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به مناسبت روز مجلس
تغيير مفهوم نمايندگى

 اهميت مجلس در كشــورهاى مردم ساالر 
انقدر بســيار اســت كه هرچقدر هم به تبيين 
وظائــف و اختيــارات نماينــدگان مجلس و 
مطالبات حقيقى مردم در حيطه وظايفى كه قانون 

به آنها سپرده بپردازيم
4
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جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي واقع در همدان، جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي واقع در همدان، 
چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار كاشاني و يا كانون كارآفرينان واقع در همدان، بلوار فلسطين مراجعه فرماييد.چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار كاشاني و يا كانون كارآفرينان واقع در همدان، بلوار فلسطين مراجعه فرماييد.

كارآفريني» «كافه  فراخوان 

براي نخستين بار «كافه كارآفريني» در استان در راستاي ايجاد ارتباط و تعامالت بين 
كارآفرينان، سرمايه گذاران، نوآوران، دانشجويان و... راه اندازي مي شود.

مشاوره  مراكز  كارآفرينان،  كانون  همكاري  با  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  اداره 
كارآفريني، اتاق اصناف، دانشگاه ها، دستگاه هاي اجرايي مرتبط و تشكالت خصوصي 

اقدام به راه اندازي كافه كارآفريني در استان نموده است.

شرايط راه اندازي:
فضــاي كافه كارآفرينــي حداقل 50 مترمربع

بــا امكاناتي از قبيل اينترنت، تلويزيون و پرزنتيشــن اســت.
راهبر كافه:

راهبر هر كافه شخصيت حقيقي يا حقوقي غيردولتي با سابقه برگزاري رويدادهاي كارآفريني 

و كسب وكار است و مسئوليت برگزاري كافه، دعوت از گروه هاي مرتبط 
كارآفريني، تنظيم برنامه ها، تبليغ و برگزاري آنها را به عهده دارد.

تبريك و تهنيت

 شاهـرخـي جناب آقاي
استاندار محترم همدان

و عضو هيأت امناى بنياد بوعلى سينا

روابط عمومى و امور بين الملل
بنياد علمى و فرهنگى بوعلى سينا

هو الحكيم

انتصاب شايسته جنابعالى را تبريك مى گوييم و براى آن جناب 
در خدمت به علم و فرهنگ و گسترش حكمت و دانايى توفيق و 

سربلندى آرزو مى كنيم.
همچنين از تالش هاى ارزنده و ماندگار جناب آقاى نيكبخت، 
اهتمام  ابن سينا  جهانى  معرفى  در  كه  همدان  سابق  استاندار 

ويژه به خرج دادند، با امتنان و احترام، سپاسگزاريم.

جناب آقاي 
مهندس سيدسعيد شاهرخي 

انتخاب بجا و شايسته جنابعالي به سمت استاندار همدان را به 
شما و قوم بزرگ لر و تمامي زاگرس نشينان تبريك و تهنيت 

عرض مي نمايم.
ايام عزت مستدام 

محمد معصومي- كارمند شهرداري فيروزان

تبريك و تهنيت

ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است

تلفن: 38279040 - 081    پيامك: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و 
روابط  عمومى هاى گرامى

بررسي كارنامه پارلمان نشينان در روز مجلس 

نمايندگان همدانى در مجلس چه مى كنند
با حضور استادان حكمت و فلسفه در همدان برگزار شد

بزرگداشت حكمت سينوى 
به مناسبت

 روز جهانى فلسفه
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با راي ديوان عدالت اداري 
اعالم شد

بازنشستگي
 3مدير

ديگر استان
■  قياسى مشاور استاندار همدان شد

■ انتصاب 2 سرپرست دراستاندارى همدان

مشتري بازار لوازم خانگي پولدارها هستند

تقاضاي جنس ايراني 
با نشان خارجي!

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM
همراهتان هستيم

دفتـر

 در شهرستان ماليرتغيير كرد
آدرس : مالير،خ شهدا، نرسيده به ميدان شهيد جوكار، نبش بن بست احمدى پور، ساختمان زنديه 
تلفن: تلفن: 3224660032246600--081081

دولت شوراها را رقيب خود نداند
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

شناسايى 931 فقره انشعاب غيرمجاز در روستاهاى همدان
 مديرعامل شــركت آب و فاضالب روستايى اســتان همدان از شناسايى 931 فقره انشعاب غيرمجاز در روستاها خبر داد و 
گفت: امسال  931 فقره انشعاب غيرمجاز در روستاها استان همدان شناسايى شده است كه براساس قانون به منازل مسكونى كه 

خارج از طرح روستاها احداث شده، به طور موقت انشعاب آب داده مى شود. 
ســيدمصطفى هاشــمى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه 85 درصد از جمعيت روستاهاى استان تحت پوشش خدمات 
شركت آب و فاضالب روستايى هستند، افزود: 76,3 درصد از جمعيت روستايى استان همدان  از آب آشاميدنى بهره مند 

هستند. 
وى با اشاره به اينكه آب مورد نياز در بخش روستايى استان از منابع زيرزمينى تأمين مى شود و از سدها بى بهره  هستند، تصريح 

كرد: تأمين آب شرب روستاها از چاه هاى عميق، چاه هاى مكانيكى، دستى، دهانه گشاد يا چشمه ها و قنات ها هستند. 
هاشمى با اشاره به تراكنش هاى منابع تأمين آب روستايى، با بيان اينكه 62 رشته قنات، 229 چشمه و 880 حلقه چاه عميق در 
تأمين آب شــرب روستاها مورد اســتفاده قرار مى گيرد، افزود: يكى از برنامه ريزى ها شركت آبفار جمع آورى و تبديل انشعاب 

غيرمجاز به انشعاب مجاز است. 

دولت شوراها را رقيب خود نداند
 شصت ودومين اجالس مجمع مشورتى رؤساى شوراى اسالمى مراكز استان ها و شهرداران كالن شهرها به ميزبانى شوراى شهر و 

شهردارى همدان در محل هتل باباطاهر همدان به مدت 2 روز برگزار شد.
در اين جلسه كه با حضور نمايندگان همدان و اعضاى شوراى عالى استان ها برگزار شد، مسئوالن شهرى به مباحثى در حوزه مديريت 

شهرها و نيز منابع درآمدى مورد نياز براى تأمين هزينه ها در شرايط بحرانى، پرداختند.
همچنين در اين جلســه در خصوص واگذارى بخشــى از خدمات دولت به بخش خصوصى بحث و تبادل نظر شد و بر اين 
موضوع تأكيد گرديد كه نبايد دولت شوراها را رقيب خود بداند كه در اين صورت با وظايف متعددى كه بر دوش دولت است، 

نمى توان انتظار توسعه شهرى را داشت.
همچنين در خصوص تصميم مجلس در ارتباط با اختصاص 50 درصد ماليات ارزش افزوده با عنوان عوارض به جاى 30 درصد، تبادل 
نظر شد. در اين جلسه مهدى هاشمى رفسنجانى، عضو شوراى شهر تهران و نيز مسئوالنى از شوراى عالى استان ها نيز حضور داشتند.

گزارش كامل اين اجالس را شماره بعد بخوانيد.

به مناسبت روز مجلس
تغيير مفهوم نمايندگى

مهدى غالمى  »
 اهميت مجلس در كشــورهاى مردم ســاالر انقدر بســيار است 
كــه هرچقدر هم به تبييــن وظائف و اختيــارات نمايندگان مجلس 
و مطالبــات حقيقى مردم در حيطه وظايفى كه قانون به آنها ســپرده 
بپردازيم، بازهم كم اســت. در طول همين اهميت است كه عملكرد 
نمايندگان مردم در مجلس داراى ارزش مى شود. در اين خصوص اگر 
نتــوان تعريف صحيحى از وظائف نمايندگى ارائه داد، از آنچه مالك 
و معيار دموكراسى است به بيراهه منحرف مى شويم. چون معيارها و 
نوع قضاوت هاى غيركارشناســى نسبت به وظايف نمايندگان كار را 
به جايى مى رســاند كه كال معنا و مفهوم نماينده ملت بودن متفاوت 
مى شود و از وكالت به سرير بر اركان قدرت تغيير مى كند. اينجاست 
كه نماينده مردم با اســتفاده از اين ناآگاهــى به ارائه كارنامه يا برنامه 
و يا حتــى وعده هايى رو مى آورد كــه در تناقض با وظائف تعريف 

شده است.
امروز بــراى ارائه عملكرد، معمــوال خود نمايندگان هســتند كه با 
رســانه هايى كه در اختيار دارند آنچنان كارنامه اى از خود به نمايش 
مى گذارند كه بواقع اگر فردى در آنســوى آبها به آن نگاه كند، بدون 
شــك شــهِر آن نماينده را مدينه  فاضله مى داند و غبطه به شهروندان 
آن ســرزمين مى خورد. خبر ندارد كه براى حضور در صحن مجلسى 
كــه براى آن كلى هزينه و افاضات كــرده هم ديگر وقت ندارد. گفته 
مى شود اصلي ترين و مهم ترين ركن مجلس شوراي اسالمي كه نماد 
حقيقي ، شاكله حقوقي و فلسفه وجودي مجلس است، جلسات علني 
و غيرعلني و مذاكرات مطروحه در آن است. در اينباره احتياج نيست 
خيلى به جستجو و بيرون كشيدن آمار بپردازيم، تنها كافيست صحن 
مجلس را از قاب تلويزيون نگاه كنيم تا متوجه شــويم كه از صندلى 
290 نماينده مجلس چه تعداد خاليســت. اگر قانع نشديم به سايت 
خانه ملت مراجعه كنيم تا تعداد آرا براى طرحها و لوايح را مشــاهده 
كنيم. اگر بازهم شك داشتيم كافيست پيچ راديو را در فركانس فرهنگ 
تنظيم كنيم تا خواهش هاى هيات رييســه مجلس را مدام بشنويم كه 
ازنمايندگان تقاضاى نشستن بر صندلى ها و مشاركت در رأى گيرى ها 
را دارد. البته اگر در صحن حضور داشــته باشند؟! چراكه برنامه هاى 
تكريمى و حضور در قاب رســانه و عكاسان بسى شيرين تر از دودو 

كردن هاى جناحى است.
 بعضى وقتهــا اين روند تاجايى ادامه پيدا مى كند كه خودشــان هم 
اعتراض مى كنند. مثال «چرا بايد منتظر فالن نماينده باشــند تا طرح يا 
اليحه اى رأى گيرى شود؛هرچه باشد وقت نمايندگان حق الناس است.» 
ولى عدم حضور در صحن علنى بمناسبت معارفه، اجالس و همايشى 

كه خيلى به بودشان نياز نيست حق الناس نيست.
وزير ســابق آموزش و پرورش كه در زمان وزارت خيلى دوست 
داشــت طرح هاى مختلف را بنام خود ثبت كند؛ از بازى با اعداد تا 
دستكارى در مدارس ســمپاد كه الحق واالنصاف اين كار را كرد! 
چراكه بواقع دســت وزراى بعدى در تغيير كه هيچ در اصالح هم 
تو پوســت گردوست؛ اكنون هم در پست نمايندگى بدش نمى آيد 
بسيارى از طرح ها و پروژه ها را حتى با وجود اينكه خارج از حيطه 
وظايف نمايندگى اســت بنام خود كند. امروز در قالب نمايندگى 
مردم در ابتدا ســعى بسيار كرد نام خود را در بين سه گزينه اصلى 
رياســت مجلس مطرح كند و باز هم توانست. هرچند رياست دور 
از دسترس بود منتهى با توجه به ارادتى كه به طيف سياسى راست 
دارد با صالحديد آنها كنارگيرى كرد. چندسال در قالب بازى هاى 
جناحى گذشــت و هرچه به زمان انتخابات نزديك  تر شــديم وى 
و ديگر نمايندگان نام آشــنا بيشتر در رســانه ها و مراسمات ديده  
شــدند. از اينجاســت كه طبق آنچه در باال ذكر آن رفت به تبيين 
وظائف و اختيارات نمايندگان مجلس در اســتان مى رسيم. جايى 
كه پروژه اى توسط دولت تعيين مى شود، همين نمايندگان در آنجا 
حضور دارند. شــهردارى آغازگر طرحى مى شــود همين آقايان با 
ماكت در صحنه هستند. نماينده رئيس قوه اجرايى دنبال كليد زدن 
طرح هاى مردم پسند و چشمگير اســت نمايندگان قوه قانوگذارى 
دنبال نزديك ترين نقطه به كلنگ هســتند. دولت با توجه به اوضاع 
اقتصادى پروژه ها را به اتمام مى رساند نماينده مجلس انتظار قيچى 
كــردن روبان دارد. كــه همگى با قاعده اصــل تفكيك قوا كه در 

يادداشت هاى گذشته به آن پرداخته شده بود، منافات دارد.
در چند روز گذشته و بعد از مطرح شدن مباحث مربوط به پولشويى و 
شفافيت مالى توسط وزير امو خارجه نمايندگان مجلس با ابهاماتى در 
اين خصوص مواجه شدند كه در راستاى همان وظايف تعريف شده 
در قانون با جمع آورى امضا توانستند ظريف را به استيضاح بكشانند. 
درســت باشد ياغلط؛ گروكشى سياسى باشد يا خير؛ مباحث جناحى 
باشــد يا نه هر چه باشد در راستاى آن تعريفى است كه نماينده را به 
مجلس آورده اســت. تمام كارهاى نمايندگان مى بايست در اين قالب 
و نظارتى باشــد نه مالكيت امورى كه بواسطه نقص قانون و ناآگاهى 

وجود دارد.
نقص در ســاختار سياســى نيمه پارلمانى-نيمه رياستى كه سبب 
شــده حدود اختيارات قوا مشــخص نشــود و اغلب نمايندگان 
از آن بعنــوان ابزار در جهــت مالكيت طرح هــا و پروژه ها در 
جهت منافع شــخصى اســتفاده كنند. اين اتفاق باعث شده اصل 
تفكيــك قوا  كه از مالك ها و معيارهاى نظم دهنده دموكراســى 
اســت بواقع بــه بيراهه منحرف شــود. اين امر خــود انحراف 

مى زند.  رقم  را  مردمساالرى 
بنابراين بايد قبول كنيم در اغلب آنچه به نام نمايندگان ثبت مى شود و 
يا وعده به مردم مى دهند با آنچه در وظايفشان هست مغايرت وجود 
دارد. پس اين نظر كه مفهوم نماينده ملت از وكالت به سرير بر اركان 

قدرت تغيير كرده در بيشتر موارد صحيح است.
با توجه به شرايط موجود و افزونى سوارشدگان بر اريكه قدرت تنها 
مى توان اميدوار بود به اينكه تصميم هايشان بگونه اى نباشد كه آيندگان 

هم دستشان در پوست گردو بماند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان:
700پروژه در استان همدان براى واگذارى به 

بخش خصوصى شناسايى شده است
 رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان گفت: طى 
ســال جارى 69 پروژه در استان همدان به بخش خصوصى واگذار و 

700 پروژه براى واگذارى به بخش خصوصى شناسايى شده است.
به گزارش مهر، سيداسكندر صيدايى در ديدار استاندار همدان گفت: 
رصد توسعه كشور و استان همدان وظيفه و ماموريت سازمان مديريت 

و برنامه ريزى است.
وى عنوان كرد: در برنامه ريزى امروز؛ نگاه سيستمى همراه با پشتوانه 

آمايشى مبتنى بر نگاه توسعه اى مدنظر است.
صيدايى بابيان اينكه در تصميم سازى ها و تصميم گيرى ها تالش مى 
كنيم با نگاه آمايشى، علمى و رعايت قانونمندى ها و رعايت شاخص 
ها، تفاوتى در نگاه به  مناطق نباشد، گفت: سعى در نگاه عدالت محور 

در تصميم گيرى ها است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان تاكيد كرد: سازمان 
مديريت و برنامه ريزى استان همدان، چابك و داراى پيكره كارشناسى 
خوبى است و با نگاه عدالت محور، آمايشى و علمى در تصميم گيرى 

ها و تصميم سازى ها اقدام مى كند.
وى اضافه كرد: طى سال جارى 69 پروژه در استان به بخش خصوصى 
واگذار شده است و 700 پروژه براى واگذارى به بخش خصوصى در 

استان شناسايى شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان تاكيد كرد: سازمان 
مديريت و برنامه ريزى استان همدان آماده همكارى بااستاندار جديد 

درراستاى شتاب بخشيدن به توسعه استان است.

ارسال پرونده مديركل گمرك همدان
 به دادگاه

 دادســتان همدان از تكميل پرونده تخلف مديركل گمرك استان 
همدان خبر داد.

كامران حمزه در گفت وگو با ايســنا، در توضيح اين خبر اظهار كرد: 
مديركل گمرك استان همدان به همراه همدستان خود به دادگاه انتقال 
پيدا كرده اند.وى در رابطه با پرونده تخلفات شهردارى همدان مطرح 
كرد: اين پرونده نيز تكميل شــده و متهمان تا 15 روز ديگر به دادگاه 

انتقال مى يابند.
دادســتان همدان در پايان نيز از دستگيرى 12 نفر از اعضاى شركت 

هرمى به عنوان متخلفان اقتصادى طى دو عمليات خبر داد.

«آيناز» را پيدا كنيد
 رئيس پليس آگاهى اســتان همدان پيدا شدن سرنخ و نشانه اى از 

آيناز را تكذيب كرد.
رضا زارعى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: برخى از رســانه ها با 
انتشار خبرى مبنى بر پيدا شدن سرنخى از آيناز موجب تشويش اذهان 

و ايجاد اميد واهى در بين شهروندان شده اند.
وى اين خبر را يك شايعه دانست و عنوان كرد: اگر سرنخ و نشانه اى 
از اين دختربچه گمشــده پيدا شــود به صورت عام و فراگير اعالم 
خواهيم كرد اما تا كنون به نتيجه اى نرســيديم و تحقيقات و بررسى 

همچنان ادامه دارد.
زارعى از رســانه ها درخواســت كرد، براى موضوعات مهمى چون 
گمشــدن اين دختر بچه نبايد به شــايعه متوسل شد چرا كه دروغ و 
شايعه در اين موضوعات نه تنها كمكى به يافتن او نمى كند بلكه فقط 
اذهان عمومى را تخريب مى كند و ممكن است تبعات بدى را به دنبال 
داشته باشد. رئيس پليس آگاهى استان همدان در پايان بيان كرد: پليس 
آگاهى تمام تالش خود را همچنان ادامه مى دهد و با انتشــار هر گونه 

شايعه برخورد خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، متأسفانه پس از گذشت يك ماه از گم شدن «آيناز» 
هيچ ســرنخ و نشانه اى از او پيدا نشــده است. پيش از اين نيز شايعه 
شده بود كه جسد گمشــده دختر بچه 8 ساله همدانى پيدا شده و يا 
دستگيرى و بازجويى از مادرخوانده او در بين شهروندان شنيده شده 

كه واقعيت ندارد. 

1- وزيركشــوردرمقابل اتحاد نماينده هاى اســتان مازندران عقب 
نشينى كرده است.

گفته مى شود وزارت كشوردرتصميم برانتصاب استانداران غيربومى 
تن به شكست داده است. 

گويا استاندارمازندران بومى و استانداران آذربايجان شرقى و اصفهان 
معرفى شده مجمع نمايندگان اين استانها مى باشند.

2- موج دوم درخواســت فرهنگيان بــراى انتصاب مديران ادارات 
آموزش وپرورش استان وشهرستانها آغازشده است.

گفته ميشــود گروهى از جامعه فرهنگى تاثيرگذاراســتان ازمديركل 
جوان وجديد آموزش وپرورش خواســته انــد تابه تغييرو انتصاب 

مديران ادامه دهد.
گويا درپى ســهم خواهى مديران سابق و برخى هواداران وى براى 
حفظ برخى از ياران خســته و بى انگيزه خود درپست هاى  ادارى 

اين تغييرات به تاخيرافتاده است.
3- آزاد بخت به معاونت سياسى امنيتى استاندارى نمى رود.

گويا درپى طرح نام وى به عنوان جدى ترين گزينه تصدى پســت 
معاونت وى در اظهارنظرى اين موضوع رارد كرده اســت.گفته مى 
شــود وى ترجيح داده است در پســت هاى ديگر استاندارجديدرا 

همراهى كند.

همدان برتر كشور 
در نماز شد
 استان همدان در ارزيابى هاى به عمل آمده 
از فعال ترين استان هاى كشور در بخش نماز 

است.
قائم مقــام ســتاد اقامه نماز كشــور با بيان 
ايــن مطلــب  در اجالس اســتانى نماز و 
راهكارهاى ترويج آن اظهار داشــت: استان 
همــدان در ارزيابى هــاى به عمل آمــده از 
فعال ترين استان هاى كشور در بخش نماز 

است.
محمد مظفر با بيان اينكه ايده ها و تجربيات 
خوبى از اســتان همدان به ما منتقل شده كه 
توانستيم در سطح كشورى آنها را اجرا كنيم 
افزود: هدف از برگزارى چنين اجالس هايى 
تنها سخنرانى صرف نيست به همين دليل 
است كه ما چند ســالى است موضوعات 
اجــالس را ارتباط نماز با مســائل روز و 

مشكالت مبتال به جامعه قرار داده ايم.
 قائم مقام ســتاد اقامه نماز كشور با تأكيد بر 
اينكه طبق روايــات موجود اگر نماز قبول 

شود ديگر اعمال بندگان نيز در نزد خداوند 
متعال موردقبول واقع مى شــوند بيان كرد: 
نماز از بين برنده منكرات اســت به همين 
دليل مى تواند در از بين بردن آســيب هاى 

اجتماعى جامعه اثرگذار باشد.
وى با اشــاره به اين در دو ســال گذشته 
ما موضوعاتــى مانند ارتباط نماز و فضاى 
مجازى را مــورد فراخــوان قرارداديم و 
در همين راســتا نيز 45 هزار اپليكيشــن، 
كانال و غيره ســاخته شــد تا پاسخگوى 
شبهات و ســؤاالت جوانان باشــد ابراز 
كــرد: در ارتباطات خود بــا مردم متوجه 
شــديم بيش ترين سؤالى كه براى مردم در 
عرصه نماز مطرح شــده اين است كه چرا 
وقتى والدين نمازخوان هستند نمى توانند 
فرزندانشــان را به اقامه نماز ترغيب كنند.

وى با اعالم اينكه با پژوهش هاى انجام شده 
دريافتيم از 30 ســال گذشته تاكنون تعداد 
افرادى كه تارك الصاله هســتند در حال 
كاهش است و اين افراد كمتر از 10 درصد 
جامعه را شــكل مى دهند، گفت: متأسفانه 
آنچه امروز با آن روبه رو هستيم افراد كاهل 
الصاله هســتند يعنى 90 درصد جامعه كه 

مى دانند نماز خوب اســت بايد اول وقت 
اقامه شود اما به دليل سستى، تنبلى و عدم 
آموزش در سنين پايين به انجام اين فريضه 

كاهل هستند.
مظفر با اشاره به صدور بخشنامه 12 ماده اى 
وزارت كشــور درباره نمــاز و ابالغ آن به 
اســتانداران براى اجرا ابراز كرد: استانداران 
موظف هستند برنامه 5 ساله اى را براى نماز 
تدوين كنند تا معلوم شود در كجا قرار دارند 
و براى رسيدن به نقطه مطلوب چه كارهايى 
را بايــد انجام دهند.وى بابيان اينكه ديگر با 
گذشت 40 ســال از عمر انقالب اسالمى 
ســخنرانى تنها در اين زمينه صحيح نيست 
افزود: بايد تا جايى كه مى توانيم و امكانات 
داريم براى تربيت نسل جوان و نماز افزايش 

كيفيت اقامه نماز در آنها تالش كنيم. 
همدان رتبه نخست كشور را در 

بخش نماز كسب كرد
دبير شــوراى اقامه نماز وزارت كشور در 
اجالس سراسرى نماز گفت: استان همدان 
توانسته درســال 96 با اجرايى كردن برنامه 
هاى وزارت كشور درباره نماز رتبه نخست 

كشور را به دست آورد.

حسن قشــقايى در اجالس استانى شيوه ها 
و مهارت هاى دعوت به نماز اظهار داشت: 
همه ساله برنامه هايى در عرصه نماز و امربه 
معــروف و نهى از منكر از ســوى وزارت 
كشور به اســتان ها ابالغ مى شود كه مطابق 
آن نيز براى و بررسى وضعيت نظارت ها و 

سركشى هاى انجام مى شود.
نمانيده مردم همدان در مجلس خبرگان هم 
گفت: اميدوارم تغيير رويه داده و با همراهى 

مردم انقالبى در عرصه نماز ايجاد كنيم.
آيت ا... طه محمدى اظهار داشت: همان طور 
كه نتوانســته ايم خداى متعــال  و يا پيامبر 
اكرم(ص) و اهل بيتشان را بشناسيم، جايگاه 

و منزلت نماز را نيز نشناخته ايم. 
وى بابيان اينكه نگرش مــردم درباره نماز 
متفاوت اســت ابراز كرد: هنگام اقامه نماز 
نه خــود ما از نمازخواندن لذت مى بريم نه 
آن كســى كه نماز ما را نگاه مى كند تشويق 

مى شود كه نماز بخواند.
نماينده ولى فقيه در همدان با تشريح جايگاه 
نماز در ســعادت و شــقاوت انسان اظهار 
داشت: اميدوارم تغيير رويه داده و با همراهى 

مردم انقالبى در عرصه نماز ايجاد كنيم.

آموزش و پرورش استان  برتر 
كشور در اطالع رسانى شد

  مديركل آموزش و پرورش اســتان از 
كســب رتبه برتر كشــور در حوزه اطالع 
رســانى و روابط عمومى توسط آموزش و 

پرورش استان همدان خبر داد.
به گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومى آموزش و پرورش اســتان، محمد 
پورداود گفت: براســاس ارزيابى هاى مركز 
اطالع رســانى و روابط عمومــى وزارت 
متبوع، اداره اطالع رسانى و روابط عمومى 
اســتان  رتبه دوم كشور را در حوزه خبر و 

اطالع رسانى كسب كرد.
پورداود افزود:همچنين حوزه روابط عمومى 
اســتان در بحث همكارى با حوزه ستادى 
وزارت متبوع جزو 5 اســتان برتر كشــور 

معرفى شد.
گفتنى اســت در گردهمايى مديران روابط 
عمومى آموزش و پرورش سراسر كشور كه 
به ميزبانى استان گيالن برگزار شد، از رييس 
اداره اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش 

و پرورش استان تقدير به عمل آمد.

رئيــس پليس فضــاى توليد و تبادل 
اطالعــات فرماندهــى انتظامــى همدان 
گفت: با توجه به اجبارى شدن رمزهاى 
يك بــار مصرف، در صــورت كوتاهى 
و كــم كارى در اين زمينــه، بانك ها و 
موسســه هاى مالى و اعتبارى مســئول 
جبــران خســارت مالــى مشــتريان در 
صورت كالهبردارى و ســرقت اينترنتى 

. هستند
اظهار داشــت: با  فيروز ســرخوش نهاد 
توجه به ابالغ بانك مركزى ارائه رمز يك 
بار مصرف از اول آذر امسال الزامى است؛ 
بنابراين از شهروندان درخواست مى شود 
براى دريافت رمز يك بار مصرف به بانك 

ها مراجعه كنند.
وى اضافه كرد: دارندگان حســاب بانكى 
كارت  حساب  و  اينترنتى  خريدهاى  براى 
به كارت و انجام هر گونه عمليات بانكى 

بايد رمز دوم يك بار مصرف داشته باشند.
داشــت:  اظهار  همدان  فتا  پليــس  رئيس 
افــرادى كه از درگاه هــاى اينترنتى اقدام 
به پرداخت آنالين مى كنند بيشــتر مواقع 
به علت نداشــتن سواد رســانه اى در دام 

فيشينگ گرفتار مى شوند.
به گزارش ايرنا ســرخوش نهــاد افزود: 
كالهبــرداران با راه انــدازى صفحه هاى 
جعلــى، اطالعات بانكى افــراد به همراه 
رمــز دوم دريافت كرده و در يك فرصت 

حساب وى را سرقت مى كنند.
وى بيان كــرد: در صورت اقــدام عملى 
بانك ها و موسســه هــا در اجراى طرح 
رمز دوم يــك بار مصرف، ديگر شــاهد 
كالهبــردارى از طريــق ارســال ييامك، 

فيشينگ و خودپرداز نخواهيم بود.
رئيس پليس فتا همدان تاكيد كرد: مديران 
بانك هاى و موسسه هاى مالى و اعتبارى 

مكلــف به فراهم كردن زيرســاخت هاى 
مورد نياز و براى ارايه رمز يك بار مصرف 
و آموزش نحوه اســتفاده از آن تا اول آذر 

بودند.
وى ادامه داد: تحقق ايــن مطالبه موجب 
كاهــش پرونــده هاى ســرقت بانكى در 
حوزه ســايبرى و امنيت مشتريان بانك ها 

در پرداخت هاى آنالين مى شود.
فيشــينگ راهى اســت كــه تبهــكاران، 
اطالعاتى نظير كلمــه كاربرى، رمز عبور، 
شــماره 16 رقمى عابر بانك، رمز دوم و 
CVV۲ را از طريق ابزارهاى الكترونيكى 

ارتباطات به سرقت مى برند.
امســال  پرونده نيمه نخســت  فقره   351
در پليس فتا تشــكيل شــد كه 147 متهم 
به علت كالهبردارى، برداشــت غيرمجاز 
از حســاب بانكى و مزاحمــت اينترنتى 

دستگير شدند.

در صورت كوتاهى در ارايه رمز يكبار مصرف
بانك ها مسئول سرقت از حساب بانكى افراد هستند

 نماينــده مردم شــاهين شــهر، ميمه و 
برخوار در مجلس شوراى اسالمى گفت: به 
كليت عملكرد مجلس دهم در حوزه اقتصاد 
نمره قبولى نمى دهم و مجلس بايد در بعد 

نظارتى خود را تقويت كند.
به گزارش ايرنا، حســينعلى حاجى دليگانى 
در نشســت دانشجويان دانشــگاه مالير با 
موضوع «عملكرد اقتصــادى مجلس دهم» 
در تاالر حافظ اين دانشــگاه، برنامه ششم 
توسعه را اصلى ترين محور اقتصادى از بعد 

قانونگذارى در مجلس دهم برشمرد.
وى اظهــار داشــت: اصلى تريــن محور 
اقتصادى اين قانون پيش بينى نرخ هشــت 
درصدى رشد بر پايه اقتصادى بود و جدول 

هاى مختلفى در حوزه اقتصاد تعيين شد.
عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس 
دهم ادامــه داد: به طور معمــول در برنامه 
پنج ســاله كه يك چهارم از ســند چشــم 
انداز 20 ساله كشــور است و بايد به انجام 
برســد، درصد كمى جنبــه اجرايى به خود 
گرفته اســت كه بخشى به مسئوالن اجرايى 
و بخشى به نحوه قانونگذارى مجلس برمى 

گردد.
حاجى دليگانى با بيــان اينكه بودجه ريزى 
در اين قسمت عملياتى نشده است، افزود: 
مجلس در حوزه اقتصاد بايد به وظيفه خود 
از نظر قانونگذارى و آنچه مورد نياز دولت 
اســت و همچنين از بعد نظارت، به خوبى 

عمل كند.
وى با اشــاره به شــرايط خاص اقتصادى 
كشور، تحقق اقتصاد مقاومتى را نسخه شفا 
بخش مشــكالتى همچون بيكارى و تورم 
دانســت و بيان كرد: اگر درصــد كمى از 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى اجرا مى شد، 

شاهد وضعيت فعلى نبوديم.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس دهم گفت: در شــرايط كنونى كه با 
جنگ اقتصادى مواجه هستيم، مسئوالن بايد 
براى برون رفت از مشكالت آرايش متناسب 

با جنگ اقتصادى به خود مى گرفتند.

حاجى دليگانى خاطرنشــان كرد: در همين 
رابطه لغو تعطيالت هفتگى دولت را پيشنهاد 
و تقاضا كرديم تا همه اعضاى هيات دولت 
و نمايندگان مجلس در جلســه اى مشترك 
در مــورد تمامــى مشــكالت اقتصادى و 
محورهايى كه مشكل ساز شده است، با هم 

همفكرى كرده و راهكار ارايه دهند.
وى با بيان اينكه اين طرح عملى نشد، اضافه 
كــرد: در چارچوب اين طرح پيشــنهادى 
قرار بود كه پس از رســيدن به جمع بندى 
كامل، دولــت و مجلس به دنبــال اجراى 
برنامه ها و راهكارها بروند و جايى كه نياز 
به قانونگذارى بود، از ســوى مجلس انجام 

شود.
نماينده مردم شــاهين شهر، ميمه و برخوار 
استان اصفهان در مجلس دهم گفت: مشكل 
ما اين است كه از مسايل و مشكالت جامعه 
برداشت مشــترك نداريم و برخى مسئوالن 

هنوز تب و تاب مردم را ندارند.
حاجى دليگانى به مشــكالت و نوســانات 
نرخ ارز اشــاره كرد و افــزود: در مقطعى 
كــه آمريكا مرحله ديگــرى از تحريم هاى 
همه جانبه عليه ايــران را از 13 آبان به رخ 

ما كشيد، بســته ارزى ارايه شد و دولت در 
يك سياست اشتباه نرخ ارز را 42 هزار ريال 
اعالم كــرد، در صورتيكه بايد ذخاير ارزى 

حفظ مى شد.
عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس 
دهم همچنيــن به اجراى طــرح تحقيق و 
تفحــص از بانــك مركزى اشــاره و نبود 
نظارت و ضعف مديريت نظارتى بر موسسه 
هاى مالى و بانكــى را يكى از اصلى ترين 

محورهاى آن برشمرد.
حاجــى دليگانى با تاكيد بــر اينكه مجلس 
بايد با نمايندگان همراه باشد و نبايد جلوى 
قدرت نظــارت و قانونگــذارى را بگيرد، 
افزود: امروز همدلى و همراهى بايد بيش از 

گذشته در مجلس تقويت شود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس دهم نوســانات نرخ ارز را ناشى از 
مسايل داخلى كشور و سياست ها و برنامه 
هاى اقتصادى دانســت و بيــان كرد: بانك 
مركزى برنامه ريزى منســجمى براى نرخ 

دالر و ارز نداشت.
حاجــى دليگانــى با بيــان اينكــه ما در 
قانونگذارى مشكلى نداريم، بلكه مشكل در 

اجراى قانون اســت تاكيد كرد: نزديك به 2 
ســال از عمر قانون برنامه ششم توسعه مى 
گذرد، اما درصد كمى قابليت اجرايى گرفته 

است.
وى ادامــه داد: نماينــدگان مجلس همواره 
روند نظارت و اجراى قانون طرح ســوال، 
تذكر، اســتيضاح و يا تحقيق و تفحص از 
وزرا و رئيس جمهورى را در دســتور كار 
خود دارنــد و در عين حال بايــد از ابزار 

نظارتى خود قوى تر استفاده كند.
اين نماينده مجلس دهــم با تاكيد بر اينكه 
نماينــدگان مجلس براى دفــاع از حقوق 
ملت پاى همه مسايل ايستاده اند و بر نحوه 
عملكرد قوه مجريه نظــارت دارند، گفت: 
اولين مطالبه جدى ما از مجلس شــفافيت 

است.
حاجــى دليگانى به اجراى طرح شــفافيت 
آراى نمايندگان مجلس اشــاره و بيان كرد: 
اجــراى كامل اين طــرح را دنبال مى كنيم، 
چراكه اگر بتوانيم شفافيت را در تمامى امور 
انجام دهيم، بســيارى از مشــكالت حل و 

زمينه هاى فساد كور مى شود.

حاجى دليگانى درجمع دانشجويان مالير:

نمره قبولى به مجلس در حوزه اقتصاد نمى دهم
 ■  برخى مسئوالن تب و تاب مردم را ندارند
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مديران در ساخت بيمارستان خيرساز مالير پاى 
كارباشند

 معاون استاندار همدان و فرماندار ويژه مالير ساخت بيمارستان 96 تختخوابى خيرساز 
اين شهرســتان را يكى از ضرورت هاى حوزه سالمت برشمرد و گفت: مديران دستگاه 

هاى اجرايى بايد تا تكميل نهايى اين بيمارستان خيرساز پاى كار باشند.
به گزارش ايرنا، باب ا... فتحى در بازديد از روند اجرايى بيمارستان 96 تختخوابى خيرساز 
مالير در روســتاى «گوراب» افزود: امروز در حوزه بهداشــت و درمان بيش از هر زمان 

ديگرى نياز به حضور خيران داريم.

وى تاكيد كرد: در همين راســتا تمامى دســتگاه هاى اجرايى اين شهرســتان در حيطه 
مســئوليت خود موظف به همكارى و همراهى با خير بزرگ مالير در حوزه ســالمت 
«حاج حسن توكلى» هستند و نبايد از هيچ تالشى براى تكميل اين بيمارستان دريغ كنند.
فرماندار ويژه مالير با بيان اينكه مديران با همراهى خود در ســاخت بيمارستان خيرساز، 
در اين ثواب خير ســهيم مى شــوند، بيان كرد: وجود خيران و نيكوكاران در حوزه هاى 
مختلف شهرستان يكى از ظرفيت هاى باالى مالير است كه بايد به درستى مورد استفاده 

قرار گيرد.
فتحى با اشــاره به پيگيرى هاى نمايندگان مالير و مديران حوزه بهداشــت و درمان در 
شهرســتان، استان و وزارتخانه، احداث اين بيمارستان را يكى از خدمات ماندگار دولت 

تدبير و اميد برشمرد و ادامه داد: اين خدمات همچنان ادامه دارد.
وى افزود: طرح هاى زيادى در حوزه بهداشــت و درمان اين شهرســتان طى سال  هاى 

گذشته انجام  شده است كه در نوع خود بى سابقه بوده است. 
معاون استاندار همدان ساخت بيمارســتان 96 تختخوابى خيرساز روستاى «گوراب» را 
گامى مثبت در ارايه خدمات به روستاهاى همجوار دانست و اظهار داشت: با وجود چند 
بيمارســتان، مراكز متعدد درمانى و تجهيزات به  روز پزشكى در اين شهرستان، مالير مى 

تواند پوشش مناسبى براى شهرهاى جنوب استان باشد.
مدير شبكه بهداشت و درمان مالير نيز در اين بازديد بيان كرد: همدان و مالير در حوزه 

درمان به  عنوان شهرستان  هاى معين استان انتخاب شده اند.

خبـر

انتصاب 2 سرپرست 
دراستاندارى همدان

  مديــركل روابط عمومى اســتاندارى همــدان از انتصاب 
سرپرســت معاونت هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندارى همدان و سرپرســت اداره كل پدافنــد غير عامل 

استاندارى همدان خبر داد.
اســداهللا ربانى مهر گفت: با توجه به بازنشســتگى رضا قياسى 
و هاشــم صوفى معاون هماهنگى امور اقتصــادى و مدير كل 
پدافند غير عامل اســتاندارى همدان، استاندار همدان در احكام 
جداگانه اى سرپرست اين معاونت و اداره كل را منصوب كرد.
وى افزود: با حكم اســتاندار همدان، ســيد محمود عسگريان 
مديــر كل دفتر هماهنگــى امور اقتصادى اســتاندارى با حفظ 
ســمت به عنوان سرپرســت معاونت هماهنگى امور اقتصادى 
و توســعه منابع استاندارى و عبداله اميرى  به عنوان سرپرست 

اداره كل پدافند غير عامل استاندارى منصوب شدند.
مديــركل روابــط عمومى اســتاندارى اضافه كــرد: باحكم  
اســتاندار همدان رضاقياسى به عنوان مشاور استاندار همدان 

شد. منصوب 
برخى ادارات اسدآباد 
كمبود امكانات دارند

 برخى از ادارات اسدآباد داراى كمبود امكانات هستند كه با تعامل 
و نظارت و كمك رؤساى ادارات اين نقيصه ها برطرف خواهد شد.

فرماندار شهرســتان اسدآباد در شــوراى اداراى شهرستان اسدآباد، 
اظهار كرد: وجود اين كمبودها در برخى از ادارات شــايد به لحاظ 
نزديكى به مركز استان و پروازى بودن و رفت و آمد و تردد مديران 
بوده است كه با تعامل و نظارت و كمك رؤساى ادارات سعى بر رفع 

و برطرف كردن اين نقيصه ها خواهيم كرد.
به گزارش ايسنا، كريم حميدوند در ادامه خاطرنشان كرد: دولت 
در بحث تحريم ها و پروژه هاى نيمه تمام داراى مشــكالتى است 
كــه بايد با همدلى و وحدت تمام تــوان خود را با اولويت بندى 
و دسته بندى در راســتاى رضايمندى مردم به كار گيريم چرا كه 
در برابر خون شهدا بايد پاسخگو بود.حميدوند خاطرنشان كرد: 
با جلســات مستمر و هفتگى ســهم اعتبارات اشتغال شهرستان 
اســدآباد به ويژه مناطق روستايى و عشايرى با درصد سود پايين 
100 درصد جذب شده و 4 ميليارد تومان نيز بيش از سهم تعهد 

خود طرح ارائه كرده ايم.

نهاوندي ها از وضعيت راه هاى شهرستان 
راضى نيستند

 محورهاى ورودى هاى شهرستان نيز داراى مشكالتى هستند و اين 
مشكالت باعث شده است كه شيرينى مهمان نوازى مردم نهاوند را به 

كام مهمانان شهرستان تلخ كند. 
فرماندار نهاوند در جلسه شوراى اداراى شهرستان نهاوند كه در محل 
سالن انديشــه مجتمع امام خمينى(ره) نهاوند برگزار شد با بيان اين 
مطلب و اينكه مردم نهاوند از وضعيت راه هاى اين شهرســتان راضى 
نيســتند، گفت : در حوزه راه هاى ارتباطى شهرستان نهاوند تاكنون نه 
كار بزرگى انجام شــده اســت و نه نمى توانيم بگويم تاكنون در اين 
حوزه كارى صورت نگرفته است ولى قطعا مردم شهرستان از وضعيت 

راه هاى شهرستان راضى نيستند.
به گزارش تســنيم ، مــراد ناصرى اظهار داشــت:  محور حادثه خيز 
نهاوند- آورزمان مردم شهرســتان را خسته كرده است و هميشه پل 
حاج على مراد به سمت فيروزان باعث به وجود آمدن ترافيك سنگين 
مى شود و ســاير راه هاى ارتباطى شهرستان نيز تبعا داراى مشكالتى 

هستند.
ناصــرى افــزود: اتفاقى كه در هفته گذشــته در يكــى از جاده هاى 
شهرســتان نهاوند اتفاق افتاد و باعث شد كه در يك سانحه تصادف 
6 نفر از شهروندان عزيز نهاوندى جان خود را از دست بدهند باعث 

عزادار شدن كل شهر شد و همه ما شد.
وى عنوان كرد: محورهاى ورودى هاى شهرستان نيز داراى مشكالتى 
هستند و اين مشكالت باعث شده است كه شيرينى مهمان نوازى مردم 

نهاوند را به كام مهمانان شهرستان تلخ كند.
فرماندار نهاوند بيان كرد: خوشــبختانه با پيگيرى هايى كه انجام شد و 
با كمك نماينده  مردم نهاوند در مجلس در حوزه راه هاى شهرســتان 
ما به جاى خوبى رسيده ايم و چهار رديف اعتبار ملى براى پروژه هاى 

شهرستان اخذ شد.
ناصرى گفت: محور حادثه خيز نهاوند-آورزمان و محور نهاوند-سه 
راهى كنگاور، نهاوند-فيروزان و زيرگذر كفراش از جمله محورهاى 
هســتند كه در رديف اعتبارات ملى قرار گرفته اند و براى اجراى اين 

پروژه ها منتظر جذب پيمانكار هستيم.

24 هزار ليتر فرآورده نفتى قاچاق در مالير 
كشف شد

 24 هزار ليتر فرآورده نفتى قاچاق و خارج از شــبكه توزيع، از 
يك دستگاه كاميون در اين شهرستان كشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامى مالير  اظهار داشت: اين خودرو حامل فرآورده نفتى 
خارج از شبكه، فاقد مجوز و مشكوك به نفت سياه بود كه در يكى 

از محورهاى ارتباطى مالير كشف شد.
داود على بخشــى بــا بيان اينكه جابجايى و انتقــال هرگونه كاال يا 
فرآورده هاى خارج از شــبكه توزيع غيرقانونى است و به شدت با 
عامالن آن برخورد مى شــود، افزود: ارزش اين محموله يك ميليارد 

و 500 ميليون ريال تخمين زده شده است.
بــه گــزارش ايرنــا علــى بخشــى ادامــه داد: در ايــن راســتا مامــوران 
ــى  ــاى ارتباط ــرل محوره ــا كنت ــادى ب ــم اقتص ــا جراي ــارزه ب مب
منتهــى بــه شهرســتان بــه يــك دســتگاه كاميــون بــه رانندگــى يــك 
نفــر مشــكوك شــده و آن را بــه منظــور بررســى هــاى دقيــق تــر 

متوقــف كردنــد.
ــه 2 ــك محمول ــه كشــف ي ــن ب ــر همچني ــى مالي ــده انتظام فرمان

هــزار و 200 كيلوگرمــى آرد از يــك دســتگاه نيســان اشــاره و بيــان 
كــرد: در راســتاى مبــارزه بــى امــان بــا ورود هرگونــه كاالى فاقــد 
مجــوز قانونــى، مامــوران مبــارزه بــا جرايــم اقتصــادى بــا كنتــرل 
ــتگاه  ــك دس ــه ي ــتان ب ــه شهرس ــى ب ــى منته ــاى مواصالت محوره

خــودروى نيســان مشــكوك شــدند.
علــى بخشــى افــزود: بــا بازرســى بــه عمــل آمــده از ايــن 
خــودرو، مقــدار 2 هــزار و 200 كيلوگــرم آرد فاقــد مجــوز كشــف 
و بــا تشــكيل پرونــده ايــن موضــوع تحــت پيگــرد قانونــى قــرار 

ــت. گرف
ــان اينكــه دســتگيرى ســارقان قطعــات داخــل خــودرو  ــا بي وى ب
ــه  ــور و ب ــن منظ ــه همي ــت: ب ــت، گف ــس اس ــتور كار پلي در دس
ــودرو در  ــل خ ــات داخ ــرقت قطع ــره س ــد فق ــوع چن ــال وق دنب
ــتور كار  ــه صــورت جــدى در دس ــن موضــوع ب ــر، اي شــهر مالي

ــت. ــرار گرف ــى ق ــس آگاه پلي
ــى  ــس آگاه ــالش پلي ــا ت ــه داد: ب ــر ادام ــى مالي ــده انتظام فرمان
ــورد نظــر كــه داراى ســوابق كيفــرى  ــى از ســارقان م ســرنخ هاي

ــد. ــه دســت آم ــد، ب ــدد بودن متع

آگهـي مـزايده مرحله اول 
اجاره 13 دستگاه سوئيت به صورت يكجا 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير 

با تأييدات خداوند متعال، اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير در نظر دارد 13 دستگاه سوئيت به صورت 
يكجا با كليه امكانات موجود، واقع در ميدان قائم روبروي دادگستري كه متعلق به موقوفه شادروان سيف الدوله 
مي باشد با اجاره پايه مزايده ماهيانه 154/700/000 ريال (معادل پانزده ميليون و چهارصد و هفتاد هزار تومان) 

به مدت يكسال به اجاره واگذار نمايد. 
واجدين شرايط مي بايست مبلغ 186/000/000 ريال (معادل هيجده ميليون و ششصد هزار تومان) سپرده به 
صورت چك تضمين شده در وجه اداره اوقاف مالير تهيه و چك مربوطه را ضميمه برگ پيشنهاد قيمت خود در 
پاكت هاي مخصوص مزايده الك و مهر شده قرار داده و از تاريخ 97/9/11 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 
97/10/1 به دبيرخانه اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير تحويل و رسيد دريافت نمايند. ضمناً متقاضيان 
محترم مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اطالعيه و ساير شرايط مزايده به واحد اجارات اداره اوقاف 

و امور خيريه شهرستان مالير مراجعه فرمايند.

بيمه نامه رازي موتور به شماره بيمه نامه 
31220073/97/000056 شماره پالك 972س42ايران 28 
شماره موتور 11686106796 شماره شاسي 61393502 به 
نام حسن نعمتي به شماره شناسنامه 1963 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

بسمه تعالي 

كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان همدان 
هيأت اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهرستان همدان 

آگهي انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه درودگران شهرستان همدان
در اجراي ماده 11 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي، بدينوسيله از كليه اعضاي داراي پروانه 
كسب معتبر آن اتحاديه دعوت مي گردد با در دست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر 
به همراه كارت شناسايي از ساعت 10 لغايت 11:30 روز يكشنبه مورخ 97/9/18 جهت شركت در انتخاب 
هيأت مديره اتحاديه شخصاً به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واقع در بلوار مدني بلوار 15 
فروردين مراجعه و هيأت مديره مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاي اصلي و 2 
نفر اعضاي علي البدل و همچنين بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلي و يك نفر 

علي البدل انتخاب نمايند.
الزم به ذكر است بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي و تبصره ذيل آن هر 
فرد صنفي داراي پروانه كسب در انتخابات داراي يك حق رأي مي باشد، حتي در صورت داشتن بيش 
از يك پروانه كسب در همان صنف. مباشرين فاقد حق رأي مي باشند و در مشاركت مدني، فردي 
كه پروانه به نام ايشان صادر شده داراي حق رأي مي باشد. همچنين بر اساس تبصره ذيل ماده 13 

آيين نامه مذكور اعطاي وكالت و يا نمايندگي جهت دادن رأي ممنوع مي باشد.

كمالوند » معصومه 
  ســه مدير اســتانى ديگر هم روز 
پنج شــنبه ابالغ بازنشسته شدن خود را 

كردند.  دريافت 
ايــن مديران تنها تــا 16 آذر ماه مهلت 

حضور در پست هاى فعلى را دارند.
رضــا قياســى معــاون هماهنگى امور 
اقتصــادى و توســعه منابــع انســانى 
فرماندار  تعالى  على  همدان،  استاندارى 
همدان، كه البته وى بعنوان مدير مامور 
از تهران به اين اســتان آمده بود و بايد 
منتظر ابــالغ حكــم وى از تهران هم 
بود و هاشــم صوفى مديــركل پدافند 
غيرعامل اســتاندارى هم خبر بازنشسته 
گيشــان روز پنجشنبه از وزارت كشور 

اعالم شد. 
ــابق  ــتاندار س ــت اس ــن نيكبخ ــا رفت ب
همــدان، در 29 آبــان97 و انتصــاب 
معــاون  شــاهرخى  ســعيد  ســيد 
ــتاندار  ــوان اس سياســى ســابق وى، بعن
هــا  معاونــت  از  يكــى  همــدان، 
ــا  ــال حاضــر ب ــه در ح ــد ك ــى ش خال

شــود.  مــى  اداره  سرپرســتى 
ــى  ــتگى قياس ــالم بازنشس ــا اع ــا ب ام
معــاون هماهنگــى امــور اقتصــادى 
ــتاندارى  ــانى اس ــع انس ــعه مناب و توس
از  ديگــر  يكــى  صندلــى   ، همــدان 
ــى  ــم خال ــتاندار ه ــاى اس ــت ه معاون
شــد و حــاال بايــد صبــر كــرد كــه چــه 
ــده  ــا را عه ــت ه ــن معاون ــانى اي كس

ــود. ــد ب دار خواهن
ــردى  ــى ف ــا از معرف ــه ه ــى گمان برخ
از اســتاندارى بــراى معاونــت سياســى 
ــد.    ــى ده ــر م ــور خب ــه وزارت كش ب
بــه تعبيــر برخــى رســانه هــا هــم 
ــه  ــي دوآتيش ــم صنف ــى، ه ــن قياس رفت

ــراى  ــارى ب ــد بي ــتين ب ــي نخس سياس
شــاهرخى بــود كــه تنهــا كمتــر از 
2هفتــه اســت عنــوان مقــام ارشــد 

ــت. ــده اس ــده دار ش ــتان را عه اس
هرچند با حكم شــاهرخى، قياسى پس 
از بازنشســتگى بعنوان مشاور استاندار 
همدان منصوب شــد و همين مى تواند 
تا حــدودى جــاى خالــى وى را در 

كند.  جبران  معاونت 
رضا قياســى كه تجربه و سابقه وى از 
بخشــدارى خزل آغاز و به فرماندارى 
در شــهرهاى اســد آباد و دو دوره هم 
سرپرســتى فرماندارى مالير مى رسد، 
پنجــم آذر ماه 92 پــس از يك دوره 
كناره گيــرى اختيــارى از خدمت در 
زمــان دولت اصولگــراى احمدى نژاد 
و فعاليت در بخــش خصوصى، مجدد 
دعوت بكار شــد و با حكم اســتاندار 
توسعه  معاونت  سرپرست  بعنوان  وقت 

اســتاندار  انســانى  منابع  و  مديريــت 
شد. منصوب 

حاال دقيقا 5 ســال از عهده دار شــدن 
اين سمت و سال هاى پر فراز و نشيب 
مســئوليت وى در استان مى گذرد، كه 
حكم بازنشســتگى اين مدير ايثارگر و 
توانمنــد علت خداحافظــى اش از ميز 
خدمت و ســاختمان ســبز استاندارى 

همدان مى شود.
قياسى روز نخســت بعنوان يك معلم 
وارد مجموعه وزارت كشــور شد، كه 
قياسى  خدمتى  و  مديريتى  ســوابق  از 
معاون  خــزل،  بخشــدار  به  توان  مى 
فرماندار و بخشــدار مركزى نهاوند نا 
م بــرد كه در همين دوران جنگ آغاز 
شــد و تا پايان جنگ بــه جبهه رفت 
فرماندار  معاون  بعنــوان  آن  از  پس  و 
تويســركان، بخشــدار ســامن مالير، 
مديــر كل روابــط عمومــى ، رئيس 

تويسركان،  فرماندار  اســتاندار،  حوزه 
مديــر كل بازرســى و رســيدگى به 
فرمانــدار  اســتاندارى،  شــكايات 
اســدآباد، مديريــك واحــد كارخانه 
توليــدى و معــاون توســعه مديريت 
و منابــع اســتاندارى و يك دوره هم 
اقتصادى  امــور  هماهنگــى  معــاون 

كرد. اشاره  همدان  استاندارى 

با راي ديوان عدالت اداري اعالم شد

بازنشستگي 3 مدير ديگر در استان
■  قياسى مشاور استاندار همدان شد

صوفى 
مديرى بى حاشيه

■ 18ماه پيش، ســه شــنبه 16 خرداد 
ماه 96 هاشم صوفى بعنوان مدير كل 
همدان  اســتاندارى  عامل  غير  پدافند 

معرفى شد.
صوفى مرد بــى حاشــيه اى بود كه 
تعامل خوبى هم با مديران شهرستانى 

داشت.

تعالى و مديرى در سايه بازنشستگى
■ 30 بهمن 92 على تعالى با شــعار"تعادل در رفتار سياسى" 

فرماندارى همدان را از حسن قهرمانى مطلق تحويل گرفت.
اين مدير هم پس از حدود  5 سال خدمت در مديريت اجرايى 
ارشد شهرستان همدان، در حالى شامل قانون بازنشستگى شد 

كه كمتر خروجى از وى در رسانه ها مى بينيم. 
شــايد عملكردى هم داشته باشــد اما از وى بعنوان مديرى 
بازنشسته در خدمت نام مى بردند كه به پشتوانه نيكبخت در 

استان پست گرفته بود.
ارتبــاط و تعامل ضعيف وى و غريبه گــى وى براى اعالم 
خدمات دولت، تا حدودى وى را در انزوا برده بود و ترجيح 
مى داد در ســكوت سرش به كار خودش باشد و سال هاى 
خدمت قهرمانى مطلق را بيشتر به ياد رسانه ها بياورد. هرچند 
حمايت هاى اســتاندار وقت از وى ســبب شد تا امروز در 
ســمتش باقى بمانــد و با حكم بازنشســتگى از فرماندارى 
خداحافظــى كند. تا آنجا كه در زمــان خدمتش وقتى انتقاد 
و نارضايتى از وى اوج گرفت، اســتاندار سابق(نيكبخت)در 
حمايت از وى اينچنين واكنش داد و در جلسه اى اعالم كرد 

كه "هرچه رسانه ها بگويند من عكس آن را عمل مى كنم".

اين در حالى است كه شــاهرخى استاندار جديد همدان در 
نشست هم انديشى با رسانه هاى استان در پايان هفته گذشته، 
مالك ارزيابى عملكرد مديرانش در استان را به نسبت تعامل 
رســانه اى شان عنوان كرده است.و اين هشدارى براى پايان 

همه تعالى ها در استان همدان است.
بيوگرافى:

علي تعالي متولد 1337 از خوانسار استان اصفهان، كارشناس 
علوم سياسي،ســال 50 پس از گذراندن مقطع ابتدايي براي 
سكونت به تهران رفت. سابقه 10 سال فعاليت در استانداري 

تهران را با 5 استاندار در كارنامه كاري خود دارد.
سال 74 با ســمت مديركل سياسي امنيتي وارد استانداري 
شــد و در سال 84 به كرمانشاه رفت، تا سال 86 به عنوان 
معاون سياســي امنيتي استانداري كرمانشــاه ادامه فعاليت 
داشــت، امابه دليل تحصيل فرزندانش در دانشــگاه تهران 
در ســال 86 به تهران بازگشت و همان سال نيز به عنوان 
معاون مركز آموزش وزارت كشور آغاز به كار كرد، پس از 
2 سال در آخرين سمت خود به عنوان كارشناس مطالعات 

تحقيقات تهران در وزارت كشور كارش را ادامه داد.
و حاال پس از 30 ســال خدمت در وزارت كشور با عنوان 

فرماندار همدان بازنشست مى شود.

پرداخت8 ميليارد تومان 
تسهيالت اشتغال و 
خودكفايى به مددجويان

 مدير صندوق قرض الحســنه امداد 
واليت اســتان همدان با بيان اينكه در 
8 ماهه امســال 8 ميليارد و 135 ميليون 
تومان تسهيالت اشتغال و خودكفايى به 
مددجويان و نيازمندان استان همدان اعطا 

شده است، گفت: اين ميزان تسهيالت 
در قالب 662 مورد وام پرداخت شــده 
است. 8 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال 
و خودكفايى به مددجويان و نيازمندان 
همدان پرداخت شــد. مسعود كرمى در 
هشــت ماهه امسال 3 هزار و 632 فقره 
وام به مددجويــان و نيازمندان همدان 
اعطا شده است، اظهار داشت: اين ميزان 
وام پرداخت شده به مبلغ 17 ميليارد و 

430 ميليون تومان بوده اســت. وى در 
مورد تسهيالت ارائه شده به مددجويان 
و نيازمندان در حوزه مسكن، افزود: 270 
مورد تسهيالت مسكن به مبلغ دو ميليارد 
و 233 ميليون تومان در هشت ماهه سال 
97 پرداخت شده اســت.  كرمى با بيان 
اينكه هشت ميليارد و 135 ميليون تومان 
تسهيالت اشتغال و خودكفايى پرداخت 

شده است.
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فراز و نشيب ها در تعامل مجلس و دولت
  روز مجلس فرصت خوبى است تا به جايگاه پارلمان و ارتباط آن 

با قواى ديگر پرداخته شود.
اصل تفكيك قوا اى اصول مســلم و بديهى در نظام هاى مردم ساالر 
اســت كه در نظام جمهورى اسالمى نيز مورد توجه قرار گرفته و در 

قانون اساسى تبلور يافته است.
استقالل قوا به جهت جلوگيرى ار تداخل  امور و رعايت بديهى ترين 
نمادهاى دموكراسى است كه هيچگاه نمى تواند نافى تعامل و ارتباط 

سازنده قوا به ويژه ميان مجلس و دولت باشد.
اين ارتباط و تعامل ســازنده الزمه پيشــرفت كشور بوده و ضرورتى 

اجتناب ناپذير به حساب مى آيد.
با نگاهى گذرا به رابطه قواى مقننه و مجريه در كشورمان به خوبى مى 
توان دريافت كه اين ارتباط روند بكنواختى نداشته و با فراز و نشيب 

هايى مواجه بوده است. 
البته در دوره هايى كه به نوعى همسويى سياسى ميان اكثريت مجلس 
و دولت وجود داشته است ، به نوعى ميزان چالش ها نيز كمتر بوده و 

تعامل مجلس و دولت نمود بيشترى داشته است. 
در مواقعى كه اكثريت مجلس دست طيفى خاص و دولت در اختيار 
جريانى ديگر بوده، اين تعامل تحت الشــعاع نگاه هاى سياسى قرار 

گرفته و بعضا چالش هايى را نيز به وجود آورده است.
عالوه بر اين گاه مشــاهده شده كه مجلس و دولت دست يك جريان 
بوده يا دولت مورد حمايت يك جريان قرار گرفته است، اما تندروى 
هــا و رفتارهاى غير متعارف باعث بروز چالش ها و حتى تنش هايى 

شده است. 
اتفاقاتى چون يكشــنبه سياه و موارد مشــابه آن از جمله  اين چالش 

هاست كه سخت بر ارتباط دولت و مجلس سايه افكنده است.
با تمام اين احوال بوده و هستند نخبگانى كه فارغ از نگاه هاى سياسى 

همواره سعى كرده اند خط تعاملى مجلس و دولت حفظ شود. 
مجلس در راس امور است و به جهت اهميت قانون گذارى و نقشى 
كه در تعيين مســيرهاى پيشرفت دارد و به نوعى ريل گذارى مى كند 

تا قطار توسعه به حركت درآيد، از جايگاه  مهمى برخوردار است.
دولت نيز قوه اجرايى كشــور اســت كه با حركت خود در اين مسير 

تعالى جامعه را رقم مى زند. 
در اين ميان عالوه بر رســالت تقنينــى و نظارتى مجلس و همينطور 
نقش اجرايى دولت ، تعامل و همكارى ميان آن دو با حفظ استقالل و 
رعايت اصل تفكيك قوا امرى ضرورى است تا روند پيشرفت جامعه 

تداوم پيدا كند.
اين همكارى در مواقع حساسى چون شرايط امروز از اهميت بيشترى 
برخوردار اســت و در ابعاد مختلف بايد نمود پيدا كند تا بهتر بتوانيم 
از اين ظرفيت ها و فرصت ها جهت توسعه و رفع موانع و مشكالت 

استفاده كنيم.

CFT در دستور كار هفته آينده مجلس
 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى هفته آينده بررسى اليحه الحاق 
دولت جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون بين المللى مقابله با تأمين 
مالى تروريســم CFT و بررسى طرح ساماندهى بازار خودرو را در 

دستور كار دارند.
به گزارش ايسنا، دستور كار نمايندگان در صحن علنى مجلس شوراى 

اسالمى طى هفته آينده به شرح زير است:
بررســى طرح اصالح قانون بودجه ســال 1397 كل كشور، بررسى 
اليحه نحوه استفاده، نگهدارى و نظارت بر پايانه فروشگاهى (صندوق 
مكانيزه فروش)، بررســى طرح اصالح قانون حداكثر استفاده از توان 
توليــدى و خدماتى در تأمين نيازهاى كشــور و تقويت آن ها در امر 
صادرات و اصالح ماده (104) قانون ماليات هاى مســتقيم، بررســى 
طرح اصالح ماده (3) و الحاق يك ماده به قانون نحوه پيگيرى تحقق 
سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى مصوب (05/03/1394)، بررسى طرح 
معافيت وزارتخانه ها و موسسات دولتى از پرداخت هزينه هاى ثبتى، 
رد طرح دهيارى ها، بررســى طرح استفســاريه ماده (36) قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى نظام مالى كشــور، بررســى طرح 
اصــالح تبصره ماده (26) قانون حمايت از كــودكان و نوجوانان بى 
سرپرست و بدسرپرست، بررســى طرح استفساريه بند (2) ماده (2) 
قانون ماليات هاى مستقيم، بررسى اليحه مديريت حوادث غيرمترقبه 
كشــور و بررســى اليحه اصالح بند (3) ماده (2) قانون ماليات هاى 
مســتقيم - مصوب 1366 - با اصالحات بعدى آن، بررســى اليحه 

اهداف.
وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان، بررســى طرح الحاق 
دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنج ســاله ششــم توسعه 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران، بررسى طرح 
اصالح ماده (133) قانون ماليات هاى مستقيم، بررسى اليحه تشكيل 
وزارتخانه هاى رفاه و تأمين اجتماعى و كار و تعاون، بررســى اليحه 
اصالح قانون نحوه اســتفاده از خانه هاى ســازمانى ارتش جمهورى 
اسالمى ايران، رد طرح استفساريه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى 
اسالمى ايران، بررسى طرح الزامات اجرايى توزيع و عرضه سوخت و 
CNG در كشور، بررسى طرح الحاق يك تبصره به ماده (98) قانون 
آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى، بررسى طرح اصالح جدول 
حوزه هاى انتخابيه مجلس شــوراى اسالمى و تعداد نمايندگان آنها، 
بررسى طرح حمايت از محيط بانان و جنگل بانان، بررسى الحاق يك 
تبصره به ماده (186) قانون آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى، 
بررســى طرح اداره و نظارت بر ســازمان صدا و سيماى جمهورى 
اسالمى ايران،  گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد 
عملكــرد منابع و مصارف (دريافت ها و پرداخت ها) در قانون بودجه 
ســال 1396 كل كشور (در اجراى بند(7) ماده (45) آيين  نامه داخلى 
مجلس شــوراى اسالمى) و  بررســى تقاضاى عده اى از نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى مبنى بر تشكيل كميسيون ويژه زنان، جوانان 

و خانواده.
گزارش كميســيون اقتصــادى مبنى بر تصويب تقاضــاى تحقيق و 
تفحص بررســى عملكرد بنگاه هاى اقتصادى صندوق بازنشســتگى 
كشورى،  گزارش كميسيون كشــاورزى، آب، منابع طبيعى و محيط 
زيســت مبنى بر رد تقاضاى تحقيق و تفحص از سازمان امور عشاير 
ايران، گزارش كميسيون كشاورزى، آب، منابع طبيعى و محيط زيست 
مبنــى بر تصويب تقاضاى تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت جهاد 
كشاورزى در خصوص چگونگى اجراى قانون اصالح قانون استخدام 
مهندسين ناظر توليدات كشاورزى  و واردات محصوالت كشاورزى 
و دامــى با اســتفاده از ارز دولتى و تنظيم بازار، گزارش كميســيون 
كشــاورزى، آب، منابع طبيعى و محيط زيســت مبنــى بر تصويب 
تقاضاى تحقيق و تفحص از عملكرد شركت كشت و صنعت كارون 
و طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبى آن و انتخاب دو نماينده مجلس 
شوراى اسالمى به عنوان عضو هيات مقررات زدايى و تسهيل صدور 

مجوزهاى كسب  و كار.

پرونده سوريه الگوى خوبى براى 
حل و فصل مسائل آسياست

 على الريجانى رييس مجلس شــوراى اســالمى ايران گفت كه 
همكارى چهار كشور ايران، سوريه، روسيه و تركيه در حل مشكالت 
منطقــه اى، الگوى خوبى براى حل و فصل مســائل و مشــكالت 

كشورهاى آسيايى است.
بــه گزارش ايرنا، الريجانــى كه براى حضــور در يازدهمين مجمع 
عمومى مجالس آســيايى به شهر استانبول تركيه سفر كرده است، در 
جمع رسانه ها با تاكيد بر ضرورت تالش براى تحقق اين هدف اظهار 
كرد: اين مدل سريع محقق نمى شود، اما به عنوان مدل همكارى موفق 

در حال پيشرفت است.
وى نتايج همكارى اين چهار كشور را نسبتاً قابل توجه و موفق خواند 
و افزود: اين مدل را مى توان هم در مسائل اقتصادى و هم در مسائل 

امنيتى و سياسى در منطقه بسط داد.
رئيس مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: همكارى هاى منطقه اى در 
بلوك هاى مختلف براى آسيا بسيار مفيد است كه به مرور مى توان آن 

را گسترش داد و اميدواريم اين تحركات موفق باشد.
الريجانى درباره اجالس بين المجالس كشــورهاى آســيايى در 
اســتانبول نيز گفت: پايه گذار اصلــى اين اجالس ايران بود كه 
آرام آرام كشــورهاى مختلــف به آن پيوســتند، در حال حاضر 
بســيارى از پارلمان هاى كشورهاى آســيايى عضو اين اجالس 

. هستند
وى با بيان اينكه آســيا موضوع مهمى براى آينده اســت، اظهار كرد: 
اســتعدادهاى بسيارى اعم از منابع انرژى غنى، امكانات طبيعى متنوع 
و نيروى انسانى گسترده در آســيا وجود دارد و زمينه جهش در اين 

منطقه جدى است.

واحدهاى مسكونى روستايى مناطق زلزله زده تا 
پيش از فصل سرما تكميل مى شود

 معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه دولت تا بازســازى كامل واحدهاى 
مسكونى آسيب ديده در كنار مردم استان كرمانشاه خواهد بود، گفت: واحدهاى 

مسكونى روستايى تا پيش از فصل سرما تكميل خواهد شد.
به گزارش ايســنا، دكتر اســحاق جهانگيرى افزود: متأسفانه مردم اين استان به 
خصوص در شهرهاى سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيالنغرب و اسالم آباد به دليل 

وقوع زلزله هاى شديد متحمل خسارات سنگينى شده اند.
جهانگيرى با تاكيد بر اين كه دولت از نخستين لحظات پس از وقوع زلزله سال 
گذشــته كرمانشاه در كنار مردم اين اســتان قرار داشت، تصريح كرد: دولت در 
اين مســير به دنبال اجراى نمايش و اقدامات تبليغاتى نبود، بلكه مصمم بود بار 

سنگينى كه بر دوش مردم مناطق زلزله زده قرار دارد را از دوش آنها بردارد.

واكنش دبير هيات دولت 
به انتخاب 4 استاندار جديد

 دبير هيات دولت با اشــاره به راى اعتماد هيات دولت به چهار اســتاندار 
جديد، انتخاب آنها را نويدبخش آينده اى خوب براى استان هايشان خواند.

به گزارش ايســنا، محسن حاجى ميرزايى دبير هيات دولت در توييتى انتخاب 
استاندارهاى آذربايجان شــرقى، مازندران و خراسان هاى شمالى و جنوبى را 
ســتود و گفت: اســتاندارانى كه امروز از دولت راى اعتماد گرفتند بسيار با 
انگيزه، مصمم و با اعتماد به نفس قوى ظاهر شــدند. آينده خوبى را مى توان 
براى اســتان هاى آذربايجان شرقى، مازندران و خراسان هاى شمالى و جنوبى 

پيش بينى كرد.
به گزارش ايســنا، هيات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به استانداران اين 

چهار استان راى اعتماد داد.

 اليحه تأمين امنيت زنان به زودى به مجلس مى رود
 يك عضو فراكسيون زنان مجلس شــوراى اسالمى گفت: حضور زنان در 
ورزشگاه ها نياز به قانون ندارد، زيرا در هيچ قانونى اين موضع منع نشده است.

 بــه گزارش ايســنا، حميده زرآبــادى در خصوص عملكرد فراكســيون زنان 
در مجلــس دهم، عنوان كرد: اين دوره از مجلــس در حوزه زنان ويژگى هاى 
برجسته اى نسبت به ادوار گذشته دارد. در اين دوره بيش ترين تعداد نمايندگان 
زن را داريم. تعداد ما 16 نفر اســت كه البته هنوز درصد كمى از كل را تشكيل 

مى دهد و حدود 6 درصد است.
زرآبادى با اشــاره حضور نمايندگان زن مجلس دهم در مجامع بين المللى، 
گفت: موضــوع زنان مدت ها قبل از اين كه در كشــور ما مطرح شــود در 
كشــورهاى ديگر مورد توجه بوده و به ويژه در عرصــه بين المللى حضور 

خانم ها چشم گير بوده است. 

بررسي كارنامه پارلمان نشينان در روز مجلس 

نمايندگان همدانى در مجلس چه مى كنند

آرا  شــفافيت  طرح  موافق  آيا   
بيان  را  علت  هســتيد  نمايندگان 

كنيد؟
■ كاظمى: بنده موافق اين طرح هســتم 
و مردم اين حــق را دارند و بايد بدانند 
كه نمايندگان به چه طرح هايى راى مى 
دهند حال ممكن اســت اين مسئله نيز 
بدون حاشيه نباشد دوران ما بايد دوران 

شفافيت آرا باشد. 
■ آزاديخواه: بنده نيز با اين طرح موافق 
هســتم و از آن جايى كه ما وكيل مردم 
هســتيم و مردم موكل ما، موكل اين حق 
را دارد بدانــد وكيل خود در چه مدارى 
حركت مى كند دانستن آراى ما يكى از 
حقوق مردم است و با تصويب اين طرح 
سبب مى شود كه چهره نفاق از مجلس 

براى هميشه از بين برود.
■پورمختــار : در مســائل ملــى و بين 
المللى كه موضوعات به حساســيت باال 
مــى انجامد همه مردم نســبت به آراى 
نمايندگان حساس مى شوند وى با بيان 
اين كه مواضع نماينــدگان بايد به طور 
شــفاف بيان شــود تصريح كرد داليلى 
براى نگرانى از شــفافيت آرا نمايندگان 

وجود ندارد .
■ لطفى: بنده مخالف اين طرح هســتم 
علــت اين اســت كــه اول از همه در 
نمايندگان مجلس فتنه و اختالف ايجاد 
مى شــود اين طرح ســبب مى شود كه 
آزادى انديشه نمايندگان زير سوال برود 
و نمايندگان براساس تعارف سياسى راى 

بدهند.
 با توجه به پستى كه در مجلس 
شوراى اسالمى داريد عملكرد خود 

را بيان كنيد؟
■ كاظمــى: بــه طــور كلــى عملكرد 
نمايندگان بايد ملى و كشــورى باشــد 
يعنى براســاس قانون اساســى، اساسى 
ترين وظيفه نماينــدگان تصويب قانون 
و نظارت بر حســن اجراى قوانين است 
بنده نيــز به عنوان نماينده مردم ســعى 
كــرده ام در اين زمينه فعال باشــم و در 
حــوزه انتخاباتى براى رفع مشــكالت 
مردم، جذب اعتبارات راه ها ، و اجراى 
پروژه ها ، بهسازى روستا ها تالش كرده 
ايم و ميزان موفقيت ما به وضعيت مالى 

كشور بستگى دارد. 
■ آزاديخــواه: در ثبت ملى منبت مالير 
گام زيادى برداشــته ايم و مالير به ثبت 
ملى رســيد كه با توجــه به حضور بنده 
در كميسيون فرهنگى و ارتباط كميسيون 
فرهنگى با ســازمان ميــراث اين اتفاق 
صورت گرفت هم چنيــن ثبت جهانى 
انگور ماليــر و صحبت بــا نمايندگان 
يارانه  ميليــارد  پانزده  فائو،اختصــاص 
كشــمش بــراى كشــاورزان، در حوزه 
پزشــكى راه اندازى مركــز انژوگرافى ، 

اخذ مجوز دانشــكده پيراپزشــكى ، در 
زمينه فرهنگى و دينى هشــتصد ميليون 
تومــان براى احــداث خانــه عالم، راه 
اندازى راه آهــن همدان - مالير ، و در 
حوزه ورزشى استخر سرپوشده ثامن نيز 

تاسيس شد.
■ پور مختار: نمايندگان دو وظيفه عمده 
و اصلى دارند: ا- قانــون گذارى و 2- 
نظارت در امــر قانون گذارى نمايندگان 
به صورت دائم در جلســات كميسيون 
هــا حضور دارنــد و من هم به ســهم 
خود حضور داشــتم و اظهار نظراتى در 
خصــوص لوايح و طرح هايى كه مطرح 
شده انجام داده ام حتى يك سرى طرح 
ها وجود داشــت كه من به عنوان طراح 
در جهت منفعت كشور اقداماتى را انجام 
داده ام از جمله توجه به مناطق روستايى 
، آب روســتايى و جاده هاى مواصالتى 
و مســائل مربوط به مديريت شهرى و 
مشكالتى كه در اين حوزه بايد حل مى 
شــدو در حوزه نظارت نيز سواالتى در 
خصوص اوضاع عمومى كشور از وزرا 
پرســيده شد و استيضاحاتى كه الزم شد 

نيز صورت گرفت.
■ لطفــى: بنــده نيــز به ســهم خود 
عملكرد هايــى را در كارنامه خود دارم 
در زمينــه راه و شهرســازى ، جذب و 
براى  تومــان  ميليارد  يــازده  تخصيص 
محــور تاكســتان" رزن " همدان جذب 
و تخصيــص يك ميليــارد تومان جهت 
ســاماندهى معابر روستايى و بلواركشى 
روســتا ها و در زمينه بهداشت و درمان، 
اخذ مجوز ساخت بيمارستان جديد 150
تخت خوابى شهرســتان رزن ، جذب و 
تخصيص مبلغ ده ميليــارد تومان براى 
خريد تجهيزات پزشكى بيمارستان ولى 
عصــر رزن، در زمينه آموزش و پرورش 
دريافت كمك نقدى بر ادارات آموزش 
و پرورش ، جذب و تخصيص مبلغ 90
شهرســتان  مدارس  براى  تومان  ميليون 
رزن، و در زمينه جهاد كشاورزى ، آب و 
فاضالب و ورزش فعاليت هايى صورت 

گرفته است.
 آيا به عنــوان نماينده مجلس 
پيگير منافع و حقوق استان هستيد؟
■ كاظمى: بودجه هاى ساليانه براساس 
شاخص هاى توسعه در منطقه توزيع مى 
شــود با توجه به عضويت در كميسيون 
تلفيق ، كــه وظيفه آن بررســى بودجه 
ساليانه اســت و در آن جا بودجه بسته 
مى شــود تالش كرده ايم كه بودجه اى 
براى استان تصويب كنيم و در حد توان 

در سطح ملى موفق بوده ايم.
■ آزاديخواه: در قالب مجمع نمايندگان 
اســتان و جلســاتى كه با اســتاندار و 
معاونين داشتيم مرتب پيگير منافع استان 
بوديم و ســفرهايى كه وزرا محترم راه 

، بهداشــت و كار به استان داشتند براى 
كل اســتان آورده خوبى داشتند و نقش 
نماينــدگان نقش موثرى بوده اســت و 
بنده سعى كرده ام به خاطر جايگاه خود 

وحدت را ايجاد كنم.
■ پورمختار: كاهش بودجه يك مســئله 
سراسرى است ولى اســتان همدان جز 
پنج اســتانى اســت كه كم ترين كاهش 
را داشــته و اين برعهده پيگيرى مجمع 
نماينــدگان مى باشــد جلســاتى كه با 
مسئولين اجرايى دارند استاندار، سازمان 
برنامه بودجه و وزراى مربوطه باعث شد 
كه استان كم ترين كاهش را داشته باشد.
■ لطفــى: پيگير منافع اســتان از طريق 
وزرا و استاندار و پيگير بودجه از طريق 

كميسيون تلفيق استان بوده ايم.
 تا چه ميزان به وعده هاى خود 
عمل كرده ايد و آيا با سياست هاى 

دولت همراه بوده است؟
■ كاظمــى: بنده هيچ وعــده انتخاباتى 
جــز انجام وظيفــه در چارچوب قانون 
نداده ام و براى عمران و آبادانى اســتان 
تــالش كرده ام از لحاظ فكرى دولت را 
قبول دارم و به معناى اين نيست كه اگر 
مشكلى پيش آيد بيان نكنم و سعى كرده 

ام از حقوق دولت و ملت دفاع كنم.
■ آزاديخواه: در حوزه انتخابيه عملكرد 
خود را مثبت مى دانم و برنامه هايى كه 
داشتم در حوزه قانون گذارى و نظارت 
بوده و در راستاى سياست هاى دولت ، 
برنامه نمايندگان حتما نبايد در راســتاى 
سياســت هاى دولت باشد ولى مى توان 
حداكثــر همكارى را با دولت داشــت. 
نماينده مستقل از دولت است اگر دولت 
وظيفه خــود را به درســتى انجام دهد 
مجلــس بايد حمايت كنــد در غير اين 
صورت وظيفه مجلس بازدارندگى است.

■ پورمختــار: بنده به اكثــر وعده هاى 
انتخاباتــى خود عمل كــرده ام و طبيعتا 
بعضــى از مصوبات هيــات وزيران از 
طريق دولــت وبعضى ديگــر از طريق 

قانون گذارى صورت گرفته است.
■ لطفى: با توجه به گزارش عملكرد كه 
مبين تعهد اينجانب به شهرستان بوده در 
راستاى خدمت رسانى به مردم و اهداف 

دولت مى باشد.
 در خصــوص حضــور يا عدم 
نظر  وزرا  استيضاح  در  خود  حضور 

خود را بيان كنيد؟
■كاظمى: بنده استيضاح هيچ وزيرى را 
امضــا نكرده ام و تالش بر اين بود كه با 
مراقبت و بررسى مسائل كه در حوزه كار 
وزرا است را اصالح كنم تا استيضاح، اما 
نماينده اين اختيار را دارد كه اگر وزيرى 
در چارچوب كار خود تخطى كرد وزير 

مربوطه را استيضاح كند.
■ آزاديخواه: قاعده من بر اين نبوده كه 

در تمام اســتيضاح ها نقش داشته باشم 
اما جايى كه نياز به استيضاح وزرا باشد 

همواره از اقدام خود دفاع مى كنم.
■ پورمختار: تغييــر كابينه از اختيارات 
رئيــس جمهور اســت و قطعــا رئيس 
جمهور بــا علم و اطالع در اين موضوع 
عمل مــى كند البته اگــر مجلس به اين 
تشــخيص برسد كه نابه ســامانى پيش 
آمده ، حاصل ســو عملكرد چه وزرايى 
است در ستيضاح آن ها ترديد نمى كند 
گاهى نمايندگان اســتيضاح را اثر بخش 
نمى دانند و اعتقادى به استيضاح ندارند.
■ لطفــى: از آن جايى كــه مالك براى 
ما خدمت به مردم اســت در اين راستا 
وزرايــى را كه كــم كارى نمــوده اند 
استيضاحشان را امضا و با وزرايى كه به 
مردم خدمت مى كننــد نهايت تعامل و 

همكارى را داشته ايم.
نظر خود را در خصوص استانى 
شدن انتخابات مجلس بيان كنيد؟

■ كاظمــى : موافــق ايــن طــرح هســتم 
و مراجعــات مردمــى بــه نماينــدگان 
ــده  ــه نماين ــراى وظيف ــع اج ــى مان گاه
مــى شــود نماينــدگان وظيفــه تصويــب 
ــر حســن اجــراى  ــارت ب ــن و نظ قواني
ــدن  ــى ش ــا انتخاب ــد و ب ــون را دارن قان
ــاى  ــود نيروه ــى ش ــبب م ــس س مجل
شــاخص تــر و بــا تجربــه انتخــاب 

ــوند. ش
ــن  ــق اي ــز مواف ــده ني ــواه: بن ■ آزاديخ
طــرح هســتم مجلــس وقتــى از مســير 
و جايــگاه اصلــى خــودش چــه كمتــر و 
چــه بيشــتر دور مــى شــود مــورد انتقــاد 
ــوان  ــه عن ــراد را ب ــن اف ــه اي ــى ك مردم
وكالى خــود انتخــاب كــرده انــد قــرار 
مــى گيــرد اگــر مــا بتوانيــم مســيرى را 
ــه  ــد ب ــدگان بتوانن ــه نماين ــم ك ــاز كني ب
وظايــف اصلــى و قانــون گــذارى خــود 
بپردازنــد بــه جايــگاه اصلــى نمايندگــى 

مــردم رســيده ايــم.
انتخابــات  برگــزارى  پورمختــار:   ■
مجلــس بــه صــورت اســتانى هيــچ 
هــاى  شهرســتان  بــراى  ضــررى 
كوچــك نــدارد. انتخابــات اســتان بايــد 
بــه صــورت اســتانى و شهرســتانى 
برگــزار شــود. اســتانى شــدن انتخابــات 
هــاى  گرفتــارى  از  را  نماينــدگان 
ــى  ــا م ــى ره ــور اجراي ــه ام ــوط ب مرب
و  احــزاب  فعاليــت  زمينــه  و  كنــد 
ــى فراهــم  تقويــت پارلمــان هــاى محل

ــود. ــى ش م
■ لطفــى: اســتانى شــدن انتخابــات 
منجــر بــه تقويــت بنيــه قانــون گــذارى 
مجلــس شــده و ســبب مــى شــود 
نماينــدگان از پرداختــن بــه مســائل 
ــا  ــوند و صرف ــالص ش ــيه ايى خ حاش

ــد. ــى بپردازن ــف قانون ــه وظاي ب

شبنم طهماسبى »
براساس شــرايط و فضاى فعلى مجلس 
كه پايان سومين سال كار مجلس است 
مجلس چالش هايى را به خود مى بيند 
كه تا استيضاح رئيس نهاد قانون گذارى 

پيش رفته است .
ســابقه قانون گذارى در ايران از زمان 
مشــروطه تا به امروز فراز و فرود هاى 
مختلفى را به نوع خود ثبت كرده است 
. روزگارى مجلــس نشــينان به دنبال 
تصويب قوانينى بودند تا سروسامانى به 
اوضاع مملكت دهند و حاال همان قوانين 

چالشى شده است براى آن كه نمايندگان 
هر روز جنجالى تازه بيافريند.

در اين سه ســال مجلس دهم حوادثى 
مهمى را به خود ديده است از تصويب 
برجام گرفته تا اســتيضاح وزرا ، طرح 
شفافيت آرا نمايندگان ، قانون ممنوعيت 
به كارگيرى بازنشستگان و.... تا استيضاح 
الريجانى.امروز شــنبه به مناسبت "روز 
مجلس" و پايان سومين سال كار مجلس 
دهم عملكرد نمايندگان استان را بررسى 
كرديــم در اين زمينه اگر بــه كارنامه 
نمايندگان همــدان نگاه كنيم اظهار نظر 

ها آن ها در موضوعات مختلف متفاوت 
بوده است.نماينده ايى كه به شدت منتقد 
دولت بوده اســت و هر جا كه مباحث 
انتقادى دولت مطرح شــده وارد بحث 
شــده اند و در مقابل نيــز نماينده ايى 
وجود داشــته كه تمام عيار پاى دولت 

نشسته اند. 
اما در مجموع در بررسى رفتار سياسى 
نمايندگان و بــا توجه به آن كه انتخاب 
نماينده در اســتان محافظه كار به نفع 
اصول گرايان بوده اســت طبيعى است 
كه هفت نماينده اصــول گرا در مقابل 

دو نماينده اصالح طلب جو استان را به 
نفع خود داشــته باشند كه آخرين اقدام 

انتخاب استاندار مى باشد.
الزم به ذكر اســت با 9 نماينده استان 
تماس گرفته شــده اما به غير 4 نماينده 

مابقى تمايلى به مصاحبه نداشتند!
در ادامه ماحصل گفتگو با محمد كاظمى 
نماينده مردم مالير ، حجت االسالم احد 
آزاديخواه ديگر نماينده مردم مالير و محمد 
على پورمختار نماينده بهار و كبودراهنگ و 
حسن لطفى نماينده مردم رزن در مجلس 

شوراى اسالمى را مى خوانيد.

سه ماهواره به فضا پرتاب مى شود
 جانشين وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح گفت: در ماه هاى 

آينده سه ماهواره توسط ايران به فضا پرتاب مى شود.
به گزارش ايرنا،  قاسم تقى زاده اظهار داشت: اين ماهواره ها با دانش 

بومى ساخته شده و در مدارهاى مختلف قرار مى گيرند. 
وى ادامــه داد: درعرصه بازدارندگى فعــال نيز ايران به فناورى توليد 
موشك زمين به زمين نقط زن با بُرد 2 هزار كيلومتر دست يافته است. 
جانشين وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح اظهار داشت: در عرصه 
هاى مختلف هم سطح دانش روز دنيا قرار داريم و از توان متخصصان 
ايرانى و دانشــمندان وزارت دفاع، دانشــگاه ها و شركت هاى دانش 

بنيان براى ساخت انواع تجهيزات استفاده مى كنيم. 
تقى زاده خاطر نشان كرد: براى ساخت زيردريايى غدير، 10 دانشگاه 
و 2 موسسه تحقيقاتى و شركت هاى دانش بنيان همكارى كرده اند. 

به گفته وى در عرصه هوايى هم اين توانمندى ها به كار گرفته شــده 
و در عرصه رزم زمينى نيز آخرين دستاوردها عليه داعش به كار برده 

شده است. 

در تهديدى جديد؛
ترامپ: قطعنامه سنا براى توقف مداخله 

آمريكا در يمن را وتو مى كنم!
 رئيــس جمهور آمريكا در تهديدى تازه به قصد اعمال فشــار بر 
كنگره اعالم كرد كه قطعنامه مجلس سنا در خصوص توقف مداخله 

و مشاركت آمريكا در جنگ يمن را وتو خواهد كرد.
به گزارش مهر ، «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا روز چهارشنبه 
تهديد كرد كه قطعنامه مجلس ســنا براى توقف مداخله و مشاركت 

آمريكا در جنگ يمن را وتو مى كند.
كاخ ســفيد اين تهديد را در حالى مطرح كرد كه «مايك پمپئو» وزير 
خارجــه و «جيمز ماتيــس» وزير دفاع آمريكا در نشســتى محرمانه 
در عمــارت كنگــره، در خصــوص واكنش آمريكا بــه قتل «جمال 
خاشقجى»- روزنامه نگار و منتقد برجسته سعودى- در برابر سناتورها 

به ارائه توضيح پرداختند.
شايان ذكر اســت مجلس سنا درنظر دارد قطعنامه توقف مشاركت و 
مداخله آمريكا در جنگ يمن را روز چهارشــنبه (28 نوامبر) به رأى 

گذارد.
كاخ ســفيد مدعى شــد كه اين قطعنامه «به روابط دوجانبه در منطقه 
لطمه مى زند و بر توان و ظرفيت آمريكا جهت جلوگيرى از گسترش 

سازمانهاى افراط گرا و طرفدار خشونت تأثير منفى مى گذارد».
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حوادث

سطح آمادگى مدارس كشور در برابر زلزله 
مطلوب نيست

سطح آمادگى مدارس در برابر زلزله 100 درصدى و مطلوب نيست.
رئيس سازمان مديريت بحران كشور با تأكيد بر اينكه هر دانش آموز بايد با مخاطرات 
حوادثى از جمله زلزله به خوبى آشنايى داشته باشد، افزود: اگر در اين زمينه مطالعات 
كافى باشــد و ســطح آمادگى روحى-روانى و فيزيكى دانش آموز بيشــتر شود آنها 

مى توانند اين حس را به خانواده  هاى خود نيز منتقل كنند. 
به گزارش مهر، اسماعيل نجار، اظهار كرد: به يقين هر مانورى در اين زمينه تاثيرگذار 
اســت و بعد از برگزارى مانور اثرات آن مشــخص مى شود، در كل چنين مانورهايى 

نشان از ميزان آمادگى براى رويارويى با زلزله است.

حداكثر 161هزار تومان هزينه شيمى درمانى 
درهر جلسه 

ــر  ــان و حداكث ــى معــادل 76 هــزار توم ــه هــر جلســه شــيمى درمان حداقــل هزين
ــزار  ــادل 161 ه ــى مع ــه دولت ــى براســاس تعرف ــيمى درمان ــر جلســه ش ــه ه هزين
تومــان اســت.مديركل دفتــر مديريــت خدمــات تخصصــى ســازمان بيمــه ســالمت، 
گفــت: ســازمان بيمــه ســالمت ضوابــط پرداخــت هزينــه خدمــات شــيمى درمانــى 
را مشــخص كرد.بــه گــزارش مهــر، حنــان حــاج محمــودى، افــزود: هزينــه خدمات 
ــز  ــاب ارزش نســبى در مراك ــا 901570) كت ــاى 901535 ت ــى (كده ــيمى درمان ش
درمانــى بــر اســاس تعرفــه دولتــى رايــگان و مــا بــه التفــاوت بخــش غيردولتــى و 

خصوصــى بــر عهــده بيمــار اســت.

دولت منتظر تصويب قانون حمايت از كودكان 
در مجلس است

 اميدواريم اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان به زودى با رفع اشــكاالت آن در 
مجلس شوراى اسالمى تصويب شود و ما در دولت آمادگى براى اجراى آن را اعالم 

مى كنيم.
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى گفت: كودكان گاهى توسط نسل كنونى 
مورد سوء استفاده قرار مى گيرند، آنان امكان دفاع از خود و بيان مشكالتشان را ندارند 

بنابراين ما بايد صداى كودكان باشيم و از جايگاه آنها مسائل را ببينيم.
به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار، افزود: رعايت حقوق كودكان و توجه به آينده آنان از 

اهميت ويژه اى برخوردار است چون آنان آينده سازان كشور هستند.

فقدان شغل دايم و بيكارى مهمترين موانع 
ازدواج است

 مركــز آمار ايران اعالم كرد بر پايــه نتايج يك طرح آمارگيرى از 
فرهنگ رفتارى افراد داراى 15 سال و بيشتر كه پارسال انجام شد، 33 
درصد آنان فقدان شغل دايم و 30 درصد بيكارى را مهمترين معضل 

ازدواج جوانان بيان كردند.
مركز آمار خالصه اى از نتايج طرح آمارگيرى از فرهنگ رفتارى افراد 
داراى 15 سال و بيشتر خانوار ايرانى در سال 1396 را منتشر كرد كه بر 
اين اساس، پس از فقدان شغل دايم و بيكارى، 6,2 درصد افراد مشكل 

تهيه مسكن را به عنوان مهمترين مانع ازدواج بيان كردند.
 سرانه مطالعه

به گزارش ايلنا، براســاس نتايج اين طرح، بين افراد باسواد داراى 15 
سال و بيشتر سرانه مطالعه كتاب غيردرسى هفت ساعت و 41 دقيقه 
در ماه بود. 58 درصد افراد مطالعه كتاب غيردرســى داشــتند و 29,9 

درصد در ماه پيش از آمارگيرى روزنامه مطالعه كرده بودند.
سرانه ماهانه مطالعه روزنامه يك ساعت و 27 دقيقه بود.

 سرانه حضور در شبكه هاى اجتماعى
در اين آمارگيرى سرانه تماشاى برنامه هاى سيماى جمهورى اسالمى 

ايران چهار ساعت و 52 دقيقه در روز بود.
در مقابل، پارســال سرانه حضور افراد در شبكه هاى اجتماعى به يك 

ساعت و چهار دقيقه در روز رسيد.
 سرانه ورزش

براســاس اعالم مركز آمار، حدود 51,1 درصد افراد 15 ساله و بيشتر 
اظهار كردند ورزش مى كنند.

سرانه انجام ورزش 27 دقيقه در روز بود.
 سرانه مصرف شير و نوشابه

بر پايه نتايج اين طرح، سرانه هفتگى شير 3,7 ليوان بود.
همچنين 78,9 درصد افراد در هفته شير مصرف مى كردند.

از سوى ديگر 54,8 درصد در هفته نوشابه مصرف مى كردند و سرانه 
هفتگى نوشابه 1,7 ليوان بود.

48درصد زنان خشونت ديده 30 تا 39 
ساله اند

 رئيس اورژانس اجتماعى ســازمان بهزيستى با اشاره به اينكه 20 
درصد از تماســها و مداخالت اورژانس اجتماعى مربوط به خشونت 
عليه زنان اســت گفت: 48 درصد خشونت ها در زنان 30 تا 39 سال 

رخ داده است.
رضــا جعفرى در گفتگو با مهر در مورد خشــونت عليه زنان گفت: 
يكــى از اقداماتى كه اورژانس اجتماعى (خط 123) انجام مى دهد در 
راستاى جلوگيرى از خشونت هاى خانگى زنان و مداخالتى است كه 
به منظور كاهش و رفع اين خشــونت ها؛ خانواده ها، زنان، كودكان و 

غيره نيازمند هستند.
وى با اشــاره به اينكه همســرآزارى و خشونت عليه زنان 20 درصد 
تماس هايى اســت كه با اورژانس اجتماعى برقرار مى شــود، اظهار 
داشت: در حال حاضر اورژانس اجتماعى در شهرهاى باالى 50 هزار 
نفر ايجاد شده و ما توانســتيم از سال گذشته تاكنون مراكز اورژانس 
اجتماعى را گسترش و به پوشش صد درصدى در كل كشور برسيم.

جعفــرى گفت: پس از مراجعه با اورژانس اجتماعى، تيم هاى ســيار 
ما كه شــامل كارشناسان، روان شناس، مددكار و غيره هستند به محل 
اعزام مى شوند و بعد از ورود و كسب مجوز مداخالت الزم را انجام 

مى دهد و فردى را كه آسيب ديده است، به مركز معرفى مى كند.

كشف بيش از 12 تن انواع مواد مخدر و 
روان گردان در كشور

 معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر از 
كشف بيش از 12 تن انواع مواد مخدر و روان گردان در هفته اخير در 
كشور خبر داد.به گزارش خبرآنالين، اسداله هادى نژاد گفت: مجموع 
كشــفيات در اين هفته 12676 مى باشد كه نسبت به هفته گذشته كه 

10118 كيلوگرم بوده 25 درصد افزايش را نشان مى دهد.
وى افزود: اين آمار در مقايســه با هفته مشابه سال گذشته كه مجموع 

كشفيات آن 14631 كيلوگرم بوده 13 درصد كاهش دارد.
اين مقام مســئول بيان داشت: بيشترين حجم مواد مكشوفه مربوط به 
تريــاك به ميزان 10333 كيلوگرم بوده اســت كه 81 درصد مجموع 
كشــفيات را شامل مى شود.هادى نژاد ادامه داد: همچنين از اين ميزان، 
841 كيلوگرم حشيش، 384 كيلوگرم مرفين، 512 كيلوگرم هرويين،   
455 كيلوگرم شيشــه، 147 ليتر مواد پيش ساز، 567267 عدد قرص 

روانگردان و 147 كيلوگرم ساير مواد كشف و ضبط شده است.

رونمايى از 10 فناورى برتر جهاد دانشگاهى 
در آذرماه

 معاون هماهنگى و امور مجلس جهاددانشــگاهى از رونمايى10
فناورى برتر جهاد دانشــگاهى در آينده نزديك خبرداد و گفت: اين 
فناورى هاى جديد آذر ماه با حضور رئيس جمهور رونمايى مى شوند.

احمد شريفى زاده افزود: اين فناورى ها شامل بازوهاى بارگيرى نفتى 
و ايجاد فرايندهاى نمك زدايى بــا جديدترين تكنولوژى و خدمات 
پزشــكى در حوزه  بيمارى هاى ســرطانى بوده كه بــا هدف كاهش 
وابســتگى ها و رســيدن به خودكفايى به همت پژوهشــگران جهاد 
دانشگاهى براى پاســخ به مطالبات علمى ساخته شده اند.وى با بيان 
اينكه جهاد دانشــگاهى در ارائه  طرح هاى خود براى اجراى نقشــه  
جامع علمى كشور پيشتاز است، اظهاركرد: محققان جهاد دانشگاهى 
طرح هاى خــود را حول 7 محور در زمينه هــاى انتقال دانش فنى و 
تكنولوژى، فناورى اشتغال، فرهنگ و آموزش به تصويب ستاد اجرايى 

نقشه  جامع علمى كشوربرسانند.

صنعت: خطر زمين گير شدن صنعت قطعه تا پايان امسال 
 اينم از صنعتمون!!
ايران: بازي استيضاح 

 اينم شد بازى!!
همدلي: برجام در كما 

 بدون شرح!!
قانون: بازي با معيشت مردم 

 بازى بازى با معيشت مردم هم بازى!!
جام جم: «نيكبخت» همدان را جهاني كرد
 همدان هم نيكبخت را جهانى كرد!! 

جمهوري اسالمي: مسكن تهران در تله ركورد تورمي افتاد
 خارج بشه صلوات!!

اطالعات: ايران كليد طاليي خاورميانه است 
 همون كليدى كه آقاى روحانى نشون داد رو مى گى؟

همدان پيام: كشف 320 رأس دام قاچاق در بهار 
 بيچاره ها داشتن مى رفتن چرا يه خورده از مرز خودشون دور 

شدن!!
گل ورزشي: استيلي: هرگز از شفر اسم نبردم

 اهل غيبت نيستم!!
همشهري: دالر روي ريل نزول 
 دالر داره سقوط مى كنه!!  
صنعت: تعادل بازار با تزريق ارز
 بازار هم معتاد تزريقى شد

جوان: روحاني اشتباه بانك مركزي را با شوخي پذيرفت
 شوخى شوخى قبول كرده كه دولتش اشتباه هم داره!!

فارس: كشف شيى تاريخي 3 هزار ساله و دستگيري 10 نفري 
 احتماال اين 10 نفر هم زير خاكى بودن!!

همدان پيام: مشكلي به نام جهيزيه براي عروس و دامادها 
 اينم از موانع ازدواج كه البته داره شمارشون زياد مى شه!!

خراسان: تهديد به غني سازي 4 درصدي 
 اين كه ديگه تهديد نمى شه انرژى هسته اى حق مسلم ماست!!

توقيف 36 هزار دام بدون مجوز 
در همدان

36 هزار راس دام بدون مجوز هشــت ماهه ســال جارى در اين 
استان توقيف شد.

رئيس پليس آگاهى استان همدان گفت: از اين تعداد توقيف 30 هزار 
راس دام سبك و سنگين و 6 هزار قطعه طيور بدون مجوز بوده است.
رضــا زارعى در گفت و گو با ايرنا افزود: رصد و پايش هاى صورت 
گرفته گوياى اين اســت كه بيشــترين محموله دام هاى بدون مجوز 
هنگام خروج از همدان به سمت استان هاى مركزى كشف و توقيف 

شده است.
رئيس پليس آگاهى استان همدان اضافه كرد: 15 هزار راس از دام 
هاى كشــف شده متعلق به شهرستان همدان است همچنين پس از 
آن بهار و فامنين با كشــف هشــت و پنج هزار راس در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.
زارعى گفت: رشــد 40 درصدى كشف دام قاچاق در فامنين گوياى 
تغيير مسير قاچاق دام هاى بدون مجوز از غرب به مركز كشور است.
وى اضافه كرد:90 درصد دام هاى بدون مجوز هنگام خروج از استان 

به سمت استانهاى مركزى كشف و تحويل دامپزشكى شدند.
زارعى بيان كرد: هشت ماهه سالجارى 2 هزار و 607 راس دام بدون 
مجــوز در كبودراهنگ، يك هزار و 780 راس در نهاوند، يك هزار و 
769 راس در مالير، يك هزار و 640 راس در تويســركان، يك هزار 
و 500 راس در اســدآباد و 622 راس دام قاچاق در رزن كشــف و 

ضبط شده است.

داماد مسلح پدر زن را كشت
 داماد جوان با استفاده از كلت كمرى پدر و برادر زن را هدف گلوله 

قرار داد كه پدر زن پس از اعزام به بيمارستان جان باخت.
فرمانــده انتظامى شهرســتان همــدان گفت: يك مــورد درگيرى و 
تيراندازى به مركز فوريت هاى پليسى 110 اطالع رسانى شد كه تيمى 

از عوامل كالنترى 14 در محل حضور يافتند.
جمشــيد باقرى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: پس از بررسى 
و تحقيقات صورت گرفته مشــخص شد كه يك مورد درگيرى بين 
داماد و خانواده همســر در محله پشت كشتارگاه قديم منطقه خضر 

رخ داده است.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان افزود: داماد 27 ساله كه داراى سابقه 
و اعتياد به مواد مخدر است با تهيه يك قبضه كلت كمرى راهى خانه 

پدر همسر شد.
باقرى ادامه داد: با توجه به زمينه اختالف بين وى و خانواده همسرش، 
قاتل با كلت كمرى چند گلوله به ســمت آنها شــليك كرده ســپس 

متوارى شد.
وى بيان كرد: شليك گلوله موجب زخمى شدن پدر و برادر زن شده 
كــه با حضور تيم هاى فوريت هاى پزشــكى در محل، مصدومان به 

مركز درمانى منتقل شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان اظهار داشــت: پس از گذشته 2
ساعت از بسترى شدن مصدومان در بيمارستان، مرد 65 ساله به علت 

اصابت گلوله به نزديكى قلب جان خود را از دست داد.
باقرى افزود: مشــخصات قاتل در اختيار عوامل انتظامى قرار گرفته 

است و تالش ها براى دستگيرى وى ادامه دارد.

 همايش بزرگداشت "ابن سينا؛ حكيم 
هزاره ها:" به مناسبت روز جهانى فلسفه، 
توسط بنياد علمى و فرهنگى بوعلى سينا 
و با همكارى انجمن حكمت و فلســفه 
ايران، موسسه پژوهشى حكمت و فلسفه 
يران و اداره كل آموزش و پرورش استان 
همدان در جوار آرامگاه شيخ الرئيس در 

همدان برگزار شد.
در اين همايش شــش تن از اســاتيد 
حكمت و فلســفه مقاله خود را درباره 

ميراث بوعلى سينا ارايه كردند.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل 
بنياد بوعلى ســينا در اين آيين علمى كه 
در سالن شــركت مخابرات همدان و با 
حضور پررنگ عالقه مندان بويژه اساتيد 
همراه  دانشجويان  و  معلمان  دانشگاه ها، 
بــود، آيــت ا... غياث الدين طه محمدى 
رئيــس بنياد بوعلى ســينا بــا موضوع 
"عرفان سينوى"؛ دكتر غالمرضا اعوانى 
با موضوع"توفيــق بين عقل و وحى در 
حبيبى  نجفقلى  دكتر  ابن ســينا"  رسائل 
با موضوع "تربيت كــودك در قانون"، 
و  موضوع"ســالمان  با  فنا  فاطمه  دكتر 
ابسال"، دكتر شــهين اعوانى با موضوع 
"رســاله اضحويه و جاودانگى نفس از 
ديدگاه ابن ســينا" و دكتر فرشته ندرى 
ابيانه با موضوع "انسان شناسى از ديدگاه 

ابن سينا" سخنرانى كردند.
 غالمرضــا اعوانى: فيلســوفان 
قــرون وســطى ادامه دهنــده راه 

ابن سينا
غالمرضا اعوانى، رئيس انجمن حكمت و 
فلســفه ايران به ذكر و توضيح مواردى از 
توفيق بين عقل و وحى در رسائل ابن سينا 
پرداخت و در تشريح اولين مورد آن گفت:
از نخستين كســانى كه درصدد توفيق بين 
عقل و وحى در جهان اسالم برآمده است، 
حجت الحــق ابوعلى سيناســت. او اولين 
فيلســوف جهان اسالم اســت كه مسئله 
ارتبــاط بين عقــل و وحــى را از ديدگاه 
فلســفى مورد تبييــن قرار داده اســت و 
فيلسوفان بعدى در اســالم، راه او را ادامه 

داده اند.
همچنين بسيارى از فيلسوفان قرون وسطى 
چون آلبرت كبير و قديس توماس آكوئينى 
راه او را ادامه داده اند. ابن رشــد ارسطوئى 
محض بود و در شــرح هاى او بر ارسطو، 
اصًال مســئله وحى جايگاهى ندارد. همين 
امر باعث شــد كه در غرب نظريه حقيقت 
مضاعــف را به ابن رشــد نســبت دهند. 
اما برعكس آن ابن ســينا است كه به قول 
ژيلســون نظريات او با نظريات آگوستين 
تلفيق شد و مكتبى به نام مكتب آگوستينى 

ابن سينائى به وجود آمد.
رئيس انجمن حكمت و فلسفه ايران سپس 
درباره برخى از نوآورى  هاى ابن ســينا در 
علم الهى كــه موجب تطبيق عقل و وحى 
است، نيز گفت: بوعلى نخستين كسى بود 
كه علم الهيات بالمعنى االعم را كه در غرب 
به  هستى شناسى كه موضوع آن "موجود بما 

هو موجود" است، تأسيس كرد.
نوآورى ديگر ابن ســينا در اين باره اين بود 
كه الهيات بالمعنى االخص كه خداشناسى 
فلسفى اســت را از الهيات بالمعنى االعم 

جدا كرد.
عضو هيأت امناى بنياد بوعلى ســينا اضافه 
كرد: بوعلى سينا نخســتين كسى است كه 
در تاريخ فلســفه كه بر خالف ارسطو كه 
در نظــر او اســاس مابعدالطبيعه مقوالت 
عشره نظريه جوهر و اعراض نه گانه است 
و اســاس مابعدالطبيعه را وجود و ماهيت 
كه امروز براى ما امــرى بديهى مى نمايد، 

قرار داد.
اقامــه برهــان وجــوب و امــكان، يعنى 
خداوند بمعنى واجب الوجــود و عالم به 
معنــى ممكن الوجود اســت؛ پايه گذارى 
علــم  تأســيس  حكمت المشــرقيين، 
فرشته شناسى بر مبناى مراتب طولى عقول 
و نفوس فلكى، اســاس قرار دادن ناموس 
يا علم شــريعت و فرع دانســتن سياست 

مدن نســبت به آن و بيــان مراتب عقل از 
ديگر ابتكارات و نوآورى هاى ابن سينا بود 
كه دكتر اعوانى در ايــن مقاله درباره آنها 

صحبت كرد.
عضو شــوراى علمى بنياد بوعلى سينا در 
پايان گفت: افسوس و حسرت مى خوريم 
كه نســبت به اين فيلســوف بزرگ جهان 
اسالم كم توجهى مى شود. و هنوز كتابى كه 
بتواند شأن و مقام و شاهكار ابن سينا را در 

تاريخ فلسفه بيان كند، منتشر نشده است.
اعوانى همچنين با اشــاره بــه اين كه 40

درصد آثار ابن ســينا هنوز چاپ نشــده و 
به صورت نســخه هاى خطى است، گفت: 
البته صرف نظر از اين كه بســيارى از آثار 
ابن ســينا از بين رفته، چاپ نشــدن آثار 
ابن ســينا مايه خجالت و شرمندگى براى 

ايرانيان است.
 ابن ســينا پژوهان براى ترويج 

علم بوعلى كوشش كنند
ــش  ــز در هماي ــدان ني ــه هم ــام جمع ام
ــم هزاره هــا  ــن ســينا حكي بزرگداشــت اب
خاطــر  بــه  ابن ســينا  داشــت:  اظهــار 
ــان را  ــه جه ــك تن ــرش ي ــش فراگي دان

ــت.  ــرده اس ــح ك فت
طه محمــدى  الديــن  غيــاث  ا...  آيــت 
ــين  ــينا حس ــك ابن س ــام كوچ ــزود: ن اف
و  حكيــم  ايــن  معرفــى  در  و  اســت 
فيلســوف جهانــى نامــش بــه طــور كامــل 

ــود.  ــر ش ذك
ــال  ــينا 54  س ــرد: بوعلى س ــد ك وى تأكي
ــى  ــاد علم ــه جه ــن هم ــرد و اي ــر ك عم
كــرده و قابــل قيــاس بــا هيــچ شــخصيتى 

ــم نيســت. در جهــان عل
رئيس بنياد بوعلى افزود: ابن سينا در خواب 
هم مطالعه مى كرد زيرا تشــنه دانش بود تا 

مردم را از نادانى و جهل رها كند.
محمدى گفت: بوعلى سينا هدايت و نجات 
انســان ها برايش بســيار اهميت داشت تا 

جايى كه جانش را در اين راه فدا كرد.
داشــتن  تنهــا  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
ــى  ــدان كاف ــينا در هم ــگاه بوعلى س آرام
نيســت و بايــد در شــناخت علــم و دانش 

ــم. ــالش كني ــد و ت ــى جه بوعل
ــناخت  ــه در ش ــان اينك ــا بي ــدى ب محم
بوعلى ســينا  كتاب هــاى  و  رســاله ها 
ــاله هاى  ــزود: رس ــم اف ــت كني ــد غفل نباي
مختلفــى از ايــن حكيــم بــه جــا مانــده و 
بايــد بــه آنهــا بپردازيــم تــا نســلى آگاه و 

ــم. ــت كني ــواد تربي باس
وى به مردم همدان توصيه كرد: بيشــتر با 
بوعلى رفيق شوند و قدر زحمات و تالش 

هاى مظلومانه اش را بيشتر بدانند.
پزشــكى  مهم  وجوه  از  تربيت   

سينوى است
ــن  ــخنران اي ــر س ــى ديگ ــى حبيب نجفقل
ــا  ــود را ب ــه خ ــه مقال ــود ك ــش ب هماي
عنــوان "تربيــت كــودك در قانــون" ارائــه 

ــرد. ك
او كه سالهاســت بر روى تصحيح انتقادى 
كتاب قانون ابن ســينا تمركز دارد و كتاب 
اول آن به تازگى به چاپ رســيده است، 
مســئله تربيت را از وجوه مهم پزشــكى 

ابن ســينا ذكر كرد و گفــت: در قانون به 
تربيت كودك از بدو تولد اشــاره مى شود 
و تا چهارده ســالگى مورد بررســى قرار 

مى گيرد.
عضو شــوراى علمى بنيــاد بوعلى ضمن 
اشــاره بــه تاثيرگذارى مثبــت حركت و 
موســيقى لطيف در تربيت اشــاره كرد و 
گفت: در قانون ابن سينا به حركت بدنى به 
صورت ورزش براى پرورش جسم كودك 
و موسيقى براى پرورش روح كودك تأكيد 

شده است.
مصحح كتاب قانون، بر اســاس آموزه هاى 
قانون تغذيه كودك از شير مادر را در تربيت 
ابتدايى كودك بســيار مهم خواند و گفت: 
ابن سينا در قانون مى گويد، نبايد در مقابل 
كودك چيزى قرار  داد تا او بخواهد؛ چون 
اگر خواســت و ندهيد عصبانى مى شود و 
از كودكــى عصبانى بار مى آيد. اين كار در 
اخالق و رفتار كودك اثر مخربى داشــته و 

بداخالق بزرگ مى شود.
 بوعلى، معاد را بدون مبدأ طرح 

نمى كند
شــهين اعوانى نيز مقاله خود را با عنوان 
"بررســى رســاله اضحويه و جاودانگى 

نفس از ديدگاه ابن سينا" ارائه كرد.
وى با بيــان اينكــه معــاد از مهمترين 
مباحث در آموزه هــاى اديان ابراهيمى و 
بخصوص اسالم اســت گفت: معاد اسم 
زمان و اســم مكان از ريشه "عود" (باز 
آمدن) است و بصورت "عاد، يعود، عاداً"

صرف مى شــود و به معناى بازگشت و 
رجوع به اصل يا حالتى اســت كه از آن 

خارج شده است.
معاون پژوهشى مؤسسه پژوهشى حكمت 
و فلسفه ايران در سخنرانى خود خالصه اى 
از نظر حكمــا و اصحاب حقيقت از زبان 

ابن سينا را چنين بيان كرد:
نيكبختــى حكيم در آن اســت كه گوهر 
خويــش را تمام كند و تمــام بالقوه هاى 
خويش را به فعاليت برساند. تمام كردن 
گوهر او به دانش است و نيكوكارى. پس 
هــم نظر و هم عمل مــورد توجه حكيم 
قرار مى گيرد. حكيم از حرص و شهوت 
و دوســتى دنيا بركنار اســت و بدبختى 
از منظــر حكيم آن اســت كه انســان به 
نيكبختى خود نظر نكنــد و تامل نورزد 

بلكه جاهالنه روزگار بگذراند.
پژوهشــى  مؤسســه  علمى  هيأت  عضو 
حكمت و فلســفه ايران ضمن تأكيد بر 
اين موضوع كه ابن ســينا رساله اضحويه 
را در روزگار جوانى خود نوشــته است؛ 
گفت: ابن ســينا در اين رســاله معاد را 
بدون مبدأ مطرح نمى كند و مى گويد كه 

انسان مبدأ و معاد دارد.
اعوانى به شــرح آيات 27 و 28 ســوره 
مباركه فجر در رساله اضحويه اشاره كرد 
و گفت: ابن سينا در شــرح آيه "ارجعى 
الى ربك راضية مرضية" مى گويد كه لفظ 
بازآمدن درست نيست مگر آنكه انسان از 
آنجايى كه آمده است، به همانجا برگردد 
و تفســير "انا هللا و انا اليــه راجعون" نيز 
بــه همين معناســت كه مبــدأ و معاد يا 

اول و پايان زندگى ما از اوســت؛ هم به 
لحاظ جســمانى و هم به لحاظ روحانى 

و نفسانى.
برخــى آثــار عرفانى ابن ســينا رمزى و 

تمثيلى است
در ادامه خانم فاطمه فنا نويسنده مدخل 
مقاله  اسالم،  جهان  دانشــنامه  ابن سيناى 
خود را با عنوان سالمان و و ابسال ارائه 

كرد.
عضو هيأت علمى دانشنامه جهان اسالم 
ضمن اشــاره به آثار متعدد ابن ســينا در 
زمينه عرفانى گفــت: برخى آثار عرفانى 
ابن سينا در قالب رمزى و تمثيلى هستند. 
از جمله اين آثار قصه ســالمان و ابسال 
اســت كه در ابتداى نمط نهم اشــارات 

آمده است.
فنــا با تأكيد بــر اين موضــوع كه قصه 
سالمان و ابســال اثر خود ابن سينا بوده 
و ســپس از وى مفقود شــده، گفت: به 
نظر مى رســد كه خواجه نصير نخستين 
كســى است كه در شــرح اشارات خود 
به جســتجوى رساله ســالمان و ابسال 
ابن ســينا بــر مى آيد تا به گفته شــيخ به 

رمزگشايى آن بپردازد.
فنا در ســخنرانى خود ضمن بررسى ادله 
و شــواهد صحت انتساب رساله سالمان 
و ابســال به ابن ســينا، گذرى اجمالى به 
به بررسى  محتواى داستان زد و مختصراً 
نكات تاويلى خواجه نصير در تفسير آن 

اشاره كرد.
اين استاد دانشــگاه در كنار اين مباحث 
اشــاره اى نيز به رســاله ديگرى با همين 
نام كرد و گفت: شــكوك بســيارى در 
خصوص اصالت آن و در انتساب ترجمه 
عربى آن بــه حنين بن اســحاق مطرح 
شــرح  در  خواجه نصير  چنانكه  اســت؛ 
اشــارات فرموده جز رساله اى مجعول به 
قلم و نگارش برخــى عوام حكما نبوده 
و مناســبت ومطابقتى با مقصود و معناى 

سخن ابن سينا ندارد.
انسان شناسى در آثار عرفانى بوعلى 

طرح شده است
الهيات  گروه  استاديار  ندرى ابيانه،  فرشته 
دانشگاه بوعلى ســينا نيز در مقاله خود با 
ابن سينا" ديدگاه  از  "انسان شناسى  عنوان 

گفت:
علم النفس به شــكل امروزى و مســتقل 
مطرح نبوده اســت اما ابن ســينا به تبع 
به  الهيات  و  طبيعيــات  در  ارســطوئيان 
مســئله نفس پرداخته و در آثار عرفانى 
بــه شــكل بديهى بــه طــرح مباحث 
نفس،  تعريف  مى پردازد.  انسان شناســى 
مراتب و قواى آن، ارتباط نفس شناسى با 
مسئله معاد، وحدت نفس، حدوث آن و 
بقاى آن پس از مفارقت از بدن از ديدگاه 
ابن ســينا مطرح شده رابطه آن با سعادت 
اخروى، موانع دســت يابى به سعادت از 
مسائل مطرح شده در اين موضوع است 
كه به اســتناد به آثار مفقود ابن سينا چون 
االشــارات و التنبيهات، تحصيل السعادة، 
رســاله االضحويــه به توضيــح مطالب 

پرداخته شد.

با حضور استادان حكمت و فلسفه در همدان برگزار شد

بزرگداشت حكمت سينوى 
به مناسبت روز جهانى فلسفه
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معاون مركز ملى فضاى مجازى خبر داد
فاز دوم حمايت از پيام رسان هاى داخلى شروع شد

 معــاون مركز ملى فضاى مجازى با اشــاره به مصوبه شــوراى عالى فضاى مجازى 
درباره ســامان دهى پيام رسان ها و نيز شــروع فاز دوم حمايت از آنان، گفت: در فاز اول، 
دولت و دســتگاه هاى ذى ربط طبق مصوبه شورا و در حد توان، حمايت هاى الزم را از 
پيام رسان ها به عمل آورده اند و اين اميدوارى وجود دارد تا اين حمايت ها در اين مرحله 

نيز ادامه داشته باشد.
عباس آسوشه بر ضرورت ارتقاء جايگاه پيام رسان هاى داخلى براى اثرگذارى و تامين نياز 
جامعه، تاكيد و اظهار كرد: تاكنون پيام رســان هاى داخلى موفق به كسب جايگاه مناسب 

نشده اند و اين كه با شروع مرحله دوم حمايت از آنان مشكالتشان نيز حل شده و بتوانند 
به عنوان جايگزين پيام رسان هاى خارجى و حذف آنان به عنوان يك گلوگاه، عمل كنند، 

هنوز مشخص نيست.
معاون فناورى مركز ملى فضاى مجازى، اجراى بخش ديگر مصوبه شــورا درباره شروع 
فرآيند ســاماندهى و اعطاء پروانه و مجوز به پيام رسان ها را نيز مورد تاكيد قرار داد و به 
ايسنا گفت: در اين مصوبه گفته شده پيام رسان ها چه خارجى و چه داخلى، براى فعاليت 
در فضاى مجازى كشــور بايد مجوز داشته باشــند، اما در حال حاضر اين فرآيند شكل 
نگرفته و متاسفانه هر پيام رسانى با هر كيفيت و شرايطى و بدون رعايت ضوابط قانونى و 

كسب مجوز الزم، مى تواند فعاليت كند.

وى با تشــريح روند گذشته تا حال، افزود: در ابتداى كار هفت پيام رسان شكل گرفت و 
قرار بود تا وزارت ICT، طبق مصوبه شــوراى عالى روند صدور مجوز را ساماندهى و 
عملياتى كند كه تاكنون و در آســتانه شروع فاز دوم حمايت ها، اين روند اجرايى نشده 
اســت؛ هرچند در كميسيون هاى مركز ملى فضاى مجازى كه وزارت ارتباطات به همراه 
ساير دستگاه هاى ذيربط نيز حضور دارند، به اين نتيجه رسيديم كه هفت پيام رسان زياد 
اســت و دو پيام رسان براى تامين نياز جامعه كافى است و اين دو پيام رسان نيز انتخاب 
شــدند ولى بدليل اين كه هنوز نهاد ارزيابى كننده براى تعيين پيام رسانى كه قادر است تا 
در سطح ملى فعاليت كند، اعالم نظر نكرده، ناگزير به پيام رسان هاى مورد اشاره كمك و 

مساعدت الزم، صورت گرفت.

بازار

 مدير بازرسى و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان گفت: در 
راستاى منافع توليدكنندگان استانى و تأمين 
نياز داخلى از خروج شير خام ممانعت به 

عمل آمد.
عليرضا شجاعى با بيان اينكه قيمت جديد 
شير خام هنوز ابالغ نشده است، اظهار كرد: 
در حال حاضــر هيچ نوع تغيير قيمتى در 
فرآورده هاى لبنى به وقوع نپيوسته است و 

به يك سكون قيمت رسيديم.
وى با اشــاره به اينكه ورود كارخانه هاى 
بزرگ شــيرخام استان را با قيمت هاى باال 
خريــدارى مى كردند، به فارس گفت: اين 
كارخانه ها شير خام را به شير خشك تبديل 
كرده و با صــادرات آن درآمد مطلوبى را 
به دست مى آورند.مدير بازرسى و نظارت 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان تصريح كرد: در ســتاد تنظيم بازار 
اســتان تصميم گرفته شــد با حفظ منافع 
توليدكنندگان استان اجازه خروج شير خام 
از استان داده نشــود.وى با بيان اينكه اين 
اقدام باعث كاهش قيمت شــير و منطقى 
شدن آن كمك مى كند، ادامه داد: به عبارت 
ديگر شــير خام زمانى كه توانســت نياز 
داخل را برطرف كند و وجود شرايط الزم 
مى تواند به خارج از استان نيز فروخته شود.

ثبات قيمت ها
شجاعى با اشاره به اينكه افزايش قيمت جز 

در موارد خاص متوقف شده، خاطرنشان 
كرد: كاهش قيمت ارز بر ثبات و جلوگيرى 
از افزايش قيمت  كاالها موثر واقع شــده 
است و ميزان تقاضا در بازار جز در موارد 

خاص كاهش يافته است.
وى بــا بيان اينكه تنهــا در حوزه ضد يخ 
خودرو با افزايش تقاضا مواجه هستيم كه 
ميزان مورد نياز تأمين شده است، گفت: در 
مجموع هيجان بازار از بين رفته است و در 
حال حركت به سمت شرايط بهينه و باثبات 
سازمان  بازرســى و نظارت  هستيم.مدير 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان 
اظهار كرد:  با كاهش قيمت ارز اميدواريم 

شاهد اصالح كاهشى قيمت ها باشيم.
وى درباره وضعيت آجيل در آستانه شب 
يلدا نيز افزود: قيمت آجيل از يك سو متأثر 
از وضعيت اقتصادى كشور بوده و از سوى 
ديگر سرمازدگى محصوالت داخلى نيز بر 

اين افزايش قيمت دامن زده است.
اعمال بازرســى حساب شده براى 

شب يلدا
شــجاعى با بيان اينكه آجيل به ويژه پسته 
و بادام بــر افزايش قيمت آجيل موثر بود، 
تصريح كرد: برنامه نظارتى حساب شده اى 
در بازار شــب يلدا بــراى آجيل و ميوه با 
توجه به شرايط بازار و توان بازرسى اعمال 
مى شود تا مردم شب يلدا خوبى را تجربه 

كنند.

واردات بدون نظارت، به بهاى ُپركردن جيب 
واردات چى ها

 واردات بــدون نظارت، به بهاى پــر كردن جيب عده اى واردات 
چى؟در مورخه 19 آبان 1397 روزنامه دنياى اقتصاد سرمقاله اى را با 
عنوان "مقابله با جنگ اقتصادى"، منتشر نمود. سرمقاله اى كه هدف از 
نگارش آن، تمركز بر سه مساله در خصوص واكنش سياست گذاران 

كشور نسبت به جنگ اقتصادى آمريكا عليه ايران بود.
 نخستين مساله اى كه در اين سرمقاله به آن پرداخته شده بود، موضوع 
مديريت انتظارات عمومى و پرهيز از دادن وعده هاى غيرقابل دسترس 
از سوى دولت مردان بود. مساله اى كه در سخنرانى هاى رئيس جمهور 
بار ها به آن تاكيد شــده است و روحانى همواره اعالم نموده است كه 
نبايد ســطح توقعات و انتظارات مردم را باال برد و بايد واقعيت هاى 
اقتصادى كشور را با مردم درميان گذاشت تا آن ها درك منطقى ترى را 

نسبت به شرايط داشته باشند.
 مســاله بعدى كه در اين ســرمقاله به آن اشاره شــده بود، استراتژى 
دولت در زمينه كمك هاى حمايتى از اقشار آسيب پذير است و اينكه 
راهكار دولت در خصوص تخصيص ارز 4200 تومانى براى واردات 
كاال هاى اساســى و دفاع از قدرت خريد مردم، نتيجه مثبتى نداشته و 
آمار ها نشــان مى دهند كه نرخ كاال هايى كه با ارز دولتى وارد شده اند، 
در مسير افزايشى قرار داشته و در اين ميان تنها واردكنندگان كاال با ارز 
دولتى و نيمايى، به رانت و ثروت هاى عظيمى دست يافته اند. نگارنده 
اين سرمقاله، معتقد است راه حفاظت از اقشار آسيب پذير بايد تغيير 
كند. دولت بايد رانتى را كه به وجود آورده اســت، از بين ببرد، درآمد 
ريالــى خود را افزايش دهد و اين تغيير درآمد را به طور مســتقيم به 
دهك هاى پايين جامعه تزريق كند. دولــت نبايد هنگامى كه اقتصاد 
دچار شــوك ارزى مى شود، يارانه به شكل رانت به جيب دهك هاى 

باالى جامعه سرازير كند.
 مساله سومى كه در اين سرمقاله مورد اشاره قرار گرفته است و جاى 
بحث دارد، طرح اين پرسش ها است كه آيا ما بايد مثل شرايط عادى 
منشأ پول، اســتاندارد هاى گمركى، ورود كاال از مبادى قانونى و... را 
دنبال كنيم يا بر اين امر صحه بگذاريم كه كاالى موردنياز اقتصاد به هر 
شكل تامين شود؟ آيا در شرايط كنونى و نرخ ارزى كه در كمتر از چند 
ماه بيش از ســه برابر شده است، ما نياز به درآمد گمركى داريم؟ اگر 
دشــمن مى خواهد از آن سو مرز هاى ما را چنان ببندد كه كااليى وارد 

كشور نشود، ما نيز بايد از اين سو مرز هاى خود را ببنديم؟
 حرف اصلى نگارنده در اين مســاله، اين است كه با توجه به شرايط 
به وجود آمده براى كشــور، بايد به هر شكل ممكن مرز هاى خود را 
باز بگذاريم و بگذاريم هر كس كه مى تواند كاال هاى موردنياز اقتصاد 
را وارد كنــد اين كار را انجام دهد؛ حتى اگر ما او و ارز مورد نيازش 
را نبينيم. بيان اين ســه مساله از سوى نگارنده نشان مى دهد كه برخى 
موارد قابل توجه در اين سرمقاله گويا از نظر نويسنده دور مانده است 

كه در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.
در ابتــدا و قبل از بيان هر نكته اى بايد گفت كه در اين ســرمقاله، به 
درستى به دو نكته مديريت سطح توقعات و انتظارات مردم و همچنين 
رانت ايجاد شده به واسطه ارز 4200 تومانى براى عده اى رانت خوار 

اشاره شده است.
در مســاله سوم، نگارنده به موضوعى اشاره نموده است كه جاى نقد 
دارد. همان گونه كه عنوان شــد نگارنده مقاله در اين مســاله به اين 
موضوع اشاره نموده است كه حاال كه دشمن مرز ها را از آن سو بسته 
اســت ما نبايد مرز ها را از اين سو ببنديم و بايد اجازه دهيم هر كسى 
كه مى تواند كاال هاى موردنياز اقتصاد را وارد كند حتى اگر ما او و ارز 
مورد نيازش را نبينيم. پرســش اين اســت كه آيا اين پيشنهاد درست 

است يا بايد به همه جوانب اين مساله نگريست؟
 اولين نقد وارده به اين پيشــنهاد اين است كه، واردات به چه قيمتى 
انجام شود؟ آيا اينكه اجازه دهيم واردات به هر طريقى صورت پذيرد 
و در اين بين تنها جيب عده اى واردكننده از سود حاصل از واردات پر 
شــود و ارز از كشور خارج شود و نهايتاً اين واردات به اين امر منتج 
شــود كه توليد داخلى تعطيل گردد و در نهايت بيكارى افزايش يابد، 

گزينه مناسبى است؟
 آيا در شــرايطى كه دشمن به دنبال زدن بر چسب پولشويى به شبكه 
اقتصادى و بانكى ايران است، دولت مرز ها و گمركات كشور را براى 
وارداتى باز كند كه در نتيجه آن، شائبه پول شويى عده قاچاقچى را به 
اذهان عمومى متبادر كند، گزينه مناســبى است؟ در شرايطى كه بانك 
مركزى براى بازگرداندن حتى يك دالر از صادرات كشور، شبانه روز 
برنامه ريزى مى كند تا ارز صادراتى به شــبكه بانكى كشور بازگردد تا 
براى مصارف اساســى و دارويى هزينه شود، آيا خروج اين ارز براى 

واردات گسترده از مرز هاى باز شده، گزينه مناسبى است؟
 و در نهايت، از همه مهم تر بايد يادآور شــد كــه مطابق با آمار هاى 
بانك مركزى، درامد ريالى دولت از محل ماليات بر واردات در شش 
ماهه نخست امســال 73.9 هزار ميليارد ريال بوده است كه اين مبلغ 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 79.6 درصد رشد داشته است. 
همچنين بايد يادآور شــد كه دولت در سال 97، 148.9 هزار ميليارد 
ريال بايد از محل ماليات بر واردات درآمد داشته باشد. پس اين درامد 
ريالى براى دولت مهم و كاربردى اســت و از دست دادن اين درامد 
ريالى، با موضوع مورد اشاره در اين سرمقاله كه تاكيد دارد دولت بايد 
درامد ريالى خود را افزايش دهد و اين تغيير درآمد را به طور مستقيم 

بين دهك هاى پايين جامعه توزيع نمايد، در تناقض است.
 هرچند در شــرايط كنونى به روند ترخيص كاال از گمرك نقد وارد 
است و بايد دولت به فكر تسهيل اين روند باشد، اما نبايد اين انتظار در 
جامعه به وجود بيايد كه گمرك بر واردات كاال نظارت نداشته باشد و 
بگذاريم هركسى كه مى تواند كاال وارد كند حتى اگر ما او و ارز مورد 
نيازش را نبينيم. در هر صورت براى اين واردات يا بايد ارز از كشور 
خارج شــود يا توسط شبكه قاچاق با هدف پول شويى و تطهير پول 
كثيف، واردات بدون نظارت صورت پذيرد كه در هر دو حالت، دود 

آن مستقيما به چشم مردم و اقتصاد خواهد رفت.
 اما پيشنهاد چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه در اولين قدم تيم اقتصادى 
دولت بايستى با حمايت از توليد داخلى و رونق فضاى كسب و كار، 
موانــع پيش روى فعاالن اقتصادى و كارآفرينان را بر طرف كند تا در 
نتيجه اين رونق، از يك سو صادرات غير نفتى كشور افزايش پيدا كند 
و از ســوى ديگر، روند ترخيص كاال در كنار نظارت دقيق، سرعت 

بگيرد تا بازار داخلى با ثبات بيشترى مواجه شود.
*محمدرضا مقامى فرد

غزل اسالمي»
 متوسط ها ديگر مشــتري لوازم خانگي 
با برندهاي خارجي و قيمت  متوسط [سال 
گذشــته] نيستند. حاال برندهاي خارجي كه 
داراي نمايندگي در ايران هستند مخصوص 
اقشــار مرفه جامعه شده اســت و خريِد به 
عنوان مثال يك يخچــال 20 تا 34 ميليون 
توماني سايد باي ســايد كار هر كسي نيست. 
گرجي نماينــده شــركت LG در همدان 
مي گفت: 80 درصد مشــتري هاي ما نسبت 
به ســال گذشته كمتر شده اســت. تا سال 
گذشته اغلب مشتري هاي ما اقشار متوسط 
و حتي متوسط به پايين بودند اما اكنون فقط 

ثروتمندان از اين برند خريداري مي كنند.
او حتي مي گفت: عروس و دامادها كه ديگر 
به اينجا نمي آينــد، آنها اغلب كاالي ايراني 

مي خرند.
گرجــي در ادامه صحبت هايــش به نكات 
ديگري هم اشــاره كــرد و گفت: كه گاهي 
برخي هــا مي آينــد تلويزيــون و ماشــين 
لباسشــويي مي خرند اما پولشان به يخچال 
نمي رســد و درخواســت آرم اين شركت 
را مي كننــد كــه آن را روي يخچــال خود 
بچســبانند. آنها دوســت ندارنــد خانواده 
همسرشــان متوجه شــوند كه يخچالشان 

ايراني است.
صاحب فروشــگاه ديگري كه اجناس برقي 
خارجي مي فروشــد هم مي گفــت: در اين 
مدت افزايش قيمت بين 80 تا 150 درصد 
بــوده اما هنوز تــورم اصلي ايجاد نشــده 
اســت. چون اين اقالم فعًال از انبارها خارج 
مي شوند و صاحبان آن مبلغي را روي كاالها 

مي كشند و به ما مي فروشند.
چهاردولي كه فروشــگاهي در مركز شــهر 
دارد، ادامــه داد: در اين 6 ماه مشــتري هاي 
من تا 80 درصد كمتر شده اند. اكنون ديگر 
مرفه ها خريد مي كنند و مردم متوسط هم اگر 

مجبور باشند لوازم خانگي مي خرند.

او مي گفــت: فعًال اغلب برندهــا در بازار 
موجود اســت، اما بعضــي برندها موجود 
نيســت و يا صاحبان آن صبــر كرده اند تا 
قيمت ها باال برود و يــا فعًال قطره چكاني 
وارد بازار مي  كنند. در هر صورت قيمت ها 

باال رفته و مشتري  هم كم شده است.
صاحب يكي ديگر از نمايندگي ها در همدان 
مي گفت: نبود جنس در بازار موجب شــده 
تــا قيمت ها را به طــور كاذب باال ببرند كه 
نتيجه اش به كم شدن مشــتري منجر شده 

است.
او كه نخواست نامش در روزنامه درج شود 
ادامه داد: يخچالي كه قيمت آن پيش از اين 
6 تا 7 ميليون تومان بــود اكنون حدود 18
ميليون تومان و يخچالــي كه بين 4/5 تا 5
ميليون تومان بود به 10 ميليون تومان رسيده 

است.
اين فروشنده عنوان كرد: برخي ها مي گويند 
قيمت يخچال سايد باي ســايد تا 50 ميليون 

تومان و ماشــين ظرفشــويي به 10 ميليون 
تومان رسيده است. اما اينها همه شايعه است 
و مي خواهند به بازار جــو بدهند. يخچال 
سايد از 14 ميليون تومان شروع مي شود كه 
ايراني هســتند. اما خارجي ها از حدود 19
ميليون شروع مي شوند و نهايتا تا 40 ميليون 
مي رسند. البته سايد حدود 40 ميليون توماني 
در بازار پيدا نمي شود. ماشين ظرفشويي نيز 

7 ميليون تومان است.
در ماه هــاي اخير بازار لــوازم خانگي راكد 

شــده و اغلب مردم در صورت اجبار و يا 
تهيه جهيزيه به اين بازار ســرمي زنند. با اين 
حال برخي ها پيش بيني گران شــدن مجدد 
لوازم خانگي را مي كنند و برخي ها معتقدند 
كه انبارداران و واسطه گراِن اين بازار با وجود 
داشــتن موجودي اما به فكــر آينده اقتصاد 
خود هستند و سعي مي كنند كه قيمت ها را 
يا بيشتر از قيمت منطقي نرخ بدهند و يا با 
عرضه كاالها به صورت قطره چكاني بازار و 

قيمت را به دست خود بگيرند.

مشتري بازار لوازم خانگي پولدارها هستند

براى خريد گوجه ارزان تقاضاي جنس ايراني با نشان خارجي!
تا بهمن صبر كنيد

ــه  ــان اينك ــا بي ــدان ب ــار هم ــوه  و تره ب ــه مي ــس اتحادي  رئي
ــبى  ــش نس ــا آرام ــازار ب ــوب و ب ــات خ ــوه و مركب ــت مي وضعي
ــات  ــوه و مركب ــود مي ــكلى در كمب ــت: مش ــت، گف ــراه اس هم

ــت. ــا اس ــازار مهي ــى در ب ــدازه كاف ــه ان ــم و ب نداري
ــاره گرانــى گوجــه فرنگــى و ســيب اظهــار  عليرضــا شــمس درب
ــر  ــرما كمت ــى در فصــل س ــرد: گوجــه فرنگــى و ســيب درخت ك
ــن  ــت اي ــش قيم ــا افزاي ــن ب ــود بنابراي ــه مى ش ــد و عرض تولي

ــتيم. ــه هس ــازار مواج محصــوالت در ب
وى در ادامــه علــت كمبــود و افزايــش قيمــت ســيب را اينگونــه بيان 
ــاى  ــت صــادرات و افزايــش هزينه ه ــه عل ــى ب ــرد: ســيب درخت ك

ســربار بــا افزايــش قيمــت مواجــه شــد.
شــمس بــه ايســنا گفــت: بــا وارد شــدن گوجــه فرنگــى از ســمت 
ــراى اواخــر بهمــن مــاه ســالجارى  بوشــهر و نواحــى گرمســير ب
رونــد افزايشــى قيمت هــا متوقــف و وضعيــت نــرخ ايــن 

ــد. ــود مى ياب ــول بهب محص
رئيــس اتحاديــه ميــوه و تره بــار همــدان بــا اشــاره بــه اينكــه فصــل 
خرمالــو درحــال پايــان پيــك توليــد و عرضــه اســت، افــزود: ايــن 

رونــد منجــر بــه افزايــش قيمــت ايــن محصــول شــده اســت.

مدير بازرسى و نظارت همدان خبر داد

ممانعت از خروج شير خام 
از همدان
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326009000269 مورخه 97/8/1 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالكانــه و بالمعارض آقاي محمد 
رضايي فرزند عيســي به شماره شناســنامه 3711 صادره از فامنين به شماره 
ملي 5029606696 در شش دانگ اعياني بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 
شــعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت سيصد و نود و شش مترمربع و سي 
و چهارم صدم مترمربع قســمتي از پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان 
اراضي ماماهان خريداري از مالك رســمي آقاي عيسي رضايي محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 192)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/25
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابر رأي شــماره 1397/1128  مورخ 1397/8/23هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي مسعود زارعي فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 4000116071 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 130/92 مترمربع در قسمتى از پالك 1530 اصلي واقع در بلوار كشاورزي كوي شهيد 
فالح پالك 5150  خريداري با واســطه از مالك رسمي آقاي محمدولي زارعي محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 553)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25
كامران متقى 

رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي حميد رضائي فرزند اميدعلي داراى شماره شناسنامه  114336 متولد 
1359 به شرح دادخواست كالســه 970777ح127 از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  كبري حسيني 
فرزند سيدحســن به شماره شناســنامه  520 متولد 1323/1/10 در تاريخ 
1397/7/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: چهار فرزند پسر و سه فرزند دختر به اسامي 
ذيل والغير 1-حميد رضايي فرزند اميد على به شــماره شناسنامه 114336 
متولد1359 2-عبدالرضا رضايي فرزند اميد على به شــماره شناســنامه 
3623 متولد1346 3-عليرضا رضايي فرزند اميد على به شماره شناسنامه 
453 متولد1353 4-علي رضايي فرزند اميد على به شــماره شناســنامه 
3374 متولد1361 5-فريبا رضايي فرزند اميد  على به شــماره شناسنامه 
2332 متولد1363 6-فريده رضايي فرزند اميد به شــماره شناسنامه 1255 
متولد1358 7-فرشــته رضايي فرزند اميد  على به شماره شناسنامه 376 
متولد1349 ارزش ماترك متوفيه كبري حســيني فرزند سيدحسن بيش از 
سي ميليون ريال مي باشد اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3465)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي اســمعيل برزگر داراى شــماره شناسنامه  52 به شــرح دادخواست كالسه 
111/512/97ش از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان علي برزگر به شماره شناسنامه  409 در تاريخ 95/9/9 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 
1-متقاضي گواهي حصروراثت با مشــخات فوق الذكر پسر متوفي 2-كامبيز برزگر 
فرزند علي به شماره شناسنامه 4040020626 صادره از بهار متولد 1368 پسر متوفي 
3-اكبر برزگر فرزند علي به شماره شناسنامه 8174 صادره از بهار متولد 1349 پسر 
متوفي 4-مرضيه برزگر فرزند علي به شــماره شناسنامه 245 صادره از بهار متولد 
1362 دختر متوفي 5-زهرا برزگر فرزند علي به شــماره شناسنامه 7020 صادره از 
بهار متولد 1354 دختر متوفي 6-فرخ برزگر فرزند علي به شماره شناسنامه 7021 
صادره از بهار متولد 1352 دختر متوفي 7-فرنگ اسماعيلي فرزند حيدر به شماره 
شناســنامه 2 صادره از بهار متولد 1320 همســر متوفي اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 674)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شماره 139760326034001212 مورخه 1396/12/19 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
علي احمدي وزيني بصير فرزند علي حسين به شــماره شناسنامه 854 صادره از 
همدان در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 94160/14 مترمربع 
تحت پالك 54/389 اصلي واقع در روستاي بخش چهار همدان خريداري مع الواسطه 
از صفدر نورمحمدي و حاجي مراد وفائي محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضــاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3451)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25
موسي حنيفه- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

آگهي حصر وراثت
آقاي احدا... نوري داراى شــماره شناســنامه 2 به شــرح دادخواســت كالسه 
112/97/851ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان يداله نوري به شماره شناسنامه  222 در تاريخ 97/8/9 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت 
به: 1-اعظم نوري فرزند يداله متولد1350 به شــماره شناسنامه 239 دختر متوفي 
2-گوهر نوري فرزند يداله متولد1343 به شــماره شناســنامه 193 دختر متوفي 
3-احداله نوري فرزند يداله متولد1341 به شماره شناسنامه 2 پسر متوفي 4-فاطمه 
نوري فرزند يداله متولد1353 به شماره شناسنامه 267 دختر متوفي 5-مهناز نوري 
فرزند يداله متولد1349 به شــماره شناسنامه 4050378371 دختر متوفي 6-اكرم 
نوري فرزند يداله متولد1340 به شــماره شناسنامه 1 دختر متوفي 7-محمد نوري 
فرزند يداله متولد1355 به شماره شناسنامه 4050378639 پسر متوفي 8-قزگل 
محمدي فرزند كوچكعلي متولد1315 به شماره شناسنامه 812 همسر متوفي اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 666)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد طليم خاني داراى شــماره شناســنامه  4040075293 به 
شرح دادخواست كالسه112/97/857ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان يوسف طليم خاني 
به شماره شناســنامه  10391 در تاريخ 1383/8/21 در اقامتگاه دائمى 
منحصر  متوفى/متوفيه  آن  حين الفــوت  ورثه  گفته  زندگى  بدرود  خود 
اســت به: 1- محرم حاجيلو همدان فرزند يوسف به شماره شناسنامه 
8760 متولد 1352 متوفي 2-مهري حاجيلو همدان فرزند يوســف به 
حاجيلو  3-مصطفي  متوفي  دختر  متولد1350   8759 شناسنامه  شماره 
همدان فرزند يوســف به شماره شناســنامه 8761 متولد1355 پسر 
متوفي 4-زليخا طليم خاني فرزند يوســف به شــماره شناسنامه 600 
متولد1365 دختر متوفي 5-محمد طليم خاني فرزند يوســف به شماره 
طليم خاني  6-جالل  متوفي  پسر  متولد1369   4040075293 شناسنامه 
فرزند يوسف به شــماره شناســنامه 10427 متولد1361 پسر متوفي 
7- اختر حاجيلو مهاجران به شــماره شناسنامه 17 متولد 1329 فرزند 
درخواست  مقدماتي  تشــريفات  انجام  با  اينك  متوفي  همسر  ماشاءا... 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 668)
رئيس حوزه شماره112  شوراي حل اختالف اللجين

آگهي دعوت از مجاورين 
چون آقاي علي خوشــبجاري جفرود مالك ششدانگ پالك 1882-
اصلي بخش يك نهاوند مي باشد و برابر درخواست شماره 2203/ن/95 
مورخ 1395/3/29 تقاضاي صدور سند تك برگي پالك فوق را از اين 
اداره نموده انــد و برابر نامه شــماره 4149/ن/97 مورخ 1397/9/6 
متقاضي مدعي مي باشــند كه مجاورين را نمي شناسند و دسترسي 
به مالكين ندارند لذا به استناد كد 914 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي 
در خصوص تعيين طول اضالع و مســاحت دار كردن اسناد مالكيت و 
همچنين ماده 18 آيين نامه اجرايي مفاد اســناد رسمي الزم االجرا به 
كليه مالكين مجاورين پــالك فوق الذكر ابالغ مي گردد كه در تاريخ 
يكشــنبه 1397/10/2 ساعت 9:00 صبح در محل وقوع ملك واقع در 
نهاوند خيابان شهدا كوچه شــهيد علي آبادي حضور يابند. بديهي 
اســت عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعي مانع از انجام عمليات 
نقشــه برداري نمي گردد چنانچه نياز به آگهي مجدد باشد در همين 

روزنامه درج مي گردد.(م الف 145)
محمدعلي جليلوند 

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 1397/1044  مورخ 1397/8/6هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي هادي مرداني فرزند عليداد 
به شماره شناسنامه 431 صادره از اســدآباد در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
71/05 مترمربع در قســمتى از پالك 1698 اصلي واقع در اسدآباد محله سيدان كوي 
پيروزي خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاي علي اكبر رجبي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 577)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25
كامران متقى 

رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
شناســنامه   شــماره  داراى  خاني  طليم  محمد  آقاي 
كالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   4040075293
گواهى  درخواســت  حوزه  ايــن  از  856/97ش112ح 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
جالل طليم خاني به شماره شناسنامه  10427 در تاريخ 
زندگى  بدرود  خود  دائمــى  اقامتگاه  در   1392/11/28
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است 
به: 1- اختر حاجيلو مهاجران به شــماره شناسنامه 17 
متولد 1329 فرزند ماشاءا... مادر متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 
يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 
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گرشاسبى پس از ديدار با تاج:
نوبت پرسپوليس است به تيم ملى كمك كند

 مديرعامل باشــگاه پرســپوليس پس از ديدار با رئيس فدراسيون 
فوتبال گفت: حاال نوبت پرســپوليس اســت كه از تيم ملى حمايت 
كند.به گزارش مهر، حميدرضا گرشاســبى درباره نشســت با رييس 
و دبيركل فدراســيون فوتبال عنوان كرد:جلسه بســيار خوبى را در 
فدراســيون داشــتيم و درباره موضوعات مختلف صحبت كرديم.به 
صورت كلى،ممكن اســت برخى موارد در فضاى عمومى طرح شود 

اما بى شــك تاثيرى در رونــد حمايت همه جانبــه  از فوتبال ملى 
نخواهد داشت.

وى ادامه داد:وظيفه خود مى دانم از فدراسيون فوتبال كه براى برپايى 
ديدار برگشت فينال ليگ قهرمانان آسيا در تهران تالش شبانه روزى 
و چشمگيرى داشت تشــكر كنم.در آن مقطع زمانى،فدراسيون نگاه 
ملى داشت و همانطور كه در صحبت هاى رياست محترم فدراسيون 
فوتبال هم بود اين بار نوبت باشگاه پرسپوليس است كه در اين مسير 

به تيم ملى كمك كند تا در آرامش به كارش ادامه دهد.
گرشاســبى خاطرنشان كرد: وظيفه همه اركان خانواده فوتبال در اين 

مقطع زمانى اين اســت كه با درك شرايط موجود به تيم ملى كمك 
كنند تا پس از سال ها قهرمانى در جام ملت هاى آسيا را از آن خود 
كند. فوتبال ما حال و هواى خوبى دارد و حيف اســت اين وضعيت 
دچار خدشه شود.از رسانه هاى عزيز كه همواره يار دوازدهم فوتبال 
ملى بوده اند درخواســت مى كنم مثل هميشه در اين مسير به آرامش 

فوتبال ملى كمك كنند.
به طور كلــى نبايد اجازه بدهيم عده اى جلوى توســعه همه جانبه 
فوتبال را در رده ملى و باشــگاهى بگيرند و اين موضوع كمك همه 

جانبه اى به فوتبال ما مى كند.

خبـر سوژه

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مشكالت مالى يار جدا نشدنى 
پاس و شهردارى همدان

 در حالــى كه نيم فصل اول مســابقات ليگ دســته دوم فوتبال 
باشــگاه هاى كشــور روبه پايان اســت تيم هاى پاس و شهردارى، 
نمايندگان فوتبال همدان در اين ليگ با مشــكالت زيادى دست به 
گريبانند. 4 هفته اخير مســابقات ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاى 
كشــور را بايد به نام پاس همدان ثبت كرد.نماينده سبزپوش همدان 
در 4 هفتــه اخير ليگ دســته دوم موفق به كســب 3 پيروزى يك 
مســاوى و 10 امتياز شده اســت تا به جمع مدعيان گروه ب براى 

صعود به ليگ دسته اول بپيوندد.
تيم پاس همدان در حالى در آخرين ديدار خود در ليگ دســته دوم  
مقابل تيم  فوتبال شهداى بابلسر به تساوى يك بر يك دست يافت 
و نوار سه پيروزى پى در پى اش قطع شد كه گل اول را وارد دروازه 
ميزبان خود كرده بود و مهاجمــان اين تيم بخت هاى زيادى را هم 
براى زدن گل هاى بيشتر از دســت دادند.نماينده فوتبال همدان در 
گروه ب مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاى كشور در حال 
حاضر از 10 بازى خود صاحب 3 برد، 5 تســاوى و 2 باخت است.
پاس همدان با 14 امتياز در رتبه هفتم جدول اين گروه ايستاده اما با 

تيم دوم جدول تنها يك امتياز اختالف دارد.
 مشكالت مالى يار جدا نشدنى تيم پاس

ــم  ــر رق ــه اخي ــى در 4 هفت ــاس درحال ــم پ ــول تي ــل قب ــش قاب نماي
خــورده كــه ايــن تيــم مثــل ســال هاى گذشــته همچنــان بــا 
مشــكالت مالــى دســت و پنجــه نــرم مى كنــد.در حالــى كــه تنهــا 2

هفتــه بــه پايــان نيــم فصــل اول رقابت هــاى ايــن گــروه باقــى مانــده 
كادرفنــى تيــم پــاس هنــوز ريالــى از قــرارداد خــود را دريافــت نكرده 
است.مســئوالن باشــگاه بــراى تهيــه آب معدنــى و ســاير ملزومــات 
تمرينــى در مضيقــه هســتند و برخــى از ايــن اقــالم با هزينه شــخصى 
ســرمربى و ســاير اعضــاى كادر فنــى تهيــه مى شــود.با فــرا رســيدن 
ــورى  ــف كش ــاى مختل ــال در ليگ ه ــاى فوتب ــرما تيم ه ــل س فص
از لباس هــاى ويــژه زمســتان رونمايــى كرده انــد و بازيكنــان در 
ــن فصــل حاضــر  ــا لباس هــاى مناســب اي ــات و مســابقات ب تمرين
ــى  ــكالت مال ــل مش ــه دلي ــاس ب ــم پ ــئوالن تي ــا مس ــوند، ام مى ش
نتوانســته اند گرمكــن و لباس هــاى زمســتانى بــراى بازيكنــان خــود 
تهيــه كننــد و ايــن تيــم بــا ِســت تابســتانى خــود در مســابقات حاضر 
مى شــود.اگر عكس هــاى بازيكنــان تيــم پــاس را در هــواى ســرد و 
بارانــى بابلســر و زميــن گل آلــود اســتاديوم تيــم شــهداى بابلســر در 
فضــاى مجــازى ديــده باشــيد متوجــه مى شــويد قهرمــان اســبق آســيا 

ــرد. ــه ســر مى ب در چــه شــرايط ســختى ب
از قــرار معلوم و با توجه به شــرايط موجود تنها دليل موفقيت هاى 
پاس در هفته  هاى اخيــر را مى توان در همدلى بازيكنان و كادر فنى 
تيم جستجو كرد. احمد جمشيديان اگرچه بازيكن بزرگى در فوتبال 
كشور بود، اما تجربه كمى در امر مربيگرى و هدايت يك تيم فوتبال 
دارد؛ با اين حال اين مربى جوان با وجود همه مشــكالت به خوبى 
از پــس مديريت تيم برآمده و موفق شــده بــا بازيكنان تيم ارتباط 
خوبى برقرار  و آنها را براى موفقيت پاس در اين فصل از رقابت ها 

همدل كند.
بى ترديــد اگر از تيــم پاس به لحاظ مادى و معنــوى در اين فصل 
حمايت شــود اين تيم با احمد جمشــيديان قابليت صعود به ليگ 
يك را دارد.شاگردان جمشيديان در هفته دوازدهم ليگ دسته 2 روز 

دوشنبه12 آذر ماه در خانه به مصاف تيم نيروى زمينى مى روند.
پاس روزانه اداره مى شود

ســرمربى تيم فوتبال پاس در گفت وگو با تسنيم با بيان اين كه بازى 
پاس در مقابل تيم شهداى بابلسر به دليل بارش باران و لغزنده بودن 
زمين شكل فوتبالى خوبى نداشت اظهار داشت: شرايط زمين اجازه 
نداد در اين ديدار همانند 3 بازى گذشته تاكيتيك هاى خود را عملى 

كنيم و بازى با كيفيتى از خود به نمايش بگذاريم.
احمد جمشــيديان افزود: با اين حال گل اول را تيم ما به ثمر رساند 
و در نيمه اول ســوار بازى بوديــم. در نيمه دوم هم قبل از پذيرفتن 

گل تساوى چند موقعيت گلزنى را از دست داديم.

رئيس اداره ورزش نهاوند:
كشتى گير نونهال نهاوندى نايب قهرمان 

كشور شد
 رئيس اداره ورزش نهاوند گفت: كشتى گير نونهال نهاوندى نايب 

قهرمان مسابقات كشتى كشور شد.
مهرداد ســعدى نژاد د اظهار كرد: كشتى نهاوند روند روبه رشد خود 
را آغاز كرده و اين روزها شــاهد درخشــش نونهاالن در مســابقات 
مختلف كشــورى هستيم.وى ادامه داد: براى رشد كشتى شهرستان و 
اســتان برنامه هاى ويژه اى طراحى و تدارك ديده شده كه در ماه هاى 
آينده شاهد شكوفايى بيشتر كشــتى خواهيم بود.رئيس اداره ورزش 
نهاوند بابيان اينكه كشتى گير نونهال حميد دارابى مدال نقره مسابقات 
كشتى نونهاالن كشور را با عنوان نايب قهرمانى كسب كرد، گفت: اين 
كشــتى گير به اردوى استعداديابى تيم ملى دعوت شد.وى در ادامه از 
افزايش 6 درصدى اعزام ورزشــكاران نهاوندى به مسابقات كشورى 
خبر داد و گفت: طى ســال جارى نيز در بحث كســب مدال توسط 
ورزشــكاران شهرستان شاهد افزايش 7 درصدى بوده ايم كه اين مهم 
نشان از عزم جدى ورزشكاران شهرستان براى درخشش در ليگ ها و 

همچنين مسابقات كشورى دارد.

دبير هيأت تيراندازى با كمان استان همدان:
همدان در رده سنى نونهاالن مسابقات 
تيراندازى باكمان كشور شركت كرد

 دبيــر هيأت تيراندازى با كمان اســتان همدان گفت: همدان براى 
نخستين بار و در رده نونهاالن با يك تيم كامل در مسابقات تيراندازى 

با كمان كشور حاضر مى شود.
ساسان رضوى با اشــاره به ميزبانى هيأت تيراندازى با كمان همدان 
از المپياد استعدادهاى برتر كشور اظهار داشت: 25 استانى كه در اين 
مسابقات شــركت كرده بودند همه از نحوه ميزبانى همدان، امكانات 
موجود، اسكان و تغذيه و سالن مسابقات رضايت داشتند.وى افزود: 
مسئوالن فدراسيون تيراندازى با كمان كشور نيز نمره خوبى به ميزبانى 
همدان دادند و تأكيد داشــتند كه همدان پتانسيل برگزارى مسابقات 

ملى و فراملى را دارد.
دبير هيأت تيراندازى با كمان اســتان همدان با اشــاره به ســطح اين 
مســابقات گفت: باوجود اينكه ايــن مســابقات در رده نونهاالن و 
نوجوانان برگزار مى شد اما سطح مسابقات بسيار باال بود و كماندارانى 
در اين مسابقات شــركت كرده بودند كه عضو تيم ملى هستند و در 
مســابقات برون مرزى مدال كســب كرده بودند.رضوى عنوان كرد: 
همدان با يك 14 نفره كامل از نونهاالن و نوجوانان در اين مســابقات 
شــركت كرد.وى با اشــاره به عملكرد تيم همدان بيــان كرد: نيايش 
عسگرى و مهدى رســولى دو تيرانداز نونهال همدانى توسط مربيان 
استعدادياب فدراسيون تيراندازى با كمان به عنوان منتخب اين دوره از 
مسابقات براى اردوهاى تيم ملى انتخاب شدند كه اين موضوع دست 

آورد بزرگى براى هيأت است.
دبير هيأت تيراندازى با كمان اســتان همدان گفت: در حال حاضر 
در رده بزرگ ساالن مهناز قره باغى و مژگان مژگانى را در اردوهاى 
تيم ملى داريم كه نشــان از پيشرفت اين رشــته در همدان است.

وى يادآور شــد: همچنين شهرستان هاى نهاوند و تويسركان را نيز 
به تازگى فعال كرديم و در همين مســابقات از شهرستان تويسركان 

داشتيم. نماينده 

 تيــم فوتبــال ذوب فلزات بهــار   در 
ورزشــگاه جوانان شــهر بهار با جشنواره 
اى  از گل تيم شــهاب تهران را از پيش رو 
برداشــت تا در يك هفته به پايان  مسابقات 

گام بلندى برا صعود بردارد.  
اين تيم  از همان  ابتداى مســابقه بازى رو 
هجومى اغاز كرد و  در همين دقايق گل اول  
توسط مجتبى رشيديان هافبك خوش فكر 
ذوبى ها به ثمر رسيد تا نشان دهد اين بازى 

گل هاى بيشترى خواهد داشت.
در ادامه بازى تيم  شــهاب بازى را به دست 
گرفــت و  با بازى چشــم نــواز و تركيبى 
حمالت متعــددى رو دروازه ميزبان تدارك 
ديد كه درخشش حسين عسگرى در درون 
دروازه و هوشمندى مدافعان اين تيم مانع از 
فروپاشى دروازه شــد  تا نيمه اول با همان 

تك گل به نفع ذوب پايان يابد.
با شروع نيمه دوم با توجه به شرايط جدول 
و  احتيــاج مبرم ذوب فلــزات به گل هاى 
بيشــتر  اين تيم  بازى سرتا پا هجومى را به 

نمايش گذاشت .
باالخره بازى هجومى ايــن تيم جواب داد 
و شــهرام پيشخورد مهاجم باهوش ذوب با 
پرتاب بلند وحيد مرادى گل دوم اين تيم را 

به ثمر رساند   .
تيم شــهاب كه چيزى برا از دســت دادن 
نداشــت مجددا حمالت خــود رو دروازه 
ذوب شروع كرد كه در يكى از اين حمالت   
بــا دفع توپ اگاهانه  مجيــد بيات   مدافع 

ميانى ذوب توپ را به شــهرام پيشــخورد 
رســيد كه اين مهاجم با چشــمى باز امين 
رحيمى را در موقعيــت گل قرار داد و اين 

بازيكن گل سوم را به ثمر رساند .
گل چهارم  ذوب در ايــن ديدار پر گل  با 
شــوت ديدنى عــارف صبحانــى بازيكن 

تعويضى اين تيم به ثمر رسيد .
داور بازى در دقايق پايانى بازى هم گل اين 
تيــم را كه با  ضربه ســر مجيد بيات مدافع 
پيش تاختــه ذوب به ثمر رســيده بود  را 

آفسايد اعالم كرد  تا بازى با همين نتيجه به 
نفع اين تيم به پايان برسد.

نكته قابل توجه اين بازى تاثير مدافعان ميانى 
ذوب روى گل هاى اين تيم بود.

تيم ذوب فلزات با اين برد گام بلندى را در 
يك هفته به پايان مسابقات برداشت.

گرين كشاورز نهاوند ديگر نماينده استان 
همدان هم در شــهر كرج با نتيجه تساوى 
يك بر يــك تيم ميزبان خــود را متوقف 

نمود.

 تركيب تيم ذوب فلزات در اين 
ديدار:

بيات،وحيــد  عســگرى،مجيد  حســين 
رضــا  قائـــــدى،محمد  مرادى،بابــك 
مــــــرادى،مجتبى  احمـــــدى،ميثم 
ــرتضى  ــد اصالنى،مــــ رشيديان،محمــــ
،اميــن  ســبحانى)  زاده(عــارف  نجــار 
رحيمى،شــهرام پيشــخورد(محمد خــان 

محمــدى)
سرمربى :سجاد جعفرى

  اســتاندار همدان با تاكيد بر نهادينه 
بازنشستگان  و  پيشكسوتان  تكريم  كردن 
در جامعــه، عنــوان كرد: پيشكســوتان 
راهگشــاى خوبى در حل مشــكالت و 
مسائل مختلف هستند. د سعيد شاهرخى 
پــدر مراســم تجليــل از پيشكســوتان 
پيشكسوتان  افزود:  همدان  استان  ورزش 
راهگشــاى خوبى در حل مشــكالت و 
مســائل مختلف جامعه هستند و بايد از 
تجربيات بازنشســتگان به خوبى استفاده 

كرد.
وى ادامه داد: توفيقات نسل جديد ماحصل 
همت و تجربه گذشــتگان اســت و بايد 
تكريم پيشكســوتان و بازنشســتگان در 
استان و كشور نهادينه شود.استاندار همدان 
بر احترام به پيشكســوتان ورزشــى تاكيد 
كــرد و گفت: تجليــل از قهرمانان ديروز 
ورزش كشــور و پيشكسوتان امروز امرى 
پسنديده است تا بتوانيم از ديدگاه هاى اين 
كاركشتگان ورزش نهايت استفاده را براى 

توسعه ورزش كشور ببريم.
شــاهرخى اضافه كرد: با بهــره مندى از 

تجربه پيشكســوتان نوجوانان و جوانانى 
كه امروز در رشــته هاى مختلف ورزشى 
مشغول هســتند آينده روشنى پيش روى 
خود خواهند داشــت و با انگيزه بيشترى 
به فعاليت خود در رشته هاى مختلف ادامه 

مى دهند.
استاندار همدان با اشاره به نقش تاثيرگذار 
پيشكســوتان در جامعه گفت: بايد تكريم 
كشور  در  بازنشســتگان  و  پيشكســوتان 
نهادينــه شــود.مديركل ورزش وجوانان 
اســتان همدان نيز با بيــان اينكه يكى از 
مهمترين شــيوه ها براى تقدير از زحمات 
پيشكسوتان ورزش به جامعه، معرفى چهره 
هاى برتر ورزش اســت، ادامه داد: تجليل 
از پيشكسوتان همواره بايد برگزار شود تا 
نسل امروز بدانند در آينده نيز از زحمات 

آنها تقدير خواهد شد.
رسول منعم عنوان كرد: تجليل از بزرگان، 
خادمــان و پيشكســوتان ورزش كشــور 
موجب گســترش فرهنگ قدرشناســى و 
تكريم انسان هاى شرافتمند و بزرگ انديش 

خواهد شد.

وى افزود: رشد و اعتالى ورزش به همت 
و مجاهدت غيور مردانى و زنانى است كه 
در اين عرصه با تــالش و مجاهدت كمر 
به خدمت ورزش اســتان همدان بسته اند 
و اكنون پس از گذشــت سال ها شركت 
در فعاليت هاى ورزشى رداى پيشكسوتى 
بــر تن كرده اند و لذت عمر خويش را در 
انتقال اين تجارب گرانبها به آحاد مردم مى 
دانند.منعم بابيان اينكه انجمن پيشكسوتان 
ورزش همدان با حمايت دســتگاه ورزش 
و با همكارى گروهى از پيشكسوتان اصيل 
ورزش نخســتين گام را بــراى حمايت 
از پيشكســوتان بــا دعــوت از تنى چند 
از چهره هــا و نخبگان ورزشــى كه عمر 
گرانمايه خود را در ورزش صرف كرده اند، 
برداشــت، ادامه داد: طى 3 سال اخير اداره 
كل ورزش و جوانان استان توجه ويژه اى 
به پيشكسوتان ورزش داشته و از سه سال 
قبل انجمن پيشكسوتان در كنار 48 هيأت 
ورزشــى همدان مورد حمايــت مالى و 
معنوى قرار گرفته اند و با حمايت مسئوالن 
و پيگيرى دستگاه ورزش براى نخستين بار 

براى اين انجمن دفتر اختصاصى راه اندازى 
شد.

منعــم عنوان كــرد: هيأت هــاى مختلف 
ورزشى بايد زمينه همكارى پيشكسوتان در 
تربيت نسل جوان را ايجاد كنند.وى گفت: 
هدف اين است كه پيشكســوتان به بدنه 
ورزش آمده و براى رشد ورزش از توانايى 
و تجربه اين افراد كه ســال ها سختى هاى 

ورزش را تحمل كرده اند استفاده كنيم.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان ادامه 
داد: در نخســتين همايــش تجليــل از 
پيشكســوتان ورزش همــدان كســانى 
حضور پيدا كردند كه ســال هاى سال از 
يكديگر دور بودند و به اعتقاد بســيارى 
از پيشكســوتان 30 فروديــن ســال 96 
يك روز به يادماندنى در ورزش اســتان 
ورزش،  اصلــى  ريشــه  افزود:  بود.وى 
پيشكسوتان هستند و تكريم آن ها امرى 
است. استان  ورزش  جامعه  براى  واجب 

گفتنــى اســت؛ در پايان اين مراســم با 
اهداى لوح سپاس از پيشكسوتان ورزش 

استان همدان تجليل شد.

برترى قاطعانه 
 ذوب فلزات بهار مقابل شهاب تهران

استاندار همدان:

تكريم پيشكسوتان و بازنشستگان در جامعه نهادينه شود
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■ حديث:
امام علي(ع):

در هنگام ايثار است كه گوهر كريمان ، نمايان مى شود.
غرر الحكم : ج 4 ص 326 ح 6226

انحالل يك معاونت در سازمان 
ميراث فرهنگى

 معاونت امور مجلس، حقوقى و استان هاى سازمان ميراث فرهنگى 
پس از بازنشسته شــدن معاونش منحل شد و زيرمجموعه هاى آن به 

معاونت هاى ديگر سازمان منتقل شدند.
 در اين باره، معاون توســعه  مديريت ســازمان ميراث فرهنگى گفت: 
«پس از بازنشســته شدن تاجيك و رفتن او از معاونت امور مجلس و 
حقوقى، وظايف زيرمجموعه هاى اين معاونت نيز از حدود ســه ماه 
پيــش به بخش هاى ديگر انتقال داده شــدند.» محمد خياطيان افزود: 
«اين تصميم گرفته شــد تا ساختار ســازمان ميراث فرهنگى از اساس 
اصالح شــود. با اين همه، البته اين تغييرات نهايى نيســت؛ بلكه بايد 
اين ساختار تغيير كند و اصالح شود و پس از آن تصميم گيرى نهايى 

به اجرا در آيد.»
 براساس اين خبر، چندى پيش سازمان ميراث فرهنگى تصميم گرفت 
معاونت گردشــگرى و سرمايه گذارى را تلفيق كند اما اين اتفاق پس 
از چند ماه به حالت اول برگشت؛ چراكه برخى بر اين باور بودند كه 
نمى توان وظايف دو بخش سرمايه گذارى و گردشگرى را به يك نفر 

سپرده و تلفيق كرد.

با هدف حمايت از بيماران كليوى
 كنسرت موسيقى «هزاردستان» 

در همدان اجرا مى شود
 با هدف حمايت از بيماران 
كليوى و به همت آموزشــگاه 
هزاردســتان،  موســيقى  آزاد 
ســنتى  موســيقى  كنســرت 
«هزاردســتان» در همدان اجرا 

مى شود
اين كنسرت به سرپرستى جواد 
پيشكســوت  هنرمند  مراديان، 
و خيّــر موســيقى همــدان و 
توسط آموزشگاه آزاد موسيقى 

هزاردســتان به نفع انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى استان در 
ساعت 19 روز شنبه دهم آذرماه در محل سالن اصلى مجتمع فرهنگى 

هنرى بوعلى سينا (واقع در بلوار مفتح) اجرا مى شود.   
جــواد مراديان با بيان اينكه اين اجرا دهمين اجراى خيريه آموزشــگاه 
آزاد موسيقى هزار دستان اســت، اظهاركرد: همانند برنامه هاى گذشته 
همه عوايد حاصل از بليت فروشى اين اجرا هم صرف امور خيريه و به 

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى استان اهدا خواهد شد.
وى گفــت: در ايــن برنامه بيش از 80 هنرمند موســيقى اســتان در 
قالب چهار گروه مامك، ســاربانگ، مضراب و گروه كوبه اى باران به 
اجراى قطعات موســيقى خود مى پردازند.مراديان با ابراز خشنودى از 
اســتقبال مردم هنردوست و خيّر همدان از كنسرت هاى خيريه گذشته 
اين آموزشــگاه افزود: مردم فرهنگ دوســت و قدرشــناس همدان و 
شهرستان هاى اطراف در برنامه هاى گذشته ما استقبال مطلوبى داشتند 
و با خريد بليت كنســرت ها حمايت مناسبى از افراد نيازمند داشتند كه 

جاى تقدير دارد.
وى با اشــاره به ديگر برنامه هاى اجرا شــده در اين كنسرت گفت: 
البته در اين برنامه از مجموعه كتاب هاى آموزشــى مامك كه توسط 
فرهــاد كريمى هنرمند خوش ذوق همدانى تاليف شــده اســت نيز 

رونمايى خواهد شد.
سرپرست گروه موســيقى هزاردســتان همدان در پايان تصريح كرد: 
عالقمندان براى تهيه بليت اين كنســرت مى توانند به محل آموزشگاه 

هزاردستان در خيابان سيزده خانه، كوچه لعلى مراجعه كنند.

 مراسم شادپيمايى دهه فجر 
در همدان برگزار مى شود

 به مناســبت چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى، همايش شاد پيمايى در استان همدان برگزار 
خواهد شد . مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان با اعالم اين خبر گفت: انقالب اسالمى ايران 
تفاوت هاى زيادى با ســاير انقالب هــاى دنيا دارد. 
در مبانى انقالبى ســاير كشورها، آنچه نمى خواستند 
مشخص بود اما خواسته هاى مشخصى نداشتند؛ اما 

انقالب اسالمى ايران مبانى مشخص داشت.
عليرضا درويش نژاد در ستاد بزرگداشت چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اســالمى با انتقاد از اينكه 
مبانى انقالب به درســتى براى نســل جديد تببين 
نشده اســت؛ خاطرنشان كرد: نســل امروز انتظار 
استدالل و پاسخ منطقى دارد؛ امروز انقالب اسالمى 
بحران هاى زيادى پشــت سر گذاشته و به پختگى 
رســيده اســت؛ اما براى ماندگارى بايد با تدبير و 
مديريت صحيح مبانى آن به نسل هاى جديد منتقل 

شود.
درويش نژاد با بيان اينكه دســتاوردهاى انقالب مى 
تواند با ظرافت در قالب رسانه ها، فضاى مجازى و... 
به جامعه ارائه شود؛ گفت: اگر ما از اين برنامه ها غافل 
شويم شبكه هاى بيگانه با ديدگاه هاى سلبى به ساخت 

و پخش برنامه خواهند پرداخت.
رييس كارگروه فرهنگى و هنرى ســتاد گراميداشت 
چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى استان همدان 
به شــرح برنامه هاى فرهنگــى و هنرى كه براى اين 
مناسبت برنامه ريزى شده اســت پرداخت و گفت: 
بهار مهربانى يكــى از ويژه برنامه هاى اين كار گروه 
است. بخشى از اين برنامه كه جزو دغدغه هاى مقام 
معظم رهبرى هم اســت، در هفته وحدت و در قالب 
شادپيمايى برگزار شــده و با استقبال همراه بود و بنا 
داريم برنامه مشــابه اى هم به صورت گسترده تر در 

سطح استان برگزار كنيم.
وى تجليل از مبارزان دوران انقالب، برگزارى مراسم 
شب شعر انقالب و برپايى نمايشگاه عكس انقالب در 
شهرستان ها را از ديگر برنامه هاى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى به مناسبت بزرگداشت چهلمين سالگرد 

پيروزى انقالب اسالمى عنوان كرد.
رييس هماهنگى شوراى تبليغات اسالمى هم در اين 
جلسه، چهل سالگى انقالب را دوران اوج شكوفايى 
انقالب اسالمى ايران دانســت و گفت: امسال، سال 
ويژه اى اســت و بايــد برنامه هاى شــاخص براى 
چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى داشته باشيم.

برگزارى جشنواره 
"در امتداد نور" در همدان

 رئيس دارالقرآن اداره تبليغات اســالمى اســتان 
همدان از برگزارى جشــنواره "در امتــداد نورگ به 
مناسبت چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
در همــدان خبر داد.  غالمرضا فرهادى بيان كرد: اين 
جشنواره براى نخستين بار در استان توسط اداره امور 
قرآنى اداره كل تبليغات اسالمى همدان در 15 رشته 
كتبى و عملى و در دو مقطع سنى باال و پايين 12 سال 

برگزار خواهد شد.
وى با اشــاره به ساير برنامه هاى  اين جشنواره افزود: 
تفسير سوره يوســف براى آقايان و تفسير سوره نور 
براى بانوان از ويژه برنامه هاى ترتيب داده شــده براى 

گروه هاى سنى باالى 12 سال است.
فرهادى ادامه داد: مســابقه قرآن صاعد 2 با محوريت 
دعاى 12 تا 32 صحيفه ســجاديه همــراه با ترجمه 
حكمت 1 تا 40 نهج البالغه، مسابقه كتابخوانى «علل 
تزلزل تمدن غرب» ويژه طالب و دانشجويان و متن 
وصيتنامه امــام راحل (ره) از ديگر رشــته هاى اين 
جشنواره است.وى عنوان كرد: شعرسرايى با موضوع 
بيدارى، مقاومت و انتظار، خوشنويســى با محوريت 
خطاطى آيه اســتقامت و روزنامه ديوارى ويژه دانش 
آموزان مقطع اول و دوم متوســطه با موضوع قرآن و 
انقالب به عنوان آخرين رشته هاى بخش عملى ويژه 

گروه سنى باالى 12 است.
مهلت ثبت نام در جشنواره از 10 تير تا 30 آذر است.

سياره زهره از هميشه درخشان تر شد
 كارشــناس نجوم از امكان رصد سياره زهره خبر داد و گفت: نهم 
آذرماه سياره زهره درخشان تر از هميشه در آسمان نمايان شد در حالى 
كه امكان رصد و عكاسى از آن وجود داشت .على آزادگان اظهار كرد: 
ســياره زهره يكى از دو سياره درونى منظومه شمسى است كه درونى 
بودن آن موجب مى شود فقط در اطراف خورشيد ديده شود.كارشناس 
نجوم با بيان اينكه ســياره زهره داراى چرخه هالل چشمگير مانند ماه  
است، افزود: يعنى اگر با تلسكوپى مناسب سياره زهره را چندين هفته 
زير نظر بگيريم مى بينيم كه گاهى هاللى نســبتا باريك است و گاهى 
نزديك به حالت بدر.وى ادامه داد: همين وجود اهله براى سياره زهره 
موجب مى شــود كه درخشــندگى آن متغير باشد و بسته به بزرگى و 

كوچكى هالل و دور و نزديك بودن به زمين و خورشيد باشد.

بوهاى ديجيتالى اختراع شدند!
 محققــان مالزى بوهاى ديجيتالى ابداع كرده اند. آنها الكترودهايى 

در بينى فرد قرار مى دهند كه بوهاى مختلف را به مغز مى رسانند.
به گزارش ان بى سى، فناورى «بوى ديجيتال» به معناى آن است كه افرد در 
آينده نزديك مى توانند انواع مختلف بور را به وسيله پيامك براى يكديگر 
ارســال كنند. محققان در مالزى ادعا مى كنند نخستين بوهاى الكتريكى 
ميــوه اى، چوبى و نعنايى را ابداع كرده اند. آنها ادعا مى كنند با قراردادن 
الكترودى درون بينى فرد اين كار را انجام مى دهند.الكترود مذكور جريان 
هاى الكتريكى ضعيف در بينى را تحريك مى كند. اين جريان ها اعصابى 
را فعال مى كنند كه بوهاى مختلف را به مغز مى رســانند.آدريان چئوك  
مدير انسيســتو مهندسى مالزى در اين باره مى گويد: اين فقط بخشى از 

فرايند است و با واقعيت مجازى يا واقعيت افزوده يكپارچه مى شود. 

ساعت هاى اتمى بسيار دقيق ساخته شدند
 2 ســاعت اتمى جديد ركــورد بى ســابقه اى در زمينه ثبات و 
دقت ثبت كرده اند. اين ســاعتها به تحقيقــات درباره جاذبه و بهبود 
رونــد تعيين دقيق تر زمان كمك مى كنند.به گزارش ديلى ميل، طبق 
تحقيقات جديد دو ساعت اتمى ركورد عملكرد بى سابقه اى در زمينه 
ثبات و دقت ثبت كرده اند. محققان اعالم كرده اند اين نتايج بى سابقه 

به بهبود تعيين روند تعيين زمان و مسيريابى كمك مى كند.
محققان انسيستو ملى استاندراد و فناورى در آمريكا اعالم كرده اند اين 
دوساعت به تحقيقات درباره جاذبه، رازهاى اوليه جهان و حتى ماده 
تاريك كمك مى كنند.اين دستگاه هاى آزمايشگاهى هركدام هزاران 
اتم عنصر شيميايى يتربيم (ytterbium) را در شبكه اى از اشعه هاى 

ليزر گرفتار مى كنند.

باردارى دومين جنين مهندسى ژنتيك شده 
در چين

 دانشمند چينى ادعا مى كند دومين باردارى جنين مهندسى ژنتيك 
شده نيز انجام شده و در مراحل اوليه است.

 به گزارش آسوشيتدپرس، دانشمند چينى كه به تولد نخستين نوزادان 
مهندسى ژنتيكى كمك كرد، اكنون ادعا مى كند احتماال دومين باردارى 
مهندســى شده نيز انجام شده است.اين درحالى است كه دولت چين 
تصميم دارد تحقيقات درباره پژوهش تولد نوزادان مهندســى ژنتيك 

شده انجام دهد.
بــه هرحال به گفته او باردارى دوم هنــوز در مراحل اوليه و نيازمند 
مراقبت هاى بيشترى است تا جنين رد كند. دانشمندان معتقدند اكنون 

داليل بيشترى براى نگرانى وجود دارد.

اينستاگرام براى كاربران نابينا ارتقا مى يابد
 اينستاگرام قصد دارد اپليكيشن خود را براى كاربران نابينا ارتقا دهد.به 
گزارش انگجت، اينستاگرام قصد دارد پلتفرم خود را براى كاربران نابينا 
ارتقا دهد. درهمين راستا اين شركت يك متن جايگزين براى تصاوير 
ارائــه مى دهد كه درباره آنها توضيــح  مى دهد.اين توضيحات را مى 
توان به وسيله نرم افزارهاى صفحه خوان (screen reader) خواند 
بنابراين افراد نابينان مى توانند هنگام بررســى حساب كاربرى، درباره 
تصاوير توضيحاتى بشنوند.به دو روش مى توان براى تصاوير يك متن 
جايگزين دريافت كرد. روش اول از هوش مصنوعى استفاده مى كند.
اينستاگرام با فناورى شناسايى تصاوير به طور خودكار توضيحاتى درباره 
آنها توليد مى كند. توضيحاتى كه با كمك هوش مصنوعى نوشــته مى 

شوند و در حقيقت فهرستى از آيتم هاى موجود در عكس هستند.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

مريم مقدم»
 «چهلمين نشست اعضاى وابسته سازمان جهانى 
گردشــگرى چندى پيش در همدان برگزار شــد و 
در ايــن اجالس عالوه بر دبير كل ســازمان جهانى 
گردشــگرى، 80 عضو اين ســازمان نيــز با وجود 
فضاســازى هاى منفى آمريكا عليه ايــران حضور 
داشــتند و اين موضوع باعث شــد تــا ايران مدتى 
در رأس اخبار گردشــگرى دنيا باشد.» على اصغر 
مونســان معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى، در 
گفت و گو با بخش زنده خبرى ســاعت 21 شبكه 
يك سيما با عنوان اين مطلب گفت: «اعضاى شركت 
كننــده در اين اجالس و دبير كل ســازمان جهانى 
گردشگرى از ايران و جاذبه هاى آن تعريف كردند و 
سايت سازمان جهانى گردشگرى نيز در مدت چند 
روز به معرفى جاذبه هاى گردشگرى ايران و امنيت 

گردشگرى در ايران پرداخت.»
مونســان ادامه داد : «در برخى سايت ها ايران را به 
رنگ زرد در مقصد ســفر نشان مى دادند كه اكنون 
خوشبختانه با برگزارى اين اجالس وضعيت ايران 
تفاوت كرده اســت و ايران را به عنوان مقصد امن 

گردشگرى مى شناسند.»
وى بــا بيان اين كه خوشــبختانه اخبــار خوبى از 
حوزه گردشــگرى اين روزها منتشر مى شود ادامه 
داد: «تغيير نرخ ارز باعث شــد تا بسته هاى سفر به 
ايران ارزان شــود و در عين حال توانستيم برخى از 
تهديدهــا را به فرصت تبديل كنيــم، به عنوان مثال 
در رايزنــى با برخى ايرالين ها توانســتيم آن ها را 
جايگزين ايرالين هايى كنيم كه به ايران كاهش پرواز 

داشتند.»
رئيــس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى گفت: «در 7 ماهه سال جارى، 4 ميليون 
و 700 هزار گردشگر خارجى وارد كشور شده اند كه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگيرى 

را نشان مى دهد.»
على اصغر مونسان معاون رئيس جمهورى و رئيس 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، 
7 آذر 97 در گفت و گو با بخش زنده خبرى ساعت 
21 شبكه يك ســيما تصريح كرد: «در 7 ماهه سال 
گذشته شــاهد ورود 3 ميليون گردشگر خارجى به 
كشــور بوديم كه امسال اين رقم به 4 ميليون و 700
هزار نفر در مدت مشابه رسيد كه نشان دهنده رشد 
بسيار خوب و چشمگير جذب گردشگران خارجى 
به ايران اســت.» وى  افزود: «اين در حالى است كه 
در گردشــگرى داخلى نيز شاهد رونق بسيار خوبى 

هستيم.»
 تشكيل كميته اطالع رسانى نقطه قوت 

هر رويداد 
ايــن روزهــا انعكاس اخبــار از اجــالس جهانى 
گردشــگرى راه به آنســوى مرزها باز كرده است ،  
انعكاس اخبار اينبار نشــان دهنــده جايگاه متمايز 
اصحاب رسانه استان همدان  در برنامه ريزى براى 
پيشــبرد اهداف كميته اطالع رسانى اجالس جهانى 

گردشگرى در همدان بود شايد اگر جديت متوليان 
امور در تشكيل كميته اطالع رسانى ويژه و تخصصى 
در اين رويدادها نبود ميزان انعكاس اخبار از اجالس 

هم اينگونه خروجى نداشت .
 براى نخستين بار، در رويداد همدان 2018 كميته 
اطالع رســانى با تركيبى متفــاوت از رويدادهاى  
گذشــته در استان همدان  تشــكيل شد. پيش از 
فعال شــدن كميته اطالع رســانى با بكارگيرى و 
صدور احكام توسط دبير دبيرخانه اجالس جهانى 
گردشگرى تشكيل شد .  5  نفر به عنوان اعضاى 
اصلــى ،  كميته اطالع رســانى اجــالس جهانى 
گردشــگرى را شكل دادند. يكى از اعضاى هيات 
مديره خانه مطبوعات به عنوان رياست اين كميته 
منصوب شد و ساير اعضا نيز  كه متشكل از رئيس 
روابط امور بين الملل شــركت سياحتى عليصدر ، 
مديرعامل خانه مطبوعات ، يك طراح گرافيســت 
، يك عكاس حرفه اى رســانه اى و يك خبرنگار  
فعاليت خود را در زمينه امور  اطالع رســانى در 
زمينه رويــداد همدان 2018 در برگزارى اجالس 
جهانى گردشگرى در همدان در  اين دوره شروع 
بكار كردند. براى نخســتين بار، تشكيل اتاق خبر 
در دبيرخانه مستقر در شركت سياحتى عليصدر به 
منظور انجام مصاحبه با مديران و بازديد كنندگان 
از دبيرخانه  ايجاد شد. عالوه بر اين افراد، 8  نفر 
از خبرنگاران مربوط به 4 خبرگزارى ، 2 روزنامه 
و 1 پايگاه اطالع رســانى  مسئوليت هماهنگى و 
اطالع رســانى از جريان رويداد2018  را بر عهده 

دارند. 
بــه منظــور اطالع رســانى تمامى قوانيــن مرتبط، 
آخريــن اخبار رويــداد به روابط عمومى ســازمام 
ميراث فرهنگى صنايع دســتى و گردشگرى كشور 

، استاندارى همدان ، روابط عمومى ميراث فرهنگى 
همدان و در پورتال شــركت سياحتى عليصدر قرار 

گرفت  .
 براى ســهيم كردن مردم و اطــالع مردم از آخرين 
تغيير و تحوالت در دبيرخانه همدان 2018 تعامالتى  
با رســانه ملى، خبرگزارى ها و ســاير رسانه هاى 
داخلى و خارجى هماهنگــى الزم براى تهيه خبر، 
عكاســى و تصوير بردارى صــورت گرفت در اين 
ميان انتشار تصاويرى با عنوان فتونيور و فتو تيتر و 
تصاويرى با #هر_شهروند_يك_ميزبان در دستور 

كار قرار گرفت .
 در تمام مراحل فعاليت دبيرخانه مســئولين كميته 
اطالع رسانى با حضور در دفاتر مديران ارشد اقدام 
به انعكاس مصاحبه هايــى در زمينه تاثير برگزارى 

اجالس جهانى گردشگرى در همدان  كردند .
اين كميته با انجام تبليغات محتوايى از ظرفيت هاى 
گردشگرى استان و كشور و برندهاى حامى اجالس  
مواردى الزم در مورد رويداد  را به وســيله طراحى 
خبرها در كانال فعال كميته اطالع رسانى به آدرس  

Hamedan۲۰۱۸_news@قرار ميگيرد. 
اجــراى مستندســازى در تمامى مراحــل فعاليت 
دبيرخانه در حال انجام است در راستاى مستندسازى 
از فعاليــت هاى كميته ها در دبيرحانــه  از بر نامه 
ريزى براى پنل ها،  نشست ها، ثبت نام از ميهمانان 
ورودى به اســتان ، رايزنى با حاميان اجالس و  ... 
بالغ بر بيش از 278  عكس و 45 ويديو  برداشته و 

به ثبت رسيده است.
از 5 اســفندماه 1396 كميته اطالع رســانى رويداد 
همــدان 2018 بــا محوريــت همــدان پايتخت 
گردشــگرى اســيا و همدان ميزبان اجالس جهانى 
گردشــگرى  آغاز به كار كــرد از طريق اين كميته 

1476 محتوى خبرى در قالب گزارش و خبر كوتاه 
و 452 فتونيوز و 343 طرح اطالع رســانى منتشــر 

شده است .
از اين آمــار 405 خبــر ،  112 فتونيوز 198 طرح 
خبر 98 ويديوى خبرى مربوط به موضوع  اجالس 

جهانى گردشگرى است .
 در اين ميان تا امروز 175گزارش به زبان انگليسى 
و فرانســه و عربى به درخواســت كنندگان به ويژه 
ســازمان جهانى گردشــگرى ارسال شــده است . 
همچنين 6 بســته استيكر شــامل تقويم ؛ تاريخچه 
unwto به زبان انگليســى،برند حاميان و استيكر 
روزشــمار و خوش آمد گويا طراحى و منتشر شده 
است . در حال حاضر 682 گزارش و خبر كوتاه در 
روزنامه هاى مكتوب نيز منتشر شده است . از روز 
15 آبان ماه اعضاى كميته اطالع رســانى به 16 نفر 
ثابت از خبرنگاران و عكاسان خواهد رسيد همچنين 
32 خبرنگار ملى و بين المللى و 78 خبرنگار استانى 
در زمــان 20 الى 25 آبانماه اين رويداد را پوشــش 

رسانه اى دادند . 
برگزاري رويدادهــاى  فراملي كنفرانس بين المللي 
همدان 2018 و ميزبانى از اجالس جهانى گردشگرى 
در حالي با خروجي مثبت به پايان رسيد كه در اين 
ميان عملكرد مطلوب حوزه اطالع رساني مورد تأكيد 
و اشاره مديران ارشد استان و حتي مسئوالن كشوري 

و ميهمانان خارجى قرار گرفت. 
بازخوردهــاي مطلــوب رســانه اي پــس از پايان 
رويدادهــاى جهانى 2018 در همدان حاصل تالش 
اصحــاب رســانه و مديريت كميته اطالع رســاني 
رويدادهاى جهانى گردشــگرى در همدان بود كه 
حاال با افتخــار آوازه اين تالش تا آنســوى مرزها 

كشيده شده است.  

مونسان با اشاره به برگزارى اجالس جهانى گردشگرى در همدان :

ايران در رأس
 اخبار گردشگرى دنيا قرار گرفت   

تا اطالع ثانوى بازديد 
از چغازنبيل ممنوع شد

چغازنبيــل  ميراث جهانــى  پايــگاه  مديــر   
ــايت  ــن س ــودن اي ــس ب ــل خي ــت: «به دلي گف
و شــرايط نامناســب جــوى و جلوگيــرى از 

آســيب رســيدن بــه بنــا و گردشــگران، بازديــد 
شــرايط  شــدن  عــادى  تــا  مــكان  ايــن  از 
ــا  ــنويى ب ــه روش ــوع اســت.» عاطف جــوى ممن
ــه اينكــه  ــر گفــت: «باتوجــه ب ــن خب ــالم اي اع
بارندگى هايــى كــه در محــل ســايت چغازنبيــل 
رخ مى دهــد، از آنچــه در شــهر شــوش اتفــاق 
مى افتــد متفــاوت اســت و در ايــن ســايت 

ــاى  ــا قطره ه ــد ب ــاى تن ــزش باران ه ــاهد ري ش
درشــت هســتيم، آســيب پذيرى ديوارهــا و 
ــا  ــن بن ــه اي ــد؛ چراك ــا افزايــش مى ياب كــف بن
ــه راه  ــت ك ــى اس ــاى اصيل داراى كف فرش ه
زمانــى  در  كف فرش هــا  ايــن  روى  رفتــن 
ــاه شــدن  ــب و كوت ــتند، تخري ــس هس ــه خي ك
عمــر آنهــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت.» او از 

گردشــگران درخواســت كــرد همــواره پيــش از 
آنكــه از مســيرهاى دور و نزديــك بــه ســايت 
هواشناســى  بــا  كننــد  مراجعــه  چغازنبيــل 
هماهنــگ باشــند؛ چــون حتــى اگــر هــوا 
هــم آفتابــى باشــد امــا 24 ســاعت قبــل از آن 
ــازه  ــوان اج ــز نمى ت ــد ني ــده باش ــاران باري ب

ــه را داد. ــه عرص ورود ب


