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اجاره ها
 ارزان شد

برپايى 75 
ايستگاه صلواتى 
اربعين 
در همدان

خيز تويسركان 
با «گلريز» براى 
ملى شدن 

وجود 13 هزار 
قانون

 ابهاماتى در اجرا 
ايجاد مى كند

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

امنيت عمومى توجيه حضور در پياده راه
5
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

تحليل

4

در عراق چه خبر است؟
 تظاهرات معترضــان به فقر و ضعف 
خدمات عمومى در روز جمعه نيز منجر به 
درگيرى بين شركت كنندگان در تظاهرات 
و نيرو هاى امنيتى عراق شد. مقتدى صدر، 
روحانى بانفوذ شــيعه در عراق كه ائتالف 

سائرون را در

يادداشت روز

2

رضايتمندى مردم 
فراموش نشود

ــه  ــى ب ــرى ابتداي ــا در شــكل گي ــت ه 1- دول
ــد از آزادى  ــه بتوانن ــدند ك ــاد ش ــل ايج ــن دلي اي
ــك  ــانهاى ي ــن انس ــده بي ــق ش ــوق تواف ــا وحق ه
ــل  ــن دلي ــه همي ــد و ب ــاع كنن ــم دف ــا ه ــع ب جوام
ــت  ــى امني ــانها يعن ــلم انس ــه مس ــوق اولي دو حق
ــراى  ــا ب ــه قرارداده ــه هم ــورد توج ــالمت م و س
تشــكيل دولتهــا بــوده اســت.در واقــع دولــت هــا 
ــاع از  ــراى تاميــن امنيــت انســانها و دف ــدا ب در ابت

ــدند. ــاد ش ــانها ايج ــروط انس ــاى مش آزادى ه

تحليل

2

ناشنوايى سيستماتيك 
ــى  ــى ط ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــر تع وزي
روزهــاى اخيــر در نشســت شــوراى برنامــه 
ريــزى و توســعه اســتان مطالبــى بيــان كــرد كــه 
ــى  ــرح موضوع ــب ط ــن مطال ــش اي ــان بخ پاي
ــز تحــت  ــال بحــث برانگي ــن ح ــاه و در عي كوت
ــنوايى  ــار ناش ــا دچ ــه " م ــود ك ــوان ب ــن عن اي
ــى  ــه در حال ــن جمل ــتيم" . اي ــتماتيك هس سيس
ــر كســى آن هــم در  ــوان شــد كــه شــايد كمت عن
جايــگاه يكــى از مديــران عالــى كشــور مايــل بــه 

ــد. ــرح آن باش ط

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم دامپزشكى استان همدان 

بدينوسيله فرا رسيدن 
چهاردهم مهرماه روز ملى دامپزشكى 

ــان  ــى كاركن ــى وتمام ــرت عال ــت حض را خدم
ــه  ــالمت جامع ــه س ــدركاران عرص ــت ان و دس
ــد اســت  ــوده امي ــت عــرض نم ــك وتهني تبري
در ســايه الطــاف الهــى در راه خدمــت همــواره 

ــيد.  ــربلند باش ــق وس موف
لالالههـهــى در راه خدمــت ه همــواره  در ســايه الطــاف 

ــيد. ددند باش ــربل ــق وس موف

هيأت مديره ومدير عامل شركت تعاونى گاوداران 
صنعتى تالشگر استان همدان

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم دامپزشكى استان همدان 

فرا رسيدن 
چهاردهم  مهرماه روز ملى دامپزشكى 

همــكاران  وتمامــى  حضرتعالــى   خدمــت  را 
جامعه  وسالمت  بهداشت   عرصه  تالشگرودلسوزان 
تبريك وتهنيت عرض نموده اميد اســت در ســايه 
الطاف ايزدمتعــال در راه خدمت همــواره پيروز 

وسربلندباشيد.
راه خدمت همــواراره پيروز  دددررر للال الطاف ايزدمتعــ

وسربلندباشيد.

اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان 

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم دامپزشكى استان همدان 

فرا رسيدن 
14 مهرماه روز ملى دامپزشكى 

را خدمــت حضرتعالــى ،معاونيــن  و كارشناســان  
گراميتــان تبريــك و تهنيــت عــرض مينمائيــم.

ــان و مديريــت  ــزد من اميــد اســت در ســايه اي
مدبرانــه شــما شــاهد ارتقــاى ســالمت و 

ــيم . ــه باش ــت جامع بهداش
ـــالمت و  مدبرانــه شــما ش ش شــــاهد ارتقــاى س

ــيميميم . ــهـهـه باش ــت جامع بهداش

عصرانه

تبريك و تهنيت
سركار خانم 

دكتر فائزه كوثرى
بدينوسيله فرا رسيدن 

14 مهرماه 
روز ملى دامپزشكى

را خدمــت جنابعالــى  تبريــك و تهنيت 
ــم. عــرض مى نمائي

ايزدمنــان  ســايه  در  اســت  اميــد 
باشــيد. مويــد  و  موفــق  همــواره 

ايزدمنــان  ســايه  دددررر اســت اميــد 
ببباباشــيد. مويويويــــــد  و  موموموفـفـفــقـقـق  همــواره 

دوستان

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم دامپزشكى استان همدان 

دكتر امير حسين  نقى پور
رياست محترم اداره دامپزشكى شهرستان همدان

بدينوسيله فرا رسيدين 14 مهرماه روز ملى دامپزشكى 
را بر شــما بزرگواران  و تمامــى همكاران گراميتان 

تبريك و تهنيت عرض مينمائيم.
اميد است در سايه الطاف الهى همواره شاهد جامعه اى 

سالم باشيم.
اميد است در سايه الطاطاف الهى همواره ششاههد جامعه اى 

باشيم. سالم

شركت تعاونى خوراك آفرين (سكالو 1)

تبريك و تهنيت تبريك و تهنيت

جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم 

دامپزشكى استان همدان 
فرا رسيدن 

چهاردهم مهرماه 
روز ملى دامپزشكى

خدمــت  صميمانــه  را   
ــوز  ــگر ودلس ــكاران تالش ــى هم ــى وتمام حضرتعال
عرصــه بهداشــت وســالمت جامعــه تبريــك وتهنيت 
عرض نمــوده اميد اســت در ســايه الطــاف ايزدمتعال 
باباباشـشـشـييـيد.در راه خدمــت همــواره ســربلند وســالمت باشــيد. وســالمتتت س ســــربربلنلندد همــووواره در راه خدمــتتت

مجتمع كشتارگاهى گوشت آوران

تبريك و تهنيت

مديريت كشتارگاه صنعتى دام همدان

جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم دامپزشكى استان همدان 

فرا رسيدن 
چهاردهم مهرماه روز ملى دامپزشكى 

را خدمت حضرتعالى معاونين وكارشناسان گراميتان صميمانه تبريك وتهنيت عرض 
نموده اميد است در سايه ايزد رحمان و مديريت مدبرانه شما بزرگوار همواره شاهد 

ارتقاى سالمت وبهداشت وموفقيت جامعه باشيم.

جناب آقايان 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم دامپزشكى استان همدان 

دكتر بهزاد صادقى 
رياست محترم دامپزشكى شهرستان بهار

فرا رســيدن چهاردهم  مهرماه روز ملى دامپزشكى را 
خدمت شما بزرگواران وتمامى كاركنان وپرسنل دلسوز 
وزحمتكش عرصه بهداشــت وسالمت جامعه تبريك 
وتهنيت عرض نموده اميد اســت در سايه الطاف الهى 

در راه خدمت همواره موفق ومويد باشيد.

رئيس هيأت مديره 
ومديرعامل تعاونى دامداران شهرستان بهار

تبريك و تهنيت

مجموعه مرغدارى وگاودارى
خدايار محمدى خسروى وكاركنان

جناب آقايان 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم دامپزشكى استان همدان 

دكتر عادل بصيرى  
رياست محترم دامپزشكى شهرستان اسدآباد

چهاردهم مهرماه روز ملى دامپزشــكى را خدمت شما 
بزرگواران وهمكاران گرامى وسخت كوشان  صميمانه 
تبريك وتهنيت عرض نموده اميد است در سايه الطاف 

الهى همواره شاهد جامعه اى سالم وسالمت باشيم.

تبريك و تهنيت
جناب آقايان 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم دامپزشكى استان همدان 

دكتر على نجف لو  
رياست محترم اداره دامپزشكى شهرستان 

كبودراهنگ
بدينوسيله فرا رسيدين 14 مهرماه روز ملى دامپزشكى 
را بر شما بزرگواران  و تمامى همكاران گراميتان تبريك 

و تهنيت عرض مينمائيم.

كشتارگاه صنعتى دام
 غروب طالئى كبودراهنگ

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضو در براى عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0903515735109035157351 ارسال  نماييد. ارسال  نماييد.

يكسال پس از كلنگ زنى در ازندريان هنوز اختالف نظرها ادامه دارد

ساخت بيمارستان در زمين مخابرات
■ علوم پزشكى: مى شود يكى از 88 هزار پروژه ناتمام                            ■ نماينده هاى مجلس: كار بايد كارشناسى شده باشد

رئيس  كل دادگسترى تاكيد كرد

مبارزه با فساد 
بدون مالحظه سياسى

■ هر كار بدون سند و مدرك خط قرمز و فساد حساب مى شود

2

مسابقات كشتى قهرمانى 
كشوردر بيرجند برگزار شد

ناكامى كشتى 
استان عليرغم 
رشد محسوس
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

رضايتمندى مردم فراموش نشود
 1- دولت ها در شــكل گيرى ابتدايى به اين دليل ايجاد شدند كه 
بتوانند از آزادى ها وحقوق توافق شده بين انسانهاى يك جوامع با هم 
دفاع كنند و به همين دليل دو حقوق اوليه مســلم انسانها يعنى امنيت 

و سالمت مورد توجه همه قراردادها براى تشكيل دولتها بوده است.
در واقع دولت ها در ابتدا براى تامين امنيت انســانها و دفاع از آزادى 

هاى مشروط انسانها ايجاد شدند.
2- دولت، مانند هر پديده جوامع انســانى با تغييرات بسيارى از آغاز 
تا كنون مواجه شده است تا امروز دولتها به شكل دولت- ملت جلوه 
گرى كنند و هر دولتى برآمده از خواســت ملتى بود ، مآغاز باشد به 
همين دليل دموكراســى بهترين شيوه انتخاب دولتهاست كه در جهان 

اعمال مى شود.
3- برخى صاحبنظران معتقدند عمر دولت- ملت به سر آمده و جهان 
توسط نهادهاى مدنى بزرگ كه مآغازيت خود را از اعضاى غير دولتى 

مى گيرند، اداره مى شود.
در حقيقت اين نظريه هنوز پذيرفتنى نيست هر چند نگرانى از قدرت 
رو به افزايش سازمان هاى بين المللى را براى دولتها يادآورى مى كند.
4- بر اســاس تعريف دولت- ملت ، وظايف دولتها در دفاع از امنيت 
ملى، پيگيرى منافع عمومى ،  خدمت به مردم و افزايش رضايتمندى 
آنها به عنوان عامالن اصلى روى كار آوردن دولتها و در مواردى مآغاز 

بخشى دولتها، عنوان مى شود.
با اين تعريف است كه برخى صاحبنظران همه كارها همچون خريد از 
بازار را سياسى و در ارتباط و تعامل با دولت تعريف مى كنند و دولت 

را موظف به ارائه اين خدمات به بهترين شكل مى دانند.
5- دركنار تعريفهاى تئورى و عملكردها، ســبك حكمرانى مسئوالن 
ارشد  نظام جمهورى اسالمى پس از پيروزى انقالب در ايران، خدمت 

به مردم و افزايش رضايت مردمى بوده است.
در بسيارى از مواقع حساس تاريخى مسئوالن ارشد نظام رضايت مردم 
را در تصميم گيرى ها لحاظ كرده اند و به عبارتى مردم به عنوان ولى 

نعمت و ارباب همواره مورد توجه اين دسته از مسئوالن بوده است.
6- به دليل اهميت رضايت مردم در فعاليت بهينه و كارآمدى نظام به 
عنوان دولت به معناى عام، ارزشيابى رضايتمندى مردم از دستگاه ها 
هر ساله انجام مى شود و مديران موظف به افزايش رضايتمندى مردم 
از عملكردها هستند.اما آنچه اتفاق افتاده كم توجهى مديران در مواقع 
عادى و توجه زياد در سالهاى انتخابات است به طورى كه ديده شده 
براى ايجاد و افزايش رضايت مردمى در اين مقاطع ،چشــم بر برخى 

تخلفات نيز بسته مى شود.
7- در همدان اما كار برعكس اســت و متفاوت عمل مى شــود. به 
عنوان نمونه  رضايتمندى واحدهاى توليدى براى دستگاه مسئولى مهم 
نيست و بيشترين مشكالت براى واحدها از سوى آن دستگاه بوجود 
مى آيد يا تامين اجتماعى كه گســترش آن يكــى از عوامل افزايش 
رضايتمندى اســت به  قطع بيمه بيمه شــدگان به بهانه هاى مختلف 

دست مى زند تا رضايتمندى را كاهش دهد.
اين وضعيت در ســال انتخابات پذيرفتنى نيست كه دستگاه هايى با 
مشــكل ســازى براى مردم و محروميت آنها از حقى، به جاى تالش 

براى ارائه خدمت بيشتر به مردم به افزايش نارضايتى دامن بزنند.
در اين زمينه ستاد انتخابات استان، مى تواند ورود كرده و از شيرين كارى 

هاى برخى مديران در دامن زدن به نارضايتى در مردم پيشگيرى كند.

ارجاع بيماران شهيد بهشتى همدان 
به خارج از بيمارستان

 بيماران درمانگاه شــهيد بهشتى همدان براى تهيه داروها به خارج از بيمارستان ارجاع داده 
مى شوند.

مدير نظارت بر امور دارويى معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان گفت: 
بيمارســتان شهيد بهشتى همدان موظف است نياز دارويى بيماران بسترى و اورژانسى را تامين 

كند و  در اين موارد نيازى نيست بيماران براى تهيه دارو به خارج از بيمارستان بروند.
مرضيه مســاعد در گفت و گو با تسنيم ، اظهار داشــت: بحث نبود داروخانه در اين بيمارستان 
مربوط به بيمارانى است كه در درمانگاه اين مركز ويزيت مى شوند و تمايل دارند داروهاى غير 

اورژانسى خود را از داروخانه بيمارستان تهيه كنند.
مدير نظارت بر امور دارويى معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان با بيان 
اينكه تاكنون پيگير راه اندازى داروخانه عمومى در اين بيمارستان فوق تخصصى بوده ايم، ابراز 
كرد: بخاطر كم ســود ده بودن اين داروخانه، متقاضى واجد شرايطى هم براى آن وجود نداشته 
است. مساعد با اشاره به اينكه وجود داروخانه عمومى در هر بيمارستان براى رفاه حال بيماران 
اســت، تصريح كرد: فاصله بيمارستان شهيد بهشتى تا بيمارستان قلب فرشچيان كوتاه است و 
بنابراين بيماران مى توانند تا راه اندازى داروخانه بيمارستان شهيد بهشتى داروى مورد نياز خود 

را از داروخانه اين مركز تهيه كنند.
وى گفت: منتظر جواب شــركت هاى متقاضى فعاليت در داروخانه مركز درمانى شهيد بهشتى 

هستيم و تالش مى كينم تا اواخر به نتيجه برسيم.

رئيس كل دادگسترى تاكيد كرد

مبارزه با فساد بدون مالحظه سياسى
■ هر كار بدون سند و مدرك خط قرمز و فساد حساب مى شود

آمادگى واحد رفع سد معبر 
براى تسهيل عبور و مرور زائرين اربعين

 سرپرست مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
همدان از آمادگى واحد رفع سدمعبر براى تسهيل عبور و مرور زائرين 

اربعين حسينى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى 
شهردارى همدان محمدعلى گلشن با تاكيد بر آماده باش اين مجموعه 
در مراسم پياده روى اربعين اظهار كرد: با توجه به تردد زائرين كربالى 
حسينى از شــهر همدان، معابر عمومى بلوار سردار همدانى، آيت ا... 
نجفى و بلوار ارتش كه در مسير حركت زوار قرار دارند توسط واحد 

رفع سد معبر پاكسازى و ساماندهى شد.
وى با اشــاره به اشــغال اين معابر عمومى توسط تعدادى از كسبه و 
جلوگيرى از بروز هرگونه حادثه خطرساز و ايجاد ترافيك، خواستار 
همكارى و حمايت هر چه بيشــتر شهروندان و كسبه با مامورين رفع 
ســد معبر براى تســهيل در تردد زائران مراســم پياده روى اربعين و 

برقرارى نظم و انضباط شهرى شد.
سرپرســت مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
همدان در پايان با اشــاره به استقرار چندين واحد گشت خودرويى 
و نيــروى ثابت به صورت شــبانه روزى در مســيرهاى ياد شــده 
براى پيشگيرى و برخورد با هرگونه ســدمعبر توسط دستفروشان، 
بساط گســتران و مغازه داران از شهروندان درخواست كرد شكايات 
خود را در اين زمينه با شــماره گيرى تلفــن 137 به مركز مديريت 

جامع شهرى اطالع رسانى كنند.

اصالح طلبان استان و مسير پيش رو
 از زمستان ســرد اصالح طلبان همدان چهار سال مى گذرد اما در 

همچنان بر همان پاشنه مى چرخد.
 از روزهايى كه عده اى قصد داشــتند خواست خود را با نام احزابى 
پيش ببرند كه تعداد اعضايشان از دو نفر فراتر نمى رفت و تنها در ايام 

انتخابات اسمشان شنيده مى شد.
 نتيجه ى چنين كنشــى شكست در انتخابات و سپس دو دستگى در 
اصالح طلبان گرديد كه آثار آن همچنان بر فضاى سياسى استان سايه 
انداخته اســت. بعد از انتخابات مجلس شوراى اسالمى در سال 94، 
نوبت به انتخابات شوراى اسالمى شهر در سال 96 رسيد كه بار ديگر 
اصالح طلبان تحت عنوان "شــوراى سياست گذارى اصالح طلبان"

گرد هم آيند.
 اين بار نيز چند حزب كه در دو ســال گذشته فعاليتى نداشتند دوباره 
فعال شــده و در اين شــورا قرار گرفتند. نتيجه ى اين شــورا ليستى 
موســوم به ليســت اميد بود كه بعــد از راى آوردن پنج عضو آن در 
انتخابات شوراى شهر، چند تن از آن ها در برهه هايى به اصالح طلبان 
پشت كرده و به نفع جريان مقابل راى دادند كه اين موضوع سواالتى 
براى فعالين سياسى استان به وجود آورد كه با چه مالكى بعضى از اين 
اسامى در ليست قرار گرفتند و چه مكانيزمى براى نظارت بر عملكرد 
آن ها وجود دارد. مخصوصا با توجه به فضاى سياســى امروز كشور 
كه افكار عمومى با دقت زيادى عملكرد نمايندگان حاضر در مجلس 
و شوراى هاى اسالمى شهر را نظاره مى كنند، عملكرد هر يك از اين 

نمايندگان به پاى تمامى اصالح طلبان نوشته خواهد شد.
حال كه به انتخابات مجلس امســال نزديك مى شــويم، اين بار نيز 
زمزمه هاى شــكل گيرى شوراى سياســت گذارى اصالح طلبان به 
گوش مى رسد. با شكل گيرى اين شورا، سواالتى مطرح مى شود كه 
با توجه به تجربه هاى انتخابات مجلس ســال 94 و شوراى اسالمى 
شهر ســال 96، چه اصالحى در اين شورا قرار است اتفاق بيوفتد كه 

اشتباهات و خطاهاى گذشته تكرار نشود؟ 
همچنين بنا بر ســاختارى كه شوراى سياست گذارى اصالح طلبان 
كشــور در نظر گرفته اســت كه طبق اين ســاختار در كنار دبيران 
احزاب، شــخصيت هاى حقيقى در شوراى سياست گذارى حضور 
داشته باشند، اين اعضاى حقيقى با چه مالكى برگزيده خواهند شد؟ 
آيا افرادى كه طى اين ســال ها قرابتى با اصالح طلبان نداشته اند در 
اين شــورا قرار خواهند گرفت؟ آيا افرادى كه با منفعت طلبى خود 
را اصالح طلب معرفى كرده و به منصب هايى رســيده اند و سپس 
در كنار افراد جناح مقابل قرار گرفته اند بار ديگر نيز در اين شــورا 
خواهند بود؟ آيا در اين شــورا جوانانى كه در فضاى رخوت جامعه 
و شــرايط ســخت فعلى به فعاليت مى پردازند در اين شورا جايى 
خواهند داشــت يا باز هم ســهم جوانان صرفا فعاليت در ستادهاى 
انتخاباتى و چسباندن پوستر خواهد بود؟ آيا سهم احزابى كه در طى 
ســال به فعاليت مى پردازند با احزاب چند نفره كه فعاليتشان صرفا 

معطوف به انتخابات مى شود برابر است؟
در كنار اين سواالت كه در ذهن افراد جامعه و على الخصوص جوانان 
شكل گرفته است، ســواالت مهم تر اين است كه اين احزاب كه هر 
كدام در يك طيف سياســى و ديدگاه هاى مختلف قرار دارند به چه 
صورتى قرار است بر سر انتخاب كانديدى مشترك به اجماع برسند؟ 
همچنين در صورتى كه كانديد مورد نظرشــان توسط شوراى نگهبان 
رد صالحيت شــد چه برنامه اى براى حضــور در انتخابات خواهند 
داشت؟ البته بايد اميدوار بود كه با توجه به شرايط ويژه كشور و نگاه 
تيزبينانه ى جامعه ى جهانى به اين انتخابات، شــوراى محترم نگهبان 
با فراهم آوردن انتخاباتى آزاد، شــرايط حضور حداكثرى آحاد جامعه 

با هر ديدگاهى را فراهم آورده تا پيامى روشن به دنيا مخابره شود.
در پايان به نظر نگارنده، فعالين سياســى استان بايد با نگاهى جامعه 
محور و با هدف پيگيرى مطالبات به حق مردم بكوشد تا در انتخابات 
پيش رو نمايندگانى شايســته و از جنس مردم راهى كرسى هاى سبز 
بهارســتان كنند تا آن ها نيز با همين نگاه براى رشــد و تعالى ميهن 

عزيزمان بكوشند.
* رسول نصراللهى 
 عضو شوراى مركزى سازمان عدالت و آزادى منطقه همدان

1- رقابتهاى درون گروهى جناح هاى سياســى در اســتان آغاز شده 
اســت. گويا اين رقابتها براى گرفتن ســهم بيشتر از ليست نهايى هر 
جناح براى انتخابات است. گفتنى است اين موضوع فعاليت مجازى 
طرفداران جناح ها در فضاى مجازى به خصوص گروه هاى سياسى 

را افزايش داده است.
2-زمزمه افزايش قيمت نان در استان شنيده مى شود. گويا اعالم نرخ 
جديد در تهران و شهرستان ها دليل اين زمزمه هاست. گفتنى است با 
توجه به اقدامات ســالهاى قبل معموال براى جبران هر كاهش كيفيتى 

در توليد نان، نخستين اقدام از سوى مسئوالن افزايش قيمت است.
3-احتمال حذف ذخيره سازى ميوه شب عيد در استان افزايش يافته 
اســت.گويا فزونى ميوه دليل اين تصميم احتمالى است. گفتنى است 
امسال به دليل بارندگى هاى مناسب توليد محصوالت كشاورزى بسيار 

خوب بوده كه باعث ارزانى اين محصوالت نيز شده است.

 اردشير مظاهرى»
 وزير تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى طى 
روزهاى اخير در نشست شوراى برنامه ريزى 
و توسعه استان مطالبى بيان كرد كه پايان بخش 
اين مطالب طــرح موضوعى كوتاه و در عين 
حال بحث برانگيز تحت اين عنوان بود كه " ما 

دچار ناشنوايى سيستماتيك هستيم" .
 اين جمله در حالى عنوان شــد كه شايد كمتر 
كســى آن هم در جايگاه يكــى از مديران عالى 
كشــور مايل به طرح آن باشد. اما شجاعت بيان 
اينگونه نارسايى ها كه نمادى از توجه به حقوق 

شهروندى است را بايد به فال نيك گرفت.
البته گاهــى اوقات دير به بعضى مســايل و 
مشــكالت مى رســيم مثل چند مــاه قبل كه 
ســيماى ملى در يكى از برنامه هاى خود فتح 
باب جديدى در خصوص پيشگيرى از بيمارى 
ايدز را در قالب يك برنامه مستند مطرح كرد 
كه به اعتقاد بعضى از صاحب نظران اين برنامه 

علمى حدود دو دهه دير پخش شــد و موارد 
ديگر كه نمونه آن كم نيست.

ناشنوايى سيســتماتيك كه آقاى وزير بركنار 
گذاشــتن آن از سوى مديران تاكيد داشت نيز 
قصه دامنه دارى دارد كه بخشى از آن ناشى از 
نگاه از باال به پايين مديران نشــأت مى گيرد 
و بخشــى ديگر نيز در كم توجهى به شايسته 

ساالرى و حقوق شهروندى  باز مى گردد.
واقــع امر اين اســت كه به رغــم آزمون و 
خطاهــاى چندباره كه هزينه هــاى مادى و 
معنــوى را متوجه جامعه كرده اســت هنوز 
شــمار قابل توجهى از مديران مايل نيســتند 
گوش شنوا و درك درستى از وضعيت جامعه 
و واقعيت هــاى موجود داشــته  و اگر چه 
جلوى ضرر را هر وقت بگيريم خوب است 
اما چــرا آنقدر دير هنگام به فكر ناشــنوايى 

سيستماتيك افتاده ايم؟!
از ســويى به رغم اينكه امــروز مديران عالى 

اعم از وزير و اســتاندار براى رفع اين نقص 
مديريتى در نظام ادارى تالش دارند اما نهادينه 
شدن ناشــنوايى سيستماتيك در نظام ادارى و 
اجرايى باعث شــده در سطح مديران ميانى و 
بدنه كارشناسى دستگاهها گوش شنوايى براى 

شنيدن اين واژه ها وجود نداشته باشد.
به عبارتى تاكيد بر كنار گذاشــتن ناشــنوايى 
سيســتماتيك به معناى شنيدن حرف شركاى 
اجتماعى دولت و نقطه نظرات تشــكل هاى 
مردم نهاد در روند امور مختلف جامعه است 
كه رســوخ كردن فرهنگ غلط ناشــنوايى در 
بدنه دولت"به معناى عام آن" متاســفانه باعث 
شــده بخش خصوصى هم متاثر از آن گردد و 
به حقوق شــهروندى پاى بندى ضابطه مندى 
نداشته باشــد كه نمونه مصداقى آن در استان 
اين بود كه چندى قبل مدير ارشــد مهمترين 
تشــكل بخش خصوصى استان در واكنش به 
طرح و تحليل يك نارســايى سازمانى درون 
گروهى كه تداوم آن جز خسران براى جامعه 
چيز ديگــرى به دنبال نداشــت در پيروى از 
روحيه ناشــنوايى سيستماتيك اقدام به موضع 

گيرى خصمانه در مقابل  ديگر شركاء خود و 
طرح شكايت حقوقى در مراجع قضايى عليه 
چند رسانه مى كند كه  اين رسانه ها صرفاً در 
اجراى وظايف ذاتى خود از اين رخداد اطالع 

رسانى عمومى كرده بودند.
به هر حال شــنوا شــدن گوش مديران براى 
نقطه نظرات شركاء اجتماعى دولت و نهادينه 
شدن مديريت مشاركتى در جهان توسعه يافته 
متاثر از طرد عارضه ناشنوايى سيستماتيك در 
آن جوامع اســت و در حالى جهان معاصر و 
مديريت علمى بر شنوايى سيستماتيك تاكيد 
دارد كه قرآن كريم 1400 ســال قبل نســخه 
راهگشــايى در اين خصوص بــراى همه ما 
پيچيده است كه ضرورى است آن را سرمشق 

تمامى امور خود قرار دهيم.
ــْر ِعبادِ، الَِّذيَن يْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفيَتَّبُِعوَن  (( َفبَِشّ

أَْحَسنَُه )) 
پس به بندگان من بشــارت بده آنها كه حرف 
ها را مى شنوند و بهترين را انتخاب مى كنند. 

« سوره زمر آيه 18»
*  روزنامه نگار

 عزم دســتگاه قضايى برخورد با مفسدان 
بدون در نظر گرفتن تعلق خاطر به فرد، گروه 

و جناح سياسى است.
رئيــس كل دادگســترى همدان در نشســت 
مشــترك شــوراى قضايى اســتان با مجمع 
نمايندگان همدان در مجلس شوراى اسالمى 
افزود: هر كار بدون سند و مدركى خط قرمز 
فســاد محسوب مى شــود و دستگاه قضايى 
طبق قانون با مفســدان قانــون گريز برخورد 

قاطع و بازدارنده مى كند.
محمدرضا عدالتخواه مبارزه با فساد و مظاهر 
آن در حوزه هاى مختلف ادارى، اقتصادى و 
اجتماعى را از ديگر اولويت هاى سند توسعه 

قضائى عنوان كرد.
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان كاهش 
ورودى پرونده هاى قابل صلح و ســازش را 
از سياســت هاى كالن قضايى بر شــمرد كه 
براى تحقق آن بايد از ظرفيت هاى مســاجد، 
هيأت هاى مذهبى، معتمدان، سمن ها،  سراى 
محالت در جهت ايجــاد كانون مصالحه در 
قالب كميته معين ســتاد تأليف قلوب استفاده 
و از ورود پرونده به مراجع قضايى پيشگيرى 
همدان  اســتان  قضايى  شــوراى  كرد.رئيس 
درباره طرح تأليف قلوب در زندان ها توضيح 
داد: با اجراى اين طرح عالوه بر حل و فصل 
مشكالت زندانيان، امكان دريافت رضايت از 

اولياء دم براى محكومان به قصاص كه شيوه 
ارتكابى آنان غير فجيع و با نقشــه قبلى نبوده 

مقدور مى شود.
عدالتخواه اظهار داشت: بايد با آغاز آموزش 
از دوران كودكى و تحصيل در دبستان افراد با 
قانون و مقررات اجتماعى آشنا شوند و خود 

را از انواع بزهكارى دور نگهدارند.
وى اتقــان و اســتحكام آرا را به عنوان يكى 
ديگر از سياســت هاى قضايى عنوان و بيان 
كرد: اينك در مجموعه قضايى استان همدان 
با تحميل تعــداد و حجم بــاالى پرونده به 
قضات در كنار كمبــود نيرو و امكانات نمى 

توان انتظار صدور آراء با كيفيت را داشت.
رئيس كل دادگســترى همدان افــزود: اما با 

توسعه منابع انسانى و اماكن فيزيكى به مرور 
كليــه آراى صادره از مراجع قضايى توســط 
قضــات با تجربــه و دادگاه هاى تجديد نظر 

ارزيابى و امتياز دهى خواهد شد.
عدالتخــواه با تأكيد بر ضرورت اســتفاده از 
مجــازات هاى جايگزين حبــس و غير قابل 
قبول دانستن آمار محكومان زندان در همدان 
گفت: آســيب هاى اجتماعــى و كم كارى 
برخى متوليان امور باعث فراهم شــدن بستر 

ارتكاب جرم مى شود.
وى افــزود: بايــد با مردم با رأفت اســالمى 
برخــورد كرد و با پرهيز از اعمال حبس هاى 
غيــر ضرورى كه رهبر معظــم انقالب نيز از 
آن ناراضى هستند، امكان باز اجتماعى شدن 

افراد و جلوگيرى از فروپاشى كانون خانواده 
را ميسر كرد.

رئيس كل دادگســترى استان همدان با تأكيد 
بر استقالل قضايى، در مقام تبيين اين مفهوم 
متذكر شد: استقالل دستگاه قضايى به معناى 
كار جزيــره اى و ارتباط نداشــتن با ســاير 
مجموعــه ها و ســازمان ها نيســت بلكه به 
مفهوم اثرنگذاشتن بر قاضى در مرحله صدور 

رأى است.
عدالتخواه نظم و انضباط ادارى،  كادرسازى، 
شناســايى و به كارگيرى نيروهاى شجاع و با 
انگيــزه و نيز تكريم ارباب رجوع را از جمله 
ديگر برنامه هاى اولويت دار قضايى دانست 
و بــر عزم و اراده جهــادى مجموعه قضايى 
استان در انجام تكاليف قانونى و شرعى تأكيد 
كرد. وى تعيين تكليف پرونده هاى معوقه را 
يكى از سر فصل هاى ســند توسعه قضايى 
عنــوان كرد كه بر مبنــاى آن بايد هر پرونده 
قضايى حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ 
ورود به هر مجموعــه قضايى تعيين تكليف 

شود.
عدالتخواه ادامه داد: در غير اين صورت معوقه 
محسوب شده و بايد دليل آن بر روى پرونده 
درج شــود و در صورت ناموجه بودن دليل 
عنوان شده مســئول قضايى مربوطه پاسخگو 

و مسئول شناخته مى شود.

  امروز اربعين ديگر صرفا يك حركت 
مذهبى نيســت بلكه حركت در مســيرى 
است كه حسين بن على (ع) دنبال آن بود.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان گفت: 
اهل  مى دهد  نشــان  تاريخى  گزارش هاى 
بيت (ع) در شهر شام و در حكومت يزيد 

سختى بسيارى كشيدند.
حجت االسالم حبيب ا... شعبانى بيان كرد: 
شهر شــام تحت تربيت معاويه بود يعنى 
در ظاهر اعمالى ماننــد نماز روزه و غيره 
را انجام مــى داد  امــا در باطن حكومت 
طاغوتى اســت چرا كــه معاويه با جنگ 
روانى عليه اهل بيــت (ع) و على بن ابى 
طالب(ع) كارى كرد كه مردم شــام، هيچ 
آشــنايى با اسالم اصيل  و خاندان رسالت 

نداشته باشند.
امــام جمعه همدان با با بيان اينكه معاويه، 
علــى بن ابى طالب (ع) را ضد مردم، ضد 
صلح، ضــد مذاكره و ضد وحدت معرفى 
مى كند، افزود: در شــهر شام مردم آشنايى 
نداشــتند، اگرچه  عميقى با دين اســالم 
بســيارى از ظواهر دينى را انجام مى دهند 
اما آشنايى با بصيرتى با دين خدا نداشتند.

به گزارش تســنيم، وى با اشــاره به ابعاد 
نامه معاويه بــه اميرالمومنين(ع) و تالش 

وى بــراى تخريب امام علــى(ع) در اين 
نامه عنوان كــرد:  در آن زمان كار جامعه 
اســالمى به جايى كشيده بود كه شخصى 
مانند معاويه تنها با خواندن قرآن، شخصى 
مانند على بن ابــى طالب(ع) را نصيحت 

كند.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان عنوان 
كرد: حضــرت على بن ابى طالب (ع) نيز 
در پاســخ به نامه معاويــه مى گويند جاى 
تاسف اســت كه معاويه فرزند، ابوسفيان 
و هنــد جگرخوار، همان كســى كه جگر 
حمزه سيد الشهدا را به دندان كشيد امروز 
حرف از تقــوا، قيامت و مــردم مى زند.

وى ابــراز كرد: وقتى جامعه اســالمى به 
انحراف مى كشــد آن وقــت افرادى مانند 
معاويه جامعه را نصيحت مى كنند، كســى 
كه با شمشــير على (ع) با اسالم آشنا شد،  
افرادى كه از طلقا هستند و چون چاره اى 

نداشتند اسالم را پذيرفتند.
امام جمعه همــدان بيان كرد: معاويه مدام 
اميرالمومنيــن(ع) را لعنو عليه او تبليغات 
ســوء مى كرد پــس طبيعى اســت وقتى 
فرزندان على بن ابى طالب (ع) در شــام 
قرار مى گيرند، كاروان اسرا را نگه داشته، 

شهر را آذين كنند و به شادى بپردازند.

 براســاس آمارى كه از بين دانشجويان 
دانشگاه بوعلى نســبت به عالقمندى آنها 
به رشــته مورد نظر گرفته شــد، تنها 15
درصد از دانشــجويان با عالقه شــخصى 
رشــته مورد نظر خود را انتخاب كرده و 
مشغول تحصيل هستند، حدود 30 درصد 
دانشــجويان از بالتكليفى وارد دانشــگاه 

مى شوند.
معاون آموزشــى و تحصيــالت تكميلى 
دانشــگاه بوعلى ســينا با بيان اينكه براى 
ايجــاد انگيــزه جهــت درس خوانــدن 
دانشــجويان بايد مشــوق هايى را در اين 
زمينه لحاظ كنيم، افزود: با اين اقدام راهى 
براى تشويق دانشجويان باز شود كه الزم 
است دانشجو در اين تشويق مزايايى را نه 
به صورت پايدار و ثابت بلكه متناســب با 
ميــزان تالش و عملكردش در مدت زمان 

تحصيل كسب كند.
حسن سارى خانى در گفت وگو با ايسنا، 
با اشــاره به مثالى از برخى از كشورهاى 
جهــان عنوان كــرد: در اين كشــورها 
بورس هاى كمــك هزينه تحصيلى كوتاه 
مدت به دانشــجو داده مى شــود اما در 
دولتى  دانشــگاه  وارد  كــه  فردى  ايران 
مى شــود، بابــت تحصيل در دانشــگاه 

دولتى شــهريه اى پرداخــت نمى كند اما 
دانشــجو جداى از اينكــه براى تحصيل 
هزينــه اى نمى كند، هزينه هــاى روزمره 
زندگــى را بر دوش دارد كه ما مى توانيم 
براى مثال به عنوان پيشــنهاد درصدى از 
دانشــجويان برتر دانشگاه را به صورت 
ســاالنه ارزيابى كرده و ماهانه به عنوان 
كمك هزينه تحصيلى مبلغى را به آنها به 
عنوان كمك بالعوض اعطا كنيم تا ديگر 
وابسته  روزانه خود  مايحتاج  براى تأمين 
بــه خانــواده و اينكه در كنــار تحصيل 

مجبور به كار كردن شوند، نباشند.  
ســارى خارى با تأكيد بر اينكه افرادى را 
شــاهد هستيم كه همزمان با زمان تحصيل 
مجبور به كار كردن هســتند، خاطرنشان 
كرد: اين كار منجــر به افت تحصيلى فرد 
مى شــود اما اگر بتوانيــم در اين زمينه به 
درصدى از دانشــجويان مشــوق هايى كه 
منجر بــه تحول آنهــا در زمينه تحصيلى 
مى شود، اختصاص دهيم اين مهم مى تواند 
يكى از اقداماتى باشــد كه جاى خالى آن 
در آموزش عالى كشــور احساس مى شود 
در حاليكه در حال حاضر در بســيارى از 
كشــورهاى دنيا بورسيه هايى تحت عنوان 

كمك هزينه تحصيلى وجود دارد. 

اربعين تقويت جايگاه سياست ورزى 
مبتنى بر فرهنگ كربال است

30 درصد دانشجويان از بالتكليفى 
راهى دانشگاه مى شوند

تحليل 

ناشنوايى سيستماتيك 
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ردپاى سلوكيان در تپه «نقاره چى» نهاوند
 موقعيت خــاص جغرافيايى و طبيعى نهاونــد همواره در طول 
تاريخ اين امتياز را داشته است تا بتواند مسكن و زيستگاه انسانها از 
ادوار كهن باشــد و بيش از تاريخ كه خود به سه دوره پارينه سنگى، 
ميانه ســنگى و نوســنگى تقسيم مى شود، آثار بســيارى از زندگى 
انسانى در نهاوند به دست آمده و آثارى كه متعلق به هفت هزار سال 

قبل است كه به دوران نوسنگى تعلق دارد.
هرگاه فرصت به دســت آيد تا خروارها خاك انباشته شده بر بقاياى 
شــهر باستانى و تاريخى و سلوكى نهاوند را كنار زنيم يكى از مهيج 
ترين صحنه هاى تاريخى در معرض ديدگان حيرت زده بشر جلوه 
گر خواهد شد، گرچه امكان دستيابى به بقاياى اين شهر هنوز ممكن 
نيســت و امكان ترسيم خطوط شــهر هنوز در ابهام بوده و ترسيم 
خطوط فرضى اين شهر به لحاظ فيزيكى تا كنون محقق نشده است 
اما مى توان اين بار جست و جو در البالى متون و اسناد تاريخى و 
داده ها و يافته هاى باســتان شناسى، فضاى تاريخى و فرهنگى شهر 
ســلوكى نهاوند را بازسازى كرد، يك بررسى اجمالى وجود تمدنى 
عظيم را در اين شهر نشان مى دهد، تمدنى كه از يك سو دربرگيرنده 
ارزش هاى تمدن يونانى و از ســوى ديگر دربرگيرنده مجموعه اى 
از ســازه ها ى جامعه سلوكى اســت، به يقين در جستجوى بقاياى 
حصارها و خيابان هاى متقارن و عمود بر هم شــهر ســلوكى، بايد 
به دنبال ســازه هايى چون معابد، بــازار و ... و جايگاه هاى به ياد 

ماندنى بود.
كشف اثر تاريخى ديگرى در نهاوند، تپه «نقاره چى» است كه به دوره 
ســلوكى مى رســد، كاوش تپه نقاره چى كه در جنوب شهر نهاوند 
قرار دارد، از 6 شهريور امسال به سرپرستى دكتر رهبر باستان شناس 

برجسته كشور آغاز شده است.
اين تپــه در زمان قاجاريه يــك بار حفارى شــده و با توجه به 
ارتباط آن با معبد الئوديســه در منطقه دوخواهران و از نظر دوره 
زمانى به دوران سلوكى مربوط اســت و از لحاظ باستان شناسى 
و گردشــگرى مى تواند در توسعه شهرستان نهاوند نقشى موثرى 

باشد. داشته 
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان 
نهاوند با بيان اينكه يك ماه پيش كاوش تپه نقاره چى به سرپرســتى 
دكتر رهبر باستان شناس كشور آغاز شده است، گفت: در سه منطقه 
گمان زنــى انجام داديم كه شــامل كاوش در ضلع جنوب غربى و 
غرب تپه است و علت انتخاب اين محل نتايج گمانه زنى هايى است 

كه در قبور تولوموسى به دست آمده است.
محسن جانجان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه قبر تولوموس 
متعلق به پادشــاه و خانواده پادشاه بوده و اتاقى است كه ابتدا روى 
زمين بنا مى شــده و با توده اى از خاك يا تپه اى از ســنگ آن را 
مى پوشاندند، اظهار كرد: گزارش ناصرالدين شاه به همراه برادرش 
عضدالدوله حاكم وقت نهاونــد از كاوش تپه نقاره چى و همچنين 
دكتر فوريه فرانسوى، طبيب مخصوص ناصرالدين شاه مبنا و معيار 
كاوش است و با توجه به كشف طاق آجرى و سنگ هايى كه مربوط 
به اتاق گورستان است، در ديواره ها و راهرو در حال كاوش هستيم 
چرا كه اين آرامــگاه داراى در ورودى كتيبه بوده كه احتماال هنگام 
خاكبردارى به دست كشاورزان و باغداران منطقه تخريب شده و از 

بين رفته است.
ــا بيــان اينكــه از كاوش هــاى دوره قاجــار كــه ناصرالديــن   وى ب
ــب  ــه صاح ــورى ك ــد، گ ــام داده ان ــلطنه انج ــاه و اعتمادالس ش
منصبــان ســلوكيه در آن دفــن شــده، كشــف مــى شــود كــه همــان 
دوران هــم پــس از انجــام كاوش، دســتور مــى دهنــد روى آن را 
بپوشــانند و بــه حالــت اوليــه برگرداننــد، افــزود: تپــه نقــاره چــى 
و معبــد الئوديســه هــر دو مربــوط بــه دوران ســلوكى اســت كــه 
معبــد الئوديســه در 4 فصــل در محلــه دوخواهــران و تپــه نقــاره 
چــى در مرحلــه اول و در يــك فصــل بــر هميــن اســاس توســط 
سرپرســت گــروه كاوش دكتــر رهبــر در معبدالئوديســه انجــام شــد 
كــه تصميــم بــه كاوش در ايــن منطقــه گرفتنــد بــه هميــن منظــور 

ايــن كاوش همزمــان بــا الئوديســه انجــام مــى شــود.
جانجان  با بيان اينكــه در فصل اول كاوش 70 ميليون اعتبار هزينه 
شده و با توجه به اتمام زمان كاوش كه مجوز آن توسط پژوهشكده 
باستان شناسى صادر شده، كار كاوش در اين فصل و در اين مرحله 
تا فصل آينده متوقف خواهد شــد، عنوان كــرد: در حال حاضر 3

گمانه زنى انجام شــده كه حدود 70 درصد كار انجام شده چرا كه 
اين تپه مصنوع اســت و نياز به تعييــن عرصه و حريم ندارد ضمن 
اينكه كار در اين فصل تمام شــده و فصول آينده در صورت تأمين 

اعتبار مجددا كاوش ادامه خواهد داشت.

اجراى بيش از 100 برنامه 
همزمان با هفته ناجا در مالير  

 ماليــر- خبرنگار همدان پيام : همزمان بــا هفته ناجا بيش از 100
برنامه در حوزه هاى مختلف آموزش همگانى، قرآنى ،عمرانى ، ورزشى 
، فرهنگى واجراى طرح هاى انتظامى در ســطح شهرستان مالير اجرا 

مى شود . 
فرمانده انتظامى شهرســتان مالير در جمع خبرنگاران شــعار امسال را 
"پليس هوشمند و مقتدر، امين مردم "عنوان كرد و گفت: امنيت محصول 
نهايى تالش شــبانه روزى نيروى انتظامــى در ابعاد مختلف و ميراث 
گرانبهاى جبهه مقاومت و شهداى دوران دفاع مقدس است ، پاسدارى از 
اين مهم يك ضرورت دائمى و حياتى و يك وظيفه خطير براى همگان 
محســوب مى شود. محمد باقرسلگى، پليس را متولى و مسئول اصلى 
حفظ امنيت و آسايش و رفاه عمومى مردم دانست و گفت: بايد اذعان 
داشت كه نيروى انتظامى يك نيروى كامًال انقالبى و جامعه محور بوده 
و سرمايه عظيم آن نيز اعتماد مردم است و به جرأت مى توان گفت كه 
بدون همدلى همكارى و مشاركت مردم ، مبارزه با جرم و پيشگيرى از 
وقوع جرايم غيرممكن خواهد بود.  وى از برگزارى همايش بزرگ پياده 
روى خانوادگى عاشوراييان و اهداى بسته فرهنگى به شركت كنندگان 
در همايــش همزمان با هفته ناجا در مالير خبر داد و افتتاح پروژه هاى 
عمرانى و درمانى ، اهداى خون توســط كاركنان انتظامى ، ديدار هيأت 
رئيسه با مردم در سامانه 197 ، تجليل از پزشكان عضو شوراى پزشكى 
و شــوراى عالى ، حضور كارشناســان در مدارس مساجد و محالت، 
برگزارى نشســت علمى با حضور مسئوالن پژوهشى نيروهاى مسلح 
، رژه موتورســواران قانونمند ، بازديد دانش آموزان از خدمات پليس 
110 ، تقدير از برترين هاى شوراى معتمد پليس و برگزارى كرسى آزاد 

انديشى را از ديگر برنامه هاى هفته ناجا در مالير برشمرد. 

برگزارى مراسم صبح گاه مشترك 
در كبودراهنگ 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: به مناســبت هفته ناجا مراســم 
صبح گاه مشــترك با حضور نيروهاى نظامى از جمله نيروى انتظامى، 
ســپاه پاســداران، نيروى هوايى و پدافند ارتش جمهورى اسالمى در 

كبودراهنگ برگزار شد.
فرمانده نيروى انتظامى شهرستان كبودراهنگ در اين مراسم ضمن تبريك 
هفته ناجا اظهار داشــت اين شهرستان يكى از امن ترين شهرستان هاى 
استان اســت و داراى مردمانى واليت مدار و انقالبى است كه از لحاظ 

آمار جرم و سرقت و... در حد بسيار پايين است.
مجيد گلى تأكيد كرد: هر چه مشاركت مردم در توليد امنيت بيشتر باشد 
كاهش آسيب هاى اجتماعى را نيز در پى خواهد داشت و موجب امنيت 
پايدار مى شود بنابراين از مردم تقاضا داريم كه در هر شرايطى با پليس 

همكارى تنگاتنگى داشته باشند و ما را در تأمين امنيت يارى رسانند.
فرماندار كبودراهنگ نيز در اين مراســم ضمن گراميداشت هفته ناجا 
گفت: امروز اقتدار نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى كم نظير است و 
اين اقتدار دشمنان اسالم و انقالب را مأيوس كرده كه نمى توانند كارى 
از پيش ببرند. حجت ا... مهدوى با اشــاره به ديدار پاســداران با رهبر 
معظم انقالب و بيانات ايشان عملكرد نيروهاى مسلح را در كشورمان 
در صحنه هاى مختلف ايجاد امنيت در زمين و هوا و دريا حضور موثر 
در عرصه هاى سازندگى و حضور در مناطق زلزله زده و سيل زده براى 

خدمت رسانى به مردم و... را بسيار خوب عنوان كرد.

اجراى طرح بهره ورى در تشكل هاى 
كشاورزى كبودرآهنگ

 طرح ارتقاء بهره ورى در تشــكل هاى بخش كشــاورزى شهرستان 
كبودرآهنگ اجرا شد.

رئيس تعاون روستايى شهرســتان كبودرآهنگ گفت: طرح افزايش بهره 
ورى در ســه تعاونى شهرســتان با مشاركت جهاد كشــاورزى و مركز 
تحقيقات جهاد كشــاورزى اســتان در مزارع كشــاورزان تحت پوشش 

تعاونى در حال انجام است.

على دليرى مقدم افزود: اجراى طرح ارتقاء بهره ورى موجب افزايش 20 
درصدى درآمد كشاورزان تحت پوشش اين طرح شده است.

وى گفت : طرح ســاماندهى كمباين ها در سال جارى نيز در دو تعاونى 
طاسران و قباق تپه اجرايى شد.

ــا  ــو ب ــگ در گفتگ ــتان كبودرآهن ــتايى شهرس ــاون روس ــس تع رئي
ــرل  ــزارع و كنت ــدى م ــرخ برداشــت نوبــت بن ــن ن مهــر گفــت: تعيي
ــن  ــت كمباي ــرى از فعالي ــا و جلوگي ــن ه ــزش كمباي ــى ري و بررس
هــاى غيــر اســتاندارد و در نتيجــه جلــو گيــرى از ضايعــات توليــد 
ــه در  ــن طــرح مــى باشــد ك ــاى اي ــدات از مزاي و هــدر رفــت تولي

ســال آتــى ايــن خدمــت در ســاير تعاونيهــاى شهرســتان نيــز ارائــه 
خواهــد شــد.

رئيس تعاون روستايى شهرستان كبودرآهنگ گفت: در اين شهرستان 28 
شركت تعاونى در حال فعاليت هستند.

دليرى مقدم افزود:شهرستان داراى 28 تعاونى است كه شامل 13 تعاونى 
روســتايى و 11 تعاونى توليد  و 3 تعاونى كشــاورزى و 1 تشكل نظام 

صنفى كارهاى كشاورزى است.
وى بابيان اينكه رســالت اصلى اين تعاونى ها ارائه خدمت به كشاورزان 

منطقه است ،وظيفه اصلى تعاون

كارت دانشجويى راضيه اوجى فرزند اهللا وردى به شماره 
ملى 4020331413رشته زراعت واصالح نباتات به شماره 
اعتبار  درجه  واز  گرديده  دانشجويى 9512203005مفقود 

باشد مى  ساقط 

فرشاد  فرزند  دشتكى  مهدى  محمد  دانشجويى  كارت 
به شماره ملى 3860969031رشته عمران به شماره 

اعتبار  درجه  واز  گرديده  دانشجويى 9512317020مفقود 
باشد مى  ساقط 

به شماره  على  فرزند  اشكان فرخنده دخت  كارت دانشجويى 
شماره  به  مكانيك  مهندسى  ملى 3860831283رشته 

ساقط  اعتبار  درجه  واز  گرديده  دانشجويى 9312165024مفقود 
باشد مى 

كارت دانشجويى زهرا فتح اهللا زاده فرزند على اصغر به 
شماره ملى 4271358916 رشته ارتباطات تصويرى به 

شماره دانشجويى 9712856027مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد

كارت دانشجويى شاهين سوارى فرزند عطا اهللا به شماره 
شماره  به  بازرگانى  مديريت  ملى 3720881938رشته 

اعتبار  درجه  واز  گرديده  دانشجويى 9712982025مفقود 
باشد. مى  ساقط 

ق  روی  وز  ر  ی  و ط ع ق را روی  وز  ر  ی  و ط ع نرا تان ھمدا نا تان ھمدا ا
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى-  نوبت دوم 

(شركت تعاونى مصرف فرهنگيان سامن)
به تاريخ انتشار:

ــى  ــركت تعاون ــره ش ــأت مدي ــس هي 1398/7/10 (رئي
مصــرف فرهنگيــان سامن)حســن خانقلــى درج نگرديده 

ــردد. ــيله اصــالح مى گ ــن وس ــه بدي اســت ك

آگهي مزايده

ديوان محاسبات استان همدان

ديوان محاسبات استان همدان در نظر دارد تعداد يك دستگاه خودرو 
با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيرى از سامانه تداركات 
دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزايده (1098003070000001) به 

صورت الكترونيكى به فروش برساند.
زمان انتشار در سايت: ساعت 8 مورخ 1398/7/13

تاريخ بازديد: از تاريخ 1398/7/20 لغايت 1398/7/24
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: ساعت 14 مورخ 1398/8/9

 18) خبرنگار  خيابان  فلسطين،  بلوار  همدان،  نشانى:  به  بازديد  مكان 
مترى آتش نشانى)، ديوان محاسبات استان همدان ضمناً رعايت موارد 

ذيل الزامى مى باشد:
1- برگزارى مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد 
و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت تضمين شركت در مزايده 
(وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايى پاكات، اعالم به برنده، واريز 
وجه مزايده و تحويل خودرو در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير 

مى باشد.
مزايده  موضوع  خودرو  از  پيشنهاد  ارائه  از  قبل  مى گردد  پيشنهاد   -2

بازديد به عمل آوريد.
3- عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت 
مركز  نمايند.  حاصل  تماس  ذيل  شماره  با  (توكن)  الكترونيكى  گواهى 

پشتيبانى و راهبردى سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفتر ثبت نام ساير استان ها در سايت سامانه 

(www.setadiran.ir)
بخش ثبت نام / پروفايل مزايده گر موجود است.

 (م الف 1077)

 مالير- خبرنگار همدان پيام : شهر ازندريان 
مالير با جمعيتى بالغ بر 11 هزار نفر، يك مركز 
جامع ســالمت دارد كه ايــن مركز و چارت 
درمانــى آن جوابگوى نيازهاى بهداشــتى و 
درمانى مردم اين شــهر نيست ، طبق تعريف 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــكى 
براساس آمار جمعيتى امكان ساخت بيمارستان 
نيز در آن وجود ندارد . از آنجائيكه ســاختن 
بيمارستان محلى براى مناطقى با جمعيت زير 
5 هزار نفر در دســتور كار وزارت بهداشــت 
قرار دارد ، مؤسســه خيريه فاطمه زهرا (س)

ازندريــان، زمينى به مســاحت 3 هزار متر در 
حاشيه شــهر براى ايجاد اين بيمارستان اهدا 
مى كند و در بهمن ماه ســال گذشته با حضور 
مسئوالن استانى و شهرستانى كلنگ ساخت اين 
بيمارستان به زمين مى خورد. از همان ابتداى 
كار بر ســر محل اجراى پروژه اختالف وجود 
داشت ومشــكالت فراوانى ســر راه موسسه 
فاطمه زهــرا(س) قرار مى گيــرد و عمليات 
اجرايى و ساخت بيمارستان كليد نمى خورد . 
براى حل اين مشكالت بارها جلسات مختلفى 
برگزار مى شــود اما مانند كالف سردرگمى به 

نتيجه قطعى نمى رسد . 
88 پروژه نيمه تمام در كشور 

پنجشــنبه هفته گذشــته رئيس دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان، نمايندگان مــردم مالير در 
مجلــس و جمعــى از مســئوالن اســتانى و 
شهرســتانى براى تعيين تكليف ســاخت اين 
بيمارستان نشستى برگزار كردند تا براى هميشه 

به اين موضوع خاتمه دهند.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى همدان با بيان 
اينكه دغدغه اصلى ما فراهم كردن شــرايطى 
است كه خدمات بهداشــتى و درمانى در اين 
منطقه بهبود يابد گفــت: در حال حاضر يك 
مركز جامع ســالمت با 750 متر زيربنا در اين 
شهر وجود دارد كه زيرساخت هاى آن تكميل 
اســت و خدمات اوليه بهداشتى و درمانى را 
به صورت شــبانه روزى انجام مى دهد ، اين 
مركز به گونه ايى ساخته شده است كه قابليت 
ساخت 750 متر طبقه باالى آن نيز وجود دارد 
و با احتســاب 650 متر زمينى كه دركنار اين 
مركز بالاســتفاده مانده است عمًال 2 هزار متر 
زمين وجود دارد كه مى توان از آن براى ساخت 

بيمارستان محلى استفاده كرد.
رشــيد حيدرى مقدم گزينه بعدى براى ايجاد 
بيمارســتان را زمين 3 هزار مترى كه توســط 
خيرين اهدا شــده عنوان كرد و افزود: به دليل 
در دســترس نبــودن به اين مكان ، نداشــتن 
زيرســاخت هاى الزم واينكه چارت سازمانى 
آن تعريف نشــده اســت عمًال ســاخت اين 
بيمارستان با چالش روبه رو شده ، زمانبر است 

و قابليت اجرايى ندارد.
وى به صراحت گفت: با 20 سال تجربه كارى 

كــه دارم ، كارشناســانه مى گويم ؛ ســاخت 
اين بيمارســتان در اين مكان توجيه اقتصادى 
، منطقى و بهداشــتى و درمانــى ندارد و اين 
بيمارســتان محلى نيز يكى از 88 هزار پروژه 

نيمه تمام در كشور مى شود.
بــه گفته حيدرى مقــدم وجــود 2 مركز در 
اين شــهر قابل توجيه نيســت و به هيچ وجه 
مجوزهاى آن صادر نمى شــود ، يا بايد مركز 
جامع سالمت را توسعه داد و بيمارستان محلى 
را در كنــارش ايجاد كرد يــا در زمين 3 هزار 
مترى ، مركز بهداشــتى و مركز درمانى ايجاد 

كرد.
 اى كاش اين پرژه قبل از كلنگ زنى 

كارشناسى شده بود
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
با تأكيد بر ضرورت اقدام كارشناســى شــده 
گفت: ســال گذشــته كلنگى براى ســاخت 
بيمارستان محلى بر زمين زده شد كه اى كاش 
از قبل كارشناسى شده بود.حجت السالم احد 
آزاديخواه با بيان اينكــه هدف انجام خدمت 
اســت افزود : دولت مــى خواهد زمينه انجام 
خدمتــى فراهم كند، نبايد ايــن اقدام به دليل 
انتخاب مكان پروژه متوقف شــود چرا كه هم 
جفاى به خيّرين اســت هــم جفاى به دولت 
.وى تفكيك بين خدمات بهداشــتى و درمانى 
را به صالح مردم ندانست و بيان كرد: سياست 

وزرات بهداشت بر تجميع خدمات است. 
خريد زمين مخابرات اقتصادى است
ديگر نماينده مردم ماليــر در مجلس با بيان 
اينكه ساخت اين بيمارستان يكى از مطالبات 
مهم مردم اين منطقه اســت گفت: 2 هزار و 
500 متر زمين متعلق به شركت مخابرات در 
كنار مركز جامع ســالمت وجود دارد كه اگر 
بتوانيم با توان مؤسسه فاطمه زهرا (س) آنرا 
خريدارى كنيم ، امكان ســاخت بيمارســتان 

شــكيل و زيبا در كنار مركز جامع ســالمت 
فراهم مى شود.محمد كاظمى افزود: با توجه 
به اينكه زيرســاخت هاى الزم در اين مكان 
وجــود دارد ، اين اقدام از هر لحاظ به صرفه 

و اقتصادى است.
 در حق شهر ازندريان 

اجحاف شده است
امام جمعه ازندريان نيز در اين نشســت اظهار 
داشت: در حق شهر ازندريان اجحاف شده و 
خدمات دولتى متناســب با جمعيت باالى اين 

شهر انجام نگرفته است.
حجت السالم على اميدى با اشاره به احساس 
وظيفه مؤسسه خيريه در ساخت اين بيمارستان 
گفت: اين مؤسســه براى ساخت بيمارستان با 
بن بســت هاى زيادى روبه رو شد، با بررسى 
هــاى فراوان بــه اين نتيجه رســيديم كه اگر 
مخابــرات زمينــش را به ما واگــذار كند اين 

مشكل حل مى شود.
اميدى در ادامه افزود : متأسفانه زمين متعلق به 
بخش خصوصى با درآمد هنگفت است ، اگر 
زمين را واگذار نكند ساخت بيمارستان در اين 
مكان به بن بســت مى خورد از طرفى ساخت 
بيمارســتان در زمين 3 هزار مترى هم معلوم 
نيست چه زمانى به ســرانجام ميرسد و قطعًا 

نسل بعدى ما را تخطئه خواهند كرد.
رئيس هيأت مديره مؤسسه فاطمه زهرا (س) 
بابيان اينكه براى ساخت بيمارستان هيچ گونه 

مشكل بودجه نداريم خاطرنشان كرد : آمادگى 
داريم تمامى هزينه هاى ساخت بيمارستان را 

تأمين كنيم.
ميرزايى ســاخت بيمارســتان در مركز جامع 
ســالمت را به صالح ندانســت و گفت : اين 
اقدام عمًال قوطى كبريتى است و اگر همه فضا 

اشغال شود با مشكل روبه رو خواهيم شد.
وى گفت: مخابرات با قيمت بسيار بااليى كه 
براى زمين گذاشــت راه را بست ، اگر بتوانيم 
زميــن را با قيمت مناســب بخريم ســاخت 
بيمارســتان در كنار مركز جامع سالمت بسيار 
خوب اســت و اگر هم موفق نشويم ، تمامى 
زيرســاخت هاى الزم را بــراى زمين 3 هزار 
مترى فراهم مى كنيم تا بيمارســتان محلى هر 

چه زودتر در ازندريان ساخته شود.
محسن تركاشوند رئيس شبكه بهداشت مالير 
نيز با بيان اينكه خدمات بهداشتى ودرمانى قبل 
تفكيك نيســتند ، كنار هم بودن اين مراكز را 
ضــرورى عنوان كرد و گفت: اگر به ســمت 
خريد زمين مخابــرات حركت كنيم به صرفه 
تر است و با اين اقدام عمًال 2 ميليارد تومان در 

هزينه ها صرفه جويى مى شود.
در پايان رئيس دانشگاه علوم پزشكى نيز خريد 
زمين مخابرات را منطقى و به صرفه دانســت 
و مقرر شــد؛ نمايندگان مردم مالير طى هفته 
آينده با مديرعامل شــركت مخابرات در مورد 
واگذارى زمين گفتگو و به نتيجه نهايى برسند.

يكسال پس از كلنگ زنى در ازندريان هنوز اختالف نظرها ادامه دارد

ساخت بيمارستان در زمين مخابرات
■ علوم پزشكى: مى شود يكى از 88 هزار پروژه ناتمام  ■ نماينده هاى مجلس: كار بايد كارشناسى شده باشد

شهادت امام حسن مجتبىشهادت امام حسن مجتبى (ع) (ع) را تسليت مى گوييم را تسليت مى گوييم
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در پاسخ به مخالفان شفافيت آراى نظام تقنينى 
كشور مطرح شد

مجلس حق قانون گذارى براى تمام شئونات 
كشور را دارد

 نماينده مردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى در پاســخ به 
نقد برخى نمايندگان مجلس مبنى بر نقض قانون اساســى در طرح 
شــفافيت نظام تقنينى گفت: مجلس در تمام شئونات كشور به جز 
مواردى كه در قانون اساســى تصريح شده است، حق قانون گذارى 
دارد و قوانين مجلس براى تمامى نهادها و شوراهاى نظام جمهورى 

اسالمى الزم االجرا است.
محمدرضا نجفى به ايرنا گفت: اگر بخواهيم دليل سرانجام نرسيدن 
طرح هاى قبلى براى شــفافيت عملكرد نمايندگان مجلس شــوراى 
اسالمى را آســيب شناســى كنيم، دليل عمده آن جامع االطراف و 

عادالنه نبودن اين طرح ها بود.
عضو فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى اضافه كرد:  اين طرح ها 
بسيارى از دستگاه هاى و بخش هايى كه عملكرد شفافى نداشتند را 
شامل نمى شد در حالى كه اعتقاد بســيارى از نمايندگان مجلس بر 
اين بود كه در مســئله پربركت شفافيت نمى توان به اصطالح، نُؤمُِن 

بِبَعٍض َونَكُفُر بِبَعٍض، بود.
وى افزود: شــفافيت الزاماتى دارد و به نظر مى رســيد كه گزينشى 
برخــورد كردن با اين اصل مهم، همچنين اصرارى كه براى تصويب 
طرح هاى پيشين وجود داشت، شائبه سياسى بودن پيگيرى ها را القا 
مى كــرد. به همين دليل طرح هاى قبلــى فوريت الزم براى طرح در 

صحن مجلس را پيدا نمى كردند.
عضو فراكســيون اميد با اشــاره به انتقادات پربســامدى كه برخى 
چهره هاى سياسى به نهاد مجلس براى عدم تاييد فوريت طرح هاى 
پيشــين داشتند، خاطرنشــان كرد: با تصويب فوريت طرح شفافيت 
آراى نظام تقنينى، همگان مشاهده كردند كه زمانى كه مسئله شفافيت 
به صورت جامع و شــموليت كامل مطرح شد باالى 165 نفر به آن 
راى مثبــت دادنــد و فقط 33 نفر راى مخالــف بودند. يعنى همين 
مجلس اقبالى يكپارچه به شفافيت و اعالم تمام مواضع و آراى خود 
دارد. اما شــفافيت بايد در يك نظام جامع اعمال شــود تا احيانا در 

خدمت اهداف سياسى و جناحى قرار نگيرد.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين كه مجلس با شفافيت بيگانه نيست 
و سرناسازگارى ندارد، افزود: مجلس توانست طرحى جامع و كافى 
كه بتواند شفافيت را كه الزمه سالمت و ارتقاى كيفيت نظام تصميم 
گيرى و اجرايى هست را به جامعه و نظام جمهورى اسالمى، هديه 

كند.

تمامى حركات دشمنان در مرزها و منطقه 
رصد مى شود

 رئيس مركز مطالعــات و تحقيقات راهبردى ارتش با بيان اينكه 
مردم مطمئن باشند نيروهاى مسلح ايران غافلگير نمى شوند، گفت: 
تمامى حركات دشمنان در مرزها، منطقه و خارج از منطقه در زمين، 
هوا و دريا توسط سيستم هاى مختلف، هم سيستم هاى انسانى و هم 

تجهيزاتى، رصد مى شود.
به گزارش ايسنا،  امير سرتيپ احمدرضا پوردستان گفت: هشدارهاى 
فرســتاده شده از ســوى نيروهاى مســلح ســبب تزلزل در اراده 

آمريكايى ها و موجب بازدارندگى شد.
وى افــزود: يعنــى در هــر مقطــع زمانــى، كارِ مقاومــت فعــال ايــن 
اســت كــه يكســرى هشــدارهايى را بفرســتد. زدن پهپــاد آمريكايــى 
يــك هشــدار بســيار قــوى بــراى آمريكايــى هــا بــود، چــون رجــز 
ــى خواســتند طــرح  ــول خودشــان م ــه ق ــد، شــايد ب ــى خواندن م
هايــى را كــه روى ميــز داشــتند عملياتــى كننــد، حتــى بنــاى يــك 
نبــرد و جنــگ محــدود در منطقــه را داشــتند، امــا زدن ايــن پهپــاد 
يــك آالرم بــود كــه ببينيــد يــك پهپــاد گلوبــال هــاوك شــما كــه 
ســقف پــروازش 62 هــزار پــا اســت، توســط يــك موشــك توليــد 

داخــل ســاقط مــى شــود.
امير ســرتيپ پوردستان خاطرنشان كرد: اينها  هشدارهايى است كه 
فرستاده مى شــود و در نهايت بازدارندگى ايجاد مى كند، ما به اين 
مقاومــت فعال مــى گوييم. اين «مقاومت فعــال» در همه حوزه ها 
جريان دارد، هم در حوزه هاى داخلى و هم در حوزه هايى كه عمق 
راهبردى جمهورى اســالمى ايران هستند مثل سوريه، لبنان، عراق، 
اين مقاومت فعال جريان دارد و هر زمانى كه نياز باشد از اين راهبرد 

و استراتژى استفاده مى  شود.
وى تاكيد كرد: مردم مطمئن باشــند نيروهاى مســلح ايران غافلگير 
نمى شــوند و اگر تهديدى بخواهد خودنمايى كند با قوت و قدرت 

پاسخ خواهند داد.

نظارت شوراى نگهبان از ثبت نام نامزدها تا 
تاييد اعتبارنامه نمايندگان ادامه مى يابد

 نظارت مطرح شــده براى شوراى نگهبان نظارت كلى نيست و از 
ثبت نام كانديدا تا اعتبارنامه ادامه پيدا مى كند.

عضو حقوقدان شوراى نگهبان گفت: نظارت استصوابى يعنى نظارت 
موثر، كه يعنى فقط ناظر، مطلع نباشــد كه به كسى اعالم كند بلكه در 

مواردى هم اعالم نكند و قدرت عمل داشته باشد.
به گزارش ايلنا، سيامك ره پيك يادآور شد: اين نظارت براى اين است 
كه اگر مجرى يا فرآيند انتخابات از مســير خارج شــد و ديد تخلفى 
صورت گرفته است، بتواند به صورت مستقيم اقدام كند كه در قانون 

اساسى هم به آن اشاره شده است.
وى با بيان اينكه شــوراى نگهبان اين اصل را تفســير به نظارت موثر 
و استصوابى كرده اســت، گفت: عالوه بر آن اين در قانون انتخابات 
مجلس آمده كه مى گويد نظارت شوراى نگهبان تحت نظارت عام و 
همه جانبه و به صورت اســتصوابى اســت كه جزئيات آن در قوانين 

نيز آمده است.
به گفته ره پيك شــوراى نگهبان اگر احراز يا رد صالحيت كند ابطال 
انتخابات مى كند و يا اينكه گفته مى شــود كه شكايات خود را در اين 
نهــاد مطرح كنند براى اين اســت كه قانون اين اجازه را داده اســت 
و نظارت مطرح شــده نظارت كلى نيســت و از ثبــت نام كانديدا تا 

اعتبارنامه ادامه پيدا مى كند.

با مشاركت باالى مردم در انتخابات 
طمع دشمنان كم مى شود

 نايــب رئيــس فراكســيون 
اميد مجلس شــوراى اســالمى 
بر ضــرورت بازســازى اعتماد 
مردم براى جلب مشــاركت در 

انتخابات تاكيد كرد.
محمدرضا تابش در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: در مورد نحوه 
مشاركت در انتخابات پيش  روى 
بين  اختالف نظرهايى  مجلــس، 
اصالح طلبان وجــود دارد، البته 
همه اصل مشــاركت را قبول دارند و در اين موقعيت روى مشاركت 
تاكيد دارند چرا كه هرچه مشــاركت باالتر باشــد طمع دشــمنان و 
بدخواهان هم كم مى شود و منافع ملى در سطح جهانى تامين مى شود، 
اما انتظار مى رود دســت اندركاران هم متقابًال تمهيدات و تســهيالت 
مبتنى بر عدالت گرايى و حق را فراهم كنند، مالحظاتى داشــته باشند 
و تصميماتى بگيرند كه آحاد مردم تمايل به مشــاركت در انتخابات 

داشته باشند.
وى افــزود: اينكه بگوييم گروه ها و احزاب اصالح طلب در انتخابات 
مشــاركت دارند يا نه، بن مايه آن مردم هستند. اگر مردم رضايتمندى 
نداشــته باشند، اعتمادشان سلب شده باشــد و اگر جايى اعتمادشان 
خدشه دار شده و بازسازى نشده باشد هر چقدر هم احزاب و گروه ها 
و جناح ها بنا به مالحظات مردم را دعوت به مشــاركت گسترده كنند 
خيلى اثربخش نيســت. اگر مى خواهيم مردم در انتخابات مشاركت 
گسترده داشته باشــند بايد شكافى كه بين مردم و حاكميت به وجود 

آمده را پر كنيم.
نماينده مردم اردكان در مجلس يادآور شــد: به هر حال اعتماد مردم 
بايد بازســازى شــود، اگر مردم اعتماد كافى نداشته باشند، حتى اگر 
برجســته ترين افراد هم وارد عرصه شوند در ترغيب شان به مشاركت 

اثربخش نيست.

ائتالف اعتداليون و اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس به نفع دو طرف است

فراكســيون  ســخنگوى   
مستقلين مجلس شوراى اسالمى 
ائتالف اعتداليون و اصالح طلبان 
در انتخابات مجلس آينده را به 

نفع دو طرف دانست.
مهــرداد الهوتى در گفت وگو با 
ايســنا، درباره فعاليت جريانات 
اعتدالــى در انتخابــات مجلس 
آينده، اظهار كرد: احزاب مستقل 
در قالب اعتدال فعاليت مى كنند، 
شــخصيت اعتداليون هم اســتقالل اســت ولى اگر بنا باشد ائتالفى 

صورت گيرد، اين ائتالف بين مستقلين و اصالح طلبان خواهد بود.
وى افزود:  من معتقدم ائتالف مســتقلين و اصالح طلبان در انتخابات 

آينده به نفع دو طرف است.
نماينده مردم لنگرود در مجلس يادآور شد: اصولگرايان حركت هايى را 
تحت عنوان جمنا آغاز كرده اند و افراد را مورد شناسايى قرار مى دهند. 
در مورد آقاى قاليباف اخبارى ندارم ولى با روحياتى كه از ايشان سراغ 
دارم بعيد مى دانم كه ايشــان وارد موضوع ليســت و اينگونه مباحث 
شوند اگرچه ممكن اســت يك نگاه كلى به انتخابات مجلس داشته 

باشد.
ــد  ــم مانن ــون ه ــان و اعتدالي ــه اصالح طلب ــان اينك ــا بي ــى ب الهوت
اصولگرايــان فعاليت هايــى را بــراى انتخابــات آغــاز كرده انــد، 
ــايى و  ــال شناس ــه دنب ــه ب ــن مرحل ــات در اي ــه جريان ــت: هم گف
ــه  ــت ك ــورت اس ــن ص ــه اي ــوالً ب ــتند. معم ــراد هس ــى اف ارزياب
مى بيننــد در شهرســتان ها و اســتان ها اقبــال روى چــه كســانى 
اســت و تــا روزهــاى آخــر بررســى ها ادامــه مى يابــد. نهايتــا پــس 
از روشــن شــدن نتايــج نظرســنجى ها و ايــن كــه اقبــال بــه ســمت 
چــه كســانى اســت، افــراد بــه صــورت قطعــى انتخــاب مى شــوند.

يارانه ثروتمندان بايد قطع شود
 نايب رئيس كميســيون حقوقى و قضايى مجلس با تاكيد بر ضرورت قطع 
يارانه ثروتمندان، در عين حال گفت كه دولت بايد كار دقيق ترى انجام دهد تا 

حق كسانى كه مستحق دريافت يارانه هستند، ضايع نشود.
محمد كاظمى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به وظيفه دولت براى قطع يارانه 
نقــدى ثروتمندان، گفــت: دولت با توجه به اطالعات ميدانى و اســتعالمات 
مختلف، يارانه نقدى افراد را حذف كرده اســت. ممكن است كه اشتباهى رخ 
داده باشــد اما دولت وظيفه دارد كه يارانه را بــه نيازمندان و دهك هاى پايين 
جامعه بدهد. وى افزود: دولت در اجــراى قانون هدفمندى يارانه ها و حذف 
دهك هاى باال قصور داشته است. بسيارى از كسانى كه مستحق دريافت يارانه 
نيســتند در حال حاضر يارانه دريافت مى كنند در حالى كه براى تامين حقوق 

كاركنان دولت هم معطل هستيم.

اروپايى ها اميدوارند ترامپ در انتخابات آتى 
شكست بخورد

 اروپايى ها در انتظار برگزارى انتخابات رياست جمهورى آمريكا هستند و 
اميدوارهستند ترامپ در اين انتخابات شكست بخورد. در اين چارچوب، آنها 

اگر از برجام هم خارج شوند، اين روند سريع نخواهد بود.
ديپلمات پيشين ايران به رويكرد اروپا در قبال برجام اشاره كرد و اظهارداشت: 
واقعيتى كه وجود دارد، آن است كه برجام خدشه دار شده است. آمريكايى ها با 

خروج از توافق هسته اى نخستين خدشه را به برجام وارد كردند.
عبدالرضــا فرجى راد در گفت وگو با ايرنا با اجراى گام ســوم كاهش تعهدات 
برجامى را مهم دانســت و خاطرنشان كرد: گام سوم كاهش تعهدات هسته اى 
كه مربوط به انجام اقداماتى در حوزه تحقيق و توسعه بود، از دو اقدام قبلى از 

اهميت بيشترى برخوردار است.

ماهواره «طلوع» را به زودى 
در مدار قرار مى دهيم

 به زودى با اســتفاده از موشــك هاى ماهواره بر بومى، ماهواره طلوع را كه 
ماهواره اى هواشناسى است را در مدار قرار خواهيم داد.

جانشين وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح گفت: صهيونيستى و آمريكا، 
فناورى هاى هاى مقابله و تكنولوژى هاى جهشــى دفاعى را طراحى و بكار 

گرفته است.
به گزارش مهر، قاســم تقى زاده با اشــاره به به بودجه 700 ميليارد دالرى 
نظامى آمريكا گفت: اگر ما مى خواســتيم به ســبك اتحاد جماهير شوروى 
ســابق وارد رقابت تسليحاتى با آمريكا شــويم كه البته جماهير شوروى به 
دليل همين رقابت دچار فروپاشــى شــد، ممكن بود مشكالتى هم براى ما 

به وجود مى آمد.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي اصالحى  شماره 139860326034000381 مورخ 1398/5/13 هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-منطقه دو تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى مسعود ذوالفقارى محب فرزند امان ا..  به 
شماره شناســنامه 6231 صادره از همدان  در شش دانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مســاحت 115731/38مترمربع تحت پالك 16/4226 واقع  در 
اراضى شــهر جورقان بخش4 همدان خريدارى از مالك رسمى آقاى امان ا.. 
فرزند حسن و مع الواسطه از ذوقعلى ذوالفقارى محرز گرديده است.  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف974)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/14

موسى حنيفه
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

مزايده فروش شش دانگ ملك مشاع (دو فقره)
در پرونده كالسه 962387 اجرايى طى راى صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقى همدان دستور 

فروش6 دانگ پالك ثبتى 749/4 همدان
خواهان: ابوالحسن حجه االسالمى خوانده: محمدحسين منتظرى

آدرس ملك مورد فروش :همدان خيابان خواجه رشيد جنب داروخانه سينا ماشين هاى ادارى 
پرسيكا پالك ثبتى 749/4 به ميزان 17/30 مترمربع فاقد بالكن داراى امتياز برق مستقل آب 
و برق مشترك ارتفاع 2/9 متر عرض 1/14 متر كف سنگ با مجموعه فوقانى با فعاليت فروش 

ماشين ادارى به ارزش 5/536/000/000 ريال با كاربرى تجارى است.
مــورد دوم پالك ثبتى 749 واقع در زير مغازه داروخانه و مغازه پرســيكا 42/85 مترمربع 
كه ظاهرا ســه دانگ داراى مجوز انبارى تجارى است وســه دانگ انبارى در حال حاضر با 
فعاليت تعمير ادوات ادارى برق مشــترك و آب و گاز كف سنگ ارتفاع 2/13 متر با مجتمع 
مسكونى فوقانى بر اساس استعالم از شــهردارى داراى 20 متر انبارى تجارى است 6 دانگ 
4/500/000/000 ريال توســط كارشناس اعالم گرديده و مالك مزايده است. لذا اين اجرا وفق 
ماده 9 و 10 آئين نامه قانونى افراز و فروش امالك مشــاع مصوب 1357 نسبت به فروش آن 
اقدام مى نمايد. به تاريخ 1398/7/22 ســاعت 9:30 تا 10 محل برگزارى مزايده دادگسترى 
كل اســتان واحد مزايده اتاق 120 مى باشــد. مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مذكور قابل 
مشاهده است. برنده مزايده كسى اســت كه باالترين قيمت پيشنهادى را ارائه و ده درصد 
مبلغ پيشنهادى را فى المجلس طى فيش بانكى تحويل و الباقى در مهلت معين شده  در روز 
مزايده كه بيشتر از يك ماه نيســت واريز نمايد. در صورت عدم واريز ده درصد بنفع دولت 

ضبط و غيرقابل برگشت است. (م الف 1058)
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان - زائرى

آگهى مزايده مرحله اول 
نظر به اينكه در پرونده كالســه 980128 اجراى احكام حقوقى شــوراى حل اختالف رزن محكوم عليه خانم محبوبه مهربانى بيرامى 
فرزنــد اروجعلى محكوم به پرداخت وجه در حق آقاى على اكبر فرزاد ابراهيمى گرديده اســت و تاكنون اقدامى جهت پرداخت ذمه 
خود ننموده است در اين خصوص اموال بالمعارض ايشان شــامل يك دستگاه اتوبوس به شماره انتظامى 756/18 ع 78 مى باشد از 
محكوم عليه توقيف شده كه محكوم له تقاضاى فروش و مزايده آن را نموده است لذا اجراى احكام اين دادگسترى در تاريخ 98/8/18 
ساعت 11 صبح در قســمت اجراى احكام حقوقى اقدام به برگزارى عمليات مزايده و فروش اموال توقيفى را خواهد نمود. كسانى كه 
تمايل به شــركت در اين مزايده را دارند مى توانند ظرف يك هفته قبل از روز مزايده از خودرو توقيف شــده با هماهنگى اين شعبه 
بازديد نمايند. قيمت پايه ملك 500/000/0000 ريال معادل پنجاه ميليون تومان تعيين گرديده اســت. اين آگهى جهت اطالع عمومى 

نشر مى گردد.(م الف 67)
حجت محرم زاده 
شوراى حل اختالف شهر رزن

آگهي حصر وراثت
آقاى حبيب ا... رضايى وفق داراى شــماره شناسنامه  233 به شرح دادخواست كالسه 113/592/98ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان جليل رضايى وفق به شماره شناســنامه  2169 در تاريخ 98/7/1 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-حبيب اله رضايى وفق به شــماره شناسنامه 
4030971717 پســر متوفى 2- جميله مجيدزاده به شــماره شناســنامه 6652 مادر متوفى 3- زهرا قديمى به شماره شناسنامه 
4020551812 همســر دائمى متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي دبياتبيرخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 130)
رئيس حوزه شماره 113شوراي حل اختالف كبودراهنگ     

 سياســت هاى كلى نظام قانونگذارى در 
پژوهشكده شــوراى نگهبان بررسى مى شود 
خبر داد، وجود 13 هزار قانون، مشــكالتى را 

در زمينه اجرا ايجاد مى كند.
سخنگوى شوراى نگهبان با اشاره به اقدامات 
شــوراى نگهبان درخصوص سياســت هاى 
كلى نظام قانونگذارى ابالغى از ســوى رهبر 
معظم انقالب اســالمى، اظهار داشت: از بدو 
اعالم و ابالغ سياســت هاى مذكور، جلساتى 
در پژوهشــكده شــوراى نگهبــان برگزار و 

كارگروهى نيز تشكيل شده است.
بــه گزارش خانه ملت، عباســعلى كدخدايى 
بيان كرد: بر اين اســاس طى چند مدت آينده 
نتايج كارگروه پژوهشــكده را جمع بندى و به 
كارگروه متشــكل از نمايندگان سه قوه اعالم 

خواهيم كرد.
سخنگوى شــوراى نگهبان درخصوص نقش 
شوراى نگهبان در راستاى تنقيح قوانين، ادامه 
داد: قانونــى از ســال 1389 در حوزه تنقيح 
قوانين مصوب شد كه مسئوليت اصلى اجراى 
آن بر عهده مجلس شوراى اسالمى بود؛ بر اين 
اســاس معاونت قوانين قوه مقننه نيز اقداماتى 
را انجام داد و در ادامه شــوراى نگهبان نيز در 
راســتاى تنقيح قوانين مشخص شده موارد را 
بررســى، سپس اشــكاالت را مطرح كرد كه 

خوشبختانه همه آنها برطرف شود.

كدخدايــى افزود: بنابراين كار بايد از ســوى 
مجلس شــوراى اســالمى با هماهنگى قواى 
ديگر از طريق پيشنهاد اصالحى انجام دهد كه 
اگر اين امر محقق شــود، شوراى نگهبان نيز 
ســريع تر نظراتش را اعالم مى كند. به عنوان 
مثال در دوره گذشــته معاونت قوانين مجلس 
مواردى را اصالح و برخى قوانين را نسخ كرد؛ 

البته ايراداتى وجود داشت كه با همكارى قوه 
مقننه برطرف شد.

وى با اشــاره به اينكه تنقيح قوانين يكى از 
الزامات قانونگذارى كشــور است، تصريح 
كرد: 13 هــزار عنوان قانون مشــكالتى را 
براى اجراى امور ايجــاد و ابهاماتى را رقم 
مى زند از ايــن رو طبيعتا تنقيح قوانين يكى 

از الزامات قانونى بشــمار مى رود و در اين 
راســتا رهبر انقالب نيز به ايــن امر توجه 

داشته اند.
سخنگوى شوراى نگهبان ادامه داد: بايد يادآور 
شــد عدم مغايرت با موازين شــرع و قانون 
اساســى دو مولفه مهمى هســتند كه شوراى 

نگهبان در تنقيح قوانين به آنها توجه مى كند.

سخنگوى شوراى نگهبان:

وجود 13 هزار قانون
 ابهاماتى در اجرا ايجاد مى كند

 تظاهــرات معترضان به فقــر و ضعف 
خدمات عمومــى در روز جمعه نيز منجر به 
درگيرى بين شــركت كنندگان در تظاهرات 
و نيرو هاى امنيتى عراق شــد. مقتدى صدر، 
روحانى بانفوذ شــيعه در عــراق كه ائتالف 
سائرون را در انتخابات پارلمانى سال گذشته 
رهبرى كرده بود روز جمعه خواستار تحريم 
جلســات پارلمان اين كشــور، و برگزارى 
انتخابات زودهنگام شــد. ائتالف سائرون در 
انتخابات سال گذشته بيشترين كرسى ها را در 

پارلمان به دست آورده بود.
مهرماه)،  شــنبه(13  فــرارو،روز  گزارش  به 
مقام هاى عراقى حكومت نظامى يك روزه در 
بغداد را كه با هــدف مقابله با اعتراضات در 
اين شهر برقرار شــده بود، لغو كردند. شمار 
جان باختگان خشــونت هاى 4 روز اخير در 
عراق به 72 رســيده است. صدها نفر نيز در 
جريان اعتراضات عراق مجروح شــده اند. 
ترافيــك در اكثر نقاط بغــداد عادى گزارش 
شــده و شهر در آرامش نسبى به سر مى برد. 
موانع بتونى كه براى مقابله با معترضان عراقى 
در نقاط مختلف بغداد كار گذاشته شده بودند 
نيز برچيده شــده اســت. مقام هاى عراقى 
اعالم كرده اند بسيارى از افراد كه در جريان 
اعتراضات اخير عراق بازداشــت شده بودند، 
آزاد شــده اند. نيروهاى امنيتى عراق بر اين 
باورند كه در جريان اعتراضات اخير، شمارى 
از افراد مســلح به داخل صفوف مردم رخنه 
كرده اند و با تيراندازى به ســمت نيروهاى 
عراقى، شمارى از آن ها را به قتل رسانده اند. 
با اين حال رسانه ها اعالم كردند در روز جمعه 
190 نفر در درگيرى هاى بغداد زخمى شدند. 
در همين حال شبكه سومريه نيوز عراق به نقل 

از يحيى رســول، سخنگوى رسمى عمليات 
مشترك عراق اعالم كرد: هيچ دستورى درباره 
اعمال خشــونت عليه تظاهركنندگان وجود 
ندارد و نيروهــاى امنيتى از تظاهركنندگان و 
امالك در برابر خرابكارانى كه به دنبال ويرانى 

كشور هستند، حمايت مى كنند.
مقامات عراق روز جمعــه نيز اعالم كردند، 
"تك تيراندازان ناشــناس" اقدام به قتل چهار 
تن از جمله دو غيرنظامى و دو نيروى امنيتى 
در بغداد كردند. گروه اطالع رسانى امنيتى در 
بيانيه اى از كشته شدن دو نيروى امنيتى و دو 
شهروند عراقى در مركز بغداد به ضرب گلوله 

تك تيراندازان ناشناس خبر داد.
به گــزارش يورونيوز اما صــداى تيراندازى 
شــامگاه جمعــه همچنان در بغداد شــنيده 
مى شــود. بنابر گزارش ها، تــك تيرانداز ها 
در پشــت بام هاى پايتخت مســتقر شده اند 
و معترضــان را حتى بصــورت انفرادى در 
خيابان ها نشانه مى گيرند. دست كم سه نفر نيز 
در شــهر ديوانيه در جنوب عراق، در جريان 
يــورش معترضان به ســاختمان هاى دولتى 
كشته شــدند.گفتنى اســت از روز سه شنبه 
گذشــته، تظاهرات در بغداد در اعتراض به 
توزيع ناعادالنه مشاغل، نبود خدمات مناسب 
دولتى و وجود فســاد در عراق، آغاز شدند و 
به سرعت به شهرهاى مختلف عراق گسترش 
يافتند. دولت عراق قول داده خواســته هاى 
تحوالت  كند.آخرين  پيگيــرى  را  معترضان 

عراق را در گزارش زير مى خوانيم:
 مقتدى صدر خواســتار برگزارى 

انتخابات زودهنگام شد
مقتدى صدر، روحانى بانفوذ شيعه در عراق 
كه ائتالف ســائرون را در انتخابات پارلمانى 

ســال گذشــته رهبرى كرده بود روز جمعه 
خواستار تحريم جلسات پارلمان اين كشور، 
و برگزارى انتخابات زودهنگام شــد. ائتالف 
ســائرون در انتخابات سال گذشته بيشترين 
كرســى ها را در پارلمان به دست آورده بود. 
مقتدى صــدر از نماينــدگان عضو ائتالف 
سائرون خواســت تا در واكنش به تحوالت 
اين كشور از شركت در نشست هاى پارلمان 

خوددارى كنند.
ائتالف ســائرون نيز در بيانيــه اى اعالم كرد: 
تعليق عضويت ما در پارلمان به نخست وزير 
و تالشــش براى پاسخگويى به خواسته هاى 

تظاهركنندگان بستگى دارد.
از ســوى ديگر ســه كشــور كويت، قطر و 
بحرين روز جمعه به اتباع خود توصيه كردند 
تا از ســفر به عراق خوددارى كنند. مقامات 
اين سه كشــور در واكنش به تحوالت عراق 
از شــهروندان خود كه در اين كشور به سر 
مى برند نيز خواستند تا «فورا» خاك اين كشور 
را ترك كنند.نيرو هاى امنيتى عراق روز جمعه 
نيــز در بغداد، پايتخت اين كشــور به روى 
معترضان آتش گشودند. در جريان درگيرى 
بين تظاهركنندگان و نيرو هاى امنيتى يك نفر 
مجروح شــد.تيراندازى ماموران پليس عراق 
به ســوى تظاهركنندگان در بغداد در حالى 
صورت گرفــت كه آيت ا... على سيســتانى 
با انتقــاد از دولت و مجلس اين كشــور، از 
نيرو هاى امنيتى و معترضان خواسته است تا 

از خشونت بپرهيزند.
عــادل عبدالمهدى، نخســت وزير عراق در 
واكنش به موج اعترضات در اين كشور وعده 
داده است كه دولت مطالبات تظاهركنندگان را 

پيگيرى خواهد كرد.

نخست وزير عراق در سخنان خود مطالبات 
معترضان را «بر حق» دانست و خواستار حفظ 
آرامش در كشور شــد. وى همچنين ضمن 
دادن وعدة اصالحات، اعالم كرد كه دولت به 
خانواده هاى نيازمندى كه درآمد كافى ندارند 

كمك مالى خواهد كرد.
نخســت وزير عراق همچنين در واكنش به 
اظهارات نماينده آيت ا... سيد على سيستانى 
درباره وضعيت كنونى اين كشور تاكيد كرد، 
مرجعيت دينــى بار ديگر ثابت كرد كه قوت 
قلب و مشــعلى است كه مسير هدايتگرى را 

در روزهاى دشوار روشن مى كند.
 هشدار مالكى نسبت به "خرابكاران 

نفوذى"در اعتراضات عراق
نورى المالكى، رئيس ائتالف دولت قانون و 
نخست وزير اسبق عراق نيز از تظاهركنندگان 
"كــه به دنبال اصالح و تحقق خواســته هاى 
مآغازشــان هستند،" خواســت تا نسبت به 
كســانى كه قصد خرابكارى در تظاهرات را 

دارند، محتاط باشند.
وى بر ضرورت توجه به خواسته هاى مردمى 
و زير نظر گرفتن كسانى كه فتنه ايجاد كرده 

و نهادها را هدف قرار مى دهند، تأكيد كرد.
المالكــى در ادامــه همچنين ضمــن تأكيد 
بر ضــرورت حفاظــت از اعتراضــات، از 
دستگاه هاى امنيتى عراق خواست كه فضاى 
مناسبى را براى معترضان ايجاد كرده و امنيت 

كشور را حفظ كنند.
 العبادى هم انتخابات زودهنگام در 

عراق را خواستار شد
حيدر العبادى، نخســت وزير سابق و رئيس 
ائتالف "النصــر" عراق با انتشــار پيامى در 
صفحــه اختصاصــى خــود در فيس بوك، 
خواســتار برگزارى انتخابــات زودهنگام و 

تشكيل دولت قانونى شد.

در عراق چه خبر است؟
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خبر

بهداشتنكتهدانشگاه
ثبت نام تكميل ظرفيت ارشد پزشكى

 از امروز آغاز مى شود
 مهلت ثبت نام تكميل ظرفيت آزمون كارشناســى ارشــد رشته هاى گروه علوم 

پزشكى از امروز آغاز مى شود و به مدت دو روز ادامه دارد.
بر اساس اطالعيه مركز سنجش آزمون پزشكى كشور، ثبت نام مرحله تكميل ظرفيت 
آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى علوم پزشكى از ساعت 14 امروز آغاز و تا ساعت 

16 روز سه شنبه 16 مهر ماه ادامه دارد.
همچنين بر اســاس اين اطالعيه، جدول تكميل ظرفيت و انتخاب رشته محل هاى 
آزمون نيز امروز از ســاعت 14 در سامانه مركز سنجش آموزش پزشكى كشور قرار 

مى گيرد و داوطلبان با وارد كردن كد رهگيرى مى توانند نتايج را دريافت كنند.
همچنين، افرادى كه در مرحله نخست قبول شده و دوباره در مرحله تكميل ظرفيت 
شركت كرده و در هر يك از دوره هاى عادى با شهريه پرداز پذيرفته شوند، پذيرش 

مرحله نخست آن ها لغو شده و قابل بازگشت نيست.

بيش از 75 درصد نابينايى ها 
قابل پيشگيرى است

 بيش از 253 ميليون نفر در جهان نابينا يا كم بينا هســتند. از اين تعداد، 36
ميليــون نفر نابينا بوده و 217 ميليون نفر مبتال به كم بينايى متوســط يا شــديد 
هســتند اين در حالى اســت كه بيش از 75 درصد كل نابينايى و كم بينايى ها، 

هستند. پيشگيرى  قابل 
مدير پژوهشى مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى با بيان اينكه 
حدود 90 درصد افراد كم بينا در كشورهاى با درآمد كم و متوسط زندگى مى كنند، 

گفت: يك بيليون نفر در جهان، در ديد نزديك مشكل دارند.
وى، گفــت: مهمتريــن عارضــه چشــمى ايــن بيمــارى رتينوپاتــى ديابتــى ناميــده 
مــى شــود كــه ايــن عارضــه يكــى از علــل نابينايــى و كــم بينايــى در ايــران اســت. 
البتــه خبــر خــوب ايــن اســت كــه بــا كنتــرل ديابــت، مــى تــوان رتينوپاتــى ديابتى 

را بــه تعويــق انداخــت. 

تشخيص و درمان خشكى چشم با يك سيستم 
غيرتهاجمى

 شــايد تشــخيص و درمان بيمارى خشــكى چشــم در آينده، با يك سيستم 
تصويربردارى جديد انجام شود كه بررسى را به صورت غيرتهاجمى انجام مى دهد.

به گزارش ايسنا ، پژوهشگران يك سيستم تصويربردارى غيرتهاجمى ابداع كرده اند 
تا تشخيص و درمان بيمارى خشكى چشم را بهبود ببخشند. بيمارى خشكى چشم، 
اليه اشك و رطوبت چشم را از بين مى برد و به سوزش و تار شدن آن منجر مى شود.
پژوهشــگران باور دارند كه اين سيستم مى تواند بررسى هاى طيفى چشم را در يك 
ميدان ديد وسيع، تنها در چند ثانيه انجام دهد. اين بررسى ها، تغييرات چشم را هنگام 

پلك زدن بررسى مى كنند.
در اين ابزار جديد براى بررســى چشم و تحليل طيف انعكاس نور، از نور هالوژن 
استفاده مى شود. اين بررسى هاى طيفى مى توانند امكان ارزيابى دقيق اليه هاى داخلى 

چشم و اليه اشكى را فراهم كنند. 

اليحه تامين امنيت زنان به مجلس مى رود
 معــاون زنان و خانواده رئيس جمهور از رفتن اليحه امنيت زنان به مجلس خبر داد 
و در رابطه با همكاري اين معاونت با قوه قضائيه در خصوص تدوين اليحه «صيانت، 
كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشــونت» گفت: در ابتداي روند بررسي با قوه 
قضائيه در ارتباط بوديم اما ماه هاي آخر شايد بيشتر در درون خود قوه نظرات و تفاوت 

ديدگاه هايي بود كه در نهايت تغييراتي را كه مدنظرشان بود اعمال كردند. 
معصومه ابتكار در خصوص خبر تكميل اليحه «صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان 
در برابر خشــونت» از ســوي قوه قضائيه و ارســال آن براي دولت افزود: خبر ما اين 
اســت كه اليحه به دست دولت رسيده و از طريق آقاي جهانگيري به كميسيون لوايح 

ارجاع شده است.

تردد روزانه 80 تا 100 هزار نفر از مرزها
 روزانه 80 تا 100 هزار نفر از مرزها عبور مى كنند اما هنوز مرز خســروى به روى 

زائران اربعين بسته است.
دبير ســتاد اربعين،درباره آخرين وضعيت مرز خســروى گفت: در حال حاضر هنوز 

درباره تردد از مرز خسروى به ما چيزى اعالم نشده است.
احمد محمدى فر در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: البته قرار اســت مسير جايگزين از مرز 

خسروى به بغداد ايجاد شود تا زائران بتوانند از آنجا به كربال بروند.
وى دربــاره جلوگيــرى از تــردد زائــران اتبــاع از مــرز چذابــه ادامــه داد: زائــران اتبــاع 
تنهــا مجــاز بــه عبــور از مــرز شــلمچه هســتند و از تــردد آنهــا در مرزهــاى ديگــر 

ــود. ــرى مى ش جلوگي

اهداى بيش از يك ميليون واحد خون در 6 ماهه اول 
سال جارى

 بر اساس آمار منتشر شده در 6 ماهه ابتداى سال جارى يك ميليون و 51 هزار واحد 
خون در كشور اهدا شده است.

سخنگوى سازمان انتقال خون در اين ارتباط، گفت: در اين مدت بيشترين ميزان اهداى 
خون مربوط به استان هاى تهران،  فارس و خراسان رضوى بوده است.

بشير حاجى بيگى، در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت  اهداى 
خون توســط مردم در ماه محرم چگونه بوده است؟، اظهار داشت: در روزهاى تاسوعا 
و عاشوراى حسينى در كل كشور ميزان اهداى خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

يك درصد افزايش داشته است.

ريشه هاى روانى كودك آزارى 
در تجربه هاى تلخ گذشته

 مادر يــا پدرى، بى رحمانه، صورت كودكى را آماج ســيلى هاى 
محكم مى كنند،  بدن كودكى با ته ســيگار ســوزانده مى شود، كودك 
ديگرى مورد تجاوز جنسى قرار مى گيرد و كودك ديگر هر روز بايد 
ناسزاهاى ركيك را بر روح و روان خود تحمل كند؛ داليل زيادى براى 
اين كودك آزارى ها بيان مى شــود از اعتياد به مواد مخدر و محرك 
تا فقر فرهنگى و اقتصــادى؛ در  اين ميان اما نقش اختالالت روحى 
و روانــى والدين يا مرتكبان به كودك آزارى به علت تجربه هاى تلخ 
گذشته شان، ناديده انگاشته شده است و كمتر به آن پرداخته مى شود.
بــه گزارش ايرنا، براســاس آمارهاى جهانى از هــر هزار كودك 20 
خردسال در معرض اين خشونت قرار مى گيرد؛ كه اين آمار در جامعه 
ايران به رغم افزايش 20 درصدى در ســال 97 نســبت به ســال 96، 
همچنان نســبت به آمارهاى جهانى كمتر است اما از آنجا كه كودكان 
بى دفاع ترين اقشار جامعه در مقابل خشونت به شمار مى روند، بايد 

به اين موضوع به طور جدى توجه كرد. 
اين آسيب كه اقسام متعددى مانند آسيب هاى عاطفى، جسمى، جنسى 
و بى توجهى را در بر مى گيرد، به اعتقاد بســيارى از كارشناســان و 
تحليل گران اجتماعى و روان شــناختى به علــت اختالالت روحى و 
روانى، تجربه هاى تلخ دوران كودكى و نوجوانى و همچنين اعتياد به 

مواد مخدر والدين رخ مى دهد.
امروزه در بســيارى از جوامع به منظــور جلوگيرى از كودك آزارى، 
قوانين متعددى تدوين شــده اســت. به عنوان مثال در كشور آلمان 
كودك آزار به شرط داشتن حداقل 25 سال سن با موافقت كميسيون 

پزشكى با بهره گيرى از دارو عقيم مى شود.
در ايــران نيز طبق ماده 11 اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان، قتل 
و ضرب و جرح عمدى كــودك و نوجوان در صورت عدم قصاص 
موظف بر پرداخــت ديه و بيش از دو ســوم حداكثر مجازات مقرر 
قانونى اســت. سازمان اورژانس اجتماعى بهزيستى، صداى يارا (خط 
تلفنى انجمن حمايت از حقوق كودكان) و دادســتانى استان ها نيز از 

مراكز مسئول در حمايت از كودكان به شمار مى روند.
كودك آزارى؛ رتبه نخست خشونت هاى خانگى

رئيس اورژانس اجتماعى ســازمان بهزيستى كشــور در اين باره مى 
گويد: براســاس آمارها كودك آزارى در رتبه نخســت خشونت هاى 
خانگى قرار گرفته است؛ همچنين  همســر آزارى، سالمند آزارى و 
معلول آزارى نيز به تربيت در رتبه هاى دوم، سوم و چهارم خشونت 

هاى خانگى ديده مى شود.
به گفته رضا جعفرى اختالالت روانى و همچنين اعتياد به مواد دخانى 

از اصلى ترين داليل اين خشونت به شمار مى رود.
وى تصريح كرد: زنان و كودكان به علت ضعف جسمانى و همچنين 
وابســتگى هاى اقتصادى مهــم ترين گروه هــاى در معرض خطر 

محسوب مى شوند.
اين مقام مســئول افزود: كودك  آزارى از نــوع غفلت و بى توجهى، 
كودك آزارى جسمانى، روحى- روانى و عاطفى و همچنين خشونت 

هاى جنسى از عمده ترين اشكال اين خشونت به شمار مى روند.
جعفرى با بيان اين كه خشونت خانگى يك پديده پنهان است كه در 
فضاى خصوصى انجام مى پذيرد، خاطرنشان كرد: توسعه و گسترش 
اورژانس اجتماعى بر اساس برنامه ششم توسعه كشور امكان شناسايى 
و كشف اقسام خشونت را بيش از پيش امكان پذير كرده است اما به 
طــور كل امكان مداخله تا به هنگام گزارش اين پديده وجود نخواهد 

داشت.
به عقيده رئيس اورژانس اجتماعى سازمان بهزيستى كشور مسئوليت 
پذيرى شــهروندان به منظور گزارش هر عملكرد مشكوك در محيط 

هاى آموزشى و خانوادگى نيز بسيار حائز اهميت است.
وى در پايان يادآور شــد: بر اساس برخى از مطالعات، كودك آزارى 
نزديك به 90 درصد توســط والدين و اقــوام و نزديك به 10 درصد 
از جانب بيگانــگان رخ مى دهد. به گفته وى همچنين اين آســيب 
در پدران بيش از مــادران و در والدين بيش از پدران و مادران ناتنى 

گزارش شده است.
 كودك آزارى نيازمند تدوين قانون جامع 

يك كارشــناس ارشــد مشــاوره در اين رابطه گفت: اختالالت 
روحــى و روانى يكى از اساســى ترين داليل كــودك آزارى به 

شمار مى رود.
مهدى عسگرى پور افزود: برخى والدين در دوران كودكى و نوجوانى 
مورد ظلم و ســتم قرار مى گيرند؛ تجارب تلخى را پشــت ســر مى 

گذارند و بر اين اساس خود نيز اقدام به كودك آزارى مى كنند.
اين مشــاور ادامه داد: به عبارت ديگر اين متجاوز به منظور تخليه 
روانــى و كنترل هيجان به كــودك آزارى و تجاوز زنان اقدام مى 
كــرد. بنابراين تجارب تلخ والدين در بروز كودك آزارى، نقشــى 

حياتى ايفا مى كند.

اطالعات: سالمندى، دوره طاليى زندگى 
 پس نامزدى چيه؟؟

پيروزى: پرسپوليس را به توپ بستند 
 مگه زمان مصدق شده؟؟ 

باشگاه خبرنگاران: تب تورم در كشورهاى همسايه باال گرفت 
  ايران شربت تب  برشو داره

كيهان: آقاى ترامپ باز هم نارگيل بينداز
 مگه عروسيشه؟؟ حتمًا سيب كمياب شده

مهر: مريخ دوباره لرزيد 
 به هالل احمر اطالع دادن؟

پيروزى: از طال بودن پشيمان گشته ايم 
 حتمًا نگهدارى طال براتون سخته  

كيهان: مشــكل اقتصاد ما ركود و اشــتغال اســت نه تشكيل وزارت 
بازرگانى 

 ولى تو وزارت بازرگانى براى اقوامشون شغل ايجاد مى كنن
همشهرى: يافتن مجرى فرارى با پهباد 

 فرار نكرده داره دنبال ميكروفن مى گرده 
فارسى: افزايش خانه هاى بوم گردى مالير 

 پشت بوم ها هم ارزشمند شدن!!
خوربران كرمانشاه: وضعيت نامناسب شمشير بازى در استان كرمانشاه 

 بدون شرح
ايسنا: دستگاه شبيه  ساز ايرانى آرايه خورشيدى ساخته  

 از خورشيد  استفاده كنيد كم كم داره ميره فضاى مجازى !!
همدان پيام: اين تريبون ها براى انتخابات نيست 

 فعًال كه صله  رحــم كانديداها و نمايندگان فعلى هم مختص 
انتخاباته 

شوت ورزشى: خارجى ها بى كيفيت بالى جان سرخابى ها 
  رنگ جديد آوردن ؟!

صداى زنجان: صف هاى طوالنى بيمارستان هاى دولتى 
 تو جامعه امروزى كه بيكارى بيداد مى كنه اين هم يك شــغل 

محسوب مى شه 

«مناسب سازى مدارس دخترانه» 
اثرات سوء تربيتى دارد

 با مطرح شــدن طرح مناسب سازى مدارس دخترانه اظهارنظرات 
متفاوتى در اين خصوص داشته اند كه باعث واكنش آموزش و پرورش 

شده است.
معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه 
طرح هايى چون مناسب ســازى مدارس دخترانه بايد پيوست تربيتى 
و فرهنگى داشــته باشند گفت: هر دســتگاهى اين موضوع را مطرح 
كرده بايد رويكرد تربيتى را هم مدنظر داشــته باشد وگرنه اگر بدون 
اين چارچوب ها وارد اين فضا شويم قطعا به تربيت دختران خودمان 

آسيب خواهيم زد.
عليرضا كاظمى، در گفت وگو با ايسنا، به اين مصوبه واكنش نشان داد 
و درباره مناسب سازى مدارس دخترانه گفت: ابتدا بايد مناسب سازى 
را تعريف كنيم. هنوز درك مشــترى از مناسب سازى فضاى مدارس 

دخترانه وجود ندارد. مناسب سازى يعنى چه؟.
وى افزود: اينكه بخواهند با ســازه هايى ديــوار مدارس را بلند كنند، 
محصورسازى نيست. بايد درك مشتركى ايجاد شود كه مناسب سازى 
در حوزه هاى آموزشى، ورزشى و تربيتى است يا آزادى هايى كه فكر 
مى كنيم دانش آموز در فضاى ديگرى ندارد و بايد در مدرســه داشته 
باشد. بايد تعريف درستى ارائه بشود كه هنوز نديدم كسى به آن ورود 
كند.معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر 
اينكه چنين طرح هايى بايد پيوســت تربيتى و فرهنگى داشته باشند 
اظهار كرد: تعريف ما ممكن است با برداشت هاى ديگر متفاوت باشد. 
شوراى شــهر تهران اين طرح را تصويب كرده و معاونت  امور زنان 
رياســت جمهورى هم پيگير آن بوده اســت اما بايد توجه داشت كه 
هرچقدر هم ديوارها را بــاال ببريد باز هم از آپارتمان هاى چند طبقه 

تسلط و اشراف وجود دارد و چنين كارى معنايى ندارد.
كاظمــى ادامه داد: ما به موضوع رويكرد و نگاه تربيتى داريم. در باب 
مناسب سازى خيلى جاى بحث وجود دارد. آيا امكان دارد به دختران 
و همكاران اجازه داده شــود كه با هر پوششى در مدرسه رفت و آمد 
كنند؟ اكنون اين اقتضائات وجود ندارد، خدمتگزار مدرسه مرد است 
و مراجعاتى از ســوى پدران داريم و بايد اين محدوديت ها را نيز در 
نظر گرفت. همچنين مدارس كمى وجود دارد كه از اطراف اشراف و 
احاطه نداشــته باشد و هرچقدر ديوار را باال ببريد باز هم امنيت كامل 
برقرار نمى شود.وى با تاكيد بر اينكه باز گذاشتن فضا با اين برداشت، 
اثرات ســوء تربيتى دارد و ممكن است مدارس به يك فضاى رقابت 
در پوشــش و نمايش هاى خاص تبديل شوند گفت: يك علت اينكه 
دانش آموزان لباس فرم مى پوشند، پرهيز از وقوع چنين مواردى است. 
مدرسه يك محيط آموزشى است و نه فضاى نمايش پوشش و قدرت 

مالى؛ در اين حوزه بايد با ظرافت ورود كرد.
معاون پرورشــى و فرهنگى وزارت آمــوزش و پرورش با بيان اينكه 
البته اگر منظور از اين طرح اين اســت كه در ساعت ورزش دختران 
بتوانند با پوشــش مناســب و در محيطى ايمن ورزش كنند اشكالى 
ندارد و خوب اســت تاكيد كرد: اما در مجموع همانطور كه گفته شد 
مناسب سازى نيازمند تعيين و تعريف چارچوب مشخص است و به 
اين راحتى نيســت كه برداشت سطحى از بحث مناسب سازى داشته 
باشيم. هر دستگاهى اين موضوع را مطرح كرده بايد رويكرد تربيتى را 
هم مدنظر داشته باشد وگرنه اگر بدون اين چارچوب ها وارد اين فضا 

شويم قطعا به تربيت دختران خودمان آسيب خواهيم زد.

141 هزار كودك از 
مدرسه سهمى ندارند
 سال هاســت كه آمار دقيقــي از كودكان 
بازمانده از تحصيل منتشــر نمي شــود و در 
آخريــن اظهارنظر معاون آمــوزش ابتدايي 
وزارت آمــوزش و پرورش گفته اســت كه 
141 هزار كــودك بازمانده از تحصيل وجود 
داشت كه 34 هزار نفر از آنها شناسايي شده و 

به مدارس بازگشتند. 
طبق آمار كودكان كه بيشــتر در ســن 6 تا 
11 ســاله هستند، به دليل مشــكالت مالي و 
اعتياد پدر و مادر، تفكر ســنتي خانوادگي، 
ازدواج زودهنگام دختــران و ... يا هرگز به 
مدرسه نمي روند و يا پس از مدت كوتاهي 

ترك تحصيل مي كنند. 
به گــزارش خبــر آنالين،مديرعامل انجمن 
حمايت از حقوق كودك مي گويد: طبق آمار 

سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي حمايتي 
حدود 90 درصد پســران بازمانده از تحصيل 
جذب بازار كار و 40 درصد دختران مجبور 
به ازدواج هاي زودهنگام مي شوند كه در اين 
همسرى،  كودك  همچون  آســيب هايي  راه 
كــودكان كار و خياباني، طــالق زودهنگام، 

بزه كاري و... در كمين آنها است. 
در حالي كه آنها ســواد و شناختي از شرايط 
موجود در اجتماع را ندارند با ورودشــان به 
شرايط زندگي و كار كه براي اولين بار تجربه 
مي كند، در مواجهه با آســيب هاي اجتماعي 

خود را بي دفاع مي بييند. 
حاال دولت قصد دارد با اقدامات پيشگيرانه، 
كودكاني كه آينده ســازان كشــور هستند را 
به مدرســه ها بازگرداند و از سوي ديگر به 

كاهش آسيب هاي اجتماعي كمك كند.
 آمار دقيقي در اختيار نداريم

يك عضو كميســيون آمــوزش و تحقيقات 
مجلس مي گويد: آموزش و پرورش در اين 

رابطه با همكاري مجلس و نهاد هاي حمايتي 
بايد كودكان بازمانده از تحصيل را به چرخه 

علم و سوادآموزي برگرداند.
محمــد بيرانونــد افــزود: پيگيــري جدي 
بازگشت دانش آموزان بازمانده از تحصيل به 
محيط هاي آموزشي و مدارس از اولويت هاي 
آموزش و پرورش است، قطعا سرمايه گذاري 
در خصوص بازگشت دانش آموزان بازمانده 
از تحصيل موجب جلوگيري از بســياري از 

هزينه ها و معضالت اجتماعي مي شود. 
وي يكــي ديگــر از داليل افزايــش پديده 
دانش آموزان بازمانده از تحصيل را مهاجرت 
خانوادههاي روســتايي به حاشيه شهرها و 
نبود امكانات آموزشــي در حاشــيه شهرها 
مي دانــد و خاطرنشــان مي كنــد: به همين 
منظور اجراي طرح انســداد بي سوادي كه از 
ســال 92 در دســتور كار قرار گرفته تا حد 
زيادي توانســته اين مشكل را برطرف كند، 
اما هنوز كودكان بسياري در سطح شهرها از 

سودآموزي محروم هستند.
كاهش آسيب هاي اجتماعي

يك جامعه  شناس و فعال حقوق كودك در 
رابطه با مشــكالتي كه كودكان بازمانده از 
تحصيل را در آينده تهديد مي كند، مى گويد: 
مختلف  شــكل هاي  بــه  كه  سال هاســت 
فرهنگســازي در اين رابطه صورت گرفته 
تــا خانواده ها به اهميت ســواد و تحصيل 
در زندگي فرزندان شــان پي ببرند، اما هنوز 
در قرن 21 باز هم شــاهد اين اتفاقات آن 
هــم به دليــل تفكرات ســنتي در يك صد 
سال گذشــته هســتيم. امروزه بسياري از 
كودكان بــاز مانده از تحصيــل را مي توان 
در ســرچهارراه ها و در كارگاه ها ديد كه با 
شرايط سختي زندگي  مي كنند. بنابراين بايد 
براي شناســايي اين كودكان و بازگرداندن 
آنها به چرخه علم آموزي و كسب مهارت از 
ســوي متوليان امر برنامه ريزي وجود داشته 

باشد. 

 روى ســنگ فرش هاى پيــاده  راه كه قدم 
مى گذارى حدفاصل ميــدان آرامگاه تا ميدان 
هفــت تير انگار وقت دارى تــا از يك زمان 
سوخته به ســمت موضوعات و سوژه هايى 
راهى شــوى كه تبديل به يك چرايى بزرگ 

در ذهنت شده اند.
از قصه دســت فروش ها تا كارت خوان هاى 
خراب مطب ها، از چهره هاى شرمسار پدران 
هنگام خريد تا وضعيت مغازه ها و التهاب هاى 
بازار يا شايد هم يك چرايى بزرگ از سوالى 
كــه بر دور زدن آنان كه با برگ ســبز نيروى 
انتظامى تــو را وادار كند از انتها يك جاده پر 
سوال به سمت پاسخى حركت كنى كه محال 
اســت در به لــوالى آن بچرخد اگر من و تو 

روغنش نزده باشيم.
بى تفاوتى مردم نسبت به حضور ماشين پلس 
و تردد آن در پياده راه هاى شــهر كه حاال تنها 
تصوير يك خودروى انتظامى نيســت طرح 
يك مســاله جدى اســت به نام ديوار نامرئى 

بين من وتو!
خوب كه نگاه كنيد حضور اين خودرو آن هم 
در پياده راهى كه قانونش حذف سواره هاست 
يعنى دور زدن قانون توســط مردانى كه خود 
مجرى آن هســتند، يعنى شكســتن اعتماد و 
اطمينان مردمانى كه حــاال پليس تنها امين و 

حافظ آنها در بحران هاست.
اتومبيل هايــى كه ســرباز آن را مى راند و 
مافوق در كنارش رصد رفت و آمدها را از 
شــمال به جنوب و غرب به شرق برانداز 
مى كند بيشــتر از آنكه بتواند يك احساس 
اطمينان به امنيت در شهر را ايجاد كند تنها 
بهانه اى مى شــود تا نشــان دهد ما از شما 
برتريــم! نگاهى كه اگر بــه تجربه جهانى 
نــگاه كنيم پليس ، مســئول و حتى رئيس 
جمهور در كنار مردم با جنس مردم هستند 

نه پشت ديوار نامرئى برترى! 
گسترش فضاهاى پياده نه تنها سيماى كالبدى 
همــدان را عوض كرده بلكه ســبب شــده 
حركت عابرهاى پياده تســهيل و در فضايى 
بهتر صورت گيرد اما با اينكه فلســفه اصلى 
و قانونى تردد در اين معابر به حذف ســواره 
هاســت برخى خود را محق مى دانند و رنگ 
خون و چشمانشان برترى دارد تا وارد حريم 

پياده روهاى شهر شوند.

در حالى كــه اگر توجيه نيروى انتظامى براى 
اين حضور، برقرارى نظم و نظارت در سطح 
شــهر باشــد مى توان با الگو قرار دادن قصه 
حضور پليس در پياده راه هاى ديگر اســتان ها 
و در هميــن پايتخــت خودمان تهــران، در 
خيابان قديمى بهارستان چارچوبى انديشيد تا 
ايســتگاهى را براى استقرار نيروهاى خود در 
نظر بگيرد تا در حين اجراى نظم عمومى كه 
از مســئوليت هاى اين ارگان به شمار مى رود 
همســان بودن با ســاير افراد جامعه را نيز در 

اذهان عمومــى مردم پرورش 
دهد.

هــر روز پياده راه هاى بوعلى و 
اكباتان صداى بلندگوى ماشينى 
كه رنگ ســبز و سفيدش اين 
روزها به يك تابلوى روان بى اثر 
تبديل شــده با بوى بى تفاوتى 
جامعه عجين گشته تا فضايى 
را به نمايش بگــذارد و در اين 
راه شــهروندان نيز فرصت را 
غنيمت شــمرده بــا موتور و 
خودرو در اين مسير تردد كنند. 
اين در حاليســت كه مدعاى 
تأييــد اين نظر، كاهش درصد 
رضايتمندى عمومى نسبت به 
فعاليت هاى نيروى انتظامى در 

همدان مى باشد. كاهشى كه با نرم 77 درصدى 
كشورى آن 44 درصد اختالف دارد، رضايت 
33 درصدى مردم از پليس در آنچه مى گويند.

در دو ســال اخير همدان دستخوش حوادث 
و اتفاقات ناگوارى شــده اســت از حمله به 
مغازه هاى طالفروشــى با اسلحه هاى سرد و 
گرم، كشته شدن طلبه جوان، پيدا شدن جسد 
در باغ هاى پرديس تا شــليك گلوله داماد به 
پدر زن تنها بخشى از هزاران پرونده ديگرى 
است كه اطالعات آن به صورت قطره چكانى 
در  نيروى انتظامــى  از 
منتشــر  خبرگزارى ها 

شده است.
مصادف  كه  روزها  اين 
بــا گراميداشــت هفته 
اســت  انتظامى  نيروى 
هر قدر در خبرها چرخ 
احساس  بيشــتر  بزنيد 
روحت  بودن  تكرارى 
چرا  مى كند  شكنجه  را 
كه اين نهاد اعتقاد دارد 
نمى تواند  را  خبرى  هر 
رســانه اى و منعكــس 
شده  عاملى  همين  كند 
تــا با فشــردن گلوگاه 
در  اخبــار  خــروج 

اين حوزه ســطح آگاهى مــردم در اين زمينه 
كاهش پيدا كند و اين يعنى شــكل گيرى يك 
بحران، بحرانــى كــه از فعاليت هاى فضاى 
مجازى، ســرقت هاى اينترنتى، هتك حرمت 
به نواميس، مصرف مواد مخدر، كودك آزارى، 
خودفروشى، قتل و هزاران نام و نشان ديگرى 
كه در چهره امروزى شهر همدان رضايت از 

نيروى انتظامى را زير سوال برده است.
به نظر مى رســد با پر شدن خأل ايجاد شده بين 
رســانه و نيروى انتظامى در جهــت باال بردن 
ســطح آگاهى مــردم در كنار تقويــت اجراى 
امنيت عمومى تنها راهكارى است كه مى تواند 
پيونــدى تازه بين پليس و مــردم ايجاد كند تا 
كمتر شاهد گفت وگوهايى در بين مردم باشيم 
كه از بى مسئوليت بودن و تأخير در حاضر شدن 
مأموران نيروى انتظامــى در نزاع ها و حوادث 

غيرقابل پيش بينى سطح شهر حكايت دارد. 
زمانى كه چهره و نــام ابرقهرمان هايى چون 
نيــروى انتظامــى در جامعــه بــا رفتارهاى 
غيرمسئوالنه برخى نيرو ها زير سوال مى رود 
پس نمى توان انتظار داشت همچنان در باورها 
و افكار عمومى شهر عملكرد نيروها مطلوب 
و رضايت بخش ارزيابى شــود همين مى شود 
كه امروزه همدان در كنار ديگر همســايگان 
اســتانى خود از ميزان رضايت عمومى نمره 

33 را مى گيرد.

دور زدن قانون با نشان قانون؟

امنيت عمومى
 توجيه حضور در پياده راه
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اقتصاد ايران 
و چالش جذب سرمايه هاى خارجى

 ســال 98 براى ايرانيان با نگاه به آســمان و باران و سيل آغاز شد. كل 
زندگى و رفت وآمد ايرانيان تحت تاثير سيل قرارگرفت. انگار كه همه درهاى 

آسمان بر سر ايران باز شده بود و كل باران تاريخ بر سر ايرانيان باريد.
در هفته هاى ابتدايى ســال جارى شاهد ادامه فشارهاى آمريكا و سنگين تر 
شــدن تحريم هاى بين المللى عليه كشورمان بوديم. سياست نه جنگ و نه 
صلح همچنان در دستور كار قرار گرفته و كشورهاى ديگر همچون فرانسه 
تمام تالششان بر اين بود كه با راهكارهاى بينابينى همچون بسته 15 ميليارد 

دالرى گره كور تحريم ها را باز كنند.
با وجــود اين كه كاخ اليزه از صحبت در مــورد ميانجى گرى خودنمايى 
مى كرد، اما تالش هاى ادامه دار مكرون نشان مى دهد كه فرانسه مى خواهد 
توافق هســته اى را نجات دهد. طى چند ماه گذشته ديپلماسى در جاده پر 
از دست اندازى افتاده و التهابات شديد اقتصادمان كمى كاهش يافته است. 
همه اين حوادث و ســاير موارد مشابه باعث شده اند كه اقتصاد ايران طى 
چند سال گذشــته حال و روز خوشى نداشته باشد. تحريم هاى يك دهه 
اخير مانع ورود ســرمايه گذاران خارجى به كشورمان شده و نبود يك افق 
بلندمدت مطمئن در اقتصاد، حتى ســرمايه هاى داخلى مان را نيز به ساير 
كشورها سوق داده است. كاهش نرخ سرمايه گذارى در اقتصاد ايران متاثر از 
عوامل متعدد ساختارى، سياست هاى داخلى و عوامل درونى است. نخستين 
و مهم ترين عامل اثرگذار بر كاهش سرمايه گذارى، تورم مزمن و بى ثباتى 

اقتصاد كالن است.
تورم ساختارى و مزمن اقتصاد ايران موجب بى ثباتى بازارها، كاهش كارايى 
برنامه ريز اقتصادى، افزايش انگيزه سفته بازى و كاهش انگيزه سرمايه گذارى 
بلندمدت شده است. جدا از آن، بى ثباتى قيمت ها زمينه دخالت هاى مستقيم 
دولت در اقتصاد و اخالل در بازارها و در نتيجه كاهش انگيزه سرمايه گذارى 
را فراهم كرده است. سرمايه گذارى نياز به بازارهاى مالى كارا، توسعه يافته 
وعميق دارد. بخش عمده منابع مالى ســرمايه گذارى ها در ايران به اتكاى 
منابع بودجه عمومى يا منابع بانكى تامين مى شــود؛ اين در حالى است كه 
بودجه عمومى به علت وابستگى به درآمد نفت پرنوسان است و نظام بانكى 
نيز با مشكالت ســاختارى و انجماد مالى مواجه است. به عوامل مذكور، 
اين نكته را نيز بايد افزود كه عواملى مانند دخالت دولت در قيمت گذارى 
محصــول، تعيين تكليف دولــت براى بنگاه هاى خصوصى، ســركوب 
بلندمدت نرخ ارز، نامساعدى محيط كسب وكار، انحصارات و سهم باالى 
بخــش عمومى در اقتصاد و نظايرآن، موجب تضعيف بخش خصوصى و 
كاهش توان سرمايه گذارى بنگاه هاى اقتصادى غيردولتى شده است. از اين 
رو، ضعف بانكدارى خصوصى را مى توان يكى از عوامل محدودكننده رشد 
سرمايه گذارى در اقتصاد ايران دانست. تشديد تحريم هاى خارجى در دوره 
اخير و ريسك تعامل با بازارهاى جهانى در بلندمدت را نيز بايد به فهرست 

عوامل محدودكننده سرمايه گذارى در كشور افزود.
بررسى مبسوط عوامل موثر بر كاهش سرمايه گذارى خارج از ظرفيت اين 
بحث است. آمارهاى دهه 90 و حتى قبل از آن نيز نشان مى دهد كه در زمان 
التهاب هاى اقتصادى و جهش هاى يك باره قيمتى، از ميزان سرمايه گذارى 
كاسته مى شود. اصوال وقتى التهابات در بازارهاى دارايى افزايش پيدا مى كند، 
ســرمايه گذار در اين تفكر اســت در جايى منابع خود را قرار دهد كه از 
ريســك هاى افزايش قيمت مصون بماند. به بيان ديگر، اگر براى يك فرد 
آينده روشن و واضحى از سرمايه گذارى در يك بخش  ايجاد نشود، او از 
اين كار منصرف مى شود و به دنبال اين است كه با يك عمليات كوتاه مدت 
به سود و بازدهى برسد. در سوى ديگر ماجرا، سرمايه گذارى در كشورهاى 
با ثبات (همچون همســايگانمان) معنا پيدا مى كند. در حال حاضر آمار و 
ارقام نشان مى دهد كه طى سال هاى قبل مقدار قابل توجهى از سرمايه هاى 
ايرانيان به ســمت كشورهايى همچون گرجســتان، تركيه، آذربايجان و... 
مهاجرت كرده اســت. دليل اصلى اين مهاجــرت و نيز ثبات موجود در 

اقتصاد كالن اين كشور است.
بدون ترديد در ســال هاى آينده اين موضوع به عنوان يكى از چالش هاى 
اساســى كشور مطرح خواهد شد. مهم ترين بحث در ايجاد اشتغال پايدار، 
سرمايه گذارى است. در بخش هاى صنعتى، ســرمايه گذارى نياز به زمان 
دارد تا به نتيجه برســد، اما اثرات آن نيز پايدارتر از ســاير بخش ها مانند 
خدمات اســت. از سوى ديگر، سرمايه گذارى باعث ايجاد رشد اقتصادى 
پايدار مى شود كه در بلندمدت باعث افزايش درآمد آحاد اقتصادى مى شود. 
اين چرخه ادامه پيدا كرده و افزايش درآمد منجر به ســرمايه گذارى بيشتر 

مى شود.
گروهى از كارشناســان معتقدند كه بايد اســتراتژى مديريت اقتصادى، 
تغييرات بنيادين پيدا كند، اما واقعيت امر اين اســت كه ما اســتراتژى به 
معناى يك انتخاب آگاهانه و هوشمندانه نداشته ايم؛ اتفاقى كه در اقتصاد 
ايران در چند دهه اخير افتاده، عمده اش ناشــى از سيســتم هاى قديمى و 
ناقصى بوده كه در اقتصادمان هنوز وجود دارد. ايجاد ســرمايه و تجميع 
آن، بســتگى به اين دارد كه بازدهى سرمايه گذارى در اقتصاد به چه شكل 
است. در شرايط جارى و ســطح فعلى بهره ورى اقتصادى مان و با عدم 
قطعيت هايــى كه در اقتصــاد وجود دارد، قابل انتظار اســت كه بازدهى 
سرمايه گذارى در اقتصاد كاهش يابد. در نتيجه دولتمردان بايد فاكتورهايى 
را كه باعث شده بازدهى سرمايه گذارى در اقتصاد كاهش يابد، شناسايى 
و برطــرف كنند. بدين جهت يكــى از اصلى ترين وظايف نظام و دولت 
بايد اصالح شــرايط سرمايه گذارى در ايران باشــد.   سياست گذار بايد 
بپذيرد كه تزريق نقدينگى، راه افزايش ســرمايه گذارى نيســت. افزايش 
ســرمايه گذارى در درجه اول نيازمند شــكل گيرى انتظارات مثبتى براى 
بازدهى ســرمايه گذارى است. زمانى كه سياست گذار اين را بپذيرد، مورد 
دوم مطرح مى شود. مورد دوم آن است كه سياست گذار توسعه اقتصادى را 
وظيفه اول خود بداند و در اين راه، مسئوليت پذير باشد. البته اين ها شرايط 
الزم هســتند. اگر سياست گذار توسعه اقتصادى و ثروتمند كردن مردم را 
اولويت اول خود نداند يا درك مناســب از انگيزه هاى اقتصادى نداشــته 
باشد، اميد به بهبود شرايط ساده انگارانه خواهد بود. توسعه سرمايه گذارى 
و رشداقتصادى پايدار، نيازمند كاهش تهديدهاى خارجى و بهبود روابط 
اقتصادى با ساير كشورها و بهره گيرى از مزيت تجارت خارجى و توسعه 

بازارهاى صادراتى است.
*مجيد سليمى بروجنى
 تحليلگر اقتصادى

قبل از "حذف يارانه" حساب بانكى شما چك نمى شود
 با وجود اين كه بررسى حساب هاى بانكى يارانه بگيران در دستور كار دولت قرار دارد، 
اما به هيچ عنوان قبل از حذف يارانه حسابى چك نمى شود، بلكه بعد از آن و با دريافت 

اجازه كتبى از فرد معترض خواهد بود.
به گزارش ايســنا، از شــهريورماه امســال حذف افراد يارانه پردرآمد آغاز شد و كمتر از 
200 هزار خانوار از جمع يارانه بگيران كنار گذاشته شدند و اين در حالى بود كه به گفته 

مسئوالن وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى تمامى اين افراد از پردرآمدها بودند.
با اين حال شرايطى براى اعتراض به حذف يارانه مهيا شد كه افراد مى توانند با مراجعه به 

دفاتر پيشخوان دولت فرآيند مربوطه را طى كنند، قرار بر اين بود كه بعد از مراجعه افراد 
در صورت ارائه موافقت كتبى حساب بانكى معترضان بررسى  شود.

 اعالم  وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى از اين حكايت داشت كه افرد معترض اغلب 
داراى تراكنش مالى بااليى بوده و  گاها تا چندين ميليارد گردش مالى داشته اند، كه خود 
اين شائبه را ايجاد كرد كه چگونه در مورد گردش مالى باالى افراداطمينان حاصل شده و 
يارانه آنها حذف شده است در حالى كه قرار بود تنها با رضايت يارانه بگيران انجام شود.

اين در حالى است كه طبق آنچه سخنگوى ستاد اجراى تبصره (14) به ايسنا اعالم كرده 
است بعد از آنكه افراد براى اعتراض نسبت به حذف مراجعه كردند رضايت كتبى از آنها 
دريافت شــده و حساب هاى بانكى چك شده است و تحت هيچ شرايطى حساب بانكى 

قبل از حذف بررســى نخواد شــد و اصال امكان اين وجود ندارد كه قبل از حذف شدن 
آنها حساب را چك كرد.به گفته وى در مرحله اول حذف يارانه بگيران بر مبناى دارايى ها، 
درآمد، هزينه و امالك و ســهام آنها صورت مى گيرد و وقتى كه براى اعتراض به حذف 
مراجعه مى كنند آنگاه با دريافت رضايت كتبى حساب بانكى افراد چك خواهد شد كه در 
اين بين ممكن است برخى تمايلى به چك حساب بانكى نداشته باشند كه در اين صورت 

بررسى براى برگشت يارانه آنها نيز اعمال نمى شود.
گفتنى است بين خانوارهاى حذف شده  از اواخر شهريورماه تا كنون نزديك به 10 هزار 
مورد براى اعتراض مراجعه كردن و در بين آنها افرادى وجود داشتند كه گردش باالى مالى 

در سال گذشته داشته و داراى امالك و خودروهاى با ارزش بااليى بودند.

 با آغاز نيمه دوم سال با كاهش 7 درصدي 
اجاره بهــا مواجه شــده ايم و بــه دليل اينكه 
بازار اجاره در نيمه دوم ســال كاهش مي يابد 
پيش بيني مي شــود در زمســتان نيز با كاهش 

اجاره بها مواجه شويم. 
عضو هيأت مديره اتحاديه مشــاوران امالك 
شهرستان همدان گفت: تا حدودى تب و تاب 
بازار و نوســانات قيمت مسكن فروكش كرده 
و از طرفي از فصل نقل و انتقاالت براي اجاره  
فاصله گرفته ايم بنابراين براي نيمه دوم ســال 

اجاره بها كاهش يافته است.
شهرام رحيم بخش با اشــاره به اينكه در حال 
حاضر نسبت به تابســتان در حوزه اجاره بها 
شــاهد كاهش 7 درصدى قيمت هــا بوده ايم 
افزود: امســال به علت افزايــش اجاره بها در 
فصل تابستان نقل و انتقاالت بسيار كم رخ داد 
چون مستأجران سعي كردند قراردادهاي خود 

را تمديد كنند. 
وي با بيان اينكه در حوزه خريد و فروش نيز 
12 تا 14 درصد كاهش قيمت نسبت به اوايل 
سال ايجاد شده است، به فارس گفت: در حال 
حاضر قيمت اجاره بها كاهش يافته و پيش بينى 
مى شــود براي زمســتان هم با كاهش قيمت 

مجدد مواجه شويم.

وى با اشــاره بــه اينكه ركــود موجود در 
بــازار خريد و فروش نيــز در 6 ماهه دوم 
با كاهش قيمت بيشــترى روبرو است ادامه 
داد: تاكنون بازار مســكن وارد ركود عميق 

است. نشده 

رحيم بخش با بيان اينكه اگر وضعيت عمومى 
اقتصاد كشــور به همين منوال باشد متأسفانه 
ركود عميقى در حوزه مســكن ايجاد خواهد 
شــد، خاطرنشــان كرد: با ايجاد ركود قطعاً تا 
پايان امسال و سال آينده شاهد كاهش قيمت 

مسكن چشمگير خواهيم بود.
 وى با اشــاره به اينكه نوسانات بازار مسكن 
ناشــى از نوســانات دالر اســت تأكيد كرد: 
متأســفانه نوســانات بازار منجر بــه افزايش 

خاموش قيمت مسكن مى شود.

 در حالــى كه خروج پرايــد از خط توليد 
تا پايان امسال قطعى اســت، گمانه زنى ها در 
خصوص خودروى جايگزين پرايد آغاز شده 

است.
بــه گزارش خبرآنالين، پرايــد خود در اوايل 
دهه هشتاد، به نوعى جايگزين پيكان در بازار 
ايران محسوب شد، چرا كه از پس خداحافظى 
پيكان بــا خط توليــد، اين پرايد بــود كه با 
افزايش توليــد، عمال جايگزين اين خودروى 

نوستالژيك در بازار ايران شد.
 پرايد كه حاال نزديك به ســه دهه اســت در 
ايران توليد مى شــود و عنــوان پرتيراژترين 
خودروى توليدى را از آن خود كرده اســت، 
پس از افزايش شديد قيمت ارز با رشد قيمتى 
بااليى مواجه شــد. اين خــودرو كه حتى تا 
نزديكى 60 ميليون تومان پيشــروى كرده بود، 

حاال به قيمتى در محــدوده 45 تا 46 ميليون 
تومان در بازار خريد و فروش مى شود. قيمت 
تحويل خودروى اين كارخانه براى پرايد 111 

اندكى باالتر از 39 ميليون تومان است.  
هــر چند پيش از اين گمانه هايى در خصوص 
جايگزيــن پرايد در خط توليد مطرح شــده 
بود اما شــركت خودروسازى سايپا اعالم كرد 
محصوالت جديد اين گروه خودروســازى از 
چند پلت فرم متفاوت توليد خواهد شــد كه 
پلت فرم گروه خانواده پرايد در آن قرار ندارد. 
پرايد در حال حاضــر ارزان ترين خودرو در 
بازار ايران اســت و بررســى ها نشان مى دهد 
جايگزين اين خــودرو نيز بايد رنجى در اين 
حدود داشته باشد اما دبير انجمن خودروسازان 
ايــران در خصوص قيمت پيشــنهادى پرايد 
گفته است: ســال 99 خودرو جايگزين پرايد 

وارد بازار مى شــود. قدر مسلم قيمت خودرو 
جايگزين گران تر از خود پرايد است.

دبير انجمن خودروســازان ايران در پاسخ به 
اين پرســش كه آيا خودروســازان برنامه اى 
بــراى جايگزينــى خــودرو پرايــد دارند؟ 
بــه تجارت نيــوز گفت: يكــى از گروه هاى 
خودروســازى برنامــه اى بــراى جايگزينى 
خــودرو پرايد دارد؛ مســلما در حال حاضر 
نمى توان قيمت پرايــد را پس از توقف خط 
توليد پيش بينى كرد. آنچه كه مشخص است 
جايگزين خــودرو پرايد بــه زودى معرفى 
و روانه بــازار مى شــود.احمد نعمت بخش 
گفت: خودروســازان پلتفرم هــاى مختلفى را 
طراحــى كرده اند و فعال نيز ايــن خودرو در 
حال توليد است.او با اشــاره به داخلى سازى 
ايــن خودرو جديد گفت: قطعــا اين خودرو 

100 درصد داخلى سازى نيست. ممكن است 
برخى از قطعات مثــل بلبرينگ خودرو را از 
ســاير كشورهاى وارد كرده باشند اما آنچه كه 
پيداست 90 درصد اين خودرو ساخت داخل 
اســت.پرايد اوايل دهه هفتاد وارد ايران شد و 
حاال در پايان دهه نود در حال خروج از خط 

توليد ايران است.  
 بر اساس اين گزارش خروج پرايد را مى توان 
دومين اتفاق مهم در عرصه خودروسازى ايران 
دانست. بســيارى از كارشناسان معتقدند هر 
چند صنعت خودروسازى ايران در برخى دوره 
ها حساسيت بااليى برا يتوليد را در دستور كار 
قرار داده اما برنامه خروج در زمان مناســب را 
تدوين نكرده اســت از اين رو ضرورت دارد 
صنعــت خــودروى ايــران دوره توليدى هر 

خودرو را نيز مد نظر قرار دهد.  

مشاوران امالك مى گويند قيمت ها در همدان 7 درصد كاهش داشته است

اجاره ها ارزان شد

برابرى قيمت مرغ 
گرم و منجمد در 

بازار همدان!
 رئيس اتحاديه مــرغ و ماهى همدان با 
اشاره به افزايش تقاضاى مرغ در همدان، از 
رضايت مردم از قيمت مرغ در بازار خبر داد.
جواد عاشورى در گفت و گوبا ايسنا، با بيان 
اينكه قيمت خريد مرغ در ماه جارى نسبت 
به ماه گذشــته تغييرى نكرده است، عنوان 
كرد: قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم كشتار روز 

در بــازار همدان 12هزار و 900 تومان بوده 
اما به علت رقابت ناسالم قيمت آن در بازار 

به 12 هزار و 500 تومان  مى رسد.
وى با اشــاره به اينكه قيمــت هر كيلوگرم 
مرغ منجمد در بازار همدان 12 هزار و 500 
تومان است، يادآور شد: روزانه 60 تا 70 تن 
مرغ گرم كشتار روز در بازار همدان توزيع 
مى شود.  رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان 
با بيان اينكه قيمت هر شانه تخم مرغ از 15 
تا 17 هزار تومان اســت، اظهار كرد: قيمت 
ماهى در بازار همــدان از 30 هزار تومان تا 

35 هزار تومان است.

بــازار،  در  قيمت هــا  بررســى  طبــق   
ســرمايه گذاران در بازار ارز در ســال جارى 

متحمل زيان شده اند.
به گزارش ايســنا، بســيارى از مردم تالش 
مى كنند تا با وجود افزايش هزينه هاى زندگى، 
بخشــى از درآمد خود را پس انداز و در ادامه 
آن ســرمايه گذارى كنند كــه در اين صورت 
افراد  اين  براى  كم ريسك  سرمايه گذارى هاى 

بسيار مناسب خواهد بود.
امــا در مقابل عــده ديگرى نيز هســتند كه 
ترجيح مى دهند ريســك  بيشــترى را براى 

ســرمايه گذارى بپذيرنــد و در مقابل ســود 
بيشترى نصيب خود كنند.

افرادى كه در دســته اول هســتند، اغلب به 
سراغ سرمايه گذارى در بانك و صندوق هايى 
روى  مى آورند كه ســود تضمينــى به آن ها 
پرداخت مى كنند، اما افراد دســته دوم بســته 
به شــرايط، نحــوه ســرمايه گذارى خود را 
تغيير مى دهد، ســرمايه گذارى در بخش هاى 
توليدى، تجارت، بورس، بازار ســكه و بازار 
ارز از جمله هــاى بازارهاى جذاب براى اين 

افراد است.

در سال گذشته افزايش نرخ ارز، هجوم مردم 
به سمت اين بازار و افزايش تقاضاى اين بازار 
را سبب شد و همين افزايش تقاضا بار ديگر 
باعث افزايش قيمت ارز شد تا سرمايه گذاران 

در اين بازار سود خوبى كسب كنند.
اما چندين بار از سوى رئيس كل بانك مركزى 
اعالم شــد كه اين بازار ريسك بااليى دارد و 
محل مناسبى براى سرمايه گذارى نيست، اما 
طمع مردم براى خريد و نگهدارى بيشتر دالر 
را دالالن اين بازار برمى انگيختند؛ به طوريكه 
گفته مى شــد قيمت دالر در ســال جارى به 

بيش از 25 هزار تومان خواهد رسيد.
اما بررســى متوســط قيمت خريد و فروش 
ارز در شــش ماهه نخست سال جارى نشان 
مى دهد كه قيمت ارز در سال جارى كاهشى 

بوده است.
بر اســاس آمار بانك مركزى متوسط قيمت 
فروش دالر در فروردين ماه ســال جارى 13
هــزار و 554 تومان، در ارديبهشــت ماه 14

هزار و 509 تومان و در خرداد ماه 13 هزار و 
427 تومان بوده است.

امــا در ادامه قيمت ارز بــا كاهش همراه بود 
و در تيرماه ســال جارى قيمــت ارز ابتدا به 
حدود 13 هزار تومان و سپس با كاهش زياد 

به حدود 12 هزار تومان رسيد.
در مردادمــاه نيز روال كاهــش قيمت ادامه 
داشــت و قيمت دالر به كمتــر از 12 هزار 
تومان كاهش يافت و در شــهريور ماه نيز در 
مدت زمانــى، قيمت اين ارز به مرز 11 هزار 
تومان هم نزديك شــد، اما در پايان شهريور، 
قيمــت ارز در محدود 11 تا 11 هزار و 500

تومان ثابت شد.
به اين ترتيــب، افرادى كه در ســال جارى 
نسبت به ســرمايه گذارى در اين بازار اقدام 
كرده اند، طبيعتا متضرر شده اند و ساير بازارها 

برايشان سودآورتر بوده است.
همچنين افرادى كه در سال گذشته هم ارز را 
با قيمتى باالتر از رقم فعلى خريده و تاكنون 

نگهدارى كرده اند، مشمول ضرر شده اند.
در حال حاضر نيز ريســك بــاالى اين بازار 
سبب شده تا تقاضاى كاذب براى ارز از اين 

بازار خارج شده و بازار به ثبات برسد.

نارضايتى مردم از خودروسازان 
بابت تاخير در تحويل خودرو

 موضوع تحويل خودروهاى ثبت نامى به مشــتريان همچنان يكى 
از معضــالت جدى پيش روى مصرف كنندگان خودرو در سراســر 
كشور است و خودروسازان نيز بعضا در برخى از موارد، توجهى به 

مطالبات به حق مردم ندارند. 
در ايــن ميان نظارت بر عملكرد خودروســازان در تحويل به موقع 
خودروهاى پيش فروش شده نيز به شدت ضعيف است و همين امر، 

موجب نارضايتى مردم را فراهم ساخته است.  
مرورى بر پرونده عملكرد خودروســازان ظرف يكســال گذشته بر 
روى پيــش فروش خودرو هم به خوبى اين موضوع را تائيد مى كند 
كه ظرف يكسال گذشته، اگرچه قيمت خودرو باال رفت، اما مشتريان 
باز هم به خاطر نيازهاى مصرفى كه در بازار داشــتند، اقدام به پيش 
فروش و خريد خودرو از خودروسازان مى كردند، در حاليكه ممكن 
بود خودروساز به تعهدات خود پايبند نباشد و همين امر، مشكالت 
زيــادى را براى مردم ايجاد كند؛ اما بــه هر حال مصرف كنندگان به 
منظور تامين نياز خــود و البته با عدم اطمينانى كه از آينده قيمتهاى 
خودرو داشتند، از پيش فروش هاى خودروسازان تحت هر شرايطى 

استقبال مى كردند.
اكنــون همچنان ايــن نارضايتى ها وجود دارد و خودروســازان در 
تحويل خودروهاى پيش فروش شــده، تعلل مى ورزند؛ ضمن اينكه 
فروش هاى فورى خود را هم همچنان ادامه داده و تعهدات خود را 

سنگين تر مى كنند.
سيدحسين نقوى، عضو هيأت رئيسه كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجــى مجلس در گفتگو بــا مهر با بيان اينكه اگر يك شــركت 
خودروساز اقدام به پيش فروش خودرو مى كند بايد در تاريخ وعده 
داده شــده، خودروهــا را تحويل دهد، گفت: اين مشــكالت نبايد 
تجميع و موجب نارضايتى مشــتريان شود، اما در خصوص داليلى 
نظير تحريم كه موجب عدم تحقق به موقع تعهدات شده، بايد مردم 

را توجيه نمود و آنها را در جريان كار قرار داد.
وى با اشاره به برخى نارضايتى ها كه درپى تعويق در تحقق تعهدات 
خودروسازان ايجاد شــده، گفت: مساله پيگيرى مردم در خصوص 
مطالبات به حق خود، چند وجه دارد؛ وجه اول اين اســت كه تمام 
دســتگاه ها، نهادها، ارگان ها و كســانى كه به حاكميت مربوط مى 
شــوند، بايد به گونه اى عمل كننــد كه ايجاد نارضايتى نكنند و اگر 

قول و وعده و تعهدى مى دهند، دقيقا به تعهدات خود عمل كنند.
عضــو هيــأت رئيســه كميســيون امنيــت ملــى و سياســت خارجــى 
مجلــس افــزود: نكتــه دوم ايــن اســت كــه دســتگاه هــاى نظارتــى، 
ــا  ــده ه ــا و وع ــول ه ــن ق ــر اي ــد ب ــز باي ــى ني ــى و كنترل بازرس
ــا  ــا ي ــركت ه ــى  ش ــات برخ ــى اوق ــرا گاه ــد، زي ــارت كنن نظ
دســتگاه هــا وعــده هايــى مــى دهنــد و مــردم بــه دليــل تصميمــات 
ــى  ــردم نم ــوند و م ــى ش ــار خســارت م ــى دچ نامناســب مديريت
ــوارد  ــا در برخــى م ــد؛ ام ــل كنن ــى را تحم ــل مديريت ــد تعل توانن
مســاله بــه گونــه ديگــرى اســت، مثــال يــك شــركت خودروســاز 
قولــى مــى دهــد؛ امــا تحريــم مانــع از ورود قطعــات خــودرو بــه 
ــه  ــى شــود و ناچــارا عمــل ب ــل خــودرو م ــع تكمي كشــور و مان
ــردم  ــاله را م ــن مس ــد؛ اي ــى افت ــق م ــه تعوي ــاز ب ــد خودروس تعه

ــد. درك مــى كنن
نقوى حسينى گفت: وجه ســوم اين است كه اگر به دليل تحريم و 
فشارهاى اقتصادى و مشكالت توليد و موانع داخلى يا اتفاقاتى مانند 
فراز و نشيب ها و نوسانات ارزى و پولى، مشكالتى ايجاد شد مردم 
بايد از راه هاى منطقى و قانونى اقدام كنند؛ مجلس شوراى اسالمى 
و نمايندگان مردم، وكالى ملت هســتند و مردم بايد با وكالى خود 
صحبت كنند و از طريق نهادهاى رســمى اقدام نمايند و مطالبات به 
حق خود را از اين طريق دنبال كنند؛ زيرا امروز دشــمنان ما به دنبال 
نشــان دادن  نابسامانى و وجود مشكالت در كشور هستند، بنابراين 
ما بايد براى احقاق حق خود تالش كنيم اما تالشمان در چارچوب 
قانــون و قواعد و از طريق نهادهاى رســمى و وكالى ملت باشــد 
تا بدون آنكه باعث نابســامانى و بى نظمى در كشــور شويم نتيجه 

مطلوب حاصل شود.
وى گفــت: اگر برخى از هموطنان، مطالبات به حق خود را از طرق 
فراقانونى مانند برگزارى تجمعات غيرقانونى پيگيرى كنند دانســته 
يا ندانســته به معاندان و مغرضان خوراك داده اند و اين مســاله بر 
ضد منافع نظام اســت؛ ضمن اينكه موضوع ديگر اين است كه مردم 
پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضا، بايستى با اعتماد كامل، منتظر 
تصميم مقام قضايى باشند و در نهايت، احكام قضايى را نصب العين 

خود قرار دهند.

افزايش سقف برداشت پول براى زائران 
اربعين تا 500 هزار تومان

 با توجه به لزوم خدمات رسانى مناسب شبكه بانكى كشور به زوار 
اربعين حســينى، بانك مركزى اعالم كرد كه سقف برداشت پول در 

مسير راهپيمايى به روزانه 500 هزار تومان افزايش مى يابد.
ــه منظــور  ــه گــزارش ايســنا،  بانــك مركــزى اعــالم كــرد كــه ب ب
رفــاه حــال زوار اربعيــن حســينى، ســقف برداشــت از خودپردازهــا 
از 15 مهــر تــا اواخــر مهــر 1398 در مســير راهپيمايــى در 
ــون  ــج ميلي ــه پن ــتان، روزان ــالم و خوزس ــتان هاى كرمانشــاه، اي اس

ــان) اســت. ــزار توم ــال (500 ه ري
همچنيــن زائــران بــه منظــور تاميــن ارز مــورد نيــاز خــود 
ــه ســاير ارزهــا  ــا معــادل آن ب ــورو ي ــا ســقف 100 ي ــد ت مى توانن
ــاى  ــه صرافى ه ــى ب ــه و كارت مل ــتن گذرنام ــت داش ــا دردس ب
ــادرات و  ــپه، ص ــارت، س ــت، تج ــى، مل ــاى مل ــا بانك ه ــاز ي مج

ــد. ــه كنن ــيان مراجع پارس
در  را  نيــاز  مــورد  ارز  زوار  مركــزى،  بانــك  توصيــه  طبــق 

كننــد. تهيــه  مبــدأ  اســتان هاى 

جانشين پرايد چند است؟

سرمايه گذاران "دالر" ضرر كردند!
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پيروزى شيرين رامردان سامن
 رادمردان سامن يك ........................ شهداى بابا على بهار صفر 

گل: سعيد عليزاده دقيقه 51
اخطار: بهروز عبدلى، بابك جمشــيدى و ميثم محمدى (ســامن) و 

حميد مرادى (بهار)
داوران: حسين عارفى، عرفان ملكى و مصطفى جوكارى (مالير)

تيم رادمردان: بابك جمشــيدى، مصطفى كمالــى، مصطفى بابايى، 
تيمور ســبزعلى، وحيد رضايى، سعيد عليزاده، ميثم محمدى، طاهر 
كريمى، (سعيد عبدالهى 48)، حميد كاظمى (حسين تركاشوند 32) 

واصغر رحمى زاده (على على محمدى 59)
سرمربى: على افشار 

تيم شــهداى باباعلى: هادى كريمى، ســعيد خدابنده لو، ميالد كلهر، 
حميد مرادى، ياســر رشــيدى (موســى مرادى 78)، على موصلى، 
ميثم صنايعى، ســلمان بهرامى، على طاهرى (45)، عادل طيبى، على 

رضايى (رضا احمدى 68) وعادل نعمتى 
سرمربى: زيورى 

نماينده هيأت: سعيد على بخشى (نهاوند)
ســامن ورزشگاه مالك اشتر: مسابقات ليگ دسته اول استان يادواره 

شهيد محمدحسين بشيرى هفته دوم 

پرواز عقاب بر فراز مهر 
مهر اللجين يك............................................. عقاب اسدآباد 4

گل ها: محمدرضا رضايى عظيم (89) براى مهر  و شــاهين قلخانى 
(16 و22) اميرحسين سليمى (67)  ومحمد اكبرى شايگان(90+4)

اخطار: محمــد احمدى كاوه (مهر) و امير محمد ســليمانى، نواب 
ضحاك جميل و محمد جعفرى (عقاب) 

اخراج: مجيد صفرى (مهر)
داوران: سيدنعمت ميرغفار (رزن)، مجتبى شاه بالغى و مهدى سليمى 

(همدان) 
نماينده هيأت:ابراهيم فرزامى

ــى،  ــى ظرافت ــرى، مصطف ــد صف ــورى، مجي ــم ن ــر: ميث ــم مه تي
ــى، علــى حســين ســاجد، (محمــد اســدى 48)، علــى  ــر ايمان امي
صالحــى (اشــكان شمســى 49) ســيدحميد حســينى فــرد، (صــادق 
احمــدى 87)، محمدرضــا رضايــى عظيــم، بهــروز خــوش زارع و 

ــى  مهــدى رضاي
سرمربى: على سليمى 

تيم عقاب: امير محمد ســليمانى، افشــين فالح(حسين وفايى68)، 
حســين وفايى، على رضايى، رضا بلندى(محمــد زيبايى مجد87)، 
محمد فرســائى مجد، مهدى اميرى، محمد صفرى، شاهين زيورى، 
فرزاد حسينى، شاهين قلخانى، نواب ضحاك حميل و اشكان شمسى 

(اميرحسين سليمى49)
سرمربى: رضا بداغى 

اللجين ورزشــگاه شهيد شيرودى مســابقات ليگ دسته اول استان 
يادواره شهيد محمدحسين بشيرى هفته دوم 

سوغات اتحاد جوان از اللجين 
صنايع دستى اللجين صفر ....................... اتحاد جوان همدان 2

گل ها: ميثم ترك(44) و على غالمى (80)
اخطار: مرتضى ظرافتى، محمد به رخ و ســينا غالمى (صنايع دستى) 

و مهرداد چهاردولى، حسن عارفى و محمدعسگرى (اتحاد جوان)
اخراج: سينا غالمى (صنايع دستى)

داوران: على اصغر گوهرى، مجتبى بهرامى و حسين صالحى منش 
نماينده هيأت ابراهيم فرزامى

تيم صنايع دســتى: محمدرضا محمدى، مجتبى ادبى، محمد به رخ، 
مرتضى ظرافتى، على كورش، محمدحســين عباســى، اميرحسين 
منشلر (محمدشاه محمدى 55)، مهران دولت يارى (على به نظر 66) 

سينا غالمى و مهرداد نيكو ثابت 
سرمربى: على ضميرى 

تيم اتحاد جوان: مظاهر سهيلى، حسين عارفى، وحيد ده بااليى، على 
عاشقلو، ميثم ترك، عباس اميرى (وحيد عسگرى70)، على غالمى، 
مهرداد چهاردولى، محمد عســگرى (ســهيل نــورى76) و صادق 

چهره قانى 
سرمربى: عبدالرضا رضايى 

اللجين ورزشــگاه شهيد شيرودى مســابقات ليگ دسته اول استان 
يادواره شهيد محمد حسين بشيرى هفته دوم 

فتحى 
رئيس هيأت بولينگ و بيليارد همدان شد

محمد فتحى به عنوان رئيس هيأت بولينگ، بيليارد و بولس استان 
همدان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان همدان، مجمع 
انتخاباتى هيأت بولينگ، بيليارد و بولس اســتان همدان در ســالن 
كنفرانس مجموعه ورزشــى شهيد شمســى پور همدان برگزار شد 
و طــى آن محمد فتحى به عنوان رئيس جديد اين هيأت ورزشــى 

انتخاب شد.
در اين مجمع كه غالم زاده نائب رئيس فدراســيون بولينگ، بيليارد 
و بولس كشور به همراه محسن جهانشير مديركل ورزش و جوانان 
اســتان همدان حضور داشــتند، فتحى با كســب 8 راى از 13 رأى 
ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئيس جديد اين هيأت ورزشى 

انتخاب شد.
ــى  ــع انتخابات ــن مجم ــداى اي ــا كاندي ــه تنه ــى ك ــد فتح محم
ــى  ــأت فعاليــت م ــن هي ــوان سرپرســت اي ــه عن ــود پيشــتر ب ب

كــرد.

در ليگ پيشكسوتان جام زاگرس
شديدى همدان به صدر جدول نزديك شد 

 هفته پنجم مسابقات پيشكسوتان غرب كشور جام زاگرس با انجام 
4 بازى دنبال شــد و تيم شديدى همدان با غلبه بر قزوين يك قدم به 

صدر جدول نزديك شد.
در اين هفته تيم صدرنشــين مسابقات پيشكسوتان مريوان با يك گل 
بر كرمانشاه غلبه كرد و همچنان صدر جدول را حفظ كرد. تيم فوتبال 
شــديدى همدان در قزوين دســت به كار بزرگى زد و در يك بازى 
پرگل 3 بر 2 به پيروزى رسيد و با كسب 3 امتياز شيرين فاصله خود 

را با صدر جدول كاهش داد.
تيم پيشكسوتان بيجار نيز با يك گل اسالم آباد غرب را مغلوب ساخت 
و در نهايت ديدار دو تيم ســاينا ســنندج و ايالم به تســاوى 2 بر 2 

انجاميد.
با گذشته 5 هفته از رقابت ها تيم مريوان با 11 امتياز صدرنشين است 
و تيم شــديدى همدان با 7 امتياز دوم است. تيم فوتبال مالير نيز كه 
اين هفته با قرعه اســتراحت روبه رو بود به همراه اسالم آباد، بيجار و 
كرمانشــاه با 6 امتياز در جايگاه سوم قرار دارند و تيم سنندج نيز با 4 

امتياز در انتهاى جدول جاى دارد.

پيروزى علم و ادب و شهردارى همدان 
در ليگ نونهاالن 

 تيم نونهاالن علم و ادب و شــهردارى همدان در هفته سوم ليگ 
نونهاالن حريفان خود را شكست  دادند.

هفته ســوم مســابقات ليگ نونهاالن قهرمانى باشــگاه هاى اســتان 
گراميداشت شهيد اميرحسين فضل الهى با انجام دو بازى دنبال شد و 
تيم هاى نونهاالن شــهردارى همدان و علم و ادب مقابل حريفان خود 

به پيروزى رسيدند.
تيم فوتبال علم و ادب همدان در اين هفته ميزبان شهردارى مريانج بود 
كه در يك بازى برتر به پيروزى 3 بر يك دســت يافت و صدرنشين 
مسابقات شد. تيم فوتبال شــهردارى همدان نيز با 3 گل شهيد امينى 

را شكست داد.
بــا انجام 3 بازى در پايــان دور رفت تيم علــم و ادب همدان با دو 
پيروزى و يك تســاوى و كسب 7 امتياز صدرنشين مسابقات است و 
تيم شــهردارى همدان با دو پيروزى و يك شكست و كسب 6 امتياز 

دوم مى باشد و تيم شهيد امينى نيز با 4 امتياز سوم است.
دو تيم علم و ادب و شــهردارى همدان شــانس بيشترى براى كسب 

مقام قهرمانى دارند.

26 مهر آغاز شطرنج باشگاه هاى استان 
 مسابقات شطرنج قهرمانى باشگاه هاى استان همدان 26 مهر آغاز 
مى شود.بيست و پنجمين دوره مســابقات ليگ شطرنج باشگاه هاى 
استان روز جمعه هفته جارى 26 مهرماه در محل هيأت شطرنج همدان 

آغاز خواهد شد.
اين مســابقات در يك جدول و در 11 دور به روش سوئيسى برگزار 
مى شود تيم ها براى شــركت در اين رقابت ها بايستى از سازمان ها و 
ادارات متقاضى شــركت معرفى نامه، پرداخت وروديه داشته  باشند و 
مســابقات طبق آخرين قوانين فيده فدراسيون جهانى شطرنج برگزار 
مى شــود و هر تيم متشكل از 6 شطرنج باز خواهد بود و مسابقات به 

صورت تيم به تيم برگزار خواهد شد.

جعفرى قهرمان شطرنج 
زير 8 سال كشور شد

 مسابقات شطرنج قهرمانى زير 8 سال كشور كه در همدان برگزار 
گرديد با قهرمانى آرش جعفرى از اصفهان به پايان رسيد .

مســابقات قهرمانى كشور شطرنج زير 8 ســال پسران با شركت نود 
شطرنج باز از سراسر ايران در مريانج همدان برگزار شد اين رقابت ها 
در 9 دور و به روش سوئيسى انجام گرديد كه در پايان آرش جعفرى 
از اصفهان با كســب 5/8 امتياز به مقام قهرمانى رسيد و باراد احمدى 
از استان گيالن با 5/7 امتياز دوم شد و امير حسين نادريان از تهران با 
5/7 امتياز و پوئن شــكنى در جاى سوم قرار گرفت شايان ذكر است 
كه هيچ ورزشــكار همدانى در بين 30 شطرنج باز برتر كشور جايى 
نداشتند. اين مسابقات از شنبه ششم لغايت جمعه 12 مهر ماه در سالن 

شهيد حاج بابايى مريانج برگزار شد

صعود بانوان رزم آوران به الوند 
 بانوان رزم آور اســتان با صعود به الوند و تجديد بيعت با شهداى 

گمنام 8 سال جنگ تحميلى هفته دفاع مقدس را گرامى داشتند.
بانوان رزم آور شهرستان همدان بمنظور زنده نگه داشتن ياد و خاطره 
شهداى 8 ســال جنگ تحميلى به قله الوند همدان صعود كردند و با 
حضور در مزار شهداى گمنام بر تجديد ميثاق خود با شهدا و زنده نگه 

داشتن راه آنان در هفته دفاع مقدس صحه گذاشتند.
در اين صعود بختياريان رئيس رزم آوران اســتان بر روى مزار شهدا 
خاطراتــى از جنگ و جبهه را بازگو و امنيت كنونى را جز ديون ما بر 

اين شهدا دانستند.

معرفى كمانداران برتر رنگينگ كشور در همدان
 كمانداران برتر مرحله اول رنكينگ تيروكمان داخل سالن كشور در همدان مشخص 

شدند.
مرحله نخســت مســابقات رنكينگ تيراندازى با كمان داخل سالن كشور با رقابت 228 

كماندار در 2 ماده ريكرو و كامپوند به مدت 2 روز به ميزبانى همدان برگزار شد.
اســتان هاى آذربايجان شــرقى، آذربايجان غربى، اصفهان، البرز، تهــران، چهارمحال و 
بختيارى، خراسان شــمالى، خوزستان، زنجان، قم، قزوين، گلســتان، گيالن، مازندران، 
مركزى، همدان، يزد، كرمان، هرمزگان، كرمانشاه، لرستان و كهگيلوى و بويراحمد در اين 

رقابت ها شركت داشتند.
اين مسابقات با عنوان گراميداشت سردار شهيد حاج حسين همدانى و شهداى حرم و در 

2 ماده ريكرو و كامپوند برگزار شد.
در ريكرو بانوان نيلوفر عليپور از البرز عنوان قهرمانى را كسب كرد، زهرا فاضلى از تهران 

دوم شد و فاطمه نوروزيان از همدان برسكوى سوم قرار گرفت.
همچنيــن در بخــش مــردان رضــا شــبانى از يــزد بــر ســكوى نخســت ايســتاد، مازيــار 
ســهرابى از كرمانشــاه دوم شــد و اميــر يزدانــى از اصفهــان جايــگاه ســوم را بــه دســت 

آورد.
در پيكارهاى ماده كامپوند كه با حضور 103 كماندار به ميزبانى سالن 6 هزار نفرى انقالب 

شهر همدان برگزار شد، نفرات برتر بخش بانوان و آقايان معرفى شدند.
در كامپونــد بانوان نازنين بخت پور از البرز عنوان قهرمانى را كســب كرد، مائده 
برجى از همدان دوم شــد و كيميا ســليمانى از خراســان رضوى بر سكوى سوم 

گرفت. قرار 
همچنين در كامپوند مردان نيز محمد شريف زاده از كيش مقام قهرمانى را به دست آورد، 
احمد اكبرى از قزوين دوم شــد و روح ا... صدركريمى از آذربايجان شرقى عنوان سوم 

را كسب كرد.
رنكينگ فدراسيون به صورت مرحله مرحله اجرا مى شود و همدان در سال هاى گذشته 

ميزبانى اين مسابقات را به صورت منظم برگزار كرده است.

سليمان رحيمى »
 گوش شكســته هاى استان على رغم رشد 
محســوس در ســال هاى اخير در رقابت هاى 
قهرمانى كشــور بيرجند نــاكام ماندند و نمره 

قبولى نگرفت.
مسابقات كشتى آزاد بزرگساالن قهرمانى كشور 
گراميداشت شهيد ابراهيم هادى طى دو روز و 
با حضور 298 كشــتى گير در قالب 34 تيم از 
سراسر كشــور در سالن شهيدان قاسمى شهر 
بيرجند استان خراســان جنوبى برگزار شد و 
در پايان تيم كشــتى مازندران با كســب 170 
امتيــاز عنوان قهرمانى اين رقابت ها را به خود 
اختصاص داد و تيم هاى تهران و كرمانشــاه با 
138 و 97 امتياز مقام دوم و ســوم را كســب 
كردند و تيم كشتى اســتان همدان نيز پس از 
توابع تهران 91 امتيازى با كسب 70 امتياز مقام 
پنجم را به دست آورد و خراسان رضوى با 69 
امتياز ششــم شد.در اين رقابت ها كشتى گيران 
استان نمره قبولى كسب نكردند و 6 كشتى گير 
اســتان خيلى زود با اين رقابت ها خداحافظى 
كردند كه اين مى توانــد تلنگرى براى گوش 
شكسته هاى اســتان باشــد.اردوى يك ماهه 
در همدان و ســفر زود هنــگام به بيرجند نيز 
نتوانست مانع ناكامى كشتى استان شود و تنها 

4 كشتى گير استان مدال آور شدند.
در اين رقابت ها كشتى گيرانى چون شريعتى نيا 
و خدابنده لــو كمتــر از انتظار ظاهر شــدند 
و نتوانســتند انتظارات را بــرآورده كنند. دو 
كشــتى گير اســتان كه تا روزهاى آخر در تيم 
ملى اميد مدعى دو بنــده تيم ملى بودند پس 
از ناكامى براى كســب دو بنــده تيم ملى در 
رقابت هاى قهرمانى كشور نيز كم فروغ ظاهر 

شدند و ناكام بزرگ مسابقات لقب گرفتند.
كشــتى اســتان روى كاكل دو كشتى گير پا به 
سن گذاشته كه سال هاى آخر دوران قهرمانى 
را طى مى كنند چرخيد و كسب دو مدال نقره 
توســط ميثم مصطفى جوكار در 92 كيلوگرم 
و مســعود كمروند در 74 كيلوگرم نشان داد 
كه هنوز جوانان نتوانسته اند توانايى هاى خود 
را نشــان دهند. ميثم جوكار كه چند سالى از 
كشــتى دور بود با تكيه بر تجربه اش نمايش 
قابل قبولى داشــت و با آنكه هنوز به آمادگى 
مطلوب نرســيد كشــتى هاى خوبى گرفت و 

مدال ارزشمند نقره را كسب كرد.
مســعود كمروند نيــز هر چند مى توانســت 
چهره طاليى اســتان شود وى در كشتى فينال 
جسورانه كشــتى نگرفت تا او نيز نشان دهد 
كه از آمادگى كامل به دور است دو كشتى گير 
ديگر استان دانيال شريعتى نيا در 97 كيلوگرم 
و فروين قهرمانى در 86 كيلوگرم نيز به مدال 

برنز بسنده كردند.
اما در اوزان ســبك كشتى استان حرفى براى 
گفتن نداشــت و در همان دورهاى نخســت 
مقابــل حريفات كم نام و نشــان شكســت 
خوردند و با توجه به باخت رقيبان از حضور 
در شانس مجدد نيز بازماندند تا كارنامه ضعيف 
خود را به نمايش بگذارند. فيروزآبادى،انورى، 
فرزين فر، كامرانى و خدابنده لو كشــتى گيران 
ناكام اســتان بودند كه نتوانســتند براى استان 

امتياز كسب كنند.
در چند ماه اخير حميدرضا يارى ســكان دار 
كشتى استان با تالش وصف ناپذير سعى كرد 
تا نامداران كشــتى را گرد هم آورد و كشــتى 
اســتان را از سراشيبى سقوط نجات دهد. هر 

چند دســت آورد يارى در اين ايام قابل تقدير 
است اما كشتى اســتان رشد چندانى نداشت 
كه بايد در جلســات كارشناسى نقاط ضعف 
بررســى شــود تا در رقابت هاى آينده بتوانيم 

كارنامه موفق ترى داشته باشيم.
رئيس هيأت كشــتى استان در دو روز گذشته 
چون پروانه گرد كشتى گيران استان چرخيد و 
با حرص و جوش فــراوان به دنبال موفقيت 
كشتى گيران اســتان بود كه بسيار قابل تقدير 
اســت يارى در انتهاى مســابقات واقعيت را 
كتمان نكرد و به ناكامى كشــتى گيران اســتان 
اعتراف كرد و رشد محسوس گوش شكسته ها 
را مانع از ناكامى استان ندانست هر چند نسبت 
به يكى دو سال گذشته نمايش خوبى داشتيم.

اما در مجموع و با توجه به سابقه كشتى استان 
در كشــور نتايج قابل قبولى بدست نيامد در 
روزهاى آينــده و از زواياى ديگر رقابت هاى 
كشتى قهرمانى كشور و عملكرد كشتى گيران 
اســتان را تجزيه و تحليــل خواهيم كرد و با 
بزرگان كشتى نسبت به عملكرد كشتى گيران 

گفت وگو خواهيم كرد.
در پايان رقابت هاى قهرمانى كشور نفرات اول 
تا ســوم اين مســابقات به طور مستقيم جواز 
حضور در مســابقات بين المللى جام تختى را 
كســب كردند و استان همدان نيز با 4 سهميه 
مســتقيم در اين رقابت ها كــه دى ماه انجام 

مى شود شركت خواهد كرد.
■ رده بندى نهايى اوزان مختلف 

57 كيلوگرم: 1- محسن ملكى (توابع تهران) 
2- محمــد كابلى(البــرز) 3- نقــى رضوان 

(آذربايجان شرقى) و عرفان آيينى (تهران)
61 كيلوگــرم: 1-مجيــد داســتان (تهــران) 

2-محمد ملكى (آذربايجان شرقى) 3- محمد 
رمضان پور (مازنــدران) و بهزاد بهروزى راد 

(كرمانشاه)
65 كيلوگرم: 1- مرتضى قياســى (لرســتان) 
2- مهران شيخى (مازندران) 3-جواد خيرا... 
قهرمانــى (كرمانشــاه) و رحمــان رحيم پور 

(فارس)
جعفرى  يگانه  محمدمهــدى  كيلوگــرم:   70
(مازندران) 2-حســين مصطفوى (آذربايجان 
شرقى) 3- على اسماعيل پور (بوشهر) و امير 

خدمتى (تهران)
74 كيلوگــرم: 1-ســعيد داداش پور (تهران) 
2-مســعود كمرونــد (همــدان) 3- محمد 
صادق فيروزپور (مازندران) و حامد رشــيدى 

(كرمانشاه)
79 كيلوگرم: 1-محمد حســن تبار (مازندران) 
2-محمــد زارعــى (كردســتان) 3- مجتبى 
اصغــرى (گيــالن) و مهدى اســماعيل زاده 

(تهران)
86 كيلوگرم: 1-جالل زمــان (مازندران) 2- 
آرش نيرآبادى (گلســتان) 3- فردين قهرمانى 

(همدان) و مصطفى نجفى (خراسان رضوى)
92 كيلوگرم: 1- ارشك محبى (كرمانشاه) 2- 
ميثــم مصطفى جوكار (همدان) 3- رضا بيات 

(خراسان رضوى) و سينا غالمى (مازندران)
97 كيلوگرم: 1- اســماعيل نجاتيان (خراسان 
محمديــان  محمدحســين   -2 رضــوى) 
(مازندران) 3-جواد نظرى (كرمانشاه) و دانيال 

شريعتى نيا (همدان)
125 كيلوگرم: 1-امين طاهــرى (تهران) 2- 
سيداحمد رسولى (گلستان) 3-ياسر نوروزى 

(سمنان) و امين محمدى (خراسان شمالى)

مسابقات كشتى قهرمانى كشوردر بيرجند برگزار شد

ناكامى كشتى استان عليرغم رشد محسوس

 مسابقات فوتبال ليگ نوجوانان قهرمانى 
باشــگاه هاى استان گراميداشــت شهيد امير 
اميــرگان هفته پايانى خود را پشــت ســر 
گذاشــت و تيــم اكباتان همدان بــا غلبه بر 
ياوران مالير عنوان قهرمانى اين رقابت ها را 

به نام خود نوشت.
مســابقات فوتبال قهرمانى نوجوانان استان با 
شركت 10 شــهردارى مريانج، فاتح اسداباد، 
يــاوران مالير، مهر اللجين، ســتاره ســرخ 
تويســركان و 5 تيــم ميثــاق، اكباتان، پاس، 
آبى بوشــان و پديده ســرخ از همدان در دو 
گروه برگزار شد و چهار تيم اكباتان همدان، 
ياوران مالير، پاس همدان و ســتاره ســرخ 

تويسركان به مرحله دوم راه يافتند.
مرحله دوم با شركت 4 تيم به صورت رفت 
و برگشــت دنبال شد و پرونده اين رقابت ها 
بــا انجام يك بازى در هفته پايانى در شــهر 
مالير بسته شد. اين ديدار در ورزشگاه تختى 
مالير با حضور مســئولين و پدر شــهيد امير 
اميرگان برگزار شــد. با آنكــه اكباتان قبل از 
بازى قهرمانى خود را مســجل كرده بود در 
اين ديدار نيز خوب ظاهر شد و با هت تريك 

محمدرضا هاشــمى به پيروزى رسيد در اين 
بازى محمدرضا هاشــمى در دقيقه سوم گل 
برترى را به ثمر رســاند پس از اين گل بازى 
متعادل شد و تيم ياوران تالش كرد تا به بازى 
برگردد و نيمه اول على رغم تالش دو تيم با 

همان تك گل به پايان رسيد.
با آغاز نيمه دوم تيم ياوران بازى بهترى ارائه 
داد و در دقيقه 49 توســط سيدمحمد هادى 
ســماواتى به گل تساوى دســت يافت و در 
ادامه دو تيم تالش كردنــد كه به دروازه راه 
پيدا كنند. در حالى كه بــازى مى رفت كه با 
تســاوى يك بر يك به پايان برسد در دقايق 
پايانــى تيم اكباتان از اشــتباهات تيم ميزبان 
نهايت ســود را برد و محمدرضا هاشمى در 
دقايق 85 و 95 دو بــار ديگر دروازه ياوران 
مالير را گشــود تــا اكباتان بــا هت تريك 
بازيكــن خود 3 بر يك به پيروزى برســد و 

جام قهرمانى را باالى سر ببرد.
تيم ياوران مالير و پاس همدان نيز 6 امتيازى 
شدند و تيم ماليرى به لطف تفاضل گل نايب 

قهرمان شد.
تيم نوجوانان اكباتان همدان در دور مقدماتى 

بــا 3 پيروزى و يك تســاوى و 17 گل زده 
راهى مرحله دوم شد و در اين مرحله نيز با 4

پيروزى و دو تساوى و بدون شكست به مقام 
نخست و قهرمانى رسيد.

نوجوانــان اكباتان در اين ديدارها در مجموع 
35 گل زدنــد و تنهــا 9 گل دريافت كردند 
و پس از يــاوران مالير كه با 39 گل بهترين 
خط حمله را داشتند عنوان دومين خط حمله 

آتشين را به خود اختصاص دادند.
در پايــان ايــن رقابت  توزيــع كاپ و مدال 
توســط مجيد هدايتى مسئول كميته برگزارى 
مسابقات اســتان و احمد اميرگان پدر شهيد 
امير اميرگان كه اين رقابت ها به نام اين شهيد 

مزين شده بود اهداء گرديد.
حجت دســتنبو به عنوان سرمربى و محسن 
مصطفى  و  ســيدمجيد بشــيرى  خدابنده لو، 
حسنى به عنوان مربى و سعيد مصداقى مربى 
دروازه بان ها هدايت تيــم اكباتان را به عهده 
داشتند و محمود نفرى مربى كهنه كار همدانى 
نيز مدير فنى باشگاه بود. محمود حسام يكى 
از پيشكسوتان خوش نام همدان رئيس هيأت 
مديره باشگاه اســت و حجت اعتمادى دانا 

نيز مديرعامل تيم مى باشد ومديريت آكادمى 
باشــگاه نيز وحيد خدابندلو مى باشد كه هر 
يــك نقش پررنگى در اين قهرمانى داشــتند 
تيم فوتبال نوجوانان اكباتان همدان با كسب 
عنوان قهرمانى ليگ اســتان به عنوان نماينده 
اســتان در فصل آينــده در رقابت هاى ليگ 

منطقه اى كشور شركت خواهدكرد .
■ اسامى تيم فوتبال اكباتان همدان 

محمدرضا شــكرى، محمدرضا تركمان زاده، 
دانيال راســتين فرد، محمدمهــدى رحمانى، 
محمداميــن مولــوى، پوريــا خاكــى زاده، 
اميرمحمــد عاشــورى، علــى ســيفى پور، 
محمدامين مهرى، اميرحسين رمضانى، محمد 
حيدريان، عليرضا رستگارى، عليرضا يونسى، 
محمدحســين ساجد، سعيد ســتايى، محمد 
كريمى تبــار، مهــدى عليپــور، محمدمهدى 
رجبى ، آدرين قاســمى، عرفان عزيزى امجد، 
علــى ســهرابپور، اميرمحمــد خدابنده لــو، 
محمدرضا هاشــمى و اميرحســين صباحى 

شكيب (كاپيتان) 
■ سرمربى: حجت ا... دستنبو 

■ سرپرست: ناصر قاسمى 

درليگ نوجوانان استان

تيم فوتبال اكباتان با اقتدار قهرمان شد
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■ دوبيتي:
چمن پر سبزه صحرا الله زاره عزيزان موسم جوش بهاره  

كه دنياى دنى بى اعتباره دمى فرصت غنيمت دان درين فصل  
باباطاهر

سينـما

■ قد  س...............  قصر شيرين - تپلى و من- قسم
■ قد  س2...............................  نيوكاسل- قصرشيرين

 تپلى ومن
■ فلســطين1 - رد خون - شبى كه ماه كامل 

شد- روسى 
فلسطين 2. شبى كه ماه كامل شد - ايكس الرج
■ سينما كانون...............  قصر شيرين - ايده اصلى
■بهمن مالير...........................................................   قسم

نيوكاسل - ايده اصلى- تپلى  و من
■ آزادي تويسركان- زهرمار - شبى كه ماه كامل شد 

3 ماهواره تا 3 ماه آينده براى پرتاب آماده 
مى شوند

 تا ســه ماه آينده ســه ماهواره ايرانى براى پرتاب در مدار زمين 
تحويل پرتابگر مى شود.به گزارش مهر، رئيس سازمان فضايى ايران 
با عنوان اين مطلب گفت: در تالش هستيم تا سه ماه آينده سه ماهواره 
پارس 1، ظفر و ناهيد 1 را تكميل و به سازمان هوافضا تحويل دهيم.
مرتضى برارى افزود : قرارداد پرتاب ماهواره در ســال جارى و سال 
آينده در زمينه پرتابگر با ســازمان هوا فضا منعقد شده است.برارى 
ادامه داد: تا يك ماه آينده دو پرتابگر آماده پرتاب ماهواره ها خواهند 
شد و اميدواريم امسال شاهد قرارگيرى ماهواره ايرانى در مدار زمين 
باشيم.ماهواره ظفر در دو نمونه شامل يك نمونه ارتقا يافته با قدرت 
تفكيكى 16 متر در سه ماه آينده آماده تحويل به ماهواره بر مى شود.

قدرتمندترين نقره جهان ساخته شد
 محققان موفق شده اند قدرتمندترين فلز نقره جهان را بسازند كه 
42 درصد قدرتمندتر از ركورددار قبلى جهان است. براى اين منظور 
محققان از مكانيسمى در مقياس نانو استفاده كردند.به گزارش مهر ، 
گروهى از دانشمندان قدرتمندترين تركيب نقره موجود را ساخته اند. 
تركيب جديد نقــره 42 درصد قدرتمندتر از ركورد دار  قبلى جهان 
است. فردريك سانســوز يكى از استادان دانشگاه ورمونت و محقق 
ارشد اين پژوهش مى گويد: ما مكانيسم جديدى كشف كرديم كه در 
مقياس نانو فعال است. به كمك اين مكانيسم مى توان فلزاتى ساخت 
كه قدرتمندتر هســتند و همچنين از قابليت رسانايى آنها نيز كاسته 
نمى شــود.اين در حالى است كه به طور معمول  بين قدرت مواد و 

قابليت رسانايى آنها رابطه معكوس وجود دارد.

گوشى ردمى 8 هفته آينده از راه مى رسد
 تازه ترين گوشــى هوشمند شركت شيوآمى موسوم به رد مى 8 
هفته آينده از راه مى رســد. به گزارش مهر ، در شرايطى كه شيوآمى 
از اطالع رسانى دقيق در مورد ويژگى هاى اين گوشى خوددارى مى 
كند، گفته مى شــود ردمى 8 شباهت هاى زيادى به ردمى 8 اى دارد 

و در آن از دوربين دوگانه و حسگر اثر انگشت استفاده شده است.
زمان عرضه رســمى اين گوشى 9 اكتبر يعنى چهار روز ديگر اعالم 
شــده و برخى منابع مطلع مدعى هستند گوشــى يادشده مجهز به 
نمايشــگر 6.21 اينچى با دقت 1520 در 720 پيكسل است. دوربين 
12 مگاپيكسلى با دقت 1080 پيكسل، 2 تا 4 گيگابايت رم، پردازنده 
اســنپ دراگون 439 و باتــرى 5000 ميلى آمپــرى از جمله ديگر 

امكانات گوشى يادشده اعالم شده است.

اپليكيشنى كه مشاوره دندانپزشكى مى دهد
 اپليكيشــنى ارائه شــده كه مخصوص دندانپزشــكان است. اين 
اپليكيشن با كمك وب كم بين دندانپزشك و بيمار ارتباط برقرار مى 
كند و حتى پزشك مى تواند عالوه بر مشاوره براى بيمار آنتى بيوتيك 
تجويز كند.به گزارش ايســنا ، هنگاميكه دندان درد آغاز مى شــود، 
بيمار نيازمند درمان سريع آن است. اما بايد منتظر بماند تا دندانپزشك 
وقت ويزيتى براى او تعيين كند.در همين راستا آمار سازمان«سالمت 
همگانى انگليس»(NHS) نشــان مى دهد، سال گذشته از هر چهار 
نفرى كه سعى داشتند وقت جراحى دندانپزشكى رزور كنند، يك نفر 
موفق به انجام اين كار نشده اســت.از سوى ديگر بيماران در مدت 
زمان انتظار براى مالقات با دكتر با درد زيادى مواجه هستند  و برخى 
از آنها حتى با زياده روى در مصرف استامينوفن ، اوردوز مى كنند. 

دانشمندان مغز فنچ ها را دستكارى كردند
 محققان با اســتفاده از روش اوپتوژنتيك به فنچ هاى گورخرى 
آموختند آوازى را بخوانند كه هرگز نشــنيده انــد. به عبارت ديگر 
آنها خاطراتى را در مغز پرندگان ايمپلنت كردند.به گزارش ايســنا ،  
محققان دانشگاه ساوت وسترن تگزاس  خاطراتى را در مغز فنچ هاى 
گورخــرى ايمپلنت كرده اند و به آنها ياد دادند آوازى را بخوانند كه 
هرگز نشنيده اند.  فنچ هاى نر براى جوجه هاى خود آواز مى خوانند 
و آنهــا به تدريج از پدر خود تقليد مى كنند. با گذر زمان فنچ ها در 
آواز خواندن استاد مى شوند و اين ويژگى را به فرزندان خود منتقل 
مى كنند.  در تحقيق جديد پژوهشــگران به طور مستقيم اين فرايند 
را در مغز فنچ هاى كوچك دســتكارى كردند تا بخشهايى از آواز را 

بدون هيچ گونه آموزشى از والدين به آنها بياموزند.

برپايى 75 ايستگاه صلواتى 
اربعين در همدان

 ســخنگوى ستاد اربعين استان همدان از استقرار 
75 ايســتگاه صلواتى در سطح اســتان همدان خبر 
داد و گفت: فعاليت ايســتگاه هاى صلواتى از امروز 
آغاز شده و نيمى ديگر در زمان برگشت زائران برپا 

مى شوند.
مهرداد نادرى فر در ســتاد اربعين اســتان همدان، با 
اشــاره ثبت نام 35 هزار نفر زائر براى شــركت در 
پياده روى اربعين در ســامانه سماح تا روز جمعه و 
با بيان اينكه ثبت نام همچنان ادامه دارد، تصريح كرد: 
با توجه به آماده سازى ورزشگاه شهيد حاجى بابايى 
در مريانــج براى ميزبانى از زائران اربعين در ايام 17 
تا 29 مهرماه، تمهيدات الزم براى هرچه بهتر شــدن 

خدمات قابل ارائه در اين ورزشگاه انجام شده است.
وى افزود: تا كنون 60 چشــمه ســرويس بهداشتى 
تهيه شــده اما كافى نبوده و نيازمند ســرويس هاى 
بهداشتى بيشترى هستيم ضمن اينكه استقرار تيم هاى 
بهداشــت و درمان در مجموعه حاجى بابايى آماده 

ارائه خدمات هستند.
مديركل امور اجتماعى استاندارى همدان از استقرار 
روزانه هزار آقا و 700 خانم در ورزشــگاه شــهيد 
حاجــى بابايى خبر داد و يادآور شــد: مســئوليت 
كليه پذيرش ها و اسكان ميهمانان به عهده جمعيت 

هالل احمر استان خواهد بود.
گاليه موكب داران همدانى مستقر در مرز خسروى

وى با بيان اينكه دو موكب در مرز خسروى از استان 
همدان مســتقر شــده و با توجه به بسته شدن مرز 
خســروى و نبود زائر براى ارائه خدمات گاليه مند 
هســتند، عنوان كرد: تا صدور دســتورالعمل جديد 
از ســوى وزارت كشور موكب ها موظف به استقرار 
در محل بوده و در صورت عدم بازگشــايى مرز، دو 
موكب به همدان آمده و ارائه خدمات را در اســتان 

انجام خواهند داد.
نادرى فر درباره اســتقرار زائران خارجى در استان 
اعالم كرد: اردوگاه ابوذر آمادگى الزم براى ميزبانى 
از حدود 12 هزار زائر خارجى كه از سه كشور وارد 
ايران شــده و از همدان به عراق مى روند را دارد و 

مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.
وى از بيمه عوامل و موكب داران در اســتان همدان 
خبر داد و اظهار مرد: طبق ســنوات گذشته عوامل 
اجرايى و موكب داران تحت پوشــش بيمه اى قرار 
گرفته و اقدامات الزم براى جلوگيرى از چالش هاى 

احتمالى صورت گرفته است.
سخنگوى ستاد اربعين استان همدان از فرمانداران 
9 شهرستان خواســت تا پايان وقت ادارى اسامى 
موكب هاى مستقر در شهرستان خود را با ذكر نام 
مســئول موكب به دبيرخانه ســتاد اربعين ارسال 

كنند.

نهمين همايش تئاتر عاشورائيان 
در استان برگزار مى شود

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان از 
برگزارى نهمين همايش تئاتر عاشورائيان در استان 

خبر داد
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
احسانى  احمدرضا  همدان،  استان  اسالمى  ارشاد 
اظهــار كرد: همايش تئاتر عاشــورائيان با هدف 
پاسداشــت ارزش هاى مذهبى و نمايش آخرين 
توليــدات هنرمندان تئاتر اســتان در حوزه دينى 
و عاشــورايى از 28 مهرمــاه در همدان برگزار 

مى شود.
وى بــا بيان اينكه اين همايش به مدت يك هفته در 
همدان و ساير شهرستان هاى استان برگزار مى شود، 
افزود: در اين مدت هشت گروه نمايشى استان آثار 

خود را بر روى صحنه مى برند.
احسانى با تأكيد بر اينكه نمايش هاى تئاتر عاشورائيان 
هر روز ســاعت 17 اجرا مى شود؛ خاطرنشان كرد: 
محل اجراى نمايش در همدان مجموعه تئاتر شهر و 
در شهرســتان ها مجتمع هاى فرهنگى، هنرى ادارات 

فرهنگ و ارشاد اسالمى است.

اثر افزايش نرخ دالر بر گردشگرى را بررسى كرد
تغيير جريان در بازار سفر

 ســفرهاى خارجــى با مبدا و بــه مقصد ايران، كامال جابه جا شــد. 
بررسى هاى رســانه اى  درباره تاثير «تغيير نرخ دالر» بر «جريان ورود و 
خروج توريست» در بازار گردشگرى ايران نشان مى دهد يك رابطه قوى 
و معنادار بين نرخ ورود و خروج مسافر و نرخ ارز وجود دارد كه آمار 10 

ساله جريان توريست، وجود آن را تاييد و منعكس كرده است. 
طى يك دهه گذشــته، با افزايش نرخ دالر، به دليل ارزان تمام شــدن 
هزينه سفر به ايران، «ورود توريست خارجى» به كشور شتاب گرفته و 
در مقابل، تحت تاثير گران شدن سفر توريستى براى ايرانى ها، از حجم 
«مســافرت خارجى» به مقصد كشورها به خصوص دو كشور اولويت 
ســفر ايرانى ها كاسته شده است. سال گذشــته و 4 ماه اول امسال در 
پى جهش نرخ ارز، تعداد توريســت هاى خارجى در بازار گردشگرى 
ايــران به ترتيب 53 درصد و 40 درصد افزايش يافت. در همين مدت 
اما خروج مســافر از ايران به كشورهاى مختلف به ترتيب كاهش 31 
درصدى و 7 درصدى را تجربه كرد. شــبيه اين اتفاق در سال 91 نيز 
رخ داده بود. ريزش آمار توريســت هاى ايرانى در امارات و تركيه طى 
ماه هاى اخير شــديد بوده است كه علت آن را مى توان «جدايى نسبى 

سفرهاى خارجى از يارانه ارزى» عنوان كرد.
تصاوير به دست آمده از «بازتاب نوسانات دالر بر بازار گردشگرى ايران»، 
حكايت از وقوع «زلزله ارزى» در ســفرهاى خارجى ايرانى ها و همزمان 
رخداد «سونامى ورود توريست خارجى به كشور» طى ماه هاى اخير دارد.

بررســى هاى «دنياى اقتصاد» از جزئيات تركيب كامل سفرها با مبدا و به 
مقصد ايران – خروج توريستى ايرانيان از كشور و ورود توريست خارجى 
به كشور- نشان مى دهد: هم سال گذشته و هم 4 ماه اول امسال، تحت تاثير 
رشد نسبى نرخ دالر، «سفر خارجى» خانوارهاى ايرانى كاهش چشمگيرى 
پيدا كرده و در مقابل، «ورود توريست به ايران» با رونق ركوردساز مواجه 
شده است. بر اساس آمارهاى مربوط به تعداد مسافر در بازار گردشگرى، 
ســفر ايرانى ها به ساير كشورها در سال 97 رقمى معادل 31 درصد افت 
كرد؛ اما در مقابل ورود توريست خارجى به ايران 53 درصد افزايش يافت.

در چهار ماه اول امســال نيز ورود توريست خارجى به كشور حدود 40 
درصد رشد داشته و در مقابل، خروج توريستى ايرانى ها از كشور در سه 
ماه اول افت 7 درصدى نســبت به مدت مشابه در سال گذشته پيدا كرده 
اســت. افت نبض خروج گردشگر براى «مقاصد عمده» همچون «تركيه» 
و «امارات»، شــديد بوده است به طورى كه در چهار ماه اول امسال، ميزان 

عزيمت مسافران ايرانى به مقصد امارات نصف شد.
 اين افت و خيز ســفرهاى خروجى و ورودى در بازار گردشگرى ايران 
طى ســال گذشته و ابتداى امسال با محرك ارزى اتفاق افتاده به طورى كه 
جهش 166 درصدى نرخ دالر در سال 97 باعث شد از يكسو، «هزينه سفر 
خارجى ايرانى ها» كه همواره از «يارانه ارزى» برخوردار بود، «واقعى» شود 
و از سوى ديگر، «ايران» طى يك سال ميالدى اخير به «ارزان ترين كشور» 

در بازار گردشگرى بين المللى براى توريست هاى خارجى تبديل شود.
سال گذشته، ريسك هزينه اى سفر خارجى براى خيلى از ايرانى ها به دليل 
رشد نرخ ارز و كمرنگ شدن يارانه ارزى سفر، به گونه اى افزايش يافت كه 
بخش قابل توجهى از متقاضيان سفرهاى خارجى با انصراف از اين شكل 
گردش و تفريح، مقصد ســفر را «داخلــى» تعريف كردند و مقصد را از 
بيرون مرزها به «شهرها و ساير مناطق كشور» تغيير دادند.سال گذشته «موج 
سفر خارجى ها به ايران» وسيع تر از «زلزله كاهشى سفر خارجى  ايرانى ها» 
عمل كرد؛ به طورى كه ورود توريست به كشور به لحاظ نرخ رشد مسافر 
خارجى، با رشد 53 درصدى،  ركورد 10 ساله رشد را به ثبت رساند. رشد 
5/ 1 برابرى در تعداد توريست خارجى سفر كرده به ايران طى سال 97 از 

سال 88  به  بعد، سابقه نداشته است. 
به گزارش «دنياى اقتصاد»،  سياســت گذارى ارزى در ســال هاى قبل به 
گونه اى بوده كه همواره جلوى واقعى شــدن بهاى دالر گرفته  مى شد تا 
تبعات آن به شكل سبقت «عايدى واردات» از «سود صادرات» در اقتصاد 

ايران ظاهر شود.

■ حديث:
امام على (ع):

 كسى كه كارهاى نيكى از خود بر جاى نهاده كه سرمشق ديگران قرار مى گيرند ، هرگز نمرده 
است و كسى كه حكمتى يا دانشى را نشر دهد ، به سبب آن ، نامش ماندگار مى شود .   
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«فقر موزه اى» 
در پايتخت 
تاريخ و تمدن
 بى شك موزه ها راويان ميراث فرهنگى هستند و 
اشياء تاريخى مسير فرهنگى يك جامعه را روايت 
مى كننــد اما به واقع چقدر اين موضوع مورد توجه 

قرار گرفته است؟
وقتى مســئوالن ديــدگاه موزه هــادارى دولتى را 
نفى كرده و به دنبال توســعه موزه هاى خصوصى 
هستند، زيرســاخت هاى الزم را مهيا كرده اند؟ آيا 
دغدغه اين موضوع در مديران ميراث فرهنگى هم 
ايجاد شده اســت؟ آيا عنوان «فقر موزه اى» برازنده 
پايتخت تاريخ و تمدن است، استانى كه در آن همه 
دايه دار توسعه گردشگرى هستند اين در حاليست 
كه گام نخست همدان در راه اندازى مجموعه دارى 
خصوصى مى تواند تراز فرهنگى اســتان را افزايش 
دهــد. حال در ايــن بين فردى عالقمنــد اقدام به 
جمع آورى آثار تاريخى كرده و مكانى براى ويترينى 
كردن مجموعه آثارش در اســتان خواســتار است، 
حال فرقى نمى كند خانه پوســتى زاده باشد يا يك 
مكان ديگر، فقط مكانى باشــد كــه بتوانيم هويت 

تاريخى شهرمان را در آن حفظ كنيم.
مجموعه دار آثار تاريخــى هنرى با بيان اينكه چند 
ســال اســت به دنبال ايجاد مــوزه خصوصى در 
شهر همدان هســتم، گفت: اين مهم به علت نبود 
حمايتهاى الزم هنوز محقق نشده همچنين تأسيس 
مــوزه خصوصى در شــهر همدان اتفــاق بزرگ 
فرهنگى است و با وجود اينكه مسئوالن شهرهايى 
چون اصفهان، تبريز و كاشان خواهان اين مجموعه 
هستند حاضر نيستم اين آثار از همدان خارج شود.

عليرضا ســهرابى درباره شايعات اصرار بر تأسيس 
موزه در خانه پوســتى زاده اظهار كرد: تأسيس موزه 
در اين بناى تاريخى پيشنهاد شهردارى بوده است و 
هيچ اصرارى براى تأسيس موزه در اين ملك ندارد 
و طبق قوانين موجود در ســازمان ميراث فرهنگى 
كشور و ماده 55 بند 6 قانون شهردارى، دولت بايد 
در روند كار ورود پيدا كرده و مكان مخصوصى در 

اختيار مجموعه دار قرار دهد.
ســهرابى با بيان اينكه مجوز مجموعــه دارى را از 
نهادهاى ذيربط اخذ كرده ام، افزود: 450 اثر را براى 
بررســى مهر اصالت بــه اداره كل ميراث فرهنگى 
فرســتاده ام كه 400 شىء تأييد شــده و مابقى در 
حال بررسى هستند، اين آثار داراى ارزش فراوانى 
است كه مى تواند گردشگران بسيارى را به همدان 

بكشاند.
 اشياء مجموعه ســهرابى به طور قطع 

داراى ارزش تاريخى است
مســئول امور موزه ها و بناهــاى فرهنگى، تاريخى 
اســتان همــدان با بيــان اينكه يكــى از اهداف و 
سياســتهاى وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى، حمايــت و راه انــدازى موزه هاى 
خصوصى در سطح كشور و به تبع آن شهر همدان 
اســت، گفت: موزه هاى خصوصى يكى از بهترين 
فاكتورهــا براى به نمايش درآوردن اموال فرهنگى، 
تاريخى و هنرى مجموعه داران هستند كه باعث مى 
شود اين آثار از انبار بيرون آمده و به عنوان هويت 

فرهنگى منطقه در معرض ديد قرار گيرند.
به گزارش ايســنا ، مجيــد جهانگيريان اظهار كرد: 
مجموعه داران خصوصى مى توانند براساس ضوابط 
و مقررات ســازمان مركزى در قالب مجموعه دارى 
و در صورت صالحديد شــخص مجموعه دار كه 
داراى مجوز است، براى راه اندازى موزه خصوصى 
اقدام كنند كه اين امر مى تواند اشتغالزايى مطلوبى 
براى شــهر داشته باشــد و از طرف ديگر افزايش 

ماندگارى گردشگر را براى شهر به ارمغان آورد.
وى با بيان اينكه موزه هاى خصوصى در راســتاى 
حفظ و نگهدارى داشته هاى هويتى و تاريخى منطقه 
مى توانند به يك شــهر كمك فراوانى كنند، افزود: 
عليرضا ســهرابى مجوز مجموعه دارى فرهنگى را 
اخذ كرده و اشيائى كه براى دريافت مجوز معرفى 
كرده، به طور قطع داراى ارزش تاريخى اســت و 

به تبع آن قابليت و ارزش موزه اى شدن را دارند.
جهانگيريــان تصريح كرد: آثار مجموعه ســهرابى 
مربوط به دوران مختلف تاريخى است و ارزش به 
نمايش درآوردن آنها وجود دارد و مسأله ديگر اين 
است كه ما مخالف خروج آثار از شهر هستيم چرا 
كه اين اشــياء به مثابه هويت شهر و كشور است و 

بايد به بهترين شكل ممكن ماندگار و حفظ شود.
وى در ادامه درباره خانه پوســتى زاده توضيح داد: 
وقتى صحبت از گردشــگرى مى شــود پارامترى 
مانند محور گردشــگرى وجود دارد و با توجه به 
اينكه خانه پوســتى زاده از طرفى در محور و مسير 
گردشــگرى قرار دارد و از طــرف ديگر در بافت 
تاريخى شهر همدان اســت و به علت نزديكى به 
بناهايى چون گنبــد علويان، آرامگاه باباطاهر، بازار 
ســنتى و تپه هگمتانه از پتانسيل خوبى براى موزه 

شدن برخوردار است.
مســئول امور موزه ها و بناهــاى فرهنگى، تاريخى 
اســتان همدان اضافه كرد: زمانى كه گردشگر وارد 
اين محدوده از شــهر مى شــود مــى تواند از كل 
آثار بازديد كند، عالوه بر اين، خانه پوســتى زاده به 
علت نزديكى به كالنترى منطقه، قابل تأمل است و 
همچنين به عنوان يك بناى تاريخى بهتر و راحت 
تر مى تواند در جذب گردشــگر موثر باشد، ضمن 
اينكه از نظر معمارى داخلى نيز فضاى مناسبى براى 

موزه شدن دارد.
وى ادامه داد: اگر اين اتفاق فرهنگى عملى شــود 
مى توانيم موزه هاى خصوصى بيشــترى را در شهر 

داشته باشيم چرا كه اين آغاز يك اعتمادسازى است 
كه هم اشتغال پايدار را به همراه دارد و هم افزايش 

ماندگارى گردشگر را تضمين مى كند.
جهانگيريان بــا تأكيد بر اينكه موزه هاى خصوصى 
در حفظ داشته هاى تاريخى موثر هستند و به جذب 
گردشــگر داخلى و خارجى كمك مى كنند، اظهار 
كرد: متأســفانه يكى از مشكالتى كه در سطح شهر 
همدان وجود دارد، اين است كه برخى شهروندان 
فكــر مى كنند با ثبت آثار خود، مالكيت اشــياء از 
دســت آنها خــارج مى شــود در صورتى كه پس 
از ثبت، مالكيــت با آنهاســت و حمايتهاى مادى 
و معنوى توســط ما انجام مى گيرد كه اين مســأله 

نيازمند اطالع رسانى است.
 در شهر همدان فقر موزه اى وجود دارد

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى استان همدان نيز با بيان اينكه 
عليرضا ســهرابى مجموعه دارى است كه با عالقه 
و ســرمايه شــخصى آثار منقول فرهنگى را جمع 
آورى كرده است، به خبرنگار ايسنا گفت: مجموعه 
سهرابى، يك مجموعه بسيار ارزشمند است و آثارى 
كه بنده شخصا ديدم داراى ارزش تاريخى هستند و 
طبيعتا ارزش موزه اى شدن دارند. اگر قرار باشد اين 
آثار در يك موزه متمركز و در معرض نمايش قرار 
داده شوند بايد به صورت كارشناسى اطالعاتى در 

مورد آثار به بازديدكنندگان ارائه شود.
على خاكســار با بيان اينكــه در حال حاضر بخش 
اعظمى از آثار ســهرابى در گنجينه ميراث فرهنگى 
نگهدارى مى شــوند، عنوان كرد: متأسفانه در شهر 
همدان فقر موزه اى وجود دارد و اين شهر به عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران، داراى تعداد كم موزه 
ها و مراكز نگهدارى اشياء فرهنگى است و از موزه 
هاى موجود نيز بهره بردارى خوبى نشده همچنين 
هنوز فرصت براى مجموعــه داران خصوصى مهيا 

نيست كه آثار خود را ارائه دهند.

مريم مقدم  »
 پايتخت گردوى ايران  حــاال با منبت ميرود تا 
ملى شود . در شوراى راهبردى صنايع دستى كشور 
اواخر مرداد ماه 1398 بود كه اعالم شد , تويسركان 
, به عنوان شــهر ملى منبت گلريز , ثبت شــد. اين 
خبر بيانگر اين مهم است كه حاال منبت گلريز پس 
از ســاليان سال جايگاه خود را پيدا خواهد  كرد  و 
تويســركان  به عنوان شــهر ملى منبت گلريز نام و 

آوازه ديگرى را براى خود رقم  خواهد زد 
طرح منبت گلريز، طرحى خالقانه و هوشــمندانه، 
زاييده ذهن و هنر دست هنرمندان تويسركانى است 
كه به علت ظرافت منحصر به فردش، دســتگاه هاى 
تراشــكارى چوب جديد هم توان ســاخت آن را 

ندارند.
بهتريــن، زيباترين و مبتكرانه ترين نمونه هاى طرح 
گلريز ايران را مى توان در روستاى اشترمل از توابع 

شهرستان تويسركان مشاهده كرد. 
آنچه واضح اســت اين مهم ميباشــد كه هنرمندان  
روســتاى اشترمل در ســاليان گذشــته بر خالف 
توانمنديهاى هنرى در اين راســتا تا امروز نتوانسته 
اند با بهــره گيرى از ظرفيت حوزه تبليغات و حتى 
رسانه براى معرفى داشته هاى خود آن گونه كه بايد 
بهره مند و اين دليلى براى آن است كه حتى همدانى 
ها هم از ظرفيت هنرى منبت گلريز تويســركان بى 

خبرند   
مديركل ميراث فرهنگى ، گردشگرى و صنايع دستى 
همــدان در اين زمينه معتقد اســت :  مبل و منبت 
در روستاهاى ديگر شهرستان از جمله سيدشهاب، 
جيجانكــوه و عين آباد هم به خوبى توليد و عرضه 
مى شــود، و در اين زمينه بايد به سمتى رفت تا بر 
تعداد خوشه هاى صنعتى مبل و مبنت تويسركان با 
همكارى استادكاران منبت اين روستاها افزوده شود.

على مالمير ادامه داد: گلريز تويســركان ميتواند در 
آستانه  ملى شدن حرفهاى بسيارى براى گفتن داشته 

باشــد اما اين مهم برنامه هاى مدون فعاالن هنرى و 
توليد كنندگان اين منطقه را مى طلبد 

مديركل ميراث فرهنگى اســتان ، تويســركان را از 
شهرستان هاى باظرفيت  بســيار باال خواند و اظهار 
كرد: اصلى ترين سرمايه ما در شهرستان تويسركان به 
مثابه ساير استان وجود ظرفيتهاى غنى هنرمند است  
كه ميتوانند با باالبردن توليدات صاحب نام و نشان 

به نام تويسركان اين شهر را جهانى كنند  
وى همچنين يادآور شــد كه در شــوراى راهبردى 
ملى صنايع دستى كشور ، با توجه به قدمت و طرح 
خاص منبت، تويســركان به عنوان شهرســتان ملى 
منبت گلريز ثبت شــد و اين يك نقطه عطف براى 

شناساندن ظرفيتهاى منطقه است 
يادآورى اين نكته بيراه نيســت كــه وزير صنعت، 
معدن و تجارت همزمان با جشنواره اشترمل از نبود 
برنــد بر روى هيچ كدام از آثــار مبل و منبت انتقاد 

كــرد و گفت: محصوالت مبل و منبت تويســركان 
شناسنامه دار شوند. 

رضا رحمانى همزمان با حضور خود در تويسركان  
بــا بيان اينكه تجارت مبل و منبت فقط 130 ميليارد 
دالر و ارزش توليــدات آن 410 ميليــارد دالر در 
دنياست افزود: ارزش توليدات صنعت مبل و منبت 
ما در كشــور به دالر، 30 ميليارد دالر اســت. سال 
گذشــته صادرات ما با وجود اينكه نســبت به سال 
96 سه برابر شده، اما 64 ميليون دالر بوده است در 
حالى كه تجارت اين صنعــت در دنيا 130 ميليارد 

دالر است.
از همــان مرداد مــاه 1398 وى  بــا تاكيد به اينكه 
همــه بايد تالش كنيم به جايگاه واقعى خود در اين 
صنعت برســيم خطاب به استاندار گفته بود  كار در 
حوزه برندسازى صنعت مبل و منبت تويسركان از 

امروز آغاز شود.

وى با بيان اينكه آقاى اســتاندار اقتصاد استان بايد 
متحول شــود وعده داده بــود ؛  در خصوص اين 
صنعت هر گونه تسهيالتى الزم است دولت كمك 

خواهد كرد پس با جديت تمام عمل كنيد.
وزير صنعت معدن تجارت ،  با اشــاره به اينكه 
ايــن ميراث را بايــد حفظ كنيم تاكيــد كرد: ما 
تسهيل گر هستيم بايد موانع را از سر راه برداريم 
چراكــه مبل و منبــت گلريز تويســركان مزيت 

استان همدان است.
وى با اشــاره به شناسايى ظرفيت ها در سطح استان 
و برنامه ريــزى براى تحقق اهــداف گفت: يكى از 
برنامه هــاى ما تقويت هنرصنعت ارزشــمند مبل و 
منبت در تويســركان است. گفتنى است ؛ 4 هزار و 
300 كارگاه توليد مبل و منبت فعال است كه براى 8 
هزار نفر مستقيم و 17 هزار نفر غير مستقيم اشتغال 

ايجاد كرده است.

خيز تويسركان با «گلريز» براى ملى شدن 


