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جشنواره 
بين المللى تئاتر 
كودك به بهترين 
شكل برگزار شود

ذخيره سدهاي 
استان 4درصد 
كم شد

فراخوان 
دارندگان 
قبض حج تمتع

آخر هفته 
پرترافيك براى 
كشتى همدان

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

يادداشت روز
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استاندار جديد با برنامه 
حركت كند

 ســرانجام پس از گمانــه زنى هاى 
فراوان در فضاى سياســى و رســانه اى 
اســتان و در شــرايطى كه مهلت قانونى 
بازنشسته  مديران  جايگزينى  براى  دولت 
رو به پايان بود، وزارت كشــور تعدادى 
از اســتانداران جديــد را معرفى كرد كه 
مديريت ارشد اســتان همدان هم به نام 
شــاهرخى معاون سياسى و امنيتى استان 
زده شد تا اين بار پيش بينى هاى قبلى در 
خصوص استاندار جديد رنگ واقعيت به 

خود بگيرد.

يادداشت ميهمان
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تصميمات بزرگ بگيريد 
با اقتدار اجرا كنيد!

 انتصاب سيد ســعيد شاهرخى به مقام 
اســتاندارى همدان دوباره فرصتي خواهد 
بود تا بتوان در حوزه مديريت ارشد استان 
و بخصوص برنامه  هاى آتي استاندار جديد 
به مرور پرونده هايي از اســتانداران سابق 
بپردازيم.ســوابق مديريتى شــاهرخى در 
حوزهاى مختلف عمرانى، ادارى و سياسى 
در طول بيش از 25 ســال گذشته شايد از 
ايشــان مديرى باتجربه ساخته و وى را به 

منصب استانداري رسانده باشد.

اجالس گردشگري همدان را به مقصد سن پترزبورگ ترك كرد
8

تبريك و تهنيت

شهردار و اعضاي شوراي اسالمي
 شهر گيان

برادر ارجمند جنـاب آقــاي

  مهندس حسن رباني ارشد
همراه  به  الهي  عنايت  كه  آقاياكنون  جناب 
شايستگي هاي جنابعالي زمينه اي براي انتصاب 
استان  راه وشهرسازي  مديركل  عنوان  به  شما 
را  سمت  اين  است،  نموده  فراهم  را  همدان 
در  اميدواريم  و  نموده  عرض  تبريك  شما  به 
مردم  به  خدمت رساني  در  الهي  توجهات  سايه 

واليتمدار و شريف جاي جاي استان همدان پيروز و موفق باشيد.

ت ا ری  و آ و ی  ت  ر ھا ن  ر ھ ز  ا زی   ا د رپ ه  ید كانون كارآفرينان استان همدانا

جذاب  يــر   و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
كنيــد پيگيــرى 

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               اينس با 
شويد همراه 

#  
hamedanpayam

يج ر

 رئيــس اوقاف و امور خيريه شهرســتان 
همــدان از هزينه يك ميليــارد تومانى براى 
سايت جديد غســالخانه موقوفه باغ بهشت 

همدان خبر داد.
به گزارش فارس ، حجت االســالم سيد على 
حســينى در جمــع خبرنگاران با اشــاره به 
خدمات رسانى اداره اوقاف شهرستان همدان 
طى ايام اربعين حسينى، اظهار كرد: در موكب 
حضرت زينب(س) حســينيه 14 معصوم(ع) 
شهر همدان 10 روز خدمات  رسانى صورت 
گرفت كه در اين مــدت 10 هزار پرس غذا 

بين زوار توزيع شد.
وى بــه مســاعدت بيمــاران صعب العالج، 
ســرطانى و پروانه اى اشــاره كــرد و گفت: 
امســال 100 ميليون تومان از محل موقوفات 
براى بيماران پروانه اى و صعب العالج هزينه 

شده است.
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان 
با بيان اينكه از محل نيت واقفان خيرانديش 
سال گذشته و امسال 200 ميليون تومان براى 
بيماران صعب العالج و پروانه اى هزينه شده 

اســت، افزود: به بيمــاران صعب العالج 32
روستا مساعدت شده است.

كريم  قرآن  حافظ  هزار  تربيت 12   
در همدان

وى با اشــاره به طرح تربيــت حافظان قرآن 
كريم كه از ســال 90 آغاز شده است، گفت: 

امسال هفتمين سال اجراى اين طرح است.
حسينى با بيان اينكه امســال 2 هزار سهميه 
تربيت حافظان قــرآن كريم براى همدان در 
نظر گرفته شــده اســت، خاطرنشان كرد: از 
ســال 90 تاكنون 12 هزار نفــر حافظ قرآن 

كريم تربيت كرده ايم.
وى با اشــاره به اجراى طرح حفظ مجازى 
قرآن كريم، بيان كــرد: 700 قرآن آموز با اين 
مركز حفظ مجازى قرآن كريم همدان ارتباط 
دارند و از ســال گذشــته تاكنون 50 ميليون 
تومــان براى مربيان و تماس ها هزينه شــده 

است .
 اعزام 20 فرد بى بضاعت به مشهد 

مقدس 
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان 

بــه اجراى طرح زائران حرم رضوى اشــاره 
كرد و افزود: سال گذشته 40 زائر بى بضاعت 

شناسايى و به مشهد مقدس اعزام شدند.
وى از اعزام 20 فرد بى بضاعت طى يك ماه 
آينده به مشهد مقدس خبر داد و گفت: هزينه 
هر نفر 400 هزار تومان است كه به صورت 
متمركز از ســوى ســازمان اوقاف پرداخت 

مى شود.
حســينى با تاكيد به اينكه هر ســال با توجه 
بــه موجودى موقوفات تعــدادى از افراد به 
مشــهد مقدس اعزام مى شــوند، در ادامه به 
اجراى طرح «دست هاى مهربانى» اشاره كرد 
و افزود: بــا احصاء نيات موقوفات به توزيع 
اقالم غذايى، پوشاك و... بين نيازمندان اقدام 

كرده ايم.
وى با اشاره به توزيع سبد كاال بين نيازمندان 
از محل موقوفات، ادامه داد: ســبد كااليى به 
ارزش 50 ميليون تومان توزيع شــده كه هر 

سبد نيز 250 تومان ارزش داشته است.
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان 
با بيان اينكه طرح «مهــر تحصيلى» همزمان 

با بازگشــايى مدارس اجرا مى شود، گفت: به 
ارزش 20 ميليــون تومــان لوازم التحرير بين 
دانش آموزان نيازمند توزيع شــده كه به ازاى 
هر نفر 100 هزار تومان در نظر گرفته شــده 

است.
وى با اشاره به اينكه امسال در چهار مدرسه 
منطقــه ديزج همــدان بــراى دانش آموزان 
نيازمند كفش تهيه شــد، خاطرنشان كرد: 9
ميليــون تومان براى خريد 150 جفت  كفش  

هزينه شد.
 هزينــه 15 ميليــون تومانى براى 

تهيه جهيزيه نوعروسان 
حسينى از هزينه 15 ميليون تومانى براى تهيه 
جهيزيه نوعروسان از محل موقوفات خبر داد 
و گفت: در طرح «مهر تندرستى» براى درمان 
بيماران 200 ميليون تومان هزينه شده است.

وى با اشــاره به مساعدت 60 ميليون تومانى 
به فقرا كه به صورت موردى به اداره اوقاف 
مراجعه كرده اند، افزود: در اجراى برنامه هاى 
فرهنگى 70 ميليــون تومان به اماكن مذهبى 

مساعدت شده است.

رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان خبر داد

هزينه يك ميليارد تومانى براى سايت غسالخانه باغ بهشت همدان 

آيين توديع  و معارفه مديركل راه و شهرسازي برگزار شد

رباني: اجراي دقيق برنامه ششم 
در اولويت است

هيأت دولت چهاردهمين استاندار همدان را منصوب كرد

شاهرخي، نيك بخت شد

 دهميــن "جشــن آب"بــه ميزبانــى شــركت 
ــوزش و  ــكارى آم ــا هم ــالب و ب آب و فاض
ــج  ــدف تروي ــا ه ــدان ب ــتان هم ــرورش اس پ
فرهنــگ صحيــح صرفــه جويــى در مصــرف 
آب در مدرســه ابتدايــى پوينــدگان دانــش  

ــزار شــد. ــته برگ روز گذش
ايــن مراســم بــا تالوتــى چنــد از آيــات كالم 
ــراى  ــى، اج ــرود مل ــراى س ــد ، اج ا... مجي
ــش  ــراى دان ــاد ب ــاى ش ــه ه ــش و برنام نماي

ــد. ــاز ش ــوزان كالس اول آغ آم
معــاون   ، پيــام  همــدان  گــزارش  بــه 
و  آب  شــركت  توســعه  و  مهندســى 
ــن  ــن آيي ــدان در اي ــتان هم ــالب اس فاض
در  هــا  خشكســالى  دليــل  بــه   : گفــت 
ــراى كمــك  ــر مســئوالن ب ــد ســال اخي چن
ــى  ــه اي ــت آب ،تفاهمنام ــده وضعي ــه آين ب
ــرو  ــرورش و وزارت ني ــوزش و پ ــن آم بي
ــداى  ــاله در ابت ــر س ــه ه ــد ك امضــا  كردن

ســال تحصيلــى جشــنواره ايــى تحــت 
اســتان  در  آب  واژه  نخســتين  عنــوان 

ــود. ــزار ش برگ
فرهــاد بختيــارى فــر  افــزود: در ايــن جشــن 
ــوزان و  ــش آم ــر از دان ــزار نف حــدود 500 ه
حــدودا 30 هــزار نفــر از اوليــا و 20 هــزار نفر 
ــرار داده ايــم  از معلمــان را تحــت پوشــش ق
تــا آمــوزش الزم بــراى مديريــت مصــرف را 

فــرا بگيرنــد.
وى همچنين در ادامه اظهار داشــت: با توجه 
بــه اين كه موضوع مديريت مصرف آب بحث 
مهمى اســت شــركت آب و فاضالب استان 
رويكــرد خود را تغيير داده  اســت و با توجه 
به محدوديت منابع آبى اين  شــركت به جاى 
تامين آب به دنبال مديريت مصرف صحيح مى 

باشد.
ــازى   ــگ س ــرد: فرهن ــان ك ــر بي ــارى ف بختي
و  آب  شــركت  اصلــى  اهــداف  از  يكــى 

فاضــالب اســت  و  ترويــج فرهنــگ ســازى  
از  بايــد  جامعــه  در  آن  شــدن  نهادينــه  و 

آمــوزش و پــرورش  آغــاز  شــود.
وى  ادامــه داد: در ايــن جشــن 5 برنامــه 
در نظــر گرفتــه شــده اســت  بــه صــدا 
درآوردن زنــگ آب در مدرســه، برگــزارى 
ــراى  دوره آموزشــى مديريــت مصــرف آب ب
ــاران، برگــزارى جلســه  ــاالر آبي معلمــان در ت
ــوزان ،   ــش آم ــا و دان ــا اولي ــى ب ــم انديش ه
برگــزارى برنامــه چهــره بــه چهــره كــه همــان 
برگــزارى جشــن مشــابه در شهرســتان هــاى 
اســتان اســت و مســابقه نقاشــى بــا عنــوان آب 
ــا زندگــى  از برنامــه هايــى اســت  مســاوى ب
كــه بــه مناســبت جشــن اب در همــدان 

ــود. ــى ش ــزار م برگ
ــا حضــور مســئولين  ــان ايــن مراســم ب در پاي
ــوزان  ــش آم ــى از دان ــط يك ــگ آب توس زن

ــه شــد. نواخت

زنگ آب در همدان به صدا درآمد
■ آبفا فرهنگ سازى صرفه جويى را از مدارس آغاز كرده است
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امام جمعه اسدآباد:

از روند ُكند ساخت 
تنها كتابخانه استاندارد استان گاليه مندم
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يادداشت روز

يادداشت ميهمان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

نماينده ولى فقيه در استان همدان خطاب به مسئوالن 
ستاد برگزارى جشنواره:

جشنواره بين المللى تئاتر كودك به 
بهترين شكل برگزار شود

 نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان گفت: تالش 
شــود تا برگزارى جشــنواره به شــكلى خوب برگزار شــود و 
ميهمانانى كه براى حضور در جشنواره به همدان مى آيند، مشكلى 

برايشان پيش نيايد.
به گزارش ايسنا، منطقه همدان، آيت ا... غياث الدين طه محمدى در 
ديدار با مسئوالن ستاد برگزارى بيست و پنجمين دوره جشنواره 
بين المللــى تئاتر كودك و نوجوان در همــدان، بيان كرد: علت 
پيشرفت كشــورهاى غربى اين است كه مسائل را ريشه اى دنبال 
مى كنند اما مشكل ما اين است كه روبنايى و سورى كار مى كنيم.

وى بــا بيان اينكه مجتمع بوعلى ســيناى همدان به عنوان يكى از 
سالن هاى برگزارى جشنواره مجموعه اى خوب و با كيفيت است، 
ادامه داد: وضعيت ديگر ســالن ها مانند مجتمع شــهيد آوينى نيز 

بايد بهبود يابد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان همدان نيز با اشاره به 
تالش براى برگزارى جشنواره در كل سطح شهر گفت: رونمايى 
از پوستر جشــنواره هم در يكى از مدارس حوالى شهر صورت 

گرفت.
آماده سازى 9 سالن براى برگزارى جشنواره 

معاون امور ســينمايى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
همدان نيز با اشاره به تالش چندين ماهه براى برگزارى جشنواره 
در سطحى خوب گفت: تمام سالن ها براى برگزارى جشنواره در 

سطحى خوب آماده شده اند.
هادى فيض منش با بيان اينكه مجموعه اى با 20 كميته اجرايى در 
حال تالش براى برگزارى هرچه بهتر جشــنواره هســتند، افزود: 
مجتمع شــهيد آوينى محل اصلى جشنواره است و 8 سالن ديگر 

نيز براى برگزارى جشنواره آماده شده است.
وى در ادامــه با بيــان اينكه همدان مبتكــر تئاتر كودك در 
كشور بوده است، عنوان كرد: اجراى تئاتر كودك و نوجوان 
موجب شــده تا همدان آمار بسيار كمى در بزهكارى جوانان 

باشد. داشته 
در پايان مراسم نيز حكم عضويت نماينده ولى فقيه در استان و امام 
جمعه همدان در شوراى سياستگذارى بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان توســط مديركل ارشــاد استان 

همدان تقديم شد.

خبرخبر

نمايندگان سازمان ملل از زندان همدان بازديد كردند
 نمايندگان منطقه يك سازمان ملل در ايران و نمايندگان جمهورى آذربايجان از زندان مركزى همدان بازديد كردند.

به گزارش ايرنا، بازديد كنندگان روز گذشته به همراه مسئوالن سازمان زندان هاى كشور از بخش هاى مختلف زندان همدان 
شامل كلينيك مثلثى، كالس هاى مشاوره، مركز مشاوره و خدمات روانشناختى، زورخانه، سالن كشتى، بخش متادون درمانى، 

كتابخانه و كارگاه هاى اشتغال و حرفه آموزى اين مجموعه بازديد كردند.
مهرزاد تشــكريان مديركل دفتر بهداشــت و درمان ســازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور در حاشيه اين بازديد 
چهار ســاعته، گفت: اقدامات كاهش آسيب و درمان با متادون و فعاليت هاى فرهنگى و حرفه آموزى كه براى تامين سالمت 
و بازگشــت سعادتمندانه زندانيان انجام شده، قابل تقدير است.مدير اجرايى پروژه صندوق جهانى ايدز ملل متحد در سازمان 

زندان ها نيز بيان كرد: فعاليت هاى صورت گرفته در زندان مركزى همدان در بخش كاهش آسيب در كشور كم نظير است.
سعيد اسحاقى افزود: زندان همدان مى تواند الگوى خوبى درباره يارى مددجويان، نحوه هزينه كرد و صرفه جويى بودجه براى 
ديگر استان ها باشد.نمايندگان جمهورى آذربايجان نيز پس از اين بازديد با قدردانى از تالش هاى مديركل زندان هاى همدان، 

اقدام هاى صورت گرفته براى رفاه و بهبود وضعيت زندانيان به ويژه معتادان را مطلوب ارزيابى كردند.

پيرغالمان حسينى تجليل شدند
 پيرغالمان حســينى و همياران محرم به دليل برگزارى مطلوب آيين عزادارى در ماه محرم و صفر و همكارى با پليس در 

حوزه هاى ترافيكى و امنيتى شامگاه سه شنبه با حضور جمعى از مسئوالن در سالن نيروى انتظامى همدان تجليل شدند.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان در اين آيين گفت: پيرغالمان حسينى در برگزارى آيين عزادارى محرم و صفر 

خوب عمل كردند.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى افزود: اگر شما زمينه عزادارى عاشقان امام حسين(ع) را فراهم نكنيد به طور حتم اين آيين با 

مشكل روبرو مى شود بنابراين شما در ثواب عزاداران شريك هستيد.
به گزارش ايرنا وى افزود: كار شما نظير بند تسبيح نسبت به مهره هاى آن است چراكه اگر بند سالم باشد مهره ها را نگه مى 
دارد در غير اين صورت از هم پاشــيده مى شود.عضو مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: بنابراين شما با ديد كوچك به كارتان 
نگاه نكنيد چرا كه كارتان بزرگ و ارزشمند است.آيت ا... طه محمدى از تالش كاركنان انتظامى همدان در برگزارى آيين هاى 
عزادارى متناسب و شايسته شان جايگاه اهل بيت (ع) در محرم و صفر و اربعين حسينى قدردانى كرد.وى اظهار داشت: همه 
بايد قدردان نعمت امنيت در كشور باشند چرا كه اين امنيت ثمره خون شهدا و فداكارى نيروهاى انتظامى، امنيتى و نظامى است.

استاندار جديد با برنامه حركت كند
 سرانجام پس از گمانه زنى هاى فراوان در فضاى سياسى و رسانه اى 
اســتان و در شرايطى كه مهلت قانونى دولت براى جايگزينى مديران 
بازنشسته رو به پايان بود، وزارت كشور تعدادى از استانداران جديد را 
معرفى كرد كه مديريت ارشد استان همدان هم به نام شاهرخى معاون 
سياســى و امنيتى استان زده شد تا آنگونه كه شواهد نشان مي دهد بر 

صندلي رياست كاخ سبز همدان چهره جديد جلوس نكند.
شاهرخى در شــرايطى استاندار همدان شده است كه بسيارى از اميد 
و آرزوهاى مردمان اين خطه در خصوص توسعه همچنان باقى مانده 
اســت و اين در حالى اســت كه همدان از ظرفيت هاى ارزشمندى 
در حوزه هاى مختلف برخوردار اســت كه در صورت برنامه ريزى 
خوب، استفاده از فرصت ها و تالش هدفمند، مى تواند جايگاه استان 

را ارتقا دهد. 
واقعيت آن است كه ما هنوز نتوانسته ايم از اين ظرفيت ها و فرصت 
ها درســت اســتفاده كنيم، هرچند نبايد تالش ها و اقدامات صورت 
گرفته از گذشته تاكنون از جمله در دوره نيكبخت را ناديده گرفت، اما 
واقعيت هاى موجود و وضعيت جارى استان با نقطه مطلوب توسعه 
فاصله معنــادارى دارد و ما همچنان نياز منــد حركت ها و اقدامات 
بيشترى هستيم تا تحوالت مثبتى را در بخش هاى مختلف فرهنگى، 

سياسى، اقتصادى و اجتماعى شكل بگيرد.
البته استاندار جديد هنوز برنامه خود را ارائه نداده و محور هاى اصلى 
برنامه او هنوز مشــخص نيســت ، اما قطعا اين برنامه بايد عالوه بر 
همخوانى با سياست هاى دولت، مطابق با واقعيت هاى موجود باشد 

و اولويت هاى استان در آن لحاظ شود.
ــد طــى  ــتان و رون ــته اس ــات گذش ــه تجربي ــا توجــه ب ــى ب از طرف
شــده تاكنــون بعــالوه شــرايط حســاس فعلــى بــه ويــژه در بخــش 
هــاى اقتصــادى، مــردم انتظــارات و توقعاتــى از مديــر ارشــد اســتان 
دارنــد كــه بــرآورده كــردن آنهــا و پاســخگويى مناســب بــه مطالبات 
ــاه مــدت،  عمومــى نيازمنــد برنامــه محــورى و برنامــه ريــزى كوت

ميــان مــدت و بلنــد مــدت اســت.
اگر اســتاندار جديد مى خواهد چرخ توسعه استان بهتر از گذشته 
بچرخد و با موفقيت از شــرايط فعلى عبور كنــد، بايد براى تمام 
روزها و هفته ها برنامه داشــته باشــد و نيازمند تيم همراه مقتدر 

است.
نكته ديگرى كه شــاهرخى در جايگاه استاندار بايد آن را مورد توجه 
قرار دهد، اســتفاده حداكثر از ظرفيت هاى موجود اســتان در بخش 

هاى مختلف است.
امروز نمى توان بدون استفاده از ظرفيت كارشناسان، رسانه ها، فعاالن 
تاثير گذار در حوزه هاى مختلف، احزاب و تشكل ها و تمام اشخاص 
و جريان هايى كه به نوعى در معادالت استان موثرند ، گامى در جهت 

توسعه برداشت. 
به هرحال آغاز مديريت معاون سابق و استاندار جديد مى تواند نقطه 
شروع روند تازه اى از تحوالت در استان باشد مشروط بر آن كه مدير 
ارشد اســتان با برنامه حركت كند و در راستاى توسعه استان از تمام 

ظرفيت ها استفاده كند.

1- توديع و معارفه استانداران به آينده موكول شده است. گفته مى 
شود با اعالم مهلت تحويل پست تا 16 آذر براى مديران بازنشسته 
گويا دولت براى توديع و معارفه استانداران عجله نخواهد كرد گويا 

توديع و معارفه استاندار همدان با فاصله زمانى انجام مى شود.
2- مشكل مكان بنياد بوعلى به زودى حل مى شود گفته مى شود با 
حضور مونسان در اجالس جهانى گردشگرى UNWTO فرصت 
بررسى مشكل مكان بنياد بوعلى پيش آمده است گويا معاون رئيس 
جمهور به ميراث فرهنگى دســتور واگــذارى مكان بنياد بوعلى را 

داده است.
3- پيگيرى هاى امور اســتان توســط نيكبخت در مركز همچنان 
ادامه دارد. گويا روز گذشته على رغم اعالم نام شاهرخى به عنوان 
استاندار جديد نيكبخت چندين جلســه كارى برگزار كرده است. 
گفته مى شــود وى با وزير راه و شهرســازى و مدير عامل بانك 

كشاورزى جلسه اى داشته است.

كوتاه سخنى با استاندار جديد همدان:
تصميمات بزرگ بگيريد با اقتدار اجرا كنيد!

پرويز محمدى»
 انتصاب سيد سعيد شاهرخى به مقام استاندارى همدان دوباره 
فرصتــي خواهد بود تا بتوان در حوزه مديريت ارشــد اســتان و 
بخصوص برنامه  هاى آتي استاندار جديد به مرور پرونده هايي از 

استانداران سابق بپردازيم.
ســوابق مديريتى شاهرخى در حوزهاى مختلف عمرانى، ادارى و 
سياســى در طول بيش از 25 سال گذشــته شايد از ايشان مديرى 

باتجربه ساخته و وى را به منصب استانداري رسانده باشد.
اما آنچه كه استاندار جديد همدان بايد بدان توجه كرده و مد نظر 
قرار دهد اينكه يك اســتاندار نو آمده زمانى مى تواند موفق باشد 
كه معاونان و مديرانى قوى و تيمى كاركشــته و جسور وى را در 

اداره استان همراهى كنند.
خود شــاهرخى با توجه به ســوابقى كه در پست هاى مختلف از 
شــهردارى و فرماندارى گرفته تا معاونت سياســى داشــته اند و 
نهايتا امروز هم به مقام اســتاندارى رســيده اند بر پيچيدگى ها و 
ســختى هاى كار كردن در اين استان واقف اند و نيازى به اندرز و 
تذكار فراواني ندارند اما الزم اســت بگويم راز و رمز موفقيت در 
اســتان همدان در دو چيز نهفته است: جسارت در تصميم گيرى 
با بلند نظرى و ريســك پذيرى ؛ و اقتــدار در اجراى تصميمات، 
ولــو اينكــه آن تصميم از نگاه عده اى نادرســت و حتى زياد هم 

قانونى نباشد !
تجربــه ثابت كــرده، مديرانى كه مى خواهند فقــط در چارچوب 
مقررات ِصرف ادارى و بدون تقبل ريســك و مســئوليت پذيرى 
عمل كننــد، در بهترين حالت مى تواننــد حافظ وضعيت موجود 

باشند.
امــا اگر دنبال تحول، پيشــرفت و در نهايت باقــى گذاردن ياد و 
خاطراتى ماندگار از دوران مديريت خود هستند بايد متهور بوده و 
در برخى مواقع از بعضى تنش ها و احيانا درگيرى ها نيز نهراسند.
از ابتداى اتقالب تاكنون 15 اســتاندار در همدان سكاندار بوده اند 
كه از نگاه بنده در بين اين استانداران فقط نام دو نفر در خاطره ها 

ماندگار شده: احمد خرم و بهروز مرادى.
و وقتى داليل اين ماندگارى را بررســى مى كنيم وجود همان دو 
ويژگى در اين دو نفر هست كه تفاوت شان را با بقيه ى استانداران 

بارز و برجسته مى كند.
 مــن در اين مقال قصد اشــاره بــه مصاديق و اقدامــات اين دو 
بزرگوار در دوران اســتاندارى شان - انهم در علن - را ندارم اما 
تنها اشاره اى گذرا به يك اقدام از سوى احمد خرم و يك حركت 
از طرف بهروز مرادى كافى اســت كه ســعيد شاهرخى و ديگر 

خوانندگان عزيز، خوب متوجه منظور نگارنده بشوند.
تصميــم احمد خرم در احداث تپه تفريحــى عباس اباد در زمان 
خودش يك حركت انقالبى و جســورانه بــود كه با واكنش هاى 
بســيار تند و اقدامات مانع تراشــانه ى نهادهاى قدرتمند و حتى 

حوزه نهادهاي مذهبي مواجه شد. 
بــه جرآت ادعا مى كنم هيچكس جز احمد خرم در آن مقطع توان 
ايستادگى در برابر آنهمه هجمه و تخريب را نداشت و به راحتى از 
اجراى تصميم اش منصرف مى شد؛ اما او تا مرز درگيرى فيزيكى 
با يكى از فرماندهان ارشــد نطامى در همدان پيش رفت و تصميم 

اش را اجرايى كرد.
در مــورد بهروز مرادى هم، خيلى هــا در جريان درگيرى وى با 
يك دســتگاه مهم نظارتى بر ســر اختالف حقوقى در مورد قطعه 
زمينى در شــهر همدان.... و چيدمان بلوك هاى سيمانى در جلوى 
اســتاندارى و در نهايت در گيرى هاى شــديد ايشان با رييس كل 
آن تشــكيالت در شوراى تامين اســتان هستند كه چگونه وى در 
به كرسى نشــاندن تصميم خويش ايستادگى و مقاومت كرد و در 

نهايت هم از نظر و تصميم خود كوتاه نيامد. 
كالم آخــر خطــاب بــه اســتاندار نــو آمــده ى همــدان اينكــه: هدف 
ــويق  ــز تش ــزه، هرگ ــن وجي ــه ى اي ــگارش عجوالن ــده از ن نگارن
ايشــان بــه درگيــرى و ايجــاد جبهــه در مقابــل مخالفــان- كــه كــم 
هــم نخواهنــد بــود- نيســت ؛ فقــط توصيــه اى دوســتانه اســت كــه 
ــردم  ــان م ــدگار در اذه ــق و مان ــتاندارى موف ــد اس ــر مى خواهي اگ
همــدان باشــيد عــالوه بــر مــد نظــر داشــتن دو توصيــه ى فــوق، 
ــان  ــر اب زن ــان و زي ــان بدگوي ــر ده ــز ب ــود را ني ــاى خ گوش ه
ــر صــورت  ــه الســالم ب ــى علي ــوال عل ــه ى م ــه توصي ــد و ب ببندي

چاپلوســان و متملقــان نيــز خــاك بپاشــيد. هميــن.

ســيد ســعيد شــاهرخى اســتاندار  ■

ــال  ــان س ــم آب ــدان از هفت ــد هم جدي
ســوى  از  حكمــى  طــى  گذشــته 
كشــور،  وزيــر  فضلــى  رحمانــى 
ــى  ــى، امنيت ــاون سياس ــوان مع ــه عن ب
همــدان  اســتاندارى  اجتماعــى  و 

بــود. شــده  منصــوب 
معــاون سياســى امنيتــى اســتاندارى 
ــوابق  ــه س ــن از جمل ــتان و قزوي لرس

كارى شــاهرخى اســت.
اســتاندار جديــد همــدان؛ مديــركل 
بازرســى و رســيدگى بــه شــكايات 
اســتاندارى كهگيلويــه و بويراحمــد، 
ــتاندارى  ــتا اس ــهر و روس ــركل ش مدي
هرمــزگان و سرپرســت فرمانــدارى 
ــت. ــته اس ــده داش ــر عه ــاب را ب مين

عضويــت در هيــأت واگــذارى زميــن، 
كميســيون  و   32 مــاده  كميســيون 
تبصــره 1 مــاده 1 حفــظ كاربــرى 
اراضــى و باغــات بــه هنگام مســئوليت 
در اســتاندارى تهــران بــا حكــم وزيــر 
ــوابق  ــه س ــاورزى از جمل ــاد كش جه
ــد. ــى باش ــدان م ــد هم ــتاندار جدي اس

ــن  ــش در چني ــال پي ــج س ــدود پن ح
روزهايــى بــا حكــم وزيــر كشــور 
همــدان  اســتان  مديريــت  ســكان 
از محمدعلــى آزاد بــه محمدناصــر 
نيكبخــت واگــذار شــد؛ مــردى كــه در 
ــام وى در فهرســت  ــر ن ــاى اخي روزه
شــرف  در  و  بازنشســته  مديــران 

جابجايــى مطــرح شــد.
نيكبخت كه بيشــترين مــدت حضور در 
كســوت  اســتاندارى را  در همدان دارد 
پيشــتر به عنوان مديركل امور اقتصادى و 
توليدى اســتاندارى تهران ، مديركل امور 
اقتصــادى و توليدى و توســعه صادرات 
اســتاندارى هرمزگان و مديركل ادارى و 
بويراحمد  و  كهگيلويه  اســتاندارى  مالى 

بوده است.
معــاون پشــتيبانى و توســعه منابــع 
انســانى و معــاون برنامــه ريــزى و 
از  همــدان  اســتاندارى  مالــى  ادارى 
جملــه ســوابق محمــد ناصــر نيكبخــت 

ــد.  ــى باش م
ارتقــاى رتبــه همــدان در دريافــت 
تســهيالت رفــع موانــع توليــد، ميزبانــى 

متعــدد از وزيــران و مســئوالن رده 
ــاالى دولتــى و اخــذ موافقــت هــاى  ب
ــا  ــدد ب ــاى متع ــت ه ــب، نشس مناس
ــى  ــى و خارج ــذاران داخل ــرمايه گ س
در همــدان و تهــران، رشــد واگــذارى 
ادارى  هــاى  مســئوليت  و  مناصــب 
ــدى  ــه من ــه و عالق ــوان، توج ــه بان ب
ــى  ــاط افزاي ــدف نش ــا ه ــه ورزش ب ب
ــه  ــا ب ــئوليت ه ــپردن مس ــان، س جوان
مديــران بــا تجربــه و امتحــان پــس داده 
ــرح  ــل ط ــه تكمي ــراوان ب ــام ف و اهتم
ــالش  ــى از ت ــام بخش ــه تم ــاى نيم ه
ــته  ــر نشس ــه ثم ــاله و ب ــج س ــاى پن ه
ــدان  ــيدن هم ــير رس ــت در مس نيكبخ

ــدار اســت. ــعه پاي ــه توس ب
آهــن  راه  تكميــل  ســو  ديگــر  از 
ــد  ــه س ــل س ــدان، تكمي ــران - هم ته
26 رشــد  آبرســانى،  مجتمــع   9 و 
درصــدى تعــداد واحدهــاى فعــال 
ــدى، گازدار شــدن 994 روســتا و  تولي
انتقــال پســاب تصفيــه خانــه فاضــالب 
ــعه  ــح، توس ــروگاه مفت ــه ني ــدان ب هم
گردشــگرى و ميزبانــى از 2 رويــداد 

ــال  ــگرى در س ــى گردش ــزرگ جهان ب
2018 نيــز بخــش ديگــرى از كارنامــه 

وى در همــدان اســت.
اللجيــن،  ســفال  جهانــى  شــهر 
افزايــش تخــت هــاى بيمارســتانى 
ــت ،  ــدان از 200به900تخ ــتان هم اس
ــه  ــدگان از24هزارب ــه ش ــش بيم افزاي
ســالمت،  طــرح  225هزاربااجــراى 
ــيدى  ــرژى خورش ــوت ان ــدان پايل هم
ــمن  ــدى س ــش 30درص ــور، افزاي كش
وام  پرداخــت  ها؛افزايش50درصــدى 
ازدواج وراه انــدازى خانــه احــزاب، 
اجــراى طــرح سرشــاخه كارى گردو و 
جشــنواره گــردو  درتويســركان، بهــره 
بــردارى  و پيگيــرى ســاخت15هتل 
دراســتان، تحقق120درصــدى مصوبات 
ســفرررييس جمهوربــه اســتان  واوليــن 
جشــنواره ملــى پويانمايــى كشــور 
اقدامــات  ديگــر  از  درهمــدان 
كســوت  در  نيكبخــت  محمدناصــر 

اســتاندارى همــدان اســت.

■ ناظــران مســايل سياســى معتقدنــد كــه 
انتخــاب اســتاندار جديــد همــدان  بيــش 
ــزاب  ــا اح ــل ب ــول تعام ــه محص از آنك
سياســى وتوجــه بــه انتظــارات مــردم 
ــت  ــى پش ــى رايزن ــل نوع ــد؛ حاص باش
ــدگان اســتان و شــخص  ــن نماين ــرده بي پ
نيكبخــت و طرفداران شــاهرخي و وزارت 

ــوده اســت. ــور ب كش
چــرا كــه شــخص نيكبخــت بيــش از آنكه 
از بازنشســتگى خــود ناراحــت باشــد، 
ــس از وى  ــه پ ــود ك ــى ب ــه فكــر اتفاقات ب
در اســتاندارى و اســتان رقــم خواهــد 
ــه  ــاختارى ك ــظ س ــراى حف ــذا ب خورد.،ل
بنيــان نهــاده بــود، نيازمنــد ورود جايگزينى 

بــود كــه بتوانــد ميــراث او را دســت 
ــا  ــد ت ــازه نده ــگاه دارد و اج ــورده ن نخ
ــدى  ــكالت و ناكارآم ــا و مش ــتى ه كاس
هــاى مديريتــى وي در اســتان علنى شــود.
از آنجــا كــه شــخص شــاهرخى نيــز خــود 
ــتاندار  ــدگان و اس ــاع نماين محصــول اجم
ــاون  ــود و مع ــور ب ــا وزارت كش ــت ب وق
سياســى پــس از الهــى تبــار قطعــا مــورد 
ــن  ــد؛ اي ــى ش ــى م ــت تلق ــر نيكبخ نظ
ميــراث بــار ديگــر بــه شــاهرخى رســيد و 
همانگونــه كــه در ســمت معاونت سياســى 
بــا اصــرار و اراده نيكبخــت برگزيــده شــد؛ 
حــال بــا همــان توافــق به عنــوان اســتاندار 
ــان  ــان جري ــع هم ــظ مناف ــد و حاف جدي

مســلط برگزيــده شــده اســت.
بــر اســاس ايــن تحليــل ناظــران آگاه 
ــر شــاهرخى در مصــدر  ــه اگ ــد ك معتقدن
معاونــت سياســى از خــود جلــوه اى 
متفــاوت بــه نمايــش گذاشــته بــود، قطعــا 
ــوان  ــه عن ــز ب ــروز ني ــت ام ــى توانس م
اســتاندارى متفــاوت و مســتقل طى مســير 
ــه  ــه وى ادام ــت ك ــى اس ــا طبيع ــد ام كن
دهنــده راهــى اســت كــه نيكبخــت  نقشــه 
آنــرا طراحــي كــرده و اجــازه نخواهــد داد 
تــا عملكرد پنج ســاله اســتاندار بازنشســته 

ــد شــكافى شــود. كالب
ــاد و  ــوزه اقتص ــف ح ــي تضعي ــش بين پي
كارآفرينــى اســتان درصــورت كــم توجهي 

ــود. شــاهرخى دور از انتظــار نخواهــد ب
ــد انتصــاب اســتاندار  ــه رون ــا توجــه ب ب
ــن  ــود همي ــي ش ــي م ــش بين ــد پي جدي
رويــه بــه ابقــاى مديــران ســفارش شــده 
ــرا  ــد چ ــي انجام ــدگان ب ــوى نماين از س
كــه هميــن وعــده و وعيــد بــوده اســت 
كــه موجــب انتخــاب او بــه عنــوان 
اســتاندار پــس از نيكبخــت شــده و بقيــه  
ــرده  ــارج ك ــدان خ ــا را از مي ــه ه گزين

اســت.
ــز در  ــى ني ــات آت ــر انتخاب ــوى ديگ از س
گــرو هماهنگــى بيــن اســتاندار جديــد و 
نماينــدگان خواهــد بــود كارى كــه از هــم 

ــد خــورده اســت. اينــك كلي

ــم  ــته حك ــت روز گذش ــأت دول  هي
را  همــدان  اســتاندار  چهاردهميــن 
صــادر كــرد  و پــس از يــك و نيــم 
دهــه صــدارت نيكبخــت در اســتان 
ــيد  ــى س ــف مديريت ــن مختل ــا عناوي ب
ــدار و شــهردار  ســعيد شــاهرخى  فرمان
دهــه هفتــاد و اوايــل 80 در برخــى 
ــى  ــه اصالت ــتانى ك ــا ى اس ــتان ه شهرس
ــك  ــابقه نزدي ــا س ــى دارد ب ــر همدان غي
بــه يكســال معاونــت سياســى و امنيتــى  
يــك  امــروز  از  همــدان  اســتاندارى 
ــبز  ــه محــل كار خــود را در كاخ س طبق

ــد. ــا ده ــتاندارى ارتق اس
در شــرايطى كــه ســال گذشــته انتصــاب 
اســتاندار همــدان  در دولــت دوازدهــم 
ــار  ــى تب ــود  و از اله ــش ب ــورد چال م
نامبــرده   جــدى  گزينــه  عنــوان  بــه 
ــاى  ــراى ابق ــى ب ــه چين ــد زمين ــى ش م
نيكبخــت  در نهايــت بــا جــا بــه جايــى 
ــفارش و  ــه س ــى وى و ب ــاون سياس مع

ــاهرخى را از  ــا ش ــده ه ــته نماين خواس
ــتان  ــه اس ــه ب ــك ده ــس از ي ــن پ قزوي

بازگردانــد.
ــون  ــب قان ــن تصوي ــه يم ــرانجام ب س
ــرى بازنشســتگان  ــه كارگي ممنوعيــت ب
ــى  ــت روحان ــتاندار دول ــدارى اس زمام
هــاى  دولــت  اســتاندار  معــاون  و 
ــى پســت  گذشــته روز گذشــته در حال
ــرد  ــذار ك ــاهرخى واگ ــه ش ــود را ب خ
اســتاندارى  پيامكــى  ســامانه  كــه 
فعاليــت چشــمگيرى داشــته وگــزارش 
عملكــرد 5 ســاله  وى را مخابــره مــى 
كــرد  كــه در ال بــه الى آن جلســات و 
ديدارهــاى لحظــه اى وى در تهــران و 
پيگيــرى امــور نيــز ديــده مــى شــد در 
ذهــن مخاطــب تداعــى كننــده آن بــود 
كــه وى همچنــان  بــراى اســتان در 
ــاى  ــده ه ــت و پرون ــالش اس ــال ت ح
ناتمــام خــود را يكــى يكــى آمــاده 

ــد. ــى كن ــتن م بس

ــت   ــأت دول ــته هي ــه روز گذش در جلس
ــتان  ــراى اس ــتاندار ب ــر 4 اس ــالوه ب ع
و  زنجــان  همــدان،  كرمــان،   هــاى 
سيســتان و بلوچســتان رئيــس جمهــورى 
بــه صــورت ويــژه بــه توانمنــدى هــاى 
اســتان همــدان پرداخــت كــه ايــن 
جهانــى  اجــالس  ميزبــان   روزهــا 
ــتان  ــت:  دراس گردشــگرى اســت و گف
همــدان پيشــرفت خوبــى داشــته ايــم و 
نيكبخــت  محمدناصــر  تالش هــاى  از 
ــن  ــكرمى كنم. در اي ــالهاى اخيرتش درس
اســتان از نظــر اشــتغال وتوليــد حركــت 
بســيار خوبــى انجــام شــده و ايــن بــراى 
ــود. همــدان نقطــه بســيار برجســته اى ب

بــه  اشــاره  بــا  جمهــورى  رئيــس 
انتخــاب ســيد ســعيد شــاهرخى بــراى 
ــوى  ــدان از س ــتان هم ــتاندارى اس اس
هيــأت دولــت، گفــت: وى ســوابق 
ــف  ــتان هاى مختل ــادى در اس كارى زي

داشــتند و آخريــن كارشــان هــم در 
عنــوان  بــه  همــدان  اســتان  هميــن 

ــود. ــتاندارى ب ــاون اس مع
ــى  ــن روحانـ ــالم حسـ ــت االسـ حجـ
اظهـــار داشـــت: اســـتان همـــدان از 
جاذبه هـــاى بســـيار خوبـــى بـــراى 
گردشـــگران داخلـــى و خارجـــى دارد. 
بســـيار  آنجـــا  در  ســـفال گرى  كار 
ـــيار  ـــتى بس ـــع دس ـــته و صناي ـــق داش رون
ـــم در  ـــن اميدواري ـــى دارد و بنابراي خوب
دوران مســـئوليت  اســـتاندار جديـــد 
شـــاهد تحـــرك بيشـــتر در اشـــتغال و 

رونـــق اقتصـــادى اســـتان باشـــيم.
وى افــزود: همــدان جــزو- اســتان هايى 
علميــه،  حــوزه  داراى  كــه  اســت 
دانشــمندان و علمــاى بســيار خــوب 
ــوده و  ــال ب ــته و ح ــى در گذش و بزرگ
اســت و اميدواريــم اســتاندار جديــد 
ــد در آنجــا منشــأ خدمــات بســيار  بتوان

ــد. ــى باش خوب

حكم 
استاندار همدان

 وزارت كشور
■ احزاب ضعيف وغير تاثير گذار  در استان 

■ طرح استيضاح وزير كشورتوسط نمايندگان مجلس
■ نگاه امنيتى حاكم بر كشور

■ تعامل با مجلس براى رياست جمهورى الريجانى 1400
■ دست خالى وزارت كشور از مديران جوان كارآمد 

 نمايندگان مجلس
■ زمينه سازى براى  انتخابات مجلس درسال آينده 
■ حفظ مديران منتسب به خود در سمت هاى فعلى 
■ ايجاد فرصت براى اطرافيان

 نيكبخت استاندار سابق
■ حفظ دستاوردهاى گذشته
■ حفظ قدرت نفوذ در استان

■ پيشگيرى از بررسى عملكرد هاى مورد  نقد ايشان

چراچرا
شاهرخي شاهرخي 

استاندار شد؟استاندار شد؟

هيأت دولت چهاردهمين استاندار همدان را منصوب كرد

شاهرخي، نيك بخت شد
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خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

محور نهاوندـ  نورآباد ايمن سازى مى شود
 رئيس راهدارى و حمل و نقل جاده اى نهاوند از عمليات اجرايى مهار تراشه سنگى محور نهاوندـ  نورآباد خبر 
داد. محمد موســى مومنى در گفت وگو با فارس ، با اشاره به اينكه محور نهاوند نورآباد يكى از محورهاى پرتردد 
اين شهرستان است، اظهار كرد: وقوع دو زلزله 3/1 و 4/1 ريشترى در اواخر مهرماه امسال در نهاوند موجب ترك 
برداشتن تراشه سنگ عظيمى در جاده پرتردد نهاوند نورآباد شد.وى با تأكيد بر اينكه با رانش زمين احتمال سقوط 
اين تراشه سنگى به داخل جاده زياد است، افزود: با توجه به حساسيت موضوع اقدامات الزم و اصولى براى مهار 
تخته سنگ و ايمن سازى اين جاده قبل از وقوع هرگونه حادثه ناگوار در دستور كار قرار گرفت.رئيس راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى نهاوند يادآور شد: اعتبار مورد نياز جهت ايمن سازى اين جاده از سوى استاندارى و اداره كل 

راهدارى و حمل و نقل جاده اى تامين و پيمانكار اجراى اين طرح هم انتخاب شده است.

احياى موقوفات و پرداخت حقوق موقوفه در اولويت باشد
 نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى احياى موقوفات و پرداخت حقوق موقوفه را وظيفه اى همگانى دانست.

محمدمهدى مفتح در گفت وگو با فارس ضمن تبريك هفته وقف و تقدير از خدمات اداره اوقاف و امور خيريه استان، اظهار كرد: اداره اوقاف و امور خيريه 
نهادى ارزشمند است كه مى تواند با كمك واقفان خيرانديش بسيارى از مشكالت جامعه را رفع كند.

وى با اشاره به اينكه وقف ظرفيت بسيار بااليى در جامعه دارد، گفت: واقفان نه تنها مى توانند با وقف اموال ذخيره اى براى آخرت داشته باشند و خداوند 
اجر و ثواب مادى و معنوى براى آنها لحاظ كند بلكه مى توانند مسائل و مشكالت اجتماعى را نيز حل كنند.

نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه در اكثر حوزه ها نياز به وقف هاى جديدى داريم، افزود: ساخت مدارس، بيمارستان و دانشگاه 
با كمك واقفان و خيرين مورد توجه بوده كه اميدوارم بيشتر نيز پرداخته شود. وى با تاكيد به احياى موقوفات، خاطرنشان كرد: احياى موقوفات و پرداخت 

حقوق موقوفه وظيفه همگانى است و سازمان اوقاف و امور خيريه متولى اين كار است.

خبـر

بيمارستان غرضى ماليردرحال بازسازى
 در راستاى طرح هتلينگ و كيفيت بخشى بخش هاى مختلف بيمارستان 

غرضى بازسازى شده و كار در بقيه بخش ها نيز در حال انجام است.
رئيس بيمارســتان غرضى مالير در جمع خبرنگاران در مالير اظهار 
كرد: بيمارســتان غرضى به عنوان تنها مركــز درمانى تامين اجتماعى 

مالير يكى از پرمراجعه   ترين مراكز درمانى اين شهرستان است.
محمدرضا توكلى با اشاره به خدمات دهى روزانه اين مركز به بيش از 
2 هزار نفر از بيماران بسترى و سرپايى گفت: در حال حاضر اين مركز 
با 40 پزشك متخصص، عمومى، داروخانه، آزمايشگاه و.. فعال است.

رئيس بيمارســتان غرضى مالير يكى از مشكالت اين مركز را كمبود 
تعدادى از پزشــكان متخصص دانســت و افزود: ايــن مركز نيازمند 
پزشــك متخصص گــوش و حلق و بينى، جراح مغــز و اعصاب و 
راديولوژى اســت كه در اين زمينه مكاتبات با اســتان انجام شده و 
اميدواريم در آينده بتوانيم اين تعداد پزشكان متخصص را نيز در اين 

مركز جذب كنيم.
بــه گزارش فارس وى در ادامه تعداد تخت هاى فعال اين مركز را نيز 
141 تخت فعال دانست و گفت: در اين مركز عالوه بر خدمات دهى 
به بيمه شــدگان تامين اجتماعى به بيماران ســاير بيمه ها نيز خدمات 
ارائه مى شود.توكلى با اشــاره به اينكه كيفيت رسانى خدمات همواره 
از اولويت هاى كادر درمانى اين بيمارستان بوده است، تصريح كرد: از 
نظر استاندارد، پلى كلينيك تخصصى به مالير تعلق مى گيرد و با توجه 
به حجم بيمه شدگان براى ايجاد مركز پلى كلينيك تخصصى ايجاد اين 
مركز مى تواند بار شــلوغى مراجعين به بيمارستان غرضى را كاهش 
دهد.وى با اشــاره به اينكه در اين زمينه نمايندگان مالير و مسووالن 
تامين اجتماعى استان به جد پيگير احداث پلى كلينيك تخصصى تامين 
اجتماعى مالير هستند، بيان كرد: اميدواريم هرچه سريعتر با ايجاد اين 

مركز بتوانيم شاهد خدمات دهى بهتر به بيماران داشته باشيم.
 رئيس بيمارســتان غرضى مالير در ادامه با اشاره به خدمات عمرانى 
صورت گرفته در بيمارستان غرضى مالير طى دو سال گذشته افزود: 
در راستاى طرح هتلينگ و كيفيت بخشى تا كنون بخش هاى مختلف 

اين بيمارستان بازسازى شده و مابقى نيز در حال انجام است.

دستور نهايى تخصيص ارز براى خريد 
دستگاه“ ام آر آى “ نهاوند صادر شد

 نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى از دستور نهايى 
تخصيص ارز توســط وزير بهداشت براى خريد دستگاه" ام آر آى " 

مورد نياز بيمارستان شهيد قدوسى نهاوند خبر داد.
حســن بهرام نيا گفت: عصر دوشنبه 21 آبان ماه جلسه اى با حضور 
فرماندار و رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاونــد، به منظور حل 
مشــكالت و كمبودهاى حوزه بهداشت و درمان نهاوند در دفتر وزير 

بهداشت و درمان برگزار شد.
بهرام نيا افزود: در اين جلســه وزير بهداشــت با تحويل 2 دســتگاه 
آمبوالنس جديد به حوزه بهداشت و درمان نهاوند موافقت و دستور 
نهايــى جهت تخصيص ارز مــورد نياز خريد دســتگاه“ ام آر آى “ 

بيمارستان شهيد قدوسى نهاوند را صادر شد.
وى از تخصيــص مبلغ يــك ميليارد و پانصد ميليــون تومان جهت 
تكميل، تجهيز و پرداخت اســناد بيمارســتان شهيد قدوسى خبر داد 
و افــزود: مبلغ 100 ميليون تومان بابــت تهيه تجهيزات مورد نياز در 

طبقات بيمارستان شهيد قدوسى اختصاص يافت.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى بيان داشت: با توجه 
به اتمام ساخت فضاى فيزيكى اورژانس بيمارستان عليمراديان نهاوند 
دســتور وزير در خصوص تجهيز وسايل پزشكى مورد نياز اورژانس 
جديد االحداث بيمارســتان آيت اهللا عليمراديان اخذ شد و مقرر شد 
يك دســتگاه ماموگرافى به بيمارســتان آيــت اهللا عليمراديان نهاوند 

تحويل دهند.
حســن بهرام نيا گفت: در اين جلســه مقرر شــد تجهيزات كلينيك 
تخصصى جديد االحداث نهاوند در محوطه دانشــكده پيراپزشــكى 
شــامل، يك دستگاه ســونوگرافى، يك دستگاه اســليت المپ براى 
چشم پزشكى، 2 دســتگاه يونيت دندان پزشــكى، يك دستگاه اكو 
كارديوگرافى، يك دســتگاه نــوار قلب، يك دســتگاه راديو گرافى 
، دســتگاه ديجيتال دندان پزشكى، يك دســتگاه تست ورزشو  يك 
دستگاه آندوسكوپ كلونوســكوپ در اختيار اين كلينيك تخصصى 

قرار بگيرد.

پ

آگهي مزايده نوبت دوم 
فروش 10 قطعه زمين تجاري شهرداري صالح آباد

شهرداري صالح آباد

شهرداري صالح آباد به استناد ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها در نظر دارد تعداد 10 قطعه زمين تجاري خود را از طريق 
مزايده كتبي با شرايط ذيل به فروش برساند.

1- متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از زمين ها به شهرداري صالح آباد مراجعه نمايند.
2- متقاضيان مي بايست جهت هر قطعه زمين مبلغ 10/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده را تا پايان وقت اداري 
روز شنبه مورخ  97/09/03 به حساب 0104567590006 سپرده شهرداري نزد بانك ملي صالح آباد واريز و فيش واريزي آن را 

به همراه درخواست كتبي با ذكر مشخصات كامل خود به دفتر شهردراي تحويل و رسيد دريافت نمايند.
3- كميسيون معامالت شهرداري در روز دوشنبه مورخه 97/09/05 رأس ساعت 12 در محل شهرداري تشكيل مي گردد.

4- حضور متقاضيان يا نماينده تام االختيار ايشان در جلسه اختياري مي باشد.
5- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

6- هزينه كارشناسي زمين با خريدار خواهد بود.
7- برنده مزايده مي بايست ظرف مدت يك هفته نسبت به واريز كل مبلغ به حساب شهرداري اقدام نمايد در غير اين صورت 

و امتناع از انجام معامله سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد شد.
8- سپرده نفرات اول تا سوم تا پايان موضوع مزايده عودت داده نخواهد شد.

9- به تقاضاهايي كه بدون واريز مبلغ سپرده موضوع بند 2 ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
10- قيمت و مشخصات زمين ها طبق جدول ذيل مي باشد.

شماره رديف
قطعه

قيمت كارشناسيوضعيت تملكمتراژ
ريال

صورتجلسه شماره 5159 مورخ  91/10/02 منطقه مشاغل صنعتي توافق شهرداري با 17045 
آقاي جعفر محمدي و مجوز شماره 91/28 شوراي محترم اسالمي شهر

180/000/000

صورتجلسه شماره 5159 مورخ  91/10/02 منطقه مشاغل صنعتي توافق شهرداري با 24950
آقاي جعفر محمدي و مجوز شماره 91/28 شوراي محترم اسالمي شهر

225/000/000

صورتجلسه شماره 5159 مورخ  91/10/02 منطقه مشاغل صنعتي توافق شهرداري با 35342/13
آقاي جعفر محمدي و مجوز شماره 91/28 شوراي محترم اسالمي شهر

210/650/000

صورتجلسه شماره 5159 مورخ  91/10/02 منطقه مشاغل صنعتي توافق شهرداري با 45450
آقاي جعفر محمدي و مجوز شماره 91/28 شوراي محترم اسالمي شهر

200/000/000

صورتجلسه شماره 5159 مورخ  91/10/02 منطقه مشاغل صنعتي توافق شهرداري با 57143/13
آقاي جعفر محمدي و مجوز شماره 91/28 شوراي محترم اسالمي شهر

172/520/000

صورتجلسه شماره 5159 مورخ  91/10/02 منطقه مشاغل صنعتي توافق شهرداري با 66250
آقاي جعفر محمدي و مجوز شماره 91/28 شوراي محترم اسالمي شهر

200/000/000

صورتجلسه شماره 5159 مورخ  91/10/02 منطقه مشاغل صنعتي توافق شهرداري با 76350
آقاي جعفر محمدي و مجوز شماره 91/28 شوراي محترم اسالمي شهر

200/000/000

صورتجلسه شماره 5159 مورخ 91/10/02 منطقه مشاغل صنعتي توافق شهرداري با 86450
آقاي جعفر محمدي و مجوز شماره 91/28 شوراي محترم اسالمي شهر

200/000/000

صورتجلسه شماره 5159 مورخ  91/10/02 منطقه مشاغل صنعتي توافق شهرداري با 96550
آقاي جعفر محمدي و مجوز شماره 91/28 شوراي محترم اسالمي شهر
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 مديــركل مديريت بحران 
اســتانداري همدان با اشاره به 
اينكه دو مســير ريــل راه آهن 
در اســتان همدان وجود دارد، 
گفت: آموزش مردم ساكن در 
جدى تر  بايد  را  ريل ها  حاشيه 
بگيريــم و به عنــوان اولويت 
اصلى كارى خود مد نظر داشته 

باشيم.
عليمــردان طالبى در جلســه 
شهرســتان  بحران  مديريــت 
هماهنگى  كــرد:  اظهار  مالير 
و تعامل بيشــترى بين مديران 
صورت  اجرايى  دســتگاه هاى 
پذيرد تا مديريت در بحران ها 

راحت تر انجام شود.
وى افــزود: در هــر حادثه و 

بحرانى يك  زمان طاليى وجود دارد كه بايد 
در اين زمان بيشــترين فعاليت ها و اقدامات 

را انجام دهيم.
به گزارش فــارس مديركل مديريت بحران 
اســتاندارى همدان تصريح كرد: اگر در هر 
حادثــه هماهنگى هاى الزم وجود داشــته 
باشــد و به  موقع ورود پيدا كنيم اثرگذارى 
بيشتر خواهد داشت و قطعاً مشكالت كمتر 
خواهد شد.وى با اشــاره به اينكه دو مسير 

ريل راه آهن در استان همدان وجود دارد بيان 
كرد: آموزش جوامع حاشــيه ريل ها را بايد 
جدى تر بگيريم و به عنــوان اولويت اصلى 

كارى خود مد نظر داشته باشيم.
طالبى افزود: در مواقع بحرانى همه دستگاه ها 
وظيفه  دارند تا از تمام ظرفيتشان براى رفع 
پيامدهاى بحران استفاده كرده و امكانات را 

در اختيار مدير بحران شهرستان قرار دهند.
 معاون هماهنگــى امور عمرانى فرماندارى 

ماليــر نيــز گفــت: مانورها بــا توجه به 
موضوعات مختلف در شهرســتان به خوبى 

برگزار شده است.
حسين فارسى گفت: مانور عمليات امداد و 
نجات و آتش ســوزى شهرستان در ايستگاه 
راه آهــن ماليــر برگزار و ظرفيــت و توان 

دستگاه نيز در اين مانور سنجيده شد.
وى ضمــن تأكيــد بــر انجــام بــه  موقع 
شــاخه زنى ها در سطح شــهر تصريح كرد: 

برخــى از تجهيــزات برق در 
شهرســتان دچار مشكل است 
كه بايد به موقع براى رفع اين 

مشكالت اقدام شود.
معاون فرماندار مالير گفت: در 
زمان بارش ها پمپ هاى تخليه 
آب بيشترى در سطح شهر نياز 
است كه بايد در اين زمينه همه 
دســتگاه ها همكارى و تعامل 

داشته باشند.
وى با اشــاره به غرق شــدن 
برخى از افراد در گذشــته در 
ســد كالن ماليــر تأكيد كرد: 
عالمت هاى هشــداردهنده در 
ورودى ســد كالن زده شود تا 
از ايجاد تبعات براى شهروندان 

جلوگيرى شود.
فارســى خاطرنشــان كرد: در زمان بارش 
برف، دهياران آمادگى الزم را براى همكارى 
و مشاركت در برف روبى در روستاها دارند 

و از اين پتانسيل مى توان استفاده كرد.
وى با توجه بــه اين كه به زودى مانور زلزله 
در مدارس مالير برگزار خواهد شد افزود: 
در اين زمينه مديران آمادگى الزم را داشــته 
باشــند تا توان و ظرفيت هر دستگاهى نيز 

سنجيده شود.

مديركل بحران استان:

مردم حاشيه ريل ها 
آموزش جدي مي خواهند

پيام تبريك انتصاب و قدردانى پيام تبريك انتصاب و قدردانى 
رئيس و اعضاى شوراى اسالمى شهرهمدان از استانداررئيس و اعضاى شوراى اسالمى شهرهمدان از استاندار

 رئيــس و اعضــاى شــوراى 
اســالمى شــهر بــا توجــه بــه 
ــاهرخى  انتصــاب ســيد ســعيد ش
جديــد  اســتاندار  عنــوان  بــه 
ــن  ــى، اي ــا صــدور پيام ــدان ب هم
انتصــاب شايســته را تبريــك گفته 
و از زحمــات مهنــدس محمــد 
ناصــر نيكبخــت قدردانــى كردنــد.

عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
ــدان،  ــهر هم شــوراى اســالمى ش
ــده اســت: ــام آم ــن پي ــن اي در مت
مهنــدس  آقــاى  «جنــاب 
ــتاندار  ــت، اس ــر نيكبخ محمدناص
ــن  ــه اي ــدان ب ــابق هم ــرم س محت
ــود را  ــپاس خ ــب س ــيله مرات وس
ــمند  ــات ارزش ــالش و زحم از ت
ــه  ــى در زمين ــه جنابعال و صادقان
پيشــبرد اســتان در راســتاى تمــام 
شــما،  دلســوزانه  دغدغه هــاى 
ــته  ــرا گذش ــم؛ زي ــم مى داري تقدي
شــما در ايــن اســتان چــراغ راهــى 

ــت. ــدگان اس ــراى آين ب
از اينكــه در ســايه الطــاف خاصــه 
ــى را در  ــال متوال ــد س ــى چن اله
كشــور  بــه  خدمــت  كســوت 
ــدان  ــتان هم ــژه اس ــه وي ــران ب اي
همــدان  اســتاندار  مســند  در 
ــش و  ــه ثمربخ ــام وظيف ــه انج ب
موثــر پرداختــه ايــد و اينــك كــه 
ــه  ــتگى را ب ــى بازنشس ــر اله تقدي
آن جنابعالــى ارزانــى داشــته و 
دوران مســئوليت شــما در ســكوى 
اســتاندارى همــدان بــه پايــان 
رســيده، بســى شايســته اســت 
ــات  ــا و زحم ــاس تالش ه ــه پ ب
مســتمر شــما در راســتاى توســعه 
ــتان  ــه اس ــه جانب ــرفت هم و پيش
و  ســپاس  نهايــت  همــدان، 
قدردانــى را خدمــت حضرتعالــى 
ــن  ــه در اي ــرم ك ــواده محت و خان
تــالش و بــه ثمــر رســيدن آن يــار 
ــراز  ــد، اب ــوده ان ــما ب ــراه ش و هم

ــم. داري
تالش هــاى  خاطــره  گاه  هيــچ 

و  پيگيــرى  بى وقفــه، 
يــاد  از  را  شــما  سخت كوشــى 
ــه  ــم ك ــرد و اميدواري ــم ب نخواهي
در آينــده نيــز از حضــور پــر 
شــور و اســتمرار همــكارى شــما 
بــراى بهره منــدى از تجربيــات 
اســتان،  ايــن  در  ارزشــمندتان 
شــويم. برخــوردار  و  بهره منــد 

و  تالش هــا  مديريــت،  اثــرات 
قــدم هــاى پشــتكار و همــت 
كســب  موجــب  كــه  شــما 
ــتان  ــمندى در اس ــات ارزش توفيق
همــدان شــده، همــواره در جــاى 
ــادگار  ــه ي ــتان ب ــن اس ــاى اي ج
خواهــد مانــد و ايــن باقيــات 
صالحــات چــون چراغــى فــرا 
ــرداى  ــده و ف ــى و آين روى زندگ
شــما خواهــد بــود. از درگاه ايــزد 
منــان دوام عــزت و ســالمت شــما 
ــه  ــم ك ــألت داري ــوار را مس بزرگ
اميدواريــم در راه اعتــالى كشــور 
ايــران بيــش از پيــش موفــق و 

ــيد. ــد باش مؤي
همچنيــن انتصــاب شايســته بــرادر 
ســيد  آقــاى  جنــاب  ارجمنــد 
ــمت  ــه س ــاهرخى را ب ــعيد ش س
نشــان  كــه  همــدان  اســتاندار 
از تعهــد، توانمنــدى و ُحســن 
ســوابق خدمتــى اســت، صميمانــه 
و  مى نمايــم  عــرض  تبريــك 

قطعــًا تخصــص و تجــارب شــما 
زمينــه ارائــه خدمــات گســترده تر 
ــه و  ــتانى هاى فرهيخت ــم اس ــه ه ب

ــرد. ــد ك ــم خواه ــم را فراه فهي
در  شــما  چــون  بزرگ مردانــى 
و  يافتــه  حضــور  ديــار  ايــن 
ــى بديلــى  ــات بى شــائبه و ب خدم
جمهــورى  مقــدس  نظــام  بــه 
ــد  ــه مى دهن ــران ارائ ــالمى اي اس
ــه ايــن آب و  ــن خــود را ب ــا دِي ت
ــن نحــو ممكــن  ــه بهتري خــاك ب

ادا كننــد.
مديــرى  داشــتن  بنابرايــن 
در  دلســوز  و  خــدوم  مدبــر، 
رأس هــرم ادارى اســتان حــق 
فرهنگ دوســت  مــردم  مســلم 
ــد  ــت و تعه ــدان اس ــتان هم اس
مــردم  جنابعالــى،  كارآمــدى  و 
شــريف اســتان همــدان را بــه 
ــه نظــاره  افــق هــاى وســيع ترى ب
ــوابق  ــر س ــه ب ــا تكي ــته و ب واداش
و تجــارب حضرتعالــى در كشــور 
ــول  ــه در ط ــدان ك ــتان هم و اس
ــه  ــت ب ــار خدم ــال هاى پرافتخ س
ملــت شــريف ايــران و مــردم 
نموده ايــد،  كســب  ديــار  آن 
شــاهد پيشــرفت هــا و تحــوالت 
شــگرفى در تمامــى عرصــه هــاى 
توســعه ايــن اســتان خواهيــم 

ــود. ب

ســوابق  داراى  همــدان  شــهر 
عظيمــى  تاريخــى  و  فرهنگــى 
ظرفيت هــاى  داراى  كــه  اســت 
ــگرى،  ــوزه گردش ــژه اى در ح وي
شــهرى  و  ســرمايه گذارى 
ــعه  ــه توس ــد روب ــا رون ــوده؛ ام ب
حــق  كــه  شــهر  ايــن  بيشــتر 
ــهر اســت،  ــن ش ــور اي ــردم صب م
ــى را  حمايــت و توجــه حضرتعال

. هــد ا مى خو
ــن مشــكالت  ــه اي ــا وجــود هم ب
كشــور  در  حاكــم  اقتصــادى 
توســعه  و  آبادانــى  اميدواريــم 
هــر چــه بيشــتر شــهر همــدان در 
تمامــى حــوزه هــا محقــق شــود.
ضمــن تبريــك ايــن انتصــاب 
شايســته كــه بــه حــق از نيروهاى 
ارزشــى و واليــى و از ذخايــر 
مقــدس  نظــام  ســرمايه  اى  و 
جمهــورى اســالمى مى باشــيد، 
عــزت،  جنابعالــى  بــراى 
ســربلندى، ســالمتى و توفيــق 
ــه  ــزارى ب ــزون در خدمتگ روزاف
ــت  ــام و مل ــالب، نظ اســالم، انق
ــژه  ــالمى به وي ــران اس ــز اي عزي
ــدان  ــتان هم ــريف اس ــردم ش م
ــون در  ــه تاكن ــور ك ــان ط -هم
تمامــى مســئوليت هاى محولــه 
خداونــد  درگاه  از  داشــته ايد- 
مى نماييــم.» مســألت  متعــال 
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اصالح و نگرش به كتاب
مجيد فروتن »

 همچون روال چندين ســاله، امســال نيز بيست و ششمين هفته 
دوره كتاب فرا رسيد. هفته ايى كه به نام كتاب رقم خوده است و در 
اينايام به شــكل نمادين از كتاب و اهميت آن مى گوييم و بيشتر از 
روزهاى ديگر سال از كتاب ياد مى كنيم و نام آن را بيش از بيش مى 
بريم و براى اين بزرگترين محصول فرهنگى بشر به تكريم و احترام 
به پا مى خيزيم و به تبليغ و ترويج كااليى به نام كتاب مى پردازيم. 
امروزه كم توجهى به اين محصول فرهنگى،كم رمق شــدن فرهنگ 
مطالعــه و كتاب و كتابخوانى در جامعه، غفلت از اهميت اين حوزه 
در بحث توســعه متوازن و پايدار و توجه بيشــتر جامعه به رسانه 
هاى جديد چون فضاى مجازى به نســبت كتاب و كتابخوانى،مهم 

تريندغدغه جامعه ما در حوزه فرهنگ را تشكيل مى دهد.
 آمارها بر اســاس نتايج موج ســوم باورها و نگــرش هاى ايرانيان 
حاكــى از آن دارد كه هر ايرانى در روز 32 دقيقه از وقت خود را با 
كتاب ســپرى مى كند. اما به دور از از آمارها و اين كه معتقد باشيم 
كه جامعه ايرانى جامعه كتاب خوان مى باشــد يا نمى باشد. به نظر 
مى رســد با وجود طرح هاى متعدد بــراى همگانى كردن كتاب و 
كتابخوانى و توســعه و بســط فرهنگ مطالعه به اجــرا درآمده و يا 
در حــال اجرا در مقوله كتاب، ما بايد بدنبال تغيير و اصالح نگرش 
ها و تحول اساســى و انجام كارهاى ريشــه اى و بهنگام باشيم. نيز 
به نظر مى رســد با وجود بيان هزاران مشــكل بر سر عدم مطالعه و 
راهكارهــاى نظرى و عملى كه كمتر بدنبــال تاثيرات آن در جامعه 
بوده ايم بايد دو كار اساسســى در اين باب شــكل گيرد تا شــاهد 
جامعه اى كتاب خوان باشيم. بيشتر در ارائه اين مباحث نبايد صرف 
بدنبال نتيجه آنى و زود هنگام آن بود بلكه با برنامه ريزى بلند مدت 
مى توان بااصالح درونــى جامعه و تغيير نگرش بنيادين به كتاب و 

اهميت آن به آگاهى و ترقى و پيشرفت رسيد.
 بحث نخست: 

اين بحث كاركردى به حوزه فرهنگ عمومى واصالح نگرش مرتبط 
مى باشد. مقوله اى به نام عدم مطالعه در جامعه امروزى ايران مسئله 
اى يك وجهيبا يك متولى خاص و برنامه ريز مســتقل نمى باشــد 
بلكه موضوعى چند وجهى اســت كه تا تمامى وجوه آن كامل نگرد 
و با هم همگرايى نداشته باشدآن به سرانجام نمى رسد. بحث كتاب 
نخواندن مربوط به يك سيستم و دستگاه خاص و صرفًا دولتى نمى 
باشــد بلكه در اين پهنه فرهنگى همگان متولى و مسووليت در اين 
حوزه دارند از خانواده گرفته تا مراكز فرهنگى و آموزشــى نهادهاى 
دولتــى و غير دولتى كه توامًا بايد در اين حوزه ورود پيدا كنند و به 
آموزش و ترويج و فرهنگ ســازى بپردازند. پس در اصالح روند و 
شــيوه جامعه به يك بســيج همگانى با يك هدف بلند مدت و يك 
خواســته ملى و عمومى نيازمنديم. اين مهم زمانى پا به عرصه ظهور 
و بروز مى گذارد كه ما به بحت كتاب نگاه فرهنگى داشــته باشيم و 
با اين نگاه بدنبال تغيير نگرش و اصالح وضع موجود در باب كتاب 

و كتابخوانى باشيم . 
عمده مشــكل امروزى كتاب شرايط اقتصادى و گرانى كتاب نيست 
بلكــه نگرش و رويكرد فرهنگى خانواده و جامعه اســت. به جاى 
اين كه دغدغه و اولويت فرهنگى داشــته باشيم، امور را به اقتصاد و 
شرايط اقتصادى ارتباط مى دهيم. به نظر مى رسد در شرايط كنونى 
افــراد و خانوده ها هزينه هاى زيادى براى رســانه هاى ديدارى و 
شنيدارى، فضاى مجازى و اينترنت و ... مى دهند و اين هزينه شايد 
چندين برابر خريد يك كتاب در ماه شــود اما ما حاضر نيســتيم كه 
هزينــه اى را براى خريد يك كتاب در مــاه براى كودك و نوجوان 

مان هزينه كنيم. 
پس تا فرهنگ ســازى عمومى شــكل نگيرد كه كتاب نيز به مانند 
ديگر رسانه در سبد خانوارها قرار گيرد و هزينه ثابتى براى آن كنار 
گذاشــت و خانواده ها نخواهند مروج و مســبب ترغيب به كتاب 
خوانى شــوند اين موضوع به جايى نمى رسد. بايد خانواده به اين 
امــر وقوف يابد كه تعليم و تربيت و ترقــى و پويايى از راه مطالعه 

كتاب مى گذرد. 
 بحث دوم: 

اين موضوع به محتوا و غنــاى كتاب و ميزان تاثير پذيرى آن برمى 
گردد. امروزه خيلى ها بر اين باور هســتند كه كتاب در مقابل ديگر 
رســانه ها جايگاه خود را از دســت داده اســت و ابزارهاى اطالع 
رســانى گوى ســبقت را از كتاب روبوده اند. مشكل كاغذ، گرانى 
كتاب، عدم توجه به محتوا، عدم دسترسى، كم شدن شمارگان، عدم 
تنوع و گســتردگى و عوامل ديگر دست بدســت هم داده است تا 

شاهد اين قضيه باشيم.
 اين موضــوع يك امر داخلى كتاب و متوليان آن اســت تا در اين 
بحث تالشــى مضاعف و بهنگام داشته باشند. كتاب نيز بايد خود را 
به روز و به شــيوه هاى امروزى با توجه با ســاليق و خواسته هاى 
جامعه نمايد. اين محصول بايد در اختيار و در دســترس آســان و 
ســريع قرار گيرد و هر كس بتواند در كمترين زمان و در هر مكانى 

بدان دسترسى داشته باشد.
 شــرايط جامعه و نيازهاى آن را به خوبى درك كند، محتوا و غناى 
مناســبى داشته باشد. ديگر رســانه ها و ابزارهاى نوين را در اختيار 
خود بگيرد و با شــرايط روز مجهز به امكانات آنان گردد. اســتفاده 
از نــرم افزارهاى چند رســانه اى، توليد انبوه با محتواى كتاب هاى 
گوناگون، سوق به سوى برنامه هاى ديجيتالى و شنيدارى و ديدارى 
هم مى تواند كتاب را متنوع و گسترده نمايد و هم به مانند ابزارهاى 

نوين، كتاب را سريع در دسترس همگان قرار دهد.
 بدان اميد كه حاصل انديشــه و دســت رنج بــزرگان و مفاخر 
و نويســندگان ما كه ظهــور و بروزش در دل كتاب و نوشــتار 
مى گنجد، بتواند آيينه و راه مســير توســعه فرهنگى و رشــد و 
پويايــى خانواده ها و جامعه را فراهم ســازد و همچنان كتاب به 
عنــوان برزگترين محصول فرهنگى بشــر جايگاه خود را در بين 

ما ايرانيان باز كند. 

احساس خطر و مخالفت با پديده هاى مدرن
 احســاس خطر و مخالفت با پديده هاى مدرن از  ســوى سنت 
گرايان و  رســانه هاى وابسته آنان موضوع جديدي نيست . از ديرباز 
همواره مخالفتهاى شداد وغالظى با راديو ، تلويزيون ، ويدئو ، ماهواره 

و اخيراً اينترنت و فضاى مجازى به تناوب وجود داشته و دارد . 
با ظهور هر رســانه جديد ، هجمه  وســيعى عليه آن شروع شده اما 
بعد از  فراگير شــدن موج آن رســانه ، مخالفان آن كم كم راه انفعال 
در پيش مى گيرند و  در ادامه  با ظهور رســانه جديد ديگرى ، خطر 
رســانه قبلى به فراموشى سپرده شده و با رسانه جديد مخالفت  آغاز 
مى شود ، بعد از مدتى كه بى حاصل بودن مبارزه عيان مى شود مجدداً 
موج فراگيرى رســانه جديد ، مخالفان را هم در برگرفته كم كم خطر 
خوفناك آن هم فراموش مى شود ، تا ظهور رسانه جديد ديگرى ، دور 
باطل مخالفت و البته بى حاصل حمله با رسانه هاى جديد به اشكال 

مختلف بازتوليد مى شود .   
آخرين نمونه هجمه و مخالفت با رسانه هاي جديد در ماه هاي پاياني 
سال گذشته با آتش تهيه سنگين عليه پيام رسان تلگرام شروع شد ، تا 
آنجا كه فيلتر كردن آن تا مدتى موضوع اصلى كشــور بود . موافقان و 
مخالفان در سطحى بى سابقه به بحث و جدل در مورد آن با يكديگر 
پرداختند . از آنجا كه طبق معمول سنبه مخالفان پر زورتر بود ، تلگرام 
فيلتر شد و پيام رســان هاى داخلى با دوپينگ هاى حكومتى و پول 
پاشى مورد حمايت قرار گرفتند  و درنهايت مثل هميشه يكبار ديگر 
چرخه مخالفت و حمله شديد و سپس فراموشى و برقرارى آتش بس 

نانوشته به اجراء گذاشته شد . 
با امعان نظر به نتايج حاصله نه تنها هدف غايى فيلتر كنندگان محقق 
نشد بلكه عمليات فيلتراسيون عمال به ضد خود بدل شد كه توالى سه 

گانه اى را بدنبال داشت .
1-  فيلترينــگ تلگرام عليرغم هزينه هاى زيــاد از جمله موجبات 
نارضايتى ميليونها كاربر منتج به هيچ دستاوردي نشد . هدف از اينكار 
كوتاه كردن دســت كســانى بود كه از اين پيام رسان استفاده سياسى 
مى كردنــد ، از اين طيف افراد زيادى تلگــرام را ترك نكردند ، ترك 
كنندگان عموماً كاربران اقتصادى بودند كه جامعه هدف فيلتركنندگان 

نبودند .
2- كســاني كه مدافع نظام بودنــد عمدتًا تلگرام را ترك كرده  
و ميدان گســترده و چند ده ميليوني اين عرصه را دو دســتى 
به ديگران واگــذار كردند و صدالبته خيلــى از مدافعين نظام 
ظاهــرا به صــورت نامحســوس دوباره درحال بازگشــت به 

هستند  تلگرام 
3-  قبــل از فيلترينگ تلگرام تعداد كمى از كاربران فضاى مجازى با 
فيلتر شكن آشنايى داشتند ، االن به لطف فيلترينگ ، اكثركاربران فعلى 
تلگرام در بكارگيرى فيلتر شكن مهارت الزم را پيدا كرده و با استفاده 
از آن به فضاهاى جديدى مثل يوتيوب و توئيتر وارد شــدند كه قطعًا 

مطلوب فيلتركنندگان نيست . 
ظاهراً مقابله انفعالى با رســانه هاى جديد در ديار ما پايانى ندارد . به 
اميد روزى كه بجاى تقابل بى حاصل و فرسايشــى توجهات كافى به 
بهره بردارى از فرصتهاى حداكثرى از اين رســانه ها معطوف شود و 

معقوالنه تهديدهاى آنها را به حداقل برسانيم . چنين باد . 
*غالمرضا مصدق 
*منبع: كانال فرداى بهتر  

نمايشگاه كتاب در نهاوند
 مدير اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى نهاوند از برپايى نمايشگاه 
كتاب به مناســبت فرارسيدن هفته كتاب و برگزارى بيست و پنجمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان در اســتان همدان و در 
شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نهاوند 
با همكارى انتشارات  عقيل نسبت به برپايى نمايشگاه كتاب با بيش از 

15 هزار جلد در 2 هزار   عنوان اقدام كرده است .
زينب ســيف افزود: كتب ارائه شــده در اين نمايشگاه در موضوعات 
تاريخى، دينى، فلسفى، پزشكى، ادبى، اجتماعى، فرهنگى و غيره است 
كه با هماهنگى و تمهيدات اعمال شده با 50 در صد تخفيف در اختيار 

عالقه مندان قرار خواهد گرفت .
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان نهاوند با تأكيد بر اينكه 
ارائه تخفيف براى كتاب به نوعى تكريم اهالى فرهنگ اســت، عنوان 
كــرد: هدف از اين تخفيف ها ايجاد عالقــه به ويژه در بحث كتاب و 
كتاب خوانى براى افرادى است كه در اين نمايشگاه شركت مى كنند كه 
اين خود مى تواند يك امتياز خوب براى كســانى باشد كه به كتاب و 

خواندن آن عالقه مند هستند.
وى گفــت: هــدف از برگــزارى ايــن نمايشــگاه ترويــج و توســعه 
فرهنــگ مطالعــه و توســعه و تعميــق فرهنــگ كتاب خوانــى و 
ــر  ــه ســال هاى اخي ــوط ب ــازه و مرب همچنيــن جــذب كتاب هــاى ت
ــاى  ــدن  كتاب ه ــال خوان ــه دنب ــروز بيشــتر ب ــردم ام ــرا م اســت زي

ــد هســتند . ــازه، تخصصــى و مفي ت
ســيف بابيــان اينكــه همــه تــالش مــا اجــراى ايــن امــر به صــورت 
كيفــى اســت، گفــت: ايــن نمايشــگاه از 21 آبــان مــاه بــه مــدت 30

روز از ســاعت 8 تــا 21 تــا 18 در محــل برگــزارى نمايشــگاه واقــع 
در خيابــان آزادگان پاركينــگ مــدرس  آمــاده بازديــد عالقه منــدان و 

فرهنــگ دوســتان اســت .
وى در پايــان از ديگــر برنامه هــاى ايــن اداره در هفتــه كتــاب 
ــعر،  ــزارى عصــر ش ــاى تجســمى، برگ ــى نمايشــگاه هنره را برپاي
ــن  ــى از جديدتري ــاب، رونماي ــد كت ــه نق ــن برنام ــزارى چندي برگ
انتشــارات هنرمنــدان شهرســتان و تجليــل از فعــاالن عرصــه كتــاب 

ــرد. ــوان ك ــى عن و كتاب خوان

حسين پارسا»
 از زمانى كــه طبقه متوســط ايرانى به 
آن درجه از بينش فرهنگى رســيد كه براى 
داشتن خانهاى آباد، بايد شهروندانى فهميده 
داشت و براى رسيدن به آن نياز به خواندن و 
دانستن است، تا وقتى كه كتاب عضو نصف 
و نيمه ســبد فرهنگى بعضى خانوادهها نام 
گرفت، اين پرسش كه چرا كتاب نميخوانيم 
و چــرا كتاِب خــوب نميخوانيم، همچنان 

محِل بحث و نظر بوده است. 
آمار مختلف و گاه اغراق شــدهاى از ميزان 
مطالعه در جوامع مختلف نشــان ميدهد كه 
براى ما ايرانيها اگرچه كتاب محترم است و 
خواندنش ارزشمند، اما اين احترام و ارزش 

كمتر به عمِل خواندن منتهى ميشود.
طبق آمارهــاى جهانى، ايرانى ها روزى 13
دقيقه مطالعــه دارند. يعنى اگرمطالعه كتاب 
هاى زوركى درســى و اخبــار تلگرامى و 
كپشن هاى ايســنتاگرامى را از اين عدد كم 
كنيــم، ايرانى ها فاجعه بار مطالعه مى كنند. 
يعنــى در حقيقت چندان مطالعه نمى كنند. 
در عوض در تاكسى و اتوبوس و صف نان 

همه سياستمدار و هنرمند و مفسر هستيم.
 هــر كس بــراى دورى از كتــاب دليل يا 
توجيهــى دارد: يكى وقت نــدارد، ديگرى 
حوصله و بعضى هم پول. دسته آخر آنهايى 
هســتند كه اعتقاد دارند كتاب گران است و 
در ســبد كااليى آنها جايى برايش نيست، 

چون در جيبشان پولى برايش نيست. 
اما گذشــت زمان هم ابزارهاى جديدى در 
اختيــار كتاب نخوانها گذاشــت كه باز هم 
نخوانند. اين بار دنياى مجازى و شبكههاى 
اجتماعِى موبايلى جــاى كتاب را گرفت و 
سرچشمه دانش به جاى كتاب شد وايبر و 

فيس بوك و بعد اينستاگرام و تلگرام. 
با اين حال كســى نگفت كتاب نميخواند 
تلگــرام  در  را  روزش  و  شــب  چــون 
بود:  قبلى  بهانــه  همان  بهانــه  ميگذراند. 

كتاب گران است. 
دوم: اســتان همدان بيــش از 100 كتابخانه 
عومى دارد. سالها قبل كتابخانههاى عمومى 
براى رفع مشــكل گرانى كتاب براى آنهايى 
كه نميتوانستند يا نميخواستند كتاب بخرند 

محل خوبى بود كه ساعتى  مطالعه كنند. 

طبق آمار روند افزايش ساخِت كتابخانههاى 
عمومى بعد از انقالب به شــدت چشمگير 
بود، اگرچه حدود ســه دهه بعد، ســاخِت 
كتابخانه بعضا تنها به روستاها محدود شد. 
ســازمانهاى مربوطه حتما كه به آمار كّمى 
مراجعهكننــدگان بــه كتابخانههاى موجود 
نگاهــى ميكردند و ســاخِت محموعههاى 
جديــد را ضــرورى نميدانســتند، اگرچه 
همچنــان و طبق برنامــه و جمعيت ايران 
كتابخانههاى عمومى بايد بيشــتر و بيشــتر 
ميشدند ولى ديوار نامرئى بين شهروندان و 
كتاب، روى ديگِر ســكهى واقعيت بود. اما 
اين بار بهانه قبلى يعنى گرانى كتاب كاربرد 
نداشت. كتاب مى توانست به شكل مجانى 
در اختيار افراد باشــد. ولى باز هم كســى 
كتابخوان نشــد. بهانه جديد اين بود: وقت 

نداريم.
سوم: با رشــد تكنولوژى روش هاى سنتى 
فروش كتاب هم تغيير كرده اســت. ابزارها 
و رســانه هاى جديد الكترونيكى شكل هاى 
قديمِى بازار را هم عــوض كرده اند. اكنون 
ديگر چندان الزم نيست براى خريدن كتاب 
حتماً شــال و كاله كرد و به كتابفروشــى 
رفت. اينترنت دنيا را تغيير داده است و بازار 
بزرگترين بهره را از آن برده است. بسيارى 
از ناشران هنوز از فرصت هاى اينترنت براى 

معرفى، عرضــه و فروش آثــار خود بهره 
نگرفته اند.

آمازون يكــى از موفق ترين فروشــندگان 
كتاب الكترونيكى در سطح جهان است. اين 
ســايت اگر چه بجز كتاب وسايل ديگرى 
هم مى فروشــد اما عمده شهرتش را مديون 

فروش كتاب است.
 آمازون كتاب هاى خريدارى شده را حدود 
دو روز پــس از خريد بــه خريدار تحويل 
مى دهــد. در ســال 2005 اين ســايت 50
ميليون نفر در سراســر جهان مشترى داشته 
كه نشــان دهنده قدرت اين سبك از فروش 

كتاب در جهان است.
در ســال هاى اخير اين پديده در ســطح 
جهان به شدت رونق گرفته است. مشترى 
بــه راحتى كتاب خــود را انتخاب كرده، 
هزينــه آن را اينترنتــى پرداخت مى كند و 
تنهــا چند روز بعــد آن را در منزل خود 
تحويل مى گيرد. چند ســالى هم هســت 
برخى ناشــران بزرگ با شــركت گوگل 
مذاكراتى كرده و بخش هايى از كتاب هاى 
خود را بر روى گــوگل قرار داده اند. اين 
كار موجــب مى شــود خريــدار پيش از 
خريدن كتــاب آن را ورق زده و كمى از 

آن را هم بخواند.
 در ايران چند ســالى است كه كتابفروشى 

اينترنتى رونق گرفته اســت. در حال حاضر 
بيش از 10 سايت اينترنتى رسماً به اين كار 
مشغول هستند. با اينكه در بسيارى از نقاط 
جهان كتابفروشى اينترنتى امرى عادى شده 
اما اين كار در ايران همچنان جايگاه خود را 
به دست نياورده است. اين بار چه بهانه اى 

داريم؟ اعتماد نداريم.
چهارم: مى توان در پاســخ به اين ســه 
كتاب  گرانى  آورد.  دليــل  هزاران  بهانه، 
در مقايســه با قيمــت پيتزا و يك جفت 
كفش هيچ اســت. زمانــى را هم كه در 
تلگرام و اينســتاگرام هدر مى دهيم بى 
انــدازه اســت. در عصــر ارتباطات هم 
فروشگاه  به  نداشــتن  اعتماد  از  صحبت 
هــاى اينترنتــى خنده دار اســت. پس 
اگــر اين داليــل را قبول نكنيم، پاســخ 
پرسشــمان همچنان گنگ اســت: واقعا 

خوانيم؟ نمى  كتاب  چرا 
واقعيت اين است كه فرهنگ با پول و وقت 
و اعتماد ساخته نمى شود. فرهنگ، در طول 
تاريــخ و در اثر عوامل مختلف شــكل مى 
گيرد كه هر كدام در كژ و راســت كردنش 
نقش دارند. اگر كتاب خوان نيســتيم، كمى 
به عقب برگرديــم و به تاريخ و آنچه بر ما 
گذشــته اســت نگاهى بيندازيم. مشكل از 

ريشه است.

گران است، وقت نيست،اعتماد نداريم

3 بهانه مرسوم براى كتاب نخواندن

ــد  ــد ُكن ــدآباد از رون ــه اس ــام جمع  ام
ــه  ــداث كتابخان ــى و اح ــرفت فيزيك پيش
اســتاندارد ايــن شــهر انتقــاد و گاليــه 

ــرد. ك
سيدموسى  والمســلمين  حجت االســالم 
و  كتابداران  بــا  ديدار  در  حســينى مجد 
عمومى  كتابخانه هــاى  انجمــن  اعضاى 
هفته  مناســبت  به  اســدآباد  شهرســتان 
و  انتقاد  ضمــن  كتابخوانــى،  و  كتــاب 
گاليه منــدى عميــق خــود از روند ُكند 
اســتاندارد  كتابخانه  فيزيكى  پيشــرفت 
استاندارد  كتابخانه  كرد:  اظهار  اســدآباد 
اسدآباد به عنوان تنها كتابخانه استاندارد 
اســتان همدان طى 8 ســال گذشته تنها 
و  داشــته  فيزيكى  پيشــرفت  درصد   10
اين پروژه از 3 ســال پيــش در مرحله 

است. باقيمانده  فونداسيون 
وى با اشاره به وجود 5 دانشگاه و دو حوزه 
علميــه خواهران و برادران و وجود بيش از 
5 هزار دانشجو و 17 تا 18 هزار دانش آموز 
در اين شهرســتان افزود: در حال حاضر با 
توجه به تعطيلى و متوقف شــدن پروژه از 
سه سال گذشته به علت كمبود اعتبار، عمال 
پيشرفت فيزيكى 10 درصدى موجود نيز با 

توجه به شرايط جوى و عوامل مختلف در 
حال تخريب و استهالك است.

حســينى مجد  ايســنا،  گــزارش  بــه 
تســريع  ضــرورت  بــر  تأكيــد  بــا 
ــه  ــا توجــه ب ــروژه ب ــن پ ساخت وســاز اي
دارا بــودن ايــن تعــداد جمعيــت دانشــجو 
ــود  ــرد: وج ــان ك ــوز خاطرنش و دانش آم
يــك كتابخانــه عمومــى بــه تنهايــى قــادر 
بــه  پاســخگويى  و  خدمات دهــى  بــه 
ــه  ــاز ب ــوده و ني ــتان نب ــت شهرس جمعي
بهره بــردارى هــر چــه ســريع تر ايــن 
در  كتابخوانــى  مهــم  عمرانــى  پــروژه 

شهرســتان اســت.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه پــروژه كتابخانــه 
اســتاندارد اســدآباد بــه عنــوان يــك 
گفــت:  اســت،  شــده  دغدغه خاطــر 
ــروژه  ــن پ ــدن اي ــور مان ــا از مهج عميق
گاليه منــدم و مى ســوزم و بايــد بــراى 
بــه نتيجــه رســيدن ايــن طــرح دســت بــه 

ــرد. ــرى ك ــم داده و پيگي ــت ه دس
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان 
اســدآباد نيز ســرانه زيربناى كتابخانه هاى 
عمومى شهرســتان را به ازاى هر 100 نفر 
يك متر و 316 سانتيمتر اعالم كرد و گفت: 

در حال حاضر شهرســتان اســدآباد با دارا 
بودن 6 باب كتابخانه شــهرى و روســتايى 
داراى 3500 نفــر عضو فعــال كتابخانه اى 

است.
مهــدى مراديان تمجيــد بــا اشــاره بــه 
ــهيد  ــى ش ــه عموم ــعه كتابخان ــرح توس ط
ــرد:  ــح ك ــدآباد تصري ــهر اس ــى ش رجاي
ــه داراى 80  ــن كتابخان ــعه اي ــرح توس ط
ــه در  ــوده ك درصــد پيشــرفت فيزيكــى ب
ــاخت  ــه س ــدام ب ــعه اق ــرح توس ــن ط اي
2 ســالن مطالعــه خواهــران و بــرادران 

كرده ايــم. جديــد 
ــى  ــه عموم ــرد: كتابخان وى خاطرنشــان ك
شــهيد رجايــى اســدآباد بعــد از كتابخانــه 
مركــزى همــدان يكــى از شــلوغ ترين، 
ــال  ــا بيشــترين عضــو فع ــن ب پرامانت تري

ــه اى اســت. كتابخان
مراديان تمجيــد در رابطــه بــا كتابخانــه 
اســتاندارد اســدآباد نيــز اعــالم كــرد: 
ــروژه را از راه و  ــرى پ ــا مج ــم ت پيگيري
شهرســازى گرفتــه و طــرح ســاخت و 
ــتان  ــتاندارد شهرس ــه اس ــداث كتابخان اح
ــتان  ــى اس ــاى عموم را اداره كل كتابخانه ه

ــرد. ــده بگي برعه

افتتاح 2 كتابخانه در آذرماه
 رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان همدان از افتتاح دو كتابخانه تا نيمه اول 

آذر در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش ايســنا، منطقه همدان، ســعيد محبيان چهار شــنبه 23 آبان در جلسه انجمن 
كتابخانه هاى عمومى شهرســتان همدان، در تشريح اين خبر اظهار كرد: كتابخانه عمومى 
فرهنگســراى واليت با 3 هزار و 300 مترمربع و كتابخانه مركز همايش هاى قرآنى با 7 

هزار مترمربع در نيمه اول آذر افتتاح خواهد شد.
وى در رابطه با اعتبار اين دو كتابخانه عنوان كرد: تا كنون با مساعت دستگاه هاى مربوطه 

400 ميليــون تومان براى احداث اين كتابخانه مركز اختصاص يافته و 5000 جلد كتاب 
نيز براى تعبيه در آنها تهيه شده است.

محبيان تصريح كرد: تجهيزات اين دو كتابخانه تا كنون تكميل نشــده است و بايد براى  
تكميل و آماده سازى آنها به منظور افتتاح در نيمه اول آذر اقدام كنيم.

وى با بيان درخواست اطالع رسانى افتتاح و احداث اين دو مجموعه توسط دستگاه هاى 
مســئول عنوان كرد: اقدام نهاد ها و مسئول هاى مرتبط، براى ترويج و استقبال از اين دو 
مجموعه و بازديد از آن بسيار موثر است كه انتظار داريم تا رور افتتاح اين اطالع رسانى 

به خوبى صورت گيرد.
محبيان با بيان اينكه دوســتداران كتاب مى توانند در كتابخانه هاى ســطح شــهر رايگان 

عضو شوند، خاطرنشان كرد: دانش آموزان مى توانند به همراه مدير و معاونان خود از دو 
كتابخانــه جديد و از 500 هــزار عنوان در قالب 30 هزار جلد كتاب بازديد كنند كه اين 

طرح تا 11 آذرماه ادامه دارد.
وى از برگــزارى نشســت كتابخــوان مفاخــر در 27 آذر در تــاالر قــرآن همــدان خبــر 
داد و گفــت: عالقمنــدان و كتابخوانــان مى تواننــد در ايــن نشســت پربــار و ارزشــمند 

شــركت كننــد 
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان همدان در پايان از تمامى نهادهاى مرتبط و 
يارى آنان در احداث اين دو كتابخانه تقدير و تشكر كرد و از آنها خواست تا در اجراى 

ديگر عمليات هاى عمرانى همكارى كنند.

برپايى نمايشگاه 
كتاب در كتابخانه 
مركزى همدان

 روز گذشــته  با حضور امام جمعه و 
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان 

نمايشگاه كتاب به مناسبت هفته كتاب در 
كتابخانه مركزى همدان برپا شد.

به گزارش ايســنا، مديــركل كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان چهارشنبه 23 آبان در 
آئين افتتاحيه اظهــار كرد: هدف از برپايى 
اين نمايشگاه در كتابخانه مركزى مراجعه 
مردم و شــهروندان به اين محل و استفاده 

و خريد از منابع اطالعاتى موجود است.

عاطفه زارعى ادامه داد: بيشتر منابع اطالعاتى 
روانشناســى،  ادبيات،  حــوزه  در  موجود 
مذهبى، كودك و نوجوان و تاريخى است.
زارعــى افزود: در ايــن محل فروش كتب 
كمك درسى و دانشــگاهى نيز وجود دارد 
تا عموم مردم از اين نمايشگاه استفاده كنند.

وى در اشــاره به آمار كتب موجود، گفت: 
5000 عنوان و 30 هــزار جلد كتاب براى 

نمايشــگاه امســال ترتيب داده شده است.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان  
در پايان اضافه كرد: اميدواريم اين نمايشگاه 
با استقبال خوبى روبرو شود و مردم استان از 
اين محل بازديد كنند.گفتنى است؛ برگزارى 
نمايشگاه كتاب همدان به بخش خصوصى، 
انتشارات ســراج به مديريت ابراهيم لطفى 

واگذار شده است.

خبـر

امام جمعه اسدآباد:

از روند ُكند ساخت تنها كتابخانه استاندارد استان گاليه مندم



C M

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

پنجشنبه  24 آبان ماه 1397  شماره 3337

5

خبـر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

دريافت پول بابت هزينه هاى متفرقه مدارس تخلف است
 مدير مدرسه حق ندارد پولى تحت عنوان هزينه هاى متفرقه از اولياى دانش آموزان 
اخذ كند.مشــاور وزير آموزش و پرورش با اشــاره به تعريف 86عنوان فعاليت فوق 
برنامه با كدشناسه مشخص در سامانه حساب يكپارچه مدارس گفت: ازحدود 100تا 
150 مدرســه بازديد ميدانى صورت گرفته و عناوين كليه فعاليت هايى كه بابت آنها 
هزينه اى اخذ مى شــود، احصاء شده اســت.منصور مجاورى در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به سامانه حساب يكپارچه مدارس كه استقرار آن در مدارس از ماه جارى آغاز 
شــده است اظهار كرد: اين فعاليت ها را به صورت كدگذارى شده داخل سامانه وارد 
كرديم و ديگر چيزى تحت عنوان ســاير هزينه ها در مدارس نخواهيم داشت و مدير 

مدرسه ملزم است نوع فعاليت و نوع درآمد را كامال مشخص كند.

فعاليت 2732 تشكل زنان و خانواده در كشور
 2732 تشكل امروز در كشور در زمينه امور زنان و خانواده فعاليت مى كنند و الزم 

است كه به احياى تشكل هاى زنان و خانواده پرداخته شود.
به گزارش ايسنا، معاون برنامه ريزى و هماهنگى معاونت امور زنان و خانواده رياست 
جمهورى گفت: از سال 93 تا 95، هشت نشست منطقه اى  در كشور در حوزه زنان و 
خانواده تشكيل شده است.اطهره نژادى، با اشاره به اينكه 1670 تشكل زنان و خانواده 
در سال اول دولت يازدهم تشكيل شد، افزود: اين در حالى بود كه با بررسى هاى انجام 
شــده مشخص شد در شش ماهه نخست دولت يازدهم تنها 650 تشكل فعال وجود 
داشــت.وى، تصريح كرد: 2732 تشكل امروز در كشور در زمينه امور زنان و خانواده 

فعاليت مى كنند و الزم است كه به احياى تشكل هاى زنان و خانواده پرداخته شود.

قيمت داروهاى پيوند كاهش يافت
 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشت از كاهش قيمت 

داروهاى بيماران پيوند خبر داد.
مهدى شــادنوش در گفت وگو با ايسنا، گفت: خوشــبختانه با همراهى شركت هاى 
توليدكننــده و واردكننده، قيمــت داروهاى پيوند مانند سل ســپت و ماى فورتيك و 
پروگراف به قيمت قبل بازگشــت و كاهش يافت.وى بــا بيان اينكه اين اقدام كمك 
زيادى به بيماران پيوند خواهد كرد، افزود: با اين اقدام بيماران پيوند با دغدغه حداقلى 

و با فرانشيزى كه قبال مى پرداختند، داروهايشان را تامين مى كنند.
شادنوش همچنين بيان كرد: در زمينه داروهاى پيوند با كمبود مواجه نيستيم و بيماران 

نبايد نگران اين موضوع باشند.

اسامى ممنوعه نداريم
 سخنگوى سازمان ثبت احوال كشور با تاكيد براينكه ليستى تحت 
عنوان اسامى ممنوعه نداريم از انتخاب نام "محمد كوروش" و "محمد 

داريوش" براى پسران خبر داد.
ســيف اله ابوترابى، سخنگوى ســازمان ثبت احوال كشور در پاسخ به 
اين سوال كه آيا محدوديتى در انتخاب اسم براى نوزدان وجود دارد؟ 
گفت: درخصوص اســامى نوزادان ليســتى به عنوان اسامى ممنوعه 
وجود ندارد، بلكه در سايت ثبت احوال ليستى از اسامى كه مى توان از 
آنها براى نامگذارى استفاده كرد، مشخص شده است و افراد مى توانند 
با مراجعه به اين ليست اسم براى نوزاد تازه متولد شده انتخاب كنند.

به گزارش ايلنا، او با بيان اينكه افراد نمى توانند اسامى را كه خارج از 
اين ليست است انتخاب كنند، تصريح كرد: در صورتى فردى بخواهد، 
اســمى خارج از اين ليســت انتخاب كند، مى تواند تقاضاى خود را 
مطرح كرده و اسم مورد نظر در كميته اى با عنوان "كميته نام" بررسى 

مى شود.
ســخنگوى سازمان ثبت احوال كشور با اشــاره به اعضاى"كميته نام"

خاطرنشــان كرد: اين كميته براســاس مصوبه شوراى عالى فرهنگى 
تشكيل شده و در آن دو استاد دانشگاه در حوزه دكتراى ادبيات فارسى 
و ادبيات عرب، 2 نماينده از فرهنگســتان ادب و زبان فارســى و سه 
متخصص از سازمان ثبت احوال حضور دارند و اسم درخواست شده 
توســط افراد در اين كميته بررسى شــده و در صورت تاييد مى تواند 

مورد استفاده قرار گيرد.
ابوترابى با اشــاره به قوميت هاى مختلف در استان هاى كشور تصريح 
كرد: با توجه به اينكه قوميت هــاى مختلف مانند ترك، لر،  كرد و ... 
در كشــور وجود دارد و ممكن است افراد اسامى از اين قوميت ها را 
انتخاب كنند، در صورتى كه اسم درخواست شده از اين قوميت ها در 
سامانه ثبت احوال نباشد، توسط كارشناسان و متخصصان قوميت هاى 
مختلف بررسى مى شود و در صورتى كه توسط اين كارشناسان تاييد 

شود، اسم درخواست شده مورد استفاده قرار مى گيرد.
او ادامه داد: اگر اســمى در ســامانه ثبت احوال وجود نداشــته باشد، 

حداكثر يك هفته زمان الزم است تا در كميته نام بررسى شود.
سخنگوى سازمان ثبت احوال كشــور در خصوص استفاده از اسامى 
قديمى ايرانى گفت: مانعى براى انتخاب نامى كه ريشه غربى نداشته 
و داراى معنى بوده و از نظر آوا هم خوانى داشــته باشد، وجود ندارد. 
همچنين انتخاب اســامى قديمى ايرانى نيز مشكلى وجود ندارد و در 
حال حاضر اســامى مانند محمد كوروش و محمــد داريوش مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
ابوترابى به 10 نام اول پســرانه و دخترانه اشــاره كرد و گفت: اسامى 
مانند محمد، حســين، امير، على، اميرعلــى، ابوالفضل، زهرا، فاطمه، 

مريم، يسنا و حلما از اسامى پركاربرد براى پسران و دختران است.

70 درصد زندانى ها
 داراى جرايم مواد مخدرى

70 درصد زندانيان كشــور به دليل جرايم مرتبط با مواد مخدر در 
زندان هستند.

رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت اســتفاده حداكثرى قضات از 
ظرفيت هاى قانونى مربوط به مجازات هاى جايگزين حبس و ســاير 
تاسيسات قانونى منجر به كاهش جمعيت زندان ها گفت: احكام زندان 
بايــد در چارچوب قانونى و در حّد ضــرورت و براى حفظ امنيت 

جامعه و امنيت كشور باشد. 
به گزارش خبرآنالين، آيت ا... آملى الريجانى افزود: موضوع زندان ها 
در همه كشور ها مســئله اى اساسى است و در كشور ما نيز خصوصًا 
به دليل جرايم مرتبط با مواد مخدر مسئله اى قابل تأمل است. كه بايد 

براى آن چاره انديشى شود.
رئيــس قــوه قضاييه با اشــاره به ظرفيت هــاى قانونــى مربوط به 
مجازات هاى جايگزين حبس كه در قالب يك بخشنامه نيز به قضات 
ابالغ شــده است، اين قبيل مجازات ها و ساير تاسيسات قانونى منجر 
به كاهش جمعيت كيفرى نظير آزادى مشــروط و تخفيف مجازات ها 
را موجب بهبــود وضعيت محكومان و خانواده آنــان و نهايتاً بهبود 

وضعيت جامعه دانست.

اطالعات: جهانگيري: نبايد بگذاريم بنگاه ها وارد ركود شوند
 وارد صعود بشن چطوره؟ 

كيهان: تعارف كليد پايتخت به مردي كه افتخارش نساختن است 
 تعارف اومد نيومد داره ها!!

ايران: كودكان در فضاي مجازي به چه محتوايي نياز دارند
  هر چى دل تنگت ميخواد بزار طالب داره!!

همدان پيام: همدان مي تواند مقصد جهاني گردشگري باشد 
 البته اگه جاده مقصد هاى گردشگرى مون خاكى نباشه!! 

تجارت: انتقاد از انتخاب مديران سفارشى 
 تو اين 4 دهه كجا بوديد؟

رويش ملت: برجام موجب پيشرفت روابط اقتصادي ايران و اروپا شد
 پس به اين خاطره كه اقتصادم ون اين همه گل و بلبل شده !!! 

ايسنا: افزايش چشمگير بيمار ام اس در همدان 
 از بس روحيه همه رفه تو ركود!!

همدان پيام: بودجه آموزشي شهروندي در ساير بخش ها هزينه نشود 
 يعنى همه بودجه ها بجا هزينه مى شوند ؟؟؟

تجارت: گياهان دارويي بهترين جايگزين نفت 
 پس بايد بابتش يارانه بديد به مردم 

عصر ايران: مشاركت دادن مردم راه غلبه بر مشكالت است 
 بستگي داره در چي مشاركت بديد در فقر و مشكالت يا رفاه!!  
همدان پيام: نخســتين گواهينامه جهاني گردشــگري UNWTO به 

عليصدر اعطا مي شود 
 معلومه رفتن غار خيلى خوششون اومده ها!!

فرهيختگان: راز پيشرفت علمي آلمان 
 رازش هنوز فاش نشده!!

قدس: شمارش معكوس براي خداحافظي مديران بازنشسته دولت
 ديگه حاال وقتشه از جاشون كنده بشن!! 

اقتصاد: سود سهام عدالت افزايش مي يابد
 اونم از گرونى نشات گرفت؟!!

ابراز ورزش: تابش: دعوت نشدن بازيكنان سپاهان به تيم ملي عجيب است 
 اونا هم مشمول تحريم هاى ترامپ شدن!!

اخاذى تلگرامى با هوشمندى پليس فتا 
خاتمه يافت

 فردى كه اقدام به تهديد بانوى همدانى در تلگرام با هدف دستيابى 
به اهداف شوم خود داشت دستگير شد.

رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى اســتان 
همدان گفت: شــهروندى با مراجعه به پليس فتا مدعى شد كه فردى 
تلگرام همســرش  را هك كرده و با دسترسى به اطالعاتى نظير ليست 

تلفن، تصاوير و پيام ها اقدام به تهديد و اخاذى كرده است.
 فيروز سرخوش نهاد در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: كارشناسان پليس 
فتا با انجام يكســرى كارهاى فنى و اطالعاتى عامل تهديد و اخاذى را 

شناسايى و با دستور مقام قضايى او را دستگير كردند.
رئيس پليس فتا همدان اظهار داشت: متهم در بازجويى ها اعتراف كرد 
كه به بهانه مراوده مالى با دوستش، قصد دسترسى به تلگرام همسر وى 

را در سر داشت.
سرخوش نهاد افزود: بنابراين در اختيار نداشتن گوشى هوشمند براى 
جابجايى وجه را بهانه قرار داده و با گوشى همسر شاكى اقدام به سرقت 

كد مربوط به فعال سازى اكانت تلگرام مى كند.
وى اضافه كرد: بنابراين با اين روش به تلگرام همسر دوستش دسترسى 
پيدا كرده و در ادامه تهديد و اخاذى را براى رسيدن به اهداف خود آغاز 
مى كند.رئيس پليس فتا همدان هشدار داد: مجرمان سايبرى با دسترسى 
به پيام حاوى كد فعال  سازى از طرف تلگرام مى توانند به اكانت تلگرام 
افراد دسترسى پيدا كنند.سرخوش نهاد توصيه كرد: شهروندان با دقت 
در حفظ كد سرويس ارسال پيامك از سرقت اطالعات شخصى خود 
جلوگيرى كنند.351 فقره پرونده نيمه نخست امسال در پليس فتا تشكيل 
شــد كه 147 متهم به علت كالهبردارى، برداشت غيرمجاز از حساب 

بانكى و مزاحمت اينترنتى دستگير شدند.

لغزندگى جاده 
مرگ سرنشين پرايد را رقم زد

 بر اثر برخورد 2 دســتگاه خودروى ســوارى در اين استان يك تن 
جان باخت. 

رئيس پليس راه استان همدان در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: عصر سه 
شــنبه در محدوده اى از جاده هاى اين استان شامل گردنه هاى آوج و 

اسدآباد و منطقه اسالم آباد مالير تگرگ باريد.
رضا عزيزى اضافه كرد: راننده يك دســتگاه خودروى ســوارى پرايد 
مســافركش با ورود به اين محدوده لغزنده در جاده اســالم آباد مالير، 

تعادل خودرو را از دست داده و سوارى چند بار دور خود چرخيد.
رئيس پليس راه استان همدان ادامه داد: يك دستگاه سوارى پژو كه مسير 
مقابل در حال تردد بود به پهلوى ســمت راست پرايد برخورد كرده و 

منجر به مرگ سرنشين جلو اين وسيله نقليه شد.
عزيزى بيان كرد: راننده ســوارى پژو پس از ديدن اين صحنه بالفاصله 
سرعت وسيله نقليه را كاهش داده اما در نهايت با پهلوى پرايد برخورد 
كرد و به علت ضعيف بودن بدنه پرايد، سرنشــين اين وسيله نقليه در 
دم جــان باخت.وى گفت: هم اينك شــاهد مه گرفتگى و محدوديت 
ديد در گردنه آوج، همه كسى، محور همدان-كرمانشاه، همدان سنندج، 
همدان- غارعليصدر، بخشى از آزاد راه همدان - ساوه و جاده همدان 

- مالير هستيم.
استان همدان داراى پنج هزار و 400 كيلومتر انواع راه است.

دانشكده هاى تربيت مدرس از اختيارات بيشترى 
بهره مند مى شوند

 با اصالح ساختار و تشــكيالت دانشگاه، دانشكده ها از اختيارات بيشنترى بهره مند 
مى شوند.

به گزارش ايســنا، رييس دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اصالح ساختار و تشكيالت 
دانشــگاه بر اســاس طرح تحول راهبردى گفت: مطالعاتى در اين راستا صورت گرفته 
و تاكيد ما بر اصالح ســاختار دانشــكده هاى بزرگ اســت. محمدتقى احمدى افزود: 
دانشــكده هايى كه به صورت منسجم باقى ماندند، مانند دانشكده پزشكى، كشاورزى و 
منابع طبيعى بايد اختيارات وســيعى داشته باشند و بتوانند بر اساس بودجه اى كه به آنها 
تخصيص داده مى شود به عنوان واحد مستقل داراى امكانات و برنامه ريزى داخلى عمل 
كنند.همچنين دانشــكده هايى كه به دانشكده هاى كوچكتر تجزيه شده اند اگر تا 3 سال 
آينده به سمت انسجام بروند و با خانواده خود منسجم شوند با حفظ اختيارات  مى توانند 

از امكانات و تفويض اختيار بيشتر بهره مند شوند.

چرا اضافه وزن به افسردگى منجر مى شود؟
 متخصصان سالمت با بيان اينكه داشتن اضافه وزن مى تواند موجب افسردگى شود، 

اظهار داشتند: اين تاثير بيشتر روان شناختى است.
به گزارش ايســنا، درحاليكه در بررسى هاى پيشين به اين نكته اشاره شده بود كه افراد 
چاق بيشتر در معرض ابتال به افسردگى هستند، مشخص نبود آيا افسردگى موجب بروز 

تغييرات در وزن مى شود يا تغيير در وزن بر خطر ابتال به افسردگى تاثير مى گذارد؟
اكنون گروهى از كارشناســان در بررســى هاى خود دريافتند وجود متغيرهاى ژنتيكى 
مرتبط با شــاخص توده بدنى باال مى تواند منجر به افســردگى شود و اين تاثير در زنان 
نســبت به مردان بيشتر است.يكى از محققان اين مطالعه گفت: افرادى كه در يك گروه 
جمعيتى وزن بيشترى دارند، افسرده تر هستند و اين امر حداقل تاحدودى تاثير تصادفى 
شاخص توده بدنى بر افسردگى است.به نوشته روزنامه گاردين، در اين بررسى محققان 
به مطالعه روى 73 متغير ژنتيكى مرتبط با شــاخص توده بدنى باال در 500 هزار نفر و 

همچنين پرونده  پزشكى اين بيماران پرداختند. 

شيوع ديابت در كم سوادها بيشتر از 
تحصيل كرده هاست

 ميزان تحصيالت يك جامعه مى تواند در شيوع بيمارى هاى غيرواگير تاثيرگذار باشد 
چنانچه شــيوع ديابت در افراد كم سواد 18 درصد و در افراد تحصيلكرده هفت درصد 

است. 
نايب رئيس كميته ملى بيمارى هاى غيرواگير وزارت بهداشت  گفت: براساس مطالعات 
شــيوع چاقى در افراد كم سواد بيشتر اســت. همچنين شيوع ديابت در ايران حدود 11 
درصد جمعيت اســت كه در زنــان 11.5 درصد و در مردان 10 درصد شــيوع ديابت 

مشاهده مى شود.
به گزارش ايسنا، باقر الريجانى افزود: در حال حاضر با توجه به فعاليت رسانه ها شيوع 
ديابت كاهش يافته است؛ چراكه آگاهى عموم افزايش يافته و توجه آنها براى پيشگيرى 
از اين بيمارى جلب شــده است. برهمين اســاس حدود 60 درصد ديابتى ها به مراكز 

درمانى مراجعه كرده و درمان مى گيرند.

 اين روزها عكاسى فرماليته براى بسيارى 
از زوج هــاى جوان، كلمه اى ناشــناخته و 
ناملموس نيست؛ مدل خاصى كه هزينه هاى 
گزاف به خانــواده ها تحميل مى كند و هر 

روز رواج بيشترى مى يابد.
بعضى دوســتهاى عروس مرتب در گوش 
عروس و دامادهاى جــوان مى خوانند كه: 
«در روز عروســى، هر چقدر هم كه برنامه 
ريزى تان درســت و منظم باشــد، باز هم 
معمــوال زمان كم مى آوريــد و مجبور مى 
شــويد خيلى از برنامه ها را نه آن طور كه 
باب ميل شماســت، به پايان ببريد و برويد 

سراغ برنامه ديگر.»
همين استرس ها و دلنگرانى ها باعث ايجاد 
يك مفهوم جديدى براى عروســى ها شد 
به اســم «عروسى فرماليته»؛ در اين تعريف، 
عروس و دامــاد چند روز قبل از مراســم 
رسمى، آرايش مى كنند، ماشين شان را گل 
مى زنند، دســته گل سفارش مى دهند و در 
خيابان ها فيلمبردارى مى كنند، در آتليه ها 
عكس مى گيرند و... به بيان ديگر سعى مى 
كنند بخشى از برنامه ها را به روزهاى قبل از 
عروسى موكول و فرماليته بخشى از مراسم 

ها را ثبت كنند.
عروســى فرماليته اگرچــه هزينه هاى قابل 
توجهى به خانــواده ها تحميل مى كرد، اما 
پيش گام حركتى شد كه اين روزها به خاطر 
چشــم و هم چشــمى هاى بى پشتوانه، به 
شدت باب شــده و هزينه هاى سر به فلك 

كشيده به خانواده ها تحميل كرده است.
است  جديدى  داســتان  فرماليته»  «عكاسى 
كــه هر روز پررنگ تر مى شــود و آن قدر 
گسترش يافته كه فضاى مجازى را تسخير 
كرده اســت؛ كافى اســت در شــبكه هاى 
اجتماعى يا اينترنت جست و جوى كوچكى 
انجام دهيد تا با حجم چشمگير درخواست 

ها و آگهى ها مواجه شويد.
براى  فرماليته،  عكاسى  افزايش   

عروسى هاى حقيقى
با پايان ماه صفر، بار ديگر ســور و ســات 
عروســى ها به راه افتــاد و خريد جهيزيه 
و مايحتاج عروســى رونــق گرفت. اما اين 
روزها، بازار عكاســى هاى فرماليته حسابى 

سكه است.
فقط كافى است در شبكه هاى اجتماعى، به 
صفحه هاى عكاسان فرماليته برويد. فقط و 
فقط تبليغات عكاسى و اقناع كاربران براى 

تجربه اين سبك از عكاسى است.
آن چه در اين كانال ها و شبكه ها مى بينيد، 
دعوت از زوج هاى جوان اســت كه در اين 
ايام با لباس هاى مختلف عروس و آرايش 
هاى گوناگون و متنوع، در لوكيشــن هاى 
مختلف عكس بگيرند و پس از چاپ عكس 
ها، بهتريــن گزينه را براى روز عروســى 

انتخاب كنند.
به دليل رواج اين نوع عكاسى، حتى عكاسان 
بســيارى هم كانال ها يا وبالگ هايى با نام 

خود ايجاد كرده اند و بازاريابى مى كنند.

يكى از ســايت ها اين گونه درباره عكاسى 
فرماليته نوشته است: عكاسى فرماليته دقيقا 
شبيه سازى روز عروسى شماست ، شما در 
يك روزى كه نه فاميلتان جمع هستند و نه 
آشناى به همراه همســرتان عروس و داماد 
مى شــويد. آرايش مى كنيد، لباس عروس 
مى پوشيد و دقيقا هر كارى كه روز عروسى 
انجام مى دهيد را چنــد روز قبل مو به مو 
انجام مى دهيد. به اين مراسم مى گويند روز 
فرماليته پيش از مراسم عروسى با اين تفاوت 
كه زمان بيشــترى براى عكاســى وساخت 
كليپ در اختيارداريد ، از 10 صبح تا غروب 

آفتاب كه بهترين زمان براى عكاسى است.
يكى ديگر نوشــته: شما در عكاسى فرماليته 
اين فرصــت را داريد كــه آرايش و لباس 
عروســى تان را امتحان كنيد. شايد آرايشى 
كه براى شما توســط ميكاپ آرتيستتان در 
نظر گرفته شده باب ميل تان نباشد، پس شما 

زمان داريد كه همه چيز را تغيير دهيد.
 هزينه گزاف يك سنت جعلى

كافى است به عنوان يك مشترى، با مراجعه 
به اين سايت ها و شبكه هاى مجازى، قيمت 

يك عكاسى فرماليته را بخواهيد.
جــدا از هزينه يكى دو ميليونى اجاره لباس 
عروس براى هر بار عكاسى، هزينه حداقل 
3ميليون تومانى آرايــش، 500 هزارتومانى 
كرايه خودرو و... بايد هزينه گزافى هم براى 

عكاسى پرداخت كنيد.
يكى از عكاســان فرماليته در پاسخ به سوال 
مهــر دربــاره هزينه ها گفت: مــا براى هر 
عكســى كه به صورت مــدل از عروس و 
داماد مى گيريم، بدون هزينه چاپ، و صرفا 
نمايــش عكس 200 تا 250 هزار تومان مى 
گيريم؛ عروس و داماد در اين عكس ها مى 
توانند مــدل مو، آرايش و تن خور لباس را 

ببينند.
وى اضافــه كرد: هزينه فيلــم مدلينگ هم 
از 3 ميليون تومان شــروع مى شــود و اگر 
فيلم لوكيشن هاى خاص داشته باشد به 10

ميليون مى رسد.

با يك ســر جمع ســاده مى توان گفت هر 
تجربه عكاســى فرماليته بــاالى 15 تا 20
ميليون هزينه هاى عروســى را باال مى برد. 
حاال فكر كنيد عروس و داماد بخواهند چند 

لوكيشن را پيش از عروسى، امتحان كنند.
عروسى هاى الكچرى سبك زندگى را تغيير 

مى دهد
محمد اسحاقى رئيس كارگروه ملى كنترل و 
كاهش طالق با اشاره به اين موضوع گفت: 
افراط و تفريط در هر كارى مضر اســت و 
بى نتيجه و در مســائل مربوط به ازدواج به 
مراتب آسيب رسان تر. يكى از تاكيدات دين 
اسالم و باورهاى قابل اتكا براى ما، اعتدال 
است؛ بايد يك حد طبيعى از هر موضوعى 
رعايت شــود. نگاه صفر و صد نتيجه نمى 

دهد.
معاون برنامه ريزى و هماهنگى شوراى عالى 
انقالب فرهنگى با بيان اين مطلب كه گاهى 
افراط ها را نبايد ذكر كرد، گفت: گاهى ذكر 
برخى رفتارهــاى غلط و افراط ها، خودش 
مى تواند زمينه گسترش در جامعه را فراهم 
آورد. اما وقتى موضوعى گســترده شد بايد 

جلوى آن ايستاد.
وى اضافه كرد: اين نوع رفتارها برخى مواقع 
توقعاتى ايجاد مى كند. اما سوال اينجاست 
كه چند درصد خانواده ها مى توانند چنين 
كنند؟ اين ها عروســى هــاى به اصطالح 
الكچرى اســت كه ســبك زندگى را تغيير 

مى دهند.
اسحاقى با بيان اين مطلب كه بخش گسترده 
اى از جامعه ما ايــن توانمندى را ندارند و 
ممكن است عروس و دامادهاى ديگر دچار 
ياس و نااميدى شــوند، افزود: بســيار مهم 
اســت كه ما هر چيزى را بــه عنوان ارزش 
تلقى نكنيم. اين چشم و هم چشمى ها ضد 
نگاه دينى و اخالق ايرانى اســت. شيرينى 
زندگى اين است كه دو نفر خودشان زندگى 
خودشان را بسازند نه اينكه پدر و مادر همه 

چيز را فراهم كند
كاهش  و  كنتــرل  ملى  كارگــروه  رئيس 

طــالق ادامــه داد: البته اصــالح اين ها 
نياز به فرهنگســازى دارد. چشــم و هم 
چشــمى دارد رواج پيدا مى كند. اين ها 
باعــث تاخير در ازدواج مى شــود. اين 
اين  جلوى  بايد  است.  بزرگ  آسيب  يك 
اجتماعى  سواد  و  فرهنگســازى  با  روند 

شود. گرفته 
تجمالت آفت ازدواج به هنگام شده است

رضا رويت مديرعامل بنياد ملى خانواده نيز 
با اشاره به سنت هاى اشتباه در زمينه ازدواج 
گفت: در حوزه ازدواج يكى از مسائل جدى 
كه باعث تاخير در ازدواج مى شــود، بحث 
تجمالت و ســنت هاى ناروايى اســت كه 

متاسفانه در جامعه رواج يافته است.
وى گفت: وقتى اين تجمالت و سنت هاى 
ناحــق ترويج يابد دختران و پســران دچار 
اشكال شده و بحث تاخير در ازدواج ايجاد 

مى شود.
رئيــس بنياد خانواده افــزود: هزينه هايى 
كه در حوزه ازدواج تحميل مى شــود چه 
ازطرف زوجين و چــه از طرف خانواده 
هايشــان، در شــأن يك جامعه اســالمى 
نيست. آنها برآمده از روحيات چشم و هم 
چشــمى و فرهنگ غربى است. نمونه آن 
عكاسى فرماليته اســت كه شايد از سوى 
برخى قابل اجرا باشد اما توقعى در جامعه 
ايجاد مى كند كــه حاصل آن باالتر رفتن 

سن ازدواج خواهد بود.
 وى گفــت: براى اصالح ايــن رويه بايد 
رسانه ملى، شــبكه هاى مجازى، نخبگان، 
گروههــاى مردم نهاد و روحانيان پاى كار 
بيايند و فضاى جامعه را به ســمتى ببريم 
كه شرايط براى ازدواج آسان و بى دغدغه 
حل شــود. اين بازى هاى جديد در زمينه 
ازدواج هيچ تضمينى بــراى تقويت بنيان 
هــاى زندگى زوجين نيســت و اتفاقا مى 
تواند پايه و زمينه آســيب هم باشد. اما در 
هر صورت نبايد اجازه دهيم اين چشم و 
هم چشمى ها و ظواهر وارد حوزه ازدواج 

شود.

عروسى هاى «فرماليته» هزينه هاى واقعى

ازدواج در بند الكچرى ها

محدوديت افراطى 
اختيارات والدين در اليحه 
حمايت از كودكان
 رئيس شوراى اجتماعى فرهنگى زنان گفت: در 
اليحه حمايت از اطفال و نوجوانان به دليل مداخله 
زياد دولت در نهاد خانــواده، اختيارات رفتارى و 

تربيت والدين نسبت به فرزندان بسيار محدود شده 
است.

به گزارش مهر، زهرا آيت اللهى، در نشســت 
بررســى ابهامات موجــوددر اليحه حمايت از 
كودكان  از  حمايت  گفــت:  نوجوانان  و  اطفال 
و نوجوانان در قالــب اقدامات قانونى مختلف 
انجام شــده اســت. اليحه حمايت از اطفال و 
نوجوانان نيز مردادماه ســال جارى در مجلس 

تصويب شد و به شوراى نگهبان فرستاده شده 
است.

وى افزود: اين شــورا ابهامــات آن را مطرح و 
براى اصالح آن، اليحه را به مجلس ارجاع داد. 
در حال حاضر نيز قرار است مجلس به بررسى 

بپردازد. ابهامات  اين 
آيــت اللهى عنوان كرد: در اين اليحه اختيارات 
والدين در رفتار و تربيت فرزندان خود بســيار 

محدود شده اســت. به عالوه در هر دو اليحه 
حمايــت از كــودكان و زنــان، مداخله زيادى 
دولــت در خانواده موجب آســيب به اين نهاد 

شد. خواهد 
رئيس شــوراى اجتماعى فرهنگى زنان تصريح 
كرد: ابتدا بايد مشــخص شود كه خانوا ده يك 
حــوزه خصوصى اســت يا عمومــى و اگر در 
برخى از نقاط خصوصى و برخى عمومى است، 

حدود آن چيســت. نمى توان تمامًا خانواده را 
خصوصــى ديد اما بايد حدود دخالت دولت بر 
خانواده نيز به شــكلى باشد كه سبك زندگى به 

شكل خانواده هاى غربى متمايل نشود.
وى يادآورشد: در حال حاضر پيوند خانواده ها 
بســيار كم شده و امنيت خاطر آنها براى تربيت 
فرزندان از بين رفته است. از سوى ديگر فرزند 

ساالرى در خانواده ها افزايش يافته است.
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تغييرات جديد در شرايط پيمان سپارى ارزى
صادرات  زير يك ميليون دالر معاف از تعهد ارزى شد

 رييس كميســيون توسعه صادرات اتاق بازرگانى ايران جزئياتى از برخى تغييرات در 
شرايط پيمان سپارى ارزى صادركنندگان را اعالم كرد.

عدنان موســى پور بيان كرد: اخيرا جلســاتى برگزار شــد و اين موضوع در دستور كار 
شــوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى قرار گرفت كه كارگروهى با مشــاركت 
وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزى و اتاق بازرگانى در رابطه 
با شــرايط پيمان سپارى ارزى تشكيل شــود. اين كارگروه دو روز پيش تشكيل شد و با 
وجود اين كه نظرات وزيــر جديد صنعت، معدن و تجارت نيز به نظر بخش خصوصى 

بســيار نزديك بود، اما قانع كردن رييس كل بانك مركزى براى رســيدن به هدف بخش 
خصوصى، بسيار سخت بود.

وى افزود: در اين جلسه رييس كل بانك مركزى در رابطه با لغو پيمان سپارى هاى ارزى 
كه طبق مصوبه سران ســه قوه، بانك مركزى در اين زمينه تصميم گيرنده است، به دليل 
شــرايط اقتصادى حال حاضر و شــرايطى كه تحريم ها به  وجود آورده است، با لغو آن 
موافقت نكرد اما قرار بر اين شد پيش نويسى تهيه و به دولت ارائه شود كه اين پيش نويس 

در اتاق بازرگانى نوشته مى شود.
رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگانى ايران به ايسنا گفت: جلسه با رييس كل 
بانك مركزى بسيار مفيد براى انتقال نقطه نظرهاى بخش خصوصى بود كه كامال منعكس 

شد. در اين جلسه خواسته اول بخش خصوصى، لغو پيمان سپارى ارزى براى بنگاه هاى 
كوچك و متوســط بود كه مطرح شــد، اما با توصيفات رييس كل بانك مركزى به نظر 

مى رسد فعال موافقت با لغو پيمان سپارى هاى ارزى صورت نگيرد.
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى ايران افزود: طبق اين پيشنهاد در نهايت قرار شد 
صادرات  زير يك ميليون دالر معاف از تعهد ارزى شود و صادرات بين يك تا سه ميليون 
دالر شامل معافيت 50 درصدى شود كه براى هزينه هاى صادرات، براى تجارت ريالى يا 
واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنين مقرر شد كه صادرات بين سه تا 
10 ميليون دالر شامل معافيت 30 درصدى شود و صادرات باالى 10 ميليون دالر همچنان 

به روال قديم، 90 تا 95 درصد موظف به تعهد ارزى خواهند بود.

خبـر

ذخيره سدهاي استان 4درصد كم شد
 معاون  بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان همدان گفت: حجم 
ذخاير آب سدهاى استان نسبت به سال گذشته 4 درصد كاهش داشته 

 است.
حميدرضا نيكــداد با بيان اينكه در ابتداى ســال 97 مشــكل ذخيره 
آب داشــتيم، بيان كرد: بــراى تأمين آب در هفت ماهه ســالجارى با 
پيش بينى هاى الزم شاهد قطعى آب نبوديم و با برنامه ريزى هاى صورت 

گرفته مشكلى در اين زمينه نخواهيم داشت.
وى با اشــاره به اينكه شهرستان هاى استان با قطعى آب مواجه بودند، 
افزود: با برنامه ريزى و مديريت منابع براى جلوگيرى از قطعى، آب مورد 

نياز شهرستان ها تأمين شده است.
نيكداد با بيان اينكه در اوايل مهرماه سال گذشته شاهد بارندگى نبوديم، 
به ايســنا گفت: با آغاز بارندگى ها از مهرماه امسال اقدامات الزم براى 

ذخيره منابع آب در تابستان 98 صورت گرفته است.
معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان همدان با بيان اينكه اگر 
بارندگى كافى نباشد شهر با مشكل تأمين آب مواجه مى شود، بر لزوم 
تداوم بارش ها تأكيد كرد و گفت: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته در 
ســتاد بحران شركت آب منطقه اى، شركت آب و فاضالب و مديريت 

بحران استاندارى مشكلى در اين زمينه نخواهيم داشت.
وى ضمن تأكيد بر اينكه منابع آبى همدان از چند بخش تأمين مى شود، 
گفت: 80 درصد آب همدان از طريق ســد اكباتان، مابقى از 60 حلقه 
چــاه و از مهرماه به بعد از منابع فصلى شــامل تصفيه خانه عباس آباد، 

دره مرادبيگ و خاكو تأمين مى شود.
نيكداد با اشــاره به اينكه توليد آب در استان به سختى انجام مى شود، 
اظهــار كرد: همدان بــا كاهش منابع آبى مواجه اســت و ذخيره منابع 
آبى به ســختى صورت مى گيرد و سعى بر اين است كه با مديريت و 

برنامه ريزى ، ذخيره سازى انجام شود.
وى با بيان اينكه مصرف روزانه آب در همدان 1550 ليتر بر ثانيه است، 
عنوان كرد: ميزان هدررفت آب 24,9 درصد است كه از اين مقدار 14,9
درصد هدررفت واقعى ناشى از شكستگى اتصاالت و فرسودگى شبكه 

بوده و مابقى هدررفت ظاهرى محسوب مى شود.
معــاون بهره بردارى شــركت آب و فاضالب اســتان همدان ادامه 
داد: ايــن هدررفت در تمام دنيا وجود دارد كه هر ســاله تالش ما 
با برنامه هاى اصالح شــبكه اين است كه بيش از 30 درصد از شبكه 
انتقال آب فرسوده نباشد.وى افزود: برنامه ريزى براى تعيين ساعات 
افت فشار در طول سال انجام مى شود به طوريكه در تابستان امسال 
از ســاعت 12 تا 4 بامداد برنامه مديريت آب براى ذخيره سازى به 

اجرا درآمد.
نيكداد بر لزوم فرهنگسازى براى مشتركين پرمصرف تأكيد كرد و گفت: 
مديريت مصرف آب با اصالح شــبكه و تعويض كنتورهاى خراب و 
همچنين طرح مشتركين پرمصرف با مديريت فشار آب  و هوشمندسازى 

شبكه در استان در حال انجام است.

صادرات گوجه فرنگى گلخانه اى همدان 
به عراق

مدير اداره تنظيم بازار و بازرگانى ســازمان جهادكشاورزى استان 
همدان از صادرات گوجه فرنگى گلخانه اى استان به كشور عراق خبر 
داد و گفت: تا كنون 659 تن گوجه فرنگى گلخانه اى از استان همدان 

صادر شده است.
مهــدى نجفيــان بــا بيــان اينكــه ســاالنه 3500 تــن گوجه فرنگــى در 
اســتان توليــد مى شــود، افــزود: از تاريــخ 21 مهــر تــا 15 آبــان 87 
ــراى صــادرات 659 تــن گوجه فرنگــى ثبــت  اظهارنامــه گمركــى ب

شــده اســت.
وى با اشاره به اينكه با آزاد شدن صادرات زمينه خوبى براى كشاورزان 
و گلخانه داران استان فراهم شده است، بيان كرد: صارات گوجه فرنگى 
گلخانه اى ممنوعيتى ندارد البته سازمان جهادكشاورزى بازديد دقيقى 
از محموله هاى صادراتى داشــته و پــس از تأييد اجازه صادرات داده 

مى شود.
وى در ادامه درباره توزيع تخم مرغ به نرخ تنظيم بازار، به ايسنا گفت: 
تا كنونى هيچ محموله اى به استان داده نشده ضمن اينكه توليد استان 

خوب است و واحدهاى تخم گذار فعال هستند.
 توزيع تخم مرغ به نرخ تنظيم بازارى

نجفيان اضافه كرد: اســتان همدان در زمينــه آنفلوانزاى مرغى هيچ 
كانونى نداشته و تمامى واحدها فعال شده و شرايط خوبى براى توليد 
تخم مرغ در استان فراهم است اما به علت باال بودن قيمت تصميم بر 

اين شده كه تخم مرغ به نرخ تنظيم بازارى توزيع شود.
وى با اشــاره به كاهش 5 درصدى قيمت تخم مرغ، يادآور شد: 
قيمت امروز تخم مرغ براى مصرف كننده 8750 تومان اســت و 
فروشــگاه ها هر شــانه تخم مرغ را به قيمــت 18 هزار تومان به 

مى رسانند. فروش 
مدير اداره تنظيم بازار و بازرگانى ســازمان جهادكشــاورزى اســتان 
همــدان از افزايش 6 درصدى قيمت مــرغ در بازار خبر داد و گفت: 
قيمت مرغ با افزايش 6 درصدى نســبت به هفته گذشته به 10 هزار 

تومان رسيده است و مرغ زنده نيز 7 هزار تومان به فروش مى رسد.
 قيمت مرغ منجمد 8175 تومان است

نجفيان با بيان اينكه قيمت مرغ منجمد هم اكنون 8175 تومان اســت، 
يادآور شد: از شركت پشتيبانى امور دام خواسته شده قيمت را كاهش 

دهد و مانند قبل عرضه كند.
وى با اشاره به اينكه توزيع گوشت قرمز گرم به مدت 3 روز متوقف 
شــده اســت، تأكيد كرد: به علت كاهش حجم صادرات به كشور 3

روز است كه محموله اى به استان ها داده نشده است و فقط در تهران 
توزيع مى شود.

 افزايش 4 درصدى قيمت دام زنده
مدير اداره تنظيم بازار و بازرگانى ســازمان جهادكشاورزى استان 
همدان از افزايش 4 درصــدى قيمت دام زنده خبر داد و گفت: با 
وجود اينكــه قيمت دام زنده افزايش 4 درصــدى دارد اما قيمت 
گوشت گوسفندى كاهش داشــته و از 57 هزار تومان به 55 هزار 

تومان رسيده است.
نجفيان بــا بيان اينكه توزيع گوشــت از افزايش قيمت ها جلوگيرى 
مى كند، يادآور شد: قيمت دام سنگين نيز 5 درصد افزايش داشته و به 

23 هزار تومان رسيده است.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد
جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

كارت دانشجويي پرستو فرامرزي فرزند حسين به 
شماره ملي 3980251373 رشته رياضي و كاربردها 

دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9312117043 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه ساختماني به شماره 2/1066 تاريخ صدور 
92/09/07 به نام محمدحسين طالبي مقدم مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. از يابنده تقاضا مي شود آن 

را به دايره حقوقي شهرداري منطقه 2 تحويل نمايد

آغاز امامت حضرت ولي عصر(عج) نقطه آغاز امامت حضرت ولي عصر(عج) نقطه 
شروعي براي اميد به پيروزي اسالم و شروعي براي اميد به پيروزي اسالم و 

مسلمين در برابر ظالمان است.مسلمين در برابر ظالمان است.
 اين روز بر تمام شيعيان جهان مبارك باد اين روز بر تمام شيعيان جهان مبارك باد

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان

پ

آگهـي مزايده

  محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

متقاضيــان مــي بايســت طبــق جــدول فــوق مبلــغ ســپرده شــركت در مزايــده را بــه 
ــزد بانــك ملــي شــعبه زاگــرس بنــام شــهرداري  شــماره حســاب 0104868466003 ن
ــل اعضــاي  ــده تحوي ــزاري مزاي ــان برگ ــزي را زم ــد و فيــش واري ــز نماين ــد واري نهاون
ــده را  ــركت در مزاي ــق ش ــورت ح ــد درغيراينص ــالت نماين ــي معام ــيون عال كميس

ــد داشــت. نخواهن
* متقاضيان جهت بازديد از اقالم مورد مزايده صبحها از ساعت 8 لغايت 12 و بعدازظهر ها از 
ساعت 3 لغايت 5 عصر به شهرداري مراجعه نمايند . به استثناي روزهايي كه تعطيل مي باشد.

* هزينه كارشناسي و همچنين هزينه انتشار اين آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .
* كليه هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي باشد (هزينه باسكول - هزينه 

محل و ... )
* در حين انجام موضوع مزايده و جداسازي قطعات در صورت بروز هرگونه خسارت مالي و 

جاني مسووليت آن برعهده برنده مزايده مي باشد.
شهردارى  نماينده  توسط  بايست  مي  مزايده  برنده  به  آالت  آهن  تحويل  و  آوري  جمع   *
( مسئول انبار و حراست ) صورت گيرد و در هنگام باسكول نمودن قبض باسكول مي بايست 

به تأييد نماينده هاي شهرداري گردد.
* كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.
* شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد.

* مزايده راس ساعت  11 صبح روز پنج شنبه 97/09/15 در محل شهرداري و با حضور اعضاء 
كميسيون عالي معامالت برگزار مي گردد./ب 

چاپ آگهي نوبت اول97/08/24  
چاپ آگهي نوبت دوم 97/09/03 

 شهرداري نهاوند بر اساس ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و باستناد مصوبه بند يك از 
يكصد و يكمين جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر دارد آهن آالت مستهلك شده خود را از 
طريق آگهي مزايده حضوري و با قيمت پايه كارشناسي واگذار نمايد بدينوسيله از اشخاص 

حقيقي يا حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مزايده حضوري دعوت بعمل مي آيد.

مبلغ سپرده شركت قيمت كارشناسىواحدنام كاال رديف
در مزايده

50/000/000 ريالهر كيلوگرم 2100 تومان    كيلوگرم     آهن آالت1

غزل اسالمي»
مديــركل  معارفــه  و  توديــع  مراســم   
راه وشهرسازي روز گذشته در سالن اجتماعات 
باغ موزه در حالي برگزار شد كه مدير سابق با 

احترام بدرقه شد.
حســن رباني ارشــد، مديــر كل 43 ســاله 
راه وشهرسازي اســتان همدان، اهل فامنين با 
مدرك تحصيلي مهندســي عمــران در مقطع 
كارشناسي و MBA در مقطع كارشناسي ارشد 
اســت كه پيش از اين معاون توسعه مديريت 

و منابع انساني در همين اداره كل بوده است. 
رباني ارشــد، پس از استعفاي فرهاد فرزانه در 
اواخر شهريور سالجاري، با اجماع نمايندگان 
مردم اســتان در مجلس، اســتاندار و معاون 
عمراني اســتاندار به عنوان سرپرست معرفي 
شــد. كه پس از 2 ماه، حكم مديركلي وي در 
روز سه شنبه گذشته از وزارت راه وشهرسازي 
ابالغ شد.رباني ارشد اكنون تنها مديري است كه 
حكم مديريت ارشد در استان از سوي وزارت 
راه را دريافت كرده و مسئوليت هماهنگي تمام 
اداره هاي تابعه وزارت راه وشهرسازي در استان 

را هم بر عهده دارد.
وي پــس از اينكــه حكم خــود را از معاون 
حقوقــى، امور مجلس و اســتان هاى وزرات 
راه و شهرســازى با امضاي وزير راه دريافت 
كرد دربــاره برنامه كاري خود گفت: خودم را 
متعهد به توسعه اســتان مي دانم و قصد دارم 
با سختكوشــي و جديــت و كمك همكاران 

گام هاي بلندي برا استان بردارم.
مدير كل راه وشهرسازي ادامه داد: اينكه پروژه ها 
و اعتبارات به صورت عادالنه در شهرستان هاي 
اســتان تخصيص بيابــد از برنامه هاي ديگرم 

است.
رباني ارشد توسعه بيشتر در راه هاي روستايي، 
تعامل با دســتگاه هاي ديگر و شــركت ها و 
سازمان هاي غيردولتي، تعيين تكليف مسكن 
مهر، برقــراري عدالت اجتماعي بين محالت 
شهرها، پيگيري مجدانه بازآفريني شهري براي 
ارتقا ســطح كيفيت زندگي شــهري، افزايش 
شفافيت و ســالمت اداري و احتمام ويژه به 
اجراي تكاليف قانوني در اجراي برنامه ششم 
را از جمله برنامه هاي خود در راه وشهرسازي 
عنوان و در پايان ســخنانش از فرزانه تشــكر 

كرد و گفت كه بيش از 2 ســال معاون ايشان 
بودم و پس از اين هم به عنوان پيشكسوت از 

تجربياتش استفاده خواهم كرد.
معاون امور عمرانى اســتاندار همدان هم پس 
از ابــراز رضايت از عملكرد مدير كل ســابق 
راه وشهرســازي، راه آهــن را مهمترين اقدام 
در دوره مديريــت وي اعالم كرد و گفت كه 
شــرايط براي تكميل راه آهن آماده بود فقط به 
يك حركت جدي نياز بود كه اتفاق نمي افتاد 
ولــي فرزانه با جديت و همدلــي كه در بين 
پرســنل ايجاد كرد امور را پيگيري و پروژه را 

به مرحله افتتاح و بهره برداري رساند.
 محمودرضا عراقى ســپس به بازنگرى طرح 
جامع همدان اشاره كرد و توضيح داد: بازنگرى 
طــرح جامــع از طرح هايى بود كه توســط 
نمايندگان به شــدت پيگيرى مى شد، بنابراين 
به علت معضالت حاشيه نشينى كه در همدان 
وجود داشت، تصميم بر بازنگرى طرح جامع 
شــهر همدان همزمان با تهيه عكس هوايي از 

همدان گرفته شد.
سريع تر  بالتكليف  مهر  مســاكن   

تعيين تكليف شود
معاون حقوقــى، امور مجلس و اســتان هاى 
وزرات راه و شهرســازى خطاب به مدير كل 
راه وشهرســازي استان تأكيدش بر اين بود كه: 

واحدهاى مســكن مهر بالتكليف را از طريق 
برگزارى جلســه در شــوراى مسكن هر چه 
ســريع تر تعيين تكليف كنيد. و منتظر تهران 
اقدامات  به  ســپس  محفوظى  نمانيد.عليرضا 
صورت گرفته در استان اشاره كرد و گفت كه 
زيرساخت هاى خوبى در استان همدان فراهم 
شــده اســت، و با وجود مضايق مالى تحقق 
پروژه هاى وزارت راه و شهرسازى در همدان 
به خوبى صــورت گرفته به طورى كه در كمتر 

استاني 2 خط راه آهن كشيده شده است.
وي سپس گفت: از راه آهن همدان تهران چيزي 
براي تكميل باقي نمانده و بايد از ظرفيت اين 
خطوط استفاده كنيد چون ميلياردها تومان براي 

آن هزينه شده است.
محفوظى با بيان اينكه قانون نظام مهندسى نياز 
به اصالح دارد، عنوان كرد: قانون نظام مهندسى 
و كنترل ســاختمان نياز به اصالحات دارد كه 

بايد اين امر انجام شود.
آنطور كه در كليپي كه توســط روابط عمومي 

استان  راه وشهرســازي  كل  اداره 
همدان تهيه شــده بــود، پخش 
شد، ساخت بيش از ده ها كيلومتر 
جاده در شهرهاي مختلف استان 
از جملــه اســدآباد- داشــبالغ، 
آورزمان،  نهاوند-  رزن،  ماهيان- 

تويسركان- كنگاور، سامن- بروجرد، قهاوند 
همدان، مالير- تــوره و ... از جمله خدمات 

فرزانه مدير كل سابق راه وشهرسازي بود.
ساخت حدود 6 كيلومتر راه روستايي، تعريض 
گردنه اسدآباد، تخصيص اعتبار براي طرح هاي 
جديد، احداث باند دوم همدان گل تپه عليصدر 
با اعتبار هزار ميلياردي، 4 خطه كردن نهاوند- 
آورزمان از دســتاوردهاي ديگــر اين اداره در 

سال هاي 95 و 96 بوده است.
فرهاد فرزانه حدود 2 ســال در ســمت مدير 
كل راه وشهرســازي اســتان همدان منصوب 
شــد و اكنون در دفتر امور شهري استانداري 
همدان مشغول به كار است كه معاون عمراني 
استانداري اعالم كرد فرزانه در بخش مديريت 
امور عمراني استان جايگاه بسيار خوبي خواهد 
داشــت. اما معاون حقوقى، امــور مجلس و 
استان هاى وزرات راه و شهرسازى در خواست 
كرد كه وي را به اين وزارتخانه منتقل كنند تا 

در استان هاي ديگر مشغول به خدمت شود.

آيين توديع  و معارفه مديركل راه و شهرسازي برگزار شد

رباني: اجراي دقيق برنامه ششم 
در اولويت است

كارگران هم بسته حمايت 
غذايي مي گيرند
 نماينده كارگران در شوراى عالى كار با تشريح 
جزئيات جلسه شوراى عالى كار از نظر مثبت وزير 
كار براى ترميم دستمزد و اختصاص بسته حمايت 

غذايى به كارگران خبر داد.
ابوالفضل فتح الهى با تشــريح جزئيات نشســت 
اميدوار كننده شوراى عالى كار از برگزارى كميته 
دستمزد شوراى عالى كار در هفته آينده خبر داد و 

گفت: درخواست ما اين بود كه جلسه آتى شوراى 
عالى كار منحصرا به بررســى دســتمزد كارگران 
بپردازد و مقرر شــد تا در اسرع وقت گزارشى از 
تمام جلساتى كه در ماههاى گذشته در خصوص 
ترميم و افزايش دستمزد كارگران تشكيل شده و 
همچنين ارقام مربوط به ســبد هزينه و معيشــت 

كارگران تهيه و در جلسه آتى شورا ارائه كنيم.
فتح الهى درعين حال درباره برنامه وزير كار براى 
بهبود معيشــت و ترميم مزد كارگران كه پيشتر در 
ديدار خود با نمايندگان تشكل ها خبر داده بود، به 

ايســنا گفت: وزير درك بااليى از شرايط امروز و 
وضعيــت كارگران دارد و اعالم كرده كه كارگران 
هم از سبد حمايت غذايى دولت بهره مند خواهند 
شد ولى صرفنظر از اين قضيه كه معتقديم اقدامى 
به جا و ارزشــمند اســت، جامعه كارگرى توقع 
ترميم مزد را دارد و اين خواسته منطقى و معقول 
است.اين نشست با سيگنال هاى مثبتى براى ترميم 
مزد كارگران و بهبود معيشت خانوارهاى كارگرى 
همراه بود و وزير كار شــخصا پيشــنهاد تشكيل 
كميته دستمزد شورا را به منظور بررسى ابعاد ترميم 

دستمزد و سبد هزينه معيشت كارگران مطرح كرد.
نمايندگان كارگرى برگزارى اين نشست را كه با 
حضور نمايندگان وزارتخانه هاى اقتصاد و دارايى 
و صنعت، معــدن و تجارت همــراه بوده مثبت 
ارزيابى كرده و نســبت به برگزارى جلسات آتى 

شورا خوشبين هستند.
در اين جلسه وزير كار از پيش بينى توزيع بسته هاى 
حمايت غذايى دولت به كارگران خبر داد تا جامعه 
كارگرى نيز در كنار كارمندان و بازنشســتگان از 

مزاياى بسته هاى غذايى بى نصيب نمانند.
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آگهي حصر وراثت
آقاي قاســم زارعي داراى شــماره شناســنامه  152 به شــرح دادخواســت كالسه 
811/97ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان الماس زارعي به شماره شناســنامه  4026 در تاريخ 95/2/22 در اقامتگاه 
دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 
1-قاسم زارعي فرزند الماس به شماره شناسنامه 152 متولد1362 فرزند متوفي 2-صفر 
زارعي فرزند الماس به شــماره شناســنامه 8291 متولد1355 فرزند متوفي 3-روح اله 
زارعي فرزند الماس به شــماره شناســنامه 9302 متولد1358 فرزند متوفي 4-حسين 
زارعي فرزند الماس به شماره شناسنامه 4040002849 متولد1368 فرزند متوفي 5-اكرم 
زارعي فرزند الماس به شــماره شناســنامه 7688 متولد1348 فرزند متوفي 6-پروين 
زارعي فرزند الماس به شــماره شناســنامه 7229 متولد1348 فرزند متوفي 7-زهرا 
زارعي فرزند الماس به شــماره شناسنامه 8290 متولد1351 فرزند متوفي 8-ليال زارعي 
فرزند الماس به شماره شناسنامه 10001 متولد1358 فرزند متوفي 9-زينب زارعي فرزند 
الماس به شماره شناسنامه 471 متولد1365 فرزند متوفي 10-صديقه بهاري فرزند علي 
به شماره شناسنامه 5202 متولد1338 همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 662)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاي مجتبي طليم خاني داراى شــماره شناســنامه  10079 به شرح دادخواست 
كالسه 809/97ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان كبرا طليم خاني مهراب به شماره شناسنامه  8890 در 
تاريخ 96/11/17 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-اصغر طليم خاني فرزند موســي به شماره 
شناســنامه6309 متولد1339 پســر متوفي 2-حيدر طليم خاني فرزند موسي به 
شماره شناسنامه6307 متولد1335 پسر متوفي 3-احمد طليم خاني فرزند موسي 
به شماره شناسنامه6308 متولد1337 پسر متوفي 4-ميرزا آقا طليم خاني فرزند 
موسي به شــماره شناســنامه4051098516 متولد1354 پسر متوفي 5-مجتبي 
طليم خاني فرزند موسي به شماره شناسنامه10079 متولد1360 پسر متوفي 6-پري 
طليم خاني فرزند موســي به شماره شناســنامه6979 متولد1343 دختر متوفي 
7-صغري طليم خاني فرزند موسي به شــماره شناسنامه6980 متولد1346 دختر 
متوفي 8-معصومه طليم خاني فرزند موسي به شماره شناسنامه7742 متولد1351 
دختر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 661)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

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

برابر رأي شماره 139760326006000843-1397/6/20  هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم صديقه ســوري فرزند 
حمزه به شماره شناســنامه 856 صادره از تويسركان در ششــدانگ يك باب خانه به 
مســاحت 114/69 مترمربع قســمتي از پالك يك اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخش 
چهار مالير  خريداري از مالكين رســمي والي غياثوند محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 635)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/9

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/24
محمدرضا اميني - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي حصر وراثت
شرح  به   114 شناســنامه   شــماره  داراى  فدائي  كتايون  خانم 
دادخواســت كالســه 114/970588ح از اين حوزه درخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
جواد شمســي منصف به شماره شناســنامه  11873 در تاريخ 
ورثه  گفته  زندگــى  بدرود  خود  دائمى  اقامتــگاه  در   97/8/8
1-پارســا   به:  اســت  منحصر  متوفى/متوفيه  آن  حين الفــوت 
شمســي منصف فرزند جواد به شماره شناسنامه 4000410938 
پســر متوفي  2-آرتا شمســى منصف فرزند جواد به شــماره 
شناســنامه 3862572102 پســر متوفــي 3-كتايون فدائى 
فرزند پرويز به شــماره شناسنامه 114 همســر متوفي 4-نبى 
شمســى منصف فرزند عينعلى به شماره شناسنامه 8795 پدر 
متوفي 5-افسانه قاســميان مظاهر فرزند على هاشم به شماره 
مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينك  متوفي  مادر  شناسنامه 1335 
كسي  هر  تا  مي نمايد  آگهي  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواســت 
اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

شد. (م الف 533) خواهد 
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
خانم شــهناز نجفي داراى شــماره شناســنامه  1962 به شرح 
درخواست  حوزه  اين  از  114/970603ح  كالســه  دادخواســت 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
ايوب سحري به شــماره شناسنامه  1585 در تاريخ 94/4/2 در 
اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-محدثه سحري فرزند ايوب 
به شماره شناســنامه 4000485245 دختر متوفي 2-اميرمجيد 
ســحري فرزند ايوب به شماره شناســنامه 4000304879 پسر 
متوفي 3-محمدآقا ســحري فرزند ايوب به شــماره شناسنامه 
به  على  احمد  فرزند  احمدى  گل  متوفي 4-بســته  پســر   875
شــماره شناســنامه 1000 مادر متوفي 5-شــهناز نجفي فرزند 
قاسم علي به شــماره شناسنامه 1962 همســر متوفي اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 532)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

گيالن قهرمان بوكس نوجوانان كشور شد
 تيم گيالن قهرمان دهمين دوره رقابت هاى بوكس قهرمانى نوجوانان 

كشور به ميزبانى شهر همدان شد.
دبير هيأت بوكس همدان گفت: در اين رقابت ها كه امشــب به ميزبانى 
سالن فردوسى شــهر همدان پايان يافت، تيم كرمانشاه عنوان دوم را به 

دست آورد و كردستان نيز بر سكوى سوم قرار گرفت.
اميد مرامى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: احمد به ترتيب اول و دوم 
شدند، در وزن 48 كيلوگرم مصطفى ريگى از سيستان و بلوچستان اول 

شد و امير حسين اروج عليزاده از تهران جايگاه دوم را به دست آورد.

مرامــى بيان كرد: وزن 50 كيلوگرم پوريا عبدالمالكى از تهران ســكوى 
قهرمانى را كسب كرد و حميدرضا غالمى نژاد از همدان دوم شد ضمن 
اينكه در وزن 52 كيلوگرم رامين بابالو از كردســتان اول و امير بياتى از 

كرمانشاه سكوى دوم را به دست آورد.
وى خاطرنشــان كرد: در وزن 54 كيلوگرم امير حسين كديور از گيالن 
قهرمان شــد و متين جوهرى از كرمانشاه عنوان دومى را تصاحب كرد 
و در وزن 57 كيلوگرم على غالمى از كرمانشــاه اول و عبدا... پرتنى از 

آذربايجان غربى بر سكوى دوم ايستاد.
دبيرهيأت بوكس همدان افزود: در وزن 60 كيلوگرم ســهيل ا... ورن از 
البرز اول شد و احمدرضا حسنوند از لرستان مقام دوم را به دست آورد 

، در وزن 63 كيلوگرم امير رضا شــاكرى از مازندران برسكوى نخست 
ايســتاد و مهدى حسن پور از اردبيل عنوان دوم را كسب كرد و در وزن 
66 كيلوگرم فرهاد مرادى از اردبيل اول و اشــكان سليم از توابع تهران 

دوم شد.
وى اظهار داشــت: در وزن 70 كيلوگرم نيز بنيامين كاظمى از گلســتان 
اول و فرزام صالحيان از كردســتان ســكوى دوم را كسب كرد، در وزن 
75 كيلوگرم عرشيا شعبانى پور از گيالن عنوان نخست را كسب كرد و 
عباس عبياوى از خوزستان دوم شد و در وزن 80 كيلوگرم دانيال ظهيرى 
از گيالن اول و آرش شــاهچراغى از توابع تهران سكوى نايب قهرمانى 

را تصاحب كرد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

علوم پزشكى قهرمان واليبال كاركنان زن 
همدان شد

 رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان گفت: تيم علوم پزشكى 
عنوان قهرمانى مســابقات واليبال و آمادگى جسمانى كاركنان بانوان 

دولت استان همدان را كسب كرد.
هادى ســبزوارى اظهار داشت: در پيكارهاى بخش واليبال آموزش و 
پرورش دوم شــد و تيم هاى دادگسترى و بهزيستى به ترتيب سوم و 

چهارم شدند.
وى اضافه كرد: در مســابقات آمادگى جسمانى نيز پس از تيم علوم 
پزشــكى، تيم دانشگاه بوعلى ســينا مقام دوم را به دست آورد و تيم 

برنامه و بودجه همدان بر سكوى سوم ايستاد.
ســبزوارى يادآور شــد: تيم هاى برتر رقابت هاى ورزشى كارمندان 

دولت استان عازم مسابقات كشورى مى شوند.

پومسه كاران همدانى به مسابقات جهانى 
اعزام شدند

 دبير هيأت تكواندو همدان گفت: ســه پومســه كار اين استان در 
تركيب تيم ملى عازم مسابقات جهانى كشور چين تايپه شدند.

امير فرنيا اظهار داشــت: مهدى صمديان تبار به عنوان مربى تيم ملى 
تكواندو(پومسه) كشورمان به همراه سيده معصومه حسينى و محمد 
امين گماريان ملى پوشان همدانى اعزامى به مسابقات جهانى هستند.

وى اضافــه كرد: يازدهمين دوره مســابقات قهرمانــى جهان از فردا 
پنجشنبه به ميزبانى كشور چين تايپه برگزار مى شود.

فرنيا بيان كرد: يك هزار و 274 پومسه كار از 54 كشور جهان در اين 
دوره از مسابقات شركت دارند.

وى خاطرنشــان كرد: اين رقابت ها در تمامى رده هاى سنى برگزار 
مى شود.

همدان از قطب هاى اصلى پومسه كشور است.
تاكنون دســتيابى به مدال هاى رنگارنگ جهانى و آسيايى در كارنامه 

پومسه همدان به ثبت رسيده است.

بهكاپ همدان جهانى شد
 به پيشنهاد كميته بهكاپ همدان و با همكارى و استقبال استاندارى، 
اداره كل ورزش و جوانان و اداره كل ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
استان همدان و با موافقت فدراسيون گلف، شهر همدان به عنوان قطب 

آموزش بهكاپ در جهان ثبت و معرفى گرديد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان همدان، مســئول 
بهكاپ هيأت گلف در اين خصوص گفت: به پيشنهاد كميته بهكاپ 
همدان و با همكارى و استقبال استاندارى، اداره كل ورزش و جوانان 
و اداره كل ميراث فرهنگى و گردشــگرى استان همدان و با موافقت 
فدراســيون گلف، شــهر همدان به عنوان قطب آموزش بهكاپ در 
جهان ثبت و معرفى گرديد.وى افزود: پس از موافقت فدراســيون و 
در راستاى جذب گردشگر و معرفى ورزش بهكاپ ايده جهانى شدن 
و معرفى اين ورزش نوپا در پارك علم و فناورى همدان ثبت كرديد.

محمد على قاسمى تصريح كرد: پس بررسى و كارشناسان متخصص، 
كميته بهكاپ همدان توانست با ايجاد غرفه در نمايشگاه استارت آپ ها 
در اجالس جهانى گردشگرى در هتل باباطاهر همدان اين ورزش نوپا 
را مهمانــان و فعاالن و متخصصين و ســرمايه گذاران بين المللى در 

حوزه گردشگرى معرفى نمايد.
وى افزود: زوراب پولوليكاشويلى دبيركل سازمان جهانى گردشگرى 
در بازديد از نمايشگاه استارت اپ ها در هتل باباطاهر همدان از غرفه 

بهكاپ همدان بازديد كرد.

مراسم استقبال از مرتضى شفيعى قهرمان 
مسابقات جهانى پرورش اندام برگزار شد

 ظهر ديروز مرتضى شفيعى قهرمان مسابقات جهانى پرورش اندام 
جهان وارد همدان شد و در ميدان سردار شهيد همدانى همدان مورد 

استقبال مديركل ورزش و جوانان استان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، تيم ملى 
پرورش اندام كشــورمان با 13 ورزشــكار و 6 همراه در رقابت هاى 
جهانى اســپانيا حضور پيدا كرد و ملى پوشان اين تيم موفق شدند در 
«بنيدروم» اسپانيا با شايستگى و با اختالف امتياز باال به مقام قهرمانى 

دست پيدا كنند.
مرتضى شــفيعى ورزشكار خوب اســتان در وزن 95 كيلو گرم اين 

رقابتها صاحب مدال با ارزش طال شد.
ظهر امروز مرتضى شــفيعى وارد همدان شد و در ميدان سردار شهيد 
همدانى همدان مورد اســتقبال مديركل ورزش و جوانان استان قرار 

گرفت.
در اين مراســم قهرمانى معاون توسه ورزش، چاروسايى مدير روابط 
عمومى اداره كل ورزش و جوانان، بابايى رئيس بســيج ورزشكاران 
اســتان، خدابنده لو رئيس هيأت بدنســازى و پرورش اندام استان و 

جمعى از ورزشكاران و مربيان بدنسازى حضور داشتند.

ورزشكار همدانى پديده مسابقات 
سه گانه كشور شد

 رئيس هيأت ورزش هاى ســه گانه همدان گفت: ورزشكار نخبه 
اين استان پديده رقابت هاى ورزشى سه گانه اميدهاى كشور شد.

على خدابنده لو در گفت و گو با  ايرنا اظهار داشــت: محمدســجاد 
رحيمى فر از همدان چهره جديد مسابقات قهرمانى سه گانه اميدهاى 
كشــور بود كه موفق شد با زمان يك ساعت و 11 دقيقه و 22 ثانيه به 

مدال نقره دست يابد.
وى خاطرنشان كرد: درخشش اين ورزشكار كه پس از امين سقايى از 
چهارمحال و بختيارى ملى پوش با سابقه سه گانه كشورمان دوم شد، 

تحسين مسووالن را به دنبال داشت.
خدابنده لو بيان كرد: اين ورزشكار همدانى تنها با پنج دقيقه اختالف 

نسبت به سقايى بر سكوى دوم ايستاد.
وى افزود: همدان در بخش تيمى اميدهاى كشور نيز پس از خراسان 

جنوبى در جايگاه دوم قرار گرفت.
اين دوره از مســابقات با شركت 91 ورزشــكار از 21 تيم از سراسر 
كشور در ســه رده جوانان، اميد و بزرگســاالن به صورت اسپرينت 

(مسافت كوتاه) به ميزبانى شهر آبادان برگزار شد.

مصدق پور با شكست قائم مقامى 
صدرنشين جشنواره شطرنج كشور شد

 مسعود مصدق پور در حساس ترين بازى دور ششم مرحله نيمه 
نهايى جشنواره شطرنج مردان كشور با شكست احسان قائم مقامى در 

صدر جدول قرار گرفت.
رئيس هيأت شــطرنج همدان به ايرنا اظهار داشت: دور ششم مرحله 
نيمه نهايى جشنواره شطرنج مردان كشور امروز در خانه شطرنج اين 
شهر برگزار شد و روى ميز يك ، مسعود مصدق پور با برترى مقابل 
احسان قائم مقام و كسب 5,5 امتياز صدرنشين شد.احمد على بابايى 
افزود: بر روى ميز چهار نيز امير مســعود مرادى از همدان برابر نيما 
حسين زاده از آذربايجان شــرقى پيروز شد و با كسب پنج امتياز در 
مكان سوم جدول رده بندى ايستاد. وى خاطرنشان كرد: اين مسابقات 
فردا صبح برگزار نمى شــود و طبق هماهنگى قرار است رقابت هاى 
بليتس ريتد قهرمانى آقايان كشــور در همدان اجرا شود. على بابايى 
يادآور شــد: شركت در مســابقات بليتس ريتد قهرمانى آقايان كشور 
براى عموم عالقه مندان آزاد اســت. اما به دليل محدوديت فضا، ثبت 

نام در اين مسابقه فقط تا سقف 60 نفر انجام مى شود.
مرحله نيمه نهايى هفدهمين دوره جشــنواره شــطرنج مردان ايران با 

رقابت 60 شطرنجباز به ميزبانى شهرستان همدان در جريان است.
اين رقابت ها در 9 دور و به روش سوئيسى برگزار شده و 10 نفر برتر 

به مرحله نهايى راه خواهند يافت.

 تيم فوتبال پاس همدان در هفته نهم ليگ 
دسته دوم فوتبال دست به كار بزرگى زد و 

نفت اميديه را در خانه مغلوب كرد.
در هفته نهم ليگ دسته دوم فوتبال ايران و در 
چارچوب مسابقات گروه دوم، عصر ديروز 
تيم فوتبال پاس همدان در اميديه ميهمان تيم 
نفت بود كه در پايان با نتيجه قاطعانه سه بر 

يك ميزبان خود را شسكت داد.
آرميــن طاليى منش، عرفان فتاحى و محمد 
ســوادكوهى براى پاس همدان در اين بازى 

گلزنى كردند.
پاس هفته گذشــته نيز دو بر صفر در خانه 

شهردارى فومن را شكست داده بود تا زدن 
پنج گل در دو بازى حاكى از اين باشــد كه 
تيم احمد جمشيديان بعد از وقفه اى تقريبا 
طوالنى در مسابقات، حاال در مسير درست 
قرار گرفته و قطع به يقين رفته به رفته بهتر 

هم خواهد شد.
به گزارش فارس، پاســى ها كه در ديرترين 
زمان ممكن كار خود را براى ليگ دسته دوم 
شــروع كردند و با مشكالت زيادى دست 
و پنجه نــرم مى كنند، حاال بــا اين برترى 
روحيه بخش به ســاحل آرامش رســيده  و 
بدون ترديد در ادامه شــاهد نتايج بهترى از 

اين پاس خواهيم بود.
ضمن اينكــه فراموش نكنيــم طبق وعده 
مديرعامــل پاس، اين تيم بــا تالش احمد 
جمشــيديان براى نيم فصل برنامه ويژه اى 

براى جذب بازيكنان مدنظر دارد.
پاس حاال با 10 امتياز در رتبه هشــتم قرار 
دارد و رونــد امتيازگيرى اين تيم نشــان از 
آن دارد كه چراغ خاموش به سمت تيم هاى 

باالنشين در حركت است.
پاســى ها هفته آينده ميزبان شــهداى گناوه 
هستند و برترى برابر اين تيم، حداقل دو پله 

ديگر آنها را در جدول باال مى كشاند.

كوالك شاگردان جمشيديان با دستان خالى

پاس، تيمى كه روز به روز 
بهتر مى شود

آخر هفته پرترافيك 
براى كشتى همدان
 بعــد از برنامه ريزى بــراى برگزارى 
اردوى آماده سازى نونهاالن استان در رشته 
آزاد، اردوى آماده ســازى نفرات منتخب 
مسابقات قهرمانى نونهاالن استان در رشته 
فرنگى، براى حضور قدرتمند در مسابقات 
المپياد نخبگان كشــورى كشــتى فرنگى 
پنج شنبه هفته آينده در شهرستان تويسركان 

برگزار خواهد شد.
دبير هيأت كشــتى اســتان همدان گفت: 
اردوى تيم نونهاالن اســتان در كشتى آزاد 
فردا در خانه كشتى شهر همدان برگزار و تا 
جمعه ادامه پيدا مى كند. ضمن اينكه اردوى 
نونهاالن در فرنگــى نيز هفته آينده برگزار 

خواهد شد.

به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان ، محمدحسين 
ســلطانى در ادامه با بيــان اينكه مرحله 
نهايى جشــنواره كشــتى فرنگى و آزاد 
خردســاالن كشــور، يادواره سرداران و 
چهار هزار شــهيد آبــادان 25 لغايت 28
آبــان 97 در مجموعه ورزشــى شــهيد 
قنوتى آبادان برگزار خواهد شد، تصريح 
كــرد: حســين فرجــى در 32 كيلوگرم، 
اميرمحمد گرجى در 35 كيلوگرم، عرفان 
جهانــى در 41 كيلوگرم، امير فيض اللهى 
در 48 كيلوگــرم، اميرعبــاس دارابى در 
52 كيلوگرم و مهيــار خدارحمى در 68

بختيارى  حســين  مربى گرى  به  كيلوگرم 
و سرپرســتى على صفــارى اعضاى تيم 
كشتى آزاد استان در اين مسابقات هستند
دبير هيأت كشتى استان همدان خاطرنشان 
كــرد: همچنين ابوالفضل مرشــدى در 32

كيلوگــرم، ابوالفضــل شــاهدادى در 44
كيلوگرم و يونس شفيعى در 48 كيلوگرم به 
مربى گرى حسين بربط اعضاى تيم كشتى 
فرنگى اســتان در مرحله نهايى جشنواره 

كشتى خردساالن كشور خواهند بود.
سلطانى با اشــاره به اعزام تيم كشتى آزاد 
اســتان به مســابقات قهرمانى بزرگساالن 
كشور عنوان كرد: كشتى گيران استان براى 
حضور در مســابقات قهرمانى بزرگساالن 
كشــور امروز راهى قصرشيرين مى شوند. 
اين رقابت هــا فردا در شهرســتان مرزى 

قصرشيرين آغاز مى شود.
وى در پايان گفت: برگــزارى اردوى تيم 
نونهاالن استان در كشــتى آزاد، اعزام تيم 
خردســاالن بــه مرحله نهايى جشــنواره 
كشــورى و حضور تيم استان در مسابقات 
قهرمانى بزرگساالن كشور موجب شده تا 

آخر هفته پركارى در كشتى شاهد باشيم.

ابراهيمى به رده بندى 
رفت و ارسالن حذف شد

 مهــدى ابراهيمى نماينــده وزن 82 
كيلوگرم ايــران راهى ديــدار رده بندى 
كشتى فرنگى زير 23 سال جهان شد اما 
على ارسالن در 72 كيلوگرم با شكست 
برابر حريف ازبــك از راهيابى به ديدار 

رده بندى بازماند.
به گــزارش ايســنا، در ادامه رقابت هاى 
5 وزن دوم كشــتى فرنگى زير 23 سال 
قهرمانى جهان در رومانى، على ارسالن 
نماينده وزن 72 كيلوگرم در گروه بازنده 
ها برابــر آرام واردانيان از ازبكســتان با 
نتيجه 6 بر 4 شكست خورد و از رسيدن 

به ديدار رده بندى اين رقابت ها بازماند.
ارسالن پيش از اين در جريان رقابت هاى 
مقدماتــى، در دور نخســت برابر  راماز 
زوئيدزه از گرجستان با نتيجه سنگين 12 
بر 4 از گرجستان شكســت خورد و با 
توجه به فيناليست شدن حريفش به گروه 

بازنده ها رفت.
اما مهــدى ابراهيمى نماينــده وزن 82 
كيلوگــرم ايران، كه او نيــز راهى گروه 
بازنده ها شــده بود برابــر تورگونيان از 
ارمنســتان با نتيجه 2 بر يك پيروز شد و 

به ديدار رده بندى رسيد.
ابراهيمى براى كســب مدال برنز جهان 
شب گذشته برابر محمود احمد از مصر 

به روى تشك  رفت

براى جذب بازيكن منتظر 
برانكو هستيم

 مديرعامل باشگاه پرسپوليس مى گويد 
هنوز هيچ بازيكنى درخواســتى مبنى بر 
جدايى از اين تيم در نيم فصل نداشــته 

است.
باشگاه  مديرعامل  گرشاسبى،  حميدرضا 
پرسپوليس در گفت وگو با ايسنا در مورد 
بازى هاى عقب مانده پرســپوليس و اين 
كه ملى پوشان اين تيم در اختيار برانكو 
قــرار مى گيرند يا خير؟ اظهــار كرد: ما 
منتظر هســتيم امروز نتيجه را به ما اعالم 

كنند. همكارى ما خوب است.
گرشاسبى در مورد نحوه دريافت پاداش 
ليگ قهرمانان آســيا هم گفــت:  منتظر 
هستيم تا AFC  يك تاريخ به ما اعالم 
كند تا ما هم كسى را اعزام كنيم و بعد از 
دريافت اين مبلغ پاداش بازيكنان و كادر 

فنى را تقسيم كنيم.
مديرعامل باشگاه پرســپوليس در مورد 
جــذب بازيكــن جديــد در نيم فصل 
هم توضيــح داد: منتظر هســتيم برانكو 
فهرســتش را بدهد تا بعد از آن در مورد 
جذب بازيكن تصميم گيرى كنيم. اين كه 
مدافعى جذب مى كنيم يا نه بســتگى به 

برانكو دارد.

استراليا بدون بازيكنان 
NBA و يورو ليگ مقابل 

ايران
 كادرفنى تيم ملى بســكتبال استراليا 
تركيب 12 نفره خود براى ديدار با ايران 
را اعالم كرد كه تقريبا تركيب اين تيم در 

مسابقات كاپ آسيا لبنان است.
به گزارش ايســنا، در حالى كه هنوز 
تركيب نهايى تيم ملى بســكتبال ايران 
براى پنجــره پنجم انتخابى جام جهانى 
مشخص نيست تيم ملى استراليا اولين 
حريف ايران تركيب نهايى اش را اعالم 
كرده كه تقريبا همان تركيب كاپ آسيا 
2017 اســت و همه بازيكنانش شاغل 
در ليگ اســتراليا هســتند و بازيكنان 
شاغل در NBA و يورو ليگ در اين 
مسابقات استراليا را همراهى نمى كنند.
استراليا با تركيبى بسيار مشابه با تركيب 
كاپ آســيا لبنان در ســال 2017 برابر 
ايران بازى خواهد كــرد. اين تيم در آن 
تورنمنت با پيــروزى برابر ايران قهرمان 

شد.

اعتصاب رسانه اى 
كى روش و تيم ملى
 كارلوس كى روش طرح جديــدى براى مطالبه 
خواســته هايش در فوتبال ايران كليد زده و به دنبال 

جلب توجه براى خودش و بازيكنانش است.
به گزارش ايسنا، پيرمرد پرتغالى بعد از مصاحبه هاى 
متعدد عليه مديرانى كه به او وعده و وعيد دادند اما 
به قولشــان عمل نكردند، وارد دوره اعتصاب شده؛ 
اعتصابى عليه مردم و رســانه ها تا شايد از اين طريق 
به اهدافش در مواجهه با فدراســيون فوتبال برسد. 
خواســته كى روش در برهه كنونى، پرداخت حقوق 
كادرفنــى، پاداش موفقيت بازيكنان و مربيان در جام 
جهانى و آماده سازى بســيار خوب تيم ملى اعم از 
اردوها و بازى هاى تداركاتى خوب است؛ خواسته اى 
كه كامال منطقى و طبق قرارداد با فدراســيون فوتبال 
است ولى در تمام سال هايى كه اين مربى پرتغالى در 

ايران حضور داشته، به طور كامل اجرا نشده است.
اين خواسته ها در حالى مطرح مى شود كه سرمربى 
پرتغالى بهتر از هر كسى، مديران كنونى فدراسيون 
فوتبال را مى شناســد؛ شــناخت او به حدى است 
كه بعد از جام جهانى 2018 روســيه شــرط عمل 
به وعده ها در جهت آماده ســازى هر چه بهتر تيم 
ملى را مطرح كرد. مهدى تاج هم  مطابق سال هاى 
گذشته با خواســته هاى كى روش موافقت كرد اما 
از حرف تا عمل مديران فدراســيون فوتبال فاصله 

زياد است.
طرح جديد كى روش براى مقابله با بدقولى مديران، 
اعتصاب رســانه اى شــامل مصاحبه نكردن، حاضر 
نشــدن در نشســت خبرى، خــروج از صفحات 
اجتماعى و به طور كلى خارج شــدن از دســترس 
مردم است؛ اتفاقى كه دقايقى بعد از جلسه با مهدى 
تاج رخ داد. در نخســتين روز اردوى تيم ملى همه 
چيز عادى بود و بازيكنــان با روى باز با نمايندگان 
رسانه هاى گروهى صحبت كردند اما پيرمرد پرتغالى 

بعد از جلســه با مهــدى تاج - كه مثبــت و رو به 
جلو عنوان شــد - پروژه جديــدش را براى تحقق 

خواسته هايش كليد زد.
البتــه روش مــرد پرتغالى اصــال صحيح به نظر 
كى روش  نامتعارف  رفتارهاى  تكرار  نمى رســد. 
در آســتانه جام ملت هاى آســيا نــه تنها او را 
نارضايتى  موجــب  بلكه  نمى دهد  جلــوه  موجه 
مردم و كارشناســان فوتبال شده است. در حالى 
كه پرســپوليس بــا انبوهى از مشــكالت متعدد 
توانست فعل خواســتن را برابر رقباى تا دندان 
مســلح صرف كند و تيم ملى فوتبال ســاحلى با 
كمترين امكانــات، در حضور قدرت هاى جهان 
مانند برزيل و روســيه به مقام قهرمانى جام بين 
قاره اى برســد، كادرفنى تيم ملى طرح نه چندان 

است. زده  كليد  را  موفقى 
پرداخت نشــدن پاداش بازيكنان تيم ملى در حالى 
مطرح شده كه اكثر مخاطبان فوتبال و طرفداران تيم 
ملى از قشــر متوسط جامعه هســتند و براى فرار از 

مشــكالت روزمره اعم از مشكالت اقتصادى كه در 
مواقعى زندگى را در كامشان تلخ  مى كند به فوتبال 
پناه مى آورند. بعد از هفت ســال، كى روش بهتر از 
هر كســى به داشــته هاى فوتبال ايران اشراف دارد. 
رفتارهاى خارج از زميــن فوتبال كى روش، نه تنها 
تحسين برانگيز نيســت بلكه روى اعصاب و روان 
هواداران رفته اســت و فقط او را در مقام مقايسه با 
برانكو قرار مى دهد كه بدون گله گزارى كار بزرگى را 

با پرسپوليس انجام داد.
كارهايى كه مربى پرتغالى در فوتبال ايران با اصرار 
و سماجت بر روى خواسته هايش انجام داده قابل 
ســتايش و با ارزش اســت اما بــازى جديد او با 
طرح كمپيــن OUT OF SERVICE نه تنها 
جذاب و خوشايند نيســت بلكه با اعصاب اهالى 
فوتبال بازى مى كند كه خواستار قهرمانى تيم ملى 
در جام ملت هاى آســيا هســتند؛ اتفاقى كه بعد از 
موفقيت هاى اخير در فوتبال خواســته اى بديهى به 

نظر مى رسد.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

از نفرين مظلوم بترسيد اگرچه كافر باشد، زيرا در برابر نفرين مظلوم پرده و 
مانعى نيست.

نهج"الفصاحه، ج 49

انتظار نتايج مهم از اجالس مهم در همدان
 برگزارى اجالس جهانى گردشگرى در همدان به عنوان يك رويداد 

مهم بين المللى از جهات مختلف حائز اهميت است.
از يك نگاه ميزبانى چنين اجالسى نشان دهنده جايگاه ممتاز جمهورى 
اسالمى ايران به لحاظ برخوردارى از ظرفيت هاى گردشگرى است كه 

توجه جهانگردان و توريست ها را به خود جلب كرده است.
از طرفى حضور مقامات كشــورهاى مختلف جهــان در اين اجالس 
بيانگر اهتمام آنها به ايران به عنوان يك كشــور باثبات است كه درست 
برخالف آنچه رســانه هاى معاند دنبال مى كنند و ســعى دارند عليه 
كشورمان فضاسازى كنند، اينگونه رويدادها واقعيت هاى موجود را به 

خوبى نمايان مى سازد. 
ماهيت اين اجالس و مباحث مهمى كه در حوزه گردشگرى دنبال مى 
شود و نهادهاى بين المللى مرتبط بر آن تاكيد دارند، باعث مى شود تا 

نگاه ويژه اى به كشورمان در حوزه گردشگرى شكل بگيرد.
بر اين اساس با برگزارى چنين اجالسى بايد انتظار داشت كه در آينده  
تحوالت مهمى را در اين زمينه شــاهد باشيم و جايگاه ايران به لحاظ 

گردشگرى تقويت شود.
بيشتر اين موارد در سطح استان نيز مطرح و حائز اهميت است. به ويژه 
اينكه ميزبان اين دوره از اجالس به ميزبانى يك اســتان داراى ظرفيت 

هاى بسيار در حوزه گردشگرى است.
برايــن اســاس برگــزارى اجــالس جهانــى  گردشــگرى در همــدان را 
بايــد بــه فــال نيــك گرفــت و البتــه در انتظــار دســتاوردها و نتايــج 
ــه طــور خــاص در  ــود. نتايجــى كــه ب ــراى اســتان ب ارزشــمند آن ب
حــوزه گردشــگرى و بــه دنبــال آن اشــتغال و ســرمايه گــذارى بايــد 

خــود را نشــان دهــد.
بدون ترديد حصول اين نتايج مســتلزم برنامه ريزى هاى مناسب براى 
اجالس و مقدمات قبلى كه بايد پيش از اين انجام شده باشد و برگزارى 

اجالس در سطح مطلوب است.

پايان آذرماه، مهلت ارسال آثار 
به جشنواره ابوذر

 رئيس بســيج رسانه اســتان همدان با بيان اينكه 
رسانه ها در هفت محور مهلت ارسال آثار دارند، گفت: 

رسانه ها تا پايان آذرماه براى ارسال آثار مهلت دارند.
عبــاس محرمى در گفت وگو با فــارس از برگزارى 
چهارمين جشنواره سراســرى فعاالن رسانه اى ابوذر 
خبر داد و اظهار كرد: عالقمندان مى توانند براى شركت 
در اين جشنواره توليدات رسانه اى خود را ارسال كنند.
وى تصريح كرد: آثار ارســالى بايد در قالب گزارش، 
يادداشــت، عكس و...حول هفت محور به ســازمان 

بسيج رسانه استان همدان ارسال شود.
رئيس بسيج رسانه استان همدان افزود: مقاومت و دفاع 
مقدس، مسائل صنفى خبرنگارى، بسيج و حوزه هاى 
اقدام، بصيرت و دشمن شناســى، اقتصــاد مقاومتى، 
مبارزه با آسيب هاى اجتماعى و خدمات اجتماعى و 

محروميت زدايى از جمله اين محورهاست.
وى مهلت ارسال آثار به اين جشنواره را تا پايان آذرماه 
دانســت و گفت: متقاضيان شركت در اين جشنواره 
آثار خــود را مى توانند به آدرس همــدان ـ چهارراه 
ســعيديه ـ كوچه شــهيد محرمى ـ ساختمان شهيد 
همدانى بسيج رسانه استان همدان يا به آدرس اينترنتى 

B.resane@yahoo.com ارسال كنند.

تويسركان به دنبال جذب
 گردشگر مذهبى

 حيقــوق نبــى(ع) از پيامبــران صاحــب كتاب 
بنى اسرائيل و از نســل حضرت موسى(ع) بوده و با 

دانيال نبى(ع) و الياس نبى(ع) معاصر بوده است.
ايــن پيامبــر الهى در زمــان خودش نگهبــان معبد 
اورشــليم  در  يهوديــان)  بــزرگ  ســليمان(معبد 
(بيت المقدس كنونــى) بوده و به همين جهت داراى 
شــأن و مقام مذهبى خاصى نزد پيــروان دين يهود 
است و نام ايشان در كتاب تورات عهد عتيق كه براى 

يهوديان بسيار معتبر است، ذكر شده است.
آرامگاه اين پيامبر الهى در شهرســتان تويسركان قرار 
دارد و هر ساله گردشگران و زائران بسيارى را به خود 
جذب مى كند كه بحث اســكان اين افراد بسيار مهم 
است، به همين جهت جوياى طرح هاى موردنظر در 

اين زمينه شديم.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركان 
در گفت وگو با ايسنا، از ساخت زائرسرا درجوار آستان 

حبقوق نبى(ع) خبر داد.
به گزارش ايســنا، حميدرضا نوروزى بيان كرد: مردم 
و مسئوالن طى چندين سال خواستار اجراى طرحى 
مفيد و موثر در آرامگاه حبقوق پيامبر بودند كه به لطف 

خدا و يارى تمام مسئوالن طرحى مصوب شد.
وى ادامــه داد: تصويب طرح موردنظر و اجراى آن 3
سال طول كشيد و در حال حاضر منابع ابتدايى و نقشه 
ساخت بنا را آماده كرده و پروژه در مرحله فونداسيون 

است.
نوروزى درباره مدت زمان ســاخت كامل اين طرح، 
مطرح كرد: با توجه به اعتبــارات و منابعى كه داريم 
اسكلت فلزى اين سازه تا يك ماه آينده برپا خواهد شد 
اما با اين حال با كمبود اعتبار مواجه هستيم و به مشكل 

بر خواهيم خورد.
وى در توضيح طرح هاى مصوب شده، گفت: در نقشه 
ساخت با توجه به فضاى پيش بينى شده، بحث اسكان 
زائران درنظر گرفته شــده است كه اجراى اين طرح 
زمان بر بوده و ما چشــم اندازى بلندمدت در اين باره 
داريم.رئيس اداره اوقاف تويسركان اضافه كرد: در فاز 
اول اين طرح قصد ســاخت 28 زائرسرا به صورت 
تك خواب، دوخواب و ســوئيت معمولى داريم و در 
فاز دوم اگر مســئوالن اعتبارات مــورد نياز را تأمين 
كنند به ســاخت تاالر قرآن و شبستان براى برگزارى 

مراسمات مذهبى شهرستان مى پردازيم.
وى با اشاره به بحث دســتبرد دو سارق به اين بناى 
مقدس، تصريح كرد: اين اتفاق مربوط به دهه 70 بوده 
كه به بخشى از قســمت قبر اين پيامبر آسيب زده و 
بخشى از جمجمه ايشان كه سالم بوده، مشخص شده 

است.

تغيير كانال تلويزيون با كمك امواج مغزى
  يك توليد كننده دســتگاه هاى الكترونيكى مشــغول ســاخت 
سيســتمى اســت كه با كمك امواج مغزى به كاربران اجازه مى دهد 

كانال هاى تلويزيون را تغيير دهند يا صداى آن را تنظيم كنند.
به گزارش مهر ، سامســونگ مشغول ساخت يك سيستم تلويزيونى 
اســت كه به كاربرانش اجازه مى دهد با اســتفاده از مغز خود كانال 
هاى آن را تغيير دهند يا صداى دســتگاه را تنظيم كنند.اين طرح كه 
Project Ponthius نــام گرفته بخشــى از برنامه همكارى بين 
اين شــركت و مرکزNeuroprostethics  دانشگاه پلى تكنيك 
زوريخ در سوئيس است.هدف اين پروژه  كمك به افراد دچار ناتوانى 
فيزيكى اســت تا بتوانند بى نياز از ديگران از برنامه هاى تلويزيونى 

مورد عالقه خود لذت ببرند.

شامپوى گياهى كه درد مفاصل را ازبين 
مى برد

 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ يكى از شركت هاى دانش 
بنيان موفق به ساخت شــامپوى جديد دارويى براى ازبين بردن درد 

هاى مفاصل بدن شده است.
اين شــامپو به بهره گيرى از داروهاى گياهى ســاخته شده و هدف 
اصليش درمان درد اســت.داروهاى گياهى تاثير بســيار خوبى براى 
درمان ســريع بيمارى ها دارند و اين شامپو به كمك آنها ساخته شده 
است و با هر بار استفاده از آن مى توانيد درد مفاصل را فراموش كنيد.
به گفته مدير اين شــركت دانش بنيان اين شــامپو براى اولين بار در 
كشــور توليد شده است و در چهارمين نمايشگاه   گياهان دارويى كه 

در حال برگزارى است از آن رونمايى شد.

توليد سوخت هيدروژنى از ضايعات"كلزا" 
به كمك نانوكاتاليست پايه كربنى

  پژوهشگران دانشگاه تهران با استفاده از ساقه  كلزا نانوكاتاليستى 
بر پايه كربن سنتز كردند كه توانايى بااليى در تبديل ضايعات سلولزى 
به ســوخت هيدروژنى دارند.به گزارش ايســنا سيد محمد سليمى، 
دانشجوى مقطع دكترى دانشگاه تهران و مجرى طرح هدف از انجام 
اين طرح را به حداكثر رساندن بازدهى فرايند ترموشيميايى استخراج 
هيدروژن از زيســت توده در محيط آب فــوق بحرانى عنوان كرد و 
افزود: بر اين اســاس در اين طرح تحقيقاتى ابتدا سعى شد تا با بهينه 
كردن پارامترهاى فرايندى، ميزان گاز هيدروژن اســتخراج  شــده از 
زيست توده را افزايش داده و در مرحله  بعد با سنتز يك نانو كاتاليست 

پايه كربنى، اين ميزان را به حداكثر مقدار خود برسانيم.

پيام رسان "آى گپ" واگذار شد
 يكى از پلت فرم هاى توســعه يافته ايرانى در حوزه پيام رســانى، 
به شــركتى تازه تأســيس واگذار شــد و تفاهم همكارى با يكى از 

شركت هاى نزديك به مخابرات امضاء كرد.
پيام رســان  توســعه  ؛  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
"آى گــپ" از ســال 94 در دســتور كار شــركت روى خــط 
ــار  ــتازان انتش ــزو پيش ــركت ج ــن ش ــت و اي ــرار گرف ــا ق مدي
ــه صــورت  ــور ب ــرم مذك ــاى برنامه نويســى پلت ف ــى كده تمام
ــال  ــه دنب ــان ب ــن پيام رس ــذار اي ــع بنيان گ ــود.در واق ــاز ب متن ب
ــه  ــه گفت ــود و ب ــران ب ــاز در اي ــگ متن ب ــترش كار و فرهن گس
ــا  ــپ، تنه ــازى آى گ ــى و پياده س ــدت طراح ــول م وى، در ط

ــوده اســت. ــن ب ــى و ام ــال بوم ــه نســخه كام ــدف ارائ ه

آزمايش "ربات هاى سرباز" 
در انگليس آغاز مى شود

  ارتش انگليس قصــد دارد آزمايش ربات هاى نظامى خود را در 
يك محوطه آموزشى آغاز كند.

به گزارش ايســنا، ارتش انگليس تصميــم دارد بزرگترين ربات هاى 
نظامى را در محوطه آموزشى خود در دشت سالزبرى آزمايش كند.

 Autonomous)"در اين برنامه موســوم به "جنگجوى خــودكار
Warrior)، بيش از 70 نوع از نخســتين نمونه  سيســتم هاى بدون 
سرنشين هوايى و زمينى در شرايطى مشابه شرايط ميان جنگ، مورد 

آزمايش قرار خواهند گرفت.
هدف از اين برنامه آزمايشى، بررسى ربات ها در ميدان جنگ و يافتن 

راه هايى براى به كارگيرى آنها در ساختار كنونى ارتش است.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- پيشوني سفيد
■ قد  س2................................ ... الزانيا- گرگ بازي
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب

■بهمن مالير....... . هشتگ - مغزهاي كوچك 
زنگ زده - پيشوني سفيد

ماليرى ها آغازگر 
مسابقه طراحى 
مبل منبت ايرانى

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى شهرستان مالير از ارسال فراخوان و 
برگزارى مســابقه طراحى مبل منبت ايرانى خبر 
داد و گفت: عبــارت طراحى ايرانى، اصطالحى 
اســت براى بيان نقش آفرينى در حوزه فرهنگى، 
هنرى و تمدن ايرانى كه به ســبب خصوصيات 
معنايــى، تصويرى و فنــى از فرهنگ هاى ديگر 

متمايز مى شود.
ابراهيم جليلى در گفت وگو با ايسنا، در اين رابطه 
افزود: آثار طراحــى و مهرازى، در مجموعه كامل 

هنر و فرهنگ ايران، از معمارى تا صنايع دســتى 
همواره وجود داشته و مسير خاص خود را در طول 

تاريخ پيموده است.
وى اظهار كرد: امروزه مفهوم طراحى ايرانى، بيش 
از طرح هاى ســنتى بوده و هدف ارائه طرح هايى 
متناســب با سليقه و نيازهاى زندگى امروز مردم و 
مطابق با مفاهيم زيبايى شناســى و بازارهاى نوين 
اســت كه محصوالت و ايده هــاى قابل رقابت و 
شايسته اى از صنعت مبلمان كشور در اختيار قرار 

دهد.
جليلى با بيان اينكه اداره ميراث فرهنگى شهرستان 
مالير مســابقه طراحى مبل منبت ايرانى را برگزار 
مى كند، ادامه داد: مشــاركت در اين رقابت براى 
همگان آزاد اســت و هيچ گونه محدوديتى وجود 

ندارد.
وى خاطرنشــان كــرد: ارائه طرح هــاى جديد، 
ايده هاى نوآورانه، اجرايى و عملياتى در زمينه هاى 

تعريف شده، بسترسازى براى معرفى و شناسايى 
طراحــى ايرانى، ايجــاد انگيــزه در بين طراحان 
كشور براى معرفى طرح هاى اجرايى قابل توليد، 
ايجاد ارتباط و تعامل طراحان با ســرمايه گذاران 
و توليدكننــدگان و معرفــى ديدگاه هــاى نوين 
زيبايى شناســى و شيوه زندگى ايرانى به بازارهاى 
داخلى و خارجى از جمله اهداف جشنواره است.

رئيــس اداره ميراث فرهنگى ماليــر با بيان اينكه 
طراحى مبل منبت با طرح هاى ايرانى و متناســب 
با شــيوه زندگى امروز از محورهاى جشــنواره 
است، يادآور شــد: طرح ها مى توانند به صورت 

گل درشت يا منبت ريز و چاقويى باشند.
جليلــى بــا بيــان اينكــه محدوديتــى بــراى 
شركت كنندگان از نظر تحصيالت و حرفه وجود 
ندارد و به نفرات اول تا ســوم جوايز نفيسى اهدا 
مى شــود، يادآور شــد: آثار ارســالى مى تواند به 
صورت، گروهى و انفرادى، در مســابقه شركت 

داده شــود همچنين كارهاى ارسالى بايد اصل و 
غيركپــى بوده و نبايد قبل از ايــن در بازار توليد 
شده باشــند يا در مجله و روزنامه يا نمايشگاهى 

نمايش داده شده باشند.
رئيس اداره ميراث فرهنگى مالير خاطرنشان كرد: 
مسئوليت حقوقى صاحب اثر برعهده ارسال كننده 
اســت و جشــنواره مســئوليتى در قبال شكايت 

شخص ثالثى از اثر ارسال شده ندارد.
وى با بيان اينكه شركت كنندگان بايد طرح ها را 
از طريق عكاسى يا طرح ســه بُعدى ارائه دهند 
و در طراحــى اوليه فرآيند تفكــر و خلق ايده 
و پروســه طراحى وجود داشــته باشد، گفت: 
ارائه نقشــه جزئيات طرح با اندازه و نوشــتن 
حداكثر 150 كلمه شــامل توصيــف ايده، الهام 
و خالقيت، رويكردهاى طراحى، عملكرد، مواد 
مورد اســتفاده و ويژگى هاى طــرح، ضرورى 

است.

مريم مقدم »
 روز گذشــته پــس از برگــزاري تــور نهايي 
گردشگري ميهمانان اجالس اعضاي وابسته حاضر 
در همدان كه به بهانــه برگزاري چهلمين اجالس 
جهاني گردشگري به ايران سفر كرده بودند، همدان 

را ترك كردند.
از روز 11 نوامبــر 2018 با ورود بيش از 70 عضو 
وابسته ســازمان جهاني گردشــگري به همدان و 
برگزاري چهلمين دوره نشســت اعضاي وابسته، 
همدان در جايگاه ميزباني اين رويداد مهم بين المللي 
در حوزه گردشگري توانســت چهره متمايزي از 
داشــته هاي ايران را به نمايش بگذارد. گرچه قصد 
تصميم گيري اين  جلسات  برگزاركنندگان تشكيل 
اعضا بــود، اما برنامه هاي متعــدد جانبي همچون 
پنل هاي تخصصي با موضوع گردشگري فرهنگي 
و فناوري موجب شد فعاالن گردشگري را گردهم 

فرا خواند.
در كنار اين برنامه برگزاري تورهاي گردشــگري 
بــراي ميهمانان اجــالس فرصتي فراهــم كرد تا 
جاذبه هاي گردشــگري همدان در قــاب دوربين 
مسافران خارجي كه شــايد تا به امروز ذهنيتي از 
همــدان به عنوان يك مقصد گردشــگري جهاني 

نداشتند، جاي خوش كند.
فرصت برگزاري اجالس به همين جا ختم نشــد. 
زمينه هاي متعــددي از همكاري هاي اقتصادي بين 
فعاالن اقتصادي اســتان، كشــور و سرمايه گذاران 

خارجي در حاشيه اجالس رقم خورد. 
از ديگر موارد مي توان به حضور مسئوالن كشوري 
و تصميم گيــران بين المللي در حوزه گردشــگري 
اشاره كرد كه هر يك به سهم خود مي توانند مسير 
رشد و توسعه صنعت گردشگري همدان را تغيير 
دهند، گريزي زد. اينها همه بخشي از اتفاقات مهم 
در عرصه بين المللي گردشــگري بود كه به واسطه 
ميزباني از اجالس جهاني اعضاي وابســته سازمان 

UNWTO براي همدان رقم خورد.
ايران پس از 40 ســال توانست فرصت ميزباني 
از اعضاي سازمان جهاني گردشگري را به خود 
اختصاص دهد و حاال اجالس مي رود تا در سال 
2019 با ميزباني سن پترزبورگ برگزار شود. اين 
تصميمي اســت كه اعضاي وابسته در چهلمين 
كابال»،  گرفته اند. «كيــم  همــدان  در  اجــالس 
گردشــگري  جهاني  ســازمان  دبيركل  قائم مقام 
ايــن خبر را به رســانه ها داد كــه چهل ويكمين 
اجالس عمومي اعضاي وابســته سازمان جهاني 
گردشــگري قرار است در روســيه برگزار شود. 
ايــن به آن معناســت كه همچنــان ذكر تجارب 
حضور اعضا در همدان يكي از استان هاي غربي 
ايران در فضاهاي رســانه اي رسمي و غيررسمي 
ميهمانان حاضــر پويا خواهد بود، اما اينكه ما به 
عنوان يك ميزبان چقدر مي توانيم از اين فرصت 

بهره مند شويم، نكته اي است كه جاي تأمل بسيار 
دارد.

كارشناسان مطرح حوزه گردشگري كه اين روزها 
به واسطه اجالس به همدان سفر كرده اند، معتقدند 
اهميت فعــال بــودن دبيرخانه اجــالس جهاني 
گردشگري بيش از قبل خودنمايي مي كند؛ چراكه با 
پايان اجالس پيگيري مصوبات، تصميم گيري ها و 
پيشنهادات ارائه شده كه مي تواند فضاي گردشگري 
استان همدان را متحول كند، بيشتر محسوس است.

يكي از تصميم هــاي تأثيرگذار در اجالســي كه 
گذشــت، انتخاب مكاني براي ايجــاد نمايندگي 
سازمان جهاني گردشــگري در ايران بود. كه اين 
مهم در همــدان رقم خورد، اما همچنان همدان به 
عنوان محل برگزاري اين مركز عنوان يك پيشنهاد 

را يدك مي كشد؛ پس اين نكته مهم نيازمند پيگيري 
و تداوم تأكيد مديران حاضر و تصميم گيران حوزه 
گردشــگري اســت كه اجازه ندهند فقط زحمت 
ميزبانــي از چهلمين اجالس جهاني گردشــگري 
روي دوش استان باقي بماند، بلكه الزم است آنها 
پاي كار بيايند تا انجام شــدن اين پيشــنهاد را در 

همدان شدني كنند.
از موارد ديگر انجام رايزني ها و انعقاد تفاهم نامه هاي 
شفاهي اســت كه بين ســرمايه گذاران خارجي و 
فعاالن گردشگري در همدان رقم خورد. اگر يك يا 
چند نمونه از اين موارد پيگيري و به نتيجه برسد، 
مي تواند مسير توسعه صنعت گردشگري همدان را 

در آينده هموارتر كند.
روز گذشــته حضور بيش از 70 گردشگر خارجي 

در غــار شــگفت انگيز عليصدر و شــهر جهاني 
ســفال موجب شد دوستداران حوزه گردشگري با 
توانمندي هاي حايز اهميت اســتاني روبه رو شوند 
كــه تا به امروز فرصت معرفي ظرفيت ها در حوزه 
بين المللي به آن داده نشــده بــود. جاذبه طبيعي ـ 
تفريحي ـ توريســتي عليصدر در نگاه و توصيف 
ميهمانان خارجي جايگاه ويــژه اي پيدا كرد. تنوع 
سفال هاي توليد شــده با دستان هنرمند اللجيني ها 
همه را شگفت زده كرد و حتي سرو غذاي سنتي در 
يك رستوران سنتي در اللجين آخرين تصاوير ذهن 
ميهمانان را به گونه اي نقش زد كه به اذعان خودشان 

تا ساليان سال پاك نخواهد شد. 
بــه هر ترتيب چهلمين اجــالس جهاني اعضاي 
وابسته ســازمان جهاني گردشگري در همدان به 
پايان رسيد اما حكايت بازخوردهاي اين ميزباني 
و اين حضور بين المللي همچنان باقيســت و اگر 
متوليان امور و كارشناســان از اين فرصت بهره 
نجويند و اســتان را به نفع نرسانند، كوتاهيست 
كه هرگز جبران نخواهد شــد. حــال بايد منتظر 
مانــد و ديد آيا خروجي فعاليــت يك دبيرخانه 
با 15 كميته و بيش از 150 پرســنل از بخش هاي 
دولتي و خصوصي كه تالش كردند يك ميزباني 
فاخر را از اســتان همــدان در نــگاه ميهمانان 
خارجي رقــم زند، تأثيرگذار خواهد بود يا خير. 
حــاال انتظار مي رود متوليان اصلــي با فعال نگه 
داشــته دبيرخانه و كميته ها و پيگيري مصوبات 
پيشنهادات تا ايستگاه چهل ويكم كه سهم روسيه 

شد، دفتر نشست چهلم را باز نگاه دارند.

اجالس گردشگري همدان را به مقصد سن پترزبورگ ترك كرد
■ دبيرخانه براي پيگيري مصوبات اجالس فعال بماند

فراخوان دارندگان 
قبض حج تمتع

ــال  ــان س ــا پاي ــع ت ــج تمت ــذارى ح ــوض وديعه گ ــدگان قب  دارن
ــد.  ــه كنن ــارت مراجع ــامانه حــج و زي ــه س 1386 ب

مديــر حــج و زيــارت اســتان همــدان گفــت: بــه منظــور ســاماندهى 
قبــوض  دارنــدگان  كليــه  ارتباطــات،  و  اطالعــات  اولويت هــا، 
وديعه گــذارى حــج تمتــع تــا پايــان ســال 1386 نســبت بــه تكميــل 

ــد. ــدام كنن ــامانه reserve.haj.ir اق ــود در س ــات خ اطالع
كــرد:  اظهــار  ايســنا،  بــا  گفت وگــو  در  ســاغرچى  محســن 
وديعه گــذاران مى تواننــد در صــورت دسترســى نداشــتن بــه 
ســامانه، بــه دفاتــر زيارتــى مراجعــه و اطالعــات خــود را تكميــل 

ــد. كنن
ــاى  ــى اولويت ه ــاماندهى كل ــات را س ــل اطالع ــدف از تكمي وى ه
باقيمانــده بــراى تشــرف و برقــرارى ارتباطــات بعــدى ســازمان حج و 
ــه حــج  ــا افــراد دانســت و افــزود: اولويت هــاى تشــرف ب زيــارت ب

ــد شــد.   ــانى خواه ــه زودى اطالع رس ــال 1398 ب س
ســاغرچى در ادامــه بــا بيــان اينكــه مقاديــر اضافــى پــول 
ــه  ــينى ب ــن حس ــزاى اربعي ــام وي ــراى ثبت ن ــده ب ــت ش درياف
همــه افــراد پرداخــت شــده اســت، گفــت: كاروان هــاى ســازمان 
ــامرا  ــف و س ــال، نج ــه كرب ــام ب ــس از ثبت ن ــارت پ ــج و زي ح

مى شــوند.  اعــزام 
مديــر حــج و زيــارت اســتان همــدان در پايــان يــادآور شــد: اعــزام 
ــر  ــى امكان پذي ــت امنيت ــود پيوس ــت نب ــه عل ــوريه ب ــه س ــران ب زائ

نيســت.


