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چرا كتاب 
نمى خوانيم؟
 چرا كتابخانه 
نمى رويم؟

منابع ارزى 
صرف حمايت از 
كشاورز خارجى 
مى شود؟

دماى هواى 
همدان
 به زيرصفر 
مى رسد

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

پاركينگ «آقاجانى بيگ» از زمان بندى عقب است
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز
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يك سالگى استاندارى 
شاهرخى

 1- ســال گذشــته هيأت وزيران در 
جلســه 23 آبان  به پيشنهاد وزارت كشور 
با انتصاب ســيد سعيد شاهرخى به عنوان 
اســتاندار همدان موافقت كرد و چند روز 
بعد شاهرخى، به عنوان استاندار كار خود 

را در استاندارى همدان آغاز كرد.

@baza
reh

am
edan

baza
reh

am
edan

ال آگهى هاى 
ر به دنب

اگ

ال آگهى هاى 
ر به دنب

اگ

ى باشيد
ستخدامى  م

          ا
        

ى باشيد
ستخدامى  م

          ا
        

تلگرامى
       به كانال 

           
           

         

تلگرامى
       به كانال 

           
           

         

 نماييد
راجعه

           زير  م
           

           
           

       

 نماييد
راجعه

           زير  م
           

           
           

       

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاىبراى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد. ارسال  نماييد.
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تشكر و اعتذار

مهدى سنايى- على يونسى

دكتر مهدى سنايى و حجت االسالم على يونسى ، با انتشار پيامى ، از همه كسانى كه در مراسم خاكسپارى و ترحيم 
خانم عارفه سنايى شركت كردند و همچنين با پيام تسليت ،ابراز همدردى كردند تشكر و قدردانى نمودند.

دست طبيعت، بهار زندگى جوان عزيزمان را به خزان تبديل كرد و در اين هنگامه تلخ، همه ما را در ماتم و سوگى جانكاه فرو برد. اين اندوه جز 
با توكل بر خداى متعال و همدلى و همدردى دوستان و سروران كه در اين مصيبت ما را تنها نگذاشتند و محبت خود را نثار بازماندگان نمودند 

، تسلى نمى يافت.
  با نهايت ادب و احترام، الزم است از اقشار و اصناف مختلف مردم، مقامات لشگرى و كشورى،علما و روحانيون، رئيس جمهور و اعضاى هيأت 
دولت، معاون دفتر مقام معظم رهبرى؛ وزير ، مديران و كاركنان محترم وزارت امور خارجه؛ رئيس و نمايندگان مجلس شورا، معاونين وزارتخانه 
ها و رؤساى سازمانها، همكاران  سفارت ايران در مسكو ، مسؤالن قوه قضاييه ، فعالين سياسى، اهالى محترم فرهنگ و هنر ، رؤساى دانشگاهها ، 
آشنايان و اقوام و همچنين مردم شريف نهاوند و همه عزيزانى كه با حضور آرامبخش خود در مراسم خاكسپارى و ترحيم شركت كردند و يا با پيام 
تسليت و ارسال گل و تابلوى تسليت با ما همدردى نمودند و موجب تسلى خاطر بازماندگان را فراهم كردند، صميمانه تقدير و سپاسگذارى كنيم.

همدان  استان  دادگســترى  رئيس كل   
گفت: نبايــد اجازه داد حتــى براى يك 
دقيقه پاى افراد بدون دليل يا براى جرائم 

كوچك، به زندان باز شود.
محمدرضــا عدالتخــواه در جمع مديران 
اجرايى اســتان همدان اظهار داشت: اين 
نشست با هدف همراه و هماهنگ كردن 
ادارات، ســازمان ها و نهادهاى اين استان 
براى اجراى مطلوب اعمال مجازات هاى 
جايگزين حبس در قالــب ارائه خدمات 
عمومى از ســوى محكومان تشكيل شده 

است.

وى اضافه كرد: در سيســتم جزايى اسالم 
هدف از مجازات ســركوب و تنبيه كردن 
مجرم نيست بلكه اصالح و باز اجتماعى 
كردن آنان، اعمال هرگونه تعزير يا حد در 
راستاى رشد و تعالى فرد و پاك كردن او 

از آلودگى هاى اعمال مجرمانه است.
به گــزارش ايرنا، رئيس كل دادگســترى 
استان همدان افزود: دامنه مودت و رحمت 
فرهنگ اسالمى آنقدر وسيع است كه در 
زمان اجراى قصاص ضمن ثابت دانستن 
اين حق، ترغيب به گذشــت مى كند و از 

قاتل بعنوان برادر مقتول تعبير مى شود.

عدالتخواه بيان كرد: همدان با وجود اينكه 
امن و آرام ترين منطقه غرب كشور است، 
بيشترين آمار زندانى را دارد و اين وضع به 
هيچ عنوان مناسب و شايسته مردم استان 

نيست.
وى تاكيــد كرد: نبايد جــز در مواجهه با 
جرائم مهم به پيشانى جوانان مهر زندانى 
زده شــود همچنين نبايد اجازه داد حتى 
براى يك دقيقه پاى افــراد بدون دليل به 

زندان باز شود.
رئيس كل دادگسترى استان همدان گفت: 
مجــازات هاى جايگزيــن حبس تنها در 

جرائم غير مهمه و افراد فاقد ســوء سابقه 
اعمال مى شــود و جرائم خشن و مهمه 
به هيچ عنوان مشــمول مجــازات هاى 

جايگزين حبس نمى شود.
در اين نشست مديران و روساى سازمان 
ها و ادارات در رابطه با نحوه به كارگيرى 
و اســتفاده از خدمات عمومى مشموالن 
محكوم به مجازات هاى جايگزين حبس 
آشنا و مسائل و موضوعات خود را مطرح 
كردند تا در آينده بعنوان پذيرنده خدمات 
عمومى اين دســته از محكومان مشاركت 

كنند.

 نماينده  ولى فقيه در استان و استاندار 
همدان به مناسبت 13 آبان، سالروز مبارزه  
با اســتكبار جهانى مردم را به شركت در 

راهپيمايى اين روز دعوت كردند.
آيــت اهللا حبيــب اهللا شــعبانى، نماينده 
ولى فقيه در استان و سيد سعيد شاهرخى، 
اســتاندار همدان، به مناســبت 13 آبان، 
ســالروز مبارزه  با اســتكبار جهانى، پيام 

مشترك صادر كردند.
متن بيانيه به اين شرح است: در تاريخ پر 
افتخار ايران اسالمى، سيزده آبان يادآور 3
اتفاق مهم تبعيد حضرت امام خمينى(ره) 
به تركيه در 13 آبان 1343، به شــهادت 

رساندن دانش آموزان مظلوم در 13 آبان 
1357و تسخير ســفارت آمريكا در 13
آبان 1358توســط دانشجويان پيرو خط 
امام(ره) مى باشــد؛ همه رويدادهاى اين 
روز تاريخى بــزرگ پيام ها و درس هايى 
را براى نســل حاضر و نســل هاى آينده 
دارد كــه تقويــت روحيــه خودباورى، 
اعتمــاد به نفس و ضرورت هوشــيارى 
در برابر توطئه ها و هجمه هاى دشــمنان 
و استكبار ستيزى از مهمترين درس هاى 

اين وقايع است.
جمهورى اسالمى ايران حكومتى برآمده 
از متن مردم شريف و انقالبى است كه تا 

به امروز از هيچ تالشى در راستاى مجد، 
عظمت و اقتدار آن فروگذار نكرده اند.

يــوم اهللا 13 آبان و روز ملــى مبارزه 
بــا اســتكبار جهانى، روزى اســت كه 
مــردم غيور كشــورمان ضمــن بيعت 
بــا آرمان هاى واالى امــام خمينى(ره) 
و مقــام معظــم رهبــرى و حضور در 
راهپيمايى شكوهمند اين روز به تمامى 
قدرت هاى پوشــالى و استكبارى جهان 
اعــالم مى كنند كه جمهورى اســالمى 
ايران نظامى برآمده از متن مردم اســت 
و ياوه گويى هــاى رئيــس جمهــورى 
امريكا تنها اتحاد و همبســتگى ملى را 

افزايش مى دهد.
ضمن گراميداشــت يــوم اهللا 13 آبان و 
روزملــى مبــارزه با اســتكبار جهانى و 
اداى احترام به حماســه آفرينان 13 آبان، 
از مردم واليتمدار، شــهيدپرور و هميشه 
در صحنه استان همدان دعوت مى كنيم؛ 
همچنان كه در تمامــى صحنه هاى دفاع 
مسئوالنه  حضورى  اســالمى  انقالب  از 
و آگاهانــه را به منصه ظهور گذاشــتند، 
اين بار نيز با شــركت گسترده و فعال در 
راهپيمايى يــوم اهللا 13 آبان با آرمان هاى 
امــام راحل و رهبر معظم انقالب تجديد 

بيعت كنند.

مجرمان جرايم كوچك زندانى نشوند

با صدور پيام مشتركى صورت گرفت
دعوت از مردم استان همدان براى حضور پرشور در راهپيمايى روز 13 آبان

ثبت جهانى سنندج، بندرعباس، رشت و اصفهان

همدان شهرخالق نيست!
■ على رغم وعده ثبت جهانى همدان درليست جهانى شهرهاى خالق اين وعده به نام استانهاى ديگر محقق شد

شب انتخابات 
همه به فكر جذب حداكثرى

■ جناح هاى سياسى سردرگم پيداكردن ليدر مانده اند
4
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طرح"اليت" راه فرار براى بيمارستان هاى متخلف

«پاركينگ» بالى جان بيماران همدانى

■ چه كسى مقصر است، شهردارى يا علوم پزشكى؟ 

شت
ددا

تخلف هاى قابل گذشت يا
يا دروغ هاى مصلحت آميز

 در تمــام چهــار دهــه گذشــته از تاريــخ 
ــال  ــر دو س ــن ه ــالمى، ميانگي ــالب اس انق
ــى و  ــى در حوزه هــاى اجراي ــار انتخابات يكب

و... قانون گــذارى 

4

بى احتياطى ايزوگام كار 
مركز خريد ايرانيان نهاوند 

را به آتش كشيد

تجمع 
موبايل بدست ها 

اين بار
در نهاوند!
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

شــهر همدان بــه دليل 
و  خود  تاريخــى  هويت 
انتخــاب آن بــه عنوان 
پايتخــت تاريخ و تمدن 
ايران داراى ظرفيت بسيار 
مناسبى براى عضويت در 
خالق  شــهرهاى  شبكه 

يونسكو است

 يك سالگى استاندارى شاهرخى
 1- ســال گذشته هيأت وزيران در جلســه 23 آبان  به پيشنهاد 
وزارت كشــور با انتصاب سيد سعيد شــاهرخى به عنوان استاندار 
همدان موافقت كرد و چند روز بعد شاهرخى، به عنوان استاندار كار 

خود را در استاندارى همدان آغاز كرد.
اكنون و در آستانه يك سالگى صدارت شاهرخى در استاندارى آنچه 
اهميت دارد بررســى عملكرد يك ساله وى و  روند مثبت يا منفى 

حضور  استاندار در تحوالت توسعه استان است.
2- شاهرخى، زمانى استاندارى همدان را بر عهده گرفت كه تحريم 
ها دوباره با شــدت بيشتر آغاز شــده بود و بهترين پيش بينى براى  
عملكرد اســتاندار، حفظ شــرايط موجود و رعايت شرايط گذر از 

تحريم تا پايان تحريم ها بود.
با اين نگاه، بســيارى انتظارى از اســتاندار دوران تحريم نداشتند و 
تجربه و عملكرد استاندارى آزاد ، استاندار دوران تحريم اول را براى 

استاندارى وى ، مفيد مى دانستند.
3- اقــدام شــاهرخى در تعريــف بهبــود معيشــت، ايجــاد اشــتغال 
و حمايــت از توليــد بــه عنــوان محورهــاى اصلــى كار در جلســه 
ــمت  ــد دارد در س ــه وى قص ــت ك ــت از آن داش ــه حكاي معارف
ــرايط  ــت ش ــال مديري ــه دنب ــد و ب ــل كن ــر عم ــر ت ــتاندار، موث اس

ــم نيســت. ــذر از دوران تحري گ
ــاال  ــارات را از وى ب ــدا انتظ ــان ابت ــتاندار از هم ــت اس ــن حرك اي
بــرد تــا حــدى كــه در بســيارى از تحليــل هــا شــرايط تحريــم بــه 

عنــوان يــك شــاخص مهــم ديگــر لحــاظ نمــى شــود.
4- مهمترين اقدام شــاهرخى براى تسريع توسعه را مى توان، تدوين 
سند سه ساله توسعه استان دانست كه بر اساس ميزان پيشبرد يا توقف 

آن ارزيابى عملكرد وى در استاندارى همدان را انجام داد.
ــن  ــردى اي ــاليانه عملك ــزارش س ــتاندار گ ــالم اس ــاس اع ــر اس ب
ــران  ــه مدي ــى كارنام ــه خواهــد شــد و ارزياب ــردم ارائ ــه م ســند ب
بــر اســاس ارزيابــى عملكــرد آنهــا در اجــراى ســند خواهــد بــود.
ســند توسعه استان در پنجم ارديبهشت ماه امسال رونمايى شده و هر 
چند گزارش يكســاله آن در ارديبهشت سال بعد ارائه خواهد شد اما 
انتظار اســت گزارش شــش ماهه آن با گزارش عملكرد يك سالگى 
استاندار از سوى مديران براى اطالع  افكار عمومى از آخرين وضعيت 

اجراى آن ارائه شود 
5- شــوراى برنامــه ريــزى اســتان در پنــج شــنبه گذشــته بــا اعــالم 
اخبــار خوبــى از ســوى اســتاندار همــراه بــود و اســتاندار همــدان 
ــاى  ــتان رتبه ه ــت توســعه اى اس ــن وضعي ــا تبيي ــن شــورا ب در اي
ــز  ــاى مراك ــزارش ه ــه گ ــتناد ب ــا اس ــى ب ــتان در حوزه هاي اول اس
رســمى آمــار كشــور را اعــالم و بــر تــداوم و حفــظ شــرايط كار 

در اســتان تاكيــد كــرد.
بــه گفتــه اســتاندار اســتان همــدان هــم اكنــون، رتبــه اول كشــور 
ــكارى،  ــرخ بي ــش ن ــه اول در كاه ــرمايه گذارى، رتب ــذب س در ج
ــه اول در  ــاركت اقتصــادى و رتب ــرخ مش ــش ن ــه اول در افزاي رتب

ــه بخــش خصوصــى  را دارد . ــى ب ــاى دولت ــذارى پروژه ه واگ
6- اعالم آمار عملكردى در آخرين شــوراى برنامه ريزى اســتان از 
سوى سيد سعيد شــاهرخى با توجه به نزديكى به زمان يك سالگى 
فعاليت وى به عنوان استاندار همدان به نوعى ارائه گزارش عملكرد و 

كارنامه فعاليت يك ساله است.
ايــن اقــدام مــى توانــد الگــوى ديگــر مديــران در تكميــل گــزارش 
ــا اطــالع رســانى درســت از  ــى ب ــد آفرين عملكــرد يكســاله و امي

اقدامــات باشــد.
ــئوالن  ــران و مس ــردم و مدي ــا م ــتاندار ب ــاق اس ــن ميث 7- مهمتري
اســتان ســند توســعه ســه ســاله اســتان اســت كــه بــر اســاس آن 
ــه  ــى ك ــه ميثاق ــاهرخى ب ــادارى ش ــد و وف ــزان تعه ــوان مي ــى ت م
دارد را ارزيابــى كــرد امــا آمــار اعــالم شــده و ســخنان اســتاندار 
ــالش  ــت از ت ــتان حكاي ــعه اس ــزى و توس ــه ري ــوراى برنام در ش
حداكثــرى وى در راســتاى پايبنــدى بــه ميثــاق بــا مــردم و اجــراى 

كامــل ســند توســعه اســتان دارد.
البتــه هــر عملكــردى قابــل نقــد اســت و انتقــادات از رونــد اجراى 
برنامــه هــا و  اقدامــات اســتاندار و مديــران فعاليتــى ضــرورى در 

بهبــود عملكــرد هــا در تســريع رونــد توســعه اســتان اســت.

پليس با آلودگى هاى صوتى برخورد كند
 پليس با آلودگى هاى صوتى ناشى از مراسم عروسى كه تا پاسى از شب صداى آن به 

گوش مى رسد به صورت علمى و با مهارت اجتماعى برخورد كند. 
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان در مراســم افتتاحيه نهمين دوره 
بصيرت غيرتمركزى(اســتانى) انتظامى استان همدان با بيان اين مطلب گفت: با توجه به 
اتمام ماه صفر و آغاز جشــن عروســى و آرزوى افزايش آمار ازدواج جوانان و شادى و 

نشاط شهروندان، اما بايد نكاتى را در اين باره مورد توجه قرار داد
حجت االسالم حبيب ا... شعبانى  افزود: ايجاد گره هاى ترافيكى و پخش موسيقى تا ساعت 
يك يا 2 بامداد موجب ســلب آسايش شهروندان شــده و برخى از همسايه ها به علت 

بيمارى، از اين آلودگى صوتى رنج مى برند.
امام جمعه همدان اظهار داشت: برخى شهروندان از پليس انتظار برخورد دارند كه گاهى 

مواقع عنوان مى شود ما نمى توانيم تذكر دهيم ، بايد شاكى خصوصى داشته باشد.
شعبانى اضافه كرد: بايد به گونه اى برنامه ريزى كرد كه بعد از يك زمان مشخص به عنوان 

مثال 11 يا 12 شب، بدون نياز به شاكى خصوصى پليس ورود كند.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان دربــاره توزيع مواد مخدر در 
تفرجگاه ها نيز گفت: گله منديهايى نســبت به خرده فروشى مواد مخدر  وجود دارند 
و برخــى مى گويند ناجا معتادان را جمــع آورى و تحويل مى دهد اما قبل از پليس 

به منزل برمى گردد.
شعبانى ادامه داد: يكسرى خالء هاى قانونى در زمينه مبارزه با مواد مخدر وجود دارد كه 

پليس و قاضى در آن نقشى ندارند بلكه بايد از طريق قانونى رفع شود.
وى اضافه كرد: با وجود خالء هاى قانونى بايد چكار كرد؟ اين مساله نبايد مبارزه با پديده 
شــوم مواد مخدر را تحت تاثير قرار دهد همچنين بايد اين خالها شناســايى و با ارئه به 

مجمع نمايندگان همدان در مجلس شوراى اسالمى نسبت به پيگيرى آن مطالبه شود.
 قرص هاى ترك اعتياد توسط نهادهاى مسئول توزيع شود

فرمانده انتظامى اســتان همدان نيز در اين آئين  خواســتار قطع دســت دالالن و توزيع 
قرص هاى پيش بينى شده براى معتادان بهبود يافته توسط نهادهاى مسئول شد.

بخشعلى كامرانى صالح اظهار داشت: برخورد با ترانزيت، مصرف و توزيع كننده موادمخدر 
داراى يك زنجيره است كه اگر هر يك از مجموعه ها براى مقابله با اين پديده دست به 

دست هم ندهند مبارزه با اين پديده شوم عقيم مى ماند.

سرقت مسلحانه احشام در همدان
 هفت سارق مســلح احشام در سه عمليات پليسى در اين استان 
دستگير شــدند. رئيس پليس آگاهى استان همدان با اعالم اين خبر  
اظهار داشــت: در پى كسب خبرى مبنى بر اين كه چند تن از اهالى 
اســتان هاى همجوار در همدان به صورت مسلحانه اقدام به سرقت 

احشام كرده اند، بررسى موضوع در دستور ماموران قرار گرفت.
رضا زارعى گفت: در تحقيقات انجام شــده مشــخص شد سارقان 
هفت تن بودند كه پس از كتك كارى و بستن دست و پاى نگهبانان، 
198 راس گوســفند را از يكى از روســتاهاى تابعه همدان سرقت 

كرده بودند.
رئيــس پليس آگاهى اســتان همــدان بيان كرد: با به دســت آمدن 
اطالعاتى از همدستان متهم كه در اين سرقت ها شركت داشتند آنها 

نيز شناسايى شدند كه بيشتر آنها داراى سابقه سرقت بودند.
ــايى محــل  ــس از شناس ــوران پ ــه مام ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى ب زارع
ــتگير  ــه دس ــات جداگان ــه عملي ــا را در س ــان آنه ــاى متهم اختف
كردنــد اضافــه كــرد: متهمــان در تحقيقــات بــه عمــل آمــده بــه 15
فقــره ســرقت مســلحانه احشــام اعتــراف كردنــد كــه 198 راس دام 

ســرقتى كشــف و بــه مــال باختــه تحويــل شــد.

اختصاص 7/5 ميليارد اعتبار براى جبران 
خسارات ناشى از سيل به همدان

7 ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار براى جبران خسارات ناشى از 
سيل به استان همدان اختصاص داده شده است. مديرعامل شركت آب 
منطقه اى استان همدان با عنوان اين مطلب گفت: اليروبى رودخانه ها به 
منظور افزايش ضريب ايمنى آبگذرى سيالب، آزادسازى بستر و حريم 

مجارى آب هاى سطحى انجام شده است.
منصور ستوده با بيان اينكه كارشناســان اين امور با تمام ظرفيت خود 
نســبت به شناســايى و برطرف كردن نقاط حادثه خيز در مجارى آب 
هاى ســطحى اقدام مى كنند، افزود: اين امور با توجه به نزديك شدن 
فصول بارش و احتمال وقوع بارش هاى شديد زمينه عبور ايمن سيالب 
را فراهم و امور آب قاطعانه پيگير موضوع صيانت از بستر و حريم در 

حوزه عملكرد است.
به گزارش روابط عمومى شــركت آب منطقه اى استان همدان، ستوده 
ضمن تأكيد بر لزوم تغيير نگرش بهره برداران و حق آبه بران به منابع آبى 
بيان كرد: بايد كشاورزى از حالت سنتى در جهت بهينه سازى مصرف 
آب و افزايــش ضريب بهره ورى آب در مصارف كشــاورزى و نيز با 

هدف اصالح الگوى كشت و الگوى مصرف تغيير يابد.
وى تصريح كرد: اعمال حاكميت امور در جهت بهينه سازى آب، مقيد 
كردن حق آبه بران به نگاه كاالى با ارزش و غيرقابل جايگزين و ترغيب 

آنان به استفاده بهينه از آب ضرورى و الزم است.
ســتوده ادامه داد: هفت ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار براى جبران 
خســارات ناشى از سيل به اســتان همدان اختصاص داده شده كه سه 
ميليــارد تومان آن براى رودخانه ها و چهار ميليارد و 500 ميليون تومان 

براى تأسيسات سدها درنظر گرفته شده است.
وى با تأكيد بر اينكه 11 رودخانه اصلى اســتان همدان نياز به اليروبى 
دارد، تصريح كرد: رودخانه قاسم آباد، بهرام آباد، آبشينه، قادرآباد، شهاب، 
باباخنجر، قره چاى، قروه درجزين، حرم آباد و رودخانه هاى شهر نهاوند 

در مجموع به طول 27 كيلومتر بايد اليروبى شوند.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه اليروبى مسيل 
ها و رودخانه هاى حادثه خيز در روستاى درانه شهرستان نهاوند انجام 
شده است، اضافه كرد: همچنين عمليات اليروبى روستاى چولك اصلى 

امور آب شهرستان نهاوند در حال انجام است.
وى از اليروبى رودخانه نصرت آباد و لك لك در شهرستان اسدآباد خبر 
داد و گفت: با ابالغ اعتبارات ساماندهى و اليروبى رودخانه ها در استان 
و در راستاى جلوگيرى از خسارت سيالب هاى احتمالى، اليروبى نقاط 

آسيب پذير رودخانه هاى شهرستان اسدآباد نيز آغاز شد.
ستوده از اليروبى رودخانه ها و مسيل هاى منتهى به جوكار، آورزمان، 
رودخانه بين روستاهاى شوشاب سلطانيه، رودخانه و بند ازناو، رودخانه 
و بند رســوب گير تغذيه مصنوعى ازندريان، رودخانه زيرابيه به طول 
500 متر و رودخانه كسب به طول 1000 متر خبر داد و خاطرنشان كرد: 
همچنين رودخانه گاماسياب و مســيل هاى حادثه خيز در روستاهاى 
ليالن درانه چولك و دهفول شهرســتان نهاوند به طول پنج كيلومتر از 

مسيرهاى مذكور اليروبى شدند.

دماى هواى همدان به زيرصفر مى رسد
 با ورود يك ســامانه بارشى امروز يكشنبه 12 آبان  از سمت شمال 
به اين اســتان پيش بينى مى شود دماى هواى برخى از نقاط به زير صفر 
درجه سانتى گراد برسد. كارشناس اداره كل هواشناسى همدان با عنوان 
اين مطلب گفت: اساس بررسى نقشه هاى هواشناسى، اين سامانه بسيار 
ضعيف اســت و بيشتر نقاط شمالى استان را در برمى گيرد كه به دنبال 
آن پيش بينى مى شود روز دوشنبه در كوهپايه ها بارش پراكنده باران رخ 
دهد. محمدحسن باقرى شــكيب افزود: در مجموع ابرهاى اين سامانه 

بارش هاى خوبى ندارند و در مدت كوتاهى استان را ترك مى كند.
باقرى شــكيب عنوان كرد: آسمان بيشتر نقاط اســتان امروز صاف تا 

قسمتى ابرى همراه با وزش باد و مه صبحگاهى پيش بينى مى شود.

1- ثبت اموال و دارايى نمايندگان اســتان  در مجلس انجام مى شود. 
گويا سيســتم هاى ثبت دارايى و اموال مسئوالن و خانواده آنها توسط 
فناورى قوه قضاييه  در محل مجلس شوراى اسالمى نصب شده است. 
گفتنى است گويا اين اقدام براى دسترسى راحتتر نمايندگان به سامانه  

انجام شده است.
2- نمايندگان اصالح طلبان استان در نشست هماهنگى شوراى عالى 
اصالح طلبان شركت كرده اند. گويا بحث اصلى اين نشست چگونگى 
شــركت اصالح طلبان در انتخابات بوده اســت. گفتنى است در اين 
نشست اعالم شــده كه اصالح طلبان با يار اصلى و نه يار قرضى در 

انتخابات شركت مى كنند.
3- احزاب استان با مدير كل سياسى وزارت كشور امروز جلسه دارند. 
گويا اين جلسه در اســتاندارى برگزار خواهد شد. گفتنى است گويا 

انتخابات و انتظارات از احزاب، محور اصلى اين ديدار است.
4- داوطلبى قاليباف در انتخابات مجلس در حال قطعى شــدن است. 
گويا يكى از نزديكان وى در سخنانى حضور وى در انتخابات را اعالم 
كرده اســت. گفتنى است  قاليباف با اعالم داوطلبى براى نمايندگى به 

جمع داوطلبان رياست مجلس آينده اضافه خواهد شد.
5- طرح تعطيلى پنج شــنبه ها در دستگاه هاى دولتى سراسر كشور 
در نوبت بحث در صحن علنى مجلس قرار گرفته است. گويا دولت 
مخالفت خود را با اين طرح اعالم كرده است. گفتنى است اكنون اين 
طرح در بعضى استانها مانند تهران ، برخى دانشگاه ها و برخى دستگاه 
ها مانند مخابرات در سراسر كشور اجرا مى شود و مخالفت دولت هم 

تاثيرى در آن نخواهد داشت .

مريم مقدم »
 روز گذشته خبرى منتشر شد مبنى بر اينكه  
چهار شهر ايران به شبكه شهرهاى خالق جهان 
توسط يونسكو پيوستند.بر اين اساس «شهرهاى 
سنندج (در موسيقى) و بندر عباس (در صنايع 
دستى و هنرهاى مردمى) پس از رشت (در غذا) 
و اصفهان (در صنايع دستى) به شبكه شهرهاى 

خالق جهان توسط يونسكو پيوستند. 
آنچه سوال برانگيز اســت اين نكته قابل تامل 
است كه چرا نام و نشانى از همدان در شهرهاى 
خالق نيست در حالى كه  همدان در سال 2018
ميزبــان دو رويداد مهم گردشــگرى بود اخيرا 
نمايندگان يونسكو در همدان حضور داشتند و 
در اجالس راه ابريشم بر ثبت همدان به عنوان 

شهر خالق تاكيد شد. 
 ايده شهر خالق

ازســال 1990 كه ريچارد فلوريدا ،ايده شهر 
خالق را مطــرح كرد تا امروز ،بســيارى از 
كشــورهااز اين ايده بهره بردند تا ظرفيتهاى 
بيشــترى را كشــف و واجرايى كنندبه زبان 
ســاده شــهر خالق با اين فلســفه شكل مى 
گيردكه هميشه درهر شــهرى ظرفيتى بسيار 
بيشــتر از آنچــه در وهله اول به چشــم مى 
خورد وجود دارد و اين ظرفيت ها به شرطى 
بروزپيدا مى كنندكــه راه رابراى مردم عادى 
آن شهربازبگذاريم،اجازه بدهيم ايده هايشان 
را مطرح كنند و خالقيتشــان رابه كارببندند، 
ســپس اين ايده هــا رابراى بارور شــدن به 

اجرابگذاريم.
شبكه شــهرهاى خالق ازســال 2004،توسط 
يونسكو براى ارتقاى سطح فرهنگى ،اجتماعى 
و اقتصادى شــهرهاى جهان آغازبه كار كردكه 
مبنــاى كارآن ميراث فرهنگــى و خالقيتهاى 
هرشهر است شــهرهاى عضو اين طرح،ضمن 
ارتقا خالقيت درشهرخود،با كمك يونسكو به 
افزايش سطح فرهنگى شان نيز كمك مى كنند.

 ويژگى شهرهاى خالق 
يك كارشناس ارشــد برنامه ريزى گردشگرى 
مى گويد : شــهرخالق در هفت بخش اجرايى 
مى شــود،ادبيات ،موسيقى ،رســانه ،طراحى 
،غذا،صنايــع دســتى،وفيلم. مثــال عينى اين 
موضوع،وال اســتريت به عنــوان مركز بورس 
جهانى درنيويورك است كه به مزيتى براى اين 
شــهر بدل شده و يا هاليوود درلس آنجلس كه 
نمادســينماى صنعتى و تجارى دنيااست وبايد 
يادآورشويم شبكه شهرهاى خالق يونسكو يك 
پتانســيل عظيم است تانشان دهد فرهنگ،تاثير 

زيادى روى پيشرفت شهرها دارد.
مسعود ملكى معتقد است : ظرفيت هاى طراحى 
شــهرى به ويژه بهره گيرى از عناصر خالق در 
طراحى شهرى وجود انواع خوراكى هاى خاص 
مانند سوغات هر شهر همچو شيرمال، انگشت 
پيچ، حلوازرده، كمــاج در همدان  و همچنين 
صنايع دســتى خاص و در رأس آن ســفال در 
اللجين همگى از ظرفيت هاى مهم صنايع استان 

همدان محسوب مى شود.
اشــاره به اين مــوارد بيانگر آن اســت كه از 
مهمترين قابليت هاى شــرايط عضويت شهر 

همدان در شــبكه شــهرهاى خالق يونسكو 
هســتند كه مهمترين نتايج مورد انتظار شــهر 
خالق براى شهر اثرگذارى بر مديريت شهرى، 
برندسازى، افزايش اشتغال و افزايش گردشگر 

خواهد بود.
 ردپاى شعارى همدان شهر خالق

ديماه 1396 بود كه رئيس كميسيون شهرسازى 
شوراى شــهر همدان در شوراى اسالمى شهر 
مطرح كرد ؛ همدان به عنوان شــهر خالق در 

حوزه سالمت و طب سنتى معرفى شود
در زمان ياد  شــده از نــگاه نرگس نوراهللا زاده 
شوراى شهر همدان بر اين نظر بود  كه با توجه 
به نقش همدان در طرح هاى باالدستى با رويكرد 
گردشــگرى و دانشگاهى و وجود بوعلى سينا 
در شهر، همدان به عنوان شهر خالق در حوزه 

سالمت و طب سنتى معرفى شود.
يك استاد دانشــگاه نيز گفت: شهر همدان به 
دليل هويت تاريخى خود و انتخاب آن به عنوان 
پايتخــت تاريخ و تمدن ايــران داراى ظرفيت 
بسيار مناسبى براى عضويت در شبكه شهرهاى 

خالق يونسكو است.
پس از آن روشــن بابايى همتى در حاشيه پنل 
آموزشــى، تخصصــى و گردشــگرى كه در 
حاشيه كنفرانس «همدان، پايتخت گردشگرى 

كشورهاى آســيايى» عنوان 
كرد: همدان مستعد عضويت 
در شبكه شــهرهاى خالق 

يونسكو است 
از نگاه اين اســتاد دانشگاه 
فعاليت اين شــبكه شهرى 
متشكل از هفت زمينه شامل 
هنرهاى  طراحــى  ادبيات، 
رسانه هاى، فيلم، موسيقى، 
صنايــع دســتى و هنرهاى 
سنتى و خوراك است و هر 
شــهر باالى صد هزار نفر با 
توجه به انرژى و ظرفيتى كه 
اختصاص  خالق  صنايع  به 
مى دهــد، اولويت خود را 

انتخاب مى كند.

وى با بيان اينكه شــهر خالق پيوند عميقى با 
صنايع خالق شــهرى دارد، گفت: شهر همدان 
به دليل هويت تاريخى خــود و انتخاب آن به 
عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران در زمينه هاى 
هفتگانه داراى ظرفيت هاى بسيار مناسبى براى 
عضويت در شبكه شــهرهاى خالق يونسكو 

است.
 تأكيد بر معرفى همدان 

به عنوان «شهر خالق»
آخرين بار نيز رئيس شــوراى اســالمى شهر 
همــدان  همزمان بــا برگــزارى همايش راه 
ابريشم  با بيان اينكه همدان داراى آثار تاريخى 
و جاذبه هايى اســت كه مى توانيم آنها را به دنيا 
معرفى كنيم، گفت: متأسفانه اين شهر تاريخى 
به دليل عدم ثبت جهانى آثار، شــناخته نشده 
است كه اميدواريم با بهره گيرى از ظرفيت اين 
همايش، آثارى را به مرحله ثبت جهانى برسانيم.

كامران گردان با بيان اينكه شــهر همدان با اين 
همه جاذبه طبيعى و تاريخى و قدمت متأسفانه 
بهره اى از ثبت به عنوان «شــهر خالق» نداشته 
اســت، افزود: انتظار مــى رود همدان به عنوان 
شــهر خالق در حوزه گردشگرى در همايش 

بين المللى راه ابريشم معرفى شود.
بــه گفته وى، همــدان با وجود آثــار تاريخى 
قابل توجه، حتى يك مورد 
ثبت جهانى ندارد كه انتظار 
مى رود يكى از آثار تاريخى 
و داراى ارزش اين شــهر به 

مرحله ثبت جهانى برسد.
گــردان با اشــاره بــه ثبت 
همــدان بــه عنوان شــهر 
ســبز پايدار جهان اســالم 
انســان محورى  اقدامات  و 
مديريــت شــهرى همدان 
گفت:  پياده راه ســازى ها،  با 
گردشــگرى به عنوان يكى 
اصلــى  موضوعــات  از 
همدان  در  ســرمايه گذارى 
مطرح است كه اميدواريم در 
يكى از اين زمينه ها، همدان 

به عنوان «شهر خالق» معرفى شود.
 خالقيت، شيوه بهره بردارى

مهرداد ميرشاه ولد كارشناس ارشد برنامه ريزى 
گردشگرى در اين زمينه به همدان ميگويد : پايه 
هاى شهر خالق را مى توان در سه زمينه اقتصاد، 
فرهنگ و مكان در نظر گرفت. محيطهاى قابل 
اعتماد شهرى با آزادى هاى تفريحى و فرهنگى 
مديريت مى شــوند تا افراد خالق را جذب و 
حفظ كنند.اين نيروى كار در عوض، ثروت را 
در اقتصاد دانش بنيان گسترش مى دهد. از نگاه 
وى ، شهرها براى توليد ثروت، بايد محيطهاى 
شهرى قوى از نظر فرهنگى از طريق برنامه هاى 
بهتر كه بين مكان، اقتصاد و فرهنگ يكپارچگى، 
ايجاد نمايد، بســازند. با توجه به اهميت باالى 
فرهنگ در شهر خالق برنامه ريزان شهرى بايد 
رويكــردى فرهنگى در برنامه ريزى هايشــان 
داشته باشند و از منابع فرهنگى شهر براى توسعه 

آن استفاده نمايند. 
«منابع فرهنگى در افراد شامل خالقيت، مهارت 
و استعداد مى باشد. آنها مانند ساختمانها، شى 
نيستند بلكه مانند نمادها، فعاليتها و مجموعه اى 
از توليدات محلى در هنر، خدمات و صنايع مى 
باشند. خالقيت شيوه بهره بردارى از اين منابع و 

كمك به رشد آنهاست. 
وظيفه برنامه ريز شهرى نيز شناسايى، مديريت و 
بهره بردارى از اين منابع است. به طور خالصه 
شــهرهاى خالق را مى توان با واژگانى چون 
تحمل پذيرش گروههــاى مختلف اجتماعى، 
قومى وفرهنگى،قدرت حل مســائل مختلف 
مدنى، ايجاد محيطــى براى جذب افراد خالق 
و مبتكــر، ايجاد فضايى براى پرورش خالقيت 
ها و ايده ها به كارگيرى ايده هاى ســاكنين در 
جهت حل مســائل، رشــد اقتصادى و توسعه 

معرفى نمود.
ثبت شــهر خالق ، مجالى تازه براى شهرهاى 
ايران است  تا از تجربه هاى جهانى استفاده كرده 
و داشــته هاى خود را بيشتر و بهتر به جهانيان 
معرفــى نمايند اما اينكه چقــدر همدان از اين 
ظرفيت بهره مند خواهد شــد سوالى است كه 

سالهاست بى جواب مانده است.

 ثبــت جهانــى ســنندج به عنوان شــهر 
موســيقى همزمان با برگزارى جشنواره اقوام 
و عشــايردر همدان تقارن خوبــى بود واقوام 
ُكرد در نمايشگاه با اعالن اين خبر خوشحالى 
خــود را ابــراز كردنــد. گروه هــاى اقوام و 
عشايرآذربايجان، لرستان، كردستان و خراسان 
شــمالى  قدر دان استقبال  گرم همدانى ها نيز 

هستند.
اســتقبال پرشور مردم از جشــنواره موسيقى 
نشــانگر اين اســت كه مردم شهر همدان در 
كنار احترام به اعتقادات طرفدار شــادى سالم 
نيز هســتند وگفتگوهايى كه در نمايشگاه با 
همدان پيام داشــتند بيانگر ايــن بود كه نياز 
دارند ايــن چنين برنامه هايــى در همدان با 

رعايت شئونات اسالمى برگزار شود.
با وجود طوالنى بودن فصول سرد و بارندگى 
در اين اســتان مى طلبد دســت انــدركاران 
دســتگاه هاى فرهنگى بيش ازاين به امرخلق 

شادى و برگزارى برنامه هاى هنرى و آموزنده 
بپردازند تا هم اســتانى ها از اين  فرصت ها 
استفاده كنند و همه برنامه ها به روتينگ بودن 

و كاغذ بازى ختم نشود.
الزم به ذكر اســت جمعى از جوانان  در اين 
نمايشگاه  پيشــنهاد داشتنداز برگزارى چنين 
جشنواره هايى براى اســتعداد يابى وكشف 

ظرفيت هاى جوانان استان نيز استفاده شود.
يكــى از بازديــد كنندگان در نمايشــگاه از 
مديــران ارشــد فرهنگــى اســتان  همدان  
خواست به فكر تغذيه روحى جوانان و عموم 
مردم جامعه باشند و افراد توانمند بخصوص 
قشــر پويا را شناســايى و در برنامه فرهنگى 
هنــرى دخيل كنند چرا كــه در اين صورت 
اســت اســتان همدان از اين تكرارى  بودن 

برنامه هاى  فرهنگى 
 جوان دانشــجويى به اسم حميد قرايى گفت 
برنامه هاى فرهنگى مانند رويداد2018  استان 

همدان را به چند تا جلسه و بيلبورد خالصه 
كردند كــه  برنامه هاى جانبى و رويداد هاى  

سال بعد نيز با همين روال ادامه پيدا كرد. 
عالقمندى همشهريان همدانى ازنمايشگاه اقوام 
و عشــاير همچنين حمايت از توليد كنندگان 
فرآورده هاى لبنى باعث رونق نمايشگاه شده 
اســت و غرفه داران عرضــه محصوالت را 
نسبت به نمايشــگاه هاى اقوام و عشاير سال 

هاى گذشته چند برابر عنوان كردند.
گروه هــاى اجرا كننده موســيقى محلى نيز 
قدر دانى خود را از استقبال و ميهمان نوازى 
همدانى ها ابراز داشتند و اينگونه بيان كردند 
كه ابــراز محبت همدانى ها فراتــراز انتظار 
هست و اين را نشــانگر ارج نهادن همدانى 
ها بــه  هنر دانســتند كه نشــعت گرفته از 
فرهنــگ غنى و ديرينه  مردمان  ديار تاريخ و 
تمدن ايران زمين اســت.  سياه چادر قشقايى 
در محوطه داخلى نمايشــگاه سالن ابن سينا 

نيز به عنــوان پيش خوان ورودى ســالن با 
انواع آش هاى محلى نان شــيرين سمبوسه 
محلى با ســبزى جات كرمانشاهى (تالنه) و 
عرضه لباس محلى نوعل كرمانشاه از بازديد 

كنندگان استقبال مى كنند. 
چادر ســياه هاى ايل بختيارى از خراســان 
رضوى وايل تركاشــوند با تهيه انواع ترخينه 
ســبزى جات محلى  سمبوســه هاى سنتى  
مخصــوص ايــل بختيارى رونــق خوبى به 

محوطه بيرونى نمايشگاه داده اند. 
طرحــى ابتكارى نيز توســط روابط عمومى 
نمايشگاه بين المللى براى بازديد كنندگان در 
نظز گرفته شده اســت  با عنوان طرح هديه 
براى بازديد كنندگان از نمايشگاه  و درقرعه 
كشى از اســامى  ثبت نام شده بعمل مى آيد  
در روز پايانى همه نمايشــگاه ها  به تعدادى 
از بازديد كنندگان بــه قيد قرعه كارت هدايا 

داده مى شود. 

هدايا و موسيقى محلى در نمايشگاه بين المللى همدان را از دست ندهيد

گروه هاى اقوام و عشاير قدردان استقبال همدانى ها

ثبت جهانى سنندج، بندرعباس، رشت و اصفهان

همدان شهرخالق نيست!
■ على رغم وعده ثبت جهانى همدان درليست جهانى شهرهاى خالق اين وعده به نام استانهاى ديگر محقق شد
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خبر آدينه

از حذف يارانه ثروتمندان 
در بودجه 99 حمايت مى كنيم

 امام جمعه همدان با بيان اينكه در بودجه سال 99 مبنا بر اين است 
كــه يارانه خانواده هاى پردرآمد حذف شــود، گفت: اين برنامه مورد 
حمايت اســت، چرا كه ثروتمندان 23 برابر بيشتر از ديگران از يارانه 

بنزين استفاده مى كنند.
 حجت االسالم حبيب ا... شعبانى در خطبه هاى نماز جمعه شهر همدان 
افزود: در اســتان همدان دربخش هايى چون درمان، وقف هاى بسيار 
خوبى وجود دارد اما بعضى از حوزه ها به توجه بيشــترى مانند وقف 

براى جوانان به ويژه در حوزه مسكن و جوانان نياز دارد.
وى به 13 آبان ماه روز ملى مبارزه با اســتكبار جهانى نيز اشاره كرد و 
ادامه داد: در 30 مهرماه دانش آموزان همدان قيام كردند و 13 روز بعد 
دانش آموزان تهران عليه ظلم رژيم شاهنشــاهى قيام كردند و بسيارى 

در اين راه به شهادت رسيدند.
شــعبانى با اشــاره به وجود 36 هزار شــهيد دانش آموز در كشــور، 
خاطرنشــان كرد: دانش آموزان ما و بســيج دانش آموزى نياز به توجه 

بيشترى در سطح كشور دارند.
شعبانى با اشاره به اينكه در بسيارى از آشوب ها كه رخ مى دهد نه تنها 
مشكالت اقتصادى برطرف نمىشود بلكه امنيت به خطر مى افتد گفت: 
مردم حق دارند مطالبات خود را مطرح كنند اما مطرح كردن مطالبات 
راه و روشــى دارد.امام جمعه همدان در ادامه با بيان اينكه در بودجه 
ســال 99 مبنا بر اين است كه يارانه خانواده هاى پردرآمد حذف شود 
گفت: اين برنامه قابل توجه و مورد حمايت اســت چراكه ثروتمندان 
23 برابر بيشــتر از ديگران از يارانه بنزين اســتفاده مى كنند، بنابراين 
دولت بايد با حذف يارانه آنها به مناطق كم برخوردار و كم درآمد توجه 
داشته باشد.وى با اشاره به اينكه جوانان ما با تمام تحريم ها در حوزه 
تأمين امنيت به خوبى ورود كردند، افزود: جت آموزشــى ياسين كه 
ساخته شده نشــان دهنده توانايى جوانان انقالبى ماست كه امنيت ما 

مديون تالش آنان است
 جمهورى اسالمى زيربار كاپيتوالسيون نمى رود

 نظام مقدس جمهورى اســالمى پس از 40 ســال از عمر شكوهمند 
انقالب به خود افتخار مى كند كه هرگز زير بار ننگين كاپيتوالســيون 

آمريكايى نرفته و نخواهد رفت.
امــان جمعــه مالير در خطبه هــاى عبادى و سياســى نماز جمعه 
مالير گفت؛هم اكنون كه 40 ســال از عمر انقالب اسالمى گذشته 
اســت، آمريكا نتوانســته طرح ننگين حاكميت كاپيتوالسيون را در 
اين كشــور به اجرا درآورد و اين به بركت نظام مقدس جمهورى 

اسالمى است.
حجت االســالم محمدباقر برقرارى با اشــاره به فرا رسيدن 12 آبان 
ســالروز تبعيد امام خمينى(ره) از قم به تركيه در سال 1343 به دليل 
موضع گيرى عليه كاپيتوالسيون افزود: از سال 43 تا شكل گيرى انقالب 
اســالمى، آمريكا نتوانست به اهداف خود در اجراى كاپيتوالسيون در 

كشورمان دست پيدا كند.
وى خطــاب به فرهنگيان، روحانيان و اســاتيد دانشــگاه تاكيد كرد: 
كاپيتوالسيون آمريكايى را كه در بسيارى از كشورهاى جهان همچون 
آلمان، ايتاليا، لهستان، تريكه، گرجستان و تمام كشورهاى عربى منطقه 
اجرايى شده اســت، به دانش آموزان، دانشجويان و نسل جوان بازگو 

كنند.
وى  برگزارى نخستين يادواره 9 شهيد خلبان و 284 شهيد ارتش در 
شهرستان مالير را شايسته تحســين خواند و از برگزار كنندگان اين 

يادواره تقدير كرد.

برگزارى يادواره 641 شهيد سرافراز 
در كبودراهنگ

 كبودارهنگ- خبرنگار همدان پيام: مراســم يادواره 641 شــهيد 
سرافراز شهرســتان كبودراهنگ با حضور پرشور مردم، خانواده هاى 

معظم شهدا و مسئوالن در مسجد جامع اين شهر برگزار شد.
امام جمعه كبودراهنگ در اين مراسم ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
شهداى انقالب اســالمى اظهار داشت: شهدا الگويى كامل براى همه 
اقشــار جامعه به ويزه جوانان هستند و ما وظيفه سنگينى بر زنده نگه 

داشتن ياد و نام شهدا داريم.
حجت االسالم نقى باقرى افزود: ما در دوران دفاع مقدس تنها با كشور 
عراق در حال نبرد نبوديم بلكه با تمام كشورهاى غربى كه عراق را تا 
دندان مســلح كرده بودند در حال نبرد بوديم كه به فضل الهى و ايثار 
و فداكارى رزمندگان اجازه تصرف حتى يك وجب از خاك كشــور 

را به شهرستان نداريم.
حجت االسالم ماندگارى از اساتيد حوزه و دانشگاه نيز در اين مراسم 
عنوان كرد: شهدا دانش آموختگان مكتب اهلى و تربيت يافتگان محرم 
و صفر بودند كه با نثار خون خود عزت، ســربلندى و اقتدار كشور را 

به ارمغان آوردند.
وى همچنيــن در ادامه افــزود: رمز پيروزى رزمنــدگان مجاهدت، 
اســتقامت و مقاومــت در برابر دشــمنان بود كه امروز مــا نيز براى 
پيروزى در برابر مشكالت و توطئه هاى دشمنان، عالوه بر هوشيارى 
و بصيرت افزايى با پايدارى و اســتقامت كنيــم تا پيروز ميدان نبرد با 

دشمنان باشيم.
در پايان اين مراســم حاضران از مداحــى و روضه خوانى حاج 
مهدى ســليمى از اصفهان بهره مند شــد و عزادارى و سينه زنى 

كردند.

تنها گلخانه كشت بدون خاك استان همدان
در نهاوند احداث مى شود

  بزرگتريــن مجتمــع خدماتى صنايــع تبديلى و تنهــا گلخانه 
هيدرو يونيك(كشت بدون خاك) استان در زمينى به مساحت 50 هزار 

متر مربع همجوار شهرك صنعتى نهاوند اجرا مى شود.
سرپرست مديريت جهاد كشاورزى نهاوند گفت: گلخانه هيدرويونيك 
هــم در زمينى به مســاحت 3.5 هكتار به صــورت كامال مجهز و با 
طراحى مدرن ترين سازه دنيا داراى سيستم مركزى تنظيم دما با سرمايه 

16 ميليارد تومان احداث مى شود.
على كمالى نــژاد گفت: در كنار مجتمع صنايــع تبديلى عالوه بر 
گلخانــه هيدرويونيك يك واحد ســردخانه 10 هزار تنى مجهز به 
سيستم سورتينگ و بســته بندى مطابق با استاندارد جهانى احداث 
مى شود. سرپرست مديريت جهاد كشاورزى نهاوند با بيان اينكه اين 
مجتمع بزرگ با سرمايه گذارى بخش خصوصى اجرايى مى شود افزود: 
بــراى احداث و تكميل اين مجموعه بزرگ كــه يكى از مجهزترين 
مجتمع هاى كشاورزى استان است مجموعا 120 ميليارد تومان توسط 

عليرضا كاظمى سرمايه گذار اين طرح هزينه مى شود.
وى گفت: در حال حاضر 15 درصد عمليات زيرســاخت ســازه اى 
توسط پيمانكار اجرا شده و طبق برنامه از آذر ماه امسال ستون گلخانه 

نيز نصب خواهد شد.
با اجرايى شدن اين طرح به طور مستقيم براى 300 نفر و به طور غير 

مستقيم چندين برابر اين رقم ايجاد اشتغال مى شود.

زنگ ايثار و شهادت 
در مدارس كبودراهنگ نواخته شد

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: به مناســبت هفته بسيج دانش آموزى زنگ ايثار و 
شهادت در دبيرستان عالمه حلى كبودراهنگ به صدا درآمد.

فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ در اين مراسم اظهار داشت: سيزدهم آبان هر سال در تقويم 
كشور يادآور 3 رويداد مهم تاريخ ايران است كه شامل تبعيد حضرت امام خمينى(ره) به 
تركيه در 12 آبان سال 1343، كشتار دانش آموزان در 12 آبان سال 1357 در دانشگاه تهران 

و تسخير سفارت آمريكا در 13 ابان 1358 است.

محمود بداغى امنيت و آسايش كشور را مديون خون پاك شهدا دانست و افزود: منطقى كه 
شهدا از امام حسين (ع) فرا گرفته اند منطق ايستادگى و مقاومت بود كه امنيت و آسايش 

امروز كشور مرهون خون پاك همين شهدا است.
وى با اشاره به فتنه هاى متعدد دشمنان با هدف براندازى نظام بيان دانست: از ابتداى ظهور 
اين انقالب دشــمنان فتنه هاى متعددى براى ضربه زدن بــه اين نظام راه اندازى كردند و 
ديروز در جبهه جنگ نرم و با تمام قوا به ميدان آمدند كه بارها پيش بينى و بصيرت مردم 

ايران آنها را با شكست مواجه كرده است.
وى در ادامه پيشــرفت هاى كشــور در عرصه هاى مختلف را چشمگير و نتيجه مقاومت 
توصيف كرد و عنوان كرد: امروز در تمامى عرصه  ها حرفى براى گفتن داريم و اگر امروز 

پهباد فوق پيشــرفته آمريكا توسط سالح بومى و ساخت داخل مورد هدف قرار مى گيرد 
نتيجه حركت در مقاومت است.

بداعى با اشــاره به حذف نام شهدا از ســردرب معابر گفت: بعضى افراد فرصت طلب با 
حذف عنوان شهيد از سردرب خيابان ها و كوچه ها سعى در كمرنگ كردن منطق مقاومت 
و ايســتادگى شهدا در بين مردم دارند كه البته به توفيق الهى و مثل هميشه موفق نخواهد 

شد.
وى در پايان افزود: فضاى مجازى امروز به دنياى مجازى تبديل شــده اســت و اين فضا 
همانند يك تيغ دو لبه است و دشمن در ميدان جنگ نرم سعى بر گرفتن هدايت اخالقى 

ما دارد لذا ما ضمن آشنايى كامل با اين فضا بايد مراقب باشيم.

 آگهي مزايده عمومي- شماره 98/3ز    

شركت آب منطقه اي همدان

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان مسكونى را به شرح ذيل طبق اسناد و شرايط مزايده از طريق مزايده عمومي كتبي به فروش برساند . از كليه 
متقاضيان دعوت مي گردد حداكثر تا پايان وقت اداري (ساعت14:00)روز دوشنبه مورخ 98/08/20 جهت خريد اسناد ، اخذ شرايط مزايده و مشخصات آپارتمان ها به مبلغ  
300,000(سيصد هزار)ريال به سايت اينترنتىwww.setadiran.ir  مراجعه نموده و جهت بازديد تا پايان ساعت ادارى مورخ 98/08/29 از دو واحد آپارتمان مسكونى واقع در 

كوى استادان با شماره ى 09188156863  و ديگرى واقع در مالير با شماره ى 09188517313 تماس گرفته و با هماهنگى حضور بهم رسانند. 
ميزان سپرده شركت در مزايده كتبى به ترتيب براى هر رديف در جدول زير مشخص مى باشد كه مى بايستى طى ضمانتنامه بانكى به نفع شركت آب منطقه اى همدان و يا واريز 
وجه مورد نظر به حساب شماره 4001116406376819 نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت واريز و رسيد وجه و يا اصل 
ضمانتنامه را در پاكت الف همراه با ساير مدارك پيشنهادى و شرايط امضا شده مهر و موم شده به دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان تحويل و هم در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت بارگذارى نمايند. مهلت ارسال پاكت پيشنهادي قيمت جهت مزايده كتبي تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/08/30 مي باشد.همچنين بازگشايي 
مدارك ارائه شده راس ساعت 10صبح روز شنبه  مورخ 98/09/02 در محل شركت آب منطقه اي همدان مي باشد.ضمنا پيشنهاد دهندگان بايد قيمت پيشنهادى خود را بدون 

9٪ ماليات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمايند. 
9٪ ماليات بر ارزش افزوده برعهده برنده ميباشد.ضمنا هزينه اگهى مزايده از برنده مزايده اخذ مى گردد. (م الف 1224)

مزايده كتبي 
شامل 2گروه :

 تاريخ نوبت98/08/12:2

ميزان سپرده(ريال)قيمت پايه(ريال)شرح كاالرديف
14,377,000,000718,850,000آپارتمان مسكونى واقع در استادان 1
1,559,600,00078,000,000آپارتمان مسكونى واقع در مالير 2

فراخوان مناقصه يك مرحله اى خدمات  پشتيبانى (نوبت اول)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومى خدمات امور پشتيبانى و نگهدارى مجموعه هاى ورزشى انقالب، قدس و مفتح در شهر همدان به 
شماره ( 2098003398000004 ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه 
گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه دوشنبه 

مورخ  1398/8/13 مى باشد.
1-شرح عمليات: انجام امور تعمير و نگهبانى مجموعه هاى ورزشى مفتح ،قدس و انقالب همدان مى باشد.

 2- مبلغ برآورد اوليه: 7/978/376/416 ريال مى باشد.
3-مبلغ ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار: 399/000/000 ريال مى باشد كه مى بايست به صورت ضمانت نامه بانكى يا اوراق مشاركت بدون نام باشد.

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 8 روز دوشنبه تاريخ 1398/8/13 تا ساعت 13 روز پنجشنبه تاريخ 1398/8/16. 
5-مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: تا ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ  1398/8/26.

6-زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 روز دوشنبه تاريخ  1398/8/27.
7-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاى الف: آدرس-همدان، چهار راه پاستور، خيابان ورزش، اداره 

كل ورزش و جوانان استان همدان، واحد حقوقى   تلفن:38281012
8-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:85193768 و 88969737

(م الف1255 )

معصومه كمالوند»
  ســاعت تقريبا 10و 10دقيقه روز شنبه 
11آبان ماه بود  شــعله هــاى آتش از مركز 
خريد ايرانيان در چهار راه ابوذر نهاوند تقريبا 

از3خيابان باالتر نمايان بود.  
درســت زمانى كه اوج ترددها در مركزشهر 
در حال انجام بود و كاميون ها مشغول تخليه 
بار فروشگاهها و مغازه هاى شهر بودند اين 

اتفاق افتاد. 
مركز خريد ايرانيان تقريبا 2 ســالى مى شود 
با حفظ بنا اوليه ، بازســازى شده است و در 
مركز شهر در 3طبقه با حدود 50 مغازه فعال 

است. 
اين نخســتين بار نيست كه مركز خريدى در 
نهاوند بر اثر بى احتياطى دچار ســانحه آتش 

سوزى مى شود. 
ايــن مركز خريد در مركز شــهر قرار دارد و 
فاصله آن تا محل اداره آتش نشــانى نهاوند 
تنها 1دقيقه اســت اما ازدحام و هجوم مردم 
شــهرى  درون  خودروهــاى  و  تاكســى  و 
ترزافيكى ايجاد كرد كه تا رســيدن به محل 
حادثه 10دقيقه طول كشــيد حاال در 9 دقيقه 
اى كه آتش نشانى در راه رسيدن به محل بود 
اگر به موقع مى رســيد يقينا كمك بزرگى به 
كاهش عوارض و خسارت هاى وارده به اين 

ساختمان داشت. 
ــد:  ــى گوي ــانى م ــش نش ــل آت ــى از عوام يك
ــار  ــا انب ــد و تنه ــار ش ــه مه ــش در7دقيق آت
ــد  ــز خري ــام مرك ــت ب ــه در پش ــع ك مجتم
قــرار دارد و حــدود80 مترمربــع اســت در اين 
ــانحه  ــارت و س ــار خس ــوزى دچ ــش س آت
ــاى  ــم از نم ــى ه ــه بخش ــده اســت و البت ش
ــد.  ــش ذوب ش ــن آت ــم در اي ــاختمان ه س

حادثــه زمانــى رخ داد كــه كارگــر ايزوگامــى 
در حــال انجــام ايــزوگام پشــت بــام مجتمــع 
ــتاد  ــر س ــه دبي ــه گفت ــه ب ــت ك ــوده اس ب
بحــران هميــن عامــل آتــش ســوزى شــده 

اســت. 
على قيصــرى گفت: ايــزوگام كار در زمان 
انجام كار اصول ايمنى را رعايت نكرده و بر 
اثر بى  احتياطى مسبب اين حادثه شده است. 

حادثــه با حضــور 15نيروى آتش نشــانى 
،4خودرو آتش نشانى و1تانكر آب پاش مهار 
شد. نيروهاى آتش نشانى مى گويند: با تالش 
نيروها توانســتيم مانع از ورود آتش به داخل 
مجتمع شويم و تنها انبارى كه روى پشت بام 

مركز خريــد قرار دارد و اجناس مغازه داران 
از جملــه لوازم خانگى ، لبــاس، كفش و....
بوده دچار آتش ســوزى شد واگر ازدحام و 
شــلوغى جمعيت نبود و مردم و تاكسى ها 
همكارى مــى كردند بيش از ايــن هم مانع 

خسارت مى شديم. 
در زمــان مهــار آتــش تكــه هــاى قيروباقــى 
ــه  ــاال ب ــاختمان از ب ــاى س ــاى نم ــده ه مان
ــت و  ــو از جمعي ــه ممل ــى ك ــمت خيابان س
ــد و  ــى ش ــاب م ــود پرت ــردم ب ــام م ازدح
ــا درهمجــوارى  ــه دقيق ــتگاه تاكســى ك ايس
ايــن مركــز خريــد قــرار گرفتــه اســت، امــا 
حلقــه مفقــوده و خالئــى بنــام فرهنگســازى 
ــازه  ــران اج ــرايط بح ــل در ش و درك متقاب
نمــى داد كــه عــده اى كمــك كننــد تــا ايــن 
ــا  ــود ت ــش داده ش ــت كاه ــام مديري ازدح
ــه شــهروندى  ــيبى ب ــان آس ــن مي ــل اي حدق
نرســد و تنهــا مشــكل موجــود مهــار آتــش 
و حادثــه اى باشــد كــه بــراى مركــز خريــد 

پيــش آمــده اســت. 
البتــه ايــن حادثــه خســارت جانــى نداشــته 
و خســارت مالــى در دســت بررســى اســت. 
.تصــور مــى شــد حادثــه پالســكو فرهنــگ 
عبــرت پذيــرى و درك مــردم را در شــرليط 
ــرا  ــا ظاه ــد ام ــرده باش ــت ك ــى تقوي بحران
ايــن اتفــاق هــا همــان لحظــه فرامــوش مــى 
ــى  ــان گوش ــردم همچن ــى م ــوند و برخ ش
ــى  ــا ب ــه ب ــه دســت در محــل هــاى حادث ب

ــه عواقــب آن حاضــر هســتند. توجهــى ب
و  اوضــاع  مديريــت  بــراى  بــرق  اداره 
جلوگيــرى از اتصالــى ، خطــوط مناطــق 
شــهرى حــدود 20 دقيقــه  قطــع كــرد 
ــك  ــريعتى (ي ــير ش ــم از مس ــان ه و خياب
ــا دســتور  ــه) ب ميــدان باالتــر از محــل حادث
ــت  ــدود و مديري ــى مس ــى رانندگ راهنماي

ــد.  ش
ــان هــاى منتهــى  ــا ترافيــك قبــل از خياب ام
بــه محــل ،آن هــم بــراى حادثــه اى كــه در 
7 دقيقــه مهارشــد هــم قابــل توجــه بود.حاال 
تصــور شــود اگــر زلزلــه اى در ايــن مناطــق 
ــردم و برخــورد آنهــا  رخ دهــد مديريــت م

چگونــه خواهــد بــود؟
بازگشايى  نهاوند  ايرانيان  پاســاژ 

شد
بعــد از مهار آتش ســوزى، پاســاژ ايرانيان 
پاكســازى و نظافت شد از عصر ديروز مردم 
به حضور در اين مركز خريد به روال گذشته 

اقدام كردند.
ورزش نهاونــد در بحــث مــدال آورى از 
شهرستان هاى پيش رو در استان است .مراد 
ناصرى با بيــان اينكه لطمــه ديدن ورزش 
نهاوند لطمه به تمام سيستم ورزش و جوانان 
اســتان همدان اســت؛ گفت: ورزش نهاوند 
شايسته هرگونه كمك است چراكه در بحث 

مدال آورى پيش رو در استان است.
 فرماندار نهاوند در جلسه بررسى مشكالت 

هيأت هــاى ورزشــى نهاوند كــه با حضور 
نماينــده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى و مديركل ورزش و جوانان استان 
همدان برگزار شــد با اشاره به تماس تلفنى 
اســتاندار همدان و ابراز رضايــت از برنامه 
همايــش پياده روى نهاونــد، گفت: هر آنچه 
به صورت كار جمعى انجام شــود و ســايه 
همدلى و هم آوايى بر آن وجود داشــته باشد 

قطعًا نتيجه مثبتى خواهد داشت.
مــوارد  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وى   
فنــى برخــى مــوارد ديگــر كــه توســط 
ــت:  ــد، گف ــرح ش ــى مط ــاى ورزش هيأت ه
ــا  ــات و روحياتــش ب يــك ورزشــكار خلقي
يــك فــرد عــادى متفــاوت باشــد و دوســت 
ــتور كار  ــه در دس ــن روحي ــظ اي ــم حف داري
همــه باشــد ولــو اينكــه بــه خاطــر آن ضــرر 

ــم. كني
فرمانــدار نهاوند با تأكيد بــر اينكه رعايت 
اخالق بــه معناى سوءاســتفاده كردن طرف 
مقابل نيســت، گفت: وقتى شما كوتاه بياييد 
ما بايد كوچكى كنيم، ميدانيم كه اعتبار نقدى 
همه مشــكالت را حل نمى كند امــا بايد با 

دست خالى هم از بهترين ها بهره مند شويم.
ناصــرى بابيــان اينكه مجموعــه ورزش و 
جوانان نهاوند شريف و نجيب هستند، گفت: 
جامعه هدف شــما با بســيارى از دستگاه ها 
متفاوت اســت چراكه سراسر مرام و منش و 

بزرگى است.

ــهامى  ــركت س ــى ش ــودرو عظيم ــان خ ــركت جه ــرات ش ــى تغيي آگه
ــه  ــى 10820101456 ب ــه مل ــت 10364 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
ــورخ 1398/07/1 تصميمــات ذيــل  ــره م اســتناد صورتجلســه هيــأت مدي

ــد :  ــاذ ش اتخ
ــاى  ــد: آق ــن گردي ــل تعيي ــرار ذي ــه ق ــره ب ــأت مدي 1- ســمت اعضــاى هي
محســن كوچــك عظيمــى باكدملــى 3873277220 بــه ســمت مديرعامــل 
و رئيــس هيــأت مديــره آقــاى متيــن كوچــك عظيمــى باكدملــى 
3860326104 بــه ســمت نايــب رئيــس هيــأت مديــره خانــم مــژگان شــريف 

ــره  ــأت مدي ــمت عضوهي ــه س ــى 3874620591 ب ــى باكدمل خان
ــك  ــن كوچ ــاى محس ــده آق ــه عه ــوارد ب ــه م ــاء دركلي ــق امض 2- ح
ممهوربــه  تنهايــى"  مديره)"بــه  هيــأت  ورئيــس  عظيمى(مديرعامــل 

ــد. ــى باش ــر م ــركت معتب مهرش
(648821) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهــى تغييــرات شــركت ســاختمانى مبتكــر غــرب شــركت بــا مســئوليت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 1421 و شناســه ملــى 10861108398 بــه اســتناد 
ــورخ 1396/06/15 تصميمــات  ــاده م ــوق الع صورتجلســه مجمــع عمومــى ف

ذيــل اتخــاذ شــد : 
ــر  ــى دفت ــورخ 1396/06/19 تنظيم ــماره 166495 م ــح ش ــند صل ــر س براب
ــام ســهم الشــركه خــود  ــد دانــش تم ــاى حمي اسنادرســمى 3 همــدان آق
بــه ميــزان 500000 ريــال و خانــم قدســى گلــزاده نيــز تمــام ســهم الشــركه 
خــود بــه ميــزان 500000 ريــال را بــه آقــاى حســن گلــزاده واگــذار نمودنــد 
و هــردو از شــركت خــارج گرديدنــد، در نتيجــه شــركاء بــه شــرح ذيــل مــى 
باشــند: آقــاى حســن گلــزاده دارنــده 649500000 ( ششــصد و چهــل و نــه 
هــزار و پانصــد هــزار ريــال ) ســهم الشــركه آقــاى محمــد صــادق اســعدى 

دارنــده 500000 ( پانصــد هزارريــال ) ســهم الشــركه. 
(648829)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

ــهامى  ــركت س ــى ش ــودرو عظيم ــان خ ــركت جه ــرات ش ــى تغيي آگه
خــاص بــه شــماره ثبــت 10364 و شناســه ملــى 10820101456 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 01/07/1398 

تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 
ــاب  ــال انتخ ــدت دوس ــراى م ــل ب ــه قرارذي ــره ب ــأت مدي ــاء هي 1- اعض
ــى 3873277220 و  ــى باكدمل ــك عظيم ــن كوچ ــان محس ــد: آقاي گرديدن
ــريف  ــژگان ش ــم م ــى 3860326104 وخان ــى باكدمل ــك عظيم ــن كوچ متي

ــى 3874620591  ــى باكدمل خان
2- آقايــان شــهرام كرمــى باكدملــى 3979796604 و علــى اصغــر ســمواتى 
ــى  ــى و عل ــه ســمت بازرســان اصل ــه ترتيــب ب ــى 3874861228 ب باكدمل

البــدل بــراى مــدت يــك ســال مالــى انتخــاب گرديدنــد. 
(648822)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان 

ــهامى  ــركت س ــدان ش ــازان هم ــن راه س ــركت ب ــرات ش ــى تغيي آگه
خــاص بــه شــماره ثبــت 10946 و شناســه ملــى 10820107831 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/06/19 

تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد :
ــراى مــدت دو ســال انتخــاب  ــرار ذيــل ب ــه ق ــره ب  1 - اعضــاء هيــأت مدي
گرديدنــد : آقــاى محمــود صديــق پــور شــماره ملــى 3874417042 آقــاى 
ســيدجواد نوربخــش بروجرديــان شــماره ملــى 3871419192 خانــم فاطمــه 

كريمــى شــماره ملــى 4052011211 
ــمت  ــه س ــى 3874895483 ب ــماره مل ــه ش ــى ب ــه صفائ ــم فاطم 2 - خان
ــازرس اصلــى و خانــم آذر رحيمــى فــرد بــه شــماره ملــى 4132186733  ب
ــى انتخــاب  ــراى مــدت يــك ســال مال ــازرس علــى البــدل ب ــه ســمت ب ب

شــدند. 
(648831)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

بى احتياطى ايزوگام كار مركز خريد ايرانيان نهاوند را به آتش كشيد

تجمع موبايل بدست ها اين باردر نهاوند!
■ اين حادثه خسارت جانى نداشته و خسارت مالى در دست بررسى است
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يادداشت

آگهــى تغييــرات شــركت ســينا جــوش آزمــاى غــرب شــركت بــا مســئوليت محــدود 
بــه شــماره ثبــت 9364 و شناســه ملــى 10820091159 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
ــاى  ــد : آق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1398/04/04 تصميم ــاليانه م ــادى س ــى ع عموم
ــم  ــركاء) و خان ــارج از ش ــى 4011418382(خ ــماره مل ــا ش ــار ب ــارى به ــين بختي حس
ــا شــماره ملــى 4010108355 (خــارج از شــركاء) و آقــاى  حكيمــه خاتــون محمــدزاده ب
تقــى تيمــورى دهنــوى بــا شــماره ملــى 3934744605 (خــارج از شــركاء) بــه عنــوان 
ــخ99/3/2  ــا تاري ــره ت ــأت مدي ــدت هي ــه م ــراى بقي ــره ب ــأت مدي ــى هي ــاى اصل اعض

ــدند .(648830) ــاب ش انتخ
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهــى تغييــرات شــركت ســاختمانى مبتكــر غــرب شــركت بــا مســئوليت محــدود 
بــه شــماره ثبــت 1421 و شناســه ملــى 10861108398 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومــى فــوق العــاده مــورخ 1397/09/15تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد: محل شــركت در 
واحــد ثبتــى همــدان بــه آدرس: اســتان همــدان - شهرســتان همــدان - بخــش مركــزى 
- شــهر همــدان - پاســتور - كوچــه شــهيد محمدعلــى غيرتيــان - خيابــان پاســتور - 
ــه در  ــاده مربوط ــت و م ــر ياف ــه اول باكدپســتى 6516643373 تغيي ــالك 134 - طبق پ

اساســنامه اصــالح گرديــد. 
(648824) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

ــه شــماره  ــى ب ــدان شــركت تعاون ــاران هم ــدارى چن ــرات شــركت مرغ آگهــى تغيي
ثبــت 3 و شناســه ملــى 10861090357 بــه اســتناد صورتجلســه هيــأت مديــره مــورخ 
كارورفــاه  تعــاون  اداره  مــورخ1396/12/7  شــماره23/3741  وتاييديــه   1396/12/6
اجتماعــى شهرســتان اســدآباد تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : نشــانى شــركت بــه آدرس 
ــى -  ــتان چهاردول ــزى - دهس ــدآباد - بخــش مرك ــتان اس ــدان - شهرس ــتان هم : اس
ــه  ــالك 0-طبق ــه (مرغدارى)-پ ــتا-جاده (چنارعليا)-كوچ ــارق-ورودى روس ــتا چ روس
همكــف- كــد پســتى 6547131487 تغييريافــت و مــاده مربوطــه دراساســنامه اصــالح 

ــد .(648828) گردي
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى اسدآباد 

ــهامى  ــركت س ــدان ش ــازان هم ــن راه س ــركت ب ــرات ش ــى تغيي آگه
خــاص بــه شــماره ثبــت 10946 و شناســه ملــى 10820107831 بــه اســتناد 
ــاذ  ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1397/06/19 تصميم ــره م ــأت مدي ــه هي صورتجلس

ــد:  ــن گرديدن ــل تعيي ــمت ذي ــه س ــره ب ــأت مدي ــاى هي ــد : 1 - اعض ش
ــمت  ــه س ــى 3874417042 ب ــماره مل ــور ش ــق پ ــود صدي ــاى محم آق
مديرعامــل و عضــو هيــأت مديــره آقــاى ســيدجواد نوربخــش بروجرديــان 
شــماره ملــى 3871419192 بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره خانــم فاطمــه 
كريمــى شــماره ملــى 4052011211 بــه ســمت نايــب رئيــس هيــأت مديــره

ــا  ــى ب ــدآور بانك ــادار و تعه ــناد و اوراق به ــه اس ــاء كلي ــق امض  2 - ح
مديرعامــل و رئيــس هيــأت مديــره مشــتركًا و بــا مهــر شــركت معتبــر مــى 

باشــد .
(648832)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

ــان  ــبكه بهداشــت و درم ــان ش ــار كاركن ــركت اعتب ــرات ش ــى تغيي آگه
ــى  ــه مل ــت 72 و شناس ــماره ثب ــه ش ــى ب ــركت تعاون ــتان رزن ش شهرس
10861112836 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق 
العــاده مــورخ 1397/07/30 و باســتناد نامــه 3457 مــورخ 1397/09/30 اداره 
تعــاون كار و رفــاه اجتماعــى شهرســتان رزن تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 

1 - صورت هاى مالى سال 96 به تصويب رسيد . 
2 - ســرمايه شــركت از مبلــغ دو ميليــارد ريــال بــه ســه ميليــارد وســيصد 
ــالح  ــنامه اص ــه در اساس ــاده مربوط ــت و م ــش ياف ــال افزاي ــون ري ميلي
ــى 3991190923  ــه شــماره مل ــژده ب ــى م ــاى مهــدى توكل ــد. 3 - آق گردي
بــه عنــوان بــازرس اصلــى ، خانــم جيــران قربانــى تقديــر بــه شــماره ملــى 
ــى  ــال مال ــك س ــراى ي ــدل ب ــى الب ــازرس عل ــوان ب ــه عن 3991909480 ب

ــد.   انتخــاب گرديدن
(648825)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى رزن 

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

ــوع  ــأت اول موض ــه 1398/7/13 هي ــماره 139860326034000767 مورخ ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي  ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق قان
ــه  ــات مالكان ــه دو تصرف ــدان منطق ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــه   ــزت ال ــد ع ــاس فرزن ــزاده عب ــاج خلجــى امام ــر ت ــم قم ــارض متقاضــى خان و بالمع
ــن  ــه زمي ــك قطع ــگ ي ــدان در شــش دان ــه شــماره شناســنامه 1987 صــادره از هم ب
ــع در  ــالك 131/209  واق ــت پ ــع تح ــاحت 107108/38 مترمرب ــه مس ــى ب ــي آب مزروع
همــدان روســتاى شــيرين آبــاد بخــش 5 خريــدارى مــع الواســطه از نصــرت الــه رضــا 

ــده اســت. ــور محــرز گردي پ
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 

اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد.
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس  بديه

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س مق
(1183)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/8/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/27

موسى حنيفه، رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

تاســيس شــركت بــا مســئوليت محــدود دالور گســتر غــرب نوشــيجان درتاريــخ 
1398/07/29 بــه شــماره ثبــت 2842 بــه شناســه ملــى 14008711195 ثبــت و امضــا 
ــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم  ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن ب

آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :
 خدمــات آشــپزى شــامل پخــت غــذا و تهيــه مــواد غذايــى بــراى ادارات و ارگانهــا 
و ســازمانهاى دولتــى وخصوصــى - بوفــه و رســتوران خدمــات فضــاى ســبز شــامل 
ــادرات و واردات  ــى و ص ــور بازرگان ــام ام ــارك -انج ــبز و پ ــاى س ــدارى فض نگه
ــط مــدت فعاليــت : ــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيرب درصــورت ل

ــدان ، شهرســتان  ــى : اســتان هم ــز اصل ــدت نامحــدود مرك ــه م ــخ ثبــت ب  از تاري
ــه  ــاد، محل ــى آب ــتا حاج ــا ، روس ــتان حرمرودعلي ــزى ، دهس ــش مرك ــر ، بخ مالي
ــالك 0  ــهدا ، پ ــان گلزارش ــوك ، خياب ــين تاج ــهيدحاج حس ــان ش ــارى ، خياب دهي
ــارت  ــى عب ــخصيت حقوق ــرمايه ش ــتى 6571168810 س ــف كدپس ــه همك ، طبق
ــركا  ــك از ش ــر ي ــركه ه ــهم الش ــزان س ــدى مي ــال نق ــغ 1000000 ري ــت از مبل اس
ــده 500000  ــى 3920588819 دارن ــماره مل ــه ش ــى ب ــات ورچق ــدى بي ــاى مه آق
ريــال ســهم الشــركه آقــاى بهمــن برزگــر جهانــى بــه شــماره ملــى 3933174686 
ــات  ــدى بي ــاى مه ــره آق ــأت مدي ــا هي ــركه اعض ــهم الش ــال س ــده 500000 ري دارن
ــه  ــره ب ــأت مدي ــس هي ــمت رئي ــه س ــى 3920588819و ب ــماره مل ــه ش ــى ب ورچق
مــدت نامحــدود آقــاى بهمــن برزگــر جهانــى بــه شــماره ملــى 3933174686و بــه 
ســمت مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هيــأت مديــره بــه مــدت 
نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از 
قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه 
هــاى عــادى و ادارى باامضــاء مديرعامــل عضــو هيــأت مديــره آقــاى بهمــن برزگــر 

ــر مــى باشــد.  ــا مهــر شــركت معتب ــى همــراه ب جهان
ــه  ــور ب ــت مذك ــوع فعالي ــت موض ــنامه ثب ــق اساس ــل : طب ــر عام ــارات مدي اختي

ــد.  ــى باش ــت نم ــه فعالي ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ منزل
(648823)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مالير 

لل
 الم

ين
ب

لت
خبردو

تخلف هاى قابل گذشت 
يا دروغ هاى مصلحت آميز

مهدى ناصرنژاد »
ــالمى،  ــالب اس ــخ انق ــته از تاري ــه گذش ــار ده ــام چه  در تم
ــى  ــاى اجراي ــى در حوزه ه ــار انتخابات ــال يكب ــر دو س ــن ه ميانگي
ــزرگ  ــران ب ــتره اي ــهرى در گس ــت ش ــذارى و مديري و قانون گ
ــان در  ــل كتم ــت و غيرقاب ــز اهمي ــيار حائ ــه بس ــته ايم و نكت داش
ايــن گونــه تحــركات سياســى و انتخاباتــى همانــا حضــور پررنــگ 

ــد. ــات مى باش ــه انتخاب ــردم در صحن ــرهاى م قش
در واقــع ايــن مــردم را هــر كارشــان بكنــى بــه هــر سم پاشــى هاى 
غرض ورزانــه داخلــى و خارجــى هــم كــه بــراى دل ســرد كــردن 
ــاز  ــد، ب ــل آي ــه عم ــى ب ــاى سياس ــور در فعاليت ه ــردم از حض م
ــات  ــام انتخاب ــارز تم ــه ب ــه نكت ــوده اســت ك ــاهد ب ــا ش ــم دني ه
ــگ  ــران اســالمى حضــور پررن ــج آن در اي ــت نتاي ســواى از كيفي
مــردم اســت كــه تمــام تحليل هــاى غلــط عليــه جايــگاه 40 ســاله 

انقــالب و نظــام اســالمى مــا را نقــش بــر آب ســاخته اســت. 
بــا ايــن حــال و برغــم تأكيــد مراجــع سياســى و دســت اندركاران 
ــه  ــى ب ــزش مردم ــن خي ــه از اي ــر بره ــات در ه ــى انتخاب اصل
ــاده روى در تبليغــات و  ــز از زي ــراى پرهي ــا ب ــدگان و نامزده نماين
ــاز هــم شــاهد هســتيم كــه همــواره  حفــظ حريم هــاى قانونــى، ب
برخــى كانديداهــاى دو آتيشــه و عجــول بــه ظــن خــود دســت بــه 
ابتــكار و نــوآورى شــيوه هاى تبليغاتــى بــراى خــود مى زننــد كــه 
اگــر زيــر ذره بين هــاى نظارتــى گذاشــته شــود، ناخالصى هــاى آن 

نمايــان خواهــد شــد.
ــن دوره مجلــس شــوراى  ــات يازدهمي ــون و در آســتانه انتخاب اكن
ــد و  ــد ش ــزار خواه ــارى برگ ــال ج ــاه س ــفند م ــه اس ــالمى ك اس
بــا وجــود اينكــه حــدود 4 مــاه زمــان بيــن ايــن انتخابــات باقــى 
اســت و قانــون هــم نامزدهــاى احتمالــى براى ايــن انتخابــات را از 
ورود زود هنــگام بــه مرحلــه تبليغــات رســمى منــع كــرده اســت، 
ــى  ــان و خانم هاي ــى آقاي ــه برخ ــتيم ك ــاهد هس ــا ش ــا و آنج اينج
كــه از احتمــال شــركت آنــان در رقابت هــاى انتخاباتــى نــام بــرده 
ــاى  ــه بهانه ه ــده و ب ــگام ش ــاى زودهن ــار هيجان ه ــود، دچ مى ش
توســط  مذهبــى  آيين هــاى  در  شــركت  جملــه  از  مختلــف 
ــن  ــهر و همچني ــالت ش ــينى در مح ــزادارى و حس ــاى ع هيأت ه
مجالــس ترحيــم افــراد سرشــناس شــهرها و حتــى برخــى مجالــس 
مناســبتى غيرمذهبــى، بــه نوعــى اظهــار وجــود مى كننــد و افاضــه 
ــه  ــى را متوج ــكار عموم ــوه اى اف ــه نح ــا ب ــد ت ــم دارن كالم ه

ــد. ــده نماين ــات آين ــى خــود در انتخاب حضــور احتمال
ــه  ــاره ب ــد اش ــوان قص ــچ عن ــه هي ــتار ب ــن نوش ــا در اي ــه م البت
ــالف  ــار خ ــود دچ ــه خ ــم و چنانچ ــى نداري ــاى عين مصداق ه
نشــويم! يــك جورايــى چنيــن حــركات ايضايــى از جانــب 
ــا هــدف تهيــج و  ــات پيــش رو را ب ــى در انتخاب نامزدهــاى احتمال
آمــاده ســازى افــكار عمومــى بــراى ورود بــه خيزشــى ديگــر در 
نمايــش سياســى آينــده مى دانيــم و خــدا وكيلــى چنانچــه در ايــن 
ــان  ــردم آزارى در مي ــد م ــا، قص ــركات  و هيجان آفرينى ه ــه ح گون
نباشــد و حقــوق شــهروندان ديگــر رعايــت گــردد، قانــع هســتيم! 
چــرا كــه هــر چــه باشــد در فرهنــگ ايرانــى و باورهــاى مــا مــردم 
ــيب  ــردم آس ــه م ــر ب ــخصى اگ ــاى ش ــى تخلف ه ــلمان، برخ مس
ــگاه  ــرو و جاي ــظ آب ــد حف ــه قص ــه ب ــى ك ــا دورغ هاي ــد و ي نزن
ــل  ــن قاب ــد وليك ــز نباش ــم جاي ــر ه ــد، اگ ــان آي ــه زب ــران ب ديگ

ــت! ــى اس ــاض و چشم پوش اغم

آمريكا از غوطه ور شدن در توهمات خود ساخته 
دست بردارد

 ســخنگوى وزارت امور خارجه در واكنش به تحريم بخش عمرانى ايران توسط 
آمريكا اظهار داشت: اينگونه اقدامات نشانه ضعف و ناكارآمدى اين كشور در ديپلماسى 
است.به گزارش ايسنا، سيد عباس موسوى، افزود: متاسفانه دستگاه ديپلماسى آمريكا 
ناتوان از انجام ابتكار و راهكارهاى ديپلماتيك و معقول بوده و تنها اتكاء آنها به زور 
و تروريسم اقتصادى است.موسوى افزود: ديپلماسى قلدر مآبانه اياالت متحده كه در 
ارتباط با ساير كشورها و حتى سازو كارهاى بين المللى و چند جانبه نيز به كار گرفته 
مى شود به يك معضل جهانى تبديل شده است.سخنگوى دستگاه ديپلماسى در خاتمه 
اظهار داشت: بهتر است اياالت متحده بجاى تحريم هاى تكرارى و غوغا ساالرى كه 
قطعا آنها را به اهدافشان نخواهد رساند، از غوطه ور شدن هر چه بيشتر در توهمات 

خود ساخته دست برداشته و به اجراى تعهدات خود در برجام باز گردد.

ايرانيان در برابر زورگويى سر فرود نمى آورند
 آمريــكا به جــاى آنكه چاهى كه در آن قــرار دارد را عميق تر كند، بايد از 

سياست هاى شكست خورده خود دست بكشد و به برجام بازگردد. 
به گزارش مهر، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان ، روز جمعه در 
صفحه شخصى خود در توييتر نوشت:«اعمال تروريسم اقتصادى عليه كارگران 
عمرانى تنها نشانگر شكست حداكثرى فشار حداكثرى است. آمريكا مى تواند 
تمام زنان، مردان و كودكان را تحريم كند اما ايرانيان در مقابل زورگويى ســر 
فرود نخواهند آورد. آمريكا به جاى آنكه چاهى كه در آن قرار دارد را عميق تر 
كند، بايد از سياست هاى شكست خورده خود دست بكشد و به برجام بازگردد.»
به گزارش ايســنا همچنين در توييتى نوشت: آمريكا با هدف قرار دادن بخش 
عمرانى جمهورى اسالمى، در حال افزايش فشار حداكثرى بر روى نظام ايران 

است. 

اعالم مخالفت دولت با طرح تعطيلى پنج شنبه ها
 معــاون پارلمانــى رئيس جمهور اعالم كــرد كه دولت با طــرح تعطيلى 
پنج شنبه ها مخالفت كرده است.به گزارش ايسنا،  حسينعلى اميرى در ارتباط با 
اعالم مخالفت دولت با طرح تعطيلى پنج شــنبه ها اظهار كرد: نمايندگان محترم 
طرحى تهيه كرده بودند كه روزهاى پنجشنبه در سراسر كشور تعطيل شود. اين 
طرح در دولت مطرح شــد و به گمانم يك نفر بيشتر از اعضاى دولت، موافق 
آن نبود. وى ادامه داد: اين طرح آثار مالى منفى بســيار زيادى بر كشور دارد و 
منجر به تعطيلى واحدهاى توليدى مى شــود. بار مالى اين طرح بسيار باال بود. 
از ســوى ديگر متاسفانه تعداد روزهاى تعطيلى در كشورمان خيلى زياد است، 

اين طرح به صالح كشور نيست.
اميــرى گفت: دولت با احتــرام به نظر نمايندگان محترم در مجلس شــوراى 

اسالمى با اين طرح اعالم مخالفت كرد.

 حضــور مــردم در انتخابــات آينده 
مجلس براى جريان اصالح طلب اهميت 
استراتژيك دارد و اين جريان ادامه حضور 
خود در سطح نخست سياست ورزى را در 
گرو اين حضور مى داند و براى حداكثرى 
آن راهبردهاى مختلــف ارائه مى دهد، در 
نقطــه مقابل جريان اصولگرا خالء ليدرى 
را دقيقــا زمانى كه طيف هاى مختلف اين 
جريان ســازناكوك مى زنند، احســاس 

مى كند.
چه كســانى نمى آيند ايــن روزها به مهم 
ترين تيترهاى انتخاباتى رســانه ها تبديل 
شــده و جذابيت حضــور و عدم حضور 
برخى اشخاص در انتخابات آينده مجلس 
همچنان محل تحليل است. تعامل اصالح 
طلبان با شــوراى نگهبان با نگاه متفاوتى 
دنبال مى شود اما دغدغه حضور مردم در 
پاى صندوق هاى راى همچنان وجود دارد. 
اصولگرايان هم ميان تمايل و عدم تمايل 
جبهــه پايدارى براى حضــور در ائتالف 

وحدت سردرگم هستند.
 رهبرى اصولگرايان در پنجمين 

سالگرد درگذشت آيت ا... كنى
چالش رهبرى و ليدرى در جريان اصولگرا 
در پنجمين ســالگرد درگذشــت آيت ا... 
«محمدرضــا مهدوى كنى» همچنان وجود 
دارد حتى اگر انكار شود يا همان گونه كه 
«محمدرضا باهنر» دبيركل جامعه مهندسين 
مى گويد؛ نيازى به آن نباشــد. باهنر معتقد 
است: «االن ديگر دوره چهره هاى حقيقى 
كاريزما در كشور به سر آمده است. به غير 
از مقام معظم رهبرى كه قانونا و شرعا بايد 
محور وحدت جامعه باشند و مقام عظما 
را داشته باشند، ديگر نبايد دنبال چهره هاى 
كاريزما بگرديم بلكه بايد دنبال ساختار و 
سازمان هاى كاريزما باشيم كه بتوانند اين 
مشكالت را حل كنند. براى مثال مجلس 
اول پر بود از چهره هاى كاريزما اما االن در 
مجلس شــايد يك چهره كاريزما هم پيدا 

نشود چون اين دوران به سر آمده است.»
چهره كاريزماتيك اما از ديدگاه «اســدا... 
بادامچيان» دبيركل حزب موتلفه اســالمى 
همچنان جاى خالــى را ميان اصولگرايان 
دارد. وى در اين زمينه گفته است: «مرحوم 
آقاى عسگراوالدى و آيت ا... مهدوى كنى 
شــخصيت هاى ملى بودند، شايد فراتر از 

تاريخ تعريف شــوند، چرا كه فردى مانند 
مرحوم عسگراوالدى در انقالب اسالمى، 
حمايت از محرومين و... آثار زيادى باقى 
گذاشته است. مرحوم آيت ا... مهدوى كنى 
هم اين گونه بودند؛ از رفتن عزيزان آسيب 
وارد مى شود و تا خالء وجودى اين افراد 

پر شود، زمان مى برد.»
حجت االسالم «حســين ابراهيمى» عضو 
مبارز  روحانيت  جامعه  مركزى  شــوراى 
درباره نقش و جايگاه آيت ا... مهدوى كنى 
وجود  مهدوى كنى  اســت: «آيت ا...  گفته 
موثرى داشت و رفتن او ثلمه اى وارد كرد؛ 
پس از وفات آيــت ا... مهدوى كنى خالء 
به وجود آمــد؛ اما جامعه روحانيت مبارز 

تالش كرد تا اين خأل را از بين ببرد.»
 اصالح طلبان و حضور حداكثرى 

مردم پاى صندوق هاى راى
چهار ماه باقــى مانده تا انتخابات فرصت 
كوتاه اما مهمى اســت كــه اصالح طلبان 
بايد براى اقناع مردم براى حضور در پاى 
صنــدوق هاى راى بهــره بگيرند. در اين 
زمينه «اشرف بروجردى» فعال اصالح طلب 
بــا تاكيد بــر اينكه تالش بــراى افزايش 
مشــاركت مردم در انتخابات براى جريان 
اصالحات اوجب واجبات اســت، گفت: 
«جريان اصالحات در ايران ريشه دارد و به 
همين دليل هيچ شرايطى نمى تواند باعث 
متوقف شدن فعاليت اصالح طلبان شود و 
اصالح طلبان در هر شرايطى در انتخابات 

شركت خواهند كرد.»
«احمد خرم» وزير دولت اصالحات هم در 
اين زمينه گفته اســت: «اگر مردم احساس 
كنند كه وضعيت بهتر مى شود، وعده هاى 
توخالى به مردم گفته نشــود، واقعيت ها 
عيان شوند و راهكارهاى عملياتى مطرح 
شــوند مردم به پــاى صندوق ها مى آيند. 
موضوع ديگر آن است كه مردم نسبت به 
روى كار آمدن يك جريان تندرو احساس 
خطر كننــد. نماينده ها به مردم وعده هايى 
مى دهند كه قابل اجرا نيست و مردم از اين 
وضع خسته شده اند. اين در حالى است كه 
بعد از انقالب، دولت  اصالح طلب بهترين 

عملكرد را داشته است.»
«ابراهيم اصغرزاده» فعال سياســى اصالح 
طلب هم درباره نوع تعامل اصالح طلبان 
و مردم معتقد است: «اكثر نيروهاى اصالح 

طلب معتقد هســتند كه انتظار مردم اين 
است كه اصالح طلبان، اصالح طلب بمانند 
و به اصول و منشور خودشان وفادار باشند 
و به مردم بگويند چه چيزى را مى خواهند 
اصالح بكننــد. اينكه ما مدام از مردم راى 
بگيريم و ريش گــرو بگذاريم و بگوييم 
حاال شما بياييد و به كانديداهايى كه گاهى 
ناشناس هستند راى بدهيد و بعد وقتى آنها 
به مجلــس مى روند نتوانند كارى را انجام 
بدهند، مردم نه تنها به جريان اصالح طلبى 
بلكــه به مجلس و انتخابات نيز بى اعتماد 

مى شوند.»
«مصطفــى هاشــمى طبا» فعال سياســى 
اصالح طلــب با بيان اينكــه اصالح طلبان 
نتوانستند از سرمايه اجتماعى خود مراقبت 
كنند؛ گفــت: «اصالح طلبان و اصولگرايان 
هيچ كــدام نمايندگى عموم مــردم را بر 
عهــده ندارنــد. درون هريــك از اين دو 
جبهه اختــالف نظرهايى وجــود دارد اما 
اكثريت مردم به چنين اختالف هايى توجه 
نمى كنند و اصال به آنها گرايش سياســى 
ندارند. انتخابات پيش رو به هيچ وجه قابل 
پيش بينى نيست و طرفين چندان نمى توانند 
كارى كنند تا مردم مجاب شوند كه به آنها 

رأى دهند.»
 پايدارى؛ پيش كشيدن با دست 

و پس زدن با پا
به گزارش ايرنا، داســتان حضور و غيبت 
جبهه پايدارى در شوراى وحدت و ائتالف 
اصولگرايان هر روز با اظهارنظرى وارد فاز 
تازه اى مى شود و به نظر مى رسد اين طيف 
از اصولگرايان هم بــراى حضور در اين 
جريان مشــتاق اند و هم تمايلى به اعالم 
اين اشتياق ندارند. حجت االسالم «قاسم 
روانبخش» عضو شــوراى مركزى جبهه 
پايدارى درباره آينــده حضور اين جبهه 
در ائتالف اصولگرايان گفته اســت: «اين 
ائتالف نيازى به نشست و برخاست زيادى 
ندارد و همه مى توانند بر اساس خط كش 
نامزدهاى  بــودن  انقالبى  شــاخص هاى 
احتمالــى را ارزيابى كننــد. بى ترديد اگر 
گرايش ها و تعلقــات حزبى و گروهى و 
سهم خواهى ها كنار گذاشته شود، ائتالف 
نيروهاى انقالبى بســيار راحت و ســريع 
انجام مى شــود. جبهه پايــدارى چنانچه 
مشــاهده كند در ليســت ســاير دوستان 

انقالبى اهدافش تامين مى شود، آن ليست 
را به طور كامل تاييد مى كند حتى اگر يك 

عضو رسمى جبهه در آن نباشد.»
با اين حال حجت االســالم «محمدناصر 
ســقاى بى ريا» ديگر عضو جبهه پايدارى 
بــه اصطــالح آب پاكى بر آتــش گمانه 
زنى هــا دربــاره حضور ايــن جريان در 
شوراى ائتالف ريخته و گفته است: «هيچ 
نماينده اى از جبهه پايدارى در جلســات 
«شــوراى ائتالف» شــركت نكرده است. 
تعامل ما با دوســتان اصولگــرا به معناى 
اينكه ما عضو و جزئى از شــوراى ائتالف 
اصولگرايان يا هر تشــكل ديگرى باشيم، 
نيســت و هيچ روندى فعال از ســوى ما 
(جبهه پايدارى) به عنوان رويكرد مجموعه 

اصولگرايى تأييد نشده است.»
«محمدرضا ميرتاج الدينى» فعال سياســى 
اصولگرا در اين زمينه گفته اســت: «جبهه 
پايــدارى يا با هماهنگــى ديگر نيروهاى 
انقالب ليست مى دهد يا ليستشان نزديك 
به ليست آنها خواهد بود اما به نظر مى رسد 
كه نيروهــاى پايــدارى در نهايت ديگر 

اصولگرايان را همراهى كنند.»
 حضور و غياب 
قاليباف در انتخابات

تعدد اظهارنظرها درباره حضور «محمدباقر 
قاليبــاف» در انتخابات مجلس يازدهم؛ بر 
ابهامات اين حضور افزوده است؛  مشاور 
شهردار اســبق تهران او را از شانس هاى 
انتخابات رياست جمهورى آينده مى داند 
اما در اظهارنظر ديگرى گفته مى شــود كه 
اگر الزم باشد او در انتخابات مجلس هم 
حضور خواهد يافت. بنابراين نمى توان با 
قاطعيت از عدم حضــور او در انتخابات 

مجلس سخن گفت.
«حســين قربان زاده» در ايــن زمينه گفته 
اســت: «نمى توان گفت چون كســى در 
گذشته چند مرتبه نامزد انتخابات رياست 
جمهورى بود، نســخه اش پيچيده شــده 

اســت. آقاى قاليباف با وجود ســه مرتبه 
نامزدى در انتخابات رياســت جمهورى، 
درنظرســنجى ها محبوبيــت و بين رقباى 

انتخاباتى اش ظرفيت دارد.»
 حضور و غياب عارف در انتخابات

سرليستى «محمدرضا عارف» يا حضور و 
عدم حضورش به عنوان كانديداى اصالح 
طلبان در انتخابات مجلس هم مانند قاليباف 
محل ابهام است. «اشرف بروجردى» فعال 
سياســى اصالح طلب، با اشاره به حرف و 
حديث هايى كه درباره شــركت يا شركت 
نكردن  عــارف در انتخابــات به وجود 
آمده، اظهار داشــت: آقاى عارف يكى از 
چهره هاى شناخته شده و تاثيرگذار است 
كــه مى تواند سرليســت اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس يازدهم باشــد. به همين 
دليل فعــاالن اين جريان دربــاره ارزش 
حضور او در ليســت انتخابات متفق القول 
هستند. اگر خود آقاى عارف به جمع بندى 
برسد كه به هر دليلى در انتخابات نباشد، 
بحث ديگرى است. البته در اين حالت هم 
جبهه اصالحات بايد از او بهره مند شــود 
و در فعاليت هاى انتخاباتى از آقاى عارف 
كمــك بخواهد. با اين حــال بر اين باور 
هستم كه نيامدن عارف اتفاق خوبى براى 

اصالحات نخواهد بود.
«احمد خرم» وزير دولت اصالحات درباره 
موضوع سرليستى عارف گفته است: ممكن 
است شــرايط به گونه اى پيش رود كه فرد 
ديگرى كه تاييد شده است، سرليست شود. 
اكنون نمى شود اظهارنظر درستى انجام داد. 
در رابطه با اينكه آقاى عارف سرليست بماند 
يا اينكه فردى بهتر از او در دســترس باشد، 
يك تصميم جمعى است كه بايد با توجه به 

شرايط روزهاى آتى انجام شود.
 آيا مشكل اصالح طلبان

 شوراى نگهبان است؟  
موضوع تعامل شــوراى نگهبان و جريان 
اصالح طلب گرچه موضوع تازه اى نيست 

اما اين روزها چهره هاى سياسى از زواياى 
متفاوتى به آن مى نگرند. «حســين كمالى» 
فعال سياسى اصالح طلب در اين باره گفته 
است: «شوراى نگهبان بايد اداره و نظارت 
بر انتخابات را عهده دار شــود كه اگر قوه 
مجريه به كانديداها ظلم كرد، مانع شود نه 
اينكه شوراى نگهبان مستقيما در انتخابات 
دخالت كند؛ شوراى نگهبان در نقش پدر 
خانواده است نه برادر. بنابراين نظارتى كه 
براى شوراى نگهبان تعيين شده آن است 
تا اجازه ندهند دولت يا وزارت كشور به 

حقوق كانديداها تعدى كنند.»
صادق زيباكالم اســتاد دانشگاه اما مشكل 
اصالح طلبان را شــوراى نگهبان نمى داند 
و معتقد است: اصالح طلبان حاضر نيستند 
ببينند.  را  اجتماعى شــان  پايــگاه  ريزش 
براى  اصالح طلبــان  فعلى  تاكتيك هــاى 
رايزنى با مقام ها و شــوراى نگهبان مردود 
اســت و از خطاب قــرار دادن و تعامل با 
نهادهاى مربوطه آبــى براى اصالح طلبان 
گرم نخواهد شــد، چون اول بايد مردمى 
را كه بدنه اجتماعى ما را تشــكيل داده اند 
و امروز از عملكرد ما دلسرد شده اند براى 
مشاركت به نفع اصالح طلبان قانع و با آنها 
چانه زنى كنيم. مادامى كه آن بدنه نباشــد، 
حتى تاييد صالحيت همه اصالح طلبان هم 

توفيقى در بر نخواهد داشت.»
در استان همدان نيز فضاى سياسى استان 
در آستانه انتخابات به نوعى تعادل اصالح 
طلبان در مقابل اصولگرايان جوان پســند 
است البته در حال حاضر به نظر مى رسد 
كه اصالح طلبان هنوز به جمع بندى نهايى 
نرســيده اند چنانكه در تهران برخى افراد 
شــاخص اين جريان حضور در انتخابات 
مجلس را منــوط به تائيــد كانديداهاى 
مدنظر مى كنند و كسانى ديگر ايجاد اجماع 
را مقدمه حضور قدرتمنــد در انتخابات 
اسفندماه مى دانند. اين ترديدها به نوعى در 

استان هم وجود دارد.

شب انتخابات 
همه به فكر جذب حداكثرى
■ جناح هاى سياسى سردرگم پيداكردن ليدر مانده اند

بايد مشخص شود نامزدهاى 
انتخابات با حقوق مشخص 

چگونه و به چه هدفى ميلياردها 
تومان هزينه مى كند

 يك نماينده مجلس دهم با اشاره بر ضرورت ايجاد 
شــفافيت در هزينه كردهاى انتخاباتى كانديداها در زمان 
انتخابات، بر وظايف وزارت كشور و شوراى نگهبان در 

ايجاد اين شفافيت تاكيد كرد.
جليل رحيمى جهان آبــادى در گفت و گو با ايلنا، درباره 
ضرورت شفافيت در هزينه  كردهاى انتخاباتى كانديداها 
در زمان انتخابات گفت: اصل شفافيت مالى در انتخابات 
الزم اســت، در كشور ما هم كسى كه به صورت فردى 
يا حزبى  فعاليت سياسى مى كند بايد مشخص شود  كه 
منابع مالى كه در تبليغات  و فعاليت سياسى هزينه  مى كند 

از كجا تامين شده است؟

اين عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس بيان كرد: 
ايــن حق نهادهاى نظارتــى و امنيتى و نهادهاى مجرى 
انتخابات است كه از كانديداها بپرسند كه منابع مالى تان 
چقدر اســت و از كجا تامين كرده ايد؟ اين امر ضرورت 
دارد و مى تواند جلوى خيلى از مســائل و مشكالت را 
بگيرد. با اين كار مشخص مى شــود كه هزينه ها از چه 

منابعى تامين مى شود.
رحيمــى جهان آبادى در پاســخ به اين ســوال كه از 

آنجايــى كه تا حاال شــفافيت مالــى كانديداها را در 
انتخابات كمتر شــاهد بوده ايم و با توجه به اينكه اين 
روزها بحث شــفافيت در كشور بيش از پيش مطالبه 
مى شــود چقدر الزم اســت در اين انتخابات بر اين 
موضــوع تاكيد كنيم؟ گفت: به نظــر من نهاد مجرى 
انتخابات كه دولت و وزارت كشــور است، مى توانند 
منابع مالــى كانديداهايى كه وارد عرصــه انتخابات 

مى شوند را به صورت دقيق بگيرد.

اين عضو كميســيون قضايى و حقوقى مجلس تصريح 
كرد: دولت و وزارت كشور مى توانند در خالل انتخابات 
هزينه ها را رصد كنند و هر كجا كه نياز بود اين نظارت 
را اعمال كنند. همچنين شوراى نگهبان كه نهادى نظارتى 
اســت و بر اجراى قانــون انتخابات نظــارت مى كند، 
مى تواند مسائل مالى و هزينه هاى انتخاباتى كانديداها را 
بررسى كند و دقت كند كه از چه منابعى تامين مى شود 

و چقدر هزينه مى شود.

وى تاكيــد كرد: وقتى نماينده مجلس و شــورا حقوق 
مشــخصى مى گيرد و درآمد مشخصى دارد و ميلياردها 
تومان هزينه مى كند بايد مشــخص شود كه اوال به چه 
هدفى چنين پولى را هزينه مى كند، در ثانى بايد مشخص 
شــود كه از چه منابعى تامين كرده اســت. در انتخابات 
رياســت جمهورى هم به نظر من نيــاز به اين دقت و 
نظارت وجود دارد كه نهادهــاى نظارتى و مجرى اين 

نظارت را داشته باشند.
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مهديه،  هــاى  خيابان   
آرامگاه  خواجه رشــيد، 
از  كــه   .. و  بوعلــى 
خيابان هــاى پر ترافيك 
وجود  و  اســت  همدان 
و  داروخانه  زيادى  تعداد 
مجتمع پزشكان و مراكز 
باعث  تجارى  و  درمانى 
ها  خيابان  اين  كه  شده 
انبوهى  حجم  با  همواره 
از خودرو روبه رو باشد

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 139860326034000765 مورخه 1398/7/13 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم قمر تاج خلجى امامزاده عباس 
فرزند عزت اله  به شماره شناسنامه 1987 صادره از همدان در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي 
آبى به مســاحت 40462/12 مترمربع تحت پالك 131/210  واقع در همدان روستاى شيرين آباد 
بخش 5 خريدارى مع الواســطه از نصرت اله رضا پور محرز گرديده اســت.   لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند 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.(1185)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/8/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/27
موسى حنيفه، رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش
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بهداشتنكتهدانشگاه
ثبت نام آزمون فراگير پيام نور

 تا 16 آبان تمديد شد
ــور  ــر كارشناســى ارشــد دانشــگاه پيام ن ــاى فراگي ــام در دوره ه ــد ثبت ن  فرآين
ــد  ــاه جــارى در ســايت ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور تمدي ــان م ــا 16 آب ت

شــد.
بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش كشور، داوطلبان ورود به دوره هاى فراگير 
دانشــگاه پيام نور در مقطع كارشناسى ارشد تا روز پنج شنبه 16 آبان ماه جارى مى 
توانند با مراجعه به ســايت سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به ثبت نام در اين 

دوره ها اقدام كنند.
هزينه ثبت نام به صورت اينترنتى انجام مى شــود و داوطلبان الزم اســت به وسيله 
كارت هاى عضو شبكه شــتاب كه پرداخت الكترونيكى آنها فعال است، با مراجعه 
به پايگاه اطالع رسانى مذكور و پرداخت مبلغ 80 هزار تومان به عنوان وجه ثبت نام 

شركت در آزمون اقدام كنند.

توصيه هايى براى استفاده از تلفن همراه
 در هنــگام اســتفاده از رايانــه يــا گوشــي همــراه، گــردن را نبايــد بيــش از 10
تــا 15 درجــه خــم كنيــم؛ چــرا كــه در غيــر اين صــورت باعــث بــروز آرتــروز و 

ــروز گــردن مي شــود. ديســك آرت
متخصــص ارتوپــدي گفــت: اســتفاده بي رويــه از وســايل ارتباطــي باعــث بــروز 

مشــكالتي در نواحــي مختلــف بــدن از جملــه ناحيــه گــردن مي شــود.
ــه  ــور، اظهارداشــت: وضعيــت قرارگرفتــن گــردن هنگامــي كــه ب عــادل ابراهيم پ
رايانــه، تلويزيــون يــا گوشــي نــگاه مي كنيــم، بســيار مهــم و قابــل توجــه اســت.

وي ادامــه داد: خــط شــاقول يعنــي خطــي كــه اگــر وزنــه اي از گــوش آويــزان 
كنيــم، بايــد از وســط شــانه بگذرد.اگــر رايانــه جلــوي فــرد باشــد، يــا هنــگام 
ــد و  ــرار گيرن ــردن ق ــوازات گ ــا در م ــد اينه ــراه، باي ــي هم ــتفاده از گوش اس
نيــاز بــه خــم كــردن زيــاد نباشــد در غيــر اين صــورت باعــث آرتــروز گــردن 

مي شــود.

30 درصد ايرانى ها دچار بيمارى هاى گوارش و كبد 
هستند

 نزديك 30درصد مردم ايران دچار درجاتى از بيمارى گوارش و كبد بوده؛ ضمن 
اينكه بايد گفت از زمان آغاز اين بيمارى تا نشــان دادن عوارض آن ممكن اســت 

20تا30طول بكشد و بيمارى خاموش است.
رئيــس نوزدهمين كنگره بين المللى گوارش و كبد ايران با بيان اينكه 50درصد علل 
علل مرگ هاى زود رس در ايران ســكته هاى قلبى و مغزى است، بيان داشت: اكثر  
اين بيماران دچار كبد چرب نيز هستند و اگر بتوانيم كبد چرب را مراقبت و كنترل 

كنيم، آمار سكته ها را نيز مى توانيم كم كنيم.
رضــا ملــك زاده، بــا اشــاره بــه بيمــارى آى بــى دى يــا بيمــارى مزمــن التهابــى 
ــى  ــارى اســهال خون ــن بيم ــل ايجــاد اي ــن عوام ــرد مهمتري روده، خاطرنشــان ك
ــار  ــد بيم ــوده و هميشــه باي ــادام العمــر ب ــه م ــن اســت و بيمــارى اســت ك مزم

ــد. دارو مصــرف كن

فريب تخفيف جريمه رانندگى را نخوريد
م عاون اجتماعى پليس فتا از كالهبردارى اينترنتى در قالب تخفيف جريمه رانندگى 

خبر داد.
به گزارش ايرنا رامين پاشــايى ، گفت: برخى افراد ســودجو و كالهبردار با طراحى 
صفحــات جعلى در قالب اعطا تخفيف جريمه راهنمايى و رانندگى به مالكان خودرو 
تا ســقف 80 درصد قربانيان را به صفحات جعلى هدايت و پس از انجام مهندســى 
اجتماعى و دريافت اطالعات كارت بانكى نســبت به برداشــت غير مجاز از حساب 

آنان اقدام مى كردند.
وى افزود: پليس فتــا در چهارچوب ماموريت هاى محوله ضمن رصد دائمى فضاى 

مجازى، اقدامات مجرمانه افراد سودجو و كالهبردار را شناسايى و خنثى مى كند.

توضيحات آتش نشانى در خصوص آزمون استخدامى
 جذب 180 آتش نشان در سال جارى مديرعامل سازمان آتش نشانى توضيحاتى را 
در خصوص آزمون اســتخدامى آتش نشانان اعالم و از جذب 180 آتش نشان در سال 

جارى خبر داد.
مديرعامل ســازمان آتش نشــانى درباره حواشــى به وجود آمده پيرامون نتايج آزمون 
اســتخدامى سازمان آتش نشانى، گفت: هيچ مشــكلى درخصوص آزمون  آتش نشانى 

وجود نداشت و آزمون ها در حال برگزارى است.
مهدى داورى، ادامه داد: آزمون آتش نشــانى داراى چند مرحله اســت؛ در ابتدا آزمون 
علمــى و ســپس عملياتى برگزار مى شــود و پس از آن از پذيرفته شــدگان مصاحبه 

اختصاصى گرفته مى شود. 

تعارضات قانون حذف مدارس خاص 
با اسناد باالدستى

 رئيس مركز ملى پرورش اســتعدادهاى درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان از 
مصوبه قانونى حذف تنوع مدارس تعارضاتى با اسناد باالدستى خبر داد و گفت: برخى 
از اين مدارس يك شــبه خلق نشده اند. نمى توان نهالى چون سمپاد را كه بيش از 50 

سال ريشه دارد يكباره از جا بكنيم.
به گزارش ايســنا، فاطمه مهاجرانى با اشاره به موضوع «چالش هاى اجراى قانون عدم 
تنوع مدارس»، با بيان اينكه اگر انرژى كه در اين دوسال صرف حذف سمپاد شد صرف 
تقويت مدارس عادى ابتدايى مى شد شاهد اتفاقات بهترى بوديم گفت: البته شك ندارم 

كه مصوبه اخير از سر دلسوزى تدوين شده است.

«ازدواج هاى دانشجويى»
 ازدواج جوانان را تسهيل كرد؟

 كاهش نرخ ازدواج و افزايش ســن ازدواج در كشور نشان مى دهد 
برنامه هاى ازدواج دانشــجويى كمك زيادى به تسهيل ازدواج جوانان 

نكرده است.
معــاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانــان گفت: اصل اين برنامه 
ترويج فرهنگ ازدواج در زمان دانشــجويى اســت. اين برنامه شامل 
آموزش هاى اوليه شرعى پيش از ازدواج، برگزارى مراسم جشن ازدواج 
و يك ســفر زيارتى  است كه به دانشجويان ارائه مى شود. همچنين به 
گفته مسئوالن برگزار كننده اين مراسم كمك هايى نيز براى تهيه جهيزيه 

به دانشجويان نيز مى شود.
محمدمهــدى تندگويان در گفت وگو با ايســنا، با بيــان اينكه يكى از 
مشكالت اين طرح كمبود خوابگاه هاى متأهلى دانشجويان بوده است، 
ادامه داد: با وجود برگزارى هرســاله اين مراسم متاسفانه نتوانسته اند به 
تعداد دانشــجويان متاهل خوابگاه هاى الزم در اختيار آنهاقرار دهند. از 
ســوى ديگر هم در بحث آموزش ها و مهارت هاى زندگى نيز غالمى، 
وزير علوم، تحقيقات و فنارى  پيش از اين گفته بود كه اين آموزش ها 

آغاز شده و در حال انجام است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به اينكه پيش 
از اين نيز جلســه اى بين معاونت جوانان با دفتر ازدواج دانشجويى 
برگزار شــده اســت، اظهار كرد: طى اين جلسه معاونت جوانان در 
خصوص  ارائه آمــوزش مهارت هاى قبل، حيــن و بعد از ازدواج 

اعالم آمادگى كرده است.
تندگويان ادامــه داد: با اين وجود كاهش نرخ ازدواج و افزايش ســن 
ازدواج در كشــور نشــان مى دهد برنامه هاى ازدواج دانشجويى كمك 
زيادى به تسهيل ازدواج جوانان نكرده و مشكل اصلى موضوع اشتغال 
آنهاســت. همانطور كه مشخص اســت يك دانشجو توانايى پرداخت 
اقســاط وام را ندارد و براى آنها هم خيلى دشــوار است كه همزمان با 
تحصيل هم بتوانند ازدواج كنند و هم بدون داشتن اشتغال ايمن، اقساط 
وامشــان را هم پرداخت كنند با اين وجــود اگر  موضوع خوابگاه هاى 
متاهلى جدى تر دنبال شود، براى دانشجويان در دوران تحصيل از لحاظ 

تامين مسكن كمك زيادى خواهد بود.

چرا بارندگى هاى پاييزى 
تبديل به سيل مى شوند؟

 ايــن روزها در حالي با آغاز بارش هاي پاييزي، موجي از ســيل در 
شهرهاي كشور به راه افتاده كه ما سال هاست با نابودي درختان و مراتع 

كشور، زمينه ورود و تشكيل آسان سيل را فراهم كرده ايم. 
يكي از مهم ترين عوامل كه پوشــش خاك را حفظ مي كند و به خاك 
اجازه جابه جايي نمي دهد، درختان هســتند. در واقع ريشــه و سامانه 

درختان امكان جابه جايي يا فرسايش خاك را كم مي كنند. 
اين در حالي اســت كه در صورت فقدان پوشش گياهي بارندگي هاي 
رخ داده ضريب ارضي آب را بسيار افزايش داده و قدرت تخريبي آن را 
افزايش مي دهند. در مقابل سامانه تنه و برگ درختان شدت خورندگي 
باران كه اصطالحا فرسايش پاشماني نام دارد را مي گيرند و آب باران به 
نرمي به داخل زمين نفوذ مي كند و سبب افزايش آبخوان ها و همچنين 

بهبود وضعيت چشمه ها و سنوات مي شود. 
بنابراين هنگامي كه رويشــگاه هاي جنگل ها و مراتع به دليل فشــار 
بيش از حد دام تخريب مي شــوند، قطرات باران مســتقيما با خاك 
برخورد مي كنند و فرســايش  پاشــماني ايجاد مي شود. در حقيقت 
ذرات خاكدانه ها از يكديگر مي پاشند و ديگر امكاني براي نفوذ آب 

در خاك فراهم نمي شود. 
اين آب ضريب هرزآب را افزايش مي دهد و آرام آرام بر دامنه ها جاري 
مي شود و بر سرعت خود اضافه مي كند. همچنين گل و الي و هرچه در 
مسير عبوري خود را حركت مي دهد و در دشت ها و شهرها، خسارات  
مهلكي به مال و جان مردم وارد مي كند. در سال هاي اخير بيش از نيمي از 
وسعت جنگل ها را مخصوصا در شمال كشور از دست داده ايم. همچنين 
برهنگي خاك سبب شده حاصلخيزي ســرزمين مان كاهش پيدا كند. 
عالوه براين ميزان بارندگي به طور كلي در كشــورمان كاهش و متوسط 

ريزش هاي آسماني كم شده است. 
در اين ميــان اندك رخداد بارندگي رخ داده منجر به توليد ســيل هاي 
ويرانگر مي شــود. در واقع باران مجــال ورود به خاك را پيدا نمي كند 
و همچنين پوشش گياهي به عنوان ســپر خاك وجود ندارد تا از وقوع 
سيل جلوگيري كند. سيل ها سبب از بين رفتن بخشي از حاصلخيزترين 
خاك هاي كشور مي شوند.  اين درحالي است كه مدت زمان شكل گيري 
يك سانتي متر خاك به طور متوسط 800 سال است. اگر هر سيل صرفا 
10 سانتي متر از خاك فرضي را جابه جا كند در اين صورت هشت هزار 
ســال كشور به عقب مي افتد. در واقع صدها سال صبوري كرد تا بتوان 

خاكي كه در اثر يك سيل از بين مي رود را قناعت بخشيد.

خراسان ورزشى: تسويه حساب با پرسپوليس در سكوت خبرى 
 سكوت خبرى نيست ماشين حسابشون خرابه!! 

جام جم: ما كى به پيتر گفتيم كش لهمه 
 اون موقع كه گفتى  روى ابرها بودى متوجه نشدى !!
همدان پيام: جدال شورا و شهردار در هزار توى بى برنامگى 

  دعوا نيست اونا دارن لطيفه مى گن !!
ايران ورزشى: يك پاى استقالل در بيمارستان 

 حتمًا ميرن مالقات بيماران !!
آفتاب: اصالح طلبان با ليست واحد مى آيند

 به نظر ليستشونو نبايد به كسى نشون بدن 
جام جم: چرا بازار طال ديگه سكه نيست 

 چون سكه زياد خريدار نداره 
اعتماد: دولت محترم، لطفاً صداى كارشناسان را بشنويد

 دولت رفته گيركرده تو اينستاگرام  !!
همدان پيام: دعواى آمار به بهانه تغيير

  با وجود آسانى عزل و نصب چه نيازى به دعواست
شوت ورزشى: صيد 8 طال زنان و مردان پارس با چنگ و دندان در چين 
 به خاطر اينكــه  دندوناى چينى ها صدفى، نياز به قدرت زياد 

داره 
ايسنا: تبليغات سياسى در توئيتر ممنوع شد 
 فردا پس فردا يك ممنوع شكن مياد !!

همدان پيام:  سرويس مدارس زير ذره بين نظارت 
 دانش آموزان امنيتى شدن!!

گل ورزشى: شاهين و پرسپوليس بعد از هفت فصل به هم رسيدند 
 بدون شرح

آرمان: آراى خاكسترى بيشتر شده است 
  به خاطر غبار آلود بودن آسمون شهرهاست!!

هفت صبح: قوانين فيزيكى روى پولدارها تأثير ندارد 
 پولدارها نياز به شيمى  دارن كه معادالتشون هر روز تغيير كنه!! 

همدان پيام: 70 درصد شوراها تعطيل هستند 
 مى بينن تعطيالت توى كشور زياده اونا هم كارشونو تعطيل كردن!! 

هزينه هاى درمانى بيماران 
مبتال به سى اف رايگان است

 هزينه هاى بســترى، آزمايشگاه و داروى بيماران مبتال به سى اف 
(CF) در كشور طى دو ماه اخير رايگان شده است.

مســئول بنياد بيمارى هاى سى اف ايران گفت: سى اف بيمارى است 
كه بر اثر ازدواج هاى فاميلى بروز مى يابد و در جهان از هر 2 هزار و 

500 نفر يك بيمار مبتال به سى اف به دنيا مى آيد.
 (CF) محمد رضا مدرسى در گفت و گو با ايرنا، افزود:بيمارى سى اف
شــايعترين بيمارى ارثى مغلوب در بين جمعيت سفيد پوست جهان 
اســت. جهش در ژن (CFTR) عامل اصلى مشكالت اين بيماران 
است. در اين بيمارى درگيرى اعضاى مختلف بدن مشاهده مى شود 
كه مهمترين آن ريه و لوزالمعده است. بيش از 90 درصد اين بيماران 
به دنبال تخريب پيشــرونده و نارسايى ريوى دچار آسيب جدى مى 
شوند.وى با بيان اينكه پيش بينى مى شود پنج تا 6 هزار بيمار مبتال به 
سى اف در كشور وجود داشته باشد، اظهار داشت: افرادى كه مبتال به 
اين بيمارى هســتند از بدو تولد ريه آنها تخريب شده و دچار آسيب 
جدى مى شــوند. در كشورهاى اروپايى و آمريكايى به علت مراقبت 
هاى فراوان عمر اين بيماران از 40 سال به باال است ولى در كشور ما 

آنها عمر كوتاهى دارند.
اين فوق تخصص ريه كودكان ادامه داد: مبتاليان به ســى اف از نظر 
مغزى و حركتى مشكلى ندارند ولى ريه آنها تخريب مى شود. امسال 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 24 ميليارد تومان به درمان 
دارويــى اين بيمــاران كمك كرد و طى دو ماه اخير هزينه بســترى، 

دارويى و آزمايشگاهى آنها نيز رايگان شد.

اصالحيه
 بــا توجه به درج مطلبى با عنوان اينفوگرافيك عملكرد شــش 
ماهه نيروى انتظامى همدان  و مقايسه آن با استان هاى همسايه الزم 
به توضيح است كه در بخشــى از اين اينفوگرافيك مقايسه ميزان 
رضايتمنــدى از عملكرد نيروى انتظامــى در نگاه مردمى به قياس 
درآمده كه در بخش مربوط به  همدان اين خبر با توجه به برداشتى 
كه از يكى از خبرگزارى هاى استان شده بود منتشر گرديد ودر آن 
«اعالن رضايتمندى 33 درصدى مردم از نيروى انتظامى مى باشــد» 
برداشت شده بود كه اين مطلب بدين شرح « افزايش 33 درصدى 

رضايتمندى مردم» اصالح مى گردد.

 پارك كــردن ممنوع، پــارك= پنچرى، 
لعنت بر پدر و مادر كســى كه اينجا پارك 
كند، از توقف جلوى مغازه خوددارى كنيد 
و... كليشــه ها و جمالتى هستند كه روزانه 
چشــم و گوش رانندگانى كه به هر دليلى 
قصــد پارك خــودرو دارند بــا آن مواجه 

مى شود.
شــايد بارها با اين مسأله مواجه شده باشيد 
كه وقتى قصد پارك خودرو داريد با مشكل 
نبود جــا براى توقف روبه رو شــويد حاال 
تصورش را كنيد كه اين اتفاق در شــرايطى 
رخ دهد كه شما در ماشين خود بيمار بدحال 
بيمارستانى و يا فردى را همراه داريد كه نياز 
دارد او را براى رفتن به بيمارستان و يا مطب 
پزشــك همراهى كنيد اين جاست كه نبود 
جاى پارك نه تنها يك دغدغه روانى برايتان 
مى شــود بلكه ممكن است چند وقفه اى كه 
براى پيدا كــردن فضاى پارك برايتان ايجاد 
مى كند تبعات جبران ناپذيرى را براى بيمار 

همراه شما به باور آورد.
مسأله جاى پارك درمانگاه و بيمارستان هاى 
شهر همدان مســأله تازه اى نيست كه بتوان 
گفت براى شهروندان تازگى دارد. اما همين 
موضوع به ظاهر كهنه هر بار به نوعى بالى 
جان افرادى مى شــود كه بــراى مراجعه به 
بيمارستان با مشــكل نبود پاركينگ روبه رو 
هســتند آنهايى كه به هر زحمتى شده كنار 
خيابان و يا كوچه هاى اطراف بيمارستان ها 
جاى پارك پيدا مى كننــد اما تا مى خواهند 
از ماشــين پياده شوند ســر و كله يكى پيدا 
مى شــود كه جلوى خانه، مغازه و يا محل 

كسب ما پارك نكنيد!
نبود پاركينگ مناسب در محوطه درمانگاه، 
بيمارســتان و كلينيك هاى پزشــكى از يك 
سو و نبود فرهنگ ترافيكى در كنار رعايت 
نكردن حقوق شــهروندان از ســوى ديگر 
باعث شــده كه روزانه سيل انتقادات زيادى 
متوجه ضعف پاركينيكى ابر ســاختمان هاى 

درمانى همدان شود.
ــه  ــر گفت ــا ب ــه بن ــى اســت ك ــن در حال اي
اســاس  بــر  مســكن  كارشــناس  يــك 
قانــون امــالك هــر آپارتمانــى كــه ســاخته 
مى شــود بــه تعــداد واحدهايــش بايــد 
پاركينــگ داشــته باشــد امــا شــاهد هســتيم 
درمانــى  ســاختمان هاى  بيشــتر  در  كــه 
ــداد  ــا تع ــاى آن ب ــداد واحده ــدان تع هم
ــالوه  ــد و ع ــى ندارن ــا همخوان پاركينگ ه
ــه  ــه طبق ــى هســتند ك ــن كلينيك هاي ــر اي ب
ــم  ــف را ه ــر هم ك ــى زي ــف و حت همك
بيشــتر  كــه  كرده انــد  درمانــى  واحــد 
ــدى و  ــه ارتوپ ــى از جمل ــاى درمان كاره

مى دهنــد. انجــام  را  ســونوگرافى 
با يك حساب سرانگشــتى مى توان فهميد 
شــهروندان همدان كه به قصــد درمان به 
مراكز مراجعه مى كنند تا چه حدى با كمبود 
فضاى پارك دســت به گريبان هســتند و 
همين موضوع در بســيارى از موارد عامل 
تنش بين شهروندان با يكديگر مى شود يعنى 
همان مسأله اى كه به نوعى امنيت اجتماعى 

را تحت تأثير قرار مى دهد.
به عبــارت ديگر مى توان گفت كاربري هاي 
تجــاري و اداري بــدون توجــه به اصول 
شهرسازي در سطح همدان ساخته شده اند 
و با گرفتن پول، مجوزهاي اداري يا تجاري 
صادر شده اســت. براي مثال، يك كلينيك 
درمانــى در منطقه اى از شــهر كه بروبياى 

عمل هاى زيبايى را به خود اختصاص داده 
وارد يك كوچه مسكوني شده و نظم كوچه 

را به هم ريخته است. 
نتيجه اين مي شــود كســي كــه خانه اش 
آنجاســت مي گويد آقا اينجــا پارك نكن و 
انگيزه آغاز يك مشاجره و در مواردى حتى 

درگيرى را بين شهروندان تقويت مى كند.
اينجاســت كه بايد گفت وقتي شهردارى 
پروانه  به جــاي  مســكوني  كوچه هاي  در 
ســاختماني ســه طبقه، پروانــه هفت طبقه 
كوچه ها  مي كننــد،  صادر  هشــت طبقه  و 
ديگر ظرفيت يا كشــش ايــن جمعيت را 
ندارند. اگر اين تخلفات صورت نگيرد و 
كاربري هــا يكپارچه بماند، اين تعارض ها 

مي شود.  كمتر 
براي مثال، در ســال هاي اخير مجتمع هاي 

درمانــى زيادى مثــل الوند، شــفا، مهديه، 
مطهرى و... در جايي كه نبايد صادر مي شد، 
صادر شده اســت در اين گونه موارد، مردم 
ســاكن در محدوده هاي اطــراف از لحاظ 

رفت وآمد دچار شرايط بحراني مي شوند.
يك كارشــناس حقوق معتقد اســت: تغيير 
ايجاد  همسايگان  براي  ساختمان ها  كاربري 
مزاحمــت مي كنــد و اين  خــالف اصول 
شهرســازي اســت، چراكه بايد بين ارتفاع 
ســاختمان و عرض يك معبــر، هماهنگي 
وجود داشته باشــد. براي مثال، معبري كه 
10متر اســت، ظرفيت ســاخت بيشــتر از 
ســه طبقه يا چهارطبقه نــدارد، اما ما گاهي 
مي بينيــم در خياباني كه 10متر عرض دارد، 

آپارتمان 10طبقه ساخته مي شود. 
شهروز شهباز در ادامه ميگويد: دعواي يك 
يا دو نفر جلوي يك مغازه، كه در مجاورت 
بيمارستان اســت يكي از هزاران نمونه هاي 
خشــونت شهري اســت كه جامعه شناسان 
معتقدنــد در چنيــن مواقعي همــه اجزاي 
جامعه، آســيب مي بينند. اين رفتارها مبتني 

بر يك نوع خودخواهي است. 
وى افزود: جالب تر از آن اينكه بسيارى از 
بيمارســتان ها به جاى رفع مشكل پاركينگ 
براى مراجعان خــود، درصدد اجراى طرح 
هاى توسعه براى گسترش خدمات درمانى 
و پزشــكى برآمده اند نمونه بــارز آن هم 
بيمارســتان مطهرى است كه تنها با در نظر 
گرفتن فضاى موجود در كوچه بيمارستان، 
بار مســئوليت را از دوش خــود به نوعى 

برداشته است.
وى با بيان اينكه متأســفانه نهادهاى دولتى 
و عمومى گاهــى، بدون اخذ اســتعالم از 

شهردارى، اقدام به توسعه زيرساخت هاى 
خود مى كنند و مشــكالتى را براى شــهر 
و شــهروندان به وجود مــى آورند، عنوان 
كرد: در حال حاضر بيشــتر مراكز درمانى و 
بيمارستان هاى ســطح شهر معابر پيرامونى 
خود را دچار مشــكل ترافيك سنگين كرده 
اند بر اين اساس  بيشتر بيمارستان ها براى 
مراجعان خود پاركينگ در نظر نگرفته اند و 
عليرغم وجود اين مشــكل بزرگ، اقدام به 
اجراى طرح توسعه مى كنند كه اين توسعه 

ها مورد تاييد شهردارى نيست.
اگرچه ممكن است برخى رسانه ها را متهم 
به سياه نمايى كنند اما با كمى تأمل و نگاه به 
خيابان هايى كه هر روز كوچكتر مى شوند 
به اين خاطر كه ماشين هاى سوارى دوبل و 
سوبل پارك مى كنند اين واقعيت پررنگ را 

نمى توان كتمان كرد.
هم اكنون خيابان هاى مهديه، خواجه رشيد، 
آرامــگاه بوعلى و .. كــه از خيابان هاى پر 
ترافيــك همدان اســت و با وجــود تعداد 
زيادى داروخانه و مجتمع پزشكان و مراكز 
درمانى و تجارى باعث شده كه اين خيابان 
ها همــواره با حجم انبوهى از خودرو روبه 

رو باشد.
در حالى كه طبق استانداردهاى بين المللى 
شهرسازى و ترافيكى ظرفيت پارك خودرو 
در حاشــيه خيابــان تنهــا 30درصد از كل 
تقاضاى پارك را به خود اختصاص ميدهد و 
70درصد از تقاضاى پارك در پاركينگ هاى 
خصوصــى و عمومى تامين مى شــود اما 
عكس اين مســاله در خيابــان هاى همدان 
مشهود اســت، حتى در مواردى صددرصد 
از تقاضاى پارك به حاشيه خيابان ها جايى 
كه از تردد خودروها اشباع شده، كشيده مى 

شود.
نكته جالب اينجاســت كه شهردارى هم با 
فروش معابر خيابانى تحــت عنوان طرح"
اليت" خود به اين معضــل دامن مى زند تا 
وقتى در يــك مصاحبه نه چندان رســمى 
به سراغ ســاختمان هاى درمانى و روساى 
بيمارســتانى همدان مى رويــم با اين جمله 
مواجه شويم كه شــهردارى با اجراى طرح 
" اليت" مشكل پاركينگ بيمارستان ها را حل 
كرده اســت آنجاســت كه بايد به حال اين 
شهر و مســئوالنى كه تنها با حذف صورت 
مســاله ها به ميدان مى آيند افسوس خورد و 

واسفا سر داد.

طرح"اليت" راه فرار براى بيمارستان هاى متخلف

«پاركينگ» بالى جان بيماران همدانى
■ چه كسى مقصر است، شهردارى يا علوم پزشكى؟ 
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شكايات كاربران از تلفن همراه بيشتر شد
 شــكايت هاى ثبت شده از هر يك از اپراتورها در حوزه تلفن همراه 
حاكى از افزايش شــكايات و در حوزه تلفن ثابــت حاكى از كاهش 

شكايات در مهر ماه نسبت به شهريور امسال است.
به گزارش ايسنا، اداره كل حفاظت از حقوق مصرف كنندگان معاونت 
امور پســتى، ارتباطــى و فناورى اطالعات ســازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويى، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگويى به شكايات 
مشتركان خدمات ارتباطى (سامانه 195) تا پايان مهر ماه سال جارى را 

منتشر كرده است.
مهم ترين نتايج حاصل از تحليل داده هاى استخراج شــده حاكى از  آن 
اســت كه تعداد كل شكايت هاى ثبت شده از شركت همراه اول در بازه 
مهرماه نســبت به شهريورماه ســال جارى 35/6 درصد افزايش داشته 
اســت. بيشترين شكايت مشتركان از شركت همراه اول مربوط به عدم 
آنتن دهى (عدم دسترســى به شبكه پرسرعت ٣G و ۴G) و رومينگ 

ملى بوده است.
از طرفى تعداد كل شــكايت هاى ثبت شــده از شركت ايرانسل در بازه 
مهرماه نســبت به شهريورماه ســال جارى 11/5 درصد افزايش داشته 
است. بيش ترين شكايت مشتركان از شركت ايرانسل مربوط به پيامك 
 (۴G ٣ وG عدم دسترسى به شبكه پرسرعت) متنى و عدم آنتن دهى

است.
همچنين تعداد كل شكايت هاى ثبت شده از شركت رايتل در بازه مهرماه 
نسبت به شهريورماه ســال جارى، افزايش 15.1 درصدى داشته است. 
بيش ترين شكايت مشتركان از شركت رايتل مربوط به خدمات مالكيت 

و سيم كارت بوده است.
تعداد كل شــكايت هاى ثبت شده از شركت مخابرات ايران هم در بازه 
مهرماه نسبت به شهريورماه سال جارى، 14.4 درصد كاهش داشته است. 
بيشترين شكايت مشتركان از شركت مخابرات ايران مربوط به پشتيبانى و 
ارائه خدمات است كه عامل عدم پاسخگويى مطلوب به مشتركان نقش 
مهمى ايفا مى كند.به گزارش ايسنا، سامانه ثبت و پاسخگوئى به شكايات 
195 به منظور افزايش رضايت كاربران و رســيدگى به شــكايت هاى 
مردمى در حوزه هاى مختلف ارتباطات و فناورى اطالعات شامل تلفن 
ثابت، اينترنت، تلفن همراه، خدمات پستى، تشعشعات و دفاتر پيشخوان 
راه اندازى شده است.مجيد حقى، معاون امور پستى، ارتباطى و فناورى 
اطالعات رگوالتورى درباره برنامه اقدامات آينده براى بهبود سامانه 195

و سرعت بخشيدن به روند رسيدگى به شكايات حوزه ICT، گفته بود 
راه اندازى سامانه ثبت «درخواست» با هدف تفكيك موضوعات مربوط 
به شــكايت و درخواســت، افزودن منوى راهنما در هر يك از مراحل 
ثبت شكايات در سامانه به منظور اطالع رسانى صحيح به مشتركين در 
زمان ثبت شــكايت و طراحى و پياده سازى فرايند رسيدگى به شكايت 
با موضوع «جمع آورى سرويس»، از برنامه هايى است كه قصد داريم در 

سال جارى عملياتى كنيم.

بازهم از اعالم فيش هاى حقوقى خبرى نشد!
 با وجود اين كه حدود يك ماه و نيم از مهلت تعيين شده براى ورود 
تمامى دســتگاه ها به ســامانه حقوق و مزايا و اعالم اطالعات حقوقى 
كاركنان شان گذشته، هنوز هيچ خبرى در رابطه با عملكرد دستگاه ها و 

گزارش سازمان ادارى و استخدامى به هيأت دولت نيست.
به گزارش ايسنا، بعد از آنكه برخى دستگاه ها در ورود اطالعات حقوقى 
كاركنان به سامانه حقوق و مزايا كم كارى كرده و طبق قانون پيش نرفتند، 
در نهايــت در مردادماه بود كه هيأت دولت چند مورد را در اين رابطه 
تكليف كرد كه در اهم آن تمامى دســتگاه هاى مورد اشــاره در قانون 
موظف شدند تا پايان شهريورماه براى بارگذارى اطالعات حقوقى ورود 
كنند. از ســويى سازمان ادارى و اســتخدامى مسئول شد تا پيگير اين 
موضوع باشد و جلساتى را با دستگاه ها برگزار كند و در نهايت بعد از 

مهلت تعيين شده گزارشى را به هيأت دولت ارائه دهد.
با اين حال، شــهريورماه و مهر به پايان رسيد و حقوق هاى اين دو ماه 
پرداخت شد ولى هيچ گونه گزارشى از سوى سازمان ادارى و استخدامى 
يا هيأت دولت در اين رابطه اعالم نشــده و پيگيرى هاى ايســنا براى 

بررسى آخرين وضعيت سامانه حقوق و مزايا نيز بى پاسخ مانده است.
طبق ماده (29) قانون برنامه ششــم توسعه مقامات، رؤسا، مديران تمام 
دستگاه هاى اجرايى شــامل قواى ســه گانه جمهورى اسالمى اعم از 
وزارتخانه ها، ســازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شركت هاى دولتى، 
مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتبارى دولتى، 
شــركت هاى بيمه دولتى، مؤسســات و نهادهاى عمومى غير دولتى، 
مؤسسات عمومى، بنيادها و نهادهاى انقالب اسالمى، مجلس، شوراى 
نگهبان قانون اساسى، بنيادها و موسســاتى كه زير نظر ولى فقيه اداره 
مى شــوند و همچنين دســتگاه ها و واحدهايى كه شمول قانون بر آنها 
مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته 
يا از قوانين و مقررات آن تبعيت مى كنند نظير وزارت جهاد كشاورزى، 
شركت ملى نفت، شركت ملى گاز، سازمان گسترش و نوسازى صنايع 
ايران، بانك مركزى، سازمان بنادر و كشتيرانى، سازمان توسعه و نوسازى 
معادن و صنايع معدنى ايران، صدا و سيما، ستاد اجرايى و قرارگاه هاى 
ســازندگى و اشخاص حقوقى وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه هايى 
هســتند كه بايد اطالعات حقوق و دستمزد خود را در اين سامانه ثبت 
كنند؛ به نحوى كه ميزان ناخالص پرداختى به هر يك از افراد مشخص 
باشد و امكان دسترســى براى نهادهاى نظارتى و عمومى مردم فراهم 

شود.
براين اساس، از اواخر سال 1396 سازمان ادارى و استخدامى راه اندازى 
ســامانه حقوق و مزايا را در دستور كار قرار داد و از اوايل سال گذشته 
سامانه آماده بارگذارى اطالعات دستگاه هاى اجرايى بود، اما با گذر زمان 
دستگاه هاى مربوط به قوه مجريه و قوه مقننه ورود كردند و هرچند كه 
در اين دو مورد هم تمامى دستگاه ها اطالعات خود را بارگذارى نكرده 
بودند، ولى در اين بين و به گفته رئيس سازمان ادارى و استخدامى، قوه 
قضاييه و برخى دستگاه هاى ديگر هيچ اقدامى براى بارگذارى اطالعات 

نكردند.

مديرعامل صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليت هاى معدنى:
دسترسى معدن كاران به تسهيالت بانكى تسهيل مى شود

 بــا توجه به اينكه بانك ها پروانــه بهره بردارى را به  عنوان وثيقه بــراى دريافت وام 
نمى پذيرند، صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليت هاى معدنى، معدن و محل اجراى طرح را 
به عنوان وثيقه پذيرفته و بيمه را تحويل مى دهد تا معدن كاران بتوانند تسهيالت اخذ كنند.

طبق اعالم مديرعامل صندوق بيمه ســرمايه گذارى فعاليت هاى معدنى، در رابطه با گاليه 
معدن كاران از نپذيرفتن پروانه بهره بردارى توســط بانك ها به عنوان وثيقه براى دريافت 
وام، اظهار كرد: بر اســاس ماده 31 قانون معادن، صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليت هاى 
معدنى به  منظور حمايت از معادن كوچك بخش خصوصى تشــكيل شده كه كاركرد آن 
پوشش ريسك سرمايه گذارى در بخش اكتشاف است. بنابراين ما سعى كرده ايم دسترسى 

معدن كاران و فرآورى  كنندگان را به منابع بانكى تسهيل كنيم.
فريد دهقانى افزود: با توجه به اينكه تمام دارايى هاى معدنى شــامل ماشين آالت مشغول 
به كار در ســايت و پروانه بهره بردارى معدن اســت، لذا تمام سرمايه معدن كار در بخش 
خصوصى همين دو مورد اســت، كه البته اين دارايى ها از نظر بانكى قابل  قبول نيســتند؛ 
بنابراين صندوق بيمه سرمايه گذارى در اينجا ورود كرده و براى حل مشكل، طرح توسعه  
يا فرآورى را بررســى كرده و سپس بيمه  نامه اعتبارى يا ضمانت نامه بانكى به بانك ارائه 

مى دهد.
وى به ايســنا گفت: در اين روند، گزارش فنى، اقتصادى و پيش فاكتورهايى كه توســط 
صندوق بيمه سرمايه گذارى معدنى تهيه و تاييد مى شود، قابل قبول براى بانك ها خواهد 
بود. به عبارتى ما تمام امورى كه در زمينه اخذ منابع از بانك انجام مى شــود را بر عهده 

مى گيريم و معدنكار ديگر طرف بانك نيست. البته از معدن كار مى خواهيم موارد اعتبارى، 
مالى و چك برگشــتى را كه بر اساس عرف بانك و مصوبه شوراى پول و اعتبار و بانك 
مركزى است، لحاظ كند. با اين كاركرد، صندوق دسترسى معدن كاران به منابع مالى بانك 

را تسهيل مى كند.
مديرعامــل صندوق بيمه ســرمايه گذارى فعاليت هاى معدنى ادامــه داد: البته كار بانك 
واسطه گرى مالى است و به اين دليل كه منابع آن براى ديگران بوده و فقط واسطه اى بين 
سپرده گذاران و دريافت كننده تسهيالت است، سودآورى و كاهش ريسك آن در اولويت 
قرار دارد. به دليل اين مشكل، صندوق براى ارائه تسهيالت، واسط بين بانك و معدن كار 
شــده است. در اين  بين شوراى  عالى معادن نيز به ما اين اختيار را داده است كه به عنوان 

يك بخش حاكميتى، اين مسئوليت را قبول و نقش واسط را ايفا كنيم.

 در حالى كه دولت تصميم دارد كســرى 
گندم را از طريق واردات تأمين كند و واردات 
گنــدم حدود 2900 تومــان در هر كيلو تمام 
مى شــود، كشــاورزان داخلى حاضر هستند 
گندم خود را 2500 تومان به دولت بفروشند.

در پى عدم تحويل حدود سه ميليون تن گندم 
از ســوى كشاورزان به دولت، مسئوالن اعالم 
كرده اند دولت قصد دارد كسرى موجود را از 

طريق واردات تأمين كند.
شــوراى اقتصاد به رويه ســال هاى اخير، در 
ســال زراعى گذشــته نيز حاضر نشد قيمتى 
منطقــى و منصفانه براى خريد تضمينى گندم 
از كشــاورزان تعيين كند و چون نرخ تعيين 
شده، پايين بود، گندمكاران محصول توليدى 
سال زراعى گذشــته را امسال بطور كامل به 
دولت نفروختند و تنها حدود 8 ميليون گندم 
به نرخ تضمينى به دولت فروخته شــد و سه 
ميليون تن از گندم توليدى در انبارها ماند و به 

دولت فروخته نشد.
 واردات گندم يعنى حمايت دولت  از 

كشاورزان خارجى 
اشتباه استراتژيك در تعيين غيرمنصفانه خريد 
تضمينى گندم چند سالى است در دولت باب 
شــده و در ســال زراعى جارى كه به تازگى 
آغاز شــده نيز نرخ خريد تضمينى گندم ( كه 
عمال سال آينده انجام خواهد شد) غيرمنصفانه 
و غيرمنطقى و بسيار پايين تعيين شده است. 

اين اشتباه استراتژيك اينك با اشتباه دوم، يعنى 
برنامه واردات همراه شده و انتقادات بسيارى 
را از سوى دست اندركاران و توليدكنندگان در 
پى داشــته است.كارشناسان معتقدند واردات 
گندم ضمن آسيب زدن به دستاورد خودكفايى 
گندم، منجر به وابسته شدن كشور به واردات 
و آســيب پذير شدن كشــور در زمينه امنيت 
غذايى، بويژه در شرايط تحريمى كشور دارد.

كارشناســان معتقدند قيمت پايين گندم دليل 
عدم تمايل كشاورزان به فروش محصولشان 
به دولت اســت و واردات نمى تواند راهكار 
آن باشد. گفته مى شود اگر دولت يك قيمت 
توافقى براى گندم اعالم كند مى تواند كسرى 
ايجاد شــده را از محل توليد داخل تامين كند 
ضمن اينكه وقتى كشــاورزان داخلى نياز به 
حمايت دارند چرا بايد دولت ارز كشور را به 
كشاورزان خارجى اختصاص بدهد و حامى 

اشتغال كشاورزان خارجى شود. 

در هميــن زمينه يك منبع آگاه با اشــاره به 
اينكــه در مناطق سردســير احتمال خراب 
شــدن گندم هايى كه انبار مى شــود وجود 
ندارد، به مهر گفت: كشــاورزان گندم هاى 
خود را بــه اميد اينكــه گرانتر بفروشــند 

تحويل دولت ندادند.  
وى بــا بيان اينكه نگهــدارى گندم در مناطق 
سردســير دشــوار نيست و مشــكلى در اين 
زمينه وجود ندارد، افزود: در مناطق گرمســير 
از جمله خوزستان نيز اگر روش نگهدارى را 
بدانند هيچ مشكلى براى اين كار وجود ندارد.  
ايــن منبع آگاه با تأكيد بــر اينكه هيچگاه در 
طول تاريخ قيمت گندم چــه در ايران و چه 
در جهان كمتر از جو نبوده است، اضافه كرد: 
همواره قيمت جو حدود 45 تا 50 دالر كمتر 
از قيمت گندم بوده اســت امــا با بى تدبيرى 
شــوراى اقتصاد و تعيين قيمت غيرمنصفانه، 
امسال در كشور ما قيمت خريد تضمينى گندم 
1700 تومان و قيمت جو بين 1800 تا 2200

تومان متغيير بوده است بنابراين طبيعى است 
كه گندم به ســوى مصارف غيرانسانى جذب 

شود.  
اين منبع آگاه در دولت كه خواست نامش در 
گزارش ذكر نشود درباره احتمال كاهش سطح 
زيركشــت گندم در ســالجارى گفت: درباره 
گندم ديم كه نگرانى وجود ندارد اما در گندم 

آبى در صورت تداوم شــرايط فعلى، ممكن 
است كشت مقدارى به سمت جو برود.  

وى دربــاره قيمت جهانــى و امكان واردات 
گندم به كشــور تصريــح كرد:قيمت جهانى 
گندم بســته به نوع و كيفيــت آن متفاوت و 
هرتــن از حدود 190 دالر تــا 270 دالر در 
مبادى متغيير است. وقتى گندم به بنادر ايران 
مى رســد هزينه هاى ديگرى از جمله هزينه 
كشــتى، حمل، بيمه، دمــوراژ و ... نيز به آن 
افزوده مى شود ضمن اينكه براى حمل آن از 
بنادر به ديگر نقاط كشــور نيز حدود 150 تا 
200 تومــان كرايه بابت هر كيلوگرم حمل به 

آن اضافه مى شود. 
اين مقام مســئول تصريح كرد: كشــورى كه 
خودش مى تواند گندم توليد كند نبايد وابسته 
بــه واردات باشــد و بايــد از توليدكنندگان 
خودش حمايت و پشــتيبانى كنــد.  نه اينكه 
منابع ارزى كشور را به حمايت از كشاورزان 

خارجى اختصاص دهد. 
وى در واكنش به مباحث مطرح شده مبنى بر 
اينكه خودكفايى گندم منابع آب كشــور را با 
خطر مواجه مى كند، گفت: اوالً كه 4 ميليون 
هكتار از گندم توليدى كشور با آب سبز و آب 
باران است و بسته به سال حدود 5 تا 6 ميليون 
تن گندم از اين طريق توليد مى شود. در سال 
گذشــته نيز براى گندم آبى  حدود 9 ميليارد 

متر مكعب آب استفاده شد.  
به گفته اين منبع آگاه اســتفاده از روش هاى 
نوين آبيــارى، ارقام جديد بذر و نيز مراعات 
خود كشاورزان كمك مى كند به اينكه مصرف 

آب كاهش يابد.  
دومين استان توليدكننده گندم در كشور استان 
گلستان اســت كه در كنار آن استان مازندران 
قرار دارد در اين استانها گندم نيازى به آبيارى 
ندارد با آب باران ســبز مى شود. در گلستان 
ممكن است حداكثر يكبار آبيارى تكميلى (در 
حدود 40 تا  50 هزار هكتار)   انجام شــود. 
اســتان مازندران، بخشى از خراسان شمالى و 
حتى بخشــى از دست مغان و مناطق ديگرى 

همين وضعيت را دارند.  
اين منبــع آگاه گفت: دولت اگــر بخواهد 
گنــدم وارد كننــد هر كيلو گنــدم وارداتى 
حــدود 2800 تــا 2900 تومــان تمام مى 
شــود اين در حالى اســت كه كشاورزان ما 
به 2500 تومان هم قانع هســتند. دولت به 
جاى كمك به كشاورزان خارجى و تضمين 
اشــتغال آنها بايد با تعييــن قيمت منصفانه 
براى محصول داخلى، از اشتغال كشاورزان 
داخلى و امنيت غذايى كشــور حمايت كند 
و پسنديده نيســت منابع ارزى كشور را در 
ســال رونق توليد داخلى، صرف حمايت از 

كشاورزان خارجى كند.

 از ارديبهشت ماه تا كنون پروژه پاركينگ 
«آقاجانى بيگ» حدود 10 درصد عقب افتادگى 
دارد؛ ضمن اينكه پــروژه طبق زمان بندى به 

اتمام نمى رسد.
رئيس كميسيون فنى عمرانى شوراى اسالمى 
شــهر همدان در خصوص پــروژه پاركينگ 
آقاجانى بيــگ گفت: اين پــروژه حدود 50

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
على رحيمى فر با بيان اينكه پيش بينى شــده 
بود تــا 18 ماه از آغاز مجــدد اين پروژه به 
بهره بردارى برسد افزود: در يك بررسى انجام 
شده از ارديبهشت ماه تاكنون پروژه حدود 10

درصد عقب افتادگى دارد.
رئيس كميســيون فنى عمرانى شوراى شهر 
همدان بيان كرد: پيش بينى ما اين است پروژه 
با زمان بندى به اتمام نمى رسد؛ مشكل اساسى 
اين پروژه و ساير پروژه ها شايد نوع قرارداد 
آنهاســت.وى با بيان اينكه بخشى از قرارداد 
اين پروژه به صورت تهاترى است، به فارس 
گفت: بخشــى نيز نوع قراردادى است كه در 
گذشته منعقد شده اما انفجار در قيمت مصالح 

داشتيم.رحيمى فر با تأكيد بر اينكه اعتقاد دارم 
بايد مقدارى به اين پروژه با ديد قرارداد نگاه 
كنيم تصريح كرد: ما دســتگاه نظارتى هستيم 
و اعتقاد دارم اگر براى مشكل قراردادى اين 
پروژه فكرى نشود شايد اين پروژه به فرجام 

نرسد.
 نگران هســتم در بحث قراردادى 

نتوانيم جوابگوى پيمانكار باشيم
وى با بيان اينكه اين پروژه در يك بازه زمانى 
متوقف شد و كار به ماده 46 و فسخ قرارداد 

كشــيده شــد ادامه داد: مجدداً با پيمانكار و 
تمهيداتــى پروژه راه اندازى شــد اما باز هم 
نگــران هســتم در بحث قــراردادى نتوانيم 

جوابگوى پيمانكار باشيم.
رئيس كميسيون فنى عمرانى شوراى اسالمى 
شهر همدان خاطرنشان كرد: البته اين موضوع 
را بايد شــهردار توضيح دهد و اين پيش بينى 
بنده اســت كه بــه 18 ماه پيش بينى شــده 
نخواهيم رسيد و بايد مشــكالت قراردادى 

حل شود.

اگر پيمانكار در چنين قراردادى متضرر شود 
شايد كار را به سرانجام نرساند

وى يادآور شــد: اگــر پيمانــكار در چنين 
قراردادى متضرر شــود كه دليــل اصلى آن 
نوســانات فاحش قيمت مصالح است شايد 
پيمانكار كار را به ســرانجام نرساند؛ در اين 
صورت نيز بايد به ماده 46 و 48 رفته و اسناد 

تهيه شود كه كار طوالنى مى شود.
رحيمى فر اظهار كرد: احتماال شــهردارى در 
حال انديشــيدن تمهيداتى در اين خصوص 
اســت؛ البته منابع مالى شهردارى نيز محدود 

است.
وى با بيان اينكه بخش تهاترى پروژه نيز در 
اين مجموعه ديده شده است گفت: تا دريافت 
پايان كار مشترى براى بخش تهاترى نيست 
و نوع قرارداد نيز در گذر زمان دســتخوش 

بسيارى از تغييرات شده است.
رئيس كميسيون فنى عمرانى شوراى اسالمى 
شــهر همدان بيان كرد: پيمانكار چون بنگاه  
اقتصادى است عاقالنه است كه به دنبال سود 

باشد كه بايد اين امر نيز مد نظر باشد.

كارت دانشجويى فاطمه عقيقى نادر فرزندشعبانعلى به شماره 
ملى4000320701 و شماره دانشجويى:9711122143 دانشگاه 

پرديس شهيد باهنر همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

به فكر آينده شغلى فارغ التحصيالن باشيم

 يــك فعال حــوزه كار از وزارت علوم خواســت بر اســاس 
تخصص هايى كه بازار به آنها نياز دارد رشــته هاى دانشــگاهى را 

تعريف كند و آينده شغلى فارغ التحصيالن را درنظر بگيرد.
فتــح ا... بيات گفت: با توجه به آمار بــاالى فارغ التحصيالن بيكار 
نيازمند شناســايى رشــته هاى پر تقاضــا در بــازار كار و تربيت 

دانشجويان بر مبناى اين رشته ها هستيم.
وى افزود: بســيارى از جوانــان تحصيل كرده كــه داراى مدرك 
دانشگاهى هســتند يا تخصصى گرفته اند انتظار دارند برايشان كار 
ايجاد شــود و ما نمى توانيم تنها به دانشــگاه رفتن آنها فكر كنيم و 

بازار كارى برايشان متصور نباشيم.
اين فعال حوزه كار با تأكيد بر ضرورت برنامه ريزى براى آينده 
شــغلى جوانان به ايسنا گفت: آموزش و پرورش و وزارت علوم 
بايد بنشــينند در مورد آينده تحصيلى و شــغلى دانش آموزان و 
دانشــجويان به همفكرى برســند و جوانان را به سمت نيازهاى 

بازار سوق دهند.
بيــات در پايان تشــكيل و راه اندازى كارگاه هاى آموزشــى براى 
شناسايى فضاى كسب و كار و ارائه آموزش هاى منطبق با نياز بازار 

به دانشجويان را خواستار شد.
 بر اساس آمارها بيش از ســه ميليون بيكار در كشور وجود دارد و 
ســاالنه 800 هزار نفر نيروى متقاضى كار جديد به اين آمار افزوده 
و وارد بازار كار مى شوند كه بر اين اساس فراهم كردن فرصت هاى 
شغلى مناسب براى جوانان جوياى كار و تحصيلكردگان دانشگاهى 

امرى ضرورى به شمار مى رود.

كاهش10 تا 20 هزار تومانى قيمت گوشت قرمز
احتمال كاهش بيشتر وجود دارد

 گوشت گوساله و گوسفندى در يك ماه اخير 10تا 20 هزارتومان 
كاهش يافته اســت، در صورت تداوم شــرايط فعلى احتمال كاهش 

مجدد قيمت ها وجود دارد.
رئيس اتحاديه گوشــت گوســفندى با بيان اينكه طى حدود يكماه 
اخير قيمت گوشــت گوسفندى 10 هزارتومان و گوشت گوساله 20

هزارتومان كاهش داشته است، گفت: عرضه كافى دام در بازار يكى از 
داليل شكسته شدن قيمت هاست.

على اصغر ملكى اضافه كرد: در هرحال حاضر قيمت هركيلوگرم شقه 
بدون دنبه براى مغازه دار حدود 85 تا 87 هزارتومان و براى مصرف 
كنندگان نزديك به 98 هزارتومان اســت. ضمن اينكه قيمت گوشت 

گوساله نيز در هركيلوگرم 85 تا 90 هزارتومان است.
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندى درباره اينكه گفته مى شود با انباشت 
دام در كشــور مواجه هستيم و عرضه بسيار زياد است، گفت: عرضه 
زياد نيســت بلكه چون جلوى خروج دام از كشــور گرفته شــده، 

داشته هاى ما جوابگوى بازار خودمان و به اندازه كافى است.
ملكى ادامه داد: برخى كه مســاله ازدحــام دام را عنوان مى كنند در 
واقع به دنبال آزاد شــدن صادرات و خارج كردن دام از كشور هستند 
كه اگر اين اتفاق بيفتد احتمال دارد با شــرايط سال گذشته و كمبود 

مواجه شويم.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته خروج بى رويه دام از كشور يكى از 
داليل افزايش نرخ ها و نابســامانى بــازار بود، افزود: در حال حاضر 
بــا تثبيت قيمت دالر هم مواجه هســتيم و اين مســاله انگيزه را از 
قاچاقچيان براى خارج كردن دام از كشور گرفته است. ملكى در پاسخ 
به اين سوال كه آيا كاهش قيمت گوشت ادامه خواهد يافت، گفت: با 

شرايط موجود، احتمال كاهش بيشتر قيمت ها وجود دارد.

شمشيردولبه واردات گندم

منابع ارزى صرف حمايت از 
كشاورز خارجى مى شود؟

پاركينگ «آقاجانى بيگ» از زمان بندى عقب است

زنان بيشتر در كدام 
بخش ها شاغل هستند؟

 طبــق اعالم مركز آمــار، كارگاه هاى با 
فعاليت هاى مربوط به سالمت انسان، داراى 
60 درصد كاركن زن هســتند و بيشترين 
ســهم در بين فعاليت هاى بخش بازرگانى 
و خدمات بوده اســت و كارگاه هاى داراى 
فعاليت  تعمير وسايل نقليه موتورى با يك 

درصد، كمترين سهم را در سهم زنان شاغل 
دارد.

به گزارش ايســنا، مركز آمار اعالم كرد كه 
در سال 1396 حدود 81 درصد از كاركنان 
بخش بازرگانى و خدمات را كاركنان مرد 
و 19 درصد را كاركنان زن تشكيل داده اند.

كارگاه هــاى بــا فعاليت هــاى مربوط به 
سالمت انســان، داراى 60 درصد كاركن 
زن و بيشترين ســهم در بين فعاليت هاى 

بخش بازرگانى و خدمات بوده اســت و 
وســايل  تعمير  فعاليت   داراى  كارگاه هاى 
نقليه موتورى با يك درصد، كمترين سهم 

را در سهم زنان شاغل دارد.
طبــق اعالم مركز آمار ايــران، طرح جامع 
آمارگيــرى از كارگاه هــاى بازرگانــى و 
خدمــات يكى از طرح هــاى نوين آمارى 
اســت كه با هدف تهيه  اطالعات مناسب 
از ويژگى هــاى كارگاه هــاى بازرگانى و 

خدمات، در سطح كشور توسط مركز آمار 
ايــران و با همكارى ســازمان  مديريت و 
برنامه ريزى استان هاى به اجرا درآمده است 
تا در برنامه ريزى هاى اقتصادى به كارگرفته 
شــود. اين طرح در ســال 1397 به اجرا 
درآمده است كه شــامل 31 كد طبقه بندى 
فعاليت هاى اقتصادى ايران  اســت، قسمت 
اعظم كارگاه هاى بخش بازرگانى و خدمات 

كشور را شامل مى شود.
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جشنواره گل در مالير
وحدت مالير 6- ستاره سرخ تويسركان يك 

گل ها: صادق فرج الهى (20) و سعيد رستمى (25، 29، 39، 76 و 81) 
براى وحدت و سيد عليرضا ميرمعينى (87) براى ستاره سرخ 

اخطار: بهزاد ندافى، حامد عظيمى و سيدمحمود موسوى از وحدت و 
عليرضا ميرمعينى از ستاره سرخ 

داوران: محمد مولوى، رسول صالحى و مسعود اميرى 
نماينده هيأت: سعيد على بخشى از نهاوند 

تيــم وحدت: على غياثوند، حامد عظيمى، بهزاد ندافى (مجتبى زنديه 
84)، مســعود بروجردى(وحيد زندى 80)، ســيد محمود موسوى، 
صادق فرج الهى، ســعيد الماســى، محمد زنگنه، ســيدمحمد مهدى 

موسوى (جابر صارمى 86) و سعيد رستمى 
سرمربى احمد بروجردى

ســتاره سرخ:سينا زندى پور (ســيد ميثم ميرمعينى 76)، حامد جامه 
بزرگ، سيدعليرضا ميرمعينى، فريدون زندى، (اميرمهدى كوثريان 67)، 
احمد موميوند، محمد سيامكى، عليرضا زند، سجاد قرائى، محمد جابر 

(محمدرضا آقا بابايى 87)، محمدرضا نيازى و امين سهيلى 
سرمربى: احمد عزيزى 

 مالير ورزشــگاه تختى هفته نهم ليگ برتر قهرمانى باشــگاه هاى 
اســتان يادواره شهيد عليرضا شمسى پور تيم فوتبال وحدت مالير در 
حالى ميزبان ســتاره سرخ تويســركان بود كه نياز مبرم به پيروزى و 
كسب 3 امتياز داشت. وقتى بازى آغاز شد شاگردان احمد بروجردى 
نبض بازى را در دســت گرفتند و فوتبالى تهاجمى را در دستور كار 
قرار دادند. پس ازگذشت 20 دقيقه مايشن گلزنى وحدت روشن شد 

و صادق فرج الهى نخستين گل بازى را به ثمر رساند.
در اين ديدار ســعيد رســتمى بهترين بازيكن ميدان بود و به تنهايى 
توانســت 5 بار دروازه تيم تويسركان را باز كند رستمى ابتدا در دقيقه 
25 گلزنى كرد و در دقايق 29 و 39 نيز دوبار دروازه حريف را باز كرد 

تا وحدت در همان نيمه نخست پيروزى خود را قطعى كند.
در نيمه دوم نيز وحدت تيم برتر ميدان بود و ســتاره اين تيم ســعيد 
رســتمى دوبار ديگر در دقايــق (76 و 81) گلزنى كرد تا وحدت در 

آستانه يك پيروزى پر گل قرار بگيرد.
در ادامه بازى ستاره ســرخ تنها توانست يكى از گل ها را پاسخ دهد 
و ســيدعليرضا ميرمعينى در دقيقه 87 دروازه وحدت را باز كرد و در 
نهايت وحدت با كسب اين پيروزى شيرين به بقا در ليگ اميدوار شد.

صعود اتحاد جوان همدان به صدر جدول
رادمردان سامن يك - اتحاد جوان همدان 2

گل ها: ميثم محمدى (6) براى رادمردان و ميثم ترك (26) و ســهيل 
نورى سپهر(32) براى اتحاد جوان 

اخطار: حسين تركاشوند و وحيد رضايى از رامردان، مهرداد چهاردولى 
و على فيضى از اتحاد جوان 

داوران: حسين عارفى، عرفان ملكى و مصطفى جوكار ازمالير
نماينده و هيأت: باقر عارفى از مالير

تيم رادمرادان: حسين مهرابى، بهروز عبدلى، تيمور سبزعلى، مصطفى 
كمالى (مصطفى بابائى 58) حســين فالحى، اصغر رحمتى زاده (49) 
حسين صادقى، وحيد رضايى، حسين تركاشوند (حميد كاظمى 75)، 

سعيد عبدالهى و على على محمدى 
سرمربى: ابوالفضل مظفرى 

تيم اتحاد جوان: مظاهر ســهيلى، كامــران صابرى، مهرداد چهاردولى 
(آرميــن شــريفى 55)، ميثم تــرك، عباس اميــرى، عليرضا غالمى 
(اميرحســين صفرپور 61)، على عاشــق لو، حســين عارفى، صادق 

چهره قانى، على نيتى و سهيل نورى سپهر (محمد عسگرى 46) 
سرمربى: عبدالرضا رضايى 

سامن ورزشگاه مالك اشــتر هفته پنجم مسابقات دسته اول قهرمانى 
باشگاه هاى استان گراميداشت شهيد محمدحسن بشيرى 

 تيم فوتبال رادمردان سامن در نهمين هفته از رقابت هاى دسته اول 
ميزبان اتحاد جوان همدان بود. همدانى ها كه مدعى قهرمانى هستند و 
براى كســب پيروزى راهى سامن شده بودند بازى با حمالت دو تيم 
آغاز شد اما اين تيم ميزبان بود كه در همان دقايق اوليه به گل برترى 
رسيد و ميثم محمدى در دقيقه 6 دروازه اتحاد جوان را فرو ريخت. 

پس از اين گل اتحاد جوان يك پارچه حمله شــد و از چپ و راست 
مدافعين ميزبان را تحت فشــار قرار داد.در دقيقه 22 بازى شــاگردان 
عبدالرضا رضايى به گل تســاوى دست يافتند ميثم ترك گل تساوى 
را به ثمر رســاند پس از اين گل تيم همدانى فشار را بيشتر كرد و در 
دقيقه 31 سهيل نورى سپهر گل برترى اتحاد جوان را به ثمر رساند. تا 

با كامبك خود در همان نيمه اول تيم پيروز ميدان باشند.
در نيمه دوم تالش دو تيم راه به جايى نبرد و ســرانجام اين بازى دو 
بر يك به سود اتحاد جوان به پايان رسيد تا اين تيم با 3 پيروزى و 9

امتياز به صدر جدول راه يابد.

آراد اخالق را زير سوال برد
بزن بزن در وقت هاى اضافه 

آراد جورقان 2- صنايع دستى اللجين 2
گل ها: سينا غالمى (16) گل به خودى و محمد پارسا لطفى (87) براى 

آراد و على به نظر (12) و على كورش كيا (81) براى صنايع 
اخطار: فردين كامرانى، فرهاد فتحى و محمدصالح ترابى (آراد) و ميالد 

نيكو ثابت (صنايع)
اخــراج: محمدصالح ترابــى و فرهاد فتحى (آراد) عليرضا شــكرى 

(صنايع) 
داوران: مجتبى مظاهرى، مجتبى دى آبادى و پوريا صدرى 

نماينده هيأت: على سعادتى 
تيم آراد جورقان: محســن نجفى، فرهاد فتحى، احمد شيرزاد، فرامرز 
انصارى (جمال شكرى 80)، ســعيد دهقانى (مجيد سلطان آزاد 75)، 
محمد صالح ترابى، فردين كامرانى، رضا قاسمى، محمد پارسا لطفى، 

جواد اميرى، (عليرضا غالمى 46) و مهدى زينلى 
سرمربى: حسين سليمانى سالمند

تيم صنايع: محمدرضا محمدى، ســينا غالمــى ، كاظم رضايى، ميثم 
نجفى (اميرحسين راستگو 77)، محمدحسين عباسى، مرتضى ظرافتى، 
عليرضا شيرى، على كورشى كيا، ميالد نيكو ثابت (مهران دولت يارى 

61)، على به نظر و محمدمهدى به رخ 
سرمربى: ابراهيم الوندى 

همدان ورزشگاه شهيد عليرضا شمسى پور هفته پنجم مسابقات فوتبال 
دســته اول قهرمانى باشگاه هاى استان گراميداشت شهيد محمدحسن 

بشيرى 
 در هفتــه پنجم رقابت هاى ليگ دســته اول تيــم آراد جورقان 
ميزبان تيم صنايع دستى اللجين بود. دو تيم در باالى جدول رقابت 
نزديكى براى صدرنشــينى دارند و اين ديدار نوعى فينال محسوب 
مى شــد و از امتياز ويــژه اى برخوردار بود دو تيــم ابتدا به دنبال 
شــناخت يكديگر بودند كه در دقيقه 12 بازى على به نظر از كمند 
مدافعين آراد گذشــت و دروازه حريف را باز كرد. پس از اين گل 
اراد كه انتظار باز شــدن دورازه اش را نداشــت حمالتى را تدارك 
ديد و خيلى زود به گل تســاوى دســت يافت. فشار تيم آراد در 
محوطه جريمه سينا غالمى مدافع صنايع را مجبور به اشتباه كرد تا 
به اشــتباه دروازه خود را باز كند و بازى يك بر يك مساوى دنبال 

شد و نيمه اول با همين نتيجه به پايان رسيد.
با آغاز نيمه دوم دو تيم خشونت را چاشنى بازى كردند و داور بارها 

بازيكنان دو تيم را با كارت زرد جريمه كرد.
در دقيقه 81 بازى حمالت آراد به بار نشست و على كورشى كيا گل 
برترى را به ثمر رســاند در دقيقه 83 محمدصالح ترابى مهاجم آراد با 
دريافت كارت زرد دوم اخراج شد تا آراد 10 نفره بازى را دنبال كند. 
تيم صنايع از 10 نفره شدن حريف نهايت سود را برد و در دقيقه 87

على كروشى كيا گل تساوى را به ثمر رساند.
بــازى دو تيم با همين نتيجه رو به پايــان بود كه در آخرين ثانيه هاى 
وقت تلف شده دو بازيكن صنايع و آراد با هم درگير شدند كه بازيكن 
آراد اقدام به فحاشى نمود كه بالفاصله با كارت قرمز داور روبرو شد 
و عليرضا شكرى بازيكن صنايع نيز به دليل زدن بازيكن آراد با كارت 
قرمز روبه رو مى شــود. اما به يك باره بازيكن اخراجى آراد به سوى 
داور حمله ور مى شــود و با مشت و لگد صورت داور بخت برگشته 

را نوازش مى دهد.
مجتبى مظاهرى داور بازى شــرايط را براى ادامه بازى مهيا نديد و در 
حالــى كه كمتر از يك دقيقه به پايان بــازى باقى مانده بود و دو تيم 
مساوى بودند بازى تعطيل شد تا پرونده اين ديدار به كميته انضباطى 
هيأت ارجاع شــود و نتيجه در كميته مشخص خواهد كرد متأسفانه 
در اين ديدار آراد اخالق را زير ســوال برد و با بد اخالقى و جنجال 
بازيكن اين تيم حوادث تلخى را در ورزشــگاه رقم زد و داور مظلوم 
مورد عنايت بازيكن عصبانى اين تيــم قرار گرفت  انتظار از آراد كه 
حسين سليمانى سالمند را به عنوان مربى باالى سر خود دارد بيش از 
اينها اســت و او كه سال ها تجربه بازى را در كارنامه خود دارد قبل از 
آموزش تكنيك و تاكتيك بايد اخالق را سرلوحه كار خود قرار دهد و 
آرامش را به بازيكنان خود تفهيم كند تا چنين حوادث تلخى به وجود 
نيايد. داور خطاى فاحشــى نداشته كه چنين مورد حمله بازيكن قرار 
بگيــرد اميدواريم كه كميته انضباطى با چنين بازيكنان خاطى برخورد 

شديدى داشته باشد تا عبرت ديگر بازيكنان شود.

تقيسم امتياز در بهار
شهداى باباعلى بهار صفر- مهر اللجين صفر

اخطار: سعيد صديقى و على موصلى از شهداى باباعلى و اميد ايمانى، 
على حسين ساجدى و بهروز خوش زارع از مهر 

داوران: سيد نعمت ميرغفار، امين سلگى و مهدى سهيلى 
نماينده هيأت: عباس بهزادى 

تيم شــهداى باباعلى، ايوب مصباحى، سعيد صديقى شجاع (سلمان 
معمولــى 53)، عادل طيبى، هومن مرادى، على طاهرى، ميثم صنايعى 
(عليرضا صدر 75)، ســعيد خدابنده لو، هادى كريمى، على موصلى، 

حميد مرادى، رضا احمدى (ياسر رشيدى 64)
تيم مهر اللجين: سيدحسين مولوى، محمد احمدى، امير ايمانى، مجيد 
صفرى، صادق احمدى، على حسين ساجد، محمدرضا رضايى، بهروز 
خوش زارع، مصطفى ظرافتى، محمد سعادتى (محمد اميرى 38)، سيد 

سجاد سرمدى (اشكان الرى60)
سرمربى: على سليمى 

بهار ورزشگاه جوانان هفتم پنجم مسابقات فوتبال دسته اول قهرمانى 
باشگاه هاى استان گراميداشت شهيد محمدحسن بشيرى 

 دو تيم ته جدولى شــهداى باباعلى بهــار و مهر اللجين در 
ورزشــگاه جوانان بهار به مصاف هم رفتند كه پس از 90 دقيقه 
تــالش دو تيم به جايى نرســيدند و بدون گل به تقســيم امتياز 

دادند. رضايت 

1

2

3

4

پيشخوان
در فوتبال زير 15 ساله ها 

شهردارى در يك قدمى قهرمانى ايستاد 
 هفته پنجم مسابقات فوتبال زير 15 سال باشگاه هاى استان يادواره 
شهيد حسين ســپهر با انجام دو بازى دنبال شد و تيم هاى شهردارى و 

شهيد امينى مقابل حريفان خود به پيروزى رسيدند.
تيم فوتبال شــهردارى در ديدارى حساس مقابل اكباتان قرار گرفت كه 
در نهايت موفق شــد تا 3 گل به پيروزى برســد و در آستانه فتح جام 

قرار بگيرد.
در دومين بازى تيم شــهيد امينى 6 بر يك تيم شــاهين نگون بخت را 

شكست داد تا اميدهايش براى قهرمانى افزايش يابد.
با گذشــت 5 هفته از رقابت ها و در حالى كه تنها يك هفته باقى مانده 
است تيم فوتبال شهردارى با كسب 12 امتياز صدرنشين است و بخت 

شماره يك قهرمانى به شمار مى رود.
تيم شــهيد امينى نيز به همراه اكباتان 9 امتيازى هستند و نيم نگاهى به 
صــدر جدول و قهرمانى دارند دو تيم در هفتــه پايانى مقابل هم قرار 
مى گيرند و تيم پيروزى در صورت شكســت شــهردارى مى توانند به 

قهرمانى اميدوار باشد.
شــهردارى در بازى آخر به مصاف شاهين خواهد رفت شاهين هنوز 

امتيازى كسب نكرده و شهردارى حتى با يك تساوى نيز قهرمانى خود 
را مسجل مى كند و بعيد اســت كه فتح جام از دستان ياران شهردارى 

دور بماند.
كاپ قهرمانى نونهاالن به 
شهردارى همدان رسيد

هفتــه پايانــى ليــگ نونهاالن اســتان 
گراميداشت شهيد اميرحيسن فضل الهى با 
انجام دو بازى به آخر خط رسيد و پرونده 

اين رقابت ها بسته شد.
در هفته پايانى تيم شهردارى همدان كه 
از قبل قهرمانى اش مســجل شده بود در 
مصاف با تيم شــهيد امينى يك بر يك 
متوقف شد تا با 13 امتياز قهرمان فصل 
جارى ليگ نونهاالن شد و جواز حضور 
در مســابقات ليگ منطقه اى كشــور را 

كسب كرد.
در دومين ديدار تيم شــهردارى مريانج 
ميزبــان علم و ادب همــدان بود كه در 
اين بازى علم و ادب با ارائه يك فوتبال 
برتر 9 بر يك پيروز شــد تا با كسب 11 
امتيــاز عنوان نايب قهرمانــى را به خود 
اختصاص دهد. تيم شهيد امينى نيز با 9 
امتياز سوم شد پس از پايان اين رقابت ها 
جام قهرمانى به تيم شهردارى همدان طى 
مراسمى اهدا شد. و پرونده اين رقابت ها 

نيز همچون نوجوانان بسنده شد.

وحدت مالير يكه تاز
 ليگ فوتسال 

هفته دوم مسابقات فوتسال ليگ استان با 
انجام 3 بازى دنبال شــد و تيم وحدت 
مالير با كسب دومين پيروزى صاحب 6 

امتيازى شد و به صدر جدول تكيه زد.
در اين هفته در مالير دو تيم همشــهرى 
وحدت و ســروش به مصاف هم رفتند 
كه تيم وحدت در اين ديدار جشــنواره 
گل به راه انداخــت و در نهايت 8 بر 3 
به پيروزى رسيد.دو تيم ميثاق و فاتح در 
دربى اسدآباد به مصاف هم رفتند كه اين 
ديدار در نهايــت با نتيجه دو بر صفر به 
سود ميثاق رقم خورد تا نخستين پيروزى 
خود را جشــن بگيــرد. و در نهايت در 
سومين بازى تيم فتح كبودراهنگ ميزبان 
گرين كشاورز نهاوند بود كه در اين ديدار 
پرگل دو تيم به تساوى 4-4 دست يافتند.
در پايــان هفته دوم ليگ فوتســال تيم 
وحدت مالير با 6 امتياز صدرنشين است 
و  3 تيم ميثاق و فاتح اسدآباد و سروش 
مالير با 3 امتيــاز در تعقيب وحد مالير 

هستند.

رخ صدر نشين
 ليگ شطرنج باشگاه ها

 دور چهارم مســابقات ليگ شطرنج 
باشگاه هاى اســتان همدان، روز جمعه 
دهــم آبان مــاه در محــل اردوگاه فجر 
برگزار شد و در پايان مسابقات اين دور، 
تيم باشــگاه رخ A با كســب چهارمين 
پيــروزى متوالى با 8 امتياز، به تنهايى در 
صدر جدول رده بندى ايستاد و تيم هاى 
باشگاه شطرنج صفوت، باشگاه شطرنج 
قائم مقامى و پرسپوليس با 7 امتياز در رده 

هاى دوم تا چهارم قرار گرفتند.

برترين هاى قهرمانى 
سافارى در همدان

 برترين هاى ســومين راند مسابقات 
قهرمانى ســافارى "جــام هگمتانه" به 

ميزبانى همدان معرفى شدند.
برترين هاى اين دوره از مسابقات سافارى 
به ميزبانى همدان با حضور مديران استانى 
واعضاى فدراســيون اتومبيلرانى معرفى 
شدند.شركت كنندگان مسابقات سافارى 
قهرمانى كشــور به مدت دو روزاز شهر 
مريانج به سمت مسيرهاى تعيين شده از 
جمله شهر مالير سپس تويسركان و در 
نهايت در همدان به خط پايان رســيدند 
و نفــرات برتر در دو كالس حرفه اى و 

همگانى معرفى و تقدير شدند.
نفرات برتر كالس حرفه ايي

1- جمــال زارعي - ســيد جمال فالح 
اميني از استان قزوين

2- محمد زماني - محمودرضا عباديان 
از استان قزوين

3- محمود شكر الهي -علي شكر الهي از 
استان اذر بايجان شرقي

كالس همگاني
1- عبدالطيــف امين ســرندي -وحيده 

فاتحي از استان اذربايجان شرقي
2- عليرضا بياتيان -محمد معين بياتيان 

از استان همدان
3- رضا ميالني - عطــا... عباس نژاد از 

استان اذر بايجان شرقي

شهداى سامن 2- مهر همدان 5
گل ها: حســن علــى شــيرى(31) و ميالد 
روســتايى (48) بــراى ســامن و ابراهيــم 
يارم طاقلو (3) رضا ســحاب  على پناه (11 و 
86) جمــال فتاحى تحصيل (20) و شــهاب 

زارعى (70) براى مهر 
اخطار: مجيد تركاشــوند و ميالد روســتايى 
(سامن) سعيد زارعى و محمدرضا خدابنده لو 

(مهر)
داوران: رحمان راستين، عرفان ملكى و محمد 

فرهمند 
نماينده هيأت: جعفر فرهمند از تويسركان 

تيم شــهداى ســامن: فــراز فارســى، ميالد 
اسالم پناه، ميالد روستايى، على بابايى، محمد 
نيكونام، محمدرضا ندافى(مجتبى آقاجانى72
)، شــيث خدابخشى، حسن على شيرى، امير 

عزيزى، رسول جوادى و مجيد تركاشوند.
سرمربى: حسين ملكى

تيــم مهر همدان: ســيد موســى حســينى، 
سيدمحمد طباطبايى، حسين احمدى(مهرداد 

اســدى89)، حميدرضا خدابنده لو، اسماعيل 
يارم طاقلو، مهــدى عين آبادى، جمال فتاحى 
تحصيل(كريــم زوبين83)، شــهاب زارعى، 
ابراهيم يــارم طاقلو(امير رضــا محرابى90)، 

سعيد زارعى، و رضا سحاب على پناه
سرمربى: مصطفى اميرى نيك 

سامن ورزشگاه مالك اشتر هفته نهم مسابقات 
ليگ برتر فوتبال قهرمانى باشــگاه هاى استان 

بزرگداشت شهيد عليرضا شمسى پور 
تيم فوتبال شهداى سامن در حالى ميزبانى مهر 
همــدان بود كه در بازى رفت بازى را واگذار 
كرده بود و در اين ديدار براى كسب پيروزى 

و گرفتن انتقام قدم به ميدان گذاشت.
تيم مهــر كه جايگاه دوم جــدول را به خود 
اختصــاص داده بــراى تحكيــم موقعيت و 
نيم نگاهــى به صــدر جدول قدم بــه ميدان 
گذاشت هنوز بازى گرم نشده بود كه ابراهيم 
يارم طاقلو بازيكــن باتجربه مهر در دقيقه 3
اقدام به گلزنى كــرد تا نويد يك بازى پرگل 
را بدهد. پس از اين گل مهر بر حمالت خود 

افزود و در دقيقه 11 رضا ســحاب على پناه 
گل دوم مهر را درون دروازه شــهداى سامن 
جاى داد و آنگاه نوبت به جمال وفايى رسيد 

تا زننده گل سوم باشد.
پس از اين گل تيم ســامن جلو كشــيد و در 
دقيقه 31 بازى توسط حسن على شيرى يكى 
از گل ها را پاســخ داد تا نيمه نخست سه بر 

يك به سود مهر همدان به پايان برسد.
با آغــاز نيمه دوم تيم ســامن در يك حمله 
صاحب موقعيت شــد كه ميالد روستايى اين 
فرصــت را به گل تبديل كــرد تا اختالف به 

حداقل برسد.
شــاگردان اميرى نيك كه خطر را احســاس 
كرده بودند بر شــدت حمالت خود افزودند 
كه حاصل اين برتــرى دو گل زيبا بود ابتدا 
شــهاب زارعى در دقيقه 70 و ســپس رضا 
ســحاب على پناه در دقيقه 86 اقدام به گلزنى 
كردنــد تا مهر در يك بــازى پرگل 5 بر 2 به 
پيروزى برسد تا چشم انتظار لغزش تيم گرين 

نهاوند باشد.

پيروزى شيرين 
پاسارگاد در همدان
علم و ادب همدان صفر - پاسارگاد نوين 

نهاوند 2
گل ها: على بحيرايى (47) و محمد قياســوند 

(73)
اخطار: حامد بازوند، ابراهيم كوليوند و مجيد 

متين از پاسارگاد 
داوران: مجتبى مظاهرى، مرتضى فاطمى صدر 

و سيدنعمت ميرغفار 
نماينده هيأت: محمود كرمى 

تيــم علــم و ادب: ميالد حيــدرى، على آقا 
محمدامين  آقامحمدى،  اميرحسين  محمدى، 
صفرى،( پدرام نورمحمدى 60)، على گمار، 
اميرمحمــد تركمــان، بهنام حكيمــى، بهنام 

رســولى (علــى زارعــى 7) داوود طاهرى، 
محمدرضا اقبالى و على چراغى (محمدرضا 

حيدرى 46)
سرمربى: باقر جنتى 

تيم پاسارگاد نوين: حميدرضا رستم پناه، بهنام 
جهانگرد (مجيد متين 81) محمد قياســوند، 
على بحيرايى، على شهبازى (محمد پيرزادى 
46) رضا آذر شــيوا (ابراهيــم كوليوند 70)، 
عليرضا آذر شيوا، ميثم راستگو، حامد بازوند، 

محمد حرفى وند و مهدى كولونى 
سرمربى: احسان كوليوند 

همدان ورزشگاه شهيد شمسى پور هفته نهم 
ليگ برتر قهرمانى باشــگاه هاى استان يادواره 

شهيد عليرضا شمسى پور 
 تيم فوتبال علم و ادب همدان در هفته نهم 
ميزبان پاســارگاد نوين نهاوند بود.دو تيم در 
نيمه اول فوتبال پاياپايى را به نمايش گذاشتند 

و كمتر روى دروازه ها خطرناك ظاهر شدند.
با آغاز نيمه دوم تيم ميهمان فوتبال روان ترى 
را بــه نمايش گذاشــت و در همدان دقايق 
نخســت به گل برترى رسيد. على بحيرايى 
در دقيقــه 47 از غفلت مدافعان علم و ادب 
نهايت ســود را برد و دروازه تيم همدانى را 

باز كرد.
پــس از اين گل شــاگردان باقر جنتى تالش 
كردند تا گل خورده را جبران كنند اما تالش 
آنهــا بى ثمر بود و اين تيم پاســارگاد بود كه 
در دقيقه 73 در يك ضد حمله توسط محمد 
قياســوند به گل دوم دست يافت تا پاسارگاد 
در يك بازى خارج از خانه به 3 امتياز شيرين 

دست يابد.
علم و ادب كه در هفته هاى اخير نتايج خوبى 
گرفتــه بود در اين ديــدار كمتر از توان خود 

ظاهر شد و بازى را واگذار كرد.

 دو تيم گرين كشاورز نهاوند و هالل احمر 
تويسركان در حالى در نهاوند مقابل هم قرار 
گرفتند كه هر دو تيم به پيروزى و كســب 3

امتياز بازى ســخت نياز داشــتند گرين براى 
رسيدن به قهرمانى و هالل احمر براى بقا در 

ليگ قدم به ميدان گذاشتند.
در اين بازى تيم گرين در هر نيمه دو گل زد 
ابتداحامد مولوى در دقيقه 8 و ســپس احمد 
سياه وشى در دقيقه 35 در نيمه نخست گلزنى 
كردند.در نيمه  دوم نيــز تيم نهاوندى حاكم 
بر توپ و ميدان بود و محســن موميوند در 
دقيقه 63 ســهراب ذوالفقــارى در دقيقه 75

گلزنى كردند.بازى به دقايــق پايانى نزديك 
بود كه بازيكنــان هالل احمــر در دقيقه 85
اعتقــاد به پنالتى داشــتند و به ســمت داور 
يورش بردند اما داور اميد جمشــيدى كه در 
در سطح ليگ دسته اول كشور سوت مى زند 
اعتقادى به پنالتى نداشت ودستور ادامه بازى 
را داد كاپيتــان هالل احمر و جــواد آقايانى 
شــديداً اعتراض كردند و آقا بابايى نســبت 
بــه داور توهين كرد كه بــا كارت قرمز داور 
روبه رو شــد.يورش بازيكنــان هالل احمر به 
سمت داور و درگيرى باعث شد تا داوران با 
اسكورت نيروى انتظامى راهى رختكن شوند. 

هالل احمر تويسركان كه راضى به ادامه بازى 
نبود با يورش به رختكن داوران اقدام به ســر 
و صدا و كوبيدن در كردند كه توســط نيروى 
انتظامى حاضر در ورزشــگاه متفرق شدند و 
ايــن ديدار نيمه تمام ماند تا سرنوشــت اين 

ديدار در كميته انضباطى مشخص شود.
هرچند نتيجه پابرجا خواهــد ماند اما كميته 
انضباطــى جرايم ســنگينى را اتخاذ خواهد 
كرد.متأســفانه در هفته هــاى پايانى اعتراض 
بازيكنــان و كادر فنى به داوران افزايش يافته 
كه اميدواريم كميته انضباطى با برخورد قاطع 

اجازه چنين تحركاتى را ندهد.

جنجال و درگيرى در نهاوند 
بازى را نيمه تمام گذاشت

آتش بازى مهر در سامن

جدول رده بندى ليگ برتر استان (هفته نهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

2625+348-981گرين كشاورز نهاوند1
1221+22412-97مهرهمدان2
613-94141420پاسارگاد نوين نهاوند3
310-83141316وحدت مالير4
79-9234714هالل احمر تويسركان5
119-6920-93ستاره سرخ تويسركان6
68-82241420علم و ادب همدان7
86-71119-92شهداى سامن8

جدول رده بندى ليگ دسته اول استان (هفته پنجم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

49+62--33اتحاد جوان همدان1
57+105-321آراد جورقان2
86-3513-52رادمردان سامن3
56+1105-32صنايع دستى اللجين 4
13+276-31عقاب اسد آباد5
42-2259-4مهر اللجين6
41-1215-3شهداب بابا على بهار7

جدول رده بندى زير 15 سال (هفته پنج م) 
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1112+1198-54شهردارى 1
99+2167-53شهيد امينى2
29+297-53اكباتان 3
-22-5426--5شاهين4

گرين كشاورز نهاوند 4.......................................................................................................................................... هالل احمر تويسركان صفر 
گل ها: حامد مولوى (8)، احمد سياوشى (35)، مجيد موميوند (63) و سهراب ذوالفقارى (75) 
اخطار: محمد حسنكارى و وحيد سليمانى (گرين) عباس صالحى و جواد  آقابابايى (هالل احمر) 

اخراج: جواد آقا بابائى (هالل احمر)
داوران: اميد جمشيدى، سامان سحاب منش و على وزينى 

نماينده هيأت: ابوالحسن عاكفى 
تيم گرين: ابوالفضل روزبهانى، بابك سلطانى، احمدرضا گيوى، مجيد موميوند، حامد مولوى، سهراب ذوالفقارى، احمد جاللوند ، احمد 

سياهوشى، وحيد سليمانى نژاد، محمد حسنكارى و مسعود قلى 
سرمربى: على گروسى 

تيم هالل احمر: مجيد عبدالمالكى، حسين سبزى، اشكان موسيوند، محمد تركمن، ميالد احمدوند، عباس صالحى، على بيگلر، جواد آقايانى، 
وحيد سورى، ابراهيم الوندى و احمد جشميدى 

سرمربى: احمد زنگنه 
نهاوند ورزشگاه عليمراديان هفته نهم ليگ برتر قهرمانى باشگاه هاى استان يادواره شهيد عليرضا شمسى پور
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

  صاف تا كمى ابري - بارش پراكنده
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■ دوبيتي:
مركب گيرم از خون رگانم قلم بتراشم از هر استخوانم  

نويسم بهر يار مهربانم بگيرم كاغذى از پرده ى دل  
باباطاهر

عكس روز

پاييز در پارك سيفيه مالير

ماموريت جديد ناسا براى اقامت در ماه
 ناسا اعالم كرده مشغول برنامه ريزى براى ماموريتى دو هفته اى 
در ماه در سال 2030 ميالدى است. قرار است در اين ماموريت چهار 
فضانورد زيربناى الزم براى زندگى انسان روى سياره را فراهم كنند.

به گزارش مهر ، ناسا برنامه جديد خود را براى ارسال 4 فضانورد به 
ماه به مدت دو هفته تاييد كرد. اين ماموريت در 2030 ميالدى انجام 
مى شود و مدت زمان آن تقريبا پنج بار طوالنى تر از ماموريت پيشين 

ناسا به اين سياره است.
«جان كانلى» و «نيكى وركهيزر»، دانشــمندان ناســا در كنفرانســى 
جزئيــات جديدى از ماموريت يك هفتــه اى آرتميس در 2024 و 
همچنين يــك ماموريت جديد در 2030 ميالدى به مدت 2 هفته را 

فاش كردند.

جريمه 200 پوندى براى لمس موبايل 
در حين رانندگى

 دولت انگليس شكافى در قانون استفاده از موبايل هنگام رانندگى 
را برطرف كرده اســت. براين اســاس رانندگان حتى به دليل لمس 
موبايل هايشان پشت فرمان با جريمه اى تا سقف 200 پوندى روبرو 
مى شــوند.به گزارش مهر ، رانندگان انگليسى پشت فرمان خودرو 
حتى اگر موبايل هايشــان را لمس كنند بــا جريمه اى 200 پوندى 
روبرو خواهند شــد. در قانون فعلى انگليس شكافى وجود دارد كه 
طبــق آن رانندگان بى احتياط تنها در صورتى با پيگرد قانونى روبرو 
مى شوند كه هنگام رانندگى با موبايل  صحبت يا پيامك ارسال كنند. 
اما افرادى كه هنگام رانندگى عكس مى گيرند يا فهرســت موسيقى 

خود را بررسى مى كنند، از پيگيرى قضايى مبرى هستند. 

راه حل دختر 14 ساله براى نقاط كور 
خودروها

 دخترى 14 ســاله در ايالت پنسيلوانياى آمريكا توانست راه حلى 
را براى غلبه بر مشكل وجود نقاط كور خطرناك در برخى خودروها 
بيابد.به گزارش مهر ، آليانا گســلر با ابداع اين روش به مشاهده افراد 
و خودروهايى كمك مى كند كه معموال در دو ســوى چپ و راست 
خودرو و در برابر چارچوب فلزى آن قرار مى گيرند و به همين علت 
توســط راننده ديده نمى شوند. بررســى ها نشان مى دهد كه بخش 
زيادى از تصادف هاى ترافيكى به علت همين مشكل رخ مى دهند.

در برخى خودروهاى جديد براى حل مشــكل يادشده از سيستمى 
موسوم به اطالع رسانى نقطه كور استفاده مى شود كه حاوى حسگرى 

براى شناسايى عابران پياده، وسايل نقليه و دوچرخه سواران است.

برف پاك كن خودروها آب و هوا را گزارش 
مى كنند

 يك شركت خودروســازى در يك پروژه جديد از برف پاك كن 
خودروهاى متصل به اينترنت براى بررســى ميزان بارش استفاده مى 
كند تا اطالعات دقيق ترى از وضعيت آب و هوا در اختيار مشــتريان 
خود قرار دهد.به گزارش ايسنا ، يكى از مزاياى خودروهاى متصل به 
اينترنت، قابليت دريافت هشدار درباره شرايط آب  وهوايى خطرناك 
در جاده ها است. در همين راستا شركت تويوتا قصد دارد با رصد برف 
پاك كن هاى خودرو، دقت چنين هشدارهايى را بيشتر كند.تويوتا براى 
 Weathernews اين منظور در پروژه اى جديد با شــركت ژاپنى
همكارى مى كند. Weathernews گزارش هايى درباره آب و هوا 

را به وسيله يك اپليكيشن در اختيار كاربران قرار مى دهد. 

تحريم ها انگيزه اى براى بومى سازى 
اپليكيشن هاى محبوب در ايران

 تحريم ها سبب شده دسترسى شهروندان ايرانى به فناورى هاى 
جهانى محدود شود. اما همين امر به انگيزه اى تبديل شده و بسيارى 
از اپليكيشن هاى پرطرفدار درسطح بين المللى در ايران بومى سازى 

شده اند.
به گزارش ايســنا ، طى 2 دهه گذشــته تحريم هاى بين المللى عليه 
ايران دسترسى شهروندان ايرانى به فناورى هاى نوين را محدود كرده 
است.اما دسترسى محدود به بازار اپليكيشن ها و پلتفرم هاى مختلف 
به انگيزه اى براى توســعه دهندگان داخلى تبديل شــده تا خالقيت 
خود را نشان دهند و با توجه به تقاضاى روزافزون براى فناورى هاى 

نوين دست به كار شوند. 

يك بازيگر تئاتر:
جشنواره تئاتر كودك زمينه ساز 
توليد آثار تخصصى در اين حوزه 

است
 جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان 
زمينه مناسبى براى توليد آثار تخصصى در اين حوزه 
فراهم كرده است. يك بازيگر تئاتر با عنوان اين مطلب  
گفت: از ســال 70 كليد اين جشــنواره زده شده و تا 
امسال كه بيست و ششــمين دوره است تغييرات و 

تحوالت  زيادى را در جشنواره شاهد هستيم.
نوشــين بيگلريان با بيان اينكه جشنواره يك رخداد 
بزرگ بين المللى است كه در همدان برگزار مى شود، 
با بيان اينكه جشــنواره با عنوان جشنواره اميد آغاز 
به كار كرد و به يك رويداد بزرگ بين المللى تبديل 
شد، عنوان كرد: در جشــنواره اميد تعداد محدودى 
نمايش بر روى صحنه مى رفت، اما حاال شــاهد اين 
هستيم كه گروه ها در بخش هاى مختلف بين الملل، 
خردســال، كودك، نوجوان، خيابانــى، كارگاه ها و 
نشست ها برنامه هاى متنوعى اجرا مى كنند.بيگلريان 
تأكيــد كــرد: امروز ايــن درخت، تنومند شــده و 
برگزارى جشنواره در اين سال ها زمينه اى ايجاد كرده 
تا در طول يك سال شاهد اجراهاى متعدد در شهر، 
مدارس و مهدهاى كودك باشيم.اين بازيگر تئاتر با 
بيان اينكه جشــنواره باعث شده كيفيت آثار توليدى 
باال برود، گفت: اگر جشنواره نبود شايد اجراى تئاتر 
كودك و نوجوان در همدان و شهرهاى ديگر به اين 
اندازه پررنگ نمى شد.وى افزود: هنرمندان همدان بر 
اساس رســالت خود براى كودكان كار مى كنند؛ اما 
سهم و نقش جشــنواره نيز در افزايش توليدات در 
طول سال قابل توجه است.بيگلريان با بيان اينكه اكثر 
هنرمندان همدان تحصيل كرده تئاتر هســتند، يادآور 
شد: خوشــبختانه در حوزه توليد محتواى نمايش ها 
در استان مشكل چندانى نداريم و گروه ها با نگاهى 
تخصصــى به تئاتر كودك و نوجوان كار مى كنند كه 
اتفاق خوشــايندى است.بيست و ششمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان از 16 تا 21 
آبان ماه با دبيرى مجيد قناد در پايتخت تاريخ و تمدن 

ايران برگزار خواهد شد.

«َقَلندر نقاش» به چاپ رسيد
 كتــاب «َقَلندر نقــاش» با موضوع نقاشــى هاى 
قهوه خانه اى در همدان و با محوريت نقاشى هاى استاد 
«حسين دستخوش همدانى» از مجموعه دانشنامه استان 

به چاپ رسيد. 
كريم زارعى «نقاشى قهوه خانه اى» را مكتبى از نقاشى 
روايى رنگ روغن دانســت و اظهار كرد: «نقاشــى 
قهوه خانــه اى» در اواخــر دوره  قاجاريــه و جنبش 
مشــروطيت، با محتوا و موضوعــات رزمى، بزمى 
و مذهبى، به دســت هنرمندانــى مكتب  نديده و در 
قهوه خانه ها شــكل گرفت.به گــزارش فارس ، وى 
خاستگاه اين جريان هنرى در تاريخ نقاشى ايران را 
سنت كهن قصه خوانى، مرثيه سرايى، تعزيه خوانى و 
نقالى نام برد و پيشــينه اش را به قرن ها پيش از پديد 
آمدن قهوه خانه ها منســوب كرد و افزود: جهان بينى 
هنرى اين شــيوه، به نهادى منسوب است كه از بدو 
ورود به جامعه  ايرانى، مظهر همدلى ها و همنشــينى 
طبقات مختلف و البته مرام هاى مردمى و انسانى بوده 
است.مولف كتاب «َقَلندر نقاش» بنيان گذاران معاصر 
اين جريــان هنرى را دو تن از نقاشــان مردمى، به  
نام هاى «حسين قوللر آقاسى» و «محمد مدبر» خواند 
و گفت: «حسين دســتخوش همدانى» از هنرمندان 
معاصرى بوده كه به نقاشــى قهوه خانه اى پرداخته و 
به  عنوان يكى از نقاشــان صاحب سبك در نقاشى 
قهوه خانه اى مطرح مى شود، كه كتاب «َقَلندر نقاش» 

مجموعه اى از آثار وى را گرد آورده است.
عضو هيأت علمى دانشــكده هنر و معمارى دانشگاه 
بوعلــى تصريح كرد: وظيفه ماســت هنر «نقاشــى 
قهوه خانه اى» را به عنوان يك پيشينه هنرى بومى زنده 
نگه  داريم و به معرفى هنرمندان نام آشنا و بنيان  گذاران 
آن و آثار معرفى نشده  آن ها كه در دست مجموعه داران 

ايرانى و خارجى است، بپردازيم.

كارگاه هاى آموزشى جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك آغاز مى شود

 برگزارى كارگاه هاى آموزشــى جشنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان از فردا آغاز مى شــود، مدير مركز تئاتر كانون پرورش فكرى 
كــودكان و نوجوانان با اعالم اين خبر  گفــت: كارگاه هاى تخصصى 
كودك و نوجوان در راستاى برگزارى جشنواره در تهران توسط كانون 
با تدريس يكى از كارگردانان بزرگ كودك و نوجوان دنيا از دانمارك 

پيش بينى شده است.
امير مشــهدى عباس افزود: اين كارگاه با عنوان «خالقيت و خلق ايده 
در تئاتر» با حضور 50 نفر از كارگردانان برجسته كشور برگزار خواهد 

شد.
مشــهدى عباس خاطرنشــان كرد: در ايام برگزارى جشــنواره، ســه 
وركشــاپ طراحى صحنه توســط ســينا ييالق بيگى، عروسك سازى 
توســط زهرا صبرى و بازيگرى و بازى گردانى توسط سامى صالحى 

ثابت برگزار مى شود.
وى در ادامه يادآور شد: عالوه بر اين، پنج وركشاپ هم  براى ميهمانان 
داخلى و خارجى با حضور دو مدرس ايرانى و همچنين مدرســانى از 

ايتاليا و استراليا توسط كانون پيش بينى شده است.
مدير مركز تئاتر كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان گفت: كانون 
در يك سال گذشته 14 كارگاه تخصصى تئاتر در 14 استان برگزار كرد 

و تا پايان امسال نيز كارگاه هايى را پيش بينى كرده است.
وى با بيان اينكه دو تريلى سيار كانون به شهرستان ها و مناطق مختلف 
همدان اعزام خواهند شــد، تصريح كرد: 30 نمايش توســط اين دو 
تريلى در بيست و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 

براى عموم مردم اجرا خواهد شد.
راهيابى 8 اثر از كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به جشنواره 

بيست و ششم
مشــهدى عباس با اشــاره به راهيابى 8 اثر از كانــون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان به جشــنواره بيســت و ششم، اظهار كرد: آثار راه 
يافته شامل چهار نمايش در بخش كودك، دو نمايش در بخش نوجوان 
و دو نمايش در بخش خردسال است و بيشترين آثار حاضر جشنواره 

به كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اختصاص دارد.
وى با اشاره به انتشار نشريه تخصصى تئاتر در كانون، خاطرنشان كرد: 
اين نشــريه در ايام برگزارى جشــنواره و در راستاى انتشار اخبار اين 

رويداد منتشر خواهد شد.
اين هنرمند تئاتر با بيان اينكه از ابتداى امســال 17 اثر نمايشى كودك 
و نوجوان توســط كانون مركز توليد شــده است، يادآور شد: ميانگين 
اجراى اين آثار به يك هزار و 300 مورد رســيده و در تالش هســتيم 
كه 20 نمايش ديگر نيز تا پايان ســال توليد كنيــم و تعداد اجراها را 

افزايش دهيم.
وى ميانگين ساليانه توليد تئاتر كودك و نوجوان در كانون كشور را 40 
نمايش عنوان كرد و افزود: به طور ميانگين در هر استان سه نمايش در 

طول سال توسط هنرمندان كانون توليد مى شود.  
مشــهدى عباس افزود: نمايش هايى كه به جشــنواره بيست و ششم راه 
يافته اند، در يك سال گذشته در مركز تئاتر كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان ساخته شده اند كه با توجه به هزينه و وقتى كه در توليد تئاتر 

صرف مى كند، تالش بر ارائه آثار با كيفيت به جشنواره دارد.
وى با بيان اينكه ســاخت نمايش براى كودكان سخت تر از بزرگساالن 
اســت، اظهار كرد: با توجه به اينكه ذائقه و ســليقه كودكان به مرور 
زمــان تغيير كرده و نياز به شــناخت دارد، تالش زيــادى را مى طلبد 
و كارگردانانى كه به كارهاى ســخت عالقــه دارند، نمايش كودك را 

انتخاب مى كنند.
بيســت و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان از 16 تا 
21 آبان ماه با دبيرى مجيد قناد و با شــعار «تئاتر، كودك و طبيعت» در 

همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران برگزار خواهد شد.

■ حديث:
امام على(ع):

هنگامى كه نشانه هاى نعمت پروردگار آشكار شد و مقّدماتش به شما رسيد، با ناسپاسى و 
كمى شكر دنباله آن را از خود دور نسازيد».      
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سينـما

■ قد  س1............... ............... هزار تو- كروكوديل
 شاه كش

■ قد  س2...... .................  سال دوم دانشكده من
■ فلسطين1 .......  در خونگاه - ماجراى نيمروز 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج

.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير
من - ماجراى نيمروز

■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 
و من 

حسين پارسا »
 يكــم بياييــد از همين ابتدا تكليــف خودمان 
را روشــن كنيــم. در هفته به اصطــالح «كتاب و 
كتابخوانــى» هســتيم، ولى بايد بپذيريــم كه آمار 
مطالعه در ايران آن اعدادى نيست كه آقايان مسئول 
هر ســال ارائه مى دهند. آمار خواندن اخبار تلگرام 
و كپشــن هاى اينستاگرام و توييت هاى نيم وجبى 
توييتر، هيچ جاى دنيا جزو آمار مطالعه به حســاب 
نمى آيند. فيزيك و شيمى و رياضى و آدم شناسى 
هم كه براى نمره و امتحان خوانده مى شود ربطى 
به مطالعه ندارد. با اين حساب آمار مطالعه در ايران 
حتى ان 13 دقيقه اى هم نيســت كه وزير ارشــاد 
اخيرا اعالم كرده اســت. اين را همه مان خوب مى 

دانيم.
دوم كتاب نخواندنمان داليل مختلفى دارد كه بارها 
گفته و نوشــته شده اســت. از مشكالت اقتصادى 
و گرانى نشــر تا نبود فضاى باز براى نوشــتن و 
غريبه بودن مــردم با فرهنگ مطالعه، همه در پديد 
آوردن وضع موجود موثر هستند. اما اگر بخواهيم 
يك عامل اصلى را بررســى كنيم بايد به سرچشمه 
برســيم: يعنى جايى كه دربــاره كتاب صحبت مى 
كنند(يعنــى بايد صحبــت كنند!)، سياســت مى 

گذارند، تصميم مى گيرند و اجرا مى كنند. 
ســوم چه دوست داشته باشــيم و چه نه، متصدى 
فرهنگ كشــور دولت اســت. يعنى وزارت ارشاد 
و ادارات زيرمجموعــه اش كار را بــر عهده دارند 
و ناشــر و كتابفروش و كتابخــوان هم متاثر از آن 
ها هســتند. يكى از اين ادارات «نهاد كتابخانه هاى 
عمومى كشور» اســت. يعنى سيستمى كه مستقيما 
و فقط، درگير كتاب اســت. از اين جهت اين نهاد 
نقشــى مهم و اساســى دارد و البته بايد مســتقيما 
پاسخگوى وضع موجود هم باشد و بگويد در اين 

بحران فرهنگى، چه كرده است.

چهارم «نهاد كتابخانه هاى عمومى» از ســال 1383 
زيرنظــر هيأت امنايى فعاليت مى كند كه رئيس آن 
وزير ارشاد اســت. هدف اين نهاد اينطور تعريف 
شــده اســت: «فراهم كردن امكان كتابخوانى براى 
تمام افراد جامعه و گســترش و ترويج كتابخوانى 
و ارائــه بهترين خدمات به عالقــه مندان كتاب و 
كتابخوانى.» خب، هميــن تعريف بخش مهمى از 
كار را مشخص كرده است. با نهادى سرو كار داريم 
كــه قانونا وظيفــه دارد كتابخوانى را ترويج كند و 
به بهترين شــكل به كتابخوانان خدمات ارائه دهد. 
خيلى خوب اســت كه حاال نهادى را مى شناسيم 
كه بشود درباره آمار درخشــان 13 دقيقه اى مان! 

(با فرض درستى آمار) با مديرانش صحبت كنيم.
پنجم اگر برايتان سوال است كه اين نهاد در همدان 
چه كارى انجام مى دهد بهتر اســت نگاهى به اين 
آمار بيندازيد. بر اســاس اعالم ســايت رسمى اين 
نهاد، در شــش ماهه نخست امسال نزديك به 478 
هزار جلد كتاب در كتابخانه هاى عمومى استان به 
امانت داده شده است. اگر فرض كنيم در نيمه دوم 
سال هم همين مقدار كتاب به امانت داده شود يعنى 
حدود 950 هزار جلد كتاب در سال توسط بخشى 
از مردم اســتان گرفته و خوانده مى شود. حاال اين 
عدد را در 365 روز ســال تقسيم كنيد. نتيجه اين 
مى شــود: بيش از 2600 جلد كتــاب در روز در 
همدان امانت گرفته مى شود! حال اگر فرض كنيم 
خواندن هر كتاب به طور متوســط 4 ساعت طول 
بكشد( اين عدد حداقل ساعت خواندن يك كتاب 
معمولى اســت)، يعنى حدود 10 هزار ساعت در 
روز، در اســتان همدان كتاب خوانده مى شود! مى 
توانيــم همه اين آمارها را نپذيريم به شــرط آنكه 
فرض كنيم 950 هزار كتاب در سال فقط به امانت 
گرفته شود و خوانده نشود! ولى اگر اينطور نباشد 
به نظرم مســئوالن كشور از آمارهاى ما خبر ندارند 

وگرنه ســاعت مطالعه در ايران را 13 دقيقه اعالم 
نمى كردند!

ششــم در همين آمار مسئوالن كتابخانه هاى استان 
اعالم كرده اند كه در شش ماه نخست امسال بيش 
از 4300 برنامــه فرهنگى مرتبط با حوزه كتاب در 
استان برگزار شــده است و اگر نهاد كتابخانه ها با 
همين فرمان تا آخر ســال حركت كند، مى شــود 
حدود هشــت هزار برنامه در ســال و روزى 20 
برنامه. يعنى االن كه مشــغول خواندن اين مطلب 
هستيد احتماال در هر شهر استان حداقل دو برنامه 
در حال اجراســت يا اجرا شــده و يا اجرا خواهد 
شد! خب تا اينجاى كار ايرادى هم ندارد ولى تامل 
به چنين آمارى يك ســوال اساسى را به ذهن مى 
رســاند: با اين همه برنامه و آمــار پس چرا وضع 
كتابخوانى در شــهر و كشــور ما همچنــان انقدر 
اسفناك است؟ به بيان ديگر با اين همه برنامه پس 

كو دنبه اش؟
هفتم نهــاد كتابخانه هاى دقيقا چه كارى انجام مى 
دهد؟ آنطور كه دوســتان اين نهاد اعالم كرده اند 
برنامه هايشــان شــامل اين موارد است: «نشست 
كتابخوان، مسابقات فرهنگى، نقد و رونمايى كتاب، 
خوانــدن گروهى، برپايى نمايشــگاه، نمايشــنامه 
خوانى، فعاليت هاى آموزشــى، فعاليت هاى بخش 
كودك.» راســتش حتى اگر به آمار ارائه شــده هم 
زياد توجه نكنيم، برگزارى هر كدام از اين برنامه ها 
اتفاق خوبى است. بدنه فرهنگى استان - نويسنده 
و شــاعر و ناشــر و خواننده - به تقويت احتياج 
دارند تا در اين بلبشــوى اقتصادى همچنان چراغ 
فرهنگ را روشن نگه دارند. ولى واقعيت اين است 
كه فعاليت هايى كه عمال انجام مى شــود آنقدر پر 
محتوا نيســتند كه راه باز كنند و چراغ روشن نگه 
دارند. در همدان بســيارى نويسنده و شاعر وجود 
دارد كه براى چاپ آثارشان به حمايت نياز دارند. 

نتيجه نبود حمايت كافى اين شده كه تا امروز اثرى 
فاخــر از طرف نهاد كتابحانه هــا به بدنه فرهنگى 
استان ارائه نشــده است. در حاليكه اين اتفاق بايد 
يكى از مهمترين برنامه هاى اين نهاد و باالتر از آن 

اداره ارشاد باشد.
هشتم نهاد كتابخانه هاى عمومى همدان مى گويد 
در اســتان بيش از هفتاد هزار نفــر عضو كتابخانه 
هاى عمومى هستند (آمار سال 96). راستش خيلى 
از اين افراد ســالى يك بار هم پايشان به كتابخانه 
باز نمى شــود و خيلى ديگر هم فقط براى درس و 
مشق شان به جاى ســاكت احتياج دارند و اصوال 
ربطــى به مطالعه ندارند. اما بعضى ها هم هســتند 
كه براى گرفتن ويا خوانــدن كتاب به كتابخانه ها 
مى روند. اگر با اين افراد صحبتى داشــته باشــيم، 
نماى دقيقــى از وضع واقعا موجــود كتابخانه ها 
به ما مى دهند: خيلى از كتاب ها قديمى هســتند، 
سيستم ها ديجيتال نيست و كتاب ها بعضا درب و 
داغان هســتند. از طرفى بسيارى از كتاب هايى كه 
با نگاه اداره ارشــاد همخوانى ندارند هم به راحتى 
از كتابخانه ها جمع مى شــوند. اين وضيعت نشان 
مى دهد كه عدد اقبــال به كتابخانه ها چقدر دقيق 
است و چرا تحولى در آمار مطالعه و رشد فرهنگ 

شهر نمى كند.
نهم ارائــه آثار فاخر در حوزه هــاى مختلف با 
حمايــت و نقش آفرينى نهــاد كتابخانه ها، تغيير 
كتــاب ها و به روز رســانى شــان در كتابخانه 
هاى اســتان، پيگيرى وضعيت كتابخانه ديجيتال 
و حمايــت از ناشــران و نويســندگان مى تواند 
فرهنگ هر شــهر را متحول كند. براى رســيدن 
به چنين اهدافى و قبــل از ارائه آمار، بايد اراده 
محكمى در ســطح اداره كل ارشاد استان وجود 
داشــته باشد. اگر چنين شــود ديگر آمار مطالعه 

مان در بهترين حالت 13 دقيقه نيست.

با ارائه آمار فرهنگ رشد نمى كند

چرا كتاب 
نمى خوانيم؟

 چرا كتابخانه 
نمى رويم؟

تعميق روابط ايران و عمان 
با گردشگرى

 على اصغرمونســان ،  وزير ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى مناســبات دو كشور 
دوست، مســلمان و همسايه، ايران و عمان، بيش 
از پيش در مسيرى سازنده و اثربخش قرار گرفته 
است؛ مناســباتى كه به رغم چالش هاى منطقه اى 
هيچ گاه رو به افول نبوده و همواره بر مبناى حسن 
تفاهم ميان دو دولت و دوملت، موجب هم افزايى 
منافع طرفين شده است. آغاز روابط ديپلماتيك و 
سياســى ايران و عمان به پنج دهه قبل برمى گردد 
كه دو كشــور به طور رسمى نمايندگانى را مبادله 
كردند. اما ارتباط عميق تر را بايد در اشــتراكات 
تاريخــى، دينى و فرهنگى جســت وجو كرد كه 
سال ها پيش از آغاز روابط ديپلماتيك وجود داشته 
و بستر ساز رابطه اى قوى بوده است. بى ترديد در 
فضاى سياسى سراسر تنش امروز جهان و منطقه، 
تعامل ســازنده و مبتنى بر صلح و دوســتى ميان 
دســتگاه هاى ديپلماسى ايران و عمان نتايج بسيار 
مثبتى براى دوكشــور به همراه داشته و مراودات 
ديريــن دو ملت نيز از جمله مواردى اســت كه 
مى توانــد عاملــى مهم و زمينه ســاز براى تحقق 

اهداف مشترك به شمار آيد. 


