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تاکید بر اطالع رسانی 
انتخاباتی 

 برگــزاری انتخابــات مجلــس یازدهــم 
ــداد مهــم  در اســفندماه ســال جــاری روی
ــی آن  ــد اجرای ــه رون ــت ک ــی اس سیاس
ــخص از  ــور مش ــه ط ــال و ب ــل س از اوای

ــده. ــاز ش ــاه آغ خردادم

واقعیتی تلخ اما قابل اصالح
 ۱- دیدار معاون سیاســی و رئیس ستاد انتخابات کشور با اقشار گوناگون 
استان همدان که روز یکشنبه برگزار شد که فارغ از حاشیه های آن،  از تحلیل 

های ناب و نو خالی نبوده است.
البته این جلسات معموال برای سنجش تحلیل های نخبگان استان ها و نظرگیری 
از آنان برای تصمیم گیری های آینده تشــکیل می شود، هر چند این تحلیل ها 
در الیه های تفکری نخبگان از مدتها قبل مطرح بوده اما طرح عمومی آنها، بیان 

واقعیت های تلخی است که دیگر طرح عمومی آن ضرورت دارد.
۲- حاشیه، بخشی از فرهنگ فعالیت های سیاسی در استان شده است و شاید 
دلیل رواج فرهنگ محافظه کاری در بین سیاسیون استان، قدرت گرفتن فرهنگ 

حاشیه و احتیاط از حاشیه سازان است.
این فرهنگ، قطعا به زیان توســعه سیاسی استان خواهد بود و فعالیت ها را به 

سمت فعالیت های زیرزمینی و ناشفاف خواهد برد.
۳- در جلسه روز یکشنبه، سخنان رئیس دانشگاه بوعلی سینا از جنس دیگری 
اســت و از جنس همان واقعیات تلخ اســت که اکنون باید راه رفته را اصالح 
کرد تا انحراف ایجاد شــده به ظاهر سیاسی، جنبه انحراف اعتقادی و دینی به 

خود نگیرد.
خالصه سخنان وی در این جلسه در همین تیتر خالصه می شود که» با سرکوب 
اصالحات ســبب شدیم کوتوله ها دانشــجوهارا به سمت جریان مارکسیستی 

ببرند«
۴- بر اســاس آمار اعالمی، در حال حاضر 65 هزار و 66۱ دانشــجو و ۱800 
عضو هیأت علمی در دانشگاه های استان همدان فعالیت دارند و استان همدان، 

استانی دانشگاهی است.
بر این اســاس، تحوالت و تحرکات دانشــگاه در استان همدان به جهت میزان 

تاثیری که خواهد داشت ، بسیار مهم است.
اینکه بر اساس یک تصمیم نادرست، جریانی خاص که در مقابل فرهنگ مذهبی 
اســتان قرار دارد ، در دانشــگاه ها اجازه عرض اندام پیــدا کنند، قطعا نیازمند 

اصالح است .
5- دو جناح سیاسی کشور در چارچوب قانون پذیرفته شده اند و در این سال 
ها در رقابت ها دموکراسی را تمرین کرده اند، هر کدام نیز اشتباهاتی داشته اند 

اما این اشتباهات هرگز آنها را از دایره نظام حذف نکرده است.
اکنــون هم اصالح طلبان و هــم اصولگرایان، در قوای ســه گانه و در نهادها 
و دســتگاه های نظام حضور دارند و این ســاختار به معنی این اســت که این 
تفکرات را باید پذیرفت و تالش برای ســرکوب هر یک از آنها با انحرافاتی، 

همراه خواهد بود.
6- قطعا هیچ فردی که شــناختی از فرهنگ مذهبی ، سیاسی و اجتماعی مردم 
ایران داشته باشد، جایگزینی مارکسیست ها با اصالح طلبان تحت عناوین جعلی 

در هیچ جا را نمی پذیرد.
 اکنون که این اتفاق در دانشــگاه رخ داده و به هر دلیلی مارکسیست ها توانسته 
اند جای خالی اصالح طلبان در دانشــگاه را پر کنند، این آســیب باید برطرف 
شده و شرایط تغییر این وضعیت به نفع منافع ملی و امنیت عمومی ایجاد شود.

۷- درخواست دیگر محمدی فر در این جلسه که همان حمایت شورای تامین 
از مجوز سخنرانی ها در دانشــگاه است به ویژه در زمان انتخابات نیز موضوع 

مهمی است.
دانشــگاه را موتور محرکه جامعه در تحوالت سیاسی می دانند و هرگاه دانشگاه و 

دانشجو حرکت داشته، جامعه حرکت کرده و تحوالت بزرگی رقم خورده است. 
پس حمایت از فضای قانونی در دانشگاه ها، حمایت از نقش آفرینی و پویایی 

دانشگاه در سطح جامعه است.

 انتخابات عرصه حضــور فعال تر احزاب 
و گروه های اجتماعی اســت و فرصتی برای 

بازنگری در ساز وکار مشارکت مدنی.
همواره طی چهل ســال اخیر، تحرک و تالش 
گروه های اثرگذار در این فرصت فزونی یافته 
و بیش از ایام دیگر بحث ها و دیدگاه هایشــان 

بازنشر می شود.
گرچه نبود نظــارت همین گروه ها بر نهادهای 
انتخابــی پس از برگــزاری انتخابات کمرنگ 
می شود اما تمرین دموکراسی و مردمساالری در 

این زمان بیش از سایر سالهاست.
اســتان همدان به عنوان یکی از حساس ترین 
جلــوه گاه های رقابت سیاســی با تعداد قابل 
توجهی حزب و تعداد بســیار مهمی از رسانه 
های مســتقل، مورد عنایت رجل سیاســی و 
جریانهای حزبی اســت. در آســتانه انتخابات 
مجلس و درست در شــرایطی که ایران آماج 
تحریم های بیگانگان از یکســو و موج سواری 
همسایگان از سوی دیگر است؛ همه احزاب و 
جناح ها بر این نکته متفق القولند که مشارکت 
حداکثری می تواند کشــور را از گردنه صعب 
العبور تحریم سربلند بیرون آورد و برعکس آن 
حضور کمرنگ مردم آسیب جدی به وجاهت 
نظام وارد ســاخت و مقبولیت آن را زیر سوال 
خواهد برد. لذا در این فرصت خطیر دولت باید 
جبران مافات نموده و با سرعت بیشتری به وعده 

های نامحقق خود جامه عمل بپوشد.
مدیران ارشــد باید ارتباط بیشتری با گروه ها و 
رجال سیاسی گرفته و جامه عافیت از تن بیرون 
کنند تا شــاید بتوانند با تمامی جریان ها به یک 

گفتمان واحد برسند.
احزاب و گروه ها نیز مطالبات خود را شــفاف 
بیان کرده و بدون مالحظات معمول در عزل و 
نصب مدیران، صراحتا به مردم بگویند که کجای 

این معادله خواهند ایستاد.
حاکمیت نیز بایــد از حق رای مردم دفاع کند 
و اجازه ندهد کاســبکاران با صرف هزینه های 
میلیاردی کرســی های خانه ی ملت را تصرف 

کنند.
مردم نیز باید صرفنظر از کمبودها و نابسامانی ها 
و با پیگیری مطالبات بحق خود؛ فرصت حضور 
در عرصه انتخابات را از دست ندهند و در این 

شرایط بغرنج نقش حیاتی خود را ایفا نمایند.
برای طرح این مباحث هیچ میزگردی موثرتر از 
نشست نمایندگان احزاب و گروه ها با مسئوالن 
عالی رتبه وجود ندارد چرا که رودررو می توان 

به بیان دیــدگاه ها پرداخت و برای ثبت تاریخ 
حاصل این نشست ها را به یادگار گذاشت.

نشســت هم اندیشــی با معتمدان و نمایندگان 
گروه ها و اقشــار استان با رئیس ستاد انتخابات 
در استانداری همدان برگزار شد که رئیس ستاد 
انتخابات کشور در ادامه سفر یک روزه خود به 
همدان در آن حضور یافت تا از نزدیک سخنان 
معتمدان، برگزیــدگان و نمایندگان گروه ها و 

اقشار استان را بشنود. 
در این نشست سه ســاعته نمایندگان گروها و 
اقشار استان به بیان دیدگاههای خود در حوزه 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و رسانه پرداختند.

معاون سیاســی وزیر کشــور و رئیس ســتاد 
انتخابات که مســئولیت برگــزاری انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی در 
کشــور را بر عهده دارد، بیستمین سفر استانی 
خود برای بررسی میزان آمادگی ستاد انتخابات 

استان ها را به استان همدان  اختصاص داد.
 مدیرکل دفتر سیاسی مجری نشست

 ابوالقاسم الماسی مدیرکل دفتر امور سیاسی و 
انتخابات استانداری مدیریت جلسه هم اندیشی 
را بر عهده  داشت و در ابتدای جلسه بر رعایت 
وقت به منظور مساوات بین حاضران تاکید کرد.

در این جلســه برای 10 نفر از جمع 130 نفره 
در ســالن، 5 دقیقه زمان در نظر گرفته شد.در 
پایان نیز جلسه قرار شد اگر دیدگاه و نقطه نظری 
هســت که در زمان تعیین شده نتوانست آن را 
ارائه دهد به صورت مکتوب در اختیار »جمال 

عرف« رئیس ستاد انتخابات کشور قرار دهد. 
البته این نشست با حاشیه هایی هم همراه بود از 
انتقــاد به اینکه افرادی که برای صحبت در این 
انتخاب شدند بیشــتر از اصالح طلبان بودند و 

فرصتی برای اظهار نظر سایر جریانات سیاسی 
در نظر گرفته نشد.

بطوریکه حجت االسالم نظیری مدیرکل تبلیغات 
اســالمی انتقاد کرد از اینکه اگر هم فرصتی به 
بنده داده شــد برای خالی نبودن عریضه بود و 

گرنه قرار نبود من صحبت کنم.
 ابراز نگرانی از 

رد صالحیت های انتخاباتی 
چشــمه قصابانی به نمایندگی حــزب ایثارگران 
اصالح طلب کــه به تازگی فعالیــت خود را در 
استان و کشــور آغاز کرده است نفر اولی بود که 
در این جلســه صحبت کرد. چشــمه قصابانی از 
رد صالحیت های انتخاباتــی ابراز نگرانی کرد و 
گفت کــه ما ایثارگران با ســابقه ای داریم که در 
کارنامه کاری خود مدیریت هم داشــتند اما نگران 
هســتیم اگراین افرد کاندیدای مجلس شود فوری 
رد صالحیت شــوند و از رئیس ســتاد انتخابات 
خواســت وزارت کشور نســبت به این موضوع 
ورود کند.مبنی بر اینکه معیار بر این نباشد که اگر 
کسی انتقاد کند رد می شود در حالیکه معیار باید 

بر سالمت و کارایی افراد باشد.
وی با بیان اینکه مجلس ما چندان هم مفید نیست 
گفت که تمــام مدیران ما از مجلس نشــات می 
گیرند باید کسانی را انتخاب کنیم که به درد مردم 
برسند و بعدها پاسخگو باشند البته با این نظارت 
اســتصوابی فکر نمی کنیم این افراد بتوانند وارد 

مجلس بشوند.
در ادامــه هم اشــاره ای به افزایــش اختالف بین 
گروه هــای اصالح طلــب کــرد و گفــت: دیگر 
اصولگرایان کاری با مــا ندارند می گویند این ها 

که با خودشان هم مشکل دارند. 
وی با انتقاد از تعداد زیاد حزب در اســتان معتقد 

است: اگر کســی خواســت حزب تشکیل دهد 
بررسی شود این ها چند نفر هستند وزارت کشور 
معیارها را در این زمینه در نظر بگیرد، ضمن اینکه 
تعداد احزاب زیاد شــده و نیازی به این نیست که 
۱5 و ۱6 حزب داشته باشیم، بلکه به نظر می رسد 

۴ تا 5 حزب در استان کافی باشد.«
 انتصاب زنان در عرصه مدیریتی 

در حد نمایش است
خانم مهرپویا به عنوان نماینــده بانوان نیز درباره 
زنان، چالش هــا و فرصت های پیش روی آن ها 
ســخن گفت و به این نکته اشــاره کرد که مردان 
بسیار عالقه مندند که زنان حضور فیزیکی در خانه 
داشته باشند و این درست نیست. این بانوی فعال 
فرهنگی، خواســتار ایجاد هماهنگی بین ورودی 
های دانشــجویان دختر به دانشگاه و بازار کار و 
اشتغال آنان شد و اظهار داشت: باید برنامه ریزی 
جامع و مدونــی برای حضور بانــوان در تمامی 

دستگاه های دولتی استان مهیا شود.
مهرپویــا چالش دیگر زنان را نوع نگاه خانواده به 
آنان دانست و گفت: زنان به دلیل تعصب، جهالت 
و قرائت های اشــتباه از دین عدل گستر اسالم ، 
از حقوق خود محروم شــدند و این باور غلط در 
برخــی از خانواده ها رواج یافته که زنان باید دائم 

زیر سایه مردان به فعالیت کنند.
وی ادامه داد: انتصاب زنان در عرصه مدیریتی در 
حد نمایش بوده و زنان هنوز نتوانستند به حقوق 

اصلی خود برسند.
مهر پویا نخســتین چالش دیروز و امروز را آغاز 
تعلیم و تربیــت فرزندان با جملــه »بابا آب داد، 
بابا نان داد« عنوان کــرد و گفت: از همان ابتدا به 
کودکان ما القا می شــود که پدران نقش نان آوری 

دارند و زنان نقشی در این زمینه ندارند، 

 جامعه روحانیت حمایت جدی نمی شود
حجت االسالم قمری نیز به عنوان نماینده روحانیون 
فرهنگی در آموزش و پــرورش از نقش طالب در 
پیروزی انقالب اسالمی و استمرار آن سخن گفت و 
با تأکید بر اینکه مشکالت اقتصادی دامنگیر حوزه های 
علمیه شده است، عنوان کرد: به همان اندازه که مرفه 
بودن برای یک روحانی آسیب است، فقر و مشکل 

اقتصادی هم آسیب بزرگتری است.
قمری نیا با بیان اینکه از جامعه روحانیت حمایت 
جدی نمی شــود بــه اعتقــاد او در کنار حمایت 
نظــارت بر عملکرد آن ها هم الزم اســت.وی با 
بیان اینکه دید سیاســی و متصــل کردن به جناح 
خاصی موجب بی مهری به این عزیزان می شــود 
گفت: الزم است جامعه اصالح طلبان در انتخابات 
پیش رو به یک نتیجه برسند چراکه انتخاب ۲ نفر 
کاندیدای اصالح طلب و مورد تایید باعث می شود 

در این رقابت شکست نخوردند.
در این بین یکی از حاضران در جمع با بیان اینکه 
آیا در این جلســه قرار اســت فقط اصالح طلبان 
صحبت کنند، نســبت به این شرایط اعتراض کرد 
که استاندار پاسخ داد: این افراد نماینده یک طیف 
و گروه هســتند و ممکن است در مباحث نظرات 
شــخصی خود را نیز مطرح کنند، چون افراد هم 
به عنوان شــخصیت حقیقی حضــور دارند هم 
شــخصیت حقوقی، ضمن اینکه بهتر است عجله 
نکنید در این جلســه از ســه طیــف اعتدالگرا و 

اصولگرا و اصالح طلب صحبت خواهند کرد.
 فرهنگ جامعه را نجات می دهد

در ادامه ترکمان یکی از فعاالن سیاسی و فرهنگی 
بــه نمایندگی از جامعه هنــری صحبت کرد و با 
قدردانی از استاندار اشــاره ای به ایجاد تحول در 
اداره ارشاد کرد و گفت: در استان 55 انجمن ادبی 
و فرهنگی داریم و معتقدیم استان همدان با سبقه 

فرهنگی باید در اوج توسعه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه فرهنگ می تواند جامعه را نجات 
دهد از معاون وزیر کشور خواست نسبت به حل 
مشکل اعتباری دستگاه های مرتبط با فرهنگ و هنر 

اقدام شود تا شاهد پیشبرد بهتر امور باشیم.
 رسانه ها به دنبال تخریب نیستند

در ادامه جلسه مدیرعامل خانه مطبوعات همدان با 
بیان اینکه رسانه های استان همدان وضعیت خوبی 
دارند گفت: خوشبختانه همه رسانه ها تعامل خوبی 
با دولت دارند این تعامل به این معنی نیست که نقد 
نکنند اما نقدهایی که انجام می دهند نقد سازنده است 

ما رسانه ای نداریم که به دنبال تخریب باشد. 
ادامه در صفحه دو

در روزی که اصولگرایان دعوت نبودند

معتمدین اصالح طلب از دغدغه های انتخابات گفتند

■ گزارش همدان پیام از نشست معتمدین اصالح طلب با رئیس انتخابات کشور
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تاکید بر اطالع رسانی انتخاباتی 
 برگــزاری انتخابــات مجلــس یازدهــم در اســفندماه ســال جــاری 
رویــداد مهــم سیاســی اســت کــه رونــد اجرایــی آن از اوایــل ســال 
ــای  ــت ه ــده و فعالی ــاز ش ــاه آغ ــخص از خردادم ــور مش ــه ط و ب
ــدی  ــان بن ــق زم ــف طب ــای مختل ــش ه ــات در بخ ــتاد انتخاب س
ــام  ــت ن ــه ثب ــده ک ــاه آین ــد از م ــه دارد؛ هرچن ــان ادام ــی همچن قبل
ــاد  ــا ابع ــت ه ــن فعالی ــی شــود، ای ــاز م ــات آغ کاندیداهــای انتخاب
ــت هــای  ــا تــالش هــا و فعالی ــری خواهــد گرفــت، ام گســترده ت
فعــاالن سیاســی و احــزاب بــه ویــژه تحــرک غیــر رســمی داوطلبــان 

ــاب خاصــی در فضــای رســانه ای داشــته اســت. بازت
نکتــه حائز اهمیت در شــرایط کنونی ورود جدی تر فعاالن ســتاد 
انتخابات به موضوع و اطالع رسانی دقیق از برنامه ها و فعالیت های 

این ستاد است.
بر این اساس انتظار می رود ستاد انتخابات استان فعال تر عمل کند و 
با تقویت حوزه اطالع رسانی خود، زمینه را برای نقش آفرینی بیش از 

پیش رسانه ها در انتخابات فراهم نماید.
برگزاری انتخابات سالم، آزاد و قانونمند همراه با مشارکت حداکثری 
شهروندان که به عنوان یک هدف راهبردی توسط ستاد انتخابات دنبال 
می شــود، در شرایطی محقق می شود که از تمام ظرفیت ها از جمله 

ظرفیت رسانه ای استفاده شود.
رســانه ها نقش مهم و بی بدیلی در عرصه انتخابات دارند و از اطالع 
رســانی به موقع و آگاهی بخشــی به جامعه تا تبیین اهمیت موضوع 
و زمینه سازی برای مشــارکت حداکثری هریک بخشی از این نقش 

آفرینی و تاثیرگذاری است.
از طرفی موفقیت ستاد انتخابات در گرو بهره گیری درست و به موقع 
از ظرفیت رسانه ها و مطبوعات است؛ به گونه ای که اجرای دقیق هر 
برنامه ای با کمک و نقش آفرینی رسانه های جمعی که ارتباط مستقیم 

با مردم و مسئوالن دارند، امکان پذیر است.
با این اوصاف ارتباط مستمر دست اندرکاران ستاد انتخابات استان با 
رسانه ها امری ضروری و با اهمیت است و انتظار می رود در هفته ها 
و ماه های آتی که فعالیت های ستاد با شکل گیری رسمی هیأت های 
اجرایی و ثبت نام کاندیداها گسترده تر خواهد شد، این ارتباط تقویت 
شــود تا با نقش آفرینی رسانه ها شاهد انتخاباتی پرشور و باشکوه در 

استان باشیم.

سیر نزولی ازدواج، طالق و تولد در بین همدانی ها

 رئیس اداره ثبت احوال شهرســتان همدان آمار وقایع حیاتی چهارگانه در شش ماهه 
نخســت سال ۹8 را ارائه داد و گفت: در نیمه نخست امسال تعداد ۲8۴۹ ازدواج و 8۴۴ 

مورد طالق به ثبت رسیده است.
به گزارش ایسنا، حسین محمدی دوشنبه ۱۳ آبان در جلسه کمیسیون هماهنگی ثبت وقایع 
حیاتی شهرستان همدان، بیان کرد: در هر شبانه روز تقریبا ۱5 ازدواج ثبت شده و نسبت 
ازدواج به طالق برابر ۳.۴ بوده اســت؛ یعنی به ازای تقریبا هر ۳.5 ازدواج یک طالق به 
ثبت رسیده است.وی با بیان اینکه بیشترین ازدواج در زنان مربوط به گروه سنی ۲0 تا ۲۴ 
ســال و در مردان  مربوط به گروه سنی ۲5 تا ۲۹ بوده است، تصریح کرد: در شش ماهه 

نخست امسال تک سنی زوجه ۱8 سال و زوج ۲6 سال ثبت شده است.    
محمدی همچنین بیشــترین آمار طالق را در بین زنان ۲5 تا ۲۹ ســال و در مردان۳0 تا 
۳۴ دانســت و اظهار کرد: در این مورد تک ســنی زوجه ۲6 ســال و زوج ۳۲ سال بوده 
که میانگین طول مدت ازدواج)دوام زندگی( در هنگام طالق ۳۴.۹ ســال شهری و ۳۷.۷ 
سال روستایی به ثبت رسیده است.رئیس اداره ثبت احوال شهرستان همدان درباره تعداد 
والدت در نیمه نخســت سال خاطرنشان کرد: در این مدت تعداد 5۲۴۹ واقعه والدت به 
ثبت رســیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 6۴۹۳ متولد شده بودند، ۱۹.۲ درصد 
کاهش یافته اســت.این مقام مســئول ادامه داد: از تعداد کل والدت های ثبت شده ۴8۴0 
مورد معادل ۲.۹۲ درصد شــهری و ۴0۹ مورد معادل 8.۷ درصد روستایی بوده که از این 
تعداد، ۲۷۱5 نفر معادل 5۱.۷ درصد پسر و ۲5۳۴ نفر معادل ۴8.۳ درصد دختر بوده اند.

محمدی درباره نســبت جنســی متولدین در نیمه نخست سال بیان کرد: در این مدت به 
ازای تقریبا هر ۱0۷ پســر ۱00 دختر متولد شده و نســبت جنسی متولدین برابر ۱0۷.۱ 

درصد بوده است.
وی با اشــاره به اینکه به طور متوسط در هر شبانه روز تقریبا ۲8 نوزاد متولد شده است، 
افزود: از کل والدت های ثبت شــده در این مدت 5۲۳۳ واقعه در مهلت ۱5 روز به ثبت 
رسیده که ۹۹.۹ درصد از کل والدت های ثبت شده را به خود اختصاص داده و این رقم 

در استان نیز برابر ۹۹.۹ درصد بوده است.
رئیس اداره ثبت احوال شهرســتان همدان درباره تعداد فوت در این مدت اظهار کرد: در 
نیمه نخست سال ۹8 تعداد ۲۳۳6 واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل که ۲08۳ مورد بوده، معادل ۱۲.۱ درصد افزایش یافته است.

»یخدان میرفتاح« هنوز در گیرودار اعتبار!
 یخدان تاریخی میرفتاح مالیر که بر اثر باران های سیل آسای امسال 

تخریب شد در انتظار اعتبار برای بازسازی است.
به گزارش فارس، شهرســتان مالیر دارای بیــش از ۴00 اثر تاریخی 
تفریحی و گردشگری است که حدود ۲00 اثر آن به ثبت  ملی رسیده 

است.
»یخدان میرفتاح« از آثار تاریخی و به جای مانده از دوره قاجاریه در 

مالیر است که جزو آثار ملی به ثبت رسیده است.
ــی  ــکفتن و زیبای ــاز ش ــا آغ ــان ب ــال همزم ــاه امس ــن م فروردی
ــات  ــر نامالیم ــال در براب ــال های س ــه س ــهر ک ــر ش ــال پی یخچ
ایســتادگی کــرده بــود بــر اثــر بارش هــای ســنگین تخریــب شــد 
و بخــش عظیمــی از ایــن اثــر تاریخــی فــرو ریخــت بارانــی کــه 
ــده را از دوران  ــا مان ــه ج ــت های ب ــی و خش ــای کاه گل ــه ه تک

ــرد. ــه ک ــه تک ــه را تک قاجاری
ــد  ــه گنب ــای نقط ــا انته ــف ت ــاع آن از ک ــه ارتف ــدان ک ــن یخ ای
ــا منبــع ذخیــره نیــز چهــار متــر اســت،  دوازده متــر و از ســطح ت
در گذشــته بــرای اســتفاده و نگــه داشــتن یــخ مــورد اســتفاده قــرار 

می گرفــت.
بعد از ریزش این اثر تاریخی مســئوالن میراث فرهنگی قول مرمت 
بنا را دادند امروز درخواســت عمومی مردم شهرســتان است که تا 
پیش از آغاز فصل ســرما و بارندگی و نابود شدن قسمت باقیمانده 
این بنای تاریخی مســئوالن به وعده خود عمل کرده و اقدام به آغاز 

و بازسازی آن کنند.
 رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مالیر در این 
زمینــه در گفت وگو با فارس با اشــاره به اینکه طرح مرمت یخچال 
میرفتاح آماده شده است  اظهار کرد: حصاربندی این بنای تاریخی و 

کار فتوگرامتری انجام شده است.
ابراهیم جلیلی با بیان اینکه از اعتبارات ســال گذشته تعداد ۱۷ هزار 
و 800 آجر و مقداری آهک برای بنا  خریداری شــده است گفت: 
طرح بازسازی و مرمت یخچال میرفتاح نیز در سامانه سجاد) سامانه 

مدیریت بحران ( ثبت شده است.
وی ادامــه داد: با توجه به ســفر وزیر میــراث فرهنگی به مالیر و 
پیگیری  فرماندار، نمایندگان و مسئوالن مقرر شده بازسازی این بنای 

تاریخی هرچه سریعتر انجام شود.
 رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مالیر با بیان 
اینکه هنوز اعتباری برای بازسازی اختصاص پیدا نکرده است افزود: 
برای بازســازی این بنا حدود 600 میلیون تومــان اعتبار پیش بینی 

شده است.
وی با بیان اینکه با پیمانکار قرارداد بسته شده که هر چه سریعتر این 
بنا ساخته شــود تصریح کرد: امیدواریم هر چه سریعتر با تخصیص 

اعتبارات بتوانیم این بنای تاریخی را بازسازی کنیم.
جلیلــی با بیان اینکه ســایر بناها نیز در حــد مرمت های اضطراری 
پیگیری شــده است گفت: تا حد امکان برای سایر بناها رفع خطر را 
در کمیته داریم و امیدواریم با اعتبارات بیشتر بتوانیم مشکالتی را که 

در این زمینه داریم رفع کنیم.

توقیف مینی بوس حامل ۴۰ دانش آموز 
در همدان

 یک دستگاه مینی بوس به علت سوارکردن بیش از ظرفیت دانش آموز 
در مسیر تفریجان توسط عوامل پلیس راه توقیف و راهی پارکینک شد.

رئیس پلیس راه استان همدان گفت: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی 
بر انتقال ۴0 دانش آموز با یک دســتگاه مینی بوس با ظرفیت حدود ۲0 
نفر، موضوع بررسی و مشخص شد عالوه بر این تخلف آشکار، راننده 

مینی بوس بدون گواهینامه و خودرو بدون بیمه نامه است.
رضا عزیزی در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: پلیس توان امکانات رصد 
مسیرهای روستایی را ندارد بنابراین مردم بهترین ناظر بوده و می توانند 

این قبیل تخلف ها را به پلیس گزارش کنند.
رئیس پلیس راه استان همدان اظهار داشت: یک دستگاه سواری دنا حامل 
پنج دانش آموز نیز در نزدیکی روســتای رســتم آباد از توابع شهرستان 
اسدآباد واژگون شد که سرنشینان آن به صورت سطحی مجروح شدند.

۱- رقابت برای سرلیســتی انتخابات در هر دو جناح ادامه دارد. گویا 
اصولگرایان بر  سرلیستی قالیباف و اصالح طلبان بر سر لیستی عارف 
بحث دارند.گفتنی است در صورت کسب اکثریت مجلس سر لیست 

جناح اکثریت شانس ریاست مجلس را داراست.
۲- رقابت رســانه ای دولت و دلواپســان  به اوج خود رسیده است.

گویا بازگشــت روزنامه وطن امروز  و تصمیم دولت به پاسخگویی 
به مطالب مخالفین ، در این اتفاق نقش اصلی را داشــته است. گفتنی 
است وطن امروز در نخستین شماره دور جدید انتشار به دولت لقب 
دولت تعطیل را داد و روزنامه ایران هم در پاسخ به این تیتر دلواپسان 
را در رســاندن دولت به تصمیم پرداخت میلیاردی مطالبات مردم از 
موسســات مالی و ســامان دادن اعتراضات دی ماه ۹6 صاحب نقش 

اصلی معرفی کرد.
۳- بدنــه اجتماعی اصالح طلبان درباره لیســت انتخاباتی این جناح 
تصمیم گیری می کند. گویا شــورای عالی اصالح طلبان این تصمیم 
را در جلسه یکشنبه شب اتخاذ کرده است. گفتنی است دلیل این کار 

نزدیک شدن لیست نهایی به نظر مردم و اکثریت عنوان شده است.
۴- ۴8 درصد پزشکان استان در مطب خود کارتخوان نصب کرده اند. 
گویا رتبه پزشکان همدانی بین پزشکان استان ها در این موضوع چهارم 
است. گفتنی است تا کنون ۳۷ درصد پزشکان کشور با نصب کارتخوان 

در مطب برای محاسبه مالیات بر درآمد خود موافقت کرده اند.
5- مدیر کل تبلیغات اســالمی استان نقش منتقد را در جلسه معاون 
سیاسی وزیر کشور با اقشار استان داشته است . گویا وی منتقد مباحث 
جلسه تا مواضع معاون اول رئیس جمهور بوده است. گفتنی است این 
جلسه با حاشــیه هایی همچون صدور بیانیه تعدادی از تشکل های 

دانشجویی همراه شده است.

 دانــش آموزان اســاس تحــوالت جامعه 
هســتند، بر این اســاس باید به دانش آموزان 
آنقدر بها داده شود که محور تحوالت در همه 

ابعاد جامعه به ویژه سیاسی باشند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
مراســم یوم اهلل ۱۳ آبان همــدان، با بیان اینکه 
رابطه ایران و آمریکا همانند رابطه موســی)ع( 
و فرعون اســت، اظهار کرد: فرعون امکانات 
زیادی داشــت و مردم در ظاهر توان مقابله با 
او را نداشــتند و بارها مردم طرفدار موسی)ع( 
ترســیدند و گفتند این مایه فســاد و تباهی را 
نمی توان از بین برد اما موسی)ع( آن ها را قوی 

کرد و در برابر فرعون به قدرت رساند.
علی آقامحمدی، با اشاره به اینکه کسی جرأت 
مقابله با آمریکا را درگذشــته نداشــته است، 
اضافــه کرد: امروز هیمنــه آمریکا در عراق و 
سوریه توســط فرزند همدان، ســردار شهید 
حسین همدانی شکســته شد به طوریکه او با 
ایستادگی توانست ۳0 هزار بسیجی از علوی ها 
ســاماندهی کند که با شمشیر ذوالفقار موالی 
خود شــهادت طلب شده و در نهایت با مبارزه 
نیروهای غیور لشــگر شــهید همدانی، امروز 
سایر کشــورها جرأت پیدا کردند تا در برابر 

استکبار آمریکا ایستادگی کنند.
وی، با بیــان اینکه امــروز در همایش عظیم 
پیاده روی اربعین حضور ۲۲ میلیون جمعیت و 
خلق حماسه عظیم توسط آدم های معمولی دنیا 
را به فکر فرو برده اســت، تصریح کرد:  خلق 
حماسه نیازمند اسلحه است، درست است اما 
کل کار را در خلــق حماســه انجام نمی دهد 
بلکه این اراده انسان هاســت که امر را محقق 
می کند. جهادی که امروز شــما دانش آموزان 
انجام داده اید با هیچ عبادتی قابل مقایسه نیست 
و حضور شما از هر عبادتی باالتر بوده و ثواب 

هزاران حج را به خود اختصاص می دهد.
وی با بیان اینکه امروز دانش آموزان با حضور 
خود به زیــارت امام عصر)عج( آمده اند، ادامه 
داد: شــما امروز آمده اید که پیام »ما همراه امام 
زمان خود هستیم« را به گوش جهانیان برسانید 

و بگویید اینجا کربال نیست که امام عصر خود 
را تنها بگذاریم بلکه در معیت امام زمان)عج( 

هستیم.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
خاطرنشــان کرد: امروز آمریکا با تحریم های 
خود فکر می کند می تواند ملت ایران را از پای 
درآورد و با شکست هر باره در موارد تحریم 
اقدام خود را چند بــاره تکرار می کند این در 
حالیســت که تنها حماقت خود را در اعمال 
تحریم ها به دنیا نشــان می دهد و باید بترسد 
از روزی که فرمان داده شــود و شیعیان بصره 

جلوی صدور نفت را بگیرند.
وی ادامــه داد: یک روزی گفتند اگر به آمریکا 
دســت بزنید دنیا به هم می ریزد، دست زدیم 
چیزی نشد، بعد گفتند وارد خاک آمریکا شویم 
خطر دارد، وارد شــدیم و سرافراز رفت وآمد 
کردیــم و همچنان ما را تهدیــد کردند که با 
تجهیزات آمریکا کاری نداشــته باشیم وگرنه 
دنیا نابود می شــود، با نابودی پهپاد آمریکا به 
قدرت تسلیحات خود افزودیم و در نهایت ما 
پیروز میدان شــدیم و کاری از دست آمریکا 

برنیامد و دریافتیم آمریکا در طول این سال ها 
به دنبال برده گری ایران بوده است.

آقامحمدی از دانش آموزان خواســت تا خود 
را دست کم نگیرند و گفت: روزی که محصل 
بودیم و در شهر ما سکوت بود همچنین مدام 
به مــا می گفتند نگاه چپ به شــاه نکنید چرا 
که شــما کاره ای نیستید اما ما در پناه جلسات 
قرآن با حضور معلمان برجسته تاریخ توانستیم 
مرحله به مرحله به پیروزی انقالب دست یابیم. 
در آن زمان تمام شخصیت های برجسته نظام از 
مقام معظم رهبری تا مقام های دیگر در کشور 
به دعوت دانش آموزان همدانی به این شــهر 

آمده و علیه رژیم شاه صحبت کردند.
وی خطاب به دانش آموزان اظهار کرد: شــما 
مهم هستید و در حال حاضر اساس تحوالت 
جامعه در دست شماست، باید محور شوید و  
با توجه به بیانیه گام دوم انقالب که برای شما 
ذکر شــده، جز به جز به آن عمل کنید چرا که 
امیــد رهبر معظم انقالب برای ادامه این راه به 

شما دانش آموزان است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دانش 

آموزان درخواست کرد تا این بار را بردارند و 
محور و رهبر باشند تا سایرین با مشاهده توان 
تحول در دانش آموزان به یاری آن ها بشــتابند 
و یادآور شــد: اگر می خواهید مهد تحوالت 
باشــید، باید جلســات قرآن را به منازل خود 
ببریــد. وی ادامه داد: روزی در قبل از انقالب 
در همدان ۱۴ جلسه قرآن بود که ۱50  شهید 
از آن جلســات بودند اما امروز ۱۴0 جلسه با 
۲500 قرآن آموز در همــدان حضور دارند و 
باید در همدان ۱0 هزار جلســه قرآن داشــته 
باشــیم، این شأن همدان اســت که همه باید 

همت کنیم جلسات را بگذاریم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان 
یادآور شــد: به قرآن برگردید، جلسات را راه 
بی اندازیــد، محور جوانان باشــند و والدین 
میدان بدهند تا جوانان در راستای مفاهیم قرآن 

شکوفا شوند.
در ادامه مراســم دانش آموزان سراسر استان با 
سر دادن شعار »مرگ بر آمریکا« و »ماییم انصار 
حسین بن علی)ع(« مسیر آرامگاه بوعلی سینا 

تا میدان امام را طی کردند.

در راهپیمایی 13 آبان اعالم شد

»دانش آموز« محور تحوالت سیاسی

ادامه از صفحه یک
مهرداد حمزه، با بیان اینکه در سال جاری 
انتخابات مجلس را پیش رو داریم اما حال 
روزنامه ها به خاطر مشکالتی چون گرانی 
کاغذ خوب نیســت، تأکید کرد: انتخابات 

بدون رسانه یعنی یک جای کار می لنگد.
وی سپس بر لزوم مدیریت فضای مجازی 
تأکید کرد و با تاکید بر اینکه شــبکه های 
اجتماعی با تمــام مزیت هایی که دارند در 
برخی حوزه ها آســیب زا شــده اند، افزود: 
کار از دست رســانه ای های اصیل گرفته 
شــده که این موضوع در آینده دردسرساز 

خواهد شد.
 در کفه اولیه نیازها گیر کرده ایم

بهروز کارخانه ای به عنوان نماینده احزاب 
نیز گفت: معتقدم در حال حاضر در جامعه 
یک ناخوشنودی و نارضایتی وجود دارد و 
هیجانات و احساسات منفی از یک سو و 
بی انگیزگی و بی تفاوتی در جامعه مشهود 
اســت، همبستگی ها کم شــده و کاهش 
تعارضات منفعت را نمی بینیم، مسئوالن ما 
اهل مطالعه نیستند؛ ما جامعه ای هستیم که 
در کفه اولیــه نیازها گیر کرده ایم آن وقت 
در این شرایط می خواهیم به دنبال افزایش 

مشارکت در انتخابات برویم.
بعد هم خطاب به »عرف« گفت: سالم ما را 
به وزیر کشور برسانید و بگویید بهتر از این 

هم می شد جامعه را هدایت کرد.
 شورای صنفی دانشگاه ها 

سیاسی شده است
البته سخنان رئیس دانشگاه بوعلی سینا از 
جنس دیگری اســت یعقوب محمدی فر 
معتقد بود با ســرکوب اصالحات ســبب 
شدیم کوتوله ها دانشــجوها را به سمت 

جریان مارکسیستی ببرند.
وی ادامه داد: بر اســاس آمار اعالمی، در 
حــال حاضر 65 هزار و 66۱ دانشــجو و 
۱800 عضو هیأت علمی در دانشگاه های 
استان همدان فعالیت دارند و استان همدان، 
اســتانی دانشــگاهی اســت.محمدی فر 
خواســتار حمایت شورای تأمین از مجوز 
ســخنرانی ها در دانشگاه ها شــد و با بیان 
اینکه در زمان انتخابات افراد تمایل دارند 
در این فضاها حضور یافته و نکاتی را بیان 

کنند، گفت: در چند مورد که البته مربوط به 
سال های گذشه بوده شاهد ورود دادستانی 
و عدم ســخنرانی برخی افــراد بوده ایم.

وی ادامه داد: شــورای صنفی ما سیاســی 
شــده چون زمینه فعالیت سیاســی آنها را 
از آن طرف محدود کرده ایم، کرســی های 
آزاداندیشــی نیز تبدیل بــه فضایی برای 
فعالیت یک جریان خاص در دانشگاه شده 

است.
پاشنه  آینده،  در  اجتماعی  تأمین 

آشیل کشور خواهد بود
نماینده خانه کارگر استان نیز با بیان اینکه 
تمام توان و استقالل کشور به مساله تولید 
باز می گردد، عنوان کــرد: اگر ما امروز در 
عرصه سیاســی و نظامی صاحب اقتدار و 
اســتقالل هســتیم برای این است که در 

عرصه تولید کار می کنیم.
چنگیز اصالنی با اشــاره بــه تحریم های 
سخت دشــمن گفت: عالوه بر تحریم ها 
سپردن اداره کارخانه ها به افراد ناتوان باعث 
بروز مشکالت بسیاری شده که نمونه آن 
در همــدان را در شــرکت هایی چون لرد 

صنعتی،کیوان و خوشنوش می بینیم.
نماینده خانه کارگر همدان با اشاره به اینکه 
مدیران با ســابقه اعتقادی به بازنشستگی 
ندارند اما قوانین ما طوری است که امروز 
بیشتر افراد به سمت بازنشستگی می روند، 
بیان کــرد: امروز ما بیش از ۱۳ میلیون نفر 
نیــروی کار و ۳ میلیــون و 500 هزار نفر 
مستمری بگیر در کشور داریم به همین دلیل 
معتقدیم با وضع کنونی، تأمین اجتماعی در 

آینده پاشنه آشیل کشور خواهد بود.
محدودیت ها 

فضای مطالبه گری را بسته
محمدی از دیگر سخنرانان در این نشست 
بود کــه به عنوان یکی از فعاالن تشــکل 
دانشــجویی در اســتان صحبت کرد او با 
بیان اینکه محدودیت های اعمال شده در 
آیین نامه های انضباطی امکان کوچکترین 
پرسش و مطالبه گری را از بین برده است.

وی از عــدم صدور مجوز رســمی برای 
اصالح طلب،  دانشــجویی  اتحادیه هــای 
کاهش تیراژ نشــریات دانشجویی سخن 
گفت و خواستار حذف نظارت های غیر 

قانویی پیش از چاپ شد.
محمدی ادامــه داد:  از حق نگذریم جای 
مباهات است که راه انتقاد آزادانه از دولت 
اینگونه باز است از تریبون هایی دانشگاهی 
از برکت دولت 8 ســاله ســید اصالحات 
داریــم تا رونق بخشــیدن به شــکوفایی 
نشــریات در دولت حاضر اتفــاق افتاد و 
امید اســت فضایی برای دیگر ارگان ها و 
مسئوالن باز شود .که در این میان جلسه با 
اعتراض مدیرکل تبلیغات اسالمی نسبت به 

این اتفاق همراه شد.
 موضع خود را نســبت به جریان 

فتنه صریحاً اعالم کنید
به  اعتــراض  نظیری در  حجت االســالم 
ســخنان این فرد خطاب بــه معاون وزیر 
کشــور گفت: موضع خود را در ارتباط با 
این سخنان صریح و شفاف بیان کنید، شما 
امروز به عنوان نماینده دولت در این جلسه 
حاضر شــده اید یا به عنوان یک شخص 
حقیقی؟ که آقای عرف پاسخ داد »به عنوان 

رئیس ستاد انتخابات کشور«.
نظیــری در ادامه گفت: گویا مســائل این 
جلســه هدفمند طراحی شــده است، در 
صورتی که این جلســه بــا وقت دولت و 
هزینه آن تشــکیل شده است، باید نسبت 
خود را به صراحت با فتنه مشخص کنید، 
زیرا فتنه خط قرمز نظام است، ضمن اینکه 
در این جلســه فقط اصالح طلبان صحبت 
کردنــد و خبری از اصولگرایــان نبود، از 
طرف دیگر چطور برنامه ریزی شــده که 
فردی به عنوان نماینده طالب استان در این 
جلســه صحبت کند درحالی که ما خبری 
از نمایندگی ایشان نداریم و در این جلسه 
مطلع می شویم؟ موضوع دیگر اینکه رئیس 
حوزه های علمیه اســتان آیت ا ... موسوی 
اصفهانی هســتند، آیا با ایشــان و یا سایر 
طالب هماهنگ شده که این فرد به عنوان 
نماینده صحبت کند و در آخر هم اهداف 

یک گروه خاص را پیش ببرد؟
استاندار همدان در پاسخ به نظیری گفت: 
آرام باشــید من مفصل پایان جلسه در این 

باره توضیح خواهم داد.
 علم سیاست

 علم قدرت سیاسی است

برقه ای نیز به نماینده از هیأت های ورزشی 
اظهار داشت: اگر تخصصی نگاه کنیم علم 
سیاست، علم قدرت سیاسی است و قدرت 
جنبه های مختلفی دارد که سیاســت همه 
آن ها را در بر می گیرد ورزش در گذشته 
بیشتر جنبه انفردای داشــت امروز روابط 
ورزش و سیاست نمود عینی تری پیدا کرده 
است. برقه ای ادامه داد: ورزش ظاهرا یک 
امر غیر سیاسی است اما میدانی برای رقابت 
بر ســر قدرت محسوب می شود. ورزش 
کاران در مبارزه با استعمار و سلطه جویی 

همیشه در صحنه حضور داشتند.
وی با بیــان اینکه ورزش در ســطح بین 
المللی دولت ها نقش داشــته است است: 
نقش رسانه ها ی ورزشی در پیشبرد اهداف 
و کارکرد های سیاست موثر بوده است.برقه 
ای ادامه داد: به واقع در ســال رونق تولید 
ملی ما چقدر به رونق ورزش توجه کردیم 
استان همدان امکان پیوند ورزش و صنعت 
گردشــگری را دارد .ارائه تسهیالت ارزان 
قیمت به متقاضیان احداث ورزشگاهها و 
اراده تسهیالت ویژه به بنگاههای اقتصادی 
به منظور حمایت از تیم های ورزشــی از 

جمله پیشنهادات برقه ای بود. 
 مشارکت اجتماعی

تعارضات را می برد
معاون مدیرکل امور بانوان استاندار همدان 
و نماینده هیأت اندیشه ورز جوانان استان 
نیز گفــت: این هیأت یکــی از نمادها و 
ســمبل های واقعی مشــارکت اجتماعی 
جوانان در امور جامعه است.پروانه رسولی 
افزود: مشــارکت اجتماعی به عنوان یک 
نظام کارکردی موجب ثبات و همبستگی 
اجتماعــی، کاهش تعارضــات گروهی و 
قومــی، از بین رفتن ســلطه فردی، تقلیل 
نابرابری های اجتماعی، تقویت مسئولیت 
پذیری و احســاس تعلق در افراد شــده 
است. وی اضافه کرد: همچنین مشارکت 
اجتماعی باعث تقویــت پیوندهای مردم 
و نظام سیاســی در برابر تهدیدها شده و 
آنگونه که رهبر فرزانه انقالب تاکید کردند 
استفاده از توانمندی های جوانان و مطالبه 
گری آنان باید مورد توجه مسئوالن و برنامه 

ریزان قرار گیرد.

 فرصت برابر 
برای همه احزاب ایجاد می شود

اســتاندار همدان با تاکید بر اینکه رویکرد 
دولت تقویت احزاب است گفت: در این 
اســتان تالش بر این بوده که فرصت برابر 

برای همه احزاب ایجاد شود.
سید سعید شــاهرخی اظهار داشت: باید 
اجازه داد مردم و همه گروه ها و اقشار در 

چارچوب قانون حرف خود را بزنند. 
وی اضافه کرد: مشی دولت مبنی بر تقویت 
احزاب و ایجاد فرصت برابر برای آنها در 
همدان دنبال شــد چراکــه در فضای این 
استان سیاست بر ایجاد فرصت برابر برای 
همه احزاب و اشخاص با رعایت اعتدال و 
عقالنیت است.استاندار همدان با بیان اینکه 
آســتانه تحمل در همدان باال است و این 
ویژگی برگرفته از فرهنگ غنی این استان 
اســت یادآوری کرد: ۱6 آذر روز دانشجو 
تمامی گروه های سیاســی بــا هر مرام و 

تفکری در دانشگاه ها سخنرانی کردند.
شاهرخی تاکید کرد: برای انتخابات پیش 
رو نیز مشارکت حداکثری را نیاز داریم که 
تحقق این امر نیازمند فضای باز سیاســی 
است در غیر اینصورت حضور حداکثری 
رخ نمی دهــد.وی گفت: طبــق جدول 
زمانبندی اعالم شده درباره انتخابات کارها 
را پیش برده و این استان در آمادگی کامل 

برای برگزاری انتخابات به سر می برد.
استاندار همدان ادامه داد: دنبال فضای باز 
توام با قانونمندی در استان با هدف ایجاد 
فرصت حضور برای تمامی سالیق بوده تا 
همانند گذشته شاهد انتخابات با سالمت و 

امنیت کامل باشیم.
 از همه افراد 

در چارچوب قانون دفاع می شود
در ادامه معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در 
نشست احزاب با وزیر کشور، اصالح طلبان 
از رد صالحیــت ابراز نگرانــی کردند در 
حالیکه از همه افــراد در چارچوب قانون 
دفاع می شود.جمال عرف اظهار داشت: به 
غیــر از جرائمی که مراجع چهارگانه اعالم 
می کنند ما مکلف به دفاع از حقوق افراد و 
نظام هستیم.وی با بیان اینکه نشست های 
مستمری با ناظران بر انتخابات برگزار شده 

است تاکید کرد: با کنار هم گذاشتن متغیرها 
در می یابیــم کــه یکی از عوامــل موثر در 
افزایش مشارکت در انتخابات فراهم کردن 
زمینــه رقابت داوطلبان بوده و نفس رقابت 
حضور نمایندگان همه سالیق در انتخابات 
است. معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: 
بــا توجه به جو و فضای حاکم بر مناطق و 
کشورهای حاشــیه ایران و تاکید و اصرار 
مســتمر رهبر فرزانه انقالب بر مشــارکت 
حداکثری همه تالش می کنند مشــارکت 
حداکثری فراهم شد. عرف در پاسخ به یکی 
از حاضران دربــاره وجود اختالف در بین 
اصالح طلبان گفت: اختالف بین همه گروه 
ها اصولگرایــان و اصالح طلبان به دالیلی 
وجود دارد حتی به عنــوان نمونه درصدد 
عضویــت ۲ تن از نماینــدگان دبیران کل 
احزاب اصالح طلب در کمیسیون ماده ۱0 
احزاب بودیم که در اقدامی جالب و عجیب 
به جای اصولگرایان، اصالح طلبان نسبت به 
این موضوع اعتراض و جلسه را ترک کردند 
در حالیکه تصمیم کمیسیون ماده ۱0 احزاب 
به نفع آنها بود.معاون سیاســی وزیر کشور 
با بیان اینکه آســتانه تحمل احزاب کاهش 
یافته اســت گفت: انتخابات با شکل گیری 
ستاد بر چهار اصل مشــارکت حداکثری، 
سالمت، رقابت و امنیت پایه گذاری شد که 
در حضور امنیت با همت مردم و نهادهای 

مسئول احساس تهدید جدی نداریم.
عرف با تاکید بر اینکه همه مکلف به اجرای 
قانون هستند افزود: در حوزه رقابت سعی 
داریم یک فضای رقابتی در کشــور ایجاد 
شود که در این زمینه سایر نهادهای مسئول 
در زمینه انتخابات نیز این نگاه را دنبال می 
کنند.وی اضافه کرد: بخشــی از سالمت 
انتخابات به داوطلب بر می گردد و در این 
راســتا قبل و در جریان انتخابات و انجام 
رای گیری در دوم اسفند سالمت انتخابات 

از نظر چند مقوله بررسی می شود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ورود پول از 
منشا مجهول که در سیاست کلی انتخابات نیز 
به آن اشاره شده مورد تاکید است و یکی از 
مصادیق سالمت انتخابات جلوگیری از خرید 
و فروش رأی است که در قانون به صراحت 

تاکید شده و آن را جرم تلقی کرده است.
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تجهیزات مطب دندانپزشکی غیرمجاز 
در نهاوند ضبط شد

  در بازدید مخفیانه از یک مطب غیر مجاز دندانپزشکی در نهاوند 
تمام تجهیزات مربوطه به دلیل تخلف به نفع دولت ضبط شد.

مدیر شبکه بهداشت نهاوند گفت: در بازدید مخفیانه توسط بازرسان 
شــبکه بهداشــت از یک واحد مطب غیر مجاز دندانپزشــکی تمام 

تجهیزات مربوطه به دلیل تخلف به نفع دولت ضبط شد.
مومنعلی دارابی گفت: با توجه به اینکه این مطب به صورت غیر مجاز 
فعالیت داشت کار او مداخله در در امور دندانپزشکی محسوب شده و 
تجهیزات مربوطه جمع آوری و ضبط شد و متصدی آن نیز به دستگاه 

قضایی معرفی شد.
مدیر شــبکه بهداشت نهاوند افزود: ایجاد و راه اندازی هر گونه مطب 
بدون مجوز و صالحیت علمی افراد به عنوان مداخله در امور پزشکی 
محسوب می شــود که بعضا توسط افراد ســودجو و سوداگر انجام 
می شود.وی گفت: قانون اینگونه افراد فرصت طلب را مجرم شناخته و 
لذا تعطیلی موسسه و ضبط تمام ملزومات آن، جریمه نقدی و معرفی 
افراد متخلف به دستگاه قضایی را از جمله مجازت های الزم برای آن 

برخورد با عامالن آن در نظر گرفته است.
دارابی در پایان گفت: بر اساس همین مورد قانونی امروز با این واحد 
متخلف که به نوعی جرمی را مرتکب شده اند برخورد قانونی صورت 

گرفت و تمام تجهیزات آن به نفع دولت ضبط شد.

سیزده آبان ،روز ملی مبارزه با استکبار

 روز گذشــته همزمان با سراسر استان ، مادستان هم در راهپیمایی 
۱۳ آبان حاضر شدند.

فرمانده ســابق سپاه ناحیه مالیر در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان در میدان 
آزادگان مالیــر ضمن تقدیر از حضور پرشــور مــردم مالیر در این 
راهپیمایی فلســفه نامگذاری ۱۳ آبان به عنوان روز ملی اســتکبار را 
تسخیر النه جاسوسی آمریکا به دست جوانان مومن و انقالبی دانست 

که به اسناد خرابکاری های آمریکا دست یافته بودند.
 علی حسنی با اشاره به اینکه دشمنان این نظام از همان ابتدای پیروزی 
انقالب اســالمی به دنبال براندازی این نظــام بوده اند گفت: آمریکا 
همیشــه خود را مالک جهان دانسته و می گوید همه جای جهان وطن 

اوست و هر کس که با آنها نباشد علیه آن کشور  توطئه می کنند.
 وی در ادامه با اشاره به قدرت انقالب اسالمی در جهان تصریح کرد: 
امروز ایران اسالمی به پشتوانه انقالب خون مطهر شهدا در مقابل  همه 
زیاده خواهی های دشمنان این نظام ایستاده و اجازه دخالت و حضور 

مستکبرین را در این کشور نخواهد داد.
 وی با بیان اینکه ایران اســالمی حامی شرقی و غربی نداشت  افزود: 
دشمنان باورشان نمی شد که این انقالب دوام بیاورد  اما  ملت ایران با 
شعار» نه شرقی نه غربی« با توکل بر  خدا توانستند به استقالل واقعی 

خود دست پیدا کنند .
حســنی در ادامه با بیان اینکه ایران اســالمی امروز محل اتصال سه 
قاره بزرگ در قلب خاورمیانه و همسایه ابرقدرت جهان یعنی روسیه 
است گفت :به پشتیبانی این انقالب با صالبت در جهان قدرت نمایی 
می کنبم و همین مزیت های ایران اسالمی امروز باعث شده که قدرت 

های جهانی به دنبال بازگشت به ایران باشند.
فرمانده ســابق سپاه ناحیه مالیر با اشاره به اینکه قدرت آمریکا رو به 
افول است خاطرنشان کرد: آمریکا قباًل یکی از تاثیرگذار ترین کشور 
های دنیا بود اما امروز به برکت انقالب اسالمی قدرت آن به سرعت 
در حال افول اســت . وی اضافه کرد : انقالب اسالمی ما  به درختی 

تنومند تبدیل شده است و از هیچ دشمنی هراس ندارد.
 گفتنی اســت راهپیمایی ۱۳ آبان در 6  نقطه شهرستان مالیر برگزار 
شد .این راهپیمایی در شهر مالیر با حضور دانشجویان، دانش آموزان 
،خانواده های معظم شهدا و ایثارگران مسئوالن  و اقشار مختلف مردم 
از میدان امام خمینی  این شــهر به سمت میدان آزادگان  با شعارهای 

ضد استکباری راهپیمایان برگزار شد.

نسل جوان امید آینده این مملکت است
 امام جمعه نهاوند بابیان اینکه استکبار ستیزی و اقتدار ایران اسالمی 
باعث تحقیر و افول آمریکا شده است، گفت: نسل جوان ایران اسالمی 

سرمایه مملکت است.
حجت االسالم عباسعلی مغیثی در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان در نهاوند 
با بیان اینکه دانش آموزان صاحبان اصلی این روز بزرگ هستند، گفت: 
نام گذاری این روز به عنوان روز ملی مبارزه با اســتکبار به علت سه 

رویداد مهم بود که مسبب و اصلی آن آمریکای جنایت کار است.
وی گفــت: تبعید امام به ترکیه و عراق، ایســتادگی معلمان و دانش 
آمــوزان در برابر فردی که برای پایــان انقالب به ایران آمده بود و در 
سال 58 نیز تسخیر النه جاسوسی آمریکا از جمله رخدادهای این روز 

بود که موجب نامگذاری این روز شد.
وی بابیان اینکــه برخی می خواهند بگویند آغاز دشــمنی امریکا و 
ایران مربوط به تســخیر النه جاسوسی است که این اشتباه محض و 
دروغ اســت، گفت: امریکا از همان زمان دشمنی را آغاز کرد که برای 

سرنگونی دولت مصدق اقدام کرد.
امام جمعه نهاوند افزود: امروز ایران اســالمی به برکت خون شــهدا 

از لحاظ دفاعی دفاعی و اقتدار با اوایل انقالب بسیار متفاوت است.
وی گفت: نسل جوان سرمایه مملکت و امید ما در آینده این مملکت 

است همچنان که در گذشته نیز همین بوده است.
حجت االسالم مغیثی تصریح کرد: شهدای گروه ابوذر نهاوند از دانش 

آموزان بودند که در سیاهی استبداد بارقه های امید را روشن کردند.

مجلس پیگیر حل مشکل قراردادی نیروهای 
حجمی و خرید خدمت است

 نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی گفت: طرحی در 
کمیســیون امور اجتماعی مجلس مطرح شده که به واسطه آن مجلس 

پیگیر حل مشکل قراردادی نیروهای حجمی و خرید خدمت است
حسن بهرام نیا در شــورای اداری مدیریت توزیع نیروی برق نهاوند 
با تاکید بر اینکه خط قرمز ما مردم و خدمت صادقانه اســت، گفت: 
خوشبختانه مردم شهرســتان نهاوند از عملکرد مدیریت توزیع برق 
شهرستان راضی هســتند.وی با بیان اینکه بازدید دوره ای درراستای 
وظیفه ذاتی نظارتی اســت و ارتباطی با انتخابات ندارد، گفت: امروز 
نگاه استان به شهرستان نهاوند با دو سال گذشته بسیار متفاوت است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی گفت: اقدامات برق 
رســانی در سراب های شهرســتان نهاوند همچون گیان، گاماسیاب 
و فارســبان در راستای روشنایی و فضاســازی مناسب برای جذب 
گردشگر انجام شــده اســت.وی افزود: در بدترین برهه و موقعیت 
اقتصادی کشــور بودیم اما اجازه ندادیم این موانع موقعیت و فرصت 
های توسعه شهرســتان نهاوند را بسوزاند بلکه با گرفتن ردیف های 
ملی و با تعامل و فعالیت مدیران و مســئوالن در شهرستان ، نهاوند به 
یک کارگاه عمرانی خدماتی تبدیل شده و مسیر توسعه را پیش گرفته 
اســت.بهرام نیا، گفت: درباره حل مشــکل نیروهای حجمی و خرید 
خدمت، طرحی در کمیسون امور اجتماعی مجلس مطرح شده است 

که طرف قرار داد پیمانکار از این به بعد دولت خواهد بود.
وی تصریح کرد: نگاه مجلس به این موضوع مثبت اســت و بنا داریم در 
هیچ وزارتخانه ای قراردادی بسته نشود و مستقیم با دولت بسته شود و این 
طرح به زودی به مجلس می رود و با احتمال زیاد مصوب هم خواهد شد.

باورهای اشتباه
عامل کاهش ازدواج و فرزندآوری در همدان

ــل کاهــش  ــات عل ــق تحقیق ــان اینکــه طب ــا بی ــدان ب ــتان هم ــدار شهرس  فرمان
ــه مســائل اقتصــادی مربــوط نیســت گفــت:  میــزان ازدواج و فرزنــدآوری تنهــا ب
باورهــا و امــور فرهنگــی علــت اصلــی کاهــش ازدواج و فرزنــدآوری در همــدان 

هســتند.
بــه گــزارش فــارس، حســین افشــاری در شــورای هماهنگــی ثبــت وقایــع حیاتــی 
شهرســتان همــدان اظهــار کــرد: مهم تریــن مبنــای آمــاری و اطالعاتــی بــه وقایــع 

چهارگانــه ازدواج، طــالق، والدت و فــوت بازمی گــردد.
ــند و  ــت می رس ــه ثب ــی ب ــه صــورت فصل ــات ب ــن اطالع ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
بایــد خروجــی آنهــا در اختیــار کارگروه هــای فرهنگــی و اجتماعــی قــرار گیــرد 
ــز  ــار بســیار حائ ــل آم ــن موضــوع چاره اندیشــی شــود گفــت: تحلی ــرای ای ــا ب ت

اهمیــت اســت.
فرمانــدار شهرســتان همــدان بیــان کــرد: بررســی اثــرات ایــن آمارهــا در جامعــه 
ــزان ازدواج  ــش می ــل کاه ــات عل ــق تحقیق ــه طب ــت چراک ــت اس ــز اهمی حائ

ــت. ــوط نیس ــادی مرب ــائل اقتص ــه مس ــا ب ــدآوری تنه وفرزن
وی بــا بیــان اینکــه نقــش باورهــا و امــور فرهنگــی در ایــن بیــن بیــش از ســایر 

علــل پررنــگ اســت گفــت: توجــه بــه فرزنــدآوری کمتــر، ازدواج کمتــر و طــالق 
ــد توجــه داشــت. ــه بای ــن خانواده هــای مرف بیشــتر در بی

ــه جمعیــت و مشــکالت  ــوط ب ــه اینکــه تمــام مباحــث مرب ــا اشــاره ب افشــاری ب
ازدواج، طــالق و والدت هــا بــه مباحــث اقتصــادی و اشــتغال برنمی گــردد تاکیــد 
کــرد: متاســفانه در باورهــا و فرهنــگ جامعــه تغییراتــی ایجــاد شــده کــه در نتیجــه 

شــاهد کاهــش میــزان ازدواج و والدت و افزایــش میــزان طــالق هســتیم.
ــرد: در  ــان ک ــه بی ــانی در جامع ــازی و اطالع رس ــه فرهنگ س ــت ب ــا اهمی وی ب
خصــوص ایــن مســائل رســانه ها نقــش مهمــی در حساس ســازی ذهنیــت 

ــد. ــه دارن جامع

 مجید بیات - خبرنــگار همدان پیام: روز 
گذشــته همزمان با یوم ا... ۱۳ آبان و با حضور 
رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و امور مالی 
شــورای شــهر همدان ، شــهردار منطقه ۲ 
همدان و سایر مسئوالن ،زنگ استکبارستیزی 
در مدرســه هدف به صورت نمادین به صدا 

درآمد.
در این مراســم برنامه هــای متنوعی از قبیل   
اجرای سرود ،شــاهنامه خوانی و اهدا جوایز 

به دانش آموزان انجام شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی در 
این مراسم با بیان اینکه آرامش کنونی جامعه 
مرهون خون شهدا و رهنمودهای همه جانبه 
امام راحل)ره( اســت، گفت: بخش مهمی از 
تاریخ این مرز و بوم به شهادت عده کثیری از 
دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳5۷ باز می گردد که 
نشانگر ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار جهانی 

بوده است. 
اکبــر کاوســی امید در ادامــه ســخنان خود 
خاطرنشان کرد: سال ۱۳58 شاهد رقم خوردن 
یک اتفاق تاریخی دیگر در این کشــور  بوده 
که در این روز جوانان انقالبی النه جاسوسی 
آمریکا را تســخیر نمودنــد و این موضوع از 
اهمیت بســزایی در بارور شــدن نهال نوپای 

انقالب داشته است. 
وی در ادامه اضافه کرد: تبعید امام خمینی)ره( 
در ســال ۱۳۴۳ بــه ترکیــه یکــی دیگر از 

رویدادهای مهم این نور به شمار می رود. 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجــه در پایان 
سخنان خود با اشاره به اینکه انقالب اسالمی 
معطوف به زمان خاص نیست و همیشه ادامه 
دارد، اظهار کرد: انقالبی بودن و والیت پذیری 
باید به صورت پایه ای در مدارس و خانواده ها 
انجام شود تا در نهایت به شکوفایی همه جانبه 

کشور منتهی شود. 
 مدیر شــهرداری منطقه ۲ همدان نیز در این 
مراسم ضمن گرامیداشــت یوم ا... ۱۳ آبان و 
تبریک روز دانش آموز خاطرنشان کرد: در کنار 
مباحــث عمرانی و خدماتی، مباحث فرهنگی 
در مناسبت های متفاوت جایگاه ویژه ای برای 
مجموعه شهرداری دارد که همین مسئله باعث 
شده شهرداری منطقه ۲ با حمایت های شورای 
اســالمی شهر و شــهردار محترم برنامه ریزی 

مناسبی را در این قالب انجام دهد. 
حامــد جلیلونــد در ادامــه افــزود: ایجــاد 
زیرســاخت های فرهنگی به صورت مناسب 
در جامعه، به خصوص در مدارس که جایگاه 
اصلی مباحث آموزشــی به شــمار می روند 
می توانند تأثیر بســزایی در اجرای بهتر امور 
عمرانی و خدماتی داشته باشد و ماندگاری این 

فعالیت وابستگی نزدیکی به امور آموزش دارد. 
وی ابــراز داشــت: مجموعه شــهرداری در 
ســال های اخیــر و به صورت شــاخص در 
ســال ۹8 تعامل بسیار مناســبی با مجموعه 
آموزش و پرورش داشــته کــه در نوع خود 
جالب توجه می باشد، و همین مسئله موجب 
شــده شــهروندان و خانواده های آنان با این 
آموزش ها در ســطوح پایه مسئولیت پذیری و 

آموزش پذیری بهتری را از خود بروز دهند. 
جلیلوند در ادامه با اشــاره به یوم ا... ۱۳ آبان 
و ارتباط مســتقیم آن بــا دانش آموزان گفت: 
تبعیــد حضرت امــام خمینی)ره( در ســال 
۱۳۴۳ به ترکیــه، شــهادت دانش آموزان در 
ســال ۱۳5۷ و تسخیر النه جاسوسی در سال 
۱۳58 از وقایع مهم است که در این روز اتفاق 
افتاده و به نوعی نشــانگر نماد ظلم ستیزی و 

استکبارســتیزی  به شــمار می رود که ارکان 
انقالب به شمار می رود. 

مدیــر شــهرداری منطقه ۲ تصریــح کرد: 
شــهرداری منطقــه ۲ نیز بــا حمایت ویژه 
اعضای شــورای شــهر و شــهردار همدان 
و برنامه ریــزی روابــط عمومــی این اداره 
برنامه های ویژه ای در قالب بسط و گسترش   
امــور فرهنگــی در کلیه زمینه هــا اعم از 
مناسبت های مذهبی  داشته است که همانند 
ســال های اخیر در ســال جاری به صورت 

جدی تر در حال انجام آن می باشد. 
معاون بخش ابتدایی اداره آموزش و پرورش 
ناحیه ۲ همدان  نیز در این مراسم از همکاری 
مناســب شــهرداری منطقه ۲ را با آموزش و 
پــرورش تقدیر نموده و ایــن موضوع را  در  

نهادینه  کردن امور فرهنگی موثر  دانست.

با همت شهرداری منطقه 2 انجام شد 

طنین زنگ استکبارستیزی درمدرسه هدف

آگهي تجدید مناقصه عمومی 

شهرداری مهاجران

بدینوسیله به اطالع کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی وپیمانکاران واجد شرایط  می رساند شهرداری مهاجران قصد دارد عملیات خرید،پخت،حمل ،قیر 
وقیرپاشی،اجرا بادستگاه فینیشر وپخش دستی آسفالت از محل منابع داخلی واستانی شهرداری مهاجران را به اشخاص حقیقی وحقوقی وپیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید . 
شرایط مناقصه : 

1-برآورد اولیه8میلیارد ریال)هشتصد میلیون تومان( وازمحل منابع داخلی) قیر یارانه ای وسایر منابع داخلی ( ومنابع استانی شهرداری )اوراق تسویه خزانه 
یا سایر منابع استانی شهرداری مهاجران(خواهد بود.

2-مدت قرارداد 6ماه می باشد . 
به حساب شماره  بابت سپرده شرکت در مناقصه   برای شرکت در مناقصه مبلغ 400/000/000ریال معادل چهل میلیون تومان  بایست  3-متقاضیان می 
599819709 نزد بانک کشاورزی شعبه مهاجران یا ضمانتنامه بانکی معتبر جهت سپرده شرکت در مناقصه به صورت حضوری ودر پاکت الف قرارداده و به 

شهرداری قبل از ساعت 14:00 روز چهارشنبه 98/08/29 ارایه ورسید دریافت نمایند.
 4-متقاضیان از تاریخ درج آگهی 98/08/14 حداکثر تا  تاریخ 98/08/19 فرصت دارند جهت دریافت اسنادمناقصه  به سامانه ستاد به نشانی اینترنتی
 www.setadiran.ir  با شماره فراخوان 2098090419000002 مراجعه نمایند .کلیه شرایط ومفاد مناقصه در برگه های پیشنهاد قیمت وشرایط خصوصی 

پیوست درج گردیده است.
5-مهلت ارسال پاکت پیشنهادی روز چهارشنبه  مورخ 98/08/29 ساعت 14 می باشد. 

6- تاریخ برگزاری کمیسیون معامالت عمده شهرداری جهت گشایش پاکت ها روز شنبه مورخ98/09/02 ساعت 10صبح می باشد.
7- امتیاز کارخانه آسفالت بایستی مورد تایید شورای فنی استان وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان همدان در سال 1398باشد.

8- به پیشنهاد فاقد سپرده ،گواهی تایید صالحیت فاقد مدرک ثبت شرکت مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
9- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفرات دوم وسوم نیز به همین روال رفتار خواهد شد . 
10- سپرده افرادی که در مناقصه برنده نشده اند به غیر از نفرات اول تاسوم بعد از ده روز از تاریخ صورتجلسه  کمیسیون معامالت مسترد خواهد شد.

11- کلیه هزینه های چاپ تکثیر ودرج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 
12- شهرداری مهاجران در رد یا قبول یک یاتمام پیشنهادات مختار است . 

13- کلیه اطالعات و برگه ارائه پیشنهاد در اسناد مناقصه درج گردیده است . 
14- کلیه متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به  واحد اداری مالی شهرداری مهاجران واقع در خیابان شهرداری  -شهرداری مهاجران و یا با 

شماره 08134568022 تماس حاصل نمایند. )م الف 297(
تاریخ چاپ آگهی: 98/08/14 

آگهی تاسیس شرکت
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود مهدیــار فــراس آنیــک ســپهر الونــد درتاریــخ 1398/08/11 بــه شــماره ثبــت 13885 بــه شناســه ملــی 14008731876 ثبــت و امضــا ذیــل 

دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضوع فعالیت :

تامیــن نیــروی انســانی عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی جهــت ارائــه خدمــات زیــر: ( تعمیــر ونگهــداری شــامل تعمیــر و نگهــداری وبهــره بــرداری از تاسیســات برودتــی 
و حرارتــی و تجهیــزات و وســائل اداری ) غیــر از امــور رایانــه(، خدمــات فنــی خــودررو ( امــور آشــپزخانه و رســتوران شــامل طبــخ و توزیــع غــذا، اداره رســتوران و بوفــه و ارائــه 
کلیــه امــور خدماتــی مربــوط بــه برگــزاری جشــنها و همایــش هــا از قبیــل آذیــن بنــدی ، طبــخ غــذا ، ســرویس دهــی و تامیــن اقــالم غذایــی و دســر وشــیرینی جــات وســفره 
آرایــی ، تامیــن ظــروف و اقــالم و وســایل مــورد نیــاز بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ( خدمــات عمومــی شــامل تنظیفــات ، نامــه رســانی ، پیشــخدمتی ، امــور آبدارخانــه ، خدمــات 
پاســخ گویــی تلفنــی ( نگهــداری و خدمــات فضــای ســبز شــامل خدمــات باغبانــی و نگهــداری فضــای ســبز و پارکینــگ و پارکبــان ارائــه خدمــات پیمانــکاری در رشــته هــای ابنیــه 
، راه وترابــری ، آب ،تاسیســات و تجهیــزات در برگیرنــده پیمانــکاری مربــوط بــه ســاخت ســاختمان هــا وابنیــه اعــم از چوبی،آجری،ســنگی،بتنی وفلــزی - ارائــه خدمــات بازرگانــی و 
تجــارت و تولیــد و تهیــه و توزیــع و پخــش وارادت و صــادرات کاالهــای مجــاز و گشــایش اعتبــارات وال ســی و اخــذ وام واعتبــارات بانکــی بصــورت ارزی وریالــی از کلیــه بانکهــای 
داخلــی وخارجــی بــرای شــرکت نــزد بانکهــا وترخیــص کاال ازگمــرکات داخلــی واخــذ واعطــای نمایندگــی و ایجــاد شــعب و دفاتــر نمایندگــی - بازاریابــی )غیرهرمــی وغیرشــبکه 
ای وغیراینترنتــی( و ارائــه خدمــات برپایــی غرفــه و شــرکت در کلیــه نمایشــگاههای داخلــی و بیــن المللــی و شــرکت در کلیــه مناقصــات و پیمانهــا و مزایــدات دولتــی وخصوصــی و 
انعقــاد قراردادهــای همــکاری و مشــارکت بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی وحقوقــی داخلــی و خارجــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از 

تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : 
اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، محلــه شــهرک مدنــی ، کوچــه یــاس 6 ، بزرگــراه امــام خمینــی)ره( ، پــالک 0 ، مجتمــع یــاس ، طبقــه همکــف 
کدپســتی 6513868762 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای مهــدی عســگری بــه شــماره ملــی 
0061624179 دارنــده 250000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای رامیــن غفــاری صــادق بــه شــماره ملــی 3860867318 دارنــده 250000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای مرتضــی قنبــری بــه 
شــماره ملــی 3875198786 دارنــده 250000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای مهــدی حیاتــی بــه شــماره ملــی 3875639340 دارنــده 250000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیــأت مدیــره 
آقــای مهــدی عســگری بــه شــماره ملــی 0061624179و بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای رامیــن غفــاری صــادق بــه شــماره ملــی 3860867318و به ســمت 
عضــو هیــأت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای مرتضــی قنبــری بــه شــماره ملــی 3875198786و بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه 

مــدت نامحــدود آقــای مهــدی حیاتــی بــه شــماره ملــی 3875639340و بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : 
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل آقــای 

)مرتضــی قنبــری( و رئیــس هیــأت مدیــره آقــای )مهــدی عســگری( مشــترکًا و همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد . 
اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار همــدان پیــام جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ 

و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
)651145( 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری همدان 

گزارش ویژه

حضور پرشور 
دانش آموزان 
کبودراهنگی در 
راهپیمایی 13 آبان
  کبودراهنــگ- حمیــدی- خبرنگار 
همدان پیام: به مناســبت روز ملی مبارزه با 

استکبار جهانی و همزمان با سراسر کشور 
دانش آموزان کبودراهنگــی در راهپیمایی 

یوم ا... ۱۳ آبان شرکت کردند.
این راهپیمایی که با حضور دانش آموزان، 
دانشجویان، مسئوالن و دیگر اقشار مردم 
بود شرکت کنندگان فریاد یکصدای مرگ 
بــر آمریکا، مرگ بر اســرائیل و مرگ بر 
اســتکبار ســر دادند تا بار دیگر حمایت 

خــود را از آرمان های انقالب اســالمی 
اعالم کنند.

دانش آموزان کبودراهنگــی از میدان امام 
به ســمت خیابان مطهری،  حســین)ع( 
خیابان امام و میدان امام راهپیمایی کردند 
و با در دست داشتن بنرها و پالکاردهای 
مرگ بر اسرائیل این روز را گرامی داشتند 
و خشم و انزجار خود را به دشمنان نشان 

دادند.
در پایــان ایــن مراســم امــام جمعــه 
کبودراهنگ ضمن تقدیر از حضور پرشور 
دانش آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار و 
مردم گفت: مردم این شهرستان مردمانی 
انقالبی و والیتمدار و شهید پرور هستند 
و همیشه در چنین صحنه هایی با حضور 
گســترده خود مشــت محکمی بر دهان 

یاوه گویان می زنند.
افــزود:  باقــری  نقــی  حجت االســالم 
آبــان  پنجــم  در  کبودراهنــگ  مــردم 
ــد  ــوز چن ــهید هن ــم 5 ش ــا تقدی ۱۳5۷ ب
مــاه مانــده بــه پیــروزی انقالب اســالمی 
ــت  ــان ثاب ــه جهانی ــتیزی را ب استکبارس
ــا نظــام  ــی ب ــا اتحــاد و یکدل ــد و ب کردن
طاغــوت مبــارزه کردنــد وفــاداری خــود 

ــد. ــان دادن ــالمی نش ــالب اس ــه انق را ب
ــوزان خواســت  ــه از دانش آم وی در ادام
بــه  بتواننــد  خوانــدن  بــازرس  تــا 
ــا  ــاالی علمــی برســند ت پیشــرفت های ب
دشــمنان بــا یــأس و ناامیــدی و شکســت 
مواجــه شــوند و نتواننــد نقشــه های 
ــالمی  ــران اس ــر روی ای ــان را ب شومش

ــد. ــی کنن عمل
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روحانی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی 
را ابالغ کرد

 رئیس جمهوری قانون تشــدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از 
بزه دیدگان ناشی از آن را به وزارت دادگستری ابالغ کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاســت جمهوری، حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه »قانون تشدید 
مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن« را برای اجرا 

به وزارت دادگستری ابالغ کرد.
بر این اســاس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، رئیس جمهوری این قانون مصوب مجلس را 

برای اجرا به وزارت دادگستری ابالغ کرد.

طرح ممنوعیت 
پخش اعترافات از صدا و سیما

 یک عضو فراکسیون امید گفت که هدف از طرح ممنوعیت ضبط 
و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه های گروهی 
جلوگیــری از تکرار اتفاقاتی همچون پخش اعترافات پرونده متهمان 

ترور دانشمندان هسته ای است.
محمود صادقی در گفت وگو با ایســنا به عنوان طراح طرح ممنوعیت 
ضبط و پخش اعترافات اشــخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه های 
گروهی اظهار کــرد: این طرح مربوط به مرحله قبل از محاکمه یعنی 
مرحله بازجویی، بازداشــت و تحقیقات مقدماتی است. ما از پخش 
اعترافــات، تجربه های بدی از جمله مربــوط به پرونده متهمان ترور 
دانشمندان هسته ای داشتیم که طبق این طرح ضبط و پخش اعترافات 

متهمان، در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع می شود.
به گفته ی وی، در صورت تصویب این طرح، اگر اعترافات متهمان در 
مرحله تحقیقات مقدماتی ضبط و پخش شــود، جرایمی  و مجازاتی  

مشمول افراد خواهد شد.
صادقی یاد آور شــد: ما در این طرح بــا تعیین جرم نگاری مجازاتی 
در نظر گرفته ایم تا شــاهد تکرار مســائلی از قبیــل پخش اعترافات 

دانشمندان هسته ای نباشیم.
نماینده تهران در مورد وضعیــت پخش اعترافات بعد از محاکمه در 
دادگاه گفت: ما در این باره قانون داریم که طبق آن اصوال دادگاه ها باید 
علنی باشد و مردم و خبرنگاران می توانند در جریان محاکمه در دادگاه 
حاضر شــوند. در مورد جرایم اقتصادی هم مجوز پخش از رسانه ها 

گرفته لذا طرح ما مربوط به پروسه قبل از دادگاه است.
صادقــی در پایان گفت که با توجــه به اعالم وصول این طرح طبیعتا 
برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد. قاعدتا برای 

تصویب و اجرای آن باید تعامالتی صورت گیرد.

انتقال آب دریا دستور کار 
همه دستگاه های مرتبط باشد

 تامین بخشــی از آب مصرفی کشــور از دریا باید در دستور کار 
شورای عالی آب باشد و این شورا با کمک رسانه ها و مراجع اجتماعی 

موثر فرهنگ سازی الزم در این زمینه را انجام دهد.
به گزارش ایرنا معاون اول رئیس جمهوری، با تاکید بر مدیریت منابع 
آبی و برنامــه ریزی برای تامین آب مورد نیاز کشــور، گفت: تامین 
بخشــی از آب مصرفی کشور از دریا باید در دستور کار شورای عالی 
آب باشد و این شورا با کمک رسانه ها و مراجع اجتماعی موثر فرهنگ 

سازی الزم در این زمینه را انجام دهد.
اســحاق جهانگیری، با بیــان اینکه همه ســازمان ها و نهادها با 
محوریت شــورای عالی آب موضوع انتقــال آب دریا به مناطق 
مرکــزی و کم آب کشــور را بــه عنوان یک اولویت و مســاله 
اساســی در نظــر بگیرند، اظهار داشــت: دســتگاه های مختلف 
مالحظــات اجرای این دســتور از جمله نحــوه بهره برداری از 
آب دریا، نمک زدایی و مصرف بهینه آب شــیرین شده را مورد 
بررســی دقیق قرار دهند و در صورت لزوم مصوبه مورد نیاز از 

اخذ شود. نیز  اسالمی  مجلس شورای 
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه ســواحل جزو توسعه 
یافته ترین بخش های هر کشــوری به شــمار می رود، افزود: توسعه 
سواحل کشــور در دولت  یازدهم و دوازدهم موضوعی حائز اهمیت 
بوده و اقدامات مناسبی به ویژه در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان 
و سواحل مکران انجام شده است و تالش گردیده تا با استفاده از آب 
دریــا، فعالیت های اقتصادی و صنایع نیازمند آب در این مناطق رونق 

و توسعه پیدا کند.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و پرهیز 
از مصرف بی رویه آب در کشــور، تصریح کرد: باید از همه فناوری ها 
و روش هــای موفق دنیا در زمینه اســتحصال و مصرف صحیح آب 

استفاده کنیم.
وزیر نیرو نیز در این جلســه با اشاره به میزان نزوالت جوی در سال 
جاری و پیش بینی ها از میزان بارندگی، گزارشــی از چگونگی تامین 
کســری آب شرب و صنعت برای ۱۷ استان کشور از دریای عمان و 

خلیج فارس ارائه کرد.
 وزیر جهادکشاورزی نیز با اشاره به بارش های روزهای نخست سال 
۹8 اظهار داشــت:  باید در بلندمدت با اجرای طرح هایی بتوانیم منابع 

آبی کشور را به خوبی مدیریت کنیم.
بر اســاس گزارش وزارت نیرو؛ کمبود ســاالنه آب شرب و صنعت 
مجموعا به میزان ۱۹۲5 میلیون متر مکعب برای افق ۱۴۲5 محاسبه و 
مقرر گردیده است با همکاری بخش خصوصی تامین این کمبودها با 

اجرای طرح های نمک زدایی و انتقال صورت پذیرد.
در این جلسه همچنین بر اســاس تصمیمات قبلی شورای عالی آب 
مطالعات تامین آب شــرب برای برخی از استان ها در فالت مرکزی 
ایران مطرح شــد و مورد موافقت قرار گرفت تا وزارت نیرو مطالعه 

تفضیلی و اجرا را به انجام رساند.

گام چهارم تعهدات برجامی از سوی 
رئیس جمهوری اعالم می شود

 ســخنگوی دولت با بیان اینکه درباره آغــاز گام چهارم تعهدات برجامی 
پیش اعالمی نخواهیم داشت، خاطرنشــان کرد: جزییات، روز و ساعت مقرر 
آن توســط رئیس جمهوری اعالم خواهد شــد.علی ربیعی اضافه کرد: مشکل 
اصلی آمریکا هنوز هم همین حس اســتثناپنداری، خودبرتربینی مستکبرانه و 
خودستایانه آمریکایی است که تا امروز هم ادامه داشته است. ربیعی اظهارداشت: 
عمده اقدامات اخیر واشنگتن در خروج از توافقات بین المللی از جمله برجام 
و زیرپا گذشتن حقوق ملت ها و دولت های جهان ناشی از همین احساس است 
که تا به امروز ادامه داشته و به طرز حیرت انگیزی دولت آمریکا به خود اجازه 
می دهــد قوانین بین الملل را زیر پا بگذارد و بدترین جنایت ها را علیه ملت ها 

بدون بیم از پیگرد بین المللی مرتکب شود.

تعامل با دولت، مجلس راهکار اصلی برون رفت از 
مشکالت کشور است

 تعامل با دولت، مجلس و دستگاه ها راهکار اصلی برون رفت از مشکالت 
کشور است.

ــوری اســالمی،  ــه جمه ــه اســت ک ــار ده ــت: چه ــه گف ــوه قضایی ــس ق رئی
پرچــم استکبارســتیزی را بــه دوش دارد و بــه رغــم همــه فتنه هــا و توطئــه 
هــای دشــمنان بویــژه آمریــکا، امــروز دســت تفــوق و برتــری از آن جبهــه 

انقــالب اســالمی اســت.
جمهــوری  رئیســی  ســیدابراهیم  ا...  آیــت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
و  داری  حکومــت  ســال  چهــل  از  موفــق  الگویــی  را  اســالمی 
ــه و  ــای منطق ــردم و دولته ــرای م ــکا ب ــدون آمری ــت ورزی ب سیاس

جهــان توصیــف کــرد.

دولت در مهار شوک تحریم ها موفق عمل کرد
 بــا تدابیــر ســنجیده و تحــت حمایــت حکیمانــه رهبــر معظــم انقــالب، 
ــور وارد  ــاد کش ــه اقتص ــا ب ــه تحریم ه ــوک هایی ک ــد ش ــق ش ــت موف دول

کــرده بــود را مهــار کنــد.
وزیــر اطالعــات گفــت: دشــمن فکــر می کــرد تــورم در ایــران ســه رقمــی 
ــه اســت و  ــرار گرفت ــورم در مســیر کاهــش ق می شــود، امــروز برعکــس، ت
قیمــت یــک ســری از اقــالم کــه بــه ســرعت بــاال مــی رفــت مهــار و رشــد 
قیمــت هــا متوقــف شــده و قیمــت برخــی از اقــالم ماننــد مســکن، خــودرو 

و مصالــح ســاختمانی در حــال کاهــش اســت.
حجت االسالم سیدمحمود علوی افزود: دشمن فکر می کرد قیمت ارز در نتیجه 
تحریم به ۴0 هزار، 50 هزار و ۱00 هزار تومان می رسد، اما روز به روز با تدابیر 

دولت نرخ ارز کاهش می یابد. 

به زیر گنبد دوار گنبدی تک بود
والی آل علی در جالل او حک بود 

به گفت و لفظ نگنجد مقام او لیکن
همین بس است که از هرگناه منفک بود 
 اواخــر روزهــای ماه بال و عــزای اهل 
بیت)ع( و اواســط فصل خزان، دست تقدیر 
و گلچین روزگار برگی زرین از شجره طیبه 

آل محمد)ص( را برگزید. 
ارتحال عالم زاهد، آیت ا... آقای جالل الدین 
لطیفی گنبدی حوزه های علمیه و شــاگردان 

امام صادق)ع( را عزادار نمود.  
عالم گوشــه نشین مالیر و گوهری که در اثر 
زهد و ســاده زیســتی و ترک دنیا در زمین 
قدرش مجهول ماند و دریای عمیق و آرامی 
که با وجود اســتفاده از محضــر بزرگان و 
علمای طراز اول همدان و نجف و قم بدون 
هیچ ادعا و اسم و رسمی در گوشه ی غربت 
ایام سپری نمود و شاید به دستور پدر، برای 
کفالت ایتام آل محمد)ص( و  عمل به آیه ی 
نفر و انــذار و تبلیغ مراکز علمی حوزوی را 
رها نمــوده و گنجی در کنــج غربت بود و 
تداعی کننده ایــن حدیث بود که: »خدا ولی 
خــود را در میان بندگان خود پنهان داشــته 

است«.  
 باب آشنایی و ارادت 

حقیر مانند زیادی از روحانیون و مردم مالیر 
و استان همدان نسبت به شخصیت و جاللت 
ایشــان و پدرشــان آگاه نبودم و ایشــان را 
نمی شناختم. نخستین دیدارهای من با ایشان 

در دوران کودکی بود.  
معموالً یک هفته بعــد از آن که جد مکرمم 
آیت ا... فاضلیان از زیارت بر می گشــتند و 
مالقات ها کم می شــد، مرحوم آقای گنبدی، 
آن عالــم خاضع و متواضع به دیدن حاج آقا 
تشریف می آوردند و با لباس ها و عبای ساده 
و مندرس و عمامــه ی کوچک و خاصی که 
داشــتند و گاهی اوقات با کاله، یک گوشه ی 
دفتر می نشستند و زانوها را در بغل می گرفت 
و عبا را دور خود می پیچید، عادت ایشان در 
نشســتن اینگونه بود کسی همراهشان نبود و 

با کسی هم صحبت نمی کردند. 
من به مقتضای فهــم کودکی گمان می کردم 
ایشان هم مثل بقیه آقایان و طلبه ها هستند و 
شاید به خاطر وضع ساده و لباس های فقیرانه 
ایشــان گمان می کردم به خاطر مســاعدت 
و دریافــت کمک و هدیه اینجا آمده اســت 
و درک نمی کــردم که این بــروز و جلوه ی 

درس های اساتید اوست.
 بعــد از ورود به حوزه علمیــه قم مالقاتی 
با ایشان نداشــتم. یک سال برای تحصیل و 

تدریس به حوزه ی علمیه مالیر آمدم. 
در یکی از کتاب ها به نکته ای ادبی در کلمات 
امیر مومنان)ع( بر خورده بودم و یک روز در 
کالس نحو از طلبه ها این مطلب را سوال کردم 
و گمان نمی کردم که بتوانند از اســاتید حوزه 
مالیر پاســخش را بگیرند؛ جوانی و تحصیل 
علم گذشــته از برکاتش خامی و غرور همراه 
دارد. چنــد روز بعد یکی از طلبه ها جواب را 
آورد، با تعجب پرســیدم که: از کجا جواب را 

آوردی؟ گفت: از حاج آقای گنبدی. 
چندی بعد یکــی از طلبه ها چند نفر را برای 
شــام به منزلش دعوت کرده بود، این پیر بی 
آالیش و دستدار جوانان و عاشق طلبه ها هم 

در بین آن جوانان طلبه تشریف داشتند. 
بعد از شــام به مناســبت بحثی که پیش آمد 
ایشــان راجع به وجه تسمیه شهرها و تاریخ 
خاندان های منطقه غرب کشــور به اختصار 
مطالبی فرمود و تســلط و علمیت ایشان در 
تاریخ و جغرافیا تا حدی بر ما روشــن شد، 
اما هنوز کماالت علم و عرفان ایشــان بر من 
پوشــیده بود. در نماز جمعــه می دیدم بین 
جمعیت و گاهی صف هــای آخر غریبانه به 
ســتونی تکیه داده است و برای خود شانیتی 

قائل نبود.  
 محضر پدر 

چهار ســال پیش با جناب حجت االسالم و 
المسلمین حیدری کاشــانی و آقای بهزادی 
خدمت ایشان رسیدیم و کتاب های یاد فنا و 
روضه فنا راخدمت ایشان تقدیم کردم. ایشان 
مطالبــی راجع به آیت ا... آخوند فرمودند، از 
ایشان پرســید: »حضرتعالی متولد چه سالی 
هســتید«؟ فرمود: حدود ۱۳00 شمسی  اما 

شناسنامه ام دقیق نیست. 

از ایشان ســوال کردم: چه درس هایی را از 
محضر پدر فرا گرفتیــد؟ فرمود: »همه چیز 
ادبیات، صــرف، نحو، منطــق، معانی، بیان، 
کالم، فقه، اصول، فلسفه، حتی علم طب. در 
طب، کتاب »الموجز فی الطب«  را نزد پدرم 

خواندم«. 
به ایشــان عرض کردم: الحمدهلل حاالت آن 

پدر بزرگوار در شما منعکس است.
مطلــب پیرامون عارف متالــه و فقیه حکیم 
آیت اهلل گنبدی، پدر بزرگوار آقا جالل بسیار 
است و کتابی مفصل می طلبد و فقط به چند 
جمله اکتفا می نمایم. آیت اهلل العظمی ســید 
محمد تقی خوانساری درباره ی او می نویسد: 
»وجود شریفشان نعمت بزرگی است از نعم 
االهیه و از بــرکات وجه األرض و اوتاد آن، 
بشــمار می روند«.  در کتــب تراجم درباره 
ایشــان نوشــته اند: »مجتهد فقیه ورع صالح 
زاهــد خیّر من ذوي الکرامــات و العرفان و 
السلوک«.   ایشان مدتی در همدان در مسجد 
مــال جلیل اقامــه جماعت داشــته و درس 
می داده اند از شــاگردانش آیت اهلل آخوند و 
آقا شــیخ ابراهیم نوری ـ پدر آیت اهلل نوری 
همدانــی ـ بودند.آقا جمیــل لطیفی گنبدی 
فرمود: آیت اهلل آخونــد به من فرمودند: من 
رســائل را تا باب انســداد خدمت پدر شما 

خواندم من و شما اخوی می شویم.  
آقا جالل در مورد پدرش فرمود: »در همدان 
خدمت آقا سید حسن شورینی ـ عموی آیت 
اهلل فاضلیان ـ درس خوانده بود. در اصفهان 
از شاگردان میرزا جهانگیر خان قشقایی بوده 
است. در نجف محضر مال حسینقلی شوندی 
را درک کرده بود. تقریرات ایشــان از درس 

مرحوم آخوند خراسانی موجود است«.
    تحصیالت در همدان 

مرحوم آقا جال الدین حدود ۱8 ســالگی در 
ایام جنــگ جهانی دوم راهی شــهر همدان 
شدند. فرمود: »جریان آمدنم به همدان مفصل 
است اما همین مقدار که پدرم منزلی در شهر 
همدان داشت و من ساکن آن منزل در همدان 
شدم.  سالیانی در همدان درس آقا  سید علی 

عرب  شرکت کردم. 
درس های مختلفی خدمت ایشــان خواندم و 
از محضر ایشان بسیار استفاده کردم. عالوه بر 
درس فقه و اصول، درس اخالق می فرمود که 
متکی بر کتاب نبود از خودشــان می فرمودند 
و چون ایشان خودشان کتاب بودند. قبسات  
مرحــوم میرداماد و درس های دیگری را نیز 
از ایشان استفاده کردم. گاهی اوقات مرحوم 
آقای تالهی درس ایشــان شــرکت می کرد و 
دو نفر می شــدیم، اما اغلب اوقات فقط من 
تنها بودم. گویا مقداری از سطوح را هم نزد 

مرحوم آیت ا... آقا حیدر  گذرانده بودند. 
ســوال کردم آیا در مدرسه آیت ا... العظمی 
آخونــد همدانــی  و محضر ایشــان درس 
خوانده بودید؟ فرمودند: خدمتشان می رسیدم 
اما نزد ایشان درس نخواندم. در مدرسه آیت 
ا... دامغانــی هم معالم تدریس داشــته-اند. 
مرحوم آیت ا... ســید عبد الحسین فاضل را 
هم دیده بودند اما درسی خدمتشان نخوانده 

بودند.  
بعد از همدان گویا راهی نجف می شوند، از 
اساتید نجف ایشان سوال کردم اما یادم نیست 
چه جوابی دادند به نظرم دوران کوتاهی آنجا 

بوده اند و اساتید متعددی بوده است. 

حاج آقا محســن فرزند فرمود: »مرحوم آقا 
ســید علی عرب در سن ۲6 سالگی به ایشان 
فرمــوده بود که باید اعمال شــما مانند عمل 
مجتهد باشــد«. آقا محسن فرمود: »در نجف 
خدمــت آیت ا... العظمی شــاهرودی درس 

خوانده بودند«. 
 خاطرات از علما 

هنوز در مقابل دیدگانم است، تصویر نورانی 
چهــره ایشــان و منزل با صفــا و قدیمی و 
محقرش با دیوارهای نم دار خشتی و سقف 
چوبی شکســته، آن هم در این دوران تجمل 
گرایی، که بیانگر نکته هایی باریکتر ز مو بود.

از حضرات آیات آقا میرزا عبد الرزاق حائری 
)اســتاد آیت ا... آخوند( و  آقا ســید حسن 
شورینی)اســتاد پدرشــان( و آقا ســید باقر 
فاضلیان )پدر آیــت ا... فاضلیان تجلیل می 

نمود و خاطراتی نقل کردند.
یک وقت بــه مرحوم آقــای گنبدی عرض 
کــردم: نصیحتی بفرماییــد؟ فرمود: »مرحوم 
حاج شیخ علی زاهد  در قم بود ایشان اواخر 
عمر کسالت داشت و کسی را برای مالقات 
نمی پذیرفت ـ برای معالجــه به ایران آمده 
بودند فقط به من اجازه مالقات می داد ظاهرا 
به جهت آشنایی که با پدر ایشان داشته است 
یــک وقت آیت ا... ناصر مکارم که آن  زمان 
شناخته شده نبود به من فرمود: من می خواهم 
خدمت حاج شــیخ علی برســم شما واسطه 
خیر شــوید. من از حاج آقــای زاهد وقت 
گرفتــم و آقای مکارم با عــده ای از طلبه ها 
همراه من خدمتشان رسیدیم. ایشان کسالت 
داشتند و در رختخواب دراز کشیده بود. بعد 
از سالم و احوالپرسی آقای مکارم خدمتشان 
عرض کردند: ما را نصیحت بفرمایید. ایشان 
فرمودنــد: »موت هادم لذات«  اســت. دیگر 
ایشان چیزی نگفتند و آقای مکارم و طلبه ها 
هم چیزی نگفتند و همه ســاکت بودیم. بعد 

از خدمتشان مرخص شدیم«. 
اهل مزاح و شــوخی و خنده نبودند، گاهی 
اوقات از بــاب ادخال ســرور از لطایف و 
مزاح های علما خدمتشــان عرض می کردم، 

خیلی استقبال نمی کردند. 
 خاطرات 

 در کتاب عزیز کرده زندگی نامه شهید حاج 
حسن تاجوک آمده است: »اکبر آقا هفت روز 
بعد از تولد پســرش همه فامیل و همسایه ها 
را دعوت کرد و مهمانی داد به دنبال روحانی 
مسجد امام حســین)( آقای گنبدی هم رفت 
و او را بــه خانه آورد تا در گوش پســرش 
اذان بگوید«. چند ماه قبل واد من من جناب 
حجت االسالم و المسلمین حاج سید محمد 
حسن فاضلیان با جمعی از آقایان خدمتشان 
رفته و در مسجد ایشان منبر رفته بودند. بعد 
خدمت ایشان رســیده بودند، والدم تعریف 
کرد: »من قصیده کوثریه مرحوم ســید رضا 
موسوی هندی  را می خواندم و ایشان ترجمه 
می کرد. در پایان این اشعار این دو بیت شعر 

را خواندم: 
 کــف لطمت عین الزهــراء   کانت 

للبغي هي المصدر 
و الکســر بأضــالع الزهراء    أبــد اآلباد فال 

یجبر«  
ایشــان فرمود: این ابیات ســید رضا هندی 
نیست و من اصرار داشتم که از اشعار ایشان 
است«.  )مرحوم گنبدی در ادبیات متبحر بود 

و به دیوان سید رضی که ابیات مشکلی دارد 
مسلط بود وخیلی عالقه داشت و همیشه در 
اتاقشان بود. پدر ایشــان هم کتابی در شرح 
مشــکالت دیوان ســید رضی نوشته است( 
سپس ایشان جمله ای را به پدرم از قول حقیر 
نقل  کرده بودند که فالنی به من گفت: آیت 
ا... آخوند نتیجه ی حوزه علمیه قم بود و پدر 
شــما هم حاصل حوزه علمیه نجف است و 
شــما محصول این دو حوزه و نتیجه حوزه 
علمیه قــم و حوزه علمیه نجف می باشــید. 

ایشان از این جمله خوشحال بود.   
مدتــی در بیمارســتان بودنــد و بعــد از 
ــدن  بدنشــان خــارش داشــت  مرخــص ش
ــاق دراز  ــًا در ات ــاعد تقریب ــان مس و حالش
کشــیده بودنــد لــذا خیلــی مزاحــم نشــدیم 
کــه موجــب اذیتشــان شــود هــر چنــد کــه 
ــود  ــد و عصــر ب ــد صحبــت کنن ــل بودن مای

ــیم.  ــان باش ــام خدمتش ــد ش ــل بودن مای
شــب دوازدهــم محــرم بــرای نمــاز مغــرب 
و عشــا خدمــت ایشــان رفتــم. بعــد از نمــاز 
فرمودنــد: امشــب شــب آخــر مجلــس 
ــم مســاعد نیســت  ــن هــم حال ماســت و م
اگــر شــما وقــت داریــد منبــر برویــد؟ مــن 
ــض  ــده ام فی ــردم: آم ــرض ک ــان ع خدمتش
ــما  ــض ش ــردم را از فی ــه م ــه اینک ــرم ن بب
محــروم نمایــم. ایشــان فرمــود: مــن حالــم 

ــاعد نیســت.  مس
مــن ادب را در امتثــال دیدم. ایشــان منزل 
تشریف بردند. در منبر از ایشان و خاندانشان 
تجلیــل کردم و عــرض کردم قدر ایشــان 
را بدانید و اســتفاده کنیــد و این حدیث را 
خوانــدم که امام صادق )ع( فرمودند:  ســه 
چیز به خدای متعال شکایت می برند: مسجد 
ویرانی که مردمش در آن نماز نمي خوانند و 
عالم در میان نادانــان و قرآنی که گرد بر آن 

نشیند و کسی آن را قرائت نکند.   
 مالقات آخر 

آخرین دیدار ما یک هفته قبل از فوت ایشان 
بود. بعد از پیاده روی اربعین شب جمعه یک 
ربع قبل از نماز مغرب و عشــاء مسجدشان 
رفتم. دم در مسجد به ستون اول مسجد تکیه 
زده بودند و تقریبًا پشت شــان به در ورودی 
بود، خدمتشان نشستم و سالم عرض کردم. 

ایشــان هم مانند همیشه با بزرگواری حال و 
احوال کرد و احوال حلج آقا را جویا شــد و 

از درس ها پرسید. 
عرض کردم درس ها این ایام تعطیل اســت 
من هــم از کربال می آیم. ســوال کردن از 
وضع عراق و پیــاده روی کربال و علمایی 
که در پیاده  روی شــرکت می کنند ســوال 
کردنــد. مطالبی خدمتشــان عــرض کردم 
احوال ایشــان را پرســیدم. فرمود: »حالم 
مســاعد نیست چشــم دیگر کار نمی کند 
گوش نمی شــنود »َو اْجَعْل َسْمعِي  َو بََصِري 

الَْوارِثَیْنِ  مِنِّي « «.  
مطالبی خدمتشــان راجع بــه علمای قدیم 
همــدان و تاریخ همــدان و مرحوم آقای آقا 
ســید باقر فاضلیان  صحبت شد. هنگام نماز 
شد، ایشان فرمود: بفرمایید شما نماز بخوانید. 
عرض کردم: برای استفاده خدمتتان رسیدیم. 
بعد از نمازخداحافظی کردیم و ایشــان منزل 
تشــریف برد و این آخرین دیــدار ما با این 
بزرگوار بــود. رحمه ا... علیه و حشــره مع 

اولیائه.

روایت شیخ فاضلیان از آیت ا... گنبدی:

حضور نماینده  شهر جهانی اللجین عالم مالیری شاگرد علمای اعالم
در چین

مریم مقدم  «

 جهانی شدن اللجین حاال شــرایطی را رقم زد تا شهردار و برخی 
هنرمندان شهیر اللجنیی راهی چین شوند .  همایش بین المللی شهرداران 
شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی نخستین تجربه حضور ایران در 
چین را از ۱۳ تا ۱8 آبان ســال جاری موجب شد . از روز گذشته این 

همایش در کشورهای چین و مالزی در حال برگزاری است .
در حال حاضر هفت شهر از ایران به عنوان شهر جهانی صنایع دستی در 

فهرست جهانی یونسکو شناخته می شوند. 
صنایع دســتی در جهانی و معروف شــدن برخی شهرهای تاریخی و 
جذاب ایران نقش برجسته ای داشته است. در حال حاضر سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با تدابیر فراوان موفق به ثبت 

هفت شهر کشور به عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی شده است. 
»شــهر جهانی« به اصطالح به شهری گفته می شود که نقش مهمی در 
نظام اقتصادی جهان داشته باشد. از طرفی دیگر، این مهم باعث می شود 
که زوایای فرهنگی جامعه ایران به جهانیان معرفی شده و چهره واقعی 
ایران به جهانیان به عنوان کشوری متمدن با فرهنگی غنی نشان داده شود. 
شــهرهای اصفهان، تبریز، اللجین، مشهد، سیرجان، مریوان و همچنین 
روســتای کلپورگان، هفت شــهر و روســتای جهانی ایران محسوب 

می شوند که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند.
 هیأت ایرانی راهی چین شد 

حاال هیأتی ۱۹ نفره از ایران به عنوان رکوردار شــهرهای جهانی صنایع 
دســتی، شب گذشــته برای حضور در نخســتین همایش بین المللی 
شهرداران شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی به کشور چین سفر 

کردند.
این همایش نخســتین گردهمایی بزرگ ۳8 شهر جهانی صنایع دستی 

دنیاست که با حضور شهرداران شهرهای جهانی برگزار می شود.  
پویا محمودیان، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی گفت: »در این همایش  پنج شهردار از شهرهای جهانی 
ایران شــامل شهرداران شــهرهای  الله جین، میبد، سیرجان، مریوان  و 
سراوان به نمایندگی از روستای کلپورگان، همچنین ۹ هنرمند شاخص 
حوزه صنایع دســتی از شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، اللجین ، آباده، 
میبد، سیرجان، مریوان، و روستای کلپورگان با همراهی هیأتی چهارنفره 
از مسئوالن معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی حضور می یابند.«
وی  افــزود: »یکــی از برنامه های ویژه در کشــور مالزی به نمایش 
گذاشــتن لباس سنتی زنان و مردان شهرهای جهانی است که از ایران 
هم لباس های ســنتی شهرهای جهانی به نمایش گذاشته خواهد شد. 
همچنین دو شهردار میبد و سیرجان در همایش کشور مالزی به ارائه 
ســخنرانی می پردازند.« گفتنی است ، شــهر اللجین در استان همدان 
قطب تولید ســفال کشور است به طوری که زندگی مردم این شهر با 
خاک عجین است،  خاکی که با چرخ سفالگری گره می خورد و از آن 
سفالی ساخته می شود که شهرتی جهانی دارد. در کارگاه های سفالگری 
بی شمار شهر اللجین،  سفالینه هایی ساخته و پرداخته می شود که تنوع 
زیادی دارد و به دست استادان معروف و خوش فکر این شهر ساخته 
می شود. سفال های اللجین پیشینه ای به وسعت تاریخ دارند و در سال 
۱۳۹5 با نام شهر جهانی سفال اندیشه های نوین هنرمندان در فهرست 
جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. به هر ترتیب ،  گروه ۱۹ نفره از 
ایران به عنوان رکوردار شــهرهای جهانی صنایع دستی شب گذشته، 
عازم سفر به  کشور چین برای حضور در نخستین همایش بین المللی 
شــهرداران شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی شدندکه از ۱۳ تا 
۱5 آبان در شهر اکسی کشور چین و از ۱5 تا ۱8 آبان در شهر کوچین 

مالزی در حال برگزاری است.

پیشگیری از تخلفات انتخاباتی با استفاده
 از دیده بانان سامانه سجام

 به منظور پیشگیری از وقوع برخی تخلفات و جرایم، از ظرفیت 
مردمی )دیده بانان سامانه سجام( استفاده می شود.

دبیر ستاد پیشــگیری از جرایم انتخاباتی گفت: با توجه به برگزاری 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در اسفند ماه سال 
جــاری و پیش بینی وقوع برخی تخلفــات و جرایم در این حوزه، 
مقرر شــد از ظرفیت مردمی )دیده بانان ســامانه ســجام( اداره کل 
پیشــگیری های مردمی و مشــارکت های مدنی این معاونت استفاده 
شــود.به گزارش مهر، محمد باقر الفت با بیان اینکه برخی از جرائم 
و آســیب ها همواره در کانون توجه مردم قرار دارد و پیشــگیری از 
آن ها انتظار به حق جامعه محســوب می شود تصریح کرد: بر همین 
اساس دستگاه قضایی کشــور به عنوان تامین کننده امنیت، عدالت 
و احیاگــر حقوق فردی و اجتماعی، تدابیر و راهکارهای مناســبی 
برای پیشــگیری از جرائم انتخاباتی، به صــورت تعاملی و با جلب 
مشــارکت های مردم و اســتفاده از توان آحاد جامعه در پیش گرفته 
است. دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی با اشاره به 
مصادیق جرائم انتخاباتی، استفاده مستقیم و آشکار از امکانات دولتی 
و بیت المال برای تحقق اهداف انتخاباتی کاندیداها؛ واگذاری اماکن 
دولتی و عمومی به برخی از نامزده به منظور برگزاری نشســت های 

تبلیغاتی را از جمله این جرائم اعالم کرد.
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میانگین پرداخت حقوق سربازان باید افزایش یابد
 بنا بر گفته رئیس نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی اکنون میانگین پرداخت حقوق 
سربازان ۲80 هزار تومان است که الزم است این میزان افزایش یابد.تقی مهری در گفت و 
گو با در پاسخ به این سوال که میزان پرداخت حقوق سربازان چگونه است؟  افزود: میزان 
پرداختی به سربازان بر اساس درجه و میزان تحصیالت آن ها متفاوت پرداخت می شود.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی گفت: اگر میانگین حقوق یک پایور مشغول به خدمت 
در نیروهای مسلح یک میلیون و 800 هزار تومان باشد، متوجه می شویم که میانگین ۲80 
هزار تومان عدد کمی اســت البته این میزان عنوان شده، حقوق متوسط است که ممکن 
است پرداختی حقوق دیپلم ها ۲00 هزار تومان، زیر دیپلم کمتر و کسانی که مدارک باالتر 

دارند، بیشتر باشد اما میانگینی که اکنون پرداخت می شود همان ۲80 هزار تومان است.

بودجه درمان ماهانه تامین اجتماعی
 ۲ هزار میلیارد تومان است

 بودجه اختصاصی برای بخش درمان ســازمان در هر ماه حدود ۲ هزار میلیارد تومان 
اســت که این بودجه تحت نظر معاونت درمان هزینه می شــود.مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعــی، گفت: مدیریت منابع مالی در حوزه درمان ســازمان ارتقــا می یابد و در آینده 
نزدیک اختصاص بودجه به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی بر اساس عملکرد آنها انجام 
می شــود.به گزارش ایرنا، مصطفی ساالری، افزایش اختیارات معاونت درمان این سازمان 
برای تخصیص بودجه را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: بودجه اختصاصی برای بخش 
درمان سازمان در هر ماه حدود ۲ هزار میلیارد تومان است که این بودجه تحت نظر معاونت 

درمان هزینه می شود و اختیارات معاونت درمان در مدیریت منابع مالی افزایش می یابد.

8 میلیون ایرانی "بیمه اجباری سالمت" می شوند
 وزیر بهداشــت ضمن اعالم آغاز طرح پوشــش اجباری بیمه همگانی ســالمت و 
همچنین وضعیت ذخیره دارویی و تجهیزات پزشکی کشور، در عین حال درباره چرایی 
اجباری شدن پوشش بیمه سالمت توضیح داد.به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی،گفت: 
بنده از زمانی که در ســازمان برنامه و بودجه حضور داشتم پیگیر تدوین و تصویب این 
آیین نامه بودم. بنده اصوال اهل گله گذاری نیســتم و سعی می کنم کار خود را با قحطی 
منابع نیزبه پیش ببرم. همواره یکی از اشــخاصی که در این دولت به کمک من می شتابد 
دکتر جهانگیری است که از ایشان نیز تشکر می کنم.وی در ادامه به بررسی وزن پدیده ها 
و خدمات در هزینه های نظام ســالمت اشــاره کرد و افزود: ما 600 خدمت پرهزینه را 

شناسایی کردیم و برای آنها دستورالعمل هایی در سه جلد نوشتیم که ابالغ شد. 

نگاهی گذرا به زندگانی
 امام حسن عسکری )ع(

علی حیدری «

 مورخان بر این مسئله اتفاق دارند که شهادت امام عسکری) ع( در 
هشــتم ربیع االول از سال ۲60 اتفاق افتاده است. در این مجال مختصر 

می کوشیم نگاهی گذرا به حیات بابرکت آن امام همام داشته باشیم.
۲۹ ســال زندگی پربرکت امام حسن عســکری)ع( را می توان به سه 
دوره تقســیم کرد: ۱۳ سال نخست زندگی ایشان در مدینه سپری شد. 
۱0 ســال دوره دوم در ســامرا معطوف به قبل از امامت این بزرگوار 
است. دوره ســوم حدود 6 سال امامت آن حضرت را شامل می شود. 
دوره امامت حضرت عسکری)ع( هم زمان باقدرت ظاهری بنی عباس 
اســت؛ همان خلفایی که به تقلید هارون در نشــان دادن نیروی خود 
بلندپروازی هایی داشتند. رخدادهایی که در عصر آن حضرت به وقوع 
پیوســت، به نحو قابل توجهی از قدرت عباسیان کاست، به گونه ای که 
موالی و ترکان بر حکومت دســت یافتند، اما این مسئله هیچ گاه فشار، 
شکنجه و آزار نسبت به امام و یارانش را کاهش نداد. متوکل در حالی 
امام را روانه زندان مخوف خویش ســاخت، بی آنکه حتی ســبب آن 
کار را برای دیگران بیان کند! عباســیان همــواره تالش می کردند امام 
عســکری)ع( را در دســتگاه حکومت وارد کنند تا پیوسته مراقب او 
باشــند و او را از پایگاه های خویش و از یاران و پیروانش دور سازند، 
بنابراین، آن حضرت نیز همانند پدر بزرگوارش ناچار شــد در سامرا 

اقامت کند و زیر نظر باشد. 
سه سال از شــش ســال دوران اقامت امام)ع(، در زندان سپری شد. 
هرچند حضور اجباری امام حســن)ع( در محله »عسکر« شهر سامرا 
که شــهرت عســکری را برایش به ارمغان آورد، نوعی زندان شمرده 
می شود؛ اما طاغوتیان به این مقدار بسنده نکردند و پارها حضرت را به 

زندان های مخوف افکندند. 
بی تردید، این زندان ها نتیجه مخالفت آن بزرگوار با چهارخلیفه عباسی 
)المســتعین باهلل، المعتزباهلل، المهتدی باهلل، المعتمدباهلل( بود؛ چنانکه 
مرحوم کلینی در همین خصوص می نویســد: امام عسکری)ع( را نزد 

»علی بن نارمش« زندانی کردند. 
درباریان به او سفارش کردند بر حضرت سخت بگیرد؛ ولی هنوز یک 
روز از زندانی شدن امام ســپری نشده بود که وی چنان تحول یافت 
که از هیبت و عظمت امام چشــم از زمین برنمی داشت. چندی بعد، 
المستعین، خلیفه عباسی، تصمیم گرفت حضرت را به قتل برساند. لذا 
به سعید دربان دســتور داد امام)ع( را به سوی کوفه برده و درراه نابود 
ســازد. این خبر میان شیعیانم منتشر شد و ضمن نامه ای حضرت را از 

این تصمیم آگاه ساختند. 
امام در پاسخ آنان چنین نوشت: »من از خدا خواستم این طاغوت را تا 
ســه روز دیگر از میان بردارد«. دعای امام به اجابت رسید و روز سوم 
ترکها المستعین را از خالفت برکنار کردند. عبیداهلل خاقان، وزیر معتمد 
عباســی باوجود تمام غروری که داشــت، وقتی با حضرت عسکری 
مالقات می کرد، به احترام آن حضرت برمی خاســت و آن حضرت را 
بر مسند خود می نشانید. وی همواره می گفت: در سامرا کسی را مانند 
آن حضرت ندیده ام. وی زاهدترین و داناترین مردم روزگار است. من 
پیوســته احوال آن حضرت را از مردم می پرســیدم. مردم را نسبت به 
او متواضــع می یافتم. می دیدم همه مردم به بزرگواری اش معترف اند و 

دوستدار او می باشند.
امام حسن عسکری)ع( باآنکه بیش از ۲۹ سال عمر نکرد، ولی در مدت 
شش سال امامت روحانی اســالمی، آثار مهمی از تفسیر قرآن و نشر 
احکام و بیان مسائل فقهی و جهت دادن به حرکت انقالبی شیعیانی که 
از راهه ای دور برای کسب فیض به محضر امام)ع( می رسیدند، بر جای 
گذاشت. در زمان امام یازدهم تعلیمات عالیه قرآنی و نشر احکام الهی 
و مناظرات کالمی جنبش علمی خاصی را تجدید کرد و فرهنگ شیعی 
- که تا آن زمان شناخته شده بود - در رشته های دیگر نیز مانند فلسفه 
و کالم باعث ظهور مردان بزرگی چون یعقوب بن اســحاق کندی، که 
خود معاصر امام حسن عسکری بود و تحت تعلیمات آن امام، گردید.

در قــدرت علمی امــام)ع( که از سرچشــمه زالل والیت و اهل بیت 
عصمت مایه گرفته بود - نکته ها گفته اند. 

ازجمله آنکه کندی )ابو یوســف یعقوب بن اسحاق( فیلسوف عراقی 
که ابونصر فارابی شاگرد مکتب وی بوده است، در زمان امام)ع( به زعم 
خود، پیرامون تناقضات قرآنی]بــه خیال خود[کتابی تدوین کرد، امام 
عســکری)ع( توسط بعضی از منسوبان به حوزه علمی او، با او تماس 
گرفت و کوشش وی را با شکست روبرو کرد و کندی را قانع نمود که 
در اشتباه بوده است. کندی توبه کرد و اوراق خود را سوزانید و بعدها 

از دوستداران و در صف پیروان آن حضرت درآمد. 
روز شهادت امام حسن عســکری علیه السالم یک تفاوت عمده 
با ســالروز شهادت ســایر ائمه دارد و آن اینکه در چنین روزی، 
زعامت شیعیان به دست حضرت صاحب االمر سپرده شد؛ همان 
امامی که به خواســت الهی از دیدگان پنهان است و مشیت الهی 
بر این تعلق گرفته اســت که حیاتی طوالنی داشــته باشــد و با 
ظهــورش جهان را از عدل و داد مملو کند، همانگونه که از ظلم 

و جور پر شده است. 
* منابع:
جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه
حسینی، امام عسکری علیه السالم جلوه بدیع انسان کامل

خراسان ورزشی: نایب قهرمانی امیدها با ظهور یک ستاره آمد 
 قبل تر جلو پاش تاریک بوده توپو ندیده !!

شرق: میدان مبارزه با سیاسی کاری را خالی نمی کنیم.
 یعنی می خوای برنده انتخابات بشی 

شوت ورزشی: جام بازی در آزادی 
 این هم یک نوع شیطنت ورزشي 

ورزشــی و اقتصاد لرستان: استاندار باید مدیران ناکارآمد و ضعیف را 
برکنار کند.

 اونا کلي  پارتی جمع کردن مدیر شدن !!
پیروزی: سهم خودمان در از دست دادن امتیاز چقدر است؟

 مگه جدول ضرب بلد نیستي ؟! 
همشهری: پاکسازی روزانه 500 تن زباله از شهرهای تهران 

 از رکوردهای اصراف در ایران !!
صدای زنجان: مردم منتظر معجزه در بازار مسکن نباشند 

 مردم دیگه انتظاري از  حمایت دولت ندارند
همشهری: دولت اندونزی در ازای تحویل ۱00 کیلوگرم زباله خشک 

و بازیافتی ۱0 گرم طال هدیه می دهند 
 تو ایران فقط اجازه میدن داخل باکس زباله تجزیه کني 

سالم زاگرس: چرا تحصیل کرده ها کارآمد نیستند 
 کتاب حرفه و فنشون گم شده 
ایران: تحریم در اقتصاد ته نشین شد 

 تور تحریم پاره شده آشغال ها رو پس میده !!
جام جم: حبس نفس نوجوان ها در سالن تاریک سینما 

 به احترام بلیتشون  سکوت کردن!! 
ورزش و اقتصاد لرســتان: ســرانه فضای ورزشــی در لرستان به ۷0 

سانتی متر مربع خواهد رسید 
 قول های پرآب و تاب، رویایي

همشهری: انقالب جهانی حمل و نقل 
 این حمل و نقل با فرقونه یا پهپاد ؟

خبر ورزشی: هفته گل های سوخته و پنالتی های باد آورده 
 فوتبال داغدار 

قبضگازدرهمدانحذفمیشود
مسدود کردن دودکش ها 
عامل اصلی مرگ با گاز

 از ابتدای آذرماه قبوض گازبهای مشــترکین شــرکت گاز استان 
همدان از طریق پیام کوتاه برای آنها ارسال می شود.

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان همدان گفت: مشترکین می توانند به 
دو روش شــماره تلفن همراه خــود را برای این طرح اعالم کنند؛ در 
روش اول ارســال شماره اشتراک*۱ به شماره ۱000۱۹۴ و در روش 
دوم مراجعه به تارنمای اینترنتی شــرکت گاز استان همدان به آدرس 
www.nigc-hm.ir و اســتفاده از لینک ثبت شــماره تلفن همراه 

برای طرح حذف قبوض کاغذی گازبها است.
عبداهلل فیاض، با بیان اینکه نحوه قرائت کنتورها طبق روال قبل صورت 
می گیرد، اظهــار کرد: قرائت کنتورها از طریــق مأموران کنتورخوان 
شرکت گاز اســتان همدان انجام می شود که مشــترکین می توانند از 
طریق سامانه پیامکی به شماره ۳00088۱۱، سامانه تلفن گویا با شماره 
www.nigc-hm. ۳8۲8۲0۱۱ و تارنمای اینترنتی شرکت به آدرس

ir نسبت به ثبت شماره کنتور و مشاهده گازبهای خود اقدام کنند.
وی همچنین به بیان درصد تغییرات حجم مصرف گاز در نیمه نخست 
سال نسبت به مشابه سال گذشته در استان پرداخت و گفت: مصرف 
گاز در بخش های خانگی 8.0۴ درصد، تجاری ۲.۷۴ درصد، صنعتی 
۱۲.۱۴ درصد و CNG 6.۱۹ درصد افزایش و مصرف گاز در نیروگاه 
شهید مفتح نیز ۴8.۱۹ درصد کاهش داشته که در مجموع مصرف گاز 

در استان همدان ۲0.۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی در ادامــه با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی با توجه به آغاز 
فصل ســرما، به چند توصیه ایمنی اشاره کرد و یادآور شد: استفاده از 
وسایل گرمایشی استاندارد و متناسب با فضا و ابعاد محیط با راندمان 
انرژی باال، تنظیم دمای معتدل بر روی ۱۷ تا ۲0 درجه ســانتی گراد و 
نصب دماسنج در محیط، بیشتر نبودن طول شیلنگ های گاز حداکثر از 
یک و نیم متر و ضرورت بررسی پوسیدگی و شکننده بودن شیلنگ ها 

به صورت ساالنه از جمله این توصیه ها است.

شکوفه رنجبر «

 در روزهایــی که آمــار ازدواج در جامعه 
روبه کاهش اســت و کارشناسان از باال رفتن 
آمار طالق به دالیل اقتصادی و اجتماعی ابراز 
نگرانی می کنند، روز گذشته انتشار پوستری از 
سوی یک موسســه با عنوان برگزاری کارگاه 
خانواده های  ارتباطی  »مهارت های  آموزشــی 
چنــد همســری« در شــبکه های اجتماعی با 

بازخوردهای بسیاری مواجه شد. 
در متن این پوســتر که تاریخ برگزاری کارگاه 
آموزشــی را ۱۷ آبان و بدون اشــاره به محل 
برگزاری آن، عنوان کرده بود، مباحثی همچون 
ضرورت احیای فرهنگ چندهمسری، الزامات 
تشــکیل خانواده چند همسری، احکام فقهی 
خانواده های چندهمسری، مهارت های ارتباطی 
خانواده های چندهمسری در دو ساعت آموزش 
داده می َشود در توضیح این موسسه آمده است: 
با توجه به ابعاد بحــران تجرد دختران و زنان 
سرپرست خانواده در کشور و وجود تبلیغ این 
مهم، طبق مصوبه هیأت امنا موسسه، برگزاری 

دوره ها بدون هزینه خواهد بود. 
بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی انتشار 
این پوســتر را برخــالف واقعیت دانســتند. 
زمانی که به صفحه این موسســه در اینستاگرام 
سر زدیم شــاهد آن بودیم که این موسسه در 
آبان ماه سال گذشته نیز فراخوان برگزاری این 
کارگاه را در شــهر اصفهان داده بود، اما خیلی 
سریع پوســتر برگزاری آن کارگاه را از صفحه 

خود حذف کرد.
 از ســوی دیگر در وبسایت این موسسه هیچ 
گونه شــماره تماس و آدرسی وجود ندارد و 
تنها فیلم ها و عکس ها از ســخنرانی هایی در 
رابطه با ترویج فرزندآوری و چند همسری در 
آن دیده می شود.این اتفاق باعث شد تا معاون 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نسبت 
به آن واکنش نشــان دهد و در پاســخ به این 
ســوال که چرا به جای کمک به دولت و سایر 
نهادهای ذی ربط در تسهیل کردن امر ازدواج 
برای جوانان، عده ای در حال تبلیغ چندهمسری 

هستند، به ایرنا بگوید. 
متاسفانه دیدگاه های سلیقه ای 

اعمال می شود
معصومه ابتــکار همچنین در ایــن مصاحبه 
گفت: نظر صریح مقام معظــم رهبری درباره 
چندهمســری کامال مشخص اســت ایشان 
فرمودند که حتی شــوخی آن نباید انجام شود 
و مردی که یک همســر رسمی و قانونی دارد 
و با آن زندگی می کند نباید چنین موضوعی را 
مطرح کند زیرا خانم را نسبت به ادامه زندگی 
دلســرد می کند. پس از آن بود که معاون امور 
جوانــان وزارت ورزش و جوانان نیز به میدان 
حواشــی این کارگاه وارد شد و در گفت و گو 
با ایســنا با بیان این که در حال حاضر اولویت 
کشــور ازدواج جوانان است، گفت: از کسانی 
که می خواهند در خصوص ترویج ازدواج دوم 
فرهنگ سازی یا کمک کنند، خواهش می کنم که 
این هزینه را به خیرین ازدواج بدهند تا جوانان 
کشور که دچار موانع اساســی در امر ازدواج 

هستند، مشکالتشان حل شود.
محمدمهــدی تندگویان با بیان این که در حال 
حاضر ازدواج جوانان و شــکل گیری آن جزو 
اولویت های اصلی کشور است، گفت: این در 
حالی اســت که آمار ازدواج اول برای جوانان 
نیز نه تنها در حال کاهش اســت بلکه به دنبال 

مشکالت موجود شــاهد افزایش سن ازدواج 
آنها نیز هستیم.

وی با اشــاره به گسترش برخی از تبلیغات در 
فضای مجازی برای ترویج ازدواج دوم افزود: 
بنابراین وقتی با مشــکل اساسی تری روبه رو 
هســتیم، مطرح کردن این موضوع نمی تواند 
جزو اولویت های ما قرار بگیرد. از سوی دیگر 
کشور ما کشــوری نیست که از لحاظ ساختار 
جنسیتی دچار مشکل باشد و نیاز داشته باشیم 
تا موضوع ازدواج دختران یا زنان دچار تجرد 

قطعی را مطرح کنیم.
وی با اشاره به این که در حال حاضر در کشور 
بین جمعیت زنان و مردان تناسب برقرار است 
و در مرحله بحران نیســتیم تا این موضوع را 
مطرح کنیم، اظهار کرد: اگر هم قرار است این 
اتفاق ترویج شود، بهتر است در مورد ازدواج 
مجدد برای کسانی که توانایی این را دارند که 
با زن سرپرست خانواری که سن باالیی دارد و 
گرفتار نگهداری فرزندانش است، ترویج شود. 
همچنین این ازدواج باید مشــروط بر رعایت 
تمام حقوق همسر اول و با رضایت قانونی و 
ثبت شده وی باشد اما این موضوع برای بانوان 
و دخترانی که در آستانه ازدواج اول قرار دارند 
صدق نمی کند و توصیه نیز نمی شــود؛ چراکه 
این موضــوع به بافت جمعیتی کشــور برای 

ازدواج پسران جوان آسیب می رساند.
تندگویان با تاکید بر این که اولویت ما در حال 
حاضر ازدواج جوانان است، ادامه داد: شرایط 
فعلی فرهنگ ما چنین موضوعاتی را نمی پذیرد 
و ترویج چنین موضوعاتی نیز جوابگو نیست. 
جامعه فعلی ما با موضوعات مختلف فرهنگی، 
مسائل اقتصادی و آسیب های اجتماعی موجود 
این فرهنگ را نمی پذیرد. هنوز نتوانســته ایم 
برای موضوع ازدواج ساماندهی مناسبی داشته 
باشیم که حاال بخواهیم روی مدل های مختلف 

ازدواج بحث کنیم.
وی ادامه داد: از کســانی کــه می خواهند در 
خصوص ترویج ازدواج دوم فرهنگ ســازی 
یا کمک کننــد، خواهش می کنم که این هزینه 
را به خیرین ازدواج بدهند تا جوانان کشــور 
که دچار موانع اساســی در امر ازدواج هستند، 
مشکالتشــان حل شــود. باید در مــورد این 
موضوعات مدیریت منابع فرهنگی داشته باشیم 
و بر این اساس اولویت ما فرهنگ سازی برای 
ازدواج جوانان است و این هزینه ها باید روی 
این موضوع متمرکز شود تا آمار ازدواج جوانان 

افزایش یابد.
با این حــال تبلیغات دربــاره موضوع »چند 
همسري« به این پوســتر ختم نمي شود و در 
سال هاي اخیر بســیاري از مسئوالن و فعاالن 
حوزه زنان از سیاست هاي صدا و سیما در این 
رابطه انتقاد کرده اند و همچنان مسئوالن نسبت 
به این اتفاق واکنش نشــان می دهند بر همین 
اساس رئیس کارگروه خانواده در معاونت زنان 
و خانواده ریاست جمهوری گفت: افرادی که 
چندهمســری را تبلیغ می کنند، تیشه به ریشه 
خانــواده در ایــران می زنند، آنهــا باید به این 
موضوع توجه داشته باشــند که این مقوله در 
فرهنگ ما قابل قبول نبوده، نیســت و نخواهد 
بود. عالیه شکربیگی در گفت وگو با ایلنا درباره 
ترویج چند همسری و برگزاری کارگاه هایی در 
این خصوص گفــت: ما در جامعه تنها با یک 
نگرش مواجه نیســتیم و برای هر موضوعی 
چندگانگی وجود دارد و شــاهد تصمیم گیری 
واحدی نیستیم. در مسئله ای مانند چندهمسری 
هم طبیعی اســت، نگرش های متفاوتی وجود 
داشته باشــد. البته چندهمســری برگرفته از 
فرهنگ مردم ایران نیست و از فرهنگ اعراب 

گرفته شده است.
وی ادامــه داد: در کشــورهای عربــی مانند 
عربســتان می بینیم که هر یک از مردان دارای 
۳ الی ۴ همســر هستند و زنان نیز در کنار هم 
مســالمت آمیز زندگی می کنند و این موضوع 
در عرف جامعه آنان پذیرفته شــده است، اما 
موضوع چندهمسری در فرهنگ، عرف و قانون 
جامعه ما تعریف نشده است. بحثی هم تحت 
عنوان ازدواج موقت وجود دارد که آقایان بنا به 
دالیلی می توانند، اقدام به ازدواج موقت کنند، 
اگرچه درباره این موضــوع هم اما و اگرهای 
بسیاری وجود دارد و به راحتی قانون و عرف 

جامعه اجازه ازدواج موقت نمی دهد.
یــک فعال حقوق زنان نیــز در این خصوص 
بــه همدان پیام، گفت: انتشــار این پوســتر و 
برنامه هایي که صداوسیما در رابطه با موضوع 
چند همســري مي ســازد یک موضوع کامال 
شوخي است و نباید آن را جدي گرفت، چون 
جامعه ما فعال ســخت تن به ازدواج مي دهند، 
چه برسد به موضوع چند همسري ورود پیدا 
کند. مریم تبریبا بیان اینکه روانشناسي اجتماعي 
بر روي چند همسري احساس کامال منفي دارد 
و فقــط یک تعداد خاص از جامعه که قشــر 
صاحب قدرت و ثروت هستند، مي توانند چند 

همسر داشته باشند، در حالي که قشر ضعیف 
کمتر تن به ازدواج مي دهد. از سوي دیگر مرد 
یا زني که به واســطه عشق ازدواج مي کند، بر 
اســاس کدام منطق مي تواند عشقش را با فرد 

دیگري تقسیم نماید.
وی افــزود: ما در جامعه اي هســتیم که فالن 
مسئول مي گوید مدرسه مناسب براي فرزندم 
پیدا نکردیم، رفتیم مدرسه غیر انتفاعي ساختیم 
و حاال آمار منتشر شده نشان مي دهد که بسیاري 
از مسئوالن مدرسه غیرانتفاعي شهریه چند ده 
میلیوني دارند. هر زمان که جامعه با مشــکلي 
روبه رو بوده دلواپســان موضوع زنان را مطرح 
مي کنند تا ذهن ها به این ســمت کشیده شود، 
یک روز بحث ورود آنها به استادیوم را مطرح 
مي کنند و یک روز موضوع چند همســري و 
... همه این ها بــراي دور کردن ذهن جامعه از 

مشکالت شان است.
یک جامعه شــناس نیــز در این خصوص به 
خبرنگار ما گفت: ســوال اینجاست که آیا در 
شــرایط حال جامعه ایراني بــا آمار بیکاري و 
طالق و جواناني که دچار فقر عاطفي هستند،آیا 
پرداختن بــه موضوع چندهمســري واجب 
است،درحالي که جوانان براي ازدواج اول هم 
دچار مشکالت متعدد بسیاري هستند و براي 
ترویج ازدواج این امر مقدس در دین اســالم 
بــه نظر باید روش عاقالنــه و با تدبیر تري را 
در پیــش گرفت. علیرضا فاخــر با بیان اینکه 
چندهمسري مردان موضوعي بوده که در اسالم 
هم وجود دارد در بین آمریکائیان و زماني هم 
در کره وجود داشته اســت، افزود: دین، شرع 
و قانون ما هم تا حدي ازدواج چندهمســري 
را براي مردان مجاز شــمرده به شــرطي که با 

رضایت همسر اول و تمکن مالي مرد باشد. 
وی چندهمسري را خشونت روحي، رواني و 
جسمي براي زن دانست و تصریح کرد: ضرر 
اجتماعي این نوع ازدواج بیشــتر است چرا که 
بنیان و نظام خانواده را از هم مي پاشد. بر اساس 
تحقیقاتي که در زندان داشته ایم درصد بیشتري 
از افــراد مجرم یا کســاني که به آســیب هاي 
اجتماعــي روي آوردند از چنین خانواده هایي 
بودند.  این اتفاق در بین هنرمندان نیز با انتقادات 
شدیدی روبه رو شد تا جایی که بیشتر آن ها با 
تندی نسبت به این مطلب در صفحات مجازی 
خود واکنش نشان دادند و برگزار کنندگان این 
کارگاه را افرادی بی سواد نسبت به موضوعات 

اجتماعی و علوم روانشناسی خواندند.

وقتی زنان، کوچه علی چپ انحرافات فکری از مسائل روز جامعه می شوند

هزارتوی چند همسری

رابط عمومی شرکت توزعی نیروی ربق 
ن استان همدا

14 آبان 

روز فرهنگ عمومی 
گرامی باد

آگهي مزایده

تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی همدان

اقالم ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد

وضعیتتعداد/عددعنوانردیف

ویتیرین شیشه ای یک 1
متری 2طبقه

سالم100

صندلی تاشو قرمز و آبی 2
رنگ

سالم500

سالم120صندلی پالستیکی3

شماره تماس: 09188137577

اصالحیه آگهی مزایده

شهرداری همدان

آگهــی مزایــده فــروش 5 قطعــه ســرقفلی مغــازه 
ــازه شــماره  مــورخ 98/8/8 ردیــف شــماره3 مغ
34 طبقــه اول و یــک بــاب پارکینــگ صحیــح مــی 
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مرزهای صادراتی ایران و عراق باز شد
 بعد از فروکش کردن اعتراضات در عراق و کاهش تعطیالت و راه 

افتادن کارها، امید به بهبود روند صادرات است.
دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و عــراق در رابطه با وضعیت 
صــادرات به عراق با توجه به ناآرامی های پیش آمده در کشــور عراق 
اظهار داشت: از روز شنبه گذشته مرزها راه افتاده و حدود ۱۴0 کامیون 
عراقی از مرز شــلمچه بار به عراق رفته است. تناژ باری هم که از مرز 

شلمچه به عراق رفته، ۳ هزار و ۲00 تن بار بوده است.
سید حمید حسینی افزود: همچنین از مرز چزابه ۳ هزار و ۲00 تن بار 
به عراق رفته که ۱65 ماشین باری بوده است. باری که از مرز چزابه به 

عراق رفته، میوه و تره بار، موادغذایی و مصالح ساختمانی بوده است.
وي به خبرآنالین گفت: مرز خسروی نیز فعال بوده و تعطیل هم نشده 
اســت. از این مرز 5 هزار و 600 تن بار به عراق رفته و به همین میزان 

بار از مرزهای اقلیم کردستان صادر شده است.

جریمه ۲۶ میلیارد ریالی شرکت متخلف 
توزیع گوشت در همدان

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از محکومیت ۲6 میلیارد 
ریالی یک شرکت توزیع گوشت تنظیم بازاری به دلیل تخلف خبر داد.

به نقل ازسازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا حسن پور در رابطه با این 
موضوع اظهار کرد: شرکت پشــتیبانی امور دام در بررسی ثانویه اسناد 
شرکت های دریافت کننده گوشت دولتی متوجه می شود شرکتی ۲۹ تن 
و ۹۹0 کیلوگرم گوشــت منجمد را دریافت کرده تا از طریق مباشرین 
معرفی شــده ســازمان صنعت، معدن و تجارت به مصرف خانوارها 
برســاند، اما این شرکت بدون هماهنگی سهمیه دریافتی را به کارخانه 

تولید سوسیس و کالباس فروخته است.
وی افزود: شعبه اول بدوی این اداره کل پس از احراز تخلف، مدیرعامل 
شرکت را به منع عاملیت گوشــت و پرداخت مبلغ ۲6 میلیارد و ۹6۱ 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رأی صادره 

در شعبه تجدید نظر استان تأیید و قطعی شد.

دست بردن به جیب مردم با درآمدهای میلیاردی!

 تصمیم به تعطیلی خدمات ارزش افزوده یا"وس" توسط وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در شرف انجام است، تا جایی که گفته می شود با اعالم کد دستوری 6#*800* 
از سوی وزیر ارتباطات، شب تلخی برای کاله برداران »بازار وس« رقم خورده است. اما در 
این میان برخی اصرار به وجود مشاغلی دارند که ممکن است با تعطیلی وس نابود شوند.

به گزارش ایسنا، خدمات ارزش افزوده )Value Added Services( که به اختصار 
VAS نامیده می شــوند، شــامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس 
صوتــی و پیامک معمول اســت. در خدمات ارزش افزوده تلفن همــراه ابزارهایی مانند 

پیامک، تماس و دیتای مصرفی به عنوان ابزار ارائه خدمات اســتفاده می شــود و معموال 
خدماتی از جمله مسابقات و رأی گیری، تبلیغات موبایلی، اطالع رسانی، پرداخت موبایلی، 

زنگ انتظار تماس یا بازی آنالین ارائه می شود.
اگر چه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما 
به نظر می رسد توسط برخی از شرکت های ارزش افزوده، کاربران ناخواسته به عضویت 
این ســرویس ها درآمده بودند و با توجه به این که این خدمات معموالً هزینه های باالیی 
دارند، برای مثال ارســال یک پیامک ارزش افــزوده به کاربر می تواند حداقل ۳00 تومان 
هزینه داشته باشد. سوءاستفاده برخی شرکت های خدمات ارزش افزوده  موجب شد وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات از تصمیم برای پایان وس خبر دهد. او چندی پیش در این 

باره اظهار کرد: شاید وقتش رسیده باشد که به زودی »کل سرویس های ارزش افزوده« را 
برای همیشه تعطیل کنیم. دوستان دیگر به یقین رسیده اند که در مورد حق الناس هیچ خط 

قرمزی ندارم، مخصوصا اگر از جیب مردم دزدی شود.
اما طبق اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات محمدجواد آذری جهرمی به تازگی 
با بیان این که هوشمندســازی بسترسازی حضور شــرکت های فناور و خالق برای حل 
مسائل شهری است، گفت: هوشمندسازی شهری داستان شرکت های ارزش افزوده نشود 
که فقط برای تعدادی ســرمایه دار ارزش افزوده ایجاد کرده اســت نه برای مردم. اگر قرار 
اســت ارزش افزوده ای در خدمات شهری ایجاد شود که برخی شرکت ها بیایند کار کنند، 

باید این ارزش افزوده حسش به مردم منتقل شود نه اینکه دستش را در جیب مردم کند.

وب سایـت شرکت توزیــع بــــرق استان همدان

www.edch . i r

عالوه بر ساعات اولیــه شـــب

 در ساعات میاین روز نیز

 مصرف برق به اوج 

خود یم رســــد!

ف و غیر ضروری
از وسایل پرمصر

در این ساعات استفاده نکنید.

برای آشنایی با روش های صرفه جویی برق می توانید 

و  نموده  تماس حاصل  تلفن گویا 1421  سامانه  با 

راهنمایی های ارائه شده استفاده نمایید.

کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان همدان
هیأت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان همدان

آگهی انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران زنانه شهرستان همدان

علی سلیمانی -  هیأت اجرایی انتخابات

مرجان بالل زاده فریده افشار

مرضیه شهرستانه مریم سهرابلو

زهرا مرادی

راضیه ترک تکمه داشی

زهره تاج بخشیان

شهین فامیل شهبازی

فاطمه مکانیک

عادله بیگدلی

نسرین عظیمی

ناهید مسلمی شکرائی

فرحناز سخائیان

مریم ربیعی

طاهره قدمی

مژده یگانه

سودابه سمواتیان

مرضیه گروسی

جمیله یونسی

، بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب  معتبرآن اتحادیه دعوت  انتخابات اتحادیه صنفی  نامه اجرایی  در اجرای ماده 11 آیین 
می گردد با در دست داشتن اصل و یا تصویر پروانه کسب معتبر یا همراه کارت شناسایی معتبر  از ساعت 15 لغایت 17  روز چهارشنبه 
مورخ98/08/22 جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه شخصا به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واقع در بلوار مدنی بلوار 
15 فروردین مراجعه و هیأت مدیره مورد نظر خود را  از بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر اعضای علی البدل و همچنین 
بازرس مورد نظر خود را به تعداد یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل انتخاب نمایند. الزم به ذکر است بر اساس ماده 2 آیین نامه 
اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی و تبصره ذیل آن هر فرد صنفی دارای پروانه کسب در انتخابات دارای یک حق رای می باشد، حتی 
در صورت داشتن بیش از یک پروانه کسب در همان صنف. مباشرین فاقد حق رای می باشند و در مشارکت مدنی، فردی که پروانه به نام 
ایشان صادر شده دارای حق رای می باشد. همچنین براساس تبصره ذیل ماده 13 آیین نامه مذکور اعطای وکالت و یا نمایندگی جهت دادن 

رای ممنوع می باشد.

اسامی داوطلبین هیأت مدیره به ترتیب حروف الفبا:

اسامی داوطلبین بازرسی به ترتیب حروف الفبا:

غزل اسالمي «

 برخي از نمایندگان مجلس براي تبلیغ 
خود دست به دامن زنده کردن اخبار قدیمي 
و نگران کننده براي ایجاد ترس در دل مردم 
شــده اند. برخي از آنها نیــز موضوعاتي را 
مطرح مي کننــد و قول اصالح مي دهند که 
شاید ســال ها و دهه ها دغدغه مردم بوده و 
از هر فرصتي اســتفاده کرده اند تا به گوش 
مسئوالن برسانند و حاال که توسط مدیر و 
دستگاه اجرایي ذیربط به نتیجه رسیده این 
نمایندگان هســتند که از یک سال مانده به 
تاریخ انتخابات مجلس خبر به نتیجه رسیدن 

آن و یا قول انجام آن را مي دهند. 
تا ســال گذشته رســانه ها به دنبال دریافت 
اخبار دســت اول بودند تا حتي اگر شــده 
هفته اي یک خبر مهم داشته باشند و اولین 
رسانه اي باشند که آن را منتشر مي کنند، اما 
این فرصت به ندرت پیش مي آمد و شــاید 
یک خبر مهم در ماه با ســختي دست و پا 
مي شــد. اما فقط در یکي دو ماه گذشــته 
اخبار و موضوعات قابل پیگیري متعددي 
از زبان برخي نمایندگان استان منتشر شده 
است. »خدمات بیمارستان فاطمیه در شأن 
بیماران نیســت«، »ســیر همدان ثبت ملي 
شــد«، »5 فرمانداري در کشور تشکیل شد 
که یکي از آنها فرمانداري درجزین است«، 

»۱۱0 تاکســي فرســوده در همــدان باید 
نوسازي شود«، »فاضالب روستاهاي همدان 
ساماندهي مي شوند«، »سیلوي همدان ارزان 
فروخته شــد«، »حجاج از فرودگاه همدان 
پرواز مي کنند«، »دلسوزي براي پیمانکاراني 
کــه به جاي پــول اوراق قرضــه دریافت 
مي کنند«، »ســرعت اینترنت در روستاها و 
محورهای ارتباطی اســتان بسیار ضعیف 
است«، »همدان کالنشهر شــد«، اینها تنها 
بخشي از اخباري بود که برخي از نمایندگان 
در یکي دو مــاه اخیر عنوان کرده و آنها را 

به نام خود ضبط کرده اند.
اخیراً هم بخشــي از یک برنامه تلویزیوني 
در فضاي مجازي دســت به دست مي شود 
که نگراني اغلب خانواده هایي که مخصوصًا 
به طور مســتقیم ذرت اســتفاده مي کنند را 
به دنبال داشــته اســت، در صورتي که این 
خبر مربوط به ۳ سال قبل است. سال ۱۳۹5 
حدود 500 هزار تــن ذرت وارد بندر امام 
)ره( شد که با انجام آزمایش های متعدد از 
سوی سازمان ملی استاندارد، در ۱۲0 هزار 
تن آن وجود ســم آفالتوکسین باال اثبات 
شــد که گواهی انطباق برای این محموله 
صادر نشــد. اما محمولــه ذرت ۳50 هزار 
تنی، از نظر کیفی مشــکلی نداشته و حائز 

استانداردهای الزم بود.

در دوازدهــم مردادماه امســال نیز رئیس 
سازمان ملی اســتاندارد ایران اعالم کرد که 
رئیس جمهوری دســتور توقــف واردات 
ذرت های آلوده به کشور و برخورد قضایی 
با متخلفان را صــادر کرده و تکلیف کرده 
اســت که اگر این محموله مرجوع نشود، 
باید امحا شود. با این حال یکي از نمایندگان 
مجلس در استان به تازگي همین خبر را از 
طریق حضور در تلویزیون مجدداً به مردم 
اعــالم کرد. در چنین شــرایطی در فضای 
مجازی مطالبی منتشر شد که به مردم هشدار 
می داد از مصــرف محصوالتی که با ذرت 
تهیه می شــود، خودداری کنند. زیرا ذرت 
آلوده به آفالتوکسین وارد کشور شده است 
که نگراني هاي زیادي را در جامعه به وجود 
آورد. این ذرت ها هم مصرف انساني و هم 
مصرف دامي دارند. بنابراین ســازمان ملی 
اســتاندارد روز گذشــته در پي انتشار این 
ً  اعالم کرد که ســالمت تمام  اخبار، مجددا
۳50 هزار تن ذرت وارد شــده به کشور از 
سوی این سازمان تأیید شده است و نگرانی 

در این رابطه وجود ندارد.
این تنها خبر نگران کننده اي نیســت که در 
جهت تبلیغات منتشــر شــده، بلکه اعالم 
فسادهاي کالن در رده هاي مدیریتي، اعالم 
گران و نایاب شــدن زمیــن در منطقه اي 

خاص از اســتان و بســیاري اخبار توسط 
نمایندگان استان، که تنش در جامعه را باال 
مي برد به روش هاي تبلیغاتي تبدیل شده که 
همه آنها منابع کشور را در راستاي اهداف 
خاص چند نفر، یا هدر مي دهد و یا به خطر 

مي اندازد.
جو تبلیغاتي نمایندگان طوري شده که در 
چند ماه گذشته در تمام مراسم هاي رسمي 
و غیررسمي حضور مي یابند و تریبون هاي 
متعددي در اختیار مي گیرند. حضور اغلب 
آنها در جلســات مختلفي کــه با حضور 
مدیــران و خبرنگاران برگزار مي شــود و 
سخنراني کردن تک تک شان، موجب شده 
تا زمان جلســات طوالني تر شود و به این 
شکل، ساعتي که مدیران استان باید پشت 
میز خود و مشــغول خدمت باشند صرف 
تبلیغات براي نمایندگان مي شود. نمایندگان 
از این روش ها ســعي مي کنند خود را در 
صفحات رسانه هاي نوشــتاري و مجازي 

مطرح و تبلیغ کنند. این نمایندگان حتي در 
اغلب مراســم هاي کوچک مردم نیز سعي 
مي کنند حضور داشــته باشند و یا با ارسال 

پیغام اعالم وجود کنند. 
چند سال اســت که تبلیغات زودهنگام از 
طریق اســتفاده از منابــع دولتي به یکي از 
ابزارهاي تبلیغاتي نمایندگان تبدیل شــده 
است. هرچند که این شرایط موجب بدبیني 
جامعه به این افراد شده و از محبوبیت آنها 
کاســته اما آنها دست بردار نیستند، تا جایي 
که اکنون دست به دامان مطرح کردن خود 
از طریق دســت گذاشــتن بر روي نقاط 
ضعف جامعه شــده اند. پیش از این مردم 
آگاهي زیــادي از نحوه تبلیغات نمایندگان 
مجلس نداشــتند اما اکنون دست آنها براي 
اغلب مردم رو شده و متوجه شده اند که در 
زمان نزدیک به انتخابات، نمایندگان مجلس 
در بیــن مردم حضور گســترده مي یابند و 

قول هاي متعددي به آنها مي دهند.

مردم باید حواسشــان به تبلیغات زودهنگام 
و نحوه تبلیغات نمایندگان مجلس باشــد. 
بســیاري از اتفاقاتي که در اســتان افتاده به 
پشــتوانه اقدامات و پیگیري دســتگاه هاي 
اجرایي بوده اما در چند ماه نزدیک به انتخابات 
اولین شخصي که خبر آن را به مردم مي دهد 
نمایندگان مجلس هستند! حتي استاندار نیز 
جلســات اخیر را بــا صحبت هاي تکراري 
جمع بندي کــرده و فضاي اطالع رســاني 
خبرهاي حســاس را به نمایندگان مي دهد. 
آن طور که مشخص است مدیران نیز اجازه 
ندارند بســیاري از اتفاق مثبتي که در حوزه 
اختیارات آنها رخ داده را به مردم و رسانه ها 
اطالع بدهند و این نمایندگان هستند که فضا 
را از آنهــا مي گیرند و زحمات آنها را به نام 
خود ضبط مي کنند. اما این مردم هستند که با 
تشخیص درست از غلط باید متوجه باشند 
که کدام اقدامــات مربوط به کدام مدیران و 

مسئوالن استان است. 

نقاط ضعف مردم
 ابزار تبلیغاتي نمایندگان
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احکامکمیتهانضباطیهیأتفوتبالصادرشد
جرایم سنگین برای مربیان 

و بازیکنان خاطی 
 در هفته گذشــته در برخی از مسابقات باشگاهی تخلفاتی از سوی 
مربیان و بازیکنان انجام شد که در سه بازی با حمله به داور مانع از ادامه 

بازی شدند و بازی ها نیمه تمام ماند.
پرونده این مســابقات به کمیته انضباطی ارسال شد و این کمیته پس از 
رویت گزارش داوران و نمایندگان هیأت نسبت به تخلفات انجام شده 
تشکیل جلسه  داد و جرایمی را برای تیم ها و بازیکنان و مربیان خاطی در 

نطرگرفت و آنها را به محرومیت و جریمه مالی محکوم کرد.
۱- مربی و سرپرســت تیم فوتبال جوانان شــهرداری مریانج به دلیل 
اعتراض و توهین به داوری و ممانعت از انجام مســابقه هر یک به دو 
جلسه محرومیت از همراهی تیم و مبلغ ۳00 هزار تومان جریمه نقدی 

محکوم شدند.
۲- محمدمهدی اســمی و مجتبی پایداری بازیکنان جوانان شهرداری 
مریانــج به دلیل هل دادن داور مســابقه و زدن بازیکن حریف هر یک 
به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و مبلغ ۲00 هزار تومان جریمه 

نقدی محکوم شدند.
۳- محمدرضا کرمی بازیکن شــهرداری همدان بــه دلیل ایراد ضرب 
وجرح بازیکن حریف از یک جلســه همراهی تیم محروم شد و مبلغ 

۳00 هزار تومان نیز جریمه نقدی شد.
تمام آرای صادره قطعی می باشد.

۴-تیم فوتبال جوانان شهرداری مریانج به دلیل ممانعت عوامل این تیم به 
ادامه بازی ۳ بر صفر در برابر شهرداری همدان بازنده اعالم شدند که این 

رأی قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف می باشد. 
همچنیــن کمیته انضباطی آرای خــود را در خصوص دیدار نیمه تمام 

صنایع اللجین و آراد جورقان به شرح ذیل صادر کرد.
۱- فرهاد فتحی بازیکن آراد جورقان به دلیل توهین و فحاشی و حمله 
به داور و زدن وی ۳ ماه از حضور در کلیه مســابقات محروم وبه مبلغ 
۳00 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد این رأی قابل تجدیدنظر در 

کمیته استیناف است.
۲-تماشاگران منتسب به تیم فوتبال صنایع دستی اللجین به دلیل توهین و 
فحاشی نسبت به داور و پرتاب سنگی و تهدید داور تیم صنایع دستی اللجین 

محکوم به پرداخت ۳00 هزار تومان جریمه شد این رأی قطعی است.
۳-نتیجه دیدار دو تیم که تا 50 ثانیه به پایان مســابقه ۲-۲ مساوی بود 

،همان نتیجه نهایی قلمداد شد و این رأی قطعی است.
در رقابت های لیگ نوجوانان استان تیم شهید امینی تخلفاتی انجام داد که 

کمیته انضباطی این تیم را جریمه کرد.
۱-حامد میرزایی ســرمربی تیم نوجوانان شهید امینی به دلیل اهانت و 
اعتراض به داور و مســئوالن هیأت فوتبال به دو جلســه محرومیت از 

همراهی تیم خود و ۲00 هزار تومان جریمه محکوم شد.
۲-همچنین باشــگاه شــهید امینی به دلیل اعتراض و توهین هواداران 
منتســب به این تیم به ۲00 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد این 

آرا نیز قطعی است.
دیدار دو تیم هالل احمر و گرین کشاورز نهاوند در هفته نهم لیگ برتر 
استان که تا دقیقه 85،  با نتیجه ۴ بر صفر به سود گرین کشاورز بود که 
به دلیل حمله بازیکن هالل احمر به داور باعث تعطیلی مســابقه شد با 

جرایم سنگین کمیته انضباطی روبرو شد.
۱-  جواد آقابابائی بازیکن هالل احمر تویســرکان بــه دلیل اعتراض به 
تصمیمات داور و حمله ور شدن و توهین به داور مسابقه ۲ جلسه از همراهی 

تیم خود محروم شد و مبلغ ۳00 هزار تومان نیز جریمه نقدی گردید.
۲- وحید سوری بازیکن هالل احمر تویسرکان به دلیل اهانت به داور از 
یک جلسه همراهی تیم محروم شد و مبلغ ۲00 هزار تومان نیز جریمه 

نقدی شد.
۳-نتیجه این دیدار ۴ بر صفر به سود گرین کشاورز نهاوند اعالم شد و 
باشگاه هالل احمر نیز به دلیل ایجاد فضای ملتهب و عدم امنیت جانی 
داور ۳00 هزار تومان جریمه شد این آرا در کمیته استیناف هیأت فوتبال 

قابل تجدیدنظرخواهی است.
همچنین مهدی سوری دیگر بازیکن هالل احمر که در دیدار با شهدای 
سامن داور را هل داده و به وی توهین کرده بود یک جلسه از همراهی 
تیم خود محروم شد و به مبلغ ۲00 هزار تومان نیز جریمه محکوم شد.

بیژن حیدری راهی چین تایپه شد
 داور داور بین المللی اســتان 
مســابقات  در  قضــاوت  برای 
مقدماتــی جوانان آســیا راهی 

کشور چین تایپه شد.
بین المللی  داور  حیــدری  بیژن 
اســتان همــدان که از ســوی 
آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
در  قضــاوت  بــرای   )AFC(
مسابقات مقدماتی فوتبال جوانان 
آسیا برگزیده شــد روز گذشته 

همدان را به مقصد چین تایپه ترک کرد..
دیدارهای گروه H مرحله مقدماتی مسابقات زیر ۱۹ آسیا از ۱5 لغایت 
۱۹ آبان ماه به میزبانی چین تایپه برگزار می شــود و با دعوت ای.اف.
سی بیژن حیدری به عنوان داور و رضا سخندان به عنوان کمک داور 

در این مسابقات قضاوت خواهند کرد.

قضاوت پیام حیدری در جاکارتا

 پیام حیدری در مســابقات 
در  آســیا  جوانــان  مقدماتــی 
جاکارتــای اندونــزی قضاوت 

می کند
پیــام حیــدری داور بین المللی 
استان روز گذشته برای قضاوت 
آسیا  جوانان  مقدماتی  مسابقات 

در گروه K راهی جاکارتا شد
مرحله مقدماتی مسابقات زیر ۱۹ 
آسیا ازفردا ۱5 لغایت ۱۹ آبان به 

میزبانی اندونزی در شهر جاکاتار برگزار می شود.
با اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا، پیام حیدری به عنوان داور و 
علیرضا ایلــدروم به عنوان کمک داور این مســابقات را قضاوت 

خواهند کرد.

بوکسورهای برترهمدان انتخاب شدند

 مســابقات بوکس انتخابی شهرســتان همــدان در خانه بوکس با 
حضور ۳8 ورزشکار از ۱۲ باشگاه از شهرستان همدان برگزار گردید.

یک دوره مســابقات بوکس رده ســنی بزرگســاالن در خانه بوکس 
شهرستان همدان باحضور ۳8 ورزشکار از ۱۲ باشگاه در اوزان هشت 
گانه برگزار گردید. در پایان نفرات برتر برای مسابقات انتخابی استان 

معرفی شدند:
............................................................. سجاد طاعتی وزن 5۱ کیلوگرم
................  بهنام فرهادی ،نیما میرزایی ،میالد افشاری وزن 56کیلوگرم
..........................................  امید زنگی، عادل ترکمان وزن 6۳ کیلوگرم
وزن 6۹ کیلوگرم...........................  مسعود بهرامی،علی حسن سهرابی
وزن ۷5 کیلوگرم........................  مرتضی کبود وندیان، هادی ونداوند
وزن 8۱ کیلوگرم.......................  شهاب معتمد نیا ، پوریا محمد علیان
.....................................  امین زیادی، مهدی صفریان وزن ۹۱ کیلوگرم
وزن ۹۱+ کیلوگرم...................................................  حمید رضا امیری
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پیشخوان

آگهــی تغییــرات شــرکت مصــرف کارکنــان بــرق ناحیــه همــدان شــرکت 
ــه اســتناد  ــه شــماره ثبــت 524 و شناســه ملــی 10861099963 ب ــی ب تعاون
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/06/15 
ــاه  ــاون کارورف ــورخ 1397/7/12 اداره تع ــماره8/155471 م ــه ش وتاییدی

ــل اتخــاذ شــد :  اجتماعــی شهرســتان همــدان تصمیمــات ذی
ــا کدملــی 3874525430 بعنــوان  ــان محمــد علــی توتونچینیــان ب 1-  آقای
ــوان  ــی 3800594293 بعن ــا کدمل ــی ب ــواد عبدالملک ــی و ج ــازرس اصل ب
بــازرس علــی البــدل تعاونــی بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب 

ــد.  گردیدن
2- صورت های مالی ســال 1396 به تصویب مجمع رسید. 

ــه  ــه عنــوان روزنامــه اصلــی وروزنامــه هگمتان 3- روزنامــه همــدان پیــام ب
بــه عنــوان روزنامــه علــی البــدل جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب 

گردیــد. 
)651146(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

 آگهــی تغییــرات شــرکت مصــرف جهــاد کشــاورزی همــدان شــرکت تعاونــی 
بــه شــماره ثبــت 1256 و شناســه ملــی 10861106869 بــه اســتناد صورتجلســه 
ــر نامــه  مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/06/23 و براب
شــماره 8/17334 مــورخ 1398/07/17اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 

ــل اتخــاذ شــد : شهرســتان همــدان تصمیمــات ذی
 1 - بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــل انتخــاب 
ــور  ــری ان ــر جعف ــی 3873258064 و اصغ ــی باکدمل ــالل قیطران ــد: ج گردیدن
ــه  ــق ب ــان دقی ــام پژوه ــی ارق ــه حسابرس ــی 4051321071 و موسس باکدمل
ــی و  ــرکت تعاون ــی ش ــان اصل ــوان بازرس ــه عن ــی 10103292728 ب ــه مل شناس

ــدل ــی الب ــازرس عل ــوان ب ــه عن ــی 3874674037 ب ــان باکدمل ــدی باغی مه
 2 - صورت های مالی سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 

ــال  ــزان ســرمایه شــرکت 47747420000 ری ــر و می ــداد اعضــا 1338 نف 3 - تع
ــی مــی باشــد. ــه 9549484 ســهم 5000 ریال منقســم ب

 4 - روزنامــه همــدان پیــام بــه عنــوان روزنامــه اصلــی و روزنامــه هکمتانــه بــه 
عنــوان روزنامــه علــی البــدل انتخــاب گردیــد. 

)651135(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

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

برابر رأي شــماره 139460326006000808 مورخ 1398/7/23 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  ملک مالیر 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی داود هاشمی فرزند مراد به شماره شناسنامه 20390 صادره از مالیر  
دو دانگ مشــاع از  شش دانگ اعیانی بانضمام نود و دو شــعیر و پنج هشتم شعیر مشاع از 96 شعیر 
ششدانگ عرصه یک باب ســاختمان به مساحت 2472/17 مترمربع قسمتی از پالک 19 اصلي واقع در 
روستای نامیله بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر افخمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 287(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/28
محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

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

برابر رأي شــماره 139460326006000808 مورخ 1398/7/23 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمدمراد هاشــمی فرزند مراد به شماره شناسنامه 29 صادره از 
مالیر  دودانگ مشاع از  شش دانگ اعیانی بانضمام نود و دو شعیر و پنج هشتم شعیر مشاع از 96 شعیر 
ششدانگ عرصه یک باب ســاختمان به مساحت 2472/17 مترمربع قسمتی از پالک 19 اصلي واقع در 
روستای نامیله بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر افخمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 282(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/28
محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهی تغییرات شرکت افرا ارکان الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10252 و شناسه 
ملی 10820100250 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 1398/04/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محل شــرکت در واحد ثبتی همدان به آدرس استان همدان ، 
شهرستان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، محله سعیدیه ، خیابان 12 متری متین ، خیابان 
سعیدیه جنوبی ، پالک 0 ، مجتمع ســعیدیه ، بلوک A8 ، طبقه همکف ، واحد 597 کدپستی 

6516954883 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
)651147( 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهــی تغییــرات شــرکت تــوان دیــد آتــی شــرکت بــا مســئولیت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 12056 و شناســه ملــی 14005143903 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1398/07/6 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - شــعبه شــرکت بــه آدرس: اســتان 
ــهر  ــزی، ش ــش مرک ــران، بخ ــتان ته ــه 15، شهرس ــران - منطق ته
تهــران، محلــه شــهیدقندی- نیلوفــر، خیابــان ویــدا، خیابــان هویزه، 
پــالک 121، طبقــه همکــف، کدپســتی 1533757411 تاســیس شــد 
و آقــای امیرحســین رحیمیــان باکدملــی 3871350753 بــه ســمت 
مدیــر شــعبه تعییــن گردیــد. 2 - امیرحســین رحیمیــان باکــد ملــی 
ــا پرداخــت مبلــغ 445 میلیــون و 500 هــزار ریــال  3871350753 ب
بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ 450 میلیــون 
ــا  ــی 3860643241 ب ــان باکدمل ــین رحیمی ــش داد. افش ــال افزای ری
ــهم  ــرکت س ــدوق ش ــه صن ــال ب ــون ری ــغ 198 میلی ــت مبل پرداخ
الشــرکه خــود را بــه مبلــغ 200 میلیــون ریــال افزایــش داد. فهیمــه 
ــا پرداخــت مبلــغ 346  ــی باکدملــی 3873589699 ب وزینــی یعقوب
ــرکه  ــهم الش ــرکت س ــدوق ش ــه صن ــال ب ــزار ری ــون و 500 ه میلی
ــه  ــش داد، در نتیج ــال افزای ــون ری ــغ 350 میلی ــه مبل ــود را ب خ
ــه مبلــغ 100 میلیــون  ســرمایه شــرکت از مبلــغ 10 میلیــون ریــال ب
ریــال افزایــش یافــت ومــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد 
و ســهم الشــرکه شــرکاء بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد: امیرحســین 
ــین  ــرکه افش ــهم الش ــال س ــون ری ــده 450 میلی ــان دارن رحیمی
رحیمیــان دارنــده 200 میلیــون ریــال ســهم الشــرکه فهیمــه وزینــی 

یعقوبــی دارنــده 350 میلیــون ریــال ســهم الشــرکه.
)651331( 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهي حصر وراثت
آقای حســین عزیزی دارای شماره شناسنامه  6 به شــرح دادخواست کالسه 111/444/98ش از 
این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نیم تاج نه ترکی 
به شــماره شناســنامه  285 در تاریخ 98/7/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفــوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشــخصات 
فوق الذکر پسر متوفیه 2- محمدعلی عزیزی فرزند درویشعلی به شماره شناسنامه 534 صادره از 
بهار متولد1349 پســر متوفیه 3-محمد عزیزی فرزند درویشعلی به شماره شناسنامه 441 صادره 
از بهار متولد1345 پسر متوفیه 4-محمودعلی عزیزی فرزند درویشعلی به شماره شناسنامه 535 
صادره از بهار متولد1351 پســر متوفیه 5-اکرم عزیزی فرزند درویشــعلی به شماره شناسنامه 2 
صادره از بهار متولد1334 دختر متوفیه 6-منیر عزیزی فرزند درویشــعلی به شماره شناسنامه 8 
صادره از بهار متولد1339 دختر متوفیه 7-مهین عزیزی فرزند درویشــعلی به شماره شناسنامه 
772 صادره از بهار متولد1355 دختر متوفیه والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست 
مزبــور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یــا وصیتنامه از متوفي نزد 
 او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

)م الف 295(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

بازدید جهانشیر از پروژه شهرستان اسدآباد

 مدیرکل ورزش و جوانان اســتان و درویشی فرماندار شهرستان از 
پروژه های ورزشی شهرستان اسدآباد بازدیدکردند.

محسن جهانشیر به همراه درویشــی فرماندار شهرستان,امیدی معاون 
امــور عمرانــی و برنامه ریــزی فرماندار,فعله گری شــهردار ,مرادی 
رئیس شــورای شهر,اکبری رئیس آبفا,باالور رئیس شرکت گاز ,رجبی 
سرپرست اداره ورزش اسدآباد به همراه جمعی از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه از پروژه های استخر مجموعه ورزشی آزادی و استخر مجموعه 

بانوان شهرستان بازدید کردند.
جهانشــیر در این بازدید خواستار تســریع در روند پروژه شد و گفت 
:در جلسه ای که با وزیر ورزش و جوانان در خصوص اتمام پروژه ها 
استخر داشتیم ،خوشبختانه وزیر ورزش و جوانان قول مساعدت دادند 
و قرار اســت تخصیص بودجه تا قبل از پایان سال جاری برای افتتاح 
اســتخر آزادی صورت پذیرد .وی در ادامه افزود :شهرســتان اسد آباد 
در خصوص پتانســیل ورزشی دارای ظرفیت باالیی است و ما نباید از 
آن غافل شــویم .در این بازدید فرماندار شهرستان از همه دستگاههای 
خدمات رسان تقدیر کرد و گفت :با انرژی مضاعف کمک خواهیم کرد 

که با تعامل و همــکارای ادارات بتوانیم در تکمیل این پروژه اقدامات 
الزم را بــه عمل آوریم و در ماههای آتی این پــروژه را افتتاح نماییم 
.درویشــی فرماندار شهرســتان گفت :با توجه به اینکه مدیریت اداره 
ورزش و جوانان شهرستان اسد آباد تغییر کرده است از مدیر کل ورزش 
و جوانان خواست با تخصیص بودجه به هیأت های ورزشی شهرستان 
اسد آباد ایجاد انگیزه و تعامل را در هیأت های ورزشی شهرستان زیاد 
نماید.همچنین درویشــی قول مساعدت داد که از ساختمان های مازاد 
شهرستان برای اداره ورزش و جوانان استفاده نمایند و ساختمان فعلی 

که خوابگاه ورزشی است مختص خوابگاه ورزشکاران قرار گیرد.

قضاوت گوهری
 در لیگ 3

 علی اصغر گوهــری در هفته دهم 
لیگ دسته سوم کشور قضاوت می کند 
یک تیم داوری از استان همدان در هفته 
دهم رقابت های لیگ دسته سوم کشور 

در تهران قضاوت خواهد کرد.
بنا بر اعالم دپارتمان داوری فدراسیون 
فوتبال کشــورمان امروز از رقابت های 
لیگ دسته سوم کشــور یک دیدار در 
تهران برگــزار می شــود و تیم عقاب 
تهران میزبان شاهین کوثر اردبیل است. 
این دیــدار را علی اصغــر گوهری از 
همدان سوت می زند و ابوالفضل بیات 
و امین ســخائی دیگر داوران همدانی 

وی را در امر قضاوت یاری می کنند.

درخشش هندبال مالیر 
در لیگ دسته اول 

 تیــم هندبــال بانــوان مالیــر در 
رقابت هــای لیگ دســته اول کشــور 
بانوان  هندبــال  خوش درخشــید.تیم 
شهرستان مالیر نماینده استان در لیگ 
دســته اول کشــور که در شهر قزوین 
برگزار می شــود با کسب دو پیروزی و 

یک شکست خوش درخشید.
این تیم تا پایان روز سوم مسابقات ابتدا 
تیم پرقدرت آتریســای تهران را ۲8 بر 
۲۱ شکســت داد و سپس در مصاف با 
دالوران ســبزوار ۲۹ بــر ۲۴ به برتری 
رسید هندبالیست های مالیری در بازی 
سوم مقابل تیم کردستان قرار گرفتند که 

این دیدار را ۲۷ بر ۲۳ واگذار کردند.
این رقابت ها در شهر قزوین ادامه دارد.

مسابقات تنیس آزاد 
بانوان در همدان

 مســابقات کشوری تنیس بانوان که 
در همدان برگزار شد با شناخت نفرات 

برتر به کار خود پایان داد.
از  مســابقات ورزشــکارانی  این  در 
استانهای مختلف کشور به همراه ۲۳ 
پرداختند.  رقابــت  به  همدانی  بانوی 
ایــن رقابتها به میزبانــی هیأت تنیس 
اســتان همدان و بــا حمایت آکادمی 
تنیس الیت در مجموعه تنیس شــهید 
برقعــی برگــزار گردیــد و در پایان 
پریســا شــکاری و دالرام آذریان هر 
دو از تهران به مقام اول ودوم دســت 
یافتنــد. همچنین دلناز آدریان و محیا 
قوامی نیز به مقام ســوم مشترک این 

آمدند. نایل  مسابقات 
از سوی میزبان مجموعا ۲0 میلیون ریال 
جوایز نقدی به 8 نفر برتر مســابقات 
اهــدا گردید و نفرات شــرکت کننده 
موفق به دریافت امتیازات کشوری در 

رنکینگ فدراسیون تنیس شدند.

پاس همدان یک- بعثت کرمانشاه
گل: مصطفی قیصری)۷۸(

داوران: حمیدرضــا همیراد،امین عمویی و 
فرزاد ولی ابرقویی

تیم پــاس: محمدصادق نادرپــور ،میالد 
داوودی ،عــارف اکبری)حمیــد حیدری 
5۲(،مهــدی نصیری،بهزاد ســلطانی،رضا 
کاشفی ،علی عزیزی،مسعود رمضانی،حسین 
جودکی)مصطفی قیصری ۷5(،ایمان شیرزاد 

)سهیل رفیع زاده ۸5( ورضا ایار
 سرمربی: احمد جمشیدیان

تیــم بعثــت :روزبــه بهــاری ،میــالد 
شرفی،مهربان  اژدری،عرفان  رستمی،عباس 
عیســی پوران،مهــدی صادقی،پژمان زین 
الدینی)مهــدی بــازرکاران ۶0(،عــارف 
منوچهری ،امید پور قنبری)پوریا خضری۸۸( 

،سجاد سیاه کمری وایوب سبحانی
سرمربی:پوریا درکه

مریانج ورزشگاه شــهیدحاجی بابایی هفته 
هفتم مســابقات لیگ دسته دوم کشور جام 

آزادگان
 دوتیــم پاس وبعثت درحالــی مقابل هم 
صف آرایــی کردند که هردو تیم ۱0 امتیازی 
بودند وبرای کســب پیروزی قــدم به میدان 
گذاشتند حساســیت این بازی دوچندان بود 
هم از نظــر امتیاز هم ازنظر جغرافیایی دوتیم 
همســایه هســتند وکری دو اســتان به این 

حساسیت دامن می زد.
پاس در این بازی فوتبال قابل قبولی ارایه داد 
ودر یک بازی حساب شده موفق شد حریف 
ســنتی خود را با شکست بدرقه کند وبه رده 

دوم جدول صعود کند.
پاس به لطف میزبانی بازی را هجوم آغاز کرد 
و بارها مدافعان حریف را آزار داد.پاســی ها 
در دقیقه ۱۱ تایکقدمی بازکردن دروازه بعثت 

پیش رفتند اما بخت با آنها یار نبود ودر حالی 
که جودکی دروازه بان را نیز دریبل کرد ضربه 
وی را مدافــع کرمانشــاه از روی خط بیرون 

کشید تا آه از نهاد پاسی ها درآید.
تیم پــاس که در ۲0 دقیقه اول بازی تیم برتر 
میدان بود اما کم کم این برتری را از دست داد 
و بازی متعادل شد ودو تیم نیمه اول را بدون 
گل، مساوی به پایان بردند. در این نیمه پاس 
بخوبی توپ را بچرخش درآورد و رضا ایار و 
ایمان شیرزاد نبض بازی را در دست گرفتند 

وبخوبی توپ را بچرخش درآوردند.
با آغاز نیمه دوم شــاگردان احمد جمشیدیان 
بر تــوپ و میدان حاکم شــدند و حمالت 
پرتعدادی را روی دروازه بعثت تدارک دیدند.

جمشــیدیان در نیمه دوم دو تعویض انجام 
داد و حیــدری وقیصری را جایگزین اکبری 
وجودکی کرد این تعویض ها نتیجه داد ودر 
دقیقه ۷8 مســعود رمضانــی توپ خوبی را 
روی دروازه بعثــت ارســال کرد و مصطفی 
قیصری بازیکن تازه وارد پاس بایک بغل گل 
پیروزی بخــش را درون دروازه بعثت جای 
داد و پاس به برتری که استحقاقش را داشت 
دست یافت.پاســی ها پس از این گل پاپس 
نکشیدند و به حمالت خود اصرار ورزید در 
ادامه  پــاس بازی را کنترل کرد وبه پیروزی 
شیرینی دست یافت.پاس با این پیروزی ۱۳ 
امتیازی شد ودر رده دوم جدول جایگاه خود 

را مستحکم کرد.
دیگر نماینده اســتان شــهرداری همدان نیز 
دیــروز میهمان امید گناوه بــود در این بازی 
شاگردان هادی گلمحمدی بازی خوبی را به 
نمایش گذاشتند ودر بندر گناوه به تساوی دو 
بر دو دست یافت.در این دیدار ابتدا شهرداری 
همداغن از حریف پیش افتاد ومحمد زارعی 
در دقیقــه ۴۱ گلزنی کرد امــا تیم امید گناوه 

قبل از پایان نیمه اول توسط بازیکن همدانی 
خود میثم زمانی به گل مساوی دست یافت تا 
دو تیم نیمه نخست را یک بر یک مساوی به 

پایان برسانند.
در نیمه دوم دو تیم فوتبال نزدیک به همی را 
ارایه دادند وتیم شــهرداری همدان در دقیقه 
۷5 توســط محمد باالبند به گل برتری دست 
یافت.شــاگردان گلمحمدی در دقایق پایانی 
بازی را اداره کردنــد وتا یک قدمی پیروزی 
پیش رفتند اما در وقت های تلف شده بازی 
تیم میزبان از غفلت مدافعان شهرداری نهایت 
ســود را برد وتوسط محمد حسین بحری به 
گل مساوی دست یافت وشهرداری همدان به 

کسب ریک امتیاز قناعت کرد.
در ســایر بازی ها اترک بجنورد مقبل میهمان 
خود مس نوین کرمان۲ بر۲ مســاوی کردتیم 
اروند خرمشهر در خرم آباد حاضر نشد وخیبر 
۳ بر صفر پیروز شد در گروه دوم چوکا تالش 
صدر نشین رقابت ها میهمان خود ایرانجوان 
بوشــهر را با یک گل شکســت داد وجایگاه 
خود را در صدر جدول حفظ کرد.نفت امیدیه 
با یک گل مغلوب شهرداری ماهشهر شد.نفت 
وگاز گچســاران یک بر صفر مقابل شهدای 
رزکان کــرج تن بــه شکســت داد ودو تیم 
شــهرداری بم ومس شهربابک نیز به تساوی 

بدون گل دست یافتند.
در پایــان هفته هفتم در گروه اول تیم های 
اســتقالل مالثانی وخیبر خــرم آباد با ۱5 
امتیاز صدر نســین هستند وشــهید قندی 
یزد با ۱۴ امتیاز ســوم است تیم شهرداری 
همدان نیز بــا ۱۲ امتیاز در جایگاه چهارم 
قرار دارد امــا در گروه دوم چوکای تالش 
با ۱5 امتیاز صدر نشــین اســت وتیم پاس 
همدان بــا ۱۳ امتیاز دوم اســت تیم نفت 

نیز وگاز گچساران 

 تیم امدادی همدان 

در کشور سوم شد
دوره  هشــتمین  و  بیســت  در   
غواصی  و  غریــق  نجات  مســابقات 

قهرمانی کشــور تیم همــدان در ۹0 
امدادی ســوم شد.بیست  متر سرعت 
نجات  مســابقات  دوره  و هشــتمین 
غریــق و غواصــی آقایــان قهرمانی 
کشــور و انتخابی تیــم ملی با حضور 
ورزشکاران استان های مختلف در سه 

ماده به میزبانی کیش برگزار شــد..در 
۹0 متر ســرعت امدادی این رقابت ها 
تیم همدان با ترکیب مهدی شاهپسند، 
محمد علیجانی، مهدی کاشفی و جعفر 
قادری پــس ازاصفهان و هرمزگان در 

جایگاه سوم قرار گرفت.

پیشکسوت ورزش استان در بستر بیماری
 سید حسن برقعی از پیشکسوتان ورزش استان چند صباحی است که در بستر بیماری 
اســت.در راستای تکریم پیشکسوتان ورزش محسن جهانشیرمدیر کل ورزش و جوانان 

استان از این پیشکسوت ارزنده استان عیادت کرد .
مدیر کل ورزش و جوانان استان به همراه قهرمانی معاون ورزشی، چاروسایی مدیر روابط 
عمومی و سبزواری رئیس هیأت همگانی استان از این پسشکسوت ورزش استان عیادت 
کردند.در این بازدید محسن جهانشیر گفت: پیشکسوتان و بزرگان ورزشی مایه مباهات 

و سربلندی ورزشکاران و جوانان می باشند .

پاس با غلبه بر بعثت 
به صدر جدول نزدیک شد

■ تساوی شهرداری در بندر گناوه
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فرهنگگردشگري

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پیش بیني وضع هوا: 

  صاف تا کمی ابري - بارش پراکنده

منبع: موسسه ژئوفیزیک تهران «

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي
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■ دوبیتي:
مو آن دلداده ی بی خانمانم                                                   مو آن محنت نصیب سخت جانم
که چون بادی وزد هر سو دوانم مو آن سرگشته خارم در بیابان  

باباطاهر

آیفونی با نمایشگر فراگیر ساخته می شود

 اپل با تقلید از یکی از گوشی های جدید تولیدشده توسط شیائومی 
به دنبال ساخت گوشی هوشمند تازه ای است که نمایشگر آن کامال 
فراگیر بوده و به دور گوشی کشیده شده است.به گزارش مهر ، شیائومی 
در اوایل سال جاری میالدی گوشی Mi Mix Alpha را معرفی کرد که 
دارای نمایشگری فراگیر و پیچیده شده به دور کل بدنه گوشی است. این 
نوع طراحی که دنیای تلفن های همراه را متحول خواهد کرد، مورد توجه 
اپل قرار گرفته و این بار این شرکت آمریکایی به دنبال تقلید از یک 
شــرکت چینی است.بر اساس حق اختراعی که اپل به تازگی به ثبت 
رسانده، این شرکت به دنبال تولید گوشی هوشمند یا تبلت جدیدی 
است که نمایشگر آن به طور کامل به دور بدنه گوشی پیچیده باشد و 

از انعطاف کافی برخوردار باشد. 

شرکت های آمریکایی از ممنوعیت تجارت با 
هواوی معاف شدند

 وزیــر بازرگانی آمریــکا اعالم کرده به زودی به شــرکت های 
آمریکایی اجازه همکاری با هواوی داده می شود. البته او اشاره کرده 

همه شرکت ها اجازه همکاری با هواوی را نمی یابند.
به گــزارش مهر ، در آینــده نزدیک احتماال تحریــم های وزارت 

بازرگانی آمریکا علیه هواوی کاهش یابد.
ویلبــر راس وزیر بازرگانی آمریــکا در مصاحبه ای اعالم کرد به 
زودی  به شــرکت های آمریکایی اجازه همکاری با هواوی داده 
می شود. تاکنون ۲06 شــرکت درخواست همکاری با هواوی را 

داشته اند.
اما راس هشدار داد به دقت این  شرکت ها را بررسی می کنند.

سم ارگانیک درختان میوه دار تولید شد

 محققان کشــور موفق به تولید ســمی ارگانیک از درختان میوه 
شدند که ممانعت از رشــد باکتری کرده و می تواند میزان تولیدات 

محصوالت را افزایش دهد.
عطیه دوازده امامی، مجری طرح در گفتگو با مهر اظهار کرد: امروزه 
با توجه به اثرات زیانبار مصرف ســموم شیمیایی بر محیط زیست و 
ســالمت موجودات زنده و انسان ها، تحقیقات گسترده ای به منظور 
اســتفاده از ترکیبات و فرآورده های زیســتی در سراسر دنیا در حال 

انجام است.
وی افزود: یکــی از آفات مهم باکتری »اروینیا آمیلوورا« اســت که 
خسارت های قابل توجهی در درختان میوه دانه دار مانند سیب، به و 

گالبی در ایران و کشورهای دیگر ایجاد کرده است. 

ابزار خانگی برای جذب تشعشعات 
الکترومغناطیسی مخرب

 برخی مردم در مجاورت تشعشــعات خطرناک الکترومغناطیسی 
زندگی می کنند که اگر چه با چشــم قابل مشــاهده نیستند، اما می 
توانند سالمت انســان را به خطر بیندازند اکنون یک دستگاه جدید 

قادر به جذب آنهاست.
به گزارش ایســنا ، امواج مختلف منتشر شده توسط گوشی ها، لپ 
تاپ ها، روترها، سیســتم های وای – فای خانگی، دکل های تلفن 
همراه، کابل های فشار قوی برق، رایانه های سرور و غیره می توانند 
در گذر زمان سالمت انسان را به خطر بیندازند و لذا ضروری است 
برای حذف و دفع آنها از محیط زندگی انســان تمهیداتی اندیشیده 

شود.

مقابله با آالینده های هوا با ماسک های 
سوپاپ دار نانویی

 یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید ماسک های نانویی سوپاپ دار 
ویژه بزرگســاالن و ماســکهای تنفسی کودکان شــد. به گزارش ستاد 
توسعه فناوری نانو، یک شرکت ایرانی ضمن بومی سازی فناوری تولید 
ماسک های نانویی موفق به تولید ماسک صنعتی ارتقاءیافته با نانوالیاف و 
تولید ماسک N۹۹ نانوالیاف چند الیه شده است که با توجه به شرایط 
آلودگی هوا در نیمه دوم ســال و مشــکالت ریزگردها، استفاده از این 
ماسک ها می تواند بسیار مفید باشد.ماسک تنفسی کودک، ماسک تنفسی 
آرایشــی و بهداشتی، ماسک سوپاپدار صنعتی 6 الیه، ماسک سوپاپدار 
صنعتی ۷ الیه حاوی کربن اکتیو و ماســک تنفسی ســوپاپ دار ویژه 
بزرگساالن از جمله محصوالت نانویی این شرکت دانش بنیان  بوده است.

تاثیر تئاتر در پیشبرد اهداف 
فرهنگی و اجتماعی

 مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتان 
همدان در بازدید از ستاد برگزاری بیست و ششمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، با بیان 
اینکــه ملت ها با هنر و تمدن زنده می مانند، گفت: 
این استان تمدن و هنر کهن و واالیی دارد و با داشتن 
مردمانــی توانمند با افکاری متعالی بســتر را برای 
برگزاری انواع رویداد های فرهنگی و هنری فراهم 

کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومی بیســت و ششــمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، 
مهرداد نادری فر اظهار کرد: موفقیت هر جامعه در 
گرو تربیت صحیح فرزندان اســت؛ به همین دلیل 
برگزاری برنامه های مختلفی همچون جشنواره بین 
المللی تئاتر کودک و نوجوان موجب می شــود در 
آینده جامعه ای ســالم و عاری از اســترس داشته 

باشیم.
او با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
یکی از جشــنواره های مهم هنری در کشور است، 
یادآور شــد: حضور هنرمنــدان خارجی در همدان 
فرصتی است تا بتوانیم پیام جشنواره را به کشورهای 

مختلف جهان منتقل کنیم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری همدان با 
بیان اینکه همه دســتگاه های اجرایی استان برای 
برگزاری جشــنواره با تمام توان پای کار هستند، 
گفت: اقدامــات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
تاثیر بسیار گسترده و وســیعی بر جامعه دارد که 
نمی تــوان برای آن دامنه زمانــی و مکانی تعریف 
کرد؛ اما می توان به جرأت گفت برگزای جشنواره 
تئاتــر کودک و نوجــوان، تاثیر قابــل توجهی بر 

مخاطبان دارد.
نادری فر با بیان اینکه تئاتر، نگرش و بینش جدیدی 
بــه کودکان و نوجوانان منتقل می کند، یادآور شــد: 
شعار »کودک، تئاتر و طبیعت« ضرورت جامعه امروز 
است؛ ما باید تالش کنیم این پیام را به خانواده ها و 

جامه منتقل کنیم.
نادری فر افزود: انتخاب این شــعار برای جشنواره 
به هدفمندی بیشــتر آن کمک مــی  کند. با توجه به 
تغییراتی که در سبک زندگی امروز جامعه ایجاد شده 
باید از تمام ظرفیت جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان اســتفاده کنیم تا فرهنگ رفتن به طبیعت، 
برخورد با طبیعت و اســتفاده از طبیعت را به جامعه 

آموزش دهیم.
 او اظهار کرد: در حوزه تئاتر می توان هدفمند پیش 
رفت تا این هنر در خدمت سیاســت های اجتماعی 
و فرهنگی باشــد. تئاتر و هنرهای دیگر در کاهش 
آســیب های اجتماعی، شاید بتوانند تاثیری بیشتر از 

یک کتاب داشته باشد.
نادری فر با بیــان اینکه در مدارس، دانشــگاه ها و 
مجامع مختلف باید تئاتر را گســترش دهیم، اظهار 
کرد: اگر تئاتر از سوی خانواده ها و همچنین نهادها 
و دستگاه ها مورد توجه قرار بگیرد، در فرهنگ بسیار 
اثرگذار خواهــد بود؛ البته محتــوا و غنای متن در 

جذب مخاطب بسیار اثرگذار است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان با بیان 
اینکه هیچ چیز لذت بخش تر و زیباتر از دیدن لبخند 
کودکان نیســت، گفت: باید تالش کنیم تا کودکان 
بی سرپرست، کودکان با بیماری های صعب العالج 
نیز در این جشنواره سهیم شوند و همچنین صدای 

کودکان یمن را نیز به گوش جهانیان برسانیم.
بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان با شعار »کودک، طبیعت، تئاتر« از ۱6 تا ۲۱ 

آبان ماه ۱۳۹8 در همدان برگزار می شود.

تمرکزبربومگردیوبوتیکهتلها
درآمد حدود 1۲ میلیارد دالری گردشگری 

به صورت مستقیم

 درحالی کــه همــه مؤلفه هــای تهدیدکننــده گردشــگری را یکجــا 
داریــم، بازهــم در ایــن صنعــت رشــد داشــتیم.

ــور  ــگر وارد کش ــر گردش ــزار نف ــون و 800ه ــته ۷میلی ــال گذش  س
شــدند و طــی شــش ماهــه امســال نیــز حــدود 5میلیــون نفــر کــه بــا 
۲6درصــد رشــد در ایــن زمینــه روبــه رو بودیــم؛ امیدواریــم تــا پایــان 

ســال بــه رقــم ۱0میلیــون گردشــگر ورودی دســت پیــدا کنیــم. 
ــوان  ــا عن ــتی ب ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــل ورود  ــتقیم از مح ــی مس ــزان درآمدزای ــت: می ــب گف ــن مطل ای
ــون دالر و  ــارد و 800میلی ــته ۱۱میلی ــال گذش ــگران را در س گردش
ــدد  ــن ع ــه برابر ای ــش از س ــزی بی ــتقیم چی ــر مس ــورت غی به ص
اعــالم کــرد و گفــت: ســند توســعه گردشــگری آمــاده و بــه 
ــی  ــس از بررس ــه زودی پ ــده و ب ــه ش ــی ارائ ــیون های فرع کمیس
ــالغ  ــل و اب ــه ســند رســمی تبدی ــت ب ــی در دول در کمیســیون اصل

ــد. ــد ش خواه
ــه از  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــر مونســان ب ــا، علی اصغ ــزارش ایلن ــه  گ ب
لوگــو و شــعار محــوری گردشــگری در قالــب برنــد ملی گردشــگری 
ــاره پروژه هــای  ــی خواهــد شــد، درب ــارک فجــر رونمای در دهــه مب
ایــن حــوزه گفــت: هــم اکنــون ۲۷00 پــروژه در دســت اجــرا داریــم 
کــه ۴05 پــروژه آن مربــوط بــه هتــل و ۱5۴ هتــل آن ۴ و 5 ســتاره 
خواهــد بــود کــه تــا پایــان دولــت دوازدهــم ۷50 پــروژه را کــه ۲۳6 

ــانیم. ــرداری می رس ــه بهره ب ــی اســت ب ــروژه آن هتل پ
ــال  ــون دالری س ــش از 600میلی ــی بی ــادآوری درآمدزای ــا ی وی  ب
ــار  ــت آث ــظ و مرم ــاره حف ــتی، درب ــع دس ــوزه صنای ــته در ح گذش
ــا  ــیم ت ــه ای در تالش ــه بودج ــه مضیق ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف تاریخ
ــای  ــذاری پروژه ه ــا واگ ــم و ب ــک بگیری ــی کم ــارات بیرون از اعتب
ــی و  ــردم و درآمدزای ــذاری م ــرمایه گ ــه س ــذاری، زمین ــکان واگ ام

ــم. ــم کنی ــتغال را فراه اش
ایــن وزیــر کابینــه دولــت دوازدهــم خاطرنشــان کــرد: در دو ســال 
ــه تازگــی هــم روی  ــم و ب ــز کردی گذشــته روی بوم گردی هــا تمرک
ــه  ــی ب ــای تاریخ ــت خانه ه ــا مرم ــا ب ــم ت ــا کار می کنی بوتیک هتل ه
دســت مــردم طبــق اســتانداردهای هتــل هــای ۴ و 5 ســتاره، بخشــی 
از کمبــود فضاهــای اقامتــی جبــران شــود و از ایــن مســیر هم کســب 
و کارهــای خوبــی شــکل بگیــرد و هــم اشــتغال زایی شــود کــه در 
ــن  ــران چنی ــه ته ــتان از جمل ــد اس ــون در چن ــم اکن ــوزه ه ــن ح ای
هتل هایــی راه انــدازی شــده کــه ضریــب اشــغال خوبــی نیــز داشــته 

اســت.
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی از نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســالمی درخواســت کــرد تــا بودجــه وزارتخانــه را 
بــرای حداقل هــای مــورد نیــاز افزایــش دهنــد و در ادامــه تصریــح 
ــا در  ــمالی و جنگل ه ــواحل ش ــعه س ــرای توس ــه ای ب ــرد: برنام ک
ــرای توســعه قطــار گردشــگری و  ــن ب ــم. همچنی دســت اجــرا داری

ــم. ــی در نظــر گرفتی ــل محــور برنامه هــای مفصل ســفرهای ری

■ حدیث:
امام علی)ع(:

بترس، بترس )از خدا!( به خدا سوگند آن قدر پرده پوشی کرده که گویی تو را بخشیده 
و آمرزیده است.      
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سینـما

 ■ قد  س1............... ............... هزار تو- کروکوديل
 شاه کش

■ قد  س2...... .................  سال دوم دانشکده من
■ فلسطين1 .......  در خونگاه - ماجرای نيمروز 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
.. کلوپ همسران - ايکس الرج ■ سينما کانون
.......................   سال دوم دانشکده  ■بهمن مالير

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

و من 

نخست: 
 درســت چند روز قبل، فحاشــی تماشاگران به 
مربی و بازیکنان تیم هــای حریف در لیگ فوتبال 
ایران، یک بار دیگر اصطالح آشنای »فرهنگ سازی« 
را روی زبان ها انداخت تا مشــخص شــود آن چه 
امروز به عنــوان فرهنگ عمومی می شناســیم در 
بخش بزرگی از ســاخت اش، نیاز به اصالح، ترمیم 

و تصحیح دارد. 
این اصطــالح پرکاربرد، برای نخســتین بار اوایل 
دهه هفتاد روی زبان ها افتاد. ورود کشــور به عصر 
ســازندگی، آغاز پروژه های بزرگ عمرانی و ورود 
فرهنِگ نیمه مدرن - نیمه غربی به شــهرها به ویژه 
شهرهای بزرگ، مســئوالن فرهنگی را به این فکر 
انداخت که به فکر فرهنِگ عمومی هم باشــند. پس 
جلسات شــورایی به نام »شورای فرهنگ عمومی« 
جدی تر برگزار شــد و صدا و ســیما و شهرداری 
ها هم برای کمک به میدان آمدند. شــورای فرهنگ 
عمومی اما چند ســال قبل -اواســط دهه شصت - 
تشــکیل شد. در این شورا از همه نهادهای کشوری 
و لشگری اعضایی حضور داشتند و تاثیرگذار بودند. 
شــورای فرهنگ عمومــی در دو دوره - ۱۳65 تا 
۱۳۷۱ و ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ -  به بررســی کلی فرهنگ 
می پرداخت و از ســال ۷۲ به بعد، رویکردی دقیق 

تر برگزید.
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 
کشور از سال ۹6 ســرفصل های پانزده گانه ای به 
تصویب رســید و تا امروز برنامه ها بر اســاس آن 
انجام می شــود. ترویج کتابخوانی، ارتقاء فرهنگی 
مراســم راهپیمایی اربعین، ارتقاء فرهنگ زیارت و 
گردشــگری مذهبی، ارتقاء فرهنگ سالمت، طرح 
اجرایی جشن های بهار مهربانی، برنامه جامع ارتقای 
کارکرد مســاجد کشــور و برنامــه ترویج فرهنگ 

مصرف بهینه آب از جمله این برنامه ها هستند. 

دوم: 
»فرهنگ« واژه ای ســهل و ممتنع اســت و ماهیتی 
به شــدت پیچیده، نامتعین و ســیال دارد. آنچه به 
عنوان فرهنگ عمومــی در یک جامعه تعریف می 
شود برگرفته از باورها و اعتقادات مذهبی، بومی و 
محلی، آیین های سنتی و قدیمی و حتی خرافات و 
باورهایی است که رفته رفته طی ده ها و بلکه صدها 

سال در ذهن مردم رسوخ کرده است.
با این تعریف یک سِر فرهنگ به دین می رسد، یک 
ســر دیگر آن به آداب قومی، یک سر به جغرافیا و 
بعد اقتصاد، سیاســت و ویژگی های انسانی. پس با 
مفهومی ســرو کار داریم که متاثر از عوامل بسیاری 

اســت. حال سوال این است که چه نهاد و سازمانی 
می تواند مستقیما روی فرهنگ تاثیر بگذارد؟ 

اگر به آیین نامه شــورای فرهنــگ عمومی نگاهی 
بیندازیم به ســرفصل هایی می رسیم که هرکدام به 
تنهایی حدیثی مفصل هســتند: از اقتصاد مقاومتی و 
سرمایه اجتماعی و اخالق عمومی تا زنان و خانواده، 
آســیب های اجتماعی، دین و فرهنگ، روح ملی، 
محیط زیست، شهرســازی و فضای مجازی. بعید 
بدانم هیچ شورایی در کشور وجود دارد که وظایف 
و حوزه عملی در این حد گســترده داشته باشد. در 
این وضعیت، شــوراهای فرهنگ عمومی تشــکیل 

جلسه می دهند و مصوباتی هم دارند. 

سوم: 
دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومــی اعالم کرده که 
شــورای فرهنگ عمومی در اســتان همدان در یک 
ســال ۱۳۹6 تا ۱۳۹۷ برنامه های متنوعی را پیگیری 
کرده است. صیانت از خانواده، ترویج زندگی ایرانی 
- اسالمی، تبیین مفهوم اربعین، کمک به نیازمندان، 
جلوگیری از تکدی گری، تولید برنامه های رادیو و 
تلویزیونی، ارتقای ســطح کتابخوانی، آموزش های 
پیش از ازدواج، تشــکیل کارگروه نزاع و خشونت، 
ساماندهی نذورات، ساماندهی آرایه های ظاهری و 

پوشاک و ...
به نظر می رسد عامل اول در اینکه جلسات شورای 

فرهنگ عمومی فاقد نتایج ملموس هستند در ماهیت 
کارکرد و فلســفه وجودی این شــورا نهفته است. 
شــورایی چند ده نفره، احتماال با بودجه ای محدود 
و زمانی محدودتر، قصد دارند با چند بخشــنامه و 
دستورالعمل معنی فراگیر فرهنگ را با این حجم از 
مصادیق گسترده سروســامان دهند. مسلم است که 
نتیجــه کار متخصصانه نخواهد بــود. پس راه حل 
نخست برای آنکه شــورای فرهنگ عمومی بتواند 
جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، می تواند تمرکز شورا 
بر چند موضوع مشــخص و آسیب شناسی علمی 
آن ها باشــد. کوچک کردن دایره فعالیت های شورا 
رابطه مستقیم با بهبود عملکرد آن و تاثیرگذاری طرح 

ها و برنامه هایش در سطح جامعه خواهد داشت.

چهارم:
بســیاری از حوزه های فرهنگ عمومی، به طور 
مشــخص تحت تاثیر عوامل غیرفرهنگی هستند. 
به عنــوان مثال افزایش طــالق دالیل پیچیده ی 
روانشناسانه، اقتصادی، اجتماعی و اخالقی دارد. 
در این وضعیت شــورای فرهنــگ عمومی نمی 
تواند به تنهایی با بخشنامه و دستورالعمل اوضاع 
را بهتــر کند. بعضی مشــکالت که راه حل هایی 
فرهنگی هم دارند، در طول این سال ها در برابر 
بســیاری حرف ها و برنامه های نصیحت مآبانه، 
شــعاری و کلی مقاوم شده اند. امروز دیگر نمی 

توان کســی را با این توجیه کــه »کتاب خواندن 
خوب اســت« یا »ســیگار خوب نیست« ارشاد 
کــرد. بنابراین همانقدر که معضالت ســخت تر 
شــده اند، راه حل ها هم باید ظریف تر طراحی 
شــوند. از طرف دیگر فرهنــگ دارای مصادیقی 
اســت که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. تئاتر، 
موســیقی، سینما، رسانه های مجازی و شبکه های 
ماهواره ای به طور مستقیم بر فرهنگ موثر هستند 
و آن را می سازند. پس اگر می خواهیم فرهنگ را 
آنطور که صحیح است بسازیم، باید از ظرفیت این 
مصادیق بهره بگیریم. ســوال این است که اعضای 
شورای فرهنگ عمومی تا چه مقدار با این مصادیق 

آشنا هستند و آن را می شناسند؟

پنجم: 
وقتی درمان بــا درد هماهنگ نباشــد، نباید انتظار 
اندیشــمندان، روشنفکران،  باشــیم.  داشته  معجزه 
هنرمندان در کنار متفکران دیــن می توانند در این 
شورا بر راه حل هایی تمرکز کنند که کلی، دستوری 
و کلیشه ای نباشد و در عین حال با کمک مصادیق 
فرهنگ، به روز و دقیق، اثر کند. اگر چنین باشد بعد 
از ســی و خرده ای سال از تشکیل شورای فرهنگ 
عمومی می توانیم به برگزاری هفته های بعدی لیگ 
برتر - با تماشــاگرانی که فحاشی نمی کنند یا کمتر 

فحش می دهند- امیدوار باشیم.

و ششــمین  بیســت  پوســتر   
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان همــدان با حضور مدیرکل 
جشنواره،  دبیر  نمایشــی،  هنرهای 
نمایندگان حامیــان مالی و معنوی 
این جشــنواره و هنرمنــدان تئاتر 

بازنمایی می شود
بازنمایی پوستر این دوره از جشنواره 
روز دوشنبه ۱۳ آبان همزمان با روز 

دانش آموز از ساعت ۱۴ در عمارت 
جدید خانه تئاتر صورت می گیرد.

دبیر  نمایشــی،  هنرهای  مدیــرکل 
جشــنواره، نمایندگان حامیان مالی 
و معنوی جشــنواره بیست و ششم، 
اعضــای خانــه تئاتــر، نمایندگان 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
کانــون پرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان و صنایع شوینده بهشهر از 

جمله حاضران در این مراسم هستند.
در این مراســم که با هدف تاکید بر 
تئاتر کودک و نوجوان و آشــنایی 
هــر چه بیشــتر مردم بــا این هنر 
نــاب و ارزنده صــورت می گیرد، 
از هنرمندان و اســاتید تئاتر دعوت 
شده اســت تا با حضورشان موید 
دوره  این  باشند.پوستر  این حرکت 
که توسط شــهرام عظیمی طراحی 

شده اســت روز چهارشنبه 8 آبان 
طی مراســمی با حضور مســئوالن 
و هنرمنــدان اســتان همــدان در 
مدرسه ای در این شهر رونمایی شد.

بیست وششمین جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجــوان همدان به 
دبیری مجید قناد و با شعار »کودک 
، طبیعت، تئاتر« از تاریخ ۱6 تا ۲۱ 

آبان ماه برگزار می شود.

فرهنگ عمومی چطور تغییر می کند؟

استفاده از مصادیق فرهنگ 
به جای شعار، نصیحت و تنبیه

همزمانباروزدانشآموزوباهدفتاکیدبرتئاترکودکونوجوان؛

بازنمایی پوستر بیست و ششمین جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان در تهران


