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انقالب اسالمي 
ايران يك 
مسئله فراگير 
بود

معوقه 10 هزار 
ميلياردى 
بانكهاى همدان 

همدان، ايران 
را در خاطر 
گردشگرى جهان 
ماندگاركرد

«طرح رتبه بندى 
معلمان» از 
كسى بيگارى 
نمى كشد

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

2

حراست از انقالب
 به عهده خود مسئوالن است

 جشن هاي آغاز چهل ســالگي انقالب 
در سراســر ميهن اسالمي در حال برگزاري 
اســت و به همين مناســبت و به نشــانه 
دســتاوردهاي انقالب بزرگ مردم كشوري 
بزرگ و كهن، طرح هاي گوناگون عمراني، 
فرهنگــي و خدماتي در نقاط مختلف ايران 
افتتاح مي شــود و به بهره برداري مي رســد 
كه اســتان همدان نيز با حدود 700 پروژه 
مختلف محروم از اين نعمت ها نيست.امسال 
همزماني سالگرد روزهاي پيروزي انقالب با 

ايام سوگواري شهادت...

يادداشت

3

مديرى كه با دو نماينده 
اصالح طلب و اصولگرا 

هماهنگ است
 گر چه بــه قول موالناى بزرگ: «مدتى 
اين مثنوى تأخير شــد ولــى محمد بلخى 
جواب مى دهد كه مهلتى بايســت تا خون 
شير شــد.» حدود 6 ماه پيش بعد از گمانه 
زنى هاى مختلف سياســى و مطرح شدن 
نام هاى مختلف براى فرماندارى مالير به 
علت ويژه بودن جايگاه معاونت استاندارى 
ســرانجام قرعه فال به نام بــاب ا... فتحى 
فردى كه به گفته خودش سابقه خدمتى 25 
ساله در وزارت كشور دارد. فتحى عالوه بر 

اينكه از نيروهاى وزارت كشور مى باشد.

آغاز به كار نمايشگاه دستاوردهاى انقالب در همدان
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان

■ عملكرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره بردارى
■ كلنگ زنى
■ توانمنديها

■ مقايسه از آنچه بوديم وآنچه هستيم
■ بررسى40 سال خدمت رسانى به مردم

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و

س:38279013-081 - تلفن:081-38264433
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درشهرستان هااخت روزنامه  سرپرســتان  با  رتباط  ا

درشهرستان ها روزنامه  سرپرســتان  با  رتباط  ا

فرارسيدن فرارسيدن چهلمينچهلمين سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارك باد سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارك باد

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستانپيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصاديروزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبـريك و تقـديـر

روابط عمـومى شوراى اسالمى استـان همـدان 

 جنـاب آقــايان

بديــن وســيله انتخــاب شايســته شــما عزيــزان را بــه عنــوان هيــأت رئيســه ســال دوم از 
دوره پنجــم شــوراى اســالمى اســتان صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض مــى نمائيــم.

و از زحمــات بــى شــائبه جنــاب آقــاى رضــا علــى غالمــى در زمــان تصــدى تقديــر و تشــكر 
ــى نماييم. م

حمدا...
 مرادى 
 رئيس محترم 

على 
شير محمدى
 نايب رئيس محترم

موسى عابدى
 منشى و
 سخنگوى محترم

ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است

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

مديران محترم ادارات و 
آگهـى مزايـده آگهـى مزايـده روابط  عمومى هاى گرامى

فروش سهام سازمان هميارى فروش سهام سازمان هميارى 
شهردارى هاى استان همدانشهردارى هاى استان همدان
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 اداره كل بهزيستى استان همدان

آگهى فراخوان عمومى تاسيس مراكز و موسسات غيردولتى 
بهــزيستى استـان همــدان

اداره كـل بهزيستى استــان همــدان در نظر دارد بخشى از خدمات تصدگرى خود در شهر همدان را واگذار نمايد.
تخصصى،  دستورالعمل  شرايط  داشتن  صورت  در  آيد  مى  عمل  به  دعوت  حقوقى  و  حقيقى (خانم)  متقاضيان  از  لذا   

تقاضاى خود را حداكثر 5 روز از تاريخ فراخوان به معاونت پيشگيرى ارائه نمايند. تلفن: 38232001
شــرايــط: 

1- مدرك تحصيلى روانپزشكى، پزشك عمومى، كارشناسى ارشد مددكار اجتماعى (علوم اجتماعى گرايش خدمات 
اجتماعى و مددكارى) روانشناسى، مشاوره

2- داشتن يكسال سابقه فعاليت يا همكارى با مراكز اقامتى بهبود با الگوى اقامتى
3- دارا بودن ساير صالحيت هاى عمومى پيش بينى شده در دستورالعمل

4- شركت در مصاحبه حضورى و تكميل فرم ثبت نام الزاميست (م الف 3982)

تعدادنام مركز قابل واگذارىرديف

1مركز اقامتى ميان مدت بانوان1

پاس هم در اولويت جهانشير است، اما...پاس هم در اولويت جهانشير است، اما...

جذب اسپانسرجذب اسپانسر
 مهم ترين دغدغه  مهم ترين دغدغه 

مديركل مديركل 

2

3

فرماندار ويژه مالير در گفتگو با تحريريه همدان پيام اعالم كرد

مالير رتبه نخست 
در توسعه اشتغال 

■ جشنواره انگور موثر در جذب گردشگر است
■ شهر زيرزميني سامن و ارگ تاريخي نوشيجان داراي رديف ملي بودجه هستند

موج تغيير بيش از 10 مدير در راه است

زمزمه تغيير
 موج تغييرات مديريتى در استان آغاز شده است و خبرها حاكى از آن است كه بيش از 
10 مدير در رده هاى مختلف در نوبت تغيير هستند. حال كه پس از نشست خبرى استاندار، 
برخى سواالت و ابهامات پيرامون وضعيت مديران استان رسانه اى شده است، همه نگاه ها به 

امضاى استاندار دوخته شده تا ببينند كه سرانجام چه كسى و در كدام ارگان يا سازمان و اداره 
قرار است انجام وظيفه كند. اما آنچه پيش از اين انتصابات مورد توجه است، ضرورت ثبات 

و دوام وضع مديران ميانى براى تسريع در انجام مطالبات مردم است. 
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اكرم چهاردولى  »
 موج تغييرات مديريتى در اســتان آغاز 
شده اســت و خبرها حاكى از آن است كه 
بيش از 10 مديــر در رده هاى مختلف در 

نوبت تغيير هستند.
حال كه پس از نشست خبرى استاندار، برخى 
سواالت و ابهامات پيرامون وضعيت مديران 
اســتان رسانه اى شده اســت، همه نگاه ها به 
امضاى اســتاندار دوخته شــده تا ببينند كه 
سرانجام چه كسى و در كدام ارگان يا سازمان 

و اداره قرار است انجام وظيفه كند.
اما آنچه پيــش از اين انتصابات مورد توجه 
اســت، ضرورت ثبات و دوام وضع مديران 
ميانى براى تســريع در انجام مطالبات مردم 
است. متاســفانه در دولت تدبير و اميد و با 
وضع قانون بركنارى مديران بازنشسته، بيش 
از نيمى از مديران باتجربه و اســتخوان دار 
به خانه هايشان رفتند و ميدان براى رقابت 
جوان ترها باز شــد. اين اتفــاق اگرچه به 
جوانگرايى مــى انجامد اما ســبب برخى 
نارسايى ها در جابجايى و يا اغلب واگذارى 

پست هاى مهم به اين مديران است.
در اســتان همدان به تبع ساير نقاط كشور، 
بســيارى از ادارات با سرپرســت اداره مى 
شــوند و هنوز تكليف برخى ســازمان ها 

مشخص نيست.
با توجه به شرايط اقتصادى وپيچيده دولت 
دوازدهم، چندان اميدى به شــق القمر اين 
مديران نيســت اما با ايــن همه مردم انتظار 
دارند كه با توجه به شرايط اقتصادى موجود 
، كار جامعه نخوابــد و امور اجرايى روالى 

متعادل داشته باشد.
وجود مديرانى كه به عنوان سرپرست انجام 
وظيفه مى كنند سبب شده تا برخى محافظه 
كارى ها به روزمرگى تبديل شده و شجاعت 
و جسارت در اين مديران موقت ديده نشود.

اينكه چرا و به چه دليل احكام ادارى اين افراد 
معلق مانده و يا صالح در سرپرستى آنان است 
به نوع نگرش استاندار برمى گردد، اما امروز و 
پس از حضور سيد سعيد شاهرخى به عنوان 
اســتاندار همدان، شايسته است كه با سرعت 
و شتاب بيشترى تكليف بسيارى از مناصب 

ادارى روشن شود.
به گزارش منابع آگاه اينك در اســتان موارد 
بسيارى از پست ها وجود دارد كه همچنان 

با سرپرستى اداره مى شوند.
فرماندارى مركزاســتان در حــال حاضر با 
سرپرستى حسين افشارى اداره مى شود كه 

به جاى على تعالى آمد.
 از ســوى ديگر در حوزه معاونت سياسى 
و امنيتى اســتاندارى همــدان كه مهم ترين 
معاونت آن به شــمار مــى رود و در حال 
حاضر با ابوالقاســم الماسى- كه پيشتر دبير 
ستاد انتخابات استان بود- به صورت موقت 
مديريت مى شــود كه آن هم ديرى نخواهد 
بازنشســتگى  درآســتانه  وى  چراكه  پاييد 
اســت وخبرها ازقطعى شدن امضاى حكم  
مصطفى آزادبخت به عنوان معاون سياســى 
امنيتى استاندارى به گوش مى رسد كه همين 
روزها ازاتاق مديركلى حراست به طبقه سوم 
كاخ ســبز وپشت ميزســابق شاهرخى نقل 

مكان خواهد كرد.
در دومين معاونت مهم اســتاندارى كه سيد 
محمود عسگريان به عنوان سرپرست معاونت 
هماهنگى امــور اقتصادى و توســعه منابع 
استاندارى مشــغول خدمت است ولى براى 

معاونت اقتصادى فعال خبر قطعى شنيده نشده 
است  وبيشترســخن ازآمدن مديرى ازقزوين 
استان همسايه شــمالى به ميان مى رود. البته 
كه در صــورت تاخير در انتصــاب معاونان 
شــاهرخى عراقى كه در آستانه بازنشستگى 
مى باشــد نيز شايد پيش از پايان دومين سال  
عمردولت دوازدهم از كاخ ســبز خداحافظى 
كرده واستانداربا 3 سرپرست مديريت استان را 

دردست داشته باشد.
البته برخى شنيده ها هم حكايت از آن دارد 
كه محســن افروخته مديــر كل دفتر برنامه 
ريزى و بودجه اســتاندارى همدان به جاى 
اســكندر صيدايى رئيس ســازمان برنامه و 

بودجه مطرح شده است .
در يــك اليه پاييــن تر اخبــارى مبنى بر 
جابجايى مديرعامل شركت عليصدر منتشر 
شده است حميد رضا يارى به جاى مهرداد 
موسوى مدير كل دفتر جذب و حمايت از 
سرمايه گذارى استاندارى همدان مى رود تا 
صندلى خــودرا درضلع غربى بلوار خواجه 
رشيد به درويشــى معاون مالى و اقتصادى 

شهردار همدان بدهد.
مجيد درويشــى بر اســاس تصميم هيات 
مديره شركت ســياحتى عليصدرجايگزين 
يارى مى شود هرچند كه با توجه به ماههاى 
پايــان ســال و حجم بــاالى فعاليت هاى 
شهردارى در اين ايام، شهردار همدان از اين 

رفتن ناخرسند است.
شــهردارنيز  معاون  مجيــدى ديگر  مهدى 
پيشــتر حكم مديريت خودرابراى سازمان 
هميارى شــهردارى كه مديرش مشــمول 
قانون بازنشستگى شده است دريافت كرده 

ودرانتظار توديع ومعارفه رسمى مى باشد.
اما موسوى كه زمانى فرماندار تويسركان بود 
قرار اســت به پدافند غير عامل استاندارى 
برود تــا اين حيــاط خلوت اســتاندارى 
بصورت مقطعى با سرپرست اداره مى شود. 
در حالى كه بايد به اين حوزه تخصصى تر 
نگاه شود و با توجه به شرايط امروز كشور 

بر اهميت آن تاكيد گردد.
مديرنمايشگاه هاى بين المللى همدان كه پيشتر 
قانون بازنشســتگى شامل حال وى  هم شده 

است  مديرى جوان راتجربه خواهد كرد.
گويا مهدى مســلم خانى كه زمانى مشاور 
امور جوانان استاندارى همدان بود به عنوان 
مديرعامل شــركت نمايشــگاه ها به جاى 

حسين رجبيان معرفى مى شود.
حرف و حديث هاى رفتن حميد رضا يارى 
به ميراث فرهنگى هم زمانى منتفى شــد كه 
وى استاندارى را ترجيح داده است تا على 

مالمير رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى به عنوان گزينه مطرح 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همچنان 
درپســت خودبماند و با رفتن توصيفيان از 
اين اداره كل مديريت آن به مديرى از حوزه 

برنامه ريزى استان واگذار شود.
 هر چند رفتن احمد توصيفيان كه پيشــتر 
مطرح بود در حال حاضر جدى شــده و به 
احتمال قوى وى بايد تا پايان سال97 پست 

خودرا واگذارمى كند.
درنهايت شــنيده هااز نارضايتى از عملكرد 
مدير فــرودگاه همــدان حكايت داشــته 
وكلوندى هم شــايدبزودى پســت خودرا 

واگذاركند.

البته برخى تغييرات نيز از هفته گذشته آغاز 
شد و اســتاندار همدان در نشست مشترك 
فرمانداران با مديران ســتادى اســتاندارى، 
تعدادى از مديران جديد را در حوزه ستادى 

استاندارى منصوب كرد.
در اين نشست با حكم سيد سعيد شاهرخى، 
رضا آريايى كه ســابقه فرماندارى و معاونت 
استاندارى در سه شهرســتان را دارد به عنوان 
مديركل حوزه استاندار، عبدا... اميرى به عنوان 
معاون هماهنگى امور اجرايى حوزه استاندار، 
احسان شهابى مديركل سابق روابط عمومى 
به عنوان سرپرســت دفتر بازرســى مديريت 

عملكرد و امور حقوقى معرفى شدند.
دانشگاه  استاد  على محمدى  ربيعه  همچنين 
و فعال فرهنگــى به عنوان مديــركل دفتر 
امور بانــوان و خانواده اســتاندارى، پروانه 
رســولى فــرخ عضو گــروه انديشــه ورز 
جوان و از فعالين ســمن ها به عنوان معاون 
دفتــر امور بانوان و خانواده، محمدحســن 

ميرزايى به عنوان سرپرست مديريت فناورى 
اطالعات و شــبكه دولت و سارا عراقچيان 
به عنوان سرپرست معاونت آموزش نوسازى 
تحــول ادارى و حامد ســليمانى به عنوان 
معاون اداره كل حراست استاندارى منصوب 

شدند.
حاال انتصابات در ســاير ادارات كوچك و 
بــزرگ موجى از تغييــرات را در اليه هاى 
پاييــن تر به همراه خواهد داشــت اما مهم 
ترين نقدى كه به اين اتفاقات وارد اســت، 
صدور احكام سرپرستى براى مديران است.

براى نمونه كريم حميدوند فرماندار اسدآباد 
گفته است كه 17 اداره زير مجموعه اش با 

سرپرست اداره مى شوند.
بحث اداره امور با سرپرستان نه تنها يك بحث 
چالشى براى قدرت و اعتبار يك استاندار است 
بلكه حق طبيعى مردم اســت كه آسيب هاى 

چنين انتصاب هايى را گوشزد كنند.
بديهى اســت كه انتصاب يك مدير با حكم 
سرپرســت عالوه بر آنكه نمادى از موقتى 
بــودن تصميمات و طرح و برنامه هاى وى 
است، به گونه اى مرسوم نشان مى دهد كه 
قرار نيســت اتفاق مهمى در آن حوزه رخ 
دهد چرا كه هر لحظه امكان تغيير آن مدير 
وجود داشته و هيچكس را ياراى اين نيست 
كه در يك دوره كوتــاه مدت وارد تغيير و 
تحول در تشكيالت سازمان خود شود بلكه 
با عنايت به حضور حداكثر شش ماهه خود، 
بيشــتر به يك امانتدار شبيه است تا به يك 

مدير با اختيارات الزم و كافى.
بنابراين شايســته اســت تا يكبار ديگر بر 
ضرورت مغتنم شــمردن فرصت ؛ حال كه 
اســتانداروارد چالش بزرگ مديريتى خود 
شــده و گويا تغييرات مثبتى را در ســطوح 
مختلف اســتان در نظر دارد ، بر دو نكته ى 

مهم اشراف بيشترى داشته باشد:
نخســت آنكه شايسته ســاالرى، تجربه و 
تخصص و درايت و شــهامت مديران را در 
اولويت قرار دهد ودرادامه تغييرات تعدادى 
ديگر از مديران رخوت گرفته وكنج عافيت 
طلبيده رانيز براى انتفاع ديگربالد كشور از 

خدماتشان مرخص نمايد!
دوم آنكــه به ثبات و پايدارى پســت هاى 

اعطايى بيش از كميت تغييرات بينديشد.
چرا كه هيچگاه نديده ايم كه مديران دولتى 
بتوانند در يك بازه زمانى كوتاه مدت از خود 

آثارى ماندگار بجا بگذارند.
حــال بايد ديد پس ازايــام مبارك فجر اين 
انتصابات درچه زمان انجام وگمانه زنى ها 

براى تغييرمديران عملى مى شود .

ســاير  در  انتصابــات 
ادارات كوچــك و بزرگ 
در  را  تغييرات  از  موجى 
به  تر  پايين  هــاى  اليه 
اما  داشت  خواهد  همراه 
به  كه  نقدى  ترين  مهم 
است،  وارد  اتفاقات  اين 
سرپرستى  احكام  صدور 

براى مديران است

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com
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ز مه گرفتگى و بارش برف در محورهاى همدان 

 مدير مركز مديريت راه هاى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان 
از مه گرفتگى و بارش برف در برخى محورهاى مواصالتى همدان خبر داد. 

بابك گردان با بيان اينكه در حال حاضر راه ها باز است اظهار كرد: اكنون تردد 
به روال عادى برقرار است.

وى در گفت وگو با فارس با اشــاره بــه اينكه بارش برف در برخى محورهاى 
استان بيان كرد: هم اكنون در محور مالير ـ اراك، آزادراه ساوه ـ همدان، محور 
شيرين سو ـ زنجان و رزن ـ آوج شاهد بارش برف هستيم.مدير مركز مديريت 
راه هاى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان به مه گرفتگى در برخى 
محورهاى همدان اشاره كرد و افزود: محور جوكارـ  تويسركان، گردنه اسدآباد، 
آوج و آزادراه ساوهـ  همدان اكنون مه گرفتگى دارند.وى افزود: پرسنل راهدارى 

اكنون در حال انجام برف روبى و نمك پاشى هستند.

سامانه هوشمند حمل و نقل شهردارى فعال شود
 سامانه هوشمند و شيوه هاى الكترونيك پرداخت خرد بايد در حوزه حمل و 
نقل بار و مسافر شهردارى همدان به ويژه در حوزه تاكسيرانى راه اندازى شود.
نايب رئيس شــوراى شهر همدان اظهار كرد: در حال حاضر با توجه به نقدى 
بودن پرداخت هاى خرد در حوزه حمل ونقل شــاهد بروز مشكالت عديده اى 
براى شــهروندان و شهردارى هستيم كه مسئله پول خرد، معطل شدن و ايجاد 
ترافيك، از بين رفتن پول، ايجاد تنش بين راننده و مســافر و ايجاد مشــكالت 
بهداشــتى از آن جمله اســت.حميد بادامى نجات با توجه به اينكه شهردارى 
همدان با بهره گيرى از نزديك به 4 هزار راننده تاكســى و 350 راننده اتوبوس 
نســبت به جابجايى حدود 200 هزار نفر مســافر در بخش اتوبوسرانى و 450
هزار نفر مســافر با تاكســى اقدام مى كند، به صورت مستقيم با اين مشكالت 

درگيرهستند.

رشد 10 درصدى فعاليت زنان در جامعه 
 مديركل  دفتر امور بانوان و خانواده اســتاندارى همدان از رشــد 10 درصدى 
فعاليت زنان در جامعه خبرداد. ربيعه على محمدى در همايش من انقالبى ام با بيان 
اينكه آمار حضور زنان در سال 80، 31 درصد بوده است، اظهار كرد: براساس نتايج 
سازمان آمار، ميزان مشاركت زنان در سال 95، 41  درصد بوده كه اين رشد نشان از 
موفقيت زنان در جامعه دارد. وى با اشاره به فرمايشات بنيانگذار انقالب اسالمى امام 
خمينى(ره) در رابطه با اهميت و نقش بانوان در تربيت انقالبى فرزندانشان، گفت: 
حضرت امام خمينى(ره) با فرمايشات تاثيرگذارشان باعث شدند تا زنان در جامعه 
حضور فعال پيدا كنند. به گزارش ايسنا استاد دانشگاه  و حوزه علميه  افزود: بنا به 
فرمايشات حضرت امام خمينى(ره)، براى ادامه پيدا كردن نسل انقالب، مادران بايد 
فرزندانشان را به شكل انقالبى تربيت كنند چراكه هدف از انقالب، رساندن پرچم 

كشور به دست امام زمان(عج) يا حكومت واليى است. 

امام جمعه نهاوند 
از تصادف جان سالم به در برد

 نهاوند-معصومــه كمالوند-خبرنگارهمدان پيام: امام جمعه نهاوند 
روز گذشته در سانحه تصادف سالمت ماند. 

حجت االســالم مغيثى درباره اين حادثه گفت:صبح روز يكشنبه براى 
حضور در يك جلسه عازم همدان بوديم كه در مسير نهاوند به همدان 
(محورشوشــاب)  20كيلومترى شهرنهاوند به دليل لغزنده بودن جاده 

ناشى از بارش برف بامداد يكشنبه،  خودروى پژو واژگون شد.
در اين ســانحه سرنشــينان خودرو امام جمعه، و همسر وى به همراه 
راننده بوده است كه حال عمومى همه سرنشينان خوب و مساعد است 
و همسر امام جمعه نيز دچار شكستگى كتف شد و براى اعمال مراحل 

درمان به بيمارستان اعزام شد.
گفتنى است جاده شوشاب در مسير مواصالتى نهاوند همدان قراردارد.

اين مسير فرعى بعنوان يك مسير روستايى و كم عرض انتخاب اصلى 
مسافران براى رســيدن به همدان با20كيلومتر تفاوت نسبت به مسير 

اصلى (نهاوند-مالير-همدان) است. 
سال هاســت اين مسيرروســتايى با توجه به غيراســتاندارد بودن از 
پرترددترين مسيرهاى مواصالتى نهاوند به همدان بوده و نماينده بحث 

تبديل آن به راه اصلى را مطرح كرده است.

معوقه 10 هزار ميلياردى بانكهاى همدان 
 دبير كميســيون هماهنگى بانك هاى استان همدان با بيان معوقات 
بانكى همدان 10 هزار ميليارد ريال اســت، گفت: درشت ترين بدهى 

بانكى همدان 270ميليارد ريال است. 
محمدطوماســى با بيان اينكه مردم همدان اهل ريسك نيستند و بيشتر 
تمايل به سپرده گذارى دارند، اظهاركرد: استان همدان درخصوص سرانه 

سپرده گذارى در جايگاه 9 كشور قرار دارد. 
وى با اشاره به اينكه در زمان افزايش قيمت دالر، خريد طال و دالر در 
همدان نيز وجود داشت، تصريح كرد: در ماه هاى گذشته كه نوسان نرخ 
دالر و ســكه و طال وجود داشت بسيارى از مردم پول هاى خود را از 

بانك ها خارج كرده وبه سمت خريد دالر كشيدند. 
137 هزار ميليارد ريال نقدينيگى بانكهاى همدان 

به گزارش ايســنا، طوماسى  با تأكيد براينكه براساس آخرين آمار 137
هــزار ميليارد ريال نقدينگى در 14 بانك عضو كميســيون هماهنگى 
بانكهاى استان وجود دارد ، بيان كرد: از اين ميزان 88 هزار ميليارد ريال 
معادل 64 درصد تسهيالت پرداخت شده است كه البته رقم كمى است. 
رئيس امور شــعب بانك ملى اســتان همدان با بيان اينكه در استانهاى 
صنعتى 125 درصد تسهيالت پرداخت شده است، يادآور شد: متأسفانه 
در اســتان همدان كم توجهى و كمبود واحدهاى صنعتى باعث شــده 
تســهيالت كمترى بــه اين واحدهــا داده شــود و از طرفى بانكهاى 

خصوصى منابع را از استان خارج مى كنند.
 انجام 150 خدمت دولتى در بانك ملى 

وى با اشــاره به اينكه بيش از 150 خدمت دولتى توســط بانك ملى 
انجام مى شود، گفت: 60 درصد مراجعات بانك ملى به خدمات دولتى 
اختصاص دارد.  وى با تأكيد بربانكدارى الكترونيك، ادامه داد: سامانه 
بام، بله، 60 از جمله خدمات بانكدارى الكترونيك بانك ملى اســت. 
طوماســى افزود: بانك ملى اولين بانكى اســت كه در مدرسه سازى 
اســتان و آزادى زندانيان و مراكز رفاهى تسهيالت پرداخت كرده است 
و همچنين بانك ملى اســتان همدان دراحداث 6 مركز خدمات رفاهى 

بين راهى و 7 هتل تسهيالت داده است. 

حراست از انقالب
 به عهده خود مسئوالن است

مهدي ناصرنژاد »
 جشن هاي آغاز چهل ســالگي انقالب در سراسر ميهن اسالمي در 
حال برگزاري است و به همين مناسبت و به نشانه دستاوردهاي انقالب 
بزرگ مردم كشوري بزرگ و كهن، طرح هاي گوناگون عمراني، فرهنگي 
و خدماتي در نقاط مختلف ايران افتتاح مي شود و به بهره برداري مي رسد 
كه استان همدان نيز با حدود 700 پروژه مختلف محروم از اين نعمت ها 

نيست.
امســال همزماني ســالگرد روزهاي پيروزي انقالب با ايام سوگواري 
شهادت اسوه افتخار و شــرافت مسلمين جهان، حضرت فاطمه(س) 
موجب كمررنگ شــدن جشن هاي دهه فجر شــده است، چرا كه اين 
انقالب ريشــه در مظلوميت دين اسالم و مردم مسلمان در جهان كفر 
و ناسپاســي و مردم فريبي و زور و دنياپرســتي دارد و حرمت فاطمه 
زهرا(س) به عنوان مظهر شــكل گيري و گسترش مكتب قرآن، بسيار 

واجب تر از هر گونه جنب وجوش هاي دنيوي است. 
اما فراموش نكنيم كه انقالب اســالمي چگونه ريشه در قلب هاي مردم 
ايران داشــته و دارد و چگونه مردمي كه از ظلــم و جور و نابرابري و 
گســترش فساد و بي ديني رژيم شاهنشــاهي به تنگ آمده بودند براي 
پيروزي انقالب از جان خود مايه مي گذاشتند و اكثريت قريب به اتفاق 
قشــرهاي مردم با هم يك دل و يك زبان و متحد شــده بودند تا رژيم 

شاهنشاهي را سرنگون سازند.
وقايع انقالب اسالمي از ديدگاه هاي متفاوت و شرح و تفسيرهاي علمي، 
تحقيقي و گرايش هاي گوناگون سياسي و مليتي در كتاب هاي تاريخي به 
ثبت رسيده است و اين نوشتار ما تأثير چنداني ندارد، وليكن بايد گفت 
و نوشت كه يكي از ماندگارترين مظاهر روزهاي انقالب اسالمي همان 
يكدلي و همسويي اكثريت قاطع مردم كشورمان از اقوام و شريعت هاي 
مختلف است و بايد نسل هاي جوان ما بدانند، آن روزها حس تعاون و 
يكرنگي و صفا و مردمي چگونه در جاي جاي كشــورمان موج مي زد 
و كسي در فكر ذخيره ســازي مايحتاج خود نبود چون مردم هر آنچه 
در توان داشــتند و الزمه زندگي و امرار معاش روزمره بود، به همديگر 
مي رســاندند همه به هم كمك مي كردند به هم حرمت مي گذاشــتند، 
بزرگترهــاي جامعه جايگاهي براي خود پيدا كرده بودند و جوان تر در 
تكاپو و تالش بودند تا هم محله اي ها در مضيقه نباشند و بدون سوخت 

و آذوقه نمانند.
شايد اگر در آن شرايط پروسه انقالب يك سال ديگر طوالني تر مي شد، 
مردم بيشــتر و بيشــتر به درك صحيحي از فرهنگ و اتحاد و تعاون و 
همدلي هاي اجتماعي مي رسيدند و قلوب مردم ايران بيشتر از هر زمان 
ديگر به هم نزديك تر مي شــد.چه خوب بود آن روزها و چقدر خوب 
بوديم ما مردم ايران و فاصله ها چقدر كم بود و به هم نزديك تر مي شد! 
چهل سال از آن روزهاي خوب گذشت و آنهايي كه سن و سالي دارند 

و آن روزها را به خاطر مي آورند، خوب مي دانند چه بود و چه شد!
در شــرايط فعلي اين جشن و چراغاني و تركيب كاغذها و پارچه هاي 
رنگي در كنار هم نيست كه براي يادآوري روزهاي انقالب الزم باشد، 
واقعيتش اين اســت كه ما هر چقدر ســعي كنيم جشن هاي سالگرد 
پيروزي انقالب را به اصطالح مردمي تر كنيم و به خود مردم بســپاريم 
باز هم اين خود مســئوالن و مديران اجرايي ما هستند كه چون اجرا و 
تثبيت انقالب را به عهده دارند بايد جوابگوي مردم باشند و همان گونه 
كه انقالب را تحويل گرفته اند آن را نگه دارند و نشان دهند نمايندگاني 

شايسته از سوي مردم براي امانتداري و آبروي داري مي باشند.
اين مديران و مسئوالن كشور و بلكه انقالب هستند كه بايد با شناخت 
صحيح از مطالبات مردم و آشنايي كامل با مشكالت و موانع پيش روي 
توسعه انقالب، دست به ابتكار و تصميم سازي انقالبي بزنند اين خود 
مديران و مســئوالن هستند كه بايد پاســخ هاي خوب و گزارش هاي 
مثبتي از عملكرد خويش براي مردم داشته باشند و از اصحاب جرايد و 

رسانه ها و خبرنگاران براي ارتباط بدون واسطه با مردم كمك بگيرند.
واقعيت اين است كه مطبوعات و رسانه هاي ما اين روزها بيشتر از هر 
امكان و مسئوليت ديگر، به تريبون مسئوالن و مديران تبديل شده اند و 
اين خود مديران هستند كه عالوه بر محكم كردن جايگاه خويش پشت 
اين تريبون، براي آن احترام قائل شوند و قدر بدانند و ارزش و جايگاه 
چنين تريبون را باال ببرند تا حرف هاي خودشان بهتر و شفاف تر و بدون 

واسطه تر به گوش مردم برسد.
فراموش نكنيم تمام امكانات و ســيل ســرمايه و ابزارهاي تبليغاتي و 
ارتباطي دشمنان انقالب و در رأس آن آمريكاي جهان خوار براي مأيوس 
ســاختن مردم از انقالب خودشان، به كار گرفته شده است و شديداً از 
تمام امكانات براي ضربه زدن به انقالب و رواج دادن حس بي اعتمادي 
و مقايسه هاي بي ارتباط از شرايط قبل و بعد از انقالب، استفاده مي كند 
و در چنين شرايطي به عهده مسئوالن و مديران است تا با درك درست 
از جايگاه رسانه ها و همچنين درك و شعور باالي مردم، زمينه ارتباط و 

همسويي خود با مردم را مستحكم سازند.

موج تغيير بيش از 10 مدير در راه است

زمزمه تغيير 

«طرح رتبه بندى 
معلمان» از كسى 
بيگارى نمى كشد 
 مديــركل آموزش و پرورش اســتان همدان با 
اشــاره به ضرورت اجراى طرح رتبه بندى معلمان 
گفــت: هر طرحى ممكن اســت در ابتدا نواقصى 
داشته باشد اما اينكه گفته شود معلمان را به بيگارى 

مى كشند كامال كذب است. 
محمد پورداود در تبيين سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش در جمع فرهنگيان اســتان همدان اظهار 
كــرد: 6 كارگروه ســند تحول بنيادين در اســتان 
تشكيل شده و خوشبختانه به خوبى اداره مى شود.

به گــزارش فــارس، وى با بيان اينكه نقشــه راه 
آموزش و پرورش ســند بنيادين است گفت: تمام 

برنامه هاى كشــور و اســتان بر اساس سند تحول 
بنيادين است و نسخه شفابخش آموزش و پرورش 
و راه برون رفت مشكالت با اين سند ميسر مى شود.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان با بيان 
اينكه اين سند به دنبال چيستى، چرايى و چگونگى 
تربيت است افزود: اين سند 6 ساحت دارد، يعنى 

به تربيت تمام ساحتى اعتقاد داشته باشيم.
وى با اشــاره به اينكه تربيت عبــادى، اخالقى و 
اعتقادى اولين ساحت اين سند است گفت: ساحت 
اجتماعى و سياســى، زيســتى، زيبايى شناختى و 
هنرى، اقتصادى و حرفه اى، تربيت علمى و فناورى 
از ديگر بخش هاى ســند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش اســت.پورداود با تاكيد به اينكه بايد مبانى 
نظرى ســند تحول بنيادى را با دقت مورد بررسى 
قــرار داد گفــت: 6 زيرنظام در اين ســند وجود 
دارد كــه مى توان به راهبــرى و مديريت تربيتى، 

برنامه درســى، تربيت معلم و تامين منابع انسانى، 
تامين و تخصص منابع مالى، تامين فضا، تجهيزات 

و فناورى و پژوهش و ارزش يابى اشاره كرد.
وى با اشاره به اينكه خوشبختانه در اين دوران وزير 
تحول خواه آموزش و پرورش به دنبال اجراى سند 
تحول بنيادين آموزش و پرورش است افزود: اگر 
به مفاهيم حيات طيبه برخورد مى كنيم همان اهداف 

سند بنيادين در آن گنجانده شده است.
وى با بيان اينكه اگر در سند تحول به دنبال مفاهيم 
هويت هستيم اين برنامه امسال در استان يزد شكل 
گرفت و سال آتى در استان قزوين شكل مى گيرد، 
تاكيد كرد: اميدوارم اين ســند در سال هاى بعد در 

استان همدان اجرايى شود.
 انتخاب مديــران در نواحى 19گانه با 

آزمون انجام مى شود
وى بــا بيان اينكــه وزير آموزش و پــرورش به 

چرخش هاى تحول آفرين در نظام تربيت رســمى 
و عمومــى تاكيد دارد، گفــت: در اين مبحث يك 
وضعيت موجود داريم كه بايد به وضعيت مطلوب 

حركت كنيم.
وى با اشــاره به اينكه نهاد آموزشى بايد به سمت 
نهاد فرهنگى و اجتماعى و مولد ســرمايه گذارى 
حركت كند افزود: از انحصارانگارى در تربيت به 

سمت مشاركت حركت كنيم.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان با اشاره 
به پذيرش تنوع و تكثر در چارچوب نظام اسالمى 
خاطرنشــان كرد: از دانش آموز منفعل به ســمت 
متربــى فعال حركت كنيم و از رقابت هاى فردى و 

تنش زا  دور شويم.
وى با بيان اينكه بايد به آرامى به ســمتى حركت 
كنيم كه از رقابت فردى دور شده و به رقابت هاى 
جمعى و كشــفيات حركت كنيم افــزود: در حال 

حاضر مدارس ابتدايى از رقابت فردى دور شــده 
است.

پورداود بــا تاكيد به اينكه از ســازگارى محيطى 
بــه مقاومت در تغيير شــرايط حركت كنيم گفت: 
وزارت آمــوزش و پــرورش به دنبال ســنجش 

حرفه اى و صالحيت مديران است.
وى با اشــاره به اينكه انتصاب و انتخاب مديران با 
آزمون بود كه امســال در نواحى يك و 2 اجرايى 
شد و در ســال بعد به دنبال اجراى آن در نواحى 
19گانه هســتيم افزود: 3 هزار مدرسه كشور وارد 

اين گردونه شده اند.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان با اشاره 
به اينكه تمركززدايى و مدرسه محورى شعار اصلى 
دســتگاه تعليم و تربيت اســت گفت: نظام تبيين 
كنترل فضــاى مدارس كه مدارس خــود با خود 

سنجيده شوند، مورد هدف است.

1- تغييرات مديريت شــهرى به سال98 موكول شده است. گفته مى 
شــود تغيير برخى مديران شهردارى همدان وانتصاب معاونان صوفى 
به آينده موكول شــده اســت. گويا قراراســت تصميم گيرى براى 
تغييروانتصابــات پس ازارزيابى عملكردمديران مجموعه شــهردارى 

درسال 97 ونوروز 98 انجام شود.
2- بانك عامل شهربازى رنگين كمان را تعطيل كرده است.

گفته مى شود با فشار بانك عامل به مديريت شهربازى براى پرداخت 
مطالبات، گويا تنها شــهربازى همدان تعطيل وبه فروش گذاشته شده 

است.
گفته مى شــود پيگيرى مديريت شهرى براى مساعدت مديران بانك 

بى نتيجه بوده است.
گفتنى است شوراى شهر با خريد اين مجموعه از سوى شهردارى  به 

دليل دولتى نشدن مجموعه خصوصى مخالفت كرده است.
3- فرهنگيان همدان امروز تجمع اعتراضى خواهند داشت. گويا اين 
تجمع با هدف اعتراض به عملكرد تعاونى مســكن فرهنگيان همدان 

خواهد بود.
گفته مى شود شفاف نبودن اسناد مالى و خلف وعده اين تعاونى دليل 

اين اعتراض مى باشد.
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بهره برداري از 173 پروژه عمراني در فجر كبودراهنگ 
 كبودراهنگ- عظيمي مجذوب- خبرنگار همدان پيام: فجرانه كبودراهنگ در چهلمين 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي افتتاح و كلنگ زني از 173 پروژه عمراني با 369 ميليارد 

تومان اعتبار مي باشد. 
فرماندار كبودراهنگ در ديدار با امام جمعه كبودراهنگ و جلســه درس اخالق با اشاره 
به دســتاوردهاي 40 ساله انقالب اسالمي گفت: همه ما به نوعي بدهكار اسالم، واليت 
و شهدا و انقالب هستيم، اگر شهدا جانفشاني نمي كردند نه اسالمي مي ماند نه واليتي ما 
مديون خون شهداي كربالء، شهداي انقالب و شهداي جنگ و شهداي مدافع حرم هستيم 

و خواهيم بود و بايد دين خود را به آنان را ادا كنيم و بايد با آمادگي كامل و كار و تالش 
، براي خدمت به مردم تالش نماييم.

حجت ا... مهدوي خاطرنشــان ساخت: همزمان با گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اســالمي بيش از 173 پروژه عمراني در زمينه هاي كشــاورزي، اشــتغال زايي، 
اقتصادي، فرهنگي و ورزشــي، بهداشتي، آموزشي و درماني و... با اعتباري بالغ بر 369 

ميليارد تومان افتتاح و كلنگ زني خواهد شد.
در دومين روز از دهه فجر زنگ انقالب در تمام مدارس شهرســتان كبودراهنگ به صدا 
درآمد، افتتاح مركز جامع ســالمت شــهري با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 500 ميليون 
تومان براي پوشش خدماتي ســه روستاى همجوار كردآباد و هم چنين جمعيت حدود 

5550 نفر را در بر مى گيرد. 
از ديگر برنامه ها ، بهره برداري از آسفالت معابر روستاي داق داق آباد با 550 ميليون تومان 
اعتبار به طول 9 هزار مترمربع مى باشد كه با مشاركت دهيارى و شواري اسالمي داق داق 
آباد صورت گرفته اســت.هم چنين بهره بــرداري از 14 پروژه مخابراتي به طور همزمان 
در روســتاي داق داق آباد با اعتباري بالغ بر 3 ميليارد و 277 ميليون تومان كه راه اندازي 
5 سايت BTS، توســعه اينترنت پرسرعت در 6 روستا افزايش پهناي باند سرعت و... 
از جمله برنامه ها مى باشــد. گفتنى اســت،ديدار فرماندار و مسئولين با خانواده شهيد 
محمدعلي اميري محتشــم روستاي داق داق آباد نيز از ديگر برنامه هاي فرهنگي روز دوم 

دهه فجر در شهرستان كبودراهنگ بود.

يادداشت

اميد به جهانى شدن مالير با مديريت فتحى 
مديرى كه با دو نماينده اصالح طلب و 

اصولگرا هماهنگ است
فيض ا... مظفرپور  »

 گر چه به قول موالناى بزرگ: «مدتى اين مثنوى تأخير شــد ولى 
محمد بلخى جواب مى دهد كه مهلتى بايست تا خون شير شد.»

حــدود 6 ماه پيش بعد از گمانه زنى هاى مختلف سياســى و مطرح 
شــدن نام هاى مختلف براى فرماندارى مالير بــه علت ويژه بودن 
جايگاه معاونت اســتاندارى ســرانجام قرعه فال به نام باب ا... فتحى 
فردى كه به گفته خودش ســابقه خدمتى 25 ساله در وزارت كشور 
دارد. فتحى عالوه بر اينكه از نيروهاى وزارت كشور مى باشد داراى 
رشــته تحصيلى مرتبط با شــغل خود نيز مى باشد وى دكتراى علوم 

سياسى را از دانشگاه آزاد زنجان را دارد.
فتحى همچنان متعلق به خانواده بزرگ ايثارگران بوده و برادر شــهيد 
مى باشــد. اينها امتيازات مديرى است كه نصيب دومين شهر بزرگ 
اســتان با دارا بودن دو كرســى نمايندگى در مجلس شوراى اسالمى 

بعد از همدان است.
باب ا... فتحى بيشترين دوران خدمتى خود را در استان محل تولدش 
يعنى استان همســايه زنجان به عنوان پايتخت شور و شعور حسينى 
گذرانده است. و يكى ديگر از ويژگى هاى فتحى آن است كه مديريت 
هاى مختلف را از ســطوح پايين مديريتى شروع كرده و تجربه هاى 

زيادى را كسب كرده است.
آنگونه كه نگارنده ســراغ دارد فتحى تجربه بخشــدارى در گرماب 
زنجان و فرماندارى شهرســتان خدابنده كه به لحــاظ جغرافيايى با 
شهرستان كبودراهنگ همســايگى دارد. و آخرين سمت وى نيز قبل 
از فرماندارى مالير مدير كل پدافند غيرعامل اســتاندارى زنجان بوده 

است.
فتحى در پاســخ ســوال همدان پيام كه چگونه شــد به مالير آمدى 
مى گويد: فقط و فقط خواســت و اصرار استاندار وقت محمدناصر 
نيكبخت بوده كــه وى را مجاب به حضور در فرماندارى ويژه مالير 
كرده اســت. گر چه خود فتحى به اين موضوع اشــاره نكرد ولى تا 
آنجايى كه اطالع دارم فتحى از دوســتان صميمى جمشــيد انصارى 
اســتاندار سابق زنجان و معاون فعلى رئيس جمهور و رئيس سازمان 
امور ادارى و استخدامى كشور مى باشد. البته وچود چنين پشتوانه اى 
در سطح كشــور نه تنها نقطه ضعفى نيست بلكه يكى از نقاط مثبت 
براى مديريت فتحى است تا  باوجود چنين پشتوانه هايى در سطوح 
عالى مديريتى در نهاد رياســت جمهورى و معاونت رئيس جمهورى 
بتواند در جلب توجه مديران ارشــد كشورى به مالير و پشتيبانى از 
اقدامات وى در مالير و جزب بودجه هاى بيشــتر به اين شهرســتان 

موفق تر عمل كند.
اين مقدمه نه از باب مجيزگويى بلكه از آن بابت آورده شد كه مخاطبين 
عزيز روزنامه بيشتر با مدير جديد شهرستان مالير آشنا شوند. و اال گله 
و انتقاد تحريريه همدان پيام و خود نگارنده از وى در همان جلسه به 

صراحت مطرح شد كه چرا اين ديدار اينقدر طوالنى شد.
بــا وجودى كه همدان پيام از روز اول از حضور فتحى در مالير ابراز 
خوشحالى و از آن استقبال كرده و در طول 6 ماه گذشته نيز گزارشات 
و خبرهاى مربوط به مالير را به طور كامل پوشش داده بود و به قول 

معروف برادرى خودش را ثابت كرده بود.
ولى خود فتحى هم قطعاً معذورات و محذوراتى داشــته است كه در 

جلسه نيز از طوالنى شدن ديدار با همدان پيامى ها عذرخواهى كرد.
در هر حال در يك روز تعطيل آن هم در اولين روز از دهه مبارك فجر 
و به ويژه در چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى كه مسلماً يك 
مدير مشــغله هاى زيادى دارد فتحى حدود 2 ساعت وقت براى اين 
ديدار گذاشــت و شايد اگر حضور وى در نماز جمعه مالير به عنوان 
ســخنران قبل از خطبه نبود زمان بيشترى نيز به اين ديدار اختصاص 
مــى داد. در هر حال از لطف و ميهما نــوازى فرماندار و معاونين و 

همكارانشان بسيار ممنون هستيم.
حاصل اين جلسه دو ساعته در گزارش كامل همكاران همدان پيام در 

شهرستان مالير آورده شده است.
به نظر مى رسد موضوعات و مطالبى كه در گفت وگوى همدان پيام 
با باب ا... فتحى انجام شد فتح بابى خواهد شد براى پيشرفت هاى هر 
چه بيشــتر مالير در دوره مديريت فتحى و اميدوارى به جهانى شدن 
مالير با ايده هاى جديد وپيگيرى مداوم وى براى ايجاد تحول گسترده 
در مالير و رساندن مالير به جايگاه واقعى خود و اثبات ويژه بودن اين 
فرماندارى در ســطح استان و حتى در سطح ملى. ظرفيت هاى بالقوه 
مالير در هر ســه زمينه توسعه و پيشرفت يعنى صنعت ، كشاورزى و 

باغدارى و گردشگرى بسيار باالست.
آنگونه كه فتحى گزارش داد 300 اثر تاريخى در اين شهرستان وجود 
دارد كه 200 اثر از آنها به ثبت ملى رسيده است و برخى از آثار مانند 
شهر زيرزمينى ســامن و ارگ نوشيجان داراى رديف هاى ملى براى 
دريافت بودجه هستند و ثبت ملى مبل و منبت و ثبت جهانى انگور در 
جوزان مالير را به ســطح جهانى شدن نزديك كرده و تالش ها براى 
ثبت جهانى شهر زيرزمينى سامن و ارگ نوشيجان با جديت ادامه دارد 
كه در صورت موفقيت آنها در ثبت جهانى مالير بيش از پيش در ايران 

و جهان شناخته شده خواهد شد.
ظرفيــت هاى ماليــر در زمينه صنعت و كشــاورزى بــا محوريت 
محصوالت باغى به ويژه انگور در منطقه ى جوزان و ساير باغات كه 
حدود 240 هزار تن انگور توليد مى شود. و 45 هزار تن كشمش كه 

به 30 كشور جهان صادر مى شود شاهد اين مدعاست.
كمــا اينكه در زمينه صنعت عالوه بــر صنعت مبل و منبت كه ثبت 
ملى شده مالير ظرفيت هاى بســيارى خوبى دارد شهرى با داشتن 
سه شــهرك صنعتى و داشتن واحدهاى توليدى كوچك و بزرگ با 
وجود منابع غنى چون فلوسيليس و صنعت فوالد كه در دو مجموعه 
جداگانــه به فعاليت مى پردازند توانمنــدى زيادى دارد. گر چه در 
سال هاى گذشته فوالد جعفرى مالير نتوانست به مرحله توليد برسد 
ولى آنگونه كه فتحى اعالم كرد با پيگيرى هاى وى اميدوارى به راه 
اندازى و  به مرحله ى توليد رســاندن اين واحد فوالدى نيز افزايش 

يافته است.
ذكر اين نكته در پايان ضرورى است كه موفقيت هاى مالير در زمينه 
هاى مختلف حاصــل خرد جمعى مديران و وحــدت و هماهنگى 
نمايندگان آن به وجود داشــتن ســاليق سياســى مختلف و وجود 
فرمانــدارى كه بــدون توجه به موضوعات و جو سياســى حاكم بر 
شهرســتان در تعامل مثبت با نمايندگان و ايجاد جو آرام و وحدت و 
يكپارچگى در شهرستان مى باشد كه بايد قدر اين موهبت را دانست.

يــده ا مــز گهــي  آ

شهــردارى زنگنـــه

شهــردارى زنگنــه به استناد مجوز شماره ز/ش/301 مورخ 97/11/29 شوراى اسالمى شهر زنگنه در 
نظر دارد نسبت به فروش خودروى مستعمل به شرح ذيل از طريق مزايده حضورى اقدام نمايند.

1- متقاضيان مى بايست جهت سپرده شركت در مزايده خودرو مبلغ 35000000 ريال به عنوان سپرده شركت در 
مزايده به حساب شماره 636855308 نزد بانك كشاورزى شعبه زنگنه واريز و اصل فيش واريزى را در روز مزايده 

حضورى همراه خود داشته باشند.
2- محل برگزارى مزايده حضورى شهردارى زنگنه و در روز پنجشنبه مورخ 97/11/18 ساعت 10 صبح مى باشد 
و صرفا متقاضيانى كه تا ساعت 9 صبح پنجشنبه مورخ 97/11/18 فيش واريزى را تحويل شهردارى داده باشند، 

حق شركت در مزايده را دارند.
3- 30 درصد  مطالبات تاييد شده پيمانكاران شهردارى كه در مزايده برنده شوند، قابل تهاتر بوده و الباقى وجه مى 

بايست نقدا به حساب شهردارى واريز گردد.
4- كليه هزينه هاى نقل و انتقال سند و حق التحرير و تعويض پالك بر عهده برنده مزايده مى باشد.

5- كليه مدارك خودرو صرفا در صورت تعويض پالك تحويل برنده مزايده گردد.
6- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

7- در صورت انصراف برنده مزايده سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
حق  مزايده  در  كنندگان  شركت  و  بوده  شهردارى  مالى  مقررات  و  قوانين  قبول  منزله  به  مزايده  در  شركت   -8

اعتراض ندارند.
9- متقاضيان جهت بازديد از خودرو مى توانند در مورخ 11/15/ 97 ساعت 10 صبح تا 12 به شهردارى زنگنه مراجعه 

نمايند

وضعيت بيمهمدلشماره انتظامىنوع خودرو
ندارد- انقضا مرداد 494138797ع55 ايران18كاميونت آميكو

 مالير-زهــرا اميــرى- خبرنگار 
همدان پيام:اين روزها مالير به عنوان 
دومين شهرستان بزرگ استان نام شهر 
جهانى انگور را يدك مي كشــد. اين 
شهرستان با جمعيتي بالغ بر 300 هزار 
نفر و مســاحت 3210 هزار كيلومتر 
و وجود 6 شــهر و  4بخشــداري و 
اراك  استان  دو  با  ارتباطي  مسيرهاي 
و لرســتان و وجود 3 شهرك صنعتي 
يكي از شــهرهاي شــاخص استان 
محسوب مي شــود .همچنين به دليل 
علمي شــدن مبل و منبت و جهاني 
شدن انگور شرايط خاص و ويژه تري 

را پيدا كرده است. 
وجود شــهر زيرزميني سامن و ارگ 
باستاني نوشــيجان كه اين اثر هم به 
ثبت جهاني نزديك است از مالير يك 
شــهر منحصر به فرد در غرب كشور 

ساخته است. 
در شهرســتان مالير حــدود 4500
كارگاه مبل و منبــت وجود دارد و 
حــدود 8000 نفر به طور مســتقيم 
و حــدود 25000 هــزار نفر به طور 
غيرمستقيم با اين هنر كه نقش مهمي 
را در اقتصاد شهرســتان ايفا مي كند 
در ارتباط هســتند. و اين ظرفيت و 
پتانســيل باال باعث شــده است كه 
پيگيري ها براي جهاني شــدن منبت 
مالير قوت گيرد و اميد مي رود كه در 
آينده اي بســيار نزديك شاهد جهاني 

شدن مبل و منبت باشيم. 
انگــور دره جــوزان ماليــر به دليل 
وي ژگي هاي خاص بومي و منطقه اي در 
آذر ماه امسال به طور رسمي به عنوان 
ميراث مهم كشاورزي به ثبت رسيد كه 
همين جهاني شــدن انگور در صورت 
پيگيري هاي مســئوالن و رها نشــدن 
مي تواند توفيقات بسيار خوبي را نصيب 
شهرستان مالير كند. باغداران زحمتكش 
ماليــر با تالش و كوشــش خود و با 
حدود  ساالنه  شبانه روزي  زحمت هاي 
240 هزار تن انگور را توليد مي كنند كه 
اين مقدار توانسته رونق اقتصادي خوبي 

را در شهرستان مالير ايجاد كند. 
از ميزان 240 هزار تن انگور توليدي 
حــدود 45 هزار تن آن به كشــمش 
تبديل مي شــود و به بيش از حدود 

30 كشــور دنيا صادر مي شود . در 
آينده نزديك شــاهد اين خواهيم بود 
كه  ارزش افزوده بيشتري نصيب اين 
باغداران زحمت كش و پرتالش شود. 
در چهلمين ســالگرد انقالب اسالمي 
و ايــام  دهه فجر قرار داريم. بيش از 
206 روز از انتصــاب باب ا... فتحي 
به عنــوان فرماندار ويژه شهرســتان 
مالير مــى گذرد. فتحــي از افتتاح 
پروژه هاى عمراني شهرستان مالير با 
اعتباري بالغ بر 437 ميليارد تومان و 
مى  خبر  نفر  از 915  بيش  اشتغالزايي 
دهد. همين امر باعث شــد تحريريه 
همدان پيام با دعــوت فرمانداري با 

فتحى به گفتگو بنشيند.
 پروژه هــاى قابــل افتتاح و 
برنامه هاى دهه فجر در فرماندارى 

مالير چيست؟
در دهــه فجر 149 طرح با اعتبارى بالغ 
بر 437 ميليارد تومان و اشــتغال زايى 
915 در شهرستان مالير افتتاح مى شود 
. ايــن پروژه ها عبارتنــد از فاز دوم و 
طرح توسعه فروسيليس غرب پارس با 
اعتبار 86 ميليارد تومان و با اشتغالزايى 
براى 130 نفر و طرح توســعه شركت 
فروسيليس آذرخش با اعتبار 50 ميليارد 
تومان و اشــتغالزايى براى 120 نفر كه 

رسمًا در دهه فجر افتتاح مى شود.
شهرســتان  صنعت  حوزه  در   
بااليي  بســيار  پتانسيل  از  مالير 
برخــوردار اســت در ايــن چه 

فعاليت هايي انجام شده است؟
معدني  ذخاير  داراي  مالير  شهرســتان 
فروســيليس و آندولوزيت  از جملــه 
و منيزيم اســت و داشــتن سه شهرك 
صنعتي هم نشــان از جايــگاه خوب 
شهرستان مالير در بحث معادن صنعتي 
اســت .همچنين حــدود 40 درصد از 
واحدهــاي توليــدي و صنعتي هم در 

محدوده شهرستان مالير قرار دارد. 
كوچك  و  بــزرگ  واحدهــاي  وجود 
فروسيليســي هم متاثر از داشتن منابع 
غني فروسيليس اســت .به تازگى يك 
واحــد فــرآوري آندولوزيــت هم در 
شهرســتان مالير فعاليت خود را آغاز 
كرده است و شهرستان مالير در بحث 
توليــد فوالد هــم در  جايــگاه خوبى 

قــرار دارد كه با پيگيري هاي مناســب 
نماينــدگان محتــرم مجموعــه فوالد 
شهرستان هم از واحدهاي خوب توليد 

فوالد ايران به شمار مى رود. 
دو واحــد گاوداري هم در شهرســتان 
مالير وجود دارد كه يكي از آنها 5000

رأس گاو وابســته به بنياد مستضعفان و 
گاودداري ديگر هم با وضعيت مشــابه 

زير نظر شركت پگاه قرار دارد. 
در سال هاي اخير هم به دليل تحريم ها 
برخي از واحدهاي صنعتي دچار مشكل 
شدند كه بســياري از اين مشكالت با 
پيگيري انجام شده در حال حل و فصل 
اســت. اما برخي ديگر هنوز درگير اين 

مشكالت هستند. 
 جايگاه مالير در حوزه گردشگرى 

را چه طور ارزيابى  مى كنيد؟
و  فرهنگــي  ميــراث  بحــث  در 
گردشــگري، بيش از 300 اثر تاريخي 
و حدود 200 اثر تاريخي ثبت شــده 
و برخــي آثار برجســته مثل مجموعه 
شــهر زيرزميني سامن و ارگ تاريخي 
نوشيجان كه داراي رديف ملي بودجه 
و اعتبار هستند باعث شده است كه از 
نظر آثــار تاريخي باز هم مالير زبانزد 
باشــد . ثبت ملي مبل و منبت و ثبت 
جهاني انگــور به نام ماليــر بيش از 
پيش مي طلبد كه تالش ها در راســتاي 
جذب گردشــگر و توريســت انجام 
شــود تا مالير هم بتوانــد با توجه به 
پتانســيل باالي خود در گردشــگري 
توفيقات خوبي را به دســت آورد و 
بتوانــد از اين طريــق رونق اقتصادي 

شهرستان مالير را باال ببرد.
 با ساخته شدن سد كالن، تپه 
باستاني  به زير آب رفت و اشيايي 
هم از اين تپه باستاني كشف شد 
كه قرار بود در دوره اي براي مردم 
به نمايش درآيد تكليف آثار كشف 
شده چه شده است و آيا در آينده 
قرار است موزه اي ساخته شود يا 

خير؟
هر تپــه اي كــه مي خواهد بــه عنوان 
آثار باســتاني شناخته شــود اول مورد 
كارشناســي و ارزيابي قرار مي گيرد و 
در ارزيابي هايي كه از سوي كارشناسان 
ميراث فرهنگي صورت گرفته اســت، 

ايــن آثار كشــف شــده ارزش 
چنداني نداشــتند و به همين دليل 
موضوع رها و ساخت موزه هم به 

كلي منتفى شده است.
شهرستان  چشــم انداز   
ســال 1400 بــراي  مالير 

روحيــه  آيــا  چيســت؟ 
محافظه كارانه باعث نمي شود 
خود  چشــم اندازها  شما  كه 
را در اين شهرســتان انجام 

دهيد؟
 بعد از جابجايــي و تغييرات كه 
در استان صورت گرفت استاندار  
كه  هســتند  موضوع  ايــن  پيگير 

ســندي را طراحي كنند كه برنامه هاي 
مدونــى كه براي پيشــرفت اســتان و 
شهرستان مالير تا سال 1400 نياز است 
در آن قرار دارد. مقدمات اين سند آماده 
شده است و از مديران و فرمانداران نيز 
نظرخواهــي به عمل آمده اســت و در 

حال تنظيم مى باشد .
كارهايي هم كه در شهرســتان مالير و 
گرفت  خواهد  صورت  شهرستان   ساير 
طبيعتًا بايد جزو از اين ســند باشــد و 
تمركز اعتبارات هم به آن سمت سوق 
داده خواهد شد .در اين سند حوزه هاي 
مختلف از جمله گردشگري و خدمات 
مورد توجه قرار گرفته است و متناسب 
با وضعيت هر شهرســتان ها هم سندي 

تبيين شده است .
بــا توجه به اينكه برخي از صنايع ما در 
اثــر تحريم هايي كه اتفــاق افتاد ،دچار 
مشــكل شــدند و از آنجايــي كه بايد 
مواد اوليه وارد كشــور مي شد و حتي 
محصول توليدي آن ها بايد صادر مي شد 

به مشكالتي برخورديم. 
در حوزه هــاي ديگر صنعتــي هم بايد 
ســرمايه و ايجاد اشتغال را فراهم كنيم. 
اما مهمترين محور توسعه در شهرستان 
مالير از ســمت گردشــگري است و 
در بخش گردشــگري هم به اشــتغال 
در بخش خدمات نيــاز داريم چرا كه 
بخش خدمات مانند بخش صنعت نياز 
به بودجه آنچناني ندارد و در شــرايط 
تحريم هم مي تواند بسيار كارگشاه باشد 
. با توجه به ظرفيت باالي شهرستان در 
بحث منبت و ثبــت جهاني انگور بايد 
ايجاد  و  گردشــگري  زمينه هاي 
اشــتغال را در بخش خدمات و 
گردشــگري ايجاد كنيــم و بايد 
بــراي  را  الزم  زيرســاخت هاي 
حضور گردشــگران فراهم كنيم 
كه در اين زمينه در خواست هاي 
سرمايه گذاري جهاني پس از ثبت 

جهاني انگور اعالم شده است.
انگور  جهانــي  شــهر  همچنين 
ســاخته شده اســت. بايد شرايط 
را براي گردشــگران مهيا شــود 
كــه بتوانند در شهرســتان مالير 
حضــور پيدا بكننــد و در بحث 
بتوانيم  بايد  هــم  انگور  فرآوري 
زيرســاخت ها را فراهم بكينم تا 
ارزش افزوده شــيره هم نصيب 
كشــاورزي و باغداران شهرستان 

مالير شود.
 با جهانى شدن انگور چه 
برنامه هايــى را براى ارتقاء 
ســطح اقتصاد شهرستان و 

ارزش افزوده داريد؟
برگــزارى جشــنواره انگور مى 
توانــد در جــذب گردشــگر و 
توريســت بســيار بــه اقتصاد و 
اشتغال شهرستان كمك كند و با 
ورود گردشــگر به شهرستان مى 

توان ارزش افزوده بيشــترى را نصيب 
شهرستان و كشاورزان زحمت كش كرد 
و بايد در بحث فرآورى انگور هم بايد 
زيرســاخت هاى الزم را در شهرستان 

ايجاد كنيم.
 در توسعه اشتغال روستايى و 
چقدر  شهرستان  اشتغال  توسعه 

موفق بوديد؟
در توســعه اشتغال روستايى در تيرماه 
ســال 1396 حــدود 3800 ميليارد و 
800 ميليون تومان وام اشتغال داشتيم 
كه با لطف خدا ، كمك هاى و تالش 
هاى معاونت و برنامه ريزى،اين مبلغ 
را بــه 40 ميليارد تومان رســانده ايم 
و در نتيجه مى تــوان گفت در بحث 
اشــتغال روستايى بســيار موفق عمل 
كــرده ايم ورتبه نخســت اســتان را 

داريم.
گذشته  فرمانداران  دوران  در   
و استانداري آقاي نيكبخت اعالم 
شد كه نرخ بيكاري در شهرستان 
مالير به صفر مى رســد و حدود 
5000 نفر بيــكار داريم كه براي 
.در 5 مي كنيم  ايجاد  اشتغال  آنها 

سال گذشــته چگونه بوده است؟ 
بيكاري و اشــتغال سير صعودي 

داشته است و يا سقوطي؟ 
توفيقات  اشتغال  بحث  در  خوشبختانه 
بسيار خوبي را داشــته ايم و از طريق 
پرداخت 40 ميليارد تومان تســهيالت 
اشتغال   900 حدود  كه  شــديم  موفق 
واقعــي را در شهرســتان ايجاد كنيم 
كه اين تســهيالت بيشتر در بنگاه هاي 
كوچك و صنايع دســتي، مبل و منبت 
و كشــمش بوده اســت .اما نبايد اين 
را هــم ناديده بگيريم كه بســياري از 
صنايع بــزرگ و واحدهاي توليدي ما 
يا غيرفعال اســت يــا توليدات آن به 
طور كلي قطع شده است .اما مى توان 
گفت مالير در كل در بحث اشــتغال 
توفيقات بســيار خوبي را به دســت 

آورده است.
 آيا عنوان معاون و اســتاندار 
عنوان  يك  ويــژه  فرماندار  براي 

تشريفاتي است يا خير؟
شهرســتان ماليــر به دليــل جايگاهي 
كــه دارد فرماندارش بــه عنوان معاون 
استاندار نيز مى باشد و اين انتصاب از 
ســوي وزارت كشور صورت مي گيرد. 
اين نقش و ســمت به تالش فردي كه 
در اين جايگاه قرار دارد بســتگي دارد 
كــه اين فرد چقــدر مي توانــد از اين 
جايگاه بــراى اعتالى مالير اســتفاده 
كند . اســتاندار هم اين سمت را قبول 
دارند و در جلسه شــوراي معاونين از 
فرماندار ويژه نيــز دعوت به عمل آيد 
اما اين جلسات چون عمدتًا براي بيان 
مشــكالت كل استان است تأثير زيادي 
بر روي فعاليت شهرستان ها ندارد .بين 
مجموعه مديران استانداري و مجموعه 

مديران اســتان هم تعامــل وجود دارد 
و حضور يا عدم حضور در جلســات 
نمي توانــد تعللــى در كار ايجاد كند و 
اين شــأن و جايگاه براي فرماندار ويژه 

وجود دارد.
 با وجــود دو نماينده اصول گرا 
شهرســتان  در  اصالح طلــب  و 
كاركردن سخت نيست و مشكلي 
را در ســطح شهرستان به وجود 

نياورده است؟
آنچه كه نمايندگان محترم در مجلس انجام 
مي دهند و موضع گيري هايي كه مي كنند،  به 
ما ارتباطي نــدارد و همان طور كه مي دانيد 
يكــي دولت را نقد مي كنــد و يكي مدافع 
كارهاي دولت است با اين ها كاري نداريم. 
اما مهمترين مســئله اي كه جود دارد اتحاد 
اين دو نماينده در شهرستان و پيگيري هاي 
مربوط به كارهاي شهرســتان است و اين 
دو نماينده در شهرستان و در حوزه انتخابيه 
همدل و متحد هستند. و اين دو نماينده هم 
در شهرستان و هم در استان و هم در تعامل 
با مسئوالن دولتي و مقام هاي دولتي چه در 
استان و چه در كشور متحد هستند و با هم 

هماهنگ عمل مي كنند.
 سفر معاون اول رئيس جمهور 
چه زماني انجام مي شــود؟ و اين 
ســفر عالوه بر افتتاح طرح ها چه 
دستاوردي براي شهرستان مالير 

دارد؟
تاريخ ســفر معاون رئيس جمهور دقيقًا 
مشخص نيست و با پيگيري هاي الزمى 
كه از طريــق نماينده هاي محترم مالير 
انجام شــده اســت و چنانچه اين سفر 
در شهرســتان مالير اتفاق بيافتد شاهد 
افتتاح دو واحد فروســيليس در شهرك 
صنعتي امام رضا جوكار را خواهيم بود 
و نيز سه واحد را آماده كلنگ زني داريم 
اما كلنگ زني ها قطعي نيست. همچنين 
فرمانداري با شــناخت نيازهاي داراي 
و  تحرك  مي تواند  شهرســتان  اولويت 
سرعت جدي را در حوزه اشتغال داشته 
باشــد .برنامه اي تدوين شده كه تقديم 
معاون اول رئيس جمهور مى شود. اما 
زمان و حضور دقيق ايشان را بهتر است 

كه از زمان آقاي استاندار بشنويم. 
 در پايان چرا شهرستان مالير 

را براى خدمت انتخاب كرديد؟
خودم هم خيلى دقيق نمى توانم بگويم 
چرا مالير را انتخاب كــرده ام. اما من 
28 سال است كه مشــغول فعاليت در 
وزارت كشــور هســتم. جنــاب آقاى 
نيكبخت در اولين شــب ماه رمضان به 
من گفتند كه يكى از دوســتان شما را 
براى يكى از شهرستان با پيگيرى هاى 
اصــالح طلب ها و نماينده هاى محترم 
مجلس انتخاب كردند. اما اصل و بناى 
اينكه  باعث شد كه به شهرستان مالير 
بيايم، با پيگيرى اســتاندار و مجموعه 
وزارت كشور و هم چنين  نماينده هاى 

محترم بود. 

فرماندار ويژه مالير در گفتگو با تحريريه همدان پيام اعالم كرد

مالير 
رتبه نخست در توسعه شتغال 

■ جشنواره انگور موثر در جذب گردشگر است
■ شهر زيرزميني سامن و ارگ تاريخي نوشيجان داراي رديف ملي بودجه هستند
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ايران و جهان

آگهي حصر وراثت
آقاي علي ميرزايي  به شــماره ملي 3934668062 به شرح دادخواست به 
كالسه 970515  از اين شعبه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان فاطمه ميرزايي به شماره ملي 3933514924 در 
تاريخ 1395/1/18 در اقامتگاه دائمى خود واقع در شــهر ازندريان  بدرود 
حيات گفته ورثه حين الفوت منحصر اســت به: 1-علي ميرزايي به شماره 
ملي 3934668062 پسر متوفي 2-حسين رضا ميرزايي ازندرياني به شماره 
ملي 3931059316 پسر متوفي 3-احمد ميرزايي ازندرياني به شماره ملي 
3933821657 پســر متوفي 4-محمود ميرزايي ازندرياني به شماره ملي 
3933826111 پســر متوفي 5-محمد ميرزايي ازندرياني به شماره ملي 
3933885493 پسر متوفي 6-حسين ميرزايي ازندرياني به شماره ملي 
3934674674631 پســر متوفي 7-صغري ميرزايي ازندرياني به شماره 
ملي 3931059308دختر متوفي 8-ابوالقاسم ميرزايي ازندرياني به شماره 
ملي 3933523001 همســر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 765)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بخش جوكار

آگهي حصر وراثت
آقاي كامران قمري داراى شــماره شناســنامه  1697 به شرح دادخواست 
كالســه 97/1026ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدرضا قمري به شــماره شناسنامه  
574 در تاريخ 82/6/20 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
فرزند  قمري  1-مقصــود  به:  اســت  منحصر  متوفى/متوفيه  آن  حين الفوت 
محمدرضا به شــماره شناســنامه 1361 متولد1347 فرزند متوفي 2-زهرا 
قمري فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 4040052870 متولد1368 
فرزند متوفي 3-علي قمري فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 1362 
شــماره  به  محمدرضا  فرزند  قمري  متوفــي 4-عليرضا  فرزند  متولد1369 
شناسنامه 1360 متولد1346 فرزند متوفي 5-نسرين قمري فرزند محمدرضا 
به شــماره شناســنامه 3 متولد1351 فرزند متوفي 6-كامران قمري فرزند 
متوفي 7-سعيد  فرزند  متولد1356  شناســنامه 1697  شماره  به  محمدرضا 
قمري فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 1 متولد1388 فرزند متوفي 
8-مقبول صباحي پور فرزند بيرام  به شــماره شناســنامه 13 متولد1321 
همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 772)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

برابــر رأي شــماره 13976032600200999-1397/10/18 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاي مرادعلي اميني طالع فرزند گالبعلي به شــماره شناسنامه 615 
صادره از كبودراهنگ در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 
85760/45 مترمربــع پالك 535 فرعي از 244 اصلــي بخش 4 همدان  در 
طاسران خريدارى بالواسطه از مالكين رسمى آقايان عباس مرداني، علي شهناز 
رضايي، علي آقا غالمي، غالمعلي عطايي و غالمرضا سالمي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 262)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

محمد صادق بهرامى، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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 139760326034001268 مورخه 1397/10/12 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همــدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي كاظم ضمير فرزند محراب به شــماره شناسنامه 4020033986 
صادره از كبودراهنگ در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
113/37 مترمربــع تحت پالك 1/11873 اصلي واقــع در همدان حومه بخش 2 
خريداري مع الواســطه از محمد ضمير محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3935)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

موسي حنيفه- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شماره 139760326007000971 مورخه 1397/10/5 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى جعفر 
طالئى شعار فرزند خيراله به شماره شناسنامه 18163 صادره از بهار در يك و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب تاالر پذيرايى به مساحت 5554/82 مترمربع 
پــالك 10802 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخــش چهار همدان خريداري 

مع الواسطه از مالك رسمي آقاى خيراله طاليى شعار  محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 735)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

هادي يونسي عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

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

اول  هيأت   1397/10/18-139760326002000999 شــماره  رأي  برابــر 
فاقد  ســاختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاي مرادعلــي اميني طالع فرزند گالبعلي به 
شــماره شناســنامه 615 صادره از كبودراهنگ در شش دانگ يك قطعه 
زمين مزروعي آبي به مســاحت 83708/80 مترمربع پالك 534 فرعى از 
244 اصلي بخش 4 همدان واقع در طاســران خريدارى از مالك رســمى 
آقايان حســن حيدري و رمضانعلي پيشــيار محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
اعتراضي  متقاضي  مالكيت  ســند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتي  در 
داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 260)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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 139760326034001269 مورخه 1397/10/12 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقــه دو تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي فرامرز ضمير فرزند محراب به شــماره شناسنامه 183 
صادره از كبودراهنگ در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
113/37 مترمربــع تحت پالك 1/11873 اصلي واقــع در همدان حومه بخش 2 
خريداري مع الواســطه از محمد ضمير محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3933)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

موسي حنيفه- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

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 139760326002001050 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاي نصرت اله صالحي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 93 
صادره از كبورداهنگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 178798/59 
مترمربع پالك فرعي 246 اصلي واقع در قراگل خريدارى از مالك رسمى 
آقاي محمدعلي صالحي 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 انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 282)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

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 139760326002001050 هيــأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك كبودراهنگ تصرفات مالكانه 
شماره  به  محمدعلي  فرزند  صالحي  نصرت اله  آقاي  متقاضى  بالمعارض  و 
شناسنامه 93 صادره از كبورداهنگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
40977/14 مترمربع پالك 246 اصلي واقع در قراگل خريدارى از مالك 
رسمى آقاي محمدعلي صالحي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 284)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

برابر رأي شماره 139760326002001049 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاي نصرت اله صالحي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 93 
صادره از يك قطعه زمين مزروعي به مســاحت 81793/21 مترمربع پالك 
فرعي 246 اصلي واقع در قراگل خريدارى از مالك رسمى آقاي محمدعلي 
صالحي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهــي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

(286
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

سپاه اقدامات ارزشمندى در زمينه 
محروميت زدايى انجام مى دهد

 ســپاه پاســداران انقالب اسالمى اقدامات ارزشــمندى در زمينه 
محروميت زدايى و مردم يارى انجام مى دهد.

رييس مجلس شــوراى اسالمى ديروز در مراسم آغاز رزمايش اقتدار 
بهدارى رزمى ســپاه كه در ستاد فرماندهى نيروى زمينى سپاه برگزار 
شد، اظهار داشت: با وجود گذشت سال ها همان روحيه هاى نخست 
اول انقالب در تالش هاى ســپاه پاســداران انقالب اسالمى مشاهده 

مى شود.
به گــزارش ايرنا، على الريجانى افزود: نيروى زمينى ســپاه كارهاى 
ارزشمندى در زمينه خدمت رسانى به مردم در مناطق دور افتاده انجام 

داده است.
وى اضافه كرد: در آن زمان كه ترورها و تهديدها مطرح بود سپاه سينه 
خود را ســتبر مى كرد و هر ماموريت بود را برعهده مى گرفت و در 

جنگ تحميلى نيز به خوبى وارد ميدان شد.
رييس مجلس گفت: با توجه به اقداماتى كه من امروز مشــاهده كردم 
بايد همه بخش هاى دولت قدردان ســپاه پاســداران انقالب اسالمى 

باشند.
الريجانى گفت: بارها ديده ام كه برخى از فرماندهان ارشــد كشور به 
زندگى  خود نمى پردازند و در مرزها خدمت رسانى مى كنند؛ بايد از 

اين افراد كه براى امنيت كشور در تالش هستند تقدير شود.

وزير جهاد كشاورزى در مجلس
 حضور يافت

 محمود حجتى وزير جهاد كشــاورزى ديروز براى پاسخ به سوال 
تعدادى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى حضور يافت. 

به گزارش ايرنا، عضو هيات رييسه مجلس گفت: نمايندگان در جلسه 
علنى امروز به ادامه رســيدگى به گزارش كميسيون برنامه و بودجه و 
محاسبات در مورد طرح يك فوريتى اصالح قانون بودجه سال 1397 
كل كشور، گزارش كميســيون امور داخلى كشور و شوراها در مورد 

اليحه مديريت حوادث غيرمترقبه كشور مى پردازند.
امير حسين قاضى زاده افزود: نمايندگان در جلسه به ادامه رسيدگى به 
گزارش كميسيون امور داخلى كشور و شوراها در مورد طرح اصالح 
موادى از قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى و بررسى گزارش 
كميسيون كشاورزى، آب، منابع طبيعى و محيط زيست در مورد عدم 

اجراى قانون تضمين خريد محصوالت اساسى كشاورزى پرداختند.

ريشه كنى فقر با وجود تحريم ها 
در دستور كار دولت است

 اعتبارهاى قابل توجهى براى ريشه كنى فقر مطلق براى سال آينده 
از ســوى دولت لحاظ شده اســت كه با برنامه ريزى هاى اصولى و 
پيگيرى مسئوالن دولتى و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى اين طرح 

ها در كشور اجرا مى شود.
رئيــس فراكســيون توليــد و اشــتغال مجلس شــوراى اســالمى 
افزود:اعتبارهاى بسيار خوبى در بودجه سال 98 براى رفع مشكالت 
معيشــتى مردم لحاظ شده است كه بعد از تصويب نهايى در مجلس 

شوراى اسالمى، اطالع رسانى مى شود.
به گزارش ايرنا،غالمرضا كاتب خاطر نشان كرد: رفع چالش بيكارى 
جوانان از ديگر برنامه هاى اصولى دولت براى سال آينده است و بيش 
از 18 هزار ميليارد ريال براى ايجاد اشــتغال مولد در كشور براى سال 

آينده هزينه مى شود.
وى گفت: با وجود تحريم هاى اقتصادى زيرســاخت هاى ســرمايه 
گذارى در كشــور فراهم اســت و با همدلى و اتحاد مى توان گره از 

مشكالت اقتصادى جامعه باز كرد.

مان
ساز و كار مالى اروپا گام مهمى براى تقويت برجام پارل

است
 مــراوده مالــى بــه طــور قطــع گامــى مهــم بــراى احيــا و تقويــت توافــق نامــه بيــن 

المللــى برنامــه جامــع اقــدام مشــترك (برجــام) اســت و بايــد از آن اســتقبال كنيــم.
نائــب رييــس كميســيون حقوقــى و قضايــى مجلــس شــوراى اســالمى بيــان كــرد: 

ســاز و كار مالــى اروپــا بــا ايــران يــك موفقيــت در جهــان چنــد قطبــى اســت.
بــه گــزارش ايرنــا ،محمــد كاظمــى افــزود: بــه طــور قطــع ايــن ســاز و كار مالــى 
تــا بــه نتيجــه برســد، زمانبــر اســت و در مرحلــه نخســت بــه مســايل غــذا و دارو 

اختصــاص دارد.
ــير  ــد مس ــى خواه ــه م ــى ك ــراى اروپاي ــر ب ــرف ديگ ــرد: از ط ــان ك وى خاطرنش

ــد كار اقتصــادى و  ــى توان ــم م ــكا ه ــدون آمري ــد ب ــى، اينكــه بدان ــتقالل را ط اس
ــى رود. ــمار م ــه ش ــت ب ــك موفقي ــد، ي ــان انجــام بده تجــارى در جه

ــا  ــدام اروپ ــد كــرد: اق ــر در مجلــس شــوراى اســالمى تاكي ــردم مالي ــده م نماين
ــه  ــكا علي ــاى آمري ــم ه ــراى دور زدن تحري ــى ب ــاز و كار مال ــت س ــراى ثب ب
ــراى  ــردى ب ــا آغــازى بســيار مهــم و راهب ــد كوچــك باشــد، ام ــران هــر چن اي
رفــع يــك نقــص بــزرگ جهانــى و تضعيــف يكــه تــازى يــك ابرقــدرت بــى 

ــه اســت. مالحظ
كاظمــى تصريــح كــرد: چنانچــه پالرمــو و ســى.اف.تى(CFT) تصويــب نشــوند، 
بــه طــور قطــع ســاز و كار مالــى اروپــا كــه مــى توانــد راه نفســى بــراى كشــور بــاز 

كنــد، لطمــه مــى خــورد.
ــو اســت و  ــويى و پالرم ــررات پولش ــل مق ــت كام ــا رعاي ــرط اروپ ــت: ش وى گف

ــود و  ــب نش ــه تصوي ــن اليح ــام اي ــع تشــخيص مصلحــت نظ ــه در مجم چنانچ
نتوانيــم بــه موفقيتــى در ايــن زمينــه برســيم، بــه انــدازه كافــى بهانــه دســت آمريــكا 

ــا را از ايــن اقــدام منــع كنــد. مــى دهــد كــه اروپ
ــا برجــام مخالفــت كــرده  كاظمــى بيــان كــرد: يــك جريانــى در كشــور از ابتــدا ب
و منهــاى منافــع و مصالــح ملــى، ايــن جريــان فكــرى توافــق بيــن المللــى برجــام 
را قبــول نــدارد و آنچــه مرتبــط بــا برجــام هــم باشــد، مــورد قبــول آنهــا نيســت.

وى ادامــه داد: ايــن در حاليســت كــه اگــر بهتريــن نتيجــه هــم از برجــام و ســاز و 
كار مالــى اروپــا بگيريــم، ايــن جريــان فكــرى بــا آن مخالــف اســت.

ــى ســابقه  ــد ايــن تحــرك ب كاظمــى گفــت: اگــر عقالنيتــى در جهــان باشــد، باي
اروپــا مــورد اســتقبال قــرار گيــرد و بــزرگ و تاثيرگــذار شــود؛ اقدامــى كــه انــزواى 

آمريــكا را هــدف قــرار داده اســت.

شبنم طهماسبي  »
 انقالب ايران نه بــر مبناي تحوالت 
سياســي و نه با مداخلــه حكومت ها و 
كشورهاي ديگر بلكه تنها مبتني بر نگاه 
اســالمي و جمهوري ريشه گرفت و قد 
كشيد و شــايد تاريخ هيچ انقالبي را با 
اين ابعاد و عميق به خود نديده باشــد 
كه با وجود همه هجمه ها و دسيسه ها و 
تظلمي كه جهان استكبار براي شكستنش 

روا مي ديد هنوز محكم و پابرجاست.
در شــكل گيري انقالب اســالمي ايران 
مردم از هر قشر و جنس و با هر تفكري 
نقش آفرين بودند و اساس اين چنين بود 
كه مــردم را از جنس خود و خود را از 
جنس انقالب ديده و براي شكوفايي آن 

از جان و دل تالش كردند.
انقالب اســالمي ايران شبيه هيچ انقالبي 
نبــوده و منحصر به فرد بــود اكنون به 
مرز چهل ســالگي خود رســيد و دربه 
قرن  عظيم  انقــالب  اين  رســيدن  ثمر 
تمام شــهرهاي بزرگ و كوچك و حتي 
روستاهاي دور و نزديك به مراكز شهرها 
ســهيم بودند و مردم همدان از اين امر 

مستثني نبودند.
در همين راستا با نزديك شدن به سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي بر آن شديم كه 
در چند گزارش پيوسته بافعاالن انقالبى 
همدان از نقش و تأثيرگذاري گروههاى 
مختلــف در روند انقــالب و حركت و 
هماهنگي مــردم همــدان در مبارزه با 
طاغوت را به رشــته تحرير درآوريم از 
اين رو در اولين گزارش با حجت االسالم 
محمد جوادي امام جمعه موقت همدان به 
گفت وگو نشستيم كه در ادامه مي خوانيد: 
 انقالبيون همدان چه نقشــي در 

روند انقالب داشتند؟
انقالب اســالمي ايران يك مســئله فراگير 
بــودو اين انقــالب متعلق بــه گروه هاي 
خاص، حزبــي خــاص و مردمي خاص 
نبود بلكه تمام مردم بــه رهبري امام به پا 
خواســتند و كارهايي كه الزم بود را عليه 
رژيم شاهنشــاهي انجام دادنــد و به اين 
وســيله توانســتند نقش موثر در تخريب 
و ريشــه كني نظام طاغوتــي و ايجاد نظام 
مقدس جمهوري اســالمي ايران را داشته 

باشند.
در همين زمينه مي تــوان گفت كه يكي از 
گروه هايي كه در اين انقالب نقش داشتند 
مردم مجاهد و شــهيدپرور اســتان همدان 
بودند مخصوصًا در 30 مهر 57 كه همدان 
تظاهرات با شــكوهي را انجام داد و شهدا 
وجانبازانــي در آن روز تقديم اين انقالب 

شد.
مردم همدان هم مانند مردم سراســر كشور 

نقش بزرگي در انقالب اسالمي داشتند اما 
نمي توان گفت: كه تنها اين مردم در انقالب 
نقش داشــتند بلكه تمامي مردم به رهبري 
حضرت امام خميني(ره) و روحانيت سهم 

بزرگي در اين انقالب داشتند.
 روحانيت در انقالب اسالمي ايران 

چه نقشي داشتند؟
روحانيون نيز همانند ديگر اقشار از جنس 
مــردم و همراه مردم بودند و وظايف خود 
را بــراي پيدايش انقــالب و از بين رفتن 
نظام انجام دادند اما مســئله مهم اين است 
كه روحانيت در اين زمينه عنوان رهبريت 
مــردم را دارا بودند زيرا امــام كه رهبري 
انقالب را بر عهده داشت يك فرد روحاني 

بود.
روحانيون سراســر كشــور به پيروزي از 
مراجــع ديني و رهبري امــام خميني(ره) 
نقش بســيار بزرگي در پيــروزي انقالب 
داشــتند به طوري كه مي توان گفت نقش 
روحانيون محترم نقش اساســي، فرهنگي 
و بســيار موثر در انقالب بــود روحانيون 
عــالوه بر اين كه از جنــس مردم بودند و 
چون مردم به آنها اعتماد داشــتند به عنوان 
مبلغ ديني در مساجد حضور پيدا مي كردند 
و مــردم نيز در اين مســاجد بودند و اين 
روحانيــون ارتباط برقرار مي كردند و مردم 
به ســخنان آنها گوش فرا مي دادند كه اين 
يك عامل موثر براي تحريك مردم به قيام 
وحركت به سوي هدف به اين نظام مقدس 
بود اين در حالي است كه ديگر گروه ها از 
چنين ابزاري بي بهــره  بودند اما روحانيون 
اين ابزار و وســيله را داشتند و ما معتقديم 

كه انقالب به رهبري روحانيون از مساجد 
نشأت گرفت و برخاست.

پس  ايران  اســالمي  انقالب  آيا   
اهداف  به  است  توانسته  سال  از 40 

خود دست يابد؟
ما اهداف انقالب را بايد از شــعارهاي قبل 
و اوايل انقالب بهفميم كه مردم به كوچه و 
خيابان ها مي آمدند و در فرياد چه مي گفتند 
از همان ابتدا شــعار مردم استقالل، آزادي، 

جمهوري اسالمي بود.
زمانيكه  خواسته مردم اين است پس هدف 

انقالب نيز غير از اين نمي تواند باشد.
حال ســوال اين اســت آيا اســتقاللي كه 
انقالب به دنبال آن بــود هم اكنون وجود 
دارد؟ بله انقالب اســتقالل خــود را دارد 
و هم اكنون نيز آن را حفظ كرده اســت و 
قدرت هاي بزرگ همــواره عليه ايران چه 
اوايل انقالب چه بعد از آن برخاســتند و 
توطئه ها نيز كردند نمونه آن جنگ 8 ســاله 

ايران و عراق مي باشد.
امــا انقــالب مــا روي پا خود ايســتاد و 
اســتقاللش را حفظ كرد و شعار نه شرقي 
نه غربي جمهورى اسالمى را انتخاب كرد 
امــروزه انقالب نيازي بــه كمك غرب و 
شرق ندارد اگر تاريخ را مرور كنيم متوجه 
مي شــويم كه آمريكا در مسئله اخير كشور 
ونزوئــال دخالت كرد امــا در مقابل ايران 
ســاكت هستند و نتوانســتند در اين زمينه 

كاري انجام دهند.
در مــورد آزادى هــم اين ســوال مطرح 
اســت كه آيا مــردم ايــران از آزادي الزم 
برخوردارند؟ در پاســخ به اين سوال  بايد 

گفت بله مردم ايران از آزادي برخوردارند 
در آن زمــان حتي خود بنــده اگربه منبر 
مي رفتم و ســخني مي گفتم كه يك گوشه 
آن اين طاغوت را در بر مي گرفت نتيجه آن 
جز زندان و شكنجه نبود اما امروزه مسأله 
به اين صورت نيســت حتي مخالفين نظام 
در داخل نظام به وســيله تريبون هاي آزاد 
كه در دانشــگاه ها وجــود دارد هر آن چه 
مي خواهنــد را مي گويند و هيچگونه منعى 

در سخنان وجود ندارد.
■ جمهوري اسالمي ايران: از آن جايي كه 
حضرت امام خمينــي(ره) فرمودند من به 
جمهوري اسالمي رأي مي دهم نه يك كلمه 
زياد نه يك كلمه كم در 12 فروردين سال 
57 مردم به پــاي صندوق رأي مي رفتند و 
به اين انقالب و نظام رأي دادند از آن روز 
تاكنون جمهوري اسالمي كارهاي خود را 
انجام داد و توانســته است پيشرفت كند و 
با تمام قدرت مشــغول پيشروي است اما 
ذكر اين مســئله در اين جا ضروري است 
و آن اين است كه دشمن نتوانست با جنگ 
نابرابر جمهوري اســالمي را در 8 سال از 
پــاي درآورد اما امروزه با بــه راه انداختن 
جنگ اقتصــادي هدفي جز ناراضيتي مردم 
نــدارد و با اين هدف مي خواهد انقالب را 

از اهداف خود دور كند.
قطعــًا در 12 بهمــن مــاه هم نســبت به 
سال هاي گذشته مشــت محكمي بر دهان 
دشــمنان خواهيم زد مردم ما سختي ها را 
تحمــل مي كند و از اهــداف انقالب خود 
عقب نشــيني نخواهند كرد و مسئوالن نيز 
بايد كمر همت را به كار گيرند و مشكالت 

اقتصادي را به كمك مردم حل كنند.
مي توانند  اسالمي  انقالب  چگونه 

دستاوردهاي خود را حفظ كند؟
انقالب اسالمي دســتاوردهاي خود را به 
وســيله دنباله روي از رهبــري (همچون 
فالســفه كه معتقدند آن چيزي كه ســبب 
پيدايش شــي شــود ســبب بقا آن است 
،وحدت مردم ومسئله اسالم گرايي مي تواند 

حفظ كند.
 در آن زمان چه اقداماتى ساواك 

در همدان انجام مى داد؟
در زمان انقالب ســاواك تنها در شــهر 
همدان نبود بلكه در تمام شهرســتان ها، 
اســتان ها و همچنيــن روســتاها فعاليت 
داشــتند و نقش آنها آن قدر فعال بود كه 
حتي زن و شوهر، فرزند و پدر، همسايه 
از همســايه  از يكديگرترس داشــتند و 
عده ايى به صورت مخفــي و زيرزمينى 
اهداف خود را انجــام مي دادند اما مردم 
تمام  بــا  را  ســاواك  توانســتند  انقالبي 
اسالمي  وانقالب  بگذارند  كنار  تجهيزات 

را در جامعه ايراني ايجاد كند.

گفت وگوي همدان پيام با امام جمعه موقت همدان 

انقالب اسالمي ايران يك مسئله فراگير بود
بفرماييد تاالر ادعا

ــه  ــس ك ــن جن ــى از اي ــت. ادعاهاي ــور ادعاهاس ــا كش  اين ج
ــاى  ــه ادعاه ــم، بلك ــس را نمى گوي ــان اســت و ب ــزد ايراني ــر ن هن
سياســتى در نظــرم اســت، ادعاهايــى از ايــن جنــس كــه مى تــوان 
ــر  ــم بهت ــت ه ــراى دول ــرد و ب ــى ك ــردم مجان ــراى م ــرق را ب ب
ــه علــت برجــام  ــد، قيمــت گوشــت ب اســت كــه ايــن كار را بكن
ــاى خــزر و  ــوان دري ــان رســيده اســت، مى ت ــزار توم ــه صــد ه ب
خليــج فــارس را بــه هــم بــا آبراهــى وصــل كــرد، يارانــه ماهيانــه 
را مى تــوان بــه 250 هــزار تومــان افزايــش داد، در ايــران آب 
ــوان  ــم، مى ت ــى نداري ــكل كم آب ــت و مش ــى هس ــدازه كاف ــه ان ب
ظــرف ســه تــا پنــج ســال هواپيمــاى مســافربرى پهن پيكــر ايرانــى 
ــكا در حــال فروپاشــى اســت، چنــد هــزار ســرباز  ســاخت، آمري
ــدام  ــر ك ــت آزادى ه ــت و باب ــير گرف ــوان اس ــى را مى ت آمريكاي
يــك ميليــارد دالر خســارت دريافــت كــرد، بايــد در ايــران ســاليانه 

ــى آخــر.  ــور ال ــرد، و همين ط ــد ك ــوالد تولي ــن ف ــون ت 55 ميلي
ــا  ــن عرصه ه ــانه هاى آزاد يكــى از بهتري ــه رس ــم ك ــودم مى دان خ
بــراى آزمــودن ايــن گونــه ادعاهاســت. مراكــز پژوهشــى و 
ــن  ــوص اي ــتى آزمايى درخص ــه راس ــت ب ــم دس ــكده ها ه انديش
گونــه ادعاهــا مى زننــد. مركــز پژوهش هــاى مجلــس در بســيارى 
ــا  ــردازد. ام ــى مى پ ــن ادعاهاي ــى چني ــه ارزياب ــش ب از گزارش هاي
بــه شــكل نماديــن و شــايد واقعــى بتــوان از ايــن حــد هــم فراتــر 

رفــت. 
ــر  ــور، تئات ــزرگ وزارت كش ــاالر ب ــل ت ــى مث ــد جاي كاش مى ش
ــران  ــگاه ته ــاى دانش ــى از تاالره ــا يك ــدت، ي ــاالر وح ــهر، ت ش
را بــه «تــاالر ادعــا» تبديــل كنيــم. تــاالر ادعــا، يعنــى جايــى كــه 
جماعتــى پرسشــگر، صاحــب يــك ادعايــى را  دعــوت مى كننــد، 
زمانــى را بــه او فرصــت مى دهنــد تــا ادعايــش را شــرح كنــد، و 
پرسشــگران هــم سؤاالتشــان را بپرســند و خالصــه جلســه بحــث 
و بررســى هــر ادعــا مطــرح شــود، رســانه ها هــم باشــند، اصــًال 
ــه  ــدر خــوب ك ــد، اصــًال چق ــده كنن ــتاگرام پخــش زن روى اينس

ــد.   ــون پخــش مســتقيم كن تلويزي
شــما چــه مى دانيــد تــاالر ادعــا شــايد ميــراث مــا ايرانيــان بــراى 
بشــريت شــد. تــاالر ادعــا شــايد كم كــم بشــود يــك جايــى مثــل 
همــان گوشــه اى (Speakers corner) در هايــد پــارك لنــدن 
ــد. بشــر  ــه ســخن مى گوين ــتند و آزادان ــا مى ايس ــا آن ج ــه آدم ه ك
ــى  ــاد دارد، آمف ــه ي ــم ب ــئوم را ه ــاختن كلوس ــخ اش س در تاري
ــات  ــا حيوان ــا ب ــه در آن گالدياتوره ــتان ك ــى رم باس ــر دائم تئات
ــه  ــراى آن ك ــد ب ــى ش ــايد جاي ــم ش ــا ه ــد. تاالرادع مى جنگيدن
ــا را  ــب ادع ــت گذاران صاح ــت مداران و سياس ــهروندان، سياس ش
ــر  ــه بهت ــئوم ك ــد، از كلوس ــان فرابخوانن ــاع از مدعيات ش ــه دف ب

اســت.
مــردم بيــن خودشــان مى گوينــد حــرف اســت، كنتــور كــه 
ــور  ــرف زدن كنت ــد، ح ــا راه بيفت ــر تاالرادع ــا اگ ــدازد ام نمى ان
خواهــد انداخــت. رســانه ها و هميــن تلگــرام هــم خــودش نوعــى 
ــورى  ــه حض ــا ك ــك تاالرادع ــد ي ــاور كني ــا ب ــت، ام تاالرادعاس

ــرى اســت.  ــز ديگ ــود، چي ــزار ش برگ
رســانه آزاد، شــبكه اجتماعــى و گزارش هــاى پژوهشــى بــه جــاى 
خــود نيكوســت، امــا كســى چــه مى دانــد شــايد روزى تاالرادعــا 
ــه  هــم در ايــن كشــور ســاخته و اصــًال بين المللــى هــم شــد و ب
Tehran در جهــان مشــهور و بــه يكــى  Hall of Claim  اســم
ــهروندان  ــد. ش ــدل ش ــران ب ــران و اي ــاى توريســتى ته از جاذبه ه
ــا هشــتگ  ــا آن زمــان شــايد بتواننــد ســخن هــر مدعــى اى را ب ت
تاالرادعــا همــراه كننــد تــا اقــًال ترنــد شــدن چنيــن هشــتگى بــه 
ــيده و  ــش كش ــه چال ــش را ب ــه ادعاي ــد، جامع ــان ده ــى نش مدع

قانــع نشــده اســت. 
*محمد فاضلى: عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى
منبع:كانال دغدغه ايران



C M

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

دوشنبه  15بهمن ماه 1397  شماره 3405 

5

خبـر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بايد مانع ازدواج دختران زير 13 سال شويم
 معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى با بيان اينكه بايد مانع ازدواج دختران 
زير 13 ساله شويم، گفت: اين ازدواج ها اجبارى و به داليل اقتصادى، قومى و از روى 

آگاهى نداشتن است.
معصومه ابتكار در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: ما طرفدار اين نيستيم كه سن ازدواج 
كًال باال برود يا پايين بيايد بلكه بحث ما اين اســت كه سن ازدواج از يك سنى نبايد 
پايين تــر بيايد.  معاون امور زنان و خانواده رياســت جمهورى در پايان با بيان اينكه 
ازدواج زير 13 ســال آسيب زيادى دارد و آمار طالق اين ازدواج ها زياد است، گفت: 
ما موافق ازدواج هستيم و نمى گوييم سن ازدواج خيلى باال برود اما فكر مى كنيم نبايد 

براى ازدواج دختران زير 13 سال مناقشه كنيم.

صدور كارت هاى هوشمند توليد داخل از پايان بهمن ماه
 چاپخانه ايران اعالم كرده كه از پايان بهمن ماه صدور كارت هاى هوشــمند ملى 

داخلى را آغاز خواهد كرد.
ســخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: تحريم ها باعث شــد كه در صدور كارتهاى 
هوشمند با مشكالتى روبرو شــويم و قرار شد با استفاده از توان متخصصين داخلى 

اين كارتها را توليد كنيم.
ســيف ا... ابوترابى در گفت وگو با مهر در مورد صدور كارتهاى هوشــمند ملى توليد 
داخــل گفت: بعد از توليد كارتهاى داخلى، به ســرعت آمادگــى داريم كه كارتهاى 
هوشــمند را ميان افرادى كه ثبت نام كرده اما كارت خود را دريافته نكرده اند، توزيع 

كنيم.

ممنوعيت واردات مواد اوليه دارويى مشروط است
 ممنوعيت واردات مواد اوليه دارويى در صورتى اعمال مى شــود كه  مطمئن باشيم 

توليدكننده داخلى بتواند بازار داخل را پوشش دهد. 
به گزارش ايرنا، مديركل امور دارو سازمان غذا و دارو گفت: اجازه  واردات در حوزه 
ماده اوليه  توليد داخلى كه بتواند پاســخگوى بازار كشور باشد، نمى دهيم. قطعا براى 

سال آينده اين موضوع با جديت  بيشتر دنبال خواهد شد. 
محمد عبده زاده افزود: هر جايى كه بتوانيم توانمندى هاى داخلى را به نمايش بگذاريم 
مفيد اســت، البته به شرطى كه حضور شــركت كنندگان  خارجى در آن پر رنگ و به 
فرآيند مالى منتج شــود كه اين امر نيز نيازمند بسترسازى مناسب در روابط بين المللى 

است. 

توزيع 2 «بسته حمايتى» به مددجويان 
بهزيستى تاپايان سال

 رئيس سازمان بهزيستى كشور از توزيع دو بسته حمايتى يكى در 
ايام دهه فجر و يك نوبت ديگر نيز تا پايان سال به مددجويان سازمان 

بهزيستى خبر داد.
به گزارش خبرآنالين، وحيد قبادى دانا، با بيان اينكه اميدواريم ميزان 
مستمرى معلوالن در سال 98 افزايش يابد گفت: بايد بپذيريم كه دولت 
داراى تنگناهاى زيادى است و در شرايط تحريم قرار داريم. تكانه هاى 
تحريم فشــار مضاعفى را بر مردم تحميل كرده است. از دولت تشكر 
مى كنم كه بودجه سازمان بهزيستى را كاهش نداد. اميدوارم با همكارى 

مجلس شاهد افزايش اين مبلغ در بودجه سال 98 باشيم.
وى ادامــه داد: مشــكالت زيادى در وضعيت رفاهى كشــور وجود 
دارد اما بايد با توان همــه، همدلى و همراهى همه گروه هاى مردمى 
و ســازمان هاى مردم نهاد و يكايك افراد تالشــمان را در اين زمينه 
مضاعف كنيم. مقام معظم رهبرى و دولتمردان نظام اين عزم را دارند 
كه آسيب هاى اجتماعى به حداقل برسد و كنترل شود. اميد كه با قرار 

گرفتن دستان مسئوالن در دستان مردم اين اتفاق محقق شود.
وى افزود: تربيت و آموزش نسل جوان از دوران مهد كودك و مدرسه 

مى تواند در زمينه پيشگيرى از آسيب ها بسيار مؤثر باشد.
قبادى دانا با بيان اينكه مهمترين مسئله در حوزه آسيب هاى اجتماعى 
پيشگيرى است اظهار كرد: بعد از اينكه آسيب اجتماعى ايجاد شد نيز 
ما بايد با تمام توان در جهت كنترل و توانمندسازى افراد آسيب ديده 

براى خودكنترلى كمك كنيم.
رئيس سازمان بهزيستى كشور با اشاره به فعاليت 15 هزار و 500 مهد 
كودك در سراســر كشور توضيح داد: بهزيستى از اين طريق مى تواند 
در تربيت نسل جوان و كمك به ايجاد روحيه هميارى و نوع دوستى 

كمك كند.
وى با بيان اينكه پيش از پيروزى انقالب موضوع غربالگرى چشــم و 
بينايى وجود داشــت، تصريح كرد: امروز اين طرح با پوشش خوبى 
در مهدهاى كودك در حال اجرا شــدن است. همچنين غربالگرى كم 

شنوايى قبًال وجود نداشت كه امروز ايجاد شده است.
قبادى دانــا درباره حمايت از معلوالن در قانون بودجه امســال نيز 
گفــت: خبر خــوش را بايد به همه عزيــزان داراى معلوليت بدهم 
كه در اليحه بودجه ســال 98 مبلغ اوليــه را براى اجراى اين قانون 
در نظر گرفته اند. اين بودجه حدود 1100 ميليارد تومان اســت و با 
صحبت هايى كه با مجلس داشــتيم كمــك خواهند كرد تا اين مبلغ 
افزايش پيدا كند. اگر مبلغ قابل توجهى كه در پيشــنهادات آمده در 
صحن علنى مجلس تصويب شــود، اميدواريم بخشى از اين قانون 
را در ســال 98 اجرايى كنيم. اين افزايــش تعداد افرادى كه حقوق 
مســتمرى دريافت مى كنند و از ميان معلوالن شديد و خيلى شديد 
و حق پرســتارى آنان را در بر مى گيرد كه هم تعداد افراد و هم مبلغ 

آن افزايش مى يابد.
وى در ادامه تصريح كرد: همچنيــن اجراى قانون حمايت از حقوق 
معلوالن وابســته به همكارى بين بخشى است، براى مثال در موضوع 
مناسب ســازى و دسترسى پذيرى، كمك استاندارى ها، شهردارى ها، 
اماكن دولتى و همه مردم در ايجاد يك زندگى مستقل براى فرد داراى 

معلوليت را طلب مى كند.

تاثير مصرف ميوه و سبزيجات 
در پيشگيرى از پيشرفت سرطان سينه

 محققان عنــوان مى كنند رژيم غذايى حاوى ميوه و ســبزيجات 
مى تواند به توقف گسترش نوع ُكشنده سرطان سينه كمك كند.

به گزارش مهر، مطالعات متعددى نشان داده اند كه ويژگى برخى مواد 
خوراكى مى تواند به پيشــگيرى، مقابله و توقف ســرطان و خطرات 
احتمالى آن كمــك كند. اين موضوع بر اهميت رژيم غذايى ســالم 

بخصوص در طول درمان سرطان تاكيد دارد.
بــه گفته تيم تحقيــق، محدودكردن مصرف مواد غذايى سرشــار از 
آســپاراژين، از جمله لبنيات، گوشت گوساله، مرغ، تخم مرغ، ماهى، 
مغزيجات آجيلى، ســويا و غالت كامــل، و افزايش مصرف ميوه و 
ســبزيجات مى تواند روند گسترش سرطان ســينه را متوقف نمايد. 

آسپاراژين نوعى اسيدآمينه است.
يافته هاى نشــان مى دهد محدودكردن اسيدآمينه آسپاراژين بر موش 
هاى البراتوارى مبتال به «ســرطان سينه سه گانه منفى» به شكل قابل 
توجهى موجب كاهش توانايى گســترش ســرطان به نقاط دورتر در 

بدن مى شود.
بروز ســنتز آسپاراژين، ســلول هاى آنزيم مورداســتفاده براى توليد 
آسپاراژين، در تومور اوليه قويا با گسترش بعدى سرطان ارتباط دارد.

همچنين مشخص شــد متاستاز يا گسترش سرطان با كاهش تشكيل 
آسپاراژين، درمان با داروى شيمى درمانى L- آسپاراژين يا محدوديت 

رژيم غذايى به شدت محدود مى شود.
نات در ادامه مى افزايد: صورت تاييد اين يافته ها بر سلول هاى انسانى، 
محدودكردن مصرف آســپاراژين در بيماران مبتال به سرطان مى تواند 
رويكرد احتمالى براى تقويت درمان هاى فعلى و پيشگيرى از گسترش 

سرطان سينه باشد.

جام جم: نسخه اي براي دردهاي اقتصادي
 با بيمه آزاد يا تامين اجتماعى ؟

همدان پيام: بدهي يك ميليــارد توماني كارخانه خوش نوش به تأمين 
اجتماعي 

 به جاش نوشابه بده بهشون!! 
خراسان ورزشي: معجزه برانكو با دست هاي خالى

 هر چى معجزه گره تو تيم ملى ايراِن
جوان: دالر سقوط كرد 

 قيمتها هم ركود زد!!!
همشهري: كوچ تهراني ها به حاشيه پايتخت 

 ييالق قشالق تهرانى ها اينطوره؟
ايران: هيچ خانواده  سيل زده بدوِن اسكان نمانده است 

 اين همه مسكن مهر خالى داريم!!
كيهان: ايران بيخ گوشي نيروهاي آمريكا را زد

  بدون شرح!!
قانون: جفت، پوچ دلواپسان
 قبلنا گل ياپوچ بودا؟ 

خراسان: لبخند قيمت ها به  سكته دالر 
 مسخره گر سخت كيفر مى شود

جام جم: چگونه سنگ را از پيش پاي كليه ها برداريم؟
 با بيل و كلنگ!!

جوان: رئيس مجلس: از بس كلنگ زني ها بي نتيجه است ديگر كلنگ 
نمي زنم 

 كلنگ هاى لنگ!!
رسالت: سفر، صبر انسان را باال مي برد

 موجودى جيب روچى؟
شرق: جهانگيري: از مردم عذرخواهي مي كنيم 

 چقدش با پوِل چقد بدوِن پول؟
ايران: من زنده ام مستمري ام را قطع نكنيد 

 با اين قطع مســتمرى و يارانه و سهام آدم رو مى خوانم زنده 
به گور كنن!!

سرنشين پرايد زير چرخ هاى تريلى 
جان باخت

 بــر اثر برخورد يك دســتگاه ســوارى پرايد با تريلــى در بلوار 
خوزستان اين شهر سرنشين 66 ساله جان باخت. 

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان گفت: يك دستگاه 
ســوارى پرايد از سمت ميدان عاشــورا به ميدان امام حسين در حال 
تردد بود كه در نزديكى پل غيرهمسطح با قسمت پشت يك دستگاه 

تريلى برخورد كرد.
على فكرى در گفت و گو با ايرنا افزود: در اين ســانحه سرنشين 66

ســاله در دم جان باخت و راننده 43 ســاله مجروح و براى مداوا به 
بيمارســتان منتقل شد.رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان 
ادامه داد: بى توجهى راننده به جلو و تردد با ســرعت باال عامل بروز 

اين سانحه فوتى گزارش شده است.
فكرى اضافه كرد: بلوار خوزستان يكى از معابر امن و كم حادثه شهر 

همدان است و در بروز اين سانحه راننده مقصر است.

 ازدواج مى بايســت بــر پايه اخالق، 
عشــق، محبت و درك متقابل دو انسان 
شكل بگيرد در غير اينصورت نتيجه اى جز 

جدايى ندارد.
 يــك مقــام انتظامــى در مصاحبه اى 
ازدواج هــاى تحميلى را بررســى كرد، 
ازدواج هايى كه سرانجمشان به جدايى و 

طالق ختم مى شود.
اسدا... مالكى مى گويد: «ازدواج و تشكيل 
خانواده يكى از مهمترين اتفاقات زندگى 
هر فرد مى باشــد قــرآن كريم هدف از 
ازدواج را رفع نيازهاى طبيعى و رسيدن 
به آرامش روحــى در كانون خانواده نام 
مى بــرد يكى از عواملى كه امنيت داخلى 
خانواده و اجتماع را تهديد مى كند، وقوع 

ازدواج هاى تحميلى است.
در ايــن ازدواج هر كــدام از زوجين بر 
خــالف رضايت و انتخــاب خويش با 
فــردى ازدواج مى كننــد و همين عامل 
باعث اختالف و تنش در درون خانواده، 
طالق عاطفــى، ارتباطات نامآغاز، قتل و 
همسركشى و ... در نهايت مى تواند عامل 
تهديد كننده امنيــت اجتماعى و افزايش 

نرخ وقوع جرائم گردد.
بررســى آمار كسانى كه بدليل اختالفات 
خانوادگــى در كالنترى هــا طرح دعوا 
كرده و جهت مصالحه و سازش به واحد 
مددكارى كالنترى ها ارجاع مى شــوند، 
نشان مى دهد كه بخشــى از علل ايجاد 
تنش در خانواده و گسست خانواده بدليل 

ازدواج هاى تحميلى هستند.
 تعريف اجبار و تحميل

به گزارش مهر،در فرهنگ علوم اجتماعى 
در مورد تعريف واژه اجبار چنين بيان شده 
Consrigere است: اجبار از ريشه التينى

به معناى فضا دادن اســت و از نظر مفهومى 
به معناى تحمل آزار جســمانى و يا روانى 
است، خواه به جهت آنكه عليرغم ميل خود 
به انجام كارى مجبور شده باشد و خواه بدان 
جهت كه از انجام آنچه كه مى خواســته باز 
داشته شده است.   منظور از تحميل نيز، وا 
داشتن كسى از انجام كارى يا پذيرش چيزى 

بر خالف ميل او است.
■ تعريــف ازدواج: منظور از ازدواج پيوند 
زناشــويى رســمى ميان دو جنس مخالف 
اســت؛ در صورتيكه آنها شرايط شرعى و 

قانونى الزم را داشته باشند.
■ تعريف ازدواج تحميلى: ازدواج تحميلى، 
پيوند زناشــويى رسمى اســت كه در اين 
پيوند، رضايــت و اراده زوجين يا يكى از 
آنها ناديده انگاشته شود و براى برقرارى اين 
ارتباط و پيوند از انواع فشارهاى جسمانى يا 

روانى استفاده مى شود.
شيوه هاى ازدواج هاى تحميلى: شيوه هاى ازدواج هاى تحميلى: 

ازدواج هايــى كه بطور ناخواســته بر فرد 
تحميل مى شــود به دو دســته تقسيم مى 

شوند:
■ ازدواج هاى تحميلى به شــيوه مستقيم 
: در ايــن فرايند يكى از اعضــاى خانواده 
(بطور معمول برادر يــا پدر) دختر را وادار 
به پذيرش ازدواج با مردى مى كنند كه دختر 
به زندگى مشترك با او راضى نيست و غالبًا 
انگيزه هاى اقتصادى در اين ازدواج ها موثر 

هستند.
■ ازدواج هــاى تحميلى به شــيوه غير 
مســتقيم: اين گونه ازدواج ها نيز زير فشار 
ســاخت اجتماعى بر دختران جوان تحميل 
مى شــود و در حال حاضر نيز ازدواج هاى 
تحميلى به اين شــيوه غير مســتقيم، شيوع 

زيادى يافته است.

تحميلى  هاى  ازدواج  عوامل  و  علل   ■
(شيوه مستقيم): 

در پيدايى ازدواج اجبارى به شــيوه مستقيم 
بســيارى از عوامل فرهنگــى، اقتصادى و 
اجتماعى تأثير گذارند كه هر يك از عوامل 

به اجمال بررسى مى شوند:
■ عوامــل فرهنگى: امــروزه بــا وجود 
فرصت هايى كــه در اغلــب جوامع براى 
زنان ايجاد شــده اســت و آنان از شرايط 
و جايــگاه خود در نظــام اجتماعى آگاهى 
يافته اند و عالقمند هســتند تا در سرنوشت 
خود دخالــت داشــته و در اين خصوص 
استقالل نظر داشته باشند، ليكن عده اى آنها 
را از ايــن حق خــدادادى و طبيعى محروم 
مى سازند. بى ترديد نگاه نادرست به زنان در 
جامعه، در شكل گيرى ازدواج هاى اجبارى 
مؤثر مى باشــند. تفكر كاالپندارى و استفاده 
ابزارى از او موجب مى شود تا اراده، تصميم 
و تمايل زن در فرآيند همســر گزينى ساده 
انگاشته شود و مقاومت دختران براى ايفاى 
نقش در سرنوشت خود، نوعى گردن كشى 

و بى حرمتى به والدين تلقى گردد.
عوامــل اقتصادى: بســيارى از مردم چنين 
مى پندارند كه رمز رفاه و ســعادت آنان در 
دســتيابى به ثروت و پول بيشــتر است و 
چنانچه معيشــت آنان تامين شــود، ديگر 
در زندگى هيچ مشــكلى نخواهند داشت. 
با چنين طــرز تفكر و نگرشــى، برخى از 
خانواده ها معيار و مــالك پول و ثروت را 
در درجــه و اولويت اول قرار مى دهند و به 
محض اينكه با خواستگارى مواجه مى شوند 
كه به لحاظ اقتصادى وضعيت مطلوبى دارد 
چه بسا كه دختران خود را مجبور به ازدواج 
با وى نمايند بدون اينكه كمترين اهميتى به 

خواسته و رغبت دخترشان بدهند.
■ عوامل روان شــناختى: بسيارى از مردم 
به ويــژه آنانكه تحــت تاثير ســاختارهاى 
اجتماى-ســنتى قرار دارند، ميان شخصيت 
زن و مــرد تفــاوت عمــده اى قائل اند و 
معتقدند كه زنان در ابعاد روحى و شخصيتى 
خودشــان معموالً به ســرعت تحت تاثير 
واكنش ها و سائقه هاى عاطفى قرار گرفته و 
نمى توانند بر اساس منطق و واقع بينى براى 
آينده خود تصميمى اتخاذ نمايند و معموال 
زن را «ضعيفه» خطــاب مى كنند. اين پندار 
ضعيف انگارى زن، دستاويزى براى تحمل 
رأى و نظر خــود، در مورد ازدواج دختران 
شــده و برخى زنان را در جوامع سنتى، با 

نوعى تنگ نظرى مواجه كرده است.
پدر  ســاخت هاى  اجتماعى:  عوامــل   ■
ســاالرانه: پدر ســاالرى، ســلطه و تسلط 

مــردان بر زنــان در همه شــئون اجتماعى 
اســت. بســيارى از مردان به اقتضاى اين 
ســاخت اجتماعى، تحميل و اراده خود را 
در انتخاب همسر دختر يا خواهر خود، حق 
مسلم خودشان مى دانند و مخالفت با آن را 

«گستاخى دختران» تلقى مى كنند.
ازدواج هاى  از  پاره اى  اجتماعى:  منزلت   ■
تحميلــى در فرآيندى شــكل مى گيرد كه 
افــرادى با داشــتن طبقه اجتماعــى باال از 
دخترى خواســتگارى مى نمايــد و والدين 
دختر به خاطر انتساب فرد به طبقه اجتماعى 
باال عليرغــم مخالفت هاى دختــر، وى را 

مجبور به ازدواج مى كنند.
تحميلى  ازدواج هاى  عوامل  و  علل    ■

(شيوه غير مستقيم)
وجود شــرايط ســخت فردى، خانوادگى 
و اجتماعــى موجب مى شــود تــا برخى 
از دختــران ناخواســته تن بــه ازدواجى 
ناخواســته با فردى بدهند كه موقعيت و 
شرايط مناســبى براى ازدواج ندارد. علل 
اين انتخاب هاى ناخواســته را در سطوح 
فردى، خانوادگــى و اجتماعى به اجمال 

بررسى مى كنيم:
■ علل فردى: ترس از فقدان خواستگار در 
آينده؛ ترس از افزايش سن و كاهش فرصت 
ازدواج؛ رهايى از تنهايى و اضطراب؛ اصرار 
خواستگار و ترحم نســبت به خواستگار؛ 
لجبازى با خواستگار قبلى؛ فرار از تحصيل.

علل خانوادگى: رهايى از شــرايط نامناسب 
خانه پدرى، رهايى از امر و نهى هاى خانواده 
و كسب اســتقاللف رهايى ساختن والدين 
از اضطــراب، رفع كــدورت فاميل، نفوذ و 

فشارهاى والدين.
■ علــل اجتماعى: رهايــى از تحقيرهاى 
اجتماعى، ورود به دنياى بزرگسالى و كسب 
احتــرام، رهايى از قضاوت هاى نادرســت 
اجتماعى، رهايى از برچسب هاى اطرافيان، 
كسب جاه و مقام و تغيير موقعيت اجتماعى.

 پيامدهاى ازدواج هاى تحميلى
به اعتقاد روان شناســان، ازدواج مى بايست 
بر پايه اخالق، عشق، محبت و درك متقابل 
دو انسان شــكل بگيرد تا بتواند جوانه هاى 
اميد و خوشــبختى را به همراه آورد. اكراه 
در همســر گزينى، اين پيونــد مقدس را ه 
بصورت يك كابوس وحشتناك در مى آورد 
و زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى را با 

آسيب هاى جدى مواجه مى سازد.
■ آســيب هاى فردى: آسيب هاى جسمى: 
اولين عوارض منفى ازدواج هاى اجبارى (به 
ويژه در ســنين پايين) متوجه بدن و جسم 
زنان شــده و بر سالمت جسمانى آنها تاثير 

بسيار منفى بر جاى مى گذارد. دخترانى كه 
در ســنين پايين روانه خانه همسر مى  شوند 
عالوه بر حاملگى هاى زودرس، در معرض 
عوارض جبران ناپذير جسمى قرار مى گيرند. 
زايمان و شيردهى هم به اين عوارض منفى 
اضافه شده و تاثيرات ازدواج هاى تحميلى را 

چندان برابر مى كند.
■ آســيب هاى روحــى و روانى: اغلب 
دخترانــى كه به اجبار والديــن راهى خانه 
روحى  اختالالت  دچار  مى شــوند،  همسر 
و روانى مى شــوند و بهداشت روانى آنها به 
خطر مى افتد. آنان به يك باره از كانون گرم 
خانواده جدا شده و سايه فردى را باالى سر 
خود مى بينند كــه هيچ گونه عالقه و رغبتى 
به او ندارند. در واقع فقدان شــبكه ارتباطى 
جهت آميــز ميان زن و شــوهر، خانواده را 
به كانــون درگيرى و تضــاد تبديل مى كند 
و تفاهم را كه ســنگ زيرين بنيان خانواده 

است، ويران مى كند.
 آسيب هاى خانوادگى

■ فرار از خانه: اجبار دختران به رهايى از 
تحميل و تحميل ازدواج بر آنان از ســوى 
والديــن، احتمال اقدام به فرار از منزل را در 

آنان افزايش مى دهد.
■ همسركشى: زنان در ازدواج هاى اجبارى 
خود، هزينه هــاى فراوانى را براى رهايى از 
زندگى تحميلى خود متقبل مى شــوند و بر 
اين اساس، در برخى از موارد تنها راه رهايى 
از محروميت و فشار و نابرابرى را در اقدام 

به قتل همسر خود مى يابند.
■ انحطاط اخالقى: نارضايتى و برآورده نشدن 
نيازهاى عاطفى و روحى زنان، زمينه و بستر 
مناسبى را براى فساد اخالقى آنها مهيا مى نمايد. 
زيرا آنان خوشبختى و آرامش روحى خود را 

در سايه مردى ديگر جستجو مى كنند.
 آسيب هاى اجتماعى

■ عدم ثبــت نكاح: معمــوال ازدواج هاى 
اجبارى كه در ســنين پايين انجام مى شود، 
در دفاتر رســمى ازدواج ثبت نمى شــوند. 
زيرا خانواده ايــن دختران خصوصاً پدران، 
به غير قانونــى بودن اجبار در ازدواج دختر 
بخصوص در سنين پايين آگاهى دارند، لذا 

اين اتفاق را پنهان مى نمايند.
■ افزايش جرايم و شــبه جرايم: تحمل و 
اجبار در ازدواج كه امرى فردى، شــخصى 
و وابسته به رضايت طرفين است، مى تواند 
تعداد خانواده هاى آشــفته و نابســامان را 
افزايش دهــد، جامعه اى كــه خانواده هاى 
آن فاقد آرامش و رضايت زناشــويى است، 
جامعه سالم و به دور از آسيب هاى اجتماعى 

نخواهد بود.

ازدواج هاى تحميلى 
عاملى مهم در گسست خانواده ها

فعاليت 70 دانشگاه 
غيرانتفاعى متوقف شد

 بــه دليل ارزيابى هاى صــورت گرفته و عدم كفايت برخى 
دانشگاه هاى غيردولتى و موسسات غيرانتفاعى در شاخص هاى 

مدنظر، فعاليت 70 مركز در اين زمينه متوقف شده است.
به گزارش مهر وزير علوم گفت: موضوع ارزيابى دانشــگاه هاى 
غيرانتفاعى و غيردولتى در آموزش عالى را مدنظر قرار داده ايم 
و از نظر ما اين مراكز جايگاه مهمى در حوزه آموزش عالى دارند 
اما به شــرط اينكه استانداردها و شــاخص هاى مدنظر وزارت 

علوم را رعايت كنند.
منصور غالمى، گفت: اســتانداردها و شــاخص هاى مدنظر ما 
مربوط به تربيت نيروى انســانى مى شــود اما شاهد هستيم كه 
اين دانشگاه ها فعال در حال آموزش دانشجو هستند و به سمت 

تحقيقات و تربيت نيروى انسانى ورود پيدا نكرده اند.
وى با تأكيد بر اينكه مراكز و دانشگاه هاى غيرانتفاعى و غيردولتى 
بايد اين شــاخص ها را رعايت كنند، ادامــه داد: ارزيابى از اين 
مراكز علمى هر ســاله در حال انجام اســت و اميدواريم آنها با 
رســاندن خود به شاخص هاى مدنظر بتوانند فعاليت خود را در 

اين حوزه حفظ كنند.

توليد"استخوان نيمه زنده" براى 
درمان ضايعات استخوانى

 رييس دانشــكده فناورى هاى نوين پزشــكى دانشگاه علوم 
پزشــكى شهيد بهشــتى از پروژه تحقيقانى دانشــگاه در زمينه 
"ساخت استخوان نيمه زنده" براى درمان ضايعات استخوانى در 
اين دانشكده خبر داد.آرش خجسته، با بيان اينكه متأسفانه آمار 
تصادفات و در پى آن آســيب هاى اســتخوانى در كشور بسيار 
باالست،گفت: طرح "ساخت اســتخوان مصنوعى نيمه زنده" با 
هدف درمان بيماران نيازمند، يك پروژه بزرگ با وزارت بهداشت 

تعريف شده كه مراحل آزمايشگاهى آن با موفقيت انجام شده و 
به زودى وارد مرحله تست هاى قبل از بالين مى شود.

وى اظهار كرد: توليد استخوانى كه در ضايعات بزرگ استخوانى 
نياز ما را از پيوند اســتخوان اتوژن يا درون زاد برطرف كند، قدم 
بســيار بزرگى محسوب شده و همين امر اهميت طرح"ساخت 

استخوان نيمه زنده" و حمايت ويژه از آن را دوچندان مى كند.
خجســته بيان كرد: در بســيارى از علوم نوين پزشكى در حال 
حاضر زيرساخت حداقلى و نيروى انسانى متخصص در داخل 
كشــور داريم با اين حال براى دســتيابى به يك نتيجه درمانى 

ايده آل نيازمند گسترش زيرساخت ها هستيم.

55 درصد طالقها ناشى از اعتياد است
 دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 55 درصد طالقها در كشور 

مربوط به اعتياد است.
به گزارش شبســتان، اسكندر مومنى دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
اظهار كرد: مبارزه با مواد مخدر همانند جهاد است و از افرادى كه وارد 
صحنه شــدند بسيار سپاســگزارم.وى افزود: در حوزه مواد مخدر چند 
مقوله داريم كه به ترتيب بحث ترانزيت و ورودشــان به كشور، درمان، 

نحوه توزيع مواد مخدر در بين معتادين و معتادان متجاهر را داريم.
مومنى افزود: معتادان متجاهر بايد اولويت كوتاه مدت ما باشــند و فورا 

جمع آورى و درمان شود.
وى ادامــه داد: 55 درصد طالق ها مربوط به مــواد مخدر و 70 درصد 
زندانيــان معتادان هســتند. مومنى افــزود: در كميته هــاى پيگيرى به 
جمع آورى معتادان متجاهر 5 آســيب را بررسى مى كنيم كه مواد مخدر 
بايد در اولويت آنها باشــند.دبيركل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
به ماده 15 قانون اساســى گفت: هر فردى معتاد باشد طبق قانون  بايد 
خودش را به مراكز درمانى معرفى كنند و اگر خودش را معرفى نكرد آن 

موقع مشمول ماده 16 مى شود.
وى ادامه داد: ماده 16 مى گويد هر فردى كه خودش را معرفى نكرده و 
بعضاً اقدام به خريد و فروش مواد مخدر كرده،  مجرم معرفى مى شــود 
كه نيروى انتظامى بايد با آن برخورد كند، ماده 16 رويكردش جمع آورى 

ساماندهى و بعد از آن درمان است.
 مومنــى ادامــه داد: 15 هزار معتاد متجاهر در تهــران و 60 هزار معتاد 

متجاهر در كشور داريم.
 افــزود:  اين طرح نبايد مانند طرح هاى قبلى باشــد، مهمترين دغدغه 
مــردم اين بوده كه اين معتادان بعد از جمع آورى مجدد آزاد و به جامعه 
بازگردند و دستگاه هاى مربوطه مانند شهردارى و بهزيستى بايد اقدامات 

الزم را براى نگهدارى معتادان انجام دهند.
 مومنى تاكيد كرد: نگهدارى معتادان كار آسانى نيست و پليس پايتخت 

براى حفظ وضع موجود بايد توانى پيش از قبل بگذارند.
دبيركل ســتاد مبارزه با مواد مخدر افــزود: هرچه در اين منطقه رفت و 
آمد بيشــتر شود و مسئوالن بيشترى رفت و آمد كنند امنيت اينجا باالتر 

مى رود.
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جزئيات پيش فروش بليت قطارهاى نوروزى
قيمت ها افزايش نمى يابد

 معاون مسافرى راه آهن ضمن اعالم جزييات پيش فروش توزيع قطارهاى نوروزى 
اعالم كرد كه قيمت بليت ها افزايشى نخواهد داشت.

سيدحســن موســوى گفت: پيش فروش بليت قطارهاى نوروزى از تاريخ شانزدهم و 
هفدهم بهمن ماه سال جارى آغاز مى شود.

وى ادامه داد: در شــانزدهم بهمن ماه طى سه مرحله و به صورت اينترنتى پيش فروش 
50 درصد ظرفيت ها از ســاعت هفت صبح در همه مســيرها به جز مقصد مشهد آغاز 
خواهد شد و از ساعت 12 همان روز بليت سفر به مشهد به جز تهران - مشهد مدنظر 

قرار خواهد گرفت و از ساعت 17 همان روز صرفًا بليت سفر قطار تهران - مشهد به 
متقاضيان اعالم مى شود.

به گفته وى در هفدهم بهمن ماه سال جارى نيز پيش فروش بليت ها در كليه مسيرها از 
ساعت هشت صبح از طريق 1700 مركز مجاز عرضه مى شود.

معاون مســافرى راه آهن با اشاره به اين كه در دوره پيش رو و از تاريخ 24 اسفندماه 
ســال 1397 تــا 16 فروردين ماه ســال 1398 دو ميليون و 10 هــزار نفر ظرفيت 
صندلى ايجاد شــده است كه نســبت به مشابه ســال قبل، افزايش 15 درصدى را 
نشــان مى دهد، گفت: از سال 1394 تا سال 1397 هيچ گونه افزايش قيمتى نداشتيم 
و در تيرماه ســال جارى شاهد افزايش 10 درصدى قيمت ها با مجوز كارگروه ستاد 

تنظيــم بازار بوديم، بنابراين بايد اعالم كرد كه در دوره ايام نوروز شــاهد افزايش 
بود. نخواهيم  قيمت ها 

موســوى با بيان اين كه مســافران مى توانند ظرف امروز و فردا به ســايت راه آهن 
مراجعه و از كيفيت قطارها و ســاعت حركت آنها مطلع شــوند، اظهار كرد: براى 
اولين بار در ســال جارى رتبه بندى قطارها عملياتى شــده است تا تمام واگن هاى 
مســافرى به لحاظ فنى، تجهيزاتى و راهبرى مورد بررســى قرار گرفتند و واگن ها 
بر اســاس معيار به پنج، چهار، سه و دو ســتاره تقسيم بندى شدند و مسافران براى 
اولين بار در برگه بليت خود از رتبه بندى قطارها مطلع مى شــوند و نسبت به حقوق 

خود آگاه خواهند شد.

 كارآفريني

دو بال كارآفرينى
 ســر به هر طرف كه مى چرخانيم، در نشــريات، صداوســيما و 
فضاى مجازى صحبت از كارآفرينى اســت. اطالعيه برگزارى انواع 
دوره ها، كارگاه ها و همايش هاى كارآفرينى توسط نهادهاى گوناگون 
را از گوشــه و كنار مى شنويم و گاهى تمايل پيدا مى  كنيم در يكى از 
اين رويداد ها شركت كنيم به اميد آنكه شايد دستاوردى كسب كنيم 

و از آن طريق قدم در مسير كارآفرينى بگذاريم. 
هدف از اين سلســله نوشتار پرداختن به مفهوم كارآفرينى و مفاهيم 
مرتبط و وابســته به آن است با رويكردى كه تا جاى ممكن بتوانيم 
ابرهاى اطراف كارآفرينى را پراكنده كنيم و هرچه بيشــتر اين مفهوم 

دلنشين را براى مخاطبان روشن تر سازيم.
مفهوم كارآفرين و كارآفرينى به چه معناســت؟ چه فعاليت هايى را 
مى توانيم كارآفرينى به حســاب بياوريــم و از آنها نتايج كارآفرينانه 
انتظار داشته باشيم؟ مقدمه پرداختن به مفهوم كارآفرينى توجه به دو 
مفهوم ديگر به نام هاى خالقيت و نوآورى است كه نقشى به سزا در 

تببين ابعاد آن ايفا مى كنند.
خالقيــت، توانايى به كارگيرى توانايى هــاى ذهنى براى ايجاد يك 
فكر/راه حل و مفهوم جديد اســت. انسان ها بنا بر طبع آفرينش ذاتًا 
خالق هســتند اما درجه برخوردارى آن در انسان ها متفاوت است. 
بدين ســبب بالغ بر 50 تكنيك تقويت خالقيــت گروهى و فردى 
توسط دانشــمندان ارايه شده اســت. پس خالقيت امرى است هم 
ذاتى و هم اكتســابى، هم فردى نمود پيدا مى كند هم گروهى. بروز 
خالقيت احتياج به شــرايطى دارد كه در نوشــتارهاى آينده به طور 

ويژه به آن خواهيم پرداخت.
توليد ايده هــاى جديد به تنهايى هيچ فايده اى در برندارد، بلكه بايد 
اين مفاهيم ذهنــى را به مفاهيم عينى تبديل كــرد. فرآيند تبديل و 
بكارگيرى خروجى هاى خالقيت به يــك ارزش جديد( محصول/

خدمت) را نوآورى مى گويند.
■ بر اساس نظر پدر علم كارآفرينى آقاى شومپيتر، نوآورى در 5

حوزه ذيل نمايان مى شود:
1- محصولى جديد (گوشى هوشمند)

2- فرآيندى جديد (ديجى كاال)
3- منابع جديد (انرژى هاى نو)

4- بازارى جديد (كسب و كارهاى آنالين)
5- سازمانى جديد (گوگل)

واقعيت آن اســت داشــتن ايده اى جديد و تبديل آن به يك مفهوم 
ديدنى (اختراع) از ديدگاه كارآفرينى هيچ گونه ارزشى ندارد. انتهاى 
اين مســير بايد به مفهومى ختم شــود كه ارزش آفرين باشــد. اگر 
شــما ايده اى جديد داشــته باشــيد و آن را به عينيت برسانيد و از 
اين عينيت ســازى توليد ثــروت كنيد، كارآفرينــى كرده ايد. به بيان 
ديگر كارآفريــن براى پرواز كردن به 2 بال احتياج دارد: خالقيت و 
نوآورى. هر فعلى فارغ از داشتن اين 2 بال نمى تواند نام كارآفرينى 

بر خود بگيرد.
تا ايــن مرحله دريافتيم كه هنگام صحبــت از كارآفرينى بايد در 
قالب چگونه چارچوبى انديشه كنيم، به فعاليت بپردازيم و انتظار 
خروجى هاى ارزشــمند را داشته باشيم. در نوشــتار بعدى بيشتر 
بــه مفهموم كارآفرينــى و تبيين ابعاد و خروجى هاى آن اشــاره 

مى كنيم.
*محمد جواد وثاق
كارشناس ارشد كارآفرينى

پروانه مسئول فني آقاي حامد زيوري نادر 
كارشناس بينايي سنجي به شماره 16/33/621/پ/د  

و كد ملي 4011698881 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي پيمان ياورزاده فرزند خشايار  به 
شماره ملي 0015289001 رشته فيزيك اتم مولكولى 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9112111035  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهـي مزايـده فروش سهـام (نوبت دوم)

سازمان هميارى شهردارى هاى استان همدان

سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان در نظر دارد سهام خود در شركت (با مسئوليت محدود) 
شن و ماسه شن آراء الوند (واقع در كيلومتر 50 آزاد راه همدان- ساوه) كه 58 درصد از 100 درصد شركت مزبور 
را شامل مي شود از طريق مزايده عمومي به قيمت پايه 10/573/690/000 ريال به شرح شرايط ذيل واگذار نمايد:
حساب  به  سپرده  عنوان  به  ريال   528/684/500 مبلغ  مي بايست  مزايده  در  شركت  براي  متقاضيان   -1
0101966666003 بانك صادرات يا ضمانت نامه بانكي در وجه سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان به 
انضمام فرم درخواست تكميل شده در پاكت الك و مهر شده تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه 97/11/23 به 

دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.
2- به درخواست هاي فاقد سپرده، مخدوش يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- جلسه بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت 12 روز سه شنبه 97/11/23 با حضور اعضاي كميسيون معامالت 
جلسه بالمانع  در  كنندگان  رسيد. (حضور شركت  خواهد  به اطالع شركت كنندگان  سازمان تشكيل و نتيجه 

مي باشد).
4- هزينه چاپ آگهي و كارشناسي قيمت به عهده خريدار مي باشد.

5- سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد به برنده نزد سازمان باقي مانده و برنده اول ظرف مدت 5 روز از تاريخ 
اعالم نتيجه مزايده همزمان با عقد قرارداد فروش ملزم به واريز مبلغ تعيين شده مي باشد.

6- برنده مزايده مي بايست همزمان با عقد قرارداد معامله، 70 درصد قيمت پيشنهادي را در وجه فروشنده 
پرداخت نمايد و الباقي مبلغ را به هنگام انتقال رسمي در محضر با طي تشريفات قانوني ثبت شركت ها (كه 

حداكثر از 98/2/30 تجاوز نخواهد كرد) در وجه فروشنده تأديه نمايد.
7- سازمان در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر از جزئيات موضوع مزايده مي توانند به آدرس همدان حد فاصل ميدان 
بعثت و چهارراه سعيديه ساختمان سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان مراجعه و يا با شماره تلفن : 

5-38220873-081 تماس حاصل نمايند.

پ

آگهـي مناقصـه عمـومي يك مرحلـه اي

روابط عمومى اداره كل نوسازى مدارس استان همدان

مبلغ تضمين تعدادنوع كاالرديف
(ميليون ريال)

شماره مناقصه 
در سامانه ستاد  

محل اعتبار

 
1

ملي (نقدي)30900،000،000200970275000041رايانه كامل
120فقط كيس رايانه

9لپ تاپ

2
ملي (نقدي)75170،000،000200970275000042چاپگر چندكاره
1چاپگر رنگى
1اسكنر

ملي (نقدي)525،000،000200970275000043ديتاپروژكتور و پرده3

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات ابالغي كاالهاي مشروحه را از طريق سامانه 
ستاد و به شماره هاي مندرج در ذيل خريداري نمايد. لذا به اطالع كليه شركتهاي داراي صالحيت انفورماتيك واجد شرايط مي 

رساند، جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشاني SETADIRAN.IR مراجعه نمايند .

شرايط شركت در مناقصه عمومي :
1- مبلغ تضمين شركت در مناقصه ، مطابق مبلغ ذكر شده فوق بصورت ضمانتنامه بانكي (كه بايستي ضمانتنامه ارائه شده و 
پيشنهاد قيمت حداقل  3 ماه از تاريخ ارائه، اعتبار داشته باشد .) و يا واريز وجه نقد بشماره حساب 2173065607005 نزد بانك 

ملي شعبه مهديه مي باشد.
2- مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 97/11/16 از ساعت 08:00 لغايت 97/11/20 تا ساعت 14:00خواهد بود .

3- مهلت ارائه (بارگذاري) پاكت ها : از تاريخ  97/04/21 از ساعت 08:00 لغايت 97/11/30 تا ساعت 14:00 خواهد بود .
4- محل تسليم پاكت "الف" (صرفا پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه شركت در مناقصه يا فيش واريزي) : دبيرخانه اداره كل 

نوسازي مدارس استان همدان
5- تاريخ بازگشايي پاكت ها : روز چهارشنبه مورخ 01/ 97/12 راس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود.

6- ضمناً شركت هايي كه جهت مناقصه هاي فوق الذكر شركت مي كنند بايستي داراي گواهينامه صالحيت انفورماتيك  باشند.
7- حضور نماينده شركت ها در روز بازگشايي در جلسه مناقصه آزاد خواهد بود .

8- مناقصه صرفا در بستر الكترونيكي و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت خواهد بود. لذا شركتهاي واجد شرايط مي 
توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني اينترنتي SETADIRAN.IR طبق تاريخ هاي فوق الذكر مراجعه نمايند.

9- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت عضويت و ساير مراحل: 41934-021 ، دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
10- نشاني دستگاه مناقصه گزار : همدان – سي متري شكريه – 18 متري توحيد – كوچه دوم – واحد امور قراردادها .

11- متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتي www.nosazimadares.ir/hamedan   و پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور 
به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل رويت مي باشد .

(م الف3987)

پروين سليمى»
دســتاوردهاى  نمايشــگاهى  از   
دستگاه هاى دولتى و خصوصى به مناسبت 
چهلمين ســالگى انقالب در محل دايمى 
نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان آغاز 

به كار كرد.
 اين نمايشــگاه در فضايى بالغ بر 3 هزار 
مترمربع با40 غرفه از عملكرد دستگاه ها ى 
دولتــى و خصوصى همچنيــن 100 غرفه 
توليدات خانگى از 13 بهمن الى 18 همين 
ماه همه روزه از ســاعت 15الى21 پذيراى 

همشهريان  همدانى است.
توليد كننده ها در حوزه كشــاورزى و مواد 
غذايــى محصوالت خود را به نمايشــگاه 
آورده انــد تــا مردم بــا توليــدات غذايى 
اورگانيك كــه در چند ســال اخير به بار 

نشسته بيشتر آشنا شوند.
الزم به ذكر است ادويه جات، انواع ميوه هاى 
اورگانيــك به همــراه انواع ترشــيجات، 
شوريجات، تنقالت، همچنين شيرينى ها از 
جمله توليداتى اســت  كه  با تخفيفات ويژ 
در نمايشــگاه عرضه شده است. عالوه بر 
اين نيز تجهيزات و ماشين آالت 40 دستگاه 
دولتى و غير دولتــى مانند اداره ورزش و 
جوانان، صنايع دســتى، راه وشهرســازى، 
اداره گاز، آب و فاضالب  اســتان همدان، 
شــهردارى و ديگر ادارات در معرض ديد 

عموم قرار گرفته است. 
در ضمن اين نمايشگاه در اولين روز آغاز 
كار خود پذيراى مســئولين استانى بود كه 
براى افتتاح نمايشگاه دستاوردهاى انقالب 
در اين مكان حضور يافته بودند  معاون امر 
مالى اســتاندار در اين افتتاح ضمن تبريك 
چهلمين ســالگرد انقالب اســالمي گفت: 
اعتقاد بر اين است اين دستاوردهايي كه در 
نمايشــگاه ومعرض ديد عموم قرار گرفته 
جلوه كوچكــى از فداكاري ها، و تالش و 

پيشرفت همه ملت بزرگ ايران است.
محمودرضــا عراقي در بازديــد از غرفه ها 
گفت: همــه ابرقدرت هاى دنيا در مقابل ما 
ايستادند تا اســتقالل و آزاديمان را بگيرند 
ولي در برابر اراده و خودباورى ملت ايران 

شكست خوردند.
عراقــى توليــدات ارايــه شــده توســط 
در  خصوصــى  و  دولتــى  دســتگاه هاى 
نمايشــگاه را قابل قبول دانســت و افزود 
قبول داريم كه مشــكالت اقتصادى هست 

ولى بايد پيشرفت ها را هم ببينيم.
درادامه اين افتتاحيه رئيس تعاون كار و افاه 
اجتماعى اســتان گفت: چهارمين نمايشگاه 
مشاغل خانگي اســتان همزمان با چهلمين 
نمايشگاه دستاوردها در 100 غرفه فعال شده 
است و فرصت فراهم است تا توليد كنندگان 
خانگي بتوانند از اين مزيت اقتصادي براى 

عرضه توليدات خود بهره مند شوند.
احمــد توصيفيــان افــزود: بــراي حمايــت 
ــان  ــارد توم ــتان 170 ميلي ــدات اس از تولي
بــه متقاضيــان مشــاغل خانگــي تســهيالت 
موجــب  كــه  اســت  شــده  پرداخــت 
در  نفــر   600 و  هــزار   16 اشــتغازايي 
ــت.  ــده اس ــي ش ــاغل خانگ ــش مش بخ
ســهم تســهيالت اشــتغالزايى همــدان 1/5

برابــر شــاخص جمعيــت اســت
ــى  ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــركل تع مدي
همــدان عملكــرد اســتان را در جــذب 

ــدود  ــه اول و دوم ح ــهيالت در مرحل تس
121 درصــد اعــالم كــرد و گفــت: ســهم 
ــتان يــك  ــن اس ــتغالزايى اي تســهيالت اش
ــت اســت. ــاخص جمعي ــر ش ــم براب و ني

احمــد توصيفيــان افــزود: بــه منظــور 
كلــى  سياســت هاى  اهــداف  تحقــق 
اقتصــاد مقامتــى، آييــن نامــه اجرايــى 
ايجــاد  و  توســعه  از  حمايــت  قانــون 
ــتايى و  ــق روس ــدار در مناط ــتغال پاي اش
ــدوق  ــع صن ــتفاده از مناب ــا اس عشــايرى ب
توســعه ملــى در آبان مــاه ســال 1396 بــه 

ــيد. ــران رس ــأت وزي ــب هي تصوي
وى اضافــه كرد: بر اســاس اين قانون به 
صندوق توســعه ملى اين اجازه داده شده 
تا با هدف ارتقاى توليد و ايجاد اشــتغال 
پايدار در مناطق عشــايرى و روستايى به 
معادل  صنــدوق،  امناى  هيــأت  تصويب 
ريالى يك ميليــارد و 500 ميليون دالر از 
منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه 
نزد بانك كشــاورزى، پست بانك، بانك 
توســعه تعاون و صندوق كارآفرينى اميد 
ســپرده گذارى كند، تا ايــن منبع صرف 
اعطاى تســهيالت به اشــخاص حقيقى و 

حقوقى غيــر دولتى براى ايجاد اشــتغال 
در روستاها و شــهرهاى زير ده هزار نفر 

جمعيت شود.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان 
گفت: سهم اين استان از استان هايى همانند 
اصفهــان، تهران و لرســتان بيشــتر بوده، 
همچنين برخى از استان ها در حد 2 درصد 

سهميه به آنها اختصاص يافته است.
در پايــان بايــد گفــت مــردم در اوليــن روز 
آغــاز بــه كار نمايشــگاه حضــورى  گرمــى 
ــا مســر  ــه ه ــد از غرف داشــتند و در بازدي
ــه  ــده در غرف ــاى عرضــه ش ــد كااله بودن
ــاس در  ــه اجن ــود ك ــريح ش ــان تش برايش
چــه ســالى بــا طــى  چــه زمانــى در اســتان 
توليــد شــده و بــراى توليــد كاالهــاى 
مــورد نظــر چنــد نفــر از جوانــان  بومــى 

ــده اند.  ــه ش ــه كار گرفت ب
ــدگان از  ــد كنن ــه ذكــر اســت بازدي الزم ب
ــزات  ــار تجهي ــه دركن ــا عالق ــگاه ب نمايش
حضــور  داخــل  ســاخت  كشــاورزى 
ــد روى  ــد بودن ــد و عالقمن ــدا مى كردن پي
ــين آالت  ــزات بخصــوص  ماش ــن  تجهي  اي

ــد. ــس بگيرن ــاورزى عك كش

آغاز به كار نمايشگاه 
دستاوردهاى انقالب در همدان

در بازديد خبرنگاران از تصفيه خانه الوند مطرح شد
 تصفيه آب 90 هزار همدانى 

با سيستم آب ژاول
■ مصرف آب چشمه هاى تاريك دره خطرناك است

 مسئول تصفيه خانه هاى آب شركت آب و فاضالب همدان گفت: 
در حال حاضر تصفيه خانه الوند آب شرب حدود 90 هزار همدانى را 

با سيستم آب ژاول گندزدايى مى كند.
عليرضا امينى سپهر در بازديد خبرنگاران از تصفيه خانه الوند همدان 
با تشــريح مراحل تصفيه آب اظهار داشت: تصفيه خانه الوند در سال 
92 به دنيال بحران شــديد آب به دليل كاهش منابع آبى موجود وارد 

مدار بهره بردارى شد.
امينى ســپهر با بيان اينكه آب اين تصفيه خانه از دره گوساله، پيست 
اسكى و ميدان ميشــان تامين مى شود، گفت: آب اين سه ورودى به 
محل تقسيم آب در مسير گنجنامه هدايت شده و سپس به استخر تپه 

عباس آباد و بعد به تصفيه خانه الوند هدايت مى شود.
وى حجم ذخيره آب اين تصفيه خانه را 40 هزار مترمكعب عنوان كرد 
و ادامه داد: اين آب پس از ته نشــين شدن وارد 11 فيلتر تحت فشار 
شده كه 25 ليتر بر ثانيه آب ورودى از اين فيلترها عبور مى كند و در 

حال حاضر در هر ثانيه 300 ليتر آب تصفيه مى شود.
امينى ســپهر ادامه داد: آب پس از عبور از فيلترها از طريق آب ژاول 
گندزدايى شــده و به مخزن 10 هزار مترمكعبى لونا پارك منتقل مى 

شود.
وى با اشــاره به اينكه تصفيه خانه الوند آب حــدود 90 هزار نفر از 
جمعيت شــهر همدان را تامين مى كند، اظهار داشت: ظرفيت اسمى 
اين تصفيه خانه 250 ليتر بر ثانيه و ظرفيت بهره بردارى آن 300 ليتر 

بر ثانيه مى باشد.
وى بــا بيان اينكه گندزدايى آب ايــن واحد قبال با گاز كلر انجام مى 
شــد، افزود: نگهدارى و مصرف گاز كلر بــراى تصفيه آب خطرات 
ويــژه اى دارد كه در حال حاضر فقط در زمانهاى اضطرار از گاز كلر 

استفاده مى شود.
وى با بيان اينكه اين سيســتم گندزدايى بــا آب ژاول ابتدا بصورت 
پايلوت در اســدآباد راه اندازى شــد، افزود: پس از اجراى موفقيت 
آميز تصفيه با آب ژاول، در همدان نيز اين سيستم مجهز و جايگزين 

سيستم كلرزنى شد.
مسئول تصفيه خانه هاى آب شركت آبفا ميزان مصرف آب ژاول براى 
اين تصفيه خانه را 350 تا 400 ليتر بر ثانيه در هر شــبانه روز اعالم 
كرد و افزود: براى راه اندازى هر دســتگاه تزريق آب ژاول 18 ميليون 

تومان هزينه شده است.
امينى سپهر افزود: اســتفاده از آب ژاول زحمت همكاران اين واحد 

را چند برابر كرده چراكه حمل و نگهدارى آن بسيار سخت است.
وى ادامه داد: در كشور ژاپن هم صد در صد تصفيه آب با سيستم آب 

ژاول انجام مى شود و تاكنون هيچ مشكلى ايجاد نشده است.
مسئول تصفيه خانه هاى آب همدان استفاده از آبهاى سطحى و تصفيه 
آن را بسيار با اهميت دانســت و گفت: شركت آبفا استان تالش مى 
كند از تمام ظرفيت هاى آبى كه در اســتان وجود دارد استفاده كرده 

و در فصول سرد تا حد امكان آبهاى سطحى جمع آورى مى شود.
امينى ســپهر ادامه داد: در فصول غيرزراعى آب رودخانه هاى خاكو 
و دره مرادبيك و آبى كه كشــاورزان اســتفاده نمى كنند و در گذشته 
به هدر مى رفت در اين تصفيه خانه جمع آورى شــده كه با كاهش 
مصرف آب سد اكباتان، در فصول گرم تر با كمبود آب مواجه نشويم.

وى اجراى سيســتم تصفيه با آب ژاول را يك كار جهادى عنوان كرد 
و افزود: با توسعه اين واحد در آينده نزديك مرحله زالل سازى نيز به 

اين سيستم اضافه شده و در حال حاضر زمين آن تملك شده است.
وى با اشاره به اينكه آب اين تصفيه خانه مستقيما از رودخانه ها تامين 
مى شــود، گفت: در زمان باال آمدن رودخانه ها و به محض سيالبى 

شدن، مرحله زالل ساز هر كدروتى از آب را برطرف مى كند.
امينى ســپهر گفت: در تامين تجهيزات تصفيــه خانه هاى همدان به 
خارج از كشور وابسته نيستيم و فقط تاسيسات ازن تصفيه خانه بهشتى 

كامال خارجى است.
 مصرف آب چشمه هاى منطقه تاريك دره خطرناك است

كارشناس شــركت آبفا اســتان همدان نيز با انتقاد از مصرف برخى 
شــهروندان از آب چشــمه هاى تاريك دره بيان كرد: چرا برخى از 
مشتركين بجاى آب مطمئنى كه با اين همه هزينه و نيروى متخصص 

براحتى در دسترس قرار مى گيرد از آب چشمه استفاده مى كنند؟
وى با بيان اينكه چشمه هايى كه مردم از آب آن به عنوان آب نوشيدنى 
مصرف مى كنند، مشكل بيولوژكى و ميكروبى دارد، ادامه داد: به دليل 
سكونت عشاير باالدســت اين چشمه ها، احتمال آلودگى آب بسيار 
زياد است بخصوص چشمه صلواتى كه بسيارى از شهروندان از اين 

آب روزانه مصرف مى كنند.
وى بــا ابراز گاليه از مــردم همدان گفت: با توجه بــه اينكه اطالع 
رســانى هاى مكرر از وجود آلودگى در آب چشــمه هاى تاريكدره 
صورت گرفت اما همچنان بســيارى از آب اين چشمه ها استفاده مى 

كنند.
كارشناس شركت آبفا استان با تاكيد بر سالمت كامل آب همدان عنوان 
كرد: بهترين آزمايشگاه نمونه آب در شركت آبفا استان همدان است و 
با نمونه گيرى آب اين چشمه ها بر خالف تصور عموم مردم سالمت 

آب اين منابع به كيفيت آب شرب همدان نمى رسد.
وى ادامه داد: آب يك موضوع منطقه اى اســت هر آنچه كه داريم 
بايد بخوبى از آن اســتفاده كنيم اين آب ســالها از طريق روخانه ها 
هدر مى رفت كه با زحمات كارشناسان اين حوزه به گردش خانگى 

منتقل شد.
عزيزى با اشــاره به بازديد 5 هزار دانش آمــوز از تصفيه خانه هاى 
همدان، ادامه داد: آگاهى از مراحل تصفيه و زحماتى كه همكاران اين 
واحد براى انتقال آب شرب متحمل مى شوند بايد از طريق رسانه ها 
اشاعه پيدا كند و همچنين با فرهنگ سازى و اطالع رسانى به مردم از 

آلودگى منابع باالدست جلوگيرى شود.



C M

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

دوشنبه  15بهمن ماه 1397  شماره 3405 

7

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

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 97/343مورخ 97/03/05هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
در  مستقر  رسمي  و ســاختمان هاي فاقد ســند  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي 
آقاى حميد جدى قادر فرزند عليرضا به شــماره شناســنامه 3436 صادره از 
اسدآباد در ششــدانگ يك قطعه باغ آبى زار به مساحت 39486/22 مترمربع 
در قسمتى از پالك 49 اصلي جنت آباد واقع در اسد آباد اراضى روستاى جنت 
آباد  خريداري از مالك رســمي آقاى حميد جدى قادر برابر سندشمار 59566 

مورخ 97/07/24 محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 692)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره 97/1580  مورخ 97/11/04 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى رحمان على زرين 
شفق فرزند غالمعلى به شماره شناســنامه 349 صادره از اسد آباد در ششدانگ 
يك باب ساختمان به مساحت 40/31 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلي جهت 
الحاق به پالك 66/347 اصلى واقع در اسدآباد شهرك قندى پشت استاديوم آزادى 
خريداري از مالك رســمي آقاى سيف اهللا ظهيرى سليم و يداهللا موذن و عبداهللا و 

حمداهللا زيورى و حاج ابراهيم شعبانى  محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 690)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/30

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

همدان در مسابقات كبدى دانش آموزى سوم ايران شد
 رئيس هيأت كبدى اســتان همدان گفت: تيم كبدى اســتان همدان در مســابقات 

دانش آموزى پسران كشور عنوان سومى را به دست آورد.
محمود كوثرى با بيان اينكه همدان عنوان ســومى سى وششمين دوره مسابقات ورزش 
دانش آموزى كبدى پسران كشور را كسب كرد، اظهار كرد: اين دوره از مسابقات ورزش 
دانش آموزى پسران كشور در رشته كبدى با شركت 23 تيم در هشت گروه برگزار شد.

وى عنوان كرد: در پايان مسابقات استان هاى سيستان وبلوچستان و كرمانشاه به مقام هاى 
اول و دوم دســت يافتند و همدان و آذربايجان شــرقى به صورت مشترك سوم شدند، 

ضمن اينكه جام اخالق اين دوره از رقابت ها به استان قم تعلق گرفت.
رئيس هيأت كبدى استان همدان خاطرنشان كرد: سى وششمين دوره مسابقات ورزشى 
دانش آموزان پسر كشور به ميزبانى قم و با حضور دو هزار دانش آموز، ورزشكار، مربى، 

سرپرست و داور از هفتم بهمن ماه آغاز و جمعه به كار خود پايان داد.
كوثرى ادامه داد: اين مســابقات در چهار رشته ورزشــى كشتى پهلوانى و زورخانه اى، 
بسكتبال سه نفره، لنگ و كبدى در پنج سالن ورزشى شهر قم برگزار شد كه كبدى كاران 
همدانى موفق به كسب اين عنوان شدند. وى يان كرد: كبدى همدان در تمامى پايه ها از 
خوب هاى ايران به شمار مى رود و خوشحاليم كه كسب عنوان دانش آموزى در مسابقات 

كشورى نشان از برنامه ريزى خوب هيأت كبدى در رده پايه دارد.

نگاه خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

جنِگ جذاِب جاذبه ها
حامد صيفى »

"بــرن شوســتر" در زمان حضــور "رومن كالــدرون" در صدر 
هيأت مديره كهكشــانى هاى مادريد، در فاصلــه 2 روز مانده به ال 
كالســيكوى نيوكمپ در فصل 2007-2008، اين جمله را از خود 
به يادگار گذاشــت: "براى بازى مقابل بارسلونا خيلى نگرانم، بردن 
آنها غيرممكن است". اينكه مردان بزرگ قبل از بازى شگفت انگيزى 
كه هميشــه از آن بوى خون به مشام رسيده، تعارف هاى تيكه پاره اى 
نثار هم كنند خيلى عجيب نبوده و نيســت، چون در يك فقره ديگر 
"گوارديوال" در فصل2010-2011 و قبل از ال كالسيكويى كه تيمش 
با 5 گل رئال را تحقير كند، گفته بود: "رئال هميشــه يك تيم بزرگ، 

قدرتمند و پرآوازه  است".
ال كالســيكو، بــا همــه اتفاقــات افتــاده دنيــا فــرق دارد و بــه جرأت 
ــال  ــذت فوتب ــت درك و ل ــه نهاي ــا كســانى ب ــوان گفــت تنه مى ت
ــورج اورول  ــند. ج ــده باش ــيكو را فهمي ــه ال كالس ــيده اند ك رس
ــى از  ــاب 1984 در جاي ــنده كت ــگار و نويس ــى، روزنامه ن انگليس
كتــاب "تاثيــرات جنــگ" خــود آورده: "در ســال هاى جنــگ، 
فوتبــال بيــش از هــر چيــز ديگــرى زندگــى را بــراى بيــكاران قابل 
تحمــل كــرده بــود." و وقتــى پــاى "بزرگ تريــن" رقابــت فوتبالــى 
ــد،  ــط مى آي ــرف زده وس ــاره اش ح ــه درب ــورج، اينگون ــه ج ك
بايــد احساســات مثــل "درك ُدلــى" فوتباليســت شــهر شــفيلد در 
دهــه 1950 و 1960 ميــالدى باشــد كــه جملــه اش جهــان فوتبــال 
ــام  ــه ن ــارى اى ب ــه بيم ــال ب ــت ابت ــى به عل ــاى ُدل ــكان داد. پ را ت
ــراى  ــه ب ــى ك ــى زود بازيكن ــد. خيل ــع مى ش ــد قط ــا" باي "قانقاري
ــد،  ــفيلد رفتن ــگاه ش ــه ورزش ــر ب ــزار نف ــرش 55 ه ــم تقدي مراس
ــوب  ــن ميخ ك ــه زمي ــاى آدم را ب ــه پ ــان آورد ك ــر زب ــه اى ب جمل
مى كنــد و اوج احساســات غيرقابــل بــاور يــك انســاِن پرشــگفت 
ــه  ــد، ب ــع كنن ــن را قط ــاى م ــر پ ــاند: "اگ ــال را مى رس ــه فوتب ب
فوتبــال خــود ادامــه خواهــم داد. اگــر نتوانــم كار ديگــرى انجــام 
ــوان  ــه عن ــن ب ــه از م ــت ك ــد داش ــى نخواه ــم اهميت ــم براي ده

ــد."! ــر اســتفاده كنن پرچــم كرن
ــب  ــزرگ اســت و عجي ــف ب ــن تعاري ــان همي ــى مي ــال، جاي فوتب
ــه  ــم ك ــوع مى كني ــز رج ــان گيگ ــه راي ــه جمل ــى ب ــت وقت نيس
ــازى  ــال ب ــد فوتب ــا اب ــر فوتباليســتى دوســت دارد ت مى گفــت "ه

ــرد." ــذت بب ــد و ل كن
ــا ايــن همــه روياپردازى هــاى بى نظيــر  ــاِل عجيــب ب در ايــن فوتب
و داســتان هاى باورنكردنــى، تــراژدى كبيــر و رقابــت دو تفكــر و 
مكتــب كامــال متفــاوت برآمــده بــا ســابقه اى كمتــر از يــك قــرن، 
ــال  ــه عاشــقان فوتب ــاده اى باشــد ك ــاق خارق الع ــان اتف ــايد هم ش

ــراى هميشــه انتظــارش را مى كشــند. ب
ــال دنياســت.  ــرد فوتب ــن نب ــدون اغــراق تب دارتري ال كالســيكو، ب
ــگاه  ــابق باش ــس س ــى رئي ــزرگ. وقت ــول ب ــان دو غ ــى مي جنگ
ــا  ــردم كاتالوني ــراى م ــلونا ب ــگاه بارس ــد: "باش ــلونا مى گوي بارس
ارتشــى اســت كــه آن هــا هرگــز نداشــتند"، خيلــى ســخت 
ــمال  ــار ش ــه بخــش خودمخت ــاور ك ــن ب ــه اي ــردن ب نيســت پى ب
ــا اشــرافيت  شــرق اســپانيا كــه هميشــه در تعــارض و اختــالف ب
ســالى  چنــد  حــاال  هســتند،  مادريــد  مركــزى  حكومــت  و 
ــال  ــود دنب ــارى خ ــش آبى وان ــا ارت ــال و ب ــا فوتب ــه ب ــود ك مى ش
ــى از آن  ــه، يك ــن هفت ــنبه اي ــد و چهارش ــايى مى گردن عقده گش

شــب هاى پرالتهــاب هــواداران مكتــب الماسياســت. 
و اكنــون، بارســايى كــه بــراى امپراتــورى كهكشــانى هاى كاســتيا، 
يــك باشــگاه ضدحكومتــى بــه شــمار مــى رود، پيــش روى 
ــازى يكشــنبه  شــاگردان ســوالرى اســت. كهكشــانى ها پــس از ب
شــب (ديشــب) مقابــل آالوس در برنابئــو و در چارچــوب الليــگا، 
چهارشــنبه هميــن هفتــه در نوكمــپ بايــد بــازى رفــت را با بارســا 
ــد  ــه زميــن اتلتيكــو برون ــد ب ــگا باي برگــزار كننــد. ســپس در اللي
ــى  ــل آژاكــس در يــك هشــتم نهاي ــازى رفــت مقاب ــه ب و در ادام
ــم  ــراى تي ــان از راه مى رســد. تقويمــى وحشــتناك ب ــگ قهرمان لي
ــاالى  ــين در ب ــلوناى صدرنش ــا بارس ــش ب ــه اختالف ــوالرى ك س
جــدول الليــگا عــدد 11 را پيــش روى فوتبالى هــا قــرار مى دهــد.

نيمه نهايــى  تكــرار  كــه  كوپــا دل رى  نيمه نهايــى  رفــت  بــازى 
جام حذفــى ســال 2013 ميــان ايــن دو تيــم خواهــد بــود، چهارشــنبه 
شــب در كمپ نــو برگــزار مى شــود تــا دوبــاره ســكانس هاى 

ــود.  ــى ش ــن تداع ــز در ذه ــت هيجان برانگي ــن رقاب ــى اي تاريخ
درخشــش هميشــگى يوهــان كرايــف، كومــان، رائــول، رونالدينيــو، 
ــبز  ــاى مستطيل س ــزرگان دني ــيارى از ب ــو و بس ــدو، زاموران رونال
ــط  ــو توس ــويق رونالديني ــيكو، تش ــز ال كالس ــر خاطره انگي در تئات
هــواداران رئــال، بريــدن ســر خــوك جلــوى پــاى لوئيــس فيگــو، 
ــدن لوئيــس انريكــه و خيلــى اتفاقــات ديگــر در  ــن نامي ياغى خائ
ــد. ــال دل را خــوب مى كن ــه ح ــى ك ــِت فوتبال ــن رقاب رويايى تري

نايب قهرمانى تيم هاكى همدان
 در مسابقات جوانان ايران

 رئيس هيأت هاكى اســتان همدان از نايب قهرمانى تيم هاكى اين 
استان در مسابقات قهرمانى جوانان ايران خبر داد.

محمدجواد جعفرى با بيان اينكه مســابقات هاكــى قهرمانى جوانان 
كشــور به ميزبانى اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: تيم همدان در اين 
دوره از مســابقات بــا مربى گرى عارف محمدى و سرپرســتى ميثم 

محمدى و متشكل از 12 بازيكن حاضر بود.
وى تصريح كرد: در نيمه نهايى اين مســابقات تيم اســتان همدان به 
مصاف ســمنان رفت و بعد از نتيجه مســاوى، در شوت اوت حريف 

خود را مغلوب كرد و به فينال مسابقات راه پيدا كرد.
رئيس هيأت هاكى استان همدان خاطرنشان كرد: در فينال تيم همدان 
رو در روى تيــم مركزى قرار گرفت و پنج بر ســه مســابقه واگذار 
كرد و در اين دور از مســابقات هاكى قهرمانى جوانان كشــور عنوان 

نايب قهرمانى را به دست آورد.
جعفرى در ادامه با بيان اينكه همدان اســتعداد و ظرفيت  بااليى در دو 
بخش آقايــان و بانوان هاكى دارد كه حضــور بازيكنان در اردوهاى 
تيم ملى نشــان از توانايى باالى آن است، افزود: همدان در مسابقات 

كشورى همواره جزو برترين هاى ايران بوده است.
وى با اشاره به اينكه همدان يكى از قدرت هاى اصلى رشته هاكى در 
ايران و تيم هاى آقايان و بانوان هاكى همدان حرف اول را در كشــور 
مى زنند، گفت: هاكى همدان زبانزد ايران است و اين ورزش در استان 

عالقمندان بسيارى دارد.

بدمينتونى ها دوره ديدند
 رئيس هيأت بدمينتون استان همدان گفت: دوره شاتل تايم بدمينتون 

بانوان به ميزبانى سالن حجاب شهر همدان برگزار شد.
هادى تيپ اظهار كرد: به مناســبت فرارســيدن چهلمين فجر انقالب 
اســالمى، يك دوره شــاتل تايم بدمينتون بانوان با حضور 22 نفر از 

عالقمندان در سالن حجاب همدان برگزار شد.
وى خاطرنشان كرد: اين دوره به منظور آشنايى مقدماتى و گسترش بعد 

همگانى رشته جذاب بدمينتون براى عالقمندان برگزار شد.
رئيس هيأت بدمينتون اســتان همدان با بيان اينكه شاتل تايم، دوره اى 
آموزشــى با شــيوه نوين بــراى مربيان جهت تدريــس بدمينتون به 
دانش آموزان و افراد مبتدعى اســت، تصريح كرد: مدرك اين دوره از 
ســوى فدراسيون جهانى و با تاييد فدراسيون جمهورى اسالمى ايران 

صادر و در پنج قاره جهان معتبر است.
تيپ عنوان كرد: اين دوره براســاس تقويم ورزشــى فدراسيون و با 
مدرسى زهرا كرم بيگى با حضور عالقمندانى از سراسر استان برگزار 

شد.
وى در ادامه به فعاليت هاى اين هيأت براى همگانى كردن اين رشــته 
كم هزينه اشــاره كرد و افزود: براى همگانى كــردن ورزش بدمينتون 
فعاليت هاى چشــمگيرى در ســال هاى اخير داشــته ايم كه در روند 

صعودى بدمينتون استان در سطح كشور نقشى اساسى داشته است.

مسى به ال كالسيكو مى رسد

 مهاجم بارسلونا در ديدار برابر رئال مادريد حضور خواهد داشت.
بارسلونا شنبه با گل هاى ليونل مسى توانست از شكست برابر والنسيا 
فرار كند و بازى با نتيجه 2 بر 2 به پايان برســد. درست است كه آبى 
انارى ها دو امتياز در نوكمپ از دست دادند اما نگرانى تيم كاتاالنى از 

وضعيت ستاره آرژانتينى شان بود.
به گزارش ايســنا، مســى در نيمه دوم از ران پاى چپ آسيب ديد و 
دقايقى بيرون از زمين بود تا پزشكان او را مداوا كنند. مهاجم بارسا تا 
پايان بازى كرد و پس از تست هاى پزشكى اوليه مشخص شد او تنها 
ضربه خورده اســت و دچار آسيب ديدگى نشده است. البته وضعيت 

اين بازيكن دوباره امروز بررسى خواهد شد.
در هر صورت مسى در ديدار چهارشنبه شب برابر رئال مادريد حضور 
خواهد داشت. آبى انارى ها در ديدار رفت مرحله نيمه نهايى كوپا دل 

رى در نوكمپ ميزبان رقيب قديمى شان خواهند بود.

 مديركل ورزش و جوانان اســتان 
همدان همزمان با شــانزدهمين سالگرد 
تأسيس روزنامه همدان پيام در دفتر اين 

نشريه حضور پيدا كرد.
محســن جهانشير كه نزديك به يك ماه 
اســت در اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان همدان مشــغول به كار شده، 
همراه با حمداهللا چاروسايى مدير روابط 
عمومى دســتگاه خود پا بــه روزنامه 
همدان پيام گذاشت. ديدارى كه به گفته 
خودش شــايد خيلى جنبه گفت وشنود 
نداشــت، امــا حضور بيــش از يك 
ساعتى اش موجب شــد تا پاسخگوى 
سواالت ورزشى خبرنگاران همدان پيام 

هم باشد. 
از البالى حرف هاى جهانشير به خوبى 
مى توان فهميد كــه او تمركزش روى 
كدام حــوزه خواهد بود و كدام حوزه 
هم در دوره مديريتش به انزوا مى رود، 

مگر اينكه خالفش را ثابت كند.
پاس، بدون ترديد يكى از اولويت هاى 
مهــم كارى مديــركل جديد ورزش 
خواهد بود، اما جهانشير شايد در فصلى 
كه رو به اتمام است خيلى قصد دخالت 
نخواهد داشت و آنطور كه پيداست از 
فصل بعــد برنامه هاى خــود را براى 

قهرمان آسيا پياده مى كند.
جذب اسپانسر و پيگيرى اختصاص يك 
به  اجرايى  دســتگاه هاى  اعتبار  درصد 
ورزش اما شايد مهم ترين كارى  حوزه 
است كه جهانشــير سراغش را خواهد 
گرفت تا به اين وسيله بخش خصوصى 
هم با ورزش آشــتى و دوباره شــاهد 
تيمدارى اســتان در رشته هاى مختلف 

ورزشى باشيم.
ضمن اينكه تمركز روى مسائل عمرانى 
و اتمام پروژه هاى نيمه تمام ديگر هدف 
بزرگ جانشين رسول منعم خواهد بود. 
موضوعى كه خودش بســيار روى آن 

تاكيد دارد.
 همدان پيام، فعال و تاثيرگذار

محسن جهانشــير ابتدا با اشاره به تداوم 
كاري مجموعــه همدان پيام در شــرايط 
امــروز جامعــه و مشــكالت اقتصادي 
گفــت: همدان پيــام يكي از رســانه هاي 
فعال و تأثيرگذار در اســتان همدان است 
كه موجب توســعه و حركت رو به جلو 

ورزش استان شده است.
وي با بيان اينكه حضور در استان همدان 
با وجود ســبقه تاريخي و فرهنگي غني 
باعــث افتخار هر فردى اســت، تصريح 
كرد: به همين دليل به دنبال تثبيت جايگاه 
واقعي اســتان هســتيم و در اين راستا از 
تمامي ظرفيت ها به مهمترين شكل ممكن 

بهره خواهيم برد.
جهانشــير در ادامه با بيان اينكه همسويي 
با سياســت هاي نظــام، دولت و رضايت 
مردم هدف اصلي مجموعه ورزش است، 
خاطرنشــان كرد: در اين مســير ممكن 
اســت نقص داشته باشــيم و رسانه ها در 
جهــت رفع اين كمبودها نقطه اتكاي اين 

مجموعه هستند.
دوباره  اعتماد  و  اسپانسر  جذب   

بخش خصوصى به ورزش
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
در ادامه با اشاره به سابقه حضور ورزش 

اســتان در ليگ هاي برتر در رشــته هاى 
مختلف افزود: اكثر رشــته هاي ورزشــي 
داراي پيشــينه قابل توجهي هســتند ولي 
داليلي وجود دارد كه باعث شــد جايگاه 

ورزش استان اينگونه شود.
وي در ادامــه با بيــان اينكــه مديريت 
آسانســوري را نمي پســندم، افزود: تمام 
اليه هاي متفاوت مديريت را طي نموده ام 
و اعتقاد دارم اعتبارات در شرايط امروزه 
ورزش استان در مقايســه با ساير داليل 
نقش كمرنــگ ترى دارد بــه طوري كه 
اگر برنامه ريزي مناسبي در راستاي انجام 
جذب اسپانسر انجام شود مي توانيم شاهد 
حضور مجدد تيم هاي مختلف اســتان در 

سطوح ليگ هاي برتر باشيم.
را  خــود  دغدغه   مهم تريــن  جهانشــير 
جذب اسپانسر و جذب مشاركت بخش 
خصوصــي دانســت و ادامــه داد: ايجاد 
اعتماد اين حوزه در جهت سرمايه گذاري 
بايد با همدلي بين ارگان هاي مختلف اعم 
از مسئولين استان، دستگاه هاي اجرايي و 

رسانه ها انجام شود.
 پاس، برندى مهم

مديــركل ورزش و  جوانــان همدان با 
اشــاره به وضعيت تيم فوتبــال پاس در 
ليگ دســته دوم افزود: در حال حاضر با 
تمــام توان دنبال اين هســتيم كه اين تيم 
به ليگ دســته اول صعود كند و مي توانيم 
با اســتفاده از ظرفيت هاي اســتان اعم از 
تمامــي نمايندگان اســتان در جهت اين 

هدف گام هاي موثري برداريم.
وى تاكيد كرد: من ابتدا به گذشــته پاس 
برمى گردم. آمدن تيم ها به اســتان ها يك 
شمشــير دولبه بود كه مى شد بهتر از آن 
اســتفاد كرد، اما از ايــن انتقال ها نتيجه 
مفيدى گرفته نشــد چــون مطالعه دقيقى 
صورت نگرفــت و نيازها و بســترهاى 
الزم ديده نشــد. تمام تالش هايى كه در 
ســال هاى قبل صورت گرفتــه، امروز به 
اينجا رســيده كه پاِس قهرمان آســيا در 
ليگ دو حاضر اســت. اگر درست برنامه 
مى چيديم حداقل از قهرمانى آســيا امروز 
در ميانه جدول ليگ برتــر بوديم! به هر 
ترتيب اين اتفاق نيفتاده، اما امســال تيم 
متحــد و همدلى داريم كــه قطع به يقين 
به ليگ يك صعود خواهد كرد. ما امسال 
برنامه خاصى براى پاس نخواهيم داشت 
چون بازى ها تا پايــان فروردين به اتمام 
مى رســد و نمى شــود خيلى برنامه ريزى 
درستى داشت. از سال 98 برنامه اصلى ما 
براى پاس شكل مى گيرد و همگى مطمئن 
باشند كه آينده اين تيم روشن خواهد بود.

 اتمام پروژه هاى نيمه تمام
جهانشــير در ادامه با بيان اينكه توســعه 
زيرســاخت ها از اهميت بســيار زيادي 
برخوردار است، افزود: پروژه هاي بسياري 
وجود دارد كه به صــورت نيمه كاره رها 
شــده و بايد در محدوده زمانى مشخص 
به بهره برداري برســند ولي فعال اولويت 
انجام برنامه هاي فجر چهلم اســت و در 
وهله بعد پروژه هاي افتتاحي قرار دارد كه 
نمونه هاي بارز آن اســتاديوم 5000 نفري 

مالير و استخر تويسركان است.
وي گفت: 103 پروژه نيمه تمام داريم كه 
در نقاط مختلف اســتان به صورت نيمه 
كاره رها شده و بايد برنامه ريزي مناسبي 

در جهــت بهره بــرداري و اتمام كارهاي 
اجرايي اين پروژه ها انجام شود.

جهانشــير با اشــاره به اينكــه نگهداري 
فضاهاي ورزشي يكي ديگر از اولويت ها 
بر اصل مجموعه ورزشــي استان است، 
خاطرنشــان كرد: در ايــن جهت به هيچ 
عنــوان از اصول مربوطه كوتاه نيامده و با 
تمام توان به دنبال انجام اين هدف هستم.

 كشف استعدادهاى ورزشى
اين مقام مســئول در ادامه بــا بيان اينكه 
كشف اســتعداد در رشته  هاي مختلف از 
اهميت بســياري برخوردار است، گفت: 
در ابتــدا براي كشــف و آمــوزش اين 
مربيان  به  احتياج  انســاني  ســرمايه هاي 
كارآزمــوده داريــم و در مرحله بعد بايد 
افراد به بهترين شــكل ممكن حفظ شده 
و از ظرفيت آن ها در ورزش اســتان بهره 

ببريم.
وي بــا اشــاره بــه حضور مســتمر در 
شهرســتان ها تصريح كــرد: هدف اصلي 
از اين برنامه شناسايي ظرفيت مكان هاي 
همين  اســاس  برنامه ريزي بر  مختلف و 
داده اســت كه مي تواند بهترين كمك را 
در جهــت اســتعدادپروري انجام دهد و 
باعث شــود تا با توجه به شناختى كه از 
شهرستان هاي مختلف به دست مي آوريم 

سرمايه گذاري مناسبي انجام دهيم.
جهانشــير عدم اســتفاده از ظرفيت هاي 
بومي استان و حفظ آنها در داخل استان را 
يكي از مشكالت اساسي ورزش دانست 
و افزود: خيلي از ورزشــكاران اســتان با 
اسم ديگر اســتان ها در مسابقات شركت 
مي كنند و براي آنها مقام كسب مي كنند كه 
متأسفانه شاهد اين اتفاق در جاهاي ديگر 
نيستيم و بايد برنامه ريزي انجام دهيم كه 

اين اتفاق تلخ رفع شود.
 ديدگاه، ديدگاهى مهندسى

مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
در ادامه ســواالت خبرنــگاران روزنامه 
همدان پيام مبني بر اينكه سياســت شــما 
عمرانى است يا ورزشي؟ افزود: ما دنبال 
اين هستيم ديدگاه مهندسي را در ورزش 
رواج دهيم به اين معني كه با برنامه ريزي 
مناسب و سنجيده دنبال راه حل باشيم تا 

چالش هاى به وجود آمده را رفع كنيم.
وى با اشــاره به عدم جانشين پروري در 
حــوزه ورزش ادامه داد: اين مشــكل در 
سرتاســر ســطوح ورزش اعم از مديران 
و ورزشــكاران و اليه هاي زيرين ورزش 
وجود دارد كه باعث شد در مقاطع زماني 
متفاوت با مشكل عديده اي روبرو شويم.

 خانه تكانى در ورزش همدان
وي با بيان اينكه وابســتگي هيأت ها به 
تشــكيالت ادارات كل از چالش هــاي 
مهم ورزش اســتان است، تصريح كرد: 
يكــى از دغدغه هــاى مهــم اداره كل 
ورزش و جوانــان موضوع اداره برخى 
هيأت هــا با سرپرســت اســت، چراكه 
هيأت ها در زمانى كه با سرپرست اداره 
مى شــوند يك دوران برزخى را پشــت 
سر مى گذارند و برنامه ها آنطور كه بايد 
پيش نمى رود. در حال حاضر هيأت هاى 
تكوانــدو، هندبــال، كبــدى، هاكــى، 
كشتى  معلولين،  و  جانبازان  ورزش هاى 
و اسكى با سرپرست اداره مى شوند و تا 
پايان سال مجامع انتخاباتى اين هيأت ها 

مى كنيم. برگزار  را 
جهانشــير در اين مورد گفت: اعتقاد من 
اين اســت كه وجود كاركنان اداره كل در 
هيأت ها هم منع قانونــى دارد و هم منع 
اجتماعى و مديريتى. كارمند من وقتى در 
اركان يك هيأت تحت عنوان رئيس، نايب 
رئيس، دبير يا خزانه دار ورود پيدا مى كند، 
از وظيفه نظارتى و برنامه ريزى خود دور 
مى شــود. ضمن اينكه نگاه عمومى به آن 
هيأت هم به واســطه حضــور فرد تغيير 
مى كند و ابهامات زيادى در اين خصوص 
وجود خواهد داشت. هيأت ورزشى يك 
سازمان مردم نهاد است و بايد با هماهنگى 
و همكارى اداره كل فعاليت رشته خاص 
را دنبال كند. بــه هيأت ها گفته ام پيش از 
آنكه از قوه قهريه اســتفاده كنيم كاركنان 
ما خودشان از اين حوزه خارج شوند زيرا 
حضور كاركنان در هيأت هيچ نفعى براى 

آنها نخواهد داشت.
 توجه به ورزش همگانى و بانوان
مديــركل ورزش با اشــاره بــه اهميت 
ورزش همگاني در ســطوح جامعه ادامه 
داد: توسعه اين امر يكي از اهداف اصلي 
دستگاه ورزش استان است چون ورزش 
قهرماني از بخش ورزش همگاني بيرون 
آمده و باعث مي شود برنامه ريزي مناسبي 

بر اساس اين موارد انجام دهيم.
جهانشير با اشــاره به حوزه بانوان تاكيد 
كــرد: ظرفيت خوبــى در ورزش بانوان 
وجــود دارد و مــا طــورى برنامه ريزى 
مى كنيــم كه جايــگاه خــود را در وهله 
اول تثبيت و بعد به پيشــرفت فكر كنيم. 
50 درصــد هر جامعه اى بانوان هســتند. 
بــا برنامه هايى كــه مقطعــى كار كرديم 
برون رفــت كار اين بــوده كه حداقل 50

درصــد مدال هــاى در تمام اســتان ها را 
بانوان گرفته انــد. نمونه بارز اين موضوع 
را در جاكارتا ديديم كه يك پيام شــفاف 
داشــت و بانوان استان همدان 27 درصد 
مدال هاى دختران كاروان را كسب كردند. 
با اين حال يكى از بزرگ ترين چالش هاى 
اين حوزه، اين اســت كه موفق نشده ايم 
نگاه جنسيتى را تغيير بدهيم، در حالى كه 
بايد با رعايت اصــول اعتقادى، مدال آور 
هم باشيم و از اين موضوع غفلت نكنيم.

وي با بيان اين نكته كه عدم حمايت بخش 
دولتي از رشته هاي تيمي من جمله فوتبال 
باعث انحالل آن رشــته مي شود، گفت: 
تيم هايى كــه در بخش خصوصي فعاليت 
مي كنند عمر كوتاهي براي موفقيت دارند 
كه بايــد از ظرفيت هــاي قانوني در اين 
حوزه بهره ببريــم و از تيم هاي ليگي در 

استان حمايت كنيم.
 پويا مثل همدان پيام

مدير روابط عمومــي اداره كل ورزش و 
جوانان اســتان همدان هــم در پايان اين 
نشست با اشــاره به تأثيرگذاري روزنامه 
همدان پيام افــزود: با وجود خبرگزاري ها 
و كانال هاي مختلف در صفحات مجازي 
اين رسانه مكتوب بيشترين تأثيرگذاري را 
داشــته كه نشان دهنده حركت پوياي اين 

مجموعه است.
حمداهللا چاروســايي همكاري مناسبت و 
تنگاتنگ اين نشــريه بــا اداره ورزش را 
يكي از مهمترين عوامل پوشــش مناسب 

اخبار اين دستگاه دولتى دانست.

پاس هم در اولويت  جهانشيراست، اما...

جذب اسپانسر
 مهم ترين دغدغه مديركل
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همزمان با 40 سالگى انقالب
10 جلد از دانشنامه همدان رونمايى مى شود

 رئيس حوزه هنرى همــدان از رونمايى كتاب هاى دانش نامه همدان 
خبر داد و گفت: در ايام دهه فجر 10 كتاب منتشر شده از دانشنامه همدان 

رونمايى مى شود.
به گزارش فارس ســيد محمدباقر حسينى ســير اظهار كرد: همزمان با 
چهلمين ســال پيروزى انقالب اسالمى، شب  خاطره به مدت هفت روز 
در تاالر فجر همدان برگزار مى شود كه به خاطره گويى، تقدير از فعاالن و 

هنرمندان انقالبى مى پردازند.
وى با بيان اينكه شــب خاطره هفتمين شب از ايام دهه فجر در محالت 
حاشيه شــهر همدان خواهد بود گفت: خاطره گويى در محالت حاشيه  
شهر خواهد بود كه جامعه  هدف با همكارى سازمان تبليغات است و در 

مساجد ديزج، منوچهرى و جورقان خواهد بود.
رئيس حوزه هنرى همدان از برپايى كارگاه يك  روزه داســتان كودك و 
نوجــوان با موضوع خانواده ايرانى خبر داد و افزود: اين برنامه با حضور 
با حضور شــهرام شفيعى و نويسندگان از سوى مركز آفرينش هاى ادبى 
برگزار مى شــود. وى از برگزارى عصر شــعر انقالب خبر داد و گفت: 

شعرخوانى اعضاى كانون شعر در اين برنامه گنجانده شده است.
حسينى ســير به جمع خوانى داستان انقالب كه به بررسى وضعيت رمان 
انقالب مى پردازد اشاره كرد و افزود: داستان خوانى نويسندگان كودك و 
نوجوان از ديگر برنامه ها به شــمار مى رود. وى از فراخوان جشن ساالنه 
ادبى با موضوع ويژه 40 سالگى انقالب خبر داد و گفت: مسابقه ادبى در 
بخش هاى شعر و داســتان و معرفى و تحليل فيلم «رد خون» (ماجراى 

نيمروز 2) به كارگردانى محمدحسين مهدويان از ديگر برنامه هاست.
رئيس حوزه هنرى همدان اضافه كرد: رونمايى از مســتند «سيلوارى به 
روايت برادر باقر» رزمنده دفاع مقدس و مســتند «سيد جواد» مستندى 
درباره ســيد جواد حجازى در تاالر فجر انجام مى شود. وى با بيان اينكه 
كارگاه چاپ دستى با موضوع روزهاى انقالب اسالمى نيز برگزار مى شود 
افزود: چاپ نمادها، شــعارها و تصاوير روزهاى انقالب در اين كارگاه 

مدنظر است.

همدان به نمايشگاه ملى گردشگرى مى رود
 معاون گردشگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان 
گفت: همدان از 23 تا 26 بهمن ماه در دوازدهمين نمايشــگاه بين المللى 

گردشگرى و صنايع وابسته تهران شركت مى كند.
على خاكســار اظهار كرد: دوازدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى 
و صنايع وابســته از 23 تا 26 بهمن ماه در محل دائمى نمايشــگاه هاى 

بين المللى تهران برگزار خواهد شد.
به گــزارش فارس وى ادامه داد: اســتان همدان با حضور و مشــاركت 
فعاالن گردشــگرى از جمله جامعه هتلداران، شركت سياحتى عليصدر، 
شركت تله كابين گنجنامه، دفاتر و شركت هاى خدمات مسافرتى، انجمن 
ســفره خانه هاى ســنتى و مجتمع هــاى رفاهى بين راهــى، اقامتگاه هاى 
بوم گردى، برندهاى صنايع دستى و تعدادى از شهردارى هاى استان حضور 
پررنگى در آن خواهد داشــت.معاون گردشگرى ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى همدان با بيان اينكه غرفه هاى نمايشگاه هدفمند 
برنامه ريزى و تقسيم بندى شده است افزود: براى همدان با عنوان استان هاى 
مقاصد آخر هفته، غرفه اى 300 مترى در نظر گرفته شــده كه ظرفيت هاى 
گردشگرى را به نمايش خواهد گذاشت.وى با بيان اينكه اين نمايشگاه در 
تقويم ســازمان جهانى گردشگرى به ثبت رسيده است بيان كرد: در حال 
حاضر تبليغات به عنوان يك ســرمايه گذارى بزرگ در حوزه گردشگرى 
محسوب مى شود، بنابراين حضور در اين نمايشگاه يك سرمايه تبليغاتى 
براى گردشگرى همدان است. خاكسار با اشاره به اينكه سال گذشته همدان 
يك سالن اختصاصى در اختيار داشت گفت: با توجه به اينكه امسال فضاى 

نمايشگاه كم است، سالن مجزا به همدان داده نمى شود.

يك شاعر افغانستانى در ميان برگزيدگان
برگزيدگان سيزدهمين دوره 
جشنواره شعر فجر اعالم شدند

 برگزيدگان سيزدهمين دوره جشنواره بين المللى 
شــعر فجر در مراســمى با حضور وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمى معرفى شــدند. به گزارش خبرنگار 
مهر، مراســم پايانى ســيزدهمين دوره جشــنواره 
بين المللى شــعر فجر عصر امروز در كتابخانه ملى 
ايران برگزار و برگزيدگان جوايز خود را با حضور 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى دريافت كردند.
در اين مراسم  و  در بخش «درباره شعر» دو كتاب 
«بوطيقا و سياســت در شــاهنامه» و كتــاب «تاثير 
ادبيات فارســى در ادبيات انگليسى» نوشته حسن 
جوادى برگزيده شدند و جايزه نقدى بعالوه لوح و 

تنديس جشنواره را دريافت كردند.
همچنين طى مراسمى از قاسم آهنين جان شاعر با 
ســابقه خوزستانى براى چهاردهه فعاليت ادبى وى 

تجليل به عمل آمد.  
نيــز  نوجــوان  و  كــودك  شــعر  بخــش  در 
كتــاب «احتيــاط كنيــد پرنده هــا پــاى ســفره 
ــاب  ــى و كت ــين توالي ــروده حس ــد» س صبحانه ان
ــم  ــروده مري ــز» س ــان پايي ــى در خياب «خداحافظ
ــر  ــته تقدي ــترك شايس ــورت مش ــه ص ــالمى ب اس

ــدند. ــى ش معرف
ــاب «مخالــف  ــز كت در بخــش شــعر بزرگســال ني
خوانــى» جــواد زهتــاب شايســته تقديــر شــناخته 
ــاعر»  ــك ش ــن ي ــر «روح اندوهگي ــد. و دو اث ش
ــو»  ــاب «دومين ــدى و كت ــيدرضا محم ــروده  س س
ســروده ابــوذر پاكــروان بــه عنــوان برگزيــده 
ــيد  ــمى از س ــى مراس ــدند.همچنين ط ــالم ش اع
ــوان يــك  ــه عن ــز ب علــى موســوى گرمــارودى ني

ــد. ــه عمــل آم ــل ب ــى تجلي ــت ادب ــر فعالي عم

زمانبندى اكران فيلم هاى 
جشنواره فجر در روز سوم

ــى و  ــاى س ــم ه ــران فيل ــومين روز اك  در س
هفتميــن جشــنواره فيلــم فجــر در همــدان، پنــج 
ــه روى  ــدس ب ــم در ســينماهاى فلســطين و ق فيل
پــرده مــى رونــد. ســينما فلســطين در روز يكشــنبه 
ميزبــان دو فيلــم «ســرخ پوســت» بــه كارگردانــى 
ــى  ــه كارگردان ــدا» ب ــون خ ــدى و «خ ــا جاوي نيم
مرتضــى علــى عبــاس ميرزايــى از بخــش ســوداى 
ســيمرغ بــود كــه بــه ترتيــب در ســانس هــاى 17

ــرده رفــت  .  ــه روى پ و 19:30 ب
ــه  ــيمرغ و پروان ــز در بخــش س ــدس ني ــينما ق س
هــا ميزبــان فيلــم ســينمايى انيميشــن «شــب 
ــى در ســانس  ــى مدن ــى عل ــه كارگردان ــى» ب آفتاب
10 صبــح و در بخــش ســوداى ســيمرغ نيــز 
ميزبــان دو فيلــم «آشــفتگى» بــه كارگردانــى 
فريــدون جيرانــى و «حمــال طــال» بــه كارگردانــى 
تــورج اصالنــى خواهــد بــود كــه بــه ترتيــب در 
ــرده رفــت  ــه روى پ ســانس هــاى 18 و 20:30 ب
ــنواره  ــن جش ــى و هفتمي ــاى س ــم ه ــران فيل اك
ــم در  ــش 10 فيل ــا نماي ــدان ب ــر در هم ــم فج فيل
ــب  ــم منتخ ــج فيل ــيمرغ و پن ــوداى س ــش س بخ
ســينماى كــودك و نوجــوان در بخــش ســيمرغ و 
پروانــه هــا از 12 تــا 18 بهمــن مــاه در ســينماهاى 

ــت  .  ــدس صــورت گرف فلســطين و ق
* فيلم سينمايى انيميشن «شــب آفتابى» به داليل 
فنى روز شــنبه امكان اكران پيدا نكــرد و به روز 
يكشنبه موكول شد و به جاى آن فيلم «پاستاريونى» 
كه قرار بود روز يكشــنبه اكران شود به روى پرده 

رفت.

اينترنت در آمريكا يخ زد
 به دليل آب وهواى بسيار سرد در آمريكا، دسترسى ساكنان ايالت 
هاى ميانه غربى اين كشــور به اينترنت و واى فاى دچار اختالل شده 
است. به گزارش ديترويت فرى پرس، همزمان با ورود سرماى شديد 
 AT&T به ايالت هاى ميانه غربى آمريكا، دسترســى كاربران شركت
به سرويس هاى اينترنت، موبايل و تلويزيون قطع شده است.سرويس 
اينترنت برخى مشتريان اين شركت در ايالت هاى غربى مانند ميشيگان 
و همچنين ايالت هاى جنوبى مانند جورجيا و فلوريدا قطع شده است.

ترزا ماسك سخنگوى شركتAT&T در اين باره مى گويد:سرويس 
اينترنت برخى از مشتركان در قســمت هايى از ديترويت(بزرگترين 
شهر ايالت ميشيگان) به دليل آب وهواى بسيار سرد قطع شده است. 

ما مشغول تعمير تجهيزات هستيم.

گوگل پالس 2 آوريل تعطيل مى شود
 گــوگل اعالم كرد 2 آوريل محتويات ســرويس «گوگل پالس» 
را حــذف و اين ســرويس را تعطيل مى كند. به گزارش ســى نت، 
محتويــات Google + از 2 آوريــل 2019 ميالدى حذف خواهد 
شد. پس از آنكه در ماه اكتبر مشخص شد اطالعات 500 هزار نفر از 
كاربران گوگل پالس فاش شده است، شركت گوگل تصميم گرفت 
قسمت خدمات مشترى اين شبكه اجتماعى را تعطيل كند.  در اصل 
گوگل اعالم كرده بود اين سرويس در آگوست 2019 ميالدى تعطيل 
مى شود اما  ماه قبل اعالم كرد كشف باگ جديد شكاف هاى امنيتى 
بيشــترى را در اين پلتفرم آشكار كرد و در نتيجه تاريخ تعطيلى آن را 
تسريع كرد. از چهارم فوريه 2019 افراد نمى توانند پروفايل جديد در 

گوگل پالس ايجاد كنند.

اوج مصرف اينترنت در شبكه ملى اطالعات 
3 برابر شد

 معاون وزيــر ارتباطات با بيان اينكه اوج مصرف اينترنت از طريق 
شــبكه ملى اطالعات به هزار گيگابيت رسيد، گفت: در ابتداى امسال 
ميزان مصرف اينترنت در شبكه ملى 300 گيگ بود.حميد فتاحى اظهار 
داشت: اوج مصرف كاربران در شبكه ملى اطالعات به هزار گيگابيت 
رسيد كه اين عدد در ابتداى امسال كمتر از 300 گيگ بود و اين موضوع 
نشان مى دهد كه طى سال گذشته مصرف استفاده از سايت هاى داخلى 
بيش از ســه برابر افزايش پيدا كرده است.رئيس هيأت مديره شركت 
ارتباطات زيرســاخت گفت: هم اكنون اوج مصــرف اينترنت 1400 
گيگابيت بر ثانيه برآورد مى شود كه رسيدن ترافيك شبكه ملى اطالعات 

اين عدد دور از ذهن نيست و فاصله كمى با اين هدف داريم.

توليد 25 داروى پيشرفته شيميايى 
ضدسرطان تا پايان دولت دوازدهم

 معاون علمى و فناورى رئيس جمهور از برنامه ريزى براى توليد 
25 داروى پيشرفته شيميايى ضدسرطان و بيمارى هاى صعب العالج تا 

پايان دولت دوازدهم خبر داد.
به گزارش شوراى عالى انقالب فرهنگى، سورنا ستارى معاون علمى 
و فنآورى رئيس جمهور با تشــريح دســتآوردهاى 40 ساله انقالب 
اســالمى در حوزه علم و فنآورى، به برنامه هاى اين معاونت اشــاره 

كرد.
ــا  ــه م ــن برنام ــم. اولي ــى داري ــه اساس ــد برنام ــا چن ــت: م وى گف
ــاى  ــتفاده از راهكاره ــا اس ــى ب ــاى مل ــع چالش ه ــر رف ــز ب تمرك

ــت. ــاورى اس فن

3 پژوهشگر فضايى در حادثه آتش سوزى 
جان خود را از دست دادند

 وزيــر ارتباطات گفت: در حادثه آتش ســوزى كــه در يكى از 
پژوهشكده هاى پژوهشگاه فضايى رخ داد سه پژوهشگر فضايى جان 
خود را از دســت دادند.به گزارش مهر، محمدجواد آذرى جهرمى در 
حاشيه مراسم روز ملى فناورى فضايى در اين باره گفت: آتش سوزى 
در يكى از بخش هاى پژوهشــكده پژوهشــگاه فضايى ايران رخ داد 
و به دليل آنكه همزمان با اين آتش ســوزى مراسمى برگزار مى شد، 
دير متوجه آتش سوزى شدند و اين موضوع باعث شد كه ما سه تن 
از عزيزانمان را در پژوهشــگاه فضايى از دست بدهيم.وى گفت: اين 
اظهارات اوليه اســت و بررسى تيم كارشناسى براى داليل وقوع اين 

حادثه در حال انجام است.

سينـما

■ قد  س............ .قانون مورني -فيلمهاي جشنواره
■ قد  س2........................  دزد و پري2 - كلمبوس

■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني 
تخت گاز

فلسطين 2................ مارموز- فيلمهاي جشنواره
■ سينما كانون.............. دزد و پري2 -پارادايس
■بهمن مالير.... ...........قانون مورفي- تخت گاز
■ آزادي تويسركان...........  دزد و پري - پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

مريم مقدم »
 پايتخت تاريخ و تمدن ايران در سال 1397  پس 
از اينكه به عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى 
آسيايى در ســال 2018 مطرح شــد، توانست 
با كســب افتخار ميزبانــى از «چهلمين اجالس 
اعضاى وابسته سازمان جهانى جهانگردى» نقش 
ماندگارى از خود در خاطره تاريخ همدان به ثبت 
برساند. بيش از سه ماه از برگزاري اجالس جهاني 
گردشگري در استان همدان مي گذرد ؛ رويدادي 
كه حاال در كارنامه ســال 1397 همدان به نقطه 
عطفي از يك عملكرد شاخص تبديل شده است.

 گذاشتن و گذشتن
گرچه اين داشــته هاى غنى مي تواند تا هميشه در 
خاطر متوليان حوزه گردشــگري در دنيا باقي بماند 
اما گذاشتن و گذشتن از تكاپوي مديران و مسئوالنى 
كه تالش كردند تا همــدان بتواند به جايگاه واقعي 
خود در عرصه جهاني نزديك شود كم لطفي است .
توجه به حمايت مونســان  معــاون رئئيس جمهور 
و  تكاپوي ســعيد شــاهرخى  مدير ارشد استان و 
حمايت هاي بي دريغ معاونانش توانســت مسير را 
به گونــه اي هموار كند كه مديران اســتان از جمله 
حميدرضا يارى مدير عامل شركت سياحتى عليصدر 
و علــى مالمير مدير كل ميراث فرهنگى اســتان در 
عرصه ملى و عملكردى قابل تحســين را از خود به 

جاى بگذارند و  حرف براي گفتن داشته باشند.
اغلب كارشناســان معتقدند ؛ اگر حضور و حمايت 
همه جانبه استاندار وقت و استاندار فعلي همدان از 
اين رويداد ذره اي كمرنگ مي شد قطعاً سايه حواشي 
بر مديريت مديران ذي ربط موانعي را ايجاد مي كرد 
كــه نتواننــد برنامه ريزي هاي خود را به ســرانجام 
برســانند اما نتايج و خروجي كار نشان داد تيم پا به 
كار با هدفي مشترك و بي توجه به حواشي و موانع با 
همراهى مدير ارشد استان توانستند كار را به سمتي 
پيش ببرند كه امروز در هر گردهمايى؛  نمايشــگاه، 
همايش  و رويدادى در حوزه گردشگري حرف  از 

ميزباني شايسته ايران از اجالس جهاني باشد .
يك گام كوچك

و اما حاال آنچه به عنوان يك گام كوچك و وظيفه اى 
محول شده بر دوشمان سنگينى مى كند ، شايد يك 
تقدير و سپاس از زحمتكشان و مديران برگزارى اين 
اجالس در اســتان است ؛  كه باعث شدند تيم هاي 
اســتاني براي مديريت حوزه هاي مختلف با اتكا به 
توانمندي ها هدفمند از آغاز تا پايان بى هيچ چشــم 

داشتى پاي كار باشند.
اين  كمترين كاري اســت  كه مي توانستيم انجام 
دهيــم. و به خود بباليم كه  مديران موفق اســتان 
اگر امروز درخشــيدند به دليل قدم برداشتن براي 
رضاي خدا و كســب موفقيت هايي در راســتاي 

منافع مردم استان بود.

و حاال به بركت خروجى هاى قابل تحسين از چنين 
رويدادهايى ،  امروز در كارنامه درخشــان مديريت 
اســتان افرادي جاي خــوش كرده اند كه قطع يقين  
مى توان  گفــت بهترين ها و قوى ترين گزينه هاى 

مديريتى در عرصه ملى هستند 
مديران مجموعه فرهنگى و رســانه اى همدان پيام 
با باور اين موارد بر آن شدند تا همچون گذشته كه 
قدردان مديران زحمتكــش در هر عرصه اى بودند   
به پاسداشت تالش مديرانى كه با برگزارى اجالس 
جهانى گردشــگرى همدان را در عرصه رسانه هاى 
ملــى و بين المللى مطرح كردنــد ،  زنگارى از رخ 

فرهنگ قدردانى در استان بارديگر بزدايند .
 تقدير براى دستاوردها

روز گذشــته  مديرمســئول، ســردبير همدان پيام 
و مســئول كميته اطالع رســاني اجــالس جهاني 
گردشــگري با حضور در شركت سياحتى عليصدر 
با اهداي لوح سپاســي از زحمات حميدرضا ياري 

مديرعامل و حميد امامي مدير روابط امور بين الملل 
شــركت ســياحتي عليصدر به نمايندگى از ديگر 
مديران پويا در اين رويداد براي تالش هاى شــبانه 
روزى آنهــا قدردانى كردند . در اين حضور نصرت 
طاقتى احسن مدير مسئول روزنامه همدان پيام گفت 
:  همدان در حوزه گردشگري با ميزباني از اعضاي 
سازمان unwto توانست رقباي خود را كه در سال 
2018 اقدام به برگزاري رويدادهاي جهاني در ايران 

كرده بودند همچون تبريز ؛  پشت سر بگذارد.
 وى تاكيد كرد : اثبات اين ادعا مي تواند اظهار نظرات 
مثبت  و بازخوردهاى خبرى مطلوب از  مسئوالن و  
مديران حوزه گردشگري در عرصه بين المللي و ملي 
باشــد. براى همدانيها همين بس كه در سايه تكاپو 
و مديريت برنامه ريزان و مديران ارشــد و حمايت 
مسئوالن كشورى ، توانستند دستاوردهايى ازجمله 
،  دســتيابي ايران به يك شاخص جهاني در حوزه 
كشورهاي امن ؛ در كنار انعقاد تفاهم نامه هايي است 

كــه گام ابتدايي آن در اجالس جهاني گردشــگري 
همــدان در نوامبر 2018 برداشــته شــد را به خود 

اختصاص دهند .
 دستيابى به باور گردشگرى بين مردم

حميدرضا يارى مدير عامل شركت سياحتى عليصدر 
نيز در اين زمينه گفت :  اين رويداد در ايران پس از 
40 ســال اتفاق افتاد و شهر همدان به عنوان نماينده 
ايران ، تالش كرد كه  ميزبانى شايسته براى  اجالس 
جهانى گردشگرى در سال 2018 باشد و حاال افتخار 
آن نه تنها براى همدان بلكه براى كشور ماندگار شد.
عضو هيأت رئيسه سازمان جهانى گردشگرى بابيان 
اينكه مشــاركت و هم افزايى بخش ها سبب شد در 
اين اجالس منافع بلندمدت به مردم استان و كشور 
برگردد، گفت: برگزارى چهلمين اجالس ســازمان 
جهانى گردشــگرى در شــهر همدان با اين هدف 
به انجام رســيد  كه همدان را شايسته تر از گذشته 
در عرصــه ملى و بين المللــى  معرفى كرده و باور 

گردشگرى را در بين مردم نهادينه كنيم.
حميدرضــا يارى بــا تأكيد بر اينكــه اين اجالس 
بين المللى را مصادره نكرديم، عنوان كرد: هدف اين 
بود تا دورنمايى از شهر همدان را به نمايش بگذاريم 
و گردشــگران را جذب كنيم كه دستيابى به افزايش 
آمار 20 درصدى در جذ ب گردشگر در استان اين 

مهم را امروز در عرصه ملى محقق كرده است 
وى نتايج اين رويدادها را كمك به  فرهنگ ســازى 
گردشــگرى و جــذب ســرمايه گذار در حــوزه 
گردشــگرى دانســت و گفت و حاال دغدغه داريم 
در سال 2019 شــاهد پيامدهاى مثبت رويدادهاى 
گردشــگرى همدان 2018 باشــيم و اميدواريم اين 
مهم محقق شــود و همدان بــا توانمنديها در خاطر 

دنيا ماندگار شود .

پيام قدردانى همدان پيام براى ميزبانان اجالس جهانى گردشگرى 

همدان، ايران را در خاطر گردشگرى 
جهان ماندگاركرد

سايت موزه 
ميدان شهر اعتبار 
بازآفرينى مى گيرد؟

 مديــركل راه و شهرســازى اســتان همــدان 
درباره تخصيص اعتبار به ســايت موزه ميان امام 
خمينى(ره)، بيان كرد: احداث ســايت موزه ميدان 
امام به شــهردارى و ميراث فرهنگى مربوط است 
اما اگر بخواهند از محل اعتبارات بازآفرينى شهرى 
مى توانيم بودجه اى به اين پروژه اختصاص دهيم. 

حســن ربانى ارشــد در گفت وگو با ايسنا، منطقه 

همدان، با بيان اينكه امكان تخصيص اعتبار از محل 
بازآفرينى وجود دارد، اظهاركرد: تا كنون از ســوى  
شــهردارى يا ميراث فرهنگى استان همدان درباره 
تخصيص اعتبار سايت موزه ميدان امام خمينى(ره) 
به شهرسازى درخواستى اعالم نشده است اما اگر 
بخواهند مى توانيم در ستاد بازآفرينى استان مطرح 

كنيم.
مديركل راه و شهرسازى اســتان همدان با تأكيد 
براينكه همــدان يكى از اســتانهاى پيشــرو در 
طرح بازآفرينى محالت اســت، گفت: 95 محله 
بازآفرينى در اســتان همدان مصوب شــده است. 
وى با اشاره به اينكه طرح بازآفرينى يك رويكرد 
اســت و دولت نگاه خاصى به طــرح بازآفرينى 

محــالت دارند، تصريح كــرد: درحال حاضر در 
يكــى از محالت همدان مطالعه همه جانبه طرح 
بازآفرينــى به صــورت پايلوت درحــال انجام 
است و اولويت ها و نيازهاى محله مورد بررسى 
قرار گرفته اســت. مديركل راه و شهرســازى 
استان همدان با اشــاره به اينكه پياده راه سازى 
نيز با اين هدف در همدان انجام شــده اســت، 
افزود: شــهردارى همدان در اين زمينه پيشــتاز 
بوده اســت.وى درباره ادامه پياده راه سازى در 
همدان، گفت: شــورا وشــهردارى همدان بايد 
دربــاره اينكه 6 خيابــان منتهى بــه ميدان امام 

كنند. تصميم گيرى  شود  پياده راه  خمينى(ره) 
ربانى ارشــد با اشاره به اينكه مسكن اجتماعى در 

راستاى طرح بازآفرينى در محالت بازآفرينى اجرا 
خواهد شد، يادآور شد: مســكن اميد در همدان 
در محله جــوالن به صورت پايلوت اجرا خواهد 
شد به طوريكه در اين محالت به بخش خصوصى 
زمين داده مىشود. وى تصريح كرد: يكى از مواد 
بازآفرينى شهرى اين است كه دستگاه هايى كه در 
اين محالت زمين دارند به مســكن و شهرسازى 
تحويل دهنــد كه در اين صورت طرح مســكن 
اميد در محــالت ديگر ادامه خواهد يافت. وى با 
بيان اينكه دولت براى ســاخت و ساز در محالت 
بازآفرينى يارانه پرداخــت مى كند، گفت: در اين 
طرح مســكن اميد به صورت مشــاركتى احداث 

شده و به مردم تسهيالت پرداخت مى شود.


