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پژوهش هاى تاريخى
 پشتوانه اجالس راه ابريشم

 برگزارى اجالس راه ابريشم در همدان 
فرصتى نيكو براى شــهرى است كه عقبه 
تاريخى اش با وجود تمام مؤلفه هاى واقعى 
و حقيقى موجود؛ از افســانه و اسطوره سر 

درمى آورد.

يادداشت

8

اجالس راه ابريشم و ايجاد 
فرصت هاى جديد در حوزه گردشگرى 
 نشســت هاى مربــوط به اجــالس جهانى راه 
ابريشــم كه اين روزها در همدان برگزار مى شود، 
فرصــت هايى ايجاد كرده كه مى تواند زمينه ســاز 

تحوالت خوب و مثبتى براى استان باشد.

يادداشت

6

تعهد حلقه گمشده 
رشته اقتصاد ماست

 رشــد اقتصاد و رونق عرضــه و تقاضا هر 
جامعه در گرو كيفيت و ضمانت كاالهايى است 
كه بده و  بســتان مى شود و اين قاعده درست از 

اقتصادى... ساختار  شكل گيرى  ابتداى 

وعده معاون آسيا و اقيانوسيه و مركز ميراث جهانى يونسكو براى 1400: 

همدان تا 2 سال ديگر جهانى مى شود
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در ثبت جهانى 
ميراث همدان

بازگشايى خيابان مطهرى 
پاشنه آشيل 
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پژوهش هاى تاريخى، پشتوانه اجالس
 راه ابريشم

توكل دارائى »
 برگزارى اجالس راه ابريشم در همدان فرصتى نيكو براى شهرى 
اســت كه عقبه تاريخى اش با وجود تمام مؤلفه هاى واقعى و حقيقى 

موجود؛ از افسانه و اسطوره سر درمى آورد.
و اين نكته كه اسطوره هگمتانه و مادستان و الوند چگونه شكل گرفته 
اســت و در درازناى تاريخ چگونه با واقعيات تاريخى ممزوج شــده 
است، مسئله اى غامض و محتاج بررسى هاى تخصصى اساتيد تاريخ 

است.
اما مى ماند حكايت ما و اين ميراث گرانبها كه هر از گاهى به پشتوانه 

آن، سعى داريم امروزمان را در پيوند با آن بازتعريف كنيم.
بازتعريف نقش همدان در تاريخ ايران از منظر مورخان و صاحب نظران 
و در محافل علمى و دانشگاهى سال هاست به شيوه هاى گوناگون و به 

صورت پراكنده انجام مى شود.
اما آن چه در اين زمينه حلقه مفقوده محسوب مى شود، درك درست و 
تخصصى مديران اجرايى از "مكتب هگمتانه" است كه هنوز تا رسيدن 

به مقصود راه درازى دارد.
درست است كه از نظر آكادميك، مسئوالن اجرايى سطح باال و ميانى 
همدان داراى مدارك فنى و تخصصى در رشته كارى خويش هستند؛ 
اما از نظر شناخت شناســى تاريخى نســبت به همدان و اين تختگاه 

سياست و فرهنگ و دانش در پله هاى ابتدايى قرار دارند.
و درست است كه تقريباً و در بين همه جناح هاى سياسى استان، واژه 
"پايتخت تاريخ و تمدن" به ژست درك تاريخ اين سرزمين تبديل شده 
اســت، اما براى شناخت واقعى تاريخ و تمدن و فرهنگ اين سرزمين 
رازناك، اســطوره اى و تمدن ساز به كرسى هاى علمى و سالها تحقيق 

و پژوهش نياز است.
بنابراين با اغتنام از فرصت ايجاد شــده در برگزارى اين اجالس مهم، 
هر چند نقدهايى غرض ورزانه و يك جانبه درباره آن به گوش مى رسد؛ 
انتظار مى رود دبيرخانه دائمى براى حفظ مستندات، گفتگوها، اسناد و 
مراودات مربوطه و نشــر ماوقع تشكيل شود و از داشته ها و يافته هاى 
علمى در معرفى هرچه بيشتر همدان نيز در اين دبيرخانه استفاده شود.

به نظر مى رسد برخى انتقادها از برگزارى اين اجالس، شائبه انتخاباتى 
و جناحى دارد؛ اما نقدها در زمينه علمى و تخصصى شدن نشست ها، 
ايجاد كميته هاى مختلف براى هدفمند كردن و پرررنگ تر شدن جنبه 

اجرايى و پيگيرى هاى بعدى؛ جاى تأمل و بررسى دارد.
بنابراين از شهردار، كميسيون فرهنگى شورا و دبير اجرايى اين رويداد 
شايســته و قابل تقدير؛ انتظار مى رود در همين ميانه كار عزم خود را 
براى پذيرش پيشــنهادهاى علمى و منطقى جزم كننــد تا به دور از 
حاشيه ســازى ها، با بهره مندى از فرصت موجود، ثمره اين اجالس به 

نفع توسعه هر چه بيشتر شهر و استان ثبت شود. همين.

پرواز همدانـ  مشهد لغو نمى شود
برقرارى پرواز  به عتبات عاليات  به نتيجه نرسيد 

 پرواز همدان- مشــهد تمديد قرارداد شده و مشــكلى براى ادامه آن وجود ندارد، اما 
رايزنى براى برقرارى پرواز همدان به عتبات عاليات هنوز به نتيجه نرسيده است.

مدير فرودگاه همدان گفت: قرارداد  پروازهاى همدان - مشــهد چند روز پيش به پايان 
رســيده بود و آخرين پرواز 29 شهريور انجام شد، اما با تمديد قرارداد از طرف شركت 

قشم اير مجددا از روز گذشته اين پرواز برقرار شد.
سهراب كلوندى افزود: هم اكنون تنها پرواز همدان به مشهد و برعكس از فرودگاه همدان 

انجام شده و هر بار نزديك به 100 مسافر را جابجا مى كند و قيمت بليت آن هم بين 450
تا 680 هزار تومان متغير است.

كلوندى با اشاره به استقبال خوب مردم همدان از سفر هوايى به مشهد مقدس بيان كرد: 
رايزنى براى برقرارى ســفر هاى عتبات عاليات هم انجام شده و در صورت موافقت حج 

و زيارت اين پرواز برقرار مى شود.
بيم و اميد براى برقرارى پرواز همدان به عتبات؛ چرا وعده ها محقق نمى شود؟

به گزارش تســنيم، فرودگاه همدان داراى بيش از 80 ســال قدمت بوده و از تجهيزات و 
امكانات خوبى برخوردار اســت؛ با اين وجود سال هاست كه ركود بر آن سايه انداخته و 

پروازهاى داخلى در آن رونق چندانى ندارد.

اين فرودگاه چندين بار ميزبان ســفرهاى حج تمتع و عمره مفرده بوده و امسال هم بيش 
از 4 هزار زائر همدانى و كردســتانى از همدان عازم ســرزمين وحى شده و بدون مشكل 

جابجا شدند.
پروازهاى همدان-مشــهد، همدان-كيش و همدان-تهران هم در سال هاى گذشته سبب 
خارج شدن فرودگاه همدان از انزوا شد كه البته پرواز همدان-تهران پس از ماه ها به دليل 

استقبال كم و خالى ماندن صندلى هاى هواپيما تعطيل شد.
پرواز همدان-كيش هم كه پيش از اين از اســتقبال خوبى برخوردار بود با افزايش تعرفه 
ها و فرارســيدن فصل گرم ســال تعطيل شد معلوم نيست كه در 6 ماهه دوم سال دوباره 

برقرار مى شود يا خير.

گام هاى لرزان 
در ثبت جهانى ميراث همدان

زيرگذر سنگستان 
به زودى به بهره بردارى مى رسد

 زيرگذر ورودى سنگستان و روستاى سرخ آباد در مرحله پايانى 
است و با بيش از 96 درصد پيشرفت فيزيكى در آستانه بهره بردارى 

قرار دارد.
ــان  ــا بي ــدان ب ــتان هم ــاده اى اس ــل و ج ــدارى و حم ــاون راه مع
ــاد در  ــرخ آب ــتاى س ــتان و روس ــذر ورودى سنگس ــه زيرگ اينك
ــرفت  ــد پيش ــش از 96 درص ــون بي ــت و اكن ــى اس ــه پايان مرحل
فيزيكــى دارد اظهــار كــرد: 2 ميليــارد و 200 ميليــون تومــان بــراى 

ــه شــد. ــن طــرح در نظــر گرفت اجــراى اي
حميد پرورشى خرم در گفت وگو با فارس گفت:  200 ميليون تومان 
از اين مبلغ از محل اعتبارات اســتانى و 2 ميليارد تومان ديگر نيز از 

محل اعتبارات سازمان راهدارى تامين شده است.
ــان  ــا بي ــدان ب ــتان هم ــاده اى اس ــل و ج ــدارى و حم ــاون راه مع
ــره ترافيكــى  ــر گ ــدان ـ مالي ــه از محــور هم ــن نقط ــه در اي اينك
ــن  ــى اي ــذر ايمن ــن زيرگ ــداث اي ــا اح ــزود: ب ــت اف ــود داش وج
نقطــه جــاده افزايــش يافتــه و ترافيــك بــه شــكل ايمنــى هدايــت 

مى شــود.
ــب  ــرا و نص ــر اج ــاده منتظ ــن ج ــه اي ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
طرح هــا و تابلوهــاى ايمنــى اســت گفــت: در حــال حاضــر 
آســفالت زيرگــذر انجــام شــده و تنهــا ديوارهــاى كامپوزيتــى راه 

ــدارد. ــرى ن ــردارى تاثي ــه در بهره ب ــده ك ــى مان باق
پرورشــى خرم بــا اشــاره بــه اينكــه تاكنــون 21 زيرگــذر در اســتان 
ــردارى رســيده اســت تصريــح كــرد: دو طــرح  ــه بهره ب همــدان ب
در اســتان همــدان در حــال اجراســت كــه بــا زيرگــذر سنگســتان 

شــمار زيرگذرهــا در مجمــوع بــه 24 مــورد مى رســد.
وى در پايــان در خصوص ترميم جاده ماليــر نيز گفت: روكش و 
لكه بردارى آسفالت جاده مالير مجوز الزم را گرفته و مناقصه انجام 

شده و اكنون در مرحله انتخاب پيمانكار هستيم.

برخورد جدى با متعرضان به حقوق مردم
 بايد با متعرضان به حقوق مردم قاطعانه برخورد كرد تا احســاس 

امنيت در جامعه افزايش يابد.
رئيس كل دادگســترى همدان در جمع فرماندهان انتظامى و روساى 
پليس هاى تخصص بيان كرد: در صورت برخورد مقتدرانه با متعرضان 
به حقوق مردم عالوه بر امنيت، احساس وجود امنيت نيز در روان افراد 

جامعه منتشر مى شود.
محمدرضا عدالتخواه اضافه كرد: در بستر وجود امنيت، آرامش و نظم 
اجتماعى امكان فعاليت هاى مختلف اقتصــادى و اجتماعى و ادارى 
بهتر و مناســب تر فراهم است.رئيس كل دادگسترى همدان همچنين 
برخورد مناسب، رعايت اخالق اسالمى و حرفه اى با مردم را ضرورى 

دانست و افزود: بايد در مواجهه با مردم مهربان و رئوف بود.
عدالتخــواه با تاكيد بر حمايت از اقدامــات قانونى مجموعه انتظامى 
اظهار داشــت: لباس مجموعه هاى نيروهاى مسلح لباس عزت نظام 
است و هرگونه تعدى به مأموران و كاركنان آن مخدوش كردن وجهه 
نظام محســوب مى شــود.وى با قدردانى از تالش و مجاهدت هاى 
مجموعه انتظامى در دوران دفاع مقدس و مهار فتنه ها عنوان كرد: در 
پرتو همدلى، برادرى و مودت و تعامل حول محور قانون مى توان امور 
را بهتر اداره كرد و نتيجه هرگونه نا هماهنگى بين مجموعه ها موجب 

بروز خسارت به مردم مى شود.
بخشعلى كامرانى صالح فرمانده انتظامى استان همدان در اين ديدار به 

بيان مسائل و موضوعات انتظامى و امنيتى پرداخت.

85 درصد از اراضى ملى همدان 
سنددار شدند

 با اجراى طرح كاداستر 85 درصد از اراضى ملى اين استان سنددار 
شدند.

مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان در گفت و گو با ايرنا بيان 
كرد: پيشــرفت اين اداره كل در زمينه حدنگارى و دريافت سند تك 

برگى در يك و نيم سال گذشته بى سابقه است.
اســفنديار خزائى ادامه داد: با وجود اينكــه حدنگارى 84 هزار 712 
هكتار از اراضى ملى همدان مصوب و تكليف شــده بود اما اين آمار 
در يك و نيم ســال گذشــته با 2.2 برابر افزايش به 189 هزار و 680 

هكتار رسيده است.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان با تاكيد بر اينكه تهيه كاداستر 
85 درصد اراضى ملى كشور بر عهده منابع طبيعى است اظهار داشت: 
اجراى طرح كاداســتر (حدنگارى) در اراضى ملى حوزه هاى آبخيز، 
همواره در دستور كار ادارات منابع طبيعى و آبخيزدارى استان ها قرار 
دارد.خزائى افزود: پيشــرفت قابل مالحظه همدان در اجراى كاداستر 
اراضى ملى موجب شــد تا معاون حفاظت و امور اراضى ســازمان 

جنگل ها از تالش هاى كاركنان منابع طبيعى اين استان تقدير كند.
وى اضافــه كرد: تثبيت مالكيت دولــت در عرصه هاى منابع طبيعى 
يكى از برنامه هاى اساســى اداره كل منابع طبيعى همدان بوده و اين 
استان همواره به عنوان پيشــرو در اجراى طرح كاداستر اراضى ملى 

مطرح است.

كودك 3ساله در آتش سوخت
 يك دختر ســه ســاله در زمين هاى زراعى روستاى امزاجرد شهر 

همدان در آتش سوخت.
مديركل پزشــكى قانونى همدان بيان كرد: والدين اين كودك بر روى 

زمين در حال برداشت سيب زمينى بودند كه اين حادثه رخ داد.
على احسان صالح بيان كرد: اين كودك در داخل چادر واقع در زمين 
زراعى تنها بوده و به علت روشــن بــودن گاز پيك نيك، چادر دچار 

حريق شده و كودك در آتش سوخت. 
مديركل پزشــكى قانونى همدان در گفت و گو با ايرنا از خانواده ها 
خواست بيشتر مراقبت كودكان باشند چراكه فرزندان خردسال داراى 
عقل كامل و تشــخيص خطر نبــوده و احتمال بروز هرگونه حادثه و 
خطرى براى آنها متصور است. شمارى از اهالى استان هاى غربى همه 
ساله در فصل تابستان و آغاز برداشت محصوالت به ويژه سيب زمينى 
در اراضــى زراعى همدان به صــورت خانوادگى و طايفه اى حضور 

يافته و در همان مكان نيز با برپا كردن چادر زندگى مى كنند.

1- با برنامه مجلس نمايندگان بيشــتر از قبل در حوزه انتخابيه خود 
حضور خواهند داشت. گويا اين تصميم به دليل نزديكى انتخابات و 
نياز نمايندگان به حضورهاى تبليغى اتخاذ شده است. گفتنى است با 
برنامه جديد نمايندگان در برخى ماه ها دو هفته و در برخى ديگر يك 

هفته در حوزه انتخابيه حاضر خواهند بود.
2- توزيع متادون ضابطه مند تر مى شــود. گويا به دنبال طرح مطلبى 
مبنى بر توزيع دو برابرى متادون در ازاى مصرف معتادان، اين تصميم 
اتخاذ شده است. گفتنى است قرار است هولوگرام براى رصد بعد از 
توزيع بر روى شيشــه هاى متادون نصب شود تا از ايجاد انحراف در 

توزيع پيشگيرى شود.
3- برخى نمايندگان استان با حضور وزير ميراث فرهنگى در استان به 
دنبال سهم خواهى از وى بوده اند. گويا برخى فضا سازى هاى منفى 
عليه اداره كل ميراث فرهنگى اســتان در اين راستا انجام شده است. 
گفتنى اســت پيش بينى مى شــد كه وزارتخانه شدن سازمان ميراث 
فرهنگى آســيب دخالت نمايندگان و بازماندن سازمان از كار اصلى 

خود را به دنبال داشته باشد.

توكل دارائى »
 مســئوالن همــدان چندى اســت كه به 
اهميت ثبت جهانى ميراث اســتان پى برده اند 
و درصددند تــا پرونده يكى از ميراث كهن و 
شاخص را كه واجد ارزش هاى جهانى است، 
تهيــه و براى ثبت به اجــالس ميراث جهانى 

يونسكو ارايه نمايند.
برخــالف پيشــينه تاريخى همــدان، تعداد 
عمارت هاى ســرپايى كه بتواند مدافع تاريخ 
و تمدن اين منطقه باشــد؛ خيلى كم اســت و 
آنهايى كه نيز ســرپا مانده اند، به علت رعايت 
نكردن حريم و ضوابط مربوطه، نمى توانند به 
راحتى از فيلتر نامزدى و انتخاب ميراث جهانى 

بگذرند.
بنا به آثار منتشر شده تا سال 2011 تعداد 1092 
اثر در فهرست جهانى ثبت شده است كه 845 
اثر فرهنگى، 209 اثر طبيعى 38 اثر تركيبى از 
طبيعى و فرهنگى اســت و از ايران تاكنون 24 
اثر طبيعى و تاريخى در اين فهرست جا گرفته 

است.
در يك بررسى اجمالى برخى اماكن و مناطق 
ميراثى اســتان از جمله تپه هگمتانه، كتيبه هاى 
گنجنامه، غار عليصدر، تپه نوشيجان، شهرهاى 
زيرزمينى، كوهســتان هاى الوند و گرين، گنبد 
علويــان و... مى تواننــد با رعايت شــرايط و 
ضوابط تعيين شــده در فهرســت ثبت جهانى 

قرار گيرند.
از ســوى ديگر برخى داشــته هاى تاريخى و 
فرهنگــى همدان مربوط به ميــراث فرهنگى 
ناملموس اســت كه در زمينه فولكلور، تاريخ 
 شفاهى و حفظ زبان مى توانند با ارايه مستندات 
قابل دفاع در رديف نامزدى فهرســت ميراث 

فرهنگى معنوى (ناملموس) قرار گيرند.
امــا مانع اصلى در ثبت جهانــى آثار تاريخى 
فوق بيش از هر چيز ساخت و سازهاى بدون 
حســاب و كتاب، رعايت نكردن حريم اماكن 
تاريخى و افزودن آالينده هاى بصرى است كه 
برخى از آنها در هميــن يك دهه پيش انجام 

شده است.
1- اگــر مســئوالن وقــت همدان هشــدار 
مطبوعــات و رســانه ها را در دهه 70 جدى 
مى گرفتنــد و تله كابين گنجنامــه و آن همه 
ســاخت و ساز بى قواره در كنار كتيبه ها شكل 
نمى گرفت؛ مى توانستيم اميدوار باشيم كه اين 

ميراث كهن در رديف ثبت جهانى قرار گيرد.
بنا به مسموع، آن سال ها كه پيگير ثبت جهانى 
كتيبه ها بوديم و با فونت 80 در روزنامه نسبت 
به ثبت و نگهدارى كتيبه ها هشــدار مى داديم، 
گفته مى شــد در ثبت ملى كتيبه ها، حريم آنها 
توسط كارشناسان اوليه مشخص نشده و تنها 
خود اثر ثبت ملى شده است. بنابراين مسئوالن 
وقت ميراث همدان به عشق گسترش توريسم 
و استفاده از مظاهر مدرن پيشرفت (تله كابين)، 
بدون هيــچ مانــع در زمينه رعايــت حريم 
هشــدارها را ناديده مى گرفتنــد و در نهايت 
مخمصه اى كه اكنون گريبــان ثبت اين اثر را 

گرفته است؛ گرهى ناگشوده مى نمايد.
2- مى ماند تپه هاى باستانى هگمتانه و نوشيجان 
كه اولى حتى ســال گذشته به فرموده مقامات 

ارشد سياسى استان، دهانش آسفالت شد و با 
نپذيرفتن مسئوليت از جانب شهردارى، ميراث 
و استاندارى هر يك سعى مى كنند خود را برى 
از ايــن اجحاف در حق ميــراث كهن همدان 

معرفى كنند.
اگرچه تملك خانه هايى كه در عرصه و حريم 
تپه هگمتانه قرار داشــتند قبل از انقالب آغاز 
شــده است و در ســال 83 و در سفر رهبرى 
انقالب نيز براى خريد و تملك اماكن مسكونى 
و تجارى آن مصوبه دريافت كرده اســت؛ در 
همچنان  مسئوالن  ناشدنى  وعده هاى  گيرودار 

واجد شــرايط ثبت جهانى 
مسئوالن  آن چه  و  نيســت 
مى گويند تنها در حد حرف 

باقى مانده است.
كه  نيــز  نوشــيجان  تپــه 
ارزش باســتانى آن هنــوز 
مكتوم مانده اســت و جزو 
ســكونتگاه ها  نخســتين 
بشــر  پرســتش گاه هاى  و 
بــا  مى شــود  محســوب 
صنعتى  شــهرك  گسترش 
ندانم كارى هايى  و  ماليــر؛ 
مثل اســتفاده از لــودر در 
حريــم درجــه يــك آن، 
در ســال هاى گذشــته؛ به 
تپه  بالتكليفى  سرنوشــت 

هگمتانه دچار شده است.
3- غار عليصدر، اين نگين پرشــكوه بر تارك 
ميراث طبيعى ايران و بلكه جهان، خود حديث 
ديگــرى دارد كه برخى "خود تحريمى ها" در 
تأخير در ثبت جهانى آن، داستان پر آب چشم 
است و درباره آن جز تأسف و دريغ نمى توان 

گفت.
اين دّر گرانبها كه در دست مسئوالن بى توجه 
ما قرار گرفته اســت، در هــر جاى ديگرى از 
جهان بود، اينــك در رديف عجايب هفتگانه 

قرار داشت.
رعايت نكردن ضوابط جهانى چه در توسعه، 
مرمت و نگهدارى غار و نيز حريم بيرونى آن 

كه برخى ساخت وسازهاى آن به داليل واهى 
جذب توريســم و در دهه اخير انجام شــده 
اســت، اين ميراث عزيــز و گرامى را به بوته 

فراموشى سپرده است.
دعــواى نماينــده آن منطقه با اســتاندارى و 
رسانه اى شــدن ضوابط نيم بند و غير متعارف 
مديريت آن نشان از كارنامه ضعيف استان در 
درك درست از داشته هاى خويش در سالهاى 

گذشته و اكنون است.
بى ترديد غار عليصــدر، همتا ندارد و در نوع 
خودش اعجازى است آسمانى كه تنها مديرانى 
با ديــد جهانى مى توانند بر 

پست اداره آن بنشينند.
نگاهى به فهرست مديران و 
گذشته و حال اين مجموعه 
بى نظير، حكايت از آن دارد 
كه بخاطر درآمد هنگفتى كه 
از اين منبع نصيب مى شود؛ 
آن،  مديريت  بر  گماشتگان 
قبل از دارا بودن صالحيت 
علمى و مديريتى در حد و 
اثر  اين  بودن  جهانى  اندازه 
وقت  استانداران  با  طبيعى؛ 
نســبت سياســى آشكارى 

داشته اند.
شــفاف نبــودن دخــل و 
خرج هاى آن در ســال هاى 
ماضى، در لسان اهل رسانه 
ايــن اثر را بــه طنز و كنايــه "حيات خلوت 
استاندارى" معرفى مى كرد. با ضابطه مند شدن 
نحــوه اداره و درآمد و هزينه هــاى مرتبط با 
اين اثــر، انتظار مى رود راهكار الزم براى ثبت 
جهانى آن به گونه اى رقم بخورد كه بتواند آن را 
در اسرع وقت در كنار ديگر اثرهاى ثبت شده 

ايران و در عرصه جهانى بنشاند.
پيشنهاد واضح اين قلم اين است كه اگر براى 
خريد و تملك اماكن ســاخته شده در حريم 
اين اثر، بودجه اى ملى دريافت شود و مسئوالن 
كشورى نيز درباره برگشت ارزش افزوده مالى 
آن نيز توجيه شوند؛ در تسريع ثبت جهانى آن 

اثرگذار خواهد بود.
هر چند آمار شــفافى از درآمد اين اثر منتشر 
نشده است، اما بى راه نيست اگر بگوييم درآمد 
ايــن مكان بى بديل درصــدر ميراث فرهنگى 

استان قرار دارد.
4- ثبت ديگر اثرهاى تازه يافته كه حتى كاوش 
و ثبت ملى آنها به كندى صورت مى گيرد، به 
عزم و اراده اى جدى نياز دارد كه فعًال بايد به 
اولويت هاى نخست در ثبت جهانى توجه شود 
تــا هر اقدام ديگرى. اما به مســئوالن مى توان 
گوشزد كرد كه هر ســاخت و ساز و تغيير و 
تحولى پيرامون "دســتكندهاى اســتان اگر با 
ضوابط جهانى ســازگار نباشد، فردا روزى كه 
مى تــوان آنها را در "مجموعه دســتكندهاى" 
اســتان ثبت كرد؛ انگشــت ندامــت بر دهان 

خواهند گذاشت.
5- ثبت ميــراث ناملموس (معنوى) اســتان 
همدان از گويش هاى برآمده از باســتان كه در 
گوشه گوشــه استان هنوز در حال تنفس است 
تا آن چه كه روش و زيست همدانى "به عنوان 
قومى سرپا مانده از هزاره هاى گذشته" و آداب 
و آيين هــاى منحصر به فــرد و...، نمونه هاى 
ديگرى از داشته هاى ميراثى استان است كه در 
اثر بى توجهى اهميت آن ناشناخته باقى مانده 

است.
ميراث فرهنگى همدان نبايد خود را تنها حافظ 
خشــت و گل و آجر و ســنگ و بنا بداند و 
درباره ثبت و ضبط آثــار معنوى تاريخى نيز 

وظيفه دارد.
پايانــى: با همــه نگرانى و اظهار تأســفى كه 
نمى توان آن را كتمان كــرد؛ به حكم رعايت 
انصــاف، تــالش و كوشــندگى مســئوالن 
اســتان درباره ثبت جهانى ميــراث را ناديده 
نمى گيريم؛ اما انتظار داريم در هرگونه مشاوره، 
تصميم سازى، تصميم گيرى و... در اين زمينه 
از كارشناسانى واجد صالحيت جهانى استفاده 
شود و انتقاد و پيشــنهاد دوستداران ميراث را 
به عنوان پشــتوانه حركت خود بدانند. در عين 

اندوهبارى، اميدواريم. 
همين.

 فرمانده ســپاه ناحيه همدان با بيان اينكه 
در همه عرصه ها براى رشــد و تعالى بايد از 
منطق مقاومت تبعيت كرد گفت: دفاع مقدس 
براى ما گنج بزرگى بود كه باعث شكل گيرى 

فرهنگ بسيجى در جهان اسالم شده است.
على بقايى در گفت وگو با فارس با اشاره به 

فرارســيدن هفته دفاع مقدس و گراميداشت 
اين ايــام اظهار كرد: برنامه هاى متنوعى براى 
اين هفته تدارك ديده شــده كه از جمله انها 
نمايش اعزام به جبهه ها بود كه در مراسم رژه 

اجرا شد.
وى ديدار با خانواده معظم شــهدا و تكريم 
حضور  بصيرتى،  نشست هاى  برگزارى  آنها، 
در نماز جمعه و تجديد بيعت با نماينده ولى 

فقيه در استان را از ديگر برنامه ها برشمرد.
فرمانده سپاه ناحيه همدان با بيان اينكه حدود 
250 عنوان برنامه در سطح شهرستان همدان 
برگزار مى شود گفت: نواختن زنگ مقاومت، 
خاطره گويى و روايت گــرى از آن دوران و 
عطرافشــانى مزار شهدا توســط بسيجيان از 

ديگر برنامه هاست.

وى در ادامه با اشــاره به دستاوردهاى هشت 
ســال دفاع مقدس اظهار كــرد: دفاع مقدس 
براى ما يك قطعه درخشــان و گنجى بزرگ 
بود كه اكنــون باعث شــكل گيرى فرهنگ 

بسيجى در جهان اسالم شده است.
بقايــى با بيان اينكه هر جــا با اين فرهنگ 
مقــدس ورود كرديم پيشــرفت  بســيارى 
به دســت آورديم تأكيد كــرد: اگر تاريخ 
مــا دفــاع مقدس نداشــت به طــور حتم 
چيــزى كم داشــت چرا كه ايــن فرهنگ 
عامــل الگوســازى، معرفــى ظرفيت ها و 
باكرى ها،  شــهيد  چون  افرادى  شناســايى 

چيت سازيان ها و همدانى ها شد.
وى منطق مقاومــت و فرهنگ آن را منبعث 
از فرهنگ عاشورا دانست و افزود: رزمندگان 

و ملت ايران به تبعيت از فرهنگ ســرور و 
ساالر شــهيدان توانســتند به قله هاى عزت 

دست يابند.
فرمانده ســپاه ناحيه همدان با بيان اينكه در 
همــه عرصه ها براى رشــد و تعالى بايد از 
منطق مقاومت تبعيت كرد، اجراى بيانيه گام 
دوم انقالب را يك اصل برشــمرد و اظهار 
كرد: در مرحله اول بايد خودسازى صورت 
بگيرد و در ادامه به تمدن ســازى بپردازيم، 
بنابراين بر روى تبيين گفتمان سازى تمركز 

شده است.
وى افزود: بايد همه به برداشــت يكســانى 
برســند و در ادامه كاركردهــا و روش هاى 
اجرايى را با همت مردم و مســئوالن محقق 

كنيم.

براى تعالى كشور 
بايد از منطق مقاومت تبعيت كرد

اگــر مســئوالن وقــت 
مطبوعات  هشدار  همدان 
و رســانه ها را در دهه 70

جــدى مى گرفتنــد و تله 
كابيــن گنجنامه و آن همه 
بى قواره  ســاز  و  ساخت 
در كنــار كتيبه ها شــكل 
نمى گرفت؛ مى توانســتيم 
اميــدوار باشــيم كه اين 
ميراث كهن در رديف ثبت 

جهانى قرار گيرد
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زنگ مقاومت در مدرسه راهيان كوثر 
كبودراهنگ به صدا درآمد

 كبودراهنــگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: به مناســبت 
هفته دفاع مقدس زنگ مقاومت در مدرسه راهيان كوثر كبودراهنگ 
با حضور جمعى از مســئوالن، اولياء و دانش آموزان اين مدرسه به 

صدا درآمد.
فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنگ در اين مراســم ضمن تبريك هفته 
دفاع مقدس اظهار داشــت: امروز اگر ما امنيت و آرامشى كه داريم 
همه به واســطه خدمات و از خودگذشتگى رزمندگان و جانبازان و 

شهداست كه اين عزت و سربلندى را براى ما به ارمغان آوردند.
محمود بداغى افزود: دفاع مقدس مختص يك هفته نيست و همواره 
ما بايد اين را زنده نگــه داريم و در وجود خود حفظ كنيم چرا كه 
منطق دفاع مقدس برگرفته از منطق عاشــورايى و امام حســين(ع) 
اســت كه به ما آموخت كه در مقابل دشمنان بايد ايستادگى كنيم و 
متأسفانه امروز بعضى از ديدگاه ها و تفكرات به دنبال اين هستند كه 

اين منطق را از ما بگيرند.
وى ادامه داد: در عرصه دفاع مقدس جنگ ما جنگ نظامى بود ولى 
امروزه جنگ فرهنگى و اقتصادى اســت و دشــمن با تمام توان به 
جنگ ما آمده اســت لذا براى پيروز شدن بر حربه هاى دشمن بايد 
بــا همان روحيه دفاع مقدس و ايثار و از خودگذشــتگى و مقاومت 
در مقابل دشــمنان بايستيم و شعار ما مى توانيم را به گوش جهانيان 

برسانيم.
بداغى خاطرنشان كرد: اگر شــهدا و رزمندگان نبودند امروز معلوم 
نبود وضعيت ما به چه شــكلى بود اگر دفاع مقدس نبود بايد صداى 
چكمه هاى بعثى ها را مى شــنيديم و اگر مدافعان حرم نبودند امروز 

بايد صداى پاى داعشى ها را در كوچه و پس كوچه ها مى شنيديم.
 لذا شهدا رفتند و دشمنان را از ما دور كردند تا ما بتوانيم به راحتى 

زندگى كنيم پس مراقب باشيم خون پاك شهدا پايمال نشود.
وى همچنين بيان داشــت: يكى از دغدغه هــاى مقام معظم رهبرى 
تربيت دانش آمــوزان از تراز انقالب و تحصيــل در كنار تهذيب و 
تعليم و تربيت اســت و خوشــبختانه هدف مدرسه راهيان كوثر نيز 
همين اســت و اميدواريم دانش آموزانى كه در اين مدرسه تحصيل 

مى كنند فرزندانى انقالبى تربيت شوند.
رئيس آموزش و پرورش شهرســتان كبودراهنگ نيز در اين مراسم 
ضمن گراميداشــت ياد و خاطره شــهدا و تبريك هفته دفاع مقدس 
اظهار داشت: هدف ما اين است كه دانش آموزان بر مبناى سند تحول 
كه شــامل ســاخت اخالقى و اعتقادى، علمى و فن آورى، سياسى، 
اجتماعى، هنر، اقتصادى و اجتماعى و... اســت تربيت شــوندكه از 
سال 1390 رونمايى شده و 6 زير نظام از جمله توسعه و تجهيزات، 
راهبردى و مديريت، پژوهش و ارزشــيابى و سياست هاى راهبردى 
آموزش و پرورش اســت و به صورت يك برنامه ملى در كشــور 
اجرا مى شود.رضا عســگرى افزود با هدف خود محورى و مدرسه 
محورى دانش آموزان در تراز جمهورى اسالمى و جامعه حيات طيبه 

تربيت مى شوند.
بنابراين تعاملى بين اوليا  و مدرســه يكى از ضروريات اســت و هر 
چه تعامل اولياء با مدرسه بيشتر باشد تربيت نيز بهتر شكل مى گيرد.
وى ادامه داد: مدرســه غيرانتفاعى راهيان كوثر در شهرستان با توجه 
به اينكه يك مدرســه نوپايى است ولى خوشبختانه خوب درخشيد 
و اميدواريم با برآورده كردن انتظارات دانش آموزان و اوليا پيشرفت 
روزافزونى داشته باشد و در اين شهرستان شاهد مدارس غيرانتفاعى 

متوسط تا دانشگاه را نيز داشته باشيم.
مدير مدرســه راهيان كوثر نيز در اين مراســم با تبريك هفته دفاع 
مقــدس گفت: اميدواريم بتوانيم پاســخگو اوليايى باشــيم كه به ما 
اعتماد كردند و فرزندانشان را براى تعليم و تربيت راهى اين مدرسه 
كرده اند اين مدرســه از سال گذشته با 105دانش آموزان آغاز به كار 
كه اين تعداد امسال به 250نفر رسيده است.زينتى افزود: اين مدرسه 
رتبه اول شهرستان در بين مدارس غيرانتفاعى و رتبه دوم استانى را 
به خود اختصاص داده اســت و رضايت اولياء دانش آموزان يكى از 
مهمترين اهداف ماســت كه اميدواريم با حمايت هاى والدين به اين 

هدف برسيم.
وى ادامــه داد: دانش آموزانــى كه در اين مدرســه تحصيل مى كنند 
فرزندانى انقالبى خواهند شــد و با تفكر انقالبى در راه توســعه و 
پيشــرفت و آبادانى قدم خواهند برداشــت و آينده ســازان مملكت 

خواهند بود.
در پايان اين مراسم زنگ مقاومت توسط فرمانده ناحيه كبودراهنگ 

و مسئول عقيدتى سياسى سپاه ناحيه كبودراهنگ به صدا درآمد.

حركت كتابخانه ها 
در مسير اهداف دفاع مقدس

 جلســه انجمن كتابخانه هاى عمومى شهرســتان بهار به رياست 
احسان قنبرى، فرماندار  بهار و با حضور مديركل كتابخانه هاى عمومى 

استان همدان برگزار شد.
مديــركل كتابخانه هــاى عمومى اســتان همدان در اين نشســت با 
گرامى داشــت هفته دفاع مقدس گفت: امروزه يكــى از كاركردهاى 
مهم كتابخانه هاى عمومى حركت در راستاى تبيين دستاوردهاى دفاع 

مقدس و انجام اقدامات فرهنگى در حوزه مقابله با جنگ نرم است.
عاطفه زارعى، با اشاره به اينكه كتابخانه هاى عمومى در زمينه فرهنگى 
به حفظ هويت  ايرانى اســالمى مبــادرت مى ورزند افزود: به همين 
دليل برنامه هاى مختلفى در اين زمينه در نظر گرفته شــده كه در طول 
ســال برگزار مى شــود.وى با اشاره به اغاز ســال تحصيلى بيان كرد: 
كتابخانه هاى عمومى پشــتيبان برنامه هاى مدارس هستند به ويژه در 

روستاها ارتباط تنگاتنگى بين مدارس و كتابخانه ها وجود دارد.
زارعى با بيان اينكه اگر شهردارى اللجين فضايى به صورت حق انتفاع 
به اداره كل واگذار كند توســط ما  تجهيز خواهد شد تصريح كرد: در 
شــهر همدان كتابخانه فرهنگســراى واليت و تاالر قرآن با همكارى 

شهردارى اين شهر ايجاد و راه اندازى شده است.
فرماندار شهرستان بهار نيز در اين نشست با تبريك هفته دفاع مقدس 
و گرامى داشت ياد و خاطره شهدا اظهار كرد: از اعتباراتى كه در نيمه 
دوم سال جارى به شهرســتان ابالغ شود، به توسعه كتابخانه آيت اهللا 
بهارى اختصاص خواهيم داد.احسان قنبرى با اشاره به اينكه اعتبارات 
شهرستان در برخى از محل ها كاهش و در بخش هايى افزايش داشته 
است افزود: بدون ترديد در سال آينده اعتبارات مناسب براى تكميل 
كتابخانه آيت اهللا بهارى و كتابخانه فجر صالح آباد در نظر گرفته خواهد 
شد.وى تأكيد كرد: كتابخانه هاى عمومى در شهرهايى چون مهاجران 
و صالح آباد تنها مراكز فرهنگى شهر هستند و بايد به صورت ويژه به 
آن توجه شــود.قنبرى با تأكيد بر اينكه شهردارى ها سهم نيم درصدى 
كتابخانه ها را پرداخت كنند تصريح كرد: در شــهر بهار  زمينى براى 
احداث كتابخانه در نظر گرفته شــده است كه توسط خيرين احداث 
خواهد شد.شهردار اللجين نيز اظهار كرد: شهردارى اللجين زمينى به 
مســاحت يك هزار و 300 مترمربع  براى احداث يك مركز فرهنگى 

در نظر گرفته است كه در آين سايتى براى كتابخانه تعريف مى شود.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان بهار هم در اين جلسه، 
تصريــح كــرد: در حال حاضر  98 هــزار و 865 نســخه كتاب در 
كتابخانه هاى عمومى شهرســتان وجود دارد كه بايد تا پايان ســال به 

102 هزار 576 نسخه برسد.
فزونــى ادامه داد: در 6 ماهه اول ســال 820 نســخه كتــاب از نهاد 
كتابخانه هاى عمومى كشور به شهرستان ارسال شده و 237نسخه نيز 

اهدا شده است.

رئيس راه و شهرسازى نهاوند خبرداد؛
تالش براى مناسب سازى مسيرهاى تردد زائران اربعين

 رئيس اداره راه و شهرسازى نهاوند با بيان اينكه  محور  نهاوند آورزمان در سال هاى 
گذشته يكى از حادثه خيزترين محورهاى استان بود گفت؛ اخيرا با اجراى طرح چهاربانده 

شدن بخشى از جاده ميزان تصادفات و تلفات انسانى به حداقل رسيده است.
حسين متين افزود؛ در حال حاضر طرح عمليات چهاربانده شدن بخشى از اين محور اجرا 
شده است گفت:در دو سال گذشته حدود چهار كيلومتر از اين محور چهاربانده شد و كار 

آماده سازى چهار كيلومتر باقيمانده در دست اقدام است.

 در حال حاضر 24 پروژه راهسازى در نهاوند وجود دارد و مهمترين آنها را محور نهاوند 
ـ آورزمان اســت.متين گفت: تمام تالش ما بر اين اســت تا مدت زمان باقيمانده به آغاز 
سفرهاى اربعين محورهاى ارتباطى شهرستان را براى عبور و مرور مسافران مناسب سازى 
كنيم.متين گفت؛  شهرســتان نهاوند با توجه به قرارگيرى در محور ارتباطى اســتان هاى 

مركزى به غرب كشور يكى از مهمترين مسيرهاى تردد زائران عتبات عاليات است.
وى با اشــاره به اينكه تالش بر اين اســت تا قبل از اربعين آسفالت و نيوجرسى و عالئم 
راهنمايى و رانندگى در آن نصب شود افزود: در بخشى از محور نهاوند ـ آورزمان براى 

جلوگيرى از وقوع حوادث ناگوار چراغ هاى روشنايى نصب شده است.
متيــن اظهار كرد: با توجه به اينكه خطوط انتقال برق در حوزه نهاوند مهيا شــده، انتظار 

مى رود اين روشنايى به سمت نهاوند ادامه يابد تا رانندگان هنگام عبور از اين محل دچار 
مشكالت ناشى از تاريكى و ايجاد حوادث ناگوار نشوند.

وى با اشــاره به اينكه در حال حاضر 24 پروژه راهسازى در سطح شهرستان وجود دارد 
افزود: از مجموع آنها 6 پروژه فعال است كه مهمترين آنها محور نهاوند ـ آورزمان است.
رئيس اداره راه و شهرســازى نهاوند تصريح كرد: براى آماده ســازى آن پنج اكيپ با 20 

دستگاه راه سازى به صورت همزمان مشغول فعاليت هستند.
وى ادامه چهاربانده كردن بخشى از محور نهاوند بروجرد و زيرسازى و آسفالت زيرگذر 
شعبان را از ديگر پروژه ها عنوان كرد و گفت: با اجراى آنها تا چند روز آينده يكى ديگر 

از نقاط حادثه خيز در اين شهرستان اصالح مى شود.

آگهى مناقصه عمومى (مرحله اول) نوبت اول 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان 

روستا/عنوان پروژه
مجتمع

مدت اجرا   شهرستان
(ماه) 

مبلغ اوليه    
(ريال)

شاخص 
تعديل

مبلغ ضمانتنامه 
(ريال)

حداقل 
رتبه

تهيه مصالح

حفارى چاه 
مكانيكى 

جنت 
آباد

كاوشهاى 338,300,000دارد36,765,145,712اسدآباد
زمينى

پيمانكار

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى ذيل را طبق نقشه و مشخصات فنى 
موجود براساس فهرست بهاى سال 1398 از طريق برگزارى مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه 

پيمانكاران واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد در امور مربوطه كه تمايل همكارى دارند واگذار نمايد .
 نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

 انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى است .
 ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت 90روز معتبر بوده و براى 90روز ديگر قابل تمديد باشد.

مورخ  50659/ه  123402/ت  شماره  به  دولتى  معامالت  تضمين  نامه  آيين  طبق  كار):  ارجاع  مناقصه(فرآيند  در  شركت  تضمين   
1394/09/22 هيأت وزيران

آدرس  به  (ستاد)  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  وبگاه  طريق  از  دعوتنامه  ارسال  تا  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل ثبت نام در سايت 

فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
 كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر از مورخه 98/7/4 تا مورخ 98/7/8 دريافت 
و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1398/7/18 نسبت به بارگزارى 
اسناد به صورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت مهر 

و موم شده تا ساعت 14 مورخ 1398/7/18 به دبير خانه شركت الزامى مى باشد .
 بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز شنبه مورخ 1398/7/20 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت طبق آدرس مزبور 

انجام مى شود.
  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس حاصل نمايند .

 الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف 
، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

 به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، مخدوش 
و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.
 ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.

 برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .
 آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك

www.iets.mporg.ir :پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور 
www.Abfarhamedan.ir  :   شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان 

شماره مناقصه : 983023
روز پنجشنبه مورخ : 1398/7/4

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

مجــذوب-  عظيمــى  كبودراهنــگ-   
خبرنگار همدان پيام: شهرها عالوه بر داشتن 
مشــخصات خاصى كه از لحــاظ اجتماعى، 
واقتصادى، فرهنگى، جغرافيايى آن ها از ديگر 
نقــاط متمايز مى كند ظاهر فيزيكى بافت هاى 
خاص شــهرى مبلمان و فضاى ســبز نيز از 
ديگر مشــخصات يك نقطه شهرى مى تواند 
باشــد مى توان به زبــان عاميانه تر گفت كه 
اجتمــاع يك وضعيت اقتصــادى، فرهنگى، 
اشــتغال، ســكونتگاه  هاى مدرن، جمعيت و 
يك ســاختار قانونمنــد و... يك مكان به نام 
شهر معرفى مى كند و به زبان ديگر در نقاطى 
كــه طرح هاى مختلف توســعه اى و عمرانى 
و اجتماعــى بــه گونه اى اجرا مى شــود كه 
شاخص هاى تفكيك شــهر از روستا رعايت 
مى كنــد آن نقطه از نظر وســعت، وضعيت 
فعاليــت اقتصادى ميــزان و تركيب جمعيتى 
چگونگى بهره گيــرى از نهادهاى اجتماعى، 
فرهنگى و اقتصادى و سياسى ... با نقاط ديگر 

تفاوت هاى محسوسى پيدا مى كند.
بــا توضيحات عنوان شــده براى ســاكنان 
كبودراهنگ اين ســوال مطرح مى شود كه آيا 
مى توان اين نقطه را به عنوان يك شهر معرفى 

و نامگذارى كرد؟
وســعت جغرافيايى اين مــكان باالى 520
هكتــار و جمعيــت آن بــاالى 20 هزار نفر 
است. مردم اين نقطه جغرافيايى به كشاورزى 
و خدمــات و بازار اشــتغال دارند اين مكان 
از ســال 1337 داراى شــهردارى است و در 
حال حاضر بافتى آجر و نما ســنگ در ظاهر 
سكونت گاه هاى آن نمايان است كمتر از 10
خيابــان اصلى و عريض و 8 ميدان اصلى كه 
به خيابان هاى اصلــى و فرعى متصل اند بار 
ترافيكــى و تردد و عبور و مرور ســاكنان را 

به دوش دارند.
مشــخصات ظاهرى كبودراهنگ با 61 سال 
قدمت شهر نشــان مى دهد كه با مشخصات 
واقعى يك شهر فاصله بسيارى دارد به طورى 
كه همتي رئيس بانك مركزى در سفر به اين 
شهرستان و گذر از اين شهر اين نقطه را يك 
روستا معرفى مى كند كه هيچ نشانى از توسعه 
و پيشرفت حتى در ظاهر و خيابان هاى آن به 

عنوان يك شهر  ديده نمى شود.
بايد تشــريح كرد كه در سال 1337، نخستين 
طرح هادى براى شــهر كبودراهنگ تعريف 
شده اســت كه نحوه اســتفاده از زمين هاى 
شــهرى را در ســطح محالت مختلف شهر 
و موقعيت و مســاحت دقيــق زمين در آن 
مشــخص شــده و براى هر يــك از آنها و 
وضــع دقيق تفصيلى شــبكه عبور و مرور و 
ميزان تراكم جمعيــت و تراكم در واحدهاى 
شهرى اولويت هاى مربوط به مناطق بهسازى 
توسعه و حل مشكالت شــهرى و موقعيت 
كليه عوامل مختلف شهرى در آن تعيين شده 

اشت.
ولى آنچه در ظاهر نمايان است عدم رعايت 
اجــراى طرح هاى هــادى، جامع شــهرى، 
تفصيلى و... در شــهر كبودراهنگ اســت به 
طورى كه اين شــهر با 61 ســال قدمت در 
داشتن شهردارى رســمى داراى طرح جامع 
شهرسازى نبوده و از سال 1383 مطالعه اين 
طرح آغاز و در سال 1386 طرح جامع شهر 
كبودراهنگ براى نخســتين بــار به تصويب 
شــوراى برنامه ريزى و توسعه استان رسيد و 

مطالعه طرح تفصيلى شهر آغاز شد.
حال با گذشــت بيش از 15 سال از تصويب 
اين طرح براى شــهر كبودراهنگ و مديريت 
بيش از 10 شهردار در طول 15 سال تغييرات 
چندانى در بافت شــهرى اتفاق نيافتاده و اين 
شــهر همچنان با محروميت دســت و پنجه 

نرم مى كنــد كه جان از وجــودش گرفته و 
پير فرسوده تر شــود، محروميتى كه مى توان 
گفت گاه از ناتوانى مديريتى شــهرى و گاه 
از بى توجهى مديريــت اجرايى و دولتى در 
شــهر بوده اســت كه مى توان از آن جمله به 
ناتوانى مديريتى در بازگشايى خيابان مطهرى 
در طول 25 ســال از آغاز اجراى طرح هادى 

در شهر كبودراهنگ نام برد.
طــرح بازگشــايى خيابــان مطهرى شــهر 
كبودراهنــگ از طرح هــاى تفصيلى و جامع 
شهرى است كه شاخ غولى شده كه شكستن 
آن براى شــهرداران كبودراهنگ غير ممكن 

است.
اســفند ماه ســال 1389 به همت شهردارى 
ناصر مطلبى (شهردار وقت) تعريض و عقب 
نشينى بيش از 55 باب از مغازه ها و دو طرفه 
كــردن 2 فاز از اين خيابــان اصلى عملياتى 
شد كه بيشترين بازگشايى اين خيابان در اين 
سال اتفاق افتاد ولى ادامه روند بازگشايى با 
تغيير شهردار متوقف و گرد و غبار فراموشى 
يــك بار ديگر روى اين غول را ســفيد كرد 
و در ســال 95 بعد از 6 سال وقفه به همت 
رضا باللى (شهردار وقت سال 95) بهسازى، 
رفوژ، تهيه و نصب راه بند فلزى، نورپردازى، 
آســفالت ريزى و خط كشى خيابان مطهرى 
بــا 1242 ميليون ريال اعتبار انجام شــد در 
حالى كه عقب نشــينى 7 مغازه مى توانســت 
اين خيابان يك طرفــه را به يك بلوار رفت 
و برگشت مســتقل (در فاز اول) تبديل كند 
كــه تالش و قاطعيت شــهردارى و اعضاى 
شوراى شهر را مى خواست كه يك بار براى 
هميشــه اين پروژه به اتمام برســد ولى باز 
تغيير شــهردارى روند كار را متوقف كرد و 
از سال 95 تا سال 97 هيچ اتفاقى جز اصالح 
و مرمت بخشى از پياده روى اين خيابان رخ 

نداد.
قابل ذكر اســت كــه 7 مغازه اى كــه نياز به 
عقب نشــينى در اين خيابــان دارند اكثريت 
مغازه هاى با بافت فرســوده و قديمى و كمتر 
از 12 متر مســاحت دارند و به نظر نمى آيد 
شهردارى آنقدر ضعيف باشد كه توان خريد 
يا تهاتــر و معاوضه پاياپاى بــا مالكان اين 
مغازه ها را نداشته باشد چرا كه شهردارى در 
همين خيابان مالكيت چندين مغازه و پاســاژ 

را دارا مى باشد.
مالكان اين مغازه ها در گفت وگو با همدان پيام 
مى گويند: در تاريخ1395/10/7طبق جلسه اى 
كه اعضاى شوراى شهر آن دوره و شهردارى 
وقت و مالكان با هم داشــتيم مصوب شــد 
كه تعــدادى از اين مغازه ها به شــكل تهاتر 
و به صورت قيمت كارشناســى شــده به ما 
واگذار شد و ما عقب نشينى مغازه ها را براى 

بازگشايى خيابان عملياتى كنيم ولى متأسفانه 
اين موضوع در حد صورت جلســه و روى 
كاغذ اتفاق افتــاد و هيچ اتفاقى در عمل رخ 
نداد تا شــهردار دوباره عوض شود و روز از 

نو روزى از نو.
كمى به گذشــته برمى گرديم سراغ كتاب از 
ذهن هفت كاريز كبود نوشــته سيدحســين 
جعفــرى كــه به تشــريح توســعه شــهر 
كبودراهنــگ پرداختــه اســت مى رويم در 
صفحه 84 اين كتاب آمده اســت «در سال 
1340 ه ش در زمــان شــهردارى شــرفى، 
آســفالت ريزى، برق كشى و ايجاد روشنايى 
تنها خيابان شــهر به نام خيابان اكباتان كه از 
ابتداى خيابان شــهيد مفتح كنونى تا نزديك 
بانك ملى مركزى فعلى (خيابان مطهرى كه 
موضوع اين گزارش اســت) امتداد داشت 
انجام گرفت و برنامه امتداد آن تا ســه راهى 
طالقانى فعلى و تعريض كوچه سازجين كه 

بعدها به خيابان امام (ره) معروف شــد در 
دستور كار قرار گرفت. با ايجاد اين تحوالت 
فيزيكى آبادى از شكل روستايى خويش به 
درآمد و تا حدودى شكل شمايل شهرى به 

خود گرفت.
و حال شهرى كه توسعه اش از سال 1340

آغاز شــده بعد از گذشته قريب به 60 سال 
هنوز به توسعه و تعالى واقعى دست نيافته 
است و چگونه سوء ســليقه ها، عدم اتحاد 
و همبســتگى شوراها و شــهردار و آمد و 
رفت شــهرداران توسعه شهر ما را به عقب 
و بــه وقت اضافه مى كشــد و اين مكان به 
ظاهر شــهر نام هر روز محرومتر از ديروز 
در گوشــه عزلــت و افســردگى در انتظار 
شهردار و شــورايى اســت كه همتى بلند 
روحى وســيع و اراده قاطع داشته باشند و 
دست اين شهر را بگيرند و به جاده توسعه 

ببرند.  پيشرفت  و 

پرداخت تسهيالت كم 
بهره براى ساخت و 
توسعه گلخانه

 مديــر جهاد كشــاورزى بهــار از  
پرداخت تســهيالت كم بهره احداث و 
توسعه گلخانه در اين شهرستان خبر داد

هوشنگ كرمى با اعالم اين خبر افزود: 
يكى از سياســت هــاى وزارت جهاد 

كشــاورزى كشــت در فضاى بسته و 
مديريت شده اســت و به همين خاطر 
تســهيالت خوبى براى اجرا و توسعه 
گلخانه ها به اســتان و شهرستان ابالغ 

شده است.
كرمى اظهار داشت : با عنايت به برنامه 
ريزى هــاى صورت گرفتــه از طريق 
سازمان نظام مهندســى براى متقاضيان 
ســاخت گلخانه مجوز صادر شده و با 

ثبت نام در سامانه سيتا  جهت دريافت 
تسهيالت به بانك كشاورزى معرفى مى 

شوند.
وى گفت: پرداخت اين تسهيالت بدون 
محدوديت با سود 9 درصد براى مناطق 
برخــوردار و 7٪ براى مناطق محروم و 
باز پرداخت 7 ساله آغاز شده است كه 
شامل يك ســال مشاركت در ساخت ، 
يك ســال تنفس و 5 سال باز پرداخت 

تسهيالت مى باشد.
كرمــى عنــوان كرد : ســقف تســهيالت 
ــه شــده  ــاى ارائ ــه طــرح ه بســتگى ب
ــان  ــط متقاضي ــى توس ــطح احداث و س
كشــاورزان  از  پايــان  در  .وى  دارد 
درخواســت نمــود ضمــن مراجعــه بــه 
ــت  ــاورزى از فرص ــاد كش ــز جه مراك
احــداث  امتيــازات  شــده و  ايجــاد 

ــد. ــد گردن ــره من ــه به گلخان

بازگشايى خيابان مطهرى 
پاشنه آشيل شهردارى كبودراهنگ 
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آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى حشمت ا.. معمار زاده مجذوب با تسليم دو برگ استشهاد محلى مصدق به مهر دفترخانه 99 
صالح آباد مدعى اســت يك جلد سند مالكيت ششدانگ پالك 386 فرعى از 124 اصلى واقع در 
بخش چهار كه ذيل ثبت 24124 صفحه 244 دفتر 142 ســابقه ثبت دارد نزد كسى در بيع شرط 
نيست كه در اثر ســهل انگارى مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقى به ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت آگهى مى شــود تا در صورتيكه كسى مدعى انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشــد از تاريخ نشر آگهى تا مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به اداره ثابت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله تسليم نمايد لذا چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرســد و يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا سند معامله ارائه اداره 
ثبت اســناد و امالك المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى فوق تسليم خواهد 

شد. (م الف 228)
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار- هادى يونسى عطوف
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مجلس با تشكيل وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانى موافقت كرد

 نمايندگان مجلس شوراى اســالمى با تشكيل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانى موافقت كردند.

نمايندگان در ادامه جلسه علنى روز گذشته با 116 راى موافق، 46 راى 
مخالف و 3 راى ممتنع از 194 نماينده حاضر به طرح تشكيل وزارت 

تجارت و خدمات بازرگانى راى موافق دادند.
بر مبناى ماده واحده اين طــرح؛ از تاريخ تصويب اين قانون، احكام 
مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانى» و «صنايع و معادن» در قانون 
تشكيل دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعى» و «صنعت، معدن 
و تجارت» مصوب هشتم تير 1390 لغو و وزارت بازرگانى تشكيل مى 
شــود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از اين پس به عنوان سابق 
وزارت صنايع و معادن  و وزارت جهاد كشاورزى بدون تغيير با كليه 

وظايف و اختيارات سابق به فعاليت خود ادامه مى دهد.
بر مبناى تبصــره 1 اين ماده واحده؛ از تاريخ تصويب اين قانون كليه 
وظايف و اختيارات موضوع ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات 
مربوط به بخش كشــاورزى در وزارت جهاد كشاورزى مصوب 24
بهمن 1391 حسب مورد به وزارتخانه هاى ذى ربط منتقل مى شود.

نمايندگان در تبصــره 2 اين ماده واحده مصوب كردند كه وظايف و 
اختيارت وزارتخانه هاى يادشــده، با توجه بــه به قوانين «برنامه پنج 
ساله ششم توســعه»، «اجراى سياست هاى كلى اصل چهل و چهارم 
قانون اساسى» و «مديريت خدمات كشورى»، با عنايت به به ماموريت 
هاى جديد اين وزارتخانه، حداكثر شش ماه پس از تصويب از سوى 
هيأت وزيران به تصويب مجلس مى رسد. وزارتخانه هاى يادشده تا 
زمان تصويب و ابالغ وظايف و اختيارات جديد بر حســب وظايف 
و اختيارات ســابق به قعاليت خــود ادامه مى دهند. برمبناى تبصره 3

اين ماده واحده؛ هزينه هاى ناشــى از اجراى اين قانون از محل صرفه 
جويى در هزينه هاى جارى و از بودجه وزارتخانه هاى يادشده، تامين 

مى شود.

بيانيه مشترك ايران، روسيه و تركيه 
درباره كميته قانون اساسى سوريه

 نشســت مشترك وزيران امور خارجه ايران، روسيه و تركيه در در 
حاشيه اجالس مجمع عمومى سازمان ملل متحد برگزار شد.

به گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف، مولود چاووش اوغلو و سرگى 
الوروف. وزيران امور خارجه ايران، تركيه و روســيه به عنوان ســه 
كشــور ناظر روند آستانه در حاشيه مجمع عمومى سازمان ملل متحد 
نشست مشترك سه جانبه اى را با محوريت آخرين تحوالت  سوريه 

و  فعاليت كميته قانون اساسى سوريه برگزار كردند .
اين نشســت يك هفته بعد از نشست سران آســتانه در آنكارا تركيه 
برگزار شــد و در پايان وزيران امورخارجه ايران، روسيه و تركيه سه 
كشــور بيانيه مشتركى را منتشــر كردند.در اين بيانيه ايران، روسيه و 
تركيه، توافق خود را براى كمك به تشكيل اوليه جلسه كميته تدوين 
قانون اساسى سوريه در ژنو اعالم كرده اند.همچنين در ادامه اين بيانيه 
كه خبرگزارى اســپوتنيك متن آن را منتشر كرده است سه كشور بار 
ديگر تعهد خودشان را به حفظ حاكميت ارضى، استقالل، وحدت و 

تماميت ارضى سوريه اعالم كرده اند.
به گزارش ايســنا بر اساس اخبار منتشــر شده نخستين جلسه كميته 
تدوين قانون اساســى ســوريه هفته هاى آتى در ژنو سوييس برگزار 

خواهد شد.

فاصله فقير و غنى با يارانه هاى پنهان 
بيشتر مى شود

 اگر مســاله يارانه هاى پنهان اصالح نشود، فاصله فقير و غنى روز 
به روز بيشتر مى شود.

رئيس قوه قضاييه در نشســت نوبت دوم هفتمين اجالســيه خبرگان 
رهبرى در دور پنجم گفــت: بودجه بندى معيوب يكى از زمينه هاى 
ايجاد فســاد است و  مسئله يارانه هاى پنهان اگر اصالح نشود، فاصله 
فقير و غنى روز به روز بيشتر مى شود.حجت االسالم و المسلمين سيد 
ابراهيم رئيسى در پاسخ به سوالى درباره ريشه هاى ايجاد فساد، يكى 
از اين ريشه ها را نبود شفافيت دانست و گفت: دفاع حزبى و قبيلگى از 

دوستان و همفكران، يكى ديگر از عوامل ايجاد فساد است.
رئيســى افزود: وقتى دوره مديريتى يك عده تمام مى شــود، مديران 
بعدى مى آيند و همه چيز را گردن مديران قبلى مى اندازند در حالى كه 

اگر روابط، سالم باشد، نبايد شاهد چنين رفتارهايى باشيم.

با اشاره به اعالم طرح پيشنهادى رئيس جمهور 
در سازمان ملل

ايران در پى ايجاد بى ثباتى 
در هيچ كشورى نيست

 مدير برنامه مطالعات جهانى مركز بررسى هاى استراتژيك رياست 
جمهورى تاكيد دارد ايران بر خالف ادعاهاى آمريكا و متحدانش به 
دنبال ايجاد بى ثباتى نه در خليج فارس و نه در هيچ كشــور ديگرى 
نيســت و پيشــنهاد رئيس جمهور نيز مبتنى بر خوداتكايى منطقه اى 
بــراى تامين امنيت بدون قدرت هاى بزرگ ولــو هر قدرتى اعم از 

آمريكا است.
دياكو حســينى در گفت وگو با ايســنا درباره اعالم طرح پيشنهادى 
رئيس جمهــور در مجمع عمومى ســازمان ملل با عنــوان" ائتالف 
اميد" و  "ابتكار صلح هرمز" اظهار كرد: نخســتين بار نيست كه اين 
پيشنهادات از سوى ايران مطرح مى شود، در گذشته نيز پيشنهادهاى 
مشــابهى مانند پيمان عدم تعرض و يا تشكيل مجمع گفت وگوهاى 
منطقه اى ارائه شده بود كه تا به همين امروز توسط همين كشورهاى 
عربى و در رأس آن ها عربستان سعودى به بهانه هاى كامال غير قابل 

قبول مورد بى توجهى قرار گرفته است. 
وى افزود:  فكر مى كنم طرح فعلى نيز در  امتداد همان مســير است، 
براى اين كه بتواند نشان دهد ايران برخالف ادعاى آمريكا و متحدان 
انگشــت شــمارش به دنبال ايجاد بى ثباتى نه در خليج فارس و نه 
در هيچ كشور ديگرى نيســت. اما  به محض اين كه پيشنهاد رئيس 
جمهور  بخواهد مورد اســتقبال قرار گيرد، الزاماتى را به همراه دارد 
كه پى گيرى و اجراى آن الزامات، اين كشــورها و حتى خود آمريكا 

را در يك تناقض قرار مى دهد. 
اين كارشناس ارشد مسائل اســتراتژيك همچنين بيان كرد: تناقض 
موجود اين اســت كه از نگاه ايران كه رئيس جمهور هم به آن اشاره 
داشــت، امنيت در خليج فارس بايد متكى بر اراده كشورهاى محلى 
در اين منطقه باشــد و نه متكى بر خواست قدرت هاى خارج از آن. 
بنابراين پذيرش اين منطق بســيار طبيعى و ساده با منافع تصور شده 
آمريكا در خليج فارس مغايرت پيدا مى كند، زيرا كشــورهاى عربى 
منطقه ما، نه همه آن ها بلكه بخشــى از اين كشــورها هنوز اعتماد 
بــه نفس كافى براى عمل كردن مســتقل از آمريــكا را در رابطه با 

موضوعات امنيتى ندارند.
 مدير برنامه مطالعات جهانى مركز بررســى هاى استراتژيك رياست 
جمهورى خاطرنشــان كرد: بنابراين فكر مى كنم آقاى رئيس جمهور 
به خوبى نســبت به اين موضوع اشراف داشــته و مطلع هستند. اما 
در عين حال الزم اســت كه اين موضوع در جهان به طور مكرر به 

اثبات برسد زيرا
همســايگان ما  يعنى برخى از اين كشورهاى عربى آمادگى تن دادن 
به يك سلسله ترتيبات امنيتى بســيار طبيعى يعنى برخاسته از اراده 

جمعى كشورهاى منطقه را ندارند. 
حســينى تصريح كرد: در نتيجه پيشــنهاد ايران به رغم اين كه خيلى 
اهميت دارد و در ادامه سلسله پيشنهادهاى ايران است در عين حال 
اجرا كردن آن مى تواند خيلى دشــوار باشد نه به خاطر اين كه ايران 
مايل نيســت بلكه به خاطر اين كه كشورهاى عربى و آمريكا اساسا 

تمايل ندارند به اين نوع ترتيبات امنيتى تن دهند.
وى با تاكيد بر اين كه عموما پيشــنهادهاى ايران به دنبال مشــاركت 
دادن تمام كشــورهاى خليج فارس در تامين امنيت منطقه اســت، 
گفت: پيشنهادى كه قرار است رئيس جمهور درباره آن صحبت كند 
مبتنى بر خوداتكايى منطقه اى بــراى تامين امنيت بدون قدرت هاى 
بــزرگ ولو هر قدرتى اعم از آمريكا اســت، در حالى كه طرح ها و 
پيشنهادهايى كه آمريكا مطرح مى كند مبتنى بر كنار گذاشتن ايران از 
اين نوع ترتيبات منطقه اى و عليه يكى از كشــورهاى ساحلى خليج 

فارس است.

انتقاد عضو مجلس خبرگان از عدم تحرك 
كافى مسئوالن در جنگ اقتصادى

 انتظار مى رود در مطالبه گرى از مســئولين كشور جدى تر عمل 
كند و با مطالبه گرى از مسئولين كشور اميد را در دل مردم زنده كند.

به گزارش تسنيم، عضو مجلس خبرگان رهبرى كه در هفتمين اجالس 
رســمى دوره پنجم اين مجلس ســخن مى گفت با اشــاره به اين كه 
مجلس خبرگان رهبرى متشــكل از شــخصيت هاى موثر و انقالبى 
كشــور است گفت: اين مجلس مورد توجه است و انتظار مى رود در 
مطالبه گرى از مســئولين كشور جدى تر عمل كند و با مطالبه گرى از 

مسئولين كشور اميد را در دل مردم زنده كند.
حجت االســالم و المســلمين تلخابى افزود: شــوراى نگهبان مانع 

حضور افراد ناشايست در مجلس شود
وى جنگ امروز دشــمن با نظام جمهورى اســالمى ايران را جنگ 
اقتصــادى و فرهنگى بر شــمرد كــه هم دولت و هــم قواى ديگر 
مســئوليت سنگينى در اين زمينه دارند كه متاسفانه احساس مى شود 

مسئوالن در هر دو عرصه از تحرك كافى برخوردار نيستند.
تلخابــى در ادامه از حركت جدى اى كه در قوه قضاييه در مبارزه با 
فساد آغاز شده تشــكر كرد و افزود: بايد اين حركت حمايت شود 
تا فســاد ريشه كن شود و كســى به خود جرات ندهد حقوق ملت 

را پايمال كند.

به زودي؛ نفتكش توقيف شده آزاد مى شود
 مديرعامل ســازمان بنادر و دريانوردي خبر داد كه نفتكش انگليسي «استينا 
ايمپــرو» در حال طي تشــريفات براي ترك خليج فارس به ســمت آب هاي 

بين المللي است و حكم رفع توقيف آن صادر شده است. 
به گزارش ايسنا، محمد راستاد در خصوص آخرين وضعيت نفتكش انگليسي، 
گفت: حكم رفع توقيف اين كشــتي صادر شده اســت اما پرونده قضايي در 

دادگستري بندرعباس مفتوح است تا ميزان خسارت تعيين شود. 
وي گفت: كارشناســان دســتگاه قضايي با اخذ تضامين از شركت مربوط به 

نفتكش انگليسي حكم به رفع توقيف اين كشتي دادند. 
مديرعامل ســازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: اين كشتي انگليسي به زودي 
آب هاي خليج فارس را ترك مي كند اما زمان خروج كشتي به انجام تشريفات 

قانوني بستگي دارد.

حمله به آرامكو با سالح ايراني
 شوراي وزيران عربستان در نشستي به رياست پادشاه اين كشور، ايران را به 

دست داشتن در حمالت آرامكو متهم كرد.
يه گزارش خبرآنالين، شــوراي وزيران عربســتان در اين نشست ضمن ارائه 
گزارشــاتي در رابطه با تحوالت اخير منطقه و با تخريبي و خصمانه خواندن 
سياســت ها و رفتار ايران در منطقه، از جامعه بين المللي خواســتند كه با اين 
سياست ها مقابله كنند. شوراي وزيران سعودي به مساله حمله انصارا... يمن به 
پااليشــگاه هاي بقيق و خريص نيز پرداختند و مدعي شدند كه اين حمالت با 
ســالح ايراني انجام شده و تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي و همچنين 

تجاوزي غيرموجه به شمار مي رود. 
مقامات سعودي پيش از اين نيز چند بار مدعي شده اند كه سالح مورد استفاده 

در حمله به آرامكو ايراني بوده است.

مذاكره منطقه اى راه حل مشكالت است
 رهبر جريان حكمت ملي عراق در ديدار نوري المالكي نخســت وزير اســبق 
اين كشــور تاكيد كرد كه مشكالت منطقه تنها از طريق مذاكره منطقه اي قابل حل 
است. سيدعمار حكيم با نوري المالكي در دفتر جريان حكمت ملي در بغداد ديدار 
و دوطرف در خصوص موضوعات سياســت داخلــي و منطقه اي، انتخابات آتي، 
اقتضائــات پيش رو، ارائه خدمات عمومي و دولتي و ايجاد فرصت هاي شــغلي با 
يكديگر گفت وگو كردند. به گزارش فارس، طرفين همچنين در مورد چالش ها در 
عرصه بين المللي و نتايج مطلوبي كه از نشست هاي مجمع عمومي سازمان ملل انتظار 
مــي رود، بحث و تبادل نظر كردند. حكيم در خصوص تحوالت منطقه نيز خواهان 
گفت وگويي شد كه منطقه را از مصائب و مشكالت ناشي از درگيري ها دور سازد 
همچنين نســبت به افزايش تنش غيرقابل توجيه در تعامل با پرونده هاي حساس 
هشدار داده و خواستار نشستن در پشت ميز مذاكره منطقه اي براي حل چالش ها شد.

كارت دانشجويى محمدصادق اشتاد فرزند محمد مهدى به شماره 
ملى 386096288 رشته حسابدارى دانشگاه بوعلى سينا به 

شماره دانشجويى 9512281003 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

آگهي مزايده 

شركت معدن كار باختر

روغن  دارد  نظر  در  باختر  كار  معدن  شركت 
به  عمومى  مزايده  طريق  از  را  خود  سوخته 

فروش برساند.
اعالم  جهت  است  خواهشمند  متقاضيان  از 
هاى 09183189823  تلفن  شماره  با  قيمت 
بابايى  آقاى  (داخلى4)   08138370235  –
تماس و يا از تاريخ 7 لغايت 14 مهر به آدرس 
همدان خيابان مهديه جنب بانك صادرات كوچه 
توحيد، بن بست كيانيان درب اول سمت راست 

مراجعه نمايند.

 رئيس جمهورى اعتماد ســازى را الزمه 
هرگونه برنامه ريزى براى رســيدن به اهداف 
مدنظر دو ملت ايران و آمريكا دانست و تاكيد 
كرد: دولت آمريكا با خروج از برجام و اعمال 
حتى تحريم هاى دارويى عليه ملت ايران، اين 
اعتماد را از برده اســت و اگر اكنون عالقه مند 
بــه مذاكره اســت بايــد با توقف فشــارها، 

اعتمادسازى كند.
حجت االسالم و المســلمين حسن روحانى 
در گفت وگو با شبكه تلويزيونى فاكس نيوز 
آمريكا با اشــاره به اينكه ايران در فعاليت هاى 
هسته اى خود كامًال به معاهده ان پى تى، پادمان 
و پروتكل متعهد اســت؛ تاكيد كرد:  فعاليت 
هســته اى ما صلح آميز است و آن كشورى كه 
از ان پى تــى تخلف مى كند، آمريكاســت كه 

سالح هاى جديد هسته اى را آزمايش مى كند.
رئيس دستگاه اجرايى با اشــاره به اينكه اگر 
هــدف بلندى را به نفــع دو ملت داريم، بايد 
برنامه ريزى كنيم، طبق برنامه ريزى با هم حرف 
بزنيــم و براى اين كار بايــد اعتماد را بوجود 
بياوريم، گفت: آقــاى ترامپ اعتماد را بر هم 
زد. چــون ما با هم توافق كرده بوديم و برجام 
توافق 7 كشــور بود و او بــدون بهانه و دليل 
از اين توافق خارج شــد. بنابراين اگر دولت 
آمريكا عالقه مند بــه مذاكره دارد، بايد اعتماد 

ايجاد كند.
حجت االسالم روحانى يادآور شد: با آمريكا 
2 سال مذاكره كرديم و در يك نوبت وزيران 
امور خارجه ايران و آمريكا 17 روز  در اروپا 
ماندند و مذاكراتشان را ادامه دادند تا 7 كشور 
به يك توافقى كه بســيار ســخت بود، دست 
يافتند و شوراى امنيت سازمان ملل هم آن را 
تأييــد كرد اما آمريكا از اين توافق، بدون هيچ 
دليلى خارج شــد و بنابراين پايه اعتماد را بر 
هم زد. رئيس جمهــورى با تاكيد بر اينكه به 
نظرم مساله مهمتر از برجام و هسته اى، اعتماد 
است، گفت: آقاى ترامپ اعتماد بين دو كشور 
را تخريب كرد و اين بســيار مهم است. بايد 
اعتماد برگردد و الزمه بازگشت اعتماد، توقف 

فشارهاى آمريكا بر مردم ايران است.
 تحريــم دارو يعنى دولت آمريكا با 
بيماران و كودكان ما هم سر جنگ دارد

رئيس جمهورى با بيان اينكه آمريكا با تحريم 
دارو با بيماران و كودكان ما ســر جنگ دارد، 
گفت: آمريكا بايد اين تحريم هاى نادرست و 

غيرانسانى را كه نوعى تروريسم است متوقف 
كند و آن زمان، فضاى بهترى ايجاد مى شــود.  
البته آن وقــت درمورد خيلى از مســايل دو 
طــرف مى توانيم بحث و گفــت و گو كنيم، 
همانطور كه در هســته اى در ســال 2015 به 

توافق رسيديم.
دفاع، حق مردم يمن در برابر متجاوزان است

رئيس قوه مجريه در پاسخ به پرسشى درباره 
حمله يمنى ها به تاسيســات نفتى عربســتان 
گفت: مسأله حمله به يكى از تاسيسات نفتى 
عربستان، به تجاوز عربستان به يمن برمى گردد 
و طبق منشــور سازمان ملل متحد، دفاع مردم 
يمن از كشورشــان، حق طبيعى آنان اســت. 
وقتى 5 ســال اســت كه مردم يمــن بمباران 
مى شــوند، آنها هم حق دارند كه از خودشان 
دفاع كرده و به مراكز نفتى سعودى حمله كنند.

حجت االســالم روحانى با بيان اينكه ترامپ 
در موضوع آرامكو تهمت نابجايى به ايران زده 
است. گفت: استدالل سخنگوى عربستان براى 
اينكه اين حمالت از يمن نبوده است، نوشته 
شدن "يا على (ع) " روى موشك بوده است و 
آن سخنگو فكر مى كند ايرانيها شيعه هستند و 
يمنى ها شيعه نيستند، درحالى كه يمنى ها هم 
شــيعه هستند و "ياعلى" مى گويند، هم ما "يا 
على" مى گوييم، هم يمنى ها و هم مردم عراق 

و هم همه شيعيان جهان مى گويند.

رئيــس جمهورى با تاكيد بر اينكه خيلى جاى 
رســوايى است كه بگويند اين كار ايران است، 
گفت: اگر اين موشك از ايران بوده است پس 
ايــن همه پولى كه آمريــكا از عراق، كويت و 
عربســتان گرفته و آن همه سيستم رادارى در 
جنوب عراق و در كويت وعربستان نصب كرد، 
چطور نتوانست اين موشك را رهگيرى و بزند.
وى با طرح اين ســوال كــه آمريكا براى چه 
اين همه پاتريوت فروخته و نقش و تأثير آنها 
پس چيست؟، گفت: اين يك فضاحت باالتر 
اســت و اگر قبول كنيم كه ايــن اتهام آمريكا 
درست اســت، پس چرا نتوانسته اين موشك 

را رهگيرى كند.
 حمله به تاسيسات نفتى عربستان، 
فضاحت براى دستگاه هاى اطالعاتى و 

رادارهاى آمريكاست
رئيس جمهورى با بيان اينكه يمنى ها در بخش 
نظامى در اين ســال ها پيشرفت بسيار زيادى 
داشته اند، گفت: چطور دستگاه هاى اطالعاتى 
آمريكا كه اين همه از مردم ماليات مى گيرند، 
نتوانســتند پيش بينــى كنند كــه يمنى ها چه 
پيشــرفتى كرده اند. اين هم فضاحت سيستم 
اطالعــات آمريكا و هم فضاحــت رادارهاى 

آمريكاست.
حجت االسالم روحانى افزود: آمريكا بايد به 
مردم منطقه و به آنها كه اسلحه فروخته، پاسخ 

دهد اگر اين موشــك از يمن نبوده از كجا و 
از چه منشأيى بوده و داليلش را بگويد. كدام 
رادارش ثبت كرده و كدام موشكش روى اين 
موشكى كه پرتاب شده قفل كرده است.  اگر 
هيچ كدام اينها نيست، پس آمريكا بايد پاسخگو 
باشد كه چرا اين حادثه رخ داده و چرا آمريكا 
و اروپا به عربستان سعودى كمك مى كنند كه 

در يمن كشتار كند.
وى با تاكيد بر اينكه، كســانى كه در كشــتار 
مردم يمن شــريك هســتند، حق ندارند در 
اين مســأله حرف بزنند، گفت: شب گذشته 
از آقاى مكرون رئيس جمهور فرانســه سوال 
كردم كه دليل شما چيست كه مى گوييد ايران 
مسئول است. گفت كارشناســان ما گفته اند 
هنوز يمنى ها به اين رشد و تكنولوژى نرسيده 
اند. به رئيس جمهور فرانسه گفتم اينكه شما 
اطالع نداريد دليل نمى شود كه يمنى ها با اينجا 
نرسيده باشند و اگر آتش بسى بوجود نيايد، در 

آينده باز هم قدرت يمنى ها را خواهيد ديد.
روحانى با بيان اينكه اتهام زدن در اين مسئله 
كارساز نيست، گفت: به جاى اتهام به ديگران 
در اين مسأله بسيار مهم منطقه اى بياييم دنبال 
راه چاره باشيم و آتش جنگ را خاموش كنيم. 
صلح بهترين راه اســت و بيائيم به مردم يمن 
كمك كنيم و نگذاريم عربستان جنگ را ادامه 

دهد.

در گفت و گوى تفصيلى رئيس جمهور با با فاكس نيوز:

آمريكا اگر مذاكره مى خواهد 
اعتماد ايجاد كند

پيغام هاى زيادى به 
روحانى براى ديدار 

با ترامپ رسيده است
 سخنگوى دولت از رسيدن پيغام و پسغام 
زياد بــراى انجام ديدار روحانى وترامپ خبر 
داد و گفت: مــا منافع ملى خــود را به خاطر 

فضاى داخلى آمريكا هدر نمى دهيم.
بــه گــزارش ايســنا، علــى ربيعــى در حاشــيه 
جلســه هيــأت دولــت در پاســخ بــه ســوال 
خبرنــگارى مبنــى بــر دليــل فشــار زيــاد بــر 
روحانــى بــراى ديــدار بــا ترامــپ در حاشــيه 
مجمــع عمومــى ســازمان ملــل، اظهــار كــرد: 
ــراى امنيــت منطقــه در  ــر ب ــا دســت پ ــا ب م
ســازمان ملــل حضــور پيــدا كرده ايــم و 

مالقات هــاى خوبــى هــم بــا ســران برخــى 
ــپ  ــدم ترام ــن معتق ــته ايم. م ــورها داش كش

ــد. ــح را مى دزدي ــه صل ــت حرب داش
وى ادامه داد: پيغام و پســغام خيلى زيادى از 
سوى كشــورهاى مختلف حتى كشورهاى 
منطقه و آسيا رسيده است كه من نمى خواهم 
نام آنها را ببرم ولى ما حاضر نيستيم به خاطر 
فضاى داخلى آمريــكا منافع خودمان را هدر 
دهيم. تا ترامپ در داخل آمريكا بگويد هر چه 
من گفتم عمل شده است. اگر آنها همين امروز 
تحريم ها را متوقف كنند و به شرايط معاهده 
بازگردنــد فرصت براى مذاكره در قالب 5+1
فراهم مى شــود و چيزى غير از اين هم اتفاق 

نمى افتد.
وى اظهار كرد: آقايى بحث مى كرد كه برجام 
مــرد و از برجام چه مــى خواهيد؟ ما دلمان 

مى خواهد حرف هاى همه شــنيده شود ولى 
آنچــه ما دنبال مى كنيم بــراى امروز و آينده 
ايران است و نمى خواهيم افراد غيرمسئول به 
ما حمله كرده و ما عقب نشــينى كنيم بايد در 
برابر نسل هاى آينده پاسخگو باشيم. كارى كه 
ما دنبال مى كنيم براســاس اتفاق نظر داخلى 
اســت و اگر آنها به برجام بازگردند ملت ما 
پيروز شده است و اگر بازنگردند، از قبل تنها 
تر مى شوند. من از همه رسانه ها و كسانى كه 
مى نويسند و صحبت مى كنند مى خواهم كه 
منصفانه صحبت كرده و به كسانى كه در خط 

مقدم ايستاده اند، فشار وارد نكنند.
ربيعى همچنين خاطرنشان كرد: از نظر دولت 
بيانيه سه كشور اروپايى در محكوم كردن ايران 
بخاطر مسائل عربســتان و يمن به هيچ وجه 
قابل قبول نيست. بدون دليل و مدرك صحبت 

كردن رويه اى  است كه ايجاد شده است. شايد 
اين كشورها تحت فشار امريكا چنين بيانيه اى 
صادر كرده اند امــا از طرفى مالقات هايى با 
رئيس جمهور داشته اند و بر ادامه برجام تاكيد 
كرده اند كه اين ها نشــان مى دهد بيانيه آنها 

تحت تاثير فشارهاى امريكا است.
ربيعى در پاســخ به پرسش خبرنگارى درباره 
واكنش دولت نسبت به اظهارات ديروز رئيس 
مجلس خبرگان مبنى بــر نااميدى از مديران 
فعلى گفت: آقاى جنتى براى ما محترم بوده و 
من درباره اظهارنظرهاى وى صحبتى نمى كنم 
ولى چنين صحبت هايى درباره دولت مستقر 
با مشــى رهبرى مغاير است و ما به حمايت 
رهبرى متكى هستيم. اميدواريم هيچ كس از 
تريبون رسمى ســاليق فردى خود را مطرح 

نكند.

افزايش توان موشكى 
مورد اجماع ملى است

 همه اركان نظام اســالمى بــر اهميت ارتقاء توان دفاعى و بــه خصوص افزايش قدرت 
موشكى ايران اجماع دارند.

وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى گفت: در بــدو پيروزى انقالب و حتى كمى قبل از آن 
مستشــاران خارجى با تغيير قراردادها و مبالــغ در معاهدات خود نقض پيمان كردند و 
تحريــم ها از همان ابتدا عليه ملت ايران اعمال شــد؛ به طــورى كه ما از يك طرف با 
ادوات نظامــى محدود و غيربومى و از طرف ديگر با مشــكل نداشــتن قطعه، تعمير و 

نگه دارى مواجه بوديم.  
به گزارش ايرنا امير ســرتيپ حاتمى، افزود: بر اساس اتفاقات جنگ و محدوديت در كميت 
تسليحات نظامى، جرقه خود كفايى در عرصه نظامى و به ويژه عرصه هاى هوايى با تأكيدات 
امام راحل  وســپس مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) كه در آن دوران نماينده حضرت امام 
در شــوراى انقالب بود مورد توجه قرار گرفت؛ چرا كه هر چه  به انتهاى جنگ نزديك مى 
شــديم، نياز به خود كفايى و خود اتكايى را با عمق بيشترى احساس مى كرديم كه اگر روى 
پاى خودمان نتوانيم بايستيم هر چقدر كه تجهيزات و هر مقدار امكانات داشته باشيم اينها بعد 

از مدتى از كار مى افتند و نمى توانيم از آن ها استفاده كنيم.
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خبر

اليحه حقوق كودك 10 سال معطل مانده است
 رئيس اورژانس اجتماعى سازمان بهزيستى كشور، اليحه حمايت از حقوق كودكان 
و نوجوانان را از ابزارهاى قوى بازدارنده جهت پيشگيرى از بروز كودك آزارى دانست 
و گفت: متاسفانه تصويب اين اليحه طول كشيده و يك دهه است كه در حال رفت و 

برگشت بين مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان است.
رضــا جعفرى در گفت و گو با ايرنا افزود: نفس وجود اين اليحه نشــان مى دهد كه 
جامعه به موضوع حقوق كودك توجه دارد كه اين اليحه با مشــاركت همه ذى نفعان 
تنظيم شده اســت.وى اضافه كرد: با آخرين اصالحات انجام شده از سوى كميسيون 
قضائى مجلس، اميدواريم نظر شــوراى نگهبان تامين و اين اليحه الزم االجرا شود تا 

پيشگيرى هاى اوليه و ثانويه از كودك آزارى انجام شود.

پخش موسيقى نامتعارف 
در سرويس مدارس ممنوع است

 رانندگان سرويس هاى مدارس بايد داراى يكسرى ويژگى هاى رفتارى و ظاهرى هم 
باشند، چرا كه  يك الگو براى دانش آموزان مى باشند و اين امر در گرو رعايت قوانين و 
مقررات است.معاون اجتماعى و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا، گفت: استعمال سيگار 
و پخش موسيقى نامتعارف در سرويس مدارس ممنوع است.سرهنگ عين اهللا جهانى در 
گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه بايد راننده مناسبى براى سرويس مدارس دانش آموزان 
انتخاب شــود، گفت: در اين زمينه پليس نقشــى نظارتى دارد، اما الزم است كه مديران 
مدارس نســبت به بكارگيرى رانندگان داراى صالحيت و خودروهاى مناسب به عنوان 

سرويس مدارس اقدام كنند و خانواده ها نيز در اين مورد حساس باشند.

شروط پرداخت مستمرى به بازماندگان كارگر متوفى
 قائم مقام سازمان تامين اجتماعى در مورد پرداخت مستمرى به خانواده كارگرى كه 

در محل كار فوت كرده باشد توضيحاتى ارائه كرد.
به گزارش مهر، محمد حســن زدا در مورد پرداخت مستمرى به كارگرى كه در محل 
كار خود فوت كرده باشــد گفت: چنانچه كارگرى براثر حادثه ناشــى از كار در محل 
كار خود فوت كند هيچ ســابقه اى نياز ندارد اگردر همان روز اول كار براى او حادثه 

پيش بيايد تامين اجتماعى تمام حقوق وى را به خانواده بيمه شده پرداخت مى كند .
وى افزود: اما اگر بيمه شــده در اثر بيمارى در محل كار خود فوت كند براى پرداخت 
مستمرى به خانواده مرحوم دو شرط الزم است در 10 سال آخر عمر يك سال سابقه 

بيمه و نيز 90 روز سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد. 

دفاعى كه مقدس بود 
فيض ا... مظفرپور »

 سى ويكم شــهريور 1359 رژيم بعثى عراق به رهبرى صدام 
تكريتــى تصميم نابخردانه اى گرفت كــه براى خوش خدمتى به 
اربابان شــرق و غرب به جمهورى اســالمى نوپاى كشــورمان 
حمله اى سراســرى از زمين و هوا و دريا نموده و به خيال باطل 
خويش سه روزه خوزســتان و يك هفته اى تهران را فتح كند و 

چنين بود كه جنگ تحميلى 8 ساله آغاز شد.
امام خمينى(ره) در اين باره مى فرمايــد: «اما مهمتر از همه اينها 
حماسه دفاع مقدس و مظلومانه ارتش و سپاه و نيروهاى انتظامى 
و مردمى است كه در حقيقت در برابر همه جهانخواران ايستادند 
و متجاوزينى كه به خود وعده فتح سه روزه خوزستان و سقوط 

تهران را داده بودند به باتالق مرگ و هالكت فرستادند.»
پس نكته اول اينســت كه در جنگ تحميلى هشــت ساله عليه 
كشورمان 8 ســال دفاع مقدس از طرف نظام جمهورى اسالمى 
انجام گرفت و در نهايت نيز اين دفاع مقدس به پيروزى رزمندگان 
اســالم انجاميد. بســيارى از جنگ ها در دنياى روى مى دهد كه 
ممكن اســت در مقابل آن دفاعى هم صورت بگيرد ولى هر دو 
طرف دعوا باطل هســتند. و دفاعى كه صورت مى گيرد و جنگى 
كه آغاز مى شــود عــارى از هر گونه معنويت اســت و لذا هيچ 
قداســتى در آنها نيست بلكه جنگ دو طرف عليه هم در راستاى 
منافع مادى و ســرزمينى اســت و يا قدرت طلبى و شهرت طلبى 
اســت  همانگونه كه دو جنگ بزرگ جهانى اول و دوم مصداق 
اين نيات شــوم طرفين دعوا و قــدرت طلبى قدرت هاى جهانى 
مى باشــند به طورى كه در جنگ دوم جهانى 60 ميليون انســان 

بى گناه كشته مى شوند.
ولى دفاع ما در مقابل حمله دشــمن بعثى و صدام عفلقى دفاعى 
مقدس بود. همانگونه كه امام(ره) مى فرمايد: مسئله مسئله معنوى 
است مســئله مسئله اى نيست كه ما مى خواهيم فقط جنگ بكنيم 
يــا مى خواهيم دفاع بكنيم ما دفاع مقدس مى خواهيم بكنيم يعنى 
ما مى خواهيم از آبروى اسالم از آبروى كشور اسالمى دفاع كنيم. 

اين يك دفاعى است كه عقل و اسالم هر دو با آن موافقند.
با توجه به اين موضوع هر ســاله از 31 شــهريور تا 6 مهرماه را 
هفته دفــاع مقدس نام گذارى كرده اند. تا يادآور حماســه عظيم 
رزمندگان 8 ســال دفاع مقدس بوده و اين حماســه جاودان به 
نســل هاى بعدى انقالب منتقل شــود. به ويژه آنكه نسل جوان 
امروز بــه آموزه هاى دفاع مقدس كه يكــى از آنها نقش ارزنده 

جوان ها در آن بود بيشتر توجه نموده و از آن درس بگيرند. 
در دفاع مقدس 8 ســاله 36000 دانش آموز و 5 هزار دانشــجو 
به شهادت رسيده اند كه نشــان دهنده حضور گسترده جوانان و 
نوجوانان در آن است. تقارن هفته دفاع مقدس و آغاز سالتحصيلى 
تقارنى مبارك است كه يادى از دانش آموزان و دانشجويان شهيد 
شود. و به نسل جوان امروز كه آينده كشور به دست آنان خواهد 
بود يادآور شود كه بايد همانند جوانان دوره دفاع مقدس بايد در 
ميدان هاى نبرد فرهنگى و اقتصادى حاضر شــوند. همانگونه كه 
در بيانيه گام دوم انقالب رهبر معظم انقالب بدان توجه ويژه اى 
شده است كه در 40 ساله دوم انقالب بايد در مديريت هاى كشور 

جوانان نقش ويژه اى داشته باشند. 
ــا  ــه جوان ه ــد ب ــه باي ــه اســت ك ــا آموخت ــه م ــاع مقــدس ب دف
ــاور داشــت فرماندهــان دفــاع مقــدس  تكيــه كــرد و آنهــا را ب
ــه طــورى كــه ميانگيــن ســنى آنهــا  ــد ب همگــى جــوان بوده ان
ــا،  ــون باكرى ه ــيدى چ ــان رش ــت و جوان ــوده اس ــال ب 22 س
ماحصــل  همدانى هــا  حســين  و  همت هــا  و  زين الدين هــا 

ــاع مقــدس اســت. ــان دوره دف ــه جوان اعتمــاد ب
ــه  ــد: «حماس ــى) مى فرماي ــرى (مدظله العال ــم رهب ــام معظ مق
ــاى  ــه ظرفيت ه ــگر قل ــدس نمايش ــاع مق ــران در دف ــت اي مل
ــرازى  ــت» و در ف ــى اس ــرزمين خداي ــن س ــردم اي ــانى م انس
ــه اى  ــادآور حادث ــدس ي ــاع مق ــه دف ــد: «هفت ــر مى فرماي ديگ
ــر در ســير انقــالب  ــار نشســتن نتايجــى عظيم ت ــه ب عظيــم و ب
ملــت ماســت و هيچــگاه از ذهــن ملــت محــو نخواهــد شــد.»
نكته دوم: انتقال تجربيات دفاع مقدس به نســل امروز و حفظ و 
حراست از آن دستاوردهاى عظيم است كه بر دوش نسل امروز 
يعنى نسل هاى سوم و چهارم انقالب سنگينى مى كند و بايد اين 

بار امانت را به سرمنزل مقصود برسانند. 
ــه مقــام معظــم رهبــرى ايــن اســت كــه  ــه توصي در ايــن زمين
«مــا جنــگ بــا ايــن عظمــت و پــر از حماســه و حقيقتــًا پــر از 
ــر داشــته ايم نســل جديــد هــم از آن  ــا و بى نظي جلوه هــاى زيب
خبــر نــدارد بايــد اينهــا احيــاء بازيابــى و بازســازى شــود و در 
ــگ  ــن جن ــد: «اي ــاز مى فرماي ــرد.» و ب ــرار گي ــد ق ــرض دي مع
ــدان و  آنقــدر حــرف گفتنــى دارد كــه اگــر ده هــا ســال هنرمن
ــا ابتــكار بنشــينند و در جــز ء جــزء آن  افــراد خــوش ذوق و ب

ــد داشــت.» ــى خواهن ــاى گفتن ــم حرف ه ــاز ه ــد ب كار كنن
امروز اگر دشــمن ديگر فكر حمله نظامى به كشورمان را از مغز 
خود بيرون رانده اســت به بركت دفاع مقدس هشت ساله است 
كه در آن اين ملت در مقابل تمامى زورگويان عالم و قدرت هاى 
شيطانى كه پشت سر صدام قرار گرفته بودند ايستادگى كردند و 
در نهايت نيز پيروز شــدند و دستاوردهاى نظامى كشور همگى 
حاصل خودباورى و تكيه بر توان داخلى با استفاده از تجربه دفاع 
مقدس است كه بايد اين تجربه  در ميدان هاى اقتصادى سياسى و 
فرهنگى نيز كه ميدان مبارزه امروز دشمن است بكار گرفته شود. 
امروزه جنــگ از پنتاگون به وزارت خزانــه دارى آمريكا منتقل 
شده است كه با تحريم هاى ظالمانه سعى در شكست ملت ايران 
در ميــدان اقتصادى را دارد ولى زهى خيــال باطل كه اين ملت 
يكبار در دفاع مقدس هشــت ســاله نشــان داده است كه مقاوم 
است و شكست ناپذير و دشمن بايد بداند كه آزموده را آزمودن 

خطاست.

 جذب مشــاركت مــردم و جذب خيران 
ســالمت مى تواند مشــكالت بهداشــتى و 
درمانــى اقشــار مختلف جامعــه در مجمع 
خيرين سالمت را حل كند اگر كمك مردمى 
نباشد، هيچ نهاد و ارگان دولتى يا حتى بخش 
خصوصى نميتواند به تنهايى موفق باشد. در 
اين راســتا اعضاى  مجمع خيرين ســالمت 
در همدان همواره در تكاپوى حل مشكالت 
بيماران با جلب حمايت هاى مردمى هستند .

 مسئول امور مددكارى مجمع خيرين سالمت 
همدان از ارائه خدمــات به يك هزار و 228 
بيمار تحت پوشــش مجمع خيرين سالمت 

همدان خبر داد.
حميد شاكرى صفت، مسئول امور مددكارى 
مجمع خيرين ســالمت همــدان اظهار كرد: 
بيماران گروه هدف مجمع خيرين ســالمت 
همدان بيماران سخت درمان مبتال به سرطان 
نيازمند بزرگســال،كودكان ناشنوا و كم شنوا، 
كودكان داراى بيمــارى قلبى، كودكان داراى 
اختالل رشــد، كــودكان داراى بيمارى حاد 
چشــمى و كودكان داراى شكاف لب و كام 
نيازمند هستند.وى با بيان اينكه رفع مشكالت 
بيماران ســخت درمان هدف ماســت گفت: 
يك هزار و 228 بيمار تا پايان ســال گذشته 
زيرپوشش مجمع خيرين سالمت همدان قرار 
گرفته اند.مسئول امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان با اشاره به 802 بيمارى مبتال 
به كانسر زير پوشش اين مجموعه خاطرنشان 
كرد: از اين تعداد 338 بيمار مرد و 464 بيمار 
زن هســتند.وى با اشــاره به ارائه خدمات به 
15 كــودك با ناراحتى غدد كــه از اين تعداد 
6 پســر و 9 دختر بودند گفــت: به 14 بيمار 
داراى ناراحتى چشم يعنى 9 پسر و پنج دختر 

خدمات ارائه شده است.
شاكرى صفت با بيان اينكه به 42 كودك شامل 
26 پسر و 16 دختر داراى ناراحتى قلبى كمك 

شــد خاطرنشان كرد: براى 11 پسر و 9 دختر 
حلزون شنوايى كاشت شــد و به سه پسر و 
يك دختر داراى ناراحتى شــكاف لب و كام 

خدمات ارائه شد.
وى با اشــاره به اينكه به 243 فرد داراى ساير 
بيمارى ها كمك شــد كه شــامل 101 مرد و 
پسر و 142 زن و دختر بودند گفت: به 88 نفر 
كمك موردى شده كه اين افراد شامل 40 مرد 

و پسر و 142 زن و دختر بوده اند
مديرعامل مجمع خيرين سالمت استان همدان  
نيز با اشاره به اهميت تعامل رسانه ها با مجمع 
خيرين سالمت براى فرهنگسازى در مسايل 
مختلف از جملــه: نقش تاثيرگذار خيرين در 
حمايت از زمان درمان  بيماران و توجه بيش تر 
به فرهنگ سازى در موضوع اطالع رسانى به 

جامعه  را ضرورى دانست.
مديرعامــل مجمع خيرين ســالمت همدان 
عالقمنــدى اين مجمع را براى مشــاركت با 

مردم به منظور رفع مشكالت ابراز اميدوارى 
كرد كه مشــكالت بيماران به ويژه مشــكل 

بيماران سخت درمان رفع شود.
وى ابراز اميدوارى كرد كه بخش هاى آموزشى 
مجمع خيرين ســالمت هدفمندتر اقدام كنند 
و افــراد متخصص در حوزه درمان نيز مجمع 

خيرين سالمت را يارى دهند.
وى با اشــاره به اين كه بايد مــردم را از تاثير 
و نقــش خيرين بــراى حمايــت از بيماران 
خاطرنشان كرد : كه رسانه ها مى توانند تاثير 

گذارترين نقش را در اين راستا داشته باشند 
صبا با بيان اين كه بخش مددكارى و مشــاوره 
مجمع خيرين سالمت استان همدان با كمك 
مــردم خيرانديش براى رفــع گرفتارى مردم 
تالش مى كنند گفــت: بخش مددكارى مالير 
نيز راه اندازى شــده اســت و با كاهش هزينه 
بيماران خدمت رسانى به مردم به شكل بهترى 

انجام شود.

وى با اشــاره به رونــد اداره مجمع خيرين 
سالمت و اقدامات كادر اجرايى افزود: تعداد 
يك هزار و هفتصد نفر خير در استان با مجمع 

خيرين سالمت ارتباط دارند.
وى يادآور شــد: كه در قالب طرح سخاوت 
يــك و دو اقدام خوب انجام شــد همچنين 
توانمندسازى بيماران گرفتار با كمك خيرين 
در دســتوركار اســت.وى تاكيد كرد: كه بايد 
پيش گيرى از ابتال به بيمارى مورد توجه باشد 
و بعد از شناسايى آنان جامعه اى داشته باشيم 
كه مردم بيمار جز درد بيمارى و تالش براى 

درمان درد ديگرى نداشته باشند.
مديرعامل مجمع خيرين سالمت استان همدان 
بــا تاكيد بر اين كــه در نذرها بايــد كارهاى 
آموزشــى و پژوهشــى نيز مورد توجه باشد 
گفــت: منابع در اختيار مجمع از منابع مردمى 
است و راه هاى متفاوتى براى احراز نيازمندى 

افراد نيازمند وجود دارد.

كورده وارى: فشار بر رسانه هاى منتقد دردى از مشكالت دوا نمى كند 
 چرا فصل رب  گيرى رب رسانه اى خوشمزه مى شه 

همدان پيام: كنار زدن نسل اول انقالب رويكرد انتخاباتى اصولگرايان 
 استفاده از پله ترقى رو بلدن!!

ايران: غربال ثروتم ندان 
 ثروتمندان هيكلشون درشته از هيچ درزى عبور نمى كنن!!

همشهرى: تعبير خواب بلعيدن انگشتر 
 شغل جديد ايجاد شد 

صداى زنجان: پشت پرده هبه شورا
 رفتن اون پشت تسهيالت بگيرند 

همدان پيام: هزينه 25 هزار تومانى سماح كجا مى رود
 كارتش بى نام ثبت شده!!

جام جم: سرما در تابستان سينما 
 خنكاى پول به سينما هم رسيد!!

ايران: اين ره كه تو مى روى به تركستان است!
 خوبه كه بدون هزينه سفر خارجى ميره

ابرار اقتصادى: دولت نان را گران كرد نوبخت تكذيب 
 اين هماهنگى و نظم مثال زدنى است 

شرق: گام لرزان براى استيضاح ترامپ 
 لرزيدن به خاطر صداى ترامپ 

جمهورى اسالمى: رژيم صعودى به آخر رسيده است
 حتمًا جاده سرعت  گير نداشته 

زنگان امروز: مقام اول توليد سيب مقام آخر بازار 
 انبارو دير باز كردن 

ايران: انتظار مردم از كشتى به اندازه باشد 
 شايد به اندازه، زور و بازوى ورزشكاران انتظار مى رود

صداى زنجان: درباره جنگ به مردم آگاهى نداده ايم 
 نياز نيست مردم دارن تو بازار با هم مى جنگن!!

ــى  ــى اراده جمع ــت الكترونيك ــه دول ــتگاه ها ب ــال دس ــران: اتص اي
مى خواهــد 

 هنوز ترم پشت كار رو نگذروندن!!

افزايش نرخ حق بيمه 2 سال قبل از 
بازنشستگى امكانپذير است؟

 رئيس گــروه بيمه صاحبان 
حــرف و مشــاغل آزاد و بيمه 
اختيارى سازمان تامين اجتماعى 
ضمن تشريح نحوه محاسبه حق 
بيمه مشــاغل آزاد و اختيارى به 
اين پرسش كه ايا امكان افزايش 
نرخ حق بيمه در 2 ســال آخر 
بيمه پردازى امكان پذير است يا 

خير؟ پاسخ داد.
محمود على بخشى در گفت وگو 

با ايسنا، جزئيات بيمه خويش فرما در تامين اجتماعى را تشريح و اظهار 
كرد: به طور كلى در مقررات تامين اجتماعى سه روش جهت پرداخت 
حق بيمه پيش بينى شده اســت؛ نخست افراد شاغل در موسسات و 
كارگاه هاى مشــمول قانون تامين اجتماعى كه رابطه استخدامى و مزد 
بگيرى با كارفرما دارند. در اين صورت طبق قانون كارفرما و شخص 
شاغل  مكلف اند هركدام ســهم حق بيمه خود را به تامين اجتماعى 
بپردازند و به عبارتى اين قبيل از افراد مشمول، «بيمه اجبارى» هستند.
وى افزود: نرخ پرداخت حق بيمه 14 درصد شامل تعهد بازنشستگى 
و فوت بعد از بازنشســتگى است. نرخ پرداخت حق بيمه 16 درصد 
شــامل بازنشستگى و فوت قبل و بعد از بازنشستگى و نرخ پرداخت 
حق بيمه 20 درصد شامل تعهد بازنشســتگى، فوت و ازكارافتادگى 

است.
وى دربــاره ميــزان حــق بيمــه افــراد بــا بيــش از پنــج ســال ســابقه 
پرداخــت حــق بيمــه نيــز گفــت: اگــر متقاضــى پنــج و يــا بيــش از 
ــاى پرداخــت حــق  ــج ســال ســابقه داشــته باشــد، دســتمزد مبن پن
بيمــه وى بــر اســاس ميانگيــن دســتمزد آخريــن 360 روز قبــل از 

تقاضــا بــه انتخــاب متقاضــى خواهــد بــود.
رئيس گروه بيمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد و بيمه اختيارى اداره 
كل امور فنى بيمه شــدگان سازمان تامين اجتماعى در پاسخ به اينكه 
برخى تصور مى كنند با افزايش دستمزد مبناى پرداخت حق بيمه در دو 
سال آخر بيمه پردازى مى توانند از مستمرى بيشترى برخوردار شوند 
عنوان كرد: دستمزد مبناى پرداخت حق بيمه بر اساس ضوابطى كه به 

آن اشاره شد تعيين مى شود.
وى افزود: طبق مقررات بيمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد افرادى 
كه بيش از پنج ســال ســابقه بيمه دارند مختار نيستند كه هر مبلغى 
را به عنوان دســتمزد مبناى پرداخت حق بيمه انتخاب كنند. بنابراين 
اين موضوع كه بيمه شــدگان صاحبان حرف و مشــاغل آزاد بتوانند 
دو ســال آخر قبل از بازنشستگى حق بيمه بيشترى را بپردازند شدنى 
و امكان پذير نيست؛ زيرا انتخاب ميزان دستمزد مبناى پرداخت حق 
بيمه بســتگى به ميزان سابقه پرداخت حق بيمه متقاضى در زمان عقد 

قرارداد بيمه دارد.
على بخشــى ادامه داد: هرچقدر دســتمزد مبناى پرداخت حق بيمه 
افزايش يابد، ميزان حق بيمه نيــز افزايش مى يابد. البته برابر مقررات 
مربوطه چنانچه بيمه شــده  با رعايت مقررات مربوطه دستمزد مبناى 
پرداخت حق بيمه خود را باال انتخاب كند به همين نســبت از سطح 
باالترى از تعهدات بلند مدت ســازمان شــامل بازنشستگى و از كار 

افتادگى و فوت برخور دار مى شود.

 هر آنچه كه ســبب توانمندى فرد شود، 
تحول او را ســرعت ببخشــد و سبب رشد 
بيشتر او شود مفيد اســت و نمى توان با آن 
مخالفت كرد. براساس يك مطالعه كه ميزان 
تاثير تلفن هوشــمند بر نمرات دانش آموزان 
را بررســى كــرده اســت، ســطح نمرات 
دانش آموزانى كه گوشــى هوشمند را ترك 

كرده اند افزايش يافته است.
روانشناس و اســتاد دانشگاه درباره عواملى 
كه مى تواند ســبب بروز حــواس پرتى در 
دانش آموزان شــود، اظهار كــرد: درصدى 
از كــودكان و نوجوانــان بــه اختــالالت 
روان شناختى مانند حواس پرتى، نقص توجه 

و عدم تمركز روبرو هستند. 
مسعود مقدم در گفت و گو با ايسنا، افزود: در 
ابتدا بايد افراد را مــورد ارزيابى قرار داد تا 
مشخص شود در كدام دسته جاى مى گيرند. 
علل مختلفى براى حواس پرتى وجود دارد. 
بيشــتر داليل اين اختــالل، درونى و ذهنى 
است و كمتر از محرك هاى بيرونى و محيطى 
نشــات مى گيرد. به عنوان مثال دغدغه هاى 
ذهنى در دوران بلــوغ، اضطراب و نگرانى، 
تعارضات ميان احساس و عمل، گرسنگى، 
بى عالقه و بى انگيزه بودن نســبت به دروس 
مدرســه، خواب ناكافى و ساير بيمارى هاى 
جسمى و روانى مانند خيالبافى مى تواند در 

بروز حواس پرتى موثر باشد.
به گفتــه ايــن روانشــناس، از آنجايى كه 
دانش آموزان در مدرسه اجازه استفاده از تلفن 

همراه را ندارند در خانه تا پاســى از شــب 
بيدار هستند، در حالى كه بهترين زمان براى 
خواب و رمزگردانى اطالعات مغز، ســاعت 

11 تا يك شب است.
امينى مقدم در پاســخ به اين ســوال كه آيا 
گوشى هاى هوشمند مى تواند براى يادگيرى 
بهتر مورد اســتفاده قرار گيرد يا به صورت 
مطلق مضر است؟، عنوان كرد: به طور كلى 
هر آنچه كه سبب توانمندى فرد شود، تحول 
او را ســرعت ببخشد و سبب رشد بيشتر او 
شود مفيد اســت و نمى توان با آن مخالفت 
كرد. بر اساس يك مطالعه كه ميزان تاثير تلفن 
هوشــمند بر نمرات دانش آموزان را بررسى 
كرده است، ســطح نمرات دانش آموزانى كه 
گوشــى هوشــمند را ترك كرده اند افزايش 
يافته اســت. البته نبايد به دليل اثر تلفن هاى 
هوشــمند بر حواس پرتى افراد، از ورود آن 
به مدارس ممانعت كرد چرا كه اين وســيله 

مى تواند امكانى براى يادگيرى بهتر باشد.
وى افزود: به نظر مى رســد بهتر اســت اين 
تكنولوژى در اختيار دانش آموزان باشد و در 

كنار آن سواد رسانه اى را نيز آموزش داد.
رئيس اداره هوشمندســازى مدارس وزارت 
آموزش و پــرورش نيز دربــاره چگونگى 
مديريــت مصرف تلفن همــراه در فرزندان 
توســط والدين بيان كرد: نقــش والدين در 
مديريت مصــرف تلفن هاى هوشــمند در 
تعطيالت تابســتان بسيار پررنگ است. پدر 
و مادر بايد اين توانايى را داشــته باشند كه 

فرزندان را در مســير درست هدايت كنند. 
مديريت مصرف و كنترل فرزندان به معناى 
گرفتن گوشــى از آنها نيست، بلكه بايد در 
طول روز براى اســتفاده از اين تكنولوژى، 
برنامه زمانى مشــخص كنند. اگــر منع در 
كار باشــد نتيجه مطلوب حاصل نمى شود 
و فرزنــدان در فرصت هايى كه والدينشــان 
حضور ندارند دوباره استفاده افراطى خواهند 
داشت.رحمان عيسى زاده معتقد است: آنچه 
كه والدين در مديريت استفاده از تلفن همراه 
بايد توجه داشته باشند، نخست ميزان زمان و 
مسئله دوم برنامه ها و نرم افزارهايى است كه 

استفاده مى كنند.
وى در بخــش ديگرى از صحبت هاى خود 
در پاســخ به اين ســوال كه آيا گوشى هاى 
هوشــمند مى تواند براى يادگيرى بهتر مورد 
اســتفاده قرار گيرد يا به صورت مطلق مضر 
اســت؟، گفت: بســيارى از كارشناسان اين 
حــوزه در داخل و خارج كشــور معتقدند 
گوشى هاى هوشمند مى تواند براى يادگيرى 
مناســب باشــد، در عين حال برخى نيز بر 
اين باورند كه اين وســيله و اپليكيشن هاى 
آن ســبب حواس پرتى مى شود. به نظر اگر 
بتوانيم از اين ابزار در جهت يادگيرى استفاده 

كنيم بسيار مفيد خواهد بود.
در ادامه نيز كارشــناس مســائل فرهنگى، 
اجتماعى و آموزشــى و مدير مدرســه نيز 
در پاســخ به اينكه آيا رويكردهاى ســلبى 
كه در ســال هاى اخير در مــدارس وجود 

داشته، توانســته حواس پرتى را در كودكان 
و نوجوانــان كاهــش دهــد؟، توضيح داد: 
ممنوعيت تلفن همراه در مدارس در بسيارى 
از كشــورهاى دنيا از جمله آمريكا، ژاپن و 
استراليا بر قرار است، اما به اين گونه نيست 
كــه مــردم را بالتكليف رها كرده باشــند، 
به عبارت ديگر قوانيــن به صورت دقيق و 

مشخص بيان شده است.
بنابر اظهارات اين كارشناس مسائل فرهنگى، 
اصرار بــر ممنوعيت اســتفاده از تلفن هاى 
هوشــمند به دليــل حواس پرتى ناشــى از 
آن براى دانش آموزان اســت. بر اساس يك 
پژوهش بين المللى حتى صداى زنگ پيامك 
تلفــن موجب حواس پرتى مى شــود. دليل 
ديگر براى ممنوعيت استفاده تلفن هوشمند 

سوءاستفاده هاى احتمالى از آن است.
وى افــزود: بايــد توجــه كــرد بهترين و 
طاليى ترين لحظات عمر يك دانش آموز در 
مدرسه سپرى مى شــود و معلم و مدير بايد 
برنامه مدون و مناسب براى او داشته باشند. 
اگر معلم در تدريس خود جذابيت و هيجان 
كافى داشته باشد و به طور كلى يك الگوى 
مناســب ذهنى براى دانش آموز خود باشد، 
فرصتى براى حواس پرتى ايجاد نمى شــود. 
اگــر اين معلــم كه به عنوان الگو شــناخته 
مى شــود، روش زندگى و مديريت فضاى 
مجازى او مورد قبول داشــته باشد مى تواند 
مانع كشــش بى مورد دانش آموز نسبت به 

گوشى شود.

چتر حمايت مجمع خيرين سالمت گسترده است 

1228 بيمار زير پوشش 
مجمع خيرين سالمت همدان

ارتباط سطح نمرات دانش آموزان
 با ميزان استفاده از گوشى هاى هوشمند

امسال 500 ميليارد 
تومان وام به دانشجويان 
متقاضى پرداخت مى شود

 صنــدوق رفاه همزمان با آغاز ســال 
تحصيلى جديــد مبلغ 500 ميليارد تومان 
براى انواع وام ها به دانشــجويان متقاضى 

در تمام مقاطع تحصيلى پرداخت مى كند.
رئيس صندوق رفاه دانشجويى در گفت 
و گو با ايرنا، دربــاره زمان فرايند ثبت 
نام دانشــجويان متقاضــى دريافت وام 
اظهار داشــت: ثبت نام بــراى دريافت 
انواع وام ها از طريق ســامانه صندوق 
رفاه دانشــجويان صورت مــى گيرد و 

دريافت  مشمول  كه  دانشــجويانى  تمام 
وام هــاى اين صندوق هســتند بايد در 

كنند. نام  ثبت  سامانه 
ناصر مطيعى، تاكيد كــرد: بعد از اتمام 
فرايند انتخاب واحد و دريافت شــماره 
سامانه  دانشــجويان،  توسط  دانشجويى 
ثبت نام انواع وام ها از 15 مهرماه آغاز 

مى شود.
وى درباره پرداخت وام به دانشــجويان 
فرقى  كرد:  خاطرنشــان  جديد  ورودى 
بين دانشــجويان ورودى جديد و قديم 
وجود ندارد و تمام دانشــجويان بعد از 
ثبــت نام امكان دريافــت اين وام ها را 

دارند.
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تعهد حلقه گمشده رشته اقتصاد ماست
ناصرنژاد» مهدى 

 رشد اقتصاد و رونق عرضه و تقاضا هر جامعه در گرو كيفيت 
و ضمانت كاالهايى اســت كه بده و  بســتان مى شود و اين قاعده 
درست از ابتداى شكل گيرى ساختار اقتصادى بين جوامع انسانى 

رواج گرفته و ادامه خواهد داشت. 
روزگارى بود كه حرف و اعتبار و سبقه آبرومندانه  خود صاحبان 
كســب و كار ضامن كيفيت اجنــاس بود، مثل اينكــه هم اينك 
بين حــدود 25 هزار مغازه دار و فروشــنده كاالهاى گوناگون از 
صنوف مختلف در چرخه اقتصادى شــهر همدان، فقط معدودى 
انگشت شــمار از اصناف مختلف هســتند كه بين مردم همدان به 
خوبى و انصاف و اجناس كيفيت دار شــهرت دارند، و مشــتريان 
خــود را در تمام ســاعات فعاليت مغازه به صــف مى كنند. و در 
مقابل هزاران به ظاهر كاســب و عامل فروش در اين كالنشــهر 
همــدان فعاليــت دارند كه به هــر دليل قادر بــه جلب رضايت 
مشــتريان و مراجعه كنندگان خود نيســتند و بــارى به هر جهت 

روزگار كسب و كار خويش را مى گذارنند!
امــروزه در دنيا تعهد به ضمانت كاالى مورد نظر مردم اســت كه 
پشــتوانه رونق و بازاريابى مثبت مى باشــد و خريــداران قبل از 
بررســى كيفيت كاال به جزئيات ضمانت بعد از فروش آن توجه 

پيدا مى كنند. اطمينان  دارند و 
اين قاعده بين مردم و مخاطبان كاال در تمام كشــورهاى توســعه 
يافته و داراى اســتقالل اقتصادى به نســبت فراوان نهادينه شده 
اســت، قاعده اى كه متأســفانه در جامعه ما با شك و ترديدهاى 
بســيار همراه است و به رونق توليد و فروش كاالى ايرانى ضربه 

مى زند.
امروزه در شــرايط تحريم اقتصادى كشــورمان توسط دولت هاى 
سلطه گر دنيا، بيش از هر زمانى احتياج داريم تا به كاالى ايرانى و 
آينده آن اعتماد كنيم و تمام قد پشــت توليد كننده و سرمايه گذار 
و كارگر و بازار فروش كاالى ايرانى بايســتيم، وليكن جريان هاى 
ريز و درشــت و عناصر آگاه و ناآگاهى هستند كه نمى گذارند و 
بــا ترفندهاى مختلف و بعضًا روش هاى احمقانه و از روى نادانى 
و شــايد هم منفعت طلبى شــخصى  هم به اعتماد ايرانى به كاالى 
ايرانى ضربه مى زند و هم به اســتقالل اقتصادى و پايدارى چرخه 

توليد و اشــتغال جامعه خويش خيانت مى كنند.
قطعًا رونق و پايدارى بازار كاالى ايرانى در گرو تعهد به ضمانت 
پس از فروش هر نوع كاال است، وليكن اين روى سكه اقتصادى 
مــا همواره مخدوش اســت و بــه خصوص در ســال هاى اخير 
صاحبان شــركت ها و كارخانجات توليدى به هر شــكل ممكن و 
بعضًا به بهانه تحريم قطعات از اجراى تعهد خود گريزان هســتند 

و شانه خالى مى كند.
در چنين شــرايطى گارانتى و ضمانت بعد از فروش در جامعه ما 
فقط حرف اســت و در موارد اســتثنا فقط آن دسته از خريداران 
كاالى ايرانى قادر به اســتفاده از ضمانت و گارانتى اجناس خود 
هســتند كه بسيار سمج تشريف دارند و چم و خم پيگيرى حقوق 
خود را خوب مى داننــد، در غير اين صورت خيل خريدارانى كه 
فرصــت و طريقه احقاق حقوق خويش را خوب بلد نيســتند، به 
اصطالح كالهشــان پس معركه است و بايد ضرر و زيان فراوانى 

كنند! تحمل  را 
نمونه اش كارى اســت كه كارخانجات خودروســازى كشورمان 
ســال هاى سال است در حق مشــتريان خود روا دارند و از تعهد 
خــود در مقابل پــول و هزينه اى كه از قبل از مــردم گرفته اند و 

مى روند.  طفره  مختلف  انحاى  به  اندوخته اند 
بســيارى كاالهاى خانگى نيز همين شــرايط را دارند و ضمانت 
پس از فروش و گارانتى آنها فقط حرفى اســت كه قبل از فروش 
كاال از طرف فروشــنده شــنيده مى شــود، مگر اينكه بلد باشى و 
پيگيــرى كنى و در مــواردى هم تهديد به شــكايت و رجوع به 
مراجع قضايى داشته باشى تا شركت مربوطه وادار به انجام تعهد 

بشود. خود  قانونى 
در اين ارتباط موارد زيادى را شــهروندان همدانى در تماس هاى 
خــود با دفتــر روزنامه همدان پيــام مطرح مى كنند و خواســتار 

پيگيرى آن هســتند كه بسيار قابل تأمل مى باشد.
يكــى از شــهروندان در اين بــاره مى گفت، از طريــق تبليغات 
تلويزيونى در جريان فــروش اينترنتى يك نوع كفش مخصوص 
پيــاده روى قرار گرفتم، با علم بــه اينكه در صورت عدم رضايت 
از كيفيــت و جزئيات ظاهرى كاال مى توانم آن را برگردانم، غافل 
از اينكــه حــدود 25 هزار تومــان هزينه برگرداندن پســتى كاال 
بــه عهده خريدار اســت و در قبال يك خريــد و فروش حدود 
80 هزار تومانــى، تقبل 25 هزار تومان هزينــه اضافى به صرف 
مشترى نخواهد بود و راهى غير از انصراف از ارجاع جنس باقى 
نمى گذارد. اين نمونه كوچكى از موانع انصراف از حقوق مصرف 
كننده است كه به مردم خوب و قشرهاى كثيرى كه دوست دارند 

به توليدات ملى خويش اعتماد كنند، تحميل مى شــود!

يك اقتصاددان:
اگر ريگى به كفش ندارند 
حقوق ها را اعالم كنند

 در حالى عدم همراهى برخى از دستگاه ها در ارائه اطالعات خود 
به سامانه حقوق و مزايا ادامه دارد كه يك اقتصاددان معتقد است علت 
اين عدم همراهى ها مى تواند حاكى از وجود تخلفات يا مشكالتى در 

اين دستگاه ها باشد.
ميثم موسايى ضمن ضرورى توصيف كردن شفاف سازى حقوق هاى 
كارمندان دولتى براى جلوگيرى از بروز فساد به ايسنا گفت: نكته مهم 
اين اســت كه اين الزام قانونى بايد ضمانت اجرايى هم داشــته باشد 
و براى مثال دســتگاه هايى كه به ايــن قانون گردن نمى نهند پرداخت 

حقوق شان مختل شود.
اين اقتصاددان به مقايســه شفاف ســازى حقوق هــا در ايران و ديگر 
كشورهاى توسعه يافته هم پرداخت و گفت: در ديگر كشورها ميزان 
حقوق ها معلوم اســت، بنابراين هم مردم و هم دســتگاه هاى نظارتى 
مانند ســازمان  مالياتى مى دانند كه هر فردى در سيستم دولتى چقدر 
حقوق مى گيرد. اين شفافيت حتى شامل مقامات باالتر و افراد خاص 

هم مى شود.
 حقوق ها شفاف شود عدالت هم ايجاد مى شود

موســايى به ضرورت شفاف ســازى حقوق ها براى ايجاد عدالت در 
سيستم  ادارى نيز اشاره كرد و گفت: زمانى كه حقوق ها و مزايا شفاف 
شود آنگاه مشــخص خواهد شد كه آيا هر فرد متناسب با شايستگى 
و تــالش خود حقوق مى گيرد يا نه؛ در چنيــن اوضاعى اگر افرادى 
حقوق هاى نامتناســب بگيرند فشار افكار عمومى و رسانه ها مى تواند 

آن را اصالح كند.
او با بيان اينكه دســتگاه هايى كه در برابر ارائه اطالعات حقوقى خود 
مقاومت مى كنند احتماال داراى مشــكالت و تخلفاتى هســتند گفت 
كه قوه مجريه بايد بتواند از طريق فشــارهاى اجرايى و عملياتى اين 

دستگاه ها را ملزم به همكارى كنند.

1738 واحد توليدى همدان مشمول بخشودگى جرائم 
تأمين اجتماعى شدند

 معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار همدان گفت: درخواست بخشودگى جرائم 
تأمين اجتماعى مشمول يك هزار و 738 كارگاه پذيرفته شده است.

ظاهر پورمجاهد در ســتاد تسهيل و رفع موانع توليد اســتان همدان با بيان اينكه 2 هزار 
و 640 واحد توليدى در اســتان همدان درخواست بخشــودگى جرائم تأمين اجتماعى 
داشته اند، اظهار كرد: درخواست بخشــودگى جرائم تأمين اجتماعى مشمول يك هزار و 

738 كارگاه پذيرفته شده است.

وى بــا بيان اينكه مهلت ارســال تقاضــاى واحد هاى توليدى تا تاريخ 13 شــهريورماه 
سال جارى بود ادامه داد: بايد اين واحد ها اقساط خود را به موقع پرداخت كنند.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار همدان در ادامه به مشــكل واحد توليدى بتون 
بريس اشــاره كرد و افزود: گرفتن ماليات بر ارزش افزوده قانونى نيست و براى موضوع 

ماليات بر عملكرد نيز با همكارى اداره امور مالياتى به بهترين شكل تقسيط شود.
وى با بيان اينكه در ستاد تسهيل مشكالت واحد هاى توليدى با كار كارشناسى شناسايى و 
مورد بررسى قرار مى گيرد ادامه داد: شركت «ماكان اسيد» در اوج فروش و درآمد با بانك 

همكارى الزم را نداشته است.
پور مجاهد در ادامه به پروژه «پرشــين ياقوت» اشاره كرد و افزود: «پرشين ياقوت» طرح 

مهمى است و مجدد كار خود را آغاز كرده و بايد زود تر در جلسه مشكالت را حل كنيم.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه با اشاره به اينكه در 6 ماه 
سال جارى حدود 34 جلسه ستاد تسهيل با 197 مصوبه داشته ايم اظهار كرد: از 197 مصوبه 

در واقع 132 مصوبه اجرايى شده و باقى مانده مصوبات در حال پيگيرى است.
حميدرضا متين با بيان اينكه در 78 جلســه فرعى ســتاد تسهيل در استان همدان برگزار 
شده است، ادامه داد: ريز به ريز مشكالت واحد هاى توليدى مطرح و بررسى شده است.

وى با اشــاره به اينكه بيشترين مشكل واحد هاى توليدى مربوط به امور بانكى بوده است 
بيان كرد: مشكالت تقسيط و افزايش پرداخت مجدد تسهيالت بانكى در ستاد تسهيل مورد 

بررسى مجدد قرار مى گيرد.

 وجود پل هــاى عابر پيــاده در خيابان ها 
اطمينــان خاطرى هم براى عابرين پياده و هم 
براى رانندگان بــه وجود مى آورد اما با وجود 
اين مســأله، شاهد عدم اســتقبال مردم از اين 

معابر امن عبور و مرور هستيم.
يكى از داليل اصلى عدم اســتقبال شهروندان 
از پل ها نبود پله هاى برقى فعال يا آسانســور 
براى سهولت تردد افراد است كه مكانيزه كردن 
پل هاى عابر پياده در تمام ســطح شهر يكى از 
ضرورت هاى امروز مديريت شهرى به شمار 

مى رود.
به گزارش ايسنا، براساس گزارش هاى واصله 
از ســوى شــهروندان و بازديدهــاى ميدانى 
خبرنگار از پل هاى عابرپياده نقاط پرتردد شهر 
در كمال ناباورى با پل هاى عابر پياده به ظاهر 
مكانيزه اى بوديم كه از مكانيزاسيون فقط نامش 

را يدك مى كشند.
سرتاســر بلوار بعثت همدان يعنى از پل عابر 
پياده جانبازان تا سعيديه به عنوان يكى از نقاط 
پرتردد خودروها آن هم با ســرعت باالست و 
پل هاى عابر پيــاده زيادى دارد اما آنچه باعث 
عدم اســتفاده از اين پل ها توسط عابران پياده 
شــده نبود پلى كامال مكانيزه است به طوريكه 
وقتى شهروندان براى عبور از عرض اين معابر 
به پل ها مراجعــه مى كنند مى بينند يا پله برقى 

فعال نيست يا آسانسور كار نمى كند!
اين تنها بخشــى از قصه نابســامان پل هاى 
همدان اســت كه رســانه ها بارها به موضوع 
پله هاى برقى و آسانسورهاى پل هاى عابرپياده 

شهر همدان پرداخته اند.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان ارديبهشت 
امسال در كميســيون خدمات شهرى شوراى 
شــهر همدان كه پيرامون بررســى وضعيت 
پل هاى عابر پياده تشكيل شده بود، با اشاره به 
اينكه پل عابر پياده از مباحث دامنه دارى بود كه 
دوره چهارم شــورا مصوبه اى مبنى بر مكانيزه 
كردن آن داشتيم، گفت: با وجود اينكه پل هاى 
عابر پياده مكانيزه در شهر همدان توسعه يافته 
اما هنوز فرهنگسازى مناسب در استفاده از آن 
صورت نگرفته و همين امر باعث شده بازدهى 

خوبى را شاهد نباشيم.
كامــران گردان دوربين هاى پايش شــهرى را 

راهكارى منطقى بــراى جلوگيرى از تخريب 
امــوال عمومى عنوان كرد و افــزود: مباحث 
پل هاى عابر پياده و نصب دوربين مدار بســته 
بــراى جلوگيرى از تخريب ايــن امكانات و 
تجهيزات و نيز فرهنگسازى مهمترين مقوله اى 

است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
همچنين احســان صباغى، مديرعامل سازمان 
حمل و نقــل ترافيك شــهردارى همدان در 
تاريخ 12 ارديبهشــت امســال با اشــاره به 
اينكه آسانســور پل عابر پياده واقع در تقاطع 
ســعيديه تا چند روز ديگر درست مى شود و 
قابل استفاده است، اظهار كرد: آسانسور مقابل 
اســتاندارى خراب نيست و شــايد به علت 
دســتكارى بچه ها ايراد پيدا كرده است و اگر 
پله برقــى هم برخى اوقات كار نمى كند امكان 
دارد بچه ها چيــزى مابين دندانه هاى پله برقى 
انداخته باشــند كه با نوسان برق در آسانسور 
يا پله برقى براى ايمنى شهروندان اين امكانات 

موقت خاموش مى شود.
مديرعامــل ســازمان حمل و نقــل ترافيك 
شــهردارى همدان روز گذشته با بيان اينكه از 
22 پل موجود در شهر همدان 14 پل مكانيزه 
اســت، اظهار كرد: در حال حاضر در 14 پل 

مكانيزه شهر آسانسور و پله برقى با هزينه هاى 
بااليى براى رفاه شهروندان نصب شده است.

احســان صباغى ادامــه داد: همچنين تا پايان 
ســالجارى 6 پل عابر پياده در حال ساخت به 
بهره بردارى خواهد رســيد كه با احداث اين 
پل ها، تعداد پل هــاى عابر پياده همدان به 28

پل خواهد رسيد.
وى بــا بيــان اينكه پل هــاى عابــر پياده 
تجهيزاتى اســت كــه در اختيار عموم قرار 
دارد، تصريح كرد: متأسفانه تعداد اندكى از 
مى زنند  آسيب  تجهيزات  اين  به  شهروندان 
و از طرفى سرقت از پله برقى و آسانسورها 
نيز در شــهر همدان وجود دارد. صباغى با 
و  آسانسورها  سنســورهاى  اينكه  به  اشاره 
پله برقى پل ها وســيله بازى كودكان شــده 
است، ادامه داد: اين سنسورها براى مواقعى 
است كه اگر شــهروندى دچار مشكل شد 
بتواند با تكنسين هاى سازمان ارتباط برقرار 

كند.
وى بــا تأكيد بــر اينكه قطعات آسانســور و 
پله هاى برقى پل ها خارجى هستند و خريدارى 
اين قطعات مشــكل اســت، از شــهروندان 
همدانى خواست در صورت مشاهده افرادى 

كه به پل ها آســيب مى زنند بــا پليس يا 137
تمــاس بگيرنــد و تصريح كرد: شــهروندان 
درصورت بروز هرگونه مشكل با شماره 137

تماس بگيرند.
مديرعامــل ســازمان حمل و نقــل ترافيك 
شهردارى همدان درباره اينكه پل هاى عابرپياده 
شهر همدان  فقط از يك طرف پله برقى دارند، 
يادآور شــد: 3 پل عابر پياده همدان در مسير 
رفت و برگشــت مكانيزه هســتند اما باز هم 

استقبال مردم كم است.
وى با بيان اينكه اگر پل ها درســت اســتفاده 
شوند و مورد سرقت قرار نگيرند، مدت زيادى 
از پل ها استفاده مى شود، افزود: در پل هايى كه 
پله هــاى آنها به صــورت مارپيچ بوده اگرچه 
تردد نسبت به پله هاى معمولى سخت تر است 
اما به علت اينكه پياده رو جوابگو نبوده اينگونه 

طراحى شده است.
مديرعامــل ســازمان حمل و نقــل ترافيك 
شهردارى همدان درباره جانمايى پل هاى عابر 
پياده، عنوان كرد: با توجه به گزارشات موجود 
از تعداد تصادفات و ترددهاى عرضى خيابانها، 
پل هاى عابر پياده در معابر جانمايى و طراحى 

مى شود.

 با پايــان مهلت تعيين شــده براى نصب 
پايانه هاى فروش، مديركل دفتر تنظيم مقررات 
سازمان امور مالياتى از جريمه قطعى دو درصد 
از كل درآمد پزشــكان خبــر داد و گفت كه 
در ســال 1398 ديگر فقط به اظهارات مؤدى 
مالياتى تكيه نمى شــود، بلكــه از ديگر منابع 
اطالعاتى مانند حســاب هاى بانكى و سازمان 
ثبت اســناد نيز براى تشخيص ماليات واقعى 
استفاده مى شود.مدير كل دفتر تنظيم مقررات و 
برون سپارى سازمان امور مالياتى در گفت وگو 
با ايســنا، با بيان اينكه طبق قانون با پزشكانى 
كه به قوانين مالياتــى تمكين نكنند برخورد 
مى شود، گفت: بر اســاس قانون، كسانى كه 
مكلف به نصــب پايانه فــروش يا صندوق 
مكانيزه فروش هســتند، اگر اين كار را انجام 
ندهند دو درصد از مجموع وجوه دريافتى  آنها 

مشمول جريمه مى شود.
على رســتم پور با تأكيد بر مطالبه دو درصد از 
كل درآمد پزشــكان در صورت ســرپيچى از 
قانــون نصب كارتخوان ها اظهــار كرد: زمانى 
كه مؤديان مالياتى اعم از پزشــكان اظهارنامه 
خود را ارسال كردند سازمان امور مالياتى اين 
اظهارنامه ها را بر اساس ديگر اطالعات موجود 
در اين زمينه شــامل درآمد و هزينه و ســود 
اظهار شده را بر اساس اطالعاتى كه در پايگاه 
اطالعاتى سازمان امور مالياتى جمع آورى شده 

است بررسى مى كند.
او با بيان اينكه پايگاه اطالعاتى ســازمان امور 
مالياتى شامل اطالعات درآمدى، پولى، بانكى و 
معامالتى است، ادامه داد: نوع حسابرسى مالياتى 
سازمان امور مالياتى حسابرسى رعايت است، به 
اين معنى كه آيا قوانين و مقررات رعايت شده 
اســت يا نه و بعد هم اطالعاتى كه از مؤديان 
داريم با آن چيزى كه او گفته اســت مغايرت 
دارد يا نه؛ بر اين اساس اگر اطالعات دريافتى 
مغايرتى با اطالعات سازمان امور مالياتى داشته 

باشد ماليات حقه دولت مطالبه مى شود.

  اطالعــات مؤديــان از كانال هاى 
مختلف رديابى مى شود

رســتم پور با تاكيد بر اينكه وظيفه ســازمان 
امور مالياتى صرفا اخذ ماليات اســت، درباره 
درخواســت وجــه نقد از طرف بســيارى از 
پزشكان به جاى استفاده از دستگاه  كارتخوان 
اظهار كــرد: اين وجوه نقــد دريافتى باالخره 
يك جايى در خريد ملك، بورس، ماشــين يا 
حســاب هاى بانكى خود را نشــان مى دهد. 
سازمان امور مالياتى عمدتا اطالعات اين جريان 
مالى كه بعد از تجميع درآمدها ايجاد مى شود را 
در اختيار دارد و اگر اين اطالعات با اظهارنامه 
مؤديــان مالياتى يــا كاركرد كارتخــوان آنها 
مغايرات داشــته باشد مشكوك به كم اظهارى 
است و اگر ثابت شود ماليات درآمدهاى كتمان 

شده مطالبه مى شود.
 اگر نگذاشتند از كارتخوان استفاده 

كنيد به 1526 اطالع دهيد
او در ادامه به مســئوليت اجتماعى شهروندان 
در قبال تخلفات صورت گرفته هم اشاره كرد 
و گفت: حاال كه مردم مى دانند ســازمان امور 
مالياتى در احقاق حقوق عمومى جدى است 
بايد آنهــا هم همراهى كننــد و اگر در جايى 
مشــاهده كردند كه پزشــكى به جاى استفاده 
از كارتخوان تقاضــاى دريافت وجه نقد كرد، 
مراتب را با شــماره 1526 در ميان بگذارند تا 
به اين شكايت ها رسيدگى شود؛ بديهى است 
زمانى كه چند شــكايت از يك تخلف واحد 
حكايت دارند سازمان هاى نظارتى وارد عمل 

مى شوند و با تخلفات برخورد مى كنند.
نه  است  گذاشته  مجلس  را  قانون   

سازمان امور مالياتى
مديركل دفتر تنظيم مقررات و برون ســپارى 
سازمان امور مالياتى با بيان اينكه قوانين مالياتى 
مصوب مجلس شوراى اســالمى و نه قانون 
ســازمان امور مالياتى، گفت: زمانى كه ماليات 
كتمان شده كشــف شود هم ماليات آن درآمد 

اخذ مى شــود و هم 30 درصد آن درآمد نيز به 
عنوان ماليات غيرقابل بخشش وصول مى شود.

او بــا بيان اينكــه در ســال 1398 روش هاى 
تشــخيص ماليات گذشــته تغيير كرده است، 
گفت: با اصالح قانون در ســال 1394 و بعد 
از گذشت سه سال سازمان امور مالياتى موظف 
اســت در ســال 1398  روش مالياتى خود را 
تغيير دهد و بر اساس اظهارنامه مالياتى مودى 
اخذ ماليات كند و ديگر از شيوه هاى على الراس 

استفاده نمى شود.
جديد  قوانيــن  ســال 1398  در   

مالياتى اجرا مى شوند
رســتم پور با اشــاره به روش هاى على الراس 
در اخذ ماليات گفت كه براى پزشــكان از 15
درصد تــا 40 درصد ضريــب مالياتى تعيين 
مى شــد به اين معنا كه اگر براى يك پزشــك 
يك ميليارد تومان درامد تعريف مى شد ضريب 
فعاليت اين پزشــك(عمومى) اگر 15 درصد 
بود، 150 ميليون تومان آن ســود مالياتى بود 
كه حاال ممكن اســت آن پزشك بيشتر از اين 
مبلغ هم سود كرده باشد، از اين مبلغ معافيت ها 
كم مى شــد و مابقى در ماده 131 مشــخص 
مى شــد و به صورت تصاعدى تا 50 ميليون 
تومان 15 درصد، مــازاد 50 ميليون تومان 20
درصد و مازاد بــر 100 ميليون تومان هم 25

درصد ماليات گرفته مى شــد.او ادامه داد: اما از 
سال 1398 اين قاعده تغيير خواهد كرد به اين 
صورت كه يك پزشكى مى گويد يك ميليارد 
تومان درآمد داشــته است كه از اين مبلغ 300

ميليون تومان آن سود بوده است، در اين شرايط 
اگر سازمان امور مالياتى با استفاده از اطالعات 
خود به اين نتيجه برســد كه آن فرد دو ميليارد 
تومان درآمد داشته است، آن يك ميليارد تومان 
ديگر به عنوان سود خالص شناخته مى شود و 
اين مبلغ مشــمول ماده 131 و نرخ ماليات 30

درصد خواهد شــد.فراريان مالياتى به احكام 
درجه 6 محكوم مى شوندمديركل دفتر تنظيم 

مقررات سازمان امور مالياتى با تاكيد بر اينكه 
مجازات هاى مالياتى ســنگينى براى فرارهاى 
مالياتى تعيين شده اســت گفت: دستگاه هاى 
كارتخــوان يك ابزار شــفافيت براى عملكرد 
مالى پزشكان است و اگر پزشكان به آن تمكين 
نكنند ســازمان امور مالياتى از ديگر مسيرهاى 
تعريف شــده مانند بررســى خريد امالك يا 
ديگر اموال توســط پزشــكان در سازمان هاى 
ثبت اســناد يا حتى بانك ها رد درآمدهاى آنها 
يــا اطرافيان آنها را گرفته و پزشــكان را ملزم 
به پاســخگويى مى كند.او با اشاره به ماده 274

قانون مالياتى درباره فرارهاى مالياتى اظهار كرد: 
اگر فرار مالياتى كسى محرز شود سازمان امور 
مالياتى طبق قانون مى توانــد از طريق مراجع 
قضايى اعالم جرم كند و فراريان مالياتى نيز به 

مجازات هاى درجه ششم محكوم خواهد شد.
 مشــوق معافيتى براى پزشــكان 

قانون مدار
رستم پور در ادامه با اشاره به جلسه اخيرمسئوالن 
سازمان امور مالياتى با نمايندگان پزشكان اظهار 
كرد: در اين جلسه رئيس سازمان نظام پزشكى، 
رئيس كميسيون بهداشــت و درمان مجلس، 
رئيس شوراى نظام پزشــكى، قائم مقام وزير 
بهداشت و همچنين تعدادى از اعضاى سازمان 
نظام پزشكى حضور داشتند. كليت جلسه اين 
بود كه همه حضار تاكيد داشتند كه همه اصناف 
از جمله پزشكان هم بايد به قانون تمكين كنند. 
سازمان امور مالياتى نيز از بابت ايجاد مشوق ها 
براى همراهى با قانون در دو سال اول رسيدگى 
به درآمدهــاى مالياتى 10 درصــد از ماليات 

پزشكان را طبق قانون مى بخشد.
او درباره نتايج اين جلســه نيز اظهار كرد: قرار 
شد يك كميته چهار جانبه براى بررسى كليت 
مسائل پزشــكان تشكيل شود تا مباحثى مانند 
چگونگى تشخيص ماليات براى سال 1398 به 
بعد را بررســى كنند و بعــد از آن نتيجه را به 

اطالع صنف پزشكان برسانند.

پل هاى ميليونى غيرمكانيزه

جريمه پزشكان متخلف در استفاده از كارتخوان اعالم شد

قيمت محصوالت سايپا تا 1 ميليون تومان 
افزايش يافت

 گزارش زير جديدترين قيمت خودروهــاى صفركيلومتر پرتيراژ 
داخلــى در بازار را نشــان مى دهــد. طبق اين گزارش قيمت بيشــتر 

محصوالت سايپا تا يك ميليون تومان افزايش داشته است.
بــه گــزارش ايســنا، در خودروهــاى پرتيــراژ قيــد شــده در جــدول 
زيــر، قيمــت محصــوالت ســايپا بــه جــز ســاينا اتوماتيــك در بــازار 
ــون  ــا يــك ميلي ــان ت ــه روز گذشــته، بيــن 500 هــزار توم نســبت ب

تومــان افزايــش داشــته اســت.
قيمت باقى خودروهاى پرتيراژ داخلى ثابت مانده است.

معاون استاندارد سازى وآموزش اداره كل استاندارد:
مديران كنترل كيفيت

مديران تضمين كيفيت هستند
 مديران كنترل كيفيت در توليد محصوالت ســالم خوراكى وغير 
خوراكى سهيم هســتند وبايد از لحاظ قانونى عالوه بر كنترل كيفيت 
محصوالتى كه توليد مى شــود كيفيت وســالم بودن محصوالت را 

تضمين كنند. 
معاون استاندار ســازى درنخستين جلسه توجيهى وآموزشى مديران 
كنترل كيفيت با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضردر استان همدان 
410 نفر مدير كنترل كيفيت تائيد صالحيت شــده داريم كه تقريبا هر 
دوهفته يك بار براى آنهايى كه جديدالورود هســتند برنامه آموزشى 
داريم وهدف ما از برگزارى اين دوره ها اين است كه آن ها از آسيب 
هاى شغلى خودشان در امان بمانندوتوانايى مديريت واحد توليدى را 

پيدا كنند ومحصول را به نهايت كيفيت برسانند.
كرامت قادريان بيان كرد: برگزارى جلســات آموزشــى به واســطه 
مشــكلالتى كه مديران كنترل كيفيت با آن مواجه مى شوند و چالش 
هايى كه باعث توقف در خط توليد واحد ها مى شــود ضرورتى بود 
كه از قبل احساس مى كرديم كه بهتر است بگوييم اين دوره ها، دوره 
هاى توجيهى هســتند كه در اين جلســات آيين نامه تائيد صالحيت 

كيفيت براى آنها تشريح مى شود.
وى افــزود: اگر مــا بخواهيم مردم كاالى ايرانــى خريدارى كنند 
بايــد اين مديــران به عنوان پرچــم داران كيفيــت در اين حوزه 
به حساســيت مســئوليت خود واقف باشــند و هرگونه تخلف و 
نواقص واحــد توليدى را گزارش كنند كه مــا اين نواقص را به 
كارگروهى كه عالوه بر مدير كل ومعاونين از اداره صنعت ومعدن 
ونماينــده انجمن مديران كيفيت حضور دارنــد ارجا مى دهيم و 
دراين كارگروه به موضوعات رســيدگى مى شــود، حتى تصميم 
لغو وتعليق پروانه در اين كارگروه ها انجام مى گيرد،البته اميدوار 
هستيم كه طى دوره هاى آموزشى كه براى اين مديران برگزار مى 
كنيم هيچ پرونده اى به ســازمان ارجا نشــود البته نسبت به سال 
گذشــته كاهش چشمگيرى داشــته ايم به طورى كه سال گذشته 
حدود 90تا تذكر،توبيخ وابطال داشــتيم كه امسال به 70تا رسيده 

است.
قادريــان با تاكيد بر اينكه مدير كنترل كيفيت در كنار مديرعامل واحد 
توليدى اســت نه در مقابل او گفــت: مديرعامالن واحدهاى توليدى 
كارآفرينانى هســتند همه سرمايه خودرا با هدف كيفيت صرف توليد 
كــرده اند در اين ميان مدير كنترل كيفيت به عنوان ضابط اســتاندارد 
شخصى است كه مى تواند در كنار مدير عامل محصول توليد شده را 
مطابق استاندارد آزمايش كند واگر نقصى هست برطرف كند واجازه 

توليد وتوزيع را صادر كند. 
وى تشــريح كرد:اگرچه مشــكالتى مانند تامين امنيت شغلى وبهبود 
وضعيت دســتمزد بر سر راه اين مديران قرار دارد اما با متعهد ومسئول 
دانســتن خــود دربرابرخدا، مــردم و واحد توليــدى از لحاظ قانونى 
وفنى،تالش مستمربراى افزايش مهارت اطالعات خود وتعامل سازنده با 
مديران واحدهاى توليدى،عدم پذيرش شرايط نامتعارف در مورد كار يا 
دستمزد كه اگرچه ما تاكيد به تعامل ودلسوزى داريم اما شرايط كار نبايد 
طورى باشــد كه شخص را از مسير اصلى خود دور سازد،مستندسازى 
حضــور وفعاليت خود در واحد توليدى اميد اســت با همراهى مدير 
عامالن واحدها به ارتقا هرچه بيشتر كيفيت دست پيدا كنيم،چون عمل 
نكردن ضابطه هاى استاندارد به مسئوليت خود باعث ضررهاى طوالنى 

مدت به واحد توليدى وسلب اعتماد مشترى خواهد شد. 



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  4 مهرماه 1398  شماره 3579

7

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

صعود 6 تيم جوانان
 به دور دوم ليگ استان

 6 تيم برتر جوانان اســتان به مرحله دوم ليگ جوانان اســتان 
صعود كردند.

هفتــه پايانــى رقابت هاى ليگ فوتبــال قهرمانى جوانان اســتان 
گراميداشت شهيد محسن حججى با انجام دو بازى به آخر رسيد 
و در نهايــت از هر گروه 3 تيم و در مجموع 6 تيم به مرحله دوم 

اين رقابت ها صعود كردند.
در هفتــه پايانــى قرار بود كه 6 بازى انجام شــود ولى 4 بازى به 
درخواســت تيم ها انجام نشد و با نتيجه 3 بر صفر به سود حريفان 
اعالم شــد. اين بازى ها تأثيرى در سرنوشت تيم هاى صعود كننده 
نداشــت و به خاطر صرفه جويى در هزينه ها تيم هاتصميم گرفتند 

مسابقه انجام نشود.
اما دو ديدار سرنوشــت ســاز در هر دو گروه انجام شد در گروه 
نخست اين رقابت ها شــهردارى همدان به مصاف تيم قعر نشين 
مسابقات آبى پوشــان همدان رفت در اين ديدار شهردارى چى ها 
جشــنواره گل بــه راه انداختند و 16 بر 2 موفق شــدند حريف 
ضعيف خود را گلباران كنند. شهردارى با اين پيروزى 16 امتيازى 
شد و در صدر قرار گرفت تيم شهردارى مريانج نيز با همين تعداد 
امتياز اما با تفاضل گل كمتر دوم شــد و تيم ياران كوروش هم با 

12 امتياز جايگاه سوم را كسب كرد و به مرحله بعد صعود كرد.
در گــروه دوم ايــن رقابت ها نيز يك ديدار حســاس بين دو تيم 
يــاوران مالير و علم و ادب همدان برگزار شــد كه در نهايت دو 
تيم به تســاوى يك بر يك رضايت دادند تا صعود خود را مسجل 
كنند. در اين گروه علم و ادب همدان با كســب 14 امتياز و بدون 
باخت به عنوان تيم نخســت صعود كرد و تيم پاس همدان نيز با 
13 امتياز تيم دوم شد وراهى مرحله دوم گرديد و تيم ياوران مالير 
نيز با كسب اين تساوى 11 امتيازى شد و باالتر از ذوب فلزات 10

امتيازى قرار گرفت و صعود كرد.
مرحله دوم جوانان اســتان با شــركت 6 تيــم و به صورت تك 
دوره اى در يك گروه دنبال خواهد شــد كميته مســابقات هيأت 

فوتبال مرحله دوم ليگ جوانان را به هفته بعد موكول كرد.
در دور مقدماتى تيم هاى شهردارى همدان، شهردارى مريانج، علم 

و ادب همدان بدون شكست صعود كردند.

جدال حساس ستاره سرخ و اكباتان 
در ليگ نوجوانان

 هفتــه پنجــم از مرحلــه دوم ليــگ نوجوانــان قهرمانــى 
ــا  ــروز ب ــرگان ام ــر امي ــهيد امي ــادواره ش ــتان ي ــگاه هاى اس باش
انجــام دو بــازى در شــهرهاى تويســركان و همــدان دنبــال 
ــاز دو  ــاس و سرنوشت س ــدال حس ــركان ج ــود در تويس مى ش
ــان همــدان و ســتاره ســرخ تويســركان در ورزشــگاه  تيــم اكبات
ــا 7 و  ــان ب ــود. اكبات ــزار مى ش ــركان برگ ــزى تويس ــهيد هرم ش
ــد. ــم دارن ــا ه ــختى را ب ــت س ــاز رقاب ــا 4 امتي ــرخ ب ــتاره س س
همچنين يك بازى نيز امروز در ورزشگاه شهيد شمسى پور برگزار 

مى شود كه تيم پاس همدان ميزبان ياوران مالير است.
در ليگ نوجوانان اكباتان همدان با 7 امتياز يكه تاز جدول اســت 

و پاس با 5 و ستاره سرخ با 4 امتياز در تعقيب اكباتان هستند.
اين دو بازى مى تواند سرنوشت قهرمانى را رقم بزند و شايد چهره 

قهرمان از دل اين دو مسابقه بيرون بيايد.

قضاوت برادران حيدرى 
در انتخابى جام جهانى 

 برادران حيدرى در مســابقات انتخابى مرحله دوم جام جهانى 
2022 قطر قضاوت مى كنند.

بنــا بــر اعــالم فدراســيون فوتبــال جهــان (فيفــا) بيــژن حيــدرى 
داور خــوب همدانــى ديــدار دو تيــم بنــگالدش و قطــر از مرحله 

دوم انتخابــى جام جهانــى 2022 قطــر را ســوت خواهــد زد.
مسابقه دو تيم بنگالدش و قطر از گروه اول مرحله دوم مسابقات 
انتخابى جام جهانى 2022 روز پنجشــنبه 18 مهرماه ساعت 19:30
به وقت محلى در شــهر داكا به ميزبانى بنگالدش برگزار مى شود 
كه با اعالم فيفا تيم داورى كشورمان اين بازى را قضاوت خواهند 

كرد.
در ايــن ديدار بيــژن حيدرى داور همدانى به عنوان داور وســط 
قضاوت مى كند و آرمان اسعدى و سعيد قاسمى نيز وى را در امر 

قضاوت همراهى مى كنند.
پيــام حيدرى ديگر داور جوان همــدان نيز در اين بازى به عنوان 
داور چهــارم برادر خود را همراهــى مى كند ناظر داورى ميكائيل 
هانا نيا از فلسطين و نماينده AFC روبرت تورس از كشور گوام 

خواهد بود.

مسابقه دوستانه مينى گلف 
 به مناســبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ورزشكاران رشته مينى 

گلف مسابقه دوستانه برگزار كردند.
مســابقه دوستانه مينى گلف به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس 

در بخش برگزار شد .
اين مسابقه در رده سنى آزاد و به صورت انفرادى در سايت تخصصى 
مينى گلف همدان واقع در مجموعه ورزشــى ســردار شهيد عليرضا 

شمسى پور برگزار شد .
اين مسابقه با شركت تعداد زيادى از ورزشكاران رشته مينى گلف در 
هجده ميدان اصلى برگزار شد كه شاهد رقابتى بسيار حساس و نزديك 

بوديم كه در پايان سام سپنتا،آرشيد امينى
و ايليا افالكيان به عنوان نفرات برتر معرفى شدند.

شــايان ذكر است در پايان اين مسابقه دوستانه ورزشكاران با دردست 
گرفتن تمثال شــهداى هشت ســال دفاع مقدس ياد و خاطره آنها را 

گرامى داشتند .
همچنين بانوان نيز مسابقه دادند كه در پايان كيميا حسين زاده ، سوگول 
ايزدى و الهام ســهاكى توانســتند به ترتيب عناوين نخست تا سوم را 

كسب نمايند .

همايش پياده روى و دوچرخه سوارى 
در مالير

 به مناســيت گراميداشــت روز جهانى بدون خودرو همايش پياده 
روى و دوچرخه سوارى در مالير برگزار شد.

با همكارى اداره ورزش وجوانان و شــهردارى شهرســتان مالير و با 
هدف نهادينه كردن فرهنگ اســتفاده از دوچرخه به جاى خودرو در 
ترددهــاى درون شــهرى همايش پياده روى و دوچرخه ســوارى به 
مناسيت گراميداشت روز جهانى بدون خودرو در بلوار تاريخى سيفيه 

اين شهرستان برگزار شد
80 نفر از دوچرخه ســواران شهرســتان مالير به همراه تعداد كثيرى 
از مردم ورزش دوســت اين شهرستان در اين همايش شركت كردند 
و مســير تاريخى بلوار ســيفيه از ميدان فخريه تا ميدان دكنر بابك را 

ركاب زدند.
معاونت سياســى اجتماعى فرماندارى ويژه مالير ضمن گرامى داشتن 
هفته دفاع مقدس ياد و خاطره هزار و صد الله سرافراز و شهداى عزيز 
مدافع حرم و گمنامى كه با نثار خون پاك خود امنيت , عزت و ازادگى 
را براى كشور عزيزمان ايران به ارمغان آوردند برگزارى اين همايش را 
حركتى فرهنگى ارزشى دانستند و ادامه دار شدن آن را خواستار شدند 
تا در آينده شــاهد استفاده مردم از دوچرخه به جاى ماشين باشيم تا از 
محاسن آن چون ســالمتى , نشاط و تندرستى بهره ببريم و جامعه اى 
عارى از هر گونه آلودگى داشته باشيم تا فرزندانمان در آينده اى نزديك 

از هوايى پاك استفاده كنند
در پايان به قيد قرعه به ده نفر از شــركت كنندگان كاالبرگ تهيه البسه 
ورزشى كه از ســوى شهردارى شهرستان مالير تدارك ديده شده بود 

اهداء گرديد.

مسابقه بدمينتون 
بمناسبت هفته دفاع مقدس

 مسابقات بدمينتون بانوان در سالن حجاب همدان برگزار شد.
بمناســبت فرارســيدن هفته دفاع مقدس گراميداشــت دالورمردى و 
رشادت رزمندگان ،جانبازان ،آزادگان و شهداى گرانقدر جنگ تحميلى 
يك دوره مســابقه بدمينتون بانوان در رده سنى نوجوانان و بزرگساالن 

درسالن حجاب همدان با حضور 31 بازيكن برگزار گرديد .
اين دوره ازمسابقات بصورت تك حذفى برگزار و پس از پايان رقابت 
ها در رده سنى بزرگساالن رمضانى درجايگاه نخست ايستاد ،صابريون 
به نايب قهرمانى بسنده كرد و زرگرنژاد و حاجيلويى بصورت مشترك 
در جايگاه ســوم ايســتادند.همچنين در رده نوجوانان نيز قربانى رتبه 
اول را كســب نمودصالحى منش دوم شد و سياح و بهرامى بصورت 
مشترك سوم شدند. در پايان مسابقات با اهداء لوح و مدال از برترين 

هاى مسابقات تقدير به عمل آمد .

مسابقات ورزشى دارت و دال پالن 
در شهرستان رزن

 مســابقه ورزشــى دارت و دال پالن ويژه خانواده معظم شهداء و 
ايثارگران درســالن انقالب شهرســتان رزن با حضور 30 نفر برگزار 
گرديد.بمناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره شهيدان 
يكدوره مســابقه دارت و دال پالن با حضور بانوان خانواده هاى معظم 

شهدا و ايثارگران در سالن انقالب برگزار شد.
شــركت كنندگان به صورت دو حذفى با يكديگر به رقابت پرداختند 
و در پايان الهام سيفى در رشته دال پالن و ليال حسنى در رشته دارت 
مقام اول اين دوره از مسابقات را كسب نمودند و از طرف امور جوانان 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان رزن لوح و هدايايى به رسم يادبود 

اهدا گرديد

مصاف شهردارى همدان و مريانج 
در ليگ نونهاالن 

 در هفته دوم رقابت هاى ليگ نونهاالن اســتان دو تيم شــهردارى 
همــدان و مريانج به مصاف هم مى روند. هفتــه دوم رقابت هاى ليگ 
نوجوانان اســتان يادواره شهيد امير حسين اميرفضلى با انجام دو بازى 
در ورزشــگاه شهيد عليرضا شمســى پور دنبال مى شود. در اين هفته 
ابتدا امروز ســاعت 8:30 صبح تيم شــهيد امينى به ديدار علم و ادب 
مى رود و ســپس دو تيم هم خانواده شهردارى همدان و مريانج مقابل 
هم صف آرايى مى كنند. اين ديدار امروز ساعت 10:30 برگزار مى شود.
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پيشخوان
مسابقات ليگ دسته اول استان كليد خورد 

 مســابقات فوتبال ليگ دسته اول استان امروز با انجام 3 بازى در 
شهرهاى اسدآباد، اللجين و سامن آغاز مى شود.

در اين رقابت ها 8 تيم خانــه جوانان مالير، صنايع اللجين، رادمردان 
ســامن، اتحاد جوان همدان، آراد جورقان، عقاب اســدآباد، شهداى 
باباعلى و مهر اللجين شــركت دارند كه مسابقات خود را به صورت 
دوره اى و رفت و برگشت برگزار مى كنند. اين مسابقات به نام يادواره 

شهيد محمدحسين بشيرى برگزار مى شود. 

در هفته نخســت اين رقابت ها امروز در اللجيــن يك ديدار برگزار 
مى شــود كه مهر اللجين ســاعت 15 پذيراى تيم اتحاد جوان خواهد 

بود.
اين ديدار را على اصغر گوهرى، على وزينى و رضا رحمانى قضاوت 

خواهند كرد.
ــم  ــز تي ــامن ني ــتر س ــك اش ــروز ســاعت 15 و در ورزشــگاه مال ام
رادمــردان ايــن شــهر ميزبــان تيــم آراد جورقــان همــدان اســت. ايــن 
ديــدار را محمــد مولوى،ايمــان چگينــى ومســعود اميــرى قضــاوت 

خواهنــد كــرد.

همزمان با اين بازى يك ديدار نيز در ورزشگاه شهيد راحمى اسدآباد 
برگزار خواهد شــد و تيم عقاب اين شهرميزبان شهداى باباعلى بهار 
خواهد بود. قضاوت اين ديدار به عهده محمدرضا احمدى، ابوالفضل 

رحيمى و مسعود فرزانى خواهد بود.
در اين رقابت ها خانه جوانان مالير نيز شركت داشت كه شب گذشته 
رســمًا از اين رقابت ها كنار كشــيد و مسابقات با شركت 7 تيم دنبال 
خواهد شــد و طبــق برنامه هر تيمى كه با خانــه جوانان مالير بازى 
داشــت استراحت خواهد داشت.در پايان اين رقابت ها دو تيم برتر به 

ليگ برتر استان صعود خواهند كرد.

برگزارى مسابقه 
دوستانه وودبال

 به مناســبت بزرگداشت هفته دفاع 
مقدس مسابقه دوستانه وودبال برگزار 

گرديد .
نايــب رئيس بانوان هيأت گلف با بيان 
اين خبر گفت: اين مســابقه با حضور 
تعدادى از ورزشــكاران رشته وودبال 
در بخش بانــوان و به صورت انفرادى 
در محل پارك شــهيد مدرس واقع در 

شهرك مدرس برگزار شد .
مريم باب الحوائجــى افزود : در پايان 
اين مسابقه دوستانه كه در فضايى مفرح 
و با نشــاط برگزار گرديد مينا عظيمى 
پارسا ، حميرا باالزاده سماواتى و الهام 
ســهاكى توانســتند به ترتيب عناوين 
نخست تا سوم را كسب نمايند . گفتنى 
اســت وودبال يكى از رشته هاى زير 
مجموعه هيأت گلف مى باشــد و در 
زمين هايــى كه داراى چمــن طبيعى 
هستند مانند پارك ها و بوستان ها قابل 

اجرا مى باشد

 AFC رضايت ناظرين
از ميزبانى همدان

 ناظرين AFC از ميزبانى مسابقات 
فوتبال مقدماتى زير 16 ســال آسيا در 

همدان ابراز رضايتكردند.
گروه  مســابقات  برگزارى  مســئوول 
سوم مقدماتى فوتبال آسيا با اعالم اين 
مطلب گفت: ناظرين AFC از ميزبانى 
مســابقات مقدماتى زير 16 سال آسيا 
در همدان ابراز رضايت كردند.و ان را 
قابل قبول دانستند.امير خسروى گفت: 
شهر همدان با توجه به نخستين تجربه 
ميزبانى رســمى در آســيا، به نسبت، 
ميزبانى خوبى را انجام داد و مشكالت 
اندكــى مانند نــور ورزشــگاه بود كه 
خوشبختانه سريع مرتفع شد.وى افزود: 
ناظرانى كــه از AFC آمده بودند، از 
ميزبانى همدانى ها بسيار راضى بودند. 
مهم تر از آن تيم هاى افغانستان، مالديو 
و فلســطين نيــز رضايت كامــل را از 
نحوه ى ميزبانى اين شــهر داشتند.امير 
AFC خسروى گفت: وقتى كه ناظران

گــزارش خــود را از ميزبانى مطلوب 
همدان ارائه دهند، اين كنفدراســيون با 
ديد مثبتى نسبت به همدان و ايران نگاه 

مى كند.

بانوان قايقران همدان 
در تيم ملى روئينگ

 دور جديــد تمرينــات تيــم ملى 
ســنى  رده   2 در  بانــوان  روئينــگ 
بزرگســاالن و جوانان به ميزبانى ســد 
شيرين دره استان خراســان شمالى با 

حضور قايقرانان همدان برگزار شد.
بانــوان ملى پوش روئينگ كشــورمان 
جهت حضور موفق در مسابقات پيش 
رو بــا حضور 15 پاروزن در دو بخش 
بزرگسال و جوانان در سد شيرين دره 

استان خراسان شمالى به آب زدند.
مريم اميدى پارسا، كيميا زارعى و مريم 
كرمى ســه بانوى قايقرانى كار همدانى 
هســتند كه به اردوى تيم ملى دعوت 
شــدند تا براى حضور در مســابقات 
قهرمانى آســيا و انتخابى المپيك توكيو 

آماده مى شوند. 

كردستان و اسدآباد 
قهرمان جام شهدا شدند 

 مســابقات فوتبال نونهاالن زير 12 
و14 ســال جام شــهدا برگزار شد و 
تيم هاى فاتح اسدآباد و ماهان كردستان 
عنوان قهرمانى را بــه خود اختصاص 
دادند.يك دوره مسابقه فوتبال نونهاالن 
در رده ســنى زيــر 12 و 14 ســال با 
نام جام شــهدا گراميداشت هفته دفاع 
مقدس بــه همت تربيت بدنى ســپاه 
هيأت  و  اســالمى  انقالب  پاســداران 
فوتبال اســدآباد در ورزشــگاه شهيد 
راحمى اســدآباد برگزار شــد.در اين 
رقابت ها 7 تيم از همدان، كردســتان و 
اسدآباد شركت داشتند كه در پايان در 
رده زير 12 ســال فاتح اسدآباد قهرمان 
شد و عقاب اسدآباد و ماهان كردستان 
دوم و سوم شدند.  در رده سنى زير 14 
سال نيز ماهان كردستان مقام نخست را 
به دست آورد و تيم هاى فاتح اسدآباد و 

اكباتان همدان دوم و سوم شدند.

سليمان رحيمى »
 هفته پنجم از رقابت هاى فوتبال ليگ برتر 
قهرمانى باشگاه هاى استان گراميداشت شهيد 
عليرضا شمســى پور فردا جمعــه با انجام 4 
بازى در شهرهاى سامن، نهاوند، تويسركان 
و همدان دنبال مى شــود كه در حساس ترين 
بازى ها تيم هاى مدعــى قهرمانى به مصاف 

نمايندگان مالير مى روند.
در اين هفته از رقابت ها تيم گرين كشــاورز 
نهاونــد بخــت اول قهرمانى راهى ســامن 
مى شــود تا در ورزشــگاه مالك اشــتر اين 

شهرستان با شهداى سامن مصاف كند.
شاگردان سورى كه با 12 امتياز بخت شماره 
يك قهرمانى است در اين بازى نيز به كسب 
پيروزى و تداوم صدرنشينى خود مى انديشد. 
اين تيم كه از بازيكنان جوان و با تجربه سود 
مى بــرد در اين بازى نيــز فقط به پيروزى و 
كسب 3 امتياز فكر مى كند تا از ديگر مدعى 

قهرمانى عقب نماند.
تيم شــهداى ســامن نيز كه تنهــا 3 امتياز 
اندوختــه دارد براى آنكه خــود را از جمع 
فانــوس به دســتان جدا كنــد در اين بازى 
خانگى به دنبال كســب پيروزى اســت اين 
ديدار را رحمن راستين به همراه ميثم كرمى 

و محمد فرهمند قضاوت خواهند كرد.
ديگــر تيم مدعى قهرمانى مهــر همدان اين 

هفته درخانه ميزبان وحدت مالير است مهر 
كه ســايه به سايه گرين كشــاورز در صدر 
جدول حركــت مى كند اميدوار اســت در 
برابر اين تيم فانوس به دســت و قعرنشين 
به حداكثر امتياز برســد تا در صورت لغزش 
گرين كشاورز به تنهايى در صدر جدول قرار 

بگيرد.
شاگردان مصطفى اميرى نيك در اين بازى به 
دنبال پيروزى و زدن گل هاى بيشــتر هستند 
تا همچنان مدعى قهرمانــى باقى بماند. تيم 
وحدت مالير كه در انتهاى جدول جاخوش 
كرده اســت هنوز مزه پيروزى را نچشــيده 
اســت و اميدوار است كه حداقل امتياز را از 

اين ديدار كسب كند.
قضاوت ايــن ديدار به عهــده حامد رنجبر 
خواهد بــود و وى را در امر قضاوت احمد 
رضايتــى و ابوالفضل بيات يــارى خواهند 
كرد اين بازى در ورزشــگاه كارگران برگزار 

خواهد شد.
نهاونــد  نويــن  پاســارگاد  فوتبــال  تيــم 
تيــم  ميزبــان  عليمراديــان  ورزشــگاه  در 
ــر  ــت هال ل احم ــركان اس ــر تويس هالل احم
بــا 4 و پاســارگاد بــا 3 امتيــاز شانســى بــراى 
ــا  ــدارد ام ــدول را ن ــدر ج ــه ص ــيدن ب رس
ــه اول  ــود را در نيم ــا خ ــتند ت ــم هس مصم
جــدول حفــظ كننــد و در صــورت پيــروزى 

چنــد پلــه در جــدول صعــود خواهنــد كــرد. 
در ايــن ديــدار اميــد جمشــيدى داور خــوب 
همدانــى ســوت مى زنــد و مرتضــى فاطمــى 
صــدر و ســامان ســحاب منش وى را در امــر 

داورى كمــك مى كننــد.
همزمان بــا اين ديدارها يك ديــدار نيز در 
ورزشگاه شــهيد هرمزى تويسركان برگزار 
خواهد شد در اين بازى دو تيم ستاره سرخ 
تويســركان و علم و ادب همدان به مصاف 

هم خواهند رفت.
ستاره سرخ با 6 امتياز اندوخته در اين بازى 
به دنبال پيروزى اســت تا خود را  به جمع 

مدعيان نزديك كنند.
علم و ادب همدان نيز كه با يك امتياز در قعر 
جدول قرار دارد به كسب 3 امتياز اين بازى 
ســخت نياز دارد و دو تيم مى توانند فوتبال 

تماشاگرپسندى را ارائه دهند.
اين ديدار را حسين عارفى، ميثم ترك جوكار 

و عرفان ملكى قضاوت خواهند كرد.
در حــال حاضــر تيم هاى گرين كشــاورز 
نهاوند و مهر همدان با كســب 12 امتياز در 
صدر جدول قرار دارند و تيم ســتاره سرخ 
تويســركان نيز با 6 امتياز نيم نگاهى به صدر 
جــدول دارد دو تيم وحدت مالير و علم و 
ادب همدان فانوس به دست در قعر جدول 

قرار دارد.

A جدول رده بندى جوانان(هفته ششم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1416+173-651شهردارى مريانج1
2416+306-651شهردارى همدان 2
212+2119-64ياران كوروش نهاوند3
99+3189-63مهر همدان4
56-4611-62هالل احمر تويسركان5
273-51138-61آبى پوشان همدان6
-17-6320--6ميثاق همدان7

B جدول رده بندى جوانان (هفته ششم)گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

511+6321149خانه جوانان مالير1
514+105-642علم و ادب همدان2
713+6411103پاس همدان3
10-631299ذوب فلزات بهار4
26+3108-63ستاره سرخ تويسركان5
81-15513-6اكباتان همدان6
111 -15415-6پاسارگاد نوين نهاوند7

در هفته پنجم ليگ برتر استان

مدعيان قهرمانى استان 
در دام ماليرى ها

 هفته ســوم مســابقات ليگ دسته سوم 
كشــور روز گذشــته با انجام 6 مسابقه در 
گروه دوم دنبال شــد كه نمايندگاه اســتان 
به مصاف حريفان رفتنــد. در يكى از اين 
ديدارهــا تيــم ذوب فلزات بهــار ميزبان 
شهروند رامســر بود.اين ديدار با حمالت 
تيم بهارى آغاز شــد اما كم كم تيم ميهمان 
نبض بازى را در دست گرفت و در همان 
نيمــه اول دوبــار دروازه ذوب را باز كرد 
دراين نيمه تيم بهارى سردر گم وبى هدف 

بود و ناهماهنگى در اين تيم موج ميزد
اشــتباه مدافعيــن ذوب در دقيقــه 35 و 
ســرنگون كردن مهاجم حريف داور وادار 
به اعالم پنالتى كرد و حســين حبيبى توپ 

را به زيبايى به گل اول تبديل كرد.
پس از ايــن گل ذوب چنــد حمله روى 
تعلل  بــا  كــه  داشــت  شــهروند  دروازه 
مهاجميــن از دســت رفت وبــاز اين تيم 
مهمــان بود كه بــه گل رســيد حامد پور 
عمــران در دقيقــه 45 از فاصله 40 مترى 
شوت ســنگينى را روانه دروازه ذوب كرد 

و دور از دســت هاى مختارآذرپاد به تور 
بوسه زد تا شــهروند رامسر نيمه اول را با 
برتــرى دو بر صفر به پايــان ببرد در اين 
نيمــه تيــم ذوب و فلزات بــازى ضعيف 

وپرانتقادى را به نمايش گذاشت.
تيــم ذوب فلزات در اين بازى هيچ طرح و 
برنامه اى نداشت وحتى تعويض هاى حميد 
شــانه اى نيز تغييرى در روند بازى نداشت 
در اين نيمه تيم مهمان با دفع توپ و بازى 
تاخيره مانع از حركت و انســجام ذوب شد 
در ادامــه بازى ســرانجام ذوب از حمالت  
خود به گل رســيد در دقيقه75 تيم شهروند 
مرتكب خطاى پنالتى شــد كه اين پنالتى را 
مجتبى رشــيديان به گل تبديل كرد اين گل 
دوام چندانى نداشت ودو باره تيم شهروند 
به گل رســيد محمدمالحسينى در دقيقه78
گل ســوم را به ثمر رســاند در ادامه بازى 
ذوب يك بار ديگر در دقايق پايانى صاحب 
ضربه پنالتى شد كه اين بار مجتبى رشيديان 
سقف آسمان را نشانه گرفت و اين فرصت 
خوب از دست رفت تا ذوب فلزات دومين 

بازى خانگى اش را نيز ببازد ودست خالى 
ورزشگاه را ترك كند.

اما ديگر نماينده اســتان نيــز راه ذوب را 
پيمــود  شــهردارى مريانج ايــن هفته در 
اراك ميهمان آذرآب اين شــهر بود.در اين 
بازى تيم اراكى فوتبال روانى را به نمايش 
گذاشــت ودر طول نود دقيقه موفق شد 5

بار دروازه شاگردان محمود الماسى را باز 
كند وشهردارى مريانج تنهاغ موفق شد دو 
گل بزند وبا شكســت ســنگين به همدان 
بازگردد. با گذشت دوهفته از رقابت ها دو 
نماينده اســتان با كسب دو شكست ويك 
تســاوى تنها يك امتياز ذخيــره كرده اند 
اگر  كرده اندكه  ســقوط  جدول  انتهاى  وبه 
به خــود نيايند فصل ســختى را پيش رو 

داشت. خواهند 
در ديگــر ديدارهاى اين گــروه آريونجم 
تهران مقابل ميهمان خود ســتاره كاســپين 
بابل دو بر دو متوقف شد.شــاهين فرابرد 
زنجــان در مصاف بــا بــرق آرا البرز به 

تساوى يك بر يك رسيد

شكست نمايندگان استان در ليگ دسته سوم كشور
ذوب فلزات بهار يك   شهروند رامسر 3

براى  رشــيديان(75پنالتى)  گلها:مجتبى 
ذوب فلزات و حســين حبيبى(35پنالتى 
)،حامــد پور عمــران(45) و محمد مال 

حسينى (78) براى شهروند
اخطار:محمدسعيد سرهادى(ذوب فلزات) 
حامد راســت روان،محمد مالحسينى و 

حسين گوهرى(شهروند)
داوران:مهدى انصار نژاد،جميل محمدنژاد 

و پيام نصيرى(خوزستان)
بهار:مختارآذرپاد،بابك  فلزات  ذوب  تيم 
(40 پيشــخورد  قاعدى(شــهرام 

بيگلرى،ميالد  محمــد  مجيدبيات،اميــر 
ســرهادى(مهدى  سعيد  محمد  ساسانى 
خالديان(بهمن  تركمن53)،محمدرضــا 
اصالنى،مجتبــى  ســبحانى61)،محمد 

رشيديان وامين رحيمى
سرمربى:حميد شانه اى

راســت  رامســر:حامد  شــهروند  تيــم 
رمضانى(امير  پناه،مجتبى  روان،حامدعدالــت 
پناه،حســين  ،رضاعدالــت  اســحاقى) 
حبيبــى،  گوهرى،محمدمالحسينى،حســين 
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■ دوبيتي:
به هر شام و سحر گريم بكوئى                                          كه جارى سازم از هر ديده جوئى
مو آن بى طالعم در باغ عالم                                                 كه گل كارم بجايش خار روئى

باباطاهر

رانندگى در جاده هاى ناهموار حتى بدون 
يك تكان!

شركت "كلير موشــن" به تازگى يك فناورى و سيستم رانندگى 
جديد ســاخته است كه باعث مى شود رانندگى در سطوح ناهموار با 

آرامش بيشترى انجام شود.
به گزارش ايســنا ، با اســتفاده از اين سيســتم، حركات خودرو در 
دست اندازها و سطوح ناهموار خيابان بسيار روان تر از گذشته انجام 

مى شود.
فناورى مذكور نخستين سيستم رانندگى فعال در جهان است كه شيوه 

حركت كردن خودرو را تغيير مى دهد.
سيستم كلير موشن شامل نصب يك دستگاه فعال كننده كوچك است 
كه يك موتور هيدروليك روى هر كمك فنر خودرو نصب مى شود.

نخستين گوشى دنيا با نمايشگر 180 درجه 
 شــركت "شيائومى" از نخستين گوشــى هوشمند دنيا با صفحه 
نمايش 180 درجه و دوربين 108 مگاپيكسلى موسوم به "مى ميكس 
آلفا" رونمايى كرده كه داراى نمايشگرى است كه دور تا دور گوشى 
را پوشــش داده و فقط يك نوار عمودى مانع از پوشش تمام سطح 
 (Xiaomi)گوشى شده است.به گزارش ايســنا ، شركت شيائومى
گوشــى جديدى را رونمايى كرده اســت كه شايد از تالش هاى آن 
براى تهيه يك نمونه اوليه از گوشى تاشو ناشى مى شود. اين گوشى 
"مى ميكس آلفا"( Mi Mix Alpha) نام دارد و با داشتن نمايشگر 
180 درجه كه به معناى واقعى كلمه دور تا دور گوشى پيچيده شده 
است، نخستين گوشى دنياست كه تقريبا تمام سطح جلو و پشت آن 

پوشيده از نمايشگر است.

برق گرفتن از گرما با آهن ربا!
 يك گروه بين المللى از محققان با يك كشــف جديد توانسته اند 
براى نخســتين بار از ذرات آهن ربا براى تبديل گرما به الكتريســيته 
استفاده كنند.به گزارش ايسنا ، يك تيم بين المللى از دانشمندان متشكل 
از محققان دانشــگاه ايالتى اوهايو، دانشگاه ايالتى كاروليناى شمالى و 
آكادمى علوم چين راهى را بــراى جذب گرما و تبديل آن به برق با 
اســتفاده از ذرات آهن ربا پيدا كرده اند.اين مطالعه اين پتانسيل را دارد 
كه روش هاى كارآمدى را براى توليد الكتريسيته از اگزوز خودروها، 
فرآيندهــاى صنعتى و حتى مأموريت هاى فضايى ايجاد كند."جوزف 
هرمانس" استاد مهندسى مكانيك و هوافضا از دانشگاه اوهايو گفت: 
تصــور تاكنون بر اين بود كه اگر يك پارامغناطيس را گرم كنيد، هيچ 

اتفاقى نمى افتد. اما ما فهميديم كه اين تصور درست نيست.

پيشگيرى از تصادفات با رديابى چشم راننده
 پژوهشــگران آمريكايى قصــد دارند براى كاهــش تصادفات 
رانندگى، اپليكيشن هايى ارائه دهند كه واكنش چشم راننده را نسبت 

به تصادف بررسى مى كنند.
به گزارش ايســنا، با پيشرفت هاى اخير در زمينه فناورى هاى مربوط 
به ايمنى وســايل نقليه، امكان بيشــترى براى رانندگى ايمن وجود 
دارد. پژوهشگران "دانشگاه ميزورى"(MU) آمريكا سعى دارند دو 
اپليكيشن جديد مبتنى بر فناورى رديابى چشم ارائه دهند كه مى توانند 
به رانندگى ايمن كمك كنند.شايد روزى بررسى تغييرات چشم راننده 
به خصوص مردمك ها، هنگام واكنش نســبت به هشدار جلوگيرى 
از برخورد با يك وســيله نقليه ديگر بتواند به دانشمندان در طراحى 

سيستم هاى ايمن تر كمك كند.

كشف روش جديد 
براى مقابله با ويروس اچ آى وى

 پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا روش جديد را طراحى نوعى سوئيچ 
سلولى توصيف كرده اند كه مى تواند ويروس اچ آى وى خفته در درون 
سلول هاى بدن را به طور كامل نابود كند.به گزارش فارس، در حال حاضر 
براى درمان مبتاليان به ويروس اچ آى وى از يك روش ضدويروســى 
وقت گير استفاده مى شود كه جلوى تبديل عفونت اچ آى وى به ايدز را 
مى گيرد. اما اين روش درمانى كامل و قطعى نيست و ويروس اچ آى مى 
مى تواند تا مدت ها در درون بدن مخفى بماند و به محض توقف درمان 
فعاليت مخرب خود را ادامه دهد.يافتن روشى براى نابودى ويروس اچ آى 
وى تا به حال به نتيجه نرسيده ولى دانشمندان مى گويند با استفاده از يك 

مولكول ويژه آر ان اى مى توان به جنگ اچ آى وى رفت.

اجالس راه ابريشم و ايجاد فرصت هاى جديد 
در حوزه گردشگرى 

 نشست هاى مربوط به اجالس جهانى راه ابريشم كه اين روزها در 
همدان برگزار مى شود، فرصت هايى ايجاد كرده كه مى تواند زمينه ساز 

تحوالت خوب و مثبتى براى استان باشد.
عالوه بر ابعاد فرهنگى و اقتصادى، به طور ويژه در حوزه گردشــگرى 
مى توان نتايج اين اجالس مهم بين المللى را ديد. بازتاب گســترده اين 
رويداد در رسانه ها به نام همدان در ايجاد چنين فرصت گرانبهايى موثر 
بوده است.مباحث مطرح شــده در آيين افتتاحيه اجالس راه ابريشم و 

نشست هاى تخصصى نيز گوياى اين مطلب است.
 تجارب گذشــته نيز نشــان مى دهد كه اين گونه برنامه ها و رويدادها 
تاثير فراوانى در معرفى ظرفيت هاى اســتان در حوزه هاى مختلف به 
ويژه گردشگرى داشته باشد.براين اساس با توجه به اهداف و محورهاى 
اجالس مذكور از يكســو و حضور افراد مسئول و مقامات كشورهاى 
مختلف در آن، مى توان گفت اجالس راه ابريشــم براى استان فرصت 
ساز است و چنانچه توجه و اهتمام  كافى به ابعاد  چنين رويداد مهمى 

صورت گيرد، آثار آن در حوزه گردشگرى مشهود خواهد بود.
ظرفيــت هاى بالقوه اســتان در اين زمينه به گونه اى اســت كه هرنوع 
حركت و اقدامى براى رونق  گردشگرى تاثير  مستقيم در توسعه استان 
خواهد داشت.با اين اوصاف مى توان اميدوار شد كه گردشگرى همدان  
روزهاى بهترى را به خود ببيند، مشروط بر آنكه از فرصت هاى مهمى 
چون اجالس جهانى ابريشم به خوبى استفاده كنيم تا حوزه گردشگرى 
كه از محورهاى اصلى توســعه اســتان به حســاب مى آيد، پيشرفت 

محسوس ترى داشته باشد.

■ حديث:
امام سجاد (ع):

آزار نرساندن ، از كمال ِخَرد است و در دنيا و آخرت ، مايه راحتى تن .

الكافي: ج 1 ص 20 ح 12

گنبد مينا
اى  دوشــنبه 
گذشــت  كــه 
ســالروز تولــد 
محمدرضا  استاد 
 ، ن يا شــجر
ز  ا و آ و خســر
استاد  بود.  ايران 
شجريان در طول 
حدود 50 ســال 

كار آثار درخشانى در موسيقى سنتى برجاى گذاشته است. آلبوم هايى كه 
به طور رســمى از شجريان منتشر شده بيش از 60 اثر هستند. يكى از اين 
آثار، آلبومى است به نام گنبد مينا. آهنگساز اين آلبوم پرويز مشكاتيان است 
و در ســال 1373 منتشر شد. گنبد مينا در مايه  دشتى اجرا شده  و اشعارش 
از حافظ شيرازى است. بخش اول آلبوم با سنتور مشكاتيان و آواز شجريان 
يكى از ماندگارترين آثار در موســيقى سنتى ايران است. شجريان در اين 
بخش شــعر را با آواز دشتى آغاز مى كند، به عشاق مى رسد و مجددا به 
دشــتى باز مى گردد. قطعه  گنبد مينا چند سال قبل به همراه «جان عشاق» 

در آلبومى مشترك وارد بازار شد.
 اين پيشــنهاد ما، مى تواند در ادامه پيشنهاد قبلى مان هم باشد. وقتى دمِ 
غروب به بام همدان رســيديد، يك استكان چاى براى خودتان بريزيد و 
گنبــد مينا را گوش كنيد. آن جا لحظه اى از دنيا و مشــكالتش آزاد مى 

شويد.

فوتبال و فلسفه
بــراى افرادى كــه فوتبال را جــدى تر از 
ديگــران دنبال مــى كنند خوانــدن كتاب 
«فوتبال و فلسفه» از نان شب هم واجب تر 
است. اين كتاب كه با نگاهى فلسفى زواياى 
مختلــف فوتبال را بررســى كرده، شــامل 
مجموعه  اى از مقاالت اســت كه توسط «تد 
ريچاردز»، فيلسوف معاصر تاليف و توسط 
به  ورزشى  روزنامه نگار  عظيمى»،  «عيســى 
فارسى ترجمه شده اســت. كتاب با سوالى 

ظاهراً بديهى اما جذاب آغاز مى شود: چرا فوتبال اين قدر جذاب است؟ در ادامه دو گل 
مارادونا به انگلســتان از زوايه ى چيســتى و امكان «معجزه» در فوتبال بررسى مى شود. 
چهار فصل از كتاب به مفهوم هوادارى اختصاص دارد و تالشــى اســت براى پاسخ به 
اين پرســش كه مــا چرا از يك تيم هوادارى مى كنيــم. در بخش هايى از كتاب هم پاى 
اخالقيات به ميان مى آيد؛ از جمله فصلى كه بررســى مى كند تحت چه شرايطى خطاى 
آخرين مدافع روى مهاجمى كه در آســتانه گل زدن است، مى تواند اخالقى باشد. نقش 
اعتقادات مذهبى در فوتبال و نيز فلســفه  قضاوت و داورى از ديگر مباحثى است كه در 

اين كتاب به آن پرداخته شده است. فوتبال و فلسفه را نشر مركز منتشر كرده است.

 بام همدان
آيا تا به حال شــهر همدان را از 
نماى باال ديــده ايد؟ مى توانيد 
محله و خيابــان تان را از نماى 
تجربه  اگر  دهيد؟  تشخيص  باال 
اين  نداريــد،  را  كارى  چنيــن 
پيشــنهاد جدى ما به شماست. 
نمــاى باال راه  ديدن همدان از 
هاى مختلفى دارد كه اغلب آن 
ها به كوهنورى نيــاز دارند. اما 

ساده ترين راه رفتن به تپه عباس آباد است. يكى از راه هاى دسترسى به اين تپه از طريق جاده با 
خودروهاى شــخصى است. براى اينكار مى توانيد از طريق جاده بلوار ارم يا جاده گنجنامه اقدام 
كنيد. يكى ديگر از راه هاى دسترسى به باالى تپه عباس اباد كه پيشنهاد ماست، رفتن با پاى پياده 

از طريق كوچه هاى اطراف آن است. 
مسافت پياده روى از طريق كوچه هاى اطراف تا باالى تپه ناچيز است. وقتى به باالى تپه رسيديد 
كار اصلى آغاز مى شــود: يك فالسك چاى و موسيقى دم دستتان باشد و دمى فارغ باشيد از دنيا 
و مشــكالتش. فراموش نكنيد بهترين زمان براى ديدن همدان از نماى باال، دمِ غروب است. براى 
اينكه بدانيد چه موسيقى را در اين فضاى آرامش بخش پيشنهاد مى كنيم، پيشنهاد فرهنگى بعدى 

مان را بخوانيد!

مردى بدون سايه
فيلم  هفتميــن 
ســينمايى  بلند 
رئيسيان  عليرضا 
در مقام نويسنده 
كارگــردان،  و 
اثــرى اجتماعى 
داستان،  اســت. 
قصــه زنــى به 
نام ســايه است 
كــه در كــه به 

فعاليت هاى پولشويى مشــغول است، به عنوان مترجم مشغول مى شود. 
ماهان، شوهِر سايه كه يك مستندساز اخراجى است، پس از سفر كارى 
سايه به اسپانيا، به ارتباط او با مدير شركت شك مى كند و اين سوء ظن 
به خيانت همسر، زمينه ساز خشونت، انتقام و در نهايت قتل مى شود. اين 
فيلم براى افراد زير 12 سال مناسب تشخيص داده نشده است. اگرچه كه 
مردى بدون سايه در مقايسه با آثار قبلى كارگردان به ويژه «چهل سالگى» 
و «دوران عاشــقى» فيلم قوى ترى به نظر نمى رســد اما سوژه ملتهب 
و پرداخــت بدون تعارف كارگردان، اين فيلم را ديدنى كرده اســت. در 
مردى بدون سايه على مصفا، ليال حاتمى و فرهاد اصالنى بازى مى كنند. 
فراموش نكنيد براى ديدن اين فيلم بچه ها را همراه نبريد و خودتان هم 
آماده تماشاى فيلمى جدى، خشن و تاثيرگذار هستيد. مردى بدون سايه 

در سينما فلسطين همدان در حال اكران است.

پيشنهادات فرهنگى آخر هفته

عصر پاييز، بام همدان، صداى شجريان
كتاب

موسيقى

شهرگردى

فيلم

  براى ثبت جهانــى يكى از   آثار همدان 
در  ســازمان جهانى يونسكو تا دو سال آينده 

تضمين مى دهم.
ســمينار آموزشــى ثبت جهانى آثار ميراث 
فرهنگى و توسعه گردشگرى به مناسبت روز 
جهانــى جهانگردى در اجالس راه ابريشــم 

برگزار شد.
بنياد توسعه گردشگرى آسيا همزمان با رويداد 
بين المللى جاده ابريشم و با همكارى اداره كل 
ميراث فرهنگى ، گردشــگرى و صنايع دستى 
استان و شــهردارى همدان سمينار تخصصى 
ثبت جهانى آثار ميراث فرهنگى و توســعه 

گردشگرى را برگزار كرد.
در اين سمينار كه به مناسبت همايش جهانى 
راه ابريشــم و روز جهانى جهانگردى برگزار 
شد رئيس واحد آسيا و اقيانوس آرام در مركز 

ميراث جهانى يونسكو به سخنرانى پرداخت.
 بهره مندى از جوانان در ارائه برنامه  هايى 

براى ترويج فعاليت  مركز ميراث جهانى
معاون آسيا و اقيانوسيه مركز ميراث جهانى يونسكو 
وعده داد : ثبــت جهانى يكى از آثار همدان را تا دو 
سال آينده تضمين مى كنم، ثبت جهانى يكى از   آثار 
همدان در  ســازمان جهانى يونسكو تا دو سال آينده 

تضمين مى دهم.
وى  بر بهره مندى از جوانان در ارائه برنامه  هايى براى 
ترويج فعاليت  مركز ميراث جهانى تاكيد كرد. جينگ 
فنگ با بيان اينكه در طول تابستان كميته ساالنه براى 

ثبت ميراث جهانى تشكيل مى شود، گفت: پرونده ها 
شامل ســه مرحله است كه يا ثبت مى شود يا بر مى 

گردد كه بايد تكميل شود و يا اينكه رد مى شود.
وى  با بيان اينكه در هر حال اين روند براى كشورهاى 
مربوط چندين فايده دارد و آن اينكه براى نســل هاى 
آينده ارزش سايت مشخص مى شود، گفت: از طرفى 
برنامه هاى مديريتى تهيه مى شــود و كشورهاى در 
حال توسعه از مشاوره بين المللى بهره مند مى شوند.

4 جاذبه گردشــگرى و تاريخى همدان در فهرست 
موقت ثبت جهانى قرار دارد.

مديــر كل دفتر حفــظ و احياى بناهــا، بافت ها و 
محوطه هاى تاريخى وزارت ميراث فرهنگى گفت: 
«غار عليصــدر»، «تپه هگمتانه»، «تپه نوشــيجان» و 
كاروانسراهاى همدان در فهرست موقت ثبت جهانى 

قرار دارند.
ســيدهادى احمدى  روئينى  با بيان اينكه سال 1979 
تالش شــد 3 اثر «تخت جمشــيد»، «چغازنبيل» و 
«ميدان نقش جهان» ثبت جهانى شود، اظهار كرد: اين 

3 اثر در آستانه انقالب ثبت جهانى شدند.
وى بابيــان اينكه در حال حاضــر 24 پرونده موفق 
ثبت جهانى داريم، گفت: تعداد ســايت هاى جهانى 
ثبت شــده 45 عدد است و باغ هاى ايرانى 9 مورد و 

قنات ها 11 مورد هستند.
مديــر كل حفظ و احياء بناها، بافت ها و محوطه هاى 
تاريخــى وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى آخرين ثبت جهانى ايــران را مربوط به 
جنگل هاى هيركانى دانســت و گفت: آن دســته از 

ميــراث تاريخى در معرض خطر ناشــى از زلزله يا 
جنگ جزو آثارى هستند كه ثبت مى شوند.

وى تصريح كرد: اگر به يك اثر ميراث جهانى حمله 
شود جنايت عليه بشر محسوب مى شود و عواقب آن 

از حمله به يك شهر بيشتر خواهد بود.
احمدى روئينى با بيان اينكه يونسكو براى ثبت جهانى 
آثار سه بال كارشناســى دارد، بيان كرد: در كنار اين 
موارد قسمتى نيز كار تخصصى ميراث طبيعى را انجام 

مى دهد.
وى با تاكيد بر اينكه بعد از ثبت جهانى اثر تاريخى، 
كار تمام نمى شــود، گفت: يكى از موارد مورد توجه 
بايد اين باشــد كه گزارشى از اين اثر و اقدامات الزم 

براى حفاظت از آن ارسال شود.
وى در ادامــه مهمترين ويژگى يك اثــر براى ثبت 
جهانى را اصالت آن دانست و گفت: از طرفى اثر بايد 
ثبت ملى شده باشد و در فهرست موقت ثبت جهانى 
قــرار گيرد كه از همدان «غار عليصدر»، «هگمتانه» و 
«تپه نوشــيجان» و چند كاروانسرا در فهرست موقت 

ثبت جهانى قرار دارند.
احمــدى روئينى با اشــاره به اينكــه منظر فرهنگى 
روستاى تاريخى «ميمند» نيز ثبت شده است، گفت: 
راه هاى تاريخى و فرهنگى و مذهبى نيز ثبت جهانى 
مى شوند، يكى از آنها راه هاى تاريخى «جاده ابريشم» 

است.
وى با بيان اينكه آثارى   كه از ســوى كشورهاى مسير 
«راه ابريشم» تشخيص داده شود به ثبت جهانى اضافه 
مى شوند، افزود: همدان از 2500 سال قبل در اين راه 

اســتراتژيك داراى اهميت ويژه اى بوده و هنوز هم 
هست.

مديركل حفظ و احيــاء بناها، بافت ها و محوطه هاى 
تاريخــى وزارت ميراث فرهنگــى اضافه كرد: نكته 
ديگر بحث مديريت است كه برنامه هاى كوتاه مدت 
و بلندمدت براى ســايتى كه براى ثبت معرفى شده 

معين مى شود.
 ايجاد منطقه 5 شهرى در همدان

شــهردار همدان نيز با بيان اينكه بايد با جداســازى 
شــهر قديم از شــهر جديد بافت قديمى همدان را 
حفظ كرد، گفت: در راســتاى حفاظت بافت قديمى 
همدان مصوبه ايجاد شــهردارى منطقه 5 از شوراى 

شهر دريافت شد.
عباس صوفى نيز از وجود شــهروندان عالقه مند به 
ميراث تاريخى و طبيعى در همدان سخن به ميان آورد 

و آن را ظرفيتى نيكو برشمرد.
وى بابيان اينكه بارها و بارها تكرار شــده كه همدان 
با 3900 سال سابقه، 500 ســال پايتخت ايران بوده 
است، گفت: اينكه نتوانستيم از ميراث خود دفاع كنيم 
و يك اثر ثبت جهانى از همدان داشــته باشــيم مايه 

تاسف است.
شــهردار همدان با اشــاره به برگزارى نشست هاى 
جهانى «راه  ابريشم» در همدان، آن را اتفاقى مطلوب 
دانســت و افزود: حضور معاون آســيا و اقيانوسيه 
يونسكو در همدان براى ما يك غنيمت است ضمن 
اينكــه وى قول داده حتما از ثبت جهانى آثار همدان 

دفاع كند.

وى در ادامه با بيان اينكه معتقدم بايد با جداســازى 
شهر قديم از شهر جديد بافت قديمى را حفظ كنيم، 
اظهار داشــت: در راســتاى حفاظــت بافت قديمى 
همدان مصوبه ايجاد شــهردارى منطقه 5 از شوراى 

شهر دريافت شد.
صوفى با تأكيد بــر اينكه همدان جزو راه هاى اصلى 
جاده ابريشــم و چهارراه اصلى آن بوده است، گفت: 
بايد يك مسير از راه ابريشم را در همدان تعريف كنيم 

كه قول هايى در اين زمينه داده شده است.
وى در پايان ســخنانش از برگزارى نمايشگاه بزرگ 
صنايع دستى كشورهاى راه ابريشم در همدان در سال 
2020 خبر داد و افزود: دفتر منطقه اى يونسكو نيز در 

همدان افتتاح خواهد شد.
در حاشيه اين سمينار كتاب مسافر همدان با حضور 
نماينده آسيا و اقيانوسيه مركز ميراث جهانى يونسكو 

رونمايى شد .
 اين كتاب كه راهنماى گردشــگرى استان همدان 
اســت به طور جامــع و براى نخســتين بار با اين 
شــكل محتوى توسط بنياد توسعه گردشگرى آسيا  

توليد شده است.
فنگ جينگ از توليد اين اثر ابراز خوشــنودى كرد و 
اعالم داشــت كه اين كتاب مى تواند به معرفى آثار 
تاريخى همدان كمك شــايانى نمايد. شــيما اميرى 
صفــورا چهارخانى غزاله خدابنــده لو طاهره محمد 
پور نــگار جليليان و بهنام افتخاريــان  از راهنمايان 
گردشــگرى اســتان همدان نويســندگان اين كتاب 

هستند .

وعده معاون آسيا و اقيانوسيه و 
مركز ميراث جهانى يونسكو براى 1400:

همدان
 تا 2 سال ديگر 
جهانى مى شود

هگمتانه ميزبان ميهمانان اجالس جهانى 
راه ابريشم

 ميهمانان اجالس جهانى راه ابريشــم از تپــه هگمتانه كه موضوع 
پيگيرى ثبت جهانى آن در اين اجالس مطرح شده بازديد كردند.

ميهمانان اجالس راه ابريشم روز گذشته در بازديد از تپه هگمتانه بخش 
از ظرفيت هاى گردشگرى و تاريخى همدان را مشاهده كردند.

طبق آنچه در تاريخ آمده است؛ شهر همدان به علت قرار گرفتن در مسير 
راه هاى اصلى منطقه غرب ايران همــواره از نظر بازرگانى مورد توجه 

بوده و در مسير جاده ابريشم قرار داشته است.
همدان دربرگيرنده مراكز تاريخى و باســتانى بى شــمارى است كه 
شــاخص ترين آن كاخ هگمتانه و موزه اى ارزشــمند در دل اين بنا 
اســت و بنا بر روايت هاى تاريخى اين كاخ كه در قلب شهر همدان 
قرار دارد در قرن هشــتم قبل از ميالد شكل گرفته و در دوران اقتدار 
نظام سياســى مادها و پس از تشكيل دولت مركزى و تسخير آشور، 
در ســال 614 قبل از ميالد توسط كياكســار مادى و باهمدستى نابو 

پوالسار بابلى ساخته شده است.


