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گردشگری محرم؛ فرصتی برای 
معرفی فرهنگ غنی اسالمی ایرانی 

است

اجرای 
تعزیه شبانه 

در پیاده راه 
همدان

ــخ  ــر تاری  یکــی از پژوهشــگران برت
شــفاهی حــوزه هنــری تدویــن و انتشــار 
دربــاره  شــناخت نامه ای  و  دانشــنامه 
و  ضــروری  کارهــای  از  را  همــدان 
مانــدگار دانســت و بــر لــزوم پشــتیبانی 
علمــی و ســرمایه ای از آن تأکیــد کــرد.

علیرضــا کمــری در جلســه شــورای 
ــدان،  ــنامه هم ــی دانش ــی و اجرای علم
یکــی از وظایــف حــوزه هنــری را 
ترویــج هنــر دینــی، اســالمی و انقالبــی 
ــخ  ــت تاری ــرد: ثب ــار ک ــت و اظه دانس
ایــن کشــور، انتقــال آداب و رســوم 
ــت  ــت، حمای ــظ هوی ــدگان، حف ــه آین ب
ــگران و  ــرورش پژوهش ــش، پ از پژوه
ــناخت نامه بســیار  ــد دانشــنامه و ش تولی
الزم و از وظایــف حــوزه هنــری اســت.

ــف  ــه وظای ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
اســالمی،  انقــالب  هنــری  حــوزه 
ــنامه و  ــن دانش ــار چنی ــن و انتش تدوی
از  همــدان  دربــاره  شــناخت نامه ای 
کارهــای ضــروری و مانــدگار بــوده و از 

رســالت های ایــن نهــاد اســت.
ــگر  ــن پژوهش ــارس، ای ــزارش ف ــه گ ب
ــری  ــوزه هن ــفاهی ح ــخ ش ــر تاری برت
ســتادی  ســاختارهای  بایــد  گفــت: 
و اســتانی اعــم از اداری، پژوهشــی، 
مذهبــی و... از ایــن مجموعــه حمایــت 
کامــل داشــته باشــند و همــه بــرای 
ــود  ــام وج ــا تم ــای آن ب ــداوم و ارتق ت

ــد. ــالش کنن ت

ســرمایه ای  و  علمــی  پشــتیبانی  وی 
ــت و  ــی دانس ــنامه حیات ــرای دانش را ب
افــزود: دانشــنامه اســتان همــدان کار 
بــزرگ و بســیار مهمــی اســت کــه 

ــت. ــده اس ــروع ش ش
 دسترسی آســان به تولیدات 

دانشنامه مهم است
ــدان  ــتان هم ــری اس ــوزه هن ــس ح رئی
نیــز تاریخ نــگاری را بــه همــراه تحلیــل، 
ارزشــمند دانســت و گفــت: هــدف 
ــع آوری  ــنامه جم ــن دانش ــا در تدوی م
ــظ  ــی، حف ــوب و پژوهش ــوای خ محت
ــل  ــا و کام ــی زیب ــاب آرای ــت و کت امان
اســت امــا از تحلیــل و چرایــی وقایــع و 

ــتیم. ــل نیس ــی غاف آینده پژوه
ســید محمدباقــر حسینی ســیر دانشــنامه 
همــدان را دارای چهار پیوســت دانســت 
ــامل  ــت اول ش ــرد: پیوس ــح ک و تصری
حــاوی  دوم  پیوســت  شــناخت نامه، 
ــوم  ــم از آلب ــری اع ــی و هن ــب ادب مطال
موســیقی، فیلــم و... پیوســت ســوم 
ــان انگلیســی،  ــه ســه زب ــار ب ترجمــه آث
فرانســه و عربــی اســت و پیوســت 
و  آرشــیو  بایگانــی،  چهــارم شــامل 
ــب اســت. ــانی مطال اصــالح و بروزرس

انتشار کتبی در خصوص همدان
ــات  ــعر و ادبی ــاد ش ــعر »بنی ــاون ش مع
انتشــار  از  نیــز  ایرانیــان«  داســتانی 
ــی در خصــوص همــدان در ســطح  کتب
اســتان خبــر داد و گفــت: بایــد تدبیــری 

اندیشــید تــا کتاب هــای مرتبــط بــا 
تاریــخ همــدان زیــر چتــر حــوزه هنــری 
ــه  ــنامه ب ــل دانش ــل مداخ ــتان و ذی اس
شــکل حرفــه ای و نــه ســلیقه ای تدویــن 

ــود. ــر ش و منتش
جــواد محقــق، دانشــنامه همــدان را دارای 
مخاطــب خــاص و عــام معرفــی کــرد و 
ــنامه ای  ــن دانش ــا تدوی ــدف م ــزود: ه اف
اســت کــه هــم بــرای عمــوم مــردم و هــم 
بــرای پژوهشــگران و محققــان بــا ســطح 

علمــی مختلــف قابــل اســتفاده باشــد.
پژوهشــگر برتــر اســتان همــدان نیــز بــه 
ــتان  ــی در اس ــای همدان شناس فعالیت ه
ــری  ــوزه هن ــت: ح ــرد و گف ــاره ک اش
اســتان برخــالف دیگــران، بــدون هیــچ 
ــه و  ــل بودج ــن حداق ــا تامی ــی، ب ادعای
ــی،  ــا کار کارشناس ــته ب ــات توانس امکان
دانشــنامه ای علمــی و در خــور همــدان 
تدویــن کنــد و بایــد بــه معنــای واقعــی 
کلمــه آن را بنیــاد همدان شناســی نامیــد.
دانشــنامه  تولیــدات  اذکایــی  پرویــز 
ــاظ  ــه لح ــدان را ب ــری هم ــوزه هن ح
ــوب  ــاپ، مطل ــی و چ ــوا، صحاف محت
عنــوان کــرد و افــزود: از مهمتریــن 
ــل  ــدان قب ــری هم ــوزه هن ــات ح اقدام
ــه  ــن دانشــنامه توجــه ب از شــروع تدوی
کتــاب شناســی بــود کــه بــه موضوعاتی 
ــه  ــه آن توج ــون ب ــه تاکن ــت ک پرداخ
ــه  ــال و توج ــورد اقب ــود و م ــده ب نش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق مخاطب

علیرضــا ذکاوتــی قراگزلــو، دیگــر 
ــدان  ــر هم ــگر برت ــنده و پژوهش نویس
بــه برگــزاری منظــم جلســات شــورای 
علمــی و اجرایــی دانشــنامه تاکیــد 
ــل  ــاب قب ــر کت ــر ه ــت: اگ ــرد و گف ک
از چــاپ نهایــی بــه فراخــور موضــوع 
تخصصــی  شــورا های  از  یکــی  در 
ــد علمــی  ــق انجــام و تایی بررســی دقی
آن اخــذ شــود، از کیفیــت باالتــری 

ــود. ــد ب ــوردار خواه برخ
ــی و  ــاون فرهنگ ــدی مع ــور آقامحم تیم
ــز از  ــدان نی ــری هم ــوزه هن ــری ح هن
ــری  ــرداری حداکث ــرای بهره ب ــه ای ب برنام
از کتــب دانشــنامه خبــر داد و گفــت: 
تولیــد محتــوای برگرفتــه از دانشــنامه 
بــرای کــودکان و نوجوانــان، تولیــد کتاب 
کاغــذی و کتــاب الکترونیکــی بــه شــکل 
خالصــه از کتــب دانشــنامه بــا عکــس و 
طراحــی جــذاب، فــروش اینترنتــی کتــب 
ــات  ــی و... از اقدام ــذی و الکترونیک کاغ
حــوزه هنــری اســتان همــدان بــرای ارائــه 

دانشــنامه همــدان اســت.
در ایــن جلســه پرویــز اذکایــی، علیرضــا 
ذکاوتــی قراگوزلــو، جــواد محقــق، 
علیرضــا کمــری، میرهاشــم میــری، 
ــی  ــاس زارع ــد، عب ــری ارش ــا نظ رض
ــد  ــی کار، محم ــن صیف ــرورز، محس مه
قنبــری، ســید محمدباقــر حســینی، 
ــک  ــل ا... بی ــدی و خلی ــور آقامحم تیم

ــتند. ــور داش ــدی حض محم

 مدیر عامل شــرکت فرو آلیاژ آسا 
فروسیلیس  کارخانه  کرد:  اعالم  آذرین 
و فوالد با ظرفیت تولید ۲۰ هزار تن در 
منطقه صنعتی جوکار احداث شده و تا 

پایان سال ۹۹ قابل بهره برداری است.
اکبرکهزادی، بیان کرد: از ابتدای ســال 
جاری ساخت کارخانه تولیدات حوزه 
فوالد و تولید فروسیلیس )سیلیکونیوم( 

را در منطقه جوکار مالیر کلید زدیم.
وی ادامــه داد: ظرفیت ایــن کارخانه 
سالیانه تولید ۲۰ هزار تن فوالد و آلیاژ 
است و تا االن تنها برای مراحل عمرانی 
کار 17 میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت فرو آلیاژ آسا آذرین 
اظهــار کرد: در این کارخانه به صورت 
مســتقیم 15۰ نفر از افراد بومی منطقه 

جوکار مشــغول به کار خواهند شــد 
که پس از افتتــاح کارخانه به صورت 
مســتقیم این تعداد به سه برابر افزایش 

پیدا می کند.
کهزادی در گفت و گو با ایســنا، افزود: 
در صورتــی کــه رونــد کار مطابق با 
برنامه ریــزی پروژه به جلــو برود این 
کارخانه تا پایان سال ۹۹ افتتاح و قابل 

بهره برداری خواهد شد. 
وی با بیان اینکه عدم تامین برق و عدم 
ورود تجهیــزات خارجی مورد نیاز از 
موانع پیشــرفت کار پروژه است، ابراز 
کــرد: فازهای بعــدی کارخانه بعد از 
افتتاح فاز اول این کارخانه آغاز به کار 
خواهند کرد که بر اساس نیاز و تقاضا 
بازار شش فاز مد نظر در کارخانه ایجاد 

خواهند شد.
مدیر عامل شرکت فرو آلیاژ آسا آذرین 
ادامه داد: نگرانی اصلی ما در این پروژه 
تامین نیروی برق مــورد نیاز کارخانه 
اســت که بــه 3۰ مگابایت بــرق نیاز 
داریم البته مدیریت ارشــد استان قول 

مساعدت در این زمینه داده اند.
کهزادی بیان کــرد: همزمان 4 کارخانه 
و شرکت ملی در این منطقه در مراحل 
مختلف ســاخت یا بهره برداری قرار 
دارند که همه نیازمند تامین برق هستند 
در صــورت تامین نیــروی برق مورد 
نیاز آن ها ارزآوری و اشتغال خوبی در 

همدان صورت خواهد گرفت.
وی بــا اظهار اینکه در صورت ایجاد و 
تاســیس اینگونه کارخانه ها و حمایت 

از تولید کنندگان نه تنها ارز از کشــور 
خارج نمی شود بلکه به کشور وارد نیز 
می شــود، ادامه داد: در کشور پتانسیل 
صنعتی خوبی وجــود دارد و نیروهای 
کار مــا نیز همه جوان هســتند باید از 
این ظرفیــت بهره ببریم زیرا کشــور 
ما سرشــار از نیروهــای نخبه جوان و 

متخصص است.
مدیر عامل شرکت فرو آلیاژ آسا آذرین 
اظهار کرد:  بــا توجه به اینکه این نوع 
تولیــدات ارز آوری و صادرات باالیی 
برای کشــور دارد و ســرمایه گزاری 
زیــادی در این کار صورت می گیرد بر 
اساس قیمت امروز دالر و تقاضا بازار 
ایــن کارخانه برای کشــور 5۰ تا 6۰ 

میلیون دالر ارز آوری خواهد داشت.

»دانشنامههمدان«نیازمندپشتیبانیعلمیوسرمایهای

احداث کارخانه فروسیلیس۲۰ هزار تنی در جوکار

توضیحات علوم پزشکی 
به گزارش مرگ بیمار  در بیمارستان بعثت

عمل زیبایی 
اورژانسی نیست

آمایش منطقه ای 
زمینه ساز توسعه 
پرشتاب استان ها  

  توســعه منطقــه ای از جمله اهداف 
راهبردی کشــور است که در بخش های 
مختلف دنبال می شــود تــا ضمن توازن 

بخشی به پیشرفت و...

کارخانجات مواد غذایی در تولید رب 
از مواد نگهدارنده و سمی استفاده می کنند! 

تولید رب 
با طعم حشره کش!
■ربخانگییکچهارمقیمتربکارخانهایتماممیشود
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کارگروه حقوق شهروندی مطرح کرد

نقل و انتقال 
اموال دولت و اماکن تاریخی!
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حضور پرشور دانش آموزان استان 
در سوگواره  احلی من العسل

 سوگواره  احلی من العسل با حضور پرشور دانش آموزان در نقاط مختلف استان همدان 
برگزار شد.

ســوگواره  احلی من العسل دانش آموزان استان در شهرســتان ها، نواحی و مناطق به یاد 
شهدای کربال به ویژه حضرت قاسم )ع( برگزار شد.

  این مراسم در همدان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان، مدیرکل 
آموزش و پرورش استان و جمعی دیگر از مسوالن در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد.

 دانش آموزان در قالب دسته های عزاداری و به صورت منسجم با حضور گسترده در این 

مراسم به سینه زنی پرداختند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان در این مراســم  گفت: همایش احلی من العسل دانش 

آموزان جلوه ای از مکتب تربیتی عاشوراست.
 به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان، محمد پورداود 
در سوگواره  احلی من العسل که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان 
در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار شــد، اظهار کرد: بر اساس اولین ساحت سند تحول 
بنیادین که ســاحت اعتقادی، عبادی و اخالقی است،  تالش پیوسته برای حضور موثر و 
سازنده دین و اخالق در تمام ابعاد فردی و اجتماعی زندگی با التزام عملی به نظام معیار 

اسالمی از اهداف مهم دستگاه تعلیم و تربیت است. 
   پورداود افزود: برنامه هایی چون سوگواره  احلی من العسل در راستای این ساحت مهم از 

سند تحول است.    وی با بیان این که مکتب عاشورا یک مکتب تربیتی است، خاطرنشان 
کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز عالوه بر قرآن کریم، برگرفته از سیره ائمه 
اطهار )علیهم الســالم( است و بدون تردید قافله ساالر شهیدان و مکتب سرخش یکی از 

اهداف متعالی این سند است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان تصریح کرد: همایش باشکوه نوجوانان عزیز و آینده 

سازان میهن اسالمی جلوه ای از جلوات مکتب تربیتی عاشوراست.
  پورداود با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر سه اصل مهم تهذیب، تحصیل و ورزش، 
خطاب به دانش آموزان حاضر در مراسم گفت: برنامه ریزی و تالش شما عزیزان باید به 
گونه ای باشد که هم خوب درس بخوانید، هم ورزش کنید و هم از دین خود که اسالم 

عزیز و تشیع سرخ است دفاع کنید.

کارگروه حقوق شهروندی مطرح کرد

نقل و انتقال 
اموال دولت و اماکن تاریخی!

آمایش منطقه ای زمینه ساز توسعه 
پرشتاب استان ها  

  توســعه منطقه ای از جمله اهداف راهبردی کشــور است که در 
بخش های مختلف دنبال می شود تا ضمن توازن بخشی به پیشرفت 
و ارتقــای مناطق مختلف، زمینه برای اســتفاده بهینه از ظرفیت ها و 

امکانات در جهت توسعه بیش از پیش فراهم گردد.
نشست تخصصی آمایشی منطقه 3 کشور که شامل استان های همدان، 
کرمانشــاه، ایالم و لرستان است و اخیرا به میزبانی استانداری همدان 

برگزار گردید، در راستای این هدف مهم تلقی می شود.
محورهای این نشســت از جمله گردشــگری، اقتصاد، دانشگاه ها و 
رســانه ها نشــان می دهد که هدف گذاری ها در قالب منطقه ای بر 
اســاس نیازسنجی علمی و واقعی و با نگاه کارشناسی صورت گرفته 

است.
آمایش منطقه ای نه تنها فرصت مناسبی را برای بهره گیری از ظرفیت 
های موجود در هر یک از اســتان هــا و تقویت حوزه های مختلف 
فراهــم می نماید، بلکــه به کمک آن می توان نیازها را شناســایی و 
برای توسعه متوازن منطقه ای و اســتانی در آینده برنامه ریزی دقیق 

تری داشت.
عالوه بر این همکاری، هماهنگی و تعامل سازنده و متقابل میان استان 
های تعریف شــده در یک منطقه می تواند تسهیل کننده روندی باشد 

که طی آن بتوان در جهت توسعه و آبادانی گام برداشت.
بررســی تخصصی وعلمی مسائل بر اســاس ظرفیت ها و امکانات 
موجود و تالش در جهت هم افزایی بیشــتر که در نشســت  مذکور 
نیز به نوعی آن را شاهد بودیم، خود زمینه ساز تحرک بیشتر و ایجاد 

تحوالت مثبت است.
انسجام و هماهنگی بیش از پیش اعضا شرایطی را رقم خواهد زد که 
با نگاه منطقه ای مسائل هریک از استان ها مورد نبال شود و در برنامه 

ریزی ها و تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد.
در ســایه چنین نگاهی اســت که می توان به عبور از شرط موجود و 

دستیابی به شرایط مطلوب  امیدوار شد.
البته این نگاه باید در سطح باالتر و فرامنطقه ای یعنی ملی و کشوری 
نیز تقویت شــود تا در قالب آمایش منطقه ای بتوان گام های بزرگ و 

موثری برای توسعه همه جانبه داشت. 
نکته دیگری که در این همایش تایید شــد اجــرا و عملیاتی نمودن 
تصمیمات و برنامه هایی اســت که در این نشســت های تخصصی 

اتخاذ و مصوب می شود.
این تصمیمات که برگرفته از یک نگاه علمی و کارشناســی اســت و  
بر اســاس نیازها و ضرورت های پیش روی اســتان ها و متناسب با 
ظرفیت ها و امکانات موجود مورد توجه قرار گرفته است، تا زمانی که 
روی کاغذ بوده و عملی نشــوند، حاصلی نخواهد داشت و لذا انتظار 
می رود در آینده شــاهد اقدامات عملی در این زمینه باشیم و تا اثر و 
نتیجه ملموس چنین نشست هایی و شکل گیری انسجام منطقه ای در 

توسعه استان دیده شود.

جمع آوری آبهای سطحی همدان نیازمند
 ۱۰۰ میلیارد اعتبار است

 شــهردار همدان با بیان اینکه طرح جمع آوری آبهای سطحی این 
شهر در حال انجام است گفت: اجرای این طرح نیازمند 1۰۰ میلیارد 

ریال اعتبار است.
عباس صوفی افزود: جمع آوری آب های ســطحی در مناطق میدان ۹ 
دی، تقاطع رســالت و بلوار شهید مطهری آغاز شده و در حال انجام 
است.وی با بیان اینکه جمع آوری آب های سطحی میدان شهید مدرس 
به خیابان شــهید رجایی و بلوار شهید احمدی  روشن انجام می شود 
ادامــه داد: پس از جمع آوری آبهای ســطحی این منطقه به رودخانه 
منوچهری وصل می شــود.صوفی در گفت و گو با ایرنا گفت: طرح 
مطالعاتی جمع آوری آب های سطحی بلوار ارم نیز انجام شده که مسیر 
باید از دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه بوعلی سینا عبور کند که این 
موضوع نیاز به مصوبه دارد.شهرداری همدان تاکید کرد: برای اجرای 

این طرح تیم شهرداری آماده و کار کارشناسی انجام شده است.
صوفی با بیان اینکه اعتبارات شــهرداری پاســخگوی انتقال آب های 
سطحی نیست خاطرنشــان کرد: در سیالب فروردین ماه امسال 168 
دســتگاه ماشین آالت با یک هزار نفر نیروی شهرداری اقدامات کنترل 

را انجام دادند.

میدان صنعتگر در 7 ساعت ساخته شد

 مدیر شهرداری منطقه ســه همدان ضمن اعالم این خبر تصریح 
نمود میدان صنعتگر با هدف ســاماندهی و حل مشــکل ترافیکی و 
عبور و مرور شهروندان در خیابان ۲4 متری صنعت همدان با مصوبه 
شورای ترافیک شهرستان طی هفت ساعت و با تالش کارکنان واحد 
فنی ، خدمات شــهری و ناحیه دو این منطقه احــداث و مورد بهره 
بــرداری قرار گرفت.محمدرضا فیضی منش با تاکید بر لزوم توجه به 
رعایت زیبا سازی در سیما ، منظر و ساخت المانهای شهری به المان 
نصب شده در این میدان اشاره و توضیح داد با هدف تکریم صنعتگران 
شــاغل در این خیابان المان مورد نظر توسط معاونت خدمات شهری 
شهرداری همدان با نام صنعتگر طراحی و اجرا گردید.فیضی منش در 
پایان با تاکید بر تالش شــبانه روزی کلیه کارکنان این منطقه اشاره و 
ابراز نمود اجرای کلیه پروژه ها و خدمات شــهری با نهایت سرعت 
و دقت و با هدف جلب رضایت شــهروندان در دستور کار و اولویت 

قرار گرفته است.

دار و ندارم نذر امام حسین)ع(
مهدی ناصر نژاد «

ــاالر  ــید و س ــای س ــوای عزاداری ه ــال و ه ــا در ح ــن روزه  ای
ــه  ــدان ب ــدا... الحســین)ع(، ارادتمن ــا عب ــال حضــرت اب شــهیدان کرب
ــن  ــز در سراســر میه ــدش نی ــا و مری ــاران باوف ــدان و ی ــوال و خان م
ــن  ــی و همچنی ــزاداری و پذیرای ــای ع ــی موکب ه ــا برپای اســالمی ب
بخــش نــذورات مردمــی، خســتگی و گرمای تابســتانی را از جســم و 
جــان عــزاداران حســینی)ع( می زداینــد. در دارالمومنیــن همــدان هــم 
ــا  ــته هیأت ه ــال های گذش ــترده تر از س ــکوه تر و گس ــا ش ــال ب امس
و انجمن هــای حســینی یکــدل و همقــدم، شــور و اشــتیاق ویــژه ای 
ــد در  ــه دارن ــر چ ــد و ه ــان برانگیخته ان ــاک مومن ــای پ در قلب ه
ــا پرچــم خون رنــگ نهضــت عاشــورا  ــد ت طبــق اخــالص می گذارن

ــد. ــزاز بمان ــخ در اهت ــه تاری ــته تر از هم برافراش
ــب  ــفه مکت ــای فلس ــای جوی ــا و نوجوان ه ــه جوان ه ــن میان در ای
ــا لباس هــای ســیاه و ســربندهای ســبز و ســرخ چــون  حســینی ب
رگه هــای زالل زندگــی و جهــاد از چشــمه های واقعیــت نهضــت 
ــه ای هــم آشــنا و هــم  ــه گون عاشــورا می جوشــند و شــباهنگام ب
ــی  ــل آگاه ــد و طب ــزاداری می چرخن ــای ع ــب وار در کوچه ه غری

ــد. ــال را می کوبن ــه کرب ــتقبال از واقع و اس
ایــن حســین)ع( کیســت کــه عالــم همــه دیوانــه اوســت و بــاز ایــن 
ــم اســت؟! آنجــا کــه جان هــا  چــه شــورش و چــه عــزا و چــه مات
ــد،  ــرد شــمع وجــود و حضــور و حســین)ع( می گردن ــه وار گ پروان
دارایــی و مــال و بــود و نبــود دنیــا چــه ارزشــی دارد و هــر چــه بایــد 
و هــر چــه باشــد، نــذر نفــس گــرم و خون ســرخ حســین)ع( اســت.

ایــن عاشــورا و ایــن حماســه و ایــن فرهنــگ خودجــوش و نــاب 
عزاداری هــای حســینی)ع(، سراســر نعمــت و برکــت و فــداکاری 
در مکتــب شــیعه و شــیعیان اســت و هیــچ ســدی در برابــر دریــای 
ــو چــراغ  ــرای تألل ــذر و بخشــش شــیعیان ب خروشــان انفــاق و ن
ــت  ــته و خوش قام ــم برافراش ــت پرچ ــینی)ع( و عظم ــون حس کان

نهضــت عاشــورا متصــور نمی باشــد.
ــوزی خــود  ــا شمشــیرهای دشــمنی و کینه ت ــام دنی ــر تم ــی اگ حت
ــه  ــهیدان واقع ــاالر ش ــرور و س ــتی س ــروان راس ــروان و ره ــا پی ب
کربــال را از رو ببندنــد و دارایی هــای بــی ارزش خویــش را بــرای 
جلوگیــری از گســترش نهضــت عاشــورا و بیــداری مردمــان 

ــد! ــم کنن ــان، تحری مســلمان جه
ــه راه و رســم اهــل بیــت)ع( اســت  ــا علــم ب در چنیــن شــرایط و ب
کــه رهــروان و پیــروان حقیقــی آن بــا هــر دانــه نــذر و نیــاز مــردم 
و موکب هــا در مــاه محــرم و اربعیــن حســینی)ع( را صــرف آســایش 
عمومــی می کننــد و شــکر نعمــت بــه جــای می آورنــد. خوشــبختانه 
آگاهــی عمومــی نســبت بــه شــرایط اقتصــادی روز جامعــه نیــز بــه 
ــدازه مصــرف و  ــه ان ــه اســت کــه اغلــب ب ــدازه ای گســترش یافت ان
ــد و قبــول  ــاز وقــت و حــال خــود از نــذورات مردمــی برمی دارن نی
می کننــد و بــا ایــن کار صــواب و خداپســندانه خــود مانــع اســراف و 

ــع ملــی می شــوند.  ــل مناب حیــف و می
ــگ  ــد فرهن ــی و رش ــی عموم ــه آگاه ــه ب ــا توج ــا ب ــن روزه ای
ــه محیــط زیســت کمتــر شــاهد پخــش  دینــی و ایرانــی نســبت ب
و پــالی ظــروف یکبــار مصــرف و پســماندهای باقیمانــده از 
ــا و  ــتقرار هیأت ه ــوش اس ــول و ح ــی در ح ــای پذیرای برنامه ه
ــت  ــی اکثری ــتیم و خداوکیل ــی هس ــکل های مردم ــا و تش موکب ه
ــی  ــت محیط ــته های زیس ــر و بایس ــی معاب ــم پاکیزگ ــردم حری م
ــت  ــود حرم ــن کار خ ــا ای ــد و ب ــت می کنن ــی رعای ــه خوب را ب
ــه منصــه  ــی ب ــر از هــر زمان ــز بهت عزاداری هــای حســینی)ع( را نی

ظهــور می رســانند.

1- آمار اشــتغال استان بازرسی و راســتی آزمایی می شود. گویا این 
راســتی آزمایی در پی ورود خجسته، نماینده مردم همدان و توضیح 
خواهی از مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه از طریق کمیسیون 
اصل ۹۰ انجام خواهد شــد. گفتنی است بازرسان آمار اشتغال بزودی 
در استان حاضر شده و آمار را با واقعیت های اشتغال استان تطبیق داده 

و گزارشی خواندنی ارائه خواهند کرد.
۲- خبری از دیدار گروهی از اســتان با وزیر کشور در فضای مجازی 
منتشــر شده است. گویا موضوع این دیدار گالیه از عملکرد مدیریت 
ارشــد اســتان به خصوص در انتصابات بوده اســت. گفتنی اســت 
استانداری هنوز واکنشــی به این خبر که در سطح وسیعی در فضای 

مجازی منتشر شده ،نداشته است.
3- مســئوالن استان از سه شنبه های بدون خودرو استقبال نکرده اند. 
گویا هنوز از مدیران به اصطالح ارشــد استان تا کنون مدیری در این 
پویش شــرکت نداشته است. گفتنی است پویش سه شنبه های بدون 

خودرو با استقبال مردم مواجه شده است.

 توجه به ثبت نشدن برخی از اموال منقول 
و غیرمنقــول دولت، هم اینک برخی از اماکن 
و ابنیــه های تاریخی بــه راحتی نقل و انتقال 

می شوند.
معــاون امور حقوقــی در کارگــروه حقوق 
شــهروندی در همدان مســتند سازی و ثبت 
اموال منقول و غیر منقول را یکی از مشکالت 
دولت و حقوق عمومی برشمرد و افزود: ما از 
بی توجهی به حفاظت و پایش نکردن از اموال 

دولتی و عمومی، رنج می بریم. 
فریدون نهرینی ادامه داد: دولت هم اینک نمی 
داند چقدر اموال در اختیار دارد و تنها بخشی 
از اموال را آن هم بر اساس قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )ماده 6۹( مصوبه سال 

8۰ شناسایی کرده است.
معاون امور حقوقی دولت تاکید کرد: این قانون 
وزارت امور اقتصاد و دارایی را به ایجاد سایت 
سادا )سامانه اسناد مالکیت دستگاه های اداری( 
مکلف کرد و مقرر شــد که اسناد مالکیت در 

آنجا ارائه شود.
نهرینی افزود: بخش دوم که شــامل پایش و 
نگهداشت اموال غیر منقول عمومی و دولتی 
اســت که در این باره استان هایی که اماکن 
و ابنیــه تاریخی دارند ابتدا باید شناســایی 
شده سپس با هماهنگی سازمان ثبت به ثبت 

برسد.
معــاون امــور حقوقی دولت گفــت: متن 
مربوط به تنظیم حقوق شهروندی در دیوان 
عدالت اداری مطرح و عنوان شــد که این 
متن نــه تنها بــا قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران مغایرت ندارد بلکه موافق و 

همسو با آن است.
نهرینی افزود: منشــور حقوق شــهروندی به 
عنوان یک حقوق بنیادی که در آینده به عنوان 
دســتورالعملی که تمامی عناصر در آن جمع 
اســت از مسیر عدالت اداری به سالمت عبور 
کرد و دیگر بازنگــری قضایی بدون اعتراض 

صورت گرفت.
 نباید فرصت های اشتغال در فضای 

مجازی را از جوانان گرفت
معــاون حقوقی رئیس جمهــوری نیز  گفت: 
فضای مجازی ظرفیت های مناسبی برای ایجاد 
کســب و کار دارند و نباید با ایجاد موانع، این 

فرصت ها را از جوانان بگیریم.
لعیــا جنیدی با بیــان اینکه فضــای مجازی 
محیط مناســبی برای کسب و کار دارد، افزود: 

گردشــگری، بومگردی و شرکت های دانش 
بنیــان نیز ظرفیت باالیی برای ایجاد اشــتغال 
دارند و امکان محدود کردن آن ها باید کاهش 

یابد.
معــاون حقوقی رئیس جمهــوری تاکید کرد: 
باید در اعطای مجوز به اینگونه مشاغل سخت 
گیری نشــود و با برداشــتن موانــع راه برای 

فعالیت جوانان، باز گذاشته شود.
 ســاختارهای حکومتی در راستای 

تحقق حقوق شهروندی باشد
معــاون حقوقی رئیس جمهوری با اشــاره به 
اینکه ترویج حقوق شهروندی فلسفه حکومتی 
و تمامــی دولتمردان اســت، ادامــه داد: همه 
ســاختار حکومتی باید جهت نما در راستای 
تحقق حقوق شهروندی باشــد؛ هرگاه برای 
تحقق حقوق شــهروندی حرکت می کنیم راه 
درست است در غیر این صورت به بیراهه می 

رویم.
وی اضافــه کرد: حقوق شــهروندی بیشــتر 
شــاید حقوق عمومی و سیاسی به نظر برسد 
امــا حقوق فردی و خصوصی نیز در آن نهفته 

است.
 منشور حقوق شــهروندی نیازمند 

ساز و کار نظارتی است
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان 
منشور حقوق شهروندی را چکیده نظام مند از 
قوانین و مقررات دانست و گفت: این منشور 

نیازمند یک ساز و کار نظارتی و اجرایی موثر 
است. 

حســن خانجانی ی با بیان اینکــه نظارت بر 
نحــوه اجرای این منشــور در این حوزه الزم 
و ضروری اســت تاکید کرد: یکی از مسایلی 
که در حوزه اداری ســالها درگیر آن هســتیم 
برخی از تعهداتی است که اداره ها از مردم می 
گیرند به گونه ای که در صورت بروز اشکال 
در قرارداد، حق طرح شــکایت را از مردم می 

گیرند.
دادستان عمومی و انقالب همدان اضافه کرد: 
با وجود اینکه در منشــور حقوق شهروندی 
در بخش نظام اداری که توســط شورای عالی 
اداری مصوب شــده بر این موضوع به عنوان 
شــرط اجتناب ناپذیر تاکید شده اما همچنان 
شــاهد دریافت این قبیل تعهــدات از مردم 

هستیم.
 احزاب تقویت می شوند

استاندار همدان  هم گفت: احزاب با توجه به 
اهمیت و ایفای نقش در فضای سیاسی کشور 
و تاثیر مســتقیم برروی افزایش ســرمایه های 

اجتماعی تقویت می شوند.
سید ســعید شــاهرخی بیان کرد: در راستای 
تقویت احزاب ســال گذشــته خانه احزاب 
استان همدان راه اندازی شد و در حال حاضر 
37 حزب شناســنامه دار در این استان فعالیت 
دارند که بخشی از آنها مجوز خود را از تهران 

دریافت کــرده و به صــورت قانونی فعالیت 
دارند.

استاندار همدان از افزایش سمن ها خبر داد و 
یادآوری کرد: پیــش از روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید ۲7۰ ســمن در این استان وجود 

داشت که بیشتر غیر فعال بودند.
شاهرخی اضافه کرد: هم اینک 47۰ سمن در 
این اســتان فعالیت دارند بــا این وجود دنبال 
ارتقای کمی و کیفی آنها بوده و در این راســتا  
1۰۰ سمن جدید دیگر متقاضی دریافت مجوز 

هستند.
 درخواست تفکیک دادگاه خانواده از 

دادگاه کیفری را داریم
معاون امــور بانــوان اســتانداری نیز گفت: 
خوشبختانه پســت ها و منصب های خوبی در 
اختیار بانوان همدانی قــرار گرفته و در زمینه 
حقوق کــودک نیز اقدامــات خوبی صورت 

گرفته و تعامل خوبی با دادگستری داریم.
پروانه رســولی با بیان اینکه نظــارت بر دور 
کاری بانوان شــاغل به خوبی انجام می شود، 
تأکید کرد: جداسازی دادگاه خانواده از دادگاه 
کیفری خواست ما است زیرا بار روانی زیادی 

برای بانوان در پی دارد.
وی تاکید کرد: خشونت زنان در همدان دیده 
نمی شــود ولی ترس بانوان از پیگیری حقوق 
خود باعث می شــود که بانوان تمایلی به اعاده 

حقوق خود ندارند.

 نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با بیان 
اینکه اگر انســانی ذره ای تکبر داشــته باشد 
وارد بهشت نمی شود، گفت: تواضع در برابر 
پروردگار و امام معصوم ویژگی مهم اصحاب 

امام حسین )ع( بود.
حجت االســالم حبیب ا... شعبانی در مراسم 
عــزاداری اباعبــدا... الحســین)ع( در مورد 
حکمــت و حقیقت حکمت اظهار داشــت: 
حقیقت حکمت علم و معرفتی اســت که در 
وجود انسان ایجاد می شود اما این علم حقیقی 
و علمی که برای انسان نورانیت ایجاد می کند 

مصادیق مختلفی در روایات دارد. 
وی با اشــاره بــه اینکه بعضــی از مصادیق 
حکمت در روایات مفصل بیان شــده است، 
افــزود: اطاعت از خــدا، معرفت بــه امام، 
شــناخت امام و تفقه در دین از مصادیق بارز 

حکمت است. 
گزارش تســنیم شــعبانی با بیان اینکه وقتی 
حکمــت در قلــب انســان نشســت مطیع 
پروردگار عالم بودن ایجاد می شــود، گفت: 
امام صادق )ع( فرمودند حکمتی که خداوند 
بــه لقمان عطا کرد او را به عنوان عبد شــاکر 

معرفی کــرد چرا که حکمــت معرفت ولی 
خداست. 

همدان  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
شــدید  متحانات  ا ینکــه  ا بر  تأکیــد  با 
نســان در عالــم  در اطاعــت از ولی  ا
، بیان کرد: در  اســت نه اطاعت از خدا
قعــی که اطاعــت از ولی مطرح  آن موا
زیرا  است  متحانات سخت تر  ا می شــود 
مــا حاضر هســتیم برای خــدا تواضع 
کنیــم ولی حاضر نیســتیم از ولی خدا 

کنیم.  اطاعت 

شعبانی با اشاره به اینکه فهم درست و عمیق 
و تفقه درســت و بســیط در دین خدا جز 
مصادیق حکمت است، عنوان کرد: حکمت 
حقیقتی الهی و ملکوتی اســت کــه باید از 
جانب خداوند بر قلب انســان ها بنشــیند و 
مقدمات و زمینه های آن را ما باید آماده کنیم. 
وی با بیان اینکه خداوند پاک در ظرف پاک 
مظروف پاک می ریزد، ابراز کرد: اگر ظرف یا 
وجود انسان پاک بود در آن صورت خداوند 
بســیاری از حقایق را به انسان می چشاند که 

یکی از این حقایق حکمت است. 

هفته ای خنک در انتظار همدانی ها
 کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان از کاهش ۲ یا 3 

درجه ای دمای هوا طی روزهای آینده خبر داد.
محمدحسن باقری شکیب در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال 
حاضر آسمان استان صاف تا قســمتی ابری است، اظهار کرد: طی 5 
روز آینده افزایش موقت سرعت باد برای ساعات بعدازظهر پیش بینی 

می شود.
وی با بیــان اینکه گردوغبار رقیقی همراه با افزایش ســرعت باد در 
آسمان استان مشاهده می شــود، افزود: از فردا دمای هوای همدان با 

کاهش ۲ یا 3 درجه ای همراه خواهد بود.

شانه جاده همدان - بیجار
 استاندارد نیست

 رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: عرض شــانه خاکی جــاده جدید همدان - بیجار 
اســتاندارد نیست و خودروها در صورت توقف مجبور هستند قسمتی از سطح جاده آسفالته 

را سد کنند.
رضا عزیزی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: بامداد روز جمعه یک دستگاه خودروی سواری 
پژو با قســمت عقب کامیون در جاده قهورد - گل تپه واقع در مسیر همدان - بیجار برخورد 

کرد که این سانحه موجب مرگ پسر جوان و مجروح شدن والدین وی شد.
وی اضافه کرد: این جاده دو طرفه دارای عرض 7.5 متر بوده و برای هر طرف جاده یک متر 
شــانه خاکی پیش بینی شده اســت. رئیس پلیس راه همدان بیان کرد: در صورت نقص فنی، 
بخشی از خودرو در شانه خاکی و بخش دیگر در سطح آسفالت متوقف می شود که احتمال 
بروز سانحه باال است. عزیزی بیان کرد: با توجه به عرض کم این مسیر باید حداقل ۲ متر برای 
هر طرف شــانه خاکی پیش بینی تا در صورت توقف خودرو ، وســیله نقلیه به طور کامل از 
سطح سواره رو خارج می شد.وی افزود: جاده همدان - بیجار 1۰۲ کیلومتر با ترافیک سبک 

است اما برخی مواقع تصادف های غیر منتظره در این مسیر رخ می دهد.

۳ میلیاردتومان برای اجرای طرح آبخیزداری در 
همدان اختصاص یافت

 رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان همدان از تخصیص بیش از 3 میلیارد تومان 
اعتبار برای اجرای طرح آبخیزداری در همدان خبر داد.

شــاهرخ شجاعی فر در گفتگو با مهر از تخصیص بیش از 3 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 
طرح آبخیزداری در شهرســتان همدان و نهالکاری و بذرپاشــی در ۲۰۰ هکتار از مراتع این 

شهرستان خبر داد.
ــذر  ــال کاری و ب ــت: نه ــدان گف ــتان هم ــزداری شهرس ــی و آبخی ــع طبیع ــس مناب رئی
ــام  ــی انج ــعه مل ــدوق توس ــار از صن ــن اعتب ــا تأمی ــدان ب ــتان هم ــع شهرس ــی مرات پاش

می شــود.
وی افزود: این نهال کاری و بذر پاشــی ها در مراتع ســد اکباتان، روستاهای تفریجان، یلفان، 

سیمین، و روستاهای منتهی به امامزاده محسن انجام می شود.
شجاعی فر با بیان اینکه درختکاری و بوته کاری مراتع باعث افزایش نفوذ آب در خاک و مانع 
از فرسایش خاک می شود، افزود: در این مراتع درختچه های بادامک، ارژن، ارغوان، داغ داغان 

و سایر درختچه های کم آب بر کاشته می شود.

تواضع در برابر امام معصوم ویژگی مهم اصحاب امام حسین )ع( بود
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خبر خبر

مالیر برای برگزاری جشن 
"جهانی شدن انگور" آماده می شود

 اینجا مالیر است؛ شهرستانی در غرب کشور، با تاکستان های سر 
ســبز انگور و مهد تولید خوشــه های زرینی که کام مردم این دیار را 
از دیرباز شــیرین کرده و شیره انگور و حبه های کشمش آن سوغات 
همیشگی باغداران زحمتکش این دیار برای سایر ساکنان ایران زمین 

بوده است.
داشــته های فراوان، قالبیت، پتانســیل و ظرفیت باالی مالیر تا جایی 
پیش رفت که در بازدیدها و بررســی های کارشناسان سازمان جهانی 
فائو سال گذشته انگور دره جوزان مالیر به ثبت جهانی رسید و مدال 
افتخار را بر سینه سترگ باغداران آفتاب سوخته، ساده دل و زحمتکش 

این منطقه آویخت.
اکنــون مالیری ها در فصل برداشــت انگور به پاس شــکرگزاری بر 
ایــن همه نعمتی که خداوند به آنها ارزانی داشــته و به پاس کســب 
ایــن موفقیت بزرگ، خود را برای برگزاری "جشــن جهانی شــدن 
انگور"آماده می کنند تا همه گردشگران و مسافران بدانند از کنار انگور 

مالیر و مشتقات آن نمی شود ساده و بی تفاوت رد شد! 
 باید به سمت تولید محصوالت صادرات محور برویم

به گزارش ایسنا، معاون اســتاندار و فرماندار ویِژه شهرستان مالیر با 
اشاره به جهانی شــدن انگور مالیر، گفت: با توجه به اختصاص این 
برند جهانی به مالیر ما اکنون دارای شــرایط خاصی هستیم و باید به 
ســمت تویلد محصوالت صادرات محور و بازارپسند با کیفیت باال 
برویــم. قدرت ا... ولدی با بیان اینکه طــی بازدیدهایی که از برخی 
کارخانجات تولید کشمش داشتم، مشاهده شد محصوالت خریداری 
شــده از باغداران ناخالصی دارد، ادامه داد: ایجاد زیرســاخت های 
الزم، داربســتی کردن باغات انگور و اجرای طــرح فراز، فرآوری 
محصوالت تولیدی در این زمینه، اســتفاده از گونی ها و ســبدهای 
مخصوص حمل و حرکت کردن از تولید ســنتی به ســمت تولید 
اســتاندارد انگور و کشــمش یکی از اولویت های مهم بخش جهاد 

کشاورزی مالیر محسوب می شود.
ولــدی با بیان اینکه باید به دید صــادرات فرامرزی به تولید انگور و 
کشمش نگاه کنیم، افزود: ما به عنوان دولت از تولیدکنندگان حمایت 
می کنیم، از سوی دیگر باغداران نیز باید محصولی تولید کنند که یکبار 

مصرف نباشد و بازارهای جهانی را در دست بگیرد.
 داربســتی کردن باغات انگور، محصــوالت را 3 برابر 

می کند
ولدی با تأکید بر ضرورت داربســتی کردن باغات انگور شهرســتان، 
افزود: 1۰ هزار هکتار باغ بارور انگور در سطح شهرستان وحود دارد 
که اگر داربستی بشوند میزان محصوالت تولیدی آنها تا 3 برابر افزایش 

می یابد.
 آبان ماه؛ موعد برگزاری جشــن بزرگ جهانی شــدن 

انگور مالیر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مالیر با بیان اینکه سال گذشته افتخار 
برزگ ثبت" شــهر جهانی انگور" به نام مالیر در سازمان جهانی فائو 
رقم خورد، گفت: آبان ماه جشن بزرگ جهانی شدن انگور مالیر را با 

حضور مقامات کشوری برگزار می کنیم.
علــی مروت امیری در گفت و گو با اســنا، با بیان اینکه بحث جهانی 
شــدن انگور  مالیر تغییر و تحول عظیمــی در رونق تولید و فروش 
محصوالت انگور و کشــمش مالیر ایجاد کرد، افــزود: اکنون انگور 

مالیر و دره جوزان در سایت جهانی خواروبار به ثبت رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه میانگین تولید ساالنه انگور مالیر ۲5۰ هزار تن 
اســت، اظهارکرد: برداشت انگور از باغات مالیر آغاز شده و تا پایان 

آبان ماه ادامه دارد.
امیری خاطرنشــان کرد: مقدمات پخش زنده آئین برگزاری جشــن 
جهانی شــدن انگور مالیر از شبکه های سراسری صدا و سیما فراهم 
شده است، همچنین امکان دارد این جشن با جشن های دیگری چون 
جشنواره سنتی شیره پزی مانیزان و جشنواره ملی خوشه برتر به طور 

همزمان برگزار شود.

رشد 5۰ درصدی حضور کودکان اسدآبادی 
در برنامه های تابستانه

 مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسدآباد از رشد 
5۰ درصدی حضور و شــرکت کودکان و نوجوانــان در برنامه های 

تابستانه امسال کانون این شهرستان خبر داد.
مژگان هادی در گفت و گو با ایسنا،اظهار کرد: ۲5۰۰ نفر از کودکان و 
نوجوانان 6 تا 17 ســال در کانون پرورش فکری شهرستان عضویت 
دارند که  تمامی این کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه کانون بوده و 

۲5۰ نفر از آنان عضو فعال کتابخانه به شمار می روند.
وی با اشاره به کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان کانون پرورش 
فکری اســدآباد، تصریح کرد: کتابخانه کانون پرورش فکری اسدآباد 
ظرفیت پذیرش روزانه 6۰ نفر را دارد که در حال حاضر این کتابخانه 
دارای 1۲ هــزار جلد کتاب کودک و نوجوان با عناوین دینی، علمی، 

هنری، ادبی، شعر و داستان است.
هادی خاطرنشــان کرد: در راســتای خدمات رســانی به کودکان و 
نوجوانــان در بحث کتابخوانی در حال حاضر کانون پرورش فکری 
به ۲۰ روســتا خدمات رسانی کتابخانه ســیار دارد که این کتابخانه 
ســیار دارای 14 هزار جلد کتاب در بخش کودک و نوجوان بوده و 
مســئول کتابخانه سیار کانون، روزانه کتاب های  کتابخانه سیار را به 
صورت امانی در اختیار کودکان ونوجوانان این روســتاهای محروم 
قرار می دهد. وی گفت: برنامه های تابســتانی کانون پرورش فکری 
اســدآباد به تبع مراکز کانون های پرورش فکری از ابتدای تیرماه آغاز 
و تا 1۰ شهریور ادامه داشت که طی این مدت  در رشته های متنوعی 
از جمله کارگاه نقاشی، شعر و داستان نویسی، سفالگری، کارگاه های 
فرهنگی، موسیقی، آشنایی کودکان و نوجوانان با کتاب ها در مسابقات 

کتابخوانی... در حال فعالیت بود .

اجرای نسخه الکترونیک در کشور 
تا پایان سال 

 مالیر - خبرنــگار همدان پیام: با حضور معاون درمان ســازمان 
تأمین اجتماعی کشــور و مدیران کل درمان غرب و جنوب کشور و 
مسئولین شهرســتان مالیر پنج پروژه عمرانی و درمانی در بیمارستان 

تأمین اجتماعی مالیر با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد تومان افتتاح شد.
این پروژه ها شــامل انبار دارویی با مساحت یک هزار مترمربع در دو 
طبقه داخلی با هزینه بالغ بر 4 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان، ساختمان 
مسجد با زیربنای یک هزار و 8۰۰ متر مربع در سه طبقه با هزینه ای بالغ 
بر 3 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان به همت واقف خیر اندیش حاج حسن 
توکلی و تعمیرات اساسی زایشگاه در 75۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر 
یک میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان ، مرکز تصویربرداری و سی تی اسکن 
بــا زیربنای ۲۰8 مترمربع با هزینه تعمیرات 5۰۰ میلیون تومان، هزینه 
تجهیزات پزشــکی با 3 میلیارد تومان و تعمیرات اساسی اتاق عمل و 
مرکز اســتریل با زیربنای یک هزار و ۲۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر 

یک میلیارد تومان بودند.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی کشور در این آئین رسالت اصلی 
ســازمان تأمین اجتماعی را در اداره امور بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
در ابعــاد درمانی و بیمه ایی عنوان کرد و گفت: ســاالنه حدود یک 
چهارم بودجه کشــور برای بیمه شدگان هزینه می شود که رقم بسیار 

باالی است.
مهدی درخشــان بیان کرد:معاونت درمان  طی چند ســال گذشته بر 
روی دو محور تأمین زیرساخت ها و تجهیزات پزشکی و زیرساخت 
هــای فن آوری اطالعات و الکترونیک متمرکزبوده و اقدامات خوبی 

انجام داده است.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته معادل 15 سال ساخت و ساز انجام 
شــده و معادل ۲۰ سال گذشــته تجهیزات پزشکی مراکز گسترش یا 

ارتقا پیدا کرده اند.
درخشــان همچنین با بیان اینکه در حوزه خدمات الکترونیکی تالش 
مضاعفی انجام شــده است تصریح کرد:امروزه بدون زیرساخت های 

IT هیچ خدمتی را نمی توان به خوبی به مردم ارائه کرد.
وی اچ آی اس بیمارســتان را بستری برای ارائه خدمات الکترونیکی 
در راستای تسریع بهره مندی بیماران از خدمات درمانی  قلمداد کرد 
وافزود: تکمیــل و رفع نواقص و ورژن هــای جدید اچ آی اس در 

دستور کار قرار دارد.
وی در خصوص کلینیک ویژه که یکی از مطالبات مردم اســت قول 
مساعد داد اگر اوقاف و امور خیریه هزینه ساخت کلینیک را برعهده 

بگیرد مجوز احداث این کلینیک را اخذ کند.
 نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی نیز در این آئین با بیان 
اینکه طی ســال های اخیر در حوزه بهداشت و درمان مالیر تحوالت 
چشــمگیری اتفاق افتاده است افزود: ۲۲ میلیارد تومان  طرح عمرانی 
در این حوزه آماده بهره برداری اســت که از وزیر بهداشت و درمان 

برای افتتاح این طرح ها دعوت کرده ایم.
محمد کاظمی با اشاره به ساخت و سازها و بحث هتلینگ بیمارستان 
تأمین اجتماعی مالیر تصریح کــرد: به رغم این اقدامات خوب ، در 
تأمین نیروهــای تخصصی و فوق تخصص مشــکل وجود دارد که 
نیازمند مســاعدت وزرات بهداشت است تا بتوانیم از این امکانات و 

سرمایه گذاری مطلوب بهره مند شویم.
وی با اشــاره به وجود 13۰ هزار نفر زیر پوشش تأمین اجتماعی در 
مالیر ایجاد کلینیک ویژه را یکی از نیازهای اساســی مردم دانست و 
گفــت: به رغم اعالم آمادگی اوقاف و امورخیریه در احداث کلینیک، 

این موضوع  به نتیجه نرسیده است و نیازمند پیگیری می باشد.
دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به ضرورت 
ایجاد کلینیک ویژه در مالیر خاطرنشان کرد: ظرفیت باالیی در بحث 
اوقاف و امور خیریه در مالیر وجود دارد که بر اساس مصوبه سازمان 

اوقاف و امور خیریه هزینه ساخت کلینیک را متقبل می شود . 
حجت االسالم احد آزادیخواه در پایان گفت: مشکل ساخت کلینیک 
در زمینه ســند مالکیت و تخفیفات برای نیازمندان است که قابل حل 
می باشد. وی با توجه به اینکه درمانگاه بیمارستان جوابگوی نیازهای 
مراجعین نیســت و سبب نارضایتی آنها شــده است خواستار تعیین 

تکلیف این موضوع شد.

بهرام نیا:
دستگاه های نظارتی باید بر همسان سازی 

قیمت کاالها ورود کنند
 عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس با تأکید بر اینکه تعلل 
در کاهش قیمت کاالها متناســب با کاهش نرخ ارز جای سوال دارد، 
گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک سازمان تعزیرات باید 
این موضوع را دنبال کرده و با افرادی که مانع همسان سازی قیمت ها 

می شوند در چارچوب قانون برخورد کنند.
حســن بهرام نیا در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا 
متناســب با کاهش نرخ ارز، قیمت کاالها نیز کاهش نمی یابد، گفت: 
این موضوع جای سوال دارد که چرا متناسب با قیمت ارز که به حدود 
17 هزار تومان رســیده بود اما اکنون به حدود 11 هزار تومان کاهش 
یافته است، قیمت کاالها نیز کاهش نمی یابد. امروز یکی از مطالبات 
مردم کاهش قیمت کاالهای اساسی است، اما متاسفانه این روند نزولی 

دیده نمی شود.
وی در ادامه اظهار کرد: دســتگاهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باید به این موضوع ورود پیدا کنند و بازرسان باید با 
بازرسی از بخش هایی که مربوط به عرضه کاال به مردم است، بر روی 

قیمت ها نظارت داشته باشند.
وی در ادامه تاکید کرد: مجلس شــورای اســالمی ساز و کار قانونی 
برای برخورد با متخلفان را تعیین کرده است و وزارت صنعت، معدن 
وتجارت، جهاد کشــاورزی  و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با 
بهره گیری از ساز و کار قانونی موجود قیمت ها را همسان سازی کنند.

سهمیه ایجاد 4 هزار شغل تا سال ۱4۰۰ در اسدآباد

 فرماندار  اسدآباد از سهمیه  ایجاد 4 هزار  شغل تا سال 14۰۰ در این شهرستان خبر داد.
مجید درویشی در شورای سند راهبردی شهرستان با بیان اینکه براساس سند راهبردی 3 
ساله استان، سهمیه اسدآباد تا سال 14۰۰ ایجاد 4 هزار نفر شغل خواهد بود، گفت: تحقق 
اشتغال 4 هزار نفری در اسدآباد تا سال 14۰۰ با فرض حفظ مشاغل موجود و راه اندازی 
و احیا و افزایش ظرفیت واحدهای کاری بوده که ســهمیه امســال شهرستان در این سند 
راهبردی سه ساله برای ایجاد اشتغال تعداد 1371 نفر، سال ۹۹ تعداد 138۹ نفر و در سال 

14۰۰ تعداد 14۰7 نفر پیش بینی شده است.

به گزارش ایســنا، وی  با اشاره به اینکه در سال 14۰۰ باید نرخ بیکاری اسدآباد از 1۲.1 
درصــد به 7.1 درصد کاهش یابد، افزود: برای تحقق این امر 1181 میلیارد تومان ســهم 
سرمایه گذاری برای شهرستان پیش بینی شده که باید در سال ۹8 افزون بر 34۲ میلیارد، 
در ســال ۹۹  افزون بر 388 میلیارد و در سال 14۰۰ افزون بر 45۰ میلیارد تومان سرمایه 

گذاری با تحقق 4 هزار شغل  انجام گیرد.
درویشی در ادامه با بیان اینکه این سند با توجه به امکانات و شرایط توانمندی ادارات کل 
اســتان پذیرفته شده که اجرایی شود و اهداف پیش رو را تا سال 14۰۰ محقق کند خاطر 
نشان کرد:یک پروژه شاخص و بزرگ شهرستان با پیشرفت فیزیکی ۹5 درصد چون سد 
نعمت آباد شایسته نیست که تنهابرای 1۰ درصد پیشرفت فیزیکی باقی مانده لنگ بماند و 

مردم به خاطر این میزان پیشرفت فیزیکی باقی مانده از وجود و مزایای این طرح محروم 
شوند که الزم است گیرهای کار این طرح بررسی و پیگیری شود.

وی همچنین اضافه کرد: ادارات صمت، محیط زیست، تربیت بدنی ،پارک علم و فناوری 
...تا حدودی از کار خود در بحث سند راهبردی عقب هستند که نیاز است بیشتر برای کار 
خود پیگیری داشــته و پای کار بیایند تا به اهداف خود در برش سند راهبردی شهرستان  
تا سال 14۰۰ برسیم .درویشی با تاکید بر اینکه این سند در شهرستان  عملیاتی  می شود 
و اسدآباد طعم شــیرین نتیجه این سند را احساس خواهد کردتصریح کرد: اگر زحمات 
ادارات ودستگاه ها به خاطر بی توجهی برخی از دستگاه ها به سند راهبردی به باد رود و 

از برنامه سند  عقب بمانیم بی انصافی خواهد بود.

 نیر احمــدی - خبرنگار همدان پیام: در 
هفته ای که گذشــت اداره کل بیمه سالمت 
اســتان همدان مراســم روز پزشک و تقدیر 
از پزشــکان نمونــه اداره کل را همزمان با 
برنامه ســتاد سازمان برگزار کرد. این مراسم 
بــا حضور معاونت درمان و دانشــگاه علوم 
پزشکی، رئیس سازمان نظام پزشکی استان، 
رئیس انجمن داروسازان استان و تعدادی از 

پزشکان سازمان برگزار شد.
مدیر کل بیمه ســالمت استان همدان در این 
برنامه ضمن تقدیر و تشکر از فعاالن حوزه 
بیمه سالمت با اشاره به پوشش 58 درصدی 
بیمه ســالمت در اســتان گفت: حدود یک 
میلیون نفر از جمعیت اســتان همدان تحت 

پوشش بیمه سالمت قرار دارند. 
ــن  ــزود: از ای ــه اف ــی در ادام ــعید فرج س
ــه  ــدوق بیم ــر در صن ــزار نف ــداد 17۰ ه تع
ســالمت همگانــی، 64۰ هــزار نفــر در 
ــدوق بیمــه روســتاییان و عشــایر، 1۲5  صن
ــت ،  ــان دول ــدوق کارکن ــر در صن ــزار نف ه
6۲ هــزار نفــر در صنــدوق ســایر اقشــار و 
بیــش از ۹ هــزار نفــر در صنــدوق ایرانیــان 
اســتفاده  ســالمت  بیمــه  خدمــات  از 

. می کننــد
وی اظهار داشــت: مهمترین برنامه سازمان 
بیمه سالمت ایران الکترونیکی شدن و تحقق 

دولت الکترونیک است. 
فرجی گفــت: الکترونیکی کــردن خدمات 
بیمه ای نه تنها در سازمان بیمه سالمت بلکه 
در وزارتخانــه بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: ســازمان در ســومین سال برنامه 
عملیاتی بنا را بر آن گذاشــته کــه از منابع 
موجود حداکثر استفاده را برده و الکترونیکی 
کردن سیســتم و مباحث مربوط به آن را به 

سرانجام برساند.
فرجی بیان کرد: برنامه الکترونیک ســازمان 
چهار پروژه استحقاق سنجی، نسخه نویسی 
الکترونیکی، ارجاع الکترونیک و رســیدگی 
الکترونیک به اسناد بیمارستانی را شامل می 

شود. 
وی افــزود: یکی از این پروژه ها اســتحقاق 
سنجی اســت که از سال گذشــته شروع و 
تقریبًا کامل شده اســت. به این صورت که 
وقتی فرد بیمار به بیمارســتان مراجعه کرد و 
با شماره ملی پذیرش می شود. با استفاده از 
شماره ملی نوع و اعتبار بیمه بیمار مشخص 

و تمام فرایند درمان و پرونده بیمار با آن کد 
شناخته می شود.

مدیر کل بیمه ســالمت گفــت: پروژه دوم 
نسخه نویســی الکترونیکــی اســت که در 
اواخر ســال گذشــته توســط دکتر نمکی 
وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی در 

سازمان کلید خورد.
فرجی تأکید کرد: اســتان همــدان یکی از 
اســتانهای پایلوت  در زمینه نسخه نویســی 

الکترونیکی است. 
تــالش  بــا  گفــت:  وی 
و  مدیــران  شــبانه روزی 
کارشناســان بیمه ســالمت 
نسخه نویســی  اســتان 
پیشــرفت  الکترونیکــی 
چشم گیری داشــته است و 
در شــهر همدان بــه عنوان 
بزرگتریــن شــهر اســتان، 
اســدآباد به عنوان شــهری 
متوســط متوســط و فامنین 
به عنوان کوچکترین شــهر 
را  الکترونیکی  نسخه نویسی 
اجرایی می کنند . از طرفی با 
استقبال سایر شهرها 7 شهر 
پیوســتند.  مجموعه  این  به 
برنامه ریزی  بــا  همچنیــن 

صــورت گرفته و رســاندن بــه حداقل 5۰ 
درصد انجام پروژه در سه شهری که پایلوت 

انتخاب شده اند، مابقی شهرها نیز این طرح 
را اجرایی می نمایند.

فرجی گفت: پروژه ســوم ارجاع الکترونیک 
اســت به این صورت که فرد مراجعه کننده 
از خانه بهداشــت به مرکز بهداشت ارجاع 
و پس از تشــخیص پزشک در صورت نیاز 
جهت اداره روند درمان تکمیلی به بیمارستان 

مراجعه می کند. 
وی در ادامــه افــزود: با توجه به مســائل 
در سیستم  زیرســاختی 
مشــکالت  و  شــبکه 
نرم افزاری خوشــبختانه 
اســتان  ســالمت  بیمه 
ارائــه  بــا  همــدان 
آموزش هــای الزم بــه 
کارشناسان در این زمینه 
داشته  پیشــرفت خوبی 
کار  عمده  البته  اســت. 
به عهده دانشــگاه علوم 
بیمه  و  اســت  پزشکی 
سالمت به عنوان همکار 
در اجــرای ایــن طرح 
همکاری همه جانبه ای 

را با دانشگاه دارد.
مدیر بیمه سالمت استان 
چهارمین  داشت:  اظهار 
پروژه رســیدگی الکترونیک به اسناد بستری 
بیمارستانی است که از سال گذشته در استان 

اصفهان به طور کامل اجرا شــده است و با 
اقدامات صورت گرفته کل بیمارســتان های 

استان تحت پوشش این پروژه هستند.
فرجــی گفــت: در ســطح کشــور 6 دانشــگاه 
ــد و مقــرر شــد هــر  اعــالم آمادگــی نمودن
ــه  ــتان و ب ــک بیمارس ــتان ها ی ــدام از اس ک
تناســب ظرفیــت دانشــگاه آن اســتان ۲ 
الــی 3 بیمارســتان اســناد بــه صــورت 

ــود. ــیدگی  ش ــک رس الکترونی
فرجــی بیان داشــت: در اســتان همدان با 
هماهنگــی های صورت گرفته با دانشــگاه 
هــای علــوم پزشــکی در دو بیمارســتان 
فرشــچیان سینا و قائم اســدآباد پروژه آغاز 
شده اســت و تا آخر آذر ماه امسال در سایر 

بیمارستان ها نیز این طرح اجرا می شود.
فرجــی افــزود : اداره کل بیمه ســالمت با 
همراهی دانشــگاه علوم پزشــکی و جامعه 
شــریف پزشــکی در حال ارائه خدمات به 
مردم بزرگوار اســتان و استان های همجوار 
اســت و امید است با مشــارکت و همراهی 
بیشتر بیمه شــدگان، پزشکان و مراکز طرف 
قرارداد شــاهد دسترســی عادالنه مردم به 
خدمات، حرکت به ســوی سالمت محوری 
و حفاظــت مالی از بیمه شــدگان در زمان 

بیماری باشیم.
در پایــان ایــن مراســم تعــدادی از پزشــکان 
ــل و  ــرارداد اداره کل تجلی ــرف ق ــه ط نمون

تقدیــر شــد.

 نهاوند- معصومه کمالوند-خبرنگارهمدان 
پیام: با حمایت بخش خصوصی و مشارکت 
شهرداری نهاوند پردیس ســینمایی در این 

شهر ساخته می شود.
پس از خشــک شــدن "درخت هلو" آخرین 
اکران سینمایی و کمای سینمای نهاوند از اوایل 
دهه 8۰  طرح هایی دست و پا شکسته برای پر 
کردن جای خالی سینمای نهاوند اجرا شد اما 
نداشتن توجیه اقتصادی اجازه پیش روی نداد 
و چند ماه بعد کار تعطیل می شــد و مردم هم 
نسبت به سامان گرفتن سینمایی که با آن خاطره 
های بسیاری داشتند تقریبا ناامید شده بودند اما 
همچنان از خواســته های مهم آن ها در بخش 

فرهنگی قرار داشت.
در سفر اخیر معاون ســازمان امور سینمایی 

کشــور ، مدیرکل ارشاد اســتان و جلسه با 
شهردار ، مدیر فرهنگ و ارشاد نهاوند برای 
راه اندازی پردیس ســینمایی در این شهر و 
معرفی مکان ، این موضوع قرار اســت جان 
بگیرد و این بار در قالب پردیس سینمایی با 

محوریت شهرداری نهاوند اجرا شود.
رییس دبیرخانه شورای عالی سینمایی کشور 
با بیان اینکه در سال های اخیر بیش از ۲5۰ 
سالن سینما توسط بخش خصوصی در کشور 
در مراحل ساخت است از حمایت های مالی 

هم این سازمان خبرداد.
رمضانعلی حیدری خلیلــی گفت: هنوز در 
برخی شــهرهای پرجمعیت کشــور بخش 
خصوصــی توجیه مالی برای ایجاد ســینما 
ندارد و پردیس سینمایی راهکار خوبی برای 

این موضوع بود که به کمک شــهرداری ها 
اجرا خواهد شد.

به گفته خلیلی طرح پردیس ســینمایی امید 
با مشارکت شهرداری ها در۲۰شهر ۲۰استان 
کشور و  هر استان یک شهر اجرا می شود که 
با اســتقبال شهرداران مواجه شده است و در 
استان همدان این موضوع در نهاوند پردیس 
ســینمایی امید حدقل در 3 ســالن توســط 

شهرداری اجرا خواهد شد.
شــهردار نهاوند هــم گفت: با پیشــنهاد و 
درخواست شورای شهر نهاوند برای اجرای 
طرح پردیس ســینمایی امید در نهاوند اجرا 
می شود.به گفته محمد حسین پور ، پردیس 
ســینمایی امید حدقل در 3 سالن با ظرفیت 
هــای 5۰ و 1۰۰ و 15۰ نفر خواهد بود که 

5۰۰میلیون تومان آن را از سازمان شهرداری 
هــای کشــور و در نهایت یــک میلیارد و 
۲۰۰میلیــون تومان  برای اجــرای این طرح 
اعتبار می گیرد و شهرداری هم یا مستقیم یا 
با جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی این 

طرح را اجرا خواهد کرد.
حســین پور تصریح کرد: احداث سینمایی 
پردیس از خواسته های مهم و ضرورت های 
قابل توجه در حــوزه فرهنگی و از وظایف 
شهرداری اســت که باید تامین شود و حاال 
هم قرار اســت بعد از معرفی زمین و تایید 
آن و ارایه طرح و تدوین نقشــه های سینما 
با واگذاری به پیمانکار و جذب سرمایه گذار 
بخش خصوصی این خواســته مهم را تامین 

کنیم.

مدیر کل بیمه سالمت استان همدان اعالم کرد 

اجرای پروژه های استحقاق سنجی، نسخه نویسی 
الکترونیک، در راستای تحقق کامل سازمان الکترونیک

شهردار نهاوند خبرداد:

پردیس سینمایی امید نهاوند با 3سالن35۰ نفری ایجاد می شود

اجرای طرح 
تفکیک پسماندها 
در مالیر

 معاون خدمات شهرداری مالیر از اجرای 
طرح تفکیک پسماندها از ابتدای شهریورماه 

امسال در شهر مالیر خبر داد.
مجتبی داوری در گفت  وگو با فارس با اشاره 
به قانــون مدیریت پســماندها و اجرای آن 

اظهار کرد: شــهرداری مالیــر پس از تالش 
بی وقفه در حوزه معاونت خدمات شــهری 
برای تفکیک پسماندها در مبدا زمینه اجرای 

این بند مهم را فراهم کرد.
وی از اجرای طرح تفکیک پسماندهای شهر 
مالیر از ابتدای شهریورماه خبر داد و گفت: 
پس از چندین مرحله انتشار فراخوان عمومی 
از بین واجدین شــرایط عملیات اجرایی این 
طرح از ابتدای شــهریورماه آغاز شد که این 
رویداد مهــم زیســت محیطی در نوع خود 

بی نظیر است.

معاون خدمات شهری شهرداری مالیر با بیان 
اینکه تفکیک زباله های تر و خشک امر مهمی 
اســت افزود: چیدمان حمل و نقل پسماندها 
به گونــه ای طراحی شــده که شــهروندان 
امکان تحویل پســماندهای تفکیک شده را 
به مامورین شهرداری نداشته و پسماندها به 

صورت مخلوط جمع آوری می شدند.
وی بــا بیان اینکه با اجــرای این طرح یکی 
از مهم ترین دغدغه مردم و مســووالن شهر 
رفع  شد گفت: شــهروندان، نهادها و مراکز 
تولیدکننده پســماندهای انبــوه می توانند به 

را  روش های مختلــف پســماندهای خود 
تحویل دهند. داور ی تصریح کرد: شهروندان 
می توانند پســماندهای قابل بازیافت خود را 
به مجری طرح به نام شــرکت تجاری »پیک 
پارک«  مالیر تحویل و به ازای آن پول نقد یا 

کاال تحویل بگیرند.
وی افزود: انتظار می رود هر یک از شهروندان 
با  پذیرش وظیفه شهروندی خود شهرداری 
را در اجــرای این طرح یــاری کرده و نقش 
موثر خود را در اجرای این پروژه مهم زیست 

محیطی ایفا کنند.

در اســتان همــدان با 
هماهنگــی های صورت 
گرفته با دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی در دو 
فرشچیان  بیمارســتان 
ســینا و قائم اســدآباد 
پروژه آغاز شده است و 
تا آخر آذر ماه امسال در 
ســایر بیمارستان ها نیز 

این طرح اجرا می شود

گزارش ویژه
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يادداشت

انتخابات مجلس شورای اسالمی
 به مانور قدرت تبدیل شود

 وزیــر کشــور گفــت: بایــد انتخابــات ایــن دوره مجلــس شــورای اســالمی را بــه 
مانــور قــدرت تبدیــل کــرده و در فضــای کامــال آرام و قانونــی بــه صــورت ســالم و 

امــن و بــا مشــارکت بــاال آن را برگــزار کنیــم.
ــود  ــم خ ــه زع ــالمی ب ــالب اس ــمنان انق ــی ، افزود:دش ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
می خواهنــد فضــای انتخابــات را زمینه ســاز و بسترســاز اختالفــات جامعــه کــرده و 

ــد. ــرداری کنن ــره ب ــن شــرایط به از ای
وی اضافــه کــرد: دشــمنان، ســال گذشــته بــرای اتفاقــی عظیــم در دهــه فجــر ریــل 

گــذاری کــرده و بــا تهییــج و تحریــک مــردم، حادثــه پشــت حادثــه را رقــم می زدنــد 
ولــی مــردم بــا درایــت و آگاهــی در صحنــه حضــور یافتــه و بــا دسیســه های آنهــا 

مقابلــه کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بــه معنــی هیــات حاکمــه مولــود اراده مــردم اســت، افزود: 
دولــت بــه معنــای هیــات حاکمــه دارای مقبولیــت و مشــروعیت کــه بــا آرای مردمــی 
شــکل گرفتــه و منجــر بــه کارآیــی در جامعــه شــود پیــش از انقــالب اســالمی در 

ایــران وجــود نداشــته اســت.
رحمانــی فضلــی ادامــه داد: تــا پیــش از انقــالب رابطــه حکومــت بــا مــردم، یکســویه و 
بــر اســاس زور و اســتبداد بــوده اســت و بعــد از مشــروطیت نیــز شــکل گیــری مجلس 

و قــوه قضاییــه نیــز صــوری بــود و هیــچ وقــت انتخابــات واقعــی برگــزار نشــد.

وی ادامــه داد: بعــد از انقــالب، دولــت براســاس مشــروعیت و مقبولیــت و بــا اراده 
ــرای شــکل دادن  ــام راحــل را ب ــار ام ــزاران ب ــد ه ــت و بای ــت شــکل گرف رای مل

ــیم. ــی آن سپاســگذار باش ــای واقع ــت در معن دول
وزیــر کشــور اضافــه کــرد:در ایــن شــرایط بایــد دولــت را تقویــت کــرده و از ایــن 
طریــق، کارآمــدی دولــت را بیشــتر کــرده و موجــب رضایتمنــدی مــردم و ملــت را 

فراهــم آوریــم.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه در شــرایط کنونــی وظیفــه داریــم وحــدت و انســجام 
را تقویــت کنیــم، افــزود: دشــمنان مــا االن متوجــه هســتند کــه در حــوزه نظامــی، 
فلســفی، اعتقــادی و کالمــی، فرهنگــی و اخالقــی بــا ایــران نمی تواننــد مقابلــه کننــد 

بنابرایــن بــرای فشــار بــه داخــل کشــور روی آورده انــد.

وزارت خانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری زیر ذره بین

با حرف زدن که کار انجام نمی شود!

 یک فعال حوزه هنرمندان و صنعتگران صنایع دســتی درباره افق 
تعریف شده برای رسیدن به صادرات ۲ میلیارد دالری صنایع دستی 
در برنامه های وزارت خانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری با بیان اینکه »با حرف زدن نمی توان به نتیجه رســید 
و بایــد برنامه ریزی کــرد«، اظهار کرد: باید بتوانیــم از همه توان و 

ظرفیت های موجود برای رسیدن به اهداف تعیین شده بهره ببریم.
به گزارش ایســنا حسین بختیاریـ  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
مجمع ملــی هنرمندان و صنعتگــران صنایع دســتی  درباره وعده 
علی اصغر مونســان که به تازگی بر صندلی این وزارتخانه تکیه زده 
اســت، مبنی بر صادرات ۲ میلیون دالری تا ســال 14۰4 با تاکید بر 
اینکه »باید به دور از شــعارگرایی عمل کنیم«، خاطرنشــان کرد: در 
ابتدا باید برنامه های مدونی ارائه کرد تا مسئولیت ها و مسیر پیش رو 
مشــخص شــود. همچنین باید بتوانیم از همه توان و ظرفیت های 
موجود برای رســیدن به اهداف تعیین شده بهره ببریم. یعنی مردم، 
هنرمندان، بخش خصوصی، بخش دولتی و غیره با هم در این مسیر 
مشــارکت داشــته باشــند؛ وگرنه قبال و در دولت قبلی هم از این 

حرف ها زده شده است.
او با بیان اینکه »در حوزه صنایع دستی نیازمند عزم ملی هستیم« و با 
تاکید بر اهمیت بخش بازرگانی، افزود: که اگر این عزم ملی تقویت 
شود، به رقم 5 میلیارد دالر صادرات صنایع دستی نیز خواهیم رسید. 
همه ظرفیت های کشــور حتی بخش هایی که تحریم هستند نیز باید 
به سمت صنایع دستی جذب شــوند. اگر این اتفاق بیفتد و بتوانیم 
جاذبه ایجاد بکنیم که ســرمایه گذاران در حوزه های صنایع دســتی 

رغبت سرمایه گذاری داشته باشند.
بختیاری همچنین درباره طرح تجاری سازی صنایع دستی که از دیگر 
برنامه های وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری است، 
اظهار کرد: آقای مونسان از بدو ورود به سازمان، شعار تجاری سازی 
صنایع دســتی را عنوان کرده بودند، ولی متاســفانه در این دو سال 

انجام نشد.
او ادامه داد: در تجاری سازی، صنایع دستی به دو دسته تقسیم می شود؛ 
دســته اول صنایع دستی هنری اســت که آثار فاخر با خالقیت های 
هنرمندان را شــامل می شود که برخی از آنها قابل تکرار هم نیستند. 
دسته دوم صنایع دستی کاربردی است که در سبد خانواده های ایرانی 
و خارجی قرار می گیرد و نیاز به تجاری سازی دارد. تا امروز بخشی 
از این کار توسط خود هنرمندان صورت گرفته است، اما متاسفانه به 
دلیل اینکه دســتگاه های متولی برنامه  مدونی در این زمینه نداشته  یا 
برنامه اجرایی ارائه نداده اند این اتفاق آن گونه که باید نیفتاده اســت 
و ما نتوانســته ایم جایگاه واقعی خودمان را در بازارهای خارجی به 

دست آوریم. 
بختیــاری خاطرنشــان کــرد: این در حالی اســت کــه اگر طرح 
تجاری ســازی اتفاق بیفتد، صنایع دســتی ایران متحول خواهد شد 
و می توانیم همانند کشــورهای چین و هندوستان یکی از برندهای 
مطرح صنایع دستی در  جهان باشیم؛ البته االن نیز رتبه سوم را داریم 
که قابل قبول نیست و می توانیم رتبه باالتری را داشته باشیم؛ به شرط 
آن که دســتگاه های متولی به رسالت خودشان عمل کنند و به کمک 
بخش هــای غیردولتی برنامه های مدونی را در زمینه تجاری ســازی 

ارائه دهند و آنها را اجرایی کنند.
مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی همچنین 
در پاســخ به این پرسش که آیا تبدیل سازمان به وزارتخانه می تواند 
در پیش برد این اهداف موثر باشــد، یادآور شــد: اگر سیاست های 
گذشــته متوقف شــود و برنامه های جدید در اجرای قانون حمایت 
از اســتادکاران و هنرمندان صنایع دستی تدوین شود، شاهد اتفاقات 
خوبی خواهیم بود. این قانون توسط مجلس به تصویب و به دولت 
نیز ابالغ شــده، اما متاسفانه آیین نامه اجرایی آن هنوز تصویب نشده 

است

اروپا،آمریکا،گام سوم
مهدی آقایانی «

 جمهوری اســالمی ایران با توجه به بدعهدی های صورت گرفته از 
طرف اعضای برجام به ویژه ایاالت متحده آمریکا تصمیم گرفت تا به 
اتحادیه اروپا که از اصلی ترین شــرکای برجامی کشور ایران می باشد  
هشــدار دهد که در صورت عدم ایجاد ، یک مکانیزم پولی  به صورت 

گام به گام از این توافق خارج خواهد شد.
ســخن کوتاه، ایران در 18 اردیبهشت امسال، روند کاهش تعهدات را 
در پیش گرفت و در واقــع در چندین گام این تعهدات را کاهش داد. 
جمهوری اسالمی ایران همان طور که گفته شد در اردیبهشت ماه سال 
جــاری در گام اول تصمیم گرفت به علت انجام نگرفتن توقعات خود 
از سوی اروپا،سقف نگهداری اورانیوم غنی شده را تا بیش از 3۰۰ کیلو 
افزایش داد  و همچنین فروش آب ســنگین را نیز متوقف کرد. در گام 
دوم نیز ایران که عملکرد خاصی از طرف اتحادیه اروپا ندید، غنی سازی 

اورانیوم  خود را از سطح 3/67  به سطح  4/5 درصد افزایش داد.
همانطور که از پیش گفته شده بود ایران قرار بود برای گام سوم با یک 

جهش قدرتمند حرکت کند.
 در واقع برخی از مقامات مهم کشوری، حتی غنی سازی تا  ۲۰ درصد 
را در صورت عدم توجه اروپا به این التیماتوم های داده شــده از سوی 
ایران را  پیش بینی کرده بودند. با توجه به این موضوعات چهارشنبه هفته 
گذشته ، رئیس جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفت با توجه به اتمام 

زمان داده شده به اروپایی ها ، گام سوم خود را اعالم کند.
حســن روحانی محدودیت های جدید ،را در هیأت دولت اعالم کرد 
.اما این محدودیت های اعمال شــده از طرف وی کاماًل  با دو گام قبلی 
متفاوت بود. در واقع تمامی خبرگزاری ها  منتظر آن بودند تا ایران اعالم 
کند که حداقل از ســطح غنی سازی 4/5 درصد عبور می کند یا حتی از 
NPT خارج می شــود. که حتی این موضوع در مقیاس پایین تر از این 
نیز صورت نگرفت. در واقع فعال کردن برخی از سانترفیوژها و همچنین 
انجام توسعه در زمینه هسته ای بدون هیچ محدودیتی، شرایط خاصی  را 
مانند دو گام قبلی برای اروپا ایجاد نخواهد کرد. شایان به ذکر است قبل 
از اعالم گام سوم، ایران و کشور فرانسه با توجه به رایزنی ها و تالش های 
دیپلماتیک به دنبال این موضوع بودند تا بتواند یک راه کارجدید  ایجاد 
کنند تا به این وســیله آمریکا مقداری از تحریم های ایجاد شده به ویژه 
تحریم نفت را کاهش دهد تا ایــران بتواند مقداری از نفت خود را به 
فروش برساند و با ایجاد یک خط ارتباطی 15 میلیارد دالری  از طرف 
اروپا نفت خود را پیش فروش کند. این رایزنی های فشرده تا آنجا پیش 
رفت که امانوئل مکرون ابراز امیدواری کرد که در صورت بازگشــت 
ایران به تعهدات برجامی خود ،آمریکا نیز مجوزی برای صادرات نفت 
ایران صادر خواهد کرد که این موضوع بعد از چند روز رایزنی فشرده 
مابین دیپلمات های ایرانی و فرانســوی از طرف ایاالت متحده آمریکا 

مورد خدشه قرار گرفت.
آمریکا نه تنها ســاختار ایجاد خط اعتباری 15 میلیارد دالری از طرف 
کشــور فرانسه برای ایجاد یک راهکار با ایران را رد کرد. بلکه با ایجاد 
تحریم های جدید مانند تحریم نفتکش گریس1 و تحریم  سازمان هوا 
و فضای جمهوری اســالمی و همچنین پاداش15 میلیون دالری  برای 
اختالل در چرخه مالی سپاه پاسداران، خط بطالنی بر امیدواری برخی از 
کشورهای اروپا برای ایجاد تسهیل ارتباط  ما بین ایران و اتحادیه اروپا 
کشید .در همین ارتباط رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری 
اعالم کرد که آمریکا برای تعامل با ایران نیاز به کمک ســایر کشورها 

از جمله فرانسه ندارد وتحریم ها نیز فعال علیه ایران لغو نخواهد شد.
به نظر نگارنده این اقدام ایاالت متحده آمریکا ،یادآور نشست های پی 
در پی  این کشور با کره ی شمالی است.که  نه تنها این گونه دیدار ها 
باعث از بین رفتن تحریم ها علیه این کشور  نشد بلکه حتی تحریم های 
سنگین تری برای آن ها اعمال شد.در همین ارتباط رئیس دومای روسیه 
در جریان گام سوم ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی عنوان کرد 
،آمریکا به دنبال این است تا ایران به طور کامل از توافق هسته ای خارج 
شود و با توجه به این موضوع  کشور های اروپایی را همراه با خود کند 
به گزارش تسنیم، وی گفت و گو ما بین ایران و آمریکا را بعید دانست  
و توضیح داد: »برخالف کره شــمالی، ایران نه سالح هسته ای دارد و نه 
موشک هایی که بتواند به خاک آمریکا برسد. بنابراین تنها گفت وگوی 
مستقیم با تهران که می تواند واشنگتن را راضی نگه دارد ، تسلیم بدون 

قید و شرط تهران است.«)پایان نقل قول(
بنابراین با توجه به تالش های اتحادیه اروپا به ویژه کشور فرانسه برای 
ایجاد یک راه کار اقتصادی و به دنبال آن لغو تمامی رایزنی ها از سوی 
ایاالت متحده آمریکا،گواه این است که مشکالت کنونی ما بین ایران و 
این کشور بسیار گسترده  و جدی است و چشم اندازی برای لغو تحریم 

ها از سوی اآمریکا  برای  ایران دیده نمیشود.

آگهی انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه 
دوچرخه و موتورسیکلت همدان

اتحادیهصنفدوچرخهوموتورسیکلتهمدان

بدین وسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر دعوت می گردد با در دست داشتن کارت شناسایی از ساعت 11 لغایت 12 روز 
دوشنبه 98/6/25 به سازمان صنعت و معدن و تجارت واقع در بلوار مدنی، بلوار 15 فروردین مراجعه و هیات مدیره مورد نظر خود را 

انتخاب نمایند.
اسامی داوطلبین هیات مدیره:

1- رمضانعلی احمدی
۲- محمدرضا پذیره

3- فرهاد جواهری پسندیده
4- عباس رفیع نیا

5- عبدالرضا رفیعی نیا
6- غالم زیدیان

7- حسین شریفی
8- مسعود عقیقی نورسته

۹- علی اصغر کریم زاده
1۰- محمد مرتضایی 

11- سید غالمرضا موسوی
1۲- نبی یوسفی

اسمی داوطلبین بازرسی:
1- پرویز امینی

۲- آرمین بهرامی
3-علی اصغر عرضی پاک

4- محمد مددی رابط عمومی شرکت توزعی نیروی ربق 
ن استان همدا

 آیا گردشــگری می تواند پیشران 
توســعه اســتان همدان باشــد ؟ چه 
عواملــی باعــث گردیده که ســایر 
بخشهای اقتصادی را فراموش کرده و 
به توسعه گردشگری به عنوان پیشران 
رشد و توسعه همدان  توجه نموده ایم 
؟ برای توسعه گردشگری چکار باید 
کرد؟ آیا اکوسیستم کسب و کار برای 
توسعه گردشــگری در همدان وجود 
دارد و آیا هماهنگی بین دستگاهها ی 

اجرایی متولی ایجاد شده است؟
دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار 
مستلزم شناسایی و تقویت پیشران های 
رشــد اســت. در واقع باید گفت در 
سال های آینده مســیر رشد اقتصادی 

کشور و مناطق مختلف  تا حد زیادی تحت تاثیر 
نقشی است که بخش های پیشران ایفا خواهند 
کرد و از این جهت شناسایی پیشران های رشد از 

اهمیت بسیاری برخوردار است.
بخش پیشــران رشــد، بخش هایی هستند که 
می توانند با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد 
کنند. عالوه بر آن، بخش هایی که بتوانند با ایجاد 
تقاضا برای سایر فعالیت های اقتصادی، موجب 
رشد سایر بخش ها شــوند نیز به تعبیری یک 

بخش پیشران محسوب می شوند.
برخــی از بخش هــای اقتصــادی بــه دلیل 
برخــورداری از مزیت ها و ظرفیت های خاص 
یا به دلیل پیوندهای قوی با ســایر فعالیت های 
اقتصادی و تأمیــن نهاده ها یا ایجاد تقاضا برای 
سایر فعالیت ها، به طور بالقوه می توانند پیشران 
رشد اقتصادی باشــند. به عنوان مثال کشوری 
مانند شــیلی، با ســرمایه گذاری های گسترده 
در زیرســاخت های حمل و نقل و همچنین با 
ایجاد شرایط مناسب و رفع موانع قانونی جذب 
توانسته است ظرفیت  سرمایه گذاری خارجی، 
هــای معدنی خود را فعال و بخش معادن را به 
پیشران رشد اقتصادی تبدیل کند. به عنوان نمونه 
ای دیگر، در ســنگاپور بخش حمل و نقل، در 
ترکیه و مالزی بخش گردشگری و در قطر بخش 

انرژی نقش پیشران رشد را ایفا می کنند.
صنعت گردشگری و فعالیت های مرتبط با آن، 
یکی دیگــر از حوزه هایی اســت که می تواند 
پیشران رشد اقتصادی باشــد. بررسی ها نشان 
می دهد علی رغم وجود ظرفیت ها و جاذبه های 
فراوان گردشگری در کشور، بخش گردشگری 
در ایران در مقایســه با کشورهایی مانند ترکیه، 
مالزی، مصر و امارات هنوز نتوانسته است سهم 
قابل توجهی در رشد اقتصادی و اشتغال داشته 
باشد. توسعه بخش گردشگری می تواند تقاضا 
برای انــواع خدمات مانند حمل ونقل، خدمات 
هتل و رســتوران، خرده فروشی، صنایع دستی و 

نظایر آن ایجاد کند.
کشــور ایران به دلیل برخورداری از جاذبه های 
مناسب تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ورزشی و 
همچنین به دلیل برخورداری از زیرساخت های 
مناســب خدمات درمانی و بیمارستانی، به طور 
بالقوه می تواند یکی از کشورهای گردشگرپذیر 
منطقه باشــد. با توجه بــه ظرفیت های فراوان 
موجود در کشــور، با توســعه زیرساخت های 
الزم به ویژه درزمینه زیرساخت های حمل ونقل، 
هتــل داری، خدمات مالی و نظایــر آن، امکان 
فعال کردن صنعت گردشگری به ویژه درزمینه 

گردشگری ســالمت، گردشــگری طبیعی و 
گردشگری فرهنگی فراهم خواهد شد.

اســتان همدان نیــز دارای جاذبه های  تاریخی  
زیادی اعم از :

آثار تاریخــی، موزه ها ، مســاجد، امامزاده ها ، 
مراکز مذهبی و تاریخی اقلیت ها ، کاروانسراها 
، باغ های تاریخی ،خانه های باارزش تاریخی ، 

پل های تاریخی می باشد
چــرا آنچنان کــه باید از ظرفیــت جاذبه های 
گردشگری برای رشــد و توسعه استان همدان 
اســتفاده نگردیده اســت ؟ نقطه ضعف استان 

همدان کجاست؟
نقطه ضعف استان همدان عدم استفاده از دیدگاه 
اقتصاددان ها است بیشتر برنامه ها رسانه های 
همدان سیاســی اســت و برای تدوین برنامه 
های توسعه نگاه سیاســیون غالب تر است در 
کدام برنامه توســعه صدا و ســیمای همدان از 
اقتصاددانها اســتفاده گردیده است ؟ درحالیکه 
پژوهشگران از ابزار  رسانه  بعنوان متغییر پنهان 
در تسهیل ســرمایه گذاری و جذب گردشگر 
نام مــی برند  ولی کمتر توجهی به این نقش و 

کارکرد رسانه ها شده است؟
دراین  یادداشت با نگاهی اقتصادی می خواهیم 
سیاستهای اقتصادی را که منجر به تحرک بخشی 
حوزه گردشگری استان همدان می شود را مورد 

بررسی قرار دهیم
بــرای تحرک بخشــی حــوزه گردشــگری 
سیاســتهایی اقتصادی که منجر به تســهیل و 
افزایش گردشــگری  می گــردد را به دو نوع 

تقسیم می کنند:
 سیاستهای طرف عرضه اقتصاد 

 برای تحرک بخشــی حوزه گردشگری استان 
باید سیاســتهای که منجر به تسهیل و افزایش 
امکانات گردشگری می شــود را بکار برد که 

شامل اقدامات زیر است:
الف - تســهیل صدور مجوزهای ساختمانی از 

جمله هتل، متل، تفرج گاه، رستوران و ... 
ب- حمایــت از افزایش تعــداد اقامتگاههاي 
بومگــردي در مناطــق جنگلــی دارای جاذبه 
گردشــگری- ایجاد جاذبه گردشگری در این 
مناطق از طریق برگزاری  مسابقات و امکانات 

تفریحی 
ج - ایجاد واحدهاي آموزشی به منظور آموزش 
و توانمندسازي فعاالن و سرمایه گذارن و مردم 

محلی در حوزه های مرتبط با گردشگری
د -    ترویج صنایع دســتی و آموزش عشــایر 
و روســتاییان در جهت ارزش آفرینی در حوزه 

صنایع دستی)مثال: سفال ، قالی بافی با استفاده 
از نخ ابریشم بجای شیوه معمول فعلی ، مبل و 

منبت  و غیره (
ه -  ساماندهی به تشکلهای فعال در حوزه صنایع 

دستی و گردشگری
و -   توسعه زیر ساخت های گردشگری آبی و 

تسهیل دسترسی به غار علیصدر
ي -  رفع موانع قانونــی از طریق  قانون کار و 
تامین اجتماعی برای حمایت صنایع دســتی و 

گردشگری
ذ -  تقویت زیرســاختهای روســتاهای هدف 
گردشگری اســتان همدان پروژه اجرای سنگ 
فرش در برخی روســتاها که جشنواره برگزار 

می گردد
شــاخص های سنجش برای  سیاستهای طرف 
عرضه که میزان دســتیابی به هدف را نشان می 

دهد عبارت :
1.تعــداد جاذبــه هــای گردشــگری مقصد 

گردشگری انبوه
۲.ظرفیت امکانات اقامتی در شهرستانهای دارای 

مزیت گردشگری
3.مجتمع های اقامت موقت بین راهی 

4. ظرفیت اقامتگاههای بومگردی در استان 
 5.تعداد تور لیدرها در استان 

6. ظرفیت نیروي انسانی آموزش دیده و آموزش 
دهنده در حوزه اقامتگاههاي بومگردي

7. سهم صنایع دستی استان از بازار کشور 
 سیاستهای طرف تقاضای  اقتصاد 

 برای تحرک بخشــی حوزه گردشگری استان 
باید سیاستهای که منجر به جذب بیشتر گردشگر  

می شود که شامل اقدامات زیر است:
الف - گسترش فعالیتهای گردشگری در مناطق 

ویژه گردشگری
ب -  هماهنگی و توســعه برنامه های تبلیغات 
جاذبه های گردشگری استان و برگزاری همایش 

های ملی و منطقه ای و جهانی.
ج-  توسعه زیرساختهای درمانی )نظیر احداث 
هتل بیمارستان، موسسات اقامتی نزدیک مراکز 
درمانــی جهت اقامت همراهان بیمــارو...( در 

راستای توسعه گردشگری 
د- ایجاد زیر ساختهایی از قبیل راه و جاده برای 
بوم گــردی  و مناطق بکر  توســط اداره راه و 

ترابری.
ه - هماهنگی با تمامی دستگاههای اجرایی که 

به نوعی تسهیلگر حوزه گردشگری می باشند
و-  توجه به گردشــگری برای تمام فصول  و 
ایجاد پارک ســنگی و غیره به عنوان ایده های 

جدید برای جذب بیشتر گردشگر.
شاخص های سنجش برای  سیاستهای 
طرف تقاضای  که میزان دســتیابی به 
هدف گردشــگری  را نشان می دهد 

عبارت :
1.روند تعداد گردشگران خارجی 
۲. روند تعداد گردشگران داخلی 

3.روند تعداد بازدیدکنندگان از موزه ها 
و بناهای تاریخی و غار علیصدر 

4. سهم گردشگران ســالمت از کل 
گردشگران ورودی به استان

5. سهم گردشــگران مناطق  طبیعی 
اســتان  از کل گردشگران ورودی به 

استان 
هر چنــد آمارهای ســازمان میراث 
فرهنگــی وگردشــگری  بیانگر رشــد ورود 
گردشــگر خارجی به کشــور  در 4 ماهه اول 
ســالجاری می باشد ولی ســهم استان همدان 
از این رشــد قابل توجه نمی باشــد و اگر قرار 
است گردشگری را بعنوان پیشران توسعه استان 
همدان بپذیریم پیشنهاد می شود اقدامات زیر را 

جدی تر دنبال کنیم:
1-  شناســایی نقــاط ضعف و قــوت حوزه 
مدیریت شهری در زمینه گردشگری در اولویت 

قرار گیرد.
۲-  هماهنگی رســانه های اســتان بخصوص 
صداو سیما با سیاستهای کالن استان در حوزه 
گردشــگری و تهیه و پخش برنامه های مستند 
استانی در شبکه های سراسری وبرای شناساندن 

نقاط گردشگری استان همدان
3-  اســتفاده از فرصت کاهش شدید تقاضای 
سفر خارجی هم وطنان به علت کاهش قدرت 
خرید، تغییرات نرخ ارز، افزایش نرخ خدمات و 
افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی جهت 
توسعه و جذب گردشــگری داخلی و افزایش 

سهم استان همدان 
4-  توســعه و ارائــه خدمات بصــورت غیر 
حضوری در سازمانهای خدماتی استان و ارائه 
خدمات به مســافران و گردشگران بصورت در 

ایام پیک سفر و تعطیل رسمی 
5-  اســتفاده از ظرفیتهای نظــام بانکی برای 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط  و اعطای 
تســهیالت به بخش های مختلف وبخصوص 
بخش گردشگری  در راستای اهداف اقتصادی .

6-  تقویت زیرساخت ها، اتخاذ سیاست گذاری 
مناسب و ارائه بسته های تشویقی مناسب،  می 
توان جذابیت ســفر به استان فراهم کرد بعنوان 
مثال برخــی ابتکارها و اقدامهــا  برای جذب 
گردشــگر و مســافر  از طریق دفاتر  خدمات 
مســافرتی  می تواند صورت گیرد  مانند ارائه 
بسته های تشــویقی برای اصناف و گروههای 
مختلف و بازنشستگان و بازاریان و دانشجویان 
وغیره  که تمایل دارند با هم صنفی های خود و 

بصورت گروهی به مسافرت بروند.
7-  توجه بیشتر به مقوله شهر هوشمند جهت 
سهولت دسترسی عادالنه تر و بهتر به خدمات 

شهری
امیداست با برنامه ریزی بهتر و استفاده از تمام 
ظرفیتهای موجود استان بتوانیم به رشد و توسعه 

استان همدان کمک کنیم
انشاا...

* حسن سالک
پژوهشگر توسعه اقتصادی و اقتصاد شهری

آیا گردشگری پیشران رشد و توسعه 
استان است؟
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مادران همدانی شیرخوارگان خود را نذر منجی عالم بشریت کردند
 همزمان با 6هزار و ۲۰۰ نقطه از کشور، مادران همدانی نوزادان خود را نذر منجی عالم بشریت کردند.

به گزارش ایسنا حسینه امام )ره( همدان مملو از مادرانی بود که با طفالن شیرخوار خود آمده بودند تا در سوگ شهید 6 ماهه دشت 
کربال کودکان خود را نذر راه اسالم کنند.

 همزمــان بــا 6 هزار و ۲۰۰ نقطه از کشــور در اولین جمعه از ماه محرم، حســینیه امام) ره( در همدان نیــز میزبان همایش جهانی 
شــیرخوارگان حســینی با نوای »صدای الالیی می آد« بود و مادران با بر تن کردن لباس سقایی برای نوزادان خود، طفالن شیر خواره 

را نذر 6 ماهه امام حسین )ع( کردند.
 شــیرخوارگان بهترین و زیباترین سوژه عکاســان بودند و امروز زیباترین صحنه های حسینه را رقم می زنند و بهترین قاب تصویر 
ســالیانه هر عکاســی را ثبت کردند. مادرانی که با اشک چشم خود با دل رباب همراه شده و برای غربت و تنهایی مادری که طفل 6 

ماهه خود را در راه زنده نگه داشتن اسالم داده بود به سوگ نششتند. 

آغاز طرح "نذر خون" از ابتدای محرم 
 سخنگوی سازمان انتقال خون ضمن توضیح درباره طرح "نذر خون" در ایام محرم و صفر، گفت: در پنج ماهه نخست امسال، یعنی 

تا پایان مرداد ماه، یک میلیون و ۹1هزار نفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کرده اند.
بشــیر حاجی بیگی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شعار امسال سازمان انتقال خون در ماه محرم مبنی بر »نذرخون، تصمیم آگاهانه، 
اهدای خون مســئوالنه« اظهار کرد: طرح سراســری نذر خون در کشور از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد 

داشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به تمام گروه های خونی نیاز هست، ادامه داد: از مردم خواهش می کنیم برای اهدای خون تنها به یک 
روز خاص مانند تاســوعا یا عاشــورا اکتفا نکنند و هر روزی که مد نظرشان بود به مراکز ما مراجعه کنند تا خدمات به بهترین نحو و 
بدون معطلی انجام شود.حاجی بیگی تصریح کرد: افراد 18 تا 6۰ ساله، پس از انجام معاینه پزشک مرکز انتقال خون با همراه داشتن 

کارت ملی خود می توانند اقدام به اهدای خون کنند.

نقش بزرگان دین 
در خرافه زدایی از عزاداری ها

فیض ا... مظفرپور  «
 حجت االسالم و المسلمین حبیب ا... شعبانی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه محترم همدان اخیراً در گفت وگویی با خبرگزاری 
ایرنــا که متن آن را همدان پیام نیز انعکاس داده اســت به عزاداران و 
هیأت های حســینی در خصوص دچار شدن به خرافات هشدار داده 
اســت و گفته است برای هر چیز مقدس به طور طبیعی احتمال بروز 
برخی آسیب ها وجود دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع خرافات 

است.
استاد شهید مرتضی مطهری که امام راحل عظیم الشأن تمام آثارش را 
بدون استثناء خوب و قابل استفاده دانستند در کتاب ارزشمند حماسه 
حســینی که در 3 جلد به وسیله انتشارات صدرا چاپ و منتشر شده 
است. بخشــی را به موضوع انحرافات عاشورا اختصاص داده است 
که عالقه مندان می توانند برای استفاده کامل از مبحث مورد نظر به آن 

کتاب مراجعه نمایند.
شــاید یکی از دالیل اصلی آلوده شــدن به خرافات عدم مراجعه به 
منابع دســت اول و معتبر تاریخی و نیز ارتباط ضعیف با بزرگان دین 
و بی توجهی به گفتار و رفتار آنان اســت. بزرگانی چون مراجع عظام 
تقلید و در رأس همه مقام معظم رهبری که توجه ویژه ای به عزداری ها 
و مراســم مذهبی داشته و معموالً مراســمی که از طرف معظم له در 
حســینیه امام خمینی)ره( برگزار می شود از ســخنرانان و از مداحان 

درجه یک و با سواد دعوت می شود.
یکی از موضوعاتی که تا دو دهه قبل در کشــور در مراســم عزاداری 
حسینی در کشور وجود داشت و با کمال تأسف در برخی کشورهای 
اســالمی هنوز هم ادامــه دارد. موضوع قمه زنی به وســیله عزاداران 
حسینی بود که مقام معظم رهبری با قاطعیت تمام جلو آن را گرفتند و 

در شرایط فعلی قمه زنی را به ضرر اسالم و تشیع دانستند.
و از آنجایی که در نظام مقدس اسالمی گفتار ولی فقیه زمان نافذ بوده و 
فصل الخطاب همه می باشد. تمامی پیروان حسینی و عزاداران حسینی 
از حکم ممنوعیت قمه زنی تبعیت نموده و آن را کنار گذاشتند. و امروز 
دستجات حسینی در اکثر موارد به همان شیوه سلف و عزارداری های 
سنتی به نوحه خوانی و سینه زنی می پردازند. نمونه هایی از این دست 
عزداری ها را می توان در زنجان، یزد و بم و ســایر شهرهای کشور به 

خوبی مشاهده کرد.
امام راحل عظیم الشأن نیز به همان شیوه عزاداری سنتی تأکید داشتند 
آن عزیز سفر کرده فرمود ما ملت گریه هستیم گریه بر عزای حسین)ع( 
که آن همه در احادیث به اهمیت آن تأکید شده است تا جایی که قطره 
اشــکی به اندازه بال مگسی برای امام حســین و یارانش پاداش های 

معنوی فراوان داشته و ناجی شیعیان آن حضرت خواهد بود.
و یا اینکه حتی تباکی )حالت غمگینی و گریه( نیز همین اثرات عظیم 
را در پی دارد نشــان از اهمیت عزداری های ســنتی و خالصانه و به 
دور از هر گونه پیرایه و خــدای ناکرده خرافی د رمصائب اهل بیت 

علیهم السالم را دارد.
آلوده شــدن به خرافات و انحرافات در خصــوص واقعه جانگداز 
عاشــورای ســال 61 هجری تنها به گفتار خالصه نمی شود. امروزه 
برخی افراد حتی تا مرحله جاسوســی برای بیگانه در قالب مداحی 
پیشــرفته اند و نفوذ دشمن که همواره تأکید مقام معظم رهبری بوده 
اســت ممکن اســت تا درون مقدس ترین کارها از قبیل عزای امام 
حســین علیهم السالم نیز به ظهور و بروز برسد. که باید همه هیأت 
و دســتجات و سخنرانان و مداحان مواظب نفوذ باشند. امروز تبلیغ 
شــیعه انگلیسی با هزینه های فراوان در دســتور کار دشمنان اسالم 
قرار دارد. یکی از شیوه های آنها دعوت به انجام کارهای افراطی در 
عزاداری ها از قبیل قمه زنی و یا زنجیر زنی با اســتفاده از زنجیرهای 
تیغ دار اســت که موجب خونریزی های شــدید در بدن می شود. و 
سوژه ای برای رسانه های بیگانه برای تبلیغ علیه اسالم به ویژه مذهب 

تشیع است.
از این رو شــیعیان علوی و حســینی و مهدوی در کشورمان باید 
از هر گونه خرافه و انجام کارهای خالف شــئون دین اســالم و 
مذهب تشــیع خودداری کنند و با توجه بــه نصایح بزرگان دین 
بــه ویژه مقام معظم رهبری از رفتارها و گفتارها و یا اســتفاده از 
موســیقی هایی که دور از شــأن مراســم مذهبی و به ویژه عزای 

حسینی است خودداری کنند.
مراجعه به کتاب ها و مقتل های معتبر از قبیل لهووف ســیدابن طاوس 
و یا نفس المهموم حاج شیخ عباس قمی که مقام معظم رهبری نیز به 
اســتفاده از آنها تأکید داشتند می تواند در بیان درست حقایق کربال و 

عاشورا راهگشا باشد.
کتاب معالی السبطین که در حقیقت مقتل جامعی است مطالب خوبی 
در خصوص واقعه عاشــورا و زندگانی حسنین در اختیار ما گذاشته 

است.
کتاب شریف خصایص الحسنینه مرحوم عالمه شیخ جعفر شوشتری 
نیز مطالب بسیار فراوان و آموزنده در خصوص اهمیت عزاداری بر امام 

حسین علیه السالم و یارانش دارد.
که امروز مورد اســتفاده خطبای بزرگوار قرار دارد. عالمه شوشــتری 
آنگونه که مترجم نیز در مقدمه کتاب اشاره کرده است از زاویه دیگری 
به واقعه عاشورا پرداخته است و به طور کلی در بیان وقایع عاشورا و 
ذکر مصائب تمسک به شیوه بزرگان دین می تواند ما را از خطر آلوده 

شدن به انحرافات و خرافات مصون دارد.
کما اینکه در بیان مداحی ها باید از اشــعار نغز و مرثیه های شــاعران 
بزرگ بهره جســت و از گفتن اشــعار ضعیف و سســت که ممکن 
اســت وهن عاشورا و کربال و امام حسین )ع( و یاران با وفایش باشد 

خودداری کرد.
خوشــبختانه ادبیات فارسی مشحون است از اشعار شاعران بزرگ در 
مــدح و منقبت و مراثی ائمه اطهار و به ویژه مرثیه هایی در خصوص 
واقعه عاشــورا و کربــال و مصائب اهل بیت و خامــس آل عبا امام 
حســین)ع( و یارانش و اگر شــاعرانی چون محتشم کاشانی و عمان 
سامانی توانسته اند مرثیه های جاودانه ای را بسرایند ناشی از اخالص و 
محبت آنها به اهل بیت پیامبر بوده اســت و ترکیب بند 1۲ بندی وی 
تابلو کربالئیان و عاشورائیان گشته است که باز این چه شورش است 
که در خلق عالم است/ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است/ 
باز این چه رســتخیز عظیم است که از زمین/ بی نفخ صور خاسته تا 
عرش اعظم است/ این صبح تیره باز دمید از کجا که از او/ کار جهان و 
خلق جهان جمله در هم است/ گر خوانمش قیامت کبری بعید نیست/ 

این رستخیز عام که نامش محرم است

همدان پیام: مدیران منابع فساد دردستگاه ها را ببندند 
 فعال کلید تو بهارستان گم شده 

فارس: اروپا بدون آمریکا قدمی بر نمی دارد
  کفشاش مونده تو جا کفشی آمریکا!!

اعتماد: سد »گتوند« عامل شوری رودخانه کارون 
 نمک الزمه زندگی !!

شهروند: سیم کارت ویژه برای خالفکارها
 بدون شرح 

اسرار: عده ای حنجره خود را به صدای د شمن عاریه می دهند
 اجاره اش چنده؟ 

اعتماد: زیست شبانه هم یک سبک زندگی است 
 بدون شرح

کیهان: جذب سلیقه ایرانی اسالمی 
 درخیاطی یا آشپزی؟؟

قدس: بازار خودرو، مسکن و طال راکد است 
  از آرامش خوشت نمیاد؟!

همدان پیام: پاس امروز در اصفهان به میدان می رود 
 میدان میوه یا خشکبار؟؟

جام جم: یک گام تا خطر پایان 
 بستگی داره این گام الک پشت باشه یا خرگوش 

همدان پیام: شعب »ابی طالب)ع(« نمونه ای از مقاومت در تحریم 
 اون موقع تکنولوژی تو مغز آدما بود حاالاومده تو زندگی 

شرق: دالیل نزدیکی رضا شاه به آلمان ها 
 پوشیدن لباس فرم 

کیهان: وعده سیب و گالبی اروپا برای حفظ کاله بر جام بر سر ایران 
 کاله گذاشته سرشو نشکنن 

ایسنا: پنچ نگرانی اصیل مردم جهان چیست
 چاقی، گرونی، هزینه های باالی  رژیم غذایی،شکســتن ترازو 

زمان وزن کردن، پیدا نشدن لباس گشاد 
اعتماد: پول های کثیف زیر ذره  بین پلیس 

 وایتکس ارزون شده

توضیحات علوم پزشکی به گزارش مرگ بیمار 
در بیمارستان بعثت

عمل زیبایی اورژانسی نیست
با سالم 

احترامــا پیــرو مطالــب منــدرج در جریــده متبــوع مورخــه ۹8/6/7 
ــالم  ــاس اع ــر اس ــار، ب ــتباه بیم ــا اش ــوان قصــور پزشــکی ب ــا عن ب
مرکــز آموزشــی درمانــی تخصصــی و فــوق تخصصــی بعثــت بــه 
ــاعت 7:45  ــهبازی در س ــا ش ــه ثری ــاند مرحوم ــتحضار می رس اس
صبــح بــه اتــاق عمــل بیمارســتان فرســتاده شــده کــه در گــزارش 
پرونــده موجــود می باشــد کــه البتــه پرواضــح اســت کــه ایــن عمــل 

ــود. ــوب نمی ش ــس محس ــوده و اورژان ــی ب زیبای
1-طبق مستندات پرونده و گزارش پزشکان و پرستاران، بیمار هنگام 
ترخیص حال عمومی خوبی داشته و اصال نوسان فشار خون در طول 

دوره بستری نداشته است.
۲- زمان سپری شده از لحظه پیاده شدن از آمبوالنس تا ویزیت پزشک 
فقط دو دقیقه طول کشــیده است که در مطلب مندرج یک ساعت و 

نیم قید شده است.
3-جهت بیماران رینوپالستی از تامپون بینی استفاده می شود که برای 
این بیمار نیز از همان روش اســتفاده شــده است، کارگذاری تامپون 
به منظور جلوگیری از خونریزی می باشــد و ارتباطی به پیشگیری از 

آمبولی ندارد.
4-بیماران فوت شــده جهت نوشــتن برگه گواهی فوت به پزشکی 
قانونی ارجاع داده می شــوند و با توجه به اینکه مرحومه در ساعت 4 
بعد از ظهر فوت کرده است و پزشکی قانون در ساعت اداری حضور 
دارند، مدارک و مســتندات پرونده روز بعد به پزشکی قانونی ارسال 

شده است.
5-با توجه به اهمیت موضوع پرونده جهت بررســی به کمیته مرگ و 

میر بیمارستان ارجاع داده شده است.
ــا  ــدا ت ــخصا از ابت ــدری، ش ــر حی ــاب دکت ــار جن ــک بیم 6-پزش
ــودن  ــه آموزشــی ب ــا توجــه ب انتهــای عمــل حضــور داشــته اند و ب
ــا  ــط ب ــوارد مرتب ــورت م ــک و ص ــای ف ــز رزیدنت ه ــن مرک ای
نوبت دهــی عمــل را انجــام داده و در هنــگام عمــل نیــز بــه عنــوان 

ــد. کمــک جــراح حضــور دارن
7- عمل جراحی یک عمل غیر اورژانســی و الکتیو می باشد که زمان 
عمل با توجه به اولویت های نوبت دهی، تعداد بیماران و شرایط بخش 

متغیر می باشد.
8- کلیه مطالب ذکر شده و ساعات بر استفاده مستندات دوربین های 

مداربسته بیماران ارائه گردیده است.
*دکتر محمد طاهری 
سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه 

 روزهای محرم که می آید لحظه لحظه اش 
حال و هوای معنوی و خاصی فضای شهرها 
را دربر می گیرد. حال و هوایی از جنس عشق 
و دلدادگــی و ارادات بی پایان به ســرور و 
ساالر شهیدان. فضایی پر از مهر مهربان ترین 
مهربانان. مهربانــی که از مهر بی کرانه اش بر 
همگان فیض بی حد رســیده و حدیث آن 
شــمار روز افزون دلدادگی مشتاقان، محبان 
و دوستداران حســین بن علی)ع( است. هر 
کجا می نگری خیمــه ای و محفلی به ذکر و 
اقامه ی عزای خون خدا و اصحاب با وفایش 
بر پاست. سنت نیکویی که چند سالی است 
رونقی بی مثال یافته اســت و شــاهد آنیم 
که موکب ها و گردهمایی حماســه آفرین و 
عبادی اربعین دارای آثــار و برکات فروانی 
اســت. از همدلی های عاشــقانه و نذورات 
مخلصانه گرفتــه تا تکایایی از جنس ارادت 
و محبــت. هرکس به نوبه خود به آســتان 
اباعبدا... الحسین)ع( عرض  مقدس حضرت 
ادب کرده و بر خود تکلیفی می داند و دینی 
بر گردن که نقشی در این میانه داشته باشد. 

نقشی از جنس شور عشق حسینی که امثال 
آن را همگان بی شــمار دیده انــد. از کودکی 
که خــود دیده ام، با انــدک دارایی به همراه 
خواهر و برادرش که جمع ســن هر سه به 
۲۰ سال نمی رسید، شربتی تهیه کرده بودند 
و میان مردم به یاد لب عطشان غریب کربال 
تعــارف می کردند. یا آن  کســی که در عین 

اوضاع بد اقتصــادی اش به دنبال مهیا کردن 
اســباب خرج عاشــورا و ادای دین بود که 
مسلما سید و ارباب بی کفن عاشورا  برای او 
در دنیا و آخرت جبران صد چندان می کند. 
درست است که قدرت خریدشان پائین آمده 
اما ارادتشــان، محبتشــان، عشقشان و شور 

عاشورایی شان نه. 
اینها حماسه های زیبای عاشقی است. وقتی 
اشــک های دیدگان دلدادگان جاری است، 
هرکــس در هر لباس، هر مقــام، هر مرام و 
در هر لباس با هر ظاهر و ســلیقه ای و با هر 
مســلک و مذهبی وقتی که نام عشق آفرین 
حسین)ع( را می شــنود، به دلش جالیی از 
جنس آرامش می افتد و بر دیدگانش برقی از 
شــوق و اشکی از جنس نیاز به او که ارباب 
حوائج عالم اســت و موجب اجابت دعای 
آدم)ع(. آری اینها بیان نیســت، عیان است. 
آنگونه که تا دیده بگردانید نشان آن را در هر 
کوچــه و خیابان و در جمــع پیر و جوان و 
مــردان و زنان می بینی. هــر که با هر هنری 
که دارد بــه اخالص در میــدان خادمی به 
خدمت حاضر اســت. یکی با هنرش، یکی 
با ســخنش، یکی با قلمش، دیگری با تمام 
آنچــه که دارد و ندارد. توان آن نیســت که 
جز گوشــه ای از این حسن ارادت به شرح 
بیاید، اما بیاییم و با دیده معرفت بنگریم که 
این روزها هرچه می آید و می رود اســباب 
معرفت فراهم تر است. نسل جوان علی رقم 

آنچه از میدان داری شــایعه و تزویر به دنبال 
گسســت تاریخ و اندیشــه و تدین در بین 
نســل جوان در تکاپو و پر شــور ماســت، 
اما محرمی می آید و تمام آنچه رشــته اند به 
ریشه ی خودشان می زند و صاعقه وار عذاب 

روحشان می گردد.
 آری این ماه، ماه پیروزی خون بر شمشــیر 
اســت. ماه پیروزی عشق بر تزویر است. ماه 
پیروزی شهادت بر تکفیر است. ماه پر برکت 
تأثیر اســت. تأثیر اشــک و تأثیر ذکر، تأثیر 
محرم اســت و این محرم است که حرمتش 
باقی است و بقای آن بقای اسالم است. آنکه 
مسلمان است باید به آن راه یابد. بله؛ بی گمان 
تا دلی َمحرم ُمحرم نشود، راه نیابد. آنکه در 
ایــن ماه بیــش از پیش کوشــید که حقوق 
دیگران را رعایت کند، آزاده است و آزادگی 
را از مکتب عاشــورا آموخته است. آنکه بر 
حقوق مردم احترامش بیشــتر شد، محبتش 
بر سرور آزادگان جهان ابا عبدا... الحسین)ع( 
بیشــتر است. آنکه آموخت که برای خدمت 
به مردم وخلق خدا و مسلمانان حرکت کند، 
هم مسیر کاروان یاران کربالیی عاشوراست. 
آنکه حق و حقیقــت را دیده و برای احیای 
آن تا پای جان کوشیده، در خیل جان نثاران 
حضرت عشق حسین بن علی)ع( است. آنکه 
اگر ناله مظلومی بلند است، به داد آن مظلوم 
رسید؛ جواب )هل من ناصٍر ینُصرنی( حسین 
زمان را داده است. آنکه برای خدا اگر سواره 

بود و فکری به حال پیادگان کرد، آنکه فقیران 
امت را ماوا داد و آنکه بی ســر و سامانی را 
به سامان رســاند؛ رسم عاشقی را از مکتب 
عاشــورا فرا گرفته است. آنکه به پای  مسیر 
عــدل و حقیقت پایمردی کــرد، آنکه حق 
مظلــوم از ظالم باز ســتاند و جز حق را به 
مسند ننشــاند، می تواند ادعای رهروی راه 
حسین بن علی کند. شعار شور آفرین عاشورا 
تا ابد بر همگان راه و رســم عزت و آزادگی 

را نمایان کرد. 
باید بکوشــیم که آنچه از اقامه عزا بر جامعه 
که خــودش صرفا و به  تنهایــی برکات بی 
شماره داشــته و دارد، در مسیر زمینه سازی 
ظهور حضرت بقیه ا... )عج( باشد و معنایش 
این است که قدم به قدم، معیارهای حکومت 
مهدوی در جامعه ظهور و بروز بیش از پیش 

بیابد انشاا... 
شاید کســی از مخیله هم عبور نمی داد که 
روزی پیاده روی اربعین اینگونه الگوســازی 
کند که نشانه هایش مقدمه ساز شور و حرکت 
و تحول در جامعه شود. حاال مشتاقان کربال 
آرزومندانه به آرزویشان می رسند وخوشا به 
حال شــهیدانی که امنیت و آرامش امروز و 
فرداهای ایــران و عراق و منطقه را به خون 
خود ایثار کردند و باشــد آنها که نمی دانند؛ 
بدانند که راه عاشــورا بــه ویژه برای تمامی 
مســئوالن و همه اقشــار امت همیشگی و 

ماندگار و راه نجات و سعادت است.

شور عشق حسینی در کوچه و خیابان های شهر 

علی حیدری «

 شخصیت وعظمت امام حسین )ع( همه 
جا را فراگرفته است. تمام انسان های بیدار از 
فداکاری و گذشت و جوان مردی امام حسین 
)ع( در راه احیای دین حق و عدالت وریشــه 
کن کردن باطل و ظلم ســخن می گویند، هر 
کس با زبانی از این امام بزرگ و پیروز درهر 

عصری به بزرگی یاد می کند.
خاطره جانگداز و بســیار آموزنده عاشــورا 
بزرگ ترین فداکاری ها را به بشــرمی آموزد. 
قیام امام حسین )ع( منبع الهام بخش برای به 
ثمر رساندن حق و عدالت بود.آن چنان همت 
امام بلند بود که برای اعتالی کلمه حق از همه 
چیز خود گذشت چنانچه برای نجات اسالم 
از طوفــان های بنی امیّــه و طرفداران آنها به 
جهانیان فرمود: »آگاه باشید)ابن زیاد( مرا، میان 
کشــته شدن و ذلت مخیّر ساخته ولی ذلّت و 
خواری از ساحت ما دور است نه خدا ذلّت را 
برای ما می پسندد و نه پیامبرش و نه مردان با 
ایمان دنیا، و نه آن دامن پاکی که مرا پرورش 
داده و نــه آن روح با مناعتی که من دارم من 
هرگز اطاعت مردم پست را بر کشته شدن با 

شرافت ترجیح نمی دهم.«. 
حادثه عظیم و ارزشمند کربال توجه محققان 
بسیاری را، از شیعه و سنی و حتی غیرمسلمان، 
بــه خود جلب کرده و هر یک از زاویه ای به 
آن نگریســته و آن را مورد بررسی و تحلیل 
قــرار داده اند. در این مجال می کوشــیم در 
خصــوص واقعه عظیم عاشــورا و نقش آن 
در اتحاد و همبســتگی جامعه اسالمی سخن 
بگوییم. این همبســتگی از دو منظر شایسته 
توجه اســت: الف( اتحاد و همبستگی میان 
اهل سنت و تشیّع ب( الفت و همبستگی میان 

شهروندان شرکت کننده در عزاداری. 
در گام اول می کوشیم در باب مقوله نخست 

توضیحاتی ارائه نماییم.
با مراجعه به آثار بزرگان اهل ســنت در طول 
تاریــخ، به نظر می رســد اکثریت قاطع آنان 
با ابراز همدردی نســبت به واقعه عاشــورا 
و جنایات صورت گرفته در آن، هم ســوی 
برادران شــیعی خود قرار گرفتــه و مراتب 
انزجار و تأســف خود را نســبت به شهادت 
مظلومانه و دلخراش ســبط نبی گرامی اسالم 
اعالم داشــته اند. یکی از علمای مشهور علم 
کالم از جهان تســنن به نام »تفتازاتی« در این 

خصوص می گوید:
»ظلمی که بر اهل  بیت پیامبر ـ صلی ا... علیه 
و آله و ســلمـ  انجــام گرفته نمی توان آن را 
پنهــان نمود. زیرا بر این ظلــم که در نهایت 

شــقاوت بوده جمادات و حیوانات بی زبان 
شــهادت می دهند و نزدیک بود که زمین و 
آســمان بر آن گریه کنند و کوه ها از جا کنده 
شوند و صخره ها تکه تکه گردند. پس لعنت 
خدا بر کسی که این کار را انجام داد یا به آن 
راضی شد و یا در این جهت کوشید. و عذاب 

آخرت شدید تر و ماندگار تر می باشد«. 
در قــرآن کریم آیه ای وجــود دارد که چنین 

آمده است:
ــماُء َو اْلَْرُض َو ما کانُوا  »َفما بََکْت َعَلیْهُِم السَّ

ُمنَْظریَن« )دخان،۲۹( و آسمان 
و زمین بر آنان زاری نکردند 

و مهلت نیافتند.
یکی از مفســرین اهل سنت 
به نام »ابن ابــی حاتم« آمده 
است:  »آســمان از زمانی که 
دنیا بوده اســت بر هیچ کسی 
نه گریســته است، مگر بر دو 
نفر یکی یحیی بــن ذکریا و 
دیگری حســین بــن علی و 
از زید بن زیاد نقل شــده که 
چون  حسین کشته شد، آفاق 
آسمان چهار ماه رنگ سرخ را 
به خــود گرفته بود و از عطاء 
نقل شده که گریستن آسمان 
سرخ شدن اطراف آن است«. 
همچنیــن بنــا بــر روایات 

تاریخی، چند سال پس از واقعه عاشورا مردم 
مدینه نسبت به فساد دستگاه اموی و شخص 
یزید، دست به قیام زدند. حکومت اموی نیز 

برای فرو نشاندن قیام، به سرکوبی شدید مردم 
مدینه و تعرض به خانه خدا دست زد.

بنابراین وقتی شیعیان همه ساله در ایام محرم 
به ســوگ حضرت سیدالشهداء می نشینند و 
نسبت به دشــمنان آن حضرت اعالم انزجار 
می کنند، نباید چنین پنداشــت که این ایام و 
شــرکت در عزاداری آن فقــط مختص اهل 
تشیع اســت، زیرا همانطور که گفته شد، دل 
هر انسان آزاده ای، چه رسد به انسان مسلمان، 
نســبت به جنایات این واقعه آزرده اســت. 
روشن اســت که هیچ 
مســلمان راستینی نمی 
تواند نسبت به قتل عام 
خاندان رســول گرامی 
اســالم ســکوت پیشه 
کند و بی تفاوت بماند. 
عالوه بر این، همانطور 
که گفته شــد، عامالن 
عاشــورا  روز  جنایات 
مورد طعن و شــماتت 
و  علمــا  از  بســیاری 
بزرگان اهل تسنن بوده 
محرم  ایام  بنابراین  اند. 
و روز عاشورا بهانه ای 
برای اتحاد و همبستگی 
از  اعم  مسلمان  برادران 
شیعه و ســنی است و 
الزم اســت از هر کاری که بــه این وحدت 

خدشه وارد می کند پرهیز نمود. 
اقیانوس کرامت و شخصیت عظیم امام حسین 

علیه الســالم به گونه ای است که همه ذرات 
عالم می توانند از خورشید وجود ایشان بهره 
ببرنــد و جلوه های مهر تابان آن امام معصوم 
بر همه هســتی پرتو افشانی می کند. حال با 
این اوصاف چگونه می تــوان این محفل را 
مختص شــیعیان دانست و برادران اهل سنت 
را از فیوضــات آن بی نصیــب! بدون تردید 
ظرفیت حماسه حســینی به قدری است که 
جوامع اســالمی می توانند با محور قرار دادن 
خورشید درخشان حضرت حسین)ع( و یاران 
باوفایش، دوشــادوش یکدیگر در این ایام بر 
اشــتراکات فراوان خود پای فشرده و نسبت 
به اعتالی حقیقت اسالم مبین کوشش نمایند.

البته ناگفته پیداســت که مســئولیت بزرگان 
جامعه و هیــأت های عزاداری بســیار مهم 
اســت. در کنار بزرگداشت شعائر مذهبی، اما 
هرگونه عملی که باعث وهن حماسه حسینی 
و اختالف افکنی در جامعه شود باید اجتناب 
کرد. الزم اســت که شور حســینی همراه با 
شعور دینی باشد و عقالنیت مذهبی نیز بسان 
چراغی روشنگر فراروی عزاداران قرار گیرد. 
بدون تردید همدلی بیشــتر و توجه نمودن به 
برخی مشکالت، می توان نسبت به برگزاری 
هرچه باشکوه تر مراسم عزاداری امام حسین 
علیه الســالم اهتمام نمود و زمینه مشارکت 
حداکثری همه شــهروندان جامعه را در این 
گردهمایی عظیم فراهم نمود و از برکات بزم 

حسینی بیش از پیش استفاده نمود.
فهرست منابع 
طبری، تاریخ طبری
تفتازانی، شرح مقاصد فی علم الکالم
ابن ابی حاتم، تفسیر القرآن العظیم

وحدت اسالمی از دریچه عاشورا

بزرگان  آثار  به  مراجعه  با 
اهــل ســنت در طــول 
تاریخ، به نظر می رســد 
اکثریت قاطع آنان با ابراز 
واقعه  به  نسبت  همدردی 
صورت  جنایات  و  عاشورا 
گرفته در آن، هم ســوی 
قرار  خود  شیعی  برادران 
انزجار  مراتــب  و  گرفته 
را نسبت  تأســف خود  و 
و  مظلومانه  شــهادت  به 
دلخراش سبط نبی گرامی 

اسالم اعالم داشته اند

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

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

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان
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اقتصـاد

نگاه

مواد شــیمیایی موجود در 
رب گوجه فرنگی کنسروی، 
پس از مصرف، به سرعت 
جذب بدن شــده و جدای 
تکثیر  در  کــه  اختاللی  از 
ســلول های بــدن ایجاد 
می کنند، به مغز انسان نیز 
لطمه وارد کــرده و بیش 
از همه، کــودکان را دچار 

اختالل ذهنی می کنند

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

مارادونا را ول کنید غضنفر را بچسبید
 در دهه گذشــته تولید کننــدگان و صنعتگران روزگار خوشــی 
نداشــته اند. تحریم های بین المللی  قبل از برجام و تحریم های آمریکا 
بعد از برجام نفس صنعت را بریده است. اما صنعتگران عاشق  تولید  

نگذاشته اند صنعت کشور زمین گیر شود.
جنگ اقتصادی است و تولیدگران سربازان این جنگ اند. یا باید تسلیم 
شد و عرصه تولید را ترک کرد یا باید جنگید و با هر شرایطی به تولید 
ادامه داد. اما در هیچ جنگی فرمانده به سرباز خود شلیک نمی کند. در 
این ده سال حمایت از تولید در حد حرف بوده است و بس. در مقابل، 
بدترین قوانین و بخشنامه ها علیه تولید صادر شد که اجرای هر کدام از 
آنها چوبی بود الی چرخ تولید. در اردیبشهت 87 بود که قانون مالیات 
بــر ارزش افزوده با 53 ماده و 47 تبصره توســط نمایندگان مجلس 
تصویب شــد. قانونی که  تاکنون بسترها و زیرساخت های الزم برای 
اجرای دقیق و صحیح آن از جمله صندوق های فروش ایجاد نشده و 
شیوه فعلی اجرای آن به نوعی با بخش های مختلف اقتصادی به ویژه 

بخش تولید کشور، همراه و سازگار نیست .
 پس از 1۰ ســال اداره دارایی شــروع به نبش قبر کرده و پرونده های 
ســال های 87 و 88 را بررسی می کند و چون در آن زمان خبره ترین 
حسابداران نیز از جزییات قانون مالیات بر ارزش افزوده مطلع نبودند 
اظهارنامه های مودیان همراه با اشکاالت فراوان است که این موضوع 
دست ممیزیان را باز گذاشــته تا سخت ترین جریمه های مالیاتی را 
وضع کنند. اگر چه با گردن کج کردن  صنعتگر خســته نزدِ سرممیز و 
ممیز  کل، بخشی از این جریمه ها با امضاهای طالیی بخشیده می شود 
اما همین باقیمانده جریمه  نیز تولید بی رمق را می خواباند. در ضمن  

چشمه های فساد از زیر همین امضاها می جوشد. 
کاهش درآمدهای نفتی دولت، افزایش مالیات را می طلبد و متاســفانه 
مانند گذشــته، تولید اســت که جور آن را می کشد. در حالیکه رشد 
اقتصادی کشــور در این ســال ها منفی بوده  و اکثر شرکت ها ضررده 
بوده اند اما ضرر در نظام مالیاتی به راحتی پذیرفته شده نیست و ممیز 
مــی تواند از البه الی صدها قانون و تبصره باالخره مودی را محکوم 
کرده و حســاب و کتاب او را به حساب نیاورد. شرکت های کوچک 
و متوسط هم که حسابداران خبره ندارند مجبورند تشخیص ممیز را 

پذیرفته و مالیات تحمیلی را به ضرر خود اضافه کنند.
 در بعضی موارد مشــاهده شده اســت که اداره مالیاتی مدعی الصاق 
اوراق در محل و ابالغ آن به نحو قانونی اســت اما مودیان این الصاق 
اوراق را صحیح نمی دانند چون در تاریخ الصاق در محل کار حضور 
داشــته اند. در عصر ارتباطات، پیامک و سامانه های مالیاتی هضم این 
موضوع بســیار سخت است.  این مسئله آثار منفی مهم و زیانباری به 
دنبال دارد که مهمترین آن ســلب اطمینان از صداقت ممیزان مالیاتی 
اســت. همچنین مهلت تمهیــد مدارک و تدارک دفــاع را از مودیان 
در مراحل رسیدگی و دادرســی مالیاتی سلب می کند و ممکن است 
هیات های حل اختالف مالیاتی در مرحله بدوی بدون حضور مؤدی 
و بدون توجه به ابالغ صحیح برگ تشخیص، تشخیص ممیز را تایید 
نمایند. در نتیجه مودی وقتی جهت اخذ مفاصاحســاب به حوزه های 
مالیاتی مراجعه می کنند متوجه می شــود تمامــی اوراق مذکور بدون 
اطالع او صادر و تنها مرحله رسیدگی و دادخواهی باقی مانده،  هیات 
حل اختالف تجدید نظر است،  بدیهی است در این مدت نیز جریمه 

دیرکرد به قوت خود باقی و محاسبه می شود. 
چهار ســامانه مالیاتی پر از اشــکال شــامل مالیــات بر ارزش 
افــزوده، مالیات حقــوق، گزارش فصلی و مالیــات عملکرد که 
با صدها میلیارد تومان از بیت المال تهیه شــده اســت به جای 
آنکــه در یک ســامانه جامع باشــد تا مودی بتوانــد اطالعات 
مشــترک چهار ســامانه را فقط یک بار وارد کند، به وســیله ای 
بــرای مچ گیری تبدیل شــده تا مــودی در ورود اطالعات در 
یکــی اشــتباه کند و ممیز در ســامانه دیگر مــچ او را بگیرد. با 
این ســخت گیری ها و بی عدالتی های مالیاتی، شــرکت های نوپا 
که توانایی اســتخدام حســابداران با تجربه را ندارند، هرگز پا 
نخواهند گرفت. همچنین هزینه های مالی شــرکت های قدیمی و 
بزرگتر را نیز بســیار بیشــتر می کند و اثر آن در قیمت تمام شده 

کاال  و  فشــار به مصرف کننده خواهد بود.
قوانین متضاد با تولید در مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و بانک ها و 
همچنین قانون کار نمی گذارد چرخ تولید در این کشور روان بچرخد. 
آیا تغییر این قوانین توســط نمایندگان مجلس که هرگز تولید کننده 

نبودند  امکان پذیر است؟
* محمد برزگری 
 مجله ساخت و تولید شماره 78 - مرداد 98

جایگزینی تابلو بانک سپه براي بانک هاي ادغامي 
تا پایان سال

 مدیرعامل بانک ســپه از انجام تغییراتی در هیات مدیره بانک های ادغامی خبر داد و 
گفت: تا پایان سال تابلو همه بانک های ادغامی تغییر می کند و تابلوی بانک سپه برای این 

بانک ها نصب خواهد شد.
ــه و  ــد ادغــام در چارچــوب یــک برنام ــان اینکــه فرآین ــا بی محمدکاظــم چقــازردی ب
ــه  ــش برود، ب ــی پی ــب منظم ــد در قال ــه بای ــی دارد ک ــود و مراحل ــام می ش ــدل انج م
ــپه  ــک س ــه بان ــا ب ــن بانک ه ــهام ای ــال س ــه، انتق ــن مرحل ــت: در اصلی تری ــنا گف ایس

بــوده کــه بانــک از نظــر مالکیتــی و مدیریتــی بتوانــد وظایــف خــود را در ایــن بانک هــا 
انجــام دهــد.

وی افزود: با انتقال این سهام، عمال بانک سپه از نظر مالکیتی، مالک بخش عمده ای از این 
بانک هاست و بخش اعظم سهام این بانک ها از طریق بورس به بانک سپه منتقل شده که 

به طور در این پنج بانک حدود 7۰ درصد است.
مدیرعامل بانک ســپه با بیان اینکه اکنون از نظر مالکیتی می توانیم در این بانک ها اعمال 
مدیریت کنیم، گفت: گام بعدی ما این اســت که بتوانیم مجمع عادی فوق العاده انتخاب 
هیات مدیره این بانک ها را داشــته باشــیم و به اقتضای شرایط، تغییراتی در هیات مدیره 

آن ها بدهیم.

چقازردی ادامه داد: در مرحله فعلی هم برای اینکه مالکیت خود را نشان دهیم و به مردم 
اعالم کنیم که مراحل این ادغام در حال انجام اســت، بحث وابســته بودن آن ها از نظر 

مالکیتی و مدیریتی به بانک سپه را در زیر تابلو نوشته ایم.
وی با اشاره به روند برنامه ادغام پس از اتمام دوران ارزش گذاری سهام، نیز تصریح کرد: 
در مرحلــه نهایی که چند ماه بعد صورت می گیرد، تمامی تابلوها تغییر می کند و تابلوی 
بانک سپه برای این بانک ها نصب خواهد شد که در این باره برنامه ما تا پایان سال است 

و ان شاءاهلل بتوانیم انجام دهیم.
به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه بانک مرکزی، چهار بانک قوامین، مهر اقتصاد، حکمت 

ایرانیان، انصار و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام خواهند شد.

آگهي مزایده عمومی  )نوبت اول ( 

مرکزکشتارگاهصنعتیدامهمدان

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کیلومتر 15 جاده کرمانشاه دو راهی صالح آباد، روبروی ایست بازرسی در نظر دارد مقدار 18 
هکتار زمین دیم واقع در داخل مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان را به قیمت 150/000/000 ریال معادل پانزده میلیون تومان برای یک 

سال زراعی از مهرماه 1398 لغایت مهرماه 1399 از طریق مزایده  به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید:
1- متقاضیان میبایست مبلغ 10/000/000ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0219969430007 نزد بانک ملی شعبه 
شهرستان بهار بنام مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی، تأیید و مهر و امضاء فرم 
آگهی مزایده و مدارک شناسایی را در پاکت الک و مهر شده تا هفت روز بعد از درج آگهی مزایده بجز ایام تعطیل پایان وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ 1398/6/26 به دفتر امور اداری کشتارگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- به پیشنهادات مخدوش، مبهم)مبلغ پیشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده 

و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- متقاضیان ضمن بازدید از محل مورد نظر با تأیید و مهر و امضاء این فرم اطالع خود را از شرایط و موضوع مزایده اعالم و در صورت 

برنده شدن حق هر گونه اعتراض و بهانه ای را از خود سلب می نمایند.
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول 
مزایده سپرده ایشان به نفع کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و برای نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر 

اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد می گردد.
5- کل مبلغ اجاره سالیانه در هنگام عقد قرارداد از برنده مزایده وصول خواهد بود.

6- کلیه هزینه های شخم ، کاشت ،نگهداری ، برداشت و .. برعهده برنده مزایده می باشد و کشتارگاه در این خصوص هیچ مسئولیتی 
ندارد.

7- کشتارگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار خواد بود.
8- پیشنهادات رسیده در روز چهار شنبه مورخ 1398/6/27 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت مرکز کشتارگاه صنعتی دام 

همدان مفتوح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1398/6/28 اعالم می گردد. 
9- هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابطعمومیشرکتگازاستانهمدان

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(

موضوع مناقصه: تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز و انشعابات 
منطقه 2 شهرستان همدان 

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور 
را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار 

نماید.
شرح مختصر کار:

ا- مبلغ برآورد اولیه پروژه 10/703/270/000 )ده میلیارد و هفتصد و سه 
میلیون و دویست و هفتاد هزار( ریال می باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 535/164/000 )پانصد و سی و پنج 
میلیون و یکصد و شصت و چهار هزار( ریال می باشد که به صورت 
یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معامالت دولتی می باشد.

3- مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد.
روز   12 مدت  به  آگهی  درج  تاریخ  از  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان 
مناقصه  در  شرکت  جهت  آمادگی  اعالم  نامه  ضمن  دارند  مهلت 
مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل 

اقدام نمایند.
یکشنبه  روز   11 ساعت  تا  حداکثر  کیفی  ارزیابی  پاکات  تحویل  تاریخ 

1398/6/31 می باشد.
محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز 
تاریخ  می باشد.  قراردادها  امور   207 اتاق  اول  طبقه  همدان  استان 

بازگشایی پاکات مالی متعاقبًا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنویس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

مناقصه شماره 36-98 یک مرحله ای 
شماره مجوز: 1398.3597

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت دوم( 

شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان 
نهاوند و فیروزان 

شماره ثبت 608 و شناسه ملی 10820030828
تاریخ انتشار: 98/6/17

بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم رأس ساعت 16 عصر روز یکشنبه 
مورخ 98/7/7 در محل شرکت تعاونی واقع در نهاوند، کمربندی طبقه دوم 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند با کد پستی 19145-65917  برگزار 
رأس  می آید  عمل  به  دعوت  سهام  صاحبان  و  اعضا  کلیه  از  لذا  می گردد 
ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم حضور بهم 
رسانند و یا وکالی خود را طبق ماده 19 آیین نامه برگزاری مجامع عمومی 

مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نمایند.
دستور جلسه 

1- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان در سال 1397.
2- طرح و بررسی صورتهای مالی سال97 و ریز بودجه پیشنهادی سال 98

3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک 
سال مالی

4- تغییرات سرمایه و تعداد اعضای شرکت تعاونی
5- طرح و تصویب اخذ وام از بانک ها و موسسات

6- همراه داشتن کارت ملی و کپی آن الزامی است
7- طرح و تصویب 10% از سود به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره 

و کارکنان

خدایاربحیرائی-رئیسهیأتمدیرهشرکتتعاونیاعتبارفرهنگیاننهاوندوفیروزان

غزل اسالمي «

 کارخانه هــاي رب ســازي هــر کیلــو 
گوجه فرنگــي را بیــن 6۰۰ تا هــزارو 1۰۰ 
تومان، نســبت به کیفیت آن، از کشــاورزان 
مي خرند و رب را هــر کیلو حدود ۲۰ هزار 

تومان مي فروشند. 
از هــر 4 کیلو گوجه فرنگي بــا کیفیت یک 
کیلو رب تولید مي شــود. یعني یک کیلو رب 
خالص براي هر کارخانه دار حدود 4 هزار و 

4۰۰ تومان تمام مي شود.
خانه دارهــا نیــز مي توانند بــا همین قیمت 
رب تولیــد کننــد. البتــه در مواقعي ممکن 
اســت گوجه فرنگــي درجه یک گوشــتي 
گیــر خانه دارهــا نیفتــد و مجبور شــوند 
گوجه فرنگي هایــي بخرند که آبکي باشــد. 
آن طــور که یکــي از کشــاورزان نهاوندي 
مي گفــت: در بدتریــن شــرایط 7 کیلــو 
گوجه فرنگي یک کیلــو رب مي دهد و اگر 
هر کیلو گوجه فرنگي با قیمت حداکثر 13۰۰ 
تومان به دســت خانه دار برسد یک کیلو رب 
بــراي آنها بین 5۲۰۰ تــا ۹1۰۰ تومان تمام 
مي شــود. علي نور مي گفت: کارخانه دارها از 
اغلب کشاورزان گوجه فرنگي درجه یک را 
هر کیلو 75۰ تومــان مي خرند ودر میدان بار 
بین ۹۰۰ تــا هزار تومــان مي خرند که اگر 
قیمت جعبه هم براي هر کیلو 3۰۰ تومان کم 
کنیم مي شــود 6۰۰ تا 7۰۰ هزار تومان. حتي 
آن طور که برخي کشاورزان مي گویند: برخي 
کارخانه هاي تولید رب از جمله کارخانه هاي 
بــزرگ همدان طــوري برنامه ریزي کرده اند 
که کامیون هاي حاوي بــار گوجه فرنگي به 
صف جلوي کارخانه مي ایســتند و هر زمان 
که کارخانه تشخیص بدهد بار آنها را خالي 
مي کند. همین موجب شــده تا کشــاورزان 
مجبور شــوند گوجــه  فرنگــي را با قیمت 

ارزان تر به این کارخانه ها بدهند.
کارخانه دارهــا هر کیلو رب گوجه فرنگي را 
حدود ۲ تا 4 برابر قیمتــي که براي خانه دار 
تمام مي شود، مي فروشــند. درصورتي که نه 
تنها شــرایط اقتصــادي خانواده ها به گونه اي 
نیست که بتوانند چنین هزینه هایي را متحمل 
شوند که شرایط سالمت و جسماني افراد نیز 
دچار مخاطراتي شــده که عمده آنها و انواع 
ســرطان ها به خاطر خــوردن غذاهاي داراي 
نگهدارنده اســت. سال هاست که کارشناسان 
تغذیه تأکیــد مي کنند به هیچ عنوان غذاهایي 
که مواد نگهدارنده دارند و مخصوصًا غذاهاي 

کنسرو شده را استفاده نکنید.
رب هاي بسته بندي شــده به خاطر دارا بودن 
مواد نگهدارنــده موجب چندین نوع بیماري 
و حتي سرطان مي شود. ســایت عصر ایران 
در گزارشــي نوشــته غذاهای کنسرو شده 
حــاوی مواد نگــه دارنده مختلفی هســتند 
کــه یکی از این مواد حشــره کش اســت و 

بســیار برای سالمتی مضر اســت. نمک به 
مقدار فراوان و  بســته بندی های آلومینیومي 
مضرات دیگر رب بســته بندي شده هستند. 
که به علت ســبک و مقــرون به صرفه بودن 
آنها، برای بســته بندی محصوالت اســتفاده 
می شــوند. تراکم بــاالی آلومینیــم در بدن 
باعث بروز بیماری از قبیل آلزایمر می شــود. 
 BPA یا Bisphenol وجود ماده ســمي
در غذای کنسرو شده از ضررهاي دیگر این 
نوع مواد غذایي است. کنسرو حاوی پوشش 
پالستیک در قسمت داخل است. این پوشش 
پالستیکی حاوی BPA ،غذا را در خود تازه 
نگه مــی دارد، اما به قیمت تهدید ســالمتی! 
ایــن مــاده ناراحتی هایی ماننــد اختالالت 
عصبی، اختالالت تولیــد مثل، دیابت نوع ۲ 
و خطر بروزســرطان، چاقــی مفرط و… را 
به وجود می آورد. این مــاده در اقالمی مانند 
گوجه فرنگی افزایش می یابد و باعث افزایش 
اســیدیته در محصول و سمی شدن بیشتر آن 

می شود.
اگرچه همه غذاهای کنســروی، به دلیل مواد 
نگهدارنده شــیمیایی که در آنها وجود دارند 
به طور بالقوه سرطان زا هستند، اما کنسروهای 
گوجه فرنگــی و رب گوجه فرنگــی به دلیل 
خاصیت اسیدی بسیار باالیی که دارند، مواد 
شیمیایی موجود در کنســرو و از جمله »بی 
پی ای« را بســیار بیشتر از دیگر مواد غذایی 

جذب می کنند. 
مواد شــیمیایی موجود در رب گوجه فرنگی 
کنســروی، پس از مصرف، به سرعت جذب 
بدن شــده و جدای از اختاللی که در تکثیر 
ســلول های بدن ایجاد می کنند، به مغز انسان 
نیز لطمــه وارد کرده و بیش از همه، کودکان 
را دچــار اختالل ذهنی می کننــد. در آمریکا 
و اروپا به پدر و مادرها توصیه می شــود که 

مراقب باشند تا کودکانشــان از غذاهایی که 
در آنها رب گوجه فرنگی اســتفاده شده است 
مصرف نکنند اما در ایــران عموم والدین از 

این موضوع اطالعی ندارند. 
هرچند که برخي کارشناسان تغذیه که عمومًا 
در کارخانه هاي صنایع غذایي مشــغول کار 
هســتند تأکید مي کنند که مخصوصًا در تولید 
رب هیچ مــوادي به جز گوجه فرنگي و نمک 
استفاده نمي شــود و کپک نزدن، رنگ قرمز 
و ســفت بودن آن به خاطر نــوع طبخ آن در 
شرایط خاص است. اما کارشناساني که ذینفع 
نیستند در تمام دنیا تأکید مي کنند که غذاهاي 
کنســروي داراي مــواد نگهدارنده اســت و 

خطرات بساري براي سالمت انسان ها دارد.
در بازدیــدي که پیــش از ایــن از یکي از 
کارخانه هاي بــزرگ صنایع تبدیلي اســتان 
داشتیم عنوان کردیم که گفته مي شود بخشي 
از مواد داخل قوطي هــاي رب کدو و رنگ 

قرمز اســت که معاون همــان کارخانه گفت 
»اگر از کدو اســتفاده کننــد که خیلي خوب 
اســت! اما اصــل مهم رب هاي بســته بندي 
این اســت کــه بســیاري از کارخانه ها مواد 
نگهدارنده زیادي مي زنند تا ماندگاري آن را 
باالتر ببرند همین هم موجب مي شود بعد باز 
کردن قوطي مانــدگاري آن تا چند هفته باال 
بــرود درصورتي که اگر مواد افزودني آن کم 
باشد وقتي در قوطي باز مي شود باید از 3 یا 

4 روز به بعد شروع به کپک زدن کند«.
در گذشته پخت رب یکي از کارهاي سختي 
بود کــه خانه دارها در منــزل انجام مي دادند 
اما اکنون با آمدن دســتگاه هایي که گوشــت 
گوجه فرنگي را بدون اســراف، از پوست و 
تخمه هاي آن به راحتي جــدا مي کنند و تنها 
کاري که شــخص باید انجام بدهد این است 
که مایع به دســت آمده را روي گاز بگذارد تا 
پخته و سفت شود، چرا آن را از بیرون با مواد 
نگهدارنده و ســمي و با قیمت چند برابري 
بخریم؟ ما مواد غذایي را براي سود رساندن 
به بــدن مي خوریم اما با خــوردن غذاهاي 
کنســروي نه تنها فایده اي به بدن نمي رسانیم 
که انواع سرطان ها و بیماري هاي خطرناک را 
وارد بدن خود مي کنیم که بعد از گذشت چند 
ســال و انباشته شــدن آن در اعضاي بدن و 
ســپس بروز آن، حاضریم میلیون ها تومان یا 
حتي میلیاردها تومان صرف کنیم تا سالمتي 

خود را به دست بیاوریم.
رب یکي از مواد غذایي خوراکي اســت که 
اغلب خانواده ها به طور روزانه از آن در انواع 
غذاها استفاده مي کنند بنابراین با پخت آن در 
منــزل یا خرید آن از خانه دارهایي که مطمئن 
هســتید در پخت آن از رنگ قرمز اســتفاده 
نکرده اند، ســالمت خانواده خــود را تأمین 

کنید.

کارخانجات مواد غذایی در تولید رب از مواد نگهدارنده و سمی استفاده می کنند! 

تولید رب با طعم حشره کش!
■ رب خانگی یک چهارم قیمت رب کارخانه ای تمام می شود

قیمت گوشت قرمز 
در همدان ثابت شد

 رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان گفت: بیش از 3 ماه است که قیمت انواع گوشت قرمز 

در بازار همدان به ثبات رسیده است.
علیرضا شجاعی در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه قیمت انواع گوشت 
قرمز در همدان به ثبات رســیده اســت اظهار داشت: در محرم سال 
گذشــته با افزایش  قیمت گوشت قرمز روبه رو شدیم  اما خوشبختانه 
امسال بازار به خوبی کنترل شده و هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته ایم.

وی با تاکید بر اینکه در ماه محرم  بخاطر نذورات مردمی و هیئت های 
مذهبی تقاضا برای گوشــت قرمز باال می رود، ابراز کرد: این افزایش 
تقاضا ســبب هیچ گونه کمبودی نشــده و گوشت مورد نیاز مردم  به 

وفور در بازار موجود است.
رئیس اداره نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان گفت: گوشــت مورد نیاز مردم با ارز نیمایی و توسط 
بخــش خصوصی و آزاد وارد بازار شــده و با قیمــت ثابتی عرضه 
می شــود. میانگین قیمت گوشت گرم گوســفندی 8۲ هزار تومان و 

گوشت منجمد نیز 5۰ هزار تومان است.
شــجاعی با تاکید بر اینکه هیچ گونه گوشتی با عنوان گوشت دولتی 
یا تعاونی در بازار توزیع نمی شــود، تاکید کرد: همه گوشت ها با ارز 
نیمایی و توســط بخش خصوصی وارد می شود. قیمت گوشت های 
وارداتی نیز با توجه به کیفیت و کشور وارد کننده اندک تفاوتی دارد.

قیمت مشخصی برای لوازم التحریر وجود ندارد
رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت و معدن استان همدان 
بــا بیان اینکه  قیمت مشــخصی بــرای لوازم التحریر وجــود ندارد، 
گفت:گرانی کاالهای موجود در بازار اغلب به دلیل شرایط اقتصادی و 

باالرفتن قیمت دالر است.
شــجاعی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: اگر گرانی کاال به دلیل 
گرانفروشی باشد ما می توانیم با نظارت و بازرسی با متخلفین برخورد 

کنیم .
وی با بیان اینکه گرانی کاالهای موجود در بازار اغلب به دلیل شرایط 
اقتصــادی و باالرفتن قیمت دالر اســت، افزود: قیمت اعالم شــده 

تولیدکنندگان
 و وارد کنندگان کاالهای اساسی به طور دقیق و مستمر تحت نظارت 
و کنترل است و در خصوص قیمت سایر کاالها نیز با نظارت بر بازار 

سعی در مبارزه با گرانفروشی داریم.
رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت و معدن استان همدان 
خاطرنشان کرد: در قیمت گذاری کاالها گروه بندی وجود دارد و گروه 
اول یا همان کاالهای اساسی توســط دولت قیمت گذاری می شود و 
قیمت 1۰۰ قلم کاالی اساسی در ســایت ir.1۲4 صنعت و معدن به 
صورت روزانه اعالم می شود و تحت نظارت و کنترل دقیق قرار دارد.

شــجاعی ادامه داد : اقالم کاالهای گروه دوم توســط کمیسیون های 
استانی تعیین و اعالم می شود و گروه سوم نیز با توجه به قیمت تولید 
و توزیع در واحدهای تجاری به صورت عرف اعالم و تبعیت می شود.

وی در خصوص گرانی قیمت کاالها و مایحتاج مدارس گفت: از آنجا 
که لوازم التحریر جزو کاالهای اساســی نیست و فقط قیمت کاغذ به 
عنوان کاالی اساسی در سایت صنعت و معدن اعالم می شود ، قیمت 

مشخصی برای اقالم لوازم التحریر وجود ندارد.
وی ادامــه داد: واردکنندگان و توزیع کنندگان لوازم التحریر براســاس 
قیمت تمام شده کاالی خود را قیمت گذاری می کنند و اگر این قیمت 
به صورت عرف بازار باشــد نمی توانیم به عنوان گرانفروشــی با آن 

برخورد کنیم.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان افــزود: تنوع محصوالت و کاالهای موجود در بازار و معضل 
ورود کاالهای قاچاق در بازار شدت محور، که نزدیکی به آغاز مهرماه 
نیز از این قبیل بازارهاســت، مانعی بر سر راه کنترل قیمت است که با 
مشارکت مردم در معرفی گرانفروشان به صورت موردی مورد بررسی 

قرار می دهیم.
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لیگ پیشکسوتان غرب کشور آغاز شد
پیروزی همدان و تساوی مالیر 

در هفته نخست
 مسابقات فوتبال پیشکسوتان غرب کشور جام زاگرس آغاز شد.

رقابت های لیگ فوتبال پیشکسوتان غرب کشور با نام جام زاگرس با 
شرکت ۹ تیم آغاز شد.

در این رقابت ها تیم های پیشکسوتان مریوان، قزوین، بیجار، کرمانشاه، 
اسالم آباد، همدان، مالیر و سنندج شرکت دارند که مسابقات خود را 

به صورت رفت و برگشت برگزار می کنند.
در نخســتین هفته این رقابت ها تیم مریوان با یک گل اســالم آباد را 
شکست داد. تیم پیشکسوتان شدیدی همدان با همین نتیجه تیم بیجار 
را با شکســت بدرقه کرد. تیم قزوین در یک بازی پرگل 5 بر یک بر 
کرمانشــاه غلبه کرد و دیدار دو تیم مالیر و ایالم در ورزشگاه تختی 

مالیر به تساوی ۲ بر ۲ انجامید.
در این بازی ســعید مصطفایی دقیقه 68 و حســین رحیمی دقیقه 7۲ 
برای تیم مالیر گلزنــی کردند و گل های تیم ایالم را فرهاد همتی در 

دقیقه 3۲ و علیخان کبیری در دقیقه 74 به ثمر رساندند.

کارناوال گل در بازی پاسارگاد  و علم و ادب

 پاسارگاد نوین نهاوند 5- علم و ادب همدان 4
گل هــا: علی اکیر احمدوند )۲8 و 78( محمد مومیوند )۲۹ و 46( و با 
بک سلگی )8۰( برای پاسارگاد نوین و بهنام رسولی )1۲( علی زارعی 
)38( داوود طاهری )63(  و محمد اسکندری )8۹( برای علم و ادب 
اخطار: بابک سلگی، میثم راســتگو و علی خان کولیوند )از پاسارگاد 

نوین( و محمدرضا حیدری و میالد حیدری )از علم و ادب(
داوران: امید جمشیدی، احمد رضایتی و علی نیکو 

نماینده و ناظر: جعفر فرهمند
اسامی تیم پاســارگاد نوین: رضا آذرنیا، مهدی گواری، میثم راستگو، 
علی اکبر احمدوند، مجید متین، محمد قیاســوند، حامد بازبند، محمد 
مومیوند،)ابراهیم کولیوند 76( ناصر کیانی)علی احسان بحیرایی۹6(، 

حمیدرضا رستم پناه)بابک مالی5۰( و محمد مهدیون 
سرمربی: علی کولیوند 

اسامی تیم علم و ادب: میالد صدری، جواد ترکاشوند، بهنام رسولی، 
امیر محمد ترکمان)محمد رضا حیــدری5۰(، داوود طاهری، محمد 
اسکندری، محمدامین صفری، علی زارعی)بهنام ملکی6۰(، امیرحسین 

آقا محمدی، محمدرضا اقبالی و علی آقامحمدی 
سرمربی: باقر جنتی 

نهاوند ورزشگاه علیمرادیان 
دو تیم پاســارگاد نوین نهاوند و علم و ادب همدان در دیداری پرگل 
جشــنواره ای از گل به راه انداختند و ۹ بار توپ را از خط دروازه ها 
عبور دادند. در این دیدار جذاب و تماشائی هر دو تیم فوتبال تهاجمی 
را به نمایش گذاشــتند و هر دو تیم قصد برتری و کســب پیروزی 
داشــتند که در این میان پاسارگاد نوین موفق تر عمل کرد و در نهایت 

5 بر 4 به پیروزی رسید.
در این بازی ابتدا تیم میهمان به گل دســت یافت و بهنام رسولی در 
دقیقه 1۲ بــازی، علم و ادب را پیش انداخــت این گل را علی اکبر 
احمدوند در دقیقه ۲8 پاســخ داد و بازی مساوی ادامه یافت در دقیقه 
۲۹ محمد مومیوند پاسارگاد را پیش انداخت و سپس علی زارعی در 
دقیقه 38 بازی را به تعادل کشــید تا نیمه نخست دو برد و مساوی به 

پایان رسید.
با شروع نیمه دوم این پاسارگاد نوین بود که توسط محمد مومیوند در 
دقیقه 46 به گل برتری رســید اما این گل نیز دوام چندانی نداشت و 
داوود طاهری در دقیقه 63 دوباره بازی را به تعادل کشید. بازی جذاب 
دو تیم ادامه یافت و هر لحظه بوی گل در ورزشگاه می پیچید. علی اکبر 
احمدوند بازیکن ملی پوش پاســارگاد در دقیقه 78 یک بار دیگر تیم 
نهاوند را پیش انداخت و یک دقیقه بعد بابک سلگی در دقیقه 8۰ گل 

پنجم را برای پاسارگاد به ثمر رساند.
 در ادامه بازی علم و ادب از حمالت خود تنها یک بار ســود برد و 
محمد اسکندری در دقیقه 8۹ گل چهارم علم و ادب را به ثمر رساند 
و در نهایت این تیم پاســارگاد نوین بود کــه 5 بر 4 میهمان خود را 

شکست داد.

پیروزی ستاره سرخ در وقت های تلف شده 
 ستاره سرخ تویسرکان۲-  وحدت مالیر 1

گل ها: منصور جامه بزرگ)5۲( و امیرحسین نجفی )4+۹۰( برای ستاره 
سرخ و سعید رستمی )4۲( برای وحدت

اخطار: رضا عبدالمالکی، حســن احمدوند، سیدعلیرضا میرمعینی و 
علیرضا زند از ستاره سرخ و مجتبی زندیه از وحدت

داوران: حامد رنجبر، مجید حسینی و متین مصباحی هر سه از بهار 
نماینده و ناظر: سعید علی بخشی از نهاوند 

اســامی تیم ســتاره ســرخ: محمدرضا بختیاری، فریــدون زندی، 
علیرضا زند، )فرزاد بیات 85(، منصور جامع بزرگ، ســجاد قربانی، 
رضاعبدالمالکــی، )ســیدعلیرضا میرمعینی 46(، حســین احمدوند، 
امیرحسین نجفی، احسان مومیوند، )هادی قمری 56 ( و افشین منبعی 

سرمربی: بهرام روحانی نژاد 
اســامی تیم مهر: امیرحســین قربانی، حامد عظیمی، بهــزاد تهرانی، 
مجتبی زندیه، محمدرضا اسفندیاری، )علی روزبهانی 3+۹۰(، مرتضی 
میرزایی، احمدرضــا کولیوند، )عباس نعمتی پربــدری 7۰(، محمد 
زنگنه، سعید رســتمی، امیرحسین طاهری )محمدرضا تیموری 87 ( 

و سهراب صادقی 
سرمربی: احمد بروجردی

تویسرکان: ورزشگاه شهید فرشید هرمزی 
دو تیم ستاره سرخ تویسرکان و مهر مالیر بازی متعادلی را به نمایش 
گذاشــتند، در این بازی ابتدا مهر با گل ســعید رستمی گلزنی کرد و 
ســپس منصور جامه بزرگ در دقیقه 5۲ بازی به تســاوی کشید. این 
دیدار می رفت که با همین نتیجه به پایان برسد که تیم ستاره سرخ در 
یک حمله در وقت های تلف شــده به گل برتری رسید و صاحب 3 
امتیاز این بازی شــد این گل را امیرحسین نجفی در دقیقه )4+۹۰( به 

ثمر رساند تا ستاره سرخ به صدر جدول صعود کند.

پیروزی خفیف مهر در خانه

 مهر همدان ۲- شهدای سامن 1
گل ها: ســیروس کام جا )۲+45( و علی خدابنده لو )7۲( برای مهر و 

شیث خدابخشی )4۹( برای شهدای سامن 
اخطار: سیروس کام جا، حسین احمدی و سیدموسی حسینی از مهر 

داوران: مهدی الوندی )بهار(، ســامان سحاب منش )همدان( و میثم 
ترک جوکار ) جوکار مالیر( 

ناظر و نماینده: مجید هدایتی از همدان
اســامی تیم مهر همدان: سیدموسی حسینی، حسین احمدی، حسین 
شاه حســینی، حمید خدابنده لو، اسماعیل یارمطاقلو، سیروس کام جا، 
رضا سحاب علی پناه،) مهدی پاشــورپور 68(، سیدمحمد طباطبایی، 
)شــهبار زارعی46(، ســعید زارعی، علی خدابنده لو، و امید بهدادفر 

)حامد بیگدلی 87(
سرمربی: مصطفی امیری نیک 

اســامی تیم شهدای سامن: فرزاد فارسی، رضا صفری، مجید ترکاشوند، 
محمد نیکونام )میالد اسالم پناه 7۲(، شیث خدابخشی )علی  آریانی نژاد 
78(، نصیر شــاهوردی )علیرضا علیمرادی 46(، میالد روســتایی، امیر 

عزیزی، محمدجواد عسگری، حسن علی شیری و محمدرضا ندافی 
سرمربی: حسین سلگی

همدان ورزشگاه کارگران 
دو تیم مهر و شــهدای ســامن که هفته اول را با پیروزی سپری کرده 
بودند هر دو با قصد پیروزی و کسب 3 امتیاز قدم به میدان گذاشتند. 
در این بازی توپ بیشــتر در میانه میدان بین دو تیم رد و بدل  شد در 
این بازی ابتدا ســیروس کام  جا در وقت های تلف شده نیمه اول تیم 
میزبان را پیش انداخت و ســپس شیث خدابخشی در دقیقه 4۹ بازی 
را به تســاوی کشید. اما  این پایان کار نبود و تیم مهر با تعویض های 
مناسب و سانتر از جناحین حمالتی را روی دروازه حریف تدارک دید 
و سرانجام در دقیقه 7۲ علی خدابندلو گل پیروزی بخش و 3 امتیازی 

بازی را به ثمر رساند.

اکباتان و پاس پیشتازان لیگ نوجوانان

 تیم های اکباتان و پاس همدان در لیگ نوجوان استان پیشتاز شدند.
هفته ســوم از مرحله دوم لیگ فوتبال نوجوانان قهرمانی باشگاه های 

استان یادواره شهید امیر امیرگان با انجام دو بازی دنبال شد.
در این رقابت ها پاس همدان مقابل میزبان خود ستاره سرخ تویسرکان 
متوقف شد و اکباتان در یک بازی پرگل مقابل یاوران مالیر به پیروزی 
رســید.تیم فوتبال ستاره سرخ تویســرکان در ورزشگاه شهید فرشید 
هرمــزی میزبان پاس همدان بود که این بازی پس از ۹۰ دقیقه تالش 

دو تیم با نتیجه مساوی یک بر یک تمام شد.
در دیگــر بــازی این هفته تیم اکباتان همدان در ورزشــگاه شــهید 
شمسی پور میزبان یاوران مالیر بود که در یک بازی پرگل و یک طرفه 

موفق شد 6 بر یک میهمان خود را با شکست بدرقه کند.
با انجام این بازی ها تیم اکباتان با کســب دو پیروزی و یک تساوی 7 
امتیازی شد و صدرنشین رقابت ها گردید و تیم یاوران نیز بدون امتیاز 
در انتهای جدول جای گرفت تیم فوتبال پاس نیز با دو تساوی و یک 
پیروزی 5 امتیازی است و در جایگاه دوم قرار دارد و تیم ستاره سرخ 

تویسرکان نیز با 4 امتیاز چشم به بازی های برگشت دارد.

گرین صدرنشین لیگ برتر استان

 گرین کشاورز نهاوند 3  هالل احمر تویسرکان صفر
گلها:امین سراقی)78(،برزو به فرید۰88( ومجید مومیوند)۹۰+4(

داوران:محمد امیر نژاد،حسین میر غفار ومحد سخایی
تویسرکان ورزشگاه شهید فرشید هرمزی

تیم فوتبال گرین کشــاورز نهاوند در یک بازی برتر موفق شد میزبان 
خود را با سه گل شکست دهد وبه صدر جدول رده بندی صعود کند

بربط و خانواده تمام ورزشی 

ــدون  ــان کشــتی اســتان اســت کــه ســال ها ب ــط از مربی  حســین برب
ــد. ــالش می کن ــتی گیران ت ــازندگی کش ــر س ــیه در ام حاش

ــزج  ــدان همچــون دی ــق هم ــن مناط ــا در محروم تری ــی بی ادع ــن مرب ای
ــا عشــق کار خــود را  ــد و ب ــالش می کن ــرورش کشــتی گیران ت ــرای پ ب

ــد. ــال می کن دنب
بربــط هنــوز کشــتی های خوبــی کــه می گرفــت از بادهــا نرفتــه اســت 
ــچ  ــت و هی ــتی می گرف ــدرت کش ــا ق ــه ب ــنگنی همیش او در اوزان س

ــت نداشــت. ــر او امنی حریفــی در براب
او کــه کارگــر ســاده چاپخانــه بــود بــا تــالش تمریــن کــرد و در زمــان 

ــت. ــه شــمار می رف ــتان ب خــود از کشــتی گیران خــوب اس
حســین بربــط خانــواده ای تمــام وزشــی دارد پســرش ابوالفضــل بربــط 
اکنــون در ســنگین وزن کشــتی می گیــرد و در قهرمانــی اســتان بــه شــمار 

می رود.
پری بربط جودوکار بانوی استان که چندی پیش موفق شد اولین مدال گهره 

بانوان ایران را در مسابقات آسیای را کسب کند.
ــط عاشــق ورزش اســت و زندگــی خــود را وقــف ورزش  حســین برب

کــرده اســت او بــا داشــتن خانــواده ورزش و کســب مدال ســیمین آســیا 
ــه  ــورد و تجرب ــاک می خ ــتی خ ــک کش ــا روی تش ــم بی ادع ــوز ه هن

خــود را وفــق نوجــوان و جوانــان مناطــق حاشــیه  شــهر کنــد. 
ــه  ــم ک ــد و امیدواری ــوت کنن ــدا ق ــام ورزش خ ــواده تم ــن خان ــه ای ب

ــد. ــب کنن ــتان کس ــرای اس ــتری ب ــارات بیش افتخ
بــه زودی بــا دعــوت از ایــن خانــواده ورزشــی گفتگــوی معضلــی را بــا 
آنهــا نخواهیــم داشــت در حــال حاضــر پــری بربــط در اردوی تیــم ملــی 
جــودو حضــور دارد و بــه محــض آمــدن بــه همــدان پــای صحبــت ایــن 

پــدر و دختــر خواهیــم نشســت.

کارت دانشجویی مجتبی عاملی بیدار فرزند علی به شماره ملی 
3860778722 رشته مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9212165029 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی علی عبدی فرزند احمد به شماره ملی 
3860733680 رشته مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9332855011 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی پژمان شمشیری فرزند سعداله به شماره 
ملی 4949931865 رشته فیزیک دانشگاه بوعلی به شماره 

دانشجویی 9214119003 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

 مســابقات قهرمانی کشــتی آزاد استان با 
قهرمانی کشتی شهرستان همدان به پایان رسید.

در ایــن رقابــت 1۲1 کشــتی گیر در غالب8 
تیم  از شهرســتان های همدان، نهاوند، مالیر، 
تویسرکان، بهار، کبودراهنگ، اسدآباد و فامنین 
شــرکت داشتند که در سالن انقالب همدان با 
یکدیگر سرشاخ شــدند ودر پایان تیم کشتی 
همدان با کســب 187 امتیاز به مقام قهرمانی 
رسید، تیم نهاوند با 15۰ امتیاز دوم شد و تیم 
تویســرکان نیز با کســب 144 امتیاز در جای 
سوم ایستاد و تیم های مالیر، اسدآباد و فامنین 

نیز چهارم تا ششم شدند.
در این رقابت ها شــاهد کشتی های جذاب و 
دیدنــی بودیم و به غیر از ملی پوشــان تمامی 
مدعیان به روی تشــک آمدند و توانایی خود 

را به رخ حریفان کشیدند.
رقابت ها به صورت فشرده و روی سه تشک 
در یک روز انجام شــد و رقابت های داغی را 

شاهد بود.
در این مسابقات کشتی گیران با سابقه ای چون 
میثم فیروزآبادی از نهاوند، مرتضی فرزین از 
همدان، مســعود کمرونــد از نهاوند و مهران 
میرترابــی از اســدآباد با دیگر کشــتی گیران 
سرشاخ شدند تا نفرات برتر برای حضور در 

قهرمانی کشور راهی اردو شوند.
در برخی از کشتی ها مربیان نسبت به قضاوت 
داوران اعتراض داشــتند که اوج این اعتراض 
در فینــال 57 کیلوگرم خود را نشــان داد و 
در دیــدار رضا اســدی پور از تویســرکان و 
میثم فیروزآبادی از نهاونــد به دلیل حرکات 
را 3  داوران وی  فیروزآبــادی  غیرورزشــی 
اخطــاره کردند که این رأی داوران با اعتراض 
تند مربیان نهاوند همراه بود و میثم فیروزآبادی 
نیز انتقادات تندی علیه کادر داوری و برگزاری 

مسابقات داشت.
مســابقات از نظر کمی در حد باالیی بود اما 
از نظر کیفی نتوانســت نمره قبولی بگیرد که 
امیدواریم کشتی استان از نظر کیفی رشد کند 
و شاهد پرورش کشتی گیران جوان و فنی در 

شهرستان ها باشیم.
حدود ۲۰ داور ایــن رقابت ها را قضاوت 
کردنــد کــه جــا دارد علی رغــم برخی 
ضعف هــا از تالش آنها تقدیر کرد و آرزو 
بــا گذراندن کالس های  داوران  داریم که 
آموزشــی توان فنی خود را باال ببرند و با 
وجود داشتن دو داور بین المللی در استان 
چون داریوش چلوئیان و مســعود چوبین 
شــاهد داوران ملی و بین المللی بیشــتری 

باشیم. استان  در 
آنچه در این مســابقات نمود بیشتری داشت 
حضور رئیس هیأت کشــتی استان در سالن و 
نظارت دقیق بر حواشی مسابقات بود.در پایان 
این رقابت ها نفرات برتر برای حضور در اردو 
اســتان دعوت خواهند شد تا تیم استان را در 

مسابقات قهرمانی کشور همراهی کنند.
در فینال این رقابت ابتدا دو کشتی گیر نهاوندی 
و تویســرکانی در یــک مســابقه جنجالی با 

یکدیگر سرشــاخ شــدند. میثم فیروزآبادی 
کشــتی گیر با تجربه نهاونــدی در مصاف با 
رضا اسدی پور از تویسرکان با عصبانیت قدم 
به میدان گذاشــت و از همان دقایق نخست با 
ضربه زدن تذکر داوران را دریافت کرد و این 
کار خود را آنقدر ادامــه داد تا داوران مجبور 
شــدند 3 بار به وی اخطار بدهنــد و بازنده 
کشــتی باشد. این کشــتی در پایان با جنجال 
و حواشــی همراه شد و فیروزآبادی و مربیان 
نهاوندی اعتراض تندی بــه عملکرد داوران 
و کادر برگزاری مســابقات داشــتند. احتماالً 
فیروزآبادی به کمیته انضباطی هیأت کشــتی 
فراخوانده خواهد شــد و با محرومیت روبرو 

می شود.
از همان لحظات اول فیروزآبادی نشان داد که 
برای کشتی گرفتن قدم به روی تشک نگذاشته 

است و به دنبال حاشیه است.
در 61 کیلوگرم ســعید انوری از همدان مقابل 
ایمان محمدحســینی از مالیر قرار گرفت که 
در یک کشــتی برتر و یک طرفه سعید انوری 
موفق شــد با باراندازهای متوالی حریف را با 
امتیاز عالی شکست دهد و در سکوی نخست 

قرار بگیرد.
در وزن 65 کیلوگــرم مرتضــی فرزین فر از 
همدان با همشــهری خــود علیرضا جعفری 
سرشاخ شــد که در این کشتی نیز فرزین فر 
از تجربه خود اســتفاده کرد و با امتیاز عالی به 

پیروزی رسید.
فرزین فر برای رســیدن به فینال کشتی گیرانی 
از نهاوند، همدان، اسدآباد و مالیر را شکست 

داده بود.
نیــز دو کشــتی گیر  در وزن 7۰ کیلوگــرم 
همدانی با هم روبرو شــدند که در این دیدار 
یوسف کامرانی با امتیاز عالی مقابل اسماعیل 
قره گوزلو به برتری رسید کامرانی قبل از فینال 
کشــتی گیرانی از همدان و نهاوند را شکست 

داده بود.
در وزن 74 کیلوگرم: مسعود کمروند از نهاوند 
که از تجربه باالیی دارد نشان داد که هنوز دود 

از کنده بلند می شــود و با آنکه نشان داد هنوز 
از آمادگی مطلوبی برخوردار نیست موفق شد 
محمدرضا شاه محمدی از همدان را شکست 
دهد و به مقام اول دست پیدا کند هر چند این 
کشتی گیر نهاوندی آن مسعود کمروندی که ما 

شناخت داشتیم نبود.
در 7۹ کیلوگرم عباس یزدانی از نهاوند بدون 
مسابقه اول شد و حریف وی حسین رسولی 
از فامنین بــه دلیل مصدومیت روی تشــک 

حاضر نشد.
از  امیــد کولیونــد  در وزن 86 کیلوگــرم 
تویســرکان در مصاف با فردین قهرمانی از 
اســدآباد تن به شکســت داد. قهرمانی در 
این مســابقه با قدرت ظاهر شــد و قهرمان 
فینال  از  قبل  اســدآبادی  شــد کشــتی گیر 
کشــتی گیرانی از همدان، نهاونــد، مالیر و 

تویسرکان را شکست داده بود.
در وزن ۹۲ کیلوگرم، جواد پورنوری از همدان 
در یک کشتی برتر و قاطع مقابل محمد توکلی 
به پیروزی رسید و قهرمان شد پورنوری قبل 
از فینال کشــتی گیرانی ازنهاوند، تویسرکان و 

همدان را شکست داده بود.
در وزن ۹7 کیلوگرم پویــا گیوی از نهاوند 
مقابــل حســین خزائــی از کبودراهنگ به 
برتری رســید و اول شــد. گیوی نیز قبل از 
فینال کشــتی گیرانی از تویسرکان، همدان و 

مالیر را شکست داده بود.
و ســرانجام در وزن 1۲5 کیلوگــرم مهــران 
میرزایی کشــتی گیر با سابقه اسدآباد نشان داد 
هنوز حریفی در این وزن در استان ندارد و به 
راحتی ابوالف ضل بربط سنگین وزن همدانی 

را شکست داد و قهرمان شد.
در پایان رقابت ها نفرات برتر معرفی شدند

اســدی پور  1-رضــا  کیلوگــرم:   57 وزن 
)تویسرکان( ۲- میثم فیروزآبادی )نهاوند( 3- 
رضا دولتی )فامنین( و داریوش ولیزاده )مالیر(

61 کیلوگرم: 1- ســعید انوری )همدان( ۲- 
ایمام محمد حسین )مالیر( 3- محمد بارانی و 

محمدرضا قپانوری هر دو از نهاوند 

65 کیلوگــرم: 1- مرتضی فرزین فر )همدان( 
۲-علیرضا جعفری )همدان( 3- وحید عابدی 

)اسدآباد( و محمد شهبازی )همدان(
7۰ کیلوگــرم: 1- یوســف کامرانی )همدان( 
۲-اسماعیل قره گوزلو )همدان( 3- امیرحسین 

سوری )تویسرکان( و علی کریمی )مالیر(
74 کیلوگرم: 1- مسعود کمروند )نهاوند( ۲- 
محمدرضا شــاه محمدی )همدان( 3- مهدی 

یادگاری )همدان( و عارف کیانی )نهاوند(
7۹ کیلوگــرم: 1- عبــاس یزدانــی )نهاوند( 
۲- حسین رســولی )فامنین( 3- محمدامین 
قپانــوری )نهاونــد( و جعفــر عبدالملکــی 

)تویسرکان(
86 کیلوگرم: 1- فردین قهرمانی )همدان( ۲- 
امید کولیوند )تویسرکان( 3-ساسان جمشیدی 

)همدان( و میثم ترکاشوند )مالیر(
۹۲ کیلوگرم: 1- محمد جواد پرنوری )همدان( 
۲- محمد توکلی )تویســرکان( 3-محســن 

صفری )نهاوند( و مهدی زرینی  )مالیر(
۹7 کیلوگرم: 1-پویا گیوی )نهاوند( ۲-حسین 
خزائی کبودراهنگ 3-امیررضا فالحی )مالیر( 

و حمید حسین آبادی )اسدآباد(
1۲5 کیلوگرم: 1- مهران میرزایی )اســدآباد( 
۲- ابوالفضــل بربط )همدان( 3- رضا کزازی 

)نهاوند( و علیرضا موالیی )کبودراهنگ(
سعید ابراهیمی سرمربی تیم کشتی بزرگساالن 
استان نیز در طول برگزاری مسابقات در سالن 
حضور داشــت و از نزدیک کشــتی ها را زیر 

ذربین نگاه خود داشت.
در روزهای آینده اردوی تیم کشــتی اســتان 
تشــکیل خواهد شــد و نفرات شاخص این 
رقابت ها به همراه 3 کشتی گیر ملی پوش استان 
دانیال شــریعتی، جمال خدابنده لو و ســعید 
چهاردولی تمرینات اردویــی خود را برگزار 
خواهنــد کرد و نفرات برتر راهی مســابقات 

قهرمانی کشور شوند.
مســابقات قهرمانی کشــور کشــتی آزاد ۲6 
شــهریور ماه در بجنورد مرکز استان خراسان 

شمالی برگزار خواهد شد.

همدان 
قهرمان کشتی استان شد

چوبین و چلوئیان
 الگوی داوران استان 
 داریوش چلوئیان و مسعود چوبین دو داور بین المللی کشتی 
استان هستند که رهبری داوران را در دست دارند و الگوی داوران 
جوان استان هستند داریوش چلوئیان رئیس کمیته داوران استان 
است و مســعود چوبین نیز از داروان با تجربه مالیر می باشد که 
در مسابقات قهرمانی بزرگساالن استان در کنار هم به رتق و فتق 
داوری مشغول بودند و کشتی های که با شکل داوری روبرو بودند 

و بازبینی و رأی نهای را صادر می کردند.
چلوئیــان در گفت وگوی کوتاه با خبرنگار مــا از تالش داوران 
استان برای قضاوت مسابقات به نیکی یاد کرد و گفت: ان داوران 

جوان و با تجربه با عشق و عالقه کشتی ها را قضاوت می کنند.

وی گفت: در مســابقات المپیاد کشتی که همدان میزبان بود 4۰ 
داور از همدان مســابقات را پوشش دادند که این یک نمره مثبت 
برای جامعه داوری اســتان بود.چلوئیان و چوبین خواهان توجه 
بیشــتر به داوران و دیده شدن آنها داشــتند و امیدوار بوند که با 

حمایت هیأت بتوانند سطح دانش داوران استان را ارتقا بدهند

ربیعان 
پرتالش و 
خستگی ناپذیر

 قاسم ربیعیان دبیر هیأ کشتی استان از 
جمله افرادی اســت که همواره به عنوان 
بازوان هیأت ها پرتالش بود و بار سنگین 

کشتی را به دوش می کشد.
مرد خستگی ناپذیر کشتی استان هنوز هم 
چون جوانان در سال مسابقات پر جنب و 
جوش است و برای آنکه مسابقات به نحو 

احسن برگزار شود تالش می کند.

قاسم ربیعیان سال های پرشماری است که 
در کنار کشتی است و عنوان دبیری چند 
رئیس هیأت را داشــته است و اکنون نیز 
به درخواست حمیدرضا یاری دبیر هیأت 
کشتی اســتان را پذیرفتند و امور هیأت 
را می چرخاند. ربیعیــان همراه با محمد 
ایرانی دیگر خادم بی ادعای کشتی استان 
در تمامی مســابقات کشتی استان تالش 
می کند تا با کمترین حاشــیه مســابقات 
برگزار شــود و در مســابقات قهرمانی 
بزرگساالن اســتان و المپیاد استعدادهای 
برتر این تالش قاســم ربیعیان و محمد 

ایرانی از چشم دور نماند.
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■ دوبیتي:
وصال تو ز عمر جاودان به غم عشقت ز گنج رایگان به  

خدا دونه که از ملک جهان به کفی از خاک کویت در حقیقت  
باباطاهر

■ حدیث:
امام حسین )ع(: 

کسی که پیش از آنکه پندش دهند، پند پذیرد و پیش از آنکه بیدارش کنند، بیدار شود..              
موسوعة کلمات االمام الحسین)علیه السالم(، ص 743

تولید نمونه اولیه عینک واقعیت افزوده 
جنگی

 شرکت بی ای ای از تولید نمونه اولیه یک عینک واقعیت افزوده 
سبک خبر داده که کاربردهای نظامی دفاعی دارد و طراحی و ساخت 

آن دو سال زمان برده است.
به گزارش مهر ، این عینک واقعیت افزوده مجهز به یک نمایشــگر 
تمام رنگی و فشرده اســت که می تواند برای مدت طوالنی در برابر 
چشمان کاربران قرار گرفته و نیازهای اطالعاتی آنها را برطرف کند.

ایــن عینک که برای رفع نیازهای نظامیان ســاخته شــده، مجهز به 
امکانات حفاظتی خاصی اســت که از آســیب دیدن آن جلوگیری 
می کند. میدان دید گســترده عینک یادشده کســب آگاهی بیشتر از 

محیط اطراف و دریافت اطالعات دقیق تر را ممکن می کند. 

ساختمان سبزی در نروژ ۲ برابر برق 
مصرفی را تولید می کند

 یک ساختمان سبز که در نروژ ســاخته شده می تواند با استفاده 
از صفحات خورشیدی نصب شــده، دو برابر میزان برق مصرفی را 
تولید کند.به گزارش مهر ، این ســاختمان کــه Brattørkaia نام 
دارد، توسط شرکت نروژی Snøhetta ساخته شده و هر روز دو 
برابر برق مصرفی خــود را تولید می کند و از همین رو یک نیروگاه 

محسوب می شود.
ساختمان یادشده در شهر Trondheim در مرکز نروژ قرار دارد و 
زیربنای آن به 18 هزار متر مربع می رسد. بخش های زیادی از این بنا 
با صفحات آلومینیومی ســیاه پوشانده شده و در مرکز آن یک فضای 

بیضی شکل به عنوان فضای سبز و باغ در نظر گرفته شده است.

رونمایی لنوو از ۳ لپ تاپ با قابلیت هوش 
مصنوعی

 شرکت لنوو در نمایشگاه IFA۲۰۱۹ از 3 لپ تاپ یوگا مجهز 
به نســل دهم ســی پی یوهای اینتل و قابلیت های هوش مصنوعی 

رونمایی کرد.
به گزارش مهر ، شــرکت لنوو نیز مانند »دل« و ایسر در محصوالت 
جدید خود از نســل دهم CPUهای اینتل استفاده کرده است. این 
شــرکت در نمایشگاه IFA۲۰۱۹ از لپ تاپ های 14 و 15 اینچی 
یوگا C۹۴۰  دو در یک ، لپ تاپ یوگا C74۰ در همین دو ســایز 

و همینطور لپ تاپ 13 اینچی یوگا C64۰ رونمایی کرده است.
یوگاC۹۴۰ تحت پروژه »آتنا اســتاندارد« اینتل برای لپ تاپ های 

نازک و سبک با عمر طوالنی ساخته شده است.

دانشمندان فیلم سیاهچاله را می سازند

 محققانی که ســال گذشته نخســتین تصویر از سیاهچاله را ثبت 
کردند، اکنون تصمیم دارند ویدئویی از آن را بسازند و منتشر کنند.

به گزارش ایسنا ، پژوهشگرانی که نخستین تصویر از یک سیاهچاله 
را ثبت کردند، اکنون قصد دارند ویدئویی از آن منتشــر کنند. رهبر 
این پژوهشــگران در مصاحبه ای اعالم کرده پروژه بعدی آن انتشار 
ویدئویی از یک هیوالی کهکشانی است که انبوهی از ابرهای حاوی 

گاز را می بلعد.
  Event Horizone شپ دوئلمن: مدیر همکاری های تلسکوپ« 
در این باره گفت: احتمال دارد نخســتین فیلم خــام از این رویداد 
فضایی را بســازیم.  او همچنین اشاره کرد این پروژه  اهمیت علمی 

خاصی در تاریخ دارد.

رگهای خونی در بافتهای زنده چاپ شد

 محققان دانشگاه هاروارد روشــی نوین برای تولید اعضای بدن 
ابداع کرده اند که در آن رگ های خونی به کمک پرینتر سه بعدی در 

عضو تولید شده در آزمایشگاه به وجود می آیند.
به گزارش مهر ، دانشــمندان مدتها اســت که رشد اعضای بدن در 
آزمایشــگاه را بررسی و آزمایش می کنند. اما هنوز هم فاصله زیادی 

تا عرضه این فناوری به بازار وجود دارد.
بیشــتر اوقات اعضای بدن پرورشی در آزمایشگاه ها کوچک هستند 
و نمی توان آنها را در بدن انســان استفاده کرد. عالوه بر آن مکانیسم 

فعالی برای انتقال اکسیژن به آنها وجود ندارد. 
درهمین راستا گروهی از محققان انستیتو ویس در دانشگاه هاروارد با 
کمک پرینتر سه بعدی رگهای خونی را در بافتهای زنده چاپ کردند. 

انتصابات جدید در ارشاد استان 
 مســئول حوزه مدیریت اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
 توکلی وصالی به عنوان مســئول حوزه مدیریت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان معرفی شده 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان در حکمی » مجید 
توکلی وصالی« را به عنوان مسئول حوزه مدیریت این 

اداره کل منصوب کرد.
 معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل 

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان همدان معرفی شد مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان همدان در حکمی داود ابوترابی 
رنجبر را به عنوان »سرپرست معاونت توسعه مدیریت 
و منابــع« ایــن اداره کل منصوب کرد.مســئول امور 
شهرســتان ها، ریاســت اداره اداری و مالی، سرپرست 
معاونت اداری مالی، ریاســت اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرستان همدان و  ریاست گروه طرح و برنامه 

و تحول اداری اداره کل، از سوابق ابوترابی است
مسئول امور شهرستان های

در این تغییر تحول ها همچنیــن ، نصرت اله رمضانی 
انور به عنوان »مشاور اجرایی، مسئول امور شهرستان ها 
و امور مربوط به نمایندگان مجلس« اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان همدان منصوب شد
سرپرست گروه 

»طرح، برنامه و تحول اداری« 
جواد گوگردی به  عنوان سرپرست گروه »طرح، برنامه 
و تحول اداری« اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

همدان منصوب شد

معماری همگام با اقلیم تغییر کند

 یک محقق و مدرس دانشــگاه در رشــته معماری 
می گوید: با توجه به تغییــر اقلیم در عصر حاضر، نیاز 

است که معماری مناطق نیز تغییر کند.
محمد محمدی اصل در گفت وگو با ایســنا درباره لزوم 
تغییر اقلیم در معماری اظهار کرد: چنین به نظر می آید 
که با روند محســوس دگرگونی اقلیمی که در ایران و 
بسیاری از نقاط کره زمین رخ داده، باید در تقسیم بندی 

اقلیمی به ویژه در سال های آتی تجدید نظر کرد.
وی ادامه داد: اتفاقی که در دوره معاصر افتاده، آن است 
که با دخالت نابه جای آدمی در طبیعت برای سودجویی 
بیشتر رفاهی و اقتصادی، تغییر اقلیم سرعت بیشتری به 
خود گرفته و نیاز اســت که این تغییر اقلیم در معماری 

هم لحاظ شود.
محمدی اصل تصریح کرد: عواملی مانند انتشار گازهای 
گلخانه ای، بهره برداری نامناسب از آب های روسطحی 
و زیرزمینی، ایجاد سدهای متعدد بر روی رودخانه ها، 
انتقال  آب هــای روان از نقاط پــر آب به نقاط کم آب 
کویری، نابــودی مراتع و جنگل هــا و... از جمله این 

عوامل به حساب می آیند.

برگزاری نمایشگاه عکس
»ذاکرین اهل بیت )س( « در همدان 

 نمایشگاه عکس »انصار الحسین )ع( و ذاکرین اهل 
بیت )س(« در همدان فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش مهــر، همزمان با ماه محــرم و با همکاری 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری شهرداری 
همدان، نمایشگاه عکس انصار الحسین )ع( و ذاکرین 
اهل بیت )س( با موضوع هیئت های حسینی و آئین های 

عاشورایی در همدان برگزار شد.
در این نمایشــگاه 8۰ قطعه عکس و سند از هیئت های 
حســینی، دستجات سینه زنی، مراســم عزاداری برای 
سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، 
نمایش های تعزیه خوانی و مراســم ویژه سوم عاشورا 
مربوط به ســال های 133۰ تــا 1365 در معرض دید 
عالقمندان قرار دارد.این نمایشگاه که تا پایان ماه محرم 
در دو نوبــت صبح و بعدازظهــر در نگارخانه نگاه نو 
پذیرای عالقمندان خواهد بود، با حضور مدیر کل اسناد 
و کتابخانه ملی منطقه غرب کشــور، رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شهر همدان و مدیر کل سازمان 

تبلیغات اسالمی استان همدان، افتتاح شد.

ترجمه و شرح فارسی استاد انوار بر ترجمه 
و شرح ارثماطیقی شفا منتشر می شود

 برگردان و شــرح فارسی حساب شفا توسط سیدعبداله انوار آماده 
چاپ شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد بوعلی ســینا، انتشارات 
این بنیاد کار آماده ســازی و صفحه آرایی قسمت حساب از ریاضیات 

شفا را به انجام رسانده و در سال جاری چاپ خواهد کرد.
تــوکل دارائی، رئیس روابــط عمومی و امور بین الملــل این بنیاد در 
این باره گفت: جناب اســتاد عبداله انوار که نماد ابن سیناپژوهی عصر 
ماســت، همه ۲۲ کتاب از دانشــنامه بزرگ شفای شــیخ الرئیس را به 
فارسی ترجمه و شرح کرده و در این راه قریب 15 سال رنج برده است.
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد بوعلی سینا افزود: متأسفانه 
در طول قریب ۲۰ سال که از اعالم آمادگی استاد انوار برای چاپ این 
کتاب می گذرد، بودجه الزم برای این اثر ســترگ علمی فراهم نشــده 
اســت و با بودجه اندکی که بنیاد در اختیار دارد تنها برگردان 4 کتاب 
از ریاضیات شفا در دستور کار انتشارات این بنیاد قرار گرفته است. در 
سالهای گذشــته کتاب موسیقی که برای نخستین بار به فارسی ترجمه 
شــده بود، منتشر شد و مورد استقابل قرار گفت و به عنوان کتاب سال 

حوزه موسیقی انتخاب شد.
دارائی با برشــمردن اهمیت دانشنامه شفا، گفت: ابن سینا، با وجود آن 
همه مسافرت و مهاجرت و مشــکالت سیاسی که برایش ایجاد شد، 
میراثی از خود به یادگار گذاشته که در هزاره پس از ایشان جهت گیری 
علمی در حوزه فلســفه و طب در جهان اسالم را به نام خود رقم زده 
است. از جمله کتاب شفا که در مباحث فلسفی و شامل ۲۲ جلد است 

که تصحیح انتقادی کاملی از آن هنوز در ایران انجام نشده است.
در ســده اخیر ترجمه فارسی قســمت هایی از شفا به صورت پراکنده 
انجام شــده، ولی قســمت ریاضیات آن هنوز ترجمه نشده بود که در 

دستور کار بنیاد بوعلی قرار گرفت.
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد بوعلی سینا در مورد ویژگی 

این ترجمه و شرح نیز گفت: 
در ایــن ترجمــه از کتــاب ارثماطیقــی یــا حســاب شــفا، اســتاد انــوار 
ــه صــورت  ــه چــه ب ــیخ گرفت ــه ش ــب و نتایجــی ک ــد: مطال می گوی
کالمــی چــه فرمولــی و شــکل ریاضــی، حتــی محاســبات کوچــک 
ــروزی  ــه و ام ــوده، ریاضی گون ــن ب ــه مت ــق ب ــه متعل ــا ک ــا آنج را ت
ــن مســئله  ــه ای ــن نظــر ک ــده اســت؛ از ای ــا حــروف انگلیســی آم ب
ــرش اســت  ــل پذی ــدان بیشــتر قاب ــان ریاضــی و عالقه من ــرای اذه ب
ــده  ــتفاده ش ــروف اس ــن ح ــت تر از ای ــرای درک درس ــن ب و بنابرای

اســت.
دارائی سپس از قول اســتاد انوار می گوید: استاد انوار معتقد است دو 
نکته مهم در این اثر وجود دارد که یکی کاربرد حروف به جای عدد در 
روابط ریاضی است که تا به حال آن را به فیلسوف فرانسوی، دکارت 
نســبت می دادند، در حالی که کتاب ارثماطیقی یا حســاب شفا ثابت 
می کند که به  کاربرنده حروف در ریاضی برای نخســتین بار ابن ســینا 
بوده اســت. دیگر آن که اثبات عددی که در محاســبات علمی اثبات 
مصداقی و جزئی اســت نیز مورد پذیرش شیخ بوده و برای آنکه اهل 
قیاس و طالبان نتایج کلی که فیلســوفان هستند، بتوانند آن را بپذیرند، 
کافی اســت در آنجا با اعداد، نه حروف؛ غیر از حوزه فلســفه، حوزه 
دیگــری به وجود آید که در آن حوزه اثبات امر یعنی مورد قبول واقع 
شدن حمل محمول بر موضوع می تواند از طریق دیگر، غیر از اشکال 

قیاسی تحقق پیدا کند.
رئیــس روابط عمومــی و امور بین الملل بنیاد بوعلــی در پایان اظهار 
امیــدواری کرد مســئوالن در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
اســتانداری همدان بودجه الزم برای پژوهش های سینوی را به گونه ای 
فراهــم کنند که در رقابت های علمی و پژوهشــی که بر ســر میراث 
ابن ســینا در جریان است، ایران از قافله دیگر کشورهای منطقه و اروپا 

عقب نماند.

 پیاد راه میدان مرکزی شــهر همدان از آغاز دهه 
نخست محرم شاهد اجرای تعزیه است .

مراســم تعزیه خوانی شــبانه در پیاده راه میدان امام 
خمینی)ره( با حضور اســاتید برتر کشوری در دهه 
نخســت محرم برگزار می شود.به نظر میرسد امسال 
بــا بهره گیری از ظرفیت پیــاده راه ها در همدان و  
به منظور باشــکوه تر برگزار شدن مراسم سوگواری 
حضرت سیدالشــهدا)ع( اقدامات متنوعی از سوی 
مدیریت شــهری همدان در این باره صورت گرفته 

است.
آذین بنــدی و ســیاه پوش کردن میادیــن اصلی و 
تقاطع های غیر هم سطح شهر، اجرا و نصب نمادهای 
حســینی و عاشــورایی در مناطق مختلف شهری، 
تعزیه خوانی، اســتقرار ایستگاه های صلواتی، قرائت 
مراســم پرفیض زیارت عاشورا در فرهنگ سراهای 
شــهرداری، برپایــی و اقامه نماز ظهر عاشــورا در 
بوستان های شهر و پیاده راه میدان امام )ره( از جمله 
اقداماتی اســت که در دهه نخست محرم امسال در 

شهر همدان در حال انجام است.
مراســم تعزیه خوانی شــبانه در پیاده راه میدان امام 
خمینی)ره( با حضور اســاتید برتر کشوری در دهه 
نخست محرم برنامه ریزی شده که با استقبال پرشور 
مردم همراه بوده است، عالوه بر این موضوع در سه 
نگارخانه "نگاه نو"، "پرواز" و"عین القضات همدانی" 
نیز نمایشگاه عکس با موضوع محرم برپا شده است.
 گردشگری محرم؛ فرصتی برای معرفی 

فرهنگ غنی اسالمی ایرانی
یکــی از جلوه هــای گردشــگری تعالــی بخش؛ 
مشــاهده مراسم  مذهبی هســت که از عالقه مندی 
های گردشــگران به شــمار می رود و از بزرگترین 
جاذبه های گردشــگری همراه با بعــد معنوی نیز؛ 

گردشگری محرم است.
 گردشــگری یکی از مهمترین حوزه های خبرساز 
و از طرفی جذاب برای عموم هســت. گردشگری 
در ظاهر ســیر و ســیاحت و سفر اســت ولی در 
حقیقت بعد معنوی دارد زیرا ماهیت و فلسفه سفر، 
تحقق اهداف رشــد، تعالی و کســب کمال انسانی 

اســت. همچنین عالوه بر دستاوردهای اقتصادی و 
درآمدهای ناشــی از آن، نتایج با اهمیت تری برای 
انســان در زندگی دارد و نقش بسزایی در سالمت 

جسم و روان آدمی دارد.
بعد معنوی گردشــگری منجر به تغییــر دیدگاه ها 
و نگرش ها در زمینه ســفر شــده است و شاهدیم 
که در ایران اســالمی ســخن از گردشگری تعالی 
بخش اســت؛ رویکردی که گردشگری کشور را از 
آسیب های اجتماعی نظیر ابتذال اخالقی در تورها و 

اماکن گردشگری مصون نگه می دارد.
یکی از جلوه های گردشگری تعالی بخش؛ حضور 
و مشاهده مراســم مذهبی هست که از عالقه مندی 
های اغلب گردشــگران به شمار می رود و از طرفی 
یکی از بزرگترین جاذبه های گردشــگری، آن هم با 
بعد معنوی، گردشگری محرم هست. در اقصی نقاط 
ایران اســالمی، آئین های عزاداری امام حسین علیه 

السالم متناسب با فرهنگ و سنت شهرهای مختلف 
برگزار می شود. این آئین ها در سال های اخیر، میزبان 
تعداد زیادی از گردشــگران داخلی و خارجی شده 
اســت هر چند که در انعکاس فرهنگ حســینی به 
گردشگران به ویژه گردشگران خارجی موفق عمل 

نکردیم.
یکی از اهداف متولیان گردشــگری کشــور در 
سفر گردشــگران ورودی به ایران جهت بازدید 
از مراســم و آئین های عزاداری حسینی، معرفی 
فرهنگ غنی اســالمی ایرانی باید باشــد که این 
امــر به آموزش و ایجاد آگاهــی در بین مردم به 
عنوان جامعه میزبان نیاز دارد و از ســوی دیگر، 
مسئولین گردشگری ایران با توجه به ظرفیت های 
حاضر بــا برنامه ریزی و اســتفاده حداکثری از 
منابع موجود از سوگواری حسینی برای جهانیان 
با توجه به اینکه برخی از کشــورهای اســالمی 

متأســفانه چهره نادرســت و وهن آمیزی از این 
عزاداری ها به افــکار عمومی دنیا منتقل می کنند، 

باید چهره خوبی نشان دهند.
متأســفانه دســتگاه های مســئول، راهکاری جهت 
بهره گیری از ظرفیت های گردشگری محرم به ویژه 
برای گردشگران خارجی در راستای معرفی انقالب 
اسالمی ندارند. یکی از کارهای شاخص و ماندگار؛ 
معرفی مفاخر انقالبی با رویکــرد تبیین بین المللی 
حقانیت نظام جمهوری اســالمی ایران است چراکه 
باید بدانیم با ایجاد این مراودات و استمرار تعامالت 
می توان دستاوردهای انقالب اسالمی و بازتاب های 
نهضت امام خمینی )ره( را از زبان همین گردشگران 
ورودی بــه جهانیان معرفی کــرد و می توان از این 
ظرفیت در جهت معرفی ظرفیت های گردشــگری 
انقالبی و شــهدای انقالب، دفاع مقدس و مدافعان 

حرم اهتمام ورزید.

گردشگری محرم؛ فرصتی برای معرفی فرهنگ غنی اسالمی ایرانی است

اجرای تعزیه شبانه 
در پیاده راه همدان

 انجمن سینمای جوانان مالیر با بیشترین منتخب 
ایده پردازی، مقام نخست کشوری را کسب کرد.

مدیر انجمن ســینمای جوانان مالیر با اشــاره به 
درخشــش هنرمندان این مرکــز در بخش المپیاد 
فیلم ســازی جشــنواره بین المللی فیلــم کودک و 
نوجوانــان اصفهان، گفت: در ایــن رقابت هنری 
مهزیار حســینی تبار و امین سرمیلی مدال نقره و 

فروزان ذاکر مدال برنز، را از آن خود کردند.
امید وفائی ، با بیان اینکه در این عرصه رقابتی سهم 
مالیر کســب دو مدال نقــره و یک برنز در عرصه 
مسابقات فیلمســازی در المپیاد بود، افزود: در این 
المپیــاد کارگاه هایی با حضــور ابوالفضل جلیلی، 
ایرج طهماســب، مرضیه برومنــد، وحید نیکخواه 
آزاد، کامبوزیــا پرتوی،عبداهلل علیمراد، قاضی نظام 

و پوران درخشنده تشکیل شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دفتر 
انجمن سینمای جوانان مالیر از سال 1366 فعالیت 
خود را آغاز کرد، گفت: از زمان تصدی بنده، عمده 
فعالیت های خود را بر روی دو بخش فیلم و عکس 
معطوف کردیم و با پیگیری و تالش فراوان کانون 
عکاســان مالیر شــکل گرفت که در حال حاضر 

دارای حدود 3۰۰ نفر 
عضو است.

سینمای  انجمن  مدیر 
اشاره  با  جوانان مالیر 
تورهای  برگزاری   به 
با  عکاســی  متعــدد 
حضــور عکاســان و 
در  مالیر  هنرمنــدان 
مناطق بکــر و طبیعی 
هدف  روســتاهای  و 
شهرستان  گردشگری 

طی یک سال گذشته، ادامه داد: هدف، قصد و ذات 
انجمن سینمای جوانان، ساخت فیلم های حرفه ای 
نیســت بلکه مقدمــه ای برای ورود به ســینمای 

حرفه ای است.
وفایی با اشاره به اینکه در این انجمن با کار جهادی 
از کمتریــن امکانــات برای تولیــد فیلم و عکس 
بیشترین استفاده را می بریم، اظهارکرد: مربی پروی 
و آموزش فیلمســاز و عکاس برای سال های آینده 

در اولویت کاری انجمن قرار دارد.
وی خاطرنشــان کــرد: از دیگر اهــداف انجمن 

برگــزاری گالری هــا و نمایشــگاه های عکس و 
جلســات نقد فیلم با حضور اقشار مختلف مردم 
و عالقمنــدان در فضای باز شــهر مثــل پارک ها، 

بوستان ها و اماکن تاریخی است.
سینمای آزاد قبل از انقالب وبه صورت خودجوش 
به وسیله فیلمسازان مستقل شکل گرفت که بعضی 
از کارگردانان بزرگ سینمای ایران جز همین گروه 
بــوده اند بعــد از انقالب درمقابل  ســینمای آزاد 
سینمای جوانان شــکل گرفت که زیر نظر دولت 

شروع به کار کرد .

گفتنی اســت ،  انجمن سینمای جوانان مالیر در 
ســال1365 با مدیریت علیرضا کریمی صارمی  
در خیابــان ســعدی روبــروی دادگاه انقالب 
باالتر از ۲4 متر ظهیری به صورت اســتیجاری 
تاســیس شــد. جالب اینکه در این ســاختمان 
هنرجویــان دستشــویی ســاختمان را به عنوان 
البراتوار اســتفاده کردند. در این ســالها اولین 
فیلــم آزاد و کوتاه به نام راهیــان به کارگردانی 
آقای قاســم نهاوندی کلید خورد وچون انجمن 
سینمای جوانان دراولین حضور خود تولید فیلم 
نداشــت این فیلم به نام ســینمای جوانان مالیر 
در جشــنواره تهران شــرکت کرد که موفق شد 
در جشــنواره تهران جایزه بهترین تیتراژرا از آن 
خــود کند. نهاوندی با فیلــم خامی که به عنوان 
جایزه دریافت میکند دست به ساخت فیلمی در 
مالیر میزند به نــام قلعه عقابها که به نوعی یک 

وسترن است.
نخستین  دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان 

مالیر در 1366 شروع به فعالیت میکند .
نخستین  فیلم تولیدی سینمای جوانان مالیر فیلم 

مسافر به کارگردانی  علی وفایی ساخته شد..

انجمن سینمای جوانان مالیر برتر کشور شد


