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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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يادداشت روز
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حركت كند احزاب استان
1- حزب اگر چه در مقاطعى در كشور بسيار تاثير 
گذار و از كاركــرد ويژه خود برخوردار بوده اما رفته 
رفته از تاثير آن كم شــده و كاركرد آن از تاثير گذارى 
بر قدرت، به دورهمى هاى سياسى كاهش يافته است.

اكنون در جامعه ايران بيشتر ...

يادداشت

4

انتخاباتى شدن فضا 
به ضرر مردم است

 انتخابات يكى از اركان اصلى نظام هاى مردم ساالر 
است. نظام مقدس جمهورى اسالمى كه ماحصل خون 
صدها هزار شهيد و فداكارى ايثارگران و خانواده هاى 

آنان مى باشد...

يادداشت

2

پيشران هاى اقتصادى در جامعه 
ايران مظلوم واقع شده اند

  الزمــه حمايــت از پيشــران هاى اقتصــادى 
ــتاى آن  ــان و در راس ــن كارآفرين ــزه بي ــراى انگي ب
ــن  ــور اي ــد در كش ــرمايه گذارى و تولي ــعه س توس

ــان و... ــى كارشناس ــث اصل ــه بح ــا ب روزه

يادداشت

4

كركره دكان هاى انتخاباتى 
باال رفت

 پس از انتخاب اعضاى شوراى عالى سياست گزارى 
در مركــز، پس از كش و قوس هــاى فراوان، باالخره 
رابط استانى احزاب اصالح طلب همدان  نيز توانست 

اين شورا را اين بار با اضافه شدن...
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استان همدان

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاىبراى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد. ارسال  نماييد.

 اينفلوئنسر ماركتينگ چيست؟
همدان

 سرد در بحث داغ 
ديجيتال ماركتينگ

 رئيس كل جديد دادگســترى استان 
همــدان در ديدار با مديــركل حفاظت 
محيط زيســت اســتان تاكيد كرد: نوع 
مجازات هاى محيط زيستى از حبس به 
احكام جايگزين بــا هدف حفظ محيط 

زيست تغيير كند.
بــه گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
حفاظت محيط زيســت اســتان همدان 
محمدرضــا عدالتخواه بيان كــرد: دانه 
پاشــى و تعليــف وحوش، پاكســازى 
طبيعت و مســيرهاى پر رفت و آمد از 
زباله، درخت كارى و امثالهم از مجازات 
هاى جايگزين حبس بــراى جرم هاى 
محيط زيستى هســتند كه مى تواند در 
همراه كردن مجرمان محيط زيستى براى 
حفظ مناطق طبيعى و انسانى موثر واقع 

شود.
عدالتخواه ادامه داد: در مسير پياده سازى 
اين احكام، حضور مســئوالن مربوطه و 
ارشد، در راستاى رساندن نفع عمومى به 
جامعه در همراه كردن ســاير افراد براى 
انجام اقدامات محيط زيســتى تاثيرگذار 

است.
وى با بيــان اينكه مردم اســتان همدان 
فرهنــگ بااليــى دارند؛ افــزود: اطالع 
رســانى و فرهنگ سازى و ايجاد مشوق 
هــاى گوناگــون در امــر نهادينه كردن 

فرهنگ حفظ محيط زيســت و همراهى 
مردم موثر اســت كه بايد در اين مسير 

گام برداشت.
زندانيان  ساماندهى  دستورالعمل  اجراى 

با هدف حبس زدايى و تحقق عدالت
همدان  اســتان  دادگســترى  كل  رئيس 
همچنين در جلســه ســتاد ساماندهى و 
در  زندانيان  كيفــرى  جمعيــت  كاهش 
دادگســترى همدان گفت: دستورالعمل 
ســاماندهى زندانيان و كاهش جمعيت 
كيفرى زندان ها با هــدف حبس زدايى 
و اجــراى عدالــت و رعايــت حقوق 
شهروندى تدوين شده و بايد اجرا شود.

محمدرضا عدالتخواه با اشــاره به ابالغ 
دســتورالعمل ســاماندهى زندانيــان و 
كاهش جمعيت كيفــرى زندان ها كه با 
هدف حبس زدايــى و اجراى عدالت و 
رعايت حقوق شهروندى تدوين شده از 
مسئووالن قضايى خواست نهايت تالش 
خود را در اجراى اين دستورالعمل بكار 

گيرند.
همدان  اســتان  دادگســترى  كل  رئيس 
مطابق با دستور العمل ابالغى سازمان و 
كاهش جمعيت كيفرى افزود: دادســتان 
ها و معاونــان بايد آنان تــا حد امكان 
نســبت به ضرورت قانونــى، عواقب و 
صادره  موقت  بازداشــت  قرارهاى  آثار 

به ويــژه در خصوص جوانــان، زنان، 
سالخوردگان، بيماران و افراد فاقد سابقه 

كيفرى اقدام و اعالم نظر كنند.
محمدرضا عدالتخواه ياد آور شد: ايجاد 
واحد كشــيك قضايى براى تسهيل ويژه 
امور قضايى حسب ضرورت و به تناسب 
آمار متهمــان تحت قــرار از تمهيداتى 
است كه مى تواند بخش قابل توجهى از 
مشكالت متهمان را در خصوص مسائل 

حقوقى و كيفرى مرتفع كند.
همدان  اســتان  دادگســترى  كل  رئيس 
از همكاران قضايى خواســت مطابق با 
دستور العمل ابالغى با استفاده از ظرفيت 
هاى قانونى در خصوص قرارهاى تامين 
كيفرى و مجــازات جايگزين حبس تا 
حد امــكان از ورود افــراد كمتر از 18
ســال،افراد فاقد پيشنيه كيفرى و زنان به 

زندان جلوگيرى شود .
وى ضمن برشمردن نكات ضرورى در 
دستور  مفاد  اجراى  چكونگى  خصوص 
العمل ساماندهى كاهش جمعيت كيفرى 
ياد آور شــد: بايد تمــام تالش خود را 
در راســتاى تحقق اهداف متعالى رئيس 
قوه قضائيه به خصوص در زمينه حبس 
زدايى با اســتفاده از تاسيسات حقوقى 
مفيــد از قبيــل تعويق صــدور حكم، 
تخفيــف مجازات و معافيت از آن، نظام 

نيمه آزادى و مجــازات هاى جايگزين 
حبس به كار گرفت.

مديركل حفاظت محيط زيســت استان 
همــدان نيز در اين ديدار خواســتار راه 
اندازى شعبه ويژه رســيدگى به جرائم 
زيســت محيطى در همدان شد و افزود: 
دادگســترى و قضــات اســتان همواره 
پشــتيبان حفظ محيط زيست و انفال در 

صدور احكام محيط زيستى بوده اند.
محســن جعفرى نژاد بسطامى ادامه داد: 
نياز روز افزون بــه تطبيق قوانين محيط 
زيستى با شرايط روز در جامعه احساس 
مــى شــود و اميدواريــم قوانين جديد 
تدوين شوند و نيز بازدارندگى كافى در 

اين عرصه داشته باشد.
وى بيــان كرد: حفاظت محيط زيســت 
استان در مرز باريك حمايت از اشتغال 
و توســعه و حفظ محيط زيســت گام 
برمى دارد و تاكيد ما بر پايدارى توسعه 
و توجه ويــژه تمامى اقشــار و فعاالن 
جامعه به حفظ محيط زيست براى حفظ 
ســرزمين به منظور اســتفاده نسل هاى 

آينده و نسل امروز است.
در اين ديدار كه در دادگســترى همدان 
انجام گرفت، مســائل مشترك حفاظت 
محيط زيست استان و دادگسترى همدان 

بررسى شد.

رئيس كل دادگسترى همدان: 
احكام محيط زيستى جايگزين حبس صادر شود

بارش 3 برابري در همدان

بارش هاي 
سيل آسا  

ادامه دارد
در عزاى 

غروب 
خورشيد هشتم

■ اخالق اجتماعى 
از منظر امام رضا (ع)

و  حمــل  و  راهــدارى  مديــركل   
نقل جاده اى اســتان همــدان از حضور 
شــبانه روزى گشــت هاى راهدارى در 
جاده هاى اســتان همزمان با بارندگى ها 
خبر داد. مصطفى پناهنده در گفت وگو 
بــا ر فارس اظهار كــرد: طى چند روز 
گذشته بارندگى هاى مقطعى و سيل آسا 
در برخى مسيرها و راه هاى استان همدان 

به ثبت رسيده است.
وى با بيــان اينكه در برخى ســاعات، 
بارش باران موجب افزايش ســطح آب 
در جاده ها شد افزود: بيشترين سطح باال 
آمدن آب در مســير شيرين سو ـ قيدار 
رخ داد كه محدوديت ترافيكى در مسير 
كبودراهنگـ  شيرين سو ايجاد كرده بود.

مديــركل راهــدارى و حمــل و نقل 
جاده اى استان همدان ادامه داد: به دنبال 
تغييرات جوى و ورود سامانه بارشى به 
استان، بارش باران در بيشتر محورهاى 
مواصالتى اين اســتان آغــاز و به دنبال 
آن راهداران، با حضور شــبانه روزى در 
مسيرها، تالش در باز نگه داشتن راه ها و 

سهولت تردد كاربران جاده اى را دارند.
وى يــادآور شــد: راهداران به شــكل 
شــبانه روزى محورهاى اســتان را زير 
پوشش قرار داده و آماده ارائه خدمات به 

ويژه در زمان بارندگى ها هستند.
پناهنده تأكيد كــرد: در چند روز اخير 
بارش هاى  درگيــر  اســتان  محورهاى 
پاييزى باران بود و اين بارش ها همچنان 

ادامــه دارد كــه در تمام مــدت بارش 
نزوالت آســمانى، راهداران نســبت به 

انجام عمليات بازگشايى اقدام كردند.
وى بــا بيان اينكه 28 گشــت راهدارى 
به شكل مســتمر و شــبانه روز، رصد 
جاده هاى اســتان همدان را دارند اضافه 
كرد: ترددهاى جاده اى هم اكنون بدون 
هيچ مشكلى انجام مى شود و هيچگونه 
مسير بسته ناشــى از وقوع بارش ها در 

استان همدان نداريم.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان همدان ضمن توصيه به رانندگان 
مبنــى بر پرهيز از ســفرهاى غيرضرور 
خاطرنشــان كرد: رانندگان مى توانند از 
طريق ســامانه 141 از آخرين وضعيت 
راه هــا مطلــع و از توقف در حاشــيه 
روخانه ها و امتداد مسير سدها به شدت 

خوددارى كنند.

فعاليت شبانه روزى گشت هاى راهدارى در جاده هاى همدان

 مسيرها باز است
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

حركت كند احزاب استان
 1- حزب اگر چه در مقاطعى در كشــور بســيار تاثير گذار و از 
كاركرد ويژه خود برخوردار بوده اما رفته رفته از تاثير آن كم شــده و 
كاركرد آن از تاثير گذارى بر قدرت، به دورهمى هاى سياسى كاهش 

يافته است.
اكنون در جامعه ايران بيشــتر فعاالن سياســى احزاب را محلى براى 
دورهمى ها و فعاليت فصلى انتخابات كه بيشــتر براى دلخوشى آنها 

تشكيل مى شود، مى دانند.
2- بدبينى بســيارى به فعاليت حزبى در ايران وجود دارد، به نظر مى 

رسد پايان ناخوش اغلب فعاالن حزبى دليلى بر اين بدبينى است.
همچنيــن فعاليت برخى احزاب در قبل از انقالب با سرســپردگى به 
بيگانگان و تالش براى پيشــبرد منافع آنهــا در ايران، در افزايش اين 

بدبينى موثر بوده است.
3- مسئوالن، نگاه دوگانه اى به حزب و فعاليت حزبى در ايران دارند 
به گونه اى كه اغلب در بيرون از مسئوليت از ضرورت فعاليت حزبى 
در ايران سخن مى گويند و بر فعاليت حزبى از سوى هر فردى تاكيد 
مى كنند اما در زمان قرار گرفتن در مسئوليت خود را فراحزبى و فارغ 

از هر حزبى تعريف كرده و بر حزبى نبودن خود افتخار مى كنند.
اين موضوع نيز در وضعيت رويگردانــى از فعاليت احزاب در ايران 

بسيار موثر بوده است.
4- مى گويند حزب فراگير در ايران شــكل نمى گيرد زيرا مشكالت 

بسيارى دارد و قبال نيز شكل گرفته و دوام نداشته است.
برخى حتى تشــكيل حــزب فراگير در كشــور را عاملى براى ايجاد 

آشوب و نا امنى دانسته و با آن مخالفت هم مى كنند.
5- احــزاب در ايران پاســخگو نيســتند و در ازاى رايى كه از مردم 
براى داوطلب مورد حمايت خود مى گيرند، پاسخگوى عملكرد وى 

نخواهند بود.
در واقع اگر فردى به برنامه حزبى اعتماد و به آن براى اجرا در كشور 
راى داد، نبايد انتظار پاســخگويى، در صورت اجرانشــدن يا اجراى 

ناقص آن برنامه، داشته باشد.
6- دورى احزاب از كاركردهاى خود باعث شده اشخاص و رسانه ها 
به جاى آنها نشسته و در مواقعى كار حزبى كنند و هزينه هايى را نيز 
متحمل شــوند البته در مواقعى هم حوزه نفوذ خود را افزايش داده و 

اقدامات آنها با سود همراه شوند.
البته در هــر دو صورت، اين انحراف ايجاد شــده به زيان احزاب و 

منافع عمومى است.
7- ضرورت فعاليت احزاب در ســپهر سياسى ايران بر كسى پوشيده 
نيســت و احزاب با همه شرايط و دغدغه ها بايد اين فعاليت را ادامه 

وتوسعه دهند.
در اســتان نيز احزاب بايد با تالش خود و يارى مســئوالن با سرعت 
بيشــترى حركت كنند تا شرايط را بتوانند تغيير دهند وگرنه جامعه از 

كاركرد حزبى تهى خواهد شد.
در سال انتخابات، از احزاب انتظار فعاليت بيشتر و از مسئوالن انتظار 
زمينه ســازى براى فعاليــت احزاب مى رود كه در اين زمينه ســتاد 
انتخابات استان مى تواند شرايط فعاليت احزاب بيرون از دفاتر خود و 
در سطحى عمومى را بر اساس قانون ايجاد كرده و فعاليت سياسى و 
انتخاباتى را به منظور افزايش شور و شعور سياسى درجامعه عمومى 

نهادينه كند.

وجود 300 دانش آموز بازمانده از تحصيل در همدان
 كل دانش آموزان بازمانده از تحصيل استان همدان 300 نفر بوده كه اغلب مهاجر هستند 

و آموزش و پرورش آنها را پيدا نكرده است.
مديركل آموزش و پرورش همدان با بيان اينكه قبل از ورودم به عرصه مديريت هفت هزار 
و 500 دانش آموز بازمانده از تحصيل بودند كه اين تعداد به ســه هزار و 500 نفر كاهش 
يافته و امســال نيز اين تعداد وجود ندارد، افزود: از طريق مركز آموزش از راه دور، دانش 
آموزان بازمانده از تحصيل را تحت آموزش قرار داده ايم تا اين افراد به حداقل ممكن برسند.

محمد پورداود در گفت و گو با ايســنا ادامه داد: يكى از رويكردهاى آموزش و پرورش اين 

است كه دانش آموز بازمانده از تحصيلى در هيچ جاى استان و كشور وجود نداشته باشد اما 
متأسفانه برخى از آنها گريزناپذير است.

وى  ادامه داد: دخترانى كه ازدواج مى كنند و يا كودكانى كه مهاجرت كرده و يا به دنبال 
كار مــى روند و يا دانش آموزانــى كه فوت مى كنند، در آمار بازماندگان از تحصيل قرار 
دارند. پورداوود با بيان اينكه آموزش و پرورش 800 نفر از كودكان عشايرى را نيز تحت 
آموزش قرار داده اســت، تأكيد كرد: همه كودكان كار در اســتان شناسايى شده و توسط 
آموزش و پرورش تحت تعليم قرار گرفته اند. مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: پس از 10 ســال آموزش و پرورش استان همدان موفق به معرفى رتبه 
چهارم كنكور از اســتان شد كه اين نشان از التزام و تأكيد اين مجموعه بر تعليم و تربيت 

دانش آموزان اســت.اين مقام مسئول درباره بيمارى شــپش در مدارس استان نيز گفت: 
خوشــبختانه امسال آمارى از شيوع بيمارى شپش در ســطح استان نداشته ايم  همچنين 
معاونت تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش اقدامات زيادى در حوزه سالمت و 
بهداشــت دانش آموزان از جمله فلورايدتراپى، ساختار قدى دانش آموزان و تغذيه انجام 
داده اند. پورداوود درباره طرح بوم نيز گفت: يكى از رويكردهايى كه آموزش و پرورش 
آن را پيگيرى مى كند، طرح بوم اســت كه در اين طرح مقاطع ابتدايى، متوســطه اول و 
متوســطه دوم دو ســاعت كالس خالى دارند كه استان هاى آذربايجان شرقى و غربى به 
آموزش زبان آذرى اختصاص داده اند و در استان همدان اين دو ساعت به آموزش حقوق 

شهروندى اختصاص يافته است.

بارش 3 برابري در همدان

بارش هاي سيل آسا  ادامه دارد

ثبت يك وقف جديد در همدان
 در نخستين روز از دهه وقف

 مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان از ثبت يك وقف جديد 
در همدان در نخستين روز از دهه وقف خبر داد.

ثبت يك وقف جديد در همدان در نخستين روز از دهه وقف
حجت االســالم حاجى رضا زين العابدينــى در گفت وگو با فارس با 
اشــاره به آغاز دهه وقف در همدان اظهار كــرد: در اين ايام 40 عنوان 
برنامه نظير افتتاح نمايشــگاه وقف، ديدار با نماينده ولى فقيه در استان 
و استاندار و غبارروبى آستان مقدس امامزادگان با حضور مسؤوالن از 

برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه همايش «ياوران وقف» با حضور مســووالن، خيران، 
ياوران وقف برگزار خواهد شد گفت: برپايى ايستگاه هاى «همه واقف 
باشيم» در تمام شهرستان هاى استان از ديگر برنامه هاى مورد توجه در 
اين ايام است.مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان افزود: عرصه و 
اعيان يك باب منزل مسكونى به متراژ 185 متر به ارزش 3 ميليارد ريال 
توسط فردى خير به نام ملوك رضايى براى كمك به هزينه هاى حوزه 

علميه شهرستان اسدآباد وقف شد.
وى در ادامه همفكرى مســووالن، واقفان و خيرين در راستاى ارتقاى 
فرهنگ غنى وقف مهم عنوان كرد و گفت: امروزه بسيارى از موقوفات 
در حوزه ســالمت، علم آموزى، اقتصاد، فرهنگ و صنعت براى مردم 

اثرگذار بوده و براى واقفان يك باقيات الصالحات است.
زين العابدينى بيان كرد: «وقف، بهره ورى موقوفات و رونق توليد» عنوان 
روز اول، «وقف، ترويج فرهنگ قرآن و عترت» عنوان روز دوم، «وقف، 
خدمات اجتماعى، اجراى امينانه نيات واقفين» عنوان روز سوم و «وقف، 
بقاع متبركه، زمينه ســاز تحقق گام دوم انقالب» عنوان روز چهارم دهه 

وقف امسال است.
وى گفت: روز پنجم هفته وقف نيز«وقف محيط زيســت، بهداشــت 
و ســالمت» و عنوان روز ششــم «وقف، تحكيم بنيان خانواد، كاهش 
آســيب هاى اجتماعى»، هفتم «وقف، مهدويت، تمدن اســالمى»، روز 
هشتم «وقف توســعه پژوهش هاى نوين»، روز نهم «وقف، موسسات 
خيريه و توسعه مشاركت هاى مردمى» و عنوان روز دهم «وقف، رسانه، 

تكريم واقفين خيرانديش» نام گذارى شده است.

پيشران هاى اقتصادى در جامعه ايران 
مظلوم واقع شده اند

مهدى ناصرنژاد »
  الزمــه حمايــت از پيشــران هاى اقتصــادى بــراى انگيــزه بيــن 
ــد در  ــان و در راســتاى آن توســعه ســرمايه گذارى و تولي كارآفرين
كشــور ايــن روزهــا بــه بحــث اصلــى كارشناســان و صاحبنظــران 

حــوزه اقتصــادى تبديــل شــده اســت.
ــى  ــا نامرئ ــى ام ــاى اصل ــع و آفت ه ــى از موان ــك يك ــدون ش ب
در راه توســعه اقتصــادى ايــران، نــگاه وارونــه و بــه نوعــى 
ــادى  ــاى اقتص ــاز و كاره ــاد در س ــر گش ــرنا از س ــر س ــدن ب دمي
اســت كــه باعــث مى شــود انگيزه هــاى واقعــى در جامعــه 
بــراى ســرمايه گذارى و ايجــاد اشــتغال و همچنيــن رونــق توليــد 

ــرود. ــن ب ــود و از بي ــف ش ضعي
ــت، آزادى  ــه اول اهمي ــزرگ در درج ــاى ب ــن آفت ه ــى از اي يك
عمــل دادن بــه بســيارى بانك هــاى خصوصــى اســت كــه 
ــى  ــتان هاى بانك ــده بس ــود در ب ــط خ ــاى غل ــا روش ه ــب ب اغل

جامعــه! بــراى  ثروت افزايــى  تــا  مى كننــد  ثروت انــدوزى 
ــته و  ــه ناخواس ــرب البت ــى مخ ــق خيل ــه طري ــا ب ــه بانك ه اينگون
ــش  ــد و افزاي ــتر تولي ــه بس ــرمايه ها ب ــت س ــع هداي ــيانه مان ناش
ــه  ــد مى شــوند ك ســرمايه در گــردش و نقدينگــى در بخــش تولي
خروجــى و نتيجــه بســيار ملمــوس چنيــن روش هــاى غلــط رشــد 

ــورم در جامعــه اســت. ت
امروزه در شــرايط تحريم هاى اقتصادى و عزم شــيطانى دشمنان 
خارجى براى بســتن تمام روزنه هاى داد و ســتدهاى بين المللى 
ايران در حوزه اقتصادى، تقويت و كرامت پيشــران هاى اقتصادى 
كشــورمان كه در واقع همان حلقه هاى اول و راهگشــا در زنجير 
اقتصاد داخلى هستند بســيار تأثيرگذار و راهبردى است. البته كه 
يكى از ضرورت هاى حياتى براى تحقق اين مهم نظارت درســت 
و هدايت سزاوارانه سرسلســله هاى اقتصادى و واحدهاى بزرگ 
صنعتــى و توليدى نظيــر كارخانجات مادر اســت كه واحدهاى 
كوچك صنعتى و توليدى را در دنبال خود دارند و موجب رونق 

مى شوند. اشتغال  بازار 
پيشــران هاى اقتصــادى بــه معنــاى واقعــى كلمــه همــان كارآفرينــان 
ــى و  ــا كوچــك صنعت ــزرگ ي ــاى ب ــه در رأس واحده ــتند ك هس
ــورمان را در  ــادى كش ــات اقتص ــى، حي ــى خدمات ــدى و حت تولي
شــرايط كنونــى رو پــا نگــه داشــته اند و بــه طريقــى خيلــى 
ــا  ــه ناحــق در كشــور م ــا برندهــاى بين المللــى كــه ب ــه ب مظلومان

بــزرگ شــده اند رقابــت مى كننــد.

1- انتخاب هيات رئيســه شــوراى اصالح طلبان اســتان با انتقاد و 
اعتراض همراه شــده است. گويا اين اعتراض با بيانيه هايى، علنى نيز 
شــده است. گفتنى است تا كنون يكى از اعضاى حزب نداى ايرانيان 

در استان اعتراض خود را علنى كرده است.
2- شــوراى وحدت اصولگرايان كشــور رئيس ندارد. گويا رياست 
حداد عادل بر اين شورا مورد توافق اصولگرايان نيست. گفتنى است 
ابهام در رياست اين شورا از مشكالت اصولگرايان در وحدت كه در 

تعيين رياست شوراى وحدت نمايان شده، حكايت دارد.
3- احمدى نژاد در شــوراى وحدت اصولگرايان نماينده دارد. گويا 
زريبافان نماينده رئيس جمهور سابق در اين شورا است. گفتنى است 
برخى تالش كرده اند اين موضوع را رد كنند اما تاكنون احمدى نژاد 

موضعى در اين خصوص نداشته است.  
4- ارتباط با شــماره هاى 3 رقمى برخى دســتگاه هاى استان مانند 
شــهردارى براى مردم هزينه دار مى شــود. گويا ارتباط با اين شماره 
ها همچون شماره 118 ديگر براى مردم رايگان  نخواهند بود. گفتنى 
است شماره 137 شهردارى كانال ارتباطى خوبى بين مردم و شهردارى 
براى بيان كاستى ها به صورت مستقيم ايجاد كرده كه رايگان بودن آن 

مى تواند اين ارتباط را تقويت كند.
5- نابــه ســامانى در حمل و نقل مســافر در دهه آخــر ماه صفر و 
تعطيالت آن باز هم نمود يافته اســت. گويا قيمت بليط وسائل حمل 
ونقل عمومى براى اين ايام افزايش عجيبى داشته و نظارتى هم بر آن 
نيست. گفتنى است بليط هواپيما به خصوص در مسيرهاى منتهى به 

مشهد و از مشهد به ساير استانها چندين برابر شده است

غزل اسالمي »
 از روز دوشــنبه گذشته بارش ها در استان 
همدان همزمــان با برخي نقاط كشــور آغاز 
شــد كه در برخي مناطق استان به بارش هاى 
سيل آسا و مستمر سيالبى تبديل شد، به طورى 
كه در شهرستان هاى رزن و كبودرآهنگ شدت 
بارش و سيالب ها بيشتر بود و نيروهاى دولتي 

درگير كار بودند.
تا اوايل صبح شــنبه در شــهر همدان 3 برابر 
مدت مشابه ســال گذشــته باريد. در همين 
مدت بيشترين ســطح باال آمدن آب استان در 
مسير شيرين سو -قيدار رخ داد كه محدوديت 
ترافيكى در مســير كبودرآهنگ - شيرين سو 

ايجاد كرد.
طبق آمارهاي منتشــر شــده از ســوي آب 
منطقه اي همدان، تا صبح روز شنبه 4 آبان، در 
محدوده مطالعاتى همدان - بهار ايستگاه سد 
اكباتان 56 ميلى متر بارندگى رخ داده كه اين 
رقم در مدت مشابه سال گذشته 19 ميلى متر 
بوده است. از ابتداى سال آبى 98-97 تاكنون 
در ايســتگاه آق كهريــز همــدان - بهار 40
ميليمتــر بارندگى رخ داده اســت، كه ميزان 
بارندگى ســال گذشته در اين ايستگاه نيز 15

ميلى متر است.
ميزان بارندگى در ايســتگاه وســج محدوده 
مطالعاتــى نهاوند نيز در ســال گذشــته 23
ميليمتر بوده در حالى كه امسال در اين ايستگاه 
40 ميلى متر بارندگى گزارش شــده اســت. 
براســاس همين آمار در ايســتگاه قهاوند در 
محدوده مطالعاتــى رزن- قهاوند 37 ميلى متر 
بارندگى بوده كه ميزان بارندگى ثبت شده در 
اين ايســتگاه در مدت مشابه سال گذشته 15

ميلى متر بوده است.

در ايستگاه خميگان محدوده مطالعاتى رزن- 
قهاوند نيز 26 ميلى متر بارندگى داشــته ايم كه 
ميزان بارندگى امســال در اين ايستگاه تاكنون 

برابر 57 ميلى متر بوده است.
ميزان بــارش در ايســتگاه وراينــه محدوده 
مطالعاتى نهاوند 40 ميلى متر بوده كه نســبت 
به بارش 22 ميلى متر در متوسط بلند مدت 79

درصد افزايش دارد.
بارش هاي پاييزي در ســال جاري از دوشنبه 
گذشته آغاز شــده و همچنان ادامه دارد. اين 
آمار افزايــش 2 تا 3 برابري بارش ها در مدت 

مشابه سال گذشته را نشان مي دهد.
مديركل هواشناســى اســتان همدان همدان 
در روز شــنبه 4 آبان نيز با اســتناد به آخرين 

خروجــى مدل هــاى پيش يابى هواشناســى، 
پيش بيني افزايش باد و باران و ســيالبي شدن 
برخي مســيل ها را كرد و به مهر گفت كه در 
مناطق مرتفع بارش برف شــاهد رعدوبرق و 
تگرگ در اســتان خواهيم بــود. كه نتيجه آن 
لغزندگى معابر به ويژه در گردنه ها و جاده هاى 

مواصالتى مي شود.
طبق گفته هاي ســعيد باقري، با توجه به اينكه 
ميانگين بارش از شنبه 4آبان به مدت 10 روز 
در سطح استان بين 30 تا 50 ميليمتر پيش بينى 
مى شود بايد تمهيدات الزم براى مديريت آب 

سدها لحاظ شود.
 امالك خطرآفرين شهر شناسايى و 

رفع خطر شده است

طبق گــزارش وزارت راه و شهرســازى، تا 
شنبه ظهر، شهرســتان هاي كرمانشاه، بدره و 
لومار در اســتان ايالم به ترتيب پربارش ترين 
نقاط كشــور بوده اند. طبق اين داده ها ايالم، 
كرج،  الشــتر،  كوهرنگ،  روانســر،  نورآباد، 
شــهريار، ايمان آباد، دورود، سپيددشت، بانه، 
ســنندج، خنداب، رزن، وراميــن، كميجان، 
برازجان،  گرمسار،  نهاوند،  فامنين،  ســرابله، 
تهران، جمكران، ساوه، بندر انزلى، كامياران، 
دماوند، شول آباد، جعفريه، قروه، كوهدشت، 
مهران، لواسان، تفرش، مالير، كوهين، كهك، 
سمنان،  نوشــهر،  قم،  تويســركان،  كوزران، 
آبيك، خوانسار، اشتهارد و رشت ديگر نقاط 

پربارش باران در همان مدت بوده اند.

 پانزدهمين نمايشــگاه صنايع دســتى در 
حالى بــه كار خود پايان داد كــه همه غرفه 
داران و توليــد كننــدگان صنايع دســتى از 
تبليغات ضعيف دســت اندر كاران ســازمان 
ميراث فرهنگى گردشــگرى و صنايع دستى 

استان همدان ناراضى بودند .
اين اتفاق موجب شد متوليان نمايشگاه شاهد 
حضور كم رنــگ بازديد كننــدگان در اين 

رويداد هنرى باشند .
توليد كنندگان اســتان همدان و 30 اســتان  
ديگــر از 29 مهر مــاه به مدت يــك هفته 
توانمنــدى هاى خــود را به نمايشــگاه بين 
المللى همدان آورده بودنــد تا به گفته خود 
عــالوه بر عرضه توليدات خود قدم هايى در 
افزايش توليــدات بردارند و بتوانند با معرفى 
هر چه بيشتر هنر هاى دستى كشور، مشوقى 

براى حضــور جوانان درايــن عرصه توليد 
باشــند و در رفع مشكالت بى كارى جوانان 

نيز قدمهايى بردارند.
ايــن حضــور كم رنگ هــم اســتانى ها در 
نمايشگاه باعث نگاه  منفى غرفه داران ديگر 
استان ها به همدان شد و به خيال برخى توليد 
كننده هايى كه براى اولين بار به نمايشگا آمده 
بودند همدان شــهرى مناسب براى برگزاريى 

چنين نمايشگاه هايى نيست.
فعاالن صنايع دستى كشــور در فضايى بالغ 
بر 2 هــزارو 500 متر و182 غرفه ميزبان هم 
استانى هاى همدانى بودند و با وجود تعريف 
و تمجيد هايى كه مسئوالن استان از حمايت 
صنايع دســتى دارند  در عمل با بى اعتنايى و 
تبليغات ضعيف زحمات اين قشر پر تالش و 
پويا را كم رنگ ديدند و اين موضوع به شكل 

گسترده در نمايشگاه نمايان بود. 
الزم به ذكر اســت تشــكل هاى توليدى نيز 
در اين نمايشــگاه حضور پر رنگى داشــتند 
وآموزش هــاى متنوعــى را بــراى بازديد 
كنندگان در نظر گرفته بودند كه با نبود بازديد 
كننده مواجه شــدند و از خير اين برنامه هاى 

جانبى گذشتند .
در ايــن بين دســت انــدر كاران كار خانه 
چينى نســترن تهران در غرفه خود دوره هاى 
آموزشى بازار يابى را براى غرفه داران برگزار 
كردند كه بــه دليل تكاپوى آنهــا در اطالع 
رسانى توانستند شاهد استقبال خوبى شدند 

آنچــه قابل تامل بود اين نكتــه بود كه حتى 
غرفه گريم كودك نيز برخالف نمايشگاه هاى 
قبل باز ديد كننده نداشت و اين نشان دهنده 

دنبود خانواده ها در اين رويداد بود 

الزم به ذكر است نمايشگاه اقوام و عشاير از 
8 تا 13 آبان پذيــراى عالقمندان به فرآورده 
ها و هنر هاى دســتى عشاير استان همدان و 
ديگر استان خواهد بود و تا پايان سال شاهد 
نمايشگاه هاى كودك و نوجوان، فرش دست 

باف، آب و آبيارى برگزار خواهيم بود.
 اوليــن نمايشــگاه معرفــى توانمندى هاى 
اســتان همدان در تبريز از 4 تا 8 آذر و اولين 
نمايشگاه اختصاصى جمهورى اسالمى ايران 
در اقليم كردســتان عراق (سليمانيه)از 3 تا 7
دى مــاه برگزار خواهد شــد كه برگزار كنند 
آن دســت اندر كاران نمايشگاه بين المللى با 
همدان  استان  اجرايى  هاى  دستگاه  مشاركت 
خواهند بود اميد آنكه اين تجربه تلخ در تبريز 
تكرار نشود بايد منتظر ماند و ديد در آن شهر 
چه اتفاقاتى انتظار هنرهاى ايرانى را مى كشد.

دست غرفه داران خالى ماند

تبليغات نمايشگاه صنايع دستى مغفول ماند 
■ ويترين هنرهاى ايرانى در همدان  مخاطبان خود را از دست داد

چرا دانشگاه بوعلى براى 
اسكان دانشجويان كمبود 
فضا دارد؟
 مدير امور دانشجويى دانشگاه بوعلى سينا 
با اشاره به هزينه كرد 800 ميليون تومان براى 
سالتحصيلى جديد در جهت تعميرات عمده و 
جزئى خوابگاه هاى پسران و دختران دانشگاه 
گفت: 3950 دانشجوى دختر و پسر دانشگاه 
بوعلى در 16 خوابگاه  دانشــگاه اسكان داده 

شدند.
محمدجــواد دكامى در گفت وگو با ايســنا، 
افــزود: به علت محدوديت هــاى موجود در 
ايجاد فضاى الزم براى اسكان دانشجويان به 
ويژه براى اسكان دانشجويان مقطع كارشناسى 
چندين سال اســت كه با كمبود فضا مواجه 
هســتيم به همين علت از اسكان دانشجويان 
پســر از ترم هفت به بعد و دانشجويان دختر 
از ترم هشت به بعد معذوريم و اين موضوع به 
اطالع دانشجويان از بدو ورود آنها به دانشگاه 

رسيده است.
وى افزود: امكان اســكان حــدود 300 نفر از 
دانشــجويان پســر و كمتر از 100 دانشجوى 

دختر با وجــود تمام تالش ها به علت كمبود 
فضا فراهم نشد و اين دانشجويان از آن دست 
افرادى هستند كه مشغول تحصيل در ترم هفت 
و يا در حال گذراندن ترم مازاد هســتند كه با 
توجه به قانونى كه به آن اشاره شد و به علت 
شرايط موجود، دانشگاه از ارائه خوابگاه به اين 

افراد معذور است.
دكامى با اشاره به سطح خوابگاه هاى دانشگاه 
بوعلى ســينا گفت: خوابگاه غدير پســرانه و 
خوابگاه كوثر دخترانه در سطح يك و دو قرار 
دارند كه به علت يكسان بودن قيمت سطوح 
يك و دو در يك رتبه قرار مى گيرند و ســاير 
سراهاى دانشجويى در سطوح سه و چهار رتبه 
بندى مى شــوند كه هزينه پرداختى دانشجو 
براى خوابگاه براساس قيمت مصوبى است كه 
صندوق رفاه دانشجويان اعالم مى كند همچنين 
پيش بينى مى شود كه در سال جديد با توجه 
به تعميرات به عمل آمده، رتبه بندى بعضى از 

سراهاى دانشجويى تغيير كند.
وى با تأكيد بر اينكه به آن دست از دانشجويان 
كه در شهرســتان هاى بهار، اللجين، صالح آباد 
و جورقان زندگى مى كنند و بومى محســوب 
مى شوند، از دادن خوابگاه به آنها معذور هستيم، 
اظهار كرد: به دانشجويان ساير شهرستان هاى 

استان همدان و استان هاى ديگر خوابگاه داده 
مى شود و دانشجويان اين شهرستان ها نگرانى 

از جهت اسكان خود نداشته باشند.
مدير امور دانشــجويى دانشــگاه بوعلى سينا 
با اشــاره به اينكه به تمام ورودى هاى ســال 
98 خوابگاه داده شــد، افزود: براى آن دست 
از دانشــجويانى كه به صــورت بدون آزمون 
وارد دانشــگاه شدند نيز شرايط اسكان فراهم 
شــد و در ســالتحصيلى جديد دانشــجوى 
جديدالورودى كه در سراى دانشجويى دولتى 

اسكان داده نشده باشد، نداريم.
وى در پاســخ به اين ســوال كه چرا دانشگاه 
با كمبود فضا براى اسكان دانشجويان مواجه 
است؟ خاطرنشان كرد: بخشى از خوابگاه ها به 
علت قدمت بنا و سال ساخت نياز به بازسازى 
و مقاوم ســازى دارند همچنين براى كاهش 
هزينه هاى جارى نياز اســت تا خوابگاه هاى 
خارج از دانشــگاه را به داخل سايت دانشگاه 
منتقل كنيم تا عالوه بر فراهم شدن آسايش و 
امنيت الزم براى دانشجو، از هزينه هاى اضافى 
نيز كاسته شود كه براى اين دست از اقدامات 
نياز به اعتبار اســت كه ميــزان بودجه كنونى 
دانشگاه جوابگوى اين اقدامات و نيز ارتقاى 
ســطح كيفى خوابگاه هاى موجود براى رفاه 

حال بيشتر دانشجويان نيست.
مدير امور دانشــجويى دانشــگاه بوعلى سينا 
با اشــاره به اينكــه جانمايى بــراى احداث 
خوابگاه هاى D٨ براى دانشجويان بين المللى 
و نيز بلوك چهار خوابگاه بعثت دخترانه انجام 
شده اســت، ادامه داد: اين اقدامات در مرحله 
تهيه نقشه ها قرار دارد كه ميزان هزينه كرد آنها 
از محل اعتبارات مصوب دانشگاه و صندوق 

رفاه دانشجويان تأمين خواهد شد.
دكامى با تأكيد بر اينكه از مشــاركت خيرين 
و بخش خصوصــى براى بحث  خوابگاه هاى 
دانشجويى اســتقبال مى كنيم، ضمن اشاره به 
ســنت حسنه وقف و مورد توجه قرار گرفتن 
آن، از تالش دانشــگاه بــراى يارى گرفتن از 

خيرين در اين زمينه خبر داد.
وى همچنين با بيان اينكه شــرايط خوابگاهى 
داراى تفاوت هايــى اســت، اظهــار كــرد: 
دانشجويان توقع شرايط مطلوبى از زندگى در 
خوابگاه را نداشته باشند اما با تمام اين تفاسير 
فضاى استاندارد براى خوابگاه هاى سطح يك 
و دو با احتساب فضاى كمد، تختخواب، بالكن 
و ... چهار تا پنج مترمربع براى هر نفر است كه 
تعداد افرادى كه در يك اتاق امكان اسكان را 

دارند بين چهار تا هشت نفر است.

محدوديت تردد در جاده همدان - ساوه 
اعمال نمى شود

 با وجود اطالع رســانى در زمينه اعمال محدوديت تردد در همدان 
- ساوه اما اين طرح در همدان اجرايى نمى شود.

رييس پليس راه اســتان همدان گفت: مقرر بود تردد خودروها در 
جاده قديم همدان - ســاوه و بالعكس به جز تريلرها و كاميون ها 
به اســتثناى حامالن مواد ســوختى و فاسدشدنى از ظهر روز شنبه 

ممنوع شود.
رضــا عزيزى به ايرنا گفت: هر چند قرار بود كه از مســير جايگزين 
محور آزاد راه ســاوه - همدان براى تردد اســتفاده شود اما پليس راه 
اين استان با اين طرح مخالفت كرده و ممنوعيتى براى تردد خودروها 

ايجاد نكرد.
وى بيان كرد: در هر نوبت ايجاد محدوديت تردد شاهد افزايش سوانح 

رانندگى در آزاد راه همدان بوديم.
عزيزى بيان كرد: ورود كاميون ها به آزادراه و سرعت پايين آنها زمينه 
اى براى تصادف هاى جلو به عقب شــده و شــمار سوانح جرحى و 

فوتى را باال مى برد.
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كتابخانه استاندارد همدان 
در حال تخريب است

 پروژه تنها كتابخانه اســتاندارد استان همدان با متولى گرى راه و 
شهرســازى يكى از طرح هاى استانى نيمه تمام 9 ساله بوده كه اين 
پروژه از پنج ســال پيش به علت كمبــود اعتبار در تعطيلى مطلق به 
سر مى برد و پيشرفت فيزيكى ناچيز 10 درصدى طرح در پس گذر 

روزها و سالها در حال تخريب است.
به گزارش ايســنا، پروژه اى كه در سال 91-90 با جانمايى در پارك 
باهنر شهر اسدآباد كلنگ زنى و عمليات اجرايى آن در سال 94 آغاز 
شــد و در همان ســال به علت كمبود اعتبار در مرحله فنداسيون و 
پيشــرفت 10 درصدى متوقف ماند.از سال گذشته براى تكميل اين 
طرح اســتفاده از ظرفيت خيرين و نيــز تغيير متولى طرح و تحويل 
پروژه از راه و شهرســازى به نهاد كتابخانه استان مطرح بود كه البته 

هنوز اين امر محقق نشده است.
فرماندار شهرستان اسدآباد ، با بيان اينكه پروژه مغفول مانده كتابخانه 
استاندارد استان در اســدآباد نيازمند پنج ميليارد تومان اعتبار است، 
اظهار كرد: اين ميزان اعتبار با اعتبارات استانى و ظرفيت خيرين قابل 
تحقق نبوده و بايد از طريق نماينده شهرستان اسدآباد پيگير اعتبار از 

تهران براى اين پروژه بود.
مجيد درويشــى با بيان اينكه اداره كل راه و شهرسازى استان متولى 
اين پروژه بوده اســت، افزود: راه و شهرســازى درگير پروژه هاى 
بزرگ و كوچك بســيارى اســت كه اين پروژه خــود را براى اين 
دستگاه نشــان نمى دهد و بهترين راهكار در كنار پيگيرى از طريق 
تهران براى اخذ اعتبار، محول كردن اين پروژه به نهاد كتابخانه هاى 

عمومى استان است تا به سرانجام برسد.
وى با اشاره به اينكه اين پروژه تنها در سال 93 داراى تخصيص بوده 
و تا كنون ديگر هيچ اعتبارى به آن اختصاص نيافته اســت، تصريح 
كرد: فعال براى افزايش زيربناى كتابخوانى شهرســتان ضمن افتتاح 
و بهره بردارى طرح توســعه كتابخانه شهيد رجايى، از ظرفيت بناى 
يادبود ســيدجمال نيز براســاس تفاهم نامه اى با نهاد كتابخانه هاى 

عمومى استان و اداره ارشاد استفاده خواهد شد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همــدان نيز گفت: كتابخانه 
استاندارد اســدآباد با 2200 مترمربع زيربنا در زمينى به مساحت 
2500 مترمربع در چهار طبقه براســاس استانداردهاى بين المللى 
كتابخانه اى احداث خواهد شد كه در حال حاضر داراى پيشرفت 
فيزيكى 10 درصدى بوده و فعال در مرحله فنداســيون باقيمانده 

است.
عاطفه زارعى با بيان اينكه براســاس برآورد كارشناسان، ساخت 
كتابخانه اســتاندارد اســدآباد به عنوان تنها كتابخانه اســتاندارد 
اســتان پنج ميليارد تومــان اعتبار نياز دارد، افــزود: در صورت 
تخصيص اعتبــار اداره كل كتابخانه ها متولى ســاخت و تكميل 

اين پروژه خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: در صورت آغاز دوباره عمليات اجرايى پروژه، 
تكميل طرح براى افتتــاح و بهره بردارى و تجهيز  به حداقل چهار 
ســال زمان نيــاز دارد كه طى اين مدت براى مرتفع كردن مشــكل 
كمبود ســرانه فضاى كتابخوانى و افزايش ســرانه فضاى كتابخوانى 

شهر اسدآباد بايد از فضاهاى ديگرى براى اين امر استفاده شود.
مدير كتابخانه هاى عمومى شهرســتان اسدآباد هم با اشاره به اينكه 
براى طرح توسعه كتابخانه شهيد رجايى افزون بر 700 ميليون تومان 
هزينه شــده اســت، گفت: در حال حاضر تجهيز طرح توسعه اين 

پروژه به 200 ميليون اعتبار نياز دارد.
مهدى مراديان تمجيد با بيان اينكه در اين پروژه 270 متر به زيربناى 
كتابخانه عمومى رجايى اســدآباد اضافه شــده است، افزود: با اتمام 
اين طرح، هم اكنون كتابخانه شهيد رجايى اسدآباد به 670 مترمربع 
افزايش يافته و در كنار  احداث  يك سالن عمومى، دو سالن مجزاى 
vip هر ســالن با ظرفيت 100 نفر ساخته شده كه امكان استفاده به 
صورت همزمان براى برادران و خواهران در اين ســالن ها به وجود 

آمده است.

ساخت جت ياسين 70 ميليارد تومان 
هزينه داشت

 مديرعامل سازمان صنايع هوايى نيروهاى مسلح با بيان اينكه 3 يا 
4 اسكادران از جت ياســين را نياز داريم كه هر اسكادران 16 فروند 
است، گفت: تا االن حدود 70 ميليارد تومان براى ساخت اين هواپيما 

هزينه كرده ايم.
امير بنى طرفى افزود: يكى از مشكالت ما تهيه موتور اين هواپيما بود و 
خيلى دنبال كرديم موتور را از يك كشور خارجى تهيه كنيم اما ندادند 
كه الحمداهللا موتور اوج به توليد انبوه رســيد و در اين هواپيما مورد 

استفاده قرار گرفت.
وى بيان كرد: اين هواپيما در حال حاضر فقط كاركرد آموزشــى دارد، 
اما در آينده با تكميل آن مى تواند مجهز به بمب و موشــك شــود و 

بعنوان يك هواپيماى پشتيبانى نزديك استفاده شود.
بنى طرفى افزود: در حال رفع ســاير نيازهــاى جنگنده ها و طراحى 
جنگنده هاى جديد و ســاير هواپيماهايى هستيم كه نيروى هوايى به 

آن نياز دارند.
 ساخت جت «ياسين» نماد شكست تحريم ها است

ساخت موفقيت آميز هواپيماى جت آموزشى - رزمى «ياسين» توسط 
متخصصان ايرانى سيلى محكمى بر دهان آمريكا و نماد بارز شكست 

تحريم ها عليه نظام جمهورى اسالمى ايران بود.
امام جمعه مالير گفت: ســاخت اين جت آموزشــى قدرت برابرى 
بــا هواپيماهاى جت دنيا را دارد و تمامى ابزارها و مســائل فنى در 
اين توليد داخلى و به دست توانمند متخصصان ايرانى رعايت شده 

است.
حجت االسالم محمدباقر برقرارى با بيان اينكه جت آموزشى ياسين 
قابليــت رقابت با مدعيان اين صنعــت را در دنيا دارد بيان كرد: اين 
اقدام صد درصد ايرانى نشان داد كه در اوج تحريم هاى همه جانبه، 
فرزندان ايران اســالمى مى توانند شعار «ما مى توانيم» را به رخ دنيا 
بكشــند و در گام دوم انقالب هواپيماى جت پيشــرفته آموزشــى 

بسازند.
امام جمعه مالير گفت: طبق تاكيدات رهبر معظم انقالب با هر قدمى 

كه فرزندان ايران بر مى دارند، سيلى محكمى به آمريكا مى زنند.
حجت االســالم برقرارى با اشــاره به ديدار رهبــر معظم انقالب از 
دانشگاه امام حسين(ع) و لزوم استفاده از بازى هاى رايانه اى جنگى و 
اهميت آن در مسائل آموزشى و آمادگى افزود: اين ابزارهاى رايانه اى 
يك ابزار قدرتمند شبيه سازى ميدان هاى جنگ به صورت ملموس و 

محسوس است.
حجت االسالم برقرارى همچنين از اقدام دولت براى قطع يارانه افراد 
پردرآمد تقدير كرد و گفت: به صورت تدريجى بايد اين كار صورت 

گيرد تا شاهد اجراى عدالت قابل قبولى در جامعه باشيم.
وى چهــارم آبان روز وقف را يكى از مناســبت هاى اين ماه عنوان و 
بيان كرد: مالير يكى از شهرهاى موقوفه كشور و داراى موقوفات قابل 

توجهى است كه نيت واقف در اجرا داراى حساسيت بااليى است.
امام جمعه مالير تاكيد كرد: مســئوالن وقف به نحو مطلوبى به نيت 
واقف عمل كنند و با رفتار شايسته با مستاجران موقوفات، فعاليت هاى 

حوزه وقف را به اطالع مردم برسانند.
حجت االسالم برقرارى همچنين با تسليت فرا رسيدن شهادت پيامبر 
اكرم(ص) وى را محبوب ترين مخلوق خداوند و بهترين الگو و اسوه 
براى مســلمانان دانســت و افزود: پس از رحلت پيغمبر خاتم(ص) 
شــاهد رشد جريان هاى نفاق و باطل و ايجاد زمينه هاى جنگ مذهبى 

بوديم كه يكى از مشكالت اصلى جامعه اسالمى است.
وى خاطرنشان كرد: امروز وجود مقدس امام رضا(ع) به عنوان ميراث 
گرانبها در دست ملت بزرگ ايران، نعمتى بزرگ است كه موجب شده 

مردم ايران با عَلم بصيرت 40 سال ايستادگى كنند.
حجــت االســالم برقرارى در عيــن حال از مســئوالن و خادمان 
موكب هــاى ماليــر و تمامى مســئوالن، آحاد مــردم و خيران و 
نيكــوكاران اين شــهر در برگزارى اربعين باشــكوه و پذيرايى از 

زائران حسينى(ع) تقدير كرد.

جشن جهانى انگور مالير به تعويق افتاد
  قرار بود جشــن جهانى انگور در مالير نيمه اول آبان ماه برگزار شــود كه با توجه به 
عدم آمادگى مسووالن فائو، آماده نبودن برخى زيرساخت ها و مشكل اعتبارى، برگزارى 

آن به زمان ديگرى موكول شد.
بيش از 10 هزار و 500 هكتار باغات انگور در مالير ســاالنه 250 هزار تن محصول در 
اين شهرستان برداشت مى شود كه ميانگين برداشت در هر هكتار از باغات 22 تن است.
 مالير يكى از قطب هاى مهم توليد انگور و كشــمش اســتان و كشور است و گفت: 60
درصد توليد انگور اســتان در شهرســتان مالير است.فرماندار شهرستان مالير با اشاره به 

اينكه مالير نخستين شهر جهان است كه انگور آن در فهرست ميراث مهم كشاورزى ثبت 
شــده است افزود: يكى از باغداران نمونه شهرستان از هر هكتار از باغات بيش از يكصد 
تن انگور برداشــت كرده است.وى گفت: اجراى طرح داربســتى كردن باغات، رعايت 
اصول باغدارى و اســتفاده از راهنمايى هاى كارشناسان عامل افزايش برداشت محصول 
اين باغدار نمونه بوده است.مدير جهاد كشاورزى مالير با بيان اينكه حدود 76 درصد از 
انگور برداشت شده در مالير به انواع كشمش تيزابى، آفتابى و سايه خشك تبديل مى شود 
گفت: مابقى نيز به صورت تازه خورى و ســاير مشــتقات از جمله باســلوق آبغوره و... 
مصرف مى شود.وى با بيان اينكه انگور مالير از نظر كيفيت بسيار عالى است گفت: يكى 
از مهمترين اولويت هاى ما برداشت بهداشتى انگور در زمان خشك كردن آن است كه بايد 

از سبدهاى مخصوص براى نگهدارى بهداشتى كشمش استفاده شود.
اميرى با بيان اينكه براى افزايش و كيفيت و مرغوبيت محصول اين طرح در حال اجراست  

افزود: در اين زمينه پيشنهاد شده تعداد 2 ميليون سبد براى دو سال خريدارى شود.
وى از برگزارى جشن جهانى انگور در مالير در سال جارى خبر داد و گفت: اين جشن 
بزرگ جهانى با حضور مســووالن فائو، مسووالن كشــورى، استانى و شهرستان و مردم 
مالير برگزار  خواهد شد.مدير جهاد كشاورزى مالير گفت: قرار بود جشن جهانى انگور 
نيمه اول آبان ماه برگزار شود اما با توجه به اينكه براى حضور مسووالن فائو در اين جشن 
بايد هماهنگى صورت گيرد و  همچنين آماده نبودن برخى زيرساخت ها و مشكل اعتبارى، 

برگزارى جشن جهانى انگور به زمان ديگرى موكول شد.

كارت دانشجويى على فاميل زرگرى فرزند محمود به شماره ملى 
3861219621 رشته كامپيوتر دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى 

به شماره دانشجويى 9811041033 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

مناقصه عمومى  يك مرحله اي باقيمانده شير االت و اتصاالت خط آب شرب 500 ميليمتر چدن داكتيل تويسركان از سد سرابى 

 شركت آب منطقه اى همدان 

1. شركت آب منطقه اى همدان در نظر دارد با رعايت بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات "مصوب 1383 مجلس شوارى اسالمى " و آيين نامه اجرايى بند ياد شده (تصويب نامه شماره 84136/
ت33560ه مورخ 1385/07/16 هيات وزيران)و اصالحيه  شماره 22225/ت37194 ه مورخ 86/02/17 هيات وزيران  پروژه اى با اطالعات مشروحه ذيل را به شركت هاى واجد شرايط  واگذار نمايد 

2. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان بيمه-  تلفن :9-38220737(81 98+)  و فاكس: 38247993(81 98+)  
موضوع مناقصه : تامين باقيمانده شير االت و اتصاالت خط آب شرب 500 ميليمتر چدن داكتيل تويسركان از سد سرابى 

3. برآورد اوليه كار: بر اساس مبلغ پيشنهادى پيشنهاد دهنده
4. مدت اجراي كار:4 ماه

5. محل اجرا: استان همدان
6. محل تحويل شيرآالت : استان همدان، شهرستان تويسركان، كارگاه خط انتقال آب شرب شهرستان تويسركان.

7. نوع و مبلغ تضمين : 520,000,000 (پانصدو بيست ميليون ) ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659 هـ 
مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين درسامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى شود.

 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران
 ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هيأت محترم وزيران)

الزم به ذكر است كه چك شخصي ، چك مسافرتي ويا چك پول قابل قبول نميباشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد وعالوه برآن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در 

آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود .
8.   قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت اسناد مناقصه هفتصد هزار ( 700,000) ريال ميباشد كه بايد  از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به شماره حساب  4001116404020914 بانك 

مركزى بنام شركت آب منطقه اى واريز گردد مبلغ واريز شده غير قابل استرداد است   
9. مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 98/08/08 لغايت پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ 98/08/13

10.  محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد  لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند 
11.  تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت درمناقصه  ندارند حداكثر تا تاريخ  98/08/22 مى باشد

12. تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 98/08/26 اسناد مربوط را تكميل و به شرح ذيل تحويل مى نمايند  محل 
تحويل نسخه فيزيكى  پاكات الف،ب،ج :   دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان  ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به ارائه  پاكات  الف ،ب،ج بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت  نيز مى باشند 
13. تاريخ بازگشايي پاكات : پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 98/08/27 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد )در كميسيون مناقصه(سالن شهيد يوسف صنعتى 

شركت آب منطقه اى ) بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.    
14. ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد (م الف1210)

 (نوبت اول) - شماره  98/5-خ

ق  روی  وز  ر  ی  و ط ع ق را روی  وز  ر  ی  و ط ع نرا تان ھمدا نا تان ھمدا ا

شهادت امام رضا (ع) شهادت امام رضا (ع) 
بر عموم شيعيان بر عموم شيعيان 

تسليت بادتسليت باد

آگهى تغييرات شــركت پارسا صبا بوعلى شركت ســهامى خاص به شماره ثبت 13821 و 
شناسه ملى 14008555405 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/06/11 تصميمات 

ذيل اتخاذ شد : 
1 - كليه سرمايه تعهدى شركت توسط صاحبان سهام پرداخت گرديده است. 2 - محل شركت 
در واحد ثبتى همدان به آدرس استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مركزى ، شهر همدان، 
محله خيابان پاسداران ، كوچه سينا ، كوچه شهيد سيدسيامك ميرهاشمى ، پالك 0 ، ساختمان 
سهند ، طبقه همكف كد پســتى6517616613 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گرديد. 
(643447)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: چهارمين همايش روز نكوداشــت 
شهرســتان و گراميداشت شــهداى پنجم آبان 
57 كبودراهنــگ با حضور معــاون وزير دفاع 
و پشــتيبانى نيروهاى مســلح، فرمانده ســپاه 
و  فرمانــداران  همــدان،  انصارالحســين(ع) 
نماينــدگان ادوار گذشــته، خيرين، نخبگان و 
فرهيختگان و خانواده هاى معظم شــهدا ديگر 
اقشــار مردم در سالن سينما جوان كبودراهنگ 

برگزار شد.
معاون وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح 
در اين همايش ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
شهدا اظهار داشت: اين شهرستان هويت خود 
را به نام 5 شــهيد پنجم آبان 57 تثبت كرده و 
640 شهيد اين شهرستان نيز به تبعيت از اين 5
شهيد جان خود را تقديم اسالم و انقالب كردند 
و جمع عظيمى از مردم اين شهرستان در صحنه  
صحنه دفاع مقدس حضور داشــتند و از تأمين 

كنندگان اصلى نيروهاى مسلح بودند.
رضا طاليى نيــك افزود: شــهداى 5 آبان 57
كبودراهنگ انقالبى را به پيروزى رساندند  كه 
امــام ما اين انقالب را پايه ريــزى كرد و رهبر 
عزيزمان بــا صالبت و مديريــت قدرتمندانه 
آن را ادامــه مى دهد و ما در ســايه اين انقالب 
ارزش هــاى دنيــوى را اخروى را به دســت 
مى آوريــم چرا كه هويت اصلى ما الهام گرفتن 

از شهدا است.
وى ادامه داد: كبودراهنگ مهد ديانت اســت و 
شهرســتان مجاهدت به شمار مى رود. و ما در 
انقالب اســالمى نعمات فراوانى را به دســت 
آورديم كه در مقابل كمبودها و كســرى هاقابل 
مقايسه نيست و انقالب اسالمى قدرتى را ايجاد 
كرد كه امروزه همه دشمنان اسالم و انقالب از 

اين قدرت واهمه دارند.
طاليى نيك خاطرنشان كرد: ايران اسالمى امروز 
از نظر سياسى قدرت مانور سياسى بااليى دارد 
كه اگر نباشد اين حمايت هاى مردمى و حضور 
در صحنه مردم و ايســتادگى داخلى و قدرت 
دفاعى جمهورى اسالمى ديپلماسى و سياست 

خارجى پيش نمى رود.
وى ادامه داد: در ايران اسالمى اتحاد و انسجام 
بســيار خوبى وجود دارد و به يك رشد علمى 

بااليى رسيده  اســت كه روز به روز وابستگى 
ايران به كشــورهاى خارجى كمتر مى شود و 
دشمنان اين موفقيت را نمى توانند در باور خود 
بگنجانند.طاليى نيك خاطرنشان كرد: پيام شهدا 
براى ما اين بود كه اگــر هويت را پيدا كرديد 
به پشتوانه اين هويت بايد قدرت داشته باشيد 
بنابراين قدرت بزرگ معنوى و ايمان حســينى 
و شــهادت طلبى در ايران اسالمى موج مى زند 

و دشمنان هميشه ترس از اين قدرت دارند.
وى بيان داشت: صبر و مقاومت و ايستادگى را 
نيز ما از شهدا درس مى گيريم بنابراين مقاومت 

بايد به تقوا و حق مدارى اتكا داشته باشد.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان نيز در اين 
همايش با گراميداشت ياد و خاطره شهدا عنوان 
كرد: روز نكوداشت شهرستان به نام 5 شهيدى 
اســت كه اولين قدم ها را براى آزادى انسان ها 
برداشتند و در 5 آبان 57 به شهادت رسيدند و 
امروزه كه دشمنان اسالم و انقالب به دنبال آن 
هستند كه فضاى شــهادت را از ديد مردم دور 
كنند. بنابراين برگزارى يادواره شــهدا موجب 

زنده نگه داشتن نام و ياد و خاطره شهدا است.
مظاهر مجيدى افزود: اين 5 شــهيد راه را براى 
بسيارى از جوانان كه جسارت و جرأت كارهاى 
بزرگ را نداشــتند باز كردند و به همه ما درس 

هدايت دادند كه اگر دشمنان در مقابل ما بايستند 
رسالت ما اين است كه در مقابل آنها ايستادكى 
كنيم و پيروز شــويم.وى عنوان كــرد: امروزه 
مقاومت مردم در كنار دســتگاه هاى دولتى و 
نيروهاى مسلح به كشــور ما عزت داده و اين 
عزت بايد حفظ شــود.امام جمعه كبودراهنگ 
نيز در اين مراســم اظهار داشت: قيام حماسى 
5 آبان 57 در كبودراهنــگ حدود 3 ماه مانده 
به شــروع انقــالب نشــانگر واليت مدارى و 
ظلم ستيزى است كه اين حماسه براى هميشه 
ماندگار خواهد ماند.حجت االسالم نقى باقرى 
افزود: متأســفانه افرادى هستند كه نام شهدا را 
مى خواهند از كوچــه و خيابان حذف كنند و 
اينها خرابكارانى بيش نيســتند و كارى از پيش 
نمى توانند ببرند چرا كه حافظ نام و خون شهدا 

خداوند متعال است.
فرماندار شهرستان كبودارهنگ نيز در اين مراسم 
گفت: پنجم آبان 57 براى شهرستان كبودراهنگ 
يوم ا... بوده و اين يوم ا... بايد زنده نگه داشــته 
شود چرا كه خون شــهدا و راه شهدا و هدف 
شهدا سربلندى اسالم و انقالب و مردم كشور 

را تداعى مى كند.
حجت اله مهدوى افزود:  وحدت و همبستگى 
ملت و دولت نقشه هاى دشمنان را نقش برآب 

خواهد كرد و برگزارى يادواره شهدا در كشور 
موجب تداوم راه شهدا و مأيوس شدن دشمنان 
خواهد بود.وى ادامه داد: اهداف واالى شــهدا 
سربلندى اســالم و انقالب بود بنابراين ما بايد 
راه شــهدا را در پيش بگيريم و براى سربلندى 

اسالمى و انقالب تالش كنيم.
مهدوى خاطرنشان كرد: شهرستان كبودراهنگ 
داراى ظرفيت ها و پتانسيل هاى بسيارى است و 
اين ظرفيت ها به ما مى آموزند كه بدون منت و با 
شفافيت در اجراى سياست هاى دولت تدبير و 
اميد و منويات مقام معظم رهبرى بايد كشورمان 
را ســربلند كنيم و موجب خشنودى راه شهدا 
باشيم.شايان ذكر است: در اين مراسم از مستند 
كبودراهنگ رونمايى شــد اين مستند كارى از 
سيماى مركز همدان بود كه در 56 دقيقه از يازده 
مكان، بناهاى تاريخى و جاذبه هاى گردشگرى 

شهرستان كبودراهنگ تهيه و تنظيم شده است.
همچنين از نخبــگان، ورزشــكاران نمونه و 
خانواده معظم 5 شهيد پنجم ابان 57 كبودراهنگ 
شهيدان على  قلى عاشــورى، محمد شعاعى، 
علــى مســلم خانى، عمران كــردى و محمود 
دالكى تجليل شد و نمايشگاهى از دستاوردهاى 
هنرهاى دســتى در حاشيه اين همايش برگزار 

شده بود

معاون وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح:

كبودراهنگ هويت خود را 
به نام 5 شهيد پنجم آبان تثبيت كرد

30 تن پنير 
غير بهداشتى 

در نهاوند معدوم شد
 مدير شبكه بهداشت نهاوند از كشف 30
تن پنير غير بهداشتى و 54 كيلو شير آلوده در 

اين شهرستان خبر داد.
مومنعلى دارابى امروز در گفت وگو با فارس 

در همــدان اظهار كرد: بازرســان نظارت بر 
توليد مواد غذايى نهاوند پس از بازرسى يك 
واحد صنفى به نمونــه اى از پنير توليدى كه 
ظاهرا با اصول بهداشتى نامنطبق بود مشكوك 
شــدند.وى افزود: پس از اين بازرسى نمونه 
توليدى مشــكوك براى بررســى بيشــتر و 
نمونه بردارى ميكروبى به آزمايشگاه فرستاده 
شــد كه پس از بررسى مشــخص شد پنير 
مورد نظر به علت آلودگى ميكروبى غير قابل 

مصرف بوده و در نتيجه نســبت به تشكيل 
پرونده اقدام كرده و با دســتور مقام قضايى 

محصول مورد نظر معدوم شد.
مدير شبكه بهداشت نهاوند در ادامه با اشاره 
بــه اقدامات اداره نظارت بر بهداشــت مواد 
غذايى گفت: از ابتداى ارديبهشت ماه بازرسان 
نظارت بر مواد غذايى و آرايشى در بازرسى  
از واحدهــاى صنفى 2 هــزار و 100 بطرى 
روغن سرخ كردنى، 93 ليتر سركه غير مجاز، 

54 كيلو شير آلوده و 654 قلم لوازم آرايشى 
و بهداشتى غيرمجاز و قاچاق را جمع آورى و 
معدوم كردند.وى در پايان از عرضه كنندگان 
مواد غذايى و فروشــندگان لوازم بهداشتى و 
آرايشــى خواســت با توجه به بازرسى هاى 
مداوم بازرســان مركز بهداشــت از عرضه 
هرگونه كاالى بدون مجوز و فاسد خوددارى 
كنند در غير اين صورت مطابق قانون با آنها 

برخورد مى شود.
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لتخبر
خبردو

كركره دكان هاى انتخاباتى باال رفت
 پــس از انتخــاب اعضــاى شــوراى عالــى سياســت گزارى 
ــط  ــره راب ــراوان، باالخ ــاى ف ــش و قوس ه ــس از ك ــز، پ در مرك
اســتانى احــزاب اصالح طلــب همــدان  نيــز توانســت ايــن شــورا 
ــام آشــنا  ــراد حقيقــى ن ــه شــدن تعــدادى اف ــا اضاف ــار ب ــن ب را اي
ــات در  ــره انتخاب ــًال كرك ــن حركــت عم ــا اي ــا ب تشــكيل دهــد. ت
ســالى كــه انتخابــات نماينــدگان مجلــس شــوراى اســالمى را در 

ــرود. ــاال ب ــم ب اســفندماه پيــش رو داري
ايــن شــورا هــر چنــد در ســاير اســتان هاى كشــور پيــش از ايــن 
تشــكيل شــده بــود امــا در همــدان بــا توجــه بــه وجــود اختــالف 
ــم از ســوى  ــن مه ــرش اي ــا پذي ــا ب ــان ام ــن اصالح طلب شــديد بي
ــتند  ــختى توانس ــه س ــان ب ــران نمايندگانش ــر در ته ــزاب حاض اح
تــن بــه ايــن تغييــر در بدنــه شــوراى چنــد ســاله و البتــه راكــد و 
ــن عملكــردش در  ــه پيــش از اي ــد شــورايى ك ــر خــود بدهن بى اث

انتخابــات مجلــس و ليســت اميــد بــر همــگان روشــن بــود.
بــا ايــن حــال نمى تــوان از نظرهــا دور داشــت كــه تعــدد احــزاب 
ــيده و  ــزب رس ــه 22 ح ــدان ب ــتان هم ــه در اس ــب ك اصالح طل
ــد  ــورات مى گذرانن ــره ام ــك نف ــه صــورت ت ــم ب ــا ه ــب آنه اغل
خــود مســبب اختــالف شــده باشــد چــرا كــه احــزاب داراى دفتــر 
دســتك و قدرتمنــدى چــون حــزب اتحــاد، حامــا و نــدا با گســتره 
ــرد  ــزاب منف ــا اح ــاوى ب ــى مس ــق رأي ــتان ها ح ــا در شهرس اعض
دارنــد و برداشــت ها بــر ايــن اســت كــه صــدور مجوزهــاى پــى 
در پــى بــه ويــژه در ايــام انتخابــات و تأييــد آن از ســوى نهادهــاى 
امنيتــى بــه نحــوى بــا هــدف مشــغول كــردن سياســيون بــه حــزب 

و حــزب بــازى اســت.
ــراى انتخــاب يــك شــورا در  ــى كــه فقــط ب در هــر حــال اتفاقات
ــان  ــه اصالح طلب ــت ك ــوع اس ــن موض ــد اي ــدان رخ داد مؤي هم
هنــوز نتوانســتند در جمــع خــود بــه اشــتراكات حداقلــى برســند 
چــه رســد بــه اينكــه بتواننــد مقتدرانــه و بــا برنامــه قبلــى بــه ايــن 
ــود  ــه خ ــردم جامع ــارى از روى دوش م ــوند و ب كارزار وارد ش

ــد. بردارن
ــرد  ــاه هــم انتخــاب يــك ف ــان م در جلســه روز پنجشــنبه دوم آب
ــنامه دار،  ــام احــزاب شناس ــن تم ــس از بي ــوان رئي ــه عن ــى ب حقيق
داراى مجــوز و فعــال و نيــز تــرك جلســه از ســوى برخــى احزاب 
ــه ايــن شــورا و رابــط  و پــس از آن فضاســازى هاى مختلــف علي
اســتانى كــه مويــد ايــن موضــوع اســت كــه هنــوز اصالحــات در 

اســتان همــدان راه  درازى در پيــش دارد.
ــد كــه از ايــن اختــالف افكنى هــا عــده اى  ــه نمان هــر چنــد ناگفت
ــحال  ــم خوش ــا ه ــتند و رقب ــود هس ــى خ ــد ماه ــال صي ــه دنب ب
ــر  ــود را متحدت ــتى كار خ ــورت زيرپوس ــه ص ــا ب ــن تنش ه از اي
ــار در انتخابــات اســتان  ادامــه مى دهــد كــه البتــه نتايــج آن هــر ب
ــد و  ــه دار باش ــات ادام ــن اختالف ــر اي ــت. اگ ــده اس ــه ش مالحظ
اعضــاى شــورا بــا تركيــب جديــد نتواننــد موضــوع را اداره كننــد 
ــد باخــت  ــل خــود خواهن ــاح مقاب ــه جن ــات را ب ــم انتخاب ــاز ه ب
ــم  ــز ه ــد و تي ــاى تن ــدور بيانيه ه ــا ص ــف ب ــن توصي ــا اي و ب
ــك  ــى ي ــد حت ــان نتوانن ــه اصالح طلب ــار داشــت ك ــوان انتظ نمى ت

ــد. ــا كنن ــه جابه ج ــع جامع ــه نف ــد را ب ــر ناكارآم مدي
شــايد بــا هميــن اختالف هاســت كــه سال هاســت ســايه بســيارى 
ــده شــده و حضــور  ــر اســتان افكن ــا و محافظــه كاران ب از تندروه
ــه  ــا ب ــا و قابليت ه ــام ظرفيت ه ــا تم ــدان را ب ــتان هم ــا اس آنه

ــده اســت. عقــب ران
ــرادى  ــتند اف ــان هس ــن اصالح طلب ــد از بي ــه نمان ــد ناگفت ــر چن ه
ــدرت وارد سياســت  ــراى كســب ق ــًا ب ــود صرف ــه مى ش ــه گفت ك
ــود  ــع خ ــال كســب مناب ــف دنب ــاى مختل ــده اند و در فرصت ه ش

هســتند.
ــاد و  ــا اتح ــزء ب ــتان ج ــكالت اس ــع مش ــه رف ــت ك ــلم اس مس
ــردم  ــذار م ــوز و خدمتگ ــود را دلس ــه خ ــرادى ك ــتگى اف همبس
ــر  ــان اگ ــن اصالح طلب ــن بي ــد شــد و در اي ــد حــل نخواه مى دانن
ايــن منفعــت طلبى هــا را كــه بــا حضــور افــراد حقيقــى و كاربلــد 
ــاهد  ــان ش ــد همچن ــد باي ــار نگذارن ــت كن ــاده اس ــر افت ــه خط ب
اســتانى بــا مديــران بى  رمــق و بى انگيــزه كــه همــدان را بــه 

ــيم. ــد باش ــاب كردن ــرش انتخ ــكوى پ ــوان س عن

انتخاباتى شدن فضا به ضرر مردم است
فيض ا... مظفرپور»

 انتخابات يكى از اركان اصلى نظام هاى مردم ســاالر اســت. نظام 
مقــدس جمهورى اســالمى كه ماحصل خون صدها هزار شــهيد و 
فداكارى ايثارگران و خانواده هاى آنان مى باشد در قانون اصلى مترقى 
خــود مراجعه به آراء عمومى يا همان انتخابــات را در اصول متعدد 
پيش بينى كرده است و بر اساس آن تمامى مسئولين به صورت مستقيم 
و يا غيرمستقيم با رأى مردم انتخاب مى شوند. به عنوان مثال انتخابات 
رياست جمهورى- مجلس شوراى اسالمى- شوراهاى اسالمى شهر و 

روستا و مجلس خبرگان رهبرى از جمله آنهاست.
در ســه دهه اول استقرار نظام اسالمى تقريبًا هر سال يك انتخابات 
برگزار شــده اســت. و انجام هر ســاله انتخابــات على رغم همه 
خوبى هــا و نكات مثبت و بركات زيادى كه براى كشــور داشــته 
است داراى نقطه ضعف ها و نكاتى منفى نيز بوده است كه يكى از 
نكات منفى انجام هر ســاله انتخابات تحميل هزينه هاى فراوان به 
كشور و نيز انتخاباتى شدن فضاى كشور كه تمامى نهادها و ادارات 
و ارگان هاى  كشور را تحت الشعاع خو قرار مى دهد. و معموالً از 6

مانده به انتخابات كشــور به حالت تعطيل درآمده و همه چيز رنگ 
انتخابات به خود مى گيرد. و بســيارى از مديران با كمال تأســف 
دست از تالش و كار كشيده و منتظر نتيجه انتخابات آتى مى شوند 

و امور مردم معطل مى ماند.
مقام معظم رهبرى بارها در اين خصوص به مسئوالن هشدار هاى الزم 
را داده اند كه نبايد فضاى كار و تالش در كشــور تحت الشعاع فضاى 
انتخاباتى قرار گرفته و امور كشور و مردم معطل بماند و از انتخاباتى 

كردن زود هنگام  فضاى كشور پرهيز داده اند.
مجلس شوراى اســالمى براى صرفه جويى در هزينه ها و جلوگيرى 
از انتخاباتى شــدن هر ساله فضاى كشــور قانون تجميع انتخابات را 
تصويب كرده اســت و بر اســاس آن انتخابات رياست جمهورى با 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا و انتخابات مجلس شوراى 
اســالمى با انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با هم تجميع شده و در 

يك زمان برگزار مى شوند.
اگر چــه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى هر 8 ســال يكبار برگزار 
مى شود و بر اين اساس انتخابات مجلس شوراى اسالمى در يك دوره 
همزمان با خبرگان و در دوره بعدى به تنهايى برگزار مى شود همانند 
انتخابات مجلس يازدهم كه در اسفند سال جارى برگزار خواهد شد. 
انتخابات مجلس خبرگان امسال برگزار نمى شود و فقط ميان دوره اى 

آن برگزار خواهد شد.
و اما برگرديم به موضوع اصلى كه انتخاباتى شــدن فضاى كشور بود 
كه در نهايت به علت كم كارى و حاشيه ســازى هاى برخى از مديران 
و نمايندگان و معطوف شدن تمام توجه آنان به موضوع انتخابات كار 
مردم و كشور معطل مانده و به ضرر صاحبان اصلى انتخابات (مردم) 

تمام مى شود.
يكى از آســيب هاى فضاى انتخاباتى اين است كه مجلس مستقر و 
نمايندگان فعلى و مديران وارد بازى هاى سياسى شده و معامله هاى 
پشت پرده و انتصاب هاى جناحى و گروهى و كوچكترين تغييرات 
مديريتى ناشــى از فضاى انتخابات مى شود و چون نمايندگان فعلى 
در پايــان دوره 4 ســاله خود قرار دارند تمام تــالش خود را براى 
تأثيرگــذارى بر انتخابات انجام مى دهند و تمام ظرفيت و توان خود 
را به فعاليت هاى انتخاباتى مى پردازند اين روزها شــاهد هستيم كه 
نمايندگان فعلى كارشان شــده است شركت در مراسم ختم و امور 
تشــريفاتى كه جزء وظايف نمايندگى محسوب نمى شود. بايد همه 
نمايندگان و مديران كشــور رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در لزوم 
جلوگيرى از انتخاباتى شــدن فضاى كشور و معطل ماندن كار مردم 
را نصب العين خود قــرار داده و تا روز آخر به خدمت خود با تمام 

توان و انگيزه ادامه دهند.
البته اين موضوع ربطى به ايجاد شــورا انتخاباتى در كشور و در بين 
مردم كه موجب حضور حداكثرى آنان در انتخابات مى شــود ندارد و 

نبايد دراين زمينه خلط مبحث صورت گيرد.
ايــن وظيفه احزاب و رسانه هاســت كه مــردم را دعوت به حضور 
حداكثــرى و انتخاب نمايندگان اصلح نمايند و افراد شايســته را به 

مردم معرفى كنند.

آثار نپيوستن به FATF بدتر از تحريم است
 نمى توان مدعى شــد كه هم مجلس و هــم دولت در تاييد اف اى تى اف 
مرتكب خطا شده اند. وقتى هم مجلس و هم دولت اف اى تى اف را تصويب 

كرده اند يعنى اكثريت موافق اف اى تى اف هستند.
يك كارشــناس اقتصادى درباره تبعات عدم تمديــد اف اى تى اف، اظهار 
داشــت: پاسخ ساده اين است كه با از دست رفتن فرصت پيوستن به اف اى 
تى اف همين كشورهاى دوســت كه تمايل ارتباط با ايران را در اين شرايط 
ســخت بين المللى و اقتصادى دارند هم،  ارتباط شان با ايران را قطع خواهند 

كرد.
هادى حق شناس در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: واقعيت تلخى كه بايد بپذيريم 
اين اســت كه كشــورها به دليل گســتردگى و داليل مختلف نمى توانند تمام 

نيازهاى خود را در داخل تامين كنند.

نقش آمريكا در جنايات صدام عليه ايران 
بر كسى پوشيده نيست

در  آمريــكا  نقــش  گفــت:  نگهبــان  شــوراى  ســخنگوى   
كســى  بــر  يــران  ا مــردم  عليــه  صــدام  جنايــات  در  مشــاركت 

نيســت. پوشــيده 
ــود  ــخصى خ ــه ش ــى در صفح ــعلى كدخداي ــر، عباس ــزارش مه ــه گ ب
ــدام  ــات ص ــاركت در جناي ــكا در مش ــش آمري ــر نوشــت: «نق در توئيت
عليــه مــردم ايــران بــر كســى پوشــيده نيســت. بــا ايــن حــال بيــان آن 
ــى آى اى،  ــناد س ــه اس ــتند ب ــى و مس ــاى آمريكاي ــانه ه ــوى رس از س
دليــل جديــدى اســت بــر اثبــات ايــن مشــاركت كــه مــى تــوان بــراى 
ــورد  ــى م ــن الملل ــى و بي ــم داخل ــكا در محاك ــه آمري ــوا علي ــرح دع ط

ــرد.» ــرار گي اســتناد ق

اسامى نجومى بگيران بايد در مجلس اعالم شود
 اســامى نجومى بگيران و دستگاه هايى كه به كاركنان خود حقوق نامتعارف 

مى دهند، بايد به صراحت در مجلس اعالم شود.
عضو ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادى با اشاره به استمرار پرداخت هاى نجومى 
در دولــت، گفت: غيرقابل پذيرش بودن مقوله حقوق نجومى مورد تائيد آحاد 
ملت اســت و مردم نمى توانند بپذيرند كه برخى افراد در كشور صرفاً با يارانه 
زندگى خود را بگذرانند و در مقابل افرادى خاص در دستگاه هاى دولتى حقوق 

نجومى دريافت كنند.
ــه  ــون ب ــرد: در قان ــح ك ــر، تصري ــا مه ــفيان مال در گفتگــو ب ــزت ا... يوس ع
ــر  ــت براب ــا هف ــد نهايت ــوق باي ــر حق ــه حداكث ــت ك ــده اس ــت آم صراح
ــه  ــف ب ــم مكل ــى ه ــتگاه هاى دولت ــه دس ــد و هم ــوق باش ــل حق حداق

ــتند. ــون هس ــن قان ــراى اي اج

مجلس شيوه اجراى اصل 113 قانون اساسى 
را تعيين كند

 بهتر اســت قانونى در مجلس در رابطه با شــيوه اجراى اصل 113
قانون اساسى لحاظ شود و حدود و ثغور اين اصل و چگونگى اجراى 
اين مسئوليت از سوى رييس جمهور، تعيين و مسئوليت قانون اساسى 

را تبيين كند.
يك حقوقدان درباره مفاد اصل 113 قانون اساســى و مفاد آن كه آورده 
" پس از مقام معظم رهبرى رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور 
اســت و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در 
امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد"، گفت: اين 
اصل موجب يك سرى اختالف نظرهايى بوده است. بيشتر موضوع به 
اين عبارت كه  « رييس جمهور..... مسئوليت اجراى قانون اساسى.....» 

را برعهده دارد، مربوط مى شود.
حسين ميرمحمدصادقى در گفت وگو با ايسنا افزود: اگر ما اين اصل را 
محدود كنيم، مسئوليت اجراى قانون اساسى محدود به رييس جمهور 
و قوه مجريه نيســت و تمام روســاى قوا، مسول اجراى قانون اساسى 

هستند. حتى هر مسئولى طبعا بايد مفاد قانون اساسى را رعايت كند.
اين حقوقدان تصريح كرد:  زمانى كه به طور خاص مســئوليت اجراى 
قانون اساســى برعهده رييس جمهور گذاشته شده است، طبعا چيزى 
فراتر از قوه مجريه مورد نظر بوده و آن اينكه او نظارت داشــته باشــد 
يــا در مواردى كه اصول قانون اساســى بر زمين مانــده تذكر بدهد يا  
درقالب لوايح، قوانين عادى را به مجلس پيشنهاد كند تا  قانون اساسى 

اجرايى شود.

 پس از تاكيد حجت االســالم والمسلمين 
ســيد ابراهيم رئيســى رئيس قوه قضائيه بر 
حل مشــكل تعيين مصاديق جرائم سياســى 
در محاكــم قضايى، اميدوارى هايى در فضاى 
رسانه اى كشور براى تحقق آرزويى كه از 110 
ســال پيش همــراه آزادى خواهان و عدالت 

طلبان كشور بوده است، ايجاد شد.
هنــوز يك ماه از انتشــار كليپــى در فضاى 
مجازى نمى گذرد كه طى آن ابراهيم رئيسى، 
رئيس قوه قضائيه، بــه دو جوان همراه خود 
در كوهپيمايــى كلكچــال، گفــت: «كمــى 
صبــر كنيد؛ ما بحثى را بــاز خواهيم كرد كه 
ان شــاءاهللا بتوانيم اين مشــكل را حل كنيم.» 
عالى تريــن مقام قضايى جمهورى اســالمى 
همچنين خاطرنشان كرد كه «اگر (بحث) جرم 
سياسى را حل كنيم، اين موضوع حدفاصلى 
مى شــود بين (اقدام) خالف امنيت (ملى) و 
جرم سياسى.» پاسخى كه در صورت تحقق، 
جوابگوى دغدغه اى كه از سال هاى دور ذهن 
فعالين سياســى منتقد را به خود درگير كرده، 
خواهد بود. دغدغه اى كه حتى در ســال هاى 
اخير دامنه نفوذ آن شامل طيفى از اصولگرايان 
هم شــده است و همين مسئله فرصت انتقال 
بى واســطه آن را به شخص اول نظام قضايى 

كشور فراهم ساخت.
 خواستنى؛ اما دست نيافتنى!

15 آبان ماه 1358 عبدالرحيم ربانى شــيرازى 
در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسى فرياد 
برآورد كه؛ «صبح گفتم اين اصل ســابق [از 
اين در قانون اساسى مشروطه] هم بود و هيچ 
نتيجه اى گرفته نشد. علتش اين بود كه جرائم 
سياسى معلوم نشــده بود چيست. اين [اصل 
168 قانون اساسى] را هم چنانچه مثل سابق 
بخواهيــم [در آن مصداق جرم سياســى را] 
معلوم نكنيم، درست نيست». ربانى شيرازى 
دقيقــاً همان دغدغه اى را در 40 ســال پيش 
مطرح كرده است كه چندى پيش آن دو جوان 
به رئيس قوه قضائيه گفتند: «ما هر حرفى كه 
مى زنيم، [متهم مى شويم كه] اقدام عليه امنيت 

ملى و تشويش اذهان عمومى است!
در اصل 79 متمم قانون اساسى مشروطه قيد 
گرديده بود؛ «در موارد تقصيرات سياســيه و 
مطبوعــات، هيات منصفين در محاكم حاضر 
خواهند بود». اما ايــن اصل از همان زمان تا 
روز پيروزى انقالب در سال 1357، على رغم 
آنكه بســيارى از افراد به جــرم فعاليت هاى 
سياسى محكوم شده بودند، اما هيچ گاه اجرا 
نگرديد. از جمله مشهورترين چهره هايى كه 
به اتهامات سياسى شان در دادگاه هاى نظامى 
رسيدگى شد مى توان از محمد مصدق، حسين 
فاطمى، مهدى بازرگان و محمود طالقانى نام 
برد كه همگى در اعتراض به اينكه طبق قانون 
اساســى مشــروطه، دادگاه نظامى را شايسته 
رسيدگى به اتهامات سياسى نمى دانستند، به 

دادگاه خود معترض شدند.
بعد از پيروزى انقالب اســالمى هم على رغم 
تمامــى تفاوت نظرهايى كــه نيروهاى فعال 
در جريــان انقالب با يكديگر داشــتند يك 
درد مشترك داشــتند و آن هم چشيدن طعم 
برخورد امنيتى با فعاليت هاى سياسى شان بود. 
همين درد مشــترك باعث شد تا در روزهاى 
ابتدايى اســتقرار نظام جديد، دولت موقت با 
ارســال اليحه قانونى «رفــع آثار محكوميت 
هاى سياسى» به شــوراى انقالب، زمينه ساز 
تنها قانونى اجرايى شــد كه تعريفى (هرچند 
غيرمســتقيم و ســلبى) از جرم سياسى را در 
تاريخ قانونگذارى كشــور تــا آن روز ارائه 
دهد. اين ماده واحده نه تنها اقدامات مسالمت 
آميز محكومــان دادگاه هاى نظامى را مصداق 
محكوميــت سياســى مى دانســت كه حتى 
اقدامات مسلحانه اى كه چريك هاى مبارز عليه 
شخص شاه و نظام سلطنت انجام داده بودند 
را نيز با صفت «اتهام سياســى» همراه دانست 
و احكام صادره تمامى محكومين سياسى در 

نظام شاهنشاهى را ملغى اعالم كرد.
حدود 7 ماه پس از اين اقدام اوليه اميدبخش، 
مجلس خبرگان قانون اساسى اقدام به بررسى 
و تصويــب اصل 168 قانون اساســى مبنى 
بر «علنــى» بودن «محاكم جرايم سياســى و 
مطبوعاتى» با حضور «هيات منصفه» مى كند. 
مشروح مذاكرات آن جلسه هم نشان مى دهد، 
كه همچنان نگرانى هايى از عدم اراده در تعيين 
مصاديق جريام سياسى وجود دارد. عالوه بر 
ربانى شــيرازى كه پيش از اين نظرش مطرح 

شد، ابوالقاسم خزعلى هم در مخالفت با اين 
اصل مى گويد؛ «در اول اصل نوشــته شــده 
اســت، رســيدگى به جرائم سياسى، با اينكه 
براى جرائم سياســى تعريف واضحى نشده 
اســت. اينجا احاله به مجهول اســت، مگر 

مرجعى را معين كنيم.»
در واكنش به اين انتقادات سيد محمد بهشتى، 
نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساســى، 
تعيين جرائم سياســى را محــول به قوانين 
كيفرى دانســت، اما او هم بــر لزوم تعريف 
هرچه زودتر جرائم سياســى تاكيد كرد و با 
اضافه كردن اين جمله به متــن قانون، اراده 
تصويب كنندگان قانون اساسى بر لزوم تعيين 
جرائم سياسى را جاودانه كرد: «نحوه انتخاب 
شــرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف 
جــرم سياســى را قانون بر اســاس موازين 

اسالمى معين مى كند.»
اما اين درخواست خبرگان كشور تا سال هاى 
ســال، بر زمين ماند و تنها شاهد تالش هاى 
ناكامى بوديم كه بعضاً از سوى يكى از قواى 
سه گانه آغاز مى شد و در جايى ديگر مسكوت 
مى ماند. در اين سال ها فعالين سياسى فراوانى 
به اتهامات امنيتى محكوم شدند، اما همچنان 
هيچ متهمى بــه جرم سياســى در دادگاهى 
حضــور نيافت و قانونى كه وجه مميز جرائم 
امنيتى از جرائم سياســى باشــد در دستگاه 
قانونگذارى كشور تصويب نشد. سرانجام در 
آخرين روزهاى فعاليت نهمين دوره مجلس 
شوراى اسالمى و طى اقدامى پرشتاب، پس از 
110 سال از تصويب اولين قانون اساسى در 
تاريخ ايران، قانونى با عنوان جرايم سياسى، به 

تصويب نمايندگان مردم رسيد.
 نوزادى بيمار و ضعيف

در ارديبهشت ماه سال 1395 و حدوداً سه ماه 
پيش از پايان كار نهمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى، على الريجانى با ابالغ مصوبه مجلس 
به حسن روحانى، نويد بخش تحولى مهم در 
نگرش دستگاه قضايى به فعاليت هاى سياسى 

را داد.
اما اين خوش بينى هم چندى نپاييد. از زمان 
روند بررســى اين طرح در مجلس انتقادات 
زيادى از ســوى وكالى دادگسترى نسبت به 
نحوه ورود طرح به مسئله جرائم سياسى وجود 
داشــت. در اين قانون نه تعريف حقوقدانان 
كالسيك از جرم سياسى آمده بود و نه تبعيتى 
از مقررات بين المللى وجود داشــت. ليست 
منتقدين اين قانون بسيار طوالنى بود. از معاون 
حقوقــى دولت گرفته تا وكالى برجســته اى 
ماننــد ميرمحمد صادقى و صالح نيكبخت. به 
گفته سعيد دهقان، يكى از وكالى دادگسترى، 
در قانــون مصوب مجلس «به نوعى هر گونه 
عمل سياســى، امنيتى تلقى شد» و حتى «مفاد 
ماده واحــده قانونى رفع آثار محكوميت هاى 

سياسى» هم به كلى فراموش شد.
اما فارغ از تمام انتقادات جدى كه به محتواى 
اين قانــون وجود داشــت، همگان تصويب 
آن توســط مجلس را گامــى مثبت توصيف 
مى كردنــد. اميد مى رفت ايــن اولين گام كه 
نتيجه مشــترك شــدن اين دغدغه با فعالين 
اصولگــرا بــود، در گام هاى بعــدى خود را 
اصالح كرده و ســرانجام بتوان حقوق فعالين 

سياسى را در آن محافظت كرد.
 كودكى ناكام

قانون مصوب ســال 1395 با تعريف برخى 
مصاديق براى جرائم سياسى، مانند توهين و 

افترا به مقامات ارشــد نظام (به استثناى مقام 
معظم رهبرى)، توهين بــه رئيس يا نماينده 
سياســى ديگر دول، جرائم انتخاباتى، نشــر 
اكاذيب، براى محكومين به اين اتهامات برخى 
حقوق ويژه قائل شــده است. عالوه بر روند 
دادرسى متفاوت كه مطابق نص صريح قانون 
اساسى شامل مجرمين سياسى است، امكاناتى 
همچون اينترنت، روزنامه و حبس نشدن در 
سلول انفرادى از جمله امتيازاتى بود كه قانون 
جديد براى محكومين سياسى قائل شده بود.

اما در عمل تا امروز كه ســه ســال و نيم از 
تصويب و ابالغ اين قانون مى گذرد، حتى يك 
نفر هم با جرم سياســى در دادگاه هاى كشور 
محاكمه نشده اســت. در حالى كه همچنان 
دادگاه هــاى متهمان جرائــم امنيتى در حال 
برگزارى و دامنه شــمول اين متهمين كاهش 
نداشــته اســت. تنها در يك نوبت واژه جرم 
سياســى در محاكم قضايى مطرح شد كه آن 
هم مربوط به پرونده عيســى سحرخيز، فعال 
سياسى اصالح طلب اســت. در پرونده وى 
اتهامات توهين به رييس قوه قضاييه و رييس 
جمهور ســابق وجود داشت، بنابراين پرونده 
با عنوان اتهام سياسى به دادگاه كيفرى تهران 
ارجاع داده شــد. اما حتــى صراحت قانون 
جرايم سياســى هم نتوانست مسبب تشكيل 
اولين دادگاه سياســى تاريخ ايران بشود. چرا 
كــه طبق ماده 5 همان قانون جرايم سياســى 
«تشــخيص سياســى بودن اتهام با دادسرا يا 
دادگاهى است كه پرونده در آن مطرح است» 
و محســن افتخارى، رئيــس دادگاه كيفرى 

تهران، آن را مصداق جرم سياسى ندانست.
وجود اين نواقص در قانون جرايم سياســى 
مصــوب ســال 1395 منجر به اين شــد كه 
سال گذشته محمود صادقى، عضو حقوقدان 
مجلس شوراى اســالمى، به تدوين طرحى 
براى اصالح قانون جرايم سياســى بپردازد. 
طرح پيشــنهادى او به امضــاى 67 نماينده 
مجلس هم رســيد و تقديم هيئت رئيسه شد. 

اما از آن پس خبرى از سرنوشت آن نيست.
بنابراين عمًال حتى پس از تصويب اين قانون 
در مجلس شوراى اسالمى، همچنان دغدغه 
اى كه ربانى شيرازى و خزعلى 40 سال پيش 
در مجلس خبرگان قانون اساسى، طرح كردند 
و شهيد بهشتى وعده به رفع آن داد، همچنان 

الينحل باقى مانده است.
 منصف هاى دوست نداشتنى

در روزهاى اخير خبرى در رسانه هاى كشور 
منتشر شــد كه پس از سه سال نشان از تغيير 
در وضعيت جرم سياسى مى داد. ناصر سراج 
مشــاور رئيس قوه قضائيه در جلســه تعيين 
هيئت منصفــه مطبوعات اعالم كــرد كه با 
توجه به تاكيد رياســت قوه قضائيه، «از اين 
پس دادگاه هــاى جرائم سياســى با حضور 
همين اعضايى كه امروز انتخاب مى شــوند، 

برگزار مى شود.»
هــر چند هميــن خبر هــم با نقــد برخى 
صاحب نظران مواجه بود. آن ها معتقد هستند 
موضوع كار هيات منصفه مطبوعات با هيات 
منصفه سياســى متفاوت است و بايد تركيبى 
متفاوت داشته باشــند. اما از سوى ديگر اين 
خبر يادآور اين بود كه در طول چهل ســال 
گذشــته حتى افرادى به عنوان هيات منصفه 
جرائم سياســى هم تعيين نشــده اند، تا در 
صــورت تحقق چنيــن جرائمــى در دادگاه 

حاضر شوند.

عبارت «هيات منصفه» تنها در يك اصل قانون 
اساسى قيد شــده است و آن هم همين اصل 
168 مورد بحث است. اما همين حضور نادر 
در قانون اساسى هم بى حاشيه نبود. در جلسه 
خبرگان قانون اساسى سال 58، نيمى از زمانى 
كه براى بررسى ايان اصل صرف شد، پيرامون 
همين واژه «هيات منصفه» بود. آيت اهللا خامنه 
اى كه در آن زمان عضو مجلس خبرگان قانون 
اساسى بودند، نسبت به حضور هيات منصفه 
در دادگاه با اســتناد به اينكه «مانع استقالل» 
قضاتى كــه خود «مجتهد و عادل» هســتند، 
مى شــود، اعتراض كرد. مســئله ديگرى هم 
كه مورد اعتــراض برخى ديگر از نمايندگان 
بــود، نحوه انتخاب اعضــاى اين هيات بود. 
موضوعاتى كه با دفاع آيت اهللا مكارم شيرازى 
و شهيد بهشتى مواجه شدند و در نهايت اين 
اصــل با 57 راى موافــق از 61 نفر حاضر به 

تصويب رسيد.
كامبيز نوروزى، وكيل دادگسترى هم خبر از 
عدم عالقه قضات براى حضور هيات منصفه 
قضات عالقمند  در محاكم مى گويد: معموالً 
نيستند كه هيات منصفه در تصميم گيرى و آرا 
آنها مداخله كرده و سهيم باشند لذا فضاى قوه 
قضائيه اين است كه جرايمى كه از نظر افكار 
عمومى و جريان هاى پيشــتاز فكرى جامعه، 
سياســى اســت را امنيتى تلقى كنند و بدون 
حضور هيات منصفه به اتهام آنها رســيدگى 

كنند.
 چالشى در جهت حفظ حقوق مردم

با علم به ايــن حقايق به نظر مى رســد كار 
حجت االسالم رئيســى براى تحقق وعده اى 
كــه به دو جوان همنورد خــود در صعود به 
كلكچال مبنى بر «حل اين مشــكل» داده بود، 
سخت و پر چالش خواهد بود. تعيين هيات 
منصفه براى جرايم سياســى، دو ســال پيش 
و در دوره رياســت آملــى الريجانى بر قوه 
قضائيه هم انجام شده بود و رئيس كل وقت 
دادگســترى تهران، در مراسم تحليف هيات 
منصفه مطبوعات، اولين هيات منصف جرائم 
سياسى را معرفى كرد. اما هيچ گاه پرونده اى 
به آنان ارجاع نشد! و اين نشان مى دهد ابراهيم 
رئيسى هم براى «حلى اين مشكل» به اقدامات 

بيشترى از معرفى هيات منصفه نياز دارد.
برگزار شدن تمام دادگاه هاى فعالين سياسى، 
به اتهامات امنيتى شــايد قضات را از حضور 
هيات هــاى منصفــه خالص كند، امــا تاثير 
ديگــرى كه بر روى عمــوم جامعه دارد، كه 
همان غيرعلنى برگزار شدن جلسات اينگونه 
اتهامات اســت. مســئله اى كه شهيد بهشتى 
در جمع بندى نقد و نظرهايى كه در جلســه 
تصويب اصل 168 قانون اساسى ميان خبرگان 
مــردم انجام مى گرفت، بر آن تاكيد مى كند و 
مهمتريــن ويژگى تعيين جرائم سياســى را 
علنى برگزار شدن جلسات محاكمه مى داند: 
«آقايان اين تزاحم در مصالح را بايد هميشــه 
در اين اصول رعايت بفرمائيد، همچنين كه در 
قوانين. در مورد جرائم سياســى و مطبوعاتى 
خود اينكه جرم سياسى و جرم مطبوعاتى علنًا 
محاكمه بشود، اين جلوى بسيارى از مفاسد و 
مضيقه ها و ديكتاتورى ها را مى گيرد. بنابراين، 
اين را اگر بخواهند دستش بزنند و بگويند هر 
وقت كه خالف نظم تشــخيص دادند، سرى 
انجام بدهند، واقعاً مثل اين است كه اين اصل 
را اصًال ما نداشــته باشيم. اين است كه روى 

تزاحم، اين كار را مى كنند.»

جرم سياسى؛ الزامى فراموش شده

هيات رئيسه شوراى سياستگذارى 
اصالح طلبان همدان مشخص شدند

 پس از انتخاب شــوراى عالى سياســتگذارى اصالح طلبان 
در تهــران و ابالغ اين موضوع به اســتانها با انتخاب نماينده اى 
به عنوان رابط در هر اســتان، اعضاى هيات رييســه شــوراى 

سياستگذارى همدان انتخاب شدند.
در اين جلســه كه با حضور 23 حزب و افراد حقيقى شــوراى 
اصالح طلبان در خانه احزاب همدان برگزار شد از بين داوطلبان 
محمد هادى ضرابى با كســب بيشــترين آرا بــه عنوان رييس 

انتخاب شد.
همچنيــن على مهرآبادى و فخرالديــن حيدريان به عنوان نايب 
رييس و ســمانه جهانگيرى به عنوان دبير شوراى سياستگذارى 

اصالح طلبان انتخاب شدند. 
وظيفه اين شورا هم افزايى، تعامل و وحدت رويه در بين اعضا 
و تقويت بدنه شورا با حضور سياسيون، نخبگان، انديشمندان و 

كارشناسان زبده است. 
يادآور مى شــود ذبح ا... صفايى از نمايندگان ســابق همدان در 
خانه ملت و چهره هاى اصالح طلب چندى پيش به عنوان رابط 

استانى احزاب همدان با پايتخت انتخاب شد.
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ضوابط حجاب در شوراى انقالب فرهنگى
 معاون وزير كشور و رئيس ســازمان امور اجتماعي با رد ابالغ بخشنامه اي جديد 
درخصوص عفاف و حجاب، گفت: ضوابط ابالغي به دستگاه ها درخصوص عفاف و 
حجاب همواره در چارچوب اسناد باال دستي كشور است. تقي رستم وندي اظهار كرد: 
ضوابط ابالغي به دســتگاه ها درخصوص عفاف و حجاب همواره در چارچوب اسناد 
باال دســتي كشور، به ويژه مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي بوده و از اين به بعد 
نيز همين مسير پيگيري خواهد شد. در سال 94 مجموعه ضوابط مديريتي به دستگاه ها 
ابالغ و در آن توصيه ها و پيشنهادهايي براي تقويت فرهنگ عفاف و حجاب به مديران 
و دستگاه ها ارائه شده است؛ از جمله در خصوص نحوه انتخاب منشي و مسؤول دفتر، 

به صورت ترجيحي به كارگيري منشي يا مسئول دفتر، توصيه شده است.

المپياد دادرس در همدان برگزار مى شود
 هشتمين المپياد «دانش آموزان آماده براى روزهاى سخت» (طرح دادرس) در 200 

كانون دانش آموزى آموزشگاه هاى دوره اول متوسطه برگزار مى شود.
معاون امورجوانان جمعيــت هالل احمر همدان گفت: مهمتريــن اهداف اين المپياد 
افزايش ســطح ايمنى و كاهــش خطرپذيرى و پيامدهاى ناشــى از وقوع حوادث در 
مدارس اســت كه براى پايه هشــتم برگزار مى شــود.مريم پاك ّبين توسعه و ترويج 
خودامدادى، ســاماندهى تيم هاى اوليه مديريت بحــران در مدارس و ترويج فرهنگ 
ايمنى بين اقشــار مختلف جامعه توسط دانش آموزان آموزش ديده را از ديگر اهداف 
اجراى طرح دادرس عنوان كرد.وى، افزود: دانش آموزان پس از گذراندن اين دوره ها 

به مرحله مقدماتى هشتمين دوره المپياد آماده راه مى يابند.

رشد 146 درصدى وصول مطالبات معوق بانكها
  قريب به 7 هزار و 300 ميليارد تومان از مطالبات معوق بانكها در شش ماهه اول 
امســال از سوى ادارات اجراى اسناد رسمى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور وصول 
شده است.به گزارش مهر در شش ماهه اول سال 1398، مبلغ 72 هزار و 889 ميليارد 
ريال از مطالبات معوق بانكها با رشد 146 درصدى به نسبت مدت مشابه سال گذشته 
از ســوى ادارات اجراى سازمان ثبت وصول شده است.بر اساس اين گزارش، در اين 
مدت 102 هزار و 348 پرونده شــامل اجرائيه هاى چك هاى بالمحل، مهريه و اسناد 
تعهدى، اســناد رهنى و شرطى بانكها، قراردادهاى داخلى بانكها و ساير پرونده ها در 
ادارات اجراى اســناد رسمى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به صورت الكترونيكى 

تشكيل كه از اين تعداد 44 هزار و 96 پرونده مختومه شده است.

مرگ ساالنه 150 هزار نفر بر اثر سكته
 آمارها مي گويد آمار مــرگ و مير بر اثر بيماري هاي غيرواگير در 
كشور روبه  افزايش است و به طور متوسط در هر 4 دقيقه يك نفر به 
سكته مغزي مبتال مي شود. رضا ملك زاده، معاون وزير بهداشت نيز اين 
آمار را تاييد مي كند و مي گويد: ســاالنه در ايران بيش از 150 هزار نفر 
بر اثر ســكته قلبي و مغزي جان خود را از دست مي دهند در صورتي 

كه 80 درصد اين سكته ها قابل پيشگيري است. 
سن سكته نيز به دليل مشكالت پنهان و آشكار روحي و رواني هر روز 
كاهش پيدا مي كند و حاال سن جواني كه سكته بيشترين خطر را براي 

اين افراد دارد، در معرض خطر هستند. 
معاون وزير 50 هزار مرگ ناشــي از سكته در ايران را مربوط به افراد 
زير 70 ســال و 12 هزار نفر زير 50 سال مي داند. اين گفته ها در حالي 
مطرح مي شــود كه  تحقيقات علمي نشان داد كه 80 درصد سكته هاي 
قلبي و مغزي در ايران قابل پيشگيري است و امروز دانشگاه هاي علوم 

پزشكي بايد به اين امر توجه بيشتري داشته باشند. 
ملك زاده همچنين خاطرنشــان كرد: در دو سال اخير ايران در بخش 
پژوهش و توليد علم پيشــرفت هاي خوبي داشته و توانسته رتبه 16

جهان را از آن خود كند و بين كشــورهاي اسالمي رتبه يك را كسب 
كند.پزشــكان مي گويند احتمال ســكته براي هر كسي وجود دارد و 
جواني نمي تواند در برابر اين بيماري ســپر مدافع باشد. مطابق آماري 
كه انجمن سكته مغزي اعالم كرده است، يك چهارم سكته هاي مغزي 
براي افراد كمتر از 55 ســال اتفاق مي افتد و ســكته شايع ترين علت 

ناتواني در بزرگساالن است.
 ساعات طاليي

اگر دچار ســكته مغزي شــديم يا براي اطرافيانمان اين اتفاق رخ داد 
بايد چه كنيم؟ پزشــكان توجه 2 تا 3 ساعت طاليي را براي اقدام به 
درمان ضروري مي دانند. به محض اينكه عالئم سكته مغزي را مشاهده 
كرديد، كمتر از 3 ســاعت زمان داريد تا درمان را آغاز كنيد. تعلل در 
ايــن كار مي تواند موجب وقوع اتفاقات ناخوشــايند جبران ناپذيري 
شود. به گفته پزشكان هر دقيقه اي كه از سكته مغزي مي گذرد، بيش از 

2 ميليون سلول عصبي از بين مي روند. 
بنابراين در نظر گرفتن مســأله زمان و سرعت عمل در اقدام به درمان 
مي تواند بيمار را از وقوع ناتوانايي هاي مغزي نجات دهد. درمان سريع 
و صحيح بعد از وقوع سكته مغزي ضروري است. خارج كردن لخته 
خون به كمك ابزار پيشرفته، مي تواند بيش از 50 درصد شانس بهبودي 

را افزايش دهد. 
داروهــاي حل كننده لختــه خون در مدت 4 ســاعت و نيم، احتمال 
بهبــودي را 30 درصد افزايش خواهد داد. اگر بيمار در بيمارســتاني 
بستري شود كه واحد مراقبت هاي ويژه سكته مغزي هم داشته باشد، 
14 درصد شانس بيشتر براي بهبودي دارد. اما متاسفانه تعداد اين مراكز 

در كشور به اندازه كافي نيست. 
داروي ضد لخته خون ظاهرا تحت پوشش بيمه است و در هر استان 
يــك مركز كار تزريق اين دارو را انجام مي دهد. اگر اين امكان فراهم 
شــود كه در هر شهر يك مركز دارودرماني وجود داشته باشد، امكان 

بهبودي براي بيماران بيشتري فراهم خواهد شد. 
نكته ديگر اين اســت كه بايد تا جايي كه مي توانيم درباره اين بيماري 
آگاه شويم و اين آگاهي را با اطرافيان به اشتراك بگذاريم. كنترل فشار 
و قند خون، انديشيدن تمهيدي براي تغذيه مناسب، ترك دخانيات و 
كنار گذاشتن مصرف الكل و رو آوردن به ورزش شايد بتواند ما را از 

تهديد سكته مغزي دور بدارد. 
اما به گفته پزشكان، اگر اين مسأله كه به هنگام وقوع سكته مغزي بايد 
هر چه سريعتر با اورژانس تماس گرفته شود، در جامعه نهادينه شود، 

گام بزرگي در مسير مهار اين بيماري برداشته شده است.

كاهش سن از دست دادن دندان 
زنگ خطرى براى جامعه

 خدمات دندانپزشكى در كشــور ما از پوشش بيمه اى برخوردار 
نيست و با توجه به اينكه در سبد خانوار سالمت دهان و دندان تعريف 
نشده اســت، اغلب مردم توان پرداخت هزينه هاى مربوط به درمان 

بيمارى هاى دهان و دندان خود را ندارند.
عضو دندانپزشــك شوراى عالى نظام پزشكى با تاكيد بر اينكه برنامه 
ها بايد با رويكرد پيشگيرى به همراه درمان باشد، افزود: تقويت منابع 
بيمه اى براى پوشش خدمات دندانپزشكى يك ضرورت است و ورود 
بيمه هاى تكميلى به اين عرصه كمك بزرگى به ارتقاى سالمت دهان 

و دندان مى كند.
بهنام عباســيان ادامه داد: بايد تدابيرى انديشيده شود تا آحاد مردم به 
خدمات درمانى دندانپزشــكى دسترسى داشــته باشند و دغدغه آنان 
تاميــن هزينه هاى مالى نباشــد و اجراى طــرح وارنيش فلورايد در 
گروه هاى ســنى 6 تا 14 ســال و مادران باردار گرچه راهكار خوبى 
براى كاهش پوسيدگى محسوب مى شــود، اما كافى نيست، زيرا 90

درصد همين گروه هاى هدف نيازمند خدمات ســطح دو و سه براى 
دندان هاى خود هستند.

عضو شوراى عالى نظام پزشكى گفت: پيشگيرى مقدم بر درمان است 
اما در حوزه دندانپزشــكى با توجه به آمار باالى پوســيدگى و موارد 
از دســت دادن دندان، ارائه خدمات ســطوح دو و سه يك ضرورت 
محسوب مى شود كه به دليل توان مالى پايين، اغلب مردم از دريافت 

اين خدمات محروم هستند.
عباســيان با اظهار تاســف از اينكــه مراكز دولتى دندانپزشــكى 
خدمات درمانى را در ســطح يك ارائه مى دهند، خاطرنشان كرد: 
بيشــتر مردم توان مراجعه به بخش هاى خصوصى دندانپزشــكى 
را ندارنــد و در مراكز دولتى نيز تنها خدماتى كه ارائه مى شــود 
محدود به كشــيدن و يا ترميم هاى بسيار سطحى است؛ بنابراين 
بيمــاران ترجيح مى دهند با كشــيدن دندان آســيب ديده از درد 
خالص شــوند و ميزان كشــيدن دندان در مراكز دولتى نيز رو به 

است. افزايش 

كيهان: روحانى: سالى 6 ماه بر اميد به زندگى مردم ايران افزوده شده
 مگه دولت تدبير ئ اميد نيست، تجب نداره ديگه!!

ايرنا: پرونده انتقال آب خزر را سياسى نكنيد
 سياسى كنيد قهر مى كنه مى ره ته چاه  ديگه در نمى آيد 

همدان پيام: روش چهارم پزشكان براى فرار از ماليات 
 روش هاى پيچيده تر در راه است !!

جوان: ظريف: مردم10 سال ديگر موفقيت بر جام را خواهند ديد!!
 بزك  نمير بهار مياد اونم چه بهارى!!

خبر ورزشــى: قادر ميزبانى:  نتيجه نگرفتن دوچرخه سوارى در آسيا 
غيرعادى نبود 

 پس مشكل الستيك دوچرخه هاتون بود؟؟
پيروزى: رقص بندر به ساز پرسپوليس 

 به زودى آلبوم مخصوص زمين هاى ورزشى بيرون مياد!!
ايران: رئيس جمهور: به مردم مى گويم چه كســى كشــور را تعطيل 

كرده است 
 شما چرا مردم رو نادان  مى دونيد؟؟

گل ورزشى: سيدجالل باز هم روى نيمكت 
 داره تمركز مى كنه !!

ايران ورزشى: اين همه شايعه در يك ماه خنده دار است
 فرصت خوبيه براى شادابى روحيه 

ايسنا: فناورى زنده ياب براى پهبادها ابداع شد 
 آدميزاد چه شيطونه !!

مردم ساالرى: يقه گيرى از جانسون در قلب لندن 
 حتمًا كراواتش زيادى بلند بوده 

ايرنا: حفظ برند ايران مهم است نه ظريف 
 برند ايرانى در كنار خنده ظريف!! 

كسب و كار: تجربه ناموفق خصوصى سازى دانشگاه 
 دست خالى از پول دانشجويان !!

همدان پيام: تويسركان با حمايت دولت قطب داروسازى شده است 
 شهرستان ها سبقت در پيشرفت را از مركز استان گرفتند 

رديف اعتبارى ويژه آموزش و پرورش 
عشايرى در بودجه 99 لحاظ شود

 مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشــى و آموزش عشاير وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به بند 14اساسنامه مدارس عشايرى گفت: 
به منظور تحقق عدالت آموزشى و بسترسازى توسعه متوازن در مناطق 
عشايرى، ســازمان برنامه و بودجه موظف شده است رديف اعتبارى 
خاص با عنوان توسعه آموزش و پرورش عشايرى را تعيين و در لوايح 

بودجه ساالنه منظور كند.
محمدرضا ســيفى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به شركت در جلسه 
شوراى ادارى شهرستان اصالن دوز استان اردبيل و همچنين مهاجرت 
معكوس روستائيان و عشاير از ديگر مناطق به سمت اين شهر، گفت: 
با توجه به توســعه اقتصادى و كشاورزى دشت مغان و انتقال آب از 
ســد خداآفرين به اين منطقه، در آينده نزديك شاهد افزايش بى سابقه 
تعداد دانش آموزان شهرهاى اطراف خواهيم بود و الزم است مسئولين 

محلى هم اكنون خود را براى شرايط جديد تحصيلى آماده كنند.
وى همچنين در شــوراى آموزش و پرورش شهر گرمه، از سخنگوى 
كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شــوراى اسالمى درخواست 
كرد با توجه به فصل بودجه ريزى، نســبت به اجراى بند 14اساسنامه 
مدارس عشايرى حساسيت داشته و براى اجرايى شدن آن مساعدت 
كند. وى با اشــاره به بند 14 اساسنامه مدارس عشايرى كه در اسفند 
ســال 93 به تصويب شــوراى عالى آموزش و پرورش رســيده و با 
امضاى رئيس جمهور به عنوان قانون درآمده اســت، گفت: به منظور 
تحقق عدالت آموزشى و بسترسازى توسعه متوازن در مناطق عشايرى، 
ســازمان برنامه و بودجه موظف شده است رديف اعتبارى خاص با 
عنوان توسعه آموزش و پرورش عشايرى را تعيين و در لوايح بودجه 

ساالنه منظور كند.
مدير كل دفتر توســعه عدالت آموزشــى و آموزش عشــاير وزارت 
آموزش و پرورش همچنين خبر داد كه به منظور پاسداشــت فرهنگ 
غنى عشاير شاهسون در منطقه عشايرى انگوت شهرستان گرمه، موزه 
دائمى عشــايرى در زمينى كه به اين منظور توسط اهالى منطقه اهدا 

شده است، ساخته خواهد شد.
سيفى با اشاره به شركت در شوراى آموزش و پرورش شهر پيله سوار 
و با تاكيد بر اين نكته كه يك چهارم دانش آموزان عشايرى كشور در 
ســه استان آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى و اردبيل حضور دارند، 
گفت: مجمع خيرين مدرســه ساز عشايرى با محوريت استان اردبيل 
در پيله سوار تاسيس خواهد شد، در همين راستا تصويب شد يكى از 
خيرين مســكن ساز اين استان مسئوليت گرد آوردن خيرين و تمركز 

آنها را در اين حوزه به عهده بگيرد.
وى با بيان اينكه اســتان اردبيل با 8000 دانش آموز عشــايرى كه در 
هشت منطقه عشــايرى در 603 مدرسه و 7822 كالس ميزبان دانش 
آموزان يكى از قديمى ترين ايل هاى عشــايرى به نام شاهسون است 
گفت: اين استان داراى 11 مدرسه شبانه روزى عشايرى با 842 دانش 

آموز و يك هنرستان فنى و حرفه اى نيز هست.
ســيفى ادامه داد: مهمترين مشكالت مناطق عشــايرى استان اردبيل 
برخالف ديگر اســتان هاى كشــور به دليل برخوردارى از شــرايط 
اقتصادى مطلوب دشــت مغان، صرفا فضاى فيزيكى نبوده و منعطف 
به كيفيت آموزش و همچنين تجهيزات كمك آموزشــى مى شود كه 
در اين زمينه با تشكيل كارگروه ويژه طى يكسال مشكالت مطروحه 

مرتفع مى شود.

على حيدرى»
 آخرين روز از ماه صفر مصادف با سالروز 
شهادت هشتمين ستاره تابناك سپر واليت و 
امامت، حضرت امام رضا عليه السالم است. به 
همين مناسبت در اين نوشتار مى كوشيم تا در 
محضر مكتب بابركت آن امام همام بنشــينيم 
و در سايه ســار وجود پرنعمت ايشان به قدر 

طاقت خود بهره اى براى زندگانى برگيريم.
سراســر مدت ســى وپنج ســال امامت امام 
موســى كاظم عليه السالم با حوادث و فراز و 
نشيب هاى سياسى آميخته بود. بيشتر زندگانى 
ايشــان در زندان هاى هارون الرشــيد سپرى 
شد. امام رضا عليه السالم در تمامى مدتى كه 
امام كاظم عليه السالم زندانى بودند دستيار و 
پشتوانه استوار پدر در حوادث سياسى فرهنگى 
بودند. شريك غم ها و رنجه اى پدرشان بودند 
هرگز در برابر قدرت طلبان هوس باز، خودشان 
را تسليم نكردند. ايشان راه پدر را ادامه دادند 
و مردم را به شــدت از يارى رساندن و كمك 
به خلفاى طاغوتــى دورمى كردند. چون امام 
كاظم عليه الســالم بيشــتر عمر شريفشان در 
زندان ها ســپرى شــد، امام رضا عليه السالم 
به عنوان فرزند ارشد مسئول نگهدارى خانواده 
ايشان بودند، ايشــان در اين مدت طورى از 
خانواده شــان مراقبت كردند، كه اجازه ندادند 
كسى به آن ها بى احترامى كند، نهايت احترام 
را به آن ها مى گذاشــتند و خطرات دشمنان را 

از آنان دور مى كردند.
عالقه حضرت به خانواده شان در محبتى كه به 
امام جواد عليه السالم داشتند نيز قابل مالحظه 
است. قبل از تولد امام جواد عليه السالم فردى 
به امام رضا عليه السالم مى گويد شما كودكان 
را دوســت داريد پس از خداوند بخواهيد كه 
پسرى به شــما عطا كند. حضرت فرمودند: 
خداوند پسرى به من خواهد داد كه وارث من 
مى شود هنگامى كه اباجعفر عليه السالم متولد 
شــدند، حضرت در طول شب گهواره ايشان 
را حركــت مى دادند و بــا او بازى مى كردند. 
امام فرزندشــان را آن قدر دوست مى داشتند 
كه شب را نمى خوابيدند و گهواره امام جواد 
عليه الســالم را حركت مى دادند. به ايشــان 
عرض شــد آيا مردم با پسرانشان چنين رفتار 
مى كنند؟ حضرت فرمودند: اين پســر مانند 
عامه مردم نيست به دنيا آمدن و رشد نمودن 

او مانند والدت پدران پاكش است. 
رفتار امام با فرزندشــان امام جواد عليه السالم 
آن قــدر محبت آميز و توام بــا احترام بود كه 
ايشــان را به نام صدا نمى زدند بلكه بيشــتر 

بــا كنيه مــورد خطــاب قــرارش مى دادند. 
به عنوان مثــال مى فرمودند: «ابوجعفر براى من 
نوشــته اســت و من براى ابوجعفر نوشتم.» 
به اين ترتيب مى خواست ايشــان را احترام و 
تمجيد كنند. همچنين از امام رضا عليه السالم 
در خصوص اهميت برخورد نيك با خانواده 

چنين روايت شده است:
«أحســن الناس يمانا أحسنهم خلقا و الطفهم 
بأهله و أنا ألطفكم بأهلى» كســى كه ايمانش 
برتر از ديگران اســت، اخالقش نيكوتر و به 
خانواده اش مهربان تر اســت و من نسبت به 

خانواده خود، مهربان ترم.
■ توجه به اين روايت شــريف دو نكته را 

يادآور مى شود:
اول اينكــه اخالق نيك با خانــواده يكى از 
نشانه هاى برترى ايمان اســت و دوم اينكه، 
وجود مقــدس امام رضا عليه الســالم نيز از 
عامل ترين مردم نسبت به اين رهنمود است. 

در روايت ديگرى ضرورت مهربانى با زنان در 
كالم آن حضرت مشاهده مى شود:

« اهللا تبــارك وتعالى على الناث أرق منه على 
الذكور و ما من رجل يدخل فرحه على امرأه 
بينه وبينهــا حرمه ال فرحه اهللا يــوم القيامه» 
خداوند بزرگ نســبت به زنــان مهربان تر از 
مردان اســت و مرد، زنى از محارم خويش را 
شاد نمى كند مگر آنكه خداوند او را در قيامت 

شاد خواهد كرد.
 رفتار امام رضا(ع) با مردم

امامان با مردم نشست وبرخاست داشتند و در 
تعامالت اجتماعى به نيكوترين صورت با آنان 

برخورد مى نمودند. اين سيره چنان نيكو بود 
كه با الگو قــرار دادن آنان ما مى توانيم روش 
صحيح برخورد اســالمى با افراد گوناگون را 
بياموزيم. با بررسى آيات درمى يابيم برخورد 
با انسان هاى مختلف بايد هماهنگ و متناسب 
باروحيه آن ها باشد خداوند عز و جل در قرآن 

فرموده است:
اُء َعَلى  ِ َو الَّذيَن َمَعُه أَِشــدَّ ٌد َرُســوُل اهللاَّ «ُمَحمَّ
ــارِ ُرَحماُء بَيْنَُهْم» (ســوره فتح، آيه 29).  الُْكفَّ
محمد فرســتاده خداست و كســانى كه با او 
هستند در برابر كفار سخت و شديد و در ميان 
خود مهربان اند. در آيه ديگرى چنين فرموده: 
اَر َو الُْمنافِقيَن َو اْغُلْظ  «يا أَيَُّها النَّبِىُّ جاِهِد الُْكفَّ
َعَليْهِْم» (ســوره توبه، آيــه 73). اى پيامبر با 
كافران و مجاهدان جهاد كن و بر آن ها سخت 

بگير.
امام رضا عليه السالم به عنوان اسوه كانون مهر 
و عاطفه نسبت به بندگان خدا بود. در زيارت 
آمده است: السالم على االمام الرؤوف؛ (سالم 
بر امام و پيشواى با رأفت و مهربان) اين لقبى 
اســت كه از طرف خداوند به ايشان داده شده 
اســت. ايشان بيشــترين محبت و مهربانى را 
نسبت به مردم و اهل خانه و خدمت گزارانشان 
داشتند. در روزى كه ايشان مسموم شدند و در 
آن روز به شهادت رسيدند بعدازاين كه نماز 
ظهر را خواندند به فردى كه نزديكشــان بود 
فرمودند: مردم (منظور اهل خانواده كاركنان و 
خدمتگزارانشان بودند) غذاخورده اند؟ آن فرد 
جواب داد: آقاى من در چنين وضعيتى كسى 
مى تواند غذا بخــورد؟ در اين لحظه كه امام 

عليه السالم متوجه مى شوند كسى غذا نخورده، 
مى نشينند و دستور آوردن سفره اى را مى دهند 
همه را سر ســفره دعوت مى كنند و آن ها را 

يكى يكى مورد محبت قرار مى دهند.
ايشان درجايى كه مربوط به شخص خودشان 
بود بزرگ ترين گذشت ها، عالى ترين ايثارها 
و بيشترين محبت را نسبت به ديگران داشتند. 
رفتار عملى امام رضا عليه السالم نشانه انسانى 
كامل و نمونه است كه هيچ عالقه اى به دنيا و 

ظواهر آن ندارد.
اگر فردى حتى كوچك تريــن خدمتى براى 
امام رضا عليه الســالم انجام مى داد، ايشــان 
نهايت تشــكر و قدردانى را به جا مى آوردند 
و حتماً خدمــت آن فرد را جبران مى نمودند. 
آن حضرت به مســتضعفان و گرفتاران توجه 
خاصــى مى كردنــد، اگر آن هــا گرفتارى و 
ناراحتى داشــتند، سعى مى كردند مشكل آنان 
را حل كنند. زياد بودند افرادى كه در ســايه 
يارى رســانى هاى امام عليه الســالم به خيرى 

دست يافتند.
* منابع:

ابن بابويه، عيون اخبار الرضا، ترجمه على اكبر 
غفارى

بهبهانى، زندگانى امام محمد بن على جواداالئمه 
(ع)، ترجمه ابراهيم سلطانى

شريف قرشى، پژوهشى دقيق در زندگانى امام 
على بن موسى الرضا
مجلسى، بحاراالنوار
كلينى، الكافى
بهره مند، سيره اخالقى امام رضا (ع)

در عزاى غروب خورشيد هشتم
■ اخالق اجتماعى از منظر امام رضا (ع)

ا ز ابتــداى فروردين تا پايان شــهريور 
ماه امســال 331 هزار و 152 به دليل آسيب 
هاى ناشى از نزاع به مراكز پزشكى مراجعه 

كردند.
در نيمه نخســت ســال جارى 331 هزار و 
152 مصدوم نزاع به مراكز پزشكى مراجعه 
كردند، اين رقم در مقايســه با مدت مشابه 
سال قبالز آن (1397) كه آمار مراجعان نزاع 
323 هزار و 34 نفر بود، 2.5 درصد بيشــتر 

شده است.
 در 6 ماهه نخســت ســال جــارى از كل 
مراجعان نزاع 223 هــزار و 669 نفر مرد و 

107 هزار و 483 نفر زن بودند.
در ادامــه اين گزارش آمده اســت : در اين 
مدت اســتان هاى تهران با 54 هزار و 981، 
خراسان رضوى با 28 هزار و 133 و اصفهان 
با 24 هزار و 361 بيشــترين و اســتان هاى 
ايالم بــا هزار و 513، بوشــهر با 2 هزار و 
خراسان جنوبى با 2هزار و 117 نفر كمترين 

آمار مراجعان نزاع را داشته اند.
همچنين در 6 ماهه نخست امسال بيشترين 
آمار مراجعان نزاع با 61 هزار و 828 نفر در 
تيــر ماه و كمترين آن با 44 هزار و 858 نفر 

در فروردين ثبت شده است.
با ظاهر خون آلود به پزشكى قانونى مراجعه 

نكنيد
پزشكى قانونى در توصيه هايى به مراجعان 
نزاع به مراكز پزشــكى قانونى  تصريح كرده 

است : در بســيارى موارد مشاهده مى شود 
كه افراد آســيب ديده در نزاع و يا تصادفات 
جرحى بــا همان ظاهر خــون آلود و پيش 
از مراجعه بــه مراكز درمانــى، براى تعيين 
خسارت به پزشكى قانونى مراجعه و تصور 
مى كنند با چنين وضعيت ظاهرى خسارات 
بيشــترى به آنان تعلق مى گيرد. حال آنكه 
مراجعه به پزشــكى قانونى پيش از دريافت 
خدمات اوليه درمانى هيچ تأثيرى در تعيين 
خســارت ندارد و آنچه مبناى صدور نظريه 
كارشناسى قرار مى گيرد نوع جراحت است.

 ظاهر خون آلود تأثيــرى در صدور نظريه 
كارشناســى توسط پزشــكى قانونى ندارد، 
آنچه مبنــاى صدور نظريه كارشناســى در 
خصوص جراحات اســت، نوع جراحت و 
عمق آن است. بنابر معاينه دقيق  تر ضايعات 

نيازمند تميز بودن موضع و بررسى دقيق آن 
توسط كارشناسان پزشكى قانونى است.

همچنيــن بايد افــزود كه ديگــر چيزى به 
نام طــول درمان در پزشــكى قانونى تعيين 
نمى شــود و اين هم يكى ديگر از باورهاى 

نادرست به يادگار مانده از گذشته است.
 براى صدور نظريه كارشناسى در خصوص 
صدمات ناشــى از نزاع توســط ســازمان 
پزشــكى قانونى ارائه معرفى نامه از مراجع 

قضايى و يا كالنترى الزامى است.
در ادامه توصيه هاى پزشكى قانونى  يادآورى 
كرده است :  در مواردى براى بررسى دقيق 
تر جراحات و يا عــوارض صدمات نياز به 
اخذ مشــاوره و يا تصويربردارى و يا ساير 
اقدامات پاراكلينيك اســت، ايــن امر براى 
حفــظ حقوق مراجعان و اظهــار نظر دقيق 

در خصوص صدمات است، بنابراين صبر و 
شكيبايى بيشتر مراجعان را مى طلبد.

 در صورت وجود جراحات و صدمات عمده 
و تهديــد كننده، فرد مــى تواند پس از انجام 
اقدامات درمانى به پزشــكى قانونى مراجعه 
كنند. ســوابق اقدامات انجام شــده از سوى 
پزشــكى قانونى از مرجع درمــان كننده اخذ 

خواهد شد تا حقى از فردى ضايع نشود.
 صدمات ايجاد شــده در نزاع (شــامل آثار 
ضــرب و جرح) يا مشــمول ديه اســت يا 
ارش. ديه " مقدار ماِل معينى اســت كه در 
شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدى بر 
نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدى در 
مواردى كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر 
شده  است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و 
ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه 
بــا لحاظ نوع و كيفيت جنايــت و تأثير آن 
بر ســالمت مجنى عليه و ميزان خســارت 
وارده بــا در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب 
نظر كارشــناس ميزان آن را تعيين مى كند."

بنابراين در مــواردى كه براى صدمه وارده، 
ديه مقدر وجود نداشــته باشــد كارشناس 
پزشــكى قانونى بر اســاس نوع جراحت و 
كيفيت آن و تأثير بر ســالمت ُمجنى عليه و 
ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوى و تأثير در 
كارايى عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مى 
كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان 

تعيين مى شود.

بيش از 331هزار مصدوم نزاع به پزشكى قانونى مراجعه كردند
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تله فروش و افزايش ريسك 
در معامالت آتى

 معامالت آتى باتوجه به حساســيت قيمت محصوالت كشاورزى 
و فصلى بودن آن، به منظور رفع نگرانى هاى خريداران و فروشندگان 
از آينده قيمت ها ايجاد شده است. امروز از اين ابزار به واسطه كاهش 
ريســك و افزايش سطح ايمنى محصول، در پيشرفته ترين بورس هاى 
دنيا و به خصوص بورس كاالى ايران استفاده مى شود. اما اينكه آيا اين 
روش در ايران با همان سازوكار و جزييات حساس استفاده مى شود، 

جاى بحث دارد.
در قراردادهاى آتى از دو روش قيمت گذارى، در دنيا استفاده مى شود؛ 
مدل قيمت گذارى هزينه هاى كامل و مدل قيمت گذارى به روش هاى 

رياضى.
در ايــران از روش اول كه همان قيمت گذارى براســاس هزينه هاى 
چهارگانه، انباردارى بيمه، حمل ونقل و مالى اســت، استفاده مى شود 
كه به طبع آن معامالت گواهى سپرده كااليى به جهت عمق بخشيدن 
به بازار آتى تاسيس شد. اما آيا عموما قيمت ها در بازار گواهى سپرده، 
دارى ويژگى هايى از جنس شــفافيت است؟ حجم معامالت در بازار 
آتى و نقدى داراى تناســبى از جنس توزيع نرمال ريسك است؟ آيا 
فعاالن و سرمايه داران حقوقى در اين دو بازار نقش فعالى دارند؟ طرح 
اين ســواالت باتوجه به بررســى موجودى انبارهاى گواهى سپرده و 
حجم معامالت در اين بازار و همچنين عدم تناسب معنى دار با حجم 
معامالت آتى، حاكى از آن اســت كه كشف قيمت در مقطع كنونى، 
براســاس شــرايط فعلى اقتصاد ايران صورت نمى گيرد. با نگاهى به 
آيين نامه معامالت ســفته بازى و نوسان گيرى در بورس هاى نيويورك 
و شــيكاگو و مقايســه آن با وضعيت كنونى مــا، مى توان عنوان كرد 
MARKET) نوسان گيرى در ايران به واسطه عدم حضور بازارسازان

MAKERS) از آزادى عمل بيشــترى برخوردار است، تا جاييكه 
قيمتهاى آتى محصوالت هيچگونه ارتباطى با واقعيت هاى قيمت آن 
محصول در بازار سنتى ندارند و نهايتا منطق تشكيل معامالت آتى در 

بخش كشاورزى با اهداف آن همراستا نيست.
شكى نيســت كه هم اكنون پيشرفته ترين نوع معامله در بورس كاالى 
ايران، همان معامالت آتى اســت اما حجم معامالت در بازار گواهى 

سپرده كااليى و آتى داراى همبستگى مثبتى نيست.
باوجود اينكه معامالت آتى در اين مقطع زمانى باهدف عمق بخشيدن 
به معامالت آتى به دنبال ورود كاالهاى جديد اســت، اما آيا شــرايط 

كنونى مى تواند نويدبخش راهى منتهى به موفقيت باشد؟
با نگاهى دقيق تر به معامالت آتى و به خصوص پسته كه طى روزهاى 
گذشــته معامالت آتى آن آغاز شــد، اين سوال مطرح مى شود كه آيا 
مشــخصات قراردادهاى آتى با وضعيتى كه پيشــتر بيان شد، سازگار 

است؟
به طور واضح تر آيا نوســان مثبت و منفى 5 درصدى در اين نماد با 
ســپرده اوليه انتخاب شده سنخيت دارد؟ مى توان نتيجه گرفت تنها با 
نوسان 3 درصد نوسان قيمت در روز ، اولين اشتباه معامله گر، آخرين 
اشتباه خواهد بود. بنابراين توزيع نرمال ريسك صورت نگرفته و اهرم 
استفاده شده بســيار زياد است و ريسك كسرى موجودى مشترى بر 
عهده كارگزار خواهد بود. لذا عدم توزيع نرمال ريســك مى تواند در 

آينده ريسك صنعت كارگزارى را افزايش دهد.
با كمى تحقيق در بازار سنتى متوجه مى شويم كه نوسان در معامالت 
در اين بازار (معامالت آتى زيره) عموما با نوســان قيمت در بورس 
هيچگونه ســنخيتى ندارد و به طور واضح قيمت ها در بورس روزانه 
بين 8 تا 10 درصد نوسان داشته است كه در بازار سنتى اينطور نبوده. 
بنابراين مى توان نتيجه گرفت معامالت آتى در بورســى كه بازار ساز 
ندارد، صرفا در اختيار نوســان گيران اســت. نكته آخر تفاوت قيمت 
گواهى ســپرده زيره بورس با قيمت زيره در بازار ســنتى اســت كه 
احتماال اســتاندارد گواهى سپرده زيره، از زيره موجود در بازار سنتى 
باالتر است. اما قيمت گواهى ســپرده پايين تر از قيمت زيره در بازار 

سنتى است.
نهايتــًا اينكه عمق بخشــيدن به بازار گواهى ســپرده كااليى الزما با 
افزايــش موجودى انبارها به حدى متناســب با حجم معامالت آتى 
بــوده و امكان ورود شــركت هاى ســرمايه گذارى و صندوق هاى 
ســرمايه گذارى ممكن مى شود تا قيمت براســاس برايند عرضه و 

تقاضا تعيين گردد.
* فرزان سهرابى
 كارشناس بازار سرمايه

قيمت 53 كاالى پرمصرف كاهشى شد 
 در پى بررســى روند تغييرات قيمت 100 قلم كاالى ضرورى و اساسى در 24 مهرماه 

امسال، قيمت 53 قلم كاالى پرمصرف روند كاهشى داشته است.
مديركل ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اشــاره به رصد روزانه و 
مستمر 100 قلم كاالى پرمصرف و اساسى بيان كرد: نتايج اين رصد در بيست و چهارم 
مهرماه امســال نشان مى دهد در 6 گروه كااليى منجمله كاالهاى اساسى و مواد غذايى، 
لوازم بهداشــتى، لوازم خانگى، كاغذ، لوازم مصرفى خودرو، مصالح ســاختمانى و 53 
قلم كاال نســبت به ميانگين ماه گذشته روند كاهشــى داشته كه بيشترين كاهش قيمت 

به ترتيب به ســيب زمينى با 34/3 درصد، گوجه فرنگى بــا 10/4 درصد و موز با 8/6 
درصد اختصاص دارد.

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهرداد ايزدى افزود: شواهد نشان مى دهد كه 
در اين بازه زمانى كاالهايى همچون رب گوجه فرنگى، كاغذ چاپ، گوســاله و گوسفند 
زنده، گوشت گوسفندى و گوشت گوساله مخلوط، دو نوع روغن، كاغذ روزنامه وارداتى، 
مرغ زنده و گوشت مرغ، لوازم خانگى از قبيل لباسشويى و تلويزيون از كاهش محسوس 

قيمت برخوردار بوده اند.
به گفتــه مديركل دفتــر مطالعات و برنامه ريزى ســازمان حمايــت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، از بين 100 قلم كاال؛ 18 قلم كاال شــامل برنــج داخلى، برخى حبوبات، 

سيمان و الستيك پژويى افزايش بين صفر تا يك درصدى داشته اند.
ايزدى اضافه كرد: البته در مقابل نيز قيمت 29 قلم كاال همچون خيار رسمى، تخم مرغ، 
جوجه يك روزه و انواع تيرآهن 14، 16 و 18؛ افزايش بيش از يك درصد داشــته اند كه 

تنها 6 قلم از آنها افزايش بيش از 5 درصد داشته اند.
او تغييــر فصــل را عامــل برخــى از ايــن افزايش هــا دانســت و تصريــح كــرد: كمــاكان 
پيگيرى هــا و اقدامــات الزم بــه منظــور ثبــات و حتــى كاهــش قيمــت ايــن كاالهــا در 
دســتور كار قــرار دارد و پيش بينــى مــا ايــن اســت كــه بــا توجــه بــه برنامه ريزى هــاى 
كــه در ايــن حــوزه انجــام داده ايــم، در آينــده شــاهد نتايــج ايــن اقدامــات و كاهــش 

ــيم. ــازار باش ــا در ب قيمت ه

با استفاده از كارت سوخت 
شخصى، سهميه آن 
كاهش نمى يابد
 عده اى از افراد گمان مى كنند كه با اســتفاده از كارت 
سوخت شــخصى از ســهميه بنزين خود مى كاهند اما 
اينگونه نيست و آن طور كه وزير نفت نيز صراحتا اعالم 
كرده اســت، جاى هيچ گونه نگرانــى در اين خصوص 

وجود ندارد.
به گزارش ايســنا، اوايل خردادماه بود كه خبر طرح الزام 
اســتفاده از كارت سوخت شخصى منتشر شد و آن طور 
كه شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى اعالم كرد، قرار 
بــر اين بود كه ابتدا اين طــرح در 20 مردادماه در چهار 
كالن شــهر و ســپس در كل كشور اجرايى شــود. البته 
تاريخ اجراى اين طرح از ســوى شركت ملى پخش به 
22 مردادماه تغيير يافت و از اين تاريخ اين طرح به طور 

رسمى آغاز به كار كرد.
با اين وجود تا اول شهريورماه، شاهد تغييرات چندانى در 
اين حوزه نبوديم؛ چراكه كارت سوخت جايگاه داران در 
اختيار تمام متقاضيان قرار داشت و هر فردى مى توانست 

هر ميزانى كه تقاضا داشــت، ســوخت گيرى كند. اما از 
اول شهريورماه به بعد ميزان سوخت گيرى با كارت آزاد 
جايگاه ها در كل كشور در هر بار سوخت گيرى، از 60 ليتر 
به 30 ليتر كاهش يافت و به تازگى نيز در تاريخ 16 مهرماه، 
بار ديگر سهميه كارت سوخت جايگاه داران به 20 ليتر در 

هر بار سوخت گيرى كاهش پيدا كرد.
در ايــن بين زمزمه هايى نيز مبنى بــر كاهش مجدد اين 
سهميه به گوش مى رسد كه طبق گفته هاى فاطمه كاهى 
سخنگوى شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى، قرار بر 
اين بود كه سهميه كارت سوخت جايگاه داران به صورت 
پلكانى كاهش يابد اما تاكنون برنامه جديدى ابالغ نشده 
اســت.با اين وجود همچنان اســتقبال از كارت سوخت 
شخصى در ميان مالكان وسايل نقليه بسيار كم است. يكى 
از داليلى كه براى اين مساله مطرح مى شود نگرانى افراد 
در مورد كاهش سهميه كارت سوخت شخصى است كه 
بيژن زنگنه وزير نفت در اين باره توضيحاتى را اعالم كرده 
است كه طبق آن دليل كاهش سهميه سوخت جايگاه داران 
نيز، ترغيب مردم به استفاده از كارت شخصى است؛ اكنون 
بيش از 96 درصد كارت سوخت دست مردم است و بايد 

از آن  استفاده كنند.  
به گفته وزير نفت، بســيارى گمان مى كنند در صورت 

استفاده از كارت شخصى، ســهميه آن كاهش مى يابد، 
در حاليكه بنزين ســهميه بندى نشــده است؛ مردم هر 
ميزان بخواهند مى توانند از كارت ســوخت شــخصى 

سوختگيرى كنند.
 مالكان خودروها مراقب پيامك ها و سايت هاى 

جعلى باشند
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران طى اطالعيه اى 
درباره پيامك و سايت هاى جعلى ثبت نام كارت هوشمند 

سوخت هشدار داد.
به گزارش ايســنا، در متن اين اطالعيه آمده اســت: «با 
تأكيد بر اطالعيه پيشــين  با توجه به ارسال پيامك هايى 
به تلفن همراه برخى هموطنان با موضوع ثبت نام كارت 
سوخت و معرفى سايت هاى غيرقانونى و جعلى جهت 
سوء استفاده از اطالعات شخصى و بانكى مردم، الزم است 
هموطنان در اين باره هوشيارى كامل داشته و از هرگونه 
ثبت نام، ارائه اطالعات شــخصى و بانكى و نيز پرداخت 
وجه از طريق وب ســايت هاى يادشــده خوددارى كنند.

همچنين تأكيد مى شود هزينه مصوب براى صدور كارت 
هوشمند سوخت، مبلغ 10 هزار تومان است كه به صورت 
حضورى، در دفاتر پليس +10 و يا هنگام تحويل كارت 
هوشمند سوخت توسط مأموران پست دريافت مى شود.»

 قيمت يارانه اى اقــالم مخصوصًا برنج و 
الســتيك به قيمت بازار آزاد نزديك شــد و 

تفاوت قيمت چندانى وجود ندارد.
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان گفت: عالوه 
بر اينكه بازار از نظر ميزان تقاضاي الســتيك 
اشباع شده تفاوت قيمتى ناچيز بين الستيك 

دولتى و بازار آزاد وجود دارد.
داريوش صفارى با اشــاره به اينكه در حال 
حاضــر برنج، شــكر، روغن و الســتيك به 
صــورت يارانه اى در ســطح اســتان توزيع 
مى شود تأكيد كرد: امروز در بازار مشكلى از 
نظر عرضــه اقالم وجود ندارد و عرضه بيش 

از تقاضا موجود است.
وي افــزود: طى مكاتبات صــورت گرفته با 
مركز اعالم شده در حال حاضر براى الستيك 

يارانه اى تقاضا وجود ندارد.
صفــاري به فــارس گفت: توزيــع اقالم به 
صورت دولتــى براى جلوگيــرى از كمبود 

برخى كاالهاى اساسى در بازار است.
صفــارى با بيــان اينكه توزيع اقــالم دولتى 
به دليــل تنظيم بازار از ســال هاى گذشــته 
در دســتور كار بوده اســت، ادامه داد: اقالم 
دولتى كه وارداتى هســتند با ارز نيمايى تهيه 

مى شوند.
وى در ادامه با اشــاره بــه اينكه با تمام توان 

به صورت تخصصى بــراى مبارزه با قاچاق 
كاال در حال فعاليت هســتيم افزود: يك تيم 
نظارتى در بازار مســتقر شــده تــا كاالهاى 
قاچاق را شناسايى و برخورد الزم با متخلفان 

صورت گيرد.
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان با بيان اينكه 
در حوزه آرد و نان نيز تيم تخصصى نظارتى 

در سطح شهر استقرار يافته است خاطرنشان 
كرد: بــه 11 بــازرس ســازمان در همدان 
ماموريت داده شــده تا كمبودهــاى بازار را 
گزارش و نظارت ها با دقت بيشــترى انجام 

شود.
وى در ادامه به افزايش ســطح بازرسى ها در 
ماه اخير اشــاره و گفت: در مهرماه با افزايش 
حجم كشــفيات و تعداد بازرسى ها در سطح 

شهر مواجه بوديم.
صفــارى در پايــان بــه انــواع بازرســى 
در همــدان پراخــت و افــزود: بازرســى 
نوبــه اى توســط بازرســان ســازمان انجــام و 
تعــدادى گشــت بــا ادارات ذيربــط از جملــه 
تعزيــرات حكومتــى، اســتاندارد و دانشــگاه 
علــوم پزشــكى هماهنــگ و بازرســى انجــام 

مى شــود.

قيمت يارانه اى اقالم
 به قيمت بازار آزاد نزديك شد 

 در 6 ماهه نخست ســال جاري با توليد 
حدود 5 ميليون تن ماده معدني استان همدان 

روند افزايشي را تجربه كرده است.
 معــاون معدن ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان همدان با بيان اينكه ظرفيت 
اســمى توليدات معدنى اســتان همدان 15

ميليون تن اســت، اظهار كرد: در شش ماهه 
نخست سال گذشته سه ميليون و 500 هزار 
تن ماده معدنى در اســتان همدان توليد شده 
بود كه اين ميزان در سالجارى به حدود پنج 
ميليون تن رسيده كه عملكرد خوبى نسبت به 

سال گذشته بوده است.
محمد خاكى با اشاره به اينكه آهك بيشترين 
اســتخراج ماده معدنى را به خود اختصاص 
داده است، به ايسنا گفت: سيليس، سنگ آهك، 
شن و ماسه، آندلوزيت، دولوميت، فلدسپات، 
گچ، خاك رس و آهك از مواد معدنى است 

كه از معادن استان استخراج مىشود.
خاكــى با بيان اينكه در اســتان همدان 289
معــدن وجــود دارد كه از اين تعــداد 160
مورد فعال اســت، افزود: همدان يك ميليون 
تــن، نهاوند 1.5 ميليون تن، مالير 500 هزار 
تن، كبودراهنــگ 127 هزارتن، فامنين 160

هزار تــن، رزن يك ميليون و 500 هزار تن، 

تويسركان 100 هزار تن، بهار 300 هزار تن 
و اســدآباد 50 هزار تن ماده معدنى در شش 

ماهه ابتداى امسال توليد كرده است.
معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان با تأكيد بر اينكه معدن وابسته 
به صنايع پايين دست است، خاطرنشان كرد: 
هرچه كارخانجات فعال باشــند، معادن هم 

رونق بيشترى خواهند داشت.
وى با اشــاره به تأثير رونق بازار مســكن بر 
فعاليت معادن، گفت: رونق بازار ســاختمان 
و طرح هاى عمرانى و صادرات مواد معدنى 
باعث مى شود توليدات معدنى افزايش يافته 

و معادن استان رونق يابد.
خاكى با بيان اينكه صــادرات خام توليدات 
معدنى بسيار كم است، يادآور شد: صادرات 
خام در بخش مواد معدنى وجود ندارد و فقط 
بخش خيلى كمى در سنگ آهك وجود دارد 
كه البته برروى آن هم فرآورى اوليه صورت 

مى گيرد.
وى در پايان اعالم كرد: صادرات مواد معدنى 
به علت شــرايط بازار سخت است اما بيشتر 
به صورت محصوالت توليدى مثل كاشى و 
سراميك، سيمان، كنســانتره و گندله سنگ 

آهن صادر مى شود.

قيمت واقعى گوشت گوسفندى و گوساله؛ 
85 و 70 هزار تومان

 اخيراً قيمت گوشــت قرمز در بازار روند كاهشــى پيدا كرده به 
گونه اى كه اكنون گوشــت گوســاله به قيمت 85 هزار و گوشــت 
گوســفندى نيز، معادل 95 هزار تومان به فروش مى رســد. به گفته 
دامــداران اين كاهــش قيمت به دليل انباشــت دام هــاى زنده در 

دامدارى ها و عدم تقاضا براى خريد آنها است.
ــه  ــا توجــه ب ــان اينكــه ب ــا بي ــداران كشــور ب ــه دام رئيــس اتحادي
كاهــش قيمــت دام زنــده، گوشــت قرمــز بايــد بــه قيمــت كمتــرى 
از آنچــه در بــازار موجــود اســت، عرضــه شــود، بــه ايســنا گفــت: 
براســاس پولــى كــه بــه دامــدار داده مى شــود اكنــون بايــد 
ــه قيمــت 70 و گوشــت گوســفندى  ــر ب گوشــت گوســاله حداكث

ــان عرضــه شــود. ــزار توم ــادل 85 ه ــًا مع نهايت
سعيد ســلطانى سروســتانى قيمت هر كيلو دام زنده سنگين را 27 
هزار و دام ســبك را 41 هزار تومان اعالم كرد و ادامه داد: انباشت 
و افزايــش تعداد دام در دامدارى ها ارتباطى به شــيوع بيمارى ها در 

آنها ندارد.
ــا گوســاله هاى  ــه دامــداران اجــازه بدهنــد ت ــا بيــان اينكــه ب وى ب
پــروار شــده صــادر شــوند، اظهــار كــرد: سيســتم توزيــع گوشــت 
ــه  ــك مجموع ــد ي ــد و باي ــداران باش ــار دام ــد در اختي ــز باي قرم
ــز  ــع گوشــت قرم ــر واردات، صــادرات و توزي ــى واحــد ب نظارت

ــد. نظــارت كن
ســلطانى در پايان اظهار كرد: به دليل اينكه اكنون در داخل كشــور 
مشــكلى در جهت توليد و توزيع گوشــت نداريم، متاسفانه اكنون 
دامداران با انباشــت دام هاى پروارشده مواجه هستند، به گونه اى كه 
در نتيجــه اين امر قيمت هــر كيلو دام زنده از 40 به 27 هزار تومان 

كاهش پيداد كرده است.
اين اظهارات در حالى اســت كه پيش از اين معاون امور دام وزارت 
كشــاورزى گفته بود: با توجه به كاهش قيمت گوشــت گاوى در 
بازار، اگر اين كاهش قيمت ادامه داشــته باشد؛ صادرات دام سنگين 

آزاد خواهد شد.

معاون معدن سازمان صمت استان همدان مطرح كرد

آهك بيشترين استخراج 
ماده معدنى در همدان
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وحدت فاتح جدال فانوس به دستان
وحدت مالير يك - شهداى سامن صفر 

گل: حامد عظيمى دقيقه 68
اخطار: سعيد رستمى، مجتبى زنديه، على قياسوند، عباس جمشيدى 

(وحدت) و على سرورى (شهداى سامن)
داوران: محمد مولوى، رسول صالحى و مسعود اميرى (نهاوند)

نماينده هيأت: سعيد على بخشى (نهاوند)
تيم وحدت: على قياســوند، مسعود بروجردى، (پيام صارمى 90)، 
عباس جمشيدى، حامد عظيمى، وحيد زندى، (احمدرضا كوليوند 
86)، محمد زنگنه، ســيدمحمدمهدى موسوى، بهزاد ندافى، عباس 

نعمتى، اميرحسين طاهرى و سعيد رستمى 
سرمربى: احمد بروجردى 

تيم شهداى سامن: على سرورى، ميالد اسالم نيا، ميالد روستايى، على 
بابايى، مجتبى آقاجانى، محمد نيكونام، (امير عزيزى 55)، محمدرضا 
ندافى، محمد حنيفى، مجيد تركاشــوند، رســول جوادى و شيث 

خدابخشى (حسن على شيرى 60) 
سرمربى: حسين ملكى 

مالير: ورزشــگاه تختى هفته هشــتم ليگ برتــر فوتبال قهرمانى 
باشگاه هاى استان يادواره سردار شهيد عليرضا شمسى پور 

 تيم فوتبال وحدت مالير قعرنشين ليگ برتر در آغاز نيم فصل دوم 
ليگ ميزبان شهداى سامن بود.

دو تيم فوتبال نزديك و برابرى را به نمايش گذاشتند و براى رسيدن به 
گل تالش وافرى داشتند. هر دو تيم كه در انتهاى جدول خطر سقوط را 

احساس مى كنند در اين ديدار 6 امتيازى به دنبال پيروزى بودند.
بازى دو تيم در نيمه نخست جنگى بدل نزد و توپ بيشتر در ميانه ميدان 
بود.با شروع نيمه دوم وحدت مالير بازى را بهتر شروع كرد و چند بار 
روى دروازه ميهمان خطرناك ظاهر شــد و سرانجام در دقيقه 68 بازى 
مــزد حمالت خود را گرفت و حامد عظيمى گل برترى بازى را به نام 
وحدت به ثمر رساند.پس از اين گل شاگردان حسين ملكى براى جبران 
گل خورده تالش مضاعفى داشتند اما حمالت آنها راه به جايى نبرد و 
سرانجام وحدت با غلبه بر شهداى سامن انتقام دور رفت را گرفت و با 7

امتياز باالتر از تيم ميهمان قرار گرفت.هر دو تيم خطر سقوط را احساس 
مى كنند و براى جدايى از انتهاى جدول چشم به بازى هاى آينده دارند.

ديدار پرگل در دربى همدان
مهر همدان 4- علم و ادب همدان 4

گل ها: جمال فتاحى (3)، سعيد زارعى (37)، حسين احمدى(75) 
و على خدابنده لو (78) بــراى مهر و على آقا محمدى (58)، بهنام 

رسولى (65) و بهنام ملكى (81) براى علم و ادب 
اخطار: حسين احمدى، سيروس كام جا و على خدابنده لو (مهر) و 

داوود طاهرى (علم و ادب) 
داوران: حامد رنجبر صولتى (بهار)، محسن دوستان (بهار) و مجتبى 

دى آبادى (مريانج) 
نماينده هيأت: غالمرضا چايانى (مريانج)

تيم مهر: ســيد محمود ميرمعينى، حسين احمدى، حسين حسينى، 
حميدرضا خدابنده لو، اســماعيل يارمطاقلو، سيروس كام جا، رضا 
على پناه، (اميررضا محرابى 83)، سعيد زارعى، سيدمحمد طباطبايى 
(حســين على آبادى 71)، على خدابنده لو و جمال فتاحى (شهاب 

زارعى 66) 
سرمربى: مصطفى اميرى نيك 

تيم علم و ادب: ميالد ضميرى، على گمار، بهنام رسولى، محمدرضا 
اقبالــى، بهنام ملكى و امير محمد تركمان (محمدرضا حيدرى 76) 
اميرحسين آقا محمدى، فرشاد مالمير، (داوود طاهرى 46)، على آقا 

محمدى، محمدامين صفرى، و امير قربانى (على چراغى 51)
سرمربى: باقر جنتى 

همدان ورزشــگاه كارگران هفته هشتم مسابقات فوتبال ليگ برتر 
قهرمانى باشگاه هاى استان يادواره سردار شهيد عليرضا شمسى پور 

 دربى شهر همدان در هفته هشــتم رقابت هاى ليگ استان پرگل و 
جذاب بود و 7 بار توپ از خط دروازه ها گذشت 

دو تيــم مهر و علــم و ادب در حالى به مصاف هــم رفتند كه مهر با 
دو شكســت از كورس رقابت  با گرين كشــاورز جا ماند و براى آنكه 
فاصله اش بيشتر نشــود براى كســب پيروزى قدم به ميدان گذاشت. 
تيــم علم و ادب نيز كه در هفته هاى پايانى نيم فصل خوب ظاهر شــد 
و توانست خود را از انتهاى جدول جدا كند براى آنكه به صدر جدول 
خــود را نزديك كند با قصد پيروزى و كســب 3 امتياز قدم به ميدان 
گذاشت.دو تيم در طول 90 دقيقه فوتبال روان و تهاجمى را به نمايش 
گذاشتند كه حاصل آن رد و بدل شدن 7 گل بود كه سهم تيم مهر 4 گل 
و كسب 3 امتياز شيرين بود.مهر خيلى زود به گل رسيد و هنوز دو تيم 
در حال ارزيابى يكديگر بودند كه جمال فتاحى از كمند مدافعان حريف 

گريخت و اولين گل بازى را به نام خود به ثمر رساند.
مهر كه فوتبال هجومى را به نمايش گذاشته بود در دقيقه 37 نيز توسط 
ســعيد زارعى به گل دوم دست يافت تا نيمه اول را با خيالى آسوده با 
پيروزى به پايان ببرد.با شــروع نيمه دوم شــاگردان باقر جنتى بازى را 
در دســت گرفتند و موفق شدند بازى را به تعادل برسانند ابتدا على آقا 
محمدى در دقيقه 58 و سپس بهنام رســولى در دقيقه 65 دروازه مهر 
را باز كردند تا بازى متعادل شود.شــاگردان مصطفى اميرى نيك پس از 
ايــن دو گل به خود آمدند و حمالتــى را روى دروازه حريف تدارك 
ديدند كه در دقيقه 75 حسين احمدى از اشتباه خط دفاعى علم و ادب 
نهايت سود را برد و گل ســوم را زد و دقايقى بعد على خدابنده لو در 
دقيقه 78 چهارمين گل را براى مهر به ثمر رســاند تا اين تيم در آستانه 
يك پيروزى ديگر قرار بگيرد بازيكنان جوان علم و ادب كه شكست را 
احساس كردند تنها يك بار ديگر به گل رسيدند و بهنام ملكى در دقيقه 
81، باگلزنى خود توانســت فاصله را به حداقل برساند. و اين ديدار بر 
گل و تماشايى سرانجام با نتيجه 4 بر 3 به سود مهر به پايان رسيد تا تيم 

مهربراى رسيدن به صدر جدول همچنان اميدوار باقى بماند.

يكه تازى گرين نهاوند در ليگ استان 
پاسارگاد نوين نهاوند يك - گرين كشاورز نهاوند 4

گل ها: مجيد چگينى (48) براى پاسارگاد و حامد مولوى (12) امين 
سراقى (41 و 78) و احمدرضا گيوى (86) براى گرين 

اخطار: محمد پيروزانى (پاســارگاد)، امين ســراقى و على ظفرى 
(گرين) 

داوران: حسين عارفى، عرفان ملكى و ميثم ترك جوكار (مالير) 
نماينده هيأت: باقر عارفى (مالير)

تيم پاســارگاد نوين:حســين زريــن فام؛ميثم راســتگو،مجيد 
متين؛محمدپيرزادى(رضا آذر49)،حامد بازوند،ميالدشيراوند،مهدى 
كولونى،عليرضا آذر شــيوا(بابك ملكى77)،محمد موسيوند،بهنام 

جهانگرد (ابراهيم كولى وند56)وعلى بحيرايى
سرمربى:احسان كوليوند

تيم گريــن كشــاورز:ابوالفضل روزبهانى،بابك ســلطانى،على 
ظفرى،وحيد ســبحانى نژاد،سهراب ذوالفقارى،مجيد موميوند،امين 
سراقى،حامد مولوى(عبدالخالق زرينى83)،داوودحسينى(احمدرضا

گيوى78) واميد ظفرى(محمود كارى58)
سرمربى:على گروسى

نهاوند ورزشگاه عليمراديان هفته هشتم ليگ برتر مسابقات فوتبال 
قهرمانى باشگاه هاى استان يادواره سردار شهيد عليرضا شمسى پور 

 هفته هشتم ليگ برتر استان در ورزشگاه عليمراديان نهاوند بين دو 
تيم پاسارگاد نوين و گرين كشاورز برگزار شد. در اين ديدار كه پاسارگاد 
ميزبان بود دو تيم فوتبال زيبا و قابل قبولى ارائه دادند و همچون ديدار 

رفت دو تيم اين تيم گرين كشاورز بود كه با قدرت به پيروزى رسيد.
گرين كه صدرنشين رقابت ها و مدعى شماره يك قهرمانى مى باشد در 
اين ديدار نيز به پيروزى قاطعى دســت يافت تا يك گام ديگر خود را 
به قهرمانى نزديك كند.تيم پاسارگاد نوين كه با قصد گرفتن انتقام دور 
رفت قدم به ميدان گذشته بود نتوانست در برابر قدرت باالى تيم ميهمان 

مقاومت كند و تن به شكست سنگين 4 بر يك داد.
در اين بازى ابتدا حامد مولوى در دقيقه 12 تيم گرين را پيش انداخت و 
قبل از آنكه نيمه اول به پايان برسد امين سراقى در دقيقه 41 دومين گل 

را درون دروازه پاسارگاد كاشت.
نيمه دوم با برترى پاســارگاد آغاز شــد و در همان دقايق اوليه مجيد 
چگينى در دقيقه 48 يكى از گل ها را پاســخ داد تا اختالف به حداقل 
برسد.پس از اين گل گرين نبض بازى را در دست گرفت و در دقيقه 78

امين سراقى سومين گل بازى را به ثمر رساند و دقايقى بعد احمدرضا 
گيوى در دقيقه 86 چهارمين گل را به ثمر رساند تا گرين با كسب يك 

پيروزى شيرين موقعيت خود را در صدر جدول تحكيم بخشد.

هال احمر پيروز دربى تويسركان
ستاره سرخ تويسركان صفر - هالل احمر تويسركان 2
گل ها: اميرحسين چهاردولى (64) و احمد جمشيدى(90+5)

اخطار: فريدون زندى و ســيدميثم ميرمعينى (ستاره سرخ) و مجيد 
عبدالملكى، جواد آقابابائى، حســين شــيرى و احمد جمشيدى 

(هالل احمر)
داوران:حجت قپانورى،مرتضى فاطمى صدر وسامان سحاب منش

نماينده هيأت: على سعادتى 
تيم ستاره سرخ: سيدميثم ميرمعينى، عليرضا زند، محمدرضا بختيارى، 
معراج بهرامى، فريدون زندى(اميرمحمد كوثرى، 80) اميرحســين 
نجفى، سيدعليرضا ميرمعينى (آرش عبدالملكى 70) سجاد قربانى 
(محمدرضا آقابابائى 70)، حسن احمدوند، محمدعلى عبدالمالكى 

و افشين منبعى 
سرمربى: بهرام روحانى نژاد 

تيم هالل احمر: مجيد عبدالمالكى، جواد آقابابايى (حامد عبدالملكى، 
70) احمد جمشيدى، مهدى سورى، حسين سبزى، محمد تركمن، 
اشــكان موسيوند، عباس صالحى، ســجاد محمد ظاهرى (افشين 
موسيوند، 80) ابراهيم الوندى و على تكلو (امير حسين چهاردولى 
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سرمربى: مصطفى سورى 

تويسركان ورزشگاه شهيد فرشيد هرمزى هفته هشتم مسابقات فوتبال 
ليگ برتر قهرمانى باشــگاه هاى استان يادواره سردار شهيد عليرضا 

شمسى پور 
 جدال دو تيم همشهرى ستاره سرخ و هالل احمر تويسركان همچون 

ديدار دور رفت به سود هالل احمر به پايان رسيد.
دو تيم همشهرى در ديدارى سنتى مقابل هم صف آرايى كردند و هر دو 

تيم پيروزى و كسب 3 امتياز را در دستور كار قرار دادند.
نيمه نخست بازى جنگى بدل نزد و توپ بيشتر در ميانه ميدان بين دو 

تيم رد و بدل شد و دروازه ها كمتر تهديد شدند.
با شروع نيمه دوم تيم هالل احمر فوتبال بهترى را ارائه داد و حمالتى را 
روى دروازه حريف تدارك ديد. در دقيقه 64 بازى اميرحسين چهاردولى 
از اشتباه مدافعان ستاره سرخ نهايت سود را برد و اولين گل بازى را به 
ثمر رساند.پس از اين گل ســتاره سرخ تالش زيادى براى جبران گل 
خورده داشت اما حمالت اين تيم راه به جايى نبرد و در حالى كه بازى 
مى رفت با همين يك گل به پايان برسد.در پنجمين دقيقه وقت هاى تلف 
شــده احمد جمشيدى اقدام به گلزنى كرد تا هالل احمر با نتيجه دو بر 
صفر به پيروزى برسد و جايگاه خود را در نيمه اول جدول محكم كند.
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پيشخوان
 كسب سه مدال توسط ژيمناستيك كاران همدانى 

در پايان ليگ ژيمناســتيك هنرى باشگاه هاى كشور تيم همدان مقام سوم تيمى در رده بزرگساالن را كسب 
كرد و در بخش انفرادى نيز صاحب 3 مدال رنگارنگ شد. اين رقابت ها با حضور 41 نفر ورزشكار از استان 
هاى همدان، قزوين ، البرز، هرمزگان ، زنجان، خوزستان،لرستان، خراسان شمالى، اردبيل و كردستان به مدت 
يك روز در ســالن برادران شــهيد آذرپى در مجموعه شيرودى تهران با هم رقابت پرداختند.در اين دوره از 
رقابت هاى كشــورى تيم همدان مقام سوم تيمى مسابقات ليگ ژيمناستيك هنرى باشگاه هاى كشور را با 
مربيگرى محمد ميرزايى كسب نمود و در بخش انفرادى رشته پارالل على مير بزرگى به مدال نقره با كسب 
امتياز 11.3 دســت يافت و برزين احمدى در بخش پرش خرك مدال برنز را كســب كرد.در بخش قهرمان 
قهرمان مجموع شــش وسيله سيد على مير بزرگى با امتياز 60,667مدال برنز را كسب نمود و سعيد عليپور 

مقام پنجمى را با امتياز 46,167 به خود اختصاص داد.

 

مدال برنز قايقران همدانى 
در مسابقات روئينگ 

قهرمانى آسيا

 كيميا زارعى قايقران خوب استان به 
همراه زينب نوروزى در روئينگ دو نفره 
سبك وزن زنان، سوم شدند و مدال برنز 

آسيا را كسب كردند
مســابقات فينال رقابت هــاى روئينگ 
قهرمانى آســيا در كــره جنوبى برگزار 
شد و ملى پوشــان كشورمان در 6 ماده 
مســابقه دادند و در 4 ماده روى سكو 

رفتند.
در ايــن مســابقات در بخــش دونفره 
ســبك وزن بانوان قايق ايران با تركيب 
كيميا زارعى و زينب نوروزى به آب زد 
و كارش را با ثبت زمان 7:40.12 بعد از 
قايق هاى چيــن و كره جنوبى به پايان 
برد و بر روى سكوى سوم آسيا ايستاد.

همچنين در بخش تك نفره سنگين وزن 
بانوان مريم اميدى پارســا ديگر قايقران 
اســتان بود كه با حريفانش رقابت كرد 
و در نهايــت با زمان 8:18.99 به كارش 
به عنوان قايق پنجم پايان داد. قايق هاى 
چين، چين تايپه و ويتنام اول تا ســوم 

شدند.

يك روز تاپ با بهكاپ
 مسابقه دوستانه بهكاپ به مناسبت 
بزرگداشت هفته تربيت بدنى در محل 
بوســتان ارم همدان در بخــش آقايان 

برگزار شد.
اين مســابقه با شركت شــانزده تن از 
ورزشــكاران و عالقمندان به اين رشته 
به صورت انفرادى و تك حذفى انجام 

شد .
پس از انجام قرعه كشى شركت كنندگان 
به هشــت گروه دو نفره تقسيم كرديم . 
سپس بازيكنان در فضايى كامال دوستانه 
و صميمى با يكديگر به رقابت پرداختند 
و با توجه به اين كه در ماه گذشــته نيز 
تمرينات خوبى در اين رشــته داشــتند 
امتياز ها بســيار نزديــك و در بعضى 
رقابت ها با توجه به تســاوى امتياز ها 
جهت مشخص شــدن برنده ناگزير به 

زدن ضربات پنالتى شديم .

مسابقات كشتى در 
شهرستان قروه درگزين

 بمناســبت هفتــه تربيــت بدنى و 
ورزش يكدوره مســابقه كشتى با شعار 
ورزش،توانمندى اميد به آينده در سالن 

شهداى درگزين برگزار شد.
و  بدنــى  تربيــت  هفتــه  بمناســبت 
كشــتى  مســابقات  يكــدوره  ورزش 
ــا حضــور بيــش از 30 نفــر شــركت  ب
قــروه  شــهداى  ســالن  در  كننــده 

درگزيــن برگــزار شــد.
شــعار  بــا  كننــدگان  شــركت 
ورزش،توانمنــدى اميــد بــه آينده با 
يكديگــر به رقابت پرداختنــد.در پايان 
متين باليلو،اميرعباس روشــن جمال و 
عباس بصيرى به ترتيب مقام هاى اول 

تا سوم را كسب نمودند.
الزم به ذكر است از طرف هيئت ورزش 
هاى همگانى جوايــزى به نفرات برتر 

اهدا گرديد.

مسابقه دوستانه وودبال
 همزمان با آخرين روز از هفته تربيت 
بدنى و ورزش مسابقه دوستانه وودبال 

در بخش بانوان برگزار شد .
اين مسابقه در محل بوستان ارم در سه 

راند و دو ميدان مجزا برگزار شد .
ــرادى  ــورت انف ــه ص ــابقه ب ــن مس اي
ــوع  ــى (مجم ــتروك پل ــه روش اس و ب
ضربــات) انجــام شــد و در پايــان پــس 
ــم  ــى نزديــك و پرهيجــان مري از رقابت
ــت  ــى ، آذر طهراندوس ــاب الحوائج ب
و ســيما زنــدى توانســتند عناويــن 
نخســت تــا ســوم را از آن خــود كننــد .

 هفته ششــم رقابت هاى ليگ دســته دوم 
كشــور با انجام 7 بازى در شهرهاى مختلف 
دنبال شــد كه در يكى از ايــن ديدارها پاس 

همدان به ميهمانى شهردارى ماهشهر رفت.
پاس كه چند روز تمرينــات را تعطيل كرده 
بود در حالى به مصاف تيم ته جدولى ماه شهر 
رفت كه از مشــكالت مالى رنــج مى برد و 

بازيكنان اين تيم تمركز الزم را نداشتند.
شــهردارى ماه شــهر كه تعدادى از بازيكنان 
سابق پاس را در تركيب خود داشت با هدايت 
مهدى پاشازاده فوتبال را هجومى آغاز كرد و 
تالش كرد تا از مزيــت ميزبانى خود نهايت 
سود را ببرد. تيم پاس نيز على رغم مشكالت 
مالــى با غيرت باال قدم به ميدان گذاشــت و 
فوتبال قابل قبولى را به نمايش گذاشــت دو 
تيم در نيمه نخست على رغم چند حمله راهى 
به دروازه پيدا نكردند ونيمه نخست به تساوى 

كشيده شد.
با شــروع نيمه دوم جهانگير عسگرى مهاجم 
ســابق پاس براى ماه شهر به ميدان آمد و اين 
بازيكن به دنبال ارســال يــك توپ از جناح 
راست موفق شد اولين گل را براى شهردارى 

ماه شهر در دقيقه 63 به ثمر برساند.
پس از اين گل شــاگردان احمد جمشيديان 
فوتبال بهترى ارائه دادند و حمالت متعددى 
را روى دروازه حريــف تدارك ديدند اما راه 
به جايى نبردنــد و در حاليكه بازى مى رفت 
با شكســت پاس به پايان برسد در وقت هاى 
تلف شده بازى و در دقيقه 93 عارف اكبرى به 
داد پاس رسيد و گل تساوى را به ثمر رساند 
تا سبزپوشــان همدانى با يك امتياز به همدان 
باز گردند و همچنان روند شكست ناپذيرى 

خود را تداوم بخشيد.
پاس با اين تســاوى 7 امتيازى شد و در ميانه 

جدول قرار گرفت.
تيم پاس روز چهارشنبه هفته جارى و در يكى 
از بازى هاى عقب افتاده خود ميزبان شهردارى 
بم است تا با غلبه بر اين تيم ته جدولى بتواند 
خود را به بــاالى جدول نزديــك كند روز 
گذشته نيز اســتاندار و اعضاى هيأت مديره 
پاس تشكيل جلســه دادند و راه هاى كسب 
درآمد و تزريق پول به پاس را بررسى كردند 
و احتمال اينكه پاس قبل از بازى به شهردارى 

بم شارژ مالى شود زياد است.

در ســاير ديدارهــاى اين هفته شــهردارى 
بندر آســتارا در يك بازى پــرگل 2-4 تيم 
شــهردارى ها بندرعباس را مغلوب كرد ايران 
جوان بوشهر دو بر يك نفت و گاز گچساران 
را مغلوب ساخت.شــهردارى بم با يك گل 
مقابــل ملى حفارى اهواز به پيروزى رســيد 
شهداى رزكاى كرج با همين نتيجه تيم نفت 
اميديه را شكست داد و بعثت كرمانشاه نيز دو 
بر يك موفق شــد شهداى بابلسر را شكست 
دهد سردار بوكان نيز مقابل چوكاى تالش به 

تساوى بدون گل رسيد.
در پايــان رقابت هاى ايــن هفته تيم چوكاى 
تالش با 12 امتياز صدرنشين است و تيم ايران 
جوان بوشــهر و بعثت كرمانشاه با 10 امتياز 

دوم و سوم هستند.
تيــم پاس نيز با 7 امتياز در رده هشــتم قرار 
دارد البتــه پاس يك بازى كمتر انجام داده و 
در صورت پيروزى مقابل شــهردارى بم در 
بازى چهارشــنبه مى تواند تا رده سوم صعود 

كند.
در انتهاى جدول نيز شهردارى ماه شهر با يك 
امتياز و شهداى بابلستر با 3 امتياز قرار دارند.

جدول رده بندى ليگ برتر استان (هفته هش تم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

2222+308-871گرين كشاورز نهاوند1
917+21910-86مهرهمدان2
810-83141220پاسارگاد نوين نهاوند 3
39-8233710هالل احمر تويسركان4
48-72231418علم و ادب همدان 5
69-5814-83ستاره سرخ تويسركان6
87-7214715وحدت مالير7
46-61014-82شهداى سامن8

 هفته هشتم رقابت هاى ليگ دسته سوم 
كشور در گروه دوم انجام شد كه در يكى از 
اين ديدارها دو تيم نماينده استان به مصاف 

هم رفتند.
دربى حساس اســتان كه قرار بود پنجشنبه 
گذشــته در ورزشــگاه جوانان بهار برگزار 
شود پس از گذشت تنها چند دقيقه از بازى 
به جنجال كشيده شــد و بازى تعطيل شد 
در اين ديدار صحنه هاى اكشــن به نمايش 
درآمــد و مدافع تيم ذوب فلزات داور بازى 

را گوشمالى داد.
قضــاوت ضعيف داور از همــان ثانيه هاى 
نخست نمايان شــد ودو بازيكن ذوب را با 
كارت زرد جريمه كرد تا شايد بتواند گربه را 
دم حجله بكشــد و كنترل بازى را در دست 
بگيرد اما اين كار داور فقط توانســت خشم 
تيم ذوب را زياد كند واين تيم را شــعله ور 
ساخت وقتى يكى ديگر از بازيكنان به داور 

اعتراض كرد، با كارت قرمز روبه رو شد و 
اين آغاز جنجــال و زد و خورد بود پيمان 
احتظاظى مدافع ذوب عنان اختيار از دست 
داد و با مشــت و لگد به جــان داور افتاد و 
پس از آرامش نســبى داور بازى حاضر به 
ادامه قضاوت نشد و على رغم توصيه نماينده 
فدارســيون بازى را ادامه نداد تا پرونده اين 
مســابقه به كميته انظباطى ارجا شود كه به 
احتمال فراوان با محروميت ســنگين ذوب 

فلزات همراه خواهد بود.
اما اين درگيرى پــس از تعطيلى بازى نيز 
ادامه يافت و مربيان و بازيكنان دو تيم در 
فضــاى مجازى به يكديگــر تاختند و هر 
كــس ديگرى را عامل آشــوب و جنجال 
دانستند مربى شــهردارى مريانج بازيكنان 
و كادر فنــى ذوب را مقصــر معرفى كرد 
و مدعى شــد كه ذوبى ها چنــد بار داور 
را كتــك زدند و يكــى از بازيكنان ذوب 

و ســرمربى اين تيم نيز در پاســخ، مربى 
شــهردارى را به شــعله ور كردن جنجال 
متهم كردند و مدعى شــدند وى هيزم اين 
جنجال را افزايش داد اين خيلى كم سابقه 
اســت كه در دقايق اوليه بازى يك ديدار 
رســمى به جنجال كشيده مى شود و داور 

حاضر به ادامه بازى نشود.
بايد منتظر ماند تا گــزارش داور و نماينده 
فدراســيون به كميته انضباطى ارسال شود 
و آنــگاه آراى اين ديدار صادر شــود ولى 
با توجه بــه وقايــع رخ داده و نگاه كميته 
انضباطى به صورت جلســه و گزارش داور 
و نماينده فدراسيون تصميم خواهد گرفت و 
پيش بينى مى شود كه ذوب با جرايم سنگينى 
روبه رو شــود. هر چند مديــران ذوب در 
تالش هستند تا گزارشى را از نحوه قضاوت 
داور و حوادث به وجود آمده را مكتوب به 

كميته انضباطى ارائه دهد.

آيين استقبال از قهرمان 
مسابقات ووشو جهان 
برگزار شد
 ملى پوش ووشــو پــس از قهرمانى در 
مســابقات قهرمانى جهان در ميان اســتقبال 
مديركل ورزش ووانان و عالقمندان اين رشته 

صبح امروز وارد همدان شد.
تيم ملى ووشــو ايران در پانزدهمين دوره 
رقابت هاى قهرمانى بزرگســاالن جهان در 
شــهر شانگهاى چين توانست در مجموع 2 
بخش ســاندا و تالو با 9 مدال طال، دو نقره 
و يك برنز به عنوان نايب قهرمانى دســت 

پيدا كند.

خورشــيدى  علــى 
و  مستعد  ووشــوكار 
ملى پوش همدانى در 
نخستين حضورش در 
رده ســنى بزرگساالن 
موفق شــد بــه مدال 
طــالى وزن منفى 80 
قهرمانــى  كيلوگــرم 

جهان دست يابد.
از  پس  خورشــيدى 
مسابقات  در  قهرمانى 

قهرمانى جهــان در ميان اســتقبال مديركل 
ورزش و جوانان و عالقمندان اين رشته صبح 

امروز وارد همدان شد.
در آيين اســتقبال از اين ملــى پوش قهرمان 

جهانشــير مديركل ورزش و جوانان استان، 
قهرمانى معاون توســعه ورزشــى اداره كل 
ورزش و جوانــان و وجــدى هويدا رئيس 
ورزشــى  و  اجتماعى  فرهنگــى،  ســازمان 

شهردارى همدان حضور داشتند.

 مسابقه دوستانه فوتبال در مريانج
مســابقه فوتبال بين دو تيم پيشكسوتان مريانج و پيشكسوتان كيان همدان با ياد معلم شهيد سردار عليرضا 

حاجى بابايى ومسابقه دوستانه فوتبال در مريانج
مســابقه فوتبال بين دو تيم پيشكســوتان مريانج و پيشكسوتان كيان همدان با ياد معلم شهيد سردار 
عليرضا حاجى بابايى و گراميداشــت هفته تربيت بدنى در مجموعه ورزشــى شــهيد حاجى بابايى 

شد. برگزار 
مســابقه فوتبال بين دو تيم پيشكسوتان مريانج و پيشكسوتان كيان همدان با ياد معلم شهيد سردار عليرضا 

حاجى بابايى و گراميداشت هفته تربيت بدنى در مجموعه ورزشى شهيد حاجى بابايى برگزار شد.
اين بازى كه به همت هيات فوتبال مريانج برگزار شــد با نتيجه 5 بر 2 به ســود پيشكسوتان مريانج به پايان 

رسيد.

پاس در ثانيه هاى پايانى
 از شكست گريخت

جنجال پاييزى در بهار 

دربى جنجالى استان با طعم اكشن
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فرهنگگردشگري

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

  صاف تا كمى ابري - بارش پراكنده

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »
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www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:09  
خورشيد         06:32                   طلوع 
اذان ظهر                      12:00
غروب خورشيد              17:27

اذان مغرب                   17:45 
نيمه شب شرعي           23:18
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■ دوبيتي:
زالله داغ بر دل بيش ديرم مو از جور بتان دل ريش ديرم  

من شرمنده سر در پيش ديرم چو فردا نامه خوانان نامه خوانند  
باباطاهر

نابينايى يك چشمى مرد چينى به دليل 
بازى با موبايل!

 يــك مرد چينى هنگام بازى با موبايل در شــب به طور ناگهانى 
بينايى يك چشــم خود را از دســت داده است. پزشك معالج بيمار 

معتقد است او دچار سكته چشمى شده است.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از ديلى ميل، يك مرد چينى هنگام 
استفاده از موبايل در رختخواب خود دچار سكته چشمى شد و بينايى 
يك چشم خود را از دست داد.اين مرد كه وانگ نام دارد هنگام بازى 
با موبايل در تاريكى به طور موقت بينايى خود را از دست داده است. 
نابينايى موقت كه به نام «ســكته چشمى» نيز شناخته مى شود در اثر 
انسداد يا باريك شدن شريان هاى حامل اكسيژن به شبكيه به وجود 
مى آيد. حدود يك درصد جمعيت دچار اين نوع نابينايى مى شوند.

انتخاب 32 گياه براى توليد داروهاى گياهى 
در دانشگاه آزاد

 معاون علوم پزشــكى دانشــگاه آزاد اســالمى از تعيين 32 گياه 
دارويى اولويت دار جهت توليد داروهاى گياهى در دانشگاه خبر داد.

به گزارش معاونت علوم پزشــكى دانشــگاه آزاد، محســن نفر 
بــا اعالم اين خبــر افزود: در ادامه سياســتگذارى هاى كالن در 
معاونت علوم پزشــكى دانشــگاه و به منظــور توليد داروهاى 
گياهى در واحدهاى دانشــگاهى منتخب، شورايى به اين منظور 
در اين حوزه برگزار مى شــود كه در دومين جلسه آن تعداد 32 
گياه دارويى از بين 350 گونه گياه دارويى كه در معاونت علمى 
وفناورى رياســت جمهورى با اولويت باال شناســايى شده اند، 

انتخاب شده است.

ساكنان كاليفرنيا مجانى سوار تاكسى 
خودران مى شوند

 شركت هيونداى سرويس تاكسى خودران را در يكى از شهرهاى 
ايالت كاليفرنيا اجرا مى كند. اين سرويس به طور رايگان دانشجويان 

و برخى ساكنان را جابه جا مى كند.
به گزارش مهر برخى از ساكنان ايالت كاليفرنيا مى توانند سوارى در 

خودروى خودران را تجربه كنند.
شركت هيونداى با همكارى Via و Pony.ai در 4 نوامبر يك سرويس 
تاكسى خودران به نام BotRide در شهر ارواين ارائه مى كند. چند صد 
نفر از ساكنان اين شهر از جمله دانشجويان مى توانند به طور رايگان از 
خودروهاى اسپرت و خودران Kona Elctric استفاده كنند كه آنها را 

به مقاصد مختلف در شهر مى رساند.

پالستيك هاى ايستگاه فضايى بين المللى 
بازيافت مى شوند

 قرار است هفته آينده يك ماشين بازيافت به ايستگاه فضايى بين 
المللى ارســال شود. اين ماشين پالســتيك هاى موجود در ايستگاه 
فضايى را به ابزارهاى قابل استفاده مانند قاشق، چنگال و پيچ تبديل 
مى كند.به گزارش مهر ، خدمه ايستگاه فضايى بين المللى به زودى 
مى توانند زباله هاى پالســتيكى خــود را بازيافت كنند و ابزارهاى 
مختلف بسازند.يكى از پيمانكاران ناسا قصد دارد ماشينى مخصوص 
بازيافت در اين ايستگاه بسازد كه با ذوب كردن پالستيك ماده اوليه 
الزم براى يك پرينتر سه بعدى را فراهم كند.به اين ترتيب فضانوردان 
مى توانند پالســتيك هاى يكبار مصرف را فراورى و از آن بارها و 

بارها استفاده كنند.

موبايل تاشو با 2 لوال و 3 نمايشگر 
رونمايى شد

 يك شركت چينى از يك موبايل تاشو رونمايى كرده كه داراى دو 
لوال اســت و به حالت زيگزاگى جمع مى شود. اين دستگاه در حالت 
جمع شــده 3 نمايشگر و در حالت باز يك نمايشگر 10 اينچى دارد. 
به گزارش مهر ، شــركت چينى «تى ســى ال» (TCL) به تازگى از 
طرحى يك موبايل تاشو جديد رونمايى كرده است. موبايل هاى تاشو 
سامســونگ و هواوى طورى طراحى شده اند كه با كمك يك لوال از 
وسط تا مى شوند. اما نمونه اوليه موبايل تاشو «تى سى ال» داراى 2 لوال 
است. اين موبايل تاشو در حالت باز يك نمايشگر 10 اينچى براى كاربر 
ايجاد مى كند.دو لوالى اين موبايل در دو جهت مخالف تا مى شوند و 

در حقيقت دستگاه به حالت زيگزاگ باز مى شود.

 اكران فيلم "منطقه پرواز ممنوع"
 در همدان

 فيلم تحسين شده "منطقه پرواز ممنوع" آبان ماه 
امســال همزمان با ساير نقاط كشــور در همدان نيز 
اكران مى شود. نخستين اكران خصوصى فيلم "منطقه 
پــرواز ممنوع" با حضور جمعــى از اهالى فرهنگ، 
اصحاب رسانه، اساتيد و فعاالن فرهنگى شهر همدان 

در تاالر فجر برگزار شد.
محمد اسماعيلى در حاشيه اين برنامه اظهار داشت: 
ايده اصلى اين فيلم از شهادت يكى از شهداى مدافع 
حرم و ارتباط ويژه اى كه اين شهيد با فرزند پسرش 

داشت، شكل گرفته است.
 وى افزود: با توجه به فقرى كه در توليد محصوالت 
فرهنگى بــه ويژه فيلم بــراى رده ســنى نوجوان 
وجود دارد، مدرسه ســينمايى عمار تصميم گرفت 

محصوالتى را در اين عرصه توليد كند.
مسئول كشورى اكران فيلم "منطقه پرواز ممنوع" بيان 
كرد: سن نوجوانى براى افراد عموما مانند برزخ است 
امــا با اين وجود حتى در جشــنواره فيلم كودك و 
نوجوان  نيز شاهديم كه بيشترين توليدات، مربوط به 

بخش كودك مى شود.
 وى با اشاره به اينكه به دليل فضاى موجود در كشور 
مخاطبان عــادت به ديدن فيلمى مانند "منطقه پرواز 
ممنوع" نداشته و در ســبد خريدشان نيز جايگاهى 
نــدارد، عنوان كرد: ما براى اكــران خوب اين فيلم 
در كشور نيازمند شناســايى فضاهاى مناسبى مانند 

مدارس، مساجد، كانون ها و هيات مذهبى هستيم.
اســماعيلى با بيان اينكه با ارائه راهكارهاى مختلف 
در تالشيم قشر مذهبى جامعه كه مخاطبان اصلى اين 
فيلم را تشــكيل مى دهند، به سالن ها بياوريم، گفت: 
براى رسيدن به چنين هدفى ستاد مردمى اكران فيلم 

"منطقه پرواز ممنوع" در كشور شكل گرفته است.
وى با تشريح برنامه ريزى هاى انجام شده براى اكران 
موفق اين فيلم در كشور ابراز كرد: شهرهاى هدف بر 
اساس جمعيت و تعداد سالن هاى نمايشى كه دارند 
شناسايى شده اند كه همدان جزء 10 استان اول قرار 

دارد.

مســئول كشــورى اكــران فيلــم "منطقــه پرواز 
ممنوع"تصريح كرد: عالوه بر تامين فضا براى پخش 
اين فيلم، نيازمند يارى همه دوستان هستيم تا بتوانيم 

اكران موفقى را براى اين فيلم در كشور رقم بزنيم.
وى گفت: عالوه براينكــه در بخش بليط يك مدل 
بليط ويژه طراحى شــده اســت كه بــا هماهنگى 
سينماداران به افراد متقاضى ارائه مى شود، افرادى كه 
فيلم را تماشا كرده و از آن خوششان آمده مى توانند 
به تعدادى كه مى خواهند بليط هديه تهيه كرده و به 
افراد مورد نظرشان بدهند تا آنها نيز به تماشاى فيلم 
بيايند.به گزارش تســنيم، فيلم "منطقه پرواز ممنوع" 
بــه كارگردانى امير داســارگر و تهيه كنندگى حامد 
بامروت نژاد  توانســت با حضور در سى و دومين 
جشــنواره بين المللى فيلم كودك ونوجوان اصفهان 
مورد توجه و اقبال خانواده هــا و فرزندان آنها قرار 
گيرد. اين فيلم در اين دوره از جشــنواره توانســت 
ضمن كسب چند جايزه، 14 سانس فوق العاده را به 
خود اختصاص دهد.فيلم ماجراجويانه"منطقه پرواز 
ممنوع"، روايتگر داستان ســه نوجوان است كه در 
حين آماده شــدن براى مسابقه ساخت پهپاد، با پيدا 
شدن يك يوزپلنگ در حوالى محل زندگيشان، وارد 

مسائل و درگيرى هاى مختلف و مهيجى مى شوند.
 اكران فيلم"منطقه پرواز ممنوع" از آبان ماه امســال 
آغاز شده و پيش بينى مى شود همچون سى و دومين 
جشنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان اصفهان 
بتواند بار ديگر پاى نوجوانان را به سينما باز كند و به 

فروش قابل قبولى دست يابد.

همدان به دنبال رونق گردشگرى مذهبى
 معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان همدان با اشاره به اينكه در اين استان مرقد چند پيامبر الهى وجود 
دارد، گفت: عالوه بر اين مقابر، امامزاده هاى معتبر داراى شجره نامه در 

استان هستند كه مى توانند مقاصد گردشگرى مذهبى باشند.
على خاكســار ، با بيان اينكه رونق گردشگرى مذهبى در استان همدان 
مســتلزم همكارى اداره اوقاف به عنوان متولى مقابر و اماكن متبركه با 
اداره ميراث فرهنگى همدان اســت و نيــاز به برنامه ريزى در اين زمينه 
دارد، ادامه داد: از جمله تمهيداتى كه براى راه اندازى تورهاى گردشگرى 
مذهبى ضــرورت دارد، وجــود راهنمايان تخصصــى در مكان هاى 
موردنظر است چرا كه مقابر و امامزاده ها نيز مانند موزه و اماكن تاريخى 
به راهنماى متخصص نياز دارنــد.وى با بيان اينكه تابلوهاى معرف بنا 
از ضرورت هاى اين نوع گردشــگرى است، اضافه كرد: عالوه بر اين 
الزم اســت اماكن متبركه در تاريخ هاى مشخص آمادگى بازديد عموم 
را داشته باشند.اين مقام مســئول با اشاره به اينكه رايزنى هاى اوليه در 
اين زمينه با اداره اوقاف انجام شــده است، اظهار كرد: مقرر شده است 
بروشــورهايى از مقابر و امامزاده ها تهيه شــود كه عالوه بر شجره نامه 
مقبره، روند شــكل گيرى بنا، مرمت و جزئيات معمارى را نيز در اختيار 

بازديدكنندگان قرار داده و در سايت ميراث فرهنگى نيز درج شود.
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان درباره مقبره حيقوق نبى(ع) خاطرنشــان كرد: اين بناى 
تاريخى به دوره سلجوقى- ايلخانى تعلق دارد و وظيفه ميراث فرهنگى 
در قبال آن، حفظ ساختمان با همان ماهيت تاريخى است. اگر اين بنا به 
تأسيسات و ارائه خدمات به گردشگران و زائران نياز داشته باشد، بايد با 

حفظ ضوابط حريم بنا، اقدامات انجام گيرد.
خاكســار در پايان يادآور شد: در اين اســتان امامزاده هايى مانند عين و 
غين، هود و اطهر داراى بناى تاريخى ارزشمند هستند همينطور شاهزاده 
حسين، امامزاده محسن و امامزاده يحيى داراى شجره نامه  بوده و همگى 
مى توانند به عنوان مقاصد گردشگرى مذهبى مورد استفاده قرار گيرند.

تفاهم نامه همكارى ايران و عمان 
در حوزه گردشگرى

 ايران و عمان در راســتاى تقويت همكارى هاى دو كشور در حوزه 
گردشــگرى، تفاهم نامه همكارى امضا كردند. اين تفاهم نامه در حضور 
وزراى گردشگرى ايران و عمان به امضاى عادل بن المرداس البوسعيدى 
مشاور امور گردشگرى وزارت گردشگرى عمان و حسين اربابى معاون 
ســرمايه گذارى و امور مجلس وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى رســيد. اين تفاهم نامه در چارچوب توسعه روابط فزاينده 
و عالقه مندى به تحكيم روابط دو كشور و ارتقا و توسعه همكارى هاى 
مشــترك دوجانبه در زمينه گردشــگرى و در چارچوب اجرايى كردن 
مفاد يادداشــت تفاهم همكارى هاى گردشــگرى مورخ 15 / 7/ 1383 

به امضا رسيد.
حسين اربابى معاون سرمايه گذارى و امور مجلس وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى در حاشيه امضاى اين تفاهم نامه به خبرنگاران 
گفت: «ســرفصل هاى اين تفاهم نامه، بازاريابى و تبليغات گردشگرى، 
فعال سازى روند گردشگرى، قوانين و لوايح اجرايى، آموزش گردشگرى 
و گردشگرى پايدار اســت.» وى افزود: «در اين تفاهم نامه بر همكارى 
دوجانبــه در تبادل اطالعات، انجام ســفرهاى گردشــگرى درمانى و 
ســالمت، مشــاركت در برنامه هاى مربوط به رويدادها، جشنواره ها و 
نمايشگاه هاى گردشگرى، برگزارى منظم هفته هاى گردشگرى، ترغيب 
آژانس هاى مسافرتى و گردشگرى دو كشور نسبت به برگزارى جلسات 
فى ما بين و راه اندازى تورهاى مشــترك، تبادل هيات هاى رسانه اى، ارائه 
تسهيالت به گروه هاى گردشگرى، جذب گردشگران از طريق تورهاى 

مشترك به ويژه در زمينه گردشگرى تاكيد شده است.» 

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

پيامبر (ص) هر گاه خانواده اش دچار فقر و گرسنگى مى شدند ، خطاب به آنان صدا 
مى زد : «اى كسان من ! نماز بخوانيد، نماز بخوانيد» .      
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سينـما

■ قد  س1............... ............... هزار تو- كروكوديل
 شاه كش

■ قد  س2...... .................  سال دوم دانشكده من
■ فلسطين1 .......  در خونگاه - ماجراى نيمروز 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج
.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير

من - ماجراى نيمروز
■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 

و من 

مريم مقدم  »
 براى توسعه گردشــگرى در همدان مجهز به 
علم روز نيســتيم . اين مهم وقتى معنا ميابد كه با 
يك تطابق ســاده بين رفتارهاى برنامه ريزى شده 
مديران و فعاالن گردشــگرى با امكانات روز در 

ميابيم با مفاهيم تازه در تبليغات غريبيم . 
(تاثيرگذاران)  اينفلوئنســرها  از  اســتفاده  امروزه 
براى تبليغ گردشگرى به عنوان راهكارى اثربخش 
در كشــور هاى مختلف مطرح شده است. مقاصد 
گردشــگرى اين روزهــا با كمك اينفلوئنســرها 
ظرفيت هــاى گردشــگرى خــود را بــه نمايش 
مى گذارند و از اين شــيوه به عنوان نوع جديدى از 
بازاريابى تبليغاتى در سال هاى اخير استقبال زيادى 

شده است.
گرچه ايــران اما كمى ديرتر ولى ســرانجام وارد 
پروژه تبليغاتى اينفلوئنســرها شد اما در اين ورود 

باز هم همدان سهمى نداشت . 
 ايران را احساس كنيد

در روزهاى گذشــته  يك پروژه تبليغاتى پرهياهو 
در صنعت توريســم ايران  اجرا شــد با نام «ايران 
را احســاس كنيــد» . در ايــن پروژه كه توســط 
بخش خصوصــى و با همــكارى وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى انجام شد، 12 
اينفلوئنسر از 8 كشور ايتاليا، اوكراين، هندوستان، 
برزيل، روســيه، تركيه، فرانســه و چين به ايران 
آمدند و در اين سفر به شهرهاى گردشگرى ايران 
سفر كردند اما همدان در مسير آنها قرار نگرفت .

كارشناســان وقتى دليل اين مهم را مورد بررسى 
قــرار دادند دريافتنــد مديران ، برنامــه ريزان و 
فعاالن گردشــگرى شــناختى از واژه هاى به روز 
در تبليغات مجازى تاثير گذار همچو اينفلوئنســر 
ندارند پس به راحتى از كنار اين واژه ها ميگذرند .

 اينفلوئنسر ماركتينگ
براى تكرار نشدن چنين فرصت سوزيهايى هم كه 
شده فقط يك بار با خلوص نيت بخوانيم تا بدانيم 

اينفلوئنسر ماركتينگ چيست؟
 لغتى كه پس از فراگير شــدن شبكه هاى اجتماعى 
شايد به گوشتان خورده باشد اما با معناى آن زياد 
آشــنا نباشيد. اســتفاده از افراد تاثيرگذار يا همان 
«اينفلوئنســر»ها در فرآيند بازاريابى گردشــگرى 
به «اينفلوئنســر ماركتينگ» در صنعت توريســم 
معروف شــده اســت. اگرچه اين مفهوم تنها در 
فضاى مجازى به كار نمى رود، اما زيرســاخت ها 
و قابليت هاى شبكه هاى اجتماعى باعث شده اين 
نوع بازاريابى با شــبكه هاى اجتماعى به ســرعت 

عجين شود.
اينفلوئنســر ماركتينگ يكــى از زيرمجموعه هاى 
بازاريابــى ارتباطــات اســت. اگر معنــاى كلمه 
مديريت را اســتفاده از توانايــى ديگران در انجام 
دادن كارها در نظــر بگيريد، معناى اينفلوئنســر 
ماركتينگ، استفاده از ارتباطات ديگران در تبليغ و 
اطالع رسانى محصوالت و خدمات سازمان است 
كه متاســفانه در صنعت گردشــگرى كمتر مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
با يك مثال ســاده تعريف اين مفهــوم را به پايان 
برســانيم. شــايد در خاطرتان نقش بسته باشد كه 
در مدرســه اگر دانش آموزان با فردى (مثال معلم 
ورزش) رابطه بهتر و حرف شنوى بيشترى داشتند، 
آن فرد براى گوشــزد كردن رعايت نظم يا نكات 
ديگر از طرف مدير فرســتاده مى شــد و غالبا از 
ديگر روش ها تاثيرگذارى بيشــترى داشت. با اين 
مثال به اين نكته نيز واقف باشــيد كه اينفلوئنسر 
ماركتينگ روش جديدى نيست اما دنياى ديجيتال 
كاربرد آن را در بازاريابى گردشگرى متحول كرده 

است. استفاده از ارتباطات ديگران براى رسيدن به 
يك هدف (در اين مثال رعايت نظم) «اينفلوئنسر 

ماركتينگ» است.
 قبل از بررســى اســتفاده از اين روش در فرآيند 
بازاريابــى گردشــگرى بهتر اســت بدانيم به چه 
كســانى «تاثيرگذار» (اينفلوئنســر) گفته مى شود. 
براون و فيــورال در تعريف «تاثيرگذار» مى گويند: 
«اينفلوئنســر فردى حقيقى يا حقوقى اســت كه 
به عنوان مشــترى كســب و كار در نظــر گرفته 
نمى شود، بلكه ُمبلغى اســت كه برند يا محصول 
را با اســتفاده از توليد محتوا مستقيما به مخاطب 
جامعه در ارتباط با خود مى رســاند و سازمان اين 

تاثيرگذارى را به نوعى جبران مى كند.» 
 در صنعت گردشــگرى نبايــد از هيچ 

اينفلوئنسرى صرف نظر كرد
به  رغــم اينكه در دنيــاى تجارت فــرد تاثيرگذار، 
شخصى با جامعه ارتباطى باال در نظر گرفته مى شود 
اما در صنعت گردشگرى نبايد از هيچ اينفلوئنسرى 
حتى با جامعه ارتباطى كمتــر از 50 نفر نيز صرف 
نظــر كرد؛ چرا كه قدرت ارتباطــات دهان به دهان 
و ايجاد شبكه تبليغ سرعت رشد باورنكردنى حتى 

با تعداد كم خواهد داشــت. نكته 
ديگــر در اين تعريف اين اســت 
كــه نه تنهــا يك فــرد بلكه يك 
برنــد يا يك هويت غيرحقيقى نيز 
مى تواند اينفلوئنسر برند و خدمات 
گردشگرى شــما باشد. براى مثال 
سازمان الف كه شــما را به عنوان 
برندى قابــل اطمينان در برگزارى 
به  سازمانى  گردشــگرى  تورهاى 
ديگر سازمان ها از طريق وب سايت 
خــود  اجتماعــى  شــبكه هاى  و 
معرفى مى كند، اينفلوئنسر شما در 
ديجيتال  سازمانى  بازاريابى  بخش 

(B٢B) است.
حال كــه با اين دو مفهوم آشــنا 
شديم بايد بدانيم براى استفاده از 

اين روش در يك شركت گردشگرى به چه نكاتى 
بايــد توجه كنيم و چه اصــول اوليه اى را در نظر 
داشته باشــيم. اولين، مهم ترين و البته سخت ترين 
مرحله در كاربرد اين روش بازاريابى اين اســت 
كــه بدانيد چه شــخص يا اشــخاصى مى توانند 

اينفلوئنسر شركت شما  باشند. 
اصلى تريــن نكته در انتخاب فــرد تاثيرگذار اين 
است كه شما به شــناخت مناسب از هويت برند 
و گوشــه بازار مورد هدف خود رســيده باشيد. 
اطالعــات ثبت شــده در نرم افزارهــاى مديريت 
ارتبــاط بــا مشــترى (CRM) در ايــن زمينه 
بســيار كارآمد خواهد بود. براى مثال اگر شــما 
هستيد  خارجى  نمايشگاهى  تورهاى  برگزاركننده 
يك اينفلوئنســر با نوع جامعه ارتباطى دانشجو و 
دانش آموز هرگز براى شما كارآيى نخواهد داشت 

و چيزى جز اتالف هزينه نخواهد بود.
مرحله دوم هدف گذارى شركت گردشگرى از نوع 
تبليغ اينفلوئنسر است. بهبود سئو، فروش يك تور 
خــاص يا معرفى و افزايش آگاهى از برند از جمله 
اصلى ترين هدف هاى يك شــركت گردشگرى در 
فرآيند اينفلوئنسر ماركتينگ اســت. در نظر داشته 
باشــيد هدف گذارى شما روى 
مرحلــه اول يعنــى انتخــاب 
«تاثيرگذار» نيز موثر خواهد بود. 
عالوه بر نــوع و ميزان جامعه 
در ارتباط با اينفلوئنسر، بخش 
بســيار مهم ديگر نوع محتواى 
توليدشــده بــراى بازاريابــى 

خدمات است. 
نشان دادن كيفيت يك خدمت 
و مزيت رقابتــى آن، به دليل 
قابــل لمس نبودن و ســختى 
مقايســه با ديگران، كار بسيار 
دشــوارى اســت كــه توليد 
محتواى بســيار هوشمندانه اى 
را مى طلبد. پس در نظر داشته 
باشيد كه فرآيند انجام تبليغ را 

كامال به اينفلوئنسر واگذار نكنيد، از ايده ها استفاده 
كنيــد اما بر رعايت اصول تبليغاتى و روند اجراى 
آن نظارت كنيد. اگر مى خواهيد يك ســفر خاص 
را تبليغ كنيد بهترين راه اين اســت كه اينفلوئنسر 
در يكى از سفرها حضور داشته باشد و شما را به 

ديگران معرفى كند.
 تقويت باورپذيرى 

ايــن كار حــس صداقت را بــه بيننــده القا و 
باورپذيرى را تقويــت مى كند و از طرفى حس 
منفى مواجه بودن بــا يك تبليغ در ازاى پول را 
كاهش مى دهد. در قســمتى از تعريف بازاريابى 
«تاثيرگذار» درمورد جبران صحبت كرديم. ديگر 
مرحله ايــن نوع بازاريابى توافــق طرفين روى 
مكانيزم جبرانى شــركت در ازاى تبليغ است كه 
به 4 روش اصلى تقســيم مى شود. اينفلوئنسر يا 
مبلغ مشــخصى دريافت يا از خدمات شركت با 
تخفيف يا به صورت رايگان تا مدت مشــخص 
اســتفاده مى كند يا شركت به صورت مشابه براى 
پيچيده ترين  در  يــا  مى كند  تبليــغ  اينفلوئنســر 
حالت اينفلوئنســر درصدى از فروشى كه خود 
در آن تاثيرگــذار بوده را دريافــت مى كند. در 
مرحلــه پايانى پس از اجرا، گزارشــى از تعداد 
بازديــد، تعداد كليك و نقش تبليغ در رســيدن 
به هدف گذارى اوليه را بررســى و با تحليل اين 

گزارش فرآيند را از ابتدا اجرا كنيد.
 بحــث داغ ايــن روزهــاى ديجيتال 

ماركتينگ
اينفلوئنســر ماركتينگ و اينفلوئنسرها از ترندهاى 
جهانى ســال 2017 در حــوزه بازاريابى ديجيتال 
اســت. با اينكه بازاريابى از طريق افراد تاثيرگذار 
بحث داغ اين روزهاى ديجيتال ماركتينگ اســت، 
امــا خيلى هــا معتقدند اين رونــد مانند هر موج 

ديگرى فروكش مى كند.
 بايد گفت كه روند تبليغات توسط اينفلوئنسرها از 
گذشــته تاكنون وجود داشته و در هر دوره به شكل 
و شــمايلى متفاوت ظاهر شده است، در زمان حال 
اينفلوئنسرهاى شــبكه هاى اجتماعى به خصوص 
اينستاگرام ســر و صداى زيادى به پا كرده اند. اين 
روند تبليغات توسط اينفلوئنسرها به پايان نمى رسد 
بلكه در جهت مثبت شــدن تغييرات اساسى و قابل 
مالحظه اى خواهد كرد. با توجه به موارد گفته شده 
اينفلوئنسر ماركتينگ مى تواند به شما در رسيدن به 

اهدافتان كمك بسيارى كند.

 اينفلوئنسر ماركتينگ چيست؟

همدان؛ سرد در بحث داغ 
ديجيتال ماركتينگ

■ گردشگرى همدان با علم روز مجازى غريب است
■ در صنعت گردشگرى نبايد از هيچ اينفلوئنسرى صرف نظر كرد

■ معناى اينفلوئنسر را ندانيم در ميدان تبليغات گردشگرى مى بازيم 

فعاالن  و  ريزان  برنامه   
شــناختى  گردشگرى 
از واژه هــاى به روز در 
تاثير  مجــازى  تبليغات 
اينفلوئنسر  همچو  گذار 
راحتى  بــه  پس  ندارند 
ها  واژه  ايــن  كنــار  از 

مى گذرند


