
 2019 نوامبـــر    11   1441 االول  ربیـــع   13   1398 آبان مـــاه   20 دوشـــنبه  
تومـــان   2000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3613 شـــماره  شـــانزدهم   ســـال 

|ISNN: 2322-4665|

C M Y K

خبر

4

ران
اي

خبر

2

گ
رهن

ف

8

ش
رز

و

7

شهرداری 
همدان 
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 ۱۰ دفتر ازدواج 
عقد آریایی 
در همدان پلمب 
شد

فيلم »مطرب« 
در صدر فروش 
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با فساد
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بی پایانی حاشیه در 
شورای همدان

 ۱- شورای شــهر همدان در این دوره 
را می توان از شــوراهای پر حاشیه استان 
و کشــور در ادوار فعالیت های شــورا ها 
دانست. شــورایی که از حاشــیه استقبال 

می کند و اگر حاشیه ای نباشد.

آگهی پذیرش نمایندگی تخصصی فروش بیمه نامه های زندگی ) نوبت اول (
شرکت بیمه البرز )سهامی عام( در نظر دارد با رعایت مصوبات شورای عالی بیمه و آیین نامه ها و مصوبات شرکت و به منظور 
گسترش شبکه تخصصی فروش بیمه نامه های زندگی و در قالب مفاد آیین نامه شماره 96 مصوب شورای عالی بیمه از میان 

داوطلبان واجد شرایط نماینده فعال بپذیرد.

شرایط عمومی داوطلبان: 
۱- تابعيت دولت جمهوری اسالمی ایران 

2- اعتقاد به دین مبين اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور
3- دارا بودن حسن شهرت 

4- عدم اعتياد به مواد مخدر 
5- نداشتن سوء پيشينه کيفری و همچنين نداشتن سابقه محکوميت، ورشکستگی 

به تقصير یا تقلب
6- داشتن اهليت الزم 

7- داشتن کارت پایان خدمت وظيفه یا معافيت دائم )برای آقایان(
8- داشتن حداقل مدرک تحصيلی دیپلم 

شرایط اختصاصی داوطلبان:
۱- برخورداری از قوه بيان و روابط عمومی مطلوب 

2- موفقيت در مصاحبه حضوری، دوره های آموزشی و آزمون 
3- داشتن حداقل 25 سال و حداکثر 6۰ سال سن 

اولویت  در  بيمه  نمایندگی  دفاتر  یا  بيمه  شرکت های  در  کار  سابقه  دارندگان   -4
می باشند.

از داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آید با به همراه داشتن اصل و رونوشت 
کليه صفحات شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصيلی، کارت پایان خدمت و 
یا معافيت دائم از خدمت و یک قطعه عکس، حداکثر تا ۱5 روز از تاریخ درج این 

آگهی به نشانی به شرح زیر مراجعه نمایند.

نشانی: همدان، جاده کرمانشاه، بعد از میدان کربال)مریانج( شرکت بیمه البرز کد پستی 6514-67959
تلفن: 081-31391105

شرکت سهامی بیمه البرز )سهامی عام(- شعبه همدان

به بهانه جشنواره تئاتر در همدان برگزارشود 

مسابقه استعدادیابی 
بین نوجوانان همدانی

■ جشنواره شب های همدان را بيدار نکرد

 مدیرکل جدید پزشکی قانونی همدان پس از ۱4 سال 
تغییر کرد. آرتین کمالی روز گذشــته با حضور رئیس کل 
دادگستری و مدیران قضایی و اجرایی به عنوان مدیرکل 
جدید پزشکی قانونی همدان معرفی شد. وي پیش از این 

مدیرکل پزشکی قانونی تبریز بود. 
در مراسم تکریم و تودیع مدیرکل پزشکی قانونی، رئیس 
کل دادگستری استان همدان به نقش مهم پزشکی قانونی 
در »اماره قضایی« اشــاره کرد و گفــت: در جرایم بدوی 
گواهی پزشکی قانونی بسیار کمک کننده و حائز اهمیت 

است.
محمدرضا عدالتخواه با بیان اینکه باید گواهی پزشــکی 
قانونی دقیق، متقن و از تمام زوایا بررســی شــده باشد 
تصریح کرد: پزشــکان در این ســازمان بایــد دقیق و با 

حوصله کار ارباب رجوع را انجام دهند.
به گزارش فارس، وی با اشاره به اینکه با ریاست آیت ا... 
رئیســی در دســتگاه قضای کشــور، بیش از ۸۰ درصد 
مقبولیت از عملکرد ایشــان بین مردم ایجاد شــده است 
تأکید کرد: تالش مضاعف و حرکت جهادی در رابطه با 

سند تحول قضایی باید صورت گیرد.
رئیس کل دادگســتری اســتان همدان با بیان اینکه باید 
خدمت ســریع، علمی، توأم با احترام و رعایت کرامات 
انسانی ارائه شــود ادامه داد: مراجعه کنندگان به پزشکی 
قانونی اغلب آســیب دیده هســتند باید کار آنها در اسرع 

وقت و با رعایت کرامات انسانی انجام شود.
وی به اهمیت ســالمت ارکان دستگاه قضایی اشاره کرد 
و افزود: خط قرمز ما مبارزه با مفاسد درون سازمانی  اعم 
از دادســرا، دادگاه، شوراهای حل اختالف و سازمان های 

تابعه است.
عدالتخواه با بیان اینکه محیط باید عاری از مفاســد باشد 
خاطرنشان کرد: در برخورد با مفاسد درون سازمانی هیچ 
اغماضی صورت نمی گیرد بر اساس این موضوع تکلیف 

مفاسد برون سازمانی نیز مشخص خواهد بود.
 پزشکی قانونی نیازمند تجهیزات است

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور 
نیز گفت: این سازمان نیازمند تجهیزات با فناوری باال بوده 

که تأمین آن نیاز به خدمات پشتیبانی دارد.
سید امیرحسین مهدوی بیان کرد: با توجه به تحریم برای 
تامین برخی از تجهیزات نیازمند حمایت مالی بیشــتری 
هستیم. به گزارش ایرنا، وی گفت: پزشکی قانون همدان 
دارای ســرمایه نیروی انسانی توانمند و تجهیزات به روز 
بوده به گونه ای که می تواند بخشی از نیازهای سایر استان 

ها به جز ژنتیک را فراهم کند.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور 
با بیان اینکه مســئوالن پزشــکی قانونی باید در نهضت 
خدمت رســانی به مردم پیشگام باشند اظهار داشت: هیچ 
بهانه ای برای پایین آوردن کیفیت خدمات رسانی به مردم 

قابل قبول نیست.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان هم 

در این آیین گفت: پزشکی قانونی عالوه بر وظایف ذاتی، 
میزبان پیکر شهدا نیز بوده است که این افتخار بزرگی برای 

این سازمان است
مهدی فرجی افزود: پزشکی قانونی ۱4 شهید مدافع حرم 

را به امانت نگه داشته و به خوبی ارزش گذاری کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: 
مجموعه استانداری به عنوان مجری انتخابات با بی طرفی، 
مشــارکت حداکثری و باالترین امنیت انتخابات مجلس 

شورای اسالمی را برگزار می کند.
مصطفی آزادبخت بیان کرد: دشــمنان دنبال ناامید کردن 

مردم و سرد شدن تنور انتخابات هستند.
وی اضافــه کرد: تمام امید دشــمن خــارج کردن مردم 
از صحنــه انتخابات اســت تــا از حضور آنهــا در پای 

صندوق های رای جلوگیری کنند.
آرتین کمالی مدیرکل جدید پزشــکی قانونی همدان نیز 
وعده داد آزمایشگاه ژنتیک را در اداره کل این استان دایر 
کند.   مدیرکل ســابق پزشــکی قانونی همدان نیز گفت: 
جذب پزشک در این سازمان بسیار سخت و دشوار است 
چرا که کمتر پزشــکی با توجه به شرایط این سازمان، از 

حضور و فعالیت در این مجموعه استقبال می کند.
علی احســان صالح با تشــریح فعالیت های خود در این 
سازمان افزود: هیچ یک از شهرســتان ها دارای ساختمان 
تملیکی نبودند اما هم اینک در اغلب شهرســتان ها دارای 
ساختمان بوده و در تویسرکان و اسدآباد ساختمان پزشکی 

قانونی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علی احســان صالح به مدت ۱4 سال مسئولیت پزشکی 

قانونی همدان را بر عهده داشت.
پزشــکی قانونی با مصوبه مجلس در ســال ۷۲ به عنوان 
ســازمان مســتقل فعالیت خود را آغاز کرد و انجام امور 
پزشکی به منظور اجرای عدالت رویکرد این سازمان قرار 

گرفت. 

مدیرکل جدید پزشکی قانونی همدان معرفی شد

انتقاد تاج زاده از نحوه عملکرد احزاب در همدان: 

مردم سیاسیون را قبول ندارند

معاون رئیس جمهور 
دستور تامین بودجه انتقال 
آب به همدان را صادر کرد

سرانجام 
پروژه 

64 درصدی 
تالوار
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فرماندار نهاوند در ستاد انتخابات شهرستان:

با بی طرفی انتخاباتی پرشور 
برگزار می کنیم
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بی پایانی حاشیه در شورای همدان
 ۱- شــورای شهر همدان در این دوره را می توان از شوراهای پر 
حاشیه استان و کشور در ادوار فعالیت های شورا ها دانست. شورایی 
که از حاشیه اســتقبال می کند و اگر حاشیه ای نباشد ، خود حرکتی 

حاشیه ساز انجام می دهد !
البته در ابتدا با در نظر گرفتن ترکیب شــورا ، همراهی حاشــیه با این 
ترکیب برای شــورای همدان متصور بود اما تصــور بر این نبود که 
حاشیه ها به اندازه ای زیاد شوند که متن اصلی در مواقعی در حاشیه 

قرار بگیرد!
۲- از مهمترین حاشیه های شورای شهر همدان همان ابتدا در انتخاب 

شهردار بروز کرد.
جایی که شــورا نمی توانست مستقل عمل کند و تحت تاثیر تلفن به 
دســت ها مجبور به گزینش شهردارانی می شد که بعد از حضور در 
شــورا و در آستانه انتخاب، کال از استان می رفتند و یا انتخاب هایی 
انجام می داد که با توصیه دستگاه های نظارتی مجبور به انصراف می 
شدند و در نهایت هم شــهرداری برگزید تا بیشتر از اعضای شورا ، 
تلفن به دستان را راضی کند هر چند این شهردار توانسته تا کنون نمره 

قبولی از شورا دریافت کند.
۳- امــا مهمترین و بزرگترین چالش شــورا زمانی شــکل گرفت و 
ادامــه یافت و ادامه دارد که اعضای شــورا در یازده ماه پیش تصمیم 
به تشخیص غیر موجه بودن مرخصی و غیبت مولوی از اعضای شورا 

گرفتند و عضو علی البدل اول شورا را جایگزین وی کردند.
بعد از آن نیز هیأت حل اختالف اســتان، رای به درستی مصوبه شورا 
داد تا مولوی که با لیســت امید به شورا رفته بود، تالشی با همراهی 

اصولگرایان برای برگشت به شورا جستجو کند.
4- شــواهد حکایت از آن دارد که  مولــوی در این پیگیری یکی از 
نمایندگان اســتان را در کنار خود داشت و وکیل وی نیز از امدادهای 

این نماینده بهره مند شده است.
در واقــع این نماینده در جهت باطــل کردن رای هیأت حل اختالف 
استان به ریاست استاندار از هیچ تالشی دریغ نکرد تا وزارت کشور که 
معموال و طبیعی باید تایید کننده مصوبات مدیر ارشــد خود در استان 
باشد ، نظری بر خالف رای استان داده و آن رای را باطل کند.هر چند 
به نظر هنوز این بازی تمام نشــده و احتمال خروج مجدد مولوی از 

شورا همچنان باال است.
5- وزارت کشــور بازنده اصلی این حاشیه بود زیرا رای هیأت استان 
را بــدون در نظر گرفتن هزینه آن برای اســتاندار، باطل کرد در واقع 
معاونــت عمرانی وزارت کشــور در این موضوع هیأتهای اســتانی 
حل اختالف را تضعیف و با دامن زدن به چالش ایجاد شــده، تداوم 

پشتیبانی استاندار از شورای شهر را سلب کرد.
اینکــه آیا واقعا آن نماینده تا چه میــزان در این اتفاق نقش ایفا کرده 
در آینده نمایان خواهد شد، اما آنچه مشخص است عملکرد معاونت 
عمرانی وزارت کشــور در راســتای حل اختالف نبــوده و بر تداوم 

اختالفات دامن زده است.
۶- انتظار بود مولوی که اکنون به ظاهر به شــورا برگشــته است در 
موضعگیری های خود به گونه ای رفتار می کرد که حاشــیه ها پایان 
می یافت اما گویا این عضو شــورای شهر به استقبال  حاشیه رفته و 

اتهاماتی را متوجه برخی مسئوالن استان کرده است.
این به استقبال حاشیه رفتن چندان زیبا نیست زیرا این شورا به اندازه 
خود و بیشتر به صورت طبیعی حاشیه دارد و نیازی به حاشیه سازی 

اعضا نیست.
۷- با آمــدن مولوی با توجه به تغییر دیــدگاه احتمالی وی، ترکیب 
شورا به ظاهر، به نفع اصولگرایان تغییر می کند اما واقعیت این نیست 
و ترکیب شــورا نه به نفع اصولگرایان که بــه نفع یکی از نمایندگان 
اصولگرای همدان تغییر کرده و پیش بینی می شود، مولوی، زین پس 
در کنار تعداد دیگری از اعضای شورا، نقش عامل اصلی این نماینده 

در شورا را ایفا کند.
البته این نوع فعالیت به دلیل کمک به افزایش حاشیه ها،ممکن است، 

چندان دوام نداشته باشد.

دادستان همدان:
 ۱۰ دفتر ازدواج عقد آریایی در همدان پلمب شد

 ۱۰ دفتر ازدواج که در آن عقد آریایی صورت می گرفت در مرکز اســتان شناسایی و 
پلمب شد.

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان همدان گفت: پس از دریافت گزارش های مردمی 
مبنی بر عقد آریایی در برخی از دفاتر ازدواج، موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.

حســن خانجانــی بیان کرد: در این بــاره ۱۰ دفتر ازدواج پلمب شــدند که پس از اخذ 
تعهدنامه، ۹ دفتر دوباره بازگشایی شد اما برای یکی از دفاتر به علت تعدد تخلف، پرونده 

قضایی تشکیل شده و همچنان پلمب است.
وي به ایرنا گفت: عقد آریایی خالف شــرع بوده و با دفاتر ازدواج و طالقی که در آنها 

اینگونه مراسم برگزار شود، برخورد می شود.
عقد آریایی در کنار عقد محضری چند سالی است که در برخی دفاتر ازدواج مرسوم شده 
که در آن عروس و داماد شعری که مربوط به فریدون مشیری است را برای هم می خوانند.

دفاتــر ازدواج عالوه بر هزینه دریافتی برای خواندن صیغه عقد هزینه ای دیگری نیز برای 
برگزاری مراسم عقد آریایی دریافت می کنند. اما وجود برخی موارد در عقد آریایی الزامی 
به شمار می آید و از جمله آنها می توان به سه مورد اشاره کرد که شامل محیط آرام با نور 

کم، شمع آرایی سفره عقد و مه است.

در این آیین مه به گونه ای است که اطراف عروس و داماد را می گیرد، بعد عروس و داماد 
رو به روی یکدیگر ایستاده و دستان همدیگر را می گیرند و وکیل طرفین شروع به خواندن 

کالم عقد آریایی می کند.
هر جمله ای که از طرف وکیل گفته می شــود را عروس و داماد باید تکرار کنند. جمالت 
ابتدا به صورت پرسشی از طرف داماد با شعر آغاز می شود و بعد از آن، نوبت عروس است 

که جواب داماد را با یک شعر دیگر بدهد.
در انتها که جمالت عروس و داماد به پایان رســید، نوبت به مهمانان حاضر در مراســم 
می رسد که با جمله »همایون باد این پیمان، همایون باد این پیوند، گرامی باد این سوگند، 

همایون باد« مراسم را به اتمام می رسانند.

مهلت 2روزه به آژانس ها برای چارتر کردن پرواز کیش از همدان 

چرخ پروازها در فرودگاه نیمه تعطیل 
استان لنگ می زند

6هزار و 4۷6 حلقه چاه غیرمجاز در همدان 
فعال است

 سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
همــدان با بیان اینکه اجرای طرح صیانت از منابع آب اســتان همت 
همگانی را مــی طلبد گفت: ۶ هزار و 4۷۶ حلقــه چاه غیرمجاز در 

استان فعال است.
به گزارش فارس، مهدی الماســی در نشســت تخصصی کارشناسان 
حوزه امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری همدان اظهار کرد: با توجه به اجرای طرح صیانت از منابع 
آب استان همدان مشارکت در اجرای مطلوب طرح زمینه دستیابی به 

اهداف پیش بینی شده را فراهم می کند.
وی گفت: با اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیتی و انتظامی معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، پرونده های 
چاه های غیرمجاز منجر به اجرا شــدند که در همین راستا در سال ۹۷ 

تعداد ۷4۶ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شد.
سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
همدان تعداد چاه های غیر مجاز فعال در استان را ۶ هزار و 4۷۶ حلقه 
اعالم کرد و خواســتار اقدامات موثر دستگاه های مرتبط در صیانت از 

منابع آب شد.
وی در پایان سخنانش گفت: اجرای طرح صیانت از منابع آب استان 
همدان از ســه سال اخیر به طور جد در حال اجراست که باید نسبت 

به این مقوله مهم حساس بود.

بار دیگر چوب بی برنامگی 
در حوزه زراعت بر سر مردم فرود آمد

مهدی ناصرنژاد  «

 همیــن یک ماه پیش و اوج برداشــت محصول گوجه فرنگی در 
چند نقطه مســتعد و از جمله اســتان همدان بود که خبر رسید بازار 
ایران آنچنان از گوجه فرنگی اشباع است که محصول کشاورزان بدون 
خریدار روی دستشــان مانده است و کمتر کشاورزی برای ادامه کار 
برداشت رغبت نشان می دهد، چون صرفه اقتصادی ندارد. در نقاطی 
از همین شهرســتان همدان که امســال به وفور گوجه فرنگی کشت 
شــده بود، قیمت محصول برداشت نشــده در مزارع به کمتر از 5۰۰ 
تومــان در هر کیلوگرم نزول کرده بود امــا حتی به این قیمت ها هم 
کسی حاضر نبود پول به کشاورز بدهد و زحمت برداشت محصول را 
بجان بخرد، چرا که وانت نیسان های دوره گرد، با داد و فریاد در کوچه  
پس کوچه هــای همدان گوجه فرنگی جعبه ای را، کیلویی ۸۰۰-۷۰۰ 
تومان هم پایین آورده بودند و مشتری چندانی هم نداشتند. البته اوایل 
پاییز امســال خیلی از خانه دارهای همدانی آســتین باال زده و به یاد 
قدیمی ترها خــود اقدام به پخت و پز و تهیه رب گوجه فرنگی برای 
مصارف زمســتانی و احتماالً بهار سال آینده خود کردند و در نتیجه 
همین ابتکار عمل ها و دسترسی آسان کارخانجات به محصول گوجه 
فرنگی بود که قیمت ها در بازار و به خصوص فروشگاه های زنجیره ای 
به شدت شکست قوطی های رب گوجه فرنگی سال گذشته در چنین 
روزهای با قیمت های باالی ۲۰ هزار تومان هم در فروشگاه ها کم یاب 
بود، امســال یکباره به نصف قیمت پارسال هم سقوط کرد و در حال 
حاضر هم گوش شیطان کر به همان جهت است ولی خوب خدا کند 
کار از جای دیگری خراب نشود، چرا که اوضاع و احوال بازار گوجه 
فرنگی یکباره ۱۸۰ درجه چرخش یافته و محصول تازه گوجه فرنگی 
از همان قیمت های ۸۰۰ تومان عمده فروشــی و۲ هزار تومان خرده 
فروشی هم اینک در بازار تره بار همدان به قیمت حدود ۶5۰۰ تومان 
هم سرباالیی شده است. به طور یقین دلیل چنین تغییر ماهیت ناگهانی 
در بازار گوجه فرنگی، بی رغبتی برای کشت زمستانه در نقاط مستعد 
کشــور و گندیدگی بوته های گوجه فرنگی تابستان گذشته در اغلب 

مزارع رها شده می باشد.
آیا دلیل چنین فرود و فرازی بی برنامگی ها و رها کردن کشــاورزان به 

حال خود نیست؟!

۱- اصالح طلبان نشســت فوق العاده داشــته اند. گویا این نشست 
دیشب برگزار شده است. گفتنی است بررسی انتقادات از طرح سرا و 
تصمیم گیری درباره آن محور اصلی نشست فوق العاده شورای عالی 

اصالح طلبان کشور بوده است 
۲- امکانات ســتادهای احمدی نژاد به نفع اصولگرایان در انتخابات 
مجلس فعال می شود. گویا با انصراف الریجانی از انتخابات مجلس، 
مشــکل احمدی نژادی ها با اصولگرایان حل شده است. گفتنی است 

احمدی نژاد بارها از مشکل خود با الریجانی ها سخن گفته بود.
۳- تاج زاده در ســفر خانوادگی به همدان در جلســه ای حزبی نیز 
حاضر شــده اســت. گویا حزب اتحاد ملت میزبان تاج زاده در این 
نشســت حزبی بوده است. گفتنی است ســفر معاون سیاسی وزارت 
کشور دولت اصالحات به همدان به همراه خانواده در فضای مجازی 

بازتاب بسیاری در معرفی اماکن گردشگری همدان داشته است.
4- پیشنهاد تشکیل ستاد جنگ در استان ها ارائه شده است.گویا این 
پیشنهاد را پزشکیان نائب رئیس مجلس ارائه داده است. گفتنی است 

هدف از تشکیل این ستاد کاهش تاثیر تحریم ها در استان ها است.
5- طرح مسکن ملی با انتقادات فراوانی مواجه شده است. گویا پیش 
پرداخت ۳۰ درصدی و تســهیالت ۱۸ درصــدی محور اصلی این 
انتقادات است. گفتنی است پیش بینی می شود با توجه به شرایط این 

طرح ، افراد مستضعف نتوانند از آن بهره مند شوند.

 مهر مــاه ۱۳۹۸ درحالی که پایانه حمل و 
نقل هوایی همدان با یک پرواز همدان مشهد 
نفس نفس میزد تا زنده بماند خبر رسید پرواز 
همــدان - کیش و بالعکس به صورت هفتگی 
در فرودگاه همدان برقرار می شود. این همان 
پروازی بــود که ۱۷ فروردین مــاه ۱۳۹۸ به 
یکباره در فرودگاه همدان متوقف شد . اما باز 
هم چرخ پرواز کیش از همدان همچنان لنگ 

می زند. 
استاندار همدان در آن روزها در نشستی با وزیر 
راه و شهرسازی ؛ موضوع برقراری مسیرهای 
جدید پرواز به منظور فعال کردن هرچه بیشتر 
فرودگاه همدان را مورد اشــاره قــرار داده و 
برای احیا ی پروازها تالش کرده بود . در این 
جلسه با دســتور وزیر راه و شهرسازی مقرر 
شد برنامه ریزی صورت گیرد تا پرواز همدان-

کیش و بالعکس به صورت هفتگی در فرودگاه 
همدان برقرار شود. حاال گویا این جلسات و 
یکی درمیان برقرار شدن پروازها از همدان به 
دو مقصد مشــهد و کیش به یک داستان دنباله 

دار تبدیل شده است .
 همدان به دنبال احیای پرواز کیش

راه انــدازی پرواز همدان- کیــش که مقرر 
شده چارتری آن به آژانس داران بومی و به 
همدان واگذار شود، به سه شنبه موکول شد .  
فــرودگاه نیمه تعطیل همــدان همچنان در 
برقراری پروازها و فعال کردن مسیر هوایی 
با شــرکت های هواپیمایی چالش های حل 
نشــده ای را پیش روی دارد . حاال پس از 
فعال و غیر فعال شدن مداوم پرواز همدان 
کیــش این تصمیم توســط متولیــان پرواز  
راهی جلســه ای شــد تا بــرای چگونگی  
چارتر شــدن این توسط آژانس داران بومی 

استان تصمیم گیری شود .
شرایط موجود بیانگر این است که پرواز کیش 
آماده راه اندازی دوبــاره پس از بارها تعطیلی 
در همدان اســت اما باز هم دنبال چارتر کننده 

است .
گویا  شرکت هواپیمایی کیش ایر نیز قبول کرده 
تا با قیمت کمتری چارترکننده از همدان باشد.

اما آیا شــرکتی برای حمایت برقراری پروازها 
در همدان پا پیش میگذارد؟

پس از رایزنی های اســتاندار اینبار کیش ایر با 
پرواز هفتــه ای دو بار از همدان موافقت کرده 
است و تنها دنبال چارترکننده هست و قیمت 
هم قرار شــده است با کمک کیش ایر متعادل 

باشد. 
معاون هماهنگی و امور اقتصادی اســتانداری 
همدان با بیــان اینکه یکی از اساســی ترین 
سیاســت های استان گردشگری است، گفت: 
اســتان به دنبال احیای پــرواز همدان- کیش 

است.
ظاهر پورمجاهد در جلسه هماهنگی برقراری 

پــرواز همدان-کیش، اظهار کرد: ســال های 
گذشته آژانسهای اســتان گالیه مند بودند که 
چــرا از چارترکننده غیربومــی در این پرواز 
استفاده شده است که بر این اساس تصمیم بر 
این شده که اولویت اول به شرکت های بومی 

داده شود.
وی با اشاره به اینکه استاندار همدان بر احیای 
پرواز همدان-کیش با چارترکننده بومی تأکید 
دارد، تصریح کرد: اولویــت چارترکننده این 
پرواز آژانس های اســتان هستند چرا که این 

پرواز خوشبختانه توجیه اقتصادی نیز دارد.
پورمجاهد بیان کرد: کمک های فنی و اعتباری 
از سوی استانداری و سازمان برنامه و بودجه 
استان مشــروط بر تأمین اعتبار به آژانس های 
چارترکننده داده می شود تا یک کار اساسی در 

استان صورت بگیرد.
وی گفت : آژانس داران تا سه شــنبه ۲۱آبانماه 
فرصــت دارند تا بررســی ها را انجام دهند و 
نتیجه را بــرای امکان چارتر کردن اعالم کنند 
تا نتایج ارزیابی شــود. و حاال با این حساب 
فرصــت ۲ روزه آژانس داران بــرای پذیرش 

پرواز چارتری کیش ـ همدان قطعی شد .
 ۱۰۰ درصد ظرفیت پرواز

همدان- کیش پر است
مدیــرکل فرودگاه همدان نیز در این جلســه 
اظهار کرد: پرواز مســیر کیش براساس آمار از 
سال ۹5 مسیر خوبی برای چارترکننده شناخته 
شده است به طوریکه در سال ۹5 ظرفیت این 

پرواز ۹۷.5 درصد پر شده بود.
سهراب کلوندی با اشاره به استقبال خوب از 
پرواز همدان- کیش، ادامه داد: در سال ۹۶ نیز 
۸۹ درصــد از ظرفیت پرواز همدان- کیش پر 
بوده و در ســال ۹۷، ۷5 درصد از ظرفیت این 

پرواز پر بوده است.
وی یادآور شــد: در ســالجاری بیش از ۱۰۰ 

درصد ظرفیت پرواز همدان- کیش پر شــده 
بود که نشــان دهنده این است که مسیر خوبی 

برای ایرالین ها و چارترکنندگان بوده است.
سهرابی با اشاره به اینکه کل چارترکننده های 
این مســیر غیربومی بوده اند، خاطرنشان کرد: 
استاندار همدان بربومی شدن چارترکننده های 
این پرواز تأکید داشــته و امیدواریم بتوانیم از 
چارترکنندگان بومی در این مسیر استفاده کنیم.

خــالء پرداخت تســهیالت بــه آژانس های 
مسافرتی

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان همدان نیز با اشاره به اینکه 
آژانس های مسافرتی استان برای چارتر کردن 
پرواز نیاز به تســهیالت دارنــد، گفت: یکی 
از حوزه هایــی که در بخش گردشــگری از 
تسهیالت استفاده نکرده ، آژانس های مسافرتی 
هســتند و این خالء در ایــن بخش همچنان 

وجود دارد.
علی مالمیر بــا بیان اینکه هنوز مســیری که 
بتواند از حوزه گردشگری تسهیالتی به آژانس 
های مسافرتی بدهد، وجود ندارد، اظهار کرد: 
آژانس های مســافرتی حاشیه ســود زیادی 
ندارند بنابراین تا می توانیم باید تسهیالت یارانه 

دار به آژانس ها بدهیم.
وی با تأکید بر اینکه برای ســرمایه در گردش 
آژانس های چارترکننده الزم است، تسهیالتی 
ارائه شــود، تصریح کرد: اولویت اســتان این 
است که آژانس ها درگیر پرواز همدان- کیش 

شده و توانمند شوند.
سالهاســت با این حال نا بسامان در فرودگاه 
همــدان حتی اطمینــان مردم بــه پروازهای 
فرودگاه به صفر رســیده است و آنهایی هم 
که گاهی گذرشــان به پروازهای فرودگاه می 
افتد ترجیح می دهند از این پایانه حمل و نقل 
قطع امید کنند و سراغ فرودگاه تهران بروند.

به دنبال لغو پروازهای مســیر هوایی همدان 
- کیش، پروازهای مســیر همدان - تهران و 
بالعکس نیز تعطیل شد. این خبر ناخوش آیند  
که هر از گاهی تیتر رسانه های همدان میشود 
ایــن بار از ســوی روابط عمومــی فرودگاه 
همدان اعالم شد . خبری که به پیش بینی های 
رسانه ها مبنی بر فرودگاه تعطیل جامه عمل 

پوشاند
بر اســاس اعالم نظر فــرودگاه نزدیک بودن 
همدان به تهران دلیل اصلی اســتقبال نکردن 
مسافران از این پرواز ارزیابی می شود و بیشتر 
ســفرها در این مسیر از طریق آزادراه صورت 
می گیرد اما جالب اینجاست خط پرواز مسیر 
طوالنی همدان کیش هم از همدان تاب نیاورد 

و مهر تعطیلی خورد .
فرودگاه همدان که در ســطح بین الملل با کد 
شناســایی OIHH تعیین شده توسط سازمان 
بین المللی هواپیمایی کشوری  شناخته می شود 
بــا توجه به جایگاه منحصربه فرد خود یکی از 
مهم ترین فرودگاه های غرب کشــور به شمار 

می رود.
 تعطیلــی مســتمر پروازهای این فــرودگاه 
مشــکالت جدی برای مســافران این مسیر 
به وجــود آورده که آخرین پــرده از تعطیلی 
پروازهای این فرودگاه مربوط به تعطیلی پرواز 

کیش و مشهد است.
پیش از این پرواز همدان - کیش به دلیل آنچه 
استقبال نکردن مســافران از این خط پروازی 
اعالم شد، در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ تعطیل 
شــده بود. گفتنی اســت، فرودگاه بین المللی 
همدان در پنج کیلومتری شــمال شهر همدان 
قرار دارد و مجهز به سیستم های کمک ناوبری 
VOR/DME و NDB اســت. حال باید 
منتظر ماند و دید دردی که سالها درمان نشده 

است آیا با مهلت های دوروزه حل میشود ؟ 

هوای همدان آلوده است
 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
همدان با اشــاره به اینکه صبح دیروز هوای همدان آلوده بود، گفت: 
شــاخص کیفیت هوا براساس غلظت ذرات معلق با قطر کوچکتر از 
۱۰ میکرون ۱۶۷ بوده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه های 

حساس است.
سیدعادل عربی با اعالم این مطلب مطرح کرد: در این شرایط احتمال 
افزایش بروز عالئم تنفسی در افراد حساس وجود دارد و بیماری های 
قلبی و ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و ســالمندان تشــدید 
می شود. وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا براساس ذرات کمتر از 
۲/5 میکرون مطلوب بوده و ســالم است، به ایسنا توضیح داد: در این 
ایام که هوا ســرد و شب ها طوالنی است، قاعدتاً پدیده وارونگی دما 
اتفاق می افتد؛ بدان معنا که هوای سنگین و سرد در سطح زمین و هوای 
گرم در ارتفاعات باقی می ماند و جابجایی هوا صورت نمی گیرد.عربی 
افزود: وقتی هوا راکد باشد، تراکم و غلظت آالینده ها بیشتر می شود و 
این غلظت باعث آلودگی می شــود به طوریکه دیروز صبح غلظت از 
۱55 باالتر رفته و از شــرایط سالم رد شده بود پس این نشان می دهد 
کم کم به ســمت افزایش غلظت آالینده های ناشی از پدیده وارونگی 

دما که مختص فصل سرما و زمستان است وارد می شویم.
وی هشــدار داد: عمده آالیندگی دیروز و روزهــای آینده در زمینه 
ذرات اســت نه گردوغبار بلکه ناشی از سوخت های فسیلی همچون 
بنزین است که توسط خودروها تولید می شود و این موضوع اهمیت 
اســتفاده از خودروهای عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری را نشان 
می دهد و باید فکری برای ارتقای ناوگان حمل و نقل شود و کمتر از 

خودروهای تک سرنشین استفاده کرد.

اجرای ۵۴ کیلومتر 
خطوط انتقال آب 

در روستاهای همدان
 مدیرعامــل آب و فاضالب روســتایی 
اســتان همــدان از اجــرای 54/5 کیلومتر 
خطوط انتقال آب در روستاهای زیر پوشش 

خبر داد.
سیدمصطفی هاشــمی در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به مجموعه اقدامات انجام شــده 
در راستای حفر و تجهیز چاه ها اظهار کرد: 
در هفت ماهه ســال جاری دو مورد چاه در 
شهرســتان مالیر، یک مورد در شهرســتان 
نهاوند، یک مورد در کبودراهنگ، دو مورد 
در شهرستان رزن و دو چاه در فامنین حفر 

و تجهیز شد.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه شرکت 
آب و فاضالب روســتایی در زمینه اصالح 
و بازسازی شبکه های آبرسانی نیز اقدامات 
الزم را عملیاتــی کرد گفت: در مجموع در 
سطح استان ۱۰/5 کیلومتر شبکه آبرسانی با 
صرف ۱۰ هزار و ۷4۷ میلیون ریال اصالح 

و باسازی شد.

مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان 
همدان افزود: از جمله اقدامات می توان به 
اصالح و بازســازی ۷.۶کیلومتر از شبکه 
روســتایی تفریجان با هزینه کرد بیش از ۹ 
هزار میلیون ریال، بازسازی و نوسازی ۱/5 
کیلومتر شبکه آبرسانی روستای ده سرخه با 
صرف ۹4۶ میلیون ریال و توسعه ۲ هزار 
و ۹۹5 متر شــبکه روستای سولیجه اشاره 

کرد.  
وی بیان کــرد: در حوزه اجــرای خطوط 
انتقــال نیــز 54/5 کیلومتر خــط انتقال در 
بازه زمانی هفت ماهه ســال جاری، اجرا و 
به بهره برداری رســید که می توان به اجرای 
بیش از ۲۲کیلومتر خط انتقال در رزن ۱۹۰۰ 
میلیون ریال، اجرای بیش از ۲ کیلومتر خط 
انتقال در شهرستان نهاوند با صرف یک هزار 
و ۳۶ میلیون ریــال اعتبار، اجرای 5۳۰ متر 
خط انتقال در شهرســتان اسدآباد با صرف 
5۶۸ میلیون ریال، اجرای ســه کیلومتر در 
شهرســتان مالیر، اجرای یک کیلومتر خط 
انتقــال در همدان با صرف یک هزار و 5۸۰ 
میلیون ریال و اجرای ۲5 کیلومتر خط انتقال 
در مجتمع عظیم دره شهرستان کبودراهنگ 

اشاره کرد.

دستکاری قیمت 
داروها تخلف 
داروخانه نیست
و  دارو  امــور  بــر  نظــارت  مدیــر   
ــذا  ــت غ ــک معاون ــای بیولوژی فرآورده ه
و دارو اســتان همــدان گفــت: دســتکاری 
قیمــت برخــی داروهــا بــه معنــای تخلــف 
افزایــش  نیســت و بخاطــر  داروخانــه 

ــت. ــده آن دارو اس ــام ش ــت تم قیم
ــی  ــرد: در برخ ــان ک ــاعد بی ــه مس مرضی
مــوارد قیمــت چــاپ شــده بــر روی 
ــت و  ــی آن نیس ــت واقع ــه دارو قیم جعب
ــرخ  ــده دارو ن ــام ش ــر قیمــت تم ــا تغیی ب

روی جعبــه نیــز اصــالح می شــود.
ــی  ــای داروی ــرد: جعبه ه ــح ک وی تصری
بــه تعــداد زیــاد و در مکانــی دیگــر چــاپ 
ــام  ــت تم ــی قیم ــن وقت ــود بنابرای می ش
شــده دارویــی افزایــش می یابــد، فرصتــی 
ــرخ  ــا ن ــد ب ــرای چــاپ جعبه هــای جدی ب
ــن  ــس ای ــدارد پ ــود ن ــده وج ــالح ش اص
ــی وارد  ــای قبل ــه ه ــان جعب ــا هم دارو ب
ــت  ــالح قیم ــرای اص ــود. ب ــازار می ش ب

نیــز برچســب جدیــدی بــر روی آن درج 
می شــود.

مدیر نظارت بــر امــور دارو فرآورده های 
بیولوژیــک معاونت غــذا و دارو اســتان 
همدان با تأکید بر اینکه بعضی از مردم این 
تغییر قیمت را ناشــی از تخلف داروخانه ها 
می دانند، به تسنیم گفت: برای شفاف سازی 
و کســب اطمینان، از مــردم می خواهیم با 
ســامانه ۱4۹۰ یا شماره ۳۸۳۸۱۹۰۸ تماس 
بگیرنــد و قیمت واقعی داروی مورد نظر را 

دریافت کنند.
همــه  اینکــه  بیــان  بــا  مســاعد 
بــه  حداقــل  اســتان  داروخانه هــای 
صــورت فصلــی یــک بــار مــورد بازدیــد 
ــد،  ــرار می گیرن ــا ق و نظــارت بازرســان م
ــز  ــا نی ــی داروخانه ه ــت: برخ ــار داش اظه
بازرســی  بیشــتری  تعــداد دفعــات  در 

. ند می شــو
ــالع از  ــرای اط ــت ب ــردم خواس وی از م
ــه  داروهــای کمیــاب و دریافــت هــر گون
اطالعــات دارویــی مــورد نیــاز بــا ســامانه 
۱4۹۰ تمــاس بگیرنــد و از کارشناســان 
دارویــی راهنمایی هــای الزم را کســب 

ــد. کنن
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رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر فامنین:
تئاتر کودکان نیاز جامعه امروز است

 سپیده راشدی - خبرنگار همدان پیام: تئاتر کودک ونوجوان یک 
روش کامال علمی وعملی هم برای تقویت افکار بچه ها وهم آموزش 
آنها است چرا که کودکان نسلی هستند که قرار است در آینده فرهنگ 
این کشــور را به دســت بگیرند و برگزاری نمایش ها وتئاترها برای 

کودکان نیاز مبرم جامعه امروز است.
رئیس فرهنگ وارشاد اســالمی شهر فامنین با بیان این مطلب گفت: 
از منظر علم جامعه شناســی متاخر، کودکان و نوجوانان اجتماع ویژه 
و منحصر به فرد خود را دارند. در صورتی که جامعه شناســی سنتی 
کودکان و نوجوانان را مستعدین بزرگسالی میدانست. بنابراین رویکرد 
نویــن کــودکان و نوجوانان جهان و پدیده های موجــود در آن را به 
آن صورتی که خود می خواهند تفســیر می کنند نه به آن شــکلی که 
بزرگســاالن می خواهند و هنرمندان تئاتر هم بــه عنوان کنش گران، 
اجتماعی ترین شکل هنر تفســیر ویژه خود را از جهان پیرامون ارائه 

می دهد.
مهدی کلهر ادامه داد: بیســت و ششــیمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجــوان همدان فرصتی بود تا شــهرفامنین از برنامه های 
متنوع نمایشی بهره مند شــود و خوشبختانه برنامه های این شهر  با 
مدیریت موثر فرماندار فامنین مجید شماعی و همکاری خوب نیروی 
انتظامــی، کتابخانه عمومی، اداره آموزش و پرورش، اداره برق و اداره 
آتش نشانی و کانون پرورش فکری طبق برنامه از پیش تعیین شده با 

موفقیت برگزار شد. 
کلهر افــزود: نمایش صحنه ای بادبادک به نویســندگی و کارگردانی 
آقای محمد فرجی در روزهای ۱۸، ۱۹ و۲۰ آبان ماه در سالن شهدای 
گمنام کتابخانه شــهید مطهری به روی صحنــه رفت و با هماهنگی 
اداره آمــوزش و پروش فامنین کودکان و نوجوانان دانش آموز از این 
نمایش دیدن کردند.وی گفت: در تاریخ ۱۹ آبان اتوبوس سیار اجرای 
نمایش کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانــان در قالب برنامه 
های جنبی جشنواره برای کودکان فامنینی به اجرای نمایش پرداخت 

ودوشنبه۲۰آبان ماه اختتامیه نمایش  ها است.
ــن دوره  وي خاطــر نشــان کــرد: خوشــبختانه سیاســت گــذاری ای
ــتان  ــتانهای اس ــی شهرس ــا تمام ــود ت ــی ب ــه صورت ــنواره ب از جش
ــای  ــه ه ــی از برنام ــت فرهنگ ــتای عدال ــن، در راس ــه فامنی ازجمل
جشــنواره همــدان بهرمنــد گردنــد همچنیــن اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــل  ــوزان در مح ــش آم ــور دان ــت حض ــن از فرص ــالمی فامنی اس
اجــرای نمایــش اســتفاده نمــود و در ایــن ســه روز ضمــن اجــرای 
ــا  نمایــش برنامه هــای جنبــی  مختلفــی از جملــه معرفــی کتــاب ب
کمــک اداره کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان، اجــرای برنامه هــای 
ــزاری  ــز برگ ــه ســیار روســتایی و نی شــاد توســط مســئول کتابخان
برنامه هــای مذهبــی شــاد و مفــرح در قالــب مســابقه و قصــه گویــی 

ــا حضــور روحانیــت در ســالن اجــرای نمایــش انجــام گرفــت. ب
ــر  ــر  و قش ــدان تئات ــن هنرمن ــتراک بی ــت: اش ــان گف ــر در پای کله
ــن ایــن دوگــروه ایجــاد  کــودک  و نوجــوان فهــم مشــترکی را بی
کــرده اســت کــه آنهــا را بــه هــم نزدیــک میکنــد و اگــر هنرمنــد 
تئاتــر خــارج از قواعــد کلیشــه ای و روزمــره حرکــت کنــد و بــر 
پایــه تخیــل و تکنیــک دســت بــه خلــق اثــر تئاتــری بزنــد، بــدون 
ــویی  ــر همس ــرای اث ــا اج ــوان ب ــودک و نوج ــب ک ــک  مخاط ش
خواهــد داشــت و در غیــر ایــن صــورت شــاهد فــرار ایــن قشــر 
جامعــه از ســالن های نمایــش خواهیــم بــود.  پــس دولــت و 
متولیــان فرهنگــی وظیفــه حمایــت از هنرمندانــی را دارنــد کــه بــا 
ــد و عرضــه نمایــش هــای  ــر عرصــه تولی ــا ب اطــالع و آگاهــی پ

ــد. ــوان می گذارن ــودک و نوج ک

شهردار بهار تغییر کرد

 جلســه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرســتان بهار این بار کمي 
متفاوت تر برگزار شد. در این جلسه که با حضور معاون امور عمرانی 
اســتاندار همدان در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بهار 
تشکیل شد محمد رضا یاری به عنوان شهردار بهار معرفی و از زحمات 

حسن رمضانی تقدیر شد.
در این جلســه فرماندار بهار با اشــاره به ورود بــه فرایند انتخابات 
مجلس شورای اســالمی و ثبت نام از داوطلبین در آذرماه گفت: همه 
دســتگاه های اجرایی نســبت به این مهم باید پای کار باشند و جهت 
برگزاری انتخابات از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی استفاده خواهد 

شد.
قنبری نسبت به برخی از اخبار کذب با موضوع انتخابات که اخیراً در 
فضای مجازی منتشر شــده ابراز گالیه کرد و افزود: جهت برگزاری 
انتخابات ســالم و قانونمند  تمام توان و امکانات فراهم شده است و 
هرگونه تحرکات انتخاباتی من جمله تبلیغات زود هنگام رصد می شود 
و از هرگونه تخلف احتمالی توسط شخص و یا اشخاص جلوگیری 

به عمل خواهد آمد.
معاون امور عمرانی اســتاندار همدان هم گفــت: در مورد برنامه هاي 
شهرستاني، تقســیم عدالت در اعتبارات ملی و استانی عمرانی وجود 
دارد. محمودرضا عراقی خاطر نشان کرد: با توجه به کمبود اعتبارات 
دولتــی، دولت با پرداخت یارانه در صدد تحریک و حمایت از بخش 
خصوصی در راســتای سرمایه گذاری و از سویی رونق تولید و ایجاد 

اشتغال می باشد.
عراقی به انتخابات اشــاره کرد و افــزود: بهترین گردش نخبگان در 
کشــور را انتخابات انجام می دهد و دولت نیز در برگزاری انتخابات 
کاماًل بی طرف بوده و با توجه به نظارت کامل بر انتخابات، هیچ گونه 

تخلف و با کارشکنی در انتخابات وجود نخواهد داشت.
معاون امور عمرانی با اشاره به فعالت شهرداری ها نیز گفت: شهرداران 
باید با توجه به درآمد شهرداری و نیز تعامل و همکاری شوراها نسبت 
به رفع نیازها و نیز توجه به آبادانی شــهر اقدام کنند و بی شک کار در 

سمت شهردار ایثار و همت واالیی را می طلبد.

۲۱ هزار واحد مسکونی استان 
در حال بهسازی

 مالیر- خبرنگار همدان پیام: درمجموع ۲۱ هزار واحد مســکونی 
روستایی در استان در حال بهسازی و بازسازی است که بخش عمده 

آن متعلق به مالیر است.
مدیــر کل بنیــاد مســکن انقالب اســالمی در شــورای اداری 
شهرســتان مالیر گفت: از مجموع اعتبارات و تسهیالت بهسازی 
و بازسازی مســکن روســتایی ۱۸۷ میلیارد تومان به شهرستان 

یافت. اختصاص  مالیر 
حسن ظفری در ادامه افزود: حدود یک هزارو ۲۶4 واحد از ۱۲ هزار 
ســهمیه بهسازی واز نه هزار فقره بازســازی انجام شده ، حدود یک 
هزارو ۷۶4 واحد مختص مالیر اســت که در این حوزه استان همدان 

به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است.
ظفری ادامه داد: سال گذشته اعتبار طرح های عمرانی از محل استانی 
و ملــی و قیر یارانه ای حدود ۸۳ میلیارد تومان بود که صددرصد آن 
تخصیص یافت و رقم اعتبارات در سال جاری به بیش از صد میلیارد 

تومان می رسد.
وی افزود: توجه دولت به بخش روستایی ویژه است و سهم مالیر از 

این اعتبارات قابل توجه است.
ظفری افزود: امسال از محل اعتبارات 4 میلیارد تومان برای بازسازی 

طرح های عمرانی به مالیر اختصاص یافته است.
دبیر کمیته برنامه ریزی مالیر نیز در این جلســه گفت: از ردیف های 
اعتباری مختلف ۶۳ میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار به این شهرستان 
اختصاص یافتــه که میانگین تخصیص مالیر از اعتبارات عمرانی ۱۸ 

درصد است.
ایرج کریمی افزود: برخی دســتگاه های اجرایی این شهرستان هنوز 

برای تخصیص اعتبارات خود اقدامی نکرده اند.
کریمی بیان کرد: چنانچه تخصیص این تعداد دســتگاه های اجرایی 
پیگیری و اعالم شود ، میانگین تخصیص این شهرستان به ۲5 درصد 

می رسد.
وی افزود: تاکنون از محل اعتبارات استانی 5۰ درصد، از محل توازن 
۳۰ درصد و از محل درآمد نفت و گاز ۱۰ درصد اعتبارات به اســتان 

اعالم شده است.
ــه محــوری را رویکــرد اســتاندار دانســت و گفــت :  کریمــی برنام
ــاله  ــردی ۳ س ــتاندار ســند راهب ــودن اس ــه محــور ب براســاس برنام
ــور  ــری ام ــرای پیگی ــتان را ب ــران ۱۰ شهرس ــن و دبی ــتان تدوی اس

ــرد. انتخــاب ک
دبیر کمیته برنامه ریزی مالیر تاکید کرد: مالک ارزیابی عملکرد مدیران 
دســتگاه های اجرایی تحقق سند ۳ ســاله توسعه است که باید مورد 

توجه مدیران قرار گیرد.

کاهش کتاب های تألیفی یک معضل اجتماعی است

 فرماندار شهرستان تویسرکان کاهش کتاب های تألیفی و افزایش کتاب های ترجمه و 
گردآوری شده را یک معضل اجتماعی دانست.

سیدرسول حســینی در بازدید از چند کتابخانه عمومی شهرستان تویسرکان، با تأکید بر 
اینکه باید برای مطالعه وقت گذاشت، اظهار کرد: باید ظرفیت های موجود در شهرستان را 
شناســایی کرده و زمینه عضویت افراد در کتابخانه ها را فراهم آورد و کتابخانه ها باید از 

قرائت خانه به کتابخانه تبدیل شوند.
وی به افزایش ســایت های اینترنتی و اســتقبال جوانان به آن سمت و سو اشاره کرد و 
افزود:  محتوای اکثر سایت ها تکراری است و دربرگیرنده محتوای کافی برای رشد و تعالی 

ذهن نیســت و به طور حتم نمی توانند جــای مطالعه فیزیکی و حقیقی کتاب را بگیرند 
بنابراین وظیفه ما این است که کودکان، نوجوان وجوانان را به این سمت از مطالعه هدایت 
و تشــویق کنیم. حسینی ضمن ابرازتأسف از کم شدن حضور جوانان در کتابخانه ها بیان 
کرد: کتابخانه ها بیشتر برای پشت کنکوری ها به سالن مطالعه و قرائت خانه تبدیل شده 
اســت و این امر اصال مناسب جامعه و قشر جوان نیســت.در ادامه مهدی کریمی، مدیر 
انجمن کتابخانه های عمومی شهرســتان تویســرکان با بیان اینکه این شهرستان دارای ۹ 
کتابخانه عمومی است، گفت: از این تعداد شش باب کتابخانه شهری و سه باب کتابخانه 
روستایی است. وی ادامه داد: تویسرکان رتبه نخست از نظر سرانه زیربنای مطالعه در بین 
۱۰ شهرستان استان را دارد و سرانه ساخت زیربنای فضای مطالعه در استان ۲.5 مترمربع 

برای هر ۱۰۰ نفر است که این میزان در تویسرکان ۳.۷۶ مترمربع است.

کریمی با بیان اینکه نخســتین کتابخانه عمومی استان در سال 4۳ در شهرستان تویسرکان 
تأسیس شده است، اظهار کرد: نخستین کتابخانه تخصصی کودک در غرب کشور نیز در 

تویسرکان ایجاد شده و هنوز هم این کتابخانه تخصصی نخستین است.
مدیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرســتان تویسرکان از وجود ۹4 هزار و 5۰۰ جلد 
کتاب در شهرســتان خبر داد و یادآور شد: ۶4۰۰ نفر در کتابخانه های عمومی شهرستان 

عضو هستند.
کریمی با تأکید بر اهمیت مطالعه و کتابخوانی در جامعه بیان کرد: باید برای ادارات سطح 

شهر برای بازدید از کتابخانه ها و استفاده فرهنگی از این اماکن برنامه ریزی کرد.
فرماندار شهرستان تویسرکان در پایان بازدید ۲۰۰ جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود به 

کتابخانه های تویسرکان اهدا کرد.

مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده 
شرکت خدماتی شهرک صنعتی ویان سهامی خاص به شماره ثبت 666 - )نوبت دوم(

هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی ویان 

تاریخ انتشار: 98/8/2۰
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی ویان )نوبت دوم( رأس ساعت 
۱۰ روز یکشنبه 3 آذرماه در محل دفتر شرکت واقع در شهرک صنعتی ویان برگزار می گردد، لذا بدینوسيله 
از تمامی اشخاصی )حقيقی یا حقوقی( که به منظور راه اندازی واحد صنعتی، توليدی یا خدماتی در شهرک 
صنعتی ویان با شرکت شهرک های صنعتی همدان قرار داد منعقده نموده اند دعوت می شود با در دست 
داشتن معرفی نامه ورود به جلسه جهت اخذ تصميم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم 

رسانيد.
)مطابق ماده ۱3 اساسنامه ابالغی در تمامی مجامع عمومی حضور وکيل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و 
همچنين حضور نماینده یا نمایندگان شخصيت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله 
حضور خود صاحب سهم است به جزء در مواردی که ناطر بر تغيير اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه و 

انحالل شرکت خدماتی باشد. که در این صورت حضور صاحب سهم الزامی است(.
ضمناً در صورت تمایل به انتخاب به عنوان بازرس حداکثر تا 5 پس از صدور دعوتنامه، درخواست کتبی 
خود را به هيأت مدیره تحویل نمایيد. )مطابق تبصره ماده 2۰ اساسنامه ابالغی عدم محروميت های اجتماعی 

و قانونی اعضا منتخب هيأت مدیره باید به تأیيد مراجع ذیصالح قانونی برسد(.

دستور جلسه:
۱- گزارش عملکرد هيأت مدیره شرکت خدماتی 

2- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هيأت مدیره 
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

4- تصویب صورت های مالی سال ۱396 و ۱397
5- بررسی و تصویب مبلغ حق شارژ و آب بهای مصرفی و 

فاضالب بهاء در سال ۱398
و  برنامه های عملياتی  به  اتخاذ تصميم نسبت  و  بررسی   -6

بودجه سال ۱398
7- سایر مواردی که در صالحيت مجمع عمومی عادی باشد.

مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت خدماتی شهرک صنعتی ویان سهامی خاص 

به شماره ثبت 666
)نوبت دوم(

هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی ویان 

تاریخ انتشار: 98/8/20
صنعتی  شهرک  خدماتی  شرکت  فوق العاده  عمومی  مجمع  جلسه 
ویان )نوبت دوم( رأس ساعت 12 روز یکشنبه 3 آذرماه در محل 
می گردد،  برگزار  ویان  صنعتی  شهرک  در  واقع  شرکت  دفتر 
منظور  به  که  یا حقوقی(  )حقیقی  اشخاصی  ازکلیه   بدینوسیله  لذا 
راه اندازی واحد صنعتی، تولیدی یا خدماتی در شهرک صنعتی ویان 
با شرکت شهرک های صنعتی همدان قرار داد منعقده نموده اند، 
جلسه  به  ورود  معرفی نامه  داشتن  دست  در  با  می شود  دعوت 
جهت اخذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 

بهم رسانید.
دستور جلسه:

تصویب اساسنامه جدید 

کارت دانشجویی ذبيح ا... فصيحی فرزند یارمحمد به شماره ملی 
PO۱۱99473 فوق ليسانس رشته باکتری شناسی دانشگاه بوعلی 
سينا به شماره دانشجویی 97233۰2۰۰۱ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی مونا نوری فرزند کمال به شماره ملی 
4۰۰۰3۰36۱9 رشته مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سينا به 

شماره دانشجویی 96۱2۱78۰34 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی حميدرضا نوربخش فرزند نادر به شماره ملی 
386۰978489  رشته علوم مهندسی آب دانشگاه بوعلی سينا به 
شماره دانشجویی 95۱245۰۰26  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهي مزایده

شهرداری همدان

مشخصات ملک
کل قيمت کارشناسی مساحت  - متر مربعنوع ملکردیف

به ریال
مبلغ سپرده شرکت در مزایده  

به ریال
آدر س ملک

زمين مسکونی پالک ثبتی ۱
 7/۱9/۱2۱۰

اعتمادیه جنب اردوگاه فجر اراضی ۱۱/322/2۱۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱9۱/9۰ با معبر ۱2 متری
تعاونی مسکن دادگستری 

شرایط شرکت در مزایده: 
۱- متقاضيان می بایست مبلغ سپرده را به حساب ۱۰۰78556۱7۱2 نزد بانک شهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا اوراق مشارکت 

بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری 28/8/98   تحویل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سينا نمایند.
2-متقاضيان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را تکميل 

و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبيرخانه نمایند. 
3-عواید حاصله از فروش امالک فوق صرفاً جهت تامين مالی پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری ستاد بوده و مطالبات سایر متقاضيان و پيمانکاران که به هر 

نحوی از شهرداری طلبکار می باشد در صورت برنده شدن در مزایده قابل تهاتر نبوده و می بایست نقداً به حساب شهرداری واریز گردد. 
4- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
6-شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آیين نامه های مالی شهرداری بوده و شهرک کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادات مختار است . 
8- پيشنهادات رسيده در تاریخ 29/8/98  ساعت ۱7 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت. 

)م الف ۱296(

شهرداری همدان باستناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین ازطریق مزایده کتبی اقدام نماید . 
متقاضیان می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند .

معصومه کمالوند «

ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــاه ب ــر از4م  کمت
مجلــس شــورای اســالمی مانــده اســت. 
کاندیداهــای احتمالــی ایــن دوره بــا تبلیغــات 
زودهنــگام بــه نحــوی ابــراز وجــود کــرده و 

ــد. ــالم کرده ان ــود را اع ــدن خ آم
در شهرســتان نهاونــد ظاهــر ماجرا از شــدت 
ــی  ــای احتمال ــتری از کاندیداه ــت بیش فعالی
ــن  ــد و همی ــر می ده ــان خب ــان ش و حامی
ــن دوره از  ــودن ای ــر ب ــیت و جدي ت حساس
انتخابــات در ایــن حــوزه انتخابــی را نشــان 

مي دهــد.
گــروه بندی هــای جناحی و به میــان آمدن 
اسپانســرهای مالی کاندیداهــای احتمالی و 
رایزنی ها برای جــذب افراد و... بیش از آنکه 

تصور شود در نهاوند رخ نموده است.
ــه برخــی  ــاً شــنیده می شــود ک ــد گاه هرچن
ــنهادی  ــمت های پیش ــت و س ــا پس کاندیداه
ــع و میزهــای خدمــت  ــان را هــم توزی حامی
ــب  ــوع جال ــا موض ــد، ام ــفارش داده ان را س
ــده  ــهر آین ــورای ش ــو ش ــد عض ــن چن تعیی
ــای  ــا و افق ه ــان وعده ه ــم در می )ششــم( ه
قابــل  برنامه هــا و وعده هــای کاندیداهــا 

توجــه اســت.
اقدامات و تبلیغات زودهنگام فراتر از شــب 
نشــینی و روســتاگردی ها رفته و تلفن هاي 
سفارشــی به برخی مهره هــای مؤثر و تالش 

برای جذب آنها به رسانه ها هم رسیده است.
برخــی هــم بــا تماس هــای مکــرر از پیگیری 
مشــکالت چندیــن ســاله جوانــان شــهر 
ــراد  ــن اف ــا، ای ــرای آنه ــتغال ب ــاد اش و ایج
امیــدواری  نمــک  را در آب  آرای شــان  و 

ــک  ــات ی ــد انتخاب ــا بع ــاال ت ــد ح می گذارن
می شــود. طــوری 

برگــزاری  نخســت  اولویــت  درهرحــال 
ــور،  ــوری پرش ــا حض ــالم و ب ــی س انتخابات
جانبداری هــای  از  دور  بــه  و  حداکثــری 
طیفــی و جناحــی اســت کــه بارهــا توســط 
مســئوالن، مجریــان و متولیــان ایــن انتخابات 

تأکیــد و عنــوان می شــود.
فرمانــدار نهاوند در پنجمین جلســه ســتاد 
انتخابــات  با حضور معاونین، بخشــداران و 
مســئولین کمیته ها در محل ســالن جلسات 
شــهدای فرمانداری، گفت: اصل بي طرفي و 
قانونمنــدي باید مالک اصلی اعضای ســتاد 

انتخابات شهرستان باشد.
مــراد ناصری افــزود: وظیفه اصلــی تمامی 
مجریــان انتخابات، اجــرای صحیح قانون و 

حفظ بی طرفی و برگزاری انتخابات پرشور و 
سالم با مشارکت حداکثری مردم است.

ــال از  ــات امس ــرد: انتخاب ــد ک ــری تأکی ناص
اهمیــت و حساســیت باالیــي برخــوردار 
ــا مشــارکت پرشــور  ــران ب اســت و ملــت ای
ــام  ــزت نظ ــدار و ع ــر اقت ــار دیگ ــود ب خ
جمهــوري اســالمي را در ســطح بین المللــي 

ــت. ــد گذاش ــش خواهن ــه نمای ب
ــون و  ــراي قان ــت: اج ــد گف ــدار نهاون فرمان
ــف اعضــاي  ــردم از وظای ــت از آراي م صیان
ــه  ــت و هم ــتان اس ــات شهرس ــتاد انتخاب س
و  تصمیم گیري هــا  تمــام  در  موظفیــم 
ــالک و  ــون را م ــي قان ــاي انتخابات فرآینده

ــم. ــرار دهی ــود ق ــار خ معی

فرماندار نهاوند در ستاد انتخابات شهرستان:

با بی طرفی
 انتخاباتی پرشور برگزار می کنیم

اجــراي قانــون و صیانت از 
از وظایف اعضاي  آراي مردم 
شهرستان  انتخابات  ســتاد 
است و همه موظفیم در تمام 
فرآیندهاي  و  تصمیم گیري ها 
انتخاباتي قانــون را مالک و 

معیار خود قرار دهیم
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تاسيس شرکت سهامی خاص صنعتی و معدنی الماس غدیر الوند درتاریخ ۱398/۰8/۱4 به شماره ثبت 848 به شناسه ملی ۱4۰۰8743264 ثبت و امضا ذیل دفاترتکميل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی ميگردد. 

موضوع فعاليت :اکتشــافات مواد معدنی و حصول به معادن با ارزش - تجهيز و آماده سازی معادن، طراحی و استخراج مواد معدنی - بهره برداری و فرآوری مواد معدنی 
و فلــزی - طراحی و احداث خطوط توليد مواد معدنی و واحدهای فرآوری - انجــام کليه فعاليتهای بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش )مواد معدنی و فلزی( 
، صادرات و واردات، توزیع و پخش - مشــارکت و ســرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی مستعد، معادن و طراحی و اجرای خط فرآوری مربوطه - سرمایه گذاری در 
شــرکتها، طرحها و واحدهای توليدی، صنعتی و خدماتی - طراحی، مهندسی، سرمایه گذاری، مشارکت و مشــاوره و اجرای طرحها و پروژه ها در احداث کارخانجات و 

واحدهای توليدی و صنعتی - در کليه موارد به استثنای نفت، گاز و پتروشيمی . 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعاليت : 

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان همدان ، شهرستان کبودرآهنگ ، بخش مرکزی ، شهر کبودرآهنگ، محله ميدان جانبازان ، 22بهمن ، کوچه ))فرعی دوم 
22 بهمن(( ، کوچه ))فرعی اول 22 بهمن(( ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی 655۱84333۱ سرمایه شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 
۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 35۰۰۰۰ ریال توسط موسسين طی گواهی بانکی شماره 943829 مورخ ۱398/۰8/۰8 نزد بانک ملی ایران شعبه 
مرکزی کبودراهنگ با کد 6۱69 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هيأت مدیره آقای سيدمحمد جعفری به شماره ملی ۰37۱2۱5۰8۰و 
به سمت عضو هيأت مدیره به مدت 2 سال آقای سيدیاسر جعفری به شماره ملی ۰386۱23845و به سمت عضو هيأت مدیره به مدت 2 سال آقای اميرحسين حسينخانی 
به شــماره ملی 4۰2۰265682و به سمت عضو هيأت مدیره به مدت 2 ســال آقای محسن حسينخانی به شماره ملی 4۰3۰۰829۱2و به سمت نایب رئيس هيأت مدیره به 
مدت 2 سال آقای سيدعباس جعفری به شماره ملی 4۰3۰۰83528و به سمت رئيس هيأت مدیره به مدت 2 سال آقای عليرضا حسينخانی به شماره ملی 4۰32۱8۱799و 
به ســمت عضو هيأت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنين کليه نامه های عادی و اداری با امضای رئيس هيأت مدیره به صورت ثابت و امضای نایب رئيس هيأت مدیره یا مدیر عامل، همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اختيارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدهادی اسماعيلی به شماره ملی 4۰3۰۱43644 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباس 
هاشــملو به شماره ملی 4۰3۱7822۱7 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثير االنتشار همدان پيام جهت درج آگهی های شرکت تعيين گردید. ثبت 

موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد. 
)657945(

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

آگهی تغييرات شرکت شير پاســتوریزه پگاه همدان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 542۰ و شناسه ملی ۱۰86۱۱326۰7 به استناد صورتجلسه هيأت مدیره 

مورخ ۱398/۰4/۰۱ تصميمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - ســمت اعضای هيأت مدیره به شــرح ذیل تا تاریخ ۱4۰۰/2/۱8 تعيين 
: شرکت شير پاســتوریزه پگاه گلپایگان)ســهامی عام( به شناسه  گردید 
ملی۱۰26۰۱2275۱ و شــماره ثبت 652 به نمایندگی آقای محمدحســين 
معصومی به شماره ملی387۱58494۰ به عنوان رئيس هيأت مدیره شرکت 
شير پاستوریزه پگاه گيالن )ســهامی خاص( به شناسه ملی۱۰72۰2۱942۰ 
و شــماره ثبــت 884۰ بــه نمایندگی آقای علــی اعتدادی به شــماره 
بــه عنوان عضو هيأت مدیره شــرکت صنایع شــير  ملی265957۰523 
ایران)ســهامی خاص( به شناسه ملی۱۰۱۰۰834933 و شماره ثبت 38۰74 
به نمایندگی آقای محمود دوســتی به شماره ملی3874425339 به عنوان 

مدیرعامل و  مدیره  هيأت  رئيس  نایب 
 2 - هيأت مدیره بندهای ۱-4-7-۱۰-۱3-۱5 ماده 4۰ اساسنامه شرکت از حدود 

اختيارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. 
3 - کليه قرادادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضا مدیرعامل و یکی از 
اعضا هيأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غياب آنها با امضا دو عضو هيأت مدیره 
به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در 

غياب مدیرعامل امضا معاونين مربوطه معتبر می باشد. 
)65798۱(

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره ۱3986۰326۰۰7۰۰۰683 مورخ ۱398/7/9 هيأت موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســن عزیزی عارف فرزند نصراله به شــماره شناسنامه 
4۰4۰۱96635  صادره از بهار در یک دانگ مشــاع از شــش دانگ یک قطعه باغ و زمين مزروعی به 
مســاحت ۱945۰/37مترمربع پالک 2655 فرعی از ۱26 اصلی واقع در اراضی شــهر صالح آباد حوزه 
ثبتی بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای سيف اله سحاب انور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود، در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 286(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱398/8/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱398/9/5

هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱3986۰326۰۰7۰۰۰722 مورخ ۱398/7/2۰ هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای محمود غفاری فرزند جعفر به شماره شناسنامه ۱8524 صادره از بهار در یک و نيم دانگ مشاع 
از شش دانگ یک قطعه زمين مزروعی آبی به مساحت 6۰74۱/46 مترمربع پالک ۱۰943 فرعی از ۱39 اصلی 
واقع در اراضی شهر بهار حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای قربانعلی 
جمشيدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 28۰(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱398/8/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱398/9/5

هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

ان
رلم

پا

ت
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دبیرکل جبهه پایداری:
هر کسی را به مجلس نفرستید

 انقالب آبروی امام عصر)عج( اســت از این رو در زمان انتخابات 
هرکسی را نه به مجلس بفرستید و نه رئیس جمهور کنید.

دبیرکل جبهه پایداری در همایش سیره سرایان و تجلیل از هیأت مذهبی 
همدان، با بیان اینکه آمریکایی ها بعد از گذشــت این همه سال به این 
نتیجه رسیدند که نمی توانند با تیر، گلوله و جنگ و حتی بمب اتم شیعه، 
اسالم و حتی والیت را نابود کنند اما می دانند اگر فکر جوان ما را نابود 
کنند، پیروز می شــوند، بر وجود جوانان در عرصه های مهم سیاسی و 
اجتماعی تأکید کرد و افزود: مقام معظم رهبری گام دوم انقالب را صرفا 

خطاب به جوانان بیان فرموده اند.
حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی با انتقاد از اینکه فضای مجازی جوانان 
را از بین می برد، تصریح کرد: فضای مجازی در دست یک سری افراد 
شــارالتان و حقه باز افتاده اســت و امثال »روح اهلل زم«ها جوانان ما را 

مدیریت کرده و در خانه امام حسین)ع( را می بندند.
آقاتهرانی با بیان اینکه دشمن را کوچک نگیرید، غفلت نورزید و نظام 
را در هیأت های امام حسین)ع( حفظ کنید، خاطرنشان کرد: بچه ها و 

جوانان را به مسجد بکشانید و آینده را به دست آنها بسپارید.
دبیرکل جبهه پایداری با اشاره به موقعیت استراتژیکی همدان در مسیر 
کربال، بیان کرد: همدان به لحاظ جایگاه ویژه و موقعیت خاص خود باید 

موکب و برنامه خاص برای زائران همیشگی کربال داشته باشد.
وی در ادامه ســخنانش با بیان اینکه افرادی که اختالس می کنند و در 
انتخابات ندای تقلب برمی آورند این رفتار آنها نشان از غرب زدگی و 
دنیاپرســتی است، افزود: اینهایی که به آمریکا اعتماد کردند، شش سال 
معطل آنها شده و آخر سر از آنها ناامید شدند.آقاتهرانی در ادامه گفت: در 
کشورهای غربی برای کشاندن مردن به داخل خیابان ها برای اعتراضات، 
وعده ساندویچ و آبمیوه داده می شود و آنها گمان می کنند مردم ما نیز به 
همین بهانه ها در راهپیمایی ها شرکت می کنند در حالیکه اینگونه نیست 

و مردم ما فقط با یک ندای رهبر به خیابان ها می روند.
وی خاطرنشــان کرد: برخی از افرادی که به واسطه رأی ما بر روی کار 
می آیند، بعد از دیدن عملکرد آنها معترض هستیم که چرا رهبری آنها را 
درست نمی کند و یا از روی کار برنمی دارد، درحالیکه رهبری این کار 
را انجام نمی دهند چرا که انتخاب مردم هستند.در دوازدهمین همایش 
بزرگ سیره سرایان اهل بیت علیهم السالم ضمن تجلیل از هیأت های 

حسینی، از آیت ا... سیدرضا فاضلیان، امام جمعه مالیر نیز تقدیر شد.

رئیس حاما:
هنوز در معرفی نامزد انتخاباتی

 به توافق نرسیده ایم
 همدان رئیس حزب اراده ملت ایران از وجود برخی مسائل در میان 
اصالح طلبان خبر داد و اعالم کرد: هنوز در زمینه معرفی نامزد انتخاباتی 
به توافق نرسیده ایم.حمید خاورزمینی در پاسخ به اینکه آیا نامزدهایی از 
سوی این حزب برای حضور یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اســالمی معرفی کرده اید؟ توضیح داد: با توجه به وجود برخی مسائل 
کــه بین گروه های اصالح طلب وجود دارد، فعال در مورد اینکه نامزد 

مستقل معرفی کنیم یا نامزدهای مشترک به توافق نرسیده ایم.
وی با بیان اینکه از نظر دیگران حزب اراده ملت ایران فعال ترین حزب 
در برنامه های اجتماعی در ســطح استان همدان است، گفت: اعضای 
این حزب عموماً از طبقه متوسط جامعه و دارای تحصیالت دانشگاهی 
هســتند و از طبقات ضعیف جامعه هم اعضای فعالی در حزب داریم. 
خاورزمینی در گفت وگو با ایسنا، با تأکید بر گرایشات عدالتخواهانه و 
دفاع از حقوق و اقشار متوسط و ضعیف حزب اراده ملت ایران تصریح 
کرد: در دفتر شهرســتان همدان هر ســه شنبه سخنرانی های مستمر با 
موضوع بررســی مسائل اجتماعی در کنار مسائل تئوریک و ارائه طرح 
را داریم. وی افزود: به جز دو شهرســتان فامنین و درگزین در ســایر 
شهرســتان های استان دفتر و نماینده فعال داریم و شهرستان همدان با 
توجه به اینکه یک سوم جمعیت استان را در خود جای داده، فعال ترین 
دفتر حزب در استان است.رئیس حزب اراده ملت ایران در بخش پایانی 
سخنانش اظهار کرد: اواسط همین هفته جلسه ای با حضور نمایندگان 
حزب شهرســتان ها در دفتر همدان برگزار می شــود و درباره معرفی 

نامزدهای پیشنهادی تصمیم گیری نهایی صورت خواهد گرفت.

قدیری ابیانه:
۸۵ درصد مشکالت حال حاضر 

مربوط به مردم است
 یک کارشــناس مســائل بین 
الملل بــا تأکید بر اینکه با انتخاب 
فردی شایســته در انتخابات پیش 
رو می توانیم از مشــکالت کشور 
بکاهیــم، تأکید کــرد: ۸5 درصد 
مشــکالت حال حاضر مربوط به 
مردم اســت چرا که میزان کار در 

ایران بسیار پایین است.
در  قدیری ابیانــه  محمدحســین 
نشست دانشجویی با موضوع »استکبارستیزی و رابطه آن با مشکالت 
فعلی کشور« در دانشگاه بوعلی سینا، با بیان اینکه باید استکبار را شناخت، 
 به میزان بدهی آمریکا که به صــورت لحظه ای بر روی درگاه اینترنتی

 www.usdebtclock.org قرار می گیرد، اشاره کرد و گفت: رقم 
بدهی دولت فدرال آمریکا بیش از ۲۳ تریلیون دالر است که این حجم 
از بدهی آمریکا معادل حدود 4۶۰ سال درآمد نفتی ایران است همچنین 
ســرانه بدهی خارجی آمریکا حدود هفت تریلیون دالر معادل حدود 
۱۳5 سال درآمد نفت ایران است و نکته مهم این است که در دسترس 
بودن این اطالعات از محاســن آمریکا در بحث شفافیت اقتصادی به 
شمار می رود. وی با اشاره به اینکه آمریکا از لحاظ اقتصادی در وضعیت 
مناســبی قرار ندارد، افزود: هر ســاله یک تریلیون دالر به میزان بدهی 
آمریکا افزوده می شود به عالوه هزینه مداخله جویی های نظامی آمریکا 
در منطقه خاورمیانه بیش از هفت تریلیون دالر است و نکته قابل توجه 
این است که جدای از این تعداد بدهی باید تمام دالرهای چاپ شده و 

موجود در جهان را نیز جزء بدهی های آمریکا حساب کنیم.
قدیری ابیانه با تأکید بر اینکه آمریکا درحال افول اســت و جایگاه تک 
ابرقدرتی خود را از دست داده است، خاطرنشان کرد: با توجه به میزان 
بدهی خارجی آمریکا و اضافه شــدن ساالنه یک تریلیون دالر بر میزان 
بدهی و از دســت دادن جایگاه گذشــته خود  در جهان از قول رسانه 
کنگره آمریکا »دوران افول قدرت نرم آمریکا فرارســیده است« بنابراین 
همانطور که کمتر کســی پیش بینی می کرد که شوروی دچار فروپاشی 

شود، آمریکا نیز دیر یا زود فرو می پاشد.
وی با بیان اینکه ســاالنه سه میلیون نفر از مردم آمریکا از طبقه متوسط 
به طبقه فقیر جامعه ســقوط می کنند، ادامــه داد: در آمریکا حدود 4۰ 
میلیون نفر زیرخط فقر هستند و حدود نیم میلیون نفر نیز کارتن خواب 
محسوب می شوند. این آمریکا است که به بهانه مداخله جوهای نظامی 
خود در منطقه خاورمیانه هشت تریلیون دالر هزینه کرده و هیچ نتیجه ای 
به دســت نیاورده است.وی با اشــاره به اینکه برجام نفعی برای کشور 
نداشته اســت، اظهار کرد: برجام زمینه جاسوسی و نیز FATF زمینه 
جاسوســی آنالین را فراهم کرد تا آمریکا در دوران تحریم راه های دور 
زدن آن را خنثی ســازد.قدیری ابیانه با بیان اینکه با گذشــت 4۰ سال 
از پیروزی انقالب آیا مجموع پول نفت در این ســال ها می توانســت 
مشکالت اقتصادی امروز را برطرف ســازد؟ توضیح داد: اگر پولی را 
که از مجموع فروش نفت در مدت قبل از تحریم ها بدون خرج آن در 
کشور درنظر بگیریم به هر ایرانی ۱۰۰ هزار تومان می رسد در حالیکه که 

برخی افراد رقم های نجومی را در ذهن دارند.

فوریت الیحه درآمد پایدار و هزینه 
شهرداری ها و دهیاری ها تصویب شد

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دو فوریت الیحه درآمد پایدار 
و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه جلســه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی با 
۱4۳ رای موافــق، ۲4 رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۰۷ نماینده حاضر 
بــا دو فوریت الیحه درآمد پایدار و هزینه شــهرداری ها و دهیاری ها 
موافقت کردند.پروانه مافی نماینده تهران به عنوان طراح دو فوریت این 
طرح گفت:در ســال های اخیر چالش های فراوانی گریبانگیر مدیریت 
شــهری کشور شده اســت، در شــرایط جدید پیش بینی منابع پایدار 
ضرورتی غیرقابل انکار به نظر می رسد، این موضوع ضرورتی است که 
از سال ۶۲ بنا بوده که الیحه ای برای آن تنظیم شود اما ارائه این الیحه 

۳۶ سال طول کشید.

استعفای کاظم جاللی از سمت نمایندگی مجلس 
پذیرفته شد

ــی  ــا اســتعفای کاظــم جالل ــدگان مجلــس شــورای اســالمی ب  نماین
اســالمی  شــورای  مجلــس  نمایندگــی  ســمت  از  تهــران  نماینــده 

ــد. ــت کردن موافق
علــی الریجانــی رئیــس مجلــس پــس از پذیرفتــه شــدن ایــن اســتعفا گفــت: 
بــرای کاظــم جاللــی آرزوی توفیــق داریــم و از زحمــات ایشــان تشــکر مــی 
کنیــم، ایشــان از نماینــدگان فعــال مجلــس بــوده کــه در مرکــز پژوهــش های 

مجلــس نیــز زحمــات زیــادی کشــیده  اســت.
ــا  ــران در مســکو ب ــد خــود در ســفارت ای ــم در ماموریــت جدی امیدواری
ــری  ــش موث ــیه نق ــران و روس ــردی ای ــط راهب ــت رواب ــه اهمی ــه ب توج

ــته باشــد. داش

در مبارزه با فساد، جناح بشناسیم
 در مبارزه با فساد نباید نه جناح و نه حزب را بشناسیم.

رئیس جمهور در جریان ســفر کاروان تدبیر و امید به استان یزد در جمع مردم 
یزد با تاکید بر لزوم تالش و فعالیت همه مسئوالن در زمینه مبارزه با فساد اظهار 
کرد: دولت در ســه الیحه مهم راه های اساسی مبارزه با فساد را روشن کرده و 

تاکنون دو الیحه آن را به مجلس شورای اسالمی  تقدیم کرده است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی با تاکید بر این که 
مهمترین مســئله در مبارزه با فساد، شفافیت است خاطر نشان کرد: همه مردم 
و مسئوالن و همچنین شــرکت های دولتی و دستگاه ها باید کاری که را انجام 
می دهند، با شــفافیت برای مردم تشریح کنند. همچنین درآمدها و فعالیت های 
شــرکت ها و کار نهادها باید کامال روشن باشد و مشخص باشد که چه چیزی 
از بودجه بیت المال مصرف کردند و برای آبادانی کشور چه کاری انجام دادند.

سیاست ایران، حبس علم نیست
 علم، ابزار نظام ســلطه است چرا که علم، قدرت و وسیله تسلط آنها است 
آنها این علم را در اختیار دارند بنابراین راهش این اســت که این ســالح را به 
دست بگیریم.رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان 
اینکه سیاست جمهوری اسالمی حبس علم نیست، خاطرنشان کرد: امروز یکی 
از بالیــا و مصیبت های اصلی بزرگ حاکم بــر دنیا آپارتاید و تبعیض در همه 
عرصه ها است؛ اگر ما هرم قدرت حاکم را در دنیا تجزیه و تحلیل کنیم مشاهده 
می کنیم که تبعیض و بی عدالتی در آن کاماًل هویدا اســت.»مجتبی ذوالنوری« 
افزود: ساختار مجامع بین المللی و توزیع قدرت امروز در دنیا به شکلی است 
که نشانی از عدالت در آن پیدا نمی شود بحث یک جانبه گرایی و جهانی سازی 
هم که تمام ابزارها در اختیار جریان حاکم بر دنیا و قدرت حاکم است در قلع و 

قمع بضاعت ملت های دیگر در همه زمینه ها امروز تالش می شود.

ــه  ــی ک ــر جریان ــر ه ــخ معاص  در تاری
ــی  ــدت کوتاه ــد از م ــت بع ــکل گرف ش
ــا  ــد، ام ــعاب ش ــا انش ــالف ی ــار اخت دچ
ــات از دوم  ــان اصالح ــالف آن، جری برخ
ــدی از  ــوع جدی خــرداد ۷۶ )کــه شــاهد ن
ــد  ــم( متح ــران بودی ــی در ای ــالح طلب اص
ــر در درون  ــالف نظ ــم اخت ــوده و علیرغ ب
جریــان، اشــتراکات زیــادی وجــود دارد و 

ــم. ــرمایه را بدانی ــن س ــدر ای ــتی ق بایس
ــی  ــال سیاس ــزاده فع ــی تاج ــید مصطف س
ــاد  ــزب اتح ــی ح ــه میزبان ــه ای ب در جلس
ملــت منطقــه همــدان گفــت: فــرق احزاب 
ــتی در  ــران بایس ــا دیگ ــب ب ــالح طل اص
ــایر  ــر و س ــا یکدیگ ــدن ب ــار آم ــر کن هن

اندیشــه ها و عقایــد باشــد.
وی گفــت: اختــالف نظــر همــواره وجــود 
ــر  ــت آن هن ــوع مدیری ــا در مجم دارد ام
را  احــزاب  تعــدد  مثــال:  می خواهــد 
ــرم.  ــی پذی ــه نم ــچ وج ــه هی ــخصه ب بش
اینکــه در یــک جنــاح سیاســی دائمــا 
ــی  ــی معن ــود، ب ــاد ش ــد ایج ــزب جدی ح
ــوی  ــود جل ــی ش ــب نم ــی خ ــت. ول اس
ــه  ــد را هــم گرفــت و بایســتی ب ــن رون ای
ــم  ــا ببینی ــت داد ت ــد فرص ــزاب جدی اح
ــر. و در  ــا خی ــد ی ــدی دارن ــرف جدی ح
ــه آن  ــبت ب ــوان نس ــی ت ــال نم ــن ح عی
ــی  ــن احزاب ــیم و بی ــاوت باش ــی تف ــز ب نی
ــد  ــتری دارن ــری بیش ــت و فراگی ــه قدم ک
ــل  ــاوت قائ ــا تف ــد و نوپ ــزاب جدی و اح
نباشــیم و ایــن هنــر ماســت کــه ضوابطــی 
تعییــن کنیــم تــا تفاوتــی میــان آنهــا قائــل 
ــن  ــدت بی ــظ وح ــت حف ــویم. در نهای ش
احــزاب اولویــت ماســت مگر در شــرایطی 
کــه امکانــش نباشــد و مــی تــوان طــوری 
ــل  ــه حداق ــات ب ــه اختالف ــرد ک ــار ک رفت

ــد. برس
 ایــن فعــال سیاســی اظهــار کــرد: در 
جریــان  درون  کــه  کســانیکه  مــورد 
ــالح  ــد اص ــه نق ــتند و ب ــات هس اصالح
طلبــی میپردازنــد )طبیعتــا مشــکالت و 
انتقاداتــی وجــود دارد( و اشــتباهات را 
دائمــا گوشــزد مــی کننــد، بــرای فهمیــدن 
اینکــه نقدشــان صادقانــه اســت یــا خیــر، 
ــود و  ــد از خ ــود دارد: نق ــالک وج دو م

ــع آن. ــا تب ــری و م ــد از رهب نق
وی گفــت: برخــی از اصــالح طلبــان 
کــه بــه نقــد اصالحــات می پردازنــد 
ــود وارد  ــه خ ــم ب ــاد را ه ــک انتق ــا ی ام
نمــی کننــد، می تــوان بــه نقدشــان از 
اصالحــات تردیــد کــرد. فــردی کــه 
ــت  ــه در آن فعالی ــه ای ک ــی جبه براحت
ــورت  ــد بص ــد بای ــد می کن ــد را نق می کن
ــز  ــود نی ــتباهات خ ــد اش ــه نق ــی ب طبیع
ــن  ــورت ای ــر اینص ــه در غی ــردازد. ک بپ
ــرا  ــور مب ــد بمنظ ــرار از نق ــی ف ــه نوع ب

ــت. ــود اس ــوه دادن خ جل
تاجــزاده ادامــه داد: چــرا بــزرگان جریــان 
اصالحــات را راحــت نقــد مــی کننــد  امــا 

بــزرگان اصولگــرا نقــد نمــی شــوند.

البتــه بحــث بنــده کلــی اســت و هــر 
داشــت  نقــدی  اصالحــات  در  فــردی 
ــت و در  ــاد گرف ــنید و از آن ی ــتی ش بایس
ــت. ــکار بس ــم ب ــور ه ــالح ام ــت اص جه

ــرد: در مجمــوع  تاجــزاده خاطــر نشــان ک
اصــالح طلبــان اشــتراکات زیــادی دارند و 
هنــوز هــم جایــگاه محــوری بــرای آقــای 
خاتمــی قائلنــد و خوشــبختانه جامعــه 
را  طلبــان، خاتمــی  اصــالح  از  بیشــتر 
قبــول داشــته و کمــاکان دوره  وی را دوره 
ــه  ــا بســیاری )از جمل ــد. ام ــق می دانن موف

معتقدنــد  مــن(  خــود 
توانایــی  امــروز  کــه 
نداریــم  پاســخگویی 
مگــر آنکــه در برخــی 
تجدیدنظــر  مســائل 
جــدی کنیــم. نــه بــه این 
دلیــل کــه لزومــا کارهای 
ــوده  ــتباه ب ــا اش ــی م قبل
ــل  ــه دلی اســت، بیشــتر ب
تغییراتــی کــه در جامعــه 
ــاده اســت. و بایســتی  افت
متناســب بــا تغییــرات بــه 
اصــالح خــود بپردازیــم.

اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــه  آنچــه  برخــالف 
صراحــت  می گوینــد 
طلبــان،  اصــالح 

رادیکالیســم ایجــاد می کنــد، افــزود: بنظــر 
بنــده هرچــه اصــالح طلبــان ضعیــف 
عمــل کننــد ســبب گســترش رادیکالیســم 

می شــوند. ایــران  در 
ــان کــرد:  اصــالح اصالحــات  تاجــزاده بی
ــرده  ــر ک ــه تغیی ــه جامع ــت چراک الزم اس
اســت. ایــن اصــالح لزومــا تنهــا بــه 
ــی  ــه بخش ــت، بلک ــتباهات نیس ــل اش دلی
از آن اصــالح اشــتباهات گذشــته و بخــش 
دیگــر آن بــه دلیــل تغییــر شــرایط جامعــه 
ــرای  ــد اســت. ب ــد راهــی جدی ــه نیازمن ک
مثــال فضــای مجــازی امــروزه جــای 
ــه اســت و اگــر اصــالح  ــه را گرفت روزنام

طلبــان نتواننــد فضــای مجــازی را بدســت 
ــت  ــانه را از دس ــت رس ــد، در حقیق آورن

ــد. داده ان
ــب  ــالح طل ــتان اص ــی از دوس ــا برخ ام
ایجــاد  تفاوتــی  هیــچ  کــه  معتقدنــد 
ــت و  ــر ماس ــالف نظ ــن اخت ــده و ای نش
ــدام  ــن می شــود ک ــان معی ــا گذشــت زم ب

اســت. درســت تر  ســخن 
ایــن فعــال سیاســی تصریــح کــرد: می تــوان 
در مــورد گذشــته هــزار و یــک رقــم 
اختــالف داشــت امــا بایــد در مــورد آینــده 
بــه تفاهــم و اشــتراک نظر 
ــا  ــدان معن ــن ب برســیم. ای
ــته  ــه گذش ــه ب ــت ک نیس
نقــد نداشــته باشــیم بلکــه 
گذشــته  معتــل  نبایــد 
ــر  ــه فک ــد ب ــد و بای مان
ــه  ــال ب ــیم. مث ــده باش آین
ــه  ــیم ک ــه برس ــن نتیج ای
تنهــا راه نجــات ایــران 

ــت. ــی اس دموکراس
ــع  ــه در جم ــزاده ک تاج
ــاد  ــزب اتح ــای ح اعص
ملــت ایــران- منطقــه 
ــایر  ــران س ــدان دبی هم
ــب  احــزاب اصــالح طل
ســخن مــی گفــت در 
بخــش دوم ســخنانش 
بــا توجــه بــه شــرایط  بیــان کــرد: 
فعلــی، طبیعــی اســت کــه جامعــه مــا را 
ــن  ــد. چــرا کــه ای ســخنگوی خــود ندان
ــوق  بشــری  ــف حق ــه مســائل مخال هم
ــی  ــا نقش ــد و م ــاق می افت ــران اتف در ای
ــکوت  ــم و س ــه آن نداری ــراض ب در اعت
کــرده ایــم. یــا در مــورد بســتن روزنامــه 
هــا، دســتگیری کارگــران و دانشــجویان 
و  نمی کنیــم  موضــع  اعــالم   ... و 
ــو  ــورد لغ ــا در م ــم. و ی ــداده ای ــه ن بیانی
ــده  ــار عدی ــب فش ــه موج ــا ک تحریم ه
بــه مــردم شــده اســت، هیــچ راهــکاری 
ارائــه نــداده ایــم )و بخشــی از مســئولیت 

ــر عهــده  لغــو نشــدن تحریــم هــا نیــز ب
ــوارد  ــن م ــت(؛ همی ــان اس ــالح طلب اص
ــا  ــه م ــود جامع ــبب می ش ــه س ــت ک اس
ــر  ــا اگ ــد. واقع ــود ندان ــخنگوی خ را س
اصــالح طلبــان بــه ایــن مــوارد بــی اعتنــا 
باشــند، فــرق اصــالح طلــب و اصولگــرا 

در چیســت؟
ــکل را  ــا مش ــه م ــد ک ــد بفهم ــه بای جامع
فهمیــده ایــم و بایــد بــه مــرور آن را حــل 

ــم. کنی
وی در ایــن زمینــه افــزود: مــا بــا کســانیکه 
ــد  ــم بزنن ــود را به ــم موج ــد نظ می خواهن
مرزبنــدی داریــم و نمیخواهیــم سیســتم را 
ــتم  ــه سیس ــم ک ــا می دانی ــم. ام ــم بریزی به
خطــا دارد و دنبــال تاییــد خطاهــا نبــوده و 

در صــدد اصــالح آنیــم.
بایــد قبــل از تحقــق بحــران در کشــور بــه 
ســمت رفــع مشــکل حرکــت کنیــم، چــون 
اگــر دچــار بحــران شــویم در آن صــورت 
همــه خواهیــم باخــت. همانطــور کــه 
ــد. و  ــده ان ــه بازن ــوریه هم ــروز در س ام
ــران،  ــن بح ــروز ای ــری از ب ــرای جلوگی ب

ــم. ــردم حــرف بزنی ــا م ــد ب بای
انتخابــات  بحــث  مــورد  در  تاجــزاده 
ــوزه ای  ــر ح ــت: در ه ــی، گف ــس آت مجل
کــه نامــزد مــورد نظرمــان )کاندیــدای 
ــت  ــد صالحی ــوب( تایی ــری و مطل حداکث
نشــد، رای نمی دهیــم و توهــم ایــن را 
ــم  ــا رای ندهی ــر م ــه اگ ــم ک ــم نداری ه
ــپس  ــود و س ــم می ش ــی ک ــارکت خیل مش
مآغازیــت خــود را از دســت می دهــد و... 

ــت.  ــتباه اس ــال اش ــن کام ــه ای ــرا ک چ
وی گفــت: در کل اگر حرف جامعه را بزنیم 
و پرچم تغییر را بلند کنیم و مشکالت اصلی 
جامعه را درک کنیم و نشــان دهیم که راه آن 
برهم زدن اوضاع نیست بلکه انتخابات است، 
حتی اگر یک دوره هم شــرکت نکنیم یا فقط 
در بعضــی حوزه ها شــرکت کنیــم. در این 

صورت شاید بتوان ایران را نجات داد.
بــه ســواالت حاضــران  پایــان  در  وی 

داد. پاســخ 

انتقاد تاج زاده از نحوه عملکرد احزاب در همدان: 

مردم سیاسیون را قبول ندارند

بزرگان جریان اصالحات 
را راحــت نقد می کنند  
اما بزرگان اصولگرا نقد 

نمی شوند
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره ۱3986۰326۰۰7۰۰۰577 مورخ ۱398/6/2۰ هيأت موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عليرضا 
غفاری نوین فرزند اکبر به شــماره شناســنامه 368  صادره از بهار در اعيانی شش 
دانگ یک باب ساختمان به مساحت 32۱/4۰ مترمربع پالک ۱۰94۰ فرعی قسمتی از 
پالک۱7۰2 فرعی از ۱39 اصلی واقع در بهاربخش چهار همدان خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای حسين فرزند غفار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 292(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱398/8/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱398/9/5

هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

 آغاز اعطا وام خرید و ساخت مسکن به ایثارگران
 مدیرکل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید از پرداخت تسهیالت خرید و ساخت 
مسکن به ایثارگران، در سال ۱۳۹۸ خبر داد.به گزارش مهر، خداکرم کولیوند گفت: مقرر 
شده است  در شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان، مراکز 
استان ها ۱۰۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۸5 میلیون تومان، روستاها 5۰ میلیون تومان و 
در شهرهای جدید معادل سقف تسهیالت مرکز استان ها و با نرخ چهار درصد با مدت 
باز پرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن پرداخت شود.

وی، افزود: واجدین شــرایط دریافت این تسهیالت جانبازان با اولویت درصد جانبازی، 
آزادگان، خانواده شــهدا همسر جانبازان، آزادگان متوفی و یا قیم قانونی آنان طبق ماده ۳ 

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و باالتر هستند.

تمهیدات خدمات دهی به آسیب دیدگان زلزله عملیاتی شد
 تمهیــدات الزم برای ارائه هرگونه خدمات مطلوب امنیتــی، انتظامی، ترافیکی و 

امدادی در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی پیش بینی و عملیاتی شده است.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: عالوه بر اینکه تأمین نظم و امنیت در مناطق آسیب دیده 
از زلزله را به عنوان یک اولویت جدی دنبال و عملیاتی می کنیم، با بسیج و اعزام نیرو، 

گسیل امکانات و تجهیزات الزم در کنار هموطنان خواهیم بود.
حسین اشتری خاطر نشان کرد: از همان دقایق اولیه وقوع زلزله، سبزپوشان ناجا ضمن 
تالش برای تأمین و برقراری نظم و امنیت، اقدامات الزم را برای ســرعت بخشــی به 
خدمات دهی، امدادرسانی و رسیدگی به هموطنان آسیب دیده را آغاز کرده و این روند 

تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه دارد.

انتقاد از قبح زدایی چندهمسری
 دستیار حقوق شهروندي معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن انتقاد 
نســبت به برخي اقدامات براي ترویج چندهمسري براي مردان گفت: به جاي انجام 
تمهیــدات الزم و حمایتي در جهت تحقق امــر ازدواج براي مردان مجرد، جریاني به 
ترویج و ترغیب مردان متاهل به ازدواج مجدد پرداخته ؛ در حالي که این امر به فروپاشي 

نظام خانوادگي و افزایش طالق و دعاوي مهریه منجر خواهد شد. 
شهناز ســجادي به ایســنا بیان کرد: متاسفانه در ســال هاي اخیر حتي تجارت هاي 
نامناســبي در پوشش صیغه در فضاي مجازي و حقیقي شکل و شمایل کامال قانوني 
و شرعي به خود گرفته و ظاهرا برخي مردان متاهل نیز از این پدیده قانوني بهره مند 

مي شوند.

ترویج چند همسری با فلسفه ازدواج 
در قرآن منافات دارد

 فلسفه ازدواج در قرآن، آرامش یافتن زن و مرد در کنار هم است، این 
درحالی اســت که چندهمسری خود عامل ناآرامی، ایجاد برخوردهای 
سلبی و در نهایت خروج یک زن با ورود دیگری می شود که با فلسفه 

ازدواج از نگاه قرآن منافات دارد.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه گفت: 
ازدواج برای کسب آرامش و زندگی صورت می گیرد؛ تجربه نشان داده 
است خانواده های چند همسری آرامش زندگی ندارند. چرا که اگر زن 
دومی وارد خانه شــد، غالبا اختالفی در میان اعضای خانواده به وجود 
می آید که زن اول الجرم یا باید طالق بگیرد که اگر بچه داشته باشد بی 
سرپرست می شوند یا با بی میلی و از روی ناچاری به زندگی ادامه دهد 

که در هر صورت آرامش زندگی به هم می خورد.
حجت االســالم و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی در گفت و گو با 
ایرنا، اظهار داشت: شاید در بین صد مورد چند همسری، دو مورد سلب 
آرامش دیده نشود و اتفاقی نیفتد اما چون قانون برای غالب مردم نوشته 
می شود، اگر بخواهیم بگوییم این کار درست نیست عنوان می کنیم آمار 
کلی این را نشان می دهد که در خانواده چند همسری آرامش زندگی که 

فلسفه قرآن هم هست به هم می خورد.
 چندهمسری بر تعداد زنان بی سرپرست می افزاید

وی در ادامه این گفت و گو، مروجان چند همسری را خطاب قرار داد 
و یادآور شــد: کسانی که چند همسری را مطرح می کنند، نظرشان این 
اســت که دختر مجرد در جامعه نباشد. به این افراد باید گفت که قطعا 
اگر یک دختری با یک مرد متاهلی ازدواج کرد باز هم غالب این است 
که زن اول طالق می گیرد که بی سرپرست می شود؛ در واقع یکی را با 

سرپرست و دیگری را بی سرپرست می کنند.
حجت االسالم فاضل میبدی تاکید کرد: زن مطلقه ای که بی سرپرست 
می شود و فرزندی هم دارد دچار آسیب و تبعات بیشتری می شود. اگر 
آن ها منظورشان این اســت که زن های جامعه ما همسر و سرپرست 
ندارند، حل این مســاله با ترویج چند همسری نیست بلکه  باید دالیل 
این موضوع را که چرا ازدواج صورت نمی گیرد و سن ازدواج باال رفته 

است، بررسی کنند.
وی ادامــه داد: اگر عنوان می کنند علت ازدواج نکردن و در نتیجه باال 
رفتن سن ازدواج مسائل اقتصادی است باید گفت قطعا در خانواده های 
چند همسری مشکل اقتصادی بیشتر خواهد بود. ضمن این که مشکالت 
روحی و روانی را تساعدی می کند؛ بنابراین چند همسری هیچکدام از 

این مشکالت را حل نمی کند.
عضو مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه قم و اســتاد دانشگاه 
توصیه کرد: باید بحث باال رفتن ســن ازدواج و تجرد قطعی از جهات 
روانشناسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی دنبال شود و علت یابی کرد 

که چرا جامعه به این سو کشیده شده است تا آن موارد را حل کنند.
نباید با دید صدراسالمی به موارد امروزی نگاه کرد

حجت االســالم فاضل میبدی در پاســخ به این پرسش که بنابر گفته 
مروجان چند همسری، از صدراسالم الگوبرداری کرده اند، گفت: به نظر 
بنده با چند همسری مشکل کمتر که نمی شود هیچ بلکه بیشتر هم می 
شود و خالف فلسفه قرآنی هم هست که عنوان می شود ازدواج کنید تا 
آرامش بیابید.وی تصریح کرد: نگاه مروجان چندهمسری و پیاده کردن 
مسائل صدر اسالم برای زمان حال اشتباه است؛ اگر در روزگار پیامبر و 
صدر اسالم چند همسری رواج داشته در عرف آن روز قباحت نداشته 
و عادی و طبیعی بوده است که خود پیامبر هم چند همسر داشتند اما در 

عرف عقالیی امروز چند همسری قباحت دارد.
وی ادامه داد: همانند برده داری که در زمان صدر اســالم رواج داشت 
و اشــکالی بر آن متصور نبود اما امروز اگر کسی بخواهد برده خرید و 
فروش کند، قباحت دارد و محکوم می شــود. یا مثال در صدر اســالم 
ازدواج مرد میانســال با کودک رواج داشته و قبیح هم نبوده اما االن در 
هر جایی این ازدواج صورت گیرد، قباحت دارد. یا در کانتکس آن روز 
طالق به دست مردان بود و هر وقت اراده طالق می کردند، بدون پیش 
شــرط انجام می دادند اما االن در هیچ جامعه ای اختیار طالق مطلق به 

دست مرد نیست و دادگاه تشخیص و مجوز آن را صادر می کند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه یادآور 
شد: این نوع مســائل را نباید با این موضوع که در صدراسالم چگونه 
بوده اســت، مقایســه کرد. چرا که این مسائل عرفی و عقالیی است و 
باید دید آن ها چه می گویند تا حل شــود.وی اذعان داشت: تا آنجا که 
بنده مطالعه قرآنی و تاریخی کرده ام؛ چند همســری نخست در جهان 
امروز و در عرف عقال قباحت دارد، دوم این که نه تنها هیچ دختری را 
باسرپرست نمی کند بلکه یک خانم دیگری را هم بی سرپرست می کند. 
سوم این که آرامش زندگی به هم می خورد و در نهایت این که اگر فکر 
این هستیم که کسی بدون ازدواج نماند، باید ریشه های عدم ازدواج را 

دید و بررسی کرد.
حجت االســالم فاضل مبیدی تاکید کرد: در قرآن نه تنها چند همسری 
اصال ترویج نشده است بلکه سختگیری می شود که عدالت را اجرا کنید 

و اجرای عدالت از عهده هر کسی برنمی آید. 

کیهان: مشکل دولت کارنامه خالی است نه ضعف اطالع رسانی 
 هنوز امتحان ترم اول کلید تدبیر برگزار نشده !!

سیمره: سیب هایی که بر درخت ماند 
 اونا می خوان قیمتشون بره باال !!

همشهری: چشم نگران شهرستانی ها  به بهارستان 
 با وجود در نظرگرفتن هدایای ویژه کاندیداها به شهرستانی ها 

جای نگرانی نیست!!
ایران: گام تازه دموکرات ها به مسیر استیضاح 

 استیضاح هم به الکچری های دنیا اضافه شد ؟!
همدان پیام: تاکسی های بی متر در همدان می چرخند

 تاکسی مترشون  موند تو جیب شهرداری
همدان پیام: دفاتری که عقد آریایی انجام دهند بسته می شوند

 دمتون گرم 
همدان پیام: جرایم انتخاباتی زود هنگام را گزارش کنید.

 گزارش های مردمی با زیر میزی کاندیداها ذوب می شه!! 
ایران: سیگاری های  مرز بازرگان در مرز ایران و ترکیه 

  تاجران دو تابعیتی 
شرق: ظریف بدون توقف در مجلس 

 بدون شرح
کیهان: درخواست خانه سینما از قوه قضائیه برای قانون شکنی!

 داری حرف های محرمانه رومی بری سینما!!
همدان پیام: برای لیگ یکی شدن آستین ها را باال بزنید

 با آستین کوتاه هم می شه توی لیگ اول شد؟
اطالعات: ظریف: دامن نظام از پولشویی پاک است.

 از نظام پله نسازید!!
ایسنا: گل آفتابگردان مصنوعی ساخته شد 

 منتظر تخمه آفتاب گردان مصنوعی هم هستیم!!
همدان پیام:رمز دوم یک بار مصرف اجباری شد

 رمز های زوری ؟!
شرق: تخم مرغ رسماً ۱5 درصد گران شد 

 مرغ ها رسما وارد صحن علنی بورس شدن 

زمان دقیق اجرای "رتبه بندی معلمان"
 اعالم شد

 وزیــر آموزش وپرورش با بیــان اینکه در طــرح رتبه بندی، 
فرهنگیان در 5 رتبه تقسیم می شوند و متناسب با مدرک تحصیلی، 
ســابقه، صالحیــت تخصصی و حرفــه ای در ایــن رتبه ها قرار 

می گیرند، زمان اجرای این طرح را اعالم کرد.
به گزارش تســنیم، محسن حاجی میرزایی درباره آخرین وضعیت 
طرح رتبه بندی معلمان اظهار  کرد: موضوع رتبه بندی از موضوعاتی 
است که بسیار از ســوی همکاران بنده پیگیری می شود و از روز 
آغاز مســئولیتم یکی از اولویت هایم حل مسئله رتبه بندی معلمان 

بود.
ــار ۲  ــزود: اعتب ــار رتبه بنــدی معلمــان اف ــن اعتب ــاره تأمی وی درب
هــزار میلیــارد تومانــی آن پیش بینــی شــده و در ســازمان اســت 
ــأت  ــب هی ــه تصوی ــی ب ــه اجرای ــه آئین نام ــض اینک ــه مح ب
ــده  ــه آین ــا دو هفت ــک ی ــی ی ــم ط ــه امیدواری ــد ک ــران برس وزی

ــن کار انجــام شــود،  اجــرا خواهــد شــد. ای
وزیر آموزش وپرورش گفت: آئین نامه رتبه بندی توسط وزارت 
آموزش وپــرورش پیشــنهاد شــد و چندین بار در کمیســیون 
اجتماعی دولت رفته و برگشــته و ایرادات آن رفع شده است، 
بنده ســه جلســه در این کمیسیون شــرکت کردم و مباحث را 
آنجــا به نتیجه رســانیدم هم اکنون کار در کمیســیون اجتماعی 
دولت تمام شــده و می تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد و 
با قول مســاعد دولت امیدوارم به ســرعت در دستور کار قرار 

گرفته و اجرا شود.
ــان در  ــدی فرهنگی ــرح رتبه بن ــه  داد: در ط ــی ادام حاجی میرزای
ــی،  ــدرک تحصیل ــا م ــب ب ــوند و متناس ــیم می ش ــه تقس 5 رتب
ســابقه، صالحیــت تخصصــی و حرفــه ای در ایــن رتبه هــا قــرار 
می گیرنــد، انتقــال از یــک رتبــه بــه رتبــه بعــدی شــرایطی دارد 

ــت. ــخص اس ــه مش ــه در آئین نام ک
وی مطرح کرد: پیش بینی می کنم رتبه بندی از اوایل آذر ماه اجرایی 
شــود همچنین اعتبار پیش بینی شده رتبه بندی برای نیمه دوم سال 
۹۸ اســت و هر زمــان که آئین نامه تصویب شــود که امیدواریم 
ظرف یک یا دو هفته آینده باشــد زمان اعمــال افزایش ها از مهر 
۹۸ اســت بنابراین تمام همکارانی که از ابتدای مهر ۹۸ با وزارت 
آموزش وپــرورش همکاری می کردند در چارچــوب آئین نامه از 

مزایای رتبه بندی بهره مند می شوند.
از حق التدریس پرداخت نشده معلمان چه خبر؟

حق التدریــس  مطالبــات  دربــاره  آموزش وپــرورش  وزیــر 
فرهنگیــان کــه قــرار بــود مهــر مــاه تســویه شــود امــا ایــن کار 
ــوق  ــت حق ــاره پرداخ ــرد: در ب ــت، عنوان ک ــده اس ــام نش انج
فرهنگیــان مطالباتــی از گذشــته بــود کــه در ســال ۹۷، مجموعــه 
مطالبــات از جملــه پــاداش پایــان خدمــت، حق التدریــس 
ــد و در  ــتمر پرداخــت ش ــای  مس ــیاران و حق التدریس ه آموزش
ســال ۹۸ معلمانــی کــه بــه صــورت رســمی و پیمانــی همــکاری 
ــا  ــد ام ــت می کنن ــود را دریاف ــوق خ ــاه حق ــر م ــد س می کنن
ــود  ــاظ می ش ــایر لح ــه س ــا در بودج ــق التدریس ه ــار ح اعتب
ــود  ــام می ش ــر انج ــا تأخی ــا ب ــل پرداخت ه ــن دلی ــه همی و ب
ــده  ــال آین ــرای س ــد و ب ــش یاب ــا کاه ــن تأخیره ــم ای امیدواری
ــد. ــش نیای ــی پی ــات معوق ــن مطالب ــن اســت چنی ــا ای ــالش م ت

 تصور کنید مردی 5۰ ساله با شریک خود 
خرده حسابی دارد و نمی تواند این بدهی را 
تأمین کند و بعد از شــکایت شریکش به دو  

سال حبس محکوم می شود. 
حاال فردی که بدون داشتن هیچ سوءسابقه ای 
پایش به زندان باز شده بعد از این که نتوانسته 
رضایت شــاکی را جلــب کند بــه زندان 
می رود؛ شــغلش را از دست می دهد، ممکن 
اســت خانواده اش از هم بپاشد و سابقه دار 
می شود. همین فرد بعد از سپری کردن مدت 
محکومیــت خود از زندان بیرون می آید و با 
سوءســابقه ای که دارد نمی تواند شغلی پیدا 
کنــد و درنهایت برای گــذران زندگی اش 
ممکن است که جذب کارهای خالف شود.

این تصویر، داســتان زندگی هــزاران نفری 
اســت کــه روزی اصال تصــور نمی کردند 
پایشــان به زندان باز شود افرادی که به دلیل 
ارتکاب جرایم بسیار ناچیز به زندان می روند 
و شانس داشــتن زندگی عادی را از دست 

می دهند.
وجود ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور 
حجم پرونده هــای جــاری در قوه قضائیه، 
زندان هــای لبریــز از زندانــی، هزینه های 
نگهداری از زندانیان کــه چند برابر بودجه 
وزارتخانه های کشــور اســت همــه و همه 
قانونگذاران را بر آن داشته که بیش از گذشته 

به فکر کاهش این معضالت باشند. 
اســتفاده از مجازات هــای جایگزین و ارایه 
طرح هایی بــرای کاهش عناویــن مجرمانه 
نشــانه هایی از این نگرانی هاســت. بر این 
اســاس خبری مبنی بر تصویب دو فوریت 
»طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری« با ۱۱5 

رأی موافق و ۶۳ رأی مخالف منتشر شد. 

خبری که انتقادهای بســیار تندی را از سوی 
کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس شورای 
اسالمی و حقوقدانان به دنبال داشت تا جایی 
که موجب مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون 
حقوقــی و قضائی مجلس و مخالفت رئیس 
قوه قضائیه با این طرح شــد. وجه مشترک 
انتقادهــا این بود که دو فوریت )طرح تقلیل 
مجازات حبس تعزیری( بسیار شتاب زده به 
تأیید رســیده است و تصویب نهایی آن آثار 

سوئی را به همراه خواهد داشت.
عضــو هیأت رئیســه کمیســیون حقوقی و 
قضائی مجلس، گفت: طرح »کاهش مجازات 
حبس تعزیری« را یک رویه قضائی نمی دانم 
بلکه آن را یک کار احساسی تلقی می کنم و 

این کمیســیون هم به جد مخالف طرح یاد 
شده است.

محمــد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، 
»تقلیل مجازات  پیرو تصویب کلیات طرح 
حبس تعزیری«، افزود: قریب به 4۰ ســال 
است که بر روی سیستم قضایی کشور کار 
می کنیــم و در واقع آمده ایم هم برای جرم 
اما  و هم برای مجــازات تعاریفی داده ایم 
اینکه یــک دفعه بیاییم و این ســاختار را 
به صورت غیر کارشناســی به هم بزنیم و 
آنچــه را که در اختیار قاضی اســت را از 
آن بگیریم عمال این مســئله هیچ نتیجه ای 

داشت. نخواهد 
وی تاکید کــرد: بنده معتقدم طــرح تقلیل 

مجازات حبس تعزیری تمام نظامات قضائی 
را به هم خواهد زد.

کاظمــی تاکید کرد: تقلیــل جمعیت کیفری 
زندان ها مورد نظر طراحان این طرح اســت 
که امری کلی است و نیاز است تعاریف مان 
را از جــرم تغییر دهیــم نه اینکــه بیایم و 
بگوییم کسی که مرتکب آدم ربایی شده باید 

مجازاتش نصف شود.
عضــو هیأت رئیســه کمیســیون حقوقی و 
قضائی مجلــس تاکید کرد: طــرح »کاهش 
مجازات حبس تعزیری« را یک رویه قضایی 
نمی دانم بلکه آن را یک کار احساســی تلقی 
می کنم و این کمیســیون هم به جد مخالف 

طرح یاد شده است.

 در نخســتین بوت کمپ اینترنت 
اشــیاء که در کشور ایران محل "مرکز 
ریاســت جمهوری  نوآوری  صندوق 
با حمایت دکتر ســتاری" برگزار شد 
۱۱ تیم به رقابت پرداختند که »ســینا 
 IT رشته  التحصیل  فارغ  سوادکوهی« 
دانشــگاه تهران تنها نماینده از استان 
همدان در این دوره حضور داشت که 

موفق به کسب رتبه شد.
الزم به ذکر اســت در این دوره که با 
هدف حرکت به سمت کارآفرینی در 
حوزه اینترنت اشیا و بومی سازی این 
فناوری در کشور برگزار شد، ۶۷ نفر 
از نخبگان کشور از ۱4 استان گرد هم 

آمده و در دوره ای 45 روزه طی سه مرحله 
با این فناوری پیش رفتند.

ســینا ســواد کوهی در گفت و گو با همدان 
اینترنت اشــیا اتصال  پیام، گفت: مفهــوم 
دســتگاه های مختلف به یکدیگر از طریق 
اینترنت است. به کمک اینترنت اشیا برنامه 
ها و دســتگاه های مختلف مــی توانند از 
طریــق اتصال اینترنت بــا یکدیگر و حتی 
انســان تعامل و صحبت کننــد برای نمونه 
می تــوان به یخچال های هوشــمند که به 
اینترنت متصلند و شــما را از موجودی و 
تاریخ انقضا مواد خوراکی داخل یخچال با 

خبر می سازند اشاره کرد.
 وی با تأکید بر ضرورت استفاده از اینترنت 
اشــیا در همدان گفت: با توجه به ظرفیت 
موجــود در ایــران به ویــژه از نظر عالقه 
جوانان، مختصصان، ورود این فناوری های 
نوین به کشــور و خالقیت جوانان ایرانی 
در حیطه اینترنت اشــیا جا دارد از این علم 
استفاده شــود و در حال حاضر همدان به 

شدت به این فناوری نیاز دارد.
وی در این بــاره تصریح کرد: در دنیا بیش 
از ۲۰ موضــوع مورد توجه کارشناســان و 

پیشتازان این صنعت قرار گرفته است.
 نیاز همدان به اینترنت اشیا 
در 2حوزه کشاورزی و پارکینگ

ســوادکوهی با بیان اینکه همــدان به ورود 
اینترنت اشــیا بــه دو حوزه کشــاورزی و 

پارکینگ به شدت نیاز دارد گفت: همدان  از 
نظر نیروی کار و متخصص و موارد فیزیکی 

ظرفیت ورود به این فناوری را دارد.
این پژوهشگر همدانی با یادآوری این نکته 
که مسؤوالن به دنبال هوشمندسازی تهران 
هســتند در صورتی که همدان از شهرهایی 
است که ظرفیت بهتر و باالتری برای پیاده 
سازی اینترنت اشیا نسبت به تهران در خود 
دارد ادامه داد: این مورد را به شخص معاون 
علمی فناوری و مدیرعامل سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شــهرداری تهران نیز 
گوشــزد کرده ام که می تواننــد همدان را 

آزمونه اینترنت اشیا در کشور قرار دهند.
سوادکوهی با بیان اینکه نیاز داریم مسؤوالن 
خوش بینانه تر به این موضوعات نگاه کنند 
و در این مورد جذب سرمایه گذاری داشته 
باشند گفت: شهر همدان می تواند با استفاده 
از این فنــاوری و ظرفیت های نامحدودی 
که دارد قدم بزرگ و چشمگیری در جهت 

توسعه و ارزآوری بردارد.
وی با اشاره به اینکه طرح های اینترنت اشیا 
در زمینه هزینه و درآمد به صرفه و سودآور 
خواهد بود، گفت: همدان جوانان زیادی با 
تخصص هایی در حوزه فناوری اطالعات 
)IT ( دارد و مدیران بلند پرواز نیز دارد که 
این موارد در تعامــل با هم عملکرد باالیی 
را رقــم خواهند زد.این جوان پژوهشــگر 
همدانــی با اشــاره به مهم بــودن صنعت 

کشاورزی برای همدان با توجه به ۱۶هزار 
و ۳5۱ بهره بردار کشاورزی، دام و شیالت 
در این اســتان بیان کرد: همدان یک شــهر 
کشــاورزی قلمداد می شود و دارای مزیت 
هایی در این زمینه نســبت به دیگر اســتان 
ها از جملــه وجود زمین های حاصلخیز و 
پیشــینه و تجربه کشــاورزی در این استان 
همچنین نزدیکی زمین های کشــاورزی به 

مناطق شهری است.
سوادکوهی با اشــاره به لزوم حفظ آب در 
عین حفظ کشاورزی همدان و افزایش بهره 
وری، کبفبت محصوالت و سود کشاورزان 
با وجود کاهش مصرف آب بیان کرد: اگر با 
استفاده از فناوری بتوانیم سود کشاورزان را 
افزایش دهیم مهاجرت معکوس به روستاها 

خواهیم داشت.
 افزایش بهره وری 

در کشاورزی با اینترنت اشیا
وی با بیــان اینکه تیم آنهــا در دوره بوت 
کمپ روی ســناریوی گلخانه هوشمند کار 
کرده است گفت: گلخانه هوشمند در ایران 
رشــد خوبی دارد و روی آن ارزش گذاری 
شده ولی متأسفانه در همدان که شاید بهتر 
از استان های دیگر شــرایط ایجاد گلخانه 
هوشــمند را دارد ورودی در ایــن حوزه 
نداشته ایم.وی بیان کرد: گلخانه هوشمند به 
گلخانهای گفته میشــود که همه مؤلفه های 

آن تحت یک سامانه جامع مدیریت شود. 

ســوادکوهی در این بــاره ادامه داد: در 
گلخانه های هوشــمند دمــا، رطوبت، 
نور، اکســیژن، دی اکسید کربن، پی اچ 
و دیگر مؤلفه ها توســط حس گرهای 
مخصــوص انــدازه گیری شــده و با 
نتیجه بر اســاس  پــردازش اطالعات، 
مکانیکی  به عملگر  مناســب  سناریوی 
یا اکچویتورها اعمال می شود تا شرایط 

بهینه ایجاد گردد.
این پژوهشــگر تصریح کــرد: در واقع 
گلخانه هوشــمند میزان خطا و آسیب 
محصوالت کشاورزی را به صفر نزدیک 
می کند و کیفیت و بهره وری را افزایش 
داده و مصارف آب و دیگر هزینه ها را 

کاهش می دهد. 
 ارتقای عملکرد با تحلیل داده ها 

در گلخانه هوشمند
وی بیان کرد: با انتقــال اطالعات و مؤلفه 
های گلخانه هوشمند به فضای ابری عالوه 
بر ذخیره سازی داده ها میتوان بر روی آنها 
تجزیه و تحلیــل انجام داد و نتایج را برای 

عملکرد بهتر اعمال کرد. 
کاهش  و  انــرژی  در  جویی  *صرفه 
قیمت تمام شده محصوالت با گلخانه 

هوشمند
وی با اشــاره بــه اینکه یکــی از مزایای 
هوشمندســازی گلخانهها صرفه جویی در 
مصرف انرژی اســت بیان کــرد:  عالوه بر 
کاهش هزینهها و در نتیجه آن کاهش قیمت 
گلخانهای هوشمند،  تمام شده محصوالت 
ایــن گلخانه ها به کاهــش آلودگی محیط 

زیست نیز کمک میکند. 
وی تصریح کرد: استفاده از الگوهای بهینه 
کشــاورزی و هوشــمند بودن ســامانه در 
به روز رســانی و تغییــر الگوها با توجه به 
شرایط محیطی باعث صرفه جویی هر چه 

بیشتر در مصرف آب و برق میشود.
ســوادکوهی بیان کرد: مهم ترین موضوعی 
که در بوت کمپ اینترنت اشــیا درگیر آن 
بودیم داشــتن رابط کاربــری بود تا به این 
ترتیب همه بتوانند با گلخانه هوشــمند کار 

کنند.

طرح »کاهش مجازات حبس تعزیری« 
مغایر رویه قضائی است

کسب رتبه برتر در نخستین بوت کمپ اینترنت اشیاء توسط یک جوان همدانی

افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها با گلخانه هوشمند
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خودرو

مالیات؛ نگرش غربی و نگاه ایرانی
 گروه های پرنفوذی چون پزشــکان، طالفروشــان و وکال در کنار 
فعاالن بخــش زیرزمینی اقتصاد بزرگترین گروه هایی هســتند که از 

پرداخت مالیات اجتناب می کنند.
یکی از مشکالت اساسی اقتصاد ایران، اخذ نکردن کافی مالیات هاست. 
به بیان دیگر آن طور که آمارهای رســمی و غیر رسمی خبر می دهند 
میزان مالیاتی که در ایران گرفته می شود به مراتب کمتر از میزانی است 
که واقعا باید اخذ شود. این مهم در سال هایی که دولت به درآمدهای 
نفتی دسترسی داشت، علی رغم پیامدهای منفی آن قابل چشم پوشی به 
نظر می رســید ولی اکنون، زیرفشار تحریم ها، تنگنای مالی فشار چند 
برابری به دولت وارد کرده اســت و بحث مالیات و درآمدهای آن به 

بحث روز محافل اقتصادی تبدیل شده است.
کسانی که به کشورهای خارجی به ویژه ایاالت متحده یا اروپای غربی 
رفته انــد به خوبی می توانند بگویند چه قدر فــرار مالیاتی یا دور زدن 
مامور مالیات کار سختی است؛ چیزی که در اقتصاد ما به امر روزمره 
بسیاری تبدیل شــده است. این مهم دالیل گوناگونی دارد؛ اوال اینکه 
فرهنگ مالیاتی در ایران نســبت به کشورهای توسعه یافته به مراتب 
پایین تر است، مانند بسیاری دیگر از مباحث مربوط به حقوق عمومی. 
به هر حال در کشــورهای توســعه یافته مساله مالیات، مساله قدیمی 

است و افراد چندین نسل است که با آن آشنایی دارند.
از ســوی دیگر مجازات دروغ گفتن در خود اظهاری ها است که در 
کشورهایی چون امریکای شمالی و اروپا به سختی مجازات می شود. 
به بیان دیگــر چنان مجازات دروغگویی در ایــن زمینه و نپرداختن 
مالیات ســنگین است که افراد ترجیح می دهند ریسک آن را نپذیرند. 
به این اعتبار می توان گفت در کشورهای توسعه یافته نه مودیان و نه 
کارگزاران پرداخت واقعی مالیات را به نپرداختن آن ترجیح می دهند و 

این ناشی از تاثیر مجازات بر عملکرد افراد است.
عالوه بر این در کشورهای دیگر جهان و حتی بسیاری از کشورهای 
در حال توســعه یک نظام اطالعاتی دقیق و جامع وجود دارد که تمام 
اطالعات مربوط به درآمد آن ها در آن ثبت شــده اســت و حتی تمام 
تراکنش های مالی آن ها نیز قابل ردیابی است. درنتیجه در هیچ کشوری 
نمی توان مانند ایران یک شبه ثروتمند شد یا برجی ساخت و تا پایان 
آن سر و کله مامور مالیاتی پیدا نشود. در جوامع پیشرفته اگر کسی به 
ناگهان و مثال در بخث آزمایی جایزه ای را برد و قصد این داشته باشد 
که خانه لوکس بخرد ابتدا باید به سازمان مالیاتی در آن کشور توضیح 

دهد که چگونه به این پول رسیده و منشا پول خود را اعالم کند. 
در ایران سه دسته غالب هستند که برای فعالیت های خود مالیات 
نمی پردازند؛ از یک ســو اغلب کســانی کــه از پرداخت مالیات 
خــودداری می کنند بین گروه هــای با نفوذی چون پزشــکان و 
طالفروشــان هستند. عالوه بر این دو باید توجه داشت نزدیک به 
۳۰ درصد اقتصاد کشــور ســیاه یا زیرزمینی است که طبیعتا آن ها 
نیــز از پرداختــن مالیات های خود خــودداری می کنند و مالیاتی 

بابت درآمدهای خود نمی پردازند.
* محمد تقی فياضی
 کارشناس اقتصادی

هزینه رمز دوم را نباید مشتریان بپردازند

 در حالی دریافت رمز دوم یکبار مصرف از اول دی ماه اجباری می شــود که هزینه ای 
بابت دریافت آن از مشــتری بانک ها دریافت نمی شــود و ظاهرا قرار است بانک مرکزی 

هزینه تامین آن را برعهده گیرد و پرداخت کند.
طبق اعالم بانک مرکزی در روزهای اخیر، استفاده از رمز دوم پویا )یک بار مصرف( از اول 
دی ماه اجباری می شــود و براین اساس سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی شده تا 

تمامی بانک ها تا دی ماه به آن متصل شوند.
امــا قرار بــود برای دریافت رمز دوم هزینه حدود ۳۳ هزار تومانی به طور ســاالنه بابت 

راه اندازی ســرویس از متقاضی دریافت شــود که گفته می شد خود بانک ها این هزینه را 
تقبل کرده و مشتریان بابت آن مبلغی پرداخت نکنند.

اما اطالعات دریافتی از این حکایت دارد که این هزینه از مشتری پرداخت نمی شود ولی 
پرداخت آن هم برعهده بانک ها نیســت، احتماال خود بانک مرکزی هزینه را تقبل خواهد 
کرد. براین اســاس زمانی که سامانه آماده شود افراد می توانند از طریق آن کد گرفته و با 

تایید پرداخت، هزینه از سوی بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.
موضوع رمز دوم یکبار مصرف از سال گذشته و به دلیل ممانعت از برخی سودجویی ها و 
باالبردن امنیت مطرح شد و البته زمانی بود که به طور خاص موضوع ساماندهی بازار ارز 

و معامالت مورد توجه قرار داشت.

ــس از  ــه همــدان پ ــال آب ب  طــرح انتق
مدت هــا بالتکلیفــی بــا اقبــال روبــرو شــده 
ــرر  ــور مق ــاون رئیس جمه ــد مع ــا تأکی و ب
شــد کــه اعتبــار الزم بــرای آن تأمیــن شــود 
ــر  ــی باشــد ب ــه پایان ــن مصوب ــا شــاید ای ت
قصــه پــر غصــه ای کــه ۱5 ســال بــه درازا 

کشــیده شــده اســت.
مشــکل انتقــال آب بــه همــدان بارهــا 
بــار  هــر  و  مطرح شــده  رســانه ها  از 
مســئوالن وعده هــای شــیرینی را بــرای 
بــه  هیچ یــک  امــا  داده انــد،  آن  پایــان 

ســرانجام نرســیده اســت.
ایــن بــار هــم خبرهایــی بــه گــوش 
ــرح از  ــدن ط ــارج ش ــه از خ ــد ک می رس
بالتکلیفــی باوجــود پیشــرفت ۶۳ درصدی 
اگــر  کــه  وعده هایــی  می دهــد؛  خبــر 
ــار  ــق شــود بازهــم ســه چه ــع محق به موق
ســالی طــول می کشــد تــا طــرح بــه 

ســرانجام برســد.
ــزاری  ــر برگ ــه خب ــود ک ــته ب ــه گذش هفت
جلســه مشــترک مســئوالن اســتان بــا وزیــر 
نیــرو و معــاون رئیس جمهــور بــرای تعییــن 
تکلیــف شــدن طــرح ۱5 ســاله انتقــال آب 
بــه همــدان متشــر شــد؛ جلســه ای کــه قــرار 
ــزار  ــران برگ ــان در ته ــروز ۱۸ آب ــود دی ب

شــود.
در  فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده 
مجلــس دربــاره ایــن جلســه گفــت: 
مــورد  در  چاره اندیشــی  بــرای 
طــرح انتقــال آب بــه همــدان دیــروز 
ــان،  ــا اردکانی ــور رض ــا حض ــه ای ب جلس
نوبخــت  محمدباقــر  و  نیــرو  وزیــر 
اســتاندار و  بــا  معــاون رئیس جمهــور 
نماینــدگان مــردم همــدان در مجلــس 
برگــزار و تصمیم هــای خوبــی گرفتــه 
ایــن  در  رئیس جمهــور  معــاون  شــد. 
ــر  ــه اخی ــا نام ــت ب ــن موافق ــه ضم جلس
ــزوم تخصیــص ۱۰۰  ــه ل اســتان نســبت ب
میلیــارد تومــان در بودجــه ۹۸ بــرای 
ــد  ــرو تأکی ــر نی ــه وزی ــرح ب ــل ط تکمی
کــرد کــه اعتبــار الزم بــرای طــرح از 

هــر راه ممکــن ماننــد فــروش اوراق 
مشــارکت تــا پایــان امســال تأمیــن شــود.
ــر در  ــرف دیگ ــزود: از ط ــر خجســته اف امی
ایــن جلســه مصــوب شــد کــه در بودجــه 
ســال آینــده هــم رقــم قابل مالحظــه ای 
همــدان  بــه  آب  انتقــال  طــرح  بــرای 

ــد. ــاص یاب اختص
وي بــا بیــان اینکــه طــرح انتقــال آب 
ــان  ــارد توم ــا 5۰۰ میلی ــدان 4۰۰ ت ــه هم ب
ــه  ــرد: در بودج ــان ک ــاز دارد، بی ــار نی اعتب
۹۸ تنهــا 5 میلیــارد تومــان بــرای ایــن 
ــم  ــن رق ــا ای ــه ب ــه ک ــرح اختصاص یافت ط
۱۰۰ ســال طــول می کشــید تــا آب بــه 

ــد. ــدان برس هم
خجســته گفــت: ایــن طــرح در حــال 
حاضــر ۶۳ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد 
و بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه همــدان در 
ــر داشــته؛ اجــرای آن بســیار  ســال های اخی

ــت. ــروری اس ض
طــرح انتقــال آب بــه همــدان از مصوبــات 
ــدان  ــه هم ــری ب ــم رهب ــام معظ ــفر مق س
اســت کــه از ســال ۸۳ تاکنــون بــه نتیجــه 
ــن طــرح  ــل ای ــر در تحوی نرســیده و تأخی

بــه  نیــاز  و  قیمت هــا  افزایــش  ســبب 
اعتبــار بیشــتر شــده درحالی کــه اگــر ایــن 
طــرح در همــان ســال های نخســت اجــرا 
ــاز  ــری نی ــیار پایین ت ــم بس ــه رق ــد ب می ش

داشــت.
ــر  ــون ۱۳۰ کیلومت ــه تاکن ــن مصوب ــرو ای پی
ــر  ــده و 5۳ کیلومت ــام ش ــذاری انج ــه گ لول

ــده اســت. ــی مان باق
ــات  ــر اســاس مصوب ــروژه ب ــن پ ــار ای اعتب
و  تأمیــن  اولویــت  در  بایــد  جلســه 

تخصیــص اعتبــارات قــرار گیــرد و مســیر 
منبــع موجــود اصــالح شــده و بــه ســمت 

ــود.  ــت ش ــد هدای ــع جدی منب
 ۶۳ تأمیــن  بــه  نیــاز  روزانــه  همــدان 
میلیــون متــر مکعــب آب شــرب دارد، 
ایــن میــزان آب از منبــع ســد تالــوار 
تامیــن نشــده و ظرفیــت ســد تالــوار 
پاســخگوی تأمیــن ایــن نیــاز نیســت 
ــر  ــن ام ــرای ای ــری ب ــع دیگ ــن منب بنابرای

جایگزیــن شــد.

چرا پراید ۵ میلیون تومان گران شد؟

 مهم ترین دلیلی که در هفته گذشــته شــرایط را به سمت افزایش 
قیمت خودرو ســوق داد، اعالم خبر توقــف تولید پراید و پژو 4۰5 

جی ال ایکس بود.
یک کارشــناس حوزه خودرو گفت: با نوساناتی که در یکی دو سال 
گذشــته در کل اقتصاد کشــور به وجود آمده، بازار خودرو نیز تاثیر 
پذیرفته و هر گاه خبر جدیدی می آید و شــرایط برای سفته بازی مهیا 
می شود، دوباره نوســان قیمتی بر بازار حکمفرما می شود و در هفته 

گذشته نیز دالیلی برای این اتفاق به وجود آمد.
سید محمد بحرینیان به خبرآنالین گفت: مهم ترین دلیلی که در هفته 
گذشته شرایط را به سمت افزایش قیمت سوق داد، اعالم خبر توقف 
تولیــد پراید و پژو 4۰5 جی ال ایکس بود، که این، شــرایط را برای 
ســفته بازی عده ای فراهم کرد که در نتیجــه آن دوباره در هفته مورد 

بحث قیمت ها روند صعودی به خود گرفتند.
بحرینیان تأکید کرد: البته این خیلی ســاده لوحانه خواهد بود که تنها 
دلیل را به این مساله خالصه کنیم. درست مانند اقتصاد ایران که تنها 

به یک دلیل بحران زده نشده و یا تنها به یک عارضه دچار نیست.
وی تاکیــد کرد: بازار خودروی کشــور ما بــا مجموعه عواملی 
دســت و پنجه نرم می کند که به بحرانی شــدن و نوســانات آن 

است. انجامیده 
قیمت پراید در یک هفته گذشته بیش از 5 میلیون تومان افزایش یافته 

است و به مرز 5۱ میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسیده است.

 معاون اسبق ارزی بانک مرکزی 
می گوید بازار ارز ایران به شــدت 
تحت تاثیر روابــط بین المللی قرار 
گرفته و اگر اینســتکس اجرا شود 
قیمت دالر تا مــرز ۱۰ هزار تومان 

کاهش خواهد یافت.
ســید کمال ســید علی باور دارد 
چنانچه روند افزایش نقدینگی به این 
شکل ادامه یابد در آینده و ظرف دو 
ســال آینده بازار ارز دوباره جهش 
خواهد یافت با این همه اگر از منابع 
صندوق توســعه ملی برای واردات 
مواد اولیه کارخانجات استفاده شود 

تولید رونــق می گیرد و قیمت ها روند 
کاهشی خواهد یافت. در ادامه مشروح 
مصاحبه او با خبرآنالین را می خوانید.

 قیمــت ارز همچنان در حالتی 
بی نوســان باقی مانده است، آیا 
در  که  باشــیم  امیدوار  می توانیم 
آینده هم این روند ادامه داشــته 

باشد؟
وضعیت قیمت ارز مانند هر کاالی دیگر 
صرفا با بررسی یکی دو فاکتور به دست 
نخواهد آمــد ولی به طــور کلی عامل 
تعیین کننده در قیمت آن روابط سیاسی 
ایران با کشورهای دیگر و از همه مهمتر 
ایاالت متحده اســت. چنانچه در آینده 
نزدیک روابط این دو خصمانه تر شــود، 
قیمت ارز دوباره رشد خواهد کرد و اگر 
روابط میان دو کشور به سمت مصالحه 
برود طبعا قیمت دالر تــا مرز ۱۰ هزار 
تومان هم کاهش خواهد یافت. این میان 
برقراری اینستکس یا سازوکارهای مشابه 
هم می تواند نقشی مشــابه بازی کند و 

دالر را تا ۱۰ هزار تومان کاهش دهد.
کاهش اخیر قیمت ارز ناشی از چه بود؟

ببینید قیمت هر کاالیــی باید به گونه ای 

تعیین شود که مصرف کننده امکان تهیه 
آن را داشته باشد. به بیان دیگر اگر قیمت 
کاالهــا آن قدر افزایش یابــد که دیگر 
نتواند مصرف کننده آن را تهیه کند عمال 
نقض غرض شده و بازار تعطیل می شود. 
یعنی اگر قیمت ارز سبب شود کاالهای 
وارداتی با قیمت گرانتری عرضه شــوند 
که دیگر مصرف کننــده امکان خریدن 
را نداشــته باشــد کاهش مصرف سبب 
می شــود تا دوباره قیمت ارز را کاهشی 
خواهد کرد. در گذشــته قیمت ارز بیش 
از کشش بازار افزایش یافت که این مهم 
سبب شده تا در ماه های گذشته قیمت ها 
به سمت تخلیه شدن پیش بروند چرا که 
با قیمت های پیشــین بازرگانان امکان 
مبادالت خود را نداشتند. این مهم گرچه 
سبب شد تا واردات کشور روند کاهشی 
به خود بگیرد و تا حــدی در برخی از 
واردات  داخــل جایگزین  تولید  کاالها 
شد ولی در کاالهایی که امکان جایگزین 
توســط تولید داخل وجود ندارد و این 

کماکان باال و تورم زاست.
 تا کنون چقدر از ارز حاصل از 
صادرات به کشور بازگشته است؟

آن طور که گزارش شده حدود ۹ میلیارد 
دالر ارز به سامانه نیما بازگشته و آنطور 
که آمارهای رسمی می گویند بالغ بر 5۰ 
درصــد از ارز حاصل از صــادرات نیز 
در ۶ ماهه نخســت به کشور برگشت. 
چنانچه ارز حاصل از صادرات کاالهای 
قاچاق نیز به کشــور وارد شود احتماال 
دست کشور در این بخش بازتر خواهد 
بود و اندکی بــه کاهش قیمت ها کمک 
کند.این میان باید توجه داشــت که 5۰ 
درصد دیگــر از ارزی هم که توســط 
صادرکننــدگان وارد کشــور نشــده به 
شکل کاال وارد کشــور می شود که این 
نیز در شرایط فعلی اتفاق مفیدی است.

خوشبختانه پس از تمهیداتی که اندیشیده 
شــد عمال بازرگانان با بانک مرکزی به 
تفاهم رســیدند و رغبت صادرکنندگان 

برای واردات ارز افزایش یافت.
 با ایــن همــه علی رغم این 
ارز  نرخ  مانــدن  ثابت  و  اتفاقات 
دلیل  نیافت.  کاهش  کاالها  قیمت 

این مساله چیست؟
همان طور که گفتید قیمت ارز با کاهشی 
نسبی به کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی آمد 

ولــی قیمت کاالهــا کاهش نیافت 
زیرا به نظر می رســد تخصیص ارز 
بانک مرکزی صورت  کافی توسط 
نمی گیــرد و از ســوی دیگر ثبت 
می گیرد.  کند صورت  ســفارش ها 
ببینید در چهار سال اول دولت آقای 
روحانــی نرخ تــورم کاهش یافت 
دلیل آن هــم جایگزینی واردات با 
کاالهــای گرانی بودند که در داخل 
تولید می شــود و ثبت سفارش ها با 
سرعت انجام می گرفت که اکنون با 
مشکل مواجه است. به عبارت دیگر 
سیاســتگذار با مهار تقاضا در صدد 
کنترل بازار برامده و در نتیجه تخصیص 

ارز کمتر زا انتظار بازار است.
  آینده بازار ارز در کشور را چه 

پیش بینی می کنید؟
با روش های فعلی شــاید بتوان امسال و 
ســال آینده قیمت ها را کنترل کرد ولی 
با این روش بــرای طوالنی مدت راه به 
جایی نخواهیم برد. چنانچه نرخ نقدینگی 
با همین شدت باال برود و بانک مرکزی 
هم برای کمک به دولت در زمینه کسری 
بودجــه اقدام به چاپ اســکناس کند و 
سیستم بانکی همچنان به اضافه برداشت 
خود از بانک مرکــزی ادامه دهند تا دو 
سه سال آینده دوباره جهشی در بازار ارز 
به وجود خواهد آمد که طبیعتاتداوم این 
شرایط نیز تبعات خود را به دنبال دارد. 
اگر برای کمــک به تولید داخل از منابع 
صندوق توســعه ملی یا نهادهای دیگر 
برای مــواد اولیه کارخانجات اســتفاده 
شود و تولید داخل رونق بگیرد در همین 
مدت ما می توانیم کاهش قیمت تولیدات 
داخل را هم مشــاهده کنیــم ولی به هر 
روی باید برای بازار ارز برنامه بلند مدت 

تری داشت.

معاون رئیس جمهور دستور تامین بودجه انتقال آب به همدان را صادر کرد

سرانجام پروژه 64 درصدی تالوار

دالر در چه شرایطی تا مرز ۱۰هزارتومان عقب نشینی می کند؟
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پرواز عقاب بر فراز رادمردان
عقاب اسدآباد 5- رادمرد ثامن 2

گلها : افشــین فالح )۹، 5۶ و ۹۱( حسین وفائی)۳4( و علی رضایی 
)۹4( بــرای عقاب و بهروز عبدلی )۱۷( و میثم محمدی )4۷( برای 

رادمردان 
اخطار: علــی رضایی از عقاب و مصطفی کمالــی و وحید رضایی 

از رادمردان 
اخراج: وحید رضایی و اصغر رحمتی زاده از رادمردان 

داوران: مجتبــی دی آبادی، مجتبی مظاهری و علیرضا شــهریاری 
)مریانج(

نماینده هیأت: علی سعادتی از همدان 
تیم عقاب: امیرمحمد ســلیمانی، حسن وفایی، صادق صادقی، فرزاد 
حسینی، محمد صدیق، افشین فالح )محمد رسول نجفی ۹۰( مهدی 
اکبــری، علی رضایی، رضا بلندی، مهدی وفایی )محمد زیبایی ۸۳( 

و امیر عادل 
سرمربی: رضا بداغی 

تیم رادمردان: بابک جمشــیدی، علــی علی محمدی، )احمد عبادی 
۷۶(، حســین صادقی، بهروز عبدلی، وحیــد رضایی، طاهر کریمی، 
)ســعید عبدالهی 5۷( مصطفی کمالی، میثم محمدی، علی افشاری 

)مصطفی بابایی ۷۷( و اصغر رحمتی زاده 
سرمربی: ابوالفضل مظفری 

اســدآباد ورزشــگاه شــهید راحمــی هفتــه ششــم مســابقات 
ــهید  ــادواره ش ــتان ی ــگاه های اس ــی باش ــته اول قهرمان ــگ دس لی

محمدحســین بشــیری 
 تیم فوتبال عقاب اســدآباد در هفته ششــم لیگ میزبان رادمردان 
سامن بود در این بازی عقاب از همان دقایق اول بر آسمان تیم حریف 

پرواز کرد و در یک بازی پرگل با برتری 5 بر ۲ به پیروزی رسید.
ــاب  ــرای عق ــه ۹ ب ــالح در دقیق ــین ف ــدا افش ــدار ابت ــن دی در ای
ــط  ــه ۱۷ توس ــردان در دقیق ــن گل را رادم ــا ای ــرد ام ــی ک گلزن
ــی گل  ــین وفای ــه ۳4 حس ــد. در دقیق ــخ دادن ــی پاس ــروز عبدل به
ــری  ــا برت ــه اول ب ــا نیم ــاند ت ــر رس ــه ثم ــاب ب ــرای عق دوم را ب

ــد. ــان برس ــه پای ــاب ب عق
ــه  ــازی را ب ــه 4۷ ب ــدی در دقیق ــم محم ــه دوم میث ــاز نیم ــا آغ ب
ــدا  ــاز شــد ابت ــاب آغ ــرواز عق ــن گل پ تســاوی کشــاند.پس از ای
افشــین فــالح در دقایــق 5۶ و ۹۱ گلزنــی کــرد تــا در ایــن دیــدار 
هــت تریــک کــرده باشــد و علــی رضایــی نیــز در دقیقــه ۹4 گل 
ــروزی  ــاب در روزی خــوب پی ــا عق ــاند ت ــر رس ــه ثم پنجــم را ب
ــم ۶  ــر دو تی ــازی ه ــن ب ــان ای ــد در پای ــه کن ــیرینی را تجرب ش

ــدند. ــازی ش امتی

مقام دوم کشوری برای استان همدان 
در جام خوشه چین 

 در رقابت هیأت های عشایر روسنایی کشوری با عنوان جشنواره 
جام خوشــه چین تیم همدان مقام دوم این رقابت ها را از آن خود 

کرد.
رقابت هیأت های عشــایر روسنایی کشوری با عنوان جشنواره جام 
خوشــه چین از ۱5 لغایت ۱۸ آبان به میزبانی استان مرکزی درشهر 

اراک برگزار شد
در ایــن رقابتها بازیکنانی از شهرســتانهای درگزین ، مالیر ، بهار ، 
نهاوند ، کبودر آهنگ ، رزن ، تویســرکان و اســدآباد در قالب تیم 
اســتان همدان حضور داشتند که در بخش آقایان استان همدان مقام 

دوم کشوری را کسب کرد
در این جشــنواره که ورزشــکاران اســتان همدان بصورت تیمی و 

انفرادی شرکت کرده بودند
در رشته هفت سنگ مقام اول، رشته چوب کشی مقام دوم، فوتسال 
بانوان مقام دوم، طناب کشی مقام دوم، دومیدانی مقام سوم و والیبال 

مقام سومرا کسب کردند
تیم اســتان همدان به سرپرستی جواد نوروزی صبوری از شهرستان 

درگزین در این رقابتها حضور داشت.

روزهای داغ در لیگ فوتسال استان
 هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های استان با انجام سه 

بازی در شهرهای اسدآباد، کبودراهنگ و نهاوند دنبال شد.
در کبودراهنگ تیم فتح این شــهر میزبان میثاق اسدآباد بود که در این 
دیدار تیم فتح موفق شد میهمان خود را با شکست ۳ بر ۲ بدرقه کند و 

نخستین پیروزی خود را در این رقابت ها جشن بگیرد.
تیم فاتح اسدآباد این هفته پذیرای وحدت مالیر بود که موفق شد این 
تیم را ۳ بر یک شکســت دهد و با کسب دومین پیروزی فصل خود را 

به صدر جدول نزدیک کند.
در سومین بازی این هفته تیم گرین کشاورز نهاوند میزبان سروش مالیر 

بود که در یک بازی پرگل دو تیم به تساوی 4 بر 4 رضایت دادند.
در پایان هفته ســوم وحدت مالیر و فاتح اســدآباد با کســب ۶ امتیاز 
صدرنشــین هستند و از مدعیان قهرمانی به شمار می روند ۳ تیم گرین 
کشاورز نهاوند، سروش مالیر و فتح کبودراهنگ نیز با 4 امتیاز در تعقیب 
صدرنشین ها هستند در انتهای جدول نیز میثاق اسدآباد با ۳ امتیاز قرار 

دارد.
در هفته چهارم این رقابت ها سروش مالیر میزبان فاتح اسدآباد است فتح 
کبودارهنگ به میهمانی وحدت مالیر می رود و میثاق اســدآباد میزبان 

گرین کشاورز نهاوند است.

رخ A و قائم مقامی صدرنشین شطرنج 
باشگاه های استان 

 دو تیم باشــگاه رخ A و احســان قائم مقامی در مسابقات شطرنج 
قهرمانی باشگاه های استان صدرنشین شدند.

دور پنجم مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاه های استان همدان انجام شد 
و دو تیم باشــگاه رخ A و احسان قائم مقامی با کسب ۹ امتیاز و بدون 
 A شکســت به صدر جدول رده بندی تکیه زدند. در این هفته تیم رخ
مقابل باشگاه صفوت قرار گرفت که در نهایت دو تیم تساوی دو بر دو 
رضایت دادند. تیم احسان قائم مقامی نیز مقابل پرسپولیس ۳ بر یک به 

پیروزی رسید.
در پایان دور پنجم دو تیم رخ A و احسان قائم مقامی با ۹ امتیاز یکه تاز 
جدول هستند و تیم های صفوت، هیأت مالیر، هدف، مدرسه شطرنج 
پارسا، رخ B، نوجوانان قائم مقامی و آکادمی کوشان با ۸ امتیاز به دنبال 

دو تیم صدرنشین هستند.
در هفته ششم این رقابت ها دو مدعی قهرمانی مقابل هم قرار می گیرند. 
رخ A برای صدرنشینی به مصاف قائم مقامی خواهد رفت تیم صفوت 
با آکادمی شطرنج پارسا مصاف می کند تیم مالیر مقابل تیم هدف خواهد 
نشست، رخ B با آکادمی کوشان مبارزه خواهد کرد و پرسپولیس نیز به 

مصاف نوجوانان قائم مقامی خواهد رفت.
این رقابت ها آدینه هر هفته در اردوگاه فجر برگزار می شود.

همدان میزبان 
دوره مربیگری و داوری داژبال کشور شد

  فدراسیون ورزش های همگانی، میزبانی نخستین دوره مربیگری و 
داوری رشته داژبال)وسطی( کشور را به همدان واگذار کرد.

رئیس هیأت ورزش های همگانی استان همدان در این باره به ایرنا اظهار 
داشت: این دوره های آموزشی برای نخستین بار در سطح کشور برگزار 

می شود.
هادی سبزواری افزود: این دوره ها در قالب درجه سه برگزار می شود و 
تمامی متقاضیان استان های مختلف کشور می توانند از طریق سامانه ثبت 

نامه فدراسیون ورزش های همگانی در آن شرکت کنند.
وی بیان کرد: داژبال )وســطی( یکی از ورزش های سنتی ایرانیان است 
که از زمان های قدیم به عنوان بازی پرنشاط و همگانی مطرح و در بین 

اقشار مختلف مردم بسیار رایج بوده  است.
سبزواری خاطرنشان کرد: این ورزش هم اکنون دارای مسابقات کشوری 

و بین المللی است.
وی یادآور شد: این رشته ورزشی هم اکنون دارای مخاطبان چشمگیری 
در بین سنین مختلف است و به عنوان یک ورزش خانوادگی و کم هزینه 
بین جوامع مختلف مطرح و مورد استقبال قرار دارد.همدان یکی از استان 

های فعال در ترویج ورزش های همگانی کشور است.

مردم نهاوند
 محروم از پخش زنده فوتبال  خارجی

 مردم شهرستان نهاوند از پخش زنده فوتبال های خارجی در شبکه 
ورزش محرومند و خواستار رفع این مشکل هستند.

بیش از یک ماه است مردم نهاوند از پخش زنده فوتبال تیم های خارجی 
و لیگ برتر اروپا که از طریق شــبکه دیجیتال ورزش پخش می شــود 

محرومند و به جای آن مستند ورزشی و یا فیلم تماشا می کنند.
عالقه مندان به ورزش از ادامه این وضعیت ناراضی بوده و خواهان رفع 
این مشکل هستند؛ به گفته مردم پخش زنده مسابقات فوتبال لیگ های 
خارجی در شــهرهای اطراف نهاوند مانند مالیــر، همدان، بروجرد و 
تویسرکان طبق روال همیشــه ادامه دارد و ظاهرا محرومیت از پخش 
فوتبال لیگ باشگاه های اروپا و قهرمانی اروپا فقط نصیب مردم نهاوند 
شده است. بازی های باشگاه های اروپا از طریق شبکه ۳ پخش می شود 
توســط گیرنده های تلویزیون به صورت زنده قابل مشــاهده است اما 
بازی هایی که پخش آن از طریق شــبکه ورزش صورت می گیرد قطع 
و به جای آن مسابقات سایر رشته ها، مستند ورزشی و یا فیلم ورزشی 
پخش می شود.مردم نهاوند خواستار بررسی و رفع این مشکل شده و از 

مسئوالن ذیربط خواهان پیگیری آن هستند.
اخیراً پخش زنده لیگ های برتر فوتبال اروپا از طریق شــبکه دیجیتالی 
ورزش در نهاوند دچار اشــکال شــده و به جای آن مستند و یا سایر 
مســابقات ورزشــی پخش می شود که این مســاله موجب نارضایتی 

طرفداران فوتبال شده است.

1

2

3

4

5

پیشخوان

هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و 
رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمان های 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آیين نامــه قانــون تعييــن تکليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/8/۱4هي ــماره 98/۱۰5۱  م ــر رأي ش براب
تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي 
آقــای علــی احمــدی فرزنــد محمود بــه شــماره شناســنامه 86 صــادره از اســدآباد 
در ششــدانگ یــک قطعــه زميــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت 7686۰/7۰ مترمربع 
ــع در اســدآباد اراضــی روســتای  ــي موســی آباد واق ــالک 39 اصل در قســمتی از پ
ــداري از مالــک رســمي آقــای محمــود احمــدی محــرز گردیــده  موســی آباد خری
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهي 
مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
ــي  ــه مراجــع قضای ــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب ــاه از تاری یــک م
تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 4۰8(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/8/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/5

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابر رأي شماره ۱3986۰326۰۰7۰۰۰72۱ مورخ ۱398/7/2۰ هيأت 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای هادی غفاری فرزند جعفر به شماره 
شناسنامه 393 صادره از بهار در یک و نيم دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه زمين مزروعی آبی به مساحت 6۰74۱/46 مترمربع پالک 
۱۰943 فرعــی از ۱39 اصلی واقع در اراضی شــهر بهار حوزه ثبتی 
بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای 

قربانعلی جمشيدی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.)م الف 283(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱398/8/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱398/9/5

هادی یونسی عطوف
 رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱3986۰326۰34۰۰۰763 مورخه ۱398/7/۱۱ هيأت 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي علی کاوندی حبيب 
فرزند مهرعلی به شماره شناسنامه 85 صادره از همدان در ششدانگ 
یــک قطعه زمين مزروعي آبی به مســاحت 4۱726 مترمربع تحت 
پالک57/۱37 واقع در همدان روســتای خيرآباد بخش 4  خریداري 
مع الواسطه از حاج علی سلمان بيات محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 

)۱253
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱398/8/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱398/9/5

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

3 امتیاز شیرین برای شهدای باباعلی
صنایع دستی اللجین ۱- شهدای باباعلی بهار 2

 گل ها: محمدحسین عباسی )4۲( برای صنایع و علی مرصلی )۸(  و 
هادی کریمی )۷۲( برای باباعلی 

اخطار: ســینا غالمی، کاظم رضایی و میالد نیکو ثابت از صنایع دستی 
و رضا احمدی رنجبر، سعید خدابنده لو، سلمان بهرامی، میثم صنایعی، 

هومن مرادی و عادل طیبی از شهدای باباعلی 
داوران: طاهر عاصیف،مصطفی هادیان و علی الطافی 

نماینده هیأت: عباس بهزادی 
غالمــی،  ســینا  محمــدی،  محمدرضــا  دســتی:  صنایــع  تیــم 

)محمدشــاه محمــدی ۹۰(، کاظــم رضایــی، میثــم نجفــی )مهــران 
ــا  ــی، علیرض ــی کورش ــی، عل ــی ظرافت ــادی ۳۶(، مرتض دولت آب
ــه رخ  ــد ب ــی، محم ــین عباس ــت، محمدحس ــالد نیکوثاب ــیری، می ش

و علــی به نظــر 
تیم شهدای باباعلی: ایوب مصباحی، علی مرصلی، اسماعیل علی یاری، 
رضــا احمدی رنجبر )ســلمان بهرامی 4۹(، ســعید خدابنده لو، عادل 
طاهری، هومن مرادی )میثم کلوندی ۸۹( میثم صنایعی، هادی کریمی و 

حمید مرادی )حسن صنایعی ۲۹(
ــه ششــم مســابقات لیــگ دســته اول  ــن ورزشــگاه شــهدا هفت اللجی
ــادواره شــهید محمدحســین بشــیری  قهرمانــی باشــگاه های اســتان ی

ــگ  ــم لی ــه شش ــی در هفت ــهدای باباعل ــتی و ش ــع دس ــم صنای دو تی
دســته اول بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه پــس از ۹۰ دقیقــه تــالش تیــم 

شــهدای باباعلــی دو بــر یــک صنایــع را شکســت داد.
ــهدای  ــرای ش ــه ۸ ب ــی در دقیق ــی مرصل ــدا عل ــازی ابت ــن ب در ای
باباعلــی گلزنــی کــرد و امــا قبــل از پایــان نیمــه اول صنایــع بــازی را 
بــه تســاوی کشــاند و محمدحســین عباســی زننــده گل مســاوی بــود.

در نیمــه دوم دو تیــم بــازی نزدیکــی را بــه نمایــش گذاشــتند و تیــم 
شــهدای باباعلــی در دقیقــه ۷۲ بــازی توســط هــادی کریمــی بــه گل 
ــدار ۷  ــن دی ــس از ای ــم پ ــد دو تی ــدان ش ــروز می ــم پی ــید و تی رس

امتیــازی شــدند.

اسپانیا مقابل تیم ملی 
فوتبال ساحلی 6 تایی شد

  تیــم ملی فوتبال ســاحلی ایران در 
دیدار نهایی جام بین قاره ای برابر اسپانیا 
به پیروزی رسید تا برای سومین بار عنوان 

قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند.
تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران در دیدار 
فینال جام بین قاره ای ۲۰۱۹ مقابل اسپانیا 
قرار گرفت و در پایان موفق شد با نتیجه 

پرگل ۶ بر ۳ به پیروزی برسد.
این مسابقات در ساحل کایت شهر دبی 
امارات برگزار شــد و ایــران با هدایت 
عباس هاشم پور برای سومین بار عنوان 
قهرمانی جام بیــن قاره ای را از آن خود 
کرد.ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران قبل 
از این دور از بازی ها که بطور ســالیانه 
در کشــور امارات برگزار می شود موفق 
شــده بودند در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ 

به عنوان قهرمانی دست پیدا کنند.
در دیدار رده بندی نیز تیم امارات موفق 
شد با نتیجه ۲ بر یک روسیه را شکست 

بدهد و عنوان سوم را از آن خود کند.

خانه کشتی 
فامنین تجهیز شد

 خانه کشتی فامنین بامساعدت های 
فرمانــدار و مدیــرکل ورزش و جوانان 
استان با اعتبار ۲5۰ میلیون ریالی تجهیز 
جوانــان  و  ورزش  اداره  شــد.رئیس 
شهرســتان فامنین با اعــالم این مطلب 
گفت: بمنظور آماده ســازی هرچه بهتر 
کشتی گیران و برگزاری مطلوب میزبانی 
اردوها و مســابقات کشــتی کشوری و 
استانی خانه کشــتی فامنین بامساعدت 
های فرماندارشهرستان و مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان به وسایل بدنسازی به 
ارزش ۲5۰میلیون ریال تجهیز شد.حسین 
قراگوزلو ضمن اشاره به اینکه خانه کشتی 
فامنین هــم اکنون یکــی از مجهزترین 
خانه های کشتی استان است تصریح کرد: 
امیدوارم با امکانات خوب خانه کشتی و 
به همت مربیان خوب شهرستان، روز به 
روز بیشتر شاهد رشد کشتی شهرستان و 

استان باشیم .

ارتقاء داوری کشتی به 
میزبانی فامنین

 دوره ارتقاء داوری کشــتی اســتان 
با حضور5۰داوردرخانه کشــتی فامنین 
برگزارشد.دوره ارتقاء داوری کشتی استان 
بــا حضور5۰داور همزمــان با برگزاری 
مسابقات کشتی قهرمانی جوانان استان به 
میزبانی شهرستان فامنین با تدریس اردوان 
صاحب مدرس فدراســیون برگزارشد.

دراین دوره ارتقاء داوری کشتی 5۰ نفر از 
داوران کشتی با آخرین قوانین فدراسیون 

کشتی آشنا شدند.

بانوان همدانی موفق 
در جام ستارگان

 با پایان رقابت های هفته سوم از دور 
برگشت لیگ برتر پومسه زنان، نفرات 
برتر این رقابت ها مشــخص و معرفی 
شدند.مســابقات هفته اول تا ســوم از 
دور رفــت هفتمیــن دوره لیگ برتر 
پومسه زنان »جام ستارگان«، با حضور 
۲4۳ نفر در بخش انفرادی اســتاندارد، 
تیمی اســتاندارد و انفرادی ترکیبی در 
فدراســیون تکواندو کشورمان برگزار 
شــد.نتایج کسب شــده تا پایان هفته 
سوم از دور برگشــت برای نمایندگان 
همدانی به شــرح ذیل است:در بخش 
انفرادی رده سنی باالی ۳۱ تا 4۰ سال 
سیده معصومه حســینی رده دوم خود 
را حفظ نموده است و در بخش تیمی 
باالی ۳۱ تا 4۰ سال تیم استان همدان 

نیز در جایگاه دومی تکیه زده است .

قهرمانی سه گانه کار 
استان در آبهای آزاد

 محمد ســجاد رحیمی در نخستین 
مســابقات لیگ آبهای آزاد که به میزبانی 

بوشهر برگزار شد قهرمان شد.
نخســتین دوره مســابقات لیگ آبهای 
آزاد با حضور شــناگران کشور طی دو 
به میزبانی بوشــهر برگزار شد .در این 
رقابت ها در رشــته شــنا محمد سجاد 
رحیمی قهرمان شــد و جام این دوره 
از رقابت های لیگ آبهای آرام را از آن 

خود نمود.

 هفته هشتم از رقابت های گروه اول دسته 
دوم کشــور جام آزادگان امروز با انجام چند 
بازی در شــهرهای مختلف دنبال می شود که 
در یکی از این دیدارها تیم شهرداری همدان 

میزبان شهید قندی یزد است.
دو تیم در باالی جدول رقابت  فشــرده ای با 
هــم دارند و این یک بازی ۶ امتیازی اســت 
که تیم برنده خود را به صدر جدول نزدیکتر 

خواهد کرد.
شهرداری همدان با هدایت هادی گل محمدی 
تاکنون نتایج رضایت بخشــی گرفته است و 
این تیم با تکیه بــر جوانان و نیروهای بومی 

توانسته خود را در صف مدعیان قرار دهد.
شــاگردان گل محمدی در روزهای گذشــته 
تمرینات خوبی را ســپری کرده اند و از نظر 
روحــی و روانی خــود را آمــاده این دیدار 
سرنوشــت ســازی کرده اند این تیم در تمام 
خطــوط بازیکنان با انگیــزه ای دارد هر چند 
ضعف هایی نیز به چشم می خرود اما بازیکنان 
این تیم با دوندگی و تالش نقاط ضعف را به 
حداقل می رســانند و بازی های قابل قبولی را 
ارائه می دهند شهرداری با ۳ پیروزی خانگی 

و سه تساوی خارج از خانه ۱۲ امتیاز اندوخته 
است.

و تنها شکست این تیم در مالثانی رقم خورد 
که در آن دیدار نیز مســتحق باخت نبود تیم 
شهرداری هفته گذشته علی رغم شایستگی در 
ثانیه های پایانی بــازی در گناوه بازی برده را 
به تساوی کشــاند و اگر بخت با آنها یار بود 

مسلماً با دست پر برمی گشتند.
اما این تساوی نشــان داد که بازی باالی ۹۰ 
دقیقه است و بازیکنان باید باهوش باشند وتا 
زمانی که سوت پایان به صدا در نیامد دست 

از تالش و حمله برندارند.
هادی گل محمدی سرمربی پرجنب و جوش 
شــهرداری به خوبی تیم شهید قندی را آنالیز 
کــرده و نقاط ضعف و قوت این تیم را برای 
بازیکنانش تشریح کرده است و راه های نفوذ 
به دفاع حریف را به خوبی آموزش داده است.

شهید قندی هفته گذشته دست به کار بزرگی 
زد و تیم شــهرداری آســتارا را ۲-5 مغلوب 
ساخت و این نشــان دهنده آن است که این 

تیم را نباید دست کم گرفت. 
قدرت هر دو تیم در میانه میدان اســت و هر 

تیم وسط زمین را کنترل نماید می تواند برتری 
خود را به حریف دیکته کند. شــهرداری در 
صــورت پیروزی می تواند خــود را به صدر 
جدول نزدیک کند و با امید بیشــتری لیگ را 

دنبال کند.
این تیم با تکیه بر تشــویق هــوادارن فوتبال 
می تواند عرضه را بر میهمان خود تنگ کند و 
۳ امتیاز خانگی را از آن خود کند، شهرداری 
در بازی هــای خانگی نمایــش خوبی ارائه 
می دهد و امروز نیز می تواند روند رو به جلو 

خود را دنبال کند.
در دیگــر دیدارهــای ایــن گــروه اتحــاد 
ــواز  ــن اه ــوالد نوی ــاف ف ــه مص ــاران ب کامی
ــن  ــس نوی ــن از م ــهرداری فوم ــی رود ش م
کرمــان پذیرایــی می کنــد شــهرداری آســتارا 
ــه  ــرک ب ــت. ات ــاد اس ــر خرم آب ــان خیب میزب
میهمانــی اســتقالل مالثانــی مــی رود و اروند 

ــد. ــدار می کن ــر دی ــالد مه ــا می ب
دیگر نماینده استان پاس همدان فردا به میدان 
خواهد رفت این تیم راهی امیدیه خوزســتان 
شده است تا فردا مقابل نفت این شهر دیدار 

کند.

شهرداری همدان 
در اندیشه صعود

اتحاد جوان ۱ -آراد جورقان 3
آاتحادجوان  برای  امیری)۳۱(  گل ها: عباس 
و سعید دهقانی )۸(، فرامرز انصاری )۱۳( و 

محمد پارسا لطفی )۷۰( برای آراد 
اخطار: کامران صابری، عباس امیری و عملی 

عاشقلو از اتحاد و عرفان استخری از آراد 
داوران: ســجاد کیانی، رســول صالحی و 

مسعود امیری)نهاوند(
نماینده هیأت: محمد کرمی

تیم اتحاد جــوان: مظاهر ســهیلی، کامران 
صابری، علی عاشقلو، حسین عارفی، وحید 
باالئی، میثم ترک )شهاب بیات 5۱(، عباس 
امیری، )محمد عســگری ۷۰( علی غالمی 
)مهرداد چهاردولی۷۷(، صادق چهره قانی و 

سهیل نوری سپهر 
سرمربی: عبدالرضا رضایی 

تیم آراد: حسین نجفی، محمد پارسا لطفی، 
رضا قاسمی، خسرو اسدبیگی، عباس نوری، 
عرفــان اســتخری، علیرضا ترابی، ســعید 

دهقانی، )جمال شکری ۷۰(، مهدی زینلی، 
)محمد جواد امیــری ۸۰(، فرامرز انصاری 
)امیرحسین رجبی ۹۰( و احمد شیرزاد پور 

سرمربی: حسین سلیمانی سالمند 
همدان ورزشــگاه شــهید شمسی پور هفته 
ششم رقابت های لیگ دســته اول قهرمانی 
گرامیداشــت شهید  اســتان  باشــگاه های 

محمدحسین بشیری 
 دو تیــم آراد جورقان و اتحاد جوان 
اول در هفته  لیگ دسته  مدعیان قهرمانی 
فینال  بازی  نخســتین  ششــم دور رفت 
گونه را برگزار کردند که تیم آراد برنده 

اول شد. فینال 
دو تیم کــه رقابت نزدیک و فشــرده ای را 
برای صدرنشــینی با هم دارند در این دیدار 
۶ امتیازی و شبه فینال مقابل هم صف آرایی 
کردند و هم دو تیم به دنبال پیروزی و کسب 

۳ امتیاز بازی بودند.
بازی با حمالت طوفانی شــاگردان حسین 

ســلیمانی سالمند آغاز شد و تیم آراد خیلی 
زود به گل دســت یافت در این بازی ابتدا 
سعید دهقانی در دقیقه ۸ بازی گلزنی کرد و 
سپس فرامرز انصاری در دقیقه ۱۳ گل دوم 

را به ثمر رساند.
در ادامه بازی تیم اتحاد جوان جلو کشید و 
حمالتــی را روی دروازه  آراد تدارک دید و 
عباس امیری در دقیقه ۳۱ موفق شد یکی از 

گل ها را پاسخ بدهد.
در نیمــه دوم دو تیم بازی متعادلی را به 
به  آنها راه  نمایش گذاشــتند و حمالت 
دروازه پیــدا نمی کرد تــا آنکه در دقیقه 
۷۰ محمد پارســا لطفی از کمتر مدافعان 
اتحــاد گریخــت و گل ســوم را به ثمر 
فینال  برنده نخستین  آراد  تیم  تا  رســاند 

باشد. اول  دسته 
آراد علی رغم این برتری در جدول رده بندی 
با ۱۱ امتیاز دوم اســت و تیم اتحاد جوان با 

۱۲ امتیاز صدرنشین است.

آراد جورقان برنده فینال اول 

جدول رده بندی لیگ دسته اول استان )هفته ششم(

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تيمردیف
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۱۱                                                                                              7+۱58-532آراد جورقان2
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باباطاهر

هوش مصنوعی ماهیت استراتژی و جنگ 
را تغییر می دهد

 هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا و یکی از استراتژیست 
های برجسته این کشور در سخنرانی روز سه شنبه خود در واشنگتن 
در مورد تغییرات ناشــی از استفاده از هوش مصنوعی در دنیا سخن 

گفت.
به گزارش مهر ، وی گفت: متقاعد شــده کــه هوش مصنوعی از 
پتانســیل الزم برای تغییر اساســی آگاهی انسان برخوردار است و 
درک انسان از خود و نحوه تصمیم گیری های استراتژیک اشخاص 
را متحول می کند. وی توسعه دهندگان هوش مصنوعی را سرزنش 
کرد و گفت که آنها به اندازه کافی در مورد پیامدهای تولیداتشــان 

فکر نمی کنند.

باتری 6۰۰ کیلووات ساعتی برق یک کشتی 
را تأمین می کند

 یک باتری ۶۰۰ کیلووات ســاعتی ابداع شده که روی کشتی سوار 
می شــود و می تواند برق مورد نیــاز آن را تامین کند.به گزارش مهر 
 Trident Maritime با همکاری )Maersk(شرکت مارســک ،
Systems یک  باتری کانتینری ۶۰۰ کیلووات ســاعتی ابداع کرده 
اند که می توان به وسیله آن برق مورد نیاز یک کشتی را تامین کرد.این 
باتری قرار اســت در  کشتی »مارسک کیپ تاون« نصب شود. کشتی 
مذکور در سال ۲۰۱۱ میالدی ساخته شده و بین غرب آفریقا و شرق 
آسیا تردد می کند.باتری مذکور  در دسامبر۲۰۱۹ در کشتی نصب می 
شــود و در اوایل ۲۰۲۰ نخستین ســفر خود را انجام می دهد. ماژول 
باتری طوری طراحی شده تا جایگزین کانتینر باری روی کشتی شود.

اگر فرزندانتان برنامه نویسی یاد نگیرند 
در آینده شغلی نخواهند داشت

 یک کارشناس فناوری اطالعات گفت: اگر والدین، آموزش برنامه 
نویسی در کودکان را جدی نگیرند تا ۱5 سال آینده شغل مناسبی برای 
فرزندانشان وجود نخواهد داشت.به گزارش ایسنا ؛  فرخ ابراهیمی نژاد 
اظهار داشت: باتوجه به سرعت تغییرات در کسب و کارهای موجود و 
وابستگی موفقیت مشاغل به ابزارهای حوزه فناوری اطالعات در ۱5 
ســال آینده بسیاری از شغل هایی که امروز وجود دارند از بازار حذف 
شده و برنامه ها یا ماشین هایی با کمک هوش مصنوعی این مشاغل را 
انجام خواهند داد.وی تصریح کرد: تحقیقات ده ها موسســه علمی و 
دانشگاه های مطرح دنیا نشان می دهد، شغل هایی که امروزه پر طرفدار 

هستند دیگر در آینده وجود نخواهند داشت.

طرح اولیه لکسوس با پهپاد و نمایشگرهای 
واقعیت افزوده

 شــرکت لکســوس طرح اولیه ای از یک خودروی لوکس برقی 
رونمایــی کرده که دارای پهپاد اســت. این خــودروی برقی دارای 

نمایشگرهای واقعیت افزوده و هوش مصنوعی است.
به گزارش ایســنا ، شــرکت خودروســازی لکســوس طرح اولیه 
خودرویی را رونمایی کرده که مجهز به یک پهپاد است و چمدان و 

کیف سرنشینان را حمل می کند.
خودروی برقی LF-۳۰ خودران و مجهز به باتری است. این خودرو 
به وسیله فناوری وایرلس و هوش مصنوعی شارژ می شود. همچنین 
در خودروی برقی مذکور قابلیت کنترل ویژگی ها با حرکات دست 

و نمایشگرهای مجهز به واقعیت افزوده به کار رفته اند.

حمایت همه جانبه مرکز افتا از فعالسازی 
رمز دوم بانکی پویا

 مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاســت جمهوری در اطالعیه ای 
حمایت همه جانبه خود را برای فعالسازی رمز دوم بانکی پویا اعالم 
کرد.بــه گزارش مهر ، مرکز مدیریت راهبردی افتا با حمایت از لزوم 
فعالســازی رمز دوم بانکی پویا از ابتدای دی ماه امســال، برای همه 
مشتریان حقیقی و حقوقی که توسط بانک مرکزی به کلیه بانک های 
کشور ابالغ شده است، تمامی توان و امکانات خود را برای اجرایی 
شــدن این طرح به کار می گیرد.مرکز مدیریــت راهبردی افتا، ضمن 
قدردانی و تشــکر از حمایت های مرکز ملی فضای مجازی و تالش 
بانک مرکزی اعالم کرد: کلیه عملیات های پرداخت بدون کارت، باید 

فرآیند رمز دوم پویا )رمز یکبار مصرف( را پشتیبانی کنند.

اجرای ۱3 نمایش در روز چهارم 
جشنواره تئاتر کودک

 در چهارمیــن روز از جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان نمایش به روی صحنه می رود.

یکشنبه ۱۹ آبان ماه همزمان با چهارمین روز جشنواره 
تئاتر، نمایش هــا در بخش های خردســال، کودک، 

نوجوان، بین الملل، دانش آموزی و خیابانی اجرا شد. 
نمایش بخــش کودک »مرد نــون زنجبیلی« ترجمه 
حسین فدایی حســین با کارگردانی ندا بداغی از بندر 
دیر به مدت 55 دقیقه و در ســه سانس ۱۰ صبح، ۱5 
و ۱۷:۳۰ عصر در ســالن اصلی مجتمع بوعلی سینا 

همدان به روی صحنه رفت
پگاه معصومی از همدان کارگردان نمایش »مارمولک 
بد ادا« است که این اثر را در بخش خردسال به مدت 
۲۰ دقیقه و در ســه سانس ۱۰ و ۱۱ صبح و ۱5 عصر 

در سالن پالتوی مجتمع بوعلی سینا اجرا کرد
سالن پالتو عبادی مجتمع بوعلی سینا نیز در سه سانس 
۱۰:۳۰ صبح، ۱5 و ۱۷:۳۰ عصر و به مدت ۲۰ دقیقه 
میزبان خردساالن عالقمند به تماشای نمایش »کودک 

و پرنده« به کارگردانی محمد محسنی از ساوه است.
در بخش بین الملل جشنواره، نمایش »دو عروسک« به 
کارگردانی الکساندر چرچیچ از اسپانیا در سانس های 
۱۰:۳۰صبح، ۱5 و ۱۷:۳۰ به مدت 4۰ دقیقه در سالن 

اصلی مجتمع شهید آوینی اجرا شد 
»رویای کودکانه« به نویسندگی و کارگردانی سیروس 
ســپهری عنوان نمایشــی از تهران است که به مدت 
45 دقیقه در ســالن پالتو مجتمع شهید آوینی و در 
ســانس های ۱۰:۳۰ صبح، ۱5 و ۱۷:۳۰ عصر به روی 
صحنه رفت. تاالر فجر همدان در ساعات ۱5 و ۱۷:45 
امروز به مدت ۶5 دقیقه از تماشاچیان نمایش »نیمارا« 
به کارگردانی پابلو دوران از ایتالیا در بخش بین الملل 
میزبانی کــرد.  نمایش دانش آموزی »خانوم ما هیچی 
نفهمیدیم« به نویسندگی و کارگردانی ام البنین جایباش 
از هرمزگان به مدت ۳۰ دقیقه در ســانس های ۱:۳۰ 

صبح و ۱5 و ۱۷:۳۰ عصر در تاالر مهدیه اجرا شد. 
اکرم ابوالمعالی از تهران کارگردان نمایش خردســال 
»پر« اســت که اثر خود را در ۲۰ دقیقه در دو سانس 
۱۰ و ۱۱ صبح در سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان همدان به روی صحنه برد.
در بخش خیابانی نمایش »سفر جادویی« به کارگردانی 
روح اهلل سنایی از پیشوا در ساعت ۱5:۳۰ در محوطه 
مجتمع بوعلی و ســاعت ۱۶:۳۰ در پارک کودک به 

اجرای عمومی رسید .

با تئاتر توسعه گردشگری را جدی بگیریم 
مریم مقدم  «

 موضوع تئاتر در مقوله گردشگری فرهنگی جای می گیرد و امروزه 
به عنوان یک فاکتور خشنود کننده گردشگران در شهرهای مقصد، نقش 

بارزی ایفا می کند.
در واقع مثال های بســیاری از شهرهایی وجود دارد که به عنوان مقاصد 
گردشــگری در دنیا مطرح هستند و بخشــی از اعتبارشان را از قدمت، 
زیبایی و ویژگی های منحصربه فرد ســالن های تئاتر و همچنین اجرای 
نمایش هایشــان دارند. دوبلین، بلگراد و شیکاگو و بوستون از این گونه 

شهرها به شمار می روند.
گردشــگران بسیاری هم هستند که برای گذراندن تعطیالت به شهرهایی 
سفر می کنند که بتوانند اوقات فراغتشان را با تماشای تئاتر، اپرا و موسیقی 
و رقص سپری کنند. این گردشگران فرهنگی، به نمایش های آیینی و سنتی 
اقوام مختلف عالقه مندند، آنها برای کارناوا ل ها و تئاتر های خیابانی ارزش 
قائلند و حاضرند زمانی را که برای آسودگی خاطر و دوری از روزمرگی 
در نظر گرفته اند، در چنین محیط هایی بگذرانند. ما نیز می توانیم از اجرای 
نمایش های جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان   در قالب تئاتر به 
فکر جذب گردشــگر باشیم، چرا که همدان از جمله شهرهایی است که 
با سابقه ۲۰ سال میزبانی از کودکانه ترین رویداد جهان می تواند در زمینه 

تولیدات هنرهای نمایشی به جذب گردشگر بیندیشد.
به طور قطع حاال همدان  مهم ترین مرکز فرهنگی کشــور در زمینه هنرهای 

نمایشی کودکان و نوجوانان  است. 
همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان می 
تواند مبداء و مقصد بیشتر گردشگران خارجی که در ایران حضور می یابند، 
همدان باشــد .  تئاتر از طریق دیگر نیز می تواند در رونق گردشگری مفید 
واقع شــود. اجرای تئاتر در هوای آزاد و همچنین اجرای تئاترهای خیابانی 
در روزهای معین و در مناســبت های مختلف، قادر اســت گردشگران را 
به محل اجرای نمایش بکشــاند. اگر اجرای این تئاترها در مراکز باســتانی 
باشند و روایت های اســطوره ای و افسانه ای را روایت کنند، نه تنها میراث 
معنوی  مان را مستند سازی  کرده ایم و آن را به مردم شناسانده ایم، بلکه اهمیت 
بناهــا و مکان های تاریخی ازیاد رفته را، به هموطنان و خارجیان گوشــزد 
می کنیم. ســوئـیسی ها، نمایش »ویلیام تل« را در هوای آزاد اجرا می کنند و 
به این طریق هم اسطوره شــان را حفظ می کنند و هم مکان اجرا را در ذهن 

تماشاگران قالب می کنند.
برای اینکه گردشگری با تئاتر پیوند داشته باشد، می بایست اجرای تئاتر ها را 
در فهرست رویدادهای گردشگری وارد کنیم، که این مورد خود به همکاری 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری با نهاد متولی تئاتر، 
بستگی دارد. اطالع رسانی اجرای نمایش تئاتر از طریق سایت های اینترنتی 
گردشگری، یکی از راه های کاربردی است. به این طریق گردشگران می توانند 
برای شــب های خود نیز برنامه ای در نظر بگیرند و برای سفر به ایران کمتر 
تردید کنند. اصوال تفکر آشنایی با هنر و فرهنگ ایران می بایست در سیستم 
گردشگری ایران جای باز کند. امروزه تبلیغات گردشگری ما در صحنه های 
جهانی، محدود به دیدار از ســایت های فرهنگی و طبیعی است و کمتر به 

موضوعات دیگر می اندیشیم.
دفاتر خدمات مسافرتی می توانند نمایش تئاتر را در آخر برنامه های دیدار از 
شهر بگنجانند و توجه گردشگران خارجی را به هنر و فرهنگ سرزمین مان 
جلب کنند. در بیشتر شهرهای توریستی چین، انواع مختلف نمایش ها )اپرا 
، تئاتر و پرفورمنس( برای گردشــگران تدارک دیده می شود. به طور مثال، 
نمایش »سلسله سونگ« هر شب )در تمام سال( در سالنی در شهر »هانگزو« 
برگزار می شــود، چینی ها به این طریق هم برنامه ای برای گذراندن شــب 

گردشگران در نظر می گیرند و هم آنها را با تاریخ خود آشنا می سازند.
در آخر ذکر می کنیم که برنامه های نمایشی در همدان  از تنوع و اصالت قابل 
توجهی برخوردارند که قادرند لحظات به یاد ماندنی ای را برای گردشگران به 
ارمغان بیاورند. در یک کالم، نقالی، پرده خوانی، سیاه بازی، چاووشی خوانی، 
خیمه شب  بازی و نمایش های تخت حوضی عالوه بر آیین های تعزیه، ارزش 

هنری و فرهنگی کشورمان را برای گردشگران روشن می سازند.

■ حدیث:
پيامبراکرم)ص(:

مؤمن ، کسی است که مسلمانان ، او را بر مال و جانشان امين بدانند ، و مسلمان ، کسی 
است که مسلمانان از دست و زبان او آسوده و بی گزند باشند .      
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مریم مقدم  «

 بهار شــادمانی کودکان در پاییز فصلها با آمدن 
بیست و ششمین جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان 
بــه  پایتخت تاریخ و تمــدن ایران زمین از ۱۶ آبان 
رقم می خورد و تا ۲۱ آبان ماه در خواســتگاه خود 
جا خوش میکند تا مردم شهر حالشان با این رویداد 

هرسال خوب باشد. 
کودکانه ترین جشنواره  حاال زیر گنبد کبود همدان  
۲۶ ساله شــده است؛ رویدادی که روزگاری با امید 

آمد و حاال امید مردم شهر شده است.  
  بهار در پاییز کودکانه

چند سالی است که با آمدین پاییز شهر رنگی دیگر 
میگیــرد و کودکان در هر جایی به دنبال تماشــای 

زیبایی های نمایش ایران و جهان میروند. 
تبلیغات جشــنواره همچون ســال های گذشته در 
خیابان هــا و میادین ســطح شــهر نصب شــده و 
کارناوال های شادی از چند روز مانده به جشنواره به 
راه افتاده است؛ »جنگ شادی« هم در مقابل دبیرخانه 

جشنواره در مجتمع آوینی برقرار است.
یکی دو ســالی است که با دو تریلی سیار و اجرای 
تئاتر،  جشنواره به روستاها میرود و این مهم موجب 
شده اســت مردم جای جای استان تکاپوی رویداد 

را د رک کنند.
در زمینه روزهای برگــزاری نمایش یکی از مادران 
همراه دو کودک خردسال که برای دیدن نمایش  با 
بیان اینکه طی این ســال ها جشنواره با شور و حال 
بیشــتری برگزار می شــود  می گوید امسال حال و 
هوای شــهر  آنگونه که باید جشــنواره ای نیست 
همدان حاال باید تریبون هنرهای نمایشــی باشد اما 
واقعا اینطور نیست از صفهای طوالنی کنار سالنهای 

نمایشی هم خبری نیست. 
مهراندخت امیری میگوید :  با توجه به اینکه تماشای 
تئاتر ذهن کــودکان را خالق میکند این مهارت در 

کارهای نمایشی کم دیده میشود. 
به گفته وی جشنواره در نشاط اجتماعی و برجسته 
ســازی شــخصیت اجتماعی نقش مهمی داشت و 

شادی و نشاط را بین مردم ایجاد کرد.
وی بیان کرد: جشــنواره توانســت دستاوردهای 

بسیاری در ســالهای اخیر داشته باشد، این رویداد 
حاال کودکان همدانی رابه  تماشــاچیان حرفه ای 
تبدیل کرده اســت از نگاه ایــن مادر همدانی حاال 
تئاتر در ســبد فرهنگی خانوادههــای همدانی جا 

گرفته 
جشنواره شب های همدان را بیدار نکرد

یکی دیگر از شــهروندان با بیان اینکه ظرفیت شبانه 
های همدان در جشــنواره نادیده گرفته شده است 
میگوید پیــاده راه های بوعلی و اکباتــان و میدان 
مرکــزی شــهر ، حتی پیــاده راه ارم و شــهربازی 
همدان حاال وقت خودنمایی داشتند جای اینها فقط 
برگزاری افتتاحیه و اختتامیه نیست شهر باید شب تا 
نیمه های شــب با رویداد هنری جشنواره پویا باشد 

که نبود. 
میثم ســمواتی که خود از معماران شهری است در 
کنــار خانواده برای دیدن نمایش اکســی در جزیره 
بدنســتان به ورودی کاخ جشــنواره آمده است می 

گوید : جشنواره تئاتر کودک شب های همدان را هم 
بیدار نکرد و این از دست دادن فرصت است. 

وی گفت: جشنواره تئاتر کودک عالوه بر اینکه یک 
رویداد هنری اســت، میتوانست  موجب شلوغی و 
نشاط شب های شهر همدان با ظرفیت های معماری 

شهری شود و این یک مزیت برای همدان بود. 
ســمواتی  برگزاری چنیــن برنامه هایی در همدان 
را بســیار ارزشــمند توصیف کرد و گفت: در ایام 
برگزاری جشنواره  همدان باید با تصاویری خاص 

گردشگری در هر غایران و جهان  معرفی شود. 
وی با بیان اینکه جشــنواره موجب اشتیاق کودکان 
به سمت هنر می شود تصریح کرد: البته معتقدم ابزار 
تبلیغاتی باید به گونه ای باشد که همگان از آن مطلع 
شوند و بتواند عالوه بر همدان سراسر کشور را نیز 

درگیر کند.
 جای خالی استعدادیابی

ــان  ــود از مخاطب ــه خ ــی ک ــوان همدان ــک نوج ی

ــت  ــوده اس ــته ب ــال های گذش ــی س ــنواره ط جش
نیــز میگویــد : جشــنواره بــا هنــوز بیــن نوجوانــان 
شــناخته شــده نیســت هنــوز تهیــه بلیــط بــرای مــا 
مشــکل اســت و ایــن نیــاز بــه فرهنگســازی اطالع 

رســانی دارد 
امیرعلــی حبیبی میگوید :  برای ماندن جشــنواره 
در همدان باید هر ســال ایده هــا و خالقیت های 
بیشــتری را در این رویــداد بگنجاند و نوجوان را 
باید با هنر نمایش نویســی و نمایش گردانی آشنا 
کنند  برنامه های جنبی جشــنواره به قدری باید باال 
باشــد که هر کودک و نوجوانی بــه نحوی از آن 

بهره مند شود.
حبیبی در حالی که جای استعداد یابی را در همدان 
خالــی می داند می گوید: اگر بتــوان به هانه چنین 
رویــدادی در همــدان برنامه های اســتعداد یابی 
برای کشف اســتعدادهای هنری استان برگزار کرد. 
می توانیم منتظر همدانی هنری در سالهای بعد باشیم. 

غزل اسالمی خواه «

 ســینمای همدان در این هفته شــاهد 
اکران فیلم ســینمایی »مطرب« با بازی الناز 
شاکردوســت و پرویز پرســتویی است که 
فروش خوبی را تجربه کرده و خط و نشانی 
جدی برای فیلم »هزارتو« با بازی شــهاب 

حسینی کشید.
از هفته گذشته ســینماهای سراسر کشور 
شاهد روی پرده رفتن چهار فیلم تازه بودند، 
فیلم هایی که تنوع نســبی را به چرخه کران 

بخشیدند.
»مطرب« ساخته مصطفی کیایی، »سمفونی 
نهم« بــه کارگردانی محمدرضــا هنرمند، 
»چشم و گوش بسته« ساخته فرزاد موتمن 
و انیمیشــن »بنیامین« به کارگردانی محسن 
عنایتی چهار مهمان تازه ســینماها هستند. 
البته انیمیشن بنیامین بر روي پرده سینماهاي 
همدان نرفته است. نکته جالب توجه گیشه 
هم رقابت »مطــرب« تازه نفس با »هزارتو« 
به کارگردانی امیرحسین ترابی است که البته 
فیلم ترابی توانست با برتری خفیف پیروز 

این رقابت باشد.

»مطرب« تازه ترین ساخته سینمایی مصطفی 
کیایی اســت که در آن پرویز پرســتویی، 
محســن کیایی، الناز شاکردوســت، مهران 
احمدی، حسین امیدی و امین مقدم مقابل 
دوربین حســین جلیلی بازی کردند. آرمان 
موسی پور موسیقی متن این فیلم را ساخته 
و نیما جعفری جوزانــی این اثر را تدوین 

کرده است.
این فیلم داستان زندگی یک خواننده پیش 
از انقــالب را در آســتانه و پس از پیروزی 
انقــالب روایت می کند. فیلــم کیایی بنا به 
اعالم سازندگان به علت مشکالت فنی یک 

هفته با تأخیر روی پرده رفت.
»مطرب« در دو روز نخســتی که رنگ پرده 
نقره ای را به خود دیده، فروشی بالغ بر یک 
میلیارد و 45۰ میلیون تومانی را تجربه کرده 
است که حکایت از خط و نشان جدی این 

فیلم برای فیلم های رقیب دارد.
همچنین عوامل »مطــرب« از فروش ۷۰۰ 
میلیونی فیلم مصطفی کیایی در نخستین روز 
اکران خبر داده  و مدعی شده اند که رکورد 
فروش نخستین روز نمایش در سینماها را 

که شکسته اند. این فیلم هم اکنون در سینما 
قدس یک همدان و بهمــن مالیر در حال 

اکران است.
 سمفونی نهم 

محمدرضا هنرمند، کارگــردان گزیده کار 
ســینمای ایران پس از ۱۷ سال با »سمفونی 
نهم« به سینماها آمده است. او در این فیلم از 
بازی چهره هایی چون حمیدفرخ نژاد، ساره 
بیات، محمدرضا فروتــن، پژمان بازغی و 
مهرداد صدیقیان بهره برده است و علیرضا 
کمالی، هدی زین العابدین، مارین ون هولک 
و حمیدرضا موالنا دیگر بازیگران این فیلم 

هستند.
این فیلم هم اکنون در ســینما فلسطین در 

حال اکران است. 
 چشم و گوش بسته

»چشم و گوش بسته« تازه ترین ساخته فرزاد 
موتمن دیگر مهمان تازه روی پرده اســت،  
امین حیایی، بهرام افشاری، آناهیتا درگاهی، 
مســعود کرامتی، لیندا کیانــی، محمدرضا 
صولتی، مانی حقیقی و پوریا پورســرخ در 

این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

در خالصه داســتان کمدی  »چشم و گوش 
بسته« آمده اســت: »یکی صحنه رو ندیده، 

اون یکی هم صداشو نشنیده!«
به نظر می رسد این فیلم با فضای کمدی که 
دارد بتواند از آثار موفق گیشــه پاییز باشد. 
فیلم موتمن در دو روز نخست ۳۳4 میلیون 
و 545 هزار تومان فروخته است و در حال 

اکران در سینما فلسطین است.
 »هزارتو« با شــهاب حســینی، 

دست نیافتنی شد
فارغ از مهمانان تازه اکران، ســری به صدر 
جدول فــروش می زنیم، جایــی که فیلم 
سینمایی »هزارتو« با بازی شهاب حسینی، 
ســاره بیات و پژمان جمشــیدی دســت 
نیافتنی تر از گذشــته شــده و توانست یک 
میلیارد و 5۰۷ میلیون تومان فروش داشــته 
باشــد. این فیلم که حسابی گیشه کم رونق 
پاییزی را تکان داده اســت با وجود گذشته 
یک هفته کامل از اکرانش توانسته سه میلیارد 
و ۱۰۸ میلیون تومان درآمد کســب کند و 
به نظر می رســد با ادامــه این روند یکی از 

پرفروش ترین فیلم های سال ۹۸ باشد.

»هزارتو« فیلمی اجتماعی اســت که مانند 
ســایر آثار چند وقت اخیر ســینمای ایران 
داستان آن حول محور یک بچه می چرخد 
که گمشــده و پدرش )شهاب حسینی( به 

دنبال یافتن اوســت و در همین حین افراد 
تازه ای وارد داستان می شوند.

این فیلم پس از اکران در ســینما قدس یک 
اکنون در سینما بهمن مالیر بر روي پرده است.

به بهانه جشنواره تئاتر در همدان برگزارشود 

مسابقه استعدادیابی بین نوجوانان همدانی
■ جشنواره شب های همدان را بيدار نکرد

گزارشي از فیلم هاي روي پرده دراستان

فیلم »مطرب« در صدر فروش فیلم هاي سینمایي


