــه س ــه ب ــانى ك كس
ــد  ــتگان مى توان ــارب بازنشس ــتفاده از تج ــرد و اس ــتفاده ك اس

ــد در  ــت باي ــى مديري ــد. ول ــور باش ــت كش ــعلى در مديري مش
ــن  ــش س ــبت كاه ــه نس ــا ب ــد. قطع ــوان باش ــر ج ــت قش دس

ــر خواهــد رفــت. ــى باالت ــران، كاراي مدي
نماينــده مــردم نهاونــد در مجلــس گفــت: جوانانى كــه جايگزين 
بازنشســتگان مى شــوند، بايــد از ســطح علمــى بااليى برخــوردار 
باشــند و جســارت و صداقــت الزم را داشــته باشــند. بايــد كــه 
بــه قوانيــن اساســى و نظــام پايبنــد بــوده و افــرادى دغدغه منــد 
ــيده  ــتى را چش ــخ تنگ دس ــم تل ــد طع ــراد باي ــن اف ــند. اي باش

باشــند و از قشــر متمــول نباشــند.

تحليلي به آنچه كه تئورسين اصولگرايان گفت

فاين تذهبون!؟
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ارتقاى چشمگير بودجه معاونت امور زنان 
در دولت دوازدهم

 معاون امور زنان رياســت جمهورى با اشاره به اين كه بودجه معاونت امور زنان و 
خانواده در سال 97 با رشد حدود 30درصدى مواجه شده، از نگاه ويژه رئيس جمهورى 

و رئيس سازمان برنامه و بودجه به موضوعات مرتبط با زنان قدردانى كرد.
به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار، با قدردانى از نگاه ويژه رئيس سازمان برنامه و بودجه 
به موضوع زنان در جريان بودجه هاى سنواتى سال هاى اخير، گفت: واقعيت آن است 
كه در حوزه زنان با عنايت به نگاه ويژه رئيس جمهورى و توجه خاص شخص رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه تا به امروز مشكلى نداشتيم و بودجه مورد نياز اين معاونت 

مبتنى بر وظايف و مأموريت هايش تخصيص و تأمين شده است.

آغاز غربالگرى بينايى كودكان 3 تا 6 ساله از آبان 
 معاون پيشگيرى از معلوليت هاى مركز توسعه پيشگيرى سازمان بهزيستى كشور 

آغاز طرح غربالگرى بينايى كودكان 3 تا 6 ساله از آبان ماه خبر داد.
مينــو رفيعــى در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا بيــان اينكــه ســال گذشــته بــراى بيــش 
از 3 ميليــون و 200 هــزار كــودك بيــن 3 تــا 6 ســال ســنجش بينايى و غربالگــرى 
انجــام شده اســت، گفــت: بيــش از 15 هــزار كــودك بــا تنبلــى چشــم از بيــن ايــن 
تعــداد تشــخيص داده شــد كــه بــراى درمــان ارجــاع شــدند. درمــان ايــن كــودكان 
ــى  ــى جراح ــا حت ــان ي ــه درم ــتى هزين ــازمان بهزيس ــى دارد و س ــل مختلف مراح
كوكانــى كــه انحــراف چشــم داشــتند را در اختيــار خانواده هــاى بى بضاعــت قــرار 

داده اســت.

معضل چاقى در دانش آموزان ايرانى
 مدير بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت، چاقى و افزايش وزن را از معضالت 
اصلى دانش آموزان كشور خواند، در عين حال از ارتقاى رشد قد كودكان در دو دهه 

اخير خبر داد.
ــن  ــى در بي ــار چاق ــه آم ــان اينك ــا بي ــنا، ب ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــرا عبداله زه
دانش آمــوزان حــدود 20درصــد اســت، گفــت: مشــكل عمــده مــا، مســئله چاقــى 
ــروز ديابــت، كبدچــرب،  ــان اســت كــه مى توانــد موجــب ب در كــودكان و نوجوان
ــه  فشــارخون و بيمارى هــاى قلبى-عروقــى در بيــن آن هــا شــود. بنابرايــن بايــد ب
ــى  ــرل چاق ــراى پيشــگيرى و كنت ــوزان ب ــى دانش آم ــه و فعاليــت بدن ــه تغذي برنام

توجــه الزم را داشته باشــيم.

شروط وزارت علوم براى ورود دانشجويان ايرانى
 به كشور

 معاون آموزشى وزارت علوم شروط اين وزارتخانه براى ورود دانشجويان ايرانى از 
خارج به داخل كشور را تشريح كرد.

مجتبى شــريعتى نياســر در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به ســوالى درباره شرايط ورود 
دانشجويان ايرانى از خارج به داخل كشور با توجه به درخواست ها در اين زمينه بعد از 
باال رفتن نرخ ارز گفت: ما شرايط را به همه دانشگاه ها ابالغ كرديم و اطالعيه اى هم در 
زمينه چگونگى شرايط بازگشت و نحوه ثبت نام دانشجويان ايرانى كه در خارج از كشور 

درس مى خوانده اند، ارائه شده است.
شــريعتى نياســر  در اين باره توضيح داد: كســانى كه حداقل يك ترم در دانشگاه هاى 
خارج از كشــور درس خوانده باشــند، مى توانند به داخل كشور بيايند، البته آن دسته از 
دانشــجويانى كه در دانشــگاه هاى معتبر تحصيل كرده اند و منظور از دانشگاه معتبر هم 

دانشگاهى است كه شاخص هاى وزارت علوم را داشته باشند. 

وقتى خبر بد باعث تبخال چشم مى شود 
 عضو هئيت علمى چشم پزشكان ايران با تشريح عواملى چون خبر بد و استرس كه 
باعث تبخال چشــمى مى شود، گفت: بيشــترين دليل آب مرواريد در سنين پايين و در 

بچه ها به دليل ضربه به چشم و كتك كارى بين آنها است.
به گزارش تسنيم، نيك اقبال اظهار داشت: چشم به صورتى است كه هر جاى بدن دچار 
عفونت شود امكان دارد به چشم نيز سرايت پيدا كند ولى در مجموع سيستم ايمنى چشم 
بسيار قوى است. خشكى چشــم به دليل همين عفونت ها يكى از شايع ترين مشكالت 
چشــمى در افراد اســت و بارها افراد تجربه كردند كه صبح بيدار مى شــوند و متوجه 
مى شوند كه پلك آنها به هم چسبيده است كه بيشتر اين عارضه در زمان سرماخوردگى 
رخ مى دهد و يا چشم ها به دليل عفونت ها سرخ مى شود. درباره درمان چنين عارضه هاى 
چشمى نيز مصرف ميوه و همچنين شستن پلك چشم ها با شامپو بچه بسيار موثر است، 
ولى اين عفونت ها زمانى كه به قرنيه برسد مقوله كامال متفاوت است و بايد تحت نظر 

چشم پزشك درمان آن صورت پذيرد.

شيوه مدرن بازكردن رگ هاى قلب 
در مراكز درمانى كشور

 رئيس انجمن آترواسكلروز ايران، از انجام يكى از روش هاى مدرن در حوزه قلب و 
عروق، در مراكز درمانى بخش دولتى و خصوصى كشور خبر داد.

به گزارش ايسنا، مسعود قاسمى، گفت: يكى از روش هاى مدرن در حوزه قلب و عروق 
كه با موفقيت در كشورمان انجام مى شود، باز كردن رگ هاى قلب به وسيله بالون يا فنر 
اســت. انجام اين روش مدرن براى افرادى كه دچار سكته حاد قلبى شده اند، از اهميت 

ويژه اى در نجات جان اين بيماران برخوردار است.
قاسمى ادامه داد: در اين روش، فردى كه در ساعات اوليه سكته حاد قلبى به مركز درمانى 
آورده مى شود، در اتاق عمل رگ هاى بسته او مورد بررسى قرار گرفته و با استفاده از بالون 
يا همان فنر، باز مى شــود. وى از طرح "247" به عنوان روش جامع كشــورى در حوزه 
قلب و عروق نام برد و افزود: خوشبختانه اين روش در مراكز درمانى دولتى و خصوصى 

كشور، با موفقيت در حال اجراست.

توزيع سبد غذايى بين مددجويان 
تا پايان شهريور

 رئيس كميته امداد از توزيع ســبد غذايى بيــن مددجويان تا پايان 
شهريور خبر داد و گفت: ســقف تسهيالت اشتغال زايى مددجويان 
روســتايى كميته امــداد از 20 ميليون به 50 ميليــون تومان افزايش 

يافته است.
 به گزارش فارس، ســيدپرويز فتاح، از افزايش صددرصدى اعتبار 
تسهيالت اشــتغال زايى مددجويان روستايى خبر داد و گفت: سقف 
تسهيالت اشتغال زايى مددجويان روستايى كميته امداد از 20 ميليون 

تومان به 50 ميليون تومان افزايش يافته است.
وى با بيان اينكه رشــد نرخ تورم از خدمات كميته امداد به محرومان 
پيشى گرفته است، اعالم كرد: تا پايان شهريورماه به همه افراد تحت 

حمايت كميته امداد سبد غذايى داده مى شود.
رئيس كميته امداد با تاكيد بر اينكه كميته امداد در اين شرايط حساس 
همراه مســتضعفان است، تصريح كرد: با توجه به وضعيت اقتصادى 

كشور بايد حمايت از محرومان و نيازمندان جامعه افزايش يابد  .
فتاح با اشــاره بــه اينكه مشــاركت مــردم لرســتان در پنج ماهه 
نخست ســال جارى نســبت به مشابه سال گذشــته 77 درصد رشد 
داشته است، گفت: تا پايان امسال 800 واحد مسكن روستايى توسط 
ســپاه پاســداران براى مددجويان لرســتانى ساخته مى شود كه تمام 
منابع مالى مورد نياز اين طرح از منابع غيردولتى تأمين شــده و آماده 

پرداخت است.

هيچ زائرى بدون گذرنامه و ويزا نمى تواند 
از مرزها خارج شود

 دبير ســتاد مركزى اربعين با اشاره به راه اندازى 16 دفتر صدور 
رواديد اربعين در كشــور، گفت: هيچ زائرى بدون داشتن گذرنامه و 
ويزا نمى تواند از مرزها خارج شود و در صورت بروز تخلف جرايم 

و مجازات هاى سنگينى از سوى عراق اعمال خواهد شد.
به گزارش فارس، با فرا رسيدن ماه محرم بسيارى از عاشقان حسينى 
شور ســفر به كربال را نه تنها در دهه اول محرم، بلكه در پياده روى 
باشــكوه اربعين حسينى دارند و براى اين سفر نورانى لحظه شمارى 

مى كنند.
هرساله جمع كثيرى از عاشــقان اباعبداهللا(ع) از كشورهاى مختلف 
در اربعيــن به عراق رفته و نه تنها در مســير نجف تا كربال بلكه در 
ســاير زيارتگاه ها و اعتبا مقدســه عراق به عزادارى ساالر شهيدان 
مى پردازنــد؛ اما در اين بين حضور در كربــال و پياده روى از نجف 
تا كربال حال و هــواى ديگرى دارد تا جايى كه پير و جوان در اين 

راه قدم برمى دارند
شــهريار حيدرى دبيرســتادمركزى اربعين در گفت وگو با فارس با 
اشــاره به انعقاد تفاهم نامه همكارى ايران و عراق در حماسه اربعين 
حسينى، اظهار داشت: در ســفر وزير كشورمان به عراق، تفاهم نامه 
همكارى ايران و عراق 14 شهريورماه به امضاى مسؤوالن دو كشور 
رســيد. حيدرى با اشاره به اينكه مســؤول اجراى تفاهم نامه اربعين 
بر اســاس بند اول آن، ســفارت ايران در عراق و سفارت عراق در 
ايران اســت، خاطر نشان كرد: براى اين كار، كارگروه هاى مشخص 
شده است تا جلساتى براى اجرايى شدن مصوبات و برنامه ها برگزار 

كنند.
 دبيرســتاد مركــزى اربعيــن بــه لــزوم ايجــاد هماهنگــى در 
ــى  ــزود: يك ــرد و اف ــاره ك ــراق اش ــه ع ــن ب ــران اربعي ــزام زائ اع
از موضوعاتــى كــه در تفاهم نامــه اربعيــن متذكــر شده اســت، 
ــه  ــورى ك ــه ط ــت ب ــران اس ــى زائ ــراى تمام ــه ب ــتن گذرنام داش
ــزاى عــراق  ــران اربعيــن حســينى بايــد گذرنامــه و وي تمامــى زائ
ــاه  ــران حداقــل 6 م ــه زائ ــن، گذرنام ــر اي داشته باشــند و عــالوه ب

داشته باشــد. اعتبــار 
وى با بيان اينكه هيچ زائرى بدون داشتن گذرنامه و ويزا نمى تواند از 
مرزها خارج شود، گفت: در صورتى كه تخلفى صورت گيرد، دولت 
عراق جرايم ســنگين و مجازات هاى سختى را در نظر گرفته است، 
بنابراين به زائران توصيه مى كنيم كه به اين قوانين احترام بگذارند تا 

مشكلى در پياده روى اربعين ايجاد نشود.

عملكرد تحصيلى، معيار «هدايت تحصيلى» 
دانش آموزان

 معاون سابق آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه هدايت تحصيلى توانســته رضايتمنــدى دانش آموزان و اولياء 
را فراهــم كند گفــت: در هدايت تحصيلى فرد اختيــار دارد ولى در 
چارچوب عملكرد تحصيلى اش است. نرخ ثبت نام فنى و كاردانش به 
33 درصد رسيده است و نياز نيست بچه ها را مجبور كنيم به رشته هاى 

فنى بروند.
على زرافشــان در گفت وگــو با ايســنا، توضيحاتى دربــاره روند 
هدايت تحصيلى دانش آموزان پايه نهمى و ساماندهى ورود به شاخه ها 
و رشــته هاى مختلف ارائه و اظهار كرد: هدايت تحصيلى توانســته 

رضايتمندى دانش آموزان و اولياء را فراهم كند.
وى افزود: تا هفته گذشته از يك ميليون دانش آموز واجد شرايط 560

هزار نفر ثبت نام كرده اند و هنوز اطالعات 440 هزار نفر وارد ســامانه 
سناد نشده اســت. اطالعات قبولى هاى خرداد وارد سامانه سناد شده 
اما بخشــى از دانش آموزان منتظر نتايج آزمون نمونه و سمپاد هستند 
و قبولى هاى شــهريور هم هنوز انتخاب رشــته نكرده اند و بر خالف 
برخى اظهارات، اطالعات سامانه سناد بروز است و اطالعات ثبت نامى 

روزانه دريافت مى شود.
زرافشــان ادامه داد: در واقع ما در فرم هدايت تحصيلى به دانش آموز 
مى گوييــم توانمنــدى ات در هميــن زمينه اســت و اينكــه در فرم 
هدايت تحصيلــى براى همه عاليق دانش آموزان اولويت بندى و به آن 
اشاره مى شود و تناقضى با عدم وجود يك رشته در يك منطقه وجود 
ندارد. وى با تاكيد بر اينكه در فرم هدايت تحصيلى بر اساس سوابق 
و آزمون هاى مشــاوره اى تمام عاليــق و توانمندى هاى دانش آموز را 
سنجيده و اولويت هايش را قيد مى كنيم، در پاسخ به اينكه آيا ورود به 
رشته تجربى داراى محدوديت است؟ گفت: اولويت بر مبناى عملكرد 
تحصيلى اســت. به عنوان مثال اگر يك دانش آمــوز نمره رياضى و 
تجربى اش 20 اســت و ديگرى هر دو را 17 گرفته باشــد و ما يك 
صندلى خالى داشته باشــيم دانش آموزى را كه نمــره اش 20 بوده را 

ثبت نام مى كنيم.

اختالفات بر سر تخصيص ارز دولتى 
به تجهيزات پزشكى

 جباروند رئيس انجمن چشم پزشكى ايران گفت: با وجود استفاده 
مجدد برخى تجهيزات، اســتفاده مجدد از تجهيزات يكبار مصرف به 

خصوص در چشم پزشكى شايسته نيست.
محمود جباروند با گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ تعامالت علمى 
در بيــن افراد فعال در اين رشــته صورت بگيرد و افــراد با علوم و 

تكنولوژى هاى بروز بيشتر آشنايى پيدا كنند.
وى درباره وضعيت تحريم ها و مشكالت مالى گفت: تا به امروز ارائه ارز 
دولتى به كاال هاى مصرفى قطعى شده اما اختالفى كه بين وزارت بهداشت 
و ساير سازمان ها وجود دارد بر سر ارائه ارز دولتى به تجهيزات پزشكى 
است؛ چرا كه در غيراين صورت ارائه خدامت بدون افزايش تعرفه مشكل 
خواهد بود و قطعا در كيفيت تشخيص هم اثر خواهد گذاشت؛ در همين 
وضعيت تجهيزات زيادى وارد شده و در گمرك در انتظار ارز دولتى است 
چرا كه حتى اگر شركت هزينه واردات آن را پرداخت كند مراكز درمانى 

توانايى پرداخت هزينه آن را ندارند.

جام جم: ربات ها دموكراسي را تهديد مى كنند
 حاال هر چى گند زدين رو بندازين رو دوش ربات ها!!

همدان پيام: برداشت مازاد آب از دشت همدان و بهار
 نگران نباش بهار مياد برف مياد باران مياد!!

شروع: اقتصاد را قدرتمند مي سازيم
 از اين حرفها زياد شنيديم!!

ابتكار: خرس سياه وكاندو زير تيغ خشكسالي
 بفرستيد برن غار عليصدر آب هست

جام جم: پيشنهاد براي افزايش قدرت خريد مردم
 جيب ما رو نزنن افزايش قدرت خريد پيشكش!! 

شرق: صدام حسين فوتبال را نيمه كاره كرد
 نكنه داره تو قبر فوتبال بازى مى كنه!!
خبر ورزشي: پاپوشي جديد براي سردار

 بدون شرح!!
شرق: چند نفر از دولت كوچ مي كنند

 هركس هواپيما شخصى داره!!
جام جم: 10 شگرد براي تندرستي در سفر

 در همه مسيرها فقط آب بخوريد
ايرنا:  8 ميليون جمعيت در خطر اعتياد

 معتاد بشن ميبرنشون تو كمپ براى ترك اشتغال ايجاد مى شه!!
كيهان: مسكن مهر را فرشتگان نساختند

 مربوط به معجزه هزاره ها بود!!
همدان پيام:  هنرمند همداني بهترين خواننده صحنه اي كشور شد

 همدانا كه ميگن از توش صدا قشنگ هم در مياد!!
ايرنا: 14 ميليون و 700 هزار دانش آموز ســالتحصيلي جديد را آغاز 

مي كنند
 يواش بگيد معلما مى ترسن!!

قدس: مردم متخلفان اقتصادي را معرفي كنند
 متولى اين كار زياده!!

صنعت: رد پاي پتروشيمي ها و معدني ها در تخلفات ارزي
 همينا كم بود!!

 شــايد تلخ ترين خبرى كه در خصوص 
ربوده شدن كودكان در همين اواخر شنيديم 
ربوده شدن آتنا كودك اردبيلى و نيز بنيتا دختر 
خردسالى بود كه دســت آخر هر دو كشته 
شــدند و خانواده اين عزيزان عمرى داغدار 

اين حادثه شد.
موضوع ربوده شدن و آسيب به كودكان هر 
از چند گاهى پــس از وقوع يك حادثه تلخ 
ورد زبانها مى شود و بعد از آن بحث دفاع از 
حقوق كودكان داغ مى شود اما پس از مدتى  

به فراموشى مى رود.
در اســتان همدان نيز خبرجنجالي در ارتباط 
با ربوده شدن كودكان در همين تير ماه سال 
جارى، مربوط به منطقه متخصصين بود كه 
پس از انكه مرد غريبه اى از او شــماره تلفن 
پدر را پرسيده بود او را سوار بر خودرو كرده 

و  از محل متوارى شده بود.
به طور كلى قضيه از اين قرار بود كه ارسطو  
به همراه همبازي هاي خود  جلوي درِ منزل 
مشــغول بازي بودند كه ناگهــان خودروي 
ام وي ام وارد كوچه بن بست منطقه مسكوني 

واقع در متخصصين شهر همدان مي شود.
يكي از سرنشــينان خودرو از آنها مي پرسد 
«كدام يك نفر از شماها شماره تلفن پدرش 
را بلده؟». در اين هنگام ارســطو كه پسري 
باهوش و بازيگوش تر از بقيه بود به سرعت 
پاســخ مي دهد «من» و اين پاسخ او را طعمه 

آدم ربايان مي كند.
مرد غريبه به ارســطو مي گويد ما دوســت 
پدرت هستيم و با اصرار او را سوار خودرو 
مي كند و كوچه بن بســت را به سرعت ترك 

مي كند.
پس از ترك خودرو و متوجه شــدن خانواده 
ارســطو از اين اتفاق تلخ، بالفاصله گزارش 
آدم ربايي توســط خانواده ارسطو به پليس و 
نيروي انتظامي استان همدان منتقل مي شود. 
در هميــن هنگام و در صورتي كه تنها يك و 
نيم ســاعت از ربوده شدن ارسطو مي گذرد، 
آدم ربايان با پدر ارســطو تمــاس مي گيرند 
و تقاضاي 114 ســكه طال بــراي آزادي او 

مي كنند.
 تماســي كه آغاز پيگيري ها را در قالب يك 
پرونــده كود  ربايي رقم مي زند . پس از ورود 
پليس جنايي و نيروي انتظامي استان همدان به 
پرونده با اهتمام و تالش و درايت آنها پس از 
24 ساعت اين اتفاق تلخ به پيدا شدن ارسطو 
و دستگيري يكى از آدم ربايان ختم مي شود. 

آنچه پس از دســتگيري يكــي از مجرمان 
مشــخص شد، اين است كه هيچ يك از آنها 
داراي سوابق كيفري نبودند و براساس ادعاى 
اوليه دستگير شده راه اندازى يك كارگاه آنها 
را وسوســه براى ارتكاب به  اين جرم  كرده 

است .
مجرم ديگر نيز كه تحت تعقيب پليس قرار 
داشت باالخره با تالش پليس همدان دستگير 
شــد كه هم اينك هــر دو در حال گذراندن 

مراحل قانونى جرم خود هستند. 
رضا زارعــي، رئيس پليس آگاهي اســتان 
همدان و مسئول پيگري اين پرونده در زمينه 

اتفاقات رخ داده چنين مي گويد:

11 تيرماه ســال جارى  پس از اطالع رساني 
خانواده كــودك به پليــس 110 بالفاصله 
موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس 
قرار گرفت و فرضيه هايي براي پليس طرح 
شد كه ما براي هر فرضيه يك نفر را مأمور 
كرديم. با توجه به اينكه ســارقين تقاضاي 
وجه و سكه از خانواده كودك نموده بودند، 
كارآگاهان آگاهي با اقدامات كارشناســي و 
تحقيقات پليســي و با هماهنگي با خانواده 
مذكور در محل مالقــات حاضر و يكي از 
ســارقان كه با موتورســيكلت براي گرفتن 

وجه و سكه آمده بود، دستگير شد.
پس از دســتگيري متهم خوشبختانه كودك 
نيز كه در اختيار آنها بود، صحيح و سالمت 

به آغوش خانواده بازگشت.
هرگز  كرد  درخواست  خانواده ها  از  وي 
در مورد كودكان خــود كوتاهي نكنند و 
آنها را بــراي دقايقي در كوچه و خيابان 
تنهــا رها نكنند. غيــر از چنين اتفاقاتي، 
حــوادث رانندگي و گم شــدن كودكان 
نيز خطرهايي اســت كه آنهــا را تهديد 

مي كند. 
هر چند اين اتفاق تلخ در مدت كوتاهى به 
پايانى خــوش خاتمه يافت اما چندى پيش 
هم باز شاهد ربوده شدن دخترى خردسال 

در پياده راه بوعلى بوديم.
دختــرى كه در غفلت پدر و مادر لحظه اى 
از آنها جدا شــده بود و با توجه به شلوغى 
خيابان فــردى او را تنها يافته و با هود برده 

بود.
ماجراى ايــن حادثه نيز به گفتــه فرمانده 
انتظامى شهرستان همدان از اين قرار بود كه 
پس از گم شدن اين دختر بچه مادر متوجه 
شدده و آنرا به پليش 110 اطالع ميدهد كه 
بالفاصله گشت هاى پليس در محل حاضر 

شده و موضوع را پيگيرى مى كنند.
جمشيد باقرى اعالم مى كند هر چند در اين 
حادثه نيز موضوع ادم ربايى از قبل طراحى 
نشده بوده است اما وقتى فرد سارق كودك 
را تنها ميبيند او را با خود برده و طالهايش 
را به ســرقت مى برد. وى ادامه داد: كودك 
ربوده شــده با اعالم كســبه بازار مظفريه 
صحيح و سالم در اين مكان پيدا مى شود و 

پليس انرا تحويل خانواده مى دهد.
وى اعــالم مى كند موضوع براى رســيدگى 
بيشــتر به پليس آگاهى اطالع داده و پرونده 

به آن محل ارجاع مى شود. 
باقــرى با اشــاره9 به اينكه حتــى تغييرات 
محيطى هم ميتواند باعث افزايش و يا كاهش 
جرم شــود اظهار كرد: خانواده ها بايد بسيار 
مراقب كودكان خود باشــند چرا كه در هر 
محيطى افراد سواستفاده كننده به طبع محيط 

يافت مى شوند.
وى با تاكيد بر اينكه بايد به كودكان ياد داد كه 
با هر كســى وارد بحث نشوند گفت: لزومى 
ندارد كه به دختران خردسال خود طال آويزان 
كنيم كه همين موضوع باعث خطرات جانى 

آنها خواهد شد

هشدار به خانواده ها در فصل بازگشايى مدارس 

كودكانى كه طعمه مى شوند

صنــدوق بازنشســتگى  مديرعامــل   
كشورى تاكيد كرد: هلدينگ هاى پنجگانه 
صندوق بازنشســتگى كشورى بايد هرچه 
سريع تر نســبت به ارائه گزارش عملكرد 
خــود در زمينــه واگذارى شــركت هاى 
زيان ده يا خارج از اســتراتژى اين صندوق 
اقــدام كنند. به گزارش فارس، جمشــيد 
تقى زاده با اشاره به برنامه و سياست هاى 
صندوق هاى  خــروج  در  دولــت  جدى 
بازنشستگى از بنگاه دارى، گفت: با توجه 
به نشســت هاى مختلف براى مشــخص 
شدن شــركت هاى قابل واگذارى و اعالم 
صندوق بازنشســتگى بــراى اجراى اين 
تابعه  هلدينگ هاى  اســت  الزم  سياست، 
نســبت به روند پيشرفت كار و مشكالت 
پيش روى شــركت ها، گــزارش عملكرد 

خود را ارائه كنند. 
تقى زاده تاكيد كرد: نبايد زمان را از دست 
داد، بايد وضعيت صندوق را براى خروج 
از بنگاه هاى زيان ده يا بنگاه هايى كه خارج 
از سياســت گذارى حوزه اقتصادى است، 

مشخص كنيم.
وى با اشــاره به نشســت هيــات امناى 
صندوق هاى بيمه و بازنشستگى گفت: در 
اين نشست مسائل مهمى درباره خروج از 
بنگاه دارى و نحــوه فعاليت هاى اقتصادى 
صندوق ها مطرح شد و برخى صندوق ها 

در اين حوزه گزارش هايى ارائه كردند. 
تقــى زاده گفت: تعامــالت هلدينگ هاى 
تابعه بايد با ســتاد صندوق بازنشســتگى 
مديرعامــل،  خصــوص  بــه  كشــورى 
هيات مديــره و معاونت اقتصادى، نزديك 

و با سرعت عمل باال باشد؛ چراكه بررسى 
عملكرد هلدينگ ها و شــركت ها اهميت 
بسيار زيادى دارد و بايد شركت هاى تابعه 

به طور كامل آناليز شوند. 
وى تصريــح كرد: همچنيــن پروژه هاى 
مختلف بــا توجه به ابعاد و شــرايط آن 
نيــز بايد در اين نشســت ها مورد توجه، 
گزارش دهى و ارزيابــى قرار گيرد و اگر 
مشــكل و موانعى در راه اجــرا موجود 
دارد، به ســرعت راه حل هاى مناســب 
آن با مشــورت مديــران عامل و اعضاى 

هيات مديره مشخص شود. 
تقى زاده بــا تاكيد بر لزوم شــفافيت در 
همه امــور اقتصــادى و به خصوص در 
هلدينگ هاى تابعه صندوق بازنشســتگى 
كشورى گفت: پيش از اينكه سازمان هاى 

نظارتى و حساب رسى عملكرد بنگاه هاى 
اقتصادى تابعه را مورد ارزيابى قرار دهند، 
خود ما بايد با دقت و ســرعت نسبت به 

بررسى شرايط موجود اقدام كنيم.
وى ادامه داد: براى فروش فوالد اكســين، 
لوله ســازى اهواز و صبا فوالد نيز پيشنهاد 
شــده تا اين ســه بنگاه اقتصادى در قالب 
يك بسته به فروش برسد تا براى خريدار 
جذابيت ايجاد شــود و صندوق نيز بتواند 
با قيمت باالترى آن ها را به فروش رساند.
تقــى زاده گفت: براى فــروش برخى از 
شركت ها دريافت سهام به جاى پول نقد 
مى تواند سود بيشــترى را براى صندوق 
حاصــل كند تا ما به جــاى بنگاه دارى و 
مشكالت آن بيشــتر به مديريت سهام و 

حضور در بازار مالى بپردازيم.

فروش 3 بنگاه اقتصادى زيان ده در قالب يك بسته

بســيار  بايد  ها  خانواده 
مراقــب كــودكان خود 
باشــند چرا كــه در هر 
محيطى افراد سواستفاده 
كننده به طبع محيط يافت 

مى شوند
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تحريم هاى ضد ايرانى ترامپ قيمت نفت را از 100 دالر 
فراتر مى برد

 بــه گفته يك متخصــص صنعت انرژى، وقتى كه در مــاه نوامبر تحريم هاى آمريكا 
عليه ايران اجرايى شــوند، به صورت بالقوه مى تواننــد قيمت هاى نفت را به باالى 100

دالر بفرستند.
به گزارش مهر، روز سه شــنبه، نفت خام تگزاس غــرب آمريكا در حدود 68 دالر براى 
هر بشــكه معامله شــد؛ در حالى كه قيمت نفت برنت حول 78 دالر براى هر بشكه، باال 
و پايين شــد. فريدون فشاركى، موسس و رئيس شركت مشاور فكتس گلوبال انرژى، به 
سى ان بى سى گفت: اگر به خاطر اين تحريم ها نبود، قيمت ها به 70 دالر يا كمى پايين تر 

مى رســيد؛ اما حاال كه تهديد تحريم ها جدى اســت و كمتر از 2 ماه براى اجرايى شدن 
آن فرصت باقى است، بازارها به سوى قيمت هاى خيلى باالترى حركت خواهند كرد.

او گفــت: تنها مقصر قيمت هاى باالتــر نفت، دولت ترامپ خواهد بــود؛ بنابراين اگر 
تحريم ها آغاز شده و به طور كامل اجرا شوند، كارى از دست كسى بر نمى آيد.

فشاركى گفت: ايران در حال حاضر يكى از بزرگترين صادركنندگان نفت جهان است و 
قطع كامل صادرات نفت ايران مى تواند قيمت ها را به باالى 100 دالر هدايت كند، چراكه 

ساير توليدكنندگان نمى توانند به سادگى فضاى خالى ايجاد شده را پر كنند.
فشــاركى ادامه داد: ترامپ در ماه جوالى در توييتر خود نوشــت قيمت هاى نفت خيلى 
باال هستند و از كشورهاى عضو اوپك خواست كه قيمت ها را كاهش دهند؛ اما اوپك و 

روسيه آن قدر ظرفيت ذخيره ندارند كه بتوانند عرضه نفت را خيلى باال ببرند.
وى اضافــه كرد: توليدكنندگان نفت شــيل آمريكا هم بــه حداكثر ظرفيت خود نزديك 
شده اند، بنابراين نبايد انتظار داشت كه نفت شيل بتواند جاى خالى ايران را پر كند و تاثير 

آن صفر خواهد بود.
فشــاركى اشــاره كرد: زمان بندى اين كه چه موقع قيمت هاى نفت به 100 دالر خواهد 
رســيد، به اين بستگى دارد كه آمريكا و چين چه موقع اختالفات تجارى خود را حل  و 
فصل خواهند كرد؛ چراكه تداوم اختالفات تجارى بين 2 اقتصاد بزرگ جهان، حال وهواى 
بازارها را منفى كرده است و اگر اين شرايط منجر به كند شدن رشد اقتصاد جهانى شود، 

صنعت نفت و گاز افول خواهد كرد.

بازار

افزايش حقوق  يعنى ايجاد تورم
 يــك اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه برخــى اظهارنظرهــا مبنــى 
بــر افزايــش دوبــاره حقــوق كارمنــدان در ســال جــارى ايــن اقــدام 

را ضــرورى، امــا بســيار حســاس توصيــف كــرد.
محمــود باغجــر بــا اشــاره بــه نظريــه مارپيــچ تورمــى دســتمزد و 
قيمــت اظهــار كــرد: واقعيــت ايــن اســت كــه هــر چــه دســتمزدها 
بيشــتر شــود، قيمــت تمــام شــده محصــوالت بــراى توليدكننــدگان 
ــاد  ــث ايج ــت باع ــاله در نهاي ــن مس ــود و همي ــتر مى ش ــم بيش ه

تــورم و افزايــش قيمــت محصــوالت هــم خواهــد شــد.
ــت  ــى را وضعي ــوران نقدينگ ــل ف ــى از دالي ــاددان يك ــن اقتص اي
كســرى بودجــه ارزيابــى كــرد و بــه ايســنا گفــت: يكــى از داليــل 
عمــده كســرى بودجــه دولــت پرداخــت هزينه هــاى بســيار 
ــران در  ــت اي ــى از جمعي ــش بزرگ ــت. بخ ــنلى اس ــاالى پرس ب
ــا خصولتــى هســتند كــه دولــت  اســتخدام شــركت هاى دولتــى ي
بايــد ماهانــه مبلــغ بســيار زيــادى را بــه آنــان اختصــاص دهــد و 
ــه دولــت وارد  ــادى را ب ــا هــم فشــار بســيار زي افزايــش حقوق ه

مى كنــد.
ــا اشــاره بــه كاهــش قــدرت خريــد اقشــار حقــوق  او در ادامــه ب
ــه  ــرايطى هم ــن ش ــرد: در چني ــار ك ــر اظه ــاى اخي ــر در ماه ه بگي
انتظــار دارنــد كــه دولــت حقوق هــا را افزايــش دهــد و بــه 
ــت  ــا دول ــن مســاله ضــرورى اســت، ام لحــاظ اقتصــادى هــم اي
بايــد توجــه داشــته باشــد تــا بــه صــورت كنتــرل شــده وارد ايــن 
ــد باعــث فشــارهاى  ــن مســاله مى توان ــه اي ــه شــود؛ چــرا ك قضي

ــت شــود. ــى دول بودجــه اى و كســرى بودجــه احتمال
گفتنــى اســت، در روزهــاى گذشــته برخــى از اظهارنظرهــاى 
مقامــات دولتــى حاكــى از احتمــال افزايــش دوبــاره حقوق هــا 
در ماه هــاى جــارى دارد. اقدامــى كــه از يــك ســو بــه خاطــر 
ــت  ــرورى اس ــر ض ــار حقوق بگي ــد اقش ــدرت خري ــش ق كاه
و از ســوى ديگــر بــه برخــى از نگرانى هــا بابــت ايجــاد 
ــن  ــش از اي ــد. پي ــن مى زن ــاد دام ــى در اقتص ــه تورم چرخ
ــه  ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــرا ب ــان نهادگ ــى از اقتصاددان ــز برخ ني
ــرخ ارز را  ــود ن ــاى خ ــن هزينه ه ــراى تامي ــد ب ــت نباي دول
ــراى  ــاق ب ــن اتف ــى اي ــاى تورم ــه پيامده ــد، ب دســت كارى كن

ــد. ــت هشــدار داده بودن خــود دول

حذف دالر از مبادالت چين و روسيه 
كليد خورد

ايسنا:  رئيس صندوق سرمايه گذارى مستقيم روسيه از شروع استفاده 
از پول هاى ملى به جاى دالر در تراكنش هاى مالى بين چين و روسيه 
خبر داد. كريل ديميتريوف گفت: از ســال آينده نخستين قراردادها با 

استفاده از ارزهاى ملى اجرايى خواهند شد.

آمريكا نمى تواند عبور از آسمان ايران را 
محدود كند

خبرآنالين: به دنبال انتشار خبرى مبنى بر تذكر دولت اياالت متحده 
به شــركت هاى هواپيمايى درباره عدم عبور از آســمان ايران، معاون 
سابق سازمان هواپيمايى اعالم كرد كه اين دولت امكان اجرايى كردن 
سياســت قطعى براى متوقف يا محدود كــردن پروازهاى عبورى از 
آســمان ايران را ندارد. عليرضا منظــرى گفت: طبق موافقت نامه هاى 
بين المللى پروازهاى عبورى از فضاى كشــورهاى متعاهد عضو بايد 
برقرار باشــد و هر كشورى موظف است فضاى هوايى خود را براى 

عبور هواپيماهاى ساير كشورهاى عضو فراهم كند.

خريداران كمتر از 25سكه
 معاف از ماليات شدند

مهر: ســيدكامل تقوى نژاد، رئيس ســازمان امورمالياتى با بيان اينكه 
خريداران كمتر از 25سكه معاف از ماليات شدند، گفت: معامله گران 

باالى 5 هزار دالر، در انتظار پرداخت ماليات باشند.

كمبود واكسن هاى طيور در كشور
مهر: رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار كشور گفت: با كمبود 
واكســن هاى طيور مواجه هستيم و مســئوالن مربوطه منابع الزم را 
براى آوردن واكســن در اختيار ندارند. ناصــر نبى پور اضافه كرد: با 
محدوديت واكســن  آنفلوانزا ، نيوكاسل و بويژه مارك مواجه هستيم 

كه واكسن مارك پيدا نمى شود.

3 تعاونى  از استان همدان در جشنواره 
تعاونى هاى برتر كشور درخشيدند.

ــى  ــاه اجتماع ــاون كار و رف ــر كل تع مدي
ــا  ــن تعاونى ه ــاره اي ــدان درب ــتان هم اس
ــور  ــر كش ــاى برت ــنواره تعاونى ه در جش
شــركت   3 همــدان  اســتان  از  گفــت: 
تعاونــى فــاران شــيمى تويســركان در 
بخــش تعاونى هــاى صنعتــى، شــركت 
ــر  ــوكار مالي ــاران بخــش ج ــى دهي تعاون
و  دهيــارى  تعاونى هــاى  بخــش  در 
شــركت تعاونــى پــاك فــن بخــار همــدان 
حامــى  تعاونــى  شــركت  عنــوان  بــه 
ســبز  (تعاونــى  پايــدار  محيط زيســت 
ملــى) بــه عنــوان برگزيــده  در ســيزدهمين 
كشــور  برتــر  تعاونى هــاى  جشــنواره 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدي م
احمد توصيفيان اعالم كرد: راضيه شبيرى، 
رئيس اداره توســعه تعاونى هاى اداره كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان 
هم به عنوان رابط برتر استانى مورد تقدير 
معاونــت امــور تعــاون وزارت كار قرار 

گرفت.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل تعاون 
كار ورفــاه اجتماعى اســتان همدان، وي 
افزود: استان همدان، مقام برتر كشور براى 
ثبت نام از تعاونى هاى برتر در ســيزدهمين 
جشــنواره تعاونى هاى برتر با 416 تعاونى 
شــركت كننده را به خــود اختصاص داده 

است.
وى هــدف از طرح روســتا تعــاون توجه 
رويكرد اقتصادى روستاها با استراتژى توسعه 
توليدات محصوالت و تكميل مزيت رقابتى 
محصوالت و در نهايت افزايش اشــتغال و 
توليد محور شــدن و توسعه پايدار روستاها 
دانســت وگفــت : در طرح روســتا تعاون 
شركت هاى تعاونى با اســتفاده از سرمايه و 
نيروى كار مهارت و تخصص روســتاييان 
تشــكيل شــده و موجبات رونق اقتصادى 

اجتماعى روستا مى شوند.
وى افــزود: هدف از اين نــوع تعاونى ها 
توســعه اقتصــادى اجتماعــى و فرهنگى 

روســتاها بود و فعاليت توســعه روســتا 
را بــر مبنــاى بهره گيرى از اســتعدادها و 
ظرفيت هاى موجود در روســتا با عضويت 

روستاييان دنبال مى كند.
مديــر كل تعاون گفت: موضــوع فعاليت 
اين شــركت ها در دو بخش توليد و تامين 
نياز مشــاغل محصول عمــران و خدمات 

روستايى مى باشد.
 همدان رتبه دوم كشور در تعداد 

روستا تعاون
وى طرح روستا تعاون را يك طرح توسعه 
مشــاركتى جامع نگر و مبتنــى بر تعاون و 
تشــكل هاى مردمى در راســتاى توســعه 
عدالت اجتماعى از طريــق ايجاد فرصت 
هاى برابردانســت و گفت: در كل كشــور 
تشكيل حدود 1947 روستا تعاون پيش بينى 
شده است كه سهم استان همدان ساماندهى 
52 روســتا تعــاون بوده كه خوشــبختانه 
تاكنون 70 روســتا تعاون در استان تشكيل 
شده است كه بعد از استان فارس رتبه دوم 

كشور را دارا مى باشد.
توصيفيــان گفــت : طرح ديگــر دولت 

قانون حمايت از توســعه و ايجاد اشتغال 
پايدار در مناطق روســتايى و عشــاير با 
ملى  توســعه  صندوق  منابع  از  اســتفاده 
اســت كه هدف از آن توسعه اقتصادى و 
اجتماعى روســتاها برمبناى بهره گيرى از 
اســتعدادها و ظرفيت هاى موجود در آن 
مشاركت  و  روســتاييان  توانمندسازى  و 
آنهــا در بهبود وضعيت و پيشــگيرى از 
سمت  به  ســرمايه ها  هدايت  و  مهاجرت 
اشــتغال پايدار اســت كــه در اين طرح 
تسهيالت روســتاييان با نرخ 6 درصد و 

مــدت زمان بازپرداخت مناســب آنها به 
آنان پرداخت مى شــود و سهم استان از 

اين اعتبارات 261 ميليارد تومان است. 
وى افزود: موضوع ديگر طرح تعاونى هاى 
دهيارى هاســت كه در اين طرح تشكيل و 
تقويت تعاونى به منظور ساماندهى روستاها 
در راستاى اشــتغال و خدمت رسانى بيشتر 
در زمينه هاى اجتماعى اقتصادى و فرهنگى 
به روستاها ست همچنين هدف از تشكيل 
اين شركت هاى تعاونى دهيارى روستاييان 
درآمدزايى خودكفايى و كاهش هزينه هاى 
اجرايى و افزايش كيفيــت فنى پروژه ها و 
مشاركت دهياريها در بخش هاى عمرانى و 

خدماتى روستاها است. 
وى آخريــن طــرح را ايجــاد تعاونى هاى 
گردشــگرى از طريق ايجــاد تعاونى ها در 
زمينه تاســيس و بهره بردارى از واحدهاى 
تعاونى و خدمات مســافرتى، بوم گردى و 
ايجاد اقامتگاه هاى بومى محلى با تمركز بر 
روســتاهاى هدف و گردشگرى دانست و 
گفــت: اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى 
آمادگى دارد عالوه بــر برگزارى دوره هاى 
آمــوزش عمومى جهت موسســين اعضا 
تعاونى هاى  تشــكيل  متقاضى  مديــران  و 
گردشــگرى در روســتا تعاون درخواست 
تســهيالت ايجاد تعاونى را در اولويت قرار 
دهد و متقاضيان پس از ثبت در سامانه كارا 
و بررسى دستگاه هاى اجرايى در كميته فنى 
بــه بانك ها جهت اخذ تســهيالت معرفى 

مى شوند.

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان:

3 تعاوني همدان در كشور برتر شدند

برات مخا عمومي  بط  ا و براتر مخا عمومي  بط  ا و ر
ن همدا منطقه  همدان  منطقه  آب يعنى زندگى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

به شماره ج/97/182
شركت آب وفاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار راهبري، كنترل 
اوليه  برآورد  با  همدان  شهر  فاضالب  تصفيه خانه  تأسيسات  و  تجهيزات  از  نگهداري  و  بهره برداري  فرايند، 
9/237/468/537 ريال را به مدت يكسال به پيمانكاران داراي گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور (حداقل پايه 5 در رشته آب) يا گواهينامه بهره برداري و نگهداري از تصفيه خانه هاي فاضالب 
از شركت مهندسي آب وفاضالب كشور و گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

واگذار نمايد.
از كليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضي شركت در مناقصه هستند، دعوت مي شود با ارائه درخواست كتبي 
و فيش واريزي به مبلغ 300/000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد 
مناقصه در ساعت اداري از 97/06/22 لغايت 97/06/27 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه 

را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 247/712/406 ريال است كه پيشنهاددهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، 
تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 واريز و يا چك 
ضميمه  را  بانكي  چك  يا  وجه  واريز  رسيد  يا  ضمانتنامه  مورد  حسب  و  تهيه  شركت  وجه  در  تضميني  بانكي 

پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 
ترتيب اثر داده  شود، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، مطلقاً 
نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است. مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان وقت اداري 
مورخه 1397/07/07 و محل تحويل دبيرخانه شركت آب وفاضالب مي باشد. پاكات ساعت 11 مورخه 1397/07/08 

در كميسيون مناقصه در محل شركت بازگشايي خواهد شد.
شركت  احوال،  ثبت  اداره  جنب  بيمه،  ميدان  همدان،  پيشنهادها:  گشايش  و  تحويل  اسناد،  دريافت  محل 

آب وفاضالب استان همدان و ساعت اداري (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت (www.hww.ir) درج شده است.

ساير اطالعات و جزييات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
راهبري، كنترل فرايند، بهره برداري و نگهداري از تجهيزات و تأسيسات تصفيه خانه فاضالب شهر همدان

ــتثنايي  ــرورش اس ــوزش و پ اداره آم
اســتان همدان در نظــر دارد محصوالت 
ــن(ع)  ــاغ اردوگاه اميرالمومني ــوه ب مي
ــروش  ــه ف ــردرختي ب ــورت س ــه ص ب
ــوت  ــان دع ــذا از متقاضي ــاند. ل برس
ابــوذر  آقــاي  بــا  مي آيــد  بعمــل 
محبــي نظــر مديــر اردوگاه بــا شــماره 
همــراه 09188157285 تا روز شــنبه 

ــد. ــگ نماين 97/6/24 هماهن

اداره آموزش و پرورش استثنايي 
استان همدان

آگهي مزايده فروش محصوالت 

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد 
لطفاً  بـه لطفاً  بـه كــانال تلگـرامى كــانال تلگـرامى زير  مراجعه نـمايـيدزير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
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آگهي حصر وراثت
آقاي عليرضا صدقي زاده فرزند ابوالحســن داراى شماره شناسنامه  4020159718 به 
شرح دادخواست كالســه 418/97/ح135 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالحسن صدقي زاده فرزند صدقعلي به شماره 
شناســنامه  1239 در تاريخ 97/3/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-احمد صدقي زاده فرزند ابوالحسن 
به شماره شناســنامه 45 متولد1363 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفي 2-فاطمه 
سپهر نوش صدقي به شــماره شناسنامه 28 متولد1364 صادره از كبودراهنگ فرزند 
متوفي  3-محمدرضا صدقي زاده فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه 4020376646 
متولد1376 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفي 4-عليرضا صدقي زاده فرزند ابوالحسن 
به شماره شناســنامه 4020159718 متولد1371 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفي 
5-اعظم صدقي زاده فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه 4040059662 متولد1368 
صادره از بهار فرزند متوفي 6-زينت زارعي فرزند جان احمد به شماره شناسنامه 1333 
متولد1344 صادره از كبودراهنگ همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبــت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2519)
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف      

آگهي ابالغ اجرائيه 
بدينوسيله به معتمدين: 

الف) احسان ده پهلوان نام پدر يحيي تاريخ تولد 1361/8/28 به شماره ملي 
3962282882 شماره شناسنامه 1 به نشاني نهاوند، ميدان 15 خرداد، اول 

جاده اورزمان شركت سهند خودرو 
ب) محمدابراهيم كياني نام پدر: سردار تاريخ تولد 1334/01/09 شماره ملي 
3961668263 به شماره شناسنامه 35 به نشاني نهاوند ميدان 15 خرداد، 

اول جاده اورزمان، شركت سهند خودرو 
ابالغ مي شود، كه بانك صادرات نهاوند جهت وصول طلب خود طي پرونده 
اجرائي كالســه 9700108 عليه شــما اجرائيه صادر نموده است كه طبق 
گزارش مورخ 1397/20/5 مأمور ابالغ اداره پســت شهرستان نهاوند محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق 
ماده 18 آيين نامه اجرا، مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي آگهي مي شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشار آگهي نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد در اين صورت 
بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد.(م الف 114)
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند- محمدعلي جليلوند

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

برابر رأي شــماره 139760326002000570- 1397/5/30 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاي 
سيدناصر جعفري فرزند سيداكبر به شماره شناسنامه 11634 صادره از كبودراهنگ  
در  يك باب خانه به مساحت 243/21 مترمربع پالك 1256 فرعي مجزي شده از 918 
فرعي از 268 اصلي بخش 4 همدان واقع در كبودراهنگ خريدارى بالواسطه از مالك 
رسمى آقاي نادعلي رمضان زاده محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 108)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/22
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي حصر وراثت
آقاي محمود بختياري نســب فرزند محمد به شــرح دادخواست به 
كالسه 970533 از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد بختياري نســب به شماره 
شناســنامه  16 در تاريخ 1397/5/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 
1-محمود بختياري نســب فرزند محمد به شماره شناسنامه106 پسر 
متوفي 2-مريم بختياري نســب فرزند محمد به شماره شناسنامه24 
دختر متوفــي 3-فاطمه بختياري نســب فرزند محمد به شــماره 
شناسنامه21 دختر متوفي 4-محبوبه بختياري نسب فرزند محمد به 
شماره شناسنامه3920250524 دختر متوفي 5-نرگس بختياري نسب 
فرزند محمد به شماره شناسنامه31 دختر متوفي  والغير اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 499)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف مالير 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
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پيشخوان

طرح هاى ورزشى رزن هر چه سريعتر 
بهره بردارى شود

 نماينده مردم رزن در مجلس شوراى اسالمى خواستار تسريع در 
روند تكميل و بهره بردارى از طرح هاى ورزشــى اين شهرســتان از 

سوى دستگاه ورزش استان شد.
حســن لطفى در بازديد از طرح هاى ورزشــى شهرستان رزن اظهار 
داشــت: وزير ورزش و اســتاندار همدان بر توجه جــدى به ايجاد 
فضاهاى ورزشى در شهرســتان ها تاكيد داشتند كه اين موضوع بايد 

مورد توجه قرار گيرد.
وى اضافه كرد: در ديدار اخير با وزير ورزش قرار شــد 2 زمين چمن 
مصنوعــى در قروه درجزين و دمق احداث و همچنين با مشــاركت 

بخش خصوصى سالن ورزشى در قروه در جزين نيز ساخته شود.
مديــركل ورزش و جوانان همــدان نيز گفت: اختصــاص به موقع 
اعتبارات مالى بــراى تكميل طرح هاى عمرانى بايد مورد توجه قرار 

گيرد.
رســول منعم افزود: هم اينك چندين طرح ورزشــى از جمله استخر 
مجموعه ورزشــى بانوان، رختكن زمين چمن و سالن باستانى رزن، 
سالن كرفس و ديواره كشى سالن قروه درجزين در حال تكميل است 

كه براى تسريع در بهره بردارى از آن نياز به تامين اعتبار داريم.
وى با اشــاره به اينكه استخر مجموعه ورزشى بانوان و سالن باستانى 
رزن از طرح هاى ملى و ديگر موارد محل طرح هاى استانى بايد تامين 
اعتبار شــود گفت: شهرستان رزن از ظرفيت باالى ورزشى برخوردار 
است و هدف ما ايجاد بسترهاى مناسب براى انگيزه بخشى هيات ها 

در جهت رشد و اعتالى ورزش استان است.

مدال آورى در جهان با حداقل امكانات 
قابل تقدير است

 كسب مدال در مســابقات بين المللى و جهانى با برخوردارى از 
حداقل امكانات بسيار قابل تقدير و ستايش است.

فرماندار فامنين در آيين اســتقبال از على اكبر ساجدى مدال آور برنز 
مســابقات جهانى روستايى و عشايرى اظهار داشــت: اين قهرمانان 
ورزشــى با امكانات كم و بضاعت موجــود ورزش فامنين موفق به 

كسب مدال جهانى شد كه بسيار حايز اهميت است.
سيدمجيد شماعى اضافه كرد: عشق و عالقه در ورزش عامل موفقيت 
است و اكنون على اكبر ساجدى با اتكا به توان و تالش خود توانست 

به نشان ارزشمند جهانى دست يابد.
شــماعى بيان كرد: حفظ و سرمايه گذارى براى جوانان مستعد آينده 
درخشــان را براى ورزش استان و كشــور رقم مى زند و اكنون نظير 

چنين قهرمانانى بايد حفظ و مورد حمايت همه جانبه قرار گيرند.
فرماندار فامنين خاطرنشــان كرد: باعث افتخار اســت كه جوانان و 
استعداد هاى اين شهرستان با امكانات كم به عناوين قهرمانى در سطح 
جهانى دســت پيدا مى كنند و مدال آورى على اكبر ساجدى نشان از 

توان و پتانسيل باالى ورزش اين استان دارد.
وى افزود: تكريم و حمايت از قهرمانان و مدال آوران مسابقات جهانى 
وظيفه مســئوالن و ورزش دوستان و ســاير مردم است چرا كه اين 

ورزشكاران سرمايه هاى شهرستان هستند .
على اكبر ساجدى ورزشكار فامنينى در سومين دوره مسابقات عشاير 
جهان كه با حضور82 كشور به ميزبانى كشور قرقيزستان برگزار شد،با 
پشت سر گذاشــتن حريفانى از كشورهاى مختلف دنيا به مدال برنز 

دررشته چوب كشى دست يافت.
وى نخســتين مدال آور جهانى ورزش شهرستان فامنين به شمار مى 

رود.
شهرســتان فامنين واقع در شمال اســتان همدان حدود 40 هزار نفر 
جمعيت دارد و بيش از پنج هزار ورزشكار به صورت سازمان يافته در 

اين شهرستان فعاليت دارند.

اسكيت بازان ماليرى در مسابقات قهرمانى 
استان خوش درخشيدند

 اســكيت بازان ماليرى شــش مدال ارزشــمند طال , نقره و برنز 
مسابقات قهرمانى استان را از آن خود كردند

به گزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالير تيم 
هشت نفره اســكيت شهرستان مالير كه در بخش آقايان به مربيگرى 
حسين سيفى در مسابقات اســكيت قهرمانى استان شركت كرده بود 
توانســت با تالش و پشتكار اســكيت بازان خود سه مدال طال، دو 
مدال نقره و يك مدال برنز اين مسابقات را كسب نمايد و با افتخار به 
زادگاه خود ,پايتخت ملى مبل و منبت و خوشه هاى زرين  باز گردد.

هومن يوســفى ، ايليا اســكندرى و مانى ســعيدى مقام اول  و متين 
حيدرى و عظيم اســدى مقــام دوم و آريانا طاليى مقام ســوم  اين 

مسابقات را از آن خود كردند
شايان ذكر اين تيم تمرينات سخت و نفس گير خود را زير نظر مربى 
حاذق و شايســته اين رشته ورزشى حســين سيفى در سالنها يشهيد 
رســول حيدرى و شهيد بهشتى اين شهرستان انجام ميدهد و در حال 
حاضر تيز نفرات برتر آن خود را براى حضور در اردوى آمادگى استان 

و شركت در مسابقات قهرمانى كشور آماده مى كنند.

درخشش بوكسوران نونهال ماليرى 
در مسابقات قهرمانى بوكس استان

 على فرجى و سامان ايرانشاهى بوكسوران نونهال ماليرى مقامهاى 
قهرمانى و نايب قهرمانى مســابقات قهرمانى بوكس اســتان را از آن 

خود كردند.
به گزارش روابط عمومى اداره ورزش وجوانان شهرســتان ماليرتيم 
بوكس نونهاالن شهرستان مالير كه به مربيگرى خاكسار در مسابقات 
قهرمانى بوكس نونهاالن اســتان به ميزبانى شهرستان اسداباد شركت 
كرده بود توانســت با حضور قدرتمند خود به مدالهاى طالو نقره اين 
مســابقات دست پيدا كند و با ســربلندى هرچه تمامتر به شهرستان 

هميشه قهرمان خود مالير باز گردد.
على فرجى و سامان ايرانشاهى به ترتيب مقام قهرمانى و نايب قهرمانى 

اين مسابقات  را از آن خود كردند. 
رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالير نيز كسب اين دو مدال 
ارزشمند را توســط اين نونهاالن عزيز را به جامعه ورزش شهرستان 
خصوصا ورزشكاران و مربيان با اخالق و حاذق رشته ورزشى بوكس 
تبريك گفت و موفقيت روزافزون اين عزيزان را هم در ورزش و هم 

در تحصيل از خداى خود خواستار شد

نيازى به حرف هاى زشت و مسخره نيست
 سرمربى تيم ملى فوتبال ايران با تاكيد بر اينكه با مسئله خطرناكى 
مواجه شده اند گفت: با شرايط دشوارى در كشور روبرو هستيم كه در 

اين وضعيت نيازى به حرف هاى زشت و تمسخرآميز نيست.
به گزارش مهر، كارلوس كى روش درباره نداشــتن قرارداد با تيم ملى 
فوتبال ايران گفت: مى دانم كه به صورت رســمى سرمربى تيم ملى 
ايران نيســتم، ولى به عنوان يك مربــى وظيفه خود مى دانم كه توجه 
رئيس فدراســيون فوتبال، اعضاى هيات رئيسه فدراسيون و مسئولين 
ورزش را به اين مســئله جلب كنم كه ما مى بايســت بر حمالتى كه 
به صورت سيستماتيك به سمت تيم ملى انجام مى شود، نقطه پايانى 

را بگذاريم.
ســرمربى تيم ملى فوتبال ايران در ادامه تاكيد كرد: مى بايست جلوى 
اينگونه حمالت سيستماتيك هم اكنون گرفته شود و من يكبار ديگر از 
رياست و اعضاى فدراسيون درخواست مى كنم كه از اينگونه حمالت 
و صحبت ها كه در تالش هســتند ميان نســل جــوان ما به صورت 
سيستماتيك تفرقه بياندازند جلوگيرى كنند. همه مطلع هستيم كه در 
شرايط دشوارى نه تنها در تيم ملى بلكه در كشور هستيم و ما نيازى به 
اينگونه صحبت هاى زشت و تمسخرآميز نداريم و دقيقا در لحظه اى 
كه نياز به اتحاد بيشتر و در كنار هم بودن بيشترى داريم نبايد اينگونه 

صحبت ها و حرفها مطرح بشود.  
كى روش بيان كرد: مطرح كردن اينگونه صحبت ها به هيچ عنوان قابل 
پذيرش نيســت و هدف آن بازيكنان تيم ملى و خود تيم ملى فوتبال 
اســت كه به هيچ عنوان قابل قبول و داراى وجاهت نيســت. چرا كه 
اينگونه شرايط به اين موضوع منتهى مى .شود كه ما ريسك و احتمال 
اينكه بازيكنان بيشــترى را از دســت بدهيم و تيم ملى لطمه بخورد، 
بيشتر شده و شرايطى هم كه براى بازيكنى مانند سردار آزمون بوجود 

آمده بايد حل شود.  
وى در ادامه اظهار داشــت: اين يك مســاله بســيار فورى، جدى و 
خطرناكى اســت براى اينكه اگر بخواهيم روحيه و اتحاد تيم ملى را 
حفظ كنيم، نبايد به اينگونه صحبت هاى تفرقه آميز و صحبت هايى كه 
تنها براى بوجود آوردن دو دستگى و لطمه زدن به تيم ملى مطرح مى 

شود، بى تفاوت باشيم.  
كــى روش در پايان افزود: مى دانم شــايد برخى افراد بگويند كه من 
پايم را فراتر از حوزه مسئوليتم مى گذارم بخاطر اينكه در حال حاضر 
به صورت رسمى سرمربى تيم ملى ايران نيستم اما وقتى با افرادى كه 
قصد دارند به صورت مستقيم به منافع تيم ملى ايران لطمه وارد كنند 

مواجه مى شويم، اين امرى كامال غير قابل قبول است.

ايران يك تيم معمولى نبود 
 ســرمربى تيم ملى فوتبال ازبكســتان گفت: امــروز مقابل تيم 

قدرتمندى بازى كرديم و بازيكنانم به زمان نياز دارند. 
بــه گزارش مهر، هكتور كوپر بعد از شكســت يك بر صفر تيم ملى 
فوتبال ازبكستان برابرايران گفت: دو نيمه متفاوت داشتيم. در نيمه اول 

ما بهتر بازى كرديم. حريف امروز ما يك تيم معمولى نبود. 
وى افزود: خط دفاع و هافبك ما نسبت به بازى قبل بهترى بازى كرد. 

نياز داريم كه در خط حمله بيشتر و سخت تر كار كنيم.
سرمربى تيم ملى ازبكســتان تاكيد كرد: اين يك بازى آزمايشى بود. 
بنابراين به بازيكنان زيادى بازى دادم. به همين خاطر دو نيمه متفاوت 

داشتيم.
كوپر در واكنش به انتقاداتى كه از ســبك بازى ازبكســتان مى شود، 
گفــت: ما مقابل تيم قدرتمندى بازى كرديم. بازيكنانم براى هماهنگ 
شدن با تاكتيك جديد به زمان نياز دارند. تا جام ملتها زمان كافى داريم.

جشنواره ورزش ژيمناستيك 
در رزن برگزار شد 

 جشنواره ژيمناستيك با حضور رئيس ورزش و جوانان، مسئول بانوان 
و امور فرهنگى ورزش و جوانان و، رئيس هيئت ژيمناســتيك،درخانه 

كشتى شهرستان رزن برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان ، در آستانه 
دفاع مقدس جشنواره ژيمناستيك ، توسط هيئت ژيمناستيك شهرستان 
رزن و با حضور نزديك به 200 ژيمناست دختر و پسر از شهرهاى دمق، 

رزن و قروه درجزين در سالن كشتى برگزار شد.
در ابتداى مراسم ژيمناست ها پس از رژه، حركات دسته جمعى و سپس 

انفرادى را اجرا نمودند.
سميرا موســوى رئيس هيئت ژيمناستيك شهرســتان رزن، با اشاره به 
اينكه در اين جشــنواره ژيمناســتيك كاران نونهال و خردسال حضور 
داشتند، اظهار داشــت: هدف از برگزارى جشنواره ژيمناستيك آشنايى 
مردم شهرستان رزن با رشته ژيمناستيك و حركاتى كه ژيمناستيك كاران 
مى توانند انجام بدهند اســت. موسوى با بيان اينكه ژيمناستيك ورزش 
پايه و اســاس توسعه ساير رشته ها محســوب مى شود و غفلت در اين 

حوزه مى تواند آسيب هاى متعددى را در ورزش ملى، منطقه اى و استانى 
به همراه داشته باشد، رئيس هيئت ژيمناستيك شهرستان رزن بيان كرد: 
ورزش ژيمناســتيك بايد به صورت يك فرهنگ در ميان مردم شناخته 

شود تا اولياى هنرآموزان به ارزش اين رشته ورزشى پى ببرند.
مهــدى كرمانــى رئيــس اداره ورزش و جوانــان رزن تصريــح كرد: 
ژيمناستيك به همراه دو و ميدانى از ورزش هاى پايه و زيربنايى در توسعه 
ورزش قهرمانى محسوب مى شــود و حضور قدرتمندانه در اين رشته 
مى تواند مدال هاى مختلفى را در مســابقات المپيك، جهانى و آســيايى 

براى كشورمان به ارمغان آورد.

بيمه نامه آرمان خودرو دنا شماره بيمه نامه 1001/691878 
به شماره پالك 18 ايران- 118 ط56 به شماره موتور 

 NAAW۰۱HE۱HE۴۷۵۷۳۱ ۱۴۷ شماره شاسيH۰۳۲۸۵۹۰
به نام محمد جعفري هيزجي به شماره ملي 6479494611 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 ســرمربى ذوب فلــزات بهــار مردى 
كاركشته اســت كه در چند سال  گذشته ، 
ســابقه حضور در ليگ هاى دو ، سه وجام 

حذفى  را در كارنامه خود دارد .
علــى ضميرى  دو فصل متفــاوت بعنوان 
ســرمربى با تيم ذوب فلزات در ليگ ســه 
حضور داشــته  وهمچنين سابقه مربيگرى 
در ليگ 2 كشــور با تيم الوند را در كارنامه 

دارد.
وى  بعــد از دو ســال دورى از ايــن تيم 
به علت پســت معاونت ورزشى اداره كل 
ورزش و جوان اســتان همــدان مجددا به 
عنوان ســرمربى با مدير عامــل اين تيم به 

توافق رسيد .
ضميرى در آســتانه اخذ مــدرك دكترى 
تربيــت بدنى اســت و همچنيــن داراى 
مدرك مربيگرى A كنفدراســيون آســيا و 
مدرك سطح 1 بدنسازى تخصصى فوتبال 
آسياســت و يكى از مدرســان فدراسيون 

فوتبال به شمار مى آيد.
ــا  ــار ب ــزات  به ــم ذوب فل ــرمربى تي س
ــابقات  ــودن مس ــى ب ــه  فرسايش ــاره ب اش
ــا و  ــداد تيمه ــزود : تع ــگ اف ــن لي در اي
دورهــاى بــازى  كار را بــراى صعــود 

ــت. ــوده اس ــوار نم دش
 وى ادامــه داد: مرحلــه اول ليــگ ســه 
ــيزده  ــروه س ــج گ ــه در پن ــم ك از 65 تي
ــد  تشــكيل شــده  تيمــى تقســيم شــده ان
كــه  بــازى هــا در دور اول بصــورت تــك 
بــازى برگــزار مــى شــود ( 6بــازى ميزبــان 
و 6 بــازى ميهمــان) و هميــن تــك بــازى 
ــدان  ــا را دو چن ــيت بازيه ــودن حساس ب

كــرده اســت. 
ضميرى  گفت: به دليل اينكه  در اين دور 

بازيها به صورت تك بازى برگزار خواهد 
شــد جاى هيچ گونه اشتباه وجود ندارد و 
يك اشتباه ممكن اســت به عدم صعود و 

سقوط منتهى شود   . 
وى  بــا بيــان اينكــه  از ايــن دور از 
ــه دور بعــد صعــود  ــم ب هــر گــروه دو تي
خواهنــد  كــرد  تصريــح كــرد تيــم هــاى 
ــن  ــه در اي ــى ك ــا تيمهاي ــر دور اول  ب برت
مرحلــه هســتند بصــورت ليگ(رفــت 
ــاى  ــا تيمه ــد ت ــازى ميكنن ــت) ب و برگش
صعــود كننــده بــه ليــگ دو مشــخص 
شــود . تيمــى كــه از مرحلــه اول صعــود 
ــات ده  ــان تمرين ــا احتســاب زم ــد ب ميكن

ــود  ــد ب ــابقات خواه ــر مس ــاه درگي م
ــم از  28 ــات تي ــزود: تمرين ــرى اف ضمي
تيرمــاه شــروع شــده كــه  بــه علــت 
محدوديــت ســاعات تمرينــى و مشــكالت 
ــات ،  ــان جهــت حضــور در تمرين بازيكن
هفتــه هــاى ســه جلســه تمريــن و حتــى 
المقــدور يــك بــازى دوســتانه طــى هفتــه 

ــم.  ــر انجــام دادي هــاى اخي

سرمربى تيم ذوب فلزات  بهار خاطر نشان 
كــرد:  در اولين برخورد با  بازيكنان تاكيد 
كــردم  كه هدف از  حضور در مســابقات 
آتى نتايج بهتر نســبت به سال گذشته و با 
مرتفع شدن مشــكالت صعود به ليگ دو 
خواهد بود . كه اين امر مستلزم هماهنگى 
و همكارى مجموعه باشــگاه و دست اندر 

كاران شهرستان و استان است  .
ضميرى تصريح كرد: در حال حاضر با سى 
درصد از بازيكنان اصلى سال قبل تمرينات 
ادامه دارد ولى به دنبال اينيم كه با  توافق با 
بازيكنان تاثير گذار سال گذشته اين درصد 
را بــه هفتاد درصد برســانيم . تعدادى از 
بازيكنان اصلى فصل قبل ، جذب تيمهاى 
دسته دومى شده اند كه ما سعى داريم براى 
جايگزين آنها از بازيكنان تاثير گذار بومى 
استان اســتفاده كنيم .صد در صد بازيكنان 
حاضر و مورد نظر بومى اســتان هستند و 
حتى يك نفر هم بازيكن غير بومى نداريم.

وى گفت:  مدير عامل تيم ذوب فلزات در 
چند سال اخير به تنهايى بار حمايتى تيم را 
متقبل شده و هيچ چشم داشتى نداشته كه 

به نوبه خود خود قابل تقدير است  
ضميــرى تصريح كــرد. موفقيت و صعود 
بــه ليگ دو منابع مالى بيشــترى مورد نياز 
است تا بتوان با تيمهاى متمول كه اردوهاى 
مختلفى در شــهرهاى مختلف داشــته اند 

مقابله كرد.
 ســرمربى تيم ذوب فلزات  بهار در پايان 
از مدير كل ورزش و جوانان استان همدان 
، رياســت هيات فوتبال استان وشهرستان 
بهــار، فرماندار بهار  و ســاير مســئوالن  
شهرســتان كه قول مساعدت به تيم را داده 

اند  تشكر كرد.

السد با تمام قوا برابر 
استقالل ايران

 تيم قطرى بــا تمام قــوا در ديدار 
برگشت برابر استقالل به ميدان خواهد 
رفت. اين تيم همه بازيكنان خود را در 

اختيار دارد.
به  گزارش  ايسنا ، السد قطر خود را آماده 
ديدار برگشت برابر تيم فوتبال استقالل 
در  مرحلــه يــك چهــارم نهايى ليگ 
قهرمانان آســيا مى كند. فريرا، سرمربى 
پرتغالى السد امروز چهارشنبه به تيمش 
اســتراحت مى دهد و فردا با بازگشت 
بازيكنان ملى پوش براى ديدار برابر تيم 

فوتبال استقالل استارت خواهد زد.
السد در اين ديدار همه بازيكنان خود را 
در اختيار دارد و با تمام قوا براى نماينده 

ايران به ميدان مى رود.
اين ديدار در حالى برگزار مى شــود كه 
الســد توانســت در ديدار رفت كه در 
ورزشگاه آزادى برگزار شد با نتيجه  سه 
بر يك به پيروزى برسد تا شانس بااليى 

براى صعود به دور بعد داشته باشد.

5 هزار دالر پاداش 
استقاللى ها براى حذف 

السد 
 سرپرست باشگاه استقالل به بازيكنان 
اين تيم وعده پاداش چشمگيرى براى 

حذف السد داد.
به گزارش "ورزش ســه"، اميرحســين 
فتحى سرپرست باشگاه استقالل بعد از 
پرداخت 10 درصد از قرارداد بازيكنان و 
شارژ آنها پيش از ديدار با السد، دست پر 

در تمرين آبى ها حاضر شد.
فتحى در جمع بازيكنــان اعالم كرد با 
توجه به اهميت ديدار با السد براى اين 
باشگاه، در صورتيكه آبى پوشان موفق به 
حذف السد شوند، پاداش چشمگيرى به 

آنها پرداخت خواهد شد.

امروز، استارت ليگ 
برترى ها در جام حذفى 

 امروز اولين بازى مرحله يك شانزدهم 
نهايى جام حذفى برگزار مى شود.

به گزارش ورزش سه، رقابت هاى جام 
حذفى فوتبال ايران كه با جدال تيم هاى 
سطوح پايين آغاز شد و مرحله يك سى 
و دوم خود را پشت سر گذاشت، امروز 
وارد مرحلــه يك شــانزدهم نهايى مى 
شود.مهم ترين اتفاق اين مرحله، ورود 
تيم هاى ليگ برترى به مسابقات حذفى 
است كه باعث افزايش حساسيت بازى 
ها مى شــود. در اولين بازى اين مرحله 
كه تك بازى امروز به شــمار مى رود، 
تيم استقالل خوزســتان ميزبان شاهين 
بندر انزلى خواهد بود.شاگردان داريوش 
يزدى در ورزشــگاه غدير از ســاعت 
18:50 ميزبان حريف كم نام و نشــان 
خود هســتند و بدين ترتيب اســتارت 
حضور ليگ برترى ها در جام حذفى با 
بازى آبى پوشان خوزستانى زده خواهد 

شد.

رييس جمهور ليبريا 
پا به توپ شد

 «ژرژ وه آ» رييس جمهور فعلى ليبريا 
و مرد سال اسبق فوتبال جهان در فاصله 
2 هفته مانده تا تولد 52 سالگى اش در 
بازى دوستانه تيم ملى كشورش مقابل 

نيجريه بار ديگر وارد مستطيل سبز شد.
به گــزارش ايرنا، تيم ملــى ليبريا به 
منظــور خداحافظى با پيراهن معروف 
شــماره 14 اين تيــم كه بــه «وه آ» 
مشــهور بود، بازى دوستانه اى با تيم 
نيجريه ترتيب داد و 16 ســال پس از 
آخرين بارى كه اين پيراهن توسط وه 
آ پوشــيده شــد، او بار ديگر با همين 
شماره وارد زمين بازى شد و هواداران 

را در بهت فرو برد. 

 نخســتين طالى كاروان اسكيت ايران 
مســابقات  دوره  هجدهمين  بــه  اعزامى 
قهرمانى آســيا توسط «محمدصالحى » در 

ماده 100 متر سرعت كسب شد.
به گزارش ايرنا، رقابت هاى قهرمانى رشته 

هاى مختلف اســكيت آسيا از روز جمعه 
16 شهريور ماه به ميزبانى شهر ناموان در 
كره جنوبى آغاز شده است و صالحى روز 
چهارشنبه مدال ارزشمند 100 متر سرعت 

را به گردن آويخت.

او پيش از اين در ماده وان لپ نيز به مدال 
برنز رسيده بود.

كننده  شــركت  ديگر  «محمدرضاعابدى» 
ايران در ماده 100 متر ســرعت در جايگاه 

چهارم ايستاد.
تيم هاى اســكيت هاكى زنــان و مردان 
ايران، فرى اســتايل و سرعت به اين دوره 
از مســابقات اعزام شده اند كه تاكنون تيم 
ايــران در بخش فرى اســتايل صاحب 2

مدال نقره و يك نشان برنز شده است.
در ادامه اين مســابقات تيم هاى اسكيت 
هاكى زنان ايران براى كسب مدال برنز يا 
نقره در آخرين ديدار به مصاف چين تايپه 
مى روند و مردان اسكيت هاكى نيز امروز 
و فــردا به ترتيب مقابل چين تايپه و ژاپن 

صف آرايى مى كنند.

سرمربى ذوب فلزات بهار : 

به ليگ دو صعود مي كنيم

ايران صاحب مدال طالى رقابت هاى اسكيت آسيا شد
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شكست فناورى پيشرفته پليس انگليس 
براى شناسايى جنايتكاران 

 پليس انگليس مدعى است از فناورى پيشرفته اى براى شناسايى چهره 
جنايتكاران و كالهبرداران و به خاطر سپردن چهره هاى اين افراد استفاده 
مى كند، اما اين فناورى ناموفق بوده است.به گزارش فارس پليس انگليس 
مدعى اســت از فناورى پيشرفته اى براى شناسايى چهره جنايتكاران و 
كالهبرداران و به خاطر ســپردن چهره هاى اين افراد استفاده مى كند، اما 
اين فناورى ناموفق بوده است.بررسى هاى پژوهشگران دانشگاه بورنمونت 
نشان مى دهد فناورى هوش مصنوعى مذكور قادر نيست به دقت چهره 
افراد مظنون را به خاطر بسپارد و از همين رو در شناسايى دوباره آنها دچار 
اشتباه مى شود و گاهى افراد عادى را به عنوان افراد مجرم شناسايى كرده 

و لذا مى تواند براى شهروندان بى گناه مشكل ايجاد كند.

استفاده از پهپاد در معمارى 
براى ايجاد سقف ها 

 تا به حال از پهپادها براى انجام ماموريت هاى پروازى و شناســايى 
يا عكاسى و فيلم بردارى استفاده مى شد، اما ظاهرا قرار است در آينده 
از آنها در حوزه معمارى هم اســتفاده شود.به گزارش فارس تا به حال 
از پهپادها براى انجام ماموريت هاى پروازى و شناســايى يا عكاسى و 
فيلم بردارى اســتفاده مى شــد، اما ظاهرا قرار است در آينده از آنها در 
حوزه معمارى هم استفاده شود.گروهى از محققان دانشگاه اشتوتگارت 
مى گويند مى توان از پهپادهاى رباتيك پرنده براى معمارى سازه هاى 
هوشمند استفاده كرد و آنها را براى جاگذارى مواد مختلف به شيوه هاى 
گوناگون در كنار هم به كار برد تا به عنوان مثال در طول روز در مناطق  

روباز فضاهايى با سايه مناسب براى استراحت به وجود آيد.

پرواز موفق تاكسى هوايى در انگليس
 يك شركت انگليسى با موفقيت يك تاكسى هوايى را در شهر بريستول 
به پرواز درآورده و اميدوار اســت در آينده امكان استفاده گسترده از اين 
خودروهاى پرنده فراهم شود.به گزارش فارس يك شركت انگليسى با 
موفقيت يك تاكسى هوايى را در شهر بريستول به پرواز درآورده و اميدوار 
است در آينده امكان استفاده گسترده از اين خودروهاى پرنده فراهم شود. 
اين تاكسى هوايى برقى براى طى مسافت هاى كوتاه قابل استفاده و ميزان 
آاليندگى زيست محيطى آن صفر است.تاكسى هوايى مذكور داراى سه 
چرخ و چهار پره بزرگ گرداننده است و وزن آن به750 كيلوگرم مى رسد. 
حداكثر مدت زمان پرواز فعلى اين تاكسى 5 دقيقه و حداكثر سرعت آن 
80 كيلومتر در ساعت است كه در آينده افزايش مى يابد. انتظار مى رود 

استفاده عمومى از اين تاكسى ها تا سال 2022 ممكن شود.

ربات موتورسيكلت بدون راننده ويراژ مى دهد!
 يك شــركت معروف خودروســازى يك ربات موتورســيكلت 
خودران توليد كرده كه با موفقيت در خيابان ها حركت كرده و ويراژ 

مى دهد.
به گزارش  مهر به تازگى تصاويرى از حركت اين موتورســيكلت به 
در يك مسير آزمايشى منتشر شده كه نشان مى دهد  R۱۲۰۰GS نام
موتورســيكلت جديد «بى ام و» در مسيرهاى پيچ دار مى تواند بدون 
نياز به حفظ تعادل توســط راننده تعادلش را حفظ كند و با كمى كج 

شدن كماكان به حركت خود ادامه دهد.
از جمله ديگر توانمندى هاى اين موتورسيكلت كنترل گاز و كالچ و 
ترمز به طور خودكار، مسيريابى دقيق و تغيير مسير حركت بدون نياز 

به هرگونه دخالت است.

آينه هوشمند براى دستشويى از راه رسيد
 به تازگى آينه هوشــمندى ارائه شــده كه مجهــز به قابليت هاى 
مختلف اســت و مى تواند از وضعيت آب و هوا گرفته تا بازار سهام 
را نشان دهد. اين آينه به دستيار صوتى متصل مى شود.به گزارش مهر 
يك شركت توليد كننده تلويزيون و محصوالت الكترونيكى هوشمند 
به تازگى آينه هاى هوشــمندى براى دستشويى به بازار عرضه كرده 
كه قابليت هاى مختلفى دارند.شركت Evervue USA آينه هاى 
هوشمند و جالبى به نام Qaio ابداع كرده است. هنگاميكه برق قطع 
مى شــود اين آينه همچنان انعكاس فرد را نشــان مى دهد اما عالوه 
برآن قابليت هاى ديگرى نيز دارد.نخست آنكه پنل هاى استاندارد اين 
شركت در حقيقت نمايشگرهاى هوشمندى هستند كه وضعيت آب و 
هواى محلى، بازار سهام، ساعات حمل و نقل، اخبار را نشان مى دهند. 
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همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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■ حديث:
امام حسين(ع):

چون پيشامد سختى بر عاقل در رسد، غم را با دورانديشى مى رانَد و درگاه عقل را 
براى چاره جويى مى كوبد.
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«همدان»، بهشت سايت هاى ژئوتوريستى
يك گام ديگر تا رونق گردشگرى 

 عالقه وافر زمين شناســان به همدان يكــي از ظرفيت ها بي بديل و 
منحصر به فرد است، اين سرزمين باســتانى، را بايد بهشت دوستداران 
طبيعت و گردشگران قلمداد كرد، همين بهشت بهترين بستر براى رونق 
اقتصادى و توسعه گردشگرى اســت؛ هيچ درنگى براى ثبت ژئوپارك 

جهانى همدان جايز نيست؛ هر لحظه غفلت، يعني فرصت سوزي!
بــه گزارش فارس هر لحظه  كه مى گذرد همدان از توســعه اقتصادى و 
ايجاد شــغل يك گام به عقب بازمى گردد در حالى كه فرصت ها منتظر 

ما نمى مانند.
تيرماه گذشته همزمان با اجالس دو روزه سفراى خارجى در همدان كه 
با حضور 50 سفير و نماينده خارجى به مناسبت رويدادهاى گردشگرى 
2018 برگزار شد، مرضيه لك، رئيس سازمان زمين شناسى و اكتشافات 
معدنى ايران اعالم كرد كه همدان ظرفيت ثبت ژئوپارك جهانى  را دارد و 
از مديران محلى خواست اقدامات الزم را آغاز كنند و هرگونه همكارى 

نيز الزم باشد توسط سازمان متبوعش با استان به عمل خواهد آمد.
وى در گفت و گــو با فــارس عنوان كــرد «بحث جديــدى در حوزه 
گردشــگرى به نام ژئوتوريسم يعنى زمين گردشگرى در كشور تعريف 
شده اســت. زمين گردشگرى يعنى ظرفيت هاى زمين شناسى خاص كه 
در كنار ظرفيت هاى گردشــگرى طبيعى، تاريخى و فرهنگى يك منطقه 
ارزش خاصى به آن منطقه مى دهد كه به آن ها ســايت هاى ژئوتوريستى 
گفته مى شود؛ وقتى سايت هاى ژئوتوريســتى يك منطقه زياد باشد آن 
منطقه مى تواند به ژئوپارك تبديل شــود. همه ما مى دانيم همدان بهشت 

اين سايت هاى ژئوتوريستى است»
اســتاندار همدان نيز كه همواره گردشگرى را يكى از اركان مهم توسعه 
اســتان و اولويت اول آن مى داند از اين ايده اســتقبال كرد و از پيگيرى 

آن خبر داد.
بدون ترديد همدان 2018 بهترين فرصت براى آغاز تالش هاى پايتخت 
تاريــخ و تمدن ايــران  براى تعريف يك ژئوپارك جهانى اســت. البته 
نمى توان از اين مسأله به ســادگى عبور كرد كه ژئوپارك و ژئوتوريسم 
مباحثــى جديد در دنيــاى زمين شناســى و جهــان بى انتهاى صنعت 
گردشگرى به حســاب مى آيند كه نمى توان از مديران دچار روزمرگى 

شده استان انتظار داشت آن را درك كنند.
 الوند، صحنه بيكران سنگ شناسى

 عضو تيم ارزيابان رسمى ژئوپارك ها در يونسكو  در گفت و گو با فارس 
درباره همدان و ظرفيت هاى آن در حوزه زمين شناســى اظهار كرد: توده 
آذريــن الوند و دگرگونى هــاى رخ داده در پيرامون آن، آزمايشــگاه و 

نمايشگاه گسترده اى براى پژوهش هاى سنگ شناسى پديد آورده است.
عليرضا امرى كاظمى افزود: وجود اثرهاى باستانى در نزديكى اين كوه و 
طبيعت چشم نواز منطقه، توانمندى خوبى براى معرفى ژئوپارك در استان 

همدان پديده آورده است.
وى تصريح كرد: غار نام آشناى عليصدر نيز مى تواند يكى از ژئوسايت هاى 

ارزشمند اين ژئو پارك به شمار رود و بر ارزش افزوده آن بيفزايد..
 ژئوپارك فرصتى براى جهانى شدن همدان

اگر اســتان ها سال هاســت كه به دنبال ثبت جهانى يكى از هزاران آثار 
بى نظير تاريخى، فرهنگى، طبيعى خود در يونســكو است، اين فرصت 
بهترين اتفاق ممكن اســت كه يك ژئوپارك در برگيرنده بســيارى از 

داشته هاى استان به ثبت جهانى برسد.
اميدواريم كه مســؤوالن و مديران اهميــت اين موضوع را درك كنند و 
شرايطى كه جوانانى در حسرت كار و تشكيل يك زندگى مى سوزند را 
بفهمند و براى آنها و كمك به توسعه استان و كشور هم كه شده، در اين 

حوزه كمر همت ببندند.
اگر اولويت اول اســتان را صنعت گردشــگرى تعريف كنيم، ژئوپارك 
مى تواند دروازه مطلوبى براى وارد شدن به دنياى توسعه و رونق اقتصادى 

باشد.

«شعر ديروز همدان» منتشر شد
 كتاب همدان «شعر ديروز همدان» با تأليف مجيد 

فروتن منتشر شد
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان ، فروتن در بخــش اول اين كتاب 
رويكرد شــاعران در نهضت هاى ادبى معاصر و در 
بخش دوم احوال و آثار شاعران را بررسى كرده است.
در بخش اول كتاب، شــعر ديروز همدان در دوره ها 
و جريان هاى ادبى معاصر بررســى مى شود. در اين 
بخش ابتدا ذكرى از ويژگى هاى هر دوره بيان شده و 
شرايط و فضاى به وجود آمدن اين جريان هاى ادبى 
بررسى و در ادامه نقش شعر ديروز، نمايندگان، حضور 

شعر همدان و رويكرد آنها ارائه مى گردد.
در بخــش دوم هم احوال و آثار شــاعران همدانى و 
اشعارى براى آشنايى با افكار و آثار شاعران بيان شده 
و احوال و اشعار 20 تن از شاعران آورده شده است.

«شعر ديروز همدان» در 170 صفحه توسط انتشارات 
آكسايا منتشر شده است.

هيأت مديره انجمن هنرهاى 
نمايشى استان معرفي شدند

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان 
از معرفى هيأت مديره انجمن هنرهاى نمايشى استان 

خبر داد
عليرضــا درويش نژاد گفت: انتخابــات هيأت مديره 
انجمن هنرهاى نمايشــى اســتان با حضور نماينده 
انجمــن هنرهاى نمايشــى ايران، نماينــده اداره كل 
هنرهاى نمايشى كشور و مسئوالن اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان روز يكشنبه 16 شهريورماه در 

مجتمع فرهنگى سينمايى شهيد آوينى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان همدان، وى افزود: هفت نفر از اعضاء 
انجمن هنرهاى نمايش استان به عنوان كانديدا در اين 
انتخابات ثبت نام كرده بودند كه در نهايت پنج نفر به 

عنوان اعضاء هيأت مديره اين انجمن انتخاب شدند.
درويش نژاد خاطرنشان كرد: اين انتخابات با حضور 
21 گروه نمايشى از استان و 81 نفر از اكثر اعضا هسته 
مركــزى گروه هاى داراى پروانه نمايش برگزار و بعد 
از رأى گيرى؛ «كيانوش بهروزپور»، «محمود غفارى»، 
«محســن پور قاســمى»، «مزدك مهيمنى» و «فرهاد 
لباســى» با كســب حداكثر آرا به جمع هيأت مديره 

انجمن هنرهاى نمايشى استان راه يافتند.

اجراى پويش «نذر كتاب» 
در همدان

 مسئول اجراى پويش نذر كتاب در استان همدان از 
اجراى اين پويش در ايام محرم خبر داد.

على مختارى مجاز در گفت وگو با فارس از راه اندازى 
پويــش «نذر فرهنگى كتاب» خبــر داد و اظهار كرد: 
نــذر يا وقف كتاب ايده اى اســت تا اگر قصد نذرى 
دادن داريــم، به انتخابى متفاوت فكر كنيم.وى هدف 
از اجراى طــرح «نذر كتاب» را ترويج فرهنگ كتاب 
و كتابخوانى دانست و افزود: از طريق گره زدن سنت 
حســنه نذرى دادن مى توان به ترويج كتابخوانى در 
جامعه نيز اقدام كرد.مسئول اجرايى پويش «نذر كتاب» 
در همدان با بيان اينكه اين طرح با شعار «محرم امسال 
كتاب نذرى بدهيم» در حال اجراست، گفت: متاسفانه 
مدتى است كتاب از سبد كاالى فرهنگى ايرانى ها كنار 
گذاشته شــده كه اجراى اين طرح، عالوه بر نهادينه  
كردن نذورات فرهنگى، مى تواند در گسترش فرهنگ 
كتابخوانى نيز مؤثر باشــد.وى با تاكيد به اينكه مردم 
در ايام محرم به عشــق امام حسين(ع) غذاى نذرى 
مى دهند كه اگر به كتاب تغيير دهند در واقع دانايى را 
به مردم هديه كرده اند، خواستار توجه به اين موضوع 
شد.مختارى مجاز تصريح كرد: در ماه محرم سنت هاى 
حسنه اى كه در فرهنگ ايرانيان وجود دارند، در كنار 
ساير مراسم  مذهبى سارى و جارى است، مانند نذرى 
دادن غذا؛ اما چــرا نذر در ماه محرم هديه كتاب هاى 
مناسب و مفيد به كتابخانه  مساجد و حسينيه ها نباشد؟ 

كه ماندگارى داشته باشد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1............................. . دم سرخ ها- هزارپا
■ قد  س2.................. ... دم سرخ ها - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................ هزارپا - شعله ور
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير......... . دم سرخ ها هزارپا - تنگه 
ابوقريب

■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام

همدان پايتخت 
كتـاب كشـور 
مي شـود 
 با توجه به توانمندى هاى همدان در عرصه كتاب 
و كتابخوانى و مشاركت گسترده بخش خصوصى 
و دولتــى در اين زمينه و همچنين ســابقه غنى اين 
شــهر در برخوردارى از كتابخانه هاى مطرح ملى و 
بين المللى در صده هاى مختلف، عزمى راســخ در 
نهادهاى دولتى و خصوصى براى انتخاب همدان به 
عنوان پايتخت كتاب ايران به وجود آمده اســت و 
با جديت در گردونه داورى انتخاب شــهر پايتخت 

كتاب ايران وارد خواهد شد. 
مدير اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشــور 
در دهمين نشســت مجمع كتابخانه هاى بزرگ و 
تخصصى اســتان همدان (مكتب) با تاكيد بر لزوم 
همكارى همه نهادها با اداره كل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى استان و شهردارى همدان به عنوان متوليان 
اصلى پيگيرى اين طرح اضافه كرد: در ســال هاى 
اخير برنامه هاى بسيار خوبى از سوى دستگاه هاى 
مختلف بخصوص شــهردارى همــدان، اداره كل 
كتابخانــه هاى عمومى، حوزه هنرى، مركز اســناد 
همدان، اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى و ساير 
دســتگاه هاى مرتبط در راستاى گسترش فرهنگ 
كتــاب و كتابخوانى در اســتان برنامه ريزى و اجرا 

شده است.
عليرضا تكلو آغاز به كار مجمع كتابخانه هاى بزرگ 
و تخصصى در اســتان (مكتب)، ايجاد انســجام و 
ارتباط با كتابخانه هاى تخصصى استان، زمينه سازى 
براى تشكيل بانك كتب خطى و نادر استان و حتى 
منطقه غرب كشــور در همدان، راه اندازى ســايت 
مكتب براى دسترســى محققان به همه منابع خطى 
و نادر موجود، ايجاد تاالر دسترسى به تمامى منابع 
كتابخانه ملى ايران در همدان و حمايت از كتابخانه 
هاى كوچك شهرى، روستائى و عشايرى را از جمله 

اقدامات مركز اسناد همدان در اين زمينه برشمرد. 
زارعى معــاون فرهنگى هنرى ســازمان فرهنگى 

اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان نيز ضمن اشاره 
به فعاليت هاى شهردارى همدان در ترويج فرهنگ 
كتاب و كتابخوانى كه تاثير بسزايى در انتخاب همدان 
خواهد داشت افزود: اقدامات زيرساختى متعددى در 
حوزه هاى مختلف فرهنگى در دستور كار شهردارى 
همدان قرار گرفت و بسيارى از آنها يا به بهره بردارى 

رسيده و يا در حال انجام است. 
وى تاالر همايش هاى بين المللى اســتان موسوم 
به تــاالر قرآن را يكى از ظرفيــت هاى فرهنگى 
همدان برشــمرد و افزود: اين تاالر با برخوردارى 
از 14 هزار متر مربع زيربنا در 3 طبقه با  8 ســالن 
براى جلســات و كنفرانس ها، 21 كالس و سالن 
هاى آمفى تئاتر، نمازخانه، كتابخانه، قرائت خانه 
و ســالن قرآنى و غذاخورى احــداث و به بهره 
بردارى رســيده اســت كه در حال حاضر محل 
رجوع بســيارى از جوانان بخصوص دانشجويان 
براى استفاده از سالن هاى مطالعه و منابع كتابخانه 
اى آن اســت كه همچنان در حال تكميل و غنى 

تر شدن است. 
فروتــن معاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى استان همدان نيز از برگزارى جلسه همفكرى 
و بارش افكار در راستاى تدوين طرح پايتخت كتاب 
ايــران خبر داد و افزود: اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان از ماه ها پيش اقدامات خود را در 
ايــن زمينه آغاز كرده و پيگيــرى هاى متعددى در 
سطح استان و كشــور داشته است كه به زودى و با 
مشــاركت اعضاى مكتب، دبيرخانه يا ستاد تدوين 
برنامه پايتخت كتاب ايران در استان همدان تشكيل و 
با اجماع كلى به طرحى مشترك براى ارائه به كميته 

انتخاب دست خواهيم يافت. 
«پايتخت كتاب ايران» عنوانى اســت كه هر سال به 
يك شهر شــركت كننده اعطا مى شود كه بر اساس 
نظر هيئــت داوران، بهترين برنامــه را براى ترويج 

كتاب خوانى ارائه كرده باشند. 
بر اســاس اين فراخوان، برنامه هاى سال 1398 هر 
شــهر در زمينه ترويج كتاب خوانى كه با همكارى 
دســتگاه ها و نهادهاى دولتى و غيردولتى تدوين و 
با امضاى شــهردار و رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى ارائه شود، قابليت شركت در طرح پايتخت 

كتاب ايران را دارد. 

احمدرجبى راغب »
 از چندين هزار ســال قبل، سفر بخش جدايى 
ناپذير تفريحات بشــر است. در گذشته مفهوم سفر 
فقط به معنى رفتن به جايى ديگر براى خوش گذرانى 
بود اما با پيشــرفت جوامع و تبديل شــدن سفر و 
گردش به «صنعت گردشــگرى» مفاهيم كلى جاى 
خود را به دسته بندى هاى مختلف داده اند كه هركدام 

تعريف خاصى از مسافرت را ارائه مى دهند . 
"گردشگرى مذهبى"يكى از زير شاخه هاى صنعت 
گردشــگرى اســت و از اهميت ويژه اى برخوردار 
است. اين سفرها مختص مسلمانان نيست و پيروان 
اديان ديگر نيز با توجــه به اعتقادات مذهبى و آثار 
و بقاياى دين خود، به ســفرهاى مذهبى مى روند. 
امروزه گردشگرى مذهبى نيز وارد تجارت جهانى 

شده است و روز به روز پيشرفت مى كند. 
صنعت گردشگرى شــامل بخش هاى مختلفى 
مى شــود كه يكى از مهم ترين آن ها "گردشگرى 
مذهبى" است . تمامى اديان و مذاهب در سراسر 
جهان اماكن، آثار، سنت ها و مراسم هاى مذهبى 
مختلفى دارند كه بــه يكى از جاذبه هاى مهم 
گردشگرى آن ها تبديل شــده است.  در اين 
ميان دين اسالم و مسلمانان نقش به سزايى در 
اين شاخه از گردشگرى دارند. مراسم حج، 
زيارت اماكن مقدس و وجود مراســم هاى 
عزادارى يا جشن هاى مذهبى مسلمانان از 
مذهبى  گردشگرى  رويدادهاى  بزرگترين 

در جهان هستندكه ميتواند براى سايرگردشگران 
جهانى قابل توجه و ويژه باشد . 

ابتدا بايد به اين نكته اشــاره كرد كه"گردشــگرى 
مذهبــى" را نمى توان با كلمه ى "زيارت" جايگزين 
كرد. در زيارت شما به قصد زيارت به مكان مقدس 
مذهبى دين خود مى رويد . براى مثال شــيعيان به 
قصد زيارت و انجام اعمال مذهبى به حرم امام رضا 
(ع) به مشــهد مى روند . اما در گردشگرى مذهبى 
ممكن است يك مســلمان براى بازديد از كليساى 
تاريخى به شــهر ديگرى سفر كند يا بالعكس ،  در 
گردشگرى مذهبى هدف از ســفر صرفا زيارت و 
انجام اعمال مذهبى نيســت و طيف گسترده ترى از 

سفرهاى مذهبى را شامل مى شود . 
مكان هاى مذهبى، شامل زيارتگاه ها و اماكن مقدس 
از جاذبه هاى گردشــگرى هر كشــورى هســتند. 
گردشــگرى مذهبى تنها ســفرى اســت كه موانع 
آب و هوايى تاثيرى بر آن ندارد. در ديگر اشــكال 
گردشگرى شرايط جوى تاثير به سزايى در انتخاب 
مقصد ســفر دارند، تغييــرات آب و هوايى تعداد 

شهرهاى  بازديد  و  گردشگران 
گردشــگرى را كم و زياد مى كند اما گردشــگرى 
مذهبى بــر اين تغييرات غلبه مى كند. مردم به خاطر 
اعتقادات خود در هر شــرايط سختى هم كه باشد، 

دوست دارند سفر كنند. 
از ديگــر نكاتى كه گردشــگرى مذهبى را از ديگر 
ســفرها متمايز مى كند، نوع خدماتى اســت كه به 
مســافران ارئه مى شود. بســته به بافت اجتماعى، 
فرهنگى و عقيدتى گردشــگران و شــهر ميزبان، 
تاسيسات اقامتى و پذيرايى از گردشگران ويژگى هاى 

خاص خود را دارد. 
محرم در همدان قابليت ديگرى از گردشگرى 

همدان نيز بايد از تمامــى فرصت هاى پيش آمده 
براى گردشــگرى خود استفاده برده و با آغاز روند 
رو به رشد گردشگرى كه سال 2018 درحال محقق 
شــدن است ؛ استان نيز ميتواند در ماه محرم وديگر 
مناســبتهاى مذهبى هر ساله رويداد خاصى را براى 
خود تعريف كرده و براى گردشــگران از جذابيت 

خاصى برخوردار باشد .
همه  نقاط استان در  ايام محرم  
برنامه هاى ويژه و منحصر به 
فردى را به انجام مى رسانند كه 
قطعا براى هر گردشگر داخلى 
و يا خارجى از جذابيت خاصى 
برخوردار خواهد بود  مردم استان 
همدان در ايام محرم، در روزهاى 
روز  ســومين  عاشورا،  تاســوعا، 
شهادت حضرت امام حســين(ع) و روز اربعين با 
تشكيل دسته هاى عزادارى به تكرار مرثيه هايى در 
سوگ امام حسين ع و يارانش مى پردازند كه توسط 

مداحان خوانده مى شود.
در هيات هــاى عــزادارى نيز به طــور عام، از 
وســايلى چون علم، كجاوه، پالكى، چهل چراغ، 
پرچم، خيمه گاه، بيــرق و گهواره على اصغر(ع) 
به عنوان نماد عزا و ســوگوارى استفاده مى شود. 
مراســم شــبيه خوانى و تعزيه نيــز در روزهاى 
عاشــورا و ســوم در هر محله و هيات به نوعى 
اجرا مى شود و به درســتى ميتوان گفت با تبليغ 
درست اين آيين براحتى ميتوان گردشگرى مذهبى 
را در اين ايام نيز رونق بيشــترى بخشيد . يكى از 
مراسم عزادارى ساالر شهيدان در همدان برگزارى 
مراسم سقاخوانى در ايام محرم است كه بسيارى 
از ارادتمندان به امام حسين عليه السالم در حاليكه 

با يك دست مشك آب و با دست ديگر كاسه اى 
در دســت دارند به ياد تشنه لبان كربال، عزاداران 
را ســيراب مى كنند.و اين آيين نيز ميتواند براى 
گردشگران داخلى و خارجى و حتى پيروان ديگر 

اديان نيز جذابيت خاصى را داشته باشد 
در همدان و برخى از شهرســتان هاى همجوار آن 
عالوه بر اســتفاده از ادوات عزادارى همچون علم 
و كتل هرســاله در سومين روز شــهادت ياران امام 
حسين(ع)، كاروان هاى شترسوار با بنا كردن خيمه 
هايى به ياد خيمه گاه حســينى به راه مى افتند و در 
سوگ آن حضرت به عزادارى مى پردازند. آداب و 
رسوم مردم همدان در اين روز با آداب و رسوم ديگر 
نقاط ايران متفاوت اســت و هيات هاى حسينى از 
نخســتين روزهاى ماه محرم به بيابان هاى كويرى 
اطراف ايران مى روند و با آوردن چندين نفر شــتر 
به همدان در ســومين روز شهادت امام حسين(ع)با 
تزيين آنها، صحنه اســراى دشت نينوا را به تصوير 

مى كشند.
حركت طايفه بنى اســد، صحنه سازى خرابه شام و 
خيمه هاى سوخته و صحنه دير راهب نيز از ديگر 
مراســم هايى اســت كه ميتواند براى گردشگران 
جذابيت خاصى را داشــته باشد وهمدان ميتواند با 
تبليغ اين آيين به جذب هرچه بيشتر گردشگر مذهبى 

خود بيافزايد  . 
 يكي ديگر از كهن ترين رســوم عزاداري در ايران كه 
هنوز هم در تاسوعا و عاشوراي حسيني پابرجاست، 
آيين سقايي همداني هاست؛ آييني كه در مراسم پاياني 
نهمين اجالس بين المللي تجليل از پيرغالمان حسيني 
هم به ثبت ملي رسيد تا به شناسنامه عزاداران همداني 
تبديل شــود.مرداني ســياه پوش و جام به دست كه 
پاي برهنه و با چشــمي گريان و گل اندود با ذكري 
حزين به عزاداري در خيابان مي پردازند، مشــخصه 
اين آيين خاص اســت. شــب و روز تاسوعا كه به 
ياد و نام عباس اســت روضه ابوالفضل مي خوانند و 
منحصرا به مرثيه خواني براي او مي پردازند و كرامات، 
دالوري ها و خصوصيات او را نقل مي كنند.  در روز 
عاشورا كاسه ها و كشكول هاي سقايان پر از سيب هاي 
سرخي مي شود كه نذر كساني است كه به مراد خود 
رسيده  اند و نذرشان پذيرفته شده است. سادات نيز بر 
شاخك هاي اين سيب هاي سرخ تكه پارچه هاي سبز 
مي بندند و به زعم خود آن را به نام اجدادشان متبرك 
مي كنند وسخن آخر اينكه همدان داراى قابليت هاى 
بيشمارى است كه بايد با تالش مردم ومسئوالن اين 
پتانسيلها باتوجه به پيشرفت رو به رشد گردشگران به 

بالفعل تغيير يابد.

همدان2018 فرصتي 
براي  توسعه گردشگري مذهبي
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