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غيبت مديرعامل شركت سياحتى عليصدر درجلسات صداى كميسيون گردشگرى شورا را درآورد 

وزارتخانه شدن ميراث براى استان سودى نداشت
■ گرد شگرى همدان در سال 2019 دست خالى ماند

نانوايى هاى تويسركان شناسنامه دار شوند
 تعطيلى خودسرانه 70 نانوايى

 فرماندار تويســركان خواستار شناسنامه دارشدن نانوايى هاى تويسركان شد 
و تعطيلى خودســرانه 70 نانوايى را در شهرســتان نشــان از اوج كم توجهى 

مسئوالن امر دانست. 
نانوايى هاى تويسركان شناسنامه دار شوند

 تعطيلى خودسرانه 70 نانوايى
سيد رســول حسينى در كارگروه «ارتقاى كيفيت گندم، آرد و نان» با اشاره به 
انجام 9 هزار و 611 مورد بازرســى در 9 ماهه امسال اظهاركرد: از اين تعداد 
براى 660 مورد پرونده تشــكيل و به تعزيرات حكومتى براى رسيدگى ارجاع 

داده شده است. 
به گزارش فارس، وى با بيان اينكه از تعداد پرونده تشــكيل شــده 158 فقره 
مربوط به نانوايى ها به دليل تعطيلى خودســرانه، كم فروشى و بى كيفيتى بوده 
است افزود: متأسفانه 70 نانوايى خودسرانه تعطيل كردند كه اين اتفاق نشان از 

اوج كم توجهى مسئوالن امر و همه اعضاى كميسيون مربوطه دارد. 
فرماندار شهرستان تويسركان با تأكيد بر اينكه تنها نبايد به ارائه آمار اكتفا كرد 
افزود: در راســتاى ارتقاى كيفيت خدمات دهــى به ويژه در بحث نان به عنوان 
قوت اصلى مردم بايد نظارت ها و بازرســى ها با دقت و توجه بيشترى انجام 

شود. 
حسينى عملكرد تيم بازرسى براى تنظيم بازار را ضعيف دانست و با تأكيد بر 
اينكه تيم بازرسى بايد باتجربه و قوى باشد و كارشناسانه براى جلب رضايت 
مردم عمل كند بيان كرد: كارگاه آموزشــى درصــورت لزوم براى فعاالن اين 

حوزه برگزار كنيد. 
وى با اشــاره به اينكه طبق قانون مجوز ايجاد نانوايى جديد داده نمى شود، از 
فعاليت 139 نانوايى در سطح شهرستان خبر و داد و تأكيد كرد: اگر نانوايى ها 
رعايت مؤلفه هاى مهم را در پخت نان ســرلوحه كار خود قرار دهند، به نتيجه 
مطلوب دســت خواهيم يافت، مى طلبد مســئوالن امــر بكارگيرى و اجراى 

روش هاى راهگشا را در اين زمينه مدنظر داشته باشند. 
فرماندار تويســركان با تأكيد بر اينكه اجازه نمى دهيم كســى سالمت مردم را 
به خطــر اندازد، افزود: افرادى كه بهداشــت را رعايــت نكنند آن هم پس از 
تذكرهاى متوالى صالحيــت ارائه خدمت را ندارند و طبق قانون بايد با آن ها 

برخورد شود. 
وى شناسنامه دار شدن نانوايى هاى شهرستان را از دستگاه مربوط خواستار شد 
و تصريح كرد: نظارت دقيق و مســتمر البته با نگاه كارشناسى شده بايد بر اين 

امر صورت گيرد. 
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت تويســركان نيز با اشاره به برگزارى منظم 
جلســات تنظيم بازار اظهار كرد: سهميه آرد شهرستان در بخش آزادپز بيش از 

211 تن و آرد يارانه اى بيش از 669 تن است. 
روانبخش نورعليئى با اشاره به اينكه گشت بازرسى به صورت منظم و مستمر 
براى تنظيم بازار در شهرســتان فعال است گفت 9 هزار و 611 فقره بازرسى 

در بازار انجام شده است. 

مديرعامل شركت آب منطقه اى 
استان همدان خبر داد
حفر 1600 

چاه در بخش 
دامپرورى

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان 
همدان گفت: در اســتان همــدان بيش از 
1600 حلقه چاه بــراى مصارف دامدارى 

و مرغدارى حفر شده است. 
منصور ســتوده با بيان اينكه قانون اجازه 
حفر چــاه به منظور اســتفاه كشــاورزى 
نمى دهــد، اظهار كرد: متقاضيان ســاخت 
دامدارى در روســتاها مى توانند به صورت 

مجتمع مجوز حفر چاه دريافت كنند. 
وى با تأكيد بر اينكه شركت آب منطقه اى 
نمى تواند براى تك تك متقاضيان دامدارى 
روســتايى مجوز حفر چاه صادر كند، به 
عنوان  به  جهادكشــاورزى  گفت:  ايســنا 
متولــى دامپــرورى مى توانــد متقاضيان 
روستايى را ســاماندهى و به شركت آب 

منطقه اى معرفى كند. 
دامدارى هاى  متقاضيان  افزود:  ســتوده 
روستايى اســتان بايد از طريق سازمان 
چاه  حفــر  موضــوع  جهادكشــاورزى 
را پيگيــرى كــرده و در صورتــى كه 
دامداران به صورت مجتمع به ســاخت 
واحدهاى دامــدارى اقدام كنند، مجوز 
حفــر چاه داده خواهد شــد اما صدور 
مجــوز به صورت انفــرادى امكان پذير 

نيست. 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان بــا تأكيد بر اينكــه كم عمق بودن 
چاه مالك بر مجاز بودن آن چاه نيســت، 
يادآور شد: چاه غيرمجاز چه يك متر باشد 
چه 10 متر غيرمجاز است و بايد براساس 
قانون مسدود شود و اينكه روستايى داراى 
آب هاى تحت االرضى باشــد به اين معنا 
نيســت كه مى توانند چــاه غيرمجاز حفر 

كنند. 

20 دى مــاه اوليــن دوره مســابقه 
كتابخوانى تخصصى موسيقى در همدان 

برگزار مى شود. 
به همت انجمن موســيقى اســتان، 20

كتابخوانى  مســابقه  دوره  اولين  دى ماه 
تخصصى موســيقى در همدان برگزار 

مى شود. 
مسئول برگزارى اين مسابقه با بيان اين 
خبر اظهار كرد: بــراى اعتالى فرهنگ 
در  تخصصى  مطالعــات  و  كتابخانــى 
بخش هنــر و به ويژه موســيقى فاخر 
ايرانــى، انجمن موســيقى همــدان به 
برگــزارى نخســتين دوره مســابقات 
كتابخوانى در سطح استان همدان اقدام 

كرده است. 
قادر شهســوارى به فــارس گفت: اين 
اقدام در پى احساس نياز و خأل پرداخت 
جدى بــه تاريخ، تئــورى و جنبه هاى 
نظرى موسيقى در تقويم فصلى انجمن 

موسيقى همدان قرارگرفته است. 
وى افــزود: در نخســتين قــدم كتاب 
«موسيقى ايران» نوشته «روح ا.. خالقى» 
و انتشــارات «ماهور» انتخاب شــد كه 
اين اثر در قالبى تأليفى و پژوهشــى به 
تاريخ موســيقى ايران، تئورى موسيقى 

ايرانــى، بــزرگان موســيقى ايرانى و 
شيوه ها و ســبك هاى مختلف موسيقى 
ايرانى مى پــردازد كه در نــوع خود با 
وجود تعداد صفحات اندك اين كتاب، 
توانســته مختصرى در خــور توجه در 
خصوص موارد ذكر شــده به خواننده 

ارائه كند. 
اين نويسنده و پژوهشگر حوزه موسيقى 
با تأكيد براينكه به طور حتم در صورت 
اســتقبال از ايــن برنامــه در گام هاى 
بعدى، كتاب هاى با سرفصل هاى بيشتر 

مورد توجه قــرار خواهد گرفت، ادامه 
داد: متقاضيان شــركت در اين مسابقه 
ادارى روز  وقــت  پايان  تــا  مى توانند 
15 دى ماه نســبت به ثبت نام (رايگان) 

شركت در اين مسابقه اقدام كنند. 
وى گفت: عالقمنــدان مى توانند براى 
ثبــت نام بــا مراجعه به دفتــر انجمن 
موسيقى استان ( مجتمع فرهنگى هنرى 
ابن سينا) و يا نمايندگى هاى انجمن در 
شهرستان ها مراجعه و يا با شماره تلفن 
اطالعات  ثبت  بــراى   09031480398

خود تماس بگيرند. 
شهســوارى افزود: سؤاالت اين آزمون 
به صــورت چهارگزينــه اى و در قالب 
40 پرســش خواهد بود كــه در رأس 
ســاعت 20 دى ماه جارى اجرا مى شود 
و به 5 نفر از افرادى كه بيشترين امتياز 
را كسب نمايند، جوايز نقدى به همراه 

كتاب اهدا خواهد شد. 
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود 
با اشــاره برخى فعاليت هــاى زيربنايى 
و ســاختارى اين انجمن اظهــار كرد: 

نشست هاى تخصصى «شعر و موسيقى» 
هفتگــى انجمن بــا دعوت از اســاتيد 
طراز اول كشــور، برگزارى كارگاه هاى 
پژوهشى و آموزشى، دايركردن كتابخانه 
تخصصــى انجمــن به منظور اســتفاده 
رايگان اعضــا، نشســت هاى ماهانه با 
هنرمندان شهرستان هاى استان و مديران 
ادارات، بازديــد و ديدارهــاى هفتگى 
اعضاى انجمن با پيشكســوتان موسيقى 
اســتان و حمايت از گروه هاى استانى و 
برگزارى كنســرت هاى هنرمندان بومى 
در شهرســتان هاى اســتان از مهم ترين 
اقدامات يك ســال اخير انجمن در اين 

حوزه است. 
عضو هيــأت مديره انجمن موســيقى 
عين حــال  در  و  مهم تريــن  همــدان 
اصلى تريــن برنامــه انجمن موســيقى 
همدان را برگزارى جشــنواره موسيقى 
سنتى استان در نيمه دوم بهمن ماه جارى 
عنوان كرد و گفت: اين جشنواره در 2
بخش تكنوازى و گروه نوازى و در نيمه 
دوم بهمن ماه به ميزبانى همدان برگزار 
مى توانند  متقاضيــان  كه  شــد  خواهد 
اخبار مربوط به جشــنواره را از طريق 
كانال هاى ارتباطى انجمن پيگيرى كنند.

برگزارى مسابقه كتابخوانى تخصصى موسيقى در همدان

 پس از گذشت چندين روز از مرگ 
يك كودك 8 ساله در استخر شهرستان 
رزن همچنان زوايــاى مرگ اين كودك 
پنهان مانده و شــاهد ســكوت رئيس 
ورزش شهرســتان رزن و مدير استخر 

هستيم. 
به گزارش مهر، 25 آذر ماه سالجارى در 
استخر شهرستان رزن شاهد غرق شدن 
و مرگ تلخ يك كودك 8 ســاله بوديم 
كــه موجى از نگرانى و غم را در جامعه 

ورزش استان همدان ايجاد كرد. 
اما همچنــان پس از گذشــت 15 روز 
شــاهد هيچ گونه اظهارنظرى از ســوى 

مديريت اين اســتخر نيستم و حتى اين 
استخر پس از آن اتفاق تلخ هم به فعالت 

خود ادامه داده است. 
فرمانــده انتظامــى شهرســتان رزن در 
گفتگويى اعالم كرده اين كودك به همراه 
پــدر، دايى و 2 تن از آشــنايان خود در 
استخر حضور داشته و در كم عمق ترين 

قسمت استخر غرق شده است. 
از غفلت همراهان اين كودك كه بگذريم 
جاى اين ســؤال وجود دارد كه ناجيان 
غريقــى كه بايــد به صورت مــداوم بر 
حركات افراد درون آب نظارت كنند در 
زمان غرق شدگى اين كودك كجا بودند 

و آيا مديريت استخر نظارتى به حضور 
ناجيان غريق داشته است؟

مديــركل ورزش و جوانــان اســتان 
همــدان در همين خصوص در گفتگو 
با خبرنگار مهر با بيان اينكه مرگ اين 
كودك 8 ساله قصور بهره بردار استخر 
بوده است، اظهار كرد: از اين خانواده 
داغدار براى مرگ كودك 8 ساله شــان 

عذرخواهى مى كنم. 
محســن جهانشــير افزود: پروانه بهره 
بــردارى اين فرد در كميســيون ماده 5

بررسى خواهد شد و احتمال لغو پروانه 
اين فرد وجود دارد و به طور قطع در پى 

جريان قضائى به شدت با اين بهره بردار 
برخورد خواهيم كرد. 

وى با بيــان اينكــه اداره كل ورزش و 
جوانان استان همدان نيز يكى از شاكيان 
بهره بردار اســتخر اســت، گفت: رئيس 
اداره ورزش و جوانان شهرستان رزن را 
نيز توبيخ كرده ايم و منتظر حكم مراجع 
قضائى در اين رابطه هستيم و عالوه بر 
حكم مراجع قضائى در حوزه خودمان به 
شدت با اين تخلفات برخورد مى كنيم. 

رئيــس هيأت نجات غريــق و غواصى 
اســتان همدان نيز در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اشــاره به مرگ كودك 8 ساله در 
استخر رزن گفت: پس از شنيدن اين خبر 
تأسف بار بالفاصله ابالغ رياست هيأت 

نجات غريق و غواصى شهرســتان رزن 
را لغو كرديم زيــرا وى عالوه بر رئيس 
هيأت بودن، بهره بردار استخر نيز است. 

سيروس سوريان افزود: همچنين نامه اى 
به اداره اماكن ارســال كرديــم كه اين 

استخر را پلمب كنند. 
وى با بيان اينكه آنچه در اين ماجرا كامًال 
واضح بود قصور بهره بردار اين اســتخر 
اســت، بيان كرد: منتظر گــزارش كامل 
مرگ اين كودك 8 ساله هستيم تا علت 
مرگ از طرف پزشــكى قانونى به طور 

كامل مشخص شود. 
سوريان خاطرنشان كرد: با تمام مقصران 
اين حادثه تلــخ برخورد خواهيم كرد و 

هيچ گونه اغماضى را نمى پذيريم. 

اهداى جهيزيه به 
14 زوج نيازمند همدانى

 مسئول بسيج دانشجويى استان همدان از اهداى 
جيهزيــه به 14 زوج نيازمند در اســتان خبر داد و 
گفت: اين طرح و تأمين جهيزيه با حمايت ســتاد 

اجرايى فرمان امام (ره) انجام شده است. 
طيــب فريــادرس از اهداى جهيزيه بــه 14 زوج 
نيازمند در همدان خبــر داد و اظهاركرد: اين طرح 
و تأميــن جيهزيه با حمايت ســتاد اجرايى فرمان 

امام(ره) انجام شده است. 
وى بــا بيان اينگــه گروه هاى جهادى بســيج 
دانشــجويى نيز در اين طرح مشاركت داشتند 

بــه فارس گفــت: گروه هــاى جهــادى براى 
شناســايى نيازمندان پــاى كار بودند و در اين 
برنامه بيشــتر زوج هايى كه زير پوشــش هيچ 

شدند.  انتخاب  نبودند  نهادى 
مسئول بسيج دانشجويى استان همدان با بيان اينكه 
با اهداى اين جهيزيه ها زندگى مشــترك 14 زوج 
جوان آغاز مى شــود تصريح كــرد: اين جهيزيه ها 

امــروز ســاعت 18 در تاالر وليعصر(عــج) اهدا 
مى شود. 

وى بــا تأكيد بــر اينكــه ايــن 14 زوج از تمام 
شهرستان هاى استان همدان شناسايى شده اند بيان 
كرد: هر يك از جيهزيه ها شامل 14 قلم كاال شامل 
يخچال، گاز، فرش، لباسشويى، تلويزيون، سرويس 

چينى، سرويس خواب، اتو و. . . است. 

زواياى پنهان مرگ كودك 8 ساله در استخر رزن

«دست نامه» تاب آورى دولت محلى  رونمايى شد
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■ رئيس سازمان مديريت بحران كشور: با عشق سكونتگاه هاي غيررسمي را توسعه داديم 

گزارش يك ساله پس از انتصاب مديركل ورزش و جوانان استان

جهانشير: حاميان مالى 
در استان بى اعتمادند
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نياز جامعه به گفت وگوياد

 1- پــس از رويداد آبان ماه و زخمى كه بر 
پيكر جامعه ايرانى به جا گذاشت، بسيارى از 
دلســوزان به دنبال التيام اين زخم و بهبود آن 
رفتند و تالش هايى آغاز شــد. در اين فرايند 

نظر مردم هم توسط موسسات تحقيقاتى...
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خانه تكانى مجلس آينده فضايى يا
تازه براى تحقق آرمان ها 

 حدود يك مــاه و نيم ديگــر به اجراى 
انتخابات سراســرى يازدهمين دوره مجلس 
شوراى اسالمى باقى اســت درحاليكه تمام 

شواهد سياسى و اوضاع اجتماعى...

2

■■ سال نو ميالدى را به  سال نو ميالدى را به 
هموطنان كليمى و مسيحى هموطنان كليمى و مسيحى 

تبريك عرض مى كنيمتبريك عرض مى كنيم
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نياز جامعه به گفت وگو
 1- پس از رويداد آبان ماه و زخمى كه بر پيكر جامعه ايرانى به جا 
گذاشت، بسيارى از دلسوزان به دنبال التيام اين زخم و بهبود آن رفتند 

و تالش هايى آغاز شد. 
در اين فرايند نظر مردم هم توســط موسسات تحقيقاتى جمع آورى 
شد و بهترين راهكار براى گذر از اين وضعيت و بهبود شرايط جامعه 
و بستن راه سؤاستفاده بر بدخواهان، گفت وگو با مردم تشخيص داده 

شد. 
2- ادبيات دولت و مسئوالن در اين روزهاى اخير تغيير كرده است و 
دولت تالش دارد شرايط سخت تحريمى را براى مردم بيشتر توضيح 

دهد. 
پذيرش سختى شرايط تحريمى و انتقال تجربه هاى دشوار با گفت و گو 

با مردم به راحتى انجام خواهدشد. 
3-مهمترين شاخصه قدرت نظام جمهورى اسالمى اتكاى به مردم و 

دارابودن اقتدار مردمى است 
درواقع اقتدار نظام اســالمى و دليل برجستگى نظام در جهان، همين 
حمايــت مردم و اتكا نظام به مردم در پيشــبرد برنامه ها و آرمان هاى 

ملت در جهان است. 
4- بدخواهــان به خوبى نقطه اقتدار و پيشــرفت ايران اســالمى را 
تشــخيص داده اند و به همين دليل تمام تالش خود را بر ايجاد فاصله 

بين حاكميت و ملت، دولت و ملت جديد، قرار داده اند. 
فشــارهاى تحريم همه براى ايجاد فشار بر زندگى مردم و قطع رابطه 
آنها با دولت به معنى عام اســت و بايد براى خنثى ســازى اين توطئه 

جدى تر و با راهكارهايى مانند گفت وگو، تالش شود. 
5- حوادث آبان نشــان داد كه اگر احســاس شــود كــه توطئه هاى 
بدخواهان همواره بى اثر اســت و آنها نتيجه اى نخواهند گرفت، اين 
چنين نيست و بايد همواره برنامه مقابله با اين توطئه ها تدوين شود. 

رويدادهاى آبان ماه نشــان داد كه اگر با مردم گفت و گو نشود و آن ها 
براى اجراى برنامه ها اقناع نشوند، اعتراض، نتيجه منطقى اين شرايط 
خواهدبود كه اگر با آن بد برخورد شــود يا شرايط سؤاستفاده فراهم 

شود، تبديل اعتراض به اغتشاش سخت نخواهدبود. 
6- گفت وگــو با مردمى كه بــه برخى رفتارهــا، تصميم ها و نتايج 
حاصل شــده اعتراض دارند، سخت اســت اما ضرورت دارد و مورد 

تاكيد رهبر معظم انقالب، رئيس جمهور و دولت است. 
بايــد با مردمى كه دل در گرو انقالب دارند، صادقانه گفت وگو كرد و 
نظام اقناعى را بيشــتر در جامعه پيش برد و آسيب هاى ناشى از نبود 

گفت وگو را در جامعه كاهش داد. 
7- در اســتان همدان، نماينده ولى فقيه در اســتان و استاندار، مشى 
خوبى در ارتباط و گفت وگو با مردم دارند و در حاشيه شهرها و جمع 
تمام قشرهاى جامعه بى تكلف حضور يافته و با مردم گفت وگو دارند. 
اما اين كافى نيست و تجربه نشان داده گفت و گوهاى برنامه ريزى شده 
ادارى و تلفنى مانند سامد هم تاثير چندانى ندارد و مردم عالقه دارند 

با مسئوالن رودررو گفت و گو كنند. 
براى پاسخ به اين مهم و استفاده از راهكار مهم و توصيه شده گفت وگو 
براى افزايش رضايتمندى در استان الزم است، تمامى مسئوالن با برنامه 

مشخص حركت كنند و بيش از اين با مردم گفت وگو داشته باشند. 

مديرعامل شركت گاز استان همدان:
آمادگى افزايش مصرف گاز در همدان وجود 

دارد
■ مصرف گاز استان روزانه 12 ميليون مترمكعب است

 آمادگــى افزايــش مصــرف گاز تــا 15 ميليــون مترمكعــب گاز 
در روز وجــود دارد. 

ــان اينكــه  ــا بي مديرعامــل شــركت گاز اســتان همــدان گفــت:  ب
در زمــان ســرما و بــرودت هــوا معمــوالً مصــرف گاز بيــن 5 تــا 

ــاى  ــام پيش بينى ه ــرد: تم ــار ك ــد، اظه ــش مى ياب ــد افزاي 8 درص
الزم بــراى افزايــش مصــرف گاز در هنــگام بــرودت هــوا 
صــورت گرفتــه و هيــچ مشــكلى در ايــن زمينــه وجــود نــدارد. 
ــه  ــوا مواج ــرودت ه ــا ب ــه ب ــى ك ــرد: درصورت ــح ك وى تصري
ــيمان را از  ــات س ــروگاه و كارخانج ــى گاز، ني ــتاد مل ــويم س ش
ســرويس خــارج مى كنــد تــا مشــكلى بــراى مصــرف گاز خانگــى 

ــود.  ــاد نش ــتان ها ايج اس
ــا ايســنا گفــت: درحال حاضــر  ــاض در گفت وگــو ب ــدا. . . في عب
ــب اســت  ــون مترمكع ــدان 12 ميلي ــتان هم ــه اس مصــرف روزان

ــون  ــا 15 ميلي ــزان مصــرف را ت ــود دارد مي ــى وج ــن آمادگ و اي
ــانيم.  ــب در روز برس مترمكع

ــه  ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــدان ب ــتان هم ــركت گاز اس ــل ش مديرعام
ــود  ــتان ها وج ــه شهرس ــانى ب ــه گازرس مشــكل خاصــى در زمين
ــه  ــز تاكنــون هيچ گون ــادآور شــد: از ابتــداى فصــل پايي ــدارد، ي ن
قطعــى در هيــچ يــك از نقــاط اســتان همــدان رخ نــداده اســت. 
ــرد:  ــان ك ــز بي ــروگاه همــدان ني ــه مصــرف گاز ني ــا اشــاره ب وى ب
مصــرف گاز در نيــروگاه بــرق همــدان روازنــه 6 ميليــون مترمكعــب 

ــه صفــر رســيده اســت.  اســت كــه درحال حاضــر ب
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ضرورت ايجاد درآمد پايدار
 براى كمك به خانواده زندانيان 

 فعاليت انجمن ها بايد براى ايجاد در آمدهاى پايدار براى انجمن ها 
وخانواده هاى زندانيان باشد 

مديــر كل زندان هاى همدان در نشســت هم انديشــى مديران عامل 
انجمن حمايت زندانيان با بيان اين مطلب گفت: بايد بتوانيم تعدادى 
از عوامل تاثيرگذار در توليد بحران هاى اجتماعى و آسيب هاى ناشى 
از ناكارآمــدى را كنترل و كاهش دهيم، ايجــاد طرح ها و برنامه هاى 
جديد براى درآمد پايدار خانواده هاى زندانيان، آن ها را از آسيب هاى 

اجتماعى مصون مى كند. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل زندان هاى همدان، پژمان پروين با 
اشــاره به اينكه خانواده، بنيان و اساس شكل گيرى جامعه و نهادهاى 
مدنى و اجتماعى اســت و ناهنجارى هاى ناشــى از كاركردهاى بد 
خانواده ها مى تواند تاثيرى جبران ناپذير بر سازمان نهادهاى اجتماعى 

داشته باشد. 

 بارش پراكنده باران همدان را فرامى گيرد
 كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان روز گذشته گفت: بر 
اساس بررسى نقشــه هاى ماهواره اى، آسمان بيشــتر نقاط استان 
تا ظهر چهارشــنبه، نيمه ابرى تا تمام ابرى در برخى از ســاعات 
افزايش ابر، همراه با بــارش پراكنده باران در ارتفاعات و وزش 
باد پيش بينى مى شــود، كه انتظار بارش هاى قوى از اين ســامانه 
نداريم و روزهاى پنجشنبه و جمعه آسمان استان پايدار پيش بينى 

مى شود. 
محمدحســن باقرى شكيب افزود: از روز شنبه هفته آينده نيز سامانه 
جديد بارشــى از سمت غرب وارد اســتان مى شود و بارش باران و 

ريزش برف همدان را فرا مى گيرد. 
كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان گفت: به دنبال فعاليت اين 
ســامانه، دماى شبانه بيشتر نقاط استان تا روز شنبه بين 2 تا 4 درجه 

سانتى گراد افزايش و از روز يكشنبه كاهش مى يابد. 
آب و هواى استان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها 
و پســتى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و زمستان هاى سرد، 

پر برف و باران و تابستان هاى معتدل دارد. 

خانه تكانى مجلس آينده فضايى تازه 
براى تحقق آرمان ها 

مهدى ناصرنژاد »
 حــدود يك ماه و نيــم ديگر به اجــراى انتخابات سراســرى 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى باقى است درحاليكه تمام 
شواهد سياســى و اوضاع اجتماعى نشــان مى دهد با برگزارى اين 
انتخابات جريان سياســى بسيار سرنوشت ســازى در كشورمان در 

شرف وقوع مى باشد.
اهميت ايــن دوره از انتخابات مجلس شــوراى اســالمى در آغاز 
پنجمين دهه پيــروزى انقالب ايران آنقدر محــرز و غيرقابل انكار 
اســت كه بدانيم چنانچه حاكميت جمهورى اسالمى بخواهد كنترل 
و هدايت كامل كشــور و ملت را در سال هاى پيش روى انقالب به 
خوبى در دســت داشته باشــد، بايد اين انتخابات و كيفيت مجلس 
يازدهم را به يك فرصت جــدى و كارآمد تبديل كرده و حركت و 
قدرت مجلس جديد را مبناى خدمت واقعى و تحوالت رو به جلو 

و باالخره تحقق آرمان هاى مردم قرار دهد.
بــا گذشــت 10 دوره و 4 دهه از فعاليت هاى بنيــادى هدايت گر و 
قانون گذار نظير مجلس شــوراى اســالمى، اينك مردم كشــورمان 
آنقدر به بلوغ ايده ها و مفهوم سياسى رسيده اند كه بدانند نمايندگان 
منتخــب آنان در مجلس چــه وظيفه خطيرى به عهــده دارند، چه 
كارهايى مى توانند براى كشــور انجام بدهند، چه كارهايى كرده اند 
و چه نكرده انــد! و كل مجلس و قوه قانون گــذارى در كجاى اين 
نظام و اين مملكت قرار گرفته است، خصوصًا اينكه صحن مجلس 
شــوراى اسالمى در تمام دوره هاى گذشته با اكثريت و اقليت بين 2
طيف مشــخص و نمايندگانى كه اغلب حدود ثلثى و كمتر و بيشتر 
از عمر خويش را در مجلس ســپرى كرده اند، دست به دست گشته 

و چرخيده و سفارش شده است!
ــاز كشــور و ملــت در  ــه ني ــا علــم ب  حــال در چنيــن شــرايط و ب
برهه هــاى پيــش رو و بــا توجــه بــه تمــام راه هــاى رفتــه و نرفتــه 
در مجلــس ادوار گذشــته و همچنيــن قابليت هــاى چهره هــاى 
ــراى دوره  ــا ب ــردم اســت ت ــرهاى م ــده قش ــده، برعه ــناخته ش ش
ــكيل  ــد تش ــواه و قدرتمن ــرا و ترقى خ ــم، مجلســى تحول گ يازده
دهنــد، مجلســى كــه از عهــده برآورده ســاختن مطالبــات بــه حــق 
ــرض  ــن در مع ــش از اي ــور را بي ــد و كش ــردم برآي ــته م و بايس
آزمــون و خطــا قــرار ندهــد و اجــازه ندهــد انتظــار جامعــه بــراى 
بنيانــى آبــاد و بســترى امــن بــه ســوى آســايش و رفــاه بــه درازا 

بكشــد. 
حــق كشــور و جامعــه مــا اســت، حــق ايــن مــردم شــهيد داده و 
ــا درس عبــرت  ــا بعــد از ايــن و ب ايســتاده و قدرشــناس اســت ت
از تحــوالت گذشــته و حــوادث ريــز و درشــتى كــه در تمــام ايــن 
ــدرت داشــته باشــيم و  ــر ق ــم، مجلســى پ ســال ها تحمــل كرده اي
ــل  ــردم را تحوي ــمند م ــاد و آراى ارزش ــى اعتم ــراد و نمايندگان اف
بگيرنــد كــه توانايــى حــل مشــكالت مــردم و ايده پــردازى 

ــه دهنــد.  درســت و قابــل عمــل ارائ
واقعيت اين اســت كه مشــكالت امروز جامعه ما بيشــتر ناشى از 
نظريه پردازى هاى غلط و انداختن توپ مســئوليت و اشــتباهات به 
زمين اين و آن در بازى ها و برخوردهاى گوناگون سياسى و اجرايى 

كشور مى باشد. 
ما عادت كرده ايم در هر زمينه اى فقط نظر بدهيم و از ارائه راهكارهاى 
قابل اجرا همواره عاجز و ناتوان بوده ايم. در جامعه ما هميشــه جاى 
انتقاد سالم و سازنده با تخريب و تخطئه عوض شده است درحاليكه 
الزمه پيشــرفت در هر كشــور و جامعه اى ارائه راهكارهاى عاقالنه 
اســت و دلسوزى و مسئوليت پذيرى شرط نخست مشاركت جمعى 
و اداى دين نسبت به خدا و كشور و مردم است و نبايد جناح گرايى 

و ديدگاه هاى گروهى مانع خدمت به جامعه باشد.
 پيشــنهاد مى شــود براى انتخابات پيش روى مجلس نامزد ها هم با 
طرح ديدگاه هاى خود راهكارهايى براى حل مشــكالت مردم ارائه 

دهند و از شعار و وعده هاى دور و دراز پرهيز نمايند.

1- برخى داوطلبان شاخص براى باقى ماندن در ائتالف هاى جناحى 
شــرط گذاشته اند. گويا اين شرط، سرليستى در ليست ائتالف است. 
گفتنى اســت با اين شــروط احتمال ارائه چند ليســت از هر جناح 

متصور است. 
2- حقــوق كارمندان باز هم به محل بحث در مجلس تبديل شــده 
است. گويا نظر مجلس بر افزايش پلكانى است. گفتنى است افزايش 
حقوق كارمندان هر ســاله محل بحث بسيارى بين دولت و مجلس 
اســت و گويا دســتيابى به تفاهم در اين زمينه يكبار براى هميشــه 

ممكن نيست. 
3- برق ســال آينده گران مى شــود. گويا اين گرانى از فروردين ماه 
براى همه مشــتركين به ميــزان 7 درصد خواهدبود. گفتنى اســت 
پرمصرف ها عالوه بر اين، افزايشى 16 درصدى نيز خواهندداشت. 

4- پاى ربات ها به تخلفات ثبت نام خودرويى باز شــده اســت. 
گويا بســيارى از ثبت نام هاى انجام شده در اين مدت توسط ربات 
و براى دالالن و با هدف حفظ شرايط گرانى و كسب سود بيشتر 
بوده اســت. گفتنى است دســتگاه هاى نظارتى هنوز اين موضوع 

نشده اند.  وارد 
5- تكليف دريافت عوارض 2 درصدى سفر تاكسى هاى اينترنتى در 
استان مشخص نيست. گويا شهردارى تهران اين عوارض را به شرط 
ثابت ماندن قيمت ســفر از سوى تاكسى هاى اينترنتى بخشيده است. 
گفتنى اســت اين عوارض براى هر ســفر بوده و به شهردارى محل 

فعاليت تاكسى هاى اينترنتى بايد پرداخت شود. 

 توسعه شهرهاى ما كامًال نامتوازن است و 
دليل آن سكونتگاه هاى غيررسمى است و ما با 

عشق اين سكونتگاه ها را توسعه داديم. 
رئيس ســازمان مديريت بحران كشــور در 
نخستين همايش همدان، استان تاب آور، اظهار 
كرد: انتظار اســت با به كار بســتن تجربيات 
جهانى تا ســال 2030 همه استان هاى كشور 
بــراى كاهش تلفــات جانــى و مالى طرح 

«تاب آورى» انجام شود. 
اسماعيل نجار  افزود: چرا با در اختيار داشتن 
علم، خرد، انديشــه، دانش و اين همه ابزار و 
تجهيزات در مقابل حوادث نگران هســتيم؟ 
چرا با بارش يك برف نسبتاً سنگين اين همه 
مشــكالت براى مردم ايجاد مى شــود؟ دليل 
اينكه با يك بارندگى اين همه مشــكل براى 

مردم اهواز ايجاد مى شود، چيست؟
به گزارش ايسنا، رئيس سازمان مديريت بحران 
كشور بيان كرد: در بارندگى اخير اهواز ديدم 
كه جوى آبى كه آب هاى ســطحى را هدايت 
كند، وجود ندارد كه البته ســطح بارندگى باال 
بود و با وجود اينكه متوســط بارندگى 150
ميلى متر در سال زراعى است، 88 ميلى متر در 
عرض 2 ســاعت باريده شد، همچنين بعد از 
15 سال هنوز نفهميديم چند نفر در زلزله بم 
كشته شدند درحاليكه بين 19 تا 45 هزار نفر 

بم كشته داده بود. 
نجار با طرح اين سوال كه در سيالب فروردين 
چرا اين اتفاق رخ داد و 25 اســتان را درگير 
كرد؟ افزود: خسارت 35 هزار ميليارد تومانى 
در زيرساخت هاى كشاورزى، مسكن و صنايع 

در سيالب فروردين به كشور تحميل شد. 
 چرا جامعه را تاب آور نكرديم؟

وى با بيان اين ســؤال كه علت اينكه جامعه 
را تاب آور نكرديم، چيست؟ پاسخ داد: چون 
نــگاه جامع نگر نداريم و ايــن دليل تاب آور 
نبودن جامعه اســت و به موضوع پيشگيرى 

كمتر توجه كرديم و يا اصال توجه نكرديم. 
وى ادامه داد: يكى از مشــكالت ما در جامعه 
اين اســت كه مديريت بحران را نمى شناسيم 
درحاليكه در مديريت بحران، مردم اساس كار 
هستند و بايد همكارى كنند و همه دستگاه هاى 
اجرايى كشور در بحران ها مسئوليت دارند و 
كســى كه اســتنكاف از مســئوليت كند، به 

تخلفات ادارى ارجاع داده مى شود. 
نجار با انتقاد از ساخت وســازهاى غيرمجاز 
در ســطح شــهرها، اظهار كرد: وظايف خود 
را در ساخت و ســازها درست انجام نمى دهيم 
درحاليكه رعايت اصول ساخت و ســازها در 
مساكن و استفاده از كارگران خبره و آموزش 
ديده تلفات مالى و جانى را كاهش خواهدداد. 
معاون وزير كشــور با بيــان اينكه هيچ كس 
نگفت همــكاران ما اگر در پلدختر مردم را با 
قوه قهريه بيرون نمى بردند، چه فاجعه اى رخ 

مــى داد؟ افزود: در قم رودخانه را به پاركينگ 
تبديل كردنــد و هنگامى كه 4 نفر را ســيل 
مى برد، آن موقع همــه دنبال مديريت بحران 

مى گردند. 
 دستكارى در طبيعت 

به ضرر ما است
نجار با تأكيــد بر اينكه دســتكارى هايى كه 
در طبيعت انجــام داديم چقدر بــه ضرر ما 
خواهدبود، تصريح كرد: توســعه شهرهاى ما 
كامًال نامتوازن است و دليل آن سكونتگاه هاى 
غيررسمى است و ما با عشق اين سكونتگاه ها 

را توسعه داديم. 
رئيس ســازمان مديريت بحران كشور با بيان 
اينكــه اگر به آموزه هاى دينــى معتقديم بايد 
در اين بخش طور ديگــرى نگاه كنيم، تأكيد 
كرد: بايد شــهرها و روستاها را تاب آور كنيم 
و آمــوزش دهيم تا با فرهنگســازى جلوى 

خسارت هاى بيشتر را بگيريم. 
نجار افزود: بخشى از كشــته ها به دليل گرفتن 
عكس سلفى رخ مى دهد، آيا رفتار ما در حوادث 
درست اســت؟ به طور مثال اصول كار در زمان 
زلزله را آموزش داده ايم كه پناهگيرى امن است 
اما با اين وجود همه به سراغ آسانسور مى روند. 

وى خطاب به مســئوالن گفت: دائم المطالبه 
باشــيد، زيرا پيگيرى معجزه مى كند تا بتوانيم 
مشــكالت را كاهش دهيــم چون گاهى يك 
لوالى در جلوى بســيارى از خســارت ها را 
خواهد گرفت؛ به طور مثال در حادثه مســجد 
ارگ اگــر لــوالى در دوطرفه بــود اين همه 
تلفــات رخ نمى داد يا لوســترهاى مجامع و 
مســاجد در برخى از اماكن حوادث زيادى را 

به بار مى آورد. 
نجار با بيان اينكه 146 هزار كيلومتر رودخانه 
در ســطح كشــور وجود دارد كــه 70 هزار 

كيلومتــر آن در اماكن جمعيتــى قرار گرفته 
اســت، خاطرنشــان كرد: وقت آن نرسيده به 
اخطارها گوش دهيم؟ اگر قرار است خانه اى 
بسازيم به جاى 100 متر 80 متر بسازيم و 20

متر را صرف كيفيت كنيم. 
 همدان نخستين شهر

 تاب آور كشور است
رئيس شوراى اســالمى شهر همدان گفت: با 
اقدامات انجام شــده همدان به عنوان نخستين 

شهر تاب آور كشور انتخاب شده است. 
كامران گردان هم گفت: در اقدامات تاب آورى 
شــهردارى همدان اقدامات خوبى انجام شده 
است به طوريكه در سيل فروردين ماه، همدان 
به خوبى از اين بحران رد شد و كمترين آسيب 

را به ثبت رساند. 
وى با اشاره به اينكه ايران از 44 حادثه طبيعى 
جهــان، 32 بحــران را رد مى كنــد و همدان 
نيــز از اين قاعده مســتثنى نيســت بنابراين 
اقدامــات بايد قبــل از بحران انجام شــود، 
خاطرنشــان كرد: مديران مــا بايد دغدغه مند 
باشــند تا بحران مديريت شود زيرا مديريت 
بحران مقوله خطيرى اســت.  رئيس شوراى 
شــهر همدان بيان كرد: عالوه بر دستگاه هاى 
دولتى، سازمان هاى خصوصى نيز بايد در برابر 
بحران ها تاب آورى بااليى داشــته باشــند و 

بحران را با هزينه كم پشت سر بگذارند. 
گردان بــا تأكيد بر تشــكيل گروه هاى محله 
محور، تصريح كرد: شهردارى همدان با طرح 

دوام اين مهم را انجام داده است. 
وى افــزود: گروه هــاى  واكنــش اضطرارى، 
امدادرســانى فــورى بــراى هــر اقدامى در 
جهت شناســايى نقاط آسيب پذير، مشاركت 
اعضاى جامعه و اقدامــات مربوط به كاهش 
خطرپذيــرى از جمله اقدامــات ضرورى در 

جهت تاب آورى همدان بوده است. 
 همدان مى تواند دبيرخانه شهرهاى 

تاب آور باشد
شهردار همدان نيز با بيان اينكه همدان قابليت 
تبديل به دبيرخانه شــهرهاى تاب آور كشور 
را دارد، گفــت: وضعيت مديريت شــهرى 
در كشــور به گونه اى اســت كه آنقدر درگير 
مشكالت هستيم كه فكر برنامه ريزى نيستيم. 

عباس صوفى با تأكيد بر اينكه متأسفانه غالب 
شــهرداران درگير مشكالت اقتصادى روزمره 
شــدند، ادامه داد: توسعه پايدار به ما مى گويد 

بايد فكر كرده و سپس برنامه ريزى كنيم. 
وى بــا بيان اينكــه در ســيل فروردين همه 
دســتگاه ها پاى كار آمدند و اتفاق خوبى رخ 
داد تا كمترين حادثه در حوزه ســيل رخ دهد، 
خاطرنشان كرد: 75 محله در شهر همدان داريم 
كه مردم براى مشاركت در مباحث تاب آورى 
وارد شده اند و از محالت پرخطر آغاز كرديم 

تا بتوانيم به يك توسعه پايدار برسيم. 
شهردار همدان با بيان اينكه شهردارى زنجيره 
دولت و مردم اســت، تأكيد كرد: اتفاق خوبى 
كه در مديريت ســيالب رخ داد، نشــان داد 
همدان ظرفيــت كار را دارد كه دبيرخانه اين 

بحث در كشور باشد. 
 رونمايى از دســت نامه تاب آورى و 

دستگاه شتاب نگار
در پايان اين مراسم از «دست نامه» تاب آورى 
براى راهبران دولت محلى رونمايى شــد كه 
قرار اســت اين دســت نامه به 1050 شــهر 
ارسال شود. از دستگاه شتاب نگار كه كارهاى 
لرزه زميــن، كنترل شــريان هاى زلزله، پايش 
سالمت سازه و پل هاى شهرى و هشدار سريع 
هنگام زلزله را انجــام مى دهند، نيز رونمايى 

شد.

 امروز نخستين روز ســال 2020 و نيمه 
شب گذشته ســال نوى ميالدى تحويل شد 
و وارد ســال 2020 مى شديم. شب نخست 
ژانويه، مســيحيان دور هم جمع مى شوند تا 

آغاز سال را جشن بگيرند. 
جالب است بدانيد كه نخستين بار اسكاتلند 
بود كــه 1 ژانويه را به عنوان آغاز ســال نو 

ميالدى تعيين كرد. 
 سال نو ميالدى يا كريسمس؟

برخى از مردم كريســمس را همان سال نوى 
ميالد  كريسمس  درحاليكه  مى دانند،  ميالدى 
حضرت مســيح است كه در روز 25 دسامبر 
برگزار مى شــود. اما سال نوى ميالدى 7 روز 
پس از كريســمس و در تاريــخ يك ژانويه 

است. 
فاصله كريســمس تا آغاز ســال نو ميالدى، 
تعطيالت اســت كــه اغلب مــردم ترجيح 
مى دهند كــه آن زمان را در ســفر بگذرانند 
و تعطيالت خود را با يك ســفر آغاز كنند. 
البته خيلى از مردم هم به جاى سفر، تصميم 
مى گيرند كه در شهر خود بمانند و تعطيالتى 
آرام براى اســتراحت داشته باشــند. در اين 
زمان شهر ها بسيار زيبا هستند و حتى اگر به 

سفر هم نرويد، انقدر جاهاى ديدنى و زيبا و 
مراسم با شكوه در شــهر برگزار مى شود كه 

حوصله تان سر نرود. 
 آغاز ســال نو ميــالدى در ايران 

چگونه برگزار مى شود؟
ارامنه و مســيحى هاى ايران هم همه ســاله 
مراســم و جشــن هايى به مناســبت شب 
كريســمس و تحويل سال نو ميالدى برگزار 
مى كننــد. همچنين گاهى افراد غيرمســيحى 
هم در اين جشــن ها شركت مى كنند و آغاز 
ســال نو ميالدى را در كنار مسيحيان جشن 

مى گيرند. 
 بســيارى از مــردم براى شــركت در اين 
جشــن ها و ديدن آئين هاى ويژه اين شب، 
به اين محله ها مى رونــد و همراه ارمنى ها 
مى شــوند. كليســاهاى اصفهان و تهران و 
بســيارى از شــهر هاى ديگر ايران، بخشى 
از جاهاى ديدنى و جاذبه هاى گردشــگرى 
آن محســوب مى شــوند. كليساى وانك و 
كليســاى بيت اللحم در اصفهان و كليساى 
سنت سركيس در تهران، از مهمترين مراكز 
برگزارى مراســم ســال نو ميالدى اســت 
اما به دليــل كم بودن جمعيت مســيحيان 

در  اتفاق  اين  همدانى 
كليساهاى شهر ما رقم 

نميخورد. 
ميالدى  نــوى  ســال 
چگونه برگزار مى شود؟

شــب ســال نو، مردم 
ميهمانى ها  در  هم  دور 
و يــا خيابان هــا جمع 
لحظه  تــا  مى شــوند 
تحويل سال را در كنار 
معموال  باشند.  يكديگر 
ســال  تحويل  لحظــه 
معكوس  شــمارش  با 
به  و  پايانى  ثانيه هــاى 
انگيز  هيجان  روشــى 
در  مردم  مى افتد.  اتفاق 
اين لحظات با شادى به 

استقبال سال نو مى روند. 
از ديگــر رســوم اصلى اين شــب، به صدا 
درآمدن ســاعت ها در لحظه تحويل ســال، 
يعنى ساعت 12 شب اســت. در اين لحظه 
ســاعت هاى بزرگ در شــهر ها به صدا در 

مى آيند تا آغاز سال نو را مژده دهند. 

مراسم شــب ســال نو ميالدى، اغلب پر از 
صدا، نور، رنگ و موسيقى است و با هيجان 
و شعف خاصى برگزار مى شود. در اين شب 
همه براى يكديگر آرزو هاى خوب مى كنند. 
ما هم سال خوشى را براى هموطنان مسيحى 

آرزو مى كنيم. 

2020 هم رسيد 
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خبر يادداشت

به جاى تخريب، مطالبه گر باشيد
معصومه كمالوند»

 قطــار انتخابات يازدهم روى ريل افتاده اســت گاهى از ريل 
خارج مى شــود و تلفات هم مى دهد به اصطالح تنور گرم و بازار 

تخريب ها هم داغ تر شده است.
انتخابــات فرصت خوبى بــراى تقويت فعاليت هــاى مردمى و 
اجتماعى اســت، اگــر بتوان اين مســير را درســت مديريت و 
برنامه مــدار پيش برد و از همه ظرفيت ها به خوبى اســتفاده كرد و 

همه را به ميدان آورد.
استقبال و مشــاركت عمومى تقويت كرده و به سالمت رقابت ها 

كمك كنند.
حزب، تشكيالتى است متشــكل از اشخاص حقيقى كه با برنامه 
مشــخص در كسب و مشاركت در قدرت سياسى و نقد و اصالح 
آن در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسالمى ايران 
براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملى يا استانى 

فعاليت مى كند.
ــا  احــزاب معمــوال در رويدادهــاى مهــم سياســى و اجتماعــى ب
اعــالم حمايــت يــا محكوميــت رفتــارى در چارچــوب قوانيــن 
ــا گاهــى هــم سرمنشــأ تصميمــات  ــده مى شــوند آنه كشــور دي
ــق  ــر تحق ــوند و مطالبه گ ــوب  مى ش ــور محس ــى در كش مهم

ــتند. ــى هس ــته هاى مردم خواس
زمــان انتخابات اوج فعاليت احزاب اســت كــه معموال با اعالم 

حمايت يا ارائه ليستى اهداف خود را پيش مى برند.
در همه اين مــوارد فعاليتى از احزاب در نهاوند آن هم به صورت 
رسمى ديده نشده است شايد در حد يك دفتر و اسم و گاهى هم 
مجــوزى كه فعال 4 حزب در نهاوند دفتــر دارند و داراى مجوز 
فعاليت هستند.اين افراد در دوران فعاليت خرگوشى خود تاكنون 
چه مطالباتى از مثال نماينده يا مسئوالن ارشد داشته اند؟ جابه جايى 
افراد ذى نفع در پســت هاى شهرســتان نهايت مطالبه اين افراد از 

مسئوالن بوده است.
برخى هم چراغ خاموش و نهايت فعاليت شان به بحث در فضاى 
مجازى و ارســال پيام تســليت براى بزرگان سياسى شهر محدود 

مى شود.
خودشــان هم اين موضوع را باور دارند اما اينكه چرا نتوانسته اند 
در اين مدت ابراز وجود داشــته باشند و حتى يك مطالبه مردمى 
را مطــرح كنند يا در تصميمى به عنــوان مهره اصلى يا مؤثر ظاهر 
شوند( مگر در شكست ها و ناكامى از يك تغيير يا ...)، را مى توان 
در قدرت طلبــى و انفــرادى عمل كردن برخى افــراد اين احزاب 

جستجوكرد.
انتخابــات مجلــس دوره گذشــته( دهــم) آزمونــى ناموفــق 
ــود،  ــد ب ــزاب در نهاون ــى از اح ــراى يك ــخ ب ــه اى تل و تجرب
ــا چندگانگــى رفتــار و ســاليق در يــك گــروه كــه  دوگانگــى ي
ــل  ــر طب ــود و ب ــه ب ــش گرفت ــى را در پي ــدام راه متفاوت ــر ك ه
ــه اى  ــه مى كوفــت و درنهايــت اردوگاهــى كــه دور گزين جداگان
ــل آرا  ــا حداق ــان را ب ــراد خودش ــد و اف ــه بزنن غيرخــودى خيم
تنهــا بگذارنــد و بــا اقليــت حمايــت بــه ديــار فراموشــى بدرقــه 
كننــد و در مقابــل از فــرد يــا افــرادى حمايــت كننــد كــه دقيقــا 
ــا در حــزب كامــال متضــاد و درســت نقطــه  ــا آرمان هــاى آنه ب

ــرار دارد. ــا ق ــل آنه مقاب
دور شــدن از آرمان هاى حزبى و اولويت دادن به منافع شــخصى 
و قدرت طلبــى برمنافع عمومى و مطالبات مردم، نداشــتن برنامه 
و تفاهم فكرى، متعهد نبودن به خط مشــى كه گروه بر اساس آن  
ايجاد شــده، از جمله رفتارهايى است كه سبب مى شود افراد يك 
حزب راهى پيش بگيرند كه اهداف تعريف شــده گروه دقيقا مقابل 

آن قرارگرفته است.
تجربه اى كه در حال تكرار اســت و بازهم همان اردوگاه اطراف 
گزينه هايــى كه در تناقــض با افكار و ادعاهاى آنهاســت، خيمه 
حمايت  زده اند و توجيه شــان نداشــتن گزينه و دست خالى شان 

است.
نوع رفتارها در آســتانه انتخابات يازدهــم مجلس و تخريب ها و 
اتفاقاتى كه خوشايند اين رويداد مهم در شهرستان نيست وبيشتر 
حالت دافعه دارد تا جاذبه بايد براى فعال شدن احزاب اقدام جدى 
كرد، نخست اينكه مسئوليت را به افرادى سپرد كه در هر صورت 
منافع عمومى بــه  قدرت طلبى اش بچربــد و از خواب غفلت و 
ندانم كارى بيدار و برنامه محور باشــد ودوم اينكه : راه بلد باشــند 
تا كد اشــتباه تخريب ها را به جاى گرم كردن فضاى رقابتى سالم به 

مردم اعالم نكنند.
ــن  ــد و اي ــود ياب ــه احــزاب سياســى بهب اگــر ســاختار بيمارگون
آســيب و موانــع برطــرف شــود احــزاب سياســى بــا گرم كــردن 
تنــور و فضــاى انتخابــات از طريــق تبليغــات، مناظــره، گفت وگو 
ــه  ــم و مشــكالت جــدى و ارائ ــه بحث كشــيدن مســائل مه و ب
ــراردادن  ــت ق ــردم و اولوي ــات م ــه مطالب ــا، و توجــه ب راهكاره
ــل  ــاوت را تبدي ــهروندان بى تف ــى، ش ــع درون حزب ــه مناف ــا ب آنه
ــا  ــوده و ب ــر نم ــئول و متحــرك و مطالبه گ ــهروندانى مس ــه ش ب
ــه  ــى ك ــالمت فضــاى مخرب ــن س ــردم و تضمي ــردن م اميدوارك
اغلــب افــراد خودشــان ايجــاد كرده انــد، باعــث مشــاركت 
ــات شــده و يكــى از زمينه هــاى تحقــق  ــردم در انتخاب بيشــتر م

ــد. ــم مى نماين ــى را فراه ــعه سياس توس

غربالگرى بينايى 6000 كودك در نيمه راه 
برنامه پيشگيرى از نابينايى

 چشم كودكان 3 تا 6 ساله هر سال  ، معاينه شود  . 
رئيس بهزيستى شهرســتان همدان خطاب به خانواده ها براي بردن 
كودكان براى غربالگرى و بينائى سنجى گفت: افزايش آگاهى عمومى 
درباره بيمارى  هاى چشمى دوران كودكى از اهداف برنامه غربالگرى 
اســت كه نهايتا منجر به تدارك برنامه كشــورى پيشگيرى از تنبلى 
چشــم كودكان 3 تا 6 سال شده و در اين رده سنى هر ساله بايستى 

مراجعه كنند و مجدد ويزيت شوند  . 
به گزارش روابط عمومى اداره بهزيســتى شهرســتان همدان  ، رضا 
افشارى افزود در سطح   نخست، كودك توسط غربالگر با ابزار مورد 
تاييد غربال مى شــود و در صورت مشكوك بودن به اپتومتريست در 
سطح دوم براى تشــخيص ارجاع داده مى شود  كه البته اين خدمات 
رايگان اســت، در مرحله ســوم در صورت نياز به چشم پزشــك و 
براى درمان مورد نياز شــامل تهيه عينك  ، عمل جراحى و هزينه  هاى 

حمايتى ديگر ارجاع مى گردد  . 
افشــارى ادامه داد: با توجه به اهميت پيشگيرى از نابينائى و اهتمام 
همكاران بهزيســتى و پايگاه  هاى بينائى سنجى تاكنون 6000 نفر از 
كودكان در ســطح شهرســتان همدان غربالگرى شده اند  . وى گفت 
پايگاه دائمى بينائى ســنجى واقع در شــهر همدان  ، ميدان بعثت  ، پل 
نيازمنــد  ، خيابان قهرمانــى همه روزه از ســاعت 15 تا 18 پذيراى 
والدين و كودكان اســت و پايگاه  هاى غربالگرى نيز كه در مهدهاى 
كودك و اماكن مهم و شناخته شده مستقر هستند، براى غربالگرى در 

سطح   نخست تجهيز شده اند  . 

فرمانده جديد سپاه قهاوند معرفى شد
 آئين تكريم و معارفه فرمانده ســپاه قهاونــد با حضور فرمانده 
سپاه انصارالحســين(ع) برگزار شد و در اين مراسم ضمن تقدير از 
زحمات ســيد روح ا. . . حسينى و على محسن لو به عنوان فرمانده 

سپاه ناحيه قهاوند معرفى شد. 
مظاهر مجيدى در مراســم تكريم و معارفه فرمانده ســپاه قهاوند به 
ســالروز عمليات كربالى 4 و 5 اشــاره و اظهار كرد: نقش اســتان 

همدان و لشكر انصارالحسين در كربالى 4 بى نظير بود. 
وى بيان داشــت: وظيفه ما اين اســت در مقابل فتنه گران داخلى و 
خارجى با بصيرت و ابتكار عمل پاســخ قاطع و هوشــمندانه اى در 

راستاى رهنمود هاى رهبر معظم انقالب داشته باشيم. 
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان گفت: ما در زمان جنگ 
در كوچكترين تجهيزات تحريم بوديــم ولى ببينيد امروز در مقابل 

پيشرفته ترين سالح هاى دشمن ايستاده ايم. 

يك مسئول اعالم كرد
شناسايى 25 شغل مزاحم

 معاون خدمات شــهرى شــهردارى مالير گفت: دســتورالعمل 
تشكيل كميســيون بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها در شهردارى 

مالير تهيه و تدوين شده است.
مجتبى داورى در گفت وگو با ايســنا، افزود: اين كميســيون بيشتر 
به بحــث آاليندگى و ايجاد مزاحمت مشــاغل در صنوف مختلف 
مى پردازد و نتايج حاصل از جلسات مختلف آن، براى شهروندان و 

مديران شهرى رضايت بخش است.
وى اظهار كرد: 25 شــغل در سطح كشور شناسايى شده كه نبايد در 
ســطح شهر فعاليت كنند و تشكيل كميسيون بند 20 كه امسال براى 
نخستين بار در شهردارى مالير به مرحله اجرا درآمده به بررسى اين 

مشاغل و رفع مزاحمت آنها مى پردازد.
ــا  ــان ب ــر همزم ــوع در مالي ــن موض ــه اي ــان اينك ــا بي داورى ب
ــزود:  ــد، اف ــى ش ــهرها اجراي ــى كالنش ــران و برخ ــهردارى ته ش
ــده  ــن نحــو اســت كــه مشــاغل مزاحــم و آالين ــه اي ترتيــب آن ب
پــس از شناســايى از طريــق كارشناســان شــهردارى و يــا شــكايت 
ــن  ــده و اي ــوان ش ــد 20 فراخ ــيون بن ــه كميس ــى، ب ــاى مردم ه
كميســيون پــس از بررســى و تشــخيص، تمهيداتــى را اتخــاذ مــى 

ــد. ــع كنن ــه مزاحمــت را رف ــد ك كن
وى با اشــاره به اينكه در نهايت براى مشاغل مزاحم و آالينده رأى 
صادر مى شــود كه شــامل جرايم غيرنقدى بوده و به طور جدى از 
مزاحمت آنها جلوگيرى به عمل مى آيد، خاطرنشــان كرد: در بحث 
ســد معبر نيز گام هاى ماندگار و مؤثرى از ناحيه شهردارى برداشته 

شده است.
ــان و  ــه دستفروش ــر ب ــهردارى مالي ــهرى ش ــات ش ــاون خدم مع
ــده  ــروس زن ــرغ و خ ــه م ــازار روز ك ــك ب ــان نزدي پرنده فروش
ــندگان  ــهر و فروش ــر ش ــاير معاب ــان س ــند و دست فروش مى فروش
معبــر  ســد  و  بســاط  كــه  دســت دوم  و  دزدى  گوشــى هاى 

مى كننــد، اشــاره كــرد.
وى بيان كرد: رسيدگى قانونى به هر نوع سد معبر تا جايى ادامه دارد 
كه يا ســد معبر به طور قطعى جمع آورى شود يا شغل آنها عوض و 
يا مغازه تعطيل شــود كه در اين روش سد معبركننده مى تواند حتى 
به ديوان عدالت ادارى از طريق قانونى شكايت كند اما به علت ارائه 
مستندات قوى، تاكنون آراى صادر شده اين ديوان به نفع شهردارى 

بوده است.

رئيس اداره منابع طبيعى مالير:
 158/53هكتار از اراضى ملى مالير خلع يد شد

 در تشريح عملكرد 9 ماهه امسال گفت: در  اين مدت احكام صادره 
به نفع ســازمان 182 مورد بوده و ما توانستيم امسال 12 مورد خلع يد 
انجام  دهيم كه مساحت اراضى خلع يد شده 18/53 هكتار بوده است. 
رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان مالير در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه در سالجارى به 225 شكايت رسيدگى شده است، 
افزود: 53 مورد پرونده تخريب و تصرف به مســاحت 428/57 هكتار 

بررسى شده و به نتيجه رسيده است.
 على ده پهلوانى به شناســايى و كشف 3 فقره حمل غيرمجاز زغال به 
ميزان 6000 كيلوگرم اشاره و اضافه كرد: امسال طى 2 عمليات موفق 

به كشف 22 تن چوب قاچاق شديم.
ده پهلوان با بيان اينكه ســيالب ها با اجــراى طرح هاى آبخيزدارى در 
روستاى گلپرآباد مالير كنترل مى شوند، خاطرنشان كرد: امسال 5 طرح 
آبخيزدارى با بيش از 14 ميليارد ريال هزينه اجرا مى شود همچنين در 
100 مترمكعب عمليات مكانيكى، خوشــكه چين، در 800 مترمكعب 
عمليات گاويانى و در 1600 مترمكعب عمليات مالتى را در روستاى 

گلپرآباد اجرا مى  كنيم.
وى از توســعه 106 هكتارى جنگل هاى منطقه گلپرآباد مالير خبر داد 
و گفت: اين توسعه جنگل ها با بذر انجام شده و امسال 150 هكتار از 
مراتع حوزه آبخيز گلپرآباد واقع در روســتاى ده ميانه، قرق و كپه كارى 

شده است.
رئيــس اداره منابع طبيعــى و آبخيزدارى شهرســتان مالير به ذخيره 
نــزوالت در 37 هكتار در حوزه آبخيز ســد كالن واقع در روســتاى 
پريدر ابوالحســن و انجام 1200 هكتار قرق مراتع اشاره و خاطرنشان 

كرد: در سالجارى 14 دستگاه آبشخوار نصب شده است.

 مالير - خبرنگار همدان پيام: شهر مالير 
يكى از شهرهاى با سرانه فضاى سبز باال در 
كشور اســت، باتوجه به اينكه در سال هاى 
گذشــته رديف هاى عوارضــى متفاوتى در 
دفترچه عوارضى محلى وجود داشــت كه 
در سال 98 حذف شد؛ سازمان سيما، منظر 
و فضاى سبز شــهردارى براى تأمين منابع 
درآمدى جديــد براى حفــظ و نگهدارى 
فضاى ســبز به تهيه دفترچه بهاى خدمات 
حفظ و نگهدارى فضاى ســبز اقدام كرد . 
از آن جائى كــه صدمه به فضاى ســبز قابل 
برگشــت نيست ارائه پيشــنهاد و تصويب 
نهايى بهاى خدمات نگهدارى فضاى ســبز 
در راســتاى تقويت بنيه مالى سازمان سيما، 
منظر و فضاى شــهرى اقدامى نو و ابتكارى 
بود و براى نخســتين بار در اســتان توسط 

شهردارى مالير انجام شد.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى مالير 
با بيان اين مطلب در جمــع خبرنگاران به 
تشريح اقدامات شاخصى كه براى نخستين 
بار در شــهردارى مالير انجام گرفته اســت 
پرداخت و گفــت : غرس گونــه درختى 
پالونيــا فورتى در پارك ها و بوســتان هاى 
مالير در حال بررسى اســت، اين گونه كه 
درختى با عمر باال و ســازگار با شرايط آب 
و هوايى مالير است جايگزين مناسبى براى 

درخت چنار محسوب مى شود.
 مجتبى داورى تهيه و تدوين دســتورالعمل 
كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها 
را اقدام شــاخصى عنوان كرد كه در راستاى 
ســاماندهى صنايع و مشــاغل شــهر براى 
نخســتين بار در شــهردارى مالير اجرايى 
شده است و كاهش مزاحمت ها و آاليندگى 

مشاغل را به دنبال داشته است.
وى با بيــان اينكه تا پيش از تشــكيل اين 
كميســيون، هيچ مرجعى براى رسيدگى به 
اين مسائل وجود نداشت افزود : با اجرايى 

شدن كميســيون، پرونده قضايى و درگيرى 
درباره سد معبر نداريم و تمام موارد مربوطه 
در اين كميسيون بررســى و تعيين تكليف 

مى شود.
داورى با اشــاره بــه اينكه در ســال هاى 
در  قارچ گونه  به صــورت  ضايعاتى ها  اخير 
شــهر رشــد و آاليندگى ايجاد كرده بودند 
خاطرنشــان كرد: يك مورد از ضايعاتى ها 
توسط دادســتان جمع آورى شد، 47 مورد 
پلمــپ و 7 مــورد يا تغيير شــغل دادند يا 

جابه جا شدند.
وى راه انــدازى اداره پيشــگيرى و رفــع 
تخلفات شهرى را اقدام تأثيرگذار شهردارى 
برشمرد و گفت: با هدف تقويت نظارت بر 
امور جارى شهر در حوزه خدمات شهرى، 
واحدهاى ساماندهى صنايع و مشاغل شهر، 
ســد معبر و پيگيرى تخلفات ساختمانى با 
هم ادغام شــدند كه كاركنان آن با شــرح 
وظايــف مشــخص و مصــوب موظف به 

پيگيرى تمام تخلفات هستند .
داورى بــا تأكيد براينكه با تمام توان به فكر 
بهبود عملكرد شــهردارى هستيم از تهيه و 
تدوين نظام پذيرش و بررســى پيشنهادات 

مؤثر، به عنوان اقدامى نو و ابتكارى نام برد 
كه خالقيت كاركنان شــهردارى را بررسى، 
امتيازدهــى و تقدير مى كنــد و اين اقدام را 
زمينه ســاز ايجاد تحول و پويايى شهردارى 

دانست.
معــاون خدمــات شــهرى شــهردارى بيــان 
كــرد : راهبــرى پــروژه طــرح جامــع 
ــدان  ــتان هم ــى اس ــه جنوب ــماند ناحي پس
شــهردارى  ارزنــده  اقدامــات  از  يكــى 
كارگــروه  مصوبــه  اســاس  بــر  ماليــر 
ــهر و  ــه 13 ش ــت ك ــتان اس ــماند اس پس
478 روســتا را تحــت پوشــش خــود قــرار 

مى دهــد.
وى با بيان اينكه 3 سال مطالعات اين طرح 
زمان برده است اضافه كرد: اكنون اين طرح 
در مرحله تأييد نهايى است، ديتاهايى به ما 
مى دهد كه مبناى مديريت پســماند است و 
تمام سياست گذارى هاى بحث پسماند را در 

نظر مى گيرد .
داورى در ادامه گفت : براى نخستين بار بر 
اساس مفاد 4 آيين نامه مديريت پسماندها ، 
طرح تفكيك پســماند از مبدا نيز در مالير 

اجرا شده است.

سيســتم  راه انــدازى  از  همچنيــن  وى 
مانيتورينــگ نــاوگان حمل ونقــل زبالــه 
بــا نصــب GPS بــر روى ماشــين ها 
ــتر  ــارت بيش ــرل و نظ ــدف كنت ــا ه ــه ب ك
ــر  ــت خب ــده اس ــام ش ــكار انج ــر پيمان ب
داد و بــه اصــالح سيســتم جريــان شــيرابه 
در  كــه  پســماند  حمــل  ماشــين آالت 
ــز اشــاره كــرد  گذشــته مشــكل داشــت ني
و يــاد آورى كــرد بــراى بهبــود وضعيــت و 
ــات  ــين آالت خدم ــتهالك ماش ــش اس كاه
ــترى  ــناس دادگس ــر كارش ــا نظ ــهرى، ب ش
جمــع آورى  مكانيــزه  آالت  ماشــين 
پســماند به صــورت اســتيجارى بــه بخــش 

ــد. ــذار ش ــى واگ خصوص
داورى در پايــان اجــراى طــرح زنده گيــرى 
ســطح  در  بدون صاحــب  ســگ هاى 
ــت تأسيســات  ــيوه مديري ــر ش ــهر، تغيي ش
اجــراى  بوســتان ها،  و  پارك هــا  بــرق 
ــر فرعــى ســطح  نظافــت عصرگاهــى معاب
ــات  ــنل خدم ــام پرس ــوزش تم ــهر و آم ش
شــهرى را از جملــه اقداماتــى برشــمرد كــه 
ــر  ــار در شــهردارى مالي ــراى نخســتين ب ب

ــه اســت . انجــام گرفت

 كبودراهنــگ- اكرم حميدى- 
خبرنــگار همدان پيــام: هنرهــاى 
تجســمى كه به آن گاهى هنرهاى 
بصــرى و يــا ديدارى نيــز گفته 
مى شود، آن گروه از هنرهاى مبتنى 
حس  بر طرح اســت كه مشخصاً 

بينايى را مخاطب قرار مى دهد. 
هنرهايى چون نقاشى، خوشنويسى، 
مجسمه ســازى، طراحى، عكاسى، 
گرافيك طراحى صنعتى، معمارى و 
طراحى داخلى و همچنين هنرهاى 

مشتق از آنها از اين دسته  اند. 
پانزدهميــن جشــنواره هنرهــاى 
تجسمى استان همدان در شهرهاى 

كبودراهنگ درحال برگزارى اســت در اين 
شهرستان 5 آموزشگاه هنرهاى تجسمى داير 
است كه 2 آموزشگاه در شهر كبودراهنگ و 
3 آموزشگاه نيز در پايگاه هوايى شهيد نوژه، 
كه بيــش از 700 هنرجــو در اين كالس ها 
شــركت مى كنند همچنين 2 هنرستان نيز در 

بحث هنرهاى تجسمى فعاليت مى كنند. 
رئيــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
شهرســتان كبودراهنــگ در حاشــيه ايــن 
جشنواره اظهار كرد: از مجموعه آثار ارسالى 
80  نفر از كل اســتان پذيرفته شدند كه 10

نفر از هنرمندان از شهرســتان كبودراهنگ و 
مابقى از شهرستان هاى همدان، مالير، نهاوند، 
كبودراهنگ  فرزن،  بهار  اسدآباد،  تويسركان، 
در اين جشنواره حضور دارند و از آثارى كه 
توســط هنرمندان خلق مى شود نمايشگاهى 
داير خواهدشد و در پايان به نفرات نخست 
تا سوم جوايز نفيســى اهدا خواهدشد كه 5
داور آثار هنرمندان را در اين جشنواره داورى 

مى كنند. 
هنرهاى  جشــنواره  افزود:  قره باغــى  ناصر 
تجســمى در 2 بخــش نقاشــى و گرافيك 
مى باشــد و بخش تصويرســازى كه به حد 
نصاب نرسيد، پذيرفته شدگان در اين بخش 

، در بخش نقاشى شركت كرده اند. 
وى ادامــه داد: اين جشــنواره بــا رويكرد 
آســيب هاى اجتماعى در غالــب رفتارهاى 
ناصواب عاشــورايى اســت كه اين مسئله 
اســتمرار و جريان بالندگى و تربيت ايمانى 
جوانان و هنرمندان اســت و تربيت نهضت 
عاشورايى كه از خودآگاهى متجلى مى شود 
تا انســان خود را بشناسد و مقدرات نيازها، 
كمبودهــا، آرمان ها و مســئوليت خويش را 

بسنجد. 
قره باغى خاطرنشــان كرد: در اين جشنواره 
هنرمندان اســتان همدان با نقاشى و گرافيك 
مى توانند به تبيين مبانى دينى و فلســفه قيام 
عاشورا، انتقال ارزش هاى معنوى و اسالمى و 

درس زندگى به نوجوانان و جوانان بپردازند. 
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى هدف 
از برگزارى اين جشنواره را زنده نگهداشتن 
فرهنگ عاشورايى و ائمه معصومين در قشر 
جوان عنوان كرد و گفت: جوانان با اتفاقاتى 
كه در عاشورا رخ داده بيشتر آشنا مى شوند و 
با زبان هنر، داستان هاى عاشورايى براى آنها 

روايت مى شود. 
■ مريدعلى موميوند كه از شهرستان تويسركان 
در جشنواره هنرهاى تجسمى استان شركت 
كرده بود، گفت: اين جشنواره در سطح بسيار 
خوبى در حال برگزارى اســت و ما در كنار 
هنرمندان ديگر خــود را محك مى زنيم و با 
مشاهده آثار هنرمندان ديگر چيزهاى زيادى 
مى آموزيــم، برد و باخت بــر ايمان اهميت 
چندانى ندارد و حضور در اين جشــنواره ها 

مى توانند براى ما خيلى مفيد باشد. 
■ سوســن قربانى جم هنرمند همدانى است 
كه در رشته نقاشى شركت كرده و مى گويد: 

موضــوع اين جشــنواره براى من 
خيلى جالب بود و خوشــحالم از 
اينكــه مى خواهم هنرى متفاوت تر 
از ديگــر آثارى كــه دارم را خلق 
مى كنم و بسيار برايم جذاب است، 
در اين جشنواره هنرمندان خود را 
محك مى زنند و با يكديگر رقابت 

مى كنند. 
■ اسماعيل زند بابارئيسى هنرمند 
ماليرى است كه در رشته نقاشى 
بسيار  مى گويد:  و  كرده  شــركت 
جشنواره  اين  در  كه  خوشــحالم 
حضور دارم و مى توانم با مشاهده 
آثار ديگــر هنرمندان هم چيزهاى 
با ارزشــى را ياد بگيريــم و خود را محك 
بزنم و از دســت اندركاران اين جشــنواره 

سپاسگزارم. 
■ حســن خلجى هنرمند كبودراهنگى است 
كه در رشــته گرافيك در جشنواره هنرهاى 
تجســمى اســتان همــدان شــركت كرده، 
مى گويد: اســتقبال هنرمندان خوب اســت 
ولى مى توانســت بهتر از اين هم باشد، البته 
ناگفته نماند كه دست اندركاران برگزارى اين 
جشنواره در شهرستان كبودراهنگ زحمات 

بسيارى را متحمل شدند. 
و در اين مدت بسيار كمى كه فرصت داشتند 
توانستند كارها را به نحو احسن پيش ببرند، 
از مســئوالن استانى تقاضا داريم كه هنگامى 
كه جشنواره هايى قرار است در شهرستان ها 
برگزار شــود اهميت بيشــترى بدهند زيرا 
هنرمندان بســيار مســتعدى در شهرستان ها 
وجود دارد كه اگر كمى به آنها بها داده شود، 

قطعاً در سطح ملى مى درخشند. 

براى نخستين بار در مالير تصويب شد

پرداخت بها براى نگهدارى از فضاى سبز

بنز 10 تن، پرشيا را له كرد
 وقوع تصادفى در محور مالير- نهاوند، محدوده 

روستاى توچغاز به فوت منجر شد.
سرپرست سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى مالير 
گفت: در تماس يكى از شــهروندان با سامانه 125

آتش نشــانى، تصادف و برخورد 2 دستگاه خودرو 

گزارش شد. حسين روستايى در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه 2 دستگاه خودروى پژو پرشيا و خودروى 
ســنگين بنز 10 تن در حال عبــور از جاده مذكور 
بودند كه بــه يكديگر برخورد كردند، افزود: در اين 
حادثه آتش نشانى مالير 2 دستگاه خودروى سنگين 
امدادونجات آتش نشــانى را به محل موردنظر اعزام 
كرد كه مأموران به محض رســيدن با رعايت اصول 

ايمنى به امدادرسانى اقدام كردند.
وى با اشاره به اينكه خواب آلودگى راننده خودروى 
بنز اين حادثه را رقــم زد، ادامه داد: در اين تصادف 
ســنگين، خودروى سوارى پژو پرشــيا 80 درصد 
صدمه ديده بود و 3 تن از سرنشينان خودرو در همان 
ابتداى تصادف در دم جان باخته بودند كه توســط 
امدادگران آتش نشانى از داخل خودرو بيرون آورده 

شدند. سرپرست ســازمان آتش نشانى مالير با بيان 
اينكه متأســفانه يكى از سرنشينان در داخل خودرو 
گير كرده بود، ادامه داد: امدادگران با در دست داشتن 
وسايلى از قبيل تجهيزات نجات و فرز به جداسازى 
قطعه اى از خودروى سوارى اقدام كرده و در نهايت 
موفق شــدند نفر ســوم را هم كه فوت شده بود، با 
كمــك جرثقيل به بيرون انتقال دهند و با هماهنگى 

عوامل بهشت هاجر اجساد به سردخانه منتقل شد.
روستايى گفت: انجام 6 مورد عمليات امدادونجات، 
مهار 2 مورد حريق مسكونى، مهار يك مورد حريق 
تجــارى، مهار 3 مورد حريق باكــس زباله، انجام 3

مورد تســت جعبه فاير باكــس و 2 مورد عمليات 
تأمين امنيت مراسم اهم اقدامات سازمان آتش نشانى 

و خدمات ايمنى مالير طى هفته اخير بوده است.

استقبال هنرمندان استان از جشنواره هنرهاى تجسمى 
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1363 بين  سال هاى  در 
تا 1368 شــاهد آرامش 
فضــاى  در  سياســى 
سياسى داخلى و همزمان 
مرزهاى  در  جنگ  تداوم 
كشــور  جنوبى  و  غربى 
به نظر  اگرچه  هســتيم. 
مى رســد در ايــن دوره 
زمانى بعد از ســال هاى 
شاهد  سياسى  پرتالطم 
نوعى آرامش نســبى در 

جامعه هستيم

به يك  همه  ممكن است 
نداشــته  اعتراض  نحو 
ظرفيت  وجود  اما  باشند، 
خود  جامعه  در  اعتراضى 
تبديل  موقعيت  مى تواند 
فعاليت هاى نرم اعتراضى 
ســخت  فعاليت هاى  به 

اعتراضى باشد
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 siasat@hamedanpayam.com
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استاندار همدان خطاب به فرمانداران استان:
مالك ما قانون است و كسى فراتر از

 قانون نيست
 اســتاندار همدان با اشــاره به اينكه كمترين چالش را در روند 
انتخابات در استان داشــتيم، افزود: فرمانداران بعنوان مجرى قانون، 
مقتدرانه عمل كننــد و اجازه ندهند با اعمل ســاليق افراد، حقوق 

انتخاب شونده و انتخاب كننده پايمال شود.
سيد ســعيد شــاهرخى در نشســت با معاونان خود، فرمانداران و 
اعضاى ستاد انتخابات اســتان به انتخابات پيش رو(يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى)اشاره كرد و عمل به ُمر قانون را نقش اصلى  

مجريان عنوان كرد.
وى تاكيد كــرد كه صيانت ازحقــوق كانديدا، طرفــداران و حتى 

ستادهاى انتخاباتى مدنظر باشد.
شاهرخى خاطر نشان كرد: حضور حداكثرى مردم در انتخابات، فقط 
در ســايه ايجاد فضاى رقابتى، فرصت برابر همه گروه ها، سليقه ها و 

جريان هاى سياسى درون نظام محقق مى شود.
وى خطاب به فرمانداران گفت: نمايندگان فرماندار در شــعب اخذ 

راى  بايد توانمند، متدين، خداترس، كاربلد و شجاع باشند.

تحريم 200 ميليارد دالر از درآمد كشور 
را كاهش داد

 اگر در ســال 97 و 98 تحريم نبوديم 200 ميليارد دالر در اختيار 
كشور قرار مى گرفت.

رئيس جمهــور با بيان ايــن مطلب گفت: در اين شــرايط عده اى 
مى گويند تحريم چه كرده است و بايد مديريت آن را قوى كنيم. 

حجت االسالم و المســلمين حســن روحانى اظهار كرد: تا پايان سال 
1400 توليد پتروشــيمى  كشور به 2 برابر نسبت به سال 92 يعنى به 
صد ميليون تن رســيده و درآمد كشور از اين صنعت به 25 ميليارد 

دالر مى رسد. 
وى ادامه داد: در 90 ســال گذشته تا ابتداى دولت يازدهم 9 هزار و 
600 كيلومتر ريل درست شده اســت، اما دولت يازدهم و دوازدهم 
ريل كشــور را به 14 هزار كيلومتر رســانده اســت و بيش از هزار 
كيلومتر ديگر تا پايان دولت دوازدهم ايجاد مى شود يعنى در طول 8

سال 50 درصد كل ريل كشور ايجاد مى شود. 
بــه گــزارش ايســنا، روحانــى بــا بيــان اينكــه ايــن دســتاوردها در 
ــر  ــرد: اگ ــده اســت خاطرنشــان ك ــه دســت آم ــم ب شــرايط تحري
جنــگ اقتصــادى نداشــتيم از ســال 95 تــا امــروز 200 ميليــارد دالر 
ــم  ــال 97 و 98 تحري ــر س ــد، اگ ــور مى ش ــه وارد كش ــع اضاف منب
ــه  ــى ك ــتيم در حال ــه داش ــد اضاف ــارد دالر درآم ــم 100 ميلي نبودي
ــد  ــا مى گوين ــت؟ آنه ــرده اس ــه ك ــم چ ــد تحري ــده اى مى گوين ع
ــد  ــا باي ــا م ــا آي ــم ام ــوى كني ــم را ق ــت تحري ــد مديري ــه باي ك
ــرد  ــذا نيســت ف ــى آب و غ ــم؟ وقت ــوى كني ــاى خــود را ق بازوه
ــم  ــر تحري ــا اگ ــد م ــر مى افت ــد در خط ــم باش ــوى ه ــه ق ــر چ ه
نبوديــم حــدود 100 ميليــارد دالر اعتبــار خارجــى بــه كشــور وارد 
ــارد دالر اداره  ــدون 200 ميلي ــور ب ــال كش ــن ح ــا اي ــد. ب مى ش
ــا  ــا م ــردم مشــكل اســت ام ــه ســختى، شــرايط م ــا ب مى شــود ام

ــم.  ــالش مى كني ــود ت ــوان خ ــد ت ــم در ح ه

الوروف سال 2020 به تهران سفر مى كند
 وزير امورخارجه روســيه اعالم كرد كه ســال آينده ميالدى به 

تهران سفر خواهدكرد. 
به گزارش ايرنا، ســرگئى الوروف كه در مسكو ميزبان محمدجواد 
ظريف همتاى ايرانى خود بود، گفت كه بنا به دعوت ظريف ســال 

آينده (ميالدى) به تهران سفر مى كند. 
وى در ادامه گفت وگوهاى خود با وزير امورخارجه ايران را سازنده 

توصيف و تاكيد كرد كه از نتيجه اين رايزنى ها رضايت دارد. 
الوروف تصريح كرد: دوســت و همكارم، من را دعوت كرده است 
كه ســال آينده به تهران سفر كنم، باعث خرسندى من است كه اين 

دعوت را بپذيرم. 
ايــن 2 ديپلمات در رايزنى هاى خود در مســكو درباره موضوعات 
مختلف، ازجمله روابط دوجانبه، مســائل پيرامون توافق هســته اى، 
تشــديد درگيرى ها در ليبــى، تنش ها در خليج فــارس و رزمايش 
دريايى مشــترك ايران، روســيه و چين كه هفته جارى در شــمال 

اقيانوس هند برگزار شد، گفت وگو كردند. 
وزير امور خارجه روسيه در كنفرانس خبرى مشترك خود با همتاى 
ايرانــى اش تاكيد كرد كه خروج آمريكا از توافق هســته اى بســيار 
غيرسازنده بوده، درحاليكه مسكو براى حفظ اين توافق تالش كرده 

است. 

ابراز اميدوارى ظريف نسبت به گسترش 
روابط با چين در سال نو ميالدى

 وزير امور خارجه كشــورمان با ابراز خرسندى از حضور خود 
در پكن در آخرين روز ســال 2019 ابراز اميدوارى كرد كه در سال 

جديد ميالدى همكارى استراتژيك ميان ايران و چين توسعه يابد. 
ــدار  ــه منظــور دي ــه ب ــه گــزارش ايســنا، محمدجــواد ظريــف ك ب
بــا مقامــات چينــى بــه ايــن كشــور ســفر كــرده اســت در حســاب 
ــال  ــن روز س ــه آخري ــر نوشــت: از اينك ــود در توييت ــرى خ كارب
ــم  ــپرى مى كن ــود س ــى خ ــتان چين ــا دوس ــن و ب 2019 را در پك
بســيار خرســندم و به عــالوه در هميــن شــهر بــه اســتقبال 

ــى روم.  ــال 2020 م ــتين روز س نخس
وى در ادامه نوشت: من اميدوارم كه همكارى جامع استراتژيك ميان 
ايران و چين در ســال 2020 بى وقفه توسعه يابد. من همچنين آرزو 

دارم سال موش براى دوستان چينى سالى خجسته باشد. 

آلمان چشم خود را بر مداخالت غيرقانونى آمريكا 
بسته است

 سخنگوى وزارت امور خارجه با بيان اينكه آلمان چشم خود را بر مداخالت 
غيرقانونى آمريكا در منطقه بســته است ، در توييتر نوشت: اتهام زنى آلمان عليه 
ايران و تداوم اين گونــه مواضع، ادعاى تالش برلين براى ايفاى نقش موثر در 

مسير صلح و ثبات را مورد ترديد جدى قرار مى دهد. 
سيد عباس موسوى در حساب كاربرى خود در توييتر نوشت: «آلمان درحالى 
با خطا و دروغ ايران را به بى ثبات كردن منطقه متهم مى كند كه چشــمان خود 
را در مقابل مداخالت غيرقانونى آمريكا به عنوان مهمترين عامل بى ثباتى غرب 

آسيا بسته است. »
 وى اضافــه كرد: «تداوم اينگونه مواضع، ادعاى تالش برلين براى ايفاى نقش 

موثر در مسير صلح و ثبات را مورد ترديد جدى قرار مى دهد. »

در نوروز 99 به مردم عيدى خدمت مى دهيم
 در ماه هاى پايانى ســال قرار اســت كار چند برابــرى انجام و پرونده هاى 
بيشترى رسيدگى شود و مى خواهيم در نوروز 99 به مردم عيدى خدمت بدهيم. 
ســخنگوى قوه قضائيه گفت: دستورالعمل رســيدگى به پرونده هاى معوق از 
ســوى رئيس قوه قضاييه صادر و به استانها ابالغ شــد تا روز جمعه راه هاى 
اجرايى و عملياتى به بحث گذاشــته و ابزار كار معرفى شود تا بتوانيم اقدامات 
مؤثرى انجام دهيم.  غالمحسين اسماعيلى افزود: روز جمعه هم فراخوان شده 
اســت تا همه روساى كل دادگسترى ها و شــوراى قضايى براى رسيدگى به 

پرونده هاى معوق و كار جهادى نشست تخصصى داشته باشند. 
اســماعيلى خاطرنشان كرد: امروز و در دوره تحول قوه قضاييه، خدمت رسانى 
بى وقفه به مردم و فرهنگ ســازى و خدمت به مردم شعار و راهكار اصلى قوه 

قضاييه است. 

بررسى احتمال افزايش سهميه بنزين خودروها 
در سال آينده

 سخنگوى كميســيون تلفيق اليحه بودجه كل كشور ســال 99 از بررسى 
احتمال افزايش سهميه بنزين خودروها در سال آينده در اين كميسيون خبر داد. 
به گزارش ايسنا، هادى قوامى  درباره تصميم گيرى اين كميسيون درباره قيمت 
بنزين گفت: درحال حاضر بيشترين بحث، پيرامون اين موضوع است كه بتوانيم 
سهميه خودروها را قدرى افزايش دهيم. قرار شد اين موضوع به كمك دولت 
و مركز پژوهش ها مورد بررســى قرار گيرد كه آيا ظرفيتى براى افزايش سهميه 
خودروها به ويژه در زمان افزايش مصرف، مثل ايام نوروز و تابستان وجود دارد 
كه ممكن است در اين زمينه تغييراتى اتفاق بيفتد.  اين نماينده مجلس  درباره 
پيشــنهادات نمايندگان براى تغيير قيمت بنزين نيز گفت: ما هنوز وارد بررسى 

تبصره هاى مربوطه نشده ايم و پيشنهادات نيز هنوز مطرح نشده است

 چرا مردم اعتراض مى كنند؟ ســوال 
به ظاهر ســاده اى كه پاسخ هاى مختلفى 
بــراى آن گفته شده اســت. نظريه هاى 
كالســيك جامعه شناسى و روان شناسى 
اجتماعى پيشــنهاد كردند كه مردم براى 
ابــراز نارضايتى هاى خود كه ناشــى از 
تشديد محروميت نسبى، سرخوردگى يا 
بى عدالتى ادراك شده است، در اعتراض 

شركت  كنند. 
هرچند ممكن اســت عوامل فرامحيطى 
نيز بــر آن تاثيــر بگذارند و يــا از آن 
سواســتفاده كنند اما نمى توان از تحليل 
شــرايط اجتماعى به وجود آمده آن نيز 
چشم پوشــى كرد. يكى از كارهايى كه 
در تبييــن حــوادث اجتماعى صورت 
مى پذيرد و به ســرعت دهــان به دهان 
تاريخى  رديابى  براى  تالش  مى چرخد، 
و مشابهت يابى ميان پديده ها از گذشته 
تا به امروز اســت. اين امر ممكن است 
تحليل گــران و جامعه شناســان را بــا 
خطاهايــى براى تحليــل «آِن جامعه» و 
لحظــه كنونى كه در آن قــرار گرفتيم، 

مواجه كند. 
بــا درنظر داشــتن اين مهــم تحوالت 
اجتماعــى ايران معاصــر را مى توان به 
دوره هــاى متفاوت تقســيم بندى كرد. 
دوره هاى مختلفى كــه هر مقطع زمانى 
آن، جامعه ايرانى ســاختار سياســى و 
اجتماعى خاصى را پشت سر گذرانده و 
متناسب با هر دوره، مستعد شكل گيرى 
خاصى  اعتراضــى  جمعى  رفتارهــاى 

بوده است. 
به گزارش ايسنا محمد آقاسى محقق و 
محمد  و  افكارعمومى   حوزه  پژوهشگر 
سياسى  و  اجتماعى  پژوهشــگر  عاملى 
در ادامه آن چه خوانديد در نوشــتارى 
با عنوان «گونه شناســى دوره هاى رفتار 
اعتراضى پســاانقالب اســالمى» سعى 
كرده انــد بــا توضيح پــس زمينه هاى 
اجتماعى و ظهور اشكال مختلف رفتار 
اعتراضى در هر دوره را به شــرح زير 

مورد بررسى قرار دهند. 
دوره التهاب سياسى پساانقالبى (1357
- 1362)؛ ملتهب  ترين و پرآشوب ترين 
دوره سياســى 4 دهه گذشته مربوط به 
چند سال نخست بعد از انقالب اسالمى 
 اســت. در اين دهه ترورهاى كور مردم 
و مســئوالن، بمب گذارى و اغتشاش و 
ناامنــى، درگيرى ها و نزاع هاى خشــن 
خيابانى توســط گروه هاى سياسى براى 
كسب قدرت را شاهد بوديم. گروه هايى 
كه بنا داشــتند پس از انقالب اسالمى، 

حضور در قدرت را تجربه كنند. 
دولت  خيابانى،  خشــونت هاى  به دنبال 
اقــدام به پاكســازى خانه هــاى تيمى 
 و دســتگيرى افراد مســلح وابســته به 
سازمان هاى معارض نمود. به طور طبيعى 
در اين شــرايط رفتارهــاى اعتراضى، 
خشونت مدارانه  و  نداشت  مدنى  حالت 
پيش مى رفــت. با حمله نظامى  عراق به 
ايران، توجه بيشــتر به ثبات سياســى و 
انســجام داخلى، شرايط تدوام وضعيت 

پيشين را مهيا نمود. 
پساانقالبى (1363- سياسى  دوره ثبات 
1368)؛  به رغم تمام مشــكالت برآمده 
از تنش هــاى پيش آمده بيــن گروه هاى 
سياسى و ســختى هاى فراوان دوران 8

ســاله جنگ تحميلى، انسجام اجتماعى 
و مشــروعيت بــاالى حاكميــت مانع 
از هرگونــه رفتار اعتراضــى فراگير و 

راديكال در اين دوره گرديد. 
در ســال هاى بين 1363 تا 1368 شاهد 
آرامش سياسى در فضاى سياسى داخلى 
و همزمان تــداوم جنــگ در مرزهاى 
غربى و جنوبى كشــور هستيم. اگرچه 
به نظر مى رسد در اين دوره زمانى بعد از 
ســال هاى پرتالطم سياسى شاهد نوعى 
آرامش نســبى در جامعه هستيم اما در 
ايــن مقطع زمانى نيز شــاهد 2 رخداد 
جمعى اعتراضى هســتيم كه از قضا هر 
2 ورزشــى و يك ورزشگاه و با داليل 
مشــترك يعنى لغو بازى اتفــاق افتاد. 
رخداد نخســت در ورزشــگاه امجديه 
در 17 مهرمــاه 63 و رخداد دوم در 27

بهمن 1368 واقع شد. 

و  دفعــى  شــورش   2 ايــن  اگرچــه 
كوتاه مدت به هيچ روى گســتردگى و 
پيش  اعتراضى  رفتارهاى  مخاطرات  نيز 
و پــس از خود را نداشــت، اما از اين 
حيث كه نقطــه آغازين گونه خاصى از 
اعتراضات شــهرى در دهه بعدى است 
قابل اعتنا اســت. در اين 2 شــورش به 
ظاهر غيرسياسى، براى نخستين بار بعد 
از انقالب اســالمى  شــاهد نوعى رفتار 
اعتراضى جمعى هستيم كه مرتبط با يك 
مسأله سياسى نيست و خاستگاه آن نيز 
جريان يا گروه هاى سياســى طرد شده 
خارج از كشور نيستند، بلكه معترضين 

اقشار فرودست جامعه شهرى بودند. 
دوره توســعه اقتصــادى و بحران هاى 
با  هم زمان  (1370-1376)؛  اجتماعــى 
آغاز دهه هفتــاد، تعارض هاى گفتمانى 
در  جديدى  دوران  ســرآغاز  درونــى، 
فضاى سياسى كشور محسوب مى شود. 
دهه هفتاد، دهه تعارض ميان 2 گفتمان 
است كه به تساهل و تسامح مى توان از 
آن به مقابله گفتمان توســعه با گفتمان 
انقالبــى ياد كــرد. جامعه بــا گذر از 
دوران جنــگ بــه دوران صلح و گويى 
با چرخش پارادايمى  مشــكالت خاص 
خود را پيش رو داشــت. جامعه در اين 
دوران شاهد افزايش 2 شكاف عمده در 

بطن خود بود. 
5 ســال نخســت دهــه 70، ســال هاى 
آشكارشــدن نابســامانى هاى اقتصــادى 
در ميان اقشــار كم درآمد و حاشيه نشــين 
شهرى شد و نشانگان آن نيز اعتراضات و 
شورش هايى است كه در شهرهايى چون 
زنجان (مرداد 1370)، شــيراز (فروردين 
مشهد  اراك (ارديبهشت 1371)،   ،(1371
اسالمشــهر (فروردين  و  (خرداد 1371) 
يادشــده  اعتراضــات  داد.  رخ   (1374
تضادى  شــكل گيرى  نشانه هاى  نخستين 
اســت كه در ســاختار طبقاتى كشور به 
وجود آمد. تضادى كه بسيارى آن را نتيجه 
توسعه نامتوازن و توزيع نابرابر ثروت در 
فراينــد برنامه هاى نوســازى اقتصادى به 
حساب مى آورند. تورم فزاينده، آمار باالى 
بيكارى، توزيع نابرابر و نامتوازن ثروت در 
كنار كاهش انســجام و اعتماد اجتماعى، 
زمينه اعتراضات و شورش هاى شهرى را 

فراهم ساخت. 
سياســى  تنش هاى  شــكل گيرى  دوره 
(1388-1376)؛ نيمــه دوم دهه 70 به 
لحاظ شــكلى نقطه آغاز گونه جديدى 

از رفتــار اعتراضى نيز بــود. از خرداد 
سال 1376 به اين سو مى توان در رفتار 
اعتراضى  رفتار  نوعــى  مردم  انتخاباتى 
را نيز مشــاهده نمود. انتخابات در عين 
مشــاركت براى ســاخت ايران، بيانگر 
اعتراض بخشــى از جامعه و يادآورى 
مطالبــات فراموش شــده شــان بــود. 
صنــدوق آرا و ســازوكار انتخابات به 
اشكال مختلف مى توانست ابزارى براى 
نشــان دادن اعتراض مــردم به وضعيت 

موجود باشد. 
اين شــكل از رفتار اعتراضى عموما به 
معترض  كانديــداى  بــه  رأى  صورت 
مشــاهده شــد، اما در برخــى دوره ها 
قهركردن با صدوق رأى و شركت نكردن 
در انتخابات پيش گرفته شــد. نيمه دوم 
دهه 70 نقطه آغازين تنش هايى اســت 
كه نطفه هاى آن در دوران بازســازى و 
برنامه هاى اقتصادى شكل گرفته بود، اما 
ظهور و بــروز آن در نيمه دوم دهه 70

و بــه صورت ويژه در خرداد 1376 رخ 
داد. اين دوران را بايد ســال هاى تنش 
سياسى و برآمدن اعتراضات دانشجويى 
دانســت. اگرچه براى نخســتين بار در 
اين بازه زمانى شــاهد برخى اعتراضات 
صنفى هستيم اما وجه قالب اعتراضات 
در اين 12 ســال اعتراضات دانشجويى 

است. 
در اين دوره كمتر شــاهد شورش هاى 
شــهرى مناطق فقيرنشين هستيم. گويى 
شكاف افقى تمايزات فرهنگى و فكرى 
چيرگى  طبقاتــى  عمودى  شــكاف  بر 
يافته بــود و از همين رو اين شــكل از 
اعتراضات محدود به جامعه دانشجويى 
و جمعيــت دانشــگاهى بــود و كمتر 
توانست به اليه هاى پايين تر جامعه و بر 
تسرى  اجتماعى  عدالت  موضوع  محور 

يابد. 
فرودســت  اقشــار  اعتراض  صداى 
1384 با  جامعــه از انتخابات ســال 
غلبه يافتــن گفتمــان عدالت شــنيده 
سال  انتخابات  نتيجه  بتوان  شايد  شد. 
گفتمانى  چرخــش  نوعــى  را   1384
(ايدئولوژيــك  افقــى  تمايــزات  از 
عمودى  گفتمــان  بــه  اعتقــادى)  و 
(شكاف فرادســتان و فرو دستان) و 
اقشــار  نمايندگى  كانديداى  پيروزى 

كرد.  تلقى  جامعه،  فرودست 
دوره شكاف نيروهاى اجتماعى (1384-
1388)؛ متأســفانه انتخابات سال 1388

باعث جهش يافتگى تقابل هاى سياســى 
به تقابل هاى اجتماعى شد و مى توان آن 
را بيانگر نخســتين شكاف اجتماعى در 
شكافى  بدانيم؛  اجتماعى  نيروهاى  ميان 
بيــن برندگان و بازنــدگان نه در حوزه 
سياســت كه در جامعــه. خوانش هاى 
مختلف از آن فضا باعث شــد دوقطبى 
اجتماعى شــكل گرفته، كمتر ديده شود 

و تداوم يابد. 
تمايــل دولت نهــم و دهم بــه توزيع 
پــول در ميان دهك هــاى پايين جامعه 
از آن هــا حاميــان جدى بــراى دولت 
ساخته بود، اما در آن سوى ماجرا طبقه 
متوسط شهرنشين، خود را از جهاتى با 
سياســت هاى اين دولت بيگانه مى ديد. 
اقتصادى،  منافــع  نماينده  دولــت  اين 

فرهنگى و سياسى طبقه متوسط نبود. 

افزايــش كاربــرد اينترنــت و ظهــور 
پيام رســان هاى مجازى در اين ســال ها 
شــبكه هاى  شــكل گيرى  زمينه ســاز 
اجتماعى فراگيرى شــد كه تاثيرگذارى 
آشكارى بر شكل و محتواى رفتارهاى 
اعتراضى داشت. رفتارهاى اعتراضى در 
فضاى مجازى به ويــژه كمپين ها عموما 
جنبه سياسى و حقوقى داشت و فضاى 
مجازى به ويژه فيسبوك فرصت مناسب 
و كم هزينه ترى را براى معترضان فراهم 
مى ســاخت و رفتارهاى بعدى را شكل 

مى داد. 
دوره ســكوت سياسى (1388-1396)؛ 
بعد از رخدادهاى ســال 1388 جامعه 
ايرانى شاهد يك دوره سكوت سياسى 
و مدنى چندســاله شــد. بــا انتخابات 
رياست جمهورى ســال 1392 و برنده 
شدن كانديداى منتسب به اصالح طلبان 
اصالح طلــب، بيانگر دوران جديدى در 
فضاى سياسى ايران بود. در اين سال ها 
به غير از تنش هــاى موجود در فضاى 
سياسى دانشگاه كه تبديل به يك مشكل 
مزمن شده بود، هيچ گونه رفتار اعتراضى 

خيابانى رخ نداد. 
نكتــه مهــم در ايــن ســال ها حضــور 
غافلگيركننده و پرشــمار مردم در تشييع 
جنــازه يكــى از خوانندگان پــاپ يعنى 
«مرتضى پاشــايى» بود. نخســتين تجمع 
خودجوش و مردمى  كه باعث شــگفتى 
بســيارى از متخصصان علــوم اجتماعى 
شــد. اگرچــه در ظاهر امر ايــن اجتماع 
عظيم مردمى صرفا يك مناســك معمول 
دينى محسوب مى شد اما جمعيت حاضر 
در اين مراســم و شكل و شمايل ظاهرى 
شــركت كنندگان تا حدى يادآور كسانى 
بود كه در تجمعات اعتراضى سال 1388
حضور داشتند. روال غيرمتعارف برگزارى 
مراســم تشــييع جنازه به همراه نسلى كه 
مى دادند،  تشكيل  را  تشييع كنندگان  بيشتر 
در بطن خود حاوى يك معناى اعتراضى 
خفيف و پنهان بود كه از چشــم اصحاب 

جامعه شناسى نيز دور نماند. 
رياســت جمهورى  نخســت  ســال   4
روحانى و تالش دولت براى رسيدن به 
يك توافق جامع بر ســر مسأله هسته اى 
پالس اميدوارى به جامعه مخابره كرد و 
نظرسنجى ها، نشــانگر حباب اميدوارى 
بود كه در افكار عمومى  شــكل گرفته 
بود. با گذشــت زمان شــواهدى بيانگر 

آغاز دوران تازه اى از بحران بود. 
سراســرى  و  گســترده  اعتراضات  دوره 
در  كه  اتفاقى  نخســتين  (1396-1398)؛ 
حكم يك رخداد نماديــن خبر از دوران 
جديدى از بحران هاى اجتماعى را مى داد، 
آتش ســوزى و به دنبــال آن فروريختــن 
ســاختمان پالســكو در 30 دى ماه 1395

بــود. حادثه اى كه برخــى از آن به عنوان 
11 ســپتامبر ايرانى ياد كردنــد. در افكار 
عمومى  خاصه در ميان جامعه روشنفكرى 
فرو ريختن ساختمان پالسكو هشدارى بود 
براى جامعه كهنه، خسته و پوسيده اى كه 
نيازمند بازسازى و نوسازى است. انعكاس 
اين حادثه چيزى بيش از فروريختن يك 

ساختمان بود. 
هراســى جمعــى بعد از ايــن اتفاق به 
جمعى  ناخوداگاه  در  آشــكارا  صورت 
ايرانيان رخنه كرده بــود. آن ها خود و 

زندگى خود را در بطن يك ســازوكار 
كهنــه، پوســيده و ناكارآمــدى تصور 
مى كردند كه ممكن است هر آن اتفاقى 
شبيه به آن زندگى شان را در خود ببلعد. 
گويى فروريختن اين ســاختمان بزرگ 
وجــه نمادين زندگى اجتماعى آنان بود 
كه در آستانه فروپاشى است. به هر روى 
آنچه از اين رخداد به جا ماند احساس 
ناكارآمــدى و بــه دنبــال آن حس بى 
اعتمادى نسبت به نهادهاى دولتى بود. 

ســال  در  رياســت جمهورى  انتخابات 
1396 اگرچه با پيروزى مجدد روحانى 
به اتمام رسيد اما اين انتخابات در بطن 
خود واجد هشــدارهايى جدى بود كه 
از چشــم بســيارى از اهالى ســرزمين 
سياســت بــه دور ماند. هشــدارهايى 
كه چنــد صباحــى بعــد از انتخابات 
رياســت جمهورى به ناگاه سرباز كرد. 
در دوازدهم انتخابات رياست جمهورى 
اگرچه ميــزان مشــاركت در حد قابل 
قبولى يعنــى 73/03 درصد بود اما بايد 
در نظر داشــت نزديك بــه 30 درصد 
شركت  انتخابات  در  شــرايط  واجدين 
نكردنــد. يكــى از ويژگى هــاى رفتار 
انتخاباتــى در آخريــن دوره انتخابات 
رياست جمهورى ظهور برخى نشانه هاى 
اعتراضى در اســتان هاى مذهبى با آراى 

محافظه كارانه است. 
به عنوان مثال برخالف انتظار مشاركت 
مردمى  در استان هايى نظير قم و اصفهان 
در سطح بســيار پايينى بود. نزديك به 
32/2 درصــد مردم اصفهــان و قم در 
انتخابات  دوره  دوازدهميــن  آخريــن 
رياست جمهورى شركت نكرده بودند و 
از اين حيث بعد از استان كردستان، البرز 
و تهران به صورت مشــترك در جايگاه 

سوم قرار داشتند. 
نشــانه ديگر رفتار اعتراضى در فرايند 
انتخابات، ميزان آراى باطله اســت كه 
از اين نظــر نيز اســتان هايى چون قم، 
ايالم، اصفهان و خراسان جنوبى در كنار 
خوزستان،  چون  معترضى  اســتان هاى 
كردستان و كرمانشــاه قرار داشتند. اين 
چيزى  چه  بيانگر  اعتراضــى  رفتارهاى 

مى توانست باشد؟
اما پيش از برگزارى انتخابات شهرهاى 
بزرگــى چون مشــهد و تهران شــاهد 
كه  بودند  كســانى  اعتراضى  راهپيمايى 
يافتند.  شــهرت  به «مالباختگان»  بعدها 
مالباختگان به كســانى اطالق مى شد كه 
ســپرده هاى شــان به برخى موسسات 
مالى با ورشكست شــدن اين موسسات 
از دســت رفته بــود. تجمعات كوچك 

و اعتراضــات جســته و گريختــه اين 
مالباختگان ســرآغاز يك دوران جديد 
در فضاى سياســى كشــور بود. سابقه 
اين تجمعات اعتراضى به ســال ها پيش 
برميگشت. اما شروع زنجيره اعتراضات 
مالباختــگان به نيمه دوم ســال 1394

بازمى گردد. 
در سال 1396 با الينحل ماندن مشكالت 
به صورت دومينو از شــهرى به شــهر 
ديگــر اين اعتراضات گســترش يافت. 
براى نخســتين بار در تاريخ 40 ســاله 
اخير تجمعاتى اعتراضى و بدون مجوز 
قبلى برگزار شــد اما منجر به درگيرى 
جدى بيــن معترضين و نيروهاى دولتى 
نشــد. اين اعتراضات فضاى اجتماعى 

و در عين حال معتــرض، ايران را وارد 
فاز جديدى از اعتراضات كرد كه بعدها 
با عنوان اعتراضات دى ماه 96 شــناخته 
شد. نزديك به صد شــهر ايران درگير 
اين اعتراضات شــدند و در بســيارى 
از شــهرهاى كم جمعيــت اين درگيرها 

مشاهده شد. 
فقــدان رهبــرى، پراكندگــى مطالبات 
شروع  اعتراضات،  گســتردگى  مردمى، 
اعتراضــات از پيرامون و تســرى يافتن 
آن بــه مركز از جملــه ويژگى هاى اين 
مجموعــه اعتراضــات بود. بــه لحاظ 
را  اعتراضات  ايــن  خاســتگاه  طبقاتى 
مى توان به طبقات فرودست و اليه هاى 

پايينى طبقه متوسط مرتبط دانست. 
اعتراضــات دى مــاه 1396 بازگو كننده 
حقايق بسيارى از زير پوست جامعه اى 
بود كه مجــال بروز نيافته بود. شــايد 
بتوان اين اعتراضات را شورش دفعى و 
ناگهانى دانست كه در آن نارضايتى هاى 
مختلفى به ناگاه ســرباز مى كند. در اين 
اقتصادى  دغدغه هاى  اگرچه  اعتراضات 
و معيشتى پررنگ تر از مطالبات سياسى 
بود اما شــعارهاى راديكال عليه وضع 
موجود و تبعيض هاى موجود در جامعه 
از سوى معترضين ســر داده شد كه به 
خوبى نشــان مى داد از نظــر معترضين 
مشكالت اقتصادى ريشه سياسى دارند. 
گونه اى درهــم آميختگى در اعتراضات 
دى مــاه 96 ديده مى شــد كــه بيانگر 
فعال شــدن برخى شكاف هاى اجتماعى 
است. شكاف هايى كه شايد در تحوالت 
پيش روى جامعــه نقش پررنگ ترى را 
ايفــا كنند. در ايــن دوره از اعتراضات 
نه تنهــا فريادهــا كــه ســكوت برخى 
مناطــق حاشــيه اى به ويژه اســتان هاى 
هشــداردهنده اى  نكات  داراى  قوميتى 
بــود. اعتراضات دى ماه و گســتردگى 
جغرافيايى و نيز تنوع نيروهاى اجتماعى 
درگيــر در ايــن اعتراضــات به خوبى 
بيانگر تداخل شــكاف هاى اجتماعى و 
بالفعل شدن برخى از اين شكاف هاست. 
از دى مــاه 1396 به اين ســو همچنان 
زمان تداوم يافتــه و اعتراضات مردمى 
 نيز ادامه يافت. اعتراضاتى كه در ســال 
1397 نيــز تــداوم يافــت، هرچند به 
صــورت صنفى و تشــكلى نمودهايى 
يافت اما تشــكل نيافت. نظرســنجى ها 
در تمام اين مدت زمان حاكى از تداوم 
نارضايتى مردمى  بــود. البته در ابتداى 
ســال 1398 نظرســنجى ها مقدارى از 
بهبود را نشــان مى دادنــد، اما به معناى 
مشكالت  نبود.  مشــكالت  مرتفع شدن 
متعدد اقتصادى بــر ادامه اين وضعيت 
دامن زد. در آبان 1398 و با اعالم دفعى 
افزايش قيمــت بنزين، بار ديگر ايران با 
وسعت بيشترى شاهد اعتراضات مردمى 
 بــود. اعتراضاتى كــه از حيث زمانى و 
وسعت جغرافيايى در 4 دهه اخير پديده 

منحصر به فردى محسوب مى شود. 
هرچند پديده هاى اعتراضى از پاشــايى 
و پالسكو گرفته تا دى ماه 96 و آبان ماه 
98 مخرج مشــترك دارند و به ويژه در 
بروز هــاى اجتماعى داراى اشــتراكات 
جدى هســتند، اما افتراقــات مهمى هم 
با يكديگر دارند كــه بايد به آنها توجه 
كــرد. از جمله مهترين وجوه اشــتراك 
اين اعتراضات نشانه نارضايتى در اقشار 
مختلف اجتماعى است. يعنى جمعيت، 
جماعــت و در يك كالم مردم به وضع 

موجود خويش معترض هستند. 
نظرســنجى ها نيز به خوبى اين مهم را 
نشــان مى دهد. البته ممكن اســت همه 
به يك نحو اعتراض نداشــته باشند، اما 
وجود ظرفيت اعتراضى در جامعه خود 
مى توانــد موقعيت تبديــل فعاليت هاى 
نــرم اعتراضى به فعاليت هاى ســخت 
اعتراضى باشــد. همانطــور كه پيش تر 
اشاره شد با توجه به شكل گيرى نگرش 
ناكارآمــدى در افكارعمومــى  با نوعى 
فرهنــگ اعتراضى در جامعــه روبه رو 
هستيم. وضعيت تحليلى افكارعمومى  به 
صورتى شده است كه چندان توجهى به 
«خبرخوب ها» نمى كند و خبر خوب را 
در زندگى خويش جست وجو مى كند. 

چرا مردم اعتراض مى كنند؟
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مناسبت

15 سايت فروش پايان نامه 
و مقاله فيلتر شد

 حداقــل در 2 مرحلــه حــدود 10 الى 15 ســايت فروش 
پايان نامه و مقاله فيلتر شــده و فيلتر 10 الى 15 ســايت ديگر را 

نيز تقاضا كرده ايم.
مديركل حقوقى و امور مجلس وزارت علوم درباره آخرين اقدامات 
درباره مدرك فروشى گفت: درحال حاضر سازمان بازرسى كل كشور 
در زمينه هاى آسيب شناســى، پيشگيرى و مقابله با مدرك فروشى با 
وزارت علوم همكارى داشــته و كمك حال ما اســت. جلسات ما 
همچنان ادامه خواهدداشت و پرونده هايى كه از آنها شكايت شده 

در حال بررسى و پيگيرى هستند.
حســين آقابابايى در گفت وگو با مهر درباره فيلترينگ سايت هاى 
فروش پايان نامــه و مقاله نيز گفت: حداقل در 2 مرحله حدود 10
الى 15 سايت فيلتر شده و تقاضاى فيلتر 10 الى 15 سايت ديگر را 
نيز ارائه كرده ايم. مستندسازى هاى الزم صورت گرفته و قرار است 
دســتور قضائى آن از شعبه نهم در اين هفته صادر شود، اين كار به 

صورت مستمر انجام شده و به صورت مرتب رصد مى شود.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

درخواست كانون هاى وكال از رئيس قوه قضايه
 رؤســاى كانون هاى وكالى دادگسترى و اتحاديه سراســرى كانون هاى وكال در 
اجالس فوق العاده با صدور بيانيه اى از رئيس قوه قضاييه، بازنگرى ســريع در تبصره 
ماده 48 قانون آئين دادرسى كيفرى و اتخاذ سياست نسبت به نحوه فعاليت مركز امور 

مشاوران قوه قضاييه را درخواست كردند.
به گزارش ايلنا در اين بيانيه آمده اســت: ادامه برخى سخت گيرى ها براى دفاع از حق 
مردم و محدودكردن طيف وســيعى از متهمان به انتخاب وكيل از بين تعداد اندكى از 
وكالى تاييدشــده در برخى احكام قانونى نظير تبصره ماده 48 قانون آئين دادرســى 
كيفــرى و به ويژه نحوه اجرا آن توســط قوه قضاييه و نيز ميــدان دادن به برخى افراد  

موجب مى شود كه اين قوه در پيشبرد سياست قضايى ناكارآمد جلوه كند. 

كم پولى درمان در بودجه 99
 در دوره جديد وزارت بهداشت، افزايش دسترسى به درمان در قالب تقويت طرح 
"ماندگارى پزشكان در مناطق محروم" و همچنين "استقرار متخصصان در ساعات شب 
در بيمارســتان ها" مجددا مورد تاكيد و در دستوركار وزارت بهداشتى ها قرار گرفت؛ 

مبحثى كه ظاهرا بودجه سال آينده با آن يار نخواهدبود...
به گزارش ايســنا،  طرح تحول نظام سالمت 15 ارديبهشت ماه 93 به طور رسمى  كليد 
خورد و در حوزه درمان با هدف كاهش ســهم پرداخت از جيب مردم در هزينه هاى 
درمانى و همچنين افزايش دسترسى به دارو و درمان در مراكز دولتى اجرا شد. 2 بسته 
"مقيمى پزشــكان متخصص در بيمارستان هاى دولتى" و "ماندگارى پزشكان در مناطق 
محروم"، از جمله اقداماتى بودند كه از ابتداى تحول در درمان مورد توجه قرار گرفتند.

افزايش 10 برابرى سالمندان متقاضى «وام ازدواج»
 معاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان آخرين آمار پرداخت تسهيالت ازدواج 
را به تفكيك گروه هاى سنى مختلف اعالم كرد.محمد مهدى تندگويان در گفت وگو با 
ايســنا، ضمن تشريح ميزان پرداخت وام ازدواج به تفكيك سنين مختلف در سال هاى 
اخير، گفت: براســاس آمار سال 96، تعداد افراد زير 15 سال دريافت كننده وام ازدواج 
51 نفر بوده اســت. از آنجايى كه وام ازدواج به دختران از 13 ســال و به پسران از 15 
ســال پرداخت مى شود، اين افراد شــامل دختران بين سنين 13 تا 15 سالى هستند كه 
تسهيالت مذكور را دريافت كرده اند. وى افزود: از سوى ديگر در سال 96 تعداد افراد 
باالى 60 ســال كه وام ازدواج دريافت كرده اند 224 نفر بوده است كه اين رقم در سال 

97 به 3530 نفر و در 5 ماه نخست سال 98 به 2244 نفر رسيده است.

زينب(س) اسوه اخالق و فضيلت
على حيدرى»

 بنا به روايات شيعى، حضرت زينب(س) در روز پنجم جمادى االول 
سال 5 يا 6 هجرى ديده به جهان گشود. به پاس مجاهدت هاى ايشان 
در طول زندگانى خويش، به ويــژه در واقعه كربال و روزگار پس از 
آن، روز والدت ايشــان در تقويم كشــور روز پرستار نام گذارى شده 
است. به همين مناسبت در اين مجال مى كوشيم مختصرى از فضايل 

آن بانوى مكرمه ذكر كنيم.
هنگامى كه  حضرت زينب(س) به دنيا آمد پيامبر اكرم (ص) در سفر 
بــود. حضرت فاطمه(س) به امام على(ع) گفت: پدرم در مســافرت 
اســت، نام اين كودك را چه انتخاب كنيــم؟ امام على(ع) فرمود: من 
در نام گذارى اين كودك بر رســول خدا(ص) سبقت نمى گيرم. صبر 

مى كنيم تا ايشان از مسافرت بازگردند. 
هنگامى كه حضرت پيامبر(ص) از ســفر بازگشــت امام على(ع) نزد 
ايشــان رفت و عرض كرد: يا رســول ا...(ص)! خداوند به ما كودكى 
عنايت فرموده است. نام او را چه بگذاريم؟ حضرت رسول اكرم(ص) 
فرمــود: فرزندان فاطمه(س) فرزندان من هســتند، اما امر به خداوند 
متعال اســت. منتظر وحى الهى مى مانيم. در همــان زمان جبرئيل بر 
حضرت رسول اكرم(ص) نازل شد و عرض كرد: خداوند به تو سالم 
مى رساند و مى فرمايد: نام اين دختر را زينب بگذار؛ زيرا اين نام را در 

لوح محفوظ نوشته ايم.
رسول گرامى اســالم(ص) زينب را خواست و او را بوسيد و سپس 
فرمود: به حاضرين و غايبين ســفارش مى كنم كه احترام اين دختر را 
نگاه داشــته و حرمتش را پاس بداريد. به درستى كه او شبيه خديجه 
كبرا هســت. چندبعدى بودن حيات حضــرت زينب (س) و پردامنه 
بودن صفات عظيمش ســبب شده اند كه براى او القاب متعددى پديد 
آيد و هر فرد و گروهى او را به صفتى خاص منسوب نمايند. صحابى 
بزرگ حضرت رسول اكرم(ص) و مفسر قرآن كريم، يعنى ابن عباس، 
درباره حضرت زينب(س) مى گويد: عقيلــه ما زينب دختر على(ع) 
اســت. اكنون به برخى از اين القاب اشاره مى كنيم: 1- كعبة الرزايا: به 
معناى كعبه مصائب بزرگ 2-  نائبة الزهراء: به معناى جانشين فاطمه 
زهراء(س) 3-  عقيلة النســاء: به معناى بانوى خردمند در دنياى زنان 
4- ســاللة الوالية: به معناى چكيده و عصاره مقام واليت 5-  كفيلة 
السّجاد: به معناى كفيل و سرپرســت امام سجاد(ع)6- ناموس رواق 
العظمة: به معناى ناموس آستانه كبريا و عظمت 7-  سيّدة العقائل : به 

معناى بانوى بانوان. 
اين بانوى گرامى در خانه علم به دنيا آمد، و در كنار رسول خدا(ص) 
پرورش يافت كه خود شــهر علم بود و از سرپرستى پدرى همچون 
على(ع) بهره برد كــه دروازه علم بود. در آغوش مادرى چون فاطمه 
زهرا(س) رشــد يافت كه خود فاضله معصومه است و بعدها در كنار 
برادرانى چون حسن و حسين(ع) بود كه امامانى معصوم و علم آن ها 
از ناحيه خداوند بود. نيز در اين ميان برادرزاده اى چون امام سجاد(ع) 

در كنارش بود كه خود امام معصومى ديگر است.
از اميرالمؤمنين على (ع) چنين نقل است كه فرمود:

َغِر َكالنَّْقِش فِي الَْحَجِر» دانش و علم در دوران خردسالى  «الْعِْلُم فِي الصِّ
همچون نقشى بر سنگ است.

با توجــه به اين روايــت گران قدر مى توان به روشــنى دريافت كه 
حضــرت زينب(س) از همــان دوران كودكى خويــش در محيط 
عصمت و علم و معرفت خدادادى رشــد يافت و هيچ گاه از كسب 

فضائل متوقف نشد.
علم و دانش زينب مانند دانش ساير صنوف بشري نيست كه از طريق 
اكتساب و تحصيل كرده باشد بلكه از منبع علوم غيبى نبوت و باب علم 
و دانش امامت سيراب گشته و سنخ معلومات ما نيست بلكه به وسيلة 
الهامــات خفيه و افاضات نبويه و تعليمــات علويه كه معلمين مادي 
جهان را بدان راهى نيســت اخذ علم و دانش نموده است و با نيروي 
ربانى بوده اســت كه توانسته از منبع علوم غيبى سرچشمه بگيرد و از 
تهذيب نفس جد و پدر و دو برادر واالگهر خود علم و تربيت فراگيرد.

بر همين اســاس مى توان مدعى شــد كه مقام علمى اين بانو بســيار 
باالست و پهلو به پهلوى عصمت مى زند و در رتبه و مقام، نزديك به 
واليت برادران است. او دائماً سرگرم جمع آورى دانش و فضيلت بود 
و از اين منظر كماالت بسيارى براى خود فراهم كرده و به شأنى رسيد 

كه ديگران از او نقل حديث مى كردند.
* منابع:

بحرانى، عوالم العلوم و المعارف
سپهر، ناسخ التواريخ

قائمى، زندگانى حضرت زينب(سالم اهللا عليها)
محالتى، رياحين الشريعة در ترجمه دانشمندان بانوان شيعه

فرهنگ لرستان: مردم خسته از وعده هاى توخالى
 احتماأل دارن با مسكن مهر پرش مى كنن؟؟!

همان پيام: كشف 1316 قطعه مرغ زنده قاچاق در تويسركان
  مرغ هاى ترسو داشتن از كشتارگاه فرار مى كردن  
كيهان: بازار گوشت قرمز در بهترين شرايط به سر مى برد

 مراقب باشيد زياد نخريد، گوسفندا بفهمن فرار مى كنن!!
چشم اندازهمدان: همدان يكى از قطب هاى گردشگرى پزشكى منطقه 

مى شود
 به اميد اينكه مثل 2018 ناشناخته نمونه!!

آفتاب: آنقدر روى اعصاب مردم راه نرويد
 مگه نمى دونى پاشــونو بذارن رو زمين كفشاشون كثيف مى 

شه!!
تجارت: كسب  وكار نامتعارف معتادان در دل پايتخت

 حاال ببين اگه اينا سالم بودن چكار مى كردن!!
اصالحات: بودجه سال 99 در خواب و خيال نوشته شده است

 باالخره از خواب بيدار مى شن!!
رساى لرســتان: نمايندگان فعلى به جلســات عمومى و مراسم هاى 

كلنگ زنى دعوت نمى شوند
 چرا فكر مى كنى خسته  شدن نمى تونن كلنگ رو بردارن؟؟!

كيهان: وقتى شغال ُدم خود را شاهد مى آورد!!
 ولى ُدمشو خوب رنگ مى كنه كسى شك نداشته باشه

شروع: عقب ماندگى در توسعه علم آموزى
 بدون شرح

آواى كرمانشاه: سرعت كاميون از قطارهاى كرمانشاه بيشتر است
 قطارها دارن قوانين راهنمايى ورانندگى را رعايت مى كنند!!

چشم انداز همدان: بهره مندى 80 درصدى جمعيت روستايى استان از 
آب شرب سالم و بهداشتى

 بهره مندى روستاها كه آبشون اصالتًا بهداشتى بوده!!
ايرنا: تشكيل كالس در پنجشنبه ها براى جبران عقب ماندگى درسى

 پنجشنبه هاى ايران تقويتى شد!!
فرهنگ لرستان: دانش آموزانى كه براى مدرسه رفتن به كوه مى زنند

 به اينا مى گن عاشق دلباخته

زنان بى خانمان شب ها كجا مى روند؟
 بى خانمانى از جمله مســائل اجتماعى قابل توجهى است كه در 
عصر حاضر بيشتر كشورهاى جهان اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته 
درگير آن هستند و در سطح جامعه ايران و به ويژه در سال هاى اخير 

به شكل جدى ترى گسترش يافته است.
به گزارش ايسنا، امروزه ابعاد مسائل اجتماعى روزبه روز گسترده تر 
و جامعه را با مشــكالتى ناشى از آن درگير مى كند. داليلى همچون 
نبــود رصد دقيق و علمى  مســائل اجتماعى در ايــران، انجام ندادن 
پژوهش هاى بزرگ مقياس، نبود ســازمان متولى در حوزه ساماندهى 
افــراد بى خانمان و موازى كارى ارگان هاى دولتى و مواردى نظير آن 
موجب شده كه آمار دقيقى از تعداد افراد بى خانمان در ايران وجود 

نداشته باشد.
در  پژوهشــى كــه دربــاره "فهــم تجربــه زيســتى زنــان بى خانمــان"
بــا  فيضى پــور  خديجــه  و  درويشــى فرد  على اصغــر  توســط 
ــالك  ــك م ــه همگــى در ي ــرادى ك ــر از اف ــارى 18 نف ــه آم جامع
ــان  ــده اســت: زن ــده، آم ــام ش ــى) انج ــه بى خانمان خــاص (تجرب
ــتند  ــوارى هس ــيار دش ــت بس ــرايط و وضعي ــان داراى ش بى خانم
ــى  ــى از ب ــاى ناش ــيب ها و تهديده ــل آس ــا را در مقاب ــه آن ه ك

ــد.  ــر مى كن ــيب پذي ــى، آس خانمان
ــى از  ــى ناش ــات منف ــر تجريب ــدى درگي ــه ح ــا ب ــع آن ه درواق
را  آن هــا  بى خانمانــى  تــداوم  اوال  كــه  شــده اند  بى خانمانــى 
ــى را  ــرايط منف ــدگى از ش ــكان رهاش ــا ام ــته و ثاني ــال داش به دنب

ــت. ــرده اس ــوار ك ــا دش ــراى آن ه ب
در اين پژوهش آمده است: پيامدهاى بى خانمانى، نه تنها شامل خود 
فرد مى شــود بلكــه خانواده و جامعه را نيز به شــدت متاثر كرده و 

هزينه هاى هنگفتى را به جاى مى گذارد.
 زنان درگير در شــرايط بى خانمانى نســبت به مــردان بى خانمان، 
به داليل مختلف، ميزان آسيب پذيرى بيشترى را متحمل و با مسائل و 
مشكالت عميق ترى درگير مى شوند و توان كمترى براى سالم ماندن 

در شرايط بى خانمانى و عوامل آزاردهنده آن دارند.
محققان مى گوينــد: بيش از 65 درصد زنــان بى خانمان حاضر در 
پژوهش، تحصيالت ابتدايى داشــته اند و درواقع در ســنين كودكى 
ترك تحصيل كرده انــد و يا به دليل ازدواج زودهنگام از تحصيل باز 

مانده اند. 
فقر فرهنگى و اجتماعى از مهمترين مؤلفه هاى مرتبط با آن ها است. 
نبود موفقيت تحصيلى از جمله عواملى اســت كه بيشــتر اين افراد 

تجربه كرده اند.

آگهي مزايده (فروش خودرو)

اداره كل هواشناسى استان همدان

اداره كل هواشناسى استان همدان در نظر دارد يك 
طريق  از  را  مدل385  دوكابين  مزدا  خودرو  دستگاه 

مزايده عمومى به فروش برساند.
متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر به سايت 
مراجعه   www.setsdiran.ir آدرس  اين  به  ستاد 

نمايند.
(م الف1571)

 عقربــه هــاى ســاعت از نيمه شــب 
گذشــته، حال مادر رو به وخامت است و 
پرسنل بيمارستان نگران به دنيا آمدن نوزاد 
هستند، التهاب و استرس در رفتار تك تك 
پرستاران حاضر در بخش مشخص است، 
گروهى خود را با ســرعت به بالين بيمار 
مى  رسانند و مثل اسپند روى آتش، بى تاب 
و بى قرار براى نجــات جان مادر و فرزند 

تالش مى كنند.
گروهــى از پرســتاران بخــش در حــال 
آماده ســازى اتاق عمل هســتند و برخى 
ديگر، پس از گفت وگو با پزشــك، درحال 
آماده كردن داروى تزريقى به سرم هستند، 
ديگر پرستاران لحظه به لحظه وضعيت بيمار 
و شرايط عمل را چك مى كنند، در نهايت 
پس از تالش هاى فراوان شــرايط مادر به 
حالت عادى باز مى گــردد و صداى گريه 
نــوزاد لبخند را روى لب هايشــان خوش 
مى كند، خدا را شــكر مى كنند و مى گويند 

به خير گذشت!
اين فقط بخش كوچكى از تالش فرشتگان 
سفيدپوشى است كه در طول روز با بيماران 
بدحال سروكار دارند و براى نجات آنان از 

هيچ كارى دريغ نمى كنند.
پرســتاران، روزى كه ســالمت بــه بيمار 
بازگردانده مى شــود و با شادى و سالمت، 
آنجــا را ترك مى كند، بســيار خوشــحال 

مى شوند.
آيا تابه حال فكر كرديد، اگر قرار بود، روزى 
شاهد مرگ بيمارى باشيد كه صبح تا شب 
و شــب تا صبح براى بهترشــدن حالش 
تالش كــردى اما تالش هاى تــو بى نتيجه 

بود، چه حالى به تو دست مى دهد؟
اگر مجبور بــودى در بخش هاى مختلف 
بيمارســتان از جمله ICU و يا بخش هاى 
كاركنيد به  مربوط به بيمــاران ســرطانى 

شغلتان ادامه مى داديد؟
اگر در ميان اقوام و يا دوســتانتان شخصى 
به شــغل پرســتارى مشــغول است حتما 
واژه هايــى مانند شــب كارى، صبح كارى، 

عصركارى و long را شنيده ايد. 
روزهــا مى خوابنــد و شــب ها بيدارند و 
بالعكس، پرســتارى شغل ســختى است. 
همه مى دانيــد كه اگر پاى مشكالتشــان 
بنشــينيد برايتان حرف ها دارند. يك طرفه 
بــه قاضى نرويم، در اين ميان هم هســتند 
برخى بيماران كه از بى محبتى و بى توجهى 
پرســتاران مى نالند، هرچند مى گويند: ذات 
مهربانــى دارد ولى فشــار كار روى آن ها 
زياد اســت و گاهى اين فشــار به شــكل 

پرخاشگرى بر بيمار بروز مى كند. 
حقوقشان كم اســت! حقوقشان نسبت به 
پزشــكان كم است! حقوقشان را دير واريز 
مى كننــد! بيــش از چند ماه اســت كارانه 
نگرفته اند! به دليل كمبود نيرو مجبور هستند 
چند شيفت كار كنند! جمالت و داليل اين 
چنينى بسيار اســت كه گاهى در رسانه ها 
با نقد روبه رو مى شــود و گاهى نيز مورد 
توجه قرار مى گيرد، اما نه همراهان بيماران 
خبرى از آن دارند و نه مســئوالن دردى از 

آن ها دوا مى كنند.
به نظر مى رسد اختالف فاحش درآمد ميان 
پزشك و پرستار، اين 2 همكار كه شانه به 
شانه به درمان بيمار مى پردازند، بحثى است 
قديمى  كه با اظهارات جديد رنگ و روى 

ديگرى پيدا كرده است.
و  ســخت  بســيار  شــغل  پرســتارى 
طاقت فرســايى اســت، آن ها خدمتگزاران 
بى توقــع عرصه ســالمت هســتند كه با 
كار شــبانه روزى، همدم بيمــاران و همراه 
پزشــكان و مرهمى  بــراى درد بيماران و 

كمكى براى پزشكان هستند.
هرچند دغدغه اصلى بسيارى از آن ها رفع 
مشكل بيماران و بازگشت سالمتى به آنان 
اســت اما خود با دغدغه ها و مشــكالت 

بسيارى دست  وپنجه نرم مى كنند.
خدمات  تعرفه گذارى  قانون  اجرايى نشدن 
پرستاران، ســختى كار و آسيب هاى روانى 
و جســمى، ناكافى بودن حقــوق، مزايا و 
پرداخت نكردن معوقه هــاى آن ها و ... از 

جمله مطالبات پرســتاران در استان همدان 
است.

در تقويــم 5 جمادى الثانى كــه همزمان با 
روز والدت حضــرت زينــب كبرى(س) 
شده است،  نامگذارى  پرســتار  روز  است، 
به همين مناســبت با تعدادى از پرستاران 
مراكز بهداشتى و درمانى همدان در ارتباط 
با اهميت، شرايط سختى كارى و مشكالت 
اين قشر گفت وگو كرديم كه در زير بخشى 

از آن آورده شده است.
بى عدالتى وزارت بهداشت!

يكى از پرســتاران بيمارســتان بوعلى در 
همدان بــه خبرنگار ما گفت: مشــكالت 

نيست،  كم  پرستارى  جامعه 
شــايد بتوان گفت بيشترين 
مشــكل ما حقــوق كم در 
و  سخت  شــغلى  شــرايط 
زيــان آور اســت درحاليكه 
بيشــترين وقت را پرستاران 
به بيمار اختصاص مى دهند. 
شــعبانى افزود: براى  الف. 
اجبارى  اضافه كارى  ما  همه 
تعريف كرده اند. به طورى كه 
مثال من بايد 10 شــب در 
مــاه را 10 تا 18 ســاعت 
اضافه كار «شــيفت شــب» 
بمانــم اگر كمبــود نيروى 
مجبور  نداشــتيم،  انســانى 
فشــار  اندازه  اين  نبوديــم 

كارى را تحمل كنيم.
اين درحالى است كه مسئول نظام پرستارى 
همدان عنوان مى كند هر سال 12 هزار نفر 
پرستار در كشــور ورودى و 12 هزار نفر 
نيــز خروجى داريم بــه عبارتى نيرويى به 
سيستم تزريق نمى شود و بايد در اين راستا 
برنامه اى گذاشته شود كه به نرم 2/5 پرستار 
به ازاى هر تخت در كشور و استان برسيم.
به گفته وى بــا اين اوصاف قريب به 150
هزار پرستار كمبود داريم كه تا سال 1404

در طرح برنامه ششم توســعه بايد جبران 
شود.

يكى ديگر از پرســتاران اين بيمارســتان 
درباره مشكالت اين قشر مى گويد: يكى از 
مشكالت حرفه پرستارى تعرفه گذارى هايى 
است كه اجرا نمى شود، به طوريكه مجلس 
چندين سال است تعرفه ها را براى كارهاى 
پرســتارى تصويب كرده اســت يعنى همه 
كارهــاى بيمار را ما انجــام مى دهيم ولى 
هيچ پولى به پرســتار تعلق نمى گيرد چون 
تعرفه گذارى هايى كه تصويب شــده، اجرا 

نمى شود. 
وى خــود را احمــدى معرفــى مى كند و 
مى افزايــد: اجــراى تعرفه گــذارى به نفع 
بيماران نيز هست زيرا مطمئنا تعرفه پرستار 
از پزشــك كمتر اســت و هزينه اى كه از 
بيمار دريافت مى شــود، در صورت اجراى 
اين تعرفه ها، تا حد زيادى كاهش مى يابد.

برخى  هضم  به  مجبور  پرستاران   
ناماليمات از همراهان هستند

يكــى از فعاالن اين حــوزه در همدان كه 
ســابقه بلند بااليى در ايــن زمينه دارد به 

خبرنگار ما گفت: پرستاران قشرى هستند 
كه مدام با بيمــاران ارتباط دارند، به همين 
دليــل در ايــن ميــان افرادى هســتند كه 
به واسطه درد بيمارى و رنجى كه مى برند، 
رفتارهاى بسيار بدى با پرستاران دارند، كم 
نيستند همكاران من كه بارها از سوى بيمار 
تهديد شــده اند يا حتى كتــك خورده اند. 
مجيــد رضايى كه بازنشســته اين شــغل 
اســت، عنوان مى كند: همراهان بيماران در 
بعضى از مواقع با پرســتار درگير مى شوند 
و فحاشى و برخورد فيزيكى مى كنند، شايد 
دور از ذهن باشــد اما ما مــوارد زيادى از 
تهديد جانى داشــته ايم كه البته پرســتاران 
اغلــب اين مــوارد را 
نشــنيده مى گيرنــد و 
حساب  به  مى گذارند 
درد بيمار و شــرايطى 
همراهانش  و  او  كــه 
مجبورند تحمل كنند. 

مى دهــد:  ادامــه  وى 
در  من  فعاليت  سال ها 
تجربه اى  و  حوزه  اين 
كــه به دســت آوردم 
مى گويــد در مــوارد 
جدى تر كه به ضرب و 
پرستار  مى كشد،  شتم 
اگر شكايت هم بكند، 
بيمار  به  را  حق  قانون 

مى دهد. 
ر. ح كه تكنسين اتاق 
عمل يكى از بيمارســتان هاى پر تردد شهر 
همدان است، مى گويد: شغل ما يك حرفه 
عادى نيست، ما تعطيلى و عيد و... نداريم 
اما دريغ از يك مزايا، پرستارانى كه باردار 
شوند، قبل از زايمان به هيچ وجه مرخصى 
استعالجى ندارند و بايد تا ماه آخر سركار 

بروند. 
وى ادامــه مى دهد: پرســتاران در معرض 
ابتال بــه بيمارى هاى مهلك هســتند اين 
داســتان زمانى بدتر مى شــود كه پرستار 
بخش اورژانس باشــى، يعنى ممكن است 
با هر نوع بيمار و مجروحى برخورد داشته 
باشى. در اين چندســالى كه در اين حرفه 
هســتم، حداقل چند نمونــه را به ياد دارم 
كه همكارانم در شــرايط استرس زا، بر اثر 
تماس سر سوزن تزريقى به بيمار، به ايدز 
يا هپاتيت مبتال شده اند. وى تاكيد مى كند: 
در بخش هاى متفاوت مشــكالت و موارد 
بسيارى دامنگير پرســتاران است به عنوان 
مثال پرســتاران بخش شيمى درمانى، بر اثر 
استنشاق بخار داروهاى شيمى درمانى، نازا 

شده اند.
وى با گاليه از نبود حمايت از اين قشــر 
حتى از جانب رئيس بيمارستانى كه در آن 
مشــغول به فعاليت هستند، مى افزايد: يك 
پرستار 18 ساعت شيفت دارد ولى كمترين 
حمايت از پرســتاران مى شود، متاسفانه به 
نظر مى رســد جامعه ما پزشك ساالر است 
و پرســتار و بيمــار در اولويت هاى بعدى 
قرار دارند البته تاكنون اينطور بوده اســت 
و اميدواريم با اتخاذ سياســت هاى جديد 

مشكالت ما كاسته شود. 
يكى ديگر از پرســتاران اين شــهر كه در 
بيمارستان سينا مشــغول به خدمت است 
در ارتباط با مشــكالت پرســتاران عنوان 
مى كند: هربار كه درخواســت رسيدگى به 
مشكالتمان را داشــتيم يا حتى اعتراض و 
زودگذر  وعيدهاى  وعــده  كرديم  تحصن 
داده شد ولى هيچ تغييرى در شرايط كارى 

پرستاران ايجاد نشده است.
وى كه خواستار حفظ نام خود است، ادامه 
مى دهد: هر  ســال نزديك به روز پرستار، 
مســئوالن در همايش هــا و برنامه هــاى 
تلويزيونى مى آيند و به تمام اين مشكالتى 
كه مــن گفتم هــم اذعان دارنــد حتى از 
برنامه هايشان مى گويند و بعد از چند روز 
همه چيز تمام مى شــود، بــه طوريكه اين 
اتفاق هر  ســال در حال تكرار اســت، اما 
همانطــور كه گفتم هيچ اتفاق تازه اى پيش 
نمى آيد با اين حال اميدواريم مشــكالت 
ما با اتخاذ سياســت هاى جديد و پيگيرى 

عدالت، مرتفع شوند.
آنچه بيان شد در شــرايطى رقم مى خورد 
كه رئيس نظام پرســتارى استان از كاهش 
ميزان كارانه پرستاران همدان خبر مى دهد 
و مى گويــد: كارانه پرســتاران به يك دوم 
و يك ســوم و در برخــى بخش ها به يك 
چهــارم كاهش پيدا كرده كه حتى به ميزان 
ســال 93 هم نمى رســد و مى طلبد «طرح 

قاصدك» حذف شود.
هــادى زرينى با اشــاره به جلســه وزير 
بهداشت كه به دكتر حريرچى دستور داده 
است صالحيت حرفه اى به نظام پرستارى 
واگذار شود، مى افزايد: در اين جلسه عنوان 
شــد كه مجوز اســتخدامى 10 هزار كادر 
بهداشت و درمان تا پايان سال قطعى شده 
و از اين تعداد 4 هزار و 500 نفر به حوزه 

پرستارى اختصاص مى يابد.
وى درباره جــذب نيروهاى پرســتار در 
اســتان معتقد است: در مرحله نخست تنها 
براى بيمارستان هاى تازه تاسيس نظير بهار و 
تويسركان نيروهايى جذب شد و در مرحله 
دوم نيز براى بيمارستان هايى كه كمبود نيرو 
و افزايش تخت داشته اند، برنامه داريم. بر 
اين اساس در مرحله نخست، سهم همدان 
80 نفر بود كه 51 نفر در تويســركان و 17

نفر در بهار و 6 نفر در بخش هوشــبرى و 
اتاق عمل جذب شــد تا حدودى كمبودها 
جبران شود، در مرحله دوم احتماالً جذب 
100 تــا 120 نفــر در گروه پرســتارى به 

همدان اختصاص داده مى شود.
رئيس نظام پرســتارى همــدان اميدوار به 
حــذف «طــرح قاصدك» بــه منظور حل 
مشكالت پرســتاران است، زيرا اجراى آن 
را مصداق بى عدالتى در جامعه پرستارى و 
حتى مجموعه درمان مى داند و تاكيد دارد: 
وقتى پزشكان، پرستاران و مسئوالن از اين 
طرح نارضايتى هايى دارند، نمى دانم اصرار 
بر اجراى آن چيست و بايد به دستور وزير 
بهداشت عمل شود و طرح جايگزين وارد 
شــود تا عدالت در پرداخت ها را شــاهد 

باشيم.

سپيد پوشانى كه روزگارشان سياه شده است

دل خون پرستاران همدان 
از بى توجهى مسئوالن

به  پرســتاران  كارانــه 
يك دوم و يك ســوم و 
به  بخش ها  برخــى  در 
پيدا  كاهش  چهارم  يك 
ميزان  به  حتى  كه  كرده 
و  نمى رسد  هم  سال 93 
مى طلبد «طرح قاصدك» 

حذف شود
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علت و معلول كسب و كارمان 
را بشناسيم

 يكى از مســائل كسب و كارها اين است كه صاحبان كسب و 
كار، عوامل انتخاب را با نتايج آن اشتباه مى گيرند. 

پيش از اينكه موضوع را شــرح دهم اجازه بدهيد مثالى ذكر كنم؛ 
يك فعال اقتصادى و در عين حال نويســنده روزى تصميم گرفت 
چنــد كيلوگرم وزن خود را كاهش دهد، او به چندين ورزش فكر 
كرد و در نهايت تصميم گرفت به اســتخرى در محله اش برود و 

هفته اى 2 بار آنجا تمرين كند. 
پس از مدتى متوجه شــد تســليم يك توهم شده است. شناگران 
حرفه اى به اين خاطر كه با شدت تمرين مى  كنند بدن هايشان زيبا 
نمى شــود، بلكه به خاطر اندام مناسبشان است كه شناگران خوبى 
مى شــوند. فرم كلى بدن آنها، يكى از داليل انتخابشــان است، نه 
نتيجه شــنا كردنشــان! هرگاه ما عوامل انتخاب را با نتايج اشتباه 
مى  گيريم، در دامى گرفتار مى  شويم كه به درستى نمى توانيم تصميم 

بگيريم. 
اين خطا در بخش هاى مختلف زندگى هر يك از ما ديده مى شود. 
مثــال هاروارد به عنوان يكى از برترين دانشــگاه هاى جهان مطرح 
است؛ بسيارى از افراد فوق العاده، در آنجا تحصيل كرده اند. آيا اين 

بدان معناست كه هاروارد مؤسسه بسيار خوبى است؟ 
ما نمى دانيم، شــايد دانشگاه متوسطى باشــد كه صرفًا نخبه ترين 
دانشــجوها را جذب مى كند! ما انســان ها ذاتًا كمــال، زيبايى و 
جامعيــت و برترى را دوســت داريــم و هر زمان كــه به آن ها 
برمى خوريــم بالفاصله مى خواهيم ريشــه ها و علت ها را بيابيم و 

بالفاصله هم دنبال نزديك ترين عوامل مى گرديم. 
اوال ما وقتى كمال و زيبايى را مى بينيم كمى هيجان زده مى شــويم 
و اين جا همان جايى اســت كه ذهن ما اشــتباه مى كند و همچنين 
برخى مى توانند از اين ذهن هيجان زده ما استفاده كنند. فرض كنيد 

مى خواهيد در حوزه معدن سرمايه گذارى كنيد.
 يكى از كســانى كه مى خواهد شما را به ســرمايه گذارى در اين 
حوزه متقاعد كند مى گويــد همه معدن داران، جزو 100 ثروتمند 

كشور هستند. 
شــما بالفاصله بايد اين سؤال را از خود بپرســيد: آيا ثروتمندان 
در حوزه معدن وارد شــده اند يا اينكه كســانى كه در حوزه معدن 
سرمايه گذارى كرده اند بعدا ثروتمند شده اند؟يكى از مشاوران شما 
مى خواهد شما را متقاعد كند كه واحد مديريت دانش تكنولوژى 
را ايجاد كنيد و به اين اســتناد مى كند كه تمام 500 شــركت برتر 

جهان، اين واحد را تأسيس كرده اند.
 شــما بايد بالفاصله از او بپرســيد آيا اســتقرار اين واحد باعث 
برترى و موفقيت آنان شــده است يا برترى و موفقيت آنان باعث 
شده است كه چنين واحدى داشته باشد يا اينكه هيچ كدام اصوال 
شــركت هاى برتر و بزرگ نيــاز دارند كه چنين واحدى داشــته 
باشند؟ پس به خاطر بسپاريم با هم بودن 2 موضوع اصال به معناى 
رابطه علت و معلولى نيست. حتى اگر هم باشد بايد دقت كنيم كه 
چه چيزى واقعا علت و مقدمه آن ديگرى بوده است. گاهى اشتباه 
در تشخيص علت و معلول هزينه هاى سنگينى را به ما و كسب و 

كارمان تحميل مى كند.
* دكتر على دادوند
مدرس و مشاور كسب و كار

بانك سپه در جشنواره شهيد رجايى 
بانك برتر شد

 در مراسمى كه با حضور جمشــيد انصارى معاون رئيس جمهور 
و رئيس ســازمان ادارى و استخدامى كشور، فرهاد دژپسند وزير امور 
اقتصادى و دارايى برگزار شــد بانك ســپه در بين بانك هاى تابعه اين 
وزارتخانه در مجموع شاخص هاى عمومى و اختصاصى به عنوان بانك 

برتر در كشور انتخاب شد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى بانك سپه، در متن لوح وزير اقتصاد 
خطاب به مديرعامل بانك ســپه آمده است: «خدمت به نظام مقدس 
جمهورى اســالمى و ملت بزرگ ايران از طريــق جهاد اقتصادى، 
افتخارى بزرگ اســت كه پــروردگار متعال اين توفيق را به شــما 
عنايت فرموده اســت. با عنايت به همت و مساعى ارزنده جنابعالى 
و همكاران محترمتان در آن بانك، در راســتاى جزء «ب» بخشنامه 
جشنواره شــهيد رجايى ســال 1398 (نتايج ارزيابى عملكر د سال 
1397) و براســاس تصويب ستاد جشنواره وزارت امور اقتصادى و 
دارايى در مجموعه بانك هاى تابعه وزارت متبوع به عنوان بانك برتر 

در مجموع شاخص هاى عمومى و اختصاصى» برگزيده شده ايد. 

آغاز ثبت نام متقاضيان كمك معيشتى كه 
يارانه نقدى نمى گيرند

 ثبت درخواست 
حمايت  دريافــت 
بــراى  معيشــتى 
در  كــه  افــرادى 
يارانه بگيران  ليست 
نقــدى نيســتند و 
را  خود  درخواست 
در مهلــت مقرر در 

كد دستورى #6369* ثبت كرده اند، از ساعت 22 امشب آغاز مى شود.
به نقل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، اطالعيه شــماره 12 ستاد 

شناسايى مشموالن بسته حمايت معيشتى منتشر شد.
بر اساس اين اطالعيه، ثبت درخواست دريافت حمايت معيشتى براى 
افرادى كه در ليست يارانه بگيران نقدى (45 هزار و 500 تومان) نيستند 
و درخواســت خود را در مهلت مقرر در كد دستورى #6369* ثبت 

كرده اند، آغاز شد.
طى روزهاى ســوم الى بيســتم آذرماه، 666 هزار و 774 سرپرســت 
خانوارى كه در ليست يارانه بگيران نبودند و خود را حائز دريافت بسته 
حمايت معيشــتى مى دانستند، به ثبت شماره ملى خود در كد دستورى 
#6369* اقدام كردند، اين افراد مى توانند از (ساعت 22 امشب، سه شنبه 
10 دى ماه 98) با مراجعه به سايت hemayat.mcls.gov.ir نسبت 

به ثبت درخواست دريافت اين بسته اقدام نمايند.
براى ثبت نام نيز سرپرست خانوار بايد اطالعات هويتى و شماره تلفن 

همراه خود را در سامانه ثبت كند.
مهلت ثبت درخواست در سايت، از ساعت 22 امشب مورخ دهم دى ماه 

به مدت 14 روز (تا 24 دى ماه) فراهم شده است.
پس از بررســى اوليه اطالعــات و تعيين وضعيت، نتيجه بررســى 
درخواســت متقاضيان به شماره تلفن همراه ثبت شــده در سامانه، 

پيامك خواهد شد.

مسئول اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان 
مبل همدان:

مردم همدان توليد بومى را حمايت كنند 
 همداني ها با خريد مبل توليد داخل اســتان اشتغال فرزندان خود 

را تضمين كنند.
مســئول اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان مبلمان چوبى و 
فلزى همدان تنوع توليد و بهادادن به تقاضاى مشــترى را از اهداف 

توليدكنندگان مبل استان همدان در سال هاى اخير برشمرد.

امير كرمى با حضور در اتاق خبر رسانه ها واقع در نمايشگاه بين المللى 
همدان گفت: بازار مبل همدان در كنار بازار مبل مشــهد و يافت آباد 

تهران جزو اولين هاى توليد مبل كشور به شمار مى رود.
كرمى افزود: براى حمايت از توليدكنندگان مبل استان همدان و مردم 
چندســالى است با دست اندركاران نمايشــگاه به توافق رسيده ايم تا 
هزينه غرفه هاى نمايشــگاه را براى توليدكنندگان مبل همدان كاهش 
دهيم.  وى برگزارى آموزش هاى به روز توليدكنندگان مبل را از اهداف 
مهم اتحاديه مبل برشــمرد و گفت: با همكارى سازمان فنى وحرفه اى 
استان در طول سال 5 مرحله آموزش براى ارتقاى مهارت هاى به روز 

مبل سازان برگزار مى شود.
كرمى گفت: در استان همدان بيش از هزار و در شهرستان همدان 200 
كارگاه توليد مبل فعال اســت و توليد مبل پس از كشاورزى دومين 
صنعت اســتان محسوب مى شــود كه در اينجا از مردم استان همدان 
انتظار مــى رود با خريد توليدات بومى باعــث رونق بازار و افزايش 

اشتغال فرزندان خود باشند.
وى از دســت اندركاران بيمه نيز خواست توليدكنندگان را در بحث 
بيمه كارگرى حمايت كنند تا بتوانيم رونق بيشترى به بازار مبل همدان 

بدهيم و نيروهاى بيشترى را به كار بگيريم.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم)
اجراى 2500 متر شبكه جمع آورى فاضالب شهر اسدآباد به شماره ع/98/189-2

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه اجراى 2500 متر شبكه جمع آورى 
فاضالب شهر اسدآباد با برآورد اوليه 7/070/317/694 بر اساس فهرست بهاى شبكه جمع آورى و انتقال فاضالب سال 98 را به پيمانكارانى 
پروژه  يك  حداقل  انجام  سابقه  يا  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون  وزارت  از  ايمنى  صالحيت  تأييد  گواهينامه  و  آب  رتبه 5  حداقل  داراى  كه 
مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردى مناقصه و تحويل موقت يا قطعى همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين 
مقام دستگاه اجرايى در كارهاى مرتبط پيشين طى 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5)، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه  نمايد.  واگذار  دولت (ستاد) 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098007001000029 انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويب قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1398/10/10

- هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ريال كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و 
فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
- مهت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1398/10/10 لغايت 1398/10/17 تا پايان وقت ادارى 

- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1398/10/28 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است).
- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1398/10/29 ساعت 10:30 سالن جلسات مناقصه گزار 

- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 353/515/885 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق 
بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/9/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1398/10/28 به دبيرخانه شركت 

آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 

14:15، پنجشنبه  7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر  ثبت نام: 88969737 و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

آگهي مزايده (نوبت اول)

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1355 در نظر دارد يك قطعه زمين 
با پالك ثبتى شماره 5880 واقع در بخش يك همدان (بين النهرين) را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش برساند:

1- ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت عرصه و اعيان 77/35 مترمربع با كاربرى تجارى با قيمت پايه طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به تاريخ 
1398/6/30 از قرار هر مترمربع 160/000/000 ريال و به قيمت كل 12/376/000/000 ريال متعلق به شهردارى همدان به نشانى همدان، خيابان بين النهرين، 

پشت ساختمان تأمين اجتماعى 
2- ملك در اجاره/ رهن نمى باشد و به همين صورت واگذار مى گردد.

3- شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى 1398/10/26 به واحد حراست اداره كل تأمين اجتماعى همدان به نشانى 
همدان، ميدان امامزاده عبدا... تحويل نمايند به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

حضور  شد  خواهد  قرائت  و  باز  استان  كل  اداره  اجرائيات  واحد  محل  در   1398/11/12 مورخ  شنبه  روز  صبح   9 ساعت  رأس  رسيده  پيشنهادات   -4
پيشنهاددهندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.

5- پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن، گاز اعم از حق انشعاب، و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه، بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و 
هزينه مزايده و ساير هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده است.

6- برنده مزايده شخصى است كه باالترين قيمت را در بين قيمت هاى پيشنهادى كه باالتر از قيمت پايه كارشناسى باشد ارائه دهد.
7- برنده مى بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقداً و يا توسط چك بانكى (رمزدار، تضمينى يا بين بانكى) در وجه سازمان تأمين اجتماعى 

پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط فروخته مى شود.
8- بدهكار مى تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.

9- مباشرين فروش، كارمندان سازمان، ارزياب دادگسترى، نمايندگان دادسرا و يا نيروى انتظامى حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
ندارند.

10- هر يك از شركت كنندگان در مزايده الزاماً بايد 5 درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111356038 نزد بانك رفاه كارگران واريز نمايند.
11- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت تا نفر 

سوم ادامه خواهد داشت.
12- در صورت عدم برنده شدن، واريزى سپرده تضمين شركت در مزايده، ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها عودت مى گردد.

13- متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1398/9/9 لغايت 1398/10/26 در روزهاى كارى جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در 
مزايده به واحد اجرائيات شعبه يك همدان به نشانى همدان خيابان بوعلى، سيزده خانه، شعبه يك تأمين اجتماعى مراجعه نمايند. 

(م الف 1399)

مدرك قرارداد نمايندگى با بيمه پارسيان به شماره 5950/ن ق/1392 با كد 
نمايندگى 587580 متعلق به سحر نعمتى با كد ملى 3801733688 مفقود 
شده است. و فاقد هرگونه اعتبار قانونى است، از يابنده تقاضا ميگردد اين 

مدرك را به بيمه پارسيان واقع در انتهاى هنرستان تحويل نماييد.

 مشــتريان بانكــى مى توانند 
براى تمامى كارت هاى خود حتى 
از يك بانك رمز دوم پويا بگيرند 
و رمز دوم پويا براى حساب هاى 
مشــترك نيز براى فــرد دارنده 

كارت فعال مى شود.
رمــز دوم پويا قرار بود از ابتداى 
شود  اجبارى  ســاجارى  دى ماه 
و بر همين اســاس بســيارى از 
مشتريان بانكى براى دريافت رمز 

دوم خود اقدام كردند.
با گذر از نخســتين روز دى ماه 
ســالجارى، بانك مركزى بنا بر 
داليلى تصميم گرفت تا اجبارى 
شدن اين طرح در همه بانك ها را 
تا انتهاى همين ماه انجام دهد، به 

نظر مى رسد كه اين اقدام به دليل جلوگيرى از 
ايجاد مشكل براى مشتريان بانكى در استفاده 

از رمز دوم پويا انجام گرفته است.
از سوى ديگر، اتصال برخى بانك ها به سامانه 
«هريم» بانك مركزى كه از طريق آن رمز دوم 
پيامكى اجرايى خواهد شد، در ابتداى دى ماه 
برقرار نبود و گفته شــده كه رمــز دوم پويا بر 
بستر پيامك نيز از نيمه دى ماه اجرايى مى شود.
اما برخى مشتريان بانكى هنوز اطالعات دقيقى 
از نحوه دريافت رمز دوم پويا و برخى شرايط 
خاص آن ندارند، به طورى كه گاهى ســؤاالتى 
در ذهن مشــتريان بانكــى در اين باره مطرح 

مى شود.
برخى افراد ممكن است در يك بانك بيش از 
يك حساب داشته باشــند و براى هر كدام از 

اين حساب ها، كارت جداگانه اى داشته باشند؛ 
بنابراين اين مشــتريان بانكى مى توانند براى 
تمامى كارت هاى خود رمز دوم پويا دريافت 
كنند و بانك ها محدوديتى درين زمينه ندارند.

شــماره اى كه رمز دوم پويا بر بستر آن فعال 
مى شــود نيز بســته به انتخاب مشترى و ثبت 
شــماره تلفنش در بانك دارد. از سوى ديگر 
برخى مشتريان بانكى از وضعيت رمز دوم پويا 
براى حساب هاى حقوقى مى پرسند و اين در 
حالى اســت كه بر اساس قانون، بانك ها اجازه 
صــدور كارت براى حســاب هاى حقوقى را 
ندارند و در واقع كارتى به اين حساب ها تعلق 

نمى گيرد.
درباره حساب هاى مشــترك نيز پيگيرى هاى 
ايسنا حاكى از آن است با توجه به اينكه براى 

حساب هاى مشترك تنها يك كارت و فقط به 
نام يكى از دارندگان حســاب صادر مى شود، 
رمز دوم پويا نيز براى همان كارت و به شماره 

فرد مورد نظر فعال خواهد شد.
 كســر هزينه بابت پيامك رمز دوم 

پويا، غيرقانونى است
يك مقام مســئول در نظــام بانكى در اين باره 
گفت: بابت پيامك هاى رمز دوم پويا نبايد هيچ 

مبلغى از مشتريان نظام بانكى كسر شود.
مســعود خاتونــى با تأكيــد بر اينكــه بابت 
پيامك هــاى رمز دوم پويا نبايــد هيچ مبلغى 
از مشــتريان نظام بانكى كسر شــود، به مهر 
گفت: بنا بــر ابالغيه هاى مكرر بانك مركزى، 
نه بانك هــا و نه اپراتورهــا، دريافت مبلغ از 

مشتريان را ندارند.

نصــب  روش   3 افــزود:  وى 
پيامــك،  و   ussd اپليكيشــن، 
مشتريان  كه  هســتند  روش هايى 
نظام بانكى بايــد از طريق آنها به 
دريافت رمز پويا اقدام كنند كه در 
هر 3 حالت، هيچ گونه مبلغى نبايد 

از مشترى نظام بانكى كسر شود.
ايــن مقام مســئول گفــت: حتى 
اپراتورها هم حق كسر مبلغ مرتبط 
پيامك هاى  دريافت  و  ارســال  با 
حاوى رمزهــاى يك بارمصرف را 
از مشــتريان نظام بانكى ندارند و 
اين اقدام در صورت وقوع مطابق 
مركزى  بانــك  بخشــنامه هاى  با 

غيرقانونى خواهد بود.
هزينه  تمــام  كرد:  تصريــح  وى 
پيامك ها بايد از ســوى بانك پرداخت شــود 
و پيامكى هم كه بانك براى مشــترى ارســال 
مى كند، هيچ گونه بار مالى به دوش دارندگان 

كارت هاى بانكى نخواهد داشت.
وى گفت: اگر يك مشــترى بابت درخواست 
رمــز يك بارمصرف با كســر مبلغ از شــارژ 
سيم كارت خود مواجه شــده است، حتماً به 
دليل بروز يك مشــكل در سيستم هاى بانك 
مربوطه اســت كــه بانك ها بايد به ســرعت 
تنظيمات الزم را در سيســتم هاى خود انجام 

دهند.
به گفته اين مقام مســئول، بانك ها به صورت 
رايگان بايد رمز يك بارمصــرف را در اختيار 
مشــتريان قرار دهند و حق دريافت هيچ گونه 

هزينه اى را ندارند.

همه چيز درباره رمز يك بار مصرف

اين بار رايگان است!
■ براى همه كارت ها و حساب هاى بانكى  مى توانيد رمز دوم پويا بگيريد

آسيب شناسى 
در نمايشگاه با هدف 
جذب رضايت مردم 

 با هدف جلب رضايــت مردم كاالهايى 
كه در نمايشــگاه بين المللى عرضه مى شوند 
تحت نظارت اداره بهداشت و تعريزات قرار 

مى گيرند.
مديرعامل شركت نمايشگاه بين المللى همدان 
در دفتر همدان پيام از آسيب شناسى مشكالتى 
كه در عرضه محصوالت نمايشگاه بين المللى 

همدان عرضه مى شود خبر داد. 
حميــد گلى پور رعايت اصول بهداشــتى و 

استانداردها را از دغدغه هاى دست اندركاران 
نمايشــگاه بين المللى برشمرد و گفت: طبق 
نمايشــگاه هاى  در  كه  آسيب شناســى هايى 
مختلــف صورت گرفته بــه ايــن واقعيتها 
دست يافته ايم كه موارد بهداشتى و استانداردها 
در غرفه هاى حاضر در نمايشــگاه ها جدى 
گرفته نمى شــود و به دليل اينكه بهادادن به 
ســالمت و رضايت مندى مردم از مهم ترين 
بين المللى  نمايشگاه  دست اندركاران  اهداف 
همدان است و حضور پيك هاى بهداشت در 
نمايشــگاه را جزو مهم ترين برنامه هاى خود 

قرار داده ايم.
عرضه كننــدگان  كــرد:  اظهــار  گلى پــور 

محصوالت غذايى در نمايشــگاه بايد داراى 
مجوز بهداشتى باشند و براى اطمينان بخشى 
به اين اصل مهم پيشنهاد شده اداره بهداشت 

غرفه ثابتى در نمايشگاه مستقر كند.
وقوانين  از  را  قاچاق  كاالهاى  عرضه  وى 
ممنوعه نمايشــگاه عنوان كــرد و گفت: 
هدف ما عرضــه كاالهاى داخلى و بومى 
است زيرا حمايت از رونق توليد و بازار 
مهم ترين  از  اشــتغالزايى  همچنين  داخلى 
اهداف برگزاركنندگان نمايشــگاه به شمار 

مى رود.
گلى پور كاهش قيمت اجناس در نمايشــگاه 
را جزو برنامه هاى مهم مســئوالن نمايشگاه 

عنوان كــرد و گفــت: بــراى حمايــت از 
مصرف كنندگان در نظر داريم هماهنگى هايى 
با اصناف و مســئوالن مربوطه انجام دهيم تا 
كاالها و اجناس با قيمت پايين تر در نمايشگاه 
عرضه شــود زيرا مردم انتظار دارند كاالهاى 
مورد نياز خود را با قيمــت متفاوت ترى از 

نمايشگاه تهيه كنند.
وى حضــور مســتمر مديــران اصناف در 
نمايشگاه را از برنامه هاى آينده خود دانست 
و اشاره اى نيز به موارد ايمنى نمايشگاه كرد و 
گفت: همه تالش ما بر اين اســت تا در همه 
سالن ها موارد ايمنى به بهترين شكل ممكن 

بررسى و رعايت شود.
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استراماچونى
 كانديداى بهترين سرمربى اودينزه! 

 آندره آ اســتراماچونى يكى از 4 كانديداى كســب عنوان بهترين 
سرمربى يك دهه اخير تيم فوتبال اودينزه لقب گرفت. 

سايت «توتو اودينزه» ايتاليا در گزارشى از 4 كانديداى كسب عنوان 
بهترين ســرمربى يك دهه اخير تيم فوتبال اودينزه رونمايى كرد كه 
در اين  بين نام آندره آ اســتراماچونى هم ديده مى شــود كه در فصل 
15-2014 روى نيمكت اين تيم ايتاليايى حضور داشــت و در اين 
تيم آمار 12 برد، 11 تســاوى و 18 شكست را در 41 بازى از خود 

برجاى گذاشت.
اين ســرمربى ايتاليايى درحالى نامزد كســب اين عنوان شــده كه 
پايين ترين درصــد پيروزى را در دوران ســرمربيگرى اش با همين 
تيــم اودينزه با 29/27 درصد پيروزى كســب كرده اســت. در كنار 
استراماچونى نام فرانچسكو گويدولين هم ديده مى شود كه 3 فصل 
متوالى اودينزه را به رقابت هاى اروپايى رســاند. لوئيجى دل نرى و 

ايگور تودور هم 2 كانديداى ديگر كسب اين عنوان هستند.

2 مهاجم ايرانى و خارجى 
در سبد خريد استقالل

 يك مهاجم خارجى و يك مهاجم داخلى در سبد خريد زمستانى 
استقالل قرار دارند كه ممكن است يكى از آن ها براى نيم فصل دوم 

به جمع آبى پوشان بپيوندد.
تيــم  و  اســتقالل  باشــگاه  نماينــدگان  مذاكــرات  درحاليكــه 
ــى  ــه نهاي ــه نتيج ــوز ب ــتراماچونى هن ــوى اس ــده از س مذاكره كنن
ــى اش را از  ــاى نقل وانتقاالت ــتقالل فعاليت ه ــگاه اس ــيده، باش نرس
ــا  ــره ب ــاب مذاك ــرده و ب ــاز ك ــگاه آغ ــل باش ــق برخــى عوام طري

چنــد بازيكــن را بــاز كرده اســت.
ــى  ــد، مهاجمان ــج مى برن ــم رن ــود مهاج ــه از كمب ــتقاللى ها ك اس
را در ســبد خريــد خــود قــرار داده انــد و ســعى در جــذب آن هــا 

دارنــد.
ارســالن مطهــرى مهاجــم ذوب آهــن و آنتونــى اســتوكس مهاجــم 
ــاى  ــه آبى ه ــتند ك ــى هس ــز گزينه هاي ــور تبري ــم تراكت ــابق تي س
ــا در صــورت توافــق نهايــى  پايتخــت روى آنهــا تمركــز كــرده ت

ــه جــذب يكــى از آن هــا اقــدام نماينــد. نســبت ب
مهدى قائدى، شيخ دياباته، سجاد آقايى و مرتضى تبريزى مهاجمان 
نيم فصل نخســت آبى ها بودند كه دياباته و قائدى روى هم 16 بار 

موفق به گلزنى شدند.

ليست آسيايى استقالل ارسال شد

 باشگاه استقالل يك روز قبل از فرصت نهايى تعيين شده توسط 
فدراسيون فوتبال، ليست آسيايى اش شامل اسامى بازيكنان و اعضاى 

كادر فنى را ارسال كرد. 
به گزارش مهر، دومين جلسه ستاد بازى هاى آسيايى باشگاه استقالل 
با حضور اعضا برگزار و يك روز زودتر از مهلت تعيين شده از طرف 
فدراســيون فوتبال ليست نهايى تهيه و اسامى بازيكنان و كادرفنى به 

فدراسيون فوتبال ارسال شد. 
طبق قوانين ليگ قهرمانان آســيا تا يك هفته پيش از نخستين بازى 
تيم اســتقالل در مرحله پلى آف امكان جابجايــى يا اضافه كردن 5
بازيكن وجود خواهدداشت. همچنين پس از 2 بازى مرحله پلى اف 
و در صورت صعود استقالل به مرحله گروهى ليگ قهرمانان مجددا 

امكان حذف و اضافه  5 بازيكن ممكن خواهدبود.
اســتقالل يكم بهمن در ورزشــگاه آزادى به مصاف برنده الفيصلى 

اردن و الكويت كويت مى رود.

اندونزى خواهان ميزبانى المپيك 2032 شد
 مسئوالن كميته المپيك اندونزى در ديدار با «توماس باخ» خواهان 

ميزبانى بازى هاى المپيك 2032 شدند. 
كميتــه المپيك اندونــزى با توماس بــاخ رئيس كميتــه بين المللى 
المپيك (IOC) براى نامــزدى بازى هاى المپيك و پارالمپيك 2032 

صحبت هايى را مطرح كرده است.
نمايندگان اندونزى با حضور راجا ســاپتا رئيــس كميته المپيك اين 
كشــور در لوزان ديدارى با توماس باخ برگزار كردند و پيشــنهادات 
اندونزى براى ميزبانى بازى هاى 2032 مطرح شــد. مســئوالن كميته 
المپيك اندونزى در اين ديدار گزارشــى از شــرايط ورزشكاران اين 

كشور براى بازى هاى المپيك 2020 توكيو نيز ارائه كردند.
اين كشــور بعد از ميزبانى بازى هاى آســيايى 2018 در ماه فوريه به 
طور رســمى درخواست خود را براى بازى هاى 2032 به IOC ارائه 

كرده است.
استراليا، هند، كره شمالى و جنوبى به طور مشترك كشورهايى هستند 

كه نامزدى خود را براى بازى هاى 2032 اعالم كرده اند.

سمبل شيطان در المپيك 2020 ژاپن
 ورود پرچم آفتاب تابان ژاپن كه در گذشته به عنوان پرچم جنگى 
ارتش اين كشــور استفاده مى شــده، درحال حاضر در محل برگزارى 

بازى هاى المپيك باعث اختالف بين كره و ژاپن شده است.
مســئوالن كره اى واكنش شديدى نسبت به تصميم كميته سازماندهى 
المپيك 2020 داشتند و اعالم كردند پرچم دوران امپرياليسم نبايد در 

المپيك باشد چون سمبل شيطان است. 
مســئوالن برگزارى المپيك 2020 از ممنوع اعالم كردن اين پرچم كه 
براى كره اى ها يادآور دوران خشونت تحت فرماندهى ژاپنى ها است،   

خوددارى كردند. 
يكى از ســخنگويان كميته بين المللى المپيــك به (CNN﴾ گفته كه 
ورزشــگاه هاى ميزبان بازى هاى المپيك بايد عارى از هرگونه پرچم 

و شعار سياسى باشند. 

دهكده الكچرى المپيك2020 توكيو
 ژاپنى ها در استاديومى ميزبان المپيك 2020 هستند كه 56 سال قبل 

هم در همان استاديوم ميزبان المپيك بوده اند.
 * در اين دوره از بازى هاى المپيك 33 رشته ورزشى وجود دارد و 5

رشته نسبت به دوره قبلى اضافه شده اند. 
 * 148 ورزشكار نسبت به المپيك ريو در اين دوره كمتر شده و زنان 

هم سهم 48/5 درصدى از تعداد ورزشكاران حاضر دارند. 
 * در المپيك توكيو 1058 مدال توزيع مى شود كه از اين تعداد 339

طال، 339 نقره و 380 برنز مى باشد 
 * 78 هزار نفــر داوطلب، ژاپن را در برگــزارى اين بازى ها كمك 

مى كنند. 
* دهكــده بازى هاى المپيــك 2020، دقيقا مركز شــهر توكيو واقع 
شده است. اين دهكده كه به صورت مصنوعى روى رودخانه بنا شده، 

از 3 جهت مشرف به آب است. 
* اســتاديوم افتتاحيــه و اختتاميــه بازى هاى المپيــك 2020 همان 
اســتاديومى اســت كه در بازى هاى المپيك 1964 مورد استفاده قرار 

گرفته و براى اين دوره كامال تجهيز و بازسازى شده است. 
 * 42 استاديوم ميزبانى المپيك 2020 را برعهده دارند.

بهار ميزبان ليگ دسته دوم بسكتبال كشور

 دور رفت مســابقات ليگ دسته دوم بسكتبال باشگاه هاى كشور با 
حضور 4 تيم از امروز چهارشــنبه 11 دى ماه به ميزبانى شهر بهار در 

سالن شهيد چراغى اين شهر آغاز مى شود.
در اين رقابت ها تيم هاى خانه بســكتبال قم، آينده ســازان ايالم، خانه 
بســكتبال كاشان و صنايع غذايى هراتى بهار حضور دارند كه از امروز 

به مصاف هم مى روند.
تيم بســكتبال بهار با حمايت صنايع غذايى هراتــى در اين رقابت ها 

شركت دارد.
برنامه كامل دور رفت مسابقات ليگ دسته دوم بسكتبال 

باشگاه هاى كشور در شهرستان بهار
چهارشنبه 11 دى ماه

خانه بسكتبال قم ................................................ خانه بسكتبال كاشان
صنايع غذايى هراتى بهار ...........................................  آينده سازان ايالم

پنجشنبه 12 دى ماه
خانه بسكتبال قم ......................................................  آينده سازان ايالم
صنايع غذايى هراتى بهار.................................  خانه بسكتبال كاشان

جمعه 13 دى ماه
................................................  آينده سازان ايالم خانه بسكتبال كاشان 
صنايع غذايى هراتى بهار ..........................................  خانه بسكتبال قم

آگهى دعوت از مجاورين 
چــون آقــاى ســعيد افــرا مالــك ششــدانگ پــالك1375 الــى 1379 اصلــى بخــش يــك نهاونــد مــى باشــد و 
برابــر درخواســت شــماره 5731/ن/98 مــورخ 98/10/9 تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى پــالك فــوق را از ايــن 
داره نمــوده انــد وبرابــر نامــه شــماره 5731/ن/98 مــورخ 98/10/9 و متقاضــى مدعــى مى باشــد كــه مجاوريــن 
ــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در  ــذا ب ــدارد، ل ــه مالكيــن ن را نمى شناســند و دسترســى ب
خصــوص تعييــن طــول اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 18 آيين نامــه اجرايــى 
ــه در  ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــوق الذك ــالك ف ــن پ ــن مجاوري ــه مالكي ــه كلي ــرا ب ــمى الزم االج ــناد رس ــاد اس مف
روزيــك شــنبه مــورخ     98/11/20   ســاعت   10:00 در محــل وقــوع ملــك واقــع در نهاونــد بــازار ســرداب غربــى 

روبــروى محضــر عباســى حضــور يابنــد.
 بديهى است عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات نقشه بردارى نمى گردد چنانچه نياز به آگهى 

مجدد باشد در همين روزنامه درج مى گردد.
(م الف225)

محمدعلى جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم ربابه مرادى قدس با تسليم دو برگ استشهاد محلى مصدق به مهر دفترخانه 
21 بهار مدعى اســت يك جلد سند مالكيت ششدانگ پالك 1162 فرعى از 14 
اصلى واقع در بخش چهار به شماره دفتر الكترونيكى 139520326007001251 
ثبت دارد نزد كســى در بيع شرط هست/ نيست كه در اثر سهل انگارى مفقود 
گرديده لذا به اســتناد تبصره الحاقى به ماده 120 آئين نامه قانونى ثبت آگهى 
مى شود تا در صورتى كه كســى مدعى انجام معامله و يا وجود سند مالكيت 
نزد خود مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى تا مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به 
اداره ثابت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله تسليم نمايد لذا چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه اداره ثبت اسناد و امالك المثنى 
سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى فوق تسليم خواهد نمود. ضمنًا 
فروش برابر شماره 11366 مورخ 95/12/25 دفتر 76 اللجين نزد بانك كشاورزى 

در قبال پنج مليارد ريال در رهن مى باشد.
(م الف 392)

هادى يونسى عطوف
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

جوانان كشتى استان درجام هاشمى نژاد
 مســابقات بين المللى جوانان جام شــهيد هاشــمى نژاد مازندران 10 بهمن ماه 98 به 
ميزبانى بهشهر مازندران برگزار خواهدشد كه تيم استان همدان نيز با دعوت هيأت كشتى 

مازندران در اين مسابقات شركت خواهدكرد.
سرمربى تيم كشتى آزاد جوانان استان درباره اين رقابت ها و شرايط تيم كشتى استان گفت: 
بى شك اين مسابقات از ميدان هاى مهم در پيشرفت و آمادگى كشتى گيران جهت شركت 
در مسابقات كشــورى براى ما خواهدبود و قطعا مرحله اى مهم در انتخاب كشتى گيران 
استان است. همچنين غيبت غيرموجه هر كشتى گيرى در اين مسير به منزله حذف از تيم 

استان براى شركت در مسابقات قهرمانى كشور خواهدبود.

على محمد  مالمير به برنامه هيأت كشــتى استان اشاره كرد و افزود: طبق هماهنگى كه با 
كادر فنــى انجام داده ايم، يك ماه پايان هر هفته 2 روز متوالى تمرين مشــترك براى تيم 

جوانان برقرار خواهدبود.
 وى ادامه داد: از همه مربيان ســازنده  كشتى گيران دعوت مى كنيم كه ازجمعه 13 دى ماه 
98 به محل اردو به ميزبانى همدان حضور پيدا كنند تا براى هم انديشــِى چيدمان برنامه 

تمرينى تبادل نظر داشته باشيم.
سرمربى جوانان استان در پايان عملكرد مسئولين  هيأت كشتى استان را براى فراهم سازى 
محيط و شــرايط مناسب براى آمادگى كشتى گيران براى شركت در مسابقات كشورى را 

قابل تقدير عنوان كرد و در پايان اسامى كشتى گيران دعوت شده به اردو را اعالم كرد.
اسامى كشتى گيران دعوت شده به اردو

57  كيلوگرم.........................................................  داريوش ولى زاده و اميرحسين  عبدى راد
61 كيلوگرم...............................................................  محمدجواد غالم تجر و امين  طاهرلو
65  كيلوگرم................................................................  ايمان محمد حسينى و على  قپانورى
70 كيلو گرم..........................................................................  نيكزاد  عليزاده و على  رضايى
74 كيلوگرم............................... محمدرضا  شاه محمدى، على  كريمى واميرحسين  صادقى
79 كيلوگرم....................................................................... حسين  رسولى، مهدى  يادگارى
86 كيلوگرم.............................................................................................  مهدى  حاجيلويى
92 كيلوگرم.............................................................................................  اميرحسين  حبيبى
97 كيلوگرم............................................................................. امير على  پناه و مهدى  زرينى
125كيلوگرم.................................................................... مهدى  خزايى و اميرمهدى  زنگنه

 مدير كل ورزش و جوانان استان به همراه 
معاونين و مدير روابط عمومى خود در بازديد 
از روزنامــه همدان پيام با مديران و خبرنگاران 

اين مجموعه گفت وگو كردند.
در اين نشســت محسن جهانشــير گفت: در 
مدت حضور يكساله ام در همدان براى دومين 
بار در خدمت شما صاحب قلمان هستم و اين 

حكايت از عالقه  من به كار رسانه است.
وى به بى ميلى حاميان مالى از ورزش اشــاره 
كرد و گفت: يكــى از داليل اصلى نبود موثر 
اسپانســرها در ورزش استان بى اعتمادى آنان 
اســت و متأســفانه در روابط بين اين افراد و 
تيم هاى ورزشــى به منافع 2 طرف تا حدودى 
كم توجهى مى شود كه اميدواريم با برنامه ريزى 
درســت و رايزنى با مديران اين مجموعه ها، 
شرايطى را فراهم كنيم كه بدون نگرانى در اين 

عرصه حضور داشته باشند.
محســن جهانشــير با بيان اينكه با گذشــت 
يكســال از حضور خود در همدان، تجربيات 
و شــناخت مناســبى از حوزه ورزش همدان 
پيدا كرده اســت، افــزود: در حال حاضر بهتر 
مى توانم پاسخگوى ســواالت باشم و به دليل 
عملكرد مجموعه ورزش شــرايط مناسبى را 
ايجاد نموده ايم ولى انتظارات بيشترى از خود 
داريم كه اميدواريم بــا برنامه محورى به اين 

مهم دست پيدا كنيم.
وى در ادامه اتفاقات رخ داده در حوزه جوانان 
را قابل قبول دانســت و گفت: همدان در چند 
رخداد كشورى ميزبانى هاى خوبى را برعهده 
گرفت كــه پذيرايى از هشــتمين گردهمايى 
مسئوالن امور جوانان كشــور، توانمندسازى 
رســانه و فضاى مجازى كشــور و همچنين 
سمينار نمايندگان اســتان در خبرگزارى ها با 
حضور معــاون امور جوانان وزير كشــور از 

برنامه هاى شاخص در اين حوزه بوده است.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان كمك به 
مؤسسه ها و سازمان هاى مردم نهاد در سالجارى 
را يكى از دستاوردهاى مجموعه ورزشى استان 
دانســت و ادامه داد: براى 128 سازمان مردم نهاد 
پروانه صادر شده كه در زمان تصدى يكساله با 
صدور 93 پروانه شاهد رشد كمى و كيفى در اين 
قالب بوده ايم، همچنين به دنبال شعار هر روستا 
يك ثمن ســعى خود را در پايلوت شدن استان 

براى ساير استان ها مى كنيم.
وى افزود: بــا رواج الگوهاى جوان محورانه، 
جوان باورانــه، جوان ياورانه به دنبال واگذارى 
امور به جوانان باانگيزه و متخصص هستيم كه 
مطمئناً مى توانند خألهاى مديريتى را در كنار 

تجربه  افراد كار كشته مرتفع نمايند.
جهانشــير ميزبانى مسابقات كشورى 
را 100 مــورد دانســت و ادامه داد: 
جام  ســواركارى  مسابقات  برگزارى 
بين المللى بعد از 30 ســال در خارج 
از پايتخت و در همدان برگزار شــد 
كه نقطه عطف اين رويدادها اســت 
و باعث شــد سواركارها با اسب هايى 
با نژادهاى مختلف در همدان حضور 

پيدا كنند.
وى در ادامه ميزبانى 2 دوره مسابقات 
شــطرنج به ويژه جام ابن ســينا كه با 
حضــور 7 نماينــده از كشــورهاى 
خارجــى همراه بــوده را يكى ديگر 

رخدادهاى مهم ورزش استان برشمرد و اذعان 
داشت: 4 دوره ميزبانى از استعدادهاى برتر و 
پذيرايى از مسابقات زير 16 سال آسيا از ديگر 
عناوين مهم در يك ســال اخير ورزش استان 

بوده است.
مدير كل ورزش اســتان هدف گذارى حضور 
در مســابقات اســتعدادهاى را قرارگرفتن در 
بين 10 استان برتر كشور عنوان كرد و گفت: 
متأسفانه اين امر محقق نشد ولى از نظر كسب 

تعداد مدال نسبت به سال هاى قبل شاهد روند 
مناسبى بوده ايم.

جهانشــير عملكرد هيأت كشتى را نسبت به 
هيأت هاى ديگر بســيار مناسب عنوان كرد و 
ابراز داشــت: در ارزيابى سال 97 جايگاه اين 
رشته در كشــور 28 بوده كه با جابجايى هاى 
انجام شده و برنامه ريزى درست اين رشته در 

سالجارى رتبه 5 را به خود اختصاص داد.
وى در ادامه بااشــاره به تأثير تقدير و تشــكر 
از مدال آوران در ايجاد انگيزه آنان اضافه كرد: 
درصورتى كه ورزشكاران اعزامى به مسابقات 
مختلف در سطوح ملى و بين المللى حايز مقام 
شوند از آنان در جلسه اى با حضور استاندار و 

مقامات مربوطه قدردانى خواهدشد.
اين مقــام مســئول اضافه كرد: ســاماندهى 
وضعيــت هيأت ها به ويژه در حــوزه كاركرد 
قانونــى و برنامه محور بودن آن هــا از ديگر 
اقدامات مجموعه ورزش بوده است كه باعث 
شــده در همين باره كالس هايى براى آموزش 
رؤســا، دبيران و خزانه داران هيأت ها برگزار 
شــود كه به بهبود اداره اين مجموعه ها كمك 

كرده است.
وى در ادامه گفت: خوشــبختانه در سال 98

رتبــه برتر در بين دســتگاه هاى اجرايى را در 
زمينه شــاخص هاى عمومى كســب كرده ايم 
و همين مســئله باعث شــده با تالش بيشتر 
دنبال كســب اين زمينه در 2 شاخص عمومى 
و اختصاصى در ســال 99 باشيم، همچنين در 
بحث واگذارى امور به بخش خصوصى نيز در 
استان نمونه هستيم، براى مثال اداره مجموعه 

شهيد شمسى پور را به ســرمايه گذار مربوطه 
واگذار نموده ايم.

مديركل ورزش و جوانان برنامه ريزى مناسب 
به منظور  ورزشــى  گردشــگرى  حــوزه  در 
تبديل شــدن استان از معبر بودن به مقصدبودن 
را يكى از اهداف مهم دســتگاه ورزش استان 
قلمداد كرد و تصريح كرد: در سنوات گذشته، 
شــاهد غفلت در ايــن زمينه بوده ايــم كه با 
بررسى هاى انجام شده و شناسايى ظرفيت هاى 

مناســب استان ســعى در ايجاد يك سازوكار 
مناسب در اين حوزه هســتيم و در بهمن ماه 
پيست اسكى تاريكدره افتتاح و به بهره بردارى 

خواهدرسيد.
وى اعتبارات ســال 99 را در مرحله پيش بينى 
دانست و افزود: بودجه عمرانى ورزش استان 
در سالجارى 42 ميليارد و 800 ميليون تومان 
بوده كه با ضميمــه بودجه  جارى اين مبلغ به 
60 ميليارد تومان رســيده و با پيش بينى هاى 
انجام شــده، افزايش 20 درصدى در بودجه 
سال 99 پيش بينى مى شود. ولى به رغم تمامى 
مشــكالت در حــوزه اعتبارات هيــچ پروژه 

راكدى را نداشته ايم.
جهانشــير گفت: پروژه زورخانــه بين المللى 
همدان، پروژه هاى تكميلى مجموعه بانوان در 
سراسر اســتان و بهره بردارى از 7 زمين چمن 
مصنوعى از برنامه آتى اين اداره دانست كه با 
تالش دست اندركاران شاهد پيشرفت فيزيكى 
خوبى بوده ايم. وى وجود 100 پروژه نيمه كاره 
را از دغدغه هاى اصلى خود دانســت و اذعان 
داشت: تمام تالش و هدف گذارى در آينده بر 
حول اين محور است كه اين پروژه ها تكميل 

و به مرحله بهره بردارى برسد.
مديركل ورزش و جوانان در پايان با اشاره به 
برنامه ريزى و حمايت از ورزش هاى گروهى 
در اســتان خاطرنشان كرد: با حمايت و ورود 
بخش خصوصى و ايجاد ميل به همكارى در 
آنان و ايجاد چارچوب درســت در مديريت 
امكانات و نيروى انســانى مى توانيم عملكرد 

مناسبى در اين حوزه ايجاد كنيم.

در اين نشســت صميمى مديــر كل ورزش 
وجوانان اســتان به سواالت خبرنگاران ما نيز 

پاسخ داد.
 استخر بانوان  به رغم افتتاح، چرا به 

بهره بردارى نرسيده است؟
اســتخر بانوان همدان واقع در پــارك بانوان 
مشكل برق و آب داشت كه با همكارى ادارات 
مربوطه اين مشــكل در شــرف برطرف شدن 

است و به زودى به بهره بردارى خواهدرسيد.

 چرا مشكالت تيم كبدى كبودراهنگ 
برطرف نشد و اين تيم از ليگ برتر كنار 

كشيد؟
تالش زيــادى براى حضور كبــدى در ليگ 
داشتيم و دســتگاه ورزش نيز آمادگى اين را 
داشــت كه 20 ميليون تومان كمك كند ولى 
خود دوســتان كم كارى كردند و نتوانســتند 
اسپانسر پيدا كنند در حاليكه فرماندار و رئيس 
هيأت نيز تالش زيادى داشــتند كه متاسفانه 

نشد.
 داستان رؤساى هيأت هاى پروازى 

به كجا رسيد؟
به همه هيأت ها اعالم كرديم كه شرط رياست، 
مقيم بودن در استان است، االن مشكلى نداريم 
رئيس هيأت شناوشيرجه مامور به زنجان بود 
كه با پايان ماموريت به استان برگشته است و 
رئيس هيأت موتور ســوارى و اتومبيلرانى نيز 

ساكن نهاوند است ومشكلى نداريم.
 گفتــه بوديد 15 درصــد كاروان 
اعزامى كشور به المپيك را ورزشكاران 
استان تشكيل خواهندداد كه متاسفانه 

تاكنون محقق نشده است، چرا؟
درست اســت حميد اسالمى دچار حادثه شد 
و مه لقا جامه بزرگ نيز نتوانست سهميه بگيرد 
اما نااميد نيســتيم و هنوز فرصت براى كسب 
ســهميه وجود دارد و اميدوارم در قايقرانى به 

اين خواسته برسيم.
 برخــى از هيأت ها عمــال تعطيل 
هستند و براى مثال هيأت وزنه بردارى 
براى اين هيأت ها چه برنامه اى داريد؟

ما به همه اعالم كرديم و با كســى هم 
تعــارف نداريم، زارعــى رئيس هيأت 
وزنه بردارى هفته گذشــته اســتعفا داد 
و تصميم داريم تــا هيأت ها را فعال و 

پويا كنيم.
پيست  ساخت  و  مفتح  پروژه   
دووميدانــى و ســالن اســتخر 

شناوشيرجه به كجا انجاميد؟
در  مجموعه  اين  مكان يابى  متاســفانه 
آن محل اشــتباه بود و ســرمايه عظيم 
ما آنجا عمال غيرقابل اســتفاده است، 
بزودى پيســت دو صحرانوردى را در 
اين محل خواهيم ســاخت و پيســت 
موتورســوارى و اتومبيلرانى را تجهيز 

خواهيم كرد.
 بــراى حمايــت از پــاس چــه 

برنامه هايى داريد؟
پاس برند و ســرمايه استان است كه متاسفانه 
به دليــل مديريت هاى غلط از ســال 86 بالغ 
بر 7 ميليــارد بدهى روى دســت پاس باقى 
مانده اســت. تدابيرى براى ســال 99 اين تيم 
انديشــيده ايم كه مى تواند مشكالت پاس را تا 

حدود زيادى برطرف كند.

گزارش يك ساله پس از انتصاب مديركل ورزش و جوانان استان

جهانشير: حاميان مالى در استان بى اعتمادند
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باباطاهر

استفاده از رطوبت به عنوان
 يك منبع تجديدپذير انرژى

 پژوهشگران "دانشگاه سنگاپور"، روشى ابداع كرده اند كه مى تواند 
رطوبت را براى توليد انرژى به كار بگيرد. 

به گزارش ايســنا جذب رطوبــت محيط، بــه رطوبت زدايى موثر 
فضاهاى بسته كمك مى كند و ادغام نيمه رساناهاى كاتاليزگر نورى با 
هيدروژل، به توليد انرژى از هواى مرطوب منجر مى شود. اين فرآيند، 
به روند فتوســنتز شباهت دارد كه در گياهان رخ مى دهد. نتيجه اين 

فرآيند، رسيدن به حرارت مناسب بدون مصرف انرژى است. 
ايــن روش، تركيبى ژل مانند را به كار مى گيرد كه با كمك نانوذرات 
نيمه رســانا، ميزان قابل توجهــى از آب را از هواى مرطوب محيط 

جذب مى كند. 

تلسكوپ فضايى جديد ناسا به دنبال زمين 
دوم مى گردد

ناسا از توليد يك تلســكوپ فضايى جديد به نام هابكس خبر داده 
كه قرار است براى يافتن ســياره اى با شرايط و مشخصات مشابه با 
كره زمين تالش كند.به گزارش مهر، تلســكوپ فضايى هابكس از 
اشعه ماورا بنفش و سيستم هاى تصويربردارى مادون قرمز و اپتيكال 
پيشرفته براى يافتن سياره اى تالش مى كند كه به دليل شباهت با كره 
زمين قابليت سكونت داشته باشد.  تلسكوپ هابكس كه شباهت هاى 
زيادى به تلسكوپ فضايى هابل دارد، داراى آينه اى بسيار بزرگ تر از 
آن در ابعاد 4 در4/2 متر بوده و يك صفحه بزرگ به قطر 52 متر نيز 
در آن نصب شــده تا با مسدود كردن نور ستاره ها، شناسايى سياره يا 

سياره هاى قابل سكونت ممكن شود. 

چاقى به غلبه بر سرطان كمك مى كند
 به رغم مدارك و شواهدى كه تا كنون وجود داشته، چاقى موجب 
ابتال به سرطان مى شــود، اكنون نتيجه يك مطالعه نشان مى دهد كه 
چاق بودن به بيماران ســرطانى كمك مى كند تا بر اين بيمارى غلبه 
كننــد، زيرا افراد چاق بهتر به داروهــاى قوى ايمنى درمانى واكنش 

نشان مى دهند.
به گزارش ايرنا، محققان اســتراليايى مى گويند كه داشتن اضافه وزن 
به واقع مى تواند به بيماران ســرطانى كمك كنــد تا در مبارزه با اين 

بيمارى پيروز شوند. 
محققان خاطرنشان كردند كه اين مطالعه جديد از اين فرضيه حمايت 
مى كند كه داشتن توده جرم بدنى باال و چاقى با واكنش بهتر به ايمنى 

درمانى ارتباط دارد.

دوش حمامى كه مصرف آب را تا 75 درصد 
كاهش مى دهد

يك شركت سوئدى دوش آب جديدى را توليد كرده كه مصرف آب 
در زمان اســتحمام را تا 75 درصد كاهش داده و درعين حال موجب 
كاهش كيفيت نظافت نيز نمى شــود. به گزارش مهر، اين دوش براى 
كاهش مصــرف آب و صرفه جويى، از قطــر حفره هاى خروج آب 
كاســته نشده اســت. در عوض خروج آب از نازل به شكل گنبدى 
در حال چرخش و دايره وار رخ مى دهد و اين خروج چرخشى آب 
باعث تبديل آن به دانه هايى درشــت مى شود كه به طور تصادفى بر 
روى نقــاط مختلف بدن فرود مى آيد.  همچنين اگر فرد احســاس 
آلودگى بيش از حد داشــته باشــد، مى تواند حالتى به نام موسمى را 

فعال كند كه باعث افزايش حجم آب خروجى مى شود.

توليد روكش نانويى آنتى باكتريال و 
ضدآتش 

 يك شركت توليدكننده پارچه هاى ويژه روكش صندلى هواپيما، 
با استفاده از فناورى  نانو روكش آنتى باكتريال و ضدآتش توليد كرده 
است.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اين ويژگى باعث مى شود، 
روكش صندلى ها آلودگى را به خود جذب نكنند. اين شركت پيش از 
اين موفق به ايجاد خاصيت ضدحريق روى روكش هاى هواپيما شده 
بود كه در راستاى توسعه اين فناورى، خاصيت آنتى باكتريال نيز به آن 
اضافه شد.  در حال حاضر هر دو خاصيت آنتى باكتريال و ضدآتش 
را با استفاده از فناورى نانو روى روكش هاى مورد استفاده در صنعت 
هوايى ارائه مى كنــد. اين روكش ها مى توانند در پتو، بالش و موكت 

داخل كابين هواپيما استفاده شوند.

تقدير از نيم قرن خدمات فرهنگى 
«پرويز اذكايى» 

 استاندار همدان با حضور در منزل «پرويز اذكايى» 
از نيم قــرن خدمات علمى و فرهنگى اين دانشــمند 

برجسته تقدير كرد.
به گزارش مهر، سيد ســعيد شاهرخى براى ديدار با 
دكتر پرويز اذكايــى در منزل وى حاضر و از نيم قرن 
خدمات علمى و فرهنگى اين دانشمند برجسته تقدير 
كرد. شاهرخى در اين ديدار خطاب به پرويز اذكايى با 
بيان اينكه تكريم از شما تكريم از فرهنگ است، گفت: 
از زحمات و همكارى شما با اداره كل كتابخانه هاى 

عمومى استان قدردانى مى كنم.
اســتاندار همدان اظهار كرد: مجموعه دانش فرهنگى 
اذكايى در مجموعه اى قرار گرفته تا دانشجويان و افراد 
اهل علم و تحقيق از آن بهره مند شوند كه حقيقتاً با اين 

اقدام نام نيك از وى خواهد ماند.
شاهرخى با اشاره به اينكه پرويز اذكايى الگويى براى 
جوانان اســت، افــزود: همه جوانــان از حضور اين 

دانشمند بايد استفاده كنند.
گفتنى است پرويز اذكايى كتابخانه شخصى خود را به 
اداره كل كتابخانه هاى عمومى اهدا كرده و به تازگى 
منزل شــخصى خود را كه بيــش از 4 ميليارد تومان 

قيمت دارد وقف امور فرهنگى كرده است.

رونق گردشگرى، وعده اصلى 
رئيس جديد موسسه فرهنگى اكو

 توريسم باعث شناخت ملت هاى منطقه از يكديگر 
و اثرگذارى روى هم مى شود.

رئيس جديد موسســه فرهنگى «اكــو» بر ضرورت 
تقويت صنعت توريســم و جهانگردى تاكيد كرد و 
گفت: فرهنگ، اســاس و بن مايه هر جامعه است و 

عامل مهمى در ساختن جامعه به حساب مى آيد.
به گزارش ايسنا، سروربختى گفت: موسسه فرهنگى 
اكو به عنوان مهمترين نهــاد فرهنگى منطقه اى نقش 
مهمى داشــته است. اين موسسه 25 سال عمر دارد و 
از اين طريق كارهاى بزرگى در حوزه هاى هم انديشى 

و تحكيم روابط ميان اعضاى اكو انجام شده است.
وى  گفــت: اين موسســه در حوزه هــاى تحقيق و 
پژوهش درباره ميراث مشترك كشورهاى عضو، تهيه 
و نشــر كتاب ها، تقويت هماهنگى بين كتابخانه ها و 
دانشگاه ها، برگزارى نمايشگاه ها، برگزارى هفته هاى 
فرهنگ و . . . اقدامات جالب توجه و سازنده اى انجام 

داده است.
بختى تاكيد كرد: تالش مى كنم براســاس اساســنامه 
موسســه فرهنگى اكو عمل كرده و از هيچ تالشــى 
براى توسعه و ارتقاى اقدامات فرهنگى دريغ نورزم. 
همچنين بنا دارم با كمك و مشورت كشورهاى عضو 
اكو در زمينه تنوع بخشيدن به برنامه ها اقداماتى انجام 
دهم. رئيس جديد موسسه فرهنگى اكو گفت: تالش 
مى كنيم ساير اعضاى اكو در پيشبرد اقدامات فرهنگى 
به ما بپيوندند تا بتوانيم حرف هاى نگفته را بگوييم و 

راه هاى نرفته را بپيماييم.

ردپاى عيد چينى در همدان 
 رويداد «ايران باشــكوه» به مناســبت عيد چينى ها در 9 استان كشور 
كه همدان هم جزو آنهاســت برگزار مى شود، فرصتى كه بايد از آن براى 

تقويت گردشگرى همدان تاريخى، بهترين بهره بردارى صورت گيرد.
وقتــى لغو رواديد رقم مى خورد يعنى در عرصه ملى قدمى در راســتاى 
توسعه گردشگرى برداشته شده است حاال نوبت بهره بردن استان هاست 

كه چگونه از فرصت ها استفاده كند. 
در شــرايطى كه ايران از تابستان امسال قانون لغو رواديد را براى چينى ها 
يكطرفه اجرا كرد، با اســتقبال گردشــگران چينى مواجه بوديم، بنابراين 
مديــران بازاريابى و تبليغات گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى اعالم 
كردند، رويداد «ايران باشكوه» به مناسبت عيد چينى ها در 9 استان كشور 

كه همدان هم جزو آنهاست برگزار خواهد شد.
قرابــت همدان با چين به واســطه رد پاى ســراميك هاى چينى به جاى 
ســفال هاى هنرى در اللجيــن مى تواند امروز همــدان را به يك مقصد 

تاثيرگذار گردشگرى براى چينى ها تبديل كند.
ماجرا از اين قرار است كه شرايط حضور توريست هاى چينى در عيد 17
روزه مردم اين كشور از 4 تا 20 بهمن ماه در ايران آماده شده است. 9 استان 
ميزبان توريست هاى چينى خواهند بود، كه نام شهر تاريخى همدان هم در 
بين آنها خودنمايى مى كند؛ قرار است اين استان ها با تخفيف در هزينه ها و 
تامين ذائقه هاى تفريحى و توريستى مردم اين كشور زمينه  حضور و جذب 

گردشگران چين به ايران را فراهم كنند.
اما نكته براى همدانى ها اينجاست كه بايد براى چينى ها كه سالهاست سايه 

سراميك توليدى آن ها بر سر اللجين سنگينى مى كند برنامه داشته باشند.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان در اين راستا 
اظهار كرد: پس از لغو رواديد  براى شهروندان چين، ميزبانى از اينفلوئنسرها 
و فعاالن گردشــگرى چينى در قالب تورهاى آشناســازى، انتظار بر اين 
است كه دســتاوردهاى اين رويداد 17 روزه براى گردشگرى همدان نيز 
پرثمر باشــد. به گزارش فارس، على مالمير با اشاره به اينكه همدان در 
رديف استان هايى است كه مورد استقبال گردشگران چينى قرار گرفته 
اســت، يادآور شد: 9 استان تهران، اصفهان، يزد، كرمان، البرز، سمنان، 
فارس، قزوين، همدان و مناطق آزاد از جمله استان هاى منتخب برپايى 
رويداد «ايران باشــكوه» هســتند. وى برگزارى جشن ، تبريك سال نو 
به زبان چينى در قســمت هاى مهم شــهر، برگزارى مسابقات مختلف 
مانند عكس، خاطره كوتاه و نورپردازى در اماكن مهم گردشــگرى را 
بخشى از برنامه هاى «ايران باشــكوه» عنوان كرد و تأكيد كرد: همدان 
نيز بايد در اين مســير پيش رفته و با برنامه هــاى مبتكرانه و خالقانه 
سهم گردشگرى خود از توريست هاى اين كشور را افزايش دهد. وى 
لزوم برپايى نمايشگاه هاى موقت، سرو غذاهاى چينى در رستوران ها، 
طراحى گشــت هاى ويژه و متناسب با ســاليق توريست هاى چينى، 
اعمال تخفيف در مراكز اقامتى و فروشــگاه هاى صنايع دستى، اعمال 
تخفيف در ورودى اماكن گردشــگرى و موزه ها، اســتقرار راهنماى 

چينى زبان در اماكن گردشگرى را از ضروريات عنوان كرد.
چين در اولويت نخســت ايران از 5 كشــور ســطح نخست در جذب 
گردشگران خارجى به اين كشــور قرار دارد كه فعاالن گردشگرى ايران 
در اين حوزه اقدامات گسترده اى در راستاى تشويق و تبليغ از جاذبه هاى 
گردشگرى به منظور جذب هرچه بيشتر گردشگران چينى انجام مى دهند.

اشتراكات تاريخى و فرهنگى، گستردگى روابط سياسى و اقتصادى ايران 
و چين بعد از خروج آمريكا از برجام؛ گردشگرفرست بودن چين با باالى 
150 ميليون گردشگر به دنيا و ولخرج ترين توريست در كشورهاى مقصد 
فرصت ويژه اى براى بازار گردشــگرى ايران ايجاد كرده كه مى توان از آن 
براى معرفى كامل جاذبه هاى گردشگرى ايران و البته كهن شهر همدان به 

چين كهن استفاد كرد.

■ دوبيتى باباطاهر 
درازى دو زلفانت مرا كشت سياهى دو چشمانت مرا كشت  
خم ابرو و مژگانت مرا كشت به قتلم حاجت تير و كمان نيست  

■ حديث:
امام على(ع):

اگر بردبار نيستى خود را بردبار جلوه ده، زيرا كمتر كسى است كه خود را 
شبيهگروهى كند و بزودى يكى از آنان نشود.  
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بيت ا... اسكندرى
 شوراى اسالمى روستاى آبمشگين 

جناب آقاى

 سيدايوب موسوى 
بخشدار محترم شيرين سو 

زحمــات  و  تالش هــا  از  بدينوســيله 
جنابعالــى در عمــران و آبادانــى روســتاى 
ــوده و  ــكر نم ــر و تش ــگين تقدي آبمش
توفيقــات  آرزوى  متعــال  خداونــد  از 

ــم. ــما داري ــراى ش ــزون را ب روزاف

نقشه خطر سفر در سال 2020 
منتشر شد:

 ايران امن تر از 
تركيه، روسيه و 
عربستان
 نقشه «مخاطرات سفر» در سال 2020 منتشر 
شد. با وجود روشن شدن آتش اعتراضات مردمى 
در خاورميانــه، اروپا، آمريكاى التين و شــرق 
آسيا، در اين نقشــه پيش بينى شده كه وضعيت 
امنيت جهان در ســال جديد تفــاوت چندانى 
با ســال 2019 دســت كم براى عالقمندان سفر 
نداشته باشــد. به گزارش ايسنا، «نقشه ريسك 
ســفر» آخر هر ســال ميالدى از سوى موسسه 

International SOS  منتشر مى شود تا به 
سازمان ها، سرمايه گذاران و گردشگران خطرات 
كشــورهايى را كه در آن فعاليت و مســافرت 
دارند، بهتر بشناســاند. اين رتبه بندى، خطرات 
پزشكى و بهداشتى هر كشــور، ريسك امنيتى 
ســفر و يك نماى كلى از مخاطرات در مقصد 

را نشان مى دهد.
در اين نقشه سفر به ايران «كم خطر» گزارش 
شده است. به عبارتى وضعيت امنيت در ايران 
همچون انگلســتان، فرانســه، ســوئد، عمان، 
امريكا  متحده  ايالت  چين،  ازبكستان،  امارات، 
و كانادا است. اين وضعيت با رنگ زرد روى 
نقشه مشــخص شده اســت. درحاليكه رنگ 
عربستان  تركيه،  همچون  همســايه  كشورهاى 
و روســيه كمــى تيره تــر از ايران اســت، به 
اين منزلــه كه امنيت در اين كشــورها حدى 

دارد. «متوسط» 

البته بخش هايى از ايــران به ويژه در نوار مرزى 
غرب و شــرق به رنــگ نارنجــى درآمده كه 
نشان دهنده ى حد «متوســط» ريسك امنيت در 
اين بخش ها اســت. منطقه سيستان و بلوچستان 

نيز در اين نقشه كامال قرمز شده است.
رنگ شناســى اين نقشــه، وضعيــت ايران را 
چنين شــرح مى دهد: ميزان جرم و خشــونت 
كم اســت. عمليات تروريســتى محدود و در 
برخى مناطق نادر اســت. خدمــات امنيتى و 
اضطرارى مؤثــر بوده اند و زيرســاخت ها تا 

حدى سالم است. 
اما ريســك بهداشت ســفر و ايمنى جاده ها در 

ايران وضعيت مناسبى ندارد.
در اين نقشــه وضعيت ريســك بهداشــتى و 
پزشــكى ســفر «متغير» نشــان داده شده است، 
يعنى خدمات پزشــكى به طور يكسان در تمام 
نقاط ايران قابل دسترســى نيست و مخاطرات 

بهداشتى ســفر به بخش هايى از ايران از جمله 
جنوب شرقى و غربى «باال» گزارش شده است. 
اين مناطق با عالمت هاشور و حروف اختصارى 
كه نشان دهنده ميزان مخاطرات بهداشتى است، 

مشخص شده اند.
وضعيت ايران بــا توجه به رتبه اى كه در بخش 
ريســك بهداشت سفر در اين نقشه دارد، چنين 
شــرح داده شده اســت: «ارائه خدمات پزشكى 
و درمانى در شــهرهاى بزرگ، از جمله اين كه 
داروهاى تجويزى، خدمات با كيفيت پزشــكى، 
خدمات اورژانســى و مراقبت  از دندان معموال 
در اين شهرها در دسترس است. در مناطق ديگر 
ممكن است دسترســى به اين خدمات محدود 

باشد.
امــا خطر ايمنى جاده ها در ايران فقط يك پله با 
بدترين شرايط فاصله دارد. در اين نقشه كشورها 
بــه لحاظ ايمنى جــاده از بين 10 تــا 25 نمره 

گرفته انــد، نمره 10 بهترين و 25 خطرناك ترين 
وضعيت ايمنى جاده ها را نشــان مى دهد. نمره 
ايران بين 20 تا 24/5 بوده است. اين رتبه بندى 
به استناد آمارهاى سازمان بهداشت جهانى انجام 

شده است.
در نقشــه ديگرى درباره بالياى احتمالى طبيعى 
در ســال 2020 گمانه زنى هايى شــده است تا 
مســافران هنگام انتخاب مقصد سفر اين نكات 
احتمالى را نيز در نظر بگيرند. در كنار نام ايران 

نوشته شده است: «زلزله». 
از طرفى حرف «H» روى بدن ايران هك شــده 
كه مخاطرات سياســى آن را «بــاال» پيش بينى 
مى كند كه در شرح وضعيت كشورهايى با چنين 
ســطح امنيتى نوشته شده اســت: ثبات سياسى 
ندارنــد و بــا تحريم و تهديدات تروريســتى، 
ريسك باالى ســرمايه گذارى و ناامنى اقتصادى 

و اجتماعى مواجه اند.

مريم مقدم  »
 گردشــگرى همــدان سالهاســت در تالش 
براى دســتيابى به مســيرهاى رو به رشد است. 
اوج برنامه ريزى هايش ســال گذشــته در رويداد 
گردشــگرى همدان 2018 نمايان شد اما پس از 
آن، اين آتشفشان به ظاهر خروشان رو به سردى 

رفت. 
سكوت رويدادهاى گردشگرى در سال 2019 اين 
مهم را كامال مشــهود كرد و امسال برخالف سال 
گذشــته در شهر خبرى از رويدادهاى گردشگرى 

ملى و بين المللى نبود. 
 روزهاى پرحرف و حديث گردشــگرى همدان 
گويا حاِل تعامالت را مشــوش كرده است. سال 
2019 گويا برخالف ســال گذشته ميالدى براى 
گردشــگرى همدان اقبــال خوبى نداشــت، نه 
زمينه براى فعاليت فعاالن گردشــگرى استان در 
اين حــوزه محيا بود و نه دســت برنامه ريزان از 

برنامه ريزى پر بود. 
همدان به واســطه توانمندى هاى گردشــگرى با 
مجموعه تفريحى توريســتى گنجنامه و شــركت 
سياحتى عليصدر و مجموعه هتل هاى بين المللى 
باباطاهر ســرآمد استان هاى همســايه در حوزه 
گردشــگرى اســت، اما چند صباحى است تغيير 
مديريت در عليصــدر اين حوزه را به يك بخش 
گردشــگرى غيرفعــال تبديل كرده اســت، زيرا 
مدت هاى مديد اســت كسى شاهد حضور تقوى 
مديرعامل فعلى عليصدر درجلسات تصميم گيرى 

جدى گردشگرى همدان نبوده است. 
كارشناسان بر اين باورند كه درخشش ظرفيتهاى 
گردشــگرى همدان زمانى خود را نمايان مى كند 
كه برنامه هــا در اين زمينه با پــاى كار آمدنهاى 
مديران دولتى و خصوصى و حركت كردن همسو 
با اهداف مشــخص و دستيابى به جايگاه مطلوب 

محقق ميشود. 
در كنــار پــاى كار نبودن هــاى برخــى از متوليــان 
گردشــگرى همــدان كمبــود اعتبــارات هــم حــاال 
ــاى  ــراى برنامه ه ــدى در اج ــع ج ــك مان ــه ي ب
گردشــگرى تبديــل شــده اســت، ايــن روزهــا بــا 
ــراث فرهنگــى گردشــگرى و  آنكــه ســازمان مي
ــه تغييــر هويــت داده  ــه وزارتخان صنايع دســتى ب
ــن  ــوان دهان پرك ــن عن ــا از اي ــا گوي ــت ام اس
ــا شــده  ــب م ــه شــدن آن نصي ــط وزارت خان فق
اســت و خبــرى از تغييــر يــا افزايــش اعتبــارات 

ايــن حــوزه نيســت. 
ــز  ــتان و پايي ــك تابس ــه ي ــا درحاليك ــن روزه اي
ــتيم  ــر گذاش ــت س ــدان پش ــه را در هم كم برنام

ــارات  ــل اعتب ــا حداق ــاال ب ح
پراكنــده  برنامه هــاى  و 
گردشــگرى  اســتقبال  بــه 
ــدان  ــتانى در هم ــته زمس نداش

يــم.  و مى ر
ايــن مهــم غيرقابــل انــكار 
ــارات در  ــود اعتب ــه نب اســت ك
كنــار جــدى پــاى  كار نيامــدن 
حتــى  و  خصوصــى  بخــش 
در  گردشــگرى  نيمه دولتــى 
برنامه هــا  اجــراى  و  ارائــه 
پيشــنهادات  همــه  مى توانــد 
ــذارد و  ــى بگ ــز باق را روى مي

ــد.  ــم بمان ــا عقي كاره
مدتى است در اغلب نشست ها 
بيشــترين انتقــادات بــه نبود 
گردشــگرى  تأثيرگذار  مديران 
در جلســات برمى گردد، درنظر 
جلســه  گذشــته  روز  بگيريد 
ملى  رويداد  براى  تصميم گيرى 
گردشــگرى و برگــزارى عيد 
كه  مديرانى  همدان  در  چينى ها 

مى توانستند با بهره بردن از اعتبارات و اختياراتشان 
در راستاى پيشــبرد اهداف گردشگرى نقش ايفا 
كننــد، يكى پــس از ديگرى در جلســه حضور 

نداشتند.
ايــن درحالى اســت كــه وقتى يك ســازمان يا 
اداره متولى گردشــگرى اعضايى كه مى توانند با 
اعتبارات و اختيارات الزم در اجراى برنامه هايشان 
تأثيرگذار باشــند را دور هم جمــع مى كنند تا با 

طرح هاى  متمايــز،  برنامه هاى 
نــو دراندازنــد، يكــى پس از 
ديگرى با اعضاى غايب روبه رو 

مى شود. 
چــرا وقتــى قرار اســت حال 
بــه  رو  همــدان  گردشــگرى 
شــاهد  بايد  بــرود  بهبــودى 
اين اتفاق باشــيم كــه مديران 
از  گردشــگرى  در  تاثيرگــذار 
حضور و رايزنى در جلسات به 
بهانه هــاى كارى طفره مى روند 
و نمايندگان خود را كه اگرچه 
پاى كار هستند اما از اختيارات 
الزم در ايــن زمينــه برخوردار 
نيســتند را در جلسه مى فرستند 
و در آخر نتيجه اين مى شود كه 

آب از آب تكان نميخورد. 
پاى كار نبودن مديران برنامه ريز 
گردشــگرى در بخش دولتى و 
به گونه اى  را  شرايط  خصوصى 
رقم زده اســت كــه از ابتداى 
ســال تا حال اغلب برنامه  هاى 
گردشــگرى خارج استان از نمايشگاه گردشگرى 
شــيراز تا برگزارى برخى برنامه هاى پيشــنهادى 
فعاالن گردشگرى به بهانه نبود پول و اعتبار كافى 
هوا مى شــود و حتى نتيجه اين مى شود كه رئيس 
كميســيون گردشگرى و ســرمايه گذارى شوراى 
شــهر در جلســه برنامه ريزى براى گردشــگرى 
زمســتانى و حضور چينى هــا در همدان؛ با انتقاد 
صريح از مدير عامل شــركت ســياحتى عليصدر 

كه اغلب در جلســات گردشگرى جاى او خالى 
اســت را مورد سوال قرار مى دهد و مى گويد چرا 
بايد در نشست هاى تصميم گيرى كه پاى حيثيت 
گردشگرى همدان وســط است آقايانى كه كار و 
حرفه شان گردشگرى است در نشست ها حضور 

نداشته باشند. 
و پس از آن روابط عمومى ارشــاد اسالمى را كه 
به نمايندگى از مديركل ارشاد ساعتى را در جلسه 
حضور داشــت مورد خطاب قرار دهد و بگويد 
شما به جاى مدير كل خود چقدر داراى اختيارى 
كه در جلســه هســتيد آيا مى توانيد براى اجراى 
يكى از برنامه هاى و رويدادهاى گردشگرى وعده 

برنامه يا اعتبار بدهى يا خير؟ 
و به هــر ترتيب ماجرا به شــكلى پيش برود كه 
انتقاد رســانه هم دامن ارائه دهنــدگان برنامه هاى 
تصميمات  منسجم نشــدن  براى  را  گردشــگرى 
بگيــرد و در آخر فضــا به سمت و ســويى برود 
كه به جــاى بهره بردارى معاون گردشــگرى از 
اختيارات اعضاى جلسه، براى تصميم گيرى ها به 
بخش هاى  ناهماهنگى هاى  حل و فصل كردن  دنبال 

گردشگرى باشد. 
كوتاه ســخن آنكه بازوهاى توانمند گردشــگرى 
همدان از شــركت ســياحتى عليصــدر گرفته تا 
مجتمــع تفريحى توريســتى گنجنامــه و ميراث 
فرهنگى و اصنــاف دفاتر خدمات مســافرتى و 
راهنمايان گردشــگرى اگر همگام با هم نباشند، 
حــال گردشــگرى همــدان همچنــان مطلوب 
نخواهدشــد و نبــود متوليــان پــاى كار و نبود 
اعتبــارات، نفس اين صنعت نوپا را به شــمارش 

خواهدانداخت. 

غيبت مديرعامل شركت سياحتى عليصدر درجلسات صداى كميسيون گردشگرى شورا را درآورد 

وزارتخانه شدن ميراث براى استان سودى نداشت
■ گرد شگرى همدان در سال 2019 دست خالى ماند

مديران  نبودن  كار  پاى 
گردشــگرى  برنامه ريز 
و  دولتــى  بخــش  در 
خصوصــى شــرايط را 
به گونه اى رقم زده است 
كــه از ابتداى ســال تا 
برنامه  هاى  اغلــب  حال 
استان  خارج  گردشگرى 
گردشگرى  نمايشگاه  از 
شيراز تا برگزارى برخى 
پيشــنهادى  برنامه هاى 
به  گردشــگرى  فعاالن 
اعتبار  و  پول  نبود  بهانه 

كافى هوا مى شود


