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یافتن راه فرهنگ سازی!
 ۱- چنــد ســالی اســت کــه مســئوالن 
مرتبــط بــا حــوادث و ســوانح رانندگــی با 
ارائــه آمــاری از آســیب هــای تصادفات و 
ــه  آســیب هــای اجتماعــی پــس از   آن ب
ــش  ــرای کاه ــکاری ب ــن راه ــال یافت دنب

ــات و... تصادف

یونسکو به مدیریت شهری پیشنهد داد

ایجاد دومین موزه راه ابریشم در همدان

چاره اندیشی مسیر جهانی 
هگمتانه با حضور مونسان

  راهکارهاي سرعت بخشیدن به مراحل جهاني 
شدن هگمتانه در نشست اســتاندار همدان با وزیر 

گردشگري بررسي شد
اســتاندار همدان از بررسي راهکارهاي سریع شدن 
مراحل ثبت جهاني تپه جهاني هگمتانه در نشســتي 
با وزیر میراث فرهنگي ، گردشگري و صنایع دستي 

خبر داد.
سعید شاهرخي در دیدار با وزیر گردشگري گفت: 
در حال حاضر برداشــتن موانع پیــش رو براي به 
ثبت جهاني رســیدن هگمتانه در همدان در ردیف 

برنامه هاي مهم قرار دارد.
شاهرخي افزود: با دستور وزیر گردشگري قرار شد 
در اســرع وقت با رفع مشکالتي که در ثبت جهاني 
تپه هگمتانه وجود دارد، این تپه در دستور کار ثبت 

جهاني در وزارت میراث فرهنگي قرار گیرد.
اســتاندار با بیان اینکه رایزني هــاي الزم با وزیر در 
خصوص اهمیت جهاني شــدن  مبل و منبت مالیر 
مورد بررســي قرار گرفت خاطر نشان کرد: به دنبال 
این هستیم بدون کمترین اتالف زماني  ثبت جهاني 

مبل منبت مالیر را تا پایان امسال به نتیجه برسانیم.
در ادامه شــاهرخي افزود: اتفاق ثبت جهاني مبل و 
منبت مالیر کمک خواهد کرد که درهاي  بازارهاي 
جهاني به روي این شهر باز شود تا بتوان از این مسیر 
محصوالت اســتان را در عرصه بازار هاي تجاري با 

برند منبت جهاني کرد .
نماینده ارشد دولت در اســتان اظهار داشت: مسیر 
اتوبان تهران )ســاوه( ـ همدان نیز در این جلســه 
طــرح و مطالعه بــراي تعریف پروژه گردشــگري 
بودن این مســیر مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد 
ســرمایه گذاري براي مطالعه و اجــراي این پروژه 

گردشگري انجام پذیرد.
اســتاندار گفت: برگزاري جشــنواره ملي سیر در 
نیمه پایاني خردادمــاه ۱399نیز در برنامه هاي ملي 

گردشگري استان همدان قرار گرفت.
در ادامــه وي افزود: ثبت جغرافیایي ســیر همدان 
با توجــه به ویژگي هاي برجســته این محصول و 
همچنین رتبه اول در کشــور و دنیا از موارد مطرح 
این نشست بود.شاهرخي تاکید کرد: در این نشست 
اهمیت برقراري تورهاي گردشگري براي گردشگران 
خارجي بــا توجه به ظرفیت فرودگاه همدان مطرح 
شــد و راهکارهاي کارشناســانه مورد بررسي قرار 
گرفت.وي در ادامه خاطر نشــان کرد: تاسیســات 
گردشــگري و پایانه هوایي حمل و نقل استان این 
ظرفیت الزم را دارد  تا با فراهم کردن زمینه ارتباطي 
بــا دفاتر خدمات مســافرتي و جهانگردي داخل و 
خارج از کشــور و با ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر در 

راستاي جذب گردشگران فعالیت کنند.
در پایان اســتاندار گفــت : در رایزني با وزیر موارد 
الزم براي  برگزاري جشــن ملي شدن منبت گلریز 

تویسرکان مطرح شد.

رشد بیش از 50 درصدی 
واردات از گمرکات استان 

■ اعطا سه گواهی نامه حالل به شرکت پگاه همدان
  در 7مــاه گذشــته 770 میلیــون از کلیه مرزهای کشــور 
صادرات داشته ایم که 5۱4 میلیون دالر مربوط به بخش صنعت 
ومعدن، ۱6 میلیون دالر جهاد کشــاورزی و35میلیون دالر در 

بخش صنایع دستی وگردشگری بوده است. 
صادرات محصوالت حول محور ۱0 قلم ارزشی دراستان بوده 
که 66 میلیــون دالر از گمرک همدان بوده اســت ودر بحث 

واردات کاال هم استان رشد53 درصدی داشته است.
رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان همدان روز گذشته 
در نشســت ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی استان 
با بیان این مطلب گفت: هیچ محصول کاملی وارد استان نشده 
و این رشــد صرفا مربوط به مواد اولیه کاالها اســت و در این 
زمینه وضعیت مناسبی داشته ایم به طوری که تا خرداد ماه سال 
۱399تمامی محصوالت تولیدی مــا از لحاظ مواد اولیه تامین 

هستند.
حمیدرضا متین  ادامه داد: سیم مسی بدون عایق جز کاالهایی 
اســت که برای نخستین بار فقط رشد داشــته است و درصد 
رشــد این کاال بــه  29۱3 درصد رســیده اســت.  ومیلگرد 
آریزان 563درصد، فروســیلیس۱8۱ درصد، کلینکر)ســیمان 
خاکستری(۱33درصد، کشمش 48درصد ورب گوجه۱3درصد 

افزایش داشته است .
رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان همدان با تاکید بر 
اینکه در بخش صنعت با رشد39 درصدی مواجه هستیم  گفت: 
این رشــد در زمینه کشاورزی باعث شده است که  ساماندهی 

مناسبی در خصوص صادرات اقالم خوراکی داشته باشیم.
 وی ادامه داد: در زمینه واردات مواد شــیمیایی در مجموع 70 
درصد رشد و معدن ۱64 درصد شاهد رشد بوده ایم که این امر 
ماحصل برگزاری بدون وقفه ومرتب دوره های آموزشی برای  
تجار وبازرگانان، جلسات پایش صادرات وبرگزاری نمایشگاه 

تخصصی و... بوده است.
متین از افزایش صادرات در بخش دارویی و سموم کشاورزی 
خبر داد وگفت: در ســال98 ۱3موفق بــه دریافت ۱2 مجوز 
صادرات و واردات جدید در استان شده ایم و حجم باالیی از 
صادرات اقالم از گمرکات ســایر استان ها انجام شده است که 
بیشترین درصد صادرات مربوط به چینی آالت بهداشتی بوده 

که در شهرستان اللجین تولید میشود.
در ادامه ظاهر پورمجاهد معاون استاندار همدان نیز با اشاره به 
اینکه چرخ تولید استان همچنان فعال میچرخد گفت:مشکالت 
وموانع را کتمان نمی کنیم اما اســتان همدان در حوزه صادرات 
جایگاه خوبــی دارد وبا وجود تحریم ها نــه تنها هیچ واحد 
تولیدی در استان تعطیل نشده اســت بلکه در زمینه صادرات 
و واردات شاهد رشد هم بوده ایم  وهمچنان خط تولیدات در 

استان فعال هستند.
در پایان شــرکت شیر پاستوریزه پگاه اســتان همدان موفق به 
دریافت سه گواهی نامه حالل برای سه فرآورده: شیر پاستوریزه 
با ویژگی پرچرب، شیر پاســتوریزه با ویژگی کم چرب، شیر 
پاســتوریزه با ویژگی نیم چرب، شیر پاستوریزه بدون چربی، 
شیر پاســتوریزه با ویژگیesl وشیر فراداما وکره پاستوریزه با 

ویژگی کره غیر الکتیکی)بدون نمک( شد.

  80 درصد از شهرداری های سطح کشور به علت 
روزمرگــی و نداشــتن برنامه بلندمدت ورشکســت 

هستند.
مدیرکل دفتر عمران و توســعه شــهری شهرداری و 
دهیاری های کشــور گفت: شــهرداری ها تا وقتی که 
نگاه به جیب دولت داشته باشــند، نمی توانند موفق 
باشند و باید با نگاه توسعه درون زا و برنامه بلندمدت 

و از روزمرگی خارج شوند.
رضا مهدی زاده با بیان اینکه شهرداری هایی که چشم 
امید به کمــک های دولت ندارند و خود به ســمت 
منابــع درآمدی پایدار رفته اند، جزء شــهرداری های 
موفق به شمار می روند، افزود: مقروض بودن برخی 
از شهرداری ها نشان از ضعف آنها و عملکرد ضعیف 
مدیریت شهرداری ها دارد به طوریکه در حال حاضر 
60 تا 70 درصد از شــهرداری های شهرهای کوچک 
دارای بدهی هســتند کــه در مقام سیاســتگذاری از 
نمایندگان مجلس می خواهیم به دنبال آن نباشــند که 
روســتاها را به شهر تبدیل کنند چرا که مردم در زمان 
قیچی زدن ربان تبدیل شــدن روستای خود به شهر از 
گرفتاری های بعدی و عوارض بیشــتر و مشــکالت 
بعدی شــهر شــدن غافل هســتند، ضمن اینکه سهم 
دهیاری ها در قوانین در بحث ارزش افزوده بیشــتر 

از شهرداری ها ست.
وی با تأکید بر نگاه توسعه درون زا داشتن شهرداری 
ها خاطرنشان کرد: شهرهای بندری، گردشگری مرزی 
و در مســیر ترانزیت قرار گرفتــن یک ظرفیت برای 
برخی شــهرداری ها  از جمله اســدآباد بوده که می 
تواننــد از این ظرفیت خود برای ایجاد منابع درآمدی 
پایدار خود بهره ببرند حال آن که شــهرهای بندری و 
مرزی به عنوان ویترین کشور بدترین وضعیت دارند 

و از ظرفیت های موجود خود استفاده نمی کنند.
وی یادآور شد: شــهرداری های دچار روزمرگی اگر 
می خواهند از وضعیت خود خارج شــوند باید برنامه 
نویســی کرده و کلیه کارها و اقدامات خود را از دل 
برنامه های تهیه و تدوین شده بیرون آورند و توسعه 

درون زا داشتن را درنظر بگیرند.
مهدی زاده با اشــاره به ایجاد روحیه نشــاط و شادی 
در شــهرها توسط شهرداری ها تصریح کرد: در بحث 
ایجاد نشــاط مشارکت مردم مهم بوده و شهرداری ها 
جزء دستگاه هایی هستند که اعتماد مردم را ندارند و 
در این رابطه با بهره گیری از ســازمان های مردم نهاد 
و NGOهــا می توانند کارهــا و اقدامات امیدآفرین 
بســیاری را با ایــده و کارهای خالقانه بــرای ایجاد 

روحیه نشاط سطح شهر انجام دهند.
وی در ادامــه از تصویــب اعتباری افــزون بر ۱000 
میلیــارد تومان در بحث پســماند برای کل کشــور 
خبــر داد و گفت: از این میزان اعتبار مصوب شــده 
در حال حاضــر ۱80 میلیــارد از وزارت صنعت در 
حال تخصیص بوده و اســدآباد برای اســتفاده از این 
تســهیالت می تواند یک طرح و محل پردازش قوی 
و فنی مناســب برای شهرداری اسدآباد، آجین و تمام 
دهیاری های سطح شهرســتان داشته باشد تا در این 

رابطه در بحث تسهیالت الزم آنان را  کمک کنیم.
مدیرکل دفتر عمران و توســعه شــهری شهرداری و 
دهیاری های کشور در رابطه با بحث مرکز معاینه فنی 
اســدآباد نیز اظهار کرد: با توجه به مشکالت موجود 

مرکز معاینه فنی در دســت اقدام شــهر اسدآباد می 
توانید مشــکالت حقوقی این مرکز را عنوان کرده تا 
فعــاًل برای راه اندازی و دایر شــدن مرکز دوم معاینه 

فنی خودروهای سبک شهرستان اقدام کنید.
 مجموعه شهرداری ها 
باید روی پای خود بایستند

مدیرکل امور اداری و پشــتیبانی شهرداری و دهیاری 
های کشور نیز با بیان اینکه مجموعه شهرداری ها باید 
روی پای خود بایســتند، گفت: در حال حاضر ۱400 
شــهرداری و 38 هزار دهیاری در سطح کشور وجود 
دارد که وابســتگی این تعداد شهرداری و دهیاری به 
کمک های دولت شرایط را سخت می کند و اعتبارات 
سازمان شــهرداری ها محدود بوده و توزیع اعتبارات 
به نحو مقتضی نمی تواند همه شهرها را پوشش دهد.

علیزاده با تأکید بر اینکه شــهرداری اسدآباد و آجین 
باید در جهت ایجاد درآمد پایدار در راســتای بیرون 
آمدن از وابســتگی بکوشند، خاطرنشان کرد: در سال 
گذشــته ارزش افزوده کال منتفی بود و ما نتوانســتیم 
ریالی به شــهرداری هــا کمک کنیم، تنهــا در پایان 
ســال 200 میلیارد تخصیص داشــتیم که بین سازمان 

شهرداری ها توزیع شد.

وی با اشــاره به ارتقاء درجه شهرداری شهر اسدآباد 
اظهار کرد: در رابطه با ارتقای درجه شــهرداری شهر 
باید پیگیر امر باشید و در رابطه با اعتبارات نیز اگر تا 

کنون محقق نشده مجددا پیگیری الزم دارد.
علیزاده در رابطه با طرح کارخانه آســفالت اســدآباد 
نیز یادآور شد: اگر مســتندات این طرح تکمیل بود، 
ظرف ۱0 روز به این طرح تســهیالت ارائه می شــد 
که در زمینه تســهیالت شهرداری اســدآباد را با ارائه 
طرح اقتصادی در بحث درآمد پایدار همچون کارخانه 
آسفالت تا سقف سه یا چهار میلیارد کمک می کنیم تا 
کارخانه آســفالت فعال شود، شهرداری آجین هم می 
تواند طرح اقتصادی خود را به استانداری تحویل دهد 
و قول می دهیم تا با رســیدگی الزم به این شهرداری 

هم تسهیالت پرداخت شود.
وی از اختصاص یک دستگاه خودروی آتش نشانی به 
شــهرداری آجین تا پایان سالجاری خبر داد و تصریح 
کرد: دو دســتگاه خودروی حمل زباله روســتایی و 
شهری و یک دستگاه بیل بکو نیز تا پایان سال به این 

شهرداری اختصاص خواهیم داد.
علیزاده در بحث قیر نیز گفت: امســال در مرحله اول 
93 میلیون تومان به حساب شهرداری آجین در رابطه 
با بحث قیــر واریز شــده و ۱0 روز آینده هم همین 
میزان به حساب این شهرداری واریز می شود و عالوه 
بر این ظرف ســه ماه آینده و قبل از پایان ســال مبلغ 
دیگری نیز به حســاب این شهرداری در رابطه با قیر 
واریز خواهد شد که باید شهرداری آجین با پیمانکار 
آســفالت قــرارداد الزم را منعقد کرده و براســاس 
دســتورالعمل اقدام کنــد اما در رابطه با شــهرداری 
اسدآباد در رابطه با بحث قیر دارای محدودیت قانونی 

هستیم.
وی در رابطــه با اســتخدام نیروی برای شــهرداری 
اســدآباد یادآور شــد: در این رابطه مکاتبات الزم را 
شهرداری شهرستان انجام دهد تا از طریق دفتر تحول 
اداری این امر پیگیری و مشکل کمبود نیرو شهرداری 

اسدآباد مرتفع شود.

سازمان شهرداری ها و دهیاری هاکشور اعالم کرد

80 درصد شهرداری های کشور ورشکسته هستند

هوای همدان 
ناسالم شد

  معــاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیست همدان گفت: هوای همدان در شرایط ناسالم 

برای گروه های حساس قرار دارد.
عادل عربی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: بر اســاس 
شاخص کیفی هوا ، بیشــترین ذرات معلق در هوا با 

قطر کمتر از  2.5 میکرون است.
وی بیان کرد: با توجه به ســرد شدن هوا، خالی بودن 

آســمان از ابر و طوالنی بودن شب با پدیده وارونگی 
دما یا هوا مواجه هســتیم تا زمان وجود این وضعیت 

آلودگی هوا رفع نمی شود.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
همدان ادامــه داد: در زمان بروز وارونگی هوا، هوای 
سرد به علت سنگینی پایین آمده و هوای گرم باال قرار 
می گیرد به گونه ای که با ورود به ارتفاع به جای سرد 

شدن هوا شاهد گرم شدن هوا خواهیم بود.
عربی بیان کرد: در این حالت هوای سطح زمین راکد 
بوده و غلظــت گرد و غبار افزایش مــی یابد و این 
وضعیت احتمال می رود در پایان بهمن امسال نیز رخ 

دهد. وی اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت و 
پایین بودن شــمار ناوگان حمل و نقل عمومی بیشتر 
شــهروندان از خودروهای شخصی برای رفت و آمد 

استفاده می کنند.
وی گفــت: برای کاهــش شــمار خودروهای تک 
سرنشــین باید در یک راهکار مدیریتی مناســب به 
شمار اتوبوس های موجود افزود همچنین آنها را برای 
مســافران جذاب کرد تا رغبتی به استفاده از آن داشته 

باشند.
عربی ادامه داد: هم اینک یک ایســتگاه پایش هوا در 
میدان پروانه های شهر همدان وجود دارد در حالیکه 

برای به دســت آوردن میانگین و رقم منطقی از میزان 
آلودگی نیازمند نصب چندین ایستگاه در نقاط مختلف 

شهر هستیم.
وی افزود: انتظار می رود شــهرداری چندین دستگاه 
پایش آلودگی هوا در سطح شهر نصب کرده و آنها را 
به نمایشگرها و تلویزیون شهری متصل کند تا مردم از 

وضعیت کیفی هوا مطلع شوند.
در همین ارتباط کارشــناس اداره کل هواشناسی نیز 
به ایرنا گفت: میزان آلودگی هوای همدان نســبت به 
چند روز گذشــته کمی کاهش یافته است و این روند 

کاهشی همچنان ادامه دارد.

بررسی پرونده پلمپ
دفاتر عقد و ازدواج

عقد آریایی 
در فرهنگ همدان 

جایی ندارد

شرایط ثبت نام متقاضیان اعالم شد

 آغاز ثبت نام  مسکن ملی در همدان از اوایل هفته

شهردار مالیر 
بر لبه تیز استیضاح 

3

8

 شــهردار مالیــر کــه چنــدی پیــش مــورد ســؤال 
ــی  ــود و م ــه ب ــرار گرفت ــهر ق ــورای ش ــای ش اعض
بایســت ظــرف مــدت حداکثــر ۱0 روز پاســخ 
ــان در  خــود را اعــالم مــی کــرد ، روز شــنبه ۱8 آب

صحــن شــورایی کــه پشــت درهــای بســته برگــزار 
ــداده  ــازه ورود ن ــانه اج ــاب رس ــه اصح ــد و ب ش
بودنــد، حاضــر شــد و پاســخ هــای خــود را هــم بــه 

ــرد. ــه ک ــفاهی ارائ ــم ش ــی و ه صــورت کتب
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یافتن راه فرهنگ سازی!
 ۱- چند ســالی اســت که مســئوالن مرتبط با حوادث و سوانح 
رانندگی با ارائه آماری از آسیب های تصادفات و آسیب های اجتماعی 
پس از   آن به دنبال یافتن راهکاری برای کاهش تصادفات و در نتیجه 
کاهش هزینه های قابل جبران و پایداری از منابع انسانی کشور هستند.

اما برغم همه تالش ها این نتیجه کمتر حاصل می شود و گویا پایانی 
بر شبه جنگ جاده ها و کشته ها و مصدومان آن نیست.

2- یکــی از عوامل افزایش آســیبهای اجتماعی در ایــران ، افزایش 
تصادفات و در نتیجه افزایش تعداد کشــته ها و مصدومان حاصل از 

تصادفات است.
این مهم خود را در از هم پاشیدگی خانواده ها در اثر مرگ سرپرست 
یا مادر خانواده، کاهش جمعیت فعــال ، افزایش معلوالن و بیماران، 

درگیری بخش درمان با مصدومین تصادفات و... نشان می دهد.
3- بر اساس سیاست های جمعیتی کشور، جمعیت فعال باید افزایش 
پیدا کند اما تصادفات عاملی است که باعث شده  بخشی از جمعیت 
کشــور در تصادفات از دست رفته و هزینه بســیاری به لحاظ منابع 

انسانی و جمعیتی بر کشور وارد می کند.
عالوه بر این مصدومان شدید تصادفات نیز از فعالیت به دلیل آسیب 
وارد شده باز می مانند و عمال از دایره جمعیت فعال خارج می شوند.

4- در سوانح و تصادفات سه عامل انسان، جاده و خودرو را موثر می 
دانند و بر اساس قانون سهم هر کدام در تصاوفات باید مشخص شود.

البته بیشــتر مواقع ســهم اصلی حادثه به عامل انسانی بر می گردد و 
اگر عامل انسانی نسبت به فعالیت رانندگی آموزش دیده و با فرهنگ 

رانندگی آشنا باشد، تصادفات کاهش چشمگیری خواهد داشت.
5- وضعیت همدان در تصادفات بر اساس اعالم مسئوالن وضعیت کنترل 
شــده ای در تعداد تصادفات است اما در هفت ماهه اول امسال با کشته 
شــدن 260 نفر در 200 فقره سانحه رانندگی تعداد از دست رفتگان ۱7 

درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذسته رشد داشته است.
این آمار در اســتانی که زیرساختهای جاده ای آن خوب است و مردم 
آن معموال از خودروهای باکیفیت استفاده می کنند، نشانگر نقش بیشتر 

عامل انسانی در سانحه رانندگی است.
 6- مهمتریــن اقدام برای افزایش کیفیت عامل انســانی در رانندگی، 
فرهنگ ســازی است و این فرهنگ ســازی باید با همکاری نیروی 

انتظامی و رسانه ها انجام شود.
درخواســت نیروی انتظامی استان از رســانه ها برای ورود به مقوله 
فرهنگ ســازی در این حوزه،  به خوبی ضرورت اقدامات فرهنگی 

برای کاهش آسیب های سوانح رانندگی را نشان می دهد.
7- بســیاری از سوانح رانندگی با رعایت قانون و احتیاط بیشتر قابل 
پیشگیری اســت.رانندگی با گواهینامه، رعایت نکاتی  چون رانندگی 
بر اســاس قوانین و با توجه به تابلوها، دوری از حرکات نمایشــی و 
رانندگی با خســتگی   از جمله موضوعات مهمی اســت که رعایت 
آن در همدان می تواند در کاهش ســوانح و آســیب های ناشی از آن 
موثر باشــد.اکنون با اقدام نیروی انتظامی استان  یکی از عوامل اصلی 
فرهنگســازی ،  رسانه ها با برنامه ای مدون وعملیاتی بدون تعصب و 
کلیشه که البته مسئوالن مربوطه باید برای آن پیش بینی های الزم منابع 
وامکانات را بکنند. ورود بیشتری به این مقوله خواهند داشت که تاثیر 

این اقدامات در بلند مدت دیده خواهد شد.

مجازات زندان یک تفکر غربی است

 زندانی کــردن و حبــس از جملــه مجازات هــای وارداتــی از 
سیســتم تفکــرات حقوقــی غــرب بــوده و حبــس غیرضــروری افــراد، 

انحــراف از امــر قضــاء اســت.
رئیــس کل دادگســتری همــدان گفــت: در بســیاری مــوارد مجــازات 
زنــدان نــه تنهــا موجــب اصــالح فــرد نشــده بلکــه بســتر ســاز ورود 

آســیب جــدی بــه خانــواده هــای زندانیــان نیــز مــی شــود.
محمدرضــا عدالتخــواه اضافــه کــرد: عــالوه بــر ایــن، اعمــال حبــس 

ــواده  ــان و خان ــی جوان ــورد موجــب دلســردی و بدبین ــی م ــای ب ه
هــای آنــان بــه نظــام مــی شــود.

رئیس کل دادگستری همدان تاکید کرد: اشاعه فرهنگ سازش به معنای 
مصالحه با اراذل و اوباش نیست و در موارد تعدی افراد معاند به امنیت و 

اموال عمومی هیچگونه مسامحه و مدارایی صورت نمی گیرد.
ــازش،  ــگ س ــا گســترش فرهن ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی عدالتخــواه اب
ــدان،  ــراد حقوق ــدت اف ــاجد و معاض ــات مس ــه جماع ــی ائم همراه
ــه  ــه مصالح ــر ب ــا یکدیگ ــردم ب ــات م ــده ای از اختالف ــش عم بخ

ــی شــود. ــل م تبدی

وی بــا بیــان روایــات و احادیثــی از ائمــه معصومیــن )ع( در 
خصــوص ضــرورت و جایــگاه صلــح و ســازش در بیــن مســلمانان 
ــاعه  ــی و اش ــگ دین ــودت در فرهن ــه و م ــت: مصالح ــار داش اظه
ــود. ــی ش ــه م ــدی در جامع ــرات و ب ــش منک ــی، موجــب کاه خوب
ســتاد مرکــزی تألیــف قلــوب یکــی از ابتــکارات رئیــس کل 
دادگســتری اســتان همــدان در زمینــه اشــاعه فرهنــگ و صلــح 
ــر  ــعار »ه ــا ش ــه ب ــن شــهروندان اســت ک و ســازش و مصالحــه بی
ــن  ــدن در بی ــی ش ــال اجرای ــه« در ح ــز مصالح ــک مرک ــت ی جماع

ــت. ــهری اس ــف ش ــاف مختل ــار و اصن اقش

فاضالبی که برق تولید می کند

تحقق شعار»مامی توانیم«
درصنعت آب وبرق همدان

■ اعتمادی که به بار نشست

برخورد اطالعات سپاه همدان 
با تخلف بانکی ۱۰ میلیارد تومانی

 با اقدامات پیشــگیرانه سازمان اطالعات سپاه استان از اعطای وام 
۱0 میلیارد تومانی به یک بدهکار بانکی جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی ســپاه انصارالحســین )ع( همدان، سازمان 
اطالعات سپاه استان با رصد، اشــراف اطالعاتی و همکاری یکی از 
شعب بانک های استان، از اعطای تسهیالت جدید ۱0 میلیارد تومانی 

به یک شرکت بدهکار عمده بانکی جلوگیری کرد. 
طبق اطالعات ارائه شــده این شرکت 29 میلیارد تومان معوقه بانکی 
داشــته و جز بدهکاران سیستم بانکی استان همدان به شمار می آید؛ 
با این حال درصدد گرفتن تســهیالت جدید بود که با اقدام به موقع 
پاسداران گمنام امام زمان )عج( از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری 
به عمل آمد. مسئول روابط عمومی ســپاه انصارالحسین )ع( همدان 
تاکید کرد: ســازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی به حیث 
رســالت ذاتی خود، تخلفات و جرایم اقتصادی را به طور کامل و به 
دقت زیر نظر دارد و در وقت مناسب با مفسدان اقتصادی و بانکی در 

تعامل و همکاری با دستگاه قضا برخورد می کند.

نجات دختر همدانی 
پس از اقدام به خودکشی

 دختر نوجوان همدانی پس از اقدام به خودکشــی با ورود به موقع 
عوامل نیروی انتظامی و آتش نشانی نجات یافت.

همدان فرمانده انتظامی شهرســتان همدان گفت: حوالی ســاعت ۱4 
بعداز ظهر روزگذشته دختر ۱7 ساله ای در میدان کربال قصد خودکشی 
و سقوط از پل عابر پیاده را داشت که خوشبختانه توسط عوامل آتش 

نشانی به سالمتی پایین آمد.
جمشــید باقری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ظاهراً این دختر به 

علت مشکالت خانوادگی قصد خودکشی داشته است.
وی تأکید کرد: دختر نوجوان توسط عوامل نیروی انتظامی به کالنتری 
ارجاع داده شد تا در نخستین فرصت به اورژانس اجتماعی و بهزیستی 

تحویل داده شود.

نان در فرهنگ های بیگانه نیز کاالیی با 
اهمیت و قابل احترام است

مهدی ناصرنژاد  «
  موضوع کیفیت پخت نان در نقاط مختلف کشورمان همچنان بر 
ســر زبان ها است و قاعدتاً آن دسته از خانواده های ایرانی که به لحاظ 
فرهنــگ خاص تغذیه ای و یا محدودیت های مالی برای تنوع دادن به 
منوی غذای روزانه خود، الجرم بیشتر غذای نونی مصرف می کنند و 
مشــتری دایمی و یومیه نانوایی ها هســتند، از کیفیت نازل نانی که به 
خانه های خود می برند، بیشــتر رنج می برند. ما در روزنامه همدان پیام 
تاکنون به موضع کم و کیف نان و نظرات مردمی در این خصوص زیاد 
پرداخته ایم و البته که رســانه ای شدن این مطلب بنا بر اظهار نظرهای 
عمومی تا حدودی در بهتر شــدن کیفیت و قــد و قواره انواع نان در 
نانوایی های کالن شــهر خودمان همدان بی تأثیر نبوده است و حداقل 
توسط فرمانداری ها از افزایش قیمت نان تا این تاریخ که این یادداشت 

تنظیم می شود، جلوگیری به عمل آمده است.
در همین حال به نظر می آید حساســیت هایی هم نزد نانوایی ها برای 

بهبود بخشیدن به کیفیت پخت های خود ایجاد شده است.
در این میانه نکته ای کشــدار و غیرقابل حل، مقصر خرابی کیفیت نان 
اســت که توپ ان دایم بین نانوا و شــاطر از یک طرف و مســئوالن 
و دســت اندرکاران مربوطه و نوعاً شــورای آرد و نان در شهرها در 
طرف دیگر، رد و بدل می شــود و به زمین یکدیگر پرتاب می گردد. 
یعنی اینکه نانوایی ها کیفیت نازل آرد را دلیل افت کیفیت پخت خود 
می دانند و مسئوالن هم اذعان دارند که نابلدی و بی توجهی خمیرگیران 
و شــاطران و کارگــران تازه کار دلیل نامرغوب بــودن نان در اغلب 
نانوایی ها است از سوی دیگر بیشتر مردم هم ورود افراد غیرحرفه ای 
و آموزش ندیده به چرخه پخت و پز نان را علت العلل می دانند و از 
چنین اوضاع و احوالی شــاکی هستند. در واقع چندان دور از انصاف 
هم نیســت چنانچه حق را به کسانی بدهیم که عامل نامرغوب بودن 
و حتی غیرقابل مصرف بودن بســیاری نان را که حاصل نانوایی های 
امروزی اســت، بی دقتی و عجله آقایان خمیرگیر در عمل آوری کامل 

خمیر بدانند!
اینان می گویند روش صحیح و اصولی پخت نان این است که هنگام 
تهیه خمیر وقت و دمای کافی به خمیر برســد تا پف کند و به مرحله 
تخمیر برسد. قدیم ها اصطالح تخمیر و ورز آمدن خمیر را ترش شدن 
می گفتند و معموالً کارگران خمیرگیر آن زمان ها که هنوز دستگاه های 
برقی برای تهیه خمیر هنوز ساخته نشده بود، نخستین افرادی بودند که 
کله ســحر از خانه هایشان بیرون می زدند و قفل و کلون در نانوانیی ها 
را باز می کردند اما متأسفانه بســیار اتفاق افتاده که نسل های امروزی 
کارگران خمیرگیر اغلب مراحل آماده سازی خمیر خود را هنگامه های 
صبح یا مواقعی که تقاضا برای خرید نان باال اســت و صف ها شلوغ 
است، در حضور مشــتریانی که برای نوبت ایستاده اند انجام می دهند 
و در ایــن حالت هیچ وقت و فرصتی برای صبر کردن و ورز آمدن و 
به مرحله تخمیر رسیدن خمیر باقی نمی ماند و نانی به دست مشتری 
می رســد که به فاصله کمتر از یک ســاعت مثل تخته پاره ای سخت 

می شود و دیگر قابل مصرف نیست.
شــاید دلیل ترویج چنین روش غلط و غیرمســئوالنه نزد نانوایی ها، 
غفلت مســئوالن مربوط برای سرکشی و کنترل منظم و تذکر فنی به 
نانوایی ها است که باعث هدر رفتن سرمایه های ملی می شود و اعتماد 

عمومی را هم مخدوش می سازد.
اخیراً گزارشگر معروف صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران در 
مرکــز رم که گویا در جریان اخبار جهانــی مربوط به کیفیت نان در 
کشورمان قرار دارد، دست به ابتکار عمل جالبی زده و گزارش بسیار 
تاپــی از روند پخت و پز انواع نان در ایتالیا برای مشــاهده هموطنان 
ایرانی ارسال کرده است که روزهای گذشته در چند نوبت پخش شد. 
گویا مجوز تأسیس نانوایی در کشور ایتالیا فقط در اختیار متقاضیانی 
قرار داده می شــود که دو ســال کامل یک دور آموزش را بگذرانند و 
عالوه بر آن در کارگاه های تخصصی آموزش شرکت کرده و یا مراحل 
پخت نان کاماًل آشنا شوند تا بتوانند یک کارگاه تولید نان دایر نمایند.
شهروندان ایتالیایی نیز در این گزارش اظهار کردند که نان در فرهنگ 
ایتالیایی در زمره کاالهای ارزشــمند و قابل احترام و تکریم اســت و 
حرف اول را در سفره مردمان ایتالیایی با فرهنگ های مختلف می زند.

البته نانوایی های ایتالیایی به این نکته نیز اذعان داشتند که نانوایی یکی 
از سخت ترین مشاغل در این کشور است و سخت گیری های زیادی 
در حق آن اعمال می شــود، ولیکن این حرفه جزو مشاغل پردرآمد و 

سودآور است که به زحمات آن می ارزد!

۱- نظرســنجی های انتخاباتی در استان افزایش یافته است. گویا این 
نظرســنجی ها بیشــتر در فضای مجازی انجام می شود. گفتنی است 
موافقت یا مخالفت با حضور زنان یا جوانان در لیســت انتخاباتی از 

موارد این نظرسنجی ها است.
2- فراخــوان ائتالفهــای تلگرامی انتخاباتی در اســتان افزایش یافته 
اســت.گویا برخی مدیران کانالها قصد ایجاد ائتالف و تاثیرگذاری بر 
انتخابات را دارند. گفتنی است بر اساس قانون، ائتالفهای سیاسی  باید 
با مجوز وزارت کشور تشکیل شود اما گویا در فضای مجازی همدان 

این قانون حاکم نیست!
3- توجــه به اقتصاددانها برای حضور در لیســت انتخاباتی جناح ها 
افزایش یافته اســت. گویا جنــاح ها این اقدام را بــه دلیل وضعیت 
اقتصادی و در اولویت قرار گرفتن اقتصاد در جامعه مورد توجه قرار 
داده اند. گفتنی است مجلس فعلی در توجه به مسائل اقتصادی مردم، 

نمره قابل قبولی ندارد.
4- احتمال داوطلبی یکی از استانداران سابق در حوزه انتخابیه همدان 
و فامنین افزایش یافته است. گویا در صورت داوطلبی احتمال حمایت 
اصالح طلبان  از وی باال خواهد بود. گفتنی اســت جابریان در دولت 

اصالحات ، استاندار بومی همدان بود.
5- همدان فضای تبلیغات انتخاباتی گرفته اســت. گویا این تبلیغات 
برای انتخاباتی صنفی اســت. گفتنی اســت یک شکل شدن تبلیغات 

محیطی در انتخاباتها در همدان مشهود است.

 اســتفاده از پســاب تولیدی تصفیه خانه 
فاضالب همدان در صنعــت و تبدیل آن به 
برق با تکیه بر دانش و توان مهندسین داخلی 
یکی از هزاران طرحی اســت که شــعار »ما 

می توانیم« را جامه عمل پوشانده است.
کارشناســان معتقدند هر دولتی که متکی به 
استعداد، منابع و مدیریت خارجی باشد دچار 
اشــتباه شــده چراکه از ظرفیت های داخلی 
اطالع ندارد و پیشــرفت و توسعه کشورش 
را در خارج از مرزها جســتجو می کند حال 
آنکه اگر کمی به داشته های داخل توجه کند 
مسیر پیشرفت را سریع تر نیز خواهد پیمود.

 بایــد در مدیریت منابع تغییر رویه 
داد و بیشتر به توان داخلی متکی شد

اگر کمی دقیق شــویم متوجه خواهیم شــد 
که ایران نیازی به ســرمایه گذاری خارجی و 
توان نیروهــای بیگانه ندارد چراکه همه چیز 
از منابع گرفته تا نیروی انسانی خوب را دارد 
ولی باید در مدیریت ایــن منابع تغییر رویه 

دهد و بیشتر به توان داخلی متکی شود.
پیشرفت های ایران طی ســال های اخیر را 
که بررسی می کنیم در بعضی بخش ها آنچه 
مشهود اســت اینکه جوانان ایرانی در بخش 
های مختلف بدون سرمایه گذاری خارجی و 
با طراحی داخلی پیشــرفت های چشمگیری 
داشــته اند و از همین اتفاق می توان به این 
نتیجه رسید که بدون اتکاء به خارج از کشور 
می تــوان در دیگر بخش ها نیز به رشــد و 
توسعه رسید و شعار »ما می توانیم« را محقق 

کرد.
 اســتفاده از توان مهندسان داخلی 

در اجرای پروژه های آبرسانی
اســتان همدان نیز به واســطه بهره مندی از 
استعداد جوانان و توان داخلی مسیر پیشرفت 
را در بســیاری بخش ها پیمــوده به طوری 
که اگر بخواهیم به تمــام بخش ها بپردازیم 
خــود کتابی چند هزار صفحه ای را در برمی 
گیــرد اما در این بخش به مقوله اســتفاده از 
توان مهندســان داخلی در اجرای پروژه های 

آبرسانی می پردازیم.
طبق بررسی ها در سال ۱357 و نخستین سال 
پیروزی انقالب 3۱0 هــزار و 95 نفر معادل 
48 درصد جمعیت اســتان همدان دارای آب 
لوله کشــی بوده اند که این عدد در ســال 97 
به یک میلیــون و 97 هزار و 504 نفر و۱00 

درصد جمعیت رسیده است.
همچنین طبق آمار منتشر شده جمعیت تحت 
پوشــش فاضالب نیز طی 40 سال با افزایش 
72 درصــدی از حدود ۱05 هزار نفر به 797 
هزار نفر در سال 97 رسیده که در این راستا 
طول شبکه فاضالب از ۱28 کیلومتر به ۱446 
کیلومتر رســیده و تعداد تصفیــه خانه های 
فاضالب نیز از یــک واحد با ظرفیت تصفیه 
۱850 متر مکعب در شبانه روز به 8 واحد با 
ظرفیت ۱79 هزار مترمکعب در شــبانه روز 

رسیده است.
طول شبکه آب در استان همدان نیز یک هزار 
و 2 کیلومتر بوده که با ســاخت یک هزار و 
587 کیلومتر طی 40 ســال اکنون 2 هزار و 
589 کیلومتر شــبکه آب در اســتان همدان 
وجــود دارد و خط انتقــال آب نیز از ۱52 
کیلومتر در ســال 57 به 463 کیلومتر در سال 

97 رسیده است.
و   توسعه در حوزه های مختلف آب 
فاضالب از حــدود ۵۰ درصد تا حدود 

۴۰۰ درصد رخ داده است
گذشــته از اینکه در 40 سال اخیر توسعه در 
حوزه های مختلف آب و فاضالب از حدود 

50 درصد تــا حدود 400 درصــد رخ داده 
در ایــن گزارش به اســتفاده از توان داخلی 
مهندســان ایرانی در اجرای یــک پروژه در 
همدان اشــاره خواهیم کرد که به عنوان الگو 

در کشور مطرح شده است.
طرح جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشــتی 
فاضالب شــهر همدان با هدف باز چرخانی 
و اســتفاده مجدد از پساب در چرخه طبیعت 
و باال بردن شاخص های بهداشت و سالمت 
عمومی در جامعه شهری در سه جبهه کاری 
شــامل اجرای شــبکه های فرعــی، اجرای 
خطوط انتقال اصلی، نیمه اصلی و ســرریزها 
و احداث تصفیه خانه فاضالب در دستور کار 

قرار گرفت.
در ایــن طرح با بهره گیــری از دانش فنی و 
مهندسین بومی و با اجرای بخش های مورد 
اشاره، فاضالب همدان در بستری مناسب و 
به دور از منابع آب زیر زمینی و ســطحی از 
ســطح شــهر جمع آوری و به سمت تصفیه 

خانه شهر منتقل شد.
این تصفیه خانه قادر اســت با بهره گیری از 2 
ُمدول و حداکثر ظرفیت فیزیکی ۱500 لیتر بر 
ثانیه و حداکثر ظرفیت تصفیه بیولوژیکی ۱280 
لیتر بر ثانیه در مجمــوع جمعیتی بالغ بر 500 
هزار نفر را تحت پوشــش خدمات خود قرار 
داده و فاضالب ورودی را حتی باالتر از میزان 
استانداردهای جهانی تصفیه و تبدیل به آبی قابل 
استفاده در کشاورزی و صنعت کند و در نهایت 
پسابی با مشخصات بسیار مطلوب تولید کند که 

در نوع خود بی نظیر است.
 تا حصول نتیجه 

امور را پیگیری می کنیم
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
همــدان در همین زمینــه در گفتگو با مهر با 
بیان اینکه در شــرکت آب و فاضالب استان 
همدان کارها به صورت تیمی پیش می رود و 
در اجرای برنامه ها ۱7 اصل مد نظر قرار دارد، 
گفت: اصل هفدهم پیگیری برای انجام کارها 
است به طوری که کار برای ما نشد ندارد و تا 

حصول نتیجه امور را پیگیری می کنیم.
هادی حســینی بیدار با بیان اینکه در پروژه 
اصالح کیفیت پســاب تصفیه خانه فاضالب 
همدان نیــز کار به صورت تیمی پیش رفت، 
گفت: برای اجرای این طرح از مشــاوران و 
پیمانکاران بین المللی بســیاری دعوت شد 
اما هرکــدام اجرای این امر را غیر ممکن می 

دانستند.
وی با بیان اینکه بــا تکیه بر دانش داخلی و 
توان مهندســین و دســت اندر کاران داخلی 
دست بکار شــدیم و با تالشــهای بسیاری 

کــه در بخش اجرای شــبکه، خطوط انتقال، 
اجرای کانکشنها وتکمیل فرایندها و عملیات 
ســاختمانی تصفیه خانــه رخ داد میزان دبی 
پســاب خروجی تصفیه خانــه از 90 لیتر بر 
ثانیه به 700 لیتر بر ثانیه افزایش یافت، گفت: 
یکی از مهمترین اهداف و کارکردهای پساب 
تولیدی استفاده از آن در راستای بهره گیری 
در بخش صنعت به ویژه در اســتان همدان 
بــرج های خنک کننده نیروگاه شــهید مفتح 

همدان بود.
ــروگاه  ــه نی ــان اینک ــا بی ــدار ب ــینی بی حس
شــهید مفتــح همــدان بــرای تامیــن آب 
ــد  ــت تولی ــاز خــود و انجــام فعالی ــورد نی م
بــرق، ناچــار بــه حفــر چندیــن حلقــه چــاه 
ــی  ــر زمین ــای زی ــق و اســتخراج آب ه عمی
ــه  ــل از اینک ــود غاف ــده ب ــود ش ــراف خ اط
ایــن ســطح از اســتخراج باعــث ایجــاد آثــار 
مخربــی در حاشــیه خواهــد شــد، گفــت: بــا 
کاهــش ســطح آب هــای زیــر زمینــی، رفتــه 
ــیه  ــاورزی حاش ــای کش ــت ه ــه فعالی رفت
نیــروگاه بــه دلیــل نبــود آب کافــی در ســطح 
ــش  ــه کاه ــاورزان رو ب ــترس کش ــل دس قاب
ــب  ــی عجی ــدی، اتفاق ــس از چن ــت و پ رف
احســاس خطــر را تــا ســر حــد بحــران بــاال 
ــی  ــه های ــاهده فروچال ــم مش ــرد و آن ه ب
عمیــق در اطــراف آن بــود کــه تــرس را بــه 

ــروگاه انداخــت. جــان ســاکنان مجــاور نی
 اســتفاده از پساب تولیدی تصفیه 
خانه فاضــالب همدان در نیروگاه برق 
همدان به جای منابع آب های زیرزمینی

ــن  ــراردادی بی ــق ق ــه طب ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــرکت توانی ــه ای و ش ــرکت آب منطق ش
ــه  ــدی تصفی ــا از پســاب تولی ــد ت ــرر ش مق
خانــه فاضــالب همــدان در ایــن نیــروگاه به 
ــی اســتفاده  ــع آب هــای زیرزمین جــای مناب
ــخصات  ــر مش ــدای ام ــت: در ابت ــود، گف ش
ــدی  ــاب تولی ــا پس ــروگاه ب ــتی نی درخواس
ــه  ــه ب ــرت داشــت ک ــه مغای ــه خان در تصفی
منظــور رفــع ایــن مشــکل 3 کارگــروه بــرای 
بررســی شــبکه فاضــالب و فرآینــد تصفیــه 
ــره  ــد به ــرل فرآین ــردی و کنت ــناد راهب و اس

ــت. ــرداری شــکل گرف ب
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
همــدان بابیــان اینکه در نهایت با رســیدن 
بــه نقطه مطلــوب، فرایند انتقال پســاب و 
تخصیص ســالیانه ۱5 میلیــون متر مکعب 
برداشــت آب توســط نیروگاه از منابع آب 
زیرزمینــی متوقف و 5 حلقه چــاه از مدار 
استفاده خارج شد، گفت: با اجرای طرح خط 
انتقال پساب فاضالب تصفیه خانه همدان به 

طــول 43.7 کیلومتر تا نیروگاه شــهید مفتح 
ضمن حفــظ منابع آب زیرزمینــی منطقه و 
پیشــگیری از اثرات مخرب زیست محیطی، 
گام موثری در حفظ محیط زیســت و منابع 
آبی مورد نیاز کشــاورزی در مناطق حاشیه 
نیروگاه برداشته شد و نیروگاه شهید مفتح نیز 
برای نخستین بار پس از ساخت این نیروگاه 
با راندمان ۱00 درصد در شــبکه برق کشور 

موفق به تولید برق شد.
وی بــا تاکید بر اینکه پروژه فاضالب همدان 
 Green( موفــق به کســب گواهی نامــه
جهانــی  تندیــس  و  ملــی   )project
)National Award 20۱6( در حاشــیه 
یازدهمیــن دوره همایش مدیریت ســبز و 
منابع  توانمندســازی  کنفرانس  دهمین دوره 
انسانی شد؛ گفت: این افتخار با تالش شبانه 
روزی و مستمر نیروهای توانمند شرکت آب 
و فاضالب اســتان همدان بدست آمد و این 
طرح جزو ۱۱ هزار پــروژه آب و فاضالب 
جهان قرار گرفت و بــا ارزیابی بنیاد جهانی 
انرژی و کارشناســان جامعه انرژی سبز اروپا 
بــه عنوان یکــی از ۱80 پــروژه برتر جهان 

شناخته شد.
پروژه فاضالب همدان به عنوان پروژه 

جهانی شناخته شد
حســینی بیدار با بیان اینکــه پروژه فاضالب 
همدان نخســتین پروژه  کشور در حوزه آب 
بود که به عنوان پروژه جهانی شــناخته شد 
و موفق به دریافــت گواهینامه جامعه انرژی 
ســبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی شد، گفت: 
اجرای این نوع پروژه های عمرانی در کشور 
عالوه بر استفاده حداکثری و درست از منابع 
ارزشــمند می تواند گامی موثر در توسعه و 

پیشرفت روز افزون کشور بردارد.
آری انقالب اســالمی ایــران وجدان های 
مردم را تــکان داد و آنها را بیدار و متوجه 
هویــت خود کرد و توانایی ها را به نمایش 
گذاشت و از همان زمان شعار »ما میتوانیم« 
را سر داد و رفته رفته توسعه و پیشرفت با 
استفاده از توان داخلی رقم خورد و دیدیم 

که »ما می توانیم«.
به درســتی همان طور که مقام معظم رهبری 
بارها عنوان کرده اند دشمنان می خواهند به 
ملت ایران و به جوان ایرانی بباورانند که شما 
نمی توانید بدون ارتبــاط و اتصال با قدرت 
های ســلطه گر به جایی برسید که این خطر 
بزرگی اســت اما اگر ما اعتماد به نفس ملی 
پیدا کردیم، اســتعدادها خواهد جوشید و آن 
وقت خواهیم دید که مــی توانیم و برای ما 

اثبات خواهد شد که می توانیم.

 نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور در بازدیــد از قطعــه دوم راه آهــن 
ــارد  ــت: 320میلی ــنندج-همدان-تهران گف س
تومــان اعتبــار بــراي طــرح راه آهــن همــدان 

ــت - ســنندج تخصیــص یاف

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بین 
الملل استانداري همدان دکتر نوبخت رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشورافزود:  تالش 
براي اتمام این طرح تا پایان دولت دوازدهم 

بسیار جدي دنبال مي شود.

مصمــم  کــرد:  نشــان  نوبخــت خاطــر 
ــه  ــر ب ــن طــرح هرچــه زودت ــا ای هســتیم ت
ــه شــبکه  ــز ب ــتان نی نتیجــه برســد و کردس

ــود. ــل ش ــن متص ــري راه آه سراس
ــاد  ــاي اقتص ــت ه ــادآوري سیاس ــا ی وي ب

مقاومتــي ابالغــي رهبــر انقــالب و سیاســت 
دولــت، افــزود: مهمتریــن اصلــي کــه در این 
راســتا در نظــر داریــم توســعه شــبکه حمــل 
ــز در  ــنندج نی ــه س ــت ک ــي اس ــل ریل و نق

ــرار دارد. ــت ق ــاط در اولوی ــن ارتب ای

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور: 

32۰ میلیارد تومان اعتبار براي طرح راه آهن همدان - سنندج تخصیص یافت
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شهردار مالیر بر لبه تیز استیضاح 
سحر یوسفی «

 شــهردار مالیر که چندی پیش مورد سؤال اعضای شورای شهر 
قرار گرفته بود و می بایســت ظرف مدت حداکثر ۱0 روز پاســخ 
خود را اعالم می کرد ، روز شــنبه ۱8 آبان در صحن شــورایی که 
پشت درهای بسته برگزار شد و به اصحاب رسانه اجازه ورود نداده 
بودند، حاضر شــد و پاســخ های خود را هم به صورت کتبی و هم 

شفاهی ارائه کرد.
به گفته سخنگوی شورا مقرر گردیده بود ، در جلسه روز دوشنبه 20 
آبان ، اعضای شورا نظر خود را اعالم کنند تا مشخص شود موضوع 
استیضاح مطرح می شود یا خیر؟ اما پاسخ هایی که از زبان سخنگو 

و رئیس شورا بیان شد تناقضاتی داشت که علت آن معلوم نیست!
سخنگوی شــورا در این خصوص به همدان پیام گفت : از آنجائیکه 
در مدیریت شهری مشکالتی دیدیم تصمیم گرفتیم دلیل را از شهردار 
جویا شویم و این موضوعی کاماًل طبیعی و حق مسلم شوراست ، روز 
شنبه شهردار به همه پرسش ها پاسخ داد اما "احمد هاشمی " یکی از 
اعضای شورا در این جلسه حضور نداشت ، از این رو پاسخ کتبی را 

مورد مطالعه قرار داد.
حجت االسالم علی سبزینی افزود : 4 نفر از اعضای شورا مخالف و 
3 نفر موافق اســتیضاح بودند ، بر این اساس شهردار در سمت خود 

ماندگار شد و با قدرت به کار خود ادامه می دهد.
این در حالی بود که رئیس شــورای شــهر با اشاره به اینکه حداکثر 
۱0 روز فرصت داریم نتیجه را به شــهردار اعالم کنیم به خبرنگار ما 
گفت : احمد هاشمی در جلسه ای که شهردار پاسخ خود را بیان کرد 
حضور نداشــت به همین دلیل خواستار مطالعه پاسخ کتبی شهردار 
شــد بر همین اساس بررسی و جمع بندی نهایی به شنبه هفته آینده 

موکول شد.
جلیل کولیوند با بیان اینکه تعداد موافقین از مخالفین شهردار بیشتر 
بود افزود : احتمال دارد و پیش بینی می شود جابجایی و تغییر رأی 

اتفاق افتد ، شنبه مشخص می شود که به چه نتیجه ایی برسیم .
وی برخی از پاسخ های شهردار را قانع کننده ندانست و تأکید کرد: 
از آنجائیکه سابقه کار در شهرداری را دارم به هیچ عنوان نمی پذیرم 
که شــهرداری مالیر مشکالت مالی داشته باشد زیرا مالیر ظرفیت و 
پتانسیل الزم برای جذب درآمدهای باال را دارد فقط این مهم نیازمند 
تالش و کار و جدیت بیشــتر است و مشکل اصلی ما با شهرداری، 

انجام کار و تالش بیشتر است.
کولیوند با بیان اینکه درآمد ثابت مانند عوارض نوسازی ، تأمین کننده 
هزینه های شهرداری نیســت خاطرنشان کرد: درآمدهای پوششی از 
جمله ساخت و سازهای شــهرداری و توافقات ، بسیار تعیین کننده 

و حائز اهمیت است اما متأسفانه در این دوره بسیار کم شده است.
وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته ساخت و ساز شهرداری زیاد 
بوده است یادآوری کرد: طرح ملک راستان را تهیه و مصوب کردیم 
، در زمانی که بازار مســکن رونق خوبی داشــت اجرای این طرح 
می توانســت درآمدی 50 میلیاردی برای شهرداری داشته باشد اما 
متأسفانه شهرداری در این زمینه کوتاهی کرد و این مصوبه اجرا نشد.

رئیس شورا در عین حال با اشاره به تعدد پروژه های نیمه تمام مالیر 
، تکمیل نشدن این پروژه ها را معضلی دانست که از نبود درآمدزایی 

مناسب شکل گرفته است.
به گفته وی ، کمیســیون مــاده ۱00 منبع درآمد خوبــی برای اکثر 
شــهرداری های کشور اســت و مردم هم تمایل دارند در این مسیر 
حرکت کنند و چون شــهردار باید ماهانــه 4 میلیارد تومان حقوق 
کارکنــان شــهرداری را پرداخت کند مجبور اســت از هر ترفندی 

استفاده کند که کمیسیون ماده صد یکی از آنهاست.
کولیونــد اضافه کرد : اگر بتوانیم تبصره ۱۱ ماده ۱00 را تغییر دهیم 

ساخت و سازهای غیرقانونی به حداقل می رسد.
وی با تأکید براینکه تالش بیشتری از شهرداری انتظار داریم گفت: از 
شــهردار هیچ گالیه ایی نداریم چرا که به تنهایی به اندازه ۱0 نفر کار 
می کند ولی شهرداری با حدود 35 واحد و 300 نوع کار نیاز به عوامل 

اجرایی قوی تری دارد که این مورد به انتخاب شهردار برمی گردد.
جلیلــی در ادامه بیان کرد: شــهردار مدعی بود تحقق درآمدها در 6 
ماهه دوم ســال نسبت به 6 ماهه نخست سال بیشتر خواهد شد ، ما 
هم موافقیم چرا که با توجه به تخفیفات ویژه شهرداری در پایان سال 

، موضوعی صحیح است .
براســاس گفته ســخنگوی شورا که " شهردار پاســخ هایی در حد 
50 صفحه به شــورا تحویل داده است" حال باید منتظر ماند تا روز 
شنبه چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ آیا پاسخ های مفصل شهردار خواهد 
توانســت اعضای شورا را قانع کند یا اینکه موضوع استیضاح مطرح 
می شود؟ و آیا اعضای شــورا با وجود اختالف نظرهایی که دارند 
و امروزه نقل محافل مردمی شــده است خواهند توانست به اجماع 

نظر برسند یا خیر ؟

اعزام ۱۸۰ دانش آموز نهاوندی 
به اردوی راهیان نور

 باتوجه به ضرورت آشــنایی نســل جوان و نوجوان امروزی با 
واقعیــات ،اتفاقات، عملیات و خاطــرات دوران دفاع مقدس و در 
راستای آشــنایی با فرهنگ جهاد و شهادت و انس بیشتر و تجدید 
پیمان نســل جوان با شــهدا هفته آینده ۱80 نفــر از دانش آموزان 

شهرستان به اردوی راهیان نور جنوب کشور اعزام خواهند شد.
فرمانده سپاه ناحیه نهاوند گفت: در سال 98 در مرحله اول  74 نفر 
از دانش آموزان به مناطق عملیاتی غرب کشــور اعزام شدند و این 

دومین مرحله اعزام راهیان نور خواهد بود .
 علــی مختــاری تصریح کــرد: این دانــش آموزان کــه همگی از 
آموزشــگاه های واحد خواهران دوره متوسطه هســتند در قالب 4 
دستگاه اتوبوس و به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور 

بازدید خواهند کرد.

شکارچی متخلف گراز در نهاوند دستگیر شد
 پنج شکارچی متخلف اقدام به شکار غیرقانونی سه راس گراز در 

منطقه ملوسان نهاوند کرده بودند که یکی از آنها دستگیر شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: محیط بانان 
منطقه حفاظت شده ملوسان شهرســتان نهاوند، در حال گشت زنی 
متوجــه حضور و تیراندازی پنج شــکارچی متخلف در داخل منطقه 

شدند.
به گزارش ایرنا، جواد نوری اظهر افزود: محیط بانان با واکنش به موقع 
نست به محاصره منطقه وقوع تخلف اقدام کردند و که پس از تعقیب 
و گریز کوتاه، زمانی که متخلفان قصد انتقال الشــه های شکار شده 

و خروج از منطقه را داشتند موفق به دستگیری یکی از آنها شدند.
وی با بیان اینکه این متخلف تحویل مرجع قضایی شد اظهار داشت: 
در این عملیات ســه الشــه از گونه گراز )خوک وحشی(، به همراه 
تعدادی مهمات ســالح شکاری و خودروی متعلق به متهم، کشف و 

ضبط شده است.
نوری اظهر با بیان اینکه احتمال استفاده از چند قبضه سالح برای این 
شکار زیاد است افزود: هر چند در این عملیات سالحی کشف نشده 
اما تعدادی گلوله برنو کشــف شــده و متخلف باید سالح را تحویل 

دادگاه دهد.
 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان همدان یادآوری کرد: 
نیروهای یگان حفاظت محیط زیســت نهاوند در اوایل ماه جاری نیز 
یک متخلف را به خاطر شکار ۱0 قطعه کبوتر وحشی شناسایی کردند 

که پرونده نامبرده در مرجع قضایی در دست پیگیری است.
خوک وحشــی  یا گراز دارای جثه بزرگ و گردنی کوتاه است؛ پوزه 
دراز و استوانه ای شکل، دندان های نیش بلند، بدنی پوشیده از موهای 

زبر و چشم های ریز از مشخصه های بارز این پستاندار است.
زاد و ولد این گونه در فصل بهار آغاز شــده و بین چهار تا ۱2 توله 
از یک جفت گراز متولد می شوند و اینگونه جانوری حدود 20 سال 

عمر می کند.

در سال زراعی جاری سطح زیر کشت 
زعفران در بهار به ۱۶ هکتار رسید

  مدیر جهاد کشــاورزی 
اینکه  بابیان  بهار  شهرســتان 
سال زراعی جاری سطح زیر 
کشــت زعفران در شهرستان 
بهار به ۱6 هکتار رســید به 
رشــد 27.2 درصدی سطح 
زیر کشت این محصول اشاره 

کرد.
عبدالحســین اکبــری گفت: 
کشــت زعفران به دلیل نیاز 

کمتر این محصول به آب، مورد توجه کشاورزان منطقه قرار گرفته و 
هرسال سطح زیر کشت آن توسعه می یابد.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان بهار گفت: سطح زیر کشت زعفران 
این منطقه شــامل ۱2.5 هکتــار مزرعه بــارور و 3.5 هکتار مزرعه 
غیربارور است که کشت هر هکتار زعفران برای 2 نفر اشتغال مستقیم 
و در مرحله برداشت برای 40 نفر در هکتار اشتغال غیر مستقیم ایجاد 

می کند.
اکبری میزان برداشت زعفران در سال زراعی گذشته را 4۱0 کیلوگرم 
اعالم کرد و گفت: ســال گذشته به ازای هر هکتار 3 تا 3.5 کیلوگرم 
زعفران خشــک جمع آوری شــد که پیش بینی می شود برداشت این 

محصول در سال جاری افزایش یابد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان بهار گفت با اشاره به آغاز عملیات 
جمع آوری گل  های ســر از خاک برآورده زعفــران، پیش از طلوع 
آفتاب توسط کشاورزان گفت: گل دهی و برداشت محصول زعفران 

حدود 20 تا 25 روز ادامه می یابد.

کبودراهنگ در طرح های مشاغل خانگی 
رتبه اول استان را دارد 

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: در طرح های مشاغل خانگی شهرستان کبودراهنگ 
رتبه اول استان را کسب کرده و کل اعتبارات که به مبلغ 2 میلیارد و ۱60 میلیون تومان در 

بودجه  عنوان شده بود را جذب کرده است.
فرماندار شهرســتان کبودراهنگ با بیان این مطلب در کارگروه ســرمایه گذاری و اشتغال 
افزود: این شهرستان در زمینه اشتغال ثبت شده در سامانه رصد نیز رتبه دوم استان را دارد 
و تعهد یکسال اشتغالزایی برای شهرســتان کبودراهنگ یک هزار و 509 نفر بوده که در 

مدت 8 ماه به یک هزار و 635 نفر رسیده است.
حجــت ا... مهدوی اظهار داشــت: مهمترین هدف ما این اســت که بیکاری به اشــتغال 

حداکثری  برسد تا کمترین نارضایتی را داشته باشیم.
وی تأکید کرد: اشــتغالزایی های فصلی باید به اشــتغالزایی  پایدار و دائمی تبدیل شود و 
شغل هایی که ایجاد می شوند باید شغل های مولد باشد که این موضوع یک اقتصاد مقاومتی 
اســت. مهدوی خاطرنشــان کرد: ما به دنبال آرامش در جامعه هستیم بر این اساس یکی 
از مولفه های آرامش اشــتغال است و کسانی که اشتغال پایدار دارند با مشکالت معیشتی 

کمتری مواجه هستند.
وی در ادامه تأکید کرد: ما در تالش هســتیم تا تمام واحدهای غیرفعال دراین شهرستان 

فعال شــوند تا اشتغالزایی بیشــتری داشته باشــیم در حال حاضر 22 واحد غیرفعال در 
شهرستان کبودراهنگ داریم که در صورت فعال شدن برای ۱50 نفر اشتغالزایی می شود.

رئیس تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست اظهار داشت: در شهرستان کبودراهنگ 
۱3 میلیارد و 69 میلیون تومان طرح های مصوب شده داشتیم که به بانک ها ارسال شده و 
3 میلیارد و 953 میلیون تومان نیز بررســی مجدد طرح ها را داریم همچنین یک میلیارد و 
230 ملیون تومان طرح های رد شــده بود و 27 میلیارد و 332 میلیون تومان نیز طرح های 

پرداخت شده داشتیم.
عاشــوری افزود: امیدواریم بتوانیم با ایجاد اشــتغال بیشتر در این شهرستان درصد بیکار 

را به حداقل برسانیم و این مسئله نیاز به همت جوانان و حمایت مسئوالن از آنان دارد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه های 
ذیل در شهرستان های فامنین و نهاوند ) نوبت دوم( 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان

شماره ثبت در سامانه ستاد تضمین شرکت در مناقصه - ریال برآورد - ریالموضوعردیف

اجرای جدول گذاری و اجرای کانال سنگی و احداث پل 1
در روستای قلعه جوق از توابع شهرستان فامنین

9.913.557.933500.000.0002098005162000059

اجرای کانال سنگی و احداث پل در روستای طمه چی از 2
توابع شهرستان فامنین

5.583.729.334280.000.0002098005162000060

اجرای آسفالت معابر در روستای باباقاسم از توابع 3
شهرستان نهاوند  

3.275.694.212170.000.0002098005162000061

اجرای آسفالت معابر در روستای گره چقا از توابع 4
شهرستان نهاوند  

3.195.713.546160.000.0002098005162000062

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های ذیل در شهرستان های فامنین و نهاوند را مطابق با جدول ذیل از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

■ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/08/22 می باشد. 
■ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : 1398/08/22 لغایت 1398/09/05

■ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا مورخ 1398/09/17
■  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/09/18 در محل سالن اجتماعات بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس : همدان - میدان جهاد - ابتدای خیابان طالقانی - بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان - طبقه اول - واحد دبیرخانه

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن:  38268003-081 معاونت عمران روستایی استان همدان- گروه نظارت ارزیابی امور عمرانی آقای 
مهندس زارعی تماس حاصل فرمایید. 

)م الف 1306(

 مجید بیات- خبرنــگار همدان پیام: 7 
زمین بــازی در پارک های  مردم ،شــهید 
صابــری ، مهــر ،ذنبق ،مریــم ،مروارید  و 

سپیده گواهینامه استاندارد دریافت کردند.
هم اندیشــی  نشســت  گذشــته  روز 
همچنین  تفریحی،  مراکز  استانداردســازی 
اعطای گواهینامه اســتاندارد به زمین های 7 
پــارک در نقاط مختلف همــدان با حضور 
معاون ارزیابی کیفی سازان ملی استاندارد، 
شــهردار و شــورای شــهر همدان و سایر 

مسئوالن برگزار شد.
معاون ارزیابی کیفی ســازان ملی استاندارد 
در این نشست با اشاره به نامگذاری همدان  
بــه عنوان مهد تاریخ و تمدن در کشــور و 
بازدید گردشگران از نقاط مختلف جهان  از 
این شــهر را دلیل اصلــی توجه خاص  به 
همدان دانســت و تصریح کــرد: توجه به 
استانداردسازی در حوزه های مختلف ا عم 
از هتل ها، رســتوران ها پارک ها والمان های 

شهری  اهمیت بسزایی دارد
مسلم بیات  در ادامه خاطرنشان کرد: همدان 
جزء  نخستین شهرهایی است که به صورت 
یکجا ، گواهینامه اســتاندارد  7  زمین بازی 
در پارک ها را دریافت نموده است ، همین 
مســئله نشــان دهنده همدلی ، همسویی و 
همراهی تمامی ارگان ها در سطح این شهر 

است.
وی افزود: استانداردســازی  به نیاز اصلی 
مردم و شهروندان در حوزه خدمات رسانی 
تبدیل شــده اســت که باعث شــده همه 
مســئوالن هتمام تالش خود را در راستای 

رضایتمندی  مردم انجام دهند.
بیــات در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
استانداردسازی یک پروژه نیست، بلکه یک 
فرآیند اســت افزود: دریافت مجوز نباید به 
محدود  به بازه زمانی طوالنی مدت و رفع 
تکلیف باشــد، بلکه بازرسان باید به شکلی  
مرتب با تســت های فنــی و کیفی متفاوت 
عیوب و نواقص ایجاد شــده در طول این 
زمان را  تشــخیص و در ادامــه آن را رفع 

نمایند.
وی در ادامه اضافه کرد: ترســیم یک برنامه 
و فرآیند مدون نیازمند بررسی دقیق کسب 
اطالعات مقدماتی است  به این معنا که یک 
مدیر در ابتدا باید اطالعات مفید را به دست 
آورد ، بررســی کند و در پایان  بر طبق این 

داده ها وضعیت را بهبود ببخشد.
معاون ارزیابی کیفی ســازان ملی استاندارد 
احداث هر گونه زمیــن و فضای بازی در 
این حیطه را منوط به دریافت استانداردهای 
الزم دانست و تأکید کرد: اجازه احداث به 
موارد غیر از این چارچوب را به هیچ عنوان 
نخواهیم داد و با متخلفان به سختی برخورد 

می کنیم.
بیات با اشــاره به اینکه مســائل جدی در 
حوزه استانداردسازی رخ داده است افزود: 
دسترسی نقشــه ها  و جاگذاری تجهیزات 
در ابتدا مشــکالتی را ایجاد کرد بود که با 
مهندســی معکوس این مــوارد را برطرف 
کــرده ایم . با وجود اینکه به ایده ال الزم در 
این حوزه نرسیده ایم اما  شاهد ایجاد شرایط 

خوب حداقلی در این حوزه هستیم.
وی استانداردسازی وســایل بازی را فقط 
شــامل بهره برداری ندانســت و ادامه داد: 
طراحی، ســاخت، نصب و بهره برداری از 
اهمیت بســزایی برخوردار است که همین 
مسئله باید باعث شود و تجهیز غیراستاندارد 

انجام نشود.
بیات اضافه کرد: محل انتخاب شــهر بازی  
در کنارتوجه به شــیب زمین ، دسترســی 
آسان، جهت باد و نزدیکی یا عدم نزدیکی  
دکل های برق فشــار قوی باید مورد توجه 
قــرار گیــرد که ایــن مســئله از مقدمات 

استانداردسازی در این حیطه است.
معاون خدمات شهری نیز در این نشست با 

اشــاره به رسالت اصلی مدیریت شهری که 
شامل خدمات رسانی مناسب به شهروندان 
اســت، گفت: در سطح شــهر همدان ۱40 
پارک وجود دارد که 7۱ از این تعداد دارای 

زمین های بازی هستند.
وحیــد علی ضمیــر اضافه کــرد: مخاطب 
اصلــی خدمــات در زمین بــازی پارک ها 
کودکان هســتند که استانداردسازی وسایل 
و تجهیزات موجــود از اولویت های اصلی 

شهرداری به شمار می رود. 
وی  همــدان را جزءمعــدود شــهرهایی 
اســتاندارد  گواهینامــه  کــه  دانســت 
پارک هــا در حــوزه زمین هــای بــازی و 
ــرده  ــت ک ــور دریاف ــزات  را در کش تحهی
و همســویی و همدلــی کلیــه ارگان هــا 
ــی از  ــتاندارد یک و همراهــی اداره کل اس

ــت. ــت اس ــن موفقی ــی ای ــل اصل عوام
ــدان  ــبز هم ــای س ــرانه فض ــر س علی ضمی
ــه ازای  ــع ب را در حــال حاضــر ۱۱ مترمرب
ــذاری  ــا واگ ــه ب ــرد ک ــوان ک ــر عن ــر نف ه
زمیــن بــه مســاحت 240 هکتــار از طــرف 
منابــع طبیعــی بــه شــهرداری و ســاماندهی 
ایــن فضــا در محــدوده کــوی والیــت 
)حیــدره( ،ایــن ســرانه بــه ۱8 مترمربــع بــه 

ازای هــر نفــر خواهــد رســید.
وی رضایتمنــدی شــهروندان را هــدف 
دانســت  شــهرداری  مجموعــه  اصلــی 
در  اســتاندارد  گواهینامــه  کســب  کــه 
ــن  ــاوت در همی ــی متف ــای خدمات حوزه ه

اســت. داده  رخ  چارچــوب 
رئیــس شــورای شــهر همــدان نیــز در ایــن 
نشســت افــزود: شــهرها دارای پارک هــای 
زیــادی هســتند کــه وســایل بــازی بخــش 
مهمــی از ایــن اماکــن را تشــکیل داده 
اســت  و در ایــن راســتا شــهرداری و 

کاربــردی  برنامه هــای  شــهر  شــورای 
ــزات دارای  ــن تجهی ــه ای ــوده ک ــرا نم اج
اســتاندارد مناســبی بــرای بهره بــرداری 

ــد. باش
ــان اینکــه  ــا بی ــه ب ــردان در ادام ــران گ کام
از  فضاهــا  ایــن  در  مناســب  خدمــات  
شــهرداری ها  بــرای  بســزایی  اهمیــت 
کــرد:  ،خاطرنشــان  اســت  برخــوردار 
استانداردســازی در تمامــی مــوارد مربــوط 
ــه خواســته اصلــی  ــه خدمــات رســانی ب ب
مــردم تبدیــل شــده اســت کــه بــا اجــرای 
ــد  ــق خواه ــه اســتراتژیک محق ــک برنام ی

ــد. ش
وی همــدان را جــزء کالنشــهرهای پیشــتاز 
ــه اســتاندارد  در عرصــه دریافــت گواهینام
وســایل بــازی در پــارک هــا دانســت کــه 
ــی  ــون همدل ــت هامره ــن موفقی ــه ای هم

ــی اســت. مجموعــه شــهری و حاکمیت
گردان  با اشاره به وجود 33 هزار  استاندارد 
در سطح کشور و بیش از یک میلیون نوع در 
سطح دنیا افزود: حذف سلیقه ای عمل کردن 
افراد این حوزه باعــث ایجاد روند ثابت و 
کیفی مطلوبی  خواهد شــد که در نهایت به 
رضایت جامعه و شهروندان منجر می شود، 
همچنین اطالعات 32 شــرکت تولید کننده 
در حوزه وسایل بازی در پارک ها در سایت 
این ســازمان قرار خواهد گرفت مخاطبان 
اعم از شهرداران  و سایر ارگان ها به راحتی 

به آنان دسترسی داشته باشند.
در پایان این نشســت گواهینامه استاندارد 
7 زمین بازی در پارک های  مردم ،شــهید 
صابــری ، مهــر ،ذنبق ،مریــم ،مروارید  و 
ســپیده  به بابــک مهدی آزاد سرپرســت 
ســازمان ســیما منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری همدان اهداء شد.

اعطای گواهینامه استاندارد 
به زمین های بازی در7 پارک همدان

 بــه همت مدرســه نمونه حاج حســن 
فرهادی یادواره 97 شــهید دانش آموز مالیر 

در سینما بهمن برگزار شد.
امام جمعه شهرســتان مالیر در این یادواره 
گفــت: در دفــاع مقــدس دانــش آموزان 
رودرروی دشــمنان ایســتادند و با ایثار و از 
خودگذشــتگی از مرزهایمان دفــاع کردند. 
رســالت امروز دانش آموزان این است که با 
کســب علم ، ادامه تحصیــل ، پاک دامنی و 

عزت نفس راه شهدا را ادامه دهند.
محمد باقر برقراری افزود: شهدای دانش آموز 
با شهادت خود و اهدای جان خود ایستادگی 
کردند و باعث شــدند که ایمــان یک ملت 
تقویت شــود و فرهنگ مقاومت را به نسل 

امروز یاد دادند.
برقرای ادامه داد: ســالله پاک این شــهیدان 
امروز در سنگر علم آموزی ، ساخت موشک، 
ســاخت پهپاد و ساخت صنایع نوین در اوج 
اقتدار می ایستند و می توانند برتحریم های 
دشمن فائق آیند.امروز هم باید در جنگ نرم 

مقاومت کنیم تا به پیروزی برسیم.
وی بیــان کرد: دانش امــوزآن ما باید روحیا 

مقاومت و بالندگی را از همان دوران نوجوانی 
باید در خود شــکل بدهند، تا در بزرگسالی 

بتوانند در مقابل دشمنان ایستادگی کنند.
جانشین فرمانده سپاه مالیر نیز دراین یادواره 
گفت: باید به دنبال نشر فرهنگ دفاع مقدس 
باشیم و پیام شهدا که از خودگذشتگی بود را 

به همه برسانیم.
علی اصغر فارســی افزود: جنــگ امروز ما 
جنگ علمی اســت ، هر کشوری که از نظر 

علمی پیشرفته باشد ، اقتدار بیشتری دارد .

یادوار ۹۷ شهید دانش آموز مالیر 
برگزار شد

گزارش ویژه
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آمریکا وضعیت اضطرار ملی 
علیه ایران را تمدید کرد

 کاخ ســفید در بیانیه ای وضعیت اضطرار ملی در رابطه با ایران را 
طبق قانون اجرایی ۱2۱70 تا سال 2020 تمدید کرد.

به گزارش ایســنا ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای در 
خصوص تمدید وضعیت اضطرار ملی علیه ایران منتشــر کرده که به 

شرح زیر است:
در چهاردهــم نوامبر ۱979، رئیس جمهور بــا قانون اجرایی ۱2۱70،  
وضعیت اضطرار ملی علیه ایران را اعالم کرد و گام هایی را برای مقابله  
با تهدیدهای غیرمعمول جمهوری اسالمی علیه امنیت ملی، سیاست 
خارجی و اقتصاد ایاالت متحده اتخاذ کرد. روابط ما با ایران همچنان 
عادی نشده است و فرایند اجرای توافقی که با ایران در نوزدهم ژانویه 
۱98۱ انعقاد شد، تداوم می یابد. بنا بر این دلیل، وضعیت اضطرار ملی 
و تمام تدابیر دیگری که در چهاردم نوامبر ۱979 اتخاذ شد، باید پس 
از چهاردهم نوامبر سال 20۱9 ادامه یابد. بنا بر این دلیل من وضعیت 
اضطرار ملی در رابطه با ایران طبق فرمان اجرایی ۱2۱70 را برای یک 

سال دیگر ادامه میدهم.
وضعیــت اضطرار ملی کــه در فرمان اجرایی ۱2۱70 آمده اســت با 
وضعیت اضطراری که طبق فرمان اجرایی ۱2957 در پانزدهم مارس 
۱995 اعالم شــده بود، تفاوت دارد. بنابرایــن این تجدید وضعیت 
اضطراری با تجدید وضعیت اضطراری که در دوازدهم مارس 20۱9 

نطق شد، تفاوت دارد.

پیش بینی ثبت نام ۱۸۰ نفر در همدان 

برای انتخابات مجلس یازدهم
 دبیر ستاد انتخابات اســتان از ثبت نام احتمالی ۱80 کاندیدا در 

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر داد.
ابوالقاســم الماســی توضیح داد: در حال حاضر تعداد کاندیداهای 
احتمالی همدان 26 نفر ، نهاوند 3۱ نفر، مالیر 26 نفر ، بهار 29 نفر، 
اســدآباد 22 نفر، تویسرکان 22 نفر ، رزن و درگزین24 است که از 

این تعداد 6 زن هستند.
وی در ادامه به این نکته هم اشــاره کرد که این اعداد در حد گمانه 
زنی است و ممکن اســت تغییر کند. بطوریکه در انتخابات مجلس 

دهم  در کل حوزه های استان 294 نفر ثبت نام کردند.
الماســی اظهار داشــت: تالش ما برگزاری انتخابات براساس قانون 
هســت و تمام تاکید بر این  هســت که فرمانداران و بخشداران مر 
قانون را رعایت کنند این یکی از مواردی که ســالمت انتخابات را 

تضمین می کند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استان همدان با اشاره به زمان 
آغــاز ثبت نام نامزدها گفــت: از ۱0 آذرماه نامزدها ثبت نام خود را 
انجــام می دهند و پس از تأیید صالحیت ها می توانیم آمار دقیق از 
تعداد نامزدهای حاضر در انتخابات مجلس شــورای اســالمی ارائه 

دهیم.

حضور اعضای ستاد انتخابات استان 
در دوره آموزشی انتخابات مجلس

 اعضای ســتاد انتخابات و فرمانداران اســتان همــدان در دوره 
آموزشی مجریان و دست اندرکاران انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی و نخستین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان 

رهبری در مشهد مقدس حضور یافتند.
از ابتدای امســال برنامه ریزی های مربوط به برگزاری دوره های ۱0 
گانه آموزشــی فرمانداران و بخشداران سراسر کشور با هدف ارتقاء 
دانش انتخاباتی و مدیریت بهینه اجرای آن توســط وزارت کشــور 
صورت گرفته است که به مدت دو روز در مشهد مقدس برگزار شد.

معاونان سیاســی، امنیتی و انتخابات استانداری های سراسر کشور به 
همراه اعضای ســتاد انتخابات اســتانها در این دوره های آموزشی 

شرکت کردند.
در این دوره ها عالوه بر مجریان، هیأت های بازرســی نیز حضور 
خواهند داشــتند تا با آخرین تغییرات قانون و دســتورالعمل های 

انتخاباتی و شرح وظایف خود آشنا شوند.
مباحثــی همچون مدیریت اجرایــی انتخابات، حفاظــت و امنیت 
انتخابات، مسائل حقوقی انتخابات، انتخابات الکترونیکی و مباحث 
مالی و پشــتیبانی انتخابات، از جمله مــواردی بود که برای بحث و 

تبادل نظر در این همایش ها در نظر گرفته شده بود.

استانی شدن انتخابات فعال منتفی است

 اســتانی شــدن انتخابات با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس 
شورای اســالمی با ایراداتی مواجه شــد و به مجلس برگشت داده 
شــد و مجلس تاکنون اقدامی برای اصالح آن انجام نداده است، لذا 

استانی شدن انتخابات برای این دوره انتخابات منتفی است.
ــک  ــک ی ــات الکترونی ــت: انتخاب ــان گف ســخنگوی شــورای نگهب
الــزام قانونــی اســت و فــارغ از مشــکالت مطــرح شــده انتخابــات 
ــه  ــرط اینک ــه ش ــد ب ــته باش ــی داش ــد مزایای ــی می توان الکترونیک
اشــکاالت امنیــت رأی هــا مرتفــع شــود. در انتخابــات شــوراها کــه 
ــات  ــه انتخاب ــم ک ــی داری ــد گزارش های ــزار ش ــی برگ الکترونیک

دچــار مشــکالتی شــد.
کدخدایی گفت: اگر امنیت انتخابات تضمین شــود ما آمادگی داریم 

انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.

معاون اجرایی شورای نگهبان: 
از نظارت استصوابی کوتاه نمی آییم

 عضو حقوقــدان و معــاون اجرایی و امور انتخابات شــورای 
نگهبان گفت: از موضوع احراز صالحیت و نظارت استصوابی کوتاه 

نمی آییم چرا که وظیفه قانونی ما است.
به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، محمدحسن صادقی مقدم 
طی ســخنانی در همایش سراســری هیأت های نظارت بر انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی که در مشهد برگزار شد، 
با اشــاره به بیانات امامین انقالب اســالمی درباره شورای نگهبان، 
تصریح کرد: اگر فرمایشــات امام راحل و مقام معظم رهبری درباره 
شــورای نگهبان را نگاه کنیم، این نهاد مقدس در کالم آن ها جایگاه 

بسیار مهم و رفیعی دارد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری همایش هیأت های نظارت، بیان کرد: 
همه می دانند که چه وظایفی بر عهده شــورای نگهبان است، اما این 
همایش تأکیدی بر قانون و تبیین عنوان استصوابی و احراز صالحیت 

در شورای نگهبان است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شــورای نگهبان اضافه کرد: اساس 
کار ما قانون است والغیر؛ قانون هم وظایف شورای نگهبان را تبیین 
کرده و بنده هم اخیراً در وزارت کشور عرض کردم که ما با هر کسی 
که در مقام بحث قانونی، دانشــجویی، استادی و حتی طلبگی باشد، 
حاضریم درباره جایگاه شــورا بحث کنیم چرا که این جایگاه کاماًل 

روشن و واضح است.
ــت  ــراز صالحی ــوع اح ــا از موض ــه م ــان اینک ــا بی ــدم ب صادقی مق
ــی  ــه قانون ــه وظیف ــم چــرا ک ــاه نمی آی و نظــارت اســتصوابی کوت
شــورای نگهبــان اســت، تأکیــد کــرد: تدبیــر حکیمانــه ای بــود کــه 
عزیــزان در تدویــن قانــون اســا ســی داشــتند و شــورای نگهبــان را 
تضمین کننــده ســالمت انقــالب و نظــام برشــمردند و ایــن مطلــب 

جزییات طرح مجلس برای تعطیلی روزهای 
پنج شنبه ادارات کشور

 در صورت تصویب و اجرایی شــدن طرح تعطیلی پنج شنبه ها، کل ادارات 
کشور در روز پنج شنبه تعطیل خواهند بود.

رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی طرحی را تصویب کرد و برای بررسی به صحن مجلس 
ارجاع داد که به موجب آن ادارات کل کشــور همچون تهران در روز پنج شنبه 

تعطیل خواهند شد.
عبدالرضا عزیزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق این طرح برای جبران 
ساعت کاری روز پنج شنبه هم ساعت کاری سایر روزهای هفته مثال از هشت 
ســاعت به ۱0 ســاعت افزایش پیدا می کند. این یعنی اتفاقی در میزان ساعات 

کاری کارکنان در کل ماه رخ نخواهد داد.

واکنش موالوردی به طرح نامش برای سرلیستی 
اصالح طلبان 

 این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه هنوز تصمیمی برای حضور در 
انتخابات مجلس نگرفته ام، گفت: طرح نامم به عنوان سرلیست اصالح طلبان 

گمانه زنی انتخاباتی است.
شهیندخت موالوردی در گفت وگو با ایسنا، درباره صحت اخباری در خصوص 
سرلیستی وی در لیســت اصالح طلبان برای انتخابات مجلس اظهار کرد: این 
بحث ها بیشــتر گمانه زنی اســت که در زمان انتخابات عادی است و   هنوز 
جمــع بندی راهبردها و برنامه های جبهه اصالح طلبان برای انتخابات مجلس 

نهایی نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما در انتخابات نامزد خواهید شد، تصریح 

کرد: هنوز در این باره تصمیمی نگرفته ام.

از همه توان مان برای ایجاد فضای گفت وگو 
استفاده می کنیم

 جمهوری اســالمی همواره بر اهمیت گفت وگو و مذاکره سیاسی به عنوان 
یگانه راه حل مشــکالت و مسائل منطقه تاکید داشته و از همه توان خود برای 

ایجاد فضای گفت وگو بین کشورهای منطقه استفاده می کند.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به پرســش خبرنگاران در خصوص 
اظهارات یک مسئول اماراتی مبنی بر عدم تمایل این کشور بر تشدید بحران 
و حل مشکالت بر اساس گفت وگو و اجتناب از وقوع جنگ در منطقه اظهار 
داشت: جمهوری اســالمی همواره بر اهمیت گفت وگو و مذاکره سیاسی به 
عنوان تنها راه حل مشکالت و مسائل منطقه تاکید داشته و از همه توان خود 
برای ایجاد فضای گفت وگو بین کشــورهای منطقه استفاده و در این عرصه 

پیش قدم بوده است.

 وزیــر کشــور بــا تاکید بر 
براســاس  این که وزیر کشــور 
قانــون و بنابر وظیفه ای که دارد 
هر زمان که احساس کند منافع 
مردم، اجــرای قانــون و انجام 
مســئولیت ها  و  ماموریت هــا 
و  اســتانداران  جابه جایــی  در 
فرمانداران اســت حتما این کار 
را انجام می دهد، اظهار کرد: قبال 
هم گفته ام که اگر الزم باشد در 
انتخابات هم این کار را  شــب 

انجام می دهم.
فضلــی  رحمانــی  عبدالرضــا 
دربــاره انتقادات دبیر شــورای 
نگهبــان به تغییر اســتاندارن و 
فرمانــداران اظهار کــرد: تغییر 
اســتاداران وفرمانداران به عهده 
وزیر کشور است و وزیر کشور 

براســاس قانون و بنابر وظیفه ای که دارد هر 
زمان که احســاس کند منافــع مردم، اجرای 
قانــون و انجام ماموریت ها و مســئولیت ها 
در جابه جایی استانداران و فرمانداران است 
حتما این کار را انجام می دهد.قبال هم گفته ام 
که اگر الزم باشــد در شب انتخابات هم این 

کار را انجام می دهم.
وی ادامــه داد: دبیــر شــورای نگهبان قبال 

حضوری این مســاله را از من پرسیده بودند 
و مــن توضیحات الزم را ارئه کرده بودم. ما 
با قانون بازنشــتگان مواجه شــدیم و پانزده 
اســتاندار را باید تغییــر می دادیم و یکی دو 
اســتاندار هم چون ســمت باالتری گرفته 
بودند، جابجا شــدند. فرمانداران و معاونان 
فرمانداران هم این چنین بود. این تغییرات در 
جهت انجام صحیح، قانونی و سالم انتخابات 
اســت. اگر کســی خالف این دید، شکایت 

شــده و بررســی شــود. اما اینکه پیشاپیش 
براســاس یا حــدس برخــی گزارش های 
نادرست، به فرمانداران و استانداران مسائلی 
بدون اثبات نسبت داده شود، شبهه انداختن 

در امر مشارکت انتخابات است.
به گزارش ایســنا، وزیر کشــور با اشــاره 
به اینکه اگر القا شــود که انتخابات ســالم 
برگزار نمی شــود، مردم دلسرد می شوند و 
این خالف نظر مقام معظم رهبری اســت 

کــه بــر مشــارکت تاکید 
دارنــد، تصریح کــرد: اگر 
کردند  احساس  موردی  هر 
اما  حتمــا رســیدگی کنند 
خواهش من این اســت که 
در حوزه نظارت هم همین 
انتخاباتی  تا  جدیت ها باشد 
و  باشکوه  قانونی،  ســالم، 
برگزار  امــن  بســتری  در 
شود. به عنوان وزیر کشور 
اطمینــان می دهــم محال 
اســت اجازه دهــم حقوق 
نامزدهای  و  دهندگان  رای 
برود.  بیــن  از  انتخابــات 
دهم  می  اطمینــان  همه  به 
در  نمی افتد.  اتفاقــی  هیچ 
ریاست جمهوری  انتخابات 
هــم شــکایات متعددی از 
وزارت کشــور انجام شــد و قوه قضاییه 
هــم رســیدگی کــرد و در بیــش از 88 
درصــد پرونده هایی که رســیدگی شــده 
تبرئه شده است.  اســت، وزارت کشــور 
فضــا را آرام نگه داریم مــا تعامل خوبی 
با شــورای نگهبان داریم ولی باید از بیان 
این صحبت ها پرهیــز کنیم تا انتخابات در 

فضایی آرام برگزار شود.

 رئیس جمهــوری با بیان اینکه درمســأله 
انتخابات نمی توانم واقعیت ها را نگویم، گفت: 
انتخابات سرنوشت مردم است؛ همه باید پای 
صندوق بیایند و اگر مشــکلی را حس کنم، 
خواهــم گفت، نامه خواهم نوشــت و تذکر 
قانون اساســی خواهم داد، ایــن تا روزی که 

هستم وظیفه من است.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی در جلســه هیأت در بخش دیگری 
از ســخنان خود با تاکید بــر ضرورت حفظ 
وحدت و آرامش در کشور اظهارداشت: همه 
باید آستانه تحمل خود را باال ببریم همانطور 
که وقتی به دولت و دستگاهی انتقادی می کنند 

آنها را تحمل می کنیم.
وی به وظایف رئیــس جمهوری طبق قانون 
اساســی اشــاره کرد و گفت: ممکن اســت 
بعضی ها از اجــرای این وظیفه خوشــحال 
باشــند و یا نباشند، از قدیم به ما گفتند، الحق 
ُمر. حق مزه اش اول یک مقدار تلخ اســت اما 
بعداً شیرین می شــود.رئیس جمهوری افزود: 
ما می گوییم بیاییم در این مبارزه با فســادی را 
که از سال 92 آغاز کردیم و الحمداهلل بعضی 
دیگر هم آمدند و کمک می کنند، قاطعانه عمل 
کنیم و  این مبارزه با فساد را تبدیل به اختالف 

نکنیم؛ بلکه تبدیل به وحدت کنیم.
روحانی اظهارداشــت: اگر دیده شــود همه 
جناح هــا، گروه ها و تفکرهــا و هر فردی که 
فساد کرده پای میز محاکمه است، این وحدت 
ایجاد می کند اما اگر ببینیم یک عده آن گوشه 
و کنار پرده ای رویشــان کشیده اند و یک عده 
پای میز محاکمه اند، آن موقع دعوا می شود و 

نباید اجازه داد دعوا شود.
روحانــی گفت: رئیس جمهــوری نمی تواند 
بگذرد و بحث ایــن 2 میلیارد و 700 میلیون 
دالر را بار دهم اســت که تکرار می کنم و طی 
چند سال گذشته مداوم گفته ام. مردم حق دارند 
که بدانند این 2 میلیــارد و 700 میلیون دالر، 
سودش چه شد و پشت پرده چه کسانی بودند.
وی خاطر نشــان کرد: این را 3 سال پیش در 
ســخنرانی ام گفتم که اگر شما یکی را بگیرید 
و اعدام کنید کار درســت نمی شود و ما دنبال 
اعدام نیســتیم بلکه دنبال پول هســتیم. این 
پول کجاســت؟ این که بد نیست و همه باید 
خوشحال بشــویم و فکر کردم این را بگویم 
همه خوشحال می شوند و می گویند این عیبی 
ندارد که رئیس جمهور که طبق قانون اساسی 
مسئول اجرای این قانون و احقاق حقوق مردم 

است، می گوید حســاب و کتاب این پول ها 
روشن شود.

رئیس جمهــوری تصریح کرد: می گویند چرا 
رئیــس جمهوری تــازه گفته اســت! ما تازه 
گفتیم؟ این 2 میلیارد دالر را چند سال پیش در 
شورای امنیت ملی تصویب کردیم و چند سال 
پیــش وزیر اقتصاد زمان ما به قوه قضائیه نامه 
رسمی نوشته است. این تازه نیست بلکه همه 
تکرار مکررات است منتها گرفتاری های ما زیاد 
اســت و حافظه ما یک کم مشکل پیدا کرده، 
یادمان می رود!روحانی اظهارداشت: خود من 
اینها را بارها و در ســخنرانی های متعدد گفتم 
و باز هم خواهم گفت تا روزی که حل بشود. 
حل که شــد آن وقت می آییم از همه آنهایی 
که مشکل را واقعاً حل کردند، تشکر می کنیم.
رئیس جمهوری گفت: یکی 260 میلیون دالر 
و دیگری420 الی430 میلیون دالر از ما نفت 
برده پولش را نداده است. بیایید حساب پس 
بدهید این حدود 700 میلیون دالری که نفت 
ما را بردید، چه کار کردید؟ این که عیبی ندارد. 
ممکن است بیایید حساب پس بدهید ما شما 
را تشویق کنیم و بگوییم شما کارهای خوبی 

کردید.
روحانــی، گفت: مقام معظــم رهبری به من 
فرمود اینهایی که شما می گویید حق شماست 
و اینها باید به شما جواب بدهند و بگویند چه 

کردند، این دستور آقا، اسالم و قانون است.
رئیس جمهوری افزود: ممکن است طرف ها 
بیایند و بگویند این پول را درکجا و طبق قانون 
صرف کردیم. ما که نمی گوییم حتماً محکوم 

شوند، ما می گوییم روشن شود.
اگر مشــکلی را حس کنم، خواهم گفت، نامه 
خواهم نوشت و  تذکر قانون اساسی خواهم 
داد.روحانی با بیان اینکه "رئیس جمهوری در 
مسایل عمومی کشور یک وظیفه سنگینی دارد 
و  ناراحت نشــویم و من در مسأله انتخابات 
نمی توانم واقعیت ها را نگویم"، گفت: انتخابات 
سرنوشت مردم است. همه باید پای صندوق 
بیاینــد و  اگر مشــکلی را حس کنم، خواهم 
گفت، نامــه خواهم نوشــت و  تذکر قانون 
اساســی خواهم داد. این تا روزی که هســتم 
وظیفه من است.رئیس جمهوری اظهارداشت: 
بنابرایــن، همدیگر را تحمل کنیــم. دوران، 
دوران وحــدت و یگانگی و ایســتادگی در 
برابر آمریکاســت و همانطور که در یزد گفتم 
به مسئولین محترم و به وزیران نفت و اقتصاد، 
بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
تأکید می کنم موارد را به مردم دقیق اعالم کنند.

وزیر کشور:

 الزم باشد شب انتخابات هم استانداران 
و فرمانداران را تغییر می دهم

رئيس جمهور در جلسه هيأت دولت:

نمی توانم در مسأله انتخابات 
واقعیت ها را نگویم
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مناسبت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
در پرونده اجرایی کالسه 950146 این اجرا محکوم علیه محمدعلی رضایی محکومند به پرداخت مبلغ 498912600 ریال در 
حق محکوم له احد آبتین به محکوم علیه محمدعلی رضایی ابالغ شده و در مهلت مقرر قانونی نسبت به اجرای حکم اقدامی 
ننموده بنا به درخواست وکیل محکوم له احمد زهره وندی به منظور استیفاء محکوم به و هزینه اجرایی ملک با قولنامه عادی 
)مبایعه نامه( متعلق به علی رضایی )شــخص ثالث( از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
زیر توصیف و ارزیابی شــده و مقرر است از ساعت 11 الی 12 مورخ 1398/9/4 در محل اجرای احکام حقوقی شورا از طریق 
مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی 2/900/000/000 ریال آغاز می شود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی 
تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دســتور تملیک 
از سوی دادگاه مربوط مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر بقیه وجه 
مزایده را پرداخت ننماید. سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت 
ابصال اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض 
از ســوی دادگاه، مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد. ضمناً متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج 
روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشــناس 

به این شرح است:
مورد مزایده شــامل آپارتمان: واقع در طبقه چهارم و فاقد سند تفکیکی به مساحت 83 مترمربع می باشد نمای ساختمان 
سنگ تراورتن و آجر نسوز و دارای امتیازات آب و برق و گاز واقع در خیابان برق باال خیابان شهید موسوی بر خیابان جنب 

صائب تبریزی می باشد که به قیمت 2/900/000/000 ریال کارشناسی شده است.
)م الف298(

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف مالیر 

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

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

برابر رأي شماره 139860326006000828 مورخه 1398/7/28 هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفــات مالکانه و بالمعارض آقای رحمان مهدوی نژاد 
فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 482 صادره از مالیر در ششدانگ یک باب گاراژ 
به مساحت 481/31 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع اراضی دولت آباد واقع 
در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی عبدالحسین حبیبیان محرز گردیده 
اســت. 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 انتشــار اولین آگهي به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
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 300(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/23

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/7
محمدرضا امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

ضرورت ایجاد بستر مناسب برای مشارکت والدین در 
فعالیت مدارس

 مسئوالن و مدیران باید بستر مناسب برای مشارکت حداکثری والدین در فعالیت های 
آموزشی، تربیتی و پرورشی مدارس ایجاد کنند.

مدیــرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش وپرورش گفت: باید به ســمتی 
هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم که ارتباط بین مدرسه و خانواده بیش ازپیش پررنگ تر 
دیده شــود.به گزارش ایسنا، نورعلی عباســپور افزود: در صورتی حضور والدین در 
مدارس اثربخش خواهد بود که رابطه والدین با مدرســه یک رابطه کیفی باشد و نگاه 
کمیتی به مشارکت والدین در فعالیت های مدارس نمی تواند ما را به اهداف سند تحول 

نظام آموزش وپرورش امیدوار سازد.

کودکان مبتال به داون در معرض آرتریت
 محققان دریافتند کودکان مبتال به ســندرم داون در معرض ریســک زیاد ابتال به 
آرتریت مرتبط با این سندرم قرار دارند.از هر هزار کودک یک نفر به نوعي از آرتریت 
مزمن دچار مي شــود. این اختالل ممکن است کودکان را در هر سني تحت تاثیر قرار 
دهد. در این تحقیقات کودکان مبتال به سندرم داون در معاینات تحت نظر پزشکان قرار 
گرفتند و نتایج این معاینات با نتایج حاصل از معاینه یک گروه از کودکان سالم به عنوان 
گروه کنترل، مقایسه شد.احتمال ابتالي کودکان مبتال به سندرم داون به آرتریت حدود 
20 نفر در ۱000 نفر است.تشــخیص بیماري آرتریت در کودکان مبتال به سندرم داون 
با اســتفاده از روش هاي متداول، بیش از تشخیص این بیماري در افراد سالم به طول 

مي انجامد.

دولت بخشی از مطالبات تامین اجتماعی را به زودی 
پرداخت می کند

 مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی از به نتیجه رسیدن اقدامات این سازمان برای 
دریافت بخشــی از مطالبــات از دولت در آینده نزدیک خبــر داد و گفت: تحقق این 
موضوع باعث می شــود که نیاز کمتری به نوعی قرض گرفتن ها از بانک داشته باشیم.

به گزارش ایرنا، مصطفی ساالری، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب 
کلیات طرح مســتثنی شدن بانک رفاه از حق جامعه کارگری حمایت کردند و دغدغه 

خود را نسبت به جامعه کارگری و همینطور بازنشستگان نشان دادند.
وی گفت: استمرار خدمت به کارگران و بازنشستگان نیازمند مستثنی شدن بانک رفاه 

از واگذاری است.

اخالق مداری و مهرورزی
 2 مولفه مهم در سیره نبوی

 حضــرت محمد)ص( پیــام آور حقانیت و بندگی اســت که با 
انتقــال مفاهیم اخالقی و ترویج مهرورزی به هدایت و روشــنگری 
پرداختند و کوشــیدند تا با وحدت و یکپارچگی، امت اسالمی را به 
ســعادت حقیقی رهنمون سازند و اینگونه اسالم راستین را به منصه 

ظهور برسانند.
بیش از یک هزار و 400 سال پیش در ۱7 ربیع االول سال عام الفیل، 
کودکی در مکه دیده به جهان گشود که نام مبارکش محمد بن عبداهلل 
و در تورات و برخی کتاب های آسمانی»احمد« نامیده شده است. 

پیامبر اکرم)ص( در سال هشتم هجرت، رسالت الهی خود را با فتح 
مکه و شکستن بت ها کامل ساختند. زندگانی حضرت محمد)ص( 
سرشــار از آموزه های ارزشمندی اســت که گنجینه ای غنی برای 
همگان در این دنیای پهناور محســوب می شــود. ســالروز میالد 
حضرت محمد)ص( فرصتی مغتنم برای پرداختن به سیره و اخالق 
آخرین پیام آور صلح و دوستی است. ایشان همواره پیروان خویش 
را به اتحاد و همبســتگی دعوت می کردند تا تمام جهانیان در کنار 
یکدیگر برای رســیدن به رستگاری حقیقی بکوشند و از آموزه های 
این دین الهی برای یافتن مســیر سعادت استفاده کنند. سالروز میالد 
آخرین پیامبر الهی، بنیان گذار حکومت اســالمی و نخستین معصوم 
در دین مبین اســالم روز اخالق و مهرورزی نامگذاری شده است 
تا پیروان راســتین آن حضرت)ص( با توجه روش و منش ایشان در 

مسیر دستیابی به صلح و دوستی گام بردارند.
 آگاه سازی و وحدت مهمترین رسالت رسول اکرم)ص(

حضرت محمد)ص( برای تحقق بخشیدن وحدت اسالمی در میان 
جامعه آن روزگار تالش های فراوانی کردند.

رســول اکرم)ص( اســوه کامل زندگی تمامی مسلمانان و پیروی از 
سیره و منش ایشان می تواند کارآمدترین راهکارها برای همگان در 
جهت تحقق وحدت اســالمی چه در میان کشورهای اسالمی و چه 

دیگر کشورها و مذاهب باشد. 
حضــرت محمد)ص( با گســترش آموزه های الهی و آگاه ســازی 
مردم را نســبت به امور جامعه خود هدایت و به روشنگری آنها می 

پرداختند که این امر یکی از شیوه های آموزشی ایشان بود. 
 اهمیت ویژه به شخصیت زنان و نقش اجتماعی آنان از 

جانب حضرت محمد)ص(
پیامبر گرامی اســالم)ص( احترام ویژه ای به زنان جامعه آن دوران 
داشــتند و در رفتار با به همگان نشــان می دادند که زن از جایگاه 
خاصی برخوردار اســت. به مردان با عمل و گفتار خویش نشــان 
دادند که زن نیز مانند آنها انســان اســت و شــخصیت و حقوق او 
باید محترم شمرده شود. عالقه وافر ایشان نسبت به حضرت فاطمه 
)س( از جمله ویژگی های رفتاری ممتاز پیامبر)ص( اســت که باید 
سرمشق امت اسالمی قرار گیرد. تربیت فرزند صالح مهم ترین نقش 
زنان اســت که جامعه و مسئوالن باید همواره حمایت کننده آنان در 
عرصه های اجتماعی باشــند، زیرا مسئولیت پذیری آنها در اجتماع 
جایگاهــی واال دارد. زنان به عنوان مهمترین رکن هر خانواده ای به 
شــمار می روند که می توانند آینده جامعه را در رســیدن به اهداف 

متعالی هدایت کنند، 
بنابرایــن زندگی و جامعه بدون رکن اصلی که همان زنان هســتند 

صدمات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
 اخالق مداری و مهرورزی مولفه ای مهم در سیره نبوی

خانواده به عنوان بنیادی ترین رکن هر جامعه ای مسئولیت پرورش 
اخالق را دارد. آنها می توانند با آموزه های دینی و تربیت اســالمی 
رفتار فرزندان را در مســیر صحیح هدایت کنند و بدین وســیله از 
شــکل گیری و ایجاد آســیب های اجتماعی جلوگیری کنند. پیامبر 
اکرم)ص( عالی ترین الگوی اخالقی و مهرورزی برای بشریت است، 
زیرا الگو بودن اخالق نبوی که عامل عمده محبوبیت ایشان در میان 
امت اســالمی و علت مهم موفقیت وی در نشــر دین بوده، بارها از 
تمجید قرآن کریم برخوردار شــده است. بنابراین برای اینکه جامعه 
ای عاری از هرگونه آســیب اجتماعی داشته باشــیم نیازمند ایجاد 
بســترهای اخالقی هســتیم. اخالق مداری زیربنای آداب اجتماعی 
اســت به این معنا که حقوق متقابل افراد باید رعایت شــود و حق 
مظلــوم در برابر ظالم گرفته شــود تا پایه هــای اخالقی در جامعه 
اصالح شــود. رســانه ها نیز به عنوان بزرگترین پدیده فرهنگی می 
توانند به وســیله تاثیر بر نگرش ها بــه آموزش هنجارها بپردازند و 
نقش بسیار تاثیر گذاری در حیات اجتماعی افراد و راهی برای برون 

رفت از آسیب های اجتماعی داشته باشند. 
انتقال مفاهیم اخالقی به وســیله آنها می تواند راهی برای هدایت 
جامعه در گســترش اخالق مداری و مهرورزی باشــد. انتخاب 
سالروز میالد حضرت محمد)ص( به نام روز اخالق و مهرورزی 
می تواند زمینه ســاز گســترش این دومولفه مهم در سطح جامعه 
باشــد تا در راستای این امر مهم با تمســک به پیامبر اکرم)ص( 
بیش از پیش برای رشــد اخالق و مهرورزی در ســطح اجتماع 

کوشش کرد.
 ترویج اندیشه های اسالمی در عصر جاهلیت

جامعه جهالت زده آن دوران با انواع آسیب های فرهنگی و اجتماعی 
روبرو بود که در چنین شرایطی پیامبر اکرم)ص( توانستند به قیام و 

مبارزه بپردازند و ندای توحید را به سراسر جهانیان برسانند. 
ترویج اندیشه های اسالمی و دعوت مردم به خداپرستی از مهمترین 
رسالت رسول اکرم)ص( به شــمار می رفت که موفقیت ایشان در 
این امر نشــان از ایمان راسخ او به خدای متعال است که اگر چنین 
ویژگی هایی به وسیله علمای جوامع اسالمی و حاکمان رعایت شود 

می توان جامعه ای متحد را شکل داد. 
حضرت محمد )ص( الگوی صبر و اســتقامت است و خدای متعال 
نیز در قرآن کریم با بیان اینکه »صبور باش« این شــاخصه را نشــان 
می دهد، بنابراین کشــور های اســالمی می تواننــد از این ویژگی 

پیامبر)ص( الگو بگیرند.

کیهان: تخت گاز خودروسازان در جاده یک طرفه افزایش قیمت ها
 دارن ویراژ دادن یاد می گیرن !!

اعتماد: خطر پوپولیسم برای اف ای تی اف 
 مگه کبریت دستش گرفته که می ترسن؟!

خراسان: برنج پاکستانی نایاب شد.
 فرصت خوبیه  بریم  پاکستان!!

اطالعات: اعتماد مردم از همه مهم تر است 
 نه با هر قولی نه با هر حرفی 

کیهان: دیــروز مردم را با هویج برجام فریــب دادند امروز از چماق 
FATF می ترسانند 

 روش ها باید متنوع باشه!!
آفتا: آقای رئیس جمهور در سفرها وعده آب و اشتغال ندهید.

 بی وعده که نمی شه سفر استانی رفت!! 
جوان: اقتصاد صدای جوانان ایران است. آقای رئیس جمهور 

 فعال زمانش  نیست موقع انتخابات بگید
آرمان: بنی صدر سازی روحانی از سوی دلواپسان 

 بدون شرح 
ایرنا: تئاتر نوجوان در بدنه تولیدات نمایشی کشور بسیار کمرنگ است 

 می تونید با آبرنگ رنگش کنید
ابتکار: راز ترافیک تهران 

 فاش نکنی بهتره چون راه حلی نیست!!
ایران: ۱8 میلیون خانوار ایرانی ماهانه حمایت مالی و کاالیی می شوند 

 بقیه با چی حمایت می شن؟؟
تجارت: ضرورت اجرای دقیق طرح اجباری بیمه سالمت 

 بیمه ای که بی سالمت مانده
اطالعات: کارزار جانانه میان علم و ثروت!

  جنگ مدرن!!
نقد حال: چند نکته در مورد شاخ های اینستاگرام 

 بدون شرح
قدس: در طرح ملی مسکن چگونه خانه دار شویم؟

 بایک کلیک کردن!!

مدیر خانه هوش در گفت وگو با همدان پيام:
کارآفریني ایده خانه هوش همدان است 

پروین سلیمی  «

 تنها خانه هوش کشــور در طول 7 سال فعالیت در استان همدان 
توانســته 3 هــزار و 300 دوره آموزش و 28۱ دوره مســابقه برگزار 
کنــد. مرکزی که توانســته  به طورجدی به اســتعدادیابی کودکان و 
نوجوانان بپردازد. هزارو 663 نفر عضو دارد و تاکنون 362 ســاعت 
کارگاه آموزش برگزار کرده است. توانمندی و کیفیت خانه هوش به 
مرحله ای  رسیده است که قرار است به 7 استان کشور نمایندگی اعطا 
می کند. استان های اراک، ایالم، تبریز، ارومیه، سیستان و بلوچستان از 

این مرکز درخواست نمایندگی کرده اند.
مدیر خانه هوش و خالقیت همدان فعالیت این مجموعه  را از ســال 
9۱ عنوان کــرد و گفت: در ابتدای آغاز به کار چند هدف داشــتیم، 
افزایش مهارت های حرکتی، ذهنی، رشد و پرورش خالقیت کودکان 

و نوجوانان در مهد کودک ها و مدارس مهمترین این اهداف بود. 
علیرضا خرمرودی آماده کــردن کودکان و نوجوانان برای حضور در 

اجتماع را از دیگر اهداف این مجموعه برشمرد.
خرمرودی از برگزاری ۱7دوره جشــنواره و آزمون در این مرکز خبر 
داد که در این جشــنواره ها خالقیت و عالقمندی کودکان و نوجوانان  

شناسایی می شود.
وی افزود: امســال در حال اعطای نمایندگی به 7 استان کشور هستیم 
و بر همین اســاس کتابی نیز در دســت تنظیم داریم که این مجموعه 
آموزش را برای تدریس به نمایندگی های دیگر استان ها ارسال خواهیم 
کرد؛ دوره های آموزشــی ما ازکودک  3 ساله تا جوان پیش دانشگاهی 

را در بر می گیرد.
خرمرودی درباره رشته های خانه هوش گفت: 20 رشته در این مرکز 
تدریس می شــود که  نجوم، رباتیک، مکعب روبیک، اوریگامی کار با 
کاغذ، کوئیدینگ، نمایش خالق و فن بیان سودوکو، ذهن فعال، لیوان 
چینی و دومینوی هوشــی  از جمله رشــته هایی هستند که عالوه بر 
تدریس در صدد جمع بندی این مباحث هســتیم که برای تدریس در 

اختیار نمایندگی های دیگر استان ها قرار گیرد.
مدیر خانه هوش همدان جذب حداکثری اعضا در خانه هوش را جزو 
موفقیت های دســت اندرکاران مربیان این مرکز برشمرد و خاطرنشان 
کرد: در این 7 سال ۱7 بار جشنواره استعدادیابی برگزار شده است و 

در سال 3 بار گروه بندی انجام می شود.
وی در ادامــه حضور خانواده ها در کنار مربیان خانه هوش را بســیار 
سازنده دانست و اظهار داشت:  امسال توانستیم باشگاه فکری کشور 
را در همدان تأسیس کنیم و همه هدف و تالش ما بر این است بازی 

فکری وارد خانواده های ایرانی شود.
خرمرودی از راه اندازی رادیو خانه هوش خبر داد که از این مجموعه 

یگانه رضایی و مهسا یاراحمدی به رادیو همدان راه پیدا کرده اند.
 از دیگر فعالیت های هنری خانه هوش آموزش گروه تخصصی نقالی 
است که این گروه  جزو منتخبان فراخوان انجمن شاهنامه خوانی دوبی 
نیز قرارگرفته است  عالوه بر این در جشنواره و همایش های استانی به 
اجرای برنامه می پردازند.  وی مرکز خانه هوش را نماینده دو تا مسابقه 
بین المللــی ریاضیات کانگورو و چالش وبراس کامپیوتر برشــمرد و 
اظهار داشــت: شعار ما تبلور یک ایده و خواستن توانستن است که با 
این هدف به طور مستقیم برای 40 نفر شغل ایجاد کرده ایم و می شود 

گفت کارآفرینی یکی از برنامه های ما به شمار می رود.

 جســتجوي هشــتگ »عقــد آریایي« در 
اینســتاگرام فیلم هاي زیادي از این مراسم را 
نشان مي دهد؛ عقدي که در کنار عقد محضري 

به تبي براي برخي جوانان تبدیل شده است.
ایــن روزها برخي از زوج هــاي جوان مایل 
هســتند که بعد از عقد محضري، عقد آریایي 
نیــز براي آنها خوانده شــود، اما عقد آریایي 
چیســت؟ عاقد مي گوید: دامــاد نازنین! به 
همسرت نگاه کن با عشق با احساس و بگو: 
به نام ایزد مهرآفرین. من تو را برگزیدم از میان 
همه خوبان. براي زیستن در کنار تو. میان این 
گواهان با تو پیمان مي بندم. وفادار تو باشم. در 
هر لحظه و هرجا، پذیرا مي شوي آیا؟ تو با من 

این چنین هستي که من با تو؟
عاقد: عروس خانم به این احســاس قشنگ 
آقاي دامــاد اداي دین کنید و این احســاس 
را مضاعــف کنید: »به نام نامــي یزدان. پذیرا 
مي شــوم مهر تــو را از جــان. هم اکنون باز 
مي گویم میان انجمن با تو، من هم وفادار تو 
خواهم بود. در هر لحظه و هر جا.« این  بخشي 
از کالم عقد آریایي است که توسط عروس و 
داماد خوانده مي شــود، اگرچه برگزاري عقد 
آریایي اختیاري است، اما برخي از زوج هاي 
جوان براي ثبت کــردن این لحظات اقدام به 
برگزاري عقد آریایــي جداگانه و به صورت 

اختصاصي در باغ یا مکاني خاص مي کنند.
عقد غیر مجازی که پولساز است

نکتــه جالب در مورد برگزاري مراســم عقد 
آریایي این اســت که در برخي موارد هزینه 
زیادي از ســوي عروس و داماد براي این کار 
پرداخت مي شــود. موضوع حائز اهمیتي که 
ســبب شده طي این سال ها برخي درآمدهاي 
گزافي را از مراسم هاي عروسي کسب کنند، 
این اســت که هر شخصي مي تواند برگزاري 
عقــد آریایــي را بر عهده بگیــرد و به عنوان 
وکیل در مراسم حاضر شود، فقط کافي است 
جمالتــي را حفظ کند و در مراســم، آنها را 

تکرار کند. 
اما وجود برخي موارد در عقد آریایي الزامي 
به شــمار مي آید و از جملــه آنها مي توان به 
ســه مورد اشــاره کرد که در همه کلیپ هاي 
منتشرشــده در عقدهــاي آریایي به چشــم 
مي خورد: محیط آرام با نور کم، شــمع آرایي 
ســفره عقد و مه؛ مه معموالً طوري است که 
اطراف عروس و داماد را مي گیرد، بعد عروس 
و داماد رو به روي یکدیگر ایســتاده و دستان 
همدیگــر را مي گیرند و وکیل طرفین آغاز به 

خواندن کالم عقد آریایي مي کند. 
هر جمله اي که از طرف وکیل گفته مي شود را 
عروس و داماد باید تکرار کنند. جمالت ابتدا 
به صورت پرسشي از طرف داماد با شعر آغاز 
مي شــود و بعد از آن، نوبت عروس است که 

جواب داماد را با یک شعر دیگر بدهد. 
در انتها که جمــالت عروس و داماد به پایان 
رســید، نوبت به مهمانان حاضر در مراســم 
مي رســد که با جمله »همایون باد این پیمان، 
همایون باد این پیوند، گرامي باد این سوگند، 

همایون باد« مراسم را به اتمام مي رسانند. 
در این خصوص با چندین دفترخانه ازدواج 
در مناطق مختلف تمــاس گرفتیم. خیلی از 
دفاتر در مناطق باالی شهر عقد آریایی را هم 
انجام می دهند، ولی اغلــب دفاتر ازدواج در 
مناطق پایین شــهر، مراجعینی که عقد آریایی 
بخواهنــد ندارند و کاًل فقط عقد عربی انجام 

می دهند.
یکی از سردفتران ازدواج در مرکز شهر، 550 
هزار تومان بابت خواندن هر دو عقد می گیرد، 
450 هزار تومان برای عقد عادی و ۱00 هزار 

تومان جهت عقد آریایی. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا عقد آریایی 
را هم همــان عاقدی می خواند که عقد عربی 
را برگزار می کند، می گوید: »بسته به خواست 
عروس و داماد هم یــک نفر می تواند هر دو 
عقد را بخوانــد و هم می توان از فرد دیگری 
برای خواندن عقد آریایی اســتفاده کرد. البته 
اگر عقد در جایی به غیر از دفترخانه خوانده 
شود ۱00 هزار تومن هم بابت ایاب و ذهاب 

به صورت جداگانه دریافت می شود.
ســردفتری در منطقه خواجه رشید هم با بیان 
اینکه از هر ۱0 مراجعه برای ازدواج، حدود 4 
نفر تقاضای پیمان نامه آریایی یا سوگند نامه 
که از اسامی دیگر عقد آریایی است را دارند، 
بیان می کند: سال گذشته تعداد درخواست ها 
بیشــتر بود و امســال خواهان آن کمتر شده 
اســت. عقد آریایی هم در همــان اتاق عقد 

عادی انجام می دهیم.
عروس و دامادها می دانند که عقد آریایی در 
هیچ کاغذ و ورقی ثبت نمی شود، بنابراین در 
ابتدا باید برای ثبت شــدن ازدواجشان همان 
عقــد قدیمی را بخوانند و بعــد بار دیگر در 
حضور مهمانان جمالت عقد آریایی را گاهی 

با هزینه های سنگین تر تکرار کنند.
 بهانه تازه براي سودجویي

واقعیت این اســت که برخي مؤسســات و 
ســالن هاي برگزاري مراســم ازدواج، تبدیل 
به بنگاه هایي براي کســب ســود از مراســم 
نامتعارف شــده اند و با تبلیغ برخي مراسم به 
ترویــج آن دامن مي زنند و از قِبل آن، ســود 
سرشــاري را نصیب خود مي کنند. نمونه آن 
هم کم نیست؛ از اجاره سفرهاي عقد الکچري 
گرفته تا سالن اختصاصي براي مراسم جشن 

عقد و به تازگي عقد آریایي.
 جاذبه و دافعه الگوهاي اجتماعی

ایک جامعه شناس حوزه آسیب هاي اجتماعي 
به تازگی مصاحبه ای با رسانه ها داشته و گفته 
اســت: از دو زاویه مي شود به این پدیده نگاه 
کرد. اینکه برخي الگوها چقدر دافعه دارند و 
این الگو چقــدر جاذبه دارد. این دافعه باعث 
مي شــود افراد به ســمت الگوهاي دیگري 

جذب شــوند. از این دو زاویه ابتدا به دافعه 
مي پــردازم. این عقد آریایــي در برابر پیوند 
سنتي است که خطبه آن به زبان عربي خوانده 
مي شــود؛ چیزي که در آیین ازدواج رنگ و 
بوي دیني دارد. بخشــي زیادي از این دافعه 
براي برخي افراد، به پیوند فرهنگ و سیاست 
در ایران برمي گردد. یعني اینکه هر فرهنگي، 
شــعارها، اهداف و ایده آل هایــي دارد، اینها 
وقتي به عنوان اهداف ســازماني نظام سیاسي 
قرار مي گیرد و جامعه به آن اهداف سیاســي 
نمي رسد، منجر به یک شکاف عمیق مي شود؛ 
شــکاف بین رفتار و نظر! منظورم از نظر آن 
اهداف و ایده آل هاي برخاســته از الگوهاي 
اسالمي است که در جامعه تعریف شده و به 

شکل رسمي هم قانون مند شده است.
این اتفاق در حالی اســت که اســتاد جامعه 
شناســی در همدان به همدان پیام از موجی 
صحبت می کند که وقتــی در جامعه حرکت 
کنــد منجر بــه واکنش و رفتار هــای جدید 

می شود.
مینو زارع صفت با بیان اینکه از منظر اجتماعي 
افراد در جامعــه و در تعامالت خود معموالً 
الگوهایــي دارنــد، افزود: آدم هــا الگوهایي 
برمي گزینند که براي آنها ارزش داشــته باشد 
در موضوع غقدآریایی هم آنچه به نظر جالب 
مي آید، حس ناسیونالیستي است که متأسفانه 
یا خوشبختانه افراد را به الگوهاي سنتي سوق 

مي دهد. 
وی ادامه می دهد: متاسفانه برخی رفتار ها در 
جامعه از الگوبرداری فرهنگی است که به ما 
تعلق ندارد و چون تنهــا به اصطالح عامیانه 
مد امروزی است افراد کورکورانه از آن الگو 

مب پذیرند.
در ایــن میان یک حقوقدان نیز به همدان پیام، 
مي گوید: برخي از مردم به اشــکال مختلف 
هویت ملي شان را از دست داده اند. در حالي 
که در همه کشورهاي دنیا مهم ترین موضوع، 
هویت ملي اســت. گاهي اگر کسي بخواهد 
از ایرانــي بودن خودش صحبت کند و به آن 
افتخار کند انگ نژادپرســتي به او مي زنند. در 
حالي که اصاًل چنین نیست. امروز تنها چیزي 
که از هویت ملي بــراي ما باقي مانده، همان 
عید نوروز اســت که البته خیلي ســطحي و 
بدون اطــالع دقیق برگزار مي شــود؛ همین 
نادیده گرفتن هــاي هویت و آیین هاي ملي و 

باســتاني سبب شده تا امروز برخي مسائل از 
طرف جامعه جوان کشــور با افراط و تفریط 

مواجه شود.
علی فراهانی با بیان اینکه ما در قانون و شرع 
چیزی به نام عقد آریایی نداریم و دفاتری که 
این مراسم را اجرا می کنند، غیر مجاز هستند، 
افزود: بر اســاس قانون انجام چنین عقدی از 

جانب دفاتر ازدواج جرم و غیر قانونی است.
دادســتان انقالب همدان در همین خصوص 
با اشــاره به منع قانونی این نوع عقد دراسالم 
اعالم کرده است: هیچ محضر و دفترخانه ای 
نمی تواند صرف خوانده شدن جمالتی تحت 
عنوان عقد آریایی، یــک زن و مرد را به هم 
محرم یا عقدنامه صادر کند بر همین اساس در 
شهریورماه امسال ۱0 دفترخانه که مراسم عقد 
آریایی و غیرشرعی صورت گرفته بود پلمپ 
شدند و پس از اخذ تعهد این دفترخانه ها فک 

پلمب شدند.
بارهــا واکنش های مختلفی دربــاره این نوع 
مراســم مطح شده بود که ســبب شد رئیس 
کانون ســردفتران ازدواج و طالق همدان در 
این خصوص واکنش نشــان دهد و بگوید: 
در دفاتر رســمی ازدواج باید مســائلی مانند 
حجاب اســالمی و پخش موســیقی رعایت 
شــود، همچنین دفاتر رســمی ازدواج مجاز 
به تبلیغات نیســتند، اما اخیرا مشــاهده شده 
است افرادی اقدام به تاسیس دفاتر غیر مجاز 
ازدواج کرده اند که در این دفاتر مراســم عقد 
به صورت مختلط برگزار می شــود و مسائل 

شرعی در این اماکن رعایت نمی شود.
علــی مظفری در رابطه با رواج مراســم عقد 
ایرانی در بین زوج های جوان تاکید کرد: ما در 
قانون و شرع چیزی به نام عقد آریایی نداریم 
و دفاتری که این مراســم را اجــرا می کنند، 

غیرمجاز هستند.
وی گفت: در تابلوی ســردر دفاتر رســمی 
ازدواج و طالق کدی درج شــده اســت در 
صورتی که اگر شــهروندان به تابلوی سردر 
دفاتر ازدواجی که در آن ها مراسم  غیرمتعارف 
برگزار می شــود دقت کننــد هیچ کدی درج 

نشده است.
وی تاکیــد کرد: عقدی کــه در دفاتر ازدواج 
غیرمجــاز انجام می شــود در هیــچ جا ثبت 
نمی شــود و در آینده برای زوجین مشکالتی 

را ایجاد خواهد کرد.

بررسی پرونده پلمپ دفاتر عقد و ازدواج

عقد آریایی 
در فرهنگ  همدان جایی ندارد
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اشتغال

اشتغال

۳ خودرو جایگزین ۴۰۵ شد
 معاون تحقیقــات، طراحی و تکوین محصول ایــران خودرو از 
جایگزینی سه محصول رانا، پارس و گروه سمند با خودروی پژو 405 

جی.ال.ایکس بنزینی خبر داد.
به گــزارش ایران خودرو، کیانــوش پورمجیب در این بــاره افزود: 
بــا هماهنگی و توافق صورت گرفته میــان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ســازمان ملی اســتاندارد ایران و ایران خــودرو، خط تولید 
محصول پژو 405 جی.ال.ایکس بنزینی در پایان خرداد ماه ســال99 
متوقف خواهد شد.وی با تأکید بر حفظ تعهدات این خودرو تا پایان 
تاریخ یاد شــده، گفت: بعد از پایان خرداد 99، محصول405 جی.ال.
ایکس دوگانه سوز طبق تقاضای تاکسیرانی، صرفا برای نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی کشــور تولید خواهد شد. این خودرو با توجه به 

قیمت مناسب، همواره مورد خواست رانندگان تاکسی بوده است.
پورمجیــب با بیــان اینکه محصول پژو 405 مطابق با شــاخص های 
آخرین ویرایش استاندارد ملی کشور است، علت توقف تولید آن را به 
روزرسانی تولیدات ایران خودرو دانست و اظهار کرد: خالء ناشی از 
توقف این محصول با خودروهای دیگری نظیر خانواده سمند، پارس 

و رانا جبران خواهد شد.

کدام سهم ها بیشترین معامله را در بورس دارند؟

 دیروز بیشــتر ســهم ها در بورس و فرابورس ایران با رشــد قیمت همــراه بودند و 
شــاخص های این دو بازار نیز روند افزایشی را تجربه کردند؛ به طوری که نماگر اصلی 
توانست نیمه کامل 306 هزار واحدی را باز پس گیرد. در این میان خودرویی های و سپس 

بانکی ها پرارزش ترین معامالت را به خود اختصاص دادند.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر عدم عرضه های سنگین سبب شده قیمت بیشتر سهم ها 
با روند آرامی روند رشــد را طی کند و شاخص بورس هم با رشد همراه شود. اما مقدار 

تقاضا هنوز مانند نیمه اول سال تقویت نشده است.
جدا از ریسک های سیستماتیک بازار که ناشی از عوامل کالن اقتصاد است، در هفته های 

اخیر موضوعاتی مانند مالیات بر سود سهام فعاالن بازار را تا حدودی مردد کرد؛ هر چند 
که ثبات قیمت روند دالر نیز در این روزها در بازار بی تأثیر نبوده و این ثبات، بازار سرمایه 

را تا حدودی متاثر کرده است.
امروز شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 27۱۱ واحد رشد کرد و به 
رقم 306 هزار و 655 واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۱65۱ واحد افزایش 

تا رقم 85 هزار و 765 باال رفت.
شــاخص آزاد شناور با 3904 واحد رشد عدد 357 هزار و 466 واحدی را تجربه کرد و 

شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۱92۱ و 5734 واحد رشد داشتند.
گروه مپنا، پاالیش نفت بندرعباس و صنایع پتروشــیمی خلیج فارس هر کدام به ترتیب 
۱79، ۱6۱ و ۱27 واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. اما در طرف 

مقابل معدنی و صنعتی گلگهر، صنایع شــیمیایی ایران و فوالد مبارکه اصفهان هر کدام به 
ترتیب 47، 46 و 42 واحد تاثیر کاهشی روی شاخص های بازار داشتند.

دیروز در گروه خودرو و ســاخت قطعات 392 میلیون سهم و اوراق مالی به ارزش ۱38 
میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت؛ بدین ترتیب این گروه بیشترین ارزش معامالت 
را از آن خود کرد. در گروه خودرو امروز بیشتر سهم ها نوسان قیمت کمتر از سه درصد 

را تجربه کردند.
پس از خودرویی ها، بانکی ها بیشــترین ارزش معامالت را به دست آوردند؛ به طوری که 
547 میلیون سهم به ارزش 80 میلیارد تومان در این گروه دست به دست شد. امروز تمام 
سهم ها در گروه بانکی با رشد قیمت مواجه بودند و برخی همچون بانک اقتصاد نوین و 

بانک دی رشد بیش از چهار درصد را تجربه کردند.

غزل اسالمی «

 اوایل هفته آینده نخســتین مرحله ثبت نام 
طرح مســکن ملی در استان همدان همزمان با 
اســتان های یزد و چهارمحال و بختیاری آغاز 

می شود.
متقاضیان 3روز کاری فرصت دارند تا نسبت 
به بارگذاری مدارک خود جهت ثبت نام اقدام 
کننــد و تا زمان تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام 
وجود دارد. البته این آخرین مرحله از ثبت نام 
نیســت و ممکن است در صورت تامین منابع 

ملکی مجددا ثبت نام انجام شود.
آن طور که توســط مدیرکل راه و شهرسازی 
استان همدان اعالم شــد برای ساخت ۱700 
واحــد در اســتان اعــالم آمادگی شــده اما 
درصورت موافقت وزارت راه، می توانیم این 
ظرفیت را تا 3هــزار واحد افزایش بدهیم. به 
گفته حسن ربانی ارشــد، زمین برای ساخت 
هزار واحد در شهر همدان تامین و به وزارت 

راه معرفی شده است.
طبق اعالم وی، زمین های درنظر گرفته شده 
برای شهر همدان در شــهرک های بهشتی و 
مدنی اســت و در ســایر شــهرها نیز مناطق 

مختلفی به وزارتخانه معرفی شده است.
آن طور که اعالم شده قیمت هرمتر مربع  این 
واحدها بدون احتساب قیمت زمین حدودا بین 
5/2 تا 5/3میلیــون خواهد بود که به صورت 
99ســاله به متقضان فروخته می شود. اما دو 
ســال بعد قیمت زمین به نرخ روز محاسبه و 
در صورت تمایــل متقاضیان، واحدها به آنان 

فروخته می شود.
وی افزود: فعال قیمت دقیق واحدها مشخص 

نیست و در زمان قرارداد مشخص می شود.
 مدارک الزم و شرایط ثبت نام 

در طرح اقدام ملی مسکن
سه شرط اصلی توسط وزارت راه و شهرسازی 
برای متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن مطرح 
شــده اســت که عبارت اند از تاهل، ســابقه 
سکونت در شــهر مورد تقاضا و عدم استفاده 
از امکانــات و تســهیالت دولتــی در خرید 
واحد های مســکونی. پیش از این نداشــتن 

مالکیت خصوصی هم جزو شــرایط وزارت 
راه و شهرســازی اعالم شــده بود که بعد از 
مدتی از صحبت ها کنار گذاشته شد، اما حاال با 
به روزرسانی سامانه آباد که برای ثبت نام طرح 
اقدام ملی مســکن راه اندازی شده، این شرط 
به شــرایط ثبت نام اضافه شده است. طوری 
کــه متقاضی و افراد تحــت تکفل او نباید در 
۱4 ســال اخیر یعنی از سال 84 به بعد مسکن 
ملکی داشته باشــند. همچنین در صورتی که 
متقاضــی و افراد تحت تکفــل او تا کنون از 
امکانات دولتی و نهاد هــای عمومی، زمین و 
تســهیالت وام مسکن و مسکن دریافت کرده 
باشــند، نمی توانند در طرح اقدام ملی مسکن 
ثبت نــام کنند. به عبارتی فرج »ج« متقاضی و 

اعضای خانواده باید سبز باشد.
شرط تاهل در سامانه آباد اینطور تشریح شده 
که متقاضی باید متاهل یا سرپرســت خانواده 
باشــد. البته زنان خودسرپرســت در صورت 
داشــتن سن باالی 35 ســال هم می توانند در 
طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند. در شرایط 
سامانه آباد آمده که متقاضی باید دست کم پنج 

سال در شهر مورد تقاضا سابقه سکونت داشته 
باشــد. از دیگر شــرایط می توان بــه کارنامه 
حســاب بانکی اشــاره کرد. در ســامانه آباد 
آمده متقاضی نبایــد منع قانونی برای دریافت 
تسهیالت بانکی داشــته باشد که از جمله آن 
می توان به چک برگشــتی و تسهیالت معوقه 

اشاره کرد.
توانایی تامین هزینه ســاخت مسکن به غیر از 
تســهیالت بانک از دیگر شــرایط سامانه آباد 
برای ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن است. 
طوری که متقاضی باید امکان سپرده گذاری 30 
میلیون تومان در بانک مســکن برای اطمینان 
از توانایی تأمین هزینه های ســاخت مســکن 
را داشــته باشــد. با این تفســیر دریافت وام 
طرح اقدام ملی مســکن نیاز به سپرده گذاری 
30 میلیون تومانــی دارد که 25 میلیون تومان 
آن همراه قســط اول وام بانک بعد از اجرای 
فنداســیون و پنج میلیون تومــان دیگر همراه 
قسط دوم وام بانک در مرحله اجرای اسکلت 
به متقاضی بازگردانده می شود. در شرایط ثبت 
نام ســامانه آباد طرح اقدام ملی مســکن آمده 

متقاضی باید توانایی پرداخت اقســاط ماهانه 
تسهیالت به میزان حداقل یک میلیون و 500 

هزار تومان در ماه را داشته باشد.
■ مدارک الزم برای دریافت وام طرح اقدام 
ملی مسکن در سامانه آباد به این شرح اعالم 

شده است:
۱- ارائه گواهی سابقه سکونت در شهر محل 
تقاضا در پنج ســال اخیر )اجــاره نامه معتبر، 
گواهی اشــتغال بــه کار، گواهــی تحصیلی 

فرزندان و.(
2- ارائه اصل کارت ملی متقاضی و افراد تحت 

تکفل
3- ارائه اصل شناسنامه متقاضی و همسر

4- ارائه گواهی کفالت )سرپرستی( در صورت 
ضرورت

5- ارائه اصل ســند مالکیــت برای متقاضیان 
دارای زمین

 همدانــی هــا از اویــل هفته آینــده پس از 
 بــاز شــدن ســامانه مــی توانند به ســایت
 www.tem.mrud.ir مراجعه کنند و ثبت 
نام خود را بدون پرداخت هزینه انجام بدهند.

 بررســی روند تورم در آمار مرکز آمار و 
بانک مرکزی نشــان می دهد تورم ماهانه از 
ابتدای سال در یک نهاد همواره کاهشی و در 

نهاد دیگر نوسان تقریبی داشته است.
به گزارش ایســنا، تورم که از ســال گذشته 
روند روبه رشــد در پیش گرفتــه و از تک 
رقمی خارج شــده بــود، از ماه های ابتدایی 
ســال جاری روند معکوس را در شاخص ها 
آغاز کرد. این موضوعی است که مورد توجه 
مسئوالن قرار داشته و در روزهای گذشته از 
سوی رئیس جمهور نیز روند کاهشی تورم از 

اردیبهشت ماه مورد تاکید قرار گرفته است.
بررسی آمار اعالمی نشان میدهد که در مرکز 
آمار ایران تورم نقطه به نقطه )تغییر شــاخص 
نســبت به ماه مشابه ســال قبل( از 52/۱ به 
28/3 درصــد در مهرماه رســیده که 23/8 

درصد کاهش دارد.
همچنین تــورم ســاالنه در مرکــز آمار تا 
شهریورماه افزایشی بوده و به 42/7 رسیده اما 
برای مهر کاهشی بوده و 42 درصد گزارش 

شد.
در مورد تورم ماهانه شــرایط متفاوت است 
و نوســان در ماه های کاهشــی دو شاخص 
دیگر نیز بنا بر تغییر قیمت ها در ماه نوســان 
دارد. برای محاســبه تورم ماهانه، در هر ماه 
شاخص قیمت مصرف کننده و در نتیجه نرخ 
تورم سبد مصرفی خانوار محاسبه و با ماه قبل 
مقایسه میشود؛ به این ترتیب نرخ تورم ماهانه 
به دست آمده نشــان دهنده متوسط افزایش 
نسبی هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها 

طی یک ماه است.
آمار مرکز آمار نشــان میدهد که تورم ماهانه 

طی هفت مــاه اول امســال، در فروردین با 
چهار درصد باالترین و در شهریور پایین ترین 
سطح را داشته است. این نرخ از چهار درصد 
در فروردیــن به ۱/5 درصد در اردیبهشــت 
کاهــش یافتــه اســت و 8دهــم درصد در 
خردادماه کاهش دارد ولی در تیرماه با رشــد 
۱/5 درصدی به 2/8 درصد رســیده اســت. 
در ادامه در مرداد و شــهریور 6دهم درصد و 

5دهم درصد درصد کاهش یافته است.
با اینکه مرکز آمار تورم نقطه به نقطه و ساالنه 
را در مهرماه کاهشی اعالم کرد، تورم ماهانه 
افزایشی بود و با رشد ۱/2درصدی از 5دهم 
درصد در شــهریور بــه ۱/7 درصد در مهر 

رسید.
از ســوی دیگر آمار بانــک مرکزی در مورد 
تورم ماهانه قابل توجه اســت. آماری که از 

اردیبهشــت تا شــهریور ماه را اخیرا رئیس 
جمهور در اظهاراتش به آن اســتناد و اعالم 

کرده که در این فاصله کاهشی بوده است.
به طوریکه این نرخ سه درصد در اردیبهشت 
و تا 8دهم درصد در شــهریور کاهش دارد و 
در مهرماه کــه رئیس کل بانک مرکزی تورم 
ماهانه را اعالم کرد به 6دهم درصد رســیده 

است.
تــورم ماهانه در مهر مــاه در مرکز آمار ۱/7 
درصد و در بانک مرکزی 6دهم درصد بوده 

که نشان از اختالف ۱/۱ درصدی دارد.
طبق مصوبه شورای عالی آمار، از سال گذشته 
مرکز آمار تنها مرجع محاســبه و اعالم آمار 
تورم است و بر این اساس از آذر ماه پارسال 
بانــک مرکزی نرخ تورم را به طور رســمی 

منتشر نکرده است.

نگاهی به وضعیت تورم در ۷ ماهه امسال

روابط عمومی شرکت توزعی نیروی 
ن ربق استان همدا

کارت خودرو،کارت سوخت  و بیمه نامه پارسیان خودرو پراید به شماره بیمه 
نامه 1110/587540/98/000188 به شماره پالک 956س41 ایران 18 به شماره 
موتور 1846962 و شماره شاسی S1412286299765  به نام اسدا.. حرمت 
دان فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 495 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بیمه نامه نوین خودرو پژو 206 به شماره بیمه نامه 
96/03/2476/2476/3005101و شماره پالک 446د55 ایران18، شماره موتور 
14189037141 و شماره شاسی NAAP03ED3AJ141100 به نام علیرضا 
سلیمانی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 2076 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهي حصر وراثت
خانم بهار طالبی به شــماره ملی 3920502191  به شرح دادخواست کالسه 
980316 از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جواد گرجی ازندریانی به شــماره ملی 3933907810 در 
تاریخ 1396/4/22 در اقامتگاه دائمی خود واقع در شهر ازندریان بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1- بهاره طالبی به 
شــماره ملی 3920502191 همســر متوفی 2-ابوالفضل گرجی ازندریانی به 
شماره ملی 3921424569 پسر متوفی 3-فاطمه گرجی ازندریانی به شماره 
ملــی 3921691257 دختر متوفی 4-غالمرضا گرجی ازندریانی به شــماره 
ملی 3933729416 پــدر متوفی 5- زهرا ابراهیمی ازندریانی  به شــماره 
ملی 3933759773 مادر متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و 
یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 304(
قاضی شعبه  111 شوراي حل اختالف بخش جوکار- احمد کاظمی

یک کارشناس حوزه کار تاکيد کرد
دستمزد سال ۹۹ کفاف زندگی 

کارگران را بدهد
 یک کارشــناس حوزه کار معتقد است برای تعیین دستمزد سال 
آینده کارگران باید کف حداقل های زندگی و نرخ تورم سبد معیشت 

کارگران محاسبه شود.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به ماده 4۱ قانون کار 
گفت: قانون می گوید که حداقل دستمزد باید به استناد دو مولفه نرخ 
تورم و ســبد معیشــت تعیین شــود، اما تا زمانی که به سبد معیشت 
نرســیم تورم بی معناســت  بنابر این اول باید کف حداقل معیشت را 

به دست آوریم.
 حداقل مزد تامین کننده نیازهای معیشتی خانوار 

وی ادامــه داد:صدر ماده 4۱ قانون کار اشــاره دارد که حداقل مزد بر 
اســاس نرخ تورم تعیین شود ولی ذیل آن معیار دومی را هم تعریف 
کرده و گفته دســتمزد باید به اندازه ای باشــد که معیشت خانوار را 
تامین کند یعنی حداقل دســتمزد به شکلی تعیین شــود که فارغ از 
همه متغیرهای موثر در نیروی کار، تامین کننده نیازهای معیشتی باشد 
و کفاف زندگــی کارگران را بدهد.این کارشــناس حوزه کار افزود: 
آنچه که شــورای عالی کار همه ساله دنبال می کند این است که روند 
مصوبات مزدی را به سمت و سویی سوق دهد که به بند دو ماده 4۱ 
قانون کار نزدیک شود و صرفنظر از نرخ تورم که چه عددی باشد به 
رقم سبد معیشت کارگران برسیم؛ به همین دلیل نمایندگان کارگری در 

شورای عالی کار همواره بر سبد معیشت تاکید دارند.
 محاسبه نرخ تورم سبد معیشت کارگران 

به گفته حیدری، نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی گسترده است 
و بیشــتر کاالهایی که بانک مرکزی تورمش را اعالم می کند در سبد 

کاالی کارگران نیست و نهایتا به 22 قلم برسد.
وی در عین حال درباره پیشنهاداتی که درخصوص تعیین مزد منطقه ای 
مطرح می شود، گفت: منطقه ای شدن دستمزد زمانی قابلیت اجرا دارد 
که شرایط جغرافیایی، اقلیمی و صنعتی در کشور مدنظر قرار گیرد و 

حداقل های دستمزد بر اساس صنایع و جغرافیای مکان تعیین شود.
 عدم مذاکره جدی درباره تعیین مزد منطقه ای 

این کارشــناس حوزه کار گفت: علیرغم اینکه قانون آن را غیر مجاز 
ندانسته ولی شرکای اجتماعی تاکنون به این سمت نرفته اند و مذاکره 
جــدی درباره تعیین مزد منطقه ای یا مزد متناســب با صنایع صورت 

نگرفته است.
به گزارش ایسنا، با تشکیل نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی 
کار در روزهای گذشــته، بررسی رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای 
کارگری از ســوی نمایندگان کارفرمایــی و کارگری به جریان افتاده 
است. اعضای کمیته دســتمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد 
معیشــت خانوارهای کارگری را با اســتناد به گزارش مراجع رسمی 
آماری و تحقیقات میدانی کمیته های مزد در اســتان های مختلف سه 

میلیون و 760 هزار تومان تعیین کردند.

پيشنهاد یک کارشناس اقتصادی برای حذف یارانه پنهان
فرمول جدید برای حذف یارانه انرژی

 محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در تازه ترین 
سخنان خود تایید کرده است حذف یارانه پنهان حامل های انرژی یکی 
از راهکارهای مهم پیش رو برای جبران درآمدهای نفتی در سال آینده 

است.
برآوردها نشان می دهد مجموع یارانه های پنهان 987 هزار میلیارد تومان 
است. همچنین محاسبات حکایت از آن دارد که یارانه پنهان گاز طبیعی 
در ایران 54۱ هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان برق ۱0 هزار میلیارد تومان، 
یارانه بنزین ۱90 هزار میلیارد تومان و یارانه نفت گاز ۱8۱ هزار میلیارد 
تومان اســت. یارانه سایر حامل های انرژی رقمی کمتر از این میزان در 

محدوده ۱۱ تا ۱7 هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد.
غالمرضا سالمی درباره سیاست تازه دولت برای حذف یارانه های پنهان 
در بودجه سال آینده، به خبرآنالین گفت: این لغات و اصطالحات یک 
مقداری جالب است. اگر صحبت هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان 
می شــود، حتما یارانه سوخت در آن است. سوخت که پنهان نیست و 

کامال آشکار است.
وی افزود: در کشورهای دنیا وضعیت این گونه نیست و این یارانه کامال 
پیدا و هویدا است. البته این که بخواهیم قیمت حامل های انرژی و بنزین 
را به نرخ اروپا برسانیم، حرف درستی نیست، چون در اروپا مردم درآمد 
باالتری دارند، اما می توانیم به نســبت درآمد، حداقل سوخت و انرژی 

را تعدیل کنیم.
این کارشــناس اقتصادی با طرح این سوال که با تعدیل نرخ سود چه 
حاصل می شــود؟ عنوان کرد: به طور مســلم از جیب یک عده ای که 
مصرف کننده باالی انرژی هســتند، هزینه شده و این پول صرف اقشار 

کم درآمد می شود. البته این یارانه باید تبدیل به ایجاد رفاه شود.
سالمی تصریح کرد: ما سال هاست که نرخ سوخت را بدون تغییر نگه 
داشته ایم و جامعه باید تصمیم بگیرد که یارانه ها وصول شود و در جهت 
باال بردن قدرت خرید دهک های پایین درآمدی هزینه شــود؛ از طریق 
مســکن اجتماعی، باال بردن سطح بهداشت، حمل ونقل و ... این کاری 
اســت که تمام دولت ها می کنند. مالیات بر سوخت کشور آلمان از کل 
درآمد نفت ما بیشتر است. اما ما سال ها با سیاست های پوپولیستی قیمت 

سوخت را باال نبردیم.
وی با اشاره به بهترین مکانیزم حذف یارانه پنهان انرژی، گفت: به طور 
کلی برخی می گویند اگر قیمت بنزین را باال ببریم، روی هزینه مردم اثر 
می گذارد و هیچ وقت هم عدد نمی دهند. باید حساب کنند که افزایش 
قیمــت بنزین چقدر تورم را باال می برد. این نکته باید مدنظر قرار گیرد 
که این پول از کسانی دریافت می شود که مصرف کننده سوخت هستند. 
این پول اتفاقا باید صرف افزایش درآمد واقعی اقشار کم درآمد شود. اگر 
چنین نباشــد، بدتر است. چراکه هم ما یارانه را پرداخت می کنیم و هم 

این که به گروه های زیر خط فقر افزوده می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: پایین آوردن خط فقر وظیفه دولت است 
و یکــی از ابزارهای مهم آن، این اســت که از اقشــار پردرآمد مالیات 

دریافت کند و بازتوزیع درآمد کند.
سالمی با بیان این که من نمی گویم قیمت بنزین و حامل های انرژی باال 
رود، روی آنها می توان مالیات بســت، تصریح کرد: مالیات بر مصرف 
ســوخت، مالیات بر مصرف برق، مالیات بر مصرف گاز گرفته شود و 
تصاعدی هم گرفته می شود. مالیات اصوال ابزاری برای بازتوزیع درآمد 
اســت و اگر دولت به درستی از آن اســتفاده کند، درآمد واقعی اقشار 
کم درآمد را می تواند باال ببرد. آن زمان تورمی که ایجاد می شــود، کامال 
برطرف می شود و در عین حال، مردم از رفاه باالتری برخوردار می شوند.

وی عنوان کرد: شــما حســاب کنید اگر 2 هزار تومــان مالیات روی 
هر لیتــر بنزین بگیرند و بنزین لیتری 3 هزار تومان شــود و گازوییل 
هزار تومان شــود، به اندازه ۱.5 برابر کل مالیات هایی که ما از واردات، 
گمرکــی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده کســب می کنیم، 
درآمد دولت باال می رود. یعنی در حدود ۱50، ۱60 هزار میلیارد تومان 

حاصل می شود.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: وقتی می گویم 2 هزار تومان مالیات 
بگیریم، باید ببینیم در ترکیه متوسط درآمد یک فرد چقدر است و نرخ 
بنزین چه رقمی اســت. در ترکیه قیمت بنزین بــاالی ۱6 هزار تومان 
است و بیشتر این رقم هم مالیات است، اما درآمد متوسط شان ۱6 برابر 
ما نیست.ســالمی با بیان این که این اصالحات اقتصادی باید در کشور 
صورت می گیرد و اقتصاد کشور لطمه زیادی تاکنون دیده است، گفت: 
شــما ببینید وقتی قیمت گازوییل پایین است، هیچ کدام از کامیون های 
50 ســال قبل از رده خارج نمی شــوند، چون مصرف شان 3 برابر یک 
کامیون نو است، اما انگیزه ای برای تعویض کامیون به دلیل پایین بودن 
نــرخ گازوییل وجود ندارد.وی با تأکید بــر این که به جای این که نرخ 
ســوخت را باال ببریم، بهتر است مالیات بر مصرف بگیریم، افزود: این 
اتفاقی است که در بسیاری از کشورها صورت می گیرد. در عین حال، 
مردم هم می توانند با مصرف کم انرژی، مالیات کمتری پرداخت کنند.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: به نظر من کمترین فشار را مالیات بر 
مصرف انرژی نسبت به سایر ابزارهایی که دولت می خواهد استفاده کند، 
بــه مردم وارد می کند. دولت با وضع مالیات بر مصرف انرژی می تواند 

بودجه را خوب ببندد.

شرایط ثبت نام متقاضیان اعالم شد

 آغاز ثبت نام
  مسکن ملی در همدان از اوایل هفته
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ليگ دسته اول به نيم فصل رسيد 
اتحاد جوان و آراد مدعیان قهرمانی 

 هفته هفتم رقابت های لیگ دســته اول باشگاه های استان یادواره 
محمدحســین بشیری امروز با انجام ســه بازی در شهرهای اللجین، 
اســدآباد و بهار دنبال می شود تا پرونده این رقابت ها در نیم فصل اول 

بسته شود.
دو تیم اتحاد جوان همدان و آراد جورقان از مدعیان اصلی قهرمانی به 

شمار می روند و امروز قهرمان نیم فصل مشخص خواهد شد.
اتحاد جوان با هدایت عبدالرضا رضایی امروز راهی بهار می شــود تا 
در ورزشــگاه جوانان این شهر مقابل شهدای باباعلی صف آرائی کند. 
اتحاد جوان هنوز طعم شکســت را نچشیده و با 4 برد و یک مساوی 
بخت شماره یک قهرمانی به شمار می رود و امروز نیز به دنبال پیروزی 
و کســب 3 امتیاز این دیدار است تا موقعیت خود را در صدر جدول 
محکم کند تیم شهدای باباعلی نیز با 7 امتیاز اندوخته در میانه جدول 

قرار دارد.
دیگر تیم مدعی دســته اول آراد جورقان با هدایت حســین سلیمانی 
سالمند امروز راهی اسدآباد می شود تا با عقاب این شهر مالقات کند.

آراد با ۱۱ امتیاز نزدیک ترین حریف جدی اتحاد جوان برای قهرمانی 
اســت و امروز به دنبال شکار عقاب است تا خود را به صدر جدول 
نزدیک نماید. عقاب ها با 6 امتیاز به شــدت خطر سقوط را احساس 
می کنند و بختی برای رسیدن به باالی جدول ندارند این تیم نشان داده 
که اگر شوق پرواز داشته باشد تیم خطرناکی می باشد. شاگردان حسین 
سلیمانی سالمند با ۱5 گل زده بهترین خط حمله را در بین تیم ها دارد 
و این حکایت از آن دارد که مهاجمان این تیم خطرناک و گلزن هستند 
در آن سوی میدان نیز عقاب نشان داده اند که ضعیف ترین خط دفاعی 
را دارد دریافت ۱4 گل ضعف خط دفاعی این تیم را نشــان می دهد 
جدال بهترین خط حمله لیگ بــا ضعیف ترین خط دفاعی امروز در 

اسدآباد دیدنی و تماشایی خواهد بود.
دو تیم اللجین نیز دربی این شــهر را برگزار می کنند صنایع دستی و 
مهر وضعیت چندان مطلوبی در جدول ندارند به خصوص مهر که با 2 
امتیاز قعرنشین است و هنوز مزه پیروزی را نچشیده است صنایع نیز 7 
امتیازی و سوم جدول است اما این تیم نیز از حاشیه امنیت برخوردار 

نیست.دو تیم به دنبال پیروزی در این دیدار هستند.

در مسابقات واليبال انتخابی المپيک 
ایران با چین تایپه، چین و قزاقستان 

همگروه شد
 گروه بندی مسابقات والیبال انتخابی المپیک مشخص شد. ایران در 

مرحله اول مسابقات با چین تایپه، چین و قزاقستان روبرو می شود.
مســابقات انتخابی المپیک در قاره آســیا، از ۱7 تا 22 دی در شــهر 
جیانگمن چین برگزار می شــود. 8  تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا 
جواز حضور در این رقابت ها را کسب کرده اند. البته ژاپن که در آسیا 
سوم شد، به دلیل اینکه میزبان المپیک است و نیازی به کسب سهمیه 
ندارد، در رقابت های انتخابی شرکت نمی کند. پاکستان هم که در آسیا 
هفتم شــد، از حضور در رقابت ها انصراف داد تا قزاقستان جایگزین 

آن شود.
کنفدراسیون والیبال آسیا قرعه کشی این مسابقات را برگزار کرد. ایران 
با چین تایپه، چین و قزاقســتان در گروه اول مســابقات قرار دارد و 
تیم های اســترالیا، کره جنوبی، هند و قطر هم در گروه دوم به میدان 

می روند.
پس از پایان مرحله مقدماتی، 2 تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی 
صعود می کنند. رقابت های مراحل نیمه نهایی و فینال در روزهای 2۱ 
و 22 دی برگزار می شــود و تیم قهرمان مسابقات سهمیه حضور در 

بازی های المپیک توکیو را کسب می کند.
تیــم ملی والیبال ایران فقط در المپیک 20۱6 ریو ســهمیه المپیک را 

کسب کرد.
برنامه مسابقات تیم ملی ایران مرحله گروهی مسابقات انتخابی المپیک
..........................................................  چین تایپه سه شنبه ۱7 دی، ایران
چهارشنبه ۱8 دی، ایران........................................................  قزاقستان
................................................................  چین پنجشنبه ۱9 دی، ایران 

زیر ۱۵ ساله ها در پایان خط

 رقابت های فوتبال زیر ۱5 سال قهرمانی باشگاه های همدان امروز 
بــا انجام دو بازی به پایان خط خواهد رســید و پرونده این رقابت ها 

نیز بسته می شود. 
این رقابت ها که با اســتقبال باشــگاه ها روبرو نشــد و تنها 4 تیم 
قدم به میدان گذاشــتند فــردا آخرین هفته خــود را دنبال می کند 
البته بازی های این هفته فرمایشــی است و تیم قهرمان چهره خود 
را قبل از پایان مســابقات عیان کرده است. تیم شهرداری با کسب 
۱2 امتیــاز تقریبًا قهرمانی خود را مســجل کرده اســت مگر آنکه 
فردا اتقافات غیرقابل پیش بینی رقم بخورد. شهرداری ۱2 امتیازی، 
مقابل تیم شــاهینی بــه میدان می رود که با 5 شکســت در انتهای 

جدول قرار دارد.
شــاهین امروز روز ســختی را پیش رو خواهد داشت.اگر این تیم 
بتواند شگفتی ســاز شــود و پرواز کند آنگاه دو تیم شــهید امینی 
و اکباتان برای قهرمانی امیدوار می شــوند کــه با توجه به بال های 
شکســته شــاهین و ضعف این تیم در گلزنی، بلند پروازی شاهین 
غیرممکن خواهد بود در این مســابقه بهترین خط حمله مسابقات، 
شــهرداری با ۱9 گل مقابل ضعیف ترین خط دفاع با 26 گل تقابل 

نابرابری دارد.
 دیگــر دیدار فردا را دو تیم 9 امتیازی شــهید امینی و اکباتان برگزار 
می کنند تیم پیروز این میدان با شکست شهرداری به قهرمانی امیدوار 
می شــود که در صورت باخت شهرداری شانس امینی برای قهرمانی 

بیشتر است.

سرمربی پاس : 
تصمیم مهمی تا ۴۸ ساعت آینده میگیرم

 بایــد تصمیمی بزرگ بگیرم چرا که واقعا ادامه این روند میســر 
نیست و همه استان پشت سرم پنهان شده اند و باید پاسخگو باشم 
سرمربی تیم پاس همدان پس از شکست مقابل نفت امیدیه با اعالم 
ایــن مطلب گفت: باخت امروز مهم نیســت چرا که می توانیم در 2 
بازی آینــده صدرجدول را تصاحب کنیــم و در کل فوتبال همین 

است.
احمد جمشــیدیان افزود: قطعا در 48 ســاعت آینده تصمیم مهمی 
می گیرم  چرا که ســه هفته پیش به ما قول دادند در نخستین فرصت 
مشکالت حل می شود اما نشد و اگر تا پایان هفته جاری تحقق نیابد، 

قطعا شرایط دستخوش تغییرات می شود.
 وی اضافه کرد: به هر حال با این شکســت اتفاق خاصی نیفتاده و 
ما هنوز هم در رده دوم جدول هســتیم اما باید توجه داشت که این 

دومی هم ارزش ندارد و می تواند به رده دهم تبدیل شود. 
جمشیدیان خاطرنشان کرد: اکنون تصمیم را کسانی می توانند بگیرند 
که می خواهند این تیم پروبال بگیرد اما این قیچی را از دســت خود 
کنــار نمی گذارند و همچنان آغاز می کنند بــه چیدن پروبال فوتبال 
همدان. انشــاا.. ســعی میکنیم 48 ســاعت آینده بهترین تصمیم را 

بگیریم.
وی پیرامــون بــازی مقابــل نفــت امیدیــه گفــت: مــا خــوب نبودیــم 
ــک  ــا ی ــف ب ــه حری ــد ک ــر چن ــد ه ــپری نش ــان س و روز خوبم
موقعیــت دو بــار بــه مــا گل زد امــا مــا 6 الــی 7 موقعیــت خــوب 

را از دســت دادیــم.
ســرمربی پاس یادآور شد: در بدترین روز فصل هم حقمان برد بود 

و داور یک پنالتی و یک گل سالم ما را خراب کرد.
وی افزود: کامال مشــخص بود که فضای کثیف و مسموم امیدیه که 
به عنوان کثیف ترین استادیوم و فضای فوتبالی لیگ 2 شناخته شده 
اســت در این ما را آزار خواهد داد. از قبــل همه چیز برنامه ریزی 
شــده بود با وجود این فضا و با وجود اینکه ما 30 درصد خودمان 
هم نبودیــم بازهم نباید می باختیم. ایــن فضای کثیف خیلی وقت 
اســت که در فوتبال کشــور وجود دارد و ما باید بتوانیم با این فضا 

هم مقابله کنیم..
ســرمربی تصریح کرد: به هر حال باختن بعد از ۱0 ماه و پس از ۱7 
بازی یک مقدار ســنگین و تلخ بود اما اهمیتــی ندارد، زیرا فوتبال 
همیشه بردن نیســت و باختن جزئی از فوتبال به شمار می رود که 

باید درس بگیریم تا قوی تر شویم.

برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی
 ویژه بانوان در مالیر

 هیأت ورزشــهای همگانی شهرستان مالیر با برگزاری برنامه ها 
و همایشهای متنوع فرهنگی ورزشــی) ویژه بانوان( در قالب طرح 
پویش ملی هفته ســالمت را در ایستگاههای ورزش صبحگاهی این 

شهرستان گرامیداشت .
همایشــها و برنامه هایی چون پیاده روی , ورزش صبحگاهی , دو 
ومیدانی و جشــن سالمت و .. ) ویژه بانوان ( از مواردی بود که به 
همت هیأت ورزشــهای همگانی و همکاری مســئول امور ورزش 
بانوان اداره ورزش و جوانان , شــبکه بهداشت و مربیان کارآزموده 
این هیأت رضایی و پورزادی در ایستگاههای ورزش صبحگاهی در 
چمن مجموعه ورزشــی تختی ,پارک بانوان و پارک سیفیه و بلوار 
پارک این شهرســتان در قالب طرح پویش ملی همزمان با سراســر 

کشور به مناسبت گرامیداشت هفته سالمت برگزار شد
ــن  ــر ضم ــتان مالی ــان شهرس ــت اداره ورزش وجوان ــی معاون کیان
تبریــک هفتــه ســالمت و فــرا رســیدن هفتــه وحــدت در خصوص 
برگــزاری ایــن همایشــها و برنامــه هــا گفــت : همایشــها و برنامــه 
ــبکه  ــان و ش ــکاری اداره ورزش وجوان ــا هم ــوان ب ــژه بان ــا وی ه
بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان بــه مناســبت گرامیداشــت هفته 
ســالمت و روز ســالمت بانــوان بــا هــدف ایجــاد نشــاط اجتماعــی 
ــا ورزش در ایســتگاههای  ــج فرهنــگ ســالمتی و نشــاط ب و تروی
ورزش صبجگاهــی ایــن شهرســتان همزمــان بــا سراســر کشــور در 
قالــب طــرح پویــش ملــی برگــزار شــد کــه از اســتقبال خوبــی نیــز 

از ســوی صبحگاهــی کاران برخــوردار بــود
وی در ادامه افزود : تعداد کثیری از صبحگاهی کاران تحت پوشش 
هیأت ورزشــهای همگانی این شهرستان در این همایشهاو برنامه ها 
شرکت کردندو زیر نظر مربیان رضایی و پورزادی به انجام حرکات 
ورزشی و یادگیری آموزشهای الزم در مکانهای ذکر شده پرداختند و 
با این حضور گسترده خود بار دیگر ثابت کردند که خواهان سالمتی 

و نشاط با ورزش هستند
معاونت اداره ورزش و جوانان شهرستان مالیر در پایان صحبت های 
خود ضمن تشکر از عوامل اجرایی این برنامه ها و همایشها گفت : 
به پاس قدر دانی از زحمات و تجلیل و تقدیر به قید قرعه به چهار 

نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهداء گردید.
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پيشخوان
سمینار روسای هیأت های اسکی کشور 

در همدان برگزار شد

 سمینار روسای هیأت های اسکی کشور با حضور رئیس فدراسیون 
و مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد.

در این سمینار بررسی برنامه های عملیاتی استعدادیابی، ارایه گزارش از 
سوی اسکی استان ها و ارزیابی آخرین وضعیت پیست اسکی شهرستان 

ها مورد بحث قرار گرفت.
رئیس فدراسیون اسکی کشور در این نشست گفت: همدان از استان های 

مطرح در اسکی کشور است و ما نگاه ویژه ای به این استان داریم.

وی در ادامه به بحث اســتعدادیابی در اســکی اشــاره کــرد و افزود: 
برنامه های استعدادیابی اســتان ها باید به صورت فصلی مورد بررسی 

قرار گیرد و فدراسیون توجه جدی به این بخش دارد.
سید عبدی افتخاری تصریح کرد: استعدادیابی فدراسیون با برنامه پیش 
می رود و افراد صاحب نظر و فعال در این حوزه در حال فعالیت هستند 
و برخی انتقادهای به عملکرد استعدادیابی فدراسیون غیرمنصفانه است.

وی در خصوص عملکرد اســتان ها گفت: اصفهان رشــد و پیشرفت 
خوبی در اســکی داشــته است و انتظار می رود ســایر استان ها نیز از 
اصفهان الگوبرداری کنند. در ادامه این سمینار حاضرین از پیست اسکی 

تاریکدره همدان بازدید کردند.

قضاوت چلوئیان 
در لیگ برتر 

 داریــوش چلوئیان رئیــس کمیته 
داوران  از  و  همــدان  اســتان  داوران 
بین المللی کشــتی فردا در قائم شهر به 

روی تشک می رود.
مســابقات هفته سوم دور برگشت لیگ 
باشگاه های  قهرمانی  آزاد  برتر کشــتی 
ایران فردا دنبال می وشــد و تیم کشتی 
دانشــگاه آزاد مازنــدران میزبان هیأت 
کشــتی خرم آبــاد خواهد بــود این با 
مســابقه و امشب در سالی کشتی جهان 
پهلوان غالمعلی حبیبی قائم شهر برگزار 

می شود.
کمیتــه داوران فدراســیون کشــتی از 
داریوش چلوئیان داور بین المللی استان 
بــرای قضاوت در این مســابقه دعوت 

کرده است.
چلوئیان شب گذشــته راهی قائم شهر 
شــد تا امروز در کنــار ابراهیم کریمی، 
کامران سلطانی نزاده  مرتضی زورمند و 
دیگر داوران دعوت شــده این مسابقه 

حساس را قضاوت کند.

سرمربی تيم ملی ایران:
 اهمیت بازی را می دانیم 

اما نباید فشاری روی تیم 
ایجاد شود

 سرمربی تیم ملی فوتبال در نشست 
خبری پیــش از بازی با عــراق گفت: 
تمرکز ما روی سیســتم بازی خودمان 

است
مارک ویلموتس در نشست خبری پیش 
از دیدار با عــراق گفت: به اردن آمدیم 
تــا با تیم عراق بازی کنیــم  و در واقع 
این بازی ســومین دیدار خارج از خانه 
ما از مجموع 4 دیداری است که باید در 

خارج از خانه به میدان برویم.
وی افزود: کامال بــرای این بازی آماده 
شــدیم و جلســه تئوری هم داشتیم با 
بازیکنان و تمرکز اولیه ما روی سیستم 
خود ما است. ضمن اینکه درخصوص 
چند بازیکن نیز باید تصمیم گیری کنیم 
و در واقع پس از تمرین امروز مشخص 

خواهد شد.
ســرمربی تیم ملی ادامه داد: به اهمیت 
بازی واقف هستیم اما این موضوع نباید 
فشــار ایجاد کند. همــه بازی ها همین 
اســت و یا می بریم یا می بازیم و باید 
روی هدف نهایــی یعنی صعود به جام 
جهانی متمرکز باشیم. 3 بازی از 4 بازی 
مــا خارج از خانه بوده و 3 بازی هم در 
داخل خانه داریم. همه بازی ها برای ما 
مهم است و مثل همه بازیها به صورت 
حرفه ای برای این بازی هم آماده شدیم.

سرمربی تيم اميد :
از سفر خسته بودیم اما 

راضی نیستم
 ســرمربی تیم فوتبال المپیک ایران 
پس از تســاوی برابر اندونزی گفت:با 
وجود عملکرد خوبــی که در نیمه اول 
داشتیم از نمایش بازیکنان راضی نیستم.

حمید اســتیلی در نشست خبری بعد از 
بازی مقابل اندونزی گفت:ابتدا از میزبانی 
فدراسیون فوتبال اندونزی تشکر می کنم. 
ما در نیمه نخست عملکرد بهتری نسبت 
به حریف داشــتیم، کامال بر جریان بازی 
مســلط بودیم. 7 موقعیت مسلم گل زنی 
فقط در این نیمه داشــتیم که با بی دقتی 
از دســت رفت. در مسابقات نهایی خلق 
این تعداد موقعیت آسان نیست و باید از 
این اشتباهات درس بگیریم. اگر نیمی از 
فرصت ها تبدیل به گل می شد با نتیجه 

پرگل پیروز می شدیم.
ســرمربی تیم امید اضافه کرد:ما ســفر 
طوالنــی داشــتیم همچنین 5 ســاعت 
اختالف ســاعت با تهران و شرایط ویژه 
آب و هوای شــرجی این منطقه از نظر 
بدنی فشــار زیادی به تیم وارد کرد. بچه 
ها به دلیل اختالف ســاعت شــب قبل 
استراحت خوبی نداشتند و به همین دلیل 
در نیمه دوم افت کردیم و کامال خســته 
بودیم. البته همه این مسائل برای من قانع 
کننده نیست و با وجود خستگی معتقدم 
نباید به حریف فرصت می دادیم.امیدوارم 
با فرصتی که در پیش خواهیم داشت و با 
استراحت مناسب بازیکنان، در بازی بعد 
عملکرد واقعی خودمان را نمایش بدهیم 
و نتیجه الزم را کسب کنیم. البته اندونزی 
هم تیم بســیار خوب و سرعتی بود که 
چشم به ضد حمالت داشت و از همین 

طریق موفق به گل زنی شد.

 هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر استان 
گرامیداشت ســردار شهید اســتان علیرضا 
شمسی پور فردا با انجام 4 بازی در شهرهای 
ســامن، تویســرکان، همدان و مالیر دنبال 

می شود.
فردا صدرنشــین رقابت ها گرین کشــاورز 
نهاوند راهی تویســرکان می شــود تا با تیم 
ستاره سرخ این شــهر دیدار کند. گرین که 
با 28 امتیاز در صدر جدول از حاشیه امنیت 
کافی برخوردار اســت و  مدعی شماره یک 
قهرمانی می باشــد فردا برای کسب پیروزی 
قدم به میدان می گذارد. ســتاره سرخ نیز با 
۱2 امتیاز در منطقــه خطر قرار دارد و هنوز 
بقای خود را قطعی نکرده اســت. این تیم به 
کسب امتیاز مقابل تیم صدرنشین سخت نیاز 
دارد. فردا در ورزشــگاه شهید هرمزی باید 
شــاهد بازی خوبی از هر دو تیم باشیم. تیم 
نهاوند از خط حمله آتشین برخوردار است 
و با گذشت ۱0 هفته از رقابت ها هنوز طعم 
شکســت را نچشیده و تنها تیم بدون باخت 
لیگ می باشــد. گرین در بازی رفت با 4 گل 

ستاره سرخ را شکست داده بود.
دیگر تیم نهاوندی پاســارگاد نوین نیز در 
خارج از خانه بــه میدان خواهد رفت این 
تیــم فردا به مصاف قعرنشــین مســابقات 
شهدای سامن خواهد رفت.پاسارگاد با ۱6 
امتیاز در جایگاه ســوم قرار دارد و دغدغه 
چندانــی برای این دیدار ندارد اما کســب 
یک پیروزی می توانــد بقای این تیم را در 
لیگ قطعــی کند اما شکســت، این تیم را 
در سراشیبی ســقوط قرار خواهد داد. تیم 
شهدای ســامن که فردا در ورزشگاه مالک 
اشتر این شهر میزبان تیم نهاوندی است با 

6 امتیاز در قعر جــدول قرار دارد و برای 
آنکــه امیدهایش برای بقا بارور شــود به 
پیروزی در این بازی ســخت نیازمند است 
پاســارگاد در بازی رفت با یک گل پیروز 

شده بود.
 تیم فوتبــال مهر همدان نیز در ورزشــگاه 
کارگران پذیرای تیم هالل احمر تویســرکان 
خواهــد بود.مهــر که هفته گذشــته دومین 
شکســت را نیز تجربه کرد عماًل از کورس 
قهرمانی دور شد و اختالف 7 امتیازی با تیم 
گرین کشاورز راه این تیم را برای رسیدن به 
صدر جدول سخت و ناهموار کرده است و 
دور شدن از صدر جدول انگیزه بازیکنان این 
تیم را تقلیل داده است با این حال برای آنکه 
تا دقایق پایانی امیدوار باشد با نیت پیروزی 
قدم به میدان می گذارد. هالل احمر تویسرکان 
نیز با 9 امتیاز در رده هفتم قرار دارد و خطر 
سقوط به دسته اول را بیش از پیش احساس 
می کند. تویســرکانی ها برای آنکه به منطقه 
امن جدول برســند در بازی فردا محکوم به 
پیروزی هستند بازی رفت دو تیم دو بر یک 

به سود مهر شده بود.
چهارمین بــازی هفته یازدهم را فردا دو تیم 
وحدت مالیــر و علم و ادب همدان برگزار 
می کنند. دو تیم که هفته گذشــته بازی رفت 
را 4 بر 4 مساوی کرده اند در این دیدار نیز به 

دنبال ارائه فوتبالی هجومی هستند. 
وحدت با ۱۱ امتیاز خطر ســقوط را بیش از 
پیش احســاس می کند و برای فراز ار منطقه 
خطر به پیروزی در این دیدار می اندیشــد. 
شــاگردان بروجردی در ایــن بازی به دنبال 
3 امتیاز هســتند تــا وضعیت خــود را در 
جدول ســر و ســامان بدهند. اما تیم علم و 
ادب همدان که اواخــر نیم فصل بازی های 
خوبی را برگزار کرد بــا آغاز نیم فصل دوم 
افت کرد و با دو شکســت از تیم های باالی 
جدول فاصله گرفت شــاگردان باقر جنتی با 
۱2 امتیــاز در میانه میــدان وضعیت چندان 
مســاعدی ندارند، نزدیکــی امتیازات باعث 
شده تا این تیم احســاس خطر کند و برای 
آنکه خیال خــود را راحت نماید به دنبال 3 

امتیاز این بازی است.

شهرداری مریانج یک- شهروند رامسر یک
گل: مرتضی نجار زاده) 13( برای شهرداری 

وابراهیم رضازاده)39( برای شهروند
چنگ،میثــم  زریــن  حســین  اخطــار: 
خلیلی،پوریاعظیمی،علی الماســی)محمود 
الماســی ومحســن پشــوتن مربیان( از 
شــهرداریومجتبی رمضانی،محمد محمدی 

ومحمد مال حسینی از شهروند
داوران: جــواد نصرالهی،رضا اســکندری 

ومحسن محمدی
تیم شهرداری: مهران رحمانی،علی الماسیفمحمد 
رضــا ورمزیار،میثم خلیلی،حســین زرین 
چنگ،ایمان بیات)محمدپورشفاییان55(،مرتضی 
زاده72(،مهدی  رفیعــی  نجارزاده)شــاهین 
زارعی،پوریــا عظیمی،وحید صفایی وحامد 

میرزایی
سرمربی: محمود الماسی 

تیــم شــهروند: محمــد محمدی،مجتبی 
رضا  پناه،ابراهیم  عدالــت  رمضانی،رضــا 
زاده،محسن رســتمی،مهدی بهروزی،حسین 
حسینی)حســین  مــال  حبیبی،محمــد 
گوهری36(،بهنام علیزاده)امیرحسین صفری46(

)پارساعبدالکریمی85( واحمد عظیمی
سرمربی: امید رستمیان

همدان ورزشــگاه شــهیدحاج بابایی شهر 
مریانج هفته یازدهم مسابقات لیگ دسته سوم 

کشور

هفته یازدهم مسابقات لیگ دسته سوم کشور 
روز گذشــته با انجام چند دیــدار در گروه 
دوم دنبال شــد که در یکی از این مســابقات 
تیم شــهرداری مریانج میزبان شهروند رامسر 
بود .شــهرداری که برای بقا در لسگ محکوم 
به پیروزی اســت بازی را هجومی آغاز کرد 
واز همان دقاق اولیــه بر توپ ومیدان حاکم 
شد.بازیکنان شهرداری پس از چند حمله در 
دقیقه ۱3 بازی رســرانجام مزد حمالت خود 
را گرفت ومرتضی نجار زاده نخستین گل را 

وارد دروازه تیم شهروند ساری کرد.
پس از این گل شــاگردان محمود الماســی 
دســت از حمله برنداشــتند وچند بار تایک 
قدمی گل رفتند امــا مهاجمان این تیم موفق 
به گلزنی نشــدند وچند فرصت تک به تک 
را از دســت دادند.در دقایق پایانی نیمه اول 
عطش شــهرداری فروکش کرد وشــهروند 
رامسر فرصت پیدا کرد تا در تک حمله خود 
به گل مساوی برسد در دقیقه 39 بازی ابراهیم 
رضا زاده گل مساوی را به ثمر رساند تا نیمه 

نخست یک بر یک تمام شود.
شهرداری مریانج نیمه دوم را نیز هجومی آغاز 
کرد وتالش کرد تا به گل برتری دســت یابد 
بازیکنان این تیم کامال نبض بازی را در دست 
داشتند وبارها تا آســتانه فتح دروازه حریف 
پیش رفتند.تیم شــهروند رامسر نیز چشم به 
ضد حمالت داشت وســعی داشت با توپ 

های بلند به دروازه شهرداری برسد.در اواسط 
نیمه دوم بازی متعادل شــد وتوپ بیشتر در 
میانه میــدان بین بازیکنــان دو تیم ردوبدل 
شد.شهرداری که در نیمه نخست می توانست 
تعــداد گل های خود را افزایش دهد که آن را 

از دست داد.
در دقایق پایانی بازی رنگ خشــونت گرفت 
وداور بارهــا با کارتهای رنگی خود بازیکنان 
ومربیــان را جریمــه کرد محمود الماســی 
ومحسن پشــوتن مربیان شــهرداری مریانج 
بدلبل اعتراض به قضاوت داور اخطار گرفتند.

وســرانجام این بازی پر برخورد وجنجالی با 
نتیجه یک بر یک مساوی تمام شد وشهرداری 
با این تساوی امیدهایش برای بقا در لیگ کم 

رنگ شد.
در ســایر دیدارهای این هفته آبیدر ســنندج 
مقابــل میهمان خــود یک بر یــک متوقف 
شد،ســولدوز نقده با ســتاره کاســپین بابل 
بدون گل مســاوی کرد،فرهنگ البرز با 6 گل 
آریونجم تهران را در هــم کوبید وتیم ذوب 
فلزات بهار نیز از حضــور مقابل دماوند آما 
خود داری کــرد و3 بر صفر بازنده شــد تا 
پرونده انصراف این تیــم به کمیته انضباطی 
برود واحتمــاال با جرایــم ومحرومیت های 
سنگینی مجازات شود واحتمال اینکه دو رده 
سقوط کند زیاد اســت که اگه چنین شود به 

دسته اول استان نزول خواهد کرد.

لیگ برتر استان در ایستگاه یازدهم 

در لیگ دسته سوم کشور 

امیدهای شهرداری مریانج 
برای بقا رنگ باخت
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باباطاهر

جمع آوری اطالعات پزشکی میلیون ها 
آمریکایی توسط گوگل

 گوگل که به دنبال ارائه خدمات جدید پزشکی و بهداشتی است، بی 
سروصدا و بدون جلب رضایت پزشکان و بیماران در حال جمع آوری 
اطالعات پزشکی میلیون ها آمریکایی است.به گزارش ایسنا، گوگل این 
اطالعات پزشکی و درمانی را با جزئیات فراوان جمع آوری می کند و 
برای این کار از هیچ یک از پزشکان و بیماران امریکایی اجازه نگرفته 
است.بر اساس گزارشی که نخســتین بار در این زمینه در نشریه وال 
استریت ژورنال منتشر شد، دومین نظام بزرگ درمانی آمریکا موسوم 
به Ascension اطالعات مربوط به سوابق آزمایشگاهی، تشخیص 
های پزشکی و سوابق مربوط به بستری شدن افراد و نیز سوابق درمانی 
هر بیمار را به همراه نام و تاریخ تولد در اختیار گوگل قرار داده است.

ستاره فراری با سرعت حرکت ۳میلیون 
مایل بر ساعت کشف شد

 محققان ســتاره ای را رصد کرده اند که از مرکز یک ابرسیاهچاله در 
کهکشان راه شیری خارج شده و با سرعت 3.7 میلیون مایل برساعت در 
حال حرکت است.به گزارش ایرنا، محققان یک ستاره فراری کشف کرده 
اند که سرعت حرکت آن ۱0 بار بیشتر از ستاره های دیگر در کهکشان راه 
شــیری است.این ستاره HVS1-S۵ نام دارد و در فاصله 29 هزار سال 
نوری زمین با سرعت 3.7 میلیون  مایل برساعت حرکت می کند. این ستاره 
حدود 5 میلیون سال قبل از یک ابرسیاهچاله در مرکز کهکشانی خارج شده 
است.محققان با استفاده از اطالعات مربوط به سرعت ستاره و مسافت آن 
با زمین متوجه شدند که از سیاهچاله SagittatiusA خارج شده است. 

این سیاهچاله عظیم 4 میلیون برابر خورشید است.

کارمندان هواوی برای مقابله با تحریم 
آمریکا پاداش می گیرند

 شــرکت هواوی پاداشــی 285 میلیون دالری را میان کارمندانش 
تقســیم می کند. طبق بیانیه هواوی، این شــرکت قصد دارد با اعطای 
پاداش به کارمندانش برای مقابله با تحریم از آنها تشکر کند.به گزارش 
مهر، هواوی مبلغی معادل 285 میلیون دالر برای پاداش به کارمندانش 
در نظر گرفته است. این پاداش برای قدردانی از کارمندان شرکت چینی 
در مقابله با تحریم های آمریکا است.طبق بیانیه جدید هواوی،  پاداشی 
2میلیــارد یوانی)معادل 285 میلیون دالر( میــان 90 هزار کارمند این 
شرکت تقسیم می شود. به عبارت دیگر هر کارمند این شرکت حدود 
3۱00 دالر پاداش دریافت می کند. عالوه بر آن ۱80 هزار نیروی کار 

این شرکت پاداشی معادل یک ماه دستمزد دریافت می کنند.

فیس بوک مخفیانه دوربین آیفون را فعال 
می کند

 یکی از کاربران توئیتر متوجه اختاللی در اپلیکیشــن فیس بوک 
در آیفون شده است. این اختالل سبب می شود هنگامیکه اپلیکیشن 
باز می شود، دوربین دستگاه بدون اجازه کاربر همزمان روشن شود.
فیــس بوک دوباره به دلیل نقض حریــم خصوصی کاربرانش مورد 

انتقاد قرار گرفته است.
اپلیکیشن این شــبکه اجتماعی در آیفون، دوربین های دستگاه را 
بدون اطالع کاربر فعال می کند. به نظرمی رســد این مشکل فقط 
مربــوط به آیفون هایی با سیســتم عامل iOS13.2.2  اســت و 
زمانی اتفاق می افتد که کاربر در اپ فیس بوک به ســرعت پست 

ها را باال و پایین می کند.

بانداژی که روی زخم اسپری می شود

 محققان بانداژی ابداع کرده اند که روی زخم اســپری می شود. 
در مناطق دورافتاده که دسترسی به خدمات پزشکی اضطراری وجود 

ندارد، این اسپری بسیار کارآمد است.
ایندپندنــت نوشــت:  محققــان بــا اســتفاده از روشــی بــه نام 
»الکتروریســی«)electrospinning( ، بانداژی ابداع کردند که 

الیه ای ظریف از فیبر را روی محل جراحت اسپری می کند.
هاســتون که فارغ التحصیل دانشگاه فناوری مونتانا است در این باره 
می افزاید: با اســتفاده از مکانیسم این اســپری می توان از دستگاه 
برای پوشــاندن زخم ها و انتقال دارو به بدن به شــیوه کنترل شده 

استفاده کرد.
به گفته محققان شیوه عملکرد این بانداژ نیز مانند اسپری رنگ است. 

برگزاری نخستین نشست 
کتاب خوان ویژه اهالی رسانه 

در همدان
 نخستین نشست کتاب خوان ویژه اهالی رسانه در 

همدان برگزار می شود.
 خانه مطبوعات اســتان همدان با همکاری معاونت 
فرهنگی جهاد دانشــگاهی همدان، نخستین نشست 

کتاب خوان ویژه اهالی رسانه را برگزار می کند.
این نشست با دو موضوع کتاب های دفاع مقدس و 
رمان برگزار می شود که عالقمندان می توانند تا روز 
25 آبان ماه ســال جاری یکی از کتاب های مورد نظر 
خود در این دو حوزه را انتخاب و جهت ثبت نام با 

شماره 3838057۱ تماس حاصل کنند.
پس از ثبت نام عالقمندان کمیته داوری نشســت از 
بین افراد ثبت نام کرده و با توجه به کتاب های معرفی 
شده توسط این افراد چهار یا پنج نفر را برای حضور 

در نشست اصلی انتخاب خواهد کرد.
نشســت اصلی در روز دوم آذرمــاه با حضور همه 
اهالی رســانه، عالقمندان به حوزه فرهنگ به ویژه 
دوســتداران کتاب برگزار خواهد شــد و به بهترین 

ارائه های کتاب جوایزی اهدا خواهد شد.

ایران سومین کشور جهان 
در تولید صنایع دستی است

 معــاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: ایران سومین کشور 
در زمینه تولید صنایع دستی و نخستین کشور در ثبت 

روستا و شهر در جهان است.
پویا محمودیان امشــب در آئین افتتاحیه سیزدهمین 
جشــنواره بین المللــی اقوام که به میزبانی اســتان 
گلستان برگزار شد، اظهار داشت: استان گلستان در 
زمینه میراث فرهنگی و صنایع گردشگری با 3 ثبت 
جهانی صاحب نام است که ثبت جنگل های هیرکانی 
این استان به عنوان برگ زرینی در کارنامه پرافتخار 

میراث فرهنگی این استان به شمار می رود.
وی افزود: اســتان گلســتان با جاذبه های بی شمار 
گردشــگری و طبیعــت منحصر به فــرد و صنایع 
دســتی غنی به عنوان نقطه ای اســتراتژیک از منظر 
سیاســتگذاری در حوزه میــراث فرهنگی و صنایع 

دستی و گردشگری مطرح است.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: سیزدهمین دوره 
از جشنواره بین المللی اقوام نمایش قوام و بلوغ این 
جشنواره است که با 2 هدف ترویج و آگاهی بخشی 
و تقویت اقتصــادی تولیدکننــدگان در حوزه های 
خوراک، چادرهای عشایری، موسیقی و صنایع دستی 

مشغول به کار است.
محمودیان اظهار کرد: جمهوری اســالمی ایران به 
عنوان ســومین کشــور جهان از لحاظ تنوع تولید 
صنایع دستی و نخستین کشور از لحاظ ثبت روستا 
و شــهر در جهان است که با ثبت 2 روستا و 8 شهر 
بر سکوی نخست ایســتاده است که کشور چین با 
مســاحت و جمعیت چند برابری پــس از ایران در 

رتبه دوم قرار دارد.
وی متذکر شــد: استان گلســتان با بیش از 35هزار 
صنعت گر و بیش از ۱000 فعال صنایع دستی استانی 
مطــرح در وزارتخانه میراث فرهنگی اســت که در 
ســال 97 حدود 3 هزار و ۱60 شــغل مشخص در 
زمینه صنایع دســتی ایجاد کرده و همچنین با رشــد 

۱00درصدی صنایع دستی همراه بوده است.

هشدار وزیر ارشاد
 برای بحران کتاب نخوانی

 وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در پیامی برای آغاز بیست و هفتمین 
دوره هفته کتاب، درباره بحران کتاب نخوانی هشدار داد.

سیدعباس صالحی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به مناسبت 
هفته کتابخوانی گفت : کتاب ســرمایه ماندگار ملت ها، مبدا خیزش ها و 
ســند هویت بخش تمدن ها است.  فروغ  هر جامعه و تمدنی از چراغی 
برمی خیزد که از کتاب پرتو می گیرد. ملت های بزرگ جهت فرهنگی و 

علمی خود را با کتاب آغاز کرده و با ثبت آن ادامه داده اند.
کتاب پایه و مادر فرهنگ محســوب می شود. حلقه ارتباط همه اجزای 
یک ملت به کتاب متصل اســت و بر مبنای ریشه فرهنگ ثمر می دهد. 
هیچ حوزه عمومی، دانشــی و فرهنگی نیست که از کتاب ارتزاق نکند. 
پیشرفت ایران و ایرانی نیز همواره با کتاب بوده و از این رو اگر به خلق 
کتاب های جدید و تکریم پدیدآورندگان محتوا نیندیشــیم، ایران را در 

گذشته تاریخی خود رها خواهیم کرد.
اکنــون در دورانی زندگی می کنیم که انقــالب فضای مجازی، فضایی 
متفاوت نسبت به همه دوره های مختلف زندگی تاریخی و اندیشه ای و 
فرهنگی انسان رقم زده است؛ نخست آن که گرفتار مخاطره دانش کاذب 
فست فودی شده ایم، دیگر این که اندیشه هاهای سست پایه و نوشته های 
غیرواقعی با سرعت در حال تکثیر است، به گونه ای که ممکن است در 

آینده ای نزدیک، با بحران کتاب نخوانی مواجه شویم.
از ایــن رو پویش ملی کتاب خوانی می تواند مــا را در مقابل تهدیدهای 
پیش رو مصون بدارد، به شــرطی که همگان در این پویش ملی حضور 
پیدا کنند. در پیمودن مسیر فرهنگ کتاب خوانی، نخست باید خانواده را 
محور این حرکت قرار دهیم و در گام دوم، مدارس، حوزه های علمیه و 
دانشگاه ها اضالع دیگر جامعه کتاب خوان را شکل می دهند که به یاری 

آنان می توانیم شاهد جامعه کتاب خوان و دانا باشیم.
همچنین کتابخانه ها و کتاب فروشی های محلی که دریچه های تنفسی- 
فرهنگی شهر هستند در ساختن شهری اندیشه ور و فرهنگ مدار نقشی 

موثر دارند.
خوشــبختانه فرهنگ کتاب خوانی بــا همت خیرخواهان و تاســیس 
کتابخانه ها به عنوان نهادهای فرهنگی به ویژه در روســتاها و شهرهای 
کمتر توسعه یافته- رو به گسترش است و امیدواریم گستره کتاب خوانی 
در دورافتاده ترین مناطق کشــور وســعت یابد و پیشرفت فرهنگی را 

همگام با پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی نهادینه کنیم.
خانواده، مدرســه، حوزه، دانشگاه، رســانه های گروهی، فرهیختگان و 
آفرینندگان آثار و نیز مجموعه های حاکمیتی از جمله وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، باید دست به دست هم دهند تا این پویش ملی فراگیرتر 

و فضیلت کتاب خوانی به یک ضرورت ملی تبدیل شود.
فرهنگ و آیین این مرز و بوم با کتاب عجین اســت و پیامبر مهربانی ها 
حضرت ختمی مرتبت )ص( که در آستانه میالد پرسعادتش قرار داریم 
به اعجاز کتاب، قلب ها را تسخیر، جان های جویای حقیقت را مجذوب 
و حال خوش زیستن انسانی و اخالقی را به جوامع بشری ارزانی کرد.

چه نیکوست که با کتاب خوانی، افزون بر این که حال و روزگار خود را 
خوش می کنیم جامعه و کشــور را به سوی نشاط، شادمانی، پیشرفت و 

تعالی رهنمون سازیم.
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  جلســه صحن پنجاه و پنجم شــورای شــهر 
همدان فرصتی رقم زد تا شــهردار و دبیر اجالس 

راه ابریشم از نتایج این اجالس  بگویند.
در این نشســت شــهردار همدان پس از اشاره به 
نتایج مطلوب اجالس جهانی راه ابریشــم گفت : 
آرزو مــی کنم مدیریت واقعی در شــهر ها حاکم 
شود و برای معرفی همدان از هر ظرفیتی در جهان 
استفاده کنیم . عباس صوفی عنوان کرد : برای دیدن 

نتایج اجالس راه ابریشم زمان می خواهیم.
وی گفــت: پس از برگزاری اجالس راه ابریشــم 
وعــده ایجاد دومین موزه جهانی یونســکو بعد از 
چین در همدان از ســوی نمایندگان یونســکو به 

همدان داده شد.
عباس صوفی شهردار همدان و حسن محمدی دبیر 
همایش بین المللی کشــورهای عضو جاده ابریشم 
صحضور در جلســه صحن علنی شــورای شــهر 

درباره ابعاد این همایش توضیح دادند.
شــهردار همدان اظهار داشــت: از نظر ما همایش 
کشــورهای عضو جاده ابریشم یک همایش موفق 
بود، هرچند مدیریت شــهری همدان مســئولیت 
کاری را بر دوش گرفت که وظیفه میراث فرهنگی 

بود.
وی با بیان اینکه در الگوی جهانی مدیریت شهری 
مسئول حفظ میراث فرهنگی است، افزود: همایش 
کشورهای عضو جاده ابریشم یک همایش فرهنگی 
بود نه یک همایش اقتصــادی که ما بخواهیم یک 

هفته پس از پایان، نتایجش را مطالبه کنیم
صوفی با تاکیــد بر اینکه ما از هــر فرصتی برای 
معرفی همــدان در جهان اســتفاده می کنیم، ابراز 
کــرد: در این همایــش نمایندگان ۱4 کشــور در 
همــدان حضور یافته و با چشــمان خود امنیت و 
پیشرفت های جمهوری اســالمی ایران را مشاهده 

کردند.
وی بیــان کرد: همدان مدعی 500 ســال پایتختی 
کشــور بزرگ ایران بوده و بیشــترین آثار تاریخی 
را در خود جای داده اســت و همایش راه ابریشم 
سبب شد این ظرفیت ها در سازمان جهانی یونسکو 

دیده شود.
شــهردار همدان معرفی همدان در شبکه های ملی 
و برون مرزی، دعوت از مسئوالن مدیریت شهری 
همدان از سوی یونسکو برای اهدای جایزه اخالق 
در علــم و راه انــدازی صفحه همدان در ســایت 
یونسکو را از جمله دستاوردهای همایش برشمرد 
و گفت: به پیشــنهاد شــرکت نمایشــگاه های بین 
المللی همدان نمایشــگاه صنایع دستی کشورهای 
عضو جاده ابریشــم ســال آینده در همدان برگزار 

می شود.

در این نشســت شهردار همدان در پاسخ به مطالبه 
کمیســیون گردشــگری شورای شــهر همدان در 
ارتبــاط با اعالم هزینه  انجام شــده برای برگزاری 
اجالس »راه ابریشم«،  گفت: برای خواهرخواندگی 
با بم 200 میلیون تومان هزینه کردیم و دستاوردی 
نداشت، در این زمینه سوال نکردم چون معتقدم در 

کنار کار عمرانی به برنامه فرهنگی هم نیاز داریم.
وی عنوان کرد: برای معرفی همدان به عنوان شهر 
خالق نیز موضوع را در دو رســته شــهر ســبز و 
طراحی و معماری مورد بررسی قرار داده ایم و در 

حال انجام مقدمات کار هستیم.
صوفــی بــا بیــان اینکــه معــاون یونســکو بــا دیــدن 
ظرفیت هــای فرهنگــی همــدان اعــالم کــرد ایــن 
شــهر اســتحقاق ایــن را دارد کــه یــک اثــر ثبــت 
شــده جهانــی داشــته باشــد، افــزود: مــا موضــوع 
ــن  ــه ای ــم و ادام ــش برده ای ــه پی ــن مرحل ــا ای را ت
ــت. وی  ــی اس ــراث فرهنگ ــر دوش می ــیر ب مس
ــکو  ــت یونس ــر موافق ــالوه ب ــت: ع ــار داش اظه
بــرای راه انــدازی یــک مــوزه توســط آقــای 
ــه ســاخت  ــد هزین ــا موافقــت کردن ســهرابی، آنه
ــوع راه  ــا موض ــکو ب ــزرگ یونس ــوزه ب ــن م دومی
ــرط  ــه ش ــوند ب ــل ش ــدان را متقب ــم در هم ابریش
آنکــه زیرســاخت های آن توســط همــدان فراهــم 

شــود.
ــر همایــش کشــورهای عضــو جــاده ابریشــم  دبی
ــن  ــری ای ــکل گی ــل ش ــریح مراح ــا تش ــز ب نی

ــرد:  ــان ک ــات رخ داده در آن بی ــش و اتفاق همای
در طــول ایــن همایــش جمعــا هــزار و 365 خبــر 
ــای  ــا، پایگاه ه ــا، خبرگزاری ه ــط روزنامه ه توس

ــره منتشــر شــد. ــری و غی خب
ــن  ــزاری ای ــگام برگ ــه اینکــه هن ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــم و حت ــراه بودی ــا مشــکالتی هم جشــنواره ب
مجبــور شــدیم بــه دلیلــی برنامــه خــود در 
ــری  ــکان دیگ ــه م ــینا را ب ــی س ــگاه بوعل دانش
ــوا ورود  منتقــل کنیــم، گفــت: مــا در بحــث محت
ــا  ــار م ــش در اختی ــن بخ ــه ای ــرا ک ــتیم چ نداش

ــود. نب
ــوان  ــب عن ــه کس ــاره ب ــا اش ــدی ب ــن محم حس
شــهر ســبز جهــان اســالم توســط همــدان و 
ــب  ــرای کس ــا ب ــرد: م ــراز ک ــظ آن اب ــزوم حف ل
ایــن جایــگاه بــه 400 ســوال پاســخ دادیــم و الزم 
اســت بــه جــای اینکــه بــه دنبــال برنــد دیگــری 
بــرای شــهر باشــیم همیــن برنــد را دنبــال و 

ــم. ــت کنی تقوی
وی در پاسخ به اظهارات فعاالن گردشگری درباره 
جهانی شــدن آثار همدان نیز تصریــح کرد:  این 
فعاالن خوب اســت در کنار دفاع تمام قد خود از 
میراث فرهنگی، انتقاد ســازنده ای نیز این مجموعه 

داشته باشند.
دبیر همایش کشــورهای عضو جاده ابریشم افزود: 
در زمان برگزاری همایش راه ابریشم آقای یاموچی 
که مســئول ارزیابی در یونسکو برای ثبت جهانی 

آثار هستند در همدان حضور یافته و از تپه هگمتانه 
بازدید کردند. وی گفت: ایشان هنگام بازگشت از 
ایــن بازدید روحیه خوب و نظر مثبتی داشــتند و 
اظهاراتی کردند که ســبب شــد برخی مســئوالن 
میــراث فرهنگــی در تهران به ایشــان پیام داده و 
بگوینــد اندکی واکنش های خــود را کم کنید اگر 
این افراد بفهمند نظر شما مثبت است از فردا از ما 
می خواهند پرونده ثبت جهانی را به یونسکو ببریم.
محمدی بیان کرد:  این چه دیدی است که مدیران 
میراث فرهنگی نســبت به موضــوع دارند، با این 
شرایط چطور انتظار داریم همدان با هزار 800 اثر 

تاریخی و طبیعی به ثبت جهانی برسد.
بادامی نجات نایب رئیس شــورای شــهر همدان 
نیــز عنوان کرد: انتظار داریــم صحبت های فعاالن 
گردشــگری همدان دربــاره این رویــداد متاثر از 
فضای مجازی که بعضا برخی افراد این مهم  را به 
مسائلی مانند آسفالت کردن مناطق حاشیه ای شهر 

گره زده بودند، نباشد.
وی تصریــح کــرد: چندین برابــر هزینه های این 
همایش در مناطق توانمند سازی شده همدان هزینه 
شــده اســت موضوعی که ما به خوبی از آن مطلع 

هستیم.
ابراهیم مولوی دیگر عضو شــورای شهر نیز درباره 
برند همدان شهر سبز پایدار نیز اظهار داشت:  این 
برند با مصیبت به دســت آمده است و الزم است 

حفظ شود.

یونسکو به مدیریت شهری پیشنهد داد

ایجاد دومین موزه راه ابریشم در همدان

برگزاری ۵۰۰۰ 
نشست کتابخوان در 
استان همدان
 مدیــرکل کتابخانــه های عمومــی همدان از 
برگــزاری 5 هزار نشســت کتابخــوان در قالب 
کتابخانه ای، مدرســه ای و با حضور اقشار مختلف 

جامعه در استان همدان خبر داد.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان در 
نخستین نشست تخصصی کتابخوان رونق تولید که 
در کتابخانه مرکزی همدان برگزار شد، عنوان کرد: 
در راستای شعار سال مبنی بر رونق تولید که توسط 
مقام معظم رهبری نامگذاری شده نخستین نشست 
تخصصی کتابخوان با همین موضوع و با همکاری 
اتاق بازرگانــی و انجمن علمی ارتقا کتابخانه های 

عمومی ایران تدارک دیده شد.
وی با اشــاره به اینکه برای پیشــرفت و ترقی نیاز 
به مطالعه و استفاده از تجربه دیگران داریم، افزود: 

نشســت کتابخوان برای معرفی کتاب بین 5 تا ۱0 
دقیقه است که از سال 94 آغاز شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان با بیان 
اینکه نشســت کتابخــوان در موضوعات مختلف 
برگزار می شود، تصریح کرد: تا کنون بیش از 5 هزار 
نشست کتابخوان در قالب کتابخانه ای، مدرسه ای و 

با حضور اقشار مختلف جامعه برگزار شده است.
زارعی با اشاره به اینکه نخستین نشست کتابخوان 
در حوزه اقتصادی با موضوع رونق تولید را امروز 
شاهد هســتیم ادامه داد: امروز برای کتابخانه های 
عمومــی، رویکردهای اجتماعــی و اقتصادی نیز 

تعریف شده است.
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور انجمن علمی 
ارتقا کتابخانه های عمومــی ایران، در فروردین ماه 
سال آینده همایشی  با عنوان رویکردهای اجتماعی 
کتابخانه های عمومی در اهــواز برگزار می کند که 
یکی از محورهای آن حــوزه اقتصادی کتابخانه ها 

است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره 
به اینکه در محور اقتصادی مســأله تولید، اشتغال، 

کارآفرینی و رونق کســب و 
کار  در نظر گرفته می شــود 
گفت: در بســیاری از مناطق، 
کتابخانه هــای عمومــی تنها 
مرکــز فرهنگی اســت که به 

مردم خدمات ارائه می دهد.
اینکــه  بیــان  بــا  زارعــی 
کتابخانه های عمومی می تواند 
منابع الزم برای اقتصاد محلی 
ارائه دهد،  را  و کسب وکارها 
اظهــار کرد: به دنبــال آنیم با 

اســتفاده از تجربیات کشورهای دیگر و سایر نقاط 
ایران، این کارکرد کتابخانه های عمومی را به منصه 

ظهور برسانیم.
وی با اشــاره به اینکه امیدوارم این نشست منجر 
بــه اتفاق های بســیار مطلوبی شــود، ادامــه داد: 
کتابخانه های عمومی در مجموع به دنبال تقویت و 
استحکام بخشی به رفتارهای مطالعاتی افراد جامعه 

هستند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان با بیان 

اینکه افرادی که در حوزه کسب 
و کار وارد می شــوند بایــد از 
مطالعات الزم نیز بهره مند شوند، 
تصریح کرد: مدیریت کســب و 
کاری که در کنــار آن مطالعه و 
کسب دانش باشــد، به رشد و 

پیشرفت خواهد انجامید.
زارعــی با بیــان اینکــه افراد 
موفــق در کتابخانه های عمومی 
می توانند تجربیــات خود را با 
افراد جامعه به اشتراک بگذارند، 
افزود: امیدواریم تولید در اســتان همدان به خوبی 
رونق گرفته و منجر به ایجاد اشتغال هر چه بیشتر 

در پایتخت تاریخ و تمدن شود.
در این مراســم تفاهنامه همکاری بیــن اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان همدان و اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با موضوع 
بهره گیری متقابل از ظرفیت های موجود بین طرفین 
برای ارتقاء، اشــاعه و ترویج فرهنــگ مطالعه و 

کتابخوانی منعقد شد.


