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چالش کاهش
بودجه
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یادداشت روز

نماز جمعه تغيير 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 ميكنــد« .يا ايها الذين
آمنو اذا نودي للصاله من يوم الجمعه فاسعو
خير لكم ان
الي ذكــر ا ...و ذرو البيع ذلكم ٌ
كنتم تعلمون .فاذا قضي الصاله فانتشروا في
االرض و ابتغو من فضل ا. ...

■ پس از رسانهها اينبار نماينده مجلس از کاهش بودجه انتقاد کرد
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بذل عاطفهها ادامه دارد

ماه خون فرا رسيد

به نقش زنان در مديريت
جامعه اعتماد كنيم

عطر
عطش
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فرماندار نهاوند در کارگروه اشتغال خطاب به متولیان در استان:

قف ل واحدهای تولیدی را بازکنید

/عكس:بازار همدان درآستانه ماه محرم  -همدان پیام

لبخند مهر
بسته به مهر شماست

یادداشت
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چاپ «فصلنامه همدان»
در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
اســتان همدان با اشــاره به تقارن دفاع مقدس و ایام
محرم و سوگواری سیدالشــهدا(ع) گفت :به عقیده
مفسران و عالمان اسالمی دفاع مقدس قرینه و منبعث
از عاشورا است.
به گزارش ایســنا ،مهدی ظفری در ستاد بزرگداشت
هفته دفاع مقدس اســتان همــدان ،با بیان اینکه هیچ
پدیــدهای در طول تاریخ نتوانســته به انــدازه دفاع
مقــدس در کل دنیــا تحول ایجاد کنــد ،اظهار کرد:
تضادها ،تفاوتها ،جدالهــا و ارتباطات بینالمللی
برگرفته از  8سال دفاع مقدس است.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس حاصل انقالب اسالمی
اســت ،افزود :جدا شــدن دفاع مقــدس از انقالب
اســامی باعث مغفــول ماندن ارزشهــای انقالب
میشود.
وی بــا بیان اینکه اســتان همدان با تقدیم شــهدای
گرانقدری نظیر شهید شاخص محسن امیدی توانست
دشــمن را در منطقه مجنون متوقف کنند ،افزود20 :
شهریور ســال  65در جزیره مجنون که محل پدافند
لشکر انصارالحسین(ع) همدان بود ،دشمن در جبهه
شــمالی و جنوبی نفوذ کرده بود و رزمندگان همدان
پذیرفتند که در مقابل این تک مرموز دشمن بایستند.
مدیــرکل حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس
استان همدان خواســتار نقشآفرینی جدی در حوزه
دفاع مقدس شــد و گفت :یکی از مراحل جنگ نرم
ایجاد آشــفتگی روانی است که جامعه ما به آن دچار
شــده و تقارن هفته دفاع مقدس و محرم میتواند در
حل این معضل اثربخش باشد.
وی بــا بیان اینکه باید خاصیت برنامههای هفته دفاع

مقدس ایجاد وحدت و وفاق ملی باشد ،عنوان کرد:
از نگاههای ســازمانی برای برگزاری برنامههای دفاع
مقدس پرهیز شود و نقش مردم را مطرح کنیم.
ظفــری با بیان اینکه در شــرایط کنونی کشــور که
رئیس جمهوری در کنار ســخنرانی یک نهیب نیز به
دشمنان میزند ،همه مردم ،گروهها و احزاب وی را
همراهی میکننــد ،اضافه کرد :دفاع مقدس متعلق به
گروه خاصی نیســت و عامه مردم در بیشتر مواقع از
برنامههای ابالغ شده جلوتر هستند.
وی با بیان اینکه یک فصلنامه یا گاهنامه با محوریت
فعالیتهای صورت گرفته در سی و هشتمین سالروز
هفته دفاع مقدس به نام استان چاپ و منتشر میشود،
گفت :انتظار میرود برنامههای پیشبینی شده توسط
نهادها به موقع به دبیرخانه اطالعرسانی شود تا بتوان

مستندســازی کرده و به موقع برنامههــا را انجام و
تحویل ستاد کل نیروهای مسلح داد.
مدیــر باغ موزه دفاع مقدس اســتان همــدان نیز با
بیان اینکه هدف از بزرگداشــت دفاع مقدس ترویج
فرهنگ انقالبــی ،والیتمداری ،مقاومــت ،ایثار و
خودباوری دینی و ملی اســت ،گفــت :دوران دفاع
مقدس ،آینه تمامنمای اهداف و دستاوردهای حرکت
عظیم مردمی در دوران شــکوهمند انقالب اسالمی،
زمینه بروز و ظهور حرکتی ماندگار ،جامع و کارآمد
در برقــراری حکومت مردمســاالر دینــی با حفظ
استقالل در عرصههای بینالمللی و مقابله با استکبار
جهانی شد.
خلیل الهیتبــار با بیان این اینکــه رویکرد برنامهها
مبتنی بر شــعار محوری «ما توانستیم» و توجه ویژه
به چهار دهه فرهنگ و مقاومت و ایستادگی به عنوان
انگیزهای پایدار در پیشبرد و تقویت ساختار و ماهیت
علمی ،فرهنگی و سیاســی کشــور است ،افزود32 :
برنامه محوری برای هفته دفاع مقدس پیشبینی شده
است.
وی برگزاری ســان و رژه نیروهای مسلح مستقر در
همدان ،دیدار فرماندهان نیروهای مســلح اســتان با
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان ،دیدار
و سرکشــی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران ،بیان
خاطرات دفاع مقدس بین نماز جماعت ظهر و عصر
ادارات ،ویژهبرنامه زنگ مقاومت در نخســتین روز
بازگشایی مدارس در سراسر استان ،برپایی نمایشگاه
عکس و اسناد دفاع مقدس و بازدید رایگان مردم از
موزه دفاع مقدس در روز  31شهریور را از برنامههای
پیشبینی شده برای این هفته برشمرد.
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دانشگاه نهاوند در نظر دارد با اجاره غذاخوري دانشگاه جهت تهيه مواد اوليه ،طبخ و توزيع غذا موضوع را به پيمانکار واجد شرايط و داراي صالحيت واگذار نمايد.
لذا از پيمانکاران دعوت به عمل ميآيد در صورت تمايل از تاريخ انتشار آگهي جهت بازديد از محل به دانشگاه نهاوند (کيلومتر  3کمربندي بروجرد-نهاوند) مراجعه
و براي دريافت اسناد مزايده به سايت دانشگاه نهاوند به آدرس  www.nahguac.irو يا به دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه نهاوند مراجعه نمايند.
رديف

نوع پيمان

مبلغ ضمانت

مهلت شرکت

محل تحويل پيشنهاد
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اجاره غذاخوري

50000000

1397/6/31
ساعت  10صبح

دفتر معاونت اداري و مالي

 1397/6/31ساعت  14بعدازظهر

شرايط و مدارک:
تضمين شرکت در مزايده به صورت ضمانتنامه يا نقدا به حساب شماره  0109235972001به نام دانشگاه نهاوند نزد بانک ملي شعبه  22بهمن واريز نمايد.
هزينه درج آگهي بر عهده برنده ميباشد.
تأکيد ميگردد ضمانتنامه ،مدارک و رزومه کاري ،پيشنهاد قيمت در سه پاکت مجزا ارائه گردد.
شرکت در مزايده هيچ گونه حقي ايجاد نخواهد نمود و دانشگاه در قبول و رد هر کدام از پيشنهاددهندگان و منتفي نمودن آن مختار است.
پس از بررسي صالحيت و توانايي شرکت کنندگان در مهلت مقرر و اعالم نتيجه برنده مزايده موظف است قرارداد را امضاء نمايد در غير اين صورت سپرده
شرکت در مزايده به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد ميگردد در صورت امتناع نفر دوم سپرده وي نيز ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.
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در فروشگاههاي
تعـاوني معتبر
سراسر استـان

آگهي مزايده عمومي (نوبت اول )1397

روز بازگشايي پاکات

اين روزها با گرم شدن تنور دستگيري
و محاكمــه كلهگندههــاي اختالســگر و
گرانفروش و خيانتكارهاي اقتصادي ،تشت
رســوايي خيلي از آدمهايي كه ســالهاي
ســال به اســم خدمتگزار و سرباز انقالب
اســامي ،منابع و سرمايههاي كشورمان را
به تاراج ميبردند ،روي آب ميافتد.ورود
افرادي كه به نام مدير و مسئول و رئيس
سازمانهاي كوچك و بزرگ كه حساب
ويژهاي نــزد افكار عمومــي و باورهاي
مردمي داشته و دارند...

پذيرش نمايندگي:

09369371860
09900618512
081 - 34586732

سه شنبه

 20شهريورماه 1397

خبـر

شماره 3286

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

نماز جمعه تغيير مكان يا رويكرد
»»فيضا ...مظفرپور

با حمایت مالی این وزارتخانه امسال نوآموزان پیش دبستانی مناطق محروم به صورت رایگان آموزش های ابتدایی را فرا
می گیرند.
معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه دوره پیــش دبســتانی در
بحــث آمــوزش بســیار بــا اهمیــت اســت افــزود :بــرای ســال تحصیلــی جدیــد  2میلیــارد و  200میلیــون ریــال
اعتبــار بــا هــدف تشــویق بــرای جــذب نوآمــوزان پیــش دبســتانی در مناطــق محــروم اســتان همــدان اختصــاص
یافــت.
یاسر نانکلی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه سال گذشته  18هزار نوآموز در مقطع پیش دبستانی آموزش های الزم را
فرا گرفتند پیش بینی کرد :امسال این میزان به  22هزار نوآموز افزایش یابد.
نانکلی اضافه کرد :نزدیک به  6هزار نوآموز نیز زیر نظر بهزیســتی آموزش می بینند و در ســامانه «ســناد» آموزش و پرورش
ثبت نام نشده اند.

برداشت مازاد آب
از دشت همدان و بهار

برداشــت بیرویه آبهــای زیرزمینی
اســتان  ،موجــب بحرانیشــدن وضعیت
فرونشست زمین در دشتهای استان شده
اســت؛ موضوعی که بعضا از آن به عنوان
زلزله خاموش یاد میشود.
در همین رابطه مدیر حفاظت و بهرهبرداری
شــرکت آب منطقهای همدان گفته دشت
همدان و بهار ســهمیه استفاده  ۱۵۱میلیون
مترمکعــب در بخش کشــاورزی را دارد
که این میزان در حــال حاضر  ۲۲۲میلیون
مترمکعب است.
مرتضی احدی در بیست و چهارمین شورای
حفاظت از منابع آب شهرســتان همدان ،در
تشریح برنامهها و ســرفصلهای کارگروه
مبــارزه با کمآبی ،به این نکته اشــاره کرده
اســت که تغییر الگوی کشــت به گیاهان
کمآبربر و ســازگار با منابع آب و خاک،
مدیریت مشــارکتی منابــع آب با همکاری
ذینفعــان و جذب ســرمایه و تغییر الگوی
فضای ســبز و برنامه کاهــش  ۳۰درصدی
مصارف آب فضای سبز و خدمات شهری
بخشی از برنامهها است.
وی افزود :ارتقاء سامانههای پایشی مصارف
آب ،بازنگــری در طرحهــای نیمهتمام که
در تناقض با برنامه ســازگاری با کمآبی در
استان بوده و کاهش مصرف آب کشاورزی
از طریق اصالح روشهــای مدیریت آب
و کشــت دوم بخش دیگری از برنامههای
کارگروه مبارزه با کمآبی است.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری شــرکت آب
منطقهای همدان خاطرنشــان کرد :بر طبق
اســتفاده و مصرف آب تا چند ســال آینده
آبی برای شــرب و استفاده نخواهد ماند که
این مسأله نیازمند مدیریت و برنامهریزی در
حال را دارد.

بــه گزارش ایســنا ،وی با اشــاره به اینکه
صنایع ،بهداشت و شــرب بیشترین میزان
مصرف آب را دارند کــه این میزان را باید
به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم ،درباره
میزان مصرف چاههای غیرمجاز در ســطح
شهرســتان گفت :چاههای با مصرف کمتر
از  ۲۰متر  ۴۹۸مــورد ،از  ۲۱تا  ۵۱متر ۹۶
مورد ۵۱ ،تــا  ۱۰۰متر  ۱۱۱مورد و بیش از
 ۶۰مترمکعب  ۶۵حلقه گزارش شده است.
احدی بــا تأکید بر حفظ حریــم چاههای
آب شــرب و با بیان اینکــه حداقل حریم
این چاهها  ۵۰۰متر تصویب شــده است ،به
تغییر اقلیم اســتان همدان اشاره و بیان کرد:
بر اســاس تحقیقات در ایــام اخیر افزایش
دو درجهای دمای همدان نســبت به میزان
همیشگی ،کاهش روزهای یخبندان و تغییر

الگوی بارش را شاهد بودهایم.
ل قبول جهادکشــاورزی در
عملکرد غیرقاب 
جلوگیری از کشت دوم
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری
همدان نیز گفت :عملکرد جهادکشــاورزی
در جلوگیری از کشت دوم قابلقبول نیست
چرا که  ۲۶مورد کشت دوم در  ۱۰۰هکتار
زمین کشاورزی گزارش شده است.
رضــا زمانی اظهار کــرد :از ابتدای فعالیت
شــورای حفاظت آب در شهرستان تا کنون
 ۵۰۰حلقه چاه پر شده است که اتفاق خوبی
در سطح شهرستان به شمار میآید.
وی با اشــاره به ســامانه پایــش در زمینه
صرفهجویــی در مصرف آب خاطرنشــان
کرد :در این ســامانه پروانه و میزان مصرف
کنتورهای روســتایی بهروزرسانی و رصد

شود.
معاون فرماندار همــدان تأکید کرد :به طور
جد با حفر چاههای غیرمجاز برخورد شود
و اجازه حفر در حوالی چاههای آب شرب
داده نشود.
وی با اشــاره به چاههای حاشیه سد اکباتان
نیز گفت ۲۲۶ :مورد چاه غیرمجاز شناسایی
شده که از این تعداد  ۱۶۹مورد فاقد پروانه،
برای  ۱۳۲مورد اخطار صادر شده ۸۵ ،مورد
پر شــده و  ۲۴مورد به دادگاه معرفی شده
است.
معاون فرمانــدار همدان تصریــح کرد :از
آنجایی که ســد اکباتان اب مورد نیاز مردم
شهر همدان را تأمین میکند ،از این رو حفر
چاههای غیرمجاز باعث کم شــدن برداشت
آب سد خواهد شد.

سمنها ،سرمایههای اجتماعی شهر هستند
رئیس مرکــز مطالعات و پژوهشهای
شورای اســامی شــهر همدان از فعاالن
ســازمانهای مردمنهاد اســتان به عنوان
سرمایههای اجتماعی شــهر یاد کرد و از
آنان خواســت :با ارائه راهکارهای بدیع،
یاریرســان مدیریت شــهری باشند ،زیرا
تأثیرپذیــری و تصمیمگیــری شــورا از
بودجه تــا برنامهریزیهای خُ رد و کالن به
طرح نظرات کارشناســی نخبگان شهری
برمیگردد و به طور قطع در برنامهریزیها
موفقتر عمل خواهیم کرد.
به گزارش روابطعمومی مرکز مطالعات و

پژوهشهای شورای اسالمی شهر همدان،
حمید بادامینجات در مراسم اهدای احکام
عضویت اعضای ســازمانهای مردمنهاد
مجمع اســتانی ســمنهای همــدان در
کارگروههای تخصصی مطالعات شــورا،
گفت :ارائه برنامه و مطالعات پژوهشــی،
حمایت از تحقیقات ،پژوهشها و ایدههای
نو در حوزه مدیریت شهری و ارائه نظرات
کارشناسی در زمینه طرحها و لوایح شورای
شــهر از اصلیترین رسالتهای این مرکز
علمی و پژوهشی محســوب میشود که
خروجی تمامی این مباحث در سطح شهر

قابل لمس خواهد بود.
وی بــا تأکید بر اینکه مرکــز مطالعات و
پژوهشهای شورای شهر همدان به منظور
ارتقای کمی و کیفی ســطح خدمات و نیز
افزایش مشارکت شهروندان نخبه در اداره
شــهر ،تمام تالش خود را بــه کار گرفته
اســت ،اظهار کرد :در حال حاضر جزو 3
مرکز پژوهشی برتر کشور شناخته میشود
که نرخ رشد عملکرد خوبی را داشته است.
بادامینجــات افزود :این مرکــز به عنوان
بازوی علمی -تحقیقاتی شــورای شهر و
با هدف مدیریت طرحهــای مطالعاتی و

تحقیقاتی به منظــور انجام مطالعات برای
ارائه نظرات کارشناســی و مشــورتی به
مدیریت شهری شکل گرفته است.
وی با اشاره به برخی وظایف مرکز مطالعات
و پژوهشهای شورا ،گفت :شناسایی ،بررسی
و اولویتبندی نیازهای علمی و مطالعات و
پژوهشهای راهبردی و همچنین بررســی
برنامههای شــهرداری همدان و تطابق آن با
اسناد باالدستی و سیاستهای راهبردی شورا
با هدف رفع مســائل و مشکالت در حوزه
مدیریت شهری از مهمترین وظایف این مرکز
علمی است.

رئيس پارك علم و فناوری همدان تأكيد كرد

لزوم افتتاح فاز اول سایت پارک علم و فناوری همدان
رئيس پارك علم و فناوري همدان با بيان
اينكه امیدواریم فاز نخست سایت پارک علم
و فناوری استان امسال به بهرهبرداری برسد،
گفت :با اين اقدام  80شرکت دانشبنیان در
فضای اســتاندارد در این مجموعه مســتقر
میشوند.
مجید کزازی در گفتوگو با فارس با اشاره
به اینکه از سال  89-90پارک علم و فناوری
اســتان همدان توانســته  90واحد فناور را
جذب کنــد ،افزود :از اواخر ســال  92که
ایجاد شرکتهای دانشبنیان در پارک علم
و فناوری شــکل گرفت تاکنون  55شرکت
ایجاد شــده که نیمی از آنها در پارک مستقر
شدهاند.

شهید مدنی
ذوب در والیت
بود

آیت ا ...شهید مدنی همواره هم مسیر
رهنمود های امام خمینی (ره) و نمونه بارز
ذوب در والیت بود.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه

shenide@hamedanpayam.com

شنیدهها
 -1هواپیمایی ترکیش به همدان می آید.گفته می شود قرار است
ایرالین ترکیه برای ســفرمیهمانان اجالس جهانی گردشگری به
همدان پیشنهادشده است.
گویــا این پیشــنهادباهدف راه اندازی خطــوط پروازخارجه از
همدان ارائه شــده اســت.گفتنی است شــرکت علیصدر میزبان
وعضو ســازمان جهانی  UNWTOدرحال برنامه ریزی برای
میزبانی از 540عضواین سازمان است.
 -2همدان میزبان یکی از گزینه های جانشینی استانداربوده است.
گویا سفیرسابق ایران درافغانستان به همدان سفرکرده است.گفته
می شــود ســفرهفته جاری وی با هدف ارزیابی و دیداربابرخی
چهره ها برنامه ریزی شــده اســت.گفتنی اســت بــا تصویب
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســته ها اســتانداران درلیست
تغییرقرارگرفته اند.
 -3وعده ســفر 2هفته بعد معاون رئیس جمهور به استان محقق
نشده اســت.گفته می شود قراربود جهانگیری برای افتتاح برخی
پروژه های هفته دولت به استان سفرکند.
گفتنــی اســت معاون رئیــس جمهــور اوائل شــهریورمیهمان
ویژه اجالس گردشــگری  2018دراســتان بود برخی مسئوالن
ازتکرارسفرخبرداده بودند.
/عكس:ايسنا

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 ميكند.
«يــا ايهــا الذيــن آمنــو اذا نــودي للصــاه مــن يــوم الجمعــه فاســعو
خيــر لكــم ان كنتــم تعلمــون.
الــي ذكــر اهلل و ذرو البيــع ذلكــم
ٌ
فــاذا قضــي الصــاه فانتشــروا فــي االرض و ابتغــو مــن فضــل اهلل
واذكــرو اهلل كثيــرا ً لعلكــم تفلحــون و اذا راَو تجــار ًه او لهــوا ً ّ
انفضــوا
ـر مــن اللهــو و مــن
اليهــا و تركــوك قائم ـ ًا قــل مــا عنــد اهلل خيـ ٌ
خيــر الرازقيــن»« .اي كســاني كــه ايمــان آوردهايــد
التجــاره واهلل
ٌ
هنگامــي كــه بــراي نمــاز در روز جمعــه اذان گفتــه شــود ،بــه
ســوي ذكــر خــدا و نمــاز بشــتابيد و خريدوفــروش را رهــا كنيــد
كــه ايــن بــراي شــما بهتــر اســت ،اگــر ميدانســتيد .و هنگامــي
كــه نمــاز پايــان يافــت [ميتوانيــد] در زميــن پراكنــده شــويد و
(بــه ســراغ كسـبوكار 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 ميشــوند و بــه ســوي آن
ميرونــد و تــو را ايســتاده بــه حــال خــود رهــا ميكننــد .بگــو
آنچــه نــزد خداســت بهتــر از لهــو و تجــارت اســت و خداونــد
بهتريــن روزيدهنــدگان اســت».
گرچــه نمــاز جمعــه بــه لحــاظ فقهــي واجــب تخييــري شــناخته
ميشــود و بــا حضــور حداقــل  5نفــر نيــز ايــن نمــاز اقامــه
ميشــود ،ولــي نمــاز عبــادي ـ سياســي جمعــه از اهميــت
بســيار بااليــي برخــوردار اســت بــه طــوري كــه امــام راحــل
عظيمالشــأن(ره) ميفرمايــد« :مــا اگــر بعــد از انقــاب هيــچ
دســتاوردي نداشــتيم ،هميــن نمــاز جمعــه كافــي بــود».
پيشــنهاد برگــزاري نمــاز جمعــه در حســينيه سيدالشــهدا بــاغ
بهشــت از طــرف آي ـتا ...طــه محمــدي ،نماينــده ولــي فقيــه در
اســتان و امــام جمعــه همــدان فرصتــي اســت تــا رســانهها بــه
ايــن موضــوع بيشــتر بپردازنــد.
نويســنده ايــن ســطور از دوران نوجوانــي تاكنــون همــواره توفيــق
مســتمر حضــور در نمازهــاي جمعــه را داشــته اســت و بــا فضــاي
معنــوي ايــن آييــن عبــادي ـ سياســي كامــ ً
ا آشــنا ميباشــد و
لــذا بــه خــود جــرأت داده تــا در ايــن خصــوص مطالبــي بنويســد
كــه حاصــل تجربــه بيــش از  3دهــه حضــور در نمــاز جمعــه در
همــدان و شــهرهاي ديگــر اســت.
به تصور نويسنده پيشنهاد تغيير مكان نماز جمعه صرف ًا به لحاظ تغيير
فيزيكي اين مكان نميتواند باشد ،اگرچه وجود برخي مشكالت در
اطراف حســينيه امام خميني(ره) از جمله كمبود مكان براي توقف
خودرو و مشكالت تردد براي نمازگزاران از جمله داليل تغيير مكان
ميتواند باشــد؛ زيرا در حسينه سيدالشهدا باغ بهشت اين مشكالت
تقريب ًا صفر است و وجود فضاي باز و سهولت رفتوآمد و دسترسي
مردم از طريق رينگ دوم شــهر بــه اين مكان خود از مزيتهاي آن
مكان محسوب ميشود.
ولــي بــه نظــر ميرســد پيشــنهاد تغييــر مــكان بــا يــك نــوع تغييــر
رويكــرد بــه نمــاز جمعــه در پيشــنهاد امامجمعــه شــهر نهفتــه
اســت و آن جــذب و جلــب هرچــه بيشــتر مــردم بويــژه نوجوانــان
و جوانــان بــه نمــاز جمعــه اســت؛ زيــرا تغييــر فيزيكــي مــكان
نمــاز يــك نــوع تنــوع محســوب ميشــود كمــا اينكــه در همــدان
و شــهرهاي ديگــري مثــل تهــران نيــز تغييــر مــكان نمــاز جمعــه
مســبوق بــه ســابقه اســت .دقيــق بــه يــاد دارم كــه نمــاز جمعــه
همــدان مدتــي در دبيرســتان ابنســينا ،مدتــي در اســتاديوم قــدس
و مدتهــاي مديــدي در مســجد جامــع همــدان و اكنــون كــه
بيــش از يــك دهــه در محــل كنونــي (حســينيه امــام خمينــي(ره))
برگــزار ميشــود و نمــاز عيــد ســعيد فطــر نيــز چنــد ســالي
اســت بــه همــت آيــتا ...محمــدي در بــاالي تپــه مصلــي بــا
شــكوه و عظمــت خاصــي برگــزار ميشــود.
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 ميتوان
با برگزاري نماز جمعه در باغ بهشت فصل جديدي را در رويكرد به
نماز جمعه آغاز نمود.
هميــن  3 ،2هفتــه پيــش مراســم بزرگداشــت شــهداي دولــت در
حســينيه سيدالشــهدا بــاغ بهشــت برگــزار شــد و در آنجــا آيـتا...
محمــدي گفتنــد بــا توجــه بــه تخصصــي كــه در معمــاري دارنــد،
ايــن ســاختمان بهتريــن ســاختماني اســت كــه در  30ســال گذشــته
درهمــدان ســاخته شــده اســت.
در ماه مبارك رمضان گذشته نيز به پيشنهاد آيتا ،...قرائت جزءخواني
قرآن از طرف اوقاف در آن مكان به سهولت و با موفقيت برگزار شد.
همچنين چند ســالي است كه مراسم شــبهاي احيا (قدر) در آنجا
برگزار ميشــود و به علت فضاي روحاني آن مكان از استقبال خوب
مردم برخوردار است.
حــال اگــر نمــاز جمعــه هــم در برخــي جمعههــا در آنجــا برگــزار
شــود ،ميتوانــد قطع ـًا از اســتقبال خــوب مــردم مؤمــن و متديــن
دارالمؤمنيــن و دارالمجاهديــن برخــوردار شــود؛ زيــرا كــه بــا
يــك تيــر ،دو نشــان خواهنــد زد؛ هــم زيــارت اهــل قبــور بويــژه
شــهداي بزرگــوار را خواهنــد داشــت و هــم از فيــض معنــوي
نمــاز جمعــه برخــوردار ميشــوند.
از ايــن روي بــه نظــر ميرســد ســتاد نمــاز جمعــه بــا بررســي
همهجانبــه موضــوع و امكانــات حســينيه سيدالشــهدا قدمهــاي
جديــدي بــراي ايجــاد رويكردهــاي جديــد و مثبــت در جهــت
جلــب و جــذب مؤمنيــن بــه نمــاز جمعــه بردارنــد .انشــاءا...
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فرمانده انتظامي شهرستان بهار از کشف  8انبار احتکار شده از انواع اقالم خوراکي ،صنعتي و کشاورزي در ماه گذشته در
اين شهرستان خبر داد.
بــه گــزارش پايــگاه خبــري پليــس ،بزرگعلــي نــوري در تشــریح ایــن خبــر گفــت :در مــاه گذشــته بــا اقدامــات
شناســایی و اشــراف اطالعاتــي همــکاران انتظامــي شهرســتان بهــار موفــق بــه کشــف  8انبــار احتــکار شــده
حــاوي انــواع مــواد غذایــی ،آه ـنآالت ،لوازمالکتريکــي ،ســموم و کودهــاي کشــاورزي در شــهرک صنعتــي و
انبارهــاي حومــه ايــن شــهر شــدند.
وی افزود :ارزش ريالي اين انبارها افزون بر  20ميليارد ريال بوده که کاالهاي مکشــوفه به صنعت و معدن تحويل و در اين
رابطه  8نفر به اداره تعزيرات شهرستان و مراجع قضایی معرفي شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان بهار خاطرنشان کرد :برخورد جدي با مخالن اقتصادي ،همواره در دستور کار پليس قرار داشته و
دارد بنابراین از مردم خواهشــمنديم در صورت اطالع و رؤیت موارد اين چنيني سريعا پليس را از طريق تماس با تلفن 110
مطلع کنند.
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کشف  8انبار احتکار شده در بهار

نوآموزان پیش دبستانی مناطق محروم
رایگان تحصیل می کنند

وی ادامه داد :سال گذشته  150واحد فناور
توانســت از بیــش از  190میلیــارد تومان
فروش محصــول با دانش فنی و دانشبنیان
برخوردار شود و فروش عرضی آنها به مرز
 2میلیون دالر رسید.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان
با بیــان اینکه در حال حاضــر  900نفر در
واحدهــای فناور به صــورت تماموقت و
پارهوقت فعالیت میکننــد ،اظهار کرد :هم
اکنون بیش از یکهزار نفر در شــرکتهای
دانشبنیان مشغول به کار هستند و در تولید
محصوالت دانشبنیان نقش ایفا میکنند.
وی اضافه کرد :ســال گذشــته  93طرح
توســط پارک علم و فناوری پذیرش شده

که این طرحها شــامل طرحهای کانونی،
پیشرشــد ،رشــد و موسســات است و
از منابــع داخلی نیــز  500میلیون تومان
تسهیالت به واحدهای فناور ارائه شد که
البتــه به دلیل محدودیت اعتبار انتظار رقم
بیشتری را داشتیم.
کزازی با اشــاره به اینکه ســال گذشته 14
دوره و کارگاه اســتانی و هشت کارگاه ملی
در زمینه بازاریابی و مشــاوره برگزار شد،
تصریح کرد :ســال  96واحدهای فناور در
 9نمایشــگاه استانی و کشوری کردند و 64
ادعای ثبت اختراع بررســی و در نتیجه 39
عدد از این ادعاها به عنوان اختراع مورد ثبت
قرار گرفت.

زنجان در آیین بزرگداشت شهید محراب
آیت ا ...مدنی که در مسجد مهدیه همدان
برگزار شــد افزود :مردم حق شــناس و
قدرشــناس همدان بیش از سایر شهرها به
شــهید مدنی ارادت دارند که این بزرگی
ناشی از خدمات ارزنده این شهید بزرگوار
است.
بــه گــزارش ایرنــا حجــت االســام علــی
خاتمــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهید مدنی

بــه عنــوان یــک عالــم ربانــی نامــش در
تاریــخ مانــدگار خواهــد بــود اظهــار
داشــت :عالمــان ربانــی علمشــان هــدف
دار اســت یعنــی بــرای رضــای خــدا یــاد
مــی گیرنــد ،بــرای رضــای خــدا عمــل
مــی کننــد و بــرای رضــای خــدا یــاد
مــی دهنــد ،اینهــا همــه اعمالشــان بــرای
خداســت.
وی ادامــه داد :یکــی از ویژگــی هایــی کــه

وی در خصوص احداث سایت پارک علم
و فناوری استان در فرودگاه همدان نیز بیان
کرد :این پروژه در  10هزار متر از سال -94
 93به دلیل مســائل بودجــهای به دو فاز 6
و  4هزار متری فازبندی شــد که امیدواریم
فاز نخست این پروژه امسال به بهرهبرداری
برسد.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با
بیان اینکه پس از افتتاح فاز نخســت پارک
علم و فناوری همدان 80 ،شرکت دانشبنیان
در فضای استاندارد در این مجموعه مستقر
میشوند ،افزود :امیدواریم به این پروژه در
بودجه سال  97بیش از  3میلیارد تومان برای
سالهای آینده داده شود.
عالــم ربانــی دارد مهــرش بــرای خــدا و
قهــرش بــرای خداســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام
جمعــه زنجــان بــا بیــان اینکــه ســه ســال
در جــوار شــهید مدنــی بــه انقــاب
خدمــت کــردم خاطــر نشــان کــرد :در
ایــن مــدت کوچکتریــن کراهتــی از
ایشــان ندیــدم و همــواره مطیــع امــر امــام
خمینــی (ره) بودنــد.
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 97زندانی در همدان آزاد شدند
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت 97 :زندانی جرائم غیرعمد
از ابتدای ســالجاری تا پایان مرداد ماه با کمک ستاد دیه و افراد خیر
آزاد شدند.
یــدا ...روحانــی منــش در گفــت و گــو بــا ایرنــا بیــان کــرد :میــزان
بدهــی ایــن افــراد بیــش از  41میلیــارد و  923میلیــون ریــال بــود.
وی اضافــه کــرد :بــا مســاعدت ســتاد دیــه و گذشــت شــاکیان
پرونــده بیــش از  40درصــد از ایــن بدهــی معــادل  18میلیــارد و
 290میلیــون ریــال از ســوی شــاکیان بخشــیده شــد.
مدیرعامــل ســتاد دیــه اســتان همــدان بیــان کــرد :هفــت میلیــارد و
 448میلیــون ریــال تســهیالت کــم بهــره توســط چهــار بانــک ملت،
رفــاه ،تجــارت و صــادرات بــه زندانیــان نیازمنــد پرداخــت شــد.
روحانــی منــش اضافــه کــرد 9 :میلیــارد و  232میلیــارد ریــال
بــرای کمــک بــه حــل پرونــده هــای مالــی و دیــه پرداخــت شــد
و صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی  720میلیــون ریــال بــرای
آزادی زندانیــان همــدان پرداخــت کــرده اســت.
وی آورده محکومــان را حــدود ســه میلیــارد ریــال بــرآورد کــرد و
گفــت :ســه میلیــارد و  299میلیــون ریــال از بدهــی زندانیــان اعســار
نیــز تقســیط شــد.
مدیرعامــل ســتاد دیــه همــدان زندانیــان آزاد شــده را شــامل 85
زندانــی مالــی ،هشــت زندانــی مهریــه 2 ،محکــوم دیــه و  2زندانــی
نفقــه اعــام کــرد.
روحانــی منــش اضافــه کــرد :همچنیــن در پنــج ماهــه ســالجاری
هزینــه آزادی  14زندانــی توســط بنیــاد تعــاون زندانیــان اســتان
همــدان تامیــن و پرداخــت شــده اســت.
 342زندانــی جرائــم غیرعمــد هــم اینــک در زنــدان هــای ایــن
اســتان حضــور دارنــد.

هیات های مذهبی برای کسب مجوز ایستگاه
صلواتی اقدام کنند
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری همــدان از هیــات هــای
مذهبــی خواســت تــا بــرای برپایــی ایســتگاه صلواتــی نســبت بــه
دریافــت مجوزهــای الزم هرچــه ســریعتر اقــدام کننــد.
وحیــد علــی ضمیــر در گفــت وگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت:
مســاجد و حســینهها مــکان مناســبی بــرای فعالیــت ایســتگاههای
صلواتــی هســتند امــا در صورتــی کــه هیــات هــای مذهبــی قصــد
برپایــی ایــن ایســتگاه هــا در ســطح شــهر را دارنــد ،از مدیریــت
خدمــات شــهری شــهرداری مجــوز دریافــت کننــد.
وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی گســترده شــهرداری همــدان نســبت
بــه خدمــات دهــی مناســب بــه ســوگواران اباعبــداهلل الحســین (ع)
اضافــه کــرد :خدمتگــزاری بــه عــزاداران حســینی افتخــار بزرگــی
اســت کــه امســال بــا آمادگــی بیشــتر نســبت تحقــق ایــن مهــم
اقــدام مــی شــود.
علــی ضمیــر تبلیغــات ویــژه ایــام محــرم بــر روی بیلبوردهــا
و تلویزیــون هــای شــهری ،نصــب المــان نــوری یــا حســین
(ع) و نمادهــای ایــام محــرم در ســطح شــهر ،فضاســازی و
ســیاهپوش کــردن تمامــی میادیــن ،معابــر اصلــی ،پلهــا و
ســایر نقــاط را از دیگــر اقــدام هــای شــهرداری همــدان در
ایــن ایــام عنــوان کــرد.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری همــدان یــادآور شــد :در
راســتای حفــظ نظافــت و پاکیزگــی ســطح شــهر و بــا توجــه بــه
افزایــش هیــات هــای مذهبــی و ایســتگاه هــای صلواتــی ،مخــازن
زبالــه در نقــاط پرتــردد نصــب شــده اســت.
وی افــزود :همچنیــن بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده ،در
کمتریــن زمــان ممکــن ظــروف حاصــل از نــذورات توزیــع شــده
در بیــن عــزاداران حســینی جمــع آوری مــی شــود.
علــی ضمیــر نصــب پرچــم بــر روی تاکســی هــا و اتوبــوس هــای
شــهری و آمادهبــاش ســازمان آتــش نشــانی در روزهــای تاســوعا
و عاشــورای حســینی را از دیگــر برنامــه هــای اجرایــی شــهرداری
همــدان در ایــن ایــام برشــمرد.
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 ۹کمیته ستاد اربعین در شهرستان مالیر فعال میشود
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان مالیر گفت ۹ :کمیته ســتاد اربعین در
شهرستان مالیر فعال میشود.
به گزارش مهر ،باب ا ...فتحی در اولین جلســه ســتاد اربعین شهرستان مالیر با تسلیت
فرارسیدن ماه محرم و ابراز امیدواری مبنی براینکه بتوانیم در عمل پیرو راه ائمه اطهار(ع)
باشیم به قیام عاشورا اشاره کرد و اظهارداشت :باید فکر کنیم و بیندیشیم که فلسفه قیام
عاشورا چه بوده و بر همین اساس عمل کنیم.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر ادامه داد :پیروزی انقالب اسالمی ایران که
به رهبری امام خمینی (ره) صورت گرفت نیز برگرفته از نهضت حسینی و قیام عاشورا

بود که در این راه نیز شهدای بسیار زیادی تقدیم انقالب شده است.
فتحی اربعین را از بزرگترین نمادهای شــیعیان دانســت و افزود :در این ایام عزاداران
حسینی با شوق و عالقه وصفنشدنی و با پای پیاده به زیارت عتبات عالیات میروند و
این پیادهروی به یک سنت تبدیلشده است.
وی به موقعیت جغرافیایی مالیر اشاره و افزود :امسال نیز همچون سالهای گذشته شاهد
حضور خیل عظیم زائران در شهرستان هستیم و باید تالش کنیم تا میزبان شایستهای برای
این زائران در شهرستان مالیر باشیم.
فرماندار ویژه مالیر تأکید کرد :باید شــرایطی مهیــا کنیم که زائرانی که قصد حضور در
مراســم اربعین کشور عراق را دارند با امنیت و آرامش خاطر بیشتری از شهرستان مالیر

عبور کنند.فتحی عنوان کرد :ترویج فرهنگ اربعین ،نظم و امنیت ،احترام به ســنتها و
ارزشهای دولت و مردم عراق و مدیریت انتظارات زائران ازجمله اصولی است که امسال
در ستاد مرکزی اربعین کشوری بر آن تأکید شده است.
وی بابیان اینکه  ۹کمیته در شهرســتان مالیر فعال خواهد شــد ،تأکید کرد :کمیتههای
زیرمجموعه ســتاد اربعین شهرستان با توجه به شرح وظایف باید هر چه سریعتر شکل
بگیرنــد و برنامهریزی و هماهنگیهای الزم را بــرای ارائه خدمت به زائران در این ایام
انجام دهند .معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر عنوان کرد :موکب مالیر طی
سال گذشــته یکی از بهترین موکبها در سطح استان بود که توانست خدمات مناسبی
به زائران ارائه دهد.
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فرماندار نهاوند در کارگروه اشتغال خطاب به متولیان در استان:

يادداشت

به نقش زنان در مديريت جامعه
اعتماد كنيم
»»مهدي ناصرنژاد

اين روزها با گرم شــدن تنور دستگيري و محاكمه كلهگندههاي
اختالســگر و گرانفروش و خيانتكارهاي اقتصادي ،تشت رسوايي
خيلي از آدمهايي كه ســالهاي ســال به اســم خدمتگزار و سرباز
انقالب اسالمي ،منابع و سرمايههاي كشورمان را به تاراج ميبردند،
روي آب ميافتد.
ورود افــرادي كه به نــام مدير و مســئول و رئيس ســازمانهاي
كوچك و بزرگ كه حســاب ويژهاي نزد افكار عمومي و باورهاي
مردمي داشــته و دارند ،در جريانهاي خالف اقتصادي ،ضربههاي
جبرانناپذيري به اركان انقالب و ثبات كشور وارد ميسازد كه الزم
اســت به تخلفات اينگونه افراد با قوانين متفاوت و شديد برخورد
شود؛ چراكه گفتهاند 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 ارزشهايي كه در
جامعه اســامي ما براي جايگاه زنان قائل ميباشــد ،اغلب خانمها
تاكنون نسبت به قبول مسئوليتهاي بزرگ بياعتنا بوده و زير بار آن
نرفتهاند و شــاهديم كه حضور خانمها در پستهاي اجرايي كشور
به نســبت آقايان يك به صد ميباشــد .البته آمــار و ارقام كمي تا
قسمتي رســمي حاكي از اين ميباشد كه در حال حاضر  22درصد
پستهاي اجرايي در كشــورمان در اختيار زنان است اما وقتي پاي
پستهاي بسيار حســاس و كليدي به ميان ميآيد ،چنين رقمي هم
تعديل مييابد.
اينچنين اســت كه خوشــبختانه در بگير و ببندهــاي اخير ،تعداد
خانمهايي كه در مظان اتهام هســتند از تعداد انگشــتان يك دست
هم كمتر اســت؛ چون به قول معروف «آن را كه حساب پاك است،
از محاســبه چه باك است!» البته سواي بســياري از مسئوليتها و
كارهاي اداري ،فرهنگي و آموزشي كه حضور خانمها بسيار پررنگ
بوده و يك ضرورت اجتنابناپذير ميباشد و در حوزههاي بهداشت
و درمان و آموزشوپرورش و ســطوح همســان آن بيشتر مالحظه
ميشــود ،نقش بانوان در پســتهاي مديريتي نيز بسيار حساس و
تأثيرگذار بوده و هســت و معروف اســت كه دقت نظر و حوصله
خانمها در پستهاي تأثيرگذار بيشتر از آقايان ميباشد.
در اين خصوص به عينه ميتوان اشــاره داشــت كه از بدو پيروزي
انقالب تاكنون ،هر كجا مسئوليتهاي حساس به عهده خانمها بوده
و نقش آنان لزوم ًا و عامدا ً جدي تلقي شده ،نتايج بهتري نيز حاصل
شده است.
در اين خصوص و در اين برهه بسيار سرنوشتساز از تاريخ انقالب
كه بســياري ثبات و عزت كشــور و جامعه بــه آرامش اقتصادي و
اعتماد عمومي به موجوديت اقتصادي بستگي دارد ،ميتوان حضور
زنان و نقشــي كه اين قشر تحصيلكرده و مســئوليتپذير 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 انقالب و كشور به افق آرامش ،يك اتاق فكر قوي ،تازهنفس
و پر از ايدههاي ناب و قابل عمل الزم اســت و وقت آن است تا با
يك فراخوان عمومي ،خدمتگزاران واقعي و خوشفكر و وطنپرستان
راســتين به همكاري و همفكري دعوت شــوند .در چنين اتاق فكر
بســيجگونه و سراســري ،بانوان تحصيلكرده و خوشفكر و صاحب
اختيار و انديشمند ،ميتواند با ايدهها و پيشنهادهاي خود راهگشاي
راههاي ناهموار باشند و جامعه را به سمت و سوي سالمتر و فضاي
پاكتر هدايت نمايند.
باشد كه شيرزنان بســياري از دل اين تالطم و هياهوي عبث بيرون
آينــد و نقش بزرگي به عهده بگيرند .مگر نه اين اســت كه بزرگان
دين ما گفتهاند؛ مرد از دامن زن به معراج ميرسد .قطع ًا جامعه موفق
هم چنين ريشه و پشتوانهاي بايد داشته باشد.

بيمهنامه رازي خودرو موتور به شماره بيمهنامه
 221067/97/00023به شماره پالک  92937/499به شماره
موتور  12021903به شماره شاسي  8435047به نام احسان
کرمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

ل واحدهای تولیدی را
قف 
بازکنید

نهاونــد -معصومــه کمالوند-خبرنــگار
همــدان پیــام :تاکنــون  ۱۹۴پرونــده بــه
ارزش  ۲۳میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون تومــان
در بانــک هــای نهاونــد عقــد قــرارداد شــده
کــه از ایــن تعــداد ۱۷۸ ،پرونــده بــه ارزش
حــدود  ۲۰میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون تومــان
پرداخــت شــده اســت.
هجدهمیــن کارگــروه اشــتغال نهاونــد در
حالــی برگــزار شــد کــه تقریبــا  5جلســه
اســت ایــن کارگــروه چنــد صندلــی
خــود را بــه صاحبــان واحدهــای تولیــدی
ورشکســته یــا در آســتانه ورشکســتگی
یــا نیمــه فعــال و بدهــکار بــه بانــک
اختصــاص داده اســت و از نزدیــک
مشــکالت خــود را بــا روســای بانــک
هــای حاضــر مطــرح مــی کننــد تــا شــاید
چــرخ تولیــد ایــن واحدهــا کــه روزگاری
نــان آور ســفره کارگــران بســیاری از ایــن
شــهر بــوده اســت بــه رونــق بازگــردد.
فرمانــدار نهاونــد در ایــن کارگــروه بــا
اعــام اینکــه از  23واحــد تولیــدی در
شــهرک صنعتــی نهاونــد  11واحــد بــا
کمتــر از  30درصــد ظرفیــت فعالیــت دارد
گفــت :بایــد بــرای ایــن مشــکالت فکــری
اساســی کــرد چــرا کــه همیــن  30درصــد
جــان باقیمانــده بــرای واحدهــای تولیــدی
شهرســتان جوابگــوی هزینههــای آب و
بــرق و گاز آن هــا هــم نمــی شــود برســد

بــه اینکــه بخواهنــد اشــتغال ایجــاد شــده را
حفــظ یــا گســترش دهنــد.
مــراد ناصــری بــا بیــان اینکــه وقتــی
مشــکالت شــهرک صنعتــی شهرســتان را
بــه گــوش متولیــان شــهرک صنعتــی در
اســتان مــی رســانیم مــی گوینــد مشــکلی

وجــود ندارد،تصریــح کــرد :حــاال مانــده
ایــم واحدهایــی کــه هــر روز بــه مصــادره
بانــک هــا در مــی آیــد و جــای وام هــای
معلــق تســویه و مصــادره مــی شــود،
همچنیــن کمبــود نقدینگــی و ســرمایه در
گــردش بــه همــراه وام هایــی که چنــد برابر

شــده و واحدهــا بــه بانــک هــا بدهکارنــد
امــا تولیــدی در کار نبــوده بــه همــراه
مشــکالت وثیقــه کــه تقریبــا همــه واحدهــا
در بحــث تســهیالت بــا آن مواجهه هســتند
واز طرفــی هــم بانکهــای عامــل ایــن
واحدهــای تولیــدی و تاسیســات شــان را
حتــی بــه انــدازه یــک وثیقــه  10میلیونــی
هــم قبــول نــدارد،
و یــا ایــن قفــل هــای آویــزان بــر درهــای
واحدهــای تولیــدی شهرســتان بــه چــه
دلیــل اســت  ،اگــر مشــکلی وجــود نــدارد!
فرمانــدار نهاونــد گفــت :بــرای یافتــن راه
حــل اساســی بایــد مشــکالت شــهرک
صنعتــی و واحدهــای تولیــدی شهرســتان
را بــا اســتاندار در میــان و بــا معــاون وزیــر
صنعــت هــم مکاتباتــی انجــام دهیــم.
وی تاکیــد کــرد :از ظرفیت رســانه ها و
تبلیغات محیطی در شــهر و روســتا برای
اطالع رســانی طرح های اشــتغال فراگیر
و روستایی و شــرایط آن ،به مردم استفاده
شــود و انتظــار مــی رود دســتگاهها بار
اشــتغال و طرح های اشتغال زا را به دوش
چند دســتگاه خاص نیندازند و هر مدیر و
دستگاهی در هر کارگروه چند طرح اشتغال
در حوطه کار خود ارایه دهد که در غیر اسن
صورت پشــت میز نشینی محض برای یک
مدیر چندان خوشــایند و خدمت محسوب
نمی شود.

 13روستای شهرستان بهار
زیر پوشش شرکت آبفار نيستند
در حال حاضر  13روســتای شهرستان
بهار زیر پوشــش شــرکت آب و فاضالب
روســتایی نیســتند کــه باید بــا همراهی
بخشــداران و دهیاران این روستاها نیز زیر
پوشش قرار گیرند.
فرماندار شهرســتان بهار با بیان این مطلب
در مراســم معارفه مدیر جدید امور آب و
فاضالب روســتایی بهار گفت :مشی ما بر
همکاری با مدیران اســت ،امیدواریم مدیر
جدید آبفار شهرستان بهار نیز با برنامهریزی
به خدمترســانی در این حوزه ورود پیدا
کنند.
احسان قنبری با اذعان به اینکه مدیر پیشین
آب و فاضالب روستایی شهرستان بهار نیز
خدمات خوبــی را در مدت خدمتگذاری
خود ارائه کردنــد ،عنوان کرد :معرفی مدیر
جدید یــک تصمیم درون ســازمانی بوده
است.
وی ضمن تقدیر از تالشهای محمدابراهیم
فراهانی بیان کرد :خانم حســینی به عنوان
نخستین مدیر خانم در حوزه آب و فاضالب
روستایی اســتان مشــغول خدمترسانی
خواهد شد که این موضوع نشان از ظرفیت
ویژه بانوان در فعالیتهای اجتماعی دارد.
فرماندار شهرســتان بهار بــا تاکید بر اینکه
موفقیت در هر بخــش نیازمند برنامهریزی
است ،خاطرنشــان کرد :در حال حاضر 13
روستای شهرستان بهار زیر پوشش شرکت

آب و فاضالب روســتایی نیستند که باید با
همراهی بخشداران و دهیاران این روستاها
نیز زیر پوشش قرار گیرند.
وی تاکیــد کرد :تا زمانی که این روســتاها
زیرپوشش شرکت آب و فاضالب روستایی
نباشــند ،ارائه هرگونــه خدمت غیر ممکن
خواهد بود.
قنبری ضمن تاکید بر اصالح مخازن فرسوده
و احداث مجمتعهای جدید آبرسانی یادآور
شد :در راســتای تأمین اعتبارات مورد نیاز
عــاوه بر الزامــات ،تــاش مضاعف نیز
داشــتیم.وی عنوان کرد :امیدواریم با تالش
گســترده مدیران ،مشــکالت حوزه آب به
حداقل برسد.

کاهــش تصدیگــری از بخش
دولتی از الزامات است

در ادامه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
روستایی استان همدان با بیان اینکه علیرغم
بارندگیهای خوب در فصل بهار اما تابستان
نفسگیری را پشــت ســر گذاشتیم،گفت:
شهرســتان بهار با وجود منابع آبی سطحی
و کم عمق از جمله شهرستانهایی بود که با
مشکالت خاص خود مواجه بود.
سید مصطفی هاشمی با اشاره به اینکه بخشی
از مشکالت خدماترسانی با واگذاری امور
به بخش خصوصی رفع شد ،اظهار کرد :باید
به این باور قلبی برســیم که واگذاری امور
به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری از

بخش دولتی از الزامات است.
وی با اذعان به اینکه فصل پاییز و زمســتان
برای آبفار ،فصل برنامهریزی برای ماههای
پیشرو است ،عنوان کرد :باید این فصول را
غنیمت بدانیم و به رصد چالشها بپردازیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
همدان با بیان اینکه شهرستان بهار از جمله
شهرستانهایی بود که در بخش خدمات و
تأسیســات با محدودیت مواجه بود،گفت:
مدیر پیشین امور آب و فاضالب روستایی
شهرستان بهار موفق شد اقدامات اثرگذاری
را به نتیجه رساند.
وی محمدابراهیم فراهانی را مدیری با تقوا،
کوشا و با سالمت نفس معرفی و عنوان کرد:
حتما در بخشها و شهرســتانهای دیگر از
ظرفیت وی استفاده خواهیم کرد.
هاشمی همچنین مدیر جدید را با سابقهای
درخشــان معرفی کرد و گفت :مجموعه به
این اعتماد به نفس رسیده که حوزه مدیریتی
در یک شهرستان را به یک خانم واگذار کند.
مدیر ســابق امور آب و فاضالب روستایی
شهرســتان بهار با بیان اینکه در طول مدت
خدمت ســعی کردیم با تعامل بینبخشی و
در راستای قوانین و مقرارات ،خدمترسانی
به مشترکان روستایی را عملیاتی کنیم،گفت:
عملکرد نتیجهبخش امور آب در شهرستان
بهار ،حاصل تالشهای گروهی در مجموعه
است.

محمدابراهیم فراهانی با اشــاره به اینکه در
حال حاضر وضعیت آب در شهرستان بهار
نســبت ًا خوب است ،عنوان کرد :خوشبختانه
در شــرایط فعلی وضعیت آب در هیچ یک
از روستاهای شهرستان ،تنشزا نیست و ما
روستای بحرانی در بهار نداریم.
وی بــا اذعان به اینکه هم اکنون شــاخص
بهرهمنــدی آب شــرب در روســتاهای
شهرستان بهار  73درصد است ،خاطر نشان
کرد :این شــاخص نســبت به گذشته 10
درصد رشد داشته است.
فراهانی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر
شاخص توزیع اعتبارات در شهرستان بهار
 10است ،بیان کرد :در مجموع سال گذشته
اعتبارات اعتبارات خوبی جذب شد.
وی خاطرنشان کرد :با حمایتهای مدیران
اســتانی و در راســتای پیشــبرد پروژهها
خدمترسانی خوبی انجام شد.
مدیر جدید امور آب و فاضالب روســتایی
شهرستان بهار نیز ضمن تقدیر از تالشهای
مدیر پیشین گفت :امیدواریم با همراهی تمام
همکاران در بخشهای مختلف در پیشبرد
اهداف شرکت و خدمترسانی به مشترکان
اثرگذار باشیم.
در پایان از تالشهای اثرگذار «محمد ابراهیم
فراهانی» تقدیر و «ســیده سمیرحسینی» به
عنــوان مدیر جدید امــور آب و فاضالب
روستایی شهرستان بهار معرفی شد.

برگزاری دوره عملی نمازکلید بهشت بامشارکت آموزشیاران
سعيد محمدزاده فرزند رضا به شماره ملي
 5980055754رشته فيزيک دانشگاه شهيد مقصودي
همدان به شماره دانشجويي  9333003024مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

کارت دانشجويي قانع اداک فرزند قادر به شماره ملي
 6460082839رشته حسابداري دانشگاه بوعليسينا
شماره دانشجويي  9312281002مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.

C M

اختتاميه طرح آموزش عملي «نماز كليد
بهشــت» با هدف برگزاري دوره آموزش
عملي نماز براي مربیان نهضت سوادآوزي
ناحيه يــك و  2همچنين مناطق جوكار و
اللجين در تاالر قرآن كليد خورد.
 50نفــر از آموزشــياران و مربیان نهضت
استان به مدت  2روز ضمن حضور دردوره
طرح آمــوزش عملي نمازکلیدبهشــت با
روشهــاي رعايــت احكام نمــاز ،تلفظ
صحيح نماز ،تشــويق سوادآموزان به اقامه
نماز آشناميشوند.
ســوادآموزي
نهضــت
معــاون
آموزشوپرورش استان درمراسم اختتاميه

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  50نفر از آموزشــياران و
مربيان نهضت در طــرح  2روزه آموزش
عملي نماز شــركت ميكنند كه اين طرح
با همكاري اساتيد حوزه علميه قم و ستاد
اقامه نماز استان برگزار ميشود.
ياسر نانكلي در جمع دستاندركاران ستاد
اقامه نماز و مربيان  ،نماز را به مانند چراغي
دانســت كه در ناماليمات زندگی راه را به
انسان نشان ميدهد و اگر علم و ايمان در

كنار هم باشند ،انسان گمراه نميشود.
نانكلي ازمربیان خواســت استفاده كافي
را از ايــن كالسهای آموزشــی ببرند؛
زيــرا كه اين  50نفر مربي قرار اســت
هزار و  500ســوادآموزرابا روشهاي
احــكام نمــاز ،قرائــت صحيــح نماز
آمــوزش دهند و مشــوق خوبي براي
ســوادآموزان در اقامه هرچــه بهتراین
فریضه الهی باشند.
معاون نهضت ســوادآموزي استان ميزان
مشاركت مربيان و ســوادآموزان در طرح
آموزش نماز سال تحصيلي  96را مطلوب
ارزيابي كرد و افزود :ســال گذشــته 75

كالس برگزار شــد كــه  41كالس براي
مقاطع ابتدايي 9 ،كالس دوره تحکیم25 ،
كالس براي دوره انتقال برگزار شده كه به
طور  100درصد موفق بوده است:
در پايان ايــن افتتاحيــه از مريبان موفق
ســال گذشــته اين طرح تقدير شــد كه
خانمها زهرا محمــدي نصر ،آرزو فرماني
از آموزشوپــرورش ناحيــه  ،2زليخــا
اكبرزاده ،مريم قاســمي ،پرســتو كرمي،
طيبه شــربتي ،زهرا براتي ،اكرم برمزيار از
آموزشوپرورش ناحيه يك مقامهاي برتر
طرح اقامه نماز نهضت اســتان را كســب
كرده بودند.

خبـر

وظیفه شورای فرهنگ عمومی گفتن
«معروفات» و دفع «منکرات» است
وظیفه شورای فرهنگ عمومی شهرستان این است که معروفات
را بگوید و مروج آنها باشد و منکرات را دفع کند که این یک وظیفه
شرعی و قانونی است.
امام جمعه نهاوند در شــورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند ،با
اشاره به فرارســیدن ماه محرم و هفته اول این ماه تحت عنوان امر
به معروف و نهی از منکر اظهار کرد :امام حســین(ع) علت اصلی
قیامش را امر به معروف و نهی از منکر عنوان و در مقابل بزرگترین
منکــر زمان خود و برای بزرگترین معــروف زمان خود یعنی زنده
کردن اســام قیام میکند و اگر قیام امام حسین(ع) نبود یقینا تمام
اسالم از بین رفته بود.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین عباسعلی مغیثینیا افزود:
مشــابه آن قیام در کشور عزیزمان ایران اسالمی است که به رهبری
امــام خمینی(ره) مردم ایران بر بزرگترین منکر زمان خود که از بین
بــردن طاغوت بود ،قیام کردنــد و پایهگذار نظام مقدس جمهوری
اسالمی شدند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند ادامه داد :وظیفه ما
در جامعه امروز شناسایی معروفاتی است که ترک شده یا فراموش
شده و منکراتی که متأسفانه رواج پیدا کرده است.
وی خاطرنشــان کرد :وظیفه شورای فرهنگ عمومی شهرستان این
است که معروفات را بگوید و مروج آنها باشد و منکرات را دفع کند
که این یک وظیفه شرعی و قانونی است.
مغیثینیا خاطرنشــان کرد :از جمله معروفات نماز اول وقت است،
همانطور که همه میدانید امام حســین(ع) در روز عاشورا به نماز
ایســتاد و متأســفانه در بحث منکرات جذب شــدن به شبکههای
مجازی ،ماهواره ،اعتیاد و بدحجابی از آن جمله است.
وی تصریح کرد :ابتدا باید خود و اعضای این جلسه و مسئوالن از
گناه اجتناب کنیم و نماز اول وقت را سرلوحه امور قرار دهیم سپس
مردم و فرزندانمان را امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان نهاوند نیز گفت :با
برنامهریزیهــای به عمل آمده و موافقت امام جمعه کمیت ه تخصصی
شورای فرهنگ عمومی با عضویت افراد سرشناس و صاحبنظر در
بخشهای مختلف کار خود را در شهرســتان آغاز کرده و در نخستین
جلســه خود با حضور مدیران دســتگاههای خدمترســان اقدام به
برنامهریزی در زمینه فرهنگ صحیح مصرف در بخشهای مختلف کرده
اســت .زینب سیف با اشاره به تشکیل بنیاد صیانت از نهاد خانواده
و تعیین هیئت مؤسس و هیئت امنای این بنیاد افزود :با همکاری و
هماهنگیهای به عمل آمده با دادستان این بنیاد بهزودی کار خود را
به صورت رسمی و قانونی در شهرستان آغاز خواهد کرد.

اختصاص  700میلیون تومان برای
بهینهسازی شبکه برق رزن
مدیر اداره برق شهرستان رزن اختصاص  700میلیون تومان برای
اصالح و بهینهسازی شبکههای برق در سطح شهرستان خبر داد.
مازیار باللیمقدم در گفتوگو با فارس  ،نخستین هدف در مدیریت
توزیع برق شهرستان را ارائه خدمات به صورت الکترونیکی دانست
و اظهار کرد :در تالش هســتیم تا تلفات شبکه در پایان سال جاری
به  9درصد برسد چراکه این عدد درح ال حاضر  10.5درصد است.
وی ادامه داد :این مهم با انجام اقداماتی از قبیل توســعه شبکههای
فشــار ضعیف با کابل خودنگهــدار در مناطق آلــوده به برقهای
غیرمجاز و مشــترکین جدید ،تعویــض کنتورهای معیوب ،نصب
خازنهای فشارمتوســط ،بازرســی لوازم اندازهگیری مشــترکین،
جایگزینی کابل خودنگهدار به جای سیم مسی و...میسر خواهد شد.
مدیر اداره برق شهرستان رزن با اشاره به ضرورت همکاری مردم در
مدیریت مصرف برق گفت :ب اتوجه به افزایش دما و نیاز به انرژی
بیشتر ،همکاری و مساعدت مشترکان در عملیاتی کردن راهکارهای
کارشناسان مدیریت مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت و مهم است.
وی اجرای طرح پروژه روشــنایی کمربندی شهر قروه با همکاری
شهرداری و شورای شهر را از برنامههای این مدیریت دانست و از
اختصاص  700میلیون تومان برای اصالح و بهینهسازی شبکه های
برق در سطح شهرستان خبر داد.
باللیمقدم با اشــاره به انجام پروژه کریدور شمال استان از اجرا و
جابجایی شــبکههای برق در روستای شاهنجرین خبر داد و افزود:
جابجایی شــبکههای روستاهای وسمق ،نظامآباد و درجزین که در
مسیر کریدور قرار دارند نیز در حال پیگیری و در دست اقدام است.

آگهـي مزايـده

دانشــگاه پيــام نــور مرکــز همــدان قصــد
دارد نســبت بــه اجــاره واحــد تکثيــرات
مســتقر در ســاختمان دانشــگاه جهــت
انجــام کليــه خدمــات دانشــجويي اقــدام
نمايــد .لــذا از تمامــي شــرکتکنندگان
خواهشــمند اســت جهــت دريافــت اســناد
مزايــده از تاريــخ درج آگهــي به مــدت  7روز
بــه دانشــگاه پيــام نــور واقــع در ســه راهــي
شــهرک فرهنگيــان ،جنــب بوســتان نمــاز،
اتــاق مســئول مالــي مرکــز همــدان مراجعــه
و ضمــن بازديــد قيمــت پيشــنهادي خــود را
اعــام نماييــد.

دانشگاه پيام نور
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آخرین وضعیت دانشجویان ستارهدار از زبان
وزیر علوم
احکام دانشجویان ستارهدار امیدوار کننده است و تاکنون نتایج خوبی گرفتهایم.
وزیر علوم بیان کرد :احکام دانشــجویان در حال پیگیری اســت و تاکنون نتایج خوبی
گرفتهایــم و امیدواریم در روزهای آینده این نتایج از طرف خود آنها و یا از طریق دیگر
افراد اطالع رسانی شود .آخرین مراحل هم در حال طی شدن است .مسئوالن قوه قضایه
هم خیلی با ما همراهی کردند و امیدواریم نتیجه بدهد.
ب ه گزارش ایلنا ،منصور غالمی تاکید کرد :نگرانی جدی در این زمینه نباید وجود داشــته

یک شــغل از جمله استادی دانشگاه تشــخیص داده نمیشود ،این موضوع به
حکم قضایی نباید کشــیده شود.
وی در ادام ه با تاکید بر این که تایید صالحیت برای جذب اســتادی در دانشــگاهها یک
موضوع علمی و تخصصی اســت ،گفت :امیدوار هســتیم دیوان عدالت اداری در رابطه
با مواردی که در خصوص تایید صالحیتهای علمی اســت ،ورود پیدا نکند و بگذارد
هیاتهای جذب این موضوع را بررسی کنند ،چرا که هیاتها ،هیاتهای مستقلی هستند
که توســط شورای عالی انقالب فرهنگی شــکل گرفتهاند .ما به هیچ عنوان استنکاف و
عدم توجه به قانون را قبول نداریم ،اما تالش داریم مباحثی نظیر جذب هیات علمیها با
راهکارهای قانونی حل و فصل شود.

باشد به هر حال بحث اختیارات وزارت علوم یا قوه مجریه نیست و در حوزه قوه قضائیه
اســت .با وجود این خیلی با ما همراهی کردند و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی را از این
همراهیها بگیریم.
وزیر علوم در پاســخ به ســوال یکــی دیگر از خبرنــگاران در خصوص رای
دیوان عدالت اداری درباره جذب دانشــجویان بورســیه در هیات علمی بیان
کــرد :دو نکته مهــم در خصوص بحث دیوان عدالت اداری مطرح اســت .ما
اعتقــاد داریــم که احــکام قضایی وقتی نهایی شــد ،الز ماالجرا اســت و این
مشخص اســت؛ اما یک نگاه دیگر هم داریم که در بحث تعیین صالحیتهای
علمــی جایی که احیانا فردی به دلیل عدم تایید صالحیت علمی مناســب برای

gozaresh@hamedanpayam.com

بذل عاطفه ها ادامه دارد

ایران و جهان

طرح استیضاح آخوندی با بیش از
 ۴۰امضا به کمیسیون عمران رسید
رئیس کمیسیون عمران مجلس از تقدیم طرح استیضاح آخوندی با
بیش از  ۴۰امضا به کمیسیون متبوعش خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم و رئیس کمیسیون عمران
مجلس شــورای اســامی در گفتوگو با فارس ،اظهار داشت :طرح
استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با  40امضا به کمیسیون
عمران مجلس تقدیم شد .وی افزود :کمیسیون قاعدتا در اولین فرصت
پس از تعطیالت مجلس ،طرح استیضاح آخوندی را بررسی میکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه این طرح
با بیش از  40امضا تقدیم کمیسیون شده است،گفت :از محورهای مهم
این طرح میتوان به بحث عدم تولید مسکن و همچنین ناتوانی در اتمام
پروژههای عمرانی اشاره کرد.
رضایی همچنین تصریح کرد که این طرح پس از بحث و بررســی ،در
صورت عدم قانوع شــدن اعضا از توضیحات و دفاعیات وزیر راه ،به
هیأت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در
دستورکار مجلس قرار میگیرد
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی گفت :اکثریت نمایندگان
با کلیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالف نیستند و این طرح به
کمیسیون باز میگردد.
به گزارش تســنیم ،یحیی کمالیپور در خصوص خروج طرح تشدید
مبارزه با مفاســد اقتصادی از دســتورکار مجلس گفت :اکثر طرحها و
لوایحی که از مجلس به شورای نگهبان ارجاع میشود بهدلیل اصل 75
قانون اساسی یعنی داشــتن بار مالی و هزینه برای دولت از سوی این
شورا رد و برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع میشود.
وی در تشریح اصل  75قانون اساسی اظهار داشت :از آنجایی که اغلب
طرحهایی که از ســوی نمایندگان تدوین میشــود ،بار مالی دارد ،در
صورتی که محل تأمین آن پیشبینی نشده باشد؛ شورای نگهبان با استناد
به این اصل طرح را برای رفع ایراد به مجلس ارجاع میدهد.
عضو کمیســیون قضایی مجلس با اشاره به جلسه بررسی طرح مذکور
گفت :در این جلسه ،وکالی ملت برای اینکه این مسئله پیش نیاید ،تنها
یــک ماده از این طرح را که برای دولت بار مالی داشــت و هزینههای
دولت را باال میبرد ،رد کردند تا این مشــکل رفع شــود تا طرح بین
مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت نشود.

آمادگی «سامانه ضد فساد» برای آغاز
نهضت مردمی مقابله با مفاسد
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت :سامانه ضد
فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسالمی برای
آغاز نهضت مردمی ضد فساد آماده کار است.
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای
اســامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ،ضمن
تاکید بر لزوم برخورد جدی با متخلفان اصلی اقتصادی کشور از آمادگی
این فراکســیون برای دریافت اطالعات و اسناد مردم در زمینه ی بروز
فساد از طریق ســامانه طراحی شده خبر داد.رئیس فراکسیون مبارزه با
مفاسد اقتصادی مجلس ادامه داد :لذا فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلس شورای اســامی از طریق ســامانه www.zedefesad.
 parliran.irآماده دریافت کلیه مســتندات و گزارشات ملت شریف
ایران در خصوص بروز موارد فساد اداری و اقتصادی است.

رهبری اختیار تصمیمگیری درباره  FATFرا
به مجلس و دولت دادند
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت:
مقام معظم رهبری بعد از چندبار رد و بدل شــدن نامه با دفتر ایشان در
خصوص اعالم نظر درباره لوایح چهارگانه  FATFاعالم کردند که در
ایــن باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور به
این کار کردند.حشمتا ...فالحت پیشه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:
چندی پیش درباره لوایح چهارگانه یکســری ایرادات را به مقام معظم
رهبری اعالم کردند که ایشان نیز مالحظاتی را مطرح کردند .بعد از آن
گردش کاری صورت گرفت .در نهایت ایشان این موضوع را بیان کردند
که باید در این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را
مامور کردند که نظرشان را اعالم کنند.
وی افزود :نظر مجلس میتواند تایید یا رد باشــد لذا اینکه برخی افراد
موضوع لوایــح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعالم نظر ایشــان ربط
میدهند ،درســت نیســت .رهبری درباره لوایح چهارگانه تنها چنین
دســتوری دادند و دستور دیگری نداشــتند .البته ممکن است که ما از
آن اطالعی نداشته باشیم .ولی بعید است؛ ایشان در نهایت اختیار را به
مجلس و دولت دادند.
آگهي حصر وراثت

آقــاي برزو بگلــري فرزند تقي دارای شــماره شناســنامه  36متولد
 1339/1/1به شرح دادخواست کالسه 970473ح 127مورخ  97/6/5از
این شعبه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان ســکينه عليمرادي فرزند عليبخش به شماره شناسنامه 781
متولد  1300در تاريخ  1396/10/17در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثــه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به :يک فرزند
پســر و يک فرزند دختر به اســامي ذيل و الغير  -1برزو بگلري فرزند
تقي به شماره شناســنامه  36متولد  -2 1339/1/1خانم ماهي حسيني
آرا فرزند حسن به شــماره شناسنامه  101293متولد  1332/6/5ماترک
متوفيه ســکينه علي مرادي فرزند علي بخش بيش از سي ميليون ريال
ميباشد اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك
نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي
نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد ( .مالف )2483

رئیس حوزه شماره  127شوراي حل اختالف همدان

لبخند مهر بسته به مهر شماست

خبـر
آخرین اخبار قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

تعداد استانداران بازنشسته اعالم شده
واقعی نیست

»»پروین سلیمی

آغاز سالتحصيلي بهانهاي شد تا فرزندان
نيازمندان و افراد كمدرآمد جامعه در بســته
حمايتــي آموزشوپــرورش و نهادهــاي
حمايتــي قرار گيرند كــه در اين خصوص
كميته امداد اســتان پيش قــدم در اين امر
فرهنگي اســت و نهادهايي مثل مؤسســه
دارااليتــام ،آموزشوپرورش ،بهزيســتي،
خيرين و نيز در كنار اين نهادها برنامههايي
دارند .مانند توزيــع لوازمالتحرير يارانهاي
براي عمــوم مردم همچنين توزيع البســه
و نوشــت افزار رايگان براي دانشآموزان
مناطق كمتر توسعهيافته از جمله برنامههايي
است كه در آغاز سالتحصيلي انجام ميشود.
تــا چــراغ راهي باشــد براي دســتگيري
دانشآموزان مناطق محروم
در مســير كسب علم و دانش و رسيدن اين
قشر از جامعه به قلههاي موفقیت.
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 عاطفهها
مســتقر بــود ،مراجعه کــردم حضورمردم
ضعیف بود و مصاحبــه را از يك خانواده
 3نفره كه به همراه فرزندشــان براي كمك
و مشاركت براي طرح جشن عاطفهها آمده
بودند ،آغاز كردم .از وي در خصوص جشن
عاطفه ها و شرایط اقتصادي جامعه كنوني و
كمك مردم پرسيدم.
پدر خانواده گفت :درست است كه گرانيها
فشــار زيادي روي مــردم آورده اما با اين
وجود مردم اين امر خداپسندانه را فراموش
نميكنند و عالوه بر اين افراد متمكن هستند
كــه از اوضــاع مالي خوبــي برخوردارند،
میتوانند كمكهاي خوبي داشــته باشــند
و هميــن كمكهاي جزيي کــه من امروز
و روزهاي قبل شــاهد آن بودم ميتواند به
دريايي از مبالغ و اجناس تبديل شود.
وي گفت كه امســال به دليل گراني حضور
مردم مقداري كاهش يافته است.
در ادامه گفتوگويي با يك دانشــجو انجام
دادم وی نظــرش را اينگونه بيان كرد :مردم
چــون به كميته امــداد اعتماد نســبي پيدا
كردهانــد ،بر همين اســاس برخي از مردم
كمكهايشــان را بــه اين نهــاد نميدهند.
وي مطالبــش را اينچنين ادامه داد كه وقتي
كميته امداد هدفي بزرگ را دنبال ميكند و
قشــر ضعيف جامعه را تحت پوشش خود
دارد ،بايد افــرادي را كه به مرحله مطلوب
رســيدهاند را از چرخه خارج كند؛ زيرا در
جامعه كساني هستند نيازمند واقعياند ولي
از ســوي هيچ نهادي حمايت نميشــوند؛

ســخنگوی وزارت کشــور در واکنش به اخبار منتشــر شده در
برخی رســانهها درباره تعداد استانداران مشمول قانون منع بکارگیری
بازنشستگان ،گفته این آمار دقیق و منطبق بر واقعیت نیست.
سید سلمان سامانی در واکنش به انتشار برخی اخبار در رسانهها مربوط
به اســتانداران ،معاونان و فرمانداران مشــمول قانون منع به کارگیری
بازنشســتگان در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت« :تعداد و
اسامی استانداران ،معاونان و فرمانداران مشمول قانون منع به کارگیری
بازنشستگان که تاکنون در رسانهها مطرح شده است ،دقیق و منطبق با
واقعیت نیســت ،پس از ابالغ قانون و انطباق پرونده اداری-استخدامی
افراد با آن ،مصادیق را اعالم خواهم کرد.

 ۱۷استاندار و بیش از  ۶۰شهردار بازنشسته میشوند

كميته امداد امام خمینی (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 روبهرو شــده است .من
دانشجویی تحت پوششی را می شناسم که
خیلی اوضاع اقتصادیش از من بهتر اســت
سرکار هم می رود اما تحت پوشش است.
در ادامه با يك مربي در حوزه آموزش زبان
مصاحبهاي 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 .
مدیر کل کمیته امداد استان نیز در خصوص
برگزاری جشن عاطفهها گفت  :این جشن
ازاواســط نیمه دوم به مدت  3روز برپا بود
ودر ادمه از ۱۱مهرماه نیز در یکهزار و ۴۸۰
پایگاه در سراســر اســتان برگزار میشود،
همچنین  ۴۴پایگاه در میادین شهرســتانها
ب ه صورت ثابت و سیار ۱۵۵ ،پایگاه بسیج و
مساجد و  ۲۱مرکز نیکوکاری و ۲۶۰پایگاه
نیز در ســطح مدارس برای برگزاری جشن
عاطفهها در نظر گرفتهشده است.
پیمان ترکمانه با اشــاره به اینکه  ۸هزار
و  ۲۲۰دانش آموز و  ۹۱۴دانشجو و طلبه
تحت پوشــش کمیته امداد هستند یادآور
شد :دانش آموزان مددجو همواره از کمک
هزینههای تحصیلی این مجموعه بهرهمند
می شــوند اما بسیاری از دانش آموزان در
استان تحت پوشش این مجموعه نبوده و
نیارمند هســتند که اختصاص هزینههای
جمع آوری شــده در جشــن عاطفهها از

نمايشگاه با همكاري بسيج اصناف و مركز
نوشتافزار فعال شده است و تا  31شهريور
نيز داير خواهد بود.
وي در خصوص توزيع لوازمالتحرير رايگان
نيز گفت :ما  100ميليون تومان اعتبار براي
توزيع نوشــتافزار رايگان بــراي مناطق
روستايي ،حاشــيه شهر و كمتر توسعهيافته
پيشبيني كرديم و عالوه بر اين نيز با آستان
قــدس رضوي نيز تعامل و هماهنگي انجام
شــده اســت تا  100ميليون تومان ديگر به
اين امر در استان همدان اختصاص دهند كه
جمع ًا  200ميليون تومان را در اختيار داشته
باشيم و بتوانيم به همه دانشآموزان مناطق
محروم خدمات رايگان بدهيم.
رضا يوسفوند ،مديرعامل فروشگاه مركزي
فرهنگيان اســتان نیز از فعاليت  3شعبه در
استان براي طرح ويژه توزيع لوازمالتحرير به
قيمــت مصوب خبر داد كه در اختيار عموم
مردم هســت و فرهنگيــان از مزاياي ويژه
اقساطي برخوردار هستند.
يوســفوند از تعامل ديگــر ادارات با اين
فروشگاه نيز افزود :مدير مركز چاپ وبسته
بندی "پیام رســانه" و مدير تحريرگســتر
غرب نيز در اين طرح ويــژه لوازمالتحرير
مشــاركت دارند و طبق تعاملي كه با مدير
«پيامرســانه» داشتهايم ،نوشتافزار به میزان
تقاضای مردم در اختيار ما قرار ميدهند.
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 ميشود و يكي
از مهمتريــن مورد كــه در هيچ جاي ديگر
مشــاهده نميشود اين اســت كه "پس از
فروش پس گرفته ميشود".

مدارس میتوانــد برای آنهــا مفید واقع
شــود .در این راستا ســال گذشته توسط
این مجموعه حــدود  ۲۴۰میلیارد تومان
به خانوادههای نیازمند کمک شــد که در
مقابل  ۲میلیارد تومان جمع آوری شده از
جشن عاطفهها رقم بسیار ناچیزی بوده اما
در این میان مهم حفظ روحیه تعاون و نو
دوستی در جامعه است.
در ادامه اين گزارش با معاون توسعه و مدير
پشــتيباني آموزشوپرورش گفتگو کردم ،
محمد بداغي ،در مورد توزيع نوشــتافزار
بــه قيمت مصوب دولت گفــت :در حوزه
لوازمالتحرير اين فرصــت در اختيار عموم
خانوادهها قرار گرفته و با برپايي نمايشــگاه
نوشتافزار ايراني اسالمي در  16نقطه استان
عرضه ميشود و قيمتها بر اساس مصوب
دولتي است در  2نمايشــگاه كانون مهديه
و دبيرســتان حاجيبابايي برپاست كه اين

در حــوزه لوازمالتحرير اين
فرصــت در اختيــار عموم
خانوادههــا قــرار گرفته و با
برپايي نمايشگاه نوشتافزار
ايراني اســامي در  16نقطه
اســتان عرضه ميشــود و
قيمتها بر اســاس مصوب
دولتي اســت در  2نمايشگاه
كانون مهديه و دبيرســتان
حاجيبابايي برپاست كه اين
نمايشــگاه با همكاري بسيج
اصناف و مركز نوشــتافزار
فعال شــده اســت و تا 31
شهريور نيز داير خواهد بود

الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی
از روز گذشــته ســر و صدای زیادی در
فضای مجازی و جامعه به پا کرده است،
انتشــار خبــر رد این الیحــه در مجمع
تشــخیص مصلحت نظام از سوی برخی
رســانه ها و خبرنــگاران باعث واکنش
سخنگوی شورای نگهبان شد.
به گــزارش ایرنا ،یکی از رســانه های
اصولگــرا خبــری مبنی بــر رد الیحه
اصــاح قانون مبارزه با پولشــویی در
مجمع تشــخیص مصلحت نظام منتشر
کرد ،خبری که تا ســاعت ها در فضای
مجازی دست به دســت چرخید و در
نهایت صدای برخی از مســئوالن را در

آورد.
الیحه مبــارزه بــا پولشــویی در دولت
احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و مجلس
هشتم آنرا تصویب و شورای نگهبان تایید
کرد.
دولت روحانی تصمیم گرفت اصالحاتی
در این الیحه ایجاد کند ،از این رو الیحه
اصالح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس
ارائه شد که شورای نگهبان از این مصوبه
ایــراد گرفت و آن را دوبــاره به مجلس
فرســتاد .کمیســیون قضایــی و حقوقی
مجلس نیز بار دیگر این الیحه را بررسی
و با حضور کارشناســان ایــرادات آن را
برطرف و تصویــب کرد و برای تصویب

آگهي حصر وراثت

آقاي موســي کرم خالوندي ايل ذوله دارای شــماره شناســنامه  110به شــرح
دادخواست کالسه 114/970373ح از این شــعبه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کرم خدا خالوندي ايل ذوله به شــماره
شناســنامه  852در تاريخ  89/10/19در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :زينت خالوندي فرزند کرم
خدا به شماره شناسنامه  420دختر متوفي -2موسي کرم خالوندي ايل ذوله فرزند
کرم خدا به شماره شناسنامه 110پسر متوفي -3امير کرم خالوندي ايل ذوله فرزند
کرم خدا به شماره شناسنامه  3308923459پسر متوفي -4محمد کرم خالوندي
ايل ذوله فرزند کرم خدا به شماره شناسنامه 4010661321پسر متوفي -5حاجعلي
کرم خالوندي ايل ذوله فرزند کرم خدا به شــماره شناســنامه 4010658649پسر
متوفي والغير اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت
آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )410

رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد

حصر وراثت

آقاي حسين قادري دارای شماره شناسنامه  386-078509-5به شرح دادخواست کالسه
135/281/97ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان مرحوم علي قادري به شماره شناســنامه  5877در تاريخ  97/3/13در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :حسين
قادري فرزند علي با مشخصات فوق متقاضي پرونده فرزند متوفي -2زهرا قادري فرزند علي
به شماره شناســنامه  9717متولد  1359/6/1صادره از همدان فرزند متوفي -3شيوا قادري
فرزند علي به شــماره شناســنامه  386-054494-2متولد  1371/11/27صادره از همدان
فرزند متوفي -4پروانه قادري فرزند علي به شماره شناسنامه  927متولد  1367/1/1صادره از
همدان فرزند متوفي -5حسن قادري فرزند علي به شماره شناسنامه  248متولد 1361/10/2
صادره از همدان فرزند متوفي -6خديجه يارمحمدي فرزند احمد به شماره شناسنامه 7086
متولد  1342/1/1صادره از همدان همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست
مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )2482
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بازنشستگان ظرف دو ماه مشاغلشان را تحویل دهند

از سوی دیگر علیرضا محجوب یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمی با تاکید این که باید قانون "منع به کارگیری بازنشستگان
به صورت دقیق اجرا شود" معتقد است :هدف از تصویب این قانون به
کارگیری جوانان و واگذاری مسئولیتها از سوی بازنشستگان است تا
بازنشستگان عرصه را برای حضور جوانان باز کنند.
این مصوبه در مرحله بررسی مجدد شورای نگهبان قرار دارد .در صورتی
که شورای نگهبان آن را تایید نهایی کند باید ظرف دو ماه بازنشستگان
مشاغلشان را در هر ردهای تحویل دهند ،لذا دیگر استانداران و شهرداران
بازنشسته شامل معافیت نمیشوند.وی با تاکید بر لزوم اجرایدقیق این
قانون ،تاکید می کند :اگر قانونی تصویب میشــود باید حتی اگر علیه
ما نمایندگان هم بود ،باید به خوبی اجرا شــود .نباید نگاه شخصی به
مصوبات داشت.
محجوب خاطر نشان می کند این قانون بدان معناست که بازنشستگان
مســئولیتها را واگذار کرده و عرصه را برای جوانان باز کنند .البته در
جای خود منفعت و مضرات این قانون باید مورد بررسی قرار گیرد.
آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

خبر اشتباهی که حاشیه ساز شد
نهایی به هیات رئیسه مجلس ارسال کرد.
برخی رســانه ها و خبرنگاران نامه ای به
نقل از آیت اهلل محمود هاشمی شاهروی
رییــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام
به دبیر شــورای نگهبان مبنی بر مغایرت
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشــویی
با سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی،
سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری،
سیاســت کلی امنیت قضایی و سیاســت
کلی امنیت اقتصادی منتشر و اعالم کردند
که مجمع این الیحه را رد کرد.
در حالی که طبق قانــون و وظایف قانون
گــذاری در مورد لوایح و طرح ها برعهده
مجلس شورای اسالمی است و مجمع نمی

در همین باره یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی ،می گوید:
بر اساس آمار وزارت کشور با اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
حدود  ۱۷اســتاندار و بیش از  ۶۰شهردار در کالنشهر و شهرهای مهم
کشور و همچنین افراد در ردههای مهم مدیریتی ،بازنشسته میشوند.
علیرضا رحیمی در گفتوگویی با ایســنا ،با تاکیــد بر اینکه «فضای
مدیریتی دولت به اقدامات هوشــمندانه نیاز دارد» ،می افزاید :مجلس
شورای اســامی در شــرایطی قانون منع به کارگیری بازنشستگان را
تصویب کرد که جامعه به شــدت دنبال چنین قانونی بود ،چون شاهد
هســتیم که در بازه زمانی طوالنی از جوانان و بانوان اســتفاده نشــده
اســت و یا کمتر به کار گرفته شــدهاند .از آن طرف شاهد دو شغلهها
و بازنشستگانی بودیم که گالیههایی را در سطح جامعه به وجود آورد.
وی عدم به کارگیری بازنشســتگان را مطالبه عمومی جامعه دانسته و
معتقد اســت :البته الزم بود مجلس شورای اســامی این قانون را به
صورت تدریجی و هوشمندانه به تصویب می رساند ،ولی با این حال
بر اساس این قانون نباید مجددا بازنشستگان به کار گرفته شوند .با این
وضعیت طبق آمار وزارت کشور و شورای شهر نزدیک به  ۱۷استاندار
و بیش از  ۶۰شــهردار در کالنشهرها و شهرهای مهم کشور و افراد در
ردههای مدیریتی بازنشسته میشوند.
رحیمی با اشــاره به اســتثناهای موجود در این قانــون ،هم اظهار می
کند :برای برون رفت از شــائبههای احتمالی درباره استثناهای موجود
در اجرای این قانون میتوان به اســتعالمها رجوع کرد ،ضمن این که
وضعیت اســتخدامی هر فردی مشخص است ،لذا نمیتوان حکم کلی
برای همه صادر کرد.

تواند الیحه یا طرحی را در زمانی که هنوز
در مجلس تصویب نشده رد یا تایید کند.
طبــق قانون اساســی ،مجمع تشــخیص
مصلحت نظام می تواند مصوبات مجلس
را با سیاســتهای کلی تطبیــق دهد ،در
صــورت اختالفنظر مجلس و شــورای
نگهبان ،نظر یکی را به مصلحت تشخیص
دهد و با اســتناد به بند  8اصل  110قانون
اساسی نسبت به اصالح مصوبه و تایید آن
اقدام کند.
بر اســاس این وظایف ،مجمع نمی تواند
الیحه یا طرحــی را رد یا تصویب کند و
فقط می تواند نقش مشورتی داشته باشد.

به موجب پرونده اجرايي کالسه  9600223موضوع سند رهني شماره  9683دفتر
اسناد رسمي شماره  52شــهر نهاوند ،بانک کشاورزي نهاوند جهت وصول مبلغ
 514267930ريال موضوع الزم االجرا و خســارت تأخير الي يوم الوصول عليه
اميناله خســروي و محمد فلکي مبادرت به صدور اجرائيه نموده است اجرائيه
صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانکار مورد وثيقه برابر
نظريه شــماره  970012کارشناس رسمي دادگســتري مورد ارزيابي که ارزش و
مشخصات آنها به شرح ذيل ميباشد .ششدانگ يک واحد عمارت به پالک شماره
 833فرعي از  48اصلي واقع در بخش ســه حوزه ثبتي نهاوند استان همدان به
مساحت ( )261/45دويست و شصت و يک متر و چهل و پنج سانتيمترمربع که
برابر نامه شماره /12589ن 96/مورخ  96/12/19به نام محمد فلکي سند مالکيت
صادر گرديده بنا به اظهار کارشناس رسمي دادگستري واقع در شهر برزول ابتداي
روستاي توانه جنب بلوک زني سپهر و به قيمت  780000000ريال ارزيابي گرديده
و محدود است به حدود شــماالً به طول ( )11/18متر ديواريست به قاقيمانده 48
اصلي شــرقا به طول ( )23/65متر ديواريست به پالک  838فرعي از  48اصلي
جنوب ًا به طول ( )4/50و ( )2/15و ( )4/36متر درب و ديواريست به کوچه غربا به
طول ( )23/21متر ديواريست به باقيمانده  48اصلي.
پالک فوق از ساعت  9الي  12روز چهارشنبه مورخ  1397/9/7در اداره ثبت نهاوند
از طريق مزايده به فروش ميرســد مزايده از مبلغ ارزيابي شــروع و به باالترين
قيمت پيشنهادي نقدا فروخته ميشــود .الزم به ذکر است پرداخت بدهيهاي
مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که
مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهيهاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا
تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده
مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينههاي فوق از
محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيمعشر و حق مزايده نقدا ً وصول
ميگردد ضمن ًا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمي گردد مزايده روز اداري بعد از
تعطيلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد( .م الف )110

محمدعلي جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

اگر به دنبال آگهی های استخدامی هستید
در کــانال تلگـرامی ما عضو شوید
https://telegram.me/bazarehamedan
برای عضویت لطفاً عدد  5را به شــماره  09105398964ارسال نمایید.

نیازمندیهایهمدان

Y K

 80میلیون جمعیت در خطر اعتیاد
مشــاور دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر از افزایش 100درصدی بودجه
پیشــگیری از اعتیاد خبر داد و گفت :باید باور داشته باشــیم که همه جمعیت
 80میلیونــی کشــور در معرض خطــر اعتیاد قرار دارند و حتــی این افزایش
بودجه کافی نیست.
حمیدرضــا صرامی در گفت و گو با ایرنا دربــاره برنامه دولت برای کاهش تقاضا و
پیشگیری از اعتیاد افزود :امسال با رشد جدی اعتبارات حوزه پیشگیری اعتیاد از سوی
ســتاد مبارزه با مواد مخدر ،شورای اجتماعی کشور و دســتگاه های اجرایی مواجه
هســتیم .بودجه امسال حدود  40میلیارد تومان است و این در حالی است که پیش از
این ،مقدار آن حدود  20میلیارد تومان بود.

ثبت اطالعات زنان سرپرست خانوار در سامانهی
جامع در برنامه ششم توسعه

14میلیون و 700هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید
را آغاز می کنند

نایبرئیسکمیسیون فرهنگی مجلسشورایاسالمی در بازدید از نمایشگاه زنان و
تولید ملی با اشاره به ثبت آمار و اطالعات تمامی زنان سرپرست خانوار در سامانهی
جامع در برنامهششــم توســعه گفت :قصد داریم با شناسایی این افراد مسئله مسکن،
اشــتغال و تحصیل آنان را پیگیری کنیم.به گزارش ایسنا ،فاطمه ذوالقدر با بیان اینکه
برای رفع مشــکل کار زنان سرپرست خانوار با کارآفرینان جلسات زیادی داشتهایم،
گفت :در عرصه کسبوکار برای رفع موانع کارآفرینی و اشتغال زنان سرپرست خانوار
طرحهای زیادی در مجلسشورایاسالمی داریم و امیدواریم بتوانیم بهزودی موانع را
برطرف کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت :امسال 14میلیون و  700هزار دانش آموزسال تحصیلی
جدید را در کشور آغاز می کنند که نسبت به سال تحصیلی گذشته  6درصد رشد داشته
است.به گزارش ایرنا ،سید محمد بطحایی ،افزود :در سال تحصیلی جدید در کل کشور
 105هزار مدرسه آماده بازگشــایی هستند و هشت هزار کالس جدید به کالس های
مدارس در سال تحصیلی جدید اضافه شده است.وی اضافه کرد :تا پایان سال تحصیلی
 97تعداد  10هزار کالس جدید به کالســهای درس کشــور اضافه خواهد شــد.وزیر
آموزش و پرورش تاکید کرد :ســهم خیرین مدرســه ساز در کشور در راستای مدرسه
سازی به اندازه سهم دولت است فقط خیرین در گمنامی اقدام به مدرسه سازی می کنند.
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ماه خون فرا رسيد

خبـر

عطر عطش

اعالم اقالم غذایی غیرمجاز
در بوفه مدارس

مدیــر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت ضمن ارائه لیســت
اقالم ممنوعه در بوفههای مدارس و راههای پیشــگیری از چاقی در
دانشآموزان درباره وضعیت توزیع شــیر مدارس در ســال تحصیلی
جدید توضیح داد.
زهرا عبداللهی در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت بوفههای مدارس
و اقالم توزیعی در آنها در ســال تحصیلی جدید ،گفت :بر اســاس
تفاهمنامه مشــترک وزارتخانههای بهداشــت و آموزش و پرورش،
هرسال لیســت اقالم غذایی مجاز و غیرمجاز در مدارس تنظیم و به
مدارس ابالغ میشود .به این ترتیب ورود آن دسته از مواد غذایی که
تهدیدکننده سالمت هســتند ،به بوفههای مدارس ممنوع است .اقالم
ممنوعه در بوفهها عبارتند از نوشــابههای گازدار ،فست وفودها اعم
ازسوسیس و کالباس ،چیپس و پفک.
وی ادامه داد :عرضه شیر ،توزیع میوه به صورت بسته بندی یک نفره،
آبمیوههای با قند طبیعی ،لقمههایی با شــرایط تهیه کامال بهداشتی و
انواع خشــکبار ،تنقالت با بسته بندی بهداشتی یا غذاهای گرم مانند
عدســی یا خوراک لوبیا که در شــرایط کامال بهداشتی آماده شده ،از
اقالمی هســتند که بر اساس تفاهمنامه مشــترک میتوانند در بوفهها
عرضه شــوند .البته این اقالم باید دارای بستهبندی بهداشتی و مجوز
تولید از وزارت بهداشت باشند.
مدیر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره وضعیت امسال توزیع
شــیر در مدارس گفت :برنامه توزیع شیر در مدارس جزو برنامههای
هرســال اســت که برای اجرای آن جلسات مشــترکی با آموزش و
پرورش و کمیته شــیر مدرســه برگزار میکنیم و این برنامه هر سال
اجرا میشود .امسال نیز اگر اعتبارات الزم برای توزیع شیر فراهم شود،
این برنامه اجرا خواهد شد.
عبدالهــی درباره نقش تغذیــه دانشآموزان در روند رشــد آنها نیز
توضیح داد و گفت :با توجه به اینکه دانشآموزان در ســنین رشــد
هســتند ،باید به تغذیه آنها توجه شــود .بر همین اساس روزانه باید
انرژی و پروتئینهای الزم را دریافت کنند .کلسیم در رشد استخوانی
آنها بســیار مهم است و باید به تامین آن توجه شود .بر همین اساس
باید روزی سه واحد شیر و لبنیات مصرف کنند.
وی افــزود :همچنین دانش آموزان باید روزانه دو تا چهار واحد میوه
و ســه تا پنج واحد سبزیجات مصرف کنند .متاسفانه مصرف میوه و
ســبزیجات در فرزندان ما بسیار کم است و باید در سبد کاالیی آنها
قرار گیرد؛ چرا که مصرف این مواد غذایی در حفظ ویتامینها و امالح
مورد نیاز بدن و تامین آنتی اکسیدانها بسیار موثرند.

اعزام  36پزشک و متخصص هاللاحمر به
عراق همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی
رئیسمرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هاللاحمر خبر داد36 :
پزشــک عمومی ،متخصص داخلی ،جراح ،ارتوپد ،پرستار ،نجاتگر و
امدادگر در قالب تیمدرمانی هاللاحمر برای ارائه خدمت به عزاداران
اباعبداهلل (ع) در عاشورا و تاسوعا به عتبات عالیات اعزام میشوند.
سیدعلیمرعشی در گفتوگو با ایسنا ،گفت :مقرر شدهاست تا امسال
یک یا دو روز قبل از تاســوعای حسینی تیم درمانی ویژه هاللاحمر
برای ارائه خدمت به زائران به عتبات عالیات اعزام شوند.
وی اظهار کرد :به عالوه مقرر شــد تا تیم درمانی هاللاحمر در این
مدت در  2چــادر درمانی هاللاحمر عراق و عتبه امامحســین (ع)
خدمات درمانی الزم را به زائران ارائه دهند.
مرعشــی همچنین با اعالم آخرین آمــار ارائه خدمات به حاجیان در
ســرزمین وحی ،گفت 21 :هزار و  180زائر ویزیت شده و  18هزار
و  100تــن از خدمــات پاراکلینیک و  30هــزار و  800تن خدمات
پرستاری دریافت کرده و یکهزار و  438تن نیز بستری شدهاند.
وی افزود :به عالوه  25هزار تن از خدمات دارویی اســتفاده کرده و
 288هزار زائر نیز در مطبهای هاللاحمر ویزیت شدهاند.رئیس مرکز
پزشــکی حج و زیارت هاللاحمر با اشاره به فوت  10زائر در مکه و
مدینه افزود :علت فوت بیشتر زائران ناراحتی قلبی بودهاست.

پایش روزانه
موجودی "خون"
در کشور

مدیــرکل دفتر برنامهریــزی جذب و
نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال خون
ایران ،برنامههای این ســازمان در راستای
افزایش ضمانت ســامت اهدای خون و
فرآوردههای خونی در کشــور را تشریح

برگزاری طرح «بصیرت عاشورایی»
در بقاع متبرکه همدان

مدیرکلسازمانتبلیغاتاسالمیاســتانهمد
ان در این بــارهگفت1800 :مبلغ در بیش از
 2000نقطه استانهمدان (شهری و روستای)،
ویژه ماه محرم را پوشش خواهند داد.
به گــزارش همــدان پیام ،حجتاالســام
علیدشتکی افزود :از این تعداد  270مبلغ از
قم به همدان اعزام خواهند شد و 300مبلغ از
بانوان این وظیفه را به عهده خواهندگرفت.
وی گفت 1700 :مداح در این ایام مشــغول
هســتند که بیش از  2000هیات مذهبی در
نقاط شهری و روستایی و حسینهها ،مساجد
و تکایا فعال میشوند.
دشتکی افزود :در این ایام بیش از  30همایش

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان
نیز از برگزاری طرح «بصیرت عاشورایی» در
بقاع متبرکه همدان در ایام محرم خبر داد.
حجتاالسالم ســیدعلی حسینی با اشاره به
فرارسیدن دهه اول محرم از سیاهپوش کردن
فضای بقاع متبرکه خبر داد و گفت :در قالب
طرح بصیرت عاشورایی گردهمایی را قبل از
ایام محرم با حضور هیات امنای امامزادگان و
مبلغان اعزامی برگزار خواهیم کرد ،افزود :این
مراسم در حسینیه باغ بهشت روز  20شهریور
ماه برگزار خواهد شد.
وی بــا بیان اینکــه به هیاتهــای مذهبی
حسینیهها و امامزادگان شهر همدان از محل
موقوفات با نیت روضهخوانی کمک خواهیم
کرد ،گفت :این هیاتها پخش نذورات را در

کرد.
عباس صداقت در گفتوگو با ایســنا ،با
بیان اینکه ســازمان انتقال خــون ایران به
عنوان متولی تامین خــون و فرآوردههای
خونــی برای بیماران نیازمنــد به خون در
کشور ،همیشــه تالش میکند تا با بهترین
عملکرد ممکن ،باالترین استانداردها را در
این حوزه فراهم کند ،گفت :سازمان انتقال
خون تنها سازمانی است که مسئولیت تامین
کافی خون ســالم برای بیمــاران و جذب
داوطلبان اهدای خــون و ترویج فرهنگ

اهدای خــون داوطلبانه در میــان مردم و
جامعه را بر عهده دارد .بر همین اســاس
ســعی میکنیم با تلفیق تجربه بومی کشور
و جدیدترین مطالعات و روشهای علمی
و اجرایی کشــورهای پیشرفته ،در راستای
افزایش ضمانت ســامت اهــدای خون
و ســطح رضایتمندی و راحتی داوطلبان
اهدای خون ،گام برداریم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ســازمان
انتقــال خــون ایران ســاالنه بیــش از ۲
میلیــون واحــد خــون از اهداکننــدگان

برنامههای ویژه ماه محرم در استان

دانشگاه

نکته

فهرســت اسامی پذیرفتهشــدگان نهایی رشــتههای تحصیلی با آزمون و همچنین
رشــتههای تحصیلی پذیرش صرف ًا بر اساس ســوابق تحصیلی کنکور  ۹۷تا پایان هفته
جاری اعالم می شود.فهرست اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشتههای تحصیلی با آزمون و
همچنین رشتههای تحصیلی پذیرش صرف ًا بر اساس سوابق تحصیلی (دورههای روزانه،
نوبت دوم ،پیامنور ،غیرانتفاعی ،پردیس خودگردان ،ظرفیت مازاد و دانشگاه فرهنگیان)
آزمون سراســری  ۹۷تا پایان هفته جاری از طریق پایگاه اطالع رســانی این سازمان به
نشانی www.sanjesh.orgاعالم میشود.
داوطلبانی که در ردیف پذیرفتهشــدگان نهایی این آزمون قرار میگیرند باید با توجه به
مندرجات اطالعیهای که در این خصوص به همراه اسامی پذیرفتهشدگان منتشر خواهد
شد ضمن مراجعه به پایگاه اطالعرسانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ذیربط و
کســب اطالع از برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز در زمان مقرر برای ثبتنام به مؤسسه
محل قبولی خود مراجعه کنند.

مسئول کمیته جشنواره دانشجویی سومین کنگره بینالمللی پزشکی شخصی ایران،
درمان موفق معتادان با توجه به رویکرد پزشکی شخصی را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش تبیان ،آروین حقیقتفرد ،گفت :پزشــکی شــخصی در حوزههای مختلفی
همچون بیماری ســرطان ،بیماریهای روان و اعتیاد و ناباروری قابل بحث بوده و باید
توجه داشــت که بر اساس موضوع پزشکی شــخصی هر فرد بر اساس ژنوم شخصی
خود نیاز به درمان متفاوت بیماریها دارد در حالی که در پزشــکی کالسیک نشانههای
جهانشــمول کلی وجود دارد و برای بیماران با یک بیماری یکســان اقدامات درمانی
یکسانی انجام میگیرد در حالی که افراد بر اساس ژنوم خود نیاز به درمان متفاوت داشته
تا با بهبودی بهتری همراه شوند.
وی ادامه داد :اعتیاد نیز از جمله بیماریهایی است که باید بر اساس پزشکی شخصی به
آن توجه کــرد همچنین این اصل را مدنظر قرار داد که درمان اعتیاد نداریم بلکه درمان
معتاد مدنظر است و بر اساس ژنتیک فرد ،ترک اعتیاد مناسب را میتوان ارائه داد.

اعالم نتایج نهایی کنکور سراسری  ۹۷تا پایان هفته

C M

»»فاطمه پاک زاد

اینروزها در هر کوچه و خیابان و در هر
کوی و برزن ،تکایای عزاداری برپا شدهاست
و هیچ دلی نیست که بیقرار او نباشد ،لبها
به زمزمه درمیآیند ،دســتها بر سر و سینه
میکوبند ،اشکها بر گونهها فرو میریزد و
قلبهای شکسته حاجتمندانه ساالر شهیدان
را شفیع خود میخوانند.
مراســم عزاداری اباعبدا ...الحســین(ع) راز
ماندگاری اســام و شیعه اســت که قرنها
شیعیان و عاشــقان اهل بیت (ع) همزمان با
فرا رسیدن ماه محرم و صفر برای پاسداشت
نهضــت خونیــن کربال تــاش میکنند و
هیئتهای مذهبی در نقطه به نقطه شــهرها
برپا شدهاســت و مردم گروهگروه به مراسم
عــزاداری میروند و در غم و ماتم ســاالر
شهیدان بر سر و سینه خود میکوبند.
پاسداشت قیام کربال و گرامیداشت نهضت
عاشورا از جمله افتخارات مردم ایران است
که بــدون توجه به وضعیــت آب و هوای
کشــور هر سال با شکوهتر از سال قبل آن را
برگزار میکنند اما دشمن که همانند همیشه و
در تمامی موارد نمیخواهد مردم برای ائمه
و دین عزاداری و تالش کنند برای کاســتن
از دامنه حفظ و حراست از میراث عاشورای
حسینی همچنان تالش میکنند و آنها از رشد
بیداری جهان اســام که تأســی از فرهنگ
عاشــورا دارد ،واهمه دارند و تالش میکنند
تا زمینه تحریف و انحرافات در این فرهنگ
اسالمی را فراهم سازند.
اما محرم که میرسد بساط نذری و نذریپزی
برپا میشود و افرادی که برای رفع مشکل و
گرفتاری خود به صاحب سفره و صاحب این
ماه عزیز گره زده بودند ،در این ماه ســفرهای
پهــن میکنند تا عزاداران حســینی را اطعام
بخشند.
اما این روزها خیلی افراد بر این باور هستند
که در روند سوگواری بسیاری از بانیان دیگر
نشانی از سادگی و یکرنگی وجود نداشته و
جایی برای زنده ماندن سنت تواضع در این

آئیــن مذهبی به جا نمانده اســت و دغدغه
دیگر متأسفانه برخی بدعتها و تحریفها
نگرانیهایــی را برانگیخته و زمینه تحریف
فرهنگ عاشورا را در پی دارد ،که باید تالش
کنیم تا این بدعتها کمرنگ شود .محرم که
میرسد بساط نذری و نذریپزی برپا میشود
و افرادی که برای رفع مشکل و گرفتاری خود
به صاحب سفره و صاحب این ماه عزیز گره
زده بودند ،در این ماه سفرهای پهن میکنند تا
عزاداران حسینی را اطعام بخشند.
مقــام معظم رهبری در دیــدار با مداحان و
ذاکران اهــل بیــت(ع) فرمودند:به جوانها
توصیه میکنم شیوه پیشکسوتها را به طور
کلی کنار نگذارید ،دســت از آنها نکشید و
از طرفی ما با نوآوری مخالف نیســتیم ،هیچ
اشــکالی هم ندارد اما اگــر بخواهید در این
نوآوری به کمال برســید ،باید نوآوریها در
امتداد شیوههای گذشتگان باشد.
خرافهزدایــی زمینهای بــرای تروج فرهنگ
عاشــورا :همهســالهپیش از آغاز ماه محرم
مســئوالن هیاتهای مذهبی بــا برگزاری
نشســتهای مختلف نســبت بــه رعایت
آداب آیین عــزاداری و پرهیز از انحرافها
و خرافههای دینی توجیه میشوند تا از این
رهگذر بتوان نمایی زیبا از فرهنگ غنیاسالم
و عاشورا به نمایش گذاشت.

توجیهی برای قبل از دهه محرم برای مسولین
هیاتهای مذهبــی ،مداحــان و مبلغین و
مبلغات برگزار شدهاست.
مدیرکل ســازمان تبلیغاتاســامی گفت:
رویکرد تبلیغ اداره تبلیغاتاســامی شور و
شعور حسینی با محوریت ایثار ،والیتمداری
و ذلتناپذیری است که عالوه بر این رویکرد
شــش اولویت در این ایام تعیینشده که هر
کدام شــامل مباحث متنوع در زمینه مسائل
اعتقــادی ،فرهنگی ،اجتماعــی ،خانواده و
سیاسی خواهد شد.
وی ادامــه داد :این شــش اولویت شــامل؛
اولویتپذیری ،ترویج سبکزندگی اسالمی بر
محوریت قرآن و عترت ،تبین شعارها ،تبیین
واجبات از جمله امربهمعروف و نهیازمنکر،
نقش عاشورای حسینی در انسانسازی ،تبیین
الویت و برکات انقالباسالمی میباشد.
دشــتکی بیان کردنــد :مایحتــاج خوارکی
هیأتها ،توســط خــود مردم بــه صورت
نــذورات و هدایای هســتند و بــا توجه به
اعتقادات مردم با تمام وجود کمک خواهند
نمود که شورای هیاتهای مذهبی و علمیه
تأمین این موارد را به عهده دارد.

برنامه دارند که ما نیز مبلغی را کمک میکنیم.
در همین ارتباط با یکی از فعاالن هیأتهای
مذهبی گفتگو کردیم ،فیضلا ...مظفرپور در
این باره گفت :خوشــبختانه هر ساله جذب
جوانان به هئیتها بسیار باال و روبه افزایش
بود که اســتفبال جوانان به خصوص در ماه
محرم و صفر بیشتر است ،بهطوری که جوانان
از همان آغاز ماه محرم با شور و شوق برای
برپایی مراســم و تکایا به استقبال ماه محرم
میروند.
مظفرپور افزود :عشق امامحسین(ع) غوغای
در دل جوانــان و نوجوانــان ایجاد کرده که
جوانان بــه صورت خودجوش از مراســم
استقبال می کنند .استقبال از ماهمحرم امسال
به نظر بیشتر است.
وی گفــت :همیــن عاشورایحســینی و
فرهنگعاشــورایی اســت که مانع تهاجم
فرهنگــی جوانان که فضــای مجازی ایجاد
کردهاست ،اصل عاشورا که در وجود جوانان
شکل گرفته و نیاز دارد که بیشتر توجه شود،
بیشــتر از طریق کارهای فکری ،دستهجات
و نوحهخوانی انجام شــود تا جوانان با عمق
بیشتری وارد صحنه شوند.
مظفرپورافــزود :باید اطالعــات و مطالعات
بیشتری در رابطه با اهداف عاشورا داده شود
که در این زمینه کمبود داشتیم.
یکــی دیگــر از فعاالن هیاتهــای مذهبی
استان همدان نیز با بیان اینکه به هنگام آغاز
محرم اســتقبال جوانان از هیاتها به شکل
چشمگیری افزایش مییابد افزود :خوشبختانه
هیاتهای مذهبی محفل مناسبی برای ارتقای
سطح دانش و لینش دینی جوانان هستند .علی
رافعی با بیان اینکه جوانان مذهبی از هر نوع
آســیباجتماعی به دور میمانند اظهار کرد:
گرایش جوانان با ایدههای مختلف به هیاتها
نشان از نوعی وحدت دینی بین آنان دارد.
وی ادامه داد :باید دولت در جهت جلوگیری
از آسیبها معضالتی که این روزها جوانان با
آن دست و پنجه نرم میکنند و نیز جلوگیری
از تهاجم فرهنگی هیأتها را یاری کند.
داوطلــب دریافت میکند ،افــزود :بر این
اســاس کمبودی در زمینــه تامین خون و
فرآوردههای خونی در کشور نداریم .البته
با توجه به ماهیت ذاتــی خون و فرآورده
خونی ،کوتاه بودن مدت زمان نگهداری آن
و وابستگی اهدای خون به حضور منظم و
پیوســته اهداکنندگان ،گاهی شاهد افت و
خیزهای موقت و گذرا در میزان مراجعه و
میزان اهدای خون در برخی مقاطع زمانی
برای تعدادی از شهرها و استانهای کشور
هستیم.

بهداشت

درمان موفق معتادان با رویکرد پزشکی شخصی

مصرف باالی مسکن و آنتی بیوتیک در کشور

رئیــس جامعه پزشــکان متخصص داخلی با اشــاره به مصرف باالی مســکن و
آنتیبیوتیک در کشور گفت 90 :درصد داروهای مورد نیاز مردم در دسترس است.
ایرج خســرونیا ،در گفتوگو با فارس ،در ارتباط با مشــکالت دارویی بیماران
اظهار داشــت 90 :درصد داروهای اصلی که مردم مورد استفاده دارند ،در بازار
دارویی وجود دارد و در دســترس اســت و تنها بخشــی از داروهای مرتبط با
بیماریهای خاص و داروهای نارســایی کلیه و سرطانها کمتر در دسترس بوده
که دالیل مختلفی دارد.
وی افزود :متأسفانه برخی از شرکتهای دارویی ،داروها را در گمرک نگهداشته تا بتوانند
آن را گرانتر بفروشند همچنین با وزارت بهداشت بر سر موضوع قیمتها اختالفنظر
داشــته که این مسئله نیز سبب بروز مشکل شدهاســت.آنتیبیوتیک و مسکن دو دارو
پرمصرف در کشور بوده که واردات آن زیاد است و هزینههای زیادی برای نظام سالمت
به همراه دارد.

نیش و نوش
جامجم :تورم تک رقمي از کجا ميآيد؟
از باالی کوه دماوند
ايران :زمان انتقام و گاليه نيست
راست ميگه بريد تاب بازي
همدانپيام :کدام شهرها در گردشگري هوشمند حرف اول را ميزنند؟
شهری که خودشم هوشمنده!!!
پيروزي :آيا پرسپوليس نماينده آسيا در ايران نيست؟
اگه نباشه ناراحت ميشي؟
شرق :حمايت از توليد ملي بازي با واژههاست
اينم خودش هنره
گل ورزشي :رحتمي از داخل آسانسور برگشت
حتم ًا برق نبوده
همدانپيام :ربات آموزشي که نبض دارد و گريه ميکند
اين شــرح حال اين روزهاي ماســت که فقط نبض داريم و
گريه ميکنيم
جامجم :آتش بهره کار مردم نيست
آتش بهره کار مسئوالن است که به جان ما افتاده است!!
جوان :مراکز آموزشي سينما بعد از انقالب  500برابر شده است
خدا رو شکر رشد مثبت بوده!!
وطن امروز :فتنه مزدوران صعودي در بصره
بدون شرح!!
همدانپيام :ساخت سالن ورزشي در دهستان
خوشا به حالت ای روستایی!!
کيهان :آغاز محاکمه سلطان سکه به اتهام فساد في الرض:
اختالس که نکرده ،پول داشته سکه خريده ،جرمه!!
همشهري :سهم زنان از مديريت  22درصد
زنها که هميشه مدير هستند
شرق :اوباما رو در روي ترامپ
باالخره گذر پوست به دباغ خونه میافته!!
خبر ورزشي :وزير هرگز استقالل را از شکايت  CASمنع نميکند
يعني با استقالل فاميله؟

حوادث

مرد دخترنما  620میلیون ریال
در فیسبوک کالهبرداری کرد
رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات فرماندهــی
انتظامــی همــدان گفــت :مــرد دختــر نمــا بــا اســتفاده از فضــای
مجــازی یــک جــوان مجــرد را فریــب داد و از او 620میلیــون ریــال
کاله بــرداری کــرد.
فیــروز ســرخوش نهــاد در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت:
مــرد  47ســاله مجــردی بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا خبــر از
کالهبــرداری میلیونــی داد.
وی اضافــه کــرد :پــس از بررســی هــای صــورت گرفتــه مشــخص
شــد مالباختــه بــه ظاهــر بــا دختــری در فضــای فیســبوک آشــنا
شــده و بــا همدیگــر ارتبــاط داشــتند.
رئیــس پلیــس فتــا همــدان بیــان کــرد :پــس از مدتــی مالباختــه
بــه مــرد دختــر نمــا کــه عکــس دختــر زیبــا رویــی را در کنــار
پروفایلــش قــرار داده بــود ،پیشــنهاد ازدواج داد.
ســرخوش نهــاد اضافــه کــرد :فــرد کالهبــردار بــا ارســال تصاویــر
جعلــی اعتمــاد مالباختــه را جلــب کــرده و با قبــول پیشــنهاد ازدواج
از او مبالغــی را دریافــت مــی کنــد.
وی بیــان کــرد :مالباختــه بــدون دیــدن طــرف مقابــل  320میلیــون
ریــال وجــه در چنــد مرحلــه بــه فــرد کالهبــردار بــرای درمــان
بیمــاری مــادر و دیگــر مســائل کــذب مطــرح شــده توســط مــرد
دختــر نمــا پرداخــت کــرد.
رئیــس پلیــس فتــا همــدان ادامــه داد :فــرد کالهبــردار بــرای مدتــی
رابطــه اش را بــا ایــن جــوان مجــرد قطــع کــرده و بعــد از گذشــت
چنــد روز بــا ارســال پیامــی از طریــق فیســبوک و اینســتاگرام عنوان
مــی کنــد کــه در کشــور همســایه حضــور دارد و مــورد آزار و اذیت
قــرار گرفتــه اســت.
ســرخوش نهــاد اظهــار داشــت :شــهروند همدانــی از وضعیــت بــه
وجــود آمــده بــرای فــرد مــورد عالقــه اش ناراحــت شــده و از مــی
خواهــد بــه کشــور بازگــردد.
وی افــزود :فــرد کالهبــردار بــرای بازگشــت بــه کشــور  300میلیون
ریــال درخواســت مــی کنــد کــه مالبختــه ایــن رقــم را بــرای او
واریــز مــی کنــد.
رئیــس پلیــس فتــا همــدان بیــان کــرد :پرونــده ایــن فــرد متخلــف
توســط کارآگاهــان پلیــس فتا در دســت بررســی اســت و دســتگیری
مــرد دختــر نمــا در دســتور کار اســت.
ســرخوش نهــاد تاکیــد کــرد :فضــای مجــازی محــل مناســبی بــرای
انتخــاب همســر آینــده نیســت و شــهروندان بایــد بیشــتر مراقــب
شــیادان و کالهبــرداران فضــای مجــازی باشــند.
ابتــدای مــرداد امســال جــوان روســتایی ســاکن یکــی از اســتان های
همجــوار بــا ســاخت یــک صفحــه جعلــی در فضــای اینســتاگرام و
قــرار دادن عکــس هــای یــک ســلبریتی در آن 30 ،دختــر را اغفــال
و عکــس هــای شــخصی آنهــا را دریافــت کــرد ســپس بــا انتشــار
تصویــر اصلــی خــود قصــد اخــاذی از دختــران را داشــت کــه
توســط پلیــس فتــای همــدان دســتگیر شــد.
گفتنــی اســت؛  300فقــره پرونــده قضایــی چهــار ماهــه ابتدایــی
امســال در حــوزه پلیــس فتــای اســتان همــدان تشــکیل شــد کــه
برداشــت غیرمجــاز ،کالهبــرداری و مزاحمــت اینترنتــی بیشــترین
آمــار پروندههــا را تشــکیل میدهنــد.
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اقتصـاد

ن شد
قیمت گوشت منجمد در همدان ۵۴هزار توما 

گوشت قرمز در ايام محرم گران ميشود

ادامه رون د افزایشــی قیمت گوشت قرمز در همدان
رئیس اتحادیه قصابان همدان از 
خبر داد و گفت :قیمت هرکیلو گرم گوشت منجمد به  ۵۴هزار تومان رسیده است.
اکبــر ســپهریوفا افزایــش قیمــت گوشــت منجمــد را مربــوط بــه شــرکتهای
واردکننــده دانســت و افــزود :متأســفانه ایــن شــرکتها اقــدام بــه نگهــداری
گوشــتها در ســردخانه میکننــد و اجــازه نمیدهنــد بهانــدازه کافــی وارد
بــازار شــود.

ســپهری وفا درباره قيمت گوشــت گرم هم گفت :اکنون هر کیلوگرم گوشت قرمز
گوســفندی در بازار همدان  68هزار تومان و گوشــت گرم گوساله نیز با قیمت 60
هزار تومانبه فروش میرسد.
رئیــس اتحادیــه قصابــان همــدان بــا بیاناینکــه بــرای تنظیــم بــازار روزان ـه 3
تــن گوشــت منجمــد بــا نــرخ  29هــزار و 500تومــان در برخــی فروشــگاهها
توزیعمیشــود ابــراز کــرد :امــا میــزان توزیــع پاســخگوی تقاضــای مــردم
نیســت.
ســپهری وفا با تأکید بر اینکه اگر تدابیری برای مدیریت واردات و توزیع گوشــت
در بین مردم انجام نشــود در ماههای محرم و صفر با افزایش قیمت این کاال مواجه

میشــویم تصریح کرد :جهاد کشاورزی و ســازمان صنعت،معدن و تجارت متولیان
مدیریت واردات و توزیع گوشت در استان هستند.
وی به توزیع هفتگی گوشت گرم استرالیایی در بین برخی فروشگاههای استان اشاره
کرد و گفت :هفتهای  700الشــه گوسفند به استان همدان وارد میشود که آن هم از
سرریز تهران تأمین میشود.
رئیــس اتحادیه قصابان همدان با بیان اینکه تاکنون ســهمیه مســتقل و اختصاصی
برای واردات گوشــت به اســتان همدان در نظر نگرفته شــده است،اظهار داشت :با
پیگیریهای اســتانداری و ســازمان صنعت ،معدن و تجارت قرار است در آیندهای
نزدیک سهمیهای مستقل در اختیار استان همدان قرار گیرد.

eghtesad@hamedanpayam.com

نگاه

بلوف فروپاشی اقتصاد ،حقه سوداگران

سرنوشــت اقتصاد کشور رابه سوداگران نســپاریم ،در بازی آنها
گرفتار نشویم و سرباز بی مزد آنان نباشیم .سوداگران خیرخواه مردم
نیســتند و برای ایجاد جو به ما به عنوان سیاهی لشگر ایجاد جو نیاز
دارند و فقط دنبال منافع خود هستند.
شــرایط جدید اقتصادی و نوســانات ارزی باعث شــده است افراد
مختلف و ذینفع هم برای برجســته شدن و هم سود بردن از افزایش
قیمت ها به اظهار نظر بپردازند؛ البته بسیاری از این مطالب با عناوین
جعلی و توسط سوداگران در جهت ایجاد روند افزایشی در بازار ارز
منتشر می شود.
مطلبی چند هفته قبل در یک روزنامه منتشــر شد و در آن کارشناس
مربوطه برای سال  1400یعنی  3سال بعد دالر را  25هزار تومان پیش
بینی کرد .فارغ ازمغرضانه بــودن پیش بینی قیمت ،همین پیش بینی
مورد سوءاســتفاده سوداگران قرار گرفت و به جای  3سال بعد چنان
در کانال ها و بازارها منتشر کردند که در سال  97و به زودی دالر این
عدد را به خود خواهد دید و التهاب ایجاد کردند.
با باز نشــر مطالب جعلی و تحریک آمیز به افزایش ســود دالالن و
سوداگران و بدتر شدن اوضاع اقتصادی خودمان کمک کرده ایم .پس
بیشــتر به فکر خودمان باشــیم .عناوین و مطالب منتشر شده عموما
جعلی و غیر واقعی و اما هدف دار هستند .هرچقدر نوسان و التهاب
بیشــتر شود ،دالالن و سوداگران سود بیشتری می کنند و مردم فقیرتر
می شوند.
در رقابت در پیش بینی اعداد باالتر برای دالر شرکت نکنیم .این پیش
بینی ها همان جو روانی اســت و ملت را به روز سیاه می نشاند .پس
پیــش بینی هایی که به مردم ضربه می زند ،نه تنها افتخار ندارد ،بلکه
خجالت آور و خیانت اســت و در آخر پز عالی از پیش بینی و جیب
خالیتر برایمان میماند.
در شــرایطی که جو روانی بر بازار حکم فرماســت ،حتی درصورت
درســت بودن مطالب (که درست نیســتند) یک انسان وطن پرست
که دغدغه مردم را دارد ،به نوشــتن و ارســال آن و متشنج کردن جو
اقتصادی نمی پردازد  .پس باید به نیت این افراد و کانالها شک کرد
و از بازنشر مطالب خودداری کرد.
مشکل کشور نقدینگی نیست ،بلکه تحریک نقدینگی است .با افزایش
 2برابــری قیمتها ،قدرت نقدینگی  1600هــزار هزار میلیاردی به
نصف کاهش یافته و مشــکل نقدینگی وجود ندارد .مشکل اساسی
تحریک نقدینگی است .مسوالن رده باال به مشاورانی که اقتصاد را به
این روز رسانده اند ،دیگر اعتماد نکنند.
کاالهای اساســی با نرخ  4200و کاالهای دیگر بــا ارز ثانویه 8000
تومانی وارد کشور می شــوند .برخی کاالها هم که ورود آنها ممنوع
است .کاالهای ممنوع عموما کاالهای غیرضروری و لوکس هستند و
از  54میلیارد واردات ســال  ،96حدود کمتر از  4میلیارد را شامل می
شدند و خودرو جز آنهاســت .پس هیچ کاالیی با ارز بازار آزاد وارد
نمی شود .پس واژه فروپاشــی اقتصادی کامال روانی است و ساخته
سوداگران و بدخواهان مردم است.
بیش از  90درصد مبادالت ارزی با نرخ  4200و  8000تومان صورت
می گیرد و مالک ارزیابی اقتصاد این ارزها هستند .ارز بازار آزاد فقط
برای هزینه مازاد مســافران و زیر بالشی برخی مردم است .پس هیچ
تاثیری واقعی بر وضعیت اقتصاد کشور ندارد .ارز آزاد گاه بدون حتی
 1دالر معاملــه در بازار افزایش  500تومانــی را رقم می زند .حجم
معامالت بسیار محدود است.
اگرمعدود افرادی کاالیی را با نرخ آزاد قصد فروش داشــتند؛ خیانت
کار و دزد مال مردم است .باز تاکید می شود هیچ کاالیی با ارز باالتر
از  8000تومان وارد کشور نمی شود.
مقایســه کشور ما با ونزوئال ،توطئهای اســت که از چند ماه پیش
شــروع شــده و برخی آگاهانه یا ناآگاهانه به آن دامن میزنند .از
لحــاظ درآمدی ،قابلیتهــا ،ظرفیتها ،فرهنــگ ،تمدن و کلیات
اقتصاد هیچ شــباهتی بین ایران و ونزوئال شــباهت نیست و عامل
بدبختی نیز نفت نیست؛ چراکه آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت
است .در جوگیری احمدینژاد ،ونزوئال در محور کشورهایی مثل
سودان ،جیبوتی و  ...قرار داشت و هدف چاوز دوشیدن ایران بود
و هیچ شباهتی وجود ندارد.
فارغ از گروه بندی سیاســی و وابستگی یا عدم وابستگی به دولت و
یا حکومت ،مردم عزیز خود به فکر خود باشیم .تنها به این فکر کنیم
که دامن زدن به این شایعات و مطالب جعلی به نفع ما هست یا نه.
سرنوشت اقتصاد کشور را به دست دالالن و سوداگران نسپاریم .آنها
ما را فقیرتر و خود را ثروتمندتر خواهند کرد.
از انتشار مطالب افراد بیهویت و مطالب جعلی ،خودداری کنیم.
* حسین محمودیاصل -کارشناس اقتصادی

بودجه استان همچنان محل چالش
■ پس از رسانهها اين بار نماينده مجلس از کاهش بودجه انتقاد کرد

موضوع آمارسازي در استان که موجب
کاهش بودجه شــده و انتشــار اين اخبار
واکنشهاي شــديد را در پي داشت حاال
بهطور رسمي تأييد شد.
طبق آمار منتشر شــده  7سال متوالي نرخ
بيــکاري در همــدان تک رقمــي بوده و
حتي اســتان در سالهايي رتبه اول تا سوم
اشتغال کشــور را داشته است .از سال 91
که نــرخ بيــکاري از  12/4درصد به 9/6
درصد رســيد تا سال  97هر سال اين عدد
رو به کاهش بــوده و با پايينتر بودن اين
نرخ نســبت به ميانگين کشوري وضعيت
خوب و رو به بهبود اشتغال استان را نشان
داده اســت .تک رقمي بودن نرخ بيکاري
در اين مــدت مايه افتخار برخيها بوده و
هست چنانچه اين خبرها در اغلب مواقع
در جلسات اقتصادي استان در صدر اخبار
قرار گرفته است.
اما در سال  95وقتي موضوع راستيآزمايي
اشتغال اســتان توسط خبرنگاران مطرح و
انجام شــد يکي از مديران سابق برنامه و
بودجه استان به خبرنگار همدانپيام گفت
که «اعــام نرخهاي پايين بــراي بيکاري
و يا نشــان دادن وضعيت رو به بهبود در
شــاخصهاي مختلف ،بودجه اســتان را
کاهش ميدهد و اين ظلم به مردم همدان
است».
آنطور که مشخص اســت بودجه اشتغال
بر طبق نرخ بيکاري و جمعيت اســتانها
تقسيم ميشــود .البته تقسيم بودجه براي
شــاخصهاي ديگر اســتان هم با همين
روش انجام ميشــود .که آمارهاي موجود
نشان ميدهد که اســتان در شاخصهاي
مختلف از ميانگين کشــوري باالتر است
و تنهــا در بخش فرهنگ آن هم در بخش
مذهبي ،کمي از ميانگين کشــوري پايينتر
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 ميدهد که همدان
اســتاني برخوردار محســوب ميشود و
در نتيجــه از بودجه نفت و گاز و ســاير
بودجهها ســهم نميبــرد ،درصورتي که
بســياري از اســتانها از نفت و گاز سهم
عمدهاي ميبرند و شــاخصهاي مختلف
را بهبود ميدهند.

آنطور که ســازمان مديريت و برنامهريزي
مقدار بودجه اســتان در ســال  97را 96
اعــام کرد امســال همــدان بودجه نفت
و گاز نــدارد .بودجه نفــت و گاز فقط به
استانهاي کمبرخوردار و به حوزههايي که
درصد نرخ توســعهاي آنها در بخشهاي
مختلف از ميانگين کشوري پايينتر هستند
اختصاص مييابد.
طبــق مصوبه مجلس اســتانهايي که نرخ
بيکاري آنها باالتر از متوســط کشور است
محروم به حساب ميآيند و بودجه اشتغال
ميگيرند .اما همــدان بهخاطر پايين بودن
نرخ بيکاري نســبت به کشــور از رديف
اعتبارات محروم شده است.
در ســالهاي اخيــر برخــي مســئوالن
ارشــد از همــه آمارهــاي اســتان تمــام
قــد دفــاع کردهانــد بهطــوري کــه چنــد
مــاه پيــش بــود کــه رســانهاي شــدن
«آمارســازيها بودجــه اســتان را کاهــش
داد »واکنشهــاي برخــي مســئوالن
ارشــد اســتان را در پــي داشــت تــا جايــي
کــه برخوردهــاي شــديدي بــا يکــي از
معاونــان ســازمان مديريــت اســتان و
رســانههاي منتقــد صــورت گرفــت.
اکنون يکي از نماينــدگان مجلس به طور
رســمي بر برخي آمارسازيها تأکيد کرده
و اعالم کرده دو مولفه نرخ اشــتغال اعالم

جدول مقايسه نرخ بيکاري ساالنه استان همدان و کشور
سال
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شده و کمتر اعالم کردن جمعيت استان به
تعداد  130هزار نفر در سرشــماري سال
 95باعث کسر اعتبارات استان همدان شده
است .وي در اظهارات اخير خود در جمع
صنعتگران و تجار گفته که در اين قسمت،
از استان  130ميليارد تومان کم شده که 50
هزار ميليارد آن از شهرستان همدان است.
ايــن نماينده مجلــس اعالم کــرده آمار
اشتغال استان را قبول ندارد و نرخ بيکاري
که اکنون حدود  8درصد اعالم ميشــود
درست نيســت و بايد آن را بين  18تا 23
درصد اعالم کنيم.
وي حتي رتبه مشــارکت اقتصادي استان
همــدان که اعــام ميشــود از  24به 11

12/1

11/3

رســيده را هم قبول نــدارد و آن را براي
همدان  41درصد ميداند.
يک منبع آگاه هم در همين رابطه گفت که
اظهارنظر درباره آمارهاي اســتان سليقهاي
اســت و ممکن است هر کسي يک نظري
بدهد.
حال در اين شــرايط کــه نماينده مجلس
هم با صراحت آمارهــاي موجود را تأييد
نميکنــد و پيش از اين هــم خبرهايي از
منابع آگاه در اين زمينه منتشــر شده ،بايد
ببينيم مسئوالن اســتاني چه اسناد معتبر و
قابل تأييد کارشناسي شــده ارايه ميکنند
تا درســت بودن نرخهايي که پيش از اين
اعالم شده را ثابت کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان:

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

است.وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه پرورش
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی
زنبور هیچگونه وابستگی به کشورهای خارجی
اســتان همــدان با بیــان اینکه پــروژه ثبت
ندارد ،افــزود :زنبــورداری فعالیتی تولیدی،
مشــخصات و رکوردگیری در  ۸۰زنبورستان
اشــتغالزا ،دارای ارزآوری و بدون محدودیت
سطح استان در دست اجراست ،گفت :ساالنه ۲
جنســیتی برای فعالیت و مصداق بارز اقتصاد
هزار و  ۱۷۰تن عسل در استان تولید میشود.
مقاومتی و توســعه آن یک مزیت برای کشور
محمد نظرپور در جشن شکرگزاری برداشت
و استان است.
عســل با اشــاره به ضرورت پرورش زنبور
نظرپور با تأکید بر اینکه مهمترین نقش زنبور
عسل اظهار داشت :فعالیت در زمینه پرورش
عسل گردهافشــانی اســت ،گفت :بر اساس
زنبور عســل یک فعالیت سبز است و نه تنها
تحقیقاتــی کــه در دنیا انجام شــده صنعت
هیچگونه آالیندگی برای محیط زیست ندارد
زنبورداری بواسطه گردهافشانی در حفظ فلور
بلکه به عنوان مکمل محیط زیست و طبیعت
گیاهی جنگل و مرتع و افزایش
محصوالت کشــاورزی و احیاء
محیطزیست نقش دارد.
به گزارش تســنیم ،معاون بهبود
(ع)
تولیدات دامی جهاد کشــاورزی
استان همدان با اشــاره به اینکه
یــک ســوم موادغذایــی مورد
استفاده انســان به طور مستقیم
و غیرمســتقیم از گیاهانی تأمین
میشــود که بــه گردهافشــانی
حشــرات وابســتهاند ،بیان کرد:
بنابراین میتــوان گفت یکی از
راههای افزایش تولید شــیرخام
و گوشــت قرمز توسعه پرورش
زنبورعسل در استان است.
نظرپور با بیان اینکه در کشــور
 760هزار کلنی زنبورعسل وجود
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان
دارد که ایران از نظر تعداد کلنی

ایام شهادت سرور و ساالر
شهیدان امام حسین را
بر عموم مسلمین جهان
تسلیت می گوییم

رتبه  5دنیا را دارد ،عنوان کرد 81 :هزار و 748
نفر زنبوردار در کشور فعال هستند.
وی بــا تأکید بر اینکه در کشــور  88هزارتن
عسل تولید میشــود و ایران چهارمین تولید
کننده عســل در جهان اســت ،تصریح کرد:
تولیدکننــدگان برتر عســل در دنیا به ترتیب
کشــورهای چین ،آمریکا ،آرژانتیــن و ایران
هســتند.معاون بهبود تولیــدات دامی جهاد
کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه میزان
تولیــد ژله رویال  93/2تن اســت ،ابراز کرد:
میزان تولید گرده گل  3/76تن است.
نظرپور با بیان اینکه در استان همدان  21هزار و
 500کلنی زنبورعسل وجود دارد و همدان رتبه
 11کشور را دارد ،اعالم کرد 2 :هزار زنبوردار
در استان فعال هستند و در استان  2هزار و 170
تن عسل تولید میشود که رتبه نهم کشور را در
تولید عسل داریم.
وی گفــت :در اســتان  3واحد پرورش ملکه
زنبورعســل 8 ،واحد دارای مجوز بستهبندی
عسل به ظرفیت  1هزار و  30تن ،یک اتحادیه
زنبورداران با  7تعاونی زنبورداران 2 ،آزمایشگاه
آنالیز عسل در بخش دولتی و  3آزمایشگاه در
بخش خصوصی فعال است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی
اســتان همدان با تأکید بر اینکه اجرای پروژه
ثبــت مشــخصات و رکوردگیــری در 80
زنبورستان سطح اســتان از جمله اقدامات در
دست اجرا است مطرح کرد :اجرای عملیات
صدور دفترچه زنبــورداری ،اجرای عملیات

کد و پالک گذاری کلنی های زنبورعســل و
پیگیری موضوع تولید و فرآوری محصوالت
فرعی زنبورعســل از دیگر اقدامات در دست
اجرا است.

نژاد زنبور ایرانی در حال انقراض

ت و آموزش کشاورزی و
رئیس مرکز تحقیقا 
منابع طبیعی اســتان همدان با اشاره به تعداد،
انواع و نژاد زنبورعسل در سطح جهان گفت:
بیش از  ۲۰هزار نوع و  ۲۴نژاد زنبورعسل در
دنیا وجود دارد که  ۲نژاد از زنبوران عســل در
ایران مشغول تولید عسل هستند.
بهگزارش ایسنا ،قاسم اسدیان در رابطه با  ۲نژاد
موجود زنبورعسل در ایران گفت :متأسفانه با
بیتوجهی و بیاهمیتی شاهد انقراض و نابودی
زنبوران بومی ایران هستیم.
وی با اشاره به اهمیت و ارزش زنبورعسل در
زندگی کنونی انسان ،اظهارکرد :منهای ارزش
اقتصادی ،عســل باعث درمــان بیماریهای
بزرگی مانند سرطان اســت و ارزش دارویی
بسیاری دارد.
تو
وی بــا اعــام آمادگی مرکــز تحقیقا 
آموزش کشــاورزی استان برای همکاری با
زنبورداران و مسئوالن مربوطه توضیح داد:
برگــزاری دورههای آموزشــی روشهای
مختلف برای زنبورداری ،شناسایی زمینهای
مرغوب برای نصب کندو و شناسایی افراد
توانا از جمله امور الزم برای همکاری ما به
منظور رسیدن بهبهرهبرداری درست و مفید
از زنبوران عسل است.

خبـر

نگرانی برای تامین بازار محرم نیست

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام اعالم کرد که هیچ نگرانی
برای تامین بازار ماه محرم نیســت و هیاتهــای مذهبی مانند دیگر
مصرفکنندگان میتوانند گوشت قرمز و گوشت مرغ مورد نیاز خود
را به نرخ مصوب ابالغ شــده ،از ادارات این شرکت یا فروشگاههای
زنجیرهای و مراکز منتخب تامین کنند.
حمید ورناصری دربــاره وضعیت بازار ماه محرم و برنامهریزی برای
تامین گوشــت قرمز و گوشــت مرغ مورد نیاز مردم به ایسنا اینگونه
توضیح داد که هیچ مشــکلی برای تامین بازار ماه محرم نداریم و طی
هفتههای گذشته با کاهش قیمت در بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ
مواجه شدهایم.
وی با تایید این خبر که امســال یارانه و یارانه ویژهای برای تامین
گوشــت و کاالهای اساســی مورد نیاز هیاتهای مذهبی در نظر
گرفته نشده اســت ،به ايســنا گفت :همه میتوانند با مراجعه به
واحدهای اســتانی شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم گوشت
قرمز منجمد گوســاله را به صورت عمدهفروشی  27هزار تومان
و به صورت خردهفروشــی کیلویی  29هــزار تومان تامین کنند.
البته حتی قیمت برای مصرفکننده نهایی  29هزار تومان بوده که
مردم میتوانند از طریق فروشــگاههای زنجیرهای سازمان میادین
میوه و ترهبار و مراکز منتخب ،این محصول پروتئینی را خریداری
کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت :گوشت گرم گوسفندی نیز
از همین طریق قابل تامین است که قیمت هر کیلوگرم الشه گوسفندی
 37هزار و  500تومان برای مصرفکننده نهایی است.
ورناصری اظهار کرد :قیمت گوشت مرغ طی هفتههای اخیر با کاهش
 2500تــا  3000تومانی مواجه شــده و هماکنون بــه کیلویی حدود
 9000تومان به طور میانگین در ســطح کشور رسیده است ،بنابراین
هیــچ نگرانی بابت این نوع محصول پروتئینــی نداریم ،اما اگر مردم
میخواهند این محصول را به صورت منجمد برای خود و هیاتهای
مذهبی تامین کنند میتوانند به ادارات پشتیبانی امور دام شهرستانها
و استانهای مختلف مراجعه کرده و هر کیلوگرم گوشت منجمد مرغ
را  6750تومان خریداری کنند.

صادرکننده های برتر همدان انتخاب
میشوند
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت همدان با اشاره به آغاز
فرایند شناسایی واحدهای نمونه صادراتی استان گفت :صادرکنندگان
برتر در  29مهر امسال مصادف با روز ملی صادرات تجلیل می شوند.
حمیدرضا متین به ايرنا گفت :صادرکنندگان از امروز  17شــهریور تا
 19مهرماه می توانند به سایت سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی
( )www.tpo.irمراجعه و نام نویسی کنند.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان در  2سطح استانی و ملی برگزیده می
شــوند ،افزود :صادرکنندگان باید شــرایط الزم را داشته و امتیازهای
مورد نظر را کسب کنند.
متین ،روند رشــد صادرات ،داشــتن بازار صادراتی ،دارا بودن برند
داخلی و خارجی ،استانداردهای ملی و بین المللی ،عضویت در تشکل
های صادراتی بین المللی ،داشــتن واحد تحقیق و توسعه (،)R@D
شرکت در نمایشگاه های خارجی ،بسته بندی کاالی صادراتی و دارا
بودن نمایندگی در کشــورهای هدف را برخی از معیارهای انتخاب
واحدهای نمونه صادراتی برشمرد.
به گفته رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت سال گذشته 14
واحد صنعتی همدان عنوان صادرکننده برتر اســتانی را کســب
کردند و از این تعداد  2شــرکت در زمینه صادرات محصوالت
کشــاورزی و صنایع دســتی ســفال به عنوان صادرکننده نمونه
ملی انتخاب شدند.
ســفال و ســرامیک ،کشــمش ،چینی آالت بهداشــتی ،ســیمان و
فرآوردههای لبنی بیشترین محصوالت صادراتی همدان به کشورهای
دیگر محسوب می شود.

اطالعیه

شرکت شهرکهاي صنعتي
استان همدان و اتحاديه صنف
کيف و کفش چرم همدان
شــرکت شــهرکهاي صنعتــي اســتان همــدان
و اتحاديــه صنــف کيــف و کفــش چــرم همــدان
در نظــر دارنــد در راســتاي حمايــت از خوشــه
چــرم اســتان همــدان کنسرســيوم صادراتــي
ايــن خوشــه را تأســيس نماينــد .عالقمنــدان
بــه عضويــت ميتواننــد تــا تاريــخ 97/7/3
درخواســت کتبــي و مــدارک خــود را بــه آدرس
ذيــل تحويــل نماينــد.
مدارک:
 کپي شناسنامه کپي کارت ملي کپي پروانه کسب درخواست کتبيآدرس :همــدان ،خيابــان جهاننمــا ،ســاختمان
 ،104طبقــه ســوم
تلفن38230989-38230464 :
شرکت شهرکهاي صنعتي
استان همدان
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بانوان کاراته مالیر هفت مدال کشوری کسب کردند
بانوان کاراته کا شهرستان مالیر در مسابقات کیوکوشین قهرمانی کشور موفق
به کسب هفت نشان رنگارنگ شدند.
دبیر هیات کاراته استان همدان گفت :پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور
بانوان کیوکوشــین ایران با حضور اســتان های مختلف کشور به میزبانی استان
البرز برگزار شد.
ســیروس امینــی در گفت وگو با ایرنــا افزود :در این رقابت هــا تیم  11نفره
یکیوکوشین بانوان شهرســتان مالیر در چهار رده ســنی خردساالن ،نونهاالن،
نوجوانان و جوانان به مربیگری سمیه فرامرزی توانست هفت مدال رنگین طال،

پیشخوان

1

نقره و برنز را کسب کند.
امینی بیان کرد :در این رقابت ها و در رده سنی خردساالن ساغر زرینی مقام سوم
و رده سنی نونهاالن شــاینا مالیری و محدثه الوانی به ترتیب عنوان های اول و
دوم را کسب کردند.
وی خاطرنشــان کرد :همچنین در دره ســنی نوجوانان فاطمه سلیمانی ،فاطمه
خلوجینی و زهرا روستایی به ترتیب عنوان های اول تا سوم را به دست آوردند
و حانیه واحدیان در رده سنی جوانان بر سکوی سوم ایستاد.
در پایان این رقابت ها به نفرات برتر مدال و لوح قهرمانی اعطا شد و برترین های
این رشته به تیم ملی دعوت می شوند.

یک کشته و نزدیک به
 40زخمی در یک دیدار
فوتبالی

یک دیدار فوتبالی که در انتخابی
جــام ملت های آفریقا برگزار شــد،
منجر به کشته شدن یک نفر و تعداد
زیادی زخمی شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت،
جهان فوتبال بار دیگر قربانی به خود
گرفت و ایــن بار این اتفاق خارج از
مستطیل سبز بود.
هــواداران زیادی جمع شــده بودند
تا دیدار ســنگال و ماداگاسکار را از
نزدیک تماشــا کنند .ایــن دیدار که
در انتخابــی جام ملت های آفریقا در
ماداگاســکار برگزار شد یک کشته و
نزدیــک به  40نفر را به بیمارســتان
کشاند.
ورزشگاه  22هزار نفری پر شده بود
اما هواداران زیــادی که بیرون بودند
اصرار داشــتند که وارد ورزشــگاه
شــوند و در نتیجه آن ،تعداد زیادی
زیر دســت و پا ماندنــد و در نهایت
یک نفر کشته و نزدیک به  40نفر در
بیمارستان بستری شدند.
بــا وجــود ایــن اتفاقــات ،بــازی
ماداگاســکار و ســنگال سر ساعت
اعالم شده برگزار شد و با نتیجه 2-2
پایان یافت.

سوژه

فوتبال ،عامل وحدت یا نفرت افکنی

همســر مرحوم منصور پورحیدری پس از مالقات با مســئوالن
اســتقالل گفت :به دلیل رفتارهای نادرســت مدیران ســابق باشگاه
به شــدت از آنها دلخــورم و امیدوارم در آینده دیگر شــاهد چنین
برخوردهایی نباشیم.
«فریده شــجاعی» در گفت و گو با ایرنا با ابــراز ناراحتی از مدیران
سابق استقالل خاطرنشان ســاخت :در مدت  2سال گذشته خانواده
ما کوچک ترین محبتی از مدیران گذشــته این باشگاه ندیدند و این
موضوع دلخوری بزرگی را برای ما به همراه داشت .واقعا هر چه از بی
مهری آن ها بگویم کم گفته ام اما خوشبختانه مدیریت جدید باشگاه
دیدگاه زیبایی را در این خصوص از خود نشان داد.
گفتنی اســت ،امیرحســین فتحی سرپرست باشــگاه ،اصغر حاجیلو
سرپرســت تیم فوتبال اســتقالل ،نصرا ...عبداللهی مشاور سرپرست
باشــگاه و امین نوروزی معاون پزشــکی باشگاه استقالل به تازگی با
حضور در منزل مرحوم پورحیدری ،با خانواده وی دیدار کردند.
وی در ادامه افزود :پورحیــدری زندگی ،جوانی و پیری اش را برای
اســتقالل گذاشــت و همه دیدند تا آخرین روزهــای حیاتش تیم
محبوبش را تنها نگذاشت اما زحمات وی نادیده گرفته شد.
وی ادامه داد :خوشــحالم در حال حاضر شخصی سرپرست استقالل
شــده که احترام خانواده پورحیدی ها ،حجازی ها و پیشکسوتانی که
برای استقالل زحمت کشیده اند را می داند.
شجاعی در خصوص این که در مالقات با مدیران استقالل در خصوص
مطالبات مرحوم پورحیدری صحبتی به میان آمد یا خیر؟ ،گفت :فتحی
اعتقاد داشــت برای مالقات و دلجویی با خانواده پورحیدری آمده و
مقرر شد هفته آینده نشستی در باشگاه استقالل برگزار و اسناد مربوط
به مطالبات بررسی شود.

C M

تیم پاس همدان عصر روز یکشــنبه در
دیدار مقابل بعثت کرمانشــاه در شهرآورد
غرب کشور متوقف شد.
در این مســابقه که از هفته نخست رقابت
های گروه  Bلیگ دســته دوم کشور و در
حضور حدود  800تماشــاگر بــه میزبانی
ورزشگاه شهدای قدس همدان برگزار شد،
 2تیم به تساوی بدون گل رسیدند.
به گزارش ایرنا ،قضاوت این مسابقه برعهده
رضا مــرادی به همراه مصطفی قاســمی و
هادی ابراهیمی بود.
در تیم پاس همدان محمد صادق نادر پور،
علیرضا شاهســوند ،بهزاد سلطانی ،مهدی
نصیری ،یاسر گودرزی ،میثم زمانی (از دقیقه
 -80سیدجمال معصومی) ،حسین جودکی
(از دقیقه  -58امیر علیدادی) ،محمد ســواد
کوهی ،آرمین طالیی منش ،رسول رضایی،
مجید خمیســی (از دقیقه  – 52ابوالفضل
زمردی) به میدان رفتند.
ترکیب تیم بعثت کرمانشاه را میالد قمری،

وحید مرادی ،مجتبی امینی ،محمد سهراب
نــژا  ،علــی اژدری (از دقیقــه  -83مهدی
سرداری) ،علی اسکندریان ،سعید لطفی (از
دقیقه  - 54امیرحســین احمدوند) ،سجاد
ســیاه کمری ،علی محمدی (از دقیقه - 54
علیرضا خســروی) ،محسن سیفی و ایوب
سبحانی پور تشکیل دادند.
هــر  2تیم به قضاوت داوران این مســابقه
اعتراض داشتند.
باشــگاه پــاس از داوران بازی بــا بعثت
کرمانشاه شکایت کرد
باشــگاه پاس همدان به طور رسمی از کادر
داوری دیدار این تیم مقابل بعثت کرمانشاه
شکایت کرد.
سرپرست تیم پاس همدان در گفت وگو با
ایرنا اظهار داشت :در واپسین ثانیه های این
دیدار تیم پاس توســط آرمین طالیی منش
به گل رســید اما کمک داور مسابقه آفساید
اعالم کرد و در نهایت داور نیز گل را مردود
دانست.

محمد مظهری افزود :باشــگاه پاس با تهیه
فیلم این صحنه که به وضوح نشان می دهد
گل به ثمر رسیده ســالم است ،شکایتی را
تنظیم کرده و پیگیر حق خود است.
وی خاطرنشــان کرد :پاس شایسته پیروزی
در ایــن دیدار بود اما داور مســابقه با یک
اشتباه پیروزی را گرفت و نمی توانیم نسبت
به این حق خود چشم پوشی کنیم.
مظهری یادآور شــد :حتی مراتب اعتراض
خود را به صورت تلفنی در پایان مسابقه به
کمیته داوران فدراسیون رساندیم و اکنون با
تهیه فیلم صحنه مردود شدن گل ،خواستار
برخورد الزم هستیم.
بازی تیم های پاس و بعثت کرمانشــاه به
صورت مستقیم از شــبکه استانی همدان
پخش شــد و تماشــاگران تلویزیونی این
مســابقه با ضبط صحنه گل مردود شــده
پــاس ،انتقادهای گســترده ای در فضای
مجــازی پیرامــون تصمیــم کادر داوری
داشته اند.

رشد  120درصدی مدال آوری ورزشکاران همدانی
 28درصــد از مدال های
بانــوان ایــران در بازیهــای
آســیایی  2018را بانــوان
همدانی کسب کردند
مدیــرکل ورزش و جوانــان
اســتان گفت :کسب  7مدال
انفــرادی و تیمــی توســط
ورزشــکاران این اســتان در
بازی هــای آســیایی 2018
جاکارتا ،رکــوردی تاریخی
بــرای ورزش ایــن اســتان
محسوب می شود و نسبت به دوره گذشته
شــاهد رشــد  120درصدی مدال آوری
ورزشــکاران همدانی در بازیهای آسیایی
بوده ایم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان اســتان ،رســول منعم گفت :در
مسابقات بازیهای آســیایی  2018که به
میزبانی کشور اندونزی برگزار شد از استان
همدان  8ورزشــکار 2 ،مربی و  3داور در
کاروان اعزامی ایران حضور داشتند.
وی بــا اشــاره بــه نتایــج مــورد قبول
ورزشــکاران همدانی حاضر در مسابقات
آســیایی جاکارتا ،اظهار کرد :در بازیهای
آسیایی کسب هفت مدال توسط ورزشکار
اســتان در شرایطی رقم خورد که در دوره
گذشته تنها ســه مدال توسط ورزشکاران

همدانی کسب شده بود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان تصریح
کرد :کســب  7مــدال انفــرادی و تیمی
توســط ورزشکاران این اســتان در بازی
های آســیایی  2018جاکارتــا ،رکوردی
تاریخی برای ورزش این استان محسوب
می شود و نســبت به دوره گذشته شاهد
رشد 120درصدی مدال آوری ورزشکاران
همدانی در بازیهای آسیایی بوده ایم.
وی با اشاره به درخشش بانوان همدانی در
این رقابتها افزود :بانوان کشورمان در این
رقابتها در مجموع  18مدال کســب کردند
که سهم بانوان همدانی  5مدال بود که در
مجمــوع  28درصد از ســهم مدال آوری
بانوان ایران در این رقابتها متعلق به بانوان
همدانی بود.

منعم با تمجید از عملکرد
بانوان قایقران اســتان در
ایــن رقابتها گفت :خانم
ها کرمی و امیدی پارسا
در این رقابتها درخشان
عملکــرد کردنــد و این
دو ورزشــکار همدانی
تنها ورزشکاران کاروان
اعزامی ایران به بازیهای
آسیایی جاکارتا بودند که
موفق شدند هر کدام دو
مدال از این مسابقات کسب کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان
ادامــه داد :در کنــار ایــن مــدال آوری
ورزشکاران شایسته استان همدان ،عملکرد
وحیــد خراقانی به عنــوان مربی تیم ملی
قابل تقدیر بوده و تالشهای ارزنده هادی
سالم ،بهاره سیفی و بیژن حدری به عنوان
داور در مســابقات آســیایی اندونزی نیز
باعث سربلندی جامعه ورزشی استان شد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان
اظهــار کرد :توجه بــه ورزش قهرمانی و
رشد شــاخصهای آن از جمله مهمترین
برنامههای ادارهکل ورزش و جوانان بوده
کــه در کنار توجه بــه ورزش همگانی و
فراگیر کردن آن مــورد توجه جدی قرار
گرفته است.

عک

از بیمهریهای مدیران سابق استقالل
دلخورم

شهرآورد غرب کشور
برنده نداشت
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فوتبال رشــته ورزشی جذاب با میلیون ها طرفدار ،عامل وحدت
بخش در تمام کشورهاست ،اما متاسفانه در ایران با تعدد قومیت ها که
در طول تاریخ زندگی شاد و مسالمت آمیزی داشته اند ،امروز به دلیل
ندانم کاری ها و انکار برخی واقعیات اجتماعی و فرهنگی به ســمت
نفرت افکنی حرکت می کند.
بروز رفتارهای خشــن و هنجار شکن  ،سر دادن شعارهای توهین
آمیز و تقابل فیزیکی بین هواداران در ورزشــگاه ها ،نشانه هایی از
سر رشــته های فرهنگی و اجتماعی است که چشم پوشی از پاره
ای واقعیات ،روند موجود را ســرعت بخشیده و شاید در آینده ای
نه چندان دور به همین ســبب شاهد ظهور خشونت های بیشتر در
اماکن ورزشی شویم.
به گزارش ایرنا تناقض در رفتار و گفتار ،تبعیض بین تیم های پایتخت
و شهرســتان ها و یکجانبه گرایی شدید یکی از ریشه های مهم بروز
خشــونت های هواداران در ورزشــگاه ها است که نمونه بارز آن در
برنامه  90هفته جاری به عینه مشاهده شد.
در برنامه تلویزیونی پرطرفدار  90تیم های اســتقالل خوزســتان و
تراکتورســازی تبریز در قاب تلویزیونی ایــن برنامه متهم و تیم های
پرســپولیس و اســتقالل تهران مظلومان حواث هفته سوم لیگ برتر
معرفی شدند.
هر چند رفتارهای خشن ازسوی هواداران تیم های لیگ برتری از هر
شهری محکوم است و نمی توان آن را با عرصه ورزش و حضور در
ورزشــگاه ها که ذاتا باید شادی آفرین و وحدت بخش باشد ،توجیه
کرد و سازگار دانست ،اما توجه به صورت مساله و پرهیز از پرداختن
به ریشه های این ناهنجاری ها نه تنها چاره ساز نیست  ،بلکه چه بسا
موجب سنگین تر شدن فضای ورزشگاه ها و پر حاشیه بودن بازی ها
در هفته های آتی باشد.
پاســخ به این سوال که مقصر حوادث بازی های پرسپولیس تهران با
استقالل خوزســتان و استقالل تهران با تراکتورسازی تبریز ،با پخش
تصاویر گزینشــی و یکجانبه ،هواداران تیم های شهرســتانی معرفی
شوند چه میزان در تشدید خشونت ها  ،ناهنجاری ها و رفتارهای غیر
ورزشی در اســتان های مهمی چون خوزستان و آذربایجان اثر دارد،
هفته های آینده مشخص خواهد شد.
نوع رفتار و شــعارهای تند هواداران پرســپولیس بــا هواداران فوالد
خوزســتان در هفتــه دوم لیگ برتر و نیز شــعارهای تند و بی وقفه
حامیــان دو تیم پایتخت در فصول قبلی و البته شــعارهای طرفداران
استقالل تهران در بازی جمعه گذشته ،ازعوامل مهم حوادث هفته سوم
لیگ برتر بود که هیچ گاه توسط رسانه ملی و روزنامه های سراسری
به آنها پرداخت نشد.
اینکه هیچ اشاره ای به اتفاقات روی داده علیه هواداران تراکتورسازی
در فاصله چندین ســاعت مانده به آغاز بازی با استقالل در رسانه ها
و برنامه  90نمی شود ،همان انکار واقعیات و یکجانبه گرایی است.
اینکه وزارت ورزش و جوانان بدهی های دو تیم سرخابی پایتخت با
اعتبــاری افزون بر  180میلیارد ریال را قبول و تمامی هزینه های تیم
داری و حواشــی این دو تیم را پرداخــت کند و در مقابل از کوچک
ترین حمایت مالی از تیم های شهرستانی دریغ ورزد ،سئواالتی است
که همواره در طول ســال های متمادی ذهن هواداران سایر تیم ها را
مشغول کرده است.
بنابراین با توجه به هجمه های سنگین رسانه های بیگانه برای ملتهب
کردن فضای عمومی کشور و به تبع آن محیط ورزشگاه ها ،الزم است
تدبیر جدی و برنامه ریزی دقیق از سوی نهادهای سیاسی ،فرهنگی و
رسانه ای اندیشیده شود تا فوتبال نه به عنوان عامل تفرقه بین مردم ،
بلکه وسیله ای برای تحکیم وحدت و انسجام ملی تبدیل شود.

بازیهای عشایری جهان؛ تعامل فرهنگها در میدان رقابت ورزش

عکس :ايرنا
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به زودی به مربیگری
برمیگردم
ســرمربی ســابق رئال مادرید از
بازگشــت خود به دنیــای مربیگری
خبر داد.
به گزارش ایســنا  ،زین الدین زیدان
سرمربی فرانسوی که در رئال مادرید
به افتخــارات مهمی دســت یافت،
اکنــون از جملــه مربیانی اســت که
فعالیت مربیگری نمیکند با این حال
زمزمههای زیادی مبنی بر حضور این
مربی در منچستریونایتد بر سر زبانها
افتاده است.
زیــن الدین زیدان در صحبتهایی با
شبکه  TVEگفت :من مطمئن هستم
که به زودی به دنیــای مربیگری باز
خواهم گشــت .فکر نمیکنم که این
اتفاق خیلی طول بکشــد .این چیزی
است که در زندگی من بارها رخ داده
و من برای آن آماده هستم.
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با این شرایط در
المپیک  ۲۰۲۰هم نتیجه
نمیگیریم
دارنده نشــان برنز ســنگین وزن
بوکس آســیا در سال  ۲۰۱۵گفت :با
همین شرایط به المپیک  ۲۰۲۰برویم،
بدون تردید آنجا هم نتیجه نمیگیریم
رضا مرادخانی در گفتوگو با ایسنا،
با اشــاره به نتایج بوکسورهای ایرانی
در بازیهای آســیایی جاکارتا اظهار
کرد :با اینکه نتایج خوبی نگرفتیم اما
آیندهنگری فدراسیون را به فال نیک
میگیرم.
ســرمربی تیم ملی مختار اســت که
نفرات موردنظــرش را به هر رقابتی
ببرد اما وقتی میگوید بوکســور ۳۲
ساله را به بازیهای آسیایی نمیبرم،
چرا خودش در  ۳۵سالگی بوکس را
کنار گذاشته است؟!
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کاپیتانی به پیشرفت
نیمار کمک خواهد کرد
گیلبرتــو ســیلوا هافبک ســابق
آرســنال میگویــد بســتن بازوبند
کاپیتانــی باعث خواهد شــد نیمار
مسئولیتپذیرتر شــود و به بازیکن
بهتری تبدیل شود.
ب ه گزارش ایسنا  ،بعد از جام جهانی
 ۲۰۱۸روســیه ،تیته ،ســرمربی تیم
ملی فوتبال برزیل تصمیم گرفت که
نیمار را به عنوان کاپیتان دائمی خود
انتخاب کند.
بعد از اعالم این تصمیم ،گیلبرتو سیلوا
گفت :من فکــر میکنم این تصمیم به
خاطــر این بــود که انتقــادات زیادی
از نیمــار بعد از جام جهانی روســیه
صورت گرفته اســت و مربیان برزیلی
میخواستند به او روحیه دهند و البته به
او یادآور شوند که او مسئولیت بزرگی
در قبال تیم دارد و باید بتواند پختهتر در
زمین عمل کند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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برگزاری میزبانی مسابقات قهرمانی کشور
سوپراندورو در همدان

رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان از میزبانی
مسابقات قهرمانی کشور سوپراندورو در همدان خبر داد.
اصغرجهانیان در گفت و گو با همدان پیام با اعالم رســمی شــروع
بهره برداری از پیست موتورسواری سوپراندورو شهید مفتح همدان
که عملیات عمرانی و تجهیز آن در ماه جاری به پایان رســیده است
خبر میزبانی مســابقات قهرمانی کشور را نیز در جمعه آینده رسانه
ای کــرده و افزود عموم شــهروندان عزیز می توانند روز جمعه 23
شهریورماه از ســاعت  10صبح جهت تماشــای رایگان مسابقات
پرهیجان و جذاب موتورسواری ســوپراندورو به پیش شهید مقتح
واقع در ورزشــگاه شــهید مفتح همدان به نشــانی کیلومتر  5جاده
همدان  -مالیر مراجعه نمایند؛
جهانیــان در ادامه گفت و گو ابراز امیدواری کرد با افتتاح پیســت
ســوپر اندورو ،عالقمندان به این رشــته ورزشــی بیــش از پیش
بــه فعالیت حرفــه ای خود فارغ از نگرانی های مربوط به پیســت
استاندارد و سایر قوانین بازدارنده در جاده ها و خیابان های شهری
و بین شــهری پرداخته و در آینده ای نزدیک شــاهد افزایش سهم
ورزشکاران همدانی از سکو های قهرمانی کشور و انشاا ...مسابقات
برون مرزی باشیم.

برگزاری مسابقات شطرنج اوپن انتخابی
شهرستان در مالیر
مسابقات شطرنج اوپن ،انتخابی شهرستان با هدف جذب استعدادهای
این رشته ورزشی در محل پارک سیفیه این شهرستان برگزار شد.
مســابقات شــطرنج اوپــن ،انتخابی شهرســتان با هــدف جذب
استعدادهای این رشــته ورزشی به همت هیئت شطرنج و همکاری
اداره ورزش وجوانان و شــهرداری شهرستان مالیر در پارک سیفیه
این شهرستان برگزار شد.
در این مســابقات تعداد صدو بیست نفر از شطرنج بازان شهرستان
مالیر در دوبخش آقایان و بانوان شرکت کردند و در نه دور به روش
سوئیســی به سرداوری علی غیاثوند و سرپرستی فاطمه مرادی برای
کسب رتبه برتر این مسابقات با هم به رقابت پرداختند
رضا کولیوند،علیرضا مردانی و زهیر ســیفی به ترتیب مقامهای اول
تا ســوم را از ان خود کردند و در بخش بانوان نیز دینا سیف  ،سارا
احمدیان و فاطمه باقری به مقامهای اول تا سوم این مسابقات دست
پیــدا کردند و امیر رضا صادقی و محمد رضا ونایی نفرات برتر زیر
ده ســال معرفی شدند و همچنین محمد رضا ترکاشوند پیشکسوت
این رشته ورزشی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب و معرفی شدند.
شایان ذکر است نفرات برتر این مسابقات در تیم شطرنج شهرستان
مالیر فعالیت ورزشــی خود را در خانه شطرنج استادیوم تختی آغاز
و خود را برای حضور در مسابقات استانی و کشوری آماده میکنند.

آینده فوتبال آسیا از آن ایران است
اگر چه ما امروز بهترین
تیم فوتبال آســیا هســتیم
و ایــن برتــری در فوتبال
ساحلی و فوتسال مردان و
زنان نیز وجود دارد اما اگر
به فوتبــال پایه توجه نکنیم
ایــن برتری میــرا و رو به
سکون خواهد بود.
رئیــس فدراســیون فوتبال
گفت :ما باید بهترین شرایط
را برای نونهاالن؛ نوجوانان
و جوانان فراهم کنیم .برگزاری این فستیوالها برای افراد دوراندیش
بیانگر این اســت که فوتبال در ایران زنده است و فردای آسیا از آن
ماست.
به گزارش ایسنا ،مهدی تاج خاطرنشان کرد :اگرچه ما امروز بهترین
تیم فوتبال آســیا هســتیم و این برتری در فوتبال ساحلی و فوتسال
مردان و زنان نیز وجود دارد اما اگر این فستیوالها برگزار نشود این
برتری میرا و رو به سکون خواهد بود.

ورزش اشتها را کاهش می دهد
مطالعات جدید نشــان داده اســت که گرم شــدن بدن بر اثر
ورزش باعث کاهش اشتها میشود.
ممکن اســت برخی تصور کنند که بعد از ورزش اشتها افزایش
مییابد و به دلیل کالری ســوزی بدن نیاز بیشتری به غذا دارد اما
تجربه نشــان داده اســت که افراد بعد از ورزش کردن کمتر غذا
می خورند.
محققان اخیرا دلیل این مساله را دریافته اند .هنگامی که بدن بر اثر
ورزش کردن گرم میشود و تحت فشار قرار میگیرد سلولهایی
که در مغز اشــتها را کنترل میکنند کمتر کار میکنند و کمتر نیاز
بدن به غذا را اعالم میکنند.
ب ه گزارشایســنا  ،مطالعات صورت گرفته در دانشگاه پزشکی
نیویورک بر روی ورزشــکاران نشان داده است که ورزش کردن
اشتها را کاهش میدهد و این مساله میتواند به دلیل افزایش دمای
بدن بعد از ورزش باشد.
مدیر این تحقیقات میگوید :افــرادی که ورزش میکنند متوجه
میشوند که بعد از ورزش اشتهایشان کمتر میشود .این مساله به
دلیل مکانیزمی خاص در بدن است .گرم شدن بدن به دلیل ورزش
میتواند توجیه کننده این مساله باشد.

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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تصویر لورفته آیفون ایکس اس دو سیم
کارته در رنگهای متنوع

 2روز مانده به رونمایی از آیفونهای  2018تصویر آیفون  6/1اینچی
لو رفت .به گزارش خبرآنالین ،آیفون مجهز به نمایشگر السیدی قرار
اســت به صورت دو سیمکارته در رنگهای متنوع از جمله قرمز عرضه
شــود.لودهنده تصویر مدعی شد که دیزاین غیر انقالبی ،دوربین تک در
پشت گوشی ،شیشهای بودن قاب پشت در رنگهای مختلف در کنار دو
اسالت برای سیم کارت؛ از ویژگیهای یکی از  3گوشی اپل است که به
احتمال زیاد نامش آیفون ایکس اس( 10اس) خواهد بود.هرچند اپل تا
روز رونمایی نام گوشی را اعالم نمیکند اما این گوشی بخشی از استراتژی
جدید اپل برای فروش گوشی تقریبا ارزانتر نسبت به مدلهای دیگر است
تا بتواند کاربران بیشتری را راغب به خرید کند.

جنین شبیه سازی شده یوزپلنگ و ببر را
تولید کردیم

رئیس پژوهشــکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان با بیان اینکه در
حال حاضر جنین یوزپلنگ ایرانی را در این پژوهشــکده داریم ،گفت:
برای شبیه سازی این یوزپلنگ ایرانی نیاز به بودجه و زیرساخت داریم.
محمدحسین نصر اصفهانی درخصوص شبیه سازی گونه های نادر و در
معرض خطر انقراض در گفتگو با مهر اظهار کرد :در حال حاضر موفق
شدیم بزهای شبیه سازی را تولید کنیم و در اختیار دامداران قرار دهیم.وی
با بیان اینکه هر یک از بزهای شبیه سازی شده ویژگی های خاص خود را
دارند؛ دو بز شبیه سازی شده میزان شیر باالیی تولید می کنند ،افزود :آنها
حدودا  ۳تا  ۴کیلو تولید شیر دارند ولی بز سوم شبیه سازی شده دو تا سه
کیلو شیر تولید می کند ولی در مقابل تولید شیر کمتر ،مقاوم به گرما است.

نخستین تاکسی هوایی انگلیس پرواز کرد
نخســتین تاکسی هوایی انگلیس آزمایش شد .این وسیله نقلیه که
بدنه ای شبیه بالگرد دارد می تواند به مدت  ۵دقیقه با حداکثر سرعت
 ۸۰کیلومتر برساعت حرکت کند.
به گزارش مهر استارت اپی در بریستول به طور موفقیت آمیز نخستین
تاکسی هوایی در انگلیس ســاخته و آزمایش کرده است .این وسیله
نقلیه هوایی به طور عمودی از زمین بلند می شود و می نشیند.
به هرحال ســاخت و پرواز این وسیله نقلیه نقطه عطفی در صنعت
تاکسی های پرنده به حساب می آید.
استارت اپ  Vertical Aerospaceوسیله نقلیه هوایی ساخته
که گازهای گلخانه ای منتشر نمی کند و همزمان می تواند پاسخگوی
نیاز صنعت حمل ونقل باشد.

حتی داروهای ضدافسردگی هم می توانند
باکتری ها را مقاوم کنند

خطر مقاوم شدن باکتری ها در برابر انواع آنتی بیوتیک ها به علت
مصرف بیش از حد این نوع دارو روز به روز در حال گسترش است.
به گزارش فارس ،خطر مقاوم شــدن باکتری هــا در برابر انواع آنتی
بیوتیــک ها به علت مصرف بیش از حد این نوع دارو روز به روز در
حال گسترش است .بررسی های محققان دانشگاه کوئینزلند نشان می
دهد که مقاوم شدن باکتری ها تنها به علت مصرف انواع آنتی بیوتیک
نیست و حتی برخی داروهای ضدافســردگی هم می توانند موجب
افزایش مقاومت دارویی باکتری های مختلف شوند.
یکی از داروهای ضدافســردگی که چنین کارکردی داردProzac ،
است.

ماهیت عجیب لکههای کره ماه
مشخص شد

دانشــمندان ســرانجام موفــق شــدند ماهیــت لکــه هــای عجیــب
و درخشــان موجــود بــر روی ســطح کــره مــاه را مشــخص کننــد.
بــه گــزارش فارسبررســی هــای دانشــگاه هــای راجــرز و کالیفرنیــا
نشــان مــی دهــد ایــن لکــه هــا حاصــل یــک تــوده گداختــه
آتشفشــانی و باســتانی هســتند کــه در زیــر ســطح کــره مــاه در حال
فعالیــت اســت.
تــوده آتشفشــانی مذکــور تحــت تاثیــر میــدان مغناطیســی داخلــی
کــره مــاه قــرار مــی گیــرد و حرکــت هــا و چرخــش هــای آن
باعــث شــکل گیــری لکــه هــای جیــب درخشــان و کــدر در ســطح
مــاه مــی گــردد.

گزارش
گردشگری
معطلی طوالنی مدت زوار همدانی در فرودگاه مدینه

برقراری پروازهای مشهد و کیش بهزودی
مدیر روابط عمومی فرودگاه همدان از تأخیر طوالنی مدت دو پرواز
در فرودگاه مدینه و معطلی چند ساعته زوار همدانی و برقراری مجدد
پروازهای مشهد و همدان سخن گفت.
مهدی افتخاری در گفتوگو با ایســنا ،توضیح داد :پروازهای برگشتی
زائران خانه خدا از  14شــهریور آغاز شــده و تا  21ام همین ماه ادامه
دارد و طبق اعالم ســازمان حج و زیارت از  4203زائر همدانی تا کنون
 2700نفر بازگشتهاند.
وی با بیان اینکه پروازهای زوار با ایرباس  600 -300و با ظرفیتی معادل
 256نفر صورت میگیرد ،افزود 34 :کاروان زوار در قالب  17پرواز طی
سفرهای بازگشتی به وطن برمیگردند و پروازها تا کنون مشکل خاصی
نداشــتند به جز دو پرواز که در فرودگاه مدینه به علت نقص فنی دچار
تأخیر چندین ساعته شدند.
افتخاری درباره زمان برقراری مجدد پروازهای همدان -تهران ،همدان-
کیش و همدان -مشهد اظهار کرد :پروازهای تهران در حال حاضر برقرار
اســت گرچه مســافر کم داریم به طوریکه هماکنون پروازها با هواپیما
 ATRبا ظرفیت  72نفر انجام میگیرد.
وی با اعالم اینکه پروازهای کیش و مشــهد احتماال در اوایل مهر آغاز
خواهد شــد ،ادامه داد :البته با توجه به بــاال رفتن قیمت بلیط رفت و
برگشت باید منتظر ماند تا ببینیم استقبال مردم از پروازها چگونه خواهد
بود چرا که قیمت پروازهای رفت و برگشت در گذشته  500هزار تومان
بود در حالیکه در قیمتگذاری جدید به حدود  800 -700هزار تومان
رسیده است.
مدیر روابــط عمومی فرودگاه همدان دربــاره تحویل هواپیمای وعده
داده شــده به استان خاطرنشــان کرد :هواپیمایی که قرار بود به همدان
فرستاده شود ،عملیاتی نشد البته هواپیماها معموال در اختیار شرکتهای
هواپیمایــی قرار میگیــرد و قالبا به این صورت نیســت که مثال برای
فرودگاه همدان هواپیمایی ارسال شود.

رفع خطر حذف ماسوله غرب کشور از لیست
روستاهای هدف گردشگری
مدیر اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری شهرستان
اســدآباد از کنترل ساختوســازهای غیرمجاز روســتای گردشگری
ملحمدره معروف به ماسوله غرب کشور خبر داد.
کامران اکبریشــایگان در گفتوگو با ایســنا ،منطقه همدان ،اظهار
کرد :کنترل ساختوسازهای غیرمجاز در روستای هدف گردشگری
ملحمدره معروف به ماســوله غرب کشور موجب منتفی شدن زنگ
خطر حذف این روستا از لیست روستاهای هدف گردشگری کشور
شد.
وی افزود :بــه تازگی ساختوســازهای غیرمتعــارف و غیرمجاز
به ســبک و ســیاق بناها و ســاختمانهای امروزی و جدید بافت و
معماری سنتی روســتای ملحمدره را ناهمگون کرده بود و با تداوم
ساختوســازهای غیرمجاز به ســبک معماری امروزی در روستای
هــدف گردشــگری ملحمدره خطر حذف این روســتا از لیســت
روســتاهای هدف گردشگری کشور بیشتر قوت میگرفت و خطری
جدی این روستا را تهدید میکرد.
اکبریشــایگان تصریح کرد :حذف روستای ملحمدره از روستاهای
هدف گردشــگری کشور بسیاری از فرصتها و ظرفیتهای اشتغال
و توریســم و گردشگری را توسط این روستا در شهرستان از دست
میدادیم.
وی تأکیــد کرد :با کنترل این گونه ساختوســازها از طریق نظارتها
و نیز توجیه اهالی روســتا نسبت به بحث خطر حذف روستا از لیست
روستاهای گردشگری خوشبختانه این امر منتفی شده است.

سینـما
≡≡سینما
■ قدس ..............................1دم سرخها -هزارپا
■ قدس ...������������������2دم سرخها  -خاله قورباغه
■فلسطین��������������������������������������������1هزارپا  -شعله ور
فلسطين�������������������������������������������������2تنگهابوقريب
■ سينما کانون����������������کاتيوشا-خالهقورباغه
■بهمن مالير��������� .دم سرخها هزارپا  -تنگه
ابوقريب
■ فرهنگ کبودراهنگ������������������به وقت شام

«آگـر» به کار خود پایان داد
شصتمین جشــنواره منطقه ای سینمای جوان
«آگر» شامگاه یکشــنبه به میزبانی شهرستان مالیر
و بــا حضور جمع کثیری از هنرمندان ،عکاســان،
فیلمسازان و کارگردانان سراسر کشور به کار خود
پایان داد.
 10اســتان کشــور شــامل همدان ،مرکزی ،قم،
اصفهان ،یزد ،خراســان جنوبی ،کرمان ،سیســتان
و بلوچســتان ،فارس و هرمــزگان و بیش از 200
هنرمند ،عکاس ،فیلمساز و فیلمنامه نویس در این
جشنواره حضور داشتند.
داوری شــصتمین جشــنواره منطقه ای ســینمای
جوان بــه میزبانی مالیــر در بخــش فیلمنامه را
"رهبر قنبری""،اشــکان چاوشی" و "حسن لطفی،
در بخش فیلم"مسعود جعفری جوزانی"سیدجواد
میرهاشــمی""،آرمین ایثاریان""،رقیــه توکلــی"
و "مجیــد برزگــر" و در بخــش عکس"امیــر
لطیفیان""،فاطمه تعمیدی" و "مســعود زنده روح
کرمانی" بر عهده داشتند.
در جشــنواره "آگر" که در بخش های فیلم کوتاه،
فیلمنامه و عکس برگزار شــد ،یــک هزارو هفت
عکــس 395 ،فیلمنامه در بخش آزاد و  38فیلم در
بخش اقتباســی و در بخش فیلم کوتاه 258 ،فیلم
داستانی 102 ،فیلم مستند 31 ،فیلم پویانمایی و 50
فیلم تجربی ارسال شد.
ایــن جشــنواره شــامل بخــش هــای مختلفــی
همچــون تــور عکاســی از روســتاهای کمــازان،
مانیــزان و طائمــه ،برگــزاری نشســت هــای
تخصصــی عکاســی ،فیلمنامــه نویســی و
کارگردانــی ،ورک شــاپ هــای تخصصــی،
برگــزاری جلســه هــای نقــد و بررســی فیلــم
هــا و بازدیــد از اماکــن تاریخــی و گردشــگری
مالیــر بــود.
معــاون اســتاندار همــدان و فرمانــدار ویــژه مالیــر
در ایــن مراســم کار هنــر و ســینما را بســیار
حســاس و ارزشــمند دانســت و افــزود :کار
هنرمنــدان در عرصــه فیلــم ،ســینما و عکــس،
ثبــت و بــه ســخن درآوردن زندگــی انســان هــا
اســت.
بــاب ا ...فتحــی برگــزاری جشــنواره آگــر و
حضــور هنرمنــدان از  10اســتان کشــور را مایــه
مباهــات و افتخــار بــرای ایــن شهرســتان عنــوان
کــرد و گفــت :مــردم مالیــر کــه صاحــب مفاخــر
بــزرگ هنــری و فرهنگــی در عرصــه ســینما و
فیلــم هســتند ،از ایــن میزبانــی بــه خــود مــی
بالنــد.
وی اظهــار داشــت :برگــزاری ایــن گونــه
جشــنواره هــا فرصتــی بســیار مغتنــم بــرای گــرد
هــم آمــدن هنرمنــدان و تبــادل افــکار ،اندیشــه و
در چهاردهمین دوره جشــنواره ملی داســتان
رضوی که بــا عنوان «کبوتر حــرم» و به میزبانی
سمنان برگزار شــد ،نویسنده خوشذوق نهاوندی
با داســتان «نواربرگردان یک حس موازی» خوش
درخشید.
به گزارش فارس ،در چهاردهمین دوره جشــنواره
ملی داســتان رضوی که با عنوان «کبوتر حرم» و
به میزبانی سمنان برگزار شد ،نویسنده خوشذوق
نهاوندی با داستان «نواربرگردان یک حس موازی»
خوش درخشید.
در این دوره از جشنواره یکهزار و  259داستان از
 851نویســنده از سراسر کشور شرکت کرده و 75
داستان به فینال و داوری راه پیدا کردند و در نهایت
 10داستان برگزیده شدند که داستان «نوار برگردان
یک حس موازی» نوشته روحاهلل صالحی نویسنده
خوشدوق نهاوندی موفق به کسب رتبه سوم این
دوره از جشنواره شد.
«نواربرگردان یــک حس موازی» تنها داســتان

اینکه ما به ســمت کمال با ســرعت بیشتر به جلو
تجربــه بیــن آنهــا اســت.
پیش می رویم.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی همــدان نیــز
مدیر اجرایی جشــنواره منطقه ای ســینمای جوان
بیــان کــرد :هیــچ چیــزی در دنیــا زشــت نیســت و
«آگر» در حاشــیه برگــزاری آییــن اختتامیه این
ایــن بســتگی بــه نــگاه مــا دارد.
جشــنواره در جمــع خبرنگاران با اشــاره به فراز
علیرضا درویش نــژاد ادامه داد :اگر ما خالصه ای
و فرودهــای برگزاری جشــنواره گفــت :جایگاه
از خدا هســتیم ،پس در این ساختار زیبا به عنوان
هنرمنــدان و همدلی و صمیمیت آنها با مســئوالن
یک هنر متعالی ،زشتی وجود ندارد و انسان از دل
بسیار باشکوه و ارزشمند است.
این زیبایی و دیگر زیبایی ها ســاطع می شود و به
امید وفایی رشد و بالندگی هنرمندان در شهرستان
منصه ظهور می رسد.
ها را حاصــل تمرکززدایی جشــنوارهها از تهران
وی هنــر را یکی از نمونه های بــارز این زیبایی
دانســت و حضور تمامی دستگاههای اجرایی شهر
برشمرد و گفت :سینما و عکس در دل زیبایی های
برای اجرا و پشتیبانی خوب یک
هنر جایگاه خاصی دارد که می
جشــنواره را الزم و ضــروری
توان پایــه آن را به فطرت الهی
عنوان کرد.
برگردانــد که بخشــی از آن در
وی مالیر را دارای ظرفیت های
فطرت انســانی پرتو ایجاد کرده
بســیار خوبی در زمینــه فیلم و
است.
عکس دانســت و افزود :زمانی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
که عباس کیارستمی فیلم مسافر
همدان ادامه داد :اهمیت سینما و
را در مالیر فیلمبرداری کرد ،این
هنر عکاســی نیز به همین است
امر نشــان می دهد که این شهر
که پایه اش یک گستره مفهومی،
ظرفیت های بســیار خوبی برای
فلسفی و عرفانی وسیعی دارد و
برگزاری جشنواره های سینمایی
برای ما بسیار ارزشمند است.
همان اندازه که حال فیلم
دارد.
وی برگزاری ایــن رویدادهای
کوتاه ایران خوب اســت
مجیــد برزگــر نویســنده و
فرهنگــی را نیز در این راســتا
و بدون شک هیچ رقیبی
کارگردان ســینمای ایران نیز در
دانســت و تاکید کرد :هر اندازه
ندارد ،حال سینمای دیگر
این آیین برگزاری جشنواره آگر
ایــن رویدادها از نظــر کمی و
نیز به همان خوبی میشود
را در سطح باال دانست و گفت:
کیفی گســترده تر شــود ،یعنی

درخشش نویسنده نهاوندی
در جشنواره ملی داستان رضوی
قرائت شــده در مراســم پایانــی و اختتامیه این
دوره از جشــنواره بود که شامگاه  15شهریورماه
با حضور معاون امــور فرهنگی بنیاد بین المللی
امام رضا (ع) ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
سمنان و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در سالن
ســالن حکیم الهی مجتمع فرهنگی هنری کومش
برگزار شد.
این داستان روایت موازی از سه پسربچه  15ساله
اســت که هر یک در جنگ شهید شدهاند و آرزو
داشتهاند به زیارت امام رضا(ع) بروند؛ به طوری که
اولی بچه جنوب است و به دلیل نبود جا از کاروان
جا میماند ،نفر دوم بچه نهاوند است و پول جمع
کرده که با اردو به زیارت برود و در موشــکباران

محله گلشــن نهاوند شهید میشود و باالخره پسر
ســوم هم اهل تبریز است که در هورالعظیم شهید
می شود و تابوتش اشتباهی به مشهد منتقل میشود
و خود را به جای دو پسر دیگر تصور میکند و . ...
اما در حاشیه مراسم پایانی این جشنواره کارگاه
داستاننویسی تخصص رضوی هم با حضور دو
تن از استادان کشــوری به نام محمدرضا شرفی
خبوشــان و علیاصغر عزتی و با مدیریت مهدی
زارع از داوران و نویســندگان اســتان سمنان و
بیش از  30نفراز نویســندگان منتخب استانی و
برگزیدگان جشــنواره چهاردهم داســتان کوتاه
رضــوی (کبوتر حرم) برگزار شــد کــه در این
کارگاه مباحثی در خصوص فنون داستاننویسی،

با تالش مجموعه عوامل برگزاری جشنواره به ویژه
امید وفایی مدیر انجمن سینمای جوانان مالیر ،این
جشنواره درجه یک بود.
وی با اشــاره به اینکه فیلم ها نیز در ســطح عالی
بود و ســخت ترین داوری جشــنواره را داشتیم
ابراز امیدواری کرد :ســال های بعد نیز شاهد ارایه
فیلمهایی در سطح باالتر باشیم.

فیلم کوتاه ایران بدون رقیب است

مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران گفت :همان
اندازه که حال فیلم کوتاه ایران خوب است و بدون
شــک هیچ رقیبی ندارد ،حال سینمای دیگر نیز به
همان خوبی می شود.
به گزارش ایرنا سید صادق موسوی اظهار داشت:
امســال فیلم کوتاه ایران  2هزار حضور بین المللی
داشــته اســت که در هیچ رشــته ای قابل مقایسه
نیست.
وی افزود :این میزان حضور بین المللی فیلم کوتاه
ایران در رشــته هایی همچون هنرهای تجســمی،
تئاتر ،موســیقی ،ســینمای بلند و در حوزه کتاب
و مطبوعات قابل مقایســه نیســت و در ایران هیچ
رقیبی ندارد.
مدیرعامل انجمن ســینمای جوان ایران ادامه داد:
تنهــا در ســال  96فیلــم کوتاه ایــران در  2هزار
جشنواره حضور داشت که از این تعداد  300فیلم
کوتاه توســط انجمن ســینمای جوانان بود و یک
هزارو  700مورد توســط سینماگران مستقل شکل
گرفته است.
ویژگیهای داســتان دینی و داســتان رضوی و
مباحث مرتبط توسط اســتادان ارائه و برخی از
شــرکتکنندگان نیز در خصــوص نحوه ارتقای
هنر داستاننویســی ســوالهای خود را مطرح و
توسط استادان پاسخ داده شد.
الزم به ذکر اســت که روح ا ...صالحی نویسنده و
هنرمند تئاتر خوشذوق نهاوندی است که فعالیت
هنری خود را از سال  1369آغاز اما از سال 1373
به صورت حرفهای در حوزههای نمایشنامه ،شعر،
روزنامهنگاری و پژوهشهای ادبی مشغول به کار
شــده و تاکنون در جشــنوارههای متعدد موفق به
کسب بیش از صد جایزه و لوح تقدیر شده است.
وی همچنین سرپرست گروه نمایشی هناسه بوده
و عالوه بر نویسندگی در حوزه هنرهای نمایشی و
بخصوص در بخش نمایشنامه نویسی ،بازیگری و
کارگردانی تئاتر هم حضور فعالی داشته و تاکنون
موفق به کسب مقامهای متعددی در این رشته نیز
شده است.

فرهنگ

هنرمند همدانی بهترین خواننده
صحنه ای کشور شد

«مرتضی ســرمدی» در سومین جشنواره ستاره
های صحنه کشــور به عنوان بهترین خواننده روی
صحنه برگزیده شــد و مقام نخست این جشنواره
را کسب کرد.
مسئول واحد موســیقی حوزه هنری همدان گفت:
ســومین جشــنواره ســتاره های صحنه کشور به
میزبانی کرمان در ســه بخش اســتند آپ کمدی،
خواننــدگان صحنه و بخش بیــن المللی مجریان
صحنه برگزار شد.
جالل گودرزی سروش در گفت و گو با ایرنا اظهار
داشــت :در این جشــنواره عالوه بر هنرمندانی از
سراسر کشورمان ،هنرمندان  6کشور مراکش ،یمن،
عراق ،تاجیکشــتان ،افغانســتان و سوریه شرکت
داشتند.
گودرزی خاطرنشــان کرد 12 :نفــر از مجریان و
گویندگان باســابقه و مطرح در ســطح ملی و بین
المللــی ،هنرمندان فعال در عرصــه طنز و کمدی،
چهره های شاخص ملی در زمینه های خوانندگی،
آهنگ سازی و تنظیم ،ترانه سرایی ،تهیه کنندگی و
تولید آثار موسیقی ،این دوره از جشنواره را داوری
و قضاوت کردند.
در جشــنواره ســتاره هــای صحنــه  40مجــری،
 41خواننــده و  55اســتندآپ کمدیــن بــه رقابــت
پرداختنــد.

برگزاری طرح قرآنی ویژه ماه
محرم در  ۱۸هیأت مذهبی نهاوند
طرح قرآنــی ویژه دهه اول مــاه محرم در ۱۸
هیأت مذهبی نهاوند برگزار خواهد شد.
رئیس تبلیغات اســامی نهاونــد در گفتگو با مهر
اظهارداشــت :طرح قرآنی ویژه دهه اول ماه محرم
در ایام ســوگواری حضرت اباعبدا ...الحسین (ع)
در  ۱۸هیئت مذهبی شهرستان نهاوند برگزارخواهد
شد.
حجتاالسالم موســی محبی بیان کرد :این طرح
به منظور بهرهمندی شایســته از ظرفیت عظیم و
فضــای معنوی ایام محرم و ضرورت توســعه و
تعمیــق فعالیتهای قرآنی در هیئات مذهبی اجرا
میشود.
محبــی اضافه کــرد :این طــرح در هیئات مذهبی
شــهرهای نهاونــد و بــرزول ،گیان ،فیــروزان و
روستاهائی که موسسات قرآنی در آنها فعالیت دارد
و با حضور گســترده مردم بهویــژه جوانان برگزار
خواهد شد.
وی گفت :برنامه های تدوین شــده برای این طرح
به این شکل است که قاریان ممتاز و مطرح استانی
در هیئات مذهبی به تالوت قرآن میپردازند و پس
از پایان تالوت قرآن ،روحانی و سخنران مراسم به
تفســیر آیات مربوطه پرداخته و در خصوص قیام
اباعبداهلل الحســین (ع) مطالبــی بیان میکند.رئیس
تبلیغات اسالمی شهرستان نهاوند همچنین از اعزام
۴۰نفر از مبلغات حوزوی در دهه اول ماه محرم به
مناطق مختلف نهاوند خبرداد.
وی بابیان اینکه از مجموع مبلغین اعزامی دهه اول
ماه محرم  ۴۰نفــر بانوان مبلغه حوزه علمیه نهاوند
هستند ،اظهارداشت :در دهه اول ماه محرم مبلغات
اعزامی همکاری بســیار خوبی بــا اداره تبلیغات
اسالمی دارند و به مدت ۱۳روز در مناطق مختلف
شهری و روستایی مشغول به انجام فعالیت تبلیغی
می شوند.
محبی با اشــاره بــه این موضوع که نشــر معارف
اسالمی و دینی و آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ
اهل بیــت و قیام امام حســین(ع) از اهداف اعزام
مبلغیــن در دهــه اول ماه محرم اســت ،گفت :در
حال حاضر  ۲۳۰مســجد و  ۲۴۵هیئت مذهبی در
نهاوند به ثبت رسیده اند که از این تعداد  ۳۵هیئت
ویژه خواهران اســت و مبلغات تحت نظارت اداره
تبلیغات اســامی در این هیئات حســینی مشغول
انجام فعالیت تبلیغی خواهند بود.
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