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۱۷ استاندار 
و بیش از 
۶۰ شهردار 
بازنشسته 
می شوند

اعالم نتایج نهایی 
کنكور سراسری 
۹۷ تا پایان هفته

»آگـر« به کار 
خود پایان داد

گوشت قرمز در 
ایام محرم گران 
مي شود

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام
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یادداشت روز
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نماز جمعه تغییر مكان 
يا رويكرد

 نمــاز جمعه از چنان جايگاهي در دين 
مقدس اســام برخوردار است كه در قرآن 
كريم يك ســوره به نام سوره جمعه لقب 
گرفته است و آيات آخر اين سوره مباركه 
به طور مســتقيم و آن هم به حال دستوري 
مؤمنين را به شركت در نماز جمعه و شتاب 
در اين امر دعوت مي كنــد. »يا ايها الذين 
آمنو اذا نودي للصاه من يوم الجمعه فاسعو 
الي ذكــر ا... و ذرو البيع ذلكم خيٌر لكم ان 
كنتم تعلمون. فاذا قضي الصاه فانتشروا في 

االرض و ابتغو من فضل ا... .

یادداشت

3

به نقش زنان در مديريت 
جامعه اعتماد کنیم

 اين روزها با گرم شدن تنور دستگيري 
و محاكمــه كله گنده هــاي اختاســگر و 
گرانفروش و خيانتكارهاي اقتصادي، تشت 
رســوايي خيلي از آدم هايي كه ســال هاي 
ســال به اســم خدمتگزار و سرباز انقاب 
اســامي، منابع و سرمايه هاي كشورمان را 
به تاراج مي بردند، روي آب مي افتد.ورود 
افرادي كه به نام مدير و مسئول و رئيس 
سازمان هاي كوچك و بزرگ كه حساب 
ويژه اي نــزد افكار عمومــي و باورهاي 

مردمي داشته و دارند...

برداشت مازاد آب از دشت همدان و بهار
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توليد و عرضه 
     دفتر مدرسـه 

             در همـدان

در فروشگاههاي

09369371860
09900618512
081 - 34586732

پذيرش نمايندگي:

تعـاوني معتبر
سراسر استـان

حمايت از اشتغال و توليد استان

و قيمت مناسب« عالي  ت 
»کيفي

آگهي مزایده عمومي )نوبت اول ۱3۹۷(

روابط عمومي دانشگاه نهاوند

دانشگاه نهاوند در نظر دارد با اجاره غذاخوري دانشگاه جهت تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا موضوع را به پیمانكار واجد شرایط و داراي صالحیت واگذار نماید. 
لذا از پیمانكاران دعوت به عمل مي آید در صورت تمایل از تاریخ انتشار آگهي جهت بازدید از محل به دانشگاه نهاوند )کیلومتر 3 کمربندي بروجرد-نهاوند( مراجعه 

و براي دریافت اسناد مزایده به سایت دانشگاه نهاوند به آدرس www.nahguac.ir و یا به دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه نهاوند مراجعه نمایند.
روز بازگشايي پاکات محل تحويل پيشنهاد مهلت شرکت مبلغ ضمانت نوع پيمان رديف

500000001397/6/31اجاره غذاخوري 1
ساعت 10 صبح

1397/6/31 ساعت 14 بعدازظهردفتر معاونت اداري و مالي 

شرايط و مدارک:
تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه یا نقدا به حساب شماره ۰۱۰۹235۹۷2۰۰۱ به نام دانشگاه نهاوند نزد بانک ملي شعبه 22 بهمن واریز نماید.

هزینه درج آگهي بر عهده برنده مي باشد.
تأکید مي گردد ضمانت نامه، مدارک و رزومه کاري، پیشنهاد قیمت در سه پاکت مجزا ارائه گردد.

شرکت در مزایده هیچ گونه حقي ایجاد نخواهد نمود و دانشگاه در قبول و رد هر کدام از پیشنهاددهندگان و منتفي نمودن آن مختار است.
پس از بررسي صالحیت و توانایي شرکت کنندگان در مهلت مقرر و اعالم نتیجه برنده مزایده موظف است قرارداد را امضاء نماید در غیر این صورت سپرده 

شرکت در مزایده به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد در صورت امتناع نفر دوم سپرده وي نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

چالش کاهش 
بودجه

■ پس از رسانه ها این بار نماینده مجلس از کاهش بودجه انتقاد کرد

ماه خون فرا رسيد

عطر 
عطش

بذل عاطفه ها ادامه دارد

لبخند مهر 
بسته به مهر شماست
فرماندار نهاوند در کارگروه اشتغال خطاب به متوليان در استان:

قفل  واحدهای تولیدی را بازکنید

 مديركل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اســتان همدان با اشــاره به تقارن دفاع مقدس و ايام 
محرم و سوگواری سيدالشــهدا)ع( گفت: به عقيده 
مفسران و عالمان اسامی دفاع مقدس قرينه و منبعث 

از عاشورا است.
به گزارش ايســنا، مهدی ظفری در ستاد بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس اســتان همــدان، با بيان اينكه هيچ 
پديــده ای در طول تاريخ نتوانســته به انــدازه دفاع 
مقــدس در كل دنيــا تحول ايجاد كنــد، اظهار كرد: 
تضادها، تفاوت ها، جدال هــا و ارتباطات بين المللی 

برگرفته از 8 سال دفاع مقدس است.
وی با بيان اينكه دفاع مقدس حاصل انقاب اسامی 
اســت، افزود: جدا شــدن دفاع مقــدس از انقاب 
اســامی باعث مغفــول ماندن ارزش هــای انقاب 

می شود.
وی بــا بيان اينكه اســتان همدان با تقديم شــهدای 
گرانقدری نظير شهيد شاخص محسن اميدی توانست 
دشــمن را در منطقه مجنون متوقف كنند، افزود: 20 
شهريور ســال 65 در جزيره مجنون كه محل پدافند 
لشكر انصارالحسين)ع( همدان بود، دشمن در جبهه 
شــمالی و جنوبی نفوذ كرده بود و رزمندگان همدان 
پذيرفتند كه در مقابل اين تك مرموز دشمن بايستند.
مديــركل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
استان همدان خواســتار نقش آفرينی جدی در حوزه 
دفاع مقدس شــد و گفت: يكی از مراحل جنگ نرم 
ايجاد آشــفتگی روانی است كه جامعه ما به آن دچار 
شــده و تقارن هفته دفاع مقدس و محرم می تواند در 

حل اين معضل اثربخش باشد. 
وی بــا بيان اينكه بايد خاصيت برنامه های هفته دفاع 

مقدس ايجاد وحدت و وفاق ملی باشد، عنوان كرد: 
از نگاه های ســازمانی برای برگزاری برنامه های دفاع 

مقدس پرهيز شود و نقش مردم را مطرح كنيم.
ظفــری با بيان اينكه در شــرايط كنونی كشــور كه 
رئيس جمهوری در كنار ســخنرانی يك نهيب نيز به 
دشمنان می زند، همه مردم، گروه ها و احزاب وی را 
همراهی می كننــد، اضافه كرد: دفاع مقدس متعلق به 
گروه خاصی نيســت و عامه مردم در بيشتر مواقع از 

برنامه های اباغ شده جلوتر هستند.
وی با بيان اينكه يك فصل نامه يا گاه نامه با محوريت 
فعاليت های صورت گرفته در سی و هشتمين سالروز 
هفته دفاع مقدس به نام استان چاپ و منتشر می شود، 
گفت: انتظار می رود برنامه های پيش بينی شده توسط 
نهادها به موقع به دبيرخانه اطاع رسانی شود تا بتوان 

مستندســازی كرده و به موقع برنامه هــا را انجام و 
تحويل ستاد كل نيروهای مسلح داد.

مديــر باغ موزه دفاع مقدس اســتان همــدان نيز با 
بيان اينكه هدف از بزرگداشــت دفاع مقدس ترويج 
فرهنگ انقابــی، واليت مداری، مقاومــت، ايثار و 
خودباوری دينی و ملی اســت، گفــت: دوران دفاع 
مقدس، آينه تمام نمای اهداف و دستاوردهای حركت 
عظيم مردمی در دوران شــكوهمند انقاب اسامی، 
زمينه بروز و ظهور حركتی ماندگار، جامع و كارآمد 
در برقــراری حكومت مردم ســاالر دينــی با حفظ 
استقال در عرصه های بين المللی و مقابله با استكبار 

جهانی شد.
خليل الهی تبــار با بيان اين اينكــه رويكرد برنامه ها 
مبتنی بر شــعار محوری »ما توانستيم« و توجه ويژه 
به چهار دهه فرهنگ و مقاومت و ايستادگی به عنوان 
انگيزه ای پايدار در پيشبرد و تقويت ساختار و ماهيت 
علمی، فرهنگی و سياســی كشــور است، افزود: 32 
برنامه محوری برای هفته دفاع مقدس پيش بينی شده 

است.
وی برگزاری ســان و رژه نيروهای مسلح مستقر در 
همدان، ديدار فرماندهان نيروهای مســلح اســتان با 
نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه همدان، ديدار 
و سركشــی از خانواده معظم شهدا و ايثارگران، بيان 
خاطرات دفاع مقدس بين نماز جماعت ظهر و عصر 
ادارات، ويژه برنامه زنگ مقاومت در نخســتين روز 
بازگشايی مدارس در سراسر استان، برپايی نمايشگاه 
عكس و اسناد دفاع مقدس و بازديد رايگان مردم از 
موزه دفاع مقدس در روز 31 شهريور را از برنامه های 

پيش بينی شده برای اين هفته برشمرد.

چاپ »فصل نامه همدان« 
در گرامیداشت هفته دفاع مقدس

|ISNN: 2322-4665|
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خبرخبر

کشف 8 انبار احتكار شده در بهار
 فرمانده انتظامي شهرستان بهار از كشف 8 انبار احتكار شده از انواع اقام خوراكي، صنعتي و كشاورزي در ماه گذشته در 

اين شهرستان خبر داد.
بــه گــزارش پايــگاه خبــري پليــس، بزرگعلــي نــوري در تشــريح ايــن خبــر گفــت: در مــاه گذشــته بــا اقدامــات 
ــده  ــكار ش ــار احت ــف 8 انب ــه كش ــق ب ــار موف ــتان به ــي شهرس ــكاران انتظام ــي هم ــراف اطاعات ــايی و اش شناس
ــي و  ــاي كشــاورزي در شــهرک صنعت ــی، آهــن آالت، لوازم الكتريكــي، ســموم و كوده ــواد غذاي ــواع م حــاوي ان

ــن شــهر شــدند. ــه اي انبارهــاي حوم
وی افزود: ارزش ريالي اين انبارها افزون بر 20 ميليارد ريال بوده كه كاالهاي مكشــوفه به صنعت و معدن تحويل و در اين 

رابطه 8 نفر به اداره تعزيرات شهرستان و مراجع قضايی معرفي شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان بهار خاطرنشان كرد: برخورد جدي با مخان اقتصادي، همواره در دستور كار پليس قرار داشته و 
دارد بنابراين از مردم خواهشــمنديم در صورت اطاع و رؤيت موارد اين چنيني سريعا پليس را از طريق تماس با تلفن 110 

مطلع كنند.

نوآموزان پیش دبستانی مناطق محروم 
رايگان تحصیل می کنند

 با حمايت مالی اين وزارتخانه امسال نوآموزان پيش دبستانی مناطق محروم به صورت رايگان آموزش های ابتدايی را فرا 
می گيرند.

ــتانی در  ــش دبس ــه دوره پي ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدان ب ــرورش هم ــوزش و پ ــی اداره كل آم ــوزش ابتداي ــاون آم مع
ــرای ســال تحصيلــی جديــد 2 ميليــارد و 200 ميليــون ريــال  ــا اهميــت اســت افــزود: ب بحــث آمــوزش بســيار ب
اعتبــار بــا هــدف تشــويق بــرای جــذب نوآمــوزان پيــش دبســتانی در مناطــق محــروم اســتان همــدان اختصــاص 

يافــت.
ياسر نانكلی در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينكه سال گذشته 18 هزار نوآموز در مقطع پيش دبستانی آموزش های الزم را 

فرا گرفتند پيش بينی كرد: امسال اين ميزان به 22 هزار نوآموز افزايش يابد.
نانكلی اضافه كرد: نزديك به 6 هزار نوآموز نيز زير نظر بهزيســتی آموزش می بينند و در ســامانه »ســناد« آموزش و پرورش 

ثبت نام نشده اند.

97 زندانی در همدان آزاد شدند
 مديرعامل ستاد ديه استان همدان گفت: 97 زندانی جرائم غيرعمد 
از ابتدای ســالجاری تا پايان مرداد ماه با كمك ستاد ديه و افراد خير 

آزاد شدند.
يــدا... روحانــی منــش در گفــت و گــو بــا ايرنــا بيــان كــرد: ميــزان 
بدهــی ايــن افــراد بيــش از 41 ميليــارد و 923 ميليــون ريــال بــود.

ــاكيان  ــت ش ــه و گذش ــتاد دي ــاعدت س ــا مس ــرد: ب ــه ك وی اضاف
ــارد و  ــادل 18 ميلي ــی مع ــن بده ــش از 40 درصــد از اي ــده بي پرون

ــد. ــيده ش ــاكيان بخش ــوی ش ــال از س ــون ري 290 ميلي
مديرعامــل ســتاد ديــه اســتان همــدان بيــان كــرد: هفــت ميليــارد و 
448 ميليــون ريــال تســهيات كــم بهــره توســط چهــار بانــك ملت، 

رفــاه، تجــارت و صــادرات بــه زندانيــان نيازمنــد پرداخــت شــد.
ــال  ــارد ري ــارد و 232 ميلي ــرد: 9 ميلي ــه ك ــش اضاف ــی من روحان
بــرای كمــك بــه حــل پرونــده هــای مالــی و ديــه پرداخــت شــد 
و صنــدوق تاميــن خســارت هــای بدنــی 720 ميليــون ريــال بــرای 

ــت. ــرده اس ــت ك ــدان پرداخ ــان هم آزادی زنداني
وی آورده محكومــان را حــدود ســه ميليــارد ريــال بــرآورد كــرد و 
گفــت: ســه ميليــارد و 299 ميليــون ريــال از بدهــی زندانيــان اعســار 

نيــز تقســيط شــد.
ــامل 85  ــده را ش ــان آزاد ش ــدان زنداني ــه هم ــتاد دي ــل س مديرعام
زندانــی مالــی، هشــت زندانــی مهريــه، 2 محكــوم ديــه و 2 زندانــی 

نفقــه اعــام كــرد.
ــج ماهــه ســالجاری  ــن در پن ــرد: همچني ــه ك ــش اضاف ــی من روحان
ــتان  ــان اس ــاون زنداني ــاد تع ــط بني ــی توس ــه آزادی 14 زندان هزين

ــت. ــده اس ــت ش ــن و پرداخ ــدان تامي هم
ــن  ــای اي ــدان ه ــك در زن ــم اين ــد ه ــم غيرعم ــی جرائ 342 زندان

ــد. ــور دارن ــتان حض اس

هیات های مذهبی برای کسب مجوز ايستگاه 
صلواتی اقدام کنند

ــای  ــات ه ــدان از هي ــهرداری هم ــهری ش ــات ش ــاون خدم  مع
مذهبــی خواســت تــا بــرای برپايــی ايســتگاه صلواتــی نســبت بــه 

ــد. ــدام كنن ــای الزم هرچــه ســريعتر اق ــت مجوزه درياف
ــت:  ــار داش ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــت وگ ــر در گف ــی ضمي ــد عل وحي
ــت ايســتگاه های  ــرای فعالي ــكان مناســبی ب مســاجد و حســينه ها م
صلواتــی هســتند امــا در صورتــی كــه هيــات هــای مذهبــی قصــد 
ــت  ــد، از مديري ــا در ســطح شــهر را دارن ــن ايســتگاه ه ــی اي برپاي

ــد. ــت كنن ــات شــهری شــهرداری مجــوز درياف خدم
وی بــا اشــاره بــه برنامــه ريــزی گســترده شــهرداری همــدان نســبت 
بــه خدمــات دهــی مناســب بــه ســوگواران اباعبــداهلل الحســين )ع( 
ــه عــزاداران حســينی افتخــار بزرگــی  اضافــه كــرد: خدمتگــزاری ب
ــم  ــن مه ــق اي ــی بيشــتر نســبت تحق ــا آمادگ ــه امســال ب اســت ك

اقــدام مــی شــود.
ــا  ــر روی بيلبورده ــام محــرم ب ــژه اي ــات وي ــر تبليغ ــی ضمي عل
ــين  ــا حس ــوری ي ــان ن ــب الم ــهری، نص ــای ش ــون ه و تلويزي
ــازی و  ــهر، فضاس ــطح ش ــرم در س ــام مح ــای اي )ع( و نماده
ــا و  ــی، پل ه ــر اصل ــن، معاب ــی ميادي ــردن تمام ــياهپوش ك س
ــدان در  ــهرداری هم ــای ش ــدام ه ــر اق ــاط را از ديگ ــاير نق س

ــرد. ــوان ك ــام عن ــن اي اي
ــد: در  ــادآور ش ــدان ي ــهرداری هم ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
ــه  ــا توجــه ب راســتای حفــظ نظافــت و پاكيزگــی ســطح شــهر و ب
افزايــش هيــات هــای مذهبــی و ايســتگاه هــای صلواتــی، مخــازن 

ــده اســت. ــردد نصــب ش ــاط پرت ــه در نق زبال
ــده، در  ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ري ــا برنام ــن ب ــزود: همچني وی اف
كمتريــن زمــان ممكــن ظــروف حاصــل از نــذورات توزيــع شــده 

ــود. ــی ش ــع آوری م ــينی جم ــزاداران حس ــن ع در بي
علــی ضميــر نصــب پرچــم بــر روی تاكســی هــا و اتوبــوس هــای 
ــاش ســازمان آتــش نشــانی در روزهــای تاســوعا  شــهری و آماده ب
و عاشــورای حســينی را از ديگــر برنامــه هــای اجرايــی شــهرداری 

همــدان در ايــن ايــام برشــمرد.

نماز جمعه تغییر مكان يا رويكرد
فیض ا... مظفرپور «

 نماز جمعه از چنان جايگاهي در دين مقدس اســام برخوردار 
اســت كه در قرآن كريم يك ســوره به نام سوره جمعه لقب گرفته 
است و آيات آخر اين سوره مباركه به طور مستقيم و آن هم به حال 
دســتوري مؤمنين را به شــركت در نماز جمعه و شتاب در اين امر 

دعوت مي كند.
 »يــا ايهــا الذيــن آمنــو اذا نــودي للصــاه مــن يــوم الجمعــه فاســعو 
ــون.  ــم تعلم ــم ان كنت ــٌر لك ــم خي ــع ذلك ــر اهلل و ذرو البي ــي ذك ال
فــاذا قضــي الصــاه فانتشــروا فــي االرض و ابتغــو مــن فضــل اهلل 
واذكــرو اهلل كثيــراً لعلكــم تفلحــون و اذا راَو تجــارًه او لهــواً انفّضــوا 
ــٌر مــن اللهــو و مــن  ــد اهلل خي ــا عن ــل م اليهــا و تركــوک قائمــًا ق
ــد  ــان آورده اي ــه ايم ــن«. » اي كســاني ك ــٌر الرازقي التجــاره واهلل خي
ــه  ــود، ب ــه ش ــه اذان گفت ــاز در روز جمع ــراي نم ــه ب ــي ك هنگام
ســوي ذكــر خــدا و نمــاز بشــتابيد و خريدوفــروش را رهــا كنيــد 
ــي  ــر مي دانســتيد. و هنگام ــر اســت، اگ ــراي شــما بهت ــن ب ــه اي ك
ــده شــويد و  ــن پراكن ــد[ در زمي ــت ]مي تواني ــان ياف ــاز پاي ــه نم ك
)بــه ســراغ كســب وكار رفتــه( و از فضــل خــدا بطلبيــد و خــدا را 
بســيار يــاد كنيــد تــا رســتگار شــويد. هنگامــي كــه آنهــا تجــارت 
يــا ســرگرمي لهــوي را ببيننــد، پراكنــده مي شــوند و بــه ســوي آن 
ــو  ــد. بگ ــا مي كنن ــال خــود ره ــه ح ــتاده ب ــو را ايس ــد و ت مي رون
ــد  ــو و تجــارت اســت و خداون ــر از له ــزد خداســت بهت آنچــه ن

بهتريــن روزي دهنــدگان اســت.«
گرچــه نمــاز جمعــه بــه لحــاظ فقهــي واجــب تخييــري شــناخته 
ــه  ــاز اقام ــن نم ــز اي ــر ني ــل 5 نف ــور حداق ــا حض ــود و ب مي ش
مي شــود، ولــي نمــاز عبــادي ـ سياســي جمعــه از اهميــت 
ــل  ــام راح ــه ام ــوري ك ــه ط ــت ب ــوردار اس ــي برخ ــيار باالي بس
عظيم الشــأن)ره( مي فرمايــد: »مــا اگــر بعــد از انقــاب هيــچ 

ــود«. ــي ب ــه كاف ــاز جمع ــن نم ــتيم، همي ــتاوردي نداش دس
ــاغ  ــهدا ب ــينيه سيدالش ــه در حس ــاز جمع ــزاري نم ــنهاد برگ پيش
بهشــت از طــرف آيــت ا... طــه محمــدي، نماينــده ولــي فقيــه در 
ــه  ــانه ها ب ــا رس ــت ت ــي اس ــدان فرصت ــه هم ــام جمع ــتان و ام اس

ــد. ــتر بپردازن ــن موضــوع بيش اي
نويســنده ايــن ســطور از دوران  نوجوانــي تاكنــون همــواره توفيــق 
مســتمر حضــور در نمازهــاي جمعــه را داشــته اســت و بــا فضــاي 
ــد و  ــنا مي باش ــًا آش ــي كام ــادي ـ سياس ــن عب ــن آيي ــوي اي معن
لــذا بــه خــود جــرأت داده تــا در ايــن خصــوص مطالبــي بنويســد 
كــه حاصــل تجربــه بيــش از 3 دهــه حضــور در نمــاز جمعــه در 

همــدان و شــهرهاي ديگــر اســت.
به تصور نويسنده پيشنهاد تغيير مكان نماز جمعه صرفًا به لحاظ تغيير 
فيزيكي اين مكان نمي تواند باشد، اگرچه وجود برخي مشكات در 
اطراف حســينيه امام خميني)ره( از جمله كمبود مكان براي توقف 
خودرو و مشكات تردد براي نمازگزاران از جمله داليل تغيير مكان 
مي تواند باشــد؛ زيرا در حسينه سيدالشهدا باغ بهشت اين مشكات 
تقريبًا صفر است و وجود فضاي باز و سهولت رفت وآمد و دسترسي 
مردم از طريق رينگ دوم شــهر بــه اين مكان خود از مزيت هاي آن 

مكان محسوب مي شود.
ولــي بــه نظــر مي رســد پيشــنهاد تغييــر مــكان بــا يــك نــوع تغييــر 
ــه  ــهر نهفت ــه ش ــنهاد امام جمع ــه در پيش ــاز جمع ــه نم ــرد ب رويك
اســت و آن جــذب و جلــب هرچــه بيشــتر مــردم بويــژه نوجوانــان 
ــكان  ــر فيزيكــي م ــرا تغيي ــه اســت؛ زي ــاز جمع ــه نم ــان ب و جوان
نمــاز يــك نــوع تنــوع محســوب مي شــود كمــا اينكــه در همــدان 
و شــهرهاي ديگــري مثــل تهــران نيــز تغييــر مــكان نمــاز جمعــه 
ــاد دارم كــه نمــاز جمعــه  ــه ي ــه ســابقه اســت. دقيــق ب مســبوق ب
همــدان مدتــي در دبيرســتان ابن ســينا، مدتــي در اســتاديوم قــدس 
ــه  ــون ك ــدان و اكن ــع هم ــجد جام ــدي در مس ــاي مدي و مدت ه
بيــش از يــك دهــه در محــل كنونــي )حســينيه امــام خمينــي)ره(( 
ــالي  ــد س ــز چن ــر ني ــعيد فط ــد س ــاز عي ــود و نم ــزار مي ش برگ
ــا  ــي ب ــه مصل ــاالي تپ ــدي در ب ــت ا... محم ــت آي ــه هم ــت ب اس

ــود. ــزار مي ش ــي برگ ــت خاص ــكوه و عظم ش
اگرچه تاكنون نماز جمعه دراين مكان برگزار نشــده و اميد اســت با 
تكميل فاز اول پروژه عظيم مصلي در مركز شهر كه از تمامي امكانات 
و مزايا براي برگزاري يك نماز جمعه باشكوه در شهر برخوردار است، 
مشكل مكان نماز جمعه نيز براي هميشه برطرف گردد. ولي مي توان 
با برگزاري نماز جمعه در باغ بهشت فصل جديدي را در رويكرد به 

نماز جمعه آغاز نمود.
هميــن 2، 3 هفتــه پيــش مراســم بزرگداشــت شــهداي دولــت در 
حســينيه سيدالشــهدا بــاغ بهشــت برگــزار شــد و در آنجــا آيــت ا... 
محمــدي گفتنــد بــا توجــه بــه تخصصــي كــه در معمــاري دارنــد، 
ايــن ســاختمان بهتريــن ســاختماني اســت كــه در 30 ســال گذشــته 

درهمــدان ســاخته شــده اســت.
در ماه مبارک رمضان گذشته نيز به پيشنهاد آيت ا...، قرائت جزءخواني 
قرآن از طرف اوقاف در آن مكان به سهولت و با موفقيت برگزار شد. 
همچنين چند ســالي است كه مراسم شــب هاي احيا )قدر( در آنجا 
برگزار مي شــود و به علت فضاي روحاني آن مكان از استقبال خوب 

مردم برخوردار است.
حــال اگــر نمــاز جمعــه هــم در برخــي جمعه هــا در آنجــا برگــزار 
شــود، مي توانــد قطعــاً  از اســتقبال خــوب مــردم مؤمــن و متديــن 
ــا  ــه ب ــرا ك ــود؛ زي ــوردار ش ــن برخ ــن و دارالمجاهدي دارالمؤمني
يــك تيــر، دو نشــان خواهنــد زد؛ هــم زيــارت اهــل قبــور بويــژه 
ــوي  ــض معن ــم از في ــت و ه ــد داش ــوار را خواهن ــهداي بزرگ ش

ــوند. ــوردار مي ش ــه برخ ــاز جمع نم
ــي  ــا بررس ــه ب ــاز جمع ــتاد نم ــد س ــر مي رس ــه نظ ــن روي ب از اي
ــاي  ــهدا قدم ه ــينيه سيدالش ــات حس ــوع و امكان ــه موض همه جانب
ــت  ــت در جه ــد و مثب ــاي جدي ــراي ايجــاد رويكرده ــدي ب جدي

ــد. ان شــاءا... ــه نمــاز جمعــه بردارن ــن ب جلــب و جــذب مؤمني

 برداشــت بی رويه آب هــای زيرزمينی 
اســتان ، موجــب بحرانی شــدن وضعيت 
فرونشست زمين در دشت های استان شده 
اســت؛ موضوعی كه بعضا از آن به عنوان 

زلزله خاموش ياد می شود.
در همين رابطه  مدير حفاظت و بهره برداری 
شــركت آب منطقه ای همدان گفته  دشت 
همدان و بهار ســهميه استفاده 151 ميليون 
مترمكعــب در بخش كشــاورزی را دارد 
كه اين ميزان در حــال حاضر 222 ميليون 

مترمكعب است.
مرتضی احدی در بيست و چهارمين شورای 
حفاظت از منابع آب شهرســتان همدان، در 
تشريح برنامه ها و ســرفصل های كارگروه 
مبــارزه با كم آبی، به اين نكته اشــاره كرده 
اســت كه  تغيير الگوی كشــت به گياهان 
كم آب ربر و ســازگار با منابع آب و خاک، 
مديريت مشــاركتی منابــع آب با همكاری 
ذينفعــان و جذب ســرمايه و تغيير الگوی 
فضای ســبز و برنامه كاهــش 30 درصدی 
مصارف آب فضای سبز و خدمات شهری 

بخشی از برنامه ها است.
وی افزود: ارتقاء سامانه های پايشی مصارف 
آب، بازنگــری در طرح هــای نيمه تمام كه 
در تناقض با برنامه ســازگاری با كم آبی در 
استان بوده و كاهش مصرف آب كشاورزی 
از طريق اصاح روش هــای مديريت آب 
و كشــت دوم بخش ديگری از برنامه های 

كارگروه مبارزه با كم آبی است.
مدير حفاظت و بهره برداری شــركت آب 
منطقه ای همدان خاطرنشــان كرد: بر طبق 
اســتفاده و مصرف آب تا چند ســال آينده 
آبی برای شــرب و استفاده نخواهد ماند كه 
اين مسأله نيازمند مديريت و برنامه ريزی در 

حال را دارد.

بــه گزارش ايســنا، وی با اشــاره به اينكه 
صنايع، بهداشت و شــرب بيشترين ميزان 
مصرف آب را دارند كــه اين ميزان را بايد 
به استانداردهای جهانی نزديك كنيم، درباره 
ميزان مصرف چاه های غيرمجاز در ســطح 
شهرســتان گفت: چاه های با مصرف كمتر 
از 20 متر 498 مــورد، از 21 تا 51 متر 96 
مورد، 51 تــا 100 متر 111 مورد و بيش از 
60 مترمكعب 65 حلقه گزارش شده است.

احدی بــا تأكيد بر حفظ حريــم چاه های 
آب شــرب و با بيان اينكــه حداقل حريم 
اين چاه ها 500 متر تصويب شــده است، به 
تغيير اقليم اســتان همدان اشاره و بيان كرد: 
بر اســاس تحقيقات در ايــام اخير افزايش 
دو درجه ای دمای همدان نســبت به ميزان 
هميشگی، كاهش روزهای يخبندان و تغيير 

الگوی بارش را شاهد بوده ايم.
عملكرد غيرقابل  قبول جهادكشــاورزی در 

جلوگيری از كشت دوم
معاون برنامه ريزی و امور عمرانی فرمانداری 
همدان نيز گفت: عملكرد جهادكشــاورزی 
در جلوگيری از كشت دوم قابل قبول نيست 
چرا كه 26 مورد كشت دوم در 100 هكتار 

زمين كشاورزی گزارش شده است. 
رضــا زمانی اظهار كــرد: از ابتدای فعاليت 
شــورای حفاظت آب در شهرستان تا كنون 
500 حلقه چاه پر شده است كه اتفاق خوبی 

در سطح شهرستان به شمار می آيد. 
وی با اشــاره به ســامانه پايــش در زمينه 
صرفه جويــی در مصرف آب خاطرنشــان 
كرد: در اين ســامانه پروانه و ميزان مصرف 
كنتورهای روســتايی به روزرسانی و رصد 

شود. 
معاون فرماندار همــدان تأكيد كرد: به طور 
جد با حفر چاه های غيرمجاز برخورد شود 
و اجازه حفر در حوالی چاه های آب شرب 

داده نشود. 
وی با اشــاره به چاه های حاشيه سد اكباتان 
نيز گفت: 226 مورد چاه غيرمجاز شناسايی 
شده كه از اين تعداد 169 مورد فاقد پروانه، 
برای 132 مورد اخطار صادر شده، 85 مورد 
پر شــده و 24 مورد به دادگاه معرفی شده 

است. 
معاون فرمانــدار همدان تصريــح كرد: از 
آنجايی كه ســد اكباتان اب مورد نياز مردم 
شهر همدان را تأمين می كند، از اين رو حفر 
چاه های غيرمجاز باعث كم شــدن برداشت 

آب سد خواهد شد. 

برداشت مازاد آب
 از دشت همدان و بهار

 رئيس مركــز مطالعات و پژوهش های 
شورای اســامی شــهر همدان از فعاالن 
عنوان  به  اســتان  مردم نهاد  ســازمان های 
سرمايه های اجتماعی شــهر ياد كرد و از 
آنان خواســت: با ارائه راهكارهای بديع، 
ياری رســان مديريت شــهری باشند، زيرا 
تأثيرپذيــری و تصميم گيــری شــورا از 
بودجه تــا برنامه ريزی های ُخرد و كان به 
طرح نظرات كارشناســی نخبگان شهری 
برمی گردد و به طور قطع در برنامه ريزی ها 

موفق تر عمل خواهيم كرد.
به گزارش روابط عمومی مركز مطالعات و 

پژوهش های شورای اسامی شهر همدان، 
حميد بادامی نجات در مراسم اهدای احكام 
مردم نهاد  ســازمان های  اعضای  عضويت 
مجمع اســتانی ســمن های همــدان در 
مطالعات شــورا،  تخصصی  كارگروه های 
گفت: ارائه برنامه و مطالعات پژوهشــی، 
حمايت از تحقيقات، پژوهش ها و ايده های 
نو در حوزه مديريت شهری و ارائه نظرات 
كارشناسی در زمينه طرح ها و لوايح شورای 
شــهر از اصلی ترين رسالت های اين مركز 
علمی و پژوهشی محســوب می شود كه 
خروجی تمامی اين مباحث در سطح شهر 

قابل لمس خواهد بود.
وی بــا تأكيد بر اينكه مركــز مطالعات و 
پژوهش های شورای شهر همدان به منظور 
ارتقای كمی و كيفی ســطح خدمات و نيز 
افزايش مشاركت شهروندان نخبه در اداره 
شــهر، تمام تاش خود را بــه كار گرفته 
اســت، اظهار كرد: در حال حاضر جزو 3 
مركز پژوهشی برتر كشور شناخته می شود 
كه نرخ رشد عملكرد خوبی را داشته است.
بادامی نجــات افزود: اين مركــز به عنوان 
بازوی علمی- تحقيقاتی شــورای شهر و 
با هدف مديريت طرح هــای مطالعاتی و 

تحقيقاتی به منظــور انجام مطالعات برای 
ارائه نظرات كارشناســی و مشــورتی به 

مديريت شهری شكل گرفته است.
وی با اشاره به برخی وظايف مركز مطالعات 
و پژوهش های شورا، گفت: شناسايی، بررسی 
و اولويت بندی نيازهای علمی و مطالعات و 
پژوهش های راهبردی و همچنين بررســی 
برنامه های شــهرداری همدان و تطابق آن با 
اسناد باالدستی و سياست های راهبردی شورا 
با هدف رفع مســائل و مشكات در حوزه 
مديريت شهری از مهمترين وظايف اين مركز 

علمی است.

سمن ها، سرمایه های اجتماعی شهر هستند

 رئيس پارک علم و فناوري همدان با بيان 
اينكه اميدواريم فاز نخست سايت پارک علم 
و فناوری استان امسال به بهره برداری برسد، 
گفت: با اين اقدام 80 شركت دانش بنيان در 
فضای اســتاندارد در اين مجموعه مســتقر 

می شوند.
مجيد كزازی در گفت وگو با فارس با اشاره 
به اينكه از سال 90-89 پارک علم و فناوری 
اســتان همدان توانســته 90 واحد فناور را 
جذب كنــد، افزود: از اواخر ســال 92 كه 
ايجاد شركت های دانش بنيان در پارک علم 
و فناوری شــكل گرفت تاكنون 55 شركت 
ايجاد شــده كه نيمی از آنها در پارک مستقر 

شده اند.

وی ادامه داد: سال گذشته 150 واحد فناور 
توانســت از بيــش از 190 ميليــارد تومان 
فروش محصــول با دانش فنی و دانش بنيان 
برخوردار شود و فروش عرضی آنها به مرز 

2 ميليون دالر رسيد.
رئيس پارک علم و فناوری اســتان همدان 
با بيــان اينكه در حال حاضــر 900 نفر در 
واحدهــای فناور به صــورت تمام وقت و 
پاره وقت فعاليت می كننــد، اظهار كرد: هم 
اكنون بيش از يك هزار نفر در شــركت های 
دانش بنيان مشغول به كار هستند و در توليد 

محصوالت دانش بنيان نقش ايفا می كنند.
وی اضافه كرد: ســال گذشــته 93 طرح 
توســط پارک علم و فناوری پذيرش شده 

كه اين طرح ها شــامل طرح های كانونی، 
پيش رشــد، رشــد و موسســات است و 
از منابــع داخلی نيــز 500 ميليون تومان 
تسهيات به واحدهای فناور ارائه شد كه 
البتــه به دليل محدوديت اعتبار انتظار رقم 

بيشتری را داشتيم.
كزازی با اشــاره به اينكه ســال گذشته 14 
دوره و كارگاه اســتانی و هشت كارگاه ملی 
در زمينه بازاريابی و مشــاوره برگزار شد، 
تصريح كرد: ســال 96 واحدهای فناور در 
9 نمايشــگاه استانی و كشوری كردند و 64 
ادعای ثبت اختراع بررســی و در نتيجه 39 
عدد از اين ادعاها به عنوان اختراع مورد ثبت 

قرار گرفت.

وی در خصوص احداث سايت پارک علم 
و فناوری استان در فرودگاه همدان نيز بيان 
كرد: اين پروژه در 10 هزار متر از سال 94- 
93 به دليل مســائل بودجــه ای به دو فاز 6 
و 4 هزار متری فازبندی شــد كه اميدواريم 
فاز نخست اين پروژه امسال به بهره برداری 

برسد.
رئيس پارک علم و فناوری استان همدان با 
بيان اينكه پس از افتتاح فاز نخســت پارک 
علم و فناوری همدان، 80 شركت دانش بنيان 
در فضای استاندارد در اين مجموعه مستقر 
می شوند، افزود: اميدواريم به اين پروژه در 
بودجه سال 97 بيش از 3 ميليارد تومان برای 

سال های آينده داده شود.

رئيس پارك علم و فناوری همدان تأکيد کرد

لزوم افتتاح فاز اول سايت پارک علم و فناوری همدان

 شهید مدنی 
 ذوب در والیت 
بود
 آيت ا... شهيد مدنی همواره هم مسير 
رهنمود های امام خمينی )ره( و نمونه بارز 

ذوب در واليت بود.
نماينده ولی فقيه در اســتان و امام جمعه 

زنجان در آيين بزرگداشت شهيد محراب 
آيت ا... مدنی كه در مسجد مهديه همدان 
برگزار شــد افزود: مردم حق شــناس و 
قدرشــناس همدان بيش از ساير شهرها به 
شــهيد مدنی ارادت دارند كه اين بزرگی 
ناشی از خدمات ارزنده اين شهيد بزرگوار 

است.
بــه گــزارش ايرنــا حجــت االســام علــی 
خاتمــی بــا اشــاره بــه اينكــه شــهيد مدنی 

ــی نامــش در  ــم ربان ــوان يــك عال ــه عن ب
تاريــخ مانــدگار خواهــد بــود اظهــار 
داشــت: عالمــان ربانــی علمشــان هــدف 
دار اســت يعنــی بــرای رضــای خــدا يــاد 
ــل  ــرای رضــای خــدا عم ــد، ب ــی گيرن م
ــاد  ــدا ي ــای خ ــرای رض ــد و ب ــی كنن م
مــی دهنــد، اينهــا همــه اعمالشــان بــرای 

ــت.  خداس
وی ادامــه داد: يكــی از ويژگــی هايــی كــه 

ــرای خــدا و  ــی دارد مهــرش ب ــم ربان عال
قهــرش بــرای خداســت.

ــام  ــتان و ام ــه در اس ــی فقي ــده ول نماين
جمعــه زنجــان بــا بيــان اينكــه ســه ســال 
در جــوار شــهيد مدنــی بــه انقــاب 
ــرد: در  ــان ك ــر نش ــردم خاط ــت ك خدم
از  كراهتــی  كوچكتريــن  مــدت  ايــن 
ايشــان نديــدم و همــواره مطيــع امــر امــام 

ــد. ــی )ره( بودن خمين

سنا
س:ای

عك
/

1- هواپيمايی تركيش به همدان می آيد.گفته می شود قرار است 
ايرالين تركيه برای ســفرميهمانان اجاس جهانی گردشگری به 

همدان پيشنهادشده است.
گويــا اين پيشــنهادباهدف راه اندازی خطــوط پروازخارجه از 
همدان ارائه شــده اســت.گفتنی است شــركت عليصدر ميزبان 
وعضو ســازمان جهانی UNWTO درحال برنامه ريزی برای 

ميزبانی از540 عضواين سازمان است.
2- همدان ميزبان يكی از گزينه های جانشينی استانداربوده است. 
گويا سفيرسابق ايران درافغانستان به همدان سفركرده است.گفته 
می شــود ســفرهفته جاری وی با هدف ارزيابی و ديداربابرخی 
چهره ها برنامه  ريزی شــده اســت.گفتنی اســت بــا تصويب 
قانون ممنوعيت به كارگيری بازنشســته ها اســتانداران درليست 

تغييرقرارگرفته اند.
3- وعده ســفر2 هفته بعد معاون رئيس جمهور به استان محقق 
نشده اســت.گفته می شود قراربود جهانگيری برای افتتاح برخی 

پروژه های هفته دولت به استان سفركند.
گفتنــی اســت معاون رئيــس جمهــور اوائل شــهريورميهمان 
ويژه اجاس گردشــگری 2018 دراســتان بود برخی مسئوالن 

ازتكرارسفرخبرداده بودند.
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9 کمیته ستاد اربعین در شهرستان مالير فعال می شود
 معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرســتان ماير گفت: 9 كميته ســتاد اربعين در 

شهرستان ماير فعال می شود.
به گزارش مهر، باب ا... فتحی در اولين جلســه ســتاد اربعين شهرستان ماير با تسليت 
فرارسيدن ماه محرم و ابراز اميدواری مبنی براينكه بتوانيم در عمل پيرو راه ائمه اطهار)ع( 
باشيم به قيام عاشورا اشاره كرد و اظهارداشت: بايد فكر كنيم و بينديشيم كه فلسفه قيام 

عاشورا چه بوده و بر همين اساس عمل كنيم.
معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ماير ادامه داد: پيروزی انقاب اسامی ايران كه 
به رهبری امام خمينی )ره( صورت گرفت نيز برگرفته از نهضت حسينی و قيام عاشورا 

بود كه در اين راه نيز شهدای بسيار زيادی تقديم انقاب شده است.
فتحی اربعين را از بزرگ ترين نمادهای شــيعيان دانســت و افزود: در اين ايام عزاداران 
حسينی با شوق و عاقه وصف نشدنی و با پای پياده به زيارت عتبات عاليات می روند و 

اين پياده روی به يك سنت تبديل شده است.
وی به موقعيت جغرافيايی ماير اشاره و افزود: امسال نيز همچون سال های گذشته شاهد 
حضور خيل عظيم زائران در شهرستان هستيم و بايد تاش كنيم تا ميزبان شايسته ای برای 

اين زائران در شهرستان ماير باشيم.
فرماندار ويژه ماير تأكيد كرد: بايد شــرايطی مهيــا كنيم كه زائرانی كه قصد حضور در 
مراســم اربعين كشور عراق را دارند با امنيت و آرامش خاطر بيشتری از شهرستان ماير 

عبور كنند.فتحی عنوان كرد: ترويج فرهنگ اربعين، نظم و امنيت، احترام به ســنت ها و 
ارزش های دولت و مردم عراق و مديريت انتظارات زائران ازجمله اصولی است كه امسال 

در ستاد مركزی اربعين كشوری بر آن تأكيد شده است.
وی بابيان اين كه 9 كميته در شهرســتان ماير فعال خواهد شــد، تأكيد كرد: كميته های 
زيرمجموعه ســتاد اربعين شهرستان با توجه به شرح وظايف بايد هر چه سريع تر شكل 
بگيرنــد و برنامه ريزی و هماهنگی های الزم را بــرای ارائه خدمت به زائران در اين ايام 
انجام دهند. معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ماير عنوان كرد: موكب ماير طی 
سال گذشــته يكی از بهترين موكب ها در سطح استان بود كه توانست خدمات مناسبی 

به زائران ارائه دهد.

خبـر

به نقش زنان در مديريت جامعه 
اعتماد کنیم

مهدي ناصرنژاد «

 اين روزها با گرم شــدن تنور دستگيري و محاكمه كله گنده هاي 
اختاســگر و گرانفروش و خيانتكارهاي اقتصادي، تشت رسوايي 
خيلي از آدم هايي كه ســال هاي ســال به اســم خدمتگزار و سرباز 
انقاب اسامي، منابع و سرمايه هاي كشورمان را به تاراج مي بردند، 

روي آب مي افتد.
ورود افــرادي كه به نــام مدير و مســئول و رئيس ســازمان هاي 
كوچك و بزرگ كه حســاب ويژه اي نزد افكار عمومي و باورهاي 
مردمي داشــته و دارند، در جريان هاي خاف اقتصادي، ضربه هاي 
جبران ناپذيري به اركان انقاب و ثبات كشور وارد مي سازد كه الزم 
اســت به تخلفات اينگونه افراد با قوانين متفاوت و شديد برخورد 
شود؛ چراكه گفته اند لغزش يك دانشمند )شما بخوانيد يك مدير و 
مســئول جامعه( مانند سوراخ شدن بدنه يك كشتي است كه ممكن 

است جان تمام سرنشينان آن كشتي را به خطر بيندازد!
از ســويي، خوشبختانه به خاطر نگرش عمومي و ارزش هايي كه در 
جامعه اســامي ما براي جايگاه زنان قائل مي باشــد، اغلب خانم ها 
تاكنون نسبت به قبول مسئوليت هاي بزرگ بي اعتنا بوده و زير بار آن 
نرفته اند و شــاهديم كه حضور خانم ها در پست هاي اجرايي كشور 
به نســبت آقايان يك به صد مي باشــد. البته آمــار و ارقام كمي تا 
قسمتي رســمي حاكي از اين مي باشد كه در حال حاضر 22 درصد 
پست هاي اجرايي در كشــورمان در اختيار زنان است اما وقتي پاي 
پست هاي بسيار حســاس و كليدي به ميان مي آيد، چنين رقمي هم 

تعديل مي يابد.
 اينچنين اســت كه خوشــبختانه در بگير و ببندهــاي اخير، تعداد 
خانم هايي كه در مظان اتهام هســتند از تعداد انگشــتان يك دست 
هم كمتر اســت؛ چون به قول معروف »آن را كه حساب پاک است، 
از محاســبه چه باک است!« البته سواي بســياري از مسئوليت ها و 
كارهاي اداري، فرهنگي و آموزشي كه حضور خانم ها بسيار پررنگ 
بوده و يك ضرورت اجتناب ناپذير مي باشد و در حوزه هاي بهداشت 
و درمان و آموزش وپرورش و ســطوح همســان آن بيشتر ماحظه 
مي شــود، نقش بانوان در پســت هاي مديريتي نيز بسيار حساس و 
تأثيرگذار بوده و هســت و معروف اســت كه دقت نظر و حوصله 

خانم ها در پست هاي تأثيرگذار بيشتر از آقايان مي باشد.
در اين خصوص به عينه مي توان اشــاره داشــت كه از بدو پيروزي 
انقاب تاكنون، هر كجا مسئوليت هاي حساس به عهده خانم ها بوده 
و نقش آنان لزومًا و عامداً جدي تلقي شده، نتايج بهتري نيز حاصل 

شده است. 
در اين خصوص و در اين برهه بسيار سرنوشت ساز از تاريخ انقاب 
كه بســياري ثبات و عزت كشــور و جامعه بــه آرامش اقتصادي و 
اعتماد عمومي به موجوديت اقتصادي بستگي دارد، مي توان حضور 
زنان و نقشــي كه اين قشر تحصيلكرده و مســئوليت پذير در بهبود 
شــرايط موجود دارند را بيشــتر از پيش مدنظر داشــته و باورهاي 

عمومي رانسبت به اين نكته مهم حساس كرد.
واقعيت اين اســت كه براي عبور از بحران فعلي و رهنمون ساختن 
ســفينه انقاب و كشور به افق آرامش، يك اتاق فكر قوي، تازه نفس 
و پر از ايده هاي ناب و قابل عمل الزم اســت و وقت آن است تا با 
يك فراخوان عمومي، خدمتگزاران واقعي و خوشفكر و وطن پرستان 
راســتين به همكاري و همفكري دعوت شــوند. در چنين اتاق فكر 
بســيج گونه و سراســري، بانوان تحصيلكرده و خوشفكر و صاحب 
اختيار و انديشمند، مي تواند با ايده ها و پيشنهادهاي خود راهگشاي 
راه هاي ناهموار باشند و جامعه را به سمت و سوي سالم تر و فضاي 

پاک تر هدايت نمايند. 
باشد كه شيرزنان بســياري از دل اين تاطم و هياهوي عبث بيرون 
آينــد و نقش بزرگي به عهده بگيرند. مگر نه اين اســت كه بزرگان 
دين ما گفته اند؛ مرد از دامن زن به معراج مي رسد. قطعًا جامعه موفق 

هم چنين ريشه و پشتوانه اي بايد داشته باشد.

وظیفه شورای فرهنگ عمومی گفتن 
»معروفات« و دفع »منكرات« است

 وظيفه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اين است كه معروفات 
را بگويد و مروج آنها باشد و منكرات را دفع كند كه اين يك وظيفه 

شرعی و قانونی است.
امام جمعه نهاوند در شــورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند، با 
اشاره به فرارســيدن ماه محرم و هفته اول اين ماه تحت عنوان امر 
به معروف و نهی از منكر اظهار كرد: امام حســين)ع( علت اصلی 
قيامش را امر به معروف و نهی از منكر عنوان و در مقابل بزرگترين 
منكــر زمان خود و برای بزرگترين معــروف زمان خود يعنی زنده 
كردن اســام قيام می كند و اگر قيام امام حسين)ع( نبود يقينا تمام 

اسام از بين رفته بود.
به گزارش ايسنا، حجت االسام والمسلمين عباسعلی مغيثی نيا افزود: 
مشــابه آن قيام در كشور عزيزمان ايران اسامی است كه به رهبری 
امــام خمينی)ره( مردم ايران بر بزرگترين منكر زمان خود كه از بين 
بــردن طاغوت بود، قيام كردنــد و پايه گذار نظام مقدس جمهوری 

اسامی شدند.
رئيس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند ادامه داد: وظيفه ما 
در جامعه امروز شناسايی معروفاتی است كه ترک شده يا فراموش 

شده و منكراتی كه متأسفانه رواج پيدا كرده است.
وی خاطرنشــان كرد: وظيفه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اين 
است كه معروفات را بگويد و مروج آنها باشد و منكرات را دفع كند 

كه اين يك وظيفه شرعی و قانونی است.
مغيثی نيا خاطرنشــان كرد: از جمله معروفات نماز اول وقت است، 
همانطور كه همه می دانيد امام حســين)ع( در روز عاشورا به نماز 
ايســتاد و متأســفانه در بحث منكرات جذب شــدن به شبكه های 

مجازی، ماهواره، اعتياد و بدحجابی از آن جمله است.
وی تصريح كرد: ابتدا بايد خود و اعضای اين جلسه و مسئوالن از 
گناه اجتناب كنيم و نماز اول وقت را سرلوحه امور قرار دهيم سپس 

مردم و فرزندانمان را امر به معروف و نهی از منكر كنيم.
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی شهرســتان نهاوند نيز گفت: با 
برنامه ريزی هــای به عمل آمده و موافقت امام جمعه كميته  تخصصی 
شورای فرهنگ عمومی با عضويت افراد سرشناس و صاحب نظر در 
بخش های مختلف كار خود را در شهرســتان آغاز كرده و در نخستين 
جلســه خود با حضور مديران دســتگاه های خدمت رســان اقدام به 
برنامه ريزی در زمينه فرهنگ صحيح مصرف در بخش های مختلف كرده 
اســت. زينب سيف با اشاره به تشكيل بنياد صيانت از نهاد خانواده 
و تعيين هيئت مؤسس و هيئت امنای اين بنياد افزود: با همكاری و 
هماهنگی های به عمل آمده با دادستان اين بنياد به زودی كار خود را 

به صورت رسمی و قانونی در شهرستان آغاز خواهد كرد.

اختصاص 700 میلیون تومان برای 
بهینه سازی شبكه برق رزن

 مدير اداره برق شهرستان رزن اختصاص 700 ميليون تومان برای 
اصاح و بهينه سازی شبكه های برق در سطح شهرستان خبر داد.

مازيار بالی مقدم  در گفت وگو با فارس ، نخستين هدف در مديريت 
توزيع برق شهرستان را ارائه خدمات به صورت الكترونيكی دانست 
و اظهار كرد: در تاش هســتيم تا تلفات شبكه در پايان سال جاری 
به 9 درصد برسد چراكه اين عدد درح ال  حاضر 10.5 درصد است.

وی ادامه داد: اين مهم با انجام اقداماتی از قبيل توســعه شبكه های 
فشــار ضعيف با كابل خودنگهــدار در مناطق آلــوده به برق های 
غيرمجاز و مشــتركين جديد، تعويــض كنتورهای معيوب، نصب 
خازن های فشارمتوســط، بازرســی لوازم اندازه گيری مشــتركين، 
جايگزينی كابل خودنگهدار به جای سيم مسی و...ميسر خواهد شد.
مدير اداره برق شهرستان رزن با اشاره به ضرورت همكاری مردم در 
مديريت مصرف برق گفت: ب اتوجه به افزايش دما و نياز به انرژی 
بيشتر، همكاری و مساعدت مشتركان در عملياتی كردن راهكارهای 
كارشناسان مديريت مصرف انرژی بسيار حائز اهميت و مهم است.

وی اجرای طرح پروژه روشــنايی كمربندی شهر قروه با همكاری 
شهرداری و شورای شهر را از برنامه های اين مديريت دانست و از 
اختصاص 700 ميليون تومان برای اصاح و بهينه سازی شبكه های 

برق در سطح شهرستان خبر داد.
بالی مقدم با اشــاره به انجام پروژه كريدور شمال استان از اجرا و 
جابجايی شــبكه های برق در روستای شاهنجرين خبر داد و افزود: 
جابجايی شــبكه های روستاهای وسمق، نظام آباد و درجزين كه در 
مسير كريدور قرار دارند نيز در حال پيگيری و در دست اقدام است.

کارت دانشجویي قانع اداک فرزند قادر به شماره ملي 
۶4۶۰۰8283۹ رشته حسابداري دانشگاه بوعلي سینا 
شماره دانشجویي ۹3۱228۱۰۰2 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سعید محمدزاده فرزند رضا به شماره ملي 
5۹8۰۰55۷54 رشته فیزیک دانشگاه شهید مقصودي 

همدان به شماره دانشجویي ۹333۰۰3۰24 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بیمه نامه رازي خودرو موتور به شماره بیمه نامه 
22۱۰۶۷/۹۷/۰۰۰23 به شماره پالک ۹2۹3۷/4۹۹ به شماره 
موتور ۱2۰2۱۹۰3 به شماره شاسي 8435۰4۷ به نام احسان 

کرمي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

ــگار  ــه كمالوند-خبرن ــد- معصوم  نهاون
ــه  ــده ب ــون 194 پرون ــام: تاكن ــدان پي هم
ــان  ــون توم ــارد و 500 ميلي ارزش 23 ميلي
در بانــك هــای نهاونــد عقــد قــرارداد شــده 
كــه از ايــن تعــداد، 178 پرونــده بــه ارزش 
ــان  ــون توم ــارد و 500 ميلي حــدود 20 ميلي

پرداخــت شــده اســت.
ــد در  ــتغال نهاون ــروه اش ــن كارگ هجدهمي
ــا 5 جلســه  ــی برگــزار شــد كــه تقريب حال
ايــن كارگــروه چنــد صندلــی  اســت 
خــود را بــه صاحبــان واحدهــای توليــدی 
ــتگی  ــتانه ورشكس ــا در آس ــته ي ورشكس
يــا نيمــه فعــال و بدهــكار بــه بانــك 
نزديــك  از  و  اســت  داده  اختصــاص 
ــك  ــای بان ــا روس ــود را ب ــكات خ مش
هــای حاضــر مطــرح مــی كننــد تــا شــايد 
چــرخ توليــد ايــن واحدهــا كــه روزگاری 
نــان آور ســفره كارگــران بســياری از ايــن 
ــردد. ــق بازگ ــه رون ــت ب ــوده اس ــهر ب ش

فرمانــدار نهاونــد در ايــن كارگــروه بــا 
اعــام اينكــه  از 23 واحــد توليــدی در 
شــهرک صنعتــی نهاونــد 11 واحــد بــا 
كمتــر از 30 درصــد ظرفيــت فعاليــت دارد 
گفــت:  بايــد بــرای ايــن مشــكات فكــری 
اساســی كــرد چــرا كــه هميــن 30 درصــد 
جــان باقيمانــده بــرای واحدهــای توليــدی 
شهرســتان جوابگــوی هزينه هــای آب و 
بــرق و گاز آن هــا هــم نمــی شــود برســد 

بــه اينكــه بخواهنــد اشــتغال ايجــاد شــده را 
ــد. ــا گســترش دهن ــظ ي حف

مــراد ناصــری بــا بيــان اينكــه  وقتــی 
ــتان را  ــی شهرس ــهرک صنعت ــكات ش مش
ــی در  ــهرک صنعت ــان ش ــوش متولي ــه گ ب
اســتان مــی رســانيم مــی گوينــد مشــكلی 

ــده  ــاال مان ــرد: ح ــح ك ــود ندارد،تصري وج
ايــم  واحدهايــی كــه هــر روز بــه مصــادره 
ــد و جــای وام هــای  بانــك هــا در مــی آي
معلــق تســويه و مصــادره مــی شــود، 
همچنيــن  كمبــود نقدينگــی و ســرمايه در 
گــردش بــه همــراه وام هايــی كه چنــد برابر 

شــده و واحدهــا بــه بانــك هــا بدهكارنــد 
امــا توليــدی در كار نبــوده بــه همــراه 
مشــكات وثيقــه كــه تقريبــا همــه واحدهــا 
در بحــث تســهيات بــا آن مواجهه هســتند 
ــن  ــل اي ــای عام ــم  بانك ه ــی ه واز طرف
ــان را  ــات ش ــدی و تاسيس ــای تولي واحده
ــدازه يــك وثيقــه 10 ميليونــی  ــه ان حتــی ب

ــدارد،  ــول ن ــم قب ه
و يــا ايــن قفــل هــای آويــزان بــر درهــای  
ــه  ــه چ ــتان ب ــدی شهرس ــای تولي واحده
دليــل اســت ، اگــر مشــكلی وجــود نــدارد!
ــن راه  ــرای يافت ــت: ب ــد گف ــدار نهاون فرمان
ــهرک  ــكات ش ــد مش ــی باي ــل اساس ح
ــتان  ــدی شهرس ــای تولي ــی و واحده صنعت
را بــا اســتاندار در ميــان و بــا معــاون وزيــر 

ــم. ــی انجــام دهي ــم  مكاتبات ــت ه صنع
وی تاكيــد كــرد:  از ظرفيت رســانه ها و 
تبليغات محيطی در شــهر و روســتا برای 
اطاع رســانی طرح های اشــتغال فراگير 
و روستايی و شــرايط آن، به مردم استفاده 
شــود و انتظــار مــی رود دســتگاهها بار 
اشــتغال و طرح های اشتغال زا را به دوش 
چند دســتگاه خاص نيندازند و هر مدير و 
دستگاهی در هر كارگروه چند طرح اشتغال 
در حوطه كار خود ارايه دهد كه در غير اسن 
صورت پشــت ميز نشينی محض برای يك 
مدير چندان خوشــايند و خدمت محسوب 

نمی شود.

فرماندار نهاوند در کارگروه اشتغال خطاب به متوليان در استان:

قفل  واحدهای توليدی را 
بازکنيد

 در حال حاضر 13 روســتای شهرستان 
بهار زير پوشــش شــركت آب و فاضاب 
روســتايی نيســتند كــه بايد بــا همراهی 
بخشــداران و دهياران اين روستاها نيز زير 

پوشش قرار گيرند.
 فرماندار شهرســتان بهار با بيان اين مطلب 
در مراســم معارفه مدير جديد امور آب و 
فاضاب روســتايی بهار گفت:  مشی ما بر 
همكاری با مديران اســت، اميدواريم مدير 
جديد آبفار شهرستان بهار نيز با برنامه ريزی 
به خدمت رســانی در اين حوزه ورود پيدا 

كنند.
احسان قنبری با اذعان به اينكه مدير پيشين 
آب و فاضاب روستايی شهرستان بهار نيز 
خدمات خوبــی را در مدت خدمت گذاری 
خود ارائه كردنــد، عنوان كرد: معرفی مدير 
جديد يــك تصميم درون ســازمانی بوده 

است.
وی ضمن تقدير از تاش های محمدابراهيم 
فراهانی بيان كرد: خانم حســينی به عنوان 
نخستين مدير خانم در حوزه آب و فاضاب 
خدمت رسانی  مشــغول  اســتان  روستايی 
خواهد شد كه اين موضوع نشان از ظرفيت 

ويژه بانوان در فعاليت های اجتماعی دارد.
فرماندار شهرســتان بهار بــا تاكيد بر اينكه 
موفقيت در هر بخــش نيازمند برنامه ريزی 
است، خاطرنشــان كرد: در حال حاضر 13 
روستای شهرستان بهار زير پوشش شركت 

آب و فاضاب روســتايی نيستند كه بايد با 
همراهی بخشداران و دهياران اين روستاها 

نيز زير پوشش قرار گيرند.
وی تاكيــد كرد: تا زمانی كه اين روســتاها 
زيرپوشش شركت آب و فاضاب روستايی 
نباشــند، ارائه هرگونــه خدمت غير ممكن 

خواهد بود.
قنبری ضمن تاكيد بر اصاح مخازن فرسوده 
و احداث مجمتع های جديد آبرسانی يادآور 
شد: در راســتای تأمين اعتبارات مورد نياز 
عــاوه بر الزامــات، تــاش مضاعف نيز 
داشــتيم.وی عنوان كرد: اميدواريم با تاش 
گســترده مديران، مشــكات حوزه آب به 

حداقل برسد.
 کاهــش تصدی گــری از بخش 

دولتی از الزامات است
در ادامه مديرعامل شــركت آب و فاضاب 
روستايی استان همدان با بيان اينكه عليرغم 
بارندگی های خوب در فصل بهار اما تابستان 
نفس گيری را پشــت ســر گذاشتيم،گفت: 
شهرســتان بهار با وجود منابع آبی سطحی 
و كم عمق از جمله شهرستان هايی بود كه با 

مشكات خاص خود مواجه بود.
سيد مصطفی هاشمی با اشاره به اينكه بخشی 
از مشكات خدمات رسانی با واگذاری امور 
به بخش خصوصی رفع شد، اظهار كرد: بايد 
به اين باور قلبی برســيم كه واگذاری امور 
به بخش خصوصی و كاهش تصدی گری از 

بخش دولتی از الزامات است.
وی با اذعان به اينكه فصل پاييز و زمســتان 
برای آبفار، فصل برنامه ريزی برای ماه های 
پيش رو است، عنوان كرد: بايد اين فصول را 
غنيمت بدانيم و به رصد چالش ها بپردازيم.

مديرعامل شركت آب و فاضاب روستايی 
همدان با بيان اينكه شهرستان بهار از جمله 
شهرستان هايی بود كه در بخش خدمات و 
تأسيســات با محدوديت مواجه بود،گفت: 
مدير پيشين امور آب و فاضاب روستايی 
شهرستان بهار موفق شد اقدامات اثرگذاری 

را به نتيجه رساند.
وی محمدابراهيم فراهانی را مديری با تقوا، 
كوشا و با سامت نفس معرفی و عنوان كرد: 
حتما در بخش ها و شهرســتان های ديگر از 

ظرفيت وی استفاده خواهيم كرد.
هاشمی همچنين مدير جديد را با سابقه ای 
درخشــان معرفی كرد و گفت: مجموعه به 
اين اعتماد به نفس رسيده كه حوزه مديريتی 
در يك شهرستان را به يك خانم واگذار كند.

مدير ســابق امور آب و فاضاب روستايی 
شهرســتان بهار با بيان اينكه در طول مدت 
خدمت ســعی كرديم با تعامل بين بخشی و 
در راستای قوانين و مقرارات، خدمت رسانی 
به مشتركان روستايی را عملياتی كنيم،گفت: 
عملكرد نتيجه بخش امور آب در شهرستان 
بهار، حاصل تاش های گروهی در مجموعه 

است.

محمدابراهيم فراهانی با اشــاره به اينكه در 
حال حاضر وضعيت آب در شهرستان بهار 
نســبتاً خوب است، عنوان كرد: خوشبختانه 
در شــرايط فعلی وضعيت آب در هيچ يك 
از روستاهای شهرستان، تنش زا نيست و ما 

روستای بحرانی در بهار نداريم.
وی بــا اذعان به اينكه هم اكنون شــاخص 
روســتاهای  در  شــرب  آب  بهره منــدی 
شهرستان بهار 73 درصد است، خاطر نشان 
كرد: اين شــاخص نســبت به گذشته 10 

درصد رشد داشته است.
فراهانی ضمن اشاره به اينكه در حال حاضر 
شاخص توزيع اعتبارات در شهرستان بهار 
10 است، بيان كرد: در مجموع سال گذشته 

اعتبارات اعتبارات خوبی جذب شد.
وی خاطرنشان كرد: با حمايت های مديران 
اســتانی و در راســتای پيشــبرد پروژه ها 

خدمت رسانی خوبی انجام شد.
مدير جديد امور آب و فاضاب روســتايی 
شهرستان بهار نيز ضمن تقدير از تاش های 
مدير پيشين گفت: اميدواريم با همراهی تمام 
همكاران در بخش های مختلف در پيشبرد 
اهداف شركت و خدمت رسانی به مشتركان 

اثرگذار باشيم.
در پايان از تاش های اثرگذار »محمد ابراهيم 
فراهانی« تقدير و »ســيده سميرحسينی« به 
عنــوان مدير جديد امــور آب و فاضاب 

روستايی شهرستان بهار معرفی شد.

13 روستای شهرستان بهار
 زیر پوشش شرکت آبفار نيستند

 اختتاميه طرح آموزش عملي »نماز كليد 
بهشــت« با هدف برگزاري دوره آموزش 
عملي نماز براي مربيان نهضت سوادآوزي 
ناحيه يــك و 2 همچنين مناطق جوكار و 

اللجين در تاالر قرآن كليد خورد.
50 نفــر از آموزشــياران و مربيان نهضت 
استان به مدت 2 روز ضمن حضور دردوره 
طرح آمــوزش عملي نمازكليدبهشــت با 
روش هــاي رعايــت احكام نمــاز، تلفظ 
صحيح نماز، تشــويق سوادآموزان به اقامه 

نماز آشنامي شوند.
ســوادآموزي  نهضــت  معــاون 
اختتاميه  درمراسم  استان  آموزش وپرورش 

طرح آموزش عملي نماز كه به مناســبت 
روز جهانــي مبارزه با بيســوادي در تاالر 
قرآن برگزار بود، آمــوزش عملي نماز به 
ســوادآموزان را وظيفه مربيان دانســت و 
گفــت: از امروز 50 نفر از آموزشــياران و 
مربيان نهضت در طــرح 2 روزه آموزش 
عملي نماز شــركت مي كنند كه اين طرح 
با همكاري اساتيد حوزه علميه قم و ستاد 

اقامه نماز استان برگزار مي شود.
ياسر نانكلي در جمع دست اندركاران ستاد 
اقامه نماز و مربيان ، نماز را به مانند چراغي 
دانســت كه در نامايمات زندگی راه را به 
انسان نشان مي دهد و اگر علم و ايمان در 

كنار هم باشند، انسان گمراه نمي شود.
نانكلي ازمربيان خواســت استفاده كافي 
را از ايــن كاس های آموزشــی ببرند؛ 
زيــرا كه اين 50 نفر مربي قرار اســت 
500 ســوادآموزرابا روش هاي  هزار و 
احــكام نمــاز، قرائــت صحيــح نماز 
آمــوزش دهند و مشــوق خوبي براي 
ســوادآموزان در اقامه هرچــه بهتراين 

باشند. الهی  فريضه 
ميزان  استان  نهضت ســوادآموزي  معاون 
مشاركت مربيان و ســوادآموزان در طرح 
آموزش نماز سال تحصيلي 96 را مطلوب 
ارزيابي كرد و افزود: ســال گذشــته 75 

كاس برگزار شــد كــه 41 كاس براي 
مقاطع ابتدايي، 9 كاس دوره تحكيم، 25 
كاس براي دوره انتقال برگزار شده كه به 

طور 100 درصد موفق بوده است:
 در پايان ايــن افتتاحيــه از مريبان موفق 
ســال گذشــته اين طرح تقدير شــد كه 
خانم ها زهرا محمــدي نصر، آرزو فرماني 
ناحيــه 2، زليخــا  از آموزش وپــرورش 
كرمي،  پرســتو  قاســمي،  مريم  اكبرزاده، 
طيبه شــربتي، زهرا براتي، اكرم برمزيار از 
آموزش وپرورش ناحيه يك مقام هاي برتر 
طرح اقامه نماز نهضت اســتان را كســب 

كرده بودند.

برگزاری دوره عملی نمازکلید بهشت بامشارکت آموزشیاران 

دانشگاه پيام نور 

آگهـي مزايـده
ــد  ــدان قص ــز هم ــور مرک ــام ن ــگاه پی دانش
ــرات  ــد تكثی ــاره واح ــه اج ــبت ب دارد نس
مســتقر در ســاختمان دانشــگاه جهــت 
ــدام  ــجویي اق ــات دانش ــه خدم ــام کلی انج
نمایــد. لــذا از تمامــي شــرکت کنندگان 
ــناد  ــت اس ــت دریاف ــت جه ــمند اس خواهش
مزایــده از تاریــخ درج آگهــي به مــدت ۷ روز 
بــه دانشــگاه پیــام نــور واقــع در ســه راهــي 
ــاز،  ــتان نم ــب بوس ــان، جن ــهرک فرهنگی ش
اتــاق مســئول مالــي مرکــز همــدان مراجعــه 
و ضمــن بازدیــد قیمــت پیشــنهادي خــود را 

ــد. ــالم نمایی اع
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خبـر

این  لوازم التحریر  حــوزه  در 
عموم  اختيــار  در  فرصــت 
خانواده هــا قــرار گرفته و با 
نوشت افزار  نمایشگاه  برپایي 
ایراني اســامي در 16 نقطه 
و  مي شــود  عرضه  اســتان 
مصوب  اســاس  بر  قيمت ها 
دولتي اســت در 2 نمایشگاه 
دبيرســتان  و  مهدیه  کانون 
این  که  برپاست  حاجي بابایي 
نمایشــگاه با همكاري بسيج 
نوشــت  افزار  مرکز  و  اصناف 
فعال شــده اســت و تا 31 

شهریور نيز دایر خواهد بود

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ایران و جهان 

آگهي مزايده اموال غیرمنقول )اسناد رهني(
به موجب پرونده اجرایي کالسه ۹۶۰۰223 موضوع سند رهني شماره ۹۶83 دفتر 
اسناد رسمي شماره 52 شــهر نهاوند، بانک کشاورزي نهاوند جهت وصول مبلغ 
5۱42۶۷۹3۰ ریال موضوع الزم االجرا و خســارت تأخیر الي یوم الوصول علیه 
امین اله خســروي و محمد فلكي مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه 
صادره به متعهدین ابالغ گردیده سپس بنا به تقاضاي بستانكار مورد وثیقه برابر 
نظریه شــماره ۹۷۰۰۱2 کارشناس رسمي دادگســتري مورد ارزیابي که ارزش و 
مشخصات آنها به شرح ذیل مي باشد. ششدانگ یک واحد عمارت به پالک شماره 
833 فرعي از 48 اصلي واقع در بخش ســه حوزه ثبتي نهاوند استان همدان به 
مساحت )2۶۱/45( دویست و شصت و یک متر و چهل و پنج سانتي مترمربع که 
برابر نامه شماره ۱258۹/ن/۹۶ مورخ ۹۶/۱2/۱۹ به نام محمد فلكي سند مالكیت 
صادر گردیده بنا به اظهار کارشناس رسمي دادگستري واقع در شهر برزول ابتداي 
روستاي توانه جنب بلوک زني سپهر و به قیمت ۷8۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابي گردیده 
و محدود است به حدود شــماالً به طول )۱۱/۱8( متر دیواریست به قاقیمانده 48 
اصلي شــرقا به طول )23/۶5( متر دیواریست به پالک 838 فرعي از 48 اصلي 
جنوباً به طول )4/5۰( و )2/۱5( و )4/3۶( متر درب و دیواریست به کوچه غربا به 

طول )23/2۱( متر دیواریست به باقیمانده 48 اصلي.
پالک فوق از ساعت ۹ الي ۱2 روز چهارشنبه مورخ ۱3۹۷/۹/۷ در اداره ثبت نهاوند 
از طریق مزایده به فروش مي رســد مزایده از مبلغ ارزیابي شــروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادي نقدا فروخته مي شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که 
مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
مي گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رســمي گردد مزایده روز اداري بعد از 

تعطیلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. )م الف ۱۱۰(
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقــاي برزو بگلــري فرزند تقي دارای شــماره شناســنامه  3۶ متولد 
از   ۹۷/۶/5 مورخ  ۹۷۰4۷3ح۱2۷  دادخواست کالسه  به شرح   ۱33۹/۱/۱
این شعبه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ســكینه علي مرادي فرزند علي بخش به شماره شناسنامه  ۷8۱ 
متولد ۱3۰۰ در تاریخ ۱3۹۶/۱۰/۱۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثــه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: یک فرزند 
پســر و یک فرزند دختر به اســامي ذیل و الغیر ۱- برزو بگلري فرزند 
۱33۹/۱/۱ 2- خانم ماهي حسیني  تقي به شماره شناســنامه 3۶ متولد 
آرا فرزند حسن به شــماره شناسنامه ۱۰۱2۹3 متولد ۱332/۶/5 ماترک 
متوفیه ســكینه علي مرادي فرزند علي بخش بیش از سي میلیون ریال 
با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک  مي باشد اینک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. )م الف 2483(
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

حصر وراثت
آقاي حسین قادري دارای شماره شناسنامه  5-۰۷85۰۹-38۶ به شرح دادخواست کالسه 
۱35/28۱/۹۷ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرحوم علي قادري به شماره شناســنامه  58۷۷ در تاریخ ۹۷/3/۱3 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: ۱-حسین 
قادري فرزند علي با مشخصات فوق متقاضي پرونده فرزند متوفي 2-زهرا قادري فرزند علي 
به شماره شناســنامه ۹۷۱۷ متولد ۱35۹/۶/۱ صادره از همدان فرزند متوفي 3-شیوا قادري 
فرزند علي به شــماره شناســنامه 2-۰544۹4-38۶ متولد ۱3۷۱/۱۱/2۷ صادره از همدان 
فرزند متوفي 4-پروانه قادري فرزند علي به شماره شناسنامه ۹2۷ متولد ۱3۶۷/۱/۱ صادره از 
همدان فرزند متوفي 5-حسن قادري فرزند علي به شماره شناسنامه 248 متولد ۱3۶۱/۱۰/2 
صادره از همدان فرزند متوفي ۶-خدیجه یارمحمدي فرزند احمد  به شماره شناسنامه ۷۰8۶ 
متولد ۱342/۱/۱ صادره از همدان همسر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

)م الف 2482(
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي موســي کرم خالوندي ایل ذوله دارای شــماره شناســنامه  ۱۱۰ به شــرح 
دادخواست کالسه ۱۱4/۹۷۰3۷3ح از این شــعبه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کرم خدا خالوندي ایل ذوله به شــماره 
شناســنامه  852 در تاریخ 8۹/۱۰/۱۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: ۱-زینت خالوندي فرزند کرم 
خدا به شماره شناسنامه 42۰ دختر متوفي 2-موسي کرم خالوندي ایل ذوله فرزند 
کرم خدا به شماره شناسنامه ۱۱۰پسر متوفي 3-امیر کرم خالوندي ایل ذوله فرزند 
کرم خدا به شماره شناسنامه 33۰8۹2345۹ پسر متوفي 4-محمد کرم خالوندي 
ایل ذوله فرزند کرم خدا به شماره شناسنامه 4۰۱۰۶۶۱32۱پسر متوفي 5-حاجعلي 
کرم خالوندي ایل ذوله فرزند کرم خدا به شــماره شناســنامه 4۰۱۰۶58۶4۹پسر 
متوفي والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

)م الف 4۱۰(
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

طرح استیضاح آخوندی با بیش از
 ۴0 امضا به کمیسیون عمران رسید

 رئيس كميسيون عمران مجلس از تقديم طرح استيضاح آخوندی با 
بيش از 40 امضا به كميسيون متبوعش خبر داد. 

محمدرضا رضايی كوچی نماينده مردم جهرم و رئيس كميسيون عمران 
مجلس شــورای اســامی در گفت وگو با فارس،  اظهار داشت: طرح 
استيضاح عباس آخوندی وزير راه و شهرسازی با 40 امضا به كميسيون 
عمران مجلس تقديم شد. وی افزود: كميسيون قاعدتا در اولين فرصت 

پس از تعطيات مجلس،  طرح استيضاح آخوندی را بررسی می كند.
رئيس كميسيون عمران مجلس شورای اسامی با اعام اينكه اين طرح 
با بيش از 40 امضا تقديم كميسيون شده است، گفت: از محورهای مهم 
اين طرح می توان به بحث عدم توليد مسكن و همچنين ناتوانی در اتمام 

پروژه های عمرانی اشاره كرد.
رضايی همچنين تصريح كرد كه اين طرح پس از بحث و بررســی، در 
صورت عدم قانوع شــدن اعضا از توضيحات و دفاعيات وزير راه،  به 

هيأت رئيسه مجلس ارائه خواهد شد.

طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادی  در 
دستورکار مجلس قرار می گیرد 

عضو كميسيون قضايی مجلس شورای اسامی گفت: اكثريت نمايندگان 
با كليات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالف نيستند و اين طرح به 

كميسيون باز می گردد. 
به گزارش تســنيم، يحيی كمالی پور در خصوص خروج طرح تشديد 
مبارزه با مفاســد اقتصادی از دســتوركار مجلس گفت: اكثر طرح ها و 
لوايحی كه از مجلس به شورای نگهبان ارجاع می شود به دليل اصل 75 
قانون اساسی يعنی داشــتن بار مالی و هزينه برای دولت از سوی اين 

شورا رد و برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع می شود.
وی در تشريح اصل 75 قانون اساسی اظهار داشت: از آنجايی كه اغلب 
طرح هايی كه از ســوی نمايندگان تدوين می شــود، بار مالی دارد، در 
صورتی كه محل تأمين آن پيش بينی نشده باشد؛ شورای نگهبان با استناد 

به اين اصل طرح را برای رفع ايراد به مجلس ارجاع می دهد.
عضو كميســيون قضايی مجلس با اشاره به جلسه بررسی طرح مذكور 
گفت: در اين جلسه، وكای ملت برای اينكه اين مسئله پيش نيايد، تنها 
يــك ماده از اين طرح را كه برای دولت بار مالی داشــت و هزينه های 
دولت را باال می برد، رد كردند تا اين مشــكل رفع شــود تا  طرح بين 

مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت نشود.

آمادگی »سامانه ضد فساد« برای آغاز
 نهضت مردمی مقابله با مفاسد 

 رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: سامانه ضد 
فساد فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسامی برای 

آغاز نهضت مردمی ضد فساد آماده كار است. 
امير خجسته رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای 
اســامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،  ضمن 
تاكيد بر لزوم برخورد جدی با متخلفان اصلی اقتصادی كشور از آمادگی 
اين فراكســيون برای دريافت اطاعات و اسناد مردم در زمينه ی بروز 
فساد از طريق ســامانه طراحی شده خبر داد.رئيس فراكسيون مبارزه با 
مفاسد اقتصادی مجلس ادامه داد: لذا فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
www.zedefesad. مجلس شورای اســامی از طريق ســامانه

parliran.ir آماده دريافت كليه مســتندات و گزارشات ملت شريف 
ايران در خصوص بروز موارد فساد اداری و اقتصادی است.

رهبری اختیار تصمیم گیری درباره FATF را 
به مجلس و دولت دادند

 رئيس كميســيون امنيت ملی و سياســت خارجی مجلس گفت: 
مقام معظم رهبری بعد از چندبار رد و بدل شــدن نامه با دفتر ايشان در 
خصوص اعام نظر درباره لوايح چهارگانه  FATF اعام كردند كه در 
ايــن باره مجلس و دولت نظر دهند؛ يعنی مجلس و دولت را مامور به 
اين كار كردند.حشمت ا... فاحت پيشه در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: 
چندی پيش درباره لوايح چهارگانه يكســری ايرادات را به مقام معظم 
رهبری اعام كردند كه ايشان نيز ماحظاتی را مطرح كردند. بعد از آن 
گردش كاری صورت گرفت. در نهايت ايشان اين موضوع را بيان كردند 
كه بايد در اين باره مجلس و دولت نظر دهند؛ يعنی مجلس و دولت را 

مامور كردند كه نظرشان را اعام كنند.
وی افزود: نظر مجلس می تواند تاييد يا رد باشــد لذا اينكه برخی افراد 
موضوع لوايــح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعام نظر ايشــان ربط 
می دهند، درســت نيســت. رهبری درباره لوايح چهارگانه تنها چنين 
دســتوری دادند و دستور ديگری نداشــتند. البته ممكن است كه ما از 
آن اطاعی نداشته باشيم. ولی بعيد است؛ ايشان در نهايت اختيار را به 

مجلس و دولت دادند.

آخرين اخبار قانون ممنوعيت به کارگيری بازنشستگان
تعداد استانداران بازنشسته اعالم شده 

واقعی نیست
 ســخنگوی وزارت كشــور در واكنش به اخبار منتشــر شده در 
برخی رســانه ها درباره تعداد استانداران مشمول قانون منع بكارگيری 

بازنشستگان، گفته اين آمار دقيق و منطبق بر واقعيت نيست.
سيد سلمان سامانی در واكنش به انتشار برخی اخبار در رسانه ها مربوط 
به اســتانداران، معاونان و فرمانداران مشــمول قانون منع به كارگيری 
بازنشســتگان در صفحه شــخصی خود در توييتر نوشــت: »تعداد و 
اسامی استانداران، معاونان و فرمانداران مشمول قانون منع به كارگيری 
بازنشستگان  كه تاكنون در رسانه ها مطرح شده است، دقيق و منطبق با 
واقعيت نيســت، پس از اباغ قانون و انطباق پرونده اداری-استخدامی 

افراد با آن، مصاديق را اعام خواهم كرد.
 1۷ استاندار و بيش از 6۰ شهردار بازنشسته می شوند

در همين باره يك عضو هيأت رئيسه مجلس شورای اسامی، می گويد: 
بر اساس آمار وزارت كشور با اجرای قانون منع به كارگيری بازنشستگان 
حدود 17 اســتاندار و بيش از 60 شهردار در كانشهر و شهرهای مهم 

كشور و همچنين افراد در رده های مهم مديريتی، بازنشسته می شوند.
عليرضا رحيمی در گفت وگويی با ايســنا، با تاكيــد بر اين كه »فضای 
مديريتی دولت به اقدامات هوشــمندانه نياز دارد«، می افزايد: مجلس 
شورای اســامی در شــرايطی قانون منع به كارگيری بازنشستگان را 
تصويب كرد كه جامعه به شــدت دنبال چنين قانونی بود، چون شاهد 
هســتيم كه در بازه زمانی طوالنی از جوانان و بانوان اســتفاده نشــده 
اســت و يا كمتر به كار گرفته شــده اند. از آن طرف شاهد دو شغله ها 
و بازنشستگانی بوديم كه گايه هايی را در سطح جامعه به وجود آورد.

وی عدم به كارگيری بازنشســتگان را مطالبه عمومی جامعه دانسته و 
معتقد اســت: البته الزم بود مجلس شورای اســامی اين قانون را به 
صورت تدريجی و هوشمندانه به تصويب می رساند، ولی با اين حال 
بر اساس اين قانون نبايد مجددا بازنشستگان به كار گرفته شوند. با اين 
وضعيت طبق آمار وزارت كشور و شورای شهر نزديك به 17 استاندار 
و بيش از 60 شــهردار در كانشهرها و شهرهای مهم كشور و افراد در 

رده های مديريتی بازنشسته می شوند.
رحيمی با اشــاره به اســتثناهای موجود در اين قانــون، هم اظهار می 
كند : برای برون رفت از شــائبه های احتمالی درباره استثناهای موجود 
در اجرای اين قانون می توان به اســتعام ها رجوع كرد، ضمن اين كه 
وضعيت اســتخدامی هر فردی مشخص است، لذا نمی توان حكم كلی 

برای همه صادر كرد.
 بازنشستگان ظرف دو ماه مشاغل شان را تحویل دهند

از سوی ديگر عليرضا محجوب يك عضو كميسيون اجتماعی مجلس 
شورای اسامی با تاكيد اين كه بايد قانون "منع به كارگيری بازنشستگان 
به صورت دقيق اجرا شود" معتقد است: هدف از تصويب اين قانون به 
كارگيری جوانان و واگذاری مسئوليت ها از سوی بازنشستگان است تا 

بازنشستگان عرصه را برای حضور جوانان باز كنند.
اين مصوبه در مرحله بررسی مجدد شورای نگهبان قرار دارد. در صورتی 
كه شورای نگهبان آن را تاييد نهايی كند بايد ظرف دو ماه بازنشستگان 
مشاغلشان را در هر رده ای تحويل دهند، لذا ديگر استانداران و شهرداران 
بازنشسته شامل معافيت نمی شوند.وی با تاكيد بر لزوم اجرای  دقيق اين 
قانون، تاكيد می كند  : اگر قانونی تصويب می شــود بايد حتی اگر عليه 
ما نمايندگان هم بود، بايد به خوبی اجرا شــود. نبايد نگاه شخصی به 

مصوبات داشت.
محجوب خاطر نشان می كند اين قانون بدان معناست كه بازنشستگان 
مســئوليت ها را واگذار كرده و عرصه را برای جوانان باز كنند. البته در 

جای خود منفعت و مضرات اين قانون بايد مورد بررسی قرار گيرد.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  هستيد
در کــانال تلگـرامی  ما عضو شويد

برای عضویت لطفاً عدد 5 را به شــماره 09105398964 ارسال نمایید.

نیازمندیهای همدان

پروین سلیمی  «

 آغاز سالتحصيلي بهانه اي شد تا فرزندان 
نيازمندان و افراد كم درآمد جامعه در بســته 
حمايتــي آموزش وپــرورش و نهادهــاي 
حمايتــي قرار گيرند كــه در اين خصوص 
كميته امداد اســتان پيش قــدم در اين امر 
فرهنگي اســت و نهادهايي مثل مؤسســه 
بهزيســتي،  آموزش وپرورش،  دارااليتــام، 
خيرين و نيز در كنار اين نهادها برنامه هايي 
يارانه اي  لوازم التحرير  توزيــع  مانند  دارند. 
براي عمــوم مردم همچنين توزيع  البســه 
و نوشــت افزار رايگان براي دانش آموزان 
مناطق كمتر توسعه يافته از جمله برنامه هايي 
است كه در آغاز سالتحصيلي انجام مي شود. 
تــا چــراغ راهي باشــد براي دســتگيري 

دانش آموزان مناطق محروم
در مســير كسب علم و دانش و رسيدن اين 

قشر از جامعه به قله هاي  موفقيت.
ابتدا به ســراغ مردم رفتم و ديدگاه  آنان را 
درباره  اجراي اين طــرح و نتايج آن جويا 
شــدم. ابتدا بــه ميدان امــام خميني)ره( و 
محوطه سر يخچال كه پايگاه جشن عاطفه ها 
مســتقر بــود، مراجعه كــردم حضورمردم  
ضعيف بود و مصاحبــه را از يك خانواده 
3 نفره كه به همراه فرزندشــان براي كمك 
و مشاركت براي طرح جشن عاطفه ها آمده 
بودند، آغاز كردم. از وي در خصوص جشن 
عاطفه ها و شرايط اقتصادي جامعه كنوني و 

كمك مردم پرسيدم. 
پدر خانواده گفت: درست است كه گراني ها 
فشــار زيادي روي مــردم آورده اما با اين 
وجود مردم اين امر خداپسندانه را فراموش 
نمي كنند و عاوه بر اين افراد متمكن هستند 
كــه از اوضــاع مالي خوبــي برخوردارند، 
می توانند كمك هاي خوبي داشــته باشــند 
و هميــن كمك هاي جزيي كــه من امروز 
و روزهاي قبل شــاهد آن بودم مي تواند به 

دريايي از مبالغ و اجناس تبديل شود.
وي گفت كه امســال به دليل گراني حضور 

مردم مقداري كاهش يافته است.
در ادامه گفت وگويي با يك دانشــجو انجام 
دادم وی نظــرش را اينگونه بيان كرد: مردم 
چــون به كميته امــداد اعتماد نســبي پيدا 
كرده انــد، بر همين اســاس برخي از مردم 
كمك هايشــان را بــه اين نهــاد نمي دهند. 
وي مطالبــش را اينچنين ادامه داد كه وقتي 
كميته امداد هدفي بزرگ را دنبال مي كند و 
قشــر ضعيف جامعه را تحت پوشش خود 
دارد، بايد افــرادي را كه به مرحله مطلوب 
رســيده اند را از چرخه خارج كند؛ زيرا در 
جامعه كساني هستند نيازمند واقعي اند ولي 
از ســوي هيچ نهادي حمايت نمي شــوند؛  

كميته امداد امام خمينی )ره(به قدري وسعت 
حمايتش را گسترده كرده كه ديگر گنجايش 
بيــش از ايــن را ندارد و به نظر مي رســد 
مديريت براي بررســي نيازمندان مستحق و 
غيرنيازمند با وقفه روبه رو شــده است. من 
دانشجويی تحت پوششی را می شناسم كه 
خيلی اوضاع اقتصاديش از من بهتر اســت 

سركار هم می رود اما تحت پوشش است.
 در ادامه با يك مربي در حوزه آموزش زبان 
مصاحبه اي انجام دادم كه وي هم از مديران 
كميته امداد خواست عدالت را رعايت كنند 
و افراد را با شناســايي كامل تحت پوشش 
قرار دهند؛ زيرا برخي در روســتاها داراي 
درآمدهاي كشاورزي هستند ولي در همدان 

تحت پوشش هستند .
مدير كل كميته امداد استان نيز  در خصوص 
برگزاری جشن عاطفه ها گفت : اين جشن 
ازاواســط نيمه دوم  به مدت 3 روز برپا بود  
ودر ادمه از11 مهرماه نيز در يك هزار و 480 
پايگاه در سراســر اســتان برگزار می شود، 
همچنين 44 پايگاه در ميادين شهرســتان ها 
به  صورت ثابت و سيار، 155 پايگاه بسيج و 
مساجد و 21 مركز نيكوكاری و260 پايگاه 
نيز در ســطح مدارس برای برگزاری جشن 

عاطفه ها در نظر گرفته  شده است.
پيمان تركمانه  با اشــاره به اينكه 8 هزار 
و 220 دانش آموز و 914 دانشجو و طلبه 
تحت پوشــش كميته امداد هستند يادآور 
شد: دانش آموزان مددجو همواره از كمك 
بهره مند  اين مجموعه  هزينه های تحصيلی 
می شــوند اما بسياری از دانش آموزان در 
استان تحت پوشش اين مجموعه نبوده و 
هزينه های  اختصاص  كه  هســتند  نيارمند 
جمع آوری شــده در جشــن عاطفه ها از 

مدارس می توانــد برای آنهــا مفيد واقع 
شــود.  در اين راستا ســال گذشته توسط 
ميليارد تومان  اين مجموعه حــدود 240 
به خانواده های نيازمند كمك شــد كه در 
مقابل 2 ميليارد تومان جمع آوری شده از 
جشن عاطفه ها رقم بسيار ناچيزی بوده اما  
در اين ميان مهم حفظ روحيه تعاون و نو 

دوستی در جامعه است.
در ادامه اين گزارش با معاون توسعه و مدير 
پشــتيباني آموزش وپرورش گفتگو كردم ، 
محمد بداغي، در مورد توزيع نوشــت افزار 
بــه قيمت مصوب دولت گفــت: در حوزه 
لوازم التحرير اين فرصــت در اختيار عموم 
خانواده ها قرار گرفته و با برپايي نمايشــگاه 
نوشت افزار ايراني اسامي در 16 نقطه استان 
عرضه مي شود و قيمت ها بر اساس مصوب 
دولتي است در 2 نمايشــگاه كانون مهديه 
و دبيرســتان حاجي بابايي برپاست كه اين 

نمايشگاه با همكاري بسيج اصناف و مركز 
نوشت  افزار فعال شده است و تا 31 شهريور 

نيز داير خواهد بود.
وي در خصوص توزيع لوازم التحرير رايگان 
نيز گفت: ما 100 ميليون تومان اعتبار براي 
مناطق  بــراي  رايگان  نوشــت افزار  توزيع 
روستايي، حاشــيه شهر و كمتر توسعه يافته 
پيش بيني كرديم و عاوه بر اين نيز با آستان 
قــدس رضوي نيز تعامل و هماهنگي انجام 
شــده اســت تا 100 ميليون تومان ديگر به 
اين امر در استان همدان اختصاص دهند كه 
جمعاً 200 ميليون تومان را در اختيار داشته 
باشيم و بتوانيم به همه دانش آموزان مناطق 

محروم خدمات رايگان بدهيم.
رضا يوسف وند، مديرعامل فروشگاه مركزي 
فرهنگيان اســتان نيز از فعاليت 3 شعبه در 
استان براي طرح ويژه توزيع لوازم التحرير به 
قيمــت مصوب خبر داد كه در اختيار عموم 
مردم هســت و فرهنگيــان از مزاياي ويژه 

اقساطي برخوردار هستند.
يوســف وند از تعامل ديگــر ادارات با اين 
فروشگاه نيز افزود:  مدير مركز چاپ وبسته 
بندی "پيام رســانه"  و مدير تحرير گســتر 
غرب نيز در اين طرح ويــژه لوازم التحرير 
مشــاركت دارند و طبق تعاملي كه با مدير 
»پيام رســانه« داشته ايم، نوشت افزار به ميزان 

تقاضای مردم در اختيار ما قرار مي دهند.
مدير فروشگاه فرهنگيان از مزاياي اجناس 
فرهنگي در اين فروشگاه اينگونه گفت كه 
همه اجناس در شعبات ما به قيمت مناسب 
و كمتر از قيمت بازار عرضه مي شود و يكي 
از مهمتريــن مورد كــه در هيچ جاي ديگر 
مشــاهده نمي شود اين اســت كه "پس از 

فروش پس گرفته مي شود". 

آخرين وضعیت دانشجويان ستاره دار از زبان
 وزير علوم 

 احكام دانشجويان ستاره دار اميدوار كننده است و تاكنون نتايج خوبی گرفته ايم.
 وزير علوم بيان كرد: احكام دانشــجويان در حال پيگيری اســت و تاكنون نتايج خوبی 
گرفته ايــم و اميدواريم در روزهای آينده اين نتايج از طرف خود آنها و يا از طريق ديگر 
افراد اطاع رسانی شود. آخرين مراحل هم در حال طی شدن است. مسئوالن قوه قضايه 

هم خيلی با ما همراهی كردند و اميدواريم نتيجه بدهد.
به  گزارش ايلنا، منصور غامی تاكيد كرد: نگرانی جدی در اين زمينه نبايد وجود داشــته 

باشد به هر حال بحث اختيارات وزارت علوم يا قوه مجريه نيست و در حوزه قوه قضائيه 
اســت. با وجود اين خيلی با ما همراهی كردند و اميدوارم بتوانيم نتايج خوبی را از اين 

همراهی ها  بگيريم.
وزير علوم در پاســخ به ســوال يكــی ديگر از خبرنــگاران در خصوص رای 
ديوان عدالت اداری درباره جذب دانشــجويان بورســيه در هيات علمی بيان 
كــرد: دو نكته مهــم در خصوص بحث ديوان عدالت اداری مطرح اســت. ما 
اعتقــاد داريــم كه احــكام قضايی وقتی نهايی شــد، الزم االجرا اســت و اين 
مشخص اســت؛ اما يك نگاه ديگر هم داريم كه در بحث تعيين صاحيت های 
علمــی جايی كه احيانا فردی به دليل عدم تاييد صاحيت علمی مناســب برای 

يك شــغل از جمله استادی دانشگاه تشــخيص داده نمی شود، اين موضوع به 
حكم قضايی نبايد كشــيده شود.

وی در ادامه  با تاكيد بر اين كه تاييد صاحيت برای جذب اســتادی در دانشــگاه ها يك 
موضوع علمی و تخصصی اســت، گفت : اميدوار هســتيم ديوان عدالت اداری در رابطه 
با مواردی كه در خصوص تاييد صاحيت های علمی اســت، ورود پيدا نكند و بگذارد 
هيات های جذب اين موضوع را بررسی كنند، چرا كه هيات ها، هيات های مستقلی هستند 
كه توســط شورای عالی انقاب فرهنگی شــكل گرفته اند. ما به هيچ عنوان استنكاف و 
عدم توجه به قانون را قبول نداريم، اما تاش داريم مباحثی نظير جذب هيات علمی ها با 

راهكارهای قانونی حل و فصل شود.

بذل عاطفه ها ادامه دارد

لبخند مهر بسته به مهر شماست

 اليحه اصاح قانون مبارزه با پولشويی 
از روز گذشــته ســر و صدای زيادی در 
فضای مجازی و جامعه به پا كرده است، 
انتشــار خبــر رد اين اليحــه در مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام از سوی برخی 
رســانه ها و خبرنــگاران باعث واكنش 

سخنگوی شورای نگهبان شد.
به گــزارش ايرنا، يكی از رســانه های 
اصولگــرا خبــری مبنی بــر رد اليحه 
اصــاح قانون مبارزه با پولشــويی در 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام منتشر 
كرد، خبری كه تا ســاعت ها در فضای 
مجازی دست به دســت چرخيد و در 
نهايت صدای برخی از مســئوالن را در 

آورد.
اليحه مبــارزه بــا پولشــويی در دولت 
احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و مجلس 
هشتم آنرا تصويب و شورای نگهبان تاييد 

كرد.
دولت روحانی تصميم گرفت اصاحاتی 
در اين اليحه ايجاد كند، از اين رو اليحه 
اصاح قانون مبارزه با پولشويی به مجلس 
ارائه شد كه شورای نگهبان از اين مصوبه 
ايــراد گرفت و آن را دوبــاره به مجلس 
فرســتاد. كميســيون قضايــی و حقوقی 
مجلس نيز بار ديگر اين اليحه را بررسی 
و با حضور كارشناســان ايــرادات آن را 
برطرف و تصويــب كرد و برای تصويب 

نهايی به هيات رئيسه مجلس ارسال كرد.
برخی رســانه ها و خبرنگاران نامه ای به 
نقل از آيت اهلل محمود هاشمی شاهروی 
رييــس مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
به دبير شــورای نگهبان مبنی بر مغايرت 
اليحه اصاح قانون مبارزه با پولشــويی 
با سياســت های كلی اقتصــاد مقاومتی، 
سياست های كلی تشويق سرمايه گذاری، 
سياســت كلی امنيت قضايی و سياســت 
كلی امنيت اقتصادی منتشر و اعام كردند 

كه مجمع اين اليحه را رد كرد.
در حالی كه طبق قانــون و وظايف قانون 
گــذاری در مورد لوايح و طرح ها برعهده 
مجلس شورای اسامی است و مجمع نمی 

تواند اليحه يا طرحی را در زمانی كه هنوز 
در مجلس تصويب نشده رد يا تاييد كند.

طبــق قانون اساســی، مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام می تواند مصوبات مجلس 
را با سياســت های كلی تطبيــق دهد، در 
صــورت اختاف نظر مجلس و شــورای 
نگهبان، نظر يكی را به مصلحت تشخيص 
دهد و با اســتناد به بند 8 اصل 110 قانون 
اساسی نسبت به اصاح مصوبه و تاييد آن 

اقدام كند.
بر اســاس اين وظايف، مجمع نمی تواند 
اليحه يا طرحــی را رد يا تصويب كند و 
فقط می تواند نقش مشورتی داشته باشد.

خبر اشتباهی که حاشيه ساز شد
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1۴میلیون و 700هزار دانش آموز سال تحصیلی جديد 
را آغاز می کنند

 وزير آموزش و پرورش گفت: امسال 14ميليون و 700 هزار دانش آموزسال تحصيلی 
جديد را در كشور آغاز می كنند كه نسبت به سال تحصيلی گذشته 6 درصد رشد داشته 
است.به گزارش ايرنا، سيد محمد بطحايی، افزود: در سال تحصيلی جديد در كل كشور 
105 هزار مدرسه آماده بازگشــايی هستند و هشت هزار كاس جديد به كاس های 
مدارس در سال تحصيلی جديد اضافه شده است.وی اضافه كرد: تا پايان سال تحصيلی 
97 تعداد 10 هزار كاس جديد به كاســهای درس كشــور اضافه خواهد شــد.وزير 
آموزش و پرورش تاكيد كرد: ســهم خيرين مدرســه ساز در كشور در راستای مدرسه 
سازی به اندازه سهم دولت است فقط خيرين در گمنامی اقدام به مدرسه سازی می كنند.

ثبت اطالعات زنان سرپرست خانوار در سامانه ی 
جامع در برنامه ششم توسعه

 نايب رئيس كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسامی در بازديد از نمايشگاه زنان و 
توليد ملی با اشاره به ثبت آمار و اطاعات تمامی زنان سرپرست خانوار در سامانه ی 
جامع در برنامه ششــم توســعه گفت: قصد داريم با شناسايی اين افراد مسئله مسكن، 
اشــتغال و تحصيل آنان را پيگيری كنيم.به گزارش ايسنا، فاطمه ذوالقدر با بيان اينكه 
برای رفع مشــكل كار زنان سرپرست خانوار با كارآفرينان جلسات زيادی داشته ايم، 
گفت: در عرصه كسب وكار برای رفع موانع كارآفرينی و اشتغال زنان سرپرست خانوار 
طرح های زيادی در مجلس شورای اسامی داريم و اميدواريم بتوانيم به زودی موانع را 

برطرف كنيم.

80 میلیون جمعیت در خطر اعتیاد
 مشــاور دبيركل ســتاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش 100درصدی بودجه 
پيشــگيری از اعتياد خبر داد و گفت: بايد باور داشته باشــيم كه همه جمعيت 
80 ميليونــی كشــور در معرض خطــر اعتياد قرار دارند و حتــی اين افزايش 

نيست. كافی  بودجه 
حميدرضــا صرامی در گفت و گو با ايرنا دربــاره برنامه دولت برای كاهش تقاضا و 
پيشگيری از اعتياد افزود: امسال با رشد جدی اعتبارات حوزه پيشگيری اعتياد از سوی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر، شورای اجتماعی كشور و دســتگاه های اجرايی مواجه 
هســتيم. بودجه امسال حدود 40 ميليارد تومان است و اين در حالی است كه پيش از 

اين، مقدار آن حدود 20 ميليارد تومان بود.

اعالم نتايج نهايی کنكور سراسری 97 تا پايان هفته
 فهرســت اسامی پذيرفته شــدگان نهايی رشــته های تحصيلی با آزمون و همچنين 
رشــته های تحصيلی پذيرش صرفاً بر اساس ســوابق تحصيلی كنكور 97 تا پايان هفته 
جاری اعام می شود.فهرست اسامی پذيرفته شدگان نهايی رشته های تحصيلی با آزمون و 
همچنين رشته های تحصيلی پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلی )دوره های روزانه، 
نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعی، پرديس خودگردان، ظرفيت مازاد و دانشگاه فرهنگيان( 
آزمون سراســری 97 تا پايان هفته جاری از طريق پايگاه اطاع رســانی اين سازمان به 

نشانی www.sanjesh.orgاعام می شود.
داوطلبانی كه در رديف پذيرفته شــدگان نهايی اين آزمون قرار می گيرند بايد با توجه به 
مندرجات اطاعيه ای كه در اين خصوص به همراه اسامی پذيرفته شدگان منتشر خواهد 
شد ضمن مراجعه به پايگاه اطاع رسانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ذيربط و 
كســب اطاع از برنامه زمانی و مدارک مورد نياز در زمان مقرر برای ثبت نام به مؤسسه 

محل قبولی خود مراجعه كنند.

درمان موفق معتادان با رويكرد پزشكی شخصی
 مسئول كميته جشنواره دانشجويی سومين كنگره بين المللی پزشكی شخصی ايران، 

درمان موفق معتادان با توجه به رويكرد پزشكی شخصی را مورد تاكيد قرار داد.
به گزارش تبيان، آروين حقيقت فرد، گفت: پزشــكی شــخصی در حوزه های مختلفی 
همچون بيماری ســرطان، بيماری های روان و اعتياد و ناباروری قابل بحث بوده و بايد 
توجه داشــت كه بر اساس موضوع پزشكی شــخصی هر فرد بر اساس ژنوم شخصی 
خود نياز به درمان متفاوت بيماری ها دارد در حالی كه در پزشــكی كاسيك نشانه های 
جهان شــمول كلی وجود دارد و برای بيماران با يك بيماری يكســان اقدامات درمانی 
يكسانی انجام می گيرد در حالی كه افراد بر اساس ژنوم خود نياز به درمان متفاوت داشته 

تا با بهبودی بهتری همراه شوند.
وی ادامه داد: اعتياد نيز از جمله بيماری هايی است كه بايد بر اساس پزشكی شخصی به 
آن توجه كــرد همچنين اين اصل را مدنظر قرار داد كه درمان اعتياد نداريم بلكه درمان 

معتاد مدنظر است و بر اساس ژنتيك فرد، ترک اعتياد مناسب را می توان ارائه داد.

مصرف باالی مسكن و آنتی بیوتیک در کشور
 رئيــس جامعه پزشــكان متخصص داخلی با اشــاره به مصرف باالی مســكن و 

آنتی بيوتيك در كشور گفت: 90 درصد داروهای مورد نياز مردم در دسترس است.
ايرج خســرونيا، در گفت وگو با فارس، در ارتباط با مشــكات دارويی بيماران 
اظهار داشــت: 90 درصد داروهای اصلی كه مردم مورد استفاده دارند، در بازار 
دارويی وجود دارد و در دســترس اســت و تنها بخشــی از داروهای مرتبط با 
بيماری های خاص و داروهای نارســايی كليه و سرطان ها كمتر در دسترس بوده 

دارد. مختلفی  داليل  كه 
وی افزود: متأسفانه برخی از شركت های دارويی، داروها را در گمرک نگه داشته تا بتوانند 
آن را گران تر بفروشند همچنين با وزارت بهداشت بر سر موضوع قيمت ها اختاف نظر 
داشــته كه اين مسئله نيز سبب بروز مشكل شده اســت.  آنتی بيوتيك و مسكن دو دارو 
پرمصرف در كشور بوده كه واردات آن زياد است و هزينه های زيادی برای نظام سامت 

به همراه دارد.

اعالم اقالم غذايی غیرمجاز
 در بوفه مدارس

 مديــر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت ضمن ارائه ليســت 
اقام ممنوعه در بوفه های مدارس و راه های پيشــگيری از چاقی در 
دانش آموزان درباره وضعيت توزيع شــير مدارس در ســال تحصيلی 

جديد توضيح داد.
زهرا عبداللهی در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت بوفه های مدارس 
و اقام توزيعی در آنها در ســال تحصيلی جديد، گفت: بر اســاس 
تفاهم نامه مشــترک وزارتخانه های  بهداشــت و آموزش و پرورش، 
هرسال ليســت اقام غذايی مجاز و غيرمجاز در مدارس تنظيم  و به 
مدارس اباغ می شود. به اين ترتيب ورود آن دسته از مواد غذايی كه 
تهديدكننده سامت هســتند، به بوفه های مدارس ممنوع است. اقام 
ممنوعه در بوفه ها عبارتند از نوشــابه های گازدار، فست وفودها اعم 

ازسوسيس و كالباس، چيپس و پفك.
وی ادامه داد: عرضه شير، توزيع ميوه به صورت بسته بندی يك نفره، 
آبميوه های با قند طبيعی، لقمه هايی با شــرايط تهيه كاما بهداشتی و 
انواع خشــكبار، تنقات با بسته بندی بهداشتی يا غذاهای گرم مانند 
عدســی يا خوراک لوبيا كه در شــرايط كاما بهداشتی آماده شده، از 
اقامی هســتند كه بر اساس تفاهم نامه مشــترک می توانند در بوفه ها 
عرضه شــوند. البته اين اقام بايد دارای بسته بندی بهداشتی و مجوز 

توليد از وزارت بهداشت باشند.
مدير بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت درباره وضعيت امسال توزيع 
شــير در مدارس گفت: برنامه توزيع شير در مدارس جزو برنامه های 
هرســال اســت كه برای اجرای آن جلسات مشــتركی با آموزش و 
پرورش و كميته شــير مدرســه برگزار می كنيم  و اين برنامه هر سال 
اجرا می شود. امسال نيز اگر اعتبارات الزم برای توزيع شير فراهم شود، 

اين برنامه اجرا خواهد شد.
عبدالهــی درباره نقش تغذيــه دانش آموزان در روند رشــد آن ها نيز 
توضيح داد و گفت: با توجه به اينكه دانش آموزان در ســنين رشــد 
هســتند، بايد به تغذيه آن ها توجه شــود. بر همين اساس روزانه بايد 
انرژی و پروتئين های الزم را دريافت كنند. كلسيم در رشد استخوانی 
آن ها بســيار مهم است و بايد به تامين آن توجه شود. بر همين اساس  

بايد روزی سه واحد شير و لبنيات مصرف كنند.
وی افــزود: همچنين دانش آموزان بايد روزانه دو تا چهار واحد ميوه 
و ســه تا پنج واحد سبزيجات مصرف كنند. متاسفانه مصرف ميوه و 
ســبزيجات در فرزندان ما بسيار كم است و بايد در سبد كااليی آن ها 
قرار گيرد؛ چرا كه مصرف اين مواد غذايی در حفظ ويتامين ها و اماح 

مورد نياز بدن و تامين آنتی اكسيدان ها بسيار موثرند.
  

اعزام 36 پزشک و متخصص هالل احمر به 
عراق همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی

  رئيس مركز پزشكی حج و زيارت جمعيت هال احمر خبر داد: 36 
پزشــك عمومی، متخصص داخلی، جراح، ارتوپد، پرستار، نجاتگر و 
امدادگر در قالب تيم درمانی هال احمر برای ارائه خدمت به عزاداران 

اباعبداهلل )ع( در عاشورا و تاسوعا به عتبات عاليات اعزام می شوند.
سيدعلی مرعشی در گفت وگو با ايسنا، گفت: مقرر شده است تا امسال 
يك يا دو روز قبل از تاســوعای حسينی تيم درمانی ويژه هال احمر 

برای ارائه خدمت به زائران به عتبات عاليات اعزام شوند.
وی  اظهار كرد: به عاوه مقرر شــد تا تيم درمانی هال احمر در اين 
مدت در 2 چــادر درمانی هال احمر عراق و عتبه امام حســين )ع( 

خدمات درمانی الزم را به زائران ارائه دهند.
مرعشــی همچنين با اعام آخرين آمــار ارائه خدمات به حاجيان در 
ســرزمين وحی، گفت: 21 هزار و 180 زائر ويزيت شده و 18 هزار 
و 100 تــن از خدمــات پاراكلينيك و 30 هــزار و 800 تن خدمات 

پرستاری دريافت كرده و يك هزار و 438 تن نيز بستری شده اند.
وی افزود: به عاوه 25 هزار تن از خدمات دارويی اســتفاده كرده و 
288 هزار زائر نيز در مطب های هال احمر ويزيت شده اند.رئيس مركز 
پزشــكی حج و زيارت هال احمر با اشاره به فوت 10 زائر در مكه و 

مدينه افزود: علت فوت بيشتر زائران ناراحتی قلبی بوده است.

مرد دخترنما 620 میلیون ريال 
در فیسبوک کالهبرداری کرد

ــی  ــات فرمانده ــادل اطاع ــد و تب ــای تولي ــس فض ــس پلي  رئي
ــتفاده از فضــای  ــا اس ــا ب ــر نم ــرد دخت ــت: م ــدان گف ــی هم انتظام
مجــازی يــك جــوان مجــرد را فريــب داد و از او 620ميليــون ريــال 

ــرد. ــرداری ك كاه ب
ــا اظهــار داشــت:  ــا ايرن ــروز ســرخوش نهــاد در گفــت و گــو ب في
ــر از  ــا خب ــس فت ــه پلي ــه ب ــا مراجع ــردی ب ــاله مج ــرد 47 س م

كاهبــرداری ميليونــی داد.
وی اضافــه كــرد: پــس از بررســی هــای صــورت گرفتــه مشــخص 
ــنا  ــری در فضــای فيســبوک آش ــا دخت ــر ب ــه ظاه ــه ب ــد مالباخت ش

ــا همديگــر ارتبــاط داشــتند. شــده و ب
ــه  ــی مالباخت ــس از مدت ــرد: پ ــان ك ــدان بي ــا هم ــس فت ــس پلي رئي
ــار  ــی را در كن ــا روي ــر زيب ــس دخت ــه عك ــا ك ــر نم ــرد دخت ــه م ب

ــنهاد ازدواج داد. ــود، پيش ــرار داده ب ــش ق پروفايل
ســرخوش نهــاد اضافــه كــرد: فــرد كاهبــردار بــا ارســال تصاويــر 
جعلــی اعتمــاد مالباختــه را جلــب كــرده و با قبــول پيشــنهاد ازدواج 

از او مبالغــی را دريافــت مــی كنــد.
وی بيــان كــرد: مالباختــه بــدون ديــدن طــرف مقابــل 320 ميليــون 
ــان  ــرای درم ــردار ب ــرد كاهب ــه ف ــه ب ــد مرحل ــه در چن ــال وج ري
بيمــاری مــادر و ديگــر مســائل كــذب مطــرح شــده توســط مــرد 

ــر نمــا پرداخــت كــرد. دخت
رئيــس پليــس فتــا همــدان ادامــه داد: فــرد كاهبــردار بــرای مدتــی 
رابطــه اش را بــا ايــن جــوان مجــرد قطــع كــرده و بعــد از گذشــت 
چنــد روز بــا ارســال پيامــی از طريــق فيســبوک و اينســتاگرام عنوان 
مــی كنــد كــه در كشــور همســايه حضــور دارد و مــورد آزار و اذيت 

قــرار گرفتــه اســت.
ســرخوش نهــاد اظهــار داشــت: شــهروند همدانــی از وضعيــت بــه 
وجــود آمــده بــرای فــرد مــورد عاقــه اش ناراحــت شــده و از مــی 

خواهــد بــه كشــور بازگــردد.
وی افــزود: فــرد كاهبــردار بــرای بازگشــت بــه كشــور 300 ميليون 
ــرای او  ــم را ب ــن رق ــه اي ــه مالبخت ــد ك ــی كن ــال درخواســت م ري

واريــز مــی كنــد.
رئيــس پليــس فتــا همــدان بيــان كــرد: پرونــده ايــن فــرد متخلــف 
توســط كارآگاهــان پليــس فتا در دســت بررســی اســت و دســتگيری 

مــرد دختــر نمــا در دســتور كار اســت.
ســرخوش نهــاد تاكيــد كــرد: فضــای مجــازی محــل مناســبی بــرای 
انتخــاب همســر آينــده نيســت و شــهروندان بايــد بيشــتر مراقــب 

شــيادان و كاهبــرداران فضــای مجــازی باشــند.
ابتــدای مــرداد امســال جــوان روســتايی ســاكن يكــی از اســتان های 
همجــوار بــا ســاخت يــك صفحــه جعلــی در فضــای اينســتاگرام و 
قــرار دادن عكــس هــای يــك ســلبريتی در آن، 30 دختــر را اغفــال 
و عكــس هــای شــخصی آنهــا را دريافــت كــرد ســپس بــا انتشــار 
ــه  ــت ك ــران را داش ــاذی از دخت ــد اخ ــود قص ــی خ ــر اصل تصوي

توســط پليــس فتــای همــدان دســتگير شــد.
ــی  ــه ابتداي ــار ماه ــی چه ــده قضاي ــره پرون ــی اســت؛ 300 فق گفتن
ــای اســتان همــدان تشــكيل شــد كــه  امســال در حــوزه پليــس فت
ــی بيشــترين  ــرداری و مزاحمــت اينترنت برداشــت غيرمجــاز، كاهب

آمــار پرونده هــا را تشــكيل می دهنــد.

جام جم: تورم تك رقمي از كجا مي آيد؟
 از باالی کوه دماوند 

ايران: زمان انتقام و گايه نيست 
 راست مي گه بريد تاب بازي 

همدان پيام: كدام شهرها در گردشگري هوشمند حرف اول را مي زنند؟
 شهری که خودشم هوشمنده!!!

پيروزي: آيا پرسپوليس نماينده آسيا در ايران نيست؟
 اگه نباشه ناراحت مي شي؟

شرق: حمايت از توليد ملي بازي با واژه هاست 
 اينم خودش هنره 

گل ورزشي: رحتمي از داخل آسانسور برگشت
 حتمًا برق نبوده 

همدان پيام: ربات آموزشي كه نبض دارد و گريه مي كند 
 اين شــرح حال اين روزهاي ماســت که فقط نبض داريم و 

گريه مي کنيم 
جام جم: آتش بهره كار مردم نيست

 آتش بهره کار مسئوالن است که به جان ما افتاده است!! 
جوان: مراكز آموزشي سينما بعد از انقاب 500 برابر شده است 

 خدا رو شکر رشد مثبت بوده!!
وطن امروز: فتنه مزدوران صعودي در بصره 

 بدون شرح!!
همدان پيام: ساخت سالن ورزشي در دهستان 

 خوشا به حالت ای روستايی!!
كيهان: آغاز محاكمه سلطان سكه به اتهام فساد في الرض:
 اختالس که نکرده، پول داشته سکه خريده، جرمه!!

همشهري: سهم زنان از مديريت 22 درصد 
 زن ها که هميشه مدير هستند
شرق: اوباما رو در روي ترامپ 

 باالخره گذر پوست به دباغ خونه می افته!!
خبر ورزشي: وزير هرگز استقال را از شكايت CAS منع نمي كند 

 يعني با استقالل فاميله؟

فاطمه پاک زاد «

 اين روزها در هر كوچه و خيابان و در هر 
كوی و برزن، تكايای عزاداری برپا شده است 
و هيچ دلی نيست كه بی قرار او نباشد، لب ها 
به زمزمه درمی آيند، دســت ها بر سر و سينه 
می كوبند، اشك ها بر گونه ها فرو می ريزد و 
قلب های شكسته حاجت مندانه ساالر شهيدان 

را شفيع خود می خوانند.
مراســم عزاداری اباعبدا... الحســين)ع( راز 
ماندگاری اســام و شيعه اســت كه قرن ها 
شيعيان و عاشــقان اهل بيت )ع( همزمان با 
فرا رسيدن ماه محرم و صفر برای پاسداشت 
نهضــت خونيــن كربا تــاش می كنند و 
هيئت های مذهبی در نقطه به نقطه شــهرها 
برپا شده اســت و مردم گروه گروه به مراسم 
عــزاداری می روند و در غم و ماتم ســاالر 

شهيدان بر سر و سينه خود می كوبند.
پاسداشت قيام كربا و گرامی داشت نهضت 
عاشورا از جمله افتخارات مردم ايران است 
كه بــدون توجه به وضعيــت آب و هوای 
كشــور هر سال با شكوه تر از سال قبل آن را 
برگزار می كنند اما دشمن كه همانند هميشه و 
در تمامی موارد نمی خواهد مردم برای ائمه 
و دين عزاداری و تاش كنند برای كاســتن 
از دامنه حفظ و حراست از ميراث عاشورای 
حسينی همچنان تاش می كنند و آنها از رشد 
بيداری جهان اســام كه تأســی از فرهنگ 
عاشــورا دارد، واهمه دارند و تاش می كنند 
تا زمينه تحريف و انحرافات در اين فرهنگ 

اسامی را فراهم سازند.
اما محرم كه می رسد بساط نذری و نذری پزی 
برپا می شود و افرادی كه برای رفع مشكل و 
گرفتاری خود به صاحب سفره و صاحب اين 
ماه عزيز گره زده بودند، در اين ماه ســفره ای 
پهــن می كنند تا عزاداران حســينی را اطعام 

بخشند.
اما اين روزها خيلی افراد بر اين باور هستند 
كه در روند سوگواری بسياری از بانيان ديگر 
نشانی از سادگی و يكرنگی وجود نداشته و 
جايی برای زنده ماندن سنت تواضع در اين 

آئيــن مذهبی به جا نمانده اســت و دغدغه 
ديگر متأسفانه برخی بدعت ها و تحريف ها 
نگرانی هايــی را برانگيخته و زمينه تحريف 
فرهنگ عاشورا را در پی دارد، كه بايد تاش 
كنيم تا اين بدعت ها كمرنگ شود. محرم كه 
می رسد بساط نذری و نذری پزی برپا می شود 
و افرادی كه برای رفع مشكل و گرفتاری خود 
به صاحب سفره و صاحب اين ماه عزيز گره 
زده بودند، در اين ماه سفره ای پهن می كنند تا 

عزاداران حسينی را اطعام بخشند.
مقــام معظم رهبری در ديــدار با مداحان و 
ذاكران اهــل بيــت)ع( فرمودند:به جوان ها 
توصيه می كنم شيوه پيشكسوت ها را به طور 
كلی كنار نگذاريد، دســت از آنها نكشيد و 
از طرفی ما با نوآوری مخالف نيســتيم، هيچ 
اشــكالی هم ندارد اما اگــر بخواهيد در اين 
نوآوری به كمال برســيد، بايد نوآوری ها در 

امتداد شيوه های گذشتگان باشد.
خرافه زدايــی زمينه ای بــرای تروج فرهنگ 
عاشــورا: همه ســاله پيش از آغاز ماه محرم 
مســئوالن هيات های مذهبی بــا برگزاری 
نشســت های مختلف نســبت بــه رعايت 
آداب آيين عــزاداری و پرهيز از انحراف ها 
و خرافه های دينی توجيه می شوند تا از اين 
رهگذر بتوان نمايی زيبا از فرهنگ غنی اسام 

و عاشورا به نمايش گذاشت.
 برنامه های ویژه ماه محرم در استان 
مديركل سازمان تبليغات اسامی اســتان همد
ان در اين بــاره  گفت: 1800مبلغ در بيش از 
2000 نقطه استان همدان )شهری و روستای(، 

ويژه ماه محرم را پوشش خواهند داد.
به گــزارش همــدان پيام، حجت االســام 
علی دشتكی افزود: از اين تعداد 270 مبلغ از 
قم به همدان اعزام خواهند شد و 300مبلغ از 

بانوان اين وظيفه را به عهده خواهند گرفت.
وی گفت: 1700 مداح در اين ايام مشــغول 
هســتند كه بيش از 2000 هيات مذهبی در 
نقاط شهری و روستايی و حسينه ها، مساجد 

و تكايا فعال می شوند.
 دشتكی افزود: در اين ايام بيش از 30 همايش 

توجيهی برای قبل از دهه محرم برای مسولين 
هيات های مذهبــی، مداحــان و مبلغين و 

مبلغات برگزار شده است.
تبليغات اســامی گفت:  مديركل ســازمان 
رويكرد تبليغ اداره تبليغات اســامی شور و 
شعور حسينی با محوريت ايثار، واليت مداری 
و ذلت ناپذيری است كه عاوه بر اين رويكرد 
شــش اولويت در اين ايام تعيين شده كه هر 
كدام شــامل مباحث متنوع در زمينه مسائل 
اعتقــادی، فرهنگی، اجتماعــی، خانواده و 

سياسی خواهد شد. 
وی ادامــه داد: اين شــش اولويت شــامل؛ 
اولويت پذيری، ترويج سبك زندگی اسامی بر 
محوريت قرآن و عترت، تبين شعارها، تبيين 
واجبات از جمله امربه معروف و نهی ازمنكر،  
نقش عاشورای حسينی در انسان سازی، تبيين 

الويت و بركات انقاب  اسامی می باشد.
دشــتكی بيان كردنــد: مايحتــاج خواركی 
هيأت ها، توســط خــود مردم بــه صورت 
نــذورات و هدايای هســتند و بــا توجه به 
اعتقادات مردم با تمام وجود كمك خواهند 
نمود كه شورای هيات های مذهبی و علميه 

تأمين اين موارد را به عهده دارد.
 برگزاری طرح »بصيرت عاشورایی« 

در بقاع متبرکه همدان
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان 
نيز از برگزاری طرح »بصيرت عاشورايی« در 

بقاع متبركه همدان در ايام محرم خبر داد.
حجت االسام ســيدعلی حسينی با اشاره به 
فرارسيدن دهه اول محرم از سياهپوش كردن 
فضای بقاع متبركه خبر داد و گفت: در قالب 
طرح بصيرت عاشورايی گردهمايی را قبل از 
ايام محرم با حضور هيات امنای امامزادگان و 
مبلغان اعزامی برگزار خواهيم كرد، افزود: اين 
مراسم در حسينيه باغ بهشت روز 20 شهريور 

ماه برگزار خواهد شد.
وی بــا بيان اينكــه به هيات هــای مذهبی 
حسينيه ها و امامزادگان شهر همدان از محل 
موقوفات با نيت روضه خوانی كمك   خواهيم 
كرد، گفت: اين هيات ها پخش نذورات را در 

برنامه دارند كه ما نيز مبلغی را كمك می كنيم.
در همين ارتباط با يكی از فعاالن هيأت های 
مذهبی گفتگو كرديم، فيضل ا... مظفرپور در 
اين باره گفت: خوشــبختانه هر ساله جذب 
جوانان به هئيت ها بسيار باال و روبه افزايش 
بود كه اســتفبال جوانان به خصوص در ماه 
محرم و صفر بيشتر است، به طوری كه جوانان 
از همان آغاز ماه محرم با شور و شوق برای 
برپايی مراســم و تكايا به استقبال ماه محرم 

می روند.
مظفرپور افزود: عشق امام حسين)ع( غوغای 
در دل جوانــان و نوجوانــان ايجاد كرده كه 
جوانان بــه صورت خودجوش از مراســم 
استقبال می كنند. استقبال از ماه محرم امسال 

به نظر بيشتر است. 
وی گفــت: هميــن عاشورای حســينی و 
فرهنگ عاشــورايی اســت كه مانع تهاجم 
فرهنگــی جوانان كه فضــای مجازی ايجاد 
كرده است، اصل عاشورا كه در وجود جوانان 
شكل گرفته و نياز دارد كه بيشتر توجه شود، 
بيشــتر از طريق كارهای فكری، دسته جات 
و نوحه خوانی انجام شــود تا جوانان با عمق 

بيشتری وارد صحنه شوند.
مظفرپورافــزود: بايد اطاعــات و مطالعات 
بيشتری در رابطه با اهداف عاشورا داده شود 

كه در اين زمينه كمبود داشتيم.
يكــی ديگــر از فعاالن هيات هــای مذهبی 
استان همدان نيز با بيان اينكه به هنگام آغاز 
محرم اســتقبال جوانان از هيات ها به شكل 
چشمگيری افزايش می يابد افزود: خوشبختانه 
هيات های مذهبی محفل مناسبی برای ارتقای 
سطح دانش و لينش دينی جوانان هستند. علی 
رافعی با بيان اينكه جوانان مذهبی از هر نوع 
آســيب اجتماعی به دور می مانند اظهار كرد: 
گرايش جوانان با ايده های مختلف به هيات ها 

نشان از نوعی وحدت دينی بين آنان دارد.
وی ادامه داد: بايد دولت در جهت جلوگيری 
از آسيب ها معضاتی كه اين روزها جوانان با 
آن دست و پنجه نرم می كنند و نيز جلوگيری 

از تهاجم فرهنگی هيأت ها را ياری كند.

ماه خون فرا رسيد

عطر عطش

پايش روزانه 
موجودی "خون" 
در کشور

 مديــركل دفتر برنامه ريــزی جذب و 
نگهداری اهداكنندگان سازمان انتقال خون 
ايران، برنامه های اين ســازمان در راستای 
افزايش ضمانت ســامت اهدای خون و 
فرآورده های خونی در كشــور را تشريح 

كرد.
عباس صداقت در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه ســازمان انتقال خــون ايران به 
عنوان متولی تامين خــون و فرآورده های 
خونــی برای بيماران نيازمنــد به خون در 
كشور، هميشــه تاش می كند تا با بهترين 
عملكرد ممكن، باالترين استانداردها را در 
اين حوزه فراهم كند، گفت: سازمان انتقال 
خون تنها سازمانی است كه مسئوليت تامين 
كافی خون ســالم برای بيمــاران و جذب 
داوطلبان اهدای خــون و ترويج فرهنگ 

اهدای خــون داوطلبانه در ميــان مردم و 
جامعه را بر عهده دارد. بر همين اســاس 
ســعی می كنيم با تلفيق تجربه بومی كشور 
و جديدترين مطالعات و روش های علمی 
و اجرايی كشــورهای پيشرفته، در راستای 
افزايش ضمانت ســامت اهــدای خون 
و ســطح رضايتمندی و راحتی داوطلبان 

اهدای خون، گام برداريم.
وی با بيان اينكه در حال حاضر ســازمان 
انتقــال خــون ايران  ســاالنه بيــش از 2 
ميليــون واحــد خــون از اهداكننــدگان 

داوطلــب دريافت می كند، افــزود: بر اين 
اســاس كمبودی در زمينــه تامين خون و 
فرآورده های خونی در كشور نداريم. البته 
با توجه به ماهيت ذاتــی خون و فرآورده 
خونی، كوتاه بودن مدت زمان نگهداری آن 
و وابستگی اهدای خون به حضور منظم و 
پيوســته اهداكنندگان، گاهی شاهد افت و 
خيزهای موقت و گذرا در ميزان مراجعه و 
ميزان اهدای خون در برخی مقاطع زمانی 
برای تعدادی از شهرها و استان های كشور 

هستيم.
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قيمت گوشت منجمد در همدان  ۵4 هزار تومان  شد
گوشت قرمز در ايام محرم گران مي شود

 رئيس اتحاديه قصابان همدان از ادامه    روند  افزايشــی قيمت گوشت قرمز در همدان 
خبر داد و گفت: قيمت هركيلو گرم گوشت منجمد به 54 هزار تومان رسيده است.

ــركت های  ــه ش ــوط ب ــد را مرب ــت منجم ــت گوش ــش قيم ــپهری وفا افزاي ــر س اكب
ــداری  ــه نگه ــدام ب ــركت ها اق ــن ش ــفانه اي ــزود: متأس ــت و اف ــده دانس واردكنن
گوشــت ها در ســردخانه می كننــد و اجــازه  نمی دهنــد به انــدازه كافــی وارد 

ــازار شــود. ب

ســپهری وفا درباره قيمت گوشــت گرم هم گفت: اكنون هر كيلوگرم گوشت قرمز 
گوســفندی در بازار همدان 68 هزار تومان و گوشــت گرم گوساله نيز با قيمت 60 

هزار تومان  به فروش می رسد.
ــه  3  ــازار روزان ــم ب ــرای تنظي ــا بيان اينكــه ب ــان همــدان ب ــه  قصاب رئيــس اتحادي
ــان در برخــی فروشــگاه ها  ــرخ 29 هــزار و 500 توم ــا ن ــن گوشــت منجمــد ب ت
ــردم  ــای م ــخگوی تقاض ــع پاس ــزان توزي ــا مي ــرد: ام ــراز ك ــود اب توزيع می ش

نيســت.
ســپهری وفا با تأكيد بر اينكه اگر تدابيری برای مديريت واردات و  توزيع گوشــت 
در بين مردم انجام نشــود در ماه های محرم و صفر با افزايش قيمت اين كاال مواجه 

می شــويم تصريح كرد: جهاد كشاورزی و ســازمان صنعت،معدن و تجارت متوليان 
مديريت واردات و توزيع گوشت در استان هستند.

وی به توزيع هفتگی  گوشت گرم استراليايی در بين برخی فروشگاه های استان اشاره 
كرد و گفت: هفته ای 700 الشــه گوسفند به استان همدان وارد می شود كه آن هم از 

سرريز تهران تأمين می شود.
رئيــس اتحاديه قصابان همدان با بيان اينكه تا كنون ســهميه مســتقل و اختصاصی 
برای واردات گوشــت به اســتان همدان در نظر نگرفته شــده است،اظهار داشت: با 
پيگيری های اســتانداری و ســازمان صنعت، معدن و تجارت قرار است در آينده ای 

نزديك سهميه ای مستقل در اختيار استان همدان قرار گيرد.

خبـر

نگرانی برای تامین بازار محرم نیست
 مديرعامل شــركت پشــتيبانی امور دام اعام كرد كه هيچ نگرانی 
برای تامين بازار ماه محرم نيســت و هيات هــای مذهبی مانند ديگر 
مصرف كنندگان می توانند گوشت قرمز و گوشت مرغ مورد نياز خود 
را به نرخ مصوب اباغ شــده، از ادارات اين شركت يا فروشگاه های 

زنجيره ای و مراكز منتخب تامين كنند.
حميد ورناصری دربــاره وضعيت بازار ماه محرم و برنامه ريزی برای 
تامين گوشــت قرمز و گوشــت مرغ مورد نياز مردم به ايسنا اينگونه 
توضيح داد كه هيچ مشــكلی برای تامين بازار ماه محرم نداريم و طی 
هفته های گذشته با كاهش قيمت در بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ 

مواجه شده ايم.
وی با تاييد اين خبر كه امســال يارانه و يارانه ويژه ای برای تامين 
گوشــت و كاالهای اساســی مورد نياز هيات های مذهبی در نظر 
گرفته نشده اســت، به ايســنا گفت: همه می توانند با مراجعه به 
واحدهای اســتانی شركت پشتيبانی امور دام هر كيلوگرم گوشت 
قرمز منجمد گوســاله را به صورت عمده فروشی 27 هزار تومان 
و به صورت خرده فروشــی كيلويی 29 هــزار تومان تامين كنند. 
البته حتی قيمت برای مصرف كننده نهايی 29 هزار تومان بوده كه 
مردم می توانند از طريق فروشــگاه های زنجيره ای سازمان ميادين 
ميوه و تره بار و مراكز منتخب، اين محصول پروتئينی را خريداری 

كنند.
مديرعامل شركت پشتيبانی امور دام گفت: گوشت گرم گوسفندی نيز 
از همين طريق قابل تامين است كه قيمت هر كيلوگرم الشه گوسفندی  

37 هزار و 500 تومان برای مصرف كننده نهايی است.
ورناصری اظهار كرد: قيمت گوشت مرغ طی هفته های اخير با كاهش 
2500 تــا 3000 تومانی مواجه شــده و هم اكنون بــه كيلويی حدود 
9000 تومان به طور ميانگين در ســطح كشور رسيده است، بنابراين 
هيــچ نگرانی بابت اين نوع محصول پروتئينــی نداريم، اما اگر مردم 
می خواهند اين محصول را به صورت منجمد برای خود و هيات های 
مذهبی تامين كنند می توانند به  ادارات پشتيبانی امور دام شهرستان ها 
و استان های مختلف مراجعه كرده و هر كيلوگرم گوشت منجمد مرغ 

را 6750 تومان خريداری كنند.

صادرکننده های برتر همدان انتخاب 
می شوند

 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با اشاره به آغاز 
فرايند شناسايی واحدهای نمونه صادراتی استان گفت: صادركنندگان 
برتر در 29 مهر امسال مصادف با روز ملی صادرات تجليل می شوند.

حميدرضا متين به ايرنا گفت: صادركنندگان از امروز 17 شــهريور تا 
19 مهرماه می توانند به سايت سازمان توسعه تجارت ايران به نشانی 

)www.tpo.ir( مراجعه و نام نويسی كنند.
وی با بيان اينكه صادركنندگان در 2 سطح استانی و ملی برگزيده می 
شــوند، افزود: صادركنندگان بايد شــرايط الزم را داشته و امتيازهای 

مورد نظر را كسب كنند.
متين، روند رشــد صادرات، داشــتن بازار صادراتی، دارا بودن برند 
داخلی و خارجی، استانداردهای ملی و بين المللی، عضويت در تشكل 
 ،)R@D( های صادراتی بين المللی، داشــتن واحد تحقيق و توسعه
شركت در نمايشگاه های خارجی، بسته بندی كاالی صادراتی و دارا 
بودن نمايندگی در كشــورهای هدف را برخی از معيارهای انتخاب 

واحدهای نمونه صادراتی برشمرد.
به گفته رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت سال گذشته 14 
واحد صنعتی همدان عنوان صادركننده برتر اســتانی را كســب 
كردند و از اين تعداد 2 شــركت در زمينه صادرات محصوالت 
كشــاورزی و صنايع دســتی ســفال به عنوان صادركننده نمونه 

شدند. انتخاب  ملی 
ســفال و ســراميك، كشــمش، چينی آالت بهداشــتی، ســيمان و 
فرآورده های لبنی بيشترين محصوالت صادراتی همدان به كشورهای 

ديگر محسوب می شود.

بلوف فروپاشی اقتصاد، حقه سوداگران
 سرنوشــت اقتصاد كشور رابه سوداگران نســپاريم، در بازی آنها 
گرفتار نشويم و سرباز بی مزد آنان نباشيم. سوداگران خيرخواه مردم 
نيســتند و برای ايجاد جو به ما به عنوان سياهی لشگر ايجاد جو نياز 

دارند و فقط دنبال منافع خود هستند.
شــرايط جديد اقتصادی و نوســانات ارزی باعث شــده است افراد 
مختلف و ذی نفع هم برای برجســته شدن و هم سود بردن از افزايش 
قيمت ها به اظهار نظر بپردازند؛ البته بسياری از اين مطالب با عناوين 
جعلی و توسط سوداگران در جهت ايجاد روند افزايشی در بازار ارز 

منتشر می شود.
مطلبی چند هفته قبل در يك روزنامه منتشــر شد و در آن كارشناس 
مربوطه برای سال 1400 يعنی 3 سال بعد دالر را 25 هزار تومان پيش 
بينی كرد. فارغ ازمغرضانه بــودن پيش بينی قيمت، همين پيش بينی 
مورد سوءاســتفاده سوداگران قرار گرفت و به جای 3 سال بعد چنان 
در كانال ها و بازارها منتشر كردند كه در سال 97 و به زودی دالر اين 

عدد را به خود خواهد ديد و التهاب ايجاد كردند.
با باز نشــر مطالب جعلی و تحريك آميز به افزايش ســود دالالن و 
سوداگران و بدتر شدن اوضاع اقتصادی خودمان كمك كرده ايم. پس 
بيشــتر به فكر خودمان باشــيم. عناوين و مطالب منتشر شده عموما 
جعلی و غير واقعی و اما هدف دار هستند. هرچقدر نوسان و التهاب 
بيشــتر شود، دالالن و سوداگران سود بيشتری می كنند و مردم فقيرتر 

می شوند.
در رقابت در پيش بينی اعداد باالتر برای دالر شركت نكنيم. اين پيش 
بينی ها همان جو روانی اســت و ملت را به روز سياه می نشاند. پس 
پيــش بينی هايی كه به مردم ضربه می زند، نه تنها افتخار ندارد، بلكه 
خجالت آور و خيانت اســت و در آخر پز عالی از پيش بينی و جيب 

خالی تر برايمان می ماند.
در شــرايطی كه جو روانی بر بازار حكم فرماســت، حتی درصورت 
درســت بودن مطالب )كه درست نيســتند( يك انسان وطن پرست 
كه دغدغه مردم را دارد، به نوشــتن و ارســال آن و متشنج كردن جو 
اقتصادی نمی پردازد . پس بايد به نيت اين افراد و كانال ها شك كرد 

و از بازنشر مطالب خودداری كرد.
مشكل كشور نقدينگی نيست، بلكه تحريك نقدينگی است. با افزايش 
2 برابــری قيمت ها، قدرت نقدينگی 1600 هــزار هزار ميلياردی به 
نصف كاهش يافته و مشــكل نقدينگی وجود ندارد. مشكل اساسی 
تحريك نقدينگی است. مسوالن رده باال به مشاورانی كه اقتصاد را به 

اين روز رسانده اند، ديگر اعتماد نكنند.
كاالهای اساســی با نرخ 4200 و كاالهای ديگر بــا ارز ثانويه 8000 
تومانی وارد كشور می شــوند. برخی كاالها هم كه ورود آنها ممنوع 
است. كاالهای ممنوع عموما كاالهای غيرضروری و لوكس هستند و 
از 54 ميليارد واردات ســال 96، حدود كمتر از 4 ميليارد را شامل می 
شدند و خودرو جز آنهاســت. پس هيچ كااليی با ارز بازار آزاد وارد 
نمی شود. پس واژه فروپاشــی اقتصادی كاما روانی است و ساخته 

سوداگران و بدخواهان مردم است.
بيش از 90 درصد مبادالت ارزی با نرخ 4200 و 8000 تومان صورت 
می گيرد و ماک ارزيابی اقتصاد اين ارزها هستند. ارز بازار آزاد فقط 
برای هزينه مازاد مســافران و زير بالشی برخی مردم است. پس هيچ 
تاثيری واقعی بر وضعيت اقتصاد كشور ندارد. ارز آزاد گاه بدون حتی 
1 دالر معاملــه در بازار افزايش 500 تومانــی را رقم می زند. حجم 

معامات بسيار محدود است.
اگرمعدود افرادی كااليی را با نرخ آزاد قصد فروش داشــتند؛ خيانت 
كار و دزد مال مردم است. باز تاكيد می شود هيچ كااليی با ارز باالتر 

از 8000 تومان وارد كشور نمی شود.
مقايســه كشور ما با ونزوئا، توطئه ای اســت كه از چند ماه پيش 
شــروع شــده و برخی آگاهانه يا ناآگاهانه به آن دامن می زنند. از 
لحــاظ درآمدی، قابليت هــا، ظرفيت ها، فرهنــگ، تمدن و كليات 
اقتصاد هيچ شــباهتی بين ايران و ونزوئا شــباهت نيست و عامل 
بدبختی نيز نفت نيست؛ چراكه آمريكا بزرگ ترين توليد كننده نفت 
است. در جوگيری احمدی نژاد،  ونزوئا در محور كشورهايی مثل 
سودان، جيبوتی و ... قرار داشت و هدف چاوز دوشيدن ايران بود 

و هيچ شباهتی وجود ندارد.
فارغ از گروه بندی سياســی و وابستگی يا عدم وابستگی به دولت و 
يا حكومت، مردم عزيز خود به فكر خود باشيم. تنها به اين فكر كنيم 

كه دامن زدن به اين شايعات و مطالب جعلی به نفع ما هست يا نه.
سرنوشت اقتصاد كشور را به دست دالالن و سوداگران نسپاريم. آنها 

ما را فقيرتر و خود را ثروتمندتر خواهند كرد.
از انتشار مطالب افراد بی هويت و مطالب جعلی، خودداری كنيم.

* حسین محمودی اصل- کارشناس اقتصادی 

اطاعيه

شرکت شهرک هاي صنعتي
 استان همدان

شرکت شهرک هاي صنعتي 
استان همدان و اتحاديه صنف 

کيف و کفش چرم همدان
ــدان  ــتان هم ــي اس ــهرک هاي صنعت ــرکت ش ش
و اتحادیــه صنــف کیــف و کفــش چــرم همــدان 
ــه  ــت از خوش ــتاي حمای ــد در راس ــر دارن در نظ
ــي  ــیوم صادرات ــدان کنسرس ــتان هم ــرم اس چ
ــدان  ــد. عالقمن ــیس نماین ــه را تأس ــن خوش ای
بــه عضویــت مي تواننــد تــا تاریــخ ۹۷/۷/3 
ــه آدرس  درخواســت کتبــي و مــدارک خــود را ب

ــد. ــل نماین ــل تحوی ذی
مدارک:

- کپي شناسنامه 
- کپي کارت ملي 

- کپي پروانه کسب 
- درخواست کتبي 

ــاختمان  ــا، س ــان جهان نم ــدان، خیاب آدرس: هم
۱۰4، طبقــه ســوم 

تلفن: 3823۰۹8۹-3823۰4۶4

 موضوع آمارسازي در استان كه موجب 
كاهش بودجه شــده و انتشــار اين اخبار 
واكنش هاي شــديد را در پي داشت حاال 

به طور رسمي تأييد شد. 
طبق آمار منتشر شــده 7 سال متوالي نرخ 
بيــكاري در همــدان تك رقمــي بوده و 
حتي اســتان در سال هايي رتبه اول تا سوم 
اشتغال كشــور را داشته است. از سال 91 
كه نــرخ بيــكاري از 12/4 درصد به 9/6 
درصد رســيد تا سال 97 هر سال اين عدد 
رو به كاهش بــوده و با پايين تر بودن اين 
نرخ نســبت به ميانگين كشوري وضعيت 
خوب و رو به بهبود اشتغال استان را نشان 
داده اســت. تك رقمي بودن نرخ بيكاري 
در اين مــدت مايه افتخار برخي ها بوده و 
هست چنانچه اين خبرها در اغلب مواقع 
در جلسات اقتصادي استان در صدر اخبار 

قرار گرفته است. 
اما در سال 95 وقتي موضوع راستي آزمايي 
اشتغال اســتان توسط خبرنگاران مطرح و 
انجام شــد يكي از مديران سابق برنامه و 
بودجه استان به خبرنگار همدان پيام گفت 
كه »اعــام نرخ هاي پايين بــراي بيكاري 
و يا نشــان دادن وضعيت رو به بهبود در 
شــاخص هاي مختلف، بودجه اســتان را 
كاهش مي دهد و اين ظلم به مردم همدان 

است.«
آنطور كه مشخص اســت بودجه اشتغال 
بر طبق نرخ بيكاري و جمعيت اســتان ها 
تقسيم مي شــود. البته تقسيم بودجه براي 
شــاخص  هاي ديگر اســتان هم با همين 
روش انجام مي شــود. كه آمارهاي موجود 
نشان مي دهد كه اســتان در شاخص هاي 
مختلف از ميانگين كشــوري باالتر است 
و تنهــا در بخش فرهنگ آن هم در بخش 
مذهبي، كمي از ميانگين كشــوري پايين تر 
اســت و فقط در اين بخــش در تصميم 
بودجه جزو مناطق محروم محسوب شده 
و از بخش نفت و گاز بودجه گرفته است. 
آمارهاي موجود نشــان مي دهد كه همدان 
اســتاني برخوردار محســوب مي شود و 
در نتيجــه از بودجه نفت و گاز و ســاير 
بودجه ها ســهم نمي بــرد، درصورتي كه 
بســياري از اســتان ها از نفت و گاز سهم 
عمده اي مي برند و شــاخص هاي مختلف 

را بهبود مي دهند. 

آنطور كه ســازمان مديريت و برنامه ريزي 
مقدار بودجه اســتان در ســال 97 را 96 
اعــام كرد امســال همــدان بودجه نفت 
و گاز نــدارد. بودجه نفــت و گاز فقط به 
استان هاي كم برخوردار و به حوزه هايي كه 
درصد نرخ توســعه اي آنها در بخش هاي 
مختلف از ميانگين كشوري پايين تر هستند 

اختصاص مي يابد. 
طبــق مصوبه مجلس اســتان هايي كه نرخ 
بيكاري آنها باالتر از متوســط كشور است 
محروم به حساب مي آيند و بودجه اشتغال 
مي گيرند. اما همــدان به خاطر پايين بودن 
نرخ بيكاري نســبت به كشــور از رديف 

اعتبارات محروم شده است.
در ســال هاي اخيــر برخــي مســئوالن 
ــام  ــتان تم ــاي اس ــه آماره ــد از هم ارش
ــد  ــه چن ــوري ك ــد به ط ــاع كرده ان ــد دف ق
ــدن  ــانه اي ش ــه رس ــود ك ــش ب ــاه پي م
ــتان را كاهــش  ــازي ها بودجــه اس »آمارس
مســئوالن  برخــي  «واكنش هــاي  داد 
ارشــد اســتان را در پــي داشــت تــا جايــي 
ــي از  ــا يك ــديدي ب ــاي ش ــه برخورده ك
معاونــان ســازمان مديريــت اســتان و 

رســانه هاي منتقــد صــورت گرفــت. 
اكنون يكي از نماينــدگان مجلس به طور 
رســمي بر برخي آمارسازي ها تأكيد كرده 
و اعام كرده دو مولفه نرخ اشــتغال اعام 

شده و كمتر اعام كردن جمعيت استان به 
تعداد 130 هزار نفر در سرشــماري سال 
95 باعث كسر اعتبارات استان همدان شده 
است. وي در اظهارات اخير خود در جمع 
صنعتگران و تجار گفته  كه در اين قسمت، 
از استان 130 ميليارد تومان كم شده كه 50 
هزار ميليارد آن از شهرستان همدان است.

ايــن نماينده مجلــس اعام كــرده آمار 
اشتغال استان را قبول ندارد و نرخ بيكاري 
كه اكنون حدود 8 درصد اعام مي شــود 
درست نيســت و بايد آن را بين 18 تا 23 

درصد اعام كنيم.
وي حتي رتبه مشــاركت اقتصادي استان 
همــدان كه اعــام مي شــود از 24 به 11 

رســيده را هم قبول نــدارد و آن را براي 
همدان 41 درصد مي داند.

يك منبع آگاه هم در همين رابطه گفت كه 
اظهارنظر درباره آمارهاي اســتان سليقه اي 
اســت و ممكن است هر كسي يك نظري 

بدهد.
حال در اين شــرايط كــه نماينده مجلس 
هم با صراحت آمارهــاي موجود را تأييد 
نمي كنــد و پيش از اين هــم خبرهايي از 
منابع آگاه در اين زمينه منتشــر شده، بايد 
ببينيم مسئوالن اســتاني چه اسناد معتبر و 
قابل تأييد كارشناسي شــده ارايه مي كنند 
تا درســت بودن نرخ هايي كه پيش از اين 

اعام شده را ثابت كنند.

بودجه استان همچنان محل چالش
■ پس از رسانه ها این بار نماینده مجلس از کاهش بودجه انتقاد کرد

 معاون بهبود توليدات دامی جهاد كشاورزی 
اســتان همــدان با بيــان اينكه پــروژه ثبت 
مشــخصات و ركوردگيری در 80 زنبورستان 
سطح استان در دست اجراست، گفت: ساالنه 2 
هزار و 170 تن عسل در استان توليد می شود.

محمد نظرپور در جشن شكرگزاری برداشت 
عســل با اشــاره به ضرورت پرورش زنبور 
عسل اظهار داشت: فعاليت در زمينه پرورش 
زنبور عســل يك فعاليت سبز است و نه تنها 
هيچگونه آاليندگی برای محيط زيست ندارد 
بلكه به عنوان مكمل محيط زيست و طبيعت 

است.وی با بيان اينكه فعاليت در حوزه پرورش 
زنبور هيچگونه وابستگی به كشورهای خارجی 
ندارد، افــزود: زنبــورداری فعاليتی توليدی، 
اشــتغالزا، دارای ارزآوری و بدون محدوديت 
جنســيتی برای فعاليت و مصداق بارز اقتصاد 
مقاومتی و توســعه آن يك مزيت برای كشور 

و استان است.
نظرپور با تأكيد بر اينكه مهم ترين نقش زنبور 
عسل گرده افشــانی اســت، گفت: بر اساس 
تحقيقاتــی كــه در دنيا انجام شــده صنعت 
زنبورداری بواسطه گرده افشانی در حفظ فلور 
گياهی جنگل و مرتع و افزايش 
محصوالت كشــاورزی و احياء 

محيط زيست نقش دارد.
به گزارش تســنيم، معاون بهبود 
توليدات دامی جهاد كشــاورزی 
استان همدان با اشــاره به اينكه 
يــك ســوم موادغذايــی مورد 
استفاده انســان به طور مستقيم 
و غيرمســتقيم از گياهانی تأمين 
می شــود كه بــه گرده افشــانی 
حشــرات وابســته اند، بيان كرد: 
بنابراين می تــوان گفت يكی از 
راه های افزايش توليد شــيرخام 
و گوشــت قرمز توسعه پرورش 

زنبورعسل در استان است.
نظرپور با بيان اينكه در كشــور 
760 هزار كلنی زنبورعسل وجود 
دارد كه ايران از نظر تعداد كلنی 

رتبه 5 دنيا را دارد، عنوان كرد: 81 هزار و 748 
نفر زنبوردار در كشور فعال هستند.

وی بــا تأكيد بر اينكه در كشــور 88 هزارتن 
عسل توليد می شــود و ايران چهارمين توليد 
كننده عســل در جهان اســت، تصريح كرد: 
توليدكننــدگان برتر عســل در دنيا به ترتيب 
كشــورهای چين، آمريكا، آرژانتيــن و ايران 
توليــدات دامی جهاد  بهبود  هســتند.معاون 
كشاورزی استان همدان با اشاره به اينكه ميزان 
توليــد ژله رويال 93/2 تن اســت، ابراز كرد: 

ميزان توليد گرده گل 3/76 تن است.
نظرپور با بيان اينكه در استان همدان 21 هزار و 
500 كلنی زنبورعسل وجود دارد و همدان رتبه 
11 كشور را دارد، اعام كرد: 2 هزار زنبوردار 
در استان فعال هستند و در استان 2 هزار و 170 
تن عسل توليد می شود كه رتبه نهم كشور را در 

توليد عسل داريم.
وی گفــت: در اســتان 3 واحد پرورش ملكه 
زنبورعســل، 8 واحد دارای مجوز بسته بندی 
عسل به ظرفيت 1 هزار و 30 تن، يك اتحاديه 
زنبورداران با 7 تعاونی زنبورداران، 2 آزمايشگاه 
آناليز عسل در بخش دولتی و 3 آزمايشگاه در 

بخش خصوصی فعال است.
معاون بهبود توليدات دامی جهاد كشــاورزی 
اســتان همدان با تأكيد بر اينكه اجرای پروژه 
ثبــت مشــخصات و ركوردگيــری در 80 
زنبورستان سطح اســتان از جمله اقدامات در 
دست اجرا است مطرح كرد: اجرای عمليات 
صدور دفترچه زنبــورداری، اجرای عمليات 

كد و پاک گذاری كلنی های زنبورعســل و 
پيگيری موضوع توليد و فرآوری محصوالت 
فرعی زنبورعســل از ديگر اقدامات در دست 

اجرا است.
 نژاد زنبور ایرانی در حال انقراض

رئيس مركز تحقيقات  و آموزش كشاورزی و 
منابع طبيعی اســتان همدان با اشاره به تعداد، 
انواع و نژاد زنبورعسل در سطح جهان گفت: 
بيش از 20 هزار نوع و 24 نژاد زنبورعسل در 
دنيا وجود دارد كه 2 نژاد از زنبوران عســل در 

ايران مشغول توليد عسل هستند.
به گزارش ايسنا، قاسم اسديان در رابطه با 2 نژاد 
موجود زنبورعسل در ايران گفت: متأسفانه با 
بی توجهی و بی اهميتی شاهد انقراض و نابودی 

زنبوران بومی ايران هستيم.
وی با اشاره به اهميت و ارزش زنبورعسل در 
زندگی كنونی انسان، اظهاركرد: منهای ارزش 
اقتصادی، عســل باعث درمــان بيماری های 
بزرگی مانند سرطان اســت و ارزش دارويی 

بسياری دارد.
وی بــا اعــام آمادگی مركــز تحقيقات  و 
آموزش كشــاورزی استان برای همكاری با 
زنبورداران و مسئوالن مربوطه توضيح داد: 
برگــزاری دوره های آموزشــی روش های 
مختلف برای زنبورداری، شناسايی زمين های 
مرغوب برای نصب كندو و شناسايی افراد 
توانا از جمله امور الزم برای همكاری ما به 
منظور رسيدن به بهره برداری درست و مفيد 

از زنبوران عسل است.

جدول مقايسه نرخ بيکاري ساالنه استان همدان و کشور 
نرخ بيکاري ساالنه استان همدان سال

)درصد(
ميانگين نرخ بيکاري کشور 

)درصد(
881811/9
8913/913/5
9012/412/3
919/612/2
927/710/4
937/710/6
948/511
959/512/4
968/712/1

978/211/3 تا کنون 

معاون بهبود توليدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان:

همدان رتبه نهم توليد عسل را دارد
■ زنبوران بومي در حال انقراض هستند

ايام شهادت سرور و ساالر 
شهيدان امام حسين )ع( را 
بر عموم مسلمين جهان 
تسليت می گوييم

شرکت توزيع نيروي برق استان همدان



C M Y K

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

سه شنبه  20 شهريورماه 1397  شماره 3286

7

 ويراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ويراستار پرينت/عكاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرايی

 ساعت ورود: 14:15

 ساعت خروج: 14:35

 نظارت مدير تحريريه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

عكس: ایرنا بازی های عشایری جهان؛ تعامل فرهنگ ها در میدان رقابت ورزش

عکس نوشت

خبـر سوژه

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

4

پيشخوان

فوتبال، عامل وحدت يا نفرت افكنی 
 فوتبال رشــته ورزشی جذاب با ميليون ها طرفدار، عامل وحدت 
بخش در تمام كشورهاست، اما متاسفانه در ايران با تعدد قوميت ها كه 
در طول تاريخ زندگی شاد و مسالمت آميزی داشته اند، امروز به دليل 
ندانم كاری ها و انكار برخی واقعيات اجتماعی و فرهنگی به ســمت 

نفرت افكنی حركت می كند.
بروز رفتارهای خشــن و هنجار شكن ، سر دادن شعارهای توهين 
آميز و تقابل فيزيكی بين هواداران در ورزشــگاه ها، نشانه هايی از 
سر رشــته های فرهنگی و اجتماعی است كه چشم پوشی از پاره 
ای واقعيات، روند موجود را ســرعت بخشيده و شايد در آينده ای 
نه چندان دور به همين ســبب شاهد ظهور خشونت های بيشتر در 

اماكن ورزشی شويم.
به گزارش ايرنا تناقض در رفتار و گفتار، تبعيض بين تيم های پايتخت 
و شهرســتان ها و يكجانبه گرايی شديد يكی از ريشه های مهم بروز 
خشــونت های هواداران در ورزشــگاه ها است كه نمونه بارز آن در 

برنامه 90 هفته جاری به عينه مشاهده شد.
در برنامه تلويزيونی پرطرفدار 90 تيم های اســتقال خوزســتان و 
تراكتورســازی تبريز در قاب تلويزيونی ايــن برنامه متهم و تيم های 
پرســپوليس و اســتقال تهران مظلومان حواث هفته سوم ليگ برتر 

معرفی شدند.
هر چند رفتارهای خشن ازسوی هواداران تيم های ليگ برتری از هر 
شهری محكوم است و نمی توان آن را با عرصه ورزش و حضور در 
ورزشــگاه ها كه ذاتا بايد شادی آفرين و وحدت بخش باشد، توجيه 
كرد و سازگار دانست، اما توجه به صورت مساله و پرهيز از پرداختن 
به ريشه های اين ناهنجاری ها نه تنها چاره ساز نيست ، بلكه چه بسا 
موجب سنگين تر شدن فضای ورزشگاه ها و پر حاشيه بودن بازی ها 

در هفته های آتی باشد.
پاســخ به اين سوال كه مقصر حوادث بازی های پرسپوليس تهران با 
استقال خوزســتان و استقال تهران با تراكتورسازی تبريز، با پخش 
تصاوير گزينشــی و يكجانبه، هواداران تيم های شهرســتانی معرفی 
شوند چه ميزان در تشديد خشونت ها ، ناهنجاری ها و رفتارهای غير 
ورزشی در اســتان های مهمی چون خوزستان و آذربايجان اثر دارد، 

هفته های آينده مشخص خواهد شد.
نوع رفتار و شــعارهای تند هواداران پرســپوليس بــا هواداران فوالد 
خوزســتان در هفتــه دوم ليگ برتر و نيز شــعارهای تند و بی وقفه 
حاميــان دو تيم پايتخت در فصول قبلی و البته شــعارهای طرفداران 
استقال تهران در بازی جمعه گذشته، ازعوامل مهم حوادث هفته سوم 
ليگ برتر بود كه هيچ گاه توسط رسانه ملی و روزنامه های سراسری 

به آنها پرداخت نشد.
اينكه هيچ اشاره ای به اتفاقات روی داده عليه هواداران تراكتورسازی 
در فاصله چندين ســاعت مانده به آغاز بازی با استقال در رسانه ها 

و برنامه 90 نمی شود، همان انكار واقعيات و يكجانبه گرايی است.
اينكه وزارت ورزش و جوانان بدهی های دو تيم سرخابی پايتخت با 
اعتبــاری افزون بر 180 ميليارد ريال را قبول و تمامی هزينه های تيم 
داری و حواشــی اين دو تيم را پرداخــت كند و در مقابل از كوچك 
ترين حمايت مالی از تيم های شهرستانی دريغ ورزد، سئواالتی است 
كه همواره در طول ســال های متمادی ذهن هواداران ساير تيم ها را 

مشغول كرده است. 
بنابراين با توجه به هجمه های سنگين رسانه های بيگانه برای ملتهب 
كردن فضای عمومی كشور و به تبع آن محيط ورزشگاه ها، الزم است 
تدبير جدی و برنامه ريزی دقيق از سوی نهادهای سياسی، فرهنگی و 
رسانه ای انديشيده شود تا فوتبال نه به عنوان عامل تفرقه بين مردم ، 

بلكه وسيله ای برای تحكيم وحدت و انسجام ملی تبديل شود.

برگزاری میزبانی مسابقات قهرمانی کشور 
سوپراندورو در همدان

 رئيس هيأت موتورسواری و اتومبيلرانی استان همدان از ميزبانی 
مسابقات قهرمانی كشور سوپراندورو در همدان خبر داد.

اصغرجهانيان در گفت و گو با همدان پيام با اعام رســمی شــروع 
بهره برداری از پيست موتورسواری سوپراندورو شهيد مفتح همدان 
كه عمليات عمرانی و تجهيز آن در ماه جاری به پايان رســيده است 
خبر ميزبانی مســابقات قهرمانی كشور را نيز در جمعه آينده رسانه 
ای كــرده و افزود عموم شــهروندان عزيز می توانند روز جمعه 23 
شهريورماه از ســاعت 10 صبح جهت تماشــای رايگان مسابقات 
پرهيجان و جذاب موتورسواری ســوپراندورو به پيش شهيد مقتح 
واقع در ورزشــگاه شــهيد مفتح همدان به نشــانی كيلومتر 5 جاده 

همدان - ماير مراجعه نمايند؛
جهانيــان در ادامه گفت و گو ابراز اميدواری كرد با افتتاح پيســت 
ســوپر اندورو، عاقمندان به اين رشــته ورزشــی بيــش از پيش 
بــه فعاليت حرفــه ای خود فارغ از نگرانی های مربوط به پيســت 
استاندارد و ساير قوانين بازدارنده در جاده ها و خيابان های شهری 
و بين شــهری پرداخته و در آينده ای نزديك شــاهد افزايش سهم 
ورزشكاران همدانی از سكو های قهرمانی كشور و انشاا... مسابقات 

برون مرزی باشيم.

برگزاری مسابقات شطرنج اوپن انتخابی 
شهرستان در مالير

 مسابقات شطرنج اوپن، انتخابی شهرستان با هدف جذب استعدادهای 
اين رشته ورزشی در محل پارک سيفيه اين شهرستان برگزار شد.

مســابقات شــطرنج اوپــن، انتخابی شهرســتان با هــدف جذب 
استعدادهای اين رشــته ورزشی به همت هيئت شطرنج و همكاری 
اداره ورزش وجوانان و شــهرداری شهرستان ماير در پارک سيفيه 

اين شهرستان برگزار شد.
در اين مســابقات تعداد صدو بيست نفر از شطرنج بازان شهرستان 
ماير در دوبخش آقايان و بانوان شركت كردند و در نه دور به روش 
سوئيســی به سرداوری علی غياثوند و سرپرستی فاطمه مرادی برای 

كسب رتبه برتر اين مسابقات با هم به رقابت پرداختند
رضا كوليوند،عليرضا مردانی و زهير ســيفی به ترتيب مقامهای اول 
تا ســوم را از ان خود كردند و در بخش بانوان نيز دينا سيف ، سارا 
احمديان و فاطمه باقری به مقامهای اول تا سوم اين مسابقات دست 
پيــدا كردند و امير رضا صادقی و محمد رضا ونايی نفرات برتر زير 
ده ســال معرفی شدند و همچنين محمد رضا تركاشوند پيشكسوت 
اين رشته ورزشی به عنوان بهترين بازيكن انتخاب و معرفی شدند.

شايان ذكر است نفرات برتر اين مسابقات در تيم شطرنج شهرستان 
ماير فعاليت ورزشــی خود را در خانه شطرنج استاديوم تختی آغاز 
و خود را برای حضور در مسابقات استانی و كشوری آماده ميكنند.

آينده فوتبال آسیا از آن ايران است

 اگر چه ما امروز بهترين 
آســيا هســتيم  فوتبال  تيم 
و ايــن برتــری در فوتبال 
و  مردان  فوتسال  و  ساحلی 
زنان نيز وجود دارد اما اگر 
به فوتبــال پايه توجه نكنيم 
ايــن برتری ميــرا و رو به 

سكون خواهد بود.
رئيــس فدراســيون فوتبال 
گفت: ما بايد بهترين شرايط 
نوجوانان  نونهاالن؛  برای  را 

و جوانان فراهم كنيم. برگزاری اين فستيوال ها برای افراد دورانديش 
بيانگر اين اســت كه فوتبال در ايران زنده است و فردای آسيا از آن 

ماست.
به گزارش  ايسنا، مهدی تاج خاطرنشان كرد: اگرچه ما امروز بهترين 
تيم فوتبال آســيا هســتيم و اين برتری در فوتبال ساحلی و فوتسال 
مردان و زنان نيز وجود دارد اما اگر اين فستيوال ها برگزار نشود اين 

برتری ميرا و رو به سكون خواهد بود.

بانوان کاراته مالير هفت مدال کشوری کسب کردند
 بانوان كاراته كا شهرستان ماير در مسابقات كيوكوشين قهرمانی كشور موفق 

به كسب هفت نشان رنگارنگ شدند.
دبير هيات كاراته استان همدان گفت: پانزدهمين دوره مسابقات قهرمانی كشور 
بانوان كيوكوشــين ايران با حضور اســتان های مختلف كشور به ميزبانی استان 

البرز برگزار شد.
ســيروس امينــی در گفت وگو با  ايرنــا افزود: در اين رقابت هــا تيم 11 نفره 
يكيوكوشين بانوان شهرســتان ماير در چهار رده ســنی خردساالن، نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان به مربيگری سميه فرامرزی توانست هفت مدال رنگين طا، 

نقره و برنز را كسب كند.
امينی بيان كرد: در اين رقابت ها و در رده سنی خردساالن ساغر زرينی مقام سوم 
و رده سنی نونهاالن شــاينا مايری و محدثه الوانی به ترتيب عنوان های اول و 

دوم را كسب كردند.
وی خاطرنشــان كرد: همچنين در دره ســنی نوجوانان فاطمه سليمانی، فاطمه 
خلوجينی و زهرا روستايی به ترتيب عنوان های اول تا سوم را به دست آوردند 

و حانيه واحديان در رده سنی جوانان بر سكوی سوم ايستاد.
در پايان اين رقابت ها به نفرات برتر مدال و لوح قهرمانی اعطا شد و برترين های 

اين رشته به تيم ملی دعوت می شوند.

 تيم پاس همدان عصر روز يكشــنبه  در 
ديدار مقابل بعثت كرمانشــاه در شهرآورد 

غرب كشور متوقف شد.
در اين مســابقه كه از هفته نخست رقابت 
های گروه B ليگ دســته دوم كشور و در 
حضور حدود 800 تماشــاگر بــه ميزبانی 
ورزشگاه شهدای قدس همدان برگزار شد، 

2 تيم به تساوی بدون گل رسيدند.
به گزارش ايرنا، قضاوت اين مسابقه برعهده 
رضا مــرادی به همراه مصطفی قاســمی و 

هادی ابراهيمی بود.
در تيم پاس همدان محمد صادق نادر پور، 
عليرضا شاهســوند، بهزاد سلطانی، مهدی 
نصيری، ياسر گودرزی، ميثم زمانی )از دقيقه 
80- سيدجمال معصومی(، حسين جودكی 
)از دقيقه 58- امير عليدادی(، محمد ســواد 
كوهی، آرمين طايی منش، رسول رضايی، 
مجيد خميســی )از دقيقه 52 – ابوالفضل 

زمردی( به ميدان رفتند.
تركيب تيم بعثت كرمانشاه را مياد قمری، 

وحيد مرادی، مجتبی امينی، محمد سهراب 
نــژا ، علــی اژدری )از دقيقــه 83- مهدی 
سرداری(، علی اسكندريان، سعيد لطفی )از 
دقيقه 54 - اميرحســين احمدوند(، سجاد 
ســياه كمری، علی محمدی )از دقيقه 54 - 
عليرضا خســروی(، محسن سيفی و ايوب 

سبحانی پور تشكيل دادند.
هــر 2 تيم به قضاوت داوران اين مســابقه 

اعتراض داشتند.
باشــگاه پــاس از داوران بازی بــا بعثت 

كرمانشاه شكايت كرد
باشــگاه پاس همدان به طور رسمی از كادر 
داوری ديدار اين تيم مقابل بعثت كرمانشاه 

شكايت كرد.
سرپرست تيم پاس همدان در گفت وگو با 
ايرنا اظهار داشت: در واپسين ثانيه های اين 
ديدار تيم پاس توســط آرمين طايی منش 
به گل رســيد اما كمك داور مسابقه آفسايد 
اعام كرد و در نهايت داور نيز گل را مردود 

دانست.

محمد مظهری افزود: باشــگاه پاس با تهيه 
فيلم اين صحنه كه به وضوح نشان می دهد 
گل به ثمر رسيده ســالم است، شكايتی را 

تنظيم كرده و پيگير حق خود است.
وی خاطرنشــان كرد: پاس شايسته پيروزی 
در ايــن ديدار بود اما داور مســابقه با يك 
اشتباه پيروزی را گرفت و نمی توانيم نسبت 

به اين حق خود چشم پوشی كنيم.
مظهری يادآور شــد: حتی مراتب اعتراض 
خود را به صورت تلفنی در پايان مسابقه به 
كميته داوران فدراسيون رسانديم و اكنون با 
تهيه فيلم صحنه مردود شدن گل، خواستار 

برخورد الزم هستيم.
بازی تيم های پاس و بعثت كرمانشــاه به 
صورت مستقيم از شــبكه استانی همدان 
پخش شــد و تماشــاگران تلويزيونی اين 
مســابقه با ضبط صحنه گل مردود شــده 
پــاس، انتقادهای گســترده ای در فضای 
مجــازی پيرامــون تصميــم كادر داوری 

داشته اند.

يک کشته و نزديک به 
۴0 زخمی در يک ديدار 

فوتبالی
 يك ديدار فوتبالی كه در انتخابی 
جــام ملت های آفريقا برگزار شــد، 
منجر به كشته شدن يك نفر و تعداد 

زيادی زخمی شد.
به گزارش ايسنا و به نقل از اسپورت، 
جهان فوتبال بار ديگر قربانی به خود 
گرفت و ايــن بار اين اتفاق خارج از 

مستطيل سبز بود.
هــواداران زيادی جمع شــده بودند 
تا ديدار ســنگال و ماداگاسكار را از 
نزديك تماشــا كنند. ايــن ديدار كه 
در انتخابــی جام ملت های آفريقا در 
ماداگاســكار برگزار شد يك كشته و 
نزديــك به 40 نفر را به بيمارســتان 

كشاند.
ورزشگاه 22 هزار نفری پر شده بود 
اما هواداران زيــادی كه بيرون بودند 
ورزشــگاه  وارد  كه  داشــتند  اصرار 
شــوند و در نتيجه  آن، تعداد زيادی 
زير دســت و پا ماندنــد و در نهايت 
يك نفر كشته و نزديك به 40 نفر در 

بيمارستان بستری شدند.
بــا وجــود ايــن اتفاقــات، بــازی 
ماداگاســكار و ســنگال سر ساعت 
اعام شده برگزار شد و با نتيجه 2-2 

پايان يافت.

به زودی به مربیگری 
برمی گردم

 ســرمربی ســابق رئال مادريد از 
بازگشــت خود به دنيــای مربيگری 

خبر داد.
به گزارش ايســنا ، زين الدين زيدان 
سرمربی فرانسوی كه در رئال مادريد 
يافت،  افتخــارات مهمی دســت  به 
اكنــون از جملــه مربيانی اســت كه 
فعاليت مربيگری نمی كند با اين حال 
زمزمه های زيادی مبنی بر حضور اين 
مربی در منچستريونايتد بر سر زبان ها 

افتاده است. 
زيــن الدين زيدان در صحبت هايی با 
شبكه TVE گفت: من مطمئن هستم 
كه به زودی به دنيــای مربيگری باز 
خواهم گشــت. فكر نمی كنم كه اين 
اتفاق خيلی طول بكشــد. اين چيزی 
است كه در زندگی من بارها رخ داده 

و من برای آن آماده هستم. 

با اين شرايط در 
المپیک 2020 هم نتیجه 

نمی گیريم
 دارنده نشــان برنز ســنگين وزن 
بوكس آســيا در سال 2015 گفت: با 
همين شرايط به المپيك 2020 برويم، 
بدون ترديد آنجا هم نتيجه نمی گيريم

 رضا مرادخانی در گفت وگو با ايسنا، 
با اشــاره به نتايج بوكسورهای ايرانی 
در بازی های آســيايی جاكارتا اظهار 
كرد: با اينكه نتايج خوبی نگرفتيم اما 
آينده نگری فدراسيون را به فال نيك 

می گيرم. 
ســرمربی تيم ملی مختار اســت كه 
نفرات موردنظــرش را به هر رقابتی 
ببرد اما وقتی می گويد بوكســور 32 
ساله را به بازی های آسيايی نمی برم، 
چرا خودش در 35 سالگی بوكس را 

كنار گذاشته است؟!

کاپیتانی به پیشرفت 
نیمار کمک خواهد کرد

 گيلبرتــو ســيلوا هافبك ســابق 
بازوبند  آرســنال می گويــد بســتن 
نيمار  شــد  باعث خواهد  كاپيتانــی 
بازيكن  به  و  شــود  مسئوليت پذيرتر 

بهتری تبديل شود.
به  گزارش  ايسنا ، بعد از جام جهانی 
تيم   تيته، ســرمربی  2018 روســيه، 
 ملی فوتبال برزيل تصميم گرفت كه 
نيمار را به عنوان كاپيتان دائمی خود 

انتخاب كند. 
بعد از اعام اين تصميم، گيلبرتو سيلوا 
گفت : من فكــر می كنم اين تصميم به 
خاطــر اين بــود كه انتقــادات زيادی 
از نيمــار بعد از جام جهانی روســيه 
صورت گرفته اســت و مربيان برزيلی 
می خواستند به او روحيه دهند و البته به 
او يادآور شوند كه او مسئوليت بزرگی 
در قبال تيم دارد و بايد بتواند پخته تر در 

زمين عمل كند.

 28 درصــد از مدال های 
بانــوان ايــران در بازيهــای 
بانــوان  را   2018 آســيايی 

همدانی كسب كردند
مديــركل ورزش و جوانــان 
اســتان گفت: كسب 7 مدال 
انفــرادی و تيمــی توســط 
ورزشــكاران اين اســتان در 
بازی هــای آســيايی 2018 
تاريخی  ركــوردی  جاكارتا، 
بــرای ورزش ايــن اســتان 

محسوب می شود و نسبت به دوره گذشته 
شــاهد رشــد 120 درصدی مدال آوری 
ورزشــكاران همدانی در بازيهای آسيايی 

بوده ايم.
به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش 
و جوانان اســتان، رســول منعم گفت: در 
مسابقات بازی های آســيايی 2018 كه به 
ميزبانی كشور اندونزی برگزار شد از استان 
همدان 8 ورزشــكار، 2 مربی و 3 داور در 

كاروان اعزامی ايران حضور داشتند.
وی بــا اشــاره بــه نتايــج مــورد قبول 
ورزشــكاران همدانی حاضر در مسابقات 
آســيايی جاكارتا، اظهار كرد: در بازی های 
آسيايی كسب هفت مدال توسط ورزشكار 
اســتان در شرايطی رقم خورد كه در دوره 
گذشته تنها ســه مدال توسط ورزشكاران 

همدانی كسب شده بود.
مديركل ورزش و جوانان اســتان تصريح 
كرد: كســب 7 مــدال انفــرادی و تيمی 
توســط ورزشكاران اين اســتان در بازی 
های آســيايی 2018 جاكارتــا، ركوردی 
تاريخی برای ورزش اين استان محسوب 
می شود و نســبت به دوره گذشته شاهد 
رشد 120درصدی مدال آوری ورزشكاران 

همدانی در بازيهای آسيايی بوده ايم.
وی با اشاره به درخشش بانوان همدانی در 
اين رقابتها افزود: بانوان كشورمان در اين 
رقابتها در مجموع 18 مدال كســب كردند 
كه سهم بانوان همدانی 5 مدال بود كه در 
مجمــوع 28 درصد از ســهم مدال آوری 
بانوان ايران در اين رقابتها متعلق به بانوان 

همدانی بود.

منعم با تمجيد از عملكرد 
بانوان قايقران اســتان در 
ايــن رقابتها گفت: خانم 
ها كرمی و اميدی پارسا 
درخشان  رقابتها  اين  در 
عملكــرد كردنــد و اين 
همدانی  ورزشــكار  دو 
كاروان  ورزشكاران  تنها 
اعزامی ايران به بازی های 
آسيايی جاكارتا بودند كه 
موفق شدند هر كدام دو 

مدال از اين مسابقات كسب كنند.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
ادامــه داد: در كنــار ايــن مــدال آوری 
ورزشكاران شايسته استان همدان، عملكرد 
وحيــد خراقانی به عنــوان مربی تيم ملی 
قابل تقدير بوده و تاش های ارزنده هادی 
سالم، بهاره سيفی و بيژن حدری به عنوان 
داور در مســابقات آســيايی اندونزی نيز 
باعث سربلندی جامعه ورزشی استان شد.

مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
اظهــار كرد: توجه بــه ورزش قهرمانی و 
رشد شــاخص های آن از جمله مهمترين 
برنامه های اداره كل ورزش و جوانان بوده 
كــه در كنار توجه بــه ورزش همگانی و 
فراگير كردن آن مــورد توجه جدی قرار 

گرفته است.

از بی مهری های مديران سابق استقالل 
دلخورم

 همســر مرحوم منصور پورحيدری پس از ماقات با مســئوالن 
اســتقال گفت: به دليل رفتارهای نادرســت مديران ســابق باشگاه 
به شــدت از آنها دلخــورم و اميدوارم در آينده ديگر شــاهد چنين 

برخوردهايی نباشيم.
»فريده شــجاعی« در گفت و گو با ايرنا با ابــراز ناراحتی از مديران 
سابق استقال خاطرنشان ســاخت: در مدت 2 سال گذشته خانواده 
ما كوچك ترين محبتی از مديران گذشــته اين باشگاه نديدند و اين 
موضوع دلخوری بزرگی را برای ما به همراه داشت. واقعا هر چه از بی 
مهری آن ها بگويم كم گفته ام اما خوشبختانه مديريت جديد باشگاه 

ديدگاه زيبايی را در اين خصوص از خود نشان داد.
گفتنی اســت، اميرحســين فتحی سرپرست باشــگاه، اصغر حاجيلو 
سرپرســت تيم فوتبال اســتقال، نصرا... عبداللهی مشاور سرپرست 
باشــگاه و امين نوروزی معاون پزشــكی باشگاه استقال به تازگی با 

حضور در منزل مرحوم پورحيدری، با خانواده وی ديدار كردند. 
وی در ادامه افزود: پورحيــدری زندگی، جوانی و پيری اش را برای 
اســتقال گذاشــت و همه ديدند تا آخرين روزهــای حياتش تيم 

محبوبش را تنها نگذاشت اما زحمات وی ناديده گرفته شد.
وی ادامه داد: خوشــحالم در حال حاضر شخصی سرپرست استقال 
شــده كه احترام خانواده پورحيدی ها، حجازی ها و پيشكسوتانی كه 

برای استقال زحمت كشيده اند را می داند.
شجاعی در خصوص اين كه در ماقات با مديران استقال در خصوص 
مطالبات مرحوم پورحيدری صحبتی به ميان آمد يا خير؟، گفت: فتحی 
اعتقاد داشــت برای ماقات و دلجويی با خانواده پورحيدری آمده و 
مقرر شد هفته آينده نشستی در باشگاه استقال برگزار و اسناد مربوط 

به مطالبات بررسی شود.

ورزش اشتها را کاهش می دهد
 مطالعات جديد نشــان داده اســت كه گرم شــدن بدن بر اثر 

ورزش باعث كاهش اشتها می شود.
ممكن اســت برخی تصور كنند كه بعد از ورزش اشتها افزايش 
می يابد و به دليل كالری ســوزی بدن نياز بيشتری به غذا دارد اما 
تجربه نشــان داده اســت كه افراد بعد از ورزش كردن كمتر غذا 

می خورند.
 محققان اخيرا دليل اين مساله را دريافته اند. هنگامی كه بدن بر اثر 
ورزش كردن گرم می شود و تحت فشار قرار می گيرد سلول هايی 
كه در مغز اشــتها را كنترل می كنند كمتر كار می كنند و كمتر نياز 

بدن به غذا را اعام می كنند.
به  گزارش  ايســنا ،  مطالعات صورت گرفته در دانشگاه پزشكی 
نيويورک بر روی ورزشــكاران نشان داده است كه ورزش كردن 
اشتها را كاهش می دهد و اين مساله می تواند به دليل افزايش دمای 

بدن بعد از ورزش باشد.
مدير اين تحقيقات می گويد: افــرادی كه ورزش می كنند متوجه 
می شوند كه بعد از ورزش اشتهايشان كمتر می شود. اين مساله به 
دليل مكانيزمی خاص در بدن است. گرم شدن بدن به دليل ورزش 

می تواند توجيه كننده اين مساله باشد.

ليگ دسته دوم:

شهرآورد غرب کشور
 برنده نداشت

رشد 120 درصدی مدال آوری ورزشکاران همدانی 
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تصوير لورفته آيفون ايكس اس دو سیم 
کارته در رنگ های متنوع 

 2 روز مانده به رونمايی از آيفون های 2018 تصوير آيفون 6/1 اينچی 
لو رفت .به گزارش خبرآناين، آيفون مجهز به نمايشگر ال سی دی قرار 
اســت به صورت دو سيم كارته در رنگ های متنوع از جمله قرمز عرضه 
شــود.لودهنده تصوير مدعی شد كه ديزاين غير انقابی، دوربين تك در 
پشت گوشی، شيشه ای بودن قاب پشت در رنگ های مختلف در كنار دو 
اسات برای سيم كارت؛ از ويژگی های يكی از 3 گوشی اپل است كه به 
احتمال زياد نامش آيفون ايكس اس)10 اس( خواهد بود.هرچند اپل تا 
روز رونمايی نام گوشی را اعام نمی كند اما اين گوشی بخشی از استراتژی 
جديد اپل برای فروش گوشی تقريبا ارزان تر نسبت به مدل های ديگر است 

تا بتواند كاربران بيشتری را راغب به خريد كند.

جنین شبیه سازی شده يوزپلنگ و ببر را 
تولید کرديم 

 رئيس پژوهشــكده زيست فناوری پژوهشگاه رويان با بيان اينكه در 
حال حاضر جنين يوزپلنگ ايرانی را در اين پژوهشــكده داريم، گفت: 
برای شبيه سازی اين يوزپلنگ ايرانی نياز به بودجه و زيرساخت داريم.
محمدحسين نصر اصفهانی درخصوص شبيه سازی گونه های نادر و در 
معرض خطر انقراض در گفتگو با مهر اظهار كرد: در حال حاضر موفق 
شديم بزهای شبيه سازی  را توليد كنيم و در اختيار دامداران قرار دهيم.وی 
با بيان اينكه هر يك از بزهای شبيه سازی شده ويژگی های خاص خود را 
دارند؛ دو بز شبيه سازی شده ميزان شير بااليی توليد می كنند، افزود: آنها 
حدودا 3 تا 4 كيلو توليد شير دارند ولی بز سوم شبيه سازی شده دو تا سه 
كيلو شير توليد می كند ولی در مقابل توليد شير كمتر، مقاوم به گرما است.

نخستین تاکسی هوايی انگلیس پرواز کرد
 نخســتين تاكسی هوايی انگليس آزمايش شد. اين وسيله نقليه كه 
بدنه ای شبيه بالگرد دارد می تواند به مدت 5 دقيقه با حداكثر سرعت 

80 كيلومتر برساعت حركت كند.
به گزارش  مهر استارت اپی در بريستول به طور موفقيت آميز نخستين 
تاكسی هوايی در انگليس ســاخته و آزمايش كرده است. اين وسيله 

نقليه هوايی به طور عمودی از زمين بلند می شود و می نشيند.
 به هرحال ســاخت و پرواز اين وسيله نقليه نقطه عطفی در صنعت 

تاكسی های پرنده به حساب می آيد.
 استارت اپ Vertical Aerospace  وسيله نقليه هوايی ساخته 
كه گازهای گلخانه ای منتشر نمی كند و همزمان می تواند پاسخگوی 

نياز صنعت حمل ونقل باشد.

حتی داروهای ضدافسردگی هم می توانند 
باکتری ها را مقاوم کنند

 خطر مقاوم شدن باكتری ها در برابر انواع آنتی بيوتيك ها به علت 
مصرف بيش از حد اين نوع دارو روز به روز در حال گسترش است.

به گزارش فارس، خطر مقاوم شــدن باكتری هــا در برابر انواع آنتی 
بيوتيــك ها به علت مصرف بيش از حد اين نوع دارو روز به روز در 
حال گسترش است. بررسی های محققان دانشگاه كوئينزلند نشان می 
دهد كه مقاوم شدن باكتری ها تنها به علت مصرف انواع آنتی بيوتيك 
نيست و حتی برخی داروهای ضدافســردگی هم می توانند موجب 

افزايش مقاومت دارويی باكتری های مختلف شوند.
 Prozac ،يكی از داروهای ضدافســردگی كه چنين كاركردی دارد

است.

ماهیت عجیب لكه های کره ماه 
مشخص شد

 دانشــمندان ســرانجام موفــق شــدند ماهيــت لكــه هــای عجيــب 
و درخشــان موجــود بــر روی ســطح كــره مــاه را مشــخص كننــد.

بــه گــزارش فارسبررســی هــای دانشــگاه هــای راجــرز و كاليفرنيــا 
ــه  ــوده گداخت ــك ت ــل ي ــا حاص ــه ه ــن لك ــد اي ــی ده ــان م نش
آتشفشــانی و باســتانی هســتند كــه در زيــر ســطح كــره مــاه در حال 

فعاليــت اســت.
تــوده آتشفشــانی مذكــور تحــت تاثيــر ميــدان مغناطيســی داخلــی 
ــای آن  ــش ه ــا و چرخ ــت ه ــرد و حرك ــی گي ــرار م ــاه ق ــره م ك
باعــث شــكل گيــری لكــه هــای جيــب درخشــان و كــدر در ســطح 

مــاه مــی گــردد.
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معطلی طوالنی مدت زوار همدانی در فرودگاه مدينه
 برقراری پروازهای مشهد و کیش به زودی

 مدير روابط عمومی فرودگاه همدان از تأخير طوالنی مدت دو پرواز 
در فرودگاه مدينه و معطلی چند ساعته زوار همدانی و برقراری مجدد 

پروازهای مشهد و همدان سخن گفت.
مهدی افتخاری در گفت وگو با ايســنا، توضيح داد: پروازهای برگشتی 
زائران خانه خدا از 14 شــهريور آغاز شــده و تا 21 ام همين ماه ادامه 
دارد و طبق اعام ســازمان حج و زيارت از 4203 زائر همدانی تا كنون 

2700 نفر بازگشته اند.
وی با بيان اينكه پروازهای زوار با ايرباس 300- 600 و با ظرفيتی معادل 
256 نفر صورت می گيرد، افزود: 34 كاروان زوار در قالب 17 پرواز طی 
سفرهای بازگشتی به وطن برمی گردند و پروازها تا كنون مشكل خاصی 
نداشــتند به جز دو پرواز كه در فرودگاه مدينه به علت نقص فنی دچار 

تأخير چندين ساعته شدند.
افتخاری درباره زمان برقراری مجدد پروازهای همدان- تهران، همدان- 
كيش و همدان- مشهد اظهار كرد: پروازهای تهران در حال حاضر برقرار 
اســت گرچه مســافر كم داريم به طوريكه هم اكنون پروازها با هواپيما 

ATR با ظرفيت 72 نفر انجام می گيرد.
وی با اعام اينكه پروازهای كيش و مشــهد احتماال در اوايل مهر آغاز 
خواهد شــد، ادامه داد: البته با توجه به بــاال رفتن قيمت بليط رفت و 
برگشت بايد منتظر ماند تا ببينيم استقبال مردم از پروازها چگونه خواهد 
بود چرا كه قيمت پروازهای رفت و برگشت در گذشته 500 هزار تومان 
بود در حاليكه در قيمت گذاری جديد به حدود 700- 800 هزار تومان 

رسيده است.
مدير روابــط عمومی فرودگاه همدان دربــاره تحويل هواپيمای وعده 
داده شــده به استان خاطرنشــان كرد: هواپيمايی كه قرار بود به همدان 
فرستاده شود، عملياتی نشد البته هواپيماها معموال در اختيار شركت های 
هواپيمايــی قرار می گيــرد و قالبا به اين صورت نيســت كه مثا برای 

فرودگاه همدان هواپيمايی ارسال شود.

رفع خطر حذف ماسوله غرب کشور از لیست 
روستاهای هدف گردشگری

 مدير اداره ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری شهرستان 
اســدآباد از كنترل ساخت وســازهای غيرمجاز روســتای گردشگری 

ملحمدره معروف به ماسوله غرب كشور خبر داد.
كامران اكبری شــايگان در گفت وگو با ايســنا، منطقه همدان، اظهار 
كرد: كنترل ساخت وسازهای غيرمجاز در روستای هدف گردشگری 
ملحمدره معروف به ماســوله غرب كشور موجب منتفی شدن زنگ 
خطر حذف اين روستا از ليست روستاهای هدف گردشگری كشور 

شد.
وی افزود: بــه تازگی ساخت وســازهای غيرمتعــارف و غيرمجاز 
به ســبك و ســياق بناها و ســاختمان های امروزی و جديد بافت و 
معماری سنتی روســتای ملحمدره را ناهمگون كرده بود و با تداوم 
ساخت وســازهای غيرمجاز به ســبك معماری امروزی در روستای 
هــدف گردشــگری ملحمدره خطر حذف اين روســتا از ليســت 
روســتاهای هدف گردشگری كشور بيشتر قوت می گرفت و خطری 

جدی اين روستا را تهديد می كرد.
اكبری شــايگان تصريح كرد: حذف روستای ملحمدره از روستاهای 
هدف گردشــگری كشور بسياری از فرصت ها و ظرفيت های اشتغال 
و توريســم و گردشگری را توسط اين روستا در شهرستان از دست 

می داديم.
وی تأكيــد كرد: با كنترل اين گونه ساخت وســازها از طريق نظارت ها 
و نيز توجيه اهالی روســتا نسبت به بحث خطر حذف روستا از ليست 

روستاهای گردشگری خوشبختانه اين امر منتفی شده است.

هنرمند همدانی بهترين خواننده 
صحنه ای کشور شد

 »مرتضی ســرمدی« در سومين جشنواره ستاره 
های صحنه كشــور به عنوان بهترين خواننده روی 
صحنه برگزيده شــد و مقام نخست اين جشنواره 

را كسب كرد.
مسئول واحد موســيقی حوزه هنری همدان گفت: 
ســومين جشــنواره ســتاره های صحنه كشور به 
ميزبانی كرمان در ســه بخش اســتند آپ كمدی، 
خواننــدگان صحنه و بخش بيــن المللی مجريان 

صحنه برگزار شد.
جال گودرزی سروش در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشــت: در اين جشــنواره عاوه بر هنرمندانی از 
سراسر كشورمان، هنرمندان 6 كشور مراكش، يمن، 
عراق، تاجيكشــتان، افغانســتان و سوريه شركت 

داشتند.
گودرزی خاطرنشــان كرد: 12 نفــر از مجريان و 
گويندگان باســابقه و مطرح در ســطح ملی و بين 
المللــی، هنرمندان فعال در عرصــه طنز و كمدی، 
چهره های شاخص ملی در زمينه های خوانندگی، 
آهنگ سازی و تنظيم، ترانه سرايی، تهيه كنندگی و 
توليد آثار موسيقی، اين دوره از جشنواره را داوری 

و قضاوت كردند. 
ــری،  ــه 40 مج ــای صحن ــتاره ه ــنواره س در جش
41 خواننــده و 55 اســتندآپ كمديــن بــه رقابــت 

ــد.  پرداختن

برگزاری طرح قرآنی ويژه ماه 
محرم در 18 هیأت مذهبی نهاوند

 طرح قرآنــی ويژه دهه اول مــاه محرم در 18 
هيأت مذهبی نهاوند برگزار خواهد شد.

رئيس تبليغات اســامی نهاونــد در گفتگو با  مهر 
اظهارداشــت: طرح قرآنی ويژه دهه اول ماه محرم 
در ايام ســوگواری حضرت اباعبدا... الحسين )ع( 
در 18 هيئت مذهبی شهرستان نهاوند برگزارخواهد 

شد.
حجت االسام موســی محبی بيان كرد: اين طرح 
به منظور بهره مندی شايســته از ظرفيت عظيم و 
فضــای معنوی ايام محرم و ضرورت توســعه و 
تعميــق فعاليت های قرآنی در هيئات مذهبی اجرا 

می شود.
محبــی اضافه كــرد: اين طــرح در هيئات مذهبی 
شــهرهای نهاونــد و بــرزول، گيان، فيــروزان و 
روستاهائی كه موسسات قرآنی در آنها فعاليت دارد 
و با حضور گســترده مردم به ويــژه جوانان برگزار 

خواهد شد.
وی گفت: برنامه های تدوين شــده برای اين طرح 
به اين شكل است كه قاريان ممتاز و مطرح استانی 
در هيئات مذهبی به تاوت قرآن می پردازند و پس 
از پايان تاوت قرآن، روحانی و سخنران مراسم به 
تفســير آيات مربوطه پرداخته و در خصوص قيام 
اباعبداهلل الحســين )ع( مطالبــی بيان می كند.رئيس 
تبليغات اسامی شهرستان نهاوند همچنين از اعزام 
40نفر از مبلغات حوزوی در دهه اول ماه محرم به 

مناطق مختلف نهاوند خبرداد.
وی بابيان اينكه از مجموع مبلغين اعزامی دهه اول 
ماه محرم 40 نفــر بانوان مبلغه حوزه علميه نهاوند 
هستند، اظهارداشت: در دهه اول ماه محرم مبلغات 
اعزامی همكاری بســيار خوبی بــا اداره تبليغات 
اسامی دارند و به مدت 13روز در مناطق مختلف 
شهری و روستايی مشغول به انجام فعاليت تبليغی 

می شوند.
محبی با اشــاره بــه اين موضوع كه نشــر معارف 
اسامی و دينی و آشنا كردن نسل جوان با فرهنگ 
اهل بيــت و قيام امام حســين)ع( از اهداف اعزام 
مبلغيــن در دهــه اول ماه محرم اســت، گفت: در 
حال حاضر 230 مســجد و 245 هيئت مذهبی در 
نهاوند به ثبت رسيده اند كه از اين تعداد 35 هيئت 
ويژه خواهران اســت و مبلغات تحت نظارت اداره 
تبليغات اســامی در اين هيئات حســينی مشغول 

انجام فعاليت تبليغی خواهند بود.

سینـما

سینما ≡
■ قد  س1............................. . دم سرخ ها- هزارپا
■ قد  س2.................. ... دم سرخ ها - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................ هزارپا - شعله ور
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما کانون................ کاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير......... . دم سرخ ها هزارپا - تنگه 
ابوقريب

■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام

 شصتمين جشــنواره منطقه ای سينمای جوان 
»آگر« شامگاه يكشــنبه به ميزبانی شهرستان ماير 
و بــا حضور جمع كثيری از هنرمندان، عكاســان، 
فيلمسازان و كارگردانان سراسر كشور به كار خود 

پايان داد.
10 اســتان كشــور شــامل همدان، مركزی، قم، 
اصفهان، يزد، خراســان جنوبی، كرمان، سيســتان 
و بلوچســتان، فارس و هرمــزگان و بيش از 200 
هنرمند، عكاس، فيلمساز و فيلمنامه نويس در اين 

جشنواره حضور داشتند.
داوری شــصتمين جشــنواره منطقه ای ســينمای 
جوان بــه ميزبانی مايــر در بخــش فيلمنامه را 
"رهبر قنبری"،"اشــكان چاوشی" و "حسن لطفی، 
فيلم"مسعود جعفری جوزانی"سيدجواد  بخش  در 
توكلــی"  ايثاريان"،"رقيــه  ميرهاشــمی"،"آرمين 
بخــش عكس"اميــر  در  برزگــر" و  "مجيــد  و 
لطيفيان"،"فاطمه تعميدی" و "مســعود زنده روح 

كرمانی" بر عهده داشتند. 
در جشــنواره "آگر" كه در بخش های فيلم كوتاه، 
فيلمنامه و عكس برگزار شــد، يــك هزارو هفت 
عكــس، 395 فيلمنامه در بخش آزاد و 38 فيلم در 
بخش اقتباســی و در بخش فيلم كوتاه، 258 فيلم 
داستانی، 102 فيلم مستند، 31 فيلم پويانمايی و 50 

فيلم تجربی ارسال شد. 
ــی  ــای مختلف ــش ه ــامل بخ ــنواره ش ــن جش اي
ــازان،  ــتاهای كم ــی از روس ــور عكاس ــون ت همچ
مانيــزان و طائمــه، برگــزاری نشســت هــای 
و  نويســی  فيلمنامــه  عكاســی،  تخصصــی 
تخصصــی،  هــای  شــاپ  ورک  كارگردانــی، 
ــم  ــی فيل ــد و بررس ــای نق ــه ه ــزاری جلس برگ
ــگری  ــی و گردش ــن تاريخ ــد از اماك ــا و بازدي ه

ــود. ــر ب ماي
معــاون اســتاندار همــدان و فرمانــدار ويــژه مايــر  
در ايــن مراســم  كار هنــر و ســينما را بســيار 
كار  افــزود:  و  دانســت  ارزشــمند  و  حســاس 
ــس،  ــينما و عك ــم، س ــه فيل ــدان در عرص هنرمن
ــا  ــه ســخن درآوردن زندگــی انســان ه ــت و ب ثب

ــت. اس
بــاب ا... فتحــی برگــزاری جشــنواره آگــر و 
ــه  ــدان از 10 اســتان كشــور را ماي حضــور هنرمن
مباهــات و افتخــار بــرای ايــن شهرســتان عنــوان 
كــرد و گفــت: مــردم مايــر كــه صاحــب مفاخــر 
ــينما و  ــه س ــی در عرص ــری و فرهنگ ــزرگ هن ب
ــی  ــود م ــه خ ــی ب ــن ميزبان ــتند، از اي ــم هس فيل

ــد. بالن
گونــه  ايــن  برگــزاری  داشــت:  اظهــار  وی 
جشــنواره هــا فرصتــی بســيار مغتنــم بــرای گــرد 
هــم آمــدن هنرمنــدان و تبــادل افــكار، انديشــه و 

ــت. ــا اس ــن آنه ــه بي تجرب
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســامی همــدان نيــز 
بيــان كــرد: هيــچ چيــزی در دنيــا زشــت نيســت و 

ايــن بســتگی بــه نــگاه مــا دارد.
عليرضا درويش نــژاد ادامه داد: اگر ما خاصه ای 
از خدا هســتيم، پس در اين ساختار زيبا به عنوان 
يك هنر متعالی، زشتی وجود ندارد و انسان از دل 
اين زيبايی و ديگر زيبايی ها ســاطع می شود و به 

منصه ظهور می رسد.
وی هنــر را يكی از نمونه های بــارز اين زيبايی 
برشمرد و گفت: سينما و عكس در دل زيبايی های 

هنر جايگاه خاصی دارد كه می 
توان پايــه آن را به فطرت الهی 
برگردانــد كه بخشــی از آن در 
فطرت انســانی پرتو ايجاد كرده 

است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسامی 
همدان ادامه داد: اهميت سينما و 
هنر عكاســی نيز به همين است 
كه پايه اش يك گستره مفهومی، 
فلسفی و عرفانی وسيعی دارد و 

برای ما بسيار ارزشمند است.
رويدادهای  ايــن  برگزاری  وی 
فرهنگــی را نيز در اين راســتا 
دانســت و تاكيد كرد: هر اندازه 
ايــن رويدادها از نظــر كمی و 
كيفی گســترده تر شــود، يعنی 

اينكه ما به ســمت كمال با ســرعت بيشتر به جلو 
پيش می رويم.

مدير اجرايی جشــنواره منطقه ای ســينمای جوان 
»آگر« در حاشــيه برگــزاری آييــن اختتاميه اين 
جشــنواره در جمــع خبرنگاران با اشــاره به فراز 
و فرودهــای برگزاری جشــنواره گفــت: جايگاه 
هنرمنــدان و همدلی و صميميت آنها با مســئوالن 

بسيار باشكوه و ارزشمند است.
اميد وفايی رشد و بالندگی هنرمندان در شهرستان  
ها را حاصــل تمركززدايی جشــنواره ها از تهران 
دانســت و حضور تمامی دستگاه های اجرايی شهر 
برای اجرا و پشتيبانی خوب يك 
جشــنواره را الزم و ضــروری 

عنوان كرد.
وی ماير را دارای ظرفيت های 
بســيار خوبی در زمينــه فيلم و 
عكس دانســت و افزود: زمانی 
كه عباس كيارستمی فيلم مسافر 
را در ماير فيلمبرداری كرد، اين 
امر نشــان می دهد كه اين شهر 
ظرفيت های بســيار خوبی برای 
برگزاری جشنواره های سينمايی 

دارد.
و  نويســنده  برزگــر  مجيــد 
كارگردان ســينمای ايران نيز در 
اين آيين برگزاری جشنواره آگر 
را در سطح باال دانست و گفت: 

با تاش مجموعه عوامل برگزاری جشنواره به ويژه 
اميد وفايی مدير انجمن سينمای جوانان ماير، اين 

جشنواره درجه يك بود.
وی با اشــاره به اينكه فيلم ها نيز در ســطح عالی 
بود و ســخت ترين داوری جشــنواره را داشتيم 
ابراز اميدواری كرد: ســال های بعد نيز شاهد ارايه 

فيلم هايی در سطح باالتر باشيم.
 فيلم کوتاه ایران بدون رقيب است

مديرعامل انجمن سينمای جوان ايران گفت: همان 
اندازه كه حال فيلم كوتاه ايران خوب است و بدون 
شــك هيچ رقيبی ندارد، حال سينمای ديگر نيز به 

همان خوبی می شود.
به گزارش ايرنا سيد صادق موسوی اظهار داشت: 
امســال فيلم كوتاه ايران 2 هزار حضور بين المللی 
داشــته اســت كه در هيچ رشــته ای قابل مقايسه 

نيست.
وی افزود: اين ميزان حضور بين المللی فيلم كوتاه 
ايران در رشــته هايی همچون هنرهای تجســمی، 
تئاتر، موســيقی، ســينمای بلند و در حوزه كتاب 
و مطبوعات قابل مقايســه نيســت و در ايران هيچ 

رقيبی ندارد.
مديرعامل انجمن ســينمای جوان ايران ادامه داد: 
تنهــا در ســال 96 فيلــم كوتاه ايــران در 2 هزار 
جشنواره حضور داشت كه از اين تعداد 300 فيلم 
كوتاه توســط انجمن ســينمای جوانان بود و يك 
هزارو 700 مورد توســط سينماگران مستقل شكل 

گرفته است.

 در چهاردهمين دوره جشــنواره ملی داســتان 
رضوی كه بــا عنوان »كبوتر حــرم« و به ميزبانی 
سمنان برگزار شــد، نويسنده خوش ذوق نهاوندی 
با داســتان »نواربرگردان يك حس موازی« خوش 

درخشيد.
به گزارش فارس، در چهاردهمين دوره جشــنواره 
ملی داســتان رضوی كه  با عنوان »كبوتر حرم« و 
به ميزبانی سمنان برگزار شد، نويسنده خوش ذوق 
نهاوندی با داستان »نواربرگردان يك حس موازی« 

خوش درخشيد.
در اين دوره از جشنواره يك هزار و 259 داستان از 
851 نويســنده از سراسر كشور شركت كرده و 75 
داستان به فينال و داوری راه پيدا كردند و در نهايت 
10 داستان برگزيده شدند كه داستان »نوار برگردان 
يك حس موازی« نوشته روح اهلل صالحی نويسنده 
خوش دوق نهاوندی موفق به كسب رتبه سوم اين 

دوره از جشنواره شد.   
»نواربرگردان يــك حس موازی« تنها داســتان 

قرائت شــده در مراســم پايانــی و اختتاميه اين 
دوره از جشــنواره بود كه شامگاه 15 شهريورماه 
با حضور معاون امــور فرهنگی بنياد بين المللی 
امام رضا )ع(، مديركل فرهنگ و ارشــاد اسامی 
سمنان و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در سالن 
ســالن حكيم الهی مجتمع فرهنگی هنری كومش 

برگزار شد.
اين داستان روايت موازی از سه پسربچه 15 ساله 
اســت كه هر يك در جنگ شهيد شده اند و آرزو 
داشته اند به زيارت امام رضا)ع( بروند؛ به طوری كه 
اولی بچه جنوب است و به دليل نبود جا از كاروان 
جا می ماند، نفر دوم بچه نهاوند است و پول جمع 
كرده كه با اردو به زيارت برود و در موشــك باران 

محله گلشــن نهاوند شهيد می شود و باالخره پسر 
ســوم هم اهل تبريز است كه در هورالعظيم شهيد 
می شود و تابوتش اشتباهی به مشهد منتقل می شود 
و خود را به جای دو پسر ديگر تصور می كند و ... .

اما در حاشيه مراسم پايانی اين جشنواره كارگاه 
داستان نويسی تخصص رضوی هم با حضور دو 
تن از استادان كشــوری به نام محمدرضا شرفی 
خبوشــان و علی اصغر عزتی و با مديريت مهدی 
زارع از داوران و نويســندگان اســتان سمنان و 
بيش از 30 نفراز نويســندگان منتخب استانی و 
برگزيدگان جشــنواره چهاردهم داســتان كوتاه 
رضــوی )كبوتر حرم( برگزار شــد كــه در اين 
كارگاه مباحثی در خصوص فنون داستان نويسی، 

ويژگی های داســتان دينی و داســتان رضوی و 
مباحث مرتبط توسط اســتادان ارائه و برخی از 
شــركت كنندگان نيز در خصــوص نحوه ارتقای 
هنر داستان نويســی ســوال های خود را مطرح و 

توسط استادان پاسخ داده شد.
الزم به ذكر اســت كه روح ا... صالحی نويسنده و 
هنرمند تئاتر خوش ذوق نهاوندی است كه فعاليت 
هنری خود را از سال 1369 آغاز اما از سال 1373 
به صورت حرفه ای در حوزه های نمايشنامه، شعر، 
روزنامه نگاری و پژوهش های ادبی مشغول به كار 
شــده و تاكنون در جشــنواره های متعدد موفق به 
كسب بيش از صد جايزه و لوح تقدير شده است.

وی همچنين  سرپرست گروه نمايشی هناسه  بوده 
و عاوه بر نويسندگی در حوزه هنرهای نمايشی و 
بخصوص در بخش نمايشنامه نويسی، بازيگری و 
كارگردانی تئاتر هم حضور فعالی داشته و تاكنون 
موفق به كسب مقام های متعددی در اين رشته نيز 

شده است.

»آگـر« به کار خود پايان داد

درخشش نویسنده نهاوندی 
در جشنواره ملی داستان رضوی
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