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کاراته کا همدانی 
به مدال طالی 
جهانی رسید

افتتاح و آغاز 
به کار 115 پروژه  
درکبودراهنگ

100 درصد جرایم 
مالیاتی در سال 
رونق تولید 
بخشوده مي شوند

»فضای مجازی« 
صحنه جهاد 
امروز است

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

یادداشت روز
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نشست خبری سنتی و دیگر هیچ!
 1- رســم بر این اســت که اســتانداران قبل از 
اتفاقات مهم یا مناسبت ها نشست خبری برگزار می 
کنند و اطالعات مرتبط با آن رویداد یا مناســبت را 
در اختیار رسانه ها گذاشته و ابهامات خبرنگاران را 

برطرف می کنند.

یادداشت

6

کارمندان مؤثر آخر صف!
 چهارم شــهریورماه روز کارمند است، روزی که 
می بایســت به کارمندانی ارج نهــاد که به انجام کار 
درســت و انجام درست کار اعتقاد راسخ دارند.برای 
این ســوال که نرخ بهره وری در ادارات دولتی چند 

دقیقه یا چند ساعت است.

یادداشت

6

عدالت در پرداخت حقوق 
مطالبه کارمندان است

 امروز چهارم شهریور مصادف با روز کارمند است. 
روز کارمند به مناســبت هفته دولت گرامی داشته می 
شود و از کارمندان نمونه تجلیل می شود. این برنامه در 

حقیقت مکمل جشنواره شهید رجایی است.

یادداشت

3

بیمه ها راه خوشبختی خود را 
می روند

 افزایــش سرســام آور نرخ بیمه نامه بــرای انواع 
خودروهای سواری و عمومی در ماه های اخیر فشار 
مالی ســنگینی بر ُگرده قشــرهای کم درآمد تحمیل 

ساخته است.

تلخی و رنج نهفته در کتاب های کنکور به خاطرات خوش و شیرین مبدل شد
4
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

همدان
یک شهر 
بی لباس

■ لباس همدان
 قابلیت ثبت شدن ندارد

گرامی داشت شهدای دولت شهیدان رجایی و باهنر

این آگهی درراستای حمایت از »رونق تولید« دراستان به سفارش کانون کارآفرینان استان 

همدان ومشارکت روزنامه همدان پیام به صورت رایگان منتشر می شود.
کارآفرینان وتولید کنندگان استان برای چاپ آگهی رایگان باماتماس بگیرید

 تلفن:08138274015 -  09199015208

09122447664Rak.leather

همایش فلسفی در سالروز تولد شیخ الرئیس برگزار شد

در جستجوی پیوند 
اخالق کاربردی 
با اخالق سینوی

شهردار جورقان در بازدید هیأت تحریریه همدان پیام 
از سطح شهر جورقان مطرح کرد:

جورقان بودجه بيشتر 
مي خواهد
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نشست خبری سنتی و دیگر هیچ!
 1- رســم بر این اســت که اســتانداران قبــل از اتفاقات مهم یا 
مناســبت ها نشســت خبری برگزار می کنند و اطالعات مرتبط با آن 
رویداد یا مناسبت را در اختیار رسانه ها گذاشته و ابهامات خبرنگاران 

را برطرف می کنند.
اســتاندار همدان هم از این قاعده مســتثنی نیســت و معموال قبل از 
دو مناســبت هفته دولت و دهه فجر، نشست های خبری مناسبتی را 
برگزار می کند. با این تفاوت که معموال قبل از حضور در این نشست، 
اطالعاتی که می خواهد به خبرنگاران بدهد را در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در اســتان ارائه می کند و  اگر خبرنگاری همان دیدار را پوشش 
دهد از  حضور نیافتن در نشست خبری استاندار ضرری نخواهد کرد.

2- در این نشســت، استاندار باز هم از سند اطالع رسانی استان دفاع 
کرد و در پاسخ به پیشــنهاد ارزیابی میزان اجرای سند در دستگاه ها 
توسط خبرنگاران، از ارزیابی انجام شده گفت تا باز هم مشخص شود 
خبرنگاران نه قرار اســت این سند را ببینند و نه قرار است ناظر بر آن 

باشند اما باید سند نادیده را مطالبه کنند!
3- استاندار از قرار گرفتن تریبون نماز جمعه همدان در اختیار جوانان 
منتقد بسیج دانشجویی هم گالیه کرد تا باز به این بهانه از آمار اشتغالی 
که گویا فقط او و مدیران مرتبط قبول دارند، دفاع کند و منتقدین را به 

همراهی با دشمن بنوازد!
اما در شــرایطی که این آمار اشــتغال مورد اعتراض نماینده ، وکیل ، 
مردم و دانشــجو و... است و کسی را اقناع نمی کند،  خود آمار بیشتر 

به همراهی با دشمن متهم است تا منتقدان!
به نظر می رســد اســتاندار برای دفاع از آمار باید روش های اقناعی 
دیگری را بیازماید زیرا بــا اتهام زنی به منتقدان، کاری پیش نخواهد 

رفت و ابهامات برطرف نخواهد شد.
4- اســتاندار در این نشست دستور بررســی وضعیت شهرک های 
صنعتی را هم داد تا روشــن شــود آیا واقعا از سوله ها به عنوان تاالر 
عروســی اســتفاده می کنند یا نه و وعده داد در صورت صحت این 
موضوع ، همین فردا)یکشنبه( مدیر عامل شهرک های صنعتی را برکنار 

خواهد کرد.
تا این لحظه که اتفاقی در برکناری مدیر شهرک های صنعتی رخ نداده 
و گزارشی هم از بررسی ارائه نشده است و به نظر این دستور بررسی 

و برکناری هم در کنار دیگر تهدیدات استاندار قرار گرفته است.
5- روابط عمومی اســتانداری در نشســتها ،در یک حرکت گریز از 
مسئولیت ، مدیریت بخش سئواالت خبرنگاران را به  خانه مطبوعات 
واگذار می کند تا در این بخش این  خانه باشــد که اجازه پرســیده 
شــدن سئواالت خبرنگاران به صورت کامل را ندهد و با تعیین وقت 
پاســخگویی برای استاندار پس از پایان یافتن سئواالت ، شرایط فرار 
از پاســخگویی کامل و پاسخ تلگرافی را به بهانه کمبود و اتمام وقت 

برای استاندار فراهم کند!
این نوع حرکات در شــأن خانه مطبوعات نیســت و بهتر اســت در 
نشســت ها اجازه دهند روند طبیعی جلســه و مطالبــه گری و الزام 

مسئوالن به پاسخگویی کامل و اقناع مخاطب طی شود.
6- دعوت نشــدن برخی خبرنــگاران و آمدن برخی از آنها در دقایق 
پایانی جلســه که نشان از برنامه ریزی جدید برای دعوت ها از سوی 
روابط عمومی استانداری دارد، در کنار شنونده بودن معاونین استاندار 

در این نشست، از جمله ویژگی های دیگر این نشست بود.
هر چند اســتاندار توضیحاتی در این زمینه هــا داد اما احتمال ایجاد 
حاشــیه بین استانداری و خبرنگارانی که به جلسات دعوت نخواهند 

شد، می رود و البته این حاشیه ها آغاز شده است.
7- این نشســت خبری اســتاندار را می توان در ادامه نشست های 
سنتی اســتانداران در مناسبت ها که معموال با همراهی افکار عمومی 
هم مواجه نمی شــود، دانست. نشست هایی که گویا باید گزارش آن 
به مرکز ارائه شــود وگرنه برگزاری آن به دلیل تکرار سخنان تکراری 
به خصوص درباره سند توسعه و نرخ بیکاری استان  تاثیری بر افکار 

عمومی ندارد و می تواند برگزار نشود.

1- کشــاورزی به مشاغل رو به انقراض در ایران اضافه شده است. 
گویا در یک بررســی میزان مردان شــاغل در حوزه کشــاورزی و 
دامداری با افت ده درصدی مواجه بوده است. گفتنی است مشکالت 
کم آبی و مهاجــرت نیروی مولد از دالیل انقراض کشــاورزی در 

آینده است.
2- احتمــال معرفی وزیــر زن برای یکــی از دو وزارتخانه ای که با 
سرپرست اداره می شود، افزایش یافته است. گویا گزینه هایی از بانوان 
توانمنــد نیز برای وزارت به رئیس جمهور معرفی شــده اند. گفتنی 
است با تمام این احتماالت، به نظر نمی رسد، رئیس جمهور به دنبال 
انتصــاب وزیر زن به دالیل تبعات منفی آن و مخالفت هایی که انجام 

خواهد شد، باشد.
3- با برخی از مســئوالن اســتان بزودی برخورد قضایی خواهد شد. 
گویا در صورت تداوم فعالیت این مسئوالن در فضای مجازی و شبکه 
های اجتماعی پیام رسان خارجی حتی برای اطالع رسانی از عملکرد، 
این اقدام آنها جرم تلقی شده و با کیفر همراه خواهد بود. گفتنی است 
تعدادی از مسئوالن استان در شبکه های ارتباطی خارجی مانند تلگرام 
و اینســتاگرام فعالیت شخصی و اطالع رسانی دارند که با تفسیر قوه 

قضائیه جرم تلقی می شود.

مصادره به مطلوب مراسم مذهبی
آیا نامزدهای احتمالی انتخابات مردمی 

شده اند؟
 با نزدیک تر شــدن به زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اســالمی شاهد حضور و رفت وآمد نامزدهای 
احتمالــی انتخابات در مجامــع، محافل، هیأت مذهبی و مســاجد 
و... هســتیم در این بیــن حضور نمایندگان فعلــی مجلس از همه 
چشم گیرتر اســت کما اینکه در هفته بزرگداشــت خبرنگار شاهد 

حضور نمایندگان در اکثر مراسم مربوط به این هفته بودیم. 
گر چه این امر فی نفســه امر مزمومی نمی تواند باشــد به ویژه برای 
نمایندگان مســتقر ولی از آنجایی که مقدمه ای برای سوء برداشت ها 
و ســو ء تفاهمات در بین مردم از این نوع فعالیت ها می شود. و تعبیر 
مصادره به مطلوب کردن مراســم به نفع خــود )نماینده و نامزدها( 
به آن گفته می شــود. امری مذموم تلقی می شــود. به ویژه آنکه اگر 
حضــور نمایندگان و نامزدهای احتمالی در مراســم مذهبی و اعیاد 
وفیات باشد. تعبیر و تفسیرهای مختلفی از آن می شود. برخی مواقع 
شــاهدیم که این افراد در تمامی فاتحه خوانی ها، پیام تسلیت صادر 
نموده و یا مسئول دیگر دفتر خود را می فرستند یا خود راسًا حضور 

پیدا می کنند.
فعالیت های انتخاباتی بــا آغازماه ذی الحجه با توجه به وجود روزهای 
مبارکی چون اعیاد بزرگ قربان و غدیر شــدت گرفته اســت و به نظر 
می رســد در ماه های محرم و صفر که اوج حضــور مردم در هیأت و 
مراسمات مربوط به عزاداری ساالر شهیدان امام حسین علیهم السالم و 
یاران با وفایش می باشــد نیز اوج خواهد گرفت. زیرا که بعدا از این دو 

ماه وقت ثبت نام نامزدها در اوایل آذر فرا می رسد.
آنســوی ماجرا اما برگزارکنندگان مراســم مذهبی از قبیل هیأت امنای 
مســاجد و هیأت های مذهبی و... هســتند که باید متوجه این امر بوده 
و تریبون مراســم مذهبی را در اختیار نامزدهای احتمالی انتخابات قرار 

ندهند. تا آنها نتوانند این مراسم را به نفع خود مصادر نمایند.
گر چه به لحاظ عرفی و قانونی حضور این افراد در مراسم منعی ندارد 
ولی نباید اجازه میدان داری به آنان داده شود زیرا که قداست و جایگاه 
مراسم مذهبی بسیار باالست نباید به اغراض سیاسی و جناحی سیاسیون 
و نامزدهای انتخابات آلوده شود. و خدای ناکرده جایگاه این مراسم تنزل 

داده شودو از آنها تعبیر به تریبون سیاسی سیاسیون شود.
نکته آخــر اینکه مدیــران دولتی و کســانی که در حــال حاضر در 
مسئولیت های مختلف قرار دارند نیز باید خود را از مظان اتهام به دور 
نگه دارند و همراهی کردن آنان با کاندیداهای احتمالی در ماه های آینده 
به ضرر مدیران اســت گر چه قانون فقط آنهــا را در ایام انتخابات از 
طرفداری از نامزدها منع کرده است ولی به لحاظ عرفی حضور آنان در 
کنار نامزدهای احتمالی در مراسم نیز از دید مردم و ناظران انتخابات به 
دور نخواهد ماند و ممکن است تبعات منفی برای مدیران داشته باشد و 

بی طرفی آنان را زیر سوال ببرد.

همدان؛ نخستین نقطه در تاریخ تمدنی ایران

 رئیــس انجمــن فرهنگــی مفاخــر کشــور گفــت: همــدان نخســتین نقطــه ای اســت کــه در عرصــه 
تاریــخ تمدنــی ایــران شــکل گرفتــه، از ایــن رو همــدان جــزو اســتان هــای پرافتخــار کشــور اســت.

حســن بلخــاری بــا بیــان اینکــه مفاخــر چهــره هویتــی مــا هســتند و تمــدن و فرهنــگ هــر مملکتــی 
در حــوزه مفاخــر و بــزرگان ظهــور پیــدا مــی کنــد، افــزود: درســت اســت کــه در قلمــرو مفاخــر بــا 
ــد و دارای هویــت  ــن اشــخاص هویــت شــخصی ندارن ــا ای ــرو هســتیم ام ــراد روب یــک ســری از اف

تمدنــی و فرهنگــی هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه بزرگداشــت مفاخــر در واقــع بزرگداشــت فرهنــگ، تمــدن و تعالــی عقلــی و علمی 

ــا مــی گذاریــم بــزرگان و مفاخــر زیــادی  یــک مملکــت اســت، تأکیــد کــرد: هرجــای ایــران کــه پ
وجــود دارنــد و از ایــن رو شــدت و حــدت مراســماتی کــه بــه پاسداشــت بــزرگان در مرکــز کشــور 

برگــزار مــی شــود، بیشــتر از ســایر اســتان هــا اســت.
بلخــاری در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه انجمــن مفاخــر تــالش دارد بــا حضــور در اســتان 
هــای کوچــک ترغیبــی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد، عنــوان کــرد: همــدان نقطــه پــاک و متعالــی 
ایــران اســت کــه از لحــاظ حــوزه تمدنــی، هیــچ جایــی در کل ایــران بــه پــای همــدان نمــی رســد.
رئیــس انجمــن فرهنگــی مفاخــر کشــور ادامــه داد: وجــود ابــن ســینا موجــب تحــت الشــعاع قــرار 
دادن ســایر مفاخــر نشــود، از ایــن رو پیشــنهاد داده مــی شــود کــه مراســمی بــزرگ بــرای همــه مفاخــر 

اســتان همــدان گرفتــه شــود.

 در شــماره دیروز همــدان پیام متن کامل 
نشست خبری سیدسعید شــاهرخی استاندار 
همدان را منتشــر کردیم. در این نشســت اما 
سخنانی مطرح شد که حاشیه هایی را بهمراه 

داشت.
 فــارغ از مباحثــی چون  پرداختــن به تعداد 
پروژهای هفته دولت،  حجم ســرمایه گذاری 
خارجی در اســتان، تاکید بر احیای واحدهای 
راکد و ارائه  آمار اشــتغال که به آن پرداختیم، 
صحبت های دیگری از زبان استاندار بیان شد.

گالیه ســید سعید شــاهرخی  از قرار گرفتن 
تریبــون نماز جمعه همدان بــه جوانان منتقد 
بسیج دانشجویی قابل تامل بود تا وی گریزی 
به آمار اشتغال که به گفته خودش بعضا مورد 
نقــد قرار می گیرد بزند وی در این باره اظهار 
داشت که حرف هایم را متخصصین در حوزه 
آمار متوجه می شــوند. عالقه ای به حواشــی 
ندارم زمانی که حرفی می زنم کســی که فهم 
علمی در مورد آمار و تخصص الزم را در این 

حوزه دارد متوجه می شود.
شــاهرخی با بیان اینکه مردم اســتان همدان 
مردمی اهل کار هســتند، نرخ مشارکت استان 
همدان در بهار سال گذشته را  42 درصد اعالم 
کرد که این آمار در بهار امســال به 44 درصد 
رسیده اســت.وی بار دیگر تاکید کرد که اگر 
کسی متوجه نمی شود سوال کند یک بار یا دو 

بار توضیح می دهیم متوجه می شود اما برخی 
عالقه مند نیســتند متوجه شوند مثل کسی که 
خود را به خــواب زده و هر کاری کنید بیدار 
نمی شود.شاهرخی با اشاره به اینکه مرکز آمار 
ایران براساس شــاخص ها و نمونه گیری نرخ 
بیکاری را محاسبه می کند، نرخ بیکاری را نیز 
6/1 درصد برای فصل بهــار اعالم کرد و در 
قالــب طعنه و طنز افزود: ما هم به فارســی و 
روان گفتیم که آمار مربوط به مرکز آمار است!

وی تشــکیک در آمار رسمی کشــور را ابزار 
رســانه های بیگانه دانســت و با این توصیف 
گویا برخی رسانه های استان را که در این آمار 
تشکیک می کنند، پیشاپیش به تبعیت از رسانه 

های بیگانه متهم ساخت.
شــاهرخی که پاســخ به اینگونه پرسش ها را 
به چاشنی نقد رسانه ها می آمیزد یکبار دیگر 
اظهار کرد که باید برای جلوگیری از اشــتباه، 
مــالک حــرف زدن و تحلیل هــا را آمار های 
رسمی قرار دهیم و گفتن این مسائل که مردم 
را در خیابــان دیدم بیکار و ناراحت هســتند، 

خیلی در رابطه با اشتغال مبنا ندارند.
وی سپس سخن گفتن در رابطه با نرخ بیکاری 
استان بصورت ذهنی را غیر قابل اتکا دانست 
و گفت: آنهایی که اهل فکر، اندیشــه و خرد 
باشــند می دانند برای حرف هــای خود باید 
مستند داشته باشند و گفتن جمالت من دیدم و 

به ذهنم می رسد پاسخ مرکز آمار ایران نیست.
 تبدیل سوله ها به تاالر

چندی پیش در ســخنرانی پیــش از خطبه ها 
مطالبــی پیرامــون تبدیل شــدن ســوله های 
واحد های تولیدی در شــهرک های صنعتی به 
تاالر عروسی مطرح شــده بود که استاندار با 
انتقاد از این اظهارات تاکید کرد که اگر چنین 
چیزی ثابت شــود، فردا مدیرعامل شــرکت 
شهرک های صنعتی را برکنار می کنم. شاهرخی 
همچنین گفت: در تریبون مقدس نماز جمعه 

نباید مسائل نادرست مطرح شود.
 توصيه به دستگاها

وی با اشاره به اینکه توصیه من به دستگاه ها این 
اســت که به هر نحو ممکن همراهی اصحاب 
رسانه را جلب کنند افزود: همدان نخستین و 
تنها استان است که سند اطالع رسانی را تدوین 
کرده است.اســتاندار همدان با ابراز امیدواری 
از این که تمام اهداف ســند اطالع رســانی با 
همراهی اهالی رســانه محقق شود، اعالم کرد 
که ارتباط بین دســتگاه های اجرایی با مردم و 
اصحاب رسانه در این سند ذکر شده و تحقق 
آن ارتقای ســطح آگاهی، سرعت پیشرفت و 

توسعه استان را در پی خواهد داشت.
 مکلف کردن بانک ها

شاهرخی سپس با اشاره به اینکه از نظر مالی به 
خوبی توانستیم منابع را تأمین کنیم و بانک ها 

از طریق منابع داخلی خود و تســهیالت ارائه 
شده، توانستند نیاز اولیه واحد های تولیدی را 
تأمین کنند، سه کار محوری را اولویت برنامه 

های استان دانست.
اســتاندار با تأکید بر اینکه بانک ها را مکلف 
کردیم واحد های تولیدی تملک شده تعطیل را 
به عرصه تولید برگردانند یا به فرد ثالث واگذار 
کنند، پیشنهاد داد که اگر بانکی نمی تواند یک 

واحد تولیدی را نگهدارد باید واگذار کند.
وی در رابطه با دیدگاه یکی از خبرنگاران مبنی 
بر اینکه کمیته ارزیابی برای سند اطالع رسانی 
استان تشکیل شود، اظهار کرد: کمیته ارزیابی 
اطالع رســانی وجود دارد و تاکنون در استان 
54 مورد نشست خبری، 27 تور رسانه ای، 67 

مورد بازدید از رسانه ها انجام شده است.
شــاهرخی با بیان اینکه دســتگاه هایی چون 
جهاد کشــاورزی، آب و فاضالب شــهری، 
شورای شهر و... عملکرد قابل قبولی در حوزه 
اطالع رسانی داشته اند، از عملکرد اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در حد متوسط یاد کرد و ابراز 

امیدواری کرد که بهتر عمل کند.
 پاسخگو بودن  مدیران 

شاهرخی به سند اطالع رسانی استان به عنوان 
یک الزام اشاره کرد و تاکید کرد که دستگاه های 
اجرایی باید انجام دهند و در این ارتباط راهی 

جز تعامل وجود ندارد.
استاندار به عنوان نماینده عالی دولت، خود را 
در برابر شهروندان و اصحاب رسانه پاسخگو 
دانســت و به صراحت تاکید کرد که در هیچ 
رده ای مدیران نباید از پاســخگویی خودداری 

کنند.

 نماینده ولی فقیه در اســتان 
همدان با بیــان اینکه قیام برای 
معنــای حضور جدی  به  خدا 
در دفاع از اندیشه های اسالمی 
اســت گفــت: امــروز جریان 
انقالبــی خوب و تشــکیالتی 
فعالیت می کند زیرا متوجه شده 
صحنه جنگ و جهاد در فضای 
مجازی اســت و بایــد در این 

حوزه ورود کند.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی 
در مراســم افتتاحیــه برگزاری 
توانمندسازی  دوره  نخســتین 
مســئوالن گروه هــای تولیــد 
ســایبری  شــبکه  محتــوای 
جمهوری اسالمی ایران »شمسا« 

در همدان اظهار کــرد:  امروز جمع حاضر در 
خــط مقدم جبهه جنگ نرم هســتند و وظیفه 

خطیری دارند.
وی با بیان اینکه تجمع حاضر پیش فرض این 
است که می توانیم فضای مجازی را به نفع نظام 
و آبروی انقالب اســالمی تسخیر کنیم گفت: 
امروز فضای مجازی بســیاری از حقیقت ها را 
به هم می زند بنابراین نیازمند مدیریت این فضا 

هستیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با اشــاره 
به اینکــه امــروز در فضای مجازی شــاهد 
جنگ اندیشه ها هســتیم تاکید کرد: این فضا 
حساس ترین ساحت انســان یعنی اندیشه را 
مورد هجوم قرار داده است پس باید به خوبی 

مدیریت شود.
به گزارش فــارس، وی با بیــان اینکه امروز 

دشمن، هدفمند فعالیت می کند و باید هوشیار 
بود بیان کرد: دشمن اوایل کار پیام هایی تولید 
می کرد که مخالف دین و فطرت بود، اما امروز 
محتواهایی را تولید می کند که مخالف فطرت 

نیست اما مخالف دین است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان فضای جنگ 
امروز را فضای مجازی عنــوان کرد و افزود: 
اگر امروز می خواهید شــهید همت ها، شهید 
باکری ها و شهید هادی ها شوید، در این عرصه 

هم می توان مانند آنها شد.
وی افزود: خوشــبختانه امروز جریان انقالبی 
بسیار خوب و تشکیالتی فعالیت می کند زیرا 
متوجه شــده صحنه جنگ و جهاد در فضای 

مجازی است و باید در این حوزه ورود کند.
لزوم ایجاد گردان های ســایبری با محتوا برای 

مقابله با دشمن

فرمانده ســپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
نیز گفت: امروز نیازمند ایجاد گردان  ســایبری 
بامحتوا و ساختار جدید برای مقابله با دشمن 
هستیم و باید با گردان فضای مجازی وظیفه و 

رسالت خود را انجام دهیم.
مظاهر مجیدی با بیان اینکه ســپاه براســاس 
تهدیــدات  روز و ســقف آن ســاختار خود 
را تعییــن می کند، ادامــه داد: در دو دهه اول 
انقالب چیزی که اهمیت داشــت سازمان رزم 
و نظامی بــود و گردان هــای مختلفی را مثل 
بیت المقدس و امام حسین)ع( راه اندازی کرده 

و در مأموریت های مختلف بهره بردیم.
وی بیــان کرد: در بزنگاه هایــی که نیاز بود از 
این گردان ها استفاده کردیم و نتیجه خوبی هم 
گرفتیم همچنین بزرگترین رمز پیروزی ما این 
بود که از گردان های احتیاط به موقع و درست 

استفاده کردیم.
وی اضافه کرد: برنامه ریزی ها الزم 
در جهت شــکل و ساختار دادن به 
بسیج صورت  توسط  این گردان ها 
گرفته اســت اما باید برای رسیدن 
به موفقیت ســختی ها و مشکالت 

را طی کنیم.
مجازی  فضــای  قرارگاه  مســئول 
سپاه انصارالحســین)ع( همدان نیز 
عنوان کــرد: امام)ره( پس از خاتمه 
جنگ خطاب به فعــاالن فرهنگی 
می فرمایند "کار بچه های جنگ  تمام 
شده ولی جنگ شما تازه آغازشده 
است"، فرمایش ایشان این منظور را 
می رساند که عملیات ها از این پس 
باید در حوزه هنر و ادبیات صورت 
گیرد و هنرمندانه باتوجه به سلیقه و خواست 

مخاطب جلو رفت.
حســین ربیعی با بیــان اینکه امروز بســیج 
پرچمدار اصلی جریان ارزشی و انقالبی ما در 
فضای مجازی است، ادامه  داد: اگر تولیدات ما 
مناســب با نیاز مخاطب صورت نگیرد، نتیجه 

مورد نظر را در نخواهیم داشت.
وی گفــت: مقام معظم رهبری ضمن تأکید بر 
فعالیت ســالم در فضا ی مجازی در سخنرانی 
خود در ســال ۹4 فرمودند »باید از انفعال در 
عرصــه فضای مجازی خارج شــویم« افزود: 
معتقدم بســیج در راستای فرامین رهبری  قدم 
برداشته و امروز چتر بسیج بر سر همه فعاالن  
فضای مجازی گسترده شده و به طور قطع در 
این جنگ تمام عیار دشــمن، پیروزی از آن ما 

باشد.

نماینده ولی فقیه در استان:

»فضای مجازی« صحنه جهاد امروز است

 رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان با 
تأکید بر لزوم ساماندهی مشاغل شهری، ایجاد 
بازارهای تخصصی و ساماندهی وانت بارها در 
همدان گفت: اصناف ویترین تمام نمای شهر 

است.
کامران گــردان در آئین تبــادل دومین تفاهم 
نامه همکاری مشــترک شــهرداری همدان و 
اتاق اصناف اســتان در صحن علنی شورای 
شهر همدان، رضایتمندی بین اصناف و ایجاد 
درآمد پایدار برای شــهرداری و استفاده از آن 
در اقدامات عمرانی را از نتایج تفاهم نامه اول 
برشــمرد و افزود: با این تعامل شهرداری می 
توانــد در بخش های عمرانی و شهرســازی 

موفق تر از قبل عمل کند.
به گزارش ایســنا، وی با بیــان اینکه اصناف 
طی چند ســال گذشته تعامالت بسیار خوبی 
با شورای شهر و شــهرداری داشته است، به 
کمک اصناف در پیاده راه سازی میدان امام)ره( 
و خیابان اکباتان عنوان کــرد: تفاهم نامه اول 
شهرداری و اصناف تحقق اقتصاد مقاومتی و 
رونق کسب وکار را برای بازاریان درپی داشته 
است و این روند در دومین تفاهم نامه نیز بهتر 
خواهد شد.گردان با تأکید بر ساماندهی وانت 
بارها بیان کرد: وانت بارها در همدان با کمک 
فرمانداری، نیروی انتظامی و اصناف ساماندهی 
شده است اما زیبنده شهر نیست که این وانت 

بارها به طور پراکنده و بدون پرداخت عوارض 
در سطح شهر کسب و کار ایجاد کنند.

شــهردار همدان نیز با بیــان اینکه همکاری 
اصناف و شهرداری طی دوسال گذشته باعث 
تقویت فرهنگ مشارکت بین این دو نهاد شده 
است، گفت: مشارکت مردم می تواند به جلو 
رفتن تمام سیاســت های شورا و شهرداری و 
ایجاد شهری پویا و موفقیت در حوزه مدیریت 

شهری کمک کند.
عباس صوفــی موفقیت شــهری را در گرو 
پویایی بازار دانست و افزود: مهمترین هدف 
در حوزه مدیریت شهری توسعه کسب وکار 
است بنابراین نباید با سخت گیری های افراطی 

مانع توسعه کار در شهر شد.
وی بــا بیان اینکه نباید ســهل گیری در امور 
کســب و کار باعث بی قانونی در شهر شود، 
عنوان کرد: اگر چند سال گذشته این تفاهم نامه 
بین شهرداری و اصناف منعقد می شد اکنون 
شاهد فعالیت 20 هزار واحد تجاری غیرمجاز 

در همدان نبودیم.
شهردار همدان فعالیت بدون مجوز واحدهای 
تجاری را ظلم به دیگر افراد مشغول در اصناف 
دانســت و گفت: تمیزی شهر، آسفالت ریزی 
و فضاسازی نیازمند منابع مالی است که اخذ 
عوارض یکــی از حقوق قانونی شــهرداری 

محسوب می شود.

بخش هایی از سخنان استاندار در نشست خبری هفته دولت:

حاشیه هایی قوی تر از متن

رئیس شورای شهر همدان اعالم کرد

لزوم ساماندهی مشاغل شهری و وانت بارها در همدان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:
ابالغ 7/5میلیارد تومان پاداش پایان خدمت 

بازنشستگان همدانی
 رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان همدان از پرداخت 
پاداش پایان خدمت بازنشستگان اســتان همدان خبر داد و گفت: 50 
درصد پاداش پایان خدمت بازنشســتگان سال ۹7 استان همدان ظرف 

چند روز آینده پرداخت می شود.
سید اسکندر صیدایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه سازمان 
برنامه و بودجه کشور درباره پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان 
سال ۹7، اظهار کرد: براساس این بخشنامه 50 درصد مبلغ بازنشستگان 

استان که 7/5 میلیارد تومان است به استان همدان ابالغ شده است.
وی تصریح کرد: در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان همدان 
برنامه ریزی شــده تا با توجه به این ابالغ کارکنان بازنشسته 50 درصد 

پاداش پایان خدمت خود را طی روزهای آینده دریافت کنند.
صیدایی یادآور شــد: 50 درصد مابقی پاداش بازنشستگان قبل از پایان 
سال پرداخت خواهد شد.وی در پایان گفت: به 177 نفر از بازنشستگان 
دستگاه های دولتی در سال ۹7 از اعتبارات استان حقوق می گیرند، باید 

پاداش بدهیم که در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

بهره برداری از ۳ پایگاه اورژانس جاده ای 
همدان همزمان با هفته دولت

 رئیس اورژانس پیش بیمارستانی همدان گفت: 3 پایگاه اورژانس 
جاده ای و یک پایگاه شــهری هفته دولت امســال در استان همدان 

بهره برداری می شود.
حبیب معصومی در جمع خبرنگاران از راه اندازی 3 پایگاه جاده ای در 
استان همدان طی هفته دولت خبر داد و اظهار داشت: 3 پایگاه جاده ای 

نیز تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.
معصومی با بیان اینکه 3 پایگاه جدید در  منطقه »میانده« تویســرکان، 
»سد کالن« مالیر و »قینرجه« رزن آماده بهره برداری شده است، عنوان 
کرد: با بهره برداری از این طرح ها شــمار پایگاه های امدادی اورژانس 
اســتان همدان با در نظر گرفتن دانشگاه مستقل علوم پزشکی اسدآباد 

به 60 پایگاه می رسد.
بــه گزارش مهر، وی عنوان کرد: در حــال حاضر 55 پایگاه جاده ای 

و شهری دانشگاه علوم پزشکی همدان در استان همدان فعال است.
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم 
پزشــکی ابن سینا بابیان اینکه اســتاندارد پایگاه های امداد جاده ای بر 
مبنای هر 40 کیلومتر مســیر یک پایگاه است، اضافه کرد: سه پایگاه 
امداد جاده ای جدید نیمه دوم ســال جــاری در »جربانلو« رزن، »آزاد 
راه 2 همدان- ساوه« و »آب مشکین« کبودراهنگ راه اندازی می شود.

معصومی اظهار داشت: همچنین هفته دولت امسال پایگاه شهری 3 در 
میدان استقالل شهر مالیر بهره برداری می شود.
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۸۹5 خانوار روستای دستجرد، از آب آشامیدنی سالم 
بهره مند شدند

 مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان کبودرآهنگ با اشاره به بهره برداری از 
پروژه حفر و تجهیز چاه مکانیکی در روستای دستجرد، گفت: 8۹5 خانوار این روستا از 

آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.
باقر پورقاســمی در مراسم بهره برداری از پروژه حفر و تجهیز چاه مکانیکی در روستای 
دستجرد با گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: هفته دولت فرصتی 

مغتنم به منظور ارائه خدمات هرچه مطلوبتر به آحاد جامعه و به ویژه روستاییان است.

پورقاســمی با اشــاره به بهره برداری از پروژه حفر و تجهیز چاه مکانیکی در روســتای 
دستجرد گفت: پروژه حفر و تجهیز چاه مکانیکی روستای دستجرد از توابع بخش مرکزی 
شهرستان کبودرآهنگ، سال گذشته کلید خورد و با صرف اعتباری معادل 2 هزار و 500 
میلیون ریال امســال به اتمام رسید.وی با بیان اینکه پیش از این تامین آب شرب روستای 
دســتجرد به وسیله یک حلقه چاه دیگر انجام می شد؛ عنوان کرد: با توجه به افت سطح 
آب های زیر زمینی در روستای دستجرد؛ حفر یک حلقه چاه مکانیکی دیگر در دستور کار 

قرار گرفت که بر همین مبنا چاهی به عمق 127 متر حفر و تجهیز شد.
پورقاســمی افزود:همچنین در پروژه مذکور، اجرای خط پمپــاژ به طول 30 متر، نصب 
شیرآالت، اجرای خط برق زمینی به طول 200 متر، نصب دستگاه تله متری، نصب تابلو 

برق 30 کیلوواتی، نصب الکترو پمپ شــناور، و اجرای 80 متر فنس کشــی در محوطه 
پیرامونی چاه عملیاتی شد.

وی با تاکید بر اینکه تامین آب شرب سالم و بهداشتی همواره از دغدغه های اصلی است؛ 
خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این پروژه  8۹5 خانوار با جمعیتی معادل 3 هزار و 63 

نفر در روستای دستجرد از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
وی با اشــاره به اینکه همزمان با هفته دولت سال جاری، بهره برداری از فاز یک مجتمع 
عظیم دره نیز عملیاتی می شود؛ عنوان کرد: این پروژه شامل اجرای 3 هزارو 600 متر خط 
انتقال مخزن مادر به روستای علیصدر و اجرای یک هزارو 500 متر خط انتقال از روستای 

علیصدر به روستای حسن آباد است.

بیمه ها راه خوشبختی خود را می روند
مهدی ناصرنژاد  «

 افزایش سرســام آور نرخ بیمه نامه برای انواع خودروهای سواری 
و عمومی در ماه های اخیر فشــار مالی ســنگینی بر ُگرده قشــرهای 
کم درآمد تحمیل ســاخته اســت. شــرکت های بیمه گــر خودرویی 
هر ســال به بهانه افزایش نرخ دیه و جبران خســارت مالی صاحبان 
خــودرو، تعرفه های خــود را نیز چند برابر می کننــد در حالی که به 
گفته بســیاری صاحب نظران اقتصادی، بیشترین نابسامانی و ضرر و 
زیان های احتمالی در شرکت های بیمه گر مولود برنامه ریزی های غلط 
و توجیهات نامربوط اقتصادی نزد همین شــرکت ها است و ربطی به 

خدمت رسانی به موقع و به هنگام به مردم ندارد. 
این دسته صاحب نظران اقتصادی بر این باور هستند که کارگزاران ساز 
و کارهای اقتصادی از جمله بانک ها و شرکت های بیمه ای نباید بهای 

هر افزایش هزینه ای را از جیب مردم بیرون بکشند!
افزایش غیراصولی و خودخواهانه نرخ بیمه توسط شرکت های بیمه گر 
در ســال های اخیر نه تنها درصد تخفیف های ساالنه در سررسیدهای 
موعود برای تمدید بیمه نامه توســط رانندگان و صاحبان خودروهای 
با احتیاط را بی اثر ساخته اســت، بلکه میانگین حدود 25 درصد نیز 
معموالً به مبلغ بیمه نامه ها افزوده می شــود که معلوم نیست بر اساس 
کــدام مجوز و رعایــت کدام حقوق عادالنــه مصرف کننده ها عملی 

می شود!
به طور مثال کسی که پنج سال پیش خودرو ملی و تولید داخلی خود 
را با کمتر از یک میلیون تومان بیمه کرده است، بدون استفاده از مزایای 
بیمه در تمام پنج  ســال گذشته امسال باید برای تمدید بیمه خودروی 
خود حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان بپردازد که اگر بخشودگی 
خوش حسابی شامل حال او نشود رقم بیمه نامه جدیدش به حدود دو 

میلیون تومان نیز سر خواهد زد.
البته با علم به اینکه خودداری از افزایش ســاالنه حق بیمه نامه توسط 
شــرکت های بیمه گر به خودی خود موجــب بهبود فرهنگ رانندگی 
نخواهد بود و نرخ حوادث رانندگی نیز کاهش نخواهد یافت، ولیکن 
باید قبــول کرد که شــرایط و آیین نامه های جاری در شــرکت های 
بیمــه ای برای بــه ظاهر خدمت به مردم چندان بــر اصول صحیح و 
خداپسندانه استوار نیست و بیشتر ســود شرکت های بیمه گر مدنظر 
می باشد تا امکانی برای جبران خسارت های احتمالی صاحبان خودرو 

و بیمه شونده ها!!!
در همین حال باید شــرایط عمومی جامعه را نیز در نظر داشــت و 
اینکه تمام بیمه  شــونده ها صاحبان خودروهــای لوکس و میلیاردی 
نیســتند و هنوز هم شهرها و جاده های کشورمان مملو از خودروهای 
قدیمی و داخلی و بعضاً از رده خارج شــده ای هســتند که فقر مالی 
و شرایط دشــوار اقتصادی قالب مردم اجازه نمی دهد همه خانواده ها 
خودروهای مدل باال و به اصطالح شاسی بلند سوار بشوند و پرداخت 
ساالنه چندین میلیون تومان حق بیمه نامه هم برای آنان مهم نباشد! و 
چه بســا بیمه نامه گران قیمت مانع مراجعه صاحبان برخی خودرو نزد 
شــرکت های بیمه گر شده و پیامد آن وقوع حوادث ناگوار و غیرقابل 

جبران باشد.

افتتاح 5 طرح بهسازی روستایی در اسدآباد 
 مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اسدآباد از افتتاح 5 طرح بهسازی 

روستایی به مناسبت هفته دولت در این شهرستان خبر داد. 
محمدکرم معصومی با اعالم این مطلب افزود: جدولگذاری، زیرسازی 
و آســفالت این تعداد پروژه با اعتبــاری افزون بر 33 میلیارد ریال در 
روستاهای گنبله، پیرملو، سمیران، دوبراله و قاسم آباد لک لک از محل 
اعتبارات ملی و قیــر رایگان در هفته دولت  افتتاح و به بهره برداری 

خواهد رسید.
وی در ادامه با بیان اینکه 64 درصد مساکن روستایی اسدآباد غیرمقاوم 
بوده است، افزود: شهرستان اسدآباد در سطح روستاها دارای 13 هزار 
و 400 واحد مســکن روستایی اســت که از این تعداد 7 هزار واحد 

غیرمقاوم هستند.
معصومی با اشاره به پرداخت تسهیالت بازسازی و نوسازی مسکن 
تا سقف 40 میلیون تومان به متقاضیان با نرخ سود 4 درصد و کمک 
بالعوض از حســاب 100 امام)ره( و ســتاد بازسازی تصریح کرد: 
همت مردم روستاها در بازســازی و نوسازی مساکن روستایی این 
شهرســتان با توجه به این فرصت پیش آمــده در رابطه با پرداخت 
تســهیالت بهسازی و نوسازی موجب آن خواهد شد که تا افق سال 
1404 حدود 70 درصد مساکن روستایی این شهرستان مقاوم سازی 

شوند.
بــه گزارش ایســنا،وی با بیان اینکه از 2 هزار و 200 واحد مســکن 
ارزیابی شده این شهرســتان به علت تخریب ناشی از بارندگی های 
ســیل آســای اوایل امســال تعداد 1115 واحد احداثی و 656 واحد 
تعمیری تشــخیص داده شــدند، تصریح کرد: بالفاصله نســبت به 
واحدهای آســیب دیده توسط بنیاد مسکن شهرستان در سامانه پایش 
بنیاد مســکن و تشکیل پرونده برای واحدها اقدام کردیم و به محض 
ابالغ تخصیص و سهمیه شهرستان واحدهای پرونده تشکیل شده به 

بانکهای عامل معرفی شدند.
معصومی خاطرنشــان کــرد: در مرحله اول 308 فقره تســهیالت به 
شهرســتان تخصیص یافت که همه این تعداد از 308 فقره به بانکها 

معرفی و بانکها همکاری خوبی در این راستا داشته اند.

توجه  قابل 
واحدهای                                                                 

و صنعتی تولیدی                                                                                                                      

با ما

مجانی 
تبلیغ کنید

برای اطالع بیشتر و سفارش تبلیغات خود

08138274015 - 09199015208 

کانون کارآفرینان استان همدان 

با مشارکت 

در راستای حمایت از 

کامال رایگانآگهی های شما را به صورت                             منتشر می کند

با ما تماس بگیرید

 کبودراهنــگ- اکرم حمیــدی- خبرنگار 
همدان پیام: اســتاندار همدان در دومین روز از 
هفته دولت نخستین سفر شهرستانی خود را با 
کبودراهنگ آغاز کرد و با حضور در پارک الله 
ضمن ادای احترام به مقام شــامخ شهدا المان 
شهدای گمنام را با حضور جمعی از مسئوالن 

استانی و شهرستانی افتتاح کرد.
ساخت المان شهدای گمنام کبودراهنگ که از 
ســال ۹2 آغاز شده بود در زمینی به مساحت 
250 مترمربع و با اعتبــاری بالغ بر 4 میلیارد 
و 150 میلیــون ریال احداث و به بهره برداری 

رسید.
استاندار همدان در آیین افتتاح این المان گفت: 
ما هر چه داریم از شــهدا داریم بنابراین باید 
در جهت تحقق اهداف شهدا و آرمان های این 

انقالب گام برداریم.
ضمــن  ادامــه  در  شــاهرخی  سیدســعید 
گرامیداشــت هفته دولت اظهار داشت: ساده 
زیســتی و مردمی بــودن از ویژگی های بارز 
شــهیدان رجایی و با هنر بود که موجب شد 
در مدت کوتاه خدمتشان نامشان برای همیشه 

جاودانه بماند.
وی ادامــه داد: امروز در این شــرایط خاص 
اســتکبار جهانی تمــام امکانات خــود را به 
کار گرفته تا بتوانند خســارتی که ناشــی از 
تأثیرگذاری انقالب دیده است را جبران کند و 
با تحریم های شدید و بی سابقه این نارضایتی را 
به اوج برساند و به تعطیلی کشاندن واحدهای 
تولیدی اجازه ورود مایحتاج به مردم را ندهند 
و بــا این نقشــه می خواهند انقــالب بزرگ 
اســالمی را متوقف کند ولی به یاری خداوند 
متعال باز هم در این زمینه ناکام خواهند ماند 
و تمام نقشه هایشان نقش بر آب خواهد شد و 
بــا حضور مردم و با وجود رهبری خردمندانه 
مقام معظم رهبری این انقالب و این کشــور 
مســیر خود را در جهــت آرمان های انقالب 

اسالمی ادامه خواهد داد.
اســتاندار همدان همچنین خاطرنشــان کرد 
خوشبختانه اســتان همدان نســبت به سایر 
اســتان ها بر اساس آن چیزی که مراکز رسمی 
اعالم می کند دارای شاخص های خوبی است 
و مردمــان متدین، همــراه، معتقد، مصمم در 
اعتقاد به دین مبین اسالمی سرمایه های بزرگی 
است که در استان همدان وجود دارد بنابراین 
بــرای خدمت به مردم نباید از هیچ تالشــی 
دریــغ کنیم و با فکر و برنامه باید پیش برویم 
و با کارشناسان مجرب یک برنامه راهبردی و 

عملیاتی را تعیین کنیم.
 ساالنه یک هزار و 500 شغل جدید 

در کبودراهنگ ایجاد می شود 
شــاهرخی افزود: 15 هــزار میلیارد ســهم 

سرمایه گذاری برای 3 سال استان همدان است 
که هر ســال باید 20 هزار شغل جدید ایجاد 
شود و از این میزان سهم شهرستان کبودراهنگ 
ســاالنه ایجاد 1500 شغل است که در طی 3 
ســال باید 4 هزار و 586 شغل جدید در این 
شهرســتان ایجاد شود و با سرمایه گذاری یک 

هزار و 300 میلیارد تومان محقق می شود.
فرماندار کبودراهنگ نیز در این مراسم گفت: 
هفتــه دولت، هفته خدمتگــزاری و یادآوری 
همه مجاهدت هایی اســت که بر اقتدار نظام 

جمهوری بوده است.
حجت ا... مهدوی افزود: ما باید با الگو گرفتن 
از شــهیدان رجایی و باهنر بــا مردم صادقانه 
برخورد کنیم و در حد توان خود شبانه روز به 
مــردم خدمت کنیم و از افراط و تفریط پرهیز 

کنیم.
وی ادامه داد: با توجــه به وضعیت اقتصادی 
و تحریم دشــمنان ما هرگز از قطار توســعه 
و پیشــرفت عقب نخواهیم ماند و در جهت 

تقویت نظام و ارکان دولت پیش می رویم.
مهدوی خاطر نشان کرد: در هفته دولت 115 
پروژه با اعتباری بالغ بــر 173 میلیارد تومان 

کلنگ زنی و افتتاح می شود.
وی همچنین افزود: در شهرستان کبودراهنگ 
ما در بحث انتخابــات نیز آمادگی صددرصد 
داریم تــا یک انتخابات باشــکوه با بی طرفی 
کامل دولت برگــزار کنیم و همه امکانات در 

این زمینه فراهم است.
در ادامه برنامه های هفته دولت در شهرســتان 
کبودراهنگ کلنگ گازرســانی به روستاهای 
قلی آبــاد به زمین زده شــد که ایــن پروژه با 
اعتبــاری بالغ بر 320 میلیون تومان به طول 5 

هزار و 400 متر شبکه  بین  روستا یی و داخل 
روستایی می باشد.

استاندار همدان در این مراسم گفت:  از 127 
روستای شهرستان کبودراهنگ تنها به 4 روستا 

گازرسانی نشده است.
سیدسعید شاهرخی افزود: 16 خانوار روستای 
قلی آباد دهه فجر امسال از نعمت گاز بهره مند 

خواهد شد.
در پایــان دیدار با امام جمعه و سرکشــی از 
خانواده شهید عباس فضل ا... خانی که در سال 
65 در منطقه شملچه به شهادت نائل آمده بود 
از دیگر برنامه های دومین روز از هفته دولت 
در شهرســتان کبودراهنگ با حضور استاندار 

همدان بود.

درگزین  فرماندار شهرستان   
گفت: در هفته دولت 48 پروژه 
با اعتبــاری افزون بر 50 میلیارد 
تومــان در شهرســتان درگزین 

افتتاح می شود.
علــی اصغر ناظری پور ، با بیان 
اینکه رتبه دوم ایجاد اشتغال را 
در اســتان داریم، افزود: پروژه 
های بزرگی در شهرستان وجود 
دارد که هنــوز به مرحله کلنگ 

زنی نرسیده اســت اما با این وجود در بحث 
اشتغال پیشرفت خوبی داشتیم.

 وی با بیان اینکه شهرستان درگزین در سامانه 
رصد ثبت نشده است و درحال پیگیری هستیم 
تا ثبت انجام شود، عنوان کرد: درصد اشتغال 
شهرستان 46 درصد است و مهمترین رخ داد 
ما توسعه اشتغال درشهرستان است با توجه به 
اینکه شهرک صنعتی نداریم، تسهیالت فراگیر 

نتوانستیم جذب کنیم.
ناظری پور بــا بیان اینکه در بحث شــهرک 
صنعتی 50 هکتار زمین درنظرگرفته شــده که 
25 هکتــار آن تملک شــده و مابقی در حال 

افزود:  اســت،  بررســی 
یکی از شاخص های مهم 
بحث آسفالت ریزی معابر 
روستایی است به طوریکه 
با اعتبار  حدود 10 روستا 
و  بهســازی  میلیــارد   3
اسفالت ریزی  شده است.

وی با اشــاره به اینکه در 
که  جهادکشاورزی  حوزه 
یکی از محورهای توسعه 
شهرستان است، احداث شهرکهای گلخانه ای 
دراولویت است، به پروژه های قابل افتتاح در 
هفته دولت اشــاره و بیان کرد: 48 پروژه در 
هفته دولت با اعتباری افــزون بر 50 میلیارد 

تومان در شهرستان درگزین افتتاح می شود.
فرماندار شهرســتان درگزین بــا بیان اینکه 4 
پروژه با اعتبار 6 میلیارد و 350 میلیون تومان 
در هفته دولت کلنگ زنی می شــود، یادآور 
شــد: انتقال خط لوله گازبه عمان، کلنگ زنی 
خط انتقال برق گلخانه ای، بحث جنگلکاری 
در روستاها، کلنگ زنی فیبر نوری به طول 2 

کیلومتر پروژه های کلنگ زنی هستند.

افتتاح و آغاز به کار 115 پروژه  
درکبودراهنگ

افتتاح 48 پروژه با اعتبار 
50 ميليارد در شهرستان درگزین

اجرای ۲۰۰ هکتار جنگلکاری در اسدآباد

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از کاشت نهال در 
200 هکتار از مراتع شهرستان اسدآباد طی امسال خبر داد.

اســفندیارخزایی،گفت: امروز 20 هکتار درختکاری در شــهر آجین 
اسدآباد با 100 میلیون تومان هزینه از محل منابع استانی و ملی همزمان 

با هفته دولت به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه امســال ازمحل اعتبارات اســتانی قرار اســت هزار 
هکتاردرختکاری در اســتان همدان انجام شــود افــزود: امروز نهال 
درختان سرو نفره ای، کاج سیاه و سنجد بیشتر کاشته شد تا عالوه بر 
کــم آب بر بودن، بر افزایش نفوذآب در منطقه کمک می کند و باعث 
می شود تا منابع آب زیر زمینی برای کشاورزان پایین دست  روستاها 
هم بیشتر شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اثرات 
کاشت نهال راجلوگیری از فرسایش خاک، حفاظت از مراتع، باالبردن 

میزان نفوذ آب در خاک، تصفیه و پاکسازی هوا عنوان کرد.
او گفت: تا پایان امســال در 200 هکتار از مراتع شهرســتان اسدآباد 

نهال کاشته می شود.

خط انتقال تامین آب شرب فامنین افتتاح شد

 پروژه چاه جدید و خط انتقال تامین آب شرب شهر فامنین افتتاح 
شد.

روز گذشــته در دومین روز از هفته دولــت، پروژه چاه و خط انتقال 
تامین آب شــرب شــهر فامنین با حضور معاون اســتاندار همدان و 

فرماندار این شهرستان افتتاح و وارد مدار بهره برداری شد.
به گزارش فارس ، معاون مهندســی و توسعه شرکت آب و فاضالب 
اســتان همدان گفت: به دنبال افت چاه های تامین آب شرب و برای 
برطرف کردن مشکل کمبود آب شرب شهر فامنین، این چاه با اعتباری 
بالغ بر ۹ میلیارد ریال حفر و تجهیز شــد.فرهاد بختیاری فر افزود: این 
چــاه با اجرای خط انتقال به طــول 2 هزار و 500 متر و با عمق 152 
متر و دبی 12 لیتر بر ثانیه مشــکل بخشی از آب شرب شهر فامنین را 
رفع می کند.محمدرضا میرصفدری، معاون استاندار همدان نیز با اشاره 
به اینکه شــهر فامنین به لحاظ جغرافیایی همواره با مشکل تامین آب 
روبرو بوده صرفه جویی در بخش کشاورزی و اصالح الگوی کشت را 
مناسب ترین راه برای پایداری و حفظ منابع آبی این شهرستان دانست
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 باید ســبک زندگی رتبه هــای برتر مالک 
کنکوری ها شود

در حاشیه برگزاری مراسم فرصتی شد تا با استاد  مهراد 
ماهر، مدرس موفق ریاضــی و  چند رتبه برتر کنکوری 

گفتگویی داشته باشم که در ادامه آن هارا می خوانید. 
در ابتدا از  ماهر خواســتم تا خــود را معرفی کند و از 

سوابقش برایمان بگوید: 
مهرداد ماهر هســتم،پانزده سال سابقه تدریس دارم و نه 

سال است که در همدان تدریس می کنم. 
وی  ادامه داد: حدوداً هزار دانش آموز داشتم و سالیانه 50 

رتبه برتر در همدان دارم.
درباره کنکور نظام جدید و قدیم از ماهر پرســیدم، که 
گفت: خیلی واضح اســت وقتی که دو ســری سوال به 
دانش آموزان داده شود، در هرصورت اعتراض به وجود 
خواهد آمد زیرا هرگروه به این اعتقاد دارد که سواالتش 
سخت تر بوده است و هر دو معترض خواهند بود و نظر 
بنده این اســت که می شد یک کنکور برای همه برگزار 

شود.
وی ادامه داد: نظام جدیــد و نظام قدیم چندان تفاوتی 
باهم ندارند، حتی دروس نظام جدید، آســان تر از نظام 

قدیم  نیز هست. 
ماهــر افــزود: امســال در کنکــور ظلمــی کــه به 
دانش آموزان نظام شــد و خودشــان هم در جریان 
نبودند این بود که مطالب بیشــتری نســبت به نظام 
قدیــم خواندند و چون حجم مطلب بیشــتر بوده در 

اند. بیشتر ضرر کرده  نتیجه 
وی ادامــه داد: به طــور مثال در درســی مثل ریاضی 
دانش آموزان نظام جدید اکثر مباحث هندســه و کاربرد 
مشــتق، مبحث انتگرال و... را نداشــتند در نتیجه زمان 
بیشــتری برای ســایر مباحث داشــتند. و سخت بودن 
ســواالت نظام قدیم یک بحث و وقت گذاشــتن برای 
مباحثی که نظام جدیدها آن ها را نداشتند نیز یک بحث 
است. و اگر دانش آموزان نظام قدیم کنکور نظام جدید 
را می دادند علی رغم تصور ذهنی آن ها، برایشــان بهتر 
بود. در ادامه از ایشــان پرســیدم دلیل موفقیت بیشــتر 
دانش آموزان شــما چیســت؟ و اینگونه جواب دادند: 
دانش آموزانی کــه عالقمند به ثبت نام در آموزشــگاه 
ما هســتند، از لحاظ درسی برتر هســتند و فکر میکنم 
شــاید یکی از دالیل آن میتواند این باشــد که هدف ما 
از برگزاری کالس ها تجاری نیســت و آموزش اولویت 
باالتری برایمان دارد و برای دانش آموزان برتر نیز، صرفا 

آموزش اهمیت دارد. 
از ماهرخواستم عواملی که موجب موفقیت دانش آموزان 

در کنکور می شود را برایمان شرح دهد.
وی گفت:کنکور یک ســری اصول دارد که رعایت این 
اصول از اول ابتدایی آغازمی شــود و این نیست که در 
سال آخر یاد کنکور بیافتند، به طور کلی محور آن از اول 
ابتدایی و در دهم جدی تر می شود معتقدم  موفقیت در 

این پروسه نیاز به تالش باال دارد.

وی افــزود: من دانش آموزان کمی دیــده ام که به دلیل 
هوش باال در کنکور موفق شــده باشــند، حتی الزم به 
ذکر است کمتر پیش میاید دانش آموزانی با هوش باال در 
کنکور موفق شــوند. به طور کلی افراد موفق در کنکور 
هوش خیلی بیشــتری ندارند بلکه انگیزه های بیشتر و 

تالش بیشتری دارند.
در ادامــه درباره اردوهــای مطالعاتــی و تاثیر آن ها بر 
دانش آموزان  هم ســوال کردم استاد ماهر از هدف این 
اردو ها ســخن گفت: هدف اردو هــای مطالعاتی فراهم 
کردن فضای مناســب و تقویت اراده است. یک فضای 
مناســبی برای دانش آموزان ایجاد میشــود که با آرامش 
درس بخواند و همچنین موجب تقویت اراده می شــود 
برای کســانی که ممکن است در درس خواندن سست 
و بی انگیزه باشــند گروهی درس خواندن موجب ایجاد 
انگیزه جمعی در آن ها می شــود. حتی خیلی از رتبه های 
برتر نیز در اردوهای مطالعاتی شــرکت داشته اند زیرا با 
توجه به اینکه ساعت مطالعاتی آن ها در منزل خوب بود، 
کیفیت مطالعات آنــان در اردوهای مطالعاتی طبق گفته 

خودشان بهتر است.
ماهــر  همچنین دربــاره الگــو بــرداری از رتبه های 
برتراینگونه توضیح داد: همــه از رتبه های برتر در باره 
کالس هایی که شــرکت کردند یا اردوهایی که حضور 
داشــتند و یا نوع کتاب هایی که خواندن می پرســند اما 
عامل موفقیت آنان که باعث تفاوتشان با بقیه شده است، 

سبک زندگیشان است. 
ماهر ادامه داد: تقریبا اکثر رتبه برتر های گوشــی،فضای 
مجازی،تفریحات حاشــیه دار را کنار میگذارند. وی  با  
اشــاره به توصیه به دانش آموزان کنکــوری برای الگو 
پذیری از  ســبک زندگی رتبه برترهــا ادامه داد: زمانی 
که ســبک زندگی دانش آموزان شبیه رتبه های برتر شد و 

حواشی حذف شــد، دانش آموز درس خواهد خواند و 
برای تقویت اراده خود اردوهای مطالعاتی، برای آموزش 
کالس  و برای سنجش خود آزمون های آزمایشی شرکت 

کند و کتاب های خوبی تهیه کند و موفق شود. 
کنکور ۹0 درصد پشتکار و کم نياوردن است

مریم مختاری دارنده  رتبه 243 کنکور تجربی امســال، 
دانش آموز مدرسه فرزنگان است ازتجربه خود در کنکور 
گفت: از ســال دهم برای کنکور به صورت کامال جدی 
آغازبه خواندن کردم و دوازدهم را نیز به صورت برنامه 

ریزی شده به درس خواندن ادامه دادم.
وی در ادامه گفت: هیچ وقت ساعت مطالعه درطول روز 
را محاسبه نکردم و به نظر من یک دانش آموز کنکوری 
باید تمام وقت خود را برای کنکور درس بخواند و من 
نیز از 8 صبح یعنی زمان بیداری تا 12 شب اکثر وقتم را 

برای کنکور می گذاشتم.
مختــاری در ادامه افزود: من کالس های اســتاد ماهر و 
بیت آزاد را شــرکت کرده و از لحــاظ دادن روحیه به 
دانش آموزان و تدریس راضی بودم و در یک جو رقابتی 
با دیگر دانش آموزان بودم؛ به نظرم کالس های کنکوری 
روی بچه هــا تاثیر میگذارد اما از نظر من در مرحله اول 
تالش خود دانش آموز مهم هســت وعــالوه براین به 
روحیــه و فضا رقابتی نیز نیازهســت و اگر این فضای 
رقابتی وجود نداشته باشد دانش آموز باتالش تنهای خود 
نمی تواند موفق شــود و این کالس هــا و فضاها به من 

کمک بسیاری کرد.
مختــاری در ادامه راجع به کنکور گفت: به نظرم کنکور 
۹0 درصد پشــتکار و کم نیاوردن درمقابل ســختی ها 
اســت و من ســعی کردم که کم نیــاورم. خیلی ازافت 
هاومشکالت باب میلم نبود و سعی میکردم که خودم را 
بسازم وب این ها اجازه ندهم روی ازمون هاو کنکورم 

تاثیربگذارد.من تفریح ام رو داشتم و بیشتر این تفریحات 
با خانواده بود و ســعی می کردم بین درســم تفریح هم 
داشته باشــم واکثر این تفریحات جمعه هابعدازآزمون 

قلم چی بود.
و اما در ادامه مریم مختاری درباره  به پیشــنهادات خود 
به دانش آموزان افزود: پیشــنهادم برای دانش آموزانی که 
میخواهند آغازکنند این اســت که نحوه درس خواندن 
مختص هر درس بسیار مهم است که میتوانند با شرکت 
در ازمون و با راهنمایی گرفتن از اساتید این مهارت ها را 
استفاده کنند و سعی کنند خود را در فضای رقابتی قرار 

دهند تاراه برایشان هموار شود.
در موفقیت من اســاتیدم به ویژه استاد ماهر، خانواده ام 
و به خصوص مادرم وقتی که افت داشــتم تاثیر داشتند 
و خیلی باعث افزایش روحیه من می شــدند و مشوقم 

دراین مسیر بودند.
 مطالعه با کيفيت در موفقيتم تاثير داشت

هانیــه مختاری  رتبه 271 تجربی  نیز متولد  7۹ و دانش 
آموخته دبیرســتان فرزانگان اســت. او از نحوه درس 
خواندنش برای کنکور می گوید: از ســال دهم به طور 
جدی برای کنکور آغازبه درس خواندن و شــرکت در 

آزمون های آزمایشی کردم.
وی افــزود: همچنین طبــق برنامه راهبــردی با نظم و 
ترتیب مستمر و مرتب درس می خواندم و تست زده و 

کتاب های کمک آموزشی کار می کردم. 
مختاری در رابطه با ســاعت مطالعــه اش هم توضیح 
داد: ســاعت مطالعه برایم اهمیت نداشت و بیشتر سعی 
می کردم که برنامه آن روزم تمام شــود و مشاوری برای 
برنامه ریزی نداشتم اما برای انگیزه دهی صرفاً از مشاور 

کمک گرفتم.
وی گفت: از ســال دهم کالســای ریاضی استاد ماهر 

شرکت می کردم و پیگیری و  جدیت ایشان 
باعث می شــد ما در آزمون های ازمایشی 
شرکت کنیم و آغازبه درس خواندن کنیم 
و شیوه کنکوری درس خواندن رو از سال 
دهم آغازکنیم و به نظر ما اســتاد ماهر در 
کنــار تدریس بی نقصشــان با پیگیری و  

جدیت باعث پیشرفت ما شدند.
به نظرم مطالعه با کیفیت، از حاشــیه دور 
بودن و به دور از هرگونه ذهنیت منفی و 
با تمرکز درس خواندن و به عالوه حفظ 
ســاعت مطالعه باال خیلی کمک کننده در 

موفقیتم بوده است.
وی از تفریحاتــش گفت: من تفریحاتمو 
داشتم و تلویزیون  نگاه می کردم و گوشی 
ام را کنتــرل شــده و به ندرت اســتفاده 
میکــردم حتی گاهی اوقات در بین درس 
خواندن نیز تفریح میکردم و با دوســتانم 

بیرون میرفتم.
مختاری دربــاره ترازهای خود در آزمون 
گفت: نخســتین ترازم از 7000 آغازشد و به8000 نیز 

رسید و  میانگین ترازم هایم 7500 بود.
وی در پایان به دانش آموزان کنکوری اینگونه پیشــنهاد 
داد: دانش آموزانــی  کــه می خواهنــد در کنکور موفق 
شــوند این است که به همه دروس توجه کنند و درسی 
رو  حذف نکنند به عمومی ها هم توجه داشــته باشــند، 
همچنین تراز محور و آزمون محور نباشــند و اگر یک 
آزمون را خراب  کردند علل نقص را پیدا کرده و به جای 

ناراحتی سعی در برطرف کردن آن کنند.
در پایان از استاد ماهر و خانواده ام و تمامی اساتیدم بابت 

تمامی زحماتشان تشکر می کنم.
 کنکور را همه چيز نمی دیدم

آذیــن محمدی دارنده رتبــه  606 ریاضی هم درباره 
موفقعتش اینگونــه توضیح داد:  خیلی می گویند اگه 
دیر آغازکنی موفق نمیشی اما من و چندتا از دوستانم 
از سال دوازدهم آغازبه خواندن کردیم و هممون هم 
رتبه های زیــر 1000 آوردیم. به نظر من دلیل آن این 
است که می دانســتیم چی می خواهیم هرچند من در 
سال های دهم و یازدهم هم می خوندم اما برای کنکور 
نمی خونــدم، در کل   خوب بــود  و خودم را در گیر 

حاشیه نمی کردم.
در ســال آخر آمدم مدرسه فرزانگان ماهرکه الزم است 
همینجا از اســتاد ماهر تشکر کنم  اگه ایشان نبود و این 
مدرسه نبود که من  مجبور به درس خواندن نمی شدم و 

نمی توانستم موفق شوم. 
هرچند اوایل به دلیل ســخت گیری ایشــان برای درس 
خواندن ما حتی بدمون میومد اما حاال متوجه می شویم 
که سخت گیری ایشان به نفع ما بوده است. من ودوستانم. 

رتبه مان را مدیون استاد ماهر هستیم. 
محمــدی در ادامه گفــت: از ویژگی های خوب  من که 

در  مو فقیتم تاثیر داشــت این بود که کنکور را همه چیز 
نمی دیدم و می دانســتم اگر کنکورم  خوب  نشود خیلی 
راه های دیگر هســت کــه زندگی کنــم و کنکور یک 
پلــه ایدزود که می توانســتم با آن به هدفم برســم. در 
سال های آخر هرچند گوشــی نداشتیم چون مدرسه ما 
را اخــراج می کرد اما به همان اندازه که ســخت گیری 
داشتند تفریحات هم برایمان فراهم کرده بودند و برای 
مشاوره ام به روشــی عمل می کردند که قانع می شدم به 

حرف ایشون گوش کنم. 
و من بی خیال بودم اســترس نداشــتم و سعی می کردم 
مفهومی بخونم و در کالس های آموزشــی خیلی گوش  
می دادم و یک بار درســنتمه رو  می خوندم و زیاد تست 
می زدم. پیشنهادم به دانش  آموزان این است که خودشان 
بــه این باور برســند که باید بخونن چــون تا وقتی که 
خودشون به باور نرسند هیچگونه روشی برای مپفقیت 
ان ها تاثیر گذار نخواهد بود و صرفا خودشان می توانند 

باعث  موفقیتشان شوند.
کنکوری ها در گير حاشيه نشوند

نیما پاکیزه رتبه 181 تجربی متولد 7۹ هم اینگونه اظهار 
نظر کرد: واقعا حس خیلی خوبی بود بعد از ســه سال 
تالش نتیجه رو گرفتم هرچند چیزی که می خواســتم  
نبود اما تونستم پزشــکی رو بیارم و به عالقم برسم از 
سال دهم برای کنکور آغاز به خواندن کردم و سال دهم 
کالس نمی رفتم ســال یازدهم کالس استاد ماهر و بیت 
آزاد می رفتم و شــیوه مطالعم هم طبق برنامه راهبردی 
قلم چی بود، دهم روزایی که مدرســه داشتم 4 ساعت و 
روزای تعطیل 6 ساعت می خوندم و در دوازدهم روزای 
مدرســه 6 ســاعت و روزای تعطیل ام حدودا 10 تا 12 

ساعت همه کالس های مدرسم را شرکت می کردم
به نظرم کالس  اســتاد ماهــر درس ریاضی خیلی تاثیر 
داشت چون قبل از شرکت در این کالس درصدام حدود 
70 ،80 بود و با کالس های ماهر ۹6 درصد زدم و ایشان 
خیلی جدی و ســخت گیر هستند و باعث می شد که به 

درس خوندن ادامه بدیم.
 راز مو فقيتم داشتن هدف، اراده و پشتکار  و 

برنامه ریزی درست بود 
پاکیزه  ادامه داد: منظورم از برنامه ریزی درست این است 
که بدانید  چه درســی را چه زمانی مطالعه کنید به چه 
درسی چقدر بها بدهید  و نتایج آزمون را شخصی سازی 

کنید و بهترین استفاده را از زمانمان ببریم.
 پیشنهادم به دانش آمو زان کنکوری این است که اول به 
کتاب درسی توجه  کنند و آن را خیلی خوب بخوانند و 
زمانیکه  خوب فهمیدند دنبال تســت بروند و تشریحی 
خوانــدن در کنکور تاثیــری نــدارد. خصوصا درس 
زیست شناسی اگر آن را کامل متوجه نشوند نمی توانند 
نتیجه مطلوبی بگیرند و درس ریاضی ام باید بیشتر تست 

بزنند. 
آخرین حرفم این اســت که کنکوری ها در گیر حاشــیه 

نشوند تا بتوانند به خوبی درس بخوانند.

تلخی و رنج نهفته در کتاب های کنکور
 به خاطرات خوش و شیرین مبدل شد

مهسا طاقتی احسن «

 چند سالیست که کنکور فکر روز و شب دانش آموزان دبیرستاني شده 
اســت، کنکوري که براي این دانش آموزان مانند دیواري بزرگ روبه روي 
آن ها قد علم کرده و کابوس رد شــدن از آن با روح و روان این نوجوانان 
بازي مي کند. فرقي ندارد چه نوجوانان دیروزي که این دیوار را شکســته 
و االن پــدر و مادر این دانش آموزان هســتند یا چــه نوجوانان امروزي 
که در برابر این دیوار ایســتاده اند و رویاي شکســتن این دیوار را در سر 
مي پرورانند. در بین این نوجوانان افرادي با پشتکار، تالش و اراده به همراه 
خانواده ها و معلمانشان از پس این مرحله از زندگي بر مي آیند و به سمت 
رویاها و اهداف خود نزدیک تر مي شوند و عده اي هم به رقم تالش هاي 
بي دریغشان، در پشت این دیوار مانده یا راه دیگري به سمت رشته اي که 

مورد عالقه آن ها نیست را انتخاب مي کنند.
آموزشگاه مدرســان فاخر که مهد پرورش رتبه هاي برتر کنکوردر استان 
همدان است و نوجوانان همداني را به سمت موفقیت سوق مي دهد، امسال 
به رســم عادت هرساله اش، جشنی براي تجلیل از رتبه هاي برتر خود در 
کنکور ۹8 در هتل کتیبه همدان در روز جمعه یکم شهریور ماه برگزار کرد. 
در این مراسم حدود 50 نفر از دانش آموزان رتبه برتر این موسسه به همراه 
خانواده هایشان ،20 نفر از دانش آموزان سال پایین تر براي افزایش انگیزه 

به همراه اساتید، پرسنل و چند تن از مسئوالن استاني حضور داشتند.
در ابتدا مراســم با اجراي زیباي موسیقي سنتی با زبان همداني آغاز و با 

سخنان مشاور آموزشگاه که مجري مراسم بود، ادامه پیدا کرد. 
فخیمي جشن را با قرائت متني از مناجات شهید مصطفي چمران آغازکرد. 
ســپس از خانم دکتر شیراني مدیر مرکز شایستگي بانوان برای سخنرانی 
دعوت کرد. شیراني با اشاره به ویژگي مشترک انسان هاي موفق در انجام 
دادن یک سري اصول ثابت، از دانش آموزان خواست تا براي موفقیت، از 

این انسان ها الگوبرداري کنند. 
وي ادامه داد: انسان هاي موفق به چهار اصل معتقد هستند، اصل اول، اصل 
ارتباط مي باشد و ما انسان ها با اصل برقراري ارتباط حالمان خوب است.

شــیراني افزود: اصل دوم اصل سپاسگذاری است، سپاسگذاری از خدا، 
پدر و مادر و خود.

وی افزود: ســومین اصل، اصل زندگی در لحظه می باشد. انسان موفقي 
وجود ندارد که در گذشــته زندگي کند،آن ها از گذشته خود اگر بد باشد 

عبرت مي گیرند و اگر خوب باشد لذت مي برند. 
شیرانی با بیان درخواستي از دانش آموزان براي برنامه ریزي و هدف گذاري 
در دوران دانشجویي ادامه داد: چهارمین اصلي که انسان هاي موفق به آن 

معتقد هستند، اصل هدف گذاري است.
مجري مراســم پس از اتمام سخنراني، از حال و احوال دانش آموزان رتبه 
برتري در ســال کنکور گفت: خاطرات را که جمع بندي کنیم در ســال 
گذشــته دانش آموزان نگران جمع بندي دروس پایه شان بودند، سپس در 
مهر عالقه دانش آموزان به کسب رتبه هاي خوب در آزمون آزمایشي شدت 
پیدا کرد.در آذر ماه دچار ناراحتي و افســردگي شدند و دي ماه و بهمن 

ماه  ایامي بود که دانش آموزان کم کم خود را شــناخته 
و کنکور را از حالت ابتدایي و آماتور در حالت بسیار 

جدي دیدند. 
وي ادامه داد: بســیاري از شما دانش آموزان عید را در 
اردو مطالعاتي آموزشگاه گذراندند و در اریبهشت و 

خردادماه مشغول جمع بندي دروسشان بودند.
او افزود: اي کاش کســي به شــما مي گفت که تمام 
مطالعه و زحمت و درد و رنج نهفته در الي کتاب هاي 
تســت قرار است یک روز به خاطرات خوش پس از  

کنکور تبدیل شود.
وي همچنین مشاوره اي به دانش آموزان کنکوري ۹۹ 
که در جمع حضور داشتند، داد و از آن ها خواست تا 
از تجربیات رتبه برتر ها و اســتاد مهرداد ماهر و سایر 
اساتید اســتفاده کنند تا بتوانند در سال آینده جا پاي 

رتبه برتر ها بگذارند.
فخیمــي در ادامه از گروه همخوانــي منتظران براي 

اجراي چند سرود زیبا دعوت کرد.
پس از اجــرای همخوانی، پدر دو رتبــه برتر مریم 
مختاری و ســینا مختاري، به نمایندگي از اولیاي رتبه 
برتر با سپاســگذاري از معلم سخن گفت: در درجه 
اول از خدا سپاسگذاری مي کنیم برای عطا کردن این 

فرزندان صالح به ما و سپس از پدر و مادر سپاسگذاري 
کردیم و آخرین سپاســگذاری را باید از معلم انجام 
دهیم کســیکه حتي به ما باید سپاســگذار کسی که 
حتی یه جمله به ما آموزش داده اســت باشیم و ما به 
نمایندگی از تمام پدر و مادران از استاد ماهر و تیمش 
تشــکر مي کنیم زیرا از زماني که  این استاد به همدان 
تشریف آوردند خدمت خیلي بزرگي به ما خانواده ها 

و فرزندان ما کردند.
وي ادامه داد: از بزرگترین خدمات استاد ماهر مي توان 
انگیزه دادن به خانواده را برشمرد. براي مثال وی قبل 
از کنکور  ویسی را منتشــر کردند که در آن گفتند ما 
مي جنگیم، ما میمیریم، ولي تســلیم نمیشویم! وقتي 
دختر من از جلسه کنکور بیرون آمد به من گفت ویس 
استاد باعث انگیزه دهي به من شد و از پس آن سختي 

جلسه کنکور موفق بیرون آمدم.
پس از صحبت هاي پدر دانش آموزان، نوبت صحبت 

اساتید آموزشگاه بود.
 بیت آزاد استاد شیمي مدرسان فاخر با تاکید بر اینکه 
همه عوامل براي موفقیت یک دانش آموز تنها 5 درصد 
تاثیرگذار بوده و ۹5 درصد خود دانش آموز در موفقیت 
خود تاثیر دارد،ادامه داد: ما از نزدیک زحمات شــبانه 

روزي خیلي از دانش آموزان را دیده ایم و امیدواریم در 
مراحل دیگر زندگي ام موفق باشند. بیت آزاد با اشاره 
به ســابقه زیادش از همکاري با استاد ماهر افزود: من 
ازسال 8۹ با استاد ماهر در حال  همکاري مي باشم و 
با وجود این نامالیماتي که در همدان برایش به وجود 
آمد، من اگر جاي ایشان بودم همدان را ترک مي کردم.

در نهایت استاد ماهر در سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت 
خانواده ها در موفقیت دانش آموزان گفت: این جشن 
بیشتر جشن تجلیل از خانواده های رتبه هاي برتر است. 
وي ادامه داد: مدرسان فاخراولین جشن رتبه هاي برتر 
خود را در سال ۹5 برگزار کرد و آموزشگاه پیشتاز در 

برگزاری جشن رتبه های برتر بود.
وی ضمن تقدیر از تالش هاي دانش آموزان و اشــاره 
به این موضوع که  این تالش بر کســي پوشیده نیست  
ادامه داد: در ابتدا اســم این جشــن، جشن تجلیل از 
رتبه هاي برتر بود اما ما این اســم را به جشن تجلیل 
از خانواده هاي رتبه هاي برتر تغییر دادیم، زیرا من بر 
این باور هستم که هیچ فرزندي در بدو تولد رتبه برتر 
نبوده اســت و تالش هاي خانواده باعث شکل گیري 

شخصیت رتبه برتر و درس خون شده است. 
ماهر از دانش آموزان خود خواهش کرد که یک دقیقه 

ممتد بایستند و براي خانواده های خود بابت تالش هاي 
بي وقفه آنان دست بزنند و تشکر کنند.

ماهــر همچنیــن در رابطــه بــا دانش آموزاني که 
علي رغــم تالش بي قفــه به نتیجــه مطلوب خود 
نرسیده اند نیز این گونه ســخن گفت: این اسامی 
بر اســاس رتبه های کنکور خوانده شد و چیزي که 
نباید فراموش شــود این اســت که ما تالش هاي 
بي وقفه سه ســاله  این دانش آموزان را دیده ایم اما 
در رتبــه کنکور تالش مربوط به 4 ســاعت آن ها 

را مي بینیم.
وی ادامه داد: دانش آموزاني هســتند که لیاقتشــان 
بیشــتر از رتبه کنکورشان اســت. و ما نمی توانیم 
تالش هاي سه ساله دانش آموزان را با توجه به عدد 
رتبه آن ها ببینیم، و مــا قطعَا لیاقت دانش آموزان را 
با توجه به تالش هاي چند ساله آن ها و نه تالش 4 

ساعته برآورد مي کنیم.
پس از ســخنراني اســتاد ماهر از دانش آموزان برتر 
بــه همراه خانواده آن ها با لــوح، تابلویي با ذکر عدد 
رتبه و شاخه گل توســط شانیان رئیس خانه مدیران 
استان، ساغرچي، مشاور و اساتید آموزشگاه تقدیر به 
عمل آمد و عکس یــادگاري اي براي ثبت آن لحظه 

غرورآفرین براي خــود و خانواده های دانش آموزان 
گرفته شد.

در پایان نیز شانیان، رئیس خانه مدیران استان، ضمن 
تشکر از دســتاندرکاران، دانش آموزان و خانواده هاي 
آن ها به رغم تالش بي وقفه شــان افــزود: به عنوان 
جوانترین مدیر استان به شــما آینده سازان مي گویم 
که هیچوقت نا امید نشــوید. وی ادامه داد: شما قطعا 
خواهید توانســت موفقیت هاي بزرگي رقم بزنید و 
خواهشم از شما این است زماني که اهداف شما تثبیت 

شد مطابق با آن ها حرکت کنید. 
شانیان افزود: به نمایندگي از مدیران استان، امیدوارم 
شــما عزیزان را در رتبه هاي بهتر در سایر فعالیت ها 

ببینیم. 
وی ادامه داد: 40 ســاله دوم انقالب  خیلي بهتر از 40 
ســاله اول انقالب خواهد بود و این ساخته نخواهد 
شد مگر به دســتان این جواناني که در عرصه علم و 

سازندگي شاهد موفقیت هایشان هستیم.
مدعوین مدرسان فاخر پس از صرف ناهار برای ثبت 
این لحظه هاي غرورآفرین دور هم گرد آمده و عکس 
دسته جمعی گرفتند و مراســم امسال رتبه برترهاي 

۹8را به پایان رسانیدند.
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نیش و نوش

خبر

ایسنا: پیشنهاد هنری برای پایتخت  نشین ها 
 همکاری با محسن تنابنده برای ساخت پایتخت6 

همشهری: اگر برجام نبود و ترامپ می آمد 
 با اما و اگر که کار درست نمیشه 

تسنیم: تقاطع غیرهم  سطح غدیرهمدان سال آینده بهره  برداری می شود 
 چه قول خوشی دادی!!

صدای زنجان: چاقوی زنجان زیر تیغ 
 عجب بلوایی بشه

کیهان: 2۹0 رأس دام روستاهای کامیاران تلف شد 
 از شدت گرونی گوشت !!

ایسنا: چه کسانی مشمول مالیات مسکن می شوند؟
 کسانی که اتاق خوابشون زیاده 

زنگان امروز: با کم محلی زنجانی ها به مرغ قیمت ها کاهش یافت 
 یعنی مانع پرواز قیمت شدن؟؟!

کیهان: دالیل افزایش قیمت گوشت گوسفندی اعالم شد 
 ناراحتی گوسفند ها از کیفیت یونجه 

ایران: چادر کردیم رفتیم فرانکفورت 
 کار درستی کردین 

ایسنا: همدانی ها روی دست ستاد تنظیم بازار زدند 
 منظورت اینه تمام کاالهای صفی را خریدند؟؟

همدان پیام: برنامه های هفته دولت در شهرستان ها اعالم شد 
 نقش آفرینی کلنگ ها باز سطر خبر شد

جمهوری اسالمی: برنده و بازنده های بحران نفتکش ها 
 به نظربرای جایزه برنده ها رو با کشتی ببرن شکرستان

شرق: سر پرسپولیس و استقالل کاله رفت 
 هوا گرمه کاله نیاز

همشهری: کمپ باهوش مصنوعی به لهجه های شیرین فارسی 
 لغتنامه دهخدا و معین کدوم سایت برن 

مهر: افزایش آمار ثبت نام در رشته های بدون کنکور 
 مادربزرگ هاتونو دردانشگاه ها ثبت نام کنید!!

شهریور؛ آخرین مهلت سنجش سالمت 
نوآموزان

 رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی ضمــن اعــالم 
ــدو ورود  آخریــن آمارهــای طــرح ســنجش ســالمت نوآمــوزان ب
بــه دبســتان گفــت: خانواده هــا تــا 31 شــهریور فرصــت دارنــد تــا 
ــد و درنظــر داشــته باشــند  ــه کنن ــرای ســنجش ســالمت مراجع ب
ــت و  ــی اس ــام الزام ــت ن ــرای ثب ــنجش ب ــه از س ــه برگ ــه ارائ ک
ــد مرتکــب  ــام کن ــت ن ــه ســنجش، ثب ــدون برگ ــه ب مدرســه ای ک

ــود. ــورد می ش ــر برخ ــا مدی ــده و ب ــف ش تخل
مجیــد قدمــی در گفت وگــو بــا ایســنا، آخریــن وضعیــت ســنجش 
ســالمت نوآمــوزان را تشــریح کــرد و گفــت: تــا 21 مــرداد، 870 
ــد و  ارزیابــی783 هــزار و  هــزار و 764 نفــر نوبــت گیــری کردن

400 نوآمــوز بــه اتمــام رســیده اســت.
ــج  ــه بتدری ــد ک ــر در نوبت ان ــزار نف ــدود 100 ه ــزود: ح وی اف
ــه  ــده ب ــای داده ش ــق نوبت ه ــا طب ــود و خانواده ه ــل می ش تکمی

پایگاه هــا مراجعــه می کننــد.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی با اشاره به هدفگذاری 
انجام تست سنجش برای یک میلیون و 410 هزار کالس اولی گفت: 
هنــوز حدود 170 تا 180 هزار نفر مراجعه نکرده اند؛ توصیه می کنیم 
خانواده ها از آخرین لحظات اســتفاده کنند. خانواده ها تا 31 شهریور 
فرصت دارند تا برای سنجش ســالمت مراجعه کنند و درنظر داشته 
باشند که ارائه برگه از سنجش برای ثبت نام الزامی است و مدرسه ای 
که بدون برگه ســنجش، ثبت نام کند مرتکب تخلف شده و با مدیر 

برخورد می شود.  
قدمــی همچنیــن از اســتقرار مشــاور خانــواده  در پایگاه هــای 
ســنجش بــا صــرف اعتبــار دو میلیــارد تومانــی خبــر داد و گفــت: 
از ســوی خانواده هــا وجــود داشــت و  مقاومت هایــی  قبــال 
درگیری هایــی پیــش می آمــد کــه در اینگونــه مــوارد مشــاور 

ــد. ــا کن ــزایی ایف ــش بس ــد نق می توان
وی دربــاره ســنجش ســالمت کــودکان پیــش دبســتانی نیــز اظهــار 
ــت  ــورد نوب ــزار و 1۹3 م ــش از دبســتان 14۹ ه ــرد: در دوره پی ک
ــزار  ــری در کشــور انجــام شــده اســت. ســال گذشــته 300 ه گی
کــودک پنــج ســال تمــام تســت انجــام دادنــد کــه احتمــاال امســال 
ــی اســت و مــا  ــم. کار خوب ــدا کنی ــه آمــار ســال قبــل دســت پی ب
هــم اســتقبال می کنیــم زیــرا مداخــالت درمانــی الزم بــرای مــوارد 

ــر آغازمی شــود. ــک ســال زودت تشــخیصی ی

نظارت بهداشتی در محرم و صفر توسط ۶ هزار بازرس تشدید می شود
 رئیس اداره بهداشت محیط غذایی و بهساز ی اماکن عمومی وزار بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نظارت بهداشتی در 

ایام محرم و صفر توسط 6 هزار بازرس با ابالغ دستوراالعمل به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تشدید می شود.
سید رضا غالمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به برگزاری مراسم عزاداری ساالر شهیدان در ایام محرم و صفر به ویژه 
اربعین در اقصی نقاط کشــور به ویژه در اســتان های غرب و جنوب غربی کشور که در مسیر حرکت زائران کربالی معلی قرار دارند 
و اهمیت سالمت عزاداران را می طلبد، مدیریت کنترلی و پیشگیری به ویژه کنترل عوامل محیطی در راستای حفظ و ارتقای سالمت 

عزاداران با برنامه ریزی منسجم و مدون داشته باشند.
وی اظهار داشت: عدم رعایت موازین بهداشتی در توزیع نذورات در مراسم عزاداری، مساجد، تکایا و هیأت ها و موکب ها می تواند 
احتمال بروز بیماری های مرتبط با آب و غذا به ویژه بیماری های عفونی روده ای را افزایش دهد، بنابراین اجرای مطلوب دستورالعمل 

بهداشت محیط در مراسم عزاداری محرم، صفر و اربعین ضروری است.

به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم
 معاون زنان ریاســت جمهوری با تاکید بر اینکه ما به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، گفت: از نظر وزارت بهداشت افراد با 14 

سال سن کودک محسوب می شوند.
به گزارش فارس، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: برنامه محور بودن در موضوع عدالت جنسیتی و تحقق ماده 101 

قانون برنامه ششم محور فعالیت ما از ابتدای دولت بوده است.
معصومه ابتکار، ادامه داد: این مسیر از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده و سعی کردیم بر اساس این محورها مسیر فوق را ادامه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه کلیات شــاخص های عدالت جنســیتی در شورای عالی خانواده به تصویب رسیده و دستگاه های اجرایی 
ملزم به تدوین شــاخص های این مبحث شــده اند گفت: برای تدوین این شــاخص ها 8 محور ابالغ شده، آموزش، بهداشت، 
ورزش، مشــارکت های اقتصادی و سیاســی، خانواده و حقوق از جمله این 8 محور اســت که مــالک کل عمل دولت قرار 

است. گرفته 

 علــت مرگ دختر 26 ســاله ای که پس از عمل 
زیبایی بینی و چند روز استراحت در منزل، مجدد به 
بیمارســتان بعثت همدان منتقل و در آنجا درگذشت، 
در پزشکی قانونی این استان در دست بررسی است.

مدیر بیمارســتان بعثت شــهر همدان در گفت و گو 
با ایرنا بیان کــرد: این دختر برای انجام عمل زیبایی 

بینی به این بیمارســتان مراجعه کرده و پس از انجام 
عمل در صحت و سالمت کامل مرخص شد.

حمید کیانــی فتوت افزود: این دختــر پس از چند 
روز اســتراحت در منزل، بدحال شــده و دوباره به 
بیمارســتان منتقل شــد اما با وجود تالش پزشکان 
و انجــام عملیــات احیــای قلبی و ریــوی، در این 

بیمارستان جان خود را از دست داد.
وی اضافــه کــرد: کمیته ای تحت عنــوان »مرگ و 
میر« برای بررســی علت اولیه مرگ این دختر جوان 
تشکیل شــده اســت با این وجود تمامی مستندات 
و پرونــده ها در اختیار پزشــکی قانونی قرار گرفته 

است.

مدیر بیمارســتان بعثت شهر همدان ادامه داد: تمامی 
فراینــد درمان در این بیمارســتان ثبت شــده و این 
مستندات در اختیار مراجع مسئول قرار گرفته است.

ــکایت  ــه ش ــه در زمین ــان اینک ــا بی ــوت ب ــی فت کیان
اطالعــی  بیمارســتان  ایــن  از  متوفــی  خانــواده 
ــکایت  ــورت ش ــی در ص ــرد: حت ــد ک ــدارم، تاکی ن
نکــردن خانــواده متوفــی، علــت فــوت افــراد 
توســط اعضــای کمیتــه مــرگ و میــر بررســی 
ــن  شــده و در صــورت وجــود قصــور پزشکــی ای
موضــوع از طریــق مراجــع قانونــی پیگیــری می شــود.

وی توضیح داد: همچنین با بررسی روند درمان افرادی 

که در بیمارستان جان خود را از دست دادند، اشکاالت 
و معایب احصا می شــود و بــرای مثال اگر علت مرگ 
مصرف داروی خاصی باشــد، ایــن دارو مجدد نمونه 

برداری می شود تا دیگر این اتفاق رخ ندهد.
 آمبولی ریه 

عامل مرگ دختر جوان همدانی
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان هم در گفتگویی با 
ایسنا از مرگ دختر جوان همدانی براثر آمبولی ریه بعد 

از عمل جراحی بینی خبر داد.
علی احســان صالح در تشریح خبر فوت دختر 26 ساله 
همدانی بعد از جراحی عمل بینی اظهار کرد: پنج شــنبه 

گذشته دختر جوان همدانی پس از انجام عمل موفقیت 
آمیــز عمل بینی بــا حال عمومی خوب از بیمارســتان 
مرخص می شود و چندســاعت پس از ترخیص دچار 
تنگی نفس شدید شــده و مجددا به بیمارستان مراجعه 

می کند.
وی با بیان اینکه متاســفانه این فرد بر اثر آمبولی ریه و 
ایجاد لخته در عروق فوت می شود، اضافه کرد: جراحی 
زمینــه ایجاد لخته را فراهم می کند هرچند عمل زیبایی 
بینی عمل ســختی نیست اما با توجه به ماهیت جراحی 
این عمل امکان لخته شدن خون در عروق اصلی وجود 

دارد.

همایش فلسفی در سالروز تولد شیخ الرئیس برگزار شد

در جستجوی پیوند اخالق کاربردی با اخالق سینوی

مرگ دختر جوان همدانی پس از عمل بینی

آمبولی ریه؛ عامل مرگ دختر جوان همدانی

غفلت از نظام اخالقی ابن سینا
 دبیر علمــی همایش نیز گفت: امروزه یکی 
از بزرگ ترین و مهم ترین مســئولیت های علمی 
و پژوهشــی دانشگاه ها و مراکز علمی بازنشر و 

است. علمی  تکریم شخصیت های 
دکتــر عروتی موفق بــا بیان اینکه آثــار حکیم 
بوعلی به زبان های مختلف فرانســوی، روسی، 

... ترجمه شــده اســت،  انگلیســی، التیــن و 
افــزود: شــخصیت فیلســوف و نابغه مشــرق 
زمین بوعلی ســینا شــخصیتی تأثیرگذار در دنیا 
محســوب می شــود به گونه ای که بســیاری از 
اندیشه های  از  متأثر  قرون وسطی  شخصیت های 

این حکیم بزرگ است.
معاون فرهنگی دانشــگاه بوعلی سینا با اشاره به 
اینکه نظام اخالق ابن ســینا از ابعادی است که 

مغفول مانده اســت ادامه داد: باید نظام اخالقی 
ابن سینا موردتوجه، بررسی و معارفه قرار گیرد 
تا همگان نســبت به شخصیت واالی این حکیم 
و به طور خــاص نظام اخالقی ایشــان آگاهی 
یابنــد.وی بیــان کرد: طی زمان ارســال آثار تا 
هفته نخســت مردادماه، 135 مقاله به دبیرخانه 
همایش ارســال شــد که از این تعداد 71 مقاله 
موردپذیرش قرار گرفت از این تعداد 15 مقاله 

به صورت پوســتر و مابقی به صــورت ارائه در 
انجام می گیرد. امروز  همایش 

 حمایت از حقوق بيمار در قانون بوعلی
دکتر بیژن حاجی عزیزی استاد دانشگاه بوعلی سینا 
و دبیر اجرایی همایش نیز در سخنرانی خویش با 
عنوان توجه به حقوق بیمــار در تجویز اقدامات 
پزشــکی با اشــاره به کتاب قانون گفت: در متن 
قانــون تذکرهای اخالقی زیــادی وجود دارد که 

مهم ترین بحث آن این است که پزشک باید تسلط 
و اشراف علمی داشته باشد و طبیعی است که این 
بحث پیش از آن که علمی باشــد، اخالقی است. 
همچنین بوعلی در قانون تأکید می کند که بایستی 
روش درمانی  اتخاذ شود که از آالم مریض بکاهد 
و مزایای آن بر خطرهای آن افزون باشــد و فقط 
در مــواردی که ناگزیرنــد از روش های مالل آور 

استفاده کنند.

 همایــش ملی اخــالق علمــی و اخالق 
کاربردی با محوریت اندیشــه های دانشــمند 
حکیم شــیخ الرئیس، بوعلی سینا روز شنبه دوم 

شهریورماه 1398 در دانشگاه بوعلی سینا برگزار 
 شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد 

بوعلی سینا این همایش یک روزه به همت گروه 
الهیات و معارف اسالمی دانشگاه بوعلی سینا و 
با همکاری کمیســیون ملی یونسکو در ایران، 

بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا، انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی، انجمن ایرانی اخالق در علم 
و فناوری، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، بنیاد ملی نخبگان شعبه همدان، 
مرکز منطقه ای اطالع رســانی علوم و فناوری و 

مرکز علوم استنادی جهان اسالم برپا شد.

اخالق؛ درد امروز بشریت

 رئیس دانشگاه بوعلی سینا در آغاز این همایش گفت: ما امروز 
شاهد تأثیر منسجم فرهنگ ایرانی بر تمدن بشریت هستیم.

یعقوب محمدی فر با بیان اینکه همدان در پس تاریخ خود محلی 
برای اجتماع مردم، دانشمندان و محققان مختلفی بوده است افزود: 
همدان امروز افتخار دارد که نقش تأثیر گذاری در تاریخ معاصر و 

پیش از آن بر فرهنگ این مرز و بوم داشته است.
محمدی فــر بــا بیان اینکه موضــوع اخالق کاربــردی را باید 
به صــورت تخصصی در اندیشــه های حکیم بوعلی جســت 
گفت: حکیم بوعلی ســینا 800 ســال پیش قبل از آنکه دستگاه 
گردش خون کشف شود بر این علم تسلط داشته اند و بر همین 
اصل ایشــان را پدر قلب دنیا معرفی کرده انــد، نقش بی بدیل 
بوعلی ســینا نابغه مشــرق زمین در همه علوم و فنون زبانزد و 

مشهور است.
 این مقام مسئول با بیان اینکه حکیم بوعلی سینا 800 سال جلوتر از 
زمان خویش می اندیشید گفت: بسیاری از اطبا و پزشکان ما پس 
از گذشت هزاران سال به مباحثی دست یافتند که بوعلی سینا 800 

سال پیش به آن اشاره داشته است.
 رئیس دانشــگاه بوعلی با بیان اینکه امروز یکی از گرفتاری های 
جدی بشــر در عرصه های مختلف عدم توجــه اخالق کاربردی 
است گفت: آن هنگام که صحبت از اخالق به میان می آید صحبت 
از صداقت، راســت کرداری، احترام، شفافیت، رازداری، وفاداری، 

تابع قانون بودن و بی طرفی است.

شاهکار ابن سینا در منطق
 غالمرضــا اعوانی رئیس انجمن 
حکمــت و فلســفه ایــران نیز در 
ســخنرانی خــود با عنــوان اخالق 
فلسفه  تقسیم بندی  سابقه  به  سینوی 

اشاره کرد و گفت:
تقســیم بندی فلســفه بــه نظری و 
عملی قبل از ارســطو وجود نداشته 
اســت و او نخستین کســی بود که 
علوم را مدون کرد و به اشــکاالت 
سوفسطائیان پاســخ داد، اما ابن سینا 

این راه را به پایان رسانید.
رئیس انجمن حکمت و فلســفه ایران، ویژگی فلســفه در قرون اولیه را روش زندگی ذکر کرد و گفت: در 
حالی که در قرون اخیر فالسفه در شاخه های مختلف فلسفه کار کرده اند و هر یک به فلسفه اخالق یا سیاست 
یا الهیات روی آورده اند و حتی فیلسوفی مثل کانت با قبول نداشتن فلسفه نظری، تنها در مورد فلسفه عملی 
بحث می کند؛ در قرون اولیه شکل گیری تفکر فلسفی در یونان فلسفه روش زندگی بوده است و شخصی مثل 

سقراط در زندگی خود تجسم فلسفه و اخالق بوده است.
اعوانی با اشاره به اذعان فالسفه و اندیشمندان شرق و غرب به عظمت علمی بوعلی سینا گفت: وی دانشمندی 
ناشــناخه نیست اما چون برخی با سابقه فلسفی آشنایی ندارند و نمی دانند قبل از مباحث بوعلی ارسطو چه 

گفته است؛ بنابراین نمی دانند که ابن سینا چه مقدار به فلسفه ارسطو اضافه کرده است.
رئیس انجمن حکمت و فلســفه ایران به ابتکارات ابن ســینا در منطق نیز اشاره کرد و افزود: ابن سینا در 
منطق شاهکار کرده است و کشفیات زیادی مثاًل در قضایای شرطی موجهات و قضایای مربوط به زمان 
دارد. مــا منطق می خوانیم ولی فایده آن را نمی دانیم در حال که او از منطق برای تشــخیص حق از باطل 
در مســائل الهی اســتفاده می کند.رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران زندگی علمی ابن سینا را پر تالطم 
و دارای تحوالت زیاد می خواند و گفت: زندگی بوعلی سینا تحوالت زیادی داشته است و در دوره های 
مختلف آثار متفاوتی داشــته اســت. مثاًل او الحکمه العروضیه را در 21 ســالگی نوشته است و 15 سال 
بعد در مقدمه شــفا می گوید که این فلسفه من نیست. اما کار مهمش در همین اثر نظم دادن به کتاب 14 
جلدی مابعدالطبیعه ارسطوست که آن را در دو جلد در "الهیات بمعنی االعم" و "الهیات بمعنی االخص" 
روایت کرده است و می گوید فلسفه من فلسفه مشرقیه است. و هر کی می خواهد من را بخواند به کتاب 

حکمت مشرقیه من مراجعه کند.
اعوانی از ابن ســینا به عنوان اولین کســی که حکمت متعالیه را به کاربرده اســت، نام برد و گفت: خواجه 
نصیرالدین طوســی بعد از بوعلی حکمت متعالیه را به عنــوان رفتن از حکمت ذوقی به حکمت عرفان ذکر 
کرده است. و این همان تحولی است که در زندگی خود ابن سینا رخ داده است و بیش از پیش به سمت یک 

حکمت الهی رحکت کرده است.

ابن سینا، مرید مطلق عقل

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیــز گفت: همدان به عنوان یکی از نقاط پاک و 
افتخار آمیز کشور محل ظهور نخستین عقل فلسفه جهان است. بلخاری با اشاره به اینکه 
در نظام اخالقی بوعلی، عقل معیار اخالق اســت گفت: ابن سینا فیلسوف و حکیمی 
نابغه اســت که مهمترین دایره المعارف پزشکی توسط ایشان به تحریر درآمده و 500 

سال به عنوان مرجع علم پزشکی در دنیا به شمار می رفته است.
این مولف کتاب با بیان اینکه در 800 سال پیش اخالق در حوزه علم کالم مطرح بوده 
است گفت: موضوع علم کالم غایت دین و اخالق امری انسانی است، اگر چه ابن سینا 
می توانست به تأثیر اخالق ارسطو و افالطون پرداخته و در یک باب به صورت مفصل 
به رویکرد اخالقی این دو فیلسوف در آثار خود بپردازد اما رویکرد بوعلی سینا به اخالق 

»رویکردی فلسفی و عقلی« است.
 وی اشاره ای به نخستین آثار حکیم بوعلی در حوزه اخالق داشت و بیان کرد: اولین 
اثر جناب بوعلی سینا »الحاصل و المحصول« در 20 جلد است که در سن 21 سالگی 
تألیف و گرداوری شده است و حکیم در آن به مباحث اخالق پرداخته است.بلخاری 
گفت: اولین آدرس حکیــم بوعلی در باب اخالق به کتاب »الحاصل و المحصول« و 
»البر و االثم« درسن 21 سالگی باز می گردد که طبق سخن حکیم، محمد ابن احمد برقی 

خوارزمی به این کتب بسیار عالقمند بوده است.
استاد دانشگاه تهران افزود: یکی دیگر از آثار حکیم بوعلی سینا »االشارات« است که از 
آن به عنوان بزرگترین، کامل ترین و زیباترین اثر حکیم یاد می شــود کتاب »شفا« نیز 
از دیگر آثار جناب حکیم است که در این 2 کتاب به اخالق و مباحث اخالقی اشاره 
شده است.  وی ادامه داد: دو رساله »رساله فی االخالق« و »رساله فی العهد« از دیگر آثار 
حکیم است که در آن به فضایل و رذایل اخالقی اشاره داشته و ابن سینا در این آثار از 

قاعده »اوسط« به خوبی استفاده می کند.

دفاع از اخالق علمی 
شیخ الرئیس

 نجفقلی حبیبی مصحح کتــاب قانون نیز در 
ســخنرانی خود با موضوع بررسی اخالق علمی 
ابن سینا گفت: ابن سینا نه کمبود شخصیت داشت 
و نه نیاز به کســب اعتبار پیــش این و آن؛ بلکه 
در ســنین جوانی یک عالم بزرگ بــود که نه به 
لحاظ مادی احتیاج داشــت و نه به لحاظ روحی 
و یــا اجتماعی تا بخواهد با ســرقت علمی خود 
را مطــرح کند. وی حتی بــرای امتناع از حضور 
در دربار با شــکوه سلطان محمود غزنوی فرار و 
آوارگــی در بیابان ها را بر آن حضور ترجیح داده 

است. 
در مجموع در روزگار او کســی در سطح او نبود 
تا مجبور شــود با انتحال کارهای دیگران خود را 

بزرگ کند. 
مخالفین ســر ســخت او هم با آن همه دشمنی 
نگفتند کــه او مطالب علمی دیگــران را دزدیده 
بلکه با اتهاماتی از این قبیل که او با نوشــتن فالن 

رساله می خواســته با قرآن کریم معارضه کند به 
جنگ او می روند یعنی تهمت مذهبی و بد دینی، 
و یا مشروب الکلی می نوشیده و خالصه با رنگ 
مذهبی و نه علمی به جنگ با او برخاســته اند این 
که در روزگار ما درباره کســانی پیدا شده اند که 
نســبت انتحال به او می دهنــد و از هرگونه اتهام 
زنی و از جمله انتســاب سرقت علمی به او ابایی 
ندارند نشــانه چیست؟! برخی از این افراد که در 
باب ادعای سرقت علمی ابن سینا تندترین و غیر 
منصفانه ترین سخنان را بر زبان رانده اند شاید فکر 
می کنند از این راه شــهرتی و اعتباری کسب کنند 
چون حداقل همه به اشــاره خواهند گفت فالنی 
است که به ابن سینا ناسزا گفته و شاید همین نوع 

شهرت هم برای آنان دلنشین است. 
عضو شــورای علمی بنیاد بوعلی سینا در پاسخ به 
کسانی که تهمت سرقت علمی به بوعلی زده اند، 
گفت: در جریان یک سخنرانی در جمعی که بنده 
نیز حضور داشــتم یکی از این اســتادان محترم 
بی پروا گفت ابن ســینا چیــزی از گیاهان دارویی 
نمی دانســته و خالصه آن چه گفته یک ســرقت 

علمی آشــکار است. ابن ســینا را بیهوده بزرگش 
می کنند.

خدمت این اســتاد محترم و هرکه به این موضوع 
عالقه مند اســت عرض می کنم الزم نیست شما 

خودتان را ناراحت کنید. 
ــن و  ــا و روش ــارات رس ــا عب ــود ب ــینا خ ابن س
ــاب  ــه دوم کت ــام در اول مقال ــچ ابه ــدون هی ب
ــت  ــرد اس ــه مف ــاب ادوی ــه در ب ــون ک دوم القان
می گویــد: »وال تظنــت أنــا قــد تکلفنــا اســتقصاء 
ــل  ــک ؛ ب ــم نفعــل ذل ــا ل ــاه؛ فإن ــا عددن عــدد م
أوردنــا مــا وجدنــا فــي أبــواب األدویــة المفــردة 
ــا«.  ــّص به ــة تخت ــع وأحکام ــا مناف ــي ذکرناه الت
ــزرگ  ــم ب ــن حکی ــح ای ــراف صری ــان اعت آقای
ــه او  ــی ب ــرقت علم ــت س ــد و تهم را ندیده ان
می زننــد. امــا ابن ســینا در همیــن داروهــای 
مفــرده کــه از دیگــران نقــل کــرده، هــم در 
ــد  ــج و فوای ــف نتای ــم در کش ــاماندهی و ه س
ــان  ــودن راه آس ــم در گش ــر و ه ــتر و بهت بیش
اســتفاده از آنهــا روش هایــی ابــداع کــرده اســت 
کــه حتــی منتقدیــن سرســخت او نیــز بــه 
ــینا داده  ــه ابن س ــی ک ــم علم ــاماندهی و نظ س
اســت لــب بــه ســتایش او گشــوده اند از جملــه 

ــت. ــری اس ــودی مص ــع یه ــن جمی ــان اب ایش
ابن ســینا در کتاب اول قانون بارها از جالینوس، 
از بقــراط، از روفس، از ارکاغانیــس، از اطباء 
اقدمیــن، از صاحب نظران مجهول با تعبیر »من 
الناس«، »قالوا«، قیل، بعض المتحذلقین، جماعة 
من الفضالء، اصحاب التجربة با صراحت مطلب 
نقل کرده اســت چنان که چند بار با تعبیر »وأنا 
أقــول« نظر خویش را نیز به صورت خاص بیان 
کرده اســت. در یک شمارش سطحی در کتاب 
اول القانــون جمعا 66 بار به گوینده ســخن از 
قبیل جالینوس و بقراط و دیگران تصریح کرده 

است.
 و در کتاب دوم القانون از دیســقوردس، حنین، 
جالینوس، ابن ماســرجویه، کندی، هندی، مسیح، 
الراهب و بســیاری دیگر با صراحت یاد کرده و 
مکرر با تعبیر »قالوا«، »قیل« و امثال آن به ســخن 
دیگران توجه خاص نشان داده و نظر آنان را نقل 
نموده اســت. و البته نظر خویش را نیز در موارد 
خاصــی معموالً با تعبیر »عنِدي« و »أنا أقول« بیان 

کرده است.
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یادداشت

1۰۰ درصد جرایم مالیاتی در سال رونق تولید 
بخشوده مي شوند

 مدیرکل امور مالیاتی استان همدان از صدور بخشنامه بخشودگی صددرصدی جرائم 
مالیاتی تا پایان سالجاری خبر داد و افزود: طبق دستور رئیسکل محترم سازمان امور مالیاتی 
کشور، آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، امسال 
است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و استفاده نکردن از تسهیالت 

یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان، محمد دلشــادی ضمن اشاره به 
بخشــنامه های صادره در این خصوص خاطرنشــان کرد: این بخشودگی صرفاً به منظور 

حمایت از فعاالن اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور 
صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود؛ 
لذا الزم اســت فعاالن اقتصادی به ویژه فعاالن عرصه تولید، از تسهیالت قانونی مذکور 

نهایت استفاده را ببرند.
وی ضمن رد این شائبه که بخشودگی ۹0 تا 100 درصدی جرایم مالیاتی هر ساله تکرار 
خواهد شد، گفت: قطعا حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره باید محدود، مشروط، 
کاهنده و تضمین دار باشــد. البته با صدور بخشنامه ای در این خصوص و به منظور رفع 
این شائبه، اعالم گردیده است که در سال 13۹۹،  سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی 
در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد و هم اینکه عدم پرداخت بدهی 

قطعی سالجاری مشمول خوش حسابی نخواهد شد و تمامی جرائم وصول می گردد. 

دلشــادی در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات مدیران کل در سال آینده گفت: 
با رعایت مفاد ماده 1۹1 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوطه، در خصوص 
بدهی های قطعی شده از 13۹۹/1/1 به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای 
مؤدیــان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کســب تولیدی از مراجع 
ذیربط، 70 درصد، و برای ســایر مؤدیان 50 درصد برای هر منبع مالیاتی در هر ســال یا 

دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان، بار دیگر بر اســتفاده از این ظرفیت قانونی از سوی 
فعاالن اقتصادی تاکید کرد و گفت: مؤدیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی 
شــده تا پایان سال جاری، به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم متعلقه قابل 

بخشودگی نخواهد بود.

به بهانه چهارم شهریورماه ؛روز کارمند 
کارمندان مؤثر آخر صف!

فاطمه امیری «

 چهارم شــهریورماه روز کارمند اســت، روزی که می بایست به 
کارمندانی ارج نهاد که به انجام کار درست و انجام درست کار اعتقاد 

راسخ دارند.
برای این سوال که نرخ بهره وری در ادارات دولتی چند دقیقه یا چند 
ساعت است پاســخ روشن و مستندی وجود ندارد ، این امر سرآغاز 
مشکالت است چرا که آمار درســت زمینه را برای ارایه راهکارهای 

بهبود وضعیت و در نهایت ارزیابی مجدد فراهم آورد. 
مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گــزارش پیرامون این موضوع 
در ســال 13۹1، ناکارآمدی نیــروی کار در بخش های دولتی را بیش 
از بخش های خصوصی دانســت و اعالم کرد که در خوشبینانه ترین 
حالت، ساعات کار مفید در ایران روزانه حدود دو ساعت است که در 
طول هفته به 11 ساعت نمی رسد. در این گزارش متوسط ساعات کار 

روزانه مفید در بخش دولتی تنها 22 دقیقه ذکر شده است.
این آمار بیانگر وجود بحران در مدیریت منابع انسانی در ادارات بوده 

که می بایست برای رفع آن برنامه ریزی شود. 
اما امروز ، روز کارمندان موثر و با عملکرد باال اســت که همین میزان 
پایین بهره وری را نیز باید از قبال وجدان کاری آنان دانست و قدردان 

زحمات آنها برای توسعه کشور بود .
چهارم شــهریورماه روز کارمندانی که علی رغم درک بی عدالتی در 
دریافت حقوق و مزایا، وظایف خود را با مســولیت پذیری باال و  به 
نحو احسن انجام می دهند و حتی برای پیشرفت اهداف دستگاه محل 
خود با خالقیت به ارایه طرح و ایده های جدید می پردازند. آنانی که 
در برابر نبود سیســتم های شایسته ساالری دستگاه های دولتی در هر 
جایگاهی برای ارباب رجوع احترام قایل می شوند و تلخی محدودیت 
های اداری و قانونی برای پذیرش خواســته های مردم را به شیرینی 

مبدل می سازند.
در ســطح کشــور بیش از دو میلیون و 300 هزار نفر کارمند مشغول 
فعالیت هستند اما ویژه برنامه ای برای شناسایی کارمندان موثر و پیشرو 
و معرفی و  بزرگداشت آنها در کار نیست، تنها اداراتی که دارای منابع 
مالی مطلوبی باشــند می توانند ایــن روز را برای همه کارمندان خود 
گرامی دارند و کارمندان با وجدان کاری باالتر و خالق در بســیاری 
از ادارات در برابر این نادیده گرفتن ها هر روز انگیزه خود را بیشــتر 
از دســت می دهند.  در اســتان همدان نیز که بازار تجلیل مسوالن از 
یکدیگر داغ اســت کارمندان تالشگر فراموش شده و مسوالن استانی 
برای بهبود بهره وری در ادارات با بهره گیری از راهکار انگیزه بخشی 

به آنان حداقل با معرفی کارمندان نمونه فاقد برنامه اند.
متاســفانه کارمندانی با کار مفید در گرفتن پاداش های موثر فراموش 
شــده و بی انگیزه می شــوند تا بهره وری در ادارات دولتی در سایه 
بی برنامه گی برای انگیزه بخشــی به کارمندان با سرعت بیشتری رو 

به کاهش باشد.

درخواست وزارت صنعت برای افزایش زمان 
بازگشت ارز صادرات فرش

 وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کردبراســاس درخواســت از 
بانک مرکزی، قرار اســت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش 

از هفت ماه به 12 ماه افزایش یابد.
رضا رحمانی فرش گفت: یکی از در خواســت های تولیدکنندگان و 
صادرکنندکان فرش دســتباف، افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از 
صادرات بوده و در این ارتباط  از بانک مرکزی درخواست شده تا این 

بازه زمانی از هفت به 12 ماه افزایش پیدا کند.
به گزارش ایسنا، وی درباره از بین بردن اثر تحریم ها در صنعت فرش 
گفت: فرش ایرانی مشــتریان خاص خود را دارد و کسانی که متقاضی 
آن باشــند، از راه های مختلف فرش را خریداری می کنند. اکنون امکان 
بازاریابی جدید داریم که در شرق آسیا آغازشده، اما سالیق آنها از نظر 

ابعاد و رنگ و تنوع باید در نظر گرفته شود.
رحمانی ضمن تاکید بر اینکه صادرات فرش می تواند توســعه یابد و 
جایگزین بازارهای قبلی شــود، افزود: نمایشگاه فرش امسال با وجود 
تحریم ها بیشترین استقبال و مشارکت را دارد که حضور برخی سفرا 

در افتتاحیه مراسم نشان دهنده این موضوع است.
وزیر صنعت همچنین مهم ترین مشــکل صنعت فرش را تامین مواد 
اولیه دانست وافزود: بخشی از این مشکل مربوط به بازار داخل است 
که با هماهنگی حل می شود و برای حل مشکل واردات مواد اولیه نیز 

در حال رایزنی هستیم.

عدالت در پرداخت حقوق 
مطالبه کارمندان است

فیض ا... مظفرپور  «

 امروز چهارم شهریور مصادف با روز کارمند است. روز کارمند به 
مناسبت هفته دولت گرامی داشته می شود و از کارمندان نمونه تجلیل 
می شود. این برنامه در حقیقت مکمل جشنواره شهید رجایی است که 

دستگاه های برتر را معرفی می کند.
در تعریف کارمند چنین آمده اســت: »کارمند کسی است که به ازای 
انجام کار فکری در دستگاه اداری حقوق دریافت می کند و بناست که 
به طور دراز مدت اشتغال داشته باشد که به دو بخش کارمندان دولتی 

و بخش خصوصی تقسیم می شوند و از قشر کارگر متفاوت هستند.«
بر اساس آخرین آماری که در فروردین ماه سال جاری ۹8 انتشار یافته 
آمار کارمندان 2/273/۹28 نفر بوده که در دو بخش دولتی و خصوصی 
مشغول به کار هستند. از این تعداد 535 هزار کارمند رسمی 2۹۹ هزار 
کارمنــد پیمانی و 307 هزار کارمند قــراردادی و 137 هزار نفر نیز با 
قرارداد کارگری در دولت و قوه قضائیه فعال هستند. بر اساس این آمار 
بیشترین تعداد کارمندان در وزارت آموزش و پرورش با ۹55 هزار نفر 
و وزارت بهداشت و درمان با 427 هزار نفر قرار دارند. در این آمارها، 
آمار نیروهای مسلح نیامده است که بر اساس برخی منابع آماری حدود 
600 هزار نفر نیروی مسلح شاغل و 600 هزار نفر نیرو مسلح بازنشسته 
نیز وجود دارد که حقوق بگیر دولت هستند با احتساب 1.200.000 نفر 
بازنشسته کشوری حدود 4 میلیون و 700 هزار نفر حقوق بگیر دولت 

هستند که در سال بیش از 82 هزار میلیارد تومان حقوق می گیرند.
براساس آمار در ایران35 درصد شاغلین حقوق بگیر دولت هستند. بر 
اساس آمار صندوق جهانی در ایران یک چهارم درآمد هزینه پرداخت 
حقوق کارمندان می شود.در ایران حدود 41 درصد کارمندان زن هستند 

که این آمار در دهه های اخیر حدود 10 درصد رشد داشته است.
در ســال ۹8 حداقل حقوق دریافتی کارمندان 1540 هزار تومان تعیین 

شده است.
برخی آمارها نشان می دهد که 40 درصد کارمندان در ایران مازاد هستند 
و کار مفید در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین تر است. گر 
چه ایران بهشت کارمندان نام گرفته است ولی به لحاظ حقوق و مزایا 
در مقایسه با کشورهای پیشرفته دستمزد کارمندان بسیار پایین است. و 
نکتــه مهمتر اینکه در پرداخت های حقوق به کارمندان عدالت رعایت 
نشده اســت و قوانین متعدد از قبیل نظام هماهنگ پرداخت و قانون 
جامع مدیریت خدمات کشوری نیز نتوانسته اند تاکنون این عدالت را 
رعایت کنند. و همواره اســتثنائاتی در این قوانین بوده است و پدیده 
حقوق های نجومی در سال های گذشته نشان از بی عدالتی در پرداخت 
حقوق به کارمندان اســت گر چه دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه 
تالش کرده اند. این پدیده شــوم را از نظام اداری کشــور حذف کنند 
ولی باز هم می بینیم برخی مدیران دارای حقوق های باالی 20 میلیون 
هستند. تأســف بارتر اینکه بر اساس قانون بودجه ۹8 که به تصویب 
مجلس رسیده بود مقرر شــده بود افزایش حقوق کارمندان عالوه بر 
400 هزار تومــان ثابت به صورت پلکانی تــا 10 درصد نیز افزایش 
یابد که اینگونه نشد و دولت قانون را ناقص و بلکه به صورت وارونه 
اجرا کرده که حقوق بگیران باال افزایش حقوق بیشــتری داشته اند به 
طوری که برخی از آنها افزایش سه میلیونی حقوق را تجربه کرده اند و 
حداقل دریافتی ها حدود 550 هزار افزایش حقوق داشته اند. که این امر 
با اعتراض شدید مجلس روبه رو شده ولی همچنان با گذشت 6 ماه از 

سال قانون مجلس به اجرا در نیامده است.
انتظار کارمندان این قشر خدوم جامعه که پرداخت پیش از همه مالیت 
خود را به طورت مستقیم پرداخت می کنند و خدمات زیادی به کشور 
انجام می دهند. این است که دولت و مجلس به طور جدی نه شعاری 
مشکالت حقوق و دستمزد آنان را به طور ریشه ای حل نموده و به حد 
قابل قبولی رسانده و عدالت را در بین تمامی ادارات و نهادهای دولتی 
و شبه دولتی برقرار نموده و تمام استثناها را از بین ببرند تا آنان بتوانند 

با فراغ بال بیشتری به خدمت به مردم بپردازند.

کارت دانشجویی حسین کرمی فرزند حمید به شماره شناسنامه 
3860656988 رشته معماری دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9212855026 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

کارت دانشجویی محمدجواد عبدا.. پور فرزند اکبر به شماره 
شناسنامه 4311086024 رشته عمران دانشگاه بوعلی دانشكده 
فنی مهندسی کبودرآهنگ به شماره دانشجویی 9412980018 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

t

انا هلل و انا الیه راجعون 

مرکزچاپ وبسته بندی همدان )پیام رسانه(

جناب آقای

 مرتضی وصالی و سرکار خانم حیاتی 
با نهایت تاسف وتاثر مصیبت وارده را خدمت شما 

عزیزان تسلیت عرض نموده 
و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و 
مغفرت الهی و برای شما و خانواده محترم صبوری و 

شکیبایی مسئلت می نماییم.

آگهی مناقصه عمومی شماره 98/03

روابط عمومی مدیریت تولید برق شهید مفتح

1-نام مناقصه گذار: شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح 
2-مفتوح مناقصه: عبارتست از تأمین خودروهای سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه شهید مفتح 

3-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 
4- محل ارائه پاکات اسناد مناقصه: کیلومتر 45 جاده همدان-تهران، امور بازرگانی 

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: به 590/000/000 ریال )پانصد و نود میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز به حساب سپهر شماره 
0101126638007 بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار 

6-تاریخ و مبلغ فروش اسناد مناقصه: به مدت 7 روز از تاریخ چاپ آگهی و مبلغ فروش اسناد مناقصه 327/000 ریال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده به 
حساب جاری 0101126634004 بانک صادرات به نام مناقصه گذار واریز گردد.

7-تاریخ تحول اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخ 1398/6/16
8-زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاکات روز یكشنبه مورخ 1398/6/17 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.

9-در صورت نیاز به اطالعات، پیشنهاد دهندگان می توانند با شماره تلفن 38276190-081 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس 
حاصل نمایند و به آدرس سایت نیروگاه شهید مفتح https://www.mtpp.ir و یا پایگاه اطالع رسانی برق حرارتی نشان www.tpph.ir و پایگاه 

اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
10-پیشنهاد دهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت الک و مهر شده ارائه نماید در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

)م الف837(

غزل اسالمي «

 در بازدید هیأت تحریریه روزنامه همدان پیام 
از شــهر جورقان، به بهانه تغییر نام خیاباني در 
این شــهر به نام این روزنامه، شهردار و اعضاي 
شوراي شهر آن اقدامات انجام شده و مشکالت 
موجود شــهر را مطرح کردنــد. در این بازدید 
شــهردار جورقان از همدلــي و همراهي مردم 
این شهر در آباداني آن تشکر کرد و از مسئوالن 
استاني خواست تا در تقسیم بودجه ها، بودجه 
 این شــهر را به دلیل قــرار گرفتن جورقان در 
ورودي شهر همدان و باال بودن هزینه نگهداري 

آن، افزایش بدهند.
شــهردار جورقان در بازدید از شهر با تأکید بر 
اینکه جورقان ویترین شهر همدان است و باید 
آن طور که شایسته اســت توسعه بیابد گفت: 
در ابتداي ســال ۹7 در راســتاي عبور و مرور 
شهري و ســاماندهي ورودي شهر جورقان در 
جاده نزدیک به ورودي شــهر از 8 تا 20 متر به 
عرض مسیر شرقي جاده تهران اضافه شد که در 
همین منطقه 1200 متر جدول گذاري و 1700 

تن آسفالت ریزي نیز انجام شد. 
 مجید قره باغي ادامه داد: در قســمت ورودي 
شهر ّکندروي نابسامان و ناهمگوني نیز وجود 
داشت که با تعریض کردن جاده حذف شد. این 
اقدام موجب شــد تا مغازه داران این حوالي به 
درآمد و رضایت بیشتري برسند. چون کندورو 
موجب باریک شدن جاده شده بود که در نتیجه 
خودروهاي گذري نمي توانستند در این مکان 
توقف کنند، اما تعریض معبر موجب شــد تا 
خودروها بــه راحتي جلوي مغازه هاي ورودي 
شــهر توقف کنند و کسب وکار مغازه هاي لب 

جاده رونق بگیرد..
وي افزود: حتي توانستیم 2 بیلبورد براي تبلیغ 
مشــاغل جورقان در این مکان نصب کنیم که 
موجب رونق کسب وکارها در شهر شده است. 
وي گفت: 3 پل عابر پیاده نیز در ورودي شهر 

ساخته شده است.
شــهردار ادامه داد: اصلي ترین ورودي شــهر 
همــدان جورقــان اســت بنابراین بــه خاطر 
حساســیت موجود 30 درصــد از بودجه این 
شهر صرف ورودي مي شود که بیشتر آن مورد 

استفاده مسافران گذري است. 
وي بــا تأکیــد بر اینکه شــهر جورقــان در 
بودجه بندي هاي استان به طور ویژه در نظر گرفته 
شود، افزود: هزینه نگهداري پارک غدیر که در 

ورودي شهر قرار گرفته و مورد استفاده مسافران 
عبوري اســت ماهیانه 100 میلیون تومان براي 
این شهر هزینه دارد، بنابراین از مسئوالن استان 
تقاضا داریم نگاه ویژه اي براي تعیین اعتبارات 

شهرداري جورقان داشته باشند. 
وي گفت: چون ورودي جورقان ویترین شهر 
همدان است و انتظار داریم توجه بیشتري به این 

موضوع داشته باشند.
وي گفت: وقتي حادثه اي رخ مي دهد و بحراني 
در این حوالي به وجود مي آید مدیریت بحران 
و یا مســئوالن استان از ما انتظار دارند که براي 
کمک به روستاهاي اطراف نیرو بفرستیم،چون 
جورقان در مرکز چند روستا قرار گرفته است، 
اما همه اینها براي شــهر هزینه دارد و باید در 
بودجه بندي ها توجــه ویژه اي بــه این موارد 

صورت بگیرد. 
در ادامه بازدید، شهردار جورقان درباره فضاي 
سبز داخل شهر جورقان که در دست اقدام است 
هم گفت: فضایي که براي آن درنظر گرفته ایم 
مربوط به اهالي اســت اما با همکاري بي نظیر 
مردم جورقان و همت شوراي شهر و تفکیک 
زمین هاي موجود و تغییر کاربري ها این زمین ها 

براي ایجاد فضاي سبز درنظر گرفته شد. 
وي در ادامــه گفت: پارک 12 هزار متري مادر 
اولین پارک جورقان سال گذشته در هفته دولت 
افتتاح شد که سرانه فضاي سبز جورقان را به 3 

متر مربع افزایش داد.
 جذب سرمایه گذار در جورقان

شهردار جورقان در ادامه به سرمایه گذاري هاي 
جذب شده اشــاره کرد و گفت: جورقاني هاي 
مقیم شیراز چند ساختمان مسکوني- تجاري 5 
طبقه در شهر ســاخته اند که زمین هاي آن را با 
کمک اعضاي شوراي شهر و با استفاده از ماده 
101 تفکیک کرده ایم و تعداد دیگري با همین 

شرایط نیز در حال اقدام هستند.
وي با انتقاد از راه وشهرســازي هم گفت: شهر 
جورقان در کنــار بزرگراه قرار گرفته به همین 
دلیل تقاضا کردیم که قیر مصرفي براي آسفالت 
جاده توســط این اداره کل و وزارتخانه تأمین 
شود. در ابتدا قول هایي مبني بر تأمین قیر مورد 
نیاز دادند اما پس از گذشت حدود 2 سال موفق 
به دریافت نشدیم. براي این موضوع حتي 3 بار 
تا وزارتخانه رفتیم و ضمانت نامه هاي الزم هنوز 
هم نزد ذي حســابي اداره کل راه وشهرسازي 
موجود است اما گفتند دیگر تفاهم نامه اي بین 
راه وشهر سازي و شهرداري ها وجود ندارد. به 
همین دلیل براي تأمین قیر به مشکل برخوردیم 
و پس از مدتي تمام قیر، آسفالت و هزینه هاي 
جانبــي آن را از بودجــه عمراني شــهرداري 

جورقان پرداخت کردیم. 
  مردم جورقان با شهرداري اتحاد دارند

وي در ادامه با تأکید بر اتحاد مردم، شهرداري 

و شــوراي شــهر با یکدیگر، توضیــح داد: 
افتخارات دوره پنجم شوراي شهر و شهرداري 
رشــد شهر به صورت متوازن بوده که موجب 

رضایتمندي شهروندان نیز شده است.
شهردار ادامه داد: با مالکین محله هاي پرازدحام 
گمار، انزلي و وســط نیز رایزني شــد و این 
خیابان به عنوان شــاهراه این شهر، آسفالت و 
تعریض شد که موجب کاهش حجم ترافیک 

در خیابان اصلي این شهر شده است.
 ساخت اولين استخر در جورقان 

به گفته شــهردار جورقــان، عملیات اجرایي 
اولین اســتخر سرپوشــیده 1400 متري، در 
سالجاري توســط اداره ورزش و جوانان آغاز 

شده است.
وي افزود: ســالن ورزشــي هزار متري چند 

منظوره نیز در حال احداث است.
به گفته قره باغي، اســکلت سالن کشتي 625 
متــري هم انجام شــده و در ســال 1400به 

بهره برداري مي رسد.
شــهردار جورقان در پایان سخنانش گفت: از 
دســتگاه هاي خدمات رسان فقط شرک برق و 
تأمین اجتماعي اســت که به صورت اغماري 
در این شهرستان فعالیت مي کند که الزم است 
براي رفاه حال شــهروندان هر کــدام از این 
شــرکت ها همانند شرکت هاي آب وفاضالب، 

مخابرات و گاز، در شهرستان مستقر شوند. 

مرکز آمار: 

پارسال درآمدها 
کمتر از هزینه ها بود 
 سال گذشته متوسط درآمد و هزینه سالیانه 
خانوار شــهری 3۹ و 43 میلیون تومان بود. 
براساس اعالم مرکز آمار کشور سال گذشته 
متوســط هزینه  کل خالص ســالیانه  خانوار 
شــهری 3۹3 میلیون و 227 هزار ریال بود و 
متوسط درآمد   خانوار شهری 434 میلیون و 
۹05 هزار ریال بود  که نســبت به سال قبل 
از آن )13۹6( به ترتیب 1۹/3و 18/6 درصد 

افزایش داشت.
طــرح آمارگیری هزینــه ودرآمــد خانوار 
مهم ترین طرح  آماری مرکز آمار برای برآورد 
متوســط هزینه ها و درامد خانوار شــهری و 

روستایی در سطح کشور و استان هاست. سال 
13۹7 تعداد خانوارهای آمارگیری شــده در 
این طرح 20 هــزار و 350 خانوار نمونه در 
نقاط شهری و 18 هزار و 670 خانوار نمونه 

در نقاط روستایی کشور بودند.
براســاس آمار گردآوری  شده سال گذشته 
متوســط هزینه  کل خالص ســالیانه  خانوار 
شــهری 3۹3 میلیون و 227 هــزار ریال بود  
که نسبت به ســال قبل از آن )13۹6( 1۹/3 
درصد رشد یافته است. از این رقم ۹4 میلیون 
و 505 هزار ریال با سهم 24 درصد مربوط به 
هزینه های خوراکی و دخانی و 2۹8 میلیون و 
722 هزار ریال با ســهم 76 درصد مربوط به 

هزینه های غیرخوراکی بود.
همچنین دراین مدت زمان از بین هزینه های 
خوراکی و دخانی، بیشــترین ســهم با  21 
درصــد مربوط به هزینه  گوشــت و در بین 

هزینه های غیرخوراکی بیشــترین سهم با 45 
درصد مربوط به هزینه مســکن، سوخت و 

روشنایی بود.
متوســط درامد اظهار شده  ســالیانه  خانوار 
شهری سال گذشــته نیز 434 میلیون و ۹05 
هزار ریال بود  که نســبت به سال قبل از آن 
)13۹6( 18/6درصد افزایش نشان می دهد، بر 
این اساس ســال گذشته رشد متوسط درآمد 
سالیانه خانوارهای شــهری نزدیک به رشد 

هزینه کل ساالنه است.
منابع تامین درآمد خانوارهای شــهری نشان 
می دهد که 33/4 درصد درآمد از مشاغل مزد 
و حقوق بگیری، 17 درصد از مشــاغل آزاد 
کشاورزی و غیرکشــاورزی و 4۹/6 درصد 
از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده 

است.
متوسط هزینه  کل خالص سالیانه  یک خانوار 

روستایی 214 میلیون و 472 هزار ریال بوده 
که  نســبت به ســال قبل 20 درصد افزایش 
نشــان می دهد. از هزینه  کل ســالیانه  خانوار 
روســتایی 80 میلیون و 246 هــزار ریال با 
سهم 37 درصد مربوط به هزینه های خوراکی 
و دخانــی و 134 میلیــون و 226 هزار ریال 
با ســهم 63 درصــد مربوط بــه هزینه های 

غیرخوراکی بوده است.
متوسط درآمد اظهار شده سالیانه  یک خانوار 
روستایی 233 میلیون و 114 هزار ریال بوده 
که نسبت به ســال قبل از آن )13۹6( 15/5 
درصد افزایش داشــته، منابــع تامین درآمد 
خانوارهای روستایی نشان می دهد که 30/7 
درصــد از مشــاغل مزد و حقــوق بگیری، 
31/۹ درصــد از مشــاغل آزاد کشــاورزی 
و غیرکشــاورزی و 37/4 درصــد از محل 

درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

شهردار جورقان در بازدید هیأت تحریریه همدان پیام از سطح شهر جورقان مطرح کرد:

جورقان بودجه بیشتر مي خواهد
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فوتسال پسران صعود کرد 
 تیم فوتســال منتخب پسران اســتان به مرحله حذفی رقابت های 

فوتسال استعدادهای برتر کشور صعود کرد.
دومین دوره مسابقات فوتسال اســتعدادهای برتر که در شهرستان قم 
برگزار می شود روز گذشته مرحله مقدماتی خود را پشت سر گذاشت و 

تیم های برتر به مرحله حذفی راه یافتند.
تیم فوتســال استان که در نخستین گام خوزســتان را 3 بر 2 شکست 

داده بود در بازی دوم نیز مقابل استان مرکزی 3 بر 2 به پیروزی رسید.
فوتبالیست های استان در بازی سوم مقابل قهرمان دوره گذشته سیستان 
و بلوچستان با نتیجه 4 بر 3 مغلوب شد تا سرنوشت صعود همدان به 

بازی آخر و در مصاف با سمنان گره بخورد.
تیم همدان در حالی که در بازی با سمنان تا ثانیه های پایانی یک بر یک 
مســاوی بود در آخرین ثانیه ها به گل برتری رسید و صعود کرد ماهان 
رجبی قبل از سوت پایان با ضربه ای زیبا توپ را در کنج دروازه سمنان 

قرار داد و تیم همدان به جمع 16 تیم برتر و مرحله حذفی راه یافت.

فوتسال دختران راهی تهران شدند 

 تیم فوتسال دختران استان برای شرکت در رقابت های فوتسال المپیاد 
استعدادهای برتر کشور به تهران اعزام شد.

این مسابقات از امروز تا نهم شهریور ماه در تهران برگزار می شود.
همچنین دختران فوتبالیست استان که به مرحله حذفی راه یافته بودند در 
این مرحله در مصاف با آذربایجان شرقی شکست خوردند از صعود به 

مرحله یک چهارم پایانی باز ماندند.

فارس یکه تاز المپیاد شطرنج 

 دور پنجم و ششم مسابقات شطرنج المپیاد استعدادهای برتر کشور 
با پیشتازی نمایندگان استان فارس دنبال شد.

در این دور از مســابقات پارمیس وطن از فارس با کســب 6 پیروزی 
متوالی صدر جدول را به خود اختصاص داد. در رقابت های دور پنجم 
وششم نمایندگان استان همدان صاحب دو پیروزی و 3 شکست و سه 
تساوی شدند.در مســابقات دور پنجم هستی سلطانی حریف خود را 
شکست داد و دیگر شطرنج بازان استان کتایون کیمیایی طلب، حدیث 

نوری ازندریانی و پرنیا قیاسوند بازی خود را واگذار کردند.
در دور ششــم کتایون کیمیایی به پیروزی های خــود ادامه  داد و دیگر 

شطرنج بازان استان مقابل حریفان خود به تساوی رسیدند.
پس از پایان دور ششــم پارمیس وطن شطرنج باز شیرازی با 6 امتیاز به 
تنهایی صدرنشین شد، دیبا پرتوئی راد از گیالن و مطهره تاالنه از استان 
هرمزگان با 5/5 امتیاز دوم هستند. دو شطرنج باز همدانی نیز در بین 30 
نفر برتر قرار گرفتند کتایون کیمیایی طلب با کسب 4 پیروزی در جایگاه 
بیست و ششم و هســتی سلطانی نیز با 4 امتیاز سی ام است دور هفتم 
و پایانی این رقابت روز گذشــته دنبال شد و پارمیس وطن از فارس با 
کســب تساوی به عنوان قهرمانی رسید و نمایندگان هرمزگان و گیالن 
دوم و سوم شدند. در دور پایانی هر چهار شطرنج باز همدانی شکست 
خوردند در این رقابت ها کتایون کیمیایی طلب وهستی سلطانی سی و 

یکم وسی وسوم شدند.

بسکتبال همدان حذف شد 

 تیم بســکتبال دختران همدان با شکســت مقابــل اصفهان از دور 
مسابقات کنار رفت.پس از پایان دور مقدماتی مسابقات بسکتبال المپیاد 
اســتعدادهای برتر کشــور مرحله حذفی این رقابت ها آغاز شد و تیم 
بسکتبال همدان در برابر تیم اصفهان با نتیجه 65 بر 53 شکست خورد 
و از دور مســابقات حذف شد. در این مرحله تیم های گلستان، فارس، 
خوزســتان، خراسان رضوی، اصفهان، بوشــهر، البرز، تهران با غلبه بر 

حریفان خود به مرحله بعد صعود کردند.

شطرنج پسران در گیالن آغاز شد 

 دومین دوره مســابقات شــطرنج المپیاد ورزشی استعدادهای برتر 
کشور در بخش پسران به میزبانی استان گیالن آغاز شد.در این رقابت ها 
121 شطرنج باز که 10۹ نفر دارای درجه بین المللی هستند شرکت دارند 
که به روش سوئیســی و در هفت دور مسابقات خود را دنبال خواهند 
کرد این رقابت ها که روز جمعه هشتم شهریور ماه ادامه دارد.نمایندگان 
شطرنج استان همدان در این مسابقات علی مجیدی شایان، داوود عقیلی 

مفید، مهران ظاهری و محمد ارشیا هستند.

تداوم پیروزی های هندبال 

 هندبالیســت های نونهال همدان در ادامه پیروزی های خود به 3 برد 
ارزشمند دیگر دست یافتند.

تیم هندبال نونهاالن پسران استان همدان در مسابقات استعدادهای برتر 
هندبال قهرمانی کشور که در کرمانشاه برگزار می شود خوش درخشید و 
3 پیروزی دیگر کسب کرد. هندبالیست های همدانی ابتدا مقابل سیستان 
و بلوچســتان با اقتدار به پیروزی رسید و ســپس در مصاف با چهار 
محال و بختیاری به برتری رســید و در دیدار سوم نیز تیم هرمزگان را 

مغلوب کرد.

۸ شهریور آغاز لیگ برترفوتبال استان 
 ســرانجام پس از کش و قوس فراوان زمان آغاز لیگ برتر استان 

مشخص شد.
 مســابقات فوتبال لیگ برتر فوتبال قهرمانی باشــگاه های اســتان با 
گرامیداشــت یاد و خاطره سردار شهید استان علیرضا شمسی پور از 

روز جمعه هشتم شهریور ماه آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار همدان پیام کمیته مســابقات هیأت فوتبال استان 
سرانجام آغاز لیگ برتر استان را اعالم کرد این رقابت ها که قرار بود 
اول مرداد ماه آغاز شود به دلیل اینکه تیم های شرکت کننده مدارک 
خــود را تکمیل نکرده بودند به تعویــق افتاد در این رقابت ها 8 تیم 
مهر و علم و ادب از همدان، ستاره سرخ و هالل احمر از تویسرکان، 
وحدت مالیر، شهدای ســامن و پاسارگاد نوین و گرین کشاورز از 
نهاوند شــرکت دارند که رقابت های خــود را به صورت دوره ای و 
رفت و برگشــت برگزار می کنند و در نهایت قهرمان مســابقات به 
لیگ دســته سوم کشــور صعود می کند و دو تیم انتهای جدول نیز 
به لیگ دسته اول استان ســقوط خواهند کرد کمیته مسابقات برای 
آنکه شائبه ای به وجود نیاید در اقدامی پسندیده مسابقات را طوری 
قرعه کشی کرد که در هفته اول همشهری ها به مصاف هم بروند و به 

اصطالح هفته اول هفته دربی ها باشد.

کسب 4 مدال طالی کشوری 
توسط دختران نهاوندی

 4 مدال طالی کشوری توسط دختران کاراته کای شهرستان نهاوند 
کسب کردند.

رئیس هیــأت کاراته نهاوند با اعالم این خبر، اظهار کرد: مســابقات 
کشــوری کاراته ســبک شوتوکان تن شــین کان که روز پنجشنبه به 

میزبانی استان البرز در مالرد برگزار شد.
ســعید علی بخشــی ادامه داد: در این دور از مسابقات که با حضور 
نمایندگانی از سراسر کشــور برگزار شد که تبسم سلگی و ستایش 
محمدی در کاتای انفرادی از نهاوند دو مدال طالی کشوری کسب 
کردند. در بخش کومیته نیز مرضیه زرینی و فاطیما کولیوند دو مدال 
طالی این ســبک را کســب کردند و مجموع مدال های کسب شده 
توســط کاراته کاران نهاوندی به مربیگری اکرم باقریان را به 4 مدال 

رساندند.
وی در پایان ابراز گفت: خوشــبختانه در حال حاضر کاراته شهرستان 
نهاونــد بــا حضور مربیان فعــال و زحمت کش این رشــته در حال 
درخشش است و امیدواریم این مهم موجب اعتالی جایگاه ورزشی 

نهاوند بیش ازپیش شود.

1

2

3

4

پیشخوان
جودو نهاوند در استان لرستان 

نائب قهرمان شد
ــتان  ــودو اس ــه ج ــابقات چندجانب ــان مس ــب قهرم ــد نائ  نهاون

ــد. ــتان ش لرس
ــی از  ــور تیم های ــا حض ــودو ب ــه ج ــابقات چندجانب ــک دوره مس ی
ــی  ــه میزبان ــد ب ــتر، بروجــرد و نهاون ــاد، الش ــاد، درود، نورآب خرم آب

اســتان لرســتان برگــزار شــد.
و  نوجوانــان  نونهــاالن،  ســنی  رده  ســه  در  مســابقات  ایــن 

بزرگ ســاالن انجــام شــد کــه بــا قهرمانــی خرم آبــاد و نائــب 
قهرمانــی شهرســتان نهاونــد بــه کار خــود پایــان داد.

رئیس هیأت جودو نهاوند با اشاره به کسب سه مدال طال توسط
عبــاس ســهرابی در وزن ۹0 کیلوگــرم، امیرمحمــد عمرایــی در وزن 
73 کیلوگــرم و امیرحســین ملکــی وحیــد در وزن 27کیلوگــرم 
ــز  ــا کامبی ــن رقابت ه ــدند.همچنین در ای ــال ش ــدال ط ــب م صاح
کرمــی در وزن 37 کیلوگــرم، حســین قیصــری در وزن 66 کیلوگــرم، 
امیرحســین زنــدی در وزن 60کیلوگــرم، امیرحســین ترکمــان شــفیع 
ــرم و  ــی در وزن 34 کیلوگ ــا کرمعل ــرم، امیررض در وزن 40 کیلوگ

امیرحســین شــهبازی در وزن 27 کیلوگــرم موفــق بــه کســب مــدال 
نقــره مســابقات شــدند.

در ایــن رقابت هاعلــی علیمــرادی چــراغ در وزن 66 کیلوگــرم، 
ــالمی در وزن  ــی اس ــی در وزن 73 کیلوگرم،عل ــین عمرای امیرحس
ــد  ــرم و محم ــادرس در وزن 50 کیلوگ ــدی فری ــرم، مه 81 کیلوگ
ــز  ــه کســب مــدال برن ــق ب ــی در وزن 42 کیلوگــرم موف ســام خزای

ــدند. ــابقات ش س
ــد را در ایــن رقابت هــا امیــد ســوری و  هدایــت تیــم جــودو نهاون

ایــرج ملکــی بــه عهــده داشــتند.

درخشش تکواندو کاران 
همدانی در مسابقات 

جهانی پومسه
 تکواندوکاران استان با کسب 3 مدال 
در مســابقات جهانی چین به کار خود 

پایان دادند.
در پایان مسابقات پومسه قهرمانی جهان 
در ووشــی چین تیم کشورمان با کسب 
4 مدال به کار خود پایان داد ، که ســهم 
تکواندو کاران استان همدان 3 مدال بود.

سیده معصومه حســینی، محمد مهدی 
کرمی، محمد امین گماریان و امیر سام 
درخشــنده تکواندوکاران استان در این 
مسابقات بودند ، که با کسب 3 مدال به 

کار خود پایان دادند.
در این رقابت ها سیده معصومه حسینی 
با کســب 2 مدال طال و محمد مهدی 
کرمی با کســب یک مــدال برنز برای 

کشورمان مدال آور شدند.

مربی همدانی هدایت 
کشتی هندوستان را بر 

عهده گرفت
 مربی با ســابقه کشتی استان همدان 
به عنوان ســرمربی کشتی ایالت پنجاب 

هندوستان برگزیده شد.
غالمرضا موذن اهل شهرســتان اسدآباد 
اســت و از مربیان اهل فن و با ســابقه 
کشــتی کشــور و همدان بــه دعوت 
پنجاب کشور  ایالت  کشــتی  مسئوالن 
هند، بــرای هدایت این تیــم به توافق 

رسید.
موذن همچنین هدایت تیم کشتی پلیس 

ایالت پنجاب هندوستان را نیزپذیرفت.
موذن با حضور در کشــور هندوســتان 
مورد اســتقبال »کارتر ســینگ« قهرمان 
کشــتی جهان و رئیس کشــتی ایالت 
پنجاب که قطب کشــتی کشور هند به 

شمار می رود، قرار گرفت.
موذن سابقه سرمربیگری تیم ملی کشتی 
آزاد پاکستان و مربیگری تیم ملی کشور 

هندوستان را در کارنامه خود دارد.
غالمرضا موذن هدایت تیم کشــتی آزاد 
پاکســتان را در بازیهای 2010 آسیایی 

گوانگجو چین برعهده داشت.

همدان نخستین مدال طال 
را کسب کرد

 دونده همدانی در المپیاد استعدادهای 
برتر ورزشی نخستین مدال طالی استان 

را کسب کرد.
امیــر حســین زنــدی دوومیدانی کار 
خوب استان در مســابقات دوومیدانی 
اســتعدادهای برتر ورزشی که در شهر 
زاهدان در حال برگزاری می باشــد در 
ماده 110 متر با مانع به مدال طال دست 

یافت.
زندی با ثبــت 14 ثانیه و10 صدم ثانیه 
رکورد ملی نونهاالن را به نام خود ثبت 

کرد.
دومین المپیاد اســتعدادهای برتر کشور 
در رشــته دو و میدانــی با حضور 600 
ورزشــکار نوجوان در قالب 33 تیم از 
کل کشور، بمیزبانی شهرستان زاهدان در 

حال برگزاری می باشد.
ایــن رقابتها از 2 لغایت 6 شــهریورماه 
درمحل پیســت دوومیدانی الغدیر واقع 
در دهکده المپیک ومجموعه ورزشــی 

17 شهریور زاهدان برگزار می شود.
ورزشکاران در این رقابتها در 18 ماده به 

مصاف هم می روند
صبــح دیــروز امیــر حســین زندی 
دوومیدانی کار خوب استان در ماده 110 

متر با مانع به مدال طال دست یافت.

یک مدال نقره برای 
وزنه بردار استان 

 وزنه بــردار 61 کیلوگرم اســتان با 
کســب مقام دوم المپیاد بــه مدال نقره 
رســید. مســابقات وزنه برداری المپیاد 
استعدادهای برتر کشور که در شهرکرد 
برگزاری می شــود روز گذشته در وزن 
61 کیلوگرم نماینده اســتان به مقام دوم 

و مدال نقره رسید.
پوریا احمد منفــرد وزنه بردار وزن 61 
کیلوگرم استان در این رقابت ها پس از 
وزنه بردار تهران دوم شــد و وزنه بردار 

کهکیلویه و بویراحمد نیز سوم شد.

 ورزشــکاران همدانــی پیونــد اعضا در 
رقابت های قهرمانی جهان نیوکاسل انگلستان 

موفق به کسب 13 مدال رنگارنگ شدند.
بیست و دومین دوره مسابقات جهانی پیوند 
اعضــا و بیماری های خــاص از 26 مرداد تا 
دوم شــهریور با حضور 2500 ورزشکار از 
56 کشور به میزبانی شهر نیوکاسل در کشور 
انگلیس برگزار شــد و کاروان 60 نفره ایران 
با درخشش ورزشکاران همدانی موفق شد با 
کســب 26 مدال طال، 36 نقره و 33 برنز در 

جایگاه سوم قرار بگیرد.
در این رقابت ها کشور میزبان انگلستان به مقام 

قهرمانی رسید و تیم آمریکا دوم شد.

در مســابقات جهانی پیوند اعضا ورزشکاران 
همدانی 13 مدال رنگارنگ کســب کردند که 
شــامل 8 مدال طال، 4 مدال نقره و یک مدال 

برنز بود.
در بخش دوبل رشــته پتانــک بهاره بیگی و 
الهام محمدی تقدیر موفق به کسب نشان طال 
شدند و مریم فریدونی همراه دیگر ورزشکار 

کشورمان صاحب مدال نقره شد.
در بخش انفرادی رشــته پتانــک این رقابتها 
مصطفی آرمــزد و الهام محمدی تقدیر مدال 

نقره کسب کردند.
در رشته تنیس روی میز در رده بندی انفرادی 
الهام محمــدی تقدیر طال گرفت و در همین 

رده سنی معصومه برجی نشان برنز را کسب 
کرد.

در رده ســنی 18 تا 2۹ سال انفرادی نیز بهاره 
بیگی به مدال نقره دست یافت.

در دوبل تنیــس روی میز بهاره بیگی و الهام 
محمدی تقدیر در رده سنی 18 تا 2۹ سال طال 
گرفتند و در رده سنی 30تا 3۹ سال معصومه 
برجی به همــراه معصومه صفری ملی پوش 

کشورمان به نشان طال دست یافتند.
کاروان تیم کشــورمان آخــر هفته به همدان 
برمی گردند و انتظار می رود که جامعه ورزش 
اســتان همدان استقبال خوبی از این قهرمانان 

داشته باشد.

 نادر قرایــی کاراته کا همدانی به مدال 
طالی جهانی 201۹ ژاپن دست یافت.

جهانــی  مســابقات  دوره  چهاردهمیــن 
شــوتوکان کاراتــه WSKF 201۹ بــه 
میزبانی توکیو پایتخت کشور ژاپن برگزار 
شــد و نادر قرایی قهرمان همدان در رده 
ســنی مثبت 50 سال رشــته کاتا موفق به 

کسب نشان طال شد.
قرایــی همچنین در بخش کاتای تیمی این 
رقابت ها در ترکیب تیم منتخب کشورمان 

به نشان برنز دست یافت.
ایــن ورزشــکار مــدال آور در 2 دوره قبــل 
ــای 2015  ــال ه ــی در س ــابقات جهان مس
ــب  ــدال کس ــار م ــت چه و 2017 توانس

کنــد.
همچنین کســب 2 مدال طــال و یک نقره 
در مســابقات بین المللی گرجستان، یک 
طال در هشتمین دوره مسابقات بین المللی 
کاپ آزاد ارمنستان و یک طال و 2 نقره در 
مســابقات بین المللی کاپ ایران زمین در 

کارنامه وی ثبت شده است.

پوریــا حصاری از مربیــان مطرح همدان 
نیــز به عنوان مربی بدنســاز تیــم کاراته 
شــوتوکان جهانی WSKF کشورمان در 

این مسابقات حضور داشت.
مربی بدنســاز تیم کاراته شوتوکان جهانی 
WSKF کشورمان سطح مسابقات امسال 

را باال ارزیابی کرد.
پوریا حصــاری افزود: بیش از 40 کشــور 

مطرح جهان در این دوره از مسابقات حضور 
داشــتند و آمادگی تیم ها کار را برای کاراته 

کاران کشورمان سخت کرده بود.
ورزش  کاروان  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کشــورمان در این رویــداد مهم جهانی به 
مدال هــای رنگارنگ دســت یافت و در 
تمامی رده های ســنی روی ســکو قرار 

گرفتیم.

 برگــزاری نخســتین دوره مســابقات 
انتخابی کیک بوکســینگ جــام والیت در 

برگزار شد. شهرستان همدان 
ــام  ــک بوکســینگ ج ــابقه کی ــدوره مس یک
ــم شهرســتان همــدان  ــی تی ــت انتخاب والی
بــا حضــور 63نفــر شــرکت کننــده در 
ــی  ــهید صانع ــگاه ش ــم در باش ــب 6 تی قال

ــد. ــزار ش برگ
این مســابقات در چهار رده سنی مختلف 
برگــزار شــد و عناویــن قهرمانــی این 

مسابقات به شرح ذیل می باشد.
■ رده سنی نونهاالن:

-28 کیلوگرم.................... امیر عباس حیدری 
-34 کیلوگرم...................... امیرحسین سوری 
-36 کیلوگرم......................امیر مهدی خادمی 
-40 کیلوگرم............................ پرهام جهفری 
-46 کیلوگرم..........  محمد حسین خداویسی

-50 کیلوگرم........................ علی حمزه خانی 
■ رده سنی نوجوانان:

-3۹ کیلوگرم............................. پارسا الماسی
-54 کیلوگرم............... :محمد مهدی قیاسوند 
-60 کیلوگرم........................محمد قره گوزلو 
-70 کیلوگرم................. محمد حسین شریف
+70 کیلوگرم................... محمد برزینی جوان

■ رده سنی جوانان:
-50 کیلوگرم...........................فرزین فالحیان

-60 کیلوگرم......................... امیر رضا بهرامی 
-65 کیلوگرم.................... محمد جواد گوشبر
-70 کیلوگرم........................... :مهدی صالحی

-80 کیلوگرم........................ محسن خسروی 
■ رده سنی بزرگساالن :

-55 کیلوگرم..........................  وحید رنجبران
-60 کیلوگرم............................ کامران کوکبی 
-65 کیلوگرم..........................  سیاوش قربانی

-70 کیلوگرم....................... عباس ملک یاری 
-75 کیلوگرم.................. علیرضا جامه بزرگی 
-80 کیلوگرم................ اسماعیل قاضی خانی

-85 کیلوگرم.............................. سجاد زارعی 
................. امیر حسین صادقیان - ۹0 کیلوگرم

+۹0 کیلوگرم................... محمد رضا قاسمیان 

عملکرد ضعیف استان همدان 
در المپیاد

سلیمان رحیمی «

 دومین دوره رقابت های المپیاد اســتعدادهای برتر کشــور که از 
هفته گذشته در سراسر کشور آغاز شد تا هفته بعد ادامه دارد.

در این رقابت ها 34 هزار ورزشــکار مســتعد در قالب ۹6 رشــته 
ورزشــی دختران و پسران با هم به رقابت می پردازند و ورزشکاران 

تالش می کنند تا عملکرد قابل قبولی ارائه دهند.
اســتان همدان در این رقابت ها آغازناامید کننده ای داشته است و با 

گذشت یک هفته از مسابقات 
تنها به کسب یک مدال طال و 4 مدال برنز شده است که این زیبنده 
ورزش اســتان نیســت و انتظار می رود که ورزشکاران استان نتایج 

بهتری را کسب کنند و جایگاه خود را ارتقاء بخشند.
تاکنون 2۹0 مدال رنگارنگ بین 34 استان و منطقه آزاد کشور توزیع 
شده که سهم بسیار ناچیزی را همدانی ها در تصاحب مدال داشته اند.

از مجموع 5 مدال کســب شــده یک طال را دو ومیدانی پســران 4 
برنز کســب شده 3 مدال را پسران و یک مدال را نیز دختران کسب 

کرده اند.
همدانی ها حســاب ویژه ای برای قایقرانی باز کرده بودند و امیدوار 
بودند که از این رشــته مدال های خوش رنگی را کســب کنند که با 
عملکرد ضعیف ناکام ماندند کسب رتبه 28 همدان در جدول توزیع 

مدال ها جایگاه مناسبی نیست.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قبل از آغازالمپیاد از جایگاه اول تا 
دهم همدان در جدول مدال ها خبر داده بود که تاکنون در رسیدن به 

این پیش بینی ناکام مانده اند.
اســتان های همجوار شــرایط مطلوب تری نســبت به همدان دارند 
و مدال هــای رنگارنگــی را تصاحب کرده اند کرمانشــاه با 5 مدال 
کردســتان با 2۹ مدال و لرســتان با 6 مدال نسبت به استان همدان 

موفقتر ظاهر شدند.. 
البته هنوز رشــته های چون دوومیدانی و کشــتی که همدان روی 
آن حســاب ویژه  ای باز کرده باقی مانده اســت و امید می رود که 
با کســب مدال های رنگارنگ جایــگاه خود را در جدول مدال ها 
ارتقا بخشــند. در نخستین دوره این رقابت ها که سال گذشته انجام 
شد استان همدان رتبه پانزدهم را در بین 32 استان کسب کرد و 2۹ 
مدال رنگارنگ کسب نمود اما باز هم پایین تر از استان های همجوار 

قرار داشتند.
محســن جهان شیر امیدوار بود که امســال این رتبه بین ده تیم اول 
باشــد که تا به امــروز آرزوی مدیــر کل ورزش و جوانان برآورده 

نشده است.
رقابت هــای المپیاد تا هفته آینده ادامــه دارد و امیدواریم که همدان 

بتواند جایگاه واقعی خود را به دست آورد.

در مسابقات جهانی پیوند اعضا نیوکاسل

همدانی ها 13 مدال 
رنگارنگ کسب کردند

کاراته کا همدانی به مدال طالی جهانی رسيد

مسابقات انتخابی کیک بوکسینگ در همدان
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بافت های زنده بدن طی چند ثانیه 
چاپ می شوند

 محققان روشی برای پرینت زیستی بافت های زنده طی چند ثانیه 
ابداع کرده اند که با کمک آن حتی می توان یک عضو کامل بدن را به 
طور کامل چاپ کرد. به گزارش مهر ، پرینت زیســتی پتانسیل زیادی 
برای درمان جراحت ها، آزمایش داروها یا حتی جایگزین کردن یک 
عضو کامل بدن انســان دارد. اما در حال حاضر قابلیت های پرینت و 
سرعت آن محدود است. بنابراین نمی توان براساس یک تصور  بافت 
خاصــی را پرینت کرد. اما به زودی این روند تغییر می کند.  محققان 
دانشگاه EPFL با همکاری مرکز پزشکی Utrecht  نوعی سیستم 
نوری ابداع کرده اند که قابلیت پرینت زیســتی بافت های پیچیده و 

زنده را طی چند ثانیه دارد.

هواوی از تراشه تازه نسل پنجم 
رونمایی کرد

 شرکت هواوی از تولید یک تراشه تازه برای استفاده در شبکه های 
مخابراتی نسل پنجم خبر داده که در طراحی آن از فناوری 7 نانومتری 
اســتفاده شده است. به گزارش ایسنا ،  این تراشه که Kirin ۹۹0 نام 
دارد، با همکاری شــرکت تایوانی TSMC تولید شده که در زمینه 

ساخت انواع نیمه هادی ها فعال است.
قرار اســت رونمایی از این تراشه جدید در تاریخ ششم سپتامبر یعنی 

حدود دو هفته دیگر انجام شود. 
ویدئوی تبلیغاتی کوتاهی که در مورد این تراشه منتشر شده نشان می 
دهد در درون آن یک مودم هم کار گذاشته شده که تبادل داده از طریق 

Kirin ۹۹0 را تسهیل می کند.

مقابله ترامپ با قانونی درباره بلوکه کردن 
افراد در توئیتر

 دونالــد ترامپ در توئیتر مخالفان زیــادی دارد، ولی بر طبق حکم 
دادگاه قادر به بلوکه کردن آنها نیست. از همین رو در تالش است تا به 
هر نحو ممکن این قانون را دور بزند.به گزارش مهر ، منازعه قضایی بر 
سر این موضوع سرانجام منجر به صدور حکمی قطعی در دادگاه تجدید 
نظر شد که بر اساس آن رئیس جمهور آمریکا نمی تواند منتقدانش را در 
توئیتر بلوکه کند. وزارت دادگستری آمریکا بر اساس درخواست ترامپ، 
درخواســتی را برای دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در نیویورک 
ارسال کرده و خواستار رسیدگی مجدد به این موضوع شده بود. استدالل 
این وزارت خانه آن اســت که سه قاضی صادر کننده این حکم تصمیم 

خود را بر اساس اطالعاتی اشتباه گرفته اند.

پنل های خورشیدی تسال
 آمازون را هم آتش زد

 پس از وال مارت، آمازون نیز اعالم کرده پنل های خورشیدی تسال 
در یکی از انبارهای آن دچار آتش ســوزی شده اند. همچنین آمازون 
اعالم کرده دیگر از سیســتم های تسال استفاده نخواهد کرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از انگجت،  چندی پیش پس از آتش گرفتن پنل 
های خورشــیدی تسال که روی 7 فروشگاه وال مارت نصب شده بود، 
این شرکت از تسال شکایت کرد. این شرکت تسال را به عملکرد ضعیف 
و غفلت در عملیات نگهداری از پنل ها متهم کرد.اکنون آمازون نیز ادعا 
می کند پنل های خورشــیدی تسال که روی سقف انبارهای آن نصب 
شــده اند آتش گرفته اند.  پنل های خورشیدی سقفی تسال در یکی از 

انبارهای آمازون واقع در کالیفرنیا آتش گرفته اند.

تلفن ماهواره ای ارزان که کل کره زمین را 
پوشش می دهد

 اگر قصد دارید همیشه و در هر کجا با عزیزان خود بی دردسر تماس 
بگیرید، خرید تلفن ماهواره ای گزینه مناســبی است که به تازگی یک 
مدل ارزان قیمت آن هم به بازار آمده اســت.به گزارش مهر ، تلفن های 
ماهواره ای عمدتا گران قیمت هستند و خرید آنها برای عموم مقرون به 
صرفه نیست. ولی پیشرفت فناوری باعث شده مدل های ارزان قیمت آنها 
 BlueCosmo Inmarsat هم به بازار بیاید.این مدل با نام کامــل
IsatPhone 2.1  برقراری تماس های صوتی، ارسال و دریافت پیامک 
و ردگیری موقعیت مکانی با استفاده از جی پی اس را ممکن می کند. البته 
پوشش جغرافیایی نقاط نزدیک به قطب های شمال و جنوب از طریق این 

تلفن ماهواره ای مانند دیگر مدل ها چندان مطلوب نیست.

برگزاری کنسرت  موسیقی در 
نمایشگاه های بین المللی همدان

 مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
همدان از برگزاری کنســرت های موسیقی فاخر و 

بومی در نمایشگاه های بین المللی خبر داد.
به گزارش فــارس ، حمیدگلی پور پیش از ظهر 
انجمن موســیقی  با اعضای  امروز در نشســتی 
به خصوص  پیرامون فرهنگ  اســتان همدان که 
موســیقی مباحثی مطرح شد اظهار کرد: موسیقی 
بخش مهمی از هویــت فرهنگی این مرز و بوم 
به آن ضررهای جبران ناپذیری  است و آســیب 

به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
همدان در برگزاری کنســرت های موسیقی فاخر و 
ارزان و با حضور هنرمندان بومی عزمی جدی دارد 
گفــت: البته هیچ گونه چشمداشــت مادی در زمینه 
برگزاری کنسرت ها و برنامه های فرهنگی نخواهیم 

داشت.
مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های بین المللی همدان 
هدف از این اقــدام را باال بردن نشــاط اجتماعی، 
حمایــت از فرهنــگ اصیل و هنرمنــدان همدانی 
عنوان کرد.رئیس انجمن موســیقی استان همدان نیز 
ضمن بیان مشــکالت جامعه موســیقی اظهار کرد: 
در برگــزاری رخدادهای هنری نبایــد تنها دیدگاه 

اقتصادی داشت و باید به فکر حفظ فرهنگ بود.
علی آقامحمدی با اشــاره به اینکــه همدان یکی از 
گرانترین شهرهای کشور در برگزاری کنسرت هاست 
بیان کرد: امیدوارم با همکاری شرکت نمایشگاه های 
اســتان بتوانیم تا حدودی مشــکالت موســیقی را 

برطرف کنیم.

احسانی:
اولویت اصلی برگزاری 

برنامه های فرهنگی و هنری، 
توسعه استان است

 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان با 
انصارالحســین)ع( همدان دیدار و  فرمانده سپاه 

کرد گفت وگو 
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان همدان، احمدرضا احسانی 
در ایــن دیدار با تأکید بر اینکه فرهنگ، حوزه ای 
فراگیر و پرچالش اســت، اظهار کرد: فرهنگ و 
هنر دو عبارتی است که همواره در کنار یکدیگر 
دیده می شوند؛ در حالی این دو حوزه ضروریات 
خــاص خود را دارند و حتی باید به جزئیات آن 

هم توجه شود.
احســانی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی 15 وظیفه ذاتی برعهده دارد؛ خاطرنشان 
کــرد: معتقدم نباید به هیچ یــک از این حوزه ها 
به صورت تک بعدی پرداخته شــود؛ ما به دنبال 
برگــزاری برنامه های فاخــر و تاثیرگذار در همه 

فرهنگی و هنری هستیم. زمینه های 
وی بــا تأکید بر اینکه متولــی اصلی فرهنگ در 
اســتان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است؛ 
افــزود: باید ضمــن در نظر گرفتن نیــاز جامعه 
و مخاطبــان، برنامه هــای فرهنگــی و هنری در 
چهارچــوب قانون اجرا شــود و برای رســیدن 
به ایــن هدف نیاز به تعامــل و همکاری با همه 
سپاه  داریم.فرمانده  اســتان  فرهنگی  دستگاه های 
ایــن دیدار  انصارالحســین)ع( همــدان هم در 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی را از ارکان اصلی 
ایران  اســالمی  نظــام جمهوری  در  تاثیرگــذار 
دانست.ســردار مجیدی اظهار کرد: سپاه و بسیج 
همواره حامی و پشــتیبان حــوزه فرهنگ و هنر 

است.
وی بــا بیان اینکــه می توان برنامه هــای مختلف 
فرهنگــی و هنری را به صــورت جهادی برگزار 
کرد، افــزود: مهم ترین انگیزه برای کار در حوزه 
های مختلف این اســت که احســاس کنیم باری 
از دوش جامعه برداشــته شده و مشکالت مردم 

می شود. کمتر 

ساعت زنگ زده دیگه زنگاشو زده
 بنده اخیراً کشــف کرده ام که اشعاری که پشت ماشین ها می نویسند 
حاوی چه حکمت های بلندی است که باید سالها بدوی تا به آن برسی؛ 
عزیز جان شــما توجه کن وقتی میگه »ســلطان غم مادر« هزار کتاب 
معنی را در خــود جای داده که تا ازدواج نکنی و ســالها از ازدواجت 
نگذرد معنی آن را نمی فهمی،، یا مثاًل »نازش نده گازش بده« فلســفه ای 
برای زندگی است که اساس حرکت را به شما یادآور می شود، همچنین 
وقتی شاعر گران مایه می گوید »تاکسی نارنجی از من نارنجی« پشت آن 
تجارب گران بهایی است که اگر به شغل ملی مسافرکشی اشتغال داشته 
باشی و خدای ناخواسته با تاکسی ها دربیافتی فهم معنای آن را می کنی.

همچنین در تتبعات اخیرم تازه مدتی اســت فهمیده ام که »ویس« مرد و 
»رامین« زن بوده یعنی بیشتر این اشعاری که در منظومه »ویس و رامین« 
آمــده را خانومه به آقاهه گفته، چــه جلف بازی ها، یعنی چی که دختر 
شــعر بگه؟ نکنه پس فردا می خوای مطلب سیاســی هم بنویسی؟ نه، 
اصاًل بیا برو کاندیدا شــو، تو رو خدا تعارف نکن بیا برو تو پمپ بنزین 

سیگار هم بکش.
خواهــر من به جای شــعر و معر گفتــن بیا برو تو یــه دونه از این 
فرهنگســراهای شــهرداری ملیله دوزی یاد بگیر بــرای آینده ات هم 
خوبــه ، حاال ما مردا که مجنون وار برای لیلی شــعر گفتیم چه گلی 
به ســر خودمان و دنیا زدیم که شــما می خوای جای ما رو بگیری؟ 
اصاًل بنده یه ســوال دارم این همه که خانوم ها تو ادارات و بانکها و 
این ور و اون ور اســتخدام شــدن دیگه جایی برای اشتغال شوهرها 
می ماند؟ نه واال بعد هی بشــینید بگید کو شوهر؟ خوب کو شغل که 

شوهر باشه خواهر من؟
شما مگه اجازه می دید شغل به دهن مردا برسه؟ نه واال، اصال اگر بانوان 
در کارها ظریف هســتند و چه می دانم نیمکره مغزشان فعال تر است و 
می توانند کارها را بهتر از مردان انجام دهند پس این رتبه های درخشان 
ملی ادارات استان همدان در میزان شکایات مردمی از کجا می آید؟ نکنه 
عامل این برخوردها با ارباب رجوع ما مردان غیر شاغل در همان ادارات 

و بانکها هستیم؟
حتما کتاب درسی را یادتان هست آقای هاشمی را می گویم که زمانی 
در اداره پست کازرون شاغل بود و از کازرون به نیشابور منتقل می شد 
بنده خدا خود را بازخرید کرد و کل ســرمایه را داد دست خانمش که 
بزنه تو کار ســاخت و ســاز، خانومه مهریه را به اجرا گذاشت و االن 
در تورنتو آرایشــگاه باز کرده و آقای هاشــمی هم داخل پارک یه قل 
و دوقــل بازی می کند و گاهی برای بچه ها از خاطرات کتاب درســی 

می گوید.
نتیجه اخالقی: ساعت زنگ زده دیگه زنگاشو زده.

* شعبون بی اعصاب

■ دوبیتي:
دال اصال نترسی از ته گور دال اصال نترسی از ره دور  

شوی بنگاه مار و النه ی مور دال اصال نمیترسی که روزی  
باباطاهر

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

  به نقل از ابو ذر :گفتم: ای پیامبر خدا! اگر از انجام دادن کاری ناتوان شدم، چه کنم؟ 
فرمود: »شّرت را از مردم باز دار؛ زیرا این کار صدقه ای است که برای خود می دهی«            
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مریم مقدم  «

 در اســتان همدان چهار محور 
فرهنگــی متفاوت وجــود دارد در 
صورتی که می توان گفت شیوه های 
پوشــش زنان و مردان اغلب مشابه 
می باشــد اما لباس همدان در هیچ 
فهرســتی به نام همدان ثبت نشده 
است . سالهاست  خبری از پوشش 
های محلی در همدان نیست و این 
مهم وقتی مسجل میشود که با مردم 
بومی شهر رودررو میشوید و یا در 
میهمانی ها و گرد هم جمع شــدن 
های همدانی ها حضور پیدا میکنید .

  نمایشــگاه مد و لباس در 
شهر بی لباس

این در حالی اســت که در سالهای 
اخیر برگزاری نمایشگاه مد و لباس 
در همدان از برنامه های حوزه ارشاد 

و فرهنگ اسالمی در همدان قرار گرفته است .امسال 
نیز نمایشــگاه مد و لباس همــدان در قالب مانتو و 
پوشــاک بانوان در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید 
آوینی، توسط موسسه هری آرا مد پارسین برپا شده 
و تا 8 شهریور ماه پذیرای بازدید عالقمندان است. 

 لباس همدان شاخصه مشخصی ندارد
امــا به واقع چــرا هیچ ردپایی از لبــاس محلی در 
همدان نیست . فریبا نعمتی کارشناس مردم شناسی 
اداره میراث فرهنگی همدان در پاسخ  به این سوال 
میگوید : همدان لباس سنتی ثبت شده در فهرست 
آثار ملی ندارد . در زمینه پیشینه لباس همدانی ها می 
گوید : لباس همدان ریشه در فرهنگ و تاریخ قاجار 
دارد و ویژگی خاصی که مخصوص این دیار باشد 
در لباس همدان نیســت . وی میگوید : لباس قدیم 
همدان به نام همدان قابلیت ثبت شدن ندارد چرا که 
این لباس هیچ شاخصه مشخصی را دارا نیست .   

برخــالف اینکه همــدان از یک فرهنــگ غنی و 
همچنین تنوع فرهنگی است اما  واقعیت این است 
که تنوع فرهنگی که برای ایران یک مزیت به حساب 
می آید و یکی از ابعاد فرهنگی و قومیت ما هم بحث 
لباس های محلی است که در نوع خود بسیار متنوع 

و متکثر است.
 در پایتخت تاریــخ و تمدن جای لباس 

محلی خالی
اما رد پای پوشــش لباس های سنتی و محلی که در 

اکثر شهرها  دیده می شــود و باعث هویت بخشی 
به تاریخ محلی هر منطقه اســت در همدان مشهود 
نیســت . تنوع رنگ و تطبیق این رنگ ها و طرح ها 
با طبیعت و عناصر طبیعت استان ها ارتباط مستقیمی 
دارد امــا در همدان این طرح ها و رنگ ها با اغلب 

شهرهای ایران مشابه است 
یکی از مــواردی که میتواند فرهنگ هر قومی را به 
خوبی نشان بدهد طرز لباس پوشیدن و نوع پوشاک 
آن منطقه اســت. خوشبختانه در کشور ما هم تنوع 
پوشــاک به وضوح دیده میشــود و هــم خیلی از 
روســتاها را میتوان پیدا کرد که مردمش لباس های 

محلی زیبایشان را به تن میکنند.
پوشاک و لباس محلی استان همدان شامل تن پوش، 
ســرپوش و پای افزار یا همان کفش میشــود. نکته 
جالب این اســت که تن پوش های سنتی خانم ها 
و آقایان همدانی خیلی به هم شبیه هستند و تنها در 

مواردی میشود اختالفشان را مشاهده کرد.
 تاریخ از لباس همدان ميگوید 

از نمونــه  تن پوش زنان  اســتان همدان که تا دهه 
های قبل مورد اســتفاده بوده اســت می توان به ، 
پیراهنی آســتین دار و جلو بسته که تا پایین کمر به 
تن میکردند اشاره کرد . یقه این پیراهن بیشتر اوقات 
گرد بود و در جلوی ســینه ســه دکمه داشت. اسم 
این پیراهن » کونیک« یا » کراس« بوده اســت. خانم 
های جوان یا پولدارهــا روی این کراس، جلیقه یا 

کلنجه هایی از جنس ســاتن یا مخمل می پوشیدند 
که حاشــیه های آن با نوارهای رنگی و سکه تزیین 

می شد.
از موارد دیگر نیز  تومبان یا » پاتول« است که  خانم 
ها زیر دامن های چین دار کوتاهی که به آن شــوال 
قری یا قرقره تومبان گفته می شــده، می پوشیدند. 
جنس تومبان قری از متقال یا گودری بوده و بیشتر 

به رنگ های سفید یا آبی بوده است.
آرخالق را نیز  در فصل های سرد سال، خانم ها یک 
نوع کت  مردانه که معموال جنسش پشمی یا مخملی 
بوده، می پوشیدند. به این کت ها آرخالق میگفتن که 
هنوز هم توی بعضی از روستایی های همدان از آن 

استفاده میکنند.
دوش لوق نیز یک نوع پیش بند از جنس متقال است 
که در زمــان کار در مزرعه یا فعالیت های دامداری 
اســتفاده میشده تا لباس  کشــاورز یا دامدار کثیف 

نشود.
در زمینــه پاپوش هم در کتابهــای تاریخ فولکلور 
آمده اســت ،  بوتون، یک نوع کفش زنانه است که 
کامال از جنس چرم است و به آم جرباشماق، نلک 
و پالــه هم میگویند و زنان همدانی از آن اســتفاده 
میکردند . ســاغری یک نوع دیگه از کفش ها بوده 
که رویه ای بافته شــده از ریســمان و کفی چرمی 
داشته است. ارسی یک نوع کفش پاشنه دار بوده که 
شکل رسمی تری داشته و بیشتر هم آنرا در مراسم و 

مناسبت ها پا میکردند.گالش در فصل 
زمستان یا در زمان کار استفاده میشده 

است.
  یاری به اقتصاد ملی مناطق 

با لباس  محلی
 خیلــی از طراحان لباس های ایرانی 
ابتکار به خرج دادنــد و لباس های 
زنانه را براســاس عناصر فرهنگی و 
قومیتی ایرانیان طراحی کرده اند؛ یعنی 
به ترکیب فرهنگــی لباس ها توجه 
خاصی داشته و دارند اما به وضوح 
دیده میشود در همدان خبری از این 

ابتکار نبوده و نیست 
این درحالی است که  اکثر لباس های 
ســنتی زنــان در روســتاها تولید 
می شــوند، ترویج چنین لباس هایی 
می تواند به اقتصاد ملی مناطق کمک 
کند از طرفی هم نباید فراموش کرد 
کــه تولید لباس  طبق تنوع فرهنگی در اســتان های 
مختلف باعث رشد صنعت گردشگری ایران خواهد 

شد.
 صدور مجوز حضــور کارمندان با لباس 

محلی در ادارات
شــرایط و موارد مطرح شــده در زمینه لباس سنتی 
همدان به گونه ای اســت که معــاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهوری نیز پیش از این  با تاکید بر 
اینکه در لباس ها و پوشش مردم به ویژه جوانان باید 
نشانه ای از فرهنگ ملی و هویت ایرانی وجود داشته 
باشــد، عنوان کرده بود ،  پوشش لباس های سنتی و 
اقوام مختلف توســط جوانان باعث نشاط و پویایی 
جامعه خواهد شــد اما این مهم تا امروز در کمترین 

استان و شهرهایی رقم خورده است 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید 
بر اینکه در لباس ها و پوشــش مردم به ویژه جوانان 
باید نشانه ای از فرهنگ ملی و هویت ایرانی وجود 
داشته باشد، گفت: پوشش لباس های سنتی و اقوام 
مختلف توسط جوانان باعث نشاط و پویایی جامعه 

خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود از همکاری معاونت زنان 
با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر دستگاه ها 
برای ترویج و تولید لباس های سنتی- فرهنگی خبر 
داد و افزود: تولیدکنندگان و طراحانی که لباس های 
ســنتی و محلی تولید کرده اند را در نمایشگاه های 
مختلــف عرضه و معرفی می کنند و ما هم ســعی 
کردیم که از تولید و برگزاری چنین نمایشگاه هایی 

حمایت کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تاکید 
کرد: با همکاری بخش خصوصی و فعاالن عرصه 
مد و لباس می توان از مجموعه هایی که لباس های 
ملی طبــق فرهنگ و قومیت های مختلف در ایران 
معرفــی و در حال جمــع آوری اطالعات در این 
باره هســتند حمایت کرد. ما با اســتفاده از چنین 
رویکــردی می توانیم از برنامه هایی که در ســطح 
اســتان ها برای معرفی لباس های ســنتی، فرهنگی 
و قومیتی توســط این مجموعه ها برگزار می شود 
در ترویج فرهنگ مد و لباس در کشــور تاثیرگذار 
باشیم. اما از آنجا که برای ثبت لباس محلی همدان 
تالشــی صورت نگرفته و برخــی معتقدند لباس 
همدان قابلیت ثبت ندارد می توان گفت ؛ رسانه ها 
می توانند دولت و مردم را در پوشــش لباس های 
ســنتی و محلــی یاری دهنــد، این اقــدام کاری 
فرهنگی است و باید با روش های مختلف فرهنگ 
سازی کرد که صد البته رســانه ها می توانند نقش 
بســیار مهمی در ترویج فرهنــگ لباس ها مربوطه 
داشته باشند حتی اگر به نقلی لباس همدان قابلیت 

ثبت شدن را نداشته باشد .

همدان ، یک شهر بی لباس
■ لباس همدان، قابلیت ثبت شدن ندارد

آغاز به کار سی و یکمین جشنواره تئاتر 
استان همدان

 سی و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همــدان، در این دوره 7 نمایش در بخــش رقابتی و یک نمایش در 

بخش جنبی جشنواره اجرا می شود. 
برگزاری ســه نمایش خیابانی در حاشــیه جشــنواره و برگزاری 
جلســات نقد و بررســی بعــد از اجــرای نمایش هــا از دیگر 
برنامه هایی است که در سی و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان 

اجرا خواهد شد.
ســی و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان سوم تا ششم شهریورماه 

به میزبانی شهرستان مالیر در حال برگزاری است.
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