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مملكت رو هواست!
1- اين روزهــا با هر كس كه صحبت 
مى كنيد، نگران آينده اســت و بيشــترين 
نگرانى را با جمله «مملكت رو هواســت» 
بيان مى كند.اين جمله، عمق دغدغه مردم 
را نسبت به وطنى كه دوست دارند و عاشق 

آن هستند، مطرح مى كند...

نمايندگان 18 هزار واحد توليدى 
با 50 هزار اشتغال گرد هم آمدند

 شب درودگران 
همدانــى 

مريم مقدم »
 امشــب آخرين دقيقه آذرماه را ورق 
مى زنيم و شمع هاى روشن زرد پاييز را 
فوت مى كنيم. شب آغاز زمستان است، 
چراغ خانه ها بيشــتر از هر شب بيدارند 
و خانه نشــينان گرد آتش گرم دوستى، 
خواهند نشســت و خاطرات ديروز را 

پلك خواهندزد.  
در دفتــر روزنامه همدان پيــام هم يلدا 
خودى نشان داد و البالى حجم كارهاى 
ســنگين همه را گرد هم جمع كرد. اين 
يلدا بــراى همــكاران همدان پيام حال 
و هواى خاصى داشــت چــرا كه براى 
نخستين بار كميته انضباطى كارمند نمونه 

را انتخاب كرد.
در ايــن دورهمى ضمن تقدير از جعفر 
شــامرى، كارمند نمونــه همدان پيام به 

تازه عروس زمســتان كــه از همكاران 
بود نيز يك جلد قرآن كريم اهدا شــد 
و همه متولدين آذرماه شمع تولدشان را 

خاموش كردند. 
در اين دورهمى كه بنا به فرهنگسازى با 
ميزى ساده چيده شده بود حافظ حرف 
اول را ميزد و تفأل به خواجه شيرازى دل 

همگان را شاد كرد.
 در اين دورهمى همــه گرد هم آمدند 
تا از روزهاى خوب يك ســال گذشته 
بگويند و به بهانه يلدا اين طوالنى ترين 
شب سال، فارغ از پيچ و خم هاى زندگى 
همديگر را به شــنيدن خاطرات خوب 

خويش ميهمان كنند.
يلدا فرصتى است براى ديدارها، وقتى 
كشــاكش روزگار تو را از ديدار آنان 
كه به چشــمان تو نيازمندنــد، بازمى 

دارد. ايــن بار يلــداى 1398 حال و 
هــواى خوب در كنار هــم كار كردن 
همدان پيامى هــا را به گــرد هم آورد 
تــا در آغازين قدمهاى زمســتان عهد 

ببنديم گرم گرم ادامه دهيم .
شب يلدا و جشن هايى كه در اين شب 
برگزار مى شود، يك سنت باستانى است 
و از زمانهاى گذشته تا به امروز در ميان 
ايرانيان مرســوم بوده است و ما با ابزار 
رسانه تالش مى كنيم مبلغ بهترين ميراث 

نياكانمان باشيم.
 شب يلدا شــبى اســت كه در آن انار 
محبت دانه مى شــود و سرخى عشق و 
عاطفه، نثار كاسه هاى لبريز از شوق ما؛ 
شبى كه طراوت هندوانه هاى تازه تابستان 
به سرماى دستان زمستان هديه مى شود 
و داغى نگاه هاى زيبــاى بزرگ ترها در 

چشــمان كودكان اوج مى گيــرد و باال 
مى رود. در ازدحام بشقاب هاى كوچك 
بلور، شــيرينى صميميت ها و يكدلى ها، 
تقسيم مى شود و كام هاى همه را شيرين 

مى كند.
يلــداى طوالنى ســال، بهتريــن مجال 
براى نيم نگاهى كوتاه به لحظه هاســت؛ 
لحظه هايى كه در سرعت عبور، خالصه 
مى شــوند و مى گذرند و اين گذشــتن، 
بهترين پيام براى زيبا زيســتن ماست؛ 
زيرا شيرينى در كنار هم بودن لبخندهاى 
امروز، هزار بار بهتر از اشــك حسرت 

ريختن بر مزار جدايى هاى فرداست.
از همــه لحظه هــاى قشــنگ در اين 
دورهمى كه بگذريم پيام يلدايى حافظ 
به همدان پيامى ها خالى از لطف نيســت 

كه چه دلنشين به دل نشست . 

پيام حافظ در چله نشينى همدان پيامى ها 

مژده وصل تو كو كز سر جان برخيزم

    مژده وصل تو كو كز سر جان برخيزم
    طاير قدسم و از دام جهان برخيزم

    به والى تو كه گر بنده خويشم خوانى
    از سر خواجگى كون و مكان برخيزم
    يا رب از ابر هدايت برسان بارانى

    پيشتر زان كه چو گردى ز ميان برخيزم
    بر سر تربت من با مى و مطرب بنشين

    تا به بويت ز لحد رقص كنان برخيزم
    خيز و باال بنما اى بت شيرين حركات

   كز سر جان و جهان دست فشان برخيزم
    گر چه پيرم تو شبى تنگ در آغوشم كش

    تا سحرگه ز كنار تو جوان برخيزم
    روز مرگم نفسى مهلت ديدار بده

    تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخيزم

نگاهى به حضور وكالى استان 
در مجلس
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آداب و رسوم جالب 
همدانى ها براى دختران 

دم بخت در شب يلدا 

از« چله زرى» 
تا عمو چله جون
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همه انتصابات شاهرخى 
■ شاخص هاى سياسى، بومى گرائى و تحصيالت مديران را بررسى كرده ايم    |    ■ ميانگين سنى و مدرك تحصيلى مديران ارتقا يافته است

■ مديران غيربومى از سهم 33 درصدى به 39 درصد افزايش يافته است    |    ■ تعداد مديران اصالح طلب از سهم 39 درصدى به 36 درصد تقليل يافته است
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مملكت رو هواست!
 1- اين روزها با هر كس كه صحبت مى كنيد، نگران آينده است و 

بيشترين نگرانى را با جمله «مملكت رو هواست» بيان مى كند.
اين جمله، عمق دغدغه مردم را نســبت به وطنى كه دوست دارند و 
عاشق آن هستند، مطرح مى كند و روز به روز هم اين نگرانى و دغدغه 

بيشتر مى شود.
2- اخبارى كه اين روزها از رويكرد مردم به آينده منتشــر مى شود ، 
نشــان دهنده در اولويت قرار گرفتن مهاجرت به عنوان حركتى براى 

آينده سازى فرزندان در دستوركار خانواده هاى طبقه متوسط است.
در اين رويكرد افزايش عجيب خريد خانه در كشورهاى همسايه مانند 
تركيه، نشــانگر موج مهاجرتى است كه آرامش و آينده را در مملكتى 

ديگر دنبال مى  كنند.
3- اعتراضــات دى ماه 96 و آبان ماه 98 با تحليل هاى متفاوتى مواجه 
شــده اما در همــه تحليل ها، تحليلگــران مجبور بــه پذيرش عامل 
حاشيه نشين ها، فرودستان و گرسنگان در اين اعتراضات با انگيزه هاى 

متفاوتى بودند.
در واقع بخش مهمى از تحليل ها از واقعيت و اعتراض قشر مهمى از 
جامعه ايرانى كه به دليل رهاشدگى تاكنون ديده نشده و اقدامى براى 

آنها نشده است، پرده برداشتند.
4- در بخشى از تحليل سخنگوى دولت درباره اعتراضات، بر باد  رفتن 
آينده جوانان با گرانى بنزين به عنــوان مقدمه اعتراضات با به خيابان 

آمدن آنها پذيرفته شده است.
پذيرش اين واقعيت كه جوانان، تصميمات را نه آينده ساز كه آينده بر 
باد ده بدانند، خوب اســت اما در موارد قبلى اين پذيرش ها فراموش 
شده و اقدامى براى جبران و افزايش اميد به آينده جوانان نشده و چرخ 

بر مدار قبلى چرخيده است.
5- كشــف فســادها و اعــالم و برگــزارى علنــى دادگاه هــاى 
مفســدين هــر چنــد اميــد بــه مبــارزه بــا فســاد را در جامعــه زنــده 
كرده اســت امــا از طرفــى ديگــر بدبينــى بــه مســئوالن را گســترش 
داده و بخشــى از دليــل بيــان جملــه «مملكــت رو هواســت» مــردم 

ــا فســاد اســت. بــه دليــل ايــن نــوع مبــارزه ب
البتــه فســاد در ايــران ســازمان يافته نيســت امــا حجــم زيــادى از آن 
بــا ظاهرســازى مفســدين و نداشــتن راهــكارى بــراى اطالع رســانى 

اميدافريــن، نااميــدى را در جامعــه افزايــش داده اســت.
ــدون پــول و پارتــى  ــاور رســيده اند كــه كار ب ــه ايــن ب 6- مــردم ب
ــاد داده  ــر ب ــا ســرمايه اجتماعــى را ب ــن باوره پيــش نمــى رود و اي
ــى در  ــيب هاى اجتماع ــترش آس ــارى از گس ــم اخب ــر روز ه و ه

ــود. ــر مى ش ــيع منتش ــطحى وس س
ــى  ــيب هاى اجتماع ــا آس ــاد زده ب ــده، فس ــيم ش ــه ترس ــى ك مملكت
بســيار، اقتصــاد گرفتــار و معيشــت ســخت در اوج نااميــدى و يــاس 

اســت و كســى هــم بــه فكــر تغييــر ايــن فضــا نيســت.
7- باور كنيد در فضاى نااميدى، پيروزى و توفيقى حاصل نمى شود و 
بايد اين فضا در آستانه انتخابات مجلس با اعتمادسازى و اميدآفرينى 

تغيير كند.
فارغ از تأثير عوامل بيرونى در شــكل گيرى اين فضا، بايد مردم باور 
كنند كه مملكت با برنامه اداره مى شــود، دعواهاى سياســى تنها در 
فضاى سياســى اســت و جداى از اين فضا، همه همدالنه و سخت 
براى پيشــرفت ايران تالش مى كنند، مشكالت با همكارى حل يا كم 
خواهدشــد، آينده را بايد در ايران جستجو كرد و مهاجرت چاره كار 
نيســت، قانون مبناى عمل همه در ايران است و هزاران باور ديگرى 
كــه بايد مردم به آن با تغيير رفتارها برســند و ســرمايه اجتماعى و 
اعتمــاد افزايش يابد وگرنه خودمان مملكت را با دســت خودمان به 

هوا فرستاده ايم!

دانشگاه «دى هشت» همدان دانشجو مى پذيرد
 دانشــگاه «دى هشــت» همــدان آمــاده پذيــرش دانشجواســت و از ســال تحصيلــى 

ــرد. پيــش رو دانشــجو مى پذي
رئيــس ايــن دانشــگاه بيــان كــرد: دانشــگاه دى هشــت«D٨» از كل جهــان دانشــجو 
ــن  ــرده، بنابراي ــوار ك ــجو كار را دش ــرش دانش ــتردگى پذي ــن گس ــرد و اي مى پذي
ــره  ــگاه ها به ــاير دانش ــكارى س ــوان و هم ــتيم از ت ــم هس ــرش مصم ــوزه پذي در ح

ــم. بگيري
عبــاس افخمــى عنــوان كــرد: هم اينــك چنــد دانشــجو نام نويســى و چنــد دانشــجو 

نيــز در صــف انتظــار پذيــرش در دانشــگاه «دى هشــت» هســتند. 
وى اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اينكــه ايــن دانشــگاه مســتقل اســت اميــد مــى رود 
بــا همــكارى و تعامــل اســتاندارى همــدان ســاختمانى مجــزا و در شــان ايــن دانشــگاه 

ــود. ــى ش ــدان پيش بين در هم
ــه  ــرا ك ــر اســت چ ــوع خــود بى نظي افخمــى گفــت: دانشــگاه «دى هشــت» در ن
ــش  ــف نق ــاى مختل ــى، دولت ه ــگاه بين الملل ــن دانش ــدازى اي ــاد و راه ان در ايج

دارنــد.
رئيــس دانشــگاه بين المللــى «دى هشــت» بيــان كــرد: كشــورها و مدعيــان زيــادى از 
جملــه تركيــه بــراى راه انــدازى دانشــگاه «دى هشــت» در كشورشــان تــالش كردنــد 

امــا در نهايــت راه انــدازى آن بــه ايــران و در ادامــه بــه همــدان محــول شــد.
افخمــى ادامــه داد: بــا وجــود اينكــه الگــوى دانشــگاه «دى هشــت» در كشــور وجــود 

نــدارد راه انــدازى ايــن دانشــگاه بــا مشــكالتى همــراه بــود.
 «D8 ،در بيســتمين ســالگرد تأســيس ســازمان همكارى هــاى اقتصــادى «دى هشــت
ــراى ايجــاد يــك دانشــگاه  ــن گــروه ب ــه 8 عضــو اي ــالدى ك ــر 2017 مي در 20 اكتب
بين المللــى هم پيمــان شــدند و از ميــان ايــران، اندونــزى، مالــزى، پاكســتان، 
بنــگالدش، تركيــه، مصــر و نيجريــه، كشــورمان بــه عنــوان مقــر اصلــى ايــن دانشــگاه 
ــتى  ــادر» سرپرس ــگاه م ــوان «دانش ــه عن ــينا ب ــى س ــگاه بوعل ــد و دانش ــده ش برگزي

ــت. ــگاه «دى هشــت» را پذيرف دانش

كنگره آيت ا... تألهى برگزار شد

اردوگاه صيانت نهاوند
 ظرفيت پذيرش 200 معتاد را دارد

 اردوگاه كار يا صيانت از معتادان واقع در نهاوند ظرفيت پذيرش 
200 تن را دارد.

فرمانده سپاه انصارالحسين (ع) استان همدان گفت: در جلسه اى كه 
حدود 15 ماه پيش در ســتاد مبارزه با موادمخدر با حضور ســردار 
مؤمنى برگزار شــد، پيشنهاد شد كه در اســتان هاى داراى ظرفيت، 

اردوگاه هاى كار راه اندازى شود.
مظاهــر مجيدى يادآورى كرد: راه اندازى اردوگاه در 10 اســتان در 
دســتور كار قرار گرفت كه همدان نيز با رايزنى مسئوالن و وضعيت 

اجتماعى، در جمع اين استان ها قرار گرفت.
فرمانــده ســپاه انصارالحســين (ع) همــدان اظهــار داشــت: باتوجــه 
بــه اينكــه اردوگاه «مــاده16» بهزيســتى، شــمال اســتان را پوشــش 
ــه  ــد ك ــرى مى ش ــد فك ــز باي ــتان ني ــوب اس ــراى جن ــى داد ب م
راه انــدازى اردوگاه صيانــت در نهاونــد در دســتور كار قرارگرفــت. 
مجيــدى بيــان كــرد: بخشــى از اردوگاه آموزشــى ســپاه در نهاونــد 
بــراى ســاخت ايــن مــكان درنظــر گرفته شــد كــه عمليــات 
اجرايــى در زمينــى بــه مســاحت 5 هكتــار از نــوروز 98 آغــاز شــد 
و در هفتــه بســيج بخشــى از ايــن طــرح بــا حضــور رئيــس بســيج 

ــد.  ــردارى ش ــتضعفين بهره ب مس
وى بــا بيان اينكه 95 درصد اين طرح آماده اســت، گفت: عمليات 
عمرانى اردوگاه صيانت در نهاوند تكميل شــده اما براى تجهيز اين 

مركز بايد حمايت هاى الزم صورت گيرد.
فرمانده ســپاه انصارالحسين (ع) استان همدان بيان كرد: 7.5 ميليارد 
تومان براى اجراى اين طرح تاكنون هزينه شده اســت كه آورده سپاه 
اســتان همدان 5 ميليارد و ســتاد مبارزه با مــواد مخدر 2.5 ميليارد 

تومان است. 

1- منتشر نشدن اخبار رد صالحيت ها از سوى فرماندارى ها موجب 
راه افتادن بازى تبليغاتى جديدى در استان شده است.گويا هر گروهى 
ادعاى رد داوطلب رقيب خود را مطرح مى كند. گفتنى اســت در اين 
ادعاها راه  براى بازگشــت رقيب بــه انتخابات با رايزنى با هيأت هاى 

نظارت هم باز گذاشته مى شود!
2- ليســت اصولگرايان بين افراد شــاخص، جوانان و بانوان تقسيم 
مى شود. گويا اين تقسيم بندى بر اساس 40 درصد افراد شاخص و 60
درصد جوانان و بانوان است. گفتنى است يكى از روش هاى دستيابى 

به ليست مدنظر اصولگرايان نظرسنجى است.
3- رد صالحيــت اصالح طلبان شــاخص در هيأت هــاى اجرايى با 
تحليل هــاى متفاوتــى مواجه شده اســت. گويا اطــالع از اين رفتار 
هيأت هــاى اجرايى دليل ثبت نام نكردن افراد شــاخص اصالح طلب 
در انتخابات عنوان مى شــود. گفتنى است اصالح طلبان از مدتها قبل 
رايزنى با شــوراى نگهبان را براى دريافت صالحيت ها در دستور كار 
قرار داده بودند كه با اقدامات هيأت هاى اجرايى مشــخص شد، راه را 

اشتباه رفته اند.
4- عوامل اجرايى كنسرت ابراهيم زاده در همدان شب تلخى را براى 
حاضران رقم زده اند. گويا اين عوامل در نقش گشــت ارشاد و مبصر، 
داخل ســالن دائم در حــال تذكر به حاضران بوده اند. گفتنى اســت 
گويا برخى در فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان عالقه به ايفاى نقش 
نهادهاى ديگر دارند و شايد هم به دنبال به تعطيلى كشاندن كنسرت ها 

با بى رغبت كردن مردم، هستند.
5- در نبود برنامه هاى شادى مانند برف بازى عمومى از سوى نهادهاى 
مسئول، مردم خود در استان جشنواره هاى برف بازى برگزار مى كنند. 
گويــا هماهنگى هاى اين برنامه هاى مردمــى در فضاى مجازى انجام 
مى شــود. گفتنى اســت در حالى كه پاييز رو به پايان است و زمستان 
به زودى آغاز مى شود، جشنواره پاييزى در استان برگزار نشده و خبرى 

از جشنواره زمستانى هم نيست.

 آيــت ا... محمدهــادى تألهــى همدانى 
به  عنوان يكى از ســتاره هاى درخشان متأخر 
همدان در طول ساليان متمادى، تهذيب نفس 
و جهدعلمى مطالب زيادى را در طريق عرفان 
و اخالق نگاشته و از خود به يادگار گذاشته 
اســت. جايگاه واالى اين عارف ربانى زمانى 
با توصيه رهبر انقالب و به همت دوســتداران 
علــم و معرفت، امــروز در قالب يك كنگره 
بزرگداشت در همدان موردتوجه قرارگرفت .

دســت اندركاران كنگــره ملى بزرگداشــت 
مرحوم آيت ا... هــادى تألهى با رهبر انقالب 
ديدارى داشــتند، بيانات رهبر معظم انقالب 
اسالمى در ديدار با دســت اندركاران كنگره 
بزرگداشــت مرحــوم آيــت ا... تألهى كه در 
تاريخ 8 مهرماه 98 برگزار شده بود، در محل 
برگــزارى  كنگره ملى بزرگداشــت آيت ا... 
تألهى همايش در همدان انعكاس پيدا كرد.  

 معرفت آيت ا... تألهى 
فراتر از علوم حوزوى بود

امام جمعه موقت تهران در اين كنگره با بيان 
اينكه معرفت و علم آيــت ا... تألهى فراتر از 
علوم حــوزوى بود گفت: ايــن عالم فرزانه 

جلوه برجسته اى از واليت فقيه بود.
حجت االســالم و المســلمين كاظم صديقى 
در كنگره ملى بزرگداشــت آيت ا... تألهى با 
بيان اينكه انس با خدا خصوصيت برجســته 
اين عالم فرزانه بود اظهار داشــت: اين گونه 
علما آيينه شــفاف و روشنى از خداشناسى و 
معرفت الهى هستند كه بايد قدرشان را بدانيم. 
وى اضافــه كرد: نفس و شــيطان در وجود 
آيــت ا... تألهى جايى نداشــت و همه عمر و 
زندگى وى براى خدا بود و در شناخت پيامبر 
اكرم (ص) و اميرالمومنين (ع) تالش مى كرد. 
 فرصت بازشناسى چهره هاى ناب 

علم و عرفان 
وزير علوم، تحقيقات و فناورى گفت: كنگره 
آيت ا... تألهى فرصت خوبى براى بازشناسى 
چهره ها و شخصيت هاى ناب علمى و عرفانى 

است و بايد استمرار يابد.
منصور غالمى با بيان اينكه اين كنگره الگوى 
نشــر براى نســل جوان و چراغ راهى براى 
جويــاى علــم و معرفت اســت تأكيد كرد: 
آيت ا... تألهى الگوى شايســته اى براى جامعه 
جوان كنونى اســت و بايــد موردتوجه ويژه 

قرارگيرد. 
وزير علوم، تحقيقات و فناورى گفت: كنگره 
ملى بزرگداشــت آيت ا... تألهى فرصتى براى 
بازشناســى اين شــخصيت بزرگ و نمايان 

ساختن چهره علمى اين عالم نورانى است. 
نمونه يك عالم مردمى

وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى در اين مراسم 
گفت: آيت ا... تألهى نمونه يك عالم اجتماعى 
و مردمى بــود كه هرگز خــود را از ملت و 

جامعه جدا ندانست.
ســيدعباس صالحى اظهار داشــت: آيت ا... 
تألهى در سلســله معرفتى و اخالق اســوه و 
ســرآمد بود كه بايد موردتوجه جوامع علمى 

قرارگيرد.
وى با بيان اينكه آيت ا... تألهى صدها شاگرد 
پرورانده و خود و شــاگردانش در 150 سال 
در جهان تشــيع مجاهدت بسيار كرده است، 
گفــت: اين علما دغدغه دين داشــتند و بايد 

مرور و بازنگرى شوند. 
صالحى با اشــاره به ســابقه ديرينه عرفان در 
بين علماى كشورمان گفت: عرفان اسالمى در 
1400 سال شاخه هاى متعدد داشته و علماى 

بسيارى در اين زمينه ها رشد كرده اند. 
گره  مرجعيت  بــه  اصيل  معنويت   

خورده است

نماينده ولى فقيه در استان همدان با بيان اينكه 
معنويت اصيل گره خورده به مرجعيت است 
و عرفان اصيل ناشــى از كتاب و سنت است، 
گفت: دين هاى گزينشى كه در فضاى مجازى 
مطرح مى شود كسى را به آخر راه نمى رساند؛ 

مسير را بايد آنگونه رفت كه بزرگان رفتند. 
مراسم  در  شــعبانى  حبيب ا...  حجت االسالم 
بزرگداشــت آيت ا... تألهى بــه جنبه عرفانى 
شــخصيت ايشــان پرداخت و اظهار كرد: ما 
عالمان بســيارى در تاريخ داريم و كسانى كه 
داراى علم بوده و نسبت به معارف مفهومى ما 
مسلط باشند فراوان بوده اند اما هنر انسان در 

عالم بودن نيست بلكه مبارزه با منيت است.
 انقالب اســالمى مرهون روحانيت 

است
مديرعامل مؤسسه شــهيدمدنى در همدان با 
بيان اينكه انقالب اســالمى مرهون روحانيت 
اســت گفت: معرفى شــخصيت هاى بزرگى 
چــون آيــت ا... تألهى يك ضرورت اســت 
كه بايــد در اين زمينه همه پاى كار باشــند. 
ســيدمحمدكاظم حجازى اظهار كرد: انقالب 
اســالمى مرهون روحانيت و ايثار و فداكارى 
اين قشــر در راه ايجاد بصيرت، روشنگرى و 
دفاع از دين مبين اسالم است. وى گفت: در 
مجموعه مؤسســه شــهيدمدنى نيز به منظور 

توجه به نقش روحانيت فارغ از نقش اخالقى 
خــود همه متكلف هســتند كه بــه موضوع 
انقالب توجه داشــته و در اين زمينه تحقيق 

و پژوهش داشته باشند.
دبير كنگره ملى آيــت ا... تألهى با بيان اينكه 
قريب بــه 350 نفر در برگــزارى اين كنگره 
كنار ما بودند، تصريــح كرد: تالش همه بود 
كه امروز اين كنگره به عنوان كار ارزشــمندى 
در حال انجام است، از مشوقان برگزارى اين 

برنامه نيز تشكر مى كنم.
آيت ا...  دست نوشته هاى  از  9كتاب 

تألهى در همدان آماده چاپ است
دبير علمى كنگره ملــى آيت ا... تألهى گفت: 
9 كتاب از دست نوشته هاى آيت ا... تألهى در 
همدان آماده چاپ اســت. اكبر عروتى موفق 
اظهار كــرد: بخش علمى ايــن كنگره در 2

بخش تدوين آثار و تعيين محورهاى فراخوان 
كنگره دنبال شد. 

وى با اشــاره به اينكه تدوين آثــار از پاييز 
ســال 97 فعاليت خود را آغاز كرد و 30 نفر 
در اين بخش فعاليت مســتقيم و غيرمستقيم 
داشــتند گفت: تدوين و احيــاى آثار آيت ا... 
تألهى موردتوجه بوده و 3 محور اصلى نظير 
گردآورى و تأييــد آثار حائــز اهميت قرار 

گرفت.

رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى 
شــهر همدان گفت: «همدان» در سراســر 
كشور به عنوان مهد كوهنوردى مطرح بوده 
و در ايــن بين كوهنوردان، ســنگ نوردان 
تربيــت  را  شــاخصى  ديواره نــوردان  و 
كرده اســت، افرادى كه در سياست گذارى 
فدراســيون كوهنــوردى نيز مؤثــر واقع 

شده اند.
شــصت وپنجمين  در  سلماســى  رضوان 
صحن شــورا بــا حضور برخــى فعاالن 
با  همدانى  كوهنوردان  و  زيســت محيطى 
محوريت بررسى وضعيت كوهستان الوند 
گفت: كوهنوردان بيش از توجه به رشــته 
ورزشــى خود، به دليل ارتبــاط نزديك و 
تنگاتنگ با طبيعت، ِعرق خاصى به محيط 
نسبت  به طوريكه  دارند،  كوهستان  زيست 
به هرگونــه ورود بدون برنامه و آســيب 

رساندن به طبيعت آن حساس هستند.
دغدغه  شــهر،  تصميم گيــران   

محيط زيست را دارند
رئيــس مركــز مطالعــات و پژوهش هاى 
شــوراى شــهر همدان نيز با بيــان اينكه 
آموختن دوســت داشــتن و احتــرام به 
طبيعــت در مكتب دوســتداران طبيعت، 
افتخار ماست؛ اعالم كرد: مطمئن باشيد كه 
منتخبان مردم در پارلمان شــهرى به عنوان 
تصميم گيران شــهر حتمــًا دغدغه محيط 

زيست شهر را دارند.
ابراهيــم مولوى افزود: گاهى شــهردارى 
همــدان را از درآمدهاى ميلياردى محروم 
مى كنيم تا در اين بين، اجازه ندهيم آسيب 

زيست محيطى به بدنه شهر وارد شود.
وى با اشــاره به درخواســت هاى فراوان 
ارم،  بلــوار  در  ســرمايه گذارى  بــراى 
اظهار كرد: بســيارى از ســرمايه گذاران و 
ارگان هاى ادارى بــر اين نظرند تا در اين 

مكان تفريحى در دســترس شــهروندان، 
ســرمايه گذارى كنند كه شــوراى شــهر 
به منظور حفاظت و حراست از اين منطقه، 
طرح  هرگونه  اجــراى  مخالــف  همواره 

توسعه اى، بوده است.
نايب رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان 
ابراز اميدوارى كرد دغدغه هاى كوهنوردان 
و فعاالن زيســت محيطى همدان در كنار 
توسعه متوازن شــهرى همزمان با رعايت 

مباحث زيست محيطى، حل شود.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى 
شــهر همدان، حميد بادامى نجات ، گفت: 
وظيفه منتخبان مردم در پارلمان شــهرى 
همــدان، شــنيدن دغدغه هــاى  تمامــى 
شــهروندان همدانى به ويژه دوســتداران 
طبيعت و عملگرا بودن نسبت به آنهاست.
منطقه 2 كمترين شكايات مردمى را دارد

مريم روانبخش، رئيس كميسيون حقوقى و 
رسيدگى به شكايات مردمى شوراى شهر 
همدان نيز اعالم كرد: كمترين شــكايات 
مردمى را از ســوى منطقه 2 شــهردارى 

همدان داشته ايم كه قابل قدردانى است.
رئيس كميســيون نظارت، بازرسى و امور 
ادارى شوراى شهر همدان در ادامه جلسه، 
گفت: درحالى كه شــوراى شــهر نظارت 
تمامــى فعاليت هاى  مديريت شــهرى را 
برعهــده دارد، بايــد براســاس قوانين و 
محدوده قانونى، مشكالت و مسائل شهر، 
دســته بندى و در اختيار فرماندار و ساير 

مسئوالن ذى ربط قرار داده شود.
كــرد:  اظهــار  عســگريان  سيدمســعود 
شوراى شــهر به عنوان سياست گذار براى 
مرتبط  مسائل  آسيب شناسى  و  جمع آورى 
به زندگى شــهروندى اجازه ورود دارد و 
عمًال در حوزه اجرايى ســاير دستگاه ها، 
نمى تواند دخالت كنــد؛ زيرا هر مجموعه  

در حــوزه وظيفه خود، احســاس تكليف 
مى كند.

 تأكيد بر تعيين تكليف ساماندهى 
سگ هاى بى سرپرست

خدمات  كميســيون  رئيس  فتحــى،  على 
شهرى شــوراى شــهر همدان نيز ضمن 
قدردانى از خدمات شايسته سازمان پسماند 
شــهردارى، گفت: ســاماندهى سگ هاى 
بالصاحــب يكى از مطالبات شــهروندى 
است كه بايد نســبت به تعيين تكليف اين 
مهم هرچه ســريع تر اقدام شود و در اين 
راســتا مقدمات عقيم ســازى و در اختيار 
قراردادن فضاى مناســب بــراى اين مهم، 

انجام شود.
طبيعت  و  الوند  كوهستان  حافظ   

همدان باشيم
نماينده كوهنوردان و فعاالن محيط زيست 
حاضــر در صحن شــورا، اجازه ندادن به 
هرگونه فعاليت عمرانى در كوهستان الوند 
به ويژه دشــت ميشــان را خواستار شد و 
گفت: در اين زمينه حداقل از تخريب هاى 
آينده و ساخت وسازهاى بيشتر، پيشگيرى 

 شود.
ــرح  ــه ط ــاره ب ــا اش ــان ب ــا بوجاري پوري
آســفالتريزى از گنجنامــه تــا ميــدان 
جــاده  ايــن  كــرد:  اظهــار  ميشــان، 
به صــورت خاكــى بــه انــدازه كافــى، 
ــرات  ــتخوش تغيي ــه را دس ــره منطق چه
نامــوزون كرده اســت كــه در صــورت 
ــب  ــى تخري ــه نهاي ــفالت ريزى، ضرب آس
وارد  كوهســتان  ايــن  پيكــره  بــر  را 

. مى كنــد
بــه گفتــه بوجاريــان، طــرح پارك ســنگى 
ــهيد  ــت ش ــه روى موقعي ــا روب ــم گوي ه
درحالــى  شده اســت،  واقــع  قاســمى 
ســال،  ســاليان  منطقــه  ايــن  در  كــه 

ــود  ــى وج ــورت طبيع ــى به ص صخره هاي
دارنــد كــه يكــى ديگــر از وجهــه زيبايــى 

الونــد محســوب مى شــود.
وى بــا تأكيد بــر تعريض نكــردن جاده 
پيســت اسكى و سوق دادن ســرمايه گذار 
در اين مســير، گفت: بــا مديريت قوى و 
درنظر گرفتن موارد كارشناســى حفاظت 
زيست محيطى و الگوبردارى از كشورهاى 
پيشرفته مى توانيم از اين مكان براى حفظ 
آن و بهره بردارى گردشگرى استفاده كنيم.

كوهنــورد همدانى بــا انتقــاد از تهاجم 
و  چهارچــرخ  آفــرود  خودروهــاى 
كوهنوردى،  مســيرهاى  در  موتورسوارها 
گفت: اين مهم موجــب تخريب طبيعت 
و پوشــش گياهــى منطقه مى شــود كه 
مى توان از ظرفيت راهنمايى و رانندگى و 
نيروى انتظامى هم در راستاى حفاظت از 

كوهستان، بهرهمند شد.
بوجاريان ادامه داد: اگر قصد بر اين است 
كه جاده سالمت و مسير برگشت گنجنامه 
به منظور كاهش ترافيك منطقه ايجاد شود، 
مى تــوان به جاى احداث جاده برگشــت 
گنج نامه، با درنظر گرفتن مديريت مناسب 
حمل و نقل عمومى و كنترل عبور و مرور، 

از حجم ترافيك كاسته شود.
وى معتقد اســت: جاده برگشت گنجنامه، 
منطقه بســيار وســيعى را تحت شعاع و 

مورد تخريب قرار خواهدداد.
 تجليل از كودك محيط زيستى

 در صحن شورا
در پايان شــوراى شــهر همدان از فرزند 
يكــى از كوهنوردان همدانى كه در صحن 
شــورا با زبان شــيرين كودكى از همگان 
درخواست داشت تا حافظ محيط زيست 
باشــند و اين امانت را به آيندگان تحويل 

دهند، تجليل كرد.

طرح «پرسشگرى استاندارد» 
در همدان اجرا شد

 طرح سراسرى «پرسشگرى استاندارد» با هدف سنجش ميزان اعتماد 
و نگرش مردم نسبت به استاندارد و استانداردسازى محصوالت استان 

همدان اجرا شد.
مديركل اســتاندارد همدان گفت: مردم و مصرف كنندگان در اين طرح 
به پرسش هايى درباره ميزان آشــنايى با استاندارد و فاكتورهاى مهم و 
تأثيرگذار از جمله عالمت استاندارد، كيفيت، بسته بندى و قيمت بر نحوه 
خريد مردم از كاالهاى استاندارد و ميزان موفقيت سازمان استاندارد در 
حوزه هاى عملكرد، از جمله طرح كنترل بازار و جمع آورى كاالهاى فاقد 

نشان استاندارد از مراكز خريد پاسخ مى دهند.
محمد مــددى در گفتگو با مهر اظهار داشــت: از طرح پرسشــگرى 
اســتاندارد ميزان آگاهى و آشنايى مردم از اين مؤلفه و تأثير شناخت بر 
كيفيت خريد و تأمين مايحتاج زندگى آنها و اطالع از وظايف سازمان 
ملى استاندارد از جمله نقش استاندارد در توسعه اقتصاد كشور و ميزان 

رشد صادرات استخراج مى شود.
مديركل اســتاندارد اســتان همدان با بيان اينكه دغدغه ما اين است كه 
استاندارد و استانداردسازى به مطالبه ملى تبديل شود، خاطرنشان كرد: 

عزم ملى در بخش توسعه و ترويج استاندارد نياز است.

برگزارى مسابقات ملى دفاع 3 دقيقه اى 
در همدان

 چهارمين دوره مســابقات ملــى دفاع 3 دقيقــه اى پايان نامه ويژه 
دانشجويان كارشناسى ارشد و دكترى در دانشگاه بوعلى سينا برگزار شد.

چهارمين دوره مسابقات ملى دفاع سه دقيقه اى پايان نامه ويژه دانشجويان 
كارشناســى ارشــد و دكترى در سالن آمفى تئاتر شــماره 1 دانشگاه 

بوعلى سينا برگزار شد.
مرحله اســتانى چهارمين دوره مسابقه ملى دفاع سه دقيقه اى با مجوز 
دانشــگاه كوئيزلند استراليا به همت معاونت فرهنگى جهاد دانشگاهى 
همدان با هدف تقويت مهارت هاى ارتباطى، تبديل ايده به محصول و 
ثروت و تقويت ارتباط دانشــگاه با سرمايه گذار و با شركت 13 نفر از 

فارغ  التحصيالن دوره تحصيالت تكميلى برگزار شد.
به گزارش فارس، شــيما كاكاوند به عنوان نفر اول، معصومه عليزاده به 
عنوان نفر دوم و اميرحسين قربانخانى به عنوان نفر سوم  انتخاب شدند 

و دو نفر اول به مسابقات كشورى راه يافتند.
معاون فرهنگى جهاد دانشــگاهى همدان با بيــان اينكه دو نفر برتر به 
مســابقات كشــورى راه مى يابند، اظهار كرد: پايان نامــه به عنوان يك 
محصول در دســت فارغ التحصيالن است كه بايد تالش كنند آن را از 

قفسه كتابخانه ها خارجج  كرده و به جامعه ارائه دهند.
فاطمه عزيزى هرمز هدف از برگزارى اين مســابقات را تقويت ارتباط 
كالمى دانشــجويان مقاطع ارشد و دكترى، ارتباط صنعت و دانشگاه و 
تشويق دانشجويان به ارائه پايان نامه هاى كاربردى و مورد نياز مسائل 
جامعه دانســت.وى افزود: هر نفر مجاز است نهايتا در  سه دقيقه ارائه 
خــود را انجام دهد و پس از آن با كســر امتيــاز و حتى حذف مواجه 
مى شــود و در صورت اضافه شــدن بيش از 10 ثانيه، شركت كننده از 
مسابقات حذف مى شود.معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى همدان با بيان 
اينكه تمام مطالب، بايد صرفاً در يك اساليد تك صفحه ارائه شود، گفت: 
تمركز اســاليدها و ارائه ها بايد بر جنبه هاى كاربردى و دستاوردهاى 
هر پايان نامه باشد.عزيزى خاطر نشان كرد: در طى زمان ارائه، داوران از 
هرگونــه اظهارنظر در مورد نحوه ارائه خوددارى خواهند كرد و پس از 

پايان در صورت صالحديد به بيان ديدگاه هاى خود خواهند پرداخت.

تأكيد بر حفظ و صيانت از رشته كوه الوند



C M

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

شنبه  30 آذر ماه 1398  شماره 3647

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

مغازه داران از شركت هاى رسمى
 خريد كنند

 با توجه به بحث كيك هاى آلوده مغازه داران و سوپرماركتى ها براى 
تأمين اجناس خود از شركت هاى رسمى خريدارى كنند.

معاون غذا و دارو دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 
اســدآباد گفت: كارخانه هايى كه از سازمان غذا و دارو سيب سالمت 
مى گيرند، نشان از آن دارد كه محصوالت آنان كنترل مى شود و داراى 
پروانه ساخت و مورد تأييد هستند و اين نوع شركت ها جزو شركت ها 
و مبادى رســمى براى تهيه اجناس متقاضيان از جمله فروشــگاه ها، 

مغازداران و سوپرى ها است.
حســين عفت پناه در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكــه در رابطه با 
كيك هاى آلوده موردى در شهرســتان مشــاهده نشده است، تصريح 
كرد: شــهروندان براى خريدارى اجناس و محصوالت خوراكى خود 
به سيب سالمت محصول خوراكى خريدارى شده توجه داشته باشند.

عفت پناه يادآور شــد: در راســتاى ســالمت و بهداشت همشهريان 
خريدارى محصوالت و توليدات خوراكى از مبادى رســمى موجب 

آن خواهد بود كه به راحتى قابل پيگيرى باشد.
وى در ادامه در رابطه با بحث دپو دارو و زنجيره دارو شهرســتان نيز 
خاطرنشان كرد: داروخانه بيمارستان قائم(عج) شهرستان به اندازه كافى 
براى دو ســال آينده داراى داروهاى مورد نياز است و مشكلى در اين 

راستا وجود ندارد.

نصب 11 كنتور حجمى 
در روستاهاى همدان

 رئيــس اداره آب بــدون درآمــد و مديريــت مصــرف آب 
شــركت آب و فاضــالب روســتايى اســتان همــدان از نصــب 11 
ــار  ــور حجمــى در 11 روســتاى تحــت پوشــش شــركت آبف كنت
ــور  ــون 297 كنت ــا كن ــوع ت ــت: در مجم ــر داد و گف ــتان خب اس
ــانى  ــبكه هاى آبرس ــازن و ورودى ش ــى مخ ــى در خروج حجم

نصــب شــده اســت.
ــا  ــا ب ــرق چاه ه ــه مصــرف ب ــه اينك ــاره ب ــا اش ــارى ب ــد انص احم
ــاى تحت پوشــش در ســاعات  ــردن الكتروپمــپ چاه ه ــوش ك خام
ــى  ــازه زمان ــرد: در ب ــار ك ــت، اظه ــده اس ــرف كنترل ش اوج مص
ــرق اســتان، در  ــروى ب ــع ني ــا همــكارى شــركت توزي ياد شــده و ب
طــرح كاهــش مصــرف بــرق مشــاركت كــرده كــه ايــن طــرح در 43

روســتاى اســتان اجرايــى شــد.
ــدان، وى  ــار اســتان هم ــى شــركت آبف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
افــزود: در ســاعات اوج مصــرف الكتروپمــپ چاه هــاى حفــر شــده 
در روســتاهاى مذكــور خامــوش مى شــد كــه ايــن اقــدام تــا كنــون 
ــش از  ــده بي ــاد ش ــتاى ي ــتا از 43 روس براســاس بررســى 23 روس
202 ميليــون و 689 ميليــون ريــال صرفه جويــى مصــرف بــرق بــه 

همــراه داشــته اســت.
ــه نصــب سيســتم هاى مديريــت فشــار در 3 ــا اشــاره ب انصــارى ب
روســتاى تحت پوشــش بيــان كــرد: در راســتاى مديريــت فشــار در 
ســالجارى در 3 روســتاى وردآورد، غينرجــه و عبدالملكــى سيســتم 
ــرل  ــا كنت ــن سيســتم ب ــه اي ــرى شــد ك ــه كارگي مديريــت فشــار ب
فشــارآب در شــبكه هاى آبرســانى در كاهــش هــدر رفــت آب مؤثــر 

اســت.
ــركت  ــت مصــرف آب ش ــد و مديري ــدون درآم ــس اداره آب ب رئي
آب و فاضــالب روســتايى اســتان همــدان خاطرنشــان كــرد: اجــراى 
ــى  ــتا اجراي ــون در 48 روس ــا كن ــت فشــار ت طــرح سيســتم مديري
ــده  ــى ش ــالجارى عمليات ــتا در س ــداد 3 روس ــن تع ــه از اي ــده ك ش

اســت.

احتكار در بخش فرآورده هاى نفتى به صفر رسيده است
 معاون فرماندار اســدآباد با بيان اينكه ثبت سامانه شــدن انبارها از هرگونه احتكار و 
تخلف جلوگيرى مى كند، گفت: در حال حاضر با توجه به سامانه اى كه پخش فرآورده هاى 

نفتى دارد، تخلف و هرگونه احتكار در بخش فرآورده هاى نفتى به صفر رسيده است.
حمزه عبدكوند چهارشنبه 27 آذر در جلسه سامانه پايش انبارهاى سطح شهرستان اسدآباد، 
با بيان اينكه شهرستان اســدآباد بعد از مركز استان در ثبت آمار انبارهاى خود در سامانه 
جامع  پايش انبارها پيشرو بوده است، اظهار كرد: ثبت انبارهاى موجود سطح شهرستان در 

اين سامانه در پيشگيرى از قاچاق كاال با هدف تنظيم بازار نقش مؤثرى دارد.

وى ادامه داد: تا كنون با آغاز كار اين ســامانه باالى 30 مورد از انبارهاى اســدآباد بازديد 
و ثبت اين ســامانه شده و 55 مورد از انبارهاى بازديدشده هنوز به علت مراجعه مالكان 

ثبت سامانه نشده است.
عبدكوند با بيان اينكه اين ســامانه تنها محدود به انبارها نيست و شناسايى ساير انبارها و 
ثبت آنها در ســامانه پايش ادامه دارد، افزود: اين ســامانه عالوه بر انبارها همه واحدهاى 
مختلف چون ســردخانه ها، كشتارگاه، دامپرورى، عمده فروشــان، مراكز كشت و كار، 
مزارع، بنكداران، انبارهاى نفتى و انبارهاى عمومى ســطح بازار را دربرمى گيرد كه در اين 

راستا بايد با اداره صمت در رابطه با ثبت سامانه شدن واحدها هماهنگ باشند.
وى بــا تأكيد بر ضرورت ثبت اطالعات انبارها در ســامانه پايش خاطرنشــان كرد: در 

حــال حاضر تيرآهن، ميلگرد، ماكارانى، عدس، لوبيا، انواع ســس و رب گوجه فرنگى، 
سيب زمينى، ادويه جات، سيمان، دستمال كاغذى، برنج، جو، گندم، ذرت، شكرخام، روغن 
حيوانى و جامد، گوسفند زنده، باطرى خودرو، انواع گوشت، سيگار، كودشيميايى، قند و 
لوازم خانگى از موارد و اقالمى اســت كه در شهرستان وجود دارد واين انبارها بايد ثبت 

سامانه شوند.
معاون فرماندار اسدآباد با بيان اينكه ثبت سامانه شدن انبارها از هرگونه احتكار و تخلف 
جلوگيرى مى كند، يادآور شد: در حال حاضر با توجه به سامانه اى كه پخش فرآورده هاى 
نفتــى دارد، تخلف و هرگونه احتكار در بخش فرآورده هاى نفتى به صفر رســيده و اگر 

تخلفى نيز وجود داشته باشد به مصرف كنندگان بخش خصوصى مربوط است.

كارت دانشجويى محمد نظر زاده فرزند دوستعلى به شماره ملى 
0010024581 كارشناسى ارشد رشته تغذيه دام دانشگاه بوعلى 

سينا به شماره دانشجويى 9643402003 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

اطالعيه تأسيس تشكل حرفه اى 
ميهمانپذيرداران استان همدان 

نماينده مهمانپذيرداران استان همدان- ولى نصير مطلق

تاريخ انتشار: 98/9/30
تأسيسات  نرخ گذارى  و  بندى  درجه  تكميل  اصالح  ايجاد  آيين نامه  ماده 25  استناد  به 
ميهمان پذيرداران و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1393/6/4 هيأت محترم وزيران و بر 
صنعت  حرفه اى  تشكل هاى  و  فعاليت  ايجاد  نحوه  دستورالعمل  در  مندرج  ضوابط  طبق 
گردشگرى ايران ابالغى شماره 952100/26671 مورخ 1395/8/10 به منظور حفظ حقوق 
و منافع  ما آغاز و قانونى خود و بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى همكارى و هميارى با 
سازمان جهت پيشبرد اهداف گردشگرى و پذيرش و انجام امور تصدى قابل واگذارى (غير 
حاكميتى) و با رعايت ضوابط و مقررات نسبت به تشكيل انجمن حرفه اى با عنوان فوق در 
شرف تأسيس مى باشد. لذا كليه مديران شاغل در صنف مزبور مى توانند جهت عضويت از 
تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 15 روز كارى درخواست كتبى خود را به نشانى همدان، 
اول خيابان اكباتان ميهمانپذير سعادت ارسال و يا با شماره 08132521707 و يا شماره 

موبايل 09181113005 تماس حاصل نمايند.
هيأت موسس: 

1- ولى نصير مطلق، 2- آرش اخترى 3- ناصر فرشچيان 4- سيف ا... سيفى رفعت 5- 
مهين حكمتى 6- اكبر بدرى 7- سيف ا... مرادلو 8-صفرعلى سالك نقدى 9- جهانبخش 

فالحى 10-مهدى كريمى 

 نوبت اول

اصالحيه آگهى مناقصه عمومى مورخ 98/9/27 شهردارى نهاوند

محمد حسين پور- شهردار نهاوند

مبلغ ضمانتنامه شركت در گريد ونوع شركتمبلغ پروژه (ريال)نوع پروژهرديف
مناقصه

محل اعتبار پروژه 
اعتبارات

بازسازى و جبران خسارت سيل سال 98 كه 1
شامل: گودبردارى-پى كنى - تخريب ديواره 
قديمى - اجراى ديواره بتنى - پياده رو و  پل 

سازى و ... مطابق فهرست بها آب و ابنيه سال 98 

12 /500/000/000
به صورت اسناد خزانه 

اسالمى با سررسيد 
1400/8/17

625/000/000 ريال625/000/000 ريالحداقل 5 آب يا ابنيه   

(م الف 230)

آگهي مناقصه عمومى  نوبت دوم 

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

تعداد نيرومدت واگذارىمبلغ سپرده شركت در مناقصهشرحرديف
ساماندهى نيروهاى روزمزد 1

شاغل در شهردارى
111 نفر12 ماه100/000/000

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند 2 از 231 جلسه شوراي اسالمي شهر و رعايت ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري و با عنايت به نامه شماره 
95/42/343/51450 مورخ 98/6/10 و از طريق آگهي مناقصه عمومي ساماندهي نيروهاي روزمزد شاغل در شهرداري را به شركتهاي واجد صالحيت از اداره 

كل تعاون و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* متقاضيان مي بايست سه پاكت الف،ب،ج را به شرح ذيل تكميل نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 98/10/11 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
* پاكت الف: متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بنام حساب سپرده شهرداري نزد 
بانك ملي واريز و فيش واريزي را در داخل پاكت الف قرار دهند متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آنها از تاريخ 

ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
* پاكت ب: متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه،رزومه كاري،آخرين تغييرات رسمي شركت،صالحيت شركت را داخل پاكت ب قرار دهند.

* پاكت ج: متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را داخل پاكت ج قرار دهند.
- متقاضيان مي بايست هر سه پاكت الف،ب،ج را در داخل پاكت ديگر گذاشته و درب پاكت را مهر و موم و امضاء و آدرس پستي را روي آن نوشته و تحويل 

دبيرخانه شهرداري نمدوه و رسيد دريافت نمايند.
* منع مداخله كاركنان دولت الزامي است.

* كليه كسورات قانوني و همچنين كليه هزينه هاي مربوط به چاپ و آگهي و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* كميسيون عالي معامالت شهرداري در مورخ 98/10/12 ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده را در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد 

باشد مفتوح و به برنده اعالم خواهد شد. (م الف 235)
آگهي چاپ نوبت اول: 98/9/23 
آگهي چاپ نوبت دوم: 98/9/30 

@bazarehamedan

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

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

@

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

@

 محــور نهاونــد- آورزمان بــه مالير از 
حادثه خيزتريــن محورهاى اســتان همدان و 
غرب كشور است ساالنه تعدادى از هم وطنان 
در اين محور كشته يا زخمى مى شوند و همين 
حوادث اين محور را به محور مرگ و وحشت 
براى مسافران تبديل كرده است و به نوعى هم 

موجب نهاوندهراسى شده است. 
مســيرى كه تعريض آن به گفتــه امام جمعه 
نهاوند 40 سالى عنوان و وعده داده شده بود و 
نداشتن شانه خاكى ، روشنايى، ناايمن بودن ، 
عرض كم و... سبب مى شد تا همچنان ساالنه 
نان آور يا جوانــان  40خانواده را به كام مرگ 
بكشاند حتى با ممنوع شدن تردد خودروهاى 
ســنگين هم حادثه هــاى بى امان اين مســير 
بخصــوص در اوج ترددهايى مثل اربعين كه 
به عنوان مســير زايرين عتبات قرار مى گرفت 

كاهش نيافت. 
رانش زمين و فرو ريختن بخشى از اين محور 
در فروردين امسال(98) تردد را براى مسافران 
غيرممكن كرد تا لزوم تسريع در4 خطه كردن 
اين محور مهم براى مســئوالن بيش تر تأكيد 

شود. 
محور نهاونــد- آورزمان ماليــر به طول 40

كيلومتر در 3 قطعه اســت كه 
قطعــه اول به طول 8 كيلومتر 
در محدوده نهاوند، قطعه دوم 
به طــول 24 كيلومتر و قطعه 
ســوم نيز به طول 8 كيلومتر 
تقسيم شــده است كه در حال 
حاضر قطعه يــك به زير بار 
ترافيك رفته است و درتابستان 
هم عمليات اجرايى قطعه دوم 
با حضور وزير راه وشهرسازى 
و مقامات استانى كلنگ زنى و 
آغازشده  آن  اجرايى  عمليات 
اســت تا پس از اتمام، محور 
نهاوند به مالير 4 خطه شود. 

با حضور اسالمى وزير راه وشهرسازى در اين 
محور، عمليات اجرايى فاز دوم بزرگراه محور 
نهاونــد - آورزمان- مالير با 58 ميليارد تومان 

اعتبار آغاز شد. 
همچنين با تالش مسئوالن و پس از ضرب االجل 
دادســتان نهاوند و با توجه به نزديك شدن به 
ايام اربعين حسينى و تردد زائران  از محورهاى 
شهرستان نهاوند، 8 كيلومتر از محور نهاوند به 

آورزمان زير بار ترافيك رفت و 4 خطه شد. 

از زمان اجراى اين پروژه 
زائرين  ميزبانى  تجربه  و 
عتبــات  در ماه محرم و 
صفر اين محور امن تر از 
گذشته شده بود و امسال 
و  مرگبــار  تصادفــات 
سابق  بى امان  حادثه هاى 
ناامن  برموداى  مثلث  در 
ورودى شهرستان كاهش 

يافته بود. 
 محورى كه اعتبار 

ملى نداشت 
نهاوند  مــردم  نماينده 
در مجلــس در رابطــه 
با محــور نهاوند بــه آورزمــان مى گويد: 
درحالى كه ساالنه چندين نفر در اين محور 
كشــته و زخمى مى شــدند امــا اين محور 
در رديــف محورهاى فرعى بــود و اعتبار 
اســتانى اندكى هم داشــت كه با اعتبارات 
اين محور ساماندهى نمى شد به همين دليل 
محور  اين  كردن  مصــوب  براى  پيگيرى ها 
به عنوان محورى مهم و ملى در دستور كار 

قرار گرفت و موافقت شد.

حســن بهرام نيا گفت: براى اجراى اين پروژه 
58ميليــارد تومان اختصاص داده شــده كه تا 
كنون17ميليارد تومان هزينه شــده اســت و 
پيمانــكار هم منتظر اعتبار نمانــده و با آورده 

كارگاه پروژه را ادامه داده است. 
  پيشــرفت 15درصــدى  محــور 

نهاوند-آورزمان- مالير 
مديركارگاه راه ســازى و عمــران ايران درباره 
جزئيات اين پروژه گفت: درحالت كلى پروژه 
از عشــوند به كرتيل آباد 15درصد پيشــرفت 
فيزيكى دارد كه نسبت به برنامه زمانبندى شده 
براى اجراى پــروژه 3درصد هم جلوتر پيش 

رفته است. 
به گفته ســيدمجتبى امامى فــرد، اين پروژه از 
ابتداى تيرماه 98 با پيش بينى اتمام 36ماهه آغاز 
شده است و از مسير عشــوند- آورزمان هم 

40درصد داراى پيشرفت است. 
كارگاه را ه ســازى عمران ايران پــروژه هايى 
از جمله سدسرابى تويســركان، قطعه همدان 
بيجار وقطعه 4الف راه آهن اراك-كرمانشــاه 
را در اســتان همدان  و 220كيلومتر از آزادراه 
اصفهان- شيراز بزرگ ترين آزادراه كشور را در 

دست اجرا دارد.

مديركارگاه راه سازى و عمران ايران وعده داد 

3سال ديگر زمان 
براى پايان محور 

نهاوند - آورزمان 
■ از برنامه زمان بندى جلوتريم

راى اجــراى اين پروژه 
تومــان  58ميليــارد 
كه  شده  داده  اختصاص 
تا كنون17ميليارد تومان 
هزينه شــده اســت و 
پيمانكار هم منتظر اعتبار 
كارگاه  آورده  با  و  نمانده 
پروژه را ادامه داده است
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بين الملل

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

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

برابر رأي شــماره 1398603260060001012 مورخ 1398/8/27 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير  
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حجت ا.. كيانى فرزند عزت ا.. به شــماره شناسنامه 21190 
صادره از مالير شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 125/75 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلى 
اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى احمد گلبرودى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 343)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/30

محمدرضا امينى، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

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

برابر رأي شماره 139860326034001005  مورخ 1398/9/3 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى مهدى ميرزائى فرزند على به شماره شناسنامه 3860140450  صادره 
از همدان در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 69499/94 مترمربع تحت 
پالك  149/887 واقع در همدان روستاى انصار االمام بخش 4  خريدارى مع الواسطه از على ميرزائى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1523)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/15
موسى حنيفه ، رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

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

برابر رأي شماره 139860326006000973 مورخ 1398/8/23 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى خانم پريسا گنجعلى فرزند رحيم به شماره شناسنامه 2034  صادره از مالير شش دانگ 
يك باب عمارت به مســاحت 357/22 مترمربع قسمتى از  پالك يك اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش 
چهار مالير خريدارى از مالك رسمى احمد فتاحى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 338)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/16

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/30
محمدرضا امينى، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهي حصر وراثت
آقاى رضا كورشــى بهروز داراى شماره شناســنامه  1443 به شرح دادخواست كالسه 
622/98ش112ح  از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان احمد كورشى بهروز به شماره شناسنامه  56 در تاريخ - در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- عباس 
كورشى بهروز به شــماره شناسنامه 891 متولد 1363 فرزند متوفى فرزند احمد 2- رضا 
كورشــى بهروز به شماره شناســنامه  1443 متولد 1366 فرزند متوفى فرزند احمد 3-  
حامد كورشى بهروز به شماره شناسنامه 4040236963  متولد1373  فرزند متوفى فرزند 
احمد 4- گزل اميد بيگى به شــماره شناسنامه  9822 متولد 1348 همسر متوفى فرزند 
حســين آقا 5-  پريسا كورشى بهروز به شماره شناســنامه 4040001869  متولد 1367 
فرزند متوفى فرزند احمد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  (م 

الف 375)
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استيضاح ترامپ رأى آورد
 مجلس نمايندگان آمريكا با اكثريت آرا به استيضاح دونالد ترامپ 
چهل و پنجمين رئيس جمهورى اين كشور به اتهام «سوء استفاده از 

قدرت» و «كارشكنى در تحقيقات كنگره» رأى داد.
اعضاى مجلس نمايندگان آمريكا بامداد پنجشنبه با 230 راى موافق 
در مقابل 197 راى مخالف بند اول قطعنامه اســتيضاح ترامپ مبنى 
بر اتهام «ســوء اســتفاده از قدرت» و بــا 229 راى موافق در مقابل 
198 راى مخالف بند دوم اين قطعنامه مبنى بر اتهام «كارشــكنى در 

تحقيقات كنگره» را تصويب كردند.
دونالد ترامــپ چهل و پنجمين رئيس جمهــورى اياالت متحده و 
سومين رئيس قوه مجريه اين كشور است كه به صورت رسمى مورد 
استيضاح قرار مى گيرد. تاكنون هيچ يك از رئيسان جمهورى آمريكا 

از طريق استيضاح از مقام خود بركنار نشده اند.
اكنون پس از تصويب قطعنامه استيضاح ترامپ در مجلس نمايندگان 
آمريكا، اين قطعنامه به مجلس ســناى اين كشــور ارسال مى شود تا 

نشست هايى شبيه به محاكمه براى ترامپ تشكيل شود.
در جلســات سنا كه رياســت آن را قاضى ارشد ديوان عالى آمريكا 
بر عهده خواهد داشــت، ســناتورها تصميم مى گيرند كه ترامپ از 
قدرت بركنار شــود يا خير؛ با توجه بــه اكثريت جمهورى خواهان 

انتظار مى رود ترامپ تبرئه شود.
ترامپ متهم اســت كه از طريق گروكشى كمك چندميليون دالرى 
مصــوب كنگره به اوكراين و ديدار با رئيس جمهورى اين كشــور 
در ازاى تحقيقات عليه بايدن، معاون ســابق رئيس جمهور آمريكا، 
مرتكب «ســوء استفاده از قدرت» و از طريق جلوگيرى از دسترسى 
اعضاى مجلس نمايندگان به اســناد و كاركنان كاخ ســفيد، مرتكب 

«كارشكنى در تحقيقات كنگره» شده است.
موضوع اســتيضاح دونالد ترامپ در پى افشــاى تماس تلفنى او با 
«ولوديمير زلنســكى» رئيس جمهورى اوكراين آغاز شد. ترامپ در 
ايــن مكالمه از همتاى اوكراينى اش خواســت در مورد فعاليت هاى 
مالى جو بايدن و پســرش هانتر تحقيق كند. ترامپ، پرداخت 400
ميليون دالر كمك نظامى به اوكراين را به اين تحقيقات منوط كرد.

با افشــاى محتواى مكالمه تلفنى ترامپ و زلنسكى، نانسى پلوسى؛ 
رئيس مجلس نمايندگان آمريكا كه در مقابل درخواست ها براى آغاز 
فرآيند اســتيضاح مقاومت كرده بود، به طور رسمى خواستار شروع 

تحقيقات مربوط به استيضاح ترامپ شد.
ترامپ روز سه شنبه (26 آذر) در نامه  شديداللحنى خطاب به نانسى 
پلوسى، ضمن دفاع از عملكردش، تالش دمكرات ها براى استيضاح 

را «كودتاى حزبى» و «جنگ عليه دموكراسى» خواند.
او در ايــن نامه با متهم كردن دمكرات ها به «سواســتفاده بى ســابقه 
از قــدرت» و «دخالــت در انتخابات آمريكا» نوشــت: زمان آن فرا 
رسيده اســت كه شــما و دمكرات هاى حزب گرا در كنگــره، فوراً 
خيالبافى در مورد استيضاح را كنار بگذاريد و به روال كاركردن براى 
مردم بازگرديد. اين اقدام چيزى جز تالش غيرقانونى و حزبى براى 
كودتا نيست. ترديدى ندارم كه مردم آمريكا در انتخابات 2020 شما 

و دمكرات ها را كامًال پاسخگو خواهندكرد.
روز سه شــنبه نزديك به 200 هزار نفر از موافقان اســتيضاح چهل 
و پنجميــن رئيس جمهــورى آمريكا در چندين ايالت اين كشــور 
راهپيمايى كردند تا حمايت خود را از بركنارى دونالد ترامپ اعالم 

كنند.
همچنين بيش از 750 تن از مورخان آمريكايى در بيانيه اى خواستار 
ادامه روند اســتيضاح ترامپ توسط كنگره شده و نوشتند: قضاوت 
قطعى ما اين اســت كه اگر سو رفتار رئيس جمهورى ترامپ در حد 
اســتيضاح نباشــد، در اين صورت هيچ نوع رفتارى قابل استيضاح 

نيست.
پيش از ترامپ تنها 2 رئيس جمهورى آمريكا يعنى اندرو جانســون 
هفدهميــن (1865-1869) و بيل كلينتــون چهل و دومين (1993-

2001) رئيس جمهورى اياالت متحده، استيضاح شده اند.
ريچارد نيكســون (1969-1973) ســى و هفتمين رئيس جمهورى 
آمريــكا هم تا مرحله تحقيقات مجلس نمايندگان اين كشــور براى 
اســتيضاح وى به خاطر رســوايى واترگيت پيش رفت، اما پيش از 

رأى گيرى نهايى در اين مجلس استعفا كرد.

انتقاد ظريف از وزارت خارجه آمريكا
 وزير امور خارجه كشورمان در پيامى توييترى با توجه به خروج 

آمريكا از برجام از وزارت امور خارجه اين كشور انتقاد كرد.
به گزارش ايســنا، محمدجواد ظريف، در پيامى توييترى با انتشار 
تصويــرى از بيانيه آمريــكا در زمان خروج از برجام، نوشــت: 
« انجــام دادن اقدامات بى ســابقه براى تنبيه كردن كســانى كه به 
شــوراى امنيت سازمان ملل پايبند هســتند براى وزارت خارجه 

نيست. كافى  آمريكا 
 اكنون وزارت خارجه آمريكا مدعى اســت كــه آمريكا مى تواند از 
نوعى مكانيســم ماشه اســتفاده كند، چرا كه يكى از اعضاى برجام 

است.

به نام توزيع متوازن امكانات 
به كام انتخابات؟

 شــواهد حاكى از آن اســت كه نزديك شدن به انتخابات مجلس 
يازدهم، وعده تقســيمات اســتانى را افزايش مى دهد. بايد پرسيد كه 
تقسيمات استانى به نفع كدام نيرو عمل مى كند، نيروى توزيع متوازن 

امكانات يا نيروى پيروزى در انتخابات؟
 بعضى از شهرها و استان هايى كه امروزه به اسم مى شناسيم در گذشته 
در تقسيمات كشــورى نبوده و به مرور زمان طى طرح هايى از سوى 
دولت و مجلس به وجود آمده اند. برخى از استان هايى كه صفت هاى 
غربى، شــرقى، شمالى يا جنوبى دارند، استان هايى هستند كه مشمول 
طرح هاى تقسيمات استانى شده اند. تقسيمات استانى و تعيين بودجه 
اســتانى مجزا، از يك طرف مى تواند منجر به توزيع متوازن امكانات 
شــود و از طرف ديگر مى تواند عالوه بر بار مالى زياد موجبات خرد 

شدن مناسبات فرهنگى و قوميتى را فراهم كند.
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى يكى از مهم ترين بازيگران صحنه 
تقسيمات اســتانى هســتند. آنها مى توانند طى يك بررسى علمى و 
كارشناسى پيشنهاد تشكيل استانى جديد را مطرح كرده و بانى توزيع 
متوازن تر امكانــات و محروميت زدايى از يك منطقه شــوند، همين 
نمايندگان مى توانند پيشنهاد طرح تشكيل استانى را بدهند كه ضرورت 
چندانى نداشــته باشــد و عالوه بر بار مالى فراوان، از هم گسيختگى 

فرهنگى و قومى به بار بياورد.
به گزارش ايسنا،رئيس ستاد انتخابات كشور در گفت وگويى تفصيلى 
با ايســنا در پاسخ به اين پرســش كه آيا تاكيد چندباره اين موضوع 
به دليل وعده هاى تقســيمات اســتانى توســط داوطلبان احتمالى 
انتخابات اســت؟ گفت:«معموال 6 ماه مانده تا انتخابات، تقسيمات 
متوقف مى شود تا كسى قولى ندهد زيرا در ايام نزديك به انتخابات، 
وعده هاى تشكيل استان «الف شمالى» يا «ب مرزى» داده مى شود كه 
اصال معنى ندارد، زيرا تقسيمات بايد براساس كار كارشناسى انجام 
شــود. در ماه هاى منتهى به انتخابات، موضوع تقســيمات استانى را 
نخواهيم داشــت اما برخى ارتقاهاى درون استانى كه كار كارشناسى 
آن انجام شده اســت را خواهيم داشــت. البته اين تغييرات را هم در 
يكى دو ماه آينده متوقف خواهيم كرد تا هيچ بحث و شائبه اى ايجاد 
نشود. كســانى كه وعده تقسيمات استانى مى دهند با روند كار آشنا 
نيستند. البته ممكن است برخى هم موضوع تقسيم استانى را از چند 
ســال پيش دنبال كرده  و امروز بر اين مسئله تمركز كنند و پيگير آن 
باشــند، روند كار در موضوع تقسيمات اســتانى اين است كه اول 
اســتان، كار كارشناسى كرده و موضوع را به وزارت كشور مى دهد، 
ســپس وزارت كشور كار كارشناســى خود را انجام داده و پيشنهاد 
را به كميســيون سياســى دولت تقديم مى كند. در اين كميســيون، 
موضوع بحث مى شــود و چه بسا پيشنهاد بازگردانده شود ولى اگر 
در كميسيون سياسى دولت تصويب شــد، پيشنهاد به هيأت دولت 
فرستاده مى شــود و نهايتا در اين باره در هيأت دولت تصميم گيرى 

مى شود.»
نتيجه منطقى توسعه مركزگرا، تشكيل 2 قطب مركز و پيرامون است. 
مركزى كه همه امكانات را مى بلعد و پيرامونى كه روزبه روز منفورتر 
مى شــود. به بيان ديگر هــر چه از مركز دورتر برويــم توزيع نابرابر 
امكانات و محروميت آشــكارتر خواهدشــد. اگر عدم توزيع متوازن 
امكانات مبنا و معيار مناســبى براى تقسيمات كشورى و شكل گيرى 
استان هاى جديد باشــد، با يك دور باطل بى انتها مواجه خواهيم بود 
چرا كه پس از تشكيل اســتان هاى جديد بايد منتظر تبديل شهرها و 
شهرستان ها به استان و طبعا ناآرامى ها و آشوب هاى منطقه اى باشيم. 
قبل از هر چيز بايد به اين پرسش انديشيد كه راهكار مناسب و منطقى 

براى توزيع متوازن امكانات چيست؟

سخنگوى ستاد انتخابات كشور: 
نامه و پيامك فقط براى داوطلبان
 رد صالحيت شده ارسال شده است

 مراتب رد صالحيت، به افرادى كه صالحيت آنها به تأييد هيأت هاى 
اجرايى نرســيده است، از طريق ارسال نامه از ســوى فرماندارى به 
آدرســى كه در هنگام ثبت نام داده اند، ابالغ شــده و عالوه بر نامه، از 
طريق تماس تلفنى و يا پيامك نيز به داوطلبانى كه صالحيتشــان رد 

شده اطالع رسانى شده است.
دبير و سخنگوى ستاد انتخابات كشور گفت: پيامك يا نامه فرماندارى، 
صرفا براى افرادى كه صالحيتشــان تاييد نشده ارسال مى شود و طبعا، 
بيش از 91 درصد داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى كه صالحيت آنان در هيأت هاى اجرايى بررسى و تأييد 
شــده اســت، اين پيامك يا نامه را دريافت نكرده اند. به عبارت ديگر 
كسانى كه نامه، پيامك و يا تماس تلفنى دريافت نكرده اند صالحيتشان 

تايبد است و مراتب تاييدشان به هيأتهاى نظارت اعالم گرديده است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت كشور، سيد اسماعيل موسوى، 
در پايان يادآورى كرد، به موجب قانون، داوطلبان رد صالحيت شده، 
مى توانند تا اول دى ماه شــكايات خود را به هيأت نظارت اســتان 

تحويل دهند.

اعالم حمايت آمريكا از پروژه بندر چابهار
 «مايك پمپئو»، وزير امور خارجه آمريكا با مقام هاى هند درباره ايران ديدار 

و گفت وگو كرد. 
بــه گزارش ايلنا، در اين ديدار پمپئو دربــاره ايران گفت: در ديدار با مقام هاى 
هندى ما در مورد فشــار حداكثرى بر ايــران و همچنين در مورد ضرورت به 
كارگيرى اين اســتراتژى براى اينكه ايران مانند يك كشــور عادى رفتار كند،  

بحث كرديم.
وى افزود: واشــنگتن از پروژه بندر چابهار در ايــران كه براى انتقال كمك به 

افغانستان استفاده مى شود، حمايت مى كند. 
«سوبرامانيام جايشانكار» وزير خارجه هند نيز گفت: من از وزير خارجه آمريكا 
براى تكرار حمايت دولت اياالت متحده از پروژه چابهار كه در راســتاى منافع 

افغانستان است، بسيار سپاسگزارم.

تاكيد مركل بر مخالفت كشورش 
با تحريم هاى اعمالى آمريكا عليه ايران

 صدراعظــم آلمــان تاكيد كرد كه كشــورش با تحريم هــاى يك جانبه و 
فراسرزمينى اياالت متحده عليه جمهورى اسالمى مخالف است.

آنگال مركل با اشــاره به تحريم پروژه گازى نورد اســتريم 2 به قانون گذاران 
آلمانى گفت: ما با تحريم هاى فراســرزمينى آمريكا مخالفيم و اين مســئله از 
ديروز آغاز شــده است. ما همچنين در رابطه با ايران نيز چنين مشكلى داريم. 
مــن گزينه ديگرى به جز مذاكره با آمريكا ندارم و بدين طريق نشــان مى دهم 
كه با اين رويه اياالت متحده مخالفم. خواهيم ديد كه مســئله نورد اســتريم 2 
به كجا خواهدرســيد. به گزارش ايسنا، مجلس سناى آمريكا به تحريم ها عليه 
شــركت هايى كه در پروژه خط لوله نورد استريم 2 روسيه كار مى كنند راى داد 

و اين اليحه تحريمى را براى امضا براى رئيس جمهور فرستاد.

وزيران علوم و صنعت هفته آينده 
در مجلس حضور مى يابند

 منصور غالمى وزير علوم،تحقيقات و فناورى و رضا رحمانى وزير صنعت، 
معدن و تجارت در جلسات هفته آينده مجلس به سواالت تعدادى از نمايندگان 
پاسخ مى دهند.مجلس شوراى اسالمى اين هفته روزهاى يكشنبه در دو نوبت، 

دوشنبه و سه شنبه جلسه علنى دارد.
قرار اســت وزير علوم، تحقيقات و فناورى براى پاســخ به ســواالت پروانه 
سلحشورى نماينده تهران و حســين مقصودى نماينده سبزوار در جلسه روز 

دوشنبه مجلس شوراى اسالمى حضور يابد.
همچنين قرار است وزير صنعت، معدن و تجارت براى پاسخ به سواالت فاطمه 
حســينى نماينده تهران، حميده زرآبادى نماينده قزوين و امير خجسته نماينده 

همدان سه شنبه هفته آينده به مجلس برود.

  در سال 1285 هجرى شمسى، طبق اولين 
قانون تقســيمات كشورى، ايران به 4 ايالت و 
12 واليت تقسيم شــده بود كه همدان يكى 
از واليت هــا به شــمار مى رفت و شــهرهاي 
مالير، نهاوند و تويســركان واليات ثالث را 
با مركزيت مالير تشــكيل مي دادند. در سال 
1316 هجرى شمسى با تصويب قانون جديد 
تقسيمات كشورى، اين نواحى ابتدا بخشى از 
استان غرب و در اصالحيه بعدى همان سال به 
بخشى از استان پنجم(كرمانشاهان) تبديل شد. 
  در ســال 1340 هجــرى شمســى، ايران 
داراى 13 اســتان و 5 فرمانــدارى كل بود 
كه همــدان از جمله فرماندارى هاى كل آن 
زمان محسوب مى گرديد و شهرهاي مالير، 
نهاوند و تويسركان نيز جزو آن بودند و از 
اين زمان به بعد واليات ثالث حذف شــد. 
در ســال 1352 هجرى شمســى نيز استان 
همدان تشكيل شــد كه در آن سال داراى 

4 شهرستان بود. 
  بــه طور كلي در 24 دوره مجلس شــوراي 
ملي تعداد 52 نفر از اســتان همدان نمايندگي 
مردم را برعهده داشته اند كه از اين تعداد يك 
نفــر خانم به نام هما زاهدي از حوزه انتخابيه 

همدان و بقيه از آقايان بوده اند.
همچنين به لحاظ شــغلى مــواردى همچون 
پزشــك، كارمند، مديــر، قاضى، اســتاندار، 
فرماندار، سفير، روزنامه نگار، كشاورز، تاجر و 
كساني كه شغل به خصوصي نداشته اند، ديده 

مى شود.
   از ايــن 52 نفر، 5 نفــر روحانى و بقيه غير 
روحانــى بودند. از جهــت تحصيالت نيز 4

نفر در حد خواندن و نوشــتن، 3 نفر ابتدايي 
قديــم، 10 نفــر ديپلم، 25 نفر ليســانس، 3
نفر فوق ليســانس، يك نفر دكتــري و 5 نفر 
تحصيالت حــوزوي داشــتند، ضمن اين كه 
ميزان تحصيالت يك نفر در منابع ثبت نشده 

است. 
   در مــورد حوزه هــاي انتخابيــه بايد گفت 
كه تــا دوره 19 در اين منطقــه تنها 2 حوزه 
انتخابيه وجود داشته كه شامل همدان و ثالث 
(تويســركان، نهاوند و مالير) مي شد. هريك 
از اين حوزه هــا در دوره هاي اول و دوم يك 
نماينده و از دوره ســوم 2 نماينده داشته اند. با 
اين تفاوت كه حوزه انتخابيه همدان در دوره 
17 به دليل برگزار نشدن انتخابات، نماينده اي 
نداشــت و در دوره هاي 20 و 21 نيز تنها يك 

نماينده داشته است.
  از دوره 20 حوزه هاي تويســركان و رزن و 
از دوره 21 حوزه هاي اســدآباد، بهار، نهاوند 
و مالير مســتقل شــدند. ضمن اين كه حوزه 
انتخابيه ماليــر از دوره 23 تا 24 دو نماينده 

داشت.
مجلس سنامجلس سنا

  به موجب اصل 43 قانون اساســي مشروطه 
مصوب 1285 هجري شمســي  مقرر گرديده 

بود مجلس ديگري به نام مجلس سنا به عنوان 
مكمل مجلس شوراي ملي تشكيل گردد. ولى 
به علــت بعضى مخالفت ها تا پايان ســلطنت 
رضاشــاه پهلوى چنين اتفاقى نيست، تا اينكه 
مجلس در دوره پهلوى دوم و در سال 1328
هجري  شمســي  با عضويت 60 نفر تشكيل 
شــد. از اين تعداد 30 نفر نماينده انتصابي از 
طرف شاه و 30 نفر ديگر منتخب مردم بودند. 
اما با اصالحي كه در ماده 29 قانون انتخابات 
مجلس سنا در 1345/2/23 هجري شمسي  به 
عمل آمد، مدت دوره از 6 ســال به 4 ســال 
تقليل يافت كه شامل دوره چهارم مجلس سنا 

نيز مي گرديد.
   بــه موجب ايــن اصالحيه مقــرر گرديد 
انتخابات هر 2 مجلس شــوراي ملي و ســنا 
همزمــان و در يك روز برگزار شــود. قانون 
مجلس ســنا مشــتمل بر 39 ماده بود كه در 
سال 1328 هجري شمسي  به تصويب مجلس 
شــوراي ملي رســيد و به موجب بند 1 ماده 
6 و همچنيــن بند 2 ماده 9 اين قانون، ســن 
انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به ترتيب 
حداقل 25 ســال و 40 ســال تمام بايد باشد.

(عليرضا ازغندي، تاريخ تحوالت سياســى و 
اجتماى ايران، ج2، ص 28،29 و 30)

 شرايط طبقاتي براي كانديداهاي سنا
داوطلبان ورود به مجلس سنا عالوه بر شرايط 
عمومــي، بايد در زمره يكــي از طبقات زير 

بودند: 
1- طراز اول از علما، كساني كه الاقل 3 دوره 
سابقه نمايندگي مجلس شوراي ملي را داشته 

باشند.
2- كســاني كه مقام وزارت يا سفارت كبري 
يا استانداري يا مقام رياســت يا دادستاني يا 
رياست شعبه ديوان كشور و حداقل 20 سال 

سابقه قضايي داشته باشند.
3- از امراي ارتش (سرتيپ، سرلشكر، سپهبد) 

و كساني كه به مقام استادي رسيده و حداقل 
10 سال سابقه استادي داشته باشند.

4- كســاني كه حداقل 20 سال به مقام وزير 
مختــاري يا كفالت و يا معاونــت وزارتخانه 
رســيده اند.(عليرضا ازغندى، تاريخ تحوالت 

سياسى و اجتماعى ايران، ج2، ص 32)
 دوره هاي مختلف مجلس سنا

■ دوره اول
هم زمان با شــانزدهمين دوره مجلس شوراى 
ملى در 20 بهمن ماه 1328 ، دوره اول مجلس 
ســنا در تاالر مجلس شورا گشايش يافت اما 
در ســال 1331 هنگام مبارزات ملى شــدن 
صنعت نفت و قطع روابط سياسى با انگليس 
و همچنين مخالفت مجلس ســنا نســبت به 
انتخــاب مجدد مصدق به نخســت وزيرى و 
سياســت وى در زمينــه نفــت، دكتر محمد 
مصدق درصدد انحالل مجلس ســنا برآمد و 
از ورود سناتورها به عمارت مجلس شوراى 
ملى در بهارســتان جلوگيرى شد به طوريكه 
سناتورها جلسه خود را در منزل نظام السلطنه 

مافى تشكيل دادند.
 بديــن ترتيب مجلس ســنا تعطيل و پس از 

كودتاى 28 مرداد 1332 دوباره تشكيل شد.
■ دوره دوم 

در 27 اسفند 1332 آغاز و در 25 اسفند 1338
خاتمه يافت.
■ دوره سوم

 در 3 فرورديــن 1339 گشــايش يافت و در 
19 ارديبهشت 1340 به فرمان شاه منحل شد.

■ دوره چهارم
پس از 2 ســال و اندى تعطيلــى در 14 مهر 
1342 آغــاز شــد و در 14 مهر 1346 خاتمه 
يافت. تا سال 1342 نمايندگان مجلس را كًال 
مردان تشكيل مى دادند ولى از اين دوره به بعد 
بانــوان به مجلس ســنا راه يافتند و در همين 
زمان نيز عده اى از بانوان به نمايندگى مجلس 

شورا انتخاب شدند.
■ دوره پنجم

در 14 مهر 1346 گشــايش و در 9 شــهريور 
1350 خاتمه يافت.

■ دوره ششم
در 9 شهريور 1350 گشايش و در 16 شهريور 

1354 خاتمه يافت.
■ دوره هفتم

در 17 شــهريور 1354 افتتــاح و با پيروزى 
انقالب اســالمى در 22 بهمن 1357 مجلس 

سنا منحل شد.
 رؤساى مجلس سنا

   رؤســاى مجلس ســنا از بدو تشــكيل تا 
خاتمه 5 نفــر بودند كه عبارتنــد از: ابراهيم 
حكيمى، حســن تقــى زاده، محســن صدر، 
جعفر شــريف امامى و محمد ســجادى كه 3

تــن از آن ها (حكيمى، صدر، شــريف امامى) 
پيشــتر نخســت وزير و 2 تن ديگر (تقى زاده 
و ســجادى) رجال سياسى بوده اند. در ضمن 
طوالنى ترين دوره رياســت مجلس ســنا با 

شريف  امامى بوده  است.
نمايندگان استان همدان در مجلس سنا 

  در 7 دوره مجلس ســنا تعداد 8 نفر از استان 
همــدان عضو اين مجلس بوده اند كه 3 نفر از 
آنهــا 3 بار در آن حضور يافته اند. همچنين به 
لحاظ شغلى مواردى همچون نظامي، كشاورز، 
رئيس شهرباني، قاضي، معاون پارلماني وزير 
خارجه، اســتاندار، رئيس جنگل باني و شغل 

آزاد به چشم مي خورد.
  بــه جهت تحصيالت نيــز از 8 نفر نماينده 
استان در مجلس سنا يك نفر روحانى و داراي 
تحصيالت حوزوي، 5 نفر ليســانس، يك نفر 
ديپلم و يك نفر داراي سواد خواندن و نوشتن 

بود.         
 *  منبع:
«كرسى هاى مادستان در بهارستان»

نگاهى به حضور وكالى استان 
در مجلس

ايران و تركيه 
براى حل مشكالت 
جهان اسالم
همكارى مى كنند
 رؤساى جمهور ايران و تركيه در حاشيه 
اجالس ســران كواالالمپور 2019 در مالزى 
ديدار و با اســتقبال از ابتكار نخســت وزير 
مالزى در برگزارى اجالس ســران تعدادى 
از كشــورهاى اســالمى به منظور بررســى 
مشكالت جهان اسالم، بر ضرورت همكارى 
و همبستگى بيشتر كشورهاى اسالمى تأكيد 

كردند.
به گزارش ايســنا، حســن روحانى و رجب 
طيب اردوغان همچنين موضوعات منطقه اى 
و به ويژه روند تحوالت در سوريه را با تأكيد 
بر همكارى هاى 2 كشــور در روند آســتانه 

مورد بحث و بررسى قرار دادند.
روحانى بــا اظهار نگرانــى از ادامه حضور 
آمريــكا در ســوريه و تالش براى تســلط 
بــر چاه هــاى نفتى آن كشــور، خواســتار 
همكارى هاى بيشــتر ايران و تركيه با دولت 

سوريه شد.
رئيس جمهور همچنين خواســتار همكارى 
بــا دولت ســوريه براى خــروج گروه هاى 

تروريستى از شهر ادلب و ايجاد آرامش براى 
مردم اين شهر شد.

رؤســاى جمهور ايران و تركيه در اين ديدار 
همچنيــن با مرور آخريــن وضعيت روابط 
دوجانبه 2 كشور، توسعه و تعميق اين روابط 
در همه زمينه ها به ويــژه انرژى، حمل و نقل، 
صنعت، تجارت و بانكى را مورد تاكيد قرار 

دادند.
در اين مالقات قرار شــد نماينــدگان ويژه 
رؤســاى جمهــور 2 كشــور تفاهمات اين 
مالقــات و توافقات كميســيون مشــترك 
اقتصادى 2 كشــور را در آينــده نزديك در 
اجرايى  و  پيگيــرى  تخصصى  كميته هــاى 

نمايند.
همچنين قرار شد شوراى عالى هماهنگى كه 
به رياست رؤساى جمهور 2 كشور و اعضاى 
2 دولت تشكيل مى شود، اوايل سال آينده در 

تهران برگزار شود.
اجالس ســران كواالالمپور 2019 صبح پنج 
شنبه با حضور رؤساى جمهور ايران و تركيه، 
نخست وزير مالزى و امير قطر و صدها تن 
از شخصيت ها و نخبگان كشورهاى اسالمى 
در مركز همايــش هــاى بين المللى مالزى 
آغاز شد. رؤســاى جمهور ايران و تركيه در 
جلســات صبح و بعد از ظهــر اين اجالس 

سخنرانى نمودند.
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يادداشت

كاسب كارى با مجوز مدارس غيردولتى
 رئيس ســازمان مدارس و مراكــز غيردولتى وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه مشــكلى كه ما درحال حاضر داريم مشــكل 
مدارس مســئوالن نيســت بلكه چالش جدى آنجاست كه برخى 
مجوز خود را اجاره مى دهند و مى خواهند كار تجارى كنند گفت: 
از حدود 40 تا 50 مدرسه متخلف در سالجارى هيچ كدام مربوط به 
مسئوالن نبود. مجتبى زينى وند در گفت وگو با ايسنا، درباره نظارت 
بر مدارس غيردولتى منتسب به مسئوالن و شخصيت هاى سياسى 
اظهار كرد: مشــكلى كــه ما درحال حاضر داريم مشــكل مدارس 
مسئولين نيست بلكه چالش جدى آنجاست كه برخى مجوز خود 
را اجــاره مى دهند و مى خواهند كار تجارى بكنند. وى اظهار كرد: 
روزانه در شوراى نظارت مركزى به پرونده هايى رسيدگى مى كنيم 
كه شــوراى نظارت اســتان به آن حكم داده اســت. معموال در هر 
جلســه بدون اســتثنا يكى دو مورد لغو مجوز، توبيخ و لغو مدير 
داريم. زينى وند در پاسخ به اينكه با توجه به مشكالت اقتصادى و 
گرانى هايى كه به ويژه در حوزه مسكن و اجاره بها اتفاق افتاده است؛ 
درخواست بازنگرى در شــهريه امسال مدارس از سوى مؤسسان 
داشته ايد؟ گفت: مدارس به هيچ عنوان حق افزايش شهريه ندارند، 

زيرا توان مردم بيش از اين نيست.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

مدعيان حقوق بشر به «بيماران خاص» رحم نمى كنند
 رئيس مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت با بيان اينكه مدعيان حقوق بشر امروز 
با جان بيماران خاص بازى مى كنند و شرايط دشوارى را                                         براى تأمين داروى آن ها ايجاد 
كرده اند، گفت: برخالف ادعاى تحريم نبودن داروها و تجهيزات پزشكى درحال حاضر 
اين اقالم تحريم هســتند و اين ادعاهاى مطرح شده از سوى مقامات آمريكايى دروغى 

بيش نيست.
ــان اينكــه در حال حاضــر به دليــل  ــا بي ــا فــارس ب مهــدى شــادنوش در گفت و گــو ب
مشــكالت بانكــى دارو و تجهيــزات بيمــاران خــاص بــا مشــكالت عديــده اى تأميــن 
ــاز در كشــور  ــاى موردني ــبختانه 98 درصــد داروه ــار داشــت: خوش ــود، اظه مى ش

ــود. ــد مى ش تولي

مسموميت خانواده كبودراهنگى بر اثر مونوكسيدكربن
 مدير اورژانس پيش بيمارستانى كبودراهنگ گفت: مونوكسيدكربن پنج عضو يك 

خانواده را مسموم كرد كه با انتقال به اورژانس، همه آنها زنده ماندند.
داود مرادى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: زوج جوان ميزبان سه تن از اعضاى خانواده 
عروس در كبودراهنگ بودند كه هنگام خواب به علت برودت هوا و سرد بودن هواى 

خانه، بى توجه به اصول ايمنى، اتصاالت و دودكش و لوله بخارى را نصب كردند.
مدير اورژانس پيش بيمارستانى كبودراهنگ افزود: داماد خانواده نيمه هاى شب دچار سرگيجه 
شد و متوجه ناراحتى مادر همسرش مى شود بنابراين موضوع را به فوريت هاى پزشكى اطالع 
مى دهد. مرادى گفت: با حضور تيم هاى اورژانس پيش بيمارستانى در محل 2 مرد و سه زن به 

بيمارستان امام رضا(ع) كبودراهنگ منتقل شده و تحت نظر پزشك قرار گرفت.

موافقت دولت با تخصيص سهميه سوخت ويژه 
به دارندگان پالك معلوالن و جانبازان

  معاون ســازمان بهزيستى كشور از موافقت دولت براى تخصيص سهميه سوخت 
ويــژه به دارندگان پالك معلــوالن و جانبازان خبر داد.محمــد نفريه در گفت وگو با 
تســنيم اظهار كرد: پس از افزايش قيمت ســوخت در كشور، سازمان بهزيستى كشور 
رايزنى هايى را با دســتگاه ها و سازمان ها براى اختصاص سهميه سوخت به دارندگان 
پالك ويژه معلوالن و جانبازان انجام داد كه در همين زمينه نامه نگارى ها با وزارت نفت 
و... انجام شــد.وى تصريح كرد: خوشبختانه با پيگيرى هاى وزير رفاه و رئيس سازمان 
بهزيستى كشور در نهايت در هيأت دولت و در كارگروه موضوع بند 8 هيأت وزيران، 

مسئله اشاره شده در دستور كار قرارگرفت.

من همان مادر دل شكسته و دردمندم كه 
چشم اميد به لطف خدا و مهربانى شما دارم 

مهدى ناصرنژاد »
 در صفحه گزارش روزنامه همدان پيام تاريخ يكشــنبه 26 آبان ماه 
گذشته بود كه حكايت مادرى از جنس درد، رنج، انتظار و حسرت را 
نوشــتيم. مادرى مثل همه مادرها با يك سينه آرزو اما قلبى شكسته و 
آهى سرد و فروخورده از تلخى هاى زندگى و جفاى روزگار بى رحم 
و بى مروت كه اســب خود مى تازد و با پيــاده و جا مانده و درمانده 

كاريش نيست. 
نوشــتيم اين مادر اما دردش و حسرتش از شــرنگ تلخ تر و از تمام 
كوه هاى جهان سنگين تر است چون ُدردانه دخترش با صورتى چون 
ماه و چشــمانى زيبا همچون در درخشان غزل صحرا، ناتوان و فلج 
و ســخت زمين گير و اسير زندان تنهايى و دســتگاه كهنه و فرسوده 

ويلچر است. 
اين دختر بى گناه و محروم 9 ســال پيش بر اثر غفلت و سر به هوايى 
پرسنل زايشــگاه شهرستان بهار كه به موقع كپســول اكسيژن را سر 
زايمان مادر نرسانده بودند، نارس به دنيا آمد و دچار فلج مغزى شد و 
البته تمام اسناد مدارك و پيگيرى هاى بيمارستانى و قضايى گويا همين 
مطلب است و سرنوشــت اين مادر به نام مهرى گوهرى و فرزندش 
غزل جهانگيرى اينگونه رقم خورد كه ادامه زندگى غمبار و سياه خود 
را در نگرانى و حسرت و اميدى كم سو به آينده و شايد هم بازگشت 
دوباره، زندگى بگذرانند. مهرى از همان شــروع زندگى مشــترك با 
مردى كه 25 ســال بزرگتر از خودش بود، سرنوشت نامعلومى را به 

اجبار خانواده هاى فقير براى خود رقم زد.
 همسرى كه او هم در حال حاضر با سن و سالى نزديك به 70 سال بر 
اثر حادثه رانندگى از شــوربختى فلج و خانه نشين است، تمام راه هاى 
ممكن را براى معالجه فرزندش رفته اســت اما هر چاره اى بى نتيجه 
مانده است او و همسر بيكارش، زندگى و بود و نبودى كه نداشته اند، 
اما تمام هســتى و شــيره جان خود را براى شايد زندگى دوباره غزل 
هزينه كرده اند و در تمام اين مدت با  كمك كميته امداد امام و سازمان 
بهزيســتى، اگر قوت و غذايى هم نداشــته اند وليكــن دارو و امكان 
نگهدارى فرزند عليل و ناتوان خويش را فراهم ســاخته و به هر درى 

زده اند تا مگر راه چاره اى بيابند. 
در گزارش قبلى روزنامه همدان پيام شماره حسابى را كه كميته امداد 
امام شهرستان بهار در اختيار ما گذاشته بود براى جمع آورى كمك هاى 
نقدى هموطنان و هم اســتانى هاى عزيز اعــالم كرديم و ناگفته نماند 
در اين مدت تماس هاى تلفنى متعددى از جانب قشــرهاى مهربان و 
دســتگير با دفتر روزنامه برقرار شــد كه نام و نشان و آدرس بيشترى 
از مهرى گوهرى و فرزندش مى خواســتند، به راستى كه وجود چنين 
انســان هاى دريادل و بزرگوار، هر آدم دردمندى را به لطف خداوند و 
روزنه اى به سوى روشــنايى ها اميدوار مى سازد، در اين مدت بانوى 
نيكوكارى از همدان تماس گرفته و اظهار مى داشــت چند سال است 
در انتظار ســفر به مكه معظمه و زيارت خانه خدا است و ليكن ديگر 
پير و كم توان اســت و امكان سفر مكه برايش نيست و حاضر است 
فيش حج تمتــع خود را واگذار كند و پــول آن را براى درمان غزل 
هزينه سازد، هموطنى به نام «نويد يوسفى راد» از استان مركزى و شهر 
اراك تماس گرفته و طريقه بهترى را براى كمك به مهرى گوهرى و 

فرزندش جستجو مى كرد.
يك قهرمان پيشكسوت ورزش دوچرخه سوارى نيز از همدان تماس 
گرفته و پيشنهاد مى كرد چنانچه فرصت و امكانى فراهم شود دوچرخه 
يادگار قهرمانى و مدال هايش را به حراج گذاشته و صرف درمان غزل 
كند.  چنين اظهار لطف و همدردى و آمادگى همشهريان و هموطنان 
ما را هم به آينده و درمان عزال اميدوار كرده است وليكن آنچه از اسناد 
پزشكى مربوط به معلوليت سخت غزل برمى آيد، فقط در بيمارستان 
شهيد بهشتى تهران و نوبت دستگاهى منحصر به فرد در اين بيمارستان 
امكان درمان غزل فراهم است كه متأسفانه هزينه درمانى بسيار سنگينى 

را مى طلبد.
■ شماره حساب 0110769749001 با شناسه 0880295472 نزد 
كميته امداد شهرســتان بهار مختص جمع آورى كمك هاى نقدى 
مردم شريف براى ايجاد روزنه اميد و شور زندگى در قلب شكسته 
اين مادر دردمند و فرزند بى گناه او مى باشــد. همه ما چشم اميد 
به مروت و جوانمردى و همت بلند شــما مردم فداكار و از خود 

گذشته در اين شرايط دشوار اقتصادى هستيم.

كيهان: سود 500 درصدى واردكنندگان چادر مشكى مانع جدى توليد 
داخل است 

 بدون واردات هم تو ايران چادر مشكى در اوجه !
مردم ساالرى: بازار مسكن وارد فاز احتياطى شد 

 مثل فازهاى سانترى ؟
FATF وطن امروز: پروژه انتخاباتى

 بزاريد رد صالحيت ها تموم بشــه بعد كانديداها رو ببريد تو 
FATF

كيهان: اصالح طلبان بى كارنامه مسئله مى سازند تا پاسخگو نباشند 
 تو انتخابات غيبت ممنوعه 

همشهرى: بايد از سيل بهار امسال درس بگيريم 
 درس گرفتيم گذاشتيم شب امتحان بخونيم 

گل ورزشى: سوال پيچاندنى نپرسيد 
 مربى شدى براى اين روها ديگه 

هدف ورزشى: دوشنبه هم به سر رسيد استرا به پولش نرسيد 
 تو زمين ورزش صداى شعر به هيچ جا نمى رسه 

جمهورى اسالمى: نگرانى از واردات بى رويه محصوالت كشاورزى 
 ديگه جاى نگرانى نيست همه كشاورزا رفتن تهران دست فروشى 

خراسان: تلويزيون شيرين مى شود 
 به اندازه كافى قند مردم رفته باال اينو ديگه نگيد 

دنياى اقتصاد: كارنامه رفوزه ارز پاش ها 
 استاد براى رفوزه مگه كارنامه هم صادر مى شه؟

رسالت: خيز دوم كاهش مصرف بنزين 
 جام جم: بودجه 99 كامًال نفتى است 

ستاره صبح: سايه آنفلوانزا و كيك هاى آلوده بر سر مردم 
 قراره بارندگى باشه مردم نياز به چتر دارن 

رسالت: هيچ مانعى براى خدمت نمايندگان به مردم وجود ندارد 
 چرا زحمت و تالش بزرگترين مانع 

شروع: امنيت خريدنى نيست 
 اصالحات، رحمانى فضلى: روحانــى در جريان زمان دقيق 

اجراى طرح 

پيامك هاى بدون سرشناسنامه 
جعلى هستند

 پيامك ارســالى با مضمون «دســتگاه تلفن شما قانونى است ولى 
فعال نشده و براى جلوگيرى از قطع شدن شبكه موبايل تا 24 ساعت 
جهت فعال سازى اقدام نماييد» جعلى و ترفند جديد سودجويان براى 

كالهبردارى اينترنتى است.
معــاون اجتماعى پليس فتــا گفت: كالهبــرداران در ترفند جديد با 
ارســال پيامك به گوشــى هاى تلفن همراه با پوشــش نام اينترنتى 
«سامانه هوشمند مديريت تجهيزات ارتباطى وزارت صنعت به آدرس 
 «hamta.cc» براى جلب اعتماد مردم خود را «hamta.ntsw.ir

معرفى كرده اند.
رامين پاشايى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه پيامك مذكور از طريق 
شــماره 1000600600 به تلفن هاى همراه ارســال شده وجه قانونى 
ندارد، تصريح كرد: در پيامك ارسالى، از گيرندگان پيام خواسته شده 
به منظور جلوگيرى از قطع شبكه موبايل، ظرف 24 ساعت جهت فعال 

سازى با ارسال كننده پيام، ارتباط برقرار كنند.
پاشــايى اظهار داشت: افراد ســوجو و مجرمان سايبرى مانيتورينگ 
قوى دارند و فضاى رســانه اى و جريانات كشور را به خوبى رصد 
كرده و هر موضوعى كه بخشى از آن به مردم مربوط شود را بررسى 

و براى آن بستر مجرمانه فراهم مى كنند.
وى افــزود: اين افراد در مجموع براى رســيدن بــه اهداف خود و 

كالهبردارى از مردم، از تهديد، ترغيب و تشويش استفاده مى كنند.
معاون اجتماعى پليس فتا گفت: يكى از ترفندهاى مجرمان اينترنتى 
تهديد اســت كه در اين روش افراد فرصت طلب و ســودجو سعى 
مى كنند مخاطبان را به قطع يارانه، قطع تلفن يا حذف برخى خدمات 

ديگر تهديد كنند.
پاشــايى افــزود: ترغيــب مخاطبــان بــه وعده هــاى دريافــت 
ــا  ــى ب ــه كش ــركت در قرع ــى ش ــا حت ــگان ي ــات راي ــه خدم ارائ
جايزه هــاى چشــمگير نيــز از ديگــر ترفندهــاى مجرمــان اينترنتــى 

ــان اســت. ــراى جــذب مخاطب ب
وى، گفت: اين مجرمان با ترفندى ديگر و با ايجاد تشــويش به دنبال 
درگيركــردن ذهن مخاطبان براى دسترســى بــه اطالعات فردى و 
بانكى آنها هســتند كه مردم بايد بــا درايت و بدون هيچگونه عجله 
در تصميم گيرى، با مراجعه به ســامانه هاى معتبــر ملى يا تماس با 

دستگاه هاى مربوطه نقشه آنها را خنثى كنند.
به عبارتى پيامكى با مضمون «مشــترك گرامى، دســتگاه تلفن شما 
قانونى اســت ولى فعال نشــده براى جلوگيرى از قطع شدن شبكه 
 - hamta.cc «موبايل تا 24 ساعت جهت فعالسازى اقدام نماييد
ارسال شده از شماره 1000600600» به تلفن هاى همراه شهروندان 

ارسال شده است.

 از قرن گذشــته تــا به امــروز؛ با كاهش 
بيمارى هاى واگيردار، پيشرفت هاى بهداشتى و 
پزشكى و افزايش سطح آگاهى مردم، سالمندى 
به عنوان يك پديده زيســت شــناختى طبيعى 
و ناگزير قلمداد مى شــود. براســاس تعريف 
سازمان جهانى بهداشت، مرز 60 سالگى مبناى 

سالمندى است.
 براســاس تخمين سازمان ملل متحد جمعيت 
ســالمندان جهان از 350 ميليون نفر در ســال 
1975 به يــك ميليارد و يكصــد ميليون نفر 
در سال 2025 خواهدرســيد. بيش از دوسوم 
جمعيت سالمند، در كشورهاى درحال توسعه 
ســاكن هستند و تا ســال 2025 افزايش بيش 
از 300 درصدى در اين كشــورها مشــاهده 
جمعيت شناختى؛  منابع  براســاس  خواهدشد. 
جمعيتــى كه افراد 65 ســال و باالتر آن بيش 
از 10 درصد باشــند " سالمند" ناميده مى شود. 
با افزايش اميد به زندگى نســبت افراد سالمند 
افزايــش يافته و انتظار مى رود اين روند تا 50

سال آينده ادامه يابد. مدت سالمند شدن جمعيت 
در كشورهاى درحال توسعه ؛ كوتاه تر خواهد 
بود ودر سال 2050 حدود 85 درصد سالمندان 
در كشورهاى در حال توسعه خواهندبود و اين 
كشــورها براى سازگارشدن با موقعيت جديد 

زمان كمترى در اختيار خواهندداشت. 
ضريب رشــد جمعيت ايــران از حدود 3/5

درصــد در دهــه 60 به 1/3 درصد در ســال 
1390 و نســبت افراد 60 سال و باالتر از 3/2
درســال 1335 به 8/26 درصد در سال1390
رسيده است. پيش بينى شــده در صورت ادامه 
ايــن روند، بيــش از 20 درصد جمعيت ايران 

را در سال2050 سالمندان تشكيل خواهند داد.
اگر دوران ســالمندى همراه بــا درك پيرى و 
كنار آمدن با شــرايط زندگى باشــد، اين دوره 
به عنــوان يك مرحله و تجربه جديد از جريان 
زندگى اســت. ناتوانى از پيامدهاى سالمندى 
اســت و به صورت اختــالل در فعاليت هاى 
روزانه يــا نياز بــه كمك در الاقــل يكى از 

فعاليت هاى روزمره زندگى تعريف شده است.
 اين اختالل باعث وابســتگى فرد ســالمند و 
نيــاز به حمايت هــاى روزافــزون مراقبتى او 
مى شــود. براســاس تعاريف ناتوانى، ناتوانى 
در افراد ســالمند عبارت است از محدوديت 
يا از دســت دادن توانايى در انجام نقش هاى 
اجتماعــى و ادامه زندگى مســتقل در انجام 
فعاليت هــاى روزمره زندگى اســت. از جمله 
موانع ارائه خدمات مطلوب به سالمندان وجود 
نگرش هاى منفى نسبت به آنهاست كه ممكن 
اســت تاثيرات نامطلوبى بر رفاه و پيامدهاى 
مراقبت هاى بهداشــتى سالمندان داشته باشد. 
كاردرمانــى يكى از حرفه هاى توانبخشــى و 

ارائه دهنده خدمات به سالمندان است. 
نقش مهم كاردرمانى در سالمندى، جلوگيرى 
از ناتوانى عملكردى و كسب و حفظ استقالل 
اســت. متخصصيــن كاردرمانــى در طيــف 
گسترده اى خدمات كاردرمانى را به گروه هاى 
مختلف سالمندان ارائه مى كنند، تمام سالمندان 
اعم از ســالمندان مقيم در خانه هاى سالمندان، 
سالمندان بســترى در بيمارســتان، سالمندان 
بيمار در خانه و ســالمندان شاغل و غيرشاغل 
جامعــه با هــدف افزايش اســتقالل و ارتقاء 
رضايتمنــدى و كيفيت زندگى از اين خدمات 

بهره مند مى شوند. مداخالت كاردرمانى شامل 
پيشــگيرى، غربالگرى، اصالحــات محيطى، 
اصالح يــا جايگزينى فعاليت هــا، مداخالت 
آموزشــى و پذيــرش نيازها و خواســته هاى 
سالمت  خدمات  ارائه دهندگان  توسط  سالمند 
اســت. كاردرمانگران باارزيابى تخصصى فرد 
ســالمند برنامه هايى به منظور بهبــود توانايى  
انجــام فعاليت هــاى روزانــه و فعاليت هاى 
عملكــردى، ارزيابى جامع از خانه و محل كار 
، ارائه توصيه هايى جهت تغييرات ارگونوميك 
يا پيشنهاد تهيه تجهيزات متناسب تر با شرايط 
ســالمند و آموزش استفاده از آنها و مشاوره و 
راهنمايى اعضاى خانواده و مراقبين ســالمند 
انجــام مى دهنــد. همچنيــن كاردرمانگران با 
ارزيابى ها و درمان هاى تخصصى در حيطه هاى 
اختالالت روانى اجتماعى، فيزيكى و هيجانى 
ســالمندان به آنها كمك مى كننــد و درنهايت 
باعث افزايش كيفيت زندگى و ســالمتى افراد 
مسن مى شوند. باتوجه به اينكه به طور طبيعى 
در پروســه ســالمندى تغييرات فيزيولوژيك 
خاصــى در بدن ايجاد مى شــود كــه طبيعتا 
بيمارى و آســيب در بدن در بسيارى از موارد 
اجتناب ناپذير اســت، بنابراين بديهى اســت 
كه كاردرمانگران در تيم تخصصى ســالمندان 
نقش مهمــى در ارائه خدمات بــه اين گروه 
داشته باشند. تيم تخصصى توانبخشى سالمندان 
شامل پزشك، پرستار، روانشناس، فيزيوتراپ، 
گفتاردرمــان، كاردرمان و مــددكار اجتماعى 
اســت كه معموال هماهنگ كننــده و رهبر تيم 
كاردرمانگر اســت كه بازخوردهــاى الزم را 
به گروه مى دهد. يافته هاى پژوهش ها نشــان 

مى دهد كه مداخالت و تمرين هاى توانبخشى 
و كاردرمانى به عنوان يكى از روش هاى درمانى 
غيردارويــى موجب بهبود عملكــرد كارى و 
وضعيت ذهنى وجســمى ســالمندان مى شود 
وكيفيت زندگى آنهــا را بهتر مى كند و باعث 
احساس بهزيســتى در آنها مى شود. بهزيستى 
روانشناختى به معناى تعادل بين هيجان مثبت 
و منفى و رضايت از زندگى تعريف مى شــود 
و آسيب پذيرى افراد مسن نسبت به شادكامى 
؛آنهــا را براى انواع اختــالالت هيجانى مانند 
افسردگى و اضطراب مستعد ميكندكه با انجام 
مداخــالت كاردرمانى روابــط اجتماعى آنها 
بهتر مى شــود. گرچه پيرى عبارت اســت  از 
اضمحالل تدريجى در ســاختمان و ارگانيسم 
بدن، كه براثر دخالت عامل زمان، پيش مى آيد 
 و تغييراتــى را در ســاختمان و عمل اعضاء  
مختلف بدن بوجود مى آورد كه سفيدشدن مو 
و چين  و چروك پوســت، ريزش مو، كاهش 
قدرت ديد، نقصان شنوايى، خميدگى، كندى 
در تحرك،  كاهش قــدرت عضالنى، اختالل 
و آشــفتگى در حافظــه و ادراك، اختالل در 
جهت يابــى، كاهش  ظرفيت و كارآيى ريه ها و 
سيســتم قلبى و عروقى از آن جمله است. اما 
بياييد با تأملى دوباره در اين مرحله از زندگى، 
با بهره گيرى از خدمات كاردرمانى در 3 مرحله 
پيشگيرى، درمان و توانبخشــى سالمندان، از 
هزينه هاى سنگين بحران سالمندى در ايران بعد 
از 1400براى موســپيدان روسپيد اين سرزمين 

بكاهيم . 
* سعيده سادات مرتضوى 
دانشجوى دكترى كاردرمانى، دانشگاه علوم بهزيستى و 
توانبخشى، هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى همدان

 افراد زير 18ســال نمى توانند رأى بدهند، 
نمى توانند خودشان براى بازكردن حساب در 
بانك اقدام كنند، براى انجام كارهاى قانونى و 
مراجعه به قوه قضاييه نياز به ولى دارند و... اما 

مى توانند ازدواج كنند.
عده زيادى از فعــاالن حقوق زنان و كودكان 
به ابعاد مختلف اين ازدواج و تبعات دردناك 
آن پرداختنــد و حقوقدانان از زواياى حقوقى 
بررســى كردند و فعاالن حقوق كودك هم از 

خاطرات دلخراش ازدواج كودكان گفتند. 
اين مســائل سال هاســت وجود دارد و عده 
زيادى از مردم با اين موضوع دست به گريبان 
هستند تا جايى كه جامعه شناسان با پژوهشى 
كه در اســتان همدان انجام دادند از وضعيت 
قرمــز اين معضل در همدان خبــر داده اند، با 
اين حال گويا آمارها به مزاج مسئوالن خوش 
نمى آيد و در جلســات مختلف كه تازه ترين 
آن شوراى هم انديشى زنان با حضور معصومه 
ابتــكار، معاون امور بانــوان و خانواده رئيس 
جمهور،بود كه در تالشــند آمارهاى علمى را 
كتمان كنند.اما متأسفانه اطالعات علمى اساتيد 
و پژوهشــگران دانشــگاهى همدان همچنان 
كودك همسرى را درصدر آسيب هاى اجتماعى 
اســتان معرفى مى كند اگرچه دختران، قربانى 
اصلى كودك همســرى هستند، اما نبايد از اين 
واقعيت غافل شويم كه ازدواج پسران زير 18
سال هم نوعى كودك آزارى محسوب مى شود.

دختران كوچكى كه عروس مى شوند و پسران 
نوجوانى كه پشــت لب شان سبز نشده، داماد 
شــده و رئيس خانه هاى جديدشــان با يك 
دنيا مســئوليت دنياى آدم بزرگ ها مى شوند. 
اين حكايت تعداد زيادى از كودكان همدانى 
اســت كه زير ســن قانونى ازدواج مى كنند، 
بچه دار مى شــوند و خيلى هايشان هم، از هم 

جدا مى شوند.
در سال هاى گذشــته كم نبوده اند كسانى كه 
دربــاره ازدواج زودهنگام دختران و پســران 
همدانى هشــدار داده و گفته اند كه در بعضى 
شهرســتان ها ايــن موضوع به مرز هشــدار 

رسيده است.
چند روز گذشــته بود كه خبرها با موجى از 
نقدها بــه افزايــش وام ازدواج و تاثير آن بر 
افزايش كودك همســرى رســانه ها را پر كرد 
و حكايت از اين كرد كــه افزايش 4 برابرى 
كودك همسرى در برخى نقاط كشور بدنبال 

افزايــش وام ازدواج اتفاق افتاده، اين موضوع 
نشــان مى دهد كه آثار و عواقب فقر فرهنگى 
و اقتصادى بســيار جدى است و بايد به طور 

اساسى به اين دغدغه فكر كرد.
يك حقوقدان در گفت و گو با تسنيم با اشاره به 
تقسيم بندى سير تاريخى قانونگذارى در رابطه 
با ازدواج گفت: يك مرحلــه قبل از انقالب 
بوده اســت كه دختران زير 18 سال و پسران 
زير 20 سال نمى توانستند ازدواج كنند. تازه 
همان موقع هــم كم و بيش بحث بود كه حتى 
اين سن هم از منظر واقع بينانه در جامعه ايرانى 
براى ازدواج زود اســت، چه رسد به االن كه 
مشغله هميشگى مجازيات، مجالى براى درك 
واقعيات به كودكان و نوجوانان ما نمى دهد تا 
بهتر و در عالم حقيقى رشــد كنند و در نتيجه 
درك درســتى از حقوق و مسئوليت هايشان 

داشته باشند.
دهقان تصريح كرد: اين قانون بعد از انقالب 
عوض شــد و به نوعى در مرحله دوم از اين 
ســير قانونگذارى، سن ازدواج به سن شرعى 
رســيد و ازدواج در ســن بلوغ مالك شــد. 
زمانى كه ســن بلوغ مالك باشد، صرف نظر 
از ايرادهاى اساســى اين ديدگاه كه صرفاً از 
منظر زاد و ولد به مقوله ازدواج نگاه مى شود، 
تضادهايى هــم ايجاد مى كند. از جمله اينكه، 
از يك طرف دختران  13 ســاله و يا پســران 

15 ســاله حق رأى دادن به عنوان حق تعيين 
سرنوشــت خود را ندارند، اما حق تشــكيل 
خانواده به عنوان يكــى از مهمترين نهادهاى 
اجتماعى را دارند! از طرفى هم مى دانيم كه در 
امر ازدواج و تشكيل خانواده، حق و مسئوليت 
در كنارهم معنا مى شــود و مــا نمى توانيم به 
كسانى در اين ســنين حق ازدواج بدهيم كه 
مسئوليت قانونى براى آنها تعريف نشده است. 
مســلما آنها نمى توانند خودشــان مسئوليت 

خانواده را بر دوش بكشند.
اين وكيل دادگســترى ادامه داد: مرحله سوم 
كنوانسيون حقوق كودك است كه ما در سال 
1370 به آن پيوســتيم و در ســال 1372 در 
مجلس تصويب شــد. مطابق اين كنوانسيون، 
افراد زير 18 سال كودك محسوب مى شوند و 
در دنياى مدرن هم ازدواج با كودك، ممنوع و 
بلكه جرم است. با توجه به اينكه طبق ماده 9

قانون مدنى ايران، معاهدات و كنوانسيون هاى 
بين المللــى را پس از تصويب در مجلس، در 
حكم قوانين داخلى دانســته؛ لــذا بايد از ان 

تبعيت كنيم.
دهقان اضافه كرد: به هر حال ما به كنوانسيون 
حقوق كودك پيوســتيم و حداقــل توقع از 
دولت و مراجــع تصميم گيرى ايــن بوده و 
هســت كه اين موضوع را با توجه به فلسفه 
وجودى و بنيان هاى مفاد كنوانســيون حقوق 

كودك، با حق شرط از بين نبرند.
وى يادآور شــد: اليحه منــع ازدواج كودكان 
ســال گذشــته در مجلس مطرح شد ولى در 
كمال ناباورى در همان مجلس رد شد. اگر آن 
اليحه به شــكل قانون تصويب مى شد، بسيار 
رو بــه جلو مى رفتيم زيرا بــه موازين حقوق 
كودك نزديك تــر شــده بوديم. در برخى از 
كشورها مانند كشورهاى منطقه اسكانديناوى، 
حتى افراد زير 22 ســال را هم كودك در نظر 

مى گيرند.
دهقــان دربــاره موضوع افزايــش 4 برابرى 
كودك همسرى در برخى نقاط كشور به دنبال 
افزايــش وام ازدواج گفت: اين موضوع كه به 
نوعى يادآور اين ضرب المثل است كه گويى 
عده اى مى خواهند بــه بهانه يك دكمه، كت 
بدوزند، هم باعث معامله و فروش دختران و 
هم باعث سوءاستفاده از دختران و هم باعث 

تشديد فقر اقتصادى و فرهنگى شده است. 
وى در پايان تأكيد كرد: اگرچه دختران قربانى 
اصلى كودك همسرى هستند، اما نبايد از اين 
واقعيت غافل شويم كه ازدواج پسران زير 18

سال هم نوعى كودك آزارى محسوب مى شود، 
زيرا عالوه بر به مخاطره انداختن ســالمت و 
بهداشــت روانى، جسمى و جنسى آنها، غالبًا 
مقدمات تــرك تحصيل و انزوايشــان را از 

جامعه فراهم مى سازد.

ازدواج پسران زير 18 سال مصداق كودك آزارى است؟

نتايج علمى در همدان 
حكايت از افزايش كودك همسرى دارد

اما و اگرهاى كاردرمانى در سالمندان  
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شورو نشاط شب يلدا در بازار همدان 
پروين سليمي»

 مردم همدان چند روز مانده به شــب يلدا شورونشاط خاصى به 
بازار داده اند. همه در تدارك برگزارى ميهمانى  و ديدوبازديدهاى شب 

يلدا هستند و خانواده ها خريدهايشان را شروع كرده اند.
شــب يلدا خانواده هاى ايرانى رسم ماندگارى دارند كه براى دختران 
تازه عروس خود هديه شــب يلدا مى برند و در اين خصوص نيز در 
بازار ســرگذر همدان با خانواده اى كه در حــال خريد آجيل، ميوه و 
شيرينى بودند گفتگو كردم،  مادر خانواده ازاينكه براى دخترش خريد 

مى كرد خوشحال بود.
اولين خريدشان هندوانه بود پدر خانواده از قيمت ها رضايت چندانى 
نداشت ولى از اينكه همه نوع ميوه و آجيل فراوان است و در گذشته 

اينگونه نبوده، ابراز رضايت داشت.
حســن شريفى نيا يكى از مغازه داران بازار ميوه و تره بار سرگذر، شب 
يلدا را مانند عيدنوروز ارزشمند مى دانست و درباره توان خريد مردم 
گفت: همه مردم توان خريد دارند ولى هزينه كردشان بدون برنامه ريزى 

است. 
وى افزود: اگر اين چشم وهم چشمى ها را از ديدوبازديدهاى شب يلدا 
حذف كنند شب يلداى ما ايرانيان جزو بهترين جشن ها است. چرا كه 
در اين كانون هاى گرم مشــكالت و كدورت ها رفع مى شود و گاهى 

وصلت هايى نيز صورت مى گيرد.
نظر وى درباره تــوان خريد مردم تا حدودى منطقى بود چرا كه مرد 

و زن، پير و جوان همه مانند ايام عيد نوروز در حال خريد بودند.
مغــازه دارى هم كــه انارهايــش را 3500، 4500، 5 ، 6 ، 9 و10500

قيمت زده بود توان خريد مردم را به طور ميانگين و باتوجه به افزايش 
چندين برابرى تورم مناســب مى دانست و در تكميل صحبت هايش 

گفت كه در هيچ زمانى قدرت خريد مردم يكسان نبوده است.
قنادى ها از خريدهاى يلدا سهم كمى داشتند. گويا امسال مردم همدان 
به خريد شــيرينى تمايلى ندارند؛ با فروشــنده قنادى ابتداى خيابان 
بوعلى گفت وگويى انجام دادم وى قيمت هاى شــيرينى هاى خود را 
از 14 تــا  25 هزار تومان مشــخص كرده بــود و مى گفت مردم در 
خريدهاى شب يلداى امسال تمايل زيادى براى خريد شيرينى ندارند 
طورى كه از نيم تا يك ونيم كيلو بيشتر خريد نمى كنند، وى 6 تا كيك 

براى شب يلدا سفارش گرفته بود.
شيرينى هايش زبان خامه اى، نون خامه اى، رولت، 3 گوش، ناپلئونى، 
كيك يزدى، نارگيلى و مارسگانى بود وى مشترى هايى هم داشت كه 

براى سفارش كيِك شب يلدا آمده بودند.
پــدر خانواده اى هم به تنهايى براى خريــد آمده بود و همه نوع ميوه، 

شيرينى، آجيل و هندوانه در سبد خريد داشت.
وى شب يلدا را شاعرانه توصيف  كرد وبه جا آوردن صله رحم را يكى 

از بهترين و مهم ترين ركن اين شب بلند و باستانى ايرانيان  دانست.
حس خوبــى در صحبت هايش بود و مى گفت شــب يلدا به همراه 
خواهران و برادرانم در منزل مادرم هســتيم و من احساس مى كنم در 

اين مهمانى خستگى هاى 9 ماه سال از تن من خارج مى شود.
قيمت ها نيزدر بازار نوسان داشت؛ قيمت پرتقال در بازار سبزه ميدان، 
ســرگذر و اطراف ميدان مركزى شــهر از 3800  تــا 10 هزار تومان 
متفاوت بود. بين ميوه ها كيوى همه جا 5 هزار تومان عرضه شــده بود 
ولى مــوز در صدر قيمت ها بود و از 9500 تــا 11 و  12هزارتومان 
نوسان داشت. هندوانه،  نارنگى و سيب زرد با قيمت  3500 تا 5500

نسبت به ديگر ميوه ها قيمت مناسبى داشتند.
زوج 70- 80 ســاله اى هم براى خريد شب يلدا به بازار آمده بودند 
از آنها سؤال كردم كه چرا از فرزندان يا نوه هايتان نخواستيد برايتان 
خريد كنند! با خنده و خوشــحالى گفتند ما دوســت داريم خودمان 
خريد شــب يلدا را انجام دهيم و فرزاندانمــان را دعوت كرديم به 
منزل ما بيايند. اين زوج مســن در مقايســه شب هاى يلداى دوران 
جوانيشــان با اين روزها گفتند شب يلداى اين روزها خوب است، 
همه نوع نعمت فراوان اســت و همه مردم توان خريد دارند و بايد 

شكرگزار اين نعمت ها بود.
ايرانيــان در كنارهمه برنامه هايى كه براى شــب يلدا دارند مراســم 
خاصى براى عروس و دامادها برگزار مى كنند كه از گذشــتگان دور 
نيز مرسوم بوده است. خمچه يا ُخنچه عروس يكى از سنت هاى شب 
چله دربيشتر استان ها است. خمچه به سينى بزرگى گفته مى شده است 
كــه هداياى عروس و داماد را در آن حمــل مى كردند و امروزه كادو 
مى گويند. معموالً اقوام داماد هدايايى از جمله لباس و كفش زمستانى 
و كادوهاى ديگر به خانه پدرعروس مى برند و شــام را ميهمان آن ها 

هستند. آن ها نيز متقابًال به داماد هديه اى مى دهند.
آجيل فروشان سبزه ميدان و خيابان هاى باباطاهرو شهدا روى چرخ و در 
مغازه ها انواع آجيل عرضه كرده بودند و مى گفتند قيمت آجيل نسبت 
به ديگر اجناس از ســال گذشته تاكنون افزايش چندانى نداشته است،  
تفــاوت قيمت آجيــل از 13 هزار تا 25 و 50 هزار و پســته خالص 
150 و200 هزار بود يكى از مغازه داران محوطه ميدان امام خمينى نيز 
مى گفت به دليل ممنوع شدن صادرات پسته قيمت اين محصول تغيير 

چندانى نداشته است. 
يكى از فروشندگان آجيل افزايش قيمت بادام درختى و بادام زمينى و 
پســته را  به افزايش دالر وابسته مى دانست و قيمت آجيل را 50 هزار 
تومان زده بود و مى گفت توان خريد مردم خوب است و بزرگ ترين 
مشكلى كه مردم ايران به خصوص همدانى ها دارند نداشتن برنامه ريزى 

واولويت بندى ضعيف در خريد است.

غزل اسالمى»
 عمر مديريت در استان همدان به طور ميانگين حدود 18 ماه است 
اما اين زمان ممكن است براي برخي مديران تا 14 سال برسد. چنانچه 
مدير مخابرات همدان 14 سال بر صندلي خود تكيه زد و پس از آن 
بازنشسته شد، اما مدير كل راه وشهرسازي پس از 14 ماه توديع شد. 

در استان همدان و حتي كشور، خارج از تصميم گيري مديران مافوق 
در وزارتخانه هــا، كانون هاي مختلف سياســي و قدرت بر تغيير و 
انتصاب مديران تأثيرگذار هستند. در همدان نيز سياسيون، نمايندگان 
مجلس، افراد ذي نفوذ، روابط دوســتي و خانوادگــي، احزاب و ... 
بيشترين تأثير را بر انتصابات دارند. همين روش انتصاب موجب شده 
تــا موضوع بومي و غيربومي و تخصص مديران كل در انتصاب آنها 
همواره چالشي بين منتقدان و مديران ارشد باشد. اين موضوع در دوره 
صدارت شاهرخي استاندار نمود پررنگ تري داشته است. وي در آغاز 
كارش در سمت استانداري و حتي در دوره معاونت سياسي خود در 
همدان نشان داد كه گرايشش به سمت انتصاب  مديران غيربومي و از 

نزديكان خود باال است.
بعضي ها معتقد هســتند با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس 

و تعامل و بده بســتان هاي سياسي كه بين استاندار و اكثر نمايندگان 
مجلس وجود دارد ممكن است اين تغييرات بنابه فشار و درخواست 
نمايندگان مجلس باشــد. برخــى ديگر هم معتقدنــد كه درگيرى 
نمايندگان مجلس به مقوله انتخابات فرصتى براى شــاهرخى است. 
بنابراين در بحبوحه انتخابات راحت ترين كار براي مديريت ارشــد 
اســتان اين است كه مديراني انتخاب كند تا به طور كامل با او همراه 

باشند.
توجه به اين موضوع زماني حســاس تر شد كه استاندار دو هفته قبل 
يك مدير همشــهري خود را از لرســتان جايگزين مدير بومي راه و 
شهرســازي در همدان كرد. براساس شنيده ها در روزها يا هفته هاي 
آينده نيز دو تغيير مديريتي يكي در بانك و ديگري در يك دســتگاه 
اجرايي قرار اســت انجام شــود كه در اين تغييــر ظاهراً جايگزيني 

غيربومي ها در دستور كار مديريت ارشد است.
در 14 ماه گذشته كه شــاهرخي از سمت معاونت سياسي به لطف 
قانون بازنشستگى به جايگاه استاندار رسيده است تغييرات متعددي 
در بسياري از دســتگاه هاي اجرايي و نظارتي، فرمانداري ها، مديران 
كل اســتانداري و معاونت ها در بخش هاي مختلف صورت گرفت 

كه تعدادي از آنها مخصوصاً در اســتانداري صرفًا  جابجا شــده و از 
حوزه اي به حوزه ديگر منتقل شده اند اما برخي از آنها، يا به داليلي از 
استان رفته اند و يا بازنشسته شده اند. چنين تغييراتي از دوره معاونت 
شاهرخي در منصب معاونت سياسي استاندار با تغيير همه فرمانداران 
رخ نمود و در دوره اســتانداري به طور پررنگ خودش را نشان داد. 
در جداول حاضر به بررسي انتصاب مديراني پرداخته ايم كه همزمان 
با انتصاب وي در ســاختمان استاندارى، دســتگاه ها و ادارات كل، 
سازمان ها، دانشگاه ها، دستگاه هاي نظارتي و در دوره معاونت سياسي 

تغيير فرمانداران ايجاد شد. 
موضوع بســيار مهمي كه يكي از چالش هاي اطالع رساني در استان 
محسوب مي شود اين است كه بيوگرافي حداقل 90 درصد مديران در 
سايت ها در دسترس نبوده و مديران نيز عالقه اى به انتشار آن نداشته 
انــد. از اين رو اطالعات به صورت تلفنــي از نزديكان و يا اطالعات 
جسته و گريخته اي كه در سايت ها موجود بود گردآوري شده است. 
مهم تــر اينكه هيچ گونه اطالعاتي از مديران كلي كه در اســتانداري 
مشغول به خدمت هســتند و فرمانداران شهرستان هاي استان نه در 
سايت استانداري و نه در منابع ديگر موجود نيست، چند موردي هم 

كه اطالعات آنها آمده پيش از اين نزد همدان پيام بوده است. 
طبق آمار موجود در 14 ماه گذشته در 36 دستگاه استان تغيير مديريت 

صورت گرفته است. 
■ توضيح 1: فرمانداران در دوران معاونت سياســى شــاهرخى 

منصوب شده اند و در اين ليست اضافه گرديده است.
■ توضيح 2: شركت سياحتى عليصدر خصوصى است كه معاون 
عمرانى اســتاندار رئيس هيأت مديره آن است و مديرعامل آن 

توسط سيستم دولتى  انتخاب مى شود.
■ توضيح 3: در اين ليست مديران كل حوزه استاندارى نيز لحاظ 

شده است.
■ توضيح 4: در دوره اســتاندارى سيدســعيد شاهرخى مديران 

غيربومى از سهم 33 درصدى به 39 درصد افزايش يافته است.
■ توضيح 5: در دوره اســتاندارى سيدسعيد شاهرخى برخالف 
پيش بينى هــا انتصاب تعداد مديران اصالح طلب از ســهم 39

درصدى به 36 درصد تقليل يافته است.
■ توضيح 6: در ســتون گرايش سياســى كلمه "ساير" به منزله 

نامشخص بودن گرايش سياسى مدير مى باشد.

هماهنگى مدرك با پستمدرك تحصيلىسال تولدسوابق كارىمدير پيشيننام سازمان
شاخصه هاى انتصاباتگرايش سياسىجنسيتاستان مقصدبومى يا غيربومى(گرايش رشته)

دليل تغييراستان مبدأمدير جايگزين (فعلى)

مدير عامل شركت نمايشگاه هاي  بين المللي 
اصالح طلبمردهمدانهمدانعلوم سياسي (مسايل ايران)دانشجوي دكترا1357مدرس دانشگاه آزاد، رئيس مركز كارشناسان رسمي دادگستري،مشاور حقوقي شهرداري، رئيس هيأت ورزش هاي رسمي استان همدانحميدگلي پور (فعلي)

بازنشستگياصالح طلبمردهمدانهمدانمهندس عمرانيليسانس121337 سال رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان، معاون عمراني جهاد كشاورزيحسين رجبيان (پيشين)
تغيير دولتسايرمردهمدانهمدانمديريتليسانس1347معاون اداري مالي نمايشگاه بين المللي، امور اداري شركت مسكن سازانبهمن طالبي (پيشين)

مدير كل كانون پرورش فكري
اصولگرازنهمدانهمدانادبياتليسانس1347كارمند كانون پرورش فكري، نويسنده كتاب شينا و 250 اثر داستاني مهناز ضرابي زاده (فعلي)
سيد محمدرضا جوادي

معاون اداره فرهنگ و ارشاد همدانجغرافيا دانشگاه آزادكارشناسي ارشد1348تدريس در دانشگاه هاي آزاد، پيام نور و علمي و كاربردي، كارمند اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان(پيشين)
پست جديداصالح طلبمرداسالمي استان همدان

اصولگرامردهمدانهمدانتخصصي مهندسي كامپيوتردكترا1352هيأت علمي دانشگاه بوعلي سيناحسن ختن لو (فعلي)رئيس دانشگاه صنعتي
سايرمردهمدانهمدانتخصصي مهندسي عمراندكترا1336هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينامحمود نيلي (پيشين)

عضو هيئت علمى و استاد تمام ادبيات عرب دانشگاه بوعلى سينا است و پيش از اين، مسئوليت هاى مختلفى از جمله معاونت دانشجويى دانشگاه بوعلى سينا، مرتضي قائمي (فعلى)رئيس دانشگاه آزاد
اصولگرامردصالح آبادزبان وادبيات عربدكترا1350معاونت فرهنگى و اجتماعى دانشگاه بوعلى سينا و رياست دانشكده علوم انسانى دانشگاه بوعلى سينا

اصولگرامردهمدانشيمى معدنىدكترا1351سعيد جامه بزرگي

كارشناس درآمد شعب 9 و16 تهران، سرپرست مطالبات شعب 9،21،22،25 ،28 تهران، مسئول امور درآمد شعب 2 و14 تهران، معاون امور بيمه اى شعب 13،28 ويك اسمعيل نبوي (فعلي)مدير كل تأمين اجتماعي تأمين اجتماعي
سايرمردتهرانحسابداريليسانستهران، رئيس شعبه 12 تهران

بازنشستگيسايرمردهمدانهمدانمديريت بازرگانيليسانسمحمد عسگري (پيشين)

اصولگرامردغيربوميقضاوتدكترا1348رئيس دادگستري استان مركزي، رئيس دادگستري كرمانشاه،بهروز عدالتخواه (فعلي)رئيس كل دادگستري
تغيير مديريتاصولگرامردزنجان (روستاى سريش بار)دكترارئيس دادگستري خدابنده، معاون قضايي دادگستري زنجان، رئيس دادگستري آذربايجان غربيتوكل حيدري (پيشين)

مدير عامل شركت سياحتي عليصدر

مهندسي عمران و مهندسي فوق ليسانس1346كارشناس رسمي ماده 27 قانون نظام مهندسي، مهندس پايه يك ساختمانغالمحسين تقوي (فعلي)
اصولگرامردماليركشاورزي گياهان زيستي

مجيد درويشي
(پيشين)- سرپرست

مدير شهرداري منطقه 4،
پست جديداصولگرامرداسدآبادتويسركانفوق ليسانس1347فرماندار فعلي اسدآباد

مديريت و برنامه ريزي و دانشجوي دكترا1355مدير عامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان، قائم مقام اداره تعاونحميدرضا ياري (پيشين)
پست جديدسايرمردمريانجبازاريابي

رئيس دانشگاه علوم پزشكي علوم پزشكي
رشيد حيدري مقدم

اصالح طلبمردهمدانمتخصصپزشك1350دانشيار، قايم مقام علوم پزشكي همدان، معاون امور بهداشتي(فعلي)
حبيب ا... موسوي بهار

استعفااصالح طلبمردهمدانبهارمتخصص اورولوژيپزشكهيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي(پيشين)

اصالح طلبمردماليرفوق ليسانس1346مديركل رسيدگي به امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي (تهران)حميدرضا الوند (فعلي)مدير كل بهزيستي
تغيير مديريتسايرمردغيربوميليسانسمعاون امور توانبخشي بهزيستي استان همداناكبر سوري (پيشين)

مديركل حفاظت محيط زيست
محسن جعفرى نژاد بسطامى 

گرگان (از محيط زيست كهكيلويه و بويراحمد محيط زيستفوق ليسانس1352مدير كل محيط زيست ياسوج، معاون محيط زيست شيراز(فعلي)
سايرمردكهكيلويه و ويراحمدآمده) و قبل از آن در فارس بوده است.

اصولگرامردهمدانهمدانمحيط زيستفوق ليسانس1357سمت هاي مختلف در محيط زيست همدان، معاون (هم اكنون)عادل عربي (پيشين)

سايرمردهمدانلرستاندكترا1350مشاور مديركل، رئيس ارشاد فامنين و بهار، مسئول تحول اداري، رئيس اداره هنري اداره كل ارشاد، رئيس هنرستان هنرهاي زيبااحمدرضا احساني (فعلي)مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي
استعفااصالح طلبمردقشمهرمزگانمديريت هنريدكترا1350مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي بندرعباس و هرمزگان، عليرضا درويش نژاد(پيشين)

مدير عامل مخابرات
سايرمردگرگانفوق ليسانس1350مدير فناورى و اطالعات اســتان گلستان، معاون تجارى شركت مخابرات گلســتان، شــركت زيرساخت تهرانمحمدعلي گرزين (فعلي)
بازنشستگياصولگرامردبازنشستههمدانمديريتفوق ليسانس1341قاسم نظري پويا (پيشين)

مدير كل راه و شهرسازي 

سايرمردخرم آبادعمرانفوق ليسانس1349مدير كل چهارمحال و بختياري و كرج، مدير راه شرق استان تهران، معاون مسكن كرج، مدير دفتر فني استانداري لرستانداريوش حسيني (فعلي)
ليسانس عمران-فوق ليسانس1355معاون اداري مالي راه و شهرسازي، مدير حراست، معاون اداره كل در همدانحسن رباني ارشد (پيشين)

استعفااصولگرامردتهرانفامنينفوق ليسانس ام بي اي

مدير محوطه باستاني هكمتانه، رئيس سازمان ايران گردي و جهان گردي، مدير كل ميراث فرهنگي استان همدان، معاون شهرسازي و معاون مسكن اداره راه و فرهاد فرزانه (پيشين)
مدير كل شورا و روستا همدانمعماريفوق ليسانس1352شهرسازي استان، رئيس گروه شهرسازي دفتر فني استانداري، مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري

استعفاسايرمرداستانداري همدان

سايرمردهمدانفوق ليسانس11347فرماندار اسدآباد، معاون سياسي فرمانداري همدان، كارمند جهاد كشاورزي همدانحسين افشاري (فعلي)فرماندار همدان
بازنشستگي اصولگرامردتهرانليسانس1337علي تعالي (پيشين)

اصالح طلبمردخرم آبادجغرافيا و برنامه ريزي شهريفوق ليسانس1344معاون سياسي استاندار همدان، قزوين و لرستان، سرپرست معاون توسعه مديريت و منابع استاني لرستان، فرماندار نهاوند و اسدآباد، شهردار مالير، تويسركان و قروهسيدسعيد شاهرخياستاندار
بازنشستگي اصالح طلبمردديشموك (چهارمحال و بختياري)زبان و ادبيات فارسيفوق ليسانس1329معاون پشتيبانى و معاون اقتصادي استاندارى همدان، مديركل اقتصادى در استاندارى هاى تهران و هرمزگانمحمدناصر نيكبخت

سايرمردانتصاب جديدبوميفوق ليسانسمدير كل اداري و مالي استانداريسيد محمدرضا ميرصفدريمعاون توسعه مديريت و منابع استانداري
اصالح طلبمردبوميدانشجوي دكترارئيس خانه احزابحميد خاورزمينيپدافند غيرعامل

مدير كل دفتر امور روستا و شورا
مدير كل راه و شهرسازي استان همدان، مدير محوطه باستاني هكمتانه، رئيس سازمان ايران گردي و جهان گردي، مدير كل ميراث فرهنگي استان همدان، معاون فرهاد فرزانه

سايرمردهمدانمعماريفوق ليسانس1352شهرسازي و معاون مسكن اداره راه و شهرسازي استان، رئيس گروه شهرسازي دفتر فني استانداري، مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري

مديركل تعاون استان، رئيس هيئت مديره و مدير عامل شهرك هاى صنعتى، فرماندار بهار و فامنين، معاون مدير كل دفتر برنامه ريزى استاندارى، مدير كل آموزش و ظاهر پورمجاهد
معاون امور اقتصادي استانداري همدانفوق ليسانسپژوهش استاندارى، مدير كل دفتر بازرسى استاندارى و مدير كل روستايى و شوراهاى استاندارى

اصالح طلبمردهمدان
سايرمردبوميفوق ليسانساحسان شهابيمدير كل بازرسي دايره حقوقي استانداري

سايرزنبوميفوق ليسانسربيعه عليمحمديمدير كل امور بانوان
سايرمردبوميفوق ليسانسعبدا... اميريمدير كل اداري و مالي

سايرمردبوميفوق ليسانسمحمدحسين ميرزاييمدير كل فناوري و اطالعات
سايرمردغيربوميدانشجوي دكترارضا آرياييمدير كل حوزه استاندار

سايرمردغير بوميفوق ليسانساسدا... عباس زادهمدير كل حراست
اصولگراغيربوميفوق ليسانسمصطفي آزادبختمعاون سياسى امنيتى

سايرزنهمدانعلوم سياسيفوق ليسانس1364خبرنگار، مسئول روابط عمومي اقتصاد و دارايي استان همدان، معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرماندار كبودراهنگفاطمه حبيبيمدير كل روابط عمومي و امور بين الملل
اصولگرامردبوميفوق ليسانسعباس صادقي پوريانيمدير كل آموزش و پژوهش

اصالح طلبمردغير بومىفوق ليسانسرضا سالمتىفرماندار رزن
سايرمردغير بومىفوق ليسانسقدرت ا... ولدىفرماندار مالير
اصولگرامردغير بومىفوق ليسانسمراد ناصرىفرماندار نهاوند

اصولگرامردبومىدانشجوي دكتراسيد رسول حسينىفرماندار تويسركان
اصولگرامردتويسركانفوق ليسانس1347مدير شهردارى منطقه4 همدان، سرپرست غار عليصدرمجيد درويشىفرماندار اسدآباد

اصولگرامردغير بومىدكتراحجت ا... مهدوىفرماندار كبوداهنگ
اصولگرامردبومىفوق ليسانساحسان قنبرىفرماندار بهار

اصالح طلبمردبومىفوق ليسانسعلي اضغر ناظري پورفرماندار درگزين
سايرمردبومىحوزويسيد مجيد شماعىفرماندار فامنين

همه انتصابات شاهرخى 
■ شاخص هاى سياسى، بومى گرائى و تحصيالت مديران را بررسى كرده ايم    |    ■ ميانگين سنى و مدرك تحصيلى مديران ارتقا يافته است

زن مرد سن سنوات خدمت بومي غيربومي اصولگرا اصالح طلب ساير ارتقا انتصاب/استعفا بازنشستگي ساير تغيير پست
مديران فعلي 33 33 449 0 222 14 112 7 117 18 88 11
مديران سابق 11 37 554 0 224 12 117 11 88 5 44 8 113 7
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دختران همدانى
 قهرمان جودو كشور شدند

 پرونده بيست و هشتمين 
جــودو  رقابت هــاى  دوره 
قهرمانى بزرگســاالن كشور 
در گروه بانــوان با قهرمانى 
بانوان استان همدان به پايان 

رسيد.
دوره  هشــتمين  و  بيســت 
رقابت هاى جودو بزرگساالن 
كشــور در گــروه بانــوان، 
گراميداشــت شهداى امنيت 
شــمال غرب كشــور كه به ميزبانى هيأت جودو آذربايجان غربى 
در مجموعه ورزشــى 6 هزار نفرى غدير اروميه آغاز شــده بود، با 

برگزارى مبارزات روز دوم به كار خود پايان داد.
در اين دوره از رقابت ها 108 جودوكار شركت كردند كه در اوزان 

مختلف به روى تاتامى رفتند.
بنابر تصميم رئيس فدراســيون جودو، به جودوكارانى كه موفق به 
كسب مدال طال شدند مبلغ 700 هزار تومان، مدال آوران نقره 400

هزار تومان و به نفرات سوم مشتركا 200 هزار تومان پاداش نقدى 
اهدا گرديد.

در پايان اين دوره از رقابت ها تيم همدان با كسب 3 مدال طال، يك 
مدال نقره و يك مدال برنز به مقام قهرمانى دست يافت. تيم لرستان 
با يك طال، 3 نقره و 2 برنز نايب قهرمان شــدند و تيم خراســان 
رضوى نيز با يك طال، يك نقره و 4 برنز روى سكوى سوم ايستاد،

تيم هاى ســمنان، مازنــدران، كرمان، اصفهان، آذربايجان شــرقى، 
گيالن، توابع تهران به ترتيب عنوان هاى چهارم تا دهم را كســب 

كردند.
اسامى نفرات برتر اوزان مختلف:

وزن 48- كيلوگرم: 1- شيوا جهانگيرى از همدان 2- نيكى كريمى 
از لرستان 3- سيده راضيه حسينى از فارس و سميه اسماعيل پور

وزن 52- كيلوگــرم: 1- ليــال سياوشــى از همــدان2- فاطمــه 
پورفريدونى از كرمان3 - ســارا اسماعيل نژاد از آذربايجان شرقى و 

فاطمه فراتى از سمنان
وزن 57- كيلوگرم: 1- ســايان چگينى از لرستان 2- رقيه خدابنده از 
همدان 3- نرجس سيرجانى از خراسان رضوى و سحر اسدى از كرمان

وزن 63- كيلوگرم: 1- محدثه ســبحانيان از خراســان رضوى 2- 
الهام بهرامى از لرستان 3- رقيه محمودآبادى از خراسان رضوى و 

مهتاب نكيسا از توابع تهران
وزن 70 كيلوگرم:1- مريم بربط از همدان 2- زهرا ملكى از اصفهان 
3- فاطمه بازوبندى از خراسان رضوى و سارا حسنوند از لرستان

وزن 78- كيلوگــرم: 1- دنيا آقايى از ســمنان 2- صدف بيرانوند از 
لرســتان 3- زهرا رهنما از خراســان رضوى و فرزانــه احدى راد از 

همدان
وزن 78+ كيلوگرم: 1- فاطمه برمكى از مازندران 2- ســارا آقايى 
از خراسان رضوى 3- مريم پيمانى از لرستان و مطهره خوش نژاد 

شهردارى قهرمان فوتبال اميدهاى استان شد
 تيم فوتبال اميد شهردارى همدان به مقام قهرمانى اميدهاى استان 

دست يافت.
در اين رقابت ها 3 تيم شــهردارى مريانج، شــهردارى همدان و مهر 
همدان شــركت داشتند كه پس از انجام 6 مسابقه به صورت رفت و 
برگشت تيم فوتبال شهردارى همدان با اقتدار به مقام قهرمانى رسيد.

باشــگاه شهردارى همدان در رقابت هاى اين فصل 4 عنوان قهرمانى 
را در رده هاى پايه به دست آورد.

ابتدا نونهاالن اين باشگاه به مقام قهرمانى رسيدند، سپس نوبت به تيم زير 
15 ســال رسيد تا به عنوان قهرمانى دست يابد، آنگاه تيم فوتبال جوان 
شهردارى به رهبرى على احمد فرخى مهر به سكوى قهرمانى تكيه زد و 
حاال هم تيم فوتبال اميد چهارمين جام قهرمانى را براى باشگاه شهردارى 

به دست آورد تا كلكسيون افتخارات باشگاه شهردارى تكميل شود.
در فصــل آينده به غير از نوجوانان، باشــگاه شــهردارى همدان در 
مابقى رده هاى ســنى به عنوان نماينده استان در ليگ مناطق شركت 

خواهدكرد.

مربى ماليرى عضو كميته آموزش كاراته 
كشور شد
 يك مربــى ماليرى عضــو كميته 
آمــوزش در بخش كميته شــوتوكان 

كاراته IKD كشورشد
احمد حيدرى مربى كاراته شهرســتان 
مالير به عنوان عضو كميته آموزش در 
بخش كميته در سبك شوتوكان كاراته

IXD كشور منصوب شد.
احمد حيدرى مربى كاراته اين شهرستان 
از سوى كميته سبك شــوتوكان كاراته 
IXD كشــور بــه عنوان عضــو كميته 

آموزش در بخش كوميته در ســبك شــوتوكان كاراته IXD كشــور 
منصــوب و با توجه به تجارب ارزنده خود از ســوى رئيس ســبك 
شــوتوكان IXD كشــور به عنوان نماينده آقايان اين سبك در استان 

همدان معرفى شد.
شايان ذكر است حيدرى سوابق درخشانى را در كارنامه مربيگرى 
و داورى خود در اســتان و كشور دارد و درمورد قهرمان پرورى و 
تربيت شــاگردانى متعهد و باايمان دستى توانا دارد كه در نوع خود 

بى نظير است.

كارگاه رايگان آموزش مينى گلف
 كارگاه آموزش رايگان مينى گلف ديروز جمعه برگزار شد .

رييــس هيأت گلف اســتان با اعالم اين مطلب گفت: در راســتاى 
همگانى كردن رشته مفرح و جذاب مينى گلف ديروز جمعه كارگاه 
آمــوزش رايگان جهت كاركنان دولت در 2 بخش بانوان و آقايان با 

همكارى اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان برگزار گرديد.
على اصغــر ســالوند ادامــه داد: رشــته مينى گلــف ويژگى هاى 
منحصربه فــردى دارد از جملــه يادگيرى ســريع و آســان، نياز 
نداشــتن به فيزيك جســمانى خاص و بدون محدويت سنى. از 
طرفى ديگر تمركز ورزشــكار را بســيار باال مــى برد و موجب 
آرامش ذهنى مى گردد كه امــروزه باتوجه به دغدغه هاى زندگى 
ماشينى يكى از نيازهاى اساسى هر شهروندى به ويژه قشر كارمند 

. مى باشد 
وى افزود: اين كارگاه آموزشــى ديروز جمعه از ســاعت 9 الى 11

براى بانوان و از ســاعت 11:30 الى 13:30 براى آقايان در استاديوم 
ورزشــى سردار شهيد عليرضا شمســى پور واقع در خيابان سعيديه 

برگزار گرديد .

به دليل نداشتن حامى مالى 
كبدى استان از ليگ برتر كنار كشيد 

 تيم كبدى كبودراهنگ 
به دليــل نداشــتن حامى 
مالــى از حضور در ليگ 

برتر انصراف داد.
رقابت هــاى ليــگ برتر 
روز  از  كشــور  كبــدى 
گذشــته آغاز شد و تيم 
غايب  كبودراهنگ  كبدى 
مســابقات  اين  بــزرگ 

است.
رئيس هيأت كبدى اســتان با اعالم اين مطالب به خبرنگار ما گفت: 
متأسفانه كبدى استان تعطيل شد و به دليل نداشتن حمايت مالى، تيم 

كبودراهنگ به ناچار از حضور در رقابت هاى ليگ برتر كنار ماند.
محمــود كوثــرى افزود: تــالش زيادى داشــتيم و بــا فرماندارى 
كبودراهنگ جلســات زيادى داشتيم كه متأســفانه فرماندار موافقت 
نكرد در حالى كه در منطقه كبودراهنگ فوالد ويان و غارعليصدر را 

داشتيم و مى توانستيم حمايت آن ها را داشته باشيم.
وى افزود: جوانان كبودراهنگ متأســفانه به دليل نداشتن حامى مالى 
از حضور در ليگ برتر بازماندند تا كبدى استان رسمًا تعطيل باشد.

كوثرى گفت: بازيكنان اســتان نيز در تيم هاى مختلف كشور پخش 
شــدند و براى اســتان هاى ديگر به ميدان خواهند رفت و متأسفانه 

استان همدان نتوانست در ليگ برتر حضور داشته باشد.
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پيشخوان
سرمربى ايتاليايى امروز برمى گردد؟ 

استراماچونى 
ساعت 13 در سفارت ايران

 ســرمربى ايتاليايى اســتقالل امروز جلسه مهمى در 
سفارت ايران خواهدداشت.

باالخــره بعد از حــرف و حديث هاى فــراوان آندره آ 
اســتراماچونى به همراه وكيلش به سفارت ايران رفت تا 

پس از مذاكره، مقدمات سفر به ايران را فراهم كند.

در روزهاى گذشــته مسئوالن باشگاه استقالل و وزارت 
ورزش تالش زيادى كردند تا مطالبات استراماچونى را 
به صورت قانونى پرداخت كننــد كه اين اتفاق رخ نداد 
اما باالخره با وســاطت يك بانك ايتاليايى شرايط تغيير 

كرده است.
در اين بين گفته مى شود اين بانك ايتاليايى حاضر شده 
مطالبات استراماچونى را به صورت قانونى پرداخت كند 
تا ســرمربى ايتاليايى استقالل در آســتانه بازگشت قرار 

بگيرد.

استراماچونى روز گذشته به سفارت ايران در ايتاليا رفت 
و جلسه اى مهمى برگزار كرد، جلسه اى كه در آن وكيل 
استراماچونى، وكالى بانك ايتاليايى و نماينده هاى ايرانى 

هم حضور داشتند.
آنچه در اين بين اميدواركننده به نظر مى رســد اين است 
كه اين روش دقيقا همان روش پرداخت پولى است كه 
مورد نظر اســتراماچونى بوده و انتظار مى رود در پايان 
اين جلســه سرنوشت ساز، زمينه بازگشــت او به ايران 

فراهم شود.

حضور بسكتبال استان 
در ليگ هاى كشور 

 5 تيم اســتان در مسابقات ليگ هاى 
مختلف بسكتبال حضور دارند 

رئيس هيأت بســكتبال اســتان با اعالم 
اين خبر گفت: امســال در رده هاى پايه 
فعاليت هاى خوبى داشــتيم و هم اكنون 
5 تيــم از اســتان در ليگ هاى مختلف 

بسكتبال كشور فعاليت مى كنند.
پرويــز ريحانــى افــزود: تيــم بانوان 
كبودراهنگ در ليگ جوانان شركت دارد 
و تيم بســكتبال نوجوانان استان نيز در 

بين 4 تيم برتر كشور است.
وى افزود: همچنين در ليگ دســته اول 
شهرســتان اسدآباد شــركت دارد و در 
ليگ جوانان نيز تيم پســران فامنين در 

ليگ بسكتبال حضور دارد.
ريحانى ادامه داد: تيم بهار در ليگ دسته 
دوم حضور دارد كه از هفته آينده ميزبان 
اين رقابت ها است. وى در پايان از فعال 
شدن هيأت شهرستان خبر داد و گفت: 
مدتى است كه محمد اشترى در هيأت 
شهرســتان فعاليت مى كند و برنامه هاى 

خوبى را به اجرا گذاشته است.

منصوريان از ذوب  آهن 
جدا شد

 مديرعامل باشــگاه ذوب آهن اعالم 
كرد عليرضا منصوريان ديگر ســرمربى 

تيم فوتبال اين باشگاه نيست.
جواد محمدى درباره جدايى منصوريان 
از تيــم فوتبال ذوب آهــن اظهار كرد: 
طرفين بــا توافق و نهايت دوســتى و 

احترام جدا شدند.
چندى پيش منصوريان در جلسه اى كه 
با مديران باشــگاه داشت، قول داد در 5 
بــازى آخر 10 امتياز بگيــرد، اما تنها 2 
برد و 2 مســاوى كسب كرد تا نتواند به 

هدفش برسد و از اين تيم كنار كشيد.

مالير ميزبان ليگ كشتى 
نوجوانان استان 

 مالير هفته آينده ميزبان مســابقات 
ليگ كشتى آزاد نوجوانان استان همدان 

خواهدبود.
رئيس هيأت كشــتى شهرستان مالير از 
ميزبانى اين شهرســتان در هفته ســوم 
مســابقات ليگ كشــتى آزاد نوجوانان 
اســتان خبــر داد.مؤمنــى در مــورد 
برگزارى اين مسابقات گفت: باتوجه به 
هماهنگى هاى انجام شــده از سوى اين 
هيأت با اداره ورزش وجوانان شهرستان 
مالير و هيأت كشــتى استان و همچنين 
همكارى شهردارى و شوراى شهر اين 
شهرســتان، هفته سوم مســابقات ليگ 
نوجوانان  كشــتى آزاد استان پنج شنبه 
هفته آينده 5 دى ماه سالجارى در سالن 
كشــتى مصطفى جــوكار مالير برگزار 

مى گردد.

شناگران همدانى 
به آب زدند

 اولين مرحله از مســابقات شــناى 
قهرمانى كشــور جام خليــج فارس با 

حضور شناگران كشور برگزار مى شود.
در ايــن رقابت هــا 2 شــناگر همدانى 
حضور دارند. محمدســجاد رحيمى فرد 
و مانى پاك صفــات در اين رقابت ها با 

شناگران ديگر رقابت مى كنند.

آگهى مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شــماره 9709978110700339 مورخ 98/4/23 صادره از 
شعبه هفتم دادگاه حقوقى همدان حكم ورشكستگى شركت در حال تصفيه سبك سقف 
الينا (ثبت 7050) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراى مواد 457 الى 510 قانون تجارت 
در امور ورشكستگى و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و همچنين مفاد آيين نامه اجراى اسناد 
رسمى الزم االجراى ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 129) ملك شركت 

در حال تصفيه شامل :
1-ششدانگ يك واحد صنعتى به مساحت 1513 مترمربع و امتيازات آن واقع در كيلومتر 
25 جاده همدان- مالير، شهرك صنعتى گنبد، خيابان چهارم كه شامل امتياز برق مى باشد.
با توجه به موارد فوق الذكر كارشــناس رســمى دادگســترى كل بهاى عرصه و اعيان و 

حق االمتيازات را مبلغ 5/100/000/000 ريال ارزيابى نموده است.
شــرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابى كارشــناس (پايه) شروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى فروخته مى شود متقاضيان شركت در مزايده بايد ١٠٪ مبلغ پايه 
را به حســاب 0225823013008 نزد بانك ملى دادگسترى واريز و اصل فيش را در 
جلســه مزايده ارائه نمايند فروش كًال نقدى يا توافــق يا هيأت تصفيه بوده و تمامى 
هزينه ها (هزينه آگهى، كارشناســى- آب و برق و گاز و نيــز ماليات نقل و انتقال و 
هزينه عوارض شهردارى و هزينه شركت شهرك هاى صنعتى) بر عهده برنده مزايده 
خواهد بود بديهى است برنده مزايده كســى تلقى مى گردد كه بيشترين قيسمت را 
پيشــنهاد و ظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 10٪ واريزى 
به نفع شــركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد 10 درصد واريزى سايز متقاضيان در 

مورد 98/10/17 مسترد مى گردد.
شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل 

انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراى مزايده: مزايده فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 98/10/16 رأس ساعت 
12 صبح در محل دفتر تصفيه شركت واقع در همدان، خيابان بوعلى روبه روى اداره دارايى 

طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه برگزار مى گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر با شماره تلفن 
3826729-081 تماس حاصل نمايند و با هماهنگى مدير تصفيه از تاريخ نشــر آگهى از 

ملك مورد مزايده بازديد به عمل آورند.(م الف 1411)
مدير تصفيه 
كريمى 

آگهى مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شــماره 9709978110901121 مورخ 98/10/18 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقى همدان حكم 
ورشكســتگى شركت در حال تصفيه صنعتى سرد و گرم يخ ريزان غرب(ثبت 1292) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراى 
مواد 457 الى 510 قانون تجارت در امور ورشكســتگى و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و همچنين مفاد آيين نامه اجراى اسناد 

رسمى الزم االجراى ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 129) اموال و اثاثه شركت در حال تصفيه شامل :
1-ماشين آالت و تجهيزات 

خم كن دو مترى، قيچى 2 مترى، نقطه جوش، دستگاه ترانس، پمپ باد، اره صابونى، سه كاره چوب برى، پرس دستى، دستگاه 
جوش، موتور برق سيار، سنگ روميزى، قيچى دستى، دريل ستونى، گيره روميزى، تنگ دستى، كپسول هوا و آرگن 60 كيلويى، 
دســتگاه برش، ميز كارگاهى، مكد فلزى، گارى كارگاهى، پرس حاشيه انداز، دستگاه پرس رادياتور يخچال، پرس سوراخ كن، 
دستگاه نورد، دريل، گر بر برقى، عمود بر، قيچى ورق بر، گيچ شارژ گاز يخچال، موتور وكيوم، لوله بر مسى، لوله پرچ كن، ميخ 
پرچ كن، گريس پمپ دستى، روغن دان، دستگاه پنس، انبر قفلى، پيچ گوشتى، انبردست، سيم چين و دم باريك، پيچ و پرچ، 
مهره و چوب، الستيك دور درب فريزر، هويه چكشى، خم كن لوله مسى، چكش الستيكى، سوهان در ساير هاى مختلف، پيچ 
گوشتى خودكار، تراز بنايى، سرپيك برش، متر، گارى حمل بار، يخچال ايستاده سونى دو مترى بدون موتور، يخچال ايستاده 
سونى 1/20 بدون موتور، يخچال ايستاده دو مترى دستك دار بدون موتور، يخچال ايستاده شيشه دو خم يك مترى زرد رنگ 
بدون موتور، فريز چهار درب باريك بدون موتور، فريرز شيشــه اى بدون موتور، آب سردكن دستى 2 شيره كامل، آب سرد كن 
دســتى 3 شيره كامل، آب سرد كن دستى 4 شيره كامل، اجاق گاز دسته دوم، كمد لباس دسته دوم، بخارى گازى دسته دوم، 
فريزى صندوقى دســته دوم، كابينت فلزى ديوارى سه درب، آبگرمكن ايســتاده كه كارشناس رسمى دادگسترى بهاى كل 

ماشين آالت و تجهيزات و اثاثه فوق الذكر را مبلغ 1/429/500/000 ريال ارزيابى گرديده است.
شرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابى كارشناس (پايه) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود متقاضيان 
شركت در مزايده بايد 10٪ مبلغ پايه را به حساب 0225822996004 نزد بانك ملى دادگسترى واريز و اصل فيش را در جلسه 
مزايده ارائه نمايند فروش كًال نقدى يا توافق يا هيأت تصفيه بوده و تمامى هزينه ها (هزينه آگهى، كارشناسى و ماليات) بر عهده 
برنده مزايده خواهد بود بديهى است برنده مزايده كسى تلقى مى گردد كه بيشترين قيسمت را پيشنهاد و ظرف يك ماه مبلغ را 
تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 10٪ واريزى به نفع شركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد 10 درصد واريزى سايز متقاضيان 

در مورخ 98/10/17 مسترد مى گردد.
شــركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد اســت و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه 

شركت نمايند.
زمان و مكان اجراى مزايده: مزايده فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 98/10/16 رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر تصفيه شركت 

واقع در همدان، خيابان بوعلى روبه روى اداره دارايى طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه برگزار مى گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر با شماره تلفن 3826729-081 تماس حاصل نمايند 

و با هماهنگى مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهى از ملك مورد مزايده بازديد به عمل آورند.(م الف 1410)
مدير تصفيه - كريمى 

آگهى مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره 9609978116700892 مورخ 96/9/18 صادره از شعبه چهاردهم 
دادگاه حقوقى همدان حكم ورشكســتگى شركت در حال تصفيه شاخ طاليى (ثبت 198) صادر  و طى 
دادنامه 9809978116301241 شــعبه سوم تجديد نظر قطعيت يافته است لذا در اجراى مواد 457 الى 
510 قانون تجارت در امور ورشكستگى و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و همچنين مفاد آيين نامه اجراى 
اسناد رسمى الزم االجراى ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 129) ملك و اموال شركت 

در حال تصفيه شامل: 
1-ششدانگ يك واحد گاودارى به مساحت 5000 مترمربع پالك هاى ثبتى 12/246 و 12/22 و امتيازات 
آن واقع در پليس راه همدان تهران- جاده كارخانه قند حسين آباد سمت چپ جاده جديداالحداث كه 
شامل امتيازات كارگاهى شامل حق االمتياز و انشــعاب برق با ترانس هوايى حق االمتياز و ارزش يك 

حلقه چاه مى باشد.
با توجه به موارد فوق الذكر كارشــناس رسمى دادگسترى كل بهاى عرصه و اعيان و حق االمتياز (پالك 

12/246 و 12/22) را مبلغ 10/169/000/000 ريال ارزيابى نموده است.
شرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابى كارشــناس (پايه) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته مى شود متقاضيان شركت در مزايده بايد 10٪ مبلغ پايه را به حساب 0111812485005 نزد بانك 
ملى دادگســترى واريز و اصل فيش را در جلسه مزايده ارائه نمايند فروش كًال نقدى يا توافق با هيأت 
تصفيه بوده و تمامى هزينه ها (هزينه آگهى، كارشناســى- آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال 
و هزينه عوارض شــهردارى) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهى است برنده مزايده كسى تلقى 
مى گردد كه بيشترين قيسمت را پيشنهاد و ظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 
10٪ واريزى به نفع شــركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد 10 درصد واريزى سايز متقاضيان در مورد 

98/10/16 مسترد مى گردد.
شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده 

حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراى مزايده: مزايده فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ 98/10/15 رأس ساعت 11 صبح در 
محل دفتر تصفيه شــركت واقع در همدان، خيابان بوعلى روبه روى اداره دارايى طبقه دوم آزمايشگاه 

نور دفتر تصفيه برگزار مى گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر با شماره تلفن 3826729-

081 تماس حاصل نمايند و با هماهنگى مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهى از ملك مورد مزايده بازديد به 
عمل آورند.(م الف 1406)

مدير تصفيه 
كريمى 

آگهى مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره 9809978116700072 مورخ 98/1/25 صادره از شعبه 
هفتم دادگاه تجديد نظر استان همدان حكم ورشكستگى شركت در حال تصفيه آرين ستايش 
غرب (ثبت 6528) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراى مواد 457 الى 510 قانون تجارت 
در امور ورشكستگى و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و همچنين مفاد آيين نامه اجراى اسناد 
رسمى الزم االجراى ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 129) ملك شركت در 

حال تصفيه شامل 
1-ششدانگ يك واحد صنعتى به مســاحت 1500 مترمربع طبق اصول شركت شهرك هاى 
صنعتى واقع در پليس راه همدان- كرمانشــاه شــهرك صنعتى بهاران كه شامل امتياز برق 

مى باشد.
با توجه به موارد فوق الذكر كارشناس رسمى دادگسترى كل بهاى عرضه و اعيان و حق االمتياز 

برق ملك مورد نظر را مبلغ 5/500/000/000 ريال ارزيابى نموده است.
شــرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابى كارشــناس (پايه) شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى فروخته مى شود متقاضيان شــركت در مزايده بايد ١٠٪ مبلغ پايه را به حساب 
0225823028003نزد بانك ملى دادگسترى واريز و اصل فيش را در جلسه مزايده ارائه نمايند 
فروش كًال نقدى يا توافق يا هيأت تصفيه بوده و تمامى هزينه ها (هزينه آگهى، كارشناسى- آب 
و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض شهردارى و هزينه شركت شهرك هاى 
صنعتى) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهى است برنده مزايده كسى تلقى مى گردد كه 
بيشترين قيسمت را پيشنهاد و ظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ ٪10 
واريزى به نفع شــركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد 10 درصد واريزى سايز متقاضيان در 

مورد 98/10/16 مسترد مى گردد.
شركت در جلســه مزايده براى عموم آزاد است و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل 

انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراى مزايده: مزايده فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ 98/10/15 رأس ساعت 12 
صبح در محل دفتر تصفيه شركت واقع در همدان، خيابان بوعلى روبه روى اداره دارايى طبقه 

دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه برگزار مى گردد.
متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر با شماره تلفن 
3826729-081 تماس حاصل نمايند و با هماهنگى مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهى از ملك 

مورد مزايده بازديد به عمل آورند.(م الف 1404)
مدير تصفيه 
كريمى

 تيم فوتبال شــهردارى همدان امروز در 
خرم آباد به ميدان مى رود تا بازى عقب افتاده 
خود از هفته نهم را مقابل خيبر برگزار كند.

اين بازى داراى حساســيت خاصى است و 
تيم شــهردارى كه هم اكنون در رتبه ششم 
جــدول قرار دارد با غلبه بر خيبر مى تواند تا 

پله سوم صعود كند.
تيم فوتبــال خيبر از تيم هاى خوب و مدعى 
اين فصل رقابت ها مى باشد و در خانه كمتر 

به تيمى امتياز مى دهد.
كادر فنى شهردارى چند بازى اخير اين تيم را 
ديده اند و به خوبى نقاط ضعف و قوت خيبر 
را آناليز كرده اند و امروز مصمم هســتند تا با 

يك برد شيرين نيم فصل را به پايان برسانند.
سرخپوشــان همدانى در چند روز گذشته به 
دليل بارندگى نتوانســتند خوب تمرين كنند 
اما با تمام اين شرايط از آمادگى مطلوبى در 
اين ديدار برخوردار است و نويد يك بازى 

زيبا از طرف هر 2 تيم داده مى شود.

خيبر تيمى سخت كوش و قدرتمندى است و 
از بازيكنان خوبى بهره مى برد تيم شهردارى 
نيز با تركيبــى از بازيكنان جوان و باتجربه، 
تيمى هماهنگ و خوب اســت و اين روزها 
فوتبال خوب و تماشاگر پسندى را به نمايش 

مى گذارد.
شــاگردان هادى گل محمــدى امروز مصمم 
هستند تا با دســت پر از فلك االفالك خارج 
شــوند و با رتبه خوبى نيم فصــل را به پايان 

برسانند.
تيــم شــهردارى على رغــم مشــكالت و 
نارسائى ها در نيم فصل اول نتايج قابل قبولى 
گرفته اســت و همواره بين چنــد تيم باالى 
جدول و مدعى بوده اســت و امروز فرصت 
خوبى است تا خود را به مدعيان تحميل كند.

تيم شهردارى كه هفته گذشته در ميان باران 
سنگ و مشــت در كامياران جان سالم به در 
برد و پيروزى شيرينى را كسب كرد امروز با 
روحيه اى مضاعف به مصاف خيبر خرم آباد 

مى رود و تــالش مى كند تــا نيم فصل را با 
پيروزى به پايان برسانند.

شهردارى با تكيه بر بازيكنانى چون پورقاسمى، 
صالحى، كاظمى، حشــمتى، وفائى و... بسيار 
هماهنگ و موزون در زمين حركت مى كند و 
اگر به اين تيم بيشتر توجه شود و در نيم فصل 
بتواند چند بازيكن تأثيرگــذار جذب كند در 
نيم فصــل دوم مى تواند از گزينه هاى صعود به 

دسته اول باشد.
مجموعه شــهردارى و شوراى شــهر كه در 
طول ســال هاى گذشــته اين تيم را حمايت 
كرده اند اآلن مى توانند با حمايت مالى بيشتر 

اين تيم را براى صعود تجهيز كنند.
با بازى امروز تيم شهردارى و خيبر خرم آباد 
پرونده ايــن رقابت ها در گروه اول بســته 
خواهدشــد تا تيم ها پس از اســتراحت 20
روزه از 22 دى مــاه نيم فصــل دوم را آغاز 
كنند و با تجديد قوا و اســتراحت به استقبال 

نيم فصل دوم بروند.

شهردارى- خيبر خرم آباد 
درآخرين بازى نيم فصل

سرمربى شهردارى
در بدترين شرايط 
به مصاف خيبر 
مى رويم 
 در بدترين شرايط، امروز در خرم آباد به 

مصاف تيم خيبر مى رويم
ســرمربى تيــم فوتبال شــهردارى همدان 
با اعالم ايــن خبر به خبرنــگار ما گفت: 
متأسفانه در چند روز گذشته به دليل شرايط 
جوى موفق به تمرين در زمين نشديم و در 
بدترين شرايط امروز در خرم آباد به مصاف 
تيم خوب خيبر مى رويم و اصًال شــرايط 

خوبى نداريم.
هــادى گل محمدى در مورد شــرايط تيم 
گفت: بازيكنان تيم پس از پيروزى شيرين 
در كاميــاران باروحيه و پرانگيزه هســتند. 
خوشــبختانه محروم نداريم اما اميرحسين 
پورقاسمى همچنان مصدوم است و هادى 

بلورى را نيز تا آخر فصل نداريم.

وى افزود: متأســفانه آب و هوا با ما يار 
نشــد و آخريــن بازى را بــدون تمرين 
برگزار مى كنيم، ما تنها يك جلسه تمرين 
آن هم در جوكار داشــتيم و مابقى روزها 
را در سالن تمرين كرديم و از اين لحاظ 

نداريم. مناسبى  شرايط 
سرمربى شــهردارى تصريح كرد: متأسفانه 
اشــتباهات  داوران  رقابت هــا  طــول  در 
تأثيرگذار داشــتند اما هفته گذشته داورى 
شــجاع و قاطع در كامياران قضاوت كرد. 
مشــكل داوران را با فدراســيون در ميان 
گذاشتيم و آنها نيز عنوان كرده اند كه ديدار 
با خيبر را يــك داور ليگ برترى قضاوت 

خواهدكرد.
گل محمدى در پاســخ به سوال خبرنگار 
ما كــه براى نيم فصل دوم چــه برنامه اى 
داريد گفت: هيچ برنامه اى براى نيم فصل 
دوم نــدارم، ابتــدا بايــد سياســت هاى 
باشــگاه را بدانم. بچه هــا تنها 20 درصد 
از قراردادهــاى خــود را گرفته اند و به 
جــرأت مى توانم عنوان كنــم كه از نظر 

هزينــه در ميــان 6 تيم پايين هســتم اما 
با هميــن هزينه هاى انــدك نتايج خوبى 
گرفتيم و اميدوارم كه باشــگاه در نشستى 
كه هفته آينده خواهد داشت سياست هاى 
خود را ترسيم نمايد تا ما با توجه به اين 
سياست ها براى نيم فصل دوم برنامه ريزى 

نمائيم.
وى پيرامــون شــناخت از خيبر گفت: تيم 
خيبر يكى از تيم هاى خوب ليگ 2 اســت 
اين تيم در خانه به ســختى امتياز مى دهد 
و نتايــج خوبــى كســب كرده اســت در 
آماده ســازى آغاز فصل، خيبــر با چند تيم 
ليگ برترى بازى كــرد و يكى از تيم هاى 

قبراق و آماده ليگ 2 مى باشد.
گل محمدى در پايان متذكر شد با تمام اين 
شــرايط 2 بازى آخر خيبر را آناليز كرديم 
و بــه نقاط ضعف و قــوت اين تيم واقف 
هستيم و اميدوارم با تمام اين شرايط بتوانيم 
نتيجه خوبى بگيريم و با دست پر به همدان 
برگرديم تا ليگ را با يك پيروزى شيرين به 

نيم فصل برسانيم.
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استخراج ژنوم كامل انسان از يك  آدامس  
5700 ساله

 محققان دانماركى با بررســى يك صمغ 5 هزار و 700 ساله كه 
به عنوان "آدامس" جويده مى شــده، موفق به اســتخراج ژنوم كامل 
انســانى شــدند كه آن را مصرف كرده-است. به گزارش ايسنا ، اين 
براى اولين بار اســت كه محققان ژنوم كامل يك انسان باستانى را از 
چيزى به جز استخوان ها استخراج مى كنند .اين آدامس متعلق به يك 
دختر عصر حجر است كه با دختران مو بلوند فعلى در دانمارك بسيار 
متفاوت است. اين دختر نوجوان مو و پوست تيره و همچنين چشمان 
آبى داشــته و محققان اسم او را "لوال"( Lola) انتخاب كرده اند و با 
تجزيه و تحليل ( DNA)  وى دريافته اند كه لوال يكى از افراد جامعه 

"شكارچى-گردآورنده " در اروپا بوده است.

پيش بينى آلزايمر با الگوريتم 
هوش مصنوعى

 محققان دانشــگاه هاروارد يــك الگوريتم هوش مصنوعى ابداع 
كرده اند كه با بررسى سوابق پزشكى افراد داوطلب و اسكن مغز آنها 
و شناسايى نشانه هاى اوليه بيمارى آلزايمر، مى تواند به سرعت آن را 
پيش بينى كند.به گزارش مهر، نرم افزار يادشده از يك پردازشگر زبان 
طبيعى براى افزايش دقــت نتيجه گيرى هاى خود بهره مى گيرد و در 
نهايت نتايج حاصل را در قالب ميزان جدى بودن خطر ابتالى هر فرد 

به آلزايمر منتشر مى كند.
در بررســى ها و آزمايش هاى اوليه ى انجام شده، اين نرم افزار موفق 
به پيش بينى آلزايمر در برخى افراد هشــت سال زودتر از زمان وقوع 

آن شده است. 

سگ ها مقادير عددى را درك مى كنند
 محققان به تازگى دريافته اند كه سگها قادر به درك مقادير عددى 
هســتند و مى توانند اعداد را شمارش كنند، امرى كه نشانگر تكامل 

مغز اين حيوانات است.
بــه گزارش مهر ، تحقيقى كه در اين زمينه در آمريكا صورت گرفته 
نشان مى دهد سازوكار شمارش اعداد در سيستم عصبى مغز سگ ها 
در گذر زمان تكامل يافته و در گونه هاى مختلف اين پستاندار حفظ 
شــده است. نكته جالب اين اســت كه سگ ها براى دست يافتن به 
اين توانايى نيازى به آموزش ندارند و قابليت يادشده به طورغريزى 
در اين حيوانات وجود دارد. محققان اميدوارند با درك سازوكار اين 
موضوع بتوانند از آن براى درمان بيمارى هاى مغزى انســان ها و نيز 

ارتقاى سيستم هاى هوش مصنوعى استفاده كنند. 

ورزشى كه به جوانى «مغز» كمك مى كند 
 يك بررســى علمى شواهدى را ارائه مى دهد كه يوگا بسيارى از 
همان ســاختارها و عملكردهاى مغزى را كه از ورزش هوازى بهره 

مى برند، تقويت مى كند. 
به گزارش فارس، اين بررســى در 11 مطالعه، رابطه بين تمرين يوگا 
و ســالمت مغز متمركز شده است و سالمت مغز را در آغاز و پايان 
مداخله مقايســه كرده اند. مطالعات ديگر اختالفــات مغزى را بين 
افرادى كه مرتباً يوگا تمرين مى كنند و كســانى كه اين كار را انجام 

نمى دهند، اندازه گيرى كردند.
محققان گفتند: كــه هيپوكامپ در پردازش حافظــه نقش دارد و با 
افزايش سن شناخته مى شود؛ اين ساختار همچنين براى نخستين بار 

در زوال عقل و بيمارى آلزايمر تحت تأثير قرار دارد. 

ساخت اسكلت خارجى سبك براى سالمندان
 محققان آمريكايى با همكارى يكديگر يك اســكلت خارجى 
بسيار سبك ســاختند كه با دقت بااليى به عملكرد كاربر واكنش 
نشــان مى دهد و در رفع محدوديت هاى حركتى سالمندان بسيار 

مؤثر است. 
به گزارش ايرنا، اين اســكلت داراى موتورهاى يك پارچه اى است 
كه موجب بهبود گام برداشتن كاربر مى شوند، در مقايسه با مدل هاى 
مشــابه حدود 60 درصد سبك تر اســت و موتورهاى آن با حركت 
پاهاى كاربر فعال مى شود و موجب حركت ناخواسته وى نمى شوند.

به گفته محققان با وجود پيشرفت هايى كه تاكنون در اين زمينه انجام 
گرفته اســت، حتى پيشرفته ترين اســكلت هاى خارجى نيز موجب 
افزايش استقالل و تشويق افراد ناتوان به زندگى اجتماعى نمى شود. 

2 مطالبه استارت آپى 
از وزير گردشگرى

 گردشــگرى يكى از پركاربردترين صنايع دنياست 
بــه اين معنى كه نســبت تعداد نيــروى كار به ميزان 
ســرمايه گذارى مورد نياز در آن از بقيه صنايع بيشــتر 
اســت به  طوريكه از هر 10 شغل در جهان يك شغل 
مرتبط با گردشــگرى است. همين موضوع باعث شده 
تا توســعه گردشــگرى به عنوان يكى از راه حل هاى 
پيشرفت ايران كه نيروى كار فراوان دارد مطرح باشد. 
در چند ســال اخير كســب وكارهاى نوپاى بسيارى 
در اين حــوزه به راه افتاده اســت. اول اين هفته، وزير 
گردشــگرى جلســه اى با نمايندگان تعــدادى از اين 
گروه ها كه با عنوان «كارگروه جوانان در گردشــگرى» 
كه در اتاق بازرگانى تهران و ايران فعال است، برگزار 
كرد. در اين جلسه ابتدا نمايندگان اين كارگروه به بيان 
پيشــنهادهاى خود پرداختند. مجيد حسينى نژاد مدير 
اين كارگروه گفت كه ما به رشــد گردشگران ورودى 
به 5/ 2 برابر وضع موجود در طول 7ســال آينده نياز 
داريم تا به افق چشم  انداز 1404 كه جذب 20 ميليون 
گردشگر خارجى است دست پيدا كنيم، از همين رو ما، 
جمعى از كسب و كارهاى نوپاى گردشگرى كه در اتاق 
بازرگانى گرد هم آمده  ايم به اين نتيجه رســيده ايم كه 
اين مهم جز از طريق «بازآفرينى اكوسيستم گردشگرى 

ايران» ممكن نيست.
 در ادامه جلســه وى تعريفى از اكوسيستم نوآورى در 
گردشگرى ارائه كرد كه در آن بايد فضا به گونه اى مهيا 
شــود كه جوانان بتوانند كسب و كارهاى گردشگرى را 
به  راحتى راه اندازى كنند و اين اكوسيســتم به  گونه اى 
پرقــدرت اين امكان را فراهم كند كه چرخه نوآفرينى 
در گردشــگرى خود را به روزرســانى و تقويت كند. 
ويژگى بارز يك اكوسيستم مكانيزمى است كه در ونزا 
بوده و منجر به توســعه و پايدارى محيط گردشگرى 
مى شــود. وى افزود: ما بايد به دنبال ايجاد چمنزارى از 
كسب و كارهاى متنوع و فراگير باشيم و نه شكل دادن 
به چند چنار بلند از شــركت هاى بزرگ. همان طور كه 
اكوسيستم استارت آپى توسط يك معاونت در رياست 
جمهورى رقم خورد و رشد چشمگيرى در زمينه كسب 
وكارهاى نوپا در ايران رقم زد، محقق شدن اكوسيستم 
گردشگرى نيز نياز به يك راهبر ارشد در دولت دارد. 
كه اين نقش مى تواند توســط وزير گردشــگرى رقم 
بخــورد، راهبــرى در كالم عينيت پيــدا مى كند و در 
صورتى كه شــما اين موضوع را به عنوان هدف ابراز 
كنيد، گفتمان بازآفرينى اكوسيســتم گردشگرى جارى 
مى شــود و كسب و كارهاى نوپا از ساير مقامات دولتى 

نيازمندى هاى خود را مطالبه خواهندكرد.
وى ادامــه داد: عالوه بــر راهبــرى براى شــكل دادن 
اكوسيســتم نوآورى در گردشــگرى، به مشوق هاى 
مالى غيرمســتقيم، تســهيل قوانين براى ورود نوپاها، 
حمايت از شكل گرفتن شــتاب دهنده هاى تخصصى 
و در نهايت به خلق رســانه هايى براى تشويق جوانان 
به ورود و نقــش آفرينى در اين اكوسيســتم نيز نياز 
اســت. در ادامه چند تجربه موفــق در اين زمينه ارائه 
و تاكيد شــد بر اينكه گردهم جمع شدن فعاالن حوزه 
گردشگرى هم افزايى هاى فراوانى را رقم خواهدزد كه 
مى تــوان با حمايت هاى حداقلــى آن را تحريك كرد. 
وزير گردشگرى پس از شنيدن اين پيشنهادها، مواردى 
را پيگيــرى كرد از جمله اينكه از معاون گردشــگرى 
خواست تا مجوز گردشگرى الكترونيك در اسرع وقت 
عملياتى شــود و همچنين جمع حاضر را براى رويداد 

شب يلداى گردشگرى دعوت كرد. 
وزيــر در نهايــت پيشــنهاد كــرد كــه جمعــى از 
اســتارت آپ هاى حوزه گردشگرى در نشست مديران 
كل استان ها حضور پيدا كنند تا بتوانيم اين فعاليت هاى 
اثرگذار را در كل كشــور گســترش دهيم. به طوركلى 
پيشــنهاد «كارگروه جوانان در گردشگرى» براى وزير 
گردشــگرى اين بود كــه اين وزارتخانــه محوريت 
بازآفرينى اكوسيستم گردشــگرى را در ايران بر عهده 
بگيرد و مونســان ضمن اســتقبال از اين پيشــنهاد و 
حمايت از طرح ارائه شــده، پيشــنهاد كرد اين طرح 
پخته تر شود و دستورالعمل و راهكارهاى اجرايى دقيق 
و جزئى براى عملياتى كردن آن توسط كارگروه ظرف 

يك ماه آينده تدوين و به وى ارائه شود.

آداب و رسوم جالب همدانى ها براى دختران دم بخت 
در شب يلدا 

از «چله زرى» تا عمو چله جون 

 چند ماه قبل از فرارســيدن زمســتان، كدبانوى خانه در فكر شب چله 
اســت و شروع به تهيه خوراكى ها و «شب چره» شب چله مى شود. قبال دم 
مويز و شانى «شانى يا شاهانى از انگور شاهانى گرفته مى شود و مانند مويز 
درست مى شود» را مى گيرد و تخمه هاى هندوانه را خندان و برشته مى كند. 
در شــب اول چله، وقتى كه تمام اهل خانه دور هم جمع شدند، كدبانوى 
خانه كشــمش، مويز، شــانى، هندوانه و تخمه خربزه و هندوانه مى آورد و 
روى كرسى مى گذارد. وقتى كه خوردنى ها و بگوبخند ها تمام شد، يك تكه 
پارچه تازه آب نديده مى آورند؛ يك نفر از زنان مســن و با كمال كه شعر از 
حفظ دارد، شعر مى خواند و دختربچه كوچك و معصومى روى همان پارچه 
آب نديده ســوزن مى زند. حاضران مجلس در دل نيت مى كنند. خواندن هر 

شعر كه تمام شد، كسى كه نيت كرده، شعر را جواب نيت خود مى داند.
در بعضى خانواده ها رسم است كه شب چله بيشتر در خانه بزرگ خانواده 
جمع مى شــوند و تمام ميوه ها و خوراكى هاى زمستانى را مى خورند. آن ها 
همه ميوه هاى زمستانى را روى كرسى يا وسط اتاق مى چينند و به آن دست 

نمى زنند تا مرد خانه يا بزرگ تر خانواده بيايد و قسمت كند.
يكى ديگر از رســوم شب چله فرستادن شــب چله اى براى عروس عقد 
كرده اســت. عروس هم درعوض چيزى مانند پارچــه پيراهنى براى داماد 

مى فرستد.
در نهاوند كدبانوى خانه «شب چره» شب يلدا را از اوايل پاييز آماده مى كند. 
او در شــب چله بعد از خوردن شام، خوراكى ها را روى كرسى مى گذارد و 
بعد از خوردن «شــب چره»، يكى از اعضاى خانواده با صداى بلند شاهنامه 
فردوســى مى خواند. در آبادى دره ميانه سفلى مالير يكى دو روز كه به شب 
30 آذر ماه باقى مانده باشد، زن هاى آبادى هر چه لباس، فرش خانه، ظرف 
غذاخورى و ظرف چاى خورى دارند سرچشــمه مى شويند تا براى برگزار 
كردن مراســم شب آخر پاييز يا شب «چله زرى» آماده باشند. آن ها در شب 
آخر پاييز همراه با ســاير اهالى آبادى دره ميانه ســفلى مراسم «چله زرى» را 
برگزار مى كنند. آن ها در قالب اين مراسم شمع هاى روشن را در يك سينى 
ورشــو مى گذارند و دو بشــقاب نقل رنگارنگ را روى كرسى مى گذارند. 
سپس با بانگ يكى از كاسبان آبادى باالى بام خانه مى روند و خانواده هايى 
كه دختر ازدواج نكرده دارند نام دختران را روى چند پاره كاغذ مى نويسند 
و به ميان يك كاله نمدى مى ريزند و آن را به دســت بزرگ آبادى مى دهند. 
ســپس نام يك دختر از داخل كاله درمى آيد و به اصطالح قرعه «چله زرى» 
به نام اين دختر ميفتد. سپس لباس عروس به دختر مى پوشانند و او را روى 
تختى كه روى بوم قرار داده شــده، مى نشانند. اهالى آبادى دور تخت جمع 

مى شوند و با خواندن شعر، بزم عروسى را گرم مى كنند.
ســپس از هر خانه يك شــمع مى آورند و دور عــروس كه روى تخت 
نشســته، روشــن مى كنند. تمام زن ها و مرد ها دستشــان را روى شمع 
مى گيرند و به صورتشــان مى مالند. ســپس بچه ها را از دور «چله زرى» 
رد مــى كنند و «چله زرى» از نقل هاى رنگــى دور و برش 2 نقل به هر 
زن و مــردى مى دهند. زن نقلش را به شــوهرش و شــوهر نقلش را به 
زنش مى دهد و نيت مى كنند كه به حق پيامبر اكرم همچنان كه از دســت 
«چله زرى» نقل خورده اند، تا ســال بعد با هم شيرين باشند. سپس 2 زن 
«چلــه زرى» را از روى تخت بلند مى كننــد و بعد پدر دختر انارى به او 
مى دهد. دختر انار را ريز مى كند و دانه هاى آن را در كاسه چينى مى ريزد. 
سپس يك دانه از انار را به نيت شوهر كردن مى خورد. زن ها نيز جام هاى 
پــرآب روى طاقچه را مى آورند و مرد هــا را از مجلس بيرون مى كنند. 
جام هاى پرآب پيش از برگزارى مراسم «چله زرى» از آب چشمه پر شده 

بوده اند و روى طاقچه و به سمت قبله قرار گرفته بودند.
«چله زرى» در مراحل پايانى مراسم دست خود را با آب جام ها مى شويد و با 

زن ها و دختر ها روبوسى و خداحافظى مى كند.
مراسم عمو چله جون هم 2 روز به شب چله مانده، برگزار مى شود. در قالب 
اين مراسم تمام اهالى آبادى به اميد اينكه عمو چله در شب چله مهمانشان 
شود، هر چه فرش و لحاف دارند در آب رودخانه مى ريزند و تميز مى كنند. 
در شب چله هم نزديك غروب، چراغ خانه ها را روشن مى كنند. پسر كوچك 
خانواده در زمان خوردن شــام به بيــرون خانه مى رود و از عمو چله اجازه 
مى گيرد تا شــام بخورد. سپس والدين او از داخل خانه مى گويند عمو چله 

جون اجازه داد، تو هم بيا و شامت را بخور.
بعد از شــام چند نوع خوراكى از جمله شــير و شكر روى كرسى گذاشته 
مى شــوند تا خانواده شب شــادى را در كنار هم بگذرانند و با دعاى عمو 

چله جون سال خوبى را در پيش رو داشته باشند.

■ دوبيتى باباطاهر 
بروى دلبرى گر مايلستم                                                      مكن منعم گرفتار دلستم
خدا را ساربان آهسته ميران                                        كه من وامانده ى اين قافلستم

■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

هر كس وارد بازار شود و هديه اى بخرد و آن را براى خانواده اش بَبرد ، همانند كسى 
است كه براى عّده اى نيازمند ، صدقه مى بََرد ، و بايد آن هديه را نخست به دختران 

بدهد و سپس به پسران .     
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  درودگران همدانى سالهاســت با آرزوهاى 
كوچك و بزرگشــان نقش بر چوب مى اندازند، 
بــرش مى دهنــد و چوبينه هايى مى ســازند تا 
زينت بخش چيدمان خانه هايمان باشد؛ آرزوهايى 
برآورده  دولتمردان  حــاال  كه  بى جان  و  چوبى 

شدنش را نويد مى دهند.
مبلمان، در و پنجــره، كمد، ويترين و قاب هاى 
تزئينى و ده ها وســيله چوبى كه در خانه هايمان 
درودگران  زحمــت  حاصل  همگــى  چيده ايم 
فروتنى اســت كه ســالها با رنگ وبوى چوب 

همنشين شده اند.
صنعتگرانــى كــه حتــى انگشت هايشــان را 
هــم مى دهنــد امــا از زيبايى و اســتحكام 
مشترى  تا  نمى گذارند  كم  دست سازه هايشــان 

راضى و شادمان از در مغازه بيرون برود.
اما پشت اين تواضع و خوش عهدى خواسته هايى 
سالها به انتظار نشســته تا فرصتى براى اجابت 
دســت بدهد و شامگاه چهارشــنبه در حضور 
اســتاندار همدان و تيم اقتصــادى اش بيان اين 

خواسته ها بهترين زمان بود.
جمعى از درودگران سرشــناس استان به همت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گرد هم 
آمدند تا براى آينــده صنعت چوب كه يكى از 
قديمى ترين حرفه ها و پيشه هاى مردمان اين ديار 

است، چاره اى بينديشند و برنامه بچينند.
 صنايع چوب همدان بــا حمايت دولت 

ساماندهى مى شود
اســتاندار همدان در همايش درودگــران در هتل 
بين المللــى باباطاهر همدان،  بــا تأكيد بر حمايت 
بى چون و چراى دولت از قشــر توليدكننده گفت: 
صنايع چوب اســتان در اولين فرصت در فضاهاى 
موجــود در شــهرك هاى صنعتــى و منطقه ويژه 

اقتصادى جهان آباد ساماندهى مى شود.
سيد ســعيد شــاهرخى  در جمع درودگران استان 
همدان اظهار داشــت: همه دستگاه هاى اجرايى بايد 
رفع مشــكالت و موانع پيــش روى صنف صنعت 
چوب را به طور ويژه پيگيرى كنند تا به نتيجه برسد.

وى با اشاره به عزم جدى دولت براى رونق توليد 
و حمايــت از توليدكنندگان تاكيــد كرد: ظرفيت 
ســاماندهى صنــف درودگران در اســتان همدان 
وجود دارد و در اولين فرصت براى اين مهم اقدام 

مى شود.
استاندار همدان گفت: 100 صنف سبك درودگرى 
با همكارى شوراى اسالمى و شهردارى در محدوده 
شهر، بخشى از اصناف نيمه سنگين در شهرك هاى 
صنعتى و برخى از صنوف ســنگين اين حرفه نيز 
در منطقــه ويژه اقتصادى جهان آباد ســاماندهى و 
امكانات الزم از قبيل زمين و تســهيالت بانكى در 

اختيار متقاضيان قرار مى گيرد.
شــاهرخى به فعاالن صنعت چوب استان اطمينان 
خاطر داد براى رونق بخشيدن به كسب و كار آنها 
و بهبود اوضاع اقتصادى و معيشــتى اين صنف از 

هيچ كوششى دريغ نكند. 
وى خطاب به مديران دســتگاه هاى اجرايى گفت: 
ماموريتى به جز پشــتيبانى از توليــد نداريم و اگر 
كسانى قادر به انجام اين مأموريت نباشند به سرعت 

با نيروهاى توانمند و متعهد جابه جا مى شوند.
استاندار همدان برنامه توسعه استان را تشريح كرد 
و گفت: در راســتاى حمايت از توليــد از ابتداى 
سال افزون بر 3 هزار ميليارد تومان سرمايه-گذارى 
صورت گرفته كه بخشــى توســط دولت، بخش 
بزرگى از طريق تســهيالت بانكى و بخشــى هم 

توسط سرمايه گذاران تأمين شده است. 
شــاهرخى خاطرنشــان كرد: تا پايان سال 5 هزار 

ميليارد تومان سرمايه گذارى در استان همدان بايد 
انجــام بدهيم كه بخش بزرگى از اين هدف محقق 

شده است.
ستاد تســهيل و رفع موانع توليد، شوراى گفتگوى 
دولــت و بخش خصوصــى و ســتاد تنظيم بازار 
3 كارگــروه مهمى بــود كه شــاهرخى آنها را از 
برنامه هاى تخصصى استان براى گره گشايى از كار 
توليدكنندگان و صادركنندگان برشــمرد كه تاكنون 

نتايج خوبى داشته است.
در اين نشســت درودگران مشــكالت خود را بيان 
كردند و خواسته هايى از قبيل ساخت كارخانه نئوپان 
و ام. دى. اف، ســاخت شهرك تخصصى چوب و 
تأمين چوب ارزان قيمت و راه اندازى بازارچه صنايع 
چوبى از مسئوالن داشتند كه استاندار همدان دستور 

رسيدگى به آنها را صادركرد.
18 هزار واحد صنفى درودگرى در اســتان همدان 
وجــود دارد كه حدود 50 هزار نفر در اين رشــته 

مشغول به كار هستند
 احصاى وضعيت درودگران استان

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همــدان از صنعت درودگرى به عنوان غول بزرگ 

اقتصادى مغفول مانده ياد كرد.
حميدرضا متين نيز در همايش بررسى راه كارهاى 
حمايــت از صنعت و رفع موانع توليد در اســتان 
همــدان، اعالم كرد: احصــاى وضعيت درودگران 
استان بايد در دستور كار قراربگيرد و توجه ويژه اى 

به اين مسئله شود.
وى از صنعت درودگرى اســتان بــه عنوان غول 
بــزرگ اقتصــادى مغفول مانده ياد كــرد و گفت: 
فعاليــت 13 هزار واحد داراى مجوز درودگرى در 

استان گوياى اهميت اين صنف در استان است.
وى در ادامه تصريح كرد: طى بررســى هاى انجام 
شــده 18 هزار واحد توليدى با 50 هزار اشــتغال 
مســتقيم و 150 هزار اشــتغال زايى غيرمستقيم در 

صنعت درودگرى استان همدان فعال هستند.
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت اظهار كرد: 
تشكل انجمن صنفى چوب در همدان تشكيل شده 

كه اتفاق مهمى براى اين صنف است.
وى همچنين خاطرنشان كرد: يكى از مشكالتى كه 
گريبان اصناف همــدان را گرفته تك كارى و تنها 
بودن صنف ها است كه با تشــكيل انجمن صنفى 

اين مشكل به راحتى حل خواهدشد. 
وى با بيان اينكه صنف درودگران بايد متحد شوند 

و براى بازار صادرات خود برنامه ريزى كنند، گفت: 
اين صنف نيازمند تشكيل گروه تخصصى صادرات 
است كه سازمان صنعت، معدن و تجارت آمادگى 

ايجاد اين فضا را دارد.
متيــن تأكيد كرد: در حال حاضر روزى 35 كاميون 
با بارنامه ضايعات چوب از اســتان خارج مى شود 
و به مازنــدران براى توليــد ام. دى. اف و نئوپان 
ارســال مى شــود تا پس از تبديل با مبلغ باالتر به 

همدان بازگردد.
وى در ادامه خاطرنشــان كرد: ســاخت كارخانه 
تبديــل ضايعــات چوب به صنعــت نوين چوبى 
از ملزومــات همدان اســت تا با ســرمايه گذارى 
درودگران به عنوان ســهام داران اين مجموعه مانع 

از خروج سرمايه هاى استان شويم.
 چوب وارداتى، چماق گرانى  

رئيــس اتحاديــه صنــف درودگران همــدان به 
نمايندگــى از هزاران هم صنف خــود نامه اى بلند 
باال از كم وكاستى هاى فعاالن اين عرصه خواند كه 
مطلع ســخنانش تهيه ارزان و بى واسطه چوب بود 

كه تنها مواد اوليه درودگرى محسوب مى شود.
بــه گفته ايــرج توكلى، چوب جنگلــى، نئوپان و 
ام. دى. اف مــواد مصرفى اين صنعت اســت كه 
چوب هاى جنگلى از كشورهاى تركيه، گرجستان 
و ارمنســتان وارد كشورمى شود و بعد از چرخيدن 
در دســت چند واســطه و دالل با قيمت گران به 
توليدكننده مى رســد كه اين موضوع باعث افزايش 
هزينه توليد مى شود كه نه به سود خريدار است و 

نه فروشنده.
او كــه خود از مو ســفيد كرده هاى صنعت چوب 
اســت مى گويد: اگر دولت حمايت كند به پشتوانه 
تشكيالت قوى تعاونى درودگران همدان كه هم-
اينك 3 هزار نفر عضــو دارد، مى توانيم واردكننده 
باشــيم و چــوب را آســان و ارزان تر به دســت 

توليدكنندگان برسانيم.
توكلــى توضيح مى دهد كه از زمــان اجراى طرح 
تنفــس و منع قطــع درختان جنگل هاى كشــور، 
ديگر چــوب داخلى به همدان نمى آيــد بنابراين 
توليدكننــدگان ناچــار بــه تأمين مــواد اوليه از 

كشورهاى خارجى هستند. 
 هيزمى براى اجاق توليد

روزانه 40 تا 50 كاميون ضايعات چوب از همدان 
راهى كارخانه هــاى توليد نئوپــان و ام. دى. اف 
در شــمال كشور مى شــود؛ رئيس اتحاديه صنف 

درودگران همــدان با بيان اين مطلب تأكيد مى كند 
كه اين هيزم ها فرآورى مى شــود و با قيمت گزافى 

دوباره به چرخه توليد استان وارد مى شود.
توكلى خروج اين ســرمايه ها را به صرفه و صالح 
همدان نمى داند و ساخت كارخانه چوب را آرزوى 
ديرينه نجاران دلسوز اين منطقه مى داند كه تحققش 

نيازمند حمايت و رسيدگى مسئوالن است.
او مى گويــد: همين هيزم هاى بــى ارزش كه حاال 
آتش به جان توليدكننده انداخته مى تواند همچون 
سرمايه اى بزرگ شــعله توليد و اشتغال را روشن 
كند به شرطى كه براى ســاختن كارخانه بازيافت 

ضايعات چوب آستين هاى همت را باال بزنيم.
توكلى با اشاره به فعاليت يك هزار كارگاه توليدى 
صنايع چوبى در شهر همدان مى گويد: اين كارگاه ها 
در گوشــه و كنار شهر پراكنده هستند و مردم براى 
خريد وســايل خود در كوچه و خيابان هاى شــهر 

سرگردان مى شوند.
پيشــنهاد او و هم پيشــه هايش ايجاد بازارچه هاى 
چوب و يا شــهرك نمايشگاهى اســت تا صنايع 
چوبى توليد شــده در مكان هايى مشخص عرضه 
شــده و خريداران به راحتى بتوانند ملزومات خود 

را تهيه كنند.
 تسهيالت كارآمد، توليد با كيفيت

مستاجر بودن 450 كارگاه درودگرى در شهر همدان 
مشكل ديگرى اســت كه گريبان فعاالن اين صنف 
را گرفتــه و توكلى چاره آن را واگذارى زمين ارزان 
قيمت براى راه اندازى كارگاه مى داند كه به اعتقاد او 

بدون حمايت دولت طرحى غيرممكن است.
توكلى مى گويــد 90درصــد درودگرهاى همدان 
صنعتــى هســتند و مجهزنبودن به انــواع ابزار و 
ماشــين آالت و به روز نبودن آنها آفتى اســت كه 
ايــن صنعت را تهديد مى كنــد و الزمه آن اعطاى 

تسهيالت ارزان قيمت بانكى است.
ريئس اتحاديه درودگران تســهيالت با ســود 18 
درصد را براى اين صنف ناكارآمد مى داند و تأكيد 
مى كند: تخصيص تســهيالت بــا بهره هاى كم و 
بازپرداخت بلند مدت شــايد راهكار خوبى براى 
حمايت از فعاالن اين صنعت باشد تا ابزار خود را 

به روز كرده و كاالى باكيفيت بسازند.
به گفته او كمبود ســرمايه و نقدينگى موجب شده 
صنعتگران به خريد ماشــين آالت چينى بى كيفيت 
تــن بدهند در صورتى كه بــا اندكى حمايت مالى 

مى توانند بهترين ابزار اروپايى را تهيه كنند.

نمايندگان 18 هزار واحد توليدى با 50 هزار اشتغال گرد هم آمدند

 شب درودگران همدانى 
■ متين : مانع از خروج سرمايه هاى استان شويم

■ استاندار : صنايع چوب استان  در شهرك هاى صنعتى و منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد ساماندهى مى شوند


