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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

قدر داشته های استان 
را بدانیم!

 ۱- همــدان، مرکــز برنامــه های بین 
المللی، عنوانی است که استانداران بسیاری 
برای تحقق آن تالش کردند.برخی میزبان 
جشــنواره های بین المللی شدند و برخی 
میزبانی اجالس های بین المللی را پذیرفتند 
و برخــی هم خود مبدع بودند وجایزه بین 
المللی به نــام همدان طراحی کردند.۲- به 
رغم تالش اســتانداران، همدان هنوز مرکز 
برنامه های بین المللی نشــده و بسیاری از 
میزبانی ها نیز از همدان پر کشــیده اند.از 
میزبانی جشنواره بین المللی فیلم کودک که 

دوباره با همدان احیا شد.

غلط آن نوشت که
 هیچ دیکته ای ننوشت

  احمدرضا احســانی مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی استان روز شــنبه )30 
شــهریورماه( به اتفاق چند تن از معاونان و 
کارشناســان این اداره کل میهمان روزنامه 
همدان پیام بود. درست دو ماه است که آقای 
احســانی به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ 
ارشاد اسالمی استان جانشین آقای علیرضا 
درویش نــژاد کــه او نیز حدود یک ســال 
مدیریت این حوزه عریــض و طویل را به 

عهده داشت، شده است.

آگهی شناسایی مشاور

روابط عمومی شرکت سیاحتی علیصدر

قابل توجه افراد حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت
شرکت سیاحتی علیصدر همدان در نظر دارد با نظارت و همکاری مراجع 
نمونه  منطقه  مصوب  تفضیلی  طرح  بازنگری  و  اصالح  به  نسبت  ذیربط 
در  که  هکتار   360 تقریبی  مساحت  به  علیصدر  المللی  بین  گردشگری 
تاریخ 90/5/1 به تایید و تصویب کارگروههای مربوطه رسیده است برابر 
ضوابط جدید اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای مشاور و اشخاص حقیقی 
صاحب صالحیت و رتبه بندی شده درخواست میگردد در صورت تمایل به 
منظور انتخاب مشاور ذیصالح، شرح فعالیتهای مرتبط و رزومه کاری خود 

را حداکثر تا تاریخ 98/7/20 به آدرسهای زیر ارسال نمایند: 
1- ارسال فایل سوابق و رزومه کاری به آدرس:

INFO@ALISADR.COM
2- ارسال دفترچه سوابق و رزومه کاری به آدرس : همدان، آرامگاه بوعلی، 
ابتدای بلوار خواجه رشید پالک 40 صندوق پستی 635-65166  شرکت 

سیاحتی علیصدر

شورای شهر و شهرداری به وعده خود عمل کنند 

خانهبهدوشی
4000اثرتاریخی

■ همدان موزه خصوصی ندارد 
■ سهرابی : من مجموعه دار آثار هنری ایرانم

■ مالمیر : خانه پوستی زاده برای موزه شدن موقعیت خوبی دارد                                             
■ طاقتی احسن : اشیاء روی هم تلنبار شده است

دادگســتری  رئیس کل  عدالتخــواه   
استان همدان با آیت غیاث الدین طه ا... 
محمدی نماینده مردم اســتان همدان در 
مجلس خبــرگان رهبری دیدار و گفتگو 

کرد.
به گزارش همدان پیام نماینده مردم استان 
همدان در مجلس خبرگان رهبری در این 
دیدار بر لزوم افزایش رضایتمندی مردم 
از دســتگاه قضا تاکید کــرد و گفت: در 
قوه قضاییه و دستگاه های زیر مجموعه 
آن بایــد با یــک برنامه ریــزی دقیق و 
منســجم در حوزه درون مرزی و برون 
مرزی اقدامــات الزم در جهت افزایش 

رضایتمندی جامعه انجام شود
محمــدی در ادامه افزود: در حوزه درون 
مرزی بایســتی رضایتمندی مــردم را با 
اجرای روش های مختلــف به حداکثر 
رســاند، برای نمونــه اســتفاده از افراد 
متخصــص و مجرب در امــر قضاوت 

استفاده نمود
وی در ادامه تصریح کرد: در حوزه برون 
مــرزی نیز بایــد با اقدامات بــه موقع و 
اثرگذار موارد تخریبی علیه دستگاه قضا را 
شناسایی و خنثی کرد چرا که در سال های 
اخیر شــاهد بودیم رسانه های خارجی با 
دروغ پراکنی افکار عمومی را تحت تاثیر 
قرار مــی دادند و چهره قوه قضاییه را در 
جامعه تخریب می کردند که الزم است در 
این حوزه به صورت مستدل و محکم در 
مقابل نسبت های ناروا و اخبار نادرستی 

که به این قوه نســبت می دهند ایستاد تا 
شائبه ها و دسیسه های دشمنان داخلی و 

خارجی خنثی شود.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان 
رهبری بیان داشــت: هر مدیری در سایه 
آبــرو و محبوبیتش می تواند کار کند که 
برای بنده  در همدان دو خط قرمز وجود 
دارد: یکی آبروی همدان و دیگری آبروی 
مدیران  استان است که همین امر موجب 
میشود مدیران جسارت الزم را در پیشبرد 
امور داشته باشــند و بنده معتقدم برنده 
ترین سالح یک مســوول، آبرومندی و 
محبوبیت در بین مردم است که دستگاه 
قضا باید از این حریم به نحو شایســته 
حمایــت و حفاظــت کنــد و در مقابل 

تخلفات احتمالی با قدرت ایستادگی کند.
مدیر کل دادگستری جدید استان همدان 
نیز در ایــن دیدار بر لــزوم همراهی و 
همدلی مجموعه های مختلف استان در 
جهت تحقق عدالت در جامعه تاکید کرد 
و گفت:  وجود چهره ها و مفاخر دینی و 
علمی در همدان جز افتخارات این دیار 
اســت که باید از وجود این چهره ها و 
نخبگان اســتان بیشتر بهره برد و معتقدم 
با همراهی و همراهــی می توان عدالت 

محوری در جامعه را افزایش داد.
محمدرضــا عدالتخــواه در ادامه ضمن 
تقدیــر از زحمات و تالش های آیت ا... 
محمدی طی ســال های اخیر در استان 
همــدان اظهار کرد: فضــای مجازی هم 

فرصت هســت و هم تهدید که بایستی 
از ظرفیــت های ان در جهت پیشــبرد 
و اهــداف مورد نظر نظــام بهره برد که 
در کنــار ان مشــکالتی کــه این عرصه 
وجود دارد باید حل شــود و محاســنی 
نیــز وجود دارد که بــرای نمونه بنده از 
خطبه ها،  صحبت ها و ســخنرانی های 
شما طی سال های اخیر از طریق فضای 
مجازی منتشر شده بهره مند شده ام و از 
محضر شما در خواســت دارم در زمینه 
هــای اجتماعی، فرهنگی و پیشــگیرانه 
که رضایتمندی و آبروی مردم اســتان را 
فراهم می کند دادگســتری اســتان را از 
نصایح و رهنموردهای ارزشــمند خود 

بهره مند کنید

آیت ا... محمدی در دیدار با رئیس کل جدید دادگستری استان:

رضایتمندی مراجعه کنندگان دستگاه قضا در اولویت باشد

@bazarehamedan
@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

زنگ شکوفه برای کالس اولی ها به صدا درآمد

باز درآغوش مدرسه
■ وزیر علوم امروز در همدان زنگ مهر را می زند

■ مدیرکل آموزش و پرورش: 2 استخر فرهنگیان با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

مونسان امروز در همدان
اجالس راه ابريشم تک ُبعدي برگزار نشود

جاده ابریشم جدید 
در ایران ساخته شد 
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خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

اجرای طرح »حبل المتین« در زندان های استان

 رئیس کل دادگستری استان همدان از اجرای طرح »حبل المتین« در سطح زندان های 
استان همدان خبر داد.

محمدرضا عدالتخواه به همراه دادستان، معاون دادستان، رئیس شورای حل اختالف و 
تعدادی از قضات اجرای احکام و شورای حل اختالف با حضور در زندان همدان به 
بیــان دیدگاههای حوزه کاری خود پرداخت و با بیان نظر مقام معظم رهبری و رئیس 
قوه قضائیه در خصوص حبس، آمار موجودی زندانیان را برای استانی که دارالمومنین 
لقب گرفته شایسته ندانست و از حاضرین در جلسه اقدام عملی و اساسی در راستای 
کاهش جمعیت کیفری را خواســتار شــد.وی با تاکید بــر نامطلوب بودن آمار باالی 

زندانیان، این آمار را خط قرمزی عنوان کرد که از تعداد آن باید کاســته شود و گفت: 
تعداد باالی زندانیان منشــا تأثیرات منفی و مفسده برای جامعه و از دغدغه های مهم 

مقام معظم رهبری است.
به گزارش مهر، وی عنوان کرد: اعمال مجازات نامتناسب مورد پسند خداوند نبوده و فقط 
در موارد خاص و ناچار از آن اســتفاده  می شــود زیرا تعیین حبس نامتناسب مستوجب 
پاسخگویی در روز قیامت خواهد بود و قضات و مسئوالن قضایی باید  براساس علم روز 
قضایی و براساس منویات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه عمل کنند که قطعا این 

نظرات براساس قانون الهی و دین مبین اسالم است.
رئیس کل دادگستری همدان در ادامه تقویت امور فرهنگی و تربیتی در زندان ها به ویژه 
تعمیق قرآنی را یاد آوری و بیان کرد: کمیســیون عفو اســتان همدان بر اساس فعالیت و 

آموخته های قرآنی فرد زندانی فعالیت خواهد کرد.وی در ادامه نخستین طرح مد نظر که 
در دو فاز ســطح استان و زندان های استان قرار است اجرائی شود را طرح تالیف قلوب 
عنوان کرد و گفت: در فاز اول از اجرای طرح تالیف قلوب در سطح استان، تمام مساجد، 
هیئت ها، سالن های ورزشی و اماکن عمومی سطح استان تبدیل به ستاد تالیف قلوب می 
شــود.وی دومین طرح مد نظر را حبل المتین نامید و  عنوان کرد: برای استفاده از عفو و 

بخشش؛ فعالیت و آموخته های قرآنی فرد زندانی تاثیر مستقیم خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان همدان اجرای طرح حبل المتین در زندان های استان همدان 
را فرصتی برای زندانیان عنوان کرد که طی آن با حفظ قرآن کریم و یا در صورت بی سواد 
بودن با روایت قصص و داســتان های قرآنی می توانند از شرایط و مزایای عفو بخشش 

برخوردار شوند.

مادستان همدان مقصد وزير گردشگری ايران شد 

مونسان امروز در همدان قدر داشته های استان را بدانیم!
 ۱- همــدان، مرکــز برنامه های بیــن المللی، عنوانی اســت که 

استانداران بسیاری برای تحقق آن تالش کردند.
برخی میزبان جشنواره های بین المللی شدند و برخی میزبانی اجالس 
های بین المللی را پذیرفتند و برخی هم خود مبدع بودند وجایزه بین 

المللی به نام همدان طراحی کردند.
۲- به رغم تالش استانداران، همدان هنوز مرکز برنامه های بین المللی 

نشده و بسیاری از میزبانی ها نیز از همدان پر کشیده اند.
از میزبانی جشــنواره بین المللی فیلم کودک که دوباره با همدان احیا 
شــد و اصفهانی ها آن را در هوا زدند تا جشــنواره پویا نمایی که در 
همدان ماندگار نشد و به کرمانشاه رسید تا راه اندازی دبیرخانه سازمان 
جهانی گردشگری که قرار بود در همدان باشد اما اصفهان در پیگیری 

آن پیشتر است.
3- در میان برنامه های بین المللی آنچه ماندگار بوده و باز هم می شود 
به عنوان داشته مهم استان به آن نگریست، بزرگان و مشاهیر استان و 
در رأس آنها بوعلی سینا است که چند سالی است تنها در زادروز وی 

برنامه ای در سطحی استانی اجرا می شود
زمانی استانداری جایزه نوبل اسالمی را به نام بوعلی سینا پایه گذاری 

کرد اما این جایزه هم دوامی نیاورد
4- همدان زمانی بهترین نقطه برای ارتباط آســان با شــرق و غرب 

بوده است.
به باور محققان، حضور بوعلی سینا و نگارش مهمترین کتابهای خود 
در همدان به دلیل بهره مندی بیشتر از این امکان بوده است و در این 

زمینه موفق نیز بوده است.
5- همایــش راه ابریشــم برای همدان در حکــم احیای همان نقش 
تاریخی پیوند دهنده و محل ارتباط شــرق و غرب در حوزه اقتصاد 

و اندیشه است.
در این راه مهمترین داشــته استان شــناخته شده ترین چهره آن برای 
جهان ، یعنی بوعلی ســینا است در واقع فرصت دادن به نقش آفرینی 
بوعلی  ســینا و استفاده کامل از ظرفیت آن می تواند استان را به مرکز 

برنامه های بین المللی تبدیل کند.
۶- تالش زیادی در اســتان می شــود تــا وزارت خارجه در همدان 
نمایندگی راه اندازی کند یا یونســکو دفتری در همدان داشــته باشد 
یا برخی نهادها نقش آفرینی بین المللی داشــته باشند اما همه از نقش 
آفرینی بین المللی که بنیاد بوعلی به عنوان تنها بنیاد علمی اســتان می 

تواند ایفاکند غافل هستند.
اگر از این بنیاد حمایت شود و بوعلی سینا محور فعالیت ها و برنامه 
های بین المللی باشــد، این بنیاد به واسطه اساس نامه و هیات امنای 
پــر قدرتی که دارد می تواند نقــش اصلی را ایفا و همدان را از دفاتر 
پرهزینه نمایندگی وزارتخانه ها و نهادهای بین المللی بی نیاز کند البته 
می توان ســاختمانی مناسب از همان ها که برای این نمایندگی ها در 
نظر گرفته می شــود برای بنیاد بوعلی هم درنظر گرفت و این بنیاد را 

از وضعیت نامناسب فعلی نجات داد.
۷- همدان می تواند مجدد به نقطه ارتباطی دنیای شرق با جهان غرب 
تبدیل شــود و توسعه استان  به ویژه در حوزه های اقتصاد و اندیشه 
با ایفای این نقش تسریع شــود به شرط آنکه از داشته های استان به 
خصوص شخصیت شناخته شده بوعلی سینا و  بنیاد بوعلی که وظیفه 
حفظ ونشر آثار وصیانت از بوعلی سینا را از همدان برعهده دارد، بهتر 

استفاده و از فعالیت های آن حمایت شود.

غلط آن نوشت که هیچ دیکته ای ننوشت
مهدی ناصرنژاد  «

  احمدرضا احسانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان روز شنبه 
)30 شهریورماه( به اتفاق چند تن از معاونان و کارشناسان این اداره کل 

میهمان روزنامه همدان پیام بود. 
درست دو ماه است که آقای احسانی به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ 
ارشاد اسالمی استان جانشین آقای علیرضا درویش نژاد که او نیز حدود 
یک ســال مدیریت این حوزه عریض و طویل را به عهده داشت، شده 
است. دو ماه زمان کمی برای آشنایی نسبی یک مدیرکل جدید با حوزه 
مدیریتش نیســت، حتی اگر حوزه فرهنگ و ادب و هنر در یک استان 
برخوردار از دامنه های وســیع و زنجیروار با مســئولیت های پرچالش، 
همچنین طیف وســیعی از مخاطبان با سلیقه های رنگارنگ و از سویی 
نیز قشرهای تحصیلکرده و هنرمند با ایده های ضد و نقیض و مطالبه گر 
در دنیای هنر و نوآوری های فرهنگی و صنعت شــعر و ادب و سینما 
و موســیقی و ارزش های ملی و آیینی و هزاران مالحظات ارزش مدار 

دینی باشد!
چنانچــه مدیر کل جدید خودمــان در این مدت نه کم نه زیاد فرصت 
الزم برای آشنایی چهره به چهره و تأثیرگذار با جامعه رسانه ای استان به 
دست نیاورده باشد جای گله گذاری نیست و قطعاً در آینده ای نزدیک 
این مهم جامه عمل خواهد پوشید و بدون شک در شروع همین برنامه 
است که این بار مهره شانس همدان پیام از گردونه برنامه های مدیر بیرون 
آمد و مسئوالن و هیأت تحریریه و جمعی از کارکنان این روزنامه موفق 
در اســتان ساعتی را در جوی صمیمی و جدی و البته بدون تشریفات 

معمول پای حرف ها و گفتگوی مدیر ارشد خویش در استان نشستند.
بخش های مهمی از طرح نظریات ســردبیر و دبیر سرویس های خبری 
روزنامه همدان پیام در کنار حرف های تازه مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی از تمام برنامه ها و بود و نبود حــوزه پرچالش و پر مخاطره 
فرهنگ و هنر اســتان در چاپ روز یکشــنبه همدان پیام منتشر شد اما 
این تمام گفته ها و شــنیده ها در برنامه دیدار و نشست ما نبود عالوه بر 
این که از صحبت های شنیدنی آقای احسانی که به نظر می آید با توپ 
پر مسئولیت خطیر حوزه فرهنگ و ادب و هنر استان را به عهده گرفته 

است، می توان تحلیل ها و آنالیزهای مختلفی بیرون آورد. 
واقعیت این است که اغلب مدیران ما در هر حوزه اجرایی به رغم تالش 
و جدیت بی وقفه برای پیشبرد و پیشرفت حوزه مأموریت خود ترجیح 
می دهند ایده ها و نظریات اجرایی خود را به طور غیرمستقیم اعمال کند 
به این معنا که از کناره ها و دورادور نظارت داشــته باشد و در صورت 
لزوم مهره های اجرایی را تا رســیدن به نتیجه مــورد نظر و دلخواه به 
دفعات جابه جا نماید، بدون اینکه ردپای پررنگی از خود باقی بگذارند. 
چنین مدیر با چنین پولتیک بر این تصور است در تنگناها که هر مدیر 
را گریزی از آن نیست، از دیکته های نانوشته اش نمی توان غلط گرفت 
و حرف ها مادامی که بر زبان جاری نشــده است، راز سر به مهر باقی 
می ماند!  اما به نظر می آید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
با این اعتقاد شدید که کلید توسعه فرهنگ عمومی و بالندگی استان در 
دنیای ادب و هنر در گرو درک صحیح از تمام نیروهای درون ســازمان 
و برون ســازمانی اســت و نه تنها اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
بلکه هیچ سازمان فرهنگی و اجرایی به تنهایی قادر به انجام برنامه های 
توسعه ای نخواهد بود. در عین حالی که مجموعه سازمان ها و نهادهای 
یک اســتان در کنار قشرهای مردم صاحب نظر باید برای تحقق اهداف 

مشخص با هم هماهنگ و همقدم باشند.
او بر این اعتقاد است که با محافظه کاری و انداختن توپ مشکالت به 
زمین این و آن هیچ مدیری نمی تواند کارنامه درخشانی در حوزه عمل 

و تحقق مطالبات مخاطبان مربوطه از خود باقی گذارد. 
آنچنان که از فحوای کالم مدیرکل جدید فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
برمی آید، به رغم کاهش بیش از 30 درصدی نیروهای مجرب و کاربلد 
این اداره کل ظرف 40 ســال گذشــته به علت بازنشســتگی و دالیل 
شخصی، باید این حوزه پرمخاطب و پرچالش را از حالت رکود نسبی 
و پراکنده کاری ها بیرون آورده و به انجمن ها و تشکل های فرهنگی و 

هنری فرصت ابراز شخصیت داد.
و باالخره اینکه اشاره کالم آقای احسانی این است که از دیکته نوشتن 
واهمه ای ندارد و بنای کارش بر این است که در فرصت مدیریت خود 
بــرای هر پروژه و هر طرح ناتمام و به جا مانده در حوزه های مختلف 
دیکته ای جدید بنویسد و اعتقاد دارد دیکته نوشته شده اگر چه غلط های 
مکرری هم داشته باشد بهتر از دیکته ای است که هیچگاه نوشته نشود 

و اثری باقی نگذارد.

 همزمان با سی و یکم شهریور آغاز هفته 
دفاع مقدس نیروهای نظامی و انتظامی استان 
همدان توان رزمی خود را به نمایش گذاشتند.

آییــن رژه نیروهای مســلح اســتان همدان 
همزمان با سراســر کشــور روز گذشــته با 
حضــور یگان هایی از ارتش، ســپاه، نیروی 
هوایــی و نیروی انتظامــی در خیابان مجاور 

آرامگاه باباطاهر آغاز شد. 
در حاشــیه مســیر رژه تصاویــر ۱3 تن از 
فرماندهان شهدای لشکر 3۲ انصارالحسین)ع( 
اســتان همدان که به تازگی به درجه سرداری 

نایل شدند نقش بسته بود. 
همچنین تمثال شــهدای ســال ۹8 ، شهدای 
مدافع حرم، گزیــده ای از بیانات امام راحل 
و رهبــر معظم انقالب بر روی بنرهای نصب 

شده در مقابل جایگاه قرار گرفته بود.
اعضای شــورای تامین استان همدان در بدو 
ورود به میدان ابتدا به مقام شهدای این استان 
ادای احترام کرده و از یگان های نمونه مستقر 

در این محل بازدید کردند. 
با توجه به قرار گرفتــن در ماه محرم، برنامه 
تعزیه خوانی و حرکت اسرای کربال از برنامه 

های آغازین گرامیداشــت هفته دفاع مقدس 
همدان بــود.  همچنین در ادامــه جوانان و 
نوجوانان با در دســت داشــتن پرچــم یا ابا 
عبداهلل و امام حســین)ع( و سربندهای سبز 
و قرمز ســوار بر خودروهای آغشته به گل به 
صورت نمادین راهــی جبهه حق علیه باطل 

شدند. 
پس از نواختــن مارش نظامی توســط رزم 
نوازان، یگان هــای منتخب نظامی و انتظامی 

از مقابل جایگاه رژه رفتند. 
روحیهدفاعمقدستداومنظامرا

تضمینمیکند
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان در آیین 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس گفت: امروز 
فرهنگ دفاع مقدس بسیار ارزشمند است چرا 
که روحیه ای که خرمشهر را آزاد کرد می تواند 

استمرار نظام را نیز تضمین کند.
مظاهر مجیدی بیان کرد: ماحصل هشت سال 

دفاع مقدس رســیدن به این شعار امام راحل 
بود که "ما می توانیم".

وی با توصیــه به جوانان نســبت به مطالعه 
حماســه آفرینی های رزمنــدگان در جنــگ 
تحمیلی افزود: مطالعه درس های دفاع مقدس 

بیانگر پابرجا ماندن نظام اسالمی است. 
اســتان  انصارالحســین)ع(  ســپاه  فرمانده 
بــه روحیه  امروز کشــور  همدان گفــت: 
جهادی کــه جنگ را به پایان رســاند نیاز 
دارد، روحیــه مقاومــت در برابــر تهاجم 
دشــمن و اســتکبار  می تواند بــرای نظام 

باشد.  راهگشا  اسالمی 
مجیــدی با بیان اینکه دفاع مقدس برگرفته از 
تعالیم دینی و فرهنگ عاشــورا است اضافه 
کرد: اطاعــت محض از والیــت فقیه برای 
حفظ نظام الزم و ضروری است و این را باید 
بدانیم که فروپاشــی آمریکا از هر روز بیشتر 

نزدیک شده است. 
وی گفت: دشــمنان پس از پیروزی انقالب 
و محقق شــدن شعارهای انقالب که بر چهار 
رکن اســتقالل، آزادی، جمهوری و اسالمی 

استوار بود، احساس خطر کردند.

 همواره شعار محیط زیست دادیم ولی عمل 
نکردیم در زمینه پســماند نیز تا این موضوع را 
از منزل شــروع نکنیم نمی توان آن را در کشور 

مدیریت کرد. 
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس 
سازمان حفاظت محیط زیست در آیین معارفه 
مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست همدان 
گفت: حدود ۶50 تا ۷00 تریبون نماز جمعه در 
کشور داریم که مدیران محیط زیست ابتدا ائمه 
جمعه را توجیه کرده تا در شــروع نماز جمعه، 
مردم را عالوه بر تقوا به حفظ محیط زیســت 

دعوت و توصیه کنند.
دانشــیان با بیان اینکه  عــالوه بر محیط بانان و 
کارمندان، سازمان محیط زیست نیز مظلوم است 
افزود:این ســازمان بعد از پیــروزی انقالب در 
تمامی زمینه ها مظلوم واقع شده در حالیکه در 
دیگر کشورها مساله محیط زیست در اولویت 

است. معاون ســازمان محیط زیست ادامه داد: 
برای تبلیغ فرهنگ محیط زیســت از ظرفیت 
بسیج و سپاه پاسداران، رسانه ها و صدا و سیما 

باید بهره گرفت . 
دانشــیان یادآوری کرد: الیحــه محیط بانی 
در مجلس مصوب ولی در شــورای نگهبان 
رد شــد که امیدوارم با تصویب این الیحه، 
در صورت اســتفاده محیط بان از اسلحه در 
برابر شــکارچی، همانند نیروهای مسلح با 

او برخورد می شود.
وی دربــاره پرونده مرگ یک شــکارچی در 
همدان اظهار داشت: دستگاه قضایی به تازگی 
اتمــام حجت کردنــد اگر رضایــت خانواده 
شکارچی را نگیرید محیط بان قصاص می شود، 

در حالیکه تصویب این الیحه بازدارنده است. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
اســتاندار همدان نیز گفت: مشکالتی نظیر کم 
آبی، خشکسالی، تخریب محیط زیست و منابع 

طبیعی حاصل نبود نگاه توسعه نگر و همه جانبه 
به این حوزه اســت.ظاهر پورمجاهد بیان کرد: 
حوزه منابع طبیعی و محیط زیست باید به عنوان 
محور اصلی در برنامه توسعه دیده شود و همه 

باید در اجرای این برنامه ها کمک کنند.
و  آسان ســازی  خواســتار  پورمجاهــد 
سرعت بخشیدن در زمینه صدور مجوزهای الزم 
برای ســرمایه گذاری با هدف تالش برای رفع 
گرفتاری و مشکالت پیش روی ایجاد فرصت 

های شغلی شد.
وی گفت: با همکاری اداره کل حفاظت محیط 
زیست همدان همه شهرک ها و نواحی صنعتی 
این استان به سیســتم فاضالب و تصفیه خانه 

مجهز شده است.
همدانباورشکســتگیآبمواجه

است
مدیرکل جدید  حفاظت محیط زیست همدان 
نیز  گفــت: افت آب های زیرزمینــی و ایجاد 

فروچاله ها در کنار خشکسالی نشان می دهد این 
استان با ورشکستگی آب مواجه است.

محسن جعفری نژاد بسطامی در اظهار داشت: 
وضعیت محیط زیست در همدان با توجه به 
شاخص های توسعه ای مطلوب نیست و باید 
با برنامه ریزی و برنامه آمایشی این مشکل را 
رفع کرد.وی اضافه کرد: تداوم این مشکالت 
موجب شده اینک ما با مشکل آب آشامیدنی 
که با سالمت افراد درگیر است مواجه شویم 
که باید راهکار خوبی برای رفع این چالش ها 
تعریف کرد.مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
همدان ادامه داد: ورشکستگی و بحران آبی با 
توجه به افت 40 تا 50 ســانتیمتری منابع آبی 
و خشک شــدن تاالب ها در همدان مواجه 
افزود: مدیریت  بســطامی  هستیم.جعفری نژاد 
پسماند نیز یک مشکل کشوری است و ریشه 
فرهنگی دارد، هر چند مشــکل  در سایت دفن 
پســماند وجود دارد اما پیــش از آن در زمینه 
فرهنگسازی، مصرف گرایی و میزان تولید زباله 
با مشکالت فرهنگی مواجه هستیم. در این آیین 
از خدمات ســید عادل عربی تقدیر و محسن 
جعفر نژاد بسطامی به عنوان مدیرکل جدید اداره 

کل حفاظت محیط زیست همدان معرفی شد.

یگانهاینظامیهمدانتوانرزمیخودرابهنمایشگذاشتند

در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل جدید محیط زیست مطرح شد

نبود نگاه توسعه نگر آفت محیط  زیست است

۱- حقوق شــهریورماه کارکنان و بازنشستگان دولت با تاخیر مواجه 
شــده است. گویا این تاخیر زندگی این قشر آسیب پذیر را در آستانه 
بازگشایی مدارس و دانشــگاه ها با مشکل مواجه کرده است. گفتنی 
اســت هیات دولت در مصوبه ای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان 
دولت در شــرایط تحریم را در اولویت تعریف کرده که گویا سازمان 

مدیریت چندان به آن توجه ندارد.
۲- بخش حقوقی دولت در اســتان در پرونده ای مهم بازنده شــده 
اســت. گویا در پرونده زمین ســاختمان خبرگزاری ایرنا در همدان، 
دولتی ها نتوانســته اند ادله محکمه پسند ارائه کنند و مجبور به تخلیه 
و تحویل ساختمان شده اند. گفتنی است گویا ایرنا بیست سال پیش 
این زمین را از شــهرداری خریداری کرده بود و پس از ساخت در آن 

فعالیت داشت.
3- انتقاد از عملکرد شهرداری همدان در فضای مجازی استان افزایش 
یافته اســت. گویا این انتقادها در مواقعی شکل تخریب شهردار را به 
خود گرفته است. گفتنی است همزمانی این نقدها و تخریبها با همایش 

بین المللی راه ابریشم جای تامل دارد.

مریم مقدم  «

 همــدان نخســتین مقصد وزیــر میراث 
فرهنگی ، صنایع دســتی و گردشگری ایران 
شد . امروز مونسان میهمان همدان می شود تا 
در همایش جهانی راه ابریشم حضور پیدا کند 
این اتفاق خــوب در حالی رقم می خورد که 
رد پای همدان  به واســطه میزبانی از اجالس 
جهانی گردشــگری و میزبانی از مونسان در 
نخستین ســفر نوروزی ۱3۹8 وی در اذهان 
رسانه ها مانا است . این سفر بهانه ای است تا 
از  چگونگی وزارتخانه شدن میراث فرهنگی 

را مرور کنیم . 
کارشناســان معتقدند تبدیل ســازمان میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری به 
وزارتخانــه، برای گردشــگری همــدان هم 
پیامدهــای مثبــت در پی خواهد داشــت که 
با شناســایی آنها می تــوان از این تغییر به نفع 

توسعه گردشگری استان استفاده کرد.
در فرودین ماه ســال ۱38۶ با الحاق سازمان 
صنایع دستی کشور که تا آن زمان زیر مجموعه 
وزارت صنایع معادن بود به ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری، برای نخستین بار در 
تاریخ جمهوری اسالمی ایران سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شکل 

گرفت.
 اما بر اساس اصل ۱۲3 قانون اساسی، مجلس 
شورای اســالمی طرح ارتقای این سازمان به 
وزارتخانه میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی را داد. یــک فوریت این طرح 
در فروردین ۹۶ تصویب شــد و پس از رفع 
ایراداتی که شــورای نگهبان به آن گرفته بود، 
طرح وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری در تاریخ ۱4 مرداد ماه ۹8 
به تایید شورای نگهبان رسید و در ۲۶ مردادماه 
مجلس شورای اسالمی این مصوبه را به دولت 

ابالغ کرد.
موافقان این طرح معتقدند  با تبدیل ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 
وزارتخانه نظارت مجلس بر این نهاد جدی تر 
خواهد شــد و مدیرانش نیز باید پاسخگوی 
نماینــدگان مردم باشــند. افزایــش بودجه و 
تقویــت تجهیزات و امکانات در 3 حوزه مهم 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
پی تبدیل سازمان به وزارتخانه  از دیگر دالیل 

موافقان این طرح بود.
موافقان این طرح با اشــاره بــه این که ایران 
دربین ۱0 کشــور برتر جهان در برخورداری 
از ظرفیت گردشگری قرار دارد، اما در بخش 
رقابت گردشگری و وضعیت ورود توریست 
به کشــور در جایگاه نازل نود و هفتم ایستاده 
تاکید داشــتند با تشــکیل وزارتخانه میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری چرخ 

صنعت گردشــگری کشور با سرعت بیشتری 
به حرکت درمی آید.

پیامدهــایمثبتومنفیتشــکیل
وزارتخانهایجدید

بــا ابالغ ایــن طرح بــه دولت، علــی رغم 
مخالفت های ابتدایی، رئیس جمهور در تبعیت 
از قانون علی اصغر مونســان را به عنوان وزیر 
پیشــنهادی این وزارتخانــه به مجلس معرفی 
کرد و در تاریخ ۱۲ شــهریور ۹8 وی با ۱۶3 
رای موافــق، 8۷ رای مخالف و 5 رای ممتنع 
به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری ایران از مجلس رای اعتماد 

گرفت.
اما جدا از تأثیرات ملی و کشــوری این طرح، 
باید دید وزارتخانه شــدن میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چه پیامدهای مثبت 
و منفی بر وضعیت صنعت گردشگری استان 
همدان دارد؟ آیا این تغییر به توسعه گردشگری 
استان همدان که هزار و 800 جاذبه گردشگری 
دارد می انجامد؟ و این که با وزارتخانه شــدن 

این سازمان چه تغییرات ساختاری در اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 

استان همدان ایجاد می شود؟
فرصتهاراشناساییکنیم

مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان با بیان این که تشکیل 
وزارتخانــه میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری بر اســاس طرحــی بود که 
ارائه  اســالمی  مجلس شــورای  نمایندگان 
کردند، اظهار داشــت: آنچه از صحبت های 
نمایندگان مجلس در خالل ارائه و تصویب 
این طرح می توان برداشــت کرد این اســت 
که عمــده هدف نمایندگان از تشــکیل این 
وزارتخانه نظارت بیشــتر و مستقیم مجلس 
بــر این بخش و نیز ثبــات مدیریت در این 

حوزه بوده است.
علی مالمیر افزود: به هر حال آنچه مسلم است 
این طرح تصویب و بــه رئیس جمهور ابالغ 
شد. رئیس جمهور هم وزیر پیشنهادی خود را 
به مجلس معرفی کرد و دکتر مونســان هم از 
مجلس رأی مثبت گرفت که به نظرم یک اتفاق 
مثبت بود؛ چرا که در این حوزه دچار تغییر در 

مدیریت نشدیم.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان همــدان در رابطه با 
تاثیــرات مثبت و منفی تبدیل این ســازمان 
به وزارتخانه با اشــاره به این که هر تغییری 
در دل خــود می توانــد فرصت هایی ایجاد 
کند، گفت: البته بســتگی دارد چگونه با این 
اتفــاق برخورد کنیم و چطــور فرصت ها و 
تهدیدهای هر این اتفاق را شناسایی و برای 

آنها برنامه ریزی کنیم.

202 هکتار از مراتع همدان در آتش سوخت
 فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
همــدان از افزایش ۲ برابری تعداد حریق در مراتع اســتان خبر داد و 
گفت: امسال در مراتع استان همدان 84 فقره آتش سوزی اتفاق افتاده 

که نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.
بهرام رسولی با بیان اینکه ســال گذشته 3۹ فقره آتش سوزی در 4۲ 
هکتار از مراتع استان به وقوع پیوست، سطح آتش سوزی مراتع استان 
در ســالجاری را ۲0۲ هکتار اعالم و اظهار کرد: آتش ســوزی مراتع 
اســتان در سالجاری در مقایسه با سال گذشــته از نظر سطح 5 برابر 
افزایش یافته است. وی در گفت وگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: بیشترین 
آتش ســوزی از نظر تعداد در شهرستان بهار با ۲۷ فقره در ۲3 هکتار 
از اراضی رخ داده و کمترین میزان در شهرستانهای رزن و درگزین با 

یک مورد در سطح ۲ هکتار رخ داده است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
با بیان اینکه بیشترین میزان حریق از نظر مساحت به شهرستان مالیر 
اختصاص دارد، افزود: بیشترین سطح آتش سوزی مراتع به شهرستان 

مالیر با ۱0۲ هکتار اختصاص دارد.
وی با اشــاره بــه اینکه در برخی از  شهرســتان هایی که ســالهای 
گذشــته شاهد حریق نبوده ایم، امســال آتش سوزی شده، یادآور شد: 
در شهرستان فامنین در سالهای گذشته آتش سوزی وجود نداشت اما 
امسال به علت کم توجهی چوپانها 3 فقره آتش سوزی رخ داد که منجر 

به از بین رفتن کمتر از 4 هکتار از اراضی این شهرستان شد.
رســولی یکی از دالیل افزایش حریق در ســالجاری را بارندگی های 
خوب بهاره دانست و تصریح کرد: بارندگی های خوب امسال باعث 
شده رشد پوشــش گیاهی در مراتع اســتان قابل توجه باشد که باال 
رفتن پوشــش گیاهی و عدم توجه از ناحیه شهروندان و گردشگران 

مشکالتی از جمله حریق را به دنبال داشت.
وی در پایــان درباره نقش آتش برها در کاهش حریق، بیان کرد: ایجاد 
آتش بر یک اقدام پیشگیرانه بوده و در صورتی که آتش برها در استان 
ایجاد نشــده بود سطح آتش سوزی گسترده تر می شد به طوریکه شاید 

به ۲ برابر می رسید.
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خبر خبر

بررسی نیازهای ثبت جهانی منبت مالیر ر 
سفر وزیر میراث فرهنگی

 نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی از سفر غیر منتظره 
علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

به مالیر خبر داد.
محمد کاظمی در گفت و گو با ایســنا، افزود: در آستانه ثبت جهانی 
منبت مالیر و با هدف بررسی زیرساخت ها و فراهم ساختن مقدمات 
امر، امروز مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

به مالیر سفر می کند.
وی افزود: بازدید از واحدهای کارگاهی و نمایشــگاهی مبل منبت و 
بررسی الزامات و نیازهای ثبت جهانی منبت مالیر از جمله  برنامه های 

سفر مونسان به مالیر است.
کاظمی با تشریح جایگاه شاخص این شهرستان در تولید مبل منبت و 
ثبت ملی آن طی سال های گذشته، به تالش ها و پیگیری های مجدانه 
انجام شده در راستای ثبت جهانی این هنر- صنعت توسط نمایندگان 

و مسئوالن مالیر اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش به رســیدگی به مشکالت حوزه 
گازرســانی شهرستان در نشست خود با مدیرعامل شرکت گاز استان 
همدان اشــاره و اظهارکرد: در جلسه با مدیرعامل شرکت گاز استان 
همدان مشــکالت مختلف این حوزه در شهرستان مورد بررسی قرار 

گرفت و تصمیمات مقتضی پیرامون حل این موضوعات اتخاذ شد.
نماینــده مردم مالیر در خانه ملت گفت: حــل و فصل اختالف بین 
شهرداری و شرکت گاز مالیر، اعطای حق انشعاب گاز به واحدهای 
مسکونی روستایی و شهری ساخت شده در خارج از محدوده ساخت 
و ســاز مجاز، حل مشکل گازرســانی به منطقه کارخانه قند مالیر و 
واحدهای تولیدی مبل و سایر واحدهای تولیدی این محدوده، اتصال 
روستاهای بیش آغاج، چشمه پهن، سنگده و سیبدر به شبکه گازرسانی 
و ... از جمله مسائلی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نخستین نیروگاه خورشیدی ۱00 کیلوواتی 
جنوب استان در نهاوند

 نخســتین نیروگاه خورشــیدی ۱00 کیلوواتی جنوب استان  در 
اراضی بین نهاوند و بروجرد آماده بهره برداری است.

مدیریت توزیع نیروی برق نهاوند گفت:این نیروگاه با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و۲میلیارد تومان هزینه درمحدوده روستای جعفرآباد 
بین نهاوند و بروجرد اجرا می شــود که 50خانــوار را تامین انرژی 

خواهد کرد.
رضا شیردره افزود: از مهرماه قبوض کاغذی مشترکان شرکت توزیع 

برق نهاوند حذف خواهد شد.
شیردره گفت: در حذف قبوض کاغذی ۹0 درصد اطالعات مشترکان 

در شهرستان نهاوند جمع آوری شده است.

اجرای یکصد عنوان برنامه 
به مناسبت هفته دفاع مقدس در مالیر

انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل سوم 
انقالب ضروری است

 مالیــر- خبرنگار همدان پیام : هدف و فلســفه اجرای هفته دفاع 
مقدس حفظ ، نشــر و انتقال ارزش های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار 
و شــهادت به نســل جدیدی که امام)ره( را ندیدند و دفاع مقدس را 

درک نکردند است.
فرمانده سپاه ناحیه مالیر با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران ضمن 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: پیروزی ما در مقابل دشمن 
براحتی بدســت نیامد ، جوان های زیادی شهید شدند و با یاری خدا 
وعــده الهی "حرکت کنید ، ایمان بیاوریــد و از کمی خود در مقابل 
دشمن نهراسید " محقق شد و ما توانستیم درابتدای محاصره خرمشهر 
با 800 نفر نیرو در مقابل دو لشکر مجهز به سالح های مدرن و به روز 

دشمن بایستیم و پیروز شویم .
سید جواد حسینی انتقال رشــادت های غیور مردان کشور که در راه 
خدا ، در مقابل شــیطان و باطل ایســتادند را برای نسل سوم انقالب 
ضروری دانســت و گفت: بینش و تفکر جوانان نسل سوم با گذشته 
متفاوت است ، برای جذب و تأثیرگذاری هرچه بیشتر این نسل باید 
تالش کنیم به همین منظور استفاده از اقدامات هنری از جمله تئاتر را 

در دستور کار قرار داده ایم.
وی در ادامه داد:  با اشــاره به شــعار محوری امســال در هفته دفاع 
مقدس" ما پیروزیم" افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس حدود یکصد 
عنوان برنامه توسط ســپاه ناحیه مالیر تدوین شده است و در سطح 

شهرستان مالیر اجرا خواهد شد.
حسینی گفت: روز یکشنبه رژه موتورسواران و نمایش اقتدار با حضور 
نیروهای مسلح با شعار قدرت ، توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح در 
ســطح شهرستان انجام می شــود و در دیدار با امام جمعه ، با شهدا ، 

ایثارگران تجدید پیمان می کنیم.
وی شــعار روز دوم هفته دفاع مقــدس را ، دانش پژوهی ، معرفت، 
جوانان و سربازان عنوان و اضافه کرد: آیین افتتاح و بازگشایی مدرسه 
کوثر و نواختن زنگ مقاومت در دوره اول متوســطه حاج فرهادی با 
حضور مســئولین از جمله برنامه های سپاه است که همزمان با آغاز 

سال تحصیلی جدید انجام می شود.
حســینی با اشاره به برگزاری صبحگاه مشــترک با سخنرانی فرمانده 
ســپاه استان ، رونق تولید ، حمایت مردمی و خودباوری را شعار روز 
سوم هفته مقدس بیان کرد و رزمایش گروه های جهادی و محرومیت 
زدایــی در قالب 50 گروه جهادی از اقشــار مختلف در عرصه های 
مختلف با شعار بصیرت ، دشمن شناسی ، والیت مداری و دفاع همه 

جانبه را برنامه روز چهارم سپاه برشمرد.
وی به برگزاری ســه یادواره شهدای آبروی محله در شهرستان اشاره 
کرد و از برگزاری مســابقات ورزشی به مناسبت هفته دفاع مقدس با 
همکاری اداره ورزش و جوانان ، برگزاری ایســتگاه ســالمت و میز 
خدمت در روز جمعه با شــعار معنویت ، وحــدت ملی ، خانواده و 

ورزش همگانی خبر داد.
فرمانده ســپاه ناحیه مالیر در پایان، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس 
در سطح شهرســتان ،راه اندازی کمپین دفاع در فضای مجازی ناحیه 
سپاه ،اجرای تئاتر خیابانی در سطح شهر و نشست های روشنگری در 
سطح ادارات و محالت را ازجمله برنامه های متنوع سپاه ناحیه مالیر 

برای هفته دفاع مقدس نام برد.

اعالم آمادگی میراث فرهنگی
 برای راه اندازی موزه سیدجمال الدین

 اســدآباد نخستین شهر دارای موزه در اســتان همدان است اما شهرهایی که بعد از 
اسدآباد دارای موزه شــده اند همچون مالیر، تویسرکان، نهاوند هم اکنون دارای ۲ یا 3 

موزه هستند.
رئیس میراث فرهنگی شهرستان اســدآباد گفت: اسدآباد نیز می تواند موزه دوم و سوم 

را راه اندازی کند اما به علت کمبود فضا این کار در زمان فعلی انجام شدنی نیست.
کامران اکبری شایگان با بیان اینکه حاضریم مقدمات موزه شهدای اسدآباد و کمک های 
تخصصی به بنیادشــهید را انجام دهیم، گفت: به نماینده مردم اسدآباد در مجلس پیشنهاد 

می دهم آثار مربوط به سیدجمال الدین اسدآبادی را از موزه مجلس به اسدآباد منتقل کند 
تا موزه تخصصی سیدجمال را راه اندازی کنیم.

به گزارش مهر، رئیس میراث فرهنگی شهرستان اسدآباد با تاکید بر اینکه هنرمندان اسدآباد 
گوی سبقت را از هنرمندان اللجین در زمینه صنایع دستی ربوده اند، گفت: قسمت اعظم 

صنایع سفالی شهر اصفهان از آثار هنرمندان صنایع دستی اسدآباد است.
اکبری شایگان با بیان اینکه 500 نفر در صنایع دستی اسدآباد مشغول فعالیت هستند و این 
آمار قابل افزایش اســت، گفت: صادرات صنایع دستی اسدآباد به ایتالیا و نروژ در آینده 

نزدیک اتفاق خواهد افتاد
وی یادآور شــد: کیفیت باال و قیمت کم صنایع دستی اسدآباد باعث اعتراض سفالگران 

اللجین در نمایشگاه های کشوری شده است.

کارت دانشجویی محمدرضا بهروزی زاد فرزند عبدالرضا به شماره 
ملی 0019372582 رشته مهندسی کامپیوتر )گرایشIT( دانشگاه 
بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9312502005 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی سهیل صاحب بیاتی فرزند عباس به شماره 
ملی 3861004453 رشته حقوق دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی 9512260030 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری فامنین

 روابط عمومی شهرداری فامنین

شهرداری فامنین به استناد مجوز شورای اسالمی شهر فامنین بر اساس ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها اقدام به فروش 8 )هشت ( قطعه زمین با شرایط 
زیر می نماید.

1- شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مزایده  5% مبلغ قیمت پایه)طبق ردیف مبلغ تضمین برای هر قطعه( را به حساب 0105755046007 به نام 
شهرداری فامنین به عنوان سپرده  شرکت در مزایده نزد بانک ملی شعبه فامنین واریز نمایند.

2- متقاضیان پس از دریافت اسناد مزایده از واحد مالی شهرداری فامنین ، پیشنهادات قیمتی خود را به همراه فیش واریزی مبلغ سپرده در پاکت های 
تا روز شنبه مورخ  ارسال پیشنهادات  و  اسناد   ( روزکاری مهلت دریافت  )ده  به مدت 10  انتشار آگهی دوم  تاریخ  از   ، قرار دهند  مخصوص شهرداری 
1398/07/13 می باشد که  از طریق پست سفارشی یا حضوری به آدرس بلوار امام، انتهای خیابان شریعتی، شهرداری فامنین کد پستی 6561617166 

ارسال نمایند.
3- ذکر قطعه درخواستی در برگه پیشنهاد قیمت )ج( الزامی است.

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- به درخواست مخدوش، مشروط و بدون فیش واریزی سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- به پیشنهادات پایین تر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- هزینه های مربوطه : هزینه آگهی و هزینه کارشناسی زمین بعهده برنده خواهد بود. 
8- کلیه مشخصات زمین و شرایط شرکت در مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.

9- کمیسیون عالی معامالت شهرداری راس ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ  1398/07/14 در دفتر شهردار بازگشایی و قرائت خواهد شد.
10-  در صورت انصراف نفر اول سپرده وی ضبط و نفر دوم برنده شناخته شده و در صورت انصراف نفر دوم نیز سپرده وی ضبط و نفر سوم برنده محسوب 

می شود.
11- شرکت کنندگان بایستی تمامی اسناد خریداری شده را مهر و امضا نموده و در داخل پاکت های مخصوص خود به شهرداری فامنین ارسال نمایند. شرکت 

کنندگان عالوه بر ارسال اسناد دریافتی ، کپی کارت ملی و شناسنامه خود را در پاکت ب به شهرداری ارسال نمایید.
12- متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36822020-081 شهرداری فامنین با واحد حقوقی و امالک آقای خالقی تماس حاصل فرمایند. 

)م الف 200(
چاپ اول 1398/06/25 روزنامه جمهوری  

معصومه کمالوند «

 ترمینال جدید نهاوند سال ۹3 با ۱0میلیارد 
اعتبــار از هزینه ســرمایه بخش خصوصی و 
در زمــان فرمانداری عبدالملکی ســاخت و 
راه اندازی شــد. از روز نخست جانمایی این 
ترمینــال کارشناســی نبود امــا بی تدبیری ها 
موضوع را تشدید کرد تا رانندگان هم رغبتی 

به توقف در این ترمینال نداشته باشند.
از سال افتتاح این ترمینال تا کنون از همان سال 
۹4 راننده ها 3بار نسبت به جانمایی و موقعیت 
ترمینال معترض شدند و راضی به منتقل شدن 

به ترمینال جدید نشدند. 
مــوارد متعددی مطرح شــد امــا ازآنجا که 
استقبالی و اقدامی جدی توسط متولیان برای 
حل این مشــکل نشــد راننده ها رغبتی برای 
حضور در ترمینال جدید نشــان ندادند و هر 
چند بار که با بستن ترمینال قدیم می خواستند 
که راننده ها به ترمینال جدید نقل مکان کنند 
مقابل فرمانداری به عالمت اعتراض جمع می 
شدند و از پذیرفتن این موضوع سر باز زدند.

راننده ها مقابل ترمینال بسته شده فجر)قدیم( 
به انتقال مســافر ادامه می دادند اما حاضر به 

مراجعه به ترمینال جدید نمی شدند.
مردم هم تعریف نشــدن مسیر دسترسی برای 
ترمینال جدید و ناامن بودن فضای بیرونی آن 
در هنگام شب را از جمله موارد عدم استقبال 

از این ترمینال مطرح می کردند.
نهایت تدبیرها به اینجا رســید که ســفرهای 
برون شهری کرمانشــاه، خرم آباد، همدان و 
مالیر در ترمینــال قدیم همچنان پا برجا ماند 
و تنها سفرهای تهران از ترمینال جدید انجام 

می شود.
اینکه موقعیت و جانمایــی ترمینال جدید از 
روز نخست کارشناســی نبوده و فضای سبز 
اطراف ترمینال هم به ســاخت و ســاز مغازه 
اختصاص یافت درست اما این مکان با هزینه 
بخش خصوصی ساخت شــده و از سرمایه 
های شهرستان محســوب می شود مسئولین 
با سیاسی انگاشــتن آن ،از بار مسئولیت شانه 
خالــی می کنند و عده ای هم این میان از این 
وضعیت سواستفاده می کنند اما هنوز نتوانسته 
اند چاره ای بیندیشند و راهکاری ارایه دهند و 

کاری اجرایی کنند.
تنها ترمینال شــهر نهاونــد در 34هزار متر و 

۱8غرفه در حال حاضر تنها به سفرهای تهران 
اختصــاص یافته و مینی بوس و ســواری ها 
رغبتی به بازگشت به این ترمینال ندارند و می 
گویند چندین دوره اعتراض کردیم خواســته 
هایمــان را مطرح کردیم اما توجهی نشــد و 

کسی برای مطالبات ما کاری نکرد.
حاال هم اگر می خواهنــد بازگردیم ابتدا باید 
زیرســاخت هــا را فراهم کنند تــا راضی به 

بازگشت شویم.
در نهایت اینکه هرکدام از دســتگاه ها نظر و 
راهکاری دارند باید در یک نشست تخصصی 
این موضوع را برای همیشه حل و فصل کنند 
و یک نســخه که منافع عمومی شهرستان در 

آن دیده شود برای ترمینال 
بپیچند و راهی که درست 

است اجرا شود.
رانندههامطالباتی

دارند
رئیس راهــداری و حمل 
و نقل جاده ای شهرســتان 
نهاوند هم مــی گوید: در 
حاضر۱5دســتگاه  حــال 
مینی  بوس و ۶0دســتگاه 
هم سواری عمومی و برون 
شــهری در ایــن ترمینال 
فعالیــت و بــه جابجایی 

مسافران مشغولند.
وحید صفدری می گوید: مردم به دلیل نداشتن 
مسیر دسترســی راحت مثل ترمینال قدیم و 
اینکه خط تاکســی جدید برای ترمینال جدید 
تعریف نشــده اســت، رغبتی برای رفتن به 

ترمینال جدید نشان نمی دهند.
و از طرفی هم پلیس راهور بر اســاس مصوبه 
بایــد در میدان سیدالشــهدا و ۱5خرداد برای 
کنترل و مدیریت خودروها و مســافربرهای 
شخصی مستقر کند که این موضوع اجرا نشده 

است.
ترمینــالقدیمقابلیتواگذاریبه

بخشخصوصیدارد
بیان  با  نهاوندهم  شــهردار 
اینکه ترمینال جدید سرمایه 
ای برای شــهر است و باید 
یک بار برای همیشه مشکل 
جدید  و  قدیــم  ترمینــال 
حل شــود، گفت؛مطالبات 
تایید  مــورد  هم  رانندگان 
اســت خواسته های آنها به 

حق است باید تامین شود.
تاکید  پور  حســین  محمد 
کرد؛ ترمینــال قدیم قبل از 
شهردار  بعنوان  من  فعالیت 
با ســرمایه گذاری قرارداد 

داشــت که صبر کردیم قرارداد تمام شــود و 
در نظر داریم با هماهنگی دادســتان ،فرماندار 

نظمی در این باره صورت بگیرد.
رانندگان هــم انتظاراتی دارنــد که به جاهم 

هست و باید تامین شود.
حســین پور تاکید کرد :حل مشــکل ترمینال 
قدیــم و جدید نیاز به همدلــی دارد. ترمینال 
جدید دارای امکانات و خدمات بهداشــتی، 
اســتراحتگاه، غرفه های خدماتی و..است که 

نسبت به ترمینال قدیم ارجحیت دارد.
از طرفی ترمینال قدیم ظرفیتی برای ســرمایه 
گذاری و واگذاری به بخش خصوصی است 
و مــی تواند منبع پایدار درآمد شــهری برای 
شهرداری محسوب شود که سند مالکیت آن 
برخی مشــکالت همراه است که با رفع آن و 
تائید شورا و همراهی فرماندار، به مرخله اجرا 

خواهد رسید.
نشســتیتخصصــیبــرایحل

مشکالتترمینالورانندگان
باحضور  کارشناسی  نشستی  از  پور  حسین 
راهنمایــی  راهــور،  پلیــس  فرمانــدار، 
رانندگــی، نیــروی انتظامــی و نماینــده 
راننــده ها و دســتگاههای مرتبط خبر داد 
تا بصورت تخصصی مشــکل بررســی و 
مطرح شود و مشــکل قدیم و جدید برای 

همیشه حل و فصل شود.

شهردار از نشست تخصصی برای پايان قصه پايانه نهاوند خبرداد

راهکار بدهید
 برچسب سیاسی نزنید

نداشــتن دلیل به مردم
راحت دسترسی مســیر
مثلترمینالقدیمواینکه
خطتاکســیجدیدبرای
تعریف جدیــد ترمینال
برای رغبتی است، نشده
جدید ترمینال بــه رفتن

نشاننمیدهند
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آگهي حصر وراثت
آقای مهدی زینتی شــیرخان دارای شــماره شناسنامه  74 به شــرح دادخواست کالسه 
391/98/112 از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان کبرا شکری به شماره شناسنامه  3373 در تاریخ 92/10/10 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 
1-قندعلی زینتی شــیرخان فرزند نباتعلی به شماره شناســنامه 446 متولد1336 فرزند 
متوفی 2-فاطمه زینتی شیران فرزند نباتعلی به شماره شناسنامه 557 متولد1347 فرزند 
متوفی 3-قزالملوک زینتی شیران فرزند نباتعلی به شــماره شناسنامه 386 متولد1322 
فرزند متوفی 4-عصمت زینتی شــیران فرزند نباتعلی به شماره شناسنامه 5 متولد1329 
فرزند متوفی 5-معصومه زینتی شــیران فرزند نباتعلی به شماره شناسنامه 2 متولد1332 
فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتي دبیاتبیرخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 )م الف 225(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهی مزایده خودرو پژو توقیفی
در پرونده کالســه 961642 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان همدان طی 

دستور صادره از شعبه اول اجرای احکام کیفری دو همدان 
شاکی: طاهره حسنی فرزند علی متهم: معصومه خسروی فرزند حسن 

محکومیت: اعمال نفوذ بر خالف حق 
لذا با توجه به اینکه متهم نسبت به برائت ذمه خویش به شاکی اقدامی نکرده است این اجرا به 
درخواست )شاکی( اقدام به خودرو پژو پارس تیو فایو شماره 18 ایران 327 د87 مدل 1395 به 
رنگ سفید روغنی و شماره موتور 0090207 بی 164 و شماره شاسی 724264 اچ جی 3 یی اف 
11 ان آآان موتور خاموش فاقد بیمه الســتیک ها 80 درصد بی رنگ و فقط از قسمت وسط سپر 
عقب و وسط ســینی جاقفلی عقب رنگ و بتانه دارد و در پارکینگ مهر به ارزش 740/000/000 
ریال اعالم شــده و تاریخ برگزاری مزایده 1398/7/15 ســاعت 9 تا 9:30 صبح است و 5 روز 
قبل از مزایده قابل مشــاهده است. کسی برنده است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه و ده 
درصد را پس از پایان مزایده و الباقی را نیــز در مهلت یک ماه واریز نماید در غیر این صورت 
ده درصد به نفع دولت ضبط می شــود محل برگزاری دادسرا همدان زیرزمینی شعبه اول اجرای 

می باشد.  کیفری  احکام 
)م الف 1000(

مدیر دفتر شعبه اول اجرای 
احکام کیفری دادسرای همدان 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326007000520 مورخه 1398/5/19 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نســرین هاشمی فیروزی فرزند نصرت اله به شماره 
شناســنامه 168 صادره از بهار در اعیانی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
174/64 مترمربع پالک 10924 فرعی مجزی شــده از 228 فرعی از 139 اصلی واقع در بهار بخش 
چهار همدان خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای امیرهوشنگ بهمنی محرز گردیده است.   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 217(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/7/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/16

هادی یونسی عطوف
رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهی سند مالکیت المثنی
نظر به اینکه ایمانعلی احمدوند با ارائه فرم شــهادت شهود مصدق دفترخانه رسمی شماره 21 نهاوند مالک 
ششدانگ پالک 18 فرعی از 3726 بخش یک نهاوند که ذیل ثبت 18150 دفتر 133 صفحه 82 سند مالکیت 
صادر و تسلیم مالک گردیده اســت، اظهار نموده به علت جابه جایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب بشرح فوق، یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار یا محلی جهت اطالع عموم آگهی می گردد چنانچه کســی نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی اعتراض داشــته یا مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند 
اعتراض خود را کتبا از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره ارسال در غیر اینصورت و پس 
از گذشت مدت زمان مقرر سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. ضمنا پالک فوق برابر سند شماره 21465 

مورخ 1393/10/15 دفتر 20 نهاوند در رهن بانک ملت می باشد.
 )م الف 154( 

محمدعلی جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي فقدان سند مالکیت 
نظر بــه اینکه مالک خانم اشــرفی مطهری کیا فرزند خــداداد صادره از نهاوند به شــماره ملی 
3933946409 با ارایه فرم شــهادت شهود مصدق دفتر اسناد رسمی شماره 19 نهاوند اظهار نموده 
مقدار ششدانگ پالک 2150 فرعی مفروز و مجزی از 1950 فرعی از 3 اصلی بخش دو ثبت نهاوند که 
ســند مالکیت آن ذیل ثبت 6103-6769-6770-6771 صفحات 35- 94- 97 و100 دفاتر جلد 47 
و 52 ثبت و ســند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال های 584323 سری ت 75-229988 سری 
الف 82-229989 سری الف 82 و 229990 سری الف 82 صادر و تسلیم مالک گردیده و به علت نقل 
و انتقال مفقود گردیده تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا به استناد ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب به شــرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی جهت عموم آگهی 
می گردد لذا چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اعتراض داشته و مدعی انجام معامله 
نزد خود او با وجود ســندمالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این 
آگهي طي مدت ده روز به این اداره ارسال در غیر این صورت و پس از گذشت زمان مقرر سند مالکیت 
المثنی صادر خواهد شد. ضمناً ششدانگ مورد ثبت برابر سند رهنی شماره 46732 مورخ 1384/3/8 
دفتر اسناد رسمی شماره 19 نهاوند در قبال مبلغ هفتاد و هشت میلیون و یکصد هزار ریال نزد بانک 

مسکن در رهن می باشد. 
)م الف 153(

محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
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واکنش به اظهارات مقامات دولتی
حکم »عدم احراز صالحیت« 

بر اساس مّر قانون است
 عضو حقوقدان شــورای نگهبان در واکنــش به اظهارات برخی 
از مقامات دولتی گفت: قانون انتخابات راجع به بررســی صالحیت 
نامزدها ســه حالت تایید صالحیت، احراز صالحیت و عدم احراز 

صالحیت را پیش بینی کرده است.
با توجه به اینکه انتخابات مجلس یازدهم قرار است دوم اسفند سال 
۹8 فصل دیگری در تاریخ از کشــور را رقم بزند، احزاب، تشکل ها 
و نهادهای سیاسی آرام آرام از حاشیه خارج و خود را برای آوردگاه 

مهم مجلس آماده می کنند. 
البته آمادگی برخی از کنشگران سیاسی برای انتخابات آینده تاکنون 
با حاشــیه هایی نیز همراه بود؛ برخی با هجمه به شــورای نگهبان 
به دلیل اعمال نظارت اســتصوابی از شرط و شروط خود و جریان 
متبوعشــان در انتخابات ســخن می گویند و برخی دیگر معتقدند: 
»باید برای آنها در انتخابات فرش قرمز پهن کرد«؛در این میان اظهار 
نظر برخی مسئوالن دولتی هم به حاشیه های مواضع بازیگران سپهر 

سیاست گره می خورد.
همان جایی که به نقل از یک مقام مسئول در وزارت کشور گفته می 
شود: »ما همیشــه اعالم کرده ایم که در تایید صالحیت ها باید یا به 
احراز صالحیت برســیم یا احراز عدم صالحیت و چیزی به عنوان 

عدم احراز صالحیت نداشته باشیم.«
این بخش از مواضع این مقام دولتی بی پاســخ نماند، هادی طحان 
نظیف عضو جوان شورای نگهبان که در دوره جدید با معرفی رئیس 
دســتگاه قضا به مجلس توانســت اعتماد بهارستان نشینان را کسب 
کند و به عنوان حقوقدان به ســاختمان سفید شورا راه یافت به مهر، 
گفت: کسی که می خواهد در یک مصدر سیاسی و پُست نمایندگی 
مجلس قرار بگیرد باید برخوردار از شــرایط قانونی باشــد و عدم 
برخورداری از موانع توســط شــورای نگهبان احراز شود، اگر این 
اتفاق نیفتاد شورای نگهبان نتیجه بررسی های خود را به عنوان عدم 

احراز اعالم می کند.
طحان نظیف در عین حال پیامی هم به جریان ها و احزاب سیاســی 
کــه در چارچوب قانون فعالیت می کننــد منتقل کرد، ماحصل پیام 
او ایــن بود »نباید برای حضور در انتخابات ترس و هراس داشــته 
باشــید« چون شورای نگهبان از برگزاری انتخابات پرشور با حضور 
همه احزاب و جریان های سیاسی که در چارچوب قانون عمل می 

کنند استقبال می کند.
هــادی طحــان نظیــف عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان در 
ــئوالن  ــف مس ــش و وظای ــاره نق ــر، درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفتگ
ذی ربــط در انتخابــات، گفــت: کســانی کــه مــی خواهنــد قانــون 
ــی اشــراف داشــته  ــه متــون قانون ــات را اجــرا کننــد بایــد ب انتخاب
ــه وظایفشــان درســت  ــد ب ــن صــورت نمــی توانن باشــند درغیرای

ــد. عمــل کنن
وی بــا بیــان اینکــه قانــون انتخابــات راجــع بــه بررســی صالحیــت 
نامزدهــا ســه حالــت را پیــش بینــی کــرده اســت، افــزود: ۱- تاییــد 
ــه در  ــت ک ــراز اس ــدم اح ــت و 3-ع ــت، ۲- رد صالحی صالحی
تبصــره یــک مــاده 5۲ قانــون بــه ایــن موضوع اشــاره شــده اســت.

عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان اضافــه کــرد: یکســری شــرایط 
و موانــع در قانــون ذکــر شــده و اصــل بــر لــزوم احــراز صالحیــت 
ــدارد اساســًا وارد  اســت؛ از ایــن رو کســی کــه ایــن شــرایط را ن
گردونــه انتخابــات نمــی شــود ضمــن آنکــه در بررســی هایــی کــه 
شــورای نگهبــان انجــام می دهــد صالحیــت نامزدهــا بایــد احــراز 
شــود کــه بــه ایــن حالــت گفتــه مــی شــود »فــرد تاییــد صالحیــت 

شــده اســت«.
طحــان نظیــف اظهــار داشــت: حالــت دیگــری هــم وجــود دارد، 
گاهــی اوقــات شــورا براســاس مســتندات و مــدارک یقیــن پیــدا 
مــی کنــد کــه شــخصی برخــی از شــرایط را نــدارد و یــا برخــی از 
موانــع را دارد. بــرای مثــال مــی تــوان بــه ســن داوطلبــان انتخابــات 

مجلــس اشــاره کــرد.
ــال را  ــل 30 س ــرط حداق ــذار ش ــون گ ــرد: قان ــان ک وی خاطرنش
ــت  ــن اس ــخصی ممک ــه ش ــی ک ــرده در حال ــرر ک ــون مق در قان
ثبــت نــام کنــد و ســن او زیــر 30 ســال باشــد یــا آنکــه شــخصی 

ــد. ــته باش ــری داش ــت کیف محکومی

رئیس جمهور فردا به نیویورک می رود
 رئیس جمهور برای حضور در هفتاد و چهارمین اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، امروز )دوشنبه( به نیویورک سفر می کند.

به گزارش مهر، پرویز اســماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتــر رئیس جمهور، ضمن اعالم این خبر، گفت: حجت االســالم 
حسن روحانی در این سفر عالوه بر سخنرانی در مجمع عمومی، با 
مدیران ارشد و نخبگان رســانه ای حاضر در نیویورک و جمعی از 

نخبگان سیاست خارجی آمریکا نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت.
وی همچنین از مصاحبه اختصاصی رئیس جمهور با برخی رســانه 
های بین المللی و نیــز برگزاری کنفرانس خبری عمومی در انتهای 
ســفر خبر داد و افزود: رئیس جمهور طی سفر به مقر سازمان ملل 
با تعدادی از ســران کشــورهای حاضر در مجمع عمومی، دبیرکل 
ســازمان ملل و احتماال برخی روسای سازمانهای بین المللی دیدار 

و گفتگو می کند.
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: بر اساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته رئیس جمهور، عصر پنجشنبه 4 مهر 

ماه نیویورک را به سوی میهن اسالمی ترک خواهد کرد.

تحریم  اخیر بانک مرکزی تا آینده 
نامعلومی باقی می ماند

 یک کارشــناس مسائل آمریکا با مقایسه تحریم های پیشین بانک 
مرکزی با تحریم های جدیدی که دوباره از ســوی آمریکا علیه این 
نهاد مالی ایران اعمال شده است،  اظهار کرد: این تحریم ها برنامه هایی 
چون موضوع اینستکس و اعطای خط اعتباری ۱5 میلیاردی از سوی 
اروپایی هــا به ایران را تحت تاثیر قــرار می دهد به نحوی که امکان 

اجرایی شدن آنها دیگر وجود ندارد.
امیرعلی ابوالفتح ، در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه تحریم پیش از 
این بانک مرکزی ایران مربوط به برنامه هسته ای کشور بود، ادامه داد: 
تحریم هایی که روز جمعه علیه بانک مرکزی اعمال شد بر پایه فرمان 
اجرایی ۱3۲۲4 صورت گرفته و بر اساس این موضوع بانک مرکزی 
و صندوق توســعه ملی به اتهام تالش بــرای تامین مالی گروه های 
تروریســتی که در بیانیه خزانه داری آمریکا از حزب ا... لبنان و سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی یاد شده تحریم شده است.
وی در تبیین تفاوت این دو تحریم گفت: اگر پیش از این کســی 
متهــم به ارتباط با بانک مرکزی ایران می شــد ایــن اتهام مربوط 
به کمک به برنامه هســته ای ایران بود ولــی تحریم های جدید به 
موضوع تروریســم اختصاص دارد و قطعا برای اشخاص حقیقی 
و همچنین کشــورها سخت و ناگوار اســت که متهم به همکاری 

با تروریسم شوند.

شایگو: 
جنگ جهانی سوم

 آخرین جنگ دنیاست
 دقیــق تریــن و منطقی ترین 
اظهــار نظــر در خصوص جنگ 
جهانی ســوم این اســت که اگر 
آغاز شــود، آخرین جنــگ دنیا 

خواهد بود.
وزیــر دفاع روســیه در مصاحبه 
با روزنامه روســی ماسکوفسکی 
کامسامولتس با بیان اینکه در مورد 
جنگ سوم جهانی اظهار نظرهای 
متفاوتی وجــود دارد، اظهار کرد: 

چرا که پیامدهای یک جنگ تمام عیار برای همه واضح است.
ســرگئی شــایگو با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه روسیه درگیر یک 
جنگ فراگیر نشود، اظهار داشــت: توسعه صنایع و علوم روسیه به 
این کشــور امکان می دهد با موفقیت در برابر آمریکا بایستد هر چند 

که به دنبال رقابت تسلیحاتی با آمریکا نیستیم.
شــایگو ادامه داد: فقط بودجه ای که آمریکا هر ســال در افغانستان 
مصرف می کند به اندازه بودجه نظامی روســیه در طول یک ســال 

است.

جامعه بین الملل به فکر نظام اقتصادی جدید باشد
 ســخنگوی وزارت امور خارجه از همه اعضای جامعه بین المللی دعوت 

کرد به فکر نظام تجاری و اقتصادی جدیدی باشند.
به گزارش مهر، ســید عباس موسوی در واکنش به تحریم های جدید ایاالت 
متحده آمریکا اعالم کرد: تحریم اعالم شــده موضــوع جدیدی نبوده و فقط 

تحریم های قدیمی به شکل دیگری بیان شده است.
وی افزود: ایران از نخستین تحریم ها که در نوع خود از سخت ترین تحریم ها 
بوده است راه خود را پیدا کرده و با اتکای به توانایی های داخلی و همکاری با 

کشورهای دوست به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه، سیاست خارجی آمریکا را سیاستی سردرگم و 
درمانده دانست. که جز زورگویی، یکجانبه گرایی و اعمال تروریسم اقتصادی 

علیه دیگران مبنای دیگری نداشته است.

تحریم های جدید آمریکا برخالف موازین 
بین المللی است

سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد کــه تحریم های جدید آمریکا برخالف موازین بین المللی و همه تعهدات 

آمریکا در برجام است.
سید حســین نقوی حسینی در گفت وگو با ایســنا، در واکنش به تحریم بانک 
مرکزی، صندوق توسعه ملی و یک شرکت ایرانی توسط آمریکا گفت:  بعد از 
ناکامی های پی در پی آمریکایی ها به ویژه در منطقه خاورمیانه و مقابل جمهوری 
اســالمی ایران و در حوزه تحریم ها و فشــار اقتصادی و هم در حوزه تهدید 
نظامی آمریکایی ها نتوانســتند به اهداف خود دست پیدا کنند به همین جهت 
تحریم هــای اقتصادی را دنبال کرده و در تــالش برای ایجاد محدودیت هایی 

برای ایران هستند.

وارد هیچ گونه تنش نظامی
 با ایران نمی شویم

 نخســت وزیر استرالیا با تاکید بر اینکه رئیس جمهور آمریکا خویشتنداری 
را در رابطه با ایران ترجیح می دهد، گفت که کشورش وارد هیچ گونه درگیری 

نظامی با ایران نخواهد شد.
ــه ســر  ــکا ب ــون در آمری ــه اکن ــزارش ایســنا ، اســکات موریســون، ک ــه گ ب
می بــرد، در جمــع خبرنــگاران گفــت کــه کشــورش در ائتــالف تحــت امــر 
آمریــکا در تنگــه هرمــز حضــور دارد و ایــن، جــای اســت کــه اســترالیا در آن 

مشــارکت خواهــد داشــت.
وی ادامه داد: هیچ بحث دیگری انجام نشده است. از حضور ما در این عملیات 
تقدیر شده اســت که من بار دیگر به همه یادآوری می کنم، برای محافظت از 

دریانوردی آزاد در تنگه هرمز است. 

کارت دانشجویی پریسا ناصرآبادی فرزند محمدعلی به شماره 
ملی 2170216545 رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی 

سینا به شماره دانشجویی 9312274029 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی محمدعلی مالکی فرزند امیر به شماره ملی 
3860886541 رشته عمران  دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9412980022 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

 رئیس جمهور با بیان اینکه ما به همسایگان 
خود اعالم می کنیم دستدوســتی به سوی آنها 
دراز کــرده و آماده ایم از خطاهای گذشــته 
آنها در منطقه بگذریــم، از نیروهای خارجی 
خواست که منطقه خلیج فارس را ترک کنند.

المســلمین حسن روحانی  حجت االسالم و 
در مراســم رژه نیروهای مسلح که به مناسبت 
3۱ شــهریور ســالروز آغاز دفاع مقدس، در 
جوار حرم بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران 
برگزار شــد با اشــاره به فرا رســیدن سی و 
یکمین ســالروز آغاز جنــگ تحمیلی خاطر 
نشان کرد: امروز 3۹ سال از تجاوز عفلقیان به 
ســرزمین پاک ایران می گذرد  و امروز زمانی 
اســت که باید یکبار دیگر فراز و نشیب دهه 

اول انقالب را بازخوانی کنیم.
به گزارش ایسنا؛ وی با بیان این که انقالب 
اسالمی ایران انقالبی برای استقالل و آزادی 
مــردم  و همچنین تحقق حکومت مردم بود 
و اســالمی بود ادامه داد: انقالب اســالمی 
مســیر خود را یافته و به پیروزی رسیده بود 
و می توانست خیر و نعمتی برای کل منطقه 
و جهان اســتضعاف باشد. اما دشمنان   این 
انقــالب از همان روز نخســت رو به ملت 
و  اراده ملــت تالش مذبوحانه خود را آغاز 

کردند.
روحانی با بیان  این که دشــمن به جای جنگ 
نظامی بــه تدبیر خود جنگ اقتصادی و تعبیر 
صحیح تروریزم اقتصادی را آغاز کرده است، 

تاکید کرد: ملت با ایســتادگی، هوشــیاری و 
اتحــاد و جهاد در میدان اقتصادی از این تنگه 
ســخت هم عبور می کند. همــه کارآفرینان، 
ســرمایه  گذاران، کارگران، شرکت های دانش 
بنیان و مبتکران ســردار و ســرباز خط مقدم 
جنگ در برابر دشــمن هستند. ما می توانیم با 
ایســتادگی و اتحاد از این مسیر سخت عبور 
کــرده و دشــمن را وادار کنیم که در مقابل با 

سرفرود آورد.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما اهل ذلت و تسلیم 
نبوده، بلکه مرد مقاومت و ایستادگی هستیم. 
ما اهل تجاوز به مرزهای دیگران نیســتیم و 
اجازه نمی دهیم دیگران به مرزهای ما تجاوز 
کنند. بی تردید هدف اول این جنگ اقتصادی 
نابودی انقالب اسالمی اســت، اما این ملت 
امتحان خود را در برابر عفلقیان و حزب بعث 
ثابــت کرد و امروز نیز این توان را دارد که در 

برابر دشمنان ایستادگی کند.

روحانی همچنین با بیان این که نقش دشــمن 
در منطقــه امنیــت زدا بوده و دشــمن امنیت 
افغانستان، عراق، سوریه و خلیج فارس را از 
بین برده اســت، گفت: هرجا نیروهای مسلح 
ما حضور پیدا کردند نقش امنیت زا داشتند و 
برای کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، 
فلســطین و لبنان امنیت بــه ارمغان آوردند و 
تروریست های وحشی را ریشه کن کردند این 

فرق ما با دشمن است.

 وزیر امورخارجه کشورمان بار دیگر با 
تاکید بر اینکه ایران هیچ نقشــی در حمله 
به تاسیســات نفتی عربستان نداشته است، 
گفت: در حملــه حوثی ها به پاالیشــگاه 
سعودی حتی یک نفر هم کشته نشده است.

به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف، در 
گفت وگو با شــبکه سی جی تی ان بار دیگر 
ادعای مقامات آمریکایی و سعودی مبنی بر 
دست داشــتن ایران در حمله هفته گذشته 
به تاسیســات نفتی آرامکو در عربستان را 

رد کرد.
ظریف در بخش هایــی از این مصاحبه که 
متن کامل آن تاکنون منتشــر نشــده است، 
با تاکید بر اینکه آمریکا اتهاماتی بی اســاس 
مطرح می کند، اظهار داشت: جالب است که 
آمریکایی ها حمله به یک پاالیشــگاه را در 
حالی غیر قابل قبول می خوانند که خود به 
حمله به غیرنظامیان، حمله به زنان، حمله 
علیه کودکان و سالمندان کمک می کنند. ما 
بسیار شفاف گفته ایم که هیچ ارتباطی با این 
حمله )به آرامکو( نداریم و حوثی ها نیز از 

خود دفاع کرده اند.
وی ادامه داد: دســت کم شما می توانید به 

آنها این حق را بدهیــد که به جای تالفی 
کردن علیه یک مدرسه، علیه یک بیمارستان 
آن طور کــه ســعودی ها در یمــن انجام 
می دهند، آنها تنها به یک پاالیشــگاه حمله 

کرده اند.
وزیر امورخارجه  کشــورمان خاطر نشان 
کرد: در نتیجه جنگ بمباران های ســعودی 
)علیه یمن( صد هزار یمنی کشته شده اند. 
۲03 میلیــون نفر از مــردم یمن از وبا رنج 
می برنــد. ۶0 تا ۷0 درصــد یمنی ها دچار 
سوءتغذیه هستند. اکنون آنها یک پاالیشگاه 
را هــدف قرار دادند و حتــی یک نفر هم 

کشته نشد. آیا این، فاجعه بزرگ تر است؟
ظریف همچنین در حســاب کاربری خود 
در توئیتر نوشــت: با توجه به اینکه رژیم 
سعودی، ایران را بابت حمله به تأسیسات 
نفتی خودش مقصــر می داند - که اتهامی 
بی اســاس اســت - جالب اســت که آنها 
امروز بــا نقض آتش بس مــورد حمایت 
سازمان ملل، برای تالفی به »حدیده« یمن 
حمله کردند. واضح اســت که حتی خود 
ســعودی ها هم دروغ دخالت ایران را باور 

ندارند.

 دیوان آقای محمدعلی نجفی را قاتل 
مرحومه میترا اســتاد می داند، اما در نوع 

قتل تردید کرده است.
رئیس دیوان عالی کشــور در باره اینکه 
چه بخشــی از حکــم محمدعلی نجفی 
شــهردار اســبق تهران در دیــوان عالی 
کشــور نقض شده اســت؟ اظهار کرد: 
پرونده ای که در دیوان رســیدگی شــده 
مانند همــه پرونده های قتــل پرونده ای 
افــکار عمومی  اما چون  اســت،  عادی 
را مشــغول کرده بود بایــد زودتر تعیین 

می شد. تکلیف 
به گزارش ایســنا، حجت االسالم  احمد 
مرتضوی مقدم  با بیان اینکه پرونده های 
قتــل دو جنبه خصوصی و عمومی دارد، 
گفت: جنبــه خصوصی این پرونده تمام 

شده است و اولیای دم رضایت دادند.
مرتضوی مقدم افــزود: اکنون باید جنبه 
عمومــی جرم تعیین و تکلیف شــود که 
اگر قتل عمد باشــد تا ۱0 سال مجازات 
دارد و اگر غیرعمدی باشــد در مجازات 
تخفیف داده می شــود و ما باید نوع قتل 
را مشخص کنیم تا جنبه عمومی جرم را 

بدهیم. رای  بتوانیم 
رئیس دیوان عالی کشــور افزود: دیوان 
در نوع قتل تردید کرده اســت اما آقای 
نجفی را قاتل می داند و باید یک ســری 

ابهام ها و نقض ها برطرف شود.
ــن  ــه در ای ــی ک ــده ابهام ــت: عم وی گف
پرونــده بــوده، ایــن اســت کــه گلولــه ای 
ــر  ــه یافــت شــده تغیی ــدن مقتول کــه در ب
شــکل پیــدا کــرده و ایــن شــائبه مطــرح 
اســت کــه شــاید گلوله بــه دیــوار خورده 
و کمانــه کــرده و ســپس بــه بــدن مقتولــه 
ــض  ــن نق ــر ای ــه اگ ــد ک ــته باش برگش
اثبــات شــود قتــل غیــر عمــد محســوب و 
بــه لحــاظ مجــازات جنبــه عمومــی جــرم 

تخفیــف داده می شــود.
مرتضوی مقــدم گفت: از نظــر دیوان، 
رســیدگی دادگاه ناقص اســت و ما در 

عمدی بودن قتل تردید داریم.
وی افــزود: البتــه ایــن موضــوع هیچ 
ارتباطی به جنبه خصوصی جرم و بحث 
قصاص ندارد و آن بحث تمام شــده و 
تصمیم مــا در خصــوص جنبه عمومی 

جرم است.

مرتضوی مقدم:

دیوانعالیکشوردرنوعقتل
میترااستادتردیدکردهاست

ظریف:

درحملهحوثیهابهآرامکو
حتییکنفرکشتهنشد

روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح:

آماده ایم از خطاهای همسایگان 
در منطقه بگذریم



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  1 مهرماه 1398  شماره 3576

5

خبر

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

یادداشت میهمان

تدوین سند ارتقای وضعیت زنان در استان ها
 تمام استان هاي کشور باید با مشارکت دانشگاه و دستگاه هاي مرتبط »سند ارتقاي 

وضعیت زنان و خانواده« خود را تدوین و اجرایي کنند. 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اســتفاده از توان اجرایي و علمي زنان را 
براي توسعه بیش از پیش کشــور ضروري دانست و خاطرنشان کرد: ساماندهي امور 
اجرایي زنان در سیاســتگذاري کالن، اقدامي هوشمندانه در مدیریت راهبردي کشور 

است. 
معصومه ابتکار در ادامه حمایت و تقویت اســتفاده از زنان در امور اجرایي را یکي از 
مهمترین اقدامات و سیاستگذاري هایي خواند که از ابتدا در نظام انقالب اسالمي ایران 

مدنظر مسئوالن دوران  مختلف قرار گرفته است. 

آغاز عملیات اربعین مرکز پزشکی هالل احمر
 از ۱3 مهر ماه

 رئیس سازمان امداد و نجات از آغاز عملیات اربعین ۹8 از ۱3 مهر تا 3 آبان ماه خبر داد.
به گزارش مهر، مرتضی ســلیمی درباره تمهیــدات اربعین گفت: ۱3 مهر ماه عملیات 
اربعین آغاز می شــود و تا ســوم آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت. 4 قرارگاه در مرزها، 
80 پایگاه پشتیبان در استانهای معین، 4 فروند بالگرد در قرارگاه ها و ۱۲ هزار نیروی 

درمانی و خدماتی نیز برای ارائه خدمات در اربعین در نظر گرفته شده اند.
در ادامه نیز محمد پیروی دبیرکل جمعیت هالل احمر نیز، گفت: امسال تعداد زائرین 
بیشتر از ســال گذشته خواهد بود و خدمات ما ازجمله خدمات بین راهی و خدمات 

داخل کشور 40 درصد افزایش یافته است.

تاثیر خانواده ها و معلمان بر رشد روانی و اجتماعی 
دانش آموزان

  رشــد روانی-اجتماعی از مهمترین جنبه های رشــد کودکان و نوجوانان به شمار 
می رود، زیرا آنها در سایه کسب مهارت های اجتماعی قادر به برقراری ارتباط با دیگران 

و سازگاری با اطرافیان و اجتماع خود می شوند.
معاون پژوهشی ســازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور با اشاره به اینکه کودکان 
و نوجوانان وارد چرخه ای از اجتماعی شــدن قــرار می گیرند که الگوهای فرهنگی و 
اجتماعــی را پذیرفته و با رضایت خاطر به آن عمــل می کنند،گفت: البته این فرآیند 
که باعث رشــد اجتماعی فرد می شــود، جریانی یک طرفه نیســت که در آن اجتماع 

خواسته های خود را به کودک یا نوجوان تحمیل کند.

یک پیام از یک معلم 
در آغاز سالتحصیلی 

 پدران و مادران، معلمان، مدیران 
و مشاوران، ما شما را دوست داریم 
و تکریم می کنیم، قدردان زحمات 
شما هســتیم، ما کودکان صاف دل 
و صادقیــم، باصفا و با طراوتیم، پر 
جنب وجوش و خروشــیم، گرم و 
با محبت، صدیق و رو راستیم، اگر 
زمینــه را مهیا نمایید بالنده خواهیم 

شد، ابتکار خواهیم داشت.
ما دارای استعدادهای فراوانیم، آماده برای پیشرفتیم، استعدادهای ما را 

شناسایی کنید و در مسیر صحیح آنها را هدایت نمایید.
ما جدا شده از محیط گرم خانه ایم از مدرسه خاطرات خوشی تعریف 

کنید تا به محیط تازه مدرسه سازگار شویم. 
هــر چند دارای اســتعدادهای فراوانیــم، امــا دارای ظرفیت  و توان 
محدودی هستیم و به اندازه توان و ظرفیتمان از ما انتظار داشته باشید 
ما دارای تفاوت های فردی هســتیم، ژن هــای خاصی را از والدین به 

ارث برده ایم.
در خانواده های متفاوت و با روش های مختلف تربیت شــده ایم. هر 
یک دارای اســتعدادهای مخصوص به خود هســتیم بنابراین ما را با 

دیگر بچه ها مقایسه نکنید. 
مــا را وادار به رقابت منفی نکنید، ما اهل ســوال و پرسشــیم، حس 
کنجکاوی ما را در مسیر صحیح هدایت کنید تا در بزرگسالی حقیقت 
جو و حقیقت گو شــویم. عالوه بر پیشرفت تحصیلی به فکر سالمت 

جسم و روح و روانمان هم باشید.
ما دانش آموزان دوره متوســطه اول و دوم دوره طوفان، طغیان، دوره 
بــرزخ، دوره بروز اســتعدادهای عمومی و اختصاصــی، دوره امید، 
استقالل طلبی، توجه به هویت شخصی، دوره دوست یابی، دوره بلوغ 
اجتماعی را می گذرانیم، این مرحله معنی و ویژگی های آن را بشناسید 
و درک کنید. نیازهای ما را شناسایی کنید برای رفع معقول و به موقع 

آنها تالش نمایید. 
به ما در انجام کارهای زیر کمک نمایید: 

۱-چگونه یاد گرفتن را
 ۲-چگونه مطالعه نمودن را 

3- چگونه حرف زدن را 
4-چگونه خوب گوش دادن را 

5- چگونه سوال کردن را 
۶- چگونه خادم مردم بودن را

 ۷-چگونه احساس مسئولیت کردن را
 8- چگونه شاد زیستن را 

۹- چگونه خود کنترل بودن را
 ۱0- چگونه خود ارزیاب بودن را 
۱۱- چگونه متعادل و آرام بودن را 

۱۲- چگونه خوب دیدن را 
۱3- چگونه خوب زیستن و خوشبخت گشتن را 

۱4- چگونه عبادت کردن را و در یک کالم مهارت های زندگی را به 
ما یاد دهید و همیشه این دعای ماست. زنده باشید و موفق. 

* محمدحسین دارایی  
دبیر دبیرستان های نهاوند

زمان بازگشایی مدارس در کشورهای 
مختلف جهان

 بررســی تقویم آموزشی کشورهای مختلف نشان می دهد سال 
تحصیلی در اکثر کشــورها اواسط شــهریورماه آغاز می شود و در 

خرداد نیز به پایان می رسد.
به گزارش خبرآنالین، آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در 
تمامی جهان روزی خاص و هیجــان انگیز برای دانش آموزان به 
شــمار می رود که همواره با خاطرات فراوانی همراه است. تفاوت 
های اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و جمعیتی ســبب شده است تا 
مدارس در کشــورهای مختلف در ماه هــای متفاوتی آغاز به کار 

کنند.
همزمان با شــروع ســال تحصیلی در ایران در این گزارش مطالبی 
نیز درباره بازگشــایی مدارس در چندین کشور مختلف ارائه شده 

که به شرح زیر است:
در استرالیا دانش آموزان در یک سال تحصیلی که ۲00 روزه است 
از اواخر ماه ژانویه )ماه دی( تا اواســط ماه دســامبر )ماه آذر( به 
مدرسه می روند. ســال تحصیلی در این کشور به چهار ترم تقسیم 
می شود که هر کدام ۹ تا ۱۱ هفته ادامه می یابد. دانش آموزان حداقل 
۱۱ ســال به مدرســه می روند و ســاعات حضور آنان در مدارس 

معمولی از ساعت ۹ صبح تا ۱5:30 عصر است.
در برزیل نیز دانش آموزان از نخســتین هفته ماه فوریه )ماه بهمن( 
به مدرســه می روند و سال تحصیلی آنان در نخستین هفته دسامبر 
)ماه آذر( به اتمام می رســد. همچنیــن دانش آموزان برزیلی در ماه 
ژوئیه فرصت دارند دو هفته به تعطیالت زمستانی )تیر ماه( بروند. 
بســیاری از مدارس این کشــور برای دانش آموزان لباس های یک 
شکل طراحی کرده اند و محصالن از هفت صبح تا ظهر در مدرسه 

حضور دارند.
دانش آموزان چینی نیز با شــروع ماه سپتامبر )شهریور( به مدرسه 
می روند و سال تحصیلی تا اواسط ژوئیه ) تیر ماه( سال آینده ادامه 
می یابد. تعطیالت تابستانی نیز عمدتا صرف حضور در کالس های 
تابســتانی یا مطالعه برای آزمون های ورودی می شــود. همچنین 
دانش آموزان از ســاعت ۷:30 صبح تا ۱۷ در مدرسه حضور داشته 

و دو ساعت وقت نهاری دارند.
طول دوره تحصیل در کره شــمالی ۱۱ ســال است که از سن پنج 
سالگی آغاز می شــود. دانش آموزان ملزم به پوشیدن یونیفرم تهیه 
شــده توسط دولت هســتند و در این دوران آموزش هایی از قبیل 
موسیقی، هنر، ریاضی، زبان کره ای و آموزش های اجتماعی دریافت 
می کنند. همچنین در  سال های پایانی دوران تحصیل آموزش هایی 

در مورد سیاستهای حزب کمونیست به آنان داده می شود.  
در آلمان ســال تحصیلی بسته به هر ایالت بین ۱8۷ تا ۱۹0 روز به 
طول می انجامد. دانش آموزان آلمانی تنها شــش هفته به تعطیالت 
تابســتانی می روند اما اغلب در طول سال از تعطیلی برخوردارند. 
همچنین به منظور جلوگیری از ترافیک های ســنگین ناشی از آغاز 
فعالیت مدارس، ۱۶ ایالت این کشــور برنامــه تعطیالتی مختلفی 
دارند که هر ســال به صورت چرخشــی تغییر می کند. یک ســال 
مدارس در شــهر برلین تعطیالت تابستانی را از ماه ژوئن )خرداد( 
آغاز می کنند درحالیکه در ایالت بایرن شروع تعطیالت تابستانی از 

ماه جوالی )تیر ماه( است.
در ایتالیــا نیز دانش آمــوزان مدت ۲00 روز در ســال در کالس 
درس حضور دارند که از اواســط ســپتامبر آغاز  )شــهریور( و تا 
اواســط ژوئن )خرداد ماه( ادامه دارد و به سه دوره تقسیم می شود. 
تعطیالت مدارس در مناطق مختلف ایتالیا متفاوت است. اگرچه در 
سیســیل فعالیت مدارس به دلیل گرمای هوا چند روز دیرتر در ماه 

سپتامبر آغاز می شود.
در کاســتاریکا دانش آموزان مجبور هستند در طول ۹ سال آموزش 
اجباری، لباس های یک شکل بپوشند. عالوه بر این سال تحصیلی 
در این کشــور از ماه فوریه )بهمن ماه( تا دسامبر )ماه آذر( تعیین 
شده است. کاستاریکا جزء با سوادترین کشورهای آمریکای مرکزی 
به حســاب می آید به طوری که بیش از ۹۶ درصد از دانش آموزان 

۱5 سال به باالی آن، سواد خواندن و نوشتن دارند.
در فرانســه نیز ســال تحصیلی به ســه ترم تقســیم می شــود که 
دانش آموزان از ماه ســپتامبر )شــهریور( تا ژانویــه )دی ماه( ترم 
اول، از ژانویــه )دی مــاه( تا آوریــل )فروردین( تــرم دوم و از 
آوریل )فروردین( تا ماه ژوئن )خرداد ماه( ترم ســوم آموزشی را 

می گذرانند.
در ژاپن نیز ســال تحصیلی به ســه ترم تقســیم می شود که از ماه 
آوریل )فروردین( آغاز شده و در ماه مارس )اسفند( پایان می یابد. 

همچنین در پایان هر ترم به دانش آموزان تعطیالت داده می شود.
در کنیا دانش آموزان در سه ترم هر سال تحصیلی را می گذرانند که 
هر کدام ۱3 هفته طول می کشــد. همچنین بین هر ترم حدود یک 

ماه تعطیالت وجود دارد.
دانش آمــوزان مکزیکی ســال تحصیلی جدید را از ماه ســپتامبر 
)شــهریور( آغــاز می کنند که تا مــاه ژوئن )خــرداد( آینده ادامه 
می یابد و روزهای دوشنبه تا جمعه را به مدرسه می روند. همچنین 
دانش آموزان در این کشور مجبور به پوشیدن لباس های یک شکل 

هستند.
در نیجریه نیز ســال تحصیلی از ماه ژانویه شــروع )دی ماه( و تا 
دسامبر )ماه آذر( طول می کشد و در سه ترم برگزار می شود که بین 

هر ترم تعطیالت یک ماهه وجود دارد.
در روســیه هم سال تحصیلی از ابتدای ماه سپتامبر )شهریور( آغاز 

می شود و تا اواخر ماه مه )اردیبهشت( ادامه می یابد.
عالوه بر اینها در کره جنوبی نیز ســال تحصیلی به دو ترم تقسیم 
می شــود که از ماه مارس )اسفند( شروع می شــود و تا ماه فوریه 
)بهمن ماه( ادامه می یابد. دانش آموزان از ساعت هشت صبح تا ۱۶ 
در مدرســه حضور دارند و پیش از ترک مدرسه موظف هستند که 

کالس را نظافت کنند.

کیهان: فصل پرهراس مستأجری
 راه حل اینه نقاب بزنی صاحب خونه ازت بترسه

آفتاب: تعداد شعب باال، مراجعه کننده کم و کارمندان بیکار 
 این جمله روگفتی  خیالت راحت دیگه بهت وام نمی دن

اطالعات: آمادگی ایران برای مشــارکت در ساخت فیلم سینمایی 
با چین

 از این به بعد کنار چینی ها فیلم ببینید 
همدان پیام: آخرین خط پرواز فرودگاه در آستانه تعطیلی است 

 سفر با چهار پا رونق می گیرد!!
کیهان: راه ابریشم در همدان برگزار می شود

 خوب اصل داستان همدانه دیگه!! 
صدای زنجان: بیشترین میزان کودک همسری در خاورمیانه است 

  خاورعشق اسم جدیدش شده
 همدان پیام: کارآفرینی خانمی که رب خانگی می پزد 

 برای آماده کردن آذوقه زمستان وام بگیرید 
کورده واری: نکات کلیدی برای جوانان در آستانه ازدواج

 بدون شرح !!
نقد حال: گفتارهای زیبایی شناسی، در سینما هستند

 پس اگه می خواید شاعر بشید برید سینما!!
همدان پیام: سهم خودرو در ایجاد شکاف دولت با مردم 

 ازکنار  خودرو هم می شه با مردم احوال پرسی کرد!!
زنگان امروز: داور باید رنگ ها را ببیند نه نام ها 

 حتمأ نام ها پر رنگ و لعاب ترند
اعتماد: خواسته ام شمعی بیفروزم

 رفته بودی شیراز یا بیستون افتادی تو فاز شعر؟؟
کیهان: شورای نگهبان به کاندیداهایی که دروغ می گویند کارت قرمز بدهد 

 مگه دستگاه دروغ سنج اختراع شد؟؟
کیهان: معجزه چربی سوزی با شربت رزماری 

 با این کمبود روغن کی چربی داره؟!
ایران: اقتصاد به فصل رشد رسید

 منظورت باال رفتن قیمت هاست

 نفس های شــهریور که به شماره می افتد، 
هر لحظه صــدای گام های مهر، بیشــتر به 
گوش می رســد، از جنب و جوش بچه ها 
برای نو شدن تا رقص برگ های نیمه خشک 
بر روی شاخه های در هم تنیده، عطر روییدن 
اندیشــه های جوانه زده را در مشام زمان می 

پیچاند.
این روزها صدای پــای پاییز و صدای زنگ 
مدرسه در هم گره خورده است، صداهایی که 
هر یک نوید بخش فصلی از دگرگونی است، 
شنیدن همهمه بچه هایی که برای نخستین بار 
قدم در بوستان دانایی می گذارند، بهاری در 

دل پاییز هزار رنگ است.
لباس های یکســان، کوله هــای رنگارنگ، 
کفــش های نو و یک دنیا شــور و اشــتیاق 
کودکانــه، همه آن چیزی اســت که به خانه 
دوم بچه ها رونق مــی دهد، نگاه معصومانه 
بچه هایی که وارد مرحله جدیدی از زندگی 
خواهند شد و دست زمان آنها را به روزهایی 

با آرزوها و رویاهای زیبا می برد.
طراوت صبحگاهی، بــاد پاییزی را به وجد 
آورده و هیاهویــی در کوچه پس کوچه های 
شــهر پیچیده است، پرندگان گویی خبری را 
در گــوش زمان نجوا می کننــد، فصل پائیز 
است و کوچ پرندگان، اما این فصل سر آغاز 
کــوچ به خانه علم و دانایی اســت خانه ای 
که پرورش می دهد، مهر می آموزد، زندگی 
می بخشــد و الفبای دانایی را بر جان و دل 

می نشاند.
دیروز کالس اولی های همدان برای نخستین 
بار دست در دستان مادر پا به دنیای جدیدی 
گذاشتند اگرچه دســت و پایش را گم کرده 
بودنــد تا جایی که ترس و دلهره را در چهره 
معصومانه شــان می توانســت دید، خانه دوم 
قدری برایشان  ناآشنا و غریب است، غریبه 
ای که از ایــن پس همدم بهترین لحظه های 

زندگیش خواهد شد.
بیشاز30هزارکالساولی

درهمدانبهمدرسهرفت
در همدان بیش از 30 هزار دانش آموز کالس 
اولــی وجود دارد که برای آغــاز ورود آن ها 
به مدرســه، دبستان شاهد شــهید" علی اکبر 
نماینده دبســتا ن های  به عنوان  وحدتی پویا" 
شهر برای حضور مدیران آموزش و پرورش و 
نواختن زنگ جشن غنچه ها انتخاب شده بود 
حیاط مدرســه موج موج از شکوفه های این 
شهر لبریز بود همان ها که هنوز کوله پشتی که 

بر دوش گرفته اند برایشان  سنگینی می کند.
 لباس های فرم انگار هنوز با آنها انس نگرفته 
مرتب جابجا می شــوند، هیاهو و فریاد بچه 
هــا را می بینم اما هنوز پای رفتن و دســت 
دوستی دادن ندارند.دست در دست مادر فقط 
نظاره گر هستند و یک دنیا سوال در ذهنشان 
همچون پروانه می چرخد، او هنوز نمی داند 
که این زندگی جدید قرار است سرنوشت و 
آینده روشــنی را برایش رقم بزند و همچنان 

مبهوت و بهت زده یک گوشه ایستاده است.
با دیدنشــان دلتنگ می شــوم، دلتنگ لحظه 
هایی که روی نیمکت مدرسه، درس زندگی 
آموختیــم، آرزوهای دور و درازی در ســر 
پروراندیم و اینک رسیدیم به اینجا که هستیم، 
با خواســته ها و ناخواسته هایی که در مسیر 

زندگی پیش روی ما قرار گرفت.
در این هیاهوی بچگی، بزرگترها نیز دســت 
کودک درون خــود را می گیرند و در کوچه 
پس کوچه هــای کودکی خاطره مداد رنگی، 
دفتر کاهی، مــداد پاک کنی که تــا کاغذ را 
سوراخ نمی کرد دست بردار نبود، مدادی که 
صرف نظر از رنگارنگی و تنوع امروز تنها نوع 

سیاهش را پیدا می کردی، را مرور می کنند.
مهر هر سال تکرار می شود، اما این چند باره ها 
هرگز بوی کهنگی به خود نمی گیرد، چرا که باغ 
علم و دانش در هر فصلی سرسبز و با طراوت 
است و زیباتر زمانی است که با شکوفه های باغ 
زندگی همراه شــود و در نهایت به بوستانی از 
دانایی مبدل شــود تا همگان از عطر دلنشین و 

معطرش بهره مند شوند.
نقشمهمدورانکودکی
درپرورششخصیتافراد

در همین راســتا بود که روز گذشته مدیر کل 

آموزش و پــرورش در نشســتی صمیمانه با 
خبرنگاران به تشریح پروژه مهر پرداخت.

محمد  پورداود با بیان این که جریان یاددهی-
یادگیری در دوره ابتدایی به اقتضای سن در 
حــد اعالیی قرار دارد، افــزود: نقش دوران 
کودکی و دبستان بســیار مهم است؛ چرا که 
کودکی نخســتین و مهم ترین دوره زندگی 
آدمی اســت و در این دوره اســت که برای 
نخســتین بار با طبیعت رابطه برقرار و روابط 

اجتماعی بنیان گذاشته می شود.
 وی گفــت: چــون در دوران اولیه کودکی 
ساختار شخصیت انســان بنیان گذاشته می 

شــود، این دوران بسیار حائز 
اهمیت اســت و ما بایستی با 
استعداد  ریزی صحیح  برنامه 
های نهان ایــن عزیزان را بر 
اســاس تربیت تمام ساحتی 

شکوفا کنیم.
وی بــا تأکید بر اصل تفاوت 
تربیــت  در  فــردی  هــای 
فرزندان، اظهــار کرد: ما باید 
بــا توجه بــه برنامــه ریزی 
پــرورش  و  آمــوزش  های 
اجازه دهیم کــودکان از این 
دوران بهره واضحی را ببرند 
و معطوف به این شــویم که 
یادگیری توأم با بازی باشد و 

مهارت های اجتماعی و زندگی دانش آموزان 
را تقویت کنیم.  

دانشآموزانبایــدبامهارتهای
اجتماعیآشناشوند

پورداود در عین حال گفت: نباید اجازه دهیم 
فضای کتاب های کمک درســی ذهن دانش 
آموزان را از یادگیری اصیل و مهارت زندگی 
ایران اسالمی که متناسب با برنامه هویت سند 
تحول اســت، انباشــتی حافظه محور داشته 
باشــد؛ بلکه اجازه دهیم کودکان ما متربیانی 
خالی باشــند و در یــک کالم برای دوره ای 
آنــان را آماده کنیم خود متعلــق به آن دوره 

نخواهیم بود.
وی با اشــاره به اینکه در کارگروه ساماندهی 
نیروی انسانی هر هفته جلسه شورای معاونین 
و کارگروه توســعه مدیریت برگزار می شود 
افزود: نتیجه این جلســات باعث شده 50۱ 
نفــر از مربیان پیش دبســتانی آموزش دهنده 
سواد آموزی را مهرماه در آموزش و پرورش 

به خدمت بگیریم.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان همدان 
ادامه داد: این در حالی اســت که استان های 
میانی با وجود اینکه نیروی انســانی فراوانی 
داشتند نتوانستند بیشــتر از 30 نفر را به کار 

گیرند.
خروج380نیرویبازنشسته
ازبدنهآموزشوپرورشکشور

وی با بیان اینکه از امسال تا چهار سال آینده 
380 هزار معلم از آموزش و پرورش کشور 
خارج می شوند تاکید کرد: آموزش و پرورش 
در کشــور با ۱00 هزار کمبود نیروی انسانی 

مواجه است.
وی بــا بیــان اینکه کمبود نیروهــا از طریق 
اســتخدام  تربیــت معلم و مــاده ۲8 انجام 

می شود افزود: در برخی از استان ها ۲4 هزار 
نفر کمبود نیــرو وجود دارد، در حالی که در 
همدان با ورود 500 نفر به آموزش و پرورش 
تنها ۲00 نفر کمبود نیروی انســانی خواهیم 

داشت.
پور داود با اشــاره به اینکــه معلمان مدارس 
اضافه تدریس می گیرند و این بدان معناست 
کــه ۲00 نفر کمبود هم جبران خواهد شــد 
گفت: استفاده از ظرفیت شاغالن، پیشکسوتان 
و استمرار خدمت، بکارگیری دانشجومعلمان 
و معلم تمام وقت راهکار جبران کمبود نیرو 

برای ماست.
معلمــان 
سال 35 میتوانند

خدمتکنند
و  آمــوزش  مدیــرکل 
پرورش استان همدان با 
پیشکسوتان  اینکه  بیان 
دوره  در  می تواننــد 
متوســطه اول و دوم از 
دو تا ۱4 ساعت تدریس 
داشته باشند افزود: قبال 
فوق  مدرک  که  افرادی 
لیسانس و دکترا داشتند 
سال   35 می توانســتند 
امروز  اما  کنند  خدمت 
معلمان دوره لیســانس 

هم می توانند تا این مدت خدمت بگیرند.
و آموزش اســتخرهای افتتــاح 

پرورشبهدسترئیسجمهور
پــورداود با بیان اینکه نرخ ســوادآموزی در 
جمعیت ۱0 تا 4۹ ســال استان همدان ۹5.۶ 
درصد اســت و از میانگین کشــوری باالتر 
افزود: در حوزه رفاهی همکاران ۱0 اســتخر 
را وارد گردونــه آمــوزش و پرورش کردیم 
در حالــی کــه در مدیریت قبلــی به بخش 
خصوصی واگذار شــده بود.وی از افتتاح دو 
اســتخر آموزش و پرورش در مهرماه امسال 
احتماالً با حضــور رئیس جمهور خبر داد و 
افزود: سه استخر دیگر نیز تا پایان امسال در 

همدان وارد گردونه می شود.
پــورداود توســعه خانــه معلــم، توســعه 
درمانگاه هــای آموزش و پرورش، توســعه 
اردوگاه چالــوس و رتبه بنــدی معلمان را از 
اقدامات آموزش و پرورش در آینده دانست 
و افــزود: 400 تا 800 هــزار تومان تا پایان 
سال به حقوق همه فرهنگیان بر اساس نظام 

رتبه بندی اضافه می شود.
حقالزحمهها هنگام دیر پرداخت 
طرح»معلمتمــاموقت«رانیمهکاره

گذاشت
وی اســتفاده از طرح »معلم تمام وقت« را از 
جمله طرح های آموزش و پرورش دانســت 
و گفت: به خاطــر اینکه پرداخت ها به موقع 
باشــد و در بازنشســتگی همکاران پاداشی 
لحاظ شــود، طرح »معلم تمام وقت« اجرایی 

می شود.
پورداود با بیان اینکه این طرح کامال اختیاری 
اســت و یک معلم حداقل می تواند ۶ ساعت 
اضافه تدریس داشته باشد و هر ماه حقوقش 
واریز شــود افزود: مبلغی بیــن 400 تا 800 

هزار تومان بــه حقوق این معلمــان اضافه 
خواهد شــد و این خدمــت در پاداش پایان 

خدمت همکاران لحاظ می شود.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان همدان 
با اشــاره به اینکه مدرسه محوری با حرکت 
کــردن چرخش های  عملیاتــی  مســیر  در 
تحول آفرین شــعار ماســت افزود: مدرسه، 
کانون تحوالت اســت و معلم عنصر فکور و 

تحول آفرین آن.
وی بــه اجرای طرح »بوم« یعنی »برنامه ویژه 
مدرســه« در آموزش و پرورش اشاره کرد و 
گفت: این طرح به دنبال این است هر مدرسه 

به فراخور بوم خود برنامه هایی را اجرا کند.
وی با اشــاره به اینکه توســعه شاخه فنی و 
حرفه ای در کشور 3۶ درصد و در استان 4۲ 
درصد اســت گفت: در دوره متوسطه نظری 
۱۹ منطقه را پوشــش می دهیم که هر منطقه  
یک مهارت را در بین دانش آموزان پوشــش 
دهد؛ ضمن اینکه مهارت نه گفتن، چگونگی 
برخــورد بــا شــهروندان و افزایش حقوق 

شهروندی مورد توجه است.
دانشآموزمحروم هزار وجود11 

درسطحهمدان
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان با 
اشــاره به اینکه ۱۱ هزار دانش آموز محروم 
در ســطح اســتان وجود دارد که اعتباراتی 
برای آنها در نظر گرفته ایم خاطرنشــان کرد: 
دانش آموزی نخواهیم داشت که بدون کیف 
و لباس و لوازم التحریر به مدرســه برود؛ به 
همین دلیل ۶ هزار بســته کمک آموزشی بین 

دانش آموزان استان توزیع شده است.
وی تاکید کرد: از سازمان های مردم نهاد تقاضا 
کرده ایم هرجا دانش آموز محرومی شناسایی 
کردنــد به ما معرفی کنند؛ اجازه نخواهیم داد 
فردی به خاطر نیازمندی از گردونه تحصیل 
جا بمانــد.وی با بیان اینکه ســال آینده کل 
مدارس ۱۹ منطقه آموزش و پرورش اســتان 
زیر پوشش طرح نماد قرار می گیرند، افزود: 
کار گزینشــی معلمان پیش دبســتانی را قبال 
انجام داده ایم  طبق برنامه ششم توسعه پیش 
رفته ایم و بکارگیری این معلمان در راســتای 
خصوصی ســازی نیســت.پورداود بیان کرد: 
هفت رئیس منطقه را تغییر داده ایم که تعدادی 
از آنها بازنشسته شده بودند اما بخشی از این 
رویکــرد به دلیل عملکردهــای ضعیف این 
افراد بود. وی با اشــاره به اینکه حذف معلم 
تربیت بدنــی را در برنامه نداشــته ایم بلکه 
تربیت مقدم بر آموزش است و اینگونه نیست 
آموزش مقدم بر تربیت باشد گفت: در حوزه 
ورزش برنامــه زیادی داریم که »حیات پویا« 
یکی از طرح های خوبی است که با همکاری 

وزارت ورزش اجرایی می شود.
همدان مدارس آغاز زنگ علوم، وزیر

رامینوازد
امروز هم زمان با سراسر کشور در آیینی زنگ 
آغاز مدارس در دبیرستان شریعتی برگزار شد 
در این مراســم وزیر علوم نیز حضور داشت 
بر اساس اخبار گفته شــده گویا قرار بر این 
بوده که از مقامات کشــوری در مدارسی که 
در زادگاه خود تحصیــل کردند حضور پیدا 

کنند و زنگ آغاز مدارس را بنوازند.

زنگ شکوفه برای کالس اولی ها به صدا درآمد

باز درآغوش مدرسه
■ وزیر علوم امروز در همدان زنگ مهر را می زند

■ مدیرکل آموزش و پرورش: 2 استخر فرهنگیان با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

داد نخواهیــم اجــازه
خاطــر بــه فــردی
نیازمنــدیازگردونــه
تحصیــلجــابمانــد
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نرخ ارز برای زائران اربعین چقدر است؟

 در حالی ارز زائران اربعین قرار است با نرخ بازار ثانویه در اختیار آنها قرار بگیرد که در 
حال حاضر هر یورو در بازار نیمایی تا ۱۲ هزار و ۱۶0 تومان معامله می شود.

به گزارش ایســنا، سرانجام بانک مرکزی تصمیم به ارائه ارز به مسافران اربعین گرفت و 
اعالم کرد که زائران می توانند حداکثر ۱00 یورو یا معادل آن به ســایر اسعار به نرخ بازار 
ثانویه ارز، از بانک های منتخب  و صرافی های مجاز به منظور پوشش برخی از هزینه های 

تامین کنند.
امــا اینکه قیمت ارز در بازار ثانویه یا همان نیمایی که محل معامله ارزی صادرکنندگان و 

واردکنندگان است، چقدر خواهد بود. بر این اساس بررسی آخرین وضعیت معامالت در 
نیما نشــان می دهد که در روز گذشته هر یورو به طور میانگین تا ۱۲ هزار و ۱۶0 تومان 

معامله شده است.
البته قیمت یورو در بازار نیما از ابتدای شهریورماه تا پایان آن با روند کاهشی همراه بوده 
است؛ به طوری که از حدود ۱۲ هزار و 500 تومان در ابتدا به ۱۲ هزار و 300 تومان در 
نیمه ماه رسیده و در آخرین معامالت دیروز نیز ۱۲ هزار و ۱۶0 تومان معامله شده است.

ارائه ارز نیمایی به مســافران اربعین گرچه فقط ۱00 یورو است، ولی در هر صورت در 
مقایسه با نرخ بازار نرخ پایین تری خواهد داشت که به حدود 500 تومان می رسد.

این در حالی است که در حال حاضر هر یورو در بازار آزاد حدود ۱۲ هزار و ۷00 تومان 

معامله می شود و نرخ ارز مسافرتی که در بانک ها نیز در اختیار مسافران قرار می گیرد نیز 
در همین حد و اغلب باالتر است.

بر این اســاس اگر یورو بازار نیما حتی با نرخ حدود ۱۲ هزار و۲00 تومان به زائران داده 
شــود هزینه ۱00 یورو برای آنها تا یک میلیون و ۲۲0 هزار تومان اســت و اگر این ۱00 
یورو از بازار  خریداری شــود به یک میلیون و ۲۷0 هزار تومان می رسد که اختالف 50 

هزار تومانی را در مجموع به همراه خواهد داشت که قابل توجه نیست.
در هر صورت متقاضیان می توانند طبق هماهنگی انجام شــده با بانک های منتخب ملی، 
ملت، تجارت، ســپه، صادرات و پارســیان و نیز صرافی های مجاز، زائران در شهر خود 

نسبت به خرید ارز اقدام کنند.

کارت دانشجویی علیرضا خسروخواه فرزند صمصام به شماره 
ملی 2440293271 رشته برق دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9112171013 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

کارت دانشجویی محمد عرفان سلمانی فرزند محمد به شماره 
ملی 8083171-001 رشته برق دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9212171015 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

غزل اسالمي «

 یکي از دســتاوردهاي اجالس راه ابریشم 
این باشد که مســئوالن و وزارتخانه ها را قانع 
کنیم راه آهن همدان- تاکســتان ساخت شود. 
اگر برنامه ریزان همداني به دنبال جذب مسافر 
و رونق اقتصادي هستند باید به زیرساخت ها 
هم توجه کنند. اگر زیرســاخت ها اصولي و 
تکمیل ایجاد نشوند هیچگاه نمي توانیم نتیجه 

مطلوب را از سرمایه گذاري ها بگیریم.
اگر  همدان به تاکستان از طریق راه آهن متصل 
شــود اوالً راه ابریشم در غرب و شمال غرب 
کشور تکمیل مي شود. دوماً منفعتي براي استان 
همدان و شــهرهاي شمالي خواهد داشت که 
شــاید تاکنون هیچ زیرســاختي براي همدان 
نداشــته اســت. راه هاي ریلي مختلفي براي 
همدان مصوب و اجرا شــده تا از این طریق 
به شــمال شرق، شمال، شــمال غرب، غرب 
و جنــوب کشــور متصل شــویم و در واقع 
جاده ابریشــم جدید ساخت شــود، اما مهم 
این اســت که ریل هایي ساخت شوند که در 
کوتاه ترین زمان ما را به شــهرها و کشورهاي 
دیگر ببــرد، در غیر این صورت این راه آهن نه 
براي جابجایي مسافر و نه براي جابجایي بار 

فایده اي نخواهد داشت.
کوتاه کردن یک ونیم تا دو ساعت مسیر همدان 
به گیالن از طریق تغییر در مســیر ریلي زمان 
کمي نیســت و این موجب مي شود تا حجم 
عظیمي از مســافران شمال کشــور از طریق 
قطار به همدان سرازیر شوند. دوماً این ریل به 
قزوین، زنجان، تبریز و سپس به ترکیه متصل 
مي شود و مي تواند عالوه براینکه همداني ها با 
قطار مي توانند به این نقاط سفر کنند مسافران 

این سمت را نیز به همدان سوق بدهد.
قطــار همدان مشــهد بــا اســتقبال خوبي 
مواجه اســت و معموالً صندلي هاي آن پر 
اســت این اتفاق مي توانــد براي خط هاي 
نامبــرده نیــز رخ بدهد. اما اگــر همدان- 
تاکســتان ســاخت نشــود هیچ مســافر و 
کاالیــي از همدان از طریق ریل به شــمال 
کشور منتقل نخواهد شد، زیرا ریل سنندج 

همدان  ریل-  جایگزین  کــه  گیالن  زنجان 
تاکســتان شد و بودجه آن مصوب هم شده 
حدود 3 ســاعت به مســیر ریلي همدان تا 
بنابراین براي استفاده  گیالن اضافه مي کند، 
به صرفــه نخواهــد بود. ضمــن اینکه اگر 
بخواهیم به نقشــه راه ابریشــم قدیم نگاه 
کنیــم متوجه مي شــویم که جاده درســتي 
براي جابجایي بــوده و اکنون راه آهني که 
از مشــهد به استان هاي غربي و شمال غربي 
کشیده شــده، با تغییرات جزعي، منطبق بر 
همان جاده ابریشم است. با این تفاوت که 
قزوین به همدان در آن جاده متصل اســت 
اما در جاده ابریشــم جدید حذف شده و 
زنجان  بیجار-  غیرکارشناسي سنندج-  ریل 
جایگزین آن شــده است که ساخت آن به 

مي شود. تمام  همدان  ضرر 
اغلب موانعي که بــراي ایجاد رونق اقتصادي 
در همــدان وجــود دارد زیرساختي ســت؛ 
فعاالن  دارند، ســایر  تولیدکنندگان مشــکل 
اقتصادي موانعي بر سر راهشان است و براي 
جذب توریســت مشــکالتي وجود دارد، که 

نتیجه همه اینها عقب ماندن اســتان از برخي 
استان هاي صنعتي و اقتصاد محور شده است.

اصفهان هــم در صنعت و هــم در جذب 
گردشــگر حــرف اول را مي زنــد. این به 
آن دلیل اســت که از حمــل ونقل گرفته تا 
دیدگاه مردم و مســئوالن آن همه براساس 
توسعه شــهر برنامه ریزي شده اند. ۱0 هزار 
واحــد صنعتي فعال در اصفهان وجود دارد 
این در حالي اســت که تعــداد واحدهاي 
صنعتي همدان حدود ۱300 واحد است که 
تعدادي از آنها نیز غیرفعال اســت. خطوط 
ریلي و فــرودگاه آن از همه نقاط کشــور 
مسافر دارند و بسیاري از صنعتگران تمایل 
دارند تا واحد صنعتي خود را در این شــهر 
راه بیندازند. حتي همداني هایي که در شهر 
خود نتوانســته اند واحد تولیدي راه اندازي 
کنند در این شــهر به راحتي در حال تولید 
هستند. نشــان به آن نشــان که حدود ۱۲ 
مقیم  همدانــي  ســرمایه گذار  پیش  ســال 
کانــادا در همدان واحد تولیــد پارچه مبل 
راه انداخت اما هیچ گاه خط تولید آن فعال 

نشد اما پس از دو ســال واحدي بزرگ تر 
و با ســرمایه گذاري بیشــتر با مشــارکت 
راه  اصفهــان  در  کانادایــي  ســرمایه گذار 

انداخت و در حال حاضر نیز فعال است.
اکنــون که امیرعبــاس دزفولیان کارشــناس 
همداني قطار معتقد است ساخت ریل همدان- 
تاکستان مسیر همدان به شمال و شمال غرب 
کشور را نزدیک تر مي کند و همین نزدیکي راه 
موجب مي شود تا مسافران رغبت بیشتري به 
اســتفاده از ریل براي رسیدن به مقصد داشته 
باشــند چرا لقمه را دور ســر بچرخانیم و با 
ساخت راه آهن سنندج- بیجار- زنجان، استان 

همدان را متضرر کنیم؟
وقتي راه آهنــي با میلیاردها تومان ســاخت 
شــود ولي مورد اســتفاده مســافران و حتي 
بــراي جابجایي بــار قرار نگیــرد چه فایده 
دارد؟ حال ممکن اســت ســاخت راه آهن 
همدان- تاکســتان منافع سیاسي و اقتصادي 
چند نفر انگشت شمار را تأمین نکند اما منافع 
حمل و نقلي حداقل یک چهــارم جغرافیایي 

کشور را تأمین مي کند.

بعد از پیگیري هاي همدان پیام
قائم مقام وزیر صنعت: رب ارزان شد

■ رب قوطي 800 گرمي نباید بیشتر از 9 هزار تومان باشد
 چند روز پس از اینکه همدان پیام گزارشــي درباره گران بودن رب 
گوجه فرنگي هاي بســتپه بندي شــده منتشــر کرد قیمت آن 30 تا 50 
درصد کاهش یافت. با دوســه روز فاصله صداوسیماي کشور و برخي 
خبرگزاري هــا نیز به گراني این کاال پرداختنــد. در این گزارش بعد از 
بررســي ها عنوان کردیم که هر قوطي رب گوجه فرنگي حدود ۹ هزار 
تومان باید به دست مصرف کننده برسد. در چند گزارش که در یک هفته 
منتشر شــد به وجود مواد نگهدارنده سمي در رب هاي کارخانه اي نیز 
اشاره شد. همین موجب شد تا رفتار مردم نسبت به پخت و استفاده از 
رب خانگي تغییر کند که نتیجه آن واکنش هاي متعددي از سوي برخي 
تولیدکنندگان این محصول نســبت به گزارش ها بود. به طوري که آنها 
نگران از دســت رفتن بازار فروش خود بودند، تا اینکه پس از گذشت 

کمتر از ۱0 روز قیمت رب به صورت سراسري ارزان شد. 
به گزارش همدان پیام، تا هفته گذشــته رب قوطي 800 گرمي، بسته به 
برند آن از ۱8500 تا ۲0500 تومان بود اما در این هفته فروشــگاه هاي 
بزرگ با اعمال تخفیف، قیمت این رب ها را به 8 تا ۱0هزار تومان کاهش 

داده اند. قیمت آنها روي قوطي ۱۲ تا ۱5 هزار تومان است. 
روز گذشته قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت از کاهش قیمت رب 
گوجه فرنگی در بازار خبر داد و گفت که با کاهش قیمت گوجه فرنگی 
در بازار، قیمت تمام شــده و فروش رب نیز پایین آمده و از حدود ۲0 
تا ۲۲ هزار تومان در ماه های قبل به حدود ۱5 هزار تومان رسیده است.

حســین مدرس خیابانی اعالم کرد که اگر هنــوز قیمت باالیی در بازار 
وجود دارد، مربوط به تولیدات گذشــته اســت و محصوالت جدید با 

قیمت پایین تری عرضه می شود.
قیمت هــاي ۱۲ تا ۱5 هــزار توماني رب هاي 800 گرمــي هنوز تا ۶ 
هزار تومان باالي قیمت هســتند. با توجه به اینکه رب هاي بسته بندي 
شــده از موادي براي باال بــردن زمان مانــدگاري و در مواقعي براي 
خوش رنگ ولعاب نشــان دادن آن اســتفاده مي کنند و همه آنها براي 
سالمت انسان ها و مخصوصاً کودکان خطرناک است، کارشناسان تغذیه 
در ایران و کشــورهاي آمریکایي اســتفاده از آنها را با سالمت بدن در 
تناقض مي دانند. در آمریکا به خانواده ها توصیه شده به کودکان خود رب 

گوجه فرنگي ندهند زیرا مغز آنها را دچار اختالالت مي کند.

اجالس »راه ابریشم« زمینه بازاریابی 
بین المللی را مهیا می کند

 اجالس »راه ابریشــم« ضمن بازاریابــی بین المللی منجر به تبادل 
اطالعات می شــود و با انجام تجارت، بستر تقویت صادرات نیز ایجاد 
می شــود. به گزارش فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
همدان در جمع خبرنگاران از اهمیت این رویداد در حوزه تجاری برای 
احیای »راه ابریشــم« قدیم ســخن به میان آورد و تأکید کرد: با وجود 
محدودیت های ناشــی از تحریم، می توان از این طریق با بخشــی از 

کشورهای حاضر در این همایش ارتباط گرفت
ظاهر پورمجاهد با تأکید بر لزوم تقویت زیرساخت های اقتصادی گفت: 
در حوزه تقویت خطوط ریلی کانون های اقتصادی استان مثل خط فرعی 
ریل به فوالد ویان، مجتمع انبارهای شرکت پشتیبانی و کارخانه سیمان 
هگمتان شناســایی و به اداره کل راه آهن اعالم شده است.وی برگزاری 
این اجالس را در برقراری ارتباط با مســئوالن کشــور به منظور تأمین 
اعتبار اجرای این خطوط ریلی مثمر ثمر دانســت و افزود: تمام تالش 

خود را برای بهره گیری از این فرصت به کار می گیریم.

قیمت بنزین افزایش نمی یابد

 طبــق گفته هاي وزیر نفت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 
وجود ندارد و قانون نیز اجازه انجام این کار را نداده است.

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه درباره صحت صحبت های جایگاهداران 
مبنی بر افزایش قیمت بنزین و دریافت مبلغی به عنوان حق الزحمه 
بــرای جایگاهداران از مردم، اظهار کــرد: هیچ قراری برای افزایش 
قیمت بنزین گذاشــته نشده است و برداشــتی که در این باره شده 

درست نیست.
وی همچنیــن درباره مصوبه روز گذشــته شــورای اقتصاد درباره 
افزایــش قیمت حامل های انرژی گفــت: هنوز هیچ تصمیمی نهایی 

نشده است.
وزیر نفت با اشــاره به اهمیت تقویت صنایع پایین دســتی گفت: اگر 
بخواهیم مواد پایین دســتی تولید کنیم، باید به مســائل بین المللی و 

صادرات توجه داشته باشیم.

اجالس راه ابريشم تک ُبعدي برگزار نشود

جاده ابریشم جدید در ایران ساخته شد 
■ تمام راه هاي ریلي، از مشهد تا همدان و کرمانشاه و آذربایجان براساس نقشه جاده ابریشم ساخته شده اند 

■ وزارت کشور را قانع کنیم راه آهن همدان- تاکستان را بسازد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان 
خبر داد

اختصاص 500 میلیون اعتبار برای مطالعه 
قطار شهری همدان

 طی چند روز گذشــته با دستور رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشور، 500 میلیون تومان اعتبار برای مطالعه پروژه قطار شهری همدان 

به استان ابالغ شده است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان همدان به ایسنا گفت: 
عنوان پروژه قطار شــهری همدان در بودجه سال ۹8 وجود داشته و 
500 میلیون تومان برای مطالعه این طرح ابالغ شده است که شهرداری 

همدان باید برای مطالعه آن اقدام کند.
سیداســکندرصیدایی با اشــاره به آخرین وضعیت اعتبارات اســتان 
همــدان، افزود: تا کنــون 50 درصد اعتبارات ردیف تملک اســتانی 
ابالغ شــده و در ردیف توازن خوشبختانه امسال 30 درصد اعتبارات 
ابالغ شده اســت در صورتی که در سالهای گذشته ۱5 تا ۲0 درصد 

تخصیص پیدا می کرد.
مطالعه650روستایاستانهمدان

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان از اجرای طرح 
مطالعاتی روستاهای جنوب و شــمال استان خبر داد و گفت: برای 
اینکه برنامه ریزی جامع و کاملی برای روستاهای استان داشته باشیم 

نیاز بود روستاهای استان را ظرفیت سنجی و مطالعه کنیم.
صیدایی خاطرنشان کرد: قرار است 5000 روستا در کشور ظرف 
5 ســال مطالعه شود که سهم اســتان همدان ۶50 روستا بوده که 
خوشــبختانه ظرف ۲ سال مطالعه این ۶50 روســتا انجام گرفته 
اســت و گزارشات میدانی خوبی تهیه و در اختیار دستگاه ها قرار 

است. گرفته 

مردم در برابر کمبود کاال پخته تر عمل 
می کنند

فرماندار همدان با بیان اینکه امروز گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه 
جاری و ســاری است، گفت: مردم نسبت به ســال گذشته در برابر 

کمبود کاال پخته تر عمل می کنند.
حسین افشاری در کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان همدان، با بیان 
اینکه دشمن همه توان خود را به کار برد تا مردم را از نظام جمهوری 
اسالمی ناامید کند، خاطرنشان کرد: شاخص ها در ابعاد مختلف نشان 

می دهد که مردم دست دشمن را خوب خوانده اند.
وی با اشــاره به اینکه در سال گذشــته و سال جاری ۲0 واحد 
راکد به چرخه تولید بازگشته اســت، افزود: پتروشیمی هگمتانه 
در حال راه اندازی اســت و بیش از ۱83 نیرو مشــغول به کار 

بودند.
فرماندار همدان با تأکید بر تسلط مدیران شهرستان به گفتمان اقتصاد 
مقاومتی، اظهار کرد: مدیران شهرستان در جریان هدف اقتصاد مقاومتی 
و هــر آنچه مد نظر مقام معظم رهبری در سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی بوده و تعهدات فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشــور که برای 

دستگاه های وزارتی و ستادی سراسر کشور بوده، بودند.
وی تصریــح کرد: ابتدای ســال نقصی وجود داشــت که کمیته های 
چهارگانــه وظیفه تأمیــن، تولید و توزیــع کاال و خدمات را برعهده 
داشتند، جلو بودند اما در حوزه گفتمان سازی عقب بودیم و اکنون در 

گفتمان سازی جلو افتاده ایم.
افشــاری با اشــاره به اینکه حربه تحریم ها ُکند شده است، افزود: در 
حوزه بهداشت و درمان بسیاری از خدمات تخصصی، فوق تخصصی 
و پیشگیرانه در استان و شهر همدان ارائه می شود و ۲0 درصد خدمات 

درمانی به استان های مجاور را همدان انجام می دهد.
فرماندار همدان با اشاره به اینکه با نگاه به رفتار مردم درمی یابیم نسبت 
به ســال گذشــته در برابر کمبود کاال پخته تر عمل می کنند و مراقب 
حربه های دشمن هســتند، افزود: مردم می دانند دشمن از تحریم ها و 

فشار  های روانی به دنبال چه هدفی است.
وی با بیان اینکه در استان همدان اعم از تولید کاال و خدمات به ویژه 
محصوالت استراتژیک مثل گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی و ... به 
خوبی عمل می شود، افزود: خدمات اولیه آب، گاز و خدمات ارتباطی 

روند رو به بهبود دارند و با کمترین اخالل مواجه هستیم.
افشــاری در ادامه به اهمیت رسانه ها اشاره کرد و با بیان اینکه رسانه 
نقــش کلیدی دارند، افزود: 50 درصد بــار اقتصاد مقاومتی در بخش 
رســانه ای بود چرا که رسانه های متعهد جنگ روانی دشمن را خنثی 
کردند.افشاری اظهار کرد: در تابستان سال جاری پیش بینی شده بود با 
کمبود برق مواجه شویم اما وزارت نیرو در تولید و مردم از نظر صرفه 

جویی عملکرد خوبی داشتند.
فرماندار همدان با اشــاره به دانشگاه D8، یادآور شد: این دانشگاه 
یکی از افتخارات نظام جمهوری اســالمی اســت که در همدان راه 
اندازی شــده اســت.وی با تأکید بر اینکه همدان از نظر گردشگری 
در صدر دنیا مطرح شــده است، عنوان کرد: در حوزه گردشگری با 
افزایش 3۶ درصدی حضور گردشــگر خارجــی در همدان مواجه 
هستیم که نشان دهنده تأثیرگذاری همایش هایی مانند همدان ۲0۱8 

و راه ابریشم است.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
همدان با اشاره به برگزاری اجالس جهانی 
ڪراه ابریشمڪ از یکم لغایت هفتم مهر ماه 
۱3۹8، این اجالس را یک برند بین المللی 
برای اســتان همدان معرفــی کرد و گفت: 
برگزاري این اجالس ظرفیتي براي اســتان 
ایجاد مي کنــد تا بتوانیــم از آن در جهت 

دستیابي به توسعه اقتصادي بهره مند شویم.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی استان همدان، سیدناصر 
محمودي افزود: مســیر جاده ابریشــم به 
عنوان یکی از مســیرهای طوالنی تجاری 
و بازرگانی در طول سالیان گذشته شناخته 
شــده و قدمت آن که یکــی از بزرگترین 

شبکه های بازرگانی دنیا محسوب می شود  به 
۱۷00 سال می رسد.

محمودی با اشــاره به اینکــه در این اجالس 
40 میهمــان خارجــی از ۱4 کشــور جهان 
در نشســت های مختلف  حضــور خواهند 
یافــت، گفت: ایــن میهمانان از کشــورهای 
فرانسه، ازبکســتان، آذربایجان، چین، روسیه، 
کره جنوبــی، ژاپن، یونان، ترکیه، ســوئیس، 
نپال  و  قزاقســتان  تاجیکستان،  قرقیزســتان، 

شرکت خواهند کرد.

محمودی با اشــاره به همکاری های دوسویه 
تجــاری و اقتصــادی کشــورهای میهمان با 
همدان در این اجالس اظهار داشــت: توسعه 
گردشــگری و تحکیــم روابــط اقتصادی و 
ســرمایه گذاری از اهداف مهم برگزاری این 
اجالس بزرگ در همدان می باشد که می تواند 
آورده اقتصادی خوبی برای اســتان به ارمغان 

آورد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
با تأکید بر وجود پتانســیل های مناســب در 

اســتان همدان در زمینه های مختلف تاریخی، 
فرهنگی و بازرگانی بیان داشت: در گذشته 3 
تجارتخانه مهم کشــور در شهرهای اصفهان، 
همدان و مشهد مســتقر بوده و کلیه مبادالت 
اقتصادی کشــور با محوریت این ســه استان 

صورت می گرفته است.
وی همچنیــن افــزود: اقدامات شایســته و 
حمایت هــای اســتاندار همــدان و همراهی 
مستمر مدیران دســتگاه های اجرایی استان به 
منظور پیگیری امور مربوط به حوزه اقتصادی 
و ســرمایه گذاری باعث ایجاد اشتغال و رونق 

تولید در استان همدان شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
بیــان کرد: پتانســیل های حوزه گردشــگری 
و کشــاورزی اســتان همــدان مانندگردوی 
تویســرکان، انگور و شــیره مالیــر و وجود 
محصوالت کشاورزی با کیفیت، صنایع تبدیلی 
و ذخایر معدنی همگی می توانند در مسیر جاده 

ابریشم به رونق اقتصادی استان کمک کنند.

محمــودی ضمــن معرفی و شناســایی 
فرصت های ســرمایه گذاری استان همدان 
اظهار داشت: این استان از لحاظ موقعیت 
جغرافیایی و طبیعی برای ســرمایه گذاری 
بسیار مناســب اســت و یکی از بهترین 
و امن ترین اســتان های کشــور محسوب 

می گردد. 
وی نیــز در ادامه به تشــریح اقدامات و 
سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  فعالیت های 
استان همدان پرداخت و خاطرنشان کرد: 
همت اداره کل امور اقتصــادی و دارایی 
توانمندی های  استان همدان، فرصت ها و 
سرمایه گذاری در مرکز خدمات به منظور 
معرفی همــدان در این اجالس به جهان، 
احصاء و در قالب کتابچه ای تهیه و چاپ شده 

است.
وی در پایــان بیان داشــت: ایــن مرکز در 
چهار بخش کشــاورزی، صنعت، ساختمان 
و گردشــگری نیز فعالیت دارد و نمایندگانی 
از دســتگاههای جهادکشــاورزی، صمت و 
میراث فرهنگی و گردشــگری در این مرکز 
مســتقر می باشــند. گفتنی اســت سرمایه 
گــذاری های صــورت گرفته در اســتان از 
جمله المپ های led و ترمز از کشور چین، 
پتروشــیمی از ایتالیا، فوالد صنایع سنگین  و 
محصــوالت غذایی از کشــور آلمان،تبدیل 
صنایع غذایی)محصوالت کشاورزی مرغوب 
همدان( می باشــند. شایان ذکر است کتابچه 
قانون ســرمایه گذاری و فلش مموری حاوی 
کلیه توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذای 
اســتان به همراه مشــوق ها و معافیت های 
مالیاتی توســط این اداره کل تهیه و به چاپ 

رسیده است.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان:

ازاجالسراهابریشمبهرهبردارياقتصاديبکنیم
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در فوتبال جام زاگرس
پیشکسوتان مریوان صدرنشین شدند 

 هفته ســوم از رقابت های لیگ فوتبال پیشکسوتان جام زاگرس با 
انجام 4 بازی دنبال شد و تیم های ساینا سنندج، ایالم و کرمانشاه مقابل 

حریفان خود پیروز شدند.
در این هفته از رقابت ها تیم پیشکسوتان ایالم موفق شد دو بر یک تیم 
بیجار را شکســت دهد. کرمانشاه با همین نتیجه تیم اسالم آباد غرب 
را مغلوب کرد و تیم ســاینا سنندج نیز دو بر یک مقابل تیم قزوین به 
پیروزی رسید تیم فوتبال پیشکسوتان مالیر نیز مقابل تیم مریوان یک 
بر یک متوقف شــد.دراین بازی ابتدا سعید طراوتی در دقیقه ۲0 برای 
مریوان گل زد وســپس صالح پارسا در دقیقه 35 گل تساوی را برای 

مالیر به ثمر رساند.
در این هفته تیم پیشکسوتان شدیدی همدان استراحت داشتند.

همچنین دیدار عقب افتاده بیجار مقابل کرمانشــاه با یک گل به سود 
پیشکسوتان بیجار تمام شد.

با گذشــت 3 هفته از این رقابت ها تیم پیشکسوتان مریوان با کسب 
۷ امتیاز از 3 بازی صدرنشــین اســت و تیم پیشکسوتان مالیر با ۱5 
امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیم ایالم نیز با ۱4 امتیاز ســوم اســت 

تیم پیشکسوتان همدان نیز با یک برد و یک باخت 3 امتیازی است.
این رقابت ها این هفته دنبال خواهد شد و طبق برنامه دو تیم استان در 
همدان به مصاف هم خواهند رفت در این دیدار پیشکسوتان شدیدی 

همدان میزبان پیشکسوتان مالیر خواهد بود.

برنامه مسابقات فوتبال استان اعالم شد

 برنامه مسابقات فوتبال استان در رده های مختلف اعالم شد.
کمیته مسابقات هیأت فوتبال استان برنامه مسابقات مختلف استان در 

رده های مختلف را در هفته جاری اعالم کرد.
با توجه به برگزاری مســابقات نوجوانان آسیا در همدان رقابت های 
داخلی چند روز تعطیل بود که این رقابت ها از روز ســه شــنبه هفته 

جاری دنبال می شود.
در فوتبــال جوانان با توجه به اینکه در گروه اول سرنوشــت ســه 
تیم صعود کننده مشخص شــده است دو تیم میثاق همدان و یاران 
کورش اعــالم کردند که مقابل حریفان خود حاضر نخواهند شــد 
و نتیجه این دو بازی 3 بر صفر به ســود تیم های مهر و شــهرداری 

مریانج اعالم شد.
برنامه کامل مسابقات استان 

سه شنبه 2 مهر ماه هفته پایانی لیگ جوانان استان 
آبی پوشان همدان......................................................  شهرداری همدان 

ساعت ۱4، ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 
اکباتان همدان ..................................................................  پاس همدان 

ساعت ۱۶، ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 
........................................................  ذوب فلزات بهار  پاسارگاد نهاوند

ساعت ۱۶، ورزشگاه علیمرادیان نهاوند 
..........................................................  علم و ادب همدان  یاوران مالیر
ساعت ۱5..........................................................  ورزشگاه تختی مالیر 

هفته پنجم لیگ نوجوانان 
پنجشنبه 4 مهر ماه 

ستاره سرخ تویسرکان...................................................  اکباتان همدان 
ساعت ۱0:30 صبح ورزشگاه شهید فرشید هرمزی

پاس همدان ..................................................................... یاوران مالیر 
ساعت ۱0:30 صبح ورزشگاه شهید شمسی پور 

هفته دوم لیگ نونهاالن 
پنجشنبه 4 مهر ماه 

................................................ شهید امینی همدان  علم و ادب همدان 
ساعت 8:30 صبح ورزشگاه شهید شمسی پور 

......................................................  شهرداری همدان  شهرداری مریانج
ساعت ۱0:30 ورزشگاه شهید حاجی بابایی 

هفته اول لیگ دسته اول استان 
پنجشنبه 4 مهر ماه 

صنایع دستی اللجین............................................... - خانه جوان مالیر 
ساعت ۱4: ورزشگاه اللجین 

...............................................................  آراد جورقان  رادمردان سامن 
ساعت ۱5، ورزشگاه مالک اشتر سامن 

مهر اللجین......................................................  اتحاد جوان همدان 
ساعت ۱۶، ورزشگاه اللجین 

عقاب اسدآباد.......................................................  شهدای باباعلی بهار 
ساعت ۱5، ورزشگاه شهید راحمی اسدآباد 

هفته پنجم لیگ برتر استان 
جمعه 5 مهرماه 

..................................................... گرین کشاورز نهاوند  شهدای سامن
ساعت ۱5، ورزشگاه مالک اشتر سامن 

.........................................  هالل احمر تویسرکان  پاسارگاد نوین نهاوند
ساعت ۱5، ورزشگاه علیمردایان نهاوند 

ستاره سرخ تویسرکان ..........................................  علم و ادب همدان 
ساعت ۱5، ورزشگاه شهید هرمزی تویسرکان 

..............................................................  وحدت مالیر  مهر همدان 
ساعت ۱5، ورزشگاه کارگران همدان 

■ ادامه از صفحه8
 مجموعه  ارزشــمند علیرضا ســهرابی مجموعه دار نامی همدانی 
شــامل آثار هنری مانند نســخ خطی، انواع مهرها، تابلوهای نقاشی، 
ســنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، انواع فلزات، کلکسیونی از سازهای 

موسیقی سنتی ایرانی و ... است.
وی همه جــا گفته و میگوید : با جمع آوری این آثار، رســالت کار 
مجموعه داری خود را انجام داده ام و در این راستا از اصحاب فرهنگی 
و افرادی که صاحب اندیشه و دارای حس وطن پرستی و وطن دوستی 
هستند انتظار دارم گام های مثبتی در جهت ویترینی شدن این مجموعه 

بردارند.
ایــن مجموعه دار آثار هنری با توضیح اینکه این مجموعه به فرهنگ، 
هنــر و جغرافیای ایــران و همدان تعلق دارد، معتقد اســت :  وظیفه 
من خرید و حفظ این آثار بوده اســت و پــس از این افراد تأثیرگذار 
حوزه اندیشــه و فرهنگ و هنر همدان می توانند این مجموعه را به 
عنوان یکی از شاخص ترین فعالیتهای حوزه مدیریتی خود و به عنوان 

مجموعه ای بی نظیر در سطح کشور ثبت کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه دار به شــخصی می گویند که آثار 
خود را در میراث فرهنگی کشــور ثبت کنــد و پروانه مجموعه داری 
بگیرد، تصریح کرد: مجموعه فوق با حمایتهای اســتاندار، شهرداری، 
اعضای شورای اسالمی شهر همدان، مدیرکل میراث فرهنگی و تمامی 
هنرمندان، منتظر اتفاق فرهنگی مثبتی در اســتان همدان است چرا که 

عملی شدن این امر، از تعهد دولتمردان به جایگاه آنها خبر می دهد.
ایــن فعال فرهنگی در ادامه عنوان کرد: اصحاب علم و کارشناســان 
میراث فرهنگی ارزش مجموعه فوق را می دانند؛ به عنوان مثال کتاب 
قانون و کتاب پزشکی مصور موزه آرامگاه بوعلی سینا، دو قطعه از آثار 
ارزشــمند این مجموعه است که تأثیر مثبتی در گردشگری این مکان 

تاریخی داشته است.
وی اذعــان کرد: از افرادی کــه این مجموعــه را درک نمی کنند و 
ناآگاهانه اقدام به نشــر اکاذیب در مورد مــن و مجموعه ام می کنند، 
دلخور نیســتم اما امیدوارم روزی به این فهم برسند که تنها چیزی که 
در دنیا به شــیوه ای خاص می تواند انسان را به آرامش برساند هنر و 

آثار هنری است که در مجموعه بنده موجود است.
در بازدیدی کــه مدیران همدان پیام از این مجموعه پس از کســب 
اطالعات الزم انجام دادند مســاله ناراحت کننده که در مورد این آثار 
وجود دارد، این اســت که این مجموعه که توسط فردی عالقمند طی 
ســالیان ســال و با تالش و صرف هزینه جمع آوری شده است، در 
حال حاضر روی هم تلنبار شده و در شرایط نامطلوبی به سرمی برد. 

 اشیاءرویهمتلنبارشدهبود
مدیر مســئول روزنامه همدان پیام در این زمینه  با اشاره به اینکه در 
جاهــای مختلف دنیا اینگونه مجموعه ها قابلیت عرضه دارند، گفت : 
من و تعدادی از دوستان به عنوان بازدیدکننده خاص از این مجموعه 
دیدن کردیم و چون اشیاء روی هم تلنبار شده بود، نتوانستیم به خوبی 
آنها را ببینیم، در صورتی که اشــیاء موجــود دارای ارزش خاصی از 

لحاظ فرهنگی، هنری و تاریخی هستند.
وی آثار مجموعه را بســیار ارزشــمند دانست وعنوان کرد: مجموعه 
ســازها و ابزارآالت موســیقی، مجموعه تابلوهای نقاشی، مجموعه 
باســتان شناســی از مهرها گرفته تا مجموعه ســنگهای قیمتی و ... 
مجموعه متنوعی را تشکیل می دهند و می تواند در یک مجموعه قرار 
بگیرد و یا با مجموعه مکمل افراد دیگر تلفیق شده و به نمایش درآید.

نصرت اهلل طاقتی احســن  اضافه کرد: بایــد موزه های خصوصی را 
کلید بزنیم و با وجود اینکه ســالیان ســال از تصویب قانون تأسیس 
مجموعه داری موزه های خصوصی می گذرد اما هنوز نتوانسته ایم این 
موضوع را عملیاتی کنیم چرا که عملیاتی شــدن اینگونه امور بســیار 
مهم اســت و باید آنهــا را در معرض نمایش قــرار داد تا از خروج 

مجموعه های دیگر نیز جلوگیری کرد.
وی با اشــاره به اینکه یکی از اهداف موزه، آموزش است، ادامه داد: 
موزه ها اهداف مختلفی مانند پر کردن اوقات فراغت، فعالیتهای جنبی 
موزه، سالنهای جنبی موزه، نمایشگاههای دائم و موقت در موزه ها و 
... را دنبال می کند و بار آموزشی آنها در دنیای مدرن بسیار باالست.

طاقتی احسن  شرایط نگهداری اشیاء مجموعه را نامناسب دانست و 
اظهار کرد: بخشی از اشیاء در گاو صندوقی در وسط حیاط نگهداری 
می شــود که مناسب نیســت چرا که هوای بیرون گاهی به 30 درجه 
زیرصفر و در تابســتان به ۶0 درجه می رسد و این اشیاء ۱00 درجه 
اختالف حرارت را در طول ســال دارند و همین باعث آسیب دیدن 

آنها می شود.
وی یادآور شد: اینها مســائلی است که باید به آن توجه کرد و تأکید 
می کنم که ما با یک واقعیت روبرو هســتیم که مجموعه ای از اشیاء با 
جنسها و مواد مختلف و متنوعی وجود دارد و همه  آنها نباید در یک 
شرایط نگهداری شوند چرا که هر یک از این اشیاء شرایط خاصی را 
برای نگهداری می طلبد و باید در طبقه بندی های مختلف قرار گرفته 

و نگهداری شوند.
امــروز هدف گردشــگری نگهداشــتن افــراد در داخل شــهرها و 
مجموعه هاست که در کنار آنها سود بیشتری به دست آید و از مزایایی 
که یک توریســت دارد استفاده بیشتری شود چرا که هر چقدر مانایی 
و ماندگاری یک توریست در شهر بیشتر باشد منافع بیشتری برای آن 
شــهر دارد بنابراین از این پتانسیل می توان استفاده و به ایجاد فضایی 

برای گردشگری کمک کرد.
بــه 8هر ترتیــب علیرضا ســهرابی، مجموعه دار همدانــی، یکی از 
بی نظیرترین مجموعه های تاریخــی - هنری جهان را نزد خود دارد؛ 
او که به شــدت نسبت به تاریخ ســرزمینش متعهد است اعتقاد دارد 
که این آثار باید در ایران و در این خاک بماند تا نشــان دهد ما کجای 
جهان ایستاده ایم و ایستاده بودیم، او تاکید می کند که می توانسته به هر 
جای دنیا با این مجموعه برود، اما نمی رود، او می گوید دنیا باید بیاید 
به ایران، مردم دنیا باید بیایند و ایران و آثار تمدنی ایران را ببینند، هر 
که طاووس خواهد جور هندســتان کشد. اما آنچه امروز برای او رخ 
داده به نوعی در اولویت نبودن نگاه برخی مدیران برای ویترینی کردن 
مجموعۀ اوست.  حاال به موزه تبدیل شدن مجموعه او به یک مطالبه 

مردمی تبدیل شده است
امید داریم مســئوالن کشــور و به دنبال آن مدیران عالی اســتان 
همدان، از اســتاندار تا ســایر مدیران و حتی شهردار، این مطالبۀ 
عمومی را نادیده نگیرند و به آن پاســخ دهند. چرا که ســازمان 
میراث فرهنگــی اعتقاد دارد که مجموعه داری بــا عتیقه بازی دو 
مقولــه متفاوت اســت و تالش ســازمان هم این اســت که آثار 
مجموعه داران از پستوها خارج شده و به نمایش عمومی گذاشته 
شود حال این نمایش می تواند در قالب موزه های خصوصی باشد 

با سازمانهای دولتی. یا همکاری 
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پیشخوان
حریف قدرتمندی برای رقبا هستیم

 ســرمربی تیم ذوب فلــزات بهــار در گفتگویی با 
خبرنگار ما خاطرنشان کرد: در بازی هفته گذشته با برق 
آرا با برنامه عمل کردیم و با آنالیزی که از تیم داشــتیم با 
تراکم در خط میانی و اســتفاده از پشت مدافعان این تیم 
ســعی در ضربه زدن به این تیم را داشــتیم که یکبار به 
هدف خود رسیدیم و اگر مهاجمان و کمک داور وظایف 
خود را به خوبی انجام می دادند می توانستیم نتیجه بهتری 

کسب کنیم.
حمید شانه ای در خصوص جدول گروه بندی این گروه 
افزود: قباًل به ســختی این گروه و تیم های حاضر در آن 
اشاره کرده بودم تمامی تیم ها در این گروه مدعی صعود 

هستند و هیچ تیم آسانی وجود ندارد.
وی با اشــاره به نتایج کسب شده در هفته سوم ادامه داد: 
تمامی بازی ها به جز یک بازی با تســاوی به پایان رسید 
که نشــان از قدرت تمامی تیم ها دارد و این کار را برای 

همه سخت کرده است.

ســرمربی ذوب فلزات از مســئولین مربوطــه در بهار 
درخواست نمود شــرایط مورد نظر فدراسیون را فراهم 

کنند تا بتوانند از حق میزبان بهره ببرند.
شانه ای شــرایط تیم را مساعد دانست و افزود: با اضافه 
شدن افراد مصدوم به دنبال کسب تمامی امتیازات هستیم 

و تا هفته هشتم به جدول و نتایج حاصله کاری نداریم.
این مربی جوان در پایان از بازی شاگردانش تقدیرکرد و 
افزود: به گفته سرمربی تیم حریف با این میزان جنگندگی 

و دوندگی مطمعناً مدعی صعود از این گروه هستیم.

هفته هفدهم مسابقات 
تنیس الیت کاپ

 هفدهمیــن هفته مســابقات تنیس 
الیــت کاپ بمناســبت روز گفتگوی 

تمدن ها برگزار شد.
هفته هفدهــم مســابقات تنیس آدینه 
، الیــت کاپ ۱3۹8 به مناســبت روز 
گفتگوی تمــدن ها برگزار شــد. این 
مســابقات بصــورت هفتگی توســط 
آکادمی تنیس الیــت و زیر نظر هیات 

تنیس استان برگزار می گردد.
در هفدهمین هفته این مســابقات تیم 
های مهرداد اسدی، امیرحسین شفیعی 
ناطق و بهشاد ظهیرنیا ،ارشیا شهریاری 
به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب 
کردند و تیم های عرفــان بیگلرخانی 
،ماکان نادری و میثــم اعتمادی ،فرزاد 
نجومی مقام ســوم مشــترک را کسب 
نمودند. این مســابقات از ابتدای سال 
آغاز شده و تا پایان فصل ادامه خواهد 

یافت.

درخشش ورزشکاران 
مالیری در قهرمانی 

کشور 
 ورزشکاران مالیری با کسب هفت 
مدال رنگارنگ در مســابقات قهرمانی 
بانوان کشور سبک بی شائولین  ووشو 

خوش درخشیدند.
تیم هفت نفره ووشو شهرستان مالیر که 
در چهار رده سنی نونهاالن . نوجوانان 
. جوانان و بزرگساالن با مربیگری الهه 
هزاوه در مســابقات قهرمانی ووشــو 
بانوان کشور سبک بی شا ئولین شرکت 
کرده بود توانســت هفت مدال خوش 
رنگ طال. نقره و برنز این مسابقات را 

از آن خود کند.
کشور  بانوان  ووشو  قهرمانی  مسابقات 
ســبک بی شــا ئولین به میزبانی استان 
خراسان رضوی در هفته پایانی شهریور 

ماه سال جاری برگزار شد
مدال آوران مالیر در رده های مختلف

رده ســنی نونهاالن : مهسا ملکی مقام 
سوم و مدال برنز

رده سنی نوجوانان : فاطمه ملکی مقام 
اول و مقــام دوم در مجموع یک مدال 

طال و یک مدال نقره
رده سنی جوانان : فاطمه نوروزی مقام 

دوم و مدال نقره
رده سنی بزرگســاالن : فاطمه چگینی 
مقام اول مدال طــال و مقام دوم مدال 
نقره و فاطمه توشــمال مقام ســوم و 

مدال برنز
شــایان ذکر است طی حکمی از سوی 
فدراسیون ووشوی کشور ا... هزاوه به 
عنوان داور به این مســابقات با توجه 
به تجــارب ارزنده ایشــان در داوری 
مســابقات قهرمانی کشــور و اســتان 
دعوت شــد که در این مســابقات نیز 
افتخاری دیگــر در داوری و قضاوت 
عادالنه در میادین کشوری برای ورزش 
شهرستان و استان بویژه جامعه داوری 

به ارمغان آورد.

مسابقات انفرادی 
تکواندو در اسدآباد

 بــه مناســبت هفته دفــاع مقدس 
انفرادی تکوانــدو در رده  مســابقات 
های ســنی خردســاالن و نونهاالن در 

شهرستان اسدآباد برگزارشد.
به مناســبت گرامیداشــت هفته دفاع 
بین  انفرادی تکواندو  مقدس مسابقات 
تیم های اسدآباد و کنگاور در رده سنی 
خردساالن و نونهاالن در سالن ولیعصر 

شهرستان اسدآباد برگزارشد.
ایــن مســابقات بیــن تیم هــای خانه 
تکواندو.هیــات تکواندو.کارگــران و 
امپراطور از اسدآباد و دو تیم از کنگاور 
به صورت انفرادی برگزارشــد که در 
پایان به نفرات اول این مسابقات حکم 
و مدال از طرف هیــات تکواندو اهدا 
شد .محمد طاها روشــنی.محمد امین 
ســیفی.احمد رضا حسینی.پرهام والی 
هنری.ابوالفضل  طاهــا  خواه.محمــد 
شــریفی.محمد مهدی اکبری.حســین 
شــمس همت.ســینا میرزایی.رادیــن 
الماسی.حســین مــرادی، ابوالفضــل 
کلوندی.یاســین خمیــس آبادی.علی 
سلطان  کوچه.مهدی  طهماسبی.حسین 
آبادی.امیرحسین  خمیس  آبادی.عباس 
طاهــر  حســام  نورمحمدی.علــی 
.ابوالفضل گودینی.محمدپارسا نعیمی و 
میالد قزوینه نفرات برتر این مسابقات 

شدند.

جدول رده بندی لیگ پیشکسوتان غرب کشور جام زاگرس )هفته سوم(
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

67+82-321مریوان1

25+43-312مالیر2

14+43-211ایالم3

23+286-31قزوین4

3-122-21ساینا سنندج5

13-245-31اسالم اباد6

13-123-21شدیدی همدان7

13-223-31بیجار8

43-237-31کرمانشاه9

جدول رده بندی لیگ برتر استان )هفته چهارم(
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

1412+184--44گرین کشاورز نهاوند1

812+113--44مهرهمدان2

26-2462-42ستاره سرخ تویسرکان3

34-411236هالل احمر تویسرکان4

13+365-41شهدای سامن5

53-3712-41پاسارگاد نوین نهاوند6

51-12510-3علم و ادب همدان7

-9-3413--3وحدت مالیر8

 تیم های گریــن کشــاورز نهاوند و مهر 
همدان با غلبه بر حریفان خود پیشتازان لیگ 

برتر استان شدند.
هفته چهارم رقابت های لیــگ برتر قهرمانی 
باشــگاه های اســتان یادواره شــهید علیرضا 
شمسی پور با انجام 3 بازی در شهرهای نهاوند 
و تویسرکان دنبال شد و دو تیم گرین کشاورز 
نهاوند و مهر همدان با غلبه بر حریفان خود به 

پیشتازی خود در لیگ برتر ادامه دادند.
در ایــن هفته از رقابت ها تیــم فوتبال گرین 
کشــاورز نهاوند در ورزشــگاه خانگی خود 
علیمرادیان میزبان ستاره سرخ تویسرکان بود 
که در یک بازی برتر موفق شــد میهمان خود 

را با 4 گل شکست دهد.
این دیدار با قضاوت بهروز عالمی، محمدرضا 
احمدی و ســامان ســحاب منش آغاز شد و 
گرین از همان دقایــق اول برتری خود را بر 
حریف دیکته کرد و از این برتری در دقیقه ۱5 
به گل رسید. زننده این گل داوود حسنی بود 
در ادامه بازی ستاره سرخ جلو کشید و بازی 
متعادل شد تا نیمه اول با یک گل به سود تیم 

میزبان به پایان برسد.
نیمه دوم دو تیم هجومی بازی را آغاز کردند 
اما حمالت دو تیم راه به جایی نبرد تا آنکه در 
دقیقه ۷5 بــازی احمدرضا گیوی برای گرین 
کشاورز گلزنی کرد این گل روحیه شاگردان 
علــی گروســی را دو چندان کــرد تا گرین 
کشاورز از ضعف خط دفاعی حریف نهایت 
ســود را ببرد و دو گل دیگر به ثمر رســاند. 
ســتاره ســرخ از نظر توان بدی کم آورد و 
نتوانست مقابل حمالت حریف مقاومت کند. 
احمدرضا گیوی در دقیقه 8۶ و امید ظفری در 
دقیقه 8۷ دیگر گل های گرین کشــاورز را به 
ثمر رساندند تا ستاره سرخ با شکستی سنگین 

نهاوند را ترک کند.
مدعــی  دیگــر  امــا 
قهرمانی مهر همدان در 
ورزشگاه شهید فرشید 
هرمــزی تویســرکان 
میهمان هالل احمر این 
شهر بود. در این دیدار 
پر برخورد و جنجالی 
که دو اخراجی داشت 
موفق  همدان  مهر  تیم 
شد دو بر یک حریف 
دهد  شکست  را  خود 
تا صدر جــدول را از 

دست ندهد.
بازی دو تیم در نیمه اول متعادل بود و برتری 
نســبی مهر راه به جای نبرد امــا در آخرین 
ثانیه های نیمه اول رضا ســحاب علی پناه از 
غفلت مدافعان هالل احمر نهایت سود را برد 
و نخســتین گل بازی را به ثمر رساند تا مهر 

نیمه اول را با پیروزی به پایان ببرد.
با شروع نیمه دوم تیم هالل احمر برای جبران 
گل خورده بــازی بهتری را ارائــه داد و در 
دقیقه 5۶ موفق شد گل تساوی را امیرحسین 
پورولی به ثمر برســاند تا بازی مساوی دنبال 

شود.
پس از این گل تیم مهر حمالت بیشــتری را 
روی دروازه هالل احمــر تــدارک دید و در 
دقیقه ۷۱ سعید زارعی موفق شد گل پیروزی 
مهــر را درون دروازه هالل احمــر جای دهد 
پس از این گل بازی رنگ خشــونت گرفت 
و داور بازی دو بازیکن هالل احمر تویسرکان 
جــواد آقابابانی و ایمان ســوری را با کارت 
قرمــز اخراج کرد تا هالل احمــر دقایق باقی 
مانــده را ۹ نفره بازی کنــد و در نهایت مهر 
با این پیروزی ســایه به سایه گرین کشاورز 
در صدر جــدول قرار گرفت.ایــن بازی را 
علی اصغر گوهری،رسول صالحی و مسعود 
امیری قضــاوت کردند.در ایــن هفته هر دو 
نماینده تویسرکان مقابل مدعیان قهرمانی تن 

به شکست دادند.
درسومین این هفته تیم فوتبال پاسارگاد نوین 
نهاوند نیز با یک گل تیم شــهدای ســامن را 
مغلوب کرد تیم پاســارگاد که میزبان شهدای 
ســامن بود در طول بازی برتری محسوسی 
نســبت به حریف داشــت و با تک گلی که 
به ثمر رســاند 3 امتیاز شــیرین این بازی را 
به حســاب خود واریز کرد.زننده این گل را 

علی اکبــر احمدوند در دقیقه۲0 بازی به ثمر 
رســاند.قضاوت این دیدار به عهده ابوالفضل 

بیات،علی وزینی ومتین مصباحی بود.
یک دیدار نیز قرار بود در همدان بین دو تیم 
علم و ادب همــدان و وحدت مالیر برگزار 
شــود که به دلیل نبود آمبوالنس این بازی به 

زمان دیگری موکول شد.
با گذشــت 4 هفته از رقابت هــای لیگ برتر 
دو تیم گرین کشــاورز نهاوند و مهر همدان 
با کســب 4 پیروزی پیاپی ۱۲ امتیاز هستند و 
در صدر جدول قرار دارند که گرین کشاورز 
نهاوند به لطف تفاضل گل باالتر از مهر قرار 

دارد.
تیم های پاسارگاد نوین نهاوند و ستاره سرخ 
تویســرکان نیز با ۶ امتیاز به طورمشترک در 

جایگاه سوم هستند.
با توجه به نتایج ثبت شده و شرایط جدول دو 
تیم گرین کشــاورزی و مهر مدعیان قهرمانی 
هســتند و تیم دیگری یارای رقابت با این دو 
تیم را ندارند.در انتهای جدول نیز دو تیم علم 
و ادب همدان و وحدت مالیر قرار دارند که 

رقابت سختی برای فرار از سقوط دارند.
این رقابت ها روز جمعه هفته جاری با انجام 

هفته پنجم دنبال خواهد شد.
شهدای سامن در ورزشگاه مالک اشتر میزبان 
گرین کشــاورز نهاوند است. پاسارگاد نوین 
از هالل احمر  نهاونددر ورزشگاه علیمردایان 

تویسرکان پذیرایی خواهد کرد.
تیم فوتبال ستاره سرخ تویسرکان در ورزشگاه 
شهید هرمزی میزبان قعرنشین مسابقات علم 

و ادب همدان 
مهر همدان دیگر صدر نشــین مسابقات در 
ورزشــگاه کارگران پذیــرای وحدت مالیر 

خواهد بود. 

گرینومهرپیشتازانلیگبرتراستان

 جدال ســرخابی های تهــران علی رقم 
حضور تماشــاگران فراوان وحساســیت باال 
حواشــی فراوانی داشــت اما از نظر فنی دو 
تیم حرفی برای گفتن نداشتند و بیشتر شاهد 

جنگ ساق ها بودیم.
بازی با برتری محســوس استقالل آغاز شد 
و شــاگردان استراچوا در نیمه نخست بهتر از 
حریف ظاهر شدند و حتی صاحب یک ضربه 
پنالتی نیز شــدند که علی کریمی توپ را در 
آغوش بمیرانند قرار داد تا بخت مسلم گلزنی 
استقالل از دست برود.پس از پنالتی دوتیم به 

جنگ ساقها روی آوردند و بازی از نظر فنی 
افت کرد تا دو تیم نیمه اول را مساوی بدون 

گل  به پایان بردند.
نیمه دوم نیز با برتری نســبی اســتقالل آغاز 
شــد اما خطری دروازه هــا را تهدید نکرد و 
توپ بیشتردر میانه میدان بین دوتیم ردوبدل 
می شد دوتیم وقتی راه به جایی نبردند دست 
به تغییــر در ترکیب خود زدند اســتقالل با 
قاعدی  و پرســپولیس با احمدزاده،عبدی و 
بشار رســن سعی در تغییر نتیجه داشتندبازی 
تا دقیقه 80 بدون حادثه ســپری شد اما یک 

حمله نصف و نیمه از پرســپولیس ضربه نه 
چندان محکــم عبدی بازیکن تــازه وارد به 
تیرک دروازه خورد ودر برگشــت با اصابت 
به بدن حســینی دروازه بان به درون دروازه 
پیچید وگل اول پرســپولیس رقم خورد ودر 
ادامه بازی حمالت پر تعداد اســتقاللی ها را 
به جایی نبرد استقالل علی رقم برتری نسبی 
روی یــک غافل گیری بازی را واگذار کرد تا 
تیره روزی های آبی پوشان تداوم داشته باشد 
در اواخر بازی علی کریمی نیز از بازی اخراج 

شد تا باخت استقالل تکمیل شود

شهرآورد تهران 
کم افت وخیز اما پر حاشیه 
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ساخت مثانه مصنوعی در ایران

 رییس مرکز تحقیقات ارولوژی دانشــگاه علوم پزشکی تهران از 
ســاخت مثانه مصنوعی و کاندوئیت برای نخستین بار در ایران خبر 

داد.
محمدکاظم آقامیر در گفت و گو با ایســنا، با بیان این که حدود چهار 
سال و نیم بر روی طراحی و ساخت مثانه مصنوعی فعالیت کرده ایم، 
گفت: تکنولوژی های مختلفی برای ساخت مثانه مصنوعی به کار گرفته 
می شوند؛ مثال موادی چون سیلیکون که ماده ای است بر بدن واکنشی 
ندارد.  این مثانه از عناصری با تکنولوژی باال ســاخته شده است.وی 
افزود: در مراحل پیشرفته سرطان مثانه مجبور می شویم مثانه را از بدن 
بیمار خارج کنیم. در دنیا و در ایران روال بر این است که پس از خارج 
کردن مثانه از بدن فرد مبتال، از روده ها مثانه ســاخته می شود یا یک 

کاندوئیت از روده ساخته شده و به پوست و مجرا متصل می شود. 

۹00 طرح پسا دکتری حمایت شد

 صندوق حمایت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری تاکنون از میان ۲ هزار طرح پسا دکتری، 

۹00 طرح را حمایت کرده است.
به گزارش مهر صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از نهادهایی است که محققان 
سراسر کشور را حمایت می کند تا شاهد رونق فعالیت هایشان باشیم 
و ضمن استفاده از ظرفیت های پژوهشی موجود در دانشگاه ها برای 
انجام پژوهش های اولویت دار و تقاضا محور از این طریق توســعه 
زیرســاخت پژوهش در کشــور نیز کمک شــود. در این زمینه نیز 
صنــدوق یکی از بزرگترین حمایت کنندگان از حوزه پســا دکتری 

است.

حذف ۴۷ درصد مشاغل امروزی
 تا 20 سال آینده

 رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر این که جامعه تا چند سال آینده 
شاهد تحوالت بزرگ در عرصه علم و دانش خواهد بود گفت: پیش 
بینی می شــود تا ۲0 سال آینده 4۷ درصد شــغل های امروز از بین 

می رود و شغل های جدید ایجاد خواهد شد.
به گزارش ایســنا، محمود نیلی احمدآبادی اظهار کرد: ما می دانیم که 
نودانشــجویان یک دوره پرتالش و پرهیجان را پشت سر گذاشتند 
و خدا را شــاکریم  که با تالش  این دانشــجویان و پشتیبانی والدین 
توانستند در این دانشگاه حضور پیدا کنند بنابراین همه ما دانشگاهیان 
با هم فکر گنیم و آینده را ترســیم نمایم و در جهت مســیر صحیح 

گام برداریم.

رقابت ایده های گردشگری فضاپایه 
در نیمه مهرماه

 از سوی پژوهشگاه فضایی ایران رویداد تخصصی صنایع خالق 
و فرهنگی در حوزه پارک ها و گردشــگاه های موضوعی فضاپایه در 

مهرماه برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری دانشگاه صنعتی 
شــریف و ســازمان فضایی ایران رویداد تخصصی صنایع خالق و 
فرهنگی در حوزه پارک ها و گردشــگاه های موضوعی فضاپایه را در 

روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر ماه امسال برگزار می کند.
این رویداد با هدف ترویج و اشاعه علوم، فناوری ها و دستاوردهای 
فضایی در جامعه متناســب با فرهنگ و ارزش های اسالمی-ایرانی 

برگزار می شود.

رایانه کوانتومی با سرعت خارق العاده 
ساخته شد

 رایانه کوانتومی ابداع شــده که توانست محاسبه ای که ۱0 هزار 
سال طول می کشد را در 3 دقیقه و ۲0 ثانیه انجام دهد.

محققان در شــرکت گــوگل رایانه ای ابداع کــرده اند که می تواند 
محاسبات را بسیار سریعتر از نمونه های کنونی انجام دهد.

محققان ادعا می کنند این دستاورد برتری کوانتومی نام دارد.
به گزارش مهر برتری کوانتومی زمانی اتفاق می افتد که یک دستگاه 
مخصوص به نام رایانه کوانتومی بتواند محاسبه ای را انجام دهد که 
هیچ رایانه  عادی در مدت زمان معقوالنه ای قادر به انجام آن نیست.
رایانه مذکور سیکامور نام دارد  و طی محاسباتی صحت توالی اعداد 

تصادفی تولید شده توسط یک الگوریتم را بررسی کرد.

■ حدیث:
امام سجاد )ع(:

حّق همکیشان تو این است که به آنان خوش گمان باشی و با آنان مهربان باشی و با بدکارشان 
مدارا کنی و دل هایشان را به دست  آوری و در اصالحشان بکوشی و از نیکوکارشان سپاس گزاری 

کنی و به آنان آزار نرسانی .
کتاب من ال یحضره الفقیه: ج 2 ص 625 ح 3214

مریم مقدم  «

 در سطح کشور 550 موزه خصوصی وجود 
دارد و همدان هنوز موزه خصوصی ندارد ، موزه 
و موزه داری فعالیتی فرهنگی اســت که توجیه 
اقتصادی ندارد و فقط بر اساس عالقه و اشتیاق 
می توان آن را توجیه کرد.حال حســاب کنید 
وقتی کســی تمام روزگار نوجوانی و جوانی و 
مال و جان خــود را میگذارد تا هر آنچه ارزش 
تاریخی داراد را حفظ کند چه نامی میتوان روی 

او گذاشت .
البته که بیراه نیست اگر بگوییم این مجموعه ها 
حاصل عشق و عالقه و ضامن آینده افراد خواهد 
بود اما آیا دیگرانی وجود ندارند که اینها را برای 

حفظ داشته هایشان کمک کنند .
بسیاری از مجموعه داران اشیای تاریخی با ارزش 
خود را در منزل شــخصی نگهداری می کنند و 
اگر بتوان با حمایت های سازمان میراث فرهنگی، 
مکانی را برای نمایش این اشیا و تالش یک عمر 
مجموعه داران تعبیه کــرد، می توان اطالعات 
ارزشــمند بسیاری را به عموم مردم و محققان و 

دانشجویان ارائه داد.
امــا این مجموعه داران بــرای حفظ میراث در 
دســترس خود با مشــکالت متعددی دست به 
گریبانند ؛  ساختار قانونی کار مجموعه داری به 
خوبی تعریف نشده است و روند دریافت مجوز 
قانونی مجموعه داری نیز باید آسان سازی شود 
تا مجموعه داران به راحتــی بتوانند برای اخذ 
مجوز اقدام کنند در کنــار این موارد آنها حتی 
از داشتن یک مکان امن برای حفظ داشته هایشان 

بی بهره اند .
یکاستانتاریخی
چندمجموعهدارغریب

استان همدان با پیشــینه تاریخی چندهزار ساله خود 
و با توجه به فراهم بودن شــرایط به لحاظ تاریخی و 
فرهنگی، مهد مجموعه داران متعددی است که سالیان 
درازی از عمر خود را به مجموعه داری گذرانده اند؛ 
اما در این میان "علیرضا ســهرابی" مجموعه دار آثار 
هنری و تاریخی،"شاهین جوالنی" مجموعه دار سکه، 
"جواد پاکروش" مجموعه دار اشــیای مردم شناسی 
)مشاغل سنتی(،"اسماعیل غالمی" مجموعه دار اشیای 
مردم شناسی، "عباس فرهادی مقدم" مجموعه دار آثار 
مردم شناسی و انواع ساز،"آقای صفری" مجموعه دار 
سکه،"محمد سماوات" مجموعه دار سکه و"مصطفی 
شــبیری" مجموعه دار تاریخ فــن آوری ارتباطات و 
اطالعات، هشــت مجموعه دار این استان هستند که 

تاکنون برای دریافت مجوز اقدام کرده اند.
از آنجا که عملکرد مجموعــه داران نقش موثری در 
حفظ و نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی کشــورمان 
دارد و مــی تواند از قاچاق آثــار تاریخی جلوگیری 
کند، امید می رود که با ترویج فرهنگ مجموعه داری 
بتوان فضایی را فراهم کرد که فعاالن این حوزه بدون 
دغدغه و در چارچوب قانون به خرید و نگهداری آثار 

فرهنگی و تاریخی بپردازند.
بــی تردید تحقق این مهم و با حمایت از این قشــر، 
تعداد زیادی از گنجینه های تاریخی و ارزشمندی را 
که گاه در پســتوی خانه ها و کنج گنجه ها نگهداری 
می شــوند، بیرون می آیند و در مکانی مناســب در 
معرض دید عموم قرار مــی گیرند تا هر یک از این 
اشــیا، برگ زرینی از تاریخ کشورمان را روایت کنند 
و به عنوان سند ارزشــمندی در اختیار پژوهشگران، 

دانشجویان و محققان قرار بگیرند.
رسانهایشدنفرصتیاتهدید

در همدان مجموعه داری این روزها رســانه ای شده 
اســت که حاال آوازه داشــته هایش پا از مرز استان و 

کشور فراتر گذاشته اســت و شاید به شهیر شدنش 
بیش از پیش کمــک کند اما خطر زیــادی برای در 
صحت و سالمت ماندن مجموعه اورا تهدید میکند  .

مجموعه دار پیشکســوت همدانی بخشــی از تاریخ 
این ســرزمین را در کنار خود محفوظ کرده اســت، 
تاریخی که برای درک آن گفته میشــود از کشورهای 
مختلف جهان، ســفرا حضوری یــا غیر حضوری و 
با پیغام، عنوان کرده اند کــه بیا اینجا و گنجینه ات را 
بیاور، باقی کارها با ما، هر جایی خواســتی هر محلی 
عالقمند بودی به اتفاق خانــواده بمان و فقط بگذار 
این تاریخ در کشــور ما به نمایش گذاشته شود.  اما  
مجموعه دار همدانی حتی حاضر نشده این مجموعه 
را به استان های دیگر کشــور ببرد، در میان استانها ،  
اصفهان و تبریز و بندرعباس و شیراز و ... خواسته اند 
او برود با هر شــرایطی که می خواهد، اما این سهرابی 

گفته است فقط و فقط شهر خودم.
4قطعهتاریخیزیرسایهحواشی

علیرضا ســهرابی به عنوان یک مجموعه دار رسمی، 
4000 قطعه آثار تاریخی و نفیس را در شرایط سختی 
نگهداری می کنــد و از زمانیکه به لحاظ رســانه ای 
موضوع این مجموعه مطرح شد شرایط نگهداری آثار 
را برای این مجموعه دار سخت تر کرد. از جمله آثاری 
که در مجموعه آن می توان یافت شامل حدود ۱0۲0 
ساز از جمله سه تار ابوالحسن صبا و کمالیان، شکری 
دوره قاجار تا سه تار کسایی و تاج بخش و... می شود، 
سازهای مختلف شخصیت های موسیقیایی ایران که 
بالغ بر هزار قطعه می شود. به گفته او مجموعه سازها 
در مقایســه با موزه اقاخان کانادا و موزه متروپولیتن 
بی نظیر و متنوع اســت. عالوه براین یکسری مهرهای 
دیوانی عقیق و سنگهای قیمتی شخصیتهای مذهبی و 
حکومتی از جمله ابوسعیدابوالخیر و لطفعلی خان زند 
و پسر فتحعلی شاه و امام حسین )ع( در مجموعه او 

یافت می شود. 
شورایشهروشــهرداریبهوعدهخود

عملکنند
بــا توجه  به مصوبه ســال ۱3۹5 مبنی بر اختصاص 
فضایی بــرای تبدیل مجموعه علیرضا ســهرابی به 
موزه خصوصی در شــورای اسالمی شهر در راستای 
جلوگیری از خروج این مجموعه از شهر همدان بوده 
و پس از  بررســی موضوع هنوز هیچ نتیجه ای اتخاذ 

نشده است  
بــا توجه به اینکه مســئوالن مرتبط شــهرهای یزد، 
اصفهان،خرم آباد، قزوین و ... از مجموعه ســهرابی 
بازدید کرده و حاضر هستند فضایی مناسب در اختیار 

این مجموعه دار قرار دهند، الزم اســت در این مورد 
اقدام جدی از سوی شورا برای پیگیری وعده هایشان 

جهت ایجاد موزه  صورت گیرد.
پس از آنکه سهرابی پیشــنهاد تأسیس  موزه را داد ،  
مقرر شده است که شهردار همدان موضوع را بررسی 
کرده و نظرات و پیشنهادات خود را صریحا به شورا 

آورد اما تا امروز این مهم محقق نشده است 
رئیس شورای اسالمی شهر همدان در پاسخ به پیگیری 
ها می گوید ؛  شورای اسالمی پیگیر است که مکانی 
را با همکاری و هماهنگی ســهرابی و حفظ مسائل 
امنیتی به ایــن مجموعه دار اختصــاص دهد و ابتدا 
خانه پوستی زاده به عنوان گزینه ای در شورا مطرح و 

تصمیم گیری شود.
حاال آنقدر حواشــی حفظ مجموعه سهرابی در خانه 
خود و به دســت آوردن یک مکان امن همچو خانه 
تاریخی پوستی زاده این روزها زیاد شده است که وی 
راه به ســمت همدان پیام کج کرده و آمده است تا از 

سختی های کار اینروزهایش بگوید .
سهرابی مجموعه دار پیشکســوت همدانی  در ابتدا 
از مشــکالت مجموعه داری و شــرایط ایــن کار و 
به خصوص مشکالتی که برای نمایش مجموعه خود 
داشــته است می گوید : معتقد است ، این روزها تنها 
رسانه ها به فکر مجموعه داران و میراث فرهنگی کشور 
هســتند. ما به صورت خانوادگی 35 ســال است که 
هزینــه خریداری این مجموعه را پرداخت کرده ایم و 
تالش داشتیم یک کار فرهنگی انجام دهیم که ماندگار 
باشــد. برخی برای یک کار خیر مسجد یا بیمارستان 
می ســازند و برخی هم مانند ما سعی می کنند میراث 
فرهنگی کشور را نگهداری کرده و مانع خارج شدن 
آنها از کشور شوند تا در نهایت بتوان آنها را در موزه 
کشــور به نمایش گذاشــت.من جمع آوری آثار را با 
مهرهای دیوانی آغاز کردم و ۲000 قطعه جمع آوری 
شــد و در ادامه ســازهای مختلف از موســیقیدانان 
مشهور کشــور را گردآوری کردم از پرویز مشکاتیان 

تا تجویدی و استاد حسن کسایی.
نخست تخصص کسب کردم و بعد اقدام به جمع آوری 
آثار هنری کردم ، من خودم خوشــنویس بودم و در 
راستای این هنر هر چیز و شیئی که رویش مخطوطات 
خطی وجود داشت جمع آوری شد، قرآنهای خطی و 
نفیس، کاغذهای خطی، مهرهای برنجی خاص مانند 
مهرهای دیوان و سلطنتی جمع آوری شد که در نهایت 
۲0 ســال به طول انجامید، اما قبل از جمع آوری آنها 
خودم رفتم و درجه ممتازی خط را کسب کردم. البته 
هر چیز دیگری را که جمع آوری کردم قبل از شروع 

به کار تالش کردم تخصصی در آن زمینه کسب کنم از 
ساختن ساز تا قلم زنی.

عنوان اصلی من مجموعه دار آثار هنری ایران است و 
در این بین البته تالش می کردم آثار متعلق به ایران را 
از کشورهای مختلف هم خریداری و جمع آوری کنم 
به عنوان مثال گل مهره های ساسانی را به ارزش ۶ هزار 
دالر از ترکیه خریداری کردم و به ایران آوردم و دیدم 
موزه همــدان کال از این اثر یک عدد دارد و آن را به 
موزه همدان هدیه دادم. البته در این بین وقتی تالش 
من برای گردآوری آثار باستانی ایران از نقاط مختلف 
جهان دیده شــد دوســتان دیگر هم بر این موضوع 
همت گماشتند، به عنوان مثال دوستی از کشور بلژیک 
۲۹ ظرف را با تمام مشــکالتش به مجموعه من اهدا 
کرده است. حاال تمام این تالشها به یک پتانسیل بالقوه 
تبدیل شده اســت و برای بالفعل شــدن آن مسئوالن 
زیادی تالش کردند، از امــام جمعه همدان گرفته تا 
شهردار و سایر مســئوالن؛ بلکه بتوان مانع از خروج 
این آثار شد و آنها را در همین شهر که پایتخت تاریخ 
و تمدن اســت به نمایش گذاشت پیش از این هم هر 
وقت میراث فرهنگی در استان نمایشگاهی برپا می کرد 
من اجناسم را برای نمایش به آنها میدادم یا کارهایی 
از این قبیل به عنوان مثال کتاب قانون ابوعلی ســینما 
را مــن به موزه آرامگاه بوعلی ســینا اهدا کردم. البته 
برای نمایش آثار شــورای تامین استان هم با حضور 
تمام مسئوالن استانی تشکیل شد اما هنوز به نتیجه ای 
نرسیده است. در کل من هرآنچه داشتم برای این کار 
گذاشــتم و سر آخر هم ماشین زیرپایم را برای خرید 

مهر فتحلی شاه فروختم مهری به نام عباس شهید.
در ایــن بین البته آثار فاخر زیــادی وجود دارد مانند 
مهر پســر فتحعلی شاه، مهر ابوســعید ابوالخیر، مهر 
لطفعلی خان زند، مهری در مجموعه دارم که منسوب 
به امام حســین )ع( است برای تصدیق موضوع آن را 
به مصر فرســتادیم و ۱0 هزار دالر برای کارشناسی 
آن هزینه شده اســت یا قانون دســت نویس مشروطه 
که به دســت محمد رحیمی نوشــته شده است و در 
زمان مظفرالدین شــاه نخستین تنظیم قانون مشروطه 
و تشــکیل آن نزد من اســت و بسیاری آثار دیگر که 

بخواهیم نام ببریم زمان زیادی می طلبد.
از چند سال پیش کشورهایی مانند ایتالیا و بلژیک از 
من خواستند که مجموعه ام را به کشور آنها منتقل کنم 
و به نمایش بگذارم، از طرف دیگر استانهای اصفهان، 
تبریز و اراک هم از من خواســتند تا مجموعه ام را در 
آنجا به نمایــش بگذارم و تســهیالت زیادی را هم 
در اختیارم قرار دادند در حال حاضر هم اســتانهای 

کرمانشــاه و هرمزگان از من خواستند تا مجموعه را 
به آنجا انتقال دهم. من به هیچکدام از این درخواستها 
پاسخ ندادم چرا که معتقدم همدان با پیشینه تاریخی به 
عنوان پایتخت تاریخ و تمدن شناخته می شود و خودم 
هم اصالت همدانی دارم، به همین دالیل باید در همین 
جا آثار به نمایش گذاشــته شود. البته من تنها نیستم 
کــه این آثار را جمع آوری کــرده ام و هر کس که در 
جمع آوری آن به من کمک کرده مسئولیتی بر عهده من 
گذاشته تا آثار را به صورت عمومی به نمایش بگذارم.

از مدتهــا قبل قرار بود خانه »پوســتی زاده« )که ثبت 
میراث شــده و در اختیار شهرداری ست( در همدان 
برای نمایش این آثار در اختیار قرار بگیرد که به دلیل 
برخی اختالفات در شهرداری همدان و شورای شهر 
این اتفاق نیفتاده است. اصال من پیشنهاد دادم خانه ام 
را میفروشم و پول خانه پوستی زاده را تسویه میکنم 
ودر نهایــت وقف موزه میکنم، امــا این موضوع هم 

محقق نشد.
من در شــرایطی زندگی می کنم که به فردایم امیدی 
ندارم و عالقه مندم هرچه زودتر این آثار ویترینی شود 
و بعد از فوتم نمی دانم چه بالیی بر سر این آثار می آید 
سودجویان زیادی منتظرند تا بعد از فوت من آثار را از 
وراث خریداری کنند. در حال حاضر استاندار همدان 
بسیار تمایل دارد که این اتفاق بیفتد و من از پیگیریها 
و تالشهای استاندار و امام جمعه همدان سپاسگزارم.

موقعیتخوبخانهپوستیزاده
برایموزهشدن

البته به این مهم نیز باید اشاره کرد که مدیرکل میراث 
فرهنگی ، صنایع دســتی و گردشــگری همدان نیزبا 
تأکید بر اینکه خانه پوستی زاده از موقیعت خوبی برای 
موزه شدن برخوردار اســت، بیان کرده بود ؛  این بنا 
به لحاظ امنیتی که در کنار سایت هگمتانه و کالنتری 
میــدان عین القضات قرار دارد نیز مورد توجه اســت 
همچنین سایتی که بعدا موزه منطقه  ای در آن شکل می 

گیرد موقعیت مناسبی به آن داده است.
علی مالمیر  با اشــاره به اینکه اســتفاده از این بنای 
تاریخی در قالب موزه می تواند ظرفیتی را فراهم کند 
که بنا بهتر دیده شــود، عنوان کرد: میراث فرهنگی، 
شهرداری و دســتگاه های دیگر از اقدامات فرهنگی 
این چنینی حمایت می کنند.مالمیر ادامه داد: عالوه بر 
میراث فرهنگی، شهرداری نیز در این مورد وظیفه مند 
است و تعدادی از اعضای شورای شهر نظر مثبتی در 
این باره دارند، در ضمن میراث فرهنگی آمادگی دارد 
از تمامی ظرفیت خــود در جهت کمک به موضوع 
بهره گیرد.وی تأکید کــرد: میراث فرهنگی نه تنها از 
مجموعه ســهرابی بلکه مجموعــه داران دیگر را هم 
حمایت می کند چرا که باید از ظرفیتهایی اســتان و  
ظرفیتهای دولتی و عمومی بــه گونه ای بهره گیریم 
که مجموعه داران بتوانند مجموعه هایشان را نمایش 
دهند.با شرایطی که تشریح شد، به نظر نگهداری آثار 
هم کار بسیار دشواری است و باید در راستای تأمین 
امنیت آثار فکری شــود وگرنه ممکن است خسارات 

غیر قابل جبرانی به بار بیاید.
پیش از این و در ســال 8۶ مجموعه مورد ســرقت 
قــرار گرفته بود و چند میلیارد به ســرقت رفت، با 
خبر شــدیم آثار هم چند روز بعد در دوبی فروخته 
شــده بودند.از میان مکانهای موجود در همدان  که 
توســط اغلب کارشناســان ارزیابی شده است خانه 
پوســتی زاده بهترین جا برای نمایش آثار است چرا 
که زیر مجموعه ســایت میراث فرهنگی واقع شده 
و می توانــد امنیــت آثار را تامین کنــد و در منطقه 
گردشــگری قرار گرفته است. قرار بود 4 سال پیش 
این اتفاق بیفتد اما به دلیل برخی مسائل که قابل بیان 

نیست این اتفاق نیفتاده است. 
ادامه در صفحه 7

شورای شهر و شهرداری به وعده خود عمل کنند 

خانه به دوشی  4000 اثر تاریخی 
■ همدان موزه خصوصی ندارد                                               ■ سهرابی : من مجموعه دار آثار هنری ایرانم

■ مالمیر : خانه پوستی زاده برای موزه شدن موقعیت خوبی دارد                                             ■ طاقتی احسن : اشیاء روی هم تلنبار شده است

نسخه خطی قانون بوعلی سینا 
در فهرست آثار ملی

 معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی گفت: »در جلسه شــورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی، از ۱۱۹ 
پرونده پیشــنهادی، 85 اثر غیرمنقول واجد ارزش ثبت در فهرست آثار 

ملی اعالم شدند.«
محمدحسن طالبیان در گفتگو با میراث آریا، با اعالم این خبر افزود: »در 
این جلسه از سلسله جلسات شورای ثبت، ۱4 اثر از استان همدان، ۲8 
اثر از استان اصفهان، ۲۱ اثر از استان فارس و ۲۲ اثر از استان لرستان با 
تأیید اعضای شــورای ثبت به عنوان آثار واجد ارزش ثبت در فهرست 

آثار ملی مورد تأیید قرار گرفتند.«
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد بوعلی ســینا وی افزود: 
»پس از تشــریفات اداری از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی مراتب ابالغ ثبت ملی این آثار صورت خواهد پذیرفت.«
بــه گفته طالبیان خانه تاریخی ثابتــی در خوربیابانک اصفهان، غارهای 
تاریخی و پیش از تاریخ تنگه حشوید لرستان، دخمه های تاریخی تنگ 
خزینه و دره مال اســتان فارس از جمله آثار شــاخصی هستند که در 
این جلســه شــورای ثبت واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی قرار 
گرفتند. همچنین شــورای ملی ثبت آثار منقول، تعــداد ۲4 اثر منقول 
تاریخی فرهنگی را واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی تشخیص داد.

مصطفی پورعلی، مدیر کل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در این باره گفت: »در جلسه ۲۶ شهریور ۹8 شورای ملی 
ثبت آثار منقول، از تعداد 50 اثر پیشنهادی از استان های کرمانشاه، گیالن، 
همدان، کرمان و زنجان که مورد بررسی قرار گرفتند، تعداد ۲4 اثر واجد 

ارزش ثبت تشخیص داده شدند. 
همچنین »وقف نامه قنات سرچشمه زنجان، علم های محالت چهارگانه 
ماســوله، نسخه خطی کتاب قانون بوعلی ســینا از همدان، قرآن ترکان 
خاتون شاه نعمت اهلل کرمان و قرآن تاریخی مسجد زردویی کرمانشاه از 

جمله آثار شاخص ثبت شده این جلسه اند.«

ایجاد گالری اختصاصی 
برای انجمن خوشنویسان

 معاون توســعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان همدان از ایجاد گالری اختصاصی برای انجمن خوشنویســان 

همدان خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان، داود ابوترابی اظهار کرد: خوشنویســی یکی از هنرهای اصیل 

است که مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار دارد.
وی با بیان اینکه انجمن خوشنویســان همدان بــا برگزاری دوره های 
مختلف، گام های تاثیرگذاری در راســتای توسعه این هنر برداشته اند؛ 
خاطرنشــان کرد: وجود یک گالری اختصاصی برای نمایش آثار هنری 
اســاتید و هنرجویان این رشــته از مواردی بود که خالء آن احســاس 

می شد.


