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همه عليه تبعيض
 1- يكى از آرمان هاى انقالب اسالمى 
ايران گسترش عدالت و رفع تبعيض است.
اين انقــالب عليه نظامى بــود كه توزيع 
موقعيتها و امكانات در آن بر اســاس طبقه 
و نزديكى به ســلطنت تعريف شده بود و 

با اين تعريف جايگاهى براى شايستگى...

تبريك و تهنيت

كاركنان مديريت توزيع برق 
شهرستان رزن

جناب آقاى 

دكتر مازيار باللى مقدم 
مديريت محترم توزيع برق شهرستان رزن

انتخاب شايسته حضرتعالى را به عنوان 
دادستان كانون كارشناسان رسمى 

دادگسترى همدان
 كــه بيانگــر تعهــد، كارآمــدى، ليافت و شايســتگى 
ــت  ــاى خدم ــه ه ــما در صحن ــته ش ــاى برجس ه
ــك و  ــه تبري ــما صميمان ــه ش ــت، ب ــه اس صادقان

ــم. تهنيــت عــرض مــى نمايي

غروب 
عصر طاليى 

در همدان
■ بالتكليفى پروژه اى 

كه قرار بود 8 هزار 
شغل براى همدان  

ايجاد كند

 بابا حسين  سالم است

 آرامگاه بابا حســين معروف به «َدده حسين» يكى از بناهاى تاريخى مالير 
است كه در حال حاضر مشكلى ندارد و بنا به طور كامل سالم است.

رئيــس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى مالير گفت: در 
ســال هاى گذشته مرمت و بازسازى اين بنا انجام و ايزوگام سقف نيز به اتمام 

رسيده است.
ــه بارندگى هــاى  ــا اشــاره ب ــا  ب ــا ايرن ــم جليلــى در گفــت و گــو ب ابراهي
ــاى  ــل مرمت ه ــه دلي ــين ب ــا حس ــگاه باب ــزود: آرام ــال اف ــن امس فروردي
ــد و  ــر ايــن بارندگــى هــاى امســال هيــچ آســيبى ندي انجــام شــده در اث

ــاح شــد. بيشــترين آســيب متوجــه يخــدان ميرفت
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايــع دســتى مالير ادامــه داد: 
مراقبت هــاى الزم از آرامــگاه بابــا حســين در كنــار ديگــر بناهــاى تاريخــى 
ــدان  ــد عالقه من ــراى بازدي ــى ب ــاى خوب ــود و بن ــام مى ش ــتان  انج شهرس

اســت.
ــت  ــازى و مرم ــى بازس ــراث فرهنگ ــت مي ــه اولوي ــان اينك ــا بي ــى ب جليل
ــاى  ــك بن ــين ي ــا حس ــگاه باب ــرد: آرام ــان ك ــيب ديده اســت بي ــاى آس بناه

ــدارد. ــت ن ــه مرم ــازى ب ــت و ني ــالم اس ــى و س ــرى 12 ضلع آج
ــرار  ــل ق ــه دلي ــى اســت و ب ــه دوره ايلخان ــوط ب ــا مرب ــن بن ــزود: اي وى اف
گرفتــن در كنــار گورســتان روســتاى ســياه كمر، حفارى هايــى در ايــن 
محــدوده انجــام شــده كــه بــه دليــل جلوگيــرى از آســيب رســيدن بــه بنــا 

ــه اســت. ــات الزم صــورت گرفت اقدام
جليلــى تاكيــد كــرد: حفــظ و نگهــدارى از بناهــاى تاريخــى يكــى از 
وظايــف ميــراث فرهنگــى اســت و هــر ســاله اعتبــارات مــورد نيــاز بــراى 

ــود. ــه مى ش ــر گرفت ــار در نظ ــن آث ــت اي مرم
در فاصله 55 كيلومترى غرب مالير و 12 كيلومترى شرق مركز دهستان انوج، 
در دامنه باغ هاى روستاى سياه كمر، بناى برج  مانندى خودنمايى مى كند كه به 

مقبره بابا حسين يا «َدده حسين» معروف است.
ايــن مــكان طبــق روايت هــا آرامــگاه يكــى از پيامبــران بنى اســرائيل 
ــوده كــه در گذشــته مــورد توجــه يهوديــان  «حضــرت يوشــع بــن نــوح» ب
ســاكن در منطقــه بــوده اســت و بــه نظــر مى رســد ايــن آرامــگاه متعلــق بــه 

ــا هشــتم هجــرى قمــرى اســت. ــرن ششــم ت ــى از ق دوران
ايــن بنــا داراى پــالن و و طــرح 12 ضلعــى منتظــم از نــوع بــرج مقبره هــاى 
داراى گنبــد رك(مخــروط) اســت و قســمت داخلــى آن به صــورت هشــت 
ضلعــى و در داخــل هريــك از اضــالع طاق نمايــى نســبتا عميــق بــا 
قوس هــاى جناغــى ايجــاد شــده كــه ايــن طاق نماهــا هريــك داخــل قــاب 
مســتطيل شــكلى كــه بــا آجــركارى برجســته ايجــاد شــده، قــرار گرفتــه انــد.

ــار  ــماره 2711 در فهرســت آث ــه ش ــال 1379 ب ــا حســين» در س ــره «باب مقب
ــه ثبــت رســيده اســت. ــران ب ملــى اي

در شهرســتان ماليــر بيــش از 340 اثــر تاريخــى شناســايى شــده اســت كــه 
حــدود 200 اثــر آن در فهرســت آثــار ملــى كشــور بــه ثبــت رســيده اســت.

 كارشناسان و روانشناسان معتقدند آلودگى هوا 
بــه همان ميزان كه در بروز و افزايش بيمارى هاى 
قلبى و عروقى، دســتگاه تنفســى و مرگ و مير 
تاثيرگذار هســتند، منجر به آسيب هاى روحى و 
روانى متعدد از جمله اختالالت دوقطبى، اضطراب 

و افسردگى مى شود.
آلودگى هوا امروزه يكى از مهم ترين دغدغه هاى 
جوامع توسعه نيافته و همچنين پيشرفته (صنعتى) 
به شــمار مى رود؛ اين آلودگى كه در حقيقت به 
هنگام ورود مولكول هاى بيولوژيكى در اتمســفر 
كره زمين ايجاد مى شــود؛ ساليانه جان 3 ميليون 
نفر در جهان را مى گيرد كه 90 درصد از آن ها در 

جوامع توسعه يافته زندگى مى كنند.
در برخى از جوامع جانباختگان ناشــى از آلودگى 
هوا بيش از قربانيان ســوانح رانندگى برآورد شده 
اســت؛ اين مرگ و مير به جهت ابتالء به آســم 
(تنگى نفس)، برونشــيت (امراض ريوى)، تنگى 
نفس، ســكته قلبى، و آلرژى هــا رخ مى دهد؛ به 
عنوان مثال بر اساس برخى از آمار، امراض ريوى 
ناشى از آلودگى هوا از هر 3 نفر يك نفر را تهديد 

مى كند.
بر اســاس نتايج برخى از تحقيقات كشــورهاى 
برونئى، سوئد و فنالند كمترين ميزان مرگ و مير 
ناشــى از آلودگى هوا و بنگالدش، سومالى و چاد 
نيز بيشــترين مرگ و مير ناشى از اين آلودگى را 

تجربه مى كنند.
آلودگى هوا در 7 شهر بزرگ ايران نيز ساالنه جان 
29 هــزار و 500 نفر را مى گيرد؛ همچنين در هر 
ســال نزديك به 30 هزار نفر ايرانى به سبب اين 

آلودگى در مراكز بهداشتى و درمانى كشور بسترى 
مى شــوند؛ كه اين امر نيز خسارات بسيارى را بر 

نظام سالمت جامعه تحميل مى كند.
ايــن آلودگى كه در اثر برخى از مخاطرات طبيعى 
نظير ســونامى و آتشفشان رخ مى دهد؛ امروزه با 
توسعه و گســترش كارخانه هاى صنعتى افزايش 
يافته است و نيازمند راهكارهاى موثر برنامه ريزان 

و سياست گذاران كشورى است.
"عطــاء ا... محمــدى" يك كارشــناس ارشــد 
روانشناسى شخصيت در اين رابطه به ايرنا گفت: 
آلودگى هوا به طور حتم بر ســالمت روح و روان 

تاثيرگذار است.
وى افزود: بــه عبارت ديگر آلودگى هوا به عنوان 
يك فشــار روانى سبب اضطراب، تنش و نگرانى 
مى شود؛ اين فشــار روانى كه بى ترديد پاسخى 
مســاعد نيز دريافت نمى كند؛ در درازمدت خطر 

ابتالء به افسردگى را افزايش مى دهد.
به عقيده اين روانشــناس شخصيت؛ آلودگى هوا 
همچنين سبب افزايش فشارهاى ترافيكى است و 
اين امر نيز فشــارهاى روحى و روانى را تشديد 

مى كند.
محمدى با بيان اين كه آســيب هاى جسمانى نيز 
فشارهاى روانى را افزايش مى دهد؛ تصريح كرد: 
آلودگى هوا خطر ابتالء به آســم، تنگى نفس و... 
را افزايش مى دهد و اين امر نيز بر ســالمت روان 

اثرگذار است.
به عقيده اين كارشناس ارشــد همچنين آلودگى 
هوا آســيب هاى جسمانى ناشــى از روان تنى را 
تقويت مى كند؛"اختــالل هاى روانتنى" به برخى 

از بيمارى هاى روانى كه به طور مستقيم به آسيب 
هاى مغزى و وضعيت غيرعادى در محيط زيست 

شيميايى مغز اشاره مى كند؛ گفته مى شود.
محمدى خاطرنشــان كرد: آلودگى هوا همچنين 
خشــونت و پرخاشــگرى را تقويت و سازگارى 
با محيط هاى اجتماعى نظير دانشــگاه را كاهش 

مى دهد.
وى ادامه داد: اگرچه واكنش افراد بر اساس ژنتيك، 
تربيت خانوادگى و... در مقابل محرك هاى محيطى 
متفاوت اســت؛ امــا به طور كل ايــن آلودگى با 
تقويت اضطراب، تاب آورى اجتماعى را در مقابل 

فشارهاى محيط اجتماعى كاهش مى دهد.
آلودگى هوا؛ خشونت و پرخاشگرى را رواج مى 

دهد
"افســانه نزاكتى" يكى ديگر از كارشناسان ارشد 

روانشناســى نيز در اين باره معتقد است: آلودگى 
هوا امروزه يكــى از مهم ترين چالش هاى جوامع 
صنعتى اســت؛ كه منجر به آسيب هاى جسمى و 

روحى و روانى متعددى مى شود.
وى افــزود: اضطــراب، زودرنجى، خشــونت و 
پرخاشــگرى و همچنيــن افســردگى از جمله 
آســيب هاى روحى - روانى ناشى از آلودگى هوا 

محسوب مى شود.
نزاكتى تصريح كرد: تنفس كنندگان اين هوا بر اثر 
جزئى ترين فشــارها در محيط اجتماعى واكنش 
نشــان مى دهند؛ اين امر كه بى ترديد ســازگارى 
هاى اجتماعى را تحت تاثير قرار مى دهد؛ برقرارى 
روابط اجتماعى و دوســت يابى را نيز با دشوارى 

روبه رو مى كند.
وى بــا بيان اين كه آلودگى هــوا همچنين قدرت 

تمركــز و يادگيرى را با اختــالل مواجه مى كند؛ 
يادآور شــد: احســاس خســتگى؛ بى قرارى و 
همچنيــن تپش قلــب نيز از ديگر آســيب هاى 

آلودگى هوا محسوب مى شود.
اين روانشــناس "خودبيمارى انگارى" را يكى 
ديگر از آســيب هاى روحــى - روانى آلودگى 
هــوا عنــوان كرد و گفت: اين آســيب ســبب 
اضطراب بيمارى مى شــود؛ بــه عبارت ديگر 
از  برخــوردارى  على رغــم  "خودبيمارانــگار" 
سالمت جســمانى نگران بيمارى است؛ به طور 
مداوم به پزشــك مراجعه مى كند و خواســتار 

ارزيابى است.
به عقيده اين كارشــناس ارشــد روانشناسى؛ اين 
آسيب ها در فصل زمستان با افزايش آلودگى هوا 

تشديد نيز مى شود.

آيا آلودگى هوا بر اعصاب و روان 
تاثير گذار است؟

تمامى خدمات سالمت روان 
در مراكز بهداشتى همدان 
رايگان است

 تمامى خدمات ســالمت روان به صورت رايگان در 
مراكز خدمات جامع سالمت به مردم ارائه مى شود.

مدير گروه سالمت روان معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشكى ابن سينا همدان گفت: يكى از دستاوردهاى طرح 
تحول نظام سالمت، ارائه خدمات رايگان روانشناسى در 

مراكز بهداشتى استان است.
حميد رنجبران در گفت وگو با تسنيم ، با بيان اينكه  همه 
روانشناسان مستقر در مراكز خدمات جامع سالمت داراى 
تحصيالت مقطع كارشناســى ارشد و دكترا هستند، ابراز 
كــرد: پس از اينكــه مراجعه كنندگان مــورد غربالگرى 
ســالمت روان توسط مراقبين ســالمت قرار گرفتند، در 

صورت نياز به اين كارشناسان معرفى مى شوند.

مديرگروه سالمت روان معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشــكى ابن ســينا همدان اظهار داشت: يكى از اهداف 
مهم ما حســاس ســازى مردم نســبت به سالمت روان 
اســت و غربالگرى سالمت روان و ارائه خدمات رايگان 
روانشناسى در مراكز بهداشــتى به پيشگيرى از بسيارى 
آسيب ها مانند اعتياد، خودكشى و ابتال به افسردگى كمك 

مى كند.
رنجبران گفت: كارشناسان روانشناسى در مراكز خدمات 
جامع ســالمت به صورت روزانه حضــور دارند اما در 
پايگاه هاى سالمت كه جمعيت كمترى را پوشش مى دهد، 

هفته اى دو روز حاضر مى شوند.
وى افــزود: در صورتيكه شــدت و نــوع اختالالت در 
بيمارى باال باشــد براى ادامه درمان به ســطوح باالترى 

مانند روانپزشك ارجاع داده مى شود.
مدير گروه سالمت روان معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشكى ابن سينا همدان در بخش ديگرى از گفت وگو به 
آغاز هفته سالمت روان  اشاره كرد و اظهار داشت: در اين 

هفته برنامه هاى مختلفى در نظر گرفته شده كه متناسب با 
عنوان هر روز از هفته در شهرستان همدان و ديگر نقاط 

استان اجرا مى شود.

معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان اعالم كرد:

دخانيات پيشتاز تورم يك سال همدان
■ خانوارهاى استان در شهريور 98، 31/9 درصد بيشتر از شهريور 97 براى خريد يك مجموعه كاال و خدمات يكسان هزينه كرده اند

مديرآب منطقه اى نهاوند خبرداد:

«آبگير ورآينه» 
مى ماند

3

7

پيروزى شيرين پاس در كرج



Y K

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

يكشنبه  21 مهرماه 1398  شماره 3593

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

همه عليه تبعيض
 1- يكى از آرمان هاى انقالب اســالمى ايران گسترش عدالت و 

رفع تبعيض است.
اين انقالب عليه نظامى بود كــه توزيع موقعيتها و امكانات در آن بر 
اســاس طبقه و نزديكى به سلطنت تعريف شده بود و با اين تعريف 
جايگاهى براى شايستگى، انسانيت، برابرى و برادرى باقى نمى ماند.

در انقالب اســالمى مــردم ايران عدالــت، برابــرى، آزادى و حق 
برخوردارى مساوى از موقعيتها براى همه ايرانيان را در كنار آرمانهاى 

ديگر فرياد زدند.
2- انقالب اســالمى ايران مانند تمام تحوالت سياســى و اجتماعى 
نيازمند آســيب شناسى و رفع آسيب و تســريع در حركت به سوى 

آرمانهاست.
بر اين اساس آسيب شناســى موانعى كه باعث بى عدالتى در جامعه 

شده اند بسيار اهميت دارد.
در اين مسير شناسايى رانتها و حذف آنها مى تواند راه را بر بى عدالتى 

با استفاده از رانت بسته و فضاى شفاف و روشنى را ايجاد كند.
3- شفافيت اين روزها سكه رايج بازار سياسى ، اقتصادى و اجتماعى 

ايران شده است.
همه طرفدار شــفافيت شــده اند و هر كس براى رسيدن به شفافيت 

تزى را ارائه مى كند.
از سامانه ثبت حقوق و دريافتى مديران براى پيشگيرى از تكرار پديده 
شــوم حقوق هاى نجومى تا سامانه ثبت اموال و دارايى مسئولين كه 
براى اجراى قانون معطل مانده از كجا آوردى ، قرار است اجرا شود، 

همه نتيجه استقبال جامعه از شفافيت است.
4- روزى ســخن گفتن از شفافيت، امرى كليشه اى بيشتر نبود و هر 
كس از آن سخن مى گفت بيشتر شفافيت اقليتى مدنظر او بود اما اين 
اقدامات دولت به خصوص در شــفاف سازى بودجه بود كه دايره و 
شموليت شفافيت را افزايش داد و امروز همه از شافيت سخن گفته و 

سعى در ارائه عملكردى شفاف دارند.
اقدام دولت در شفاف ســازى بودجه ، نشان داد كه بودجه به عنوان 
يك ابزار عدالت گســتر تا چه ميزان دچار انحراف از عدالت بوده و 
هنوز هم هست كه بايد اين بودجه باز هم شفافتر و به عدالت نزديك 

تر شود.
5- فضاى انتخابات باعث شده گروه هاى سياسى از شفافيت استقبال 
كنند هر چند نگاه اين گروه ها به شــفافيت به عنوان ابزارى براى از 
ميــدان به در كردن رقيب و پيروزى در رقابت اســت اما وقتى همين 
فعاليت يكى از كاركردهاى احزاب اســت تا با نظارت به هم از فساد 
پيشگيرى شود بايد  اين اســتقبال را به عنوان گامى به جلو از سوى 

احزاب ارزيابى كرد.
در واقع افشاگرى در مبارزه با فساد و تبعيض از سوى هر كس باشد، 

مبارزه با فساد است و بايد حمايت شود.
6- در كشــاقوس رقابتهاى فعاالن سياســى مواردى شــفاف سازى 
مى شــود كه دايره آن فراتر از فرد و در بردارنده افشاى رانتى تبعيض 

آميز براى صنفى خاص است.
براى نمونه موضوع منتشــر شده درباره استفاده دكتر موسوى بهار از 
سهميه اعضاى هيات علمى براى انتقال فرزند خود از رشته دامپزشكى 
دانشگاهى به رشــته دندانپزشكى دانشــگاه علوم پزشكى همدان و 
توضيحات وى كه اين اقدام را قانونى دانســته در كنار موارد ديگرى 
از استفاده اعضاى هيات علمى از اين رانت، نشان مى دهد كه قانونى 
تبعيض آميز و مبتنى بر رانت براى صنف اعضاى هيات علمى تدوين 
، تصويب و ســالها اجرا شده است! و اكنون مردم با اطالع از آن اين 

سهميه را رانت، تبعيض آميز و غير عقالنى مى دانند.
7- در فضاى شفافيت  و مبارزه با فساد توجه به خواست افكار عمومى 

بسيار مهم است  .
اين افكار عمومى اســت كه پس از افشاى هر رانت، فساد و تبعيضى 
بايد قانع شود كه با شفافيت انجام شده امكان قانونى بهره مندى از آن 
رانت و تبعيض از بين رفته است و اين اقدام، احترام به آرمان خواهى 

مردمى است كه همچنان به آرمانهاى انقالب اسالمى وفادار هستند.

زيارت اربعين ستون واليت است
 همانطور كه نماز ستون دين است، زيارت اربعين ستون واليت است.

امــام جمعه موقت همدان در خطبه هاى نماز جمعه ايــن هفته همدان با بيان اينكه يكى 
از مســائل مهم و با ارزش كه جنبه فقهى و اخالقى دارد مســأله حقوق است اظهار كرد: 
بزرگتريــن حقوق از منظر امام على(ع)، حق زمامــداران بر مردم و حق مردم بر حاكمان 

است.
حجت االسالم و المسلمين سيدهاشم موسوى با بيان اينكه اگر حاكم حق مردم را ادا كند و 
مردم حق حاكم را ادا كند باعث الفت مردم با يكديگر و پيوستگى آنها مى شود افزود: اين 

فريضه موجب قدرت و عزت دين، تقويت حق، رهايى دين از انحراف، استوارى عدالت، 
حفظ سنت ها در مسير صحيح، اصالح امور ، اميدوارى مردم و يأس دشمنان مى شود.

امام جمعــه موقت همدان تصريح كرد: اگر اين دو حق محقق نشــود، نابودى وحدت، 
حاكميت ظلم بين مردم، ايجاد بدعت، از بين رفتن مســير روشن و تقواى الهى، كمرنگ 

شدن خصايص انسانى نيكو شده و  نهايتاً حكومت استبداد و ظلم مى شود.
به گزارش فارس، وى ادامه داد: در چنين حكومتى مردم به ابطال حقوق عادت مى كنند، 
نيكان خوار و ذليل مى شــوند و از صحنه اجتماع طرد مى شوند و از سوى ديگر اشرار و 

بدكاران عزيز مى شوند و پست ها به آن ها مى رسد.
موســوى با اشــاره به اينكه در هيچ عصر و زمانى، حاكمان مانند امام خمينى(ره) و مقام 

معظم رهبرى عمل نكردند خاطرنشــان كرد: اين بزرگواران به جوانان عشق مى ورزند و 
همواره مردم را در نظر دارند.

وى در ادامه به روز عصاى سفيد اشاره كرد و گفت: مسئوالن در مناسب سازى معابر براى 
عبور و مرور نابينايان و معلوالن اهتمام ورزند.

امام جمعه موقت همدان به اربعين حسينى نيز پرداخت و اظهار كرد: پيامبر اكرم مردم را 
توصيه كرده كه مردم از قرآن و اهل بيت جدا نشوند.

وى با اشاره به اينكه دستور قرآن براى سعادت انسان، كنار صادقان بودن است كه مصداق 
اصلــى آن ائمه اطهار هســتند افزود: هيچ يك از ائمه اطهــار دروغ نگفتند و ما نيز نبايد 

دروغ بگوييم.

با انسداد چاه هاى غيرمجاز

10ميليون مترمكعب آب در استان
صرفه جويى شد 

مساعدت 547 ميليون تومانى خيرين 
به بيماران سخت درمان همدان

 در نيمه نخست امســال 547 ميليون تومان با مشاركت خيرين 
به بيماران ســخت درمــان نيازمند به صــورت وام بالعوض، وام 

قرض الحسنه و اخذ تخفيف از مراكز درمانى مساعدت شد.
مســؤل امور مددكارى مجمع خيرين ســالمت همدان از برگزارى 
جلسه شــوراى مددكارى و مشاوره مجمع خيرين سالمت خبر داد 
و اظهار كرد: در اين جلســه مساعدت 390 ميليون ريالى براى 10

بيمار تصويب شد.
حميد شاكرى صفت  در گفت وگو با فارس، بيان كرد: مجمع خيرين 
سالمت همدان در نيمه نخست امسال 547 ميليون تومان با مشاركت 
خيرين به بيماران سخت درمان نيازمند به صورت وام بالعوض، وام 

قرض الحسنه و اخذ تخفيف از مراكز درمانى مساعدت كرد.
مسئول امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان به پروژه خانه 
بهداشــت در حال احداث روستاى زلزله زده و محروم مرزى نگره 
از توابع شهرستان ثالث باباجانى  استان كرمانشاه اشاره كرد و افزود: 
به همت نيكــوكار همدانى عضو مجمع خيرين ســالمت همدان 
مقيم خارج كشــور، اين مركز در حال ساخت است كه نماكارى و 
عايق كارى بام تكميل شده و نماى تابلوى ساختمان به اتمام رسيده 

است.
وى با بيان اينكه اين خير عالوه بر تامين اعتبار ساخت خانه بهداشت، 
همراه با خانواده خود پنج بيمار ســخت درمان نيازمند مجمع را به 
صورت مســتمر در طرح «سخاوت» زير پوشش دارد گفت: ماهانه 

هزينه هاى دارو و درمان پنج بيمار توسط وى تامين مى شود.

كيفيت آب شرب در روستاهاى خودگردان 
همدان موجب نگرانى است

10 روستاى همدان به صورت خودگردان اداره مى شوند كه كيفيت 
آب شرب در اين روستاهاى خودگردان موجب نگرانى شده است. 

مديــر امور آب و فاضالب روســتايى همدان با اشــاره به وجود 124
روســتا دربخش قهاوند و مركزى همدان گفت: در حال حاضر حدود 
85 هزار نفر در حوزه شهرستان همدان از خدمات شركت آب و فاضالب 
روستايى بهره مندهستند و 21 هزار مشترك؛ خدمات امورمشتركين آب 

و فاضالب روستايى شهرستان را دريافت مى كنند.
به گزارش مهر، كمال حســنى با بيان اينكه بر اساس تصميمات اتخاذ 
شده؛ سه روستاى قاسم آباد، حســن آباد و على آباد به زودى به شهر 
الحاق مى شوند؛ عنوان كرد: همزمان با الحاق 3 روستاى مذكور به شهر؛ 

مشتركين از خدمات  آبفا برخوردار خواهند شد.
حســنى در ادامه ضمن اشــاره به مجموعه خدمات ارائه شده در نيمه 
نخست سال جارى اظهارداشت: امورآب و فاضالب روستايى شهرستان 
همدان در راســتاى خدمت رسانى هرچه بيشتر و بهتر به مشتركين؛ در 

بازه زمانى مذكور اقدام به رفع 600 مورد نشتى كرد.
وى با بيان اينكه خوشبختانه هيچ يك از روستاهاى تحت پوشش  در 
بحث كنترل و نظارت در سالمت و كيفيت آب هيچگونه مشكلى ندارند 
گفت: عليرغم پيگيرى هاى مكرر به منظور تحت پوشش آوردن تمامى 
روســتاها؛ هنوز هم 10 روســتا به صورت خودگردان اداره ميشوند و 
اين موضوع موجب شده تا در بحث مديريت كيفيت آب در اين نقاط 

نگرانى هايى داشته باشيم.

اعزام تيم هاى عملياتى فوريت هاى پزشكى 
همدان به مرز خسروى

 مسئول روابط عمومى مركز حوادث و فوريت هاى پزشكى همدان 
از اعزام 6 كد عملياتى اورژانس 115 همدان به مرز خســروى خبر داد 
و گفت:  اين كدها در قالب 12 نيرو به منظور خدمات رســانى به زائران 

اربعين حسينى به مرز اعزام شدند.
 در حاشيه اين مراسم مسؤل روابط عمومى مركز حوادث و فوريت هاى 
پزشكى همدان از اعزام 6 كد عملياتى اورژانس به مرز خسروى خبر داد 
و اظهار كرد:  اين كدها در قالب 12 نيرو به مرز اعزام شدند تا خدمات 

درمانى به موقع به زائران بيمار ارائه شود.
عباس اولياســميع در ادامه با اشــاره به اينكه 6 دستگاه آمبوالنس بنز 
اســپرينتر كمك دار 315 ساخت كشــور آلمان مدل 2018 در اختيار 
اورژانس شهرستان هاى تابعه دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا قرار خواهد 
گرفت افزود: اين آمبوالنس ها به ترتيب به پايگاه هاى گنبد و عبدالرحيم 
شهرستان همدان، سد كالن شهرستان مالير، فارسبان شهرستان نهاوند، 

كوهين شهرستان كبودراهنگ و كرفس شهرستان رزن تعلق مى گيرد.
وى با بيان اينكه ارزش اين آمبوالنس ها 804 ميليارد ريال است گفت: در 
دولت يازدهم و دوازدهم در مجموع 62 دستگاه آمبوالنس تويوتاهايس، 
تويوتاهايلوكس، بنز اســپرينتر315 و بنز اسپرينتر كمك دار در اختيار 
اورژانس 115 همدان قرار گرفته است. به گزارش  فارس، مسئول روابط 
عمومى مركز حوادث و فوريت هاى پزشكى همدان با اشاره به اينكه در 
حال حاضر 80 دستگاه آمبوالنس در اختيار اورژانس استان است كه 80
درصد آنها از سال 92 به دانشگاه علوم پزشكى همدان تحويل داده شده 
است خاطرنشان كرد: 11 دستگاه آمبوالنس بنز اسپرينتر 315 نيز نيمه 

دوم امسال تحويل اورژانس استان مى شود.

1- نمايندگان مجلس در حال ثبت اموال و دارايى هاى خود در سامانه 
ثبت اموال و دارايى مســئوالن هستند. گويا شعبه اى از اين سامانه در 
مجلس مســتقر شــده تا كار ثبت به راحتى انجام شود. گفتنى است 
اظهارات نمايندگان در اين ســامانه توسط قوه قضائيه راستى آزمايى 

خواهد شد.
2- شركت برق همدان مجبور به چاپ و ارسال قبض برق براى اكثر 
مشــتركان خود شده اســت. گويا اين قبض ها در قالب اخطار قطع 
برق به دليل پرداخت نكردن قبض پيامكى،  ارسال شده است. گفتنى 
است اين شركت قصد داشت با پيامكى كردن قبوض در چاپ قبوض 
كاغذى صرفه جويى كند كه در اجراى اين برنامه تا كنون شكســت 

خورده است.
3- درخواست هاى مردمى براى حذف سهميه ناعادالنه اعضاى هيأت 
علمى در استان افزايش يافته است. گويا برخى از اساتيد دانشگاه هاى 
اســتان با اســتفاده از اين ســهميه تبعيض آميز ، فرزندان خود را از 
رشــته هاى بى طرفدار در دانشــگاه هاى دور به رشته هاى پرطرفدار 
دانشــگاه همدان  منتقل كرده اند. گفتنى است وزير علوم در مخالفت 
ضمنى با لغو آن، اين سهميه را حداقل مزايا براى اعضاى هيأت علمى 

دانسته است.
4- رابط اصالح طلبان استان با شوراى عالى اصالحات فعاليت خود 
را پــس از انتخاب و معرفى آغاز كرده اســت. گويا صفايى نماينده 
اســبق اسدآباد در اولين گام نسبت به تشــكيل شوراى عالى اصالح 
طلبان استان اقدام كرده است.گفتنى است اين شورا دربردارنده تمامى 
احزاب اصالح طلبى است كه محوريت سيد محمد خاتمى در جبهه 

اصالحات را پذيرفته اند.
5- قيمت بنزين در بودجه ســال آينده با انتخابات گره خورده است. 
گويا نمايندگان از ترس تاثير منفى افزايش قيمت بنزين در بودجه بر 
رأى آنها با افزايش قيمت بنزين مخالف هســتند. گفتنى است معموال 
افزايش قيمت بنزين تاثير بســيارى در گرانى كاالهاى ديگر و حمل 

ونقل داشته و موج جديدى از گرانى ها را به همراه دارد.

مهدى ناصرنژاد »
 در خبرهاى روز چهارشــنبه (17 مهرماه) 
همدان پيام آمده اســت، ساالنه حدود 70 هزار 
تن سيب درختى پاييزه در سطح 2 هزار و 700 
هكتار باغات شهرســتان نهاوند توليد مى شود 
كه حجم سنگينى از چنين سرمايه ملى به علت 
نبود صنايع تبديلى و ايجاد ارزش افزوده هدر 
مى رود و همه ساله زيان سنگينى به باغداران و 

اقتصاد عمومى شهرستان وارد مى سازد. 
كارشناســان امور باغبانى در اســتان همدان 
مى گويند: در صورت ايجــاد صنايع تبديلى، 
بيشــترين ســيب درختى باغداران نهاوندى 
مى تواند به صورت آبميوه، كنستانتره سيب و 
كمپوت و همچنين ميوه خشك كه همان آجيل 
شيرين مى باشــد وارد بازار مصرف داخلى و 
همچنيــن بازارهاى جهانى شــود كه در اين 
صورت عالوه بر ايجاد اشــتغال پايدار، ارزش 
افزوده فراوانى نيز نصيب اقتصاد شهرســتان 
نهاوند و در مجموع اســتان همدان مى شود و 
عالوه بر آن از هدر رفتن اين نعمت الهى يعنى 
ســيب درختى و همان ميوه بهشتى جلوگيرى 
بعمل مى آيد. حال اين گوى و اين هم ميدان!!! 
واقعيت اين اســت كه در خصوص ضرورت 
ايجاد خيلى زيرساخت هاى اقتصادى در استان 
همدان گوش هاى زياد و به ظاهر همه كاره اى 

وجود دارد كــه اصًال بدهــكار واقعيت ها و 
ضرورت ها نيستند! 

اســتان همدان اگر چه با وجــود كمبودها و 
مشــكالت فراوان، وليكن حداقل روى كاغذ 
يكى از قطب هاى قابل اعتناى كشــاورزى و 
دامدارى و باغبانى در كشــورمان شناخته مى 
شــود اما اين ظرفيت كــج دار و مريز در اين 
منطقه از ميهن اســالمى، مصداق همان آفتابه 
لگن هفت دست و شام و ناهار هيچى است! 

تا جايى كه اين نگارنــده در جريان عملكرد 
رسانه هاى اســتانى خودمان هستم، خوب به 
خاطر دارم گزارش ها، يادداشت ها و تذكرهاى 
فراوانــى به اشــكال مختلــف در ضرورت 
وجود صنايع تبديلى در نقاط مختلف اســتان 
همدان تهيه و منتشــر شــده و بســيارى از 
اطالع رسانى هاى اين چنينى بازتاب سراسرى 
و كشــورى هم داشته است، وليكن همانگونه 
كه اشاره شــد، كو گوش شنوا؟! مگر همدان 
قطب توليد سيب زمينى در كشور نيست؟! مگر 
در اين استان انگور براى مصرف جهانى توليد 
نمى شود؟! مگر محصول سير همدان شهرت 
كشــورى و جهانى ندارد؟! آيا مگر ســاالنه 
ميلياردها تومان به علت بهره بردارى هاى ديمى 
و فلــه اى و بهم ريخته از اين گونه محصوالت 
زراعى و باغى گريبان گير اقتصاد استان همدان 

نمى شود؟! 
از سوى ديگر متأســفانه وجود دامدارى هاى 
اكثراً ســنتى در اســتان همدان در تمام ادوار 
تاريخ فقــط و فقط براى تخريــب مراتع و 
بيابان زايى در اســتان همدان اســت، واال تا 
كنون نــه اراده و برنامه قابــل توجهى براى 
تبديل دامدارى هاى سنتى به صنعتى در استان 
همدان مشاهده شده و نه بارى به هر جهت از 
انبوه توليد شير خام در استان به لحاظ فقدان 
صنايع تبديلى كارآمد و تكميلى، محصوالتى 
و ارزش هــاى افزوده اى ايجاد مى شــود كه 
بتوان اميدوار بود در قبال تخريب و انقراض 
تدريجى منابع طبيعى و ملى به دست مى آيد 
و در ســايه آن درآمد و اشــتغال مثال زدنى 

متوجه استان مى گردد. 
در همين حال و با وجود اين ضعف بزرگ در 
بدنه اقتصاد بومى استان همدان، بسيارى صنايع 
تبديلى هم ايجاد شــده و سرمايه گذارى هاى 
بزرگى در اين خصوص به عمل آمده اســت 
وليكن بــا مرورى بر وضعيت و سرنوشــت 
شهرك هاى صنعتى در استان، در مى يابيم اغلب 
واحدهاى صنعتــى اينچنينى و فعال در زمينه 
تبديل محصوالت زراعى و باغى و دامى دچار 

ركود و ورشكستگى شده اند، چرا؟ 
دليل اين اتفاق تلخ و دلسرد كننده اين است، به 

همان نسبت كه ارتباط منطقى بين دانشگاه هاى 
ما با بازارهاى كار نارســا مى باشد، ارتباط بين 
بخش هاى توليــدى و زراعى و باغى و حتى 
تعاونى هــاى مربوطه نيز بــا صاحبان صنايع 
تبديلى در اســتان بســيار ابتر و ضعيف است 
و شــايد خيلى از زيرســاخت ها و بسترهاى 

ارتباطى در اين خصوص فراهم نيست. 
نمونه اش اينكه چند وقت پيش صاحب يك 
كارخانه بزرگ كنستانتره ميوه در شهر مشهد 
مقدس، از خبرنگار همدان پيام سراغ باغداران 
همدانــى براى خريدارى انبوه محصول آلبالو 
را مى گرفــت و اگر چــه باغدارانى در اين 
خصــوص با همت خبرنگار ما شناســايى و 
به كارخانه دار مشهدى معرفى شدند، وليكن 
جاى اين تعجب و حيرانى وجود دارد كه چرا 
نبايد نهادى مسئول عامل ارتباط با بخش هاى 
توليد كشاورزى و باغى در استان با صاحبان 
صنايع تبديلى باشــند و بــا مفهوم ديگر چرا 
خيلى از آدرس ها در ساختار توليد صنعت و 
اقتصاد استان ما سر راست نيست؟! آيا چون 
تاكنون صنايع تبديلى بســيار كمى در استان 
داشــته ايم تجربياتمان هــم در اين زمينه كم 
است و ناكارآمد مى نمايد و دليلش چيست؟! 
اين را هم مسئوالن عزيز و توانمند ما بگويند 

بهتر است. 

فقدان صنايع  تبديلى در همدان يك مشكل قديمى است
يادداشت 

 بارش هاى اســتان همدان از ابتداى سال 
آبــى گذشــته 605 ميليمتر بوده كه نســبت 
به ســال آبى گذشــته 52 درصد و نسبت به 

ميانگين بلند مدت68 درصد افزايش دارد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
در ديدار رئيس كل دادگسترى استان همدان 
گفــت: از آغاز ســال جارى تاكنــون تعداد 
290حلقه چاه غيرمجاز داراى حكم قضائى با 
حجم آب صرفه جويى شده بيش از 8 ميليون 
مترمكعــب و عمق انســداد 10 هزار متر در 

استان همدان پر و مسدود شده است.
منصور ســتوده تاكيد كرد: در مجموع از سال 
93 تاكنــون تعداد 3 هــزار و 780 حلقه چاه 
غيرمجاز با حجم آب صرفه جويى شده بيش 
از 265 ميليون مترمكعب و عمق انسداد بيش 
از 130 كيلومتر در استان همدان پرو مسلوب 

المنفعه شده است.
مديرعامــل شــركت آب منطقــه اى همدان 
افزود: ميزان بارش اســتان همدان از ابتداى 
سال آبى گذشــته به ميزان 605 ميليمتر بوده 
كه نســبت به ســال آبى گذشــته 52 درصد 
افزايش و نســبت به ميانگيــن بلند مدت 68 

درصد افزايش را نشان مى دهد.
ستوده افزود: در مجموع تعداد 4 هزار و 700 
دســتگاه كنتور هوشــمند آب وبرق بر روى 
چاه هاى مجاز نصب شــده كه قرار است تا 
پايان برنامه ششم توسعه همه چاه ها به كنتور 

هوشمند مجهز شوند.

اى  منطقــه  آب  شــركت  داد:  ادامــه  وى 
همــدان در خصــوص ســيالب هــاى ابتــداى 
ســالجارى از بهمــن مــاه ســال گذشــته 
ــه كنتــرل مخــازن ســدها كــرد كــه  ــدام ب اق
ــه  ــود ك ــن دســت وارد نش ــه پايي ــيبى ب آس
ــتيم بخــش  ــن كار توانس ــا اي ــبختانه ب خوش
ــده اى از ســيالب را در مخــازن ســدها  عم

ــم. ــره كني ــرل و ذخي كنت
ستوده گفت: نكته قابل تقدير در زمان سيالب 
عكس العمل سريع دادگسترى در صدور راى 

در خصوص تصرف رودخانه ها بود كه به ما 
خيلى كمك كرد.

مديرعامــل شــركت آب منطقــه اى همدان 
افزود: اعتبارات گذشته در خصوص رودخانه 
ها بســيار ناچيز بود اما خوشبختانه امسال در 
حدود 3 ميليارد تومان بــراى رودخانه ها و 
مبلغ 4.5 ميليارد تومان براى تاسيسات اعتبار 

گرفتيم.
رئيس كل دادگسترى استان همدان نيز گفت: 
همكاران دادگسترى همدان همكارى الزم را 

با شــركت آب منطقه اى انجام خواهند داد و 
هر كمكى كه در راستاى حفظ منابع آب باشد 

دريغ نخواهيم كرد.
محمدرضــا عدالتخــواه افــزود: براى كســانى 
كــه جرايــم ســبك انجــام مــى دهنــد احــكام 
جايگزيــن در نظــر گرفتــه شــده كــه در نامــه 
ــود  ــى ش ــت م ــه ادارات درخواس ــه ب اى ك
نماينــدگان خــود را بــه دادگســترى معرفــى 
كننــد و خدماتــى را بــه آنــان در ايــن قالــب 

ارائــه مــى دهيــم.

ميزان والدت در 
همدان كاهش يافت
 ميزان تولد در نيمه نخســت سالجارى 
نســبت به زمان مشابه ســال گذشته 13.2

درصد كاهش داشته است.
مديركل ثبــت احوال همدان در تشــريح 
وقايــع حياتى چهارگانه در 6 ماهه ســال 
جارى اين اســتان افــزود:  13 هزار و 78

واقعه والدت نيمه نخســت امسال به ثبت 
رســيده در حاليكه مدت مشــابه سال قبل 
اين آمار 15 هزار و 59 واقعه بوده اســت.

اســد حسن زاده زورمند اضافه كرد: از كل 
والدت هاى ثبت شده در همدان 6 هزار و 
793 نفر پســر و 6 هزار و 283 نفر دختر 
بــوده اند كه در مجموع بــه ازاى هر 108
پســر 100 دختر متولد شده است.مديركل 
ثبت احوال همدان گفت: هشــت هزار و 
580 واقعه والدت در مناطق شهرى و چهار 

هزار و 498 واقعه روستايى بوده و بيشترين 
والدت مربوط به گروه ســنى مادران 29-

25 سال با 4/28 درصد از كل والدت بوده 
است.حســن زاده زورمند اظهار داشــت: 
99.9 درصــد والدتها در مهلت قانونى 15

روزه به ثبت رســيده اند و بيشترين درصد 
ثبــت والدت در مهلــت قانونى مربوط به 
شهرستان هاى كبودراهنگ و فامنين با 100

درصد و كمترين آن متعلق به شهرســتان 
نهاوند با 99.7 درصد است.

وى با بيان اينكه 184 نوزاد 2 قلو امسال متولد 
شدند افزود: همچنين نيمه نخست سالجارى 
2 مورد ســه قلــو زايى و يك مــورد چهار 
قلوزايى ثبت شده است.مديركل ثبت احوال 
همدان گفت: بيشــترين نام انتخابى در گروه 
پســران مربوط به نام اميرعلى با تعداد 293

مورد و در گروه دختران بيشــترين فراوانى 
نام مربوط به نام فاطمــه با تعداد 263 مورد 

بوده است.

اجراى 100 هزار 
پيوند در باغات 
گردوى تويسركان
 امسال 100 هزار پيوند در باغات گردوى 

شهرستان تويسركان انجام شده است.
تويسركان  شهرستان  كشاورزى  جهاد  مدير 
در رابطه با طرح «سرشــاخه كارى درختان 
گردو» اظهار كرد: امســال 100 هزار پيوند 
در باغات گردوى شهرستان تويسركان انجام 
شــده است.مســعود اكبرى در گفت و گو 
با فارس بــا بيان اينكــه 100 هزار پيوند 
سرشــاخه كارى در 100 هكتار از باغات 
اين شهرســتان انجام شده است ادامه داد: 
اين طرح در همه جا به صورت يكنواخت 
انجام نشــده و در منطقه اى بيشــتر و در 

منطقه اى كمتر اجرا شده است.
تويسركان  شهرستان  كشاورزى  جهاد  مدير 

با بيان اينكه طرح سرشــاخه كارى درختان 
گردو در شهرســتان تويســركان از ابتداى 
ارديبهشــت ماه تا اواســط مردادمــاه انجام 
شده اســت افزود: اين طرح ابتدا از طريق 
پيوند هاى داخلى انجام شد و پيوندك ها از 
داخل كشور تهيه شــده بود.وى با اشاره به 
اينكه بعد از وقفه يك ماه و حل مشــكالت 
ارزى و قرنطينه اى از كشــور تركيه حدود 
70 هزار پيوندك  وارد شــد بيان كرد: سال  
گذشته 80 هزار پيوند سرشاخه انجام شده 
بود.اكبرى با بيان اينكه براساس برنامه بايد 
تا پنج سال آينده طرح سرشاخه كارى در 2
هــزار هكتار از باغات گردو اجرايى شــود 
ادامه داد: طرح سرشــاخه كارى در سراسر 
استان و كشــور در حال انجام است.وى در 
ادامه به زنجيره توليد نهال پيوندى اشاره كرد 
و با بيان اينكه اين زنجيره سه فاز دارد افزود: 
فاز اول مربوط به باغ مادرى است كه در آن 
نهال هاى كشت بافتى پرورش داده مى شود.
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نيازهاى ضرورى نخستين زائرسراى مسير 
پياده روى اربعين

 زائرســراى حسينيه ابوالفضلى نخستين زائرســراى ايران در مسير 
پياده روى اربعين است و هفتمين سال است به صورت متوالى به زائران 

خدمت رسانى مى كند.
عضو هيأت امناى زائرسراى حسينيه ابوالفضلى مريانج گفت: زائرسراى 
اربعين حسينى حسينيه ابوالفضلى شهر مريانج هفتمين سال است كه به 
صورت متوالى به زائران اربعين خدمات ارائه مى كند و شايد بتوان گفت 

اين زائرسرا، نخستين زائرسرا در مسير زائران اربعين در ايران است.
مسعود عنايتى در گفت و گو با ايسنا با بيان اينكه بيشتر زائرسراهاى فعال 
در ايران در مســير زيارت بارگاه امام رضا(ع) قرار دارند اما زائرسراى 
حسينيه ابوالفضلى نخستين زائرسراى ويژه اربعين است، ادامه داد: براى 
توزيع غذاى گرم بين زائران از سالى دو هزار وعده غذا آغاز كرده و به 
تدريج به 70 هزار وعده غذا در ســال گذشته رسيديم كه اين تعداد در 

سالجارى به دو يا سه برابر سال پيش خواهد رسيد.
عنايتى بيان كرد: حدود سه سال پيش كه برف شديدى در مسير بازگشت 
زائران از كربال باريد، مسيرها كامال بسته شد و بسيارى از زائران دچار 
بيمارى هايــى نظير ســرماخوردگى و آنفلوانزا شــدند به همين علت 
جمعيت زياى در شــهر مريانج ماندند و همان سال حسينيه ابوالفضلى 
كمك زيادى به زائران كرد كه البته اين لطف گسيل شده امام حسين(ع) 

به طرف ما بود.
وى با اشــاره به اينكه اين جمعيت ساكن در شهر مريانج به حدى بود 
كه تمام خيابان هاى اطراف حسينيه كامال بسته شده بود، اضافه كرد: بعد 
از اين اتفاق بســيارى از خادم ها دچار بيمارى هاى واگيردار حاد شدند 

كه مدت ها به علت شديد بودن بيمارى در منزل خود بسترى بودند.

استقرار 2 تيم فوريت هاى پزشكى نهاوند 
در موكب هاى اربعين

 مدير شــبكه بهداشت و درمان شهرســتان نهاوند از استقرار كامل 
دو تيم فوريت هاى پزشــكى در موكب هاى اربعين حسينى براى ارائه 

خدمات به زائران خبر داد.
مومنعلى دارابى از ارائه خدمات بهداشــتى و درمانى به زائران اربعين 
حسينى در شهرستان نهاوند خبر داد و اظهار كرد: كادر كنترل و پيشگيرى 
از بيمارى هاى واگير و نيز مهندسان بهداشت و سالمت (محيط و تغذيه) 
مركز بهداشت در مسير هاى راهپيمايى و موكب ها، نظارت بر تغذيه، آب 

و كنترل بيمارى ها را در برنامه دارند.
وى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه آخرين مراقبت هاى بهداشــت 
فردى، محيطى و راه هاى مهار بيمارى هاى واگير توسط اين گروه ها به 
زائران آموزش داده مى شود گفت: آماده باش كامل فوريت هاى پزشكى 
و اســتقرار كامل دو تيم در موكب سيدالشهدا(ع) نهاوند و موكب شهر 
فيروزان براى خدمات رســانى بهداشــتى و درمانــى و اعزام در مواقع 

ضرورى در دستوركار است.
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند بيان كرد: بيمارستان هاى 
شهيد آيت اهللا قدوسى و آيت اهللا عليمراديان هر دو در آماده باش هستند تا 
ويزيت رايگان به زائرانى كه خارج از شهرستان دچار بيمارى يا حوادث 

مى شوند، ارائه شود.
وى با اشــاره به آمادگى مركز خدمات جامع سالمت شهر فيروزان به 
صورت شــبانه روزى و مركز خدمات جامع سالمت روستاى گوشه و 
سعدوقاص در وقت ادارى خاطرنشان كرد: در درمانگاه پارس و سالمت 

به صورت شبانه روزى به زائران خدمت رسانى مى شود.
دارابى از آماده باش ســه داروخانه شبانه روزى به صورت 24 ساعته در 
شــهر نهاوند و يك داروخانه در شــهر فيروزان در اين ايام خبر داد و 
افزود: يك داروخانه پشتيبان در ايام تعطيل آماده ارائه خدمات به زائران 

حسينى خواهد بود.

زائرنهاوندى زنده ماند
 شامگاه روز جمعه 19 مهرماه  زائران اربعين حسينى در شهر شوملى 
عراق زائر نهاوندى معصومه كيانى 34 ساله اهل شهر گيان در تصادف با 
يك خودرو تاكسى ون پس از جراحت شديد و انتقال به بيمارستان شهر 

شوملى، اعالم شد كه بعلت شدت جراحات فوت شده است
مرحومه معصومه كيانى معلم مدرسه روستاى شهرك سلگى بخش خزل 
نهاوند بود كه براى شــركت در مراســم عزادارى اربعين حسينى عازم 

كربال شده بود.
صبح  روز شنبه چند ساعت پس از اين خبر و حادثه تصادف اين زائر 
در عراق و خبر فوت وى، اعالم شد اين فرد در حال حاضر در سردخانه 
عالئم حياتى وى نمايان و سريعا به بيمارستان منتقل شده است و بعد از 
معاينه توسط پزشك متخصص اعالم مى شود وى در بيهوشى بسر مى 

برده و در حال حاضر هم زنده است.

4200نيكوكار به حاميان اكرام و ايتام همدان 
پيوستند

 از ابتداى ســال 98 تا پايان شــهريورماه، بيش از چهار هزار و 200
نيكوكار به جمع حاميان اكرام و ايتام پيوستند.

مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) همدان گفت: حاميان اكرام و ايتام 
از ابتداى امســال 123 ميليارد و 850 ميليون ريــال به ايتام و فرزندان 
محسنين كمك كرده اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزديك به 

37 درصد رشد داشته است.
پيمــان تركمانه در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه حاميان از ابتداى 
ســال جارى 82 ميليارد و 210 ميليون ريــال به ايتام و 41 ميليارد 
و 640 ميليون ريال به فرزندان محســنين كميته امداد امام خمينى 
(ره) همدان كمك كرده اند، افزود: كمك ها نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته با 37 درصد رشد همراه بوده است كه نشان از اعتماد 

مردم به اين نهاد است.  

ثبت جهانى نظام توليد انگور 
پايان راه نيست

 مالير -خبرنگار همدان پيام: ثبت نظام توليد انگور دره جوزان پايان 
راه نيســت ،بلكه در واقع آغاز يك راه است كه اگر به درستى پيموده 

شودآينده بهترى را براى كشاورزان رقم مى زند.
رئيس پژوهشــكده انگور و كشمش دانشگاه مالير در گفتگو با همدان 
پيام گفت: اقداماتى براى تداوم ثبت اين ميراث وجود دارد كه رعايت آن 
ها تضمين كننده حضور نظام توليد انگور در فهرست جياس مى باشد.

مجيد رســتمى گفت: يكى از مهم ترين مواردى كه مورد نظر جياس 
اســت افزايش آگاهى عمومى در ارتباط بــا اهميت و منافع ثبت نظام 
توليدى منطقه اســت. اگر بهره بــرداران محلى از اهميت و منافع ثبت 
نظام توليدى منطقه آگاه شــوند به صورت خودكار به حفظ و پايدارى 

آن كمك خواهند كرد.
وى افزود: پژوهشــكده انگور و كشمش دانشگاه مالير در اين راستا با 
برگزارى كارگاه هاى دوره اى در روستاى جوزان كه محل اصلى ثبت 
جياس است اقدامات اوليه را در راستاى آگاهى بخشى به بهره برداران 

انجام داده است.
وى با اشاره به اينكه همه ارگان ها و سازمان هاى مربوطه در شهرستان 
مالير به ثبت اين مهــم كمك كردند افزود: كمك اين ادارات و نهادها 

براى تداوم ثبت بايد ادامه داشته باشد.
وى هــم چنين از برگزارى جشــن انگور در نهم آبــان ماه با حضور 
مسئوالن كشورى و استانى خبر داد و گفت:برگزارى اين جشن فرصت 

مناسبى بر شناساندن شهر جهانى انگور در سطح ملى است.
انعقاد تفاهم نامه همكارى پژوهشكده انگور دانشگاه ماليربا پژوهشكده 

علوم گياهى دانشگاه فردوسى مشهد
رســتمى با تاكيد بر اين نكته كه پژوهشكده انگور و كشمش رويكرد 
ملى دارد گفت: هدف پژوهشــكده رفع موانع موجود در مســير توليد 
انگور و كشــمش و ساير منابع وابســته مى باشد، استفاده از تجربيات 
همكاران دانشگاهى در پژوهشكده ى علوم گياهى فردوسى مشهد مى 

تواند بسيار مفيد باشد.
وى هــم چنين به تالش براى حل مشــكالت توليد كنندگان انگور و 
كشمش منطقه اشــاره كرد و گفت:اين مشكالت صرفا به تاكستان ها 
محدود نمى شود بلكه بخش قابل توجهى از آن مى تواند به قبل يا بعد 

فرآيند توليد مربوط باشد.
وى گفت: هرچند توليد محصول با كيفيت و  عملكرد مناســب شرط 
الزم براى بهبود وضعيت اقتصادى كشــاورزان است ولى كافى نيست 
زيرا، دربســيارى از موارد شاهد اين بوده ايم كه به دليل عدم بازاريابى 
مناســب كشاورزان به سود قابل توجهى نرسيده اند كه اين مشكل هم 

بايد با آموزش برطرف شود.
وى در پايان اظهار كرد: گردشــگرى كشاورزى، صنايع دستى ، توليد 
فرآورده هاى جانبى انگور نيز مورد غفلت قرار گرفته است، در حالى كه 
در بسيارى از مناطق دنيا توجه به اين نكات حتى بيشتر از توليد محصول 

اصلى در اقتصاد محلى تاثير داشته است.

 بام مالير بهينه سازى شد

 مصرف انرژى روشنايى هاى مجموعه بام مالير بهينه سازى شد و 
در فاز نخست اين طرح، با تعويض حدود 120 چراغ گازى 400 وات 
به المپ هاى ال اى دى 70 وات، توانى در حدود 50 كيلووات در يك 

ساعت صرفه جويى الكتريكى انجام گرفت.
شهردار مالير در راستاى رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در زمينه اقتصاد 
مقاومتى شهردارى مالير در فاز نخست اين طرح ساالنه توانى در حدود 
146 مگاوات ســاعت صرفه جويى كرده كه حــدود 2 برابر ظرفيت 
توليدى نيروگاه منجيل و يا 3 برابر ظرفيت توليدى سد زاينده رود و يا 

سد لتيان در يك ساعت است.
حسين بابايى در گفت وگو با ايسنا، افزود: براى انجام بهينه سازى فوق، 
مبلغى حدود 70 ميليون تومان تأمين اعتبار شــده كه در دوره بازگشت 
هزينه، 4 ماه به حد سر به سر رسيده و مابقى به صورت سود در صرفه 
جويى توان الكتريكى است و حدود 45 ميليون تومان تجهيزات المپ 
هــاى گازى از مجموعه فوق بازيابى شــده كه از مبلغ هزينه كرد فوق 
كســر مى شود.بابايى با بيان اينكه با توجه به شعار سال مبنى بر «رونق 
توليد» تمامى المپ هاى LED كه در اين مجموعه اســتفاده شده، از 
برندهاى با كيفيت ايرانى بوده و داراى ضمانت 18 ماهه هستند، ادامه داد: 
طبق محاسبات نورى انجام شده المپ هاى فوق داراى ضريب بهره و 
ضريب توان نورى باالترى بوده و شاخص CRI بهترى نسبت به المپ 
هاى گازى داشته و ميزان شــدت نور مناسب بوده و مطابق استاندارد 
پارك اســت و در فاز دوم طرح نيز حدود 100 عدد پايه روشنايى 150
وات به ال اى دى 30 وات تبديل مى شود.شهردار در ادامه سخنانش به 
كاشت فضاى سبز در ميدان پل جانبازان اشاره و عنوان كرد: بعد از اتمام 
عمليات عمرانى ميدان جانبازان كه با هدف تســهيل تردد وسايل نقليه 
انجام شــده و در راستاى ايجاد چشم اندازى زيبا و فضايى روح  بخش 
در سطح شهر، سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى مالير 

اقدام به تكميل و توسعه فضاى سبز اين ميدان كرده است.
وى خاطرنشــان كرد: عمليات ايجاد فضاى سبز ميدان جديداالحداث 
جانبازان شــامل حفارى، جمعآورى آســفالت، خاكريزى، تسطيح و 
آماده سازى خاك، گلكارى و كاشت انواع درختان و درختچه هاى زينتى 

توسط نيروهاى اين سازمان انجام شده است.

فرمانده سپاه ناحيه نهاوند معرفى شد
 روز گذشــته در آيينى از تالش هاى حســن مرادى فرمانده سابق سپاه ناحيه نهاوند، 

قدردانى و على مختارى بعنوان فرمانده جديد معرفى شد.
فرمانده سپاه انصارالحسين (ع) اســتان همدان در اين آيين گفت: در همايش فرماندهان 
سپاه و ديدار با رهبر معظم انقالب ايشان توصيه هاى مهمى به سپاه داشتند.كادرسازى و 
جوانگرايى همزمان استفاده از تجربيات گذشته سپاه از جمله تاكيدات ايشان به فرماندهان 

سپاه بود.
مظاهر مجيدى گفت: سپاه از مردم و در كنار مردم و براى مردم خدمت مى كند و با عشق 

و ايمان به اين خدمت افتخار مى كند و در ســابقه 40 ساله انقالب هميشه سپاه در كنار 
مردم بوده است و در عرصه هاى مختلف سپاه خوش درخشيده است.

به گفته فرمانده سپاه انصارالحسين استان همدان، مردم نهاوند در كمك به جبهه مقاومت 
بسيار خوب عمل كردند و داراى روحيه جهادى هستند.

وى تاكيد كرد: ما در كشور خودمان  محصور نشديم و نگاه را عميق تر كرديم و به سمتى 
رفتيم كه دشمن در حال توطئه بود و اين  توطئه ها با حضور  انقالب اسالمى خنثى شدند.

وقتى كه دشــمن به عراق و ســوريه تعرض كرد و مى خواست به مرزهاى ما برسد اين 
مقاومت و رشــادت هاى رزمندگان بود كه در مقابل دشمن ايستاد و دشمن را زمين گير 
كرد. مجيدى تصريح كرد: فرهنگ برگرفته از بســيج و مقاومت امروز به جايى رســيده 

است كه يمن با قدرت در مقابل دشمنان ايستاده است و االن دست برتر را دارد و امروز 
آمريكا افول كرده است و خارج شدن از سوريه نيز يكى ديگر از نشانه هاى منزوى شدن 

امريكايى ها است.
راهبرهاى تعريف شده آمريكا در مقابل مقاومت و ايستادگى مردم ايران شكست خورده 

است.
مجيدى تاكيد كرد: امروز مقاومت در منطقه شكست هاى زيادى بر دشمن وارد كرده است 

كه اين مقاومت برگرفته از فرهنگ انقالبى و بسيجى ملت ايران اسالمى است.
به گفته وى هرجا  نگاه ما انقالبى و جهادى بود موفق بوده ايم كه با همان روحيه مقاومت 

مى توان در مسائل فرهنگى و اقتصادى نيز مانند مسائل  دفاعى موفق باشيم.

معصومه كمالوند »
 ســيالب اطالعات و كارشناسى هاى بى 
مصرف در فضــاى مجازى و هــر اكانت يا 
مخاطــب مجازى اين روزها براى خودش در 
يك فضاى آزادى مجازى به راحتى اظهار نظر 
مى كند، موضوعى را بــى آنكه از جزيياتش 
آگاه باشد يا صالحيت اظهار نظر داشته باشد 
رد يــا تاييد مى كند گاهى هــم آنچنان تنور 
برخى موضوعات را داغ مى كنند كه منجالب 
پس از آن را به ســختى مى شود مهار كرد و 
همچنان اثرات مخربش تا مدت ها باقيست و 

گاهى هم به صورت يك تفكر مى ماند.
اين مقدمه اى بود تا به موضوعى بپردازيم كه 
درفضاى مجــازِى گروههاِى نهاوند مطرح و 
اظهار نظرهاى مختلفــى درباره آن عنوان مى 
شود فضايى كه بيش از هر زمانى مديريت آن 

رها شده است.
چند روزى است بحث تخريب آبگير فصلى 
روســتاى وراينه نهاوند در محدوده كارگاهى 
سد گرين توسط برخى درفضاى مجازى داغ 
شده اســت و اين افراد مدعى تخريب شدن 
محيط زيســت توســط گــروه پيمانكارى و 
اجرايى ســد شده اند براى همين هم به سراغ 
مشــاورين پروژه و مســئوالن آب منطقه اى 
شهرستان رفته و تصاوير و مطالبى را كه مطرح 

مى شده ، بازگو كرديم.
فصلى  آبگير  به  ســد  تاسيســات 

ورآينه آسيبى نمى رساند
مدير امورمنابع آب منطقه اى شهرستان نهاوند 
با بيان اينكه تاسيسات سد گرين هيچ آسيبى به 
تاالب وراينه وارد نمى كند، گفت: تصاويرى 
كــه در فضاى مجازى در رابطه با از بين رفتن 
تاالب فصلى وراينه در مسير احداث سدگرين 
منتشر شــده است، مشاهده شــد و نظريات 

را مطالعه كرديم چنيــن چيزى صحت ندارد 
و مديــر پروژه ســدگرين و پيمانكاران تمام 
جوانــب كار را در نظر گرفته و براى احداث 
راه دسترسى جديد بدون ارزيابى هاى زيست 
محيطى و اخذ مجوز از منابع طبيعى نسبت به 
تخريب به زمين ها و مراتع اقدام نمى كنند و 
در حال حاضر هيچ آسيبى به تاالب و اطراف 

آن وارد نشده است.
اكبر دهقانى افزود: منطقه مورد نظر جزوحريم 
چهارم ســد در منطقه (سيبر گبرى ) مى باشد 
كه در طرح اوليه سد گرين در سال 89 چون 
ارتفاع تاج ســد بيشتر از شرايط فعلى است و 
ايــن اراضى زير آب مــى رفته به همين دليل 
كشــاورزان زمين هاى اين منطقه را فروخته 
اند و چون جزو حريم چهارم ســد محسوب 

مى شود.

دهقانى با بيان اينكه ســاخت و سازى در اين 
منطقه(حريم چهارم) ايجاد نمى شــود و گچ 
ريزى و خط كشــى هاى صورت گرفته فقط 
براى ايجاد تاسيسات موقت سنگ شكن براى 
عمليات اجرايى بتن ريزى اســت  و پس از 
اتمام كار جمع آورى مى شود و با حريم آبگير 
و تاالب فاصله دارد و هيچ آسيبى به اين منطقه 

وارد نمى شود.
در ســال 89 بدليل باال بودن تاج سد گرين 
با توجه به طرح اوليه اين پروژه، زمين هاى 
اطــراف ســد و محــدوده آن توســط آب 
منطقه اى خريدارى شــده اســت و در حال 
حاضــر اين زمين ها در يــد آب منطقه اى 
اســت وبه دليل كاهش طول تاج ســد در 
طرح جديد اين زميــن ها در حريم چهارم 
سد قرار دارد و ممكن هم بود همان اراضى 

كشــاورزى در دست كشاورزان باشد و اين 
آبگيــر فصلى هم كه ارديبهشــت و فصول 
پــر بارش آبگيرى مى شــود هــم در اين 
محدوده قــرار دارد و در حال حاضر هم 
به دليل كم آبى خشــك شــده اســت اما 
آنطورى كه مجريان ســد مــى گويند اين 
ســد  كارگاهى  هاى  اثرفعاليت  در  آبگيــر 
تخريــب نخواهد شــد و ايــن فعاليت ها 
مقطعــى و پس از پايــان كار جمع آورى 

خواهد شــد و آبگير وراينه ماندنى است.
ســدگرين نهاوند پس از 3دوره تعطيلى،  از 
آذر مــاه 97با طراحى و مشــخصات جديد 
با حضــور وزير نيرو كلنگ زنى وآغاز بكار 
شد. اين ســد در محدوده سراب گاماسياب 
و روســتاى ورآينه از توابــع بخش مركزى 

شهرستان نهاوند است.

مديرآب منطقه اى نهاوند خبرداد:

«آبگير ورآينه» مى ماند

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيــام: اورژانس پيش بيمارســتانى به 
مجموعه خدمات فوريت هاى پزشكى اطالق 
مى شــود كــه در درمان اضطرارى يــا انتقال 
مصدوم در خارج از محيط بيمارستان صورت 

مى گيرد.
اين سيستم در كشور ما به نام مركز فوريت هاى 
پزشكى شناخته مى شــود كه در حال حاضر 
زير مجموعــه مراكز و مديريــت حوادث و 
فوريت هاى پزشــكى اســت و دسترسى به 
خدمات فوريت هاى پزشكى از طريق شماره 

امداد 115 امكان پذير است.
اورژانس پيش بيمارســتانى  شبكه بهداشت 
و درمــان در كبودراهنگ نيز در ســال 1378

داير اســت و به صورت شبانه روزى به مردم 
شهرســتان خدمات رســانى مى كند و با صدا 
درآمدن تلفن 115 مأموريت آغاز مى شــود تا 
هر چه سريعتر براى نجات جان فرد مصدوم 

يا بيمار و... اقدام شود.

مديــر اورژانس پيش بيمارســتانى شــبكه 
بهداشــت و درمان شهرستان كبودراهنگ از 
تعداد مأموريت ها و خدمــات آنها به مردم 

مى گويد:
شــبكه  بيمارســتانى  پيش  اورژانس  مديــر 
بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ اظهار 
داشــت: مركز فوريت هاى پزشكى شهرستان 
كبودراهنگ در 6 ماهه اول امســال در پايگاه 
شــهرى كبودراهنگ و پايگاه هــاى جاده اى 
كوريجان، روعان، گل تپه، شيرين سو، عليصدر، 
قهــورد و كوهين با 225 مأموريت شــهرى 
مأموريت  جــاده اى، 159  مأموريــت   1342
بين مراكــز، 2 ماموريت امــداد هوايى كه در 
مجموع 1728 مأموريت را شــامل مى شود به 
مردم اين شهرستان خدمات رسانى كرده است.

داود مــرادى در ادامــه به آمــار 5 ماهه اول 
سال 97 فوريت هاى پزشكى كبودراهنگ نيز 
اشــاره كرد و افزود: مأموريت شــهرى 161، 
مأموريت جاده اى 863، مأموريت بين شهرى 

178، امــداد هوايى 2 در مجموع 1204 مورد 
بوده اســت و 5 ماهه اول ســال96 نيز 158

ماموريت شــهرى،800 ماموريت جاده اى و 
177 ماموريت بين مراكز ،امداد هوايى نداشتيم 
و در مجمــوع1135 مورد بــوده كه در نتيجه 
سال 97  نسبت به 96 رشد حدود 6 درصدى 

مأموريت هاى فوريت هاى پزشكى را داشتيم.

وى خاطرنشــان كرد: مأموريت هاى اورژانس 
پيش بيمارســتانى 115 شهرستان كبودراهنگ 
در 6 ماهــه اول ســال 97 و 98 نيــز كل 
مأموريت هــا 115 در 6 ماهــه اول 97 تعداد 
1555 مورد كل مأموريت هاى 115 در 6 ماهه 
اول 98 تعــداد 1728 مــورد و آمار حوادث 
ترافيكــى 6 ماهه اول 97 تعــداد 465 فقره و 
آمار حــوادث ترافليكى 6 ماهه اول 98 تعداد 
386 فقره بوده و آمار فوتى سر صحنه 6 ماهه 
اول 97 تعداد 4 نفر و آمار فوتى سرصحنه اول 

سال 98 تعداد21 نفر بوده است.
مــرادى در پايان افزود: آمار فوتى ترافيكى در 
بيمارستان امام رضا(ع) 6 ماهه اول 98 تعداد 
5 نفــر بوده و آمار مصدوميــن و مجروحين 
اورژانس پيش بيمارســتانى شبكه بهداشت و 
درمان شهرســتان كبودرآهنگ در 6 ماهه اول 
97 تعــداد 858 نفر بوده و تعداد مصدومين و 
مجروحيــن در 6 ماهه اول 98 تعداد 588 نفر 

بوده است.

115 واحد توليدى 
مالير و نهاوند زير 
پوشش استاندارد

 در حــال حاضــر 115 واحــد توليدى و 
صنعتى در شهرهاى نهاوند و مالير زير پوشش 
استاندارد اســت و در صنايع مختلف فعاليت 

مى كنند.
رئيس اداره استاندارد مالير اظهار داشت: اين 
واحدها در زمينه ساختمانى و معدنى، غذايى 
و كشــاورزى، شيميايى، نساجى و چرم، انگ 

فلزات گرانبها، مكانيك و فلزشناســى، برق و 
الكترونيك، مهندسى پزشكى، ايمنى و سالمت 

و انرژى و محيط زيست فعاليت دارند.
داريوش خالقى ادامه داد: مالير به دليل حجم 
صادرات كشــمش و تسريع در امر بازرسى و 
بررسى محموله هاى صادراتى پس از همدان 
تنها شهرستانى است كه داراى اداره استاندارد 
است و از دهه چهل فعاليت خود را آغاز كرده 

است.
وى افزود: در حال حاضر اين اداره با استفاده 
از توان نيروى انســانى و استفاده از امكانات 
بخــش خصوصــى در زمينه هــاى نظارت، 

بازرســى، نمونه بــردارى و آزمــون كاال و 
خدمات فعاليت مى كند.

رئيــس اداره اســتاندارد مالير بيــان كرد: با 
توجه بــه اهميت اســتاندارد و لزوم آگاهى 
رسانى عمومى در راستاى حمايت از توليد با 
كيفيت، همزمان با آغاز سال تحصيلى جديد 
كارگاه هاى آموزشــى در ســطح مدارس و 
مقاطع مختلف با هدف آشنايى دانش آموزان 
بــا مباحث اســتاندارد و آگاهــى از حقوق 
مصرف كنندگان كاال و خدمات آغاز شــده 

است.
ــامانه  ــدازى س ــه راه ان ــن ب ــى همچني خالق

ــت:  ــرد و گف ــاره ك ــى 1001517 اش پيامك
ــگ  ــج فرهن ــتاى تروي ــامانه در راس ــن س اي
ــت از كاالى  ــدف حماي ــا ه ــتاندارد و ب اس
اســتاندارد ايرانــى و حفــظ حقــوق مصــرف 
كننــدگان، امكانــى را فراهــم كــرده تــا 
ــد 10 رقمــى  ــا ارســال ك ــده ب مصــرف كنن
از  محصــول،  اســتاندارد  عالمــت  ذيــل 
واقعــى يــا جعلــى بــودن كاال مطلــع شــود.
وى ادامه داد: پس از ارســال پيام به ســامانه 
پيانكــى 1001517 در مدت 2 تا ســه دقيقه 
پاســخ پيام ارسال و صحت عالمت استاندارد 

را ميسر مى كند.

در 6 ماهه اول سال 21 نفر در صحنه تصادفات در كبودراهنگ جان باختند

 همزمــان با آغاز ســال تحصيلى جديد، 
تجهيزات ورزشــى و بهداشــتى با اعتبارى 
حدود ســه ميليارد ريال بين 15 مدرسه اين 

شهرستان توزيع شد.
مدير اداره آموزش و پرورش مالير در آيين 
توزيــع تجهيزات بهداشــتى و ورزشــى به 
مدارس شهرستان مالير افزود: اين تجهيزات 
در قالــب كاروان هاى مهر با نشــاط راهى 

مدارس مالير شد.
هــادى ســلگى بيــان كــرد: اقــالم تهيه شــده 
ــال  ــگ، فوتب ــز پينگ پن ــامل مي ــى ش ورزش
واليبــال،  فوتبــال،  توپ هــاى  دســتى، 
ــال، بســكتبال و تشــك هاى تاتمــى و  هندب
اقــالم بهداشــتى شــامل آب ســردكن، تخت 
ــه و گوشــى  ــه كمك هــاى اولي بيمــار، جعب

پزشــكى اســت.

سلگى اظهار داشــت: اقالم ورزشى توسط 
اداره كل آموزش و پرورش اســتان همدان 
تهيه و اقالم بهداشتى از محل اعتبار در اختيار 
آموزش و پرورش خريدارى و توزيع شــده 

است.
مدير اداره آمــوزش و پرورش مالير گفت: 
خريدارى و توزيع اقالم ورزشى و بهداشتى 
در تمامى مدارس اين شهرستان نيازمند اعتبار 

و حمايت هاى الزم است كه در صدد هستيم 
اين اقالم را براى ساير مدارس مالير نيز تهيه 

كنيم.
سلگى با اشاره به اجراى طرح بوم در سطح 
مدارس اظهار داشــت: شايســته اســت كه 
ورزش هاى بومى و محلــى را نيز در قالب 
طرح بــوم در بين مــدارس و دانش آموزان 

آموزش دهيم.

توزيع تجهيزات ورزشى و بهداشتى بين مدارس مالير
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ايران يا مانند كشورى عادى رفتار كند 
يا شاهد فروپاشى اقتصادش باشد

 وزير امورخارجه آمريكا در پيامى توييترى از اعزام نيرو و تجهيزات 
به عربستان براى ممانعت از آن چه خصومت ايران خوانده شده خبر داد 

و گفت: ايران بايد مانند كشورى عادى رفتار كند.
به گزارش ايسنا، مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا در پيامى توييترى 
نوشت كه آمريكا نيروها و تجهيزات نظامى اضافى به عربستان سعودى 
اعــزام مى كند تا توان دفاعى آن را بهبود بخشــيده و ممانعت از آن چه 

خصومت ايران مى خواند را دوباره برقرار كند.
اين اقدام آمريكا در پى ادعاى مقامات آمريكايى مبنى بر اين كه ايران در 
حمله رخ داده به مجموعه پااليشگاهى عربستان سعودى دست داشته 
اســت، انجام مى شود. اين در حالى اســت كه آن ها هيچ مدركى براى 
اثبات ادعايشان ارائه نكرده اند و مقامات كشورمان نيز بارها اين ادعا را 
رد كرده اند.پمپئو همچنين در پيام توييترى ديگرى گفت: حكومت ايران 
يا بايد اساســا رفتارش را تغيير داده و مانند كشورى عادى رفتار كند يا 

اين كه شاهد فروريختن اقتصادش باشد.
اين اظهارات ضدايرانى پمپئو در حالى مطرح مى شــود كه محمدجواد 
ظريف، وزيــر امور خارجه كشــورمان در گفت وگويى با اشــاره به 
تحريم هاى يكجانبه آمريكا، گفت : آمريكا تحريم هاى سنگينى را عليه 
مردم ايران اعمال كرده است. ما اعمال تحريم ها را اعالن جنگ مى دانيم. 
آمريكا جنگى را عليه ايران آغاز كرد. از فشار حداكثرى همان تروريسم 
اقتصادى تعبير مى شود.او تصريح كرد: وزير امور خارجه، پمپئو، صريحا 
اعــالم كرد كه اگر ايران مى خواهد مردمش غذا بخورند، بايد از آمريكا 
پيروى كند. اين جمله حتى تيتر پايگاه «نيوزويك» هم شــد. حال شما 
در هر كتاب حقوقى كه مى خواهيد، به دنبال معناى تروريسم بگرديد يا 
حتى در گوگل جست وجو كنيد. معنايش در همه جا مى شود استفاده از 
زورگويى يا اعمال ستم عليه شهروندان عادى براى دستيابى به اهداف 
سياســى. همين كه پمپئو گفته ايران براى غذا خــوردن مردمش بايد 
سياست هايش را تغيير دهد، زورگويى محسوب مى شود. اين كار آمريكا 
اجبار و زورگويى عليه شهروندان عادى براى تغيير يك سياست است. 
اين معناى تروريسم است. حال چون اين تروريسم شامل گرسنگى دادن 
مى شود، جنايت جنگى نيز محسوب شده و وزير امور خارجه پمپئو بايد 

وكيل خوبى را براى خودش استخدام كند.

ترامپ مى خواهد تركيه را جايگزين نيروهاى 
آمريكايى در سوريه كند

 بهترين ترجيح ترامپ آن اســت كــه نيروهاى ديگرى مانند تركيه 
جايگزين نيروهاى آمريكايى در سوريه شوند و در عمل، آنها توازنى با 

نيروهاى ايران و روسيه ايجاد كنند.
استاد علوم سياسى دانشــگاه جرج تاون واشنگتن درباره داليل حمله 
ارتش تركيه به شــمال ســوريه گفــت: يكى از داليــل حمله تركيه 
نگرانى هاى امنيتى آنها از وضعيت كردها است. تركيه از هر گونه تحولى 
كه احتماال به تشــكيل يك دولت مستقل كرد منجر شود، نگران است. 
آنكارا حتى از ايجاد منطقه خودمختار در داخل كشورهايى كه جمعيت 

كرد دارند، نيز مخالف است.  
شيرين هانتر در گفت وگو با ايرنا، ادامه داد: از آنجا كه كردهاى سوريه با 
گروه هاى تجزيه طلب كردهاى تركيه همكارى دارند، آنكارا نگران است 
كه موفقيت احتمالى كردهاى سوريه در كسب استقالل يا خودمختارى، 

به تركيه هم سرايت كند.

تركيه و سوريه با كمك يكديگر از مرزهايشان 
محافظت كنند

 وزير امورخارجه كشــورمان با اشاره به گفت وگوى خود با شبكه تى آرتى 
تاكيد كرد كه تركيه و سوريه بايد به همراه يكديگر از مرزهايشان دفاع كنند و 

ايران مى تواند به آنها كمك كند.
به گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف با انتشار پيامى در حساب كاربرى خود در 
توئيتر به انتشار بخشى از صحبت هايش با شبكه تى آرتى درباره مسئله سوريه 

و حمله اخير تركيه به شمال اين كشور پرداخت.
ظريف تصريح كرد: توافق آدنا ميان تركيه و ســوريه همچنان معتبر اســت و 
مى تواند بهترين راه براى دســتيابى به امنيت باشد. ايران مى تواند براى گردهم 
آمدن كردهاى سوريه، دولت سوريه و تركيه كمك كند تا ارتش سوريه به همراه 

تركيه بتوانند از مرزهايشان محافظت كنند.

ايران از تماميت ارضى سوريه حمايت مى كند
 سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اين كه جمهورى اسالمى ايران از تماميت ارضى سوريه حمايت مى كند و 
اعتقادى به تهاجم و دخالت نظامى به اين كشور ندارد، اظهار كرد كه مناقشات 

را مى توان از طريق نشست هاى سه يا چهار جانبه حل كرد.
سيد حسين نقوى حسينى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به حمله نظامى تركيه 
به شمال سوريه، گفت: راهبرد اصولى جمهورى اسالمى ايران همواره حمايت 
از وحدت سرزمينى كشورها و عدم مداخله و تجاوز به سرزمين هاى كشورها 
اســت. اعتقاد ما بر اين اســت كه همه بايد به تماميت ارضى يكديگر احترام 

گذاشته و اقدامى عليه سرزمينى صورت نگيرد.
وى اضافه كرد: در اين راســتا حمايت و كمك مستشــارى جمهورى اسالمى 

ايران به برخى كشورهاى منطقه با درخواست همان دولت ها انجام مى شود. 

رقبا در ماه هاى منتهى به انتخابات طرح شفافيت 
را مصادره نكنند

 نماينده مردم تهران در مجلس شــوراى اسالمى بيان كرد: مسئله شفافيت يك 
مسئله جناحى نيست در واقع ما اين بحث را جناحى نمى بينيم كه رقبا بخواهند آن 
را در ماه هاى منتهى به انتخابات مصادره به نفع خود كنند.پروانه مافى در گفت وگو 
با ايلنا، درباره شفافيت آرا و لزوم شفافيت در تمام عرصه هاى تصميم گيرى كشور 
و اين كه بيان مى شد نمايندگان اصالح طلب مجلس با شفافيت مخالفت مى كنند، 
گفت: به هيچ عنوان اينگونه نيست، طرح شفافيت ابتدا از سوى فراكسيون اميد مطرح 
شد اسامى امضاكنندگان اين طرح هم كامال مشخص است چه كسانى هستند.وى 
تاكيد كرد: اميدى ها در ابتدا مسئله شفافيت آرا مطرح كردند، آنها بودند كه فراكسيون 
شــفافيت را در مجلس تأسيس كردند و در مباحث خود ضرورت اين موضوع را 

گوشرد كردند و گفتند كه شفافيت در تمامى اركان بايد وجود داشته باشد.

كارت دانشجويى كيميا مستقيمى فرزند حسين به شماره ملى 
3860884824 رشته مهندسى صنايع دانشگاه بوعلى سينا به 
شماره دانشجويى 9412175016 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

نظر مركز پژوهش هاى مجلس
 درباره رأى گيرى الكترونيكى

 مركز پژوهش  هاى مجلس شوراى اسالمى در گزارشى به بررسى 
نتايج و  آثار رأى گيرى الكترونيكى و تجربه  كشــورهاى ديگر در اين 

حوزه پرداخته است.
دفتر مطالعــات انرژى، صنعت و معدن مركــز پژوهش هاى مجلس 
شــوراى اســالمى در گزارشــى با عنوان « رأى گيرى الكترونيكى در 
كشــورهاى مختلف و آموزه هاى آن» آورده است: در سال هاى اخير 
با پيشرفت فناورى، راهكارهاى متفاوتى در انتخابات الكترونيكى در 
كشورهاى مختلف مطرح و به كار گرفته شده اند. انتخابات الكترونيكى 
استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات در نظام هاى انتخاباتى سنتى را 
فراهم مى كند و در اين گزارش به تجربه كشــورهاى مختلف پيرامون 

رأى گيرى الكترونيكى از جهات گوناگون پرداخته مى شود.
به گزارش تســنيم، بر اســاس اين گزارش، در اين كشورها استفاده 
از سيســتم انتخابات الكترونيكى باعث دســتاوردهايى مانند كاهش 
قابل توجه زمان رأى دهى و شمارش آراء، قابليت دسترسى گسترده، 
امكان رأى دهى افــراد داراى معلوليت هاى خاص، قابليت مميزى و 
نظارت در تمام مراحل و نيز شــفافيت گسترده در فرآيند انتخابات 

شده است.
بر اساس مطالعات مركز پژوه هش هاى مجلس شوراى اسالمى، تجارب 
كشورهاى مختلف نشــان داده است كه مواردى از قبيل ارائه سطوح 
مختلف مميزى از رأى گيرى الكترونيكى، برآورده نمودن الزامات مورد 
نياز (فنى، عملكردى و مقرراتى) براى سامانه ها، امكان مشاهده و تأييد 
شمارش آراء توسط ناظران و نمايندگان بخش هاى مختلف سياسى، 
ارائه رســيد مميزى برگه رأى (قابليت بازبينى شــخصى)، شفافيت 
در تعيين شــركت تأمين كننده تجهيزات ســخت افزاى و نرم افزارى، 
اخذ گواهى هاى فنى، امنيتى و كاركردى پيرامون سيســتم رأى گيرى 
الكترونيكى، برنامه هاى آموزشى گسترده براى مردم پيش از رأى گيرى 
الكترونيكــى، ســبب افزايــش اعتماد پذيرى به سيســتم رأى گيرى 

الكترونيكى مى شود.
گفتنى اســت تجارب اين كشورها بيان مى دارد كه به  منظور برگزارى 
رأى گيرى الكترونيكى در كشــور بايد به موارد متعددى توجه داشت، 
كه از جمله آن مى توان به مواردى همچون تعيين ســطوح دسترسى 
در نرم افزارهــاى رأى گيرى متناظر با نقــش كاركنان انتخاباتى، حفظ 
محرمانگــى برگــه رأى، عدم تأثير گــذارى فرآيندهــاى رأى گيرى 
الكترونيكى بر روى نتيجه آراء، برگزارى نظرســنجى از رأى دهندگان 
و كاركنان انتخابات، برگزارى پايلوت هاى گســترده و ارزيابى تمامى 
فرآيندها، ايجاد انجمن هاى تخصصى نخبگان و پژوهشــگران براى 
ارزيابى سيســتم رأى گيرى الكترونيكى به منظور بهبود مســائل فنى، 

امنيتى و فرآيندى اشاره كرد.

سخنگوى ستاد انتخابات كشور:
وزارت كشور امين مردم 
و حافظ رأى آنهاست

 وزارت كشــور در انتخابات اســفند 98 مانند گذشته امين مردم 
خواهد بود و از رأى مردم محافظت خواهد كرد.

مديركل انتخابات وزارت كشــور گفت: وزارت كشور در انتخابات 
اســفند 98 نيز مانند گذشــته امين مردم خواهد بــود و از رأى مردم 

محافظت خواهد كرد.
به گزارش ايلنا، ســيد اســماعيل موسوى با اشــاره به اين كه بر 
اســاس قانون، وزارت كشــور مجرى قانون انتخابات و مسئول 
حســن جريان انتخابات است، گفت: اجراى انتخابات را هيأتهاى 
اجرايــى بر عهده دارند و حســن جريان انتخابــات را هيأتهاى 

كنند. مى  تأمين  بازرسى 
وى با اشاره به ضرورت اشراف مجريان و دست اندركاران انتخابات 
اظهار داشت: محور تمام برنامه هاى ما در ستاد انتخابات قانون است، 

لذا آموزش هاى انتخابات بر اين محور استوار است.

آگهي مزايده

هيأت مديره شركت تعاونى چندمنظوره وحدت صابرين

بدينوسيله شركت تعاونى چند منظوره وحدت صابرين (تنها واحد توليد شن و ماسه شهرستان درگزين) از توابع استان همدان واقع در بخش شاهنجرين، كيلومتر 3 جاده شوند، 
در نظر دارد كليه دارايى، امتيازات و مجوزهاى قانونى خود شامل:

الف) كارگاه توليدى شن و ماسه (دانه بندى) - قطعات سيمانى اعم از جدول، بلوك ، كف پوش پياده رو و .. در مساحت كمتر از چهار هكتار داراى چاه آب، باسكول، سوله (404 
 ( ٢۵kw ٨٣  وkw) متر و بچه سوله 87 متر مربعى) - سيلوى دوقلوى سيمان و دو دستگاه ترانس برق

ب) يك قطعه زمين (حدودا 158 متر مربع) - با انبارى و مغازه (86متر مربع) دو نبش بر بلوار 50 مترى شاهنجرين
را از طريق مزايده حضورى (حراج) به فروش برساند.

مبلغ پايه بند الف  2 ميليارد تومان و بند ب دويست ميليون تومان
■ وديعه براى برنده مزايده صد و بيست ميليون تومان مى باشد كه پس از برنده شدن بايد به حساب شركت واريز نمايد.

■ مبلغ 10 ميليون تومان و يا چك و سفته به ارزش بيست ميليون تومان براى بند الف و مبلغ دو ميليون تومان و يا چك و سفته به ارزش 5 ميليون تومان براى بند ب، به عنوان 
پيش وديعه قبل از آغاز مزايده از هر شركت كننده به عنوان تضمين عدم انصراف در لحظه اجراى مزايده دريافت خواهد شد كه در نهايت قسمتى از پرداختى كل مبلغ برنده 

محسوب گرديده و بقيه افراد مبلغ مذكور را باز پس خواهند گرفت. 
■ تاريخ مزايده: روز شنبه 98/8/18 (بند الف، ساعت 10 صبح و بند ب ساعت 11 صبح مى باشد ) كه در ساعت مقرر درب و ورودى سالن مزايده بسته خواهد شد.

■ زمان بازديد پنج شنبه هر هفته از ساعت 9 صبح لغايت 12 ظهر
■ برنده مزايده (سهامدار يا غير سهامدار) كل مبلغ را بايد حداكثر ظرف مدت 40 روز به حساب شركت واريز نمايد.

■ماليات بر ارزش افزوده (هرچند در صد كه باشد) مطابق قانون بر عهده خريدار خواهد بود.
تلفن تماس:  مدير عامل: 09188167367 - رئيس هيأت مديره: 09183120134

تاريخ چاپ: 98/7/21

آگهي مزايده 

شهردارى همدان

كل قيمت كارشناسى مساحت مترمربعموقعيتپالك ثبتىكاربرىرديف
به ريال

مبلغ سپرده به 
ريال

آدرس

زمين 1
مسكونى

معبر35مترى و8مترى 9/31/9547
شمالى

جاده چشين، باالتر از دو راهى حصار 500/000/000 266/124/790/160/000
شمسعلى

زمين 2
مسكونى

جاده چشين، باالتر از دو راهى حصار 500/000/000 158/442/218/000/000جنوبى- معبر 8مترى9/31/9548
شمسعلى

زمين 3
مسكونى 

بلوار خرمرودى- انتهاى كوچه چرچى2008/000/000/0001/000/000/000جنوبى- معبر 10 مترى 10/13429

زمين 4
مسكونى 

بلوار شاهد- 18 مترى ارشاد2457/840/000/0001/000/000/000جنوبى- معبر 18 مترى 9/121

زمين 5
مسكونى 

نايب احمد- تفكيكى الحسينى 2002/400/000/000500/000/000شمالى- معبر 10 مترى 9/321/5105

زمين 6
مسكونى 

بلوار مطهرى- 24 مترى بصيرت 2556/300/000/0001/000/000/000شمالى- معبر 10 مترى 9/69/3827

شرايط شركت در مزايده :
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه 
ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى  98/7/30  تحويل دبيرخانه ستاد 

مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم 

پيشنهاد قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
ساير  مطالبات  و  بوده  ستاد  شهردارى  اجراى  دست  در  عمرانى  هاى  پروژه  مالى  تامين  جهت  صرفاً  فوق  امالك  فروش  از  حاصله  3-عوايد 
متقاضيان و پيمانكاران كه به هر نحوى از شهردارى طلبكار مى باشد در صورت برنده شدن در مزايده قابل تهاتر نبوده و مى بايست نقداً به 

حساب شهردارى واريز گردد. 
4- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
6-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
8- پيشنهادات رسيده در تاريخ 98/8/1  ساعت 17  در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. (م الف1139 )

شهردارى همدان در نظر دارد به استناد مجوزهاى اخذ شده نسبت به فروش امالك مشروح ذيل از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. متقاضيان 
مى توانند با رعايت شرايط در مزايده شركت نمايند. 

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد

ً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  
لطفًا لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

از  و  ســهيم بودن  احســاس   
آن مهم تر ســهيم مانــدن ملت در 
تعيين سرنوشــت كشور، كيميايى 
آهنين  حصار  مى تواند  كه  اســت 
تفرقه ها و ياس آفرينى هاى داخلى 
و خارجى، را به طالى وحدت و 
اميــد تبديل كند؛ شــايد به همين 
دليل است كه عقال اين روزها بيش 
از هر زمان ديگرى بر اين موضوع 

تاكيد دارند.
شوراى  مجلس  انتخابات  دور   10
اســالمى، دوازده انتخــاب رئيس 
جمهورى و پنــج انتخاب اعضاى 
مجلس خبرگان رهبرى و شوراى 
قابل  كارنامــه  چهل،  طى  شــهر، 

قبولــى براى نظــام جمهورى اســالمى در 
مراجعه به آراى مردمى محســوب مى شود. 
كارنامه اى كه در آن تالش شــده اســت به 
آراى همه مردم توجه شــود. اين روزها اما 
نزديكى به انتخاباتى كه به اذعان بســيارى از 
فعاالن سياســى و مسئوالن، سرنوشت ساز و 
حساس است؛ مى تواند ماه هاى آينده را براى 
سياســت ايران مهــم و در عين حال جذاب 
كند يا به گفته معــاون اول رئيس جمهورى 
اين انتخابات مى تواند به جشــن پيروزى و 
مشاركت ملت ايران تبديل شود و كارى كند 
كه همه گروه ها، جريان ها و خطوط سياسى 
موجود، احســاس كنند در سرنوشت كشور 

سهيم هستند.
و  دولت  رهبرى،  مطلوب  انتخابات   

عقال
«يك عــّده اى كمين كرده اند كه با عدم ورود 
مردم در عرصه  انتخابات يا با تحريم انتخابات 
يا با سســت كردِن انتخابات يك مچ گيرى از 
نظام جمهورى اسالمى بكنند؛ مّلت در مقابل 
اين كمين كرده هاى نابكار، كارآمدِى خودش 
را نشان داده اســت، امروز هم نشان خواهد 
داد. اين حرف اّول من و مهم ترين حرف من 
در همه دوره هاى انتخابات بوده اســت، االن 
هم هست: شركت همگانى و بانشاط مردم» 
اين بخشى ازبيانات رهبر انقالب اسالمى در 
ديدار با دســت اندركاران برگزارى انتخابات 

مجلس در 30 دى ماه سال 94 است.
بــه گزارش ايرنا، حجت االســالم «حســن 
روحانى» رئيس جمهــورى به عنوان مجرى 
قانونى انتخابات پيــش رو هم در تازه ترين 
ســخنان خود از ضرورت اين حضور سخن 
گفته و تاكيد كرده است: «بايد بگذاريم همه 
جناح ها، احساس پيروزى كنند؛ بايد به همه 
فرصت دهيم تا در اين اجتماع شركت كنند. 
نبايد اينقدر سختگيرى كرده و فشار بياوريم 
و فكــر كنيم هر چــه اين فيلتــر را تنگ تر 
كنيم، نتيجه مثبت ترى خواهد داشــت. مردم 
خودشــان خوب مى فهمنــد و بهترين ها را  

انتخاب مى كنند.»

«اســحاق جهانگيــرى» معــاون اول رئيس 
جمهورى هم ديگر مســئولى بــود كه هفته 
گذشــته با دربــاره ضرورت حضــور مردم 
در انتخابات ســخن گفــت. جهانگيرى در 
همايش سراسرى و ســومين مجمع عمومى 
خانه مطبوعات و رســانه هاى كشور گفت: 
«اين انتخابات مى تواند به جشــن پيروزى و 
مشاركت ملت ايران تبديل شود و بايد كارى 
كرد كــه همه گروه هــا، جريان ها و خطوط 
سياسى موجود، احساس كنند در سرنوشت 
كشور ســهيم هســتند. اگر فضا باز باشد به 
طورى كه مردم احســاس كنند به طور نسبى 
در بين كانديداها فرد مورد نظرشــان حضور 
دارد، مشــاركت خواهند كــرد. در انتخابات 
گذشــته رهبــرى فرمودند اگر مــا را قبول 
نداريد به خاطر ايران شركت كنيد، اين تعبير 

از شاهكارهاى رهبرى بود.»
مجمــوع اظهارنظر مقامات بلندپايه كشــور 
نشانه هاى انتخابات مطلوب آن ها را نشان مى 
دهد كه مهمترين آن «حضور حداكثرى» مردم 
اســت. حضورى كه رهبرى آن را كارآمدى 
مردم در برابر نابكاران معرفى مى كند، رئيس 
جمهورى آن را نشــانه فهــم مردم توصيف 
كرده و معــاون اول رئيس جمهورى هم اين 
حضور را احســاس شــراكت در سرنوشت 
كشور دانسته است. اما اين حضور حداكثرى 
بايد در بســتر برخى الزامات و ضرورت ها 

روى دهد.
تكيه بر فهم مردم اولويت نخست انتخابات

پروسه برگزارى هر انتخاباتى طى چهار دهه 
گذشــته در جمهورى اسالمى گرچه در همه 
مراحــل خود از اهميت ويــژه اى برخوردار 

بوده اســت اما موضوع تعيين صالحيت 
كانديداها را مى تــوان به دليل اثرگذارى 
مســتقيم بر ديگر مراحل از آن ها مهمتر 
توصيف كــرد؛ مرحله اى كه بر اســاس 
قانون اجراى آن بر عهده شوراى نگهبان 
است. اين مرحله تقريبا در همه دوره هاى 
انتخاباتى گذشته خالى از حرف و حاشيه 
نبوده و شايد دليل تاكيدات هفته گذشته 

رئيس جمهورى و معاون اول او هم به دليل 
كاستن از حجم اين حاشيه ها بوده است.

گرچه در پاسخ به ضرورت هاى مطرح شده 
از ســوى دولت، شــوراى نگهبان بار ديگر 
به «ُمر قانــون» تاكيد كرده اســت اما اينكه 
رئيس جمهــورى به عنوان مجــرى همين 
قانون به صورت مكــرر و متناوب از چنين 
ضرورت هايى سخن مى گويد و بر فهم مردم 
تاكيــد مى كند و از مجلس اول مثال شــاهد 
مى آورد كه حضور همه ســاليق و عقايد، آن 
مجلس را به يكى از مهم ترين و كارآمدترين 
مجالس ايران تبديل كرده بود؛ نشان مى دهد 
كه برخــى رويه ها مى توانند فهــم مردم در 
عرصه انتخابــات را تحت تاثير قرار دهند و 
تنذير دولت هم به اين دليل اســت كه بازهم 
مى توان با اعتماد و تكيه بر فهم مردم در پى 

كارآمدسازى مجلس آينده بود.
مجلســى كــه به تاكيــد بنيانگــذار انقالب 
اســالمى، در راس همه امور است و كارآمد 
شــدن آن به كارآمدشــدن تمام اركان نظام 
و كشــور منتج خواهد شــد. مجلس كارآمد 
متكى بر فهم مردم با حضور افرادى متناسب 
با ســليقه مردم، بيش و پيش از آنكه فهم و 
سليقه خود را در فرآيند تقنين دخالت دهند، 
خواســت و صالح جامعه را لحاظ خواهند 
كــرد و به اين ترتيب جامعــه نتيجه انتخاب 
خود را در قامــت قانون به صورت ملموس 

احساس خواهد كرد.
 بمباران اميد و ضرورت دفاع عميق

كارآمدســازى مجلس اما تنهــا ثمره تكيه بر 
فهم مردم نيســت؛ محصول ديگر را مى توان 
در ســخنان جهانگيرى رديابــى كرد؛ جايى 

كه او از احســاس ســهيم بودن در 
سرنوشــت كشور ســخن مى گويد. 
احساســى كه در چهار ماه مانده به 
انتخابات با شــيوه هاى گوناگون در 
حال بمباران اســت. اگر بپذيريم كه 
پيش نياز چنين احساسى، اميدوارى 
بــه آينده ايــران اســت، مى توان به 
جرات ادعا كرد كه اين اميد به ويژه 
در يك سال گذشته تحت شديدترين 
بمبــاران هاى  ياس آور قرار دارد. از 
تروريسم اقتصادى فرا مرزى تا جنگ 
نرم ياس افكنى درون مرزى. هر يك 
با امكانات و توان خود مى كوشند تا 
اميد مردم به كشــور و آن احساس 
سهيم بودن در آينده آن را نابود كنند. 
شــديدترين تحريم هاى اقتصادى وضع شده 
عليه كشــورى، عليه ايران در حال اجراست؛ 
مهمتريــن منبع درآمد كشــور يعنى نفت در 
تحريم اســت؛ مقامات جمهورى اسالمى هر 
روز با تحريم هاى مختلفى روبرو مى شــوند 
و پروپاگانداى سهمگين رسانه هاى خارجى، 
روزانه با هدف ايران هراسى انواع رويدادهاى 
روى داده و نداده را به ايران مرتبط مى كنند.

با يقين مى توان گفت كه دشــمنان فرامرزى 
آگاهانه به اين نااميدســازى مشغول هستند 
اما گاهى در داخل كشــور برخى جريان ها و 
گروه ها، با ايجاد دوقطبى سازى هاى عجيب، 
ادعــاى تملك مطلق بر همه دســتاوردهاى 
كشور و انقالب، خودى و غيرخودى سازى 
از مردم و جناح هاى سياســى و اقداماتى از 
اين قبيــل، گاهى حتى با انگيزه دفاع از نظام 
و كشور دست به اقداماتى زده و تصميماتى 
مى گيرند كه نتيجه نهايى آن دلسردى جامعه 

خواهد بود.
اميد به آينده كشور، سهيم شدن در سرنوشت 
آن و حضور در پاى صندوق هاى راى ســه 
مرحله اى اســت كه براى اجرايى شدن آن 
بايد بســيارى از گزاره هاى ثابت پيشــين را 
تغييــر داد، تصحيح كرد و بــه گفته علماى 
علم رسانه به روز رســانى كرد. اين به روز 
رســانى پيام ملموس نهادهــاى تصميم گير 
براى جامعه اســت كه نهادها مــى توانند و 
مى خواهنــد بر فهم مردم بيش از هر موضوع 
ديگــرى تاكيد كنند.  تنها پادزهر بمباران نرم 
و سخت اميد مردم، تكيه بر خود آنهاست و 
اين همان اصلى كه رئيــس جمهورى براى 

اجراى آن قسم خورده است.

فصل وعده ها در راه است

سهم مردم دركجاى انتخابات؟
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نيش و نوش

تهيه طرحى براى تدريس ادبيات محلى در مدارس
 سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از تهيه طرحى براى اجراى اصل 
15 قانون اساســى مبنى بر تدريس ادبيــات محلى در مدارس خبر داد و گفت كه اين 

طرح ضرب االجلى را براى دولت جهت اجراى اين اصل قانونى تعيين كرده است.
ميرحمايت ميرزاده در گفت وگو با ايســنا، در توضيح اين طرح اظهار كرد: طبق اصل 
15 قانون اساســى صحبت  كردن به زبان مادرى در مدارس و دانشگاه ها آزاد است و 
زبان رسمى كتب درســى و نوشتارى، زبان فارسى اســت. همچنين تدريس ادبيات 
زبان هاى محلى در مدارس مى تواند صورت گيرد. اكنون با گذشــت بيش از 40 سال 
از پيروزى انقالب هنوز اين اصل اجرايى نشــده و كار اساسى براى زبان محلى اقوام 

صورت نگرفته است.

كاهش 50 درصدى فقر تغذيه اى كودكان مناطق محروم
 مديــركل امــور كــودكان و نوجوانــان ســازمان بهزيســتى كشــور بــا بيــان اينكــه 
تــا االن بــراى طــرح توزيــع يــك وعــده غــذاى گــرم در روســتا مهدهــا فقــط بــه 
بودجــه دولتــى اكتفــا شــده اســت، گفــت: بــا اســتفاده از همــكارى صاحبــان صنايــع 
و شــركت ها بــراى اداى مســئوليت اجتماعيشــان مى تــوان ايــن طــرح را گســترش 

داد.
سعيد بابايى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اين طرح تأثير مستقيمى بر روى روند 
رشد كودكان دارد اظهار كرد: بر اساس آخرين آمار استخراج شده كه توسط پايش هاى 
وزارت بهداشــت به دست آمده است، 50 درصد از مشكالت كودكان كه به دنبال فقر 

غذايى ايجاد مى شد، كاهش يافته است.

مصرف مكمل ها فايده  چندانى ندارد
 پزشكان آلمانى مى گويند: مصرف مكمل هاى ويتامين و امالح فايده  چندانى ندارد 

و گاه حتى براى بدن مضر است.
به گزارش ايســنا، نتيجه مطالعه اى كه با شركت 14 هزار پزشك صورت گرفته نشان 

مى دهد كه مصرف اين مكمل ها تأثير مثبتى بر سالمت يا طول عمر ندارد.
مصرف مكمل هايى كه به نسخه پزشك نياز ندارند در بسيارى از كشورهاى جهان مثال 
در آمريكا محبوب اســت. آمريكايى ها به طور متوســط هر سال 28 ميليارد دالر براى 
خريد مكمل ها و مولتى ويتامين ها هزينه مى كنند. محبوبيت اين مكمل ها در آلمان هم 
رو به افزايش اســت و از 31/ 1 ميليارد يورو در ســال 2017 ميالدى به 44/ 1 ميليارد 

يورو در سال 2018 رسيده است.

عدالت آموزشى فقط يك شعار است
 زمانى كه صحبت از عدالت آموزشــى مى شــود؛گروه هدف ما 
همه دانش آموزان كشــور هســتند ؛همه كودكان ونوجوانانى كه در 
گستره اين كشور از نقاط مرزى و روستاهاى دور افتاده كه به بركت 
آموزش وپرورش پرچم پر افتخار كشــور در اين نقاط به اهتزاز در 
مــى آيد، تا نقاط متمول در شــهرهاى بزرگى مثل تهران   ؛از مدارس 
كپرى تا مدارس الكچرى به دنبال تعليم وتربيتى بهينه دانش آموزان 
هستند، كه براساس قانون اساســى حق اوليه واساسى هر كودك و 
نوجوانى است كه دراين كشور زندگى مى كند، و بايد تمام مسئولين 
در قواى ســه گانه و در تمام سطوح براى احقاق اين حق، به نهايت 
تــالش كنند و هر محدوديت ومانعى كــه وجود دارد؛با ارائه برنامه 
هــاى راهبردى و عملياتى رفع شــود ،تا كــودكان ونوجوانان اين 
سرزمين به حكم ايرانى بودن؛به اين مطالبه واقعى خود دست يابند.

اما متاسفانه با روند كنونى آموزش وپرورش،  نه تنها دست بسيارى 
از كودكان ونوجوانان  از اين حق طبيعى وقانونى خود كوتاه شــده 
است،بلكه روند روبه افزايش تعطيلى كالسهاى روستايى،نگاه هزينه 
اى به آموزش وپرورش،ســوداى خصوصى ســازى وبرون سپارى 
مدارس ،كودكان ونوجوانان محروم را نشانه گرفته است و نخستين 
قربانيان اين طرحها همين گروه از كودكان ونوجوانان محروم هستند.

در بررسى تاريخچه آموزش وپرورش در بخش غير دولتى و تصويب 
قانون مدارس غيردولتى هدف اصلى سبك شدن بار دولت و جلب 
مشــاركت خانواده هاى متمول آمده اســت تــا ،آموزش وپرورش 

سبكبارتر بتواند به كودكان ونوجوانان محروم ارائه خدمات نمايد.
اما اين پرسش مطرح است چرا در سالهاى اخير به موازات گسترش 
مدارس غيردولتى  و واگذارى تعليم وتربيت به بخش خصوصى، در 
قالب معلمان خريد خدمت و برون سپارى ومدرسه فروشى؛مدارس 
و كالســهاى روســتايى در مناطق محروم به بهانــه به حد نصاب 
نرســيدن دانش آموزان  تعطيل شده اند،مگر توجيه اين نبود كه اين 
دو مولفه بايد باهم رابطه معكوس داشــته باشــند،يعنى به موازات 
افزايش پوشش در بخش غيردولتى؛حداقل روند كمى بازماندگان از 

تحصيل در مناطق محروم كاهش يابد.
در ايــن ميان از نهاد قانونگذارى انتظار مى رفت؛بررســى كنند وبا 
پژوهش هاى راهبردى حق مردم را مطالبه نمايند و دولت را بخاطر 
تحت الشــعاع قرار دادن عدالت آموزشى به چالش بكشانند ،اما مى 
بينيم كه طرح ممنوعيت آموزش زبان انگليســى توســط نمايندگان 
مردم ارائه مى شــود،طرحى كه بر اساس آن آموزش زبان انگليسى 
به موسسات و آموزشگاههاى آزاد سپرده مى شود و استخدام معلم 

زبان خارجه ممنوع خواهد شد.
دســت مريزاد به نمايندگان محترم مردم كــه پازل ؛دولت را در بى 
توجهى به عدالت آموزشى تكميل كردند، در اينجا اين سئوال مطرح 
است آيا اين نمايندگان مجلس يك بار به سند تحول بنيادين نگاهى 
انداخته و اراهــكار 5-1 -ارائه آموزش زبان خارجي در چارچوب 

بخش  
انتخابي )نيمه تجويزي( برنامه ي درسي، با رعايت اصل تثبيت  

و تقويت هويت اســال مي- ايراني، ديده اند كه اينگونه از خودش 
طرح صادر مى كنند.

آيــا اين نمايندگان مجلس به چرخش هاى بنيادين در ســند تحول 
بنيادين نگاهى انداخته اند كه چرخش به ســوى مســاله و پژوهش 

محور بودن آموزش وپرورش يكى از اين چرخش هاست.
آيــا اين نمايندگان لــزوم توانمند كردن دانش آمــوزان در مهارت 
مطالعــات تطبيقى در هر ســطح توجه كرده اند،آيــا دانش آموزان 
اين مملكت همه به مانند فرزندان اين نمايندگان امكان اســتفاده از 

آموزشگاههاى آزاد را دارند؟ 
نكند دوره نمايندگى اين بزرگواران روبه اتمام اســت و مانند ساير 
زعماى تعليم وتربيت كشور هركدام يك آموزشگاه آزاد راه انداخته 

اند وبا اين طرح دنبال فراگيران خود هستند؟
يــك بار ديگــر دولت و مجلــس را به بررســى وضعيت تحصيل 
كودكان ونوجوانان كشــور فرا مى خوانم،بياييد بررســى كنيد چند 
درصد از طيــف مخاطب كودكان ونوجوانانى كه بايد در مدرســه 
باشــند، در هر چهاردوره ابتدايى و متوسطه  امكان تحصيل برايشان 
مهياســت؛كه حاال خيالمان راحت شده اســت ،پوشش كمى ما به 
درجه مطلوب رسيده وحاال براى زبان انگليسى بهترين راهكار برون 
ســپارى اســت؛كودكان دو زبانه ما هنوز در پيچ وخم آموزش زبان 
رســمى كشــور با توجه به ظرايف آن نياز به تقويت زير ســاختها 
وآموزش معلمان دوره ابتدايى به صورت اصولى براى آموزش زبان 
رســمى كشور دارند؛مگر نه آن اســت كه براساس نتايج بسيارى از 
پژوهش هاى علمى يكى از مهم ترين علل مشكالت ويژه يادگيرى 
ور بخش خواندن ونوشــتن به همين ضعف زير ساختها در آموزش 
زبان فارســى برمى گردد،حال  چگونه مى توان بدون توجه به زير 
ساختها طرحى را ارائه نمود كه قربانى اصلى آن بازهم قشر محروم 
وآسيب پذير خواهند بود ؛وگرنه فرزندان ارائه دهندگان طرح بدون 
شــك پيش از دبستان آموزش زبان را آغاز كرده اند و شايد عده اى 
نيز به پشتوانه همين توانمندى وتسلط بر زبان خارجه با ژن برتر در 
دانشگاههاى مطرح جهان به تحصيل اشتغال دارند و دغدغه توسعه 
كشــورمان در منع دسترســى به آموزش زبان انگليسى براى اقشار 

آسيب پذير ومحروم خالصه مى شود؟
* معصومه معصوميان
دانشجوى دكتراى روانشناسى - كارشناس مسائل آموزش وپرورش و كنشگر 
حقوق زنان و كودكان

همشهرى: زندگى ديجيتال، خانواده آنالين 
 حتمًا ازدواج  ها هم مجازى ؟!

همدان پيام: عابر بانك شيوه جديد فرار از ماليات 
 نشون ميده ما مى توانيم!!

ايران: نبرد سنگين وزير با سالطين ارزش افزوده 
 بدون شرح

همدان پيام: بازگشت صف كپسول گاز به استان 
 با وجود يارانه و كوپن داره صف گازهم جز افتخارات مى شه !!

صداى زنجان: از تجمل گرايى دالالن تا حيف و ميل نان و نمك 
 نان و نمك را تو سفره سياسى نبريد

همشهرى: نخبگان هزينه اداره كشور را كاهش مى دهند
 اگه بازنشستگان بزارن !!

ايران: از فوتبال ديدن تا فوتبالى شدن دختران ايران 
  خوبه ديگه خودش يه تنوعه!

آواى ماكو: دغدغه معيشتى مردم را برطرف مى كنيم 
 مردم تو رفاه  هستن  اين دغدغه كجا كشف شد !!

زنگان امروز: نرخ دالر باز هم كاهش مى يابد؟
 روشن كن خبرت خوبه يا بد؟

كيهان: سكوتى كه پس از 30 سال در سينما شكست 
 حتمًا زنان جيغ زدن؟؟

بامداد لرســتان: نماينده يونســكو: مجذوب زيبايى هاى گردشگرى 
لرستان شدم 

 با اين روش مى خواى  تو ايران صاحب خونه بشى؟؟
همدان پيام: بازگشت بازنشستگاه به كالنترى ها 

 اين هم از قول حذف بازنشستگى مسئوالن !!
صداى زنجان: النه كردن آسيب هاى اجتماعى در شهرك هاى حاشيه اى 

 خونه گرونه مجبورن با هر فرصتى خونه داربشن 
همدان پيام: كشمش مالير در مسير قرمز قرار گرفت

 همون قرمز خوبه ارگانيكه! 
ايران: اصالحات گفتمان جديد مى خواهد 

  اميدواريم اين گفتمان جديد به نتيجه برسه!

 "پزشــكى مردمانه در همدان" كتابى است 
كه شــيوه هاى طبابــت در روزگاران قديم را 
از سينه كهنســاالن اين خطه بيرون كشيده و 
نســخه هاى شفابخشــى براى عالج دردهاى 
ديــروز و امــروز مى پيچد كه بــا وجود علم 

پزشكى روزآمد هنوز هم كاربرد دارد.
نسخه هاى  شامل  همدان"  مردمانه  "پزشــكى 
طبى متداول در روزگاران گذشــته اســت كه 
گردآورنده در ســال هــاى 1343 تا 1354 با 
دســتان خالى و پرتوان به صــورت ميدانى و 
مراجعه به اشــخاصى كه سررشته اى در امور 
طب و طبابت داشــته اند، جمــع آورى كرده 

است. 
اين اشخاص شامل حكيم، رگ گير، حجامت 
گــر، ماما، شكســته بند، ســلمانى، مظاطه و 
دعانويــس ها بودند كه در كــوى و برزنهاى 
نظربيــگ، جوالن، گازران، ســرگذر، مصلى، 
محله حاجى، درويش آباد، چشمه كوره، قلعه 
سبزى، كوى ارامنه، كوچه كليميان زندگى مى 
كرده اند كه گردآورنده آنها را يافته و از طرفى 
با پيرزنان و پيرمردان هم كالم شده وگفته هاى 

آنان را مكتوب كرده است. 
اين روايت ها گاه بــه طور كامل جنبه علمى 
دارد و گاه خرافات محض به شمار مى رود اما 
از آنجا كه هدف تفكيك آنها نبوده تمام موارد 

در كنار هم ذكر شده است.
مردم همدان به پزشــك حكيم مى گفتند و از 
زمان هاى بســيار قديم، همدان مركز طب و 
طبابت بوده و همه مراحل طب ســنتى در اين 

شهر اجرا و تعليم مى شده است.
حكيم هاى شهر(بيشــتر آنهايى كه مســلمان 
بودند) اغلب عمامه ترمه بر ســر مى گذاشتند 
و اگر ســيد بودند عمامه ســياه و لباس آن ها 
عبارت بود از ُجبه و اَرخالق، قبا و لباده كه به 
تن مى كردند و عصا به دســت گرفته و كفش 

ساغرى مى پوشيدند.
شــال ترمه به كمر مى بستند و در پَر كمرشان 
يك لوله كاغذ ســفيد قرار مــى دادند، داخل 
جيبشان قلمدان بود و سوار بر اسب يا االغ به 
عيادت بيمــاران مى رفتند و صبح ها، عصرها 
و گاهى هم شــبها مشــغول معاينه و مداواى 

مريض هاى خود مى شدند.
مردم همدان به مطب محكمــه مى گفتند در 
محكمــه ها اينگونه بيمار را معاينه مى كردند؛ 
به محض وارد شدن بيمار به درون اتاق، او را 
پيش حكيم كه روى زمين نشســته بود و در 
زيرش تشــك ترمه و پشتش چند عدد متكا و 
گاهى پشتى بود، مى بردند و در مقابل او روى 

فرش مى نشاندند.
حكيم اول نبض بيمــار را گرفته و زبانش را 
مى ديد و بعد دســتى به چشــم هاى بيمار و 
شكمش مى كشــيد و بعد جوياى حالش مى 
شد؛ سپس يك تكه كاغذ از لوله دان مى بريد 
و باالى آن مى نوشــت " هوالشافى" بعد آغاز 

به نوشتن مى كرد.
نخســتين دارويى كه حكيم به بيمار خود مى 
داد جوشانده بود كه اغلب از اين تركيبها بود: 
گل بنفشــه، فلوس، ترنجبين، شكر سرخ، بعد 
دواى اماله يا تنقيه مى داد، بعد داروى "ُكلخه"

يعنى چيزى كه به پيشانى و يا روى سينه بيمار 
بمالند.

در آخر هم پاشــويه تجويز مى شــد. دستور 
پاشــويه نيز چنين بود كــه گياهى خاص را 
با آب حــل مى كرد و پاهاى بيمــار را با آن 

شستشو مى داد.
بيمار اين دســتورها را اجرا مــى كرد و بعد 
از چنــد روز كه عالئم و نشــانه هاى بيمارى 
مشــخص شــد مراجعه مى كرد، آنگاه حكيم 

دواهاى اصلى را براى درمان كلى مى داد.
مردم همدان به داروخانه، دواخانه مى گفتند. 
روال چنين بود كه بعد از اينكه حكيم نســخه 
را به دست بيمار ناخوش مى داد او به دواخانه 
كه گاهى در داخــل محكمه همان حكيم بود 
مراجعه مى كرد و دواهاى خود را مى گرفت 
و به خانه مى آمد و به دستورهاى حكيم عمل 
مى كرد.مردم همدان به ويزيت، حق العالج و 
حق القدم مى گفتنــد و حكيم ها هيچ گاه به 
ميــزان آن اهميت نمى دادنــد و هر چه بيمار 
مى داد قبول كــرده  و اعتراضى نمى كردند؛ 
حتى اگر وضع مالى بيمار نامناسب بود عالوه 
براينكه حق العالج نمى گرفتند داروى رايگان 

هم از خودشان مى دادند.
گاهى هم از بيماران به جاى پول، جنس قبول 
مى كردنــد بيمارانى كه پول نداشــتند اغلب 
روغن، شيره، كره، مرغ يا گوسفند مى آوردند 
و حكيــم از آنها مى پذيرفت و بيمار را معاينه 

مى كرد.
بيشــتر حكيمان همدانى در محله حكيم خانه 
كه امروزه هم آثارى از آن باقى مانده اســت، 
محكمــه داشــتند. محل پيشــين حكيم خانه 

امروز"بازار مظفريه" خوانده مى شد.
حكيمان در اين محله مى زيستند و بيماران را 
معاينه مى كردند. مجموعه حكيم هاى همدانى 
از ســه گروه مسلمان، كليمى و ارمنى تشكيل 
مى شدند اما اغلب كليمى بودند اسامى بعضى 

از اين حكيمان از اين قرار است:
"پزشكى مردمانه همدان"  در سه "فصل حكيم 
و حكيــم خانه"، "دوا و درمان و بيمارى ها از 
سر تا پا" به شناســايى و عالج انواع بيمارى 
هاى سر، چشم، گوش، تقويت حافظه، دهان 
و دندان، قلب، شكم، سنگ هاى كليه و مثانه، 
بيمارهــاى كودكان و باردارى با شــيوه هاى 

متداول قديمى مى پردازد.
اين كتاب را مرحــوم عباس فيضى گردآورى 
كرده و توســط مهــدى به خيــال تدوين و 

بازنويسى شده است.
اين اثــر در مجموعه دانشــنامه همدان جاى 

گرفته است.

در ازدواج مسابقه 
تجمل گرايى 
گذاشته ايم

 اســتاد حوزه علميه و دانشــگاه با انتقاد 
از رسم و رســوم خود ساخته و غير ضرورى 
در ازدواج هــاى امروز جوانــان گفت: بايد 
مبناى ازدواج ها را خواســته ها و دستورات 
خداونــد متعال قرار دهيم نه آنكه با يكديگر 
بدهيم.حجت االسالم  تجمل گرايى  مســابقه 
شهاب مرادى در نخســتين اجتماع جوانان 
انقالبى شهرســتان تويسركان در مصلى امام 
خمينى(ره) اين شــهر اظهار داشت: اميد به 
ايرانى آباد و جوان كــه مردم در آن دغدغه 
كشــور، انقالب و آرمان هاى خود را دارند 
چكيده بيانيه گام دوم انقالب است.وى بيان 
كرد: اكنون كشــور ما با پير شدن نسل ها به 
عنوان يك خطر جدى روبه رو ســت و همه 
ما وظيفه داريم با اصالح فرهنگ به ســمت 
ســبك زندگى اســالمى و آينده نگرى براى 
جوان ســازى كشور حركت كنيم.به گزارش 
تســنيم مرادى ايجاد موانع خود ســاخته و 
غير ضرورى در مســير ازداوج آسان جوانان 

را يكى از مهم ترين آســيب هاى فرهنگى و 
اجتماعى كنونى كشور دانست و تصريح كرد: 
نبايد مردم و كشور را به ورطه تجمل گرايى 
و سنگ اندازى در مسير ازدواج سالم و موفق 

جوانان سوق دهيم.
وى ابراز كرد: رهبر معظم انقالب بر آينده نگرى 
و جوان سازى نسل آينده كشور همواره تاكيد 
ويژه دارند و در ســخنان خود از پيرى دولت 
و مجلس در برخى بخش هــا گله كردند.اين 
كارشناس مسائل فرهنگى و اجتماعى با تاكيد 
بر اينكه اگر مى خواهيم به آينده فكر كنيم بايد 
قدر تغييرهاى كوچك را بدانيم گفت: ســبك 
زندگى اسالمى در مورد ازدواج كه توسط رهبر 
معظم انقالب بارها بر آن تاكيد شده اين است 
كه در ازداوج جوان ها، معنويات بايد بر ماديات 

غلبه داشته باشد.
وى افزود: مشــكالت فرهنگى كشــور ما در 
بســيارى از موارد كامًال آشكار است كه يكى 
از آنها قائل نشــدن جايگاه و شان واقعى براى 
بانوان است كه به بنياد خانواده آسيب هاى جدى 
وارد مى كند.مرادى با انتقاد از رســم و رسوم 
خود ســاخته و غير ضــرورى در ازدواج هاى 
امروز جوانان بيان كرد: بايد مبناى ازدواج ها را 
خواسته ها و دستورات خداوند متعال قرار دهيم 

نه آنكه با يكديگر مسابقه تجمل گرايى بدهيم.

«پزشكى مردمانه در همدان» 
عالج دردهاى ديروز و امروز
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سيم كارت هاى اضافى  را حتما مسدود كنيد
 با توجه به سوءاســتفاده از اطالعات هويتى و ســيم كارت هايى 
كه بدون آگاهى افراد به نامشــان ثبت شده، بايد با مراجعه به سامانه 
اســتعالم تعداد ســرويس هاى مشــتركين اپراتورهاى مخابراتى، از 
تعداد سيم كارت هايى كه به نام شماست، مطلع شويد و همچنين در 
صورت دريافت پيامكى مبنى بر ثبت  سيم كارت، درصورتى كه بدون 

اطالع شما انجام شده، نسبت به قطع آن اقدام كنيد.
به گزارش ايســنا، سوءاســتفاده از اطالعات هويتــى به روش هاى 
مختلفــى انجام مى شــود؛ در برهــه اى از زمان، با مســدود كردن 
سرشماره هاى پيامكى تبليغات، استفاده از شماره هاى شخصى براى 
ارســال پيامك تبليغاتى زياد شد و ســودجويان با در دست داشتن 
اطالعات هويتى افراد، به ثبت ســيم كارت هايى به نام آن ها و بدون 
اطالعشــان اقدام مى كردند تا از اين ســيم كارت ها جهت تبليغات 

استفاده كنند.
از طرفــى در ماه هاى اخيــر، موضوع ثبت ســيم كارت هايى با 
اســتفاده از اطالعات مسافران داغ شــده است؛ پس از اجراى 
طــرح رجيســترى، واردات گوشــى هاى مســافرى بــا هزينه  
پايين تر، موجب شــد ســودجويان كه مسافر نبودند هم، از اين 
امكان فراهم شــده كه با اســتفاده از كارت ملى، امكان واردات 
يك گوشــى وجود داشت، اســتفاده كنند. در برهه اى، شرايط 
اين طور بــود كه قاچاقچى بــارش را بدون ثبت ســفارش به 
صورت قاچاق وارد كشــور مى كرد و با عنوان گوشى مسافرى 

مى توانســت كد رجيسترى بگيرد.
موضوع واردات گوشــى مسافرى توسط كســانى كه واقعا مسافر 
نبودند و از اطالعات مســافران سوءاستفاده كردند، به اينجا ختم 
نشــد. اگرچه با اتصال سامانه هاى نيروى انتظامى و گمرك، ديگر 
فقط كارت ملى براى واردات گوشــى مســافرى كافى نيست و 
مســافر واقعى مى تواند از اين امكان استفاده كند؛ برخى با گرفتن 
اطالعات مسافران، به واردات گوشــى به اسم آن ها اقدام كردند 
و اين موضــوع واكنش وزير ارتباطات و فناورى اطالعات را در 
پى داشــت و وى از كالهبردارى عده اى كه به حاجيان امســال 
سيم كارت رايگان داده اند و از مدارك آن ها سوءاستفاده و گوشى 

قاچاق ثبت كرده اند، خبر داد.
 سوءاستفاده از مدارك هويتى حجاج

 براى ثبت سيم كارت
بــه همين جهــت، پيمان قره داغــى -مديركل حفاظــت از حقوق 
مصرف كننــده رگوالتــورى- با اشــاره به سوءاســتفاده از مدارك 
هويتى حجاج براى ثبت ســيم كارت بدون اطالع آنها گفت: از اين 
سيم كارت ها براى ثبت گوشــى تلفن همراه به صورت مسافرى در 
ســامانه گمرك استفاده شــده بود، به همين دليل براى جلوگيرى از 
تضييع حقوق كاربران ضرورى است، مشتركين تلفن همراه از اسناد 
هويتى خودشــان به طور جدى محافظت كننــد و درصورت ثبت 
ســيم كارت به نام آنان بدون اطالع خودشــان، حتمًا سيم كارت را 
غيرفعال كرده و شــكايت خود را در ســامانه ثبت و پاسخگوئى به 

شكايات 195 ثبت كنند.
وى همچنين اعالم كــرد: چنانچه زائران اربعيــن پيامكى با عنوان 
(ماسك) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئى مبنى بر صدور 
سيم كارت به نام آنان دريافت كردند، بايد به دفاتر فروش اپراتورها 
مراجعه و سيم كارت ثبت شده را مسدود و غيرفعال كنند. رگوالتورى 
به طور مســتمر بر عملكرد دفاتر فروش اپراتورها و دفاتر پيشخوان 
خدمات دولت در فروش و فعال ســازى سيم كارت هاى تلفن همراه 

نظارت كرده و با متخلفان در اين زمينه به شدت برخورد مى كند.
كاربران بايد توجه داشته باشند كه عدم دقت در نگهدارى سيم كارت 
ممكن اســت باعث شود اين ســيم كارت در دسترس افراد سودجو 
قرار گيرد و آن ها با فعال كردن ســيم كارت، در شبكه هاى اجتماعى 
عضو شــده و به فعاليت هاى مجرمانه اقدام كنند، اقدام به ارســال 
پيامك هــاى تبليغاتــى كرده و يا براى معافيت هــاى گمركى جهت 

واردات گوشى هاى مسافرى از اين سيم كارت ها استفاده كنند.
 مالك سيم كارت پاسخگوى ارتكاب اعمال 

مجرمانه است
درصورت هرگونه ايجاد مزاحمت از طريق سيم كارت و يا ارتكاب 
اعمال مجرمانه، اين مالك ســيم كارت است كه در وهله ى اول بايد 
در محاكم قضايى پاسخگو باشد، زيرا قانون وى را دارنده سيم كارت 
مى شناسد؛ هرچند بعد از بررسى هاى فنى مى توان مشخص كرد كه 
اين تماس از ســوى وى صورت نگرفته اســت، اما قانون در ابتدا 
مالك ســيم كارت را مى خواهد و وى بايد پاسخ گوى محاكم قضايى 

و شاكى باشد تا بعد كه مجرم اصلى شناسايى شود.
در اين راستا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى اعالم كرده 
كه در  طرح احراز هويت و ساماندهى سيم كارت ها براى جلوگيرى 
از سوءاستفاده احتمالى و براى اين كه ديگر در ايران سيم كارت بدون 
هويتى وجود نداشــته باشد، سامانه استعالم تعداد خطوط مشتركين 

را راه اندازى كرده است.
بدين ترتيب كاربــران با مراجعه به پورتال ســازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطــات راديويى در بخش خدمات الكترونيكى و يا در نشــانى 
اينترنتــى mobilecount.cra.ir مى تواننــد از تعــداد خطوطى 
كه با كد ملى آنان ثبت شــده، آگاه شــده و نسبت به غيرفعال كردن 
خطوطى كه از آن ها اســتفاده نمى كنند، اقدام كنند. هم چنين كاربران 
مى توانند با ارسال كد ملى مالك خط به يكى از شماره هاى 3000150

و 3000504901 از طريــق يكى از خطــوط تحت مالكيت، از تعداد 
سيم كارت هايى كه به نام آن هاست، مطلع شوند.

مشــتركان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغايرت در تعداد 
خطوط ثبت شــده به نام خودشان مى توانند براى جلوگيرى هر نوع 
سوءاستفاده احتمالى، شــخصا به دفاتر خدمات مشتركين اپراتورها 
مراجعــه كنند و با ارائه كارت ملى از تمامى خطوط به نامشــان كه 
ممكن اســت بدون اطالع مشــترك به نام وى ثبت شده باشد، آگاه 

شده و براى قطع هر يك از سيم كارت ها اقدام كنند.

اعالم نرخ پاركينگ ها در مرز مهران
 به منظــور جلوگيرى از افزايش بى رويه نرخ كرايه هاى خودروهاى حمل و نقل عمومى در 
استان، تيم هاى نظارت و بازرسى ويژه سازمان صنعت، معدن و تجارت در مرزهاى مهران مستقر 

شده و با متخلفان برخورد كردند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ايالم گفت: به اين منظور گشت هاى ويژه متشكل 
از بازرســان سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنين سازمان تعزيرات حكومتى به صورت 

شبانه روزى بر نرخ هاى مصوب نظارت مى كنند.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عبدخانى نظارت بر نرخ پاركينگ هاى شــهر مهران 

را از ديگر اقدامات ســازمان صنعت معدن و تجارت برشــمرد و اظهار كرد: نرخ مصوب براى 
پاركينگ هاى شهرســتان مهران به ازاى پارك در 24 ســاعت، 50 هزار تومان است اما برخى از 
پاركينگ داران اقدام به دريافت 75 هزار تومان كرده بودند كه پس از تشــكيل پرونده به سازمان 

تعزيرات حكومتى معرفى شدند.
به گفته وى، عالوه بر نيروهاى سازمان صنعت معدن و تجارت شهرستان مهران، يك تيم نظارتى 

نيز از استان ايالم به شهرستان مهران اعزام شده است.
عبدخانى خاطرنشان كرد: در تمامى پايانه هاى مسافربرى استان نرخ هاى مصوب سازمان راهدارى 
نصب و در معرض ديد مسافران قرار دارد و زائران مى توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف 

آنرا از طريق شماره 124 سازمان صنعت معدن و تجارت به بازرسان براى پيگيرى اعالم كنند.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

   فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومى يك مرحله اى 

شركت آب و فاضالب استان همدان در نظر دارد توليد كنندگان حائز شرايط جهت شركت در مناقصه 
عمومى يك مرحله ايخريد 7000 دستگاه  كنتور آب سرد سايز 1/2 اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس 

كارى R 160 (معادل كالس C ) با قابليت قرائت از راه دور  را با اطالعات مشروحه ذيل ارزيابي نمايد.
 نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب استان همدان  واقع در همدان - ميدان بيمه- 

جنب اداره ثبت احوال  كد پستى 6515914478 تلفن 081-38219871-80
نظارت : معاونت خدمات مشتركين ودرامد شركت آب و فاضالب استان همدان  

 160 R موضوع : خريد 7000 دستگاه  كنتور آب سرد سايز 1/2 اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى
(معادل كالس C ) با قابليت قرائت از راه دور  

روش تامين مالى: از محل منابع داخلى
مدت قرارداد: هفت ماه

تاريخ،مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: متقاضيان ميتوانند جهت 
دريافت اسناد ارزيابي كيفي از مورخ  98/07/21  لغايت 98/07/28 به دفتر قراردادهاى شركت آب و 
فاضالب استان همدان مراجعه نمايند. استعالمهاي تكميل شده  بايد تا پايان وقت ادارى مورخ  98/08/13 
در پاكت مهر و موم شده به شركت آب وفاضالب استان همدان (دبيرخانه شركت) تسليم شود.(استعالمها 

بايد توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند)
 محل دريافت ،تحويل وگشايش  اسناد: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و 

فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
نحوه دريافت اسناد استعالم و هزينه آن: متقاضيان در ازاى واريز مبلغ غيرقابل استرداد 300/000  ريال به 
حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001  به نام شركت آب وفاضالب استان همدان و ارائه 

درخواست مى توانند يك سري از اسناد استعالم ارزيابي كيفي را دريافت نمايند.
 مناقصه گران ابتدا ارزيابي كيفي شده و پس از كسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابي كيفي(70)، در 

مراحل بعدي مناقصه شركت  مي نمايند.
 اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات  و سايت شركت hww.ir درج گرديده است.

      خريد 7000 دستگاه  كنتور آب سرد سايز 1/2 اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى
 ( C معادل كالس) 160 R 

 با قابليت قرائت از راه دور  به شماره ج/98/179

 (نوبت اول)

مقايسه روند تغيير شاخص قيمت
شاخص قيمت كاال و خدمات مصرفى خانوارهاى استان

درصد تغيير شاخص كل، گروه هاى اصلى و گروه هاى اختصاصى طى دوره دوازده ماهه
( 1395 =100 )

                       
                     دوره  

                 گروه

شهريور ماه 1398 نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 

(تورم نقطه به نقطه)

شش ماه اول سال 
1398 نسبت به دوره 

مشابه سال قبل

دوازده ماه منتهى به شهريور 
ماه 1398 نسبت به دوازده 
ماه منتهى به شهريور ماه 

1397(تورم)
شاخص كل

گروههاى اصلى:
1- خوراكى ها و آشاميدنى ها

2- دخانيات
3- پوشاك و كفش

4- مسكن، آب، برق، گاز و ساير 
سوخت ها

5- مبلمان و لوازم خانگى و نگهدارى 
معمول آنها

6- بهداشت و درمان
7- حمل و نقل
8- ارتباطات

9- تفريح و امور فرهنگى
10- آموزش

11- هتل و رستوران
12- كاالها و خدمات متفرقه

گروههاى اختصاصى:
شاخص كل * (بدون اجاره)

كاالها
خدمات

31,9

39,1
15,4
40,9
21,5

50,9

18,3
29,2
15,2
39,4
24,2
59,0
40,1

34,3
37,0
23,3

44,9

63,8
77,3
57,4
18,0

82,3

16,0
45,7
29,2
58,0
23,7
73,5
40,4

51,8
61,3
20,8

41,8

58,3
97,0
54,9
16,6

81,5

13,5
40,0

33,5
62,5
23,4
58,8
36,2

48,3
57,7
18,7

غزل اسالمي»
 نرخ تورم دوازده ماه منتهي به شهريور 
ســال 98 اســتان همدان به 41/8 درصد 
رسيد كه نسبت به همين دوره در شهريور 
سال 97، 14/2 درصد افزايش داشته است. 
طبق آمار منتشر شــده، نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهى به شهريور ماه براى خانوارهاى 
كشــور به عدد 42/7 درصد است و اين 
نشان مي دهد كه تورم همدان 9/. درصد از 

ميانگين كشور پايين تر است.
در بين شــاخص هاي مــورد آمارگيري، 
دخانيات بــا 97 درصد بيشــترين تورم 
دوازده ماهه منتهى به شهريور سال 98 را 
دارد. اين كاال در مدت مشابه يك سال قبل 
نيز با 111/4 باالترين نرخ تورم ساليانه را 

به خود اختصاص داده بود.
همچنين هتل و رســتوران با 58/9 درصد 
باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه (شهريور 
98 نسبت به شهريور 97) استان همدان را 
داشته، مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري 
معمول آنها با 81/5 درصد در پله اول تورم 

شش ماه گذشته استان قرار دارد. 
بهداشــت و درمــان نيز بــا 15/2درصد 
كمترين نرخ تورم در يك ســال گذشته را 

به خود اختصاص داده است. 
آن طور كه معاون آمار و اطالعات سازمان 
مديريت و برنامه ريزى استان همدان اعالم 
كرد: مجموعه فعل و انفعاالت در شش ماه 
ابتدايي سال 98 سبب شد هر سه نوع تورم 
( ماهانه، نقطه به نقطه و ساالنه) همچنان 

روند افزايشى داشته باشند.
محمدرضا ســاغرچيان توضيح داد: نرخ 
تورم در سال 1397 عدد 28/7 را ثبت كرد 
و اين روند افزايشى تا مرداد ماه 98 كه به 
41,8 درصد رسيده ادامه داشته است اما در 

شهريور ماه تورم 41/8 ثابت شده است.
وي با اشــاره به تــورم ماهانه عنوان كرد: 
بررســى روند تغييرات تــورم ماهانه در 
شش ماه اول سال نشان دهنده روند نزولى 
مى باشــد يعنى از 4/4 در فروردين ماه به 

0/2 در شهريور سال 98 رسيده است.
ســاغرچيان درباره تورم نقطه به نقطه نيز 
گفت: در شهريور ماه سال 1398 درصد 
تغيير شــاخص كل تورم نقطــه به نقطه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 31/9 درصد 
اســت، يعنى خانوارهاى اســتان به طور 
ميانگين 31/9 درصد بيشتر از شهريور ماه 
1397 بــراى خريد يك «مجموعه كاال و 

خدمات يكسان» هزينه كرده اند كه نسبت 
به اين اطالعات در ماه مرداد 6/3 درصد 
كاهش يافته اســت. وي افزود: بررســى 
تغيير شاخص قيمت نقطه به نقطه استان 
(ماه مشــابه ســال قبل) از كاهش درصد 
شاخص از فروردين ماه 98 تا آخرين ماه 
تابستان حكايت دارد، به طورى كه درصد 
شــاخص در فروردين ماه 51/1 درصد 
بوده كه در شــهريور ماه به 31/9 درصد 

كاهش يافته است.
بــه گفته وي، بــراى محاســبه اين نرخ، 
اطالعات مربوط بــه 520 كاال و خدمت 

اســت كه هركدام با توجه به ســهمي كه 
از كل مخــارج خانوار دارنــد با مراجعه 
به حدود دو هزار منبــع اطالعاتي، يعني 
پاسخگوياني شامل خانوارها، مراكز فروش 
كاال و خدمات مصرفي و اطالعات ثبتي، 

قيمت آنها اخذ مي شود. 
ســاغرچيان ادامه داد: اين 520 قلم كاال 
شــامل خوراكي، نوشــيدني، دخانيات، 
زيورآالت، پوشــاك، آموزش، بهداشت، 
حمل و نقل و غيره مي شود و در مجموع 
12هزار قيمت بــراى هر ماه جمع آورى 
مى شــود.معاون آمار و اطالعات سازمان 

مديريــت و برنامه ريزى اســتان همدان 
گفت: نكتــه قابل توجه اين اســت كه  
قيمــت اقالم دارايي و ســرمايه اي نظير 
طالي آب شــده، ارز و ســكه (كاالهاى 
ســرمايه اى) در نرخ تــورم مدنظر قرار 

نمي گيرد.
وي افــزود: تورم پايين در يك كشــور 
پيامد توسعه و پيشرفت آن كشور است. 
اكثر اقتصاددانان وجود تورم پايين يعنى 
در حــد 3 تا 4 درصد افزايش ســاليانه 
قيمت هــا و يا به طور كلــى نرخ تورم 
كمتر از 8 درصد در ســال را براى رشد 

و توسعه اقتصادى كشورها الزم و مفيد 
مي دانند، ولى تــورم 10 تا 25 درصد در 
سال را تورم شــديد مي نامند و دولت ها 
بايســتى با اين گونه تورم ها مبارزه كنند. 
به طورى كــه اكثر كشــورهاى در حال 
توسعه داراى تورمى كمتر از 10 درصد 

مى باشند.
ســاغرچيان ادامه داد: در كشــورها، براى 
مبارزه با تورم، كاهش سطح مطلق قيمت-
ها به طور معمول امكان پذير نيست. چون 
همراه با تورم هزينه هاى توليد نيز افزايش 

مى يابند. 

معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
همدان اعالم كرد:

دخانيات پيشتاز تورم 
يك سال همدان
■ خانوارهاى استان در شهريور 98، 31/9 درصد بيشتر از شهريور 97 
براى خريد يك مجموعه كاال و خدمات يكسان هزينه كرده اند

تورم يك سال گذشته همدان پايين تر از ميانگين كشور است
هتل و رستوران در شهريور 98، 59 درصد گران تر از شهريور سال گذشته شد

مبلمان و لوازم خانگي در 6 ماه ابتدايي سال 82/3 تورم داشته است

 با وجود ســهم عمده اى كــه ماليات در 
بودجه ســال آينــده خواهد داشــت، براى 
بنگاه ها تخفيف مالياتى و كاهش ضرايب در 
نظر گرفته شده تا بتواند كمكى به توليد باشد.

به گزارش ايســنا، حذف نفــت از بودجه 
جارى دولت در سال آينده موضوعى است 
كه ايــن روزها و در جريــان تدوين اليحه 
بودجه ســال 1399 بارها مطرح شده است؛ 
به طورى كه قرار اســت منابع ناشى از نفت 
فقط به بودجه هــاى عمرانى اختصاص پيدا 
كرده و هزينه هاى جارى دولت كه عمده آنها 
را حقوق و دستمزد تشكيل مى دهد از محل 
ماليات و ســاير درآمدها و همچنين منابعى 
ديگر كه احتماال يارانه هاى پنهان نيز جزئى 

از آن خواهد بود، تامين شود.
افزايش درآمدهاى مالياتى  از محل ممانعت 
از فرارهــا و معافيت هاى مالياتى و همچنين 
پايه هاى جديد از منابع پيش بينى شده براى 

جايگزينى نفت است.
اين در حالى است كه بنه بر اعالم نوبخت"
رئيس سازمان برنامه و بودجه " ماليات در دو 
بخش بنگاه و خانوار در بودجه ســال آينده 
ديده خواهد شــد كه در مورد بنگاه ها براى 
حمايت از توليد حتى قرار اســت تخفيفات 
مالياتــى و كاهش ضرايــب مالياتى در نظر 

گرفته شود.
آنطور كــه نوبخت توضيح داد قرار اســت 
افزايش پايه هاى مالياتى اعمال شود كه ماليات 
بر عايدى سرمايه مورد توجه قرار دارد ودر 

قالب اليحه بودجه به مجلس خواهد رفت.
دولت در سال جارى حدود 358 هزار ميليارد 
تومان هزينه جارى داشت كه به دليل كاهش 
درآمدهاى نفتى در ماه هاى ابتدايى دست به 
اصالح بودجــه زد و در كنار كاهش بودجه 
عمرانى نزديك به 50 هزار ميليارد تومان از 

هزينه هاى جارى كم كرد.

براى سال آينده

بنگاه ها تخفيف مالياتى مى گيرند
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تيــم شــهردارى ديگر 
فرصــت آزمــون و خطا 
ندارد و اگــر خواهان آن 
است كه در ليگ سه باقى 
بماند بايد در اين بازى به 
پيروزى برسد و خود را از 
جمع فانوس به دســتان 

جدا كند

پيروزى پرگل آراد
........................................  شهداى بابا على بهار  يك آرادجورقان 4 

گلها:عرفــان استخرى(24)ســعيد رضايى راســخ(33)و صالح 
ترابى(45و90) براى آراد و على طاهرى(55)براى بابا على

اخطار:احمدشــيرزاد،رضا قاســمى و محمــد پارســايى(آراد) 
حميدمرادى،على طاهرى و هومن مرادى(شهداى باباعلى)

داوران:على اصغر گوهرى،رضا رحمانى احمدآبادى
نماينده هيأت:آقامعلى سعيد

تيم آراد:حسين نجفى،محمدرضا لطفى،رضاقاسمى،فرهادفتحى،احمد 
شــيرزادصالح ترابى،ســعيد دهقانى، (عليرضا ترابى 45)فرامرز 
انصارى،عرفان اســتخرى(محمدرضا اكبرى65)فروتن كامرانى و 

جمال شكرى(حسن فتحى45)
سرمربى:حسين سليمانى سالمند

تيم شهداى باباعلى:
خدابندلو،حميدمرادى،على  كريمى،ســعيد  نعمتى،هــادى  عادل 
رنجبر45)ســلمان  رضايى(رضا  صنايعى،علــى  مهرعلى،ميثــم 
بهرامى(ميالدكلهر 45)هومن مرادى،حسين صنايعى و على طاهرى

سرمربى:مجيدزيورى
همدان ورزشگاه شهيد عليرضا شمسى پور هفته سوم رقابت هاى 
ليگ دسته اول باشگاه هاى استان يادواره شهيد محمدحسين بشيرى

 تيم آراد جورقان در يك بازى پر گل موفق شد تيم شهداى باباعلى را 
با نتيجه چهار بر يك شكست دهد و خود را به عنوان مدعى صعود نشان 
دهد. در اين بازى ابتدا عرفان استخر براى آراد گلزنى كرد و سپس سعيد 

رضايى راسخ  وصالح ترابى در همان نيمه اول نسخه بهار را پيچيدند.
در نيمه دوم ابتدا تيم بهار يكى از گل ها را پاسخ داد اما مهاجم كهنه كار 
آراد، صالح ترابى در دقيقه 90 دومين گل خود و چهارمين گل آراد را به 

ثمر رساند تا تيم پيروز ميدان باشد

كامبك شيرين رادمردان 
..................................................  مهر اللجين يك  رادمردان سامن 2

گلها: حســين فالحى(80) و وحيد رضايى(83 )براى رادمردان و 
محمد اسدى (63)براى مهر 
نماينده هيأت: بهروز اصالح

اخطار: مصطفى بابايى ،وحيد رضايى و بهروز عبدى از رادمردان و 
مصطفى ظرافتى و اشكانى الرى از مهر

داوران:ميثم ترك جوكار،مصطفى جوشكارى و ميثم تاجيك
 تيم رادمردان :حسين محرابى، مصطفى كمالى، مصطفى بابايى.، على 
على محمدى، حسين فالحى(اصغر رحمتى زاده 75) سعيد عبداللهى 
(طاهركريمى 78) ميثم محمدى، حسين صادق پور ،حميد كاظمى، 

تيمور سبزعلى، بهروز عبدلى سرمربى: ابوالفضل مظفرى 
تيم مهر اللجين :سيد حسين موسوى، محمد احمدى، كاوه امير ايمانى، 
مصطفى ظرافتى، على حســين ســاعد (على رزاقى نژاد 75 )صادق 
احمدى، ســيد حميد حسينى فرد (محمد سعادتى 90) بهروز خوش 
زارع، على صالحى( اشكان الرى 55) محمدرضا رضايى و محمد اسدى

 سرمربى على سليمى: سامن ورزشگاه مالك اشتر هفته سوم رقابتهاى 
ليگ دسته اول استان يادواره شهيد محمد حسين بشيرى

 در ســومين هفته از رقابت هاى ليگ دسته اول استان تيم رادمردان 
ســامن ميزبان مهر اللجين  بود در اين ديدار تيم مهر در نيمه اول بازى 
بهترى ارائه داد اما توپى از دروازه ها نگذشت.با آغاز نيمه دوم اين تيم 
مهر بود كه ابتدا به گل دست يافت و محمد اسدى در دقيقه 63 مهر را 
پيش انداخت پس از اين گل آزادمردان ابتكار عمل را در دست گرفت 
وبا يك كداميك به بازى برگشــت ودر دقايق آخر دوبار به گل دست 
يافتند رادمردان موفق شد در دقايق 80 و83 دوبار گلزنى كند ابتدا حسين 
فالحى و سپس توحيد رضايى گلهاى سامان را زدند تا در نهايت 2 بر 

يك تيم حريف را شكست دهد و به صف مدعيان بپيوندد.

تقسيم امتياز در مالير 

وحدت مالير صفر ................................. هالل احمر تويسركان صفر
اخطار :بهزاد ندافى ،عباس جمشيدى و مرتضى ميرزايى از وحدت 

اخراج :مرتضى ميرزايى از وحدت
 داوران :سجاد كيانى ،رسول صالحى و مسعود اميرى

نماينده هيأت: سعيد على بخشى
 تيم وحدت: سينا اميرى، سعيد بروجردى( پيام صارمى 75) عباس 
جمشــيدى، بهزاد ندافى، مرتضى ميرزايى، على روزبهانى( مجتبى 
زنديه 23)سعيد رستمى، اميرحسين ظفرى، عباس جمشيدى، سيد 

محمد موسوى و سعيد الماسى سرمربى: احمد بروجردى
 تيم هالل احمر: محمد عبدالمالكى، حسين سبزى، اشكان احسان، 
عبدالملكى، على تكلو( عباس صالحى 74 )حسين پور ولى، ابراهيم 

الوندى، سجاد محمدظاهرى، جواد آقابابايى و وحيد سورى 
سرمربى: احمد تركمن

 مالير ورزشگاه تختى هفته هفتم رقابت هاى ليگ برتر باشگاه هاى 
استان يادواره سردار شهيد عليرضا شمسى پور 

 دو تيم وحدت مالير و هالل احمر تويســركان در آخرين هفته نيم 
فصل اول رقابت هاى ليگ برتر در ورزشگاه تختى مالير به مصاف هم 
رفتند كه پس از 90 دقيقه تالش دو تيم بازى بدون گل مساوى خاتمه 

يافت تا دو تيم آينده خود را در بازى هاى برگشت جستجو كنند

پيروزى پاسارگاد در وقت هاى تلف شده 
.................................   ستاره سرخ تويسركان يك پاسارگاد نهاوند 2

 گلها: بابك ملكى( 61) و على احسان بهرامى( 5+90)براى پاسارگاد 
و سجاد قربانى(26) براى ستاره سرخ

 اخطار: هادى قمرى، منصور جامع بزرگ و مهدى مالمير (ستاره سرخ) 
داوران: حسين عارفى، عرفان ملكى و مصطفى بشيرى

 نماينده هيأت: بهروز اصالح 
تيم پاسارگاد نوين :حسين زرين فام، محمد متين، محمد پيرزادى( 
محمد غياثونــد 86 )حامد بازوند، على احســان بحيرايى، ميالد 
شهيدآوند، على اكبر احمدوند( سعيد كيانى 83) رضا آذر نيوا( بابك 

سلگى 53) اشكان كوليوند، مهدى كولونى و عليرضا آذرنيا
 سرمربى: احسان كوليوند

 تيم ستاره سرخ: سيد ميثم ميرمعينى، امين منيعى، محمدرضا بختيارى، 
سجاد قربانى( امير محمد گوهريان 66) منصور جامع بزرگ، معراج 
بهرامى، عليرضا زند، فريدون زندى، سيد عليرضا ميرمعينى( مهدى 

مالمير 61 )هادى قمرى( فرشاد بيات 80) و اميرحسين نجفى
 سرمربى: احمد عزيزى 

نهاوند ورزشگاه عليمراديان هفته ششم رقابت هاى فوتبال ليگ برتر 
استان يادواره شهيد عليرضا شمسى پور

  در هفته ششم رقابت هاى ليگ برتر تيم پاسارگاد نوين نهاوند ميزبان تيم 
ستاره سرخ تويسركان بود اين ديدار با بازى خوب ستاره سرخ آغاز شد و 
اين تيم در نيمه اول برترى خود را به ميزبان تحميل كرد حاصل اين برترى 
گل دقيقه 26 سجاد قربانى بود تا ستاره سرخ نيمه نخست را با يك گل به 
سود خود به پايان ببرد اما با آغاز نيمه دوم تيم ميزبان به خود آمد و حمالتى 
را روى دروازه حريف تدارك ديد كه در يكى از اين حمالت در دقيقه 61
بابك ملكى موفق شــد گل تساوى را به ثمر برساند در ادامه بازى دو تيم 
فوتبال متعادلى را به نمايش گذاشتند و در حالى كه بازى مى رفت تا با نتيجه 
يك بر يك مساوى خاتمه پيدا كند در آخرين ثانيه هاى وقت هاى تلف شده 
در دقيقه 90+5 على احسان بهرامى از چله مدافعان حريف گريخت و موفق 
شد گل برترى و پيروزى بخش را به ثمر برساند تا پاسارگاد به يك پيروزى 

شيرين خانگى دست پيدا كند .

صنايع بال هاى عقاب را چيد 
..........................................  صنايع دستى اللجين 3 عقاب اسداباد 2

گلها :افشين فالح دقايق 23 و 55 براى عقاب و محمد به رخ(60) و 
على به نظر (62 و 92) براى صنايع 

اخطار :شاهين زيورى، شاهين قلخانى و رضا بلندى از عقاب و محمد به 
رخ، على كوروشى كيا، عليرضا شيرى و ميثم نجفى از صنايع

 داوران : مجتبى مظاهرى ،مجتبى آبادى و عليرضا شهريارى 
نماينده هيأت: عباس بهزادى 

تيم عقاب: امير محمد سليمانى، افشين فالح، على رضايى( محمد 
زيبايى 90) رضا بلندى، اشكان شمس (اميرحسين سليمى 55 )نواب 
ضحاكى جميل، فرزاد حسينى، شاهين قلخانى( حسين وفايى 65) 

مهدى اكبرى ،شاهين زيورى و محمد جعفرى
 سرمربى: رضا بداغى

 تيم صنايع دستى: محمدرضا محمدى، مجتبى مهرى ،كاظم رضايى 
،ميثم نجفى، محمد به رخ، على كوروشــى كيا، على به نظر ،مهران 
دولت يارى( اميرحسين شاملو 73 )ميالد نيكو ثابت( عليرضا شيرى 

45) مرتضى ظرافتى و محمد حسين صباغى
 سرمربى:ابراهيم الوندى

اسدآباد ورزشگاه شهيد خدا راحمى هفته سوم مسابقات فوتبال دسته 
اول استان يادواره شهيد محمد حسين بشيرى

  تيم عقاب اسدآباد و صنايع دستى اللجين در هفته سوم برابر هم صف 
آرايى كردند بازى با حمالت تيم ميزبان آغاز شد و هر چه از بازى گذشت 
اين برترى افزايش يافت در دقيقه 23 بازى افشــين فالح موفق شــد تيم 
ميزبان را يك بر صفر جلو بيندازد و نيمه اول با برترى عقاب به پايان رسيد 
با آغاز نيمه دوم بازى اين تيم عقاب بود كه به پرواز در آمد و در دقيقه 55

افشين فالح دومين گل خود و تيم عقاب را به ثمر رساند پس از اين گل 
تيم صنايع دستى به خود آمد و پس از چند حمله نصفه  و نيمه سرانجام در 
دقيقه 60 به نخستين گل بازى دست يافت محمد به رخ در دقيقه 60 موفق 
شــد يكى از گل ها را پاسخ دهد تا صنايع با روحيه اى مضاعف بازى را 
دنبال كند در ادامه دو تيم بازى متعادلى را به نمايش گذاشتند و در حالى 
كه بازى مى رفت تا دو بر دو مساوى خاتمه يابد در وقت هاى تلف شده 
محمد به نظر به داد صنايع دستى رسيد و با زدن گل پيروزى را به اردوى 

اللجين تقديم كرد تا عقاب شكست تلخى را در خانه تجربه كند.

علم و ادب و شهداى سامن بدون گل
علم وادب صفر..................................................  شهداى سامن صفر

 داوران: ايمان چگينى،على وزينى و محمد فرهمند 
نماينده هيأت: على سعادتى 

تيم علم و ادب: ميالد حيدرى ،فرشاد مالمير، امير حسين آقامحمدى، 
محمد امين صفرى، على گمار، امير محمد تركمان، جواد تركاشوند، 
محمدرضا اقبالى، بهنام رسولى، بهنام ملكى و محمد رضا حيدرى

 سرمربى: باقر جنتى 
تيم شهداى سامن: فرزاد فارسى، امير عزيزى، مجتبى آقاجانى، محمدرضا 
ندافى، بهنام عليمحمدى، ميالد اسالم پناه ،حسين على شيرى، احمد 

شاهرودى، فريد خدابخشى، ميالد روستايى و على يزدى
 سرمربى: حسين ملكى 

همدان ورزشگاه شمسى پور هفته هفتم ليگ برتر استان گراميداشت 
سردار شهيد عليرضا شمسى پور 

 تيم علم و ادب همدان و شهداى سامن در آخرين بازى نيم فصل به 
مصاف هم رفتند .دو تيم پس از 90 دقيقه تالش بدون گل به مســاوى 
و تقســيم امتياز رضايت دادند با اين مساوى علم وادب 8 امتيازى شد 
و خود را تا رده پنجم جدول باال كشــيد و تيم سامن نيز با 6 امتياز در 

رده ششم باقى ماند.

آگهي حصر وراثت
آقاى على خلجى داراى شماره شناسنامه  1150 به شرح دادخواست كالسه 454/98/112 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ســكينه بختيارى به شماره شناسنامه  7066 در تاريخ 98/3/26 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- فاطمه خلجى فرزند ابوطالب به شماره شناسنامه 567 
متولد1365 فرزند متوفى 2- على خلجى فرزند ابوطالب به شــماره شناســنامه1150 متولد1367 فرزند متوفى 3- ناهيد خلجى 
فرزند ابوطالب به شــماره شناسنامه4040342224 متولد1378 فرزند متوفى 4- پريسا خلجى فرزند ابوطالب به شماره شناسنامه 
4040110765 متولد 1369 فرزند متوفى 5- فريبا خلجى فرزند ابوطالب به شماره شناسنامه 4040185927 متولد1371 فرزند متوفى 
6-  ابوالحســن بختيارى فرزند غالمعلى به شماره شناسنامه55 متولد 1316 پدر متوفى7- اقدس ظهيرى فرزند جانعلى به شماره 
شناسنامه 370 متولد1327 مادر متوفى 8-  ابوطالب خلجى فرزند جانعلى به شماره شناسنامه 47 متولد 1340 همسر متوفى. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف260)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاى جواد ارغوانى مينا داراى شماره شناسنامه  55 به شرح دادخواست كالسه 452/98ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان جعفر ارغوانى مينا به شماره شناســنامه  109347 در تاريخ 98/6/7 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1- اختر صمدى به شماره شناسنامه 
6527 متولد 1337 فرزند نصرت ا.. همســر متوفى 2- جوادارغوانى مينا فرزند جعفر به شماره شناسنامه 55متولد 1357فرزند 
متوفى 3-امير ارغوانى مينا فرزند جعفر به شماره شناسنامه2185 متولد1358 فرزند متوفى 4-على ارغوانى مينا فرزند جعفر به 
شماره شناسنامه 1186متولد1366 فرزند متوفى 5-مريم ارغوانى مينا فرزند جعفر به شماره شناسنامه 3559متولد 1361فرزند 
متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف259)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

پيروزى شيرين پاس در كرج
پاس همدان يك- شهداى رزكان كرج صفر

 تيم فوتبال پاس همدان در ديدار معوقه هفته چهارم ليگ دسته دوم كشور با غلبه 
بر شــهداى رسواى كرج به 3 امتياز شيرين دســت يافت و مزه اولين پيروزى را در 
فصل جديد چشيد. در اين ديدار شاگردان احمد جمشيديان فوتبال قابل قبولى ارائه 
دادند و موفق شــدند در يك بازى خارج از خانه به 3 امتياز با ارزش دســت يافت 
ودر اين ديدار پاس با تركيب محمدصادق نادر پور،مهدى نصيرى،رضاكاشفى،بهزاد 
ســلطانى،عارف اكبرى،حســين جودكــى ميــالد داوودى،ايمان شــيرزاد،عرفان 
فتاحى،پورحيدرى ومهيارپورايران به ميدان رفت.پاســى ها در دقيقه 21 بازى موفق 

شدند توسط ميالد داوودى به گل دست يابند واز حريف كرجى در ورزشگاه انقالب 
اين شهر جلو بيافتند.

  پاس خوب بهزاد ســلطانى را داوودى با ضربه ســر زيبا به گل برترى تبديل كرد.
شــاگردان جمشيديان با چنگ ودندان از تك گل خود حراست كردند و سرانجام با 
همين تك گل به پيروزى ارزشمندى دست يافتند تا با اين پيروزى 5 امتيازى شوند 

و تا نيمه اول جدول صعود كنند.
تركيب پاس همدان مقابل شهداى رزكان كرج

محمدصــادق نادرپور - مهدى نصيرى - رضا كاشــفى - بهزاد ســلطانى - عارف 
اكبرى - حســين جودكى - ميالد داوودى - ايمان شــيرزاد - عرفان فتاحى - امير 

حيدرى - مهيار پورايران

پيروزى همدان و شكست مالير در جام زاگرس
  هفته ششــم رقابت هاى فوتبال پيشكســوتان غرب  كشور جام زاگرس با انجام 4 ديدار در 
شــهرهاى قزوين، همدان، بيجار و مريوان دنبال شد و تيم هاى قزوين، شديدى همدان و بيجار 

مقابل حريفان خود به پيروزى رسيدند و دو تيم  مريوان و ايالم نيز مساوى كردند.
در قزوين پيشكســوتان اين شــهر دو بر يك پيشكسوتان مالير را شكســت داد در همدان تيم 
شــديدى در مصاف با جامعه پزشــكى كرمانشاه سه بر يك به پيروزى رسيد تا خود را به صدر 
جدول نزديك كند بيجار نيز 2 بر يك موفق شــد سايناى ســنندج را شكست دهد و تيم هاى 
مريوان و ايالم يك بر يك مساوى كردند. با پايان هفته ششم رقابت ها تيم پيشكسوتان مريوان با 
12 امتياز صدرنشين است و تيم شديدى همدان با 10 امتياز در جايگاه دوم قرار دارد، تيم بيجار 

نيز با 9 امتياز سوم است مالير با 6 امتياز در جايگاه ششم جدول رده بندى قرار دارد. 

آگهي مزايده (نوبت اول)  

موسسه فرهنگى تبليغاتى بهمن سبز

موسسه فرهنگى تبليغاتى بهمن سبز حوزه هنرى 
در نظر دارد 

 1. يك باب مغازه جنب سينما قدس همدان
2. بوفه سينما قدس همدان

3. كافى شاپ سينما قدس همدان
4. بوفه سينما فلسطين همدان

5. كافى شاپ سينما فلسطين همدان 
را به صورت اجاره يك ساله از طريق مزايده واگذار نمايد.

مهلت ارسال برگه تا پايان ساعت ادارى 30 مهر سال 1398 مى باشد.
جهت دريافت اطالعات و دريافت برگه شركت در مزايده به سينما 

قدس و فلسطين همدان مراجعه نماييد.
شماره تماس

 32524700 سينما قدس
32522344 سينما فلسطين

(م الف 1130)

 مهر همــدان 1..............گرين كشــاورز 
نهاوند2

گل ها: رضا ســحاب ولى پناه (26) براى 
مهر و حامد مولوى( 11 )و مجيد موميوند( 

60) براى گرين 
اخطار:عباس ظفرى ،سهراب ذوالفقارى و 

على گروسى مربى از گرين
از  مبلغى  :محمداميرنژاد،نعمــت  داوران   

ورامين سخايى
نماينده :ابراهيم فرزانى  

تيم مهر :على خدابنــده لو جمال فتاحى 
(شــهاب زارعى 53) رضا ســحاب ولى 
پناه، ســعيد زارعى، ابراهيــم يارمطاقلو 
حسينى(  شاه  )حسين  حدادى فر 65  (اميد 
اميرحسين اميدفر 60) اسماعيل يارمطاقلو 
،سيروس كام جا، مجيد خدابنده لو و سيد 

محمد طباطبايى 
سرمربى: مصطفى اميرى نيك 

گرين كشاورز: ابوالفضل روزبهانى، بابك 
سلطانى، سهراب ذوالفقارى. مجيد موميوند 

.احمد سياهو شــى ،على زمانيان (وحيد 
سليمانى نژاد 53) مسعود ملكى( احمدرضا 
گيــرى 57) اميد جعفــرى، حامد مولوى 
(خالق زرينى 70 ) وداوود حسينى سرمربى 

:على گروسى 
همدان ورزشــگاه كارگــران  هفته هفتم 
رقابت هاى ليگ برتر استان يادواره سردار 

شهيد عليرضا شمسى پور 
 در حســاس ترين بازى نيم فصل دو تيم 
مهر همــدان و گرين كشــاورزى نهاوند در 

ورزشــگاه كارگران همدان براى رسيدن به 
صدر جــدول و قهرمانى نيم فصل به مصاف 

هم رفتند.
 در اين ديدار دو تيم فوتبال زيبا و جذابى را 
به نمايش گذاشتند تيم گريم كه نسبت به مهر 
بهتر فوتبال مى كرد در دقيقه 11 توسط حامد 
مولوى به گل دســت يافت پس از اين گل 
شاگردان اميرى نيك حمالتى را روى دروازه 
حريف تدارك ديدند و رضا سحاب ولى پناه 
در دقيقه 26 موفق شــد گل تساوى را به ثمر 
برساند و نيمه نخست يك بر يك مساوى به 

آخر رسيد.
 بــا آغاز نيمه دوم اين تيــم ميزبان بود كه 
براى رســيدن به گل تالش بيشترى داشت 
و حمالتى را روى دروازه مهر تدارك ديد 
و سرانجام در دقيقه 60 بازى مزد حمالت 
خود را گرفت و مجيد موميوند موفق شد.

 گل دوم و پيروزى بخش گرين كشــاورز 
را به ثمر برساند و در نهايت تيم نهاوندى 
دو بر يك به پيروزى رسيد با اين پيروزى 
تيم نهاوند با 19 امتياز صدرنشــين رقابت 
ها شــد و قهرمانى نيم فصل را از آن خود 
كرد و تيــم مهر نيز بــا 14 امتياز درجاى 
دوم ايســتاد تا بخت و اقبال خود را براى 
رســيدن به صدر جدول در نيم فصل دوم 

كند. جستجو 

 هفته هفتم رقابتهاى فوتبال دســته ســوم 
باشگاههاى كشور جام آزادگان امروز با انجام 
شــش ديدار در گروه دوم اين رقابت ها دنبال 
مى شــود و دو تيم نماينده اســتان به مصاف 
تيم هــاى آريونجــم تهران و ســولدوز نقده 

مى روند. 
تيم فوتبال شهردارى مريانج كه تنها دو امتياز 
اندوختــه دارد در حالى بــه مصاف آريونجم 
تهران پنج امتيازى در ورزشــگاه خانگى خود 
شهيد حاج بابايى مى رود كه به سه امتياز اين 

ديدار سخت نيازمند است.
 شــاگردان محمود الماســى كه در ديدارهاى 
گذشته نمايش ضعيفى ارائه دادند و با دريافت 
گل هــاى پر تعداد نشــان دادنــد كه از خط 
دفاعى ضعيفى برخوردار هستند در اين ديدار 
كه حكم بازى 6 امتيازى را دارد براى كســب 
پيروزى به ميدان مى روند شهردارى در تمام 
نقاط زمين با كمبود بازيكن مواجه اســت اين 
تيم نه خط دفاع منســجمى دارد و نه در خط 
حملــه بازيكن تمام كننده در خط ميانى نيز با 
كمبود بازيكن بازيســاز مواجه است حتى در 
روى نيمكت نيز مشكل دارد و كادر فنى اين 
تيم تمام انرژى خود را معطوف به اعتراض به 
داور مى كند و اين اســترس را از بيرون زمين 

به داخل زمين سرايت مى دهد.
 تيم شــهردارى ديگر فرصــت آزمون و خطا 
ندارد و اگر خواهان آن اســت كه در ليگ سه 
باقى بماند بايد در اين بازى به پيروزى برسد 
و خود را از جمع فانوس به دســتان جدا كند 
حريف شهردارى مريانج نيز سرنوشتى مشابه 
نماينده اســتان دارد اين تيم نيز براى فرار از 
منطقه خطر به كســب امتيــاز در مريانج فكر 
مى كند تيم شــهردارى مريانــج در اين ديدار 
خانگى با بهره گيرى از حمايت تماشــاگران 
مريانجى مى تواند نخســتين پيروزى خود را 

در ليگ دسته سوم جشن بگيرد تا با روحيه اى 
مضاعف تر به اســتقبال ديدارهاى آينده خود 
برود قضاوت اين ديدار را حســين گنج خان، 
كريم محبى و محمد عبدلى از اســتان زنجان 

به عهده دارند
ذوب فلزات بهار راهى نقده شــده اســت تا 
امروز به مصاف سولدوز اين شهر برود ذوب 
هفته گذشته با كسب پيروزى در تهران چهار 
امتيازى شد و از روحيه خوبى برخوردار است 
و اميدوار اســت كه در اين ديــدار نيز بتواند 
روند رو به جلو خود را دنبال كند نقده در اين 
ديدار خانگى به دنبال پيروزى است شاگردان 
حميد شانه اى كه حاال آرام آرام به هماهنگى 
تاكتيكى مى رسند اميدوارند كه در اين ديدار 
بتوانند نمايش خوبى ارائه دهند و با دست پر 
از نقده به استان برگردند. مسعود سليمى ،عقيل 
بنى هاشــم و حميد سرورى داوران اين بازى 

هســتند كه از آذربايجان شرقى براى قضاوت 
راهى  نقده شده اند. 

در ديگــر بازى هاى اين هفتــه آذرآب اراك 
ميزبان دماوند آمل است آذرآب با9 و دماوند 

با 12 امتيــاز جدال نزديــك و پر برخوردى 
را خواهند داشــت دماوندى هــا براى حفظ 
صدرنشينى به پيروزى در اراك سخت نيازمند 
است اما در حساسترين ديدار اين هفته را دو 
تيم برق آرا البرز و ســتاره كاســپين بابل در 
شــهر بابل برگزار خواهند كرد ستاره كاسپين 
بابل با10 و برق آرا با 11 امتياز جدال برابر و 
نزديكى را براى رسيدن به صدر جدول با هم 
خواهند داشت در تهران تيم كيمياى اين شهر 
از شاهين زنجان پذيرايى خواهد كرد كيميا با 
6 و شاهين با 5 امتياز هر دو به دنبال پيروزى 
هستند و ســرانجام در آخرين ديدار فرهنگ 

البرز به ميهمانى ابيدر سنندج مى رود.
 آبيــدر با 5 و فرهنگ با 8 امتياز هر دو تيم به 
دنبال كسب ســه امتياز خواهند بود اين بازى 
را سه داور همدانى حجت قپانورى،ابوالفضل 

بيات و امين سخايى قضاوت خواهند كرد.

هفته هفتم ليگ دسته سوم كشور

جدال نمايندگان استان براى بقا

گرين قهرمان نيم فصل ليگ برتر استانگرين قهرمان نيم فصل ليگ برتر استان
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■ دوبيتي:
به چشمانم نمانده روشنايى عزيزان از غم و درد جدايى  
نه يار و همدمى نه آشنايى بدرد غربت و هجرم گرفتار  

باباطاهر

پورشه و بوئينگ تاكسى هوايى مى سازند
 شــركت خودروســازى پورشــه قصد دارد با همكارى بوئينگ 
تاكسى هاى هوايى منحصر به فردى توليد كند كه حمل و نقل هوايى 
را تســهيل خواهند كرد.به گزارش ايسنا ، برآوردها حاكيست كه تا 
سال 2039 ارزش بازار حمل و نقل هوايى كوتاه برد به 1.5 تريليون 
دالر افزايش مى يابد و از همين رو فعاليت شركت هاى خودروساز 

و هوافضا در اين زمينه شدت گرفته است.
دو شركت هم اكنون در حال تبيين طرح هاى اوليه خود در اين زمينه 
هستند تا تاكسى هاى هوايى مستحكم، سبك و داراى مقاومت كافى 
در برابر شرايط نامســاعد جوى را توليد كنند.گفته مى شود تاكسى 
هوايى طراحى شده توسط اين دو شركت به صورت عمودى نشست 

و برخاست خواهد كرد و به طور كامل برقى خواهد بود. 

رونمايى از موبايلى كه نيم ساعته 
شارژ مى شود

 شركت چينى اوپو از يك موبايل جديد رونمايى كرده كه شارژ آن 
در 30 دقيقه از صفر به 100 درصد مى رســد. 5 دقيقه شارژ دستگاه 
براى 2 ساعت استفاده كافى است.به گزارش مهر ، شركت چينى اوپو 
از جديدترين دستگاه سرى پرچمدارى Reno رونمايى كرده است. 
اين موبايل كه Reno Aceنام دارد از بســيارى جهات دســتگاه 
جالبى اســت.در موبايل Reno Ace از پردازشگر اسنپ دراگون 
855پالس و نمايشــگر 6.5 اينچى با  وضوح 1080 پيكسل استفاده 
شده است. روى نمايشگر آن يك بريدگى كوچك به شكل قطره آب 
وجود دارد. سيستم دوربين هاى پشتى آن چهار تايى و دوربين اصلى 
دستگاه نيز  48 مگاپيكسلى است.البته RAM آن 12 گيگابايتى است.

انصراف «مستر كارت» و «ويزا» 
از سرمايه گذارى در ليبرا

 پس از شركت پى پال، شركت هاى ارائه كننده سرويس هاى مالى 
ويزا و مستركارت و همچنين شركت استريپ و اى بى نيز از سرمايه 
گذارى در ليبرا منصرف شده اند.به گزارش ايسنا ، شركت هاى ويزا 
و مستركارت روز گذشــته اعالم كردند از سرمايه گذارى در پروژه 
«ليبرا»(پول ديجيتال فيس بوك) انصرف مى دهند. اين اقدام چالشى 
بزرگ در برنامــه ريزى فيس بوك براى عرضه جهانى پول ديجيتال 
خود اســت.عالوه بر اين دو شركت ارائه دهنده سرويس هاى مالى، 
چند كمپانى ديگر نيز اعالم كرده اند از پروژه ليبرا پشتيبانى نمى كنند. 
شــركت پردازش پرداختStripe و همچنين «اى-بى»(  شركت 
تجارت الكترونيك) از سرمايه گذارى در اين پروژه منصرف شده اند.

خودروى برقى كه با نور با سرنشينان 
صحبت مى كند

 شــركت فولكس واگن از توليد نمونه اوليه يك خودروى برقى 
به نام آى دى 3 خبر داده كه با اســتفاده از عالئم نورى با سرنشينان 

ارتباط برقرار مى كند.
به گزارش ديجيتال ترندز، در خودروى يادشده يك رشته نوار ال اى 
دى كار گذاشته شده كه بر مبناى دريافت دستورات مختلف به رنگ 
هاى متفاوتى درمى آيد. به عنوان مثال ســبز شــدن اين رشته ال اى 
دى به معناى شارژ كامل باترى است، اما قرمز شدن آن نشان دهنده 

پايان شارژ باترى است.
اين رشته چراغ ال اى دى براى نشان دادن روشن بودن خودرو، باز يا 

بسته بودن درها و غيره نيز به رنگ هاى مختلفى درمى آيد. 

نخستين انسانى كه در فضا راهپيمايى كرد 
درگذشت

 «آلكســى لئونوف» فضانورد روس و نخســتين انسانى كه در فضا 
پياده روى كرد، در سن 85 سالگى در مسكو درگذشت.به گزارش مهر، 
«آلكسى لئونوف» فضانورد مشهور روس و نخستين فردى كه 54 سال 
قبل نخستين پياده روى فضايى را انجام داد، در سن 85 سالگى در مسكو 
درگذشت.سازمان فضايى روسيه طى بيانيه اى در وب سايت خود اين 
خبر را منتشر كرده اما جزئيات بيشترى در اين باره اعالم نكرده است.
 Voskhodلئونوف در 18 مارس 1965 ميالدى هنگاميكه از كپسول ٢
خارج شــد، تاريخ ساز شد. هرچند پياده روى فضايى هميشه ريسك 
بااليى دارد اما طبق اسنادى كه چند دهه بعد به طور عمومى منتشر شد، 

فعاليت هاى لئونوف به خصوص خيلى خطرناك بوده است.

مدير ميراث همدان
معرفى شد

 مديــر جديد اداره ميراث فرهنگى گردشــگرى 
وصنايع دستى شهرستان همدان معرفى شد.

طى حكمــى از ســوى مديركل ميــراث فرهنگى 
گردشــگرى وصنايع دستى اســتان همدان، مجيد 
جهانگيريان بعنــوان مدير جديد اداره شهرســتان 

همدان معرفى شد.
در مراســم معارفه و توديع مجيــد جهانگيريان به 
عنوان رئيس اداره شهرستان همدان، حسين افشارى، 
فرمانــدار همــدان، گفت: بعد از برپايــى و اجراى 
رويداد هاى موفق همدان 2018 مهمترين دســتاورد 
و ثمره اين رويداد ها اعالم ايران به عنوان مقصد امن 
گردشگرى در جهان از سوى سازمان هاى بين المللى 

بود.
افشارى گفت: اهميت شهرســتان همدان در مقوله 
گردشــگرى بر همگان گوياســت و گردشــگرى 
مهمترين بخشى است كه مى تواند گره گشاى اشتغال 
و بيكارى و افسردگى اجتماعى در شهرستان همدان 

باشد
وى افزود: جايگاه گردشگرى استان توسط مديريت 
خوب مدير كل اســتان ارتقا يافته كه شايسته تقدير 
اســت.على مالمير نيز در اين جلســه كه معاونين 
فرماندار و بخشــداران شهرســتان همدان حضور 
داشتند با تقدير از فعاليت هاى محمد حرمتى، مجيد 
جهانگيريان را بعنوان رئيس جديد اداره شهرســتان 

همدان معرفى كرد.

دعوت به همكارى انجمن هنرهاى 
نمايشى همدان

 انجمن هنرهاى نمايشى استان همدان با صدور 
اطالعيه اى از هنرمندان استان براى برگزارى بيست و 
ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 

دعوت به همكارى كرد
ــى بيســت و ششــمين  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر كــودك و نوجــوان  ــى تئات ــن الملل جشــنواره بي
همــدان، بــا توجــه بــه واگــذارى كميته هــاى 
امــور ســالن ها و امــور هنــرى بيســت و ششــمين 
جشــنواره تئاتــر كــودك و نوجــوان بــه هنرمنــدان، 
ــدور  ــا ص ــدان ب ــى هم ــاى نمايش ــن هنره انجم
اطالعيــه اى از هنرمنــدان اســتان بــراى حضــور در 

ــرد. ــه همــكارى ك ــه دعــوت ب ــن دو كميت اي
در اين اطالعيه آمده است: «بدين وسيله از هنرمندان 
تئاتر اســتان همدان براى همــكارى در كميته هاى 
مديريت سالن هاى نمايش و هنرى بيست و ششمين 
جشــنواره بين المللى كــودك و نوجوان دعوت به 
عمل مى آورد.عالقمنــدان و متقاضيان مى توانند تا 
پايان مهرماه با در دســت داشتن تصوير كارت ملى 
و يك قطعه عكس به صورت حضورى با هماهنگى 
آقاى محمود غفارى، به دفتر انجمن مراجعه نمايند. 
بديهى است تاريخ ثبت نام متقاضى و داشتن شرايط 
الزم اولويــت افــراد را تعيين مى نمايد.»بيســت و 
ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
همدان با دبيرى مجيد قناد، آبان ماه امســال برگزار 

خواهد شد.

آيا پياده روى اربعين ثبت جهانى مى شود؟
 عــراق هنوز همكارى خــود را براى ثبت جهانــى پرونده ميراث 
ناملمــوس اربعين آغاز نكرده اســت تا ايران بتواند ايــن پرونده را به 

صورت چند مليتى به يونسكو ارسال كند.
رويداد جهانى اربعين يكى از رويدادهاى مهمى اســت كه طبق ســنت 
عراقى ها هر زائرى در ايام نزديك به اربعين از هر منطقه اى راه را پياده 
تا حرم امام حسين (ع) طى مى كند. از كشورهاى ديگر نيز براى شركت 
در اين رويداد به كشور عراق سفر مى كنند تا در مسير پياده روى همراه 

با مردم ملت هاى ديگر قرار گيرند. 
در ايران نيز از آنجا كه كشورى شيعه است عالقه مندان زيادى هر سال 
نزديك به روز اربعين در اين پياده روى شــركت مى كنند براى حضور 
در اين مراسم، مردم ايران هم آيين هاى خودشان را دارند از بدرقه زائر 
تا همراه شــدن زائر در مسير پياده روى ، عزادارى ها و حتى استقبال از 
او هنگام برگشــت. رويداد عزادارى روز اربعين رويداد جهانى به شمار 
مى آيد چرا كه حدود 20 ميليون نفر از شيعيان جهان از هر كشورى در 

آن شركت مى كنند.
دبير كل جمعيت هالل احمر پيش بينى كرده امسال بيش از 3 ميليون نفر 
از ايران در اربعين حســينى شركت خواهند كرد. به دليل همين استقبال 
زياد از سوى ايران است كه مسئوالن ميراث فرهنگى تصميم گرفته اند تا 
اين رويداد را با كمك عراق در فهرست رويدادهاى يونسكو جهانى كند.
آذر ماه سال 94 مسعود سلطانى فر  رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى وقت گفت: اربعين به عنوان بزرگترين تجمع 
مســلمانان در كربالى معلى و يكى از مكان هاى زيارتى مهم جهان كه 
به لحاظ معنوى، مســيرهاى زيارتى و پياده روى، سابقه طوالنى، آيين و 
مراســم هاى ويژه با خاطرات مربوطه در طــول تاريخ اهميت و ارزش 
ويژه و بى بديلى پيدا كرده اســت. اين شور، شوق و معرفت حسينى در 
تجمع ميليونى امروز تبديل به يــك رزمايش با عظمت براى پيروان و 
عالقه مندان اباعبداهللا الحسين عليه السالم در ميان مسلمانان و همه افراد 
آزادى خواه جهان شــده است و آيين و مراسم با عظمت آن يك رويداد 

بى نظير و معنوى جهانى را رقم زده است.
سلطانى فر بيان كرد: پرونده ميراث معنوى(ناملموس) اين مراسم و مسير 
زيارتى در ســطح ملى و جهانى به طور مشترك با كشور عراق، شامل 
تمامى راه ها و محورهاى زيارت در مســير خســروى، مهران، چذابه و 
شلمچه و استان هاى مرزى به همراه تمام آيين هاى و مراسم هاى مربوطه 
و تمام اتفاقات معنوى توســط سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشــگرى آماده خواهد شد. اين ميراث معنوى با عظمت كه به لحاظ 
معنى و مفهوم و به لحاظ آيينى، با اشتياق و شور روزافزون ، يكى از بى 
نظيرترين ميراثهاى معنوى زنده بشرى را رقم زده است. حفظ اين ميراث 
ارزشــمند در جنبه هاى مختلف به ويژه به لحاظ سنت هاى فرهنگى و 
دينى و اهميت ملى و جهانى آن در قالب پرونده اى جامع و مصور ابتدا 
در ســطح ملى و سپس با كمك كشور عراق بصورت مشترك در سطح 

جهانى براى ثبت در يونسكو ارايه خواهد شد.
مرداد ســال 95  ســلطانى فر از ثبت ملى مراســم و راهپيمايى اربعين 
حســينى به صورت ناملموس خبر داد. چندى پيش هم،  ولى تيمورى 
معاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
از توافق دو كشــور براى تشكيل پرونده مشــترك «اربعين» براى ثبت 
در يونســكو خبر داد و گفت : اين پيشــنهاد از سوى ايران مطرح شده 
و مدت ها بود كه پيگير تشــكيل اين پرونده براى ثبت در يونسكو بوده 
اســت. اكنون با عراق توافق شــده اين پرونده، مشــترك براى ثبت در 

فهرست جهانى يونسكو تشكيل شود.
در ايــن مدت افــراد زيادى دربــاره پرونده اربعيــن اظهارنظر كردند. 
سيدمحمدصادق طباطبايى نژاد، عضو كميسيون فرهنگى مجلس با بيان 
اينكه ثبت جهانى راهپيمايى اربعين براى انتقال هدف و فلســفه اربعين 
الزم است، گفته: متأسفانه رسانه هاى غربى اجازه نمى دهند، اين حركت 
عظيم مردمى در كشورهاى شــان بازتاب خبرى داشته باشد، اما با ثبت 
جهانى آن جهانيان از ماهيت راهپيمايى اربعين حسينى آگاه خواهند شد. 
با گذشــت چند ســال از زمان وعده ثبت جهانى اربعين بايد گفت كه 
هرســال محدوديت هايى براى ثبت پرونده هاى ناملموس كشــورها 
توسط يونســكو بوجود مى آيد اماهمچنان رســيدگى به پرونده هاى 
چند مليتى و مشــترك زودتر انجام مى شود. اما مشكلى كه اكنون براى 
ثبت جهانى اربعين وجود دارد نه اين محدوديت هاســت و نه مخالفت 
يونســكو با اين آيين ها بلكه كشور عراق بايد اين آمادگى را براى تهيه 

پرونده داشته باشد.
از ســوى ديگر برخى مطرح مى كردند كه يونسكو در مخالفت با اين 
آيين برآمده اما اين موضوع را طالبيان تكذيب كرد و گفت كه ما قبال هم 
پرونده مراسم مشهد اردهال را ثبت جهانى كرده ايم. ما مى خواهيم اين 
همدلى و مشــاركت مردم را در جهان ثبت كنيم. از مراسم پياده روى و 
برپايى موكب ها و همه آيين هاى اين پياده روى معنوى. در اين پرونده 
آييــن زيارت رفتن تا كربال براى ايام اربعين و عزادارى را درج خواهيم 
كرد  بخشــى از اين آيين در ايران است و بخشى هم در عراق. بنابراين 

عراق بايد براى تكميل اين پرونده به كمك ما بيايند.

■ حديث:
امام على (ع):

ِگرد هم آييد تا خداوند ، جمع شما را گرد هم آورد ، و به يكديگر نيكى كنيد تا خداوند ، شما 
را به هم الفت دهد.   

مصباح المتهّجد : ص 757 ح 843

 خرداد ماه امســال درست 5 ســال از قدمت 
ســرمايه گذارى پروژه عصر طاليى در همدان مى 
گذارد  . ســال 1393  همزمان با حضورمســعود 
ســلطانى فر معاون اســبق رئيس جمهور و رئيس 
ســازمان ميراث فرهنگى در همدان كلنگ پروژه 
عصر طاليى به زمين زده شد . ميزان سرمايه گذارى 
اين پروژه، 574 ميليارد تومان در استان بود و قرار 
بر آن بود كه  اشتغال براى 1200 نفر رقم خورد. 

با توجه به كمبود زيرســاخت هاى گردشــگرى 
در اســتان و شــهر همدان، تالش بــراى جذب 
ســرمايه گذار داخلى و خارجى نســخه اى بود كه 
مســئوالن استان و مديران شهرى همدان به منظور 
توسعه زيرساخت هاى گردشگرى از جمله احداث 
هتل، سوئيت هاى اقامتى، پاركينگ طبقاتى، مراكز 

تجارى و تفريحى پيچيدند.
اعطاى امتيازات و تســهيالت ويژه به سرمايه گذار 
اعم از تخفيــف در مبلغ عــوارض يا حذف آن، 
اعطاى زميــن رايگان يا با قيمتــى كمتر از عرف 
منطقــه و پرداخت وام هاى بانكى با ســود كم و 
بازپرداخت طوالنى نيز سياســتى بود كه مسئوالن 
اســتان براى ترغيب ســرمايه گــذاران داخلى و 
خارجى براى سرمايه گذارى در پايتخت تاريخ و 

تمدن ايران زمين اخذ كردند.
 نسخه جذب سرمايه گذارى

يكــى از پروژه هاى مهم گردشــگرى اســتان كه 
قرار بود بر پايه همين نســخه يعنى جذب سرمايه 
گذارى خارج از اســتان و نيز اعطــاى امتيازات 
ويژه به ســرمايه گذار به منظور ترغيب و تسريع 
در ســرمايه گذارى در شهر همدان احدات شود، 

پروژه عصر طاليى هگمتانه است.
در حالــى كه قرار بود پروژه عصر طاليى هگمتانه 
بر اســاس وعده ها سال گذشــته به بهره بردارى 
برســد روند احداث اين پروژه مهم گردشــگرى 

متوقف شد
پــروژه عصر طاليى هگمتانــه، بزرگترين مجتمع 
چند كاربرى در نوع خود در غرب كشور محسوب 
مى شود. محل احداث اين پروژه در اراضى موسوم 
به باغ ميوه قرار دارد كه در وردوى شهر همدان از 
سمت جاده تهران(جنب فرودگاه) واقع شده است.

اين مجموعه گردشــگرى، تجارى، ادارى، اقامتى 
و تفريحى به دو فاز تقســيم شــده كه فاز اول در 
زمينى به وسعت 2,5 هكتارى و فاز دوم در زمينى 

به وسعت 6 هكتار اجرا مى شود.
مجموعه تجارى، تفريحى و گردشــگرى شــامل 
بخش هايى چون شهر سفال، شهر مبل، شهر فرش، 
شهر اتومبيل، گالرى طال و جواهر، هايپر ماركت، 
مجموعه تجــارى و رســتوران، پاركينگ، بانك، 
شهربازى، پرديس ســينمايى و مجموعه ورزشى 
مى شــود كه قرار بود در زمين 6 هكتارى احداث 

شود.
مجموعه رفاهى وسوئيت هاى اقامتى هم شامل 83 
ســوئيت، بخش ادارى پروژه و چندين رستوران 
سنتى و فست فود نيز در زمين 2,5 هكتارى واقع 

شده است.
 هزار ميليارد ســرمايه گذارى و 8 هزار 

نفر شغل

بر اساس تعهدات ســرمايه گذار قرار بود در اين 
پروژه هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى و براى 8 
هزار نفر نيز شغل ايجاد شود. نماينده شركت عصر 
طاليى هگمتانه در بهمن ماه سال 93 در كارگروه 
گردشگرى اســتان عنوان كرده بود : سوئيت هاى 
اقامتى اين پــروژه در زمين 2,5 هكتارى در كمتر 
از يك ســال به بهره بردارى مى رســد و مجموعه 
تفريحى، گردشــگرى پروژه نيز ســال 97 افتتاح 

خواهد شد.
با اين كه در اواســط ســال 98 به سر مى بريم فاز 
اول اين پروژه يعتى ســوئيت هاى اقامتى كه قرار 
بود يك ساله احداث شــود با هزينه 100 ميليارد 
تومانى( 40 ميليارد آن از سوى سرمايه گذار تامين 
شــده و مابقى آن وام بوده)  85 درصد پيشــرفت 
فيزيكى داشته و براى احداث فاز دوم نيز در زمين 
6 هكتــارى صرفا بخشــى از خاكبردارى صورت 

گرفته است.
جالبتر اينكه نماينده شركت عصر طاليى هگمتانه 
كه ســرمايه گذارى اصلى پروژه ساخت هايپرسنتر 
در مجموعه باغ ميــوه همدان را بر عهده دارد نيز 
در زمان كلنگ زنى اين پروژه از داشــتن نگاه غير 
بومى به همــدان دراين پروژه خبر مى داد و معتقد 
بود همدان به دليل داشتن مناطق طبيعى و تاريخى، 
استانى استراتژيك محسوب و از پتانسيل گردشگر 

بااليى برخوردار است.
 وعده حداكثر تا سه سال آينده!!!

محمــود شــرفخانى در زمان آغاز بــه كار پروژه  
اشــتغال زايى را به عنوان يكــى از اهداف احداث 
اين مجموعه عنــوان كرد ه و گفته بود :  در زمان 
ســاخت اين مجموعه چهار هزار نفر مشــغول به 

كار مى شوند.
وى وعده داده بود ،  حداكثر تا سه سال آينده اين 
پروژه به بهره بردارى مى رســد كه البته فاز نخست 
مجموعه هايپرســنتر اســت كه 18 ماهه به پايان 
خواهد رســيد اما هرگز اين وعده محقق نشــد و 

چالش هاى ادارى و موافقتهاى قديمى مســئوالن 
وقت هر يك به درى بســته خــورد و امروز اين 
پروژه هم ناتمام شــبيه برخى ديگــر پروژه هاى 
گردشگرى همچو هتل نديمى روى دست همدان 

مانده است 
حاال پس از پشت ســر گذاشتن فراز و فرودهاى 
بســيار پاى پيگيرى اين پروژه بــه ظاهر به طور 

جدى به شوراى اسالمى شهر باز شده است .
سرمايه  جذب  اوليه  هاى  زيرســاخت   

گذار حوزه گردشگرى 
رئيس كميســيون ســرمايه گذارى و گردشــگرى 
شــوراى شــهر همدان گفت: جذب سرمايه گذار 
براى اجــراى پروژه هاى گردشــگرى در همدان 

نيازمند تامين زيرساختهاى اوليه است.
حســين قراباغى در جلســه كميســيون اقتصاد، 
سرمايه گذارى و گردشــگرى شوراى شهرهمدان 
كه پيرامون بررســى پروژه هاى ســرمايه گذارى 
شهردارى برگزار شد، اظهار كرد: تعدادى از پروژه 
هاى سرمايه گذارى شــهردارى آماده شده و بايد 
ســرمايه گذار بر اســاس همان نقشه ها، طرح ها 

را اجرايى كند.
قراباغى بــا تاكيد بر اينكه زمينه و بســتر حضور 
ســرمايه گذاران بايــد در همدان فراهم شــود، 
اظهار كرد: در اين راســتا بايــد عالوه بر توجه به 
سرمايه گذاران خارجى، زمينه ورود سرمايه گذاران 

داخلى را نيز ايجاد كرد.
وى تاكيــد كــرد: اقداماتــى كه دفتــر مطالعات 
شــهردارى براى حوزه گردشگرى انجام داده بايد 
با برنامه و با هدف مشــخصى پيش برود و برنامه 
ريزى مناسبى براى فراخوان طرح ها داشته باشد.
 احداث 656 ويال در پروژه پارك ملل

وى با اشــاره به پيش بينى احــداث 656 ويال در 
پروژه پارك ملل، اظهــار كرد: احداث اين ويالها 
اتفاق مباركى اســت كه در صــورت تحقق امر، 
تغييرات محسوسى را در منطقه شاهد خواهيم بود.

قراباغى به طرح هاى مطالعاتى شــهردارى همدان 
در خصوص سرمايه گذارى اشاره كرد، افزود: نكته 
طرح ها  حائز اهميت نقشه هاى اوليه اين طرح ها 
است كه بايد در كميسيون هاى تخصصى خدمات 
شــهرى، فنى و عمرانى، معمارى شهرســازى و 

اقتصادى شورا مورد بررسى قرار گيرد.
وى يكى از آســيب هاى اجراى پروژه ها را عدم 
اجراى درســت طرح ها دانســت و گفت: گاهى 
بعضى از پروژه ها بر اساس طراحى صورت گرفته 
پيش نرفته و پس از آغاز كار تبديل به پروژه ديگر 
مى شود كه اين امر آسيب جدى در معرفى شهر و 

استان محسوب مى شود.
و  ســرمايه گذارى  اقتصــاد  كميســيون  رئيــس 
گردشگرى شوراى اسالمى شهر همدان ادامه داد: 
بايد هر چه ســريعتر پروژه هاى طراحى شده  به 
سازمان سرمايه گذارى ارائه شــده و فراخوان نيز 

صورت گيرد.
حــال پس از معطل ماندن چند پروژه در همدان 
كــه مدتها از آغاز آن ميگذرد ميتوان گفت ،  اگر 
گردشگرى  زيرســاخت هاى  توســعه  براى  چه 
همــدان از يك ســو حضور و ســرمايه گذارى 
ســرمايه گذارانى خارج از استان ضرورت دارد 
و از سوى ديگر مسئوالن بايد براى ترغيب آنها 
به ســرمايه گذارى در همدان امتيازاتى نيز اعطا 
كنند، امــا بى ترديد قرارداد ها بــه گونه اى بايد 
تنظيم شود كه هم مسئوالن و هم سرمايه گذاران 
بر تعهداتشــان در هر پروژه پايبند بمانند و هيچ 
يــك نتواند به راحتى از زير بــار تعهدات خود 

كند.  خالى  شانه 
آن چه مســلم اســت در معطل ماندن پروژه مهم 
عصر طاليى هگمتانه اين تنها منافع مردم شــهر و 
روند مســيرهاى توســعه در همدان است كه زير 
ســوال ميرود تنها مى توان اميدوار بود در اســرع 
وقت مشكالت عديده در مسير تكميل پروژه هاى 

نيمه تمام حل و فصل شوند.

غروب عصر طاليى در همدان
■ بالتكليفى پروژه اى كه قرار بود 8 هزار شغل براى همدان  ايجاد كند

معاون سرمايه گذارى وزارت 
ميراث فرهنگى خبر داد:

پرداخت40هزارميليارد ريال 
تسهيالت به تاسيسات 

گردشگرى كشور
 «در يك ســال گذشــته 40هزارميليــارد ريال 
تسهيالت كم بهره به تاسيســات گردشگرى كشور 

پرداخت شــده اســت.» معاون ســرمايه گذارى و 
برنامه ريــزى، امــور حقوقــى و مجلــس وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با عنوان 

اين مطلب گفت:
«اين ميزان تسهيالت از محل منابع بانكى و اعتبارات 
صندوق توسعه ملى به متقاضيان واگذار شده است.»
وى با بيان اين كه مدت زمان صدور موافقت اصولى 
از 16 ماه به يك ماه در كشور كاهش پيدا كرده است، 

افزود: «در برخى استان ها از جمله خراسان رضوى 
اين زمان تا 48 ساعت نيز كاهش يافته است.»

اربابى در ادامه گفت: «بر اساس مصوبه هيأت وزيران 
واردات تجهيزات غير ساخت داخل براى تاسيسات 
گردشگرى از معافيت گمركى برخوردار شده و اين 
امر در راســتاى حمايت از توسعه گردشگرى رقم 

خورده است.»
او با بيان اينكه كشــور به پنج منطقه تقسيم شده و 

برگزارى اين همايش در اين پنج منطقه در دســتور 
كار قرار گرفته اســت، افــزود: «ارائه فرصت هاى 
ســرمايه گذارى عالوه بر حوزه گردشگرى در همه 
حوزه هاى صنايع دستى، بوم گردى و ميراث فرهنگى 

لحاظ شده  است.»
رئيــس شــوراى سياســت گذارى همايش هــاى 
ســرمايه گذارى گردشگرى كشــور افزود: «اكنون 
2400 پروژه تاسيســات گردشــگرى با متوســط 

پيشرفت فيزيكى 50درصد با 200هزارميليارد تومان 
حجم سرمايه گذارى در كشور در حال اجراست.»

در اين همايش نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، 
شوراى  مجلس  گردشــگرى  فراكســيون  اعضاى 
اســالمى، اســتانداران شش استان شــرق كشور، 
معاونان اســتانداران و مديران كل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى استان ها شرق كشور 

حضور داشتند.


