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زنگ ها براى 
نجات برجام به 
صدا درآمد

حضور 60 شركت 
خصوصى در 
اجالس جهانى 
گردشگرى در 
همدان

شهرداري همدان 
دستگاه برتر 
استان 
در اجراي 
شاخص هاي ويژه
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 دوباره در مسير 
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يادداشت روز
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از آثار اجالس جهانى 
گردشگرى غافل نشويم 

  در فاصله يك و نيم ماهه تا چهلمين 
اجــالس جهانى جهانگــردى در همدان 
بحــث هــاى خــوب و بعضــا متنوعى 
پيرامــون ايــن رويداد مهم بيــن المللى 
در فضاى رســانه اى مطرح شــده است 
كــه پرداختن به هر يــك از آنها با توجه 
بــه ميزبانى اســتان، از اهميت بســزايى 
برخوردار است.محور اصلى اين اجالس 
گردشگرى است و ميزبانى آن را استانى 
بر عهده دارد كه اتفاقا از توان و ظرفيت 

بااليى در اين حوزه برخوردار است.

گزارش

8

واكاوى انديشه  همدانيان 
در پس داستان باغ آمريكايى    

يكى از نمادهاى برافراشــتگى فرهنگى در 
جوامع پيشــرفته انديشكده ها و انديشمندان 
راســتينند. در يك جامعه  پيشرفته هر كس 
در جاى خود اســت و كار خودش را انجام 
مى دهد آنگاه همگان مى دانند كه براى فالن 
پرسش بايد به سراغ چه كسى بروند و از كجا 
پرسان شوند؟ برآيند مى شود اين كه جامعه 
رشد مى يابد، مشكالت كم و شناخت بيشتر 
مى شود. چندى اســت در جامعه ى شهرى 
همــدان به ويژه در آن  دســته كــه روزنامه 
مى خوانند و در پى رويدادهاى شهرى اند يك 

زنجيره از رويدادها برجسته شده است.

       سالمندي پايان راه نيست

وجود سالمندان را رحمت بدانيم نه زحمت وجود سالمندان را رحمت بدانيم نه زحمت 

مركز مددكاري سالمندان سيما

ن  ندا ی سال ھا ن روز  ندا ی سال ھا روز 
ی باد  ی باد ا ا

تبريك و تهنيت

سركارخانم 
فاطمه حبيبى

معاون محترم برنامه ريزى و هماهنگى امور 
عمرانى فرماندارى كبودرآهنگ

انتصاب شايسته جنابعالى را درسمت جديد صميمانه 
تبريك عرض نموده،اميد است در پرتو الطاف حضرت 

حق بيش از پيش موفق و پيروز باشيد.

مديركل،معاونين و كاركنان اداره كل امور اقتصادى و دارايى 
استان همدان

همكـاران گــراميتبريك و تهنيت
جناب آقـاي

 دكترمحمـد سهـرابي 
رئيس محترم اداره اطالع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان همدان 

سركار خـانم 
فاطمـه حبيبـي 

معاون محترم برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري كبودراهنگ 
انتصاب شايسته شما عزيزان در پست هاي جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده

 اميد است با توكل و استعانت از خداوند متعال در انجام وظايف محوله موفق باشيد.
روزنامه همدان پيام 

 پنج هزار ميليارد ريال تسهيالت بانكى امسال 
در بخش كشــاورزى منعقد شــد كه در سنوات 

گذشته بى سابقه بوده است.
مديرســرمايه گذارى ســازمان جهاد كشاورزى 
همدان گفت: اين رقم تسهيالت بانكى در بخش 
كشاورزى و صنايع تبديلى از محل بودجه سال 
96 بوده كه منجر به اشتغال سه هزار و 720 نفر 
در ســال 96 و يك هزار و 162 نفر تا مرداد ماه 

سال جارى شده است.
علــى اصغــر نقــى ئــى در گفــت و گــو بــا ايرنــا 

ــان اينكــه تعهــد اشــتغال اســتان همــدان  ــا بي ب
در بخــش كشــاورزى ســال 97 نيــز چهــار 
هــزار و 600 نفــر اســت افــزود: همچنيــن 
در ســال جــارى بــا وجــود تحريــم هــا و 
فشــارهاى اقتصــادى كــه بــه كشــور وارد شــده 
ــتان طــرح توســعه را  ــدى در اس 9 واحــد تولي

ــد. ــام داده ان انج
جهــاد  ســازمان  گــذارى  مديرســرمايه 
كشــاورزى همدان با تاكيد بر اينكه ســرمايه 
 گذارى يكــى از مهمترين عوامــل توليد در 

بخش كشــاورزى است اظهار كرد: در بخش 
ســرمايه  گذارى چند برنامه عملياتى در نظر 
گرفته شــده كــه در نهايت بــه تامين غذاى 
ســالم و با كيفيت مى انجامد به  طوريكه حفظ 
توليد و اشــتغال نخســتين برنامــه عملياتى 

است. كشاورزى  جهاد  سازمان 
وى با اشــاره بــه وجود 2 هــزار و 100 واحد 
صنعتى در اســتان همدان اظهار داشت: سازمان 
جهاد كشاورزى در راستاى حفظ توليد و اشتغال 
بايــد از اين واحدهــا حمايت كند تــا توليد و 

اشتغال بخش كشاورزى استمرار داشته باشد.
وى ادامــه داد: 110 هــزار بهره  بــردار كوچك 
روســتايى در اســتان همدان فعاليت مى كنند كه 

قسمت بزرگى از توليد را برعهده دارند.
نقى ئــى ادامــه داد: چهار ميليــون و 700 هزار 
تن محصول كشــاورزى در استان همدان توليد 
مى شود كه يك ميليون و 70 هزار تن آن فرآورى 
مى شــود بنابراين بايد با برنامــه عملياتى از اين 
واحدها حمايت شود تا توليد و اشتغال استمرار 

داشته باشد.

مديــر امور ســرمايه  گــذارى ســازمان جهاد 
كشاورزى استان همدان توسعه توليد و اشتغال را 
از ديگر برنامه هاى عملياتى اين سازمان دانست 
و افزود: متناســب با نيازها و اولويت هاى استان 
فعاليت هايى براى بهره  برداران درنظر گرفته شده 

است.
اســتان همدان يك هزار و 950 هكتار وســعت 
دارد كــه 46 درصد آن منابع طبيعى ، 33 درصد 
اراضى زراعى ، 3,7 درصد باغ ها و حدود 13,1 

درصد آن نيز آيش است.

پنج هزار ميليارد ريال تسهيالت بانكى در بخش كشاورزى منعقد شد

اداره كل امور 
اقتصادى و دارايى 

استان همدان 
منتخب برتر 

جشنواره 
شهيد رجايى

معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان خبر داد

ثبت انبار در سامانه صمت 
اجباري شد

قرار است استان چهارراه ريلي غرب كشور شود

راه آهن 
وعده اي 15ساله 

در استان
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محكوميت سه نفر به اعدام 
در پرونده هاى فساد اقتصادى

 معــاون اول قــوه قضاييــه گفــت: تاكنــون در دادگاه هــاى ويــژه اى كــه در راســتاى 
رســيدگى بــه پرونده هــاى فســاد اقتصــادى تشــكيل شــده اســت، 35 نفــر محكــوم 
شــده اند كــه از ايــن تعــداد ســه نفــر بــه عنــوان مفســد فــى  االرض شــناخته و بــه 
اعــدام محكــوم شــدند كــه حكــم آن هــا غيرقطعــى اســت و در صــورت رفتــن بــه 

ديــوان عالــى كشــورو تاييــد، اجرايــى خواهــد شــد.
بــه گــزارش ايســنا، حجت االســالم غالمحســين محســنى اژه اى اظهــار كــرد: 
مشــكالت را مى دانيــم، از كمبودهــا اطــالع داريــم و از فشــارهايى كــه بــر مجموعــه 
قــوه قضايــى وجــود دارد آگاه هســتيم. امــروز قــوه قضايبــه هــدف نخســت دشــمن 
ــك  ــت، ي ــدى و تشــخيص درس ــر و اولويت بن ــا تدبي ــد ب ــه باي ــرار دارد، در نتيج ق

ــم. ــه نمايــش بگذاري جهــاد واقعــى را ب
ــوه  ــه ق ــد ك ــرى فرمودن ــم رهب ــام معظ ــد: مق ــادآور ش ــه ي ــوه قضايي ــاون اول ق مع
ــه حضــور  ــر حــوزه اى ك ــروز در ه ــد؛ ام ــى باش ــد صــد درصــد انقالب ــه باي قضايي
داريــم، ضــرورى اســت بــه قــوه قضاييــه اشــرافيت كامــل داشــته و بــا همــه مســئوالن 

ــا مــردم داشــته باشــيم. معاشــرت و ارتبــاط كامــل و مســتقيم ب
محســنى اژه اى گفــت: بخــش بزرگــى از كارهــاى امــروز تك بعــدى نيســت؛ در چنيــن 
شــرايطى كــه محتكــران خواســته و ناخواســته در زميــن دشــمن بــازى مى كننــد، بايــد 

بــا اشــد مجــازات بــا آنــان برخــورد كــرد.
ــه اى در  ــكار، اگــر فــرض بگيريــم مــواد اولي ــزود: در بحــث احت وى در ادامــه اف
ــيدگى و  ــده وى رس ــه پرون ــايى و ب ــرد را شناس ــده، ف ــكار ش ــارى احت ــك انب ي
ــار  ــه در انب ــواد اولي ــه م ــه ب ــى اســت ك ــن در حال ــم، اي ــز پلمــب كني ــار را ني انب
ــار باقــى  ــواد در انب ــده، م ــه پرون ــا رســيدگى ب ــا ت ــاز ضــرورى وجــود دارد ام ني
بمانــد ايــن يــك نــوع رســيدگى اســت امــا در بخــش دوم بــا مجموعــه مســئوالن 
ذى ربــط در چارچــوب قانــون فكــر شــود كــه ايــن مــواد اوليــه كــه نيــاز مــردم 
ــده  ــه پرون ــريع تر ب ــه س ــر چ ــار آن ه ــد و در كن ــار نمان ــت در انب ــد اس و تولي
ــت و  ــر گرف ــش دوم را در نظ ــد بخ ــى باي ــن حالت ــه در چني ــود ك ــيدگى ش رس

ــدان عمــل كــرد. ب
ــا ســرعت و دقــت بــه پرونده هــاى  محســنى اژاه اى خاطرنشــان كــرد: امــروز بايــد ب
مهــم كــه مــردم درخواســت رســيدگى بــه آن را دارنــد، رســيدگى شــود تا ايــن اعتماد 
بــه مــردم داده شــود كــه قــوه قضاييــه همــواره در كنــار مــردم بــوده و بــا مجرمــان 

برخــورد قاطــع و بــه موقــع خواهــد داشــت.

سمينار تحوالت اقتصادى 
در همدان برگزار مى شود

 دبير كميسيون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانى همدان گفت: سمينار تحليلى بر تحوالت اخير اقتصادى 
با هدف آشنايى فعاالن اقتصادى و مديران صنايع با راهكارهاى مقابله با مشكالت اقتصادى در همدان برگزار 

مى شود.
مســعود عبدالملكى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: در اين سمينار تحوالت اخير اقتصاد كشور مورد 

بررسى و تحليل قرار گرفته و چند سناريو براى ادامه مسير ارائه مى شود.
وى افزود: با توجه به نوســانات ارزى، تغيير برخى شــرايط صادرات و واردات، فعاالن اقتصادى به شدت 

نيازمند چنين دوره هاى آموزشى هستند.
عبدالملكى با اشــاره به استقبال گســترده براى شركت در اين ســمينار گفت: افزون بر 300 تن از فعاالن 

اقتصادى، مديران مرتبط با حوزه اقتصادى و صاحبان صنايع استان همدان در اين سمينار شركت كردند.
دبير كميســيون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانى همدان اضافه كرد: مدرس اين ســمينار دكتر «سهراب دل 
انگيزان» دكتراى علوم اقتصادى و عضو هيات علمى دانشگاه رازى است و شركت عموم مردم در اين سمينار 
مانعى ندارد.عبدالملكى با بيان اينكه اين دوره به صورت رايگان برگزار مى شــود، افزود: شــركت كنندگان 

گواهينامه معتبر حضور در سمينار تحوالت اقتصادى دريافت مى كنند.
ســمينار تحوالت اقتصادى با همكارى ســازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 

دستى و گردشگرى و شركت شهرك هاى صنعتى استان روز 11 مهر از ساعت 15 تا 19 برگزار مى شود.

قرار گرفتن ماه در وضعيت تربيع آخر

طوالنى ترين ماه گرفتگى قرن  
ــاه در وضعيــت   روز سه شــنبه 10 مهــر، م
تربيــع آخــر مى رســد كــه در ايــن شــرايط از 
نظــر ناظــر زمينــى تنهــا نيمــى از ايــن جــرم 

ــود. ــده مى ش ــمانى دي آس
بــه گــزارش ايســنا، تربيــع آخــر، اصطالحــى 
اســت كــه بــراى توصيــف يــك حالــت 
مــاه بــه كار مــى رود و در آن مــاه نصــف 
ــان دوره 7 روزه،  ــس از پاي ــاه پ ــود. م مى ش
ــده  ــچ دي ــد شــد و ديگــر هي كوچــك خواه
نمى شــود. ايــن زمانــى اســت كــه مــاه 
ــع  ــاز تربي ــه آغ ــود و ب ــروع مى ش ــد ش جدي

مى رســد. اول 
زمانــى كــه مــاه در حالــت تربيــع آخــر 
ــده  ــطح آن دي ــى از س ــط نيم ــرار دارد، فق ق

. مى شــود

نجــوم  انجمــن  مديــر  عتيقــى،  مســعود 
ــا  ــا ايســنا، ب ــران در گفت وگــو ب ــورى اي آمات
اشــاره بــه قــرار گرفتــن مــاه در تربيــع آخــر، 

ــه روز  ــاه در ســاعت 13 و 15 دقيق ــزود: م اف
ــه وضعيــت تربيــع آخــر  سه شــنبه 10 مهــر ب

مى رســد.  (Last quarter)
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خ D۸ تحصيل 30 دانشجوى خارجى در دانشگاه

 مسئول راه اندازى دانشگاه بين المللى D8 گفت: دانشگاه D۸ از ترم بهمن ماه 
دانشجو مى پذيرد.

ســتار عزيزى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: تمامى مراحل قانونى پذيرش 
دانشگاه D۸ در دانشگاه بوعلى انجام پذيرفته و تنها يك مرحله باقيست كه تا 

آغاز نيمه دوم سالتحصيلى 98-97  اين مشكل نيز برطرف خواهد شد.
وى افزود: در نيمه بهمن ماه 30 دانشــجو از 8 كشــور اسالمى در حال توسعه 
شــامل ايران، تركيه، مصر، بنگالدش، پاكســتان، نيجريه، مالزى و اندونزى در 

دانشگاه D8 سالتحصيلى خود را آغاز مى كنند.
عزيزى درباره رشته هاى اين دانشگاه گفت: دانشجويان در 17 رشته و گرايش 
شامل مهندســى مكانيك، باغبانى، باستان شناسى، ايران شناسى، شيمى و ... در 

دانشگاه D8 تحصيل خواهند كرد.

فعاليت 6 دفتر خدمات سالمت در استان 
  رئيس گروه مهندســى بهداشت محيط و حرفه اى همدان از فعاليت 6 دفتر 
خدمات سالمت در استان خبر داد.به گزارش مهر، حسينعلى نوروزى از وجود 
300 فعال اين عرصه در دانشــگاه علوم پزشــكى خبر داد و اظهار كرد: وظيفه 
عمده اين افراد نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى، بهداشــت كارگاه ها، 
كارخانه ها و اماكن عمومى و آب و هوا و نيز  كنترل مصرف دخانيات است.وى 
با اشاره به فعاليت 20 كارشناس بهداشت محيط در بيمارستان هاى دانشگاهى، 
عنــوان كرد: نظارت بر وضعيت بهداشــت محيط بيمارســتان ها بر عهده اين 
كارشناسان است.رئيس گروه مهندسى بهداشت محيط و حرفه اى همدان با بيان 
اينكه تعدادى از فارغ التحصيالن بهداشت محيط در شركت هاى آب و فاضالب 
شهرى و روستايى فعاليت دارند، افزود: اين افراد با توجه به تخصص به عنوان 

ناظر فنى شبكه هاى آبرسانى شهرى و روستايى هستند.

510 تماس در سامانه 125 به ثبت رسيد
  510 تماس طى دو روز گذشته در سامانه 125 به ثبت رسيده است.

مديرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى گفت: با اشاره به اينكه 510 
تماس طى دو روز گذشــته در سامانه 125 به ثبت رســيده، افزود: 9 مورد از 
تماس هاى ثبت شــده منجر به انجام عمليات، 15 تماس ثبت شــده به منظور 
دريافت مشــاوره و راهنمايى و 70 تماس اشتباه بوده است.محمدرضا بياناتى 
گفت: متأسفانه 416 مورد از تماس ها نيز با هدف ايجاد مزاحمت در سامانه به 
ثبت رسيد.مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى با اشاره به 9 عمليات 
انجام شده و انجام 6 عمليات اطفاء حريق و سه عمليات امداد و نجات، تصريح 
كرد: ســه مورد حريق خودرو در صدف، شــهرك مدنى و جاده فقيره، حريق 
ضايعات در ميدان امام حســن (ع) و دو مورد حريق مراتع و پوشش گياهى در 

پرديس و شهرك مدنى منجر به انجام عمليات اطفاء حريق شد.

ذخيره 55 درصدى سد اكباتان همدان 
 ذخيره سد اكباتان همدان به18 ميليون و 140 هزار مترمكعب رسيد. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با بيان اينكه ذخيره سد اكباتان 
همدان به18 ميليون و 140 هزار مترمكعب رسيد،گفت: در مدت مشابه 
سال گذشته ذخيره سد اكباتان 19 ميليون و 300هزار متر مكعب يا 57 

درصد بود است.
منصور ستوده، از افزايش برداشت آب پشت سد اكباتان براى تامين آب 
آشــاميدنى مردم همدان خبر داد و افزود: از ابتداى مهر ماه يا سال آبى 
جديد 540 هزار متر مكعب آب از سد براى آشاميدن مصرف شده است 
و اين درحالى است كه پارسال 490 هزار متر مكعب خروجى آب پشت 

سد را براى آشاميدنى داشته ايم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،ستوده اظهار داشت: هم اكنون 
تنها برداشت از آب ســد اكباتان براى تامين آب آشاميدنى است و 
روزانه هزار و 230 ليتر به شــبكه توزيع آب اســتان آب از اين سد 

تزريق مى شود.

تأكيد رهبرى بر ترويج ادبيات پايدارى
 مديــركل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس همدان با 
بيان اينكه ديدار مقام معظم رهبرى بــر ترويج ادبيات پايدارى و دفاع 
مقدس تأكيد دارند، گفت: نبايد حصاركشى كنيم، بايد اجازه دهيم همه 

در ترويج ارزش هاى ناب ورود پيدا كنند.
 همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه سالروز شكست حصر آبادان، 
جمعــى از فرماندهان، رزمندگان و ايثارگران و هنرمندان با رهبر معظم 

انقالب اسالمى ديدار كردند.
به گزارش فارس، در اين ديدار كه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار 
شد، رهبر انقالب اسالمى، دوران دفاع مقدس را يك مسئله مهم و داراى 
ابعاد مختلف برشــمردند و افزودند: خاطرات و واقعيات و درس هاى 
هشت سال دفاع مقدس، بايد به درستى درك و فهم شود، قطعاً به سود 

ملت ايران و آينده كشور خواهد بود.
همچنين در بخش ديگرى از سخنان خود، فرماندهان نظامى و انتظامى 
دوران دفاع مقدس را مايه آبرو براى ملت ايران دانستند و تأكيد كردند: 
تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داد كه با وجود تنگناها، فشارها و 
نبود اعتبارات مالى و مشكالت فراوان، مى توان با عزم راسخ و با  توكل 
بر خدا، در مقابل زورگويى و توقعات بى جاى قدرت هاى جهانى ايستاد.

مشكالت معيشتى ناشى از سوء مديريت، 
رانت خوارى و احتكار است

  مشكالت معيشتى مردم صرفا تحريم هاى خصمانه آمريكا نيست، 
بلكه عواملى از جمله ســوء مديريت، رانــت خوارى و احتكار هدف 

دار است.
امام جمعه مهاجران با اشاره به عهد شكنى هاى آمريكا نسبت به مردم 
و دولت جمهورى اسالمى اظهار داشت: آمريكا قابليت اعتماد را ندارد. 
حجت االســالم مهدى مينايى ادامه داد: آمريكا در مذاكره با كشــورها 
همواره به دنبال تضييع حقوق ديگر كشــورها و تامين منافع خود بوده 
و در راستاى رسيدن به اهداف پليد خود از همه ابزارهاى فشار استفاده 

مى كند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امام جمعه مهاجران ادامه داد: بعد از 
پيروزى انقالب اسالمى و به خطر افتادن منافع آمريكا در خاورميانه، بر 
آن شدند كه در برابر اراده ملت ايران اسالمى ايستادگى كنند، كه همواره 

با سيلى محكمى عقب رانده شدند.
وى تصريح كرد: آمريكا همواره با ابزار تحريم و تهديد، در صدد ايجاد 
رعب و وحشــت در ميان ملت جمهورى اســالمى ايران بوده كه اين 

برگرفته از عدم شناخت آن ها از ملت دالور ايران اسالمى است.
مينايى ابراز داشــت: از آن جا كه آمريكا كشور قابل اعتمادى نيست، ما 
نبايد به يك باره در بحث برجام به تمام تعهدات خود عمل مى كرديم 
بلكه بايد منتظر واكنش طرف هاى مقابل و انجام وظايف آن ها نسبت 

به ايران بوده و گام به گام جلو مى رفتيم.
وى خاطرنشان كرد: عدم تعهد آمريكا از گذشته پيدا بود و برجام هم به 
عنوان تجربه جديد بر بد عهدى آمريكا بوده و ديگر الزم نيست كه ما 

مدام بر اين معاهده غير سودمند پافشارى كنيم.

از آثار اجالس جهانى گردشگرى غافل نشويم 
  در فاصله يك و نيم ماهه تا چهلمين اجالس جهانى جهانگردى 
در همدان بحث هاى خوب و بعضا متنوعى پيرامون اين رويداد مهم 
بين المللى در فضاى رســانه اى مطرح شده است كه پرداختن به هر 
يك از آنها با توجه به ميزبانى اســتان، از اهميت بســزايى برخوردار 

است.
محور اصلى اين اجالس گردشــگرى است و ميزبانى آن را استانى بر 
عهــده دارد كه اتفاقا از توان و ظرفيت بااليى در اين حوزه برخوردار 

است.
ايــن توانمندى و ظرفيت هــاى بالقوه فراوان به گونه اى اســت كه 
گردشــگرى به عنوان يكى از محورهاى اصلى توســعه استان مطرح 

شده است.
به طور طبيعى نخســتين و شــايد مهم ترين توقع و انتظار از چنين 
اجالس مهمى بازخورد مثبت آن در حوزه گردشگرى و نتايج خوب 

و ماندگارى است كه به دست خواهد آمد.
بدون ترديد برگزارى اين گونه نشست ها و اجالس آن هم در سطح 
جهانى نبايد در شــكل ظاهرى و تشــريفات معمول خود بماند و به 

همان گفته ها و شعارها محدود شود.
مردم انتظار دارند  پس از اين رويداد مهم بين المللى، به معناى واقعى 
تحول را در حوزه  گردشگرى شــاهد باشند؛ به طورى كه پيشرفت 

هاى خوبى حاصل شود.
اينكه به رغم داشــتن توان و ظرفيت باالى گردشگرى، هنوز نتوانسته 
ايم از اين صنعت ماندگار بهره الزم را در جهت توســعه ببريم، قطعا 

ريشه در موانعى دارد كه بايد در جهت رفع آنها برآمد.
برگــزارى اجالس جهانى بهترين فرصت براى هموار نمودن مســير 
توســعه گردشگرى و رفع موانع و مشكالت موجود است؛ چراكه نام 
همــدان با تمام زيبايــى ها و جذابيت هاى طبيعــى و آثار و بناهاى 
تاريخى شايســته قرار گرفتن در مدار توسعه يافتگى و جهانى شدن 

است.
بياييم اين فرصت گرانبها را مغتنم بشماريم و قدر بدانيم و بدون توجه 
به برخى حواشى صرفا با محوريت منافع مردم و ضرورت هاى توسعه 
استان به فكر استفاده از ظرفيت هايى باشيم كه اكنون در اختيار داريم.

انجام غربالگرى بيمارى ايدز در 79 درصد 
جمعيت زندان هاى همدان

 رئيــس بهداشــت و درمان اداره كل زندان هاى اســتان همدان از 
انجام غربالگرى بيمارى ايدز در 79 درصد جمعيت زندان هاى همدان 

خبر داد.
بــه گزارش مهر، مدير اجرايى پروژه صندوق جهانى ســازمان ملل در 
سازمان زندان هاى كشور در ســفر يك روزه خود به استان همدان از 
فعاليت هاى انجام گرفته در حوزه كاهش آسيب رفتارهاى پر خطر در 

زندان مركزى همدان بازديد كرد.
ســعيد اسحاقى از قســمت هاى مختلف زندان مركزى همدان شامل 
واحد مراقبت سالمت بدو ورود، بهدارى، كلينيك مثلثى، مركز خدمات 
مشاوره و روانشناختى، كتابخانه، زورخانه، سالن كشتى، بند مشاوره و 
بند نســوان بازديد و از نزديك در جريان فعاليت هاى انجام شده قرار 

گرفت.
رئيس بهداشت و درمان اداره كل زندان هاى استان همدان در اين بازديد 
به ارائه گزارشى از فعاليتهاى انجام شده در حوزه كاهش آسيب در بخش 

هاى مختلف پرداخت.
مهدى مواالت انجام بيش از 10 هزار دوز واكسيناســيون هپاتيت B و 
غربالگرى بيمارى ايدز در بيش از 79 در صد جمعيت موجود، پوشش 
درمانى تمام بيماران HIV مثبت و آموزش بيش از 93 درصد زندانيان 
ورودى را از اقدامات انجام شــده در سال گذشته در زندان هاى استان 

همدان برشمرد.
مدير اجرايى پروژه صندوق جهانى سازمان ملل در سازمان زندان هاى 
كشور نيز اقدامات انجام شده در حوزه كاهش آسيب در زندان مركزى 
همدان به ويژه كلينيك مثلثى و مركز خدمات مشاوره اى زندان را بسيار 

ارزشمند توصيف كرد.

افزايش 38درصدى عمليات امداد و نجات 
در همدان 

 در 6 ماه امسال دو هزار و 560 عمليات توسط آتش نشانان همدانى 
انجام شده و عمليات امداد و نجات نيز افزايش 38درصدى داشته است. 
شهردار استان با اشاره به اينكه 48 وظيفه بر عهده آتش نشانى است، نقش 
آتش نشانان را بسيار بااهميت و بى بديل خواند و با اشاره به اينكه روز 
به روز با اضافه شــدن فناورى ها وظيفه آتش نشانان سخت تر مى شود، 
بيان كرد: به روزرسانى تجهيزات آتش نشانى جزء اولويت هاست، هدف 
ما آرامش كاركنان آتش نشــانى است و تمام ســعى خود را براى حل 

دغدغه هاى آنان انجام مى دهيم.
عبــاس صوفى اظهار كــرد: آمار يــك هــزار و 854 نجات يافته در 

عمليات هاى آتش نشانى، نشان از اهميت باالى كار آنها دارد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، سرپرست سازمان آتش نشانى و 
خدمات ايمنى شــهردارى هم با اعالم اينكه طى شش ماه نخست سال 
جارى دو هزار و 560 عمليات انجام شده است، ابراز كرد: از اين تعداد 
يك هزار و 472 عمليات مهار آتش بوده كه با اين حساب، بيش از 50

درصد عمليات ها مقابله با آتش است. محمدرضا بياناتى با اشاره به انجام 
يك هــزار و 24 عمليات امداد و نجات اظهار كرد: 64 عمليات نيز در 
حوزه احتياط حريق انجام شده است كه ميزان عمليات مهار آتش نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 80 درصد افزايش دارد.

 معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع 
جرم دادگســترى همــدان از ثبت انبارها 
در ســامانه صنعت، معدن و تجارت براى 
جلوگيــرى از احتكار خبــر داد و گفت: 

كاالهاى ثبت نشده قاچاق است.
سعيد گلســتانى از ثبت انبارها در سامانه 
صنعت، معدن و تجارت براى جلوگيرى 
از احتــكار خبــر داد و اظهــار كرد: طى 
سال هاى اخير اقدامات مهمى در راستاى 
انبارها با  ايجاد بانــك اطالعات جامــع 
همكارى معاونت اجتماعى پيشــگيرى از 
وقوع جرم دادگســترى همدان و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

وى بيان كرد: از مصوبات شــوراى معاونت 
اجتماعــى و پيشــگيرى از وقــوع جــرم 
دادگسترى همدان و سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، اجراى ماده 5 و 6 قانون مبارزه  با 
قاچاق كاال و ارز بوده تا بتوانيم از احتكار و 
يا ورود و خروج كاالى قاچاق در انبارهاى 

استان جلوگيرى كنيم.
 ثبــت 6 هــزار و 600 انبار در 

همدان
معــاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع 
كرد:  تصريح  همــدان  دادگســترى  جرم 
سال گذشته 6 هزار و 600 انبار در استان 
همدان ثبت و ليست اين مراكز در سامانه 

صنعت، معدن و تجارت ثبت شد.
وى خاطرنشان كرد: متاســفانه بعضى از 
اصناف و ســازمان هايى كه در خصوص 
شــبكه توزيع فعاليت دارند ميزان ذخيره 

انبارهاى خود را اعالم نكردند.
گلســتانى  تصريــح كرد: بر اســاس اين 
قانــون، دولت ملزم اســت بــراى كنترل 

قاچاق كاال ســامانه مورد نظر را در سطح 
كشــورى به صورت فعال نگه داشته و آن 
را ثبت و اجرا كند تــا بتوانيم به صورت 
روزانه آمار و ليست انبارها و ذخيره آنان 

را داشته باشيم.
وى گفت: كاركرد اين ســامانه مشخص 
كردن موجودى انبارها و شناسايى كاالى 
قاچاق از كاالهايــى  بوده كه وارد انبارها 
مى شــود و در واقع به روزرســانى ليست 

انبارها است.
50 درصــد پرونده هاى قضايى 
مربوط به دعاوى سند عادى است

معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى در ادامه  با اشاره به چالش هاى 

ســند عادى كه امروز به عنــوان يكى از 
مشكالت نظم حقوقى در جامعه ما مطرح 
اســت، اظهار كرد:  50 درصد پرونده هاى 
حقوقى و فروش مال غير و تصرفات غير 
قانونى؛ تجاوز به حريم رودخانه ها و همه 
مشكالتى كه امروز در كشور با آن روبرو 

هستيم ناشى از اسناد عادى است. 
 پذيرش سند عادى؛ مشكالت و 

هرج و مرج ايجاد كرده است
گلســتانى يادآور شــد: قبل از انقالب، 
مردم عادت كــرده بودند تمام معامالت 
خــود را در دفاتر اســناد رســمى ثبت 
كننــد و هميــن امــر باعث مى شــد تا 
همه مقررات كشــور موقع تنظيم ســند 

رعايت شــود اما متاسفانه بعد از انقالب 
قراردادهاى عادى كــه تحت عنوان بيع 
شــرعى دارد مورد قبول واقع شد و اين 
پذيرش سند عادى، مشكالت و هرج و 

مرج در كشور ايجاد كرد.
وى ادامه داد: براى حل اين مشــكالت و 
كم شدن حجم پرونده هاى قضايى بايد به 
مــاده 22 ثبت كه در مــواد 46 و 47 هر 
گونه نقل و انتقال نياز به ســند ثبتى دارد 
برگرديم چرا كه در حال حاضر 40 درصد 
معامالت ما در جامعه با سند عادى انجام 
مى گيــرد كه همين امر مشــكالت زيادى 
را براى مردم و دســتگاه قضا ايجاد كرده 

است.
 اســناد عادى تبديل به ماشين 
توليد پرونده هاى قضايى شده است

گلستانى با اشــاره به اينكه بايد از اعتبار 
دادن به اسناد عادى جلوگيرى شود، عنوان 
كرد: اســناد عادى تبديل به ماشين توليد 
پرونده هاى قضايى شــده بــه طورى كه 
افزايش دعاوى، زندانى شدن، نزاع و غيره 

همه از نتيجه سند عادى است.
وى با تأكيد بر اينكه براى ســرو ســامان 
دادن به اســناد ثبتى بايد يك مدت زمانى 
تعريف شود، عنوان كرد: براى ايجاد نظم 
حقوقى بايــد بعضــى از مقرراتى كه در 

جامعه توليد جرم مى كند را اصالح كنيم.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى همدان گفت: سند عادى به 
راحتــى در دادگاه ها قابل انكار اســت از 
اينرو بايد حاكميت مردم را آگاه ســازى 
و اطالع رسانى كند كه خريد و فروش با 

سند عادى اعتبار ندارد.

معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان خبر داد

ثبت انبار در سامانه صمت 
اجباري شد

 تاكنــون 60 شــركت خصوصــى بــراى 
ــي گردشــگرى  حضــور در اجــالس جهان
از  بيشــتر  كــه  كرده انــد  نــام  ثبــت 

كشــورهاى اروپايــى هســتند.
ــدان  ــل شــركت عليصــدر در هم مديرعام
سياســتگذارى  شــوراى  جلســه  در 
رويدادهــاى گردشــگرى «همــدان، 2018» 
بــا بيــان اينكــه ســازمان جهانگــردى 
ــط  ــازمان مرتب ــن س ــگرى عالى تري گردش
بــا گردشــگرى اســت كــه در جهــان فعــال 
اســت، اظهــار كــرد: در حــال حاضــر 
ــز از  ــركت ني ــا و 500 ش ــور دني 157 كش
ســوى بخــش خصوصــى در ايــن ســازمان 

ــتند. ــو هس ــى عض جهان
حميــد رضــا يــارى بــا بيــان اينكــه 
شــركت عليصــدر در ســال 2015 ميــالدى 
عضــو ايــن ســازمان شــده اســت، افــزود: 
بــه دليــل فعاليت هــاى عليصــدر ايــن 
شــركت هــم اكنــون جــزو هيــأت مديــره 

ســازمان فعــال اســت كــه بــه دليــل هميــن 
فعاليت هــا و معرفــى همــدان چهلميــن 
اجــالس جهانــى گردشــگرى در اين شــهر 

ــى شــود. ــزار م برگ
ــل شــركت  ــارس، مديرعام ــزارش ف ــه گ ب
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدان ب ــدر هم عليص
ايــن نشســت بــه ميزبانــى اجــالس جهانى 
جهانگــردى در همــدان 21 تــا 23 آبان مــاه 
ــاه  ــه داد: 20 آبان م ــود، ادام ــزار مى ش برگ
روز ورود ميهمانــان بــه فــرودگاه امــام 

ــى(ره) اســت. خمين
ــامل  ــان ش ــه 40 ميهم ــان اينك ــا بي وى ب
ــأت  ــر از اعضــاى هي ــخنران، 10 نف 10 س
رئيســه و 20 نفــر از ســازمان جهانــى 
گردشــگرى در ايــن اجــالس شــركت 
شــركت   60 تاكنــون  گفــت:  دارنــد، 
ايــن  در  حضــور  بــراى  خصوصــى 
اجــالس ثبــت نــام كرده انــد كــه بيشــتر از 

كشــورهاى اروپايــى هســتند.

ــاه  ــان م ــه روز 21 آب ــان اينك ــا بي ــارى ب ي
روز  و  اجــالس  برگــزارى  اصلــى  روز 
افتتــاح چهلميــن اجــالس گردشــگرى 
اســت، تصريــح كــرد: قــرار اســت در روز 
ــل  ــور داخ ــز ت ــالس ني ــن اج ــى اي پايان
ــد از  ــراى بازدي ــان ب ــراى ميهمان ــتان ب اس

ــود. ــزار ش ــدر برگ ــن و غارعليص اللجي

اســتاندار همــدان نيــز بــا تقديــر و تشــكر 
رويــداد  برگــزارى  عوامــل  از  ويــژه 
ــه  ــد: هم ــادآور ش ــهريورماه ي 2018 در ش
ــن  ــه در اي ــود ك ــن ب ــدف مســووالن اي ه
نشســت نــام همــدان بــا افتخــار در جهــان 

ــد. بدرخش
محمدناصــر نيكبخــت در بخــش ديگرى از 
ســخنانش بيــان كــرد:  بــا اقدامــات عمرانى 
شــهردارى همــدان در بحــث بهســازى 
ــعى  ــام س ــدان ام ــاده راه مي ــوار ارم و پي بل
مــى شــود در رونــق گردشــگرى تاثيرگذار 

باشــد.
ــركت  ــژه از ش ــى وي ــا قدردان نيكبخــت ب
ــداد  عليصــدر كــه بانــى برگــزارى دو روي
گردشــگرى در همــدان اســت، اضافــه 
كــرد: معرفــى همــدان بــه عنــوان پايتخــت 
مزيــت  ايران زميــن  تمــدن  و  تاريــخ 
خوبــى اســت كــه بــه اســتان همــدان داده 

ــده اســت. ش

همدانى ها 155 
روز هواى سالم 
تنفس كردند

  عمده آلودگى هواى اســتان ناشى از 
گردوغبار است و نشأت گرفته از گازهاى 

آالينده نيست.
 مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان 
، با اشــاره به عملكرد و وظايف ســازمان 
حفاظت محيط زيست، عنوان كرد: محيط 
زيســت دســتگاهى ناظر بــر عملكرد و 
وظايف محيطى دستگاه هاى استانى است و 
در بحث پايش واحدهاى توليدى، صنعتى 

و كشاورزى فعال است. 
ســيدعادل عربــى افــزود: بســيارى از 
واحدهاى توليدى صنعت پاك هستند اما 
بعضى واحدهــاى توليد آلودگى دارند كه 
به صورت فصلى به اداره محيط زيســت 

به عنوان واحد آالينده معرفى مى شوند كه 
تعداد اين واحدها در فصل بهار 25 واحد 
بوده و در درجه نخست توليد گردوغبار و 
آلودگى هوا را در پى دارند و در درجه بعد 
واحدهايى هســتند كه با فاضالب حاصل 
از آنها خاك و آب آلوده مى شــود و شامل 
كشتارگاه ها و برخى صنايع غذايى هستند.

عربــى بــه ايســنا، گفت: ســپس بحث 
پسماندها مطرح است كه در اين زمينه يك 
كار زيربنايى را آغاز كرديم كه در دو نقطه 
شمال و مركز استان در لندفيل شهر همدان 
و جنوب استان در لندفيل جديد شهر مالير 

پسماندها مديريت مى شود. 
پســماندهاى صنعتى و خطرناك از استان 

خارج مى شود 
وى ضمن تأكيد بر بى خطرســازى و دفن 
100 درصدى پســماندهاى استان، اظهار 
كــرد: پســماندهاى صنعتــى و خطرناك 
از اســتان خارج مى شــود و به استان هاى 
قزوين، اصفهــان و البرز كــه صالحيت 

رسيدگى به آنها را دارند، فرستاده مى شوند.
عربى خاطرنشــان كرد: همچنين روزانه 
10 تن پســماندهاى عفونى و پزشــكى 
توليد مى  شــود كه 8 تن آن تــا چندماه 
پيــش بى خطرســازى و دفــن مى شــد 
اما بــراى 2 تن آن كه مربــوط به مراكز 
خصوصى بود، دفن نمى شــد اما با همت 
گروه پسماند بى خطرسازى و دفن 2 تن 
بخش خصوصى هم با مشاركت شركت  
ذيصــالح آغاز شــده اســت و در حال 
حاضر با همكارى شــهردارى و دانشگاه 
پسماندهاى  درصد  پزشــكى 100  علوم 
عفونــى اســتان بى خطرســازى و دفن 

مى شود.
وى در رابطــه با بحــث محافظت از آب، 
گفت: بحث حفاظت و پايش آب بر عهده 
محيط زيســت اســت و در اين زمينه آب 
رودخانه هاى مهم، همه ســدها و تاالب ها 
به صورت فصلى دو تا ســه بار توســط 
آزمايشــگاه هاى معتبر آناليــز و حدود 14

فاكتور آن اندازه گيرى مى شود.
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان 
همــدان با بيان اينكه 15 ايســتگاه ثابت 
پايش هــوا در همدان، نهاونــد، مالير، 
اسدآباد و كبودراهنگ وجود دارد، عنوان 
كرد: ايســتگاه هاى ثابت پايــش هوا به 
صورت آنالين و 24 ســاعته كيفيت هوا 
را برآورد و بــر خط اعالم مى كنند و در 
ساير شهرها هم از دســتگاه هاى پرتابل 
دســتى كه قابل حمــل در نقاط مختلف  

هستند، استفاده مى شود.
وى در پايــان بــا بيــان اينكــه منشــأ 
گردوغبارهاى موجود در استان خارجى و 
عمدتا از كشور عراق اســت اما در آينده 
امكان دارد منشــأ داخلى هم داشته باشيم، 
يادآور شــد: در 6 ماهه نخست امسال در 
حدود 155 روز هواى سالم و پاك داشتيم 
و 15 روز هواى ناسالم و البته رقيق كه 12
روز آن براى گروه هاى حساس و 3 روز آن 

براى عموم مردم ناسالم بوده است.

مدير عامل شركت عليصدر در همدان خبر داد
حضور 60 شركت خصوصى در اجالس جهانى گردشگرى در همدان

خبـر

1- ليست مديران مشمول قانون بازنشستگي استان در حال تهيه است. 
گفته مي شود گروهي از فعاالن اجتماعي در حال تهيه و تدوين ليستي 
از مديران مشمول قانون بازنشستگي هستند كه در سكوت خبري به 
آنها اشــاره نمي شود. گويا در اين ليســت تاكنون بيش از 20 مدير و 
مناصب باالي دولتي ثبت شده است كه بايد از سمت خود خداحافظي 
كنند. گفتني است برخي ها اين قانون را محدود به حوزه دولت دانسته 

و ديگر دستگاه ها را از آن استثنا كرده اند.
2- ارقام نجومي براي فروش كد ملي پيشنهاد مي شود. گفته مي شود با 
شيوه جديد ثبت نام خودرو از سوي ايران خودرو، بازار كد ملي فروشي 
در كشور داغ شده است. گفته مي شود رقم هاي باالي 2 ميليون تومان 
براي هر كد ملي پيشنهاد شده است. گويا در شيوه نامه جديد ثبت نام 
خودرو، فقط كســاني مي توانند ثبت نــام كنند كه پيش از اين خودرو 
خريد نكرده باشند. گفتني اســت در پيش فروش جديد، زمان و نوع 

خودرو مبهم است.
3- مواد غذايي در رشــد قيمت ركورد زده اســت. گفته مي شود از 
ابتداي ســال تاكنون باالترين ميزان تورم براي مواد غذايي ثبت شده 
است. گويا شــهريورماه امسال تورم 36 درصدي به نام خوراكي هاي 
مردم ثبت شــده است. گفتني است به طور متوسط ماهانه 12 درصد 

تورم و افزايش بها در كاالهاي اساسي اتفاق مي افتد.
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چوب هاى وارداتى درختان گردوى تويسركان را
 آلوده كرد

 متأســفانه با ورود چوب هاى آلوده براى صنعت مبل و منبت از ديگر شهرهاى كشور، 
تخم كرم خراط وارد شهرستان و باعث آلوده شدن درختان گردو شد.

مديرعامل تعاونى گردوكاران شهرســتان تويســركان گفت: تعاونى گردوكاران شهرستان 
تويسركان در سال 71 تأسيس شد و در حال حاضر حدود 2500 عضو دارد كه تا سال 96 
اين تعاونى به صورت هيئتى اداره مى شــد اما اكنون اطالعات گردوكاران به روز شده و در 

سيستم تعاونى به ثبت رسيده تا بتوان براساس اطالعات دقيق برنامه ريزى كرد .
عبدا... قمرى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به سرمازدگى ديررس درختان گردوى شهرستان 

عنوان كرد: يكى از راه هايى كه مى توانســت ما را از خسارت سرماى ديررس بهاره نجات 
دهد تبديل درختان گردوى تويســركان با پيوندك گونه چنَلر به عنوان گونه اى ديرگل، به 
جاى گردوى سنتى تويسركان است كه اين كار با تالش وزارت جهادكشاورزى و مديريت 

جهادكشاورزى با برگزارى دوره سه روزه آموزشى و پيوندك به باغات انجام شد .
مديرعامل تعاونى گردوكاران شهرستان تويسركان حفظ برند گردوى تويسركان را اولويت 
نخســت تعاونى اعالم كرد و افزود: براى حفظ برند گردوى تويسركان دو كار انجام شد؛ 
ابتدا ثبت جغرافياى گردوى تويسركان كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد و 
گام بعدى ثبت جهانى گردوى تويسركان در دفتر ثبت مالكيت هاى معنوى است كه گام هاى 

اوليه در اين زمينه برداشت شده و. منتظر اعالم مستندات از سوى اين دفتر هستيم.
قمرى با تأكيد بر مبارزه با آفات در باغات گردو خاطرنشــان كرد: متأســفانه با ورود 

چوب هاى آلوده براى صنعت مبل و منبت از ديگر شــهرهاى كشور، تخم كرم خراط 
وارد شهرســتان و باعث آلوده شدن درختان شد كه در اين راستا و براى مبارزه با كرم 
خراط به صورت رايگان تله فره مونى خردادماه امسال در اختيار كشاورزان قرا گرفت 
تا تخم ريزى كرم خراط را مختل كرد و كشاورزان در كنار استفاده از اين تله، با بريدن 
شــاخه هاى خشك و سوزاندن آنها و استفاده از چســب پيوند در محل برش از رشد 

كرم خراط جلوگيرى كنند.
وى در پايان گفت: هنوز تعدادى از باغداران گردو حاضر به تغيير روش باغدارى خود از 
ســنتى به مدرن نمى شوند كه اين امر با فرهنگسازى و اطالع رسانى درست و آموزش هاى 
الزم و بيان تجربيات ديگر باغداران كه از روش هاى مدرن باغدارى اســتفاده كرده و و به 

نتايج خوبى دست يافته اند، ميسر خواهد شد.

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

جمعه شب با ماشين به همراه خانواده در خيابان پاستور در حال عبور 
بودم كه ناگهان دو تا موتورســوار كه صــورت خود و پالك موتور را 
پوشانده بودند به ماشــين هايى كه در حال تردد بودند حمله ور شده 
و با فحاشــى و رعب و وحشت با شمشير شروع به خرد كردن شيشيه 
و خسارت به بدنه ماشين ها كردند و متوارى شدند... فقط ما دلمان به 
امنيت خوش بود كه آن هم خدشه دار شده، خواهشمندم كه اين موتور 
ســيكلت هايى را كه پالك خود را با نصب قفل، با كج كردن پالك از 
رويت كردن شــماره آن جلوگيرى مى كنند را پيگيرى كنيد اكثر پالك 

موتور سيكلت ها غيرقابل تشخيص است.
شعبانلو

مى خواستم اگر ممكن به مردم به خصوص معلم ها و والدين كه بچه 
مدرســه اى دارند رد شــدن از خيابان را به درستى آموزش دهند تا در 

وسط خيابان يهويى جلوى اتوبوس ها و تاكسى ها نپرند.
رانندگان اتوبوس

قابل توجه مديران حمل و نقل و پايانه هاي شهري 
چرا مسئولين براي موارد غير ضروري كالن هزينه مي كنند بدون اينكه 
فكر نتيجه كار باشند چرا كه مردم بهاي اين هزينه ها را بايد بپردازند. در 
حالي پايانه ميني بوس ها با هكتارها زميني و اعتبارات كالن ساماندهي 
و ايستگاه سازي شده است كه روزانه فقط 2 يا 3 ميني بوس داخل آن 
تردد دارند و هيچ گونه مسافري به اين ترمينال مراجعه نمي كند و همه 
مسافرين بيرون ترمينال با سواري هاي خطي جابجا مي شوند. اينجا سوال 
است آيا مديران شهري نبايد در اين شرايط بد اقتصادي جامعه به فكر 

درست استفاده كردن از بيت المال باشند تا مطرح كردن خودشان.

من يك گچكار هســتم از ســال 90 بيمه بودم از دو سال پيش بخاطر 
بيكارى رفتم تو كارخانه اى كار كردم و تا زمانى كه اونجا كار مى كردم 
بيمه را كارخانه مى ريخت، امســال به دليل تعديل نيرو دو ماهى است 
كه بيكار شدم و دوياره رفتم گچكارى، رفتم بيمه كه از بيمه گچكارى 
مى توانم استفاده كنم قبول نمى كنند، ميگن از سهميه ات استفاده كردى 
االن موندم چيكار كنم ، ممنون ميشم اطالع رسانى كنيد تا شايد مشكل 

ما هم برطرف شود.
يك شهروند

كارت پرسنلي محمد يوسفي فرزند صفرعلي به شماره 
شناسنامه 10 به شماره ملي 3992042405 سازمان زندان ها و 
اقدامات تأميني و تربيتي كشور به شماره پرسنلي 62369012 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي ليال كريمي احرار فرزند حبيب به 
شماره ملي 3980254585 رشته الهيات و مباني حقوق 
دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9232263024 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي كسري احمدي فرزند محمدتقي 
به شماره ملي 4490384769 رشته مهندسي خاك 

دانشگاه بوعلي به شماره دانشجويي 9612340001مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 تجديد فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

  شركت آب منطقه اى همدان 

مناقصه عمومى  يك مرحله اي احداث ديوار ساحلى ايستگاههاى هيدرومترى و پل تلفريك بهادربيگ و توئجين(نوبت اول)
شماره  97/10- الف

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعايت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و آيين نامه 
اجرايي بند ياد شده, پروژه اي با اطالعات مشروح ذيل را به شركت هاي ذيصالح كه داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار مي باشند، واگذار نمايد.

1. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان بيمه
  تلفن :9-38220737(81 98+)  و فاكس: 38247993(81 98+)  

شرح عمليــات: اجراى حدود515  متر مكعب بنايى سنگى، 163 مترمكعب گابيون بندى، 1100 متر مكعب پى كنى، 80متر مربع قالب بندى، 3250 
كيلوگرم كارهاى فوالدى و 35متر مكعب بتن ريزى و ...

2. برآورد اوليه كار: 2,537,839,202 ريال  بر اساس فهرست بهاي آبيارى و زهكشى  سال 1397
3. مدت اجراي كار: 3 ماه

4. محل اجرا: در سطح استان همدان
5. پايه و رشته مورد نظر: پيمانكاران بايد داراي ظرفيت خالي در پايه 5 رشته آب   باشند .

6. نوع و مبلغ تضمين : 127,000,000ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين درسامانه 

تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى شود.
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

 ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 
1394/09/22 هيأت محترم وزيران)

الزم به ذكر است كه چك شخصي ، چك مسافرتي ويا چك پول قابل قبول نميباشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد وعالوه برآن 

ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود .
7. قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ هفتصد هزار (700,000) ريال از طريق سامانه ستاد الكترونيكى 
دولت به حساب جاري سيبا به شماره 2175205611005 بانك ملي  بنام شركت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند 

8. مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 97/07/10 لغايت پايان وقت اداري روزشنبه مورخ 97/07/14
9.  محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد  لذا الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضويت قبلى ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند 
10.  تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت درمناقصه  ندارند 

حداكثر تا تاريخ  97/07/19 مى باشد
پيشنهادات  تنها  و  شوند  مى  بررسى  پيشنهادات  بازگشايى  از  قبل  پاكتها  اين  گردد  ارائه  جدا  پاكتى  در  پيمانكارى  صالحيت  گواهينامه   .11

پيمانكارانى گشوده خواهد شد كه داراى گواهينامه معتبر پيمانكارى در رشته مورد نظر باشند 
12. تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/07/28 اسناد مربوط 
را تكميل و به شرح ذيل تحويل مى نمايند  محل تحويل نسخه فيزيكى  پاكات الف،ب،ج :   دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان  ضمنا 

پيشنهاددهندگان موظف به ارائه  پاكات  الف ،ب،ج بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت  نيز مى باشند 
الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از   97/07/29 مورخ  شنبه  يك  روز  11صبح  ساعت  در  واصله  پيشنهادات   : پاكات  بازگشايي  تاريخ   .13
دولت(ستاد )در كميسيون مناقصه(سالن شهيد يوسف صنعتى شركت آب منطقه اى ) بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از 

جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.    
14. ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد 

نوبت اول : 97/07/09 
نوبت دوم 97/07/10  آگهي فراخوان عمومي 

تأسيس مراكز و موسسات غيردولتي بهزيستي استان همدان 

اداره كل بهزيستي استان همدان 

اداره كل بهزيستي استان همدان در نظر دارد بخشي از خدمات تصدگري خود در 
شهر همدان را واگذار نمايد لذا از متقاضيان حقيقي (مرد) و حقوقي دعوت به عمل 
مي آيد در صورت داشتن شرايط دستورالعمل هاي تخصصي، تقاضاي خود را حداكثر 
12 روز از تاريخ فراخوان به معاونت توانبخشي ارائه نمايند شماره تلفن 38232002 

در ساعات اداري آماده پاسخگويي به سواالت متقاضيان مي باشد.
1- متقاضيان دربافت مجوز نبايد شاغل در دستگاه هاي دولتي باشند.

2- دارندگان مدارك تحصيلي پزشك عمومي، متخصص طب سالمندي، كارشناس 
كار  (سابقه  پرستاري  اجتماعي،  مددكاري  روانشناسي،  مشاوره،  توانبخشي  ارشد 

مرتبط با سالمندان حداقل به مدت 2 سال)

تعداد نام مركز قابل واگذاري رديف
1مركز آموزشي و توانبخشي روزانه سالمندان 1

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان

قابل توجه مؤديان محترم 
ماليات بر ارزش افزوده

مهلــت ارائه الكترونيكــى اظهارنامه 
ــزوده دوره  ــر ارزش اف ــات ب مالي
ــامانه  ــق س ــتان 1397 از طري تابس
www.evat.ir حداكثــر تــا 15 
مهــر مــاه ســالجارى مــى باشــد.

(م الف 2680)
35019-021 ستاد خبرى دفتر مركزى حراست

 1526 مركز ارتباط مردمى  

 اداره كل امور اقتصادى و دارايى استان 
همدان در بيست و يكمين جشنواره شهيد 
رجايى، در مجموع شاخص هاى عمومى 
و اختصاصى سال1396 رتبه برتر در ميان 

دستگاه هاى استانى به دست آورد.
به گــزارش خبرنــگار ما ايــن رتبه بر 
اســاس ارزيابى صورت گرفته توســط  
سازمان مديريت و برنامه ريزى استان و 
مستندات مربوطه اخذ شده كه اين اداره 
كل در مجموع شــاخص هاى عمومى و 
اختصاصى بعنوان دســتگاه  برتر استانى 
معرفى گرديد و مورد تقدير اســتاندار  و 
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى قرار 

گرفت.
الزم به ذكر اســيت كه برگزاري ساليانه 
جشنواره شهيد رجايي به منظور شناسايى 
و تقدير از تالشــگران عرصه خدمت به 
نظام مقدس جمهورى اســالمى و ملت 
شريف و بزرگوار ايران اسالمى  و نهادينه 
كردن ارتقا و بهبود عملكرد دستگاه هاى 

اجرايى در سطوح مختلف از طريق تقدير 
و تشويق آنها صورت مى گيرد.

توســعه و ترويج فرهنگ خدمت به مردم 
در نظام ادارى، توســعه و ترويج فرهنگ 
كار تيمــى به جاى فرهنــگ كار فردى، 
كارآمدى، بهره ورى، پاسخگويى  ارتقاى 
و شفافيت عملكرد دستگاه هاى اجرايى، 
آگاهى مردم از وضعيت عملكرد دستگاه 
ها و در نتيجه افزايش اعتماد عمومى، نظام 
مند كردن فعاليت ها و اقدام هاى دســتگاه 
هاى اجرايى از طريق بازخوردهاى نتايج 
ارزيابى و بازنگرى اهداف، سياســت ها، 
وظايف و برنامه هاى آنها، تقويت وجدان 
كارى، انضباط اجتماعى و اقتصادى، روحيه 
كار جهــادى، كارآفرينى و درســتكارى، 
تشــويق و ترغيب مديران و كارمندان به 
ارائه خدمات بهتر و ســريع تر به ارباب 
رجوع و شناسايى، انتخاب، معرفى و تقدير 
از برگزيده ها از جمله اهداف برگزارى اين 

جشنواره است.

اداره كل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
منتخب برتر جشنواره شهيد رجايى

 شهردارى همدان در بيست و يكمين 
جشنواره شــهيد رجايى دســتگاه برتر 
استان در اجراى شاخص هاى ويژه شد.
با توجه به ابالغ سياســت هاى كلى نظام 
ادارى و در اجــراى مواد 81 و 82 فصل 
يازدهم قانون مديريت خدمات كشورى 
مبنــى بر ارزيابى عملكرد دســتگاه هاى 
اجرايى با هدف نظام مند نمودن اقدامات 
اجرايى،  دســتگاه هاى  فعاليت هــاى  و 
ارزيابى عملكرد در ابعاد شــاخص هاى 
عمومــى و شــاخص هاى اختصاصى و 
ويژه بر اســاس ميــزان انطباق عملكرد 
دستگاه هاى ارزيابى شــونده با برنامه ها، 
بخشــنامه ها،  قوانيــن،  سياســت ها، 
استانداردها و ساير مستندات تعيين شده، 
هر ســاله در سراسر كشــور انجام  مى 

شود.
در همين راســتا هفته گذشــته بيست و 
يكمين جشنواره شــهيد رجايى برگزار 

شد و شهردارى همدان به عنوان دستگاه 
برتر استان در اجراى شاخص هاى ويژه 

انتخاب شد. 
نگاه به شــهردارى همدان همواره نگاه 
صــرف پرداختن به وظايــف مديريتى 
نبوده بلكه شــهردارى تالش مى كند با 
ديد كالن تر و وســيع تر و هماهنگى بين 
دستگاه هاى خدمات رسان خدمات خود 
را بــه نفع مطلوبى ارائــه بدهد و جلب 
رضايت مردم ديگر رويكرد هاى اصلى 
عباس صوفى شــهردار جــوان همدان 

همواره به آن تاكيد دارد.
البته شــهردارى يك سرى وظايف را به 
صورت روزمره و مستمر انجام مى دهد 
مانند آســفالت معابر، پياده راهســازى، 
نگهــدارى فضاى ســبز، امــا زمانى كه 
كالن تر نگاه مى كنيــم توجه به ترافيك، 
اصالح هندســى، تقاطع غيرهمســطح، 
ســاخت پاركينــگ عمومــى مدنظــر 

شهردارى قرار مى گيرد.
حتــى در بعــد فرهنگــى شــهردارى 
ــزارى  ــراها، برگ ــاخت فرهنگس ــه س ب
كالس هــاى متعــدد هــم ورود پيــدا 
كالن تــر  نــگاه  در  پــس  مى كنــد. 
خدمــات  در  شــهردارى  وظايــف 
ــى  ــات عموم ــه خدم ــًا ب ــهرى صرف ش

نمى شــود. خالصــه 
توســعه  بــر  تاكيــد  همچنيــن 
متــوازن شــهرى و اســتفاده از همــه 
ظرفيت هــاى موجــود در شــهردارى، 
و  احــزاب  كارشناســان،  نظــرات 
تشــكل هاى  سياســى  گروه هــاى 
شــريف  مــردم  آحــاد  و  مردم نهــاد 
كــه  اســت  موضوعاتــى  از  همــدان 
شــهردار همــدان همــواره بــر آن تاكيــد 

دارد.
در  همــواره  همــدان  شــهردار 
ــاره  ــه اش ــن نكت ــه اي ــش ب گفتگوهاي

رســانى  خدمــت  اســت  كــرده 
ــن اولويــت شــهردارى همــدان  مهمتري
معتقــد  و  اســت  شــهروندان  بــه 
ــاغل در  ــان ش ــران و كاركن ــت مدي اس
همــدان  شــهر  مديريــت  مجموعــه 
همــواره بــر اخــالق مــدارى و رعايــت 

ــود و  ــى خ ــف قانون ــه وظاي انصــاف ب
ــد و خــود را  ــه مــى پردازن امــور محول
ــه خدمــت رســانى شايســته  موظــف ب
ــه  ــرا ك ــد چ ــى دانن ــهروندان م ــه ش ب
ــاد  ــهرى آب ــق ش ــتين گام در تحق نخس
آرامــش  افزايــش  يافتــه،  توســعه  و 

ــت و  ــهروندان اس ــر ش ــق خاط و تعل
تجربــه ثابــت كــرده اســت بيــان اخبــار 
كــذب و نادرســت از عملكــرد دســتگاه 
ــى  ــهروندان را ســلب م ــاد ش ــا اعتم ه
كنــد و هزينــه هــاى زيــادى را بــه شــهر 

ــد.  ــى كن ــل م تحمي

در جشنواره شهيد رجايي انجام شد :

شهرداري همدان دستگاه برتر استان 
در اجراي شاخص هاي ويژه    

مادستان سرويس       ارتباط با

madestan@hamedanpayam.com

اجراى طرح پاكسازى نقاط آلوده 
و دستگيرى 10 متهم در نهاوند

 فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند از دســتگيرى 10 متهم در نتيجه 
اجراى طرح پاكسازى نقاط آلوده در اين شهرستان خبر داد.

احمد ســاكى در گفتگو با  مهر گفت: طرح پاكســازى نقاط آلوده  در 
راســتاى افزايش احساس امنيت در بين شــهروندان توسط يگان هاى 
انتظامى شهرســتان نهاوند اجرا شــد.وى افزود: ماموران در اين طرح با 
كنترل محورهاى مواصالتى يك دســتگاه خودرو با 4 نفر سرنشين كه 
اقدام به سنگ پرانى به سمت خودوهاى عبورى در محورهاى مواصالتى 

مى كردند را در يك عمليات پليسى دستگير كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان نهاوند با اشاره به اينكه در اين طرح 6 نفر از 
معتادان متجاهر نيز جمع آورى شدند، گفت: متهمان با تشكيل پرونده به 

مرجع قضايى معرفى شدند.
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فضاي مجازي

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

پيامدهاي تحريم

بـرخبرخبر
خ مخالفت فراكسيون واليى مجلس

 با تصويب CFT در مجلس
 سخنگوى فراكسيون نمايندگان واليى گفت: اين فراكسيون مخالف تصويب 

اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالى تروريسم است.
سيد حسين نقوى حسينى در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
جلسه روز يكشنبه فراكسيون متبوع خود، اظهار كرد: اعضاى فراكسيون قبل از 

آغاز جلسه علنى به بررسى اليحه CFT پرداختند. 
در نهايت بعد از بحث و بررســى فراكسيون اعالم كرد كه مخالف تصويب اين 

اليحه در مجلس است.
وى ادامه داد: نظر فراكسيون واليى آن است كه ضرر تصويب اين اليحه 
بيشــتر از منفعت آن است، لذا مقرر شــد اعضاى فراكسيون راى منفى به 

بدهند.  اليحه  اين 

بررسى مسائل اقتصادى و امنيتى 
در نشست غيرعلنى مجلس

ـــان  ـــى پارلم ـــاز جلســـه علن ـــش از آغ ـــته پي ـــت روز گذش   وكالى مل
ـــد. ـــزارى ش ـــه برگ ـــن جلس ـــه اي ـــد ك ـــى دارن ـــه غيرعلن جلس

ـــه  ـــى از جمل ـــادى و امنيت ـــائل اقتص ـــى مس ـــنيم، بررس ـــزارش تس ـــه گ ب
داليـــل افزايـــش بى رويـــه قيمـــت ارز و ســـكه در ماه هـــاى اخيـــر 
و همچنيـــن ارزيابـــى راهكار هـــا و اقدامـــات دولـــت بـــراى مهـــار و 
ـــه  ـــن جلس ـــتوركارهاى اي ـــه دس ـــى از جمل ـــرايط فعل ـــت از ش برون رف
غيرعلنـــى اســـت؛ همچنيـــن قـــرار اســـت برخـــى از نماينـــدگان و 
رؤســـاى كميســـيون ها نيـــز ديدگاه هـــا و نقطه نظـــرات خـــود را 
ـــه  ـــور ارائ ـــادى كش ـــتى و اقتص ـــع معيش ـــائل ارزى و وض ـــون مس پيرام

ـــد. دهن

استيضاح 4 وزير در كميسيون هاى مجلس مطرح است
 ســخنگوى هيئت رئيسه مجلس گفت: اســتيضاح وزراى جهاد كشاورزى، 
صنعت معدن تجارت، نيرو و راه و شهرسازى به كميسيون هاى تخصصى مجلس 
ارجاع شده است.به گزارش مهر، در حاشيه جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى 
بهروز نعمتى سخنگوى هيئت رئيسه مجلس، جزئيات نشست غيرعلنى را تشريح 
كرد.وى گفت: اين  نشســت بدون حضور مســئوالن دولتى برگزار شد. در اين 
جلسه مقرر شد تا يكسرى هماهنگى ها براى موضوعات مختلف به ويژه مسائل 
اقتصادى در مجلس انجام شــود و كميسيون ها و فراكسيون ها هم براى بررسى 
موضوعات اقتصادى كشــور فعال تر عمل كنند.نعمتى ادامه داد: همچنين در اين 
نشســت مقرر شد تا كميسيون ها با توجه به موضوعات خاص و مسائل مربوط 
به مشــكالت بازار ارز، نگرانى هاى مردم را مورد بررسى قرار دهند كه اميدواريم 

كميسيون ها هرچه سريعتر نتيجه جلسات خود را به صحن مجلس ارائه كنند.

«ايرانى بازى» يا خودشرق شناسى ما
 «ما ايرانى ها دروغگوييم»؛ «ما ايرانى ها كالهبرداريم»؛ «ما ايرانى ها 
تنبليم»؛ «ما ايرانى ها بايد زور باالى سرمان باشد» و... . ويژگى هايى 

كه برخى آنرا در يك كالم خالصه كرده اند: «ايرانى بازى».
اينها آنچنان در گوش ما تكرار شــده كه از يكســو باورمان شده ما 
ايرانى ها چيزى فراتر از اين ويژگى هاى منفى نيســتيم و از ســوى 
ديگر، خودمان با تكرار همين دســت جمالت، اين باور را بازتوليد 
مى كنيم. حتى آنجا كه به گذشــته پر افتخارمان اشــاره مى شود نيز، 
در راســتاى كوبيدن بر فرق مان اســت كه «مدعيان تمدن دو هزار و 

پانصدساله را ببينيد!».
تا اينجاى كار، مشــكل چندان جدى نيســت (كه البته آن هم نبايد 
به اين گســتردگى باشــد). نگارنده از اين دســت سخنان در تركيه 
هم زياد شنيده كه شــهروندان اين كشور درباره خودشان مى گويند 
(البته نه به اندازه ايرانيان). مشكل آنجاست كه اين منفى بافى درباره 
ايرانيان، به يك گرايش جدى برخى نويســندگان تبديل شــده كه 
كتابها درباره اش مى نويسند و به همانهايى مى فروشند كه درباره شان 

سياه نمايى كرده اند.
نخســتين بار، ســال 1345 بود كه زنده ياد محمدعلــى جمالزاده، 
ويژگى هاى منفــى ايرانيان از نگاه سفرنامه نويســان غربى را بيرون 
كشيد و در كتاب «خلقيات ما ايرانيان» به چاپ رساند. اما مشكل از 
آنجايى شكل گرفت كه از اوايل دهه 1380، موج نگارش كتاب در 

اين زمينه به راه افتاد و بازارشان هم حسابى داغ شد.
آرمين امير در كتاب «ره افســانه زدند» بسيارى از اين آثار را بررسى 
كرده و نشــان مى دهد كــه هيچ يك از اين كتابها نــه روش علمى 
داشــته و نه استنادهايش درست بوده اســت. حتى كتابهايى كه نام 
جامعه شناســى بر خود نهاده، نه به دســت يك جامعه شناس نوشته 
شــده و نه كوچكترين نزديكى اى با دانش جامعه شناسى دارد. بيشتر 
آنها ديدگاه هاى منفى غربيــان درباره ايرانيان را (كه عمدتا از كتاب 
«خلقيات ما ايرانيان» جمالزاده برداشته اند) با تجربه هاى شخصى شان 
از برخورد با برخى ايرانيان تركيب كرده و سپس آن رفتار و روحيه 

منفى را به همه ايرانيان نسبت داده اند.
امير در كتابش در پى تبرئه كردن ايرانيان از ويژگى هاى منفى نيست؛ 
بلكه مى گويد اين ويژگى هايى كه به ايرانيان نســبت داده مى شــود، 

هرگز بر پايه يافته هاى علمى نيست.
پرســش ديگرى كه نويســنده در پايان كتاب  مى پرســد و آنرا به 
پژوهش هاى آينده وا مى گذارد، اين اســت كه «آيا ما بيشتر تمايل به 
خلق و نشر تصاوير منفى درباره خودمان داشته ايم؟». پرسش مهمى 
كه اين روزها كه بازار خود كم بينى ايرانيان در شــبكه هاى اجتماعى 

داغ شده، بايد درباره اش جدى انديشيد.
ــاره برخــى  ــر را درب ــد نيســت كســانى هــم روش امي همچنيــن ب
ــى،  ــبكه هاى اجتماع ــه در ش ــاكالم) ك ــنفكران (همچــون زيب روش
ــند،  ــان مى نويس ــى ايراني ــاى منف ــاره ويژگى ه ــتردگى درب ــه گس ب
ــن  ــا روش ــن ادعاه ــودن اي ــى ب ــزان علم ــا مي ــرد ت ــه كار گي ب
ــا  ــان ب شــود. همچنانكــه بررســى دقيــق ويژگى هــاى منفــى ايراني
ــه  ــه شــناخت درســت (و ن ــد ب ــرد روشــهاى علمــى مى  توان كارب

ــد. ــش بينجام ــود و اصــالح خوي ــان از خ ژورناليســتى) ايراني
*منبع: كانال مقدمه

بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام
ويژگى هاى تحريم ها بر پيشرفت هاي 

صنعت نظامي
زهراپاك زاد »

 با نگاهى به روند كليه تحريم هاى وضع شــده از ســوى غرب بر 
عليه كشورمان مى توان چند  موج تحريم را شناسايى كرد: تحريم هاى 
تكنولوژيك، ســرمايه گذارى و تجهيزات نظامى: اين فاز از تحريم ها 
عمدتاً با هدف محدود كردن توان نظامى ايران و جلوگيرى از ظرفيت 

سازى توليد به خصوص در مورد نفت و گاز وضع گرديد 
 پيشرفت هاي صنعت نظامي و دفاعي در اوج تحريم هاى 

غرب در اوايل انقالب
پس از پيروزى انقالب اســالمى گســترش روزافــزون تحريم هاى 
مختلف از سوى دشمنان ايران؛ متخصصان دلسوز و جوان اين كشور 
را واداشــت تا كمر همت در بى نيازى كشــور از قدرت هاى جهانى 
ببندند و در اين راه دستاوردهاى گوناگونى را در حوزه  هاى مختلف 
از جمله صنعت دفاعي و نظامي كشــور رقم بزنند. پيشرفت ايران در 
زمينه ساخت و توليد انواع سالح ها و تجهيزات نظامى بقدرى شگفت 
انگيز بوده كه موسســه " گلوبال فايرپاور" در آمارى كه اخيرا منتشر 
كرد؛ اعالم كرده كه ارتش ايران در رتبه 23 جهان قرار گرفته است و 
اين در حالى مى باشــد كه اين آمار پيشرفت ايران را در زمينه نظامى 
ثابت مى كند. نمونه هاي زير تنها بخشي كوچك از پيشرفت هاي خيره 
كننده ايران در صنعت نظامي و دفاعي كشــور پس از انقالب اسالمي 
اســت و اين پيشرفت ها در حالي  بدست آمده كه تا پيش از انقالب 
اسالمي نيروهاي مسلح ايران در بعد تجهيزات و آموزش كامال وابسته 

به غرب بودند.
ســاخت انواع ســالح ها و تجهيزات نظامى از جمله: ساخت انواع 
هواپيمــا و جت هاى جنگنده مافوق صوت رادارگريز (مانند؛ صاعقه 
و آذرخش)، آموزشــى (مانند؛ پرســتو، درنا، ســيمرغ، شفق، تندر)، 
خودكفايى در توليد و ساخت انواع هواپيماهاى بدون سرنشين مدرن، 
ساخت انواع بالگرد(مانند، بالگردهاى شاهد، شباويز 2075 و2061 و 
بالگرد ضد تانك 2091) و تعمير انواع هواپيما و بالگرد با كسب رتبه 
پنجم جهانى بخشى از دســتاوردهاى صنعت هوايى است، يشرفت 
ايران در زمينه ســاخت و توليد انواع موشــكهاى بالستيك، دور برد 
زمين به زمين، زمين به هوا و انواع موشك هاى دريايى (مانند: موشك 
ماهواره بر سفير، شهاب، سجيل، موشك كروز) بقدرى شگفت انگيز 
بوده، ايران را در رديف معدود كشــورهاى دارنده تكنولوژى ساخت 
موشــك هاى فوق دقيق سطح به سطح قرار داده است، ساخت انواع 
رادار با بُــرد بيش از يك هزار كيلومتر و پرتــاب چندين ماهواره با 
سرنشــين و بدون سرنشين به فضا از جمله مواردى هستند كه كسب 
رتبه هفتم جهان در سامانه كامل پرتاب ماهواره و رتبه دوازدهم جهان 
در طراحى و ساخت ماهواره را براى يازدهمين عضو باشگاه فضايى 
جهان يعنى ايران به ارمغان آورده اســت، ساخت زير دريايى، ساخت 
و تعمير انواع ناو و ناوچه ســاخت هاور گرافت (قايقهاى دوزيست) 
ســاخت انواع قايقهاى تندرو و قايق پرنده، ساخت و تعمير انواع زره 
پوش و تانك، خودكفايى در ســاخت انواع تجهيزات و ســالحهاى 
سبك، نيمه ســنگين و ســنگين مانند: انواع خمپاره انداز و توپهاى 
مدرن، انواع سامانه ها و سالحهاى پدافند ضد هوايى و مهمات سبك 
و ســنگين، توسعه صنايع مخابراتى و ساخت انواع بى سيم و تقويت 
و توسعه صنايع اپتيك و ساخت انواع دوربين هاى معمولى و ديد در 

شب و صدور برخى از اين محصوالت به 32 كشور جهان
اين موارد از دســتاوردهاى صنايع نظامى محسوب مى شوند كه قبل 
از انقالب اســالمى، توليد آنها در كشور سابقه  نداشته و مهمتر اينكه 
بخش قابل توجهى از آنها، صرفاً در انحصار تعداد معدودى از كشورها 
پيشــرفته جهان قرار داشته اســت. ولى با تحريم هاى آمريكا در اوج 
جنگ و كمبود ســالح هاى ساده تا نيمه پيشرفته، توانستيم با توجه به 

ظرفيت هاى داخلى خود توليد و بازسازى كنيم. 
تنوع و تعداد بى ســابقه تحريم هاى پــس از انقالب عليه جمهورى 
اسالمى نشــان مى هد دول ســلطه گر ماهيت اين انقالب را به هيچ 
روى نپذيرفتــه ان و آن را تهديــدى بالفعل براى خــود مى دانند و 
بنابراين همواره مهار نظام اســالمى و ايجاد مانع در مسير رشد آن از 

اولويت هاى استكبار جهانى بوده و همچنان ادامه دارد.
داليل تاثيرات بســيار زياد بر اقتصاد ايران، وابســتگى شديد توليد 
داخلى به فنــاورى ، مواد اوليه و كاالهاى واســطه اى خارجى، از 
جمله مســايلى كه تحريم هاى اخير به روشــن شدن آن كمك شايا 
كر وابســتگى بسيار زياد توليدات، به ظاهر داخلى به ارز و واردات 
مواد اوليه، كاال هاى واســطه اى تجهيزات، و قطعات ســاخته شده 
و در نهايت فناورى خارجى بود. ااين ميزان وابســتگ عمال ســبب 
شــده اســت كه بى ثباتى بازار ارز يا مشــكالت، در مبادالت مالى 
تأثير خود را بر توليد بجا گذارد و توليد داخل را دچار نوسانات، و 
مشكالت جدى كند؛ به رغم اينكه انتظار مى رود كه به توجه جدى 

به توليدات داخلى شود.
در شماره بعدى به آغاز دور دوم تحريم ها مى پردازيم.

*كارشناس ارشد روابط بين الملل

 چند روز بعد از نشست وزيران خارجه 
ايــران و 1+4 در نيويورك، مقامات ارشــد 
دستگاه ديپلماسى از رونمايى سازوكارهاى 
تبــادل بانكى و تجارى ميان ايران و اروپا تا 

قبل از 13 آبان خبر دادند.
بــه گزارش ايســنا، محمد جــواد ظريف، 
وزير امــور خارجه كشــورمان روز جمعه 
در گفت وگويى اظهار كرد: حداقل 7 بانك 
مركزى اروپايــى توافــق كرده اند كه يك 
راهــكار ويژه مالى را بــراى ارتباط با ايران 
ايجاد كنند، راهكارى كه قرار است در آينده 
به موسسه اى تبديل شود كه خود اروپايى ها 

را نجات دهد.
وى گفت: آنچه كه به مســاله ايران مربوط 
است، در آينده اى نزديك انجام مى شود، اما 
آنچه كه آنها مى خواهنــد كه فراتر از ايران 
بتواند كار كند، ممكن اســت زمان بيشترى 

طول بكشد.
سيد عباس عراقچى معاون سياسى وزارت 
امــور خارجه نيز روز جمعــه در نيويورك 
اعــالم كرد كــه بر اســاس مذاكراتى كه با 
اروپايى ها انجام شــده است، سازوكارهاى 
تبادل بانكى و تجارى با ايران تا شروع دور 
دوم تحريم هــاى آمريكا در 13 آبان اجرايى 

خواهد شد.
فدريكا موگرينى رييس سياســت خارجى 
اتحاديــه اروپا نيــز در گفت وگويى بعد از 
نشست وزيران خارجه ايران و 1+4 گفت: 
راهكار ويژه مالى فقط براى اروپا نيســت، 
بلكه به گونه اى اســت كه ساير كشورها و 
شــركت هايى كه با ايران تعامل مالى دارند 
بتوانند پول را به اين حســاب واريز كنند و 
هزينه هاى صادرات را نيز از اين حســاب 

برداشت كنند.
بر اســاس بيانيه مشترك نشســت وزيران 
خارجه ايــران و 1+4 كه با حضور نماينده 
اتحاديــه اروپا هفته گذشــته در نيويورك 
برگزار شــد، با توجه به فوريت و ضرورت 
حصول به نتايج ملمــوس، وزراى خارجه 
از پيشــنهادات عملى براى حفظ و توسعه 
كانال هــاى پرداخت و به طور مشــخص 
ابتكار تاسيس يك «ســازوكار ويژه» براى 
تســهيل پرداخت هاى مربــوط به صادرات 
(شــامل نفت) و واردات ايــران، كه فعاالن 
اقتصادى را در تعقيب تجارت مشــروع با 
ايران مساعدت كرده و به آنها اطمينان مجدد 

مى دهد، استقبال كردند.
آنها همچنين بر اراده قوى خود براى حمايت 
از فعاليت بيشتر براى عملياتى كردن فورى 

اين «سازوكار ويژه » در كنار تداوم تعامل با 
شركاى منطقه اى و بين المللى تصريح كردند.

بنا براين گزارش، اين سازوكار ويژه شامل 
مباحث بانكى، نفــت و انرژى، دعوت و 
تشويق شــركت ها و موسســات متوسط 
اروپايــى و ديگر كشــورها بــه تعامل با 
ايران، بانك  سرمايه گذارى و قانون انسداد 
(قانون مقابله با تحريم هاى فرا ســرزمينى 
اياالت متحده را از ســر بگيــرد) و غيره 

است.
موضوع سازوكار ويژه تسهيل پرداخت هاى 
مربوط به صــادرات و واردات ايران، ابتدا 
از سوى فرانســوى ها پيشنهاد شــد اما از 
آنجايى كه اين كشورها از واكنش آمريكا و 
تهديدهاى بعد از آن مى ترسيدند نتوانستند 
به تنهايى جلو بيايند. در عين حال بايد گفت 
چين و روسيه نيز در اين زمينه بى تاثير نبوده 
و در ارايه و پيشــبرد پيشنهادات و ايده ها به 

خوبى عمل كرده اند.
به نظرمى رســد اكنون سه كشور اروپايى با 
همــراه كردن تعداد ديگرى از كشــورهاى 
اروپايى ريسك ايجاد چنين سازوكارى كه 
با انتقاد و عصبانيت مايك پمپئو وزير امور 
خارجه و جان بولتون مشــاور امنيت ملى 
آمريكا همراه شــد را در ميان خود تقسيم 

كنند. 
عالوه بر اين گفته مى شود، بدنه بروكراتيك 
و اقتصــادى و تجارى و مالى اتحاديه اروپا 
كــه بر خالف بدنه سياســى آن در پنج ماه 
گذشــته، خاموش بوده اكنون وارد كار شده 
است و موضوع اجرايى شدن اين سازوكار 

به جديــت در راهروهاى وزارت اقتصاد و 
بانك مركزى اتحاديه جريان يافته است.  

همان طور كه گفته شــده است،  سازوكار 
ويژه مالى اروپا براى ايران در گام نخست 
تعامالت تجارى ايران و اروپا را شــامل 
مى شــود اما در گام بعد كــه كمى زمان بر 
است، كشورهاى ديگر به ويژه خريداران 
نفت و ســاير محصوالت ايران مى توانند 
از ايــن طريق بــه واردات و صادرات با 
ايــران بپردازند بدون اين كه از تحريم ها و 
تهديدهاى احتمالى آمريكا ترســى داشته 
باشــند. اروپايى ها در اين زمينه مذاكرات 
جداگانــه اى را بــا كشــورهاى مهم كه 
خريدار نفت و انرژى ايران به ويژه هستند 

شروع كرده اند.
موضوع فروش نفت و ســاير محصوالت و 
مشــتقات آن و انتقال پول نفت به كشور از 
مهم ترين محورهاى مذاكرات ايران و 4+1
بعد از خروج آمريكا از برجام و تالش براى 
حفظ اين توافق بين المللى است كه از جمله 
مهم ترين دستورات و شــروط مقام معظم 
رهبــرى براى باقى ماندن ايــران در برجام 

است.
بنا به گفته برخى منابع مطلع، چين مهم ترين 
خريــداران نفت ايران با وجــود تهديدات 
آمريكا و فشــارهاى شديدى  كه اين كشور 
به طور سازمانى و حتى فردى به مسئوالن و 
مقامات اين كشورها در ماه هاى گذشته براى 
ممانعــت از خريد نفت ايران انجام داده اند، 
قول داده اند كه در صورت شروع تحريم ها 
و وجود سازوكارى كه بتوانند پول نفت را به 

يورو پرداخت كنند نه پول رايج كشورشان، 
ايــن كار را انجام خواهند داد. از اين رو در 
حال حاضر موضوع مهم براى ايران وجود 

يك مسير مالى و پولى قابل اطمينان است.
با توجه به اين كه مســاله مهــم اكنون براى 
ايران وجود يك مسير مطمئن مالى و پولى 
براى انتقال پول نفت به كشور است، اخبار 
مربوط به اجرايى شــدن ســازوكار تسهيل 
پرداخت هاى بانكى از ســوى اروپايى ها و 
مقامات كشورمان مى تواند در كاهش اثرات 
بازگشــت تحريم هاى آمريكا كه در مقايسه 
با دوره قبل در سال 91 به مراتب سخت تر 
و شــديدتر خواهد بود، موثر باشد و بازار 
ايران را تا حدودى از هرج و مرج و التهاب 

دور كند.
ســازوكار ويژه مالى كه اروپا ســعى در 
ايجــاد و اجرايى كــردن آن دارد، هدفى 
فراتــر از موضوع ايــران را دنبال مى كند؛ 
اروپا در اثر برجام متوجه شد تا چه اندازه 
به آمريكا وابســته اســت و در رسانه ها و 
مواضع مقامات رسمى شــان در ســطوح 
مختلف اين مســاله به وضوع ديده شــد. 
آنهــا امــروز از اين كه اروپــا هيچ كارت 
هســتند.  نگران  ندارد  مســتقلى  اعتبارى 
آنها بــه خوبى مى دانند اگر آمريكا تصميم 
بگيرد اروپا را تحريم كند عمال ســوئيفت 
حتى با آنهــا كار نمى كند و تحريم ها آنها 
را فلــج خواهد كرد. هرچند اين مســايل 
مشــكالت ايران نيســت اما واقعيت اين 
اســت كه در برابر سياست هاى يك جانبه 
گرايانه آمريكا، همه در يك كشتى هستيم.  

اجرايى شدن "سازوكار ويژه مالى" تا قبل از 13 آبان

زنگ ها براى نجات برجام به صدا درآمد

قيمت ارز حتما پايين مى آيد
 رئيس دفتر رئيس جمهور گفت، قيمت ارز حتما پايين مى آيد.

محمود واعظى  اظهار داشت: در جلسه روز سه شنبه و طبق عرف در افتتاحيه معموال بايد 
سخنانى با وزانت مطرح شود و اين كه ترامپ درباره كشورهاى مختلف از ادبيات سخيف 
استفاده كرد، سطح سخنرانى را پايين آورد. اين كه بعد از سخنان او، حضار خنديدند بحث 
معمولى نيســت و  نشان مى دهد ترامپ در اين يك ســال و نيم، نتوانسته رفتار خود را 
بسازد.به گزارش تسنيم، وى  درباره اظهارات نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستى در 
سازمان ملل تصريح كرد: سخنان نتانياهو تازگى ندارد. او هميشه براى ايران يك سورپرايز 
دارد و حرف او خريدار ندارد. پس از ســخنان او رســانه ها گفتند مباحثى كه در گذشته 
مطرح كرده بود، درســت نبود. نتانياهو و ترامپ در توهم به ســر مى برند و نگاه ديگرى 
نسبت به خود و دنيا دارند. كسى كه سالح هسته  اى دارد و عضو آژانس بين المللى اتمى 

نيست، چطور به خودش اجازه مى دهد اين حرف ها را بزند.
واعظى درباره واكنش رهبران كشورهاى جهان در خصوص خروج آمريكا از برجام گفت: 
رسانه ها و رهبران كشــورهاى جهان سخنرانى آقاى روحانى را در مقابل سخنان ترامپ 
قرار مى دادند. ما شاهد اين بوديم كه سخنرانى با ادبيات غيرسياسى و سخيف ترامپ در 
مقابل ســخنرانى حقوقى، سياسى و منطقى رئيس جمهور كشورمان قرار داده شد. رهبران 
كشــورهاى اروپايى به دنبال چند جانبه گرايى بوده ولى آمريكا به دنبال يك جانبه گرايى 

است.

برجام، مرز استقالل طلبى اروپا از آمريكا!
 برگزارى نشست 1+4 در حاشيه نشست مجمع عمومى گوياى اين واقعيت است كه 

اروپا در حال تمرين براى استقالل طلبى است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،يك روز پيش از سخنرانى روساى جمهور ايران و 
آمريكا در صحن مجمع عمومى ســازمان ملل متحد،اعضاى باقيمانده برجام تحت عنوان 

1+4  نشستى را برگزار كردند كه ماحصل آن به يك بيانيه ختم شد.
 وزارى خارجه ايران،روســيه، چين و سه كشور اروپايى،  نشست خود در نيويورك  را  
اين بار بدون حضور آمريكا برگزار كردند، در حالى كه ســال گذشته ركس تيلرسون به 
نمايندگى از دولت آمريكا در اين نشست حضور داشت و با هيأت ايرانى رايزنى كرد، اما 
پس از خروج يكجانبه  ترامپ از برجام در ارديبهشت ماه سال جارى صندلى كاخ سفيد 

در ميز توافق هسته اى خالى ماند. 
اگر به بيســت سال پيش برگرديم و شــرايط جهان بين الملل در آن دوره را بازسازى 
كنيم با توجه به هژمونى آمريكا و قدرت نفوذ واشــنگتن در ميان كشــورهاى اروپايى، 
امــكان  برگزارى چنين نشســتى  بدون حضور پدرخوانده ممكن نبود. اوج  ســيطره  
روانى آمريكا بر  سياســت خارجى كشورهاى اروپايى ها  را مى توانيم  در حمله بوش 
پســر به عراق و افغانستان  ببينيم كه كشــورهاى اروپايى به پيروى از كاخ سفيد و هم 
قدم با سربازان آمريكا يى به خاورميانه عزيمت كردند، اما شواهد از تغيير چنين فضايى 

حكايت مى كند!

ايران همواره نشان 
داده است مى تواند 
يك مذاكره كننده 
معتبر باشد

 پايگاه اينترنتى لوبالگ در مطلبى با اشــاره به 
اظهارات اخير رؤساى جمهور كشورمان و آمريكا، 
ايران را برنده جنگ تبليغاتى با واشنگتن خواند.

به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، تهران 

در جنــگ تبليغاتى با آمريــكا و جلب حمايت 
بين المللى برنده شــد پايگاه اينترنتى لوبالگ در 
گزارشى تحت عنوان «تقابل ترامپ و روحانى در 
سازمان ملل متحد» نوشت: جنگ لفظى ميان ايران 
و آمريكا تازگى ندارد. ولى امسال دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا، و حســن روحانى، رئيس 
جمهــور ايران، اين منازعه را به ســطح جديدى 
رســاندند. در حالى كه آمريكا تهــران را تهديد 
مى كرد، از ديگر كشور هاى جهان مى خواست تا 
در منزوى كردن ايران به واشنگتن بپيوندند. ولى 
آمريكا در ايــن كارزار تنها باقى ماند؛ زيرا ايران 

همچنان به توافق هسته اى پايبند بود.

در اين مطلب آمده اســت: ايران مى دانســت كه 
براى پيــروزى در جنگ تبليغاتى و جلوگيرى از 
انزواى بين المللى، بايد همچنان به توافق هسته اى 

پايبند باشد و مفاد برجام را اجرا كند.
جان بولتون، مشاور امنيت ملى، و مايك پمپئو، 
وزير خارجه آمريكا، طــى اين چند روز بار ها 
ايــران را تهديد كردند ولى تنهــا ايران هدف 
انتقــاد آن ها نبود بلكه چين و روســيه و اروپا 
نيز در كانون انتقادات آن ها قرار داشــتند. اين 
در حالــى بود كــه روحانى در ســخنانش بر 
تداوم پايبندى ايران به توافق هسته اى و عالقه 
تهران به مذاكره با جامعــه بين المللى از جمله 

آمريكا مشــروط به بازگشت واشنگتن به توافق 
مى كرد. تاكيد  هسته اى 

نتيجــه نهايى ايــن رويكرد چه بــود: به تصوير 
كشيده شــدن يك ايران منطقى و صلح طلب در 
برابر يك آمريكاى متخاصم و ســتيزه جو كه روز 

به روز منزوى تر مى شود.
ــز در هميــن مجمــع  روحانــى ســال گذشــته ني
ــا تهديــدات  ــود ت در نيويــورك تــالش كــرده ب
آمريــكا را مبنــى بــر خــروج از توافــق هســته اى 
ــام  ــه برج ــران ب ــدى اي ــازى پايبن ــا برجسته س ب
و بــاور تهــران بــه چندجانبه گرايــى، پاســخ 
ــران در  ــروز اي ــد ام ــر مى رس ــه نظ ــد و ب گوي

ــرار دارد. ــرى ق موضــع مســتحكم ت
لوبــالگ در ادامــه نوشــت: ترامــپ در نشســت 
شــوراى امنيــت ســازمان ملــل كــه بــه ميزبانــى 
ــوع  ــا موض ــرد ت ــالش ك ــد، ت ــزار ش وى برگ
برجســته  را  ايــران  شــرورانه  فعاليت هــاى 
ــادات  ــا موجــى از انتق ــى در عــوض ب ــد ول كن
كشــور هايى روبــرو شــد كــه يــك بــه يــك بــه 
ــته اى  ــق هس ــود را از تواف ــت خ ــب حماي ترتي
ــه از چشــم حســن  ــن نكت ــد. اي اعــالم مى كردن
روحانــى نيــز دور نمانــد و وى بعــدا از شــوراى 
ــش از  ــر حمايت ــه خاط ــل ب ــازمان مل ــت س امني

ــرد. ــى ك ــران قدردان ته

وزير علوم دو كارته شد
نمايندگان مجلس در جلســه علنى روز  گذشــته پارلمان براى 

دومين بار به وزير علوم كارت زرد دادند.
به گــزارش فارس، نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى ســؤال 
محمدرضــا صباغيان و ســيدجواد ابطحى از منصــور غالمى وزير 
علوم، تحقيقات و فناورى درباره دليل گســترش بى رويه دانشگاه ها 

در اشكال مختلف را مورد بررسى قرار دادند.
وكالى ملت نهايتًا پس از اســتماع مشروح ســؤاالت نمايندگان و 
همچنين پاســخ وزير با 58 رأى موافق، 134 رأى مخالف و 3 رأى 
ممتنــع از مجمــوع 232 نماينده حاضر، از پاســخ هاى وزير علوم، 

تحقيقات و فناورى قانع نشدند.

ابهامات قانون منع بكارگيرى بازنشستگان 
رفع شود

يك وكيل دادگســترى گفت: قانون منع بكارگيرى بازنشستگان، 
قانــون خوبى اســت ولى هميشــه قانون خوب، خــوب هم اجرا 
نمى شــود و خوب هم باقى نمى ماند بلكــه بايد با رفع ابهامات آن، 
به صورت جامع همه افراد مشمول شود و مانع ورود اشخاص غير 

مشمول باشد.
صالح نيك بخت در گفت و گو با ايسنا درباره قانون منع به كارگيرى 
بازنشستگان گفت: همانطور كه قبال گفته ام سامان دادن به موضوع 
استخدام  در ادارات و نهادهاى دولتى و نيز نهادهاى عمومى كشور 
مانند بانك هاى دولتى، شهردارى ها و ... كه خارج از گروه دولتى ها 

محسوب مى شوند، از وظايف دولت است.
وى افزود: امور اســتخدامى كشور به طور خاص تحت نظر شخص 
رييس جمهور و معاون اوســت و يكى از اهداف برنامه ريزى كالن 
در كشــورها روشن كردن وضعيت  اشــتغال و بهره ورى همه مردم 
كشور به اقتضاى سن و دانش و ميزان تحصيالت و توانايى هاى فنى 
و خدماتى از يك شــغل اصلى اســت. افزون بر اين مساله اشتغال 
هميشه يكى از مسايل توسعه كشورها در سطوح برنامه ريزى شده 

در هر كشورى است.

خبـر
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سمانه جهانگيرى عرش»
  به ميانشــان كه مي روي پر مي شوي 
از احســاس، هر كدام براي خود دوران 
دوران  از  يكــي  دارنــد.  خاطراتــي  و 
ســربازي اش مي گويد، ديگري از دوران 
كار و تحصيــل، آن يكي ازدواج با دختر 
مورد عالقــه اش را بهترين خاطره دوران 
جوانــي اش مي داند.كمــي آن طرف تــر 
هــم يكي از بي وفايي فرزندانش ســخن 

مي گويد.
 تلخي ها و شيريني هاي دوران جواني  اين 
جمع درهم آميختــه و تبديل به خاطراتي 
شــده است كه هم اينك حسرت برگشت 

به يك لحظه از آن را دارند.
يكي 80 ســال سن دارد، اما آنقدر شاداب 
است كه ســن و سالش در ميان لبخندش 
پنهان مي شود. اما هســتند سالمنداني كه 
حتي با وجود داشتن سن 50 الي 60 سال 
پيرتر از آنچه هستند به نظر مي رسند شايد 
غم روزگار و يا مشــكالت دوران جوانى 
و ميانسالى پيرشان كرده باشد اما همچنان 
جوانــى را بهتريــن دوران زندگى خود 

مى دانند.
يكي مي گويد: هر سال تابستان كه مي شود 
ما اينجا (آرامگاه) جمع مي شويم كه البته 
گاهي پــس از يــك دوره در منزل بودن 
مي بينيم كــه يكي دو نفري از جمع ما كم 
شده اند. اما زمستان كه مي شود هر كدام به 
خلوت خودمان مي رويم و از اينكه جايي 
براي جمع شــدن و گفتگو نداريم دچار 

افسردگي مي شويم.
اين همشــهري امكانات الزم براي سپري 
شدن دوران سالمندي از جمله ورزشگاه، 
مكان  و  اســتراحتگاه  توابخشــي،  مراكز 
تفريحي و... را كم دانســت و گفت: كاش 
حداقل سالي چند بار يك نهاد يا دستگاهي 

يك ابتكار عملي براي ســالمندان داشته 
باشــد مثال چه عيب دارد اتوبوسي براي 
آنها باشد كه ســالي يكي دو بار آنها را به 

مراكز ديدني داخل شهر ببرد....
هر كدام كلي تجربــه در دل دارند. خيلي 
راحت هر كس را به ميانشان راه مي دهند. 
انگار نه انگار كه غريبه اســت. گويي فقط 
يك گوش مي خواهند كه حرف دلشــان 
را بشــنود. البته ناگفته نمانــد كه در كنار 
خاطرات دوران جواني شان گاليه هايي هم 
از دوران پيــري و مهيا نبودن جامعه براي 

اين پذيرش آنها دارند.
آنان  انتظارات  و  ســالمندان  خواسته هاى 
زياد اســت اما مصاحبه با هر كدام از اين 

عزيزان، وقت زيادي مي خواهد. 
خيلي ها مي گويند: دوران ســالمندي براي 
سالمندان كشورهاي اروپايي، آغاز دوران 
خــوش زندگي و فراغت اســت اما براي 
ما ســرآغازي است براي شروع مشكالت 
پي درپــي از كم شــدن حقــوق گرفته تا 

دغدغه بيماري، ازدواج فرزند و...
اينها حرف هاي دل سالمنداني بود كه با 
حدود 30 سال خدمت بازنشسته شده و 
هم اينك با مبلغي حقوق به نوعي گذران 
زندگي مي كردند اما چند قدمي از جمع 
ســالمندان آرامــگاه بوعلي دور نشــده 
بوديم كه در همين مكان شاهد پيرمردي 
شــدم كه با تمام قدرت با كشيدن چرخ 
حمل بار، عرق از پيشاني روي صورت 
چروكيده اش جاري مي شد تا اينكه چند 
جوان براي هدايت ايــن چرخ از روي 
مانع، كمك حال او شــدند. با او همراه 
قول  به  داشــت  پرغصه اي  قصه  شــدم 
خودش از ســن 10 ســالگي تا االن كه 
68 سال ســن دارد، شروع به كار كردن 
چوپاني  از  كاري  شرايط  سخت ترين  در 
گرفته تا كار در كوره آجرپزي و... كرده 
است اما چون اطالعي از بيمه و خدمات 
آن نداشته و جامعه هم چنين اطالعى را 
در دسترس او نگذاشــته سابقه اى براى 

بيمه  نداشته است.
وي مي گويد: 8 فرزند دارم كه هر كدام 
با سختي روزگار مي ســازند. دو فرزند 
بيكار هــم در منزل دارم كــه با وجود 
تحصيالت خوب، من بايد خرج آنها را 
بدهم. درآمدم بسيار ناچيز است و وقتي 
بچه هــا و نوه هايم خانه ما مي ايند بايد با 
اين درآمد پاسخگويي نياز آنها هم باشم. 
پس مجبورم تا آخر عمر كار كنم و براي 
من ديگــر دوران پيروي و جواني فرقي 

با هم ندارد.
 يادم آمد از جمع سالمندان آرامگاه بوعلي 
كه خارج مي شدم يكي داد زد "قدر پدر و 
مــادرت را بدان" و ديگري هم گفت"قدر 
جواني ات را همينطور" اين پيرمرد هر دو 

را از دست داده است.
و قطعــاً فرزندانش بايــد هم اينك قدر و 
قيمــت وجود او را بدانند كه تا اين ســن 
و سال رنج كسب روزي حالل را به جان 

خود مي خرد.

خبـر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

 B يك ميليون و 400 هزار نفر در ايران به هپاتيت
مبتال هستند

 شيوع بيمارى هپاتيت B در ايران كمتر از 2 درصد و در حدود يك ميليون و 400 
هزار نفر است.به گزارش ايرنا، رئيس شبكه هپاتيت كشور گفت: اغلب افراد مبتال به 
شكل عادى زندگى مى كنند و 60 درصد آنها ناشناخته اند كه هنگام بررسى و آزمايش 

خون شناسايى مى شوند.
ســيدمويد علويان افزود: 35 ميليون ايرانى در مقابل اين بيمارى واكســينه شده اند و 
اغلب افراد واكســينه نشده باالى 29 سال هســتند، اما طرح ملى واكسينه كردن اهدا 
كنندگان مستمر (با سابقه حداقل دو بار اهداى خون در سال) در راستاى توسعه بيشتر 

براى پيشگيرى است.

بخش هاى مرتبط با پيوند اعضا جزيره اى عمل مى كنند
 تمام بخش هاى مرتبط با پيوند اعضا به صورت جزيره اى عمل مى كنند؛ از اين رو 

ايجاد يك سازمان منسجم براى ساماندهى اين امر ضرورى است.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى گفت: بايد بپذيريم كه وزارت بهداشت، 
انجمن هاى بيماران كليوى ايران، پيوند اعضا، نفرولوژى و ارولوژى همگى جزيره اى 
عمل مى كنند و به نظر مى رسد كه هرچه سريعتر بايد با حضور تمام اساتيد برجسته 
به صورت يك تشــكل منسجم يكديگر را همپوشانى كنند.به گزارش ايرنا، داريوش 
آرمان اظهار داشت: با ايجاد چنين تشكلى همه مجموعه ها در راستاى زيرساخت هاى 
تعريف شده حركت مى كنند و با برخوردارى از يك پروتكل عالوه بر حركت براى 

يارى رساندن به بيماران، فشارهاى موجود بر اين قشر را كاهش مى دهند.

اجبار دختربچه ها به ازدواج زورى متوقف مى شود
 بــا تصويب نهايى طــرح اصالح مــاده 1041 قانون مدنى، ديگر شــاهد اجبار 

دختربچه هاى زير 13 سال به ازدواج زورى نخواهيم بود.
نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس، گفت: همه مشكالت مردم كه صرفا اقتصادى 
نيست بلكه مشكالت اجتماعى و فرهنگى ناشى از ازدواج كودك در سن كم و اصال 
ريشه هاى فرهنگى و بعضا اقتصادى انجام اين ازدواج ها ضرورت اهميت دادن به طرح 

اصالح ماده 1041 قانون مدنى را بيش از پيش نشان مى دهد
نماينده مردم در مجلس مهمترين و بدترين اثر «كودك ازدواجى» را افزايش آمار طالق، 
شكل گيرى انواع بزه هاى اجتماعى ناشــى از طالق و لطمات روانى و جسمى ناشى 

از آن برشمرد.

آيين نامه به كارگيرى اساتيد شاخص
 در دانشگاه آزاد تصويب شد

 معاون آموزشى دانشــگاه آزاد اسالمى گفت: آيين نامه به كارگيرى اساتيد شاخص 
تدوين و در هيأت مركزى جذب دانشگاه هفته گذشته مصوب شد.

عليرضــا رهايى در گفتگو با مهر افزود: ايــن آيين نامه با هدف بهره مندى از تجربيات 
اســاتيد بازنشسته و داراى سابقه علمى و آموزشى در زمينه هاى تخصصى تدوين شده 

است كه ميتواند نقش مهمى در پيشرفت علمى دانشجويان داشته باشد.
معاون آموزشــى دانشــگاه آزاد عنوان كرد: براســاس اين آيين نامه اساتيد بازنشسته و 
شاخصى كه سابقه طوالنى در تدريس، تحقيق و تربيت دانشجويان تحصيالت تكميلى 

دارند در صورت نياز واحدهاى دانشگاهى جذب و به كتار تدريس مى پردازند.
رهايى تاكيد كرد: اين آيين نامه هفته گذشته مصوب شده است و برنامه داريم در هفته 
جارى نخستين ليست اساتيد شامل اين آيين نامه را تدوين و بررسى كنيم تا نواقص آن 

رفع و بعد عملياتى شود.

هشدار و توصيه هاى پزشكى قانونى
 پزشــكى قانونى به استناد آمارهاى موجود با هشدار نسبت به افزايش مرگ ناشى از 
مســموميت با گاز منواكسيدكربن در نيمه دوم سال بر رعايت نكات ايمنى در نصب و 
بكارگيرى وسايل گرمايشى در فصل پاييز و زمستان تاكيد و به هم ميهنان توصيه مى كند 
در فصل پاييز و زمســتان هموطنان در استفاده از وسايل گرمازا كه بيشتر به سيستم گاز 

شهرى متصل است، نهايت دقت را داشته باشند.
شهروندان با استفاده بهينه از وسايل گرمازا،  به توصيه هاى ايمنى در خصوص سالم بودن 
و استفاده صحيح از وسايل گرمايشى و مسير خروجى گاز مونوكسيد كربن از دودكش 
اين وســايل توجه كنند.استفاده از آبگرمكن يا بخارى هاى مستعمل يا داراى نقص فنى 
و فاقد دودكش يا داراى دودكش بدون عملكرد مناسب در منزل بيشترين موارد ابتال به 
مسموميت را تشكيل  مى دهند. از آنجا كه تمايل اين گاز براى تركيب با هموگلوبين خون 
انســان،250 برابر بيش از اكسيژن است با باال رفتن درصد آن در هواى اتاق، به سرعت 

باعث ايجاد مسموميت مى شود.

تامين مواد اوليه توليد داروهاى طبيعى
 مديركل فرآورده هاى طبيعى، ســنتى و مكمل ســازمان غذا و دارو، جزئيات نامه به 
مديران عامل شــركت هــاى توليد كننده و وارد كننده فرآورده هاى طبيعى و ســنتى را 

تشريح كرد.
مهناز خانوى، در گفتگو با مهر، به تشــريح جزئيات نامه ارسالى به مديران شركت هاى 
توليد كننده و وارد كننده فرآورده هاى طبيعى و ســنتى، پرداخت و گفت: در اين نامه از 
آنها خواسته ايم در اسرع وقت نسبت به تهيه آمار مواد اوليه مكمل هاى طبيعى و سنتى، 

اقدام كنند.
وى با اشــاره به نامه مورخ سوم شهريور نود و هفت، افزود: در آن نامه درخواست شد 
در خصوص اصالح و توســعه هدفمند الگوى كشت مبنى بر نيازهاى تبديلى كشور، و 
با توجه به تشكيل كارگروه هاى بين وزارتى در زمينه تامين ماده اوليه داروهاى طبيعى، 
فهرستى از مواد اوليه با منشا طبيعى را براى اداره كل فرآورده هاى طبيعى و سنتى سازمان 

غذا و دارو، ارسال كنند.

روش هاى تدريس  مربوط 
به 60 سال پيش است

 وزير آموزش و پرورش گفت: معلمان، مهمترين عنصر تحول در 
آموزش و پرورش هستند.

به گزارش ايسنا، ســيدمحمد بطحايى،  اظهار كرد: در آخرين روز از 
هفته دفاع مقدس  ياد مى كنيم از  رشادت هاى همه كسانى كه حماسه 

آفريدند و آرامش امروز ما را به ارمغان آوردند.
وى افزود: توصيه هاى رهبر معظم انقالب باعث شد تا امسال بيشترين 

دانشجو معلم را در دانشگاه فرهنگيان  جذب كنيم.
وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: مســيرى كه امروز در آموزش و 
پرورش طى مى كنيم در قالب سند تحول است و از دانشگاه فرهنگيان 

انتظار داريم در تحقق اين سند تالش كند.
وى ادامه داد : از آنجا كه مخاطب آموزش وپرورش  همواره در حال 
دگرگونى و تحول است، ناگريز محتواهاى آموزش وپرورش  نيز بايد 

تغيير كند و بايد همواره در حال تحول باشيم.
بطحايى گفت: ايــرادى كه به آموزش وپــرورش وارد مى كنند اين 
اســت كه آموزش هاى امروز به دانش آمــوزان نياز فرداى جامعه را 
برطرف نمى كند لذا ما براساس سند تحول؛ برنامه ها ، نيروى انسانى ، 
مديريت، پژوهش و تحقيقات خود را اجرايى مى كنيم اما اين موضوع 
نبايد ما را از به روز رسانى اطالعات خود و برنامه هايمان غافل نكند.

وى افزود: موفقيت يك معلم در گرو شايســتگى هاى اوست ممكن 
اســت دانش آموزان شــما سواالتى داشته باشــند كه شما در دوران 

تحصيل به آن نپرداخته باشيد.
عضــو كابينه تدبير واميد گفت: معلمان بايد مهارت هاى معلمى را به 
خوبى فراگيرند تا در كالس درس از آنها استفاده كنند لذا بدون داشتن 
اين مهارت ها اگر حتى از نظر دانش بســيار باسواد باشيد اما مهارت 

تدريس را نداشته باشيد معلم موفقى نخواهيد بود.

وضعيت فست فودها در همدان خوب نيست
 معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه متاسفانه 
وضعيت فست فودها در همدان خوب نيست، گفت: طى ايام محرم 2

هزار و 800 نفر در تكايا آموزش ديدند.
به گزارش فارس، جالل الدين اميرى ظهر امروز در مراسم روز جهانى 
بهداشت محيط با بيان اينكه ســال گذشته در حوزه بهداشت محيط 
اقدامات خوبى انجام شــد، اظهار كرد: خوشبختانه بيشترين حمايت 

قانونى را در حوزه بهداشت محيط داريم.
وى با بيان اينكه در حوزه بهداشــت محيط همواره يك تيم كار 
مى كند و كارشــناس بهداشت محيط به عنوان يك ضابط قانونى 
فعاليــت دارد، گفت:  تا قبل از انقالب صنعتى نقش عامل ژنتيك 
بر ســالمت بيشــتر بود اما بعد از آن عوامل محيطى تاثير زيادى 

است. داشته 
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه بسيارى از 
عوامل محيطى قابل پيشگيرى است اگر دانش بهداشت محيط را بكار 
گيريم، افزود: بهداشــت محيط كفه مهمى از سالمت را در برمى گيرد 

كه بايد در اين حوزه اقدامات قابل توجه باشد.
وى با اشــاره به اينكه امروز نيروى انسانى سرمايه اى است كه بايد به 
خوبى از آن اســتفاده كرد، گفت: بايد بــا توجه به ميزان اعتبارات در 

كاهش هزينه ها تالش كرد.
اميرى با تاكيد به اينكه به سمت اصالح فرآيندها پيش خواهيم رفت 
تا اثربخشى بيشترى بيشترى باشد، افزود: در حوزه سخت افزارى طى 

سال هاى اخير اقدامات خوبى انجام شده است.
وى با اشاره به اينكه اواخر سال 95 به مبلغ يك ميليارد تومان تجهيزاتى 
خريدارى شــد كه كمتر استانى توانســت در اين زمينه كارى بكند، 
خاطرنشان كرد: بايد از اين فضا و امكانات فيزيكى استفاده قابل توجه 

داشت.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه در فضاى 
كســب و كار و فضاى اقتصادى وضعيــت خاصى داريم، تاكيد كرد: 

در چارچوب قانون وظايفى داريم كه بايد به خوبى به آن عمل كرد.
وى با اشــاره به اينكه به عنوان نماينده مردم بايد اعتماد آنها را جلب 
كنيم تا بتوانند موارد تخلف را به بهداشــت محيط انتقال دهند، گفت:  
در برخورد با متخلفان بايد روش اصالحى داشت، در اين راستا نگاه 

ما كند كردن نظارت نيست.
اميرى با اشــاره به اينكه در برنامه ســالمت نوروزى، 25 هزار مورد 
بازرسى از واحدها انجام شد، گفت: يك هزار و 800 متخلف به مراجع 

قضايى معرفى و 410 واحد به صورت موقت پلمب شدند.
وى با بيان اينكه متاسفانه وضعيت فست فودها در استان خوب نيست 
با وجود اينكه اقداماتى در اين زمينه انجام داده ايم، افزود: 4 هزار مورد 
بازرسى از اين واحدها صورت گرفته و 2 هزار و 600 سنجش غذايى 

انجام شده كه 2 هزار و 200 نفر نيز آموزش ديده اند.

زن مسن در چاه جان باخت
 فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان گفنت: يك زن 50 ساله بر 

اثر سقوط در چاه خانه اى در روستاى كهنوش جان باخت.
محمد معصومى روز شــنبه در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: اين زن 
داراى ناراحتى روحى و اختالل اعصاب و روان بوده و دارو مصرف 

مى كرده است.
وى اضافه كرد: غيبت طوالنى مدت اين زن موجب نگرانى اعضاى 

خانواده و تالش و جستجو براى يافتن او مى شود.
فرمانده انتظامى تويســركان بيان كرد: پس از جستجوى فراوان يكى 
از اعضــاى خانواده متوجه دمپايى هاى اين زن كه در كنار چاه قرار 

داشت، مى شود.
ــا آتــش نشــانى و  ــواده ب ــار داشــت: اعضــاى خان ــى اظه معصوم
مركــز فوريــت هــاى پزشــكى تمــاس حاصــل كــرده و تيــم هــاى 

آتــش نشــانى پــس از حضــور در محــل، وارد چــاه شــدند.
وى گفــت: لبــاس هــاى ايــن زن بــر روى آب شــناور شــده بــود 
ــه بيــرون  ــا تــالش تيــم آتــش نشــانى جســد وى كشــف و ب و ب

از چــاه كشــيده شــد.
بــه گــزارش ايرنــا، اواخــر شــهريور ســالجارى براثــر ســقوط دلــو 
(ظرفــى كــه بــا آن آب از چــاه مــى كشــند) درون چــاه در يكــى 
ــود را از  ــان خ ــاله اى ج ــرد 65 س ــدان، پيرم ــتاهاى هم از روس

دســت داد.
دهــم ارديبهشــت ســالجارى نيــز يــك جــوان حــدود 38 ســال بــر 
اثــر ســقوط در چــاه منــزل مســكونى در خيابــان قائــم مقــام شــهر 
ــرداد گازگرفتگــى  ــر جــان خــود را از دســت داد و پنجــم م مالي
در چــاه، منجــر بــه مــرگ پــدر و پســرى در روســتاى وركانــه از 

توابــع شهرســتان همــدان شــد.

سقوط مشترى به چاهك باالبر
 مالك مغازه را روانه زندان كرد

 مديرعامل ســتاد ديه همدان گفت: سقوط يك مشترى به چاهك 
باالبر مغازه اى در مالير، موجب مصدوميت وى و زندانى شدن مالك 

مغازه شد.
يــدا... روحانى منش در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: چندى پيش يك 
زن به منظور خريد مانتو وارد مغازه اى در مالير شــده و مشغول نگاه 

كردن به مانتوهاى آويزان از سقف شد.
وى اضافــه كــرد: در ايــن هنــگام مالــك مغــازه مانتــو فروشــى بــراى 
انجــام كارى بــا اســتفاده از باالبــر موجــود در كــف فروشــگاه، بــه 
ــگاه  ــدم زدن و ن ــال ق ــه در ح ــوان ك ــت و زن ج ــن رف ــر زمي زي
كــردن بــه مانتوهــا بــود بــه زيــر زميــن ايــن محــل بــا ارتفــاع ســه 

متــر ســقوط كــرد.
روحانى منش افزود: با توجه به گزارش پزشــكى قانونى، اين حادثه 
منجر به شكستگس بازو، انگشت و دررفتگى شانه سمت راست اين 

زن شده است.
وى بيان كرد: صاحب 30 ســاله اين فروشگاه به پرداخت 75 ميلون 
ريال ديه ناشــى از ســوانح محكوم و با توجه به ناتوانى در پرداخت 

آن، زندانى شد.
در حال حاضر 367 زندانى جرائم غيرعمد در زندان هاى استان همدان 

تحمل حبس مى كنند.

همدان پيام: آبى بر آتش مشكالت آتش نشانان
 حاال يكى پيدا بشه اين آب رو بريزه!!

ايرنا: دست رد منبت به سينه بيكارى
  از فردا همه ميرن سراغ منبت!!

تابناك: دشمنان به حيله هاى غير نظامى متوسل شدند
 ديگه چاره اى جز اين براشون نمونده!!

فارس: برخورد با چاه هاى غير مجاز با جديت انجام شود 
 مى گى يعنى چى مى كنى؟ مى بريشون زندون!!

تسنيم: نيمى از سختى هاى كار من بر دوش همسر و فرزندم است
 برادر من آخه اين چه كارى بود پيدا كردى؟!!

فارس: معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان: وضعيت 
فست فودها در همدان خوب نيست

 عوضش وضع صاحباشون حسابى خوبه!!
فرارو: رونمايى از هواپيماى آتش نشان

 ببين مى تونه آتش نشانا رو بيكار كنه!!
شبستان: واعظى: قيمت ها تا 2 ماه آينده كاهش مى يابد

 دست خودمون نيست باورش سخته
باشگاه خبرنگاران جوان: دالر با برجام 18هزار تومان شد، با FATF چند؟!

 خدا داند و بس!!
جوان: علت حضور نداشــتن خبرنگاران در دادگاه  متهمان مفاســد 

اقتصادى مشخص شد
 مى خواى هر چى هست رو لو بدن به اندازه كافى سوژه دارن!!

فرارو: زنگ خطر كم سوادى در ميان سلبريتى ها و نسل جديد
 فكرش رو بكن سلبريتى باشى و بى سواد!!

تسنيم: پرداخت 4 هزار ميليارد تومان بدهى تامين اجتماعى به وزارت 
بهداشت به كجا رسيد؟

 بردن و خوردن يه آب هم از روش!!
ايرنا: بخش هاى مرتبط با پيوند اعضا جزيره اى عمل مى كنند

 بده مى خوان تو جزيره اعضا رو پيوند بدن!!
ايسنا: اجبار دختربچه ها به ازدواج زورى متوقف مى شود

 حتما بايد همه چيز زورى باشه تا گوش بدن!!

آنچه مسلم اســت اين است كه سالمندى 
دوران پختگى، ورزيدگى و زمان احساس 
بى نيازى است و فرصتى است براى سير به 

سوى كمال و رسيدگى به خويشتن. 
در خبرها خوانديم طبق برآوردها تا پايان 
نيمه اول قرن بيســت و يكم، بيش از 80 
درصد كشورهاى در حال توسعه به سمت 
رشد جمعيت سالمندى مى روند، در ايران 
نيــز پيش بينى مى شــود در دو دهه آينده، 

كشور با سونامى سالمندى مواجه شود. 
همچنيــن در خبرهاى مربوط به اســتان 
خودمــان داريم كه "همدان از اســتانهاى 
پير كشور اســت" بنابراين تصميم گرفتيم 
اين مســئله را با كارشناس جامعه شناسى 

بررسى نماييم.  
درآمد  و  حقوق  بدون  سالمندان   
ثابت، زندگى سختى را مى گذرانند

كارشــناس بهزيستى اســتان در اين باره 
گفت: در ســالهاى اخير اگرچه دولت در 
قالب قانون خدمات كشورى توجه ويژه اى 
به بازنشســتگان دستگاههاى دولتى داشته 
اما بازنشستگان تامين اجتماعى و سالمندان 
بدون حقوق و درآمد ثابت زندگى سختى 

را مى گذرانند.
احمدى با اشاره به اينكه به صدا درآمدن 
خطر سالمندى در كشور زنگ هشدارى 
اســت تا جامعه را مهيــاى پذيرش اين 
افــراد كنيم بيان كرد: متاســفانه امكانات 
خاصى براى سالمندان در جامعه ما ديده 
نشــده و به همين دليل سالمندان رو به 

انزوا مى روند.

 ســازمان ملى ســالمندان نياز 
جامعه ايران

وى ادامه داد: بايد همچون ســازمان ملى 
جوانان ســازمانى هم زير نظــر اداره اى 
خاص براى ســالمندان تشــكيل شود تا 
همه مشــكالت آنها را از حقوق گرفته تا 

بازنشستگى، ازدواج و ... پيگير شود.
احمــدى اظهار كــرد: تحقيقــات علمى 
نشــان داده است ســالمندانى كه از طرف 
اطرافيــان مورد پذيــرش و در خانواده از 
طــرف فرزنــدان و نوه ها مــورد تكريم 
قرار مى گيرند 7 تا 10 ســال بيشتر از بقيه 

سالمندان عمر خواهند كرد.
وى ادامــه داد: در هر جامعه اى اگر كانون 
خانواده مورد توجه قرار گيرد و سالمندان 
داراى احترام باشند عالوه بر پيشرفت هاى 
مادى و معنوى، جــرم و جنايت بزه هاى 
اخالقى و اجتماعــى طالق و جدايى و از 
هم پاشيدگى هاى اخالقى به حداقل ممكن 
خواهد رسيد و جامعه نيز به سمت تعالى 

و سعادت پيش خواهد رفت.
اين كارشــناس جامعه شناسى با بيان اين 
كه كيفيــت زندگى ســالمندان به عوامل 
مختلفى بستگى دارد، داشتن استقالل مالى 
در سالمندى و توانايى برقرارى ارتباطات 
اجتماعــى و خانوادگــى قــوى را براى 
ســالمندان ضرورى مى داند و مى گويد: 
حبس كردن خود در منزل، گوشــه گيرى، 
انزوا، قطع روابــط اجتماعى و خانوادگى 
به منزله عامل ســقوطى براى سالمندان به 

شمار مى روند.

 سالمندان را از انزوا خارج كنيد
وى اظهار مى كند:  يك فرد ســالمند بايد 
بداند كه انــزوا و دورى از خانواده  نه تنها 
باعث خوشحالى شان نمى شود بلكه بيشتر 
آنها را اذيت مى كنــد، اينكه خانواده يك 
ســالمند ببيند كه او با آنها همراه است و 
احساس خوبى نسبت به خود دارد مسلما 
برايشــان رضايت بخش تر اســت تا ديدن 

افسردگى و گوشه گيرى او.
 از مرز 10 درصد ســالمند عبور 

كرديم
مديركل بهزيستى استان همدان هم در اين 
ارتباط گفت: همدان از استان هاى سالمند 
كشور به شمار مى رود و جمعيت سالمند 
اين اســتان از مــرز 10 درصد عبور كرده 
است.حميد رضا الوند اظهار كرد: اگر اين 
وضعيت ادامه دادشته باشد تا 30 سال آينده  

جمعيت سالمند سه ونيم برابر مى شود.
وى گفت: بنا بر آمارها جمعيت ســالمند 
اســتان همدان 1,1 درصد بيش از ميانگين 

كشورى است.
مدير كل بهزيستى استان همدان بيان كرد: 
اگر براى اين موضوع برنامه ريزى مناسب 
نداشته باشيم در آينده دچار تنش خواهيم 

شد. 
جوامــع  تمامــى  در  افــزود:  الونــد 
مهم  اين  بــراى  مدونى  برنامه ريرزى هاى 
صورت گرفته تا ضمن برخورد مناســب 
با ايــن مقوله زمينه اســتفاده از تجربيات 

سالمندان را فراهم نمود. 
الونــد افــزود: پنــج اصــل راهنمايــى 

سياستگذارى براى سالمندان در دنيا وجود 
دارد و اين اصول شــامل تغيير كليشه هاى 
ذهنى در مورد ســالمندى، تداوم زندگى 
شغلى براى سالمندان، نگهدارى بلند مدت 
در خانــه بجاى نگهدارى در مراكز، فراهم 
نمودن مشــاركت اجتماعى براى فعاليت 
داوطلبانه و قانونگذارى براى ســالمندان 
اســت و در تك تك اين موارد تجربيات 
موفقــى وجــود دارد كه مى تــوان از آنها 

استفاده كرد.
 وى در ادامــه تغيير كليشــه هاى ذهنى و 
مثبت نگاه كردن را زمينه ورود ســالمندان 
بــه جامعه، تداوم زندگى شــغلى را زمينه 
احســاس اســتقالل اقتصادى،  گسترش 
فعاليت داوطبانه را زمينه احســاس كفايت 
و قانونگــذارى را تســهيل كننده حضور 
ســالمندان در بطــن جامعه قلمــداد كرد 
و گفت: ضرورى اســت تــا برنامه ريزى 
مدون زمينه مشاركت سالمندان در جامعه 
را فراهم نموده و ضمن ايجاد بســترهاى 
الزم براى تحرك سالمندان و انجام فعاليت 
فيزيكى، زمينه استفاده از فضاى مجازى را 

براى آنان فراهم آوريم.
وى مناســب سازى خانه و محيط شهرى، 
آموزش و اشــتغال را از ديگــر نيازهاى 
ســالمندان برشــمرد و تصريــح كــرد: 
خوشــبختانه بــا تغيير رويكرد ســازمان 
بهزيستى مباحث ياد شده پيگيرى مى شود 
و تغيير نگاه از مراكز نگهدارى شبانه ريزى 
به گســترش مراكز روزانــه مويد همين 

مطالب است.

       سالمندي پايان راه نيست
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پنج هزار ميليارد ريال تسهيالت بانكى در بخش 
كشاورزى منعقد شد

 مدير ســرمايه گذارى سازمان جهاد كشــاورزى همدان گفت: پنج هزار ميليارد ريال 
تسهيالت بانكى امسال در بخش كشــاورزى منعقد شد كه در سنوات گذشته بى سابقه 

بوده است.
على اصغر نقى ئى افزود: اين رقم تسهيالت بانكى در بخش كشاورزى و صنايع تبديلى 
از محل بودجه ســال 96 بوده كه منجر به اشتغال سه هزار و 720 نفر در سال 96 و يك 

هزار و 162 نفر تا مرداد ماه سال جارى شده است.

ــان اينكــه تعهــد اشــتغال اســتان همــدان در بخــش كشــاورزى ســال 97  ــا بي وى ب
ــن در ســال جــارى  ــا گفــت: همچني ــه ايرن ــر اســت،  ب ــار هــزار و 600 نف ــز چه ني
ــا وجــود تحريــم هــا و فشــارهاى اقتصــادى كــه بــه كشــور وارد شــده 9 واحــد  ب

ــد. ــدى در اســتان طــرح توســعه را انجــام داده ان تولي
مديرســرمايه گذارى سازمان جهاد كشــاورزى همدان با تاكيد بر اينكه سرمايه  گذارى 
يكى از مهمترين عوامل توليد در بخش كشــاورزى اســت اظهار كرد: در بخش سرمايه 
 گذارى چند برنامه عملياتى در نظر گرفته شــده كه در نهايت به تامين غذاى ســالم و با 
كيفيت مى انجامد به  طوريكه حفظ توليد و اشتغال نخستين برنامه عملياتى سازمان جهاد 

كشاورزى است.

وى با اشاره به وجود 2 هزار و 100 واحد صنعتى در استان همدان اظهار داشت: سازمان 
جهاد كشاورزى در راستاى حفظ توليد و اشتغال بايد از اين واحدها حمايت كند تا توليد 

و اشتغال بخش كشاورزى استمرار داشته باشد.
وى ادامــه داد: 110 هــزار بهــره  بــردار كوچــك روســتايى در اســتان همــدان فعاليــت 

مى كننــد كــه قســمت بزرگــى از توليــد را برعهــده دارنــد.
نقى ئــى ادامــه داد: چهــار ميليــون و 700 هــزار تــن محصــول كشــاورزى در اســتان 
ــود  ــرآورى مى ش ــن آن ف ــزار ت ــون و 70 ه ــك ميلي ــه ي ــود ك ــد مى ش ــدان تولي هم
ــد و  ــا تولي ــود ت ــت ش ــا حماي ــن واحده ــى از اي ــه عمليات ــا برنام ــد ب ــن باي بنابراي

اشــتغال اســتمرار داشــته باشــد.

آيا يك كارآفرين موفق مى تواند 
مديرعامل خوبى باشد؟

 بر اســاس پژوهش ميدانى پروفسور نوام واسرمن، استاد كارآفرينى 
دانشگاه كاليفرنياى جنوبى، در حال حاضر كمتر از 25 درصد شركت ها 

را مؤسسان آنها (كارآفرينان) اداره مى كنند.
بســيارى از كارآفرينان به ايده هاى نابى كه آنهــا را براى راه اندازى يك 
كسب وكار جديد وسوسه كرده اند، چنان عشق مى ورزند كه نمى توانند 
به راحتــى بپذيرند كه هدايت اين ايده هــا را به يك مديرعامل حرفه اى 
محول نمايند؛ آنها ترجيح مى دهند كه مديريت كسب وكارشان را شخصًا 
بر عهده بگيرند.اما در دنياى امروز براى اداره موفقيت آميز امورات روزمره 
يك بنگاه اقتصادى، حضور يك مديرعامل خبره بيش از يك كارآفرين 
مبتكر مى تواند مثمر ثمر باشــد. شــايد بگوييد چه ايرادى دارد كه يك 
كارآفرين خود سكان هدايت كسب وكارى كه براى راه اندازى آن متحمل 
سختى هاى زيادى شــده است را در اختيار بگيرد، اما آيا يك كارآفرين 

موفق لزوماً يك مديرعامل موفق نيز خواهد بود؟
چهــار واژه كارآفرين، مديرعامل، فعال اقتصادى و مدير اغلب به جاى 
يكديگر مورد اســتفاده قرار مى گيرند و دليل چنين اشتباهى اين است 
كه بسيارى از نقش ها و مسئوليت هايى كه با اين واژه ها عجين شده اند، 

به نوعى با يكديگر همپوشانى دارند.
كارآفرين درواقع كســى است كه يك كســب وكار جدى را راه اندازى 
مى كند، اما مديرعامل مســئوليت اداره بنگاهــى را بر عهده مى گيرد كه 
توســط كارآفرين - كه ممكن است خود او باشد- تأسيس شده است. 
فعاالن اقتصادى افرادى هستند كه ممكن است در هر نقشى فعاليت كنند؛ 
آنها همواره در جســتجوى فرصت ها هستند و براى كسب سود تالش 
مى كنند. عنوان «مدير» نيز به همه كسانى اطالق مى شود كه بر عملكرد 

ديگران نظارت دارند و آنها را در يك مسير مشخص هدايت مى كنند.
هــم كارآفرينان و هم مديران عامل بايد بتوانند در نقش رهبر ســازمان 
خود ظاهر شــوند و هر دو بايد قادر باشــند افراد را مديريت نموده و 
ســود كسب كنند. بااين وجود، تفاوت هاى مهمى نيز در زمينه توانايى ها 
و تجربيات موردنياز آنها ديده مى شــود. اكنون سؤال اين است كه اين 
تفاوت ها چگونه تأثير خود را در اداره يك بنگاه اقتصادى توســط يك 

كارآفرين يا يك مديرعامل نشان مى دهند؟
 ديدگاه اول: كارآفرينــان مى تواند مديران عامل خوبى 

باشند
ما امروز كارآفرينان زيادى را مى شناســيم كه توانســته اند مديران عامل 
موفقــى براى كســب وكار خود باشــند. مثًال جف بــزوس كه امروز 
ثروتمندترين مرد جهان به شــمار مى رود، هنوز هم شــخصاً ســمت 
مديرعاملى شركت آمازون را بر عهده دارد و امورات يك غول تجارى با 
بيش از 560 هزار نيروى كار را رتق وفتق مى كند. يك مثال بارز ديگر در 
اين زمينه، لرى اليسون 73 ساله و خستگى ناپذير است كه طى 40 سال 
اخير - به جز در يك دوره كوتاه- در نقش مديرعامل شركت خود يعنى 

اوراكل فعاليت كرده است.
برآورد مى شــود كه براى تبديل شــدن يك اســتارت آپ به يك بنگاه 
اقتصادى واقعى (با ســاختار متعارف) حداقل 4 سال زمان نياز است و 
پس از آن معموالً بين 3 الى 6 سال ديگر نيز بايد سپرى شود تا اين بنگاه 
اقتصادى نوپا خود را به عنوان يك كســب وكار موفق به بازار ثابت كند. 
شايد در سال هاى نخست فعاليت يك استارت آپ، مؤسس آن بهتر بتواند 
امورات آن را مديريت كند زيرا ابعاد گوناگون كسب وكار خود را به خوبى 
مى شناسند. در مقابل، ممكن است يك مديرعامل حرفه اى كه مدتى پس 
از راه اندازى يك استارت آپ، كار خود را در آنجا شروع مى كند، شناخت 
الزم را از تاريخچه و فلســفه آن نداشته باشد و مدتى طول بكشد تا به 
اين شــناخت دست پيدا كند. از طرفى گاهى يك مديرعامل حرفه اى از 
جزئياتى غافل مى شود كه خود كارآفرين هرگز از كنار آنها راحت عبور 

نمى كند؛ جزئياتى كه نقشى كليدى در توسعه يك استارت آپ دارند.
عــالوه بر اين، كارآفرينان معموالً مدت زيادى را در كســب وكارى كه 
خودشان راه اندازى كرده اند، باقى مى مانند و به موفقيت آن در بلندمدت 
متعهد هســتند، درحالى كه مديران حرفه اى معموالً ترجيح مى دهند كه 
در شركت هاى موفق تر به مديريت بپردازند. اما كارآفرينان به دنبال اين 
نيســتند كه در هر شــركتى كه به آنها پيشنهاد مالى بهترى ارائه بدهد يا 
شرايط بهترى داشته باشد، مديريت كنند؛ آنها مى خواهند مديريت شركتى 

كه خودشان بنا نهاده اند را بر عهده بگيرند.
مديران عامل   ديدگاه دوم: كارآفرينان نمى توانند لزوماً 

خوبى باشند
كارآفرينان اغلب از دانش كافى يا تحصيالت دانشگاهى در زمينه فنون 
مديريت كسب وكار برخوردار نيستند و تجربه چندانى نيز در اين زمينه 
ندارند. يك كارآفرين معموالً قادر است با بهره گيرى از يك ايده مناسب 
و جلب نظر سرمايه گذاران، كسب وكار جديد خود را راه اندازى نمايد اما 
براى حفظ و بهبود جايگاه آن نيازمند توانايى هاى مديريتى است. اگرچه 
همواره استثنائاتى ديده مى شــود، اما به طوركلى كارآفرينان در قياس با 
مديــران عامل حرفه اى، مهارت و تجربه كمترى دارند و به همين دليل 

طبيعتاً اثربخشى كمترى در جايگاه مديريتى از خود نشان مى دهند.
از طرفى اشتياق و عالقه شــديد كارآفرينان به كسب وكار خود اگرچه 
ويژگى مثبتى تلقى مى شــود اما گاهى ممكن است پيامدهاى منفى نيز 
داشته باشد؛ مثًال برخى از كارآفرينان به گونه اى تعصب آميز از ديدگاه هاى 
اوليه يا تيم تخصصى كه در ابتداى كارشــان تشــكيل داده اند، حمايت 
مى كنند و اين مسئله باعث مى شود كه آنها اغلب در برابر تغيير مقاومت 
زيادى از خود نشان بدهند. غلبه احساسات بر منطق موجب مى شود كه 

كارآفرينان نتوانند در شرايط دشوار، تصميمات درستى اتخاذ كنند.
البته همان طور كه گفته شد، موارد استثنائى همواره وجود دارند اما استثناء 
را نبايد قاعده تلقى كرد. بر اساس پژوهش ميدانى پروفسور نوام واسرمن، 
استاد كارآفرينى دانشگاه كاليفرنياى جنوبى، در حال حاضر كمتر از 25

درصد شركت ها را مؤسسان آنها (كارآفرينان) اداره مى كنند. اين نسبت 
براى شركت هايى كه كمتر از 3 سال از تأسيسشان مى گذرد، حدود 50
درصد و براى شركت هايى كه بين 3 الى 4 سال قدمت دارند، تقريباً 40
درصد است. به عبارتى هرچه شركت بالغ تر مى شود، كارآفرينان بيشتر به 
اين نتيجه مى رسند كه بايد اداره آن را به يك مديرعامل حرفه اى بسپارند.

غزل اسالمي »
 راه آهن همــدان- تهران از مصوبات 
سفر رهبري در ســال 83 به استان است 
كه كلنگ آن در سال 85 به زمين خورد و 
جزو اولويت هاي دولت نهم در استان قرار 
گرفت. پروژه پيش رفت تا اينكه كشور به 
تحريم هاي غرب عليه ايران برخورديم و 
به خاطر وارد نشدن ريل از اولويت هاي 
دولت دهم خارج شد و كار عمالً  خوابيد. 
اســتاندار وقت تالش زيادي كرد تا راه 
آهن همدان را به ســرانجام برســاند اما 
نشد. تا اينكه در ابتداي كار دولت يازدهم 
امير خجســته نماينده همدان در مجلس 
درباره ادامه پروژه بارها صحبت كرد و از 
مســئوالن خواست تا پيگير آن باشند، آن 
زمان طبق اعالم منابع مختلف از 90 تا 93
درصد پيشرفت فيزيكي داشت. تا اينكه به 
برجام خورديم و راه واردات ريل باز شد. 
بنابراين اســتاندار نيكبخت وعده تكميل 
اين خط آهــن را داد. با پيگيري هايي كه 
از طرف استان شد، منابع آن تأمين و كار 
ً  آغاز شد. قول اســتاندار مبني بر  مجددا
اتمام كار تا 22 بهمن 95 بودكه نشد. وي 
مجدداً قول آن را براي اسفندماه داد تا در 
نهايت در ارديبهشت 96 به دست رئيس 

جمهور افتتاح شد. 
راه آهــن همدان- تهران 13 ســال طول 
كشــيد تا با هزينه اي بالغ بر 970 ميليارد 
تومان به مرحله افتتاح برسد. البته اين خط 
آهن همدان را به مشــهد وصل مي كند و 
تا رسيدن به ايستگاه تهران مسير كوتاهي 
وجــود دارد كــه در مرحلــه احداث و 

راه ندازي است.
هنگام افتتاح اين خط آهن، استاندار اعالم 
كرد كه 45 روز ديگر اين خط آماده است 
و مسافران مي توانند ســوار قطار مشهد 
شــوند، كه در 20 تيرماه 96 مســافران 
همدانـ  مشهد براي نخستين بار توانستند 

با قطار به مشهد سفر كنند. 
2- سوار شدن مســافر به قطار همدان ـ 
تهران وعده  ديگري بــود كه از زمان راه 
افتادن قطار همدانـ  مشــهد داده شد. در 
آن زمان اعالم كردند كه قصد داريم مسير 
همدان- تهــران را كوتاه تر كنيم، بنابراين 

كمي زمان مي خواهد. 
وعده استاندار مبني بر اين بود كه اواسط 

پاييز سال 1396 مسافران تهران مي توانند 
همه روزه از قطار اســتفاده كنند. 2 آبان 
96 مديركل وقت راه وشهرســازي استان 
خبر پايــان ريل گذاري همدانـ  تهران را 
اعــالم كرد و گفت كه بــا تزريق بودجه 
جديد پيمانــكار ســريع تر كارش را به 
پايان خواهد رســاند و تا پايان ســال به 

بهره برداري مي رسد.
فرهــاد فرزانه در اوايل زمســتان 96 هم 
گفته بود كه 13 ايستگاه در مسير راه آهن 
همــدانـ  تهران وجــود دارد كه تا هفته 
گذشــته (آخر آذر 96) 11 ايســتگاه به 
اتمام رسيده و 2 ايستگاه بزودي به پايان 

مي رسد.

خبر تكميل خط همدان به تهران كماكان 
توسط استاندار در جلسات اعالم مي شد 
اما در روز كلنگ زنــي راه آهن همدان ـ 
مالير در 11 مرداد سال 97 استاندار وقتي 
پشــت تريبون قرار گرفــت از پيمانكار 
راه آهــن همدان ـ تهران قول خواســت 
تا ســر ماه افتتاحيه را برگــزار كند. آنجا 
پيمانكار قولي نداد اما اســتاندار چند بار 
تأكيــد كرد كه بايد پــروژه را تا 20 روز 
آينده به ســرانجام برســاني و درجا به 
حضار اعالم كرد كه تــا پايان مرداد اين 
خط آهن هم به بهره برداري مي رســد كه 

تيتر همين روزنامه هم شد. 
خبــر تكميل راه آهن در حد وعده ماند و 

مجدداً اســتاندار در اوايل شهريور اعالم 
كرد كه خط آهن همدان ـ تهران در اول 

مهر سالجاري افتتاح مي شود. 
نتيجه اين خبرها تاكنــون در حد وعده 
بوده و پس از يكســال ونيم هنوز سوت 

قطار همدان- تهران شنيده نشده است.
3- همــان زمــان كه راه آهــن همدان 
براي قطار همدان- مشهد افتتاح مي شد 
راه وشهرســازي  وقت  وزير  آخوندي، 
در حضور خــود در همدان اعالم كرد 
كه ايستگاه همدان كه در رباط شورين 
غيركارشناســي  كاري  شــده،  احداث 
اســت و فاصله 15 كيلومتــري آن از 
شهر همدان موجب مي شود تا مسافران 
رغبــت كمتري به ســوار شــدن قطار 
داشته باشــند. بنابراين ايســتگاه فعلي 
موقتي است و قرار اســت كه ايستگاه 
مســافربري را به داخل شهر منتقل كنيم 
باربري  ايســتگاه  به  فعلي  ايســتگاه  و 
عراقي،  محمودرضا  البته  شــود.  تبديل 
معــاون عمرانى اســتاندار همدان در 4
شهريور ســال 95 از تصويب ايستگاه 
درون شــهرى راه آهــن همدان-تهران 
خبر داده و گفتــه بود: عمليات اجرايى 
اين ايستگاه امســال آغاز مى شود. وي 
اعالم كرده بود: ايســتگاه درون شهرى 
راه آهــن همدان-تهران در بخشــى از 
ايجاد  همدان  مســافربرى  پايانه  فضاى 
مى شود و با توجه به اينكه بلوار سردار 
شــهيد همدانى داراى پنج الين اســت 
زيرزمينى  تونل  ايجــاد  براى  الين  يك 
و عبــور ريــل از آن اختصاص مى يابد 
و ســپس اين الين به حالت اوليه براى 

عبور خودروها برمى گردد.
اســتاندار هم در ارديبهشت 96 در زمان 
افتتاح راه آهن وعده ســاخت ايســتگاه 
جديد را در داخل شــهر تا آذرماه ســال 
96 داد. ايــن وعــده در حالــي بود كه 
دســت اندركاران با ترديد به مدت تعيين 

شده نگاه كردند.
مديركل وقت راه وشهرســازي استان در 
اواسط مرداد بود كه اعالم كرد: فراخوان 
آن براي طراحي داده شده ولي طرح هنوز 
نهايي نشده و چون موضوع تملك مطرح 
پروژه زمان بر خواهد بود.  است، احتماالً 
به اضافه آن بودجه اي بيش از هزار ميليارد 
تومان (مبلغي به اندازه ســاخت راه آهن) 
الزم اســت تا ايســتگاه زيرزميني را به 

احداث كنيم.
وي گفت كــه زمان بر بودن پروژه فقط 
به بخشــي مربوط اســت كه در داخل 
شهر واقع شــده و زمين آن بايد تملك 
شــود. هزينه باال هم به همين موضوع 

ربط دارد.
در روز كلنگ زني راه آهن همدان- مالير 
مســئوالن راه آهن كشــور از نقشــه آن 
رونمايي كردند و نشان دادند كه طرح آن 
به چه شكل است. همانجا اعالم شد كه 
بخشي از تملك زمين هاي ايستگاه تملك 
شــده و اين كار ادامه دارد ولي عالوه بر 
تأمين بودجه در مــواردي بايد صاحبان 
امالك را راضي به فــروش كنيم كه كار 

سختي  است.
اكنــون كــه در نيمه دوم ســال 97 قرار 
داريم و پــس از حدوداً يك ســال ونيم 
وعده  اســتاندار مبني بر ساخت ايستگاه 
مســافربري در داخل شــهر به سرانجام 

نرسيده و هنوز در مرحله تمليك است.
4- برقي كردن قطار همدان- تهران وعده 
ديگري بود كه البته نمايندگان همدان در 
مجلس آن را پيگيري مي كردند و بر همين 
اساس استاندار در برخي جلسات اعالم 
مي كرد كه مســئوالن كشــور قول برقي 
كــردن را داده اند و بــه زودي اين اتفاق 

مي افتد.
همين اواخــر يكي از نمايندگان گفته كه 
طرح دوفوريتي برقي كردن قطار همدان 

به مجلس رفته است.

قرار است استان چهارراه ريلي غرب كشور شود

راه آهن وعده اي 15ساله در استان

 از استاندار انتظار داريم
 بخشي از آنچه كه استاندار براي راه آهن همدان قول داده عملي 
شده و انتظار مي رود كه در حدود 45 روز باقيمانده تا بازنشستگي، 
طوري برنامه ريزي كند كه اگر پروژه هايي در مرحله پايان كار است 
به بهره برداري برسند و اگر امكان اتمام آنها نيست طوري برنامه ريزي 
كند كه نماينده بعدي دولت در استان بتواند آنها را پيگيري كند. اگر 

قول ها عملي شوند همدان به چهارراه ريلي كشور تبديل مي شود.

 اسدآباد و كبوداهنگ به ريل كرمانشاه وصل مي شوند
 مديركل ســاخت و توسعه راه آهن منطقه يك كشــور به احداث راه آهن داشبالغـ  اسدآبادـ  
كبودراهنگـ  كنگاور- كرمانشاه هم اشاره كرد و گفت: اين راه آهن در پيوست قانون جديد آمده و 

در سال 97، 12 ميليارد و 700 ميليون تومان به اين پروژه اعتبار اختصاص يافته است.

 راه آهن نهاوند منتظر 
ايستگاه جديد است

 ايســتگاه راه آهن فيروزان در ارديبهشت ماه سال 96 افتتاح شد. 
اين ايســتگاه از مسير اراك به مالير، نهاوند تا كرمانشاه ريل گذاري 
شده است. اما آنطور كه مشخص اســت ايستگاه فيروزان هنوز به 
رســميت شناخته نشده است كه حسن بهرام نيا در ابتداي سالجاري 
از راه اندازي ايســتگاه در شهرك شهيد حيدري خبر داده و گفته كه 
رديف اعتباري براي احداث ايســتگاه جديد راه آهن در شهر نهاوند 

اخذ و اين پروژه در رديف اعتبارات ملي قرار گرفته است.
راه آهن ديگري در بيجار در حال احداث است كه خط آهن زنجان- 
تبريــز را به ريل همدان- ســنندج متصل مي كند، اما راه دســتيابي 
مســتقيم همدان به زنجان نيست. آن طور كه عباس خطيبي مديركل 
ساخت و توسعه راه آهن منطقه يك كشور به همدان پيام گفت: اين 
مســير از محدوده قروه و دهــگالن مي گذرد و به خط آهن همدان 
ســنندج مي رسد، ســر ديگر ريل بيجار به خط آهن زنجان- تبريز 
مي رســد. راه آهن بيجار 265 كيلومتر است كه 22 كيلومتر از اتصال 
به ريل زنجانـ  تبريز ســاخته شده و هفت ونيم ميليارد تومان اعتبار 
امسال اين ريل است. اين ريل كريدور شمال به جنوب است كه از 
محدوده قروه، ارتباط ريل زنجان- تبريز به همدان- سنندج برقرار 
مي شود. در كل 2 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اين پروژه پيش بيني 

شده است.

 قطار همدان- سنندج تا سال 99 راه مي افتد
 راه آهن تهران - همدان يك خطه، براى  سرعت 160 كيلومتر در ساعت در قطار هاى مسافرى 
و 120 كيلومتر بر ساعت در قطار هاى بارى در نظر گرفته شده است. ساخت و تكميل اين راه آهن 
مى تواند رونق اقتصادى، تجارى منطقه غرب كشــور را به همراه داشته باشد چرا كه ادامه راه اهن 
تهران - همدان به راه آهن همدان - ســنندج و در نهايت به مرز خســروى رسيده و در صورت 
احداث و تكميل راه آهن همدان - سنندج، اتصال به راه آهن هاى كشورهاى همسايه ايجاد مى شود. 
اين راه آهن در مسير خود از شهرهاى تهران، رباط كريم، ساوه، فامنين، همدان، بهار، قروه و سنندج 
عبور مى  كند و داراى  تعداد 12 ايستگاه شامل همدان و ساوه به عنوان ايستگاه هاى تشكيالتى درجه 
يك، نوبران و فامنين به عنوان ايستگاه هاى مسافرى درجه دو و 8  ايستگاه درجه سه براى اين مسير 

در نظر گرفته شده است.
خطيبي، مديركل ساخت و توسعه راه آهن منطقه يك كشور در ارديبهشت سالجاري به همدان پيام 
اعالم كرد كه 55 درصد از زيرسازي ريل همدان- سنندج ساخته شده و با توجه به رديف بودجه 

ادامه كار آن به راه آهن كشور مربوط مي شود.
محمد باقرنوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در بازديد خود در اوايل شهريور سالجاري 
از راه آهن همدان- ســنندج  براى تامين اعتبار پروژه چهار خطه نمودن محور ســنندج- همدان 
(گردنــه صلوات آباد) خبر داده و گفته با اختصاص 400 ميليارد تومان به اين پروژه اميدواريم كه 

كرد تا پايان سال 99 به اتمام برسد.

اسدآباد هم به خط ريلي كشور متصل مي شود
 اكبر رنجبرزاده، نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى هم مرداد سالجاري 
خبر داد كه طرح احداث راه آهن اسدآباد - كرمانشاه در پيوست اليحه بودجه سال 97

گنجانده شده است و عمليات ساخت آن به زودى آغاز مى شود.
عالوه بر آغاز عمليات اجرايى راه آهن همدان - مالير، اتصال اســدآباد به شبكه ريلى 
كشــور نيز از دستاوردهاى سفر وزير راه و شهرسازى به استان همدان است. با اجراى 
اين طرح، مســير ريلى اســدآباد به عنوان ميان مســير همدان - سنندج به مسير ريلى 

كرمانشاه متصل مى شود.
آنطــور كه رنجبرزاده گفته 170 ميليارد ريال اعتبار بــراى اجراى اين طرح اختصاص 

يافته است.
شكل اصلي راه آهن كه از تهران به غرب كشور مي رسد در دو مسير اصلى است. يكي از 
ساوه به همدان و سپس به سنندج و قسمت بعدي از مالير به كرمانشاه مي رسد. قسمتى 

از بخش دوم از مالير به فيروزان مى رود.

 نقشه راه آهن در حال اضافه شدن است
 راه آهن همدان از مصوبات سفر رهبري در سال 1383 به همدان بود كه همين مصوبه موجب شد 
تا همدان به خط ريلي كشور متصل شود. بنابراين همدان نيز در نقشه كشور به ريل متصل شد اما بعد از 
مدتي در دهه 90 اين نقشه مجدداً تا حدي تغيير كرد و راه هاي بيشتري براي اتصال شهرها به يكديگر از 

طريق ريل اضافه شد كه اكنون نقشه جديدتر را متفاوت از نقشه قبلي نشان مي دهد.

نقشه ريلي كشور در سال 52 فرق داشت
 چندي پيش ســايت «عيار آنالين»، ديدگاه كاربري را منتشر كرده بود. او گفته كه 
در كتابخانه راه آهن، نقشــه راه آهن ايران كه متعلق به سال 1352 است، وجود دارد. در 
اين نقشه مسير راه آهن غرب اينگونه است كه آن زمان تا شهر صنعتي كاوه (ساوه) خط 
موجود بود و هنوز هم در كنار اتوبان تهرانـ  ســاوه مي توان آثار آن را مشــاهده كرد. 
قرار بود اين مســير ادامه پيدا كند تا همدان و از همدان 2 شاخه منشعب شود كه يكي 
به كرمانشــاه و ديگري به سنندج برســد. اما در اوايل دهه 80 خورشيدي با البي گري 
برخي نمايندگان مسير جديدي تعريف شد كه از اراك (ايستگاه سمنگان) مسير مذكور 
منشعب شد و به مالير آمد و در ادامه از فيروزان (نهاوند) به كنگاور و نهايتاً كرمانشاه 
رســيد. وي گفته در چهارم مهرماه 1390 راه آهن مالير و در 29 اســفند 1396 راه آهن 
كرمانشاه افتتاح شد اما از ابتدا مشخص بود كه اين مسير به خاطر طوالني بودن و صرف 
زمان زياد براي رسيدن از كرمانشاه تا تهران با عدم استقبال مردم مواجه خواهد شد كه 
احداث مســير ريلي 93 كيلومتري همدانـ  مالير تنها را حل اين موضوع است و سفر 
10 ســاعته كرمانشاهي ها به تهران را بسيار كوتاه تر خواهد كرد و دسترسي به عراق را 

نيز سريع تر مي كند.
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قيمت هاى جديد 
انواع كباب 
در همدان
 معــاون رئيس اتحاديــه چلوكباب 
و چلوخــورش همــدان از افزايش 30 
درصــدى قيمت چلوكبــاب خبر داد و 
گفت: ســه مورد تخلف گرانفروشــى 
گزارش شــده كه به تعزيرات حكومتى 
ارجاع داده شــده اســت و متخلفين به 

پرداخت جريمه نقدى محكوم شدند.
ناصر قره باغى با بيــان اينكه تقريبا يك 
و نيم ماه پيش قيمت هر كيلو گوشــت 
منجمد 24 هزار تومان بود، به ايسنا گفت: 
با شرايط گذشــته قيمت هر سيخ كباب 

كوبيده با گوجه 5 هزار تومان تمام مى شد 
اما متأســفانه با افزايش قيمت گوشت و 
مواد اوليه در تهيه كباب به سيخى 7 هزار 
تومان رسيد اين درحاليست كه قيمت هر 
كيلو گوشت منجمد خريدارى شده 54 
هزار تومان اســت. معاون رئيس اتحاديه 
چلوكباب و چلوخــورش همدان تأكيد 
كرد: با توجه به شــرايط موجــود بازار 
براى كبابى ها اســتفاده از گوشت گرم با 
قيمــت 70 هزار تومان صرف نمى كند و 
آنان مجبور به استفاده از گوشت منجمد 
هستند كه بلكه بتوانند قيمت را پايين تر 
بياورند تا حداقل مشترى هاى خود را از 
دست ندهند.وى با بيان اينكه مواد اوليه 
در تهيه كباب نســبت بــه تقريبا دوماه 
گذشته افزايش يافته است، گفت: روغن 
مايع و جامد 16 كيلويى را با قيمت 68 و 

72 هزار تومان خريدارى مى كرديم كه در 
حال حاضر اين رقم به 110 و 118 هزار 

تومان افزايش پيدا كرده است.
         قره باغى در رابطه با قيمت كباب كوبيده، 
جوجه كباب و كباب بــرگ اعالم كرد: 
قيمت هر پــرس چلوكبــاب كوبيده با 
ســرويس كامل 17 هزار تومان، قيمت 
هرپرس چلوجوجه كباب با ســرويس 
كامل 21 هزار تومــان، قيمت چلوبرگ 
راسته گوســاله و گوسفندى با سرويس 
كامل 30 هزار تومان است.وى با اشاره به 
مقدار گوشت استفاده شده در هر كدام از 
اين غذاها ادامه داد: هر سيخ كوبيده 120 
گرم گوشت گوســفند، هر سيخ جوجه 
كباب 250 گرم مرغ، كباب برگ معمولى 
130 گرم گوشت، مخصوص 150 گرم و 

ممتاز 180 گرم است.

19مهر آخرين 
مهلت نام نويسى 
صادركنندگان برتر 
همدان

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان با اشــاره به آغاز فرايند شناســايى 
واحدهاى نمونــه صادراتى اســتان از 19
شــهريور ماه گفت: صاحبان صنايع تا 19

مهرماه براى نام نويسى در اين فرايند فرصت 
دارند.

حميدرضا متين اظهار داشت: صادركنندگان 
تا بيســتم مهرماه بايد مدارك و مســتندات 
واحد توليدى خــود را ارايه كنند و پس از 
فرآيند نام نويســى، واحدهاى صادركننده 

مورد بازرســى قرار گرفته و راستى آزمايى 
مى شوند.

وى با بيان اينكه صادركنندگان در 2 ســطح 
اســتانى و ملى برگزيده مى شــوند به ايرنا 
گفــت: صادركنندگان بايد شــرايط الزم را 

داشته و امتيازهاى مورد نظر را كسب كنند.
متين، روند رشــد صادرات، داشــتن بازار 
صادراتى، دارا بودن برند داخلى و خارجى، 
اســتانداردهاى ملى و بين المللى، عضويت 
در تشكل هاى صادراتى بين المللى، داشتن 
واحد تحقيق و توسعه (R@D)، شركت 
در نمايشــگاه هاى خارجى، بســته بندى 
كاالى صادراتــى و دارا بودن نمايندگى در 
كشــورهاى هدف را برخــى از معيارهاى 

انتخاب واحدهاى نمونه صادراتى برشمرد.
به گفته رئيس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت ســال گذشــته 14 واحد صنعتى 

همــدان عنوان صادركننده برتر اســتانى را 
كســب كردند و از اين تعداد 2 شركت در 
زمينــه صادرات محصوالت كشــاورزى و 
صنايع دســتى ســفال به عنوان صادركننده 

نمونه ملى انتخاب شدند.
ســفال و سراميك، كشــمش، چينى آالت 
بهداشــتى، ســيمان و فــرآورده هاى لبنى 
بيشــترين محصوالت صادراتى همدان به 

كشورهاى ديگر محسوب مى شود.
متقاضيــان مى توانند به ســايت ســازمان 
www.) توســعه تجارت ايران به نشــانى

tpo.ir.nemoonesh۱) مراجعه و نام 
نويسى كنند.

صادركنندگان برتر در 29 مهر امسال مصادف 
با روز ملى صادرات تجليل مى شوند.

مولى 130 گرم گوشــت، مخصوص 150
گرم و ممتاز 180 گرم است.
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326007000484 مورخه 1397/6/7 
هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى دولت جمهوري 
اســالمي ايران به نمايندگي وزارت آمــوزش و پرورش- اداره 
آموزش و پرورش شهرستان بهار به شماره ملي 140024002394 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 182/21 مترمربع قسمتي 
از پالك شــماره 139 اصلي واقع در بهــار بخش چهار همدان 
خريدارى مع الواسطه از اصغر جهانشاهي محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 520)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/9

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326007000478 مورخه 1397/6/7 
هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى دولت جمهوري 
اســالمي ايران به نمايندگي وزارت آمــوزش و پرورش- اداره 
آموزش و پرورش شهرستان بهار به شماره ملي 140024002394 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 178/05 مترمربع قسمتي 
از پالك شــماره 139 اصلي واقع در بهــار بخش چهار همدان 
خريدارى مع الواسطه از اصغر جهانشاهي محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 526)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/9

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
خانم مهري رحيمي نيك نام داراى شماره شناسنامه  275 به شرح دادخواست كالسه 112/970570/97ح از اين حوزه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود كهوند به شماره شناسنامه  96 در تاريخ 
1396/2/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-مهري 
رحيمي نيكنام به شماره شناسنامه 275 صادره از همدان متولد 1338 همسر متوفي 2-ليال كهوند به شماره شناسنامه 
69 صادره از همدان متولد1356 فرزند متوفي3-مريم كهوند به شماره شناسنامه 3433 صادره از همدان متولد1361 
فرزند متوفي 4-نســرين كهوند به شماره شناسنامه 3019 صادره از اصفهان متولد 1366 فرزند متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 2716)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326007000477 مورخه 1397/6/7 
هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى دولت جمهوري 
اســالمي ايران به نمايندگي وزارت آمــوزش و پرورش- اداره 
آموزش و پرورش شهرستان بهار به شماره ملي 140024002394 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 179/07 مترمربع قسمتي 
از پالك شــماره 139 اصلي واقع در بهــار بخش چهار همدان 
خريدارى مع الواسطه از اصغر جهانشاهي محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 523)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/9

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاي سيد عقيل حسيني با ارائه دو برگ استشهاد 
محلي مصدق دفتر اسناد رسمي 3 اسدآباد مدعي است كه يك 
جلد سند مالكيت ششــدانگ يكباب خانه به مساحت يكصد و 
شصت و شش مترمربع پالك 6 فرعي مجزي شده از پالك 872 
اصلي واقع در شهرستان اسدآباد بخش شش همدان كه در ذيل 
ثبت 7984 صفحه103 دفتر 41 به شماره چاپي 280331 الف 87 
به نام سيدعقيل حسيني صادر و تسليم شده و به موجب سند 
رهني شــماره 13024 مورخ 1389/10/14 دفتر اسناد رسمي 3 
اسدآباد در قبال مبلغ دويست و بيست و شش ميليون و نهصد و 
سي و شش هزار و نهصد و پنجاه و سه ريال نزد بانك مسكن در 
رهن است به علت جابجايي مفقود گرديده لذا به استناد تبصره 
الحاقــي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وســيله آگهي 
مي شــود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد 
در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت 
اعتراض چنانچه اصل ســند مالكيت ارائه نشود سند المثني به 

نام سيدعقيل حسيني صادر و تسليم خواهد شد. (م الف 440)
كامران متقي
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاي امير رنجبران داراى شماره شناسنامه  0310029120 به شرح دادخواست كالسه 112/970575/97ح از اين حوزه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سكينه روح اله زاده به شماره شناسنامه  577 
در تاريخ 1396/7/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 
1-فاطمه  رنجبران به شماره شناســنامه0310465818 صادره از كرج متولد1369 فرزند متوفيه 2-امير رنجبران به 
شــماره شناسنامه0310029120 صادره از كرج متولد1368 فرزند متوفيه اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2725)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

پيشخوان

داستان تكرارى ضرب و شتم 
داوران فوتبال محالت

 ضروب و شــتم داوران فوتبال محالت همــدان قصه امروز و 
ديروز نيســت و سال ها است كه شاهد اخبارى از اين دست هستيم 
و در تــازه ترين مورد يكى از داوران همدانى قربانى اينچنين حادثه 

اى شد كه در نهايت به شكايت وى انجاميد.
به گزارش ايرنا، عصر روز گذشــته (جمعه) در جريان ديدار 2 تيم 
از سرى مسابقات ليگ بزرگساالن محالت همدان، داور بازى مورد 

هجوم برخى افراد قرار مى گيرد و دچار جراحت مى شود.
اين اتفاق ناخوشايند در زمين خاكى شهيد چيت سازيان (انبار نفت) 
همدان روى داد و به گفته شــاهدان عينــى نزديك به يكصد تن به 

داخل زمين هجوم بردند.
مســئول كميتــه داوران فوتبال محالت همــدان در اين باره گفت: 
متاسفانه برخى تيم هاى فوتبال محالت طاقت باخت و بازى ضعيف 

خود را ندارند و همه مسايل را به گردن داور بيگناه مى اندازند.
محســن رضايى موحد افزود: داور به درســتى به قضاوت در اين 
مســابقه پرداخت و متاســفانه مورد هجوم افــرادى قرار گرفت كه 

شناسايى و از آنها در مراجع قضايى شكايت نيز شده است.
وى بيان كرد: در سال هاى اخير داوران فوتبال محالت همواره مورد 

حمله قرار گرفته اند و به هيچ عنوان امنيت آنها تامين نمى شود.
ــس  ــس و آمبوالن ــتمر پلي ــتار حضــور مس ــد خواس ــى موح رضاي
ــگاه  ــفانه باش ــزود: متاس ــال محــالت شــد و اف ــابقات فوتب در مس
ــم  ــزارى مســابقات اســت، ك ــى برگ ــه متول شــهردارى همــدان ك
كارى مــى كنــد در حاليكــه حضــور پليــس و آمبوالنــس در 

ــت. ــى اس ــى الزام ــابقات ورزش مس
مســئول كميته داوران فوتبال محالت همدان خاطرنشــان كرد: اگر 
مشــكلى براى كادر داورى پيش بيايد، چه كسى پاسخگوى خانواده 

آنها خواهد بود.
مســئول كميته فوتبال محالت همدان نيز در اين باره گفت: فردا در 
نشستى با حضور اعضاى كميته انضباطى فوتبال محالت به اين مورد 

رسيدگى مى شود.
ســعيد پناه آبادى افزود: توهين به جامعــه داورى خط قرمز فوتبال 
محالت همدان اســت و جــدا از جرائم انضباطــى، همكارى الزم 

قضاييى نيز صورت مى گيرد.
مســئول كميته فوتبــال محالت همدان اضافه كــرد: اين حركت و 
حركاتى مشــابه، به هيچ وجه مورد تاييــد فوتبال محالت و جامعه 

ورزش نيست.
پناه آبادى ادامه داد: به همين دليل و براى جلوگيرى از تكرار چنين 
حوادثــى، ضمن برخورد با خاطيان اين حادثه، نهايت همكارى را با 
كميته انضباطى فوتبال محالت و مســئوالن حقوقى و نظارتى انجام 

مى دهيم.
هم اكنون 50 تيم در ليگ فوتبال بزرگساالن محالت همدان فعاليت 
دارند و اين رشــته ورزشى يكى از با سابقه ترين مسابقات ورزشى 

كشور به شمار مى رود.

عشق يك شمشيرباز 
هرگز تمام شدنى نيست 

 شــاهپور زرنگار در نشســتى صميمى خطاب به شمشــيربازان 
همدانى گفت :عشق يك شمشيرباز هرگز تمام شدنى نيست 

ــتان  ــان اس ــى اداره كل ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــيربازان  ــان شمش ــالدى، ميهم ــال 1964 مي ــى س ــن المپيك ،بازيك
همدانــى بــود، وى بــا بيــان تجــارب و ديــدگاه هــاى خــود، نكاتــى 
زيبــا و ظريــف را در اختيــار بازيكنــان و مربيــان و داوران همدانــى 

قــرار داد.
شاهپور زرنگار از نخستين شمشيربازان ايران است كه شمشيربازى 
را به صورت علمى در انستيتو ملى فرانسه در اسلحه فلوره و اپه فرا 
گرفته و بيش از 60 ســال از عمرش را به بازى در ميادين مختلف و 

پرورش مربيان و بازيكنان قهرمان پرداخته است.
ايشان با صبر و حوصله اى مثال زدنى به تك تك سواالت بازيكنان 

پاسخ دادند.
دختر ايشان نيز خانم زرنگار از مربيان با سابقه كشور صحبت هايى 

نيز در همين زمينه انجام دادند.
شــاهپور زرنگار از زمانى مى گويد كه با عشــق به مدت ســه ماه 
دور از خانــواده و فرزندانش هر روز به آمــوزش بازيكنان آبادانى 
و خرمشــهرى مى پرداخته اســت و درخشــش همان بازيكنان در 
مسابقات جهانى در تهران در ســال 50 موجب بورس شدن ايشان 

در فرانسه گرديده است.

استخر نهاوند 5 سال پيش تعطيل شده بود
 رئيس هيأت نجات غريق استان همدان با تأكيد بر اينكه بهداشت 
80 درصد از اســتخرهاى مركز استان تضمين شده است، اعالم كرد: 
استخر نهاوند جزء ليست استخرهاى تعطيل استان بوده كه در واقع 5

سال پيش تعطيل شده بود.
سيروس سوريان در گفت وگو با ايسنا، درباره تغيير سيستم گندزدايى 
استخرها عنوان كرد: بر اساس بخشــنامه وزارت بهداشت از آبان ماه 
سال گذشــته بر اساس شعبه 2 بازپرسى به استخرهاى تحت پوشش 
فرصت يك ماهه اى داده شــد تا مجهز به سيســتم الكتروليز نمك به 

منظور گندزدايى آب شوند در غير اين صورت پلمب مى شوند.
وى درباره مســموميت 53 خانم نهاوندى در اســتخر به علت نشت 
كپســول گاز كلر خاطرنشان كرد: اين اســتخر از طرف هيأت پروانه 
دريافت نكرده بود و بدون مجوز و با اســتفاده از سيســتم گندزدايى 
كلر فعاليت مى كرد كه البته االن ديگر پلمب شــده اســت عالوه بر 
اين گاز كلر مانند گاز نوشــابه اســت و به محض خارج شدن باعث 

مسموميت مى شود.
ســوريان با ابراز بى خبرى از وضعيت اســتخر نهاوند گفت: وقتى از 
شرايط استخرها آگاه مى شــويم كه اداره اماكن گزارشى تحويل دهد 
و اســتخر نهاوند جزء ليست استخرهاى تعطيل اســتان بوده كه در 
واقع 5 ســال پيش تعطيل شده بود همچنين استخر بانوان مالير هم 2
ســال است كه تعطيل شده اما در كل ما آگاهى چندانى از استخرهاى 

خصوصى موجود در سطح استان نداريم.
رئيس هيأت نجات غريق استان به اختالف مركز بهداشت همدان 
با مركز بهداشــت نهاوند اشاره كرد و توضيح داد: در مركز استان 
اجراى طرح سيســتم الكتروليز نمك  در استخرها اجبارى شده و 
اين در حاليســت كه مركز بهداشت شهرســتان نهاوند بيان كرده 
اگر هم با كلر كندزدايى صورت گيرد، مشــكلى نيست و حتى از 
نظر شكل ظاهرى هم ناهماهنگى در كارشان وجود دارد كه براى 
گندزدايى آب استخر از يك بشكه با موتورى كه كلر خشك را با 

مواد مخلوط كرده و پمپ مى كند، استفاده كرده بودند.
وى با بيان اينكه دســتگاه الكتروليز نمــك 70-60 ميليون تومان 
هزينه دارد و مقدارى تيتانيوم در آن استفاده شده است، افزود: در 
كل اســتخرهاى دولتى كه تحت نظــر اداره كل ورزش و جوانان ر 
استان هســتند، از اين امكان برخوردارند اما در مورد استخرهاى 
خصوصى اين اطمينان نيســت و سه استخر خصوصى موجود در 
نهاوند فاقد دســتگاه الكتروليز نمك بوده اما در مالير، تويسركان، 
رزن، كبودراهنگ و بهار اســتخرهاى دولتى مجهز به اين دستگاه 
هســتند و درباره شهرستان اسدآباد كه اســتخر خصوصى دارد، 

اطمينان ندارم.
سوريان درباره اضافه شــدن بخش هاى جديد به استخرها عنوان 
كرد: نصب سرسره در استخرها به علت محدوديت مكان و امكان 
آسيب ديدن افراد غيراســتاندارد است اما بر خالف ميل باطنى ما 

برخى از استخرها از استاندارد مجوز گرفتند.
وى درباره ارائه سرويس ماساژ در مجموعه استخرها هم گفت: اخذ 
هزينه جدا براى ماســاژ مشــكلى ندارد چرا كه ماساژ تعرفه جدايى 
دارد كــه عموما براى هر يك ســاعت 40 هزار تومان بايد پرداخت 
شود. در برخى از اســتخرها هم مى بينيم كه هزينه جكوزى را جدا 
مى گيرند كه اين هم اگر طبق تعرفه هاى تعيين شــده باشد مشكلى 
ندارد چرا كه برخى اســتخرها مجموع هزينه را در ابتدا مى گيرند و 
برخى هزينه هر قســمت را جدا دريافت مى كنند اما نبايد بيشــتر از 

تعرفه هاى تعيين شده باشد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــق اس ــات غري ــأت نج ــس هي رئي
بهداشــتى بــودن مــواد خوراكــى عرضــه شــده در بوفــه  اســتخرها 
ــى را  ــواد غذاي ــن م ــرد: اداره بهداشــت ســالمت اي خاطرنشــان ك
ــواد  ــن م ــت اي ــد بهداش ــه 80 درص ــه طوريك ــد ب ــد مى كن رص
خوراكــى در مركــز اســتان تأييــد مى شــود و هــر شــكايتى در ايــن 

ــم. ــرى مى كني ــه پيگي ــد بالفاصل ــا برس ــه م ــه ب زمين
وى اظهــار كــرد: از كيفيــت وســايل شــنا كــه در اســتخرها فروختــه 
مى شــود، خبــرى نداريــم چــرا كــه در حــال حاضــر هــر كــس در 
زيرزمينــى يــك توليــدى راه انداختــه و گاهــى گــزارش شــده كــه 
ــدارى شــده پــس از اســتفاده ســريع  ــو خري ــال ماي ــوان مث ــه عن ب

شــكافته شــده اســت.
سوريان با بيان اينكه نظارت بر عملكرد غريق نجات ها داريم، گفت: 
نجات غريق هايى كه در اســتخرها مشــغول كار هستند، پروانه كار 
دارند و ســالى يكبار جلســاتى را براى آنها مى گذاريم و تست هاى 
مختلف مى گيريم و در صورت وجود مشــكل آن را رد نمى كنيم اما 
مى خواهيم تا تمركزشــان را روى كار باال ببرند البته اين اطمينان را 

در زمينه استخرهاى شهرستان ها نمى دهيم.

گردهمايى پيشكسوتان كوهنوردى همدان 
 گردهمايى پيشكسوتان كوهنوردى همدان برگزار شد.

رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى اســتان همدان گفت: 
پنجمين گردهمايى پيشكسوتان كوهنوردى استان همدان در كنار جوانان 

صبح جمعه در منطقه تخت شاه نظر برگزار شد.
عليرضا گوهرى با بيان اينكه بيش از 300نفر اقشار مختلف كوهنوردى 
همدان در اين گردهمايى شركت كردند، افزود: حسن نجاتيان، عليرضا 
رفتار همدانى و حسين پورمسلمى سه نفر از كوهنوردان و ديواره نوردان 

پرآوازه همدان كه در دهه 60 ركوردهاى بى نظيرى بر روى ديواره علم 
كوه ثبت كردند در اين برنامه تجليل شدند.

رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى استان همدان تصريح كرد: 
در اين برنامه كه با روز ملى پاكسازى كوهستان مصادف بود كوهنوردان 
حاضر در اين گردهمايى در پايان به پاكســازى و جمع آورى زباله هاى 

منطقه اقدام كردند.
وى با اشاره به اينكه پيشكسوتانى از سراسر ايران به عنوان مهمانان ويژه 
در اين برنامه حضور داشتند، تاكيد كرد: اتحاد و همبستگى كوهنوردان 
انسجام بخشى از سوى هيأت كوهنوردى همدان خواهيم بود.همدانى زبانزد است و مجدد در آينده شاهد برگزارى چنين برنامه هاى 

همايش پياده روى و 
مسابقه دارت 
برگزار شد

دفاع  هفته  گراميداشت  بمناسبت   
مقدس همايش پياده روى و مسابقه 
دارت ويژه بانوان با همكارى هيأت 

همگانى شهرستان رزن برگزار شد. 
به گزارش روابــط عمومى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان، به منظور 
مقدس  دفــاع  هفتــه  گراميداشــت 
همايــش پياده روى ويــژه بانوان با 
حضور بيــش از100 نفــر از بانوان 
ورزش دوست رزن روز گذشته راس 
ساعت 7 صبح از مسير سالن انقالب 
تا پــارك بانوان با مشــاركت هيأت 
همگانى در اين شهرستان برگزار شد.

شــركت كنندگان با پيمودن مسير و 
با حضــور در پارك بانوان به ورزش 
ادامه  در  و  پرداختنــد  صبحگاهــى 
مراســم مســابقه دارت بين شركت 
كنندگان برگــزار گرديد كه تيم هاى 
رز، انقــالب و نرگس به ترتيب مقام 

هاى اول تا سوم را كسب نمودند.

دربى كيفيت خاصى 
نداشت 

 مديرعامل سابق استقالل عملكرد 
ضعيف مديــران بشــاگاه در نقل و 
انتقاالت را از داليــل نتايج ضعيف 

تيم مى داند. 
على فتح ا... زاده در گفت وگو با ايلنا 
در خصــوص تســاوى رد دربى 88
اظهار داشــت: من فكر مى كنم كسل  
را  اخير  ســال هاى  دربى  كننده ترين 
شــاهد بوديم. استقالل نمى خواست 
بازنده شود و پرسپوليس هم با توجه 
به بازى حساســى كه در هفته آينده 
پيش رو دارد بيشــتر بــه فكر حفظ 

نتيجه بود.
وى ادامه داد: با توجه به كيفيت بازى 
بازيكن شــاخصى در دو تيم وجود 
نداشت كه بخواهيم از وى به عنوان 
بهترين بازيكن نام ببريم. اميدوارم در 
دربى برگشــت بازى بهترى را از دو 

تيم شاهد باشيم.

حمله به مهدى طارمى 
در قطر 

 محمود خميس پيشكســوت تيم 
الغرافــه اظهــارات تنــدى در مورد 

مهدى طارمى بيان كرده است. 
به گزارش ايلنا، عادل خميس درباره 
شكســت اخير تيم الغرافه برابر تيم 
قعرجدولى و بدون امتياز الخريطيات 
گفت: مشــكل الغرافه االن روشــن 
است و نيازى به صحبت هاى اضافه 
الغرافه  خارجــى  بازيكنان  نيســت. 
پايين تر از سطح فنى موردنظر هستند 
و نمى توانند چيزى به توانمندى هاى 

اين تيم اضافه كنند.
بازيكن پيشــين الغرافه  با اشــاره به 
مهدى طارمى، ملى پوش ايرانى ادامه 
داد: بــا تمام احترامى كه براى مهدى 
بازيكن  قائل هســتم او يك  طارمى 
كامال معمولى است. بازيكنان  قطرى 

زيادى بهتر از او هستند.
 ايــن مهاجــم در خــط حمله تيم 
مهدى  نيســت.  خطرناك  الغرافــه 
طارمــى مهاجــم اول تيــم الغرافه 
اســت اما نگاه كنيد چنــد گل در 
رســانده  ثمر  بــه  ســتارگان  ليگ 
است؟ مشــاهده مى كنيد كه گلى به 
ثمر نرســانده اما اجازه مى دهند تا 
همچنان لژيونــر و مهاجم اول تيم 

بماند. الغرافه 

حامد صيفى »
 ورزش ماليــر در چنــد ســال اخير 
قهرمانان زيادى به ورزش معرفى كرده و 
پيش قراول افتخارآفرينى در استان و كشور 

به شمار مى رود.
نخســتين مدال آور المپيكى مادســتان از 
در  مصطفى جــوكار  مســعود  بود،  مالير 
المپيك 2004 آتن نخســتين مدال استان 
را در آوردگاه المپيك به دســت آورد و 4 
سال بعد نيز برادر كوچك تر او يعنى ميثم 
مصطفى جــوكار المپيكى شــد. در 2012 
صادق گودرزى مــدال نقره المپيك لندن 
را به گردن آويخت تا هر 2 مدال المپيكى 

استان به نام ماليرى ها ثبت شود.
ماليرى هــا نه فقــط در كشــتى بلكه در 
وزنه بردارى،  چــون  ديگر  ورزش هايــى 
اسكيت و دو و ميدانى هم سرآمد هستند 
و ورزشــكاران اين خطه صاحب عناوين 
فراملى شــده اند. به واقع اين شهرســتان 
سرشار از استعدادهاى ناب ورزشى است 
و مسئوالن بايد اين ظرفيت ها را شناسايى 
و بــا حمايت هاى بــه موقــع، در صدد 

شكوفايى و بروز آنها باشند.
شهرســتان ماليــر در بيش از 30 رشــته 
فوتسال،  كشــتى،  فوتبال،  شامل  ورزشى 
دو و ميدانى، ورزش هاى هوايى، ووشــو، 
كاراته، بســكتبال، واليبال و... فعال است 
و بيش از 8 هزار ورزشــكار بيمه شده به 
صورت سازمان يافته در اين رشته ها فعال 
هستند.اين شهرستان در ورزش حرف هاى 
بســيار براى گفتن دارد و نيز پتانسيل هاى 
بااليى به خصوص در رشته  كشتى از خود 

نشان داده است.
هر ســاله تعداد زيادى از ورزشكاران اين 
شهرســتان در مسابقات كشورى و استانى 
موفق به كسب مدال هاى گوناگون شده و 
در رشته هاى مختلف ورزشى در ليگ هاى 
كشورى و استانى حرف براى گفتن دارند.
رده هاى  در  موفق  مالير،  ورزش   

سنى
ســال گذشــته حدود 15 تيم از مالير در 
رشــته هاى مختلف ورزشى و در رده هاى 
مختلف ســنى در ليگ هاى استانى و بيش 
از 10 تيم هم در ليگ هاى كشورى حضور 
داشــتند و مالير پارســال در رشــته هاى 
مختلفى چون فوتبال، بسكتبال، كاراته و... 

ميزبان مسابقات كشورى و استانى بود.
همه اين موفقيت ها نشان مى دهد ورزش 
مالير با وجود مشكالت مالى كه بسيارى 
از هيأت هاى ورزشى با آن دست و پنجه 

نرم مى كنند شــايد نه در ســطح ورزش 
قهرمانى و حرفه اى اما در رده هاى ســنى 
مختلف بــه ويژه در رده هاى پايه ســعى 

كرده از ظرفيت هايش استفاده كند.
كشــتى هميشــه ورزش اول در ماليــر 
بوده اســت. بعد از ميثــم مصطفى جوكار 
توجهات بيشــتر بر كشــتى پايه متمركز 
اســت تا حداقل در ســال هاى آتى شاهد 
مالير  كشتى  افتخارآفرينان  دوباره  حضور 

در ميادين بين المللى باشيم.
اما مالير در رشــته هايى چــون هندبال، 
كبــدى، ووشــو، كاراتــه، باســتانى و... 
و  دارد  خوبــى  بســيار  ظرفيت هــاى 
كه  هســتند  رشــته ها  اين  ورزشــكاران 
ايــن روزها ورزش مالير را ســر پا نگاه 
داشته اند و نياز است توجه بيشترى به اين 

سرمايه هاى انسانى شهرستان شود.
در ورزش همگانــى هــم كارهاى خوبى 
در شهرســتان انجــام شــده و در كنــار 
همايش هاى  مانند  مختلــف  همايش هاى 
پياده روى و فعاليت باشــگاه هاى مختلف 
در سطح شهرســتان در رشته هايى چون 
ايروبيــك، يــوگا و... ورزش در پارك ها 
و بوســتان هاى مالير هم به تازگى مورد 
توجه بسيارى از جوانان قرار گرفته است، 
اما باز هم ترويج ورزش همگانى نيازمند 
توجه بيشــتر و ايده هــاى خالقانه براى 
گســترش اين ورزش و گرايش بيشــتر 
خانواده ها و اقشار مختلف مردم در سنين 

مختلف به ورزش است.
به هر حــال اميدواريم در آينده اى نزديك 
شــاهد ظهور نفراتى چون گودرزى ها و 
جوكارهــا از ورزش شــهر قهرمان پرور 

مالير باشيم.
 دومين پايگاه قهرمانى در مالير

رئيس اداره ورزش و جوانان مالير گفت: 
همزمان با هفته تربيت بدنى دومين پايگاه 
قهرمانى اســتان همدان در اين شهرستان 
راه اندازى مى شــود. پايــگاه قهرمانى به 
نخبه  و  اســتعداديابى  عنوان يك مركــز 
پرورى، تاثير زيادى در توسعه ورزش اين 

شهرستان دارد.
وى افــزود: راه انــدازى 4 خانه ورزش 
روســتايى در سطح هر يك از بخش هاى 

شهرستان را نيز در دستور كار داريم.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان مالير به 
اجراى بيــش از 30 برنامه متنوع همزمان 
با هفته تربيت بدنى اشــاره و افتتاح طرح 
كلينيك پزشكى، درمانى براى ورزشكاران 
بى بضاعت اين شهرســتان با 2 پزشــك 

عمومى، 2 روانشــناس و يك متخصص 
ارتوپــدى را از مهمترين ايــن برنامه ها 

برشمرد.
رضايى افتتاح كارگاه ســبدبافى و كارگاه 
آموزشــى خياطى در حاشــيه شهر مالير 
را از ديگــر برنامه هاى هفته تربيت بدنى 
عنوان و بيان كــرد: در مجموع ايجاد 30 
كارگاه آموزشــى در ســطح بخش ها در 
مخــدر و آموزش  ازدواج، مواد  حــوزه 
خانواده در هفته تربيت بدنى را در دستور 

كاراست.
وى با بيــان اينكه 7 طرح همزمان با هفته 
تربيت بدنى در اين شهرســتان افتتاح مى 
شــود افزود: به دنبــال راه اندازى مجمع 

خيران ورزشى در اين شهرستان هستيم.
رضايــى همچنين بــه برنامــه تجليل از 
قهرمانان ورزشــى، تجليل از 190 تن از 
بزرگان و پيشكسوتان ورزش مالير براى 
نخســتين بار در كشــور و تجليل از 120 
تن از مربيان ســازنده و تاثيرگذار ورزش 

مالير اشاره كرد.
وى حضــور تيم هاى ورزشــى مالير در 
ليگ هــاى كشــورى را از اولويت هاى 
مهم برشــمرد و گفت: در همين راستا در 
تالش براى ورود تيم هاى ورزشى ووشو، 
هندبال، تكواندو، فوتسال و كبدى بانوان 
به ليگ كشــورى هســتيم. رضايى اظهار 
داشت: در راستاى توسعه و ترويج ورزش 
همگانى همزمــان با هفتــه تربيت بدنى 
ميزبان ورزش صبحگاهى استان با حضور 
300 تن از ورزشكاران استانى هستيم كه 
از ميــدان فخريه تا درياچه پارك ســيفيه 

انجام مى شود.
وى تاكيــد كــرد: در راســتاى اجــراى 
برنامه توســعه ورزش و زيرساخت هاى 
روستايى، در صدد هستيم زيرساخت هاى 
ورزشى 40 روستاى مالير در زمينه تجهيز 
خانه ورزش، تسطيح زمين هاى ورزشى و 

ساير تجهيزات را انجام دهيم.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان ماليــر 
ادامه داد: به دنبال اخذ ميزبانى مســابقات 
كشورى در ســه رشته ورزشــى در اين 
شهرستان هستيم كه بهترين تبليغات براى 
ظرفيت هاى گردشــگرى و استعدادهاى 

ورزشى مالير است.
وى يادآور شــد: تا پايان امســال 3 طرح 
بزرگ ورزشــى شــامل مرحله نخســت 
ورزشــگاه پنج هزار نفرى، سالن ورزشى 
روســتاهاى ينگى كند و توچغاز به بهره 

بردارى مى رسد.

ورزش مالير
 دوباره در مسير رشد

■ رضايى: پايگاه قهرمانى در مالير تاسيس مى شود



 

Y K

 

خبـر

گزارش 

فرهنگخبـر

عكس روز

عكس: مسعود طاهري آخرين تحوالت ميدان امام

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمي ابري - غبارآلود

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

دوشنبه  9 مهرماه 1397  21 محرم 1440  1 اكتبر 2018  شماره 3301

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:47 
خورشيد         06:10                   طلوع 
اذان ظهر                      12:06
غروب خورشيد              18:02
اذان مغرب                   18:20 
نيمه شب شرعي           23:25

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
نگ

د  راه
كبو

 
وند

 نها
  

كان
سر

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

22 27 28 26 28 26 29 27 26 28 27
9 6 12 6 7 7 8 9 10 10 6  
30 35 25 30 30 35 35 35 30 25 35

پيش فروش نخستين خودروى پرنده دنيا 
آغاز مى شود

 پيش فروش نخستين خودروى پرنده جهان از ماه آتى آغاز مى شود. 
اين خودرو مى تواند با حداكثر سرعت160 كيلومتر بر ساعت طى كند. 
به گزارش مهر،  نخســتين خودروى پرنده دنيا  قرار است به زودى به 
بازار عرضه شــود. در همين راستا پيش فروش آن از ماه آتى آغاز مى 
شود. نخستين نمونه هاى اين خودروى هيبريدى الكتريكى سال آتى به 
مشتريان تحويل مى شود.  كاربر اين خودرو مى تواند  در كمتر از يك 
دقيقه حالت حركت خودرو  را از تردد روى زمين به پرواز و بالعكس  
تغيير دهد.  شــركت ترافيگورا اين خودروى پرنده را مى سازد كه زير 
مجموعه ولوو است. خودروى مذكور مى تواند مسافت 640 كيلومتر را 

با حداكثر سرعت 160 كيلومتر بر ساعت طى كند.

همسايه مرموز و زيباى زمين ميزبان 
فضانوردان مى شود 

 بيش از 40 ســال از آخرين بارى كه انسان قدم بركره ماه گذاشت 
مى گذرد و دانشمندان درتالش براى بازگرداندن انسان به ماه هستند 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛ محققان ناســا اعالم كرده اند حداكثر 
تا ســال 2020 فضانوردان خود را دوباره بــه كره ماه باز مى گردانند. 
مقام هاى ناســا همچنين اعالم كرده اند درحــال طراحى يك پايگاه 
فضايى در مدار كره ماه براى اقامت فضانوردان در سال 2023 هستند 

و در سال 2030 ماموريت به سياره مريخ انجام خواهد شد.
 محققان ناســا در نظر دارند از آخرين پيشــرفت هاى فناورى براى 
راهيابى به ســاير سياره ها استفاده كنند كه شامل استفاده از فضاپيماى 

اوريون و سيستم هاى موشكى پيشرفته است.

سفينه فضايى براى نجات كره زمين ساخته 
مى شود 

 دانشمندان در حال ساخت نوعى سفينه فضايى براى نجات كره زمين 
هســتند كه خطر برخورد ســيارك ها با زمين را رفع مى كند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ كارشناسان ناسا درحال تحقيق و توسعه ساخت 
فضاپيمايى فوق پيشرفته براى منحرف كردن مسير سيارك هاى دوتايى 
هســتند كه به مدار سياره زمين نزديك مى شوند، محققان اعالم كرده اند 
اين سفينه فضايى وارد مرحله نهايى فرآيند ساخت شده است و تا سال 
2020 راه اندازى مى شود.ساخت اين سفينه فضايى، پروژه اى مشترك بين 
 (European project AIDA) آمريكا و ماموريت اروپايــى آى دا
است. سفينه فضايى در دست ساخت ظاهرى مشابه تخم مرغ دارد و با نام 

مستعار (Didymoon)، حدود 160 متر عرض خواهد داشت.

طراحى نرم افزارى براى نظارت بر نيروگاه 
هاى خورشيدى

 گروهى از محققان ايرانى نــرم افزارى براى نظارت و عيب يابى 
نيروگاه هاى خورشــيدى همچنين ارائه پشــتيبانى هاى الزم به اين 
نيروگاه ها طراحى كرده اند.به گزارش ايرنا، توليد انرژى نقش كليدى 
در توسعه دارد و امروزه كشورها براى رهايى از مضرات انرژى ناشى 
از سوخت هاى فسيلى به ســوى توسعه انرژى هاى تجديدپذير رو 
آورده اند؛ طورى كــه 2,8 از كل نياز انرژى دنيا را اين نوع از انرژى 
ها تامين مى كنند. انرژى خورشيدى به عنوان يكى از مهم ترين منابع 
انرژى تجديدپذير مطرح است و امروزه چين (18 درصد)، ژاپن (14

درصد)، آلمان و آمريكا (بيش از 13 درصد) براى تامين نيازهاى خود 
به اين منبع اليزال الهى روى آورده اند. 

توليد نرم افزار براى انتخاب مكان مناسب 
فرود مريخ نورد

 محققان دانشــگاه ام آى تى موفق به توليد نرم افزارى شــده اند 
كه شناســايى محل هاى مناسب به منظور فرود مريخ نورد يا ماه نورد 
يا ديگر وســايل نقليه فضايى را ممكن مى كند.به گزارش ، محققان 
دانشگاه ام آى تى موفق به توليد نرم افزارى شده اند كه شناسايى محل 
هاى مناسب به منظور فرود مريخ نورد يا ماه نورد يا ديگر وسايل نقليه 
فضايى را ممكن مى كند. ابزار يادشــده به طور خودكار نقشــه محل 
هاى مناســب براى فرود مريخ نورد يا ماه نورد را تهيه مى كند و داده 
هاى زمين شناسى و غيره آنها را بررسى و تجزيه و تحليل مى كند و 
در نهايت كاربر با بررســى اطالعات يادشده مى تواند در مورد محل 

مناسب براى نشستن مريخ نورد يا ماه نورد تصميم بگيرد.
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■ حديث:
امام حسين(ع):

صدق و راستى عّزت است و دروغگويى ناتوانى است.
تاريخ يعقوبى، ج2، ص246

انتقاد فعال صنايع دستى
 از كم كارى دولت در اين عرصه

 افزايش قيمت مواد اوليه صنايع دستى در كنار كم كارى دولت در اين 
عرصه موجب تعطيلى كارخانه هاى توليدى مى شود.

فعال عرصه صنايع دستى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان به تشريح 
وضعيت فعلى صنايع دستى پرداخت و اظهار كرد: ما تا يكى دو ماه قبل 
گرانى هاى چشمگيرى را براى يراق آالت، مواد اوليه، رنگ، نقره جات، 
طال، مس و برنج داشتيم و اين امر بقاى بسيارى از هنرمندانى كه با اين 
محصوالت كار مى كنند را به خطر انداخت؛ زيرا با نبود اين محصوالت 

بسيارى از كارگاه هاى توليدى صنايع دستى تعطيل مى شوند.
نيما ذاكرى ســعيد افزود:  متأسفانه ما در چند هفته گذشته با شدت 
گرفتــن گرانى هاى مــواد اوليه يراق آالت مواجه شــديم و با تداوم 
اين رويه بســيارى از كارگاه هاى توليدى ما بايد تعطيل شوند؛ زيرا 
بــازار نيز فعال ميلى به خريد نــدارد و خيلى از افرادى كه در داخل 
كشــور مواد اوليه و يراق آالت را مى فروختند از فرصت سوءاستفاده 
شــديدى كردند و موادى را كه از قبل داشــتند با قيمت دالر امروز 
حساب مى كنند و در اين ميان مواد اوليه اى كه در داخل كشور توليد 

مى شوند، نيز مستثنى نشده اند.
وى افزود: به نظر مى رسد سالى كه با عنوان سال حمايت از كاالى ايرانى 
شناخته شده تأثير معكوسى بر وضعيت كاال هاى ايرانى و توليدكنندگان 
داشــته و به سال عدم حمايت از كاالى ايرانى تبديل شده است. دولت 
تا بــه امروز هيچ كار مثبتى را براى حل معضــل گرانى مواد اوليه كار 

هنرمندان صنايع دستى انجام نداده است. 
ســازمان ميراث فرهنگى كار خودش را در عرصه صنايع دستى انجام 
مى دهد، اما دســتش براى حمايت بيشــتر از هنرمندان باز نيست؛ زيرا 
بودجه كافى بــراى اين كار ندارد. ما هنوز در بحث بيمه فعاالن صنايع 
دســتى مشــكل داريم و اين يعنى بودجه خاصى به صنايع دستى تعلق 
نگرفته اســت و اين نشــان مى دهد كه دولت در بحث صنايع دســتى 

كم كارى كرده است.
اين فعال عرصه صنايع دســتى گفت: امــروزه قيمت مواد اوليه صنايع 
دســتى به صورت ساعتى افزايش پيدا مى كند و ما منتظر اين هستيم كه 

دولت تدابيرى را بينديشد.

تاكيد معاون مطبوعاتى بر واگذارى
 امور به خانه هاى مطبوعات

 معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در نشست هم انديشى 
مديران كل استان ها با معاونت هاى تخصصى، ضمن تبيين سياست هاى 
كلى معاونت مطبوعاتى گفت: در تالشيم بخش عمده اى از حمايت هاى 

اين معاونت از طريق خانه هاى مطبوعات در استان ها ارائه  شود.
به گزارش ايســنا، محمد ســلطانى فر در دومين گردهمايى مديران كل 
استان ها با معاونت هاى تخصصى از اختصاص يارانه ويژه به رسانه هاى 

استان هاى محروم و كم برخوردار خبر داد.
معاون مطبوعاتى درباره مســاله كاغذ هم گفت: با ابتكار تشكيل كميته 
كاغذ مطبوعات، عليرغم نوسانات شديد ارزى، قيمت كاغذ در شرايط 
قابل قبولى قرار گرفته و رسانه ها نيز درخصوص تامين كاغذ با مشكل 

مواجه نيستند.
وى همچنين با اشاره به همكارى خوب وزارت صمت و وزارت ارشاد 
در موضــوع كاغذ تاكيد كرد: در حال حاضــر با تمهيداتى كه صورت 

گرفته، مشكل كمبود كاغذ در آينده نداريم.
وى در بخش ديگرى از ســخنانش با اشاره به توجه ويژه به رسانه هاى 
فضاى مجازى، آينده را عرصه رســانه هاى مجازى دانســت و در عين 
حال تصريح كرد: با وجودى كه مرجعيت رســانه هاى مكتوب همچنان 
پابرجاست اما در سياست هاى معاونت مطبوعاتى نگاه بسيار گسترده ترى 

به حوزه رسانه هاى مجازى وجود دارد.

اجراى نمايش خيابانى 
«اين زمان و آن زمان» در مالير

 مدير گروه تئاتــر «ياس كبود» از اجراى نمايش 
«اين زمــان و آن زمان» همزمان با هفته دفاع مقدس 

در مالير خبر داد.
مهــدى روزبهانى  در گفت وگو با فارس اظهار كرد: 
نمايــش «اين زمان و آن زمان» منتخب تئاتر بســيج 
اســتان همدان با موضوع دفاع مقدس اســت كه با 
كارگردانــى بنده و با بازى زهير كزازى، ســيدعلى 
موسوى و فروزان حســينى به اجراى عمومى رفته 
است.وى افزود: اين نمايش درباره دو رزمنده است 
كه يــك روز قبل از آزادى خرمشــهر در منطقه اى 
نزديك به خرمشهر در حال شناسايى هستند كه يكى 

از آنها پشيمان شده و مى خواهد به عقب برگردد....
اين كارگردان از اجراى اين نمايش در مالير خبر داد 
و گفــت: چهارم مهرماه، اولين اجراى عمومى ما در 
شــهر سامن بود و پنجم مهرماه  نيز اجراهايى در بام 
مالير، يادمان شهداى گمنام و شهر ازندريان داشتيم 
كه با استقبال خوب مردم مواجه شد.وى خاطرنشان 
كرد: همشــهريان ماليرى و دوستداران هنر نمايش 
دفاع مقــدس مى توانند اين نمايــش خيابانى را كه 
روز سه شنبه 10 مهرماه از ساعت 16 كه در خيابان 

باباطاهر مالير به اجرا درمى آيد، از نزديك ببينند.

جاده قديم» به اكران پاييزه 
سينماها اضافه شد

   مدير امور سينمايى حوزه هنرى همدان گفت: 
از فردا فيلــم «جاده قديم» به جــدول اكران پاييزه 

سينماهاى همدان اضافه مى شود.
سعيد شرفى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين 
فيلم چهارمين ساخته «منيژه حكمت» است و داستان 
زنى كارمند را روايت مى كند كه شــب عيد نوروز با 

مشكالتى مواجه مى شود.
وى اضافــه كرد: هم اينــك «مغزهاى كوچك زنگ 
زده» ســاخته هومن سيدى، «آخرين بار كى سحر را 
ديدى» به كارگردانى فرزاد موتمن در ســينما قدس 
نمايش داده مى شود.شرفى افزود: «هشتگ» اثر رحيم 
بهبودى فر نيز در سينما فلسطين و بهمن مالير روى 
پرده رفته اســت.مدير امور ســينمايى حوزه هنرى 
همدان خاطرنشــان كرد: «تنگــه ابوقريب» و «خاله 
قورباغه» نيز از فيلم هاى پرمخاطب در حال نمايش 
اســت.حدود 33 فيلم از ابتداى امسال در سينماهاى 

همدان به نمايش درآمد.

4 مدير در وزارت ارشاد 
تغيير مى كنند

 در پى ابالغ قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 
در دستگاه هاى اجرايى، اين قانون در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى نيز همچون ســاير دستگاه ها اجرا 
خواهد شد.به گزارش مركز روابط عمومى و اطالع 
رســانى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى، در حال 
حاضر 4 تن از مديران اين وزارتخانه مشــمول اين 
قانون مى شــوند كه پيش از موعد مقرر، نســبت به 

جايگزين شدن افراد جديد اقدام خواهد شد.
رئيس جمهــور قانون اصالح قانــون ممنوعيت به 
كارگيرى بازنشســتگان را شهريور امسال به سازمان 

امور ادارى و استخدامى كشور ابالغ كرد.
براســاس ماده  واحده قانون ممنوعيت به  كارگيرى 
بازنشستگان - مصوب 1395- ، از تاريخ ابالغ اين 
قانون، به  كارگيرى افرادى كــه در اجراى قوانين و 
مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، 
در دســتگاه هاى اجرائى موضوع مــاده (5) قانون 
مديريت خدمات كشورى مصوب 8 مهر ماه و كليه 
دستگاه هايى كه به نحوى از انحاء از بودجه عمومى 

كل كشور استفاده مى  كنند، ممنوع مى باشد.
در حالى وزارت ارشــاد رسما از تغيير 4 مدير خبر 
مــى دهد كه نامــى از آنها نبرده اســت اما در چند 
ماه گذشــته يكى از گمانه زنى هاى درباره ى مديران 
بازنشســته، محمد مهدى حيدريان رئييس سازمان 

سينمايى بوده است.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهاي كوچك زنگ زده

■ قد  س2......................... ... آخرين بار كي سحر را 
ديدي - خاله قورباغه

■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير........................... . هشتك - تنگه 
ابوقريب- شعله ور

■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام

خسرو محمدى»
 يكــى از نمادهاى برافراشــتگى فرهنگى در 
جوامع پيشــرفته انديشــكده ها و انديشــمندان 
راســتينند. در يــك جامعه  پيشــرفته هر كس در 
جاى خود اســت و كار خودش را انجام مى دهد 
آنــگاه همــگان مى دانند كه براى فالن پرســش 
بايد به ســراغ چه كســى بروند و از كجا پرسان 
شوند؟ برآيند مى شود اين كه جامعه رشد مى يابد، 

مشكالت كم و شناخت بيشتر مى شود. 
چندى اســت در جامعه ى شهرى همدان به ويژه 
در آن  دســته كــه روزنامه مى خواننــد و در پى 
رويدادهاى شــهرى اند يك زنجيــره از رويدادها 
برجسته شده است. يكى از مهم ترين اين رويدادها 
همانا نابودى سازه هاى باستانى و تعرض به حريم 
آن ها مانند تپه پيسا، تپه ى هگمتانه، محالت كهن 
و ســاختمان باغ آمريكايى هاســت. تا چند وقت 
پيش كم تر كســى مى دانســت كه اين ساختمان 
كجاســت چه برســد به اين كه از سرگذشت آن 

باخبر باشد. 
جان ســخن در ايــن گفتار همان ضــرب المثل 
و داســتان معروفى اســت كه همه مى دانند و آن 

«دوستى خاله خرسه» است.
 همه مى دانند كه همدان شــهرى كهن اســت اما 
كمتر كسى مى داند كه اين كهن بودگى چه ترتيب 
و ساختارى دارد! و اصوال چطور بايد با يك چنين 

شهرى رفتار كرد؟. 
از كهتران شهر گرفته تا مهتران آن، گويى در يك 
گيجى به ســر مى بريم! ايــن را از گفتار، رفتار و 
نوشــتارها مى توان دريافت يكــى از رخدادهاى 
خــوب كه گويا به تازگى رخ داده، شــكل گيرى 
مركزى با نــام «مركز مطالعــات و پژوهش هاى 
شوراى اسالمى شهر همدان» است. آن طور كه از 
نام اين مركز بر مى آيد گويا گروهى انديشه ورز در 
آن جا مشغول ساماندهى اوضاع شهراند! اگر چنين 

باشد جاى بسى خوشحالى است. 
ديگر تقريبا همه درباره  باغ آمريكايى شــنيده اند؛ 
بياييد كمى موضــوع را واكاوى كنيم تا ببينيم ما 

مردم همدان با آن چطور برخورد كرده ايم؟
نخست صورت مسئله را طرح مى كنيم: 

ما اهالى شــهر يك باغ و ســاختمانى كهن داريم 
كه با نام باغ آمريكايى ها شناخته مى آيد و شهرى 
داريم كه در حال گســترش است و براى جادادن 

مردم و كاسبى برخى نياز به ساخت و ساز دارد. 
حال مى خواهيم اين مسئله را تحليل كنيم:

نخســت بايد ببينيم يك چنين داشــته اى (باغ و 
ســاختمان كهن) در كجاى اولويت هاى شهرى ما 
قــرار دارد؟ به عبارت ديگر اين داشــته در آينده 
چقدر به درد شــهر و مردمش خواهد خورد؟ آيا 
اصال ارزش نگه داشتن دارد؟ اگر نابودش كنيم يا 
به حريم آن تعرض كنيم چه به دست مى آوريم و 
چه از دست خواهيم داد؟ و اين كه آيندگان به ما 

چه خواهند گفت؟
 پاسخ

همدان هيچ آينــده اى در صنعت و كشــاورزى 
نخواهــد داشــت. تنها چيزى كه بــراى آيندگان 
اين شــهر به عنــوان ثروت و يــا ارث مى توانيم 
باقى بگذاريم تــا از آن امورات خود را بگذرانند 
گردشــگرى اســت. دو مــورد از مهم ترين مواد 
گردشــگرى يكى بناهاى تاريخى است و ديگرى 

فضاى سبز و به عبارتى باغ ها.  
 نتيجه گيرى

اولويت نخســت برنامــه ريزان و بــه ويژه مركز 
مطالعات و پژوهش ها بايد حفظ سازه هاى باستانى 

و فضاى سبز اصيل شهر باشد. در اين راستا اما يك 
نكته بسيار مهم است و آن شناخت همدان و كهن 
بودگى آن است. نگارنده به جرات مى تواند بگويد 
كه متاســفانه چنين شناختى در هچ يك از سطوح 
برنامه ريز شــهر وجود ندارد يا دست كم به هيچ 
عنوان بارقه هاى آن ديده نشده. تو سرى خورترين 
فضاهاى شــهرى در همدان و خيلى از استان هاى 
كشــور باغ ها ، ســازه و محوطه هاى باستانى اند در 
حالى كه بايد برعكس باشد. بى تعارف بايد گفت؛ 
ثروت ســوزى و نابودگرى رويكــرد و اولويت 
نخست گسترش شهرنشينى در شهر ما شده است. 
در اين جا بايد گفت مسئوالن شهرى به هيچ وجه 
چنين خواســتى ندارند بلكه گير آن ها نشناختن 
همدان اســت كه البته ندانستن عيب نيست. آن ها 
مى خواهند شــهرى نو بسازند و اين خوى انسان 
است كه به پيشــرفت مى انديشد لكن رويكرد و 
انديشه  آن ها بتنى است. انديشه ى بتنى مى سازد اما 
نمى داند چه را خراب مى كند. به راحتى مى كوبد 
و براى كوبيدن شــتاب زده اســت، هر راهى را 
براى آن امتحان مى كند و شب و روز نمى شناسد. 
فرمول مغز او پر از اعداد اســت و اصالت رنگ ها 

براى او هيچ اهميتى ندارد اين اســت كه ترجيح 
مى دهد باغ ايرانى را نابــود كند و پارك اروپايى 
بســازد آن گاه مى آسايد و از كرده ى خود خرسند 
مى شــود. با اين اســتدالل كه آباد كرده است. اما 
اصال به اين نمى انديشــد كه آبادى او چه چيزى 
را ويران كرده. همدان تا تبديل شدن به يك شهر 
نو فاصله ى چندانى نــدارد. تقريبا به همه ى آثار 
طبيعى و باستانى اش تعرض شده. شير سنگى كه 
از كم نظيرترين آثار جهان است يك بوستان محلى 
بيش نيست، كتيبه هاى گنجنامه كه در ايران به جز 
در تخت جمشيد و شــوش همانندى ندارند بى 
سامان اســت، براى تپه  هگمتانه در سال پايتختى 
همدان براى گردشگرى آسيا هيچ برنامه اى وجود 
ندارد، آرامگاه بوعلى و باباطاهر همان هستند كه 
پنجاه ســال پيش بودند، باغ آمريكايى ها به زودى 
زير سايه ى ســاختمان هاى بتنى خواهند رفت و 
چندى ديگر چيزى از باغ هــاى همدان كه عامل 
خنكى و زيبايى شهر بوده و هستند باقى نخواهد 
ماند و اين تقصير انديشــه  ســخت بتنى اســت 
كه شــهوت ســاختن دارد و آينــده را اين گونه 

مى خواهد.   

واكاوى انديشه  همدانيان 
در پس داستان باغ آمريكايى

پيشرفت 85 درصدى طرح 
توسعه كتابخانه شهيد رجايى 

اسدآباد
 رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان 
اسدآباد از پيشرفت فيزيكى 85 درصدى طرح 
توسعه كتابخانه شهيد رجايى شهر اسدآباد خبر 
داد.مهدى مراديان تمجيد در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: طرح توسعه كتابخانه شهيد رجايى 
اســدآباد از ارديبهشت ماه امســال آغاز شده و 
تا كنــون 430 ميليون تومان بــراى اين ميزان 
پيشــرفت فيزيكى هزينه شده است.وى با بيان 
اينكه تكميل و تجهيز پــروژه فوق به اعتبارى 
افزون بر 220 ميليون تومــان نياز دارد، افزود: 
در صورت تأمين اعتبار مورد نياز طرح توسعه 
كتابخانه شهيد رجايى شهرستان تا پايان سال به 
اتمام خواهد رسيد.مراديان تمجيد با بيان اينكه 
در اين پــروژه 270 متر به زيربنــاى كتابخانه 
عمومى رجايى اســدآباد اضافه شــده گفت: با 
اتمام طرح، كتابخانه شــهيد رجايى اسدآباد به 
670 مترمربع افزايش خواهد يافت و با احداث 
2 سالن مجزا امكان استفاده به صورت همزمان 

براى برادران و خواهران به وجود خواهد آمد.
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