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تغییر الزامی فرهنگ کار 
 ۱- اشــتغال در ایران داستان جالبی دارد 
همه دولت را موظف به ایجاد آن می دانند و 
دولتها هم همواره از آمار اشتغال برای تبلیغ 
عملکرد خود استفاده می کنند و عده ای نیز 
همواره به این آمار اعتــراض کرده و آن را 
غیر واقعی می دانند و این داســتان همچنان 

ادامه دارد.

پایان میزبانی همدان از 
نمایندگان یونسکو آغاز 

ثبِت جهانی عطار و فارابی

غربت بابای 
همدان در 

فهرست جهانی

نرخ بیکاري در همدان نصف میانگین کشور

همدان رکورد اشتغال را شکست
■ نرخ بيکاري کاهش يافت اما يک رتبه نزول کرديم               ■ زنجان در صدر اشتغال کشور

قطار همدان
روی ریل توسعه قرارگرفت

کاهش 50درصدی دانش آموزان جامانده 
از تحصیل همدان

طرح آموزش از راه دور 
در خدمت بازماندگان

ت
داش

نگاه شورای شهر همدان یاد
به آموزش و پرورش استان 

تعاملی باشد 
 در خبرهــا آمده بود که در جلســه اخیر 
شورای اسالمی شهر همدان اعضای شورا از 

مدیرکل آموزش و پرورش استان...
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آمار اختالالت روان در ایرانیان

 ضرورت خدمات پیشگیرانه 
برای افراد سالم

 از ۲۳.۶درصد افرادی که در گروه ۱۵ تا ۶۴ساله نیازمند مداخله روانپزشکی 
شناخته شــده اند، ۱۲.۷ درصد دارای اختالل افســردگی و ۱۴.۶درصد دارای 

اختالالت اضطرابی هستند.
معاون دفتر ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشــت با اشــاره به 
پیمایش ملی ســالمت روان در ســال ۹۰، گفت: طبق این پیمایش که جمعیت 
هدف افراد ۱۵ تا ۶۴ ســاله بودند، مشخص شــد که ۲۳.۶ درصد افراد جامعه 
نیاز به دریافت خدمات روانپزشکی دارند. البته این عدد نمی تواند نگران کننده 

باشد؛ چراکه آمار و ارقام اکثر کشورها به همین منوال است.
علی اسدی در گفت وگو با ایســنا، در ادامه با اشاره به اینکه پیمایش های ملی 
در ســطح کشور هر پنج سال یا هفت سال یکبار اتفاق می افتد، افزود: پیمایش 
دوم ســالمت روان در سال جاری در دست اجرا است. البته شاید در طول این 
مدت پیمایش های دیگری صورت گرفته باشــد اما، ارقام به دست آمده از این 
پیمایش ها از آنجا که در ســطح ملی نیســت، نمی تواند مرجعی برای قضاوت 

باشد.
 آمار زنان بیشتر از مردان

معاون دفتر ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشــت ادامه داد: از 
۲۳.۶درصــد افرادی که در گروه ۱۵ تا ۶۴ســاله نیازمند مداخله روانپزشــکی 
شناخته شــده اند، ۱۲.۷ درصد دارای اختالل افســردگی و ۱۴.۶درصد دارای 
اختالالت اضطرابی هســتند که در هر دو دسته آمار زنان نسب به مردان بیشتر 

است.
ــر  ــی گــروه گســترده ای را در ب ــه اینکــه اختــالالت اضطراب ــا اشــاره ب وی ب
ــی،  ــالل روان ــایع ترین اخت ــت ش ــن عل ــه همی ــرد: ب ــح ک ــد، تصری می گیرن
اختــالالت افســردگی اســت. از طــرف دیگــر، موضــوع بســیار حائــز اهمیــت 
ــه در  ــرادی اســت ک ــه اف ــرای دســت اندرکاران ســالمت کشــور، توجــه ب ب
ــات  ــه خدم ــده اند. ارائ ــایی ش ــالم شناس ــالل و س ــد اخت ــش فاق ــن پیمای ای
ــه  ــان ب ــار مبتالی ــش آم ــدم افزای ــه ع ــد ب ــراد می توان ــن اف ــه ای ــی ب کنترل

ــد. ــی کمــک کن اختــالالت روان

ضرورت ارایه خدمات 
پیشگیرانه به افراد سالم

 وی با تاکید بر لزوم ارائه خدمات پیشــگیرانه به افراد ســالم، ادامه داد: 
ما بر موضوعات پیشــگیری اولیه کار کرده ایــم و تمرکزمان بر آموزش های 
پایه شــامل مهارت های ارتباطی، کنترل اســترس، مدیریت خشــم، مهارت 
حل مســئله، مهارت فرزندپروری، آموزش پیشگیری از مصرف موادمخدر، 
آموزش پیشــگیری از خشــونت علیه کودکان و... اســت. با ارائه اینگونه 
خدمات به دنبال افزایش دانش و ســواد سالمت روان میان مردم هستیم تا 
بدون نگرانــی از هزینه ها و به طور کامال رایــگان جهت دریافت خدمات 

بهداشتی ســالمت روان به مراکز جامع ارائه خدمات ما مراجعه کنند.
ــالالت  ــدی اخت ــاز ۵۰ درص ــر آغ ــی ب ــی مبن ــوص اظهارات ــدی در خص اس
ــازمان  ــی س ــاون اجتماع ــوی مع ــه از س ــال ک ــر ۱۴ س ــنین زی ــی از س روان
ــاد شــده  ــود، گفــت: بنــده رفرنســی از ایــن آمــار ی ــان شــده ب بهزیســتی بی
نــدارم امــا، احتمــال آغــاز اختــالالت اوتیســم، بیش فعالــی، اختــالل رفتــاری 
و اضطرابــی و... در ســنین یــاد شــده وجــود دارد. در همیــن زمینــه دو بســته 
ــوزه  ــان ح ــوی کارشناس ــال از س ــا ۱۷ س ــال و ۱۲ ت ــا ۱۲ س ــی دو ت خدمت

ــم. ــه می دهی ــان ارائ ــا و نوجوان ــه خانواده ه ــت روان ب بهداش

برپایی ۶ موکب در مالیر
 شــش موکب در مالیر از زائران حسینی پذیرایی می 

کند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مالیر گفت: با توجه به 
اینکه شهرســتان مالیر محل تردد زائران حسینی است ، ۶ 

موکب از زائران حسینی پذیرایی می کند.
سعید کتابی افزود: این موکب ها از ۱۶ مهر فعالیت خودرا 
آغاز می کند و این خدمات رســانی تا سی ام مهرماه ادامه 
پیدا می کند. بزرگترین موکب شهرســتان موکب حضرت 
فاطمه الزهرا مالیر واقع در بهشت هاجر است که روزانه از 
سه هزار زائر پذیرائی می کند.کتابی خاطر نشان کرد:پارسال 
با ۳ موکب پذیرای زائران اربعین بودیم اما امسال با افزایش 
موکب ها به شــش موکب پذیرای ۱۵۰ هزار نفر از زائران 
هســتیم.وی خواستار کمک های مردمی به موکب ها برای 
خدمــات دهی بهتر به زائران شــد وبیان کــرد: امکاناتی 
همچون نماز خانه، ســرویس بهداشتی ، کیوسک نیروی 
انتظامی برای تامین امنیت زائران، غرفه ســالمت، حضور 
پزشک ، برپایی نماز جماعت ، غرفه پاسخگویی به سواالت 
شرعی، حمام و اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت :تالش ما براین اســت تادر سایر موکب 
هانیز این خدمات ارائه شــود تا بتوانیم همانند ســال های 

گذشته خدمات مطلوبی را ارائه دهیم.

آمادگی راهداری و حمل و نقل جاده ایی 
مالیر در میزبانی از زائران اربعین

 با توجه به نزدیکی اســتان همدان به مرز عراق و تردد 
فراوان زائران اربعین ، این اســتان با کرمانشاه و اندیمشک 
به عنوان هاب انتخاب شدند که بارانداز زائرین محسوب 
شده و آنها از این سه نقطه به مقصد شهرهای خود حرکت 

می کنند.
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ایی با بیان این مطلب 
از آمادگی کامل راهــداری و حمل و نقل جاده ایی مالیر 
در میزبانی از زائرین اربعین خبر داد و گفت: در راســتای 
ارائه خدمات مطلوبتر به زائرین تمهیدات الزم اندیشــیده 
شــده است ، در این خصوص کمیته حمل و نقل سوخت 
ستاد اربعین با ریاست راهداری تشکیل شده و هماهنگی و 

برنامه ریزی های الزم نیز انجام گرفته است.
سید اســماعیل صفوی زاده با بیان اینکه برای جلوگیری 
از تمرکــز و ترافیک بعد از اربعین تمامی شــرکت های 
مســافربری و راه آهن آماده ارائه خدمات هستند بیان کرد 
: 4۵ دســتگاه اتوبوس و ۱2۰ دســتگاه مینی بوس شهر و 

روستا برای جابجایی زائرین در نظر گرفته ایم.
وی در ادامه افزود : برای تســریع و تســهیل روند انتقال 
زائرین ، از ابتدای مهر روزانه ۳ رام قطار از تهران به قم - 

مالیر- کرمانشاه مسافران را جابه جا می کنند.
وی در گفتگو با همدان پیام وضعیت مجتمع های خدماتی 
رفاهی بین راهی مالیر را مطلوب ارزیابی کرد و افزود : در 
این خصوص کمیته ایی تشکیل داده و به صورت مرتب از 
مجتمع ها بازدید می  کنیم .صفوی زاده در پایان با اشاره به 
آمادگی تمام گشت های راهدارخانه ها خاطرنشان کرد: تا 
پایان مسافران پیاده روی اربعین در تمامی محورها ، گشت 

ثابت و فعال برقرار است. 

 چهار بانده کــردن جاده حادثه خیز همدان 
- غار علیصدر نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همداندر 
همایش طالیــه داران ترافیک بیان کرد: تالش 
داریــم فرایند عریض کردن جاده همدان - غار 
علیصدر با همکاری دولت و بخش خصوصی 
صورت گیرد اما تا زمان چهار بانده شــدن این 
مسیر رانندگان باید از انجام حرکت های حادثه 
ساز و تردد با سرعت غیر مجاز خودداری کنند.

محمود رضا عراقی با عنــوان اینکه فرا گرفتن 
گفت: مهمتریــن اولویت شــورای هماهنگی پیش نیازهای کاهش ســوانح رانندگی اســت فرهنگ صحیح رانندگی یکــی از اصلی ترین 

ترافیک استان ارتقای فرهنگ استفاده از وسیله 
نقلیه با ارائه آموزش است.

عراقی اضافه کرد: همانگونه که فرهنگ استفاده 
از اینترنــت و فضای مجــازی ضروری به نظر 
می رســد برای حفظ جان باید با نحوه صحیح 
رانندگی با خودرو و موتور ســیکلت نیز آشنا 
شــد. عراقی ادامه داد: نصب دوربین های ثبت 
تخلف از نظــر روانی باعث رعایت ســرعت 
مطمئنه از ســوی مردم می شود همچنین ایجاد 
جدا کننــده در معابر و اتوبان هــا زمینه عبور 
نکردن مردم از عرض معابر و استفاده از پل عابر 

پیاده را فراهم می کند.

 فرایند شناسایی واحدهای نمونه صادراتی 
استان از ۱۶ شهریور آغاز شده و صادرکنندگان 
تا ۲۵ مهر برای نام نویسی در این حوزه فرصت 

دارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
گفت: صادرکنندگان تا ۲۵ مهر ماه ســالجاری 
باید مدارک و مســتندات فعالیت خود را ارائه 
کنند و پس از فرآیند نام نویســی، واحدهای 
صادرکننده مورد بازرسی قرار گرفته و راستی 

آزمایی می شوند.

حمیدرضــا متین در گفت و گو بــا ایرنا بیان 
اینکه صادرکنندگان در ۲ سطح استانی و ملی 
برگزیده می شــوند افزود: صادرکنندگان باید 
شــرایط الزم را داشــته و امتیازهای مورد نظر 

را کسب کنند.
متین، روند رشــد صــادرات، داشــتن بازار 
صادراتی، دارا بودن برنــد داخلی و خارجی، 
اســتانداردهای ملی و بیــن المللی، عضویت 
در تشــکل های صادراتی بین المللی، داشتن 
واحد تحقیق و توســعه )R@D(، شــرکت 

در نمایشــگاه های خارجی، بسته بندی کاالی 
صادراتی و دارا بودن نمایندگی در کشورهای 
هدف را برخی از معیارهای انتخاب واحدهای 

نمونه صادراتی برشمرد.
بــه گفته رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجــارت همدان یک هــزار واحد تولیدی و 
صنعتی در این اســتان وجود دارد که از این 
تعداد ۴۷۰ نفر از صاحبان این صنایع دارای 
کارت بازرگانی هســتند و در زمینه صادرات 

فعالیت دارند. کاال 

متین اظهار داشت: سفال و سرامیک، کشمش، 
چینی آالت بهداشــتی، سیمان و فرآورده های 
لبنی بیشــترین محصوالت صادراتی همدان به 

کشورهای دیگر محسوب می شود.
وی ادامه داد: متقاضیان می توانند به ســامانه 
اختصاصی ســازمان توســعه تجارت ایران به 
نشــانی https://e.tpo.iR مراجعــه و نام 

نویسی کنند.
صادرکننــدگان برتــر در ۲۹ مهــر روز ملی 

صادرات تجلیل می شوند.

ارتقاء جاده همدان - غار عليصدر نيازمند ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار

۲۵ مهر آخرین مهلت نام نویسی صادرکنندگان برتر همدان

 مدیرکل دفتر اموراجتماعی اســتانداری و 
دبیر ستاد اربعین استان گفت:امسال  ۷۵ موکب 
در اســتان ،4موکب در مرزهــای خروجی و 
۱۶موکب هم در کشــور عراق مشغول خدمت 
رسانی هستند که امسال ۹۵ ایستگاه صلواتی به 
زائرین خدمات رسانی خواهند کرد که تا ۳روز 

پس از اربعین فعال خواهند بود.
مهــرداد نــادری فــر در آییــن افتتاحیــه موکــب 
اصحــاب الحســین )ع( کارخانــه آرد نهاونــد ، 
بــا بیــان اینکــه ایــن تعــداد در ســال گذشــته 
ــتان  ــات اس ــت، خدم ــوده اس ــتگاه ب ۶۸ایس
بــه زائریــن را شــامل اســکان، پذیرایــی، 
مواصالتــی  راههــای  در  خــودرو  امــداد 
بــاش  آمــاده  درمانــی،  استان،بهداشــتی 
بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی اســتان، 
تدابیــر ترافیکــی و راهنمایــی رانندگــی، و 

ــی  ــن راه ــی بی ــای رفاه ــع ه ــز مجتم تجهی
ــرد. ــوان ک عن

نادری فر تصریح کرد: ســال گذشته 2میلیون 
و2۰۰هزار نفر زائر از اســتان تردد شده است 
کــه  پیش بینی این رقم امســال به ۳میلیون و 

2۰۰ تردد است.
 پذیرایی روزانه از زائران 

 با۵۵هزار پرس درنهاوند
فرماندار نهاوند هــم  در آئین افتتاحیه موکب 
داران شهرســتان از زائرین اربعین ، بیان کرد: 
بــا توجه بــه اینکه نهاوند یکی از مســیرهای 
عبوری زائران اربعین است، مدیریت شهرستان 
، آماده سازی فضاهای شهری ، اکران طرح های 
فرهنگی ، تبلیغات محیطی و سیاه پوش نمودن 
شهر را با همکاری ســایر دستگاه های ذیربط 
و مشــارکت های مردمی در دســتور کار قرار 

داده است.
مراد ناصری خاطرنشــان کرد: پاك ســازي و 
نظافت مســیرها، آماده ســازي سرویس هاي 
بهداشتي در پارك هاي شهر، راه اندازی موکب 
های در طول مسیر تردد زائران در شهرستان در 

حال انجام است.
وی تاکید کرد:  یکــی از افتخاراتی که نصیب 
مردم شهرســتان نهاوند به عنوان دروازه ورود 

اســالم به ایران شده اســت، خدمت رسانی به 
زائران اربعین در مســیر عتبات است و در این 
باره خیرین و مردم مشارکت شایسته ای داشته 

اند.
ناصری افزود: ۵ موکب در شهرســتان نهاوند 
روزانه در ســه وعده غذایی با ۵۵ هزار پرس 
غــذا از زائریــن اربعین در این ایــام پذیرایی 

خواهند داشت.

خدمات رسانی  95ایستگاه صلواتی 
استان از زائرین حسینی
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تغییر الزامی فرهنگ کار 
 ۱- اشتغال در ایران داستان جالبی دارد همه دولت را موظف به ایجاد 
آن می دانند و دولتها هم همواره از آمار اشتغال برای تبلیغ عملکرد خود 
استفاده می کنند و عده ای نیز همواره به این آمار اعتراض کرده و آن را 

غیر واقعی می دانند و این داستان همچنان ادامه دارد.
با همه اینها هیچ کس در ایران متولی اشتغال به صورت کامل نیست و 
آنچه اتفاق می افتد قدرت گرفتن بخش خصوصی برای تبدیل به متولی 

اصلی اشتغال در کشور است.
2- زمانــی در ایران شــغل دیوانی، به گونه ای نبــود که همگان به آن 
دسترســی داشته باشند و شــغل ها از پدران به فرزندان یا روش استاد 

شاگردی به نسل بعد منتقل می شد.
اما با رشــد باسوادی در طبقات مختلف و مســاوات در جامعه امکان 
کارمندی برای همه فراهم شــد تا همگان آرزوی اول اشــتغال خود را 

خدمت در دولت تعیین کنند.
۳- بومی نبودن نظریات دیوانی در ایران و الگو گرفتن از کشــورهای 
غربی و اصل قرار دادن موضوع کوچک کردن دولت باعث شده تا تعداد 
کارمندان دولت و استخدام های دولتی رو به کاهش سیر کند و کارمندی 

را دور از دسترس جویندگان شغل قرار دهد.
هر چند امروزه کارمندی از مشاغل قشرهای آسیب پذیر محسوب می 

شود اما با این حال از شغل های پر طرفدار کشور است.
4- نگاه به اشتغال در ایران نگاه درآمدزایی باال است به گونه ای که اکثر 
جویندگان به دنبال کاری راحت و با درآمد باال به امید ساختن زندگی 
خود در کوتاه مدت به لحاظ اقتصادی هســتند.با این نگاه بســیاری از 
مشاغل سخت طرفدار ندارند و کارفرمایان برای جذب نیرو با مشکل 

روبرو هستند.
۵- روی آوردن کارفرمایــان به اســتفاده از کارگــران افغانی به خوبی 
حکایت از چرایی این موضوع که همان بی عالقگی کارگران ایرانی به 
کارهای سخت است، دارد.بسیاری از کارفرمایان ترجیح می دهند اگر 
قانون اجازه دهد از کارگر افغانی استفاده کنند تا هم خیالشان از انجام کار 

راحت باشد و هم از استمرار فعالیت خود مطمئن باشند.
۶- زمانی  تصور  وزیر کار وقت این بود که اگر برخی مشاغل که درآمد 
خوبی دارند اما از اسم خوبی برخوردار نیستند با اسمی خوب و جامعه 
پسند، نامگذاری شوند، بیکاران به این مشاغل تمایل پیدا کرده و مشغول 
کار خواهند شد و باجایگزینی نیروی بیکار ایرانی نیروهای کار خارجی 
هــم از ایران خواهند رفت .اما در عمل اتفاقی رخ نداد و با تغییر نام نیز 

بیکاران به این مشاغل روی خوش نشان ندادند.
۷- تکرار برخی از آگهی های شــغلی با شــرایط مناسب و قانونی در 
مطبوعات حکایت از همان فرهنگ جســتجوی کار راحت در نزد ما 
ایرانــی ها دارد و گرنه نباید برای جویندگان کار شــرایط دیگری جز 

وجود کار برای انجام با پرداخت حقوق و مزایای قانونی مطرح باشد.
 اگر این فرهنگ را که در همدان نیز پررنگ شــده است، اصالح نکنیم  
توسعه استان با مشکالت جدی کمبود نیروی کار سختکوش و ساعی 
مواجه خواهد شــد و اکثر اشــتغالزایی ها برای کارگران غیر همدانی  

خواهد بود

کارخانه آسفالت سامن برق و گاز ندارد

 شهردار سامن از تحقق نهضت آسفالت طی ۳ ماه در این شهر با وجود کمبود اعتبارات 
خبر داد و گفت: شهرداری سامن یک کارخانه آسفالت دارد که فاقد امکانات برق و گاز است 

و با ژنراتور و نفت کوره کار می کند.
عظیم باویســی در نشست راهبردی اصحاب رسانه با شــهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر سامن، با بیان اینکه بودجه شهرداری سامن در سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان بود که امسال به 2 میلیارد تومان افزایش یافت، افزود: تا شهریورماه ۶۶ درصد بودجه 
عمرانی تحقق یافت.به گزارش ایسنا، وی به تحقق وعده اش در بدو ورود به این شهر مبنی 

بر آســفالت ریزی بلوار سامن اشاره کرد و ادامه داد: در مدت کوتاه ۳ ماهه با صرفه جویی 
در منابع مالی و کار جهادی توسط شهرداری بیش از 44 هزار مترمربع طول بلوار و 2 هزار 
مترمربع حاشــیه میدان سامن لکه گیری و آسفالت شــد که رضایت مردم را درپی داشت.

باویسی به موقعیت استراتژیکی سامن و قرار گرفتن آن به عنوان یک مسیر مواصالتی مهم 
در جنوب استان همدان اشاره و اظهار کرد: روزانه حدود ۶ هزار وسیله نقلیه سبک و سنگین 
از بلوار سامن عبور می کند که سبب فرسایش روکش آسفالت این مسیر می شود.شهردار 
سامن به جدولگذاری حاشیه بلوار، خط کشی، رنگ آمیزی المان ها و چراغانی و نورپردازی 
سطح شهر، نصب تمثال شهدا و پرچم جمهوری اسالمی ایران در خیابان ها و میادین این 
شــهر اشــاره کرد و با بیان اینکه تمام تجهیزات و امکانات سبک و سنگین الزم در شرایط 

بروز حوادث بحرانی مثل سیل، طوفان و ... خریداری شده و ستاد مدیریت بحران شهرداری 
در آماده باش کامل به سر می برد، خاطرنشان کرد: در سالجاری نیز پروژه ها و برنامه های 
مختلفی در دست اقدام داریم.وی بیان کرد: یک میلیارد و ۵4۰ میلیون تومان اعتبار استانی از 
محل تملک سرمایه در اختیار ما قرار داده اند که از این رقم ۵۰۰ میلیون تومان صرف مهار 
سیل های سطحی و 4۵۰ میلیون تومان نیز صرف احداث سوغات سرا در بوستان الغدیر می 
شود.شهردار سامن ادامه داد: جدولگذاری و انجام سنگفرش و موزائیک کاری سطح معابر، 
احداث ۷2 کیلومتر پل فلزی روی خیابان های اصلی و فرعی شــهر، احداث یک پل عابر 
هوایی با اعتبار 2۰۰ میلیون تومان مقابل بانک ملی و احداث پل طجر در مسیر روستای طجر، 

از دیگر پروژه های تعریف شده در سالجاری است که در دست اقدام و پیگیری هستند.

سلیمانی در چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید" حاج حسین همدانی":

40 سال دوم انقالب هم 
دشمن شکست می خورد

■ کتاب"حدیث حاضر غایب" رونمایی شد

مدیر کل امور مالیاتی استان تاکیدکرد:
مهرماه، آخرین فرصت بهره مندی از 

بخشودگی 100درصدی جرایم مالیاتی
 مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان با اشــاره به اینکه بخشودگی 
جرائم مالیاتی، فرصت تکرار نشدنی در  راستای حمایت از تولید است، 
گفت: مؤدیان محترم مالیاتی با پرداخت اصل بدهی خود تا پایان مهرماه،  
فرصت استفاده از بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش 

را از دست ندهند.
به گزارش روابط عمومی ادازه کل امور مالیاتی اســتان همدان، محمد 
دلشادی افزود: در راستای حمایت  از تولید و مزین شدن امسال به نام 
سال  »رونق تولید«  از مهمترین  اقدامات  سازمان  امور  مالیاتی کشور  
در این خصوص  همانا، بخشودگی جرائم  مالیاتی قابل بخشش است.

وی افزود: این ســازمان در راستای حمایت از تولید و کاالی ایرانی و 
به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی،  رعایت اصل تکریم ارباب رجوع 
و افزایــش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی، تصمیماتی اتخاذ کرد 
که در این راســتا آن دسته از مؤدیان  اشــخاص حقیقی  و  اشخاص 
حقوقی غیردولتی، در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شــده خود،  
در اجرای  مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به  عنوان مؤدی 
خوش حساب  شناخته شده و جرایم آنها مورد بخشودگی قرار می گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه ۱۰۰ درصد جرائم قابل بخشش 
مودیانــی که تا پایان مهرماه ۱۳۹۸ مانده  بدهی  قطعی شــده خود را 
پرداخت کنند بخشیده می شود،  اظهارداشت: در صورت عدم پرداخت 

بدهی مالیاتی قطعی شده، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.

بیماری خاصی در بین همدانی ها 
شایع نشده است

 بیماری خاصی در بین همدانی ها شــایع نشــده اســت و مردم به 
شایعات بی توجه باشند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای 
همدان با بیان اینکه ویروس و بیماری جدیدی در ســطح شــهر وجود 
ندارد و مردم نگران نباشند، افزود: با تغییر فصل به ویژه در ماه های سرد 
سال، بیماری های معمول همچون سرماخوردگی و یا مشابه این بیماری 
ها در بین افراد شایع می شود اما جای نگرانی نیست. منوچهر کرمی در 
گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به شایعه انتشار ویروس جدید در بین افراد 
که معموال اسهال و استفراغ به دنبال دارد، نیز گفت: در پایشی از مراکز 

درمانی و بهداشتی سطح شهر با بیماری خاصی مواجه نشدیم.

نگاه شورای شهر همدان 
به آموزش و پرورش استان تعاملی باشد 

 در خبرهــا آمــده بــود کــه در جلســه اخیــر شــورای اســالمی 
ــرورش  ــوزش و پ ــرکل آم ــورا از مدی ــای ش ــدان اعض ــهر هم ش
ــه جهــت عــدم حضــور در صحــن شــورا کــه براســاس  اســتان ب
ــوده  ــدد ب ــات متع ــم کاری و جلس ــر تراک ــه خاط ــق ب ــار موث اخب
ــت  ــائلی از وضعی ــودن مس ــرح نم ــا مط ــرده و ب ــاد ک ــت، انتق اس

ــد. ــرده ان ــی ک ــراز نگران موجــود اب
ــاره  ــه یکب ــا شــدت و حــرارت خاصــی ب اینکــه شــورای شــهر ب
ــل  ــای تام ــه اســت، ج ــرورش پرداخت ــوزش و پ ــه موضــوع آم ب
دارد. آن هــم در شــرایطی کــه هنــوز افــکار عمومــی منتظــر ارائــه 
گــزارش هــای شــفاف و دقیــق از عملکــرد شــورای پنجم هســتند.

ــه  ــدان ب ــهر هم ــورای ش ــول ش ــر معم ــه غی ــی و البت ورود ناگهان
مســائل آمــوزش و پــرورش در ایــن ســطح کــه تقریبــا خــارج از 
ــری  ــک شــهر اســت، ام ــف شــورای ی حیطــه مســئولیت و وظای
ــده از  ــرح ش ــث مط ــالوه  مباح ــت. بع ــارف اس ــر متع ــال غی کام
ســوی برخــی از اعضــای شــورا نیــز بــرای افــکار عمومــی چنــدان 

ــی اســت. ــدارد و تکــراری و کل ــت ن جذابی
بر این اســاس حرکت اخیر شــورا  مردم انتظار دارند شــورا برای 
مدیریت شــهری برنامه عملیاتی داشته باشــد و با طرح ها و برنامه 
های مفید به دنبال رشــد و توسعه شهری در ابعاد مختلف باشد نه 
اینکه وقت و انرژی خود را صرف مباحثی کنند که در نهایت شاهد 
درخواســت شورا برای پاســخگویی نهادهای استانی و ملی به این 

نهاد شهری باشیم!
البته شــوراهای اسالمی شهر و روســتا ظرفیت مهمی هستند و طبق 
قانون اساســی در پبگیری امور مختلف مسئولیت دارند، اما اولویت 
های کاری شورا با توجه به مسئولیت اصلی آن که زمینه سازی برای 
مدیریت شــهری موفق است، این نیســت در مباحث یک مجموعه 

استانی ورود کند.
فرامــوش نکنیــم کــه امــروز در حــوزه مدیریــت شــهری همــدان به 
رغــم تــالش هــا و اقدامــات صــورت گرفتــه، همچنــان مشــکالتی 
ــد توســعه شــهری  ــع از ســرعت گرفتــن رون وجــود دارد کــه مان

مــی شــوند.
ــرای  ــه ب ــت ک ــهر آن اس ــالمی ش ــورای اس ــی از ش ــوال اساس س
رفــع موانــع توســعه شــهری چــه برنامــه ای دارد و مســیر آینــده را 

چگونــه ترســیم نمــوده اســت.
ــخص  ــهر در مش ــورای ش ــت ش ــته اس ــاس شایس ــن اس ــر ای ب
نمــودن اولویــت هــای خــود دقــت نظــر بیشــتری داشــته باشــد 
و در طــرح مباحــث بــه  خواســت افــکار عمومــی توجــه نمایــد.

بــه هــر حــال حرکــت اخیــر شــورای شــهر در بــه چالــش کشــیدن 
دســتگاه و تعلیــم و تربیــت اســتان آن هــم در شــرایطی کــه افــکار 
عمومــی منتظــر گــزارش شــورا از عملکــرد دوســاله و برنامــه هــا 
ــوده  ــورا ب ــت ش ــدی فعالی ــال بع ــرای دو س ــای آن ب ــرح ه و ط
ــی رود  ــار م ــذا انتظ ــت و ل ــم نیس ــل هض ــدان قاب ــتند، چن و هس
حرکــت هــا و رفتارهــای مســئوالن بــه گونــه ای باشــد کــه ضمــن 
تقویــت وحــدت در اســتان منافــع مــردم و پیشــرفت اســتان را بــه 

دنبــال داشــته باشــد.

۱- تبلیغات نمایندگان وارد مرحله خودســتایی شده است. گویا در 
این مرحله از تبلیغات انتخاباتــی پیش از موعد ،نمایندگان به عمد 
فعالیتهای انجام شــده را حاصل تالش خود معرفی و از خود تشکر 
می کنند! گفتنی اســت این اقدام به ظاهر اشــتباه که برای ماندن در 
ذهن مخاطب انجام می شــود ، در بازگشایی مرز خسروی از سوی 
یکی از نمایندگان کرمانشاه انجام شده  و وی از تالشهای خود بنده 
هم تشــکر کرده است که با توجه به بازتاب زیاد این رفتار، احتماال 

بزودی فراگیر شود!
2- یکــی از اصالح طلبان سرشــناس از همراهی اصالح طلبان در 
قانونی شدن بازنشســتگی مدیران بازنشسته انتقاد کرده است. گویا 
محســن آرمین  مصوب شــدن این قانون را نتیجه  همراهی اصالح 
طلبــان مجلس با جبهه پایداری دانســته و آن را به ضرر اصالحات 
ارزیابی کرده است. گفتنی است این اصالح طلب این قانون را تالش 
جبهه پایداری برای از میدان خارج کردن رقبای اصولگرای ســنتی 
دانسته که در عمل با همراهی اصالح طلبان مجلس منجر  به حذف 
اصالح طلبــان از مدیریت ها و ادامه کار بازنشســتگان اصولگرا با 

مجوزهای دریافتی شده و به سود اصولگرایان شده است.
۳- احتمال برقراری پرواز از فرودگاه همدان به نجف اشــرف قوت 
گرفته اســت. گویا قرار اســت همزمان با فرا رســیدن ایام اربعین 
حســینی )ع( برای رفاه حال زائران عتبات عالیــات در ۹ فرودگاه 
کشــور پروازهای فوق العاده به نجف برقرار  شــود. گفتنی است با 
این تصمیم برقراری پرواز نجف از فرودگاه همدان به همت مدیران 

مرتبط بستگی دارد.
4- کالهبــرداری از کانالهای پر مخاطب فضای مجازی به لیســت 
کالهبرداری های اینترنتی اضافه شــده است.گویا در این روش فرد 
با صاحبان آگهی تماس گرفته و به عنوان مدیر کانال خواستار واریز 
وجه می شــود. گفتنی اســت تا کنون این نوع کالهبرداری از چند 

کانال کشوری انجام شده است.
۵- ســعید جلیلی از مشــهد برای انتخابات مجلس ثبت نام خواهد 
کرد.گویا برخی اصولگرایان مجلس از وی برای ثبت نام از مشــهد 
دعوت کرده اند.گفتنی است جلیلی مورد حمایت جبهه پایداری در 

انتخاباتهای پیشین بوده است.

 همانطور که در ســالهای گذشته استکبار 
نتوانســته در مقابل ملت ایران موفقیت کسب 
کند، در 4۰ ســال دوم انقالب هم این دشمن 
خار و شکســت خورده خواهد بود و متحمل 
شکســت ها، خفت هــا و زبونی های بســیار 

بزرگتری می شود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در چهارمین 
ســالگرد شهادت سردار شــهید"حاج حسین 
همدانی" در حســینیه امام همدان، عنوان کرد: 
بدون تردید پیروزی انقالب در سال ۱۳۵۷ در 
میهن اسالمی یک حادثه بزرگ تاریخ بشریت 
محسوب می شــود چرا که در شرایطی ملت 
بزرگ ایران توانســت بر دنیای استکبار پیروز 
شود که دســتگاه محاسباتی استکبار جهانی و 
آمریکای جهانخــوار برآوردش در مورد رژیم 
پهلــوی این بود که هیچ گونه تهدیدی متوجه 

حکومت پهلوی نیست.
به گزارش ایســنا، غالمرضا ســلیمانی با بیان 
اینکه چند ماه قبل از فرار شاه چندین سازمان  
گزارشــی در رابطه با کتمان ناپذیری ثبات و 
پایــداری حکومت پهلوی تهیــه کرده بودند، 
افزود: دشــمنان از همان ابتــدای مبارزه و به 
جریان افتادن اعتراضــات میدانی ملت ایران 
دچار خطا محاسباتی شدند و همین باعث شد 
که دنیا در مقابل پیروزی انقالب غافلگیر شود.

رئیس سازمان بسیج مســتضعفین با اشاره به 
اینکه حکومت های استکباری زمانی نسبت به 
انقالب احساس خطر کردند که دیگر فرصت 
را از دست داده بودند، بیان کرد: برای نابودی 
انقالب از همان ابتدا سیاست فشار از داخل را 
تدارك دیدند و سازماندهی نیروهای مخالف 
داخلی را در پیش گرفتند اما هیچ کدام از این 

دو سیاست پیروز نشدند.
ســلیمانی اضافه کرد: پیروزی انقالب نه تنها 
باعث ساقط شدن حکومت پهلوی شد بلکه از 
مهمترین ویژگی این پیروزی ها برهم خوردن 
هندسه قدرت توسط جمهوری اسالمی ایران 
بود و دنیا را با یک هندسه قدرت جدید مواجه 

ساخته بودند.
وی با اشاره به اینکه از دیگر دستاورد انقالب 
تغییر مفهوم قدرت در دنیا توســط ملت ایران 
بود و با میدان درآوردن این ملت انقالبی مفهوم 
قدرت کامال تغییر داد، عنوان کرد: ملت ایران 
از راه یک مبارزه مســالمت آمیز و با تیکه به 
فرهنگ عاشــورایی حرکت کردند اما با تیکه 
بر سالح با درگیری های نظامی مبارزه خود را 
آغاز نکردند و یک تیر هم در دوران مبارزه از 
ســوی مبارزان  انقالبی مگر در شرایط خاص 

شلیک نشد.

رئیس سازمان بســیج مستضعفین عنوان کرد: 
دنیا نظام جمهوری اســالمی را بــاور کرد و 
متوجه شــد که جمهوری اســالمی یک نظام 
سیاســی مترقی در میان جهان اســالم ریشه 
گرفته به همین علت مکر دشمنان روز به روز 

گسترده تر شده است.
وی اظهــار کــرد: در 4۰ ســالی که پشــت 
ســر گذاشــتیم در هیچ صحنــه ای آمریکا و 
صهیونیست ها در مقابل ملت ما هیچ موفقیتی 
نداشــته اند و همانطور که رهبر معظم انقالب 
نیز در بیانیه امسال اشاره کرده اند، در سالهای 
گذشته اســتکبار نتوانسته در مقابل ملت ایران 
موفقیت کسب کند و در 4۰ سال دوم انقالب 
هم این دشمن خار و شکست خورده خواهد 
بود و متحمل شکست ها، خفت ها و زبونی ها 

بسیار بزرگتری خواهند شد.
ســلیمانی افزود: اعتراف مؤسسات تحقیقات 
راهبردی اروپا و دیگر کشــورهای جهان در 
صدر حاکی از آن اســت که سیاست های دنیا 
علیه ایران شکســت خورده کــه این پیروزی 
کشور ما همه مدیون فداکاری های شهدا است. 
ملت ایران در ســایه فداکاری  شهدا و سردار 
همدانی تبدیل به الگو شده و امروز ملت های 
دیگر در مقابل مسئوالن ما مقاومت ملت ما را 

تمجید می کنند.
وی با اشاره با مشکالت اقتصادی و تحریم ها 
خاطرنشــان کرد: ملت ایران در طول دو سال 
گذشته در چهارچوب همین راهبرد در مقابل 
دشــمن صف آرایی کردند و در مشــکالت 
اقتصادی نیــز این مــردم صبورانه در صحنه 

آمدند و از راه شهدا پاسداری کردند.
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه 
امروز ایــن اقتــدار و پیروزی هــا را مدیون 
ایســتادگی ملت ایران و تبعیــت بی چون و 
چرای آنان از مقام معظم رهبری می دانیم، ادامه 
داد: ملت ایران امروز برای ملت های آزادیخواه 
جهان الگو شــده و برای آنان راهی گشــوده 
کــه بدون تردید منجر به تحقــق این آزادگی 
خواهد شد. در سایه همین فرهنگ و مدیریت 
سرلشکر شهید حاج حسین همدانی و انتشار 
تفکر بسیجی بود که محور مقاومت توانست به 
پیروزی برسد و حتی ناتو از رسیدن به اهداف 

نظامی خود در منطقه بازبماند.
وی با بیان اینکه کشــور مــا هیچ گاه به دنبال 
جنــگ نبوده و نخواهد بــود، گفت: در طول 
۵۰۰ ســال گذشته اروپایی ها همیشه در مقابل 
ملت آســیا و آفریقا دست از ســلطه، تجاوز 
و خونریــزی برنداشــته اند و با رســانه های 
قدرتمنــدی که دارند اجــازه ندادند حوادث 
وحشــتاکی که انجام می دهند به گوش مردم 
جهان برســد. بیشــترین جنگ ها در کارنامه 
آمریکا به ثبت رسیده که تعداد زیادی از آن در 

کشورهای اسالمی رخ داده است.
فرمانده ســپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
نیز در این مراسم اظهار داشت: سرلشگر حاج 
حســین همدانی در روزهای پیش از شهادت 
می گفت که دلش برای شهادت تنگ شده است 
و امروز ما هم می گوییم سردار دلمان برای شما 

تنگ شده است.
وی افزود: امســال نیز در دهــه اول محرم در 

حسینیه سپاه جای شما در مراسم های عزاداری 
اباعبداهلل الحسین)ع( خالی بود و جوانان نسل 
چهارم انقالب برای اباعبداهلل )ع( و به یاد شما 

اشک ریختند. 
مظاهر مجیدی گفت: امســال در همایشی که 
فرماندهان سپاه در خدمت مقام معظم رهبری 
بودند، ایشــان یکبار دیگر از دو شهید بزرگ 
که برای انقالب به عنوان نماد ملی و اســالمی 
تعریف شــده  یاد کردند و آن دو شهید حاج 
حســین همدانی و شــهید جوان نسل چهارم 

یعنی شهید حججی بودند. 
مجیدی بیان کرد: امروز سربازان و نیروهای 
حاج حســین همدانی آماده شــده اند که با 
قدمــی محکــم در جهت تحقــق بیانیه گام 
دوم انقالب که از سوی رهبر معظم انقالب 
عنوان شده است برای چهل ساله دوم انقالب 

گام بردارند. 
وی با بیان اینکه شــهید همدانی 4۰ ســال با 
اقتدار این مسیر را طی کرد، تأکید کرد: امروز 
نیروی های این شهید بزرگوار آمدند که همین 
پرچــم را با همان قدرت به دســت گیرند و 
زیرســایه والیت فقیه بتوانند قدم محکمی را 

برای گام دوم انقالب بردارند.
گفتنی اســت در پایان این مراســم با حضور 
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفان و وهب 
همدانی فرزند سرلشــگر شهید حاج حسین 
همدانی و دیگر مســئوالن از کتاب "حدیث 
حاضــر غایب" که روایتی از زندگی ســردار 
همدانی به زبان جعفر مظاهری و نویســندگی 

محسن صیفی کار است، رونمایی شد. 

 اعضای شورای آموزش پرورش مباحث 
تحلیلی را در دســتور کار خــود قرار دهند 
و کمبــود فضای آموزشــی در مجتمع های 
مسکونی، روســتاها و مناطق محروم جدی 
گرفته شــود همچنین آمار دقیق بازماندگان 
از تحصیل جمع بندی و دســت اندر کاران 
مربوطه، این مشــکل را با مراجعه حضوری 
و مشــاوره با خانواده ها حل کنند. همچنین  
نقاط ضعف و قوت از فعالیت های ســاالنه 

خود را در اولویت کاری قراردهند. 
این موارد  موضوعاتی بود که روز گذشــته 
در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش 
سال تحصیلی ۹۸-۹۹ توسط معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان مطرح 

شد.    
محمدرضا پیرودین گفت: ما در ســال های 
گذشــته نگران افزایش دانش آموز در کالس 
های درس بودیم ولی بــا افزایش فضا های 
آموزشــی امروزه نگران خالی ماندن کالس 
ها هســتیم و در کنار این موضوع از مدیران 
سازمان نوسازی آموزش پرورش  انتظار می 
رود در افزایش فضا های آموزشی اولویت ها 

و نیاز ها را جدی بگیرند در تغییر کاربری ها 
بازدید های میدانی صورت پذیرد.

 پیرودیــن در ادامه ســخنان خــود موضوع 
بازماندگان از تحصیل را مهم دانست و خاطر 
نشــان کرد: این معضل با مشاوره حضوری 
در بیــن خانــواده ها بهتر و دربــازده زمانی 
کمتری حل می شــود و برای حل مشــکل 
قبــوض آبنمان می طلبد برای آگاهی هر چه 
بهتر مدیــران و نیروهــای خدماتی مدارس 
در خصــوص مصرف انرژی هــا دوره های 

آموزشی  برگزار گردد.
رئیــس آموزش پرورش شهرســتان  همدان 
نیز با جمع بندی اعتراضات مدیران آموزش 
وپرورش شهرســتان ها و مناطــق مبنی بر 
مشــکالت قبوض آبونمان گفــت: ادارات 
خدمات رســان به مصوبــات رایگان کردن 
آبونمان مــدارس در شــرایط مصرف بهینه 
عمل نمی کنند که این به معضل بزرگی برای 

مدیران مدارس تبدیل شده است. 
محمد بابالحوائجی خاطر نشــان کرد: امسال 
۸4  نفر نیروی مازاد متوسطه اول به مدارس 
ابتدایی هدایت شــدن و ۵۰۱ نفر نیروی حق 

التدریســی، مربیان پیش دبســتانی و مربیان 
نهضــت وارد مجموعه آمــوزش و پرورش 
شــدند. وی در  ادامــه گریزی بر مشــکل 
بازماندگان تحصیل زد و گفت:2۰۰ نفر دانش 
آموز شهرســتان همدان از تحصیل بازمانده 
اند که نیاز اســت برای حل این مشکل چاره 

اندیشی شود. 
وی بیشترین ترك تحصیلی های متوسطه اول 
را مربوط بــه دختران  و به دلیل ازدواج زود 
هنگام عنوان کرد که پسران  نیز مشکل ترك 
تحصیل را دارندو  باید گفت این قشر به دلیل 
انگیزه پایین همچنین گرایش به کارودر آمد 
زایی، خود را از تحصیل فارغ می کنند وما  با 
جدیت تمام پیگیر تکمیل آمار بازماندگان از 

تحصیل هستیم.
بابالحوائجی افزود: سال گذشته دانش آموزان 
بیشتر مایل به تحصیل در رشته تجربی بودند 
که امســال به رشته  انسانی گرایش پیدا کرده 

اند.  
در ادامه مدیران آموزش و پرورش همچنین 
برخی از شــهرداران و بخشداران شهرستان 
های استان مشکل زمین های اختصاص یافته 

به فضا های آموزشی ،سرویس های بهداشتی 
مدارس، دو نوبته بودن مدارس در حاشــیه 
شــهر، کاهش کمک های مردمی به مدارس، 
سرویس برای دانش آموزان کم توان مالی و 
جلو گیری از ترك تحصیل آنان، نا هماهنگی 
در نیاز ها و اولویت های ساخت و ساز فضا 
های آموزشی و خالی ماندن برخی فضا های 
آموزشــی و تبدیل آن به فضــای تجاری را 

مطرح کردند. 
در این جلسه معاون عملیات نیروی انتظامی 
شهرستان همدان نیز مواردی را که الزم است  
برای امنیــت دانش آموزان در مدارس اعمال 

شود را  مطرح کرد.
مراد پیمانی بیشــترین  معضــل در مدارس 
امســال را خرید و فروش مــواد مخدر در 
مدارس متوسطه عنوان کرد که نیروی انتظامی 

بر آن نظارت جدی دارد.
پیمانی آموزش دانــش آموزان در خصوص 
آســیب ها ی مــواد مخدرو هوشــیار بودن 
دانش آموزان در زمان معاشــرت با دوستان 
و همســاالن خود را از اولویت های نیروی 

انتظامی در مدارس برشمرد. 

در شورای آموزش وپرورش همدان مطرح شد

مشاوره بهترین روش برای بازماندگان از تحصیل 
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قفل این شهر را بشکنید

 شهر زیرزمینی سامن، در سال ۱۳۸4 به  طور اتفاقی کشف شد، 
باســتان شناسان هسته اولیه شهر را متعلق به قبل از دوره اشکانیان 

می دانند که در طول تاریخ به وسعت آن افزوده شده  است.
موقعیت کنونی شهر این احتمال را می دهد که خرابه  های شهری 
باشد که از آن به عنوان رامن در کتاب های "المسالک و الممالک" 
یاد شده اســت. این شهر به صورت دســتکند بر بستری از سنگ 
گرانیت قرار دارد و قسمت عمده این شهر زیرزمینی در زیر شهر 
سامن قرار دارد. اکنون بعد از گذشت ۱4 سال همچنان کاوشگران 
و باستان شناسان در حال گذراندن فصل های مطالعاتی مختلف بر 

روی این مجموعه کم نظیر تاریخی هستند.
ــا  ــانه ب ــاب رس ــردی اصح ــت راهب ــامن در نشس ــدار س بخش
ــان  ــا بی ــامن، ب ــهر س ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــهردار و اعض ش
ــامن و  ــتکند س ــه دس ــی مجموع ــف نهای ــن تکلی ــه تعیی اینک
ــات  ــزو مطالب ــامن ج ــیده س ــتخر سرپوش ــه کاره اس ــروژه نیم پ
قدیمــی و بــه حــق ســاکنان ایــن منطقــه اســت، خواســتار تعییــن 

ــد. ــوع ش ــن دو موض ــی ای ــف نهای تکلی
بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه ایــن دو 
خواســته را بــا صراحــت در جلســه شــورای اداری مطــرح کردیم 
ــورای  ــس ش ــر در مجل ــردم مالی ــدگان م ــدار و نماین و از فرمان
ــف  ــم تکلی ــزود: امیداوری ــم، اف ــیدگی داری ــار رس اســالمی انتظ
شــهر زیرزمینــی ســامن و پــروژه اســتخر سرپوشــیده ایــن شــهر 

در اســرع وقــت مشــخص شــود.
ــهر  ــرای ش ــاری ب ــل اعتب ــال قب ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زیرزمینــی ســامن اختصــاص داده شــد، گفــت: راه ورودی ایــن 
ــن  ــه همی ــرات اســت، ب شــهر دســتکند داخــل ســاختمان مخاب

ــد. ــداری ش ــرات خری ــی مخاب ــاختمان قدیم ــت س عل
ــه  ــدار در کمیت ــز فرمان ــال نی ــه امس ــان اینک ــا بی ــی ب عبدالملک
ــی  ــه شــهر زیرزمین ــان ب ــون توم ــغ ۱۵۰ میلی ــزی مبل ــه ری برنام
ــن  ــر ای ــرر شــد 2 براب ــرد: مق ــار ک ــت، اظه ســامن درنظــر گرف
مبلــغ نیــز توســط میــراث فرهنگــی بــه ایــن پــروژه اختصــاص 

ــه اســت. ــص نیافت ــون تخصی ــا کن ــا ت داده شــود ام
بخشــدار ســامن بــا بیــان اینکــه مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم راه 
ــم،  ــزا کنی ــامن را مج ــی س ــهر زیرزمین ــی ش ورودی و خروج
ــر در  ــه مالی ــود ب ــفر خ ــی در س ــراث فرهنگ ــر می ــزود: وزی اف
ــهر  ــدن ش ــرای بازش ــان ب ــون توم ــت ۵۰۰ میلی ــه پرداخ زمین
زیرزمینــی ســامن قــول مســاعد داد کــه همچنــان منتظــر تأمیــن 

ــتیم. ــار آن هس اعتب
 پروژه شــهر زیرزمینی ســامن به بخش خصوصی 

واگذار شود
رئیس شورای اسالمی شهر سامن نیز با اشاره به اینکه  ۱4 سال از 
کشف شهر زیر زمینی سامن می گذرد اما همچنان مردم سامن در 
انتظار تحقق وعده های دور و دراز مســئوالن برای بازشدن درب 
این مجموعه دســتکند تاریخی برای بازدید و حضور گردشگران 
هســتند، تأکید کرد: مسئوالن میراث فرهنگی استان و شهرستان و 

نمایندگان طلسم این پروژه را بشکنند.
محمود بداغی با گالیه شدید از بی تدبیری برخی مسئوالن، افزود: 
قفل شهر زیرزمینی ســامن باید شکسته و شرایط برای حضور و 

بازدید گردشگران فراهم شود.
وی تحقق این امر را زمینه ســاز رونق اقتصادی، جذب گردشگر، 
اشتغالزایی و پیشرفت سامن دانست و گفت: انتظار داریم مسئوالن 
و متولیان امر تکلیف شــهر زیرزمینی ســامن را یکسره کرده و یا 
اگر توانایی انجام این مهم را ندارند، پروژه را به بخش خصوصی 

واگذار کنند.
بداغــی بــا بیــان اینکــه اعضــای شــورای شــهر ســامن بیــش از 
ــی مجموعــه  ــف نهای ــن تکلی ــرای تعیی 2 هــزار ســاعت کاری ب
دســتکند ســامن وقــت گذاشــتند، اظهــار کــرد: بارهــا بــا 
مســئوالن مختلــف از وزیــر تــا معــاون وزیــر و مدیــرکل میــراث 
فرهنگــی جلســه برگــزار کردیــم و حــاال انتظــار داریــم مســئوالن 
بــه وعــده هــای خــود عمــل کــرده و دغدغــه مــردم ســامن را 

ــد. ــرای همیشــه رفــع کنن ب
ــری از  ــش دیگ ــامن در بخ ــهر س ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
ســخنانش از نیمــه کاره رهــا شــدن پــروژه اســتخر سرپوشــیده 
ــه  ــروژه را ب ــن پ ــام ای ــزود: اتم ــرد و اف ــه ک ــز گالی ــامن نی س
شــرکت زیرســاخت هــا واگــذار کــرده انــد و ایــن درحالیســت 
ــط ۵۰ درصــد  ــا فق ــد از گذشــت ســال ه ــن اســتخر بع ــه ای ک

ــی دارد. ــرفت فیزیک پیش
بداغی با بیان اینکه شــرکت زیرساخت ها تنها پروژه هایی را تکمیل 
می کند که ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته باشد، خاطرنشان کرد: 
ســاختمان نیمه ساز این استخر، متعلق به بیت المال بوده و زیر باد و 

باران در حال تخریب شدن است.
ــتخر  ــه کاره اس ــروژه نیم ــان پ ــی نگهب ــه حت ــان اینک ــا بی وی ب
سرپوشــیده را مرخــص کــرده انــد و هــر روز یــک تکــه از آهــن 
ایــن پــروژه را مــی برنــد، تصریــج کــرد: جوانــان ســامن نیازمنــد 
ــا تکمیــل  ــاغ فراغــت هســتند کــه ب ــرای پرکــردن اوق ــی ب مکان

ایــن پــروژه بخشــی از ایــن نیــاز آنهــا رفــع مــی شــود.

شهروند همدانی از مشکالت همدان می گوید 
 زمانیکه از ابتدا وارد شهر همدان می شویم مشکالتی به چشم می 
خورد که واقعا زیبنده این شــهر با این قدمت تاریخ و تمدن و سابقه 

۳۷۰۰ ساله ، نیست.
۱- ورودی های شهر همدان در حال حاضر در شرایط خوبی نیستند 

در نگاه اول به گردشگر احساس دلگیری دست می دهد .
2- خیلی از مشــاغلی که ظاهر بدی را ایجاد کرده اســت  بایستی به 
مکانهای دیگری در بیرون شــهر و در داخل مجموعه های تخصصی 

، انتقال پیدا کند ) چاپارخانه ، آهنفروشان و مصالح فروشان ، ...(
۳- تپه هایی همچون مصلی ، حاج عنایت ، پیســا ، هگمتانه ... کامال 
رها شده اند برای زیبا ســازی آنها بایستی در راستای توسعه فضای 
گردشــگری ، درخت کاری شود و با ایجاد بوستان و آب نما ، توجه 

ویژه ای شود .
4- در انتهای بلوار جوان و اطراف بلوار ارم و خیلی از نقاط مختلف 
شــهر ، زمینهایی وجود دارد که تبدیل به دشت خاکی و خشک شده 
اند ، جا دارد جهت ایجاد پارك های جنگلی در این مکانها اقدام شود 

و فضای سبز در این نقاط به سرعت توسعه پیدا کند .
۵- متاسفانه ایجاد برج هایی تجاری باعث تخریب چشم انداز زیبای 
طبیعت همدان شده است، جلوگیری از بیشتر شدن این  برج ها باید 
خیلی جدی باشــد همچنین اگر در نقاط پست ساخته می شد منطقه 

های پایین شهر هم توسعه پیدا می کرد.
۶- ســاختمان و مغازه های میدان امام ظاهر خوبی ندارند نسبت به 
تعمیرات اساسی ساختمان های قدیمی و تخریب سازهای اضافی آن 
اقدام شــود و این کار با مشارکت مالکین این مکانهای تجاری جهت 
متحدالشکل کردن این بناها ، باشد این موضوع برای مغازه های پیاده 

راه اکباتان و بوعلی نیز بایستی انجام شود .
۷-  بازار های قدیمی و کاروانسراها فاقد ورودی و سردر های خاص 
خود هستند ، سردرها نقش خیلی مهمی در شناسایی مکانهای تاریخی 
دارنــد  ، تعمیر و یا در صورت عدم وجود ســردر ، همانند معماری 

گذشته بازسازی شود . 
۸- در حاشیه شهر و محله های پایین مشکالت زیادی دیده می شود ، 
شرایطی را مدیران شهری فراهم کنند که آن اقشار هم به راحتی بتوانند 
طبق ضوابط شــهری و زیباسازی شهری عمل کنند و عدالت در زیبا 

سازی و خدمات شهری در این مناطق رعایت شود .
۹- خیلی از روستا های چسبیده به شهر مثل دره دیون و دره مرادبیگ 
تالشــی برای زیبا سازی آنها نشده اســت می شود  همانند روستای 
ســنگی ورکانه این مکانها ها هم به مکانهای گردشگری و بوم گردی 

تبدیل شود .
۱۰- پیاده راه بوعلی با وجود مراکز پزشکی و درمانی شرایط  خوبی 
ندارد انتقال این مراکز به محلی دیگر باعث می شــود صرفا این پیاده 
راه به محلی برای گردشگری ، کارهای فرهنگی و هنری تبدیل شود .

۱۱- همچنین پیاده راه بوعلی در شــبها زیبایی خود را از دست داده 
است ،  حضور دست فروشان باعث شده که این محل به جای اجرای 
مراســم های جشن و شــادی و کار های فرهنگی به محلی شلوغ و 
خســته کننده تبدیل شود ، دست فروشــان محترم بایستی در خیابان 

اکباتان یا محل ویژه ای انتقال پیدا کنند .
۱2- ایمن ســازی مکان های توریستی شهر که در وسط میدانها  قرار 
دارد )مثــل آرامگاه پورســینا و باباطاهر و همچنین بــارگاه امام زاده 
عبدا...( برای مســافرین و مردم شهر بایستی به سرعت در دستور کار 

قرار گیرد .
و صدها مشکل دیگر ... که بارها به آن اشاره شده است .

سالهاســت این مشکالت دیده می شــود و صدها مدیر شهری آمده 
و رفته اســت  و در نهایت این مشکالت همچنان باقی مانده است ، 
حاال که شهر همدان پایلوت گردشگریست زمان آن رسیده است این 
مشکالت توســط این مدیریت جوان شهری و تازه نفس با قدرت و 

همدلی و با دانش متخصصین برطرف شود .
تشکر ویژه ای داریم و خدا قوت می گوییم بابت کارهای بزرگی که 

تا امروز انجام شده است 
* سعید بیات - شهروند همدانی

اول مدیریت بحران شدیم

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: رتبه اول کشــوری در مدیریت بحران به اســتان 
همدان اختصاص یافته است.

فرماندار کبودراهنگ در جلســه ستاد مدیریت بحران شهرستان با بیان این مطلب گفت: 
به لطف خدا و همکاری و همیاری مسئوالن در تمامی شهرستان ها در بحران سیل اوایل 
سال توانستیم مدیریت مطلوبی برای کاهش خسارات داشته باشیم که این امر همه حاصل 
تالش شبانه روزی و همت تک تک مسئوالن دستگاه های اجرایی در مدیریت بحران بوده 

است که استان را در رتبه اول مدیریت بحران کشور قرارداده است.

حجت ا... مهدی با اشاره به وظیفه ذاتی ستاد مدیریت بحران گفت: هدف کسب رتبه های 
برتر نیست بلکه هدف ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر به مردم است تا رضایت مندی مردم 
را شاهد باشــیم و از این جمله خدمات می توان به ارائه خدمات به زائرین کربالی معال 
اشــاره کرد که ما تا آخرین نفر که از ســفر کربال به زادگاه خود باز گردد خدمات ارائه 
خواهیم داد و در آماده باش صددرصدی برای خدمات رسانی به زائرین هستیم و موکب ها 
و مجتمع های خدمات رسانی بین راهی مدام در حال کنترل و بازرسی برای ارائه خدمات 

می باشند.
مهــدوی ادامه داد: ایمنــی موکب ها با همکاری همه جانبه نیروهای بســیج  و انتظامی، 
بهداشت درمانی، آتش نشانی، هالل احمر و تمام دستگاه های مرتبط باید تأمین شود و همه 

در حال حاضر در آمادگی کامل به سر می برند.
وی گفت: برای پیشگیری و مقابله با بحران های احتمالی سیل و آب گرفتگی معابر با ورود 
به فصل پاییز و آغاز بارندگی کلیه ادارات و دســتگاه های اجرایی مرتبط با ســتاد بحران 
باید آمادگی الزم را داشــته باشند و مشکالت و موانع خود را رفع نموده تا در موقع نیاز 

دچار مشکل نشوند.
وی الیه روبی تمامی رودخانه های ســطح شهرستان آمادگی شــهرداری ها برای مقابله با 
آب گرفتگی معابر، تهیه و تنظیم و شناسایی برای آماده باش تمامی رانندگان و ماشین آالت 
سنگین چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی، برای مقابله با حوادث احتمالی را از 

اولویت های کاری دستگاه های ستاد مدیریت بحران خواند.

معصومه کمالوند «

 »روزی خواهــم آمــد و پیامی خواهم 
آورد. در رگ ها نور خواهم ریخت  و صدا 
خواهــم در داد: ای ســبدهاتان پر خواب! 

سیب آوردم، سیب سرخ خورشید«
شهرســتان نهاوند دارای  2 هــزار و ۷۰۰ 
هکتار باغ سیب است که در صورت مساعد 
بودن شــرایط از هر هکتــار 2۵ تا ۳۰ تن 

محصول برداشت می شود.
ســیب مازاد بر مصرف این شهرســتان در 
ســردخانه های دولتی و خصوصی نهاوند و 
بروجرد نگهداری می شــود و بخشی هم از 
آن به صورت تازه خــوری به بازار تهران و  

استان های همجوار ارسال می شود.
امسال هم حدود ۷۰هزارتن  سیب درختی 

پاییزه از باغ های نهاوند برداشت می شود.
مهمترین مشکلی که در بخش کشاورزی و 
محصوالت باغی در شهرســتان وجود دارد 
نبود صنایع تبدیلی است، نداشتن  کارخانه 
تولید آبمیوه، کنسانتره، کمپوت، کارگاه هایی 
کــه میــوه را خشــک می کننــد و صنایع 
بســته بندی، نهاوند جایگاه بسیار ضعیفی را 

در منطقه دارد.
محصول سیب نهاوند یک موقعیت اشتغالزا 
و خاص محســوب می شود که بی توجهی 
ایــن محصول  به زیرســاخت هــای آن، 
اســترتژیک را در حــد برداشــت خام آن 

محدود و به حاشیه برده است.
در حالی که فرآوری این محصول می تواند 
عــالوه بــر ایجــاد ارزش افــزوده برای 
شهرستان، دسترنج باغدار در سال هایی که 
ســرما زده گی از میان برد و بی حاصل کرد 
را در صورت وجود صنایع تبدیلی پرثمر و 

حتی جبران خسارت کند.
اما مدت هاســت که وعده ایجــاد صنایع 
تبدیلی در راه باغات نهاوند است و باغدار 
هــم همچنان محصول خــود را به صورت 
خام فروشــی روانه بازار می کند و زحمت 
پاییز و تابســتان برجــان درختان پر بارش 

جاخوش کرده است.
باغداری که با رنج بســیار باید ســیب تازه 
را برداشــت کند و برای نگهــداری آن در 
باالیی  سردخانه شــهرهای همجوار هزینه 
بپــردازد از طرفــی هم ســیب را به قیمتی 
شــاید یک چهارم قیمتی که در بازار عرضه 
می شــود به فروش برساند  که عمال در این 
شرایط سود و بهره ای از محصول خود در 

پایان برداشت نخواهد برد.
فرمانــدار نهاوند اردیبهشــت مــاه ۹۸ در 
شــورای اداری شهرســتان با بیــان اینکه 
۷۰درصد ســیب اســتان از نهاونــد تامین 

می شود.
 آئین برداشت سیب 

برای رونق صنایع تبدیلی 
ناصــری گفته بود بــا توجه بــه اینکه در 
شهرستان ۱2هزار هکتار به باغات اختصاص 
دارد که با بیش از 2هــزار باغدار اداره می 
شــود ، تولید ســاالنه ۱2۳هزار تن میوه را 
از این باغات اعــالم کرد که 2هزار و ۵۰۰ 

هکتار آن مربوط به باغات 
سیب با تولید ساالنه ۶۰تا 
۷۰هزار هکتار تن است و 
تولیدی  ۷۰درصد ســیب 
ساالنه شهرستان  را  استان 

نهاوند تامین می کند.
وی از جشــن برداشــت 
ســیب در پایــان فصــل 
برداشــت ایــن محصول 
تبدیلی  برای رونق صنایع 
شهرستان خبر داده بود که 
عمال به فراموشــی سپرده 

شد.
تامیــن ۷۰درصد   

سیب استان
سرپرست جهاد کشاورزی 

نهاوند هم گفت: با آغاز برداشــت محصول 
حدود ۷۰هزارتن انواع سیب درختی پاییزه 

از باغ های نهاوند برداشت شود.
علی کمالی نژاد با بیان اینکه از ابتدای فصل 
پاییز در مهرماه کار برداشت انواع سیب زرد 
و قرمز آغاز شــده اســت و تا آبان ماه هم  
ادامه دارد، تاکید کرد: شهرستان نهاوند یکی 
از مراکز مهم تولید ســیب درختی دراستان 

همدان است.
کمالی نــژاد تصریح کرد: ســیب مازاد بر 
مصرف این شهرســتان در ســردخانه های 
دولتــی و خصوصــی نهاونــد و بروجرد 
و  می شــود  نگهــداری 
بخشــی هــم از آن بــه 
صــورت تازه خــوری به 
استان های  تهران و   بازار 

همجوار ارسال می شود.
 از ابتدای آغاز برداشــت 
ســیب تاکنــون حــدود 
محصــول  2۰درصــد 
برداشــت شــده که البته 
ســیب های  از  بخشــی 
برداشــتی بــه صــورت 
پادرختی است و مهمترین 
دلیل ارزانی این محصول 
و  زیاد  تولید  امســال  در 
بســته بودن صادرات این 

میوه است.

 شهرســتان نهاوند دارای ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
هکتار باغ شامل سیب، هلو، شلیل، گردو، 
آلو، گیالس و سایر میوه هاست که ساالنه 
بیش از ۱۵۰ هزار تــن انواع محصول در 
ایــن باغ ها  تولیــد و روانه بازار مصرف 

می  شوند.
نهاوند درباره  سرپرست جهاد کشــاورزی 
کمبود ســردخانه برای نگــه داری میوه و 
همچنین نبود صنایــع تبدیلی و فراوری و 
بســته بندی هم گفت؛ این خــال باغداران 
را در مضیقه گذاشــته اســت و به نوعی از 
جمله مشکالت باغداران نهاوندی محسوب 

می شود.
  از ۷۰هزارتن ۱۰هزار 

پذیرش می شود
گفتــه کمالی نژاد در این شهرســتان فقط 
ظرفیت نگه داری ۱۰ هزار تن میوه وجود 
دارد که با پیگیری های انجام شــده، یکی 
از  نهاونــدی های مقیم خارج از کشــور 
عنوان ســرمایه گذار بخش خصوصی  به 
کار ساخت سردخانه ۱۰ هزار تنی را آغاز 
کــرده و این طرح در دو مرحله  شــامل 
ایجاد ســردخانه ۱۰ هــزار تنی دو مداره 
همراه با بســته بندی میوه جــات، تولید 
کنستانتره و پودر میوه با ظرفیت ۳۰ هزار 
تــن و اعتبار ۸۰ میلیــارد تومان و مرحله 
دوم با تولیــد انواع آبمیوه به بهره برداری 

می رسد.

 کبودراهنــگ-  خبرنــگار همدان پیــام: 
پنجم آبان ۵۷ روز فراموش نشــدنی و بسیار 
تأثیرگذار برای مردم شهرســتان کبودراهنگ 

است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
با بیان این مطلب در نشست کمیته فرهنگی 
و هنری ســتاد بزرگداشت روز شهرستان و 
شهدای پنجم آبان سال ۵۷ اظهار داشت: زنده 
نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا وظیفه همه 
ماســت چرا که اگر نبودند این شهدا امروز 

ما نمی توانستیم با خاطر آسوده زندگی کنیم 
و شهدای پنجم آبان سال ۵۷ کبودراهنگ نیز 
حماســه ای بزرگ آفریدند و باید دلیری ها و 
رشــادت های آنها نسل به نســل انتقال داده 

شود.
ناصر قره باغی افزود: به برکت شهدای پنجم 
آبــان ۵۷ این روز به عنوان روز شهرســتان 
نامگذاری شده که امیداریم بتوانیم برنامه ای 
در خور شــأن این شهدای عزیز برگزار کنیم 
و برای هر چه با شــکوه تر برگزار شدن این 

برنامه باید تمام توان خود را به کار گیریم.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: از ظرفیت 
برای اطالع رســانی و پوشش  خبرنگاران 
خبــری باید به صورت ویژه در مراســم 
روز شهرســتان اســتفاده شــود چرا که 
آنها رسالت بســیار مهمی بر عهده دارند 
و می تواننــد بــا انعکاس خبر شــهدای 
پنجــم آبان ۵۷ کبودراهنگ را در ســطح 
شهرستان، اســتان و حتی کشور به مردم 

بشناسانند.

قره باغی در ادامه افزود: در مراسم نکوداشت 
روز شهرســتان همچنیــن بایــد از ظرفیت 
نخبگان ، خیرین ، مسئوالن کشوری ، استانی 
و... برای توسعه و پیشرفت شهرستان بهره مند 
شویم و از ایده های و نظرات آنها برای رشد 

و بالندگی شهرستان استفاده کنیم.
در پایــان این نشســت در خصوص دیگر 
مســائل فرهنگی و هنری برای برگزاری هر 
چه بهتر مراســم نکوداشــت روز شهرستان 

بحث و تبادل نظر شد.

خواب سیب سرخ نهاوند 
پشت وعده راه اندازی صنایع تبدیلی

سراب فارسبان  با اعتبار 
۵ میلیارد تومانی در حال ساماندهی است

 سراب زیبای فارســبان در حدود ۳۳ کیلومتری جنوب غربی 
نهاوند واقع شــده اســت و ســاالنه هزاران نفر از این مکان زیبا و 
تفریحی بازدید می کنند. یک مکان بکر و گردشگر پذیر که حدود 2 
سالی می شود کار ساماندهی و ایجاد و تقویت زیرساخت ها در این 
سراب در حال اجرا و مورد توجه قرار گرفته است از همین نطر هم 
حضور گردشگران در این منطقه چندین برابر افزایش یافته است.

رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نهاوند گفت:  با 
توجه به پتانسیل های گردشگری نهاوند و سراب فارسبان بااعتباری 
۵ میلیارد تومانی موضوع ســاماندهی و زیباســازی این سراب در 
دســتور کار قرار دارد.محسن جانجان  افزود: این ساماندهی شامل 
ایجاد راه دسترســی آسان، روشــنایی داخل سراب، ایجاد سکوی 
نشــیمن، تکمیل و تجهیز سرویس های بهداشــتی و سنگ فرش 
محوطه سراب است.همچنین  بزرگ ترین مکان اقامتی، توریستی و 
گردشگری استان در محل سراب فارسبان با ۳ میلیارد تومان اعتبار 
توسط بخش خصوصی در حال احداث است.به گفته جانجان این 
مکان اقامتی بخش خصوصی شامل احداث تاالر، سفره خانه سنتی 
و بیش از 2۰ آالچیق زیبا از دیگر اقداماتی است که باعث ماندگاری 

مسافران در این سراب زیبا خواهد شد.

پنجم آبان ۵۷ کبودراهنگ روزی فراموش نشدنی است 

راه اندازی 
درمانگاه 
فرهنگیان 
در نهاوند

 با پیگیری های انجام شده و قول مساعد 
وزیر آموزش وپــرورش درمانگاه فرهنگیان 

در نهاوند راه اندازی می شود.
نماینده مردم نهاوند گفت: یکی از مطالبات 
جامعــه فرهنگیان نهاوند وجــود درمانگاه 
مخصوص این قشر اســت که برای همین 
هم پیگیری هایی انجام شــده  تا با همکاری 
مســئولین شهرستان و اســتان همدان محل 

این درمانگاه به تأیید دانشگاه علوم پزشکی 
استان همدان رسیده است، احداث شود.

حســن بهرام نیا گفت: با توجــه به مطالبه 
فرهنگیــان در این زمینه و بــا پیگیری های 
مربوطه  رایزنی هــای  و  گرفتــه  صــورت 
خوشبختانه وزیر آموزش وپرورش در تأمین 
اعتبار درمانگاه فرهنگیان شهرســتان نهاوند 

قول مساعد داد.
وی افزود: امــروز تنوع خدمات درمانی در 
شهرستان نهاوند کم است و مطالبات مردمی 
درافزایش خدمــات درمانی وجود دارد که 

باید به این مطالبات پاسخ داده شود.
نماینــده نهاوند در مجلس اظهار داشــت: 
در روزهای گذشــته در نطق میان دســتور 
در مجلــس به وزیــر بهداشــت و درمان 
تذکــری باهــدف در نظر گرفتــن اولویت 
تقسیم پزشکان متخصص در مناطقی چون 

شهرستان نهاوند داده شد.
وی ادامه داد: در این نطق خواســتار در نظر 
ارتوپدی، داخلی  گرفتن پزشکان متخصص 
و ســونوگراف خانم برای خدمت رسانی به 
مردم شهرستان شدیم که امیدواریم این مهم 
همچون سایر وعده های داده شده محقق شود.
بهرام نیا تاکید کرد: امردم شهرســتان نهاوند 
برای امورات درمانی خود به شهرستان های 
هم جوار و مرکز اســتان مراجعه می کنند که 

زیبنده شهرستان نهاوند نیست.
++درمانگاه تخصصــی کارگران نهاوند در 

تامین اجتماعی
بهرام نیا همچنین بــا اعالم اینکه  4۶ هزار 
نفر بیمه شــده از خدمــات درمانی تامین 
اجتماعی شهرســتان  اســتفاده مــی کنند 
گفــت: در صورتی که افــرادی هم که بیمه 
شــده مالیر یا همدان هســتند  اما از بیمه 

خدمــات درمانــی در نهاوند اســتفاده می 
کنند وســرویس درمانی می گیرند، برهمین 
اساس هم در شــورای برنامه ریزی استان 
که با حضور وزیر کار برگزار شــد موضوع 
را  مطــرح کردیم و از وزیر خواســتیم که 
یا یــک درمانگاه تخصصی یــا اینکه مرکز 
جراحی سرپایی در شهرستان ایجاد شود که 
با اســتقرار این مرکز و حضور متخصصین 
جراحی و چند تخــت درمانگاهی جراحی 

های سرپایی را انجام دهند.
بــه گفتــه وی بــا احــداث یــک بنــای 
هزارمترمربعی  برای همین منظور در زمین 
بایر محوطه درمانــگاه و الحاق آن به مرکز 
موجود موافقت شــده اســت ، که آغاز به 
ساخت و ساز خواهد شد و مرکز درمانگاه 
تامین اجاتمــای نهاوند گســترش خواهد 

یافت.

مدت هاســت که وعده 
در  تبدیلی  صنایع  ایجاد 
است  نهاوند  باغات  راه 
همچنان  هــم  باغدار  و 
به  را  خــود  محصــول 
فروشــی  خام  صورت 
روانــه بازار مــی کند و 
تابستان  و  پاییز  زحمت 
برجان درختان پر بارش 

جاخوش کرده است
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ایران و جهان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

تکلیف  تعیین  قانــون  موضوع  هیــأت    139860326008000286 رأي شــماره  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک رزن تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضي آقای قربانعلی شــوقیان تبلور 
فرزند غالمعلی به شــماره شناسنامه 3979 صادره از رزن در یک قطعه زمین مزروعي 
دیمــزار به مســاحت 101690/08 مترمربع  مفروز و مجزی شــده از پالک 195 اصلی 
روســتای خورنده واقع در بخش 5 حــوزه ثبت ملک رزن خریداري مالکین رســمي 
آقایــان غالمعلی رحیمی و غالمحســین ابراهیمی محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایي تقدیــم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 68(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/31

رضا شیرخانی خرم 
 رئیس ثبت اسناد و امالک رزن

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه شهرستان نهاوند
با اســتناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالک کشــور تحدید حدود قستی از پالک 14 
اصلی بخش 3 حوزه ثبتی شهرستان نهاوند روستای گره چقا  بنا به درخواست فتح اهلل فتح الهی 
کالم بهری به شماره وارده 3781/ن/1398 مورخ 1398/7/14 به شرح ذیل جهت اطالع عموم 

آگهی می گردد.
فتح اهلل فتح الهی کالم بهری برابر پرونده کالسه شــماره 1397114426005000105 در راستای 
قانون تعیین تکلیف ثبت نام و ســپس برابــر رأی شــماره 139860326005000326 مورخ 
1398/4/29 مبنی بر صدور ســند مالکیت مقدار 62401/16 مترمربع قســمتی از پالک از 14  
اصلی بخش 4 حوزه  ثبتی نهاوند روســتای گره چقا تحت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبیزار صادر گردیده با توجه به اینکه پالک 14-اصلی بخش 4 حوزه ثبتی نهاوند تحدید حدود 
نگردیده لذا تاریخ تحدید حدود قســمت مورد ثبت نام فتح اهلل فتح الهی کالم بهری به شماره 
ملی 3961952043 از پالک 14- اصلی روز شــنبه مورخ 1398/8/11 ساعت 10 صبح می باشد 
لذا مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورین پالک فوق الذکر به وســیله 
این آگهی اعالم می شــود روز و ساعت مقرر در آگهی در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــد 
تحدید حدود به عمل آمده واخواهی طبق ماده 20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقی رقابت 
مورد تحدید تا یک ماه بعد از تحدید حدود از طریق اداره ثبت اســناد و امالک نهاوند پذیرفته 

می شود. )م الف 168(
تاریخ انتشار: 98/7/17

محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره و ثبت اسناد و امالک نهاوند 

طرح تعطیلی پنجشنبه ها تصویب شد
 طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه مراکز اداری، آموزشی و قضایی در تمامی استان ها و شهرستان ها، مانند تهران در کمیسیون اجتماعی 

مجلس شورای اسالمی که قبال هم در کمیسیون اجتماعی بررسی آن به تعویق افتاده بود  بررسی و تصویب شد.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب کمیسیون اجتماعی مبنی بر دو روزه شدن تعطیالت آخر هفته گفت: به تصویب 
این طرح در کمیســیون اجتماعی دید مثبتی دارم، پیشــتر وضعیت نهایی این طرح مشــخص نشده بود، اما امروز تعیین تکلیف و 

تصویب شد.
ناهید تاج الدین در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تصویب این طرح به تقویت اقتصاد گردشگری و هم به تقویت نهاد خانواده منجر 
خواهد شد بیان کرد: اینگونه نیست که حتما تعطیالت کمتر بهره وری  اقتصادی بیشتری را  داشته باشد بلکه تعطیالت بیشتر هم به 
بهره وری نیروی کار و هم به تقویت ظرفیت های معطل مانده  اقتصادی همچون اقتصاد گردشگری آن هم بر پایه گردشگری کمک 

شایانی می کند، امیدوارم این طرح در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورد.

سال گذشته 1۸0 جلسه هیأت منصفه برگزار شد
 در سال گذشته ۱۸۰ جلسه هیأت منصفه مطبوعات برگزار شد که در این جلسات ۸۰ رسانه محکومیت گرفتند.

نماینده رئیس قوه قضاییه در هیأت منصفه مطبوعات گفت: در حال حاضر ۱۱۹۱۱ نشــریه مکتوب الکترونیک و دیجیتال در سراسر 
کشــور داریم که ۵۵۰۰ نشــریه در تهران و ۶4۱۱ نشریه در سایر استان ها فعالیت می کنند. در سال گذشته ۱۸۰ جلسه هیأت منصفه 
برگزار شــد که در این جلسات ۸۰ رســانه محکومیت گرفتند که عمدتاً محکومیت های شان مالی بود. همچنین در سال گذشته ۷۵ 
نشریه برائت گرفته و دادگاه سایر نشریات تجدید وقت شد.به گزارش ایسنا، قاضی ناصر سراج، گفت: بنای هیأت منصفه مطبوعات 
در ســال گذشــته مذاکره با مطبوعات و پیشگیری از جرائم البته این اقدام با حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام گرفت و در 
هیأت منصفه مطبوعات محکومیت ها با درجه حداقل به اجرا درآمد.قاضی سراج ادامه داد: در استان تهران 2۱ نفر عضو هیأت منصفه 
مطبوعات هســتند و در ســایر استان ها ۱4 نفر از اعضای این هیأت هستند. در سراسر کشور در مجموع 44۱ نفر عضو هیأت منصفه 

مطبوعات هستند که طبق قانون تا پایان مهرماه جاری همه آنان انتخاب و معرفی می شوند.

عینیِت بالهت در قابلیت های جدید 
اینستاگرام

احسان عزیزی «

 اینســتاگرام در نســخه های جدید امکانات و قابلیت های تازه ای 
افزوده که به وســیله ی آن ها می توان با فرمهای مختلف نور در انواع 

استیکرهای عجیب ]و غریب[ عکس گرفت.
 نکته ی قابل تأمل و مبتذل این تغییرات و امکانات جدید آن جاســت 
که استیکرهای قلب، بوسه، ســتاره های آسمان و حتی نور خورشید 
را می توانــد در چهره و اطراف چهره ی فرد ایجاد کند. کاربر می تواند 
خود را در قامت چهره های آسمانی ببیند... حتی از این هم فراتر شما 
می توانید با گذاشتن گوش و پوزه و دیگر اعضای حیواناتی از قبیل خر 
و سگ و خرگوش و غیره خودتان را در قامت این حیوانات دریابید. 
قابلیت های جدید اینستاگرام بالهت و ابتذال این شبکه ی اجتماعی را 

چند قدم به پیش برد.
 افراد ســاعت ها در مقابل صفحه های دیجیتال تلفن همراهشان خیره 
می شوند و سلفی می گیرند، هر روز و هر ساعت با تصاویِر دستکاری 
شــده زمان واقعی زندگــی را به تعلیق درمی آورند. ســازندگان این 
نرم افزار بسیار هوشــمندانه عمل کرده اند و با کمال صداقت شکل و 
شمایل بالهت و نمایِش مستقیِم حیوانیت و خرفتی و پلشتِی عوام را 

برای آن ها ابداع کرده اند. 
زیِر پوسِت میِل استفاده از این امکانات فرهنِگ بربریت رسوب کرده 
در پِس اذهان شــهروندان جامعه ای است که گله وار و بی چون و چرا 

هرآنچه هست را می پذیرند. 
جامعه ای که هنوز در آن »ســوژه« شکل نگرفته است و همه در یک 
روح و کنش جمعی کاماًل منفعالنه مصرف کننده   محصوالتی هستند 
که برایشــان تولید شده. قابلیت های جدید اینستاگرام برای کاربرانش 
گوِش خرگوش و پوزه ی ســگ می گذارد و بــه بالهت و حیوانیِت 
آنان رســمیت و عینیت می بخشــد. این یک تمرین هــرروزه برای 
شهروندانی است که حاال باید به تمامی نقش ها و کارکردهای منفعالنه 
و احمقانه شان در تمامی عرصه های زندگی آن گونه که نهادهای قدرت 
برنامه ریزی کرد ه اند تحقق بخشند. دنیای تماشایی و نمایِش قیافه هایی 
که ســاعت ها در مقابل دوربین تلفن همراه مشــغول سلفی گرفتن و 
ویرایش کردن آن با انواع فرمها و قابلیت هاست. کاربرانی که خرگوش 
و سگ بودن را با اتصال اعضای این حیوانات در خود درونی می کنند. 

مطیع و گوش به فرمان باشید و از سرگرمی های نوین لذت ببرید...
با ظهور و گشــترش شــبکه های اجتماعی در چند سال اخیر در ابتدا 
تصور می شــد که به دلیل آزاد بــودن گردش اطالعات و فردی بودن 
استفاده از آن ها، اینترنت اساساً نقش فعال و مهمی در افزایش آگاهی 
عمومی جوامع خواهد داشت و بر خالِف تلوزیون و رادیو که دست 
دولت ها و ســرمایه داران است، اینترنت ماهیت رهایی بخشی خواهد 
داشت. اکنون چنین قضاوت و نتیجه گیری هایی بسیار خام اندیشانه و 
ساده لوحانه اســت. هرچه از عمر انقالب دیجیتال می گذرد نقش و 
تأثیرگذاری سرمایه داران، دولت ها و نهادهای قدرت در برنامه ریزی و 

چگونگی پیش برد کارکردهای اینترنت بیشتر می شود.

رئیس جمهور:
استانداران در مسیر تولید

 بیش از پیش بکوشند
 رئیس جمهور، اســتانداران و مسئوالن دســتگاه های اجرایی را به 
تالش بی وقفه و خستگی ناپذیر در راستای حل مشکالت و کمبودها 

در بخش های مختلف توصیه کرد.
حجت االســالم حســن روحانی با تاکید بر ضرورت تعامل و ارتباط 
نزدیکتر استانداران با مردم و تالش برای تسریع در حل مشکالت آنان 
گفت: با توجه به شــرایط تحریم مردم با مشکالتی مواجه اند و وظیفه 
مسئولین و بویژه استانداران این است که در کنار مردم باشند و برای حل 

مشکالت آنها برنامه ریزی و تالش کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه "دولت تالش کرده اســت کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم را تامین کند"، اظهارداشــت: استانداران باید در حمایت 
از تولید، در مســیر رفع مشکالت بنگاه های اقتصادی و افزایش میزان 

اشتغال بیش از پیش بکوشند.
روحانی با اشــاره به محورهای گزارش های هر یک از استانداران در 
زمینــه روند اجرای پروژه ها و طرح های دولت در این اســتان ها ، بر 
هوشــمند سازی شهرها برای تسریع و آســان نمودن اداره و مدیریت 
شهرها تاکید و گفت: دولت الکترونیک سریعتر باید کامل شود تا روند 

امور و رفع حل مشکالت مردم سرعت بیشتری یابد.
به گزارش مهر، رئیس جمهور موضوع ساخت مسکن و اصالح بافت 
های فرسوده را یکی از سیاست های اصلی دولت برشمرد و تاکید کرد: 
این طرح باید در استان ها مورد توجه قرار گیرد و زمین های دولتی باید 

در پیشبرد این طرح مورد استفاده قرار گیرند.
روحانی با بیان ســرمایه گذاری های کالن دولت طی ۶ ســال گذشته 
در حوزه حمل و نقل گفت: توســعه حمل و نقل به ویژه ریلی و جاده 
ای برای دولت مهم اســت و از جمله پروژه های مرتبط با اتوبان های 
شهرهای اطراف تهران و استان های مجاور باید هر چه سریعتر تکمیل 

شوند.
روحانی همچنین استانداران را به ارتباط نزدیکتر با مراجع عظام و علما 

و بهره گیری از راهنمایی های آنان توصیه کرد.

خط قرمزی برای سالمت مردم وجود ندارد

 برای سالمت مردم هیچ خط قرمزی در کشور وجود ندارد، اگر قرار 
باشد کاالیی تولید شود که به سالمت مردم آسیب بزند، حتما مردم در 

اولویت هستند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: گزارشات و آمار و ارقامی که توسط 
موسسات رسمی کشور منتشر می شود نشان می دهد شرایط اقتصادی 
کشور علیرغم تحریم شدید آمریکایی ها و همانطور که خود اعالم کردند 
با وجود جنگ اقتصادی علیه ایران، به سمت بهتر شدن حرکت می کند.

»اســحاق جهانگیری« گفت: هم شاخص های اقتصادی کالن کشور و 
هم گزارشاتی که از تک تک بنگاه های اقتصادی دریافت می شود، نوید 
بهبود شرایط اقتصادی کشور را می دهد.  البته این به آن معنا نیست که ما  

بنگاه مشکل دار و شرایط سخت نداریم.  
جهانگیری یادآور شد: آمریکایی ها فکر می کردند که اقتصاد ایران دچار 
فروپاشی می شــود و مردم در شرایطی قرار خواهد گرفت که حرکت 
های خشن و بی برنامه انجام می دهند و ایرانی ها قادر نیستند که جشن 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی را برگزار کنند اما ما از این دوران 

سخت عبور کردیم.
 وی اضافــه کرد: گزارش هایی که وجود دارد حاکی از این اســت که 
اقتصاد ایران شغل تولید می کند و به سمت رشد اقتصادی مثبت می رود 
و هم نرخ تورم به ســمت کنترل حرکت می کند و هم بورس به عنوان 
یک شاخص مهم اقتصادی از امید مردم نسبت به آینده اقتصاد حرکت  و 

رشد جهشی از خود نشان می دهد.
 جهانگیری گفت: اینها به معنای این است که باالخره فعاالن اقتصادی 
مخصوصاً  بخش خصوصی ملی وطن دوست ما پای کشور و نظامشان 
ایستاده و در این جنگ اقتصادی و خط مقدم خوب فعالیت کردند و به 
نقطه مطلوبی رسیدند که من مطمئنم قادر خواهیم بود بتوانیم به شرایط 

بهتر از این هم برسیم.  

دو هفته آینده قسمت ثانویه آب سنگین اراک 
راه اندازی می شود

 ظرف یکی دو هفته آینده قســمت ثانویه رآکتور آب سنگین اراك 
راه اندازی می شود.

رئیس ســازمان انرژی اتمی در حاشیه نشســت با اعضای کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه آماده ایم هر تصمیمی را 
که در چارچوب گام چهارم کاهش تعهدات برجامی گرفته شود اجرایی 
کنیم، گفت: ظرف یکی دو هفته آینده قسمت ثانویه رآکتور آب سنگین 
اراك راه اندازی می شود. به گزارش مهر ، علی اکبر صالحی افزود: امروز 
گزارش مبسوطی درباره گام سوم که درباره تحقیق و توسعه بوده است 
به نمایندگان ارایه کردیم. رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: در بحث 
فنی مذاکرات برجام براســاس توصیه هایی که شده بود ماهیت تحقیق 
و توســعه را حفظ کردیم و در تحقیقات هیچ چیزی را کنار نگذاشتیم؛ 

محدودیت های ما در حوزه زمان و عدد بود.

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم( 

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان 

موضوع مناقصه: گازرسانی به 14 مورد صنایع شهرستان تویسرکان  
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق 

مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 9/687/192/000 )نه میلیارد و ششصد و هشتاد و 
هفت میلیون و یکصد و نود و دو هزار( ریال می باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 484/360/000 )چهارصد و هشتاد و چهار 
میلیون و سیصد و شصت هزار( ریال می باشد که به صورت یکی از تضامین قابل 

قبول معتبر در آیین نامه معامالت دولتی می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد.

آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  عضو  باید  متقاضیان   -4 
www.setadiran.ir باشند.

مورخ  از  روز    7 مدت  به  آگهی  درج  تاریخ  از  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان 
1398/7/17 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به 
www.setadiran.ir آدرس   به  دولت  الکترونیکی  تدارکاتی  سامانه  سایت 

مراجعه نمایند.
تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت15 روز شنبه 1398/8/11 از 

طریق سامانه ستاد قابل دسترسی می باشد.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنویس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت گاز استان همدان )سهامی خاص (

مناقصه شماره 44-98 یک مرحله ای 
شماره مجوز: 4235.1398

ــه مــورخ 96/11/29  ــه شــماره 1/96/200 ب ــه ســاختمانی ب پروان
پــالک ثبتــی 10/2940 بــه نــام ســعید طالیــی مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مهدی ناصرنژاد «

  اولیــن قطــار تهران به مقصــد همدان 
در تاریــخ ۱۸ اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۶ 
به حرکــت درآمد و دکتر حســن روحانی 
رئیس دولت دوازدهم کــه در چنین روز به 
یاد ماندنی به اتفــاق جمعی از وزراء دولت 
خود در همدان حضور داشــت در مراسمی 
به همین منظور تأسیس راه آهن و ورود قطار 
به این شــهر تاریخی را به همدانی ها تبریک 

گفت.
فعالیت راه آهن همدان در تمام مدت حدود 
2/۵ سال گذشــته با برقراری قطار مرتب و 
رفت و برگشت از همدان به مشهد و محدود 
قطارهایی مســافری و حمل بــار از تهران و 
بنادر جنوبی کشورمان به مقصد همدان ادامه 
داشته اســت ولیکن به تازگی اطالع یافته ایم 
قطارهایی به مقصد همــدان در راهند که به 
زودی با خبرهای تازه و خوش وارد ایستگاه 

شهرمان می شوند.
یکی از این خبرهای خوب اینکه، تشکیالت 
راه آهن غرب کشــور بــا مرکزیت همدان در 
ماه های اخیر به تصویــب راه آهن جمهوری 
اسالمی رسیده است و این اتفاق تصویرهای 
روشنی از افق توســعه راه آهن در استان های 
همدان، کردستان و کرمانشاه را ترسیم می کند. 
در همین ارتباط مدیرکل راه آهن غرب کشور 
با سبقه و تجربیاتی ارزشمند و طوالنی مدت 
در بدنه راه آهن کشورمان، حدود دو ماه است 
که به جرگه مدیران اســتان همدان پیوســته 
اســت. در واقع وجود یــک مدیر مجرب و 
کاربلد در رأس یک ســازمان و تشــکیالتی 
تازه نفس در هر کجایی از کشــورمان فرصتی 
ارزشــمند برای پویایی و توسعه هر منطقه و 

استان به شمار می آید. 
اولیــن جمله مدیرکل راه آهن غرب کشــور 
با خبرنگار همدان پیام این اســت که بالغ بر 
۳ هزار میلیارد تومان از ســرمایه های ملی به 
شکل زیرساخت های راه آهن در اختیار مردم 
اســتان همدان و به ویژه مردمــان پایتخت 
تاریخ و تمدن ایران قرار گرفته است که اگر 
این ســرمایه کالن هر چه زودتر به سوددهی 
کامل و واقعی برســد، قاعدتًا باید اقتصاد و 
ســایر زیرســاخت های اجتماعی اســتان را 

متحول نماید.
سیدسعید ابراهیم نژاد روز دوشنبه )۱۵ مهرماه( 
در گفت وگو با خبرنگار همدان پیام با صراحت 
می گوید: همدان به نسبت نام و آوازه و علمای 
بزرگی که در دامن خود پرورانده است تاکنون 
بــه دلیل نبــود خیلی از زیرســاخت ها نظیر 
راه آهن از قافله توسعه عقب مانده است و در 
همین حال فرمول صحیح و نتیجه بخش برای 
ســوددهی چنین سرمایه بزرگی برای تأسیس 
راه آهن همدان، درك درســت مردم از چرخه 
اقتصــادی و کمک به چرخــه روان و بدون 

توقف توسعه راه آهن می باشد. 
وی همچنین اشــاره دارد کــه، بالغ بر ۱/۷ 
میلیــارد تن ذخایر کانــی و معدنی پایدار و 
بکر در اســتان همدان وجــود دارد که برای 
ایجاد ارزش افزوده و تبدیل این ذخایر عظیم 
به منابع سرمایه و اشــتغال در نقاط مختلف 
کشــور و خود اســتان همدان راهی غیر از 
راه آهن و استفاده از حمل و نقل ریلی وجود 

ندارد. 
ابراهیم نژاد که بیشــترین سال های مأموریت 
و خدمت خود در راه آهن کشــورمان را در 

حوزه حمل و نقل ریلی گذرانده و تجربیات 
ارزشــمندی از مدیریت این حوزه گسترده 
دارد، می گوید: شبکه ریلی راه آهن کشورمان 
حداقل نیم قرن دیرتر به همدان رسیده است 
و وجــود راه آهــن برای اتصال این اســتان 
پراســتعداد به شبکه تولید و تبدیل و اشتغال 
و ارزش افزایی در کشورمان بسیار ضروری 

و الزامی است.
بــه گفته وی، هزینه حمــل بار به خصوص 
ذخایر معدنی با شبکه ریلی از هر نقطه به هر 
نقطه کشور حداقل نصف هزینه حمل و نقل 
جاده ای اســت در صورتی که هر رام قطار با 
حرکت خود در شبکه ریلی حداقل ۱۰ برابر 
بیشــتر از ناوگان حمل و نقل جاده ای ایجاد 

اشتغال می کند.
ایــن  در  ابراهیم نــژاد 
مصــداق  خصــوص 
می آورد و تصریح می کند: 
با وجــود ذخایر عظیم و 
گستره  در  سیلیس  پایدار 
می توان  همدان،  اســتان 
از  ریلــی  حمل  شــبکه 
که  استان هایی  به  همدان 
شیشه سازی  کارخانجات 
دارنــد نظیــر اصفهان و 
قزوین را برقرار کرد و در 
همین حال از کامیون ها و 
امکانات موجود در حمل 
هزینه ها  بــا  نیز  جاده ای 
و اســتهالك و خواب به 
مراتب کمتر و با صرفه تر 
برای حمل و نقل ترکیبی 

از محل معادن سیلیس و دیگر ذخایر معدنی 
تا ایستگاه های بارگیری راه آهن استفاده کرد.

مدیــر کل راه آهن غرب کشــور بــا توجه 
مغفول ماندن قطار مســافری در خط همدان 
و تهران یادآور شد: قشــرهای مردم همدان 
هنوز ذهنیت های آماده ای نســبت به استفاده 
از قطار برای مسافرت در مسیر نسیتًا کوتاه و 
حدود سه ساعته از همدان تا تهران را ندارند 
در صورتی که با پشــتیبانی سایر دستگاه های 
اجرایی اســتان و همچنین خواست و اراده 
مردم می توان در هر شبانه روز در چند نوبت 
از امکان بســیار مناسبی به نام اتوبوس ریلی 
)ریل باس( برای مســافرت رفت و برگشت 
به تهران بهره گیــری کرد. با این ویژگی مهم 

که هزینه ســفر با اتوبوس ریلی در مســیر 
همدان تهران حداقل نصف هزینه مســافرت 
با اتوبوس اســت و زمان کمتری نیز در کنار 

امنیت کامل می برد.
ابراهیم نــژاد در ایــن ارتبــاط از صاحبــان 
شرکت های گردشگری و کارگزاران سازمان 
صنایع دستی و میراث فرهنگی و گردشگری 
در اســتان دعوت کرد تا با شــرایط بســیار 
ســاده ای اقدام بــه برقراری چارتــر دائمی 
ریل بــاس و قراردادهای ســاالنه با راه آهن 
جمهوری اســالمی برای جابه جایی مسافران 
و گردشــگران ایرانی و خارجی داشته باشند 
و در همین حال هیــچ محدودیتی نیز برای 
برقراری قطار مســافری در این مسیر وجود 
ندارد به خصوص اینکه قطارهای گردشگری 
بین همدان و تهران بهترین 
توســعه  برای  هم  فرصت 
گردشــگری اســتان و هم 
رونق اقتصاد ریلی در استان 

می باشد.
بــه گفته مدیــرکل راه آهن 
عده  وجود  کشــور،  غرب 
کثیــر دانشــجو در همدان 
کــه بــه تهــران رفــت و 
آمــد می کننــد و همچنین 
ویژه  تورهای گردشــگری 
دانش آمــوزان و خانواده ها 
بــرای دیدن آثــار تاریخی 
تهــران  در  فرهنگــی  و 
بــرای  مســاعدی  زمینــه 
سرمایه گذاری در این حوزه 
و ایجــاد چارتــر ریل باس 

فراهم ساخته است. 
ابراهیــم نژاد در این گفت وگوی دو ســاعته 
خبرهای تازه ای از برداشــتن موانع توســعه 
راه آهن همــدان به زبــان آورد، اول اینکه با 
نزدیک شــدن به اربعین حسینی)ع( روزنامه 
چندیــن رام قطار از مشــهد مقدس و تهران 
با گنجایــش حدود 2۱۰۰ نفــر وارد همدان 
می شــوند و زائران کربال که وارد ایســتگاه 
همدان می شوند با اتوبوس ابتدا به شهر مریانج 
منتقل شده و از آن شهر مجدداً با اتوبوس عازم 
عتبات عالیات می شوند و این رفت و آمدهای 
چند روزه فضایی پرتحرك و پرنشاط در شهر 

همدان و ایستگاه راه آهن باعث می شود.
ابراهیم نژاد همچنیــن در خصوص خبر تازه 

دیگــری اظهار کرد: برای توســعه ایســتگاه 
راه آهن همــدان و رفاه حال مســافران قطار 
شــش هکتار زمین در جوار ترمینال مسافری 
اتوبوس ها در همدان تملک شــده و کارهای 
مربوط به جانمایی و طراحی یک ســاختمان 
بزرگ و شــکیل با تمام امکانــات رفاهی و 
تفریحی در حال انجام می باشــد و در همین 
حال بودجه اولیه طرح ایســتگاه مســافری 
راه آهن همدان از محــل اعتبارات ملی تأمین 

شده است.
این مقام مسئول در خصوص خبری که مردم 
همدان در انتظار شنیدن آن هستند نیز گفت: 
با مشــخص شدن چارت ســازمانی راه آهن 
غرب کشور در همدان به زودی کار گزینش 
و اســتخدام نیروی انســانی بــرای راه آهن 
همدان اجرا می شــود که خوشــبختانه تمام 
نیروهای اســتخدامی از بین بومیان مســتعد 

استان خواهند بود. 
وی بدون ذکر تعــداد نیروهای قابل جذب 
در شــرکت راه آهن غرب کشور اضافه کرد: 
اختصاص کل ظرفیت اســتخدام در راه آهن 
به مردم همــدان هدیه ای اســت که دولت 
و راه آهــن جمهوری اســالمی بــرای مردم 
حق شــناس همدان کنار گذاشــته اســت و 
تأکید شده است تا به هیچ عنوان از نیروهای 
غیربومی برای راه آهن همدان استفاده نشود. 
مدیــرکل راه آهن غرب کشــور در پایان این 
گفت وگو تأکید کرد: یکــی از مزایای بزرگ 
حمل بــار با قطــار ثابت بــودن تعرفه های 
حمل و نقل اســت که به ندرت دچار افزایش 
قیمت می شود در حالی که حمل و نقل جاده ای 
به خاطر شرایط خاص آن و هزینه های بسیار 
هنگفت نگهداری وســایط مربوطه، در طول 
سال ممکن است با نوســانات زیادی همراه 

باشد که متأسفانه این اتفاق در 
شرف وقوع می باشد.

ابراهیم نــژاد همچنین گفت: 
خوشــبختانه صاحبان کاال و 
بار در اســتان همدان متوجه 
ایــن مزیت بــزرگ راه آهن 
برای  برنامه هایی  و  هســتند 
عقــد قرارداد حمــل ذخایر 
بــه  همــدان  از  فــوالدی 
سراســر  فوالد  کارخانجات 
انجــام  حــال  در  کشــور 

می باشد. 

قطار همدان
روی ریل توسعه قرار گرفت

چارت  با مشخص شدن 
ســازمانی راه آهن غرب 
به  در همــدان  کشــور 
و  گزینــش  کار  زودی 
انسانی  نیروی  استخدام 
برای راه آهن همدان اجرا 
خوشبختانه  که  می شود 
تمام نیروهای استخدامی 
مســتعد  بومیان  بین  از 

استان خواهند بود

میز ثبت اموال نمایندگان ایجاد می شود
 ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشــاره به جلسه هیأت رئیسه با 
معاون فناوری و اطالعات قوه قضائیه گفت: قرار است در این نشست 
درباره نحــوه قرارگیری میز ثبت اموال و دارایــی نمایندگان مذاکره و 
تصمیم گیری کنیم. اسدا... عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی فارس، گفت: قرار است در 
نشســت ظهر امروز هیأت رئیســه مجلس با حجت االسالم شهریاری 
معاون فناوری اطالعات قوه قضائیه در خصوص نحوه ثبت اطالعات و 
لیست اموال و دارایی نمایندگان مجلس رایزنی های الزم صورت گیرد 
و این موضوع تعیین تکلیف شــود.وی افزود: در این نشست همچنین 
در مــورد نحوه قرارگیری میز اعالم اموال و دارایی نمایندگان مجلس و 

دریافت کد تکلیف مشخص خواهد شد.
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رد حضور 2 هزار پلیس زن در ورزشگاه
 فرمانــده یگان ویژه ناجا به تمهیدات این پلیس براي ایجاد، نظم، انضباط و امنیت 
بازي فوتبال ایران و کامبوج در روز پنج شنبه پرداخت و گفت: با توجه به مصوبه انجام 

شده زنان در ورزشگاه براي تماشاي این بازي حضور خواهند داشت.
حسن کرمي در پاســخ به این پرسش که گفته مي شود 2 هزار پلیس زن قرار است در 
ورزشگاه آزادي مستقر شــوند، افزود: خیر این طور نیست، فقط یک گروهان حدوداً 
۱۵۰ نفره از پلیس زن براي کنترل، بازبیني و نظارت در ورزشگاه آزادي حضور خواهند 
داشــت. وی با بیان این مطلب که فرماندهی داخل اســتادیوم آزادی و تامین امنیت با 
یگان های ویژه ناجا است خاطرنشان کرد: گروهان زنان یگان ویژه کار کنترل، بازرسی 

و تامین امنیت تماشاچیان زن را برعهده خواهند داشت.

واکنش به پیشنهاد افزایش سن سربازی
 رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح درپی پیشنهاد مطرح شده 

برای افزایش سن سربازی به 2۰ سال، توضیحاتی در این باره ارایه کرد.
موسی کمالی در گفتگو با ایســنا درباره درخواست مطرح شده از سوی دبیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی برای افزایش ســن سربازی به 2۰ ســال اظهارکرد: سربازان از 
مهم ترین بنیه های دفاعی کشــور هستند و از این رو ســربازی امری الزم و ضروری 

برای کشور است. 
وی گفت: در حال حاضر ســن ســربازي در کشــور، ورود به ۱۹ سالگي است و از 
طرف دیگر نیز دارندگان مدرك دیپلم یکسال فرصت دارند تا وضعیت سربازي خود 

را مشخص کنند.

۹ محصول دارویی جدید رونمایی شد
 ۹ محصول دارویی جدید شــرکت بهستان با حضور وزیر بهداشت در شهر صنعتی 
کاوه ســاوه،رونمایی شد.به گزارش ایرنا، این ۹ محصول شامل متفورمین هگزال ۵۰۰ و 
۱۰۰۰ میلی گرم، وزیکر ۵ و ۱۰ میلی گرم، سیتالوپرام هگزال 2۰ و 4۰ میلی گرم، امنیک 
۰.4 میلی گرم، ســرترالین هگزال ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم است.کپسول امنیک برای بهبود 
عالئم مرتبط با هاپیرپالزی خوش خیم پروستات، قرص های وزیکر ۵ و ۱۰ میلی گرم 
برای برطرف کردن عالئم بیماری های تکرر ادرار و بی اختیاری ادرار، قرص متفورمین 
هگــزال ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم برای کنتــرل قندخون در بیماران دیابت تیپ 2، قرص 
سیتالوپرام هگزال 2۰ و 4۰ میلی گرم برای درمان افسردگی و قرص سرترالین هگزال ۵۰ 

و ۱۰۰ میلی گرم برای درمان افسردگی، اختالل و وسواس اجباری کاربرد دارد.

چگونه دنیا را به جای بهتری برای زندگی 
کودکان تبدیل کنیم؟ 

 شــانزدهم مهر ماه هر ســال، روز جهانی کودك است و امسال 
سیزدهم تا نوزدهم مهر ماه در کشور ما به عنوان هفته ی ملی کودك 
نام گرفته اســت. این مناســبت ها بهانه و فرصتی برای بزرگساالن 
فراهم می کند تا درباره ی کودکان و دنیای آنها بیشــتر بیندیشند و 

برای بهتر شدن کیفیت زندگی آنها قدمی بردارند.
شــاید بتوان گفت اولیــن و مهمترین قدمی که برای بهزیســتی 
کودکان می توان برداشــت، اصالح نگاه بدبینانه رایج در مورد 
آنهاســت. اغلب والدین، نگاه منفی نسبت به رفتارهای ناکارآمد 
کودکان دارند که می توان اشــاره به استفاده از واژه هایی چون 
بدرفتاری، لجبازی، سرکشی، بدقلقی و امثال آنها کرد، همچنین 
عبارت هــای رایجی مثل منضبط کردن، ســر به راه کردن، وادار 
کردن و کنتــرل کردن در کتاب های فرزند پروری، شــیوع این 
نگاه بدبینانــه را حتی در بین برخی روانشناســان نیز تأیید می 
کند، گویی کودکان موجوداتی هســتند که به شکل ذاتی تمایل 
به بی ادبی، بی انضباطی و سرکشــی دارند و نیاز به کسی دارند 

که آنها را وادار به رفتار درست کند!
نتیجه این نگاه منفی و بدبینانه نسبت به رفتارهای کودکان، توسل به 
راه حل های ناکارآمدی مثل تنبیه، تهدید و تشویق برای تغییر رفتار 
آنهاســت که صحبت کردن در مورد تبعات منفی این راه حل ها، در 

این مقال نمی گنجد.
از طرفــی انتقاد از این نوع نگاه، بــدون ارائه ی یک جایگزین قابل 
قبول، چیزی جز تکرار جمالت شــعارگونه و غیر کاربردی نیست. 
شــاید نظریه ی انتخاب  ویلیام گالسر، جایگزین مناسبی برای این 
نگاه بدبینانه باشد. گالسر معتقد است که همه ی انسانها با مجموعه 
نیازهایــی پا به دنیا می گذارند که می توان آنها را در پنج دســته ی 

زیر جای داد:
نیاز به بقا- نیاز به عشــق و تعلق- نیاز به آزادی - نیاز به قدرت  و 

نیاز به تفریح.
البتــه مقدار این نیازها در انســانهای مختلف و در ســنین مختلف، 
متفاوت اســت. بر اساس این نظریه، هر رفتاری که از انسان سر می 
زند، تالشــی در جهت برآورده کــردن یک یا چند مورد از نیازهای 
فوق اســت. کودکان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای ارضای 

نیازهای خود تالش می کنند. 
اما مهارت های آنها برای این منظور بســیار محدود و ناکافی است. 
مثــال نوزادان برای ارضای نیازهای خود، تنها به مهارت گریه کردن 
و مکیــدن مجهزند، اما به مرور و با طی مراحل رشــد، مهارت های 
بیشتری مثل حرکت دادن دستها، مکیدن انگشت، غان و غون کردن، 

خندیدن، حرف زدن و... را کسب می کنند.
بر اســاس این دیدگاه می توان گفت آنچه که بدرفتاری، لجبازی و  
کج خلقی نامیده می شــود، تالش های ناشیانه و ناکارآمد کودك در 

جهت ارضای نیازهای خود است. 
بدیهی اســت که این رفتارها ناشی از نداشــتن مهارت کافی برای 
ارضای مسؤوالنه ی آن نیازهاست. منظور از ارضای مسؤالنه  نیازها، 
درك این مســاله اســت که ممکن اســت نیازهای ما با یکدیگر، با 
نیازهای دیگران و با واقعیت های زندگی تداخل و تعارض داشــته 
باشــند، بنابراین باید تالش کنیم که بدون ایجاد مزاحمت و ناراحتی 
و دردســر برای دیگران، راه حل منصفانه ای بــرای برآورده کردن 

نیازهایمان پیدا کنیم. 
متأسفانه زمانی که بچه ها صحبت کردن را می آموزند، از آنها انتظار 
مــی رود که آنچه به آنها گفته می شــود را درك کرده، مطابق با آن 
رفتار کنند، گویی توانایی ســخن گفتن و شنیدن، متضمن فهمیدن و 
درك کردن نیز هســت! در حالی که درك کردن، خود مهارتی است 
کــه به مرور زمان و با تکرار زیاد و به کمک رویارویی های مکرر با 

واقعیت های زندگی، افزایش و توسعه می یابد.
بر این اســاس می تــوان گفت والدین، مربیــان، معلمان و همه ی 
کســانی که به نوعی با کودکان ســر و کار دارند، دو وظیفه ی مهم 

در قبال آنها دارند:
اول: کمک به فرزندان برای یادگیری حل مســائل و یا همان ارضای 

نیازهای خود به شکل مسؤالنه.
دوم: توجه  و ارزش قائل شــدن برای همه نیازهای کودك ) نه فقط 
نیــاز به بقا کــه امروزه گاهی بیش از حد به آن توجه می شــود( و 
فراهم کردن بســتر و زمینه ای مناسب برای ارضای نیازهای کودك 

به صورت طبیعی.
بی شــک به انجام رســاندن دو وظیفه مهم فوق، عالوه بر دانش و 
آگاهی، نیاز بــه مهارت های زیادی دارد، مهارت هایی مثل برقراری 
رابطه ی صمیمانه، عشــق ورزی، همدلی، نگاه مثبت، حل مســأله، 
قاطعیت و.... . بدیهی است ما از  نیستی خود، نمی توانیم ببخشیم و 
مهارت هایی را که نداریم، نمی تونیم به کودکانمان بیاموزیم، بنابراین 
اگر می خواهیم کودکانی شاد، توانمند و ماهر در حل مسائل زندگی 
داشته باشیم، الزم است خودمان را بی نیاز از آموختن ندانیم و برای 

یادگیری مهارت های فوق اقدام کنیم.
 شاید این مهمترین  قدم برای تبدیل کردن دنیا به جای بهتری برای 

زندگی فرزندان دلبندمان باشد. 
* مرضیه رضائیان کیاسری
روانشناس حوزه پرورش کودک

سیاست روز: توان کارشناسی مجلس شورای اسالمی ضعیف است 
 غذاهای تقویتی گرونه نمی تونه بخوره 

شرق: چرا بنی صدر فرمانده کل قوا شد؟
 قحط الرجل بود!!

ابرار ورزشی: زرینچه: استراما چونی با کسی شوخی ندارد 
 البد طنز بلد نیست

همدان پیام: شهردار همدان به دنبال نرم کردن فوالد 
  رستمی شده برای خودشا! 
شرق: روحانی طلبکار برجام بود 
 بهش چک برگشتی دادن !!

استقالل: عدالت را جابه جا کردند 
 فقط عدالت؟؟

ایسنا: مرکز راه شیری منفجر شد 
 ستاره ها با هم جنگ دارند!! 

گل ورزشی: عبدالهی: نگران استقالل هستم
 چرا تو باباشی یا بابابزرگش ؟؟

ایران ورزشی: کفاشیان: تاج راه من را ادامه می دهد 
 با ماشین یا قطار ؟؟

همدان پیام: ایستگاه درون شهری قطار همدان تا 2 سال آینده افتتاح می شود 
 قطار فعلی که داره خاک می خوره!!

همدان پیام: از حــذف تک ماده تا تغییرات دیگر در نظام آموزشــی 
گردشگری 

 مگه مشروط شده؟ 
خبر ورزشی: قبل از انقالب به کافه می رفتم اما لب به مشروب نزدم 

 بابا تو دیگه کی هستی!
ایسنا: دستگاه ایرانی آلزایمر را شناسایی می کند 

  عجب!
کیهان: پهن کردن فرش فرصت ها 

 این فرش رو با چه نقشه ای بافتن؟؟
خبر ورزشی: علی پروین: نباید پیراهن مرا به جوینور می دادند 

 تو که خسیس نبودی، بال!

 توصیه به زائران اربعین
بروز موارد تک گیر آنفلوآنزا در کشور

 عضو کمیته کشــوری آنفلوآنزا از بروز موارد تک گیر آنفلوآنزا در 
کشــور خبر داد و به زائران اربعین حسینی توصیه کرد که اگر بیماری 

زمینه ای دارند، واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند.
مســعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بروز آنفلوآنزا 
در کشور با توجه به ورود به فصل سرما، گفت: تاکنون موارد تک گیر 
بیماری آنفلوآنزا در ماه جاری گزارش شده است، اما خوشبختانه جزو 

موارد شدید بیماری محسوب نمی شدند.
وی با اشاره به نزدیکی ایام اربعین حسینی و رفت وآمد زائران ایرانی 
به کربــال، افزود: توصیه می کنم که افراد باالی ۶۰ ســال اگر تاکنون 
واکسن آنفلوآنزا تزریق نکرده اند، هر چه سریع تر نسبت به تزریق این 
واکســن اقدام کنند. همچنین اگر به بیماری های دستگاه تنفسی مانند 
سرفه، آبریزش بینی و... مبتال هستند، رعایت نکات بهداشتی از جمله 
استفاده از ماسک، شست وشوی مرتب دست ها و امتناع از دست دادن 

و روبوسی با سایرین را داشته باشند.
عضو کمیته کشــوری آنفلوآنزا افزود: همچنین الزم اســت افراد در 
صورت بروز اولین عالم بیماری در دستگاه تنفسی فوقانی، به پزشکان 

مستقر در درمانگاه ها و کاروان ها مراجعه کرده و دارو دریافت کنند.
مردانی تاکید کرد: نکته بســیار حائز اهمیت این است که ثابت شده 
شست وشوی مکرر دســت ها، باعث قطع زنجیره انتقال عفونت های 
ویروسی دستگاه تنفســی فوقانی از فرد بیمار به سایر افراد می شود. 

بنابراین شست وشوی مکرر دست ها را مدنظر قرار دهند.
عضو کمیته کشــوری آنفلوآنزا ادامه داد: در عین حال افرادی که مبتال 
به بیماری های زمینه ای مانند بیماری های کلیوی، قلبی-ریوی، افرادی 
که شیمی درمانی می شــوند یا از داروهای سرکوب گر سیستم ایمنی 
اســتفاده می کنند، از آنجایی که در معرض خطر ابتال به عفونت هایی 
مانند آنفلوآنزا هســتند،  اگر تاکنون واکسن آنفلوآنزا تزریق نکرده اند، 

حتما واکسن را دریافت کنند. به ویژه اگر عازم سفر اربعین هستند.

سرنوشت ۵۰۰ میلیون یورو
آخرین وضعیت بدهی سال۹۷

به مراکز طرف قرارداد
 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت مدعی است ریالی از ۵۰۰ میلیون 
یورو نزد ســازمان بیمه ســالمت باقی نمانده و تمامــی آن به مراکز 

دانشگاهی تخصیص یافته است.
طاهر موهبتی در گفتگو با مهر در مورد اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو به 
سازمان بیمه سالمت، اظهار داشت: سال گذشته به دستور مقام معظم 
رهبری ۵۰۰ میلیون یورو از سوی صندوق توسعه ملی برای تجهیزات 
دارویی و پزشکی به سازمان بیمه سالمت تخصیص یافت که بالفاصله 
توزیع آن نیز انجام شــد.وی در پاسخ به این سوال که آیا تمامی این 
اعتبــار به بخش درمان اختصاص یافت یا خیــر، گفت: قرار نبود ما 
مستقیم آن را وارد حوزه درمان کنیم بلکه این ۵۰۰ میلیون یورو را ما 
به مراکز دانشــگاهی دادیم و آنها به بخش دارو و تجهیزات پزشکی 
اختصــاص دادند. وی در مورد بدهی بیمه ســالمت به مراکز طرف 
قرار داد در ســال ۹۷ نیز گفت: از سال گذشته به دلیل عدم تخصیص 
اعتبــارات کافی دو ماه و نیم به داروخانه ها و ســه ماه هم به بخش 

دولتی بدهی داریم که سعی می کنیم به مرور آن را پرداخت کنیم.

 روز گذشته شورای آموزش و پروش استان 
در حالی برگزار شد که مقامات کشوری این 
سازمان میهمان همدان بودند و دغدغه اکثریت 
اعضا شــرکت کننــده مســاله دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل احســاس می شد اگرچه 
بر اســاس اطالعات یک منبع آگاه، آمار این 
بخش در همدان با کاهش ۵۰درصدی همراه 

بوده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش در این همایش 
کارکرد شــورای آموزش و پرورش همدان را 
غنی ارزیابی کــرد و از اجرای پایلوت طرح 
مدیریت آموزش از راه دور برای بازماندگان 

از تحصیل خبر داد.
مجتبــی  زینی وند بــا بیان اینکه پیشــرفت 
شــاخص های آمــوزش و پــرورش همدان 
حکایت از توجه ریاســت شورای آموزش و 
پرورش این استان به امر مهم تعلیم و تربیت 
دارد، عنــوان کرد: یکــی از مهمترین کارکرد 
آموزش و پرورش تربیت و رشــد شخصیت 

دانش آموز است و تنها تعلیم مد نظر نیست.
وی با بیان اینکه پیشرفت آموزش و پرورش 
نیازمند مولفه هاســت که یکی از این مولفه ها 
همکاری نهادها را در برمی گیرد خاطرنشــان 
کرد:  شورای آموزش و پرورش بهترین محل 
تصمیم گیری کشور است که باید مورد توجه 

جدی باشد.
زینی وند با اشــاره به اینکه گزارش های ارائه 
شــده در شــورای آموزش و پرورش استان 
نویدبخش بود گفت: در برنامه ششم توسعه 
ثبت مدارس غیردولتی باید به ۱۵ درصد برسد 
که اکنون در کشور به ۱2 درصد نیز رسیده و 

سهم استان همدان ۱۰ درصد است.
معــاون وزیر آمــوزش و پــرورش تملک 
زمین هــای دارای کاربری آموزشــی را مورد 
توجــه قرار داد و گفت: توجه به عناوین ماده 
۱۳ قانون شورای آموزش و پرورش موضوع 

دیگری است که باید به آن پرداخت.
معــاون وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به 
اینکه اولویت در تحصیل دانش آموزان دختر 
در مقطع متوســطه اول و دوم اســت افزود: 
اداره آموزش و پرورش اســتان در این زمینه 
کارگروهی تشکیل دهد و آمار بازماندگان از 

تحصیل ارائه شود.
وی بیــان کرد: ایــن طرح امروز در اســتان 
مصوب می شود و اگر بسترهای سخت افزاری 
نظیر تبلــت برای هر دانش آموز را شــورای 
آموزش و پرورش همدان فراهم کند می توان 

آن را اجرایی کرد.
طــرح  پایلــوت  اجــرای  از  زینی ونــد 
مدیریــت آمــوزش از راه دور در چند 
اســتان خبر داد و افــزود: در مناطقی از 
استان خوزســتان و سیستان و بلوچستان 
طــرح را آغاز کردیــم و در همدان هم 

کرد. اجرایی  می توان 

 مدارس غیردولتی 
بنگاه تجاری نیستند

استاندار همدان با بیان اینکه مدارس غیردولتی 
بنگاه تجاری نیســتند و مطابق قانون معافیت 
دارند، نیز در ادامه این جلسه، گفت: شوراهای 
شهر نمی توانند براساس این قوانین عوارض از 

این مدارس دریافت کنند.
سعید شــاهرخی با بیان اینکه سال تحصیلی 
جدید در اســتان همدان با ثبات ویژه ای آغاز 
شد که باید قدردان زحمات مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان شــد اظهار کــرد: مدیران 
آمــوزش و پرورش زحمات طاقت فرســا در 
پــروژه مهر انجــام دادند چراکه ســاماندهی 
2۸۰ هزار دانش آمــوز و تقریباً 4۰ هزار نیرو 
کار دشــواری است.وی با اشــاره به اینکه تا 
پایان برنامه ششم توســعه باید سهم اشتغال 
به تحصیــل دانش آموزان اســتان در مدارس 
غیرانتفاعی ۱۵ درصد باشــد که اکنون ســهم 
استان ۱۰ درصد است افزود: باید تالش کنیم 
این درصد را باال ببریم و فرصت محدود است.

وی با تاکید به اینکه گســترش کمی مدارس 
غیرانتفاعی بدون توجه به کیفیت کار قطعا ما 
را به هدف نمی رســاند گفت: در موازات آن 
باید به واحدهای دولتی آموزشی توجه داشت 
و نباید آنها را نادیده گرفت چراکه بسیاری از 
پذیرفته شدگان کنکور از مدارس دولتی هستند.
شاهرخی با بیان اینکه باید به تاسیس و تشکیل 
مدارس غیردولتی توجه ویژه ای داشــت و در 
آن نگاه تجاری نیســت بلکه حوزه فرهنگ و 
تربیت مورد توجه است افزود: به این مراکز به 

عنوان موسسه تجاری نگاه نشود.
اســتاندار همدان با بیــان اینکه زمین هایی که 
دارای کاربری آموزشــی هســتند، به معضلی 
برای مالکان تبدیل شده اند و باید تملک شود 
گفت: ســهمی برای فضای آموزشــی تعیین 

کرده ایم اما تملک نمی شود.

شــاهرخی با بیان اینکه آموزش و پرورش، 
اداره مسکن و شهرسازی و اشخاص حقیقی 
اراضی آموزشــی دارد که می توان به بخش 
خصوصــی واگذار کرد افزود: در شــورای 
آموزش و پرورش و معاونت عمرانی استان 
افــرادی که اهلیت دارنــد و هم زمین هایی 
که شــرایط واگذاری دارد، شناسایی کنیم تا 
بــا در اختیار قرار دادن تســهیالت مدارس 
غیرانتفاعــی ایجاد شــود.وی با اشــاره به 
اینکه ســهم آموزش و پرورش در شناسایی 
زمین ها و افرادی دارای اهلیت پررنگ است 
و کمیته ای تشکیل شود تا این موارد لیست 
شــود گفت: اولین مصوبه تشکیل کارگروه 
احصای متقاضیان و اراضی و نیز ساز و کار 

واگذاری باشد.
اســتاندار همدان با بیان اینکه قانون معافیت 
از عــوارض در خصوص مــدارس دولتی و 
غیردولتی اجرایی شــود تاکیــد کرد: مدارس 
غیردولتی بنگاه تجاری نیستند و مطابق قانون 
معافیت دارند و شــوراهای شــهر نمی توانند 

براساس این قوانین عوارض دریافت کنند.
وی با بیان اینکه اگر بناست مدارس غیردولتی 
را همتای مدارس دولتی توسعه دهیم باید بیش 
از ۹۰ درصد این مدارس را تعطیل کرد بنابراین 
اقدامات الزم زمان بر است، خواستار همکاری 

اداره نوسازی با مدارس غیرانتفاعی شد.
 پوشــش بیش از ۱۰ درصد دانش 
آموزان در مدارس غیر دولتی اســتان 

همدان
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان نیز در این 
جلسه از پوشــش بیش از ۱۰ درصدی دانش 
آموزان در مدارس غیر دولتی اســتان همدان 
خبرداد. محمد پورداود گفت: امســال بیش از 
2۸۵ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را  

پرنشاط و  با شور حسینی آغاز کردند.
وی با بیان این که به لحاظ منابع انسانی استان 

همدان جزو اســتان های برخوردار اســت، 
افزود: امســال بیش از ۵۰۰ نفر نیرو را جذب 
کردیم و خوشــبختانه به لحاظ نیروی انسانی 
مشــکلی نداریم.وی با اشاره به پوشش دانش 
آموزی اســتان در مدارس غیر دولتی، گفت: 
میزان پوشش از ۵ درصد به بیش از ۱۰ درصد 

رسیده است.
 تصمیمات شورای آموزش و پرورش 

استان همدان کاربردی است
مدیرکل امور شــوراها و مناطق آزاد سازمان 
مشــارکت های مردمی و مدارس غیر دولتی 
کشور گفت: تصمیمات شــورای آموزش و 

پرورش استان همدان کاربردی است
رســول پاپایی در ادامه این جلسه، اظهار کرد: 
مصوبات شــورای آموزش و پرورش استان 

همدان جنبه عملیاتی و کاربردی داشته است.
وی، افــزود: موفقیت های شــورای آموزش 
و پرورش این اســتان نشــان از دقت نظر و 

تصمیمات درست مسئولین استان دارد.
 توســعه مــدارس غیردولتــی با 
محوریت امور فرهنگی و آموزشی دنبال 

می شود
در شــورای آموزش و پروش استان سرپرست 
اداره کل مــدارس و مراکز غیر دولتی وزارت 
متبوع نیز حضور داشــت و گفت: توســعه 
مدارس غیردولتی با محوریت امور فرهنگی و 

آموزشی دنبال می شود
سعید صالح اظهار کرد: آموزش و پرورش 
محور توســعه کشــور اســت و مشارکت 
بحــث اصلی نظــام تعلیــم و تربیت  در 

دنیاست.
وی بــا تاکید بــر امر فرهنگی و آموزشــی، 
گفت: فعالیت مدارس غیر دولتی با محوریت 
ابن  امور اســت.صالح ابراز امیدواری کرد: با 
مشــارکت همگانی روز به روز شاهد کیفیت 

بخشی به آموزش و پرورش  باشیم.

 روز گذشته به مناسبت روزجهانی پست 
خبرنــگاران میهمان اداره کل پســت همدان 
بودند تا بتوانند خال خبرهای یک ساله مربوط 
به این ســازمان را حداقل به بهانه روزی که 

جهانی است پر کنند.
اگرچه این اداره باتوجه به وظایف متعددی 
که در بحث جابه جایی مرســوالت پستی از 
نهاد های تاثیر گذار در حمل ونقل به ویژه آمار 
قاچاق محســوب  انتقاالت کاالی  عملکرد 
می شــود اما کمتر شــاهد هســتیم که این 
سازمان اخبار عملکردی خود را در خروجی 
رســانه ها منتشــر کند باتوجه به این انتظار 
می رود با روحیه شفاف سازی عملکردی که 
در بین مدیران ادارات در حال ترویج است 
و از اصول مهم مدیریتی در دولت به شــمار 
می رود ایــن اداره کل نیــز در صدد تقویت 
همکاری خود با رســانه ها کــه از ابزار مهم 

اطالع رسانی به شمار میروند برآید.
مدیرکل پست استان همدان در این نشست 
از فعالیت 4۵ فروشــگاه اینترنتی خبرداد و 

گفت: تعداد مرســوالت وارده اینترنتی در ۶ 
ماهه ابتدای امســال 2۰ درصد و مرسوالت 

صادره اینترنتی ۸۰ درصد رشد داشته است
محمد امیدی با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدای 
امســال 2 میلیون و ۸4۵ هــزار و ۷4 فقره 
مرســوله پستی در این اســتان جابه جا شده 
است، گفت: مرسوالت پستی استان همدان 
در ۶ ماهه ابتدای امســال با رشد 4 درصدی 
همراه بوده، که یک میلیــون و ۳۹۰ هزار و 
۵۷۹ مرســوله پستی از اســتان صادر و یک 
میلیون و 4۵4 هزار و 4۹۵ مرسوله به پست 

استان وارد شده است.
بر اساس گفته وی ۵۰۱ واحد پستی در استان 
فعالیت دارند که 4۳ واحد پســتی آن دولتی 
و 4۵۸ واحــد خصوصی اســت به عبارتی 

۸۵درصد این واحد ها خصوصی می باشد.
وی همچنین از دریافــت 4۰ هزار گذرنامه 
توسط پست اســتان خبرداد و اظهارکرد: با 
توجه به اینکه درســالجاری صدور گذرنامه 
۸۰ درصد افزایش داشــته است به طبع کار 

پســت نیز ۸۰ درصد افزایش یافته اســت 
به طوریکــه ۳ اکیــپ VIP بــرای صدور 

گذرنامه در سطح استان فعال شده است.
امیدی با بیان اینکه ۱۸۵ واحد پســتی شهری 
در استان همدان فعالیت دارد، یادآور شد: ۳۱۶ 
واحد پستی در روستاهای استان وجود دارد که 
۶۳ درصد واحدهای پست استان را با پوشش 

جمعیتی هر واحد ۳4۹۷ را شامل می َشود.
وی بــا تأکید براینکه بخــش قابل توجهی 
از مرســوالت پســتی اســتان بــه صورت 
عادی اســت، افزود: بخش قابل توجهی از 
مرسوالت پستی اســتان به صورت عادی و 
مربوط به قبوض شرکت های خدماتی است 
که با توجه به حــذف قبوض کاغذی در ۶ 
ماهه امسال ترافیک این مرسوالت کاهش ۱۷ 
درصدی داشــته است اما در مرسوالت ثبتی 

رشد ۵.۱ درصدی وجود دارد.
مدیر کل پســت اســتان همچنیــن از ایجاد 
سکوی تجارت الکترونیک پست)ستاپ( به 
عنوان یکی از خدمات جدید پست خبرداد 

و گفت: شرکت ملی پســت ایران به عنوان 
بزرگترین و گســترده ترین شبکه ارائه کننده 
خدمــات فیزیکی، الکترونیکــی و مالی در 
کشــور، در راستای سیاست گذاری جدید و 
اتخاذ رویکرد کســب و کار پلتفرمی، قصد 
دارد با تبدیــل دارایی های غیر مولد به مولد 
خود با  اشــتراك گذاری کســب و کارها، 
توســعه و تکمیل زنجیــره ارزش با کمک 
به بخش خصوصــی و تمرکز به فرایندهای 
محــوری و واگذاری توســعه خدمات به و 
اتخاذ سیاســت مشارکت و حمایت به جای 
رقابــت به بازآفرینی نقش این شــرکت در 

جامعه بپردازد.
وی با بیان اینکه 4۵ فروشــگاه اینترنتی در 
استان وجود دارد، که سبب شده  مرسوالت 
اینترنتی  همدان نسبت به سال گذشته رشد 
4 برابری داشــته باشد گفت: ترافیک پستی 
اســتان در ۶ ماهه امســال ۳۳۷۱ فقره بوده 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته رشد 4 

درصدی داشته است.

کاهش 50درصدی دانش آموزان جامانده از تحصیل همدان

طرح آموزش از راه دور 
در خدمت بازماندگان

تحویل 4۰هزار گذرنامه توسط پست همدان

بیش از 2میلیون مرسوله پستی در استان جابه جا شد
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مسکن

سکه های اَلکی!
 در حال حاضر هفت ســکه در حال فعالیت در کشور وجود دارد، 
اما مشاهدات نشان می دهد که حدود پنج مورد از این مسکوکات کمتر 
استفاده می شود، به این ترتیب بخش عمده ای از سکه های فعلی، قابلیت 

خود را تا حد زیادی از دست داده اند و فقط وجود دارند.
به گزارش ایسنا، پول رایج در اغلب کشورهای دنیا به دو نوع اسکناس 
و مسکوك، مورد استفاده قرار می گیرد که پول های درشت با اسکناس 
و پول های خرد از طریق ســکه از سوی دولت ها در اختیار مردم قرار 
می گیرد.اســکناس های ایران از حدود ۵۰ سال قبل تاکنون چندین بار 
تغییر شــکل  داده اند که عمده این تغییرات در سال های پس از انقالب 

اسالمی بوده است.
این در حالی اســت که سکه های مورد استفاده در ایران نیز بارها تغییر 
ظاهری داده اند و با اشــکال جدیدتری مورد استفاده قرار گرفته اند که 
البته با توجه به نرخ تورم در ایران، از لحاظ ارزش نیز این سکه ها تغییر 
یافته اند.در حال حاضر هفت نوع ســکه رایج در کشور وجود دارد که 
هرچند برخی از این سکه ها از نظر ارزشی قدیمی تر بوده و در سال های 
دور نیز وجود داشــته است، اما شــکل ظاهری آن ها با تغییراتی همراه 

بوده است.
 ۵۰ ریالی

ســکه ۵۰ ریالی که از زمان قدیم در ایران در دسترس مردم بوده است، 
در آبان ماه ۱۳۸۳ تغییر ظاهر داد و سکه های جدیدی با این ارزش وارد 
بازار شــدند، هرچند که امروز استفاده از سکه های ۵۰ ریالی که معادل 
پنج تومان اســت، چندان رایج نیست، چراکه تورم ایران سبب شده تا 

سکه های ۵۰ ریالی ارزش خود را تا حد زیادی از دست بدهند.
 ۱۰۰ ریالی

ســکه های ۱۰۰ ریالی نیز در گذشته به شکل متفاوتی ارائه می شد، اما 
همزمان با ســکه های ۵۰ ریالی، شــکل ظاهری این سکه ها نیز تغییر 
یافت؛ به عبارت دیگر سکه های ۱۰۰ ریالی که امروزه مورد استفاده قرار 

می گیرد نیز در آبان ماه ۱۳۸۳ وارد بازار شده است.
البته عالوه بر سکه های ۱۰۰ ریالی، اسکناس به ارزش ۱۰۰ ریال نیز در 
کشــور ما وجود دارد، اما این سکه و اسکناس نیز به دلیل تورم، چندان 

ارقام رایجی نیستند.
 ۱۵۰ ریالی

این سکه ها نیز امروز در نقل و انتقال پول بین مردم ایران کمتر استفاده 
می شود، اما هنوز نســبت به ۵۰ ریالی و ۱۰۰ ریالی جایی برای ارزش 

خود باز کرده و هرچند کم اما هنوز بین مردم رد و بدل می شود.
آخرین طرح این سکه ها نیز در اسفندماه ۱۳۸۹ منتشر شد.

 ۵۰۰ ریالی
سکه های ۵۰۰ ریالی اما نسبت به سکه های قبلی بیشتر استفاده می شوند. 
در واقع میزان اســتفاده این سکه ها شاید در مقابل سکه های با ارزش تر 
ناچیز به نظر بیاید، اما هنوز می توان دید که مردم در خریدهایشان از این 
سکه ها استفاده می کنند.بانک مرکزی سکه های ۵۰۰ ریالی را در اسفندماه 

سال ۱۳۸۷ به بهره برداری رساند.
 ۱۰۰۰ ریالی

شاید تا کمتر از ۱۰ سال گذشته استفاده از اسکناس ۱۰۰ تومانی یا همان 
۱۰۰۰ ریالی، بسیار رایج تر از استفاده از سکه ۱۰۰۰ ریالی بود، اما امروزه 
این اسکناس ها عمدتا جای خود را به مسکوکات داده و برای استفاده از 

۱۰۰ تومانی مردم بیشتر از سکه استفاده می کنند.
این سکه ها با شکل امروزی نیز در اسفندماه ۱۳۸۷ از سوی بانک مرکزی 

وارد چرخه پولی کشور شده است.
 2۰۰۰ ریالی

ســکه های 2۰۰۰ ریالی یا همان 2۰۰ تومانی از قبل وجود نداشت و به 
دلیل اینکه 2۰۰ تومان در دو دهه گذشــته ارزش خود را به شــدت از 
دســت داد، بانک مرکزی وقت تصمیم گرفت تا سکه هایی را به ارزش 
2۰۰ تومان وارد چرخه پولی کشــور کند.به این ترتیب این سکه ها نیز 
از خردادماه ســال ۱۳۸۹ و همراه با سایر ســکه های مذکور وارد بازار 
شد.البته اسکناس 2۰۰ تومانی نیز هنوز مورد استفاده قرار می گیرد، اما 
آنطور که به نظر می آید برای معامالت 2۰۰ تومانی بیشــتر سکه رایج 

است تا اسکناس.
 ۵۰۰۰ تومانی

این همان سکه ای است که رئیس کل بانک مرکزی به قیمت باالی تولید 
آن اشــاره کرد و گفت که هزینه تولید یک ســکه ۵۰۰ تومانی بیش از 
۸۰۰ تومان است.همتی در همین راستا، طرح حذف چهار صفر از پول 
ملی را به دولت ارائه کرد که اکنون یک فوریت این الیحه در مجلس به 
تصویب رسید.ســکه های ۵۰۰ تومانی از مرداد ماه سال ۱۳۸۹ از سوی 
بانک مرکزی به مردم ارائه  شد و در حالی ارزش آن ۵۰۰ تومان است، 

حدود ۸۰۰ تومان هزینه تولید آن می شود.
حال به نظر می رسد که از مجموع هفت سکه در حال فعالیت ایران، تنها 
دو مورد از آن ها بیشتر در بین مردم رایج است و مابقی به دلیل از دست 

دادن ارزش خود کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

سوخت گیری با کارت جایگاه داران 
در پمپ بنزین ها کاهش یافت

 از ســاعت صفر بامداد سه شــنبه ۱۶ مهر ماه میزان سوخت گیری با 
کارت جایگاه داران در پمپ بنزین ها به 2۰ لیتر کاهش یافت.

به گزارش ایســنا، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد که از 
ساعت صفر بامداد سه شــنبه )۱۶ مهر ماه( میزان سوخت گیری با کارت 
جایگاه داران در پمپ بنزین ها به 2۰ لیتر کاهش یافت. قبال این مقدار ۳۰ 
لیتر بوده است.شرکت ملی پخش تأکید کرد هموطنان جهت سهولت در 
سوختگیری از کارت سوخت شــخصی استفاده کنند. یادآوری می شود 
میزان لیتراژ در هر بار ســوختگیری با کارت سوخت شخصی خودروها 
همان ۶۰ لیتر است.ضمناً چنانچه به هر دلیلی مراجعان کارت سوخت به 

همراه نداشته باشند در کلیه جایگاه ها کارت سوخت آزاد موجود است.
همچنین به منظور رفاه حال هموطنان، درخواســت می شــود در زمان 

مسافرت، کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشند.

تولید بیش از یک میلیون مرغ تخم گذار در همدان

 درحال حاضر یک میلیون و ۱۰۰ هزار مرغ تخم گذار در استان همدان در حال تولید 
هستند اما ظرفیت پرورش مرغ تخم گذار در استان یک میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به مناسبت روز جهانی 
تخم مرغ در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: در سال گذشته ۱۷۶۰ تن تخم مرغ در واحدهای 

صنعتی استان همدان تولید شده است که ۱۷ درصد تولیدات کشور را شامل می شود.
محمدنظرپور با بیان اینکه بیشترین ظرفیت واحدهای تولید تخم مرغ استان همدان مربوط 
به شهرستان تویســرکان با ۱۵۰ هزار قطعه است، یادآور شد: 4۵۱ هزار قطعه از ظرفیت 

استان در این شهرستان وجود دارد.
به گزارش ایسنا، وي عنوان کرد: شهرستان مالیر اولین شهرستان از نظر تعداد واحدهای 
تخم گذار در استان است به طوریکه ۱4 واحد با ظرفیت ۳۸۱ هزار قطعه در این شهرستان 
وجود دارد. نظرپور با بیان اینکه در کشــور ۸ کارخانه تولید مایع پاســتوریزه تخم مرغ با 
ظرفیت 2۵۰ تن وجود دارد، افزود: 4 کارخانه پودر تخم مرغ با ظرفیت ۶.۵ تن در کشور 
وجــود دارد که 2 کارخانه در همدان اســت به طوریکه کارخانه همدان روازنه یک تن و 

کارخانه تویسرکان روزانه یک و نیم تن پودر تخم مرغ تولید می کند.
وی با اشــاره به اینکه سال گذشته ۹۸۷ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شد، ادامه داد: 

ایران رتبه دوازدهم جهان و رتبه پنجم آسیا را در تولید تخم مرغ داراست.

وي یادآورشد: در حال حاضر سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ۱۹۰ عدد است درحالیکه 
در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ۳۰۰ عدد هم می رسد.

وی با اشــاره به باال بودن ارزش بیولوژی تخم مرغ، گفت: تخم مرغ حاوی کلسترول نوع 
HDL  )کلســترول خوب( بوده و براســاس تحقیقات ثابت شده که کلسترول تخم مرغ 

باعث می شود کلسترول بد در بدن کاهش یابد.
وی با تأکید بر هویت دار کردن تخم مرغ های تولیدی استان، تصریح کرد: سالهاست تالش 
می کنیم محصول تولیدی اســتان با برند واحدها هویت دار شــود که در حال حاضر ۵۰ 
درصد واحدهای اســتان تخم مرغ های خود را هویت دار کرده اند و به صورت بسته بندی 

شده به فروش می رسانند.

 آگهي مزایده عمومي  )نوبت دوم(

شرکت آب منطقه اي همدان

میزان سپرده)ریال(قیمت پایه)ریال(شرح کاالردیف
14.377.000.000718.850.000آپارتمان مسکونی واقع در استادان 1
1.559.600.00078.000.000آپارتمان مسکونی واقع در مالیر 2
356.500.00017.825.000اقالم فلزی مازاد و ضایعات آهن3
357.000.00017.850.000لوله و اتصاالت جی آر پی4
125.094.4806.254.724لوله و اتصاالت پلی اتیلن 5
11.073.260.000553.663.000لوله و اتصاالت چدنی 6
913.265.00045.663.250لوله و اتصاالت فوالدی7
161.070.0008.053.500لوله آزبست 8
20.000.000---کامیون بنزاسقاطی9

شرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان مسکونی  و چند گروه از لوله و اتصاالت و اقالم مازاد بر نیاز و مستعمل خود و یک دستگاه کامیون بنز اسقاطی را به شرح ذیل 
طبق اسناد و شرایط مزایده از طریق مزایده عمومي کتبي به فروش برساند. از کلیه متقاضیان دعوت مي گردد جهت خرید اسناد و شرایط مذکور  به مبلغ  300.000)سیصد هزار(ریال از تاریخ 
درج آگهي نوبت دوم حداکثر تا پایان وقت اداري )ساعت14:00(روز پنجشنبه مورخ 98/07/25 از سایت اینترنتیwww.setadiran.ir  دریافت نموده و جهت بازدید از دو واحد آپارتمان 
مسکونی واقع در کوی استادان و دیگری واقع در مالیر با شماره های تماس مندرج در شرایط مزایده فروش آپارتمان هماهنگ نمایند و جهت بازدید انواع لوله و اتصاالت و اقالم مازاد بر 
نیاز و مستعمل و کامیون بنز اسقاطی در محل سد آبشینه واقع در ابتدای جاده مالیر با هماهنگی شماره های تماس مندرج در شرایط مزایده از تاریخ 98/07/17 تا پایان ساعت اداری مورخ 
98/08/08 حضور بهم رسانند. میزان  سپرده شرکت در مزایده کتبی به ترتیب برای هر ردیف در جدول زیر مشخص می باشد که می بایستی طی ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب منطقه 
ای همدان و یا واریز وجه مورد نظر به حساب شماره 4001116406376819 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت واریز و رسید وجه و 
یا اصل ضمانتنامه را در پاکت الف همراه با سایر مدارک پیشنهادی و شرایط امضا شده مهر و موم شده به دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان تحویل و هم در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. مهلت ارسال پاکت پیشنهادي قیمت جهت مزایده کتبي تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/08/09 مي باشد.همچنین بازگشایي مدارک ارائه 
شده راس ساعت 10صبح روز شنبه   مورخ 98/08/11 در محل شرکت آب منطقه اي همدان مي باشد.ضمنا پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده 

صرفا در سامانه ستاد درج نمایند. 
9% مالیات بر ارزش افزوده برعهده برنده میباشد.ضمنا هزینه اگهی مزایده از برنده مزایده اخذ می گردد.                                                                                                         )م الف1107 (

مزایده کتبي شامل 9 گروه :

   تاریخ نوبت98/۰۷/۱6:۱
 تاریخ نوبت2: 98/۰۷/۱۷

شماره 98/2ز                          

غزل اسالمي «

 نرخ بیکاري همدان در تابســتان سال ۹۸ 
نسبت به تابستان ســال گذشته کاهش یافت. 
اســتان همدان در تابستان ســال ۹۷، با ۶/۵ 
درصد نرخ بیــکاري رتبه اول را در کشــور 
داشت، اما در سال جاري با ۱/۳ درصد کاهش 
به ۵/2 درصد رســید. با وجود کاهشي بودن 
نرخ بیکاري در ســال جاري، همدان رتبه دوم 
پس از زنجان را به دســت آورده اســت. طبق 
جدول برگرفته از آمار مرکز آمار، در ۱۰ سال 
گذشــته این اولین باري است که نرخ بیکاري 
در همــدان به ۵/2 درصد مي رســد. کمترین 
نرخ بیکاري طي یک دهه به تابستان سال ۹۷ 

اختصاص داشت. 
طبق آمار، اســتان زنجان با ۵/2، همدان ۵/۳ 
و فــارس با ۷/۶ کمترین نــرخ بیکاری را در 

تابستان به خود اختصاص داده اند.
تابستان ســال ۹۷ نرخ بیکاری در استان های 
زنجان، ســمنان، اردبیل، فارس، گلســتان و 
خراسان جنوبی به ترتیب در رتبه هاي بعد از 

همدان قرار داشتند.
جزئیات اشتغال تابستان سال ۹۸ در استان های 
کشور نشان می دهد که باالترین نسبت اشتغال 
نیز به زنجان با 4۷/۶، همدان با 4۵ و آذربایجان 
شرقی و خراسان شــمالی با حدود 44 درصد 
اختصاص دارد. استان های سیستان و بلوچستان 
نیز با ۳۱ درصد و ایالم و لرســتان با ۳۵ درصد 

کمترین نسبت اشتغال را دارا هستند.

بررســی وضعیت بیکاری در اســتان ها نشان 
می دهد که سیستان و بلوچستان و یزد با بیش 
از ۱۵ درصد باالترین نرخ بیکاری را در اختیار 

دارند.
آمار مرکز آمار نشان داد که نرخ بیکاری کشور 
در تابستان به ۱۰/۵ درصد کاهش یافته است. 
در همین رابطه بررســی وضعیت بیکاری در 
اســتان های کشــور از این حکایــت دارد که 
سیســتان و بلوچســتان با ۱۳/2، یزد ۱۵/۱ و 

هرمزگان با ۱4/2درصد باالترین میزان بیکاری 
را در اختیار دارد.

در رابطه با وضعیت نرخ مشــارکت اقتصادی 
نیز زنجان با ۵۰/2 و آذربایجان غربی، اردبیل، 
خراسان شمالی و کرمانشاه با حدود 4۸ درصد 

باالترین حد را در اختیار دارند.
نسبت اشــتغال به جمعیت به این صورت 
تعریف مي شــود: "نسبت افراد شاغلي که 
در سن کار هســتند."این میزان، اطالعاتي 

راجع به توانمندي اقتصاد در ایجاد شــغل 
را نشــان مي دهد. در بسیاري از کشورها 
اهمیــت این ارقام به میــزان نرخ بیکاري 
است. با وجود اینکه میزان باالي این آمار 
به نظر خوب مي رســد،اما این شاخص به 
کار،  بازار  دهنده مشکالت  نشــان  تنهایي 
پایین، نیمه بیکاري، شــرایط  مانند درآمد 
بــد کاري، و یا وجود اقتصاد غیررســمي 

مي باشد.

 اعتراض به حذف یارانه ها و به دنبال آن 
آشکار  موجب  بانکی  تراکنش های  بررسی 
شــدن برخی تخلفــات بانکــی و مالیاتی 
افراد شــده اســت؛ این روزهــا صاحبان 
"حســاب های اجــاره ای" در غربالگــری 

یارانه بگیران لو می روند.
به گزارش ایســنا، حذف شدگان از یارانه 
نقدی می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان 
دولت اعتراض خود را اعالم کنند و بررسی 
مجدد تنها مشروط به دریافت مجوز برای 

چک حساب های بانکی است.
از زمان واریز یارانه شهریور ماه که حدود 
۱۶۳ هــزار خانوار حذف شــدند تا کنون 
حدود ۶.۳ درصد بــرای اعتراض مراجعه 
کرده اند و آن بخشــی که تن به بررســی 
حساب های بانکی داده اند آمار و اطالعات 
قابل توجهی را از خود بر جای گذاشته اند.
طبــق آنچه که ســخنگوی ســتاد اجرای 
تبصره)۱4( قانون بودجه ۱۳۹۸- به ایســنا 

اعالم کرده است، 4۸ درصد افراد معترضی 
که حســاب های بانکی آنها مورد بررســی 
قرار گرفته است، زیر بار تراکنش های مالی 
خود نرفته اند؛ به طوری که مدعی هســتند 
آنها شــخصی  تراکنش های حســاب های 
نیســت و مثال برای شرکت و سازمانی که 
در آن کار می کنند انجام می شود؛ به گونه ای 
که آبدارچی، حسابدار و یا کارپرداز هستند 

و گردش حساب برای خودشان نیست.
اما میرزایی به موردی اشــاره داشــت که 
مستقیمًا به حساب های اجاره ای برمی گردد، 
 وی گفت که برخی معترضان بعد از اعالم 
نتیجــه تراکنش بانکــی می گویند تراکنش 
انجام شــده در حســاب بانکی متعلق به 
شــخص دیگری است که کارت و حساب 

خود را در اختیار وی قرار داده اند!
حســاب های اجاره ای مدت هاست مطرح 
شــده و در دست بررســی قرار دارد، این 
در حالی است که برخی افراد حساب های 

بانکی خود را در مقابل پرداخت مبلغی به 
طور ماهانه و یا هر نوع قرارداد دیگری به 

فرد یا گروهی اجاره می دهند.
پلیس فتا بارها نسبت به این جریان هشدار 
داده و اعال م کرده اســت که برخی اقدام 
به اجاره دادن کارت حســاب بانکی خود 
به افــراد کالهبردار بدون اطــالع از نیت 
مجرمانه آنها می کننــد در حالی که تبعات 
قضایی و مســئولیت بخشــی از اقدامات 
آنها متوجه صاحبان حســاب های اجاره ای 

خواهد شد.
همچنین از ســال گذشــته بانــک مرکزی 
بخشــنامه ای در رابطه بــا محدودیت های 
تراکنش های بانکــی صادر کرد که در کنار 
دالیلی که بــرای ایــن محدودیت وجود 
داشــت، می توانســت تا حدی مانع از سو 
استفاده افراد یا شــرکت ها و سازمان ها از 
حساب های افراد باشد ولی در هر صورت 
این نظام بانکی اســت که قدرت باالیی در 

شناسایی این قبیل حساب ها دارد.
حســاب های اجاره ای در کنار اینکه محلی 
برای پولشویی و یا انجام اقدامات غیرقانونی 
هستند راهی برای فرار از مالیات محسوب 
می شوند، این در حالی است که پیش از این 
ســازمان امور مالیاتی درباره راهکار خود 
برخورد با حساب های اجاره ای اعالم کرده 
بود که قانون مالیات های مســتقیم تکلیفی 
دارد که هر گونه فعالیت و خرید و فروش 
بــاالی پنج میلیــون تومان بایــد از طریق 

سیستم بانکی انجام شود.
 بنابرایــن بانک هــا با توجه به ســامانه 
قــوی اطالعاتی که دارند باید نســبت به 
شناسایی دقیق ســپرده گذاران و کسانی 
که به فعالیت بانکی اشــتغال دارند اقدام 
کننــد، طبیعتــًا در موضوع حســاب های 
اجــاره ای نیــز باید بــا کمــک مراکز 
پولشــویی بانک ها نسبت به شناسایی این 

افراد اقدام شود.

عبور آپارتمان های ۳0 ساله
 از گیت دریافت وام

 دریافت تسهیالت برای خرید خانه های ۳۰ سال ساخت از طریق 
یک مصوبه بانکی مجاز شد.

به گزارش ایسنا، سقف سنی برای دریافت تسهیالت خرید مسکن از 
2۵ سال به ۳۰ سال افزایش پیدا کرد. 

شــرط ســنی آپارتمان ها برای دریافت اوراق  تسهیالت مسکن در 
شــرایطی منجر به محدودیت خریداران شــده بود که طی پنج سال 
گذشته خریداران به تدریج به واحدهای قدیمی تر روآورده اند. فروش 
آپارتمان های با عمر شــش ســال به باال طی پنج سال گذشته از 4۵ 

درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
مدیر طرح و برنامه بانک  مســکن درخصوص جزئیات تســهیالت 
خرید خانه به واحدهای با قدمت 2۵ سال ساخت، اعالم کرد: پیش تر 
محدودیت هایی برای واحدهای مسکونی قدیمی وجود داشت که در 

حال حاضر برخی ازاین محدودیت ها برطرف شده است.
به گفته محمدحسن مرادی، با بخشنامه جدید بانک مسکن امالکی که 
تا ۳۰ سال قدمت داشته باشند می توانند تسهیالت بانکی دریافت کنند 

که پیش تر این میزان تا 2۰ سال سن قدمت برای بنا بود.
وی یادآور شــد که پیش تر برای بناهای با 2۰ ســال قدمت در مراکز 
اســتان ها و شهرهای باالی 2۵ هزار نفر در شرایط انفرادی ۵۰ میلیون 
تومان و در حالت زوجین ۸۰ میلیون تومان و در ســایر شــهرها در 

حالت عادی 4۰ میلیون و برای زوجین ۶۰ میلیون تومان بود.
طبق گفته این مســئول در بانک مســکن، با مصوبه اخیر هیأت مدیره 
بانک در راســتای تسهیل در خانه دار کردن مردم هم اکنون شهروندان 
می توانند برای بناهای تا 2۵ ســال ســاخت  از این سقف تسهیالت 
بهره مند شوند ضمن آنکه امکان جدیدی به وجود آمد که امالکی که 
تا ۳۰ ســال ساخت هستند نیز مشمول استفاده از تسهیالت شوند که 

البته رقم آن کمتر از میزان مصوب است.
بر این اســاس، برای امالکی که در مراکز اســتان ها و شهرهای باالی 
2۰۰ هزار نفر جمعیت در حالت انفرادی 4۰ میلیون تومان و در حالت 
زوجین ۷۰ میلیون تومان امکان اســتفاده وجود دارد. در شهرهای زیر 
2۰۰ هزار نفر در حالت انفرادی ۳۵ میلیون تومان و در حالت زوجین 

۵۰ میلیون تومان پرداخت می شود.
طبق آنچه بانک مسکن اعالم کرده، در محاسبه قدمت برای بانک تاریخ 
صدور پروانه ســاختمانی و نه پایان کار، مالك عمل است. همچنین 
تســهیالتی که تا ۳۰ سال ســاخت پرداخت می شود از محل اوراق 
اســت. بدین معنا که شهروندان می توانند از محل اوراق که لزومی به 

داشتن حساب در بانک نیست از تسهیالت بانکی استفاده کنند.

واقعی شدن 
حقوق کارگران 
با اجرای طرح 
طبقه بندی
 به اعتقاد یک مســئول کارگری اجرای 
طــرح طبقه بنــدی در کارگاه هــا موجب 
افزایش بهره وری و واقعی شدن حقوق و 

دستمزد کارگران می شود.
فتــح ا... بیات با تأکید بر لزوم اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها اظهار کرد: 
در حال حاضــر در بعضــی از کارگاه ها 
طبقه بنــدی مشــاغل بــه درســتی انجام 
نمی شود و بعضا تفاوتی بین نیروهای کار 
تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده با نیروهای 

کار قرارداد دائم و موقت دیده نمی شود.
وی ادامه داد: ممکن اســت فردی مدرك 
تحصیلی نامرتبط با شغلی که به او محول 
شده داشته باشد، ولی دریافتی او با نیروی 
کار با ســابقه ای که دارای مدرك تحصیلی 
مرتبط اســت یکی باشد یا کارگری دارای 
ســابقه و تخصــص باالیی اســت ولی 
حقــوق اش از کارگری که ســابقه کمتر و 
مدرك تحصیلی باالتری دارد کمتر باشد که 

این امر نشان می دهد طبقه بندی در کارگاه 
به درستی اجرا نشده و حقوق نیروهای کار 
متناسب با وضعیت او رعایت نشده است.

این مقام مسئول کارگری تجربه و تخصص 
را مهم ترین عامل ارتقای شغلی دانست و 
به ایسنا گفت: در بیشــتر کشورها داشتن 
تخصص و ســابقه مالك باالرفتن حقوق 
و دستمزد به شــمار می رود و کارفرمایان 
به دنبال جذب نیروهایی هســتند که بنگاه 
را بــه لحاظ کمی و کیفی با کمترین هزینه 
ارتقاء داده و بهره وری مورد نظر را به دنبال 

داشته باشند.
بیات تصریح کرد: در کشــورهای صنعتی 
و توســعه یافته تکنســین ها اداره بنگاه را 
به دســت دارنــد و مدرك اولیــن عامل 
جذب نیرو نیســت از این رو باید مدل ها 
و الگوهای کشــورهای دیگر را در بحث 
افزایش دســتمزد و بهره وری و طبقه بندی 

مطالعه و بررسی کنیم.
رئیــس اتحادیــه کارگران قــراردادی و 
پیمانی اجرای طبقه بندی مشــاغل را در 
واقعی شــدن حقوق و دستمزد کارگران 
و باالبــردن راندمان و بهــره وری بنگاه 
موثر خوانــد و تاکید کرد: باید از مدل ها 
و شــیوه هایی که در دیگر کشورها برای 
اجرای درســت طبقه بندی مشاغل دنبال 

کرده اند استفاده کنیم.

نرخ بیکاري در همدان نصف میانگین کشور

همدان رکورد اشتغال را شکست
■ نرخ بیکاري کاهش یافت اما یک رتبه نزول کردیم

■ زنجان در صدر اشتغال کشور

رو شدن حساب های اجاره ای در اعتراض یارانه بگیران!
تولید خودروهای غیراستاندارد

 از دوشنبه آینده متوقف می شوند
 رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که از دوشنبه هفته آینده، این 
سازمان تکلیف خودروها را مشخص می کند تا آنهایی که همچنان امکان 
تولید دارند، به کارشــان ادامه دهند و آنهایی که باید تولیدشان متوقف 

شود، دیگر تولید نشوند.
به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت در مراسم جهانی استاندارد اعالم کرد 
که این سازمان آخرین وضعیت گزارش رعایت استانداردهای ۸۵ گانه 
صنعت خودرو را به روزرسانی کرده و هرچند در این زمینه تغییر جدی 
رخ نداده اســت ولی در فرآیندها تغییراتی به وجــود آمده که می تواند 

شرایط تولید برخی خودروها را تغییر دهد.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ادامه داد: ظــرف روزهای آینده، 
شــورای عالــی اســتاندارد تشــکیل جلســه می دهد کــه در این 
شــورا مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجــارت و انجمن های 
خودروســازی حضور دارند. در صورتی که در این جلسه مشخص 
شود خودرو یا خودروسازی نتوانسته است شرایط الزم برای تأیید 
اســتاندارد خودروهایشان را به دســت بیاورند، این سازمان توقف 

تولید این خودروها را اعالم می کند.



C M Y K

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

چهارشنبه  17 مهرماه 1398  شماره 3590

7

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: ۱4:۱۵

 ساعت خروج: ۱4:۳۵

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

خبـر مستطیل سبز

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

وقتی مدیریت در تیم امید چالش است
»خاله بازی« به سبک فدراسیون  فوتبال!

 سرمربی مستعفی تیم ملی فوتبال امید دوشنبه شب از مسائلی پرده 
برداشت که نشان داد مسئوالن فدراسیون فوتبال با بی مسئولیتی کامل 
با "امیدها" برخورد کرده اند و این تیم را به محلی برای آزمون و خطا 

و رفیق و رفیق بازی تبدیل کرده اند.
حکایت اتفاقاتی که در تیم ملی امید افتاده، آدم را یاد سرزمین عجایب 
می اندازد. البته در این بین مشخص نیست که چه کسی را می توان به 
عنوان شخصیت آلیس این سرزمین در نظر گرفت، زیرا از یک طرف 
براســاس صحبت های فرهاد مجیدی، سرمربی مستعفی امیدها، او با 
ماجراهای عجیب و غریب زیادی دست و پنجه نرم کرده که منجر به 
جدایی اش از تیم ملی امید شده و از طرف دیگر، بازیکنان تیم ملی امید 
هستند که قرار است در بلبشوی به وجود آمده، معجزه کنند و با نجات 

از این سرزمین عجایب به المپیک 2۰2۰ بروند.
به گزارش ایســنا، اما چرا می توانیم به تیم ملی امید بگوییم ســرزمین 
عجایب؟ فرهاد مجیــدی در صحبت هایش موارد عجیب و دردناکی 
از وضعیت تیم ملی امید مطرح کرد که خبر از دخالت عجیب اعضای 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال، مدیر تیم های ملی و مدیرفنی تیم ملی امید 
در حیطه اختیارات ســرمربی وقت امیدها می دهد و بنوعی مدیریت 

خاله بازی مدیران در فوتبال را تداعی می کند.
یکــی از مهم ترین مواردی که مجیدی از ابتدای حضورش در تیم ملی 
امید بر آن تاکید داشــت، به خدمت گرفتن دســتیار خارجی بود. او 
درباره این موضوع صحبت های قابل توجهی را افشــا کرد که پس از 
عدم موافقت محمدرضا ســاکت، مدیر تیم های ملی برای به خدمت 
گرفتن دســتیار خارجی با حقوق ۷ هزار دالر در ماه " حتی با وجود 
پیشــنهاد مجیدی مبنی بر پرداخت حقوق دستیار خارجی از حقوق 
خودش " اعضای کمیته فنی، خودشــان را برای دستیاری در تیم ملی 

امید معرفی کردند.
ســرمربی وقت تیم ملــی امید در ایــن باره گفت کــه ابتدا مرتضی 
محصــص، فریدون معینی را برای دســتیاری به او معرفی کرده و در 
ادامه اکبر محمدی به مجیدی اعالم کرده که اگر می خواهد به المپیک 
برود، باید محصص را به عنوان دستیارش انتخاب کند. این در حالی 
اســت که هیچ کدام از این افراد، رزومه ای در بحث مربی گری ندارند 
و مشــخص نیست که با چه تصوری خودشان را در حد و اندازه های 
طلسم شــکن صعود به المپیک دیده اند! البته ماجرای دستیار به کمیته 
فنی ختم نشد و محمدرضا ساکت، علیرضا امامی فر که مدتی به عنوان 
دســتیار ویلموتس در تیم ملی بزرگســاالن فعالیت کرده بود را برای 
حضور در تیم ملی امید معرفی کرد اما فرهاد مجیدی همه این گزینه ها 

را رد کرد.
فرهاد مجیدی در ادامه صحبت های درباره اتفاقات عجیب در تیم ملی 
امید به دخالت های عجیب استیلی اشاره کرد. او مدعی شد که استیلی 
به عنوان مدیرفنی هنگام تمرینات، بازی ها و انتخاب بازیکنان مداخله 
می کرده است. برای مثال استیلی در بازی ازبکستان بدون هماهنگی با 
مجیدی به بازیکن نیمکت نشــین گفته که خودش را برای حضور در 
زمیــن آماده کند. یا در زمان تمرین به میــان بازیکنان  رفته و به آن ها 
نــکات فنی گفته و در اتفاق عجیب تــر، بدون حضور فرهاد مجیدی 

برای بازیکنان جلسه فنی و آنالیز برگزار کرده است.
دخالت های اســتیلی در بحث بازیکنان دعوت شده به تیم ملی امید 
هــم بود به طوری کــه وقتی فرهاد مجیدی برای بازی دوســتانه با 
ازبکستان به فدراسیون فوتبال اسامی را اعالم کرده، به مجیدی گفتند 
کــه نمی توانند برای برخی از بازیکنان ویزا بگیرند زیرا بر اســاس 
لیســتی که اســتیلی به آن ها اعالم کرده بود، از قبــل برای بازیکنان 

ویزا گرفتند.
البته به جز دخالت های اســتیلی، ســنگ اندازی هایی هم از ســوی 
محمدرضا ساکت صورت می گرفته است. برای مثال ساکت به عنوان 
مدیر تیم های ملی اجازه حضور به عارف آغاسی در تیم تحت هدایت 
مجیدی را نداده اما بالفاصله پس از استعفای مجیدی، آغاسی بالفاصله 

به تیم ملی امید دعوت شد.
عدم مدیریت ماجرا توســط مهدی تاج آن هم با اشراف به همه این 
اتفاقــات نیز از دیگر گالیه های مجیدی بود که تلخ ترین موضوع این 
گره کور مدیریتی در تیم ملی و شــاید هم در مجموعه فدراســیون 

فوتبال باشد.
در هر صورت این ها تنها اتفاقاتی بود که مجیدی از آن ها پرده برداشت 
اما ممکن اســت اتفاقات عجیب دیگری هم رخ داده باشد که امکان 
افشا شــدن آن وجود ندارد. موضوع واضح در ماجرای تیم ملی امید، 
ناتوانی فدراســیون فوتبال در مدیریت مهم ترین تیم ملی در این برهه 
زمانی است؛ فدراسیونی که ادعای پنج ستاره بودن می کند اما تیم ملی 
امیدش محلی برای عقده گشــایی برخی افراد شده که سمت ها را بین 

خودشان تقسیم کنند.

دو قایقران همدانی در ترکیب تیم ملی 
روئینگ بانوان

 تیم ملی روئینگ بانوان با ترکیب ۷ پاروزن در ۶ ماده مســابقات 
قهرمانی آسیا کره جنوبی شرکت می کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مسابقات 
روئینگ قهرمانی آسیا ۱ تا ۵ آبان ماه در چونگجو کره جنوبی برگزار 
می شــود. بر این اساس مریم امیدی پارســا و کیمیا زارعی - نازنین 
مالیی، هانیه خرسند، نازنین رحمانی، زینب نوروزی و شکیبا وقوفی 

۷ پاروزن کشورمان در مسابقات کره جنوبی هستند.
این تیم در ۶ ماده مسابقات شرکت خواهد کرد و ارنج نفرات در مواد 

مختلف به این ترتیب است:
مریم امیدی پارسا در روئینگ تکنفره سنگین وزن

نازنین مالیی در روئینگ تکنفره سبک وزن
هانیه خرسند و نازنین رحمانی در روئینگ دونفره سنگین وزن

زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روئینگ دونفره سبک وزن
هانیه خرسند، نازنین رحمانی، کیمیا زارعی و شکیبا وقوفی در روئینگ 

چهارنفره سنگین وزن
شــکیبا وقوفی، زینب نوروزی، کیمیا زارعی و مریم امیدی پارسا در 

روئینگ چهارنفره سبک وزن

اتفاق عجیب در عربستان 
VAR در استفاده از

 یکی از داوران در جریان بازی های لیگ عربســتان برای شــارژ 
موبایل خود باعث اختالل VAR شد.

حضور VAR در فوتبال سعودی ها برایشان مشکالتی به وجود آورده 
اســت. در این هفته لیگ عربستان، VAR در جریان یکی از بازی ها 
به یک دلیل عجیب، اشــتباه کرد. داور حاضر در اتاق VAR تصمیم 
گرفت که گوشــی موبایل خود را شارژ کند اما او برای این کار، یکی 
از سیستم های فناوری VAR را از برق کشید! این اتفاق باعث شد در 

VAR اختالل به وجود آید و درست عمل نکند.

1

2

پیشخوان
تکواندو شهرستان همدان یک پایگاه مهم 

در رشد تکواندو استان همدان

 دیروز و در نشســت هم اندیشی مربیان شهرستان همدان با حضور عوامل هیأت 
تکواندو به بررسی راهکارها ی عملیاتی توسعه تکواندو شهرستان همدان پرداختند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان؛ چند ماهی اســت که با 
تشــکیل اداره ورزش شهرســتان همدان هیأت تکواندو شهرســتان همدان نیز شکل 
گرفته اســت و بصورت جدی به کار خویش ادامه می دهد .در طی جلسه ای احسان 
قنبری رئیس هیأت تکواندو استان همدان حمزه خانجانی افشار قهرمان سال های دور 

تکواندو استان همدان را به ریاست هیأت تکواندو شهرستان همدان منصوب کرد .

در جلسه روز گذشته و با مدیریت رئیس هیأت شهرستان همدان مربیان این شهرستان به 
تبادل آرا در رابطه با توســعه کمی و کیفی تکواندو شهرســتان همدان پرداختند .

در این جلسه اعضای این هیأت نیز معرفی شدند :
■ مجید دیبافر دبیر هیأت

■ علی مهر پویا کمیته مربیان
■ احمد صالحی کمیته داوران

■ وحید احتظاظی کمیته مسابقات
■ محمد عالمه مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی

■ کمیته آموزش و پژوهش دکتر نایبی صفا
■ کمیته پومسه و هان مادانگ مهرداد اکبری

مسابقات شطرنج 
پیشکسوتان استان 

برگزار شد
 به منظور انتخاب پیشکسوتان برتر 
اســتان همدان، یک دوره مسابقه رپید 
شــطرنج با حضور ۳۰ بازیکن در محل 
هیــأت شــطرنج همدان برگزار شــد. 
این مســابقات در هفــت دور به روش 
سوئیسی و با فرمت زمانی ۱2 دقیقه به 
اضافه ۳ ثانیه و بــه داوری آقای جواد 
زارعی انجام شد و در پایان در رده سنی 
باالی ۵۰ سال، آقایان ایرج صباح، احمد 
رضــا اردالنی، جالل جوادی، حســین 
کهوندی، بهروز قربــان زاده و ارجعلی 
مردانی در جایگاه های اول تا ششم قرار 
گرفتند و در رده ی سنی باالی ۶۵ سال، 
آقایان حسن خوش خادم، قاسم مسلم و 
علی اکبر طهران دوست به عنوان نفرات 

برتر معرفی شدند.

ووشوکار همدان سهمیه 
جهانی گرفت

 علی خورشیدی-  ووشوکار مستعد 
همدانی موفق به اخذ مجوز حضور در 

مسابقات قهرمانی جهان شد.
رقابت های ووشــوی  دوره  پانزدهمین 
قهرمانــی جهــان از روز 2۷ مهرماه به 
میزبانی چین و در شــهر شانگهای آغاز 
می شــود و در وزن ۸۰ کیلوگرم بخش 
ســاندا نماینده ووشو همدان در ترکیب 
تیم ملــی کشــورمان اعزامــی به این 

مسابقات است.
تیم ملی ایران در 2 بخش ساندا و تالوی 
مردان و زنان در این رویداد شرکت می 

کند.
تیم کشــورمان برای حضــور در این 
مســابقات، روز 24 مهرمــاه از طریق 
فــرودگاه بین المللی امــام خمینی )ره( 
تهران را به مقصد شانگهای ترك خواهد 
کرد.ووشــوکاران کشورمان در 2 بخش 
ساندا و تالوی مردان و زنان در آکادمی 
ووشو، آخرین مرحله تمرینات خود را 

سپری می کنند.

 هفته ششم رقابت های دسته سوم باشگاه 
های کشــور با انجام ۶ بازی از گروه دوم در 
شــهر های مختلف دنبال شد که در این هفته 
نمایندگان استان به مصاف رقبای تهرانی خود 

رفتند .
 در یکــی از این دیدارها تیم ذوب فلزات بهار 
که برای اولین بار توانست از میزبانی خود بهره 
ببرد در ورزشگاه تازه ترمیم شده جوانان بهار  
دریک بازی نسبتا سخت موفق شد با نتیجه 2 
بر یک میهمان خود تیم کیمیا فرآیند تهران را 

مغلوب کرد.
 این بــازی با برتری نســبی ذوب فلزات در 
دقایق آغازین آغاز شــد و بعد از گذشــت ده 
دقیقه ابتدایی، این تیــم  میهمان بود که بازی 
را در دســت گرفت و با استفاده از مهاجمان 
و وینگر های تند و تیز خود موقعیت هایی را 
روی دروازه تیم میزبان ایجاد کند که هوشیاری 
دروازه بان و مدافعان تیم بهاری این موقعیت 
ها را یکی پس از دیگــری دفع کرد. باالخره 
تیم کیمیا تهران در اواسط نیمه اول روی شوت 
زیبای ســجاد زند به گل رسید و مزد برتری 
نســبی خود را گرفت . ایــن گل در دقیقه 2۹ 

به ثمر رسید.
با دریافت این گل تیــم ذوب فلزات به خود 
آمد و پس از خلق چند موقعیت نصفه و نیمه 
باالخــره در اواخر نیمه اول در اثر توب ربایی 
و پاس دقیق شــهرام پیشــخورد، روی ضربه 
ای زیبای پارسا قلی پور به گل تساوی دست 

یافت.
بــا آغاز نیمه دوم تیم ذوب فلزات جان دوباره 
ای گرفت،به طوریکه با انگیزه باال و دوندگی 

زیاد به دنبال رسیدن به گل برتری بود.
ذوب نیمه دوم را با فشــار و پرس از جلو، 
روی تیم میهمان آغاز کرد و باالخره دوندگی 

باال و پرس شــدید ذوب جــواب داد و در 
دقایق پایانی بازی شــهرام پیشــخورد روی 
پاس محمد اصالنــی تعویض طالیی حمید 
شــانه ای، تیر خالص را بــه پیکر تیم کیمیا 
وارد کــرد و فرصت جبــران را از این تیم 

سخت کوش گرفت .
این برد به موقع و دلچسب باعث شد این تیم 
شایسته پس از چند بازی ناکامی به بازی های 

اینده امیدوار باشد .
نکتــه ای که در بازی امــروز این تیم به طور 
شاخص به چشم می آمد جنگندگی،میل به برد 
و صمیمیت بازیکنــان این تیم بود که در کنار 
رفع برخی مشکالت فنی میتواند عامل موفقیت 

این تیم در ادامه لیگ باشد.
ترکیب تیم ذوب فلزات در مقابل کیمیا فرآیند

مختار آذرآباد ،مجیــد بیات ،پیمان احتظاظی، 
حســین ورمزیار، امیر حســین بیگلر ، میالد 
ساسانی،میثم مرادی ،محمود خالدیان ) سعید 
حیدری( ،مهدی ترکمان )عارف ســبحانی(، 
شهرام پیشــخورد ، پارســا قلی پور )محمد 

اصالنی(
شــهرداری مریانج نماینده دیگــر همدان نیز 
روزگذشــته در کرج میهمان تیم فرهنگ البرز 

بود که با یک گل مغلوب این تیم شد.
در این دیدار محمود الماسی سرمربی شهرداری 
مریانج نیز بدنبال کســب اولین پیروزی بود. 
بازی با حمالت دوتیم آغاز شــد و هردو تیم 

تالش داشتند که به گل دست یابند.
در دیگر دیدارهای این گروه برق آرا با دو گل 
شــهروند رامسر را مغلوب کرد،ستاره کاسپین 
بابل میزبان خود شاهین فرابرد زنجان را دو بر 
یک شکست داد، صدرنشین گروه دماوند آمل 
۳ بر صفر آبیدر سنندج را از پیش رو برداشت.
آریو نجم تهران نیز دو بر یک ســولدوز نقده 

مغلوب کرد.
هفته هفتم این رقابت ها روز یکشنبه هفته آینده 
در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد که در 
این هفته شهرداری مریانج در ورزشگاه  مریانج 
میزبان شاهین فرابرد زنجان خواهد بود و ذوب 
فلزات در دیداری سخت و حساس به میهمانی 

سولدوز نقده خواهد بود.

 ستایش ایلوخانی از ورزشکاران همدانی برای 
دومین بار پیاپی عنوان قهرمانی رقابت های هوپس 

دختران کشور را کسب کرد.
پیکارهای رده سنی هوپس دختر کشور با حضور 
۹۰ ورزشکار به میزبانی مجموعه ورزشی الغدیر 
قزوین برگزار که در این دوره از مسابقات ستایش 

ایلوخانی از همدان قهرمان شد.
ایلوخانی در دیدار پایانی این مسابقات برابر ثمین 
یادگاری از آذربایجان غربــی غلبه کرد و عنوان 

قهرمانی را به دست آورد.
نائب رئیــس هیأت پینگ پنگ همــدان پیرامون 
عملکــرد تیم اعزامــی به این مســابقات گفت: 
ســتایش ایلوخانی، نازنین مرتضایی، ثنا قشمی، 

مهدیه لوینی، هلیا نگینــی، کوثر فتاحی و پرنیان 
ســرکانیان ترکیب تیم همدان در این رقابت ها را 

تشکیل دادند.
زهره ابوطالبیان به خبرنگار ایرنا افزود: ســتایش 
ایلوخانی، نازنین مرتضایی، ثنا قشمی، هلیا نگینی 
و مهدیه لوینی به جدول حذفی راه پیدا کردند که 
در نهایت ایلوخانی اول شد و مرتضایی نیز عنوان 

سیزدهم را کسب کرد.
وی بیان کرد: البته در جدول حذفی شانزده تنیس 
باز برتر، نازنین مرتضایی برابر ایلوخانی شکست 

خورد و حذف شد.
ابوطالبیان عملکرد ورزشــکاران همدانی در این 

دوره از رقابت ها را مطلوب ارزیابی کرد.

در لیگ دسته سوم کشور :

 ذوب فلزات در بهار 
مزه پیروزی را چشید

یک همدان بر سکوی قهرمانی ایستاد

ورزشکار همدانی قهرمان 
تنیس روی میز کشور شد

 ستایش ایلوخانی از ورزشکاران همدانی 
بــرای دومین بــار پیاپی عنــوان قهرمانی 
رقابت های هوپس دختران کشور را کسب 
کرد.پیکارهای رده سنی هوپس دختر کشور 
با حضور ۹۰ ورزشکار به میزبانی مجموعه 
ورزشــی الغدیر قزوین برگــزار که در این 
دوره از مسابقات ستایش ایلوخانی از همدان 

قهرمان شد.
ایلوخانی در دیدار پایانی این مسابقات برابر 
ثمین یادگاری از آذربایجان غربی غلبه کرد 

و عنوان قهرمانی را به دست آورد.
نائب رئیس هیأت پینگ پنگ همدان پیرامون 
عملکرد تیم اعزامی به این مسابقات گفت: 
ســتایش ایلوخانی، نازنیــن مرتضایی، ثنا 
قشــمی، مهدیه لوینی، هلیــا نگینی، کوثر 
فتاحی و پرنیان سرکانیان ترکیب تیم همدان 

در این رقابت ها را تشکیل دادند.
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■ دوبیتي:
نه از آموزش استاد دیرم غم عشق تو مادر زاد دیرم  
خراب آباد دل آباد دیرم بدان شادم که از یمن غم تو  

باباطاهر

وجود آب در فضا با ترکیب بادهای 
خورشیدی و شهاب سنگ ها

 براســاس تحقیقی جدید با ترکیب بادهای خورشیدی و شهاب 
سنگ ها می توان روی سیارك ها و حتی ماه آب تولید کرد.

به گزارش مهر ،  گروهی از محققان کشف کرده اند  چنانچه بادهای 
خورشیدی که در بازه زمانی خاصی بوزند ، می توانند اتم های آزاد 

هیدروژن و اکسیژن را ترکیب کنند و آب به وجود بیاورند.
دانشمندان مدت ها اعتقاد داشــتند شهاب سنگ ها حاوی اکسیژن 
و هیدروژن هستند. اکنون یافته های تحقیقی جدید احتمال تشکیل 
آب در سیارات دیگر غیر از زمین را نشان می دهد.محققان دانشگاه 
کورتین در استرالیا هنگام آزمایش هایی روی یک تکه شهاب سنگ 
که ۵۰ سال قبل در استرالیا فرود آمده بود، به این کشف دست یافتند.

بارش شهابی »اژدهایی« را امشب رصد کنید

 کارشناس نجوم از رصد بارش شهابی اژدهایی خبر داد و گفت: 
پیش بینی شــده این بارش شهابی امسال 4۰ تا۵۰ شهاب در ساعت 
داشته باشد که شهاب های پر نور را می توان با چشم غیر مسلح رصد 
کرد.علی آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به  بارش شهابی 
اژدهایی اظهار کرد:  کانون این بارش شهابی در صورت فلکی اژدها 
قرار دارد و منشــا شهاب های این بارش، دنباله دار »جیاکوبینی زینر« 
است.این کارشناس نجوم با بیان اینکه این دنباله دار، هر ۶.۶ سال به 
دور خورشــید می گردد، خاطر نشان کرد:  تعداد شهاب های بارش 
شهابی اژدهایی، معموال کم هستند ولی گاهی نیز تعداد شهاب ها به 
چند صد شــهاب در ساعت می رســد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۰ 

تعداد شهاب ها به ۶۰۰ عدد در ساعت رسید.

برای نخستین بار گوشت در فضا تولید شد

 برای نخستین بار در جهان گوشت در فضا تولید شد. این گوشت 
در بخش روسی ایستگاه فضایی بین المللی و با استفاده از پرینتر سه 

بعدی پرورش یافته است.
به گزارش ایســنا ، فضانــوردان در ارتفاع  24۸ مایلی زمین و بدون 
وجود دام، نخستین تکه گوشــت گوساله جهان را در فضا پرورش 
دادند.این گوشــت برای نخســتین بار در فضا و در بخش روســی 
ایســتگاه فضایی بین المللی پرورش یافته اســت.البته فرایند تولید 
گوشت در زمین آغاز شــد. برای این منظور نخست از سلول های 
یک گاو اســتفاده شــد. در مرحله بعد یک تکه بافت ماهیچه ای در 
مقیاس کوچک تحت شرایط گرانش صفر قرار گرفته و در پرینتر ۳ 

بعدی زیستی چاپ شد. 

حمایت از ایده های گردشگری فضاپایه با 
همکاری معاونت علمی

 رویداد تخصصی صنایع خــالق و فرهنگی در حوزه پارك ها و 
گردشــگاه های فضاپایه با هدف انتخاب ۳ ایده برتر برای تاســیس 
شــرکت خالق، آغاز به کار کرد.به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران، 
رویــداد تخصصی صنایع خــالق و فرهنگی در حــوزه پارك ها و 
گردشــگاه های فضاپایه با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان 
فضایی ایران و دانشــگاه صنعتی شــریف برای طرح ایده های نو در 

موضوع رویداد در پژوهشگاه فضایی ایران آغاز به کار کرد.
این رویداد که به مدت دو روز برگزار می شــود براساس قراردادی 
اســت که بین پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه صنعتی شریف در 

خصوص پارك های فضاپایه به اجرا درآمده است.

کپسول انسولین تولید شد

 گروهی از محققان کپسول انسولینی ابداع کرده اند که جایگزین 
تزریق این هورمون می شــود. کپســول مذکور نسبت به اسید معده 

مقاوم است و تاکنون روی خوك ها آزمایش شده است.
به گزارش مهر ، به نظر می رسد به زودی افراد مبتال به دیابت از شر 
تزریق انســولین خالص می شوند. در همین راستا محققان دانشگاه 
MIT به تازگی یک کپسول انسولین ابداع کرده اند که به اندازه کافی 

قدرتمند است و در اسید معده از بین نمی رود. 
پیــش از این تالش های محققان برای جایگزین کردن فرایند تزریق 
انســولین با خوردن یک قرص به شکســت انجامیده بود، زیرا این 
قرص ها در اسید معده  مچاله شده و زودتر از موعد داروی انسولین 

را آزاد می کردند.

همدان گردی عکاسان 
با »فتوواک«

 برنامه همدان گردی عکاسان با عنوان »فتوواك« 
توســط اعضای انجمن ســینمای جوانان همدان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان همدان، برنامه »فتوواك« به همراه 
»نقد و تحلیل  آثار« در راســتای فعالیت های کانون 
عکس و با هدف باال بردن ســطح ســواد بصری 
عالقمندان عکاســی و تولید آثار هنری ارزشمند؛ 

برگزار شد.
فتــوواك همدان در ســال ۹۸ با حضــور بیش از 
2۰۰ عکاس به ســرگروهی جواد وفایی و ســعید 
صیرفی افخم از اســاتید عکاسی شهر همدان انجام 

شد.
آثار تهیه شده در این پروژه عکاسی، امروز )دوشنبه 
۱۵ مهرماه( با حضور عالقمنــدان در دفتر انجمن 
سینمای جوانان اســتان همدان نقد و بررسی شده 
و آثار منتخب در نمایشــگاهی به همین عنوان در 

معرض دید عموم قرار می گیرد.

»واگویه های علی گندابی«
 در همدان اجرا می شود

 نمایش »واگویه های علی گندابی« به نویسندگی 
و کارگردانی محمد جــواد کبودرآهنگی به عنوان 
یکی از نمایش های منتخــب تئاتر صاحبدالن، در 

همدان بر روی صحنه می رود
نمایش »واگویه های علــی گندابی« برای چهارمین 
ســال متوالی  از ۱2 تا ۱۶ مهر ساعت ۱۷ در تاالر 

فجر همدان به روی صحنه می رود.
ایــن اثر هنری به شــرح  حال فردی بــه نام علی 
گندابی می پردازد؛ فردی که یک شــب از شب های 
محرم باوجود مستی در ورودی شهر با شیخ حسن 
واعظ برخورد کرده و درخواســت او از این واعظ 
برای خواندن روضه سیدالشهدا)ع( سبب دگرگونی 

و توبه او می شود.
علــی گندابــی پــس از توبــه بــه زیــارت اباعبــداهلل 
ــز  الحســین)ع( مشــرف می گــردد و بعــد از آن نی
ــه و در  ــا رفت ــات از دنی ــی اتفاق ــروز برخ ــا ب ب
صحــن امیرالمومنیــن علــی )ع( بــه خــاك ســپرده 

می شــود.
»واگویه های علی گندابی« پیش از این در شهرهای 

کربال، نجف و تهران اجرا شده است.

با حضور هنرمندان همدانی
نمایشنامه »ادیپ شهریار« 

در تهران خوانده شد
 با حضور هنرمندان همدانی، نمایشــنامه »ادیپ 

شهریار« در تهران خوانده شد
نمایش نامه» ادیپ شــهریار« نوشــته سوفوکل و 
کارگردانی عباس شــیخ بابایی ۱۳ مهرماه در سالن 

شهرزاد خوانش شد.
ایدیپ شهریار، قســمت اول از سه گانه ایدیپ در 
آنتیگونی نوشــته نمایش نامه نویس  کولونــوس و 

یونانی سوفوکل است.
در نمایشــنامه» ادیپ شهریار« که پیش از این در 
همدان اجرا خوانی شــده اســت؛ مهدی میامی، 
قاســم زارع، جلیــل فرجــاد، ســیروس همتی، 
شــیوا خسرو مهر، خســرو احمدی، کمال شهباز 
بگیان، احمد بیگلریان، ســعید باغبانی نیر، شیما 
شــادمانی، ایــرج رنجبر، صادق قاســمی و امیر 
کونــدی به عنوان بازیگر و حســین زندی روابط 

داشتند. عمومی؛ حضور 

چاپ دانشنامه جامع همدان شناسی 
تا ۳ ماه دیگر

 رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه همدان گفت: مرکز بنیاد ایران  شناسی 
کشــور در اســتان تهران قرار دارد و شــعبه  هایی از این مرکز نیز در 

استان های مختلف ایجاد شده است.
محســن جانجان ، با بیان اینکه دو سال پیش با پیگیری مجدانه صورت 
گرفته موفق به أخذ مجوز برای راه اندازی این بنیاد در همدان شــدیم به 
طوریکه همدان آخرین اســتانی بود که دارای شعبه بنیاد ایران شناسی 
شــد، عنوان کرد: فضا و مکان اداری این بنیاد توســط اداره کل میراث 
فرهنگی استان تأمین و تجهیزات الزم نیز با اختصاص اعتباراتی از سوی 

استانداری و میراث فرهنگی تهیه شده است.
وی با بیان اینکه در این بنیــاد پژوهش هایی که درباره تاریخ، فرهنگ، 
زبان شناسی، معماری، جغرافیا و سایر ویژگی های همدان انجام گرفته، 
نگهداری می شــود، خاطرنشــان کرد: تا کنون بیش از ۱۰۰جلد کتاب 
پروهشی در زمینه همدان  شناسی جمع آوری و در این مرکز نگهداری و 

پژوهشی بسیاری در این زمینه انجام شده است.
رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه همدان با اشاره به اینکه همدان ظرفیت های 
بســیاری در زمینه بافت تاریخی و فرهنگی دارد، افزود: حوزه کاری ما 
گسترده بوده و یک مرکز پژوهشــی و تحقیقاتی هستیم، اساس کار ما 
ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه ها، نهاد کتابخانه های عمومی و مرکز اسناد، 

آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و سایر ارگان های مرتبط است.
جانجان با اشاره به اینکه بنیاد ایران شناسی شعبه همدان، به عنوان پازلی 
از ایران در راستای برنامه ها و رئوس پژوهشی بنیاد ایران شناسی کشور 
فعالیت می کند، افزود: این بنیاد در استان همدان زیرنظر استانداری اداره 

می شود و رئیس هیأت امنای آن استاندار است.
وی از تهیه دانشنامه جامع همدان شناسی در سه حوزه تاریخ، فرهنگ و 
جغرافیا خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۱۰۰ صفحه در این راستا به 

رشته تحریر درآمده است و تحقیقات ما همچنان ادامه دارد.
جانجان یادآور شد: باتوجه به ظرفیت و جایگاه ویژه شهرستان مالیر در 
حوزه تاریخ، جغرافیا، آثار باســتانی، پیشینه غنی فرهنگی و هنری و از 
سوی دیگر از آنجا که بنده مالیری هستم و عرق خاصی به این شهرستان 
دارم، بنابراین برای تکمیل و به مرحله چاپ رساندن این دانشنامه انتظار 
داریم تا کلیه اســاتید، محققان، فعاالن فرهنگی و پژوهشگران در حوزه 
های مربوطه برای تقویت دانشــنامه و معرفی بیشتر مالیر و سایر نقاط 

استان کمک حال ما باشند.
این مقام مســئول با بیان اینکه در تالش هســتیم تا مراحل نهایی چاپ 
دانشنامه را سریع تر پشت سر بگذاریم و تعداد صفحات آن را به  ۱۵۰۰ 
صفحه برســانیم، ادامه داد: دانشنامه جامع همدان شناسی تا ۳ ماه دیگر 
به چاپ می رسد.جانجان با بیان اینکه همدان جزء نخستین استان هایی 
است که چنین دانشنامه ای را تهیه کرده است، درباره هدف تدوین این 
دانشــنامه، گفت: به طور قطع این کتاب پژوهشی بعد از چاپ به عنوان 

مبنا و مرجع سایر پژوهش ها در تمام حوزه هاست.
رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه همدان اظهار کرد: در واقع  این دانشنامه 
در تمامی دانشگاه های سراسر کشور و حتی کشورهایی که کرسی ایران 
شناســی دارند، به عنوان کتاب مرجع معرفی شده و مورد استفاده قرار 
می گیرد.وی کتاب دانشــنامه جامع همدان شناسی را هویت، شناسنامه 
و نماد اصالت مناطق مختلف اســتان همدان دانســت و تصریح کرد: 
جذب گردشــگر و معرفی و شناساندن استان همدان به ایرانیان و حتی 
گردشگران خارج از کشــور از پیامدهای مثبت چاپ و نشر این کتاب 

است.
جانجان بیان کرد: بنیاد ایران شناســی شــعبه همدان در خانه تاریخی 
بیژن، در خیابان شریعتی، جنب بانک ملی، نبش کوچه مشیر، واقع شده 
و اســاتید، پژوهشــگران و فعاالن حوزه های مختلف می توانند برای 
همکاری همه روزه در ساعت اداری به این مرکز مراجعه و یا با شماره 

تلفن ۳2۵۱۹۶۵۵ تماس حاصل کنند.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

مردی نزد پیامبر )ص( آمد و گفت : من هرگز کودکی را نبوسیده ام . چون آن مرد رفت ، 
پیامبر خدا )ص( فرمود : »این مرد نزد من  از دوزخیان است« .  
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سینـما

■ قد  س1................................  سال دوم دانشکده 
من- کروکوديل- شاه کش

■ قد  س2...... .................  شاه کش - کروکوديل
■ فلسطين1 .  در خونگاه - ايکس الرج - ايده 

اصلی 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
.. کلوپ همسران - ايکس الرج ■ سينما کانون
.......................   سال دوم دانشکده  ■بهمن مالير

من - ماجرای نيمروز
■ آزادي تويســرکان- کلوپ همسران - تپلی 

و من 

مریم مقدم  «

 در حالی که هنوز جای پای میهمانان یونســکو 
در همدان خشــک نشده اســت خبر جهانی شدن 
عطار و فارابی رســانه ای میشود . البته همزمان با 
برگزاری اجالس جهانی یونســکو متولیان امور در 
همدان از برگزاری برنامه ای که بتواند بوعلی سینا 
و میرســید علی همدانی را که در فهرست جهانی 
یونسکو قرار دارند به میهمانان حاضر و نمایندگان 
یونسکو در همدان بشناساند نیز غفلت کردند و با 

کمال تاسف این فرصت از دست رفت ...
حتی به بهانه حضور میهمانان اجالس راه ابریشــم 
و مسئوالن یونسکو در همدان تالشی برای معرفی 
مقام و جایگاه باباطاهر نشــد به راســتی مشــکل 
کجاســت؟ چرا در مطرح کردن ظرفیتهای همدان 
حتی همزمان با میزبانی از رویدادهای جهانی درجا  
میزنیم ؟ چرا در شناساندن مقام واقعی شاعر نامی  
باباطاهر در عرصه جهانــی تا به این اندازه غفلت 

کرده ایم ! 
روز گذشته مدیر فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو به 
رسانه ها اعالم کرد  :  عطار و فارابی، ثبِت جهانی 
یونســکو می شوند و بر این اساس تا یک ماه دیگر 
ثبت جهانی »عطار« را اعالم خواهیم کرد، این کار 

دو سال به طول انجامیده است. 
بر این اساس امسال عطار و  فارابی جزو مفاخری 
هستند که در فهرســت مشاهیر جهانی یونسکو به 
ثبت خواهند رسید  و تا یک ماه دیگر ثبت جهانی 
»عطار« را در نوامبر 2۰۱۹ مقارن اواخر پاییز امسال 

ثبت نهایی و اعالم خواهد شد  
در آســمان شعر و ادب فارسی و در میان صاحبان 
اســم و رسم، ســتاره ای عالی مقام و پیری مرشد 
و عارفی وارســته از خطه همــدان با نام بابا طاهر 
همدانــی ملقب بــه بابــا طاهر عریــان، جلوه و 
درخششــی منحصر به فرد دارد و گذشــت قرون 
متمادی از دوران زندگی وی، به هیچ وجه نتوانسته 
گرد فراموشــی بر آثار و اندیشــه  های او بنشــاند 
و ذره  ای از این همــه بزرگــی و آوازه را مکدر و 

مخدوش سازد.
هیچ شــخصی ادبی همچو  بابا طاهر که در همدان 
متولد شده و در همین شهر  مدارج کمال را پیمود 
و در همین دیار ســر به تیــره تراب نهاد و به دیار 
باقی شتافته است نمیتواند نام همدان را در عرصه 
ملــی و بین المللی مطرح کند . اما تا امروز آنچنان 
از کنار نام بلند آوازه باباطاهر شهیر بی تفاوت گذر 

کرده ایم که فرصت تمرکز کارشناسانه برای معرفی 
مقــام واالی بابــا را در ایران و دنیا بــا نام همدان 

نداشته ایم .
مشــاهیر و رویدادهای تاریخی در بین  فهرســت 
های جهانی یونســکو جایگاه خاص خود رادارند، 
در حــال حاضــر ایــران ۳۶ مورد از مشــاهیر و 
رویدادهــای تاریخی خود را در فهرســت پنجم 

یونسکو به ثبت رسانده است. 
)ســعدی، حافظ، عطار نیشــابوری، فردوسی و... 
جزء اولین نام آوران ایرانی این فهرســت هستند و 
جای بزرگانی همچون باباطاهر در آن خالی است (

 جایگاه ایران در یونسکو 
فعالیت های یونســکو در زمینه میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری در ۷ فهرست تهیه و 
مستندســازی می شود. حال ســؤالی که ذهن ها را 
مشغول می کند این است که ایران چه جایگاهی در 
این ســازمان و همچنین در این ۷ فهرست جهانی 

دارد؟
■ فهرست اول که فهرست میراث جهانی نام دارد، 
شــامل مکان های تاریخی و فرهنگــی غیرمنقول 

هستند که در صورت دارا بودن ارزش های جهانی 
باید در فهرســت جهانی یونســکو به ثبت برسند. 
ایران در حدود ۱ میلیون و 2۰۰ هراز اثر غیرمنقول 
دارد که از این تعــداد در حدود ۳۱ هزار 42۰ اثر 
در فهرست آثار ملی ثبت شده و تنها 2 هزار و ۱۶۰ 
مورد آن تعیین حریم گردیده اســت.)۷ درصد آثار 
ملی کشــور تعیین حریم شدند(. زمانی یک اثر به 
ثبت جهانی می رســد که برای حفاظت بیش ازپیش 
آن تعیین حریم شده باشــد. لذا باید برای این ۳۱ 
هزار و 42۰ اثر تعیین حریم نماییم که متأسفانه در 
این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده ایم. حال مسئله 
حائز اهمیت اینجاست که از ۱ میلیون و 2۰۰ هزار 
اثــر چه تعداد به ثبت جهانی رســیده اند؟ تنها 2۳ 
مورد از آثار تاریخی و فرهنگی ایران در فهرســت 

میراث جهانی یونسکو طبقه بندی شده است.
بر اساس گفته کارشناسان میراث فرهنگی در کشور 
، ایران با قدمت بیش از ۷ هزار ســال با آمریکای 
2۳۵ ســاله در جدول میراث فرهنگی یونسکو در 
یک تراز قرار دارد، این موضوع بی شک نشان دهنده 

کم کاری مسئولین در ثبت آثار جهانی است.

■ فهرســت دوم را فهرست میراث معنوی به خود 
اختصاص داده است. در این رابطه ایران در حدود 
۱2 هــزار و ۹۷ مورد ثبت آثار ناملموس ملی دارد 
که از این تعداد ۱۳ مورد آن به ثبت جهانی یونسکو 

رسیده است.
■ فهرســت ثبت بین المللی حافظــه جهانی که از 
سال ۱۹۹۷ آغاز به کار نموده سومین فهرست این 
سازمان محســوب می شود، در این زمینه ایران ۶۰ 

اثر ملی و ۱۰ اثر جهانی دارد.
■ فهرست چهارم ،  فهرست ذخیره گاه های زیستی 
کره زمین اســت که  ایران در ثبت آثار طبیعی ملی 
2۸۳ مورد را به ثبت رسانده است درصورتی که از 
این تعداد تنها ۱۵ مورد به ثبت جهانی دســت پیدا 
کردند. )۷۰ مورد دیگر نیز در لیســت انتظار برای 

ثبت جهانی یونسکو قرار دارد(
■ مشــاهیر و رویدادهــای تاریخی نیز فهرســت 
خاص خــود رادارند، ایران ۳۶ مورد از مشــاهیر 
و رویدادهای تاریخی خود را در فهرســت پنجم 
یونســکو به ثبت رسانده اســت. )سعدی، حافظ، 
عطار نیشابوری، فردوسی و... جزء اولین نام آوران 

ایرانی این فهرست هستند(
■ فهرست ششم یونســکو شامل شهرهای جهانی 
صنایع دســتی اســت که توسط شــورای جهانی 
صنایع دستی ثبت می شــود. ایران در این فهرست 
۹شــهر خود را اعم از اصفهان، تبریز و ... به ثبت 

جهانی رسانده است..
■ فهرست آخر، دریافت ُمهر اصالت صنایع دستی 
یونسکو است. این ُمهر، گواهینامه ای است که از 
بــه موضوعات  یونســکو  منطقه ای  دفاتر  طرف 
صنایع دســتی اصیــل و باکیفیــت هنرمنــدان و 
صنعتگران اعطا می شــود. هــدف از ارائه ی این 
مهــر، حفظ،  احیــا و تداوم فعالیــت حرفه ها و 
ارزش های بومی و ســنتی تعریف شــده اســت. 
حــدود ۳۰۰ مورد از صنایع دســتی کشــورمان 
دارای ُمهر اصالت یونســکو است)مثل: مسگری، 

بافی، عبابافی و...( حوله 
وی در پایان از ســازمان میراث فرهنگی خواستار 
شد: این سازمان باید برای آثار تاریخی و فرهنگی 
کشــور درجه اهمیت تعیین نمایــد. آثاری که در 
درجــه اول قرار دارنــد مســلمًا نیازمند حفاظت 
بیشــتری بوده و مرمت و بازسازی آن را نمی توان 
به دست هر کارشناسی سپرد چراکه اگر ترمیم آثار 
توســط افراد مجرب صورت نگیرد باعث تخریب 

بیش ازپیش آن می شود.

پایان میزبانی همدان از نمایندگان یونسکو آغاز ثبِت جهانی عطار و فارابی

غربت بابای همدان در فهرست جهانی

عکس روز

از 140 قطعــه  بیــش   ■
ــیر  ــبتي در مس ــاد مناس نم
زائــران از ورودي شــهر 
ــردار  ــدان س ــدان، می هم
ــا  ــرودگاه( ت ــي )ف همدان
میــدان خیبــر )صــداو 
ســیما( و در ســطح شــهر 

ــت ــده اس ــب ش نص


