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احتمال دالر 
5700 تومانى و 
نفت 54 دالرى 
براى بودجه 98

مديريت 
بحران در حال 
آماده باش

جاده گنجنامه- 
تويسركان بسته 
شد

قارچ در كشتى 
نهاوند نيست

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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يادداشت روز
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مردم كجاي كارند؟
 در آييــن هــاى رســمى  بــه ويــژه 
مراســم توديــع و معارفــه هــا كــه معمــوال 
ــابق گزارشــى از عملكــرد خــود  ــر س مدي
البتــه بــا چاشــنى موفقيت هــا و دســتاوردها 
ارائــه مــى نمايــد و مديــر جــدى نيــز برنامه 
هــاى خــود را هــر چنــد كلــى و خالصــه 
ــا و  ــى ه ــدام از همراه ــد، م ــى كن ــان م بي
ــخن  ــئولين س ــن  مس ــاى بي ــكارى ه هم
ــه ميــان مــى آيــد و چــه مديــران ســابق  ب
و جديــد چــه ديگــران كــه ســخنرانى مــى 
كنــد، تقريبــا بــه اتفــاق از همديگــر تعريف 

و گاه تمجيــد مــى كننــد.

يادداشت

2

 نقدى بر  آمار 3 ميليونى اشتغال 
رئيس جمهور 

 حرف و عمل 
 يكم : روزنامه همشــهرى ِ يكشنبه 11 
آذر ماه، گفت وگوى مهــم و مفصلى را با 
دكتر "حســين مير محمد صادقى" معاون 
قوانين مجلس و ســخنگوى اســبق قوه 
قضاييه منتشر كرده است . گرچه موضوع 
و بهانه ى گفت و گو، روز قانون اساســى 
و مجلس عنوان شده است اما مطالب مهم 
و متنوعى در اين مصاحبه طرح شــده كه 
ارزش مطالعه را دارد .ولى آنچه انگيزه شد 
تا نگارنده دست به قلم شده و موضوعى را 

كه مدتها بود قصد طرح آن را داشتم.

جشنواره تئاتر كودك و نوجوان و سواالتى تكرارى اما بدون پاسخ
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5
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تبريك و تهنيت
جناب آقاي

 سيدسعيـد 
شاهـرخـي 

انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت 
استانـدار همـدان 

صميمانه تبريك عرض نموده 
توفيقات روزافزون جنابعالي را از ايزد منان 

مسألت داريم.
سعيد ضيايي

 رئيس شعب بيمه آسيا استان همدان 

پ

آگهـى مـزايـده
فروش فوق العاده امالك و مستغالت ( مزايده شماره دوامداد استان همدان)

 اداره كـل كميته امـداداستـان همــدان

اداره كل امداداستان همدان در نظر دارد 9فقره ازامالك مسكونى، ادارى و زمين هاى با كاربرى آمده درجدول ذيل متعلق به خود را از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايط نقد و اقساط و بدون دريافت كارمزد به 
فروش برساند.

و همچنين 6فقره ازامالك رابراى اجاره يكساله 
لذا متقاضيان خريدواجاره مى توانند براى بازديد از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده و اسناد مزايده از تاريخ1397/9/6 لغايت 1397/9/18 همه 
روزه  به جز ايام تعطيل از ساعت .8لغايت 14 به اداره تداركات كميته امداد استان همدان واقع در همدان - بلوارفلسطين - روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان- اداره 

تداركات مراجعه فرمايند و يا مدارك و فرم هاى مربوطه را از سايت معرفى شده اخذ نمايند.
مالحظات:

1) متقاضيان براى شركت در مزايده خريدها مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود را طى چك بانكى در وجه كميته امداد استان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و رسيد 
دريافت نمايند. (براى اجاره 5٪مبلغ اجاره يكساله جهت تضمين ارائه شود)

2)متقاضيان مى بايست رسيد سپرده ماخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را داخل پاكت مخصوص پيشنهادات قرار داده و پس از درج فقط 
نام و نام خانوادگى متقاضى بر روى آن پاكت داخل صندوق پيشنهادات انداخته شود.

3) فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.
4) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از طريق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است.

5) متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به ُمهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.
6) حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.

7) مذكوراً توصيه مى شود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده از ملك مورد نظر حتماً بازديد بعمل آورند.
8) دريافت اقساط طى چك هاى صادره طرح صياد (چكهاى جديد)از سوى بانك ها ( جز صندوق قرض الحسنه ) قابل دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط به حسابهاى قديمى و سفته معذور مى باشيم.

9) درصورت پرداخت نقدى الباقى ثمن معامله مشمول 15٪ درصد تخفيف به ماخذ سال (روزشمار) نسبت به مانده خواهد شد.( جهت امالك جدول فروش)
10) درصورت برنده نشدن در مزايده سپرده متقاضى حداكثر ظرف مدت 5 روز كارى عودت داده خواهد شد.

ــرق ناحيــه2-اداره كل كميتــه امدادامــام خمينــى (ره) اســتان همــدان - اداره تــداركات  تلفــن  ــروى اداره ب ــه نشــانى : همــدان - بلوارفلســطين - روب مهــم : اداره كل كميتــه امداداســتان همــدان ب
http://www.emdadimam.ir: اينترنتــى  آدرس   -  081-31449000-31449999-31449333

زمان برگزارى : دو شنبه-1397/9/19 ساعت ده صبح محل برگزارى مزايده : . همدان - بلوارفلسطين - روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان 
امالك زير جهت فروش به مزايده گذاشته شده ومتقاضيان فقط پيشنهاد خريد بايستى ارائه نمايند
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قيمت پايهنحوه انتقال سندشرايط پرداختكاربرىنوع ملكم
( ريال )

30٪نقد الباقى در36قسط يكماهه وتحويل پس از فرهنگىعرصه و اعيان269/81847121448گل تپه –خوابگاه امدادكبودرآهنگ1
وصول50٪ثمن

پس ازوصول 
100٪ثمن

9،300،000،000

40٪نقد الباقى در24قسط يكماهه وتحويل پس از مسكونىعرصه و اعيان288200عادىخيابان امام –كوچه رضوانفامنين2
وصول100٪ثمن

پس ازوصول 
100٪ثمن

1،000،000،000

مقابل شهردارى – كوچه صالح آباد3
داتش نشانى

پس ازوصول 100٪ نقد وتحويل پس از وصول100٪ثمنمسكونىعرصه--500عادى
100٪ثمن

900،000،000

خيابان رسالت- كوچه نهاوند4
بوستان پنجم

پس ازوصول 100٪ نقد وتحويل پس از وصول100٪ثمنانتظامىعرصه و اعيان324305عادى
100٪ثمن

2،950،000،000

سه راهى شاطر آباد- جاده نهاوند5
خيرقلى –انبار امداد

50٪ نقد الباقى در12قسط يكماهه وتحويل پساز حمل و نقلعرصه و اعيان1500150عادى
وصول۱۰۰٪ثمن

پس ازوصول 
100٪ثمن

2،900،000،000

نزديك پارك چمران –مالير6
ساختمان داروخانه

پس ازوصول 100٪ نقد وتحويل پس از وصول100٪ثمنتجارىعرصه و اعيان17150300
100٪ثمن

40،000،000،000

نزديك پارك چمران – مالير7
جنب داروخانه

پس ازوصول 100٪ نقد  وتحويل پس از وصول100٪ثمنتجارىعرصه و اعيان--28/29/3319
100٪ثمن

31،900،000،000

بلواربهشتى – جنب مالير8
فرماندارى –ساختمان انبار

50٪ نقد الباقى 12قسط يكماهه وتحويل پس از فضاى سبزعرصه و اعيان--2043580
وصول100٪ثمن

پس ازوصول 
100٪ثمن

7،800،000،000

توضيح: ملك رديف2 پس از تعريض 137،15مترمربع ازآن باقى مى ماند.   ومزايده امالك زير بصورت اجاره يكساله مى باشدومتقاضيان فقط پيشنهاد اجاره ارائه نمايند وقابل فروش نيست
قيمت پايه مدت اجارهشرائط پرداخت اجارهكاربرىنوع ملكاعيانعرصهشمارهآدرسشهررديف

يكماهه(ريال)
پرداخت اجاره بصورت ماهانه از97/10/1لغايتانباراعيانى7860----همدان –مريانج -انبارامدادهمدان1

98 /10 /1
20،000،000اجاره يكساله

ميدان امام – طبقه همكف همدان2
ساختمان امداد

پرداخت اجاره بصورت ماهانه از97/10/1لغايت تجارىاعيانى---1192
98 /10 /1

80،000،000اجاره يكساله

ميدان امام – طبقه اول همدان3
ساختمان امداد

پرداخت اجاره بصورت ماهانه از97/10/1لغايت تجارىاعيانى--1192
98 /10 /1

50،000،000اجاره يكساله

ميدان امام – طبقه دوم همدان4
ساختمان امداد

پرداخت اجاره بصورت ماهانه از97/10/1لغايتتجارىاعيانى--1192
98 /10 /1 

20،000،000اجاره يكساله

نوبت دوم

ر آگهـي فـروش 
شركت قند هگمتان (كارخانه قند همدان) 

طريق  از  را  ذيل  شرح  به  مستعمل  اقالم  دارد  نظر  در 
مزايده به فروش رساند لذا متقاضيان جهت دريافت و 
تكميل برگ شرايط از تاريخ درج اين آگهي به مدت يك 

هفته به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
1- وانت نيسان مدل 65  يك دستگاه 
2- آمبوالنس بنز مدل 70 يكدستگاه

3- پژو 405 مدل 88 يك دستگاه 
4- آهن آالت اسقاط 20 تن 

آدرس: كيلومتر 20 جاده همدان تهران، رويروي پليس راه 
شهيد خرمرودي 

تلفن 081-34553253
كارخانه قند همدان واحد بازرگاني 

طمينان  ا و  د  عتما ا د  نما سيا  آ طمينان بيمه  ا و  د  عتما ا د  نما سيا  آ بيمه 

ي باد 
ي باد  آذر روز بيمه گرام
1313 آذر روز بيمه گرام

مديريت شعب بيمه آسيا استان همدان مديريت شعب بيمه آسيا استان همدان 

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM همراهتان هستيم

مهاجرت اصلى ترين عامل كاهش جمعيت روستاها

چراغ خانه هاى روستايى 
در حال خاموشى است

نفس هاي شهر به تنگ آمده استنفس هاي شهر به تنگ آمده است

ترافيك مهمترين چالش ترافيك مهمترين چالش 
مديريت شهريمديريت شهري

بازديد اعضاي ستاد تسهيل شهرستان بهار از مركز 
چاپ و بسته بندي همدان

فرماندار: مشكالت واحدها را 
در محل پيگيري مي كنيم

در نشست سفير اتريش در تهران با فعاالن اقتصادى همدان عنوان شد

مشاركت اتريش در4پروژه استان
■ دولت از سرمايه گذارى خارجى حمايت مى كند
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

جبران كمبود برخى داروهاى بيماران 
سرطانى در همدان

 مديــر دارويــى و موادمخــدر دانشــگاه علــوم پزشــكى همدان 
ــا تأكيــد بــر اينكــه كمبــود دارو از جملــه داروهــاى بيمــاران  ب
ــك  ــود دارو ي ــت: كمب ــت، گف ــتان نيس ــص اس ــرطانى مخت س
مســأله كشــورى اســت و بــه طــور مرتــب كمبودهــاى دارويــى 
ــه ســازمان غــذا و دارو اعــالم مى شــود از هميــن رو بيمــاران  ب
ــوده خاطر  ــتان آس ــى اس ــود داروي ــاى كمب ــب پيگيرى ه از جان

باشــند.
مرضيــه مســاعد در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا بيــان اينكــه تمــام 
ــه  ــاران ب ــى بيم ــى، دسترس ــوزه داروي ــان ح ــالش كارشناس ت
ــان  ــا ج ــام ب ــن اي ــوده و در اي ــان ب ــورد مصرف ش ــاى م داروه
و دل پاســخگوى مــردم هســتند، اظهــار كــرد: اگــر دارويــى در 
كشــور موجــود باشــد بــه هــر شــكل ممكــن بــراى مردم اســتان 
تهيــه مى شــود و اميدواريــم در روزهــاى آينــده توزيــع مجــدد 
ــاز دارويــى  ــود هســتند، انجــام و ني داروهايــى كــه دچــار كمب

مــردم عزيــز مرتفــع شــود.
ــن  ــراى تأمي ــتانى ها ب ــه ســفر برخــى از هم اس ــاره ب ــا اش وى ب
ــًا  ــاران گاه ــر بيم ــرد: اگ ــزرگ، مطــرح ك ــهرهاى ب ــه ش دارو ب
ــفر  ــر س ــتان هاى ديگ ــه اس ــا ب ــى از داروه ــه برخ ــراى تهي ب
مى كننــد جــاى نگرانــى نيســت چــرا كــه از اســتان هاى ديگــر 
ــفر  ــدان س ــتان هم ــه اس ــا ب ــه برخــى از داروه ــراى تهي ــز ب ني
ــه هنــگام كمبــود دارويــى  ــداد بيشــتر ب مى كننــد كــه ايــن روي

در كشــور رخ مى دهــد.
مســاعد بــا بيــان اينكــه ســهميه دارويــى هــر اســتان براســاس 
جمعيــت آن اســتان توزيــع مى شــود، اظهــار كــرد: شــيوع انــواع 
ــن  ــت بنابراي ــاوت اس ــف متف ــتان هاى مختل ــا در اس بيمارى ه
امــكان دارد تجويــز يــك نــوع دارو در مقاطــع زمانــى گوناگــون 

و در مناطــق مختلــف كشــور متفــاوت باشــد.
مديــر دارويــى و موادمخــدر دانشــگاه علــوم پزشــكى همــدان از 
توزيــع برخــى داروهايــى كــه بيمــاران بــا كمبــود آن در اســتان 
ــا  ــد، خبــر داد و گفــت: طــى چنــد روز گذشــته ب ــرو بودن روب
كمبــود برخــى از داروهــاى بيمــاران ســرطانى هماننــد كپســول 
هوموســتين، ويــال پاكلــى تاكســل و ... در اســتان روبــرو بوديــم 
كــه خوشــبختانه ايــن مشــكل حــل شــده و در چنــد روز آينــده 
نيــز ســاير داروهايــى كــه در اســتان بــا كمبــود مواجــه هســتند 

ــع مى شــود. ــز مرتف ني

خبرخبر

جاده گنجنامه- تويسركان بسته شد
 مدير مركز كنترل راه هاى استان همدان گفت: هر ساله در فصول سرد سال جاده گنجنامه به تويسركان بسته مى شود كه علت 

بسته شدن اين جاده صعب العبور بودن مسير و عدم ايمنى كافى آن است.
بابك گردان در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: اين جاده هر ســاله در همين موقع بسته شده و تا فروردين يا ارديبهشت ماه سال 

آينده بازگشايى مى شود. 
ــه اعــالم كــرد: همــدان- اســدآباد- تويســركان و همــدان-  ــه- تويســركان را اين گون وى مســير جايگزيــن جــاده گنجنام
جــوكار- تويســركان جايگزيــن ايــن جــاده محســوب مى شــوند كــه ايــن راه هــا، راه هــاى اصلــى هســتند و ايمنــى آنهــا 

بســيار باالتــر اســت.
گردان افزود: در حال حاضر تردد در تمام مســيرهاى استان به صورت روان و عادى گزارش شده و مشكل خاصى در راه ها و 

شرايط جوى موجود در اين محورها گزارش نشده است.
مدير مركز كنترل راه هاى اســتان همدان در پايان يادآور شــد: مردم مى توانند 24 ساعته براى اطالع از آخرين وضعيت راه ها با 

سامانه تلفنى 141 و شماره پيامكى 100141 و تارنما  ir.141در ارتباط باشند.

كلينيك تشخيص اختالالت خواب در همدان راه اندازى مى شود
 معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشكى همدان از راه اندازى نخستين كلينيك تشخيص اختالالت خواب در همدان خبر داد.

فرهاد فراهانى در گفت وگو با فارس از راه اندازى نخستين كلينيك تشخيص اختالالت خواب در همدان خبر داد و اظهار كرد: 
اخيراً كلينيك آناليز اختالالت خواب در بيمارستان بعثت راه اندازى شده است.

وى با بيان اينكه جمعه هفته گذشته نخستين بيمار اين كلينيك در بيمارستان بعثت همدان پذيرش شد، گفت: با پذيرش چند 
بيمار و رفع مشكالت موجود به صورت رسمى اين كلينيك افتتاح خواهد كرد.

معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشكى همدان با اشاره به اينكه اختالالت خواب بسيار فراگير و شايع است، خاطرنشان كرد:  اين 
اختالالت از يك ُخرُخر ساده تا ايست تنفس به هنگام خواب و بيمارى هاى پيچيده بروز مى كند.

وى با بيان اينكه رشــته اختالالت خواب دانش بين رشته اى اســت افزود: رشته هايى نظر گوش و حلق و بينى، زبان پزشكى، 
نورولوژى، مغز و اعصاب و كودكان با اين رشته درگير هستند.

فراهانى بيان كرد: در كلينيك تشخيص اختالالت خواب همدان بخشى از اختالالت خواب تشخيص و در طيف هاى مختلف 
درمان ها آغاز مى شود.

مردم كجاي كارند؟
 در آيين هاى رســمى  به ويژه مراســم توديــع و معارفه ها كه 
معموال مدير ســابق گزارشــى از عملكــرد خود البته با چاشــنى 
موفقيت ها و دستاوردها ارائه مى نمايد و مدير جدى نيز برنامه هاى 
خــود را هر چند كلى و خالصه بيان مــى كند، مدام از همراهى ها 
و همكارى هاى بين  مســئولين سخن به ميان مى آيد و چه مديران 
ســابق و جديد چه ديگران كه سخنرانى مى كند، تقريبا به اتفاق از 
همديگــر تعريف و گاه تمجيد مى كنند و موفقيت ها و نتايج مثبت 
در بخش هاى مختلف را حاصل همگرايى، وحدت و همكارى ميان 

خود عنوان مى كنند.
در مراسم توديع و معارفه استاندار همدان نيز همين رويكرد را شاهد 
بوديم و در ســخنان نمايندگانى كه پشــت تريبون رفتند و ديگران 
نمايان بود و همگى از وحدتى سخن گفتند كه البته الزم و ضرورتى 

هميشگى است كه بايد ميان مسئولين برقرار باشد. 
نكته اساســى اما اينجاســت كه در اين تعريــف و تمجيدها و گره 
زدن موفقيــت ها به همكارى و همگرايى مديران و البته نمايندگان، 
جاى مردم كجاســت و چرا سخنى از نقش آفرينى مردم و همراهى 
آنها با مســئولين كمتر ســخن به ميان مى آيد و يا اصال كسى آن را 

عنوان نمى كند.
اين رويكرد نمــى تواند براى افكار عمومى چنــدان قابل پذيرش 
باشــد؛ چراكه از دو جهت مردم اصل و محور هستند و بايد همواره 
دركانون توجه مسئولين باشند كه فرصت خدمت و مديريت در هر 

حوزه اى را به پشتوانه همراهى مردم به دست آورده اند.
يكى از جهت الزامات و ضروت هاى يك نطام مردم ســاالر آن هم 
بر مبناى آموزه هاى دين مبين اســالم است كه بر نقش كليدى و بى 

بديل مردم تأكيد نموده است.
اگر رأى و نظر مردم در تصميم گيرى ها و روى كارآمدن كارگزارن 
مهم و تاثيرگذار است و همه چيز متكى به آراى عمومى است، پس 
هرگونه حركت و اقدام موفقيت آميزى جز با كمك مردم و حضور 

و نقش آفرينى آنان ممكن نيست.
از طرفى اين نظام و انقالب متعلق به مردم اســت و از شكل گيرى 
نهضت اســالمى و پيروزى انقالب تا تــداوم و پايدارى نظام همه 

بستگى به حضور موثر مردم دارد و نمى توان از كنار آن گذشت.
با اين اوصاف مســئولين بايد بر خود فرض بدانند كه قبل از هرچيز 
تأكيــد در هر محفل و آيينى بر محور بودن  مردم  نمايند و پيش از 

آنكه از يكديگر تعريف و تمجيد كنند، قدردان مردم باشند .
فراموش نكنيم كه مردم در هرشــرايطى همــواره نقش خود را ايفا 
نموده و براى حفظ و پايدارى نظام در ميدان بوده اند و ســختى ها 
را تحمل كرده اند تا مســير تعالى نظام و پيشــرفت كشور با موانع 

كمترى مواجه شود.
بر اين اســاس شايسته اســت همواره خود را ملزم به بيان همراهى 
هــا و حمايت هاى مردم عزيز بدانيم و در چنين آيين هايى به جاى 
اينكه بخشــى از زمان مســئولين صرف تعريف از يكديگر نمايند، 
قدردان مردمى باشــند كه جز با كمك آنها نمى توان گام ها توسعه 

را برداشت.

هديه دانشگاه بوعلى به دانشجويان 
در روز دانشجو

 دو پروژه زمين چمن مصنوعى و ســالن تندرســتى دانشگاه 
بوعلى در روز دانشجو افتتاح مى شود.

معاون امور دانشــجويى دانشگاه بوعلى ســينا گفت: زمين چمن 
مصنوعى در خوابگاه حقگويان و ســالن تندرســتى در رشته هاى 
بدنسازى و آمادگى جسمانى در نزديكى زمين چمن، با همكارى 
بخش خصوصى در روز دانشجو فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
اســداله نقدى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: طبق روال سال هاى 
گذشته در روز دانشجو، مراسمى در دانشگاه بوعلى سينا با حضور 
مسئوالن دانشگاه و دانشــجويان برگزار مى شود كه در آن رئيس 

دانشگاه گزارشى از اقدامات و كاستى هاى دانشگاه ارائه مى دهد.
نقدى افزود: تقدير از دانشــجويان نمونه در رشــته هاى فرهنگى، 
ورزشى و اجتماعى در اين روز انجام مى پذيرد در ضمن برگزارى 
مســابقات ورزشــى بدمينتون، تنيس روى ميز و شــطرنج براى 

دانشجويان از ديگر اقدامات اين روز خواهد بود.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه بوعلى سينا نيز گفت: با حضور 
دكتر ضرغامى در 19 آذرماه، نشســت «بررسى عملكرد 40 ساله 

جنبش دانشجويى» در دانشگاه بوعلى برگزار خواهد شد.
دكتــر  اكبر عروتى موفق افــزود: در روز سه شــنبه 13 آذرماه نيز 
مناظره «استقالل جنبش دانشجويى» به همت انجمن هاى اسالمى 
دانشجويان و با حضور خضريان و دشت بانى بعد از نماز ظهر در 

سالن چمران دانشگاه برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه كليه برنامه هاى روز دانشــجو به خواست و ميل 
دانشــجويان برگزار مى شــود، عنوان كرد: تريبــون آزاد در زمينه 
«مطالبــات صنفى دانشــجويان» در روز 17 آذر روبروى ســلف 

مركزى دانشگاه برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه بوعلى سينا در پايان خاطرنشان 
كرد: يكى از خيابان هاى دانشگاه بوعلى نيز به مناسبت 16 آذر روز 

دانشجو به اين عنوان نامگذارى مى شود.

ذخيره برف كوهستان هاى همدان
 كم است

 امســال نســبت بــه ســال گذشــته 90 درصــد افزايــش 
ــدان  ــراى هم ــا ب ــى ه ــن بارندگ ــه اي ــم ك ــته اي ــى داش بارندگ

ــت. ــت اس ــز اهمي حائ
ــا  ــدان ب ــدار هم ــى فرمان ــور عمران ــزى و ام ــه ري ــاون برنام مع
بيــان اينكــه ايــن بــارش هــا بســيار مفيــد اســت، عنــوان كــرد: 
ايــن بارشــها در ابتــدا دربخــش كشــاورزى باعــث ســرمازدگى 
ــه  ــى ك ــته دوم كشــت هاي ــود و در دس ــى ش ــزه م كشــت پايي
رويــش انجــام مى دهنــد، تحــت تاثيــر بــرف قــرار مى گيرنــد و 
اليــه بــرف باعــث مى شــود كــه ايــن گيــاه زيــر بــرف محفــوظ 

ــد. ــوظ بمان ــد و از ســرمازدگى محف بمان
ــا بيــان اينكــه احتمــال مــى  بــه گــزارش ايســنا، رضــا زمانــى ب
رود باتوجــه بــه ميــزان بارندگــى بــرف ذخيــره در كوهســتان هــا 
ــار  ــى در به ــاى برف ــره ه ــزود: از ذخي ــيم، اف ــته باش ــر داش كمت
ــز  ــن حائ ــم و اي ــى بري ــره م ــر به ــده كمت ــال آين ــتان س و تابس

ــم. ــى كني ــه جوي ــه حتماصرف اهميــت اســت ك
ــارف  ــى در مص ــه جوي ــور صرف ــه منظ ــرد: ب ــار ك ــى اظه زمان
ــارى  ــا تحــت پوشــش آبي ــارى ه كشــاورزى 76 درصــد از آبي
ــد در بحــث  ــل مى توان ــن عام ــه اي ــد ك ــه ان ــرار گرفت ــن ق نوي
حفاظــت ازمنابــع آب و منابــع زيرزمينــى كمــك كننــده باشــد. 
معــاون برنامــه ريــزى وامــور عمرانــى فرمانــدار همــدان 
ــه  ــث بيم ــرد: در بح ــان ك ــاورزى بي ــه كش ــه بيم ــاره ب ــا اش ب
ــته  ــى داش ــه پرداخت ــر بيم ــك هشــتم براب ــاورزان حــدود ي كش
ايــم كــه توســط دولــت پرداخــت شــده و ايــن يــك پتانســيل 

ــت.  ــد اس ــوب مفي خ
وى گفــت: كشــاورزان و باغــداران دغدغــه بحــث ســرمازدگى 
ــه بيمــه محصــوالت خــود  را نداشــته باشــند امــا بايــد اقــدام ب

كننــد.

1- استيضاح وزير آموزش وپرورش به طنز تبديل شده است.
گفته مى شود با اعالم خبر طرح استيضاح بطحايى فرهنگيان اين اقدام 
را جدى نگرفته وبه "شوخى مجلس" تحليل مى كنند. گويا امضا وپس 
گرفتن امضاى نماينده ها زير برگه اســتيضاح وزيران با تحليل سهم 

خواهى نماينده ها مواجه شده است.
گفتنى اســت در يكسال گذشته بيش از 10 اســتيضاح نماينده هاى 

مجلس مطرح وسپس منتفى شده است.
2- اتحاديه هاى صنفى همدان كاهش مى يابد. گفته مى شــود اتاق 
اصناف تصميم دارد برخى از اتحاديه هاى كم عضو را باهم ادغام كند.

گويا اين تصميم پس از نشســت اتاق اصنــاف همدان واراك گرفته  
شده است. گفته مى شود اراكيها اين اقدام را مثبت ارزيابى كرده اند.

گفتنى است اتاق همدان درحال حاضر50اتحاديه دارد كه با اين اقدام 
به 40 اتحاديه كاهش مى يابد.

3- نام جوزان ماليردر صفحه نخســت ســازمان غذايى قرارگرفته 
است.گفته مى شود با اعالم رسمى ثبت انگورمالير در ليست ميراث 
جهانى فائو، اين ســازمان نام ماليررا درصفحه نخست سايت رسمى 
قرارداده است.گفتنى اســت  ماليرى ها اينبارتوانستند انگور را به نام 

خود درجهان ثبت كنند.

 پرويز محمدى»
 يكم : روزنامه همشهرى ِ يكشنبه 11 آذر 
ماه، گفت وگــوى مهم و مفصلى را با دكتر 
"حســين مير محمد صادقى"معاون قوانين 
مجلس و سخنگوى اسبق قوه قضاييه منتشر 

كرده است . 
گرچه موضوع و بهانه ى گفت و گو، روز 
قانون اساسى و مجلس عنوان شده است اما 
مطالب مهم و متنوعى در اين مصاحبه طرح 

شده كه ارزش مطالعه را دارد .
ولى آنچه انگيزه شد تا نگارنده دست به قلم 
شده و موضوعى را كه مدتها بود قصد طرح 
آن را داشتم ولى تنبلى و از طرفى درگيرى 
هاى روزمره و اشتغاالت فراوان ذهنى مانع 
از تحرير مطلب شــده بود قلمى كنم ، فراز 
پايانى اين گفت و گو و اظهارات سخنگوى 
سابق قوه قضاييه در ارتباط با حساسيت كار 
رســانه و ظرافت اطالع رسانِى صحيح به 
مردم ، مخصوصا از جانب مقامات رسمى 
كشــور بويژه رئيس دولت ... عنوان كرده 

بود .
وى در اين بخش، با مخاطب قرار دادن خود 

و ديگر مسئولين مى گويد :
((... مــا بايد طورى عمل كنيــم كه مردم 
حرفمان را بپذيرند. وقتى خوب عمل كرديم 
حرف هم كه بزنيم مــردم باور مى كنند.... 
همين چند وقت پيش كه رئيس جمهور به 

مجلس آمده بود، اظهار داشــت كه دولت 
اشتغال را 3 ميليون افزايش داده است . اين 
حرف را نه مردم پذيرفتند و نه نماينده ها ، 
چون همه اين مســئله بيكارى را با گوشت 
و پوســت و استخوان درك كرده اند و آمار 

خالف آن را به راحتى نمى پذيرند ...)).
همين اشاره دكتر مير محمد صادقى به اين 
بخش از سخنان روحانى - كه اتفاقا واكنش 
فــورى و " هو" ى نمايندگان مجلس را در 
پى داشــت - انگيزه ى تحرير اين وجيزه 

شد .
دوم : استاد الهى قمشه اى در يكى از برنامه 
هاى تلويزيونى خود نقل مى كرد: در سفرى 
به خطه شــمال  و در گــذر از خط كناره ( 
دريا ) ســماكى را ديدم كه تخت و بساط 
فروش ماهى را در كنار ســاحل، پهن كرده 
و مشغول كسب و كار بود ؛ در باالى تخت 
هم در تابلويى بزرگ با خط بد نوشته بود : 
(در اين مكان ماهى تازه به مشتريان عرضه 
مى گردد).  به ماهى فروش گفتم اين جمله 
9 كلمــه اى، طوالنى اســت و خواننده را 
خســته مى كند؛ مى شود  قدرى كوتاهش 
كرد طورى كه به اصل  جمله هم آســيبى 
نرسد ؛ پرسيد چگونه ؟ گفتم : وقتى شما در 
اين مكان بساط فروش را گسترده و تخت 
 ، ترازو و ماهــى را هم در كنار خود داريد 
معلوم اســت كه در همين جا مى خواهيد 

ماهى تازه را به مشتريان عرضه كنيد ...، پس 
حذف سه كلمه ى ( در اين مكان ) مشكلى 
ايجاد نخواهد كرد. ماهى فروش پذيرفت ؛ 
دوباره گفتــم:  ميخواهى جمله را كوتاه تر 
كنيم ؟  گفت: چــرا كه نه !  گفتم : طبيعى 
اســت كه شــما ماهى تازه را به مشتريان 
، آن هــم در قبال پول عرضــه مى كنيد ، 
وقتى عرضه ى ماهى رايگان نباشــد معلوم 
است فقط مشتريان طالب خريد هستند نه 
ديگران ؛ با اين وجود حذف دو كلمه ى ( به 
مشتريان ) نيز در انتقال پيام شما خللى وارد 
نمى كند .... ؛ با حذف 5 كلمه از اين شعار 
،  يك جمله ى 4 كلمه اى باقى ماند : ماهى 
تازه عرضه مى گــردد.  باز ميتوان جمله را 
كوتاه تر  كرد! چطور ؟ .. گفتم: وقتى شما در 
اين گرماى روز و هواى شرجى اينهمه ماهى 
را روى تخت گذاشــته و دخل و ترازويتان 
هم پيداســت، معلوم است كه  براى عرضه 
و فروِش ماهى اينجا هســتيد وگرنه قصد 
نمايش كــه نداريد؟ مى توان دو كلمه ى ( 
عرضه مى گردد ) را هم حذف كرد . وقتى  
جمله شد دو كلمه ى كوتاه  : ( ماهى تازه )،  
فروشنده  لبخند ى زد و گفت از اين كوتاه 
تر كه نميشود ! ميشود ؟ گفتم :  مى شود  ؛ 
... اآلن فصل صيد ماهى است ، اينجا هم كه 
لب ســاحل .. روشن است در اين فصل و 
اين مكان ماهى حتماً تازه اســت ؛ پس مى 

توان واژه ى ( تازه ) را هم حذف كرد ! ماند 
فقط يك كلمه:  ( ماهــى ).  گفتم : به اين 
يك كلمه هم نيازى نيست ؛ ماهى را مردم با 

چشمان خود مى بينند..
با نقل اين قول شيرين، از زبان استاد سخن 
دكتر الهى قمشــه اى و ربــط دادن  آن با 
شعارهاى اشتغالزايى دولت  به راحتى اين 
نتيجه حاصل مى شود كه اگر در طول يك 
دوره 4 ســاله بيش از 3 ميليون  شــغل  در 
كشور ايجاد شــده باشد مردم بايد خود آن 
را لمس كنند ؛ نيازى هم به اين همه تبليغ ، 
شعار و اقدامات نمايشى و فرمايشى  نيست. 
فراموش نكرده ايم كه چند ســال پيش در 
زمان وزارت حاجى بابايــى در آموزش و 
پرورش جمعا 40 هزار نفر در سراسر كشور 
جذب اين وزارتخانه شدند سهميه استان ما 
( همدان )  از اين تعداد تنها 1200 نفر بود ؛ 
جذب اين تعداد نيرو در آموزش و پرورش 
آنچنان مشهود بود كه در هر خانواده يا الاقل 
طايفه و فاميل و يا در هر محله اى حد اقل 
چند نفر جزو اين جذب شدگان بودند. حاال 
چگونه است كه در طول چند سال  بيش از 
3 ميليون شغل ايجاد ميشود اما اثر آن را هيچ 
كس مشاهده نمى كند!! فردى را ميشناسم 
كه بيــش از 40 ســال راننده اســتانداران 
مختلف در همدان بوده و االن نيز راننده ى 
فرماندار يكى از شهرستانهاى استان است، 
اين آقا چند ســال است مى گويد سه پسر 
تحصيلكرده و بيكار دارد و با وجود نزديكى 
اش به مقامات ارشــد استان هنوز نتوانسته  
برايشــان كارى دست و پا كند! همين يك 
شــاهد كافى است كه آمار اعالمى از سوى 

دولت  باور پذير نباشد.

 اســتان همدان  با قابليت توليد چندين 
محصول متنوع مى تواند يكى از فرصت هاى 
همكارى تجارى و اقتصادى با كشــورهاى 

اروپايى باشد. 
رايزن اقتصادى سفارت اتريش در تهران در 
نشســت با فعاالن اقتصادى همدان گفت: با 
وجود شرايط سخت تحريم، توليد و تجارت 
ايران دچار اختالل نمى شود و فرصت هاى 
همكارى بسيارى با كشــورهاى اروپايى به 

ويژه اتريش وجود دارد.
«كريســتف گراب ماير» اظهار داشــت: در 
شــركت ها و صنايع همــدان محصوالتى 
توليد مى شــود كه قابليت ورود و عرضه در 
بازارهاى جهانى را دارد و بايد از اين فرصت 

ها به خوبى بهره بردارى كرد. 
رايزن اقتصادى ســفارت اتريــش در تهران 
گفت: در ســفر 2 روزه به همــدان با ابعاد 
اقتصادى اين اســتان تاريخى آشنا شده و در 
جريان ظرفيت هاى توليد آن قرار گرفته ايم 
و اين آشــنايى به طور حتم منجر به سرمايه 

گذارى هاى مشاركتى مى شود. 
وى اضافه كــرد: توانمندى همدان در توليد 
محصوالت متنوع براى شركت هاى اتريشى 
جذاب اســت. گراب ماير خواستار ارتباط 
تنگاتنگ شركت ها و صنايع همدان با بخش 
اقتصادى و بازرگانى ســفارت اتريش شد تا 
به صــورت ريز و دقيق دربــاره زمينه هاى 

همكارى و مشاركت بحث و بررسى شود. 
وى ابراز اميدوراى كــرد: با توجه به عالقه 
منــدى به وجود آمده بيــن دو طرف، آينده 
اقتصادى و تجارى روشــنى با ايران به ويژه 
همدان پيش رو داريم. مديركل امور اقتصادى 
و دارايى همدان نيز  گفت: دولت تدبير و اميد 
به صورت ويژه از ســرمايه گذارى خارجى 
حمايت كرده و با تهيه و تدوين تســهيالت 
و قوانين جامع گره از كار ســرمايه گذارى 
خارجى باز كرده است.سيد ناصر محمودى 
اظهار داشــت: حمايت از سرمايه گذارى و 
بخش خصوصى براى ايران اهميت بســيار 
دارد و از اين رو ســرلوحه كار دولت تدبير 
و اميد قرار گرفته است. به گزارش ايرنا، وى 
با اشاره به تدوين قوانين و مقررات پيشرفته 
براى حمايت از ســرمايه گــذارى خارجى 
در دولــت تدبير و اميد گفــت: انتقال اصل 
ســرمايه گذارى و تضمين ســود حاصل از 

سرمايه گذارى كشورهاى 
خارجــى يــك نمونــه 
سرمايه  از  پشتيبانى  بارز 
گذاران خارجى در ايران 

است. 
مديركل امــور اقتصاد و 
دارايــى همــدان افزود: 
دارايى  و  اقتصاد  وزارت 
مجوز  دولــت  طرف  از 
هاى ســرمايه گذارى را 
براى  زمــان  كمترين  در 
متقاضيان صادر مى كند. 

محمــودى از مزيتهــاى 
ســرمايه  براى  همــدان 

گذاران داخلى و خارجى در درجه نخست به 
حمايت مسئوالن ارشد استان به ويژه استاندار 
و معاونان وى اشــاره كرد و گفت: مواد غنى 
معدنى، محصوالت كشاورزى، صنايع تبديلى 
و جاذبه هاى گردشگرى، نزديكى به پايتخت 
ايران و وجود فرودگاه بين المللى همدان را به 
منطقه اى جذاب و امن براى سرمايه گذارى 
تبديل كرده اســت. وى با بيان اينكه اتريش 
در زمينه اقتصاد سبز پيشرو است، خاطرنشان 
كرد: ايــن موضوع نيز در اولويت طرح هاى 
ســرمايه گذارى همدان قرار گرفته و مزاياى 

آن را براى سرمايه گذاران تدوين كرده ايم. 
مدير كل امور اقتصادى همدان اضافه كرد: در 

اين راستا همدان در توليد 
برق از انرژى خورشيد به 
غرب  آزمونــه (پايلوت) 
و  شــده  تبديل  كشــور 
مهيا  خوبى  هاى  فرصت 

شده است. 
محمودى اظهار داشت: در 
راستاى تشويق و ترغيب 
ســرمايه گذاران خارجى 
ســرمايه  قانون  كتــاب 
گذارى همدان به 11 زبان 
بين المللى جهان، قوانين 
مالى و مشوق هاى مالياتى 
فرصتهاى  و  گمركــى  و 
سرمايه گذارى استان در قالب يك اپليكيشن 
تهيه و در اختيار سرمايه گذاران قرار مى گيرد. 
 همدان آماده توسعه روابط تجارى 

با اتريش است
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و كشــاورزى 
همدان با بيان اينكه همكارى مســئوالن اين 
استان با كشور اتريش ريشه ديرينه دارد گفت: 
همدان براى تقويت و توســعه اين تعامالت 
اقتصادى و تجــارى آمادگى كامل دارد.على 
اصغر زبردســت با ســفير اتريش در تهران 
اظهار داشت: همدان با قرار گرفتن در مسير 
جاده ابريشم اقتصاد محكم و ريشه اى دارد.
وى افزود: همدان در عرصه صنايع دســتى، 

خدمات پزشكى، صنايع معدنى و كشاورزى 
ظرفيت خوبى دارد و با اين قابليت ها آمادگى 
توســعه روابط اقتصادى و تجارى با كشور 

اتريش را دارد. 
زبردست گفت: 200 شركت دانش بنيان در 
عرصه اســتارتاپ ها در همدان فعاليت مى 
كنند و در اين زمينه رشد خوبى داشته است. 
وى نيروى انسانى ماهر و تحصيل كرده را از 
ديگر ظرفيت هاى همدان دانست و گفت: در 
اين راســتا مى توان به انتقال دانش و مهارت 

بين شهرهاى اتريش و همدان بپردازيم. 
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و كشــاورزى 
همدان با اشاره به نشست هاى قبلى همدان 
با سفراى پيشــين اتريش گفت: زمينه هاى 
همكارى در ديدارهاى گذشته ايجاد شده و 

اكنون زمان تقويت اين فرصت ها است 
زبردست اتريش را كشورى تاريخى، صنعتى 
و گردشــگرى دانســت كه با همدان تشابه 
زيــادى دارد و اتاق بازرگانــى همدان آماده 

همكارى در هر زمينه اى با اتريش را دارد.
در ادامه اين نشســت روســاى صنايع برتر 
همدان محصوالت و توليدات خود را به تيم 

اقتصادى اتريش معرفى كردند. 
ســفير اتريش در تهــران به همــراه رايزن 
اقتصادى خود به همدان ســفر دو روزه اى 
داشت و با مســئوالن ارشد استان همدان و 

فعاالن اقتصادى ديدار كرد. 

در نشست سفير اتريش در تهران با فعاالن اقتصادى همدان عنوان شد

مشاركت اتريش در4پروژه استان
■ دولت از سرمايه گذارى خارجى حمايت مى كند

نقدى بر  آمار 3 ميليونى اشتغال رئيس جمهور 

حرف و عمل 
 ■ خوب عمل كنيم تا مردم حرف مان را باور كنند

يادداشت 

اقتصاد  زمينه  در  اتريش 
سبز پيشــرو است، اين 
موضوع نيــز در اولويت 
ســرمايه  هــاى  طرح 
قرار  همــدان  گــذارى 
گرفتــه و مزاياى آن را 
گذاران  ســرمايه  براى 

تدوين كرده ايم
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جوكار لرزيد
مديريت بحران در حال آماده باش

 بامداد ديروز در حوالى جوكار از توابع شهرستان مالير زلزله اى به وقوع پيوست.
به استناد گزارش مقدماتى مركز لرزه نگارى كشور اين زمين لرزه در حوالى جوكار از توابع شهرستان مالير ساعت 3 امروز به بزرگى  

3/5 ريشر و در عمل 8 كيلومترى زمين در طول جغرافيايى 48/78 و عرض جغرافيايى 34/48به وقوع پيوست.
نزديك ترين شهرها به كانون زلزله 10 كيلومترى جوكار، 20 كيلومترى مالير و 30 كيلومترى سامن بوده و نزديكترين مراكز استان 

42 كيلومترى همدان و 94 كيلومترى اراك بوده است.
به گزارش ايســنا، مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان در اين باره به ايسنا گفت: تا كنون هيچ گزارشى مبنى بر خسارت يا 
صدماتى در شهر جوكار نداشته ايم.عليمردان طالبى اظهار كرد: در پى وقوع زمين لرزه اى در ساعت 3 بامداد در منطقه جوكار تا كنون 

گزارشى مبنى بر وقوع خسارات و يا تلفات نداشته ايم.

نهاوند ميزبان 2 شهيد گمنام مى شود
 نماينده كميته جست وجوى مفقودين در همدان با بيان اينكه پنجشنبه هفته جارى نهاوند ميزبان دو شهيد گمنام مى شود، گفت: 

اين دو شهيد در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نهاوند به خاك سپرده مى شوند.
بهرام دوست پرست در گفت وگو با فارس با بيان اينكه روز پنجشنبه هفته جارى دو شهيد گمنام در شهرستان نهاوند تشييع و تدفين 
مى شوند، اظهار كرد: اين شهداى گمنام در دانشگاه آزاد واحد نهاوند به خاك سپرده مى شوند.وى با بيان اينكه روز چهارشنبه چند 
روستاى نهاوند پذيراى اين دو الله  خواهند بود و پيكرهاى مطهر از اين روستاها عبور خواهد كرد، افزود: مراسم استقبال 14 آذرماه 
ســاعت 15,30 در ميدان بســيج نهاوند برگزار مى شود.نماينده كميته جست وجوى مفقودين در همدان با بيان اينكه دو مكان براى 
وداع با شــهدا در نظر گرفته شــده است، گفت: مراسم اصلى(تشييع و تدفين) روز پنجشنبه از ساعت 9 صبح از مسجد حيدرى به 
سمت دانشگاه آزاد واحد نهاوند خواهد بود.وى با بيان اينكه يكى از شهدا تفحص شده عمليات والفجر 8 است، افزود: ديگر شهيد 

گمنام بزرگوار نيز تفحص شده عمليات رمضان است.

پيگيرى كمبود واحدهاى آموزشى 
روستاى هاى فامنين 

 فضا هاى آموزشــى  روســتا هاى  فامنين مورد بازديد و پيگيرى  
فرماندارشهرستان  قرار گرفت.   

فرماندارشهرســتان به همراه  بخشدار مركزى ، اعضاى شورا و دهيار 
روســتاى فيض آباد  از دبســتان بركت و دبيرستان هاجر اين روستا 

بازديد كرد .
سيد مجيد شماعى در اين بازديد پيگير مسائل مربوط به آسفالت حياط 

اين دو مدرسه شد.
 وى همچنين  فرآيند آموزشى و مشكالت و نيازهاى دانش آموزان و 
معلمان را نيز در محيط هاى آموزشى مورد نظارت وبررسى  قرار داد .

درآمد ميلياردى نهاوندى ها از چغندر
ــه آغــاز  ــا اشــاره ب ــد ب ــر جهادكشــاورزى شهرســتان نهاون  مدي
ــش از 70 ــد بي ــد، از درآم ــد نهاون ــه قن ــى كارخان ــات اجراي عملي

ــر داد.   ــتان خب ــن شهرس ــدكاران در اي ــان چغندرقن ــارد توم ميلي
مهمتريــن  از  چغندرقنــد  اينكــه  بيــان  بــا  خردمنــد  حســين 
محصــوالت كشــاورزى نهاونــد بــه حســاب مى آيــد، عنــوان كــرد: 
ــه  ــن اســت ك ــزار ت ــد 250 ه ــد در نهاون ــاالنه چغندرقن ــد س تولي
ــد اســتان همــدان را شــامل مى شــود  ــزان، 50 درصــد تولي ايــن مي
ــار  ــزار هكت ــا 4 ه ــاالنه 3 ت ــدى س ــاورزان نهاون ــه كش ــه طوريك ب
از اراضــى مســتعد را بــه كشــت چغندرقنــد اختصــاص مى دهنــد. 
ــن  ــه اي ــان اينك ــا بي ــد ب ــتان نهاون ــاورزى شهرس ــر جهادكش مدي
ــتان  ــراى شهرس ــان ب ــارد توم ــش از 70 ميلي ــق بي محصــول پررون
درآمــد دارد، افــزود: كارخانــه قنــد تحــت عنــوان شــركت تعاونــى 

ــرگان نامگــذارى شــده اســت.  ــه ســمبل مه ــد ب قن
خردمنــد در گفــت و گــو بــا ايســنا، بــا اشــاره بــه ســرمايه اختصاص 
يافتــه بــه ايــن كارخانــه بيــان كــرد: ايــن كارخانــه بــا 200 ميليــارد 
تومــان ســرمايه و بــا ظرفيــت توليــد 72 هــزار تــن شــكر تصفيــه 

ــود.  ــده احــداث مى ش ش
وى بــا بيــان اينكــه ســاالنه در ايــن شهرســتان 35 تــن تفاله خشــك 
و 20 هــزار تــن مــالس از چغندرقنــد اســتحصالى توليــد مى شــود، 
افــزود: ايــن كارخانــه بــراى تعــدادى فضــاى مناســب شــغلى فراهم 

است.  آورده 
مديــر جهادكشــاورزى شهرســتان نهاونــد اظهــار كــرد: ايــن كارخانه 
در آغــاز فعاليــت خــود بــراى 250 نفــر اشــتغالزايى داشــته كــه ايــن 

مهــم يكــى از اهــداف دولــت خدمتگــزار اســت. 
خردمنــد در پايــان خاطرنشــان كــرد: عمليــات اجرايــى كارخانــه قند 
نهاونــد در آذرمــاه توســط وزيــر جهادكشــاورزى و كليــه مســئوالن 
اســتان  همــدان آغــاز شــد و موجبــات خوشــحالى كشــاورزان را 

فراهــم آورد. 

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير
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دوم) اى (نوبت  مرحله  يك  عمومى  مناقصه  آگهى 

 اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

 اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عمليات احداث سالنهاى ورزشى روستاى گراچقا به شماره 200973398000012 روستاى 
گنبد به شماره 200973398000013 و روستاى هيزج به شماره 20973398000014  را از محل اعتبارات استانى رديف 1702004018 و بر اساس 

نقشه هاى تيپ اداره كل ورزش و جوانان با شرايط ذيل و از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به پيمانكار داراى صالحيت واگذار نمايد. 
تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  ها  پاكت  بازگشايى  و  گران  مناقصه  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
الكترونيك دولت به آدرس www.setadiran .ir انجام خواهد شد( الزم به ذكر است مناقصه گران مى بايست عالوه بر ارائه مدارك پاكت هاى 
الف ، ب و ج در سامانه مذكور ، كليه پاكت ها را به صورت دستى نيز به دبير خانه اداره كل ارائه نمايند) و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و  دريافت گواهى امضاء الكترونيك را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه 

در سامانه سه شنبه مورخ 1397/9/13 مى باشد.
 موضوع مناقصه : احداث سالن شامل اجراى فونداسيون، سوله، عمليات سفت كارى و نازك كارى، اجراى تأسيسات برقى و مكانيكى.

 برآورد به روش بخشنامه سرجمع با استفاده از  فهارس بهاء ابنيه ، تاسيسات برقى و مكانيكى سال 1397 تهيه گرديده است.
 تضمين شركت در مناقصه بايد به صورت 

1- ضمانتنامه بانكى و يا ضمانت نامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران  هستند.

2- اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سر رسيد. 
  تهيه و ارائه گردد . مدت اعتبار تضمين ها بايد حداقل 3 ماه پس از تاريخ صدور بوده و براى 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

 مالك ارائه قيمت توسط واجدين شرايط نقشه هاى اجرايى و ديتايل هاى آن و مشخصات فنى خصوصى برآورد سر جمع جديد مى باشد.
 برنده مناقصه با استفاده از آخرين بخشنامه قيمت مناسب تعيين مى گردد.

 مطابق بخشنامه شماره 96/1232579 تاريخ 96/3/31 سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه آناليز بها الزاميست.
 پيمانكارانى كه جهت مناقصه پروژه فوق شركت مى كنند بايستى داراى گواهينامه تعيين صالحيت و رتبه بندى (حد اقل رتبه 5) در رشته 

ابنيه باشند و بر اساس ظرفيت مجاز مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه اقدام به پيشنهاد قيمت نمايند.
 هيچ گونه پيش پرداختى به موضوع اين پيمان تعلق نمى گيرد.

 بازديد از مكان پروژه جهت تمامى پيمانكاران الزامى است.
مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ازساعت 8 تاريخ 1397/9/13 لغايت ساعت 14 تاريخ 1397/9/15مى باشد.

 مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه تا ساعت 14 تاريخ 1397/9/25مى باشد.
 زمان بازگشايى پاكات حاوى پيشنهادات ازطريق سامانه راس ساعت 30 : 9 تاريخ 1397/9/26مى باشد.

 آدرس پروژه : همدان، روستاى گراچقا - همدان، روستاى گنبد- قهاوند، روستاى هيزج. 
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف، ب و ج :

همدان- چهار راه پاستور - خيابان ورزش- اداره كل ورزش و جوانان استان همدان- واحد فنى و مهندسى تلفن:38253050
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 27313131- دفتر ثبت نام 58193768 و 88969737

(م الف3491)

محل تأمين اعتبار پروژهمبلغ ضمانتنامهمبلغ برآوردپروژه رديف
احداث سالن ورزشى 1

روستاى گراچقا
10/997/947/577

ريال
اعتبار سال 97: 5500 ميليون ريال (با تخصيص 550/000/000     ريال

10٪و سر رسيد 98/6/27) و اعتبار سال 98: 5500 
ميليون ريال و كليه پرداختها به صورت اسناد خزانه 

اسالمى مى باشد
احداث سالن ورزشى 2

روستاى گنبد
10/999/761/680

ريال
اعتبار سال 97: 5500 ميليون ريال (با تخصيص 550/000/000   ريال

10٪ و سر رسيد 98/6/27) و اعتبار سال 98: 5500 
ميليون ريال و كليه پرداختها به صورت اسناد خزانه 

اسالمى مى باشد
احداث سالن ورزشى 3

روستاى هيزج
     11/203/945/341

ريال
اعتبار سال 97: 5500 ميليون ريال ( 3000ميليون 560/200/000   ريال

ريال با تخصيص 60٪با سر رسيد 97/10/24) و 
(2500 ميليون ريال با تخصيص 10٪ و سر رسيد 
98/6/27) و اعتبار سال 98: 5500 ميليون ريال 
و كليه پرداختها به صورت اسناد خزانه اسالمى 

مى باشد

ديوان محاسبات استان همدان

آگهي مزايده
(نوبت اول)

ديــوان محاســبات اســتان همــدان در 
ــودرو  ــتگاه خ ــك دس ــداد ي ــر دارد تع نظ
ــروش  ــه ف ــي ب ــده عموم ــق مزاي را از طري
ــود  ــوت مي ش ــان دع ــاند. از متقاضي برس
از تاريــخ 1397/9/18 لغايــت 1397/9/21 
از ســاعت 9 لغايــت 14 بــه آدرس: همــدان، 
خبرنــگار  خيابــان  فلســطين،  بلــوار 
(18 متــري آتشنشــاني) مراجعــه، بازديــد و 
بــرگ شــرايط مزايــده را دريافــت نماينــد. 

(م الــف 3466)

ول) ا نوبت  ) د  محـدو يده  ا مـز گهـي  آ

دهياري روستاي قلعه قباد نهاوند 

دهياري قلعه قباد در نظر دارد يك دستگاه بيل دكو مدل ۱۰۰SP را بر اساس مجوز شماره 3 مورخ 97/9/11 
شوراي اسالمي روستا كه صرفاً جهت انجام امور عمراني منطبق با قابليت و قدرت مدل بيل از طريق مزايده 

به مدت يكسال و به صورت اجاره واگذار نمايد.
1- قيمت خود را براي مدت يك سال ارائه دهيد.

2- وجه تضمين جهت اجاره سفته به مبلغ 500/000/000 ريال در اختيار دهياري قرار گيرد.
3- مستأجر بايد مبلغ 12/000/000 ريال (يك ميليون و دويست هزار تومان) به عنوان 10٪ سپرده شركت در 
مزايده محدود تا تاريخ 1397/9/20 به حساب سپرده 34562010029064811602نزد پست بانك مركزي واريز 

نموده و فيش واريزي را داخل پاكت و تحويل دهياري دهند.
4- پس از مشخص شدن برنده اول مزايده و انعقاد قرارداد با وي سپرده ساير شركت كنندگان در مزايده به 

آنها مسترد خواهد شد.
5- در صورت انصراف برنده مزايده از انعقاد قرارداد در موعد مقرر سپرده وي به نفع دهياري ضبط خواهد شد.

6- باز كردن پاكات پيشنهادي در تاريخ 1397/9/22 واقع در محل بخشداري مركزي مي باشد.
7- مدت زمان اجاره از زمان انعقاد قرارداد به مدت يكسال مي باشد.

8- دهياري در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار مي باشد.
9- پيشنهاداتي كه فاقد فيش سپرده باشند در جلسه كميسيون مطرح نخواهد شد.

10- قيمت پايه مبلغ 10/000/000 ريال (يك ميليون تومان) مي باشد.
11- تحويل بيل بكهو در زمان شروع قرارداد و استرداد در پايان قرارداد بين برنده مزايده و دهياري با نظر 

كارشناس معتر الزم االجرا مي باشد.
12- ضمناً هزينه آگهي روزنامه كثيراالنتشار اين مزايده بر عهده برنده مزايده مي باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم )

بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاوني اعتبار كاركنان بهزيستي همدان، مجتمع عمومي عادي 
نوبت سوم شركت در ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 97/9/17 در سالن اجتماعات ستاد اداره 

كل بهزيستي استان همدان تشكيل مي گردد.
لذا از كليه اعضاي محترم دعوت مي شود رأس ساعت مذكور در جلسه فوق حضور بهم رسانده 

با طبق ماده 28 وكالي خود را از بين اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستور جلسه 

1- طرح و تصويب انحالل شركت تعاوني 
هيأت مديره شركت تعاوني اعتبار2- انتخاب محل تصفيه شركت تعاوني

شركت تعاونـي اعتـبار كـاركنان بهزيستي همـدان 

مطالعات فاز2 فاضالب شهرى 
فامنين به اتمام رسيد 

ــن  ــا هــدف تامي ــن  ب ــد اجــراى فاضــالب شــهرى فامني  رون
اعتبــار  پــروژه  و گرفتــن امتيــاز آبرســانى بــه  شــهرك كارگاهــى 
و وصــل شــدن ايــن شــهرك بــه شــبكه فاضــالب شــهرى فامنيــن 

بررســى شــد.
شــهردار فامنيــن در ايــن نشســت از اتمــام مطالعــات فــاز2
فاضــالب شــهرى خبــر داد و گفــت : مناقصــه خريــد لولــه خــط 
ــام اســت و  ــال انج ــان در ح ــارد توم ــار 5/2 ميلي ــا اعتب ــال ب انتق
ــون  ــار 800 ميلي ــا اعتب ــهر ب ــه ش ــه خان ديواركشــى محــل تصفي

ــت. ــيده اس ــكار رس ــاب پيمان ــه قراردادوانتخ ــه مرحل ــان ب توم
اســمائيل ســليمى افــزود:  مطالعــات ژئوتكنيــك محــدوده بدليــل 
ــا  بررســى موضوعــات مربــوط بــه فرونشســت هــاى احتمالــى ب
ــط  ــراى خ ــه اج ــف و مناقص ــان تعري ــون توم ــار 500 ميلي اعتب

ــزودى برگــزار مــى شــود. انتقــال ب
ــنهاد  ــا پيش ــتان ب ــاى اس ــركل آبف ــدار مدي ــينى بي ــه  حس در ادام
ــا تاميــن لولــه  رئيــس  شــوراى شــهر و شــهردار فامنيــن مبنــى ب
ــرد . ــن موافقــت ك ــاغ نظــر فامني ــال ب ــع فاضــالب كان ــاى دف ه

ــى و  ــهرك كارگاه ــه  ش ــانى ب ــن نشســت آبرس ــن در اي  همچني
وصــل شــدن ايــن شــهرك بــه شــبكه فاضــالب شــهرى فامنيــن 
ــرار  ــا اســتان ق ــه هــاى شــركت آبف ــده نزديــك جــز برنام در آين

گرفــت . 

كنترل 8 ميليون 
مترمكعب روان آب 
در همدان
ــع طبيعــى و  ــزدارى اداره كل مناب  معــاون آبخي
ــزدارى اســتان همــدان از اجــراى 39 هــزار  آبخي
هكتــار طــرح مصــوب آبخيــزدارى در ســالجارى 
ــا 8  ــن طرح ه ــراى اي ــا اج ــت: ب ــر داد و گف خب

ــم  ــاب خواهي ــرل روان ــب كنت ــون مترمكع ميلي
داشــت. 

بــا  گفت وگــو  در  آرتيمانــى  محمدمهــدى 
ــارد  ــال 16 ميلي ــه امس ــان اينك ــا بي ــنا، ب ايس
تومــان اعتبــار از محــل صنــدوق توســعه 
شــده  مصــوب  آبخيــزدارى  بــراى  ملــى 
ــرح  ــى 17 ط ــات اجراي ــزود: عملي ــت، اف اس
ــده  ــاز ش ــتان آغ ــر تابس ــزدارى از اواخ آبخي
و همچنــان ادامــه دارد بــه طوريكــه عمليــات 
ــال كارى،  ــه كارى، نه ــل كپ ــى از قبي بيولوژيك

كودپاشــى، ذرپاشــى و مرمــت چشــمه 75 
ــز  درصــد و عمليــات ســازه اى و مكانيكــى ني

50 درصــد پيشــرفت دارد. 
وى تصريــح كــرد: بــا توجــه بــه بارش هــاى رخ 
داده ســازه هاى كنترلــى بــه خوبــى انجــام شــده و 
در شهرســتان هاى همــدان و تويســركان آبگيــرى 
ــراى كنتــرل روانــاب و رســوب انجــام  خوبــى ب

شــده اســت. 
آرتيمانــى عنــوان كــرد: براســاس حجــم مصــوب 
ــا اجــراى طرح هــاى آبخيــزدارى در ســالجارى  ب

8 ميليــون مترمكعــب كنتــرل روانــاب و 2 ميليــون 
و 400 هــزار مترمكعــب كنتــرل و اســتحصال آب 

خواهيــم داشــت. 
ــايش خــاك در  ــزان فرس ــه مي ــان اينك ــا بي وى ب
اســتان همــدان بــه طــور متوســط 8 تــن در 
ــراى  ــن اج ــد: همچني ــادآور ش ــت، ي ــار اس هكت
طرح هــاى آبخيــزدارى منجــر بــه كنتــرل 60 
هــزار تــن فرســايش و رســوب خــاك در اســتان 

ــد.  ــد ش خواه
معــاون آبخيــزدارى اداره كل منابــع طبيعــى و 

ــا اشــاره بــه اينكــه  آبخيــزدارى اســتان همــدان ب
650 هــزار هكتــار مطالعــات آبخيــزدارى در 
ــه اســت، گقــت: در  اســتان همــدان انجــام گرفت
ــات  ــه عملي ــى ك ــار از عرصه هاي ــزار هكت 260 ه
ــاك 10  ــايش خ ــده، فرس ــرا ش ــزدارى اج آبخي

ــه اســت.  ــش يافت درصــد كاه
ــزدارى  ــات آبخي ــراى عملي ــرد: اج ــان ك وى بي
منجــر بــه كنتــرل و كاهــش 30 درصــدى رواناب 
ــدى  ــش 30 درص ــن افزاي ــايش و همچني و فرس

ــود.  ــى مى ش ــش گياه پوش

 بررسي مشكالت و بازديد از واحدهاي 
توليدي در دستور كار فرماندار و مسئوالن 
شهرســتان بهار قرار گرفته است. به همين 
مناسبت احسان قنبري و جمعي از مديران 
مرتبط با امور واحدهاي توليدي با حضور 
در محــل كارخانه هــا و صنايــع ضمــن 
بازديد از محل پاي حــرف توليد كنندگان 
نشســتند. بر همين اســاس در سلســله 
بازديدهاي شهرستاني با هدف تسهيل امور 
از"مركز  شهرستان  فرماندار  توليدكنندگان، 

چاپ و بسته بندي همدان" بازديد كرد.
مركــز چــاپ و بســته بندي همــدان كه 
بزرگترين چاپخانه غرب كشــور مجهز به 
جديد تكنولوژي چاپ ليبل و بسته بندي در 
ايران است در شرف افتتاح رسمي مي باشد.

فرمانــدار بهــار پــس از حضــور در مركــز 
ــه  ــر توج ــدان ب ــته بندي هم ــاپ و بس چ
دولــت بــه بخــش خصوصــي تأكيــد كــرد 
و گفــت  كــه اولويــت دولــت حفــظ 

ــتغال موجــود اســت. اش
احســان قنبرى با بيان اينكــه اين چاپخانه 
ظرفيت منحصر به فــرد در توليد و ايجاد 
اشتغال دارد، بيان كرد: ما سعي كرده ايم به 
جاي اينكه كارآفرينان براي مطرح كردن و 
براى حل مســائل خود به تك  تك اداره ها 
بروند، با توجه به مشــكالت واحد، همراه 

با مديران مرتبط از واحدها بازديد مي كنيم 
و در همان محل ســعي مي كنيم مشكالت 

موجود را حل كنيم.
وي در ادامــه بــه پــا بــه كار بــودن مديــران 
شهرســتان بهــار اشــاره كــرد و گفــت: در 
حــال حاضــر مشــكالت اقتصــادي وجــود 
ــمان  ــام تالش ــل تم ــن دلي ــه همي دارد ب
ايــن اســت كــه ســخت گيري زيــادي بــه 
ــي  ــا جاي ــم و ت ــدي نكني ــاي تولي واحده

ــته  ــل داش ــا تعام ــا آنه ــكان دارد ب ــه ام ك
باشــيم امــا در مواقعــي باالجبــار واحدهــا 
دســتگاه ها  بــا  را  الزم  همــكاري  بــا 
داشــته باشــند كــه در چنيــن مــواردي هــم 
ــا  ــا آنه ــكاري را ب ــت هم ــتگاه ها نهاي دس

ــد داشــت. خواهن
در ادامــه اين جلســه مشــكالت موجود 
بيــن ايــن واحــد توليــدي با شــركت 
مخابرات، شــركت برق، اداره تعاون، كار 

و رفاه اجتماعي و بهداشــت مطرح شد و 
توافق هايي بين آنها صورت گرفت.

گفتنى اســت فرماندار بهــار، مدير  اداره 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مدير شــركت 
بــرق، مديــر شــركت مخابــرات، مدير 
بهداشت، نماينده صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان بهار و رئيس هيأت مديره شهرك 
صنعتــي بهــاران در اين بازديــد حضور 

داشتند.

بازديد اعضاي ستاد تسهيل شهرستان بهار از مركز چاپ و بسته بندي همدان

فرماندار: مشكالت واحدها را 
در محل پيگيري مي كنيم

توليــد كننــده تزئينــات هنــري ســنتي هســتم امــا بــه دليــل 
ــن ســال اســت كارم را در يــك  حمايــت نكــردن مســئولين چندي
ــت  ــاي درياف ــال 79 تقاض ــم و از س ــام مي ده ــك انج ــاق كوچ ات
تســهيالت داده ام و ده هــا بــار هــم بــه اداره صنعــت و معــدن، صنايع 
ــچ  ــون هي ــرده ام تاكن ــري ك ــه و پيگي ــه اي مراجع دســتي، فني وحرف
ــان  ــون توم ــه اول قــول 20 ميلي ــه مرحل ــم كــه البت نتيجــه اي نگرفت
وام را بــه مــن دادنــد در مراحــل بعــدي شــد 10 ميليــون در نهايــت 

ــد. ــه اي ندارن ــن بودج ــا چني ــد بانك ه گفتن
اين اســت حمايت دولتمردان از قشر محروم كه سپرده بانكي ندارند 
فقط بايد تحت پوشــش كميته امداد يا بهزيســتي باشى تا بتواني در 

جامعه فعاليت كني و از امكانات برخوردار شوى .
يك شهروند

برخي از تاكســي داران مســير مهديه به ميدان امام خميني به صورت 
دلخــواه كرايه مي گيرند طوري كه در برخي مــوارد مابقي پول را بر 
نمي گردانند و بهانه شان اين است كه ايستگاه  تاكسى پشت اتوبوس ها 
است و اگر تا انتهاي خيابان شريعتي برويم بايد صديا دويست  تومان 

بيشتر بگيريم.
تماس تلفني

ــاى  ــود ه ــا وكمب ــته ه ــه خواس ــورى ب ــتان حض ــران اس مدي
ــه روســتا  ــرا ك ــد زي ــه نظــارت كنن روســتا هــاى بخــش گل تپ
ــران  ــى شــدن اســت ونظــارت از ســوى مدي ــا در حــال خال ه
ــه  ــت منطق ــه موقعي ــم ب ــن ه ــه اي ــت ك ــف اس ــش ضعي بخ
آســيب مــى رســاند و هــم معضــالت اجتماعــى را افزايــش مــى 
ــان  ــود جوان ــر خ ــكالت گريبانگي ــن مش ــا همي ــه بعض ــد ك   ده

ــى شــود . ــز م ــا ني ــتا ه روس
علي سخاوتمند
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ايران و جهان

احتمال دالر 5700 تومانى و نفت 54 دالرى 
براى بودجه 98

 احتماالً قيمت دالر در بودجه ســال آينــده حدود 5700 تومان 
درنظر گرفته شود.

ســخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اســالمى درباره تصويب 
كليات اليحه بودجه ســال آينده افزود: دولت بر اســاس ماده 182 
آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى تا پانزدهم آذر مهلت ارائه 

بودجه به مجلس را دارد و منتظر آن هستيم.
به گزارش ايســنا، بهــروز نعمتى ادامه داد: با توجه به ســفر رئيس 
جمورى به سمنان در روز چهارشنبه، احتمال دارد وى نتواند اليحه 
را در موعــد مقرر بــه مجلس تقديم كند اما هيأت رئيســه مجلس 
تصميم گرفت اگر نظر دولت براى اين باشــد كه پنجشنبه پانزدهم 
آذر، اليحه بودجه را به مجلس ارائه كند آمادگى داريم جلســه علنى 

مجلس را در اين روز تشكيل دهيم.
نعمتى گفت: بر اســاس آيين نامه داخلى مجلس، كميســيون هاى 
تخصصــى از زمان تقديم اليحه بودجه، آن را بررســى مى كنند و 
نمايندگان 10 روز فرصت دارند پيشنهادات خود را به اين كميسيون 
ها ارائه كنند و كميسيون ها جمع بندى مطالب خود را به كميسيون 
تلفيق ارجاع مى كنند و در آن جا به كليات بودجه در مدت يك ماه 

رسيدگى مى شود.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى صدا و سيما، سخنگوى هئيت 
رئيســه مجلس شوراى اسالمى افزود: بر اساس شنيده ها، دولت در 
اليحه بودجه ســال آينده قيمت 54 دالر را براى هر بشكه نفت در 
نظر گرفته اســت و پيش بينى مى شود روزانه يك ميليون و پانصد 

هزار بشكه نفت بفروشيم.
نعمتى گفت: واگذارى طرح هــاى عمرانى به بخش خصوصى هم 
در دســتور كار دولت قرار دارد كه براى كنتــرل نقدينگى و ايجاد 

اشتغال، خوب است.
ســخنگوى هيأت رئيسه مجلس شــوراى اســالمى گفت: دولت 

خبرهاى خوبى هم براى ايجاد اشتغال مولد دارد.

مجمع تشخيص نمى تواند قانونگذارى كند
 مجمع تشخيص مصلحت نظام نمى تواند قانونگذارى كند و در 

كشور يك مجلس وجود دارد.
 رئبس  مجلس شــوراى اسالمى در نشست خبرى خود با رسانه ها 
اين مطلب را در پاسخ به ســوال خبرنگارى درمورد جايگاه هيات 
عالى نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در روند قانونگذارى و 

انتقادهاى وارده به اين هيات، بيان كرد. 
به گزارش ايرنا، «على الريجانى با بيان اين كه مجمع دو وظيفه دارد، 
يكى از وظايف آن در زمانى اســت كه اختالف نظرى بين مجلس و 
شــوراى نگهبان وجود داشت، ورود كند، اظهارداشت: در زمان امام 
خمينى (ره) براساس ضابطه اى اگر دو سوم مجلس روى موضوعى 
تاكيد مى كرد، ديگر مســئله نيازى به بررســى در شــوراى نگهبان 
نداشــت كه بعدها با تغيير قانون اساســى، اين موضوع تغيير كرد و 

مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل گرفت،
 به مصلحت نبودن اســتيضاح را نمــى توان به اقليتى 

تحميل كرد
ــور  ــر ام ــارات وزي ــورد اظه ــن درم ــه همچني ــوه مقنن ــس  ق رئب
خارجــه درخصــوص پولشــويى و طــرح اســتيضاح ظريــف 
گفــت: ممكــن اســت برخــى اســتيضاح وزيــر امــور خارجــه رابــه 
مصلحــت نداننــد امــا ايــن را نمــى تــوان بــه يــك اقليــت تحميــل 
كــرد. آنهــا ( اقليــت ) هــم مــى تواننــد از ابــزار اســتيضاح اســتفاده 
ــوراى  ــس ش ــودن آن را مجل ــا نب ــودن ي ــى مصلحــت ب ــد ول كنن

ــد. ــى ده اســالمى تشــخيص م
الريجانــى افــزود: برخــى نماينــدگان معتقدنــد در حــال حاضــر ، 
زمــان بــراى اســتيضاح مناســب نيســت ولــى بــه هــر حــال در ايــن 
ــر  ــر فك ــوع ديگ ــدادى ن ــود دارد و تع ــر وج ــالف نظ ــه اخت زمين
مــى كننــد. بــه هميــن دليــل مســير اســتيضاح در حــال طــى شــدن 

اســت.
وى خاطرنشــان كــرد: نكتــه اى كــه آقــاى ظريــف گفتنــد مقدمــه 
ــد  ــه بودن ــخنان گفت ــن س ــداى اي ــت، در ابت ــره اى داش و موخ
كســانى كــه بــه CFT نظــر مــى دهنــد، بــر اســاس عقيــده خــود 
ــد، برخــى هــم ممكــن اســت در ايــن  ــه نظــر مــى دهن و صادقان
زمينــه تحــت تاثيــر باشــند. البتــه اگــر بخــش دوم را نمــى گفــت 
ــود؛ سياســتمدارها گاهــى نكاتــى را مــى گوينــد كــه مــى  بهتــر ب

ــد. توانســتند نگوين

واكنش ظريف به اظهارات پمپئو درباره 
توان موشكى ايران

 وزير امور خارجه كشــورمان گفت كه آمريكا ايران را به نقض 
قطعنامــه اى متهم مى كند كه خود آن را نقــض كرده و ديگران را 

تهديد به مجازات در صورت پايبندى به آن مى كند.
به گــزارش ايرنا، محمد جواد ظريف به اظهارات مايك پمپئو وزير 
خارجه آمريكا مبنى بر نقض قطعنامه 2231 شــوراى امنيت سازمان 

ملل از سوى ايران واكنش نشان داد.
ظريف در پيامى توئيترى نوشــت: حاال ديگر «سورئاليسم» به مشى 
اياالت متحده در امور خارجه بدل شــده اســت: در حالى كه خود 
قطعنامه 2231 شــوراى امنيت سازمان ملل را نقض مى كند، و حتى 
كسانى را كه نمى خواهند با تبعيت از تحريم هاى غيرقانونى آمريكا 
آن را نقــض كنند، تهديد به مجازات مى كند، به دروغ ايران را متهم 

به نقض همان قطعنامه مى كند. دورويى!
ــك  ــش موش ــا آزماي ــه ب ــرد ك ــم ك ــران را مته ــتر اي ــو پيش پمپئ
بالســتيك ميــان بــرد قطعنامــه 2231 شــوراى امنيــت ســازمان ملــل 

ــد. را نقــض مــى كن

حسين پارسا »
 پخش جهانــى «همه مى داننــد» آخرين 
ساخته اصغر فرهادى، بيش از فيلمهاى ديگرش 
حواشى ايجاد كرده است. اين حواشى، اينبار، 
هم به خاطر محتواى فيلم اســت و هم مربوط 
به توزيع آن در ايــران. چند روز پيش بود كه 
صفحه رسمى اصغر فرهادى در اينستاگرام در 
اطالعيه اى اعالم كرد كه نســخه قاچاق اين 
فيلم در ايران توزيع شــده است. اين اطالعيه 
از مردم ايران درخواســت داشت كه از نسخه 
قاچاق اين فيلم اســتفاده نكنند و منتظر نسخه 
اصلى آن باشــند. اين بيانيه كه ظاهرا از طرف 
تهيه كننده اســپانيايى فيلم منتشر شده بود يك 
ايراد بزرگ داشت: اينكه فيلم فرهادى به داليل 
مختلف قطعا اجازه انتشــار در ايران نخواهد 
داشت و «همه مى دانند» هم مثل همه فيلم هاى 
خارجى در ايران، ناچارا به همين ســبك ديده 
خواهد شــد. اين بيانيه چند روز بعد به شكل 
ديگرى اصالح شــد. يكى از منقدان سينمايى 
و از نزديكان فرهادى، كه دعوت به ديدن اين 
فيلم مى كرد در پاسخ به كامنت هاى فراوان كه 
«خودشان اعالم كرده اند نسخه قاچاق نبينيد» 
گفت كه فرهادى با تهيه كننده صحبت كرده و 
اجازه اين كار را گرفته است. به گفته اين منتقد 
«وقتى اصوال فيلم پخش فيلم خارجى در ايران 
به همين شكل است، نمى توان مردم را از ديدن 
اثرى جديد از يك كارگردان ايرانى منع كرد.» 

به اين ترتيب به نظر مى رسد مشكل دسيدن يا 
نديدن فيلم قاچاق «همه مى دانند» در ايران حل 

شده به نظر برسد.
«همه مــى دانند» آخرين ســاخته اصغر فرهادى 
فيلمى دربــاره دغدغه هاى هميشــگى اين كار 
گردان اســت. همه نشــانه هايى كه از رقص در 
غبــار تا فروشــنده، وجــود دارد " راز، تعليق و 
قضــاوت - در «همه مى دانند» هم تكرار شــده 
است. اما چيزى كه وضعيت اين فيلم را متفاوت 
از بقيه كرده، حضور معانى در سطوحى عميق تر 
از فيلم هاى ديگر او هستند. به اين ترتيب، بعضى 
منتقدان كه مفاهيم و نشانه هايى در آن مى يابند، 
اين اثر را شــاهكار و در مقابل بعضى ديگر آن را 
درامى خانوادگى و در ســطحى پايين تر از بقيه 

آثار فرهادى مى شــمارند. اگرچه هر دو گروه به 
خوش ساخت بودن و كارگردانى شكيل فرهادى 

اتفاق نظر دارند.
اول: «همــه مى دانند» درباره خانواده اى اســت 
كــه بدون حضور پــدر، براى عروســى يكى از 
بستگانشــان از آرژانتين به يكى از روســتاهاى 
اسپانيا مى آيند. شــب عروسى اتفاقى براى يكى 
از اعضاى خانواده مى افتد و همه فاميل را درگير 
خود مى كند. اين اتفاق كه در حقيقت گم شــدن 
يكى از اعضاى خانواده اســت، سوژه هميشگى 
فيلم هاى فرهادى را تكــرار مى كند: اتفاقى رخ 

داده كه تماشگر از آن بى خبر است.
 ايــن عالمت ســوال كه چه اتفاقــى براى دختر 
خانــواده افتــاده و او االن كجاســت، رازِ اوليه 

«همه مى دانند» اســت. اين راز روابط آدم ها را 
تحت تاثير مى گذارد و گذشــته شان را زنده مى 
كند: از روابط عاشــقانه و دوستى ها تا خيانت و 
كالهبردارى. تا اينجاى كار داستان مشخص است. 
دخترى گم شده و تماشاگر، آدم ها و رفتارهايشان 
را دنبال مى كند تا به حقيقت برســد. فرهادى هم 
هوشــمندانه و با يك تكنيك قصه گويى، پليس 
را از داســتان حذف كرده تا تماشاگر خود درگير 

ماجرا شود، قضاوت كند و فريب بخورد.
دوم: گره هاى داستانى فرهادى در «همه مى دانند» 
به شدت دقيق و هوشمندانه هستند. تماشاگر در 
رونــد فيلم بارها قضاوت كــرده، آدم ها را متهم 
مى كند و نتيجه مــى گيرد.گره نهايى اما در يك 
چهارم انتهايى فيلم باز مى شود. اين موضوع دقيقا 
جدل منتقدان را بيشتر كرده است. گم شدن الى، 
جدايى نادر از سيمين و جزييات اتفاق تلخى كه 
براى قهرمان زن در فيلم فروشــنده رخ مى دهد، 
همه در ابهام باقى مى مانند. اما اينجا فرهادى كار 
ديگرى انجام داده كه تماشــاگر ار متحير مى كند: 
داستان بدون هيچ ابهامى به پايان مى رسد و گره 
به راحتى باز مى شــود. ســاده انگارى است اگر 
گمان كنيم فرهادى فيلمى ســاده ســاخته و فقط 
قصد ســرگرم كردن تماشــاگر را داشته است. به 
نظر مى رسد اين بار درباره فيلمى حرف مى زنيم 
كه گامى جلوتــر از فيلمهاى ديگر اين كارگردان 
اســت. در «همه مى دانند» هــر آنچه كه همه مى 
دانند در ســطح فيلم قرار دارد درحاليكه آنچه كه 

هيچكس نمى داند در عمق قرار گرفته است.
سوم: چطور بايد اليه هاى عميق تر فيلم فرهادى 
را تفسير كرد؟ به نظرم پاسخ به اين سوال با روش 
خود فرهادى ممكن است. اول اينكه بدانيم همه 
رازها و تعليــق هاى قصه براى قضاوت مخاطب 

است. ما درباره آدم ها قضاوت مى كنيم و فرهادى 
درســت روى همين نقطه دست مى گذارد. اينكه 
آنچه ما مــى بينيم و همه مى دانند، شــايد آنچه 
نباشد كه در حقيقت وجود داشته باشد. از طرفى 
روابــط آدم ها در فيلم هاى فرهادى متاثر از دين، 
تاريخ و عرف است. در «همه مى دانند» با سه پدر 
سروكار داريم كه هر كدام در تالش براى بازيافتن 

آنچه هستند كه از دست داده اند. 
چپدربزرگ، زمين هايش را مى خواهد تا خانواده 
اش را از مشــكل نجات دهد. پدر قانونى دختر و 
پدر اصلى اش هم هر كدام با روش هاى مختلفى 
تــالش مى كنند گره داســتان را حــل كنند. اين 
روابط كه هر كدام نشانه هايى از اليهات مسيحى 
– پدر، پسر، روح القدس- و فرهنگ اسپانيايى- 
آرژانتينى دارد، آدم ها را در دو ســطح تقسيم مى 
كند: رويه هر فرد كه غصه ها و رنج هايش است 
و شــخصيت او كه تاريخ و دين مى ســازد. اين 
ويژگى دوم، راز اصلى فيلم «همه مى دانند» است، 

چيزى كه در سطح اين فيلم ديده نمى شود.
چهارم: اينكــه بعضى ها از ديدن اين فيلم راضى 
نيستند و منتظر شاهكارى ديگر از اصغر فرهادى 
هســتند، نشــان مى دهد كه اين كارگــردان راه 

درستى را مى رود. 
ممكن اســت ايــن فيلم همــه را راضى نكرده 
باشــد " اگرچه به نظر شــخصى من، يك گام 
به جلوســت " ولى مگر اسكورسيزى و وودى 
آلن و اســپيلبرگ هم در 40 ســاز فيلمســازى 
خود، فقط شــاهكار ساخته اند؟ فرهادى بعد از 
اين همه موفقيت، به جــاى هياهو، به تجربه و 
مانــدگارى اش فكر مى كند. كارى كه در ايران 
بيش از همه كيارســتمى و كمى هــم كيميايى 

دادند.  انجام  ومهرجويي 

منيژه فرهانپور»
 امروزه با گسترش پديده شهرنشينى لزوم 
تغيير خدمات دهى هر روز بيشــتر از گذشته 
ضعف هاى  بروز  كه  چرا  مى شــود  احساس 
مديريتــى و خأل هاى تخصصى شــهر را از 
دنياى مدرن امروزى جــدا كرده و حتى در 
امور روزمره اى چون ترافيك اختالل به وجود 

مى آورد.
به عنوان مثال گره هاى ترافيكى بى شــمار در 
شهرهمانند بسته شــدن 2 خيابان اصلى از 6

خيابان اصلى شــهرى معضل بزرگ در شهر 
به حساب مى آيد كه نارضايتى شهروندان را 
نيــز به دنبال دارد چراكه موجب اتالف وقت 

آنان مى شود.
در سال هاى نه چندان دور همدان از معضلى 
به نام ترافيك ســنگين و وجود خيابان هاى 
شــلوغ از خودروهاى شــخصى و عمومى 
مبرا بود اما متاسفانه چند سالى هست كه در 
همدان نيز براى نرســيدن سر موقع در قرارها 
و يا جلســات مى توان ترافيك را بهانه كرد 
به طورى كه مــورد قبول عامه مردم نيز قرار 

مى گيرد. 
شــلوغى و ازدحام در مركــز و خيابان هاى 
منتهى به آن به معضلى تبديل شده كه مديران 
شــهرى را به اين فكر واداشــته تا با اجراى 
طرح پياده راهســازى بتواننداز مركز شــهر 
تمركززدايى كرده و از ترافيك ســنگين اين 
مناطق بكاهند. امــا در حال حاضر با اجراى 
پياده راهسازى در سه مسير بوعلى، اكباتان و 
ميدان امام خمينى(ره)، متاسفانه بار ترافيك بر 
دوش خيابان هاى شريعتى و تختى زياد شده 
است. البته به گفته مديران شهرى اين وضعيت 
موقتى است و قرار است ناوگان حمل و نقل 
عمومى به سمت بلوار كاشانى و مدنى هدايت 

شود.
 ساخت پايانه براى اتوبوس و تاكسى، 
اولويت اصلى بــراى كاهش ترافيك در 

خيابان شريعتى 
مســئول تاكســيداران همدان در باره شلوغى و 
ترافيك خيابان هاى شريعتى و تختى مى گويد: 
متاســفانه به دليل بى توجهى مديريت شهرى، 
تاكســيداران همدانــى اقدام به اســتقرار خط 
نگهدارنــده هايى در اين خيابــان ها در چهار 
شــيفت كردند تا عالوه بر ايجاد نظم و هدايت 
تاكسى ها، شأن مســافر نيز با جانمايى درست 

تاكسى ها حفظ شود.
على رســتمى به تبديل 2 خيابان اصلى شــهر 
به پياده  راه اشــاره مى كنــد و مى افزايد: با اين 
شــرايط همشهريان و مســافران  داخل شهرى 
براى رســيدن به مقصد بايد چندين برابر هزينه  

جابجايى را پرداخت كنند.
وى با تأكيد بر اينكه افزايش هزينه هاى مسافرت 
داخل شــهرى  بــراى همشــهريان دلخورى و 
نارضايتى ايجــاد كرده بيان مى كنــد: معتقديم 
بــا طرح پياده راه كردن ميــدان امام و 2 خيابان 
اكباتان و بوعلى بايد مديريت شهرى و شوراى 
شــهر بتواند براى مشكالت پيش آمده همچون 
افزايش حجم ترافيك در خيابان هاى شريعتى و 

تختى چاره اى بينديشد.
مسئول تاكسى داران با اشاره به اينكه در خيابان 
شــريعتى همدان در شــرايط كنونى 233 خط 
تاكســى وجود دارد، مى افزايد: ســوال بنده از 
مديران شــهرى اين اســت كه بر چه اساس در 
اين خط نيازسنجى شده كه بايد اين همه تاكسى 
تردد داشته باشد در حالى كه برخى خطوط شهر 

تاكسى ندارد.
رستمى ادامه مى دهد: البته عالوه بر تاكسى هاى، 
بيشــتر خطوط اتوبوس در مســيرهاى پرديس، 
ســعيديه، مهديه، مدرس، چرمسازى و... نيز در 

اين خيابان تردد دارند. 
وى  بــا بيــان اينكــه تــردد ايــن همــه تاكســى 
و اتوبــوس در ايــن خيابــان عــالوه بــر ايجــاد 
آلودگــى هــوا، نمــا و چهــره شــهر بخصــوص 
ــان را  ــن خياب ــع در اي ــاى واق ــازه ه ــاى مغ نم
نيــز بــر هــم زده اســت، خاطرنشــان مــى كنــد: 
وجــود ايــن همــه تاكســى در ايــن خيابــان نيــز 
ــيداران در  ــدن تاكس ــد ش ــم درآم ــب ك موج

ايــن خيابــان شــده اســت.
مدير خطوط تاكسى در خيابان شريعتى همدان 
مى گويد: با توجه به گسترش شهر در 13 سال 

گذشته بر تعداد تاكسى هاى همدان اضافه نشده 
اما تجمع تاكســى ها به دليل اســتفاده مردم از 
وسيله شــخصى و ايجاد تاكسى نماها همچون 
تاكســى هاى تلفنى در سطح شــهر زياد شده 

است.
رســتمى با اظهار نارضايتــى از خدمات دهى 
تاكســى هــاى تلفنــى و آنالين شــخصى به 
همشهريان در سطح شهر بيان مى كند: متاسفانه 
به دليل ضعف مديريت شهرى خطوط خالى از 
تاكسى محل استقرار خودروهاى شخصى  و به 

نوعى حيات خلوت اين خودروها شده است.
وى تأكيد مى كند: در حالى كه مى شود از تاكسى 
به دليل داشتن صالحيت، بيمه و استانداردهاى 
كافى بهره بيشترى برد و سهم بيشترى از حمل 
و نقل هاى داخل شــهرى را به آنان اختصاص 

داده شود.
ــريعتى  ــان ش ــى در خياب ــوط تاكس ــر خط مدي
همــدان بــا تاكيــد بــر اينكــه مديريــت شــهرى 
ــراى ايجــاد نظــم و ســاماندهى حجــم  ــد ب باي
ترافيــك در خيابــان هــاى شــلوغ و پرازدحــام 
شــهر برنامــه اى 5 ســاله تدويــن كنــد، اضافــه 
مــى كنــد: اولويــت اصلــى بــراى كاهــش 
ترافيــك در خيابــان شــريعتى همــدان، ســاخت 
پايانــه بــراى اتوبــوس و تاكســى هــا اســت كــه 
ــنجى  ــا نيازس ــهرى ب ــت ش ــم مديري اميدواري
ايــن اولويــت هــا را بــراى خدمــات دهــى بــه 

ــد. همشــهريان لحــاظ كن
رســتمى با اشــاره به اينكه تعامل در سه ضلع 
مديريت شــهرى، شــهروندان و ناوگان حمل 
و نقــل عمومى مى تواند مردم را به ســمت و 

ســوى حمل و نقل عمومى تشــويق و ترغيب 
كند، مى گويد: متاســفانه مديريت شهرى عمال 
برنامه خاص و به روزى براى خدمات دهى به 
همشهريان ندارد پس نمى تواند ادعا كند كه در 

اين زمينه موفق عمل كرده است.
وى مــى افزايد: بــا زيرمجموعه قــرار گرفتن 
تاكســى ها در اتوبوســرانى اين اقدام به ضرر 
تاكســى داران اســت چراكه بايد تاكسى ها به 
دليل خصوصى بودن هزينه بيشــترى را نسبت 

به اتوبوس ها متحمل شوند. 
  اجراى طــرح پياده راهســازى در 

خيابان شريعتى ظرف سه ماه آينده
مدير اتوبوسرانى و پايانه هاى شهردارى همدان 
با بيان اينكه  با بســته شدن خيابان هاى بوعلى، 
ميــدان امام و اكباتان اتوبوس ها به خيابان هاى 
تختى و شــريعتى هدايت شده است، مى گويد: 
برنامه مديريت شهردارى ظرف سه ماه آينده اين 
است كه اين اتوبوس ها را به رينگ بعدى يعنى 

به بلوار كاشانى و مدنى هدايت كند.
بابك اسدى با اشــاره به اينكه ظرف سال هاى 
آينده طرح پياده راه ســازى بايــد در 4 خيابان 
باقى مانده منتهى به ميدان امام نيز انجام شــود، 
مى افزايد: اولويت پياده راه ســازى در ماه هاى 
آينده با خيابان شريعتى است. وى ادامه  مى دهد: 
در حــال حاضر همــدان داراى 200 دســتگاه 
اتوبوس در ناوگان حمل و نقل شــهرى در 33
مسير است كه در ظرف چند سال گذشته توسط 

يارانه دولتى حمايت نشده است.
اين مقام مســئول بــا بيان اينكه عمر متوســط 
اتوبوس در ناوگان حمل و نقل شهرى 10 سال 

اســت، خاطرنشــان مى كند: براساس مصوبات 
اعالم شده بازســازى اتوبوس هاى داراى عمر 
باالى 10 ســال  در ســال جارى امسال و سال 
گذشته از صفر تا صد انجام شده و به دليل اينكه 
همه شــهروندان بتوانند از ناوگان حمل و نقل 
شهرى به صورت مساوى بهره ببرند اتوبوس ها 
هر چهار ماه تغيير مــكان دارند تا فقط در يك 

مسير مورد استفاده قرار نگيرند.
اسدى تأكيد مى كند: ســرانه عمر اتوبوس هاى 
شهرى در همدان خوب است و در شرايط فعلى 

اتوبوس فرسوده غيربازسازى شده نداريم.
 وى با اشاره به اينكه ناوگان اتوبوسرانى همدان 
داراى كمبــود اتوبوس اســت، ادامــه مى دهد:  
قيمت تمام شــده خدمات براى هر شهروند در 
اتوبوس رانى يك هزار و 100 تومان اســت كه 
يك شهروند تنها 400 تومان از آن را مى پردازد 
و مابقى اين هزينه توســط شركت اتوبوسرانى 

پرداخت مى شود.
مدير اتوبوسرانى و پايانه هاى شهردارى همدان 
بــا اظهار خرســندى از رواج كارت بليط براى 
ارائه خدمات بهتر به همشهريان تصريح مى كند: 
همدان در اين زمينه يكى از اســتان هاى پيشرو 
در كشور اســت اما با فرهنگ سازى اين انتظار 
مى رود كه همه شــهروندان از اين كارت براى 
پرداخت كرايه اســتفاده كنند چراكه استفاده از 
پول خرد براى كرايه اتوبوس هاى شــهرى هم 
براى مسافر و هم براى رانندگان تبعات بهداشتى 

دارد.
 ترافيك ســنگين خيابان شــريعتى 

موقتى است
رئيس شوراى اسالمى شــهر همدان نيز با بيان 
اين نكته كه شــلوغى و ترافيك خيابان شريعتى 
موقتى است، مى گويد: قرار است در رينگ دوم 
مســيرهاى مشــخصى براى اتوبوس و تاكسى 
هاى شهرى در نظر گرفته شود كه البته كارهاى 

زيربنايى آن نيزانجام شده است.
كامران گردان با اشاره به اينكه دور برگردان هاى 
اين دو خيابان هم براى خودروهاى شخصى و 
هم اتوبوس ها داراى اســتاندارد كافى نيست، 
بيان مى كند: بايد مديريت شــهرى چند ســال 
گذشته براى اين مسيرها پارك سوار در نظر مى 
گرفتــه اما اگر بتوانيم در شــرايط فعلى در اين 
مسيرها پارك سوار در نظر بگيريم كار مطلوبى 

و اثرگذارى را انجام داده ايم.
وى مى افزايد: 15 دستگاه اتوبوس جديد نيز از 
خارج از استان خريدارى شده كه به دليل تحريم 
هاى اخير فقط چهار دســتگاه آن تحويل گرفته 
شده و هنوز وارد سيســتم ناوگان حمل و نقل 

شهرى نشده است.

نفس هاي شهر به تنگ آمده است

ترافيك مهمترين چالش مديريت شهري

درباره «همه مى دانند» جديدترين فيلم اصغر فرهادى

تداوِم تعليق

مركز  آمار اعالم كرد:
29/9 درصد از افراد روزنامه مطالعه مى كنند

 طــرح آمارگيــرى از فرهنــگ رفتــارى خانــوار يكــى از طرح هــاى آمــارى 
جديــد مركــز آمــار ايــران اســت كــه بــا هــدف تهيــه آمــار و اطالعــات مربــوط بــه 
ــج آن در  ــتفاده از نتاي ــور و اس ــاى كش ــاى خانواره ــى و رفتاره ــاى فرهنگ فعاليت ه
برنامه ريزى هــاى فرهنگــى كشــور در ســال1396 در ســطح كشــور، در نقــاط شــهرى 

و روســتايى بــراى افــراد 15 ســاله و بيشــتر اجــرا شــد.
ــه در  ــرح ك ــن ط ــاى حاصــل از اي ــن يافته ه ــى از مهم تري ــا، برخ ــزارش ايلن ــه گ ب

ــه ايــن شــرح اســت: ســال 1396 اجــرا شــده، ب

ـ حــدود 58 درصــد افــراد 15 ســاله و بيشــتر باســواد طــى ســال قبــل از آمارگيــرى، 
مطالعــه كتــاب غيردرســى داشــته اند.

ســرانه مطالعــه كتــاب غيردرســى افــراد 15 ســاله و بيشــتر باســواد، 7 ســاعت و 41 
دقيقــه در مــاه بــوده اســت كــه از ايــن ميــزان ســرانه ماهانــه مطالعــه قــران و ادعيــه 

3 ســاعت و 7 دقيقــه بــود.
ـ 29,9 درصــد از افــراد 15 ســاله و بيشــتر باســواد، در مــاه قبــل از آمارگيــرى روزنامه 

مطالعــه كرده انــد.
ـ ســرانه ماهانــه مطالعــه روزنامــه افــراد 15 ســاله و بيشــتر باســواد، 1 ســاعت و 27 

دقيقــه بــوده اســت
ــران توســط افــراد 15  ـ ســرانه تماشــاى برنامه هــاى ســيماى جمهــورى اســالمى اي

ســاله و بيشــتر، 4 ســاعت و 52 دقيقــه در روز بــوده اســت.
ـ ســرانه حضــور افــراد 15 ســاله و بيشــتر در شــبكه هاى اجتماعــى، 1 ســاعت و 4 

دقيقــه در روز بــوده اســت
ــه ورزش  ــد ك ــوده ان ــار نم ــتر اظه ــاله و بيش ــراد 15 س ــد اف ــدود 51/1 درص ـ ح

مى كننــد.
ـ سرانه انجام ورزش افراد 15 ساله و بيشتر، 27 دقيقه در روز بوده است

ـ 78/9 درصــد افــراد 15 ســاله و بيشــتر در هفتــه شــير مصــرف كــرده انــد. ســرانه 
هفتگــى شــير، 3/7 ليــوان بــوده اســت.

ـ 54/8 درصــد افــراد 15 ســاله و بيشــتر در هفتــه نوشــابه مصــرف كــرده انــد. ســرانه 
هفتگــى نوشــابه، 1/7 ليــوان بــوده اســت.
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خبـر

اتوبوس سيار تست ايدز در همدان 
راه اندازى شد

 كارشناس برنامه اچ.آى.وى (ايدز) مركز بهداشت همدان گفت: 
اتوبوس خدمات ســالمت براى انجام رايگان تســت ايدز در اين 

شهرستان راه اندازى شده است.
مريم جعفرى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين اتوبوس اقدام 
به تردد در داخل شــهر از جمله مناطق حاشيه اى به منظور اطالع 

رسانى در اين باره مى كند.
وى اضافه كرد: كارشناســان حاضر در اين وســيله نقليه اقدام به 
ارايه مشــاوره به مراجعه كنندگان مى كنند تا آنها را با اين ويروس 
آشنا كنند.كارشناس برنامه اچ.آى.وى (ايدز) مركز بهداشت همدان 
اضافه كرد: همچنين در صورت درخواســت شــهروندان آزمايش 
لحظه اى اچ.آى.وى انجام شده و در كمتر از 20 دقيقه نتيجه توسط 

كيت هاى تست اچ.آى.وى مشخص و ارايه مى شود.
جعرفــى تاكيد كرد: هدف مركز بهداشــت از راه اندازى اتوبوس 
خدمات سالمت، بيماريابى نيست بلكه بيشتر درصدد اطالع رسانى 

درباره آدرس مراكز بهداشتى تست رايگان اچ.آى.وى ايدز است.
وى گفت: بروشور، پمفلت و تراكت حاوى هشدارها و توصيه ها 
بهداشــتى در زمينه ويروس ايــدز در اختيار مراجعه كنندگان قرار 

مى گيرد.
اول دسامبر برابر با دهم آذرماه به عنوان روز جهانى ايدز نامگذارى 
شد و شــعار امســال اين روز « جهت آگاهى از سالمتى، من هم 

آزمايش اچ. آى. وى مى دهم» اعالم شد.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

روزانه 9 معتاد در كشور جان مى بازند
 55 درصد طالق ها در كشور به مصرف مواد مخدر مربوط است و روزانه 9 معتاد 

در كشور جان خود را بر اثر مصرف اين مواد از دست مى دهند.
دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:  برخى از آسيب ها و ناهنجارى ها منشاء آسيب هاى 
ديگر هســتند يا در به وجود آوردن آن آسيب ها نقش تعيين كننده دارند. يكى از اين 
 موارد، مواد مخدر اســت كه بســيارى از جرايم از سرقت تا قتل ها و جرايمى از اين 

دست به علت مصرف مواد مخدر اتفاق مى افتد.
به گزارش خبرآنالين، اســكندر مومنى، افزودوى گفت: حــدود 70 درصد زندانيان 
كشــور نيز در  رابطه با مواد مخدر زندانى شــدند كه 40 درصد مستقيم و 30 درصد 

غيرمستقيم به اين موضوع ارتباط دارند. 

قوه قضائيه اليحه تامين امنيت زنان را
 سريع تر به دولت بفرستد

 اليحــه تامين امنيت زنان براى نظارت قضايى به قوه قضائيه رفته كه انتظار داريم 
زودتر به دولت بيايد و نهايى شود.معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
از فقيهان حوزه درخواســت دارم تا با پرداختن به مسائل حوزه زنان، تصوير تبعيض 
گرايانه اى را كه از اســالم در ذهن جوانان ايجاد شــده، رفع كنند.به گزارش ايســنا، 
معصومــه ابتكار، افزود: اين واقعيتى كه امروز در رفتار دختران جوان مى بينيم و اين 
ذهنيت تبعيض آميزى كه آنها از دين دارند، حاصل نپرداختن به اين موضوعات است. 
اين حس تا حدودى حاصل نظرات موجود در اين بخش يا حاصل قوانين موجود و 

بخشى از آن حاصل اجراى غلط است.

صداى نسل نوجوان شنيده نمى شود
 وزيــر آموزش و پرورش با بيان اينكه از مهترين عوامل تهديد كننده گفت وگوى 
بين نســلى، گســترش بى حد و حصر فضاى مجازى اســت گفت: مهمترين عامل 

گفت وگوى بين نسلى اين است كه صداى نوجوانان بايد شنيده شود.
به گزارش ايلنا، ســيدمحمد بطحايى افزود: هدف از گفت وگوى بين نسلى به معناى 
الگوپذيرى صرف نيســت و نبايد به اين معنا باشــد كه حتما بايد نوع رفتار و گفت 

وگوى شما همانند پدرانتان باشد.
وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: درك ما از فرزندانمان درك درســتى نيست. درك 
نوجوانان هم از والدينشــان با واقعيت فاصله دارد. با گفــت وگو مى توان اين درك 

متقابل را افزايش داد.

توزيع مراكز توانبخشى 
در كشور نامناسب است

 توزيع مراكز توانبخشــى در كشور نامناسب است و در بسيارى از 
نقاط مركز توانبخشى عمومى نداريم.

كارشناس اداره توانبخشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
گفت: بايد شــرايط تسهيل و فراهم شود تا مراكز توانبخشى در مراكز 

كم برخوردارتر نيز فعاليت داشته باشند.
به گزارش ايرنا، مهدى عليزاده كه رياســت انجمن كاردرمانى را نيز 
برعهده دارد، خاطرنشان كرد: نيروى توانبخشى در كشور داريم اما به 

دليل توزيع نامناسب آنان، تعدادى از آنان بيكار مانده اند.
وى در ادامه به نبود تحقيقات و مطالعات در زمينه توانبخشى در كشور 
اشاره كرد و گفت: وقتى كه تحقيقات توانبخشى وجود نداشته باشد 
نمى توانيم بر اســاس آن، سياست گذاران و سازمان هاى بيمه گر را 

قانع كنيم كه بيمه خدمات توانبخشى، مقرون به صرفه است.
كارشناس اداره توانبخشى وزارت بهداشت با تاكيد بر لزوم هماهنگى 
فراســازمانى و بين بخشــى در حوزه توانبخشــى گفــت: خدمات 
توانبخشى تا آن اندازه بر زمين مانده كه سازمانى مانند هالل احمر كه 
وظيفه فوريت ها را برعهده دارد در حوزه مراكز توانبخشى هم ورود 

كرده است كه البته جاى قدردانى دارد.
عليزاده افزود: الزم است وزارت بهداشتبيش از پيش در زمينه افزايش 

تخت هاى توانبخشى و تقويت مراكز تحت حاد فعاليت كند.
وى ادامه داد: دولت نيز هرچه ســاختار فراهم كند باز هم به تقويت 
تشــكل هاى مردم نهاد در حوزه توانبخشــى نياز است و اكنون نيز 
وزارت بهداشــت به ازاى خريد خدمت از طريق مراكز غيردولتى به 

مردم خدمت ارائه مى دهد.
كودكان بايد سهم بيشترى از بيمه داشته باشند

على قربانى، رئيس انجمن گفتاردرمانى ايران نيز در اين نشست گفت: 
افراد زير پنج سال يا زير سن مدرسه بايد بيشترين سهم از پوشش بيمه 
اى را داشــته باشند اما در حال حاضر يك فرد 40 ساله و يك كودك 

دو ساله هر دو از يك بيمه برخوردار هستند.
وى افزود: خانواده اى كه كودكش داراى مشكلى است كه به خدمات 
توانبخشــى نياز دارد بايد بتواند به طور مثال تا هفت سالگى بيشترين 
بهره بيمه اى را ببرد. سيستم بيمه اى بايد به گونه اى باشد كه خانواده 
بداند بعد از پايان سن كودكى بايد هزينه هاى درمانى بيشترى بپردازد.

وى ادامه داد: افراد داراى معلوليت عالوه بر معلوليت به بيمارى هاى 
ديگر مانند سرماخوردگى نيز مبتال مى شوند بنابراين عالوه بر بيمه به 

حمايت هاى خاص ديگرى نيز نياز دارند.
قربانى اضافه كرد: فردى كه به ضايعه نخاعى مبتال مى شود در دوران 
حــاد بيمارى، بهترين درمان را مى گيرد نه اينكه دو ســال بعد از آن 

خدمات توانبخشى به او ارائه شود.

پليس فتا بايد شبكه هاى مجازى همسريابى 
را مسدود كند

 پليس فتا بايد با اقتدار شــبكه ها و كانال هاى غير مجاز همسريابى 
را در فضاى مجازى مسدود كند و افرادى را كه در اين فضا به دنبال 
كالهبردارى و اخاذى هســتند و با آبروى مردم بازى مى كنند، تحت 

پيگرد قانونى قرار دهد.
رئيس كميســيون اجتماعى مجلس شــوراى اسالمى گفت: به عقيده 
مــن پليس فتا به عنوان ناظر در فضاى مجازى داراى نقش، اهميت و 
جايگاه بسيار مهمى در اين زمينه است كه بايد با توجه به نوع فعاليت 
خود از اختيارات بيشترى برخوردار باشد و به عنوان مهمترين ارگان 
تاييد كننده براى صدور مجوز فعاليت شبكه ها و كانالهاى مختلف در 

فضاى مجازى عمل كند.
ســلمان خــدادادى در گفت و گو با ايرنا افزود: مخالف اســتفاده از 
شبكه هاى مجازى نيستم اما اين شبكه ها نبايد همانند امروز در جامعه 
به حال خود رها شوند و هر شخصى بنا به اهداف خود در اين عرصه 

فعاليت كند.
خدادادى اظهار داشــت: فقدان ارگان و دستگاه واحد براى كنترل و 
نظارت بر فضاى مجازى تاكنون باعث بروز بســيارى از مســائل از 
قبيل سست شــدن بنيان خانواده و حتى فرو پاشى برخى خانواده ها 
در جامعه شده است.رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
بــا تاكيد بر اينكه عملكرد شــبكه هاى اجتماعــى در فضاى مجازى 
به تأمل و بررســى نياز دارد، گفت: برخى ســودجويان از طريق اين 
عرصه با عنوان هاى شــبكه ها و كانال هاى همســريابى و غيره وارد 
زندگى خصوصى مردم مى شوند و با سوء استفاده از اطالعات فردى 

اشخاصبه كالهبردارى و اخاذى اقدام مى كنند.
وى خاطر نشان كرد: اين گونه رفتارهاى غير اخالقى و غير اجتماعى 
عالوه بر اينكه نياز واقعى جامعه را بر طرف نمى كند بلكه باعث بروز 

بسيارى از مشكالت و حتى افزايش آمار طالق نيز مى شود.

جوان: كم فروشي بي سابقه لبني ها 
 پلمپشون كنين سابقه دار مي شن 
شرق: پول شويي 150 ميليون دالري

 مى خواد پوال رو تميز كنه!! 
كيهان: حاشيه سازان به صف شده اند باز چه كاسه اي زير نيم كاسه است؟

 خدا به داد برسه!!
همدان پيام: كمبود تخم مرغ داريم 

 مرغهامون رو حمايت نكردن اونا هم ديگه توليد داخلى ندارن!!
ايرنا: ايران از امن ترين كشورهاي جهان است

 البته نه از نظر اقتصادى!!
مهر: اينستاگرام بايد در ايران نماينده داشته باشد

 دفتر نمايندگى اينستاگرام داير مى شود!!
زنگان امروز: مارپيچ تورم و دستمزدها 

 خودتون دارين مى پيچونينش وگرنه اونقدرا هم كه فكر مى كنين 
پيچيده نيست كافيه يه كم دستمزدها رو با تورم يكى كنين

 اينا پشت اين برنده نباشن كى باشه؟
هگمتانه: تأثير ورزش بر افسردگي همچون آبي بر آتش 

 بدون شرح!!
همدان پيام: روز همدان وارد تقويم مي شود

 حاال چه تغييرى به حال اين ملت مى كنه!! 
ابرار اقتصادي: نرخ دالر كاهش يافت قيمت مايحتاج مردم باال ماند 

 دالر بهانه بود هدف اين بود كه قيمتها رو باال بكشن!!
تجارت: سقوط آزاد قيمت سكه 

 بهتره بگيم سقوط آزاد مهريه ها
صنعت: افزايش سرمايه، درمان يا ُمسكن 

 مونده اين سرمايه براى كيا باشه!!
هگمتانه: افزايش 20 درصدي توليد عسل در اسدآباد

 يه دست مريزاد به زنبورهاى عزيز!!
همدلي: حاج بابايي: تالش خود را براي احياي تيم پاس همدان بكار 

مي گيريم 
 انتخابات مگه شروع شده!!

54 تن برنج قاچاق از يك انبار كشف شد
 فرمانده انتظامى اســتان همدان بيان كرد: 54 تن برنج خارجى و 

قاچاق از يك انبار در شهرستان اسدآباد كشف شد.
بخشعلى كامرانى صالح در گفت و گو با ايرنا گفت: به دنبال دريافت 
اخبــارى مبنى بر انبار كردن برنج قاچاق، اداره مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز موضوع را بررسى كرد.
وى افــزود: پس از بررســى صحت اين گزارش و انجــام اقدامات 
اطالعاتى و پليسى، انبار ياد شده در اسدآباد شناسايى و در بازرسى از 

آن 54 تن برنج كشف شد.
فرمانده انتظامى استان همدان از تحويل متهم به مراجع قضايى خبرداد 
و اضافه كرد: كارشناسان ارزش برنج كشف شده را بيش از 43 ميليارد 
ريــال برآورد كرده اند.كامرانى صالح گفــت: با توجه به اينكه مبارزه 
جدى با اخالل گران اقتصادى و قاچاقچيان كاال از اولويت هاى پليس 
است در اين راســتا ميزان كشفيات كاالى قاچاق 13درصد در هفت 

ماهه امسال افزايش داشته است.
وى افزود: حدود يك هزار و 260 ميليارد ريال كاالى قاچاق از ابتداى 

سال جارى تا پايان مهرماه در استان همدان كشف شده است.
فرمانده انتظامى اســتان همدان مبارزه با قاچــاق كاال را وظيفه ملى 
دانســت و اضافه كرد: پليس از شــيوه و روش هاى نو براى مقابله با 
قاچــاق كاال و ارز بهره مى گيرد.كامرانى صالح ابراز اميدوارى كرد با 
ريشــه كنى قاچاق براى خلق فرصت هاى شغلى جديد، حمايت از 

توليد كنندگان داخلى و رونق اقتصادى گامى مثبت برداشت.

شرايط تصويب پايان نامه هاى تحصيالت تكميلى 
تغيير كرد

 هرگونه پرداخت مالى به استاد راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاء 
آنها منوط به همانند جويى پايان نامه اســت.معاون حقوقى و امور مجلس وزارت علوم با 
اشــاره به برخى اقدامات وزارت علوم درراستاى جلوگيرى از تقلب علمى افزود: در داخل 
وزارت علوم جلسات هماهنگى با حضور قائم مقام وزير علوم، معاونان آموزشى، دانشجويى 
و موسسه ايرانداك برگزار كرده ايم تا در مقابله با تقلب، هماهنگى داخلى نيز داشته باشيم. 
حســين سيمايى صراف در گفتگو با مهر گفت: به دانشگاه ها بخشنامه اى ابالغ كرده ايم كه 
تصويب پروپوزال ها، رساله ها و پايان نامه هاى تحصيالت تكميلى بايد در ايرانداك و ساير 
سامانه هاى مشابه، همانند جويى شــود.وى ادامه داد: بعد از اينكه رساله دكترى آماده شد، 
نتيجه تحقيق به ايرانداك جهت همانندجويى ارسال مى شود، هرگونه پرداخت مالى به استاد 
راهنما، مشــاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاء آنها منوط به همانند جويى در 

ايرانداك و صدور گواهى عدم همانند و مشابه بودن توسط ايرانداك است.

دليل احتمالى قرمزى چشم ها
 نداشتن خواب كافى يا مصرف مواد الكلى مى تواند موجب قرمزى چشم ها شود اما 

عوامل ديگرى هم مى توانند عامل قرمزى چشم ها باشند.
به گزارش ايســنا، قرمزى چشــم ها به طور كلى عاملى نگران كننده نيست اما زمانيكه 
با درد، ترشــحات غيرمعمول يا تارى ديد همراه باشــد مى تواند نشان دهنده وجود يك 

مشكل پزشكى باشد. 
ســايت تخصصى "مديكال ديلى" در اين مطلب به معرفى برخى از عواملى پرداخته كه 

موجب قرمزى چشم ها مى شوند:
 التهاب ملتحمه 

بــر اثــر ايــن عارضــه، اليــه بيرونــى چشــم ملتهــب يــا عفونــى شــده كــه موجــب 
مى شــود چشــم ها بــه رنــگ صورتــى يــا قرمــز ديــده شــود. ايــن بيمــارى واگيــردار 
بــوده و معمــوال بــا عالئمــى همچــون خــارش، ترشــح و ريــزش اشــك از چشــم ها 

همــراه اســت.

هنوز خبرى از موج آنفلوآنزا نيست
 خوشــبختانه هنوز موج نخست آنفلوآنزا شروع نشــده، اما با سردتر شدن هوا بايد 
منتظر همه گيرى آنفلوآنزا باشيم و بر همين اساس رعايت نكات بهداشتى بسيار اهميت 
دارد.رئبس  مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشــت ضمن تشريح وضعيت 
بروز و شيوع آنفلوآنزا در كشور، گفت: البته در برخى از استان ها افزايش موارد آنفلوآنزا 
را داشــته ايم، اما در حدى نيست كه هنوز بخواهيم بگوييم كه طغيان بيمارى آغاز شده 
است. شدت بيمارى هم در مواردى كه تاكنون رخ داده، متوسط بوده است. هرچند كه 

هنوز براى قضاوت زود است.
محمد مهدى گويا در گفت وگو با ايسنا،  گفت: درباره زمان تزريق واكسن اين بيمارى، 
گفت: به هر حال هرچه زودتر واكسن آنفلوآنزا تزريق شود، بهتر است. همانطور كه قبال 
اعالم شده بود، اواخر شهريور ماه و اوايل مهر زمان خوب تزريق واكسن آنفلوآنزا بوده 
است. البته به كسانيكه در گروه هاى پرخطر قرار دارند و هنوز واكسن دريافت نكرده اند، 

در صورت دسترسى اگر واكسينه شوند، بهتر است.

شبنم طهماسبى »
 در ســاليان اخير جمعيت روستايى 
بر اثر عوامــل مختلف كه مهم ترين آن 
مهاجرت مى باشــد كاهش يافته است.

كمبود امكانات در روســتاها نسبت به 
شهرها  باعث شده روستاييان به حاشيه 

شهرهاى بزرگ مهاجرت كنند 
مهاجرت از روســتا به شهر از گذشته 
تا كنون همواره وجود داشــته است اما 
اكنون مهاجرت بى رويه و تخليه روستا 
ها از نيروى كارا يكى از نارسايى هاى 
روســتايى  جامعه  اقتصادى  اجتماعى، 

كشور محسوب مى شود.
بررســى هايى كه دربــاره مهاجرت از 
روستا به شــهر انجام شده است نشان 
براى  تصميم گيرى  و  تمايل  كه  مى دهد 
مهاجرت به ســن، جنس و تحصيالت 
بستگى دارد. جوانان بيشترين مهاجرت 
را دارنــد در ايــن بين نيز بيشــترين 
مهاجــران كشــور را مردان تشــكيل 
مى دهند كه براى كســب درآمد، دانش 

و اشتغال مكان خود را ترك مى كنند.
مهاجرت افراد جوان از روســتا باعث 
كاهش رشــد جمعيت (خالى شــدن 
ســكنه ) و افزايش ســالخوردگى مى 
شــود اين نوع مهاجرت سبب مى شود 
كه جمعيت روســتايى و شهرى برهم 
روستايى  جمعيت  سالخوردگى  و  ريزد 
و جوان شدن جمعيت ناخواسته شهرى 

را در پى دارد.
بر اين اساس با "حاتم حسينى" جمعيت 
شناس و رئيس دانشكده علوم اجتماعى 
كاهش  پديــده  پيرامون  اقتصــادى  و 
جمعيت روستايى گفتگو كرديم كه در 

ادامه مى خوانيد:
 از ديدگاه شــما چــرا جمعيت 

روستايى در حال كاهش است ؟
تغييــرات جمعيت در هــر منطقه اعم از 
جمعيت شهرى يا روستايى تحت تاثير 3 
عامــل مى باشــد 1.زاد و ولد 2. مرگ3. 
مهاجرت اســت. يعنى برآينــد تاثير اين 
ســه مولفه مساوى است با رشد جمعيت 
اگر در تغييرات جمعيت فقط زادو ولد و 
مرگ اثر گذار باشد رشد جمعيت طبيعى 
اســت و مهاجرت در آن نقشى ندارد اما 
اگر عالوه بر زاد و ولد و مرگ مهاجرت 
هــم نقش داشــته باشــد جمعيــت باز 
مى گويند و نرخ رشد مطلقى كه با درنظر 
گرفتن اين ســه مولفه به دست مى آيد به 
آن رشــد مطلق مى گويند بنابراين اتفاقى 
كه در استان همدان مى افتد در طول زمان 
جمعيت كل اســتان نقاط شهرى و نقاط 
روستايى دســتخوش تغييراتى شده است 
از يك سرشــمارى به سرشمارى ديگر و 
اين تغييرات در مناطق مختلف اســتان يا 
در نقاط شهرى و روستايى الزاما تغييرات 

يكسانى نبوده است.
در برخى از شهرستان ها رشد جمعيت منفى 
شده است و در برخى ديگر رشد جمعيت 
مثبت بوده است مثال همدان نرخ رشد مثبت 
ولى كبودراهنگ و رزن نرخ رشد آن ها منفى 
شده است بنابراين تحت تاثير اين سه مولفه 
رشد جمعيت در مناطق مختلف مى تواند 
متفاوت باشــد و در مناطق روستايى استان 
همدان با توجه به اين كه نرخ رشد جمعيت 

كل استان منفى اســت و سطح بارورى و 
مرگ و مير استان خيلى با استان هاى ديگر 
متفاوت نيست به نظر مى رسد كه تغييرات 
رشد جمعيت بيشتر ناشى از مهاجرت است 
البته خيلى بااحتياط مى گويم و قابل بررسى 
است اما با توجه به شواهد موجود در سطح 
استان همدان مثل محروميت نسبى مناطق 
روســتايى، كمبود امكانات روستا، مشكل 
خشكســالى و كمبود آب در مناطق روستا 
و هميــن طور جاذبه هاى شــهرى كه اين 
فرصت هاى نابرابر سبب مى شود كه يك 
مكان جمعيت جذب شــود و مكانى ديگر 
جمعيت دفع شــود طى اين فرآيند به نظر 
مى رسد كه اين شهرها هستند كه جمعيت 
را جذب مى كنند و مناطق روستايى جمعيت 

خود را از دست مى دهد.
عالوه بر مهاجــرت كه نقش پررنگ ترى 
دارد الحاق مناطق روستايى اطراف شهرها 
به مجموع شــهر مى باشــد و بعضى از 
عوامل ديگر ناشــى از تبديل وضع روستا 
به شهر اســت چون وزارت كشور براى 
تفكيك شــهر از روستا و تعريف شهر و 

روستا معيارهايى دارد .
 از ديدگاه شــما كاهش جمعيت 
در روستا بر توســعه اجتماعى چه 

تاثيرى دارد؟
ــر توســعه اجتماعــى در تمامــى  عــالوه ب
ابعــاد ،اقتصــادى و فرهنگــى نيــز تاثيرگذار 
ــرمايه  ــن س ــم تري ــت مه ــت. جمعي اس

ــت  ــورى اس ــر كش ه
و  انســانى  نيــروى 
ســرمايه هــاى انســانى 
ــرمايه  ــن س ــم تري مه
براى هر كشــور اســت 
و  تكنولــوژى  پــول، 
منابــع طبيعــى ايــن هــا 
مهــم هســتند و مهم تــر 
ســرمايه انســانى اســت 
كــه از طريــق جمعيــت 
حاصــل مى شــود پــس 
ــه در  ــى اســت ك طبيع
يــك منطقــه بــا كاهش 
جمعيــت  رشــد 
هســتيم  مواجعــه 
و  رشــد  فرآينــد  در 
توســعه آن منطقــه چــه 
ــه  ــدت چ ــاه م در كوت

در ميــان مــدت و در بلنــد مــدت جمعيت 
آن منطقــه دچــار مشــكل مى شــود.

شــايد مهم ترين تاثيرى كه مهاجرت دارد 
فقــدان امكانات در روســتا ها مى باشــد 
كه نيروى انســانى كه ســال ها آموزش و 
تخصص ديده اســت و چــون فرصت 
اشــتغال در روســتا وجود نــدارد فرد 
متناســب با تخصص و مهارت و توانايى 
كه دارد وارد مناطق ديگر مى شود و سبب 
شكاف بين مناطق از نظر توسعه مى شود 
اين نيروها با وارد شــدن به مناطق جديد 
به نيروى كار سرمايه انسانى آن جا اضافه 
مى شــود و مناطق قبلى خالى مى شود و 

كم ترين تاثير آن اين است كه روند رشد 
و توسعه دچار اختالل مى شود. 

بــه  مى تــوان  پيامد هــا  ديگــر  از 
ســالخوردگى جمعيــت شــاغل در بخــش 
ــتايى  ــد اقتصــاد روس ــاورزى مى باش كش
عمدتــا اقتصــاد كشــاورزى اســت و 
ــا  ــتاها پدربزرگ ه ــراد ســاكن در روس اف
باقــى مى ماننــد و افــراد شــاغل در بخــش 
ــوز  ــتا هن ــاد روس ــه اقتص ــاورزى ك كش
ــت  ــه دارد و عل ــا را نگ ــد آن ه مى توان
باقــى مانــدن ايــن افــراد ايــن اســت كــه 
ــاد  ــردن اقتص ــه ك ــراى عرض ــزى ب چي
شــهرى ندارنــد و در نتيجــه ســاختار 
بخــش  در  شــاغل  جمعيــت  ســنى 
كشــاورزى پيــر تغييــر مى كنــد و ســبب 
ركــود در اقتصــاد كشــاورزى مى شــود .
 از ديــدگاه شــما دولــت چه 
مكانيزمى  مى  تواند طراحى كند كه 

جلوى مهاجرت را بگيرد؟
موضوع مهاجرت روســتايى و شــهرى 
يك بحث ريشــه دار مى باشــد وقتى از 
مهاجــرت صحبت مى كنيم هميشــه بار 
منفــى مهاجرت را يــاد مى كنيم در واقع 
مهاجرت آثار مثبت هم دارد چون ممكن 
اســت منطقه ايى كه مهاجرت بيشتر است 
نيروها يا جمعيت جوان را در كار جذب 
كند به رشد جمعيت كمك كند و بستگى 
دارد فرآيند جذب آن ها در اقتصاد منطقه 
چطورى باشــد اما به طــور كلى به نظر 
مى رســد كه دولت بايد تــالش كند كه 
روســتايى  مناطق  در  فرصت ها  نابرابرى 
كم تر شــود نســبت به مناطق شهرى و 
عوامــل دافعه روســتا را تا حــد زيادى 
كنترل و تبديل به جاذبه كند مثال تاسيس 
صنايع مرتبط به اقتصاد كشاورزى روستا 
به طورى كه روســتايى محصولش را در 
جايى ديگر اضافه كند صنايعى در آن جا 

متناسب با فعاليت روستا احداث شود.
دولت از ســال هاى پيش طرحى به عنوان 
طرح هادى اجرا كرده اســت در راستاى 
ايجاد روستا- شــهر يعنى روستاهايى كه 
بخش قابل توجهــى از امكانات زندگى 
شهرى را مســتقر مى كنند تا از مهاجرت 
روستا به شهر جلوگيرى شود و دولت در 
تمام مقاطع اقداماتى كرده اند و نمى شــود 
رشــد  به صورت مطلق جلوى تغييرات 

جمعيت را گرفت.

مهاجرت اصلى ترين عامل كاهش جمعيت روستاها

چراغ خانه هاى روستايى 
در حال خاموشى است

(جدول آمار جمعيت در استان همدان)
جمعيتشهرستان 

39،359فامنين 
100،901اسدآباد
101،666تويسركان

107،587رزن
119،082بهار

126،062كبودراهنگ
178،787نهاوند
288،685مالير 
676،105همدان

نظر  بــه  كلى  طــور  به 
مى رســد كه دولت بايد 
تالش كند كــه نابرابرى 
مناطــق  در  فرصت هــا 
روســتايى كم تر شــود 
شهرى  مناطق  به  نسبت 
و عوامل دافعه روستا را تا 
حد زيادى كنترل و تبديل 

به جاذبه كند
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پيام 
     تاريخ ،  تمدن 

                    و فرهنگ مادستان

سيد اميررضا و سيده ثنا 
هاديان امرئى

مدرسه شهيد مصطفى خمينى

آيلين يدالهي

پيام همدان  بزرگ  ده  خانوا پيامكوچولوهاى  همدان  بزرگ  ده  نوا خا كوچولوهاى 

عليرضا شرف اندوز 

مهرسام يوسفيان محمدساالر اصالني سوين حبيب پورمهرسا ملكي  محمد رادوين 
طاقتي احسن

نورا طاقتي احسن نيما مختار زاده

محمد سبحان نوري فر

كيان هدايتيسبحان حيدري مظفر

محمدصالح بياتاميرحسين خديوي

سما فرهپور ساجده نوري فرطهورا شيرمحمدي 

كيانا كمالوند

سوفيا دارايي

حسين و حسام سليمي آيدا كمالوند رها طائمه الينا رمضاني سيدمهدي يار جعفري محمد احسان سليميياسين سعادتي 

محمد پرهام حبيبي
غيرانتفاعي امير كبير 

مينا صادقي 
مدرسه حجتي بهار 

پرناز نوريان شجاع 
دبستان بركت

مهديه حبيبي
مدرسه شهيد مطهري  علي اصغر غالمي 

دبيرستان المهدي 
محمد امين الماسي محمدجعفر مظفرپور

تيزهوشان عالمه حلي 2
اميرعلي بشير گنبدي عليرضا اطهري 

مدرسه عالمه حلي
آرتين بيات

مدرسه صياد شيرازى نيما پناهي پارميدا قزاقي 
مدرسه برهان برزين

بهناز مومني

حسين طاقتي احسن

اميررضا سهرابى 
چهارم ابتدايى

آيناز خداويسي
دبيرستان شهيده ياسينيان

اميرعلي يوسفيان 
علي زرگرزادهدبستان حر رياحي

مدرسه شهداي فرهنگي
اميررضا خداويسي 
دبستان دستغيب

نازنين فاطمه فرهادي مژده 
دبستان راه نور 

محمدطاها فرهادي مژده
مدرسه حر رياحي 

يزدان حيدرى مظفر
مدرسه ميثاق انديشه 

مهرگان عقيلي اصغر

بهار شمسمحمد آريا طاقتي احسن

آيسا وجداني وحيدرستا فرهپور نيكي طاليياميرعلي معظمي هلن زارعي شايگانپارسا طاقتي احسناميرحسين وجداني وحيدباران فرهپور

نيكا مختارزادهآالزهرا ذال دهنوي زهرا خديوىمحمدياسين مستقيميمتين نظرياميرعلي بهرامي سرور سامين پارسايي

عليرضا ميرزايي اميرعباس و اميررضا محموديحديث محموديسارينا نورمحمديماهور سلگي 

هانا كمالوند

جانان سمندر كسري طاقتي احسن آيناز كمالوند  آيناز هدايتي حلما بشير گنبدي سهيل پناهي مهسا مهدي زاده 

آريامن قزاقي امير محمد كاكه جانى 
مدرسه مراوده 2 

سيد عليرضا
 رضوي داوود

نيكان پناهيهستي زارعي شايگان
پيش دبستاني برهان برزين

پويا طاقتي احسن

علي كرمي -كالس دوم 
ابتدايي دبستان شهيد دستغيب

حديثه حبيبي
دانشجو ميكرو بيولوژي

پارسا الماسي 
دانشجوي دكتراي حرفه اي 

مهسا طاقتي احسن
دانشجوي اقتصاد
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آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه لطفي داراى شماره شناسنامه  4000337491 به شرح دادخواست 
كالسه 114/970652ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان حميد عسگري به شماره شناسنامه  3300140544 
در تاريــخ 97/7/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-ياسين عسگري فرزند حميد به شماره 
شناسنامه 4000662996 پسر متوفي 2-اله حسين  عسگري فرزند محمدحسن 
به شماره شناســنامه 5516 پدر متوفي 3-جيران گداري اتحاد عسگري فرزند 
غالمعلي به شماره شناسنامه 689 مادر متوفي 4-فاطمه لطفي فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 4000337491 همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 563)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

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

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

برابر رأي شــماره 139760326034000992 مورخه 1397/8/29 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقــه دو تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي محمد همتي اكبر فرزند صفرعلي به شــماره شناسنامه 
1271 صادره از قهاونددر  ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 
108321/06مترمربع تحت پالك 132/540اصلي واقع در روســتاي دشته بخش 
پنج همدان خريداري مع الواسطه از  ميرزا حسين غالمي و حسين بيات و ولي اله 
غني زاده محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3489)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/28
موسي حنيفه- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

همايش تجليل از قهرمانان ورزشى مالير 
 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالير از برگزارى همايش 
تجليل از قهرمانان ورزشى مالير در ميادين ملى و بين المللى در روز 15

آذرماه خبر داد.
مهدى رضايى با اشــاره به فعاليت 11 هزار ورزشــكار سازمان يافته در 
شهرســتان مالير اظهار كرد: اين ورزشــكاران در رشته هاى مختلف از 

سنين نونهاالن تا بزرگساالن و پيشكسوتان فعاليت دارند.
 وى در گفت وگو با فارس مالير را مهد پرورش قهرمانان و ورزشكاران 
نام آورى در سطح كشور دانست و گفت: طى سال هاى گذشته نام آوران 
زيادى  در رشته هاى مختلف ورزشى از اين شهرستان در سطح ميادين 

ملى و بين المللى درخشــيده اند.رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
مالير با اشــاره به موفقيت ورزشكاران ماليرى طى يك سال گذشته در 
ميادين ملى و بين المللى اظهار كرد: در راستاى كسب اين افتخارات اداره 
ورزش و جوانان مالير همايش  تجليل از قهرمانان ملى و بين المللى را 

روز 15 آذرماه برگزار مى كند.
وى از برگزارى مراســم تجليل از 70 نفر از قهرمانان ملى و بين المللى 
مالير در 13 رشــته خبر داد و تصريح كرد: اين قهرمانان در رشــته هاى 
پرورش اندام، اســكيت، بوكس، تيراندازى باكمان، دووميدانى، كاراته، 
كشتى، باستانى، رزمى، وزنه بردارى، ووشو، كبدى و همگانى بوده كه از 
مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال در ميادين ملى و بين المللى صاحب 

مدال و عنوان قهرمانى شده اند.
رضايــى افزود: در اين مراســم از خانــواده معظم دو تن از شــهداى 
ورزشكار، نخبگان فرهنگى، خيران ورزشى، فعاالن فرهنگى، هيات هاى 
ورزشى برتر، خانواده پيشكســوتان مرحوم ورزشى و مربيان و حاميان 
برتر ورزشى و جمعاً 120 نفر از افتخارات ورزشى مالير در اين مراسم  

تجليل مى شود.
وى با اشــاره به اينكه همه تالش اداره ورزش و جوانان مالير توســعه 
رشــته هاى ورزشــى و قهرمان پرورى براى حضــور در ميادين ملى و 
بين المللى اســت خاطرنشــان كرد: در تالش هســتيم ورزش مالير به 

روزهاى اوج خود برسد.

خبـر داستان هاى تاريخ فوتبال

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

برنده "ابرتوپ" طال چه كسى بود؟

 آلفردو دى استفانو در سال 1989 برنده تنها ابرتوپ طالى تاريخ شد.
هجدهم دسامبر 1956 توپ طال به وجود آمد. نخستين كسى كه برنده 
اين جايزه شــد استنلى متيوز بود. چارلى چاپلين فوتبال، 47 امتياز به 
دســت آورد و آلفردو دى استفانو تنها سه امتياز كمتر از او داشت. در 
دومين دوره مهاجم رئال مادريد توانست صاحب اين جايزه شود. اين 
اتفاق پس از دومين قهرمانى سفيدپوشان در اروپا رخ داد. او اختالف 
زيادى نسبت به يان رايت، كوپا و ادواردز داشت. دى استفانو 72 امتياز 
و ديگر بازيكنان به ترتيب 19 و 16 امتياز به دســت آوردند. مهاجم 
آرژانتينى ســپس توانســت در چهارمين دوره دوباره برنده توپ طال 
شود. پيش از او كوپا فرانســوى (بازيكن رئال مادريد) اين جايزه را 
كسب كرده بود. اين بازيكن در جام جهانى 1958 عملكرد درخشانى 

داشت و اين اتفاق در غياب دى استفانو رخ داد.
به گزارش ايســنا، دى اســتفانو در چهارمين دوره 80 امتياز به دست 
آورد و كوپا 42 و جان چارلز ولزى 24 امتياز كســب كردند. او ديگر 
نتوانست برنده توپ طال شود. پنجمين توپ طال به لوييس سوارس، 
بازيكن بارســلونا رسيد كه سپس به اينتر پيوست. دى استفانو در دو 
توپ طال متوقف شــد و با گذشت زمان دو بازيكن توانستند سه بار 
برنده اين جايزه شوند. يوهان كرويف و ميشل پالتينى به اين افتخار 

رسيدند. سپس ماركو فان باستن نيز در كنارشان قرار گرفت.
در دفتر مجله فرانس فوتبال يك بى عدالتى احســاس مى شــد چون 
دى اســتفانو از همه آنها بهتر بود. او رهبر رئال مادريدى بود كه پنج 
قهرمانى در اروپا به دست آورد. او در هر فينال حداقل يك گل به ثمر 
رساند و شايسته كســب اين جايزه در تمام آن پنج سال بود. تنها در 
نخستين دوره بايد اين عنوان به متيوز مى رسيد چون او دوران زيادى 

در جهان فوتبال وجود داشت و در آن زمان 41 ساله بود.
پس از اين كه دى استفانو براى دومين بار برنده اين جايزه شد در دور 
بعدى به او حتى يك امتياز ندادند چون بر اســاس قانون جديد برنده 
نبايد تكرارى مى شد. كمى بعد اين قانون تغيير يافت چون آن را يك 
اشتباه دانستند. به همين خاطر در سال 1989 زمانى كه فان باستن براى 
دومين بار توپ طال را به دســت آورد به دى استفانو جايزه "ابرتوپ 
طال" اهدا شد. او در نظرسنجى باالتر از ديگر برندگان اين جايزه قرار 
گرفت. مهاجم آرژانتينى سومين توپ طال و ارزشمندترين توپ طالى 

تاريخ را به دست آورد.
تصميم فرانس فوتبال باعث شــد رئال مادريــد نيز او را به ياد آورد. 
رامون مندوسا، رئبس  سفيدپوشان در آن دوران تصميم گرفت، سمت 
مشــاور رياست باشگاه را به او دهد و دســتمزدى را نيز براى آن در 
نظر بگيرد. چند ســال بعد فلورنتينو پرس رياست باشگاه را بر عهده 
گرفت و دى استفانو را به عنوان رئبس  افتخارى باشگاه معرفى كرد.

اعزام اسكى بازان ايران
 به چهارمسابقه جهانى

 سيد عبدى افتخارى خبر داد در اسفند ماه سال آينده ايران ميزبان 
رقابت هاى اسكى جوانان آسيا خواهد بود.

رئبس  فدراسيون اسكى در گفت وگو با ايسنا، درباره برنامه  و اردوهاى 
پيش روى اسكى بازان در فصل پيش رو، اظهار كرد: براى سال جارى 
چهار اعزام برون مرزى براى قهرمانى جهان در رشــته هاى آلپاين و 
صحرا نوردى خواهيم داشــت كه دو مورد در رده بزرگســاالن و دو 
مورد در رده جوانان اســت. خوشبختانه اردوهاى تيم   ملى به موقع و 
از ســه ماه پيش شروع شد و تمرينات روى برف نيز از دو هفته  قبل 
نيز آغاز شده است. همچنين تيم   ملى اسنوبرد نيز به تازگى تمريناتش 

را آغاز كرده است.
وى درباره  وضعيت پيســت ها و اين كه آيا بازديدى صورت گرفته 
است، گفت : اميدوارم بر خالف سال گذشته امسال بارندگى ها خوب 
باشــد و هوا گرم نشــود. به صورت مرتب نيز از پيست ها بازديد به 
عمل آورده ايم. در حال  حاضر پيســت توچال آماده اســتفاده توسط 
اسكى بازان است ولى پيســت ديزين هنوز به صورت رسمى افتتاح 
نشده است. همچنين از قله پيست دربندسر نيز در حال  حاضر مى توان 
استفاده كرد. بقيه پيست ها نيز تا اواخر هفته  آينده افتتاح خواهند شد.
افتخارى درباره تغييرات  زياد مربيان در رشته هاى مختلف در چند ماه 
گذشته، گفت : اين روال طبيعى كار است. بعضى از مربيان  خودشان 
اســتعفا دادند اما در چند مورد صالح بود تا اين افراد در پست هاى 

ديگرى خدمت كنند.
ســيد عبدى افتخارى در پايان، گفت : در سال جارى ميزبانى  نداريم 
، اما در اســفند ماه سال آينده ميزبان رقابت هاى قهرمانى جوانان آسيا 

هستيم.

بعيد مى دانم استقالل و پرسپوليس به اين 
زودى خصوصى شوند 

افشــارزاده،  بهــرام   
مديرعامل پيشــين باشــگاه 
اســتقالل گفت: بعيد مى دانم 
استقالل و پرسپوليس به اين 
زودى خصوصى شوند، البته 
اگر اين اتفاق رخ بدهد، بايد 
به شرف تصميم گيرندگان اين 

تصميم درود فرستاد. 
مديرعامل  افشــارزاده  بهرام 
در  استقالل  باشــگاه  پيشين 
گفت وگو با تســنيم ، درباره 

شرايط آبى پوشــان پايتخت در فصل جارى اظهار داشت: شايد اآلن 
استقالل جايگاه خوبى از نظر تماشاگران نداشته باشد، اما مى دانم كه 
حركت اين تيم رو به جلو اســت. ســرمربى اين تيم كارهاى بزرگى 
انجام داده، اما ُخب بعد از جام جهانى چند بازيكن خوب جدا شدند 
و يك ســرى بازيكن جديد به استقالل آمدند. به طور كل فكر مى كنم 
با شــرايطى كه در حال حاضر وجود دارد، در آينده اى نزديك شاهد 

موفقيت هاى استقالل خواهيم بود.
وى افزود: البته اســتقالل با مسائل مالى هم مواجه است كه ان شاءاهللا 
حل مى شود. باشــگاه هاى بزرگ نياز به حمايت مالى دارند، چون از 
بازيكنان بزرگى هم بهره مى برند. كًال اميدوارم مشكل استقالل در اين 

باره حل شود.
مديرعامل پيشين استقالل درباره بدهى آبى پوشان به بازيكنان خارجى 
گفت: معتقدم بايد كمتر از بازيكنان خارجى استفاده شود و تا مى توان، 
از بازيكنان داخلى بهره برد. به نظرم آكادمى استقالل بايد زاينده باشد 
و به نحو مطلوب از آن اســتفاده شــود. بازيكنان خارجى مى خواهند 
پول شان را بگيرند و دل شان براى استقالل و ايران نسوخته كه به اينجا 
بيايند. به نظرم بايد از بازيكنان داخلى استفاده شود و از نفرات خارجى 

كمتر استفاده كرد.

 مربى كشتى نهاوند گفت: قارچ در كشتى 
نهاوند آنچنان كه مى گويند وجود ندارد.

داريوش كمروند اظهار كرد: متأسفانه مسأله 
قارچ در كشــتى نهاوند ابزارى شــد تا هر 
شخص ورزشى و غيره ورزشى كه با رئيس 
هيأت كشــتى و يا اداره ورزش شهرســتان 
مشكلى داشت، به اين مسأله دامن بزند آن هم 
نه براى كمك به كشــتى نهاوند بلكه براى 
رسيدن به اهداف و انتقام گيرى هاى شخصى 
به اين وســيله كه در اين زمينه بنده به عنوان 

مربى كشتى نهاوند متأسف هستم.
وى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه قارچ 
بهانه اى شد تا برخى مشكالت خود را كنار 
بگذارند و پاى كشــتى و قــارچ را به ميان 
بكشــند، تصريح كرد: افرادى در اين زمينه 
ورود كردند كه اصًال ورزشى نبوده و نيستند.

اين مربى كشــتى با اشاره به اينكه در ابتداى 
بيان اين موضوع هدف ما ايجاد حساســيت 
براى جلب  توجه بيشــتر مســئوالن و رفع 
مشكالتى همچون دوش و سيستم گرمايشى 
بود، عنوان كرد: فايل صوتى درخواست من 
از برخى رســانه ها موجود است اما متأسفانه 
عده اى در پشــت پــرده و داخل و خارج از 
شهرستان به دنبال از بين بردن وجهه كشتى 
نهاوند بوده و هســتند و اعالم مى كنند قارچ 

كشتى نهاوند را خورد در صورتى كه خالف 
واقع است.

وى افزود: شــايد قــارچ به ســبب وجود 
ارتباط هاى بدنى كشــتى گيران در مكان هاى 
ديگر باشد و به هم منتقل كنند و اين امر در 

كشتى عادى و رايج است.
كمروند بيان كرد: امروز افرادى هستند كه با 
حربه قارچ كشــتى گيران و كشتى نهاوند را 
هدف قرار داده اند بنابراين از همه ورزشكاران 
و دلســوزان ورزش تقاضا داريم كمك كنند 

اين حواشى از كشتى نهاوند دور شود.
وى درباره شــاهين فاطمى كــه ابتالى او به 
قارچ رســانه اى شد، گفت: نظريه بيمارستان 
درباره اين كشتى گير اين بود كه او به عفونت 
بافتى دچار شده و بنابه گفته پزشك معالج اش 

ممكن بود كه قارچ هم باشد.
مربى كشــتى نهاوند با تأكيد بــر اينكه در 
مصاحبه اى كه بنده داشتم گفتم شاهين فاطمى 
به سلوليت مبتال شده اما شايد قارچ هم باشد، 
اظهار كرد: متأســفانه با برخى شيطنت هاى 
رســانه اى به آنچه گفتيم كامل پرداخته نشد 
چرا كه برخى به دنبال تضعيف كشتى نهاوند 
هستند و امروز كشتى گيران ساير شهرستان ها 
با توجه به برجســته شــدن اين موضوع به 

نهاوند نمى آيند.

وى ادامــه داد: در حــال حاضر تمرينات ما 
به صورت 9 جلســه صبــح و بعدازظهر در 
هفته در حال اجراست و در حال آماده سازى 
«مسعود كمروند» براى حضور در مسابقات 
انتخابى آســيايى و «عليزاده، على بخشــى و 
قپانورى» هــم براى حضور در مســابقات 

انتخابى تيم ملى كشتى جوانان هستيم.
اين مربى كشتى با اشاره به اينكه كشتى گيران 
نيازمند حمايت روحى هستند، گفت: به طور 
افتخارات  امســال  نهاوند  كشتى گيران  قطع 
بزرگى براى شهرســتان بــه ارمغان خواهند 

آورد.
وى با بيان اينكه مشــكل سيســتم گرمايش 
حل شده و دوش آب گرم در سالن كشتى هم 
در حال رفع است، اظهار كرد: بنده در عمل 
انجام شــده قرار گرفتم، امروز بزرگان كشتى 
نهاوند و دوســتان بنده كه روزى روى يك 
تشك كشــتى مى گرفتيم به علت حواشى به 
وجود آمده براى اين مســأله از من ناراحت 
هستند اما اميدوارم اين مسأله به پايان برسد 
تا بيش از اين كشــتى نهاوند را تحت الشعاع 

خود قرار ندهد.
كمروند در پايــان بار ديگر اظهار كرد: قارچ 
در كشتى نهاوند آن چنان كه برخى گفتند نبوده 

و نيست.

 تيم پاس همدان در شــرايطى امروز 
ميزبان نيروى زمينى تهران است كه برترى 
در اين مسابقه مسير صعود پاس به جمع 

مدعيان ليگ 2 را هموار مى سازد.
به گــزارش ايرنا فاصله يك امتيازى تيم 
پاس رده هفتمى با دوم جدول باعث شده 
تا با يك برد بتوانند صعود چند پله اى تا 

پايان هفته دوازدهم داشته باشند.
پاسى ها از هفته هشتم تاكنون 10 امتياز 
كســب كرده اند كه آمار جالب توجهى 
براى اين تيم محســوب مى شود و حاال 

خود را مدعى قهرمانى مى دانند.
تيم تحت هدايت جمشيديان تا به اينجا 
سه پيروزى، پنج تساوى و 2 شكست را 
به ثبت رسانده و با 14 امتياز در رده هفتم 

قرار دارد.
پيــروزى برابر نيروى زمينــى مى تواند 
پاس را تا پايان نيم فصل اول در جايگاه 

مطلوبى برساند.
 پاس با 2 غايــب مقابل نيروى 

زمينى
تيم پاس در بــازى امروز 2 بازيكن اصلى 

خود را در اختيار ندارد
على عزيزى و رضا كاشفى بازيكنان غايب 
پاس در اين مسابقه هستند كه دچار آسيب 
ديدگى شــدند.البته ســيدجمال معصومى 
كاپيتان پاس بــا گذراندن دوره محروميت 

خود در اين بازى حضور خواهد داشت. 
تركيــب تيم پاس همــدان در اين بازى را 
صادق نادرپور، احمد عــرب پور، مهدى 
نصيرى، فرهــاد فرهانى، محمدرضا بازاج، 
بهزاد ســلطانى، مجيد خميــس، مرتضى 
حسين زاده، سيد جمال معصومى، محمد 
ســوادكوهى، وحيد حاج عربى، ابوالفظل 
زمردى، حســين جودكى، رسول رضايى، 
عرفان فتاحى، امير عليدادى، آرمين طاليى، 

ميالد داوودى، ياســر گودرزى و عليرضا 
شاهسوند تشكيل مى دهند.

جمشيديان با توجه به نوع تمرين يك هفته 
اخير تيم پاس ، بازى هجومى را در دستور 

كار خود قرار داده است.
 درخواست حمايت از هواداران

احمد جمشيديان سرمربى پاس همدان از 
هواداران تيمش خواســت در بازى امروز 
مقابل نيروى زمينى تهران 90 دقيقه جانانه 

به تشويق و حمايت بپردازند 
وى ادامه داد: به طور قطع حضور پرشــور 
تماشاگران در ورزشگاه به تيم پاس كمك 
مى كند تا مســئوالن بيش از گذشته به اين 

تيم توجه كنند.
جمشيديان افزود: امروز قرار است سيدسعيد 
شاهرخى اســتاندار همدان به همراه ساير 
مسئوالن در ورزشگاه حضور يابند و انتظار 
ما اين اســت كه تماشــاگران به خصوص 
ليدرهاى متعصب پاس به حمايت بپردازند. 
سرمربى پاس خاطرنشان كرد: بازى سختى 
داريم اما با حمايت تماشاگران مى توانيم به 

يك برد ارزشمند ديگر برسيم.
 هــواداران يــار دوازدهم پاس 

هستند
سرپرســت مديرعاملى پــاس نيز گفت: 
هواداران يار دوازدهم تيم پاس هســتند و 
امروز به حضور پرشــور و گسترده آنان در 

ورزشگاه نياز داريم.
محمد مظهرى افزود: بازى سختى در پيش 
داريم و پيروزى در اين مســابقه مى تواند 
جايگاه تيم پاس را بهتــر كند هر چند در 
صورت پيروزى شــانس بااليى براى قرار 
گرفتــن در جمع چهار تيــم باالى جدول 
داريم.وى اضافه كرد: اين هفته تمرين منظم 
و پرنشــاطى برگزار كرديم و تنها دغدغه 
موجود همان داســتان تكرارى مشكالت 

مالى اســت كه اميدوارم بــا تدبير به موقع 
مسئوالن برطرف شود.

مظهــرى بيان كرد: امــروز از هواداران مى 
خواهيم يكصدا به تشويق تيم پاس بپردازند 
و اين تشويق و حمايت ها به پيروزى مى 

انجامد. 
وى گفت: حضور مسئوالن در ورزشگاه را 
هم به فال نيك مى گيريم و به طور قطع روز 

به يادماندنى رقم خواهد خورد.
  براى برد آماده ايم

مهاجم تيم پــاس همدان نيز گفت: با تمام 
وجود به مصاف نيــروى زمينى تهران مى 
رويم و ايــن بازى به لحاظ جــدول رده 
بندى گروه ب ليگ 2، مهمترين مسابقه ما 

محسوب مى شود.
حسين جودكى اظهار داشت: مى خواهيم 
ثابت كنيم سير صعودى چند هفته اخير تيم 
پاس شانســى نبوده و با تمام قدرت براى 

شكست نيروى زمينى به ميدان مى رويم.
وى اضافه كرد: امســال بــه لطف خداوند 
افتخار پوشيدن لباس تيم پاس بزرگ را پيدا 
كردم و بسيار خوشحالم كه زير نظر كادرى 

فوتبالى و جوان كار مى كنم. 
جودكى خاطرنشــان كرد: ايــن كادر فنى 
نشــان داده با وجود جوانى، از تجربه الزم 
برخوردار اســت و رفتار بســيار منطقى و 
درست كادر سبب شده بازيكنان با جان و 
دل براى موفقيت و صعود پاس تالش كنند.

مهاجم لرستانى پاس همدان پيرامون تداوم 
حضورش در ليگ 2 گفت: ليگ 2 شرايط 
خاص خــودش را دارند و چند ســال با 
حضور در اين رده از مسابقات ، نسبت به 

جو بازى ها آشنايى كامل دارم. 
تيــم پاس همدان از ســاعت 14 امروز در 
ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج ميزبان 

نيروى زمينى تهران است.

برگزارى يكدوره مسابقه 
پينگ پنگ در رزن 

 بمناســبت گراميداشت هفته بسيج 
يكدوره مسابقه پينگ پنگ با حضور 38 
نفر در ســه رده سنى در شهرستان رزن 

برگزار شد. 
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانــان اســتان و به نقل از 
شهرســتان رزن، بمناسبت گراميداشت 
هفته بسيج يكدوره مسابقه پينگ پنگ 
با حضور 38 نفر بازيكن از شــهرهاى 
همدان، رزن و قروه درجزين در سه رده 
سنى در سالن پورياى ولى قروه درجزين 

با داورى مجتبى نوشيان برگزار گرديد.
اين مســابقه بــا انجــام 76 دور بازى 
به صــورت دوره اى-حذفــى برگزار 
گرديد كه در رده ســنى نونهاالن پوريا 
محققى،ابوالفضــل يوســفى و كيارش 
قشــمى، رده ســنى نوجوانــان نيمــا 
وجدانى،عرشــيا بياتى و پوريا محققيو 
در رده سنى جوانان عرفان لرستانى، نيما 
وجدانى و عرشــيا بياتى به ترتيب مقام 

هاى اول تا سوم را كسب نمودند.
شايان ذكر است سهيل بهرامى به عنوان 
بازيكن فنى و كامياب طاهرى بازيكن با 
اخالق اين رقابت ها معرفى گرديدند.در 
پايان با هداء لوح و جوايز از برگزيدگان 

تجليل به عمل آمد.

تورنمنت جديدى از سال 
2021 به تقويم فوتبال 
اروپا اضافه مى شود 

 با تأييد اتحاديه فوتبال اروپا از سال 
2021 تورنمنــت جديدى بــه فوتبال 

باشگاهى اروپا اضافه خواهد شد. 
به گزارش تسنيم ، اتحاديه فوتبال اروپا 
( يوفا) رســماً اعالم كرد از سال 2021، 
رقابت هاى باشــگاهى جديدى در اين 
قاره برگزار خواهد شــد.برگزارى اين 
رقابت هــا كه با عنــوان UEL۲ انجام 
خواهد شــد، در جلســه روز يكشنبه 
مســئوالن يوفا در دوبليــن به تصويب 
رسيد. اين جام جديد با شركت 32 تيم 

در روزهاى پنجشنبه انجام مى گيرد.
پيش از مرحله يك هشتم نهايى هم يك 
مرحله حذفى اضافى بين تيم هاى دوم 
گروه ها و تيم هاى سوم مرحله گروهى 
ليگ اروپا برگزار مى شود. برنده اين جام 
هم جواز حضــور در فصل آينده ليگ 

اروپا را به دست مى آورد.

كاستا زير تيغ جراحى 
مى رود

 مهاجــم اتلتيكومادريــد براى حل 
مشكالت جسمانى اش در برزيل تحت 

عمل جراحى قرار خواهد گرفت.
به گزارش ايســنا ، ديگو كاستا تصميم 
گرفــت براى پايان دادن به مشــكالت 
مهاجم  كنــد.  جراحى  جســمانى اش 
اتلتيكومادريد براى ايــن كار به برزيل 
ســفر خواهد كرد تا چهارشنبه زير تيغ 

جراحان برود.
اتلتيكو مادريد خواهان اين اســت كه 
مهاجمش براى داربى مادريد در فوريه 
و مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان 

اروپا صد درصد آماده باشد.
اگر بازيكن برزيلى-اسپانيايى تا فوريه در 
ميادين حضور نداشته باشد حداقل 13

بازى را از دست خواهد داد. او در هفت 
ديدار الليگا مقابــل آالوس، وايادوليد، 
اسپانيول، سويا، لوانته، اوئسكا و ختافه 

تيمش را همراهى نخواهد كرد. 

با شكست از فرانسه در 
يك چهارم نهايى

 ايران بــه مدال تيمــى پينگ پنگ 
جوانان جهان نرسيد

تيم جوانان ايران از صعود به مرحله نيمه 
نهايى مسابقات تنيس روى ميز قهرمانى 

جهان و كسب مدال برنز بازماند.
به گزارش ايســنا، تيم تنيس روى ميز 
جوانان ايران پــس از صعود از مرحله 
جهان2018 قهرمانى  مسابقات  گروهى 

بــه جمع هشــت تيم برتر مســابقات 
راه يافت اما در ادامه با شكســت برابر 
حريفش موفق به صعود به مرحله نيمه 
نهايى نشد. ايران در مرحله يك چهارم 
نهايى با نتيجه 3برصفر مغلوب فرانسه 
شد و از رسيدن به نيمه نهايى و كسب 

مدال برنز بازماند. 

برترى مقابل نيروى زمينى مسير صعود پاس به جمع مدعيان

رد يك ادعا از سوي  مربي نهاوندي ها

قارچ در كشتى نهاوند نيست

"ليگ اروپاى 2" از سال 2021 برگزار مى شود
 يوفا اعالم كرد از سال 2021 سومين رقابت هاى باشگاهى در اروپا 

با نام ليگ اروپا 2 برگزار خواهد شد.
به گزارش ايسنا ، كميته اجرايى يوفا در جلسه اى در دوبلين اعالم كرد 
كه مسابقات جديد باشگاهى در اروپا برگزار مى شود. اين سومين رقابت 
پس از ليگ قهرمانان و ليگ اروپا خواهد بود. اين بازى ها در فصل 22-
2021 با هدف حضور فدراسيون هاى بيشتر در رقابت هاى بين المللى 
برگزار مى شود.سومين رقابت هاى باشگاهى، "ليگ اروپاى 2" نام خواهد 
داشــت. در اين بازى ها 32 تيم در مرحله گروهى حاضر هستند و در 

هشت گروه چهار تيمى با هم رقابت مى كنند.
تيم هاى سوم ليگ اروپا در هر گروه، در يك مرحله حذفى، پيش از يك 
هشتم نهايى با تيم هاى دوم گروه هاى ليگ اروپاى 2 بازى مى كنند. در 
مجموع 141 بازى برگزار خواهد شد. اين ديدارها پنج شنبه ها در ساعت 

19 انجام مى شود.

كشتى گيران آمريكايى به ايران نمى آيند
 تيم تايتان مركورى آمريكا غايب بزرگ رقابت هاى كشتى آزاد جام 

باشگاه هاى جهان در ايران خواهد بود.
به گزارش ايسنا، پنجمين دوره رقابت هاى كشتى آزاد جام باشگاه هاى 
جهان روزهاى 22 و 23 آذرماه جارى در ايران و به ميزبانى شــهر بابل 
برگزار مى شــود و به احتمال فراوان شاهد حضور 5 يا 6 تيم خارجى 
در اين رقابت ها خواهيم بود تا به همراه 2 نماينده از ايران براى كسب 
عنوان قهرمانى به مصاف يكديگر بروند.در حاليكه تنها 10 روز تا آغاز 
اين رقابت ها زمان باقيست، تيم تايتان مركورى آمريكا كه طى سال هاى 
گذشته با تركيبى از بهترين نفرات كشتى آمريكا در اين رقابت ها حاضر 
بوده اســت، قصدى براى حضور در ايران نــدارد و غايب بزرگ اين 
رقابت ها خواهد بود.نماينده آمريكا در 4 دوره گذشته اين رقابت ها به 
يــك عنوان قهرمانى و 3 عنوان نايب قهرمانى دســت يافت و مصاف 
كشتى گيران آمريكايى با كشتى گيران ايران در ديدارهاى فينال دوره هاى 

گذشته تماشاگران زيادى را به سالن مسابقات مى كشاند.
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■ حديث:
امام علي(ع):

هر كس نّيتش نيكو باشد، پاداشش فراوان و زندگى  اش خوش مى شود و 
دوست داشتنش [بر ديگران ] الزم مى آيد.

غررالحكم : ج 5 ص 444 ح 9094

 مؤسس نخستين اپراى ايران كه بود؟
 عضو هيأت علمى گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه بوعلى سينا به 
معرفى شــخصيتى پرداخت كه مؤسس نخستين اپراى ايران بوده و او را 

نخستين فرد موثر در تحول شعر فارسى دانست.
مهدى شريفيان «ميرزاده  عشــقى» را شخصيت مورد نظر معرفى كرد و 
افزود: نام اصلى ميرزاده عشقى «سيدمحمدرضا كردستانى» فرزند «حاج 
سيدابوالقاســم كردســتانى» بود و در تاريخ دوازدهم جمادى الثانى سال 
1312 هجرى قمرى مطابق 20 آذرماه 1273 خورشــيدى و سال 1894 

ميالدى در همدان زاده شد.
وى با بيان اينكه «او روزنامه نگار، نويســنده و نمايش نامه نويس در عصر 
رضاخان بوده كه روزنامه قرن بيستم را منتشر مى كرده است»، اظهار كرد: 
ميرزاده عشقى در كنار روزنامه نگارى به شاعرى هم روى آورد و از افراد 
موثر در نوآورى شعر فارسى بوده و حتى از اين حيث از نيمايوشيج هم 
برترى دارد چرا كه او بر اين باور بود كه قالب شــعر فارســى براى بيان 
مشكالت سياسى، فرهنگى، اجتماعى و تمام آالم مردم كفايت نمى كند و 

بايد تغييرى در آن پديد آورد.
شــريفيان در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه «شعر «داستان سه تابلوى 
مريم» عشــقى نخستين تحول شعر فارســى بود كه بعدها افردى مانند 
نيمايوشــيج به تكميل آن پرداختند»، ادامه داد: ميرزاده عشقى در بيدارى 
سياسى مردم تالش بسيارى انجام مى داد و در سرودن اشعار خود از زبان 
محاوره اســتفاده مى كرد، به گونه اى كه بيشتر مردم آن را مى خواندند و 

حفظ مى كردند.
اين مدرس دانشگاه اضافه كرد: او سال هاى كودكى را در مكتب خانه هاى 
محلى سپرى كرد و از سن هفت سالگى به بعد در آموزشگاه هاى «الفت» 
و «آليانس» به تحصيل زبان فارســى و فرانسه اشتغال داشت، پيش از آن 
كه گواهينامه خود را از مدرســه آليانس دريافت كند در تجارتخانه يك 
بازرگان فرانسوى به شغل مترجمى پرداخته و به زبان فرانسه مسلط شد.

وى تصريح كرد: دوره تحصيلى او تا سن 17 سالگى بيشتر طول نكشيد، 
در آغاز سن 15 سالگى به اصفهان و سپس براى اتمام تحصيالت به تهران 
رفت، بيش از سه ماه نگذشت كه به همدان بازگشت و چهار ماه بعد به 
اصرار پدر براى تحصيل عازم پايتخت شد اما عشقى از تهران به رشت و 

بندرانزلى رهسپار شد و از آنجا به مركز بازآمد.
شريفيان با اشــاره به دورانى كه ميرزاده عشقى در همدان به سر مى برد، 
گفت: هنگامى كه عشــقى در همدان زندگى مى كرد، اوايل جنگ جهانى 
اول و به عبارت ديگر، دوره كشمكش سياست متفقين و دول متحده بود، 
عشقى به هواخواهى از عثمانى ها پرداخت و زمانى كه چند هزار مهاجر 
ايرانى در عبور از غرب ايران به ســوى استانبول مى رفتند او هم به آنها 

پيوست و همراه مهاجرين به آنجا رفت.
وى با تأكيد بر اينكه او روزنامه نگار عصر رضاخان بوده كه روزنامه قرن 
بيستم را منتشر مى كرده است، درباره سياست هاى ميرزاده  عشقى، اظهار 
كرد: رضاخان به علت سياست هايى كه ميرزاده  عشقى در پيش گرفته بود 

با او دشمن شده و در نهايت اين دشمنى منجر به قتل وى شد.
اين مدرس دانشــگاه بوعلى سينا با اشــاره به اينكه «از نظر عشقى تمام 
اتفاقات كشور به دست انگليس بوده و كشور توسط آنان اداره مى شد»، 
عنوان كرد: يكى از اشــعار او كه براى مجلس چهاردهم و وكال سروده 
شده، تا حدودى درست بود و به افشاگرى هاى سياسى و اختالس هاى آن 
دوره پرداخت.شريفيان با اشاره به اينكه «ميرزاده  عشقى مؤسس نخستين 
اپراى ايران اســت»، اعالم كرد: تئاتر و اپرا از جمله فعاليت هايى بود كه 
ايرانيان از فرنگى ها اقتباس كرده و در ايران اجرا كردند. روشنفكران ايرانى 
براى توســعه  زندگى مدرن از اين قبيل اقدامات اســتقبال كرده اما افراد 

مذهبى با آنان مخالفت كردند.
وى خاطرنشان كرد: همدان يكى از دروازه هاى فرهنگ و تمدن است و 
ميرزاده عشــقى فردى همدانى االصل بوده و در آن هيچ شكى نيست اما 
به علت اينكه فعاليت او در تهران بازتاب بيشترى داشت و بيشتر جوانى 

خود را در تهران به سر برد، گاهى او را همدانى نمى دانند.
گفتنى اســت؛ خيابانى در شــهر همدان بــه نام «ميرزاده عشــقى» به 
ثبت رســيده كه يك سرش به ميدان شــريعتى و سر ديگرش به ميدان 
جهاد(دانشگاه) ختم مى شود. در روزهاى نه چندان دور با پيرزنى تكيده 
كه ادعاى خويشــاوندى با ميرزاده عشقى را داشت برخورد كردم، او از 
همه مى خواست فاتحه اى نثار روح اين شاعر »كنند و مى گفت «عشقى 

خيلى غريب است.

بودن يا نبودن ؛ مسئله اين است 
امين مرتضائى »

 چنــد وقتيه كه اجراى طــرح و قانون منع بكار 
گيرى بازنشســتگان كليد خورده كه شامل استان ما 
همدان هم شــده و  بايد ديگه يواش يواش مديران 
و مسئوالن باالرتبه اســتان نيز از صندلى رياست و 
ســمت و پست و مقام دل بِكنن و با يه خداحافظى 

ماها و پرسنل ادارت رو خوشحال كنند ...!!
اما برخى مديران و مسئولين استان ما بود و نبودشون 
فرقى نميكرد كه حاال بازنشسته بشن و كارا رو زمين 

بمونه!
اصال هيچ خبرى ازشــون نبود انگار ؛ فقط يه اســم 
ازشون بجا مونده بود و نام رتبه و سمتى كه داشتن؛ 
مثال فقط ميدونســتيم كه آقاى Xفالن مسئول استان 

هستند؛ همين!!!
نه كارايى و خروجى ازشون ديده شده؛ نه اصال حتى 
تو محافل خبرى و رســانه ها ديده شــده؛  نه حتى 

چهره شون ديده شده؛ 
باباجون حداقل يه چايى با خبرنگارا و اهالى رسانه 
ميخوردين يه گپــى ميزدين؛ كه بدونيم از كجا آمده 

اى و آمدنت بهر چه بود!!؟؟
جالب اينجاست كه براش مراسم توديع و معارفه هم 
ميگيــرن و بابت اينكه لطف كردن و چند وقتى فقط 
رو صندلى پســت و مقامشــون نشسته و اين پست 
رو به يدك ميكشه ازش تقدير و تشكر هم ميكنند؛ 

حاال هــم كه با خيال راحت و با ســالم و صلوات 
بدرقه شدن به منزل و حقوق و سنوات بازنشستگى 

شون ميگيرن و از زندگى شون لذت ميبرند...
البــد ايشــون از اجراى طــرح منع بــكار گيرى 
بازنشستگان مطلع بودن و با خودشون گفتن اى بابا 
ما كه رفتنى هستيم و اين چند صباح عمر خدمت تو 

اداره رو به خوشى بگذرونيم ...!!
 

ميزبانى سالن هاى هنرى 
مالير از اجراى برنامه هاى شاد 

هنرمندان در آذرماه97
 رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير از ميزبانى 
سالنهاى هنرى مالير جهت برگزارى ُجنگ شادى و دو 
اجراى صحنه اى موســيقى زنده در آذرماه97 خبر داد 
و گفت: با توجه به اســتقبال همشهريان ما از اجراى 
برنامه هاى شاد و مفرح در سالهاى گذشته و نيز اجراى 
زنده موسيقى كه امسال در مالير داشتيم، وظيفه داريم 
در راستاى سياستهاى فرهنگى، نقش خود را با اجراى 
برنامه هاى سالم و جذاب و نيز با حمايت از هنرمندان 

خوش اقبال، ايفا كنيم. 
غالمرضا جمالى زاده افزود: جنگ شــادى يكى از 
پر مخاطــب ترين برنامه هاى هنرى اســت كه در 
آن برنامه هاى متنوع و شــادى از قبيل نمايش طنز، 
موســيقى زنده، مســابقه و...  به اجرا در مى آيد و 
تأثير زيادى در افزايش روحيه افراد و ايجاد نشــاط 

اجتماعى دارد.
وى عنوان كرد: اجراى جنگ شادى 97، كار مشترك 
گروه هنرى ياس كبود و عرفان مالير به سرپرســتى 
بهرام حاجى على اكبــرى  و مهدى روزبهانى يكى 
از برنامه هاى شــاد تدارك ديده شده براى روزهاى 
پايانى پاييز اســت كه از 12 الى 25 آذر ماه ( غير از 
روز بيســتم آذر) در مجتمع فرهنگى و هنرى واقع 
در ميدان قائم(عج) برگزار مى شــود كه سانس هاى 
صبح آن ويژه مدارس و مهد كودكها و ســانس هاى 
عصر نيز براى عموم مردم از ســاعت 15:30 و 18

برگزار مى شود. 
به گــزارش روابط عمومى اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى مالير، جمالى زاده ادامه داد: ويژه برنامة اين 
جنگ نيز در پاسداشــت شب يلدا به عنوان يكى از 
آئينهاى باستانى و سنت هاى باشكوه و كهن ايرانى 
كه در فرهنگ ما جــا دارد، در 28 و 29 آذر برگزار 

مى شود.

بهترين ساختمان سال 2018 معرفى شد
 يك فستيوال معمارى مجتمع مخصوص سالمندان در سنگاپور 
را به عنوان بهترين ســاختمان جهان در 2018 انتخاب كرده است. 
اين ساختمان با روش هاى مختلف در مصرف انرژى صرفه جويى 
 (WAF)مى كند. به گزارش نيواطلس، فســتيوال معمارى جهانى
  Kampung Admiralty طرح مجتمع مخصوص ســالمندان
در ســنگاپور را به عنوان بهترين ساختمان جهان در 2018 انتخاب 
 WOHA كرده است. اين  ساختمان ســنگاپورى توسط شركت
طراحى شــده و هــدف آن برطرف كردن نيازهاى ســالمندان در 
محيطى ايمن و ســبز است. ساختمان مذكور در زمينى با مساحت 
0.9 هكتار ســاخته شــده كه قبال فضايى بالاستفاده ميان برج هاى 

مسكونى بوده است.

كشف محققان ايرانى رسانايى و ذخيره 
سازى گرافن را افزايش داد

 گرافن از جمله موادى اســت كه قابليت رسانايى بااليى دارند و 
كشــف جديد دو محقق ايرانى به افزايش اين قابليت كمك خواهد 
كرد. به گزارش وى ترى، يافته هاى دكتر درنا اســرافيل زاده و دكتر 
روح اهللا على جليلى در دانشگاه RMIT كشور استراليا نشان مى دهد 
حذف آلودگى هاى سيليكونى از گرافن توانايى و عملكرد گرافن را 
تا دو برابر ارتقا مى بخشــد. گرافن از تك اليه هاى گرافيت تشكيل 
شــده كه متشكل از اتم هاى كربن با ضخامت بسيار اندك است. اين 
ماده عالوه بر رسانايى باال از ظرفيت ذخيره سازى بااليى نيز برخوردار 
است و در طبيعت هم به راحتى تجزيه مى شود و لذا آسيبى به محيط 

زيست نمى رساند. 

 «اينسايت» ركورد توليد انرژى را در 
مريخ ثبت كرد

كاوشــگر اينســايت در نخســتين روز فعاليت در مريخ به وسيله 
پنل هاى خورشــيدى 4588 وات ســاعت برق توليد كرد كه اين 
رقم ركورد به حســاب مى آيد. به گــزارش نيواطلس، هنوز يك 
هفته از فرود كاوشــگر اينسايت روى سطح مريخ نگذشته اما اين 
آزمايشــگاه فضايى ركوردهاى جديدى را شكسته است. اطالعات 
ارســالى به زمين نشــان مى دهد نه تنها كاوشگر به طور دقيق كار 
مى كند، بلكه ركورد جديدى در توليد انرژى در سياره سرخ ثبت 
كرده است. دوشنبه گذشــته اينسايت پس از  سفرى 7 ماهه روى 
مريخ فرود  آمد و چند ســاعت بعد به طور موفقيت آميز پنل هاى 

خورشيدى خود را باز كرد. 

نخستين ويدئو كنفرانس با فناورى 
نسل پنجم برگزار شد

 يك شــركت چينى براى اولين بار در جهان از فناورى مخابراتى 
نسل پنجم تلفن همراه براى برقرارى تماس ويدئويى ميان چند نفر با 

كيفيت باال بهره گرفت.
به گزارش آســين ايج، شركت اوپو اعالم كرده كه اين تماس در ساعت 
12:57 دقيقه صبح به وقت محلى انجام شده و مهندسان 6 واحد تحقيق و 
توسعه شركت اوپو در سراسر جهان در اين مكالمه ويدئويى شركت داشته 
اند. اين تماس با استفاده از برنامه گپ محبوب وى چت در چين انجام 
شده است. اين تماس با استفاده از گوشى هوشمند Pro R۱۵ شركت 
اوپو انجام شده كه يكى از معدود گوشى هاى هوشمند سازگار با فناورى 

مخابراتى نسل پنجم جهان است. 

ارزان ترين و به صرفه ترين سوخت دنيا 
اختراع شد

 يك شركت استراليايى موفق به ابداع سوخت جديدى از طريق تثبيت 
گاز هيدروژن در يك مايع قابل بازيافت شــده كه انتقال آن به موتور به 
راحتى بنزين و گازوئيل است. به گزارش از نيواطلس، هزينه مصرف اين 
سوخت بسيار پايين است و با استفاده از آن مى توان مسافت هايى بسيار 
طوالنى را بدون نياز به سوختگيرى طى كرد. به عنوان مثال، در شرايطى كه 
هزينه يك باك سوخت هيدروژنى 80 دالر و هزينه يك باك بنزين بدون 
سرب 50 دالر است، هزينه استفاده از اين سوخت كه electriq نام گرفته 
به تنها 25دالر به ازاى هر باك مى رسد. عالوه بر اين در شرايطى كه با يك 
باك پر از سوخت هاى هيدروژنى، بنزين بدون سرب يا حتى با استفاده 

از خودروى برقى مى توان مسافتى در حدود 500 كيلومتر را طى كرد.

سينـما

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

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

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

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

 بيســت و پنجمين جشــنواره تئاتــر كودك و 
نوجوان كليد خورد و در روزهاى آغازين با مراســم 
متفاوت نسبت به ســالهاى گذشته كار خود را آغاز 
كرد. جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان يا همان اميد 
جشنواره اى است كه سابقه اى به اندازه ربع قرن دارد 
و اكنون ديگر انتظار مــى رود كه اين رويداد بزرگ 
هنرى با حداقل كمبودها و كاســتى ها برگزار شود 
اما گويا ســابقه قابل توجه جشنواره و استان همدان 
در برگزارى اين مهم هيچ تاثيرى ندارد و اين رويداد 
مهم هنوز به رشد و تكامل الزم و كافى نرسيده است.

چرا كه هنوز هم صداهايى شــنيده مى شــود كه در 
مراســم افتتاحيه آنچه صندلى بود تنها جاى خانواده 
مسئوالن و مديران فرهنگ و هنر و نيز درباره بليت 
نمايش ها نيز هر آنچه بوده در اختيار ارگانها و نهادها 
قرار گرفته و بازهم آنچه ديده نشده و يا نمى خواهد 

كه بشود مردم است و مردم.
امروز بايد در باب جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان 
باز هم بايد نكاتى را يادآور شــد چــرا كه با تغيير 
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى ديگر اين مباحث 

تكرارى به نظر نمى رسد.
درويش نژاد مديــر كل جديد و با انگيزه فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان همدان تاكنون نشان داده است 
كه اهل تعامل و بررسى موارد است و اكنون اگر مى 
خواهــد در همدان اقدامى ماندگار از خود به يادگار 
بگذارد بايد بر بحث جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
تمركز الزم را داشــته باشيد و با پيگيرى الزم بتواند 

برخى از كاستى هاى اين مهم را رفع نمايد.
در ابتــدا و مهمترين بحث اينكه اين جشــنواره با 
وجودى كه تقويم نمايشــى دنيا قرار گرفته اســت 
(البته بنا بر گفته مجريان جشــنواره) پس مى طلبد 
كه اين جشنواره دبيرخانه اى فعال و در شهر همدان 
داشته باشد. در خصوص نقش همدان و پيوند آن با 
جشنواره تئاتر كودك و نوجوان همواره اين اختالف 
وجود داشته كه برخى جشنواره را متعلق به همدان 
و برخى همدان را تنها شهر و محلى براى برگزارى 
مى دانند. و اين محل اختــالف همواره باعث بروز 

مباحث و مشكالتى شده است.
اگر همدان تنها يك برگزار كننده باشــد پس هزينه 
چند صد ميليون تومان از بودجه فرهنگى اين استان 
كه حق تك تك شهروندان استان است جايز نبوده و 
نيست و اگر جشنواره متعلق به همدان است پس مى 
طلبــد كه يك دبيرخانه دائمى در همدان و يك دبير 

همدانى داشته باشد
سالها است كه در جشنواره تئاتر 
كودك و نوجوان پوستر در تهران 
رونمايى مى شود، كارها در تهران 
بازبينى مى شود، هيات داوران در 
تهران جلسه دارد و دبير هم كه در 
تهران نشســته و به همدان فرمان 

ميدهد.
نكته مهــم ديگر اينكه بخش بين 
الملل و به قولى بين المللى بودن 
جشــنوره تا چه حد و حدودى 
محلــى از اعــراب دارد؟چرا كه 
يكســال اين بخش در رقابت و 
مسابقه نبود. همواره اين مهم گفته 
شده كه به گروه هاى خارجى رقم 
اجــرا و رفت و آمد پرداخت مى 

شود.و همه ســاله چند كشور خاص در اين رويداد 
شــركت دارند و گويا اين گروه ها هم راه و چاه را 
يادگرفته و مى دانند. بخش بين المللى بودن جشنواره 

هر سال به اتفاقى خالصه شده است.
مبحث مهم ديگر اينكه اگر در اينترنت كمى جستجو 

كنيد با تعدادى از اســامى خاص 
مواجه مى شــود كه همه ســاله 
به اشــكال و انــواع مختلف در 
جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان 
حضور دارند. يكسال مهمان ويژه 
هستند و يكســال داور و يكسال 
كار دارند و يكســال قرار است 
گرفته  بزرگداشت  ايشــان  براى 
شود و يكسال هم مدرس كارگاه 

هستند.
ســوال اساســى اين است كه آيا 
واقعا تمامى تئاتر كودك و نوجوان 
كشور در همين تعداد خالصه مى 
شود؟ كه اگر اين است پس همه 
ســاله يك دورهمــى برگزار مى 

شود نه جشنواره بين المللى.
مطلــب مهم ديگر كميته هايى اســت كه در همدان 
تشــكيل مى شود كه اين كميته ها سالها است كه در 
چرخه تكرار مكررات افتــاده اند و هيچ نوآورى و 
كار تــازه اى انجام نمى دهنــد. اين كميته ها به نظر 
مى رســد تنها محلى است براى حضور تعدادى كه 

در ايــن مدت روزگار گذرانده و در نهايت مبلغى را 
بدست آورند.

نكته آخر نيز اينكه همه ساله تنها دستاورد جشنواره 
تئاتــر براى متوليان و مجريان ميزان اســتقبال مردم 
عنوان مى شــود و اين مهم در حالى اســت كه اين 
بازديد زمانى جاى توجه و بيان كردن داشــت كه در 
همدان برنامه هاى فرهنگى و هنرى متعدد و فراوانى 
در طول ســال برگزار مى شــد و در زمان جشنواره 
بازهم مردم به ديدن نمايــش ها مى آمدند نه اينكه 
خانواده ها در طول ســال هيچ سرگرمى فرهنگى و 
هنرى براى خود و كودكانشان نداشته باشندو در اين 
چند روز با شنيدن صداى ساز و دهل و نمايش هاى 
خيابانى به مجتمع آوينى بيايندو اين مهم از ســوى 
متوليان برگ برنده حســاب شود و البته اين مهم نيز 
قابل توجه است كه ســهم قابل توجهى از بليت ها 
بين ادارات و دستگاه هاى مختلف به صورت رايگان 

توزيع مى شود.
جشنواره بيست و پنجم نيز امسال به پايان مى سرد 
اما ســوال اساسى اينكه تا كى قرار است همدان نيم 
از بودجه جشنواره را بدهد و حتى دبير جشنواره و 

تصميم گير هم نباشد.

جشنواره تئاتر كودك و نوجوان و
 سواالتى تكرارى اما بدون پاسخ

نوجوان  و  كودك  تئاتر  جشنواره 
است  اى  جشنواره  اميد  همان  يا 
قرن  ربع  اندازه  به  اى  سابقه  كه 
مى  انتظار  ديگــر  اكنون  و  دارد 
هنرى  بزرگ  رويداد  اين  كه  رود 
حداقــل كمبودها و كاســتى  با 
ها برگزار شــود اما گويا سابقه 
استان  و  جشــنواره  توجه  قابل 
مهم  اين  برگــزارى  در  همدان 
رويداد  اين  و  ندارد  تاثيرى  هيچ 
مهم هنوز به رشد و تكامل الزم و 

كافى نرسيده است

ميزبانى سالن هاى هنرى 
مالير از اجراى برنامه هاى 
شاد هنرمندان در آذرماه97

 رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى مالير 
از ميزبانى سالنهاى هنرى مالير جهت برگزارى 
ُجنگ شــادى و دو اجراى صحنه اى موسيقى 
زنــده در آذرماه97 خبــر داد و گفت: با توجه 
به اســتقبال همشهريان ما از اجراى برنامه هاى 
شاد و مفرح در ســالهاى گذشته و نيز اجراى 
زنده موسيقى كه امسال در مالير داشتيم، وظيفه 
داريم در راستاى سياستهاى فرهنگى، نقش خود 
را بــا اجراى برنامه هاى ســالم و جذاب و نيز 

با حمايت از هنرمندان خوش اقبال، ايفا كنيم. 
غالمرضا جمالى زاده افزود: جنگ شادى يكى از 
پر مخاطب ترين برنامه هاى هنرى اســت كه در 
آن برنامه هاى متنوع و شادى از قبيل نمايش طنز، 
موسيقى زنده، مســابقه و...  به اجرا در مى آيد و 
تأثير زيادى در افزايش روحيه افراد و ايجاد نشاط 
اجتماعى دارد كــه از 12 الى 25 آذر ماه ( غير از 
روز بيستم آذر) در مجتمع فرهنگى و هنرى واقع 

در ميدان قائم(عج) برگزار مى شود


