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»بازار همدان« 
ایمن 
نیست

هگمتانه 
را ببینیم 
تا دیر نشده!

صادرکنندگان 
برتر همدان 
معرفی می شوند

میراث فرهنگی 
نسبت به مرمت 
بناهای تاریخی 
اقدام کند

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

یادداشت روز

2

آتش چون 
به دامن شمع افتد!

 فصل تابســتان کــه در اقلیم و طبیعت 
کشــور عزیــز و پهناورمان ایــران حاکم 
می شود، یک دغدغه همیشگی به جان هر 

ایرانی با شعور و دلسوز می افتد...

ورزش زورخانه ای هویت دینی ایرانیان است
7
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

آگهی فراخوان جذب مدرس حق التدریس 
در دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان

دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان

کادر  تکمیل  منظور  به  همدان  استان  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه 
آموزشی غیر موظف خود از بین افراد عالقه مند، متخصص و واجد 
به همکاری  نیاز دعوت  شرایط جهت تدریس در رشته های مورد 

می نماید.
 عالقمندان می توانند جهت اطالع از شرایط عمومی و اختصاصی و 
عناوین رشته های مورد نیاز از تاریخ 1398/3/30 لغایت 1398/4/10 
آدرس:  به  همدان  مفتح  شهید  فنی  دانشکده  اصلی  پرتال  به 

h مراجعه نمایند.  t t p s ://p 1-h a m e d a n .t v u .a c .i r  
بدیهی است شرکت در این فراخوان هیچگونه تعهد استخدامی و 
یا جذب را برای این دانشگاه ایجاد نخواهد دکرد و متقاضیانی که 
صالحیت مدرسی ایشان به تایید نهایی دانشگاه می رسد مجاز به 
همکاری با دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان در قالب قرارداد 

حق التدریس خواهند بود.
)م الف450(

مر کز تخصصی هتلداری فنی حرفه ای همدان
 19 تیر آغاز به کار خواهد کرد 

دستیابی به توسعه گردشگری 
 نیازمند آموزش های اصولی 

@ bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیرمراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد            را به شماره 09035157351

ارسال  نمایید.
5

 بررسی اقدامات صورت گرفته 
در محله "جنت" 3ماه پس از دیدار 

استاندار از این منطقه:

کوی جنت 
در انتظار 

روزهایی بهتر

آتش و ترس این روزهای مراتع همدان
■ ۷۰ منطقه مستعد حریق شناسایی شد
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 بانــوان کارآفرین اســتان همدان در 
حوزه اشــتغال زایی باید حمایت شوند و 
تسهیالت الزم در اختیار آنها قرار گیرد.

مشــاور امور بانــوان و خانــواده وزیر 
کشور در نشســت بانوان استان همدان 
با موضوع »نقش بانوان در توســعه« در 
مجموعه فرهنگی شــهدای اســتانداری 
همدان گفــت: فرهنگ عمومی و چالش 
در حوزه قوانین از چالش های عمده زنان 

در توسعه است.
نظــری  فریبــا  مهــر،  گــزارش  بــه   
پورکیایــی بــا بیــان اینکــه همــدان 
در اعتمــاد بــه جوانــان و بانــوان در 
ــد در  کشــور پیشــتاز اســت، گفــت: بای
ــد از  ــران فاق ــه مدی ــه برنام ــات ب انتصاب

ــود. ــه ش ــیت توج جنس
ــه از  ــان اینک ــا بی ــی ب ــور کیای ــری پ نظ
ــم  ــت می کن ــدان درخواس ــتاندار هم اس
ــاالن  ــان و فع ــا کارآفرین ــتی ب ــه نشس ک
اقتصــادی زن در اســتان همــدان داشــته 
باشــد، گفــت: در هیــچ اســتان دیگــری 
از جوانــان و بانــوان بــه ایــن شــکل کــه 
در اســتان همــدان توســط اســتاندار 
ــت  ــده اس ــتفاده نش ــده، اس ــتفاده ش اس
ــر  ــه وزی ــت را ب ــن نشس ــزارش ای و گ

ــم داد. ــور خواه کش
ــر  ــواده وزی ــوان و خان مشــاور امــور بان
ــتانی  ــا اس ــدان تنه ــت: هم ــور گف کش
ــدار زن دارد  ــه ۸ معــاون فرمان اســت ک

ــگاه  ــدان در جای ــاظ هم ــن لح و از ای
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــته ای ق شایس

وی بابیان اینکــه همدان به دلیل فعالیت 
معاونــان زن فرماندار در بحران ســیل 
و آرامش پــس از بحــران در توجه به 
نیازهــای بانوان و کودکان بســیار موفق 
عمل کرد، گفــت: هماهنگی خوبی بین 
دســتگاه های اجرایی اســتان در حوزه 
بانوان وجود دارد و اســتاندار نگاه ویژه 

ای به حوزه بانوان دارد.
مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور 
گفــت: باید از بانوان کارآفرین در جهت 
اشتغالزایی حمایت شود و تسهیالت الزم 

در اختیار آنها قرار گیرد.
اســتاندار همدان نیز بابیــان اینکه زنان 
در نهضت امــام خمینــی )ره( همواره 
نقش آفرین بودنــد و افتخار می کنیم که 
خانم مرضیه دباغ کــه در انقالب نقش 
آفرین بودند از همدان بودند، گفت: پیام 
انتخاب خانم دباغ برای ارســال پیام امام 
خمینی )ره( به گورباچف تاکید بر نقش 

آفرینی زنان و اعتماد به بانوان بود.
 تدوین سند ارتقا جایگاه بانوان 

استان همدان
ــا بیــان اینکــه  ســید ســعید شــاهرخی ب
اعتقــاد ایــن اســت کــه ظرفیــت بانــوان 
ــت و  ــن اس ــش از ای ــدان بی ــتان هم اس
ــم  ــمت ببری ــن س ــه ای ــاور را ب ــد ب بای
ــد در توســعه  ــوان می توان کــه نقــش بان

ــند  ــت: در س ــد، گف ــن باش ــش از ای بی
ــدان؛  ــتان هم ــوان اس ــگاه بان ــا جای ارتق
ــر  ــوان هموارت ــرای فعالیــت بان مســیر ب

خواهــد شــد.
ــتیم  ــم هس ــه مصم ــان اینک ــا بی وی ب
ســهم ۳۰ درصــدی مدیریــت بــرای 
بانــوان اســتان همــدان را محقــق کنیــم، 
در  مســئولیت   ۷۰ از  بیــش  گفــت: 
ــا در  ــی و معاونت ه ــای میان مدیریت ه
اســتان بــه بانــوان واگــذار شــده اســت.

شاهرخی با بیان اینکه سالمت انتخابات 
و صیانت از انتخابات در اولویت است، 
انتخابات  انتخابات، رقابت  امنیت  گفت: 
و ســالمت انتخابات منجر بــه افزایش 

مشارکت در انتخابات خواهد شد.
و  فرهنگــی  ظرفیت هــای   
گردشــگری استان همدان باید در 
سطح ملی و بین اللملی معرفی شود
ــان  ــا بی ــن ب ــدان همچنی ــتاندار هم اس
و  فرهنگــی  ظرفیت هــای  اینکــه 
گردشــگری اســتان همــدان بایــد در 
معرفــی  بین المللــی  و  ملــی  ســطح 
شــود، گفــت: توجــه بــه بانــوان و 
جوانــان از برنامه هــای محــوری دولــت 
تدبیــر وامیــد اســت و حضــور زنــان در 
اســاس  بــر  اجتماعــی  فعالیت هــای 

اســت. اســالمی  آموزه هــای 
مدیــرکل بانــوان اســتانداری همــدان 
نیــز بــا بیــان اینکــه واگــذاری ۳۰ 

درصــد پســت های اداری بــه بانــوان 
ــی  ــدر م ــد را ق ــر و امی ــت تدبی در دول
برگــزاری  از  هــدف  گفــت:  نهیــم، 
ــتر  ــی بیش ــجام و هماهنگ ــت؛ انس نشس

ــت. ــتان اس ــوان اس ــور بان ام
ربیعــه علیمحمــدی بــا بیــان اینکــه 
حمایــت هــای اســتاندار همــدان و 
توجــه وی بــه بانــوان قابــل تقدیــر 
اســت، گفــت: توجــه بــه کار و اشــتغال 
و توانمندســازی بانــوان در اولویــت 
برنامه هــای حــوزه جوانــان اســت.

نیــز  کبودرآهنــگ  فرمانــدار  معــاون 
بانــوان  مشــاوران  از  نمایندگــی  بــه 
دســتگاه های اجرایــی اســتان بابیــان 
اینکــه نظــام جمهــوری اســالمی توجــه 
ویــژه ای بــه مســائل زنــان داشــته 
ــژه ای  ــش وی ــان نق ــت: زن ــت، گف اس
در توســعه و عدالــت اجتماعــی دارنــد.

ــان اینکــه مدیریــت  ــی بابی فاطمــه حبیب
ســازی،  مفهــوم  نیازمنــد  زنــان 
ــت،  ــازی اس ــان س ــازی و گفتم الگوس
گفــت: در اســتان همــدان جــای بســی 
ــان  خوشــحالی اســت کــه وضعیــت زن
ــدام  ــت و اق ــور اس ــر از کش متفاوت ت
ــل  ــوان قاب ــت از بان ــتاندار در حمای اس

ــت. ــر اس تقدی
از  مراســم   ایــن  در  اســت  گفتنــی 
بانــوی  نخســتین جشــنواره  پوســتر 

شــد رونمایــی  الونــد  پرافتخــار 

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور:

بانوان کارآفرین استان همدان در حوزه اشتغال زایی حمایت شوند
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بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز به همت آموزش 
و پرورش ناحیه یک برگزار شد

ساخت 40درصد مدارس کشور 
توسط خیرین مدرسه ساز
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آتش چون به دامن شمع افتد!
ناصرنژاد »

 فصل تابستان که در اقلیم و طبیعت کشور عزیز و پهناورمان ایران 
حاکم می شــود، یک دغدغه همیشــگی به جان هر ایرانی با شعور و 
دلسوز می افتد که با این آتش سوزی های گاه و بیگاه تابستانی در مراتع 
و جنگل ها و مزارع و خالصه اینکه منابع و ســرمایه های ارزشــمند 
کشورمان چه باید کرد و چه خوب بود که این گونه حوادث یا اصاًل 

اتفاق نمی افتاد یا به حداقل می رسید.
آتش سوزی از جمله حوادثی اســت که همیشه در کمین آدم و عالم 
نشســته اســت و واژه و لحن آتش آنچنان در ذهن انسان و بلکه هر 
موجودی در دنیای طبیعت نهادینه است که می تواند در آن واحد هم 
آرامش بخش و اطمینان آور و هم هراس انگیز و نگران کننده باشــد و 

بستگی به این دارد که آتش بیار معرکه که باشد!
آنجا که کســی با مجمری از آتش در دست برای بخشیدن لذت گرما 
و مقابله با ســرما و یخ زدگی می آید، گویی که فرشــته ای الهی است 
و نوری اســت که از جانب خدا بر تو می تابد! و آنجا که دشــمن با 
حربه آتش برای به آتش کشیدن و سوزاندن و خاکستر کردن به جان 
و زندگــی تو می افتد، همان اهریمن پلیدی اســت که از حریم الهی 
گریخته و شــیپور مرگ و نیســتی می نوازد و اجیر شده ای از جانب 

جهنمیان بیش نیست!
البته خطر آتش ســوزی در هر محیطــی از کار و زندگی و تفریح و 
ســفر در هر فصل از ســال ممکن می باشد و مختص تابستان و حرم 
داغ آفتاب نیســت و واقعاً ممکن است اتفاق ناگواری باشد که حتی 
اگر عوامل انســانی هم در آن دخیل باشد، از روی غرض و دشمنی و 
نادانی انگیزه دار نبوده و به نوعی هم ســیاوش وار می توان از این آتش 
عبور کرد. اما شــوربختی مقام آدمیت و حریم انســانیت و بد عهدی 
روزگار آن هنگامی  اســت که کسی یا کسانی حاال نه از روی دشمنی 
و کینه موروثی بلکه صرفاً از روی نادانی و وسوســه شیطانی و یک 
لحظه قهقه  بی خبرانه و مســتانه، آتش به دامــن خرمن بیاندازد و در 
کناره ای عقرب وار بایستد و منتظر بماند تا آخرش چه خواهد شد؟! و 

یا احتماالً واکنش دیگران به این حادثه چگونه خواهد بود!
حاال اظهارنظرهایی  هم در این خصوص وجود دارد که می گوید، باید 
همیشــه مجرم و جرم و حرکت های ناجوانمردانه و نابخردانه باشد تا 
مردم و یک جامعه قدر آدم های خوب و جوانمردها و قشرهای مردم 

دانا و دلسوز و مسئولیت پذیر را بداند و بر آن اجر بگذارند. 
اما همین ایده دانا محور و دلســوز و خداشــناس واقعی اصرار دارد 
که وقتی آتش گر می گیرد و لهیب می کشــد و خشــک و تر را با هم 
می ســوزاند، دود دامنه دار و کور کننده هم از پس آن بلند می شــود 
که این دود به چشــم همه خواهد رفت و هیچ آتش افروزی از گزند 
آتشی که خود برافروخته است ایمن نمی ماند چرا که خصلت و ذات 
مادرزادی آتش این اســت که وقتی خوب و مهربان اســت، با همه 
خوب است و لذت و گرمایش را به همه ارزانی می دارد ولیکن وقتی 
خشمگین می شود و نعره می کشد، اژده های درونش را بیرون می ریزد 

و به هیچ موجود ذی شعور و بی شعوری رحم نخواهد داشت.
همان آتشــی که شمع را روشن می کند و با روشنی شمع دنیایی را به 
وجد و شادی و امید و عشق وامی دارد، اگر خشم بگیرد و قهر کند و 
اژدهای درونش بیدار شود و به دامن خود شمع بیافتد، چیزی از شمع 
نگون بخت هم باقی نخواهد گذاشــت و گفته اند آتش چون به دامن 
شمع افتد، خاکستر هم باقی نمی گذارد و با خاموشی لحظه آخر خود 

تاریکی و یأس برای دیده ها و قلب ها ارمغان می آورد.

1- جایگزین مدیران استعفا داده برای داوطلبی در انتخابات باید در 
فرصت یکماهه از استعفا تعیین شوند. گویا به این فرصت در استان 

زیاد توجه نشده است. 
گفتنی است تعیین این فرصت بر اساس قانون است و از نظر قانونی 

فرد مستعفی باید از آن مجموعه  جدا شود.
۲- فیلتر تلگرام شــدیدتر می شــود. گویا رئیس ســازمان پدافند 
غیرعامل کشور خواســتار فیلترینگ اکانت تلگرام شده و فیلتر آی 

پی تلگرام را ناکافی دانسته است. 
گفتنی اســت از منظر این ســازمان، تلگرام و شبکه های اجتماعی 
خارج از کنترل دولت و کشور نخستین خطر سایبری سال ۹۸ برای 

کشور هستند.
۳-رئیس شورای شهر همدان به رشت می رود. گویا این سفر برای 
شرکت در اجالس مجمع روســای شوراهای اسالمی کالنشهرها و 
مراکز شهرســتان ها خواهد بود. گفتنی است این اجالس دو روزه 

امروز و فردا در شهر رشت برگزار خواهد شد.

دادستان همدان: 
میراث فرهنگی نسبت به مرمت بناهای 

تاریخی اقدام کند
 دادستان عمومی و انقالب شهرستان همدان گفت: مسئوالن اداره 
کل میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشــگری نسبت به مرمت و 

بهسازی بناهای تاریخی اقدام کنند.
کامــران حمزه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: میراث فرهنگی مکلف 
به حفظ و حراســت از بناهای تاریخی است و نباید آنها را بالتکلیف 

رها کند.
وی با تاکید بر صیانت و حفظ حقوق عامه از مرمت بناهایی که دارای 
ارزش تاریخی هســتند بیان کرد: برخی از بناها رها شده اند و احتمال 

ریزش و بروز صدمه برای مردم نیز وجود دارد.
دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان همدان اضافــه کرد: میراث 
فرهنگی باید نســبت به تصدی این بناها، بهسازی و حفظ آنها اقدام 
کند نه اینکه بنایی تنها اســم میراث را داشته باشد و هیچ گونه اقدامی 

برای حراست از آن صورت نگیرد.
حمزه با بیان اینکه شــهروندان نســبت به احتمــال ریزش برخی از 
ابنیه های تاریخی گالیه مند هســتند گفت: نشســت هایی با حضور 
کارشناســان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری برای بازسازی 

مهندسی شده این بناها برگزار شده است.
وی اظهار کــرد: عمارت تاریخی جنانی، مغازه های کوچه اســتر، و 
ساختمان کوچه ذوالریاستین در حوزه حفظ اماکن تاریخی و فرهنگی 
در حال حاضر بازسازی شده و بازسازی دیگر اماکن در حال تخریب 

نیز باید با سرعت پیگیری شود.
استان همدان دارای یک هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی، تفریحی و توریستی 
است که در سیالب فروردین ماه امسال دست کم به 1۰ بنای تاریخی 

فرسوده از جمله یخچال میرفتاح مالیر خسارت وارد شد.

تعیین تکلیف اوراق راکد ادارات و 
دستگاه های اجرایی استان همدان

 فرماندار مالیر بر تعیین تکلیف اوراق راکد ادارات و دستگاه های 
اجرایی اســتان همدان تاکید کرد و گفت: مدارک مربوط به شهرستان 

مالیر مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش مهر، قدرت ا... ولدی در نشستی با مدیر مرکز اسناد همدان 
با قدردانی از فعالیت های تأثیرگذار مرکز اســناد همدان در راســتای 
جمع آوری، حفظ و اطالع رسانی اسناد با ارزش تاریخی، این مرکز را 

درخور بهترین امکانات و حمایت ها دانست.
وی افزود: مرکز اســناد منطقه غرب کشور در همدان افتخاری برای 
مردم استان همدان و فرصت ارزشمندی برای دانشجویان و محققان به 
ویژه تاریخ پژوهان مالیری است و باید از باالترین سطح حمایت های 

مادی و معنوی مسئولین و دستگاه های اجرایی برخوردار باشد.
ولــدی با بیان اینکه خدمات این مرکز به همه ادارات و نهادها و همه 
قشرهای مردم مرتبط است و بسیاری از ثمرات مفید فعالیت کارکنان 
آن در حال حاضر، در سال های بعد مشاهده و درک خواهد شد، گفت: 
گستردگی حوزه فعالیت این مرکز و تحت پوشش داشتن استان های 
بزرگ و تاریخ ســاز غرب کشور و شهرستان های فرهنگی و تاریخی 

استان از حساسیت های آن است.
معاون اســتاندار همدان و فرماندار ویــژه مالیر با اعالم آمادگی برای 
همکاری در برگــزاری برنامه های فرهنگی و نمایشــگاهی و تعیین 
تکلیف اوراق راکد ادارات و دستگاه های اجرایی استان همدان افزود: 
باید با هماهنگی دانشــگاه های شهرســتان و مؤسسات تحقیقاتی و 
پژوهشی بیش از پیش اسناد و مدارک مربوط به شهرستان مالیر مورد 
بررســی قرار گرفته و در قالب کتاب و مقاالت علمی منتشر و معرفی 
شــوند.وی در ادامه با اشاره به اینکه اسناد قدیمی شناسنامه و هویت 
یک ملت است، بیان داشت: باید از این اسناد حفاظت خوبی صورت 

پذیرد تا به آیندگان به درستی منتقل شود.
ولدی افزود: شهرســتان مالیر تاریخی طوالنی دارد و اســناد فراوان 
نیــز از این تاریــخ وجود دارد که باید حفظ و نگهداری شــوند و با 
پیشرفت های علمی که در این حوزه وجود دارد نباید سند و یا اوراق 

هویتی قدیمی از بین برود.
وی ادامه داد: اســناد و اوراق قدیمی وجود دارد که در دســت برخی 
افراد و یا سازمان ها است که می توانند آنها را به مرکز اسناد و کتابخانه 

ها هدیه دهند و تاریخ را به آیندگان انتقال دهند.

تشکیل ۲۷0 پایگاه برای غنی سازی
 اوقات فراغت دانش آموزان همدان

ــگاه  ــت: ۲۷۰ پای ــرورش همــدان گف ــوزش و پ ــاون پرورشــی و فرهنگــی آم  مع
تابســتانی بــرای غنــی ســازی اوقــات فراغــت دانــش آمــوزان در اســتان تشــکیل شــد 

کــه 1۲۰ پایــگاه ویــژه دختــران و 15۰ پایــگاه ویــژه پســران اســت.
ــت  ــات فراغ ــای اوق ــزود: کالس ه ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــعیدی در گف ــف س یوس
دانــش آمــوزان از روز شــنبه هفتــه آینــده آغــاز و پیــش بینــی مــی شــود 1۰۰ هــزار 

ــد. ــن کالس هــا شــرکت کنن ــوز در ای ــش آم دان

وی اظهــار داشــت: 45۷ عنــوان برنامــه بــا هــدف آمــوزش و تربیــت دانــش آمــوزان 
و همچنیــن پــر کــردن اوقــات فراغــت آنهــا در فصــل تابســتان در نظــر گرفتــه شــده 

. ست ا
ســعیدی عنــوان کــرد: ایــن پایــگاه هــا شــامل دارالقــرآن هــا، کانــون هــای فرهنگــی، 

تربیتــی و ورزشــی، کانــون هــای مدرســه ای و پژوهــش ســرا هــا مــی شــود.
ــگاه  ــا پای ــای تابســتانی متناســب ب ــای کالس ه ــه ه ــه اینکــه برنام ــا اشــاره ب وی ب
هــا طــرح ریــزی شــده اســت، اضافــه کــرد: در پایــگاه هــای ورزشــی کالس هــای 
فوتبــال، فوتســال، والیبــال، بســکتبال، تنیــس روی میــز و دو و میدانــی دایــر اســت.

معــاون پرورشــی و فرهنگــی آمــوزش و پــرورش همــدان گفــت: در دارالقــرآن هــا 

کالس هــای قرائــت، حفــظ، ترتیــل، تجویــد و روخوانــی قــرآن بــر پــا مــی شــود.
وی ادامــه داد: در کالس هــای فرهنگــی و هنــری دوره هــای ســرود، تئاتــر، کاغــذ 

دیــواری، خطاطــی و نقاشــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــای  ــیمی و کاره ــک، ش ــوزش فیزی ــای آم ــه دوره ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــعیدی ب س
ــات  ــای اوق ــزود: کالس ه ــود، اف ــی ش ــزار م ــا برگ ــرا ه ــی در پژوهــش س تحقیقات
فراغــت دانــش آمــوزان در فصــل تابســتان از یکــم تیرمــاه آغــاز و تــا پایــان مــرداد 

ــه دارد. ــاه ادام م
وی بیــان کــرد: عالقــه منــدان مــی تواننــد بــرای ثبــت نــام و اســتفاده از ایــن کالس 

هــا بــه پایــگاه هــای تعییــن شــده در هــر منطقــه مراجعــه کننــد.

 مدیــر صنــدوق بیمــه تأمیــن اجتماعی 
کشاورزان، روســتاییان و عشایر استان همدان 
گفــت: امنیــت و آرامش روســتاییان با بیمه 
اجتماعی محقق می شود و امیدواریم بخشداران 
با توجیه دهیاران و اعضای شــورای روستاها، 
اهالی روســتا را نسبت به اهمیت این موضوع 

تشویق کنند.
مهدی سماواتی در همایش سراسری کارگزاران 
صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستائیان 
و عشــایر شهرســتان نهاوند از تحت پوشش 
بودن ۹۳ هزار خانوار روســتایی و عشایر در 
اســتان همدان، خبر داد و گفت: استان همدان 
با زیرپوشــش قرار دادن ۲ هزار و 5۰ خانوار 
عشایر رتبه اول کشور را در بیمه عشایر کسب 

کرده است.
همچنین سال گذشته صندوق بیمه روستایی از 
نظر افراد زیرپوشــش رتبه اول استانی و رتبه 

سوم کشوری را از آن خود کرده است. 
فرماندار نهاوند هم با اشــاره به اینکه نیمی از 
جمعیت نهاوند را روستاییان تشکیل می دهند، 
بر بهره مندی از ظرفیت بســیج برای شناسایی 
روستاییان و کشــاورزان فاقد بیمه در نهاوند 

تاکید کرد.
مراد ناصــری افزود: بیمــه اجتماعی خدمت 

مهمی از دولت در تأمین آرامش خاطر و آینده 
روستائیان اســت که باید بهترین استفاده را از 

آن برد.
وی با تأکید بر اینکه بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روســتائیان و عشــایر فرصت مناســبی برای 
گســترش و تعمیم عدالــت اجتماعی در بین 
اقشــار مختلف است، گفت: بیمه روستاییان و 
عشایر فرصتی برای کمک به اقشار آسیب پذیر 

جامعه و شهرستان است.
فرمانــدار نهاوند افزود: به منظــور اجرای هر 
چه بهتــر این طــرح باید از ظرفیت بســیج، 
آموزش وپــرورش، شــوراها و دهیــاران در  
شناسایی روستائیان و کشاورزان فاقد پوشش 
بیمه ای استفاده کرد و هرکدام با توجه به جامعه 

هدف خود در این خصــوص باید وارد عمل 
شوند.

وی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت شهرستان 
نهاوند را روســتاییان تشکیل می دهند، گفت: 
بهره گیری از بیمه روســتاییان می تواند موجب 
جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به شهر و 

حاشیه نشینی شود.
ناصــری تاکید کــرد: همــه آنچــه در توان 
دستگاه های دولتی است باید در این خصوص 
بکار گرفته شــود چراکه اگر روستاییان از این 
مهم بهره مند شــوند شاهد کاهش نیاز آن ها به 
تحت پوشــش قرار گرفتن نهادهای حمایتی 
خواهیم بــود چراکه به نوعی توانمندســازی 

صورت خواهد گرفت.

 مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی همدان با بیــان اینکه بازار همدان بازار 
ایمن نیســت، گفت: بخشــی از کار در بحث 
دستگاه های خدمات رسان  توسط  بازار  ایمنی 
و بخش اعظم کار باید توسط کسبه انجام شود.

محمدرضــا بیاناتــی در کمیســیون خدمات 
شــهری با موضوع بررسی موارد و مشکالت 
حــوزه ایمنی بــازار، اظهار کــرد: 56۷ مورد 
پایش ســاختمان ها انجام و ابالغیه و اخطاریه 
دســتورالعمل در بحث ایمنی آنها صادر شده 
که 15 تا ۲۰ درصد در بحث تأمین ایمنی خود 

کار را آغاز کرده اند.
وی بــا بیان اینکه عمده بازار همدان در رینگ 
اول شــهر قرار دارد گفت: بــا توجه به ایجاد 
پیاده راه ها و محدودیت دسترسی بحث ایمنی 

بازار حساسیت بیشتری یافته است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
همدان بیان کــرد: در ارتباط با ایمنی بازار ۲4 
شــاخص مد نظر قرار دادیــم، نواقص ایمنی 
در بافت بــازار، ســاختمان های بلند مرتبه و 

مجتمع های تجاری وجود دارد.
وی بــا تأکید بر اینکه بازار همدان بازار ایمنی 
نیست افزود: سال ها این موضوع را در جلسات 
مختلف با مسووالن مطرح کردیم اما کار جدی 

در این خصوص نشده است.
بیاناتی با بیان اینکه در ســطح بازار همدان در 
صورتی که اتفاقی رخ دهد قابلیت کنترل ندارد 
تصریح کرد: انبارهای غیر اصولی و غیر ایمن 
در تمام بازار همــدان وجود دارد که مختص 

اقالم خاصی نیست.
وی مصالح به کار رفته نامناسب و عدم سامان 
در بازار همدان را از دیگر موارد عدم ایمنی در 
بازار برشــمرد و ادامه داد: عدم رعایت ایمنی 
در تعمیــرات و تغییرات، ایجاد ســد معبر در 
محل بازار، عدم دسترسی برای امدادرسانی از 
خیابان اصلی نیز از دیگر موارد در عدم ایمن 

بودن بافت بازار است.
به گزارش فارس مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنــی همدان خاطرنشــان کرد: 
چیدمان کاالها در بیرون مغازه ها، سیم کشــی 
و انشعابات نامناســب بیرونی و داخلی، عدم 
وجود سیستم کشف و اعالم حریق در پاساژها 
و راســته ها، عدم وجود سیســتم هیدرانت، 
استفاده از سیســتم های گرمایشی نامناسب و 
عدم وجــود نام و شــاخصه مراکز تجاری و 
گاراژها از دیگر موارد در عدم ایمنی در بازار 

است.
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان نیز در 
این جلســه اظهار کرد: سازمان آتش نشانی از 
سال های پیش تنها سازمانی بوده که در بحث 
ایمنی بازار احساس خطر کرده و این موضوع 

را اعالم کرده است.

کامران گــردان با تأکید بر اینکه بازار ســنتی 
همــدان در معرض آتش ســوزی هســت و 
خواهــد بود گفت: در تمام جلســات ســتاد 
بحران شهرستان و بحران این موضوع را اعالم 
کرده ایم اما متأســفانه هیچ گونه کار جدید در 

این خصوص انجام نشده است.
رئیس شــورای اسالمی شهر همدان بیان کرد: 
تجربه نشان می دهد ۹۰ درصد آتش سوزی در 
بازارها و مجتمع ها در خصوص برق بوده که 
سیم کشی ها و استفاده غیرمنطقی از برق منجر 

به آتش سوزی شده است.
وی افزود: آن دسته وظایفی که شهرداری باید 
انجام دهد باید طی ۲۰ روز آینده بازگشــایی 
معابــر بافت بازارها انجام شــود کــه در این 

خصوص قصوری نداشته باشیم.
گــردان با تأکید بر اینکه یــک عزم جدی در 
استان و شــهر برای جلوگیری از اتفاقات در 
حوزه ایمنی بازار نبوده است تصریح کرد: آیا 
با بیمه کردن مغازه ها، میراث فرهنگی موجود 
در محدوده بازار ســنتی نیز در صورت وقوع 

حریق بیمه می شود؟
وی با بیــان اینکه باید بازار ســنتی و میراث 
فرهنگــی این محــدوده با یک عــزم جدی 
حفظ شــود ادامه داد: پیشگیری در جلوگیری 
از آتش ســوزی در بازار شرط عقل است؛ اگر 
اتفاقــی در بازار رخ دهد قصور و مشــخص 

کردن مقصر مهم است.
رئیس شورای شــهر همدان خاطرنشان کرد: 
باید با طرح موضوع ایمنی بازار، سایر ادارات 
و ســازمان ها را بــرای اندیشــیدن راهکاری 
حســاس کنیم؛ اگر اختیار داشتم برق بازار را 
قطع می کردم تا فکر اساسی برای ایمنی بازار 

شود.

وی یادآور شــد: اتاق اصنــاف باید ابتدا اخذ 
مباحث ایمنی داخل مغازه ها از شهرداری را از 
کسبه دریافت سپس صدور پروانه کسب برای 

آنها داشته باشند.
گردان اظهار کرد: تالش می کنیم از شــهردار 
موافقت اخذ نشدن عوارض کسب و پیشه از 
کسبه را برای کسبه ای که برق خود را اصالح 

کنند، دریافت کنیم.
کمیســیون خدمات شــهری شورای  رئیس 
شهر همدان نیز گفت: سال های قبل مکاتباتی 
در بحث ایمنی بازار انجام شــده اما نتیجه ای 

نداشته است.
علی فتحی با بیان اینکه همکاری شرکت آبفا 
و برق در بحث ایمنی بازار مهم است تصریح 
کرد: در این خصوص در بحث سد معبر منطقه 
ســرگذر، سبزه میدان و بازار در شورای پنجم 

ساماندهی صورت گرفت.
وی با تأکید بر اینکه در بحث ایمنی بازار باید 
توســط اصناف، شــرکت های خدمات  رسان، 
آتش نشــانی و میراث فرهنگی، تمام موارد به 
صورت خاص پیگیری شــود افــزود: برآورد 
احداث لوله کشی مســیر رایزر خشک بسیار 
مهم است که در بودجه ۹۹ در نظر گرفته شود 
و حتی در صورت پایین بودن مبلغ می توانیم 

در اصالح بودجه در نظر بگیریم.
مدیر امور برق منطقه ۲ همدان نیز خاطرنشان 
کرد: طی 1۳ سال گذشته جلسات بسیاری در 
خصوص بحث ایمنی بازار تشــکیل شده اما 
به ندرت تصمیمات اتخاذ شــده، عملیاتی و 

اجرایی شده است.
ایرج صابری به دو دســته مشکل موجود در 
بازار در بحث ایمنی اشــاره کرد و یادآور شد: 
مشــکالت داخلی و مشــکالت خارجی در 

بحث ایمنی بازار مطرح است؛ اگر به داد بافت 
بازار نرسیم با آنچه در بازار تبریز و برخی نقاط 

رخ داد، مواجه می شویم.
وی با بیان اینکه دسته اول مشکالت و ایرادات 
بازار داخلی اســت، اظهار کرد: پنج سال پیش 
کارگروهی در فرمانــداری به منظور رفع این 

مشکالت تشکیل شد که نتیجه ای نداشت.
مدیــر امور برق منطقه ۲ همــدان با تأکید بر 
اینکه در ۹۰ درصد مغازه های بازار حداقل های 
نــدارد، گفت:  سیســتم های حفاظتی وجود 
مشکالت داخلی بخش عمده و خطرساز بازار 

است.
وی تأسیســات خارجــی بــازار را مرتبط با 
دســتگاه های خدمات رســان دانست که باید 
ایمن سازی شــود و در ادامه بیان کرد: طی دو 
ســال اخیر حدود 1.5 میلیارد تومان فقط در 
بخش بازار سنتی کار انجام شده است؛ بحث 

برق پاساژ قدس کاماًل اصالح شده است.
مدیر امور برق منطقه ۲ همــدان ادامه داد: تا 
زمانی که فرهنگ ســازی و اجمــاع و اعمال 
اهرم های قانونــی در برخورد با موانع موجود 

نباشد، مشکالت ادامه دارد.
مســئول راســته بازارها و پاســاژهای اتاق 
اصناف همدان نیز اظهار کرد: برای 66 پاساژ 
و راســته بازار در همدان هیأت امنا تشکیل 
دادیم و آدرس کسبه و پاساژهای سطح شهر 
را داریــم. عباس ترابیان با اشــاره به در حال 
تخریب بودن تراس های ابتدای راســته کوچه 
»اســتر« تصریح کرد: در صورت وقوع مشکل 
و یا اتفاقی در این خصوص آتش نشانی، اتاق 
اصناف و شهرداری مسئولیتی ندارند و مسئول 
مستقیم میراث فرهنگی است چراکه بارها در 

این مورد با میراث فرهنگی مکاتبه کرده ایم.

»بازار همدان« ایمن نیست

۹۳ هزار نفر در  استان همدان از خدمات 
بیمه روستایی بهره مندند

پیاده سازی ۳۱ طرح فناورانه 
برای رفع نیازهای روز کشور

 رئیس جهاددانشگاهی در گردهمایی روسای واحدهای سازمانی 
این نهــاد گفت: ۳1 طرح فناورانه را برای رفع نیازهای روز کشــور 

مرتبط با مسائل اقتصادی پیاده سازی خواهیم کرد.
به گزارش ایســنا، حمیدرضا طیبی در جمع رؤســای واحدهای 
سازمانی جهاددانشگاهی در شهر همدان، با بیان اینکه الگوسازی 
توان کشــور در حوزه های مختلف را با برنامه ریزی و تالش تا به 
امروز انجام داده ایم، عنوان کرد: بر این اســاس، ســند چشم انداز 
جهاددانشــگاهی در افق 14۰4 ناظر بر ارائه فعالیت های شاخص 
واحدهای ســازمانی جهاددانشــگاهی برای پیشــرفت کشور را 

کردیم. برنامه ریزی 
وی با اشــاره به موفقیت بین المللی رویان اظهار کرد: نشان دادیم در 
سطح بین المللی در صورت وجود بستر مناسب کارهای بزرگی انجام 
می دهیم و در ســطح ملی نیز در چهار زمینه  مختلف جهاددانشگاهی، 

الگوسازی و فعالیت های مهمی انجام داده ایم.
طیبی با تشریح اینکه انجام کارهای بزرگ با منابع مالی محدود امکان 
پذیر نیست، گفت: کار بزرگ با منابع دولتی، نیاز به ۳ تا 11 سال وقت 

تا قانع کردن مدیران دولتی خواهد داشت.
وی با اشاره به درخواست جهاددانشگاهی برای واگذاری مأموریت های 
بزرگ به این نهاد، بیان کرد: نقش جهاددانشگاهی در نقشه  جامع علمی 
کشــور برای همین امر مدون شد به طوریکه این سند، اهداف خوبی 
برای جهاددانشگاهی داشت که متأسفانه تا امروز به دالیل مختلف به 

خوبی اجرا نشده است.
وی نیاز امروز کشور را وجود مدیران خودباور و با تجربه در زمینه های 
علمی و عملی با توجه به نبود احزاب قوی و ســاختارمند در کشور 
عنوان کرد و گفت: مدیران خودباور، مؤمن و با ایمان جهاددانشگاهی 
که در این حوزه دســت برتر را دارنــد، باید از این زمینه بهره برداری 

الزم را ببرند.

گرمای بی سابقه 
در انتظار 
همدانی ها

 کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی 
استان همدان از ادامه روند افزایشی دما در 
هفته آینــده و خیزش گردوغبار رقیق در 

مناطق شرقی استان خبر داد.
گفت وگو  در  باقری شکیب  محمدحسن 
با ایســنا، با اعالم این خبر مطرح کرد: 
اکنون آســمان اســتان صاف تا قسمتی 
ابری و در ســاعات بعدازظهر همراه با 
افزایش ســرعت وزش باد خواهد بود 
و ایــن وضعیت جوی تــا 5 روز دیگر 

ادامه دارد.
وی با بیان اینکه تا چند روز آینده  پدیده 
مهمی پیش بینی نمی شود، افزود: با توجه 
به خیزش گردوغبــار در برخی از مراکز 
کشور، استان همدان نیز میزبان این پدیده 
خواهد بود که خیزش آن در مناطق شرقی 

استان بیشتر است.
باقری شــکیب تصریح کرد: دمای هوا نیز 
تا روز جمعه تغییر محسوســی نخواهد 
داشــت امــا از روز جمعه شــاهد روند 
افزایشی دما خواهیم بود به طوریکه هفته 
بعد همدانی ها هفته گرم بی ســابقه ای را 

تجربه می کنند.
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400 شغل در انتظار اهالی درگزین

 فرماندار شهرستان درگزین با اشاره به احداث گاوداری 6۰۰۰ رأسی در این شهرستان، 
گفت: زمین این واحد به زودی به شرکت شستا واگذار می شود

علی اصغر ناظری پور در نخستین کارگروه کشاورزی شهرستان درگزین، افزود: به زودی 
گاوداری 6۰۰۰ رأســی درزمینی به مساحت 6۰ هکتار توسط شرکت شستا احداث می 
شــود که با بهره بردای از این طرح برای 4۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل 

ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه امســال برنامه ویژه ای برای گســترش کشــت گلخانه ای در 

شهرستان درگزین خواهیم داشت، عنوان کرد: با ایجاد گلخانه ها تحول بزرگی در افزایش 
تولید محصوالت کشاورزی، اشتغال و کاهش مصرف آب شاهد خواهیم بود .

به گزارش ایســنا، ناظری پوربا تأکید بر اینکه در تالش هســتیم تا شهرستان درگزین به 
عنوان الگو و پایلوت کشــت گلخانه ای در استان و حتی کشور مطرح شود، اظهار کرد: 
برای راه اندازی مجتمع گلخانه ای عمان و ایجاد زیرســاخت بیش از6 میلیارد تومان از 

محل اعتبارات ملی پیش بینی شده است.
وی با اشــاره به اینکه مجتمع گلخانه ای روســتای عمان به زودی به  متقاضیان واگذار 
می شود، ادامه داد: این مجتمع گلخانه ای در ۳۰ هکتار و در ۳۸ قطعه احداث می شود.

فرماندار شهرســتان درگزین اضافه کرد: عالوه بر مجتمع گلخانه ای روســتای عمان، به 

زودی ۷ مورد گلخانه به مســاحت ۳.5 هکتار به صورت انفرادی در شهرستان درگزین 
احداث می شــود.وی بیان کرد: همچنین گلخانه 15هکتــاری همراه با پرورش ماهی با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در حال پیگیری به منظور احداث اســت که موافقت 
اصولی ساخت این گلخانه گرفته شــده است.سرپرست اداره جهادکشاورزی شهرستان 
درگزین نیز با اشــاره به درپیش بودن برداشت محصول گندم در این شهرستان گفت: ۲ 

محل برای جمع آوری گندم با ظرفیت 4۰ هزار تن پیش بینی شده است.
فتحی با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود بیش از 4۰ تا 5۰ هزار تن گندم و جو از سطح 
مزارع شهرستان درگزین برداشت شود، افزود: امسال ۲۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 

این شهرستان زیرکشت محصول گندم و جو رفته است.

حرکت مسافران مجلس یازدهم
 با تبلیغات زودهنگام به مقصد بهشت 

معصومه کمالوند  »

 رئیس کمیسیون شوراهای مجلس بر اساس توافق شورای نگهبان 
و وزارت کشــور زمان دقیق ثبت نــام از کاندیداهای مجلس یازدهم 

شورای اسالمی را 1۰ تا 16 آذر ۹۸ اعالم کرده است. 
طبق جدول زمانبندی که به توافق وزارت کشور و مقامات و مسوالن 
برای نامزدی در انتخابات مجلس رســیده است، این کاندیداها باید تا 
16خرداد استعفای خود را تقدیم مسول ارشد کرده باشند و این استعفا 

هم مورد قبول گرفته باشد. 
شرایط موجود در نهاوند خبراز استعفای مسولی در شهرستان برای 
حضور درانتخابات مجلــس یازدهم نمی دهد افرادی هم که زمزمه 
حضورشــان در این دوره انتخابات شنیده می شود اغلب از پایتخت 
نشــین هایی هستند که یا ســابقه چندین دوره حضور در انتخبات 
را دارند یا شــامل گزینه های نوظهوری میشــوند که ناشناخته و با 
تبلیغات زودهنگام تالش در شــناخته شــدن و ایجاد فضایی برای 

مانور دارند. 
در میان این افراد هم مواردی مشــاهده می شود که به دعوت حامیان 
اندک یا بســیار خود در دو راهی حضورهستند.این افراد که اغلب در 
سرگروه مشــاوران و حامیان کاندیداهای احتمالی که شانس بیشتری 
برای رای دارند دیده می شوند ، تکلیف شان روشن نیست که مستقل 
اعالم حضور کنند یا همان در رده حامی و مشاور کاندیدای محبوب 

سیاسی یا طیف شان بمانند. 
اما یک دســته دیگر هم برای این انتخابات زمزمه حضورشان هست 
اغلب افرادی هستند که دنبال تاییدیه شورای نگهبان و پس از آن هم 
یا بی ســروصدا کنار می کشــند یا منت انصراف از ادامه حضورشان 
را به حمایت از کاندیدایی که شــانس باالتری دارد میگذارند و کنار 

می کشند. 
به نظر می رســد جو انتخابات و تبلیغات این دوره در نهاوند بیش از 

سایر شهرستان های استان برقرار باشد 
بحث اجماع هم میان یکی از طیف ها این روزها بیشــتر مطرح است 
این طیف که گزینه های تقریبا باالتری برای حضور در این دوره دارد 
بیشــترین بحث و انرژی خود را از همین ابتدا روی اجماع گذاشــته 
اســت که البته این موضوع دوره پیش هم مطرح بود که حاال بیشــتر 

مورد توجه قرار گرفته ودر فضای مجازی مطرح است. 
همان اندازه که شــایعه حضور برخی اعضای شورای شهر نهاوند در 
انتخابات مطرح هســت، موضوع مسولیت ستادی برخی از این افراد 

هم برای کانداهای احتمالی شنیده می شود 
کاندیداهای احتمالی که تقریبا از ماههای پایانی سال گذشته تبلیغات 
زودهنــگام خود را با حضور در خانه های بزرگان روســتاها و اقوام 
و جماعت های شــهری آغاز کرده اند و پــس از آن هم افطاری ها 
و میهمانی ها این برنامه را ادامه دادند حاال هم با تشــکیل گروههای 
مجازی مشورتی و کانال های اختصاصی حامیان و ارسال اخبار روزانه 
در کشــور ابراز وجود مــی کنند و تا ادامه کار فــاز جدید این ابراز 
وجود را چگونه نمایان کنند. اما شعارهایی که این روزها کاندیداهای 
احتمالی و پایتخت نشین در نشست و برخاست های خود با حامیان 
شــان مطرح می کنند اغلب به جوانگرایی ، بومی ســاالری ، توسعه 

خدمت و جبران عقب ماندگی اشاره دارد.

کارت دانشجویی سعید میرزایی به شماره ملی 3920743504 
رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید مقصودی 

همدان به شماره دانشجویی 9721114296 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مزایده نوبت اول 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهار

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهار در نظر دارد 
1- ششدانگ یک باب مغازه از رقبات موقوفه حمام بهمنی واقع در شهر 

بهار، خیابان طالقانی، جنب مسجد جامع
2- ششدانگ طبقه همکف یکباب ساختمان 325 مترمربع از رقبات موقوفه 

زبیده خاتون واقع در اللجین، بلوار آیت ا... خامنه ای
3- یک باب ساختمان مسکونی در یک و نیم طبقه به مساحت 269 مترمربع 

از رقبات موقوفه زبیده خاتون واقع در بهار، ابتدای بلوار سی متری 
را بصورت یک سال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
ساعات  در  تعطیل  ایام  از  غیر  به  روزه  همه  بیشتر  اطالعات  برای کسب 
اداری به واحد اجارات اوقاف و امور خیریه شهرستان بهار مراجعه و یا با 
شماره تلفن های 34509518 و 34509517 تماس حاصل نموده و حداکثر 
تا پایان وقت اداری 98/4/9 پیشنهادات خود را در پاکت ارسال و رسید 

دریافت نمایند. 
)م الف 104(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی رزن همدان

بدینوسیله از کلیه اعضاء و سهامداران محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی رزن همدان با شماره ثبت 
586 دعوت می گردد تا در تاریخ 98/4/11 راس ساعت 10صبح سه شنبه در دفتر شرکت واقع در شهرک 

صنعتی رزن ساختمان اداری حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-ارائه گزارش هیأت مدیره
2- بررسی صورتهای مالی شرکت

3- تصویب بودجه سال98
4- انتخاب هیأت مدیره و بازرس

5- سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی می باشد.

 بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه 
ســاز به همت آموزش و پرورش ناحیه یک 
همــدان با رویکرد افزایــش ایمنی مدارس و 
با مشــارکت خیرین مدرسه ساز در دبیرستان 
نمونه دولتی خیرســاز حضــرت آمنه )س( 

برگزار شد.
در ابتدای این جلســه رئیــس اداره آموزش 
و پرورش ناحیه یک همدان گفت: با ســعی 
و اهتمــام خیرین و اداره نوســازی و تجهیز 
مدارس دو میلیارد تومان امســال جذب شده 
است.حســین پارســا ادامــه داد: آموزش و 
پرورش ناحیه یک با داشتن بیشترین جمعیت 
دانش آموزی و همــکاران فرهنگی امروز در 

خدمت آموزش و پرورش است.
وی با اشــاره به اینکه براساس بررسی ها در 
بافت برخوردار همــدان قرار داریم افزود: در 

آمــوزش و پرورش ناحیه یک تراکم جمعیت 
در کالس های درس باالســت و براســاس 
تحقیق ســال ۹4 مشــکالت جمعیتی در این 

ناحیه بسیار زیاد است.
پارسا با اشاره به اینکه طبق بررسی ها در چند 
محدوده ناحیه یک همدان دچار مشکل خاص 
هستیم خاطرنشان کرد: در شمال شهر همدان 
در کوی متخصصین و اســتادان، شهرک الوند 
با مشــکل انبوه سازی و در شهرک فرهنگیان 
فاز نیروی انتظامی فضای آموزشی و فرهنگی 

دیده نشده است.
وی اضافه کرد: به تازگــی حدفاصل خیابان 
مهدیه، حقگویان نیز با بحران فضای آموزشی 

به دلیل انبوه سازی مواجهیم.
مدیر کل نوســازی و تجهیز مدارس اســتان 
همدان نیز بیان کرد: از سال ۷۷ خدمات بسیار 

شایســته و ارزشــمندی در بحث ساخت و 
تجهیز مدارس اتفاق افتاده است.

تیموری افزود: در مجموع 1۰۷ هزار مدرســه 
در کشــور وجود دارد کــه 4۰ درصد از این 
مدارس توسط خیرین مدرسه ساز ساخته شده 
است.وی با بیان اینکه استان همدان در کمک 
خیرین برای ساخت مدرسه جزو استان های 
پیش رو در کشور اســت تصریح کرد: تعهد 
جشنواره بیستم در ســال گذشته ۳۲ میلیارد 

تومان برای مدرسه سازی بوده  است.
تیموری با اشــاره به اینکه در جشنواره بیست 
و یکــم نیز تاکنون بالغ بــر ۳۲ میلیارد تومان 
جمع آوری شده است افزود:به رغم مشکالت 
اقتصادی خیرین همچنان مدرســه ســازی و 

تجهیز مدارس را فراموش نکرده اند.
در این مراسم نیز با اجرای کلیپی از خیر نیک 

اندیش مرحوم دکتر لباف موســس مدرســه 
نمونه دولتی حضرت آمنه )س( یاد شد.

در ادامه نماینده ولی فقیه در اســتان مدرســه 
را کانون تربیت انســان ها دانســت و گفت: 
باالترین عمل در عالم تربیت انســان است که 

در مدرسه شکل می گیرد.
حجت االسالم حبیب ا... شــعبانی ادامه داد: 
خیرین بایــد عالوه بر جنبه ســخت افزاری 
ســاخت مدارس به جنبه نرم افــزاری یعنی 

تربیت انسان ها توجه کنند.
وی خاطرنشــان کرد: به طــور قطع اگر یک 
انسان خوب در مدارس تربیت شود می تواند 
تاثیر خود را بر روی جامعه اســالمی بگذارد 
و آنچه حایز اهمیت اســت این است که این 
عمل ما مــورد عنایت و توجه حضرت باری 

تعالی قرار گیرد.

بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز به همت آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد

ساخت 40درصد مدارس کشور 
توسط خیرین مدرسه ساز

سحر یوسفی »

 شهر مالیرکه آوازه واقفین خیراندیش 
را در کشــور به یدک می کشد، مردمانی 
دارد که از هــر بهانه ایی برای نیکوکاری 
و نوعدوســتی بهره می برند . این بار در 
ششمین جشــنواره غذای خانگی به نفع 
نیازمندان که در پارک ســیفیه برگزار شد 
نیز استقبالی بی نظیر و عالی نشان دادند.

در ایــن جشــنواره بانــوان مهــرورز و 
خیراندیش در فضایی شاد و سراسر آکنده 
از مهربانــی و نیکوکاری ، در قالب غرفه 
هایی مجزا، غذای خانگی خود را از آش 
محلی و کوفته ودلمه گرفته تا دسر و مربا 
و ترشی و... به فروش رساندند. آنچه این 
جشنواره را از ســایر جشنواره ها متمایز 
می کرد نیــت خیر خواهانــه خریدار و 
فروشنده بود به گونه ایی که قیمت اصاًل 
اهمیت نداشت در واقع غذا بهانه ایی شده 

بود برای نیکوکاری.
اعظم کیوان ، بهاره حاتمی ، علی فراهانی 
خیرینی بودند که مســئولیت اجرایی این 
جشــنواره را به عهده داشــتند و تمام هم 
وغمشــان برگــزاری هرچه باشــکوه تر 

جشنواره بود.
اعظم کیوان یکی از مســئوالن جشــنواره 
هدف خود را از برگزاری جشنواره ، کمک 
به نیازمندان بی سرپرســت و بی بضاعتان 
آبرومند بیان کرد و گفت: از 5 ســال پیش 

به فکر برگزاری این جشــنواره افتادیم که 
خوشبختانه سال به سال از رونق بیشتری 

برخوردار شد.
کیوان ادامه داد: بانــوان خیری که در این 
جشنواره شرکت می کنند ، درآمد حاصل 
از فروش دســتپخت خود را جمع آوری 
کرده و برای افرادی که توسط کمیته امداد 
امام خمینــی )ره(، بهزیســتی ،داراالیتام 
،هالل احمر، خیرین سالمت و نیازمندانی 
که معرفی می شوند اقالم خوراکی و بسته 
هــای حمایتی تهیه و بین آن ها توزیع می 

شود.
وی با اشــاره به درآمد 5۲ میلیون و 4۳۲ 
هزار تومان کسب شــده در سال گذشته 
افزود: امســال جشــنواره با ۲۷ غرفه از 
ســاعت ۷ عصر تا ساعت 1۰ برگزار شد 
و با استقبال گســترده و وصف ناپذیری 
که مردم نشــان دادند موفق به کسب ۷۷ 

میلیون تومان درآمد برای خرید بسته های 
حمایتی شدیم. 

یکی از جذابترین غرفه ها ، غرفه همت 
عالی بود و شــامل نمونه غذاهای عرضه 
شــده در جشنواره می شــد که به شکل 
هنرمندانــه ایی تزئین شــده بودند و هر 
بازدیدکننــده ایــی را مجذوب خود می 
کرد .در این غرفــه قیمت فروش غذا ، 
بســته به همت خریدار داشــت و حتی 
بودند افــردای که کارت می کشــیدند 

و پولــی پرداخت مــی کردند اما غذایی 
برنمی داشتند .

بهاره حاتمی دیگر مسئول اجرایی جشنواره 
هدفش را جا انداختن فرهنگ نذری بیان 
و تصریح کرد: بهتر اســت به جای اینکه 
نذری هایمان را به همســایه ها و آشنایان 
بدهیم ، این اقدام را برای رفع نیاز افرادی 

که سفره خالی دارند انجام دهیم.
حاتمی با ابراز خوشحالی از اینکه فرهنگ 
نیکوکاری در شهرستان مالیر نهادینه شده 
است گفت: سال به سال حضور مردم در 
جشنواره پررنگ تر می شود و من تا مدت 
ها از اســتقبال بی نظیر مردم هیجان زده 

هستم و انرژی مضاعفی می گیرم.
وی بابیــان اینکه جشــنواره غذا از لحاظ 
بهداشــت وســالمت حساســیت باالیی 
دارد گفت : در جلســات قبل از برگزاری 
جشنواره، نماینده بهداشت مسائل بهداشتی 

را برای شرکت کنندگان توضیح می دهد و 
در راستای رعایت موازین بهداشتی نظارت 
دقیقی انجام می گیرد.حاتمی همچنین از 
استقبال پر شور مردم و همکاری شهرداری 

و نیروی انتظامی تشکر ویژه کرد .
یکــی دیگــر از غرفه هایی کــه در این 
جشــنواره نظر هر بیننــده ایی را جذب 
می کرد ،غرفه انجمــن خیرین کتابخانه 
ساز بود که در این غرفه کتاب به فروش 

می رسید.

هیــأت  رئیــس 
مدیــره انجمــن 
کتابخانه  خیرین 
اشــاره  با  ســاز 
امام  حدیــث  به 
حســن مجتبــی 
)ع( " بــا مضمون 
کنم  می  "تعجب 
از افــرادی که به 
غذای جسم خود 

اهمیت می دهند امــا به غذای روح خود 
دقت نمی کنند"اظهار کرد: ما در راســتای 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تصمیم 
گرفتیم در کنار غذای جسم ، غذای روح 
بــه مردم ارائه دهیم. مــراد طاهرنیا با بیان 
اینکه امروزه در جامعه مشــکل فرهنگی 
داریم ، کتاب را یکی از ابزارهای پیشرفت 
و توســعه اندیشه های بشــری دانست و 
برلزوم توجه مردم به کتاب وکتابخوانی در 

باال بردن فرهنگ جامعه تأکید کرد.
وی انجمن خیرین کتابخانه ساز را انجمنی 
متشکل از همکاران فرهنگی و خیرینی که 
مایل به اهــدای کتاب ، تجهیز کتابخانه و 
اهدای زمین هستند عنوان کرد و گفت: با 
تالش های این انجمن 5 قطعه زمین جهت 

احداث کتابخانه جذب شده است 
همچنین چندین کتابخانه تجهیز و 
در بیمارستان مهر و زندان کتابخانه 

ایی احداث شده است. 
طاهرنیا کمک به تأسیس و تجهیز 
کتابخانه ها خصوصًا در روستاها 
و ثبت نــام افرادی کــه مایل به 
همکاری با انجمن هســتند را از 
جمله اقدامات این غرفه برشمرد 
و این انجمن نوپا را نیازمند کمک 
ومســاعدت مردم دانســت ونیز 
خاطرنشــان کرد :مــردم حتی با 
هدیه کردن یک کتاب می توانند 
در زمره خیرین کتابخانه ساز قرار 

بگیرند.
نرجس اکباتانــی از جمله بانوان 
خیری که برای نخســتین بار در 
جشــنواره شرکت می کرد گفت: 
اســتقبال مردم بســیار خوب و 

غیرقابل تصور بــود طوری که در زمانی 
کوتاهتــر از آنچــه انتظــار مــی رفت ، 
غذاهایمان را فروختیــم و می گفتیم ای 
کاش غذاهای بیشتری آماده کرده بودیم.

اکباتانــی گفــت: ایــن جشــنواره ایده 
بســیار خوبی اســت زیرا عالوه بر عمل 
خداپســندانه کمک به نیازمندان ، نشاط 

اجتماعی را نیز افزایش می دهد. 
وی افزود: اگرعمری باشــد و خدا توفیق 
دهد حتمًا در جشــنواره های بعدی هم 

شرکت خواهم کرد.
اقدس افشاری که یکی از بازدید کنندگان 
جشنواره بود گفت : من عالقه وافری به 
این نوع برنامه های فرهنگی دارم و همه 
ســاله تالش می کنم در جشنواره حضور 

پیدا کنم. 
افشاری شور وشوق بچه ها و وادار کردن 
پدر و مادرشان برای خرید انواع غذاها را 
بسیاردلچسب و شیرین توصیف و تأکید 
کرد : این فستیوال ها نیاز به نظم بیشتری 
دارند ،به قــدری ازدحام جلوی غرفه ها 
زیاد است که گاهی ترجیح می دهم فقط 

از دور نظاره گر باشم .
گفتنی است در حاشیه جشنواره در غرفه 
سفره مهربانی از نرم افزار سپینا که متعلق 
به شــرکت آریا نرم افزار و شــهرداری 
است رونمایی شد. نرم افزار سپینا امکان 
رســاندن غذای مازاد خانواده به دســت 
افرادی که نیازمند واقعی هستند را فراهم 

کرده است.

جشنواره غذایی با عطر وطعم نیکوکاری در مالیر

وقتی غذا بهانه ایی می شود برای نیکوکاری

شهر سرکان به عنوان اولین شهر پاک کشور 
معرفي می شود

 با توجه به اینکه صد در صد جمعیت شــهر سرکان تحت پوشش 
خدمــات فاضالب قرارگرفته اند با پیگیري هاي به عمل آمده بزودی 
در  مراســمي شهر سرکان به عنوان اولین شهر پاک کشور معرفي می 

شود.
نماینده مردم تویســرکان در مجلس در جلســه بررسي مسائل پیش 
روي حوزه آب و فاضالب این شهرســتان گفت. در ســالیان گذشته 
اقدامات ارزشــمندي در حوزه آب و فاضالب شهرستان انجام شده 
اســت که حاصل پیگیري ها و زحمات مدیرعامل و سایر همکاران 
این شرکت است.محمد مهدی مفتح افزود: در زمینه جذب اعتبارات 
پروژه آبرساني شهر سرکان قول مســاعد داد و خواستار ادامه  طرح 

فاضالب تویسرکان شد.
فرماندار تویسرکان  نیز از عملکرد مجموعه شرکت آب و فاضالب و 
همکاري بسیار خوب امور آبفاي این شهرستان  تقدیر و تشکر نمود 
و گفت: با اقدامات انجام شده در این شهرستان در طي سالیان گذشته 

این شهرستان مشکلي در تامین آب شرب ندارد.
سید رسول حسیني ابراز امیدواري کرد با تدوام تعامل و همکاري هاي 
في مابین شرکت آب و فاضالب و سایر دستگاه ها خدمت رساني به 
مردم این شهرستان انجام پذیرد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هم 
گفت:  یکي از اقدامات مهم انجام شــده در این شهرستان طراحي و 
ســاخت پکیج تصفیه آب است که این کار با کمترین هزینه و توسط 
متخصصان این شرکت انجام شده است.حسیني بیدار افزود: آمادگي 
کامل امور آبفاي شهرســتان در بارش ها و سیل اخیر باعث شد این 

شهر بدون مشکل از این حادثه عبور کند.

بیش از 90 درصد آتش سوزی مراتع اسدآباد 
عامل انسانی دارد

 مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسدآباد گفت: بیش 
از ۹۰ درصد آتش ســوزی مراتع اسدآباد عامل انسانی دارد و بیشترین 
مناطق مســتعد آتش سوزی ها شهرســتان مناطق کوهستانی به علت 
پوشش گیاهی باالســت.قباد پیری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
سال گذشته با آموزش ها، هشدارها و آگاه سازی های الزم بیش از 6۰ 
درصد آتش سوزی مراتع این شهرستان کاهش داشت که در سالجاری 
نیز این آموزش ها و هشدارها و اطالعیه ها با توجه به آغاز فصل گرما 
و احتمال آتش ســوزی مراتع در حال انجام است.وی  گفت: وسعت 
منابع طبیعی شهرستان بسیار بوده و منابع طبیعی برای حفظ این عرصه 
نیازمند مشــارکت مردمی بوده و سامانه 15۰4 به صورت شبانه روزی 
آماده دریافت گزارشات مردمی در رابطه با هرگونه آتش سوزی مراتع 
و اراضی  برای وارد عمل شدن و اطفاء حریق سریع و به موقع خواهد 
بود. پیری همچنین خاطرنشان کرد: کشاورزانی که نیازمند آتش کوب 
هستند می توانند در اسرع وقت درخواست خود را برای دریافت آتش 

کوب به این اداره ارائه دهند.
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تالش برای شناسایی تأثیرگذار همدان در حوزه 
شهروندی

 نایب رئیس شورای شهر همدان گفت: جشنواره »شهروند برگزیده« به دنبال شناسایی 
و معرفی افراد تأثیرگذار شهر همدان در حوزه شهروندی است.

 حمید بادامی نجات در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره شهروند برگزیده 
در همدان با بیان اینکه این جشــنواره ۲ سال متوالی در سال های ۸4 و ۸5 در دوره دوم 
شــورای شهر برگزار و پس از آن متوقف شــد، گفت: دور پنجم شورای شهر همدان و 
مدیریت جدید شــهری تصمیم داشت آموزش شــهروندی را تقویت کند از این رو با 
برگزاری جشنواره شــهروندان برگزیده به دنبال الگوسازی در بین شهروندان در حوزه 
شهر و مدیریت شهری است و قصد دارد افراد تأثیرگذار در حوزه شهروندی را شناسایی 

و معرفی کند. به گزارش مهر،وی با بیان اینکه معتقدیم تمامی شهروندان همدانی نمونه 
هستند اما در این میان، شهروندان شاخص بویژه عامل به وظایف شهروندی را شناسایی 
می کنیم تا قدردان تالش های آنان باشــیم، گفت: مهمترین هدف مدیریت شــهری در 
مبحث آموزش شهروندی به ارتقای اصول اخالق شهروندی و داشتن شهری آباد منتهی 
می شــود که تحقق کامل این امر به ادامه دار بودن برگزاری رویدادهایی مانند جشــنواره 

شهروندان برگزیده گره خورده است.
بادامی نجات گفت: ســال گذشــته شناســایی و انتخاب شــهروندان عامل به وظایف 
شــهروندی در حوزه نواحی 1۲گانه شهری صورت گرفت که این مهم انگیزه رقابت در 
بین سایر همشهریان را برانگیخت و امسال محور جشنواره متمرکز بر این بخش خواهد 

بود و به طور قطع شاهد حضور بیشتری از شهروندان هستیم.

نایب رئیس شــورای شهر همدان با بیان اینکه ســال نخست برگزاری این جشنواره در 
دور پنجم شــورای شهر با قدرت و در سطح ملی اجرایی شد تا بنای خوبی برای آینده 
باشــد؛ گفت: شورای شهر متولی برگزاری برنامه شد و بازخوردهایی را در سطح کشور 
دریافت کرد که امیدواریم امســال هم شهروندان در فرصت قانونی تعیین شده در قالب 
خوداظهاری و معرفی دیگران ثبت نام کنند تا مدیریت شــهری را در شناسایی و معرفی 
شهروندان برگزیده شــهرمان، یاری دهند. بادامی نجات اضافه کرد: بر اساس تجربیات 
سال گذشته، شــاخص ها به صورت علمی و بسیار دقیق به منظور ارزیابی های عملکرد 
شــهروندان برگزیده توســط اتاق فکر تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا با 
بهترین روش، افراد انتخاب شوند که امسال نیز شرایط موجود نشان دهنده این است که 

مجموعه با قدرت بیشتری ورود پیدا کرده است.

اگر در عرصه تبلیغ علیه »منیت ها« 
قیام کنیم موفق می شویم

 نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه اگر انسان در عرصه 
تبلیغ علیه منیت های خود قیام کند می تواند در این عرصه موفق شود 

گفت:  در امر تبلیغ، امر به معروف و نهی از منکر هدف است.
 حجت االســالم  حبیب ا... شــعبانی در همایــش معاونین تبلیغ 
حوزه های علمیه کشور در همدان با بیان اینکه جمع حاضر داعیان 
الهی هســتند اظهار کرد: داعیان دو قسم اند یعنی فریادگران توحید 

و داعیان الی اهلل.
وی بــا بیان اینکه مبلغان نه تنها دعوتگر توحید هســتند بلکه داعیان 
الی اهلل را هدایت می کنند گفت: این قشر اگر به حقیقتی که می خواهد 

تبلیغ شود، باور نداشته باشند نتیجه الزم محقق نمی شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با بیان اینکه اگر انسان در عرصه 
تبلیغ علیه منیت های خود قیام کند می تواند در این عرصه موفق شود 
خاطرنشــان کرد:  در امر تبلیغ، امر به معــروف و نهی از منکر هدف 

است.
وی با اشــاره به اینکه تمام مسائل و سختی های موجود به خاطر این 
است که جامعه محل اجرای حق باشد افزود: در فضای طلبگی باید به 

عرصه ای رسیده  باشیم که داعی الی اهلل باشیم.
شعبانی با بیان اینکه امروز خوشبختانه به برکت زحماتی که در حوزه 
علمیه کشیده شده حرف اسالم به جهان مخابره می شود گفت:  امروز 

حوزه علمیه از لحاظ کمی و کیفی رشد کرده است.
وی با تاکید به اینکه امیدوارم بتوانیم با شــرایطی که الزم اســت اهل 
ابالغ باشیم و در این وادی بسیار هوشیار کار کنیم افزود: باید حرف را 

برای رضای خاطر خدا زد و کار را برای او انجام داد.
مدیر حوزه های علمیه اســتان همدان نیز با بیان اینکه باید از ظرفیت 
این جلسات حداکثر بهره را برد اظهار کرد:  ما در راه طوالنی روحانیت 
عمر خود را گذاشته ایم و بیشترین سرمایه گذاری را انجام داده ایم که 

بی ثمر نخواهد بود.
آیت ا... ســیدمصطفی موســوی اصفهانی با بیان اینکه خداوند به ما 
توفیق خدمتگزاری را در کنار قرآن و اهل بیت)ع( داده  و باید قدردان 
بود گفت: به رشــته روحانیت وارد شــده ایم و نباید به خاطر تبلیغ، 

ترویج، مسائل سیاسی و کارهای اجرایی و... از خود غافل شویم.
وی با تاکید به اینکه نباید به خاطر مســائل بیرونی از مسائل داخلی 
خود غافل شــویم افزود: تبلیغ ما وقتی ارزش پیدا می کند که ســبقه 

الهی داشته باشد.
 در مساجد برنامه شاد کم داریم

معــاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه هــای علمیه با بیان اینکه معاونان 
تبلیغ فرماندهان جنگ با باطل باشند گفت: در مساجد برنامه شاد کم 

داریم و باید به این سمت گرایش پیدا کنیم.
به گزارش  فارس ، حجت االسالم  محمدحسن نبوی با تأکید بر لزوم 
توجه به امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: این روزها شــاهد 
برخی تصاویــر آزاردهنده علیه آمران به معروف در فضای مجازی و 

تعرض به آنها هستیم.
نبوی جایگاه معاونت تبلیغ را انجام »بالغ مبین« دانســت و ادامه داد: 
باید با تمام وجود تالش کنیم در الیه های مختلف جامعه این امر مهم 

محقق شود.
وی با بیان اینکه اگر تصور کنیم در وادی تبلیغ هیچ مشــکلی وجود 
نداشــته باشد، این نگاه قرآنی نیســت گفت: پیامبر گرامی اسالم در 
مســیر هدایت انسان ها بسیار تالش کردند البته چون ایشان به خوبی 
می دانســتند هدایت تمام انســان ها بنا به قاعده مختار بودن خود آنها 

میسر نیست، سعی آنها بر هدایت اکثریت جامعه بود.

تا پایان سال جاری
اورژانس های کانکسی همدان 

برچیده می شود
 مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی همدان گفت: امسال آمار اورژانس های داخل کانکس استان 

با بهره برداری از ساختمان های در حال احداث، به صفر می رسند.
حبیب ا... معصومی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: پیشتر هشت 
پایگاه امدادی اورژانس این استان در کانکس فعال بودند که این آمار 

هم اینک به 6 پایگاه امدادی کاهش یافته است.
وی یکــی از اولویت های اورژانس را حذف کانکس ها عنوان و بیان 
کرد: طبق تفاهم نامه منعقد شــده بین علوم پزشکی همدان و سازمان 
اورژانس کشــور، برای حذف این پایگاه ها و مستقر شدن نیروها در 
ســاختمان باید 5۰ درصد هزینه توســط اورژانس کشور پرداخت و 

مابقی توسط استان تامین شود.
مدیر اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم 
پزشــکی همدان اضافه کرد: با این وجــود وضعیت کانکس های 
اورژانس این اســتان نامناســب نبوده بلکه ۲ کانکس مســتقر در 
شهرســتان همدان هر یک 64 متر مســاحت و بــه مثابه آپارتمان 
دارای ۲ اتــاق خواب دارند و مابقی آنها که در دیگر شهرســتانها 
مستقر هســتند بین ۲۰ تا ۲4 متر مساحت دارند.معصومی گفت: با 
این وجود ســرمایش و گرمایش اورژانس های مستقر در کانکس 
ها هزینه بر و دشــوار بوده و مستقر شدن در یک ساختمان بسیار 

بهینه و به صرفه است.
وی افــزود: هم اینک 11 باب ســاختمان متعلق به اورژانس در حال 
ســاخت اســت که یک باب در مالیر آماده افتتاح، ۲ باب بیش از ۷5 

درصد پیشرفت فیزیکی و مابقی زیر 5۰ درصد پیشرفت دارند.
مدیر اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشــگاه علوم 
پزشــکی همدان اضافه کرد: افزایش هزینه مصالح و ساخت و ساز، 
روند پیشرفت طرح ها را با کندی مواجه کرد با این وجود در صورت 
تامین به موقع اعتبار مورد نیاز تا پایان ســال این ســاختمان ها بهره 

برداری می شود.

ایران و جهان در هفته ای که گذشت
مهدی آقایانی »

 در ســتون رویداد هفته، تالش خواهیم کــرد اخبار مهم حوزه 
سیاســی و بین المللی را در هفته ای که گذشــت به صورت مختصر 

بررسی کنیم
 انفجار دو نفت کش در دریای عمان 

در هفتــه ای که گذشــت دو نفتکش در دریــای عمان مورد حمله 
قرار گرفت و بر اثر شــدت حادثه یکی از آن نفتکش ها غرق شــد 
این دو نفتکــش ژاپنی و نروژی حامل مواد نفتی برای دو کشــور 
آســیایی بودند بعــد از وقوع این حادثه، 44 نفر از سرنشــینان این 
دو کشــتی توســط ایران نجات یافتند . در جریان این حادثه قیمت 
نفــت جهانی صعود پیدا کرد در ارتباط بــا این جریان محمد جواد 
ظریف این رخداد در منطقه را که همزمان با ســفر نخســت وزیر 
ژاپن به ایران بود را مشــکوک خواند. الزم به ذکر است که به دلیل 
اهمیت باالی این حادثه، رســانه ها و مقامات جهانی واکنش سریعی 
به این موضوع نشــان دادند. آمریکا بعد از وقوع این حادثه ادعا کرد 
که انفجار  نفت کش ها در منطقه کار ایران بوده اســت و با  انتشــار 
یک کلیپ، آن را به ایران نســبت داد. البته کشــورهای جهان به جز 
کشور بریتانیا این موضوع را تا تحقیقات بیشتر رد کردند. و مقامات 
جهانی از کشــورهای منطقه خواستار خویشتن داری  شدند.در پی 
این حادثه بیمه کشــتی هایی که به منطقه عبــور و مرور می کنند1۰  

درصد افزایش یافت.
 سفر رئیس جمهور به آسیای شرقی 

در این هفته رئیس جمهور برای شــرکت در کنفرانس های )سیکا(  
و اجالس ســازمان های همکاری )شــانگهای( وارد تاجیکستان و 
قرقیزســتان شد. حجت االسالم حسن روحانی در اجالس شانگهای 
بر پایبندی کشــورهای عضو برجام به تعهداتشــان در این عهدنامه 
سخن گفت در اجالس شــانگ های رئیس جمهور با پوتین ،رئیس 

جمهور روسیه و پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد.
همچنین رئیس جمهور در اجالس ســیکا بر همکاری و دستیابی به 
منافع مشــترک در بین کشورهای عضو تأکید کرد و بر نقش آمریکا  
در بی ثباتی منطقه اشــاره نمود.در دیــدار رئیس جمهور باوالدیمیر 
پوتین بر توســعه روابط تجاری بین دو کشــور اشاره شد همچنین 
روحانــی در مورد ســوریه با پوتین رایزنی کردنــد .رئیس جمهور 
روســیه بر نقش مثبــت ایران بر حل بحران در ســوریه تأکید کرد. 
والدیمیر پوتین در ادامه گفت که مسکو عالقه مند به سرمایه گذاری 
در حوزه انرژی، ریلی و احداث نیروگاه های هسته ای در ایران است.

 سفر هلگا اشمیت به ایران 

در این هفته معاون مســئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به منطقه 
بویژه ایران ســفر کردند. دراین ســفر هلگا اشمیت بر تعهد اروپا به 
برجام تأکید و اقدام جامعه مشــترک )برجام( را یک عهدنامه بسیار 
حیاتی برای ثبات در منطقــه عنوان کرده و بر کارآمدی برجام تا به 

حال تأکید کردند.
وی ادامه داد: طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران تا به 
حال به تعهدات خود پایبند بوده است این سخنان در حالی از طرف 
مقامات اروپایی مطرح می شــود که تا اکنون اقدام در خور توجهی 
از طرف اتحادیه اروپا نسبت به  وعده ایجاد کانال مالی)اینستکس( 

صورت نگرفته است.
 درگذشت مرسی در دادگاه 

هفته گذشته، رئیس جمهور پیشین مصر در دادگاه درگذشت.محمد 
مرســی در جریان محاکمه دادگاه به اتهام جاسوسی در دادگاه فوت 
کــرد وی پس از صحبت های خــود در دادگاه از هوش رفته و پس 

از آن درگذشت.
محمد مرسی بعد از سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور این کشور به 
عنوان نخســتین رئیس جمهور در یک انتخابات آزاد در کشور مصر 
انتخاب شد.اما بعد از مدتی از طریق کودتا از سمتش برکنار و راهی 
زندان شــد.محمد مرسی تا زمان مرگش به جرم جاسوسی به اعدام 

و حبس در زندان بود.
 از سقف ۳00 کیلوگرم اورانیوم عبور می کنیم 

در این هفته ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی 
ایران عنوان کرد: در 6 تیرماه  امســال ،ایران از چهارچوب تعیین 
شــده عبور خواهد کرد.  بهــروز کمالوندی در ادامه گفت: دیگر 
آب ســنگین را صــادر نخواهیم کرد و از آن بــه عنوان مصرف 

می کنیم. استفاده  داخلی 
کمالوندی در راســتای سطح غنی سازی گفت: که با توجه به شرایط 
کشــورمان غنی سازی خواهیم کرد که این موضوع می تواند از سطح 
۳/6۷ تا ۲۰ درصد افزایش داشــته باشد.وی همچنین گفت که تا 6 
تیــر ماه از ذخیره ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شــده عبور خواهیم کرد.

کمالوندی با توجه به عملی نشــدن وعده های داده شــده از سوی 
اروپا ،واکنش نشــان داد و عنوان کرد: که بــا توجه به نقض برجام 
توســط آمریکا و پایبند نبودن اروپا به اقداماتش شاید دیگر برجامی 
باقی نماند. این در حالی اســت که اتحادیه اروپا از تهران خواســته 

است که به تعهداتش پایبند بماند. 
در این ارتباط حســن روحانی در جریان دریافت اســتوارنامه سفیر 
جدید فرانســه عنوان کرد که فرصت اروپا برای جبران بسیار کوتاه 
اســت.و الزم است پاریس و اروپا ،برای حفظ این دستاورد مهم که 

به نفع تمام جهان است اقدام کنند.

آیدا شاکر »

 سعید شــاهرخی، از ابتدای سمت خود 
به عنوان اســتاندار همدان تا کنون همواره 
به لزوم توجه به مناطق حاشــیه شهر اشاره 
کرده است و در اغلب سخنان خود بهسازی 
این مناطــق را در اولویت برنامه های خود 
عنوان کرده است. بهمن ماه سال 97 در ایام 
دهه فجر استاندار همدان به همراه تیمی از 
معاونین خود با حضور در مسجد قمر بنی 
هاشم)ع( واقع در کوی جنت ضمن بررسی 
مشــکالت مردم این محله، برای رفع این 
مشکالت نیز وعده هایی به اهالی این منطقه 
داد. وی در اســفند ماه نیز با حضورمجدد 
در این منطقه و دیدار با هیأت امناء مسجد 
قمربنی هاشم )ع( پیگیر این مطاللبات شد. 
حال با گذشت حدود 3 ماه از این دیدارباید 
بررسی شود حضور اســتاندار در محله تا 
چه میزان در پیشبرد نیازها و رفع مشکالت 

اهالی تاثیرگذار بوده است. 
ســید مهدی حســینی کافی یکی از اعضای 
هیأت امناء مســجد قمر بنی هاشــم با اشاره 
به حضور اســتاندار همدان در این مسجد می 
گوید: طــی ایام دهه فجر از طریق ســازمان 
تبلیغات اســالمی و دفاتر امام جمعه، تعدادی 
از مساجد شهر انتخاب شدند تا میزبان برخی 
مســئولین استان باشــند و از خوش شانسی 
ما، برای مســجد قمر بنی هاشــم، خود آقای 
استاندار به صورت اتفاقی انتخاب شدند. البته 
استاندار از حضور در این محله ابراز خشنودی 
کرده و گفتند که حضور در مناطق حاشیه شهر 
و پیگیری مطالبات اهالی این مناطق از جمله 
برنامه های ایشان نیز بوده است در همین راستا 
نیز وی اندکی قبل از عید و در اسفندماه مجددا 
به محله ما مراجعه کردند و به همراه تیمی از 
مســئوالن شهر و استان به پیگیری مطالبات و 

مشکالت اهالی پرداختند. 
حسینی کافی می افزاید: اگرچه پیش تر بارها 
شهردار یا نمایندگان مجلس از محله ما دیدار 
کرده بودند اما طی حدود 4۰ سال اخیر برای 
نخستین بار اســتانداری در این محله حضور 
پیــدا می کرد و ما نیز این اتفاق را به فال نیک 
گرفتیم و مشــکالت و نیازهای محله را برای 
ایشــان بازگو کردیم و ایشان نیز قول پیگیری 
دادنــد. در اســفند ماه نیز که مجــددا به این 
منطقه آمدند اکیپی متشکل از برخی مسئوالن 
شهرداری، اتوبوس رانی و...همراهشان بودند 
و مــی توان گفت بخشــی از مطالبات ما نیز 

انجام شده است.
وی ضمن اشــاره بــه برخی خواســته ها و 
نیازهای اهالی این منطقــه بیان می کند: اکثر 
خواسته های مردم این منطقه مسائل عمرانی 
و در حوزه شــهرداری اســت. متاسفانه برای 
حاشیه شهر اقدامات عمرانی خیلی کم انجام 
شده است و همین مساله سبب شده است که 
اهالی با کمبود امکانــات اولیه رفاهی مواجه 
باشند. وجود یک پارک مناسب برای خانواده 
هــا، یک مجموعــه کوچک ورزشــی برای 
جوانان، پایــگاه پلیس یا کالنتری برای حفظ 
امنیت منطقه و...از جمله موضوعاتی است که 

تا کنون فکری برای آن نشده است.
حسینی کافی در ادامه تصریح می کند: برخی 
نیازهای ما ازجمله به روزرسانی ایستگاه های 
اتوبوس، رفع مشکالت روشنایی محله و...نیز 
مواردی هستند که طی این مدت به ثمر نشسته 
اســت و طی صحبت هایی که با اهالی داشته 
ایم آنان نیز بازخوردهای مثبتی نشان داده اند 
و ما امیدواریم در آینده به سایر مطالبات خود 

نیز دست یابیم.
این عضو هیأت امنای مسجد قمربنی هاشم 
در محله جنت که اصطالحا به آن "پرســی 
گاز" نیــز می گوینــد، معتقد اســت: اغلب 
مطالبات ما در حوزه اختیارات شــهرداری 
اســت و ما انتظــار داریم پیگیــری بهتری 
در ایــن زمینه صورت گیــرد به عنوان مثال 
اگرچه آسفالت ریزی و لکه گیری معابر کم 
و بیش آغاز شــده اســت اما با گران شدن 
نرخ آســفالت کار نیمه کاره رها شده است 
و ما منتظر هســتیم تا در روزهای آینده کار 
از سر گرفته شــود زیرا بسیاری از معابر و 
ورودی هــای منطقه نیاز بســیار زیادی به 

آســفالت ریزی دارند. عالوه بر این یکی از 
مسائل مهمی که در این منطقه همچون سایر 
مناطق حاشــیه شــهر وجود دارد بحث فقر 
فرهنگی، اعتیاد و بزهکاری است که وجود 
ایســتگاه پلیس در منطقــه می تواند تا حد 
زیادی به کم شدن این موارد و تامین امنیت 
کمک کند البته گشــت های شبانه پلیس در 
منطقه وجود دارد اما مســلما کافی نبوده و 
لزوم حضور همیشــگی ماموران پلیس برای 
تامین و حفظ امنیت بســیار ضروری به نظر 
می رســد. همچنین ما انتظــار داریم برخی 
خواســته های کوچک از شهرداری بهتر به 
نتیجه برسد مثال بارها به کمبود باکس های 
زباله اشــاره کردیم و درخواست تعدادی از 
این باکس ها را برای حفظ بهداشــت محل 
از شــهرداری منطقه داشــته ایم اما هنوز به 

نتیجه نرسیده ایم.
حسینی کافی اظهار می کند: متاسفانه هرچند 
که این منطقه از طرف جاده مالیر و باغ بهشت 
ورودی شهر محسوب می شود نمای مناسبی 
بــه عنوان ورودی ندارد و بهتر اســت به این 
موضوع نیز توجه شــود. همچنین تعدد کسبه 
در ورودی محله نیز مشــکالتی را برای عبور 
و مرور عابران ایجاد کرده است که امیدواریم 

حل شود.
وی همچنین در ادامه سخنان خود می افزاید: 

در ایــن محله تعداد زیــادی از خانواده های 
بدسرپرست و بی سرپرست نیز ساکن اند که 
به حمایت نیاز دارند در این راستا سازمان های 
خیریه مردمی هستند که به این افراد کمک می 
کنند اما این کمک ها طبعا همیشگی نیست به 
همین جهت به ما حتی قول توزیع بسته های 
حمایتی در نوروز را نیز دادند که توزیع نشد و 
ما نیز به خاطر وقوع سیل در استان های مجاور 
و کمک رسانی به سیل زدگان پیگیر این بسته 
های حمایتی نشدیم و حتی در ماه رمضان نیز 
این بسته ها توزیع نشدند. اغلب ساکنان این 
منطقه کارگران و یا کشاورزانی پرتالش اند که 
نان بازوی خود را می خورند و اغلب خرجی 
بر دوش دولت نمی گذارنــد بنابراین انتظار 
حمایت و توجه از ســوی مسئوالن دولتی را 
دارند اما متاســفانه از جزئــی ترین امکانات 
رفاهی نیز محروم هســتند بــه همین جهت 
امیدواریم با توجه بیش از پیش مســئوالن به 
این منطقه شاهد روزهای بهتری برای ساکنان 

آن باشیم.
 برای پیگیری مطالبات عمرانی اهالی منطقه، 
با شــهردار منطقه ۳ همدان محمدرضا فیضی 
منش که به تازگی در این سمت مشغول به کار 

شده است، مصاحبه ای داشتیم.

فیضــی منش با اشــاره به تغییــر و تحوالت 
منصب های شــهرداری در چند روز گذشته 
تصریح می کند: حدودا 1۰ الی 1۲ روز است 
که به عنوان شــهردار منطقه ۳ همدان انتخاب 
شــده ام بنابراین بیــش از آنکه در خصوص 
گذشــته پاسخگو باشــم درمورد برنامه های 

آینده در این حوزه توضیحاتی ارائه می کنم.
وی می افزایــد: مطابق اطالعاتی که دارم طی 
ســال گذشــته برخی اقدامات عمرانی نظیر 
آســفالت ریزی، نصب تابلوهای معرف محله 
جنت، نصــب پالک منازل، نصب ایســتگاه 
اتوبوس محله و... انجام شــده است و امسال 
نیز مطابق بودجه ای که توســط شورای شهر 
مصوب شده اســت پیمانکار جذب خواهیم 
کرد تــا تعهداتی که در ایــن زمینه بر دوش 

شهرداری است به انجام برسانیم.
شهردار منطقه ۳ همدان در خصوص اقدامات 
آینده شــهرداری در این محله، خاطرنشــان 
می کند: ادامه آســفالت ریزی، رفع مشکالت 
روشــنایی، ســاماندهی روزبازار و انتقال آن 
به محل مناســب و ساماندهی مشاغل مزاحم 
در کوچــه های زنگنه و قره باغی براســاس 
کمیســیون بند۲۰ ماده 55 در دستور کار قرار 
دارد و قطعا مواردی که در بودجه سال جاری 

مصوب شده است را انجام خواهیم داد.
فیضی منش با اشــاره به میزان بودجه مصوب 

در این زمینه، می گوید: مجموع بودجه منطقه 
۳ شــهرداری همدان حدود ۷۰ میلیارد تومان 
است که از این میزان حدود ۳ میلیارد تومان به 

منطقه کوی جنت اختصاص دارد.
وی همچنین با اشاره به روال درآمد شهرداری 
و بودجه می افزاید: رونــد بودجه نیز به این 
شکل اســت که ابتدا باید درآمد حاصل شود 
و پس از آنکه شــهرداری درآمد کسب کرد و 
بودجه کافی فراهم شد این مبالغ هزینه شود. 

فیضی منش ضمن اشاره به فصل کار عمرانی 
محــدود در همدان بیان مــی کند: در همدان 
فصل کار عمرانی محدود به بهار و تابســتان 
و اندک روزهایی در پاییز اســت بنابراین به 
یاری خدا قبل از فرارســیدن زمســتان و در 
فصــل کاری تعهدات خود را در منطقه انجام 

خواهیم داد.
 درخواســت های اهالی کوی جنت 

بررسی و رفع شد
مدیرکل حوزه استانداری همدان در خصوص 
دغدغه استاندار نسبت به حاشیه شهر و تامین 
نیازهــای اهالــی این منطقه اظهــار می کند: 
اســتاندار به مناطق حاشیه نشین شهر اهمیت 
زیادی قائل هســتند و طــی بازدیدهای دوره 
ای چه به صورت محسوس و چه به صورت 

نامحسوس از این مناطق بازدید می کنند.
رضا آریایی مــی افزاید: وقتــی بازدیدها به 
صــورت نامحســوس انجام می شــود قطعا 
بازدهی بیشــتر است و نواقص بهتر مشخص 
می شــود. طی این بازدیدها همچنین نشست 
هایی با اهالی این مناطق دارند و در زمان های 
مناســب مدیران مربوطه را نیز فرامی خوانند 
تا در محل حضور یافته و مشــکالت افراد را 
بررســی کنند و طی یک بازه زمانی آن را رفع 
کنند. خوشــبختانه مدیران نیز تــا به اینجا به 

خوبی همکاری کرده اند.
وی در خصوص حضور اســتاندار در منطقه 
کوی جنت و پروژه های انجام شــده تصریح 
مــی کند: بعد از آنکــه در این منطقه حضور 
یافتیم اهالی مشــکالتی را مطــرح کردند که 
اغلب جنبه عمومی داشــت و همچنین تعداد 
15 مورد نیز درخواست شخصی از طریق نامه 
ارائه شد که در مدت یک هفته بررسی شد و 

به شکل مطلوب مساعدت شد.
مدیرکل حوزه اســتانداری همدان با اشاره به 
مشکالت مطرح شده توسط اهالی کوی جنت 
می گوید: اغلب انتظارات و درخواســت ها 
در حــوزه عمرانی و زیرســاخت های محل 
بود برای مثال آســفالت نامناسب، مشکالت 
روشنایی، نبود ایستگاه اتوبوس و... که همگی 
بررسی شــده و رفع شد. دو ایستگاه اتوبوس 
برای این منطقه درنظر گرفته شــد و مشکل 
روشــنایی محل نیز برطرف شد. همچنین در 
خصــوص نظارت بر فروش مــواد غذایی و 
قصابی ها نیز بالفاصله تیمی از اداره بهداشت 
در منطقه حضور پیدا کردند و خداروشــکر 
مشکلی نیز در زمینه سالمت مواد غذایی ارائه 

شده وجود نداشت. 
وی تاکید می کند: برخی خواسته ها نیز وجود 
دارند که تامین آن اندکی دشــوار اســت مثال 
اهالــی بحث امنیت منطقه و ایســتگاه پلیس 
را مطرح کردند که در راســتای ازارتقا امنیت 
منطقه نیروی انتظامی مرتبا گشت هایی را به 
منطقــه اعزام می کند که به خصوص در نیمه 
شــب و اوایل بامداد گشت ها انجام شود و با 
توجه به بازخوردها این نظارت رضایت مندی 
اهالی را نیز به دنبال داشــته اســت اما برای 
اســتقرار دائمی پلیس در منطقه زیرســاخت 
هایی مورد نیاز است برای مثال محل استقرار 
نیروها، کانکس و نیروهای الزم برای شــیفت 
های دائمی که توسط فرماندار همدان پیگیری 

خواهد شد.
آریایی ضمن اشــاره بر نیــاز اهالی به مرکز 
تفریحی و پارک مناســب خاطرنشــان می 
کند: یک زمین چمــن در این منطقه وجود 
دارد که جزو فضای ســبز منطقه اســت و 
چندین ســاختمان خالی و بدون اســتفاده 
مالکیت خصوصی در این زمین وجود دارد 
اهالی خواســته بودند که این ســاختمان ها 
تخریب و به فضای پارک اضافه شــوند که 
درخواستی منطقی اســت اما از آنجایی که 
این ســاختمان ها تحت مالکیت خصوصی 
قرار دارند شــهرداری قادر بــه تخریب آن 
ها نیســت و بحث معاوضه و سایر اقدامات 
این چنینی در حوزه کاری شــورای شهر و 
شهرداری است که با اقدامات موثر رضایت 

اهالی منطقه را بدست آورند. 

 بررسی اقدامات صورت گرفته در محله "جنت" 3ماه پس از دیدار استاندار از این منطقه:

کوی جنت 
در انتظار روزهایی بهتر
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خبر

افزایش حداکثر ۲9 درصدی شهریه مهدهای کودک
 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش حداکثر ۲۹ درصدی شهریه مهدهای کودک خبر داد و گفت: شهریه های جدید 

تا 1۰ تیر ماه اعمال می شوند.
حبیب ا... مســعودی فرید در گفت وگو با مهر، عنوان کرد: براســاس اعالم کارگروه تنظیم بازار، مهدهای کودک حداکثر تا ۲۹ درصد 

می توانند شهریه خود را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: البته رقم اشاره شده، حداکثر افزایش است و قطعاً در برخی از استان ها شهریه ها کمتر از رقم فوق افزایش می یابد و 

در واقع شهریه ها بر اساس موقعیت جغرافیایی تعیین و ابالغ می شود.
مســعودی فرید با اشاره به اینکه شهریه مهدهای کودک در هر استان متفاوت خواهد بود، گفت: برای مثال شهریه مهدهای کودک در 

تهران با استان های دیگر متفاوت است.
وی در ارتباط با زمان اجرای بخشنامه جدید شهریه ها نیز گفت: تا 1۰ تیر شهریه های جدید اعمال خواهد شد.

سال گذشته ۳۷4۵ موتورسوار کشته شدند
 سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد که سال گذشته ۳۷45 موتورسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از 
این تعداد ۳6۰۸ نفر مرد و 1۳۷ نفر زن بودند. بر اســاس این آمار تلفات موتورســواران ۲1.۸ درصد از کل تلفات حوادث رانندگی را 

به خود اختصاص داده است. 
مطابق آمارهای سال گذشته سهم تلفات موتورسواران در مقایسه با کل تلفات حوادث رانندگی در استان های گلستان و هرمزگان رقمی 
قابل توجه اســت. در اســتان گلستان سهم تلفات موتورسواران از کل تلفات 4۲.6 درصد و در استان هرمزگان ۳6.۲ درصد بوده است. 
آمارها نشان می دهد بیشترین علت مرگ موتورسواران ضربه به سر است. این عامل به تنهایی 51.6 درصد از مرگ موتورسواران را در 

سال گذشته به دنبال داشته است که 1۹۳۳ نفر از کل تلفات را دربر می گیرد.
بیشــترین آمار تلفات موتورسواران بر اســاس محل فوت در جاده های برون شهری اتفاق افتاده است که 44.5 درصد از کل تلفات را 

در برمی گیرد.

 شرق: چرا کف دست زنان تماشاگر والیبال مهر زدند؟
  می دونن زنا رنگ و لعاب رو دوست دارن 
کیهان: کارنامه دولت پای اصالحات نوشته می شود 

 یعنی پاشون اینقدر سفیده؟!
ایران: خفت گیری در قاب دوربین مخفی 
 قلب ها ضعیف شده مراقب باشید 

اعتماد: عراقچی: اگر کمک نمی کنید تیشه به ریشه منافع ملی نزنید.
 نگران نباش تیشه ها کند شدن 

ایران ورزشی: با پول قرار داد برانکو 1۰ ستاره می خریم 
 ولی برانکو خودشو ماه می دونه!!

همشهری: شهری برای همه با مهندسی ترافیک 
 بدون شرح

همدلی: تندروی در کشور به عادت تبدیل شده است 
 به دلیل افزایش کفش کتونی 

ایران ورزشی: بدون سرمربی، بدون کادر فنی، بدون بازیکن جدید 
 کدوم رشته ورزشی که آنقدر)ب( داره ؟!
همشهری: اردون در دو راهی ایران و عربستان 

 تصمیم گیری تو دو راهی سخته 
همدلی: بوی تریاک از بلوتستان

 خمار شدید برید بلوتستان !!
پیروزی: هشدار می دهیم برانکو سرمربی ماست 
 احساس می کنید می خوان ازتون بگیرن؟!

جام جم: خواهر ناتنی »زوج یا فرد«
 بستگی به دید شما داره !!
همشهری: عروسی های قسطی 

 تا پایان قسط دوام بیاره خوبه !!
همدان پیام: 1۳۷ پل ارتباطی شهروندان با شهرداری 

 پله هاش برقی سیمانی شایدم سنگی احتماالً سرامیک 
ابرار ورزشــی: باقری: خــودم را در حد و اندازه های ســرمربیگری 

پرسپولیس نمی دانم 
 چی خوردی، اعتماد به نفستو از دست دادی؟!

پرداخت ۵0میلیون تومان تسهیالت 
به مددجویان کارآفرین 

 معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
ــا  ــی ب ــون تومان ــنه 5۰ میلی ــرض الحس ــهیالت ق ــت تس از پرداخ
ــد  ــش واج ــت پوش ــان تح ــه مددجوی ــد ب ــار درص ــزد چه کارم

ــر داد. ــتغالزایی خب ــای اش ــرح ه ــرایط دارای ط ش
حجــت ا... عبدالملکــی در گفــت وگــو بــا ایرنــا گفــت: مددجویــان 
ــد  ــهیالت بای ــن تس ــدی از ای ــره من ــرای به ــش ب ــت پوش تح
ــی و بررســی  ــرای انجــام ارزیاب طرح هــای اشــتغالزایی خــود را ب

ــد. ــه کنن ــداد ارائ ــه ام ــه کمیت هــای الزم ب
 طرح های ارائه شده باید دارای توجیه فنی و اقتصادی 

باشند
ــره  ــرای به ــد ب ــده بای ــه ش ــای ارائ ــرح ه ــرد: ط ــح ک وی تصری
ــا  ــند ت ــی و اقتصــادی باش ــه فن ــدی از تســهیالت، دارای توجی من
ــرای  ــداد ب ــه ام ــان کمیت ــط کارشناس ــی توس ــد نهای ــس از تایی پ
اســتفاده از وام هــای قــرض الحســنه تــا ســقف 5۰ میلیــون تومــان 
ــی  ــک هــای مربوطــه معرف ــه بان از محــل تســهیالت کــم بهــره ب

شــوند.
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد اظهــار داشــت: 
متقاضیــان تســهیالت کــم بهــره بــا چهاردرصــد کارمــزد همچنیــن 
در صــورت تمایــل مــی تواننــد پــس از ارائــه طــرح هــای 
ــهیالت  ــل الزم از تس ــی مراح ــه و ط ــه کمیت ــود ب ــتغالزایی خ اش
قــرض الحســنه صنــدوق امــداد والیــت ایــن کمیتــه تــا ســقف ۳۰ 

ــود. ــد ش ــره من ــان به ــون توم میلی
عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه متقاضیــان تســهیالت قــرض الحســنه 
ــی از وام  ــود از یک ــای خ ــرح ه ــه ط ــرای ارائ ــد ب ــا می توانن تنه
هــای یادشــده اســتفاده کننــد، گفــت: یکــی از مهم تریــن سیاســت 
ــازی  ــه توانمندس ــر در جامع ــع فق ــرای رف ــداد ب ــه ام ــای کمیت ه
ــواده هــا از طریــق ایجــاد اشــتغال در قالــب کســب درآمــد. خان

ــه امــداد اظهــار داشــت: در  معــاون اشــتغال و خــود کفایــی کمیت
ایــن ارتبــاط سیاســت و راهبــرد اصلــی مــا از ســال 1۳۹۷ تاکنــون 
بــر مبنــای ایجــاد اشــتغال محرومــان و نیازمنــدان بــا هــدف بهــره 

منــدی از کارآفرینــان مجــرب بــوده اســت.
وی افــزود: بــر ایــن اســاس افــرادی مــی تواننــد اشــتغالزایی کننــد 
کــه کارآفریــن هســتند زیــرا کارآفریــن بــه اشــخاصی گفتــه مــی 
شــود کــه در یــک موضــوع یــا حرفــه ای مشــخص ســال هــا بــه 
صــورت موفــق فعالیــت کــرده و تالطــم هــای فضــای کســب و 
ــده  ــان نش ــودآور آن ــت س ــع از فعالی ــی مان ــی و خارج کار داخل

اســت.

 بارش های بهاری و قد کشیدن گیاهان 
خودرو فصل بحران آتش ســوزی مراتع 
همدان را 15 روز زودتر از ســال گذشته 
آغاز کرده و در همان ابتدای راه تپه هگمتانه 
را به آتش کشید تا حساسیت ها را برانگیزد.
هر سال با گرم شــدن هوا و نزدیک شدن 
به فصل تابســتان اخباری در رســانه های 
همدان نظر هر خواننده ای را به خود جلب 
می کند به طوری که وقوع حریق در مراتع 
و پوشش گیاهی نقاط مختلف شهر و استان 

به موضوعی جدی تبدیل می شود.
آمار نشــان می دهد از ۲۹ عملیات اطفای 
حریــق ۲۳ مورد مربوط به آتش ســوزی 

مراتع بوده است.
 اخبار منتشــر شده از فعالیت آتش نشانان 
همدانی طی یک هفته تا 1۰ روز اخیر نیز 
این موضوع را به صراحت مورد تأیید قرار 
می دهد که بیشترین عملیات انجام شده از 
سوی آتش نشــانان اطفای حریق مراتع و 
پوشــش گیاهی بوده به طوری که تنها در 
روز گذشــته از ۲۹ عملیات اطفای حریق 
۲۳ مورد مربوط به آتش سوزی مراتع بوده 

است.
موضوع آتش گرفتن مراتع و یا پوشــش 
گیاهی در شهر همدان و یا سایر شهرهای 
اســتان همدان آنجا حساسیت پیدا می کند 
که گاهی نــام مکان های دیدنی و تاریخی 
همدان نیز در بین مناطقی که آتش نشانان 

حضور یافته و به اطفای حریق پرداخته اند 
مشــاهده می شود به نحوی که همین هفته 
آتش ســوزی عرصه های تپه هگمتانه، تپه 
حــاج عنایت و مواردی از این دســت در 

خبرها مخابره شد.
البته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان همدان عنوان کرد 
آتش سوزی تپه باستانی هگمتانه هیچ آسیبی 
به بافت تاریخی این محوطه وارد نکرده و 
آتش سوزی وسیع در تپه باستانی هگمتانه 

پس از ۳ ساعت اطفا شده است.
طبق گفته علی مالمیر این آتش ســوزی که 
حدفاصل تپه هگمتانه تا کلیســا را درگیر 
کرده بود به دلیل ســهل انگاری عابران در 
پرتاب ته ســیگار روشن در مراتع خشک 
این تپــه رخ داد که کم از این اتفاقات رخ 

نمی دهد.
به گزارش مهر،آنچه مشــهود است اینکه 
آتــش گرفتن مراتع یا پوشــش گیاهی در 
همدان به موضوع جدی این روزها تبدیل 
شــده چرا کــه رفته رفته با اضافه شــدن 
به دمای هــوا احتمال آتــش گرفتن این 
قسمت ها بیشتر می شود و از آنجا که طبق 
گفته مسئوالن بخشی از این آتش سوزی ها 
حاصل بی احتیاطی شــهروندان است باید 
فرهنگ سازی در زمینه حفظ و نگهداری 

این مراتع را نیز قوت بخشید.
اســفندیار خزایــی بــا بیان اینکــه مردم 

مؤثرتریــن نقش را در حفــظ جنگل ها و 
مراتــع برعهده دارنــد و در صورت وقوع 
آتش در عرصه های منابع طبیعی مردم نقش 
مهمی در مهار آتش ســوزی دارند و حفظ 
و حراست از عرصه های منابع طبیعی تنها 
با مشارکت مردم و نهادهای مسئول امکان 
پذیر اســت، اظهار داشت: یگان حفاظت 
منابع طبیعی به طور مستمر در عرصه های 
منابع طبیعی اکیپ های گشــت و مراقبت 
دارند.وی با بیــان اینکه فصل بحران آتش 
ســوزی مراتع و عرصه های طبیعی استان 
همدان به علت آغاز فصل گرما، امسال 15 
روز زودتر از سال گذشته آغاز شده است، 
عنوان کرد: ســال ۹5 حدود 4۷۸ هکتار از 
مراتع استان دچار حریق شد که این آمار در 
سال ۹6 به حدود 61 هکتار و سال گذشته 

به 4۰ هکتار تقلیل یافت.
خزایی گفــت: ریزش نــزوالت جوی از 
فروردین امســال آغاز اما در اردیبهشــت 
متوقف شد که در پی آن شاهد رشد گیاهان 
یک ساله بودیم تا جایی که رشد کامل آنها 
سبب تعلیف نشــدن گیاهان یک ساله از 
سوی دام ها و مســتعد آتش سوزی شدن 

آنها شد.
 عامل ۹۵ درصد آتش سوزی در 

مراتع انسانی است
وی بابیان اینکه بیشــتر گیاهان یک ســاله 
در مــرز مراتــع و عرصه هــای طبیعی با 

مزارع کشاورزی قرار دارند، اظهار داشت: 
عامــل ۹5 درصد آتش ســوزی در مراتع 
انسانی اســت که اغلب به صورت سهوی 
و نادانســته زمینه بروز آتش در طبیعت را 
فراهم می آورند.خزایی ادامه داد: گردشگران 
طبیعت هنگام خروج از عرصه های طبیعی 
آتش را بــه ظاهر خاموش رها می کنند در 
حالی که خاکستر باقی مانده به علت قرار 
گرفتن زیر نور مستقیم خورشید و مجاورت 
با گیاهان یک ساله که به مثابه بنزین می مانند 
مشتعل شده و عرصه های طبیعی را تا مرز 

نابودی پیش می برند.
 شناســایی مناطــق بحرانی و 

مستعد آتش سوزی
وی بابیان اینکه تا زمان رســیدن تیم های 
یگان حفاظت منابع طبیعی به محل حریق به 
تناسب نوع منطقه، ۲۰ دقیقه تا یک ساعت 
طول می کشد که در این مدت زمان بخش 
زیادی از مراتع طعمه آتش می شوند، عنوان 
کرد: مناطق بحرانی و مستعد آتش سوزی 
در عرصه های منابع طبیعی شناسایی و در 
این مناطق بُرجک دیده بانی دایر شده و از 
تجهیزات جدید نظیر دمنده و آتش کوب 

موتوری برای مهار آتش استفاده می شود.

خزایــی بابیان اینکه ایجاد یک هزار هکتار 
آتش بُر در مراتع 1۰ شهرستان تابعه استان 
همدان پیش بینی شــده و بخشــی از این 
کار تاکنون اجرایی شــده است، افزود: در 
صورت بروز حریق، دیگر شهرســتان های 
مجاور نیز به کمک آمده و به درخواســت 
منابع طبیعی با تمامی وسایلی که در اختیار 

دارند در مهار آتش کمک کنند.
وی با بیان اینکه اســتان همدان دارای 4۲ 
هزار هکتار اراضی و ذخیرگاه های جنگلی 
و جنگل کاری دســت کاشت است که با 
توجــه به کمبود جنگل و اهمیت و ارزش 
ویــژه آن، مراقبت از جنگل با دقت باالیی 
صورت می گیــرد، افزود: مراتع درجه یک 
استان همدان در دست عشایر قرار دارد و 
آنها نسبت به حفاظت از این مراتع توجیه 
شده اند به گونه ای که سال گذشته حتی یک 

مورد آتش سوزی نیز رخ نداد.
وی از برگزاری مانور بزرگ اطفای حریق 
خبــر داد و هدف از برگــزاری مانور اطفا 
حریق را ارتقا تــوان مدیریتی و عملیاتی 
ســایر دستگاه های مســئول در زمان بروز 
حریق در جنگل ها و مراتع اســتان دانست 
و عنــوان کرد: آموزش و اتخــاذ اقدامات 

مناســب فردی و گروهی در هنگام حریق 
در عرصه های منابع طبیعی از دیگر اهداف 

این مانور بود.
 آتش سوزی از ۱۶ خرداد امسال 

دامن طبیعت را فرا گرفت
فرمانده یــگان حفاظت منابــع طبیعی و 
آبخیزداری همدان با اشاره به اینکه حریق 
هرســال از تیرماه آغاز می شــد اما امسال 
زودهنگام و از اواســط خرداد آغاز شــده 
اســت، گفت: آتش ســوزی از 16 خرداد 
امسال دامن طبیعت را فرا گرفت و بیشترین 
میزان با ۲۰ هکتار مربوط به نهاوند اســت 
که با حضور به موقع، آتش مهار شد.وبهرام 
رسولی سامانه ارتباطی 15۰4 برای تماس 
شــهروندان با یگان حفاظت منابع طبیعی 
را مورد اشــاره قرار داد و از مردم خواست 
گزارش آتش سوزی، تخریب و تصرف در 

اراضی ملی را به منابع طبیعی اطالع دهند.
با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه پوشش 
گیاهی مراتع ذخیره ارزشــمندی است که 
نباید به راحتی از دست برود و در این میان 
باید با آموزش و فرهنگ ســازی از وقوع 
حوادثی که این معادن ارزشــمند را به مرز 

نابودی می کشاند جلوگیری کرد.

آتش و ترس این 
روزهای مراتع همدان

■ 70 منطقه مستعد حریق شناسایی شد

 از جمله موضوعــات مهم در حوزه 
زنان، وضعیت و جایگاه اشــتغال زنان و 
تمهیدات اجرایــی، قانونی و برنامه ای ، 
جهــت تحقق وضعیت مطلــوب در این 
زمینه است. بی شک چگونگی و محتوای 
نظام سیاســت گذاری در این مورد یکی 
از عوامــل تأثیرگــذار در تعیین جایگاه 
مطلوب در حوزه اشــتغال و بکارگیری 
زنــان در ســطوح مختلــف اجرایی و 

مدیریتی است. 
 نظام جمهوری اســالمی ایران با عنایت 
به آموزه های اســالمی و توجه به نقش 
و جایگاه مردم و همچنین بسط عدالت، 
رفع محرومیــت و ظلم در جامعه، توجه 
ویژه ای به مسائل زنان داشته و همانگونه 
کــه در بیانــات بنیان گــذار جمهوری 
اســالمی ایران و همچنین مقــام معظم 
رهبری مشاهده می شود، درک ارزش و 
جایگاه انسانی و کوشش در جهت ارتقاء 
ســطح کیفی زندگی زنان جامعه، از اهم 

وظایف دولت اسالمی بوده است.
ماده 6 سیاســت های اشتغال جمهوری 
اســالمی ایران مراجع قانــون گذار را به 
قانون گذاری در زمینه تشویق و ترغیب 
زنان در ســمت های مدیریتی و اجرایی 
موظف می کند. سیاســت هــای بهبود 
زنان مصوب شــورای  فراغــت  اوقات 
انقالب فرهنگی نیز در اتخاذ تدابیر الزم 
برای جذب و تربیــت مدیران تأکید می 

کند. 
در فصل اول بخش سوم منشور حقوق و 
مسئولیت های زنان در جمهوری اسالمی 
نیز مشــارکت زنــان در مدیریت و امور 
اجرایی از جمله حقوق زنان بر شــمرده 

شده است. 
 بــه این ترتیــب نظام اســالمی فارغ از 
دیدگاه های افراطــی )تجدید طلبانه( و 
تفریطی )متحجرانــه(، موظف به اعتدال 
و توجه به شــخصیت و کرامت انسانی 
زن در جامعه است. از این وجه زنان در 
اجتماعی  از حقوق سیاسی،  برخورداری 

و فرهنگی هماننــد مردان بوده و تفاوت 
های فطــری و طبیعی میان زنان و مردان 
کــه موجب ایفــای نقش هــا و تکلیف 
متفاوتی توسط ایشان می شود، آنها را از 
برخورداری از حقوق انســانی مشترک با 

مردان محروم نخواهد ساخت. 
 اکنون با گذشــت چهاردهه از پیروزی 
انقالب، بــه رغم ارائــه لوایح، تصویب 
قوانین، سیاســت ها و همچنین ایجاد و 
تأسیس نهادها و مراکز مرتبط با موضوع 
زنان جهــت بازیابی هویت حقیقی زن و 
احیای حقوق و حضور مؤثر او در صحنه 
تحوالت اجتماعی و رشــد استعدادها و 
کرامت انسانی او که طی سالیان گذشته با 
فراز و نشیب بسیار مواجه شده بود، هنوز 
جایگاه مطلوبی از حضور مؤثر اجتماعی 
برای زنان و ســطح رفاهی متناســب با 
منزلت، نقش ها و رسالت تاریخی ایشان 
در تمدن ســازی و جامعه پردازی ایجاد 

نشده است. 
بر اســاس حکمت الهی ذوق، فکر، فهم، 
هوش و اســتعداد کار و مدیریت و مثمر 

ثمر بودن زن حکیمانه اســت و کمتر از 
مرد نیست. از آنجا که هر استعداد طبیعی 
دلیل یک حق طبیعی اســت، پس اشتغال 
زن حقی اســت که خدای متعال به آنان 
ارزانی داشــته و محروم ساختن این حق 
خالف عدالت وخیانت به اجتماع نیز می 

باشد.
 بر این اســاس بــه تصریــح اصل ۲1 
قانون اساســی حق اشتغال برای هر مرد 
و زن و بــه تصریح منشــور و حقوق و 
مســئولیت های زنان ، حق اشتغال زنان 
پس از رســیدن به سن قانونی کار، جزء 

حقوق بر شمرده برای زنان می باشد. 
 تعــداد زنان در نیروی کار رو به افزایش 
اســت. اما پیشــرفت آنها در مشــاغل 
مدیریتی و سطوح عالی اداری، محسوس 
نیســت. علیرغم برنامه ریــزی هایی که 
در این حوزه انجام شــده است، حضور 
زنان در پست های مدیریتی در رده های 
مختلف بویژه رده های باال محدود است. 
زنان نــه تنها نقش به ســزایی در تحقق 
توسعه اجتماعی و سیاسی دارند. بلکه به 

عنوان یک نیروی فعال سازنده می توانند 
بر ســرعت فزاینده توســعه اقتصادی و 

تسریع در عدالت اجتماعی بیفزایند.
 ولی در کشور ما، حاکمیت مرد ساالرانه 
، تصور غالب نســبت به توانایی مرد به 
زن، تصوری که زنان نسبت به مسئولیت 
های خانه داری دارند و عدم خودباوری 
زنان باعث کمرنگ شدن حضور آنها در 
عرصه های مدیریتی شــده است. شواهد 
نشــان می دهد کــه تبعیض جنســیتی 
در اشــتغال و بویژه مدیریــت همچنان 
گسترده اســت. بسیاری از مدیریت ها و 

تصمیم گیری ها در اختیار مردان است.
نگــرش منفی مدیران مافــوق در جهت 
پذیرش زنان در پســت هــای کلیدی و 
مدیریتــی در عدم پذیــرش زنان در این 
حوزه، نقش به ســزایی دارد. هنگامی که 
مدیران به زنان از لحــاظ کاری اطمینان 
ندارنــد و در موفقیت زنان در ســطوح 
مدیریتی پیش داوری می کنند، مســلمًا 
ارتقاء شــغلی زنان نیز با مشــکل مواجه 

می شود. 

وقتی نگرش عمومی نســبت به کار زنان 
بدین گونه اســت که آنهــا فاقد قدرت 
اجرایی الزم هســتند حتی اگر تخصص 
داشــته باشند، هنگامی که با ذکر نام زنان 
نقش های ســنتی آنها به ذهــن می آید، 
وقتی هنــوز در باور همگانــی یکی از 
خصوصیات فردی کــه ضامن مدیریت 
اثر بخش است مذکر بودن است ، مسلمًا 
زنان توانمند و باهــوش هم در پذیرش 

مدیریت دچار تردید می شوند. 
نگاه تطبیقی به وضعیــت مدیریتی زنان 
در ایران و ســایر کشورها نیز نتایج قابل 
تأملی را بدست می دهد، درصد مدیران 
اجرایی زن در طی سالهای 1۹۹6 در بین 
۷6 کشــور جهان ، ایران پس از کشــور 
های امارات متحد عربی، سوریه ، کره و 
.... در زمره کشورهای دارای پائین ترین 
سطح حضور زنان در سطح مدیریتی قرار 

گرفته است. 
دانــش و ظرفیــت علمــی و اجرایی 
نیــروی کار کشــور ، مهمترین عامل 
در بهره برداری بهینــه از منابع مادی 
و معنوی و اساســًا توسعه فرهنگی و 
اقتصــادی و اجتماعی اســت. بدیهی 
انسانی  نیروی  از همین  نیمی  است که 
انگاشتن وجود  نادیده  که  هستند  زنان 
آنهــا و بکار نگرفتن توانایی های آنان 
توسعه کشور خللی جبران  و  در رشد 
ناپذیــر ایجــاد خواهد کــرد . تجربه 
یافتگی  توسعه  دهد  می  نشان  کشورها 
آنها مرهون تحول در وضعیت زنان و 
افزایش مشــارکت آنان در عرصه های 

است.  مختلف 
بررســی ها نشــان می دهد نیروهای 
پیشــرفت  از  مانع  زیرکی  و  قدرتمند 

زنان در محیط کار می شوند:
■ عده ای از هر دو جنس هنوز نظرشــان 
بر این اســت که مردان رهبــران بهتری 

هستند. 
■  به نظر می رســد زنان در مسیر شغلی 

خود انتظارات کمتری از مردان دارند. 
■  حاکمیت و غالب بودن تفکر مردانه در 

انتخاب مدیران 
■  عدم باور جامعه بــه توانایی زنان در 
اداره امــور در صحنه هــای مدیریتی و 
سیاست گذاری در برنامه ریزیهای کالن 
■  عــدم امکان اســتفاده از فرصت های 

شغلی برابر در مقایسه با مردان در تصدی 
پست ها و مشاغل رده باالی سازمانی

■  ساختار مردانه عرصه های مدیریتی و 
نبود انعطاف در آنها با نقش های مختلف 

زنان 
■  حاکمیت تفکر ســنتی مرد ساالری در 

جامعه 
■  فقدان الگوی مناســب در عرصه های 

مدیریتی برای زنان 
■  ضــروری ندیدن اســتفاده از زنان در 

مشاغل باالی مدیریتی 
و اما چند پیشنهاد:

■ مدیریت زنان نیازمنــد مفهوم پردازی 
، نظریــه پردازی گفتمان ســازی و الگو 

سازی است. 
■ زمینــه ســازی برای آمادگــی زنان و 
دختران برای پذیــرش نقش اجتماعی و 

مدیریتی 
■ بازنگری قوانین و مقررات و آئین نامه 
ها با رویکرد حضور و مشارکت زنان در 

تصمیم گیری ها 
■ تنظیم ســند مشــارکت زنان بر اساس 
سند چشم انداز بیست ساله کشور مبتنی 

بر حضور زنان در عرصه های مدیریتی
■ شناســایی زنان نخبه، و ســرمایه های 

انسانی زنان 
■ فرهنگ ســازی در جهت ارزشــمند 
شــمردن و ارزش گــذاری اجتماعی به 

مشارکت و مدیریت زنان.
و اما در اســتان همدان جای بســی 
خوشحالی است که وضعیت و جایگاه 
زنان متفاوت تر از ســایر استان های 
کشور است و سیاست های اتخاذ شده 
جناب آقای مهندس شاهرخی استاندار 
محتــرم، آوازه بهره گیــری از زنان و 
جوانــان در عرصه هــای مدیریتی به 
وضوح در کشور شنیده می شود و این 
مهم توســط مدیران ارشد کشور مورد 
صحه قرار گرفته و حمایت ایشــان از 
ارتقاء وضعیت زنان، امیدواری و نشاط 
را در بین زنان این استان افزایش داده 
اســت که امیداریم سایر مدیران استان 
نیز با الگو قرار دادن این نگاه شــتاب 
تاثیرگذاری زنان را در توســعه استان 

فراهم نمایند.
* فاطمه حبیبی 
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی 
فرمانداری کبودراهنگ

تحلیل 

سخنرانی حبیبی بعنوان جوان ترین معاون فرماندار در همایش زن و توسعه؛

مدیریت زنان نیازمند گفتمان سازی و الگوسازی است
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کارمزد خدمات الکترونیکی بانک ها افزایش می یابد

 برخی بانک ها اقدام به افزایش کارمزد ارسال پیامک به مشتریان خود کرده اند و گفته 
می شــود که ســایر کارمزدهای خدمات الکترونیک بانک ها نیز در آینده نزدیک افزایش 

خواهد یافت.
به گزارش ایســنا، برخی بانک ها به دنبال افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان 
خود هســتند که در ایــن زمینه اطالع رســانی پیامکی را به مشــتریان خود آغاز 

کرده اند.
بر این اســاس قرار است کارمزد هزینه ارســال پیامک های بانکی به مشتریان از 1۰ هزار 

تومان به 1۲ هزار تومان افزایش یابد و کارمزد ارســال پیامک برای تراکنش های زیر ۳۰ 
هزار تومان نیز ۲۰ هزار تومان باشد که گفته می شود، این رقم نیز افزایش خواهد یافت.

با توجه به اینکه این موضوع به طور رســمی از ســوی بانک مرکزی اعالم نشده، به نظر 
می رســد که بانک ها حداقل به طور غیر رسمی با بانک مرکزی برای افزایش کارمزد این 

پیامک ها به توافق رسیده باشند.
پیگیری های ایسنا، حاکی از آن است که موضوع افزایش کارمزد خدمات بانکی در شورای 
هماهنگی بانک ها مطرح شــده و این شــورا نیز آن را تصویب کرده و منتظر تأیید بانک 

مرکزی برای اجرا هستند.
به نظر می رسد که کارمزد سایر خدمات الکترونیک بانک ها نیز طی هفته های آتی افزایش 

پیدا کند که البته گفته می شود این موضوع در انتظار تأیید رئیس کل بانک مرکزی است.
چندی پیش مســئوالن بانکی جلســه ای در بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات 
الکترونیک بانک ها داشته اند که این گمان می رود که افزایش کارمزدها از توافقات حاصل 

از آن جلسه باشد.
در این جلسه، موضوع کارمزد خدمات الکترونیک بانک ها مطرح شده که مسئوالن مربوطه 
در بانک مرکزی قیمت تمام شده ای را برای این خدمات محاسبه کرده اند و گفته می شود 

که جدولی در این خصوص تهیه شده که در انتظار تأیید رئیس کل بانک مرکزی است.
البته تغییر در نرخ کارمزدها نیاز به تأیید شورای پول و اعتبار دارد، اما تصمیم در برخی از 

این موارد به رئیس کل بانک مرکزی داده شده است.

یک مسئول اعالم کرد
پیشرفت 99 درصدی 
مساکن خیرساز همدان

  رئیــس انجمــن خیریــن 
مســکن ساز اســتان همدان از 
پروژه  درصدی   ۹۹ پیشــرفت 
1۲۰ واحدی مسکن در همدان 
خبر داد و گفــت: پروژه 1۲۰ 
واحدی مسکن خیرساز همدان 
با ۹۹ درصد پیشــرفت پس از 
طی مراحل انتخاب و تخصیص 
واحدها و ســیر مراحل فروش 
به نام  عامل  بانک  در  اقســاطی 

افراد تحویل داده می شود. 
اردالن در گفت وگو با ایسنا،با تأکید بر اینکه رسالت و هدف انجمن 
خیرین مسکن ســاز حمایت از اقشــار کم درآمد است، اظهار کرد: 
براین اســاس پس از ثبت نام شرایط تمام متقاضیانی که درخواست 
بهره مند شدن از این مساکن را داشته  اند، مورد بررسی قرار گرفته و 
پس از احراز صالحیت نسبت به گزینش متقاضیان اقدام شده است. 
وی تصریح کرد: صاحب خانه شــدن افراد در جامعه نخستین گام 
در راستای کاهش آســیب های اجتماعی دوام و قوام خانواده است، 
از این رو الزم اســت خیرین را که به دنبال اجرای نیات خیر خود 
هســتند به گونه ای آگاه کرد تا با شناخت اولویت ها در مسکن برای 

گروه های مختلف نیازمند حمایت، وارد این عرصه شوند. 
اردالن درباره ورود خیرین در بحث مسکن، گفت: تالش و کوشش 
در راســتای جلب و جذب حداکثری خیرین در زمینه ســاخت و 
ســاز مسکن برای افراد نیازمند واجد شــرایط صورت گرفته است 
کــه امیدواریم با نهادینه شــدن این مهم در الیــه متمول و توانمند 
مالی جامعه و اســتفاده از ظرفیت های بسیار خوب همچون رسانه و 
جراید هر چه بهتر و بیشــتر در راستای خانه دار کردن افراد نیازمند 

استفاده کرد.  

 چند روز پیش خبــري مبني بر اینکه 
تغییر ساعت اداري در همدان و ۲1 استان 
دیگر به علت افزایش دما و صرفه جویي در 
مصرف برق قطعي شــده از سوي هادی 
مدقــق، مدیر کل دفتــر مدیریت مصرف 
و خدمات مشــترکین توانیــر بر خروجي 
خبرگزاري ها قرار گرفت. در این خبر آمده 
بود که »مذاکراتی با اســتانداران صورت 
گرفت و تقریباً همه اســتانداران موافقت 
خــود را با ایــن برنامه اعــالم کرده اند.« 
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت 
برق اعالم کرد: »تغییر ســاعت اداري در 
اســتان های همدان، خوزســتان، بوشهر، 
سیســتان و بلوچستان، گلســتان، گیالن، 
ایالم، هرمزگان، کرمان، خراســان جنوبی، 
آذربایجان غربی، خراسان شمالی، زنجان، 
کرمانشــاه،  اردبیل،  قم، کردســتان،  یزد، 
مازندران، سمنان، چهارمحال و بختیاری و 
یک اســتان دیگر توافق شده و قرار است 
ســاعت اداری ادارات یک ساعت زودتر 
آغاز شــده و یک ســاعت زودتر به پایان 
برســد.« اما پس از انتشار این خبر معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
همــدان اعالم کرد که بــا توجه به هوای 
معتدل اســتان همدان، تغییر ساعت کاری 

ادارات راهگشــا نبوده و اجرایی نخواهد 
شد.

نامه ای  گفت:  میرصفدری  سیدمحمدرضا 
از وزارت کشور ارسال شده که استان هایی 
که شــرایط دمایی خاصی را دارند، آغاز و 

پایان روز کاری آنها تغییر پیدا کند.
وي ادامه داد: چنانچه در اجرای این طرح، 
موضــوع صرفه جویی در مصــرف برق 
مطرح است، باید روش های دیگر به جای 

تغییر ساعات اداری درنظر گرفته شود.
وی عنوان کرد: در تابســتان سال گذشته 
با کنترل اقالم سرمایشــی و صرفه جویی 
در مصــرف برق در اســتانداری، کاهش 
چشمگیری در مصرف برق را در این نهاد 

شاهد بودیم.
میرصفدری تأکید کرد: دستگاه های اجرایی 
باید در افزایش بهره وری و صرفه جویی در 
مصرف برق پیشگام باشند تا فعالیت های 

روزمره همشهریان دچار مشکل نشود.
میرصفــدری در پایان گفت: طبق ماده ۸۸ 
قانون، هیچ خدشــه ای نباید به ســاعات 
اداری وارد شــود و دســتگاه های اجرایی 
موظف هســتند هفته ای 44 ساعت کار را 
رعایــت کنند اما آغاز و پایان کار می تواند 

مطابق شرایط موجود تغییر پیدا کند.

 قیمت سیب زمینی در سطح شهر بعد 
از آزادسازی صادرات آن روند صعودی 
به خــود گرفته و به قیمت ۷ تا 1۰ هزار 

تومان در مناطق مختلف عرضه می شود.
به گــزارش ایســنا، بــازار محصوالت 
کشــاورزی از سال گذشــته به واسطه 
افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت پول 
ملی با افزایش هزینه و قیمت تمام شده 
محصوالت مواجه شــد و این موضوع 
عاملی شــد تا این دســت محصوالت 
در ســبد مصرف کننده ایرانی با افزایش 
قیمت همراه باشد، اما این پایان کار نبود 
و در کنــار این موضــوع در پی افزایش 
قیمت ارز، خرید محصوالت کشاورزی 
از بــازار ایران برای دیگر کشــورها به 
خصوص کشــورهای همسایه با صرفه 

اقتصــادی قابل توجهی همراه بود و این 
موضوع در نهایت منجر به افزایش حجم 
صادرات محصوالت کشاورزی همچون 

سیب زمینی و پیاز شد.
با رشــد حجم صادرات این محصوالت 
برای بار دیگر قیمت آن ها روند صعودی 
به خود گرفت و دولت در قالب وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت 
تا از صادرات این محصوالت به صورت 
مقطعی و تا اطالع ثانوی جلوگیری شود.

بــه دنبال ایــن اقــدام قیمــت پیاز و 
ســیب زمینی تا حدودی کاهش یافت و 
به گفته مسئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بازار به تعادل رسید که با این 
شرایط حدود دو هفته پیش اعالم شد که 
به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 

ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی لغو 
شده است.

در این شــرایط بررسی ها از سطح میدان 
میوه و تره بار تهران و خرده فروشی های 
سطح شهر حکایت از آن دارد که با رفع 
ممنوعیت صادرات سیب زمینی، صادرات 
این محصول بار دیگر بر قیمت آن افزوده 
و قیمت این محصول به حدود ۷ هزار تا 
1۰ هزار تومان در مناطق مختلف افزایش 
یافته اســت. در هفته های گذشته برخی 
از فعــاالن بازار میوه و تره بار بر این باور 
بودند که با ورود ســیب زمینی گرگان به 
میدان میوه و تره بار، بازار از این محصول 

اشباع خواهد شد و قیمت بار دیگر روند 
نزولی به خود می گیرد اما گفته می شود 
که به دلیل سیل ابتدای سال و از بین رفتن 
5۰ تا 6۰ درصد محصوالت سیب زمینی 
منطقه گــرگان، این اتفاق رخ نداده و در 
حال حاضر ســیب زمینی از بندرعباس، 

اصفهان و گرگان تغذیه می شود.
در این شــرایط فعاالن بازار میدان میوه 
و تره بار تهــران از افزایــش صادرات، 
افزایش حجم خرید کارخانجات فرآوری 
ســیب زمینی و کاهش حجم محصول 
منطقه گرگان، بــه عنوان متهمان پرونده 

گرانی سیب زمینی نام می برند.

آغاز پروازهای حج از 17 تیرماه
بار مجاز حجاج 40 کیلوگرم

 مدیر عملیات حج ایران ایر بــا بیان اینکه پروازهای حج از 1۷ 
تیرماه امســال به صورت رسمی آغاز می شود گفت: میزان بار مجاز 
حجاج 4۰ کیلوگرم به اضافه یک ســاک دستی 5 کیلوگرمی خواهد 

بود.
حســن قاسمی با بیان اینکه امسال ۸6 هزار و 55۰ زائر به خانه خدا 
اعزام می شوند، گفت: در سال های گذشته 5۰ درصد پروازهای حج 
ایران برعهده ایرالین سعودی و 5۰ درصد برعهده هما بود که از این 
سهم 5۰ درصدی هما معموال ۲5 درصد پروازها توسط ماهان انجام 
می شد که در یکی دو سال گذشته به دلیل محدودیت های ماهان ۲5 

درصد پروازها توسط قشم ایر انجام می شد. 
قائم مقام مدیرعامل ایران ایر ادامه داد: اما ایرالین ســعودی امسال 
اعــالم کرد کــه در عملیات حج ایران مشــارکت نمی کند و به این 

ترتیب برای هما محدودیت هایی ایجاد شد. 
به گزارش فارس، قاسمی افزود: سعودی تکلیف کرده است هما به 
تنهایی و با هواپیمای ملکی خودش باید پروازهای حج را انجام دهد 
یعنی در واقع ســهم 5۰ درصد سعودی و ۲5 درصدی قشم ایر نیز 
به ما سپرده شد و باید همه ۸6 هزار و 55۰ زائر را هما جابجا کند. 
 انجــام پروازهای خارجی هما در زمــان عملیات حج 

توسط شرکت های دیگر 
قائــم مقام مدیرعامل ایران ایر گفت: اخیرا جلســه ای در ســازمان 
هواپیمایی کشــوری با حضور همه شــرکت ها برگــزار کردیم که 
محدودیت ها مطرح شــد و اغلب ایرالین های ایرانی اعالم کردند با 
وجود آنکه نمی توانند در انتقال حجاج مشــارکت کنند اما چون هما 
از گذشــته بابت مسیرهای بین المللی و خارجی بلیت فروخته است 

کمک می کند تا پروازهای خارجی هما را انجام دهند. 
وی گفت: هما هواپیماهای خود را از مسیرهای بین المللی که تعهد 

داشت بیرون آورد و در خدمت پروازهای حج قرار داد. 
وی با بیان اینکه ۳61 پرواز رفت و ۳61 پرواز برگشــت حج داریم 
گفت: در عملیات رفت ۸ هواپیمای ۲۷۰ نفره و ۲4۰ نفره اختصاص 
می یابد و یک هواپیمای پشتیبان نیاز داریم و در عملیات برگشت ۹ 

هواپیما و یک هواپیمای پشتیبان اختصاص می یابد. 
قائــم مقام مدیرعامل ایــران ایر ادامه داد: از 1۷ تیــر ماه برابر با ۸ 
جوالی پروازهای حجاج آغاز می شــود که به مدینه و جده خواهد 

بود و 14 مرداد آخرین پرواز عملیات حج خواهد بود. 
 آغاز پروازهای برگشت حجاج از 2۶ مرداد 

وی گفت: از ۲6 مرداد مطابق با 1۷ آگوســت پروازهای برگشــت 
حجاج آغاز می شود و تا 1۷ شهریور ادامه دارد. 

و ی افزود: در پروازهای برگشــت 1۸6 پرواز از جده و 1۸5  پرواز 
از مدینه انجام می شــود. پروازهای رفت ۳۳ روز طول می کشــد و 

پروازهای برگشت ۲۳ روز زمان نیاز دارد. 
قاسمی بیان کرد: در پروازهای برگشت 4۹ درصد پروازها از جده و 

51 درصد از مدینه خواهد بود. 
 میزان بار مجاز حجاج 40 کیلوگرم

وی افــزود: میزان مجاز بار ایران ایر در پروازها ۳۰ کیلوگرم اســت 
کــه در پروازهای حج این رقم به 4۰ کیلوگرم افزایش یافته اســت 
همچنین حجاج می توانند ســاک دستی تا 5 کیلوگرم را وارد کابین 

هواپیما کنند. 
 تکلیف  انجام پروازها از ترمینال سالم

قائم مقام مدیرعامل ایران ایر بیان کرد: از شنبه نخستین پرواز ترمینال 
ســالم توســط هما به دبی از ترمینال ســالم انجام می شود چون از 
دولت به ما تکلیف شده است که تجهیزات را به ترمینال سالم ببریم 

و در این باره تمام توان خود را می گذاریم. 
قاســمی با بیان اینکه مشکلی در تامین سوخت هواپیما در عربستان 
در پروازهای حج نداریم گفت: از نظر مراودات مالی هم مشــکلی 

وجود ندارد. 
وی گفت: همه پروازهای حج توســط ایرباس هــای پهن پیکر هما 
انجام می شود ضمن آنکه این پروازها از فرودگاه های تهران، اهواز،   
یزد، رشــت، بیرجند، اصفهان ، بندرعباس،  بوشهر، گرگان، ساری، 

کرمان، تبریز،  مشهد، زاهدان، ارومیه، کرمانشاه و شیراز خواهد بود.

مهلــت  آخریــن  خــرداد  پایــان   
حضــور  بــراي  صادرکننــدگان  ثبت نــام 
انتخــاب  دوره  بیست وســومین  در 
و  اســتاني  و  ملــي  برتــر  صادرکننــدگان 
ســومین جایــزه ملــي برنــد تجــاري اســت.

ــت،  ــازمان صنع ــی س ــور بازرگان ــاون ام مع
ــرح  ــت: ط ــدان گف ــارت هم ــدن و تج مع
شناســایی و معرفــی صادرکننــدگان نمونــه و 
دارنــدگان برنــد برتــر تجــاری آغــاز شــده و 
ــرای  ــان خــرداد ب ــا پای ــاالن اقتصــادی ت فع
شــرکت در ایــن رقابــت ملــی اقــدام کننــد.

ــت و  ــرد: بیس ــان ک ــن دالور بی ــد زری مجی
ســومین دوره انتخــاب صادرکننــدگان نمونه 
ملــی و ســومین جایــزه ملــی نشــان )برنــد( 
ــم  ــدف تکری ــا ه ــران ب ــر ای ــاری برت تج
ــه تازگــی  ــن عرصــه ب ــاالن اقتصــادی ای فع
ــور  ــرای حض ــدان ب ــده و عالقه من ــاز ش آغ
ــازمان  ــایت س ــه س ــی ب ــت مل ــن رقاب در ای
w w w . توســعه تجــارت ایــران بــه نشــانی )

t( مراجعــه و نام نویســی کننــد. p o . i r
وی بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان در ۲ 
ســطح اســتانی و ملــی برگزیــده می شــوند، 
افــزود: صادرکننــدگان بایــد شــرایط الزم را 
ــر را کســب  ــورد نظ ــای م ــته و امتیازه داش

ــد. کنن
صــادرات،  رشــد  رونــد  زریــن دالور 
ــد  ــودن برن ــی، دارا ب ــازار صادرات ــتن ب داش

داخلــی و خارجــی، اســتانداردهای ملــی 
تشــکل های  در  عضویــت  بین المللــی،  و 
واحــد  داشــتن  بین المللــی،  صادراتــی 
شــرکت   ،( R @ D ( توســعه  و  تحقیــق 
بســته بندی  خارجــی،  نمایشــگاه های  در 
کاالی صادراتــی و دارا بــودن نمایندگــی در 
ــای  ــی از معیاره ــدف را برخ ــورهای ه کش
صادراتــی  نمونــه  واحدهــای  انتخــاب 

برشــمرد.
ــی ســازمان  ــور بازرگان ــه معــاون ام ــه گفت ب
ــزار  ــدان ه ــارت هم ــدن و تج ــت، مع صنع
واحــد تولیــدی و صنعتــی در اســتان وجــود 
دارد کــه از ایــن تعــداد 4۷۰ تــن از صاحبــان 
ایــن صنایــع دارای کارت بازرگانــی هســتند 

و در زمینــه صــادرات کاال فعالیــت دارنــد.
و  ســفال  داشــت:  اظهــار  زریــن دالور 

ســرامیک، کشــمش، چینــی آالت بهداشــتی، 
ســیمان و فرآورده هــای لبنــی بیشــترین 
بــه  همــدان  صادراتــی  محصــوالت 
می شــود. محســوب  دیگــر  کشــورهای 
ــر از  ــک نف ــته ی ــال گذش ــه داد: س وی ادام
صنعتگــران همدانــی در زمینــه ســفال موفــق 
ــه ملــی  ــده نمون ــه کســب نشــان صادرکنن ب

شــد.

صادرکنندگان برتر همدان 
معرفی می شوند

■ خرداد آخرین مهلت ثبت نام

ساعت کاری ادارات در همدان 
تغییر نمی کند

متهمان پرونده گرانی 
سیب زمینی را بشناسید
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آرامش تیم ملی والیبال ایران 
مثال زدنی است

ابراهیم وطن پرست »

 آرامش ملی پوشــان ایران در هنگام بازی مثال زدنی اســت و به 
این تیم امیدوار هستم.

خوشبختانه امســال تیم ملی ایران عملکرد کاماًل متفاوتی نسبت به 
سال های گذشته دارد و آغاز فوق العاده ملی پوشان از هفته نخست تا 
به امروز کاماًل امید بخش است. والیبالیست های ما در این چند هفته 

سنگ تمام گذاشته اند و از آن ها تشکر می کنم.
اینکه بیشــتر تیم ها با بازیکنان اصلی خود حاضر نشــده اند درست 
اســت، اما دلیل اصلی این بردهای قاطع شــرایط خوب ملی پوشان 
ایران است که پس از لژیونر شدن در لیگ های اروپایی به آن دست 
یافته انــد. با اینکه تیم ملی ما بازی تدارکاتی نداشــت، اما بازیکنان 
هماهنگی و آمادگی بدنی خوبی دارند و از ابتدای مسابقات تاکنون 

هم در باالترین سطح ممکن بازی کرده اند.
بازیکنان لژیونر ما تا قبل از ورود به تیم ملی در کورس مســابقات 
بودند و االن آمادگی جســمانی خوبــی دارند. این انتقاد که تیم های 
دیگر از همه بازیکنانشان اســتفاده می کنند و ایران استفاده نمی کند 
به کادر فنی وارد اســت، اما باید به ایــن بعد خوب ماجرا هم نگاه  
کنیم که 6 بازیکن ما از روز اول تا االن در بهترین شــرایط بدنی و 
جســمانی والیبال بازی کرده اند و برای هفته های بعد هم مشــکلی 
ندارند. این تیم ملی ایران امیدوار کننده بوده و امیدوارم همین روند 

خوب ادامه داشته باشد.
بازیکنان ما نســبت به ســال های گذشــته پخته تر عمل می کنند. با 
ایــن حال موضوعی که خیلی جلب توجه می کند، کم اشــتباه بودن 
ملی پوشــان در زدن ســرویس ها در امتیازات حســاس است. همه 
این موارد به تجربه بازیکنان ایــران برمی گردد که با بازی کردن در 
لیگ های معتبر به آن دســت یافته اند. آرامش بازیکنان ما در هنگام 
بــازی مثال زدنی اســت، یکی از بهترین بازیکنــان ما که با آرامش 
خاصی بازی می کند، امیر غفور است. اگر این شرایط تیم ما ادامه دار 

باشد، من فکر می کنم در جمع سه تیم روی سکو باشیم.
کادر فنی قصد دارد امســال به هر قیمتی که شده روی سکو برود و 
از این جهت نمی خواهد ریســک کند. البته موضوع دیگر هم وجود 
دارد که باید به آن توجه کنیم؛ آن هم این اســت که تیم ملی ایران با 
دو بــرد دیگر در اردبیل صعودش به مرحله فینال را قطعی می کند و 

آن موقع می تواند بیشتر از جوانان خود استفاده کند.
ما االن ۹۰ درصد راه رسیدن به شیکاگو را پیموده ایم و از آنجایی هم 
که تیم هایی مانند اســترالیا و پرتغال حریفان چندان قدری در اردبیل 
نخواهند بود، من فکر می کنم راحت به مرحله بعد صعود می کنیم. از 
نظر من کادر فنی می تواند از بازی اول هفته پنجم آغاز به اســتفاده از 
جوانان کند. فعاًل هدفگذاری کادر فنی رسیدن به فینال لیگ ملت ها و 

سپس کسب سکو است که باید منتظر بمانیم تا برنامه ها پیش بروند.
هدفگذاری تیم های دیگر تغییر نســل اســت و به همین دلیل سعی 
دارند با بازی دادن به جوانان در این مســابقات آن ها را آماده کنند. 
همانطور هم که دیدید تیم هایی مانند ایتالیا و لهســتان هیچکدام از 
مهره های اصلی خود را در اختیار نداشــتند و با جوانان خود مقابل 
حریفان حاضر شــده اند. هدف ایران کســب سکو است و به همین 

دلیل کادر فنی ریسک نمی کند.
امســال تیم ملی ایران آرامش خاصی دارد و مقابل حریفان با اقتدار 
بازی می کند. ثبات و انسجام تیمی بازیکنان بهتر از سال های گذشته 
اســت. تجربه بازیکنان ایران را به یک تیم کامل تبدیل کرده و این 
مســائل امیدواری ها برای صعود به المپیک توکیو و موفقیت در این 

بازی ها را بیشتر می کند.
مــن به این تیم ملی ایران امیدوار هســتم و بهتر اســت از این تیم 
حمایت کنیم تــا روند خوب خود را ادامه دهــد. تیم نقطه ضعف 
چندانی نــدارد و در نقطه مقابل انگیزه ای میــان افراد با تجربه تیم 
وجود دارد که در ســال های گذشته اینگونه نبود. همچنین امیدوارم 
کادر فنی در بازی هایی که برد تیم قطعی اســت از بازیکنان جوان تر 
خود نیز مانند جواد کریمی بیشــتر اســتفاده کند تا پشتوانه سازی 

مد نظر اهالی والیبال هم صورت بگیرد.

همدان  قهرمان کشتی نونهاالن استان
  تیم کشــتی نونهاالن همدان به عنوان قهرمانی استان دست یافت 
مسابقات کشتی قهرمانی نونهاالن استان همدان روز گذشته در سالن 

مصطفی جوکار شهرستان مالیر برگزار شد.
در این رقابت ها 1۸۸ کشــتی گیر از شهرســتان های همدان، نهاوند، 
مالیر، تویسرکان، کبودراهنگ، اســدآباد، بهار، رزن و فامنین شرکت 
داشتند که پس از ۲۰6 مســابقه در 6 دور تیم کشتی نونهاالن همدان 
با کســب 6 مدال طال، 6 مدال نقــره و 5 مدال برنز و با ۲55 امتیاز با 
اقتدار روی سکوی نخست ایستاد و تیم نهاوند با کسب ۳ مدال طال، 
۳ مدال نقره و دو مدال برنز و به دســت آوردن ۲۰۹ امتیاز در جایگاه 
دوم ایستاد و تیم مالیر نیز با کسب دو مدال طال، دو مدال نقره و 16۰ 
امتیاز سوم شد. تیم های تویسرکان، بهار و اسدآباد نیز چهارم تا ششم 

شدند در پایان این رقابت ها نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.
 ۳۵ کیلوگرم:

1-حسین فرجی )همدان( ۲-امیرمحمد ترکمان )همدان(
 ۳-حسام عسگری )تویسرکان( 

 ۳8 کیلوگرم: 
1-محمدحســام حاصلی )همدان( ۲-امیر محمــد گرجی)همدان( 

۳-ابوالفضل سوری )تویسرکان(
 4۱ کیلوگرم:

1-امیر حســین هاشــمی )نهاونــد( ۲-امیررضا ســیزیانی )مالیر( 
۳-امیرعلی شعبانی )همدان(

 44 کیلوگرم:
1-کوروش رضایی )مالیر( ۲-حسین قاسمی )بهار(

 ۳-رضا مشهوری )نهاوند(
 48 کیلوگرم 

1-امیرحسین فتحی )همدان( ۲-محمدسام نرگسی )همدان(
 ۳-سینا زندی )مالیر(

 ۵2 کیلوگرم
1-یونس شفیعی )نهاوند( ۲-امیرعرفان جهانی )همدان(

 ۳- فرشید مرسلی )اسدآباد(
 ۵7 کیلوگرم

1-محمدرضا گرجی )بهار( ۲-ابوالفضل کمروند )نهاوند(
 ۳-میالد باقری )همدان(

 ۶2 کیلوگرم 
1-دانیال ربیعی )همدان( ۲-ابوالفضل چهاردولی )نهاوند(

 ۳-ابوالفضل نقوی )همدان(
 ۶8 کیلوگرم

1-عباس زندیه )مالیر( ۳-امیرحسین عظیمی جم )همدان(
 ۳-مهدی رنجبران )همدان(

 7۵ کیلوگرم 
1-امیرمحمد میرزایی )نهاوند( ۲-علی نجفی )همدان(

 ۳- محمدمهدی سلیمی )اسدآباد(
 8۵کیلوگرم 

1-ابوالفضل کریمی )همدان( ۲-علی غفاری )مالیر(
 ۳-امیرمحمد احمدوند )نهاوند(

 ۱00 کیلوگرم
1-پویا ذوالفقاری )همدان( ۲-علی ابوالفتحی )نهاوند(

 ۳-امیرحسین حاتمیان )همدان(

استقالل وپرسپولیس درآفساید

 اوضاع دو باشــگاه پرســپولیس و استقالل در آســتانه لیگ برتر 
نوزدهم، مساعد نیست.

پــس از پایان رقابت های لیگ برتر هجدهم و قهرمانی پرســپولیس، 
16 تیم لیگ برتری خود را بــرای حضور در رقابت های فصل آینده 
آماده می کنند. در این بین تیم هایی که همیشــه خود را مدعی می دانند 
و برای قهرمانی یا کســب سهمیه تالش خواهند کرد، سعی دارند در 
شرایطی مطلوب خود را برای فصل آینده آماده کنند، اما اوضاع دو تیم 

پرطرفدار پایتخت، مناسب نیست.
به گزارش تسنیم،پرسپولیس که پس از چهار سال ثبات روی نیمکت 
مربیگری با حضور برانکو ایوانکوویچ، به موفقیت هایی از جمله ســه 
قهرمانــی لیگ برتر و یک قهرمانی جام حذفی دســت یافت، در این 
فصل به یک باره اوضاع آشفته ای پیدا کرده است. برانکو به دلیل عدم 
پرداخت به موقع مطالباتش، قراردادش از اعتبار خارج شده و به همین 
دلیل به االهلی عربستان رفته است. هرچند مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
معتقدند که برانکو نمی تواند قراردادش را یک طرفه فســخ کند و آنها 

راضی به فسخ قرارداد نیستند.
در شــرایطی که وضعیت پرســپولیس با رفتن برانکو آشــفته شده، 
هواداران این تیم با حضور مقابل باشگاه اعتراض خود را اعالم کرده 
و حتی خواستار استعفای مسئوالن این باشگاه شده اند. اتفاقی که شاید 
در این مقطع کمی بتواند هواداران عصبانی پرسپولیس را آرام کند، اما 
آنچه اکنون اهمیت بیشــتری دارد، این است که پرسپولیسی ها بتوانند 

برای فصل آینده جانشینی برای برانکو انتخاب کنند.
وضعیت استقالل هم که اکنون ســرمربی دارد، شاید چندان بهتر از 
پرســپولیس نباشد. استقاللی ها اســتراماچونی را به عنوان سرمربی 
فصــل آینده خــود انتخاب کرده و بــا چند بازیکن هــم به توافق 
رســیده اند. با این حال اســتقاللی ها از داخل باشگاه دچار وضعیتی 
آشفته شــده اند. پس از اســتعفای امین نوروزی، معاون پزشکی و 
هادی مباشــری، معاون اجرایی باشــگاه، این بار نوبت به استعفای 
احمد سعادتمند، رئیس هیأت مدیره باشگاه رسیده است. استعفایی 
کــه به دلیل اختالفات داخلی بوده اســت. روابــط برخی بازیکنان 
و مســئوالن باشگاه هم تیره و تار شــده تا استقالل شاهد روزهای 
پرتنشی باشــد. تمام این مسائل نیاز به مدیریت از سوی امیرحسین 
فتحی، مدیرعامل باشــگاه دارد و شاید بتوان با تدبیر بهتر، مقابل این 

اتفاقات را بگیرد.
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پیشخوان
ستایش کی روش از تیم ملی فوتبال قطر

 سرمربی تیم ملی فوتبال کلمبیا پیش از رویارویی با قطر به ستایش 
از این تیم پرداخت.

به گزارش ایســنا تیم ملی فوتبال قطر به عنوان میهمان به همراه ژاپن 
در رقابت های کوپا آمه ریکا شــرکت کرده است. قطر که قهرمان جام 
ملت های آسیا ۲۰1۹ شد در دیدار نخست خود در کوپا آمه ریکا برابر 
پاراگوئه به تســاوی دو بر دو دست پیدا کرد و در دیدار دوم به مصاف 

کلمبیا خواهد رفت که هدایت آن را کارلوس کی روش برعهده دارد.

کی روش ســرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران قبل از رویارویی با قطر 
به ســتایش از این تیم پرداخت و گفت: من به خاطر حضور ۸ ساله در 
ایران، قطر را به خوبی می شناســم. آنها در این مدت پیشــرفت زیادی 
کرده اند و قهرمانی در جام ملت های آسیا هم با شایستگی به دست آمد. 
قطر تیم جوانی دارد و بازی ســختی برابر آنها خواهیم داشت. این تیم 
در جام ملت های آســیا در همه دیدارهای خود به پیروزی رسید و در 
مســابقات کوپا آمه ریکا برابر پاراگوئه هم به تساوی دست پیدا کرد و 
قبل از آن هم برابر برزیل در دیداری دوســتانه عملکرد خوبی داشت. 

قطری ها می خواهند برابر ما هم به نتیجه خوبی دست پیدا کنند.

برگزاری مسابقات تنیس 
رده های سنی پایه 

پسران
 نخســتین دوره مسابقات تنیس رده 
های سنی پایه زیر 14 سال در سال ۹۸ 

برگزار شد.
براساس تقویم سال 1۳۹۸  هیأت تنیس 
استان ، نخســتین دوره مسابقات تنیس 
رده های ســنی زیر 14 ســال زیر نظر  
هیأت تنیس و با همــکاری و حمایت 
آکادمی تنیس الیت برگزار شد که نتایج 

زیر بدست آمد:
1- امیرمهدی ترابی 

۲- پارسا ایل درومی 
۳- آراز راشدی و امیرحسین کمکی 

این مســابقات بمنظور شناخت نفرات 
برای شرکت در المپیاد استعدادهای برتر 
برگزار و مقرر اســت رقابت های بخش 

دختران نیز در تیرماه انجام شود.

مسابقه دوستانه مینی 
گلف در بخش بانوان

 مسابقه دوستانه مینی گلف با شعار 
ورزش همیشــه اعتیاد هرگز در بخش 

بانوان برگزار گردید .
این مسابقه که در آن تعداد قابل توجهی 
از ورزشــکاران و عالقمندان به رشــته 
مینی گلف حضور داشتند در رده سنی 
آزاد و در ســایت تخصصی مینی گلف 

همدان برگزار گردید .
این مســابقه در یــک دور و بصورت 
انفرادی انجام شــد و بخاطر تمرینات 
خوب و مســتمری که ورزشکاران در 
ماه های اخیر داشــتند از ســطح باالیی 

برخوردار بود .
با توجه به نزدیک شدن به هفته مبارزه 
با مواد مخدر این مسابقه با شعار ورزش 

همیشه اعتیاد هرگز  برگزار شد .
در ایــن مســابقه کیمیا حســین زاده ، 
ســوگل ایزدی و آرامه امینیان توانستند 
به ترتیب مقام های نخســت تا سوم را 

کسب نمایند.

همایش دوچرخه سواری 
در همدان برگزار شد

 همایش دوچرخه ســواری با شعار 
دوچرخه جایگزیــن خودرو با حضور 

اقشار مختلف مردم همدان برگزار شد.
شــرکت کنندگان مســیر میدان قائم به 
ســمت بلوار ارم و بلوار جوان شــهر 

همدان را رکاب زدند.
این همایش توســط ســازمان حمل و 
نقل شــهرداری همدان، پلیس راهور و 
سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
همــدان برگزار و با اســتقبال اقشــار 
مختلف از ســنین متفاوت مردم جامعه 

همراه شد.
این همایش با مشــارکت گــروه های 
دوچرخه ســواری همــدان، و با هدف 
توســعه و توجه به سه شنبه های بدون 

خودرو در بلوار ارم برگزار شد.
در این همایش که برخی از مســئوالن 
مدیریت شــهری نیز حضور داشــتند، 
در پایان مراســم کارت اعتباری رایگان 
به  اتوبوســرانی  نــاوگان  از  اســتفاده 
دوچرخه ســواران اهــدا و همچنین به 
قید قرعه به تعدادی از دوچرخه سواران 

جوایزی اهدا شد.

غیبت موسوی و غفور در 
هفته چهارم لیگ ملت های 

والیبال
 دو بازیکــن کلیدی تیم ملی والیبال 
ایران ممکن اســت به دلیل مصدومیت، 
یک یا دو بازی نخســتین هفته چهارم 

لیگ ملت ها را از دست بدهند.
تیــم ملی والیبال ایــران در هفته چهارم 
لیــگ ملت هــا در اردبیل بــه مصاف 
تیم هــای فرانســه، اســترالیا و پرتغال 
می رود. وضعیت مصدومیت امیر غفور و 
سیدمحمد موسوی پس از تمرین عصر 
امروز تیم ملی مشخص می شود اما شاید 
این دو بازیکن نتوانند در یکی دو بازی 
نخست به میدان بروند.موسوی در بازی 
سوم هفته گذشــته مقابل روسیه، دچار 
مصدومیت شد ولی با وجود درد شدید 
تا پایان مسابقه در میدان باقی ماند. این 
بازیکن در پایان مسابقه کمی می لنگید. 
غفــور هــم از ناحیه آشــیل پــا دچار 
مصدومیت است و شــاید نتواند در دو 
بازی نخست هفته بعد وارد میدان شود.

سلیمان رحیمی »

 فردا 1۷ شوال روز فرهنگ ورزش پهلوانی 
و زورخانه ای نام گذاری شده است و این روز 

در تقویم رسمی کشورمان آمده است.
علت نام گذاری این روز بر می گردد به جنگ 
خندق که در آن امیرالمومنین علی)ع( با عمر 
ابن عبده ود غول کفر نبرد کرد و موفق شــد 

این پهلوان سپاه کفر را شکست دهد.
به همین مناسبت امروز به این رشته پهلوانی 
که هویت ما ایرانی ها اســت می پردازیم و در 
این راه از عبدا... کاظمی روشــن  کهن سوار و 
از استخوان خرد کرده های این رشته ورزشی 
دعوت کردیم تا در دفتر روزنامه از این رشته 
ورزشی بیشتر سخن بگوید.وی عضو شورای 
پهلوانی و  پیشکسوتان ورزش  سیاستگذاری 

نایب رئیس هیأت پهلوانی استان می باشد.
در  پهلوانــی  ورزش  پیدایــش   

کشورمان چه زمانی می باشد؟
ورزش پهلوانی ریشه در مذهب  ما دارد و به 
نوعی هویت ما محســوب می شود و وسیله 
 ایست برای زنده نگه داشــتن نام اهل بیت، 
تاریخ مدونی که نشــان دهد این رشته از چه 
زمانی فعالیت ابتدایی خود را آغاز کرد وجود 
ندارد و این رشــته سینه به ســینه به نسل ما 
رسیده اســت که برخی آن را قبل از سالم و 

برخی دیگر به بعد از اسالم نسبت می دهند.
 از چه زمانی این رشــته پهلوانی 

شکل و شمایل گرفت.
ورزش پهلوانی و زورخانه ای در زمان صفویه 
گســترش یافته و شکل و شمایل پیدا کرد اما 
این رشــته در زمان پادشاهان قاجار پررنگتر 
شــد و قاجاریــان توجه خاصــی به ورزش 

پهلوانی داشتند.
چه قهرمانان بزرگی از اســتان در 

این رشته وجود داشتند؟
یکی از پهلوانان پرآوازه همدانی این رشــته 
پهلوان علی میرزایی همدانی است که در زمان 
ناصرالدین شــاه می زیسته است و از شخص 
ناصرالدین شاه بازوبند پهلوانی را دریافت کرد 
اما قدیمی ترین پهلوان همدانی به 5۰۰ ســال 
قبــل  وزمان مغول ها برمی گردد و آن پهلوان 
فیله همدانی اســت. در آن زمان پهلوان فیله 
همدانی از پهلوانان بزرگ آن زمان موفق شد 

پهلوان مغول را شکست بدهد.
 وجه اجتماعی این رشــته چگونه 

است؟
در دوران پهلوی این رشته حقیر شد و دست 
کســانی افتاد که مقبولیــت اجتماعی و دینی 
نداشــتند و بازیچه دست کسانی قرار گرفت 

که بازاریاب بودند.
 این رشــته بعد از انقالب رنگ و 

بویی تازه گرفت نظر شما چیست؟
درســت است ورزش باستانی پس از انقالب 
آرام آرام هویت خود را به دست آورد افرادی 
که مقبولیت نداشــتند کم شــدند البته ریشه 

کن نشــده اســت این 
امام  عنایت  مورد  رشته 
خمینی)ره( قرار گرفت 
و ایشــان 1۷ ماه شوال 
را به نــام روز و هفته 
فرهنگ ورزش پهلوانی 
و زورخانه ای نام گذاری 
کرد که هــم اکنون در 
تقویــم ما ثبت شــده 

است.
به  رشــته  این   
دیگر کشــورها نیز 
کرده  پیدا  رســوخ 

است؟
ورزش باســتانی بعــد 
از انقــالب بــه عنوان 
بین المللی  ورزش  یک 
توسط  و  شــد  معرفی 
ســینه ســوختگان این 

رشته به سایر کشورهای اسالمی به خصوص 
آســیای میانه گســترش پیدا کرد و چند بار 

مسابقات بین المللی نیز برگزار شده است.
گویــا ایــن رشــته در کشــور 

تاجیکستان رونق بیشتری دارد؟
یک زورخانــه مدرن و بین المللی در شــهر 
دوشــنبه پایتخت تاجیکستان ســال گذشته 
احداث شــد که برای افتتاح آن بنده حقیر نیز 
به همراه مهر علیزاده شرکت داشتیم این رشته 
در آن کشور توســط مربیان و داوران ایرانی 

بسط و گسترش داده شد.
چه تعداد زورخانه در استان داریم 
و کدام شهرستان فعالیت خوبی دارد؟

در حال حاضر حدود ۲5 زورخانه در ســطح 
استان فعال است و با پیگیری های انجام شده 
با همفکری و مساعدت حاجی بابایی نماینده 
مردم همدان در مجلس در حال ساخت یک 
زورخانــه بین المللی در خیابــان جعفر طیار 
هســتیم که این زورخانه به نــام برادر بزرگ 
امیرالمومنین)ع( جعفر طیار نام گذاری شــده 
است. شهرستان مالیر فعالیت بیشتری دارد و 

بازوی هیأت استان می باشد.
فعال  باستانی  ورزشکار  تعداد   چه 

هستند؟
حدود هزار نفر در این رشته فعالیت می کنند 
که البته تعداد ورزشکاران سازمان یافته کمتر 
می باشد این رشته هویت ایرانی است و برای 

حفظ آن باید تالش کنیم.
 چه القابی در ورزش باستانی وجود 

دارد؟
القــاب فراوانی در این رشــته وجود دارد که 
مهمترین و باالترین آن کهنه ســوار است که 

در ایران کسی را صاحب این لقب نداریم.
بعد از آن کهن کسوت می باشد که در کشور 
زیاد داریم و پس از آن نیز لقب پیشکسوت را 

داریم و القاب دیگر.

 مدال های پهلوانی چگونه است؟
مهمترین مدال این رشــته بــازو بند پهلوانی 
است که همه ساله مسابقه آن برگزار می شود 
و به کســی این بازوبنــد را می دهند که همه 
حریفان را شکست داده باشد و این بازوبند در 

مراسمی توسط رئیس جمهور داده می شود.
پس از بازوبند مدال شــال کسوت است که 
برای ترویج این رشــته و حمایت مسئولین 

برای تشویق به آنها داده می شود.
 شما چه زمانی لقب کهن کسوت را 

دریافت کردید.
سال گذشته در سمینار کهن کسوتان در مشهد 

به من اهدا شد.
 زنــگ ضرب به چه کســانی داده 

می شود؟
زنگ در ورزش زورخانه ۳ نوع است یک  نوع 
مختص کهن کســوتان است که وقتی از درب 
زورخانه وارد می شــود زنگ و ضرب به صدا 
درمی آید یک زنگ نیز مختص پیشکسوت است 
کــه باال و پایین گود زده می شــود و زنگی نیز 

مختص چرخ ورزشکار است.
 مراسم گلریزان در ورزش پهلوانی 
جایگاه خاصــی دارد در این خصوص 

بیشتر توضیح دهید.
یکی از ســنت های خداپســندانه در ورزش 
پهلوانی و زورخانه ای گلریزان اســت که از 
قدیم بود و در حال حاضر نیز انجام می شود.

در مناســبت های مختلف این مراســم انجام 
می شود و تاکنون 4۰ گلریزان برگزار کرده ایم 
که به ســود بیمــاران کلیــوی بی بضاعت، 
محصلین نیازمند، زلزله زدگان، سیل زدگان و 

افراد نیازمند کمک جمع  آوری کردیم.
در ســال جاری و پــس از وقوع ســیل در 
استان های شمالی و جنوبی این مراسم را انجام 
دادیم و قریب 4۰۰ میلیون ریال جمع آوری و 

به ستاد های این استان ها ارسال کردیم.

به مناسبت 17 شوال روز ورزش پهلوانی و زورخانه ای 

کاظمی روشن: ورزش زورخانه ای 
هویت دینی ایرانیان است

 دونــدگان نابینا و کم بینای همدانی 
با درخشــش در رقابت های قهرمانی 
کشــور ضمن ثبت رکورد تاریخی در 
این رشــته، برای کسب سهمیه حضور 
در بازی هــای پاراالمپیک ۲۰۲۰ توکیو 

ژاپن استارت زدند.
روشــندالن دونده همدانی توانســتند 
در ماراتن کشــوری با کسب مدال های 
رنگارنگ، ضمــن ثبت رکورد تاریخی 
در ورزش استان همدان، برای حریفان 
در انتخابی مســابقات جهانی و سهمیه 

پاراالمپیک خط و نشان بکشند.
تیــم دو ومیدانی بانوان و آقایان همدان 
در مســابقات قهرمانــی نابینایان و کم 
بینایان کشــور که با حضور »ون رووم« 
ناظر فنی کمیتــه بین المللی پارالمپیک 
i( به میزبانی تهران برگزار شد، بر  p c (

بام ایران ایستادند.
اهمیت ایــن افتخار بر این اســت که 
دختران و پســران روشــندل همدانی 
برای نخستین بار موفق به فتح سکوی 

قهرمانــی ایــن دوره از رقابت هــای 
کشوری شدند.

تیــم بانــوان همــدان در افتخاری بی 
نظیــر توانســت باالتــر از حریفــان 
قهرمانی  عنوان  کشوری خود  قدرتمند 
ســیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی 
زنان قهرمانی کشور، گرامیداشت سوم 
خرداد، آزادســازی خرمشهر را کسب 

کند.
دونده هــای دختر نابینــای همدانی در 
این رقابت ها باالتر از تیم های مدعی از 
جمله فــارس، زنجان، تهران و اصفهان 
بــه این افتخار بزرگ رســیدند تا آغاز 
طوفانی برای کســب سهمیه پارالمپیک 

توکیو داشته باشند.
در ایــن پیکارها که طــی دو روز در 
مجموعه آفتاب انقالب تهران با حضور 
1۹ اســتان و ۹۰ ورزشکار برگزار شد، 
تیم های همدان بــا ۲۷، فارس با ۲4 و 
زنجان بــا ۲۳ امتیاز به ترتیب رتبه های 
اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

این رقابت هــا عالوه بر قرار گرفتن در 
رنکینگ جهانی، ثبت رکورد و انتخابی 
تیــم ملی، جهت حضور در رقابت های 

جهانی برگزار شد.
محبی  معصومــه  منش،  محبــی  آرزو 
منش، پرستو حضرتی، مهوش نیکروئی 
ترکیب تیم دو ومیدانی دختران نابینای 
همدانی را تشــکیل دادند ضمن اینکه 
ســهیال مرادی از قهرمانــان ارزنده و 
سابق دو ومیدانی به عنوان مربی و اکرم 

ساســان پور سرپرست این تیم حضور 
داشتند.

اعضای این تیم در رقابت های قهرمانی 
کشور در مجموع موفق به کسب چهار 

مدال طال و نقره شدند.
بانوان همدانی در ادوار گذشته همواره 
در ســکوهای دوم و ســوم کشــوری 
حضور داشتند و این بار ثمره تالش های 

آنان رسیدن به عنوان قهرمانی بود.
امــا در بخش مردان نیــز تیم همدان 

برخالف ســال های قبل و در ماراتن 
با تیم های مدعی و قدرتمند  دشــوار 
خــود موفق به فتح ســکوی قهرمانی 

شد.
در پایــان بیســتمین دوره رقابت های 
قهرمانی کشور دو ومیدانی مردان که با 
حضور نماینده کمیته ملی پارالمپیک در 
مجموعه آفتاب انقالب با حضور 1۲۰ 
ورزشکار برگزار شد، همدان در جایگاه 
نخست ایستاد، تهران دوم شد و فارس 

به عنوان سومی دست یافت.
این تیم متشــکل از قهرمانان آسیایی و 
کشــور با ترکیب حمید اسالمی، وحید 
علی نجیمی، مهرداد مرادی، محمدرضا 
محمــد زاده و امیر حســین وزینی به 
مربیگری مهدی موسوی بود که در این 

مسابقات حضور داشتند.
مردان نابینای همدانی در این رقابت ها 
موفق به کسب پنج نشان طال و ۲ نقره 
شــدند تا برای نخســتین بار برسکوی 

قهرمانی قرار بگیرند.

استارت دونده های نابینای همدان برای پاراالمپیک توکیو
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گلکسی اس ۱۱ با نمایشگری خمیده 
در 4 جهت

 حق امتیاز اختراع موبایلی متعلق به سامســونگ منتشر شده که در 
4 جهت خمیده است. همچنین دوربین و تمام حسگرها زیر نمایشگر 
تعبیه شــده اند. کارشناســان معتقدند این حق امتیاز به »گلکسی اس 

11«تعلق دارد.
به گزارش ایســنا ،  سامســونگ مدت ها اســت کــه موبایل هایی با 
نمایشگرهای خمیده می ســازد. اما این نمایشگرها فقط در دو طرف 

خمیده هستند.
درهمین راســتا به تازگی حق امتیاز اختراع موبایلی با نمایشــگری 
خمیده در 4 جهت منتشر شده است. این حق امتیاز در سپتامبر ۲۰1۸ 

میالدی ثبت اما در 6 ژوئن ۲۰1۹ منتشر شده است. 

خدمات پست در دانشگاه ها
 گسترش می یابد

 ارائه خدمات پســتی در دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی، در 
راســتای اجرای طــرح تحول دیجیتال پســت با همــکاری بخش 

خصوصی، گسترده تر خواهد شد.
به گزارش مهر، شرکت ملی پست از شرکت های ارائه دهنده خدمات 

سامانه های دانشگاهی دعوت به همکاری کرده است.
خدمات پستی که در این قالب ارائه می شود شامل دریافت مدارک 
)اصــل گواهینامــه پایــان دوره تحصیالت( از دانشــگاه یا مراکز 
آموزش عالی محل تحصیل و ارســال به آدرس گیرنده در سراسر 
کشور، بدون مراجعه حضوری دانشــجویان و فارغ التحصیالن به 

مراکز یاد شده است.

مشتریان بانک ها هدف اصلی بدافزار جدید 
 پژوهشــگران امنیتی حمالت فیشینگ فعالی را کشف کرده اند که 
R هستند و مشتریان  A T در حال انتشار تروجان دسترسی از راه دور 
بانکی را با کلیدنگارها و سرقت کنندگان اطالعات هدف قرار می دهد.

به گزارش مرکــز مدیریت راهبردی افتای ریاســت جمهوری، این 
W نامگذاری شده  S H بدافزار جدید که ابزار دسترســی از راه دور 
V )ویژوال بیسیک اسکریپت( است که  B S است، نوعی کرم مبتنی بر 

ابتدا در سال ۲۰1۳ ایجاد و منتشر شده است.
W بسیار باال است، به طوری که با وجود  S H  R A T سرعت انتشار 
آغــاز انتشــار در ۲ ژوئن )16 خرداد( ، در حال حاضر توســط یک 
U های مخرب و همچنین فایل های  R L عملیات فیشینگ و در قالب 

Z توزیع می شود. I P MH و  T

ولوو سیستم هوش مصنوعی برای کامیون 
خودران توسعه می دهد

 شرکت خودروسازی ولوو با کمک شرکت تراشه سازی اندویدیا 
برای توســعه یک سیســتم هوش مصنوعی مخصوص کامیون های 

خودران همکاری می کند.
A با تراشــه ساز  B  V o l v o به گزارش رویترز، شــرکت ســوئدی 
N همکاری می کند تا سیستم هوش مصنوعی بسازد  v i d i a آمریکایی 
که در کامیون های خودران اســتفاده شــود.توافقنامه میان دو شرکت 
ولوو و اندویدیا یک شــراکت طوالنی مدت است. ولوو اعالم کرده 
تمرکز این شرکت توسعه یک سیستم انعطاف پذیر برای خودروهای 
خودران است. این سیستم قرار است به طور آزمایشی استفاده و سپس 

در خودروهای تجاری ولوو به کار گرفته شود.

دانشمند ایرانی برچسب پوستی هوشمند 
برای بیماران دیابتی ابداع کرد

 یک محقق ایرانی نوعی برچســب پوستی میکروسوزنی هوشمند 
ابداع کرده که در صورت کاهش قند خون، به وسیله میکروسوزن ها، 
انســولین را به الیه های زیرین پوست منتقل می کند.به گزارش مهر، 
در سراسر جهان بیش از 4۰۰ میلیون نفر به بیماری دیابت مبتال هستند. 
دیابت انواع مختلفی دارد که هرکدام به نوعی مشکالتی برای مبتالیان 

به وجود می آورد.
بدن بیماران مبتال به دیابت نوع 1 به طور طبیعی نمی تواند انســولین 
تولید کند. همچنین انســولین بدن افراد مبتال بــه دیابت نوع ۲، کار 
خود را به درســتی انجام نمی دهد. در هر دو حالت تزریق انسولین، 

مؤثرترین راه ممکن در تنظیم قند خون این افراد است.

جشنواره مد و لباس غرب کشور 
در همدان با حضور 6 استان 

غرب کشور

 سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان همدان از برگزاری جشنواره مد و لباس در 
همدان خبر داد و گفت: این جشنواره از ۲۲ مردادماه 
با حضور 6 اســتان غرب کشــور در همدان برگزار 
خواهد شــد. علی مرادی نور با اشــاره به برگزاری 
جشنواره طراحی لباس اسالمی ـ ایرانی با محوریت 
لباس اداری اظهار کرد: این جشــنواره با شرکت 6 

استان غرب کشور برگزار می شود.
وی با بیــان اینکه لباس هایی که در این جشــنواره 
به نمایش گذاشته می شــود در قالب نماد ایرانی و 
اسالمی خواهد بود افزود: این جشنواره در گذشته به 

صورت استانی در همدان برگزار شده است.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زمان این جشــنواره را از ۲۲ تا ۲۸ مردادماه دانست 
و گفت: این جشــنواره در قالب برپایی نمایشگاه و 
همراه با نشست های تخصصی در حوزه مد و لباس 

با حضور میهمانان خارج از استان خواهد بود.
وی اضافه کرد: هدف از برپایی این نمایشــگاه این 
است که الگوسازی برای عدم جایگزینی لباس های 
غربی به جای ایرانی باشــد زیرا پوشــش یکی از 
فرهنگ های اصیل هر قوم و ملت اســت.مرادی نور 
با تأکید بر اینکه اکثر بانوان ایرانی روی به لباس های 
ایرانیـ  اســالمی آورده اند گفت: امســال در حوزه 
دوخــت و دوز ورود کردیم زیرا به آرامی دکمه در 
حال حذف از لباس هاست که بنا داریم مجدد دکمه 

را در مانتوها احیا کنیم.
وی اضافــه کرد: هدف این اســت که تولیدی ها در 
این جشنواره باشند و سعی شود مانتوهای جلوباز و 
بدون دکمه تولید نشود و بتوانیم پوشش اسالمی را 

در تولید لباس داشته باشیم.

کاوش دستکند صالح آباد ) آبرومند (تمام شد
اشیایی کشف نشد

 معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری 
همدان گفت: کاوش دســتکند صالح آباد به اتمام رسیده و اکنون در حال 

تدوین گزارش برای ارسال به سازمان میراث فرهنگی هستیم .
احمد ترابی با اشــاره به وضعیت کاوش دستکند صالح آباد اظهار کرد: 
کاوش صالح آباد تمام شــده و اکنون در حال تدوین گزارش مکتوب و 

تصویری برای ارسال به تهران هستیم.
وی با بیان اینکه اشیایی در حین کاوش کشف نشد ادامه داد: این دستکند 
به همراه سایر دســتکندها برای ثبت جهانی به میراث فرهنگی معرفی 
خواهد شد.معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری همدان بیان کرد: در حال حاضر ثبت جهانی تپه هگمتانه 
اولویت اول است و پس از آن مجموعه دستکندهای ارزانفود، صالح آباد 
و سامن مدنظر است.وی اضافه کرد: در بخش آثار طبیعی غار علیصدر 
مدنظر است که با حضور نماینده ثبت جهانی در ایران مورد بررسی قرار 

گرفته و نتایج اعالم خواهد شد.

ابالغ فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی

 معاون میراث فرهنگی کشور اعالم کرد که آخرین مرحله از تصویب 
فهرســت بهای ویژه مرمت بناهای تاریخی که هفته گذشــته به امضای 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده، ابالغ شده است.
محمدحســن طالبیان در این خصوص تصریح کرد: »نخســتین بار در 
بخشــنامه ابالغی از ســوی ســازمان برنامه و بودجه در سال 1۳۷۸ از 
دستگاه های اجرایی خواسته شد کارها به صورت امانی اجرا نشود و در 
سال 1۳۸4 نیز نخستین فهرست بهای ســازمان با ۲4۰ آیتم به صورت 
داخلی ابالغ شد.« وی افزود: »نخستین فهرست بهای دارای مجوز خاص 
نیز در سال 1۳۸۹ با 4۳۰ آیتم و دومین فهرست بها دارای مجوز خاص 
در ســال 1۳۹1 با ۸۳۰ آیتم از سوی سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد.« 
معاون میراث فرهنگی کشــور ادامه داد: »پس از ۷ سال کار کارشناسی 
مســتمر و با همکاری سازمان برنامه و بودجه فهرست بهای واحد پایه 
رشــته مرمت بناهای تاریخی در خرداد ماه ۹۸ به عنوان 1۹فهرست بها 
منتشر می شود.« طالبیان خاطرنشان کرد: »این فهرست بها با ۹5۰ شرح 
ردیف و115۰ آیتم به عنوان 1۹فهرســت بهای مصوب سازمان برنامه و 
بودجه منتشر و در تصویب آن بالغ بر 1۲۰ جلسه کارشناسی تشکیل و 

فهرست مذکور در 1۲فصل و 5پیوست تنظیم شد.« 
معاون میراث فرهنگی کشــور یادآور شد: »در تنظیم این فهرست بها ۷ 
میلیون دیتا برای تنظیم آنالیز بها شــرح ردیف ها براساس کارسنجی و 
محاسبه تهیه شد و بالغ بر ۳۷۰۰ ساعت کار کارشناسی برای آن صرف 

شده است.«

■ حدیث:
امام هادی )ع(:

اگر قبر عبد العظیم را در شهر خود زیارت کنی، چنان است که گویی امام حسین 

علیه السالم را زیارت کرده ای.       
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■ دوبیتي:
خراج ابروانت ملک ری بی دو چشمانت پیاله ی پر ز می بی  

نمیدانم که فردای تو کی بی همی وعده کری امروز و فردا  
باباطاهر

 همدان با توســعه گردشــگری امکان 
دستیابی به توسعه اقتصاد محلی را خواهد 
داشت اما این توسعه همواره نیازمند آموزش 
اســت . در این راستا در خصوص آموزش 
های جهانگردی و هتلداری کارشناسان بر 
این باورند که  فعالیت هایی در این راســتا 
در کشور صورت گرفته ولیکن هیچ کدام از 

آنها به صورت مستمر و پیگیر نبوده است.
حاال خبرها از این قرار است که  1۹ تیرماه 
ارائــه خدمات هتلداری و گردشــگری در 
حوزه آمــوزش در همدان کلید می خورد .  
آموزشی هتل داری  مرکز  نخستین  گشایش 
در فنی وحرفه ای همدان یکی از برنامه های 
حائز اهمیت در حوزه گردشــگری خواهد 
بود اگــر متولیان حوزه هــای هتلداری و 
گردشــگری ایجاد تخصصــی ترین مرکز 
آموزشــی هتلــداری در همــدان را جدی 

بگیریند .
اســتان همدان  ظرفیت باالیی در حوزه گردشگری 
و صنایع دســتی دارد که به همین دلیل تقاضا برای 
اشتغال در این حوزه نیز باال است حاال با ایجاد مرکز 
تخصصی آموزش هتلداری توسط فنی و حرفه ای 
اســتان همدان انتظار می رود تعامل بین واحدهای 
آموزش فنی حرفه ای و میراث فرهنگی د ر اســتان  

به مرور بیشتر شود 
متاسفانه عدم تایید مدارک آموزش دیدگان و صدور 
مجوز از طرف سازمان میراث فرهنگی در سال های 
گذشــته در عرصه ملی و حتی استانی باعث ایجاد 
مشکالت عدیده هم برای متقاضیان و هم آموزشگاه 
ها شده بود که این مهم رو به حل و فصل شدن پس 
از آغاز به کار مرکز تخصصی آموزش فنی حرفه ای 

در حوزه هتلداری خواهد بود  

  مرکز آمــوزش هتلــداری همدان یک 
فرصت برای فعاالن این حوزه

معــاون عمرانی اســتاندار همــدان در حالی که 
فعالیــت  مرکز تخصصی آمــوزش هتلداری فنی 
حرفه ای را برای متولیان امور حوزه گردشــگری 
در اســتان حائز اهمیت دانست ، گفت: مهمترین 
فعالیت در حوزه توســعه گردشگری پرداختن به 
بحث آموزش اســت، آمــوزش در همه بخش ها 
از مهمترین برنامه هــا و برنامه ریزی ها برخوردار 
اســت. هر فعالیتی در هر صنفی نیازمند آموزش 
پیچیده تر می شــود نقش  ارتباطات  اســت وقتی 

آموزش حساس تر می شود.
محمود رضا عراقی روز گذشــته در سالن جلسات 
مرکز فنی حرفه ای شــهر مریانج عنوان کرد: ایجاد 
ثروت، ایجاد اشتغال و توسعه همدان از اهداف مهم 

در زمینــه برنامه ریزی های بلند مدت اســت، مرکز 
آموزش هتل داری در فنی وحرفه ای می تواند به عنوان 
یک نقطه عطف بین عالقه مندان به فعالیت در حوزه 
هتل داری و گردشــگری در واحدهــای آماده برای 
اشتغالزایی نقش تأثیرگذاری ایفا کند که دستیابی به 
این نتیجه نیازمند برنامه ریزی های منسجم با اهداف 

مشخص خواهد بود.
 مرکز آموزش هتلــداری در چند قدمی 

بهره برداری
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان  با 
اشــاره به اینکه مرکز آموزش هتلداری همدان  در 
تاریخ 1۹ تیرماه ســالجاری به طور رسمی به بهره 
بــرداری خواهد رســید ،  گفت : ایــن مرکز که با 

مشارکت بخش خصوصی تجهیز می شود .
وهب مختاران با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت 

مرکز هتلداری از اوایل دهه ۹۰ آغاز شــد 
افــزود : این مرکز در زمینی به مســاحت 
۲هــزار مترمربع، با 5 هزار و 5۰۰ متر مربع 
زیر بنا در ۳ طبقه در شــهر مریانج ساخته 

شده است .
وی اضافه کرد: این مرکز دارای 1۰سوئیت 
اقامتی، کالس هایی بــرای برگزاری دوره 
های آموزشی،  سونا، جکوزی، کافی شاپ 
و تاالر پذیرایی با ظرفیت  4۰۰ نفراســت 
. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
همــدان با بیــان اینکه در ایــن مجموعه 
متقاضیان، عالوه بــر حضور در دوره های 
تئوری، به صورت عملی با شیوه هتلداری 
هم آشــنا خواهند شــد، افزود: با توجه به 
ظرفیت گردشــگری این استان،  ایجاد یک 
مرکز آموزش هتلداری استاندارد می تواند 
پایلوت ارائه آموزش های مدون به فعاالن 

حوزه هتلداری و گردشگری محسوب شود.
مختــاران عنــوان کــرد : بــا توجه بــه اینکه 
گردشگری محور توسعه استان همدان است در 
همین مســیر، یکی از مؤلفه های اصلی توســعه 
انســانی، آمــوزش و توانمندســازی اســت به 
شــکلی که از این طریق می توان مشارکت توام 
با بهره وری نیروی انســانی را در فرایند توسعه 
کشــور شــاهد بود.مختاران ادامــه داد: نیروی 
انســانی توانمند در مسیر توســعه گردشگری ، 
بر شــاخص هایی همچون رشــد اقتصاد محلی، 
اشــتغال و توزیع عادالنه درآمد تاثیرگذار است. 
وی خاطرنشان کرد آموزشهای فنی و حرفه ای 
می توانــد فرد را برای احراز شــغل ، حرفه و 
کســب و کار آماده کند یا کارایی و توانایی وی 

افزایش دهد امور محوله  انجام  را در 

مر کز تخصصی هتلداری فنی حرفه ای همدان 19 تیر آغاز به کار خواهد کرد 

دستیابی به توسعه گردشگری 
 نیازمند آموزش های اصولی 

هیوال
کســانی  بــرای   
آثار ســاخته شده  که 
مدیری  مهران  توسط 
را دنبــال مــی کنند، 
هیــوال جایــگاه ویژه 
ای دارد. این ســریال 
به صورت هفتگی  که 
نمایــش  شــبکه  در 
خانوادگی منتشــر می 
شــود به نوعی صریح 

ترین سریال او در این سال ها است. متِن قصه هیوال برگرفته از وضعیت امروز کشور 
در بخش های مختلف اســت. عده ای کالهبردار با استفاده از سادگی و صافی معلمان 
پول هایشــان را چپاول می کنند و به ریش بقیــه می خندند. این نگاه، با این حجم از 
شفافیت در ساخته های فردی مثل مهران مدیری که اتفاقا شخصیت محافظه کاری در 
نقد موثر اجتماعی دارد، نشــانه تغییر دوران او و جامعه است. تا به حال هفت قسمت 
از هیوال منتشر شده و اگرچه شایعاتی درباره توقیف آن هم وجود دارد ولی به نظر می 
رســد شرایط جامعه به نحوی است که او و انتقاداتش تحمل می شوند. این سریال هر 
هفته دوشــنبه ها منتشر می شود. درخواست سازندگان هیوال و همه کسانی که دغدغه 

فرهنگ دارند خرید سی دی اصلی و کپی نکردن آن است.

این تری زی، آن تری زی
 مصطفی رحماندوســت قله 
ای در ادبیات کــودک و نوجوان 
ایران است. این استاد بزرگ شنبه 
1 تیرمــاه، هفتــاد و نه ســاله می 
شــود. یکی از جدیدترین کتاب 
های رحماندوست »این تری زی، 
آن تری زی« اســت. کتاب برای 
کودکان و نوجوانان نوشــته شده 
و داستان مردم دو سرزمین خیالی 
اســت که ســلیقه های مختلف و 
منحصر به فــردی دارند. از جمله 
این  که هر کدام تنها به رنگی خاص 

عالقه دارند و سعی دارند با یکدیگر رابطه ای نداشته باشند، تا اینکه در نهایت بر 
اثر حادثه ای پســری از یکی از این دو سرزمین دلباخته دختری از سرزمین مجاور 
می شود و این دلباختگی منجر به ایجاد ارتباط خانواده های این دو با یکدیگر و در 
نهایت ازدواج آنها می شود. در این میان اما مهمترین نکته در این آشنایی، تعویض 
و استفاده از رنگ مورد عالقه آن ها با یکدیگر است و فرزندان آن ها نیز از آن پس 
صاحب زندگی هایی نه تک رنگ، که رنگارنگ می شوند. این کتاب در ۳6 صفحه و 

با قیمت ۳6هزار تومان توسط انتشارات نیستان منتشر شده است.

تپه هگمتانه
که  ای  حادثــه 
هفته جاری در تپه 
همدان  هگمتانــه 
رخ داد یــک زنگ 
خطر بــزرگ برای 
همه مــردم همدان 
گنجینــه  اســت. 
در  تاریخــی  ای 
شهرمان است و به 
کنارش  از  سادگی 

عبور می کنیم. باید اعتراف کنم بعد از سی سال زندگی در همدان چند سال پیش برای 
نخســتین بار از تپه هگمتانه بازدید کردم. شرمساری و تعجب همزمان به سراغم آمد. 
از خودم شرمسار بودم که چرا این شهر شگفت انگیز تاریخی را که هویت همدان در 
آن نهفته اســت آنقدر دیر دیدم و متعجب از اینکه چرا این اثر تاریخی آنطور که باید 
در کشــورر معرفی نشده اســت. وقتی خبر آتش سوزی در آن را شنیدم یک بار دیگر 
افسوس خوردم که ای کاش هگمتانه را بیشتر قدر می دانستیم و آن را بهتر می دیدیم و 
دقیق تر معرفی می کردیم. قصد نفوس بد ندارم ولی احساس می کنم باید آثار تاریخی 
مان را تا خدای نکرده در اثر ســهل انگاری از بین نرفته بیشتر ببینیم. این آتش سوزی 

زنگ خطری برای همه مان بود.

طوفان سنجاقک
از  قبل  مکــری  شــهرام   
ســاختن فیلم های بلندی مثل 
»ماهــی و گربــه« و »هجوم« 
طوفان  می ساخت.  کوتاه  فیلم 
کوتاه  فیلم  نخستین  سنجاقک 
مکری است که در سال 1۳۸۲ 
ساخته شد. این فیلم 15 دقیقه 
ای دربــاره زنی اســت که از 
چطور  چرا،  افتد،  می  نردبانی 
و توســط چه کســی، داستان 
این فیلم کوتاه اســت.  اصلی 
روایت  در  مکــری  که  کاری 

ایــن فیلم انجــام داد تا پیش از آن در ســینمای ایران نمونه ای نداشــت. 
ابتدای فیلم با افتادن زن آغاز می شــود و داستان رو به عقب پیش می رود. 
مخاطب در هر قسمت از فیلم قضاوتی دارد و در قسمت بعد متوجه اشتباه 
خود می شــود. چنین رویکردی به قصه، جدا از اینکه شگردی حرفه ای و 
مدرن است، سویه های اخالقی ویژه ای هم دارد. طوفان سنجاقک یکی از 
بهترین فیلم های کوتاه دهه هشــتاد و نود سینمای ایران است. این فیلم را 

می توانید از آپارات تماشا کنید.

آخر هفته ها کجا بریم؟ 

پیشنهاداتی برای داشتن آخر هفته ای جذاب تر

هگمتانه را ببینیم، تا دیر نشده!
کتاب فیلم کوتاههمدان گردینمایش خانگی

حسین پارسا »
 آخر هفته ما همدانی ها به شــکل حیرت انگیزی شــبیه به هم اســت. صبح ها کمی دیرتر از خواب بیدار می شویم، سنگک می خریم، ماشین مان را کارواش می بریم، ناهار آبگوشت یا آبدوخیار )همان ماس 
تیلیت خودمان!( می خوریم، عصرها هم لونا پارک و آخر اســفالت می رویم و دوری می زنیم. تکرار هفتگی این برنامه ها یا کارهای شــبیه به آن البته به خاطر محیط، فرهنگ و ویژگی های شــهر و شــهروندانی 

اســت که در آن زندگی می کنند. یعنی اینکه ما در تعطیالت دوســت داریم چه کارهایی انجام دهیم به جایی که در آن زندگی می کنیم بستگی دارد.
 این ســتون، از این پس هر پنج شــنبه منتشــر می شود و قصد دارد پیشنهاداتی برای داشتن آخر هفته ای جذاب تر به شــما ارائه کند. با این توضیح مهم که پیشنهادات ما، به هیچوجه به معنای جایگزینی، حذف 

و یا نادیده گرفتن رفتارهای ســنتی مردم همدان نیســت. چون نادیده گرفتن آبگوشت درجه یک و عباس آباد شگفت انگیز همدان اصال نشدنی است!


