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احساسات
 انگیزه اصلی 
خودکشی زنان

برف 
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 سفره های 
انتخاباتی 
برچیده شود
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همدان زیرساخت تبدیل شدن به شهر کارآفرینی را ندارد
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com
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هوالباقی

روزنامه همدان پیام

حجت االسالم و المسلمین

جناب آقای جالل مرادی 
ریاست محترم هیأت نظارت استان

بــا نهایــت تاســف در گذشــت پــدر گرامیتــان را تســلیت 
مرحــوم  آن  بــرای  خداونــد  درگاه  از  نمــوده،  عــرض 
ــل  ــر جمی ــل و صب ــدگان اجــر جزی ــرای بازمان ــرت و ب مغف

خواســتاریم.

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود 
به یک نفر تعمیرکار دیزل ژنراتور، با حداقل 3 سال سابقه 
کار مرتبط جهت کار به صورت اقماری در استان کردستان 
نیازمند است. اولویت با بومیان استان کردستان می باشد. 

r.ashjai@zarkuh.com

استخدام

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
کانون کارآفرینان استان همدان

کارآفرینی و خود اشتغالی 
پلی به سوی رفع محرومیت

@bazarehamedan

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

برای عضویت در کانال تلگرام نیازمندیهای همدان پیام  
لطفًا عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

بازهم تغییر درزمان
ثبت نام مسکن ملی 
در همدان ازسه شنبه آغاز می شود

 ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن دراستان های همدان، یزد، و چهارمحال و بختیاری 
از فردا آغاز می شود.

متقاضیان ۳روز کاری فرصت دارند تا نســبت به بارگذاری مدارک خود جهت ثبت 
نــام اقدام کنند و تا زمان تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام وجود دارد. البته این آخرین 
مرحله از ثبت نام نیســت و ممکن اســت در صورت تامین منابع ملکی مجددا ثبت 

نام انجام شود.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان برای ساخت ۱۷۰۰ واحد در استان اعالم 
آمادگی شده اما درصورت موافقت وزارت راه، می توانیم این ظرفیت را تا ۳هزار واحد 

افزایش بدهیم. 
حسن ربانی ارشد توضیح داد: زمین برای ساخت هزار واحد در شهر همدان تامین و به 

وزارت راه معرفی شده است.
طبق اعالم وی، زمین های درنظر گرفته شده برای شهر همدان در شهرک های بهشتی و 

مدنی است و در سایر شهرها نیز مناطق مختلفی به وزارتخانه معرفی شده است.

 شرایط ثبت نام در طرح ملی مسکن به شرح زیر است
ـ متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی )از ۱۳84/۰۱/۰۱  ۱ـ 
به بعد( بوده و از تاریخ  ۱۳5۷/۱۱/22از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی 
مربوط به تأمین مسکن شــامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانه ای خرید و یا 
ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد، به عبارتی سبز بودن فرم ››ج‹‹ در استعالم از 
سامانه مربوطه )موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن(

2- متقاضی متأهل یا سرپرست خانوار
۳- زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳5 سال سن

4- دارای حداقل 5 سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا
5-  در شــهرهای جدید سابقه ســکونت حداقل 5 سال در شهر جدید مورد تقاضا و یا 

در شهر مادر مالک است
6- نداشــتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی )نظیر چک برگشتی، تسهیالت 

معوقه و...(
۷-  توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن )مازاد بر تسهیالت بانکی(

8- امکان ســپرده گذاری حداقل سی درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی، در 
خصوص متقاضیان واجد شرایط بر اساس اعالم دستگاه یا نهاد مربوطه

9ـ توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیالت دریافتی
 www.tem.mrud.ir همدانی ها ینده پس از باز شدن ســامانه می توانند به سایت

مراجعه کنند و ثبت نام خود را بدون پرداخت هزینه انجام بدهند.

رئیس کل دادگستری همدان:

مجتمعرسیدگیبهدعاویاقتصادیراهاندازیمیشود
سرمربی هندبال مالیر:

چشم انتظار حمایت مسئوالن هستیم

روز
ت 

داش
ياد

موج سواری
 بنزینی ممنوع!
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60میلیون نفر یارانه جدید می گیرند

وبازهم بنزین
طرححمایتیمعیشتیدولتربطیبهیارانه۴۵۵۰۰تومانیندارد

مزایایطرحسهمیهبندیبنزینراتشریحکنید

نکاتمهمپرداختجدیدیارانهها

تنظیمبازارپشتدرهایبسته

هیچکاالییگراننمیشود

برخوردباهرگونهگرانی!
205هزار تومان خانوار 5 نفره 172هزار تومان خانوار 4 نفره 138هزار تومان خانوار 3 نفره103هزار تومان خانوار 2 نفره55 هزار تومان خانوار یک نفره

میزان حمایت ماهیانه خانوارها در طرح جدید دولت ویژه بیش از 18 میلیون خانوار
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  ۱8:45

 ساعت خروج: ۰۰:۰۰

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

موج سواری بنزینی ممنوع!
 ۱- مدتهاســت در ایران بحث بنزین و بــی عدالتی در توزیع، 
قیمت و فساد حاصل از این وضعیت در توزیع سوخت رایج است.

صدا و ســیما و مطبوعات بارها از این فرایند فســادزا گالیه کرده 
و گزارش ها تهیه کرده اند و تمام سیاســیون نیز از اینکه باید این 

شرایط بهبود یابد و چاره ای اندیشیده شود، سخن گفته اند.
2- مهمترین مشکل فرایند توزیع بنزین آزاد با  یارانه پنهان در نبود 
شاخص های مهمی چون عدالت اجتماعی،  توزیع عادالنه ثروت، 

کنترل قاچاق و سالمت اقتصادی در توزیع سوخت بود.
در این فرایند هر کس که خودرو داشــت، از یارانه پنهان بیشــتری 
بهره مند می شد و با اســتفاده از این یارانه به ثروت خود می افزود 
و کســی که خودرو نداشت از این یارانه محروم بود که این فرایند 
به خوبی ، بی عدالتی توزیع ســوخت آزاد و یارانه ای را مشخص 

می کند.
۳- در فرایند توزیع بنزین آزاد با یارانه پنهان حتی خارجی ها بیشتر 
از ایرانی هــا از ثروت ملی ایران بهره مند بودند به طوری که به دلیل 
ارزان بــودن و یارانه زیادی که دولت بــه بنزین پرداخت می کرد، 
قیمت بنزین در ایران ارزانتر از تمام کشــورهای منطقه بود و به نفع 
مردم کشورهای هم مرز با ایران بود که بنزین و سوخت خود را از 
قاچاقچیان به مبلغی باالتر خریداری و از ثروت مردم ایران بهره ای 

که شایسته آن نیستند، ببرند.  
بارها رسانه ها از روش قاچاق سوخت به مرزهای خاکی وکشتی ها 
در دریا گزارش تهیه و نســبت به تاراج ثروت ملت ایران هشــدار 

داده بودند.
4- اشــکاالت فراینــد توزیــع ســوخت بــا یارانــه پنهــان، 
نمایندگان،دولتمردان و تمام مســئوالن را برای اتخاذ تدبیری برای 
تغییر شرایط و بهره مندی بهتر از سوخت به تکاپو واداشت تا ابتدا 
نمایندگان در الیحه بودجه 98 به دولت برای افزایش قیمت بنزین 

مجوز بدهند.
البته آنها تصور نمی کردند که دولت از این مجوز در سال انتخابات 
اســتفاده کند و حاال که دولت در کمتــر از ۱۰۰ روز به انتخابات 
مجلس مانده این مصوبه را اجرا کرده است، نمایندگان گویا مصوبه 
خود را فراموش کرده و قصد موج ســواری انتخاباتی دارند که این 

موج سواری در راستای منافع ملی نخواهد بود.
5- دولت برای اســتفاده از این مجوز مجلس، نظر سران قوا را هم 
داشــته و در واقع این اقدام با مصوبه سران قوا اجرا شده تا همدلی 
و همبستگی سه قوه برای دفاع از منافع عمومی ملت ایران مشهود 

باشد.
با این اوصاف موج سواری برخی در مهیا دیدن شرایط برای حمله 
و تخریب دولت اقدامی از ســرنا آگاهی و کینه ورزانه است که البته 

به جایی هم نخواهد رسید.
6- تجربه ســهمیه بندی بنزین در دولت قبل و آسیب های آن در 
اختیار دولت بوده و دولت به خوبی از این تجربه استفاده کرده تا هم 
مشکالت آن سهمیه بندی حادث نشود و هم با توزیع منابع حاصل 
از حــذف یارانه پنهان از فروش بنزین به ۱8 میلیون خانوار برابر با 
6۰ میلیون جمعیت کشــور قدم مهمــی در توزیع عادالنه ثروت و 

گسترش عدالت اجتماعی بردارد.
این اقدام باعث خواهد شد آثار تورمی حذف یارانه پنهان بنزین در 

بازار کنترل شده و از فشار آن بر مردم کاسته شود.
ضمن آنکه حذف یارانه پنهان و ســهمیه بنــدی بنزین بهره وری 
ســوخت در ایران را افزایش خواهــد داد و  صرفه قاچاق آن برای 

قاچاقچیان از دست خواهد رفت.
۷- از زمان ارائه مجوز گرانی بنزین در بودجه تا زمان اجرای آن 8 
ماه زمان طی شده است و به نظر می رسد، دولت از میان سناریوهای 
گوناگون در این زمینه بهترین آن را برای اجرا انتخاب کرده است و 
اگر کسانی قصد موج سواری با این تصمیم را دارند باید بدانند که 
همدلی قوا و شفافیت دولت در این زمینه، مانع جدی موج سواری 
آنهاست. با این حال مراقبت از موج سواران به خصوص در بخش 
های بازار، حمل و نقل و سیاســیونی که همواره از این نوع شرایط 

دنبال منافع شخصی و باندی خود هستند، ضرورت دارد.

برف همدان را فرامی گیرد

 در پی ورود یک سامانه بارشی، از امروز ریزش برف و باران 
برخی از نقاط همدان را فرامی گیرد.

کارشــناس اداره کل هواشناســی همدان پیش بینی کرد: بر اساس 
بررسی نقشــه های ماهواره ای، آسمان استان در 24 ساعت آینده 
صاف تا قسمتی ابری، رفته رفته همراه با افزایش ابر و غبار محلی 

پیش بینی می شود.
روح ا... زاهدی در گفت و گو با  ایرنا با اشــاره به فعالیت سامانه 

بارشی در غرب کشور، اظهار داشت: به دنبال بارش پراکنده باران 
از ساعت های ابتدایی روز شنبه در برخی از نقاط استان آغاز و با 

گذشته زمان به ریزش برف تبدیل می شود.
زاهدی با اشــاره به اینکه اوج فعالیت این سامانه روز یکشنبه رخ 
می دهد، عنوان کرد: پیش بینی می شود در این روز به طور متوسط 
بیش از ۱۰ میلیمتر بارش داشته باشیم. وی بیان کرد: این سامانه با 
بارندگی های فراگیر، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید در بعضی 

ساعت ها تگرگ و ریزش برف همراه است.
دمای هوای همدان به ۱۰ درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد

وی تاکید کرد: بر اثر فعالیت این ســامانه تا روز یکشــنبه دمای 
بیشــینه استان بین ۱۰ تا ۱2 درجه سانتی گراد و دمای کمینه نقاط 
مختلف اســتان نیز بیــن پنج تا هفت درجه ســانتی گراد کاهش 
می یابد. کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: در پی این 
کاهش دمای شــبانه همدان ممکن است به ۱۰ درجه سانتی گراد 

زیر صفر برسد.
وی عنوان کرد: فعالیت این ســامانه به صورت متناوب تا انتهای 
هفته آینده ادامه دارد و به دنبال آن از میزان آلودگی هوای همدان 

کاسته می شود.

رئیس کل دادگستری همدان:

مجتمع رسیدگی به دعاوی اقتصادی 
راه اندازی می شود

استاد اهل سنت: 
اقلیت های مذهبی

 با وحدت کنار هم زندگی می کنند
 یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران این است 
که در آن شیعه و سنی و سایر اقلیت های دینی و مذهبی همه با هم 

به احترام و عزت زندگی می کنند و به یکدیگر عشق می ورزند.
اســتاد اهل سنت دانشگاه سنندج در آیین هفته وحدت و تجلیل از 
سربازان وظیفه تیپ ۳۱6 زرهی شهید قهرمان )نزاجا( همدان به بیان 
علت نامگذاری هفته وحدت پرداخت و افزود: هفته وحدت یکی 
از رخدادها و مناسبت های شاخص در نظام جمهوری اسالمی ایران 

است که از بنیانگذار انقالب اسالمی ایران به یادگار مانده است.
ماموستا عبدالسالم کریمی با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم، پیروی از 
والیت فقیه را واجب دانست و اضافه کرد: طبق آیات قرآن کریم امروز 
وظیفه ما تبعیت از والیت فقیه است چرا که ولی فقیه همواره تاکید بر 
اتحاد و همبســتگی همه آحاد جامعه و همه مذاهب در کشور دارند.

استاد دانشگاه سنندج و کارشناس مذهبی، همه مذاهب را به پیروی از 
منویات رهبر فرزانه انقالب که اتحاد شیعه و سنی را واجب و تفرقه را 

در میانشان حرام دانستند دعوت کرد.
ماموســتا کریمی اضافه کرد: باید با اعالم برائت از دشــمنان قسم 
خورده نظام اسالمی که به اختالف بین اقوام و ادیان و مذاهب دامن 
می زنند مراقب مکر و حیله دشــمنان بود.در پایان این مراسم همه 
کارکنان شیعه و سنی با دادن دست اتحاد با همدیگر دعای وحدت 

را قرائت کردند.

تنظیم سند آمایش همدان 
توسط ۲ سمن محیط زیست

 2 انجمن محیط زیســتی اســتان در تنظیم سند آمایش این استان 
همکاری دارند. 

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت های اجتماعی سازمان 
حفاظت محیط زیست در جلسه اتاق فکر سازمان های مردم نهاد حوزه 
محیط زیســت و منابع طبیعی همدان افزود: ســازمان های مردم نهاد 
دلســوزانه مسائل زیســت محیطی را پیگیری می کنند به طوری که 
سیاست های ســازمان در حوزه سمن های زیست محیطی مبتنی بر 

گفتمان است.
ژیال مهدی آقایی با بیان اینکه ســازمان محیط زیست جز با همکاری 
مــردم کاری از پیش نمی برد ادامه داد: گفت و گو بین ســمن ها و 
مدیران استان باید در جلسات مرتب و مستمر در حوزه های عمومی 

و تخصصی دنبال شود.
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت های اجتماعی سازمان 
حفاظت محیط زیست ادامه داد: الزمه انتقاد، داشتن اطالعات صحیح 
و دانش کافی در کنار ارائه پیشنهاد است در غیر اینصورت انتقاد بدون 

پشتوانه راهگشا نیست.
مهدی آقایی اضافه کرد: انتظار دفتر مشارکت های مردمی از سمن های 
زیست محیطی این است که به عنوان رابطان مدیران و مردم، اختالف 
نظرها را کنار بگذارند و به صورت شبکه ای با سایر سمن های محیط 

زیست کشور تعامل کنند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری همدان نیز همدان را استانی 
لوکس و در تراز باال ارزیابی و اضافه کرد: باید طبیعت و سایر امکانات 
موجود در استان را مراقبت کرده و با جلب همکاری و همراهی مردم 

به مرحله ای از توسعه پایدار برسیم.
مهرداد نادری فر شــاخص توسعه کشورها را فعالیت های مدنی بیان 
کرد و گفت: امروزه میزان توســعه کشــورها از روی توانایی آنان در 
حفظ و حراســت از محیط زیست سنجیده می شود نه میزان توسعه 
صنعت آنها و محیط زیست مانند لباس بر بدن است و لباس پاره نمی 

تواند برازنده یک انسان لوکس باشد.
وی با بیان اینکه مشــارکت ها و فعالیت های مدنی خوب برای حفظ 
محیط زیست الزم است، افزود: زمانی می توان به توسعه دست یافت 

که مردم برای حفظ محیط زیست دغدغه داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری همدان یادآوری کرد: امسال 
دو و نیم میلیون زائر از جاده های اســتان همدان تردد کردند و ۱۰۳ 

ایستگاه صلواتی در مجموع به زائران خدمات ارائه کردند.
نادری فر گفت: تالش بر رعایت بهداشت و به حداقل رساندن استفاده 
از ظروف یکبار مصرف پالســتیکی در ایســتگاه های صلواتی مورد 

تاکید بوده است و این ایستگاه ها در این راستا فعالیت کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان نیز در این جلسه اظهار 
داشــت: بیش از 2۰ سمن زیســت محیطی با یک هزار عضو در این 

استان فعالیت دارند.
محســن جعفری نژادبســطامی به اجرای 2 برنامه مهم این سازمان با 
همکاری ســمن ها اشاره کرد و گفت: ســند جامع آموزش همگانی 
محیط زیست در همدان تدوین و طرح گردشگری سبز و گردشگری 
پاک نیز دیگر برنامه ای اســت که با مشارکت سمن ها در استان پایه 

ریزی می شود.
وی بــا یــادآوری اینکه ســند آمایش اســتان مبتنــی بر بحث 
گردشــگری اســت افزود: بــا این نــگاه، مدیریت پســماند و 
پساب، گردشــگری پاک و توجه به اکوتوریسم پاک از اولویت 
های محیط زیســت اســتان است که به عنوان مســائل زیربنایی 

به شمار می رود. گردشگری 
در این نشســت از مسئوالن هفت موکب و هیأت که به مسائل محیط 
زیست در ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان توجه داشتند با اهدای 

تندیس سرو عاشورایی قدردانی شد.

مهدی ناصرنژاد  «

 آقای حســن روحانی رئیــس جمهوری 
اسالمی در ســفر اخیر خود به اســتان یزد از 
بسته حمایتی قریب الوقوع دولت برای قشرهای 
کم درآمد کشــورمان خبر داد و اعالم کرد: در 
شرایط فعلی تنها حدود ۷ میلیون خانوار ایرانی 
در زندگی خود از رفاه خوبی برخوردار هستند 
و اکثریت جامعه که شــامل ۱8 میلیون خانوار 
می شــوند برای امرار معــاش و گذران زندگی 
دچار مضیقه  اند که باید زیر چتر حمایتی دولت 

قرار بگیرند.
از قرار معلوم بســته حمایتی دولت به صورت 
کمک نقدی از ماه آینده به تدریج به حســاب 
خانواده های کم درآمد و محروم واریز می شود. 
اگر چه اقــدام دولت برای تقویــت بنیه مالی 
قشرهای کم درآمد و نیازمند حداقل به این معنی 
است که دولتمردان از وضع و حال مردم خود 
آگاه هستند و با وجود مشکالت شدید اقتصادی 
که در این سال ها دولت دوازدهم را بیش از هر 
زمانی دیگر مبتال به خود ساخته است، در صدد 
دستیابی به راه حل های بهتری برای سر و سامان 
دادن به اوضاع و احوال کشور می باشند، بسیار 
حائز اهمیت اســت و از یک دولت مردمی و 
اسالمی نیز غیر از این انتظار نمی رود. اما واقعیت 
این اســت که برای خارج ســاختن جامعه از 

وضعیت دشوار و هدایت آن به سمت و سوی 
افقی روشن و مطمئن در حوزه های گوناگون، 
باید به فکر ساز و کارهای اساسی و آمار و ارقام 

واقعی و قابل اعتنا و استناد بود.
واقعیت دیگر این است که توزیع درآمد و منابع 
در جامعه فعلی مطابق بــا واقعیت ها و نیازها 
برای حل مشــکالت بنیادی نیســت و خیلی 
عوامل و علت های مغفول و رها شــده وجود 
دارد که تعادل عدالت را در جامعه اســالمی ما 
بهم می ریزد. چنین عارضه مشکل سازی بیشتر 
از نبود نظارت و انتخاب مدیریت های کارآمد 
ناشی می شود و به عبارتی بهتر تصمیم گیری ها 
اغلب در ســطوح خــرد از روی ناآگاهی ها و 
اعتمادهای بی مورد به افــراد نابلد و اطالعات 
غلــط گرفته شــده و به مرحله عمــل و اجرا 

گذاشته می شود.
چنین نقصی در جامعه همانا به توزیع ناعادالنه 
ثروت بــه معنای عام منجر می شــود و نتیجه 
آخرش هم همــان موازنه نابرابــر و عددهای 
بزرگ و کوچکی است که رئیس جمهور محترم 
کشــورمان نیز به آن اشاره دارد و در یک جمله 
کوتاه جامعه را به دو قســمت با دو جمعیت ۷ 
میلیون خانواری و ۱8 میلیون خانواری تقسیم 

می کند.
البتــه در چنین تقســیم بندی های ناگزیر باید 

کارمندان  یعنی  غالب  قشــرهای حقوق بگیر 
جزء و کارگران مشاغل سخت و بازنشستگان 
و مســتمری بگیران را در صدر کم درآمدها و 
محروم ها قرار داد. چرا که بیشتر مشاغل آزاد 
و اصناف که برخی از آنان نیز به طریقی توی 
صف ۱8 میلیونی ها قرار می گیرند، راه مقابله 
با گرانی ها و قیمت های خودســرانه را برای 
خود پیدا می کنند چون ریش و قیچی در بستر 
اقتصاد رها شــده و نیمه نظارتی دست خود 

آنان است.
مثاًل اصناف گوناگون بــرای ایجاد تعادل بین 
درآمدهــا و هزینه کردهای خــود، روش های 
اختیاری خود را دارنــد و اتحادیه های صنفی 
بدون هیچ ضابطه و معیار و تعهدی دستمزدها و 
تعرفه ها را برای صنف خود می برند و می دوزند 
و به صورت ساالنه هم نرخ گذاری ها تصاعدی 
باال می رود و در ایــن میان فقط حقوق بگیر و 
مســتمری بگیر چون فاقد اتحادیه و صنف و 
چانه زن هســتند، الجرم به همــان حداقل ها و 

درصدهای محدود قناعت می کند.
دوســتی می گفت،این روزها بــرای هر کاری 
کوچک به هر مغازه و کارگاه و تعمیرگاه مراجعه 
می کنیم با لیست بلند باالیی به نام نرخ اتحادیه 
روبرو هستیم که ناگزیر باید گردن بگذاری و اال 
ماشاءا... که راه های دور زدن نرخ های مصوب 

اتحادیه ها هم برای اعضا فراوان اســت و نظیر 
آن تعویض قطعه های مشکل دار و قابل تعمیر 
در تعمیرگاه های فنــی و تخصصی و دریافت 
اجرت های حیرت آور تعمیــر به جای اجرت 

تعویض!
همین دوســت ما می گفت، برای تعویض یک 
پیچ تنظیم ساعت مچی مجبور شدم ۱۰۰ هزار 
تومان ناقابل بپردازم و ۱۰۰ هزار تومان بســیار 
پرقابل هــم زیر بار منت بروم که شــما چون 
آشنا هستید نگرفتیم! و نرخ اتحادیه 2۰۰ هزار 
تومان است و این پیچ این روزها توی بازار پیدا 
نمی شود و هزار مستمسک دیگر که گذاشتم و 

فرار کردم.
به آرایشگاه و سیم پیچی و تنظیم بادی و تعویض 
زیپ شلواری هم که مراجعه می کنی، اتحادیه 
مربوطه ماه ها و هفته ها زودتر از شــما به آنجا 
سر زده و لیست کذایی خود را به در و دیوار و 

پشت شیشه چسبانده است.
حرف های دوســتم را قطع کردم و پرســیدم، 
فالنی تو که اینقدر حرف می زنی مگر مستمری 
بازنشستگی ات چقدر است؟! بنده خدا نگاهی 
چون عاقل اندر ســفیه به من انداخت و گفت، 
نمی دانی تمــام دریافتی من از روزی ۷۰ تومان 
هم بیشتر نمی شود!!! ماندم معطل که دیگر چه 

بگویم؟

۱- درخواســت تعطیلی ادارات استان در پنجشــنبه گذشته به دلیل 
آلودگی هوای همدان از ســوی خجســته، نماینده مجلس ارائه شده 
بود. گویا این درخواست در توئیتر و خطاب به مدیریت بحران استان 
مطرح شــده است. گفتنی اســت دلیل این درخواست پیشی گرفتن 

آلودگی هوا در همدان از تهران بوده است.
2- موضوع ســفیری نعمتی در ایتالیا باز هم داغ شده است. گویا این 
موضوع بعد از اســتعفای جاللی از نمایندگی داغ شده است. گفتنی 
است جاللی و نعمتی از نزدیکان الریجانی هستند که موضوع داوطلب 

نشدن وی در انتخابات داغ است.
۳- حداد عادل و چمران برای انتخابات مجلس داوطلب نمی شوند. 
گویا این دو اعالم کرده اند قصد داوطلبی ندارند.گفتنی است پیش از 

این حداد عادل برای سرلیستی اصولگرایان مطرح بود.
4- یکی از احزاب استان در فضای مجازی به دیدار ۳ حزب دیگر با 
یک داوطلب احتمالی انتخابات اعتراض کرده است. گویا این حزب 
این رفتار را حرکتی برای خروج از ائتالف ارزیابی کرده است. گفتنی 
است ائتالف صد در صدی انتخاباتی معموال در همدان دست نیافتنی 

است.
5- یکی از نمایندگان اصولگرای استان در یک روزنامه اصالح طلب 
سراسری یادداشت منتشر می کند. گویا این اقدام در ماه های نزدیک 
به انتخابات با تعابیر متفاوتی همراه شــده اســت.گفتنی است ارتباط 
برخی نمایندگان اســتان با رســانه ها در ایام انتخابات بسیار بیشتر و 
فارغ از دیدگاه سیاســی آنها می شــود که حکایت از نگاه ابزاری به 

رسانه ها دارد.

 مجتمع رســیدگی به دعاوی اقتصادی در 
صورت تامین مکان از سوی اتاق بازرگانی در 

همدان راه اندازی می شود.
رئیس کل دادگستری همدان در جمع فعاالن 
اقتصادی همدان بیان کرد: یکی از درخواست 
های فعاالن اقتصادی راه اندازی شــعبه ویژه 
مســایل اقتصادی در دادگستری است ولی با 
راه اندازی یک شــعبه مشکلی حل نمی شود 
چرا که در آن شعبه دعاوی دیگر نیز رسیدگی 

می شود.
محمدرضا عدالتخــواه ادامه داد: در صورت 
تامیــن مکان مــورد نیاز برای ایــن مجتمع، 
دادگســتری نیروی مورد نیاز را در این مکان 
مســتقر می کند و مســایل کیفری، حقوقی، 
دادســرا و دادگاه تجدیدنظــر در این مجتمع 

رسیدگی می شود.
افزود: هدف  رئیس کل دادگســتری همدان 
از راه انــدازی این مرکز، مذاکره، ســازش و 
داوری پیش از تشــکیل پرونــده قضایی و 
دادرسی است یعنی پیش از حضور در دادگاه 

ابتدا دنبال صلح و سازش هستیم.
عدالتخواه اضافه کرد: حتی دعاوی شخصی و 
غیر اقتصادی فعاالن اقتصادی را نیز می توان 
در این مجتمع رســیدگی کرد چرا که وقت 

برای فعاالن اقتصادی بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد: بــا راه اندازی این مجتمع، اگر 
یک فعال اقتصادی دچار مشــکل شد دیگر 
گرفتار راهروهای دادگاه و تلف شــدن وقت 

نشده و حرمت  او هم حفظ می شود.
رئیــس کل دادگســتری همــدان تاکیدکرد: 
زیر ساخت های دادگســتری همدان از ابتدا 
ضعیف بســته شــده اســت و از نظر مکان 
و تعــداد شــعب دچار خالء هایی هســتیم.

عدالتخواه با بیان اینکه در این مجتمع مفاسد 
اقتصادی رســیدگی نمی شــود بیان کرد: از 
پروانــه فعالیت، فعال اقتصادی می توان برای 

کفالت نیز استفاده کرد.
وی اظهار داشــت: فعاالن اقتصادی، افسران 
ارشــد و فرماندهان میدان جنــگ اقتصادی 
هســتند و ما هم به عنوان دســتگاه قضایی 
حامی شما هستیم و موانع احتمالی را از پیش 

پای شما برمی داریم.
رئیس کل دادگستری همدان افزود: در جریان 
اختالفات و دعاوی بیــن فعاالن اقتصادی و 
بانک هــا رویکرد دســتگاه قضایی حمایتی 
اســت.عدالتخواه ادامــه داد: تمــام تــالش 
مجموعه قضایی همدان این اســت که تحت 
هیچ شــرایطی اجازه ندهیم حتی یک کارگاه 

تولیدی هم تعطیل شود.
وی افزود: برخی بنگاه های اقتصادی به علت 
وجود شــرایطی در کشــور دچار مشکالتی 
شــده و واحد تولیدی از سوی بانک مصادره 
یا شــاکی خصوصی آن را توقیف کرده است 
با این وجود در راستای ایجاد مصالحه اقدام 
می شود به گونه ای که حق شاکی نیز تضییع 

نشود.
ارزشمعــادنهمــدان۹۰هزار

میلیاردتومانبرآوردمیشود
رئیس کمیســیون تخصصی معادن و صنایع 
معدنــی اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 

کشــاورزی همدان  نیز در این جلسه گفت: 
ارزش معادن موجود در این اســتان 9۰ هزار 

میلیارد تومان برآورد شده است.
رحیم مرتضایی افزود: در اســتان 28۰ معدن 
با ظرفیت یک میلیارد و 8۰۰ تن مواد معدنی 

وجود دارد.
زماندادرسیمالیاتیکوتاهشود

بازرگانی،  اتاق  رئیس کمیسیون کشــاورزی 
صنایع، معادن و کشاورزی نیز گفت: دادرسی 
مالیاتی برخی مواقع سه سال طول می کشد و 
مالیاتی که تعیین شده هنوز بعد از سه سال به 

نتیجه نرسیده است.
علــی محمودی افــزود: در حین رســیدگی 
پرونــده مالیاتی در هیأت بــدوی، اداره کل 
مالیات اجراییه صادر کرده و با مسدود کردن 
حســاب مودی اموال منقول و غیر منقول او 
را توقیف می کند؛ همچنیــن از ارائه مفاصا 
حســاب برای تمدیــد کارت امتناع می کند 
کــه موجب تعطیلی فعالیــت فعال اقتصادی 
می شــود. وی اضافه کرد: در صورت طول 
کشــیدن پرونده ســود این مدت زمان نیز از 
مــودی دریافت می شــود در حالیکه فرایند 

رسیدگی به پرونده در دست مودی نیست. 
محمودی بیان کــرد: بخش خصوصی به این 

بلوغ رســیده کــه اجحــاف در حق مصرف 
کننده نکنــد بنابراین از شــفافیت قیمت ها 
اســتقبال کرده اســت.رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی استان همدان نیز 
در این جلســه گفت: برای رفع مشــکل بین 
فعال اقتصادی، تامین اجتماعی و اداره مالیات 
تیم ســه نفره با حضور نماینده مالیات، تامین 
اجتماعی و یک قاضی موضوع را رســیدگی 
مــی کنند و برخی مواقع بدون حضور قاضی 
رای انشــا می شود. علی اصغر زبردست بیان 
کرد: تحریم ها و مســایل بیرونی و مبارزه با 
استکبار جهانی، فشار را برای فعاالن اقتصادی 

و معیشت مردم بیشتر کرده است.
وی افزود: شــاکله اتــاق بازرگانی همدان بر 
اساس قانون تشکیل شده و اتاق همدان جزو 
پنج اتاق قدیمی است و امسال 88 امین سال 

فعالیت آن است.
بدهیفعاالناقتصادی

بهدولتتهاترشود
رئیــس کمیســیون احــداث و خدمات فنی 
مهندســی اتاق بازرگانی همــدان نیز در این 
جلســه گفت: فعاالن اقتصــادی از برخی از 
ســازمان های دولتی طلب کار و به برخی از 
آنها بدهکار هســتند که مــی توان این بدهی 
و طلــب را تهاتر کرد امــا این اقدام صورت 

نمی گیرد.
ســید مجید مختار موســوی با بیــان اینکه 
صورت وضعیت ها مدت ها معطل رسیدگی 
هســتند اضافه کرد: اوراق مشارکت و اسناد 
خزانه برای این مجموعه مشــکل ســاز شده 

چرا که به موقع وصول نمی شود.
رئیــس کمیســیون احــداث و خدمات فنی 
مهندســی اتاق بازرگانی همــدان افزود: این 
وضعیت موجب شده از 8۰۰ پیمانکار بخش 
احداث 2۰۰ پیمانکار با ظرفیت اندک مشغول 

به کار شوند.

کمک۵میلیاردی
بهبیماران
سختدرمانهمدان

 مسئول امور مشارکت های مردمی و امور 
مددکاری مجمع خیرین ســالمت همدان از 
ارائه خدمــات 5 میلیارد ریالــی به بیماران 

سخت درمان همدان خبر داد.
حمید شــاکری صفت در گفت وگو با فارس 
با بیان اینکه در 6 ماهه ابتدای امســال ۳۱۰ 
بیمار به بخــش مــددکاری مجمع خیرین 
سالمت همدان مراجعه کرده اند اظهار کرد: 

در این مدت به ۱۰6 بیمار مساعدت شده و 
2۰4 بیمار نیز راهنمایی شــده اند تا به سایر 

موسسات حمایتی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه در ایــن مدت یک میلیارد 
و 568 میلیــون و 88۰ هزار ریال به بیماران 
مساعدت شــده است گفت: از طریق انعقاد 
تفاهم نامه با آموزش و پرورش استان به ۱5 
نفر از بیماران ایــن مجموعه 296 میلیون و 

88۰ هزار ریال کمک شده است.
مســئول امــور مشــارکت های مردمــی و 
ــن ســالمت  ــددکاری مجمــع خیری ــور م ام
ــر  ــه 2۳2 نف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب هم
ــتند  ــخاوت هس ــرح س ــاران ط ــی بیم حام

ــرح 2۰۰  ــن ط ــاران ای ــداد بیم ــزود: تع اف
ــتند. ــر هس نف

وی با بیان اینکه یــک میلیارد و ۳4 میلیون 
و ۱۳۷ هزار و ۷6۷ ریال در طرح ســخاوت 
به بیماران مســاعدت شده است خاطرنشان 
کــرد: به ارزش 5۷ میلیون و 6۱۰ هزار ریال 
نیــز در این طرح کمک غیرنقدی به بیماران 

شده است.
شاکری صفت با اشاره به اجرای طرح »طعم 
مهربانی« گفت: در این طرح یک هزار و 246 
پــرس غذای گرم بین بیماران دارای ســوء 
تغذیه بــه ارزش  282 میلیون و 8۰5 هزار 

ریال توزیع شده است.

وی با بیان اینکه به ارزش ۱۳5 میلیون ریال 
ســبد غذایی خشــک و بن خرید بین ۱۳5 
بیمار توزیع شده است افزود: 22۳ کیلوگرم 
گوشت قربانی به ارزش 22۳ میلیون ریال و 
۱8۷ قطعه گوشت مرغ به ارزش 56 میلیون 
و ۱۰۰ هزار ریال بین بیماران توزیع شــده 

است.
مسئول امور مشــارکت های مردمی و امور 
مــددکاری مجمع خیرین ســالمت همدان 
خاطرنشــان کرد: در قالب طرح ضیافت ماه 
رمضان ۱5۰ میلیون ریال و طرح شوق دیدار 
»عیادت از بیمــاران« ۱۰ میلیون ریال هزینه 

شده است.

حقوق بگیران و مستمری بگیران قشرهای آسیب پذیر جامعه هستند
يادداشت 
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خبر خبر

عضویت بیش از 7 هزار نفر 
در کتابخانه های عمومی کبودراهنگ 

 کبودراهنگ- اکرم حمیدی- خبرنگار همدان پیام: توانایی خواندن 
یکی از مهمترین مهارت های اساسی دنیای امروز است و مطالعه برای 

داشتن ارتباط با جامعه امروز ضروری است.
دسترسی به اطالعات به صورت آنالین یا در کتاب ها و مجالت باعث 
می شــود افراد اطالعات را در مورد جهان پیرامون خود کسب کنند تا 

بتوانند به راحتی با دیگر جوامع ارتباط برقرار کنند.
خواندن و مطالعه کمک می کند تا افراد تخیل فعالی تری داشته باشند و 
این تخیل موجب سطح باالتری از خالقیت در جامعه می شود و کتاب 
خواندن حافظه و تمرکز را بهبود می بخشــد و همچنین باعث کاهش 

دسترسی می شود.
مطالعه و خواندن فعالیت با ارزشــی است که موجب پیشرفت جامعه 
در زمینه های مختلف از جمله فناوری اقتصادی و جتماعی می شود و 

کتاب منبع با ارزشی از اطالعات غنی است.
بــا توجه به اینکــه در هفته کتاب قرار داریم بــا رئیس کتابخانه های 
شهرســتان کبودراهنــگ گفت وگویی داشــتیم کــه در این گزارش 

می خوانید.
در هفته کتاب امسال ۱65 برنامه توسط کتابخانه های عمومی شهرستان 

کبودراهنگ برگزار می شود.
رئیــس اداره کتابخانه های شهرســتان کبودراهنــگ در گفت وگو با 
خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود: امسال بیست و هفتمین دوره هفته 
کتاب است که برنامه های فرهنگی خوبی در این هفته برگزار می شود 
که مهمتری این برنامه ها در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و ایجاد 
فضای شــاد و فرهنگی برای اهالی روستاهای محروم فاقد کتابخانه 

برگزار می شود.
همچنین برگزاری جشن کتابخوانی در روستای فاقد کتابخانه وصله از 

توابع بخش مرکزی برگزار می شود.
ســیدجواد معینی خاطرنشــان کرد: با تالش کتابداران کتابخانه های 
روســتای طرح ترویج فرهنگ کتابخوانی در روســتاهای فاقد کتاب 
تاکنون در 2۱ روستای بخش مرکزی و با حضور یک هزار و ۱۰۰ نفر 

از اهالی این مناطق برگزار شده است.
وی ادامــه داد: در هر روســتای فاقد کتابخانه بیــش از ۷ برنامه از 
جمله مسابقات نقاشــی، قصه گویی، اریگامی، جمع خوانی، نمایش 
عروســکی، یک کتاب یک بازی و معرفی کتاب انجام می شــود که 
تاکنون بیش از ۱5۰ برنامه فرهنگی برای مردم روســتاهای محروم 

برگزار شده است.
معینی افزود: از دیگر برنامه های شــاخص پیش بینی شــده در هفته 
کتــاب رونمایی از یادمان شــهدای عضو کتابخانه عمومی شــهید 
اشرفی اصفهانی با حضور خانواده محترم شهدا است و نشست های 
کتابخوانــی و کتابخانــه ای و مدرســه ای، بازدیــد دانش آموزان از 
کتابخانه های عمومی و برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب که با همکاری 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی برپا شده است از دیگر برنامه های در 
نظر گرفته شده در هفته کتاب امسال در شهرستان کبودراهنگ است.

وی همچنین با اشــاره به فعالیت ۱۱ بــاب کتابخانه عمومی نهادی 
و 2 باب کتابخانه مشــارکتی در شهرستان کبودراهنگ، تعداد منابع 
ایــن کتابخانه ها را ۱2۳ هزار نســخه بیان کرد: که ســرانه منابع در 
شهرستان 9۷ جلد کتاب برای هر ۱۰۰ نفر است که سرانه شهرستان 
کبودراهنگ در این شــاخص باالتر از میانگین اســتانی و کشوری 

قرار دارد.
معینی تعداد اعضای کتابخانه های عمومی این شهرســتان را ۷ هزار 
و 25۰ نفر برشــمرد و افزود: شهرستان کبودراهنگ در زمینه جذب 

عضو فعال به کتابخانه ای عمومی رتبه اول استان رادارد.
کبودراهنگدرزمینهجذبعضوفعالبهکتابخانههای

عمومیرتبهاولاستانرادارد
وی بیــان داشــت: مهمترین رویدادهای فرهنگی از ابتدای امســال 
تاکنون برگزاری جشــنواره  رضوی بوده است که در این مسابقات 
که 4 شــیوه  به صورت آنالین، مکتوب، نقاشــی و پویش مجازی 
برگزار شد و کتابخانه های عمومی شهرستان کبودراهنگ با مشارکت 
۱2 هزار نفر عالوه بر کســب رتبه اول جشــنواره در استان همدان 
یکی از بهترین شهرســتان های کشور در برگزاری این جشنواره بود 

را کسب کرد.
وی در پایان افزود: ضمن تقدیر از کتابداران فعال روستایی در طرح ترویج 
فرهنگ کتابخوانی در روستاهای فاقد کتابخانه از برندگان مسابقات برگزار 

شده در مراسم مذکور جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

نجات چاه کن از عمق چاه ۲۰ متری
 سرپرست سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی مالیر از نجات 
جــان فرد مصدوم از درون چاه   2۰ متری خبر داد و گفت: طی تماس 
تلفنی یکی از شهروندان با سامانه ۱25 آتش نشانی مالیر،  گرفتارشدن 

شخص چاه کن در درون چاه گزارش شد. 
حســین روســتایی افزود: به محض اطالع به ســرعت یک دستگاه 
خودروی ســنگین امــداد نجات با تجهیزات کامــل همراه نیروهای 

مربوطه به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: آتش نشــانان به محض رسیدن مشاهده کردند شخص 
چاه کن در حال کندن چاه در عمق 2۰ متری بوده که به علت نداشتن 
تجهزات تنفسی دچار گاز گرفتگی در درون چاه شده و قادر به خارج 

شدن نیست.
روســتایی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه آتــش نشــانان 
بــا ورود بــه موقــع بــه محــل حادثــه بــا رعایــت اصــول ایمنــی 
بــه برقــراری ســه پایــه بــر روی چــاه اقــدام کردنــد، ادامــه داد: 
آتــش نشــانان بــا اســتفاده از بســتن هارنکــس و کپســول تنفســی 
بــه درون چــاه رفتــه و موفــق بــه بیــرون درآوردن فــرد مصــدوم 
ــای ۱۱5  ــا نیروه ــی ب ــا هماهنگ ــدند و ب ــان وی ش ــات ج و نج
ــام حســین)ع (  ــه بیمارســتان ام ــداوا ب ــرای م ــرد مصــدوم را ب ف

مالیــر اعــزام کردنــد.
سرپرست سازمان آتش نشانی مالیر در بخش دیگری از سخنانش 
به اجرای مانور پدافند غیرعامل در ماه جاری اشاره کرد و گفت: 
در راســتای اجرای مانور واکنش در شرایط اضطراری جایگاه ها 
و به مناســبت فرا رســیدن هفته روز ملی ایمنی در برابر زلزله و 
بالیای طبیعی عملیات مانور مشــترک با همکاری نیروهای ۱۱5 
و آتش نشــانی در دوجایگاه ســوخت در مرکز شهر مورد اجرا 

قرار گرفت.
روســتایی همچنین درباره نصب وسایل گرمایشی و رعایت نکات 
ایمنی در این زمینه هشــدار داد و از شــهروندان خواســت تا کلیه 
موارد ایمنی را بررســی و رعایت کرده و از بخاری های استاندارد 

استفاده کنند.

شهردار شیرین سو:
توسعه شهرها در گرو مشارکت اجتماعی است

 شهردار شیرین سو گفت: حقوق و تکالیف شهروندی دو موضوع مرتبط به هم است 
که هر دو باید در رفتار شهروندان تجلی یابد.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری شیرین سو؛ سید مصطفی موسوی در آیین افتتاحیه 
نخســتین دوره کارگاه های آموزش شــهروندی و مقابله با آسیب های اجتماعی شیرین 
سو گفت: پرداختن به موضوعات اجتماعی و فرهنگی شهر، جزء جدایی ناپذیر وظایف 
مدیریت شهری است.وی با اشــاره به پیچیدگی شهرها و چند وجهی بودن موضوعات 
شــهری افزود: تعدد و تنوع وظایف شــهرداری ها، مدیران شــهری را ناگزیر به جلب 

مشارکت مردم در حل مسائل و معضالت شهری و رشد شهری کرده است
موسوی ادامه داد شــهرها محل زندگی شهروندان است بنابراین نظر مردم در مداخالت 
شهری باید مدنظر مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد. وی رفتار شهروندی را الزمه 
زندگی در شــهرها بیان کرد و گفت حقوق و تکالیف شــهروندی دو موضوع مرتبط به 
هم اســت که باید هر دو آن در رفتار شــهروندان تجلی یابد.موسوی اصلی ترین هدف 
از برگزاری دوره های آموزشــی را آگاهی بخشــی به نوجوانان در تکالیف شهروندی، 
الگوهای رفتارهای مناســب شهروندی، رشد شــخصیتی نوجوانان، شناخت معضالت 
اجتماعی و نحوه مقابله با آنها عنوان کرد و گفت امیدوارم با برگزاری دوره های مختلف 
آموزشــی سطح آگاهی های نوجوانان را افزایش دهیم. وی آسیب های اجتماعی را یکی 

از معضالت تربیتی نوجوانان دانســت و با اشاره به لزوم بررسی کارشناسی نحوه مقابله 
با آنها گفت آســیب های اجتماعی معضل همه گیر در جامعه کنونی است و مبارزه با آن 

همت همگانی میطلبد.
به گفته موســوی شــهرداری ها باید رویکرد خود را تغییر دهند و در کنار انجام تکالیف 
قانونی خود در بخش های عمرانی و خدمات شــهری به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، 

ورزشی و گردشگری نیز بپردازند.
وی اجرای برنامه های فرهنگی در شهرها را نوعی سرمایه گذاری دانست و گفت فرهنگ 
سازی در شــهر می تواند هزینه های اداره شهر را کاهش دهد و موجب افزایش کیفیت 

زندگی و رضایت اجتماعی مردم شود.

 نخســتین رویداد استارت آپ ملی انگور ، 
شیره و صنایع وابســته با حضور ایده پردازان 
، سرمایه گذاران ، تســهیل کنندگان و فعاالن 
حوزه انگور و کشــمش و به همت دانشــگاه 
جامع علمی و کاربردی استان همدان و مرکز 
علمی و کاربردی شهرستان مالیر در دانشکده 

عمران و معماری دانشگاه مالیر برگزار شد.
با توجه به اینکه امروزه کسب و کارهای نوین 
و ســودآور در قالب استارت آپ ها شکل می 
گیرد، برگزاری رویدادهای استارت آپ مبنتی 
بر ظرفیت و نیازهای اســتان می تواند گامی 
موثر در توســعه ظرفیت های اســتان و ایجاد 
درآمد پایدار و اشتغالزایی باشد و از آنجائیکه 
شهرستان مالیر یکی از قطب های تولید انگور 
و کشمش کشور است و در دنیا به شهر جهانی 
انگور شناخته شده است بدون شک ، نوآوری 
و نوگرایی در صنعــت انگور مالیر می تواند 

اقتصاد استان را متحول کند.
رویداد اســتارت آپ ) شتاب( انگور فرصتی 
ناب برای صاحبــان ایده فراهــم آورده بود 
تــا بتوانند با ارائه فکر و ایــده خود ، تغییر و 
تحوالتی در این محصول اســتراتژیک مالیر 
بوجود آوردنــد . ۱۰ ایده برتر از ۷2 ایده ایی 
که از سراسر کشور به دبیرخانه دانشگاه جامع 
علمی کاربردی ارســال شــده بود به داوری 
نهایی در آئین اختتامیه رویداد شــتاب انگور 
رســید. صاحبان ایده 5 دقیقه فرصت داشتند 
تا ایده خود را معرفــی کنند و داورها نیز که 
4 نفر بودند ۳ دقیقه برای پرســش از صاحب 
ایده فرصت داشــتند . در پایــان با ارائه برگه 
نظر خواهی از شرکت کنندگان و با اعمال نظر 
داوران ســه ایده برتر انتخاب و به آنها جوایز 

نفیس اهدا شد. 
شــایان ذکر است در این رویداد از دستگاه 
"محسن شمسی  انگورگیری که توسط  آب 
" ریاست دانشــگاه علمی کاربردی کرمان 
طراحی شده بود رونمایی شد و از شرکت 
کننــدگان در رویــداد با محصــول جدید 

پذیرایی شد. بستنی شیره 
مدیــر کل پژوهش و فناوری دانشــگاه جامع 
علمی و کاربردی کشور اظهار کرد : با حمایت 
از ایده های جدیدی که در این رویداد معرفی 
شده اند ســعی می کنیم محصوالت جدید به 
بازار عرضه شود و رونق اقتصادی شکل گیرد.

محمد حسین موســی زاده با اشاره به تولید 5 
هزار تن شــیره انگور و 8۰ هزار تن کشمش 
در مالیر بیان کرد : این ظرفیت ویژه می تواند 
زمینه ساز ایجاد شغل های جدید و نوین باشد 
و هــدف ما نیز بوجــود آوردن ارزش افزوده 

بیشتر در حوزه انگور است .
وی نبود برند شــیره در کشور را نقطه ضعفی 
دانست که نیازمند نوعی نگرش جدید به این 
مسئله اســت و بر اعمال روش های مدرن و 
تکنولوژی متناســب با رشد علم دنیا بر شیره 

انگور تأکید کرد.
موســی زاده همچنین اضافه کرد: بحث تولید 
شیره انگور در کشور علمی نیست که با علمی 
شدن آن می توانیم ثروت این منطقه را حداقل 

دو برابر کنیم .
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
همــدان نیز در ایــن رویداد اظهار داشــت : 
دانشــگاه جامع علمی کاربــردی با همکاری 
مراکز نوآوری و ســایر ارگان های اســتان در 
صدد توسعه استارت آپی هایی با موضوعات 
مختلف اســت که تا پایان سال 99 به تدریج 
اجرایی می شــود و توســعه و تقویت شتاب 
دهنده ها و برگزاری استارت آپ ها با همراهی 

بخش خصوصی سرعت بیشتری می گیرد.

محمود تعجبی با اشاره به مغفول ماندن تولید و 
توسعه محصوالت و فرآورده های انگور بیان 
کرد: در کشورهای پیشرفته از این گونه فرصت 
هــا در ایجاد رونق اقتصــادی بهره می برند و 
بر قابلیت ســرمایه گذاری و سوددهی انگور 

وفرآورده های آن تأکید کرد.
وی در ادامه افزود: در استان پتانسیل های ویژه 
ایی از جمله مبل و منبت و توریســم سالمت 
وجود دارد که می توانیم رویدادهای استارت 
آپ متناســب با این ظرفیت ها برگزار کنیم تا 
صاحبان فکر و ایده از این فرصت استفاده کنند 

و زمینه رشد و شکوفایی استان فراهم شود.
تعجبــی ابراز امیدواری کرد : این رویداد برای 
سایر ظرفیت های اســتان طلیعه ایی باشد تا 
شاهد ایجاد کسب و کارهای نوین باشیم و البته 
مطالبه گری صاحبان ایده را مستلزم اجرای این 

مهم دانست .
رئیس پژوهشــکده انگور و کشمش مالیر نیز 
گفت : اســتارت آپ ها باید پویا باشــند و با 
توجه به پیشرفت علوم نیاز به تکرار ، بازبینی 

و اصالح دارند .
مجید رســتمی با اشاره به تولید 25۰ هزار تن 
تولید انگور و وابســتگی ۳۰ درصد اشــتغال 
شهرســتان مالیر به تولید انگور خاطرنشــان 
کرد : هر عاملی ســبب ایجاد تحول در حوزه 
انگور شود می تواند بر اقتصاد این منطقه تأثیر 
بگذارد.وی تصریح کرد : اگر بتوانیم 2 درصد 
وضعیت صادرات انگور و کشمش یا فرآورده 
های انگور را بهبود و افزایش دهیم ، به اندازه 
تمام بودجه مراکز علمی آموزشــی مالیر می 

توانیم درآمد ایجاد کنیم .
رستمی با بیان اینکه عمده محصول شهرستان 
انگور بی دانه سفید است، تک محصولی بودن 
را ســبب آســیب پذیری اقتصاد در بلند مدت 
دانســت و تنوع تولید محصــول را از عواملی 
برشمرد که بشدت در اقتصاد منطقه می تواند 
مثمرثمر باشــد.وی با اشــاره بــه متکی بودن 
صادرات کشمش به 5 کشور در دنیا گفت : هر 
گونه تحول در این کشورها بر صادرات کشمش 

کشور بشدت تأثیرگذار است .
رســتمی با بیان اینکه ، بیش از ۳۰ فرآورده از 
انگور تولید می شود که ارزش افزوده باالیی به 
همراه دارد یادآوری کرد: با استفاده از پوسته ، 
ساقه ، برگ ، هسته انگور در صنایع بهداشتی 
و دارویی می توان ارزش افزوده بیشتری ایجاد 
کرد.وی همچنیــن مغفول ماندن ظرفیت های 
فرهنگی ، اجتماعی را یکی دیگر از مشکالت 
حوزه انگور عنوان کرد و گفت: با اســتفاده از 
ظرفیت گردشگری کشاورزی و صنایع دستی 

می توانیــم درآمد زایی مضاعفی ایجاد کنیم و 
در پایان بر ضرورت اســتفاده از بحث فناوری 
اطالعــات و تکنولوژی های نوین در تولید و 

بازار یابی تأکید کرد.
با توجه به اینکه هدف از برگزاری اســتارت 
آپ هــا ایجاد ظرفیتی بــرای بیان ایده های 

جدیــد و قابــل اجراســت، امید اســت با 
برگزاری این رویداد ، تحولی در زمینه های 
صنایع تبدیلی ، بسته بندی و استانداردسازی 
فرآورده های انگور ایجاد شــود تا شــاهد 
شــکوفایی و توسعه این ظرفیت بی نظیر در 

شهرستان مالیر باشیم .

در نخستین رویداد استارت آپ استان با محوریت انگور در مالیر تاکید شد

حمایت از ایده های جدید 
برای رونق اقتصادی

دستگیری۲۳سوداگر
مرگدرمالیر

 همــدان فرمانــده انتظامی شهرســتان مالیر از 
کشــف 2۱ کیلوگرم انواع موادمخدر و دســتگیری 
2۳ متهــم در این رابطه  طــی عملیات های مختلف 
خبر داد و گفت: در یــک مأموریت یکی از توزیع 
کننــدگان موادمخــدر در  یک دســتگاه خودرو به 
همراه یک سرنشــین در محور مواصالتی منتهی به 

شهرستان شناسایی و  متوقف شد. 
محمدباقر سلگی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در 
بازرســی به عمل آمده از این خودرو سه کیلو و 85۰ 
گرم حشیش کشــف و ضبط شد، افزود: در مأموریت 
دوم نیز مخفیگاه یکی از سوداگران مرگ در شهرستان 
شناســایی و در یک عمالیت ضربتی و بازرسی از آن 
مقدار دو کیلو و 68۰ گرم شیشه و 2۰۰ گرم هروئین به 

همراه ترازوی دیجیتال کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح حجمی نیز مأموران 
انتظامــی مالیر ۱5 کیلوگرم موادمخــدر گل، 62 گرم 

هروئیــن، 228 گرم تریاک، ۱۰9 گرم شــیره تریاک و 
۱8 گرم شیشــه کشف کردند و 2۱ متهم در این رابطه 

دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی مالیر در ادامه از دستگیری ۱8 سارق و 
کشــف انواع سرقت و اموال مسروقه خبر داد و گفت: 
دو نفر سارق سابقه دار در حین سرقت محتویات داخل 
خودرو بــا حضور به موقع مأموران کالنتری ۱2 مالیر 
به دام افتادند. این دو سارق زمانی که قصد درگیری و 
فرار داشتند، با شــلیک هوایی مأموران تسلیم شدند و 

خوشبختانه در این ماجرا کسی مجروح نشد.
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غزل اسالمي «

 در نیمه شب جمعه قیمت بنزین باال رفت! 
این تصمیم هرچند که تصمیم ســران سه قوه 
بوده اما به خاطر اطالع رســاني نکردن از چند 
روز قبل از اجــراي تصمیم، مردم را غافلگیر 

کرد.
با این حال پس از ســاعت 8 عصر پنجشنبه 
بود که بسیاري از مردم از منابع معتبر خبرهاي 
غیررسمي مبني بر ۳ برابر شدن قیمت بنزین از 
ساعت 24 جمعه دریافت کرده بودند، برهمین 
اساس تا نیمه شب صف هاي طوالني در پمپ 

بنزین ها ایجاد شد. 
تا آن شــب شایعه هاي زیادي مبني بر افزایش 
قیمت بنزین وجود داشــته، حتي در تابستان 
سالجاري خبرهایي مبني بر »گران شدن بنزین 
تا یک روز آینده« را خبرگزاری تسنیم منتشر 
کرد و مردم بالفاصله به سمت پمپ بنزین ها 
هجوم بردند تا در صف هاي طوالني ساعت ها 

منتظر زدن بنزین باشند.
این بار بســیاري از مــردم با شــنیدن اخبار 
غیررســمي باور نمي کردند که قیمت بنزین 
در ســال 98 باال برود. زیرا نمایندگان مجلس 
پس از شایعه هایي که از اواخر سال 9۷ براي 
گران شدن قیمت بنزین مطرح مي شد، افزایش 
قیمت را به شدت تکذیب کرده و عنوان کردند 
که قطعاً بنزین گران مي شــود اما با دولت به 
توافق رسیده ایم که تا پایان سال 98 این اتفاق 

نیفتد.
با همه این احوال بنزین یک شــبه گران شد. 
بســیاري از مردم صبح جمعــه که از خواب 
بیدار شــدند متوجه آن شدند و برخي ها چند 
ساعت قبل از گراني! بنابراین آنها که خبردار 
بودند یک باک بنزین زدند و حتي برخي چند 
لیتر اضافه هم با بشــکه هاي ۱۰ و 2۰ لیتري 

خریدند! 

تنظیمبازارپشتدرهایبسته
با اینکــه این تصمیــم دولت تا لحظــه اجرا 
اطالع رساني نشد و مردم را با محاسن و معایب 
ایــن طرح آشــنا نکردند، صبــح روز اجرا نیز 
نشست ها و جلساتي که در استان همدان برگزار 
شد پشت درهاي بســته بود و خبرنگاران را از 
مصوبات و تصمیمــات آن آگاه نکردند. دیروز 
صبح و عصر جلسه ستاد تنظیم بازار در همدان 

بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. 

مزایایطرحسهمیهبندیبنزینرا
تشریحکنید

فقط نشســت خبري احمدرضا احساني مدیر 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمي استان همدان 
با اصحاب رســانه برگزار شد که وي در این 
نشست اعالم کرد که این جلسه قرار بوده در 
روز پنجشنبه قبل از تغییر قیمت بنزین برگزار 

شود اما تغییراتي در برنامه ایجاد شد.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان گفت: 
طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نیاز به 
اطالع رسانی دارد و رسانه ها باید مزایا و ابعاد این 

طرح را برای مردم تشریح کنند.
احمدرضا احسانی اظهار داشت: قیمت جدید 
بنزین طرح با ارزش دولت اســت که نیاز به 

آگاهی بخشی و اطالع رسانی مناسب دارد.
وی هم اندیشی و همراهی رسانه ها را در این 
راستا ضروری دانست و گفت: با سابقه ای که 
از مطبوعات و خبرگزاری های ملی و استانی 
سراغ داریم در این طرح نیز رسالت خود را به 

خوبی انجام می دهند.
احسانی از رســانه ها خواست: آمادگی باجه 
های پســتی و دفاتر پیشــخوان پلیس برای 
صدور و دریافت کارت ســوخت را به اطالع 

مردم برسانند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: انتظار 

داریــم خبرنگاران مزایای ایــن طرح را برای 
مردم تشــریح کرده و ابعاد آن را برای اقشار 

مختلف جامعه شفاف سازی کنند.
وی با بیــان اینکه در طرح ســهمیه بندی و 
افزایــش قیمت بنزین عدالت در بین اقشــار 
آســیب پذیر برقرار می شــود، افزود: یارانه 
پرداختــی به مردم با اجرای این طرح افزایش 

می یابد.
احســانی گفت: پرداخت یارانه ســوخت به 
روش کنونــی عادالنه نیســت و این موضوع 
مهم باید با قلم شــیوا و رسای اهالی رسانه به 

مردم گفته شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان 
کرد: رســانه های مکتوب و مجازی با ورود 
جدی به این موضوع اجازه تخریب دولت و 
کریه جلوه دادن این طرح را به برخی شــبکه 
های معاند و رسانه های مخالف نظام ندهند.

هیچکاالییگراننمیشود.
حمیدرضــا متین مدیــر کل صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همدان هــم در گفت وگوي 
تلفني بــا خبرنگار همدان پیــام گفت: قیمت 
بنزین افزایش یافــت اما نباید بر قیمت اقالم 
دیگر در بــازار تأثیر بگذارد. زیرا کامیون ها و 
ماشــین هاي ســنگین که کار حمل بار انجام 
مي دهند از گازوئیل اســتفاده مي کنند و قطعًا 
قیمت بنزین بر هزینه هــاي حمل ونقل اثري 

نخواهد داشت.
 وي گفت: که افزایش قیمت بنزین حدود 2/5 
تا 4 درصد قیمت  کاالهاي دیگر را باال مي برد 
و نظارت و بازرسي ها به گونه اي شدت خواهد 
گرفت که اگر تخلفي در بازار صورت بگیرد 

به سرعت با آنها برخورد خواهد شد.
اســتاندار  اقتصادی  معاون  پورمجاهد،  ظاهر 
همــدان گفت: پس از افزایــش قیمت بنزین 

گروه های نظارتی بر بازار تقویت می شوند.

برخوردباهرگونهگرانی!
علیرضا حسن پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان همدان گفت: اصناف، واحدهای صنفی 
و خدماتی عذری برای تغییر قیمت و افزایش 
نرخ ندارند و با هر نوع افزایش قیمت برخورد 

قاطع خواهد شد.
مصطفــي پناهــده، مدیــرکل راهــداري و 
حمل ونقل جاده اي اســتان همــدان هم گفته 
اســت: قیمت حمل ونقل به هیچ وجه گران 
نشده و قیمت ها طبق روال گذشته خواهد بود.

اکنون بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا از بامداد جمعه 24 آبان 
بنزیــن برای همه وســایل نقلیه بنزین ســوز 
سهمیه بندی شــده که میزان سهمیه بنزین هر 

نوع خودرو به ترتیب زیر است:
۱- قیمت بنزین معمولی سهمیه ای از قرار هر 

لیتر ۱5۰۰ تومان خواهد بود.
- قیمت بنزین معمولی غیرســهمیه ای از قرار 

هر لیتر ۳۰۰۰ تومان خواهد بود.
- قیمت بنزین ســوپر از قرار هر لیتر ۳5۰۰ 

تومان خواهد بود.
2- از ســاعت صفر روز 24 ســهمیه کامل 

ماه آبان ســال ۱۳98 همه خودروها به کارت 
ســوخت شــخصی آنها واریز شده و سهمیه 
خودروهای شــخصی به مــدت 6 ماه قابل 

ذخیره است.
استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت 

هوشمند سوخت شخصی میسر خواهد بود.
۳- کســانی کــه تاکنون به هــر علت کارت 
سوخت شــخصی خود را دریافت نکرده اند، 
از ساعت اجرای طرح، سهمیه سوخت ایشان 
محفوظ اســت و از این بابــت هیچ نگرانی 

نداشته باشند .
افرادی که کارت سوخت ندارند، شامل کسانی 
که تاکنــون برای کارت المثنی درخواســت 
نداشته اند ، کسانی که درخواست داده و هنوز 
کارت ســوخت خود را دریافت نکرده اند و 
همچنین کســانی که کارت سوخت برایشان 
صادر شــده ولی در باجه معطل شرکت ملی 
پست اســت، سهمیه همه آنها از همین امروز 

)جمعه( محفوظ و ذخیره خواهد شد.
4- نرخ CNG بدون تغییر خواهد بود.

5- برای مسافربرهای بر پایه اینترنت )اسنپ 
و تپ سی( مشروط برآن که نرخ های خود را 
از مقادیر مصوب، به تشخیص وزارت کشور 
تغییر ندهند، اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق 

خواهد گرفت.
برای تأمین ســوخت خودروهای مســافربر 
خطی و بین شهری، آژانس های مسافربری و 

اتخاذ  تمهیدات الزم  رانندگی  آموزشگاه های 
گردیده است که متعاقباً اعالم خواهد شد.

6- به منظور رفاه حال دارندگان خودروها با 
اولویت وانت بارها مقررگردید وزارت نفت 
و ســازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت 
یک ماه ضوابط تشویقی برای توسعه مصرف 
CNG در خودروهــا را تنظیم و به تصویب 

شورای اقتصاد برسانند.

۷- همچنین به خودروهای همه دستگاه های 
اجرایی دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت 
خدمات کشــوری، ســهمیه بنزین تعلق نمی 
گیرد و این خودروها بایــد با قیمت هر لیتر 
۳۰۰۰ تومان نســبت به دریافت بنزین اقدام 

کنند.
8- قیمــت نفــت گاز بــا کارت ســوخت 

جایگاه دار بدون تغییرخواهد بود.

طرححمایتیمعیشتیدولتربطی
بهیارانه۴۵۵۰۰تومانیندارد

مدیرکل روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرد طرح جدید معیشــتی دولت که از 
محل افزایش قیمت بنزین پرداخت می شود 

ربطی به یارانه 455۰۰تومانی ندارد.

نکاتمهمپرداختجدیدیارانهها
حداکثر تا 5 نفر از هر خانوار مشــمول یارانه 

می شوند.
یارانه جدید برای هر خانواده حداقل 55 هزار 

و حداکثر 2۰5 هزار تومان است.
یارانــه جدید برای خانــوار ۱ نفره، 55 هزار 
تومان، خانوار 2 نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوار 
۳ نفره ۱۳8 هــزار تومان، خانوار 4 نفره ۱۷2 
هــزار تومان و خانوار 5 نفره 2۰5 هزار تومان 
خواهد بود که بــه یارانه قبلی افزوده خواهد 

شد.
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 سفره های انتخاباتی برچیده شود
 امیدوارم نان و کباب دادن به مردم و ســفره انداختن های آنچنانی 
در چارچوب فعالیت های انتخابات برچیده و این مسائل نامطلوب از 

چهره نظام پاک شوند.
دادستان  کل کشــور در همایش سراســری هیأتهای نظارت شورای 
نگهبان بر انتخابات مجلس شــورای اســالمی در مشهد افزود: مردم 
وقتی ببینند نامزدها با سالمت در این عرصه فعالیت می کنند گرایشات 

برای مشارکت و حضور در انتخابات بیشتر خواهد شد.
منتطری"تبلیغات زودرس،  والمســلمین محمدجعفر  حجت االسالم 
راه انداختن کارنــاوال و هزینه های اصراف گونه" را از جمله تخلفات 
انتخاباتــی اعالم و بیان کــرد: اصرار داریم عزیــزان فعال در عرصه 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی به این  سه مســئله توجه کنند.  
دادستان  کل کشور ادامه داد: تبلیغات زودرس در هر دو عرصه حقیقی 
و مجازی انتخابات تخلف است و تصمیم داریم با آن برخورد کنیم. 

وی راه انداختــن کارناوالها را به حکم قانون »ممنوع« توصیف و بیان 
کرد: از هزینه کردهای باال در انتخابات پرهیز شود زیرا از سوی مردم 
شبهه انگیز تلقی می شــود، اینها برای مردم سئوال برانگیز می باشد که 

مگر چه خبر است نامزدها هزینه های میلیاردی انجام می دهند.
منتظری گفت: همه فعــاالن و دســت اندرکاران هیأتهای نظارت بر 
انتخابات و مســئوالن اجرایی وظیفه داریم تا زمینه حضور گســترده 

مردم را در انتخابات را فراهم نماییم.
وی در ادامه همچنین اظهار داشــت: دســتورالعمل تشــکیل "ستاد 
پیشگیری از تخلفات انتخاباتی" در شرف آماده شدن است و تا هفته 

آینده ابالغ می شود. 
دادســتان  کل کشور بر لزوم همکاری نامزدهای انتخابات با ناظران و 
مجریان این رویداد سیاسی نیز تاکید و بیان کرد: نامزدها از  دسته بندی 
و جناح بندیهای مضر به ســالمت انتخابات پرهیز کنند. البته اختالف 
نظرها و جناح بندیهای رسمی و شناخته شده اشکالی ندارند اما آنچه 

مضر می باشد برداشتهای نادرست از جناح بندیهای سیاسی است. 
احرازصالحیتشوراینگهبانبایدباشد

وزیر اطالعات نیز اظهار داشت:دســتگاه های امنیتی از باید شرایطی 
را فراهم کنند که فضای امنیتی برای برگزاری انتخابات فراهم باشد.

حجت االسالم ســید محمود علوی با اشاره به برگزاری انتخابات 
پیــش رو، گفت: باید انتخاباتی در شــأن نظــام مقدس جمهوری 
اسالمی برگزار شود که مهمترین مولفه این انتخابات باید مشارکت 

حداکثری مردم باشد.
به گزارش ایســنا، وی طی سخنانی با بیان اینکه دستگاه های امنیتی از 
جمله واجا باید شرایطی را فراهم کنند که فضای امنی برای برگزاری 
انتخابات فراهم باشد، اظهار داشت: همه باید دست به دست هم بدهند 

که انتخابات به صورت کامال سالم برگزار شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به بررســی صالحیت 
کاندیداها گفت: مسئله بررسی صالحیت ها یک شمشیر دو لبه است، 
چون از یک سو حق عامه مردم مطرح است و از سوی دیگر، آبروی 
افراد در میان است؛ هر دوی این حقوق، حق الناس است و باید دقت 
الزم در تحقــق این حقوق، صورت گیرد. وزیر اطالعات اضافه کرد: 
نمایندگی مجلس یک امانت است و قرار است با انتخابات نمایندگان 
مجلس، قانون گذاری صورت گیرد و این قانون قرار است برای همه 
ملت ایران اجرا شــود، لذا نماینده مجلــس در برابر تمام ملت ایران 

مسئول است.
علوی همچنین اظهار داشــت: وقتی احراز اهلیت و صالحیت انجام 
شد، امکان شــرکت فرد در رقابتی که دسترسی به نمایندگی مجلس 
برای او فراهم می شــود، وجود دارد لذا احراز صالحیت باید باشــد، 
چون بحث حق 8۰ و اندی میلیون نفر از مردم ایران اســت. روایات 
متعدد نیز می فرمایند که اگر کســی امانت را به فرد غیرامین بسپارد، 
خداوند متعال ضامن او نیســت چرا که قبال توسط خدا این امر نهی 

شده بود؛ این حق الناس است.
نسبتبهروندبرگزاریالکترونیکانتخاباتاطمینانداریم

وزیر کشور درخصوص الکترونیکی برگزار شدن انتخابات مجلس نیز 
گفت: شــورای نگهبان باید نرم افزارها و مسائل فنی ما را در جلسات 
کارشناســی بررسی کند، اگر به توافق مشترک رسیدیم، اجرا می کنیم، 
امیدواریم به توافق برسیم چون این مساله تایید و تجربه شده و نسبت 

به روند آن اطمینان داریم.
عبدالرضــا رحمانی فضلی ، اظهار کرد: ما 45 یا 5۰ فرماندار داریم که 
سرپرست هستند و به سرپرست نمی توان برای انتخابات حکم داد و 

اینها باید تعیین تکلیف شوند.
وی افــزود: اگر مواردی را تشــخیص دهیم که قطعا باید بنا به دالیل 
کارآمدی عوض شــوند یا جابه جایی در جــای دیگر صورت گیرد، 
این جزو وظایف ما اســت. این مســاله مهمی است که جابه جایی و 

تعویض ها منجر به برداشت غلط نشود.
رحمانی فضلی بیان کرد: در حین انجام انتخابات هیأت های نظارت را 
داریــم، هرجا خالفی صورت گیرد، چه تغییر کنند چه نکنند و هرجا 
هر دســتگاه اجرایی اعم از دولت یا غیر دولت در انتخابات دخالت 

کند، هیأت های نظارت باید نظارت و گزارش کرده و برخورد کنند.
وزیر کشــور در پاسخ به سوال ایســنا در خصوص تامین امنیت آرا 
در انتخابات الکترونیک، گفت: با شــورای نگهبان به توافق رسیدیم. 
بحــث احراز هویت هــا را با قوت انجام می دهیــم . در بخش اخذ و 
شمارش آرا در انتخابات شوراها در دور قبل در ۱4۰ شهرستان بدون 
هیچ گونه اشکالی انتخابات الکترونیک را اجرا کردیم. شورای نگهبان 
باید نرم افزارها و مسائل فنی ما را در جلسات کارشناسی بررسی کنند، 
اگر به توافق مشترک رسیدیم، اجرا می کنیم، امیدواریم به توافق برسیم 
چون این مساله تایید و تجربه شده و نسبت به روند آن اطمینان داریم.

۷۰۰ عضو هیأتهای نظارت بر انتخابات در چارچوب همایش سراسری 
اعضــای هیأتهای نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی عالوه بر آشنایی با خط مشی شورای نگهبان در مورد انتخابات 
اســفند ماه آتی، نظرهای مسئوالن مختلف کشور را پیرامون این رویداد 

سیاسی در سخنرانیهای آنان در صحن همایش دریافت می کنند.

استانداران و فرمانداران
منتظر تغییر باشند

فیض ا... مظفرپور  «

 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه در سخنان 
تند و تیزی با اشــاره به انتقادات انجام شده از وزارت کشور مبنی 
بر تغییرات اســتانداران و فرمانداران در آستانه انتخابات که شائبه 
سیاســی و انتخاباتی بودن این تغییرات را مطرح کرده بودند گفته 
است. تغییرات استانداران و فرمانداران به عهده وزیر کشو راست و 
وزیر کشور بر اساس قانون هر زمان که احساس کند که منافع مردم 
در جابجایی اســتانداران و فرمانداران است حتما این کار را انجام 
می دهد اگر الزم باشد این کار را شب انتخابات نیز انجام می دهد.

این اقدام وزیر کشور اگر در عمل محقق شود، نوعی قالب شکنی 
محسوب می شــود زیرا که معموالً تغییرات مدیریتی به ویژه تغییر 
استانداران و فرمانداران که مسئولیت مستقیم در برگزاری انتخابات 
دارند حداقل 6 ماه قبل از انتخابات متوقف می شــود تا آنها بتوانند 
با آســودگی خاطر به وظایف خود در خصــوص انتخابات عمل 
نمایند. گر چه وزیر کشــور توضیح داده که اگــر تغییری در بین 
استانداران و فرمانداران انجام شود در راستای برگزاری هر چه بهتر 
و ســالمتر انتخابات خواهد بود و سخن وزیر کشور به نوعی تأیید 
ســخن منتقدین نیز می باشد که خواستار عدم تغییر مدیران وزارت 
کشوری در آســتانه انتخابات شده اند. زیرا که آنان نیز معتقدند که 
چند ماه مانده به انتخابات مدیران ارشــد استانی و فرمانداران نباید 
تغییر کنند زیرا که ممکن اســت خللی در برگزاری هر چه بهتر و 

سالمتر انتخابات وارد شود.
به نظر می رسد هم منتقدین و هم وزیر کشور اصل برگزاری پرشور 
و سالم انتخابات را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند. و هر کدام 
از دو طرف با ادبیات خودشــان خواستار سالمت انتخابات و عدم 

دخالت دست های پنهان و پول های کثیف در آن می باشند.
این نقطه مشــترک را نبایــد به عنوان نقطه اختالف بین دســتگاه 
نظارتی و دســتگاه اجرایی انتخابات تلقی نمــود. بلکه می توان از 
آن نقطــه مثبت و نقطه وحدت هر دو طــرف درگیر در انتخابات 

برداشت نمود.
زیرا که هدف دســتگاه نظارتی و دســتگاه اجرایی بر اساس قانون 
صیانت از آرای مردم و برگزاری پرشــکوه و انتخابات با مشارکت 
حداکثری مردم اســت که می تواند قدرت نظام اسالمی و پشتوانه 

مردمی را آن را به رخ جهانیان بکشد.
نکته پایانی اینکه اگر ضعفی در عملکرد استانداری و فرمانداری 
وجود دارد باید منتظر تغییر قبل از انتخابات باشــد زیرا که افراد 
ضعیــف و ناتوان نمی تواننــد مجری قانون و برگــزاری کننده 
انخابات پرشــور و شــکوه در تراز نظام اســالمی باشند و باید 
جــای خود را به افــراد توانمند بدهند. به شــرطی که در انجام 
تغییرات شــائبه های سیاســی و جناحی و انتخاباتی بودن را به 

طور کامل برطرف نمود.

کاندیداهای مجلس حق استفاده از برنامه های 
صدا و سیما برای تبلیغ را ندارند

 یک عضو شــورای نظارت بر صدا و ســیما با اشــاره به تشکیل 
ســتاد انتخابات در این سازمان گفت که طبق قانون کاندیداهای تایید 
صالحیت شــده در انتخابات مجلس توسط شــورای نگهبان در ایام 

تبلیغات فرصتی برای استفاده از صدا و سیما ندارند.
سیداحســان قاضی زاده هاشــمی در گفت وگو با ایسنا، در توضیح 
اقدامات صدا و ســیما برای انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: 
چندی پیش ستاد انتخابات در سازمان صدا و سیما تشکیل شد. صدا 
و سیما باید به سمت تهیه برنامه های تبلیغاتی برای تهییج مردم جهت 

حضور و مشارکت بیشتر در انتخابات باشد.
وی افزود: طبق قانــون موجود کاندیداهــای انتخابات مجلس حق 
استفاده از برنامه های سازمان برای تبلیغ خود را ندارند. در ایام تبلیغات 
تنها افراد و اشخاص می توانند با هدف تشویق مردم برای حضور در 
انتخابــات حضور پیدا کنند. البته مجلــس در اصالح قانون انتخابات 
موضوعات تبلیغــات انتخابات مجلس را تغییر داده که کلیت اصالح 
قانون انتخابات مجلس در شورای نگهبان تایید شد به همین دلیل در 

این دوره همان قانون قبلی مالک است.
این عضو ناظر مجلس در شــورای نظارت بر صدا و سیما تاکید کرد 
کــه تبلیغ افراد و اشــخاص از رادیو و تلویزیون مطرح نیســت البته 
احزاب و گروه های مختلف می تواننــد به طور کلی برنامه های خود 
را مطرح کنند که این کار هم در راســتای افزایش مشارکت حداکثری 
و نه بحث تبلیغ لیســت و گروه خاصی اســت. قاضی زاده هاشمی 
مجددا تاکید کرد: کاندیداهای تایید صالحیت شده شورای نگهبان در 
انتخابات مجلس فرصتی برای اســتفاده از برنامه های صدا و سیما در 
ایام انتخابات مجلس را ندارند. وی در پایان گفت: شورای نظارت بر 
صدا و ســیما بر کار ستاد انتخابات نظارت دارد و از لیست این ستاد 

برای توضیح درباره برنامه هایشان دعوت خواهد کرد.

فلسطین و قدس شریف مساله اول جهان اسالم است
 رئیس جمهور، فلســطین و قدس شریف را مهمترین موضوع جهان اسالم 
دانست و با اشاره به سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای به فراموشی 
سپرده شدن این اولویت نخست جهان اسالم، گفت: افکار عمومی جهان اسالم 
به دشــمنان اجازه نخواهد داد که موضوع فلســطین و قدس شریف به عنوان 

مساله اول جهان اسالم، به فراموشی سپرده شود.
به گزارش  ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در آیین افتتاحیه 
سی و ســومین کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی با تاکید براین که »عدم 
موفقیت آمریکا و رژیم صهیونیســتی در سایه بیداری و هشیاری دنیای اسالم 
است«، اظهارداشت: آمریکایی ها و صهیونیست ها  اگر بتوانند نسل جوان ما را 
از آرمان های به حق، دور کرده و دشمن را دوست و دوست را دشمن معرفی 

کنند، در توطئه های خود علیه جهان اسالم موفق می شوند.

اروپا به جای اسرائیل، ایران را تحریم کند
 نتانیاهو در تازه ترین اظهارات خود خواهان اعمال تحریم علیه ایران توسط 

اتحادیه اروپا شد.
به گزارش ایلنــا ، بنیامین نتانیاهو در دیدار با اعضای البی »ایپک«  در واکنش 
به تصمیم دســتگاه قضایی اروپا در الصاق برچسب کاالی ساخت شهرک های 
صهیونیست نشــین گفــت:  در حالی که اروپا اعمال   تحریم هــا علیه ایران را 
انتخاب نمی کند، اما محدودیت های سیاســی و اقتصادی علیه اسرائیل اعمال 
می کند.وی هم چنین در ادامه در مورد اتفاقات در نوار غزه هم خاطرنشان کرد: 
جنگ همیشــه دو قربانی دارد نظامی ها و غیرنظامی ها، در جنگ نباید عامدانه 
غیرنظامیان را هدف قرار داد. اگر غیرنظامیان را عامدانه هدف قرار دهید مرتکب 
جنایت شده اید. اکنون تروریست ها در نوار غزه غیرنظامی های ما را هدف قرار 

می دهند. این یک جنایت است. آنها به شهرهای ما حمله می کنند.

زمان اخراج بیگانگان از منطقه فرا رسیده است
 بیگانگان نمی توانند برای کشورهای منطقه قابل اتکاء باشند،.

فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایــران گفت: امنیت تنگه هرمز و خلیج 
فــارس، فقط با شــکل گیری یک امنیت درون منطقه ای میســر اســت نه با 
ائتالف های دروغین، بنابراین وقت آن رســیده کــه بیگانگان از منطقه اخراج 
شوند. به گزارش ایلنا، عبدالرحیم موسوی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه 
جوانان ما در ســطح باالیی از روحیه و آمادگی قرار دارند، اظهار داشت: شاید 
در یک شــرایط عادی ۳۰ تا 4۰ سال طول می کشید تا به یک سطح این چنینی 
از تجربه عملیاتی برسند، اما می بینیم که جوانان ما مانند مجّربین عمل می کند و 
از طرف دیگر وقتی کســانی را که سال های خدمت بیشتری را سپری کرده اند، 
می بینیم به دلیل اینکه در مقابل تهدیدات، دائم خود را در ســنگر می بینند یک 

نشاط جوانی در وجود آنها مشاهده می کنیم.

60میلیون نفر یارانه جدید می گیرند

وبازهم بنزین

اصالح قیمت بنزین تصمیم و توافق 
همه مسئوالن نظام است

  رئیــس دفتر رئیس جمهــوری عملیاتی 
شدن مصوبه جلسه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران ســه قوه درخصوص اصالح 
قیمت بنزین را اقدام الزم و ضروری دانست 
و گفــت: دولت پیش از این نیز درچند مقطع 
قصد داشت این تصمیم مهم را که مورد توافق 
همه مسئوالن نظام است، اجرا کند که هربار به 

دالیلی با تاخیر مواجه شد.
محمود واعظــی در گفت و گو با ایرنا با بیان 

اینکه بخش حمایت معیشــتی از اقشــار کم 
برخوردار و دهک های پایین از مزایا و اهداف 
طرح  اصالح قیمت بنزین است، افزود: بحث 
اصالح قیمت بنزیــن در جای خود موضوع 
بسیار مهمی اســت که می تواند کشور را به 
تعادل منطقی در مصرف برساند،   آثار زیست 
محیطی خوبی داشته باشد و از همه مهم تر از 

قاچاق گسترده بنزین جلوگیری کند.
وی تصریح کــرد: در  عین حال این موضوع 
که  منافع مالی حاصل از این طرح مســتقیما 
میان مردم تقسیم می شود نیز از اهمیت زیادی 
برخوردار است. رئیس دفتر رئیس جمهوری 

با یــادآوری اینکه تقریبــا 5۰ درصد از مردم 
خودروی شخصی ندارند یا در شهرستان های 
کوچک و روستاها زندگی می کنند، گفت: این 
جمعیت زیاد چرا باید تاوان قیمت ارزان بنزین 
را بدهند و این خود یک بی عدالتی محسوب 
می شد البته به این معنی نیست که هرکسی که 
خودرو ندارد نیازمند حمایت معیشتی دولت 

است اما قاطبه اینگونه است.
واعظــی ادامــه داد: با اجرای طــرح حمایت 
معیشتی دولت که تقریبا 6۰ میلیون نفر در قالب 
۱8 میلیون خانوار را در بر می گیرد، بخشــی 
از این بی عدالتی جبران می شــود و حتی اگر 

این اصالح قیمت عوارضی هم در پی داشــته 
باشــد، با ارزیابی هایی که در بانک مرکزی و 
ســایر نهادهای اقتصادی ما بعمل آمده خیلی 
چشــمگیر نخواهد بود و همچنان برای اقشار 
پایین جامعه این رقم معنی خواهد داشت. وی 
همچنین با بیان اینکه این تصمیم با اتفاق نظر 
سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی اتخاد شــد و به هیــچ وجه اینگونه 
نیست که تصمیم  دولت بوده باشد، گفت: در 
اصل اصالح قیمت بنزین  تصمیم همه ارکان 
نظام بوده و همه در این تصمیم دخیل بوده اند 

و دولت صرفا مجری این طرح است..
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بهداشتنکتهدانشگاه
ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد 

آغاز شد
 فرایند تکمیل ظرفیت رشــته های کارشناسی ارشــد دانشگاه ها در سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور آغاز شد.
به گزارش ایرنا، برخی دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالی تقاضای تکمیل ظرفیت در 
تعدادی از کد رشــته محل های خود را دارند و داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت نام 
و در جلسه امتحانی حاضر بوده  همچنین نمره کل آنها باالتر از نمره صفر )۰( در هر 
کد ضریب باشد، بر اســاس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه های راهنمای آزمون 
مذکور در ســال 98 می توانند از دیروز به مدت چهار روز به پایگاه اینترنتی ســازمان 
سنجش آموزش کشور برای انتخاب کد رشته محل های مورد عالقه خود اقدام کنند.

گـــزینش  نهـایی  در هر یک  از کد رشته  محل های تحصیلی  اعالم شده مطابق  شرایط 
و ضوابط مندرج  در دفترچه های  راهنمای شــماره  یک و 2 آزمون  کارشناســی  ارشد 

ناپیوسته  سال  ۱۳98 انجام  خواهد شد.

کاهش استرس رانندگی با موسیقی
 مطالعات محققان برزیلي نشــان مي دهد گوش دادن به موسیقي آرام و بدون کالم 
در ســاعات اوج ترافیک، یک روش موثر براي کاهش اســترس ناشي از رانندگي و 

محافظت از قلب است.
مطالعات نشــان مي دهد استرس هنگام رانندگي یک عامل جدي در بروز بیماري هاي 
قلبي و حمله قلبي اســت. از آنجایي که بیماري هاي قلبي مهمترین عامل مرگ و میر 
در سراســر جهان است، محققان همواره به دنبال روش هایي براي کاهش این استرس 

هستند.
ــه موســیقي  ــي نشــان مي دهــد گــوش دادن ب ــان برزیل ــد محقق مطالعــات جدی
مالیــم حیــن رانندگــي مي توانــد اســترس ناشــي از ترافیــک را کاهــش 
ــاعات  ــدون کالم در س ــیقي آرام و ب ــه موس ــوش دادن ب ــه گ ــن مطالع دهد.ای
اوج ترافیــک را یــک روش موثــر بــراي ایجــاد آرامــش و محافظــت از قلــب 

مي دانــد.

انسولین قلمی 
به اندازه کافی تامین و توزیع شده است

 مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو گفت: بیماران هیچ 
نگرانی بابت تامین انســولین قلمی مورد نیاز خود نداشــته باشند، زیرا به اندازه کافی 

تامین و توزیع شده است.
غالمحســین مهرعلیان درباره تامین انسولین قلمی افزود: انســولین به تناسب میزان 
مصرف 8 ماهه اول سال  توزیع شده است. حتی در آبان ماه برای جلوگیری از ایجاد 
کمبود، میزان بیشــتری به نسبت ماه های گذشــته به بازار دارویی عرضه شده است تا 

نیاز بازار را پوشش دهد.
وی بیان کرد: هیچ نگرانی برای تامین انســولین قلمی وجود ندارد و این دارو به وفور 
توســط شرکت مســئول تامین و در انبارها و گمرک موجود است که متناسب با نیاز 
توزیع خواهد شــد. بنابراین بیماران می توانند به راحتی داروهای خود را دریافت و 

مصرف کنند.

راه اندازی سامانه »سرباز ماهر« 
از ۲۶آبان ماه سال جاری

 بعد از 26 آبان ماه عماًل سامانه سرباز ماهر راه اندازی می شود و مقطع قبل از خدمت 
هم روی این سامانه قرار می گیرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه گفت: هدف اصلی این ســامانه، 
مکانیزه کردن طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه است که شامل سه سطح قبل 

از خدمت، حین خدمت و پس از خدمت است.
ســید مهدی فرحی در گفت وگو با مهــر اظهار کرد: در این طــرح با همکاری کلیه 
دســتگاه ها با انجام مشاوره شغلی و ارائه دوره های مهارتی متناسب با توجه به منطقه 
جغرافیایی آنها، توانمندی جوانان ذکور کشور در قبل از خدمت سربازی افزایش یابد.

سگ گردانی در همدان ممنوع است
 دادستان عمومی و انقالب شهرستان همدان گفت: سگ گردانی به علت نامتعارف 

بودن و جریحه دارکردن عفت عمومی ممنوع است.
حسن خانجانی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: مجازات سگ گردانی در قانون مشخص 

شده و مالک این حیوان به خاطر جریحه دارکردن عفت عمومی مجازات می شود.
وی اظهار داشــت: ســگ گردانی در کشــور عرف و متعارف نبوده و از آن با عنوان 

جریحه دارکردن عفت مردم یاد می شود.
خانجانــی در زمینه پرونده ضارب طلبه آمر به معروف در شــهر همدان نیز گفت: 
پرونــده این دختر فارغ از ســگ گردانی، توهین و ایراد صدمــه بدنی عمدی نیز 

بوده است.

مشکل بیمه وکالی قوه قضائیه حل شد
 مسئول پروژه فعال سازی بیمه وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 
از رفع مشکل بیمه اعضای این مرکز خبر داد.ساسان احمدی در گفت وگو با فارس اظهار 
داشــت: با تاکید رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه در راســتای ایجاد بستر رفاهی کامل و 
سالم به همکاران در سراسر کشور بعد از اخذ استعالمات الزم از تمامی بیمه های تجاری 
سراسر کشور، بررسی شرایط اعطایی شرکت های بیمه از تمام بیمه های کل کشور و اخذ 
نظرات کارشناســی اقدام به انعقاد با یک شرکت بیمه کردیم.وی در ادامه بیان کرد: این 
بسته حمایتی که شامل همه خدمات بیمه از جمله بیمه عمر، پس انداز، اشخاص، اتومبیل، 
حوادث و.... در قرارداد در نظر گرفته شده است تا به موجب این تفاهم نامه رفاه، آسایش 

و امنیت خاطر برای همکارانمان را در سراسر کشور داشته باشیم.

راهکارهای پیشگیری
 از ابتال به افسردگی در پاییز

 با آنکه فصل پاییز به فصل شگفتي و زیبایي هاي رنگارنگ معروف 
اســت، اما با توجه به تحوالت طبیعت همه ساله شاهد آنیم که برخي 
افراد در این ایام دچار افسردگي فصلي مي شوند که خواندن این مطلب 

براي پیشگیري از این بیماري تا حدودي مفید خواهد بود.
در فصل پاییز نخست تغییر رنگ طبیعت از سبز و آبي به زرد و قرمز 
را شاهد خواهیم بود، کوتاه شدن طول روز و ساعت هاي طوالني شب، 
مایل تابیدن خورشید و از طرف دیگر کم تحرکي و خانه نشیني برخي 
افراد، همه و همه دســت به دست هم مي دهد تا در این ایام و به دنبال 
آن در فصــل زمســتان، نوعي بیماري رواني و افســردگي که حالت 
اضطــراب و پوچي به دنبال دارد،  گریبان برخي فرد یا افراد گرفتار در 

این فصل را بگیرد.
افســردگي فصلي یکي از انواع اختالالت خلقي است که به صورت 
دوره اي در فصول ســرد سال بیشتر در بین فرد یا افرادي داراي زمینه 

کم تحرکي و یا بیماري هاي رواني و عصبي هستند عارض مي شود.
براي پیشگیري از بروز این افسردگي فصلي، توصیه مي شود از آنجا که 
نور درماني، اساس درمان افسردگي فصلي است، بنابراین در فضاي باز 

روزانه به مدت یک ساعت پیاده روي و تفریح کنید.
حتما برنامه اي براي حفظ سالمت جسمي خود نظیر شنا و پیاده روي 
و برنامه اي براي ارتقا ســالمت رواني مثل یادگرفتن چیزهاي جدید، 

داشته باشید.
مصرف غذاهاي دریایي و ســبزیجات را که داراي روي و آهن است، 
در رژیم غذایي خود افزایش داده و مصرف غذاهاي داراي چربي زیاد 
و مواد افزودني و نوشــابه و فست فود را کاهش دهید. برنامه خواب 

ثابت داشته و از پرخوابي یا کم خوابي بپرهیزید.
تغییرات و برنامه ریزي هاي مفید را از اهداف کوچک مثل خواندن یک 
کتاب کــم حجم یا روزانه ۱۰ دقیقه پیاده روي آغاز و آن را به تدریج 

افزایش دهید.
در صورتي که با این راهکارها در شــرایط رواني تان تغییري حاصل 
نشد، حتما به روانپزشــک مراجعه کنید. چراکه یک روان درمانگر از 

طریق دارو یا روان  درماني کمک موثرتري خواهد کرد.

چطور شپِش سر را 
از شوره تشخیص دهیم؟

 اســتاد دانشگاه علوم پزشکی کشــور ضمن اشاره به انوع شپش 
ســر، در عین حال راه های تشخیض شــوره از شپش سر را تشریح 

کرد.
حسین طباطبایی  در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه گاهی شوره 
سر با شپش اشتباه گرفته می شود، در مورد روش های تفکیک این دو 
گفت: در برخی افراد در ســن قبل از بلوغ، چربی سر به طور طبیعی 

افزایش می یابد و دچار شوره سر می شوند. 
گاهی والدین شپش را با شوره اشتباه می گیرند. راه تشخیص این است 
که یک روزنامه پهن کنید، ســر فرزند خود را روی روزنامه با دست 
بتکانید. اگر به راحتی از سر جدا شد و ریخت، می فهمیم شوره است. 
اما اگر با تکاندن مو، از ســر جدا نشــد، می فهمیم که تخم شپش یا 
رشک است. چون شوره چسبندگی ندارد اما رشک ها به دلیل ترشح 

صمغ گونه به مو می چسبند و به راحتی جدا نمی شوند.
وی ادامه داد: روش دیگر تشــخیص شوره سر از شش این است که 
سفیدی که روی مو دیده می شود، بین دو ناخن بگیرید اگر به آسانی از 
مو جدا شد؛ شوره است ما اگر راحت از مو جدا نشد، می فهمیم تخم 
شــپش است. دقت داشته باشیم که اندازه رشک یا تخم شپش حدود 
یک میلی متر و در حد یک نقطه است. رنگ آن سفید کدر است که به 

موها به تعداد زیاد می چسبد.
این متخصص پوست و مو با بیان اینکه شپش سر بیشتر بین کودکان 
به ویژه محصلین مدرسه اتفاق می افتد، گفت: شپش به محض انتقال 
به سر، خود را بالفاصله به پوست سر می رساند. چون از نور گریزان 
اســت و برای همین هم در موقع معاینه نباید خیلی نور روی ســر 
بیاندازیم چون در این صورت شــپش به سمت الیه های پایین تر سر 
حرکت می کند و در نتیجه پیدا کردن آن ســخت تر می شود. با نور 

غیر مستقیم و ذره بین بهتر می توان اینها را پیدا کرد.
طباطبایی در پاســخ به این پرســش که آبا بلند بودن مو در ابتال به 
شــپش سر تاثیرگذرا است؟، گفت: شپش در هر حالت که مو کوتاه 

باشد یا بلند، می تواند رشد کند. 
چون کار اصلی شپش با پوست سر است و با مو کار خاصی ندارد. 
البته دقت کنیم که موی بلند برای رشــد شپش دو حسن دارد؛ اول 
اینکه موی بلند می تواند مخفیگاه خوبی برای شــپش باشد تا دیرتر 
کشــف شــود. برای همین هم در دختربچه های محصل بیشتر دیده 
می شود. دوم اینکه شپش ماده که روزانه 6 تا ۱۰ تخم می ریزد؛ یک 
ماده لزجی دارد که از طریق آن تخم را به مو می چســباند تا دوران 
رشدش را طی کند و به شپش بالغ تبدیل شود. طبیعتا در موی کوتاه 

چنین امکانی برای رشد آسان تخم گذاری و رشد کمتر است.
این اســتاد دانشگاه علوم پزشــکی تهران با اشاره به اینکه شپش به 
سه دســته طبقه بندی می شود، تصریح کرد: شــپش سر مهم ترین و 

شایع ترین نوع شپش است. 
شــپش بدن و شــپش آنه انواع دیگر شپش هستند. شپش بدن و آنه 
راحت تر تشخیص داده می شوند. ضمن اینکه در افراد مبتال به شپش 
بدن، با بررســی درز لباس ها و زیر بغل فرد مبتال می توان شــپش یا 
تخم آنها را دید. شــپش سر در کودکان شایع تر  و شپش بدن و آنه 
در بزرگســاالن شایع تر است که شرایط بهداشتی کمی دارند مثل بی 

خانمان ها، مهاجران و زندانیان.

کیهان: متأسفانه برخی برای تصویب لوایح FATF دروغ می گویند.
 تو فضای مجازی دورغ نامرئی !!

همدان پیام: ایجاد دومین موزه راه ابریشم در همدان
 مگه می شه روی کاغذ راه ابریشم ساخت؟!

شهروند: شب تلخ کامی قنادی ها 
 طعم شکر در بی برنامگی تلخ شد!!

همدان پیام: شفاف ســازی وضعیت خرید و فــروش طال در فضای 
مجازی 

 طال در فضای مجازی ارزونتره؟!
خراسان: شوک بزرگ به اعتدال گرایان 

 بستگی داره این شوک دستی باشه یا برقی
قدس: پرونده ای درباره استخاره 

 مثل اینکه پرونده ارباب رجوع در ادارات کاهش یافته؟!
شرق: روحانی: از برجام برگزیده برمی گردیم 

 دکتر جان می خوای قفل ها رو با کلید تدبیر باز کنی؟! 
مردم ساالری: توانایی هسته ای ایران و سراب ترامپ

 ترامپ تو رویای شنا در ایران
همدان پیام: پاس در امیدیه  بخش شکست فصل را تجربه کرد 

 بدونه تجربه که نمی شه زندگی کرد 
شرق: احمدی نژاد مجلسی می شود؟

 پس نیاز داره مدل کتشو تغییر بده 
همدان پیام:  لیگ برتر استان در ایستگاه یازدهم

 این ایستگاه صندلی هم داره؟!
هفت صبح: ۱5 سوال طالیی درباره طرح ملی مسکن 

 با نقره بنویسید همه بتونن بخونن
همشهری: داللی با پالک تهران 
 دالل ها هم باکالس شدن؟

همدان پیام: پیش بینی برداشت ۱2۰ هزار تن چغندر قند در نهاوند 
 به امید فروش

ایر نا: ایران دومین کشور جهان در ساخت صنایع دستی 
 ولی به کام  کشورهای دیگه 

پزشکی قانونی چگونه در موضوع رحم 
اجاره ای اقدام می کند؟

 استفاده از رحم اجاره ای برای فرزندآوری، فصل نویی را در حوزه 
علم ناباروری باز کــرده و در دهه اخیر در ایران روز به روز در حال 
افزایش اســت، اما به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور هنوز 

قانونی برای آن به تصویب نرسیده است.
به گزارش ایرنا، رئیس ســازمان پزشــکی قانونی کشور با تاکید بر 
اینکــه در حال حاضر هیچ قانــون مصوبی در مورد رحم اجاره ای 
نداریم و تاکنون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم 
آیین نامه مدون با ابالغ وزیر برای پزشــکی قانونی ارســال نشده 
است. گفت: تنها امسال توسط وزارت بهداشت یک راهنما تدوین 
شــد که آن هم ابالغ وزیر را نداشــت که بتوان بــه آن به عنوان 
یک دســتورالعمل اجرایی نگاه کرد، بنابراین قانون و دستورالعمل 

مشخصی در این زمینه نداریم.
عباس مســجدی آرانی افــزود: البته در برخی اســتان های کوچک، 
پزشــکان زنان و زایمان برای اطمینان بیشتر در کارشان موارد را برای 
بررسی سالمت به پزشکی قانونی ارجاع می دهند. پزشکی قانونی هم 
بعد از بررسی و تایید گواهی سالمت برای شخصی که رحم خود را 
در اختیار می گذارد، گواهی تاییــد ناباروری برای فردی که متقاضی 

رحم جایگزین است، ارائه می دهد.
وی، بیان کرد: این در حالی اســت که در بســیاری از اســتان ها هیچ 
ارجاعی در مورد رحم اجاره ای به پزشــکی قانونی نمی شــود و این 
کار تنها توســط مراکز ناباروری به صورت مســتقل از صفر تا صد 

انجام می پذیرد.
وی ادامه داد: آمارها در خصوص رحم اجاره ای رو به افزایش است و 
با توجه به پیشرفت های علمی، افراد به این روش رو می آورند. گاهی 
نمونه هایی به ما ارجاع داده می شود، اما به دلیل نداشتن قانون در این 

زمینه نمی توانیم به آنها جواب دهیم.
مســجدی آرانی تاکید کرد: چنانچه در روش رحم اجاره ای، فرزندی 
حاصل شــود و بنا بر دالیلی احتیاج به تعیین هویت باشد و مورد هم 
دارای پرونده قضایی باشــد و به ما ارجاع داده شــود، کار تشخیص 
هویت انجام می شود، اما تاکنون در این خصوص موردی به ما ارجاع 

نیافته است.

 نمیدانم چه شد که تمام دنیا مقابل چشمان 
"سحر" دختر ۱8 ساله همدانی به یک باره جز 
سیاهی رنگی نداشت، تباهی و رسیدن به نقطه 
صفر زندگــی در اثر کدام درد به جانش رخنه 
کرد که تنها راه خالص شــدن را در "حذف" 
دید، حذفی که بهایش تمام جوانی، آرزو ها و 
زندگی ای بود که می تواند زیبایی های بسیاری 

را در خود داشته باشد.
دختری جوان با باال رفتــن از یکی از پل های 
روگذر شهر مریانج اقدام به خودکشی می کند 
که خوشبختانه با ورود مردم از این حادثه شوم 

جلوگیری شده است. 
شــواهد و گفته های وی بــا خبرنگار اعزامی 
همدان پیــام به صحنه حادثــه، حکایت از آن 
دارد کــه دردرگیری با برادر جــوان خود به 
دلیل اصرارش برای بیرون رفتن با دوســتانی 
که به عقیده برادرش ناباب هستند دچار تنش 
عصبی و روانی شــده و چون خسته از شدت 
مشــاجرات متعدد با برادرش بــوده اقدام به 

خودکشی کرده است.
رئیس کالنتــری ۱۷ مریانج نیز به خبرنگار ما 
در این خصوص گفته است: نیروهای انتظامی 
مریانج حاضر در پســت خود پس از مشاهده 
صحنه پریدن دختر جــوان از رو پل با کمک 
مغازه داران و راننــدگان حاضر در صحنه بر 
روی پــل رفتند و با راننــد کامیون ۱8 چرخ 
هماهنگ کردند که در زیر پل قرار گیرد و دختر 
جوان را نیز از پشــت از لباسش گرفته بودند 
رها کردند چند نفری رو کامیون قرار گرفتند تا 

موفق شدند وی را نجات دهند.
پس از انتقال وی به کالنتری از خانواده اش که 
هیچ اطالعی از ماجرا نداشتند خواسته شد به 
اینجا مراجعه کنند و به آن ها مشاوره داده شود.

اما چه می شــود که یک دختــر در دهه دوم 
زندگی خود، به خودکشــی فکر می کند و آن 
را با جسارت هرچه تمام تر اجرا می کند؟ مگر 
می شــود که انسان هیچ امید و آرزویی نداشته 
باشد که برای همان یک امید کوچک در دلش، 
او را از استقبال با مرگ دور کند. مگر می شود 

اسم این گونه اتفاقات را فاجعه ندانست! 
انسان را به یک باره چه می شود که دست از 
زندگی و لذت هایش برمی دارد و این گونه 
مشــتاقانه مرگ را مالقات می کند درست 
اقتصادی،  معیشــتی،  مشــکالت  که  است 
محیط خانواده، محیــط زندگی و تحصیل 
و ... در رفتــار، منش و تصمیمات انســان 
تأثیرگــذار اســت، امــا به نظر می رســد 
فقــط یک عامــل می تواند باعث شــود تا 
انســان دســتش را از این دنیا بشوید و به 
دردناک ترین شــکل ممکن زندگی خود را 
تمام کند و آن هم نداشــتن امید در زندگی 
اســت. شــاید وجود یک آرزو و امید به 
آینــده بهتر، در دل دخترانی که این روزها 
آمار خودکشی هایشــان گوی سبقت را از 
مردان ربوده، می توانســت آن ها را از مرگ 

البته شاید! نجات دهد. 
بســیاری از روانشناســان و روان پزشــکان 
معتقدنــد که »افســردگی« باعث شــده تا 
خودکشی در میان جوانان ما زیاد شود. قطعًا 
عوامل بســیار زیادی باعث شده تا جوانان 
این چنیــن راحت خود را مهمان خاک کنند، 
نمی توان به ســادگی در مورد علت و عوامل 

آن هم قضاوت کرد، زیــرا ما حتی لحظه ای 
هم به  جــای این افراد نبوده ایم. اتفاقات این 
روزها، به یک جراحی موشــکافانه در مورد 

علت خودکشی نیازمند است.
فشــارهایروانــیواجتماعــی،

مهمترینانگیزهخودکشیدرزنان
بر همین اساس اســت که یک روانشناس در 
گفت و گو با همدان پیام خودکشــی  در دختران 
را همواره نشــات گرفتــه از علتی می داند که 
ریشــه اصلی آن احساس و نادیده گرفته شدن 

آن است.
مریم رفیعی با اشاره به اقدام به خودکشی دختر 
۱۷ ســاله همدانی گفت:  در بسیاری از فردی 
که می خواهد خودکشی کند، در نگاه اطرافیان 
توجیه اش این می شود که او ناراحت یا افسرده 
است، اما علت آن است که ناراحتی ها و فشارها 
آن قدر در فرد زیاد می شــود که می گوید بروم 

خودم را بکشم ببینم چه می شود.
وی تاکیــد کرد: اگر در محیط خانواده، محیط 
تحصیــل و رفت وآمد دخترانی کــه اقدام به 
خودکشی می کنند و یا به آن فکر می کنند دقیق 
شویم، می بینیم که به نوعی به آخر رسیده اند و 
فشارهایی که متحمل شدند آن قدر زیاد است 
که ترجیــح می دهند خــود را از این زندگی 
خــالص کنند و این کار را هم با اطمینان تمام 

انجام می دهند.
رفیعــی با بیــان اینکه فردی که خودکشــی 
می کند با حســاب وکتاب و قطع امیدی که از 
او در زندگی شــده این کار را انجام می دهد، 
افزود: این فرد دیگر خســته شده است و هیچ 
چشم انداز و امیدی به آینده زندگی خود ندارد 
به همین دلیل باروی باز و گشــاده به ســمت 
خودکشــی می رود در بســیاری از تحقیقاتی 
که در دنیا در این خصوص انجام شــده است 
نشان می دهد که افرادی که خودکشی می کنند، 

آرامش می گیرند.
این فعال حوزه زنان همچنین تاکید کرد: افراد 
نه آدم کش به دنیا می آیند، نه دزد، نه روســپی 
نه معتاد و نه حتی بافکر خودکشی، هیچ انسانی 
این گونه به دنیا نمی آید. شــرایط خانوادگی، 
اجتماعی، امنیتی، سیاسی، عدم امید به آینده و 
سایر مسائلی که به وجود می آید باعث می شود 

افراد به خودکشی فکر کنند. 

رفیعــی افزود:  فرد زمانی که در وضعیتی قرار 
می گیرد که می داند آخرش به جایی نمی رسد، 
تنهــا راه برایش خودکشــی اســت. به طور 
مثال درســت اســت که طالق خوب نیست 
و آســیب های بســیاری را در پی دارد، اما ما 
می گوییم طــالق یک مرحله جدید از زندگی 
اســت. طالق در برخی از مواقع یک زندگی 
جدید اســت و بسیاری از فشــارهایی که در 

زندگی مشترک داشتند، تمام می شود.
یــک منبع آگاه نیز کــه صاحب تخصص در 
حوزه آسیب های اجتماعی است به ما گفت: ما 
باید بررسی کنیم افرادی که دست به خودکشی 
می زنند، علت و دالیلش چیســت! ؟ قطع به 
یقین خودکشی عوامل و دالیل متعددی دارد. 
شــرایط افراد از همان زمان کودکی به گونه ای 
پیش می رود که فرد درنهایت به خودکشــی 

می رسد.
وی با بیان اینکه افرادی که خودشان را می کشند 
می گویند دیگران به ما آسیب رساندند، ما این 
کار را با دیگران نکنیم، عنوان کرد: نمی توانیم 
به سادگی در مورد انگیزه خودکشی این دختر 
که موضوعات خانوادگی و مشــاجره با برادر 
عنوان شــده نظر داد و یــا در خصوص افراد 
دیگری که دســت به خودکشی می زنند چرا 
که سایه های پنهان شخصیتی در افراد مختلفی 
که به خودکشی رومی آورند متفاوت و نشات 

گرفته از عوامل مختلف است.
این کارشــناس حــوزه اجتماعی با اشــاره 
به اینکه همواره افســردگی را یکی از علل 
نمی گویند  امــا  می دانند  اصلی خودکشــی 
خود افســردگی از کجا آغاز می شود کفت: 
افســردگی بیمــاری نیســت، هیچ کــس با 
افســردگی به دنیا نمی آید. فشــارهایی که 
زندگــی و اجتماع و حتــی فرهنگی اقلیمی 
زیســت آن ها  به افــراد وارد می کند باعث 

می شود تا دست به خودکشی بزنند. 
وی گفــت: محدودیت هایی که گاهی حاصل 
فرهنگ های تربیتی مختلف در ســطح جامعه 
اســت درست زمانی که دحتران ما به جوانی و 
نوجوانی می رسند و در قامت قیاس با یکدیگر 
برمی خیزند خود را به شکل فشار های روحی 
نشان می دهد و یکی از انگیزه های رهایی روانی 

کاذب آن شاید خودکشی باشد.

وی افزود: امروزه افراد زیادی به روان پزشک، 
روانکاو و مشاوره مراجعه می کنند، که ممکن 
اســت حتی به آن ها کلی قرص آرام بخش هم 
تجویز شود که مثاًل آرام شوند اما درواقع همان 
قرص ها حال افراد را بیشــتر خراب می کند. 
مســئولین مربوطه برای اینکه مسئولیت را از 
روی دوش خــود بردارنــد می گویند افرادی 
که خودکشــی می کننــد مریض و افســرده 
هســتند، درصورتی که اصاًل این گونه نیست. 
نبود کار،اختالفــات خانوادگی، نبود مدیریت 
و مهارت کنترل خشــم، وضعیت نابســامان 
اقتصادی و معیشــتی و همه و همه فشارهایی 
اســت کــه درنهایت باعث بروز خودکشــی 

می شود.
وی با بیان اینکه دختران تحت فشارهای زیادی 
هستند، تاکید کرد: فشاری که در جامعه روی 
دختران اســت به نسبت بیشتر از جنس مذکر 
است اگر یک پسری در خیابان با دختر باشد، 
دختر را می گیرند اما با پسر کاری ندارند، تازه 
اگر پســر را هم بگیرند می گویند مرد است، 
مادرش هــم می گوید عزیزم دفعه دیگر دختر 
را به جای خیابــان به خانه بیاور؛ اما اگر دختر 
چنین کاری انجام دهد، نه تنها از پلیس و غیره 
توهین می شنود بلکه از سوی خانواده هم مورد 

سرزنش قرار می گیرد.
این کارشناس حوزه اجتماعی همچنین تاکید 
کرد: در چند ماه گذشــته بیش از ســه مورد 
اقدام به خودکشی دختران در همدان گزارش 
شــده و این یعنی جامعه زنان همدان نیازمند 
توجه جدی هستند همه برای اینکه خودشان 
را راحت کنند، می گویند فالنی افســرده بود. 
نمی گویند ما چه کردیم که او خودکشی کرد! 

می گویند او مریض بود. 
وی افزود: زنی که بر سر همسرش داد می زند، 
می گویند مریض است، اما کسی نمی گوید که 
آن مرد با آن زن چه کرده است که زن آغاز به 
دادوفریاد کرده است. ما در جامعه بی حوصلگی 
را می گوییم افسردگی و خودکشی را هم به آن 
گره می زنیم و خود را با توجیهات اشتباه قانع 
می کنیم در حالی که مشــکالت و آسیب های 
اجتماعی بــه خصوص حوزه زنــان نیازمند 
چاره اندیشــی و راه حل اســت نه پاک کردن 

صورت مساله!

"سحرها"  را دریابیم

نادیده گرفتن احساسات
 انگیزه اصلی خودکشی زنان
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خبر

ــه  ــی ب ــرکت تعاون ــدان ش ــه کاران هم ــاورزی یونج ــرکت کش ــرات ش ــی تغیی آگه
ــأت  ــه هی ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10861110036 ب ــه مل ــت 1666 و شناس ــماره ثب ش
مدیــره مــورخ 1397/08/9 و باســتتناد نامــه 18/342/643 مــورخ 97/08/20اداره تعــاون 
روســتایی شهرســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - آقــای احمــد ســهرابی 
)عضــو علــی البــدل هیــأت مدیــره( دارنــده کدملــی بشــماره 5029209141 بــا قبــول 
مســئولیت بــه اعضــاء اصلــی هیــأت مدیــره پیوســت وجایگزیــن آقــای قربــان تمرازی 

ــد . )662168( گردی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

تغییــرات شــرکت دهیاریهــای بخــش مرکــزی  آگهــی 
ــی  ــه مل ــت 550 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــار ش به
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی  10860219570 ب
ــماره 1874  ــه ش ــورخ 1396/11/2 وتاییدی ــاده م ــوق الع ــور ف بط
ــتان  ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون ،کارورف ــورخ 1397/5/1 اداره تع م

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــار تصمیم به
ــه  ــدت س ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــاء هی 1- اعض
ــد  ــاری آبرومن ــی دهی ــرکت تعاون ــد: ش ــاب گردیدن ــال انتخ س
باشناســه ملــی 14003111054 بانمایندگــی آقــای علیرضــا وزینــی 
شــیرزاد باکدملــی 4051553140 شــرکت تعاونــی دهیــاری زاغــه 
ــی  ــای داود نبات ــی آق ــی 14003177684 بانمایندگ ــه مل باشناس
ــه  ــک باشناس ــاری آبباری ــی دهی ــرکت تعاون 4050633965 ش
ملــی 14005678994 بانمایندگــی آقــای هــادی مــرادی خادمــی 
ــأت  ــی هی ــای اصل ــمت اعض ــه بس ــی 4050253259 هرس باکدمل
ــه  ــی باشناس ــاط زعفران ــاری رب ــی دهی ــرکت تعاون ــره و ش مدی
ملــی 14003111073 بانمایندگــی آقــای صفــدر محمــدی باکدملــی 
ــه  ــه باشناس ــج تپ ــاری گن ــی دهی ــرکت تعاون 4050575825 وش
ملــی 14003196659 بانمایندگــی آقــای وحیــد دهقانــی آراســته 
ــدل  ــی الب ــای عل ــمت اعض ــردو بس ــی 4052029356 ه باکدمل

ــره . ــأت مدی هی
 2-آقایــان بــالل دریایــی بقــاء باکدملــی 4051639819 بــه ســمت 
ــی 4050455404  ــوب باکدمل ــی خ ــرج غیاث ــی و ای ــازرس اصل ب
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی 
انتخــاب گردیدنــد. -3 آخریــن اعضــا تعاونــی 20 نفــر و ســرمایه 

شــرکت بــه مبلــغ 20000000 ریــال مصــوب گردیــد.
)662160( 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری بهار 

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000908مورخه 1398/8/9 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
همــدان منطقه دو تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی علی صادقی فرزند غالم  به شــماره 
شناســنامه 916 صادره از قهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی  به مساحت 61653  
مترمربع تحت پالک 132/546 واقع در همدان روســتای دشته بخش پنج  خریداری مع الواسطه  
از غالم صادقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1286(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/10

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

کارآفرینی مؤثرترین راهکار عبور 
از ناپایداری های اقتصادی 

 کارآفرینی، مؤثرترین راهکار عبــور از ناپایداری های اقتصادی - 
اجتماعی فزاینده است که می تواند عالوه بر تأثیر به سزای خود در حوزه 

اقتصاد به طور غیرمستقیم بر جامعه و فرهنگ کشور مؤثر واقع شود.
عصر حاضر عصر کارآفرینی است و نقش کلیدی کارآفرینی و کسب 
وکارهای فناورانه نوپا در روند رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها 
روشن اســت. کارآفرینان پیشگامان تحول، رشــد و توسعه اقتصادی 
هستند که ثمره تفکر، تدبر، اقدامات و مدیریت آنها خلق ثروت، توسعه 
تکنولوژی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار بوده است. کارآفرینان، همواره 

نقش مهمی در پیشرفت جوامع داشتند.
 آنها در رأس کســب و کارها قرار گرفته، در جستجوی فرصت ها بوده 
و خالقیــت نیز ابزاری برای موفقیت آنها تلقی می شــود. کارآفرینان، 
تغییر را یک پدیده معمولی می دانند، همیشه در جستجوی آن هستند، 
به آن واکنش نشــان داده و از آن به عنوان یک فرصت استفاده می کنند.

آنها پیشگامان موفقیت های تجاری در جامعه هستند.آنها از نظر رهبری، 
مدیریت، نوآوری، کارایی، ایجادشــغل، رقابت، بهره وری و تشــکیل 

شرکت های جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند.
بســیاری از صاحبنظران حوزه کارآفرینی معتقدند در جوامع امروزی 
بایــد انقالب کارآفرینی رخ دهد. این انقــالب در قرن حاضر اهمیتی 
به مراتب بیشــتر از اهمیت انقالب صنعتی دارد. افراد کارآفرین نقش 
مهمی در حرکت چرخ های توســعه اقتصادی بر عهده دارند و منشاء 
تحوالت بزرگ در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی در سح سازمان 
ها محسوب می شــوند. از جمله مهمترین محاسن راه اندازی شرکت 
های کارآفرینانه ایجاد اشتغال مولد است. زیرا به موجب یک اصل در 
مدیریت، اگر یک نفر به طور مســتقیم به کاری مولد گمارده شود، به 
صورت غیر مستقیم برای حداقل سه نفر دیگر شغل ایجاد کرده است. 
ایجاد اشــتغال مولد نیازمند شناســایی، خلق و استفاده از فرصت های 
کارآفرینی و اشــتغال موجود در جامعه است و این از مهمترین دالیل 
توجه به کارآفرینی است. کارآفرینی فرایند اشتغال زایی و کسب سود از 
ترکیب ارزشمند منابع است. اهمیت کارآفرینی در روند توسعه و رشد 
اقتصادی دنیا، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را ترغیب کرده است 
تا با استفاده از حداکثر امکانات و بهره برداری از ظرفیت های کشور خود 
آحاد جامعه را به سمت فعالیت های کارآفرینانه ترغیب و هدایت کنند. 
یکی از روش های ترویج کارآفرینی در دنیا برگزاری رویداد بزرگ هفته 

جهانی کارآفرینی)بازه زمانی ۱8 تا 24 نوامبر( است.
در ایران نیز همه ساله در بازه زمانی مذکور )مطابق با هفته آخر آبان ماه( 
رویدادهایی با حضور اجزاء مختلف اکوسیســتم کارآفرینی به صورت 
سمینار، دورهمی، همایش کارگاه آموزشی با همکاری رهبران کارآفرین 
و مدیران کســب و کارهای نوآورانه برگزار می شود. هدف از برگزاری 
این رویداد الگوسازی برای جوانان، توسعه ارتباطات و همکاری پیوسته 
تمامی اجزای مختلف اکوسیستم کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای 

و بین المللی است.
به عنوان یک قاعده کلی، طراحی فعالیت های این رویداد در ســطوح 
مختلف می تواند آحاد جامعه را در کشــف استعدادها و پتانسیل های 
خود تشویق کند. براین اساس و با عنایت به شرایط موجود اقتصاد ایران 
همچنین شعار ویژه سال ۱۳98 مبنی بر رونق تولید، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی همانند ســال های پیشین،  اقدامات مؤثر ذیل را انجام 

داده است:
۱- برگزاری کافه کارآفرینی در دانشگاه ها با هدف درک مفهوم اصلی 
کارآفرینی و فعالیت های مبتنی بر نوآوری توسط مدیران اجرایی، اساتید 
و مدیران دانشگاه ها و دانشجویان و ارتباط دانشگاه ها با فعالین حوزه 

کارآفرینی در سطوح منطقه ای
2- همکاری با دانشکده کارآفرینی از طریق اشتراک گذاری تجارب و 

دانش به روز کارآفرینی و معرفی افراد موفق پیشگام
۳- برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی با موضوع کارآفرینی برای 

جوانان در سطوح استانی
4- برگزاری کارگاه های آموزشــی پرورش ایده، تجاری ســازی ایده 

خالقیت در سطوح استانی
5- تشویق سرمایه گزاران به حمایت از ایده های نو و خالقانه در سطوح 

استانی
6- آگاهی ســازی عمومی از طریق رســانه ها )صدا و سیما، نشریات، 

بنر، سایت ها (
۷- انجام خدمات مشاوره ای به کارآفرینان بالقوه

با توجه به موارد ذکر شده بدون شک کارآفرینی مؤثرترین راهکار عبور 
از ناپایداری های اقتصادی- اجتماعی فزاینده است که می تواند عالوه 
بر تأثیر به ســزای خود در حوزه اقتصاد به طور غیر مستقیم برجامعه 
و فرهنگ کشــور مؤثر واقع شــود. از این رو انتظار می رود با بســیج 
همه جانبه تمام دستگاه های اجرایی در حوزه کارآفرینی قدم های مثبتی 

برداشته شود.
* رحیم سرهنگی 
مدیرکل دفتر توسعه کار آفرینی و بهره وری نیروی کار

نظام بانکی مانع تولید است

 نظــام کنونــی بانکــی مانــع توســعه تولیــد بــوده و بــه هیــچ وجــه حامــی بخــش 
تولیــد نیســت.

ــران گفــت: بانکهــا در شــرایط دشــوار  ــه صنعــت، معــدن و تجــارت ای رئیــس خان
کنونــی اقتصــادی تولیدکننــده را یــاری نمی دهنــد و حتــی نظــام بانکــی باعــث شــده 

اعتمــاد تولیدکننــدگان فعــال در ســطح بــازار از بیــن بــرود.
ــا  ــاط آن ب ــوع ارتب ــد را ن ــش تولی ــکل بخ ــن مش ــهل آبادی  مهمتری ــاب س عبدالوه
نظــام بانکــی ذکــر و بیــان کــرد: بــا وجــود آن کــه بخــش خصوصــی بــرای تحــول 

ــل از  ــه طــور کام ــارات ب ــض اختی ــوز تفوی ــا هن ــد وارد عمــل شــده ام حــوزه تولی
ــه اســت. ــه تشــکلهای اقتصــادی صــورت نگرفت ــت ب ســوی دول

ــه  ــی ک ــن عامل ــه داد: مهمتری ــران ادام ــارت ای ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــس خان رئی
ــه تشــکلهای بخــش  ــارات ب ــض اختی ــد "تفوی ــد باش ــی بخــش تولی ــد حام می توان

ــاده اســت. ــر افت ــه تاخی ــادی ب ــدت زی ــق آن م ــه تحق خصوصــی" اســت ک
ســهل آبادی بــه فعالیــت ســه میلیــون واحــد صنفــی در ســطح کشــور اشــاره و بیــان 
ــا مدیریــت  کــرد: امــور ایــن واحدهــا توســط اتحادیه هــا پیگیــری و مشکالتشــان ب
ــه  ــارات ب ــی اختی ــذاری برخ ــت از واگ ــد دول ــذا نبای ــود ل ــل می ش ــان ح خودش

تشــکلهای بخــش صنعــت واهمــه داشــته باشــد.

رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران گفــت: در مقابــل شــرایط دشــواری 
کــه سیســتم بانکــی بــرای بخــش تولیــد بــه وجــود آورده اســت قــوه قضائیــه رویکرد 

حمایتــی داشــته و کمــک زیــادی بــه تولیدکننــدگان کــرده اســت.
ســهل آبــادی افــزود: تولیدکننــدگان رزمنــدگان جنــگ اقتصــادی هســتند و نیــاز بــه 
حمایــت عاطفــی از ســوی مســئوالن دارنــد و درصــدد هســتند عــالوه بــر تقویــت 
ــت های  ــا سیاس ــد ام ــه کنن ــادرات عرض ــرای ص ــر ب ــت پذی ــی رقاب ــد، محصول تولی
ــن  ــت و ای ــد اس ــش تولی ــد بخ ــع رش ــت، مان ــالمی و دول ــورای اس ــس ش مجل
سیاســت ها باعــث شــده کــه تولیدکننــده حتــی نتوانــد بــرای یــک ســال بــا طــرف 

ــد. ــل، تعهــد خــود را حفــظ کن ــرارداد خــود در کشــور مقاب ق

کارت پرســنلی اداره کل آموزش و پرورش به نام ابراهیم 
ســهرابی وفا فرزند فتح ا.. به شماره ملی 4050166143 و 

شــماره پرسنلی 78902553 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

آگهی تجدید مزایده زمین 

روابط عمومی شهرداری دمق 

در اجرای ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و به استناد 
مورخ 98/6/25  بند 10-6 صورتجلسه شماره 126 
شورای اسالمی شهر دمق در نظر دارد نسبت به فروش 
فرهنگیان  شهرک  در  واقع  خود  زمین های  از  قطعه   8

دمق از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
 لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
یک هفته نسبت به تحویل قیمت پیشنهادی به نشانی 
ساختمان شهرداری واقع در بلوار شهید مصطفوی واحد 
تماس   36423448 شماره  با  یا  و  مراجعه  کارپردازی 

حاصل نمایند. 
)م الف 81(

 کل اعتبار اســتان همدان در ســال جاری 
۳۳۰ میلیارد تومان اســت، این در حالی است 
کــه فقط در یک ردیف بودجه اعتباری معادل 
اعتبار یکســاله استان برای راه آهن اختصاص 

یافته است.
استاندار همدان در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان 
اینکه در فصــل بودجه و تنظیم الیحه بودجه 
تعامل و ارتباط مدیران اســتان با بدنه سازمان 
برنامه و بودجه در تهران و وزارتخانه ها باید 
افزایــش یابد، اضافه کرد:  مدیران نســبت به 

جذب اعتبارات ملی باید تالش کنند.
سید سعید شاهرخی ادامه داد: در همین راستا 
برنامه راهبردی ســه ســاله در استان همدان 
تدوین شــد که طبق سند راهبردی و عملیاتی 
توسعه اســتان همدان حدود ۱5 هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری برای این استان در سه 

سال هدفگذاری شده است.
وی با اشــاره به این میزان سرمایه گذاری در 
سند توسعه اســتان گفت: بر اساس این سند 
ســاالنه ۱9 هزار و 5۰۰ فرصت شغلی در این 
استان باید ایجاد شود و  سیاست دولت تدبیر و 
امید بر این است تا با تمام توان تالش کنیم در 
حوزه اشتغال، تولید، سرمایه گذاری و معیشت 

مردم کار ویژه ای اتفاق بیفتد.
اســتاندار همدان همچنین بــا تاکید بر صرفه 
جویی در مصرف آب کشــاورزی خاطرنشان 
کرد: 85 درصد اراضی مستعد این استان مجهز 
به سیستم آبیاری نوین است که فرسوده شده 

و نیازمند نوسازی است.
وی با اشــاره به اجرای کشت های گلخانه ای 
اظهار داشــت: در حال حاضــر 2۰2 هکتار 
گلخانــه در قالب مجتمع های گلخانه ای آماده 

واگذاری به کشاورزان این استان است.
شــاهرخی بیان کرد: بر اساس سند راهبردی 
اســتان تا پایان برنامه ششــم باید 2۱۰ هکتار 
گلخانه نیز به مجموع گلخانه های استان اضافه 

شود.
بخشــشجرایممالیاتــی۳۰میلیارد

تومانیدرهمدان
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار 
همدان نیز از ۳۰ میلیارد تومان بخشش جرایم 
مالیاتی و 4 میلیارد تومان بخشش جرائم تامین 
اجتماعی برای واحدهای صنعتی و تولیدی در 

استان خبر داد.
ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه جلسات متعددی 
به عنوان کمیته اقتصاد مقاومتی برگزار کرده ایم 
اظهار کرد: در این زمینه با ۱۳ دستگاه همکاری 
داریم. وی با اشــاره به اینکه 6۰ برنامه در ۱۳ 
دســتگاه برگزار شده اســت گفت: در حوزه 
کشــاورزی هفت برنامه، ۷5 درصد پیشرفت 
داشته اســت. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار همدان با بیان اینکه در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت پنج برنامه 86 درصد پیشرفت 
داشــته اســت افزود: پنج برنامه اداره میراث 

فرهنگی 55 درصد تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه در حوزه کار و رفاه اجتماعی 
پنج برنامه ۱25 درصد پیشــرفت داشته است 
گفت: در شهرک صنعتی هفت برنامه به طور 

صددرصد انجام شده است.
پورمجاهد با اشــاره به اینکه شرکت گاز یک 
برنامه 66 درصد پیشــرفت داشته است افزود: 
در مجموع 6۰ برنامه ۷4 درصد پیشرفت داشته 

است.
وی با بیان اینکه در ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت تثبیت اشتغال و افزایش تولید مدنظر 
بوده است خاطرنشــان کرد: در حوزه معدن 

احیای واحدهای تولیدی حائز اهمیت است.
آب نیروگاه شــهید مفتح از پســاب فاضالب 

همدان تامین می شود
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب همدان 
نیز گفت: آب مورد نیاز نیروگاه شــهید مفتح 
به میزان ۱2 میلیون مترمکعب توســط پساب 

تصفیه شده فاضالب شهر تامین می شود.
سید هادی حسینی بیدار افزود: طرح آبرسانی 
به نیروگاه شهید مفتح از تصفیه خانه فاضالب 
به عنــوان پروژه شــاخص شــرکت آب و 
فاضالب شــهری اســتان همدان در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی سال 98 انتخاب 

شده است.
وی با بیان اینکه ایــن طرح در هفت ماهه 
ســال جاری ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیک 
دارد، اظهار داشــت: باتوجه به این نکته که 
تصفیه خانه فاضالب شــهر همدان درحال 
حاضــر مراحــل اجرایی ســاخت خود را 
طی می کند و طراحی آن براســاس تصفیه 
به منظور اســتفاده در مصارف کشــاورزی 
اســت، به دلیل شــرایط بحرانــی منطقه و 
خشکســالی های اخیر در سال 9۱ در مدار 
بهره برداری قرار گرفت و الزام به ارســال 

پساب به نیروگاه شهید مفتح شد.

 نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان 
با بیــان اینکه تاکنون خدمــات الکترونیکی 
خاصــی به مردم همدان ارائه نشــده چرا که 
زیرســاخت های الزم در ایــن زمینه وجود 
ندارد گفت: همدان شــهر نخبه پروری است 
اما متاسفانه زیرســاخت تبدیل به کارآفرینی 

وجود ندارد.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان در 
همایش شتابدهنده های همپیوند در دانشگاه 
بوعلی سینا همدان« با بیان اینکه همدان شهر 
نخبه پروری اســت اما متاســفانه زیرساخت 
تبدیل بــه کارآفرینی وجود ندارد اظهار کرد: 
مجموعه شرکت های دانش بنیان در سال 92، 
2 مورد بود در حالی که در سال 96 این میزان 

به 54 شرکت دانش بنیان رسیده است.
بــه گزارش فارس،   حمیــد بادامی نجات با 
اشــاره به اینکه شــرکت های دانش بنیان در 
شهر همدان با حمایت مجموعه های مختلف 
در حال افزایش اســت تاکیــد کرد: مردم در 
ســال های آینده به دنبال خدمات هوشــمند 

خواهند بود.
وی بیان کرد:  تاکنــون خدمات الکترونیکی 

خاصی بــه مردم همدان ارائه نشــده چراکه 
زیرســاخت های الزم در ایــن زمینه وجود 

ندارد.
نایب رئیس شــورای اسالمی شهر همدان با 
بیان اینکه در نهایت بــه دنبال ارائه خدمات 
الکترونیکی شــهرداری هستیم گفت: باید از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده ها 

برای احقاق این مهم استفاده کنیم.
وی با اشــاره به اینکه برای ایجاد زیرساخت 
شهر هوشمند یک بانک بزرگ در حال رایزنی 
هستیم ادامه داد: یک پلتفرم در همدان ایجاد 

خواهد شد و بعد از آماده شدن زیرساخت ها 
مجموعه داده ها در اختیار عموم قرار می گیرند 
و در نهایت افراد مستعد به ایجاد اپلیکیشن ها 

می پردازند.
بادامــی تأکید کــرد: امیدواریم ســال آینده 
پلتفرم شهر همدان آماده شود و در قالب این 
مجموعه به صــورت رقابتی نخبگان فعالیت 

کنند.
رئیس هیأت مدیره شرکت شــتابدهنده نیز 
در این همایش اظهار کرد: در اســتان همدان 
تاکنون ســه مجموعه شتابدهنده آغاز به کار 

کرده  است.
داوود بهرامی با بیان اینکه مسؤوالن استان و 
دانشــجویان باید با فعالیت های شتابدهنده ها 
آشــنا شــوند افزود: هدف اصلی ما جذب 

سرمایه گذار در مرحله دوم است.
وی با اشاره به اینکه استارت آپ ها  به صورت 
خودجــوش و خصوصی شــکل می گیرند 
ادامه داد: شــتابدهنده ها تیم های استارتاپ را 
با ســرمایه گذاری ابتدایی به شــرکت تبدیل 

می کند.
مدیرعامل شتابدهنده در همدان با بیان اینکه 
تا کنون ۱۰ تیم استارتاپ در حوزه نرم افزاری 
در همدان وجود دارد خاطرنشان کرد: فعالیت 
این تیم ها در حوزه زیرســاخت است و تمام 
این مجموعه ها با دید جهانی در حال فعالیت 

هستند.
علی خانقلی به مشــکالت موجود در شهر 
همــدان برای بروز و ظهــور این واحدهای 
علمی اشــاره کرد و گفت: کــم کم در حال 
پیشبرد اهداف هســتیم و امیدواریم در آینده 
نزدیک وجود شــرکت های شــتابدهنده در 

همدان جای خود را باز کند.

همدانزیرساختتبدیلشدنبهشهرکارآفرینیراندارد

استاندار همدان:

مدیران نسبت به جذب اعتبارات ملی 
تالش کنند

رشد 8 درصدی بارش ها 
در سال آبی جدید

 با گذشــت تنها 52 روز از ســال آبی جدید )مهرمــاه98 تا پایان 
شهریور99( میزان بارش های کشور نسبت به میانگین 5۱ ساله اخیر با 

بارش22/2میلی متر حدود هشت درصد رشد داشته است.
میزان بارش ها در 6 حوضه اصلی آب ریز کشــور براساس تازه ترین 
گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران تا روز 2۱ آبان ماه به 2۳/9 
میلی متر رســیده و این در حالی است که پارسال در همین بازه زمانی 

۳۷/2 میلی متر بارندگی ثبت شده بود.
ایران دارای  6 حوضه آبریز اصلی دریای خزر، خلیج فارس و دریای 

عمان، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی، مرزی شرق و قره قوم است.

مدل مدیریت منابع آب، نشان دهنده سطح 
توسعه یافتگی دولت هاست

 وزیر نیرو، آب را یک عرصه بین بخشی دانست و گفت: اهمیت 
این موضوع در حدی اســت که می تــوان از مدل مدیریت منابع آب 

دولت ها به سطح توسعه یافتگی آنها پی برد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو رضــا اردکانیان اظهار 
داشــت: آب یک عرصه بین بخشــی اســت، یعنی وقتــی دولت ها 
می خواهند به مدیریت آب بپردازنــد، بخش های مختلف نیز درگیر 

این موضوع می شوند.
ــی،  ــف فن ــای مختل ــه ه ــت آب از جنب ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، امنیتــی و مهم تــر از همــه فرهنگــی 
ــرای  ــا ب ــه دولت ه ــی ک ــزود: مدل و تاریخــی برخــوردار اســت، اف
ــعه  ــطح توس ــرف س ــد، مع ــاب می کنن ــع آب انتخ ــت مناب مدیری
یافتگــی آنهاســت، یعنــی اگــر جایــی چــه در اقلیــم خشــک چــه 
در اقلیــم تــر آب فقــط یــک عرصــه بخشــی تلقــی شــود، بــه ایــن 
معناســت کــه هرچنــد آن کشــور بــه لحاظ ســاخت و ســاز و ســازه 
ای هــم توســعه یافتــه باشــد، ولــی بــه لحــاظ مدیریتــی و نرم افزاری 

هنــوز در حــال توســعه اســت.
اردکانیان ادامه داد: نگرش ما باید به سمت مدیریت میان بخشی باشد 
و این به معنــای ادغام وزارتخانه ها و ایجاد یک غول برای مدیریت 
آب نیســت، بلکه ما باید ســاز و کارهایی داشته باشیم تا بین بخشی 

عمل کنند.
وزیر نیرو گفت: گاهی ممکن است مسایلی در زمینه آب پیش بیاید که 
حتی افرادی هم که با این عرصه آشنا نیستند، در عمل متوجه می شوند 

آب یک مسئله بخشی نیست.  یکی از این عرصه ها سیالب است.
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انصراف ذوب فلزات عواقب سنگین دارد 

 تیم فوتبال ذوب فلزات بهار نماینده اســتان در لیگ دســته سوم 
کشــور در حالی که ســه هفته به پایان این رقابت ها باقی بود از ادامه 
شرکت در این مسابقات خودداری کرد و رسماً با ارسال نامه انصراف 

به فدراسیون فوتبال از ادامه این رقابت ها کنار کشید.
مدیران این تیم عمده دلیل کناره گیری خود را قضاوت ناعادالنه داوران 
و حق کشتی فدارسیون قلمداد کردند و در اعتراض به این موضوع از 
ادامه رقابت ها کنار کشیدند، کناره گیری تیم ذوب فلزات با واکنش تند 
مسئول برگزاری مسابقات دسته سوم کشور همراه شد و وی تیم ذوب 

فلزات را به جرایم سنگین و محرومیت تهدید کرد.
دو دیــدار ذوب فلــزات با تیم های فرهنگ البرز و کاســپین بابل در 
سرنوشت دیگر تیم ها تأثیر داشت و کنار کشیدن این تیم باعث خواهد 
شــد تا این تیم ها متضرر شــوند و این به دور از روحیه جوانمردی 
می باشــد و در آن ســو کیمیای تهران که مقابل تیم بهاری شکست 
خورده بود نهایت سود را از این کناره گیری خواهد برد و این می تواند 
به بقای این تیم در لیگ دسته سوم کمک شایانی نماید.همچنین دو تیم 
ســولدوز نقده وبرق آرا البرز که مقابل تیم بهاری مساوی کرده بودند 

نیز سود خواهند برد.
با کناره گیری ذوب فلزات کاسپین بابل با دو پله سقوط از رده هفتم به 
نهم و آبیدر سنندج نیز با دو پله سقوط از رده پنجم به رده هفتم تنزل 
پیدا کردند.تیم های سولدوز و برق آرا نیز یک پله صعود صعود کردند.

فدراسیون فوتبال پرونده تیم ذوب فلزات را به کمیته انضباطی ارجاع 
خواهد داد. با توجه به آنکه دالیل انصراف تیم بهار مستند و قابل قبول 
نیســت و از طرفی دیگر در صعود و سقوط تیم ها نقش دارد جرایم 

سنگین را برای نماینده استان اتخاذ خواهند کرد.
آنطور که شنیده می شود احتماالً این تیم دو رده سقوط خواهد کرد و 
از لیگ دسته سوم به لیگ دسته  اول استان تنزل خواهد یافت و جرایم 

مالی باالیی نیز این تیم را تهدید می کند.
مدیرعامل این تیم که از تیم داری خسته شده است راه درستی را برای 
کناره گیری اتخاذ نکرده است و این حرکت عواقب سختی برای استان 
در پی خواهد داشت. امیدواریم که مدیران ذوب فلزات در تصمیمات 
خود تجدید نظر نمایند و در دو بازی باقی مانده خود به میدان بروند 

و مانع از جرایم سنگین فدراسیون شوند.

لیگ جوانان فردا در آخر خط 
 مســابقات فوتبال جوانان قهرمانی باشگاه های استان با انجام ۳ 
دیدار امروز و فردا به آخر خط خواهد رسید و پرونده این رقابت ها 

بسته خواهد شد.
تیم فوتبال شــهرداری همدان که هفته گذشــته با پیروزی 4 بر یک 
مقابل یاوران مالیر عماًل قهرمانی خود را در این رقابت ها مســجل 
کرده اســت فردا یکشنبه در دیداری تشریفاتی به مصاف تیم علم و 
ادب خواهد رفت. علم و ادب نیز هفته گذشته مقابل پاس بدون گل 

متوقف شد و حاال با 4 امتیاز به مصاف شهرداری می رود.
تیم فوتبال جوانان یاران کوروش با توقف مقابل شــهرداری مریانج 
بــا ۷ امتیاز امــروز مقابل تیم ضعیف پاس به میــدان می رود. یاران 
کوروش برای تصاحب جایگاه دوم به پیروزی در این بازی ســخت 

نیازمند دارند.
دو تیم یاوران مالیر و شهرداری مریانج نیز امروز در مالیر به مصاف 
هم می روند شهرداری مریانج نیز ۷ امتیازی است و برای رسیدن به 

جایگاه دوم به مصاف تیم مالیری می رود.

مسابقه دوستانه مینی گلف در همدان

 به مناسبت بزرگداشت هفته وحدت مسابقه دوستانه ای در رشته 
مینی گلف برگزار گردید .

به مناســبت بزرگداشــت والدت با ســعادت پیامبر اسالم حضرت 
محمد ) ص ( و هفته وحدت یک مســابقه دوســتانه مینی گلف در 

همدان برگزار شد .
این مســابقه در ســایت تخصصی مینی گلف همــدان در مجموعه 
ورزشــی سردار شهید علیرضا شمسی پور در بخش آقایان و در رده 

سنی آزاد برگزار گردید .
در این مســابقه علی رقم برودت نســبی هوا تعداد قابل توجهی از 
ورزشــکاران و عالقمندان به رشته جذاب مینی حضور داشتند و در 

فضایی صمیمی و شاداب با یکدیگر به رقابت پرداختند 
در پایان این مســابقه که به صورت انفــرادی و در یک دور برگزار 
شد ایلیا افالکیان ، عادل خاکباز و نیما عراقچیان توانستند به ترتیب 

عناوین نخست تا سوم را کسب نمایند.

جشنواره بزرگ ورزش های همگانی 
در همدان

 رضایی سرپرســت هیأت همگانی شهرســتان همــدان گفت: 
جشــنواره بزرگ ورزش های همگانی و پیــاده روی خانوادگی به 
مناسبت فرخنده میالد پیامبر اعظم و آغاز هفته وحدت توسط هیأت 

ورزش های همگانی استان و شهرستان همدان برگزار شد.
این جشنواره با حضور کمیته های پرواز کایت و بادبادک،بازی های 
فکری،بــازی ورزش کودکان،پیالتس ،یــوگا، بهکاپ و مینی گلف 
،فریزبی،هفت ســنگ و داژبال روز گذشته در پارکینگ بوستان ارم 

برگزار شد.
همچنین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت 
هفته وحدت روز گذشــته از میدان قائم به سمت پارک ارم برگزار 

شد.
رضایی گفت: توسعه فرهنگ ورزش و ایجاد روحیه نشاط در جامعه 
از اهداف برگــزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در همدان 

است.
جشــن بزرگ وحدت، جنگ شادی، قرعه کشــی جوایز ارزنده با 
اجرای شــاد عمو حمید را از جمله برنامه های جنبی همایش بزرگ 

پیاده روی خانوادگی در همدان بود.
جشــنواره بــزرگ ورزش هــای همگانــی و پیــاده روی خانوادگــی 
ــا همــکاری  ــی اســتان و ب ــأت ورزش هــای همگان ــه همــت هی ب
جوانــان  و  ورزش  اداره  اســتان،  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره 
شهرســتان همــدان و هیــأت همگانــی شهرســتان همــدان برگــزار 

شــد.
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پیشخوان

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع روســتایی موزاییــک ســازان رزن شــرکت تعاونــی 
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10861110815 ب ــه مل ــت 53 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/08/15 و باســتناد نامــه شــماره 3456 
مــورخ97/9/3 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان رزن تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : 1 - صورتهــای مالــی منتهــی بــه تاریــخ 96/12/29 بــه تصویــب رســید . 2 - آقــای 
ــه مــدت  ــی ب ــازرس اصل ــه ســمت ب ــا شــماره ملــی3990246682 ب محمــد قاســمی ب

یــک ســال مالــی انتخــاب شــد . 
)662166(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری رزن 

ــه  ــی ب ــرکت تعاون ــار ش ــزی به ــش مرک ــای بخ ــرکت دهیاریه ــرات ش ــی تغیی آگه
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10860219570 ب ــه مل ــت 550 و شناس ــماره ثب ش
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1396/11/2 وتاییدیــه شــماره 1874 مــورخ 1397/5/1 اداره 
تعــاون ،کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان بهــار تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : اساســنامه 
جدیــد تعاونــی مشــتمل بــر52 مــاده و 28 تبصــره تصویــب و جایگزیــن اساســنامه قبلی 

ــد.  گردی
)662162(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری بهار 

آگهــی تغییــرات شــرکت دهیــاران تالشــگر بخــش گل تپــه شــرکت تعاونی به شــماره 
ثبــت 392 و شناســه ملــی 10820022994 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/06/03 و به اســتناد نامــه 26/2696 مــورخ 1398/07/24 
اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان کبودرآهنــگ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 
: آقــای غالمرضــا ســپهر رازی بــه شــماره ملــی 4032092672 بــه عنــوان بــازرس اصلــی 
و آقــای مهــدی محمــدی مجیبــی بــه شــماره ملــی 4031545312 بــه عنــوان بــازرس 

علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. 
)662161(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

ــماره  ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــن ش ــش میه ــگامان دان ــرکت پیش ــرات ش ــی تغیی آگه
ــی  ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 14004913506 ب ــه مل ــت 211 و شناس ثب
فــوق العــاده مــورخ 1397/11/15 وتاییدیــه شــماره 2069مــورخ 1397/11/30 اداره تعــاون 
کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان فامنیــن تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : نشــانی شــرکت 
ــش  ــن، بخ ــتان فامنی ــدان، شهرس ــتان هم ــه آدرس : اس ــن ب ــی در فامنی ازآدرس قبل
پیشــخور، دهســتان پیشــخور، روســتا تجــرک ، بــاال، خیابــان ســهیل ، جــاده )همــدان 
- ســاوه(پالک 0، طبقــه همکــف ، کــد پســتی 6564119772 تغییریافــت ومــاده مربوطــه 

ــد. )662167( ــالح گردی ــنامه اص دراساس
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری فامنین 

آگهــی تغییــرات موسســه خیریــه امــداد مهدیــه همــدان موسســه غیــر تجــاری 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10820002577 ب ــه مل ــت 32 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
ــورخ  ــماره 3814/512/456/2250م ــوز ش ــورخ 1397/05/19 ومج ــره م ــأت مدی هی
ــل اتخــاذ  1397/7/16 رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی ف.ا.ا همــدان تصمیمــات ذی

شــد : 
1- ســمت اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قرارذیــل تعییــن گردیــد: آقــای محمــود صمــدزاده 
باکدملــی 4050133921 بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیــأت مدیــره آقــای محمدرضــا 
ــای  ــره آق ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــمت نای ــه س ــی 3873708507 ب ــراج باکدمل س
ــره  ــأت مدی ــه دار و عضوهی ــه ســمت خزان ــی3874561763 ب ــار باکدمل ــا فخ حمیدرض
آقــای حمیــد ملونــی باکدملــی 3873864721 بــه ســمت منشــی و عضوهیــأت مدیــره 
آقــای مهــدی درفشــی باکدملــی 3873790416 بــه ســمت عضواصلــی هیــأت مدیــره 
ــأت  ــی هی ــمت عضواصل ــه س ــی 3873565706 ب ــع باکدمل ــهل البی ــا س ــای علیرض آق
مدیــره آقــای مهــدی بهرامــی باکدملــی 3873565706 بــه ســمت عضواصلــی هیــأت 

مدیــره 
ــا  ــه ب ــدآور موسس ــادار و تعه ــنادو اوراق به ــنامه،کلیه اس ــاده 24 اساس ــره 1 م 2- تبص
امضــای آقایــان محمــود صمــدزاده )مدیرعامــل ورئیــس هیــأت مدیــره( یــا نایــب رئیس 
هیــأت مدیــره )محمدرضــا ســراج( و امضــای ثابــت حمیدرضــا فخار)خزانــه دار( ممهوربه 

مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد. 
)662159(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

ــم و ادب  ــگان عل ــی فرهیخت ــی و تربیت ــرکت آموزش ــرات ش ــی تغیی آگه
ــی  ــه مل ــت 617 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــق ش ــتان موف بهارس
ــالیانه  ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 10861897145 ب
ــورخ 97/9/3 اداره  ــماره 4556 م ــه ش ــتناد نام ــورخ 1397/04/04 و باس م
تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان بهــار تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 
1 - صورتهــای مالــی شــرکت در ســالهای منتهــی بــه 95و96 تصویــب گردیــد 
ــده  ــر پوین ــی 4050171910 ، ناص ــماره مل ــا ش ــی ب ــر جهان ــان امی . 2 - آقای
همــراه بــا شــماره ملــی 4050190125 و محمدرضــا مهــدوی حرمــت با شــماره 
ملــی 4051423751 بــه عنــوان اعضــای هیــأت تصفیــه بــرای مــدت 6 مــاه 
از تاریــخ صورتجلســه انتخــاب گردیدنــد و محــل هیــأت تصفیــه بــه آدرس 
اســتان همــدان شهرســتان بهــار آموزشــگاه غیــر دولتــی بهارســتان واقــع 
ــن  ــتی6531947118 تعیی ــک کدپس ــار ی ــان ایث ــداران خیاب ــهرک پاس در ش

گردیــد.
)662170( 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری بهار 

ــه  ــی ب ــرکت تعاون ــار ش ــزی به ــش مرک ــای بخ ــرکت دهیاریه ــرات ش ــی تغیی آگه
شــماره ثبــت 550 و شناســه ملــی 10860219570 بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت مدیره 
ــاه  ــاون ،کارورف ــورخ 1397/5/1 اداره تع ــماره 1874 م ــه ش ــورخ 1396/12/8 وتاییدی م

ــل اتخــاذ شــد :  اجتماعــی شهرســتان بهارتصمیمــات ذی
1-  ســمت اعضــای هیــأت مدیــره بقرارذیــل تعییــن گردیــد: آقــای داود نباتــی بــا 
ــی  ــا وزین ــای علیرض ــره آق ــأت مدی ــس هی ــمت رئی ــه س ــی 4050633965 ب کدمل
ــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره آقــای  ــا کدملــی 4051553140 ب شــیرزاد ب
ــو  ــی وعض ــمت منش ــه س ــی 4050253259 ب ــا کدمل ــی ب ــرادی خادم ــادی م ه

ــره  ــأت مدی هی
2- آقــای مرتضــی قاســمی مجــرد باکدملــی 4050656817 )خــارج ازهیــأت مدیــره( بــه 

ســمت مدیرعامــل بــرای مــدت یکســال انتخــاب گردیــد. 
3- کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــدآور بانکــی از قبیــل چــک، ســفته، بــرات 
ــره( و در غیــاب وی  ــان داود نباتــی )رئیــس هیــأت مدی ــا امضــای آقای و اوراق بهــادار ب
، علیرضــا وزینــی شــیرزاد )نایــب رئیــس هیــأت مدیــره( بــه اتفــاق مرتضــی قاســمی 
مجــرد) مدیرعامــل( ممهوربــه مهــر تعاونــی معتبــر مــی باشــد واوراق عــادی و نامــه هــا 

بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر تعاونــی معتبــر خواهــد بــود.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری بهار 

ــه شــماره  ــی ب آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد خرقــان ماهنیــان شــرکت تعاون
ثبــت 447 و شناســه ملــی 10860008270 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
ــماره  ــه ش ــتناد نام ــورخ 1397/11/30 و باس ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع عموم
ــات  ــتان رزن تصمیم ــتایی شهرس ــاون روس ــورخ1397/12/27 اداره تع 110/239 م

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ذی
1 - ترازنامــه، گــزارش حسابرســی وحســاب ســود وزیــان ســال مالــی 96شــرکت 

مــورد تصویــب قــرار گرفــت . 
ــاب  ــل انتخ ــرح ذی ــی بش ــال مال ــک س ــدت ی ــرای م ــرکت ب ــین ش 2 - بازرس
ــی  ــازرس اصل ــوان ب ــی 3992223760 بعن ــا کدمل ــری ب ــا صف ــدند : علیرض ش
عبــاس احمــدی بــا کدملــی 3991349191 بعنــوان بــازرس علــی البــدل 2 - علــی 
ــی 3991408074  ــا کدمل ــو ب ــف نصیرل ــی 5388790738 ، یوس ــا کدمل ــی ب صالح
ــا  ــیخلو ب ــی ش ــی 3991539454 ، رجبعل ــا کدمل ــوش ب ــم آل ــه چش ــیف ال ، س
ــه ســمت  ــا کدملــی 3991850664 ب ــی ب کدملــی 5389828453 و حســین بیکدل
اعضــای اصلــی هیــأت مدیــره و علــی ابراهیمــی رئــوف بــا کدملــی 3991544989 
ــدل  ــی الب ــای عل ــمت اعض ــه س ــی 0060098708 ب ــا کدمل ــو ب ــد نصیرل و مجی

ــد . ــاب گردیدن ــال انتخ ــه س ــدت س ــرای م ــی ب ــره همگ ــأت مدی هی
)662169(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری رزن 

تیم ملی ایران
 تسلیم عراق شد

 تیم ملی فوتبال کشــورمان در حالی در آخرین بازی دور رفت 
مرحلــه مقدماتی جــام جهانی 2۰22 قطر در امــان مقابل تیم ملی 
عراق قــرار گرفت که با توجه به باختی که مقابل بحرین بدســت 
آورده بــود در این بازی محکوم به برد بود و همین مســأله باعث 

شــد تا ملی پوشان با استرس بازی را دنبال کنند.
هنوز دقایقی از بازی نگذشــته بود که دروازه بیرانوند روی پاشنه 

چرخید مهندعلی اولین گل بازی را به ثمررســاند.
عراقی ها که خشــونت را چاشــنی بازی کــرده بودند با گل زود 

هنــگام دقیقه ۱۳بــازی را در کنترل داشــت در یــک ضدحمله 
اســیرنبوغ ایرانی قرار گرفت سماجت محبی در حفظ توپ و نفوذ 
بــه محوطه جریمه با پــاس بیرون وی همراه شــد و نوراللهی با 
کنترل وشــوتی ســنگین دروازه عراق را فرو ریخت وگل تساوی 

به ثبت رسید.
پس از این گل بازی متعادل شــد و توپ بیشتر در میانه میدان ردو 

بدل شــد و نیمه نخست یک بر یک مساوی شد.
در نیمه دوم دو تیم تالش کردند تا به دروازه یکدیگر راه پیدا کنند 
اما حمالت احساســی دوتیم مانع از کامیابی آنها شد در دقیقه 8۰ 
مســعود شــجاعی کاپیتان ایران با دریافت کارت زرد دوم از بازی 

اخراج شــد تا ملی پوشان کشورمان ۱۰ نفره بازی را دنبال کنند.
در ثانیــه های پایانی و بدنبال یک ضربه کرنرعلی عباس گل دوم و 
برتری عراق وارد دروازه ایران کرد و دومین شکســت متوالی تیم 
ملی کشــورمان در دور مقدماتی جام جهانی 2۰22  رقم خورد تا 

راه صعود کشورمان ناهموار شود.
در این دیدار ملی پوشــان ایران فوتبــال ضعیف و پرانتقادی را به 
نمایش گذاشــت تا نشــان دهد کویلموس بلژیکی در قد و قواره 
ایران نیســت ایران با این شکســت با 6 امتیاز پس از عراق ۱۰ و 
بحرین8 امتیازی در جای سوم قرار گرفت تا در فروردین ماه دور 

برگشت را دنبال کند.

دبیرکل کنفدراسیون کبدی 
آسیا:

میزبانی ایران راضی 
کننده بود

 ایــران تجربه خوبــی در برگزاری 
مســابقات دارد و میزبانــی آنهــا در 

مسابقات جهانی راضی کننده بود.
دبیرکل کنفدراســیون کبدی آسیا گفت: 
اگرچه این نخســتین دوره رقابت های 
کبدی جوانان جهان محســوب می شود 
اما ایران خیلی پرتجربه در میزبانی است 
و این مسابقات با نظم خوبی برگزار این 

شد.
به گــزارش برنا، محمد ســرور ضمن 
ابراز خوشــحالی درباره حضور مجدد 
در ایــران، اظهــار داشــت: از طــرف 
کنفدراسیون جهانی آسیا این میزبانی را 
به مــردم ایران تبریک می گویم و ملت 
ایران اســتعداد زیــادی در میزبانی این 

رقابت ها دارد.

همایش ورزش 
عصرگاهی در نهاوند 

برگزار شد
 همزمــان بــا روز جهانــی دیابت 
همایش ورزش عصرگاهی در مجموعه 

ورزشی علیمرادیان نهاوند برگزار شد.
همگانی  هــای  ورزش  هیأت  رئیس 
شهرســتان نهاوند با اعالم این مطلب 
اظهار کــرد: بمناســبت روز جهانی 
با  عصرگاهی  ورزش  همایش  دیابت 
حضور پر شور مربیان و ورزشکاران 
و مشــارکت مرکز بهداشت و هیات 
شهرســتان  همگانــی  ورزش هــای 
ورزشی  فرهنگی  مجموعه  در  نهاوند 
برگزار  علیمرادیان  حســین  مهندس 

شد.
حجــت ا... جهانیان افــزود: هدف از 
برگــزاری ایــن برنامه ایجــاد روحیه 
نشاط، ترویج و توسعه ورزش همگانی 
بود که خوشــبختانه با حضور پرشــور 

ورزشکاران این مهم محق شد.
وی با بیان اینکه پیشــگری از دیابت با 
توجه به بحــران دیابت در آینده وظیفه 
همگانی است، گفت: خوشبختانه هیأت 
ورزش های همگانی بــا همکاری اداره 
ورزش و جوانــان و همچنیــن مرکز 
بهداشت و درمان نهاوند در راستای این 
مهم اقدامات خوبی را در دســتور کار 

قرار داده است.

همایش ورزش 
صبحگاهی در همدان

 ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته 
وحدت با مشــارکت هیأت ورزشهای 
استادیوم  در  همگانی شهرستان همدان 

قدس سالن ابن سینا برگزار شد.
در ایــن همایش صبحگاهی شــرکت 
کننــدگان زیرنظــر مربیان ورزشــهای 
همگانــی بــه ورزش صبحگاهــی و 

حرکات کششی پرداختند.
ورزش صبحگاهی، عــالوه بر تاثیرات 
جسمانی، در شــادابی، نشاط و افزایش 
روحیه نقش پررنگــی دارد و انجام آن 
به صورت گروهی می تواند به داشــتن 

جامعه ای شاد و سالمت کمک کند.

زهرا امیری «

ــم  ــا ۶ تی ــر ب ــوان مالی ــال بان  هندب
مختلــف  ســنی  رده هــای  در  فعــال 
ــد  ــپری می کن ــی را س ــای خوش روزه
کــه بــا هدایــت مربــی حرفــه ای و 
کاربلــدی چــون مــژگان ملکــی در 
رده هــای مختلــف ســنی کشــور خــوش 
روزهــا  ایــن  و  اســت  درخشــیده 
ــدرت و  ــای پرق ــانه تیم ه ــه ش ــانه ب ش
ــت  ــیراز حرک ــان و ش ــات اصفه پرامکان
در  پیــش  چنــدی  تیــم  می کندایــن 
مســابقات دســته اول نایــب قهرمــان شــد و 
بــه همیــن بهانــه خبــر نــگار مــا در مالیربا 
ایــن مربی موفــق گفتگویــی انجــام داده که 

ــم. ــم می خوانی ــا ه ب
وضعیتهندبــالمالیرراچگونه

ارزیابیمیکنید؟
تیم هندبال بانوان مالیر از نظر سطح کیفی و 
مهارتی بسیار موفق عمل کرده است و شرایط 
بســیار خوبی دارد و این روزها با داشــتن 6 
تیــم فعال و پویا از نخبگان تا امید و دســته 
یک، شانه به شانه تیم پر قدرت و پر امکانات 
اصفهان حرکت می کنیم و امسال در مسابقات 
آمــوزش و پــرورش موفق شــدیم اصفهان 
قدرتمند را شکســت دهیم و مقام سوم را به 

دست بیاوریم.
کیفیتمسابقاتلیگدستهیک

راچگونهارزیابیمیکنید؟
همه تیم هایی که دراین لیگ شــرکت کرده 
بودند بســیار پر قدرت بودند چرا که تالش 
تیم ها بــرای باال آمدن از این گــروه بود تا 
بتوانند در دور بعد مســابقات، سهمیه سوپر 
لیگ را بگیرند، به همین دلیل تمام مسابقات 
بســیار نزدیک به هم بود. اما خدارو شاکریم 
که توانســتیم در این مســابقات مقام نایب 

قهرمانی را به دست آوریم.
منابــعمالیشــماچگونهتامین

میشود،آیااسپانسردارید؟
بزرگترین مشکل ما درحال حاضر مشکل تامین 
منابع مالی برای شــرکت در مسابقات است . 
از ســال 9۳ که در لیگ حضور داریم همیشه 
بین تیم های برتربودیم ، اما متاســفانه تمامی 
هزینه ها به صورت شخصی تامین می شود و 
هیچ گونه حمایتی از سوی مسئوالن صورت 
نگرفته اســت. حضوردر هر دور از مسابقات 
هزینه بسیار باالیی دارد و سال گذشته با وجود 
داشتن ســهمیه ســوپر لیگ نتوانستیم دراین 
مســابقات شرکت کنیم . در حال حاضر حتی 
برای تامین توپ تمرین برای بچه ها با مشکل 
روبرو هستیم هزینه هر توپ تمرین بین ۱5۰ 
تا 2۰۰ هزار تومان است که تامین این هزینه ها 
برا ما کمرشکن است.  و حمایت هایی هم که 
بعضا می شود ۱۰ درصد هزینه های تیم را هم 

شامل نمی شود.

امکاناتهندبالاســتانراچگونه
ارزیابیمیکنید؟

هیأت هندبال اســتان در ســه ماه گذشته با 
توجه به تغییــرات به وجود آمده شــرایط 
خوبی را دارد .بنده بــه عنوان رئیس هیأت 
هندبال مالیر و نایــب رئیس هیأت هندبال 

استان در مجموعه حضور دارم.
ــروه در  ــم ق ــه تی ــت ک ــر اس ــه ذک  الزم ب
گزیــن بــه عنــوان قــدرت اول هندبــال 
ــال  ــم هندب ــان و تی ــش آقای ــتان در بخ اس
ــه عنــوان قــدرت اول  ــر هــم ب ــوان مالی بان

ــند.  ــی باش ــتان م ــطح اس ــوان در س بان
خواستهشماازمسئوالنچیست؟

خواســته مــا از مســئوالن این اســت که 
حمایت ها در حد وعده و وعید باقی ماند و 
عملی نشد . حداقل خواسته ما از مسئوالن و 
مدیر کل این است که یک سالن اختصاصی 
برای هندبال بانوان مالیر در نظر گرفته شود 
تا هم بتوانیم از درآمدزایی که از سالن داریم 
هزینه های جانبی و حضور در مســابقات را 
تامین کنیم و هم تمریناتمان را منســجم تر 

انجام دهیم .
چه برنامه ای برای دور بعد مسابقات دارید؟

برای دور بعد مسابقات باید هماهنگی انجام 
شــود و زمان تمرین هــرروزه برای بچه ها 
در نظــر گرفته شــود و بچه هــا را باید در 
اوج آمادگی نگه داریم و شــرایط بهتری را 

به وجود آوریم تا ان شــاا.. بتوانیم ســهمیه 
شــرکت در مسابقات سوپر لیگ را به دست 

آوریم.
استقبالدخترانمالیریازهندبال

چگونهاست؟
اســتقبال هنوز به مرحله عالی نرسیده است. 
بچه ها طبق شنیده هایشان به سالن مراجعه 

می کنند و در این رشته ثبت نام می کنند .
ورزش بانوان مالیر در چه سطحی است؟

اجازه بدهید در بحــث ورزش بانوان وارد 
نشــوم اما هندبال و قایقرانــی بانوان مالیر 
شرایط بســیار خوبی را دارند و هفته آینده 
4 نفر از بانوان قایقران به مسابقات  کشوری 
که در بندر عبــاس برگزار می شــود اعزام 

می شوند.
سقفآرزوهایتاندرهندبالچیست؟

اینکه بتوانیم شرایطی را آماده کنیم که بچه ها 
به حق طبیعی خودشــان در میادین ورزشی 
که قهرمانی و حضور در اردوهای تیم ملی و 
شرکت در مسابقات جهانی و آسیایی است 

برسند .
کالمآخر

از مســئوالن می خواهــم که بــا حمایت از 
تیــم هندبال ما را کمــک کنند تا به هدفمان 
که حضور در ســوپر لیگ اســت و باتوجه 
به توانایی بچه ها هدف دوری هم نیســت 

برسیم.

سرمربی هندبال مالیر:

چشم انتظار 
حمایت مسئوالن هستیم

جدول رده بندی لیگ دسته سوم)هفته دهم( گروه دوم
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

1421+173-983آذرآب اراک1
1417+105322410دماوند آمل2
617+95142014شهروند رامسر3
715+136-936برق آرا البرز4
615+104331812فرهنگ البرز5
613+93421812کیمیای تهران6
213+93421412ابیدر سنندج7
212+103431210سولدوز نقده8
112-92611314کاسپین بابل9
210-92431315شهرداری مریانج10
275-11128936آریو نجم تهران11
252-27631-9شاهین زنجان12

جدول رده بندی لیگ دسته سوم)هفته یازدهم( گروه دوم
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

1524+183-1073آذرآب اراک1
1721+116322710دماوند آمل2
820+105142315شهروند رامسر3
۶1۶+147-1037برق آرا البرز4
31۶+104421512ابیدر سنندج5
615+104331812فرهنگ البرز6
15-103611515کاسپین بابل7
613+103431913کیمیای تهران8
213+103431311سولدوز نقده9
29-82331214شهرداری مریانج10
115-101271021ذوب فلزات بهار11
245-101271135شاهین زنجان12
275-11128936آریو نجم تهران13
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■ دوبیتي:
اگر چشمم بدوزی دوته خواهم اگر جسمم بسوزی سوته خواهم  

گلی همرنگ و همبوی ته  اگر باغم بری تا گل بچینم  
باباطاهر

محقق ایرانی بتن حافظ محیط زیست
 تولید کرد

 یــک محقق ایرانی نوعی بتن ابداع کرده که با فیبرهای پلی اتیلن 
تقویت شده اســت. این بتن عالوه بر قدرت بیشتر، سبکتر است و 

همچنین به حفظ محیط زیست کمک می کند.
ــد  ــاده ای مانن ــیمان، م ــی از س ــن ترکیب ــر ،   بت ــزارش مه ــه گ ب
ســنگریزه و آب اســت. گاهــی اوقــات بــرای افزایــش قــدرت بتــن 
ــک  ــون  ی ــود. اکن ــی ش ــزوده م ــز اف ــوالدی نی ــای ف ــه آن فیبره ب
محقــق ایرانــی ادعــا مــی کننــد نــوع جدیــدی از ســیمان تقویــت 
شــده بــا فیبــر را ابــداع کــرده کــه عــالوه بــر حفاظــت از محیــط 

ــر نیــز اســت. زیســت ســبک وزن ت
این محقق ایرانی »امیر حاجی اسماعیلی« دانشجوی دکتری است . 

محصوالت زیستی ایرانی به بازارهای 
جهانی وارد شدند

 تالش ســتاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری برای تحقق توسعه تولید محصوالت زیستی در 

کشور به سمت تعریف یک نماد ملی حرکت کرده است.
 یک نماد ملی برای محصوالت زیســتی ایرانی تعریف می شــود. 
نمادی ایرانی و بومی که در همه دنیا با یک نام و نشــان شناخته می 
شود. تالش ستاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری برای تحقق توسعه تولید محصوالت زیستی در 

کشور به سمت تعریف یک نماد ملی حرکت کرده است.
ایران باید خودکفا شود. این یک شعار نیست. یک باور است که باید 

در ذهن و دل همه ایرانیان بنشیند.

آندوسکوپی سه بعدی ساخته می شود

 محققان کشور در صدد هستند آندوسکوپی سه بعدی بسازند که 
جزئیات درون بدن را در حد میکرو نشان دهد.

وحیده فرزام دانشجوی پسا دکترا و مجری طرح »مینی میکروسکوپ 
ســه بعدی« در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در صدد هستیم 
میکروسکوپی را به تولید برسانیم که تصاویر را به صورت سه بعدی 
نشــان دهد، گفــت: در حال حاضر به صورت آزمایشــگاهی برای 
ســاخت این میکروسکوپ، یک لیزر را به سمت نمونه فرستادیم و 

تصویر را به داخل دو چشمی هدایت کردیم.
وی ادامه داد: در ادامه از طریق دو چشــمی میکروسکوپ دو باریکه 
مرجع را تشکیل دادیم و توانســتیم برای نشان دادن تصویر در حد 

میکرو، یک تصویر سه بعدی از نمونه را بازسازی کنیم.

۲ سیارک از کنار زمین رد شدند

 طبق گزارش مهر روز پنجشنبه دو سیارک از کنار زمین گذر کرده 
انــد. یکی از آنها از فاصله 89۳ هــزار و ۳۰5 مایلی زمین گذر کرد.به 
گزارش مهر ، روز گذشته  سیارکی با سرعت 65 هزار مایل برساعت از 
فاصله حدود  9۰۰ هزار مایلی زمین رد شد.طول این سیارک۷9۰ فوت  
است و UN۱۲ نام دارد. این سیارک به طور دقیق از فاصله 89۳هزار 
و۳۰5 مایلی زمین رد شده است. چنین فاصله ای معادل 4 برابر مسافت 
میان ماه و زمین اســت. البته ناسا هر شــی آسمانی که تا فاصله ۱2۰ 
میلیون مایلی زمین سفر می کند را به دقت مورد بررسی قرار می دهد. 
جالب آنکه این دومین سیارکی بود که روز گذشته از کنار زمین رد شد. 
نخســتین سیارک به نام UH۱ از فاصله 2 میلیون و 265 هزار و ۳۳۳ 

مایلی زمین رد شد. ارتفاع آن نیز 285 فوت بوده است.

دوردست ترین شی آسمانی نامگذاری شد

 محققان ناســا دوردست ترین شی آســمان را نامگذاری کردند. 
آنان با الهام از شگفتی های آسمان شی آسمانی را نامگذاری کردند

به گزارش ایســنا ، ستاره شناسان باالخره برای دور دست ترین شی 
رصد شده در فضا یک نام رسمی انتخاب کردند. 

این جسم آسمانی شبیه آدم برفی است و  Arrokoth نام گرفته که 
در زبان بومی آمریکا به معنای آسمان است.فضاپیمای نیوهورایزونز 
ناســا در روز ســال نو از کنار این شــی گذر کرد. در آن زمان شی 
آســمانی بیش از یک میلیارد مایــل دورتر از پلوتو بود و با توجه به 
فاصلــه زیاد آن تا زمین »اولتیما تول« نام گرفت.آلن اســترن محقق 
ارشد ناسا در پروژه نیوهوریزن می گوید: نام Arrokothبا الهام از 
آسمان و شگفتی های ستارگان و دنیای ورای آنها انتخاب شده است.  

معرفی »سه دقیقه ای کتاب« در همدان

کل  مدیــر  همــدان   
کتابخانه های عمومی اســتان 
برگــزاری طرح  از  همــدان 
معرفی ســه دقیقه ای کتاب با 
دانشگاهی  جهاد  مشــارکت 

همدان خبر داد.
کرد:  اعالم   ، زارعــی  عاطفه 
به مناســبت بیست و هفتمین 
دوره کتــاب، کتابخوانــی و 
کتابدار بیــش از ۱2۰۰ برنامه 
فرهنگی در سطح استان مانند 
افتتاح نمایشــگاه  کتاب، برگزاری مسابقات و نشست های کتابخوانی، 

مراسم میثاق با شهدا در حال اجرا است.
وی با اشــاره به اهدای بیش از 45۰۰ جلد کتاب توسط دکتر علی اکبر 
روحانــی منش از اعضای هیأت علمی دانشــگاه آزاد همدان در هفته 
جاری، ادامه داد: طرح معرفی ســه دقیقه ای کتــاب با همکاری جهاد 
دانشــگاهی در سوم آذر ماه به عنوان نخستین تجربه در سطح کاربران 
و کتابداران کلید خواهد خورد و در فضای بســیار شاد با نگاه داوری 

معرفی کتاب صورت می گیرد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی اســتان همدان با بیان  اینکه کتابخوانی و 
کتابخانه ها می توانند نقش شــگرفی در مسائلی چون کنترل آسیب های 
اجتماعی و افزایش کســب و کارهای محلی ایفا کنند، اظهار کرد: برای 
تعامل و حضور بیشــتر کتابخانه های عمومی در بخش صنعت نشست 
کتابخوان با موضوع »رونق تولید« بــا همکاری اتاق بازرگانی و دیگر 
ارگان های مرتبط با بخش صنعت با معرفی کتاب های فاخر این حوزه 

در هفته جاری برگزار شد.
زارعی با اشــاره به اینکه کتابخانه های عمومی باید رویکردی اقتصادی 
و اجتماعی نیز داشته باشند، اضافه کرد: برگزاری این نوع نشست های 
کتابخوان می تواند مقدمه ای بــرای برگزاری همایش با عنوان رویکرد 

اجتماعی و اقتصادی کتابخانه های عمومی سطح کشور باشد.
وی خاطر نشــان کرد: در راســتای شــکوفایی رونــق تولید با کمک  
کتابخوانــی تفاهم نامه ای بــا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اســتان و 
کتابخانه های عمومی اســتان منعقد شد که  هدف از این تفاهم نامه بهره 
گیری متقابل از ظرفیت های طرفین در جهت ارتقاء و اشــاعه فرهنگ 

کتابخوانی است.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان بیان کرد: از دیگر اقدامات 
این هفته افتتاح کتابخانه عمومی زندانیان شهرســتان مالیر با مشارکت 
اداره زندان هــا بود که این  امر می توانــد فرصتی برای بازآموزی مجدد 

این افراد باشد.
زارعی از افتتاح و بهره برداری ســه کتابخانه عمومی در استان خبر داد 
و گفت: تجهیز و آماده ســازی کتابخانه عمومی شهید مظاهری مریانج 
به پایان رســیده که با توجه به روند تکمیلی مناسبی که داشته در سال 
جاری به بهره برداری خواهد رسید همچنین افتتاح کتابخانه شهدا گمنام 
رزن و اتمام طرح توسعه کتابخانه شهید رجایی اسدآباد نیز تا پایان سال 

صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: کتابخانه شــهید رجایی اسدآباد نیازمند فضای بزرگتری 
بود به همین علت طی پیگیری هایی که با شــهرداری اسدآباد صورت 
گرفت 24۰ متر این کتابخانه توسعه داده شد و با این اتفاق امکان استفاده 

همزمان آقایان و خانم ها از کتابخانه وجود دارد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان خاطرنشان کرد: امسال در 
جشــنواره کتابخوانی رضوی 6۱ هــزار و 225 نفر در بخش هایی مانند 
پویش ها معرفی کتاب و منابع آنالین شــرکت کردند  همچنین ســال 
گذشته میزبان جشنواره قصه گویی استان های غرب کشور بودیم که در 

این جشنواره سه نفر از شهروندان همدانی به مراحل باالتر راه یافتند.

سینـما
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ممنوع
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■ حدیث:
امام صادق )ع(:

»پیامبر خدا از زمانی که خداوند عز و جل او را برانگیخت ، تا زمانی که او را از دنیا برد، هرگز در 
حال تکیه دادن غذا نخورد و مانند یک بنده غذا می خورد و چون یک بنده می نشست«. گفتم : 

چرا؟ فرمود: »به خاطر فروتنی برای خداوند عز و جل« .          
الکافي : ج 6 ص 270 ح 1

مریم مقدم «

 پیشــنهاد برگزاری رویداد جهانی »گردشگری 
روستایی 2۰2۰« در نشســت رسانه ای با "زوراب 
پولولیکاشویلی" دبیرکل سازمان جهانی گردشگری 

در نوامبر 2۰۱8 در همدان مطرح شد .
پس از آن مقرر شد  به طور مشترک اجالس جهانی 
طبیعت گردی روســتایی در ســال 2۰2۰ در ایران 
برگزار شــود و ایران سند توســعه ای گردشگری 
روســتایی را با همکاری دفتر فنی ســازمان جهانی 

گردشگری تدوین کرد 
حاال  با تصمیــم وزارت  میراث فرهنگی و پس از 
بررســی های مکرر از بین ۱6 استان که درخواست 
میزبانــی این اجــالس را داده بودند، کرمانشــاه و 
کردستان به عنوان میزبانی این اجالس انتخاب شدند. 
پس از قطعی شدن این میزبانی در کرمانشاه جلسات 

متعدد برای برنامه ریزی این رویداد تشکیل شد .
همدان،کرمانشاهورویداد۲۰۲۰

نشســت هم اندیشــی مســئوالن میراث فرهنگی 
اســتانهای کرمانشــاه و همدان به منظور هم فکری 
برای برگزرای رویداد جهانی 2۰ 2۰ در کرمانشــاه 

برگزار شد.
در این نشست ،  معاون گردشگری همدان ، معاون 
گردشگری شرکت سیاحتی علیصدر و اعضای کمیته 
گردشــگری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای 
شهر همدان به همراه تعدادی از فعاالن گردشگری 
اســتان همدان به دعوت مدیر کل میراث فرهنگی 

کرمانشاه راهی این اســتان شدند تا در نشست هم 
اندیشی رویداد 2۰2۰ در کرمانشاه حضور پیدا کنند .
قــادری مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشــگری کرمانشــاه در زمینه این رویداد عنوان 
کرد:کرمانشاه  سال آینده میزبان رویداد جهانی 2۰2۰ 
خواهد بود و این رویداد اتفاق متمایزی در وحدت 

استانهای غرب کشور رقم خواهد زد .
وی عنــوان کرد :  بــا توجه به اینکــه همدان در 
ســال 2۰۱8 میزبان اجالس جهانی گردشگری بود 
می خواهیم از تجربیات اســتان همدان در خصوص 

برگزاری این نشست استفاده کنیم.
امید قادری افــزود: این رویداد می تواند گام موثری 
برای معرفی جاذبه های گردشگری استان های همدان 

کرمانشاه، ایالم، لرستان و کردستان باشد.
وی با بیان اینکه بیشتر شهر های شمالی و شهر های 
دیگر همانند اصفهان، شیراز و مشهد به طور سنتی 
مقصد گردشــگران در کشور است گفت: برگزرای 
این دســت رویداد ها می تواند گام موثری در جذب 
گردشــگر و نیز معرفی مناطق غرب کشور و کمتر 

شناخته شده باشد.
اکوتوریسمتوانمندیرویداد

در ادامه خاکســار معاون میــراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشــگری همدان هم گفت: با توجه به 
اینکه مسیر گردشگری غرب از همدان آغاز می شود 
می توانیم جاذبه های کمتر شــناخته شــده ی غرب 
کشور از جمله همدان و کرمانشاه به عنوان 2 استان 

تاریخی را به جهانیان بشناسانیم.
خاکســار عنوان کرد: در رویداد کرمانشاه توجه به 
جاذبه های طبیعی، معرفی قابلیت های گردشــگری 
غــذا و ظرفیت هــای گردشــگری روســتایی به 
همــراه نحوه ایجاد کســب و کار در این جوامع و 
توانمندســازی آن ها از جمله موارد مورد بحث در 
این رویداد می تواند باشد که برنامه ریزان کرمانشاه 
مــی توانند با معرفــی آنها این اســتان را درعرصه 
گردشــگری معرفــی کنند.  وی با اشــاره به اینکه 
همگان بر این امر واقف هســتند کــه رویداد های 
بین المللی 2۰۱8 با محوریت علیصدر برگزار شــد، 
اضافه کرد: این شرکت عالوه بر هزینه کرد، زحمات 
بسیاری را نیز در کنار میراث فرهنگی صنایع دستی 

و گردشگری استان  متقبل شد.
رویدادهایغربکشوریکفرصت

 رئیس کمیســیون گردشگری و ســرمایه گذاری 
شورای اســالمی شــهر همدان در این نشست به 
حضور کمیته گردشگری مرکز مطالعات و پژوهش 
های شــورای اسالمی شــهر همدان  در زمینه ارائه 
تجارب کارشناسان گردشگری و مشاوره  الزم برای 
کمک به تسهیل در روند  میزبانی کرمانشاه از رویداد 
بین المللی اکوتورســیم و گردشــگری روســتایی 
سازمان جهانی گردشگری در سال 2۰2۰ تاکید کرد.

وی گفت : شناســایی ۱۰ اســتان در غرب کشور 
به عنوان مقاصد جدید گردشــگری برای شهرهای 

همدان و کرمانشاه یک فرصت طالیی است. 

حسین قراباغی  خاطرنشان کرد: این منطقه از منظر 
هم مرز بودن با کشــورهای همسایه و تنوع عظیم 
فرهنگ ها نیز از پتانســیل هــای خوبی برخوردار 
اســت پس در رویداد 2۰2۰ میتوانیم تریبونی برای 

ظرفیتهای گردشگری منطقه غرب باشیم.
وی همچنین تاکیــد کرد:  حضور مقامات محلی و 
نمایندگان مجلس، اصحاب رسانه که بازوی اصلی 
صنعت گردشگری محسوب می شوند به بهانه این 
رویداد می تواند کرمانشاه را برای دستیابی به برترین 

جایگاه گردشگری کمک کند 
ارتقایجایگاههمدانبارویدادها

معاون گردشــگری شــرکت ســیاحتی علیصدر با 
بیان اینکه برگزاری رویدادهــای بین المللی منافع 
بی شماری برای کشــور به همراه داشته است که از 
جمله آن می توان به کرمانشاه 2۰2۰، ادامه داد: در این 
زمینه خرسندیم همدان در ردیف استانهای صاحب 
تجربه در میزبانی از رویدادهای جهانی قرار گرفت ، 
فقط در یک مورد آن می توان به جایگاه گردشگری 
همدان اشاره کرد که پس  از این رویداد ها ارتقا یافت 
و در بین شهرها و استان هایی قرار گرفت که توانایی 

برگزاری رویدادهای بین المللی را دارا است.
ملکی با بیان اینکه نتیجه شکسته شدن سد برگزاری 
رویدادهــای بین المللــی در همدان بــا برگزاری 
رویدادهــای 2۰۱8 در ســال گذشــته، اجــالس 
راه ابریشــم طی ســال جاری بود و حــاال رویداد 
گردشگری کرمانشاه 2۰2۰ ، تصریح کرد: هنوز هم 

طی مراوداتی که با دیگر شــهرها و استان ها داریم 
شنیده ها حاکی از آن اســت که همچنان از همدان 
به عنــوان الگو در حــوزه برگــزاری رویداد ها یاد 
متعدد همدانی ها  کارشناســان  به طوری که  می کنند 
را در برگــزاری رویدادهای 2۰۱8 موفق تر از دیگر 
اســتان ها  قلمداد می کنند و حال افتخاری است که 
بر این اساس قرار است برای ارائه مشاوره به استان 

کرمانشاه در تجارب میزبانی را انتقال دهیم .
وی بــا بیان اینکه حتی اســتانداری کرمانشــاه نیز 
برای برگزاری رویــداد بین المللی 2۰2۰ در حوزه 
گردشگری روستایی از استان همدان خواهان انتقال 

تجربیات بود، اذعان کرد: 
ملکی با بیان اینکه حیات حوزه گردشگری به علت 
ارتباط با مردم به تبلیغات وابسته است، افزود: البته 
این تبلیغات در سطوح مختلف تعریف می شود که 
بخش نخست آن مربوط به معرفی بوده و در ادامه با 

یادآوری معنا پیدا می کند.
معاون گردشگری شرکت سیاحتی علیصدر ورئیس 
کمیته گردشگری مرکز مطالعات شورای شهر همدان 
با بیــان اینکه همدان طی ســال های اخیر عملکرد 
موفقی در حوزه رویدادهای بین المللی گردشگری 
داشته اســت، اظهار کرد : در زمان برگزاری اجالس 
2۰۱8 همدان توانست توانمندی های خود را با اتحاد 
ارگانهای دولتی و ورود متولیان بخش خصوصی به 
منصه ظهور قرار دهد چنانکه به اذعان بســیاری از 

مدیران، این عملکرد در حد فعالیت فراملی بود.

 ســال 2۰۱8 برای گردشــگری همدان سکوی 
پرتابی بود که با اوج نگرفتن در آن بیم آن می رود که 

شاهد یک سقوط آزاد سوال برانگیز باشیم.
 آن روز کــه قرعه به نام همدان افتاد و هم نمایندگان 
کشورهای آسیایی به بهانه کنفرانس بین المللی همدان 
و نمایندگان کشورهای اروپایی به بهانه اجالس جهانی 
گردشگری راهی همدان شــدند و نام این استان در 
عرصه بین المللی بین شهرهای گردشگرپذیر مطرح و 
مورد توجه قرار گرفت هرگز تصور نمی کردیم کمتر از 
یک سال پس از این میزبانی ها شاهد سنگینی سکوتی 

بر حوزه پیگیری مصوبات رویداد 2۰۱8 باشیم.
وقتی فرصت برگزاری اجالس جهانی گردشگری در 
آبان ماه ۱۳98 برای نخســتین بار ایران را در جایگاه  
میزبانی چنین رویداد شــاخصی در عرصه بین المللی 
و حوزه گردشگری قرار داد تصورات به این سمت و 
سو معطوف شد که همدان از 2۰۱8 به بعد سطح خود 

را در گردشگری تغییر یافته خواهد دید. 
 سازمان جهانی گردشگری مســتقر در شهر مادرید 
اســپانیا، از نمایندگی های ســازمان ملــل در بخش 
گردشــگری اســت که در رابطه با امور جهانگردی 
سیاســت گذاری می کند و شناخته شده ترین سازمان 
بین المللی مرتبط با سفر و گردشگری در جهان است 
و از نوامبــر 2۰۱8 به بعد نگاه آنان به جایگاه ایران به 

واسطه حضور در همدان تغییر کرد.
برنامه ها به این سمت و سو هدایت می شد که منافع 

بلندمدت این رویداد به مردم استان و کشور برگردد
 با برگزاری رویدادهای گردشــگری همدان درصدد 
بود  فرهنگ گردشــگری در استان را نهادینه کند  و 
دغدغه برنامه ریزان این بود در ســال 2۰۱9 شــاهد 
پیامدهای مثبت رویدادهای گردشگری همدان 2۰۱8 
باشــیم اما افت تکاپو در برنامه ریزان اعضای سازمان 
جهانی گردشگری به ویژه شرکت سیاحتی علیصدر 
پس از تغییر مدیر عامل و کم رنگ شدن نقش  عضو 

سازمان  هیأت رئیسه 
گردشگری  جهانی 
بخشــی از حصول 
قابل  های  خروجی 
دســت  از  انتظــار 

همدان رفت. 
عمــده  از  یکــی 
ماندن  مغفول  دالیل 
ناگهانی  تغییــر  آن 
حمیدرضــا مدیــر 
عامــل  وقــت در 
ســیاحتی  شرکت 
علیصــدر بــود که 

میتوانست با پیگیری وعده ها و بهره گیری از ارتباط 
تاثیرگذارخود با ســازمان جهانی گردشگری  نقش 
تاثیرگذاری در پیشــبرد اهداف همدان 2۰۱8 داشته 

باشد.
 دفترمنطقهای

سازمانجهانیگردشگریدرهمدان
ســال گذشــته علی مالمیر به رســانه ها اعالم کرد:  
پیشنهادی مبنی بر اینکه دفتر منطقه ای سازمان جهانی 
را در همدان داشته باشیم تا بتوانیم بعد از اجالس نیز 

با سازمان ارتباط برقرار کنیم مدنظر است.
سال گذشــته در چنین روزهایی همدان به دنبال آن  
بود  در میزبانی از اجالس جهانی افتخاراتی را نصیب 
استان کند که به واسطه آن  میزبانی همدان به عنوان یک 
نماینده شایسته تا همیشه در اذهان میهمانان ثبت شود.

این اجالس در قدم نخســت توانست زمینه آشنایی 
میهمانان را با توسعه یافتگی های ایران و فرهنگ غنی 
مردم کشورمان فراهم می کند، برگزاری این اجالس در 
ایران عالوه بر تبیین جایگاه کشورمان، افزایش ارتباط 
ایران با حوزه گردشــگری در سایر کشورها را نیز به 

دنبال  داشت.

گردشگریمقولهفرابخشیاست
 گردشگری مقوله فرا بخشی است و در بخش های 
متعددی تأثیرگذار است، کسب امتیاز برای برگزاری 
این اجــالس در همدان به عنوان نماینده ای از ایران 
توانســت  در معرفی ظرفیت های گردشــگری و 
اهمیت جایگاه این کشور در سازمان جهانی بسیار 

تأثیرگذار باشد.
میزبانی ایران از این اجالس در شــرایطی که تبلیغات 
منفی علیه کشــورمان وجــود دارد فرصت مغتنمی 
برای معرفــی ایران به نمایندگان کشــورهای عضو 
UNWTO اســت و زمینه آشــنایی این افراد را با 
توسعه یافتگی های ایران و فرهنگ غنی مردم و امنیت 
کشورمان که مورد تایید میهمانان قرار گرفت  فراهم 

کرد.
 UNWTO ازآنجاکه بسیاری از مقامات و نمایندگان
تاکنون به ایران سفر نکرده  بودند برگزاری این اجالس 
همانند تور آشناسازی برای آنان بود  که زمینه آشنایی 

هرچه بیشتر این افراد را با کشورمان فراهم  آورد.
از ســوی دیگر برگــزاری چنین اجالســی در ایران 
بیانگر ارتباط قوی مقامات سازمان میراث با مقامات 

عالی رتبه UNWTO شد ، چراکه پیشنهاد برگزاری 
این اجالس به رغم تقاضادهندگان در کشورهای دیگر 
با تالش متولیان امور در گردشگری همدان مورد تائید 

قرار گرفت.
همدان با ســرمایه های فرهنگی فراوان با تالش برای 
میزبانی رویداد توانســت معرف ایــران در چهلمین 
اجالس اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری به 

دنیا باشد
در صورتی که برنامه ریزی بــرای بهره برداری از این 
فرصت، تکلیفی برای مدیران  در سطح کشور و استان 
بــا تاکید بر پرداختن به برنامــه عملیاتی بود اما بهره 
برداری از نتایج اجــالس آنگونه که باید مورد توجه 

قرار نگرفت .
پیشنهاد

 پیشنهاد برگزاری رویداد جهانی »گردشگری روستایی 
2۰2۰« که توســط کمیته اطالع رسانی همدان 2۰۱8 
در نشست رسانه ای با زوراب رئیس سازمان جهانی 
گردشگری ارائه شد قســمت کرمانشاه شد . در این 
نشست مطرح شــد که همدان  به عنوان میزبان این 
رویداد برای ســال 2۰2۰ انتخاب شود اما حاال خبر 
میزبانی استان های کرمانشــاه و کردستان از اجالس 
جهانی رویداد گردشگری روستایی سال 2۰2۰ میرسد.
مقرر شــده اســت به طور مشــترک اجالس جهانی 
طبیعت گردی روستایی در سال 2۰2۰ در ایران برگزار 
شــود و گویا ایران در حال تدوین ســند توسعه ای 
گردشگری روســتایی با همکاری دفتر فنی سازمان 

جهانی گردشگری است 
 و حــاال  با تصمیــم وزارت  میراث فرهنگی و پس 
از بررســی های مکرر از بین ۱6 استان که درخواست 
میزبانی این اجالس را داده بودند، کرمانشاه و کردستان 

به عنوان میزبانی این اجالس انتخاب شدند 
شــواهد موجــود بیانگر آن اســت که بســیاری از 
تصمیم گیری ها و برنامه های به ثمر رسیده در همدان 
همزمان با اجالس جهانی گردشــگری آبان ماه عقیم 
مانده است، آن زمان پیشنهاداتی مبنی بر اینکه همدان 
شهر گردشــگر شود، رویداد گردشــگری روستایی 

2۰2۰ در همدان برگزار شود، دفتر منطقه ای سازمان 
جهانی گردشــگری در همدان ایجاد شود و دبیرخانه 
رویداد همــدان 2۰۱8 به صورت ثابــت و فعال در 

همدان ایجاد شود مطرح شد.
این موارد در جلسات رسمی با حضور رئیس سازمان 
جهانی گردشگری و معاون رئیس جمهور و مقام ارشد 
اســتان مطرح و مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. اما 
پــس از اتمام اجالس گویا آب ها از آســیاب افتاد و 
متولیان برگزاری و تصمیم گیران این حوزه راه خود را 
کشیدند و رفتند آنچه برای دیگران باقی ماند خالقیت 
پیشنهادات ارائه شــده بود. هر یک از استان ها از راه 
رسیدند و یکی از پیشنهادات به نفع خود و برای خود 
در عرصه بین المللی و ملی مطرح کردند و سر همدان 
بی کاله ماند برای این موارد اکنون شــواهدی موجود 
اســت. نکته اول اینکه گویا استان کرمانشاه متقاضی 
برگزاری رویداد روستایی گردشگری 2۰2۰ خواهد 
بود رویدادی که ســنگ بنا و پیشنهاد آن در نشست 
همدان 2۰۱8 با رئیس ســازمان جهانی گردشــگری 
گذاشته شــد حاال با پا پیش گذاشتن استان کرمانشاه 
بــرای میزبانی از رویداد گردشــگری 2۰2۰ متولیان 
و برنامه ریــزان همدان میتوانند  خــود را در ردیف 
استان های غرب کشور برای سهیم شدن در برگزاری 
این رویداد جای دهند از ســوی دیگر هم از اصفهان 
خبر می رســد که به بهانه برگزاری مهمترین رویداد 
نمایشگاهی گردشگری در اواخر خردادماه آنها تصمیم 
گرفتند تا نمایندگانی از سازمان جهانی گردشگری را 
به استانشان دعوت کنند تا شاید بتوانند پیشنهاد ایجاد 
دفتر نمایندگی سازمان UNWTO را در این استان 

مطرح، پیگیری و اجرا کنند.
امــروز که کرمانشــاهی ها به دنبــال هماهنگی های 
برگزاری رویداد گردشــگری 2۰2۰ در استان شان و  
اصفهانی ها در تکاپوی برگــزاری رویداد بین المللی 
نمایشــگاهی در حوزه گردشگری هستند نه تنها  در 
همدان اثری از پیگــری مصوبات بین المللی همدان 
2۰۱8 نیست بلکه عواید آن به نفع استانهای دیگر در 

حال برنامه ریزی است .

به دعوت مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه آغاز شد 
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