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خبر خبر

فرماندار اسدآباد خبرداد
اختصاص سهميه 300 اشتغال توسط بنياد بركت 

در اسدآباد
 فرماندار اسدآباد از اختصاص سهميه 300 نفرى براى ايجاد اشتغال توسط بنياد بركت 

در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش ايسنا، مجيد درويشى در مراسم افتتاح  شركت تعاونى گل آراى بنفشه روستاى 
چنار سفلى در چهارمين  روز از هفته تعاون، اظهار كرد: قرار است ستاد اجرايى حضرت 
امام تحت عنوان بنياد بركت در بحث اشــتغال به كمك شهرســتان ها بيايد كه شهرستان 

اسدآباد در استان همدان در اين راستا اولين شهرستان در اين راستا خواهد بود.
وى گفت: امســال براى شهرســتان تعداد 300 سهميه  جهت اشتغال زايى بنياد بركت در 
نظر گرفته شــده كه روستاى چنار سفلى يكى از جمله روستاها جهت اجراى طرح بنياد 
بركت براى ايجاد اشــتغال خواهد بود.درويشــى با بيان اينكه در اين طرح بنياد بركت به 
مشــاغل خانگى توجه دارد و در كنار ســرمايه گذار قرار مى گيرد و مى تواند سرمايه در 
گردش به آنان پرداخت كند و هم براى سرمايه قابل توسعه براى ايجاد كارخانه و كارهاى 
ســنتى ،دامدارى و نيز ديگر بخش ها به همكارى مردم بيايد  تصريح كرد: با تمام توان 
از طرح هاى اشــتغال زايى شهرستان حمايت خواهيم كرد چرا كه با اشتغال پايدار شرايط 
حمايتى بهزيســتى و كميته امداد به حداقل رسيده و بيشتر خانواده هاى تحت پوشش با 

استقالل اقتصادى از چتر حمايتى دستگاه هاى حمايتى خارج مى شوند.
مدير اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســدآباد نيز در حاشيه اين مراسم گفت: در حال 
حاضر در شهرستان اسدآباد 81 تعاونى در زمينه هاى كشاورزى، صنعت، خدمات، مصرف، 

مسكن و اعتبار داراى فعاليت بوده كه 5 هزار نفر در  اين تعداد تعاونى عضو هستند.
محمد خدايارى توســعه تعاونى ها در بخش صنعت و كشاورزى شهرستان را ضرورت 
دانســت و افزود: شــركت تعاونى گل آراى بنفشه چنار ســفلى در زمينه كشاورزى با 
اشــتغال زايى 10 نفر با سرمايه گذارى 300 ميليون تومان از محل آورده متقاضى امروز به 
مناسبت هفته تعاون مورد بهره بردارى قرار گرفت كه افزايش كمى و كيفى اين تعاونى ها 

در شهرستان ضرورت دارد.

معصومه كمالوند »
 جمعى از خبرنگاران و اعضاى شوراى 
روابط عمومى شهرستان نهاوند به دعوت 
بهرام  نيــا نماينده نهاوند روز دوشــنبه 
شوراى  مجلس  رئيس  مجلسى ها ،  ميهمان 

اسالمى و وزير ارشاد بودند.
نماينده هــاى رســانه هاى نهاوند در اين 
ديدارهــا اولويــت را به مطــرح كردن 
مشكالت اين شهرستان در حوزه فرهنگ 

و هنر اختصاص دادند.
از كمبــود اعتبار فرهنگى شهرســتان تا 
سينما  نبود  شهرستان،  هنرمندان  مهاجرت 
در نهاوند و برخى مــوارد ديگر در اين 

نشست از وزير سوال شد.
 نهاوند را همه مى شناسيم

وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى در جمع 
خبرنگاران نهاوند اين شهرســتان را افتخار 
آفرينى براى كشــور در دوران هاى مختلف 
دانســت كه شخصيت هاى شــناخته شده و 

بزرگى داشته است.
صالحــى گفت: با توجه به قــرار گرفتن در 
آستانه سالگرد شهيد قدوسى با گراميداشت 
ياد اين شهيد كه در كنار شهيد بهشتى سهم 
بسيار زيادى در تربيت شــاگردان برجسته 
مدرســه شــهيد حقانى و به ثمر رســاندن 

انقالب اسالمى داشته است.
وزير فرهنگ و ارشاد كه خود اهل خراسان 
اســت، افزود: نهاوند براى ما خراســانى به 
اعتبــار اين دو شــخصيت روحانى(شــيخ 
على اكبر نهاوندى و محمدى نهاوندى) كه 
مكان هايى در  شبســتان گوهر شاد بنام آنها 

نامگذارى شده است، شناخته شده است.
 توســعه منطقــه اى بــا تقويت 

رسانه هاى استانى
وزير فرهنــگ در بحث اهميت رســانه ها و 
تأثير پذيرى بهاى به رسانه در توسعه استان ها 
و مناطق هم بيان كرد: در توسعه فضاى منطقه 
اى و اســتانى به رسانه هاى مقدر انسانى نياز 
است ، رسانه ها در توسعه و رشد استانها بيش 
از گذشــته به داليل مختلف موثرند و بايد به 

پايدارى اقتصاد و اقتدار آنها كمك كرد.
بــه گفته وى رســانه ها نبايــد در نگاه هاى 
گلخانه اى و ويترينى قــرار بگيرند ، اقتصاد 
پايدار رســانه بايد ايجاد و تقويت و بحث 
تأمين معيشت رسانه و خبرنگاران بايد تامين 

و جدى گرفته شود.
 مشــكالت نهاوند را در شــوراى 

فرهنگ مطرح مى كنم
در ادامه اين نشســت مشــكالت نهاوند در 
حوزه فرهنگ و هنر مورد بحث خبرنگاران 
با وزير قرار گرفت كه در رابطه با سينما در 
نهاوند و كمبود اعتبارات فرهنگى شهرستان 
و ضــرورت توجه به اعتــالى فرهنگ هنر 
نهاوند ، و تالش براى بازگشــت هنرمندان 
و صاحبــان انديشــه و فرهنگ شهرســتان 
كه بداليلــى از جمله بى توجهــى و كمبود 
امكانات رخت كوچ از شهرستان بر بستند، 
وزير از طرح اين موارد در شــوراى فرهنگ 
عمومى خبــر داد و گفــت: البته مصوبات 
شــوراى فرهنگ عمومى هم گاهان پشتوانه 
اجرايى نــدارد كه دليل آن نبــود اعتبارات 
اســت و بايــد در حد قابــل توجهى به آن 

اهميت داده شود.
 زمزمه خذف كاغذ از كاالى اساسى 

التهاب آفرين شد
سيد عباس صالحى درباره اوضاع نابسامانى 
كه وارد كنندگان غيرحرفــه اى كاغذ براى 
مطبوعاتى ايجاد كردنــد و التهاب آن دامن 
رســانه ها را گرفت هم گفت: در سال 97

بخصوص شش ماهه نخست در بحث كاغذ 
مشكل خاصى نبود و روال معمولى بود ولى 
در شش ماهه دوم كاغذ كمى كاغذ واردات 
داشــتيم و در  ســال 97 اين موضوع با ارز 

دولتى وارد شد.
در ســال 97  زمزمه حذف كاغذ از ليســت 
كاالهاى اساسى باعث ابيجاد التهاب در بازار 

شد.
اما اواخر ارديبهشــت 98 كاغــذ ، كتاب و 
مطبوعات مشــمول ارز دولتــى باقى ماند ،  
آمارها ميگويد؛400هــزار تن مصرف كاغذ 

ســاالنه است كه شامل درســى و تحرير و 
80هزار تن  آن هم مطبوعات و كتب است.

 شــرايط ما در بحث كاغذ مطلوب نيســت 
و وضعيــت خوبى نــدارد، عمال در، دو ماه 
گذشــته تخصيــص ارز و واردات در حال 

انجام است.
 مجوز براى واردكنندگان جديد

صالحي مجــوز داران واردات كاغذ را پنج 
وارد كننــده اصلى به همــراه مطبوعاتى كه 
تيراژ باال دارنــد عنوان كرد كه حق واردات 
كاغذ دارند و اضافه كرد تالش مى كنيم كه 

تعداد را گسترش دهيم.
 مجموعه همدان پيام را مى شناسم

وزيــر ارشــاد بــا بيــان اينكــه روزنامــه 
ــدان  ــانه هم ــه پيام رس ــام و چاپخان همدان پي
ــه  ــن چاپخان ــدى از اي ــم و بازدي را مى شناس
ــده  ــته ام، وع ــم داش ــى ه ــت فرهنگ و ظرفي
ــه  ــا تصميمــات گرفت ــده ب ــاه آين داد؛ در دوم
شــده شــرايط مطلوبــى ايجــاد خواهــد شــد 
تــا كســانى كــه تاكنــون واردات نداشــته 
بتوانــد بــراى تأميــن كاغــذ مــورد نيــاز اجازه 

ــد. واردات بگيرن
 اميدواريم ســال آينــده وضعيت 

اعتبارى كشور بهتر شود
رئيس مجلس شــوراى اســالمى و نماينده 
مــردم قم در مجلس، در ديــدار صميمى با 
خبرنگاران نهاوند گفت: شهرســتان نهاوند 
فرهنگى،  زمينه هاى  در  ريشــه دارى  شــهر 
سياســى و خدماتى اســت كه ايثــار و از 
خودگذشــتى بزرگان و مفاخر اين شهر در 

تاريخ پر فراز و نشيب آن مى درخشد.
 نهاوند پروژه هــاى خوبى در حال 

اجرا دارد
على الريجانى با اشاره به اينكه نماينده مردم 
نهاوند نماينده اى پرتالش و پر دغدغه است، 
گفت: با وجود شرايط و كمبودهاى اعتبارى 
براى پــروژه هــاى عمرانى، خوشــبختانه 
پروژه هــاى خوبى براى شهرســتان نهاوند 

تعريف و رديف ملى گرفته است.
الريجانــى تأكيد كــرد: اميدواريم شــرايط 
اقتصادى كشــور در ســال آينــده (99)  و 
بودجه 98 بهتر شود تا شرايط خدمتگزارى 

هرچه بهتر به مردم فراهم شود.
 رسانه ها اميدبخشى كنند

وى تصريح كــرد: توصيه داريم رســانه ها 
كمك كنند تا مردم كشور را در حوزه توليد 
فعال نگه داشــته و نااميدى بر كشور و مردم 

غلبه نكند.
وى بــا بيــان اينكه عزم ملى ميــان مردم و 
مســئولين براى آبادانى كشــور الزم است، 
خاطرنشان كرد: توسعه و رونق در هر منطقه 
نيازمند روشــنگرى، همراهى و ايجاد انگيزه 
خبرنگار است كه از شما نيز در حوزه كارى 
خود انتظار مى رود به اين مهم توجه داشــته 

باشيد.
 نهاونــد شايســته خدمات خوب 

است
حسن بهرام نيا نماينده مردم نهاوند در مجلس 
شوراى اسالمى هم با اشاره به سابقه سياسى 
و اجتماعى مردم شهرســتان نهاوند، گفت: 
در سال 52 شــش جوان انقالبى شهرستان 
نهاوند كه عليه ظلم و ستم حكومت پهلوى 

عليه مردم، قيام كردند و براى نخســتين بار 
مجسمه شاه را سرنگون كردند و به شهادت 

رسيدند.
وى در ادامه با اشاره به اينكه اين شهرستان 
دارتى85 شــهيد همچون شهيدان حيدرى و 
قدوسى، طالبيان و غيراه، گفت: در دو سال 
و نيم اخير 5 پــروژه حياتى با رديف اعتبار 

ملى در شهرستان نهاوند كليد خورده است.
الريجاني افزود: پروژه هاى راه آهن، 3 پروژه 
در محورهاى مواصالتى شهرســتان، احياء 
ســد گرين و غيره از مهم ترين اين پروژه ها 
است كه با همت و همراهى مردم و مسئولين 
و حمايت هاى نماينده شهرســتان به نهاوند 

ارمغانداده شده است.

وزير ارشاد در ديدار با نماينده و خبرنگاران نهاوند:

مطالبات نهاوند را 
در شوراى فرهنگ عمومى مطرح مى كنم

■ رئيس مجلس: نهاوند پروژه هاى خوبى در حال اجرا دارد

تمرين پدافند غيرعامل در نيروگاه شهيد مفتح
 صنايع آب و برق همدان از آمادگى الزم 
براى مقابله با حمالت سايبرى برخوردارند

 آييــن افتتاحيه مانورهاى تمرينى، آموزشــى مناطق ششــگانه 
كشــور ( غرب و شــمال) پيش از ظهر امروز با شــركت تيم هاى 
مديريــت بحران و پدافند غيرعامل صنعت آب و برق اســتان هاى 
همدان، تهران، قزوين، البرز، مركــزى، مازندران و قم در نيروگاه 

برق شهيد مفتح همدان برگزار شد.
 پدافند غيرعامل مصون سازى است

معاون عمرانى اســتاندارى همدان در اين مراسم با بيان اين كه در سيل 
اخير هماهنگى بين دســتگاه ها عالى بــود و مديريت بحران به خوبى 
شــكل گرفت، اظهار داشت: صنعت آب و برق كشور در وزارتخانه اى 
پيشرفته مديريت مى شود كه انتخاب مديران آن بر خالف برخى ديگر 
از وزارتخانه ها بر اساس تخصص است و مسائل سياسى در آن دخيل 

نيست.
به گزارش تسنيم، محمودرضا عراقى افزود: همين موضوع باعث شده 
در صنعت آب و برق پيشــرفت خوبى اتفاق بيافتد و كارها بر اساس 

برنامه هاى تخصصى دنبال شود.
وى با اشاره به اين كه حوادث طبيعى و تغييرات آب و هوايى على رغم 
آسيب زايى مى تواند براى بشر يك فرصت باشد گفت: متاسفانه ما هنوز 

قدرت استفاده بهينه از آنها را نداريم.
عراقى تصريح كرد: 120 روز وزش باد شديد در استان همدان مى تواند 
يك فرصت براى اســتفاده از انرژى باد باشد، يا بارندگى نيز به همين 
شــكل؛ بنابراين بايد به گونه اى عمل كــرد كه اين تهديدها به فرصت 

تبديل شود.
وى تاكيد كرد: براى هر اتفاقى بايد از قبل فكر كرد و پيش بينى هاى الزم 
را انديشيد و براى رفع آنها چند سناريو تدوين كرد و در مكان و زمان 

مناسب به فراخور از اين سناريوها استفاده كرد.
عراقى با اشــاره به اين كه در مديريت بحران از همه ظرفيت ها اعم از 
ظرفيت هاى بخش دولتى و خصوصى بايد اســتفاده شود، عنوان كرد: 
فرماندهى واحد در مديريت بحران از اهميت بســيار بااليى برخوردار 
است و بهترين فرد كه بتواند در كمترين زمان بهترين تصميم را بگيرد 

بايد به عنوان فرمانده انتخاب شود.
معاون عمرانى استاندار همدان تاكيد كرد: در بحث آموزش نيروها نيز 
نبايد خساست به خرج داد و پس از آن نيز آموزش ها بايد عملياتى شود.

عراقى تصريح كرد: بزرگترين ضعف ما در مديريت بحران عدم عملياتى 
كردن آموزش هاى تئورى اســت. علت آن هم اين اســت كه مانور كم 

برگزار مى كنيم.
وى با اشاره به اين كه پدافند غير عامل  هزينه نيست بلكه مصون سازى 
است، اظهار داشت: توجه به پدافند غيرعامل در جامعه ضرورى است 
اگر چــه در ابتدا هزينه دارد، اما در درازمــدت باعث حفظ و افزايش 

سرمايه مى شود.
 آمادگى مقابله با حمالت سايبرى را داريم

رئيس شــوراى هماهنگى صنعت آب و برق استان نيز در اين مراسم با 
بيان اين كه انجام مانورهاى مشترك به هم افزايى دانش و افزايش آمادگى 
نيروها مى انجامد، اظهار داشــت: با توجه به حياتى بودن نيروگاه شهيد 
مفتح تصميم بر آن شد مانور تمرينى، آموزشى مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل با حضور نيروهايى از 7 اســتان شمال و غرب كشور در اين 

نيروگاه برگزار شود.
محمدمهدى شهيدى با اشاره به اين كه نيروهاى تهديد كننده در صنعت 
آب و برق عبارتند از عوامل طبيعى، حمالت نظامى و حمالت سايبرى 
گفت: وظيفه صنايع آب و برق بســيار خطير است و  مهمترين وظيفه 
اين صنايع استمرار در خدمت رسانى است و همه تالش ها به اين منظور 

صورت مى گيرد كه خدمات اين صنايع به مشتركين قطع نشود.
وى تاكيد: بيشترين خسارات و آسيب هايى كه به شبكه توزيع برق در 
اســتان وارد مى شود ناشــى از حوادث طبيعى و تغييرات آب و هوايى 

است.
شهيدى با بيان اين كه در سيل فروردين ماه در كمتر از 30 ساعت 143
ميليمتر بارش باران در استان داشتيم كه در 40 سال گذشته بى سابقه بوده 
تصريح كرد: در اين ســيل برق 154 روستاى استان قطع شد، اما در 24

ساعت مشكل مرتفع و برق اين روستاها وصل شد.
وى عنوان كرد: در ســال 95 نيز شبكه توزيع برق مالير به دليل سرما 
دچار شكستگى در پايه ها و پارگى سيم ها شد كه تعمير آن بيش از 10

ميليارد تومان هزينه در بر داشت.
شــهيدى با بيان اين كه در اســتان همدان 120 روز باد شــديد داريم 
تاكيد كرد: براى حفظ شبكه توزيع برق در باد شديد هم  بايد به جاى 

كابل هاى مسى از كابل هاى خودنگهدار استفاده كرد.
وى تصريح كرد: با ايحاد يك كميته ويژه در شوراى هماهنگى صنعت 
آب و برق اســتان از آمادگــى الزم براى مقابله با حمالت ســايبرى 

برخورداريم.
 به گزارش تســنيم، پس از پايان اين مراســم، مانور تمرينى، آموزشى 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل صنعت آب و برق منطقه شــمال و 
غرب كشــور با حضور نيروهاى 7 استان همدان، مازندران، تهران، قم، 
قزوين، البرز و مركزى در محوطه نيروگاه برق شهيد مفتح همدان برگزار 
شد.همچنين كالس هاى تهديد شناســى و تبادل نظر اعضاى شوراى 
هماهنگى هر يك از استان هاى حاضر نيز فردا در محل نيروگاه برگزار 

مى شود.

واژگونى و دو تكه شدن خودروى پرايد 
در جاده مالير - همدان

 سرپرســت سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى مالير گفت: طى 
تماس تلفنى يكى از شــهروندان با سامانه 125 آتش نشان، واژگونى 
خودروى يك دســتگاه خــودروى پرايد كه در محــور جاده مالير 

-همدان در حال حركت بود، گزارش شد.
حســين روســتائى در اين رابطه اظهاركرد: به محض اطالع ســريعًا 
يك دستگاه خودروى ســنگين امداد نجات با تجهيزات كامل همراه 
امدادگران مربوطه به محل مورد نظر اعزام شد و آتش نشانان به محض 

رسيدن با رعايت اصول ايمنى وراد عمل شدند.
وى به ايســنا گفــت: در اين حادثه خودروى پرايد بدون سرنشــين  
درحال تردد در محور مالير - همدان بوده كه در نزديكى يكى از پيچ 
هاى جاده واژگونى شــده و با يك عدد تير برق سيمانى كه در وسط 

جاده دو بانده شده بود برخورد كرده سات.
روســتائى با بيان اينكه اين حادثه باعث دو تيكه شدن خودروى شده 
بود، گفت: امدادگران نسبت به بيرون درآوردن راننده خودروى پرايد 
ســريع اقدام كردند و خوشــبختانه در اين حادثه راننده صدمه جانى 

نديد.
سرپرست سازمان آتش نشانى مالير در بخش ديگرى از سخنان خود 
تشكيل كالس آموزش مسائل ايمنى براى مسئولين هيأت هاى مذهبى 
در ماه محرم اشاره كرد و گفت: دراين كالس نحوه استفاده از كپسول 
ها و چگونگى برخورد استاندارد در هنگام بروز حوادث آتش سوزى 

در برگزارى مراسم عزادارى، آموزش داده شد.
روســتائى با تأكيد برلزوم رعايت نكات ايمنى در هنگام بروز خطر، 
اظهاركرد: مقرر شده در اين ايام سفيرى از طرف سازمان آتش نشانى 
در بين مردم و هيأت هاى مذهبى حضور داشته باشند تا شاهد حوادث 

ناگوار نباشيم.
وى به تشــكيل جلســه كارگروه ايمنى آتش نشانى در اماكن مذهبى 
اشاره و اظهاركرد: سازمان آتش نشانى از طريق كارشناسان و اعزام آنها 
به اماكن مذهبى براى كنترل موارد ايمنى با ارائه بروشور و اخطاريه به 

منظور نصب تجهيزات آتش نشانى، اقدام كرده است.

آگهي مزايده 

شاهرخ قاسم زاده - معاون آموزش های عمومی و مهارتی )سما( واحد همدان

مرکز آموزشی و فرهنگی سما همدان در نظر دارد جهت اجاره بوفه مدارس و دانشکده خود 
از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 98/6/24 جهت 
دریافت مدارک و ارائه پیشنهاد خود به ساختمان دانشکده واقع در خیابان طالقانی خیابان 

نواب امور مالی مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 38317018 امور مالی تماس حاصل فرمایید. 

تبريک و تهنیت

مريم روانبخش
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای 

مجید عزيزی
 وکیل محترم پایه یک دادگستری

انتخابات  در  جنابعالی  شایسته  انتخاب   
با  استان همدان  کانون وکالی  مدیره  هیأت 
کسب باالترین رای اعتماد از وکالی محترم 
نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  کانون،  آن 
متعال  خداوند  از  را  شما  روزافزون  توفیق 

خواستارم.

بسته بندی 
صنایع دستی می گوید 

به من 
نگاه کنید

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زير  مراجعه نمايید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به 
شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

 بزرگترین عزاداری اســتان و غرب 
کشور را رسانه ملی و مرکزهمدان نادیده 

گرفت.
نماینده مردم مالیر در مجلس با حضور 
در مراســم عزاداری مردم روستای پری 
مالیر از عمل نکــردن به وعده مدیرکل 

صداوسیما انتقاد کرد.
محمدکاظمــی گفــت: هدف مــا اگر 
برگزاری مراســمی است که بتواند روی 
نســل جوانمان اثرگذار باشــد و حادثه 
کربال را به خوبی مجسم کند باید از این 

قبیل مراسمات حمایت کنیم.
وی  ادامــه داد: بــا وجــود رایزنی هاو 
مکاتبات با رئیس صدا و سیمای همدان 
برای پوشش مراسم، صدا و سیما بدقولی 

کرد مــن به عنوان نماینده مردم مالیر از 
این رفتار صدا و ســیما به شدت انتقاد 
می کنم.کاظمی در این رابطه گفت: اگر به 
ما قول نمی دادند از صداو سیمای مرکز 
پیگیری می کردیم چرا که مراسمی با این 
حجم تاثیر گذاری باید از صدا و ســیما 

پخش می شد.
وی افــزود: با وجود ایــن بدقولی های 
نباید از مردم انتظار داشــته باشیم که به 
مسئوالن اعتماد داشته باشند این موضوع 
باعث می شــود که مردم نسبت به نظام 

دلسرد شوند .
نایب رئیس کمیســیون حقوقی مجلس 
اضافــه کرد :باید به دنبال ثبت آیینی این 
مراسم باشیم چرا که این مراسم در نوع 

خودش منحصر به فرد است.
دیگر نماینــده مردم مالیر نیــز در این 
مراســم گفت:برنامه هایی که نگاه آیینی 
دارد و از هنر نمایش اســتفاده می شود  
برگرفته از یک واقعیت تاریخی اســت 
جز ســرمایه های معنوی ماست و باید 

تقویت شود.
 به دنبال ثبت آیینی این مراسم 

هستیم
ابتدا  ثبت آیینی این مراســم باید انجام 
شود،ســپس باید توسط شورای فرهنگ 
عمومی شهرســتان به عنوان برنامه های 
شاخص شهرســتان دیده شود حتی می 
تواند به عنوان برنامه شاخص استان هم 

دیده شود.

حجت االســالم احد آزادیخواه درادامه 
گفت :برای ثبت آیینی این مراســم باید 
یک نماد و یک ویژگی شاخص معرفی 

شود .
وی در پایان گفت: این مراســم بســیار 
فاخر است اما ویژگی های مربوط به ثبت 

آیینی مراسم باید تقویت شود.
روســتای تاریخی پــری از توابع بخش 
زند شهرســتان مالیر بــا قدمت ۴ هزار 
ساله و یک اثر تاریخی ثبت شده ملی از 
روستاهای شاخص شهرستان مالیر می 
باشد. همه ساله عصر عاشورا بزرگترین 
مراســم آئینــی )تعزیه( در این روســتا 
برگزار می شود و حدود ۱۵ هزار نفر از 
نزدیک به تماشای این مراسم می نشینند.

شریعتمداری در حاشیه جلسه 
هیأت دولت:

یارانه ثروتمندان از 
مهرماه 
حذف می شود

 وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گفت: امیدواریــم درمهرماه بتوانیم یارانه 
بخشی از افراد برخوردار جامعه را حذف 

کنیم.
بــه گــزارش مهــر، محمــد شــریعتمداری 
در حاشــیه جلســه هیــأت دولــت دربــاره 
حــذف یارانــه ســه دهــک بــاالی جامعه، 

موضــوع  گفــت: 
حــذف دهــک هــای 
ــوردار  ــدی برخ درآم
بــا توجــه بــه شــرایط 
کشــور،  اقتصــادی 
نظــام  فشــارهای 
ــن  ــی ای ــلطه در ط س
همچنیــن  و  ایــام 
آثــار ایــن فشــارها 
ــی  ــطح عموم ــر س ب

قیمــت هــا بایــد بــا احتیــاط انجام شــود.
وی افزود: دولت مصوبه ای در این زمینه 
داشــته مبنی بر اینکه ظرف مدت یک ماه 
۴ دســتگاه مرتبط در ایــن زمینه پیگیری 

کنند و نســبت به حذف یارانه برخی از 
افــراد برخوردار که تمکــن مالی خوبی 
دارند، اقدام کنند اما هنوز این دستگاه ها، 
دســتورالعمل های کامل در این زمینه را 

ارائه نکرده اند.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بیان 
کــرد: امیدواریــم کــه ایــن اقــدام بــه گونه 
ای اتفــاق بیفتــد کــه در مهرمــاه بتوانیــم 
بخشــی از افــراد برخــوردار را بــا میــزان 
ــت  ــاب و از لیس ــی انتخ ــای حداقل خط

یارانــه بگیــران حــذف کنیــم.
شــریعتمداری تصریــح کــرد: البتــه مــا به 
هیــچ وجــه نمــی خواهیــم کــه فشــاری 
بــه طبقــه مســتضعف و متوســط جامعــه 
ــم  ــی خواهی ــط م ــه فق ــود بلک وارد ش
مجلــس  مصوبــه  ایــن  اختصاصــاً 
شــورای اســالمی در حــذف ســه دهــک 

ــود. ــرا ش ــه  اج ــوردار جامع برخ

صداوسیما به قول خود عمل نکرد

پروژه های ناتمام اعتبار شهرهمدان را نشانه گرفته اند

خاک خوری 12 ساله بازار» سینا«
مدیران یاریگر تحریم!

۱- تحریم ها یا آنچه محمد جواد ظریف، 
تروریسم اقتصادی می خواند، فشار زیادی 
را به زندگی مردم وارد کرد و تا تب و تاب 
اولیه آن مهار شود، مملکت شرایط سختی 
را  گذراند.مــردم در این دوره از تحریم ها 

نیز در صف مقدم بودند.
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واقعیت های برگزاری عروسی در شهرک های صنعتی

کارخانه مذکور
فعال،موفق ومشغول صادرات است

مدیرکل  امور شهری و شوراهای استان:

شورای شهر تویسرکان 
با فراز و نشیب ها فعال است

■ شورای در آستانه انحالل با استعفای شهردار تویسرکان دوباره به چالش خورد
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طرح نذر خون در همدان تا پایان صفر ادامه دارد

 مدیرکل انتقال خــون همدان، بیان کرد: طرح نذر خون تا پایان ماه صفر ادامه دارد و 
مردم برای مشارکت در این طرح خداپسندانه تنها به روز عاشورا اکتفا نکنند.

افشــین محمدی در گفت وگو با ایرنا، گفت: طرح نذر خــون از آغاز ماه محرم تا پایان 
صفر در پایگاه انتقال خون همدان برای کسانی که مایل به اهدای خون خود در قالب نذر 

هستند، اجرا می شود.
وی با بیان این که در تاسوعای حسینی ۲۹۳ واحد خون توسط همدانی ها اهدا شده است، 
افزود: سال های گذشته در روزهای تاسوعا و عاشورا، ۲ هزار واحد خون اهدا می شد اما 

در روزهای بعد با مشکل مواجه می شدیم.
مدیرکل انتقال خون همدان، خاطرنشــان کرد: مشارکت در طرح نذر خون باعث می شود 
خون اهداکنندگان در زمان مورد نیاز بیماران برای آن ها مورد استفاده قرار گیرد، در حالی 
که حجم زیاد اهدای خون در مواقع خاصی مانند تاسوعا و عاشورا فقط موجب هدررفت 

خون با توجه به اندک بودن عمر مفید خون می شود.
محمدی اظهار کرد: اما در ۲ سال گذشته با اطالع رسانی و فرهنگ سازی در بین شهروندان 
به ویژه اهداکنندگان مســتمر این نذر فقط در روزهای تاسوعا و عاشورا انجام نشده و تا 
پایان صفر ادامه داشته است. مدیرکل انتقال خون همدان، تأکید کرد: هر اهدا کننده با خون 
اهدایی خود جان سه نفر را نجات می دهد چرا که پالکت برای بیماران سرطانی، پالسما 

برای عمل های جراحی و سوختگی، گلبول هم جهت زنان باردار، نوزادان و بیماران ارثی 
خونریزی شونده، استفاده می شود.

محمدی با بیان این که بیماران نیازمند خون تازه هســتند، گفت: مشــخصات افرادی که 
ماه محرم ســال های گذشــته برای اهدای خون مراجعه کردند، ثبت شــده و برای آن ها 
پیامک هایی برای مراجعه نکردن در روزهای تاسوعا و عاشورا و موکول کردن نذر خون 

به روزهای دیگر ارسال شده است.
وی افزود: این رویه هشــت سالی اســت که اجرایی می شــود و تا کنون آثار مثبتی 
در کاهــش مراجعه عــزاداران به مرکز انتقال خون داشــته اما با ایــن وجود نیازمند 

فرهنگ سازی هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

 مسئوالن  باید مانند  شهید 
مدنی"ساده و مردم دار" باشند

مدیران یاریگر تحریم!
 ۱- تحریم ها یا آنچه محمد جواد ظریف، تروریسم اقتصادی می 
خواند، فشار زیادی را به زندگی مردم وارد کرد و تا تب و تاب اولیه 

آن مهار شود، مملکت شرایط سختی را گذراند.
مردم در این دوره از تحریم ها نیز در صف مقدم بودند و فشارها را به نفع 

انقالب و در حمایت از نظام اسالمی تحمل کردند و می کنند.
۲- با آغاز تحریم ها دولت خود را در صف مقدم مقابله با تحریم 
ها معرفی کرد و از همه خواســتار یاری دولتمردان برای مقابله با 

تحریم شد.
رئیس جمهور نیز از کاهش هزینه ها و ضرورت حداقل یک ســاعت 

کار بیشتر در روز برای مقابله با تحریم ها سخن گفت.
۳- در استان نیز برای مقابله باتحریم ، حرف های زیبایی گفته شد از 
کار جهادی تا کار شبانه روزی، حمایت همه جانبه از تولید تا صادرات 
و سخن ها و شاخص های زیبای دیگری که هر یک امیدهایی آفرید 

و نوید آینده ای بهتر و بی اثر کردن تحریم ها را داد.
این ســخنان بویژه کار شبانه روزی در استان حرفی بود که اگر محقق 

شود قطعا بسیاری از مشکالت حل خواهد شد
۴- توصیه های رهبری و دولت به مسئوالن حضور در بین مردم است 
در واقع فاصله بین مردم و برخی مســئوالن آن قدر زیاد شده که اگر 
مسؤالن دقایقی در بین مردم می نشینند یا به اماکن عمومی می روند، 
انگار کار فوق العاده ای انجام داده اند. در صورتی که از ابتدا قرار بوده 
بین مردم باشند و به عنوان خادم مردم به آنها خدمت کنند اما این رابطه 
بنا به دالیلی در مسئولیت هایی معکوس شده و این مورد قبول دولت 

و رهبری نظام نیست.
 ۵- انتظار بود مدیران در خط مقدم مقابله با تحریم ها در کنار دولت 

باشند و از خود برای راحتی بیشتر مردم هزینه کنند.
مدیران می توانستند با کم کردن از مبلغ اضافه کار خود و هزینه های 
جانبی و اختصاص ســاعت کار رایگان برای خود، اندکی از فشارها 
به مردم شریف را کم کنند اما گویا این چنین نشد و اقدامات تنها در 

حد حرف ماند.
۶- دولت در سیاســتی درســت برای جبران کاهش درآمدی خود به 
فروش دارایی های دولتی روی آورده است و در این راستا نگاه ویژه 

ای به فروش یا تهاتر خانه های سازمانی به جای بدهی دارد.
اما در اســتان همدان همراهی نکردن برخی مدیران با این سیاســت 
و تخلیه نکردن خانه های ســازمانی برغم دارا بودن خانه در همدان 
از ســوی برخی مدیران به شکست این سیاست دولت تاکنون منجر 

شده است.
 در واقع مدیرانی که باید خــود یاریگر دولت در مقابله با تحریم ها 
باشند، با پیگیری منافع شخصی، به دولت در اجرای سیاستهای خود 

پشت کرده اند.
۷- استاندار همدان سعی کرده خود را استانداری متفاوت نشان دهد 
که با مردم بخصوص مردم ساکن در حاشیه شهر همدان رابطه خوبی 
دارد و  تالش کرده با کار جهادی عقب ماندگی ها را جبران و به یاری 

دولت در مقابله با تحریم ها بشتابد.
اما تالش استاندار به تنهایی کافی نیست و نتیجه موثری در بر نخواهد 

داشت .
به همین دلیل بررســی عملکرد مدیران از آغاز تحریم ها تا کنون در 
شــاخص هایی چون میزان دریافتی، میزان کار رایگان برای کشــور، 
تحویل یا تحویل ندادن خانه سازمانی برای اجرای سیاستهای دولت، 
میزان حضور در بین مردم و رســیدگی به مشکالت آنها، میزان جهاد 
در مدیریت و میزان ساده زیستی می تواند به استاندار نگاهی درست از 
همراهان و ناهمراهان دولت در دوران تحریم ارائه کند تا وی بر اساس 

این شاخص ها تصمیم به کنار زدن مدیران ناهمراه بگیرد.
هرچند دوران سختی تحریم ها تمام شده اما اگر به عملکرد مدیران در 
این دوران توجه نشود، همراهی مدیران ناهمراه در عرصه های دیگر 
نمایان خواهد شــد ، پس آسیب شناسی و کنار زدن مدیران همراه با 

تحریم ها ضرورت دارد.

۱۰ زندانی در همدان آزاد شدند
 مدیرعامل ستاد دیه استان همدان، خبر داد: همزمان با ایام تاسوعا 
و عاشــورای حســینی با کمک خیران نیک اندیش ۱0 زندانی جرائم 

غیرعمد در این استان آزاد شدند.
یدا... روحانی منش بیــان کرد: میزان بدهی این افراد 8 میلیارد و ۶۳۶ 
میلیون ریال است که ۳08 میلیون ریال از این بدهی توسط محکومان 

تأمین شد.
وی اضافــه کرد: ۹۳۵ میلیــون ریال وام بانکی با ســود ۴ درصد به 
محکومان برای تسویه بدهی پرداخت شد. همچنین ۲ میلیارد و ۳۳8 

میلیون ریال از بدهی توسط شاکیان بخشیده شد.
مدیرعامل ســتاد دیه استان همدان از قســطی کردن ۳ میلیارد و ۵0۱ 
میلیون ریــال از بدهی خبر داد و افزود: یــک میلیارد و ۳۱0 میلیون 
ریال از این بدهی توســط ســتاد دیه و مابقی توسط خیران تأمین و 

پرداخت شد.
روحانی منش در گفت وگو با ایرنا، با بیان این که ۹ تن از زندانیان مرد 
و یکی از آنها زن بودند، اظهار کرد: بیشــترین میزان بدهی مربوط به 
پرونده ضمانت توســط یک زن به مبلغ یک میلیــارد و ۱۹۹ میلیون 
ریال بود که با پرداخت وام و قســط بندی کردن بخشی از بدهی، این 

زندانی آزاد شد.
وی بیــان کرد: کمترین میزان بدهی نیز متعلق به پیرمرد ۶۷ ســاله 
فامنینــی بود که برای تأمین جهیزیه دخترش اقدام به قرض گرفتن 
۳8 میلیــون ریال کرده بود و به دلیل ناتوانی در پرداخت آن راهی 

زندان شده بود.

فعالیت 8 هزار اتوبوس در همدان 
همزمان با اربعین

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان از فعالیت 
8 هــزار اتوبوس با ظرفیــت جابه جایی ۳0 نفر در هر ســفر در ایام 

اربعین خبر داد.
مصطفی پناهنده در ســومین نشســت کمیته حمل و نقل سوخت 
ســتاد اربعین حســینی، اظهار کرد: با توجه به نزدیکی استان های 
همدان، کرمانشــاه و اندیمشــک بــه مرز، این مناطــق به عنوان 
اســتان های معیــن برای انتقــال زائران به مقاصد خــود انتخاب 

شده اند.
وی در ادامه گفت: مقرر شــده زائران مقاصد خراسان رضوی و 
شــمالی، قم، گلســتان و مازندران از همدان به مقصد خود منتقل 

شوند.
به گزارش فارس، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
همدان، بیان کــرد: در این ایام، باید آمادگــی پذیرایی از زائران 
اباعبدا...الحســین)ع( را داشته باشیم و تمام امکانات برای زائران 

مهیا شود.
وی افزود: ناوگانی که از این اســتان ها برای رســاندن زائران به 
همدان خواهند آمد، تنها باید مســافران شهر خود را منتقل کنند و 

صورت وضعیت آن ها از پیش تعیین شده است.
پناهنــده تصریح کرد: در صورتی که مســافران به دالیلی مجبور 
شــوند و یا تمایل به ماندن دو ســه روز در همدان داشته باشند، 

باید آمادگی اسکان و پذیرایی پیش بینی شود.
وی با بیــان این که همه در هــر موقعیت حقیقــی و حقوقی که 
هســتیم، باید به عنوان خادمان امام حسین)ع( در این زمینه فعال 
باشــیم، ادامه داد: تمام زمانی که زائران به عنوان میهمان در شهر 

ما هســتند باید کارها به نحو مطلوبی انجام شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان، خاطرنشان 
کرد: طی برآورد انجام شده پیش بینی می شود با توجه به حذف روادید 

حدود ۳ تا ۵ میلیون زائر به عتبات عالیات مشرف شوند.
وی یادآور شــد: با توجه به وجود 8 هــزار اتوبوس که هر یک 
ظرفیت جابه جایی ۳0 نفر در هر ســفر را دارند، اگر همه ناوگان 

فعال باشــند، حدود ۲۴0 هزار نفر را جابه جا خواهند کرد.
پناهنــده با بیان این که باید تعداد کافی اتوبوس برای انتقال از مرز 
به استان و از استان به مناطق تعیین شده داشته باشیم، اظهار کرد: 
شناســایی محل برای تجمع اتوبوس ها و مشــخص کردن محل 

پیاده شدن مسافران از مرزها باید لحاظ شود.
وی در ادامه گفت: موظف هستیم ضمن نظارت دقیق، بیشترین توان 
شرکت های حمل و نقل مسافربری را نسبت به این موضوع معطوف 

کنیم.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان، بیان کرد: 

در ایام اربعین از تمام سرویس ها برای انتقال زائران استفاده می شود.

ثبت نام بیش از 99 درصد دانش آموزان 
استان همدان در سامانه سناد

 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همــدان از ثبت نام ۹۹ درصد 
دانش آموزان استان در سامانه سناد خبر داد.

به گزارش اداره اطالع رســانی و روابــط عمومی آموزش و پرورش 
استان، محمد پورداود گفت: تاکنون ۷۶/۹۹ درصد دانش آموزان استان 

برای سال تحصیلی جدید در سامانه سناد ثبت نام کرده اند.
 پورداود با بیان این که بیش از ۲80 هزار دانش آموز در مدارس ثبت 
نــام نموده اند، افزود: از این تعداد بیش از ۱۶۳ هزار دانش آموز دوره 

ابتدایی و حدود ۱۱۷ هزار مربوط به دوره متوسطه هستند.
  وی گفت: همچنین بیش از ۹هزار نوآموز در مراکز پیش دبســتانی 

ثبت نام نموده اند.
  مدیرکل آموزش و پرورش اســتان تصریح کرد: در راســتای زمینه 
سازی برای بازگشایی مطلوب مدارس  از تمام ظرفیت ها و امکانات 
اســتفاده شده است تا مهر باشکوهی را در آغاز سال تحصیلی جدید 

شاهد باشیم.

 همزمان با سالروز شهادت آیت ا... مدنی 
جمعی از مدیران کل اســتان همدان، علما و 
اساتید حوزه علمیه با حضور در بیت دومین 
شهید محراب در شهر همدان به مقام شامخ 

وی ادای احترام کردند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همدان در این 
مراســم با اشــاره به این که پیش از قیام امام 
حسین)ع( جامعه به سمت توسعه جاهلیت 
پیــش می رفت، گفت: مســئوالن  باید مانند 

 شهید مدنی  "ساده و مردم دار" باشند.
کرد:  اظهار  شعبانی  حبیب ا...  حجت االسالم 
حکومت دینی مقدمــه ای برای تحقق کلمه 

ا... در جامعه است.
وی با بیان این که قیام هایی که پس از تشکیل 
حکومت اســالمی توسط پیامبر اسالم)ص( 
شکل گرفت برای حفظ این مهم بود، افزود: 
این اتفاقات نشــان داد، اجرایی کردن حکم 
خدا در جامعــه  بدون ولی خدا، امکان پذیر 

نیست.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان بیان کرد: 
پس از حذف علی بن ابی طالب)ع(، جامعه و 
سیاست دینی به دست قدرت طلبانی افتاد که 
یا در برابر شهادت حسین بن علی)ع( سکوت 

کرده و یا اقدام به شهادت ایشان کردند.
امام جمعه همدان با اشاره به این که پیش از 
قیام امام حســین)ع( جامعه به سمت توسعه 
جاهلیت پیش می رفت، تأکیــد کرد: نتیجه 
حذف ولی خدا در جامعه، حرکت آن جامعه 

به سمت جاهلیت عمیق است.
وی تصریح کرد: هرگاه در اســالم خطری 
بــرای حاکمیت دینــی و ارزش ها به وجود 
آمده اســت، خون مقدســی بر زمین ریخته 

شد که زمینه ساز آگاهی بخشی به مردم بود، 
بنابراین اگر امام به شهادت نمی رسید اسالم 

مبتال به جهالت عمیق تری می شد.
امــام جمعه همدان با اشــاره به این که پس 
از انقالب در عرصه سیاســی با مشــکالت 
فراوانــی  روبه رو  بوده ایم، تأکید کرد: هنوز 
هم خاطره های شــهید مدنــی)ره( در ذهن 
مردم شــریف همدان و تبریز باقی مانده و 
این بهترین فرصت برای معرفی ایشــان به 
عنوان مسئولی در تراز انقالب اسالمی است.
وی اظهار کرد: باید  مســئوالن  مانند شــهید 
مدنی)ره( باشند که هنوز هم پس از سال ها 
نماد ســادگی و مردمداری در بیت ایشــان 

مشهود است.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با اشاره 
بــه اقدامات و تالش های شــهید مدنی)ره( 
در مناطــق مختلف، بیان کــرد: زحمات و 
تالش های این بزرگواران در طول همه این 
ســال ها بوده که اســالم را زنده نگه داشته 

است.
وی در ادامه با بیــان این که ظهور حضرت 
حجت)عج( زمینه ساز تحقق حاکمیت دینی 
در جامعــه بــه معنای واقعی اســت، تأکید 
کرد: واقعــه غدیر اعالم حاکمیت دینی بود، 
عاشورا بازگشت به حاکمیت دینی و ظهور 
حضرت مهدی)عــج( نیز، باز هم دعوت به 

غدیر خواهد بود.
شــعبانی عنوان کــرد: این کــه رهبر معظم 
انقالب فرمودند باید به سمت تمدن اسالمی 
و ظهور حرکت کنیم به این معنی اســت که 
حاکمیــت دینی در سراســر عالم حکم فرما 
شــود. بنابراین باید گفــت که حرکت همه 

شــهدای عزیز ما نیز در مسیر غدیر، عاشورا 
و ظهور بوده است.

وی با بیان این که انقالب اســالمی نمونه ای 
از تالش هــا بــرای تحقــق حاکمیت دینی 
اســت، اظهار کرد: انشاا... با ظهور حضرت 
حجت)عج( اوج این حاکمیت را مشــاهده 

می کنیم. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
همدان با بیان این کــه آینده انقالب ایران با 
وجود رهبر فرزانه و روحانیت آگاه روشــن 
است، گفت: در نبرد با قدرت های استکباری 

پیروز خواهیم بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
همــدان در این مراســم با اشــاره به نقش 
روحانیت در تاریخ اسالم، اظهار کرد: اعتقاد 
داریم علما و مجتهدیــن پس از غیبت امام 
زمان)عج( هدایت جامعه را بر عهده دارند و 

البته به خوبی این کار را انجام داده اند.
مصطفی آزادبخت با اشــاره به ســخن امام 
خمینی)ره( مبنی بــر این که »اگر روحانیت 
نبود از اســالم هم خبری نبود«، گفت: امام 
راحــل با این تفکر و اعتقــاد، افرادی چون 

شهید مدنی را تربیت کردند.
وی گفت: دشمنان وقتی پی بردند نمی توانند 
در ایران تفرقه ایجاد کنند از راه های مختلف 
اســتفاده کرده و متکی به زر و زور و تزویر 
شــدند، یعنی همان ابزاری که دشــمنان از 

صدر اسالم انجام دادند.
بــه گــزارش فــارس، معــاون سیاســی، 

امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری همــدان 
ــان این کــه دشــمن وقتــی از ایــن راه  ــا بی ب
نیــز موفــق نشــد دســت بــه حــذف یــاران 
انقــالب زد و راه تــرور را در پیــش گرفــت، 
تصریــح کــرد: هــر چنــد ایــن ترورهــا بــه 
دســت منافقیــن صــورت گرفتــه اســت امــا 
ــکا  ــرب و آمری ــی غ ســرویس های اطالعات
ــرار  ــا ق ــا و تروره ــن طراحی ه ــت ای پش

ــد. دارن
وی ادامــه داد: منافقین بــا هدایت آمریکا 
شخصیت های انقالبی ایران را شناسایی کرده 
و دســت به ترور زدند اما آن ها نمی دانستند 
که خون شهدا تداوم بخش راه انقالب است.

آزادبخت با بیان این که با شــهادت عالمانی 
چون آیت ا... مدنی انقالب ما بیمه شــده و 
رسالت ما ســنگین تر، گفت: مهم ترین نقش 
روحانیت نهادینه کردن فرهنگ عاشــورایی 

در جامعه است.
وی از خلــوص مــردم در عــزاداری برای 
اباعبداهلل الحســین)ع( ســخن گفت و با بیان 
این که این خلوص توســط روحانیت به مردم 
منعکس شده است، خاطرنشان کرد: روحانیت 
در زمــان انقالب امام را کمک کردند و اکنون 
باید مقام معظم رهبری را کمک کنند همانگونه 

که تا االن در این مسیر بوده اند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
همدان افزود: امید داریم که همانند گذشــته 
راه انقالب با هدایت روحانیت ادامه داشــته 

باشد.

 هم استانی ها در ۷0 پایگاه جشن عاطفه ها 
از دانش آموزان ضعیف دســتگیری کردند و 
امســال ۱۲ هزار دانش آموز تحت حمایت 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، در عرصه های 
علم و دانش مشغول به تحصیل خواهند شد.    
دست اندرکاران کمیته امداد امام خمینی)ره( 
اســتان همــدان در مرحلــه اول جشــن 
عاطفه های امســال در ۷0 پایــگاه عواطف 
نیازمندان پیوند می دهند.  با  همشــهریان را 
باشد که دانش آموزان کم توان مالی با آرامش 
پای درس معلمان خود بنشــینند و این نسل 

شکوفا از قافله علم جا نمانند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
همدان، تعداد دانش آمــوزان تحت حمایت 
کمیته امداد در ســال تحصیلــی ۹۹-۹8 را 
بیــش از ۱۲ هزار نفر، عنــوان کرد و گفت: 

آن ها عالوه بر دریافت لوازم التحریر و البسه 
مورد نیاز، یکصد و ۲0 هزار تومان نیز هزینه 
تحصیلی نقدی در اختیارشــان قرار خواهد 

گرفت.
بــا  گفت وگــو  در  ترکمانــه  پیمــان 
همدان پیــام از اجــرای مرحلــه نخســت 
 8 و   ۷ تاریــخ  در  عاطفه هــا  جشــن 
شــهریورماه خبــر داد و گفــت: مرحلــه 
دوم نیــز ۱0 مهرمــاه برگــزار خواهــد شــد. 
ــث  ــندانه باع ــی و خداپس ــن کار فرهنگ ای
آرامــش دل خانواده هایــی می شــود کــه 
ــدان  ــل فرزن ــل فقــر، نگــران تحصی ــه دلی ب

ــتند.  ــود هس خ
ترکمانه تعداد دانش آموزان ســال تحصیلی 
گذشــته را ۹ هزار و ۵00 نفر عنوان کرد که 
امســال به دلیل موافقــت دولت بر حمایت 

از دانش آموزانی که شــرایط کمیته امداد را 
ندارند اما از لحاظ مالی ضعیف هســتند، به 
دانش آموزان کمیته امداد اضافه شــده اند و 
پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۲ هزار نفر 

دانش آموز کمک مالی دریافت کنند. 
وی دانشــجویان تحت حمایت کمیته امداد 
را نیز ۹۵0 نفر دانســت که ۱00 نفر از آن ها 
جزو دانشجویان نخبه کشور هستند و ۳۴۷ 
نفر از این دانشجویان در دانشگاه های دولتی 
مشغول به تحصیل هستند. عالوه بر دانشگاه 
نیز ۶۷ نفر در مدارس حوزه علمیه مبادرت 
به کسب علم و دانش کرده اند و در این بین 
افرادی نیز هستند که افتخار حفظ کل قرآن 

کریم و ثبت اختراع را از آن خود کرده اند.
مدیرکل کمیته امداد در ادامه خاطرنشــان 
اقالم جمع آوری  از  کرد: توزیع مقــداری 

شده در جشن عاطفه ها در اختیار آموزش 
و پرورش قرار می گیرد تا ضمن شناسایی 
دانش آموزان کم تــوان مالی، نیازهای آن ها 

را رفع کنند.
 ترکمانــه بــه طرح اکــرام ایتــام، از دیگر 
حمایت هــای کمیته امــداد از دانش آموزان 
که در طول ســال  حصیلی اجرا می شــود، 
اشــاره کرد و افــزود: به دلیل جمع شــدن 
خوابگاه هــای دانش آموزی کمیته امداد، اگر 
افراد تحت حمایت از خوابگاه های آموزش 
و پرورش اســتفاده کنند، هزینه آن پرداخت 

می شود. 
وی گفت: با وجود شرایط اقتصادی موجود 
در جامعــه حمایت از محرومین باعث ایمن 
ماندن همه اقشــار خواهد شد و بسیاری از 

آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.

 فرمانــده یگان ویژه اســتان همدان، اعالم 
کرد: یادواره ســرداران شــهید و ۱۲00 شهید 
یگان ویژه اســتان همدان در ۲۴ شهریورماه با 
حضور خانواده ی شــهدا و مقامات لشگری و 

کشوری برگزار می شود.
محسن پناهی در نشســت خبری با اصحاب 
رســانه با اشاره به این که امسال دومین یادواره 
سرداران شهید و ۱۲00 شهید یگان ویژه ناجا 
در استان همدان برگزار می شود، اظهار کرد: از 
یک  هزار و ۲00 شــهید یگان ویژه کشور، ۳۳ 

شهید به استان همدان اختصاص دارد.
وی بــا بیان این که این ۳۳ شــهید یگان ویژه 
استان مربوط به شهرستان های همدان، نهاوند، 
مالیر، رزن، اسدآباد و بهار است، ادامه داد: این 
شهدا از لشگر ۲8 حضرت روح ا...)ره( بوده اند 
که در هشت ســال دفاع مقدس افتخارآفرینی 

کردند.
به گزارش فارس، فرمانده یگان ویژه اســتان 
همدان به رشــادت های شهدای یگان ویژه در 
دوران دفاع مقدس و پس از آن اشــاره کرد و 

افزود: لشــگر یگان ویژه در هشت سال دفاع 
مقدس به نام لشــگر حضــرت روح ا...)ره( 
شــرکت داشتند و پس از دفاع مقدس به تیپ 

موسی بن جعفر)ع( تغییر نام داد.

وی با بیــان این که تیپ موســی بن جعفر)ع( 
موســس و بنیان گــذار یگان های ویــژه ناجا 
در نیــروی انتظامــی می شــود، بیــان کرد: 
مســئولیت تشــکیل یگان ویژه بر عهده تیپ 

موسی بن جعفر)ع( بوده است.
پناهــی با اشــاره بــه این که فرمانده لشــگر 
سیدمجتبی عبداللهی بودند، افزود: بسیاری از 
فرماندهان دوران دفــاع مقدس اکنون هم در 

یگان ویژه ناجا خدمت می کنند.
وی برگزاری یادواره ســرداران شــهید و یک  
هزار و ۲00 شــهید یگان ویژه را در راســتای 
ارج نهادن به رشادت ها و دالوری های شهدای 
یــگان ویژه ناجا دانســت و افزود: ســال ۹۵ 
نخســتین یادواره شــهدای یگان ویژه ناجا با 
حضور اســتان هایی از جمله کردستان، ایالم، 

کرمانشاه و مرکزی برگزار شد.

کمیته امداد در سنگر علم و دانش 

يادواره شهدای يگان ويژه همدان 
۱- منتقدین از صفحات اینستاگرامی مدیران حذف می شوند.برگزار می شود

گویا یکی از مدیران اســتان کامنت انتقاد آمیز یک کاربر در پایین متن 
خود در اینســتاگرام را تحمل نکرده و ضمن حذف انتقاد وی را نیز 
بالک کرده است. گفتنی است این منتقد ادعای حضور پررنگ  مدیران 
کشــوری در استان بواسطه تالش مدیران استان را رد و این حضور را 
درخواســت دولت از مدیران دولتی برای سرکشی از استانها و عالقه 
مدیران به ســفر تفریحی کوتاه به همدان ذکر کرده بود که این میزان 

انتقاد هم از سوی آن مدیر تحمل نشده است.
۲- نیکبخت هم به جمع تلفن به دستان استان اضافه شده است.

گویا اســتاندار ســابق همچنان عالقمند به مداخله در امور اســتان 
بخصوص عزل و نصب هاست .گفتنی است اصطالح تلفن به دستان 
پس از اظهار نظر رئیس شورای شهر اسبق همدان مبنی بر اینکه» تلفن 
به دســتان نمی گذارند کارمان را بکنیم «به اصطالحی رایج در تحلیل 

مسائل استان تبدیل شده است.
۳- کار نکردن اصناف استان در روزهای تاسوعا و عاشورا مشکالتی 
را برای شهروندان بخصوص مسافران ایجاد کرده است. گویا دلیل این 
کار نکردن مسائل اعتقادی و شرکت در مراسم سوگواری است. گفتنی 
اســت اتاق اصناف استان برای کاهش میزان صنوف تعطیل استان در 

تعطیالت هیچ طرحی تاکنون ارائه نکرده است.
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

دانش آموز مالیری رتبه برتر جشنواره 
کشوری جابربن حیان را کسب کرد

 مدیر آموزش و پرورش شهرســتان مالیر از کســب رتبه برتر 
کشــوری توســط "محمد صالح نظری"، دانش آمــوز مالیری در 

هشتمین جشنواره جابربن حیان سراسر کشور خبر داد.
هادی ســلگی در گفت و گو با ایســنا، در این رابطه گفت: با شروع 
طرح جابربن حیان در سطح آموزشگاه های دوره ابتدایی شهرستان 
مالیــر در تمام پایه های تحصیلــی ۴۵0 اثر، موفــق به حضور در 
جشــنواره شهرســتانی شــدند و پس از رقابت با یکدیگر، ۵ اثر به 
استان ارسال و از این بین یک دانش آموز موفق به راهیابی به مرحله 

کشوری شد.
وی اهمیت برنامه جابربن حیان را در این دانســت که دانش آموزان 
آنچه به صورت تئوری آموخته اند و به صورت فرضیه در ذهن دارند 
را می توانند در قالب آزمایش، طراحی و ساخت و ... عملیاتی کنند.

ســلگی با بیان اینکــه برگزاری این جشــنواره به ارتقــای اعتماد 
به نفس دانش آموزان کمک شــایانی می کنــد و در پی آن روحیه 
مشــارکت پذیری و عالقه مندی به امور آموزشی در آنها افزایش می 
یابد، افزود: محمــد صالح نظری از آموزشــگاه قرآنی طاها مالیر، 
با ارائه اثری به نام "مراقب خواب کودک" در جشــنواره کشــوری 
جابربن حیان مســتقر در اســتان گیالن موفق به کســب رتبه برتر 

کشوری شد.
مدیــر آموزش و پــرورش مالیر در ادامه با اشــاره به اجرای طرح 
رویش، اظهارکرد: این طرح، ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی است 
که پایه اول را پشــت سرگذاشــته اما نیاز به کسب آمادگی بیشتری 

برای ورود به پایه دوم دارند.
ســلگی با اشــاره به این که وجود وقفه زمانی و تعطیالت تابستانی 
در آموزش دانش آموزان به ویژه پایه اول، منجر به فراموشی بخشی 
از آموخته ها می شــود، افزود: برگــزاری این طرح با فراهم آوردن 
فرصتی برای یادگیری بیشتر می تواند بسیاری از مشکالت تحصیلی 
دانش آموزان را برطرف و آن ها را برای ورود به پایه دوم، آماده کند.

وی بــا بیان اینکه این طرح با شــرکت بیــش از ۲00دانش آموز و 
با همکاری  ۱0 آموزگار خیّر در دبســتان حاج اربابی برگزار شــد، 
یارآور شــد: در برگزاری این طرح سعی شده تا بیشتر دانش آموزان 
مدارس محروم و کم برخوردار شهری که خانواده های آنها شرایط 
الزم بــرای فراهم کردن زمینه آموزش های تکمیلی فرزندان خود را 

ندارند، شرکت کنند.
مدیر آموزش و پرورش مالیر در بخش دیگری از ســخنان خود به 
اهمیت اقامه نماز در مدارس شهرســتان اشاره کرد و افزود: آموزش 
و پرورش از ظرفیت باالیی برخوردار اســت و با اجرای برنامه های 
مختلف درچهارچوب ســند تحــول بنیادین می توانــد نقش قابل 

توجهی در توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز داشته باشد.
وی افــزود: با بکار گیری تمام ظرفیت هــا به دنبال ارتقای فرهنگ 
نماز جماعت در مدارس هستیم اما اجرای مطلوب این طرح نیازمند 
روحیه جهادی اســت که در بین مدیران مربیان و معاونین پرورشی 

موج می زند.
ســلگی ادامه داد: برگزاری گفتمان و پرسش و پاسخ دینی به منظور 
رفع شبهات، رشد آگاهی، عالقه به مطالعه و در نهایت ایجاد رغبت 
و عالقه به حضور در نماز جماعت در دانش آموزان تاثیر بســزایی 

دارد که در دستور کار امور پرورشی مدارس قرارگرفته است.

دمای هوای همدان کاهش می یابد

 کارشناس اداره کل هواشناسی همدان، پیش بینی  کرد: دمای هوای 
همدان امروز ۲ درجه سانتیگراد کاهش یابد.

محمدحسن باقری شکیب افزود: طبق بررسی نقشه های هواشناسی 
امروز، آســمان اســتان صاف همراه با وزش باد خفیف پیش بینی 

می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین خبرداد؛
آغاز برداشت کلزا از مزارع فامنین

کشــاورزی  جهاد  مدیر   
شهرســتان فامنیــن از آغار 
فامنین  کشت کلزا در مزارع 
خبــرداد و گفت: در ســال 
زیر  زراعی  گذشــته سطح 
کشــت کلزا در شهرســتان 
فامنین ۲۲۱ هکتار بود که در 
تالشیم در سال زراعی ۹8-

۹۹ این سطح افزایش یابد.
جعفــر کاویانی دلشــاد با 

بیان اینکــه عقد قرارداد با کشــاورزان متقاضی آغاز  شــده و 
تا پایان  شــهریور ماه ادامه خواهد داشــت، اظهار کرد: در سال 
زراعی گذشــته حدود ۲۷0 تن محصول کلزا در این شهرســتان 
تولید شــده که عملکرد پایین بیش از هر چیز ناشــی از شرایط 
جوی و هجوم آفت ســنک به مزارع بوده اســت که امید است 
در ســال زراعی آینده با مدیریت بهتر مزارع  شاهد دستیابی به  

. باشیم  باالتر  عملکرد 
وی به ایسنا گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال زراعی 
جاری بذور مورد نیاز شامل بذور هیبرید و غیر هیبرید و انواع کود پایه 

مورد نیاز  برای کشت مهیا است. 
وی با اشاره به لزوم اهمیت کشت کلزا با ادوات ریز دانه کار و نظارت 
دقیق کارشناســان بر آن تأکید کرد و افزود: در سال زراعی ۹8-۹۹ با 
هدف هم افزایی نیروها و کمک به کشاورزان برای دستیابی به عملکرد 
مطلوب در این مــزارع طرح ارتقاء بهره وری با همکاری تعاونی های 
تولید و کارشناســان عالقمند منعقد می شــود تا با نظارت مستمر بر 
مراحل کشتکار و اجرای به موقع توصیه ها  کشت کلزا برای کشاورزان 

اقتصادی شود.
دلشــاد در پایان یادآور شد: به زودی به ازای هر هکتار کشت کلزا ۵ 
میلیون تسهیالت سرمایه در گردش به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

اختصاص سهمیه 3۰۰ نفری برای ایجاد طرح 
اشتغال بنیاد برکت در اسدآباد

 معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری اسدآباد از اختصاص سهمیه 
۳00 نفری برای ایجاد طرح اشــتغال زایی بنیاد برکت در این شهرستان 

خبر داد.
ــت  ــاد برک ــتغال بنی ــه اش ــدی در جلس ــال امی ــنا، لی ــزارش ایس ــه گ ب
اظهــار کــرد: ظــرف ۲0 روز آینــده طــرح اشــتغال بنیــاد برکــت در ایــن 

ــی  ــتاها اجرای ــر در روس ــتان توســط ۱ مجــری و ۵ تســهیل گ شهرس
خواهــد شــد کــه در ایــن طــرح بــا هــدف محرومیت زدایــی و کاهــش 
نــرخ  بیــکاری کارگــروه اشــتغال هــر روســتا توســط  تســهیل گــران 
بــه کمــک دهیــاران  در ســطح روســتاها تشــکیل و  افــراد را شناســایی 

ــه بانــک عامــل معرفــی می شــوند. ــا ظرفیــت ســنجی الزم ب و ب
وی بــا بیــان اینکــه پیش بینــی می شــود شهرســتان اســدآباد تــا پایــان 
ســال بیــش از ســهمیه اختصــاص یافتــه خــود را محقــق کنــد، افــزود: 
ــا پایــان ســال در ایــن راســتا شهرســتان اســدآباد در  ممکــن اســت ت
حــدود ۱000 طــرح اشــتغال زایــی در رابطــه بــا طــرح بنیــاد برکــت را 

در ایــن شهرســتان ایجــاد کنــد.
امیدی بــا بیان اینکه در راســتای ایجاد طرح اشــتغال بنیاد برکت ۳0 
روســتای باالی ۵0 خانوار تحت پوشــش قرار می گیرند، تصریح کرد: 
این طرح شامل طرح سحاب )اشتغال فردی ( و طرح آسمان )۱۲ طرح 
اشــتغال ۱۵ تا ۲0 نفره  ( با هدف محرومیت زدایی از سطح روستاها و 
کسب و کار خرد ازجمله دامپروری، زنبور داری، پرورش دام، طرح ای 
نویــن، فناوری ها خواهد بود  بنباد برکت در کنار افراد دارای طرح برای 
اشــتغال قرار می گیرد و بانک مهر ایران، بانک پرداخت کننده تسهیالت 

در این راستاست.

رابط عمومی شرکت توزعی نیروی ربق 
ن استان همدا

 اختالف ها شورایی های شهر تویسرکان 
که عمدتا از ســالیق برگرفته می شود ،  در 
یک مــاه اخیر راهــی برای باز کــردن پای 

حواشی به شورای پنجم تویسرکان شد.
شــورایی که از اوایل آغاز فعالیتش یکی از 
اعضای آن اســتعفا داد و شــهرداری هم که 
بعنــوان گزینه نهایی انتخــاب و معرفی کرد 
پیش از این در دوره چهارم ســابقه مدیریت 
شهری تویسرکان را در این شهرداری داشت.

علــی رغــم آنکه گفته می شــود شــورای 
تویسرکان در شرایط فعلی روال عادی خود 
را عبور می کند اما ممکن اســت این آرامش 
قبل از طوفان باشد یا خیر شاید همان آرامشی 

که رئیس شورا از آن سخن می گوید.
مدیــرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری  بحث حواشــی اخیر شــورای 
شــهر تویسرکان را در شــرایط فعلی چندان 
آرام عنــوان می کند و مــی گوید؛ برخی از 
شوراها اختالف ســلیقه های خاصی دارندو 
مباحثی هم هســت که بین خودشان مطرح 
است، تویســرکان هم از آغاز دوره پنجم با 
فراز و نشــیب هایی همراه بوده است اما در 

حد انحالل و از هم گسیختگی نیست.
اینکــه  بیــان  بــا  جعفــری  سیدحســین 
ــراز و  ــن ف ــا ای ــم ب ــرکان ه ــورای تویس ش

نشــیب در حــال فعالیــت اســت.
ســابقه  کــه  تویســرکان  شــهردار  امــا 
شــهرداری در دو دوره چهــارم و پنجــم 
بــه  پیــش  تقریبا۲هفتــه  دارد  را  شــورا  
دالئلــی کــه از جانــب وی شــخصی عنــوان 
شــده اســت اســتعفا و شــوراهم در جلســه 
ــرده و  ــت ک ــا آن موافق ــی ب ــن علن و صح
شــهرداری  از  فــردی  قانــون  براســاس 
کــه از نیروهــای رســمی ســت بعنــوان 
سرپرســت معرفــی شــده اســت و بایــد 

در مــدت باقیمانــده تاپیــش از یــک مــاه از 
اســتعفای شــهردار ، شــورا گزینــه اصلــی را 
بــرای تصــدی مدیریــت شــهری تویســرکان 
انتخــاب و بــرای گذرانــدن مراحــل تاییــد به 

ــد. ــی کن ــتانداری معرف اس
سرپرســتی  پیــری  حاضــر  حــال  در 
ــس از اســتعفای  شــهرداری تویســرکان را پ
محمــد کاظــم گمــار عهــده دار اســت.

در  شــهرداری  ۶ســال  ســابقه  گمــار 
تویســرکان را دارد کــه دلیــل اســتعفای 

ــرده  ــوان ک ــخصی عن ــائل ش ــود را مس خ
اســت.

 شرایط در حد انحالل نیست
رئیس شورای شهر تویسرکان هم در این باره 
بحث حواشــی شورا را در حدفعلی که گفته 
می شود رد کرده و موضوع اختالف ها را در 

حد انحالل نمی داند.
ــورا در  ــه ش ــالم اینک ــا اع ــدی ب ــار عب مازی
ــی  ــام م ــودش را انج ــر کار خ ــال حاض ح
دهــد و روال عادیســت و شــایعات مطــرح 
ــورای  ــای ش ــی اعض ــورد برخ ــده در م ش
شــهر و شــهردار ســابق تویســرکان صحــت 
نــدارد و هیــچ یــک از اعضــای ایــن شــورا 
نــه بازداشــت شــده انــد و نــه تحــت پیگــرد 

ــد. ــی قــرار دارن قانون
عبدی استعفای شهردار سابق راهم بنا به میل 
و دلیل شخصی خود وی اعالم کرده  واینکه 
این شــرایط زمینه میدان دادن به یک نیروی 
جوان، بومی و با تجربه به عنوان سرپرســت 

شهرداری است.
رئیس شورای شــهر تویسرکان مدعی است 
کــه در حال حاضر هیچ مســاله چالش زا و 
حادی در شــورای شهر تویســرکان وجود 
ندارد و روند کاری شــورا بر اساس قانون و  

با انسجام پیش می رود.

مدیرکل  امور شهری و شوراهای استان:

شورای شهر تويسرکان 
با فراز و نشیب ها فعال است

■ شورای در آستانه انحالل با استعفای شهردار تویسرکان دوباره به چالش خورد

 رئیس مرکــز مطالعــات و برنامه ریزی 
شــهر تهران به منظور انعقــاد تفاهم نامه با 
مرکز مطالعات شورای شــهر همدان اعالم 

آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی 
شهر همدان؛ محمدحسین بوچانی در حاشیه 
بازدیــد از مرکز مطالعــات و پژوهش های 
شورای شهر همدان، گفت: با توجه به اینکه 
شــوراها ظرفیت بی نظیر توســعه مکان پایه 
و هویت  ســاز در جمهوری اســالمی ایران 
هســتند؛ اساسًا در نظام توســعه و نظریه و 
برنامه های توسعه دو رویکرد از سطوح باال 
به پایین و همچنین پایین به باال وجود دارد.

وی همچنین عنــوان کرد: بــه تدریج این 
ویژگــی و خصلت توســعه گرا بــه دالیل 
مختلف در قوانین، از شــوراها گرفته شده 

است.
رئیــس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شــهر 
تهران با تأکید بر اینکه تصمیمات در دنیای 
کنونی بدون پشــتوانه علمــی، مطالعاتی و 
کارشناسی امکان پذیر نیست؛ معتقد است: 
ایمنی مدیریت بحران نیز مکان پایه است؛ اما 

این مورد را به دولت واگذار کرده اند.
بوچانی با تأکید بر اینکه هیچ نهادی نمی تواند 
افزود:  باشد،  شوراها  کارکردهای  جایگرین 
شــوراها با گذشــت ۵ دوره از عمرشان در 
حال تمرین هویت سازی مبتنی بر اجتماعات 

محلی در درون شهر، برنامه ریزی مشارکتی 
با مردم و ارتقای بهره بری به واســطه حذف 

برخی مزاحمت های اداری، هستند.
وی بــا تأکید بر ضــرورت مراقبت از چند 
آفت در تصمیمات شــوراها، بیان کرد: گاهًا 
خود اجتهادپنداری در شــورا موجب اتخاذ 
تصمیماتی در بلندمدت می شود که مسیر را 

مخدوش می کند.
بوچانی در ادامه نخستین آفت را تصمیمات 
بدون پشــتوانه علمی، مطالعاتی و پژوهشی 
برشمرد و گفت: دلیل اتخاذ این تصمیمات 
نیز این اســت که طی دوره ۴ ساله باید کار 

کرده و پاسخگو باشند.
وی با تأکید بر اینکه شوراها باید متخصص 
ارتباط و هماهنگی با دســتگاه های اجرایی 
باشند، افزود: حداقل چندین دستگاه اجرایی 
حاضر به برقراری ارتباط با شــورا خواهند 
بــود که می تــوان این مباحــث را همراه با 
قدردانی و تشــویق به منظور ترغیب ســایر 

دستگاه ها، به نمایش گذاشت.

شورای شهر تهران به کمک مدیریت شهری همدان می آید

 تفاهم نامه ای
 برای مطالعات حوزه شهری
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اینفوگرافیک: ایرنا

وزیر اطالعات: 
اگر اسالم در خطر باشد نمی توانیم 

بی تفاوت باشیم
 وزیر اطالعات اظهــار کرد: اگر برای دفاع از نظام از راه معصیت 
رفتیم، ثواب نمی کنیم. حفظ نظام جمهوری اســالمی با اعمال خالف 

شرع، نقض غرض است.
حجت االسالم و المسلمین ســید محمود علوی گفت: تهمت و افترا 
زدن یــا بازی با آبروی دیگران حتی به اســم »افشــاگری« و فحش 
دادن، برای دفاع از جمهوری اســالمی خسارت بارترین اعمال است. 
گاهی رفتارهایی می بینیم که می گوییم چه ربطی به امام حسین)ع( و 

جمهوری اسالمی دارد؟
وزیر اطالعات با تأکید بر این که دفاع از جمهوری اســالمی باید در 
چارچوب شــرع مقدس اسالم باشــد،  گفت: در دفاع از نظام فحش 
به این و آن بدهیم و با نیش زبان آســیب برسانیم مصداق »اخسرین 
اعمال« اســت. گاهی بعضی رفتارهایی می کنیم که آدم تعجب می کند 
این ها چه ربطی به مکتب امام حسین)ع( دارد؟ اینها چه ربطی به نظام 

دارد؟ چه ربطی به جمهوری اسالمی دارد؟
علوی با بیان این که اگر اســالم در خطر باشد، نمی توانیم بی تفاوت 
باشیم، گفت: کسی که نزدیک تر به پیامبر)ص( باشد، بار دفاع از اسالم 
بر دوش او سنگین تر است. لذا امام حسین)ع( می فرماید همه باید دین 
خدا را نصرت کنند و من در خط مقدم نصرت دین خدا قرار دارم. به 
گزارش تســنیم، وی با تأکید بر این که باید از اسالم دفاع کرد، افزود: 
امام راحل)ره( زمانی که برای اسالم احساس خطر کردند، سکوت را 
جایز ندیدند. گاهی خطر متوجه اصل اســالم است و دشمن به دنبال 
این اســت که نامی از اسالم نباشد. گاهی خطر به این شکل است که 
احکام اســالم را تحریف و وارونه می کنند. آن وقت اسم اسالم باقی 

می ماند اما در مقام عمل از اسالم چیزی باقی نمی ماند.
علوی با بیان این که امام حســین)ع( شــرایط را شرایط دفاع از دین 
تشــخیص داد، افزود: اسالم نردبانی برای رسیدن به حکومت نیست. 
لذا در حکومت اســالمی باید اســالم پیاده شود و نباید در حکومت 
اسالمی معصیت باشد. برای حفظ حکومت اسالمی هم نباید مرتکب 

خالف شرع شد.
وی ادامه داد: برای امام حسین)ع( مهم این بود که تکلیفش در دفاع از 
اســالم را انجام دهد و اگر موفق شد بنی امیه را ساقط کند و یا الاقل 
آبروی بنی امیه را ببرد که مردم رفتار آنها را به نام اسالم ننویسند. امام 
راحل)ره( همین درس را از مکتب سیدالشهدا)ع( گرفت و فرمود مهم 

برای ما این است که از اسالم دفاع کنیم و نتیجه دست خدا است.
وزیر اطالعات با بیان این که سیدالشهدا)ع( برای حفظ اسالم به مسلخ 
عشق رفت، افزود: در مکتب سیدالشهدا)ع( همه چیز بر اساس شرع 
اســت و این برای ما سرمشق است. ما در دفاع از انقالب و ادامه راه 
امام راحل)ره( و در پرتو رهنمودهای شرع مقدس اسالم توسط مقام 
معظم رهبری باید این رویه را دنبال کنیم. اســاس شرع مقدس اسالم 
اســت. چون انقالب و جمهوری اسالمی برای حفظ و اجرای اسالم 
اســت، لذا اگر بخواهیم نظام را حفظ کنیم که اوجب واجبات است، 

باید در چارچوب احکام شرع باشد.
وی تأکید کرد: اگر با خالف شرع بخواهیم جمهوری اسالمی را حفظ 
کنیم، نقض غرض اســت چون جمهوری اسالمی برای شرع است و 
نمی شــود با خالف شــرع آن را حفظ کرد. لذا هر حرکت سیاسی ما 
باید دین پایه و شرع پایه باشد؛ وگرنه خدای ناکرده به جای این که در 
مسیر یک سیاست الهی حرکت کنیم، یک سیاست غیرالهی و دنیایی 
می شود. اگر سیاست ما دنیاپایه شد، ضرر می کنیم و خسارت می بینیم 

و به جای این که اسالم را احیا کنیم، به اسالم آسیب می رسانیم.
علــوی  اظهار کرد: سیاســت حســینی)ع( سیاســت دین پایه و در 
چارچوب شرع مقدس اسالم است. اگر سیاست ما هم در چارچوب 
شــرع باشد، حســینی و الهی اســت؛ وگرنه، دنیایی است. لذا قانون 
اساسی ما پیش بینی می کند که قانون مصوب مجلس باید در چارچوب 
اســالم باشد و شــورای نگهبان را پیش بینی کرده است که اگر قانون 
مغایرت با شرع مقدس اسالم داشت، شورای نگهبان اعالم کند و در 

جمهوری اسالمی به صورت قانون در نیاید.

تخت روانچی:
آزمایش های هسته ای آمریکا 

خالف NPT است
 نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، گفت: عدم تمایل آمریکا 
برای تصویب معاهده منع آزمایش های هســته ای و قصد این کشور 

برای انجام آزمایش های هسته ای بیشتر با ان پی تی مغایرت دارد.
به گزارش مهر، دهمین ســالروز بین المللی بزرگداشــت مبارزه علیه 
آزمایش های هســته ای با حضور دبیرکل سازمان ملل، رئیس مجمع 

عمومی و نمایندگان دائم کشورهای عضو برگزار شد.
مجید تخت روانچی، ســفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد ســازمان 
ملل متحد، با ســخنرانی در این جلســه، ضمن گرامیداشت قربانیان 
آزمایش های هسته ای و با اشاره به آثار مخرب این آزمایش ها بر روی 
محیط زیست و سالمت انسان ها، بر لزوم خاتمه آزمایش های هسته ای 

به عنوان گامی مهم در رسیدن به خلع سالح هسته ای تاکید کرد.
وی با هشــدار نســبت به خطر مستمر مسابقه تســلیحات هسته ای، 
سیاست دارندگان سالح هسته ای را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرد: 
اعالم آشکار عدم تمایل آمریکا برای تصویب معاهده منع آزمایش های 
هسته ای و نیز قصد این کشور برای انجام آزمایش های هسته ای بیشتر 
با اســناد بین المللی و در راس آنها، معاهده منع گسترش سالح های 

هسته ای یا ان پی تی مغایرت دارد. 
تخــت روانچی ضمن تاکید بر لزوم تالش مضاعف کشــورها برای 
تحقق کامل خلع ســالح هســته ای، از رژیم صهیونیســتی که دارای 
سالح هسته ای است، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه ای 
و بین المللی نام برد.وی تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران  آماده 

است تا به تحقق هدف مهم خلع سالح هسته ای کمک کند.

دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه  است
 سخنگوی دولت با اشــاره به حادثه خودسوزی یک دختر جوان 
گفت: دولــت موافق حضور زنان در ورزشــگاه  اســت. فعال برای 
دیدارهــای ملی برنامه ریزی شــده که در تمــام دیدارهای ملی زنان 

حضور داشته باشند.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی گفت: راه امام حســین علیه الســالم راه 
سالیان زندگی ایرانیان بوده و هست. دولت تدبیر و امید همواره درس 
عاشورا و ائمه اطهار و آموزه های آن ها را در جهت گیری های حرکتش 
سر لوحه قرار داده است و  وفادارانه به نهضت حسینی اهداف حسینی 

سال های آتی را سپری خواهد کرد .
سخنگوی دولت تاکید کرد: هیچ نســلی بدون قهرمان ذهنی زندگی 
نکرده و خوشــبختانه امام حســین الگوی ذهنی و عملی همه دوران 
تاریخ ما بوده اســت. شرف، انســانیت، اخالق و عدم ذلت پذیری و 
آموزه های امام حسین)ع( امروز در سیاست خارجی و چه در رفتار با 

مردم عزیزمان پیش روی دولت تدبیر و امید است.
وی ادامه داد: از همه مردم برای حضورشان در عزاداری های عاشورا 

تشکر می کنیم درس عاشورا همیشه عامل وحدت ملی ما است.
ربیعی با اشاره به حادثه ریزش دیوار باب الرجا در کربال گفت: حادثه 
پیش آمده در کربال را به خانواده هایی که عزیزانشــان کشــته شدند 

تسلیت می گویم هیچ ایرانی هم در این حادثه فوت نکرده است.

تازه ترین جزئیات از طرح تعطیلی 
پنجشنبه ها

 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین روند بررسی طرح 
تعطیلی پنجشنبه ها در این کمیسیون را تشریح کرد.

محمد وحدتی با اشاره به طرح تعطیلی پنجشنبه ها، گفت: طرح مذکور 
اخیرا در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت اما به دلیل برخی از 
ایرادات و اختالف نظر ها بررسی  آن در کمیسیون اجتماعی مسکوت 

ماند تا کار کارشناسی بیشتری بر روی این طرح انجام شود.
وی در گفت وگو با تســنیم، در تشــریح اختالف نظر ها درباره طرح 
مذکور، اظهار داشــت: در زمان بررسی این طرح در کمیسیون برخی 
از اعضا معتقد بودند که روز های شــنبه تعطیل باشد تا یک هماهنگی 
نســبی بین ما با کشور هایی که روز های شنبه و یکشنبه تعطیل هستند 
ایجاد شود و برخی دیگر معتقد بودند که پنجشنبه ها عمال نیمه تعطیل 

است بنابراین با طرح تعطیلی پنجشنبه ها موافق بودند.
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس با بیــان اینکه این طرح در 
کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی تصویب و گزارش آن به 
کمیســیون اجتماعی ارجاع شده، ادامه داد: قرار است پس از سرکشی 
نماینــدگان به حوزه هــای انتخابیه با حضور کارشناســان مربوطه و 

مسئوالن ذیربط بررسی و طرح مذکور تعیین تکلیف شود.
وحدتــی گفت: با توجه به جو حاکم در جلســه امکان تصویب این 
طرح در جلســه آینده کمیسیون اجتماعی وجود دارد  که در صورت 
موافقت اعضا طرح برای بررســی در جلسه علنی تقدیم هیأت رئیسه 

پارلمان می شود.

اخراج جان بولتون نشان از عدم موفقیت  
سیاست فشار ترامپ دارد

 سخنگوی شورای نگهبان گفت: اخراج »جان بولتون« نشان از عدم 
موفقیت های سیاست فشار ترامپ دارد و اعتراف به اینکه بولتون جنگ 

طلب چشم بر واقعیت ها بسته بود.
به گــزارش ایلنا، عباســعلی کدخدایی ، در حســاب توئیتری خود 
نوشت:»اگر چه سیاست های خصمانه و استکباری آمریکا با رفتن یک 
نفر تغییر نمی کند، لیکن اخراج جان بولتون نشان از عدم موفقیت های 
سیاست فشار ترامپ دارد و اعتراف به اینکه بولتون جنگ طلب چشم 

بر واقعیت ها بسته بود.«

سخنگوی دولت:
 بولتون رفت و ما هنوز ایستاده ایم
 سخنگوی دولت به برکناری جان بولتون واکنش نشان داد.

به گزارش ایســنا، علی ربیعی در توییتر نوشــت: جان بولتون"ماه ها 
پیش وعده داده بود که "ایران" تا ســه ماه دیگر نخواهد بود؛ ما هنوز 
ایســتاده ایم و او رفته اســت؛ همانگونه که همه ایران ستیزان، یکایک 

صحنه را ترک کردند.
ســخنگوی دولت ادامه داد: بــا اخراج بزرگ تریــن حامی جنگ و 
تروریسم اقتصادی، کاخ سفید با مانع کمتری برای درک واقعیت های 

ایران مواجه خواهد بود.

اظهار امیدواری وزیر کار 
برای حل مسئله احکام کارگران هفت تپه

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم خبر تشکیل کمیسیونی 
از ســوی دولت و دادن مســئولیت پی گیری احکام صادر شده برای 
کارگران هفت تپه به وزارت خانه های دادگســتری، کار، اطالعات و 
همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: امیدوارم با ورود 
آیت ا... رئیســی و دستور رســیدگی مجدد، با صدور احکام جدید 

موضوع برطرف شود.
به گزارش ایســنا، محمد شــریعتمداری درباره اقدامــات دولت در 
خصــوص اعتراضــات و مطالبــات کارگران اظهار کــرد: مجموعه 
اعتراضات موجود در کمیســیون رفع موانع تولید با مسئولیت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در همه شهرها مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
در همین راســتا کلیه واحدهای تولیدی که حقوق های معوق دارند یا 
احیانا مشکالتی در روابط کار برایشان ایجاد شده است بعد از اجرای 
خصوصی سازی بعضا با مشــکالتی مواجه شدند که این مشکالت 

توسط کمیسیون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گرفت.

دشمنی بولتون با ایران، قابل مقایسه با هیچ 
کشوری نبود

 رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: جان بولتون از گذشــته فردی بسیار تند و 
جنگ طلــب بوده و از زمات حضورش در این منصب به هیچ کدام از اهدافش 
نرسیده است.به گزارش ایسنا، محمود واعظی با اشاره به اخراج مشاور امنیت 
ملی آمریکا، اظهار کرد: این اقدام نشــانگر آن است که دولت تندرو امریکا هم 
به این نتیجه رســیده که دوران جنگ طلبی به سر آمده و اگر قرار است با دنیا 
تعامل کند، راهش منطق است.وی افزود: جان بولتون از گذشته فردی بسیار تند 
و جنگ طلب بوده و از زمات حضورش در این منصب به هیچ کدام از اهدافش 
نرســیده است.رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه بولتون درباره ایران 
انجام داد، به عقیده من دشــمنی اش با ایران قابل مقایسه با هیچ کشوری نبود؛ 

چون در دوران بی مسئولیتی اش حقوق بگیر سازمان منافقان بود .

عطش جنگ هم باید همراه با سردسته 
جنگ طلبان برود

 وزیر امور خارجه ایران به تشدید تروریسم اقتصادی علیه ایران از سوی دولت 
آمریکا واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران در پیامی توییتری با انتقاد شــدید از اعالم تشدید تروریسم اقتصادی علیه 
ایران نوشت: عطش جنگ هم باید همراه با سردسته جنگ طلبان برود.در حالیکه 
جهان " به استثنای ســه یا )حتی( دو همدست هراسان" می خواست از اخراج 
کارگزار سرســپرده تبهکاران گروه بی در کاخ سفید نفس راحتی بکشد، پمپئو و 
منوچین تشدید تروریسم اقتصادی علیه ایران را اعالم کردند. عطش جنگ"فشار 
حداکثری" هم باید همراه با سردسته جنگ طلبان برود.وزارت خزانه داری آمریکا 
روز سه شــنبه با انتشــار بیانیه ای ۱۵ فرد و نهاد مرتبط با حماس، القاعده و سپاه  

پاسداران جمهوری اسالمی ایران را در لیست تحریم های خود قرار داد.

شفافیت آرا در مجلس باید به پویش مردمی
 تبدیل شود

 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواستار این شد که شفافیت آرا 
در مجلس به پویش مردمی تبدیل شود.

ابوالفضل ابوترابی در مجلس شــورای اسالمی در گفت وگو با فارس، با تاکید 
بر شــفافیت آرای نمایندگان در پارلمان گفت: این موضوع حق مردم است که 
بدانند نمایندگان شــان چه تفکری دارد و چگونه و با چه کیفیتی رأی داده و به 

چه چیزی رأی می دهند.
وی افزود: مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه شان فرمودند به جز مسائل 

امنیتی و نظامی همه چیز باید به رای گیری و آرای شفاف باشد. 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: کشورهای پیشرفته دنیا 

برای مبارزه با فساد کار بزرگ شفافیت حداکثری را اجرایی کردند. 

 رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در ســایه 
درس آموزی از ابا عبداهلل حسین)ع( و حادثه 
کربال، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد 
بود، اظهار داشــت: امروز وظیفه اصلی همه 
مســئوالن و کارگزاران نظام اعــم از دولتی 
و غیردولتی و ایســتادن واقعــی در کنار امام 
حســین)ع(، تالش برای رفع مشکالت مردم 
و یادآوری عزت و صبوری در برابر فشارهای 

حداکثری دشمنان به مردم است.
ایلنا، حجت االســالم حســن  به گــزارش 
روحانی در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه 
امروز در شرایطی هســتیم که درس آموزی 
از حادثــه کربال بیش از هــر زمان دیگری 
ضرورت دارد، گفت: منطق دشــمن اعمال 
فشار حداکثری بر ملت ایران است همچنان 
که در کربال هم اعمالی انجام دادند که صرفًا 
بر مبنای فشــار حداکثری و ظلم بیشتر بود 
و اال لشــکر هزاران نفــری در برابر ۷۲ نفر 

نیازی به بستن آب نداشت.
روحانی با تأکید بر اینکه منطق امام حسین)ع( 
منطق انســانیت، شــرف و مردانگی اســت، 
تصریح کرد: امروز ما باید همان راه و مســیر 
را انتخاب کنیم، در حالی که دشــمن فشــار 
حداکثری را وارد می کند، مســیر ما ایستادگی 

و مقاومت است.
رئیس جمهــور تأکید کرد: آمریکا باید بفهمد 
که جنگ طلبی و جنگ طلبان ســودی ندارد و 
باید جنگ طلبان را کنار گذاشته و سیاست های 

جنگ طلبی و فشار حداکثری را رها کند.
روحانی گفت: منطق جمهوری اسالمی ایران 
اســتفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای است 
و در برجام نیــز منطق ما تعهد در برابر تعهد 
است، اگر آنها به تعهد خود عمل کنند ما نیز 
عمل می کنیم و اگر آن را ناقص عمل کنند ما 

نیز چنین خواهیم کرد.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: گام ســوم 
کاهــش تعهــدات برجامــی مهم ترین گام 
جمهوری اسالمی محســوب می شود و قابل 
مقایسه با دو گام قبلی نیست و اگر ضرورت 
داشــته باشد در آینده باز هم گام های دیگر را 

برخواهیم داشت.
روحانی با بیــان اینکه امروز چهره جمهوری 
اســالمی ایران در جهان به عنــوان چهره ای 
صلح طلب و متعادل مطرح اســت، گفت: ما 
هیچــگاه آغازگر تجاوز و تحریــم نبودیم و 
ابتدائاً تعهد را نشکستیم و آنها بودند که تعهد 
را زیر پا گذاشتند و این منطق مهمی است که 

از آن برخوردار هستیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروز بایستی 
روحیه وحدت و یگانگی در کشــورمان بیش 
از هر زمان دیگری باشد، به اهمیت برگزاری 
انتخابات در ماه های آینده اشاره کرد و گفت: 
انتخابات باید موجب وحدت بیشتر در جامعه 
باشد و آحاد و اقشار مختلف مردم اعم از زنان 
و کارگران هر مشکلی که به ذهن شان می آید 
و احســاس می کنند که حقوق شــان مراعات 
نمی شود، راه اصلی برای کسب حق خودشان 
انتخابات است. باید در انتخابات دیدگاه های 
خود را اعالم کنند و افرادی را انتخاب کنند که 
حقوق شــان را سریع تر و زودتر به دست شان 
 برســانند و غیر از این هیچ راه دیگری وجود 

ندارد.
روحانی افــزود: انتقاد و ســخن گفتن هیچ 
ایرادی ندارد، امــا راه اصلی برای پیروزی و 
رسیدن به حق بیشتر انتخابات است. باید در 
انتخابات حضور فعال داشــته باشیم و نباید 
انتخابات مایه انشقاق و دودستگی در جامعه 
شــود، بلکه باید به وحدت و انسجام بیشتر 

بینجامد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان 
خود خاطر نشان کرد: در شرایطی که دشمن 
همه فشارهای اقتصادی را بکار گرفته است. 
نباید برخی از تندروی ها و مسیرهای غیردقیق 
که مردم را آزار می دهد در جامعه اجازه بروز 
پیدا کند، چرا که مردم به اندازه کافی با غصه 
و ســختی مواجه هستند و نباید اجازه داد که 
براســاس بی دقتی ها غصه جدیــدی بر مردم 

وارد شود.

روحانی تصریح کرد: امروز در شرایطی هستیم 
که باید حرف و ندای مردم را بهتر بشــنویم 
و اگر می خواهیم در خیمه گاه امام حسین)ع( 
قرار داشته و روبروی یزید باشیم، وظیفه داریم 
که مشــکالت مردم را برطرف کرده و مردم 
را تقویت کنیم تا از ایــن پیچ تند عبور کنیم 
و بی تردید با ایســتادگی و مقاومت دشمن را 
مأیوس خواهیم کرد و همه باید آگاه باشــیم 
که اگر خدای ناکرده دچار اختالف و دوقطبی 
شویم، راه برای پیروزی دشمن هموار و آسان 

خواهد شد.
رئیس جمهور با بیــان اینکه در ماه های اخیر 
علیرغم فشار دشمن شــاهد عالئم مثبتی در 
عرصه های مختلــف بویژه در زمینه اقتصادی  
هستیم، گفت: امروز همه شاخص  ها بویژه در 
بورس، ارز خارجی و امیدی که در زمینه رشد 
اقتصادی و ســرعت تولید ایجاد شده بسیار 
دلگرم کننده اســت و نشان دهنده این است که 
با ایستادگی و مقاومت خود می توانیم دشمن 

را مأیوس و به پیروزی برسیم.
رئیس جمهور با تأکید بــر اینکه نباید حادثه 
عاشــورا و کربال به هیچ عنوان جناحی شود، 
گفت: اگر در مجالس عزای امام حســین)ع( 
ســخنران و مداح بخواهد، حادثه عاشورا را 
در خدمــت خود و جناح خود قرار دهد، این 
موضوع خیانت به ابا عبداهلل الحسین)ع( است. 
امام حســین)ع( برای نجات همه انسان ها و 

الگوی همه بشریت است.
روحانی خاطر نشان کرد: خوشبختانه امسال 
موارد کمی از سخنان تفرقه انگیز شنیده شده و 

تعداد کسانی که به دنبال ایجاد دو قطبی کاذب 
بودند، اندک بوده و قابل اعتنا نیست و این از 

موفقیت های بزرگ ملت ایران است.
رئیــس جمهور تصریح کرد: اگر به درســتی 
از تاریخ کربال اســتفاده کنیم، عاشورا موجب 
وحدت بیشتر جامعه خواهد بود و چنانچه از 
عاشورا و کربال فاصله و اختالف بوجود آمد، 
حتماً مسیر امام حسین)ع( را به درستی دنبال 

نکرده ایم.
روحانی بــا تأکید بر اینکه عشــق بــه امام 
حســین)ع( باید همه مــا را زیر یک خیمه و 
پرچــم جمع کنــد، اظهار داشــت: خیمه و 
پرچم امام حســین)ع(، پرچم وحدت، اتحاد 
و یگانگی اســت و همه عالقمنــدان به امام 
حســین)ع( باید در ایام تاســوعا و عاشورا 
وحــدت مثال زدنی خود را بــه رخ جهانیان 
بکشــانند و به دنیــا بگویند کــه پرچم امام 
حســین)ع( پرچم در اهتزازی است که روز 

به روز عاشقان به انسانیت را جذب می کند.
روحانی گفت: اگر امام حســین)ع( در برابر 
مشــکالت صبوری نکرده و در برابر سخنان 
نادرست سر فرود می آورد، پیروزی و موفقیتی 
نیز حاصل نمی شد. همچنان که امام حسین)ع( 
خطاب به دشــمن فرمود اگر پیشــنهاد شما 
ذلت بار باشد و با منطق و آرمان ها و اصول ما 

سازگار نباشد، آن را نمی پذیریم.
رئیــس جمهــور تصریــح کرد: مســیر امام 
حســین)ع( عزتمندانــه و توأم بــا منطق و 
اســتدالل بود و امروز ما هم باید همان مسیر 

را انتخاب کنیم.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

نبايد برخی از تندروی ها و مسیرهای 
مردم آزار در جامعه بروز کند

■ آمریکا باید جنگ طلبان را رها کند
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نکته

آگهی اعالن نظر افراز 
پیرو آگهی مندرج در روزنامه همدان پیام به شــماره 3540 مورخ 98/5/16 مورد درخواست 
عباس ابوالفتحی فرزند احمد به شماره ملی 3950142940 یک فقره سند شماره 23919 مورخ 
97/7/17 دفتر اســناد رسمی شماره 21 نهاوند یک و دو دهم سهم مشاع از 16 سهم مشاع از 
192 سهم از 96 شعیر روستای سفید خانی که عملیات افراز در موعد مقرر 1398/6/9 ساعت 

10 صبح به عمل آمده حدود و حقوق به شرح ذیل می باشد.
ــش 2  ــی بخ ــالک 50 -اصل ــمتی از پ ــرغ قس ــتر م ــرورش ش ــد پ ــک واح ــدانگ ی شش
نهاونــد بــه مســاحت )11125 مترمربــع( شــماالً بــه طول هــای 34/44 و 26/75متــر پــی 
ــاده  ــه  ج ــت ب ــی اس ــر پ ــای 40/74 و 6/78 مت ــه طول ه ــرقا ب ــده ش ــه باقیمان ــت ب اس
ــت  ــی اس ــر پ ــای 40/28 و49/16 و 23/92 و 18/19 و20/03 مت ــول ه ــه ط ــی  ب دسترس
ــده  ــه باقیمان ــت  ب ــی اس ــای 18/54 و 23/37 پ ــول ه ــه ط ــا : ب ــده  جنوب ــه  باقیمان ب
ــه  ــت ب ــی اس ــر پ ــای 50/54 و 58/93 و 29/65 و 30/99 و 30/78 مت ــه طول ه ــا ب غرب
ــماره  ــم ش ــر تصی ــوق براب ــدار ف ــراز مق ــا اف ــه ب ــدارد ک ــی ن ــوق ارتفاق ــده حق باقیمان
3134/ن/98 مــورخ98/6/16 مبنــی بــر قبــول افــراز موافقــت گردیــده اســت و نظــر بــه 
اینکــه متقاضــی اعــالم نمــوده اســت کــه اســامی و نشــانی ســایر مالکیــن مشــاعی را 
ــود را دارای  ــو خ ــر نح ــه ه ــه ب ــی ک ــی و حقوق ــراد حقیق ــایر اف ــه س ــذا ب ــد ل نمی دان
ــروش  ــراز و ف ــون اف ــاده 2 قان ــرای م ــه در اج ــردد ک ــالغ می گ ــد اب ــی می دانن حق
ــراز معتــرض  ــات اف ــه عملی ــون چنانجــه ب ــه همــان قان ــاده 6 آیین نام امــالک مشــاع م
می باشــند اعتــراض خــود را ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار بــه دادگاه شهرســتان 
محــل وقــوع ملــک تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر طــرح دعــوی را اخــذ و بــه اداره ثبــت 
نهاونــد تقدیــم نماینــد در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن موعــد مقــرر نســبت 

ــه صــدور ســند مالکیــت افــراز اقــدام خواهــد شــد. ب
)م الف 140(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي مزایده نوبت اول
در پرونده کالســه973279 اجرایي طي رأي صادره از شعبه114 شورای حل اختالف مالیر آقای محمد اسدی و شرکت زمرد آسیا محکومند به پرداخت 
مبلغ 879680000 ریال به عنوان اصل خواسته در حق خانم مریم منصوری جورابی و مبلغ 9167850 ریال به عنوان نیمعشر دولتي لذا با توجه به اینکه 
محکوم علیه- علیهما- علیهم نســبت به برائت ذمه خویش اقدامي نکرده است این اجرا به درخواست )محکوم له(، لهما، لهم اقدام به توقیف اموالي به 
شرح ذیل نموده که در تاریخ 1398/6/26 ساعت 11-12 اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه دین محکوم علیه، علیهما، علیهم مي نماید معهذا کساني 
که تمایل به شــرکت در مزایده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزي که براي فروش معین شــده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نمایند 
شــرینگ پک بسته بندی آبی رنگ اتوماتیک فاقد درب تابلو برق مســتعمل 4 متری، یک دستگاه چسب زن زیر و روی کارتن 2 متری ، یک دستگاه 
توزین بســته بندی کشمش ، یک دستگاه دریف کن کارتن، یک دستگاه تســمه زن کارتن کشمش بدیهي است برنده مزایده کسي تلقي مي گردد که 
بیشترین قیمت پیشنهاد نماید و مي بایست ده درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت یک ماه تأدیه کند. قیمت کارشناسی شده 680/000/000 

ریال می باشد.
)م الف 213(

مدير اجراي احكام شورای حل اختالف مالير
نوروزی

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وســیله به خانم پروین سلگی نام پدر نظامعلی تاریخ تولد 1359/7/1 شــماره ملی 3962477381 شماره شناسنامه 5 به نشانی نهاوند، 
میدان پای قلعه، کوچه جمالزاده پالک 24 ابالغ می گردد که شــرکت خودروســازان راین تاریخ ایجاد 1382/1/20 به نشــانی: تهران خیابان 
مطهری، نرســیده به مفتح روبروی خیابان سرافراز پالک 323 طبقه 4 جهت وصول طلب خود )چک شماره 812/774809( طی پرونده کالسه 
9700105 علیه شــما اجرائیه صادر نموده که طبق گزارش مورخ 1397/5/7 مأمور ابالغ اداره پست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشــده لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید ادامه عملیات بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.)م الف 143(
ثبت اسناد و امالک همدان

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

۱۴ میلیون دانش آموز از مهر 
به مدرسه می روند

 وزیــر آموزش و پرورش با اعالم اینکــه ۱۴ میلیون دانش آموز در 
ابتدای مهر به مدرســه می روند از حل مشــکل کمبود نیروی انسانی تا 

مهرماه خبر داد.
به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی در حاشیه جلسه هیأت وزیران 
دربــاره آمادگی های این وزارتخانه برای اجرای پروژه مهر، اظهار کرد: 
پروژه مهر، پروژه ای اســت که از چند ماه قبــل در وزارت آموزش و 

پرورش آغاز شــده است و تمامی اســتان ها، واحدها و مناطق در این 
خصوص فعال هستند و سازماندهی نیروی انسانی نیز انجام شده است.

وی افزود: مقداری کســری در مورد نیروی انســانی وجود داشت که 
خوشــبختانه با تمهیدات و توافقی که با ادارات کل اســتان ها به عمل 

آمده، مشکل کمبود نیروی انسانی تا ابتدای مهرماه حل می شود.
وزیــر آموزش و پرورش گفت: ۱۴ میلیون دانش آموز از ابتدای مهر به 
مدرســه می روند و یکی از برنامه های من تلفیق خانه و مدرسه است و 
این ترکیب کمک موثری به تربیت بچه ها می کند. در این زمینه استدعا 
می کنم همه والدین در این فرصت باقی مانده به مدارس فرزندانشــان 

سر بزنند و از مدارس حمایت کنند.
حاجی میرزایی با تاکیــد بر اینکه منظور من لزوما حمایت و کمک های 
مالی نیســت، خاطر نشــان کرد: معتقدم که فضای مدرسه باید فضایی 
شاداب، بانشاط و راحت و مناسبی به ویژه برای دخترها باشد و امیدواریم 
با کمک همه خانواده ها و مردم ایران بتوانیم مهر باشکوهی را برگزار کنیم.
وی همچنیــن درباره تحصیل دانش آموزان پیرو ادیان دیگر اظهار کرد: 
اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی 
کشور هســتند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل 

آنها در مدارس ممنوع است.

چرا ضریب هوش ایرانیان رو به کاهش است؟

 فرار ژن های برتر به آمریکا

شهرام یزدانی «

 اعالم میانگین ضریب هوشــی 8۴ برای ایرانی ها، سبب تعجب 
بســیاری از نخبگان ایران گردید. عده ای بــا انکار این آمار درصدد 
اعتراض به آن برآمده اند، اما برای اینجانب، این آمار هیچ گونه جای 
تعجبی نداشت، زیرا این موضوع را در سال هفتاد و نه در سخنرانی 
در ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی تحت عنــوان نظریه "ترقیق 

هوشی" پیش بینی کرده بودم. 
در این مقاله به اختصار علل افت میانگین ضریب هوشــی در کشور 
را بررســی خواهیم کرد و سپس به راهکارهای مقابله با این رخداد 

تلخ خواهیم پرداخت.
 ضریب هوشی چیست و اهمیت آن در چیست؟

ضریب هوشــی یک نســبت است که از تقسیم ســن عقلی بر سن 
تقویمی ضربدر صد به دســت می آید. اگر سن عقلی با سن تقویمی 
یکسان باشــد، ضریب هوشی صد می شود ولی در بعضی مواقع در 
بعضی افراد ســن عقلی بیشتر می شــود که این فرد هوشی بیشتر از 

سایر افراد دارد.
برای به دست آوردن سن عقلی راه های زیادی وجود دارد و معموال 
کارشناســان از تســت های خاصی اســتفاده می کنند که جنبه های 
مختلفی مانند تشــخیص الگوها، قدرت حافظه کوتاه  مدت، استفاده 
فرد از واژه ها، سرعت محاســبه فرد، درک روابط یا جبر، اطالعات 
عمومی، محاسبات ریاضیات، درک فضایی، منطق و امال را ارزیابی 
می کند. به این ترتیب دستیابی به میانگین ضریب هوشی باالتر یکی 
از ابزار توســعه و به طور هم  زمان یکی از دستاوردهای مهم توسعه 
محســوب می گردد. ضریب هوشــی اقوام و ملل مطالعات فراوانی 
روی تفاوت متوســط ضریب هوشی در کشورهای مختلف صورت 

گرفته است.
میانگین ضریب هوشی در آمریکا و انگلستان حدود ۱00 است. این 
عدد برای شــهروندان ژاپنی، چینی، کــره ای، هنگ کنگی و تایوانی 
۱0۵ و برای ترکیه، کشــورهای خاورمیانه و جنوب آسیا بین ۷8 و 
۹0 و برای کشورهای آفریقایی پایین تر از صحرای آفریقا بین ۶۵ تا 
۷۵ اســت. در این میان کشور ما ایران با ضریب هوشی متوسط 8۴ 

رتبه ۹۷ را بین ۱8۵ کشور جهان دارا می باشد.
اما هنگامی که با تفاوت میانگین ضریب هوشــی میان دو کشــور یا 
دو نژاد مواجه می شــویم قایل شــدن به تفاوت ژنتیکی، به نوعی به 
معنــای وجود نژاد برتر )ژن برتر( اســت. جدای از عوامل ژنتیکی، 
عوامل محیطی متعددی روی ضریب هوشی تاثیر می گذارد وضعیت 
تغذیه ای به خصــوص در دوران کودکی، اســترس ها و تروماهای 
روانــی، فقر عاطفی و ارتباطی و کمیت و کیفیت تحصیالت همگی 

بر ضریب هوشی تاثیر می گذارند.
■ مهاجرت نخبگان و ضریب هوشــی مهاجــرت انتخابی نخبگان 
اثری مخرب بر توســعه ملل می گذارد. بدیهی است که بار توسعه و 
پیشــرفت جوامع بر دوش هوشمندان و نخبگان هر جامعه ای است. 
حال وقتی در یک جامعه شــرایط به گونه ای باشــد که نخبگان در 
گذر زمان آن را ترک می کنند، نه تنها خروج آنها مســتقیمًا جامعه را 
متاثر می کند، بلکه در دراز مدت، ذخیره ژنتیکی کشور را نیز فقیرتر 
می کند و در نســل های آتی، روند انتقال ضرایب باالی هوشــی به 

»نسل های آینده« با اختالل مواجه می شود.
این امر در مورد کشــور اسکاتلند طی بیش از نیم قرن به دقت مطالعه 
شده است. از اوایل قرن بیستم، هر ساله تعداد زیادی از افراد تحصیل 
کرده اســکاتلندی به انگلســتان مهاجرت می کنند. درصد متوســط 
مهاجرت ساالنه تحصیل کردگان دانشگاهی از اسکاتلند به انگلستان 

۱۷.۲ درصد و ضریب هوشی متوسط این مهاجران ۱08.۱ می باشد.
این موضوع سبب شده است که میانگین ضریب هوشی اسکاتلندی ها 
به طور متوسط در هر نسل یک امتیاز نسبت به نسل قبل کاهش پیدا 
کند و اســکاتلندی ها در اواسط قرن بیســتم به کم هوش ترین ملت 

اروپایی )با میانگین ضریب هوشی ۹۷( تبدیل شدند.
بر اســاس آمار صندوق بین المللی پــول، ایران با ضریب مهاجرت 
۱۵ درصد، رتبه اول را در میان ۶۱ کشــور توســعه نیافته و در حال 
توسعه دارا می باشــد و می توان تخمین زد که در طی سه دهه اخیر 
حداقل ســه واحد از ضریب هوشی متوسط ایرانی ها صرفا به سبب 
مهاجرت کاهش پیدا کرده است. مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش 
میانگین ضریب هوشــی ملل نمی شود، بلکه این کشورها را از نوابغ 

تهی می سازد. 
با نگاهی به فهرســت اسامی افرادی مانند لئوناردو داوینچی )ضریب 
هوشــی۲۲0(، گوته)۲۱0(، پاســکال )۱۹۵(، نیوتن )۱۹0(، الپالس 
)۱۹0(، ولتــر )۱۹0(، دکارت )۱8۵(، گالیلــه )۱8۵(، کانت )۱۷۵(، 
دارویــن )۱۶۵(، موزارت )۱۶۵(، بیل گیتس )۱۶0(، کوپرنیک )۱۶0( 
و اینشــتین)۱۶0( به  سادگی درمی یابیم که توسعه دانش بشر در طول 
تاریخ بیش از هر چیز مرهون افراد نابغه می باشد. نوابغ همان کسانی 
هستند که توان حل پیچیده ترین مشکالت یک کشور را دارا می باشند 
و مسوولیت راهبری کشور را در وضعیت های بحرانی بر عهده دارند.

تاثیر نوابغ روی توســعه جوامع به حدی اســت که می توان عبارت 
معروف »ملتی که قهرمان ندارد، هیچ چیز ندارد« را با جمله »ملتی که 
نوابغ را در مدیریت خود ندارد، به هیچ جا نخواهد رسید« جایگزین 

کرد.

کیهان: ماکرون بیشتر از همه روحانی را می فهمد 
 احتماأل تو کودکی با هم چت می کردن

همدان پیام: مدیر کل یونسکو به همدان می آید 
 اول آمار چمدانشو بگیرید که چی آورد 

همشهری: مهار شعله های خشم 
 سعی کنید از انرژی طببیعی استفاده کنید بدونه هزینه باشه

شرق: نقشه راهی وجود ندارد
 زنگ بزن اسنب نقشش کامله! 

ایرنا: اپل گوگل را به گمانه زنی نادرست در مورد آیفون متهم کرد
 دعوا در فضای مجازی دیدنی 

کیهان: انهدام باند پزشکان قالبی در بیرجند
 سعی کنید دیگه مریض نشید!!

نوید لرستان: سوت قطاری که به خرم آباد نرسید 
 قطار پنچربوده

همشهری: وقتی گوشی جای دوچرخه را می گیرد
 چاق می شی چله می شی!!

کیهان: سعد حریزی تمام قد در کنار نتانیاهو ایستاده 
 می خوان قد بگیرن ببین کی بلندتر!!

همدان پیام: پاس در ضربات پنالتی صعود کرد
 احتماأل توپشون دست اوک خوش شانس بوده 

شرق: سانتریفیوژهای جدید در گام سوم 
 اتم هم مدل جدید قدیم به خود گرفت 

ــرح  ــرای ط ــرای اج ــدان ب ــهرداری هم ــی ش ــام: آمادگ همدان پی
ــر  ــتقبال از مه اس

 پس بوی اسفند از شهرداری میاد 
کیهان: نظام اداری کشور باید از فساد پاکسازی شود 

 نیازه طی و جوهرنمک بیشتر استفاده کنن! 
شرق: جیب دروازه بان ها چطور پر شد؟
  از باباشون پول تو جیبی گرفتن 

همشهری: نابینایی پس از رژیم فست  فود 
 چه بیماری با کالسی ؟! 

به روز رسانی تجهیزات پزشکی تولید داخلی
 فهرست جدید تجهیزات و ملزومات پزشکی با وضعیت تولید داخل 

گروه T۱ با افزایش ۹0 درصدی، منتشر شد.
معــاون فنی اداره نظارت بر تولیــد و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و 
ملزومات، گروه T۱ آندســته از تولیدات داخل است که از نظر کیفی و 
کمی می توانند نیاز مراکــز درمانی را با تولید داخل تامین کنند و چون 
تولید داخل آن ها کامال محقق شــده، واردات مشــابه آنها ممنوع و یا 
محدود می شود.ســاجده رمضانپور  در این بــاره گفت: پیرو مصوبات 
کمیته فنی ۳۱  تیرماه ســال ۹8 ، فهرست تجهیزات پزشکی با وضعیت 
تولید داخل گروه T۱ که از نظر کمی و کیفی پوشش نیاز داخل را می 

دهند، مصوب و بروزرسانی شده و در دسترس عموم می باشد.
به گــزارش ایلنا، وی افزود: در فهرســت مذکور شــاهد افزایش ۹0 
درصدی اقالم نســبت به سال ۱۳۹۷ می باشیم و در سال رونق تولید و 
راستای حمایت از تولید داخل با توجه پروانه های جدید صادره تولید، 
فهرســت تولید داخل گــروه T۱ از ۱8۲ قلم به ۳۴۳ قلم افزایش یافته 

است.

کارت دانشجویی مسلم سلیمانی فرزند علی کرم به شماره ملی 
3330309369 رشته مهندسی خاک دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9512103021 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

آگهی مزايده عمومی 

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک همدان

تلفن گاز برقآبمساحت بالکن مساحت همکف شماره مغازه 

دارد مشترک دارد مشترک 325/53/9

دارد مشترک دارد مشترک 625/873/98

دارد مشترک دارد مشترک 725/923/94

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک همدان به استناد مجوز شماره 3880 تاریخ 1398/2/29و در اجرای ماده 43 قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و بند )ب( ماده 86 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1380 و بند )ب( ماده 86 قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 در نظر دارد منافع تعداد 3 باب از مغازه های متعلق به آموزش و پرورش واقع در خیابان 
میرزاده عشقی بر مدرسه امام خمینی)ره( را به طور جداگانه از طریق مزایده عمومی و انعقاد قرارداد اجاره یک ساله به اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارای صالحیت و واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت اطالع از شرایط و 
شرکت مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند مشخصات مغازه ها به شرح ذیل می باشد و در صورت نیاز به اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 09182124044-32510160 واحد پشتیبانی تماس گرفته شود. )م الف946 (

مهدی ناصرنژاد «

 در تمام دهه اول محرم و به ویژه روزهای 
عزیز تاســوعا و عاشــورا همــدان و دیگر 
شهرهای اســتان غرق عزاداری های حضرت 
سیدالشهدا امام حسین)ع( و یاران و همراهان 
فداکار آن حضرت بود و شــیعیان و رهروان 
راستین حضرتش یکبار دیگر ارادت و بیعت 
همیشگی خود با جریان والیت و امامت را در 

نزد جهانیان به نمایش گذاشتند. 
روز عاشــورا عزاداری های مردم حق شناس 
همــدان به اوج خــود رســید و هیأت های 
ســینه زنی و زنجیرزنی از هــر کوی و برزن 
قدیمــی و جدیــد شــهر دارالمومنین چون 
چشــمه های جوشان به ســوی مرکز شهر و 
حریم پاک و ملکوتی اوالد و سالله پاک ائمه 
اطهار)ع( در میدان امامزاده عبدا... )س( روانه 

گشت. 
عزاداری های مردم همدان و آداب و رســوم 
خاص هیأت های بزرگ و نام دار این شهر در 
نزد مــردم ایران و ارادتمندان اهل بیت)ع( در 
سراسر میهن اسالمی شهره و زبانزد است و به 
خصوص اینکه مراسم عاشورا در سومین روز 
این واقعه تاریخــی در محله ها و هیأت های 
قدیمی همدان در اوج خود برگزار می شــد و 
در سال های گذشــته نمایش و تعزیه اسیران 
کربال در روز سوم عاشورا عزاداران بی شماری 
را از شــهرهای دور و نزدیک کشــورمان به 
همدان می کشــانید و بهانه مراسم و عزاداری 
سوم عاشــورا میعاد ارادتمندان حضرتش در 

همدان بود.
این آییــن به خصوص توســط هیأت محله 
امامزاده یحیی)س( جلوه های ویژه ای داشت 

و اغلب هیأت های بزرگ شــهر نیز از جمله 
هیــأت آقاجانی بیگ و محله حاجی همچنین 
محله جوالن و ده ها نام بــزرگ و قدیمی از 
هیأت های صاحب نام همدان در چنین ایامی 
یاد و مظلومیت شهدای عاشورا و اسیران این 
واقعه تاریخی را در دل ها و زبان ها زنده نگه 

می داشتند.
اما در ســال های اخیر به لحاظ گسترش شهر 
همدان و تشــکیل و تأسیس هیأت های جدید 
عــزاداری در محله ها و نقاط گوناگون شــهر، 
دستجات عزاداری نیز شکل و شیوه پراکنده ای به 
خود گرفته است که متأسفانه بعضاً آشفتگی هایی 
نیز در تعیین مسیر عبور دستجات عزاداری در 
روزهای تاســوعا و عاشــورا مشاهده می شود 

و چنین برنامه ریزی هایی شایســته نام و اعتبار 
دارالمومنین همــدان در برگزاری دســتجات 

عزاداری نیست.
یکــی از دالیل انســجام و قــوام هیأت های 
عــزاداری در همدان قدیــم، ارتباط منظم و 
تعامل خداپســندانه بیــن هیأت های مختلف 
و نامدار شــهر بود که هر شــب از دهه اول 
محرم را در یک حســینیه و مســاجد بزرگ 
گرد هم می آمدند و به نوحه خوانی و سینه زنی 
می پرداختند در واقع هیأت ها هر شب میهمان 
یک محله و یک حسینیه می شدند و چنین راه 
و رسمی بازتاب گسترده و دلنشینی بین مردم 
محله های مختلف داشت و باعث نام و اعتبار 

هیأت های شهر بین مردم می شد.

اگر قــرار بر احیــا و بازخوانی راه و رســم 
هیأت هــای بــزرگ و قدیمی شــهر همدان 
باشــد و اگر پیرغالمان حســینی و یادگاران 
آن هیأت های بزرگ با اتحاد و نشســت های 
هماهنگی زمینه وحدت نظر و قدم هیأت های 
پراکنده شــهر همدان را فراهم سازند، آیین و 
اثر و قواعد عاشــورایی بســیاری در همدان 
قابل ثبت در فهرست آثار فرهنگی کشورمان 
خواهد بود و می شود روزی نظیر سوم عاشورا 
را در ایران اسالمی برای عزاداران حسینی در 
سراسر کشــور به ثبت رســانیده و ارادت و 
اخالص پیروان قیام حسینی در همدان را بهتر 
به نمایش گذاشــته و به پیروان اهل بیت)ع( 

نشان داد.

درخواست کنکورِی 
انجمن اوتیسم از 

وزارت علوم
 مدیرعامل انجمن اوتیســم ایران با اشاره 
به اســترس و اختالل رفتــاری مبتالیان به 
اوتیسم در جمع، گفت: طی مکاتبه ای که با 
وزارت علوم داشتیم، درخواست کردیم برای 
مبتالیان به اوتیسم مثل نابینایان و ناشنوایان 
جهت حضور در کنکــور تمهیدات ویژه ای 

قائل شــوند تا بتوانند با شرایط مساعدتری 
کنکور دهند.

سعیده صالح غفاری در گفت وگو با ایسنا، با 
تاکید بر لزوم مطالبه گری افراد طیف اوتیسم، 
گفت: ما در هر بخش از زندگی طیف اختالل 
اوتیســم که وارد می شــویم با واقعیت های 
جدیدی روبرو می شــویم کــه می خواهیم 
نســبت به آنها از ســوی انجمن اوتیسم و 
خانواده های اوتیسم این مطالبه گری را داشته 
باشــیم. یکی از این مطالبــات برای طیف 
اوتیســم با اختالل عملکرد بــاال یا اختالل 

عملکرد خوب، مقوله کنکور است.
وی افــزود: بچه های اوتیســمی در انجمن 
داریــم کــه بــا آموزش هایی کــه می بینند 
می توانند به مدارج عالی دســت پیدا کنند و 
به دانشــگاه ها بروند و این جدای از آن  ۱0 
درصدی اســت که بهره هوشی باال دارند و 
قطعا می توانند بســیار موفق باشند. مشکلی 
که وجود دارد این اســت که نهایتا یک فرد 
اوتیسمی بدون اینکه مورد توجه قرار گیرد، 
با این اختالل باقــی می ماند که آنهم بحث 

تعامل با جامعه و ارتباط اجتماعی است.

مدیرعامل انجمن اوتیسم ادامه داد: این افراد 
وقتی در جمع قرار می گیرند با استرس های 
خاص خود روبرو می شــوند و آن اختالل 
اوتیسم هم که از قبل داشتند باعث می شود 
که نتوانند اســتعداد خود را به خوبی نشان 
دهند. ما طــی مکاتبه ای که با وزارت علوم 
داشتیم، درخواســت کردیم برای این افراد 
مثل نابینایان و ناشــنوایان برای حضور در 
کنکور تمهیدات ویژه قائل شــوند که این 
بچه ها بتوانند با شــرایط مساعدتری کنکور 

دهند.

صدای هیأت ها و دستجات عزاداری 
روز عاشورا در همدان پراکنده است
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واکنش مدیر فروشگاه رفاه همدان به کشف 
گوشت های فاسد:

 موضوع را خودمان به دامپزشکی
 اطالع دادیم

 خبر کشف گوشت های تاریخ مصرف گذشته در فروشگاه رفاه در 
حالی در رسانه ها مطرح شده که مدیر این فروشگاه اعالم کرد کشفی 
در کار نبــوده و خود آن ها موضوع را به دامپزشــکی اطالع داده اند تا 

برای معدوم ساختن  کمک کند.
چند هفته پیش بود که خبر کشف ۹۵ الشه گوشت گوسفندی تاریخ 
مصرف گذشــته در فروشگاه رفاه منتشر شــد؛ خبری که خانجانی، 

دادستان عمومی و انقالب استان آن را مطرح کرده بود.
پس از آن مدیرکل دامپزشکی از کشف گوشت ها در بازرسی سرزده 
صبح جمعه خبر داده و گفته بود فروشگاه رفاه قصد توزیع گوشت ها 

را داشت که اقدام به موقع همکاران ما مانع این کار شد.
محمود رضا رسولی اعالم کرد: گوشت ها با ارز دولتی خریداری شده 

و 8 ساعتی از تاریخ انقضایشان گذشته بود که جمع آوری شدند.
در پرونده گوشــت های تاریخ مصرف گذشــته فروشگاه رفاه چند 
موضوع مورد ابهام بود که برای دســتیابی به پاســخ آن به سراغ مدیر 

این فروشگاه رفتیم.
نخســت اینکه مگر گوشت ها در فضای باز و شــرایط غیراستاندارد 
نگهداری می شــده که فاسد شــده و دوم اینکه چطور اجازه دادند تا 
محموله ای که به گفته مدیر کل دامپزشکی با ارز دولتی خریداری شده 

به راحتی نابود شود؟
 محموله در ســردخانه نگهداری می شــد؛ موضوع را 

خودمان به دامپزشکی اطالع دادیم
مدیر شــرکت زنجیره ای فروشگاه رفاه در مورد موضوع گوشت های 
تاریخ مصرف گذشته این فروشگاه به »تسنیم« می گوید: تاریخ  مصرف 
گذشته بودن گوشت های فروشگاه رفاه همدان را خود ما به دامپزشکی 
شهرستان اطالع دادیم، اما دامپزشکی به دادستان بد منتقل کرده و یکی 

از خبرگزاری ها هم آن را کشف محموله منعکس کرد.
مجتبی ســهراب وند می افزاید: محموله یک تن و ۷00 هزار کیلویی 
گوشت از فروشگاه مرکزی رفاه در شرایط استاندارد به استان همدان 
تحویل داده شــده و با تأیید کارشناس دامپزشــکی به سردخانه این 

فروشگاه در همدان منتقل شد.
وی بیان می کند: تاریخ انقضاء گوشت ها تا ساعت ۲۴ روز ۳۱ مرداد 
بود روز ســی ام وارد همدان شــده و تا ۳۱ مرداد، بخشــی از آن به 

فروش رفت.
ســهراب وند مطرح می کند: ۹۵ الشه گوشت گوسفندی در سردخانه 
باقی مانده بود که خود ما به رئیس دامپزشکی شهرستان اطالع دادیم تا 
برای معدوم سازی آن کمک کنند چون حجم محموله باال بود؛ وگرنه 

مقدارهای کمتر مثال ۵0 کیلو را بارها خود ما معدوم کرده ایم.
مدیر فروشــگاه رفــاه با بیان اینکه قصد فروش گوشــت های تاریخ 
مصرف گذشــته را نداشــتیم، می گویــد: اگر می خواســتیم آن ها را 
بفروشیم؛ روش های متعددی برای این کار وجود داشت و می توانستیم 
به صورت عمده فروشی یا تحویل دادن به شرکت های صنایع غذایی 

این کار را انجام دهیم.
ســهراب وند تصریح می کند: رد و بدل کردن تعدادی الشه گوشت 
کاری سختی نیست، اما سالمت مردم را به سود مالی ترجیح می دهیم 
و با رویکرد به دامپزشکی اطالع دادیم و تصور نمی کردیم که بخواهند 

موضوع را رسانه ای کنند.
وی با اشاره به اینکه نماینده دامپزشکی همیشه در سه قصابی فروشگاه 
رفاه مســتقر اســت، اعالم می کند: بدون اطالع دامپزشکی نمی توانیم 
حتی یک گرم گوشت سفید یا قرمز را بفروشیم و الشه هم در قصابی 

آویزان بود و پنهان نبود که کشف شده باشد.
سهراب وند می افزاید: محموله از نظر ظاهری مشکلی نداشت و رنگ 
و شــکل آن تغییر نیافته بود، اما وقتی رســانه ای به نقل از دادستان، 
موضوع را کشف مطرح کرده و دامپزشکی هم آن را تأیید کرد؛ جایی 

برای توضیح ما باقی نمانده بود.
وی با بیان اینکه به دنبال واکاوی موضوع نیستم، مطرح می کند: اینکه 
پس از انتشــار اخبار کشف گوشــت های تاریخ مصرف گذشته در 
فروشــگاه رفاه همدان چیزی نگفتم برای این بود که این سهمیه برای 
استان حفظ شــود. مدیر فروشگاه رفاه همدان می گوید: این نخستین 
محموله تحویلی به همدان بود و برای اینکه این ســهمیه قطع نشود 
ترجیح می دهم موضوع بیش از این ادامه نیابد؛ ضمن اینکه سر و کار 

ما همیشه با دامپزشکی است.
سهراب وند در پاسخ به اینکه آیا گوشت ها با ارز نیمایی خریداری شده 
بود یا خیر هم اعالم می کند: تاکنون گوشت را دولت خریداری کرده 
و به شرکت رفاه تحویل می داد، اما این بار خود شرکت به طور مستقیم 
گوشت را وارد کرده و به استان ها تحویل داده و اطالع ندارم که با ارز 

دولتی خریداری شده است یا خیر.
وی با بیان اینکه شرکت فروشگاه های رفاه، سردخانه های مجهزی در 
همدان دارد، می افزاید: تالش ما همیشه برای خدمت به مشتریان بوده 

و گوشت را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می دهیم.
اظهارات ســهراب وند، مدیر فروشگاه رفاه همدان در حالی است که 
رسولی، مدیرکل دامپزشکی استان همدان از کشف گوشت های تاریخ 
مصرف گذشــته در بازرسی سرزده از فروشگاه رفاه خبر داده و گفته 

بود که گوشت ها با ارز دولتی خریداری شده است.
وقتی که نماینده فروشــگاه رفاه در استان از خریداری شدن یا نشدن 
محمولــه بــا ارز دولتی خبر ندارد؛ جای ســؤال اســت که مدیرکل 
دامپزشکی چطور از موضوع خبر داشــته و آیا سندی برای این ادعا 

دارد یا خیر.
رســولی، مدیرکل دامپزشــکی همدان چند ماه پیش در قضیه فاسد 
شــدن ۳۱ تن مرغ منجمد هم گفتــه بود که محموله مربوط به بخش 
خصوصی بوده درحالی که دادســتان پیشین به صراحت اعالم کرد که 
محموله دولتی بوده و شــرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی آن 

را خریداری کرده است.

سازمان حمایت اعالم کرد
فروش بلیت هواپیما با نرخ باالتر از آذر9۷ تخلف است

 مدیرکل نظارت بر خدمات ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکندگان گفت: 
فروش بلیط هواپیما به قیمت باالتر از نرخ های آذر ماه ۹۷ تخلف است و باید شرکت های 

هواپیمایی نرخ آذر ماه ۹۷ را مالک عمل قرار دهند.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد احمدی اظهار کرد: در تیر ماه سال 
جاری نرخ بلیط هواپیما در پروازهای داخلی توســط شــرکتهای هواپیمایی با هماهنگی 
ســازمان هواپیمایی کشــوری و بدون هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار، افزایش یافته و 

نرخهای جدید به اجرا گذاشته شده است.

وي افــزود: از آنجا که طی نشــدن فرآیند مندرج در مصوبه ۲۹ /۵/ ۹۷ شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی کشور تخلف بوده و علیرغم مکاتبات این سازمان برای اصالح روند 
فوق، اقدامی از طرف ســازمان هواپیمایی کشــوری و شرکتهای هواپیمایی در این زمینه 
صورت نگرفت، مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی، نرخ بلیط هواپیما بر مبنای آذر ماه سال 
گذشته محاســبه و فروخته شود و فروش بلیط با نرخ باالتر، تخلف محسوب شود. این 
موضوع مورد تایید وزیر راه و شهرســازی نیز قرار گرفته و توسط وی در رسانه ها تاکید 

و تایید شده است.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: بر همین اساس طی بازرســی به عمل آمده از چهار 
شرکت هواپیمایی در هفته های اخیر به علت اضافه دریافتی، ضمن تشکیل پرونده مراتب 

به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و وضعیت سایر شرکتها نیز در دست بررسی است.

آب یعنی زندگی

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

 فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای - نوبت دوم

توسعه شبکه فاضالب نهاوند به شماره ع/98/171
شرکت آب وفاضالب استان همدان)سهامی خاص(در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار توسعه شبکه 
وانتقال  آوری  بهای شبکه جمع  فهرست  اساس  بر  ریال  اولیه 18.750.335.898  برآورد  با  نهاوند  فاضالب 
فاضالب سال98را به پیمانکارانی که دارای حداقل رتبه5 آب وگواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون 
کار ورفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط در 5سال گذشته به مبلغ اولیه 25%مبلغ برآوردی 
مناقصه وتحویل موقت یا قطعی همان پروژه ونیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایی در کارهای 
مرتبط پیشین طی 5سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه5(از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد(واگذار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرسwww.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098007001000010 انجام 
خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت 

گواهی امظای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
-تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد:1398/06/20 

شماره  صادرات  بانک  سپهر  حساب  به  میبایست  که  است  ریال  مبلغ300000  مناقصه  اسناد  خرید  -هزینه 
0101396197001 به نام شرکت آب وفاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت واریز گردد.
- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه از تاریخ 1398/06/20 لغایت 1398/06/28 تا پایان وقت اداری
-آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه:تا پایان وقت 1398/07/08)مدت اعتبار پیشنهادها3ماه است(

-تاریخ بازگشایی پیشنهادات :مورخ 1398/07/09 ساعت10 سالن جلسات مناقصه گزار
-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :937.516.795 ریال است که پیشنهاد دهنده باید تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع کار را طبق بند الف ماده 6آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت/50659ه 
مورخ 1394/9/22 ارائه نماید.اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست 
در پاکت الک ومهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1398/07/08 به دبیر خانه شرکت آب وفاضالب 

استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل ورسید دریافت شود.
نشانی مناقصه گزار :همدان-میدان بیمه-جنب اداره ثبت احوال-شرکت آب وفاضالب استان همدان وساعت 

اداری)شنبه تاچهارشنبه7:45 تا14:15 ،پنج شنبه 7:45تا13:15
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021دفتر ثبت نام 

88969727و85193768 سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات وسایت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است 

شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه ای برای پیمانکار نخواهد داشت

 عملیات عمرانی پروژه بازارسینا در همدان 
در سال  ۱۳8۶ حدود ۱۲ سال پیش آغاز شده و 
تاکنون ادامه دارد. مراحل ابتدایی پروژه با مشکل 
تملک سرقفلی مغازه های اطراف مواجه و پس 
از مدتی نیز عدم نقدینگی در شهرداری منجر به 

طوالنی شدن آن شد.
به گفته اعضای شــورای شهر همدان در سال 
۹۶، اگر نقدینگی الزم در شهرداری تأمین شود 
این پروژه تا پایان ســال به اتمام و بهره برداری 
می رســد اما تاکنون روند ارائه نقدینگی بانک 

عامل برای تکمیل پروژه انجام نشده است.
بنابر اظهارات اعضای شورای شهر در دو سال 
گذشته وجود نقدینگی شهرداری برای به اتمام 
رســاندن پروژه تجاری با ۱0 هزار و 800 متر 

مربع زیربنا تعیین کننده است.
کارفرما  از  پیمانکار   حجم مطالبات 

چشمگیر نیست
سرپرست سازمان عمران شهرداری همدان در 
گفت و گو با فارس با بیان اینکه حدود ۶ ســال 
قرارداد پروژه بازار سینا با پیمانکار فعلی بسته 
شده است، اظهار کرد: یکی از مشکالت پروژه 

تفاوت قیمت مصالح و نوسانات ارز است.
احســان صباغي تصریح کرد: البته در صورت 
وضعیتی که با پیمانکار پروژه تنظیم شده طبق 
دستورالعمل ســازمان برنامه و بودجه ضریب 
تعدیل برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه بحث های متفاوتی در طول 
این پــروژه در جریان بوده که منجر به طوالنی 
شدن آن شده و برای مخاطبان خوشایند نیست، 
افزود: در حال  حاضر به دنبال تعیین تکلیف این 

پروژه با پیمانکار هستیم.
سرپرست ســازمان عمران شهرداری همدان با 
بیان اینکه پیمانکار باید طبق قراردادهای قانونی 
و فی مابین اقدام به انجام تعهد کاری برای اتمام 
پروژه در زمان مقرر کند خاطرنشان کرد: در غیر 
این صورت وارد مراحل قانونی شده و پیمانکار 

دیگری این پیمان را به اتمام می رساند.
وی با اشــاره به اینکه حجم مطالبات پیمانکار 
از کارفرما چشمگیر نیست ادامه داد: محاسبات 
غیرکارشناســی منجر به اختالفات و طوالنی 

شدن این پروژه شده است.
صباغي با بیان اینکه کارفرما طی چند جلسه با 
پیمانکار پروژه، شرایط سازمان عمران را اعالم 
کرده اســت، ادامه داد: در حــال حاضر منتظر 
هستیم پیمانکار شرایط کارفرما را تأمین کند و 

همکاری در این زمینه ادامه یابد.
 فسخ قرارداد پیمانکار پروژه سینا

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی 
شهر همدان نیز با بیان اینکه طرح بازار سینا یک 
پروژه تجاری اســت، اظهار کرد: این طرح در 
دو فاز تعریف شده که فاز نخست آن در دوره 
چهارم شورا به پایان رســید و در ادامه بخش 

دیگري به آن الحاق  شد.
علی رحیمی فر با اشاره به اینکه تملک های الزم 
انجام و قرارداد اول پیمانکار به اتمام رســیده، 
افزود: قرارداد دوم نیز منعقد و حدود ۷۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با بیــان اینکه پیمانکار بخشــی از هزینه 
پروژه را نقدي دریافت کرده و بخشــی دیگر 
از واحدهای تجاری تهاتر شــده اســت، بیان 
کرد: پیمانکار این پروژه شــامل ماده ۴۶ شده، 
یعنی فســخ قرارداد، پیمانکار خلع ید و پروژه 
صورتجلسه شــده و ادامه کار باید به پیمانکار 

دیگری واگذار شود.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی 
شــهر همدان با اشــاره به اینکه ضمانت نامه 

پیمانکار در ماده ۴۶ ضبط می شــود، ادامه داد: 
وقتی پیمانکار شــامل ماده ۴۶ می شود، یعنی 

کاستی و کوتاهی از سوی او بوده است.
وی با بیان اینکه سازمان عمران که متولی پروژه 
اســت، به تعهد خود عمل کــرده اما پیمانکار 
نتوانسته تعهدات خود را عملی کند، خاطرنشان 
کرد: البته پیمانــکار می تواند به مراجع قانونی 

رجوع کرده و پیگیری هاي الزم را انجام دهد.
رحیمی فر با اشــاره به اینکه طوالنی شدن این 
پــروژه به موارد متعددی بــاز می گردد، گفت: 
گودبــرداری، امور تملک، تأمین اعتبار و موارد 
دیگر هر یک تاثیر بسزایی در طوالنی شدن آن 

داشتند.
وی با بیان اینکه پروژه بازار سینا سرمایه گذاری 
است که هزینه خود را تأمین می کند، اظهار کرد: 
بخشی از واحدهای تجاری این پروژه به فروش 
رفته و در ادامه شــورا به دلیــل بروز برخی از 
تبعات اجتماعی از واگذاری بیشتر آن جلوگیری 
کرده اســت.رئیس کمیســیون فنی و عمرانی 
شورای اسالمی شــهر همدان با اشاره به اینکه 
در ادامه مجدد شورای شــهر مجوز واگذاری 
تعدادی از واحدها را صــادر کرد، افزود: البته 
مشکل دیگر، بازار ملک است که از ثبات الزم 
برخوردار نبوده و هر از گاهی رکود و یا هجوم 

برای خرید ایجاد می شود.
وی با بیان اینکــه وقتی پروژه نیاز به نقدینگی 
داشت، رکود در بازار ملک ایجاد شد، تصریح 
کرد: در حال حاضر مجوز الزم بر اساس قیمت 
کارشناســی و مزایده برای فروش تعدادی از 

واحدها صادر شده است.
 مطالبات شــرکت پرداخت نشود، 

توان ادامه کار را نداریم
پیمانکار پروژه بازار ســینا نیــز با بیان اینکه ۷ 
سال است به عنوان پیمانکار این پروژه فعالیت 
می کند، گفت: قرارداد ایــن پروژه به صورت 
نقدی بود و شــهرداری نتوانست هزینه آن را 

تأمین کند.
احمد الیاسی افزود: تا زمانی که شهرداری تأمین 
اعتبار کند، کار ادامه می یابد در غیر این صورت 
طرح متوقف می شود. وی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر پروژه ۷۵ درصد پیشــرفت دارد، 
تصریح کرد: تغییراتی که در طول انجام پروژه 
ایجاد شد نیاز به بودجه بیشتری داشت در حالی 

که بودجه اولیه آن نیز تأمین نشد.
پیمانکار پروژه بازار ســینا با بیــان اینکه نگاه 
شــهرداری برای تأمین هزینه های این پروژه از 
محل فروش واحدهــای تجاری بود، ادامه داد: 

شهرداری حاضر به ضرر نیست و قیمت هایی 
باالی را برای فروش واحدهای تجاری در نظر 

گرفته، بنابراین خریداری نیز وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه اگر قیمت منطقی در نظر 
می گرفتند، امکان تأمین نقدینگی وجود داشت 
خاطرنشــان کرد: در این ۷ سال حدود هشت 

واحد تجاری به فروش رفته است.
الیاســی با بیان اینکه تنها سه واحد را به عنوان 
مطالبه به ما واگذار کردند، گفت: طی نامه ای به 
شورای شهر اعالم کردیم قیمت ها منطقی نیست 

و به همین دلیل خریداری نیز وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه هیچ فردی نیز به 
صورت مستقیم مسئولیت را نمی پذیرد، اظهار 
کرد: حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای 

اتمام این پروژه نیاز است.
پیمانکار پروژه بازار ســینا با بیان اینکه تاکنون 
۱۲ میلیارد تومان هزینه کرده ایم، افزود: در حال 
حاضر ۲ میلیــارد و 800 میلیون تومان مطالبه 
ماست که این مبلغ مورد تأیید شهرداری نیست.

وی با اشــاره به اینکه اگر مطالبات شــرکت 

پرداخت نشود توان ادامه کار را نداریم، تصریح 
کرد: تغییر مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
نیز باعث توقف طرح شد و هنوز به روال پیشین 

نیز بازنگشته ایم.
وی بــا بیان اینکه اگر در زمان مقرر اعتبار الزم 
برای پروژه در نظر گرفته می شد، در موعد تعیین 
نیز شــاهد اتمام آن بودیم خاطرنشان کرد: این 
قرارداد باید طی سه سال تمام می شد که به هفت 

سال رسیده است.
پیمانکار پروژه بازار ســینا با اشــاره به اینکه 
متأســفانه منابع اولیه که در نظر گرفته بودند 
دیر به پروژه رسید افزود: دو مرحله افزایش 
قیمــت در ســال ۹۲ و ۹۷ رخ داد که باعث 
ایجاد مشکالت بسیاری برای این پروژه شده 

است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱0 میلیارد تومان توسط 
شــهرداری به پروژه تزریق شده اما حدود ۱۳ 
میلیارد هزینه شده است، اظهار کرد: اگر سرعت 
عمل در تأمین منابع مالی صورت می گرفت این 

مشکالت به وجود نمی آمد.

پروژه های ناتمام اعتبار شهرهمدان را نشانه گرفته اند

واقعیت های برگزاری عروسی در شهرک های صنعتیخاک خوری 12 ساله بازار» سینا«

کارخانه مذکور
فعال،موفق ومشغول صادرات است

 برخــالف ادعاهایی مبنــی بر تبدیل واحدهــای تولیدی متروکه 
شهرک های صنعتی همدان به محلی برای برگزاری عروسی، مشخص 
شد که یکی از صنعتگران خوش نام این استان برای کارگرش جشن 

ساده ای در حیاط یکی از واحدهای تولیدی فعال خود گرفته است.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری همدان گفت: کلیپی در 
فضای مجازی مبنی بر برگزاری مراسم عروسی در یک واحد تولیدی 
همدان منتشــر شد که محتویات آن نشــان از این است که این واحد 

متعلق به یکی از فعاالن اقتصادی توانمند و صاحب نام استان است.
ظاهر پورمجاهد بــا بیان اینکه این فعال اقتصادی دارای ســه واحد 
تولیدی در شهرک صنعتی است که در ۲ سال گذشته فعال شده است، 
افزود: این فعال اقتصادی چندی پیش برای یکی از کارگران خود اقدام 

به برگزاری جشن عروسی در حیاط کارخانه کرده بود.
وي به ایرنا گفت: به گفتــه مدیر این واحد تولیدی به هیچ وجه این 
جشن با اختالط زن و مرد همراه نبوده است بلکه تنها یک جشن ساده 

برای یک کارگر برگزار شده است.
پورمجاهد با احتمال اینکه کلیپ منتشــر شده مربوط به مکان دیگر 
اســت که به اسم این واحد تولیدی جا زده اند ادامه داد: فردی مدعی 
شــده که سوله های خالی و راکد شهرک های صنعتی همدان تبدیل به 
تاالر عروســی شــده که حتی در صورت تایید کلیپ پخش شده در 
فضای مجــازی، این واحد تولیدی هم اینک فعــال بوده و تولیدات 
آن به کشــورهای خارجی صادر می شود.وی ادامه داد: عده ای مدعی 
شــده اند که واحدهای تولیدی راکد استان تبدیل به تاالر شده و چند 
بار عروسی در آن گرفته اند و ما آدرس این مکان ها را از آنها خواسته 
ایم که تاکنون ارائه نداده اند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
همدان یادآوری کرد: ۲ مورد برگزاری جشــن عروسی در سوله های 
شهرک های صنعتی مالیر و همدان در سال ها پیش گزارش شده بود 

که در همان زمان برخوردهای قانونی با مالکان آنها صورت گرفت.
پورمجاهد تاکید کرد: اگر این افراد دلســوز استان هستند راهش این 
است که اگر در واحدی هم تخلفی صورت گرفت بدون ایجاد حاشیه 

و سر و صدا موضوع را مستقیم به مسئوالن منتقل کنید.
وی با بیان اینکه مســتندات پیش از ارائه گزارش به استانداری و بررسی 
صحت آن، در فضای مجازی پخش شده است بیان کرد:  مگر می شود 
در مکانی که مجوز ندارد نظیر شهرک های صنعتی مداوم عروسی گرفت؟ 
این افراد با این قبیل اظهارات تالش های پلیس را هم زیر سوال می برند.  
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان تاکید کرد: هر کس می 
تواند در استان در قالب وظایف خود به استان کمکی کند، دست او را می 
بوسم اما قرار باشد از مسئوالن اطالعات دریافت کرده و آن را ابزاری برای 

پیگیری اهداف خود کنند این روش پذیرفتنی نیست.

گمرگ همدان به 
گمرک اصلي غرب 
کشور تبدیل شود

 مدیــر عامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان همدان گفت: پیشــنهاد 
داده ام که گمرک همــدان به عنوان گمرک 
اصلی غرب کشور جهت ترخیص کاالهای 

نمایشگاهی تبدیل شود.
در دیداری مدیرعامل شــرکت نمایشگاه ها 
و مدیر کل گمرک اســتان همدان پیرامون 
همــکاری های دو جانبــه مذاکراتی انجام 
دادنــد، که در این دیدار گلی پور با اشــاره 
برگزاری نمایشگاه های خارجی و بین المللی، 
همــکاری گمرک را در ایــن امر ضروری 
توصیف کرد و تســهیل هر چه بیشتر امور 

گمرکی را جهت حضــور تولیدکنندگان و 
بازرگانان در این نمایشگاه ها یاد آور شد.

مدیر عامل نمایشگاه استان برپایی دفتر این 
شرکت در کشــور عراق را گام اول جهت 
تبدیل استان همدان به پایلوت نمایشگاهی 
غرب کشــور و همچنین حضور در عرصه  

های بین المللی دانست.
مدیــر کل گمرک اســتان نیــز اخذ تمامی 
مجوزهــای الزم و طی مراحــل قانونی را 
توسط برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در 
نمایشگاه های بین المللی را ضروری خواند 
و ابراز امیــدواری کرد که بتوان این امور را 

به حداقل رساند.
نجفی مقــدم ظرفیت های ســرمایه گذاری 
و اقتصادی نمایشــگاه ها را بسیار توصیف 
کرد و اطمینان داد که گمرک استان در کنار 

مجموعه نمایشگاهی همدان ایستاده است.
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کسب 8 مدال رنگارنگ 
توسط بانوان کاراته کای نهاوند

 بانوان کاراته کای نهاوندی 8 مدال رنگارنگ در مسابقات کشوری 
کسب کردند.

رئیس هیــأت کاراته نهاوند با اعالم این خبر اظهار کرد: مســابقات 
کشوری کاراته سبک JSKA  با حضور نمایندگان استان های کشور 
به میزبانی نجف آباد اصفهان برگزار شــد که نمایندگان شهرســتان 

نهاوند در این مسابقات موفق شدند 8 مدال رنگارنگ کسب کنند.
ســعید علی بخشی افزود: در مسابقات اصفهان مریم دارابی در رشته 
کاتا ســوم و درکومیته اول شد، فاطمه ســلگی در رشته کاتا دوم و 
درکومیته عنوان نخست را کسب کرد، نرگس خیشه در رشته کاتا و 
کومیته دوم شــد، فاطمه دارابی در رشته کاتا سوم و درکومیته به مقام 
نخست رسید، اسراخویشوند در رشته کاتا و کومیته سوم شد، فاطمه 
خیشــه در رشته کاتا سوم و درکومیته در جای زنخست قرار گرفت، 
یگانه دارابی در رشــته کاتا سوم و در کومیته  شد و فاطمه سراقی در 
رشته کاتا سوم و درکومیته موفق به کسب عنوان دوم  شد وافتخاری 

برای استان همدان و شهرستان نهاوند کسب کردند.
وی با اشاره به اینکه معصومه گرایی نایب رئیس هیأت کاراته نهاوند 
به عنوان داور و لیالسراقی به عنوان سرپرست و مربی در این رقابت ها 
حضور داشــتند، گفت: امروز کاراته نهاوند بیش از هرزمانی دارای 
پویایی است که این مهم با تالش مربیان این رشته محقق شده است 
لذا امیدواریم با حمایت های مســئوالن ضمــن حفظ جایگاه فعلی 

بتوانیم نمایندگانی در مسابقات آسیایی و جهانی داشته باشیم.

اردوی تیم ملی نوجوانان هندبال 
در قروه درگزین

 شــهر قــروه درگزیــن اســتان همــدان میزبــان اردوی تیــم ملــی 
ــه  ــزام ب ــرای اع ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــال جمه ــان هندب نوجوان

مســابقات آســیایی شــد.
ــم  ــزاری اردوی تی ــدان از برگ ــتان هم ــال اس ــأت هندب ــس هی رئی
ملــی نوجوانــان هندبــال جمهــوری اســالمی ایــران جهــت شــرکت 
در مســابقات آســیایی از ۲۲ شــهریور در اســتان همــدان خبــر داد.

اســفندیاری صالــح بیــان داشــت بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه 
ــوری  ــال جمه ــیون هندب ــس فدراس ــا رئی ــای الزم ب و هماهنگی ه
اســالمی ایــران ،مســئوالن اداره ورزش و جوانــان اســتان و همچنین 
مســئوالن شهرســتان درگزیــن ایــن اردو در شــهر قــروه درگزیــن 
ــروه اول از روز  ــد شــد.که اردوی گ ــزار خواه ــروه برگ و در دو گ
ــد  ــان می رس ــه پای ــنبه ب ــاز و روز یکش ــهریور آغ ــه ۲۲ ش جمع
و اردوی گــروه دوم از روز یکشــنبه ۲۴ شــهریور آغــاز و روز 

ــه پایــان خواهــد رســید. چهارشــنبه ۲۷ شــهریور ب
وی  افــزود: از اســتان همــدان بــرای نخســت بــار شــش نفــر بــه 
ــری،  ــین طاه ــدی، حس ــالد صم ــدند،که می ــوت ش ــن اردو دع ای
محمــد مهــدی حیدریــان، حمیــد رضــا قهرمانی کوشــا، امیرحســین 
ــی در  ــت های همدان ــا هندبالیس ــینا راهپیم ــد س ــی و محم زارع

ــند ــران می باش ــالمی ای ــوری اس ــال جمه ــی هندب ــم مل اردوی تی

یازدهمین هفته رقابت هاي پرش با اسب 
هیأت در همدان

 هفته یازدهم رقابت هاي پرش با اسب استان همدان با حضور ۷۶ 
سوارکار از باشگاههاي سوارکاري ایثار،اکباتان،آذرخش،شبدیز، دریا 
،آســپاي زنجان و جوادیان زنجان به میزباني مجموعه ســوارکاري و 

پرورش اسب اویسینای همدان برگزار شد.
دراین رقابت ها ودر ردهOpen ابوالفضل افتخاري با آرش از آسپاي 
زنجان عنوان نخســت را به خود اختصــاص داد و مهدي صمدي با 
تکش از باشــگاه ایثار دوم شد جایگاه ســوم نیزبه حنانه جوادیان با 

اسپریت از باشگاه جوادیان زنجان رسید.
در رده D۱ آزاد در راند باراژ امید یگانه با ۴ خطا از باشگاه شبدیز اول 
شد و مقام چهارم مشترک به علیرضا بختیاري،علیرضا علیزاده و امیر 
رضا سوري رسید)بدلیل انصراف سوارکاران از حضور در رده باراژ هر 

سه سوارکار به مقام مشترک چهارم دست پیدا کردند(
در مهیج ترین رقابت این مســابقات با ارتفاع۱۲۵ علیرضا بختیاري با 
اندي بدون خطا از باشگاه اویسینا اول شد،محسن حدادیان با کالیپسو 
از باشگاه آذرخش به مقام دوم دست پیدا کرد و میالد غالمي با وینترو 

از باشگاه دریا سوم شد.
این مسابقات توسط سرداور محمد رضا شوشتري و مهتاب شوشتري 

قضاوت شد سرکالنتر نیز ایلیا محمدي بود
طراحي مســیر توسط ســید وحید برقعي با همراهي مهدي نوروزي 

صورت گرفت.

شکست سنگین شهرداری مریانج 
مقابل تیم ملی

ــی در  ــداری تدارکات ــورمان در دی ــان کش ــال نوجوان ــم فوتب  تی
ــروزی رســید. ــه پی همــدان ب

ــدان  ــود را در هم ــات خ ــه تمرین ــان ک ــال نوجوان ــم فوتب تی
ورزشــگاه  در  دوســتانه  دیــداری  در  می کنــد  پیگیــری 
ــهرداری  ــومی ش ــته س ــم دس ــاف تی ــه مص ــدان ب ــدس هم ق
۵ بــر صفــر بــه  مریانــج رفــت و در نهایــت بــا نتیجــه 

ــید. ــروزی رس پی
ــش،  ــان دان ــم زاده )۲گل( ایم ــر ابراهی ــدار را امی ــن دی ــای ای گل ه
محمدمهــدی محمــدی و یــادگار رســتمی )هرکــدام یــک گل( بــه 

ثمــر رســاندند.
گفتنــی اســت، مســابقات مرحلــه مقدماتــی قهرمانــی زیــر ۱۶ســال 

آســیا از ۲۷ شــهریورماه در همــدان آغــاز می شــود.

لیگ برتر به روزهای داغ نزدیک می شود
 هفته سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر قهرمانی باشگاه های استان 
یادواره شــهید علیرضا شمسی پور فردا با انجام ۴ بازی در شهرهای 

سامن، همدان و مالیر دنبال خواهد شد.
در ورزشــگاه مالک اشتر سامن تیم شــهدای این شهر میزبان ستاره 
سرخ تویسرکان است. دو تیم شــرایط مشابهی در جدول رده بندی 
دارنــد و هر دو تیم از دو بازی قبلــی خود صاحب یک برد و یک 
باخت هستند و این دیدار می تواند حساسیت خاصی داشته باشد تا 
تیــم برنده خود را به باالی جدول نزدیــک کند هر دو تیم در برابر 
وحدت مالیر به پیروزی رســیده اند اما شهدای سامن هفته گذشته 
مقابل مهر و ســتاره ســرخ برابر همشــهری خود هالل احمر تن به 

شکست داده اند.
ایــن دیدار را بهــروز عالمی به همراه احمــد رضایتی و علی نیکو 

قضاوت خواهند کرد.
 فــردا در ورزشــگاه تختــی مالیــر نیــز وحــدت ایــن شــهر پذیــرای 
تیــم صدرنشــین گریــن کشــاورز نهاونــد اســت. شــرایط دو تیــم 
ــی  ــروزی مدع ــا دو پی ــن ب ــت گری ــاوت اس ــازی متف ــن ب در ای
ــتند و  ــقوط هس ــی س ــت مدع ــا دو شکس ــدت ب ــی و وح قهرمان
ــد  ــته باش ــود را داش ــاص خ ــت خ ــد جذابی ــدار می توان ــن دی ای
ــه میــدان می رونــد.  یکــی بــرای قهرمانــی و دیگــری بــرای بقــا ب
ایــن بــازی را حامــد رنجبــر بــه همــراه ابوالفضــل بیــات و مجیــد 

ــد کــرد. حبیبــی قضــاوت خواهن
همزمان با این بازی ها دو دیدار نیز در همدان برگزار می شــود و تیم 
علم و ادب همدان در ورزشگاه شهید شمسی پور میزبان هالل احمر 
تویسرکان است تیم همدانی که دو شکست را در کارنامه خود دارد 
در ایــن بازی فقط به پیروزی فکر می کنــد و برای آنکه خود را از 
گرداب انتهــای جدول نجات دهد چاره ای جــز پیروزی ندارد در 
آن ســوی میدان نیز هالل احمر تویسرکان با کسب ۳ امتیاز به دنبال 
صعود به باالی جدول اســت و این دیدار می تواند سرنوشت دو تیم 
را رقم بزند. این بازی را حجت قپانوری به همراه مرتضی فاطمی و 

رسول صالحی سوت خواهند زد.

والیبال قهرمانی آسیا
 ایران در اندیشه هت تریک در تهران

 بیســتمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی آسیا از روز جمعه به 
میزبانی تهران آغاز خواهد شد.

والیبال قهرمانی آســیا-  ایران در اندیشــه هت تریک در تهران/ جام 
چشمک می زند

به گزارش فارس، بیســتمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی آسیا 
از روز جمعه ۲۲ شــهریور ماه با حضور ۱۶ تیــم به میزبانی تهران 
برگزار خواهد شــد. مسابقات در دو سالن ۳ و ۱۲ هزار نفری واقع 

در مجموعه ورزشی آزادی انجام می شود. 
نکته مهم برای این دوره از مســابقات این است که 8 تیم برتر جواز 
حضور در رقابت های انتخابی المپیک را کســب می کنند و این یعنی 
کوچکترین لغــزش از تیم های مدعی می تواند شــانس حضور در 

المپیک را از آنها بگیرد.
ــی  ــال قهرمان ــای والیب ــتمین دوره رقابت ه ــر بیس ــم برت ــت تی هش
آســیا  بایــد در دی مــاه شــانس خــود را بــرای حضــور در المپیــک 
۲0۲0 توکیــو امتحــان کننــد. تیــم ایــران پیــش از ایــن و در مرحلــه 
ــت  ــیه نتوانس ــی روس ــه میزبان ــک ب ــی المپی ــابقات انتخاب اول مس
مجــوز حضــور در توکیــو را کســب کنــد و بــه همیــن دلیــل حــاال 
بــه گونــه ای برنامه ریــزی  خواهــد کــرد تــا بــا اســتفاده از شــرایط 
میزبانــی بــه عنــوان قهرمانــی آســیا راهــی پیکارهــای انتخابــی در 

چیــن شــود.
گروه بندی مسابقات به شرح زیر است: 
گروه A: ایران، استرالیا، قطر و سریالنکا

گروه B: ژاپن، چین تایپه، تایلند و هنگ کنگ
گروه C: قزاقستان، چین، عمان و هند

گروه D: کره جنوبی، اندونزی، کویت و پاکستان
طبــق خبرهایــی کــه در رســانه ها منتشــر شــده تیم هــای همگــروه 
ایــران یعنــی اســترالیا و قطــر تــدارکات خوبــی بــرای ایــن دوره از 
ــی  ــی خوب ــا و مســابقات تدارکات ــا اردوه ــد؛ آنه مســابقات دیده ان
را پشــت ســر گذاشــته اند تــا بــا آمادگــی کامــل در تهــران حاضــر 
باشــند. حضــور تیم هــای قطــر و اســترالیا در گــروه ایــران موجــب 
ــب  ــان ترکی ــا هم ــد و ب ــا فدراسیون نشــین ها ریســک نکنن ــد ت ش
ــن دوره از مســابقات شــوند. شــاید اگــر تیم هــای  ــی وارد ای اصل
ــدند  ــروه می ش ــران همگ ــا ای ــه اول ب ــر در مرحل ــطح  پایین ت س

شــاهد حضــور یــک ترکیــب جــوان از تیــم ایــران بودیــم.
ــه  ــم ب ــول برگــزاری مســابقات از هــر گــروه دو تی براســاس فرم
ــدا  ــر راه پی ــم برت ــع 8 تی ــور در جم ــی حض ــدی یعن ــه بع مرحل
می کنــد. مرحلــه دوم مســابقات هــم بــه صــورت گروهــی برگــزار 
خواهــد شــد و بــه ایــن ترتیــب تیم هــای اول و دوم گــروه A  بــا 
 B و تیم هــای اول و دوم گــروه C تیم هــای اول و دوم گــروه
 F و E ــای ــب گروه ه ــه ترتی ــروه D ب ــای اول و دوم گ ــا تیم ه ب
ــای ســوم و  ــرای تیم ه ــن شــرایط ب ــد داد. همی را تشــکیل خواهن

ــود دارد. ــم وج ــا ه ــارم گروه ه چه
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پیشخوان
مالیر

 قهرمان کیک بوکسینگ استان شد
 ورزشکاران مالیری با کسب چهل مدال درخشان طال . نقره و برنز 
با اقتدار بر ســکوی قهرمانی مســابقات کیک بوکسینگ استان یادواره 

سردار شهید مرتضی فراهانی فروزی ایستادند.
مســابقات قهرمانی کیک بوکسینگ استان به مناسبت گرامیداشت یادو 
خاطره شــهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس و مدافعین حرم به همت 
هیأت رزمی شهرســتان مالیر و با همکاری اداره ورزش وجوانان این 
شهرستان و هیأت رزمی استان در سالن شهدای خلبان مجموعه ورزشی 
شهید روحیان با نام یادواره ســردار شهید مرتضی فراهانی فروزی در 

فضایی معنوی و مطلوب برگزار شــدتعداد ۱۹0 ورزشکار در قالب ده 
تیم از شهرستانهای همدان . مالیر.نهاوند . تویسرکان . اسد آباد .رزن . 
کبودر آهنگ و فامنین در چهار رده ســنی نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان 
و بزرگساالن در این مسابقات شرکت کردند و برای کسب مقام و رتبه 

برتر در دیدارهای دوستانه و جذاب به مصاف هم رفتند
تیــم مالیر که با نام شــهید گرانقدر مرتضی فراهانــی فروزی در این 
مسابقات شرکت کرده بود توانســت با کسب ۱۹ مدال طال. ۱۳ مدال 
نقره و 8 مدال برنز با اقتدار بر ســکوی قهرمانی این مسابقات بایستد و 
تیم های همدان با کســب ۱۱ مدال طــال . ۹ نقره و 8 برنز و نهاوند با 
کسب ۷ مدال طال . ۵ مدال نقره و ۴ مدال برنز به ترتیب به مقام نایب 

قهرمانی و سومی این مسابقات دست پیدا کنند
شــایان ذکر است از مهدی فراهانی فرزند شهید واالمقام مرتضی فراهانی 
فروزی و خســرو زندیه که با نیت خیر خواهانه و کمکهای مالی خود در 
برگزاری این مســابقات دستی توانا داشته با اهداء دسته گل و لوح سپاس 
تجلیل و تقدیر به عمل آمد.گفتنی است طی هماهنگیهای انجام شده از سوی 
هیأت رزمی شهرستان مالیر از یاسمین زنگنه نایب قهرمان مسابقات المپیاد 
استعدادهای برتربانوان کشور در رشته ورزشی پنچاک سیالت نیز تقدیر و 
تجلیل شد وبا اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه که از سوی اسپانسرهای مالی 

این مسابقات تدارک دیده شده بود از زحمات و تالش وی تقدیرگردید.

دعوت دو کبدی کار 
همدانی در تیم ملي 

جوانان
 دو کبدی کار همدانی به یازدهمین 
اردوي آماده ســازي تیــم ملي جوانان 

ایران دعوت شدند.
یازدهمیــن اردوی تیــم ملــی کبدی 
ایران جهت حضوري قدرتمند  جوانان 
در رقابت هــاي قهرماني جوانان جهان 
با حضور ۱۶ بازیکن از روز شــنبه ۲۳ 
شــهریور لغایت ۴ مهر ماه در شهر قم 
برگزار می شــود.از ســوی فدراسیون 
کبدی کشــور اسامی ۱۶ بازیکن جهت 
شرکت در تمرینات تیم ملی اعالم شد 
که در بین اسامی دعوت شده نام میالد 
جباري و محمدرضا کبودرآهنگي کبدی 

کاران همدانی به چشم می خورد.
نخستین دوره رقابت هاي کبدي جوانان 
جهان طــي روزهاي ۱8 لغایت ۲۵ آبان 
ماه بــه میزباني ایــران در جزیره کیش 

برگزار مي شود.

آرزو حکیمی در اردوی 
تیم ملی بانوان

 آرزو حکیمی به دور جدید تمرینات 
تیم ملی آبهای آرام بانوان دعوت شد.

دور جدید تمرینات تیم ملی آبهای آرام 
بانوان پس از مســابقات قهرمانی جهان 
در قالب ششمین مرحله اردوی آمادگی 
از روز یکشــنبه ۲۴ شهریورماه با هدف 
حضور موفــق در مســابقات قهرمانی 
آسیا و کسب سهمیه المپیک قاره ای در 

دریاچه آزادی آغاز خواهد شد.
ایــن اردو در بخش کایــاک و کانو با 
حضور ۱۲ قایقران تــا ۲۶ مهرماه ادامه 

پیدا خواهد کرد.
مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک 
قاره آسیا در رشته آبهای آرام اوایل سال 
۹۹ در تایلند برگزار می شود و تیم های 
ملی آبهای آرام کشورمان خود را برای 

حضور در این رقابت ها آماده می کنند.
این اردو زیر نظر مهســا مجللی مربی 
و مرتضــی قاطع به عنوان سرپرســت 

اردوهای تدارکاتی انجام خواهد شد.
آرزو حکیمی مقدم قایقران خوب استان 
از سوی کادر فنی تیم ملی به این مرحله 

از اردو دعوت شده است.

برگزاری همایش برای 
تونیک در تویسرکان

 دومیــن همایــش و مســابقه برای 
تونیک در تویسرکان برگزار شد.

دومین همایش و مســابقه برای تونیک 
به سرپرستی سحر بیات مسئول انجمن 
تونیک شهرســتان تویسرکان در  برای 

سالن ورزشی آریافر برگزار شد.
در ایــن همایش که بــا معرفی ورزش 
نوین برای تونیک همراه بود، از شرکت 
آمد.  بــه عمل  اســتعدادیابی  کنندگان 
مسابقات در ســطح شهرستان از سطح 
باالیی برخــوردار بود. تعداد شــرکت 
کننده گان نشــان دهنده استقبال باالی 
شــرکت کنند گان از این ورزش جدید 
بود. در این مســابقه از رده سنی زیر ۵ 
ســال تا باالی ۵0 سال شــرکت کننده 
حضور داشــت.در این مسابقات زهرا 
شــیخ االســالمی وفائزه جلیلوند اول 
شدند، مهشــید امانی و مهســا باقری 
در جای دوم ایســتادند و ساره بیات و 

نرگس حجتی نیز سوم شدند
داوران ســحر بیات، فاطمه چهاردولی، 
مهســا  قلخانباز،  مریم  ســارارحمانی، 

بهرامی ومهدیه نانکلی بودند.

مسابقات تنیس در 
گرامیداشت هفته دولت 

 چهاردهمین هفته مســابقات تنیس 
الیــت کاپ گرامیداشــت هفته دولت 
برگزار شــد.هفته چهاردهم مســابقات 
تنیس آدینه به مناســبت گرامیداشــت 
هفته دولت برگزار شــد. این مسابقات 
بصورت هفتگی توســط آکادمی تنیس 
الیت و زیــر نظر هیأت تنیس اســتان 

برگزار می گردد.
در چهاردهمین هفته این مسابقات سهراب 
نورخمامی و امید سامی به ترتیب مقام های 
نخســت و دوم را کسب کردند و مهرداد 
اسدی و میثم اعتمادی بطور مشترک سوم 
شدند. این مسابقات از ابتدای سال در دو 
بخش آقایان و بانوان آغاز شده و تا پایان 

فصل ادامه خواهد یافت.

 رقابت های درون اردویی تیم ملی کشتی 
آزاد امید کشــور برای انتخاب نفرات برتر و 
اعزام به مسابقات جهانی بوداپست مجارستان 
فــردا جمعه در ۶ وزن برگزار می شــود و ۳ 
کشتی گیر همدانی حاضر در این اردو تالش 
مضاعفی بــرای پیروزی و قــرار گرفتن در 
ترکیب نهایی تیم ملــی دارند. این رقابت ها 
می تواند آزمونی برای کشتی استان باشد که 
در چند ماه اخیر جنب و جوش بیشتری پیدا 
کرده و تالش مضاعفی دارد تا گذشته طالیی 
خــود را زنده کند و ثمره تــالش همراهان 
حمیدرضا یاری در هیأت کشتی استان را به 

بار بنشاند.
مســابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان نیمه 
اول آبان ماه در شــهر بوداپست مجارستان 
برگزار می شــود و این رقابت هــا می تواند 
سکوی پرتاب کشتی اســتان به رقابت های 

جهانی باشد.
همدانی ها ۳ نماینده در اردوی تیم ملی دارند 
که فردا در مسابقات درون اردویی توان خود 
را به نمایش خواهند گذاشت تا دو بنده تیم 

ملی را صاحب شوند.
در وزن ۷0کیلوگــرم ســعید چهاردولی از 
مالیر بــرای تصاحب دو بنــده تیم ملی دو 
حریف سرسخت از استان کشتی خیز کشور 
مازنــدران پیش رو دارد در این وزن ســعید 
چهاردولی کشتی گیر جوان و خوب مالیر به 
همراه ۵ کشتی گیر مدعی برای تصاحب دو 

بنده تیم ملی مبارزه خواهد کرد.
امیررضــا اکبــرزاده از مازنــدران و قهرمان 
رقابت هــای قهرمانی کشــور محمدصادق 
امیرحسین مقصودی  مازندران،  از  فیروزپور 
، فرهاد نوری و امیرحسین حسینی از تهران 

حریفان چهاردولی در مبارزات فردا هستند.
چهاردولی در قهرمانی کشــور در مبارزه با 
اکبرزاده تن به شکســت داد و از حضور در 
فینــال بازماند اما در جدول بازنده ها به مدال 
برنز رسید تا شانس دوباره ای برای پوشیدن 
دو بنده تیم ملی داشــته باشد سه کشتی گیر 
فیروزپور  به همــراه محمدصــادق  تهرانی 
از مازنــدران و ســعید چهاردولی از همدان 
مسابقه خواهند کرد و کشتی گیر پیروز برای 
تصاحــب دو بنده تیم ملــی باید با امیررضا 

اکبرزاده سرشاخ شود.
در وزن ۷۴ کیلوگرم جمال خدابنده لو دیگر 
نماینده اســتان در مســابقات انتخابی است 
که در مســابقات قهرمانی کشور مقابل نیما 
اشقاقی از مازندران بازنده شد و به مقام دوم 
رســید کار سختی برای پوشیدن دو بنده تیم 

ملی پیش رو دارد.
وی باید ابتــدا محمد نخودی از مازندران را 
از سر راه بردارد تا دوباره با اشقاقی سرشاخ 
شــود خدابنده لو اگر طالب دو بنده تیم ملی 
اســت باید از سد این دو حریف قدر مازنی 

عبور کند.
اما پرامیدترین کشــتی گیر حاضر استان در 

اردوی تیــم ملی دانیال شــریعتی در وزن 
۹۷ کیلوگرم می باشد. شریعتی شانس اول 
تیم ملی در مســابقات جهانی به شــمار 
می رود دانیال شــریعتی بــا لوله  بازی از 
تجربــه در رده هــای ســنی مختلف حاال 
در امیدهــا بــه یکی از مهره هــای اصلی 
تبدیل شده است. کشــتی گیر همدانی در 
مســابقات قهرمانی کشور موفق شد ده بر 
صفر میثم عبدلی از تهران شکســت دهد 
و بر ســکوی نخست ایستاد این کشتی گیر 
همدانی در ماقبل فینال نیز مجتبی گلیچ از 
مازندران را شکست داده بود و با این حال 
شــریعتی برای گرفتن ویزای بوداپست ۳ 
کشــتی گیر قدر و مدعــی را پیش رو دارد 
قهرمانی کشــور  در  که  دو کشــتی گیری 
طعم شکســت را مقابل شــریعتی چشیده 
بودند به همراه عباس فروتن از مازندران 
حریفان جدی شــریعتی در راه رسیدن به 

دو بنده تیم ملی هستند.
رئیس هیأت کشــتی اســتان بــا تمجید از 
عملکرد کشــتی گیران استان در اردوی تیم 
ملی امید گفت: شــانس پوشــیدن دو بنده 
تیم ملــی را داریم هر چند راه ســخت و 
ناهمــواری پیــش رو داریم امــا با تالش 
کشتی گیران می توانیم به دروازه های جهانی 
راه پیدا کنیم که در صورت جهانی شدن به 
یکی از اهداف اصلی هیأت دست خواهیم 

یافت.

 بــا حضــور اســتاندار از قهرمانان و 
مدال آوران رشته های ووشو، پیوند اعضا و 

تکواندو استان تجلیل شد.
مراسم تجلیل از ورزشــکاران همدانی که 
در یک ماه اخیر موفق به کســب مدال های 
جهانی و آســیایی شدند با حضور استاندار 
همدان، معاون سیاســی امنیتی اســتاندار، 
مدیــرکل ورزش و جوانــان و رؤســای 
هیأت های مدال  آور در اســتانداری همدان 

برگزار شد.
پنج تن از ورزشــکاران استان درپیکارهای 
جهانی ورزشکاران پیوند اعضا در نیوکاسل 
انگلیس موفق بــه دریافت ۱۳ مدال طال ، 

نقره و برنز شدند.
الهام محمدی تقدیر موفق به دریافت ســه 
مدال طال و یک مدال نقره در رشــته های 
تنیس روی میز و پتانک، بهاره بیگی نیز ۲ 
طال و یک نقره در رشــته های تنیس روی 
میز و پتانک، مریم فریدونی یک طال و یک 
نقره در رشته های پتانک و دارت، مصطفی 
آرمزد یک طال و یک نقره در رشــته های 
پتانــک و دارت و معصومه برجی موفق به 
کســب یک طال و یک برنز در رشته تنیس 

روی میز شدند. 
هیأت تکواندو نیز در رقابت های ازبکستان 
و چین خوش درخشــید و سیده معصومه 
حســینی با کسب ۲ مدال طال، امیر حسین 

نــوروزی یک مدال نقــره و محمد مهدی 
کرمی یک مدال برنــز ، قهرمانی جهان را 

از آن خود کردند.
همچنیــن هیــأت ووشــو در رقابت های 
آسیایی خوش درخشــید ودر رشته ساندا 
علی ظفری موفق به دریافت مدال برنز شد.

در پایان این مراســم از معصومه حسینی و 
محمد مهدی کرمی در رشته تکواندو، علی 
ظفری در ووشــو و الهــام محمدی، بهاره 
بیگــی، معصومه برجــی و مصطفی آرمزد 
ورزشــکاران بیماری های خــاص و پیوند 
اعضا که در یک ماه گذشته موفق به کسب 
مدال از مســابقات فرا ملی شــده بودند با 

اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.
اســتاندار همــدان در این مراســم گفت: 
مــدال آوران و افتخارآفرینــان رشــته های 
الگــو جوانمــردی،  مختلــف ورزشــی 
غیرتمندی و کوشــش برای اقشار مختلف 

جامعه هستند.
سید سعید شاهرخی خطاب به مدال آوران 
و افتخار آفرینان رشته  های تکواندو،ووشو 
و بیمــاران خــاص بیان کــرد: بزرگترین 
رهــاورد توفیــق ورزشــکاران در میادین 
ورزشــی، فرهنگســازی بــرای جوانان و 
نوجوانان و افــراد عالقه مند به حضور در 

این عرصه است.
وی اضافــه کرد: مردم با دیدن موفقیت های 

ورزشکاران در عرصه های ملی و بین المللی 
نگاهشان به آنها جلب می شــود، این افراد 
به عنــوان الگو قلمداد شــده و باید رفتار، 
عملکرد و تجارب ارزشمند آنها برای تمامی 
شهروندان در اقصی نقاط کشور الگو باشد.

اســتاندار همدان اظهار داشت: افرادی که 
موفق به کســب این جایگاه و رتبه شدند 
باید این جایــگاه را از نظر فنی و از حیث 

الگو بودن حفظ کنند.
شــاهرخی بــه مــدال آوران توصیه کرد: 
ارزشــمندی همچون  و  بارز  خصوصیات 
جوانمردی، اخالق و گذشت را در زندگی 

حرفه ای و شخصی الگو قرار دهند.
وی بیــان کرد: با توجه به اینکه در ماه های 
پیــش رو ، مــدال آوران در رقابــت های 
مختلف شرکت می کنند امید است همچون 
گذشــته برای همدان و کشورمان افتخار به 

دست آورند.
استاندار همدان ادامه داد: قهرمانان ورزشی 
حتی در صورت خروج از عرصه ورزشی 
باید به عنوان اســوه اخالق و جوانمردی 

برای سایر افراد در جامعه بدرخشند.
شــاهرخی گفت: مــدال آوران در عرصه 
ورزشــی و غیر ورزشــی افتخار آفریدند 
و مســئوالن هیأت هــا، مربیان بــا تحمل 
ســختی های زیاد و رقابت های سنگین در 
عرصه آسیایی و جهانی رتبه کسب کردند.

فردا روز سرنوشت کشتی استان است

خیز 3 کشتی گیر استان 
به مسابقات جهانی بوداپست

 از مدال آوران فراملی 3رشته ورزشی استان
تجلیل شد
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»عقل، جز با پیروی از حق، کامل نمی شود«               
»عقل، جز با پیروی از حق، کامل نمی شود« 

قلب مینیاتوری با پرینتر زیستی تولید شد

 محققــان آمریکایی با اســتفاده از گلبول های ســفید بدن یک 
داوطلب ســلول های بنیادی پرتوان تولید کردند. از این ســلول ها 
برای تولید یک قلب مینیاتوری با پرینتر زیستی سه بعدی استفاده شد.

به گزارش مهــر ، گروهی از محققان آمریکایی یک قلب مینیاتوری 
را بــا پرینتر ۳ بعــدی چاپ کرده اند.  شــرکت فناوری زیســتی

BIOLIFE۴D در شــیکاگو این قلب چاپی را ابداع کرده است. 
برای این منظور محققان این موسســه گلبولهای سفید یک داوطلب 
انسانی را به سلول های بنیادی پرتوان تبدیل کردند. این سلول های 
بنیادی نیز به انواع مختلفی از سلول های قلبی تبدیل شدند.البته این 
سلول ها با مواد مغذی و یک ماده عامل رشد ترکیب شدند و به این 

ترتیب جوهر زیستی مخصوص این شرکت را ابداع کردند.

گامی رو به جلو برای ایجاد »دید در شب« 
در انسان

 محققان در صددبرآمدند تا از رنگ های آلی که ایمنی بیشــتری 
برای انسان دارد در دوربین های دید در شب بهره ببرند.

به گزارش ســتاد توســعه فناوری نانو، پیش  از این دید در شــب با 
استفاده از فناوری نانو در موش ها ایجاد شده بود. اکنون محققان این 
فناوری را یک گام دیگر به جلــو برده و از رنگ های آلی که ایمنی 

بیشتری برای انسان دارد در این فناوری استفاده کردند.
سال گذشته خبری منتشر شد که در آن محققان، فناوری برای ایجاد 
دید در شب در موش های آزمایشگاهی ارائه کرده بودند. هر چند این 
موش هایی که از این نانوذرات در بدن آن ها اســتفاده شده بود بعد از 

ده هفته بدون هیچ اثر جانبی قادر به دید در شب بودند.

عملیات ارسال کپسول باری ژاپن به 
ایستگاه فضایی لغو شد

 ژاپن به دلیل آتش سوزی در پد پرتاب موشک، مجبور به لغو عملیات 
ارسال کپسول باری به ایستگاه فضایی بین المللی شد. این کپسول حامل 
۴ تن بار بود.به گزارش مهر ، ژاپن  پرتاب یک محموله باری به ایستگاه 
فضایی بین المللی را پس از آتش سوزی در پلتفرم مخصوص موشک 
لغو کرد.ســخنگوی شرکت »میتسوبیشی هوی اینداســتریز« )سازنده 
موشــک( در توئیتر نوشــت: پرتاب امروز به دلیل آتش سوزی اطراف 
سوراخی در  النچر موبایل  لغو شد. اکنون مشغول  خاموش کردن آتش 
هستیم.سازمان فضایی ژاپن )JAXA( در حال شمارش معکوس برای 
پرتاب کپســول باریHTV-8  همراه موشک H-IIB بود. اما ناگهان 

کارشناسان متوجه آتش سوزی در پد پرتاب  شدند.

آپدیت »آی او اس« در راه است

 اپل در ۱۹ ســپتامبر نسخه جدید سیســتم عامل »آی او اس« را 
عرضه می کند که در آن ســرعت باز شدن اپلیکیشن ها افزایش می 
یابد. بررسی این سیستم عامل نشان داده اپل مشغول توسعه هدست 

واقعیت افزوده است.
به گزارش مهر ، شب گذشته آیفون های جدید رونمایی شدند و طبق 
 iOSمعمول همزمان با عرضه آیفون های جدید نسخه سیستم عامل
نیز تجدید می شــود.iOS۱۳ در ماه ژوئن رونمایی شــد اما اکنون 
تاریخ عرضه آن ۱۹ سپتامبر اعالم شده است. یک روز پس از عرضه 
نسخه جدید سیستم عامل، آیفون۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو 

مکس روانه بازار می شوند.
سیستم عامل iOS۱۳ به طور وسیع ارتقا یافته است. 

این جوهر رنگ شی را تغییر می دهد

 محققان جوهر جدیدی ابــداع کرده اند که در نور مافوق بنفش 
رنگ و طرح هر شی را تغییر می دهد.

به گزارش مهر ،  گروهی از محققان آزمایشــگاه CSAIL  دانشگاه 
MIT  جوهر جدید و قابل برنامه ریزی ابداع کرده اند که سبب می 
 PhotoChromeleon شــود رنگ کاالها تغییر کند. این جوهر
نام دارد و تحت اشــعه مافوق بنفش رنگ یا طرح روی هر شــی را 

تغییر می دهد.
بــرای این منظور محققان CSAIL رنگ های یشــمی، نوعی قرمز 
و زرد فتوکرومیــک را در یک محلول ترکیب و آن را روی اشــیای 
مختلف از کفش گرفته تا خودرو، قاب موبایل و اسباب بازی اسپری 

کردند.

همسفر
همسرم امروز وفردا من به درت می خورم

همسرم روز مبادا من به درت می خورم

عقد ما در آستان عرش هفتم بسته شد
عاقدی ناخوانده گفتا : من به دردت می خورم

قرعه ی خلقت به نام آدم وحوا زدند
گفت او در گوش حوا من به دردت می خورم

آنچه دارم می گذارم  پای عشق پاکمان
دوست دارم چون شما را من به دردت می خورم

 هر چه می خواهی فراهم می کنم فردا بگو
خانه وماشین وویال، من به دردت می خورم

 وقت پیری توعصای دست و،"پایم " می شوی
چون که افتادی تو از پا ،من به درت می خورم

 با کمال شادی وبا شور وشوق واشتیاق
راهی تور  اروپا ، من به دردت می خورم

 پس بیا تا قدر همدیگر بدانیم ای رفیق!
در غم وشادی به موال من به دردت می خورم

کس نباشد یار تو،  جز قندی شیرین سخن
اول وآخر دراینجا، من به دردت می خورم

 فضول: آرزو کردم ، هزاران، دانه ای اجرا نشد
 گوش کن! بی وعده اما ، من به دردت می خورم

* مجتبی قندی

تئاتر "َنقل سرخ" 
 روی صحنه می رود

 نمایش "نَقل ســرخ" که روایتگری َمشکی آب 
از واقعه کربالست، ۲۳ الی ۲۹ شهریورماه به همت 
واحد نمایش حوزه هنری اســتان همدان، در تاالر 

فجر به روی صحنه می رود.
محمدرضا باباخانیان در جمع اصحاب رسانه اظهار 
داشــت: نمایش "نَقل ســرخ" با مضمون مذهبی، 
روایت شــهادت حضرت عبــاس)ع( از زبان یک 

َمشک آب است که به نمایش در خواهد آمد.
وی تعــداد عوامــل ایــن نمایــش مذهبــی را ۱0 نفــر 
ــنده و  ــی نویس ــت: آرش عباس ــرد و گف ــالم ک اع
مصطفــی کرمــی راســخ کارگردانــی ایــن اثــر را بــر 
عهــده دارنــد و ۶ بازیگــر اجــرای ایــن نمایــش را 

انجــام خواهنــد داد.
سرپرســت واحــد نمایــش حــوزه هنــری اســتان 
ــش ۷ روز و  ــن نمای ــه ای ــان اینک ــا بی ــدان ب هم
ــه  ــه روی صحن ــر ب ــاالر فج ــاعت ۱۹ در ت از س
مــی رود، افــزود: در نخســتین اجــرا کــه همزمــان 
ــت،  ــتر اس ــای پوس ــه و امض ــم افتتاحی ــا مراس ب
از پیشکســوتان تئاتــر اســتان نیــز بــرای حضــور 
در ایــن رویــداد هنــری دعــوت بــه عمــل آمــده 

اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــنیم  باباخانی ــزارش تس ــه گ ب
ــردم  ــاز م ــه و نی ــی در جامع ــر مذهب ــگاه تئات جای
بــه دیــدن چنیــن آثــاری بیــان کــرد: بیــان مفاهیــم 
مذهبــی و اعتقــادی از شــاهراه هنــر، بســیار موثــر و 
حائــز اهمیــت اســت موضوعــی کــه خــالء  آن در 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــتان ب اس
وی عنــوان کــرد: حــوزه هنــری امســال عــالوه بــر 
ــه  ــاه محــرم ب ــل ســرخ" را در م ــر "نَق ــه تئات اینک
ــال  ــاه امس ــرداد م ــرد، در ۱۴ خ ــه می ب روی صحن
ــر  ــه مناســبت رحلــت معمــار کبی ــز توانســت ب نی
انقــالب همزمــان دو نمایــش خیابانــی را در پیــاده 

ــه اجــرا درآورد. ــی)ره( ب ــام خمین راه ام

در نشست معاون گردشگری با سفیر اتریش در تهران بررسی شد

برگزاری سمینار تخصصی گردشگری
 ایران و اتریش

 معاون گردشــگری در نشســت با ســفیر اتریش در تهران که در 
محل معاونت گردشــگری برگزار شــد، مقدمات برگزاری »سمپوزیوم 
گردشــگری کوهســتان و طبیعت گردی« در تاریخ ۳ و ۴ مهرماه و نیز 
برپایی سومین »کارگروه فنی همکارهای گردشگری ایران و اتریش« در 

تاریخ ۲ مهرماه سال جاری در تهران را بررسی کرد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و اطالع رســانی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ولی تیموری در نشست با اشتفان 
شــولتس ضمن تشــکر از حمایت ســفارت اتریش در ایران به منظور 
بهره مندی حداکثری از ظرفیت های حوزه گردشگری نسبت به همکاری 
در هــر دو رویداد مذکور اعالم آمادگی کرد و گفت: »با توجه به این که 
رویدادهای مهم پیش رو با محوریت طبیعت گردی و اکوتوریسم خواهد 
بود، آشنایی با اقدامات انجام گرفته در معاونت گردشگری مرتبط با این 
حوزه شــامل به کارگیری توان فرا بخشی دســتگاه های ذینفع در کمیته 
ملی طبیعت گردی، به روزرســانی ســند ملی طبیعت گردی و ابالغ آن 
به زودی، همکاری با سازمان جهانی گردشگری )UNWTO( مطابق 
با شعار سال ۲0۲0 با عنوان اکو توریسم و توسعه گردشگری روستایی 
و میزبانی از وزرای گردشــگری کشورهای مختلف در اجالسی جهانی 
تحت همین عنوان در اســتان های کرمانشاه و کردستان، نشان دهنده آن 
است که موضوع اکوتوریسم همواره در اولویت برنامه های ما قرار دارد 
و گام های برداشته شــده می تواند در برگزاری ســمپوزیوم گردشگری 
کوهستان و طبیعت گردی که قرار است با همکاری معاونت گردشگری، 
سفارت اتریش و دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شود؛ تأثیرگذار باشد.«

وی  همچنیــن بابیان این که نگاه ما به حوزه گردشــگری در کنار ابعاد 
اقتصــادی و اجتماعــی آن یک نگاه غالب فرهنگی اســت، اظهار کرد: 
»گردشــگری ابزاری مناسب برای تعامل و ارتباطات میان فرهنگی بین 

ملت هاست.«
معاون گردشــگری ادامه داد: »شــاید یکی از دالیل این که جهان امروز 
درگیر چالش ها و تنش های روزافزون شده است، این باشد که مسئوالن 
حوزه های فرهنگی به اندازه سیاســیون فعال نبوده اند تا با تقویت روابط 
میان ملت ها، دوستی ها و تعامالت مســالمت آمیز جایگزین چالش ها، 
خصومت ها و تنش ها شود.« وی از ایران به عنوان مقصدی فرهنگی برای 
گردشگران نام برد و گفت: »وجود تفاوت نگاه گردشگران قبل و بعد از 
ورود به کشــور و تحسین از وجوه فرهنگی ایران نشان از این ادعاست 

که به تکرار در تورهای ورودی شاهد آن هستیم.«
تیموری بهره مندی از گردشگری به عنوان محرک برای پویایی و نشاط، 
افزایــش کیفیت زندگــی اجتماعی در میان مردم ایــران و تالش برای 
توزیع ســفر و انتقال ثروت به استان های محروم و کمتر شناخته شده را 
به عنوان سیاســت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
عرصه گردشگری داخلی و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی برای حوزه 

گردشگری عنوان کرد

مریم مقدم  «

 زمانــی که تصمیم می گیریــم کاالیی را برای 
خود یا به عنوان هدیه از بازار تهیه کنیم، نخستین 
چیزی که بــه آن توجه می کنیم و خواه و ناخواه 
به چشــم مان می آید ظاهر آن اســت. مخصوصا 
در مواردی که زیبایی یا بهداشــت )در مورد مواد 
غذایی( حــرف اول را می زند. اما زمانی که قرار 
است کاالیی را برای هدیه دادن انتخاب کنیم جدا 
از مســاله کاربردی بودن، همیشــه نحوه ارائه یا 

بسته بندی آن  اهمیت قابل توجهی دارد.
یک بسته بندی مناسب در زمان هدیه دادن ارزش 
ظاهری و باطنی هدیه ی ما را بیشــتر خواهد کرد 
و در مخاطب مان تاثیر مثبتی خواهد گذاشــت . 
جنــس، مدل و رنگی که برای بســته بندی هدیه 
مان انتخاب می کنیم احساس و یا مقصود مان را 
به مخاطــب  القا می کند. پس با یک انتخاب بجا 
می توانیم احســاس، مقصود یا اهداف شخصی و 

سازمانی خود را به مخاطبین ارائه دهیم.
معاون صنایع دســتی در این زمینه در یک نشست 
هم اندیشی با کارشناسان حوزه بسته بندی صنایع 
دســتی گفت  : مهمترین مشکل صنعتگران استان 
همــدان نبود بازار فروش و بســته بندی اســت.

مظاهری اظهار داشــت: هنرمندان مــی توانند با 
ورودبه بازاریابی دیجیتــال و الکترونیک اقدام به 

ایجاد بازار فروش فعال کنند .
معاون صنایع دســتی  گفت : اگر هنرمندان صنایع 
دســتی بازار فروش خوبی داشــته باشند میتوانند 
در توسعه بازار جذب مشــتری با راهکارهای به 

روز ورود کنند  
وی با بیان اینکه صنایع دستی همدان از نظر بسته 
بنــدی پیش از این ضعیف بوده و با بســته بندی 
خوبــی وارد بازار نمی شــده اســت ، بیان کرد : 
حــاال با برگزاری نشســت های هم اندیشــی و 
اجرای بسته به روز می توان شاهد رقابت فروش 

محصوالت بود 
بسته بندی در صنایع دستی 

کارشــناس بازاریابــی و فــروش در محصوالت 
صنایع دســتی گفت : همه ما کم و بیش با صنایع 

دســتی اصیل ایرانی آشنا هســتیم. اما اگر نگاهی 
اجمالی به فروش آنها در بازار نماییم در میابیم که 
فروش آنها به مانند ماهیت خودِ محصول “سنتی” 
اســت. منظور  از فروش ســنتی نیــز پیچیدن آن 
کاالی با ارزش در میان کاغذ و پالســتیک و ارائه 

آن به مشتری است!
علــی میرمعینی گفــت : صنایع دســتی ایران در 
عیــن حال که از ارزش مــادی و معنوی ویژه ای 
برخوردار اســت، اما فکر چندانی در زمینه بسته 
بندی آن نمی شــود و شــاید بتــوان گفت تعداد 
انگشــت شــماری از فعاالن این عرصــه پا را از 
عرضه ی ســنتی فراتر گذاشــته اند و رویکردی 

مدرن به ارائه ی آن داشته اند.
وی افزود : از آنجا که این صنایع بیشــتر به عنوان 
هدیه خریداری می شوند پس نیازمند بسته بندی 
هایــی در خور ارزش آن ها هســتند. اگر فعاالن 
این عرصه به فکر بســته بندی نباشــند هیچ گاه 
نمی توانند این صنعــت را جهانی کنند و به فکر 
صادرات آن باشــند. چون در صــادرات یکی از 
عوامل موفقت فروش بســته بنــدی با کیفیت می 

باشد.
 استفاده از صنایع دستی به عنوان هدیه

مینا میرزادی که از فروشندگان سوغات است  نیز 
گفت : از وظایف اولیه بسته بندی حفاظت از شی 
مورد نظر اســت. مثال مواد غذایی باید تا مرحله 
خورده فروشــی از خراب شــدن و آسیب دیدن 
محافظت شــوند. یا محصوالتی که از نظر مادی و 
معنوی دارای ارزش زیادی هســتن باید به منظور 
حفظ آن ها از ضربه های احتمالی در بســته بندی 

های مناسب جایگذاری شوند.
“به من نگاه کنید”

معاون صنایع دستی در این زمینه گفت : چگونگی 
بســته بندی هر شی نخستین چیزی است که نگاه 
مصــرف کننده را به خود جلب می کند. به همین 
دلیل تولید کننده گان و تامین کنندگان همواره در 
پی طرح ها  و نشــانه هایی برای افزایش جذابیت 
محصول خود در بازار می باشند. این نشانه ها را 
مــی توان “ارزش های بصــری” نامید. ابزارهایی 

وجود دارند. که می توان آنها را برای ایجاد ارزش 
بصری و در نتیجه بیشــتر دیده شدن به کار برد از 

قبیل فرم . رنگ . تصویر سازی و اسم.
 برندینگ با ایجاد تفاوت

مظاهــری افزود : بســته بندی محصــول امضای 
شــرکت تولید کننده یا تامیــن کننده آن محصول 
پای آن اســت. بســته بندی می تواند در شناخته 
شدن هر چه بیشتر برند کمک بزرگی کند تا آنجا 
که مخاطب تنها با دیدن بســته بندی تشــخیص 
بدهد شــی مــورد نظــر تولید کدام شــرکت  و 
کارخانه اســت. این موضوع در مورد بسیاری از 
صنایع غذایی و الکرتیکی صادق اســت.در زمینه 
شــاخصه های بســته بندی کارشناسان معنقدند : 

استحکام: محافظ بودن
استحکام: محافظ بودن ؛  قابلیت حمل و چیدمان 
و ســازگاری با محیط زیست از جمله عوامل مهم 

است .
از آنجا که صنایع دســتی جــزء کاالهای هنری و 
با ارزش به شــمار می روند، بــه همین دلیل باید 

در  طراحــی بســته بندی آن ها بــه دنبال ایمنی 
محصولی که قرار است در آن جای بگیرد باشیم. 
مثال ظروف ســفالی شــکنندگی باالیی دارند و یا 
اگر ظروف میناکاری متحمل ضربه محکمی شوند 
امکان آسیب دیدن مینا یا همان لعاب شان وجود 
دارد. پس بســته بندی باید بــه گونه ای طراحی 
شــود تا محصول در آن ثابت بماند؛ و البته گفتنی 
اســت در عین حال که باید مســتحکم باشند می 
بایســت در وزن آن ها نیز دقت شود تا وزن زیاد 

آن آزاردهنده نباشد.
 قابلیت حمل و چیدمان

شــاخصه دیگری که باید به آن توجه شود قابلیت 
حمل محصول اســت. بســته بنــدی باید کمکی 
باشــد به افزایش این قابلیت و نــه پیچیده کردن 
این موضوع. از آنجا که معموال کاال ها در قفســه 
فروشــگاه ها نگهداری می شوند این بسته بندی 
ها بایــد گونه ای طراحی شــوند که نگهداری و 
چیدمان  آنها در این قفسه ها و یا حتی قفسه های 

کتاب در مکان های اداری سهل و ممکن باشد.

بسته بندی در صنایع دستی می گوید 

به من نگاه کنید

 »قسم« 
و طعم تلخ قضاوت 
شدن

عطا شعبانی راد «

 شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یک روز وارد 
محل کار خود شــوید و همکارانی که تا دیروز با شما 
صمیمی و گرم برخورد می کردند بدون دلیل مشخصی 
رو برگردانده از ســخن گفتن با شما پرهیز کنند، شاید 
هم این تجربه را داشــته باشید که دوستی دائماً جویای 
احوال شــما بوده اما به یک باره از پاسخگویی به تماس 
شــما سر باز زند و توضیحی هم برای علت این سردی 

خود بیان نکند.
این حس مورد قضاوت و اتهام واقع شــدن و فرصت 
پاسخگویی و توضیح و تبیین نیافتن، طعم بسیار تلخی 
دارد کــه روح و روان قوی تریــن آدم ها را هم به بازی 

می گیرد.
بــه میزانی که انگاره ها و الگوهــای ذهنی افراد از پیش 
تعیین شده و قالبی باشد قضاوت های آنها ساده و سریع تر 
رخ می دهد و به عکس افرادی کــه حداقل در مواردی 
فرصت فراتر رفتن از پیش انگاره های ذهنی را پیدا کرده 
باشــند و به مدد تمرین تفکر یا تجارب مستقیم، ابعاد 
مختلف مسائل زندگی را لمس کرده و به نوعی پختگی 
رسیده باشــند می دانند که اوالً نباید در موضوعاتی که 
ربط مســتقیمی به آنان ندارد وارد شوند و ثانیاً اگر در 

موضوعی وارد می شوند نباید در قضاوت شتاب به خرج 
دهند و حداقل موضــوع را از منظر فرد مورد اتهام هم 
ببینند و پس از کســب اطالع از ابعاد مختلف موضوع 

تصمیم بگیرند.
فیلم »قســم« محســن تنابنده در همین مورد اســت و 
تعداد تماشاچیان کمتر از انگشتان دو دست آن در یک 
سئانس سینما قدس هم نشــانگانی از همین امر است 
که بســیاری افراد به چالش کشیده شدن پیش انگاره ها 
و قالب های ذهنی خود را برنمی تابند چراکه زندگی در 
قوالب مألوف و متعارف فکری، پدیده »آشناپنداری« و 
»دیگری سازی« را تسهیل کرده حس تعلق یا عدم تعلق 
را به طور مشخص القا کرده و افراد را از قرار گرفتن در 

موقعیت تضاد و تعارض درونی نجات می دهد.
در گذشته فیلم هایی با موضوعیت »قضاوت« در جهان 
ساخته شده چنانکه فیلم دانمارکی »شکار« به کارگردانی 
توماس وینتربرگ در مورد معلم مهدکودکی اســت که 
توسط دختربچه ای خیال باف از یک خانواده نامتعادل و 
دچار تنش مــورد اتهام قرار می گیرد و در پی این اتهام 
»آزار و اذیت« مصائبی بر سر مرد بی گناه می رود که هر 
یک از ما در مقام بیننده فیلم، تلخی فزاینده آن را در تمام 

لحظات فیلم از عمق وجود خود حس می کنیم.
این مســئله در مورد اجتماع واقعی هم صادق اســت 
به ویژه این که افرادی نابخرد برای الیک گرفتن به سرعت 
برخی قضاوت های سطحی را در فضای مجازی همه گیر 
کرده و با ســلب قدرت اندیشــیدن عمیق از مخاطبان، 
زندگی و سرنوشــت دیگران را به بازی می گیرند و در 
میانه هیاهوها صدای پختگان و افراد دارای عمق اندیشه 

هم شنیده نخواهد شد به همان دلیل که 
بسیاری از مردم حوصله امور پیچیده  را 
ندارند یــا گاهی حتی در گیرودار تأمین 
معیشــت، تمرین فکری الزم برای درک 

ابعاد پنهان تر مسائل را پیدا نمی کنند.

شاید برای نخستین بار این اصغر فرهادی 
بود که در فیلم های خــود به طورجدی 
موضوع قضــاوت را مــورد مداقه قرار 
داد چنانکه در »دربــاره الی« جمعی که 
به نوعی خود را مقصر غرق شدن دختر 
میهمان می دانســتند دچــار این تنگنای 
پیرامون سالمت  اخالقی می شــدند که 
اخالقی دختر غرق شده قضاوت کنند و 
همین قضاوت را به نامزد او اطالع دهند.

در فیلــم »جدایی نادر از ســیمین« هم 
فرزند یک پدر او را به چالش می کشــد 
که یا اخالقی رفتار کند و در مورد مرگ 
نــوزاد خانمی کــه با وی درگیر شــده 
حقیقت را بگوید یــا دروغ بگوید و در 
دادگاه وجدان فرزند خود محکوم شود، 

در فیلم »فروشــنده« فرهادی جلوتر رفته و صحت یک 
قضاوت را اثبات می کند اما درعین حال با نشــان دادن 
ابعادی انسانی از فرد گناهکار، این سؤال را طرح می کند 

که به واقع عفو لذت بیشتری دارد یا انتقام؟
اکنون تنابنده در فیلم قســم جا پای فرهادی گذاشــته 
و مقوله »قضاوت جمعی« برای قاتل دانســتن فردی و 

قصــاص وی را مورد تأمل قرار داده و بدون شــک هر 
یک از ما در مقام شهروندان جامعه در بسیاری موارد از 
قبیل منتشــر شدن فیلم ساعت هوشمند یک دانش آموز 
پیرامون حرف های زننده یک ناظم و بعد پخش گسترده 
اطالعات فرامتن در فضای مجازی برای اثبات متجاوز 
بــودن آن ناظم، باید لحظه ای درنگ کنیم و بیندیشــیم 
قضاوت های ما تا چه میزان بــر مبنای داده های واقعی 

و بر اســاس اشراف بر موضوع اســت؟ از همین سنخ 
وقتــی فریادها یا گریه یک خانــوم را می بینیم چند نفر 
از ما از قضاوتهای جنســیتی فراتر رفته و احتمال بیگناه 
بودن مرد در حــال مواجهه با خانم مذکور را هم مورد 

بررسی قرار می دهیم؟
در مسائلی از قبیل زندگی شخصی و طالق و ازدواج 
فالن بازیگر یا شخصیت سیاسی، تصمیم به خروج از 
کشور یک مجری تلویزیونی، پخش فیلم غیراخالقی 
فردی مشــهور، خبــر مهاجرت فرزنــدان یک مدیر 
توانمند و حتی قضاوت در مورد برخی عملکردهای 
پیچیــده و کالن دولت و حکومــت، باز این محکمه 
درونــی در وجود هر یــک از ما بر پا می شــود که 
قضاوت هایمــان تا چه حد مبتنی بــر واقعیات یا جّو 
زدگــی و تفکر قالبی اســت؟ آیا بدون اشــراف بر 
جزییــات و ابعاد پنهان امری، مجــاز به قضاوت در 
مورد آن هســتیم؟ آیا اگر خودمــان در آن موقعیت 
باشــیم رفتار متفاوتی انجام می دهیــم؟ آیا به فرض 
صحــت یک قضــاوت، اجازه بازنشــر آن و بازی با 
زندگی دیگران را داریم؟ پاســخ این مسئله را باید در 
آیات شریفی که به مقوله »ظن« و »تجسس« می پردازد 
جســتجو کرد و از روایات ائمه اطهار پیرامون آبروی 
مؤمن و گرفتار شدن فرد اتهام زننده به گناه فرد مورد 
اتهام، اســتعانت جســت، هرچند شــاید خیلی از ما 
همچنان ترجیــح بدهیم به این مــوارد فکر نکنیم تا 
آن زمان کــه خودمان یا نزدیکانمان بــا پدیده مورد 
قضاوت واقع شدن مواجه شویم و تلخی گزنده آن را 

با گوشت و استخوان خود لمس کنیم.


