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بازگشت به اصل
 راهبرد انتخاباتی جناحین

 ۱- رصد تحرکات انتخاباتی دو جناح 
اصلی سیاسی ایران به ویژه تحرکات مجمع 
روحانیون و جامعه روحانیت به عنوان دو 
تشکل مادر، محوری و اصلی این دو جناح 

حکایت از...

آگهی مزایده
 فروش آهن آالت

شرکت قند هکمتان ) سهامی عام (

شــرکت قنــد هکمتــان ) کارخانــه قنــد همــدان ( در 
ــقاط را از  ــن آالت اس ــن آه ــدود 100 ت ــر دارد  ح نظ

ــاند  ــروش رس ــده بف ــق مزای طری
ــل  ــت و تکمی ــت دریاف ــد جه ــی توانن ــان م متقاضی
بــرگ شــرایط تــا تاریــخ 30 مهرمــاه 1398 بــه 
ــر 20  ــع در کیلومت ــدان واق ــد هم ــه قن آدرس کارخان
ــهید  ــس راه ش ــروی پلی ــران ، روب ــدان ته ــاده هم ج

ــد  ــه نماین ــی مراجع ــد بازرگان ــرودی - واح خرم
تلفن : 081-34553253

کسی پیگیر نیست  
عتبات هم 

فرودگاه همدان 
را بیدار نکرد

■ یک فرودگاه 80 ساله 
و یک پرواز

مهدی ناصرنژاد  «

 اگر چه صنعت ساختمان ســازی در ایران ما و به 
خصوص شهرهای کوچک تر در حال حاضر با بسیاری 
معیارها و استانداردهای روز جهانی فاصله های بسیار 
دارد، بــا این حال برخی جذابیت های ظاهری و گول 
زنک ساخت و سازهای جدید بسیاری از خانواده های 
بی سرپناه را برای داشــتن یک واحد چهاردیواری و 
اختیاری قانع می سازد. البته بعد از قناعت به یک خانه 
نقلی مقلی و آپارتمان نشینی توسط خانواده ها و افراد 
نوخانمان است که تازه می شود متوجه شد خانه های 
به اصطالح حیاط دار و قدیمی با آن چند دار و درخت 
و حوض کوچک خــود، چه نعمت و فرصت تکرار 
نشــدنی برای راحتی و امنیت خیال خانواده ها بوده و 

قدرش را ندانستیم.
خانه داری و خانه نشینی های سنتی با آن حال و هوای 
خاص خود در کنار پــدر بزرگ ها و مادربزرگ ها تا 
همین دیروزهــای نه چندان دور با تمام خصوصیات 
خوبی که داشــت و البته بسیار هم از آن غافل بودیم، 
یک ارتباط ناگفته و نانوشــته هم با همان چند اصله 
درخت گیالس و آلبالو و بوته های گســترده نسترن و 
اقاقیا داشــت، با این تفاوت که وجود حتمی و بایسته 
چنــد درخت میوه و غیرمیــوه در حیاط های قدیمی 
بســتگی به شــرایط اقلیمی و آب و هوایی شهرهای 
کشورمان داشت و کوچکی و بزرگی حیاط ها هم در 
این قصه حرف اول را می زد، کما اینکه در بســیاری 
از حیاط های قدیمی و بزرگ شــهر باصفای خودمان 
همــدان، در کنار درخت های آلبالو و گالبی و زردآلو 
و بوته های متعدد گل های زینتی، درخت های تناور و 
سر به فلک کشــیده گردو هم وجود داشت و بساط 
خورشت فســنجان و ترشی مخصوص همدانی ها با 
گردو توسط کدبانوهای خانه را در تمام طول زمستان 

محیا می ساخت.
اما نگذریم از درخت های زیبا و پر رمز و راز یاس که 
می شود گفت تقریبا جزو سرقفلی خانه های قدیمی و 
حیاط دار همدانی ها بود و هر سال با آغاز اردیبهشت 
مــاه در همدان عطر یاس بنفــش در تمام فضای این 
شــهر بزرگ می پیچید و به قول یکی از همدانی های 
خوش تعریف قدیمی، آن وقت ها چنانچه کاروانی از 

راه دور به دیوارهای شهر همدان نزدیک می شد، حتی 
با چشم های بسته کاروانیان می شد راه درست شهر را 
به واسطه عطر گل های یاس آن از بیراهه تشخیص داد 

و راه به سالمت جست. 
دریغ و حســرت که در روزگار ما در مبارزه و رقابت 
بین مظاهر قدیمــی و جدید، این قوای مظاهر جدید 
اســت که پیروز می شود و هر کجا در گوشه و کنار و 
بطن شهر دیواری با خشت و گل از قدیم باقی است، 
در کنارش چند آپارتمان بلند طبقه به صورت نامتقارن 
و بدمنظر باال کشیده است و بدجور خودنمایی می کند.

در واقع در روزگار ما هر کجا و هر زمان پدر بزرگی 
و مادربزرگی می افتد و به دیار باقی می شــتابد، سقف 
خانه هایشان هم پایین می آید و بنای یادبودی به جای 

آن باال می رود که اسمش را می گذارند آپارتمان!
البته در این بازی نابرابر، وارثان کم حوصله و پرشتاب 
برای ساخت و ساز در بافت های قدیمی پاداش هم با 

نام تسهیالت بانکی دریافت می کنند. 
گریزی نیست، تا مجالی هست و هنوز در کوچه های 
قدیمی شــهرمان تک و توک درخــت اقاقیا و یاس 
و گالبی باقی اســت، می شــود قدم زنان خاطره ها را 
هم مرور کــرد، می شــود دورا دور گریزی به دنیای 
کودکی ها زد. در این کوچه قدیمی و گذرگاه خاطره ها 
در حــول و حوش چهارراه ابن ســینا و دوازده متری 
منشــعب از آن به ســمت خیابان فرهنگ، این همان 
درخت گل ابریشم است که دنیای دیروزمان را هنوز 
زنده نگه داشته اســت. باید تمام زیبایی و آشنایی و 
نســیم مهربان این هدیه الهــی را در دنیای کودکی و 
روزگاران خاطره هایت بجویی تا بدانی راز گل ابریشم 

در این شهر قدیمی چیست؟!
گل ابریشم در واپســین روزهای تابستان و با وزیدن 
نسیم پاییزی عقده می گشاید و به جلوه گری می نشیند. 
مادربزرگم می گفت راز این گل های زیبا و خوش رنگ 
در درمان ســرفه های ســوزناک آن اســت. می گفت 
جوشــانده گل ابریشــم می تواند در روزهای سرد و 
سخت زمستان عالج ســینه درد و عفونت گلو باشد 
و هر خانه ای که درخت گل ابریشــم داشته باشد در 
بیماری نیازی به حکیم و نســخه ندارد. و این است 

راز گل ابریشم.

 حرکت علمی کشور که از دو دهه قبل آغاز شده باید 
ادامه پیدا کند.

 رهبر معظم انقالب اســالمی روز گذشــته در دیدار دو 
هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، ادامه 
پیشرفت علمی کشور را در کوران حرکت پرشتاب علمی 
جهان، کاماًل ضروری و حیاتی خواندند و با اشاره به شوق 
سرشــار، انگیزه تحسین برانگیز و اعتماد به نفس جوانان 
نخبه تأکیــد کردند: هر جوان نخبه پــاره تن ایران عزیز 
ماســت و برای رفع مشکالت نخبگان باید سند راهبردی 

امور نخبگان را کاماًل جدی اجرا و پیگیری کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای مطالبی را که ۱۲ نفر از نخبگان 
در این دیدار بیان کردند و تأمل جوانان نخبه در خصوص 
مســائل مهم کشور را بســیار خوب و لذتبخش ارزیابی 
کردند و با تأکید به مســئوالن مربوطــه برای دنبال کردن 
مطالبات و پیشــنهادهای نخبگان گفتنــد: حرکت علمی 
آغاز شــده در کشور نیازمند استمرار است، البته رتبه های 
بــاالی علمی ایران در برخی رشــته های نوپا مانند نانو و 
زیست فناوری بسیار افتخارآمیز است اما به هیچ وجه کافی 
نیســت و نباید ما را قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمی با 

شتاب ادامه یابد.
ایشــان با اشاره به بازدید روز گذشــته خود از نمایشگاه 
شــرکت های دانش بنیان، وجود انگیــزه، اعتماد به نفس و 
خودباوری در حرف و عمل جوانان متخصص را نشانه ای 
شوق انگیز از استمرار جریان علمی در کشور برشمردند و 
خاطرنشان کردند: این جوانان فقط نخبگان ۳۰ شرکت از 
چهار هزار شرکت دانش بنیان کشور بودند که این عدد باید 
در طول یک مدت محدود و مشخص، چندین برابر شود.

حضرت آیت ا... خامنه ای الزمه تحقق این هدف را ایجاد 
زیرساختهای قانونی در خصوص شرکت های دانش بنیان 
و رفــع موانع پیِش روی آنها برشــمردند و گفتند: مکرراً 
تأکید کرده ایم که محیط کســب و کار باید اصالح شــود 
مثاًل مجوزی که باید ظرف یک هفته صادر شــود، شش 
ماه زمان نبرد، موازی کاری هــای غلط حذف، و انحصار 

برداشته شود.
رهبر انقالب اســالمی سپس به بیان چند نکته خطاب به 

نخبگان جوان پرداختند.
»اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان« نخستین 

نکته مورد تأکید حضرت آیت ا... خامنه ای بود.
ایشــان اجرای کامل این ســند را موجب رفع بســیاری 
از مشــکالت در زمینه پیشــرفت علمی،  تجاری سازی 
محصوالت علمی و فناوری و حل سایر مشکالت بخش 
علمی خواندند و گفتند: بنیاد نخبگان موظف است به این 
ســند بپردازد و شــورای عالی انقالب فرهنگی نیز باید با 

به روزرسانی این سند، تحقق آن را مطالبه و دنبال کند.
»مأیوس نشــدن از القائات منفی جریانی بددل که جنبش 
علمی کشور را انکار می کند« توصیه بعدی حضرت آیت 

ا... خامنه ای به جوانان نخبه بود.
ایشــان افزودند: یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه 

در داخل دانشــگاهها نیز حضور دارد، اصل جهش علمی 
کشور را که یک واقعیت عیان است، انکار و تالش می کند 
با القاء اینکه هیچ اتفاق علمی مهمی رخ نداده است، مردم 
را دچار تردید و نخبگان را ناامید کند، اما شــما در مقابل 

این جریان هرگز مأیوس نشوید.
به گزارش ایرنا،رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از کارهای 
زشت این جریان بددل را داللی و انتقال نخبگان مستعد به 
خارج از کشور دانستند و گفتند: جوان نخبه به ایران تعلق 
دارد و پاره تن کشور است، اما آنها به دنبال دلسرد کردن و 
یا فریفتن او با وعده های پولی یا غیر پولی و موهوم هستند 
که مســئوالن وزارتخانه های بهداشت و علوم موظفند از 

دانشگاهها در مقابل این جریان مراقبت کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: برخالف القائات این 
جریان، مقامات عالی کشور از مشکالت و اخبار منفی هم 
با خبر هستند اما یقیناً جنبه های مثبت جریان علمی کشور 

بر جنبه های منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اســالمی را جرأت دادن به مرد و زن، 
و پیــر و جوان بــرای ورود به میادین دشــوار از جمله 
ورود در میادین علمی که حتی تحســین دشــمنان را نیز 
به دنبال داشــته اســت، خواندند و با یادآوری مواردی از 
افتخارات علمی کشــور گفتند: استفاده از ظرفیت علمی 
در بخشــهای مختلف کشور به »باال بردن قدرت دفاعی«، 
»درمان و پزشکی پیشــرفته و کنترل بیماری ها«، »مسائل 
فنی مهندســی«، »زیســت فناوری و تولید محصوالت با 
دوام با فناوری نانو« و »فناوری صلح آمیز هسته ای«، منجر 
شده است. حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: 
با وجود این دســتاوردهای واضــح، برخی افراد حرکت 
علمی کشور را تخریب و انکار و اگر بتوانند برسر راه آن 

مانع تراشی می کنند.

ایشان افزودند: البته این موانع باید برداشته 
شــود و مسئولیت به عهده مسئوالن مراکز 
مربوط اســت، اما شــما جوانان عزیز به 
حرکت پر شــوق، مضاعف و بدون وقفه 
خود در مقابل این جریــان انحرافی ادامه 

دهید.
رهبر انقالب اسالمی، توجه به علوم انسانی 
را در همه نهادهای نخبگانی از جمله بنیاد 
نخبگان ضروری خواندند و گفتند: وقتی 
جوان نخبه ایرانی، در زمینه مهندســی در 
تــراز جهانی عمل می کند و در ســاخت 
دستگاههای بسیار پیچیده، کارهای بسیار 
مهمی انجام مــی دهد، طبعاً حضور او در 
عرصه هایی مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت 
و ارائه راه حل برای مشــکالت اقتصادی 
و آســیب های اجتماعی، مؤثر و راهگشا 

خواهد بود.
ایشان برخی مشــکالت اقتصادی موجود 
را ناشــی از کمبود تحقیق علمی دانستند 
و افزودند: با دانــش نخبگانی می توان راه حلهای خوبی 
برای این مسائل یافت.حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید 
بر اجرای کامل سند بســیار ارزشمند نقشه علمی کشور 
افزودنــد: حضور نخبگان جوان در عرصه علوم انســانی 
موجب می شــود پرورش اندام علمی کشور به صورت 
متناسب صورت گیرد، نه اینکه یک بخش فوق العاده قوی 

باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره بــه موضع قاطعانه 
و شــجاعانه جمهوری اســالمی درباره حرمت شــرعی 
اســتفاده از بمب هسته ای تأکید کردند: ما با وجود اینکه 

می توانســتیم در این 
بر  برداریم،  قــدم  راه 
اسالم  حکم  اســاس 
عزیــز کاربــرد ایــن 
قطعی  حرام  را  سالح 
شــرعی اعالم کردیم، 
دلیلی  هیــچ  بنابراین 
ندارد که بــرای تولید 
سالحی  نگه داشت  و 
که استفاده از آن مطلقًا 
حــرام اســت، هزینه 

کنیم.
جدی  پایبندی  ایشان 
بــه مبانــی دینــی و 
دو  را  ملــی  شــرف 
های  مجموعه  الــزام 
برشــمردند  نخبگانی 
دانشــمند  افزودند:  و 
ایرانی وقتی با فرهنگ 

اسالمی و ایرانی آمیخته می شود، عنصر راهبردِی حیات 
ملت می شود و به کشور روح و توان می بخشد.

ایشــان در زمینــه ضــرورت همراهی علم بــا فرهنگ 
صحیح افزودند: ما از شــاگردی و یادگیری هیچ ابایی و 
ننگی نداریم اما نمی خواهیم دانشــگاههای ما باز تولید 
»دانشگاههای امریکایی با همان فرهنگ غلط غربی« باشند.
حضرت آیت ا... خامنــه ای، با نقد برخی کم کاری ها در 
ارائه راه سوم برخاسته از انقالب اسالمی به جهانیان گفتند: 
راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال دمکراسی. ما 
به برکت اسالم راه سومی را به ملتها ارائه کرده ایم که باید 
بیش از پیش با سخن منطقی و عمل خود، دل ها را به این 
راه سودمند برای بشــریت جذب کنیم و ملتها را از نفوذ 

روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.
رهبر انقالب در آخرین فراز سخنانشان در جمع دو هزار 
نخبه جوان بر ایجاد و گسترش امید تأکید کردند و گفتند: 
نخبگان، اساتید و پیشروان حرکت علمی نگذارند امید به 
وجود آمده برای پیشرفت علمی کشور دچار اختالل شود.

ایشــان در همین زمینه افزودند: در کشور البته مشکالت 
مختلفی وجود دارد اما نباید این مشــکالت را یک طرفه 
و بدون توجه به موفقیتها مدام مطرح و بر ســر آن مرثیه 
خوانی کرد، چرا که در ایــن صورت امید در دل جوانان 

کم فروغ می شود.
ایشــان نتایج »مقایسه پیشــرفت های علمی دانشگاهها 
در چهل ســال اخیر را با قبل از انقــالب« حیرت آور 
خواندنــد و افزودند: این حرکت عظیم البته در اول راه 
اســت، اما به فضل الهی و همــت نخبگان و جوانان به 
اوج خواهد رســید و جوان ایرانی بایــد با این نگاه به 

آینده بنگرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان با تکرار سخنان چند سال 
قبل خود یــادآوری کردند: گفته ایم کــه باید به گونه ای 
پیشرفت کنیم که ۵۰ سال بعد هر نخبه ای و هر کسی که در 
جهان خواست تازه های علم را فرا بگیرد، ناچار به دانستن 
زبان فارسی باشد و تحقق این هدف، حتماً در دایره هوش 

و استعداد و همت ایرانی امکان پذیر است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با نخبگان:راز گل ابریشم خانه مادربزرگ

حرکت علمی در کشور باید ادامه پیدا کند

توسعه همدان درگیر ودار رفتارهای انتخاباتی

الحاق مریانج به همدان
مشاور سابق طرح جامع همدان:الزم نیست با عجله و قبل از 

انتخابات،شهر و روستاها به همدان الحاق شود

نیم سال پس از سیل
 برای مسکن چه شد؟

در همایش "نسل سوم دانشگاه کار آفرین" مطرح شد

در تربیت نیروی انسانی 
به اشباع رسیده ایم

مقایسه مترو، تراموا و مونوریل در همدان

مترو سیستمی مستقل 
اما گران است
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تراموای انبوه بر »ال آر تی«  
نسبت به مترو بسیار ارزانتر 
تمام می شــود و در زمان 
کمتری هم به ســرانجام 
می رســد منوط به این که 
تنها  کارشناسی  مطالعات 
برای تاییــد تصمیمات از 
قبل اتخاذ شــده نباشد و 
کارشناسان تمام ابعاد کار 

را بررسی کنند

بازگشت به اصل، راهبرد انتخاباتی جناحین
 ۱- رصد تحرکات انتخاباتی دو جناح اصلی سیاسی ایران به ویژه 
تحــرکات مجمع روحانیون و جامعه روحانیت به عنوان دو تشــکل 
مــادر، محوری و اصلی این دو جناح حکایت از درک شــرایط پیش 
آمده و بازگشــت به اصل و بازتعریف آنچه موجب اختالف این دو 

جناح شده، هست.
در واقع جناحین متوجه شده اند که شاید نتوانند این انتخابات را برنده 
شوند اما نباید فرصت انتخابات را برای ساماندهی و نوسازی سیاسی 

تشکیالت خود از دست بدهند.
۲- راهبرد قدرت طلبی و ماندن در قدرت به هر قیمتی، باعث شــده 
بود تا  اختالفات این دو جناح دیگر چندان مشــخص نباشد و مردم 

تفاوتی بین چپ و راست احساس نکنند.
این آســیب مهمترین آسیبی است که هر دو جناح به دنبال رفع آن و 
مشخص کردن مجدد اختالفات خود با جناح مقابل در ارتباط با روش 

های اداره کشور و نگاه به قوانین هستند.
۳- جناح راست یا اصولگرایان یا همان محافظه کاران سابق در زمانی 
با کنــار زدن نمادهای محافظه کاری در سیاســت ایران به نیروهای 

رادیکال اصولگرا برای ماندن در قدرت متوسل شدند.
نتیجه این اقدام، تعریف اصولگرایی جدید با تندروی  بود که با اصل 

محافظه کاری قرابتی نداشت.
آسیب این حرکت را امروز اصولگرایان در میدان دار شدن تندروها و 

کنار زدن نیروهای اصیل اصولگرایی می بینند.
4- تالش جامعه روحانیت مبارز برای آشــتی دادن حجت الســالم 
ناطق نوری با سیاست و بازگرداندن وی به عرصه فعالیت تشکیالتی، 
اقدام مهمی در حرکت اصولگرایان به سمت راهبرد بازگشت به اصل 

محسوب می شود.
آنها می دانند اگر اصولگرایی اصیل را به مردم معرفی نکنند ، شــاید 
تعریف نا آشــنایان با اصول اصولگرایی، تحت عنوان نو اصولگرایی 

هیچ نسبتی با اصولگرایی جدید نداشته باشد.
۵- اصالح طلبان در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گذشته 
اشــتباه تاکتیکی بزرگی انجام دادند و برای ماندن در قدرت با ائتالفها 
و نیروهایی که اصالح طلب شناخته نمی شوند ، هزینه ناکارآمدی و 

ناکامی این نیروها را به نام اصالحات نوشتند.
این هزینه گزاف تابه جایی برای اصالحات گران تمام شــده که یکی 
از تئوریسین های اصالح طلب از اینکه اکنون نعش اصالحات روی 

دست ما است، سخن گفته است!
اصالح طلبان از ابتدا با دو گروه که از این عنوان سؤ استفاده میکردند 
مواجه بودند ، گروه های برانداز و گروه ها طفیلی که می خواستند نان 

اصالحات را بخورند اما اصالح طلب نام نگیرند.
۶- اعالم صریح شــرکت بدون قید و شرط در انتخابات و حمایت از 
داوطلبان اصالح طلب از سوی مجمع روحانیون مبارز اقدامی مهم در 
راستای پایان دادن به مباحثی بود که برخی برای انحراف اصالح طلبی 
از اصــل آن یعنی تالش برای  تغییر با صندوق های رای و انتخابات 

راه انداخته بودند.
در واقع اصالح طلبان با این حرکت نســبت خود با براندازان بریده از 
صندوق های رای و اصالح طلبان اســمی را مشخص کردند و اعالم 
کــرده اند قصد ادامه راه اصلی اصالح طلبی یعنی تالش و فعالیت در 

چارچوب قوانین و با تابلوی مشخص را دارند.
۷- تحرکات خوب مجمع روحانیون و جامعه روحانیت در پاسداری 
از اصول اصلی دو جناح و اجرای راهبرد بازگشت به اصل با استفاده 
از فرصت انتخابــات ، فضای انتخاباتی مجلس آینــده را به فضایی 
امیدوارکننده برای انتخاب سیاســتمدارانی باورمند به اندیشه سیاسی 
تشــکلیالت خود و با افکار و رفتارهایی مشخص و همچنین شکل 
گیری رقابتی واقعی تبدیل کرده است مگر آنکه  عامل یا عواملی مانع 

شکل گیری این فضا شوند.

کاهش ۲۵ درصدی قصور پزشکی در همدان

 قصور احراز شده توســط کمیسیون پزشکی قانونی در پنج ماهه سالجاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۶ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشــکی قانونی همدان گفت: پنج ماهه نخســت سال گذشته ۳۹ پرونده قصور 
پزشــکی در پزشکی قانونی همدان تشکیل شد که ۱8 پزشک تبرئه و ۲۱ پزشک محکوم 

شدند.
علی احسان صالح در گفت و گو با ایرنا یادآوری کرد: ۲۹ پرونده قصور پزشکی از ابتدای 
ســالجاری تا پایان مرداد ماه در این استان تشــکیل شده که پس از بررسی های صورت 
گرفته ۱۶ مورد از پرونده ها به تبرئه پزشــک ختم شده و در ۱۳ پرونده پزشک محکوم 

شــده است.مدیرکل پزشــکی قانونی همدان تاکید کرد: بخشی از پرونده های رسیدگی 
شده درباره قصور پزشکی در پزشکی قانونی همدان شامل موارد ارجاعی از دادگاه های 
اســتان و پزشکی قانونی سایر اســتان های همجوار بوده و این پرونده ها تنها مربوط به 

همدان نیست.
صالح توضیح داد: برخی مواقع پس از بررســی پرونده شاکی در پزشکی قانونی و تبرئه 
پزشــک، شاکی به رای اعتراض می کند که در صورت شکایت مجدد پرونده در پزشکی 

قانونی سایر استان ها رسیدگی می شود.
وی بیان کرد: 4۰ تا ۵۰ درصد شــکایت های پزشکی منجر به محکومیت پزشک شده و 
متخلفان مکلف به تامین دیه ناشی از آسیب های وارده به بیمار شدند و در مواردی مطب 

پزشک پلمب و اجازه طبابت از وی سلب شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان اظهار داشت: بیشترین میزان شکایت های مردمی در حوزه 
زنان و زایمان است چرا که این طیف از پزشکان بیشترین مراجعان را دارند و بیماری زنان 

و زایمان و بارداری نسبت به سایر بیماری ها حادثه خیزتر است.
صالح توضیح داد: با وجود اینکه رشته های زنان و زایمان بیشترین میزان شکایت خود را 
به خود اختصاص دادند این به معنای باال بودن تخلف در این حوزه نیست بلکه این رشته 
ها به گونه ای اســت که منجر به عارضه پزشکی می شود و برخی  عارضه ها  ناخواسته 

و برخی بر اثر سهل انگاری هستند.
وی ادامه داد: قصورهای غیر عمدی شــامل اشتباه های سهوی است که توسط پزشک به 
علت کوتاهی در امر معاینه پیش می آید و در قانون مجازات انتظامی نظام پزشکی برای این 

قبیل تخلف ها مجازات پرداخت دیه به بیمار آسیب دیده تعیین شده است.

مقایسه مترو، تراموا و مونوریل در همدان

مترو سیستمی مستقل اما گران است

معاون استاندار همدان:
بخش خصوصی و دولتی 

در اجرای کارها یکدیگر را یاری کنند
 حرکت به ســمت خصوصی سازی تکلیفی است که باید دنبال 
شود، بخش خصوصی و دولتی باید یکدیگر را کمک کنند و رقیب 

نباشند.
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان در مراسم  
رونمایی طرح ملی واکسیناســیون رایگان نیوکاسل طیور بومی و 
روستایی، ســامانه آنالین بازرسی بهداشــتی و دستگاه تشخیص 
مولکولی »ریل تایم پی ســی آر« در اســتان همدان اظهار داشت: 
هرچند اقدامات دامپزشکان پنهان است و آنها را نمی بینیم اما وقتی 
ســر سفره هستیم و از برکات آن بهره می بریم به زحمات این قشر 

پی  می بریم.
به گزارش مهر، سید محمدرضا میرصفدری با اشاره به تالش های 
صورت گرفته توســط دامپزشکی در حوزه امنیت غذایی در استان 
همدان و با اشــاره به اینکه امیدوارم این اقدامات در راستای برنامه 
کالن؛ توسعه یافتگی کشور را فراهم کند، گفت: راه اندازی نرم افزار 
آنالین بازرســی بهداشتی توسط اداره کل دامپزشکی استان همدان 
در راســتای اجرایی شدن دولت الکترونیک اقدامی بسیار ارزشمند 

است.
وی بــا بیــان اینکه ایجــاد دولــت الکترونیک در راســتای 
صرفه جویــی و علمی کردن کار بســیار حائز اهمیت اســت، 
گفت: وقتی به شــاخصه های اقتصادی و اجتماعی نگاه می کنیم 
دیده می شود که این فشــارها نه تنها برای ما مشکالتی ایجاد 
نکرده بلکه همواره بشر وقتی در سختی قرار می گیرد خالقیت 
و نوآوری بیشــتری خواهد داشت و سطح اتکا به توانایی خود 

را افزایش می دهد.

تفاهم نامه اجرای طرح ملی "توانمندسازی 
مهارتی دانشجویان با رویکرد اشتغال " 

منعقد شد
 دانشگاه صنعتی همدان تفاهم نامه همکاری با سازمان آموزش فنی 
وحرفه ای استان همدان، در راستای اجرای طرح ملی »توانمندسازی 
مهارتی دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی با رویکرد اشتغال« 

منعقد کرد .
ایــن تفاهــم نامه اهدافــی از جمله توانمندســازي دانشــجویان و 
دانش آموختگان دانشــگاهي در واحدها و پردیس هاي دانشــگاهي 
زیرمجموعه در راســتاي برآوردن نیاز کشور به منابع انساني کارآمد 
و داراي تجــارب فني، مهارتي و حرفه ای؛ فراهم ســازی بســترهای 
اشتغال مولد دانش آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاهي واستفاده از 
ظرفیت هاي آموزشي و پژوهشي طرفین در راستاي انجام ماموریت ها 

و تکالیف سازماني را دنبال می کند.
رئیــس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشــگاه صنعتی همدان 
گفــت: طبق این تفاهم نامه، بســترهای اشــتغال دانش آموختگان در 
رشته های مختلف دانشگاهی فراهم می شود و می توانیم از پتانسیل و 
ظرفیت سازمان آموزش فنی حرفه ای برای مهارت افزایی و آماده سازی 
فارغ التحصیالن و دانش آموختگان برای ورود به محیط کســب و کار 

استفاده کنیم. 
خادمی با تاکید بر اینکه سازمان آموزش فنی وحرفه ای دارای مدرسین 
مجرب بوده و همینطور از نظر کارگاه ها و آزمایشگاه ها دارای ظرفیت 
باالیی ســت، گفت: در گذشته دوره های مفیدی در دانشگاه های دیگر 
مثل دانشــگاه بوعلی ســینا بصورت پراکنده تشکیل می شد که مورد 
اســقبال و توجه دانشجویان دانشــگاه صنعتی که مخاطب اصلی این 
دوره ها بودند قــرار می گرفت اما بعد از این، کالس ها در دانشــگاه 
صنعتی همدان برگزار خواهند شد. دانشجویان هزینه بسیارکمی فقط 
بابت ثبت نام در ســامانه مربوطه پرداخت خواهند کرد و نهایتا پس از 
گذراندن دوره که هم بصورت تئوری در دانشگاه و هم بصورت عملی 
در کارگاه ها وآزمایشگاه های مرکز فنی وحرفه ای برای آزمون معرفی 
خواهند شد و درصورت قبولی، مدرک بین المللی و قابل ترجمه ای که 
دراکثر کشــورهای دنیا اعم از آمریکا، اروپا و... معتبر است، به ایشان 
اعطا می شــود که رزومه خیلی خوب و تاثیرگذاری برای اســتخدام 

دانشجویان در سازمان ها و دستگاه های مختلف نیز خواهدبود. 

ثبت نام دانشجوی دانشگاه بوعلی 
برای شرکت در پیاده روی اربعین

 غیبت آن دست از دانشجویانی که در پیاده روی اربعین امسال شرکت 
می کنند با ارائه گذرنامه دارای مهر خروج و ورود به کشور موجه می شود 

و هیچ گونه امتحان میان ترمی در این مدت نخواهیم داشت.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه بوعلی ســینا با بیان اینکه اعزام 
دانشجویان برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی)ع( به دو شکل 
صورت می پذیرد، افزود: دانشجویان می توانند به صورت شخصی و از 
شهرستان های خود به همراه دوستان و یا خانواده به کشور عراق سفر 
کنند یا اینکه در کاروان متمرکزی که دانشگاه تدارک دیده است ثبت 

نام کرده و از این طریق به کشور عراق اعزام شوند.
اکبر عروتی موفق در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اینکه عالقمندان به 
شــرکت در پیاده روی اربعین حسینی)ع( می توانند به بسیج دانشجویی 
دانشگاه بوعلی سینا مراجعه کنند، ادامه داد: ۱8 مهرماه سالجاری زمان اعزام 
از دانشــگاه بوعلی به سمت مرز مهران تاریخ است و تاریخ بازگشت از 
کشور عراق نیز ۲۶ مهرماه است که این سفر به صورت متمرکز صورت 
می گیرد و تمهیدات الزم برای حرکت چه از همدان تا مرز مهران و چه 

بازگشت از کشور عراق توسط دانشگاه دیده شده است.

۱- اصالح طلبــان انتخابات را تحریم نخواهنــد کرد. گویا مجمع 
روحانیــون مبارز به عنوان تشــکل محوری اصــالح طلبان تحریم 
انتخابات را رد کرده اســت. گفتنی اســت قرار اســت تشکل های 
اصــالح طلب فقط از داوطلبان اصالح طلــب در انتخابات مجلس 

حمایت کنند.
۲- بازگشت ناطق نوری به عرصه سیاست با استقبال عقالی دو جناح 
مواجه شــده است.گویا وی در جلســات انتخاباتی جامعه روحانیت 
مبارز شــرکت می کند. گفتنی است ناطق نوری چند سالی بود که از 
سیاست کناره گیری کرده بود و مجلس آتی می تواند نقطه بازگشت 

مجدد وی به عرصه سیاست باشد.
۳- واکســن کربال که برای زائران اربعین تبلیغ می شود، تقلبی است. 
گویا ضرورتی به اســتفاده از این واکسن برای زائرین اربعین نیست. 
گفتنی است برخی برای فروش واکسن آنفوالنزا که باید با نظر پزشک 
ترزیق شود ، این واکسن را با نام واکسن کربال که برای زائرین اربعین 

ضروری می خوانند، به فروش می رسانند.
4- مرغ ســبز از بازار مرغ جمع می شــود. گویا با تصمیم به درجه 
گذاری مرغ با توجه به کیفیت کشتارگاه دیگر تمامی مرغ ها با همین 
درجه بندی به بازار عرضه خواهند شــد. گفتنی است برخی با ادعای 
مرغ ســبز و ... این نوع مرغ را گرانتر از مرغ های دیگر به فروش می 

رساندند.
۵- برخی از مسئوالن استان دولت را رها کرده اند. گویا این مسئوالن 
در اعالم توفیقات دولت به جای بیان پیگیریها و تالش های استاندار و 
دولت به عضوی مبلغ از ستاد انتخاباتی نماینده ها تبدیل شده و با بیان 
پیگیری های نمایندگان از زحمات آنها تشــکر بسیار می کنند! گفتنی 
است این بی وفایی در حق دولت در شهرستانها بسیار مشهود تر است.

عطا شعبانی راد «

 بحث مترو همدان موافقان و مخالفان خود 
را دارد و از قضا این بحث ها بســیار شبیه به 
مجادالتی اســت که در کالن شهرهای تبریز، 
شیراز و اصفهان در گرفت و نگارنده به سبب 
کار خبری در حوزه شهری، این بخت را داشته 
که در جریان بخشی از راه اندازی قطار شهری 
اصفهان و تقریباً از صفر تا صد راه اندازی قطار 
شهری شیراز باشد، در این زمینه خوب است 
به برخی از مواردی اشــاره کنیم که برای این 
دو شهر رخ داد و احتمال تکرار در همدان را 
هم دارد و تأمل و تدقیق در این تجارب قطعًا 

می تواند راهگشا باشد.
در بین کالن شــهرهای سه گانه که ذکر کردیم 
شیراز نخســتین کالن شهری بود که مطالعات 
خــود را انجــام داد و وارد فاز اجرایی شــد، 
مطالعات قطار شهری شیراز از همان ابتدا با دو 
»ان قلت« بزرگ مواجه شد اول این که علیرغم 
کارشناسان مشخص  زیاد  بســیار  اعتراضات 
نشد چرا طرح تراموا یا مونوریل که )مناسب تر 
برای محیط زیســت و مواریث تاریخی شیراز 
بود( کنار گذاشــته شد و به نفع پیمانکاران پر 
قدرت، طــرح حفاری با »تی بی ام« غول پیکر 
مدنظر قرار گرفت؟ برخی از طرفداران مترو، 
مسائلی در مورد پدافند غیرعامل را علت اصلی 
گرایــش به کندن تونل هــای عمیق و تودرتو 
دانســتند و مخالفان هم این دالیل را با توجه 
به پدافند عامل قدرتمند کشــور رد کردند و 
سهم شرکت های عظیم حفاری و واگن سازی 
و غیره را در تغییر مســیر مطالعات برجســته 
ساختند بماند که حتی در مورد مطالعات مسیر 
عبور هم حاشــیه هایی مبنی بر دخالت برخی 
متنفذان و فروش به یک باره و چند برابر قیمت 
برخی زمین های اطراف مسیر مصوب مطرح 

شد.
در شیراز مشکالت خریداری واگن از چینی ها 
و انتقال آن به ایــران آن قدر طرح را به تأخیر 
انداخــت که انتقادات بــاال گرفت و فاز یک 
شامل مســیری نه چندان پر رفت وآمد با تعداد 
اندکی واگن به سرعت افتتاح شد و تا مدت ها 
هم مســافر رایگان در دستور کار قرار گرفت 
که مردم کم کم به آن تمایل پیدا کنند همچنین 
بخشی از انتهای مسیر هم روی سطح کار شد 
تا پاســخی به انتقادات باشد با این وصف اما 
مترو، مترو است و مونوریل و تَِرم روی سطح 

یا هوایی چیزی دیگر.
با تمام این مسائل سال ۹۳ خط اول متروی 
شیراز به عنوان ســومین خطوط بزرگ مترو 
در کشــور بعد از تهران و مشهد افتتاح شد 
و به تدریــج مورد اقبال واقع شــد و بخش 
بزرگــی از حمل ونقل شــهری را بر عهده 
گرفت و یک ســال بعد هــم تبریز متروی 
خود را راه اندازی کرد و اصفهان هرچند که 
تقریباً کار را هم زمان آغاز کرده بود به سبب 
بافــت تاریخی متعدد و امکان لطمه خوردن 
به مواریث تاریخی از تأخیرهای پی درپی و 
تغییر مســیرهای کالفه کننده رنج برد و خط 
یــک متروی آن پس از ۱۵ ســال راه اندازی 
شد و تا بدانجا که می دانیم هنوز ایستگاه های 

خط یک کوتاه آن کامل نشده است.
نگارنده در مقام شــاهدی کــه بارها و بارها 
گالیه های مردم شهر اصفهان و شیراز از روند 
جان فرســای حفاری ها و بسته شدن خیابان ها 
را دیده واقعاً هنــوز به طور دقیق علت اصرار 
بر بکارگیری ایــن ادوات عظیم زیر زمینی را 
نمی داند مگر این که حجم گســترده تر پوشش 
و تعدد حمل مسافر با مترو نسبت به مونوریل 
و تِرم علت این موضوع ذکر شود که با توجه 
به جمعیت بســیار کمتر همدان و تاریخی و 
گردشگری بودن آن نسبت به شهرهای صنعتی 
تبریــز و اصفهان، توجیه چندانی برای این امر 
نسبت به حمل ونقل ساکت و سالم روی سطح 

یا هوایی وجود ندارد.
با این وصف دالیل عجیب وغریب برای رفتن 
به زیر ســطح، از قبیل استفاده از متروی لندن 
به عنوان پناهگاه در زمان بمباران های گســتره 
جنــگ جهانی، نه توجیه عقالنی چندانی دارد 
نه با توجه به پیشــرفت های گسترده صنعت 

دفاعی و پدافند کشور توجیه عقالنی می یابد.
اکنون که مطالعه و اجرای طرح قطار شــهری 
همدان در پیوســت قانون سال ۹8 به تصویب 
مجلس شــورای اسالمی رســیده و به  تازگی 

ابالغ این طرح نیز از سوی 
برنامه وبودجــه  ســازمان 
کشور به شهرداری همدان 
خوب  پذیرفته  صــورت 
اســت به این موارد توجه 
شــود که اگر انتخاب زیر 
ســطح برای شهر تاریخی 
و پــاک همــدان صورت 
می پذیــرد بایــد تا حدود 
دو دهــه )به ســبب انبوه 
مواریث و دفینه های متعدد 
شــهر(  این  در  موجــود 
پاســخگوی مردمی باشیم 
که با انبوه مشــکالت در 
تردد مواجه خواهند شد و 
درهم ریختگی های بسیار و 
که  غول آسایی  تملک های 

وضعیت مناطق را به طــور کل در هم خواهد 
ریخت عــالوه بر آن که هشــدارهایی وجود 
دارد که مترو در رینگ خارجی شــهر به نوعی 
روســتاها را به همدان الحاق کند و درنهایت 
رشد حاشیه نشینی و انواع آسیب های اجتماعی 

را فزاینده سازد.
 مترو مستقل اما گران است

استاد دانشــگاه و رئیس مرکز تحقیقات حمل 
و نقــل و ترافیک دانشــگاه شــیراز پیرامون 
همین موضوع در گفــت و گو با همدان پیام 
به بررسی تجارب کالنشهرها در توسعه حمل 
و نقل پرداخت و گفت: مشابه همین مباحث 
در شیراز و ســایر کالنشهرها جریان داشته و 
دارد و البته نخستین بحثی که در مقایسه تراموا، 
مونوریل و مترو باید در نظر گرفته شود، بحث 
هزینه ها اســت چرا که مترو هزینه های بسیار 

باالتر و زمان بیشتری برای اجرا نیاز دارد.
قاسم حبیب آگهی افزود: مزیت مترو این است 
که هیچگونه تداخلی با سایر مودهای حمل و 
نقلی روی سطح ندارد و به یک سیستم حمل 

و نقلی مجزا و قابل توسعه تبدیل می شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شهرهایی مانند 
شیراز و همدان که وجهه گردشگری و عناصر 
تاریخــی و میراث فرهنگی 
بارز دارند، باید در مطالعات 
خود این موارد را هم لحاظ 
کنند که در طی مراحل اجرا 
و پــس از آن لطمــه ای به 
المان های هویتی این شهرها 

وارد نشود.
وی با اشاره به اجرای ناتمام 
مونوریل در قم و کرمانشاه، 
ترامــوای روی ســطحی از 
نوع انبوه بــر )حجیم و غیر 
تــک واگنی( را به ســبب 
هزینه کمتر برای شــهرهای 
تاریخــی  و  گردشــگری 
ارزانترین راه توســعه حمل 
دانســت و گفت:  نقــل  و 
ترامــوای انبوه بر »ال آر تی«  

نســبت به مترو بســیار ارزانتر تمام می شود 
و در زمان کمتری هم به ســرانجام می رســد 
منوط به این که مطالعات کارشناسی تنها برای 
تایید تصمیمات از قبل اتخاذ شــده نباشــد و 

کارشناسان تمام ابعاد کار را بررسی کنند.
به  هرروی همدان رو به رشد است و همگان 
قبول دارند که شــهر نباید محدود شــود اما 
درعین حــال باید توجه داشــت که همدان 
شهری صنعتی نیســت و ترددهای مشخص 
روزانــه آن به حدی اســت کــه برخالف 
تاکســیرانی های سیال ســایر کالن شهرها و 
انبوه مسافرکش های شخصی آنها، در همدان 
مســافرکش های شــخصی عماًل مسیرهای 
رینــگ بیرونــی و جانبــی را برگزیده اند و 
تاکســی ها تا ســاعت ها در ابتدای مســیر 
می ایســتند تا پر شــوند و ســپس حرکت 
کنند یعنی به تجربه دریافته اند که به ســبب 
محدودیت مشــاغل، تعداد مســافر توراهی 
کمتر از آن است که برای آن بنزین سوزانده 
شــود و مبادا که با ندیدن این تجارب ساده 
کیلومترهــا زیر زمیــن را حفــاری کنیم و 
میلیاردها تومان هزینه تملک و واگن و غیره 
و غیــره در نزدیک به دو دهــه کار بپردازیم 
و درنهایت مســافری برای جابجایی وجود 
نداشته باشــد، با این اوصاف تراموای روی 
سطح با تعریف کردن ایستگاه هایی که بتواند 
برخی مســیرهای گردشــگری و جاذبه های 
توریستی همدان را هم پوشش داده و ضمن 
فراهم آوردن امکانی ســهل بــرای تردد از 
محــدوده داخلی به رینــگ خارجی، رونق 
گردشگری همدان و برخی مناطق اقماری آن 
را محقق سازد پیشنهادی است که کارشناسان 
باید در مطالعات خود به آن توجه کنند چرا 
که به هــر روی روند رو به فزونی مهاجرتها 
و الحاقها به همدان در آینده این شــهر را به 
مادرشهری متشــکل از شهرها و روستاها و 
شــهرکهای نزدیک آن بدل می کند که باید از 
اکنون برای آن آماده باشیم هرچند نظر نهایی 
را باید کارشناســان امر ذیل مطالعات مفصل 

ارائه کنند.

در همایش "نسل سوم دانشگاه کار 
آفرین" مطرح شد

در تربیت نیروی 
انسانی به اشباع 
رسیده ایم
 در تربیت نیروی انسانی به اشباع رسیدیم 
و باید دانشجویی تربیت کنیم که کار آفرین 
باشند و در راستای تولید و خدمات حرکت 

کند.
معاون پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
همدان در همایش "نســل ســوم دانشــگاه 
کار آفرین" عنوان کرد: دانشــگاه نسل سوم، 
دانشگاهی کارآفرین است که از علم ثروت 
ایجــاد می کند که این امر موجب شــده در 
خیلی از دانشــگاه های دنیا از نظر سیاسی و 
اقتصادی دولت را حمایت و آنها را در جهت 

منافع کشور هدایت می کنند.
سعید بشیری، ادامه داد: به سمت بازگشایی 
دانشگاه نسل سوم را حرکت کردیم ولی در 
آغاز راه هســتیم اما باید در نظر بگیریم این 
دانشگاه یک تفکر است و تنها نیاز به اساتید 

و دانشجو نسل سوم دارد و امکانات خاصی 
الزم ندارد.

به گزارش ایســنا، معاون پژوهشی دانشگاه 
علوم پزشــکی همدان با بیان اینکه در حال 
حاضــر ۵ میلیون فــارغ التحصیــل مقطع 
کارشناســی در کشــور بیکار وجــود دارد، 
ابراز کرد: در تربیت نیروی انســانی به اشباع 
رسیدیم ولی این فرهنگ باید تغییر و کار در 
سیستم دولتی فراموش شود باید دانشجویی 
که تربیــت می کنیم کار آفرین باشــند و در 

راستای تولید و خدمات حرکت کند.
بشیری با اشاره به اینکه در خیلی  از رشته ها 
ظرفیت حرکت به سمت اشــتغال، تولید و 
ثروت وجــود دارد، ادامــه داد: در گام دوم 
انقالب نخستین توصیه مقام معظم رهبری به 
نسل جوان؛ فتح قله های علم و دانش است.

وی اظهــار کرد: نگاه امروز با ده ســال قبل 
بســیار متفاوت است و توانستیم به خیلی از 
تکنولوژی های پیشــرفته دســت پیدا کردیم 
و ایــن آغاز یک حرکت اســت ولــی باید 

فرهنگسازی صورت بگیرد.
معاون پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
همدان ادامه داد: در سال های آینده بالیی که 
سر دانشگاه آزاد آمد سر دانشگاه های ما نیز 

می آید ؛ باید نســل جوان به سمتی حرکت 
کنند که کارآفرین باشد اما در ابتدا باید طرز 
نگاه اســاتید عوض شود تا نگاه دانشجویان 
نیز عــوض شــد.حبیب ا... موســوی بهار، 
رئیس سابق دانشــگاه علوم پزشکی همدان 
نیز در رابطه با پیشــنهاد حــذف دیوارهای 
دانشگاه بوعلی ســینا و علوم  پزشکی عنوان 
کرد: با برداشــتن دیوار مشــکالت علمی ما 
حل نمی شــود ولی ابتدا باید دیوارهای بین 
خودمان را برداریم  در حال حاضر بین علوم 
پایه و علــوم بالینی ارتباط ضعیفی داریم که 
برای حل آن باید کارگروه مشترک عملیاتی 

بگذاریم و قدم هایی برداریم.
وی اظهارکرد: مشــکل اصلی از نظر من در 
کشور دلبستن به استخدامی هاست که تبدیل 
به یک آفت شده و افراد هنگامی که استخدام 
دانشگاه با مراکز پژوهشی می شوند دست از 

ادامه مطالعات برمی دارند.
موسوی بهار با بیان اینکه تالش های بسیاری 
صورت گرفت تا کارگاه مشــترک بین مرکز 
مهندســی و پزشــکی صورت بگیرد، بیان 
کرد: در طی سال بسیاری دستگاه های مراکز 
پزشکی خراب می شود و به تعمیر نیاز دارد 
به دنبال این هســتیم که این دستگاه ها را در 

دسترس دانشــجویان مهندسی قرار دهیم تا 
هم با اجزاء آن آشنا و تعمیر شود.

عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
همــدان ابراز کــرد: حوزه علوم پزشــکی 
سرشــار از ایده برای دانشمندان است اما 
مشــکل اصلی در فلســفه و فکر ما است؛ 
فروش  پژوهــش  فــروش  علم،  فــروش 
آمــوزش، شــرکت های دانــش بنیــان  و 
توریست برای استان ارزآوری زیادی دارد 

اما به ندرت صورت می گیرد.
ایرج نبی پور عضو فرهنگستان علوم پزشکی 
نیز عنوان کرد: در گذشته دو نیروی سرمایه 
و نیروی کار اهمیت بسیار داشته اند تا زمانی 
کــه اقتصادانان تئوری هــای جدیدی مطرح 
کردند که در آن نقش دانایی، فناوری و پیش 
راندن بهره وری مطرح و دانش به عنوان یک 
حلقه اصلــی معرفی و به همین دلیل اقتصاد 

دانش بنیان به تدریج ایجاد شد.
وی ادامــه داد: امروز شــکل توســعه تغییر 
کرده و اســمی از سرمایه نمی بینم بلکه همه 
نــوآوری در زمینه علمی اســت و به دنبال 
نیروی انسانی کارآفرین هستیم و شهرک های 
صنعتــی جای خــود را بــه پارک های علم 

فناوری می دهند.
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11 پروانه استاندارد مالیر 
لغو شد

 در یک سال گذشته ۱۱ فقره پروانه کاربرد عالمت استاندارد در این 
شهرستان تعلیق و ابطال شد،در این مدت مجوز بهره برداری تجهیزات 
شــهربازی برای 44 دســتگاه صادر و تمدید و ۱8 مورد بازرسی از 

شهربازی ها صورت پذیرفت.
رئیس اداره استاندارد مالیر، گفت: هزار و ۲۱۶ مورد بازرسی از بازار 
عرصه محصول، ۷۵ مــورد نمونه برداری از بازار اَنگ فلزات گرانبها، 
بررسی صحت عملکرد ۳۲۰ نازل سوخت و بررسی صحت عملکرد 
لوازم توزین در واحدهای صنفی برای هزار و ۲۰۰ دســتگاه طی یک 

سال گذشته انجام شده است.
داریــوش خالقی در گفت و گو با ایســنا با بیان اینکــه در مدت یاد 
شــده ۱۵ فقره پروانه و مجوز کاربرد عالمت استاندارد  و ۵۷۱ فقره 
گواهینامــه انطباق کاالی صادراتی بــه وزن ۱۹ هزار و 4۳ تن در این 
شهرستان صادر شــده است، اظهارکرد: طی یک سال گذشته ۹ مورد 

اقدام حقوقی داشتیم.
خالقــی به انجام ۱۱۱ فقره بازدید فنــی - نظارتی، هزار و ۲44 مورد 
نمونه  برداری محصول، 4۶ مورد بازرســی باســکول ثابت همکف و 
صدور 8۳ مورد تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانســور اشاره کرد و گفت: 
طی سال های گذشته شرکت بافتینه و شرکت پاِلره به عنوان واحدهای 
برتر در حوزه استاندارد شناخته شدند، اما امسال هنوز واحدهای برتر 

معرفی نشده اند.
رئیس اداره اســتاندارد مالیر در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 
از 4 چهار شهربازی مالیر، ۳مورد پروانه استاندارد گرفته و یک مورد 
نیز در دســت اقدام است، خاطرنشان کرد: اخذ پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد برای واحدهای فرآوری و بسته بندی کشمش برای تولید و 

توزیع در داخل مشمول استاندارد اجباری نیست.
خالقی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه امســال هفته 
اســتاندارد از ۱۶ تا ۲۲ مهر با شعار جهانی " استانداردهای ویدیوئی، 
خالق صحنه جهانی" آغاز می شود، اظهارکرد: ویدئو، رسانه  ای مدرن 
بــرای بیان دیدگاه های مختلف اســت و امروزه پیشــرفت دانش و 

فناوری مرتبط با ابزارهای ارتباطی به تصاویر ویدیوئی رسیده است.
وی خاطرنشــان کرد: تولید تصاویر ویدئویی ماندگار با کیفیت بهتر، 
امکان دسترسی آسان  تر را برای همه کاربران ایجاد کرده تا ما نیز قادر 

باشیم پیام خود را به معاصران و آیندگان انتقال دهیم.

دوره های سه گانه سواد آموزی 
بخش مرکزی بهار رتبه سوم گرفت

 سال گذشته بخش مرکزی بهار دردوره های سه گانه سواد آموزی 
و آزمونهای مربوطه رتبه سوم استانی کسب کرد. 

بخشدارمرکزی بهار درجلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی با قدردانی 
از تالش های صورت گرفته از ســوی مدیریت آموزش شهرستان و 
دهیاریها از کســب رتبه سوم استان این بخش در دوره های سه گانه 

سواد آموزی خبر داد.  
سید محمد رضا شــفیعی در ادامه با  تاکید بر اهمیت و توجه اعضا 
آموزشــی به مقوله توسعه و ارتقا سطح ســواد در روستا ها و تاثیر 
آن بــر جنبه های مختلــف زندگی فردی و اجتماعــی افراد افزود: 
هماهنگــی و برنامه ریزی برگزاری دورههــای یادگیری چهار گانه 
شامل سواد آموزی،  تحکیم، انتقال و رایانه صورت گرفته تا بتوانیم 
اهداف تعیین شــده  افزایش سطح سواد درروســتا های  بخش را 

محقق سازیم.
وی خاطر نشــان کرد: برای  فرهنگ سازی در بین خانواده ها بایستی 
از همه توان و ضرفیتهای موجود در روســتا ها از جمله روحانیونی، 
امام جماعت،  شوراهای اسالمی، فرهنگیان و هیأتهای مذهبی کمک 

بگیریم.
شفیعی در ادامه توجه به ارتقاء سطح سواد آموزی و معلومات برخی 
از اعضا شوراها را از دیگر اولویت های کاری در مقوله سواد آموزی 

بویژه دوره انتقال و رایانه دانست.
وی  کالسهای آموزشی مهارتهاي شغلی و حرفه ای را از دیگر مشوق 
هایی عنوان کرد  که می توان برای پیشــرفت علمی هر چه بهتر افراد  
بهره گرفت چرا که این آموزش ها  به لحاظ اقتصادی و در آمد زایی 
مــی تواند نقش موثر ی در جذب افراد واجد شــرایط در دورههای 

مذکور باشد.       

راه برای تردد زائرین از نهاوند هموار شد
۸ کیلومتر از محور نهاوند - آورزمان 

زیر بار ترافیک رفت
 با پیگیری ها و رایزنی های صورت گرفته در ۲ ســال گذشــته و 
تبدیل محور نهاونــد - آورزمان به محور اصلی و نیز قرار گرفتن در 
ردیف پروژه های ملی 8 کیلومتر از محور نهاوند آورزمان که در حوزه 
اســتحفاظی شهرستان نهاوند است عصر سه شنبه با هدف تسهیل در 
ســفر و تردد زائران اربعین و کاهش تصادفات جاده ای این مسیر زیر 

بار ترافیک رفت.
ســال هاســت که وعده اتمام پروژه آورزمان مالیر تکرار می شود و 
هر سال اربعین نرسیده مسئوالن هشدار می دهند پیمانکاران متعددی 
مســولیت اجرای این پروژه را عهده دار شــدند شاید بیش از ۲ دهه 
موضوع اجرای این پــروژه در ردیف آگهی های مناقصه قرار گرفت 
اما هر بار به بهانه ای نیمه کار رها می شــد و این مســافران نابلد و 

رانندگانی بودند که قربانی پیچ و خم این راه می شدند.
در هر حال اوج اقدامات در این محور در ســال ۹8 اجرایی شد البته 
هشــدار دادســتان نهاوند مبنی بر اتمام کار تا پیش از اربعین با توجه 
به افزایش ترددها در این محور و قرار گرفتن نهاوند در مسیر عتبات 
عالیات و تردد زائرین از این مسیر ، سبب شد تا نماینده وعده زیربار 
ترافیک رفتن این محــور را تا پیش از اربعین اعالم کند تا در نهایت 
اینکه مرگبار ترین پروژه ورودی شهر نهاوند سرانجام زیر بار ترافیک 

رفت.
فرماندار نهاوند با اعالم اینکه طول این پروژه از ابتدای خروجی شهر 
نهاوند به سمت مالیر تا سه راهی عشوند 8 کیلومتر است، گفت: اعتبار 
هزینه شــده در این محور 8 میلیارد تومــان بود که از محل اعتبارات 
ملی تأمین شده است. به گفته مراد ناصری این محور بدلیل ترددهای 
زائرین اربعین بصورت موقــت زیربار ترافیک رفته و روزهای آینده  
محور نهاوند-آورزمان به صورت کامل به بهره برداری خواهد رسید 
و برای تردد مسافران و توســعه ناوگان جاده ای به اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای تحویل خواهد شد و تردد هم ، در حال حاضردر 

این محور جریان دارد.

مدیرعامل مخابرات ایران با واگذاری زمین برای ساخت 
بیمارستان ازندریان موافقت کرد

 در نشستی که نمایندگان مالیر با مدیرعامل مخابرات داشتند، اختصاص زمین تحت 
تملک مخابرات برای احداث بیمارستان محلی شهر ازندریان تحقق یافت.

نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه، در این نشست موضوعات 
مختلف پیرامون این حوزه مورد بررســی قرار گرفت اظهار کرد: سید مجید صدری مدیر 
عامل مخابرات ایران ، قول مســاعد داد همکاری و مساعدت الزم را در زمینه واگذاری 

زمین مخابرات داشته باشد.

محمد کاظمی با اشــاره به اینکه باید کارشناســان زمین را ارزیابی و قیمت آن را اعالم 
کنند ، گفت : مقرر شــد که مخابرات زمین را به قیمت مناسب بفروشد یا با زمینی دیگر 
معاوضه کند تا زمینه ساخت بیمارستان محلی به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم شهر 

ازندریان فراهم شود.
وی  در گفتگو با همدان پیام، به دیگر پروژه های درمانی شهرســتان مالیر نیز اشاره کرد 
و گفت : اورژانس بیمارســتان امام حسین )ع( وضعیت مطلوبی ندارد بر این اساس سال 
گذشته ساخت اورژانس در دستور کار قرار گرفت و به پیمانکار واگذار شد و اکنون این 

ساختمان ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
کاظمی با اشاره به نشستی که اخیراً با معاون درمانی وزارت بهداشت داشته است افزود: 

معاون درمانی وزارت بهداشت دســتور تأمین تجهیزات اورژانس جدید بیمارستان امام 
حسین )ع( را صادر کردد.

وی با بیان اینکه ساختمان مرکز غربالگری سرطان تکمیل شده و ماموگرافی آن نیز فعال 
اســت خاطرنشان کرد : برای تأمین سایر تجهیزات مورد نیاز این مرکز پیگیری های الزم 
را انجام می دهیم ، در نشســتی که با معاون درمانی وزرات بهداشت داشتیم قول مساعد 

تجهیز این مرکز و کلینیک تخصصی فخریه را نیز گرفتیم.
کاظمــی با ابراز امیدواری در تکمیل و تجهیز پروژه هــای درمانی مالیر تا اواخر آذرماه 
گفت : از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دعوت کردیم برای بهره برداری از این 

پروژه ها به مالیر سفر کند.

 شــهردار شــیرین ســو از تصویب طرح 
پیشنهادی بازآفرینی محالت پایدار شهر شیرین 

سو در ستاد بازآفرینی شهرستان خبر داد.
ســید مصطفی موســوی در جمع خبرنگاران 
گفت: این طرح شهری به منظور ارائه به ستاد 
بازآفرینی اســتان و تصویب نهایی به دبیرخانه 

استانی بازآفرینی ارسال شده است.
بــه گفته وی، بــا تصویب طرح پیشــنهادی، 
مدیریت شــهری شیرین ســو وارد فاز جدید 
مدیریتی در محــالت هدف بازآفرینی خواهد 

شد.
موســوی، محدوده های پیشــنهادی را شامل 
محــالت نابســامان میانی، بافــت تاریخی و 
محدوده ســکونتگاه های غیررسمی اعالم کرد 
و گفت: بافت های ناکارآمد شــهری و مسائل 
و مشــکالت مبتال به آن ها به عنــوان یکی از 
جدی تریــن چالش های نظــام برنامه ریزی و 

مدیریت شهرهای کشور مطرح است.
ادامــه داد: نواحــي تاریخــی شــهر،  وی 
پهنه های نابســامان میانی شهرها که حاصل 
ساخت و ســازهای غیر اصولی دهه های اخیر 
هستند، پهنه های شــهری با پیشینه روستایی 
و همچنین ســکونتگاه هاي غیررســمی که  
خــارج از محدوده شــهرها و بدون رعایت 
ضوابط شهرســازی ساخته شــده اند، هدف 
برنامه های احیا، بهســازی و نوسازی شهری 
هستند که در آنها عمدتًا بی توجهی به هویت 
تاریخی و فرهنگی، باال بودن ناهنجاري هاي 
اجتماعي، وضعیت نامناسب اقتصادی ساکنان 
و عدم برخورداری و دسترســی ســاکنان به 
خدمات شهری و وضعیت نابسمان و آشفته 

زیرساخت هاي شهری دیده می شود.
شــهردار شیرین سو در ادامه با بیان اینکه در 
برنامه ریزان  سال های اخیر سیاست گذاران و 
شهری درصدد ارائه راهبردها و راهکارهای 
نوینــی بــرای حــل مشــکالت بافت های 
فرســوده شــهری بودنــد توضیــح داد: در 
بافت های ناکارآمد شهرهای کشور به  منظور 
تمرکزگرایي و یکپارچگی در برنامه ریزي و 
ایجاد وحدت رویه بین تمامی عوامل مرتبط 
در ســطح ملی و محلی،ســند ملی راهبردی 
احیا، بهســازی و نوســازی و توانمندسازی 
بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری، در  
شــهریورماه ۹۳ به تصویب هیــأت وزیران 
رســیده از این رو ســتادهای ملی، استانی و 
پایدار به عنوان   بازآفرینی شهری  شهرستانی 
دســتاورد نوین شهرســازی به منظور تعیین 
محــدوده بازآفرینــی شــهرها و تصمیم در 
جهت رفع معضالت مختلف شــهری شکل 

گرفته اند.
موسوی افزود: در سطح استان ها، ستاد بازآفرینی 
استانی بر اساس آیین نامه نحوه فعالیت مصوب 
ستاد ملی با عضویت دستگاه های متناظر استانی 
و به ریاست استاندار و در سطح شهرستان نیز 
ستاد بازآفرینی با عضویت دستگاه های مربوطه 
سطح شهرستان و به ریاست فرماندار و دبیری 

شهردار شهر مربوطه شکل گرفته است.
وی همچنیــن با اشــاره بــه طرح توجیهی 
بازآفرینی  پیشنهادی محالت هدف  محدوده 

شهر شیرین سو، اظهار کرد: نواحی فرسوده 
شهری شیرین سو بنا به سرشت خود با انواع 
عوارض و مشــکالت مواجه هستند که این 
بافت ها اغلب در زمره مناطق محروم شهر از 
نظر اجتماعی، اقتصادی و کاربردی محسوب 
می شوند و این عامل چند وجهی، نارضایتی 
ساکنان، عدم پویایی و رونق حیات شهری را 

به دنبال دارد.
به گفته موسوی؛ تمامی حوزه ها و شاخص های 
بازآفرینی همراه با مســتندات شــامل نقشه، 
تصاویر و... در این طرح پیش بینی شــده است 
که مشکالت این محدوده ها را گواهی می دهد.

وی در ادامه به شرح وضعیت محدوده محالت 
طرح بازآفرینی شــهر شیرین ســو پرداخت و 
عنوان کرد: محدوده محالت نابســامان میانی، 
۳۶.۶4 هکتار واقع در محالت قدیمی شــهر 
شــیرین سو است که جمعیت این محدوده در 
ســال ۹۵ بیش از 4۰ ددرصد جمعیت شــهر 
شیرین سو را تشکیل داده است و اغلب ساکنان 
محدوده نابسامان میانی دارای اقتصاد ضعیفی 
هســتند که به مشــاغل دامداری، کشاورزی، 
کارگــری و در میان زنان به شــغل قالی بافی 

مشغول هستند.
شهردار شیرین سو ادامه داد: البته جمعیت شهر 
شیرین ســو در دوره ۵ ساله آمارگیری کاهش 
چشمگیری داشته اســت؛ بنابراین ساماندهی 
وضعیت تأسیسات و زیرساخت های شهری به 
عنوان عوامــل عناصر و فرآیندهایی از کالبد و 
فضای شهری، زندگی شهروندان این محالت 

را تسهیل می دهد.
موســوی در ادامه با اشاره به محدوده تاریخی 
شهر شیرین سو، اظهار کرد: خزینه قدیمی شهر 
نیز شــامل این محدوده است که به دلیل عدم 
توجه در ســالهای گذشــته بیش از ۹۰ درصد 
آن تخریب شــده است که به دنبال ساماندهی 
و بازســازی این مکان ارزشــی به عنوان یک 
ظرفیت گردشــگری و با هدف حفظ هویت 

تاریخی منطقه هستیم.
وی افزود: ســکونتگاه های غیررســمی شهر 
شیرین ســو هم محدود به حاشیه نشینی شهر 
بوده که نیازمند توجه جدی در ارایه خدمات از 

سوی شهرداری است.
شــهردار شــیرین ســو همچنین اعالم کرد: 
شهرداری شیرین ســو به منظور بهبود فضای 
شهری و زندگی بهتر به شــهروندان، آمادگی 
ارائه هرگونه تسهیالت بر اساس قوانین دارد و 
در این راستا مجوزهای الزم را از مراجع قانونی 

اخذ خواهد کرد

موسوی بیان کرد: در مجموع ۱۶4 هزار میلیون 
ریال به منظور رفع تمام عوارض و مشــکالت 
محدوده پیشــنهادی محالت بازآفرینی برآورد 
اولیه صورت گرفته است؛ همچنین شهرداری 
به منظور ســاماندهی این محــدوده و ایجاد 
ســاختار شهری مناسب در آن تسهیالتی را در 

نظر گرفته است.

دهیاران نهاوند 
از مشکالت ارتباطی 
روستاهایشان گفتند
 در نشســت دهیاران روســتاهای شهرستان نهاوند 
به مناسبت روز روســتا برخی موارد بعنوان مشکالت 

دهیاران مطرح شد.
نماینده های دهیاری های بخــش های خزل، مرکزی 
زرین دشــت و گیــان ازجمله مشــکالت پیش روی 
دهیاری ها در روســتاها را  دست خالی دهیاران و نبود 
اعتبــارات الزم و از طرفی هم محدود شــدن راههای 
درآمــد زایی دهیاری ها در روســتاها از جمله حذف 
پرداخت هزینه های اســتعالم ســاخت و ســازها در 
روســتاها به دهیاری ها، نداشتن آنتن مخابرات )همراه 
اول و ایرانســل( در روســتاها که عمال اینترنت را هم 
تحت تاثیر  قرار داده است، ضرورت الیروبی رودخانه 
ها با توجه به تجربه سیل فروردین، ضعف ولتاژ برق با 
گسترده شدن روستاها و مشترکین، ضرورت بر آسفالت 

۳راهی شهرک -فارسبان که چندین دهه از آسفالت آن 
گذشته عنوان کردند.

همچنین درخواســت فعال شــدن پلیس ساختمان در 
بخشــداری ها، مشــکل دفع زباله در اطراف روستاها 
و نداشتن محل دفع اســتاندارد، نداشتن منبع درآمدی 
پایداروضرورت حضور کارشناس حقوقی در بخشداری 

ها برای دهیاران از دیگر موارد مطرح شده بود.
فرمانــدار نهاوند هم در این نشســت گفــت: دهیاران 
روستاهای نهاوند باید برنامه ریزی برای مدیریت بحران 

در روستا را مورد توجه قرار دهند.
مراد ناصری بــا تاکید بر اینکه عمــل گرایی و دوری 
از شــعار بعنوان هدف اصلــی در برنامه های مدیریتی 
فرمانداری بوده گفت: پس از حضور در نهاوند همواره 
بر اتخاذ تصمیمات اثر گذار و نتیجه بخش که مردم آن 

را ببینند و لمس کنند تاکید داشته ام.
وی با اشاره به برخی وظایف دهیاران و همچنین نقش 
آنان در آبادی و توسعه روســتا، گفت: دهیاران باید با 
برنامه ریزی و تالش شــبانه روزی در توسعه و آبادانی 

روستا قدم بردارند  و خدمتگزار مردم روستا باشند.
فرماندار نهاوند به ضرورت مدیریت بحران در ســطح 

روستاها اشــاره کرد و افزود: هر دهیار به عنوان مدیر 
بحران روستا تعیین شــده و باید ضمن داشتن آمادگی 
الزم در تامیــن تجهیزات و نیروی انســانی، در مواقع 
ضــروری و بحرانــی، مدیریت و برنامــه ریزی الزم 
را داشــته باشد.وی با اشاره به ســند توسعه راهبردی 
شهرستان نهاوند و نقش روستا و دهیاران در این مسیر 
گفت: باید این موضوع با توجه به ظرفیت های روستا و 
منطقه پیگیری شود.ناصری به دستاوردهای روستاگردی 
و حضور مدیران در روســتاها اشــاره کــرد و گفت: 
تعهداتی که در روســتاگردی ها داشته ایم در حد توان 
اجرا شده ولی تا دهیاران موضوع را پیگیری نکنند نمی 

توانیم به نتیجه نهایی برسیم.
وی در بحث انتخابات پیش رو هم گفت: دهیاران نقش 
تاثیر گذاری در زمینه حضور باشــکوه روســتاییان در 
انتخابات  دارند و انتظار داریم در کنار اعمال بی طرفی، 
با تبیین موضوع و تشویق و هدایت مردم به شرکت در 
انتخابات به این مهم جامه عمل بپوشــانند که هر اندازه 
حضور پررنگ تری داشته باشیم به همان اندازه توسعه 
و پیشرفت شهرستان با سرعت و حرکت بیشتری همراه 

خواهد شد.

 شهردار شیرین سو خبر داد:

طرح محدوده بازآفرینی
 شهر شیرین سو تصویب شد
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جامعه جهانی باید به مسئولیت خود 
در قبال پناهندگان عمل کند

 در نشســت چهار جانبه که با حضور وزیر کشور ایران و وزرای 
افغانستان و پاکستان و کمیساریا،  در ژنو برگزار شد، عالوه بر پیگیری 
اهداف تعیین شده از سال های گذشته، مقرر شد برای مجمع جهانی 

پناهندگان که در آذرماه در ژنو برگزار می شود، برنامه ریزی شود.
وزیر کشور در این نشست چهارجانبه اعالم کرد: باید مسئله پناهندگان 
آسیب شناسی شود، ریشه های مشکالت بررسی شود و بعد براساس 
جمع آوری اطالعات، کمیته ای تشکیل شود که برنامه، شرح وظایف 
و تعهدات کشــورهای مختلف را تهیه کند تا در یک زمان مشخص 

اجرا شود.
بــه گزارش مهر، رحمانی فضلی اظهار داشــت: باید نقش، نظرات و 
دیدگاه های کشــورهای منطقه مدنظر گرفته شــود و در صورتی که 
ارزیابی صحیح از کل منطقه وجود نداشــته باشد، سیل پناهندگی و 

مهاجران جدید به سمت سایر کشورها ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شــد: صرفاً برگزاری نشست بدون نتیجه و برنامه و اقدام 
عملیاتی مورد نیاز منطقه به نتیجه ای نخواهد رســید و جامعه جهانی 
باید به مسئولیت بین المللی خود در قبال پناهندگان عمل کند، به طور 
مثال کل کمک های جامعه جهانی به ایران در امور پناهندگان ۶درصد 
هزینه های جاری هم نمی شــود.گفتنی اســت، سه کشور حاضر در 
این نشســت اعالم کردند که نظرات کشورهای منطقه باید در نحوه 
ارائه کمکها، برنامه ها و اقدامات دخیل شــود و براساس موقعیت ها 
و واقعیت هــای منطقه، اقدامات،  تعریف، کمک ها جذب و هزینه ها 
مدیریت شود.همچنین باتوجه به اینکه نخستین نشست مجمع جهانی 
پناهندگان برگزار و کشــورهای متعددی در آن شرکت خواهند کرد، 
مقرر شــد که وضعیت منطقه بررسی شود و برنامه کاری تدوین شود 
و 4 عضو این کمیته 4جانبه واقعیت های منطقه و پناهندگان را برای 

جامعه جهانی توصیف کنند.

رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی ارتش 
در شمال غرب 

 رزمایــش غیر مترقبه نیروی زمینی ارتــش با حضور فرمانده کل 
ارتش در شمال غرب کشور آغاز شد.

بــه گزارش مهر، ایــن رزمایش با حضور یگان های واکنش ســریع، 
متحرک هجومی و با پشتیبانی بالگردهای هوانیروز در منطقه عمومی 

ارومیه آغاز شد.
آمادگی رزمی، ســرعت عمل و تحرک، جابجایی و ارزیابی یگان ها با 
شــعار »یک هدف یک گلوله« از اهداف رزمایش غیر مترقبه نیروی 

زمینی ارتش است.

فساد محصول روزگار گذشته ماست
 بسیاری از فسادها و کجی هایی که در نظام اداری صورت می گیرد 
محصول یک اقدام یک شــبه و یک روزه نیست، بلکه محصول یک 

غفلت، بی توجهی و چشم بستن بر فساد و خالف است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بســیاری از فسادها و کجی هایی که 
در نظام اداری صورت می گیرد محصول یک اقدام یک شــبه و یک 
روزه نیســت، بلکه محصول یک غفلت، بی توجهی و چشم بستن 
بر فســاد و خالف اســت، گفت: این موضوع یک مدتی اســت به 
مســئله ای تبدیل شده که امروز برای مردم، مسئولین و همه غیرقابل 

تحمل است.
به گزارش ایسنا،آیت اهلل رئیسی رئیس.با تاکید بر اینکه باید احساس 
مسئولیت نسبت به مسئله داشت، تصریح کرد: در روایات بزرگترین 
گناه، کوچک شمردن گناه است و لذا فساد کم هم نباید تحمل شود تا 

به یک مسئله بزرگ تبدیل گردد.
رئیســی ادامه داد: برخی ارقام گاهی از رسانه ها پخش می شود که اگر 
رقم پایینی باشد می گویند کم است! چون یک رقم باالتری به او گفته 
شده است در حالی که رقِم کم هم مشکل است و از همین رقم پایین 

آغاز می شود تا به ارقام باال می رسد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به مدیران و کارکنان ســازمان بازرسی کل 
کشور، تصریح کرد: نظارت جز الینفک حکمرانی خوب است و یکی 
از اجزای مهم در حکمرانی خوب مسئله نظارت و بازرسی علی الدوام 
است.رئیســی افزود: در این حرکت، نهادهایی مثل دیوان محاسبات 
زیرنظر مجلس، ســازمان بازرسی کل کشــور زیر نظر قوه قضاییه و 
وزارت اطالعات و ســازمان برنامه زیر نظر دولت و همچنین سازمان 
حسابرسی و دستگاه های مراقب هستند؛ که در آن ها نظارت به عنوان 

وظیفه اصلی تعریف شده است.
رئیســی افــزود: در این حرکــت، نهادهایی مثل دیوان محاســبات 
زیرنظر مجلس، ســازمان بازرسی کل کشــور زیر نظر قوه قضاییه و 
وزارت اطالعات و ســازمان برنامه زیر نظر دولت و همچنین سازمان 
حسابرسی و دستگاه های مراقب هستند؛ که در آن ها نظارت به عنوان 

وظیفه اصلی تعریف شده است.

محوریت »ابتکار صلح هرمز« مذاکره 
بین کشورهای منطقه ا

 طرح »ابتکار صلح هرمز« رئیس جمهور با محوریت گفت وگو و 
مذاکره بین کشورهای منطقه است.

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: قطعا طرح ائتالف 
نظامی آمریکا شکســت خورده است چراکه بســیاری از کشورها از 
این طرح استقبال نکردند. حسین نقوی حسینی در گفت وگو با مهر، 
اظهار داشــت:  وی با تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران معتقد 
اســت  که حل اختالفات منطقه خلیج فــارس نیازمند تنش نظامی، 
دخالت بیگانگان و حضور نظامی کشــورها نیست، تصریح کرد: باید 
مشکل امنیت خلیج فارس با مذاکره و گفت وگو بین کشورهای منطقه 
حل کرد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: بخاطر همین موضوع بود که از پیشــنهاد مذاکره عربستان برای 
برقراری امنیت خلیج فارس استقبال کردیم چراکه معتقدیم باید برای 
حل این موضوع کشورهای منطقه در کنارهم گفت وگو کنند تا به یک 

نظر واحد برسیم.

مخالفت با عملیات نظامي احتمالي در سوریه
 وزارت امور خارجه ایران ضمن نامآغاز خواندن حضور نظامیان آمریکایي 
در سوریه، اقدام ایاالت متحده آمریکا براي رفع اشغال اراضي سوریه و خروج 
نیروهاي نظامي این کشــور از ســوریه را اقدامي مي داند که مي بایست بسیار 

زودتر از این اتفاق مي افتاد.
 در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
ایران با ابراز امیدواري براي ایجاد صلح و ثبات در سوریه و منطقه به دنبال اقدام 
اخیر آمریکا، اخبار نگران کننده از احتمال ورود نیروهاي نظامي ترکیه به خاک 
ســوریه را از نزدیک دنبال کرده و معتقد است چنین اقدامي در صورت وقوع، 
نــه تنها نگراني هاي امنیتي ترکیه را برطــرف نخواهد کرد؛ بلکه منجر به وارد 
آمدن خسارات مادي و انساني گسترده اي خواهد شد و بر این اساس جمهوري 

اسالمي ایران با هر گونه عملیات نظامي احتمالي مخالف است. 

ضرورت رعایت ادب سیاسي
 رعایت ادب سیاسي از سوي مسئوالن و مدیران عالي کشور امري ضروري 

است.
عضــو فراکســیون امید مجلــس در این خصوص گفت: مســئوالن باید 
بکوشــند در بیانات خــود همواره نزاکت و ادب سیاســي را به نمایش 
بگذارند و از ابراز ســخناني که ممکن اســت احساســات اجتماعي را 

بپرهیزند. کند،  جریحه دار 
به گزارش ایلنا، ســیده فاطمه ذوالقدر درباره ضرورت رعایت اخالق و ادب 
سیاسي از سوي فعاالن سیاسي گفت: در نظام هاي سیاسي که هدف نهایي آنها 
صرفا دســتیابي و قبضه کردن قدرت است، میان سیاست و اخالق سازگاري 
برقرار نیست و تنها در صورتي میان سیاست و اخالق رابطه اي مثبت و سازنده 

برقرار خواهد بود که هدف نظام سیاسي سعادت بشر باشد.

آخرین اخبار از الکترونیکی شدن انتخابات مجلس 
 جلسات مستمری برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس در حال برگزاری 
است. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ضمن تشریح اخباری از الکترونیکی 
شــدن انتخابات یازدهمین دوره مجلس، با اشــاره به آخرین اقدامات مجلس 
و شــورای نگهبان برای برگزاری انتخابــات یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
به صورت الکترونیکی، گفت: هنوز تصمیم مشــخص و قطعی برای برگزاری 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی به صورت الکترونیک اتخاذ 
نشده است. محمدجواد کولیوند در گفت  وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه جلسات 
متعدد و مستمری بین مجلس، شــورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی 
الزامات و شــرایط برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی در حال 
برگزاری اســت،  اظهار داشت: این جلسات در سطح کارشناسی و حقوقی از 

ماه ها پیش آغاز شده و تا روزهای منتهی به برگزاری انتخابات، ادامه می یابد.

کارت دانشجویی نیلوفر بهروز اقدام فرزند جعفر به شماره ملی 
1361۵1۲03۲ رشته کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه 

بوعلی سینا به شماره دانشجویی ۹713334001  مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی محمدرضا آقایی فرزند غالمحسن به شماره 
ملی ۲130۵14۵61 رشته مدیریت صنعتی دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی ۹71۲۹۸400۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهي مزایده)نوبت دوم(

دیوان محاسبات استان همدان

دیوان محاسبات استان همدان در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو 
با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات 
دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده )10۹۸003070000001( به 

صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: ساعت ۸ مورخ 13۹۸/7/13

تاریخ بازدید: از تاریخ 13۹۸/7/۲0 لغایت 13۹۸/7/۲4
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 13۹۸/۸/۹

 1۸( خبرنگار  خیابان  فلسطین،  بلوار  همدان،  نشانی:  به  بازدید  مکان 
متری آتش نشانی(، دیوان محاسبات استان همدان ضمناً رعایت موارد 

ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز 
وجه مزایده و تحویل خودرو در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر 

می باشد.
ارائه پیشنهاد از خودرو موضوع مزایده  از  ۲- پیشنهاد می گردد قبل 

بازدید به عمل آورید.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 
مرکز  نمایند.  تماس حاصل  با شماره ذیل  )توکن(  الکترونیکی  گواهی 

پشتیبانی و راهبردی سامانه 0۲1-41۹34
اطالعات تماس دفتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه 

)www.setadiran.ir(
بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

 )م الف 1077(

آگهي تجدید مزایده عمومي شماره 98/1- د )نوبت اول( 

روابط عمومي اداره کل پست استان همدان

اداره کل پست استان همدان در نظر دارد اموال مازاد خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقي 
می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir : به شماره ثبت :  10۹۸001۵۵۲00000۲ اسناد مزایده 

را دریافت نمایند. 
1-مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از اموال : به مدت ۹ روز از مورخه ۹۸/07/17 تا مورخه ۹۸/07/۲۵ می باشد.

۲-مهلت ارائه پیشنهادات مزایده : از مورخه ۹۸/07/۲۸ تا مورخه ۹۸/0۸/0۹ می باشد.
3-سپرده شرکت در مزایده : ارائه ضمانت نامه بانکي از یکي از بانک ها و موسسات مالي تحت نظارت بانک مرکزي با اعتبار سه ماهه و قابل 

تمدید به مبلغ1۵0/000/000 ریال در وجه اداره کل پست استان همدان 
4-زمان بازگشایي پیشنهادات روز شنبه مورخه ۹۸/0۸/11  در محل خیابان کوالنج ساختمان اداره پست بین النهرین می باشد.

۵- اداره کل پست استان همدان با هر تعداد پیشنهاد ارائه شده  از سوی مزایده گران نسبت به بازگشایی پیشنهادات ارسالی اقدام خواهد 
نمود.  

6-به پیشنهادهای که فاقد مهر و امضاء مجاز ، مشروط و مخدوش و به پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل می شود 
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

)م الف 111۸(

آگهی مزایده ملک توفیقی )نوبت اول(
در پرونده کالسه ۹71۲۲1 شعبه چهارم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب همدان برابر 

دستور صادره از داستان عمومی و انقالب همدان 
با توجه به اینکه وثیقه گذار آقای داود اســدی فرزند کرمعلی با سپردن پالک ثبتی شماره 40۵77 
فرعــی از 10 اصلی بخش یک ناحیه ۹۹ مورد ثبت شــماره 631۹1 در صفحه 100 دفتر 41۸ جهت 
ضمانت خود با توجــه به ابالغ قانونی صورت گرفته و عدم معرفی خود ظرف مهلت مقرر قانونی به 
دستور دادستان محترم همدان در تاریخ 13۹۸/4/1۵ در اجرای ماده ۲31 ق.آ.د.گ قرار ضبط وثیقه 
تودیعی صادر شده است. مبلغ قرار وثیقه  1/000/000/000 ریال معادل یکصد میلیون تومان می باشد.
مشخصات ملک: ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان مســکونی واقع در طبقه اول به مساحت 
100/۲1 مترمربع که مقدار 4/10 مترمربع آن مســاحت بالکن اســت و به انضمام ششدانگ یک 
باب پارکینگ طبقه همکف به مســاحت 1۲/۵ مترمربع )دارای مزاحم( و ششــدانگ یک باب 
انباری در طبقه همکف به مساحت 3 مترمربع می باشد ساختمان با سازه اسکلت فلزی در 3/۵ 
طبقه با نمای ســرامیک و قدمت ملک در حدود 1۲ ســال است و دارای راه دسترسی به کوچه 
ده متری می باشــد و دارای امتیازات آب، برق، گاز و تلفن و در حال حاضر در تصرف مالک و به 
آدرس همدان خیابان آرام شرقی محوطه ســتوده کوچه سعادت سومین ملک از سمت جنوبی 
می باشد کارشناســی ملک به تاریخ 13۹۸/6/۲0 به مبلغ 4/000/000/000 ریال معادل چهارصد 

تعیین گردیده است. تومان  میلیون 
لذا این اجرا به تاریخ روز پنج شــنبه مورخ 13۹۸/7/۲۵ ساعت ۹ تا ۹:30 اقدام به برگزاری مزایده 
می نماید مورد مزایده ۵ روز قبل از تاریخ مزایده قابل مشاهده است و فروش در مزایده )نوبت اول( 
به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی اســت. کسی برنده است که باالترین قیمت پیشنهادی را 
ارائــه و ده درصد را پس از پایان مزایده و الباقی را نیــز در مهلت یکماهه واریز نماید در غیر این 
صورت ده درصد به نفع دولت ضبط می شــود محل برگزاری شــعبه چهارم اجرای احکام کیفری 
دادسرای همدان واقع در خیایان طالقانی است و شرکت برای عموم آزاد و شرکت در جلسه فقط با 
ارائه کارت ملی امکان پذیر است و هزینه دارایی و شهرداری و کلیه هزینه های مربوط به ثبت سند 

بر عهده خریدار و برنده مزایده می باشد.)م الف 11۲۲(
دادیار شعبه چهار اجرای احکام کیفری 
دادسرای عمومی و انقالب همدان 

ــه  ــی ب ــرکت تعاون ــه ش ــش گل تپ ــگر بخ ــاران تالش ــرکت دهی ــرات ش ــی تغیی آگه
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10۸۲00۲۲۹۹4 ب ــه مل ــت 3۹۲ و شناس ــماره ثب ش
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 13۹۸/04/31 وتاییدیــه شــماره ۲6/1۹14 مــورخ 
ــات  ــگ تصمیم ــتان کبودرآهن ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون ، کارورف 13۹۸/۵/۲4 اداره تع
ذیــل اتخــاذ شــد : گــزارش عملکــرد و صورتهــای مالــی ســال 13۹7بــه تصویــب مجمــع 

رســید .)6۲۵۲۹۵(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
فاقد سند رسمي ساختمان هاي 

برابر رأي شــماره 13۹7603۲60060004۸3 مورخه 13۹۸/۵/۲3  هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای علی عســکری فرزند صفرعلی به شماره 
شناســنامه 1۵۵1 صادره از مالیر ششدانگ یک باب ســاختمان و باغ به  مساحت 1۵67/74 
مترمربع قســمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداري از 
مالک رســمی مراد حسین روستائی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف ۲31(

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۸/7/3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۸/7/1۸

محمدرضا امینی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

اجرائیه
مشــخصات محکوم علیه:نام:حمید نام خانوادگي: موســیوند فرزند کرمعلی نشاني محل 

اقامت:مجهول المکان
مشــخصات محکوم له: نام: امامعلــی نام خانوادگــي: ملکی فرزند علی نشــاني محل 

اقامت:روستای پهنه بر 
محکوم به: به موجب رأي شــماره 333 تاریخ۹۸/۵/17 حوزه111 شــوراي حل اختالف 
)و رأي شــماره – تاریخ- شــعبه- دادگاه عمومي- که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است به:  انتقال سند یک دســتگاه خودرو سواری پیکان مدل 13۸۲ به شماره 
موتور 11۲۸۲043147 در حق خواهان صادر می گردد در ضمن نیم عشــر دولتی به عهده 
محکوم علیه می باشد به استناد ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب سال 13۸7 
محکوم علیه مکلف اســت: پس از ابالغ این اجراییه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا مي گذارد و یا ترتیبي براي پراخت محکوم و یا تعهد و مفاد رأي بدهد و اال اقدامات 

الزمه قانوني معمول خواهد گردید. 
)م الف ۲۵۸(

رئیس 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

ــدار  ــد پای ــراز الون ــد مه ــدود آژن ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
درتاریــخ 13۹۸/07/10 بــه شــماره ثبــت 13۸61 بــه شناســه ملــی 
1400۸663364 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن 

ــردد.  ــی میگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش ب
ــی و  ــزی ، بتن ــر فل ــزی و غی ــاختمانهای فل ــرای س ــت :اج ــوع فعالی موض
آجــری وســیمانی و ارائــه خدمــات پیمانــکاری ســاختمان و ارائــه خدمــات 

ــط . ــی مرتب بازرگان
ــدت  ــط م ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل  درص

ــت : فعالی
ــدان ،  ــتان هم ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب  از تاری
ــرزاده  ــه می ــدان، محل ــهر هم ــزی ، ش ــش مرک ــدان ، بخ ــتان هم شهرس
عشــقی ، خیابــان میــرزاده عشــقی ، کوچــه شــهید پیمــان فامیــل گوهریــان 
، بــن بســت ایرانی ، پــالک 70 ، طبقــه اول کدپســتی 6۵16664613 ســرمایه 
ــزان  ــدی می ــال نق ــغ 1000000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ش
ــه شــماره  ــوری ب ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای عبدالحســین ن
ــد  ــای حمی ــرکه آق ــهم الش ــال س ــده 330000 ری ــی 3۸734۹7۹64 دارن مل
ــال  ــده 330000 ری ــی 3۸74664333 دارن ــماره مل ــه ش ــر ب ــزاری موق گل
ســهم الشــرکه آقــای ابــاذر حیــدری جــوان بــه شــماره ملــی 403۲0۹773۹ 
ــدری  ــاذر حی ــای اب ــل آق ــر عام ــرکه مدی ــهم الش ــال س ــده 340000 ری دارن
ــه مــدت  ــه ســمت مدیرعامــل ب ــه شــماره ملــی 403۲0۹773۹و ب جــوان ب
نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور 
ــالمی و  ــود اس ــا، عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ش
ــای  ــل )آق ــاء مدیرعام ــا امض ــادی و اداری ب ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی همچنی
ــا  ــر ی ــزاری موق ــد گل ــای حمی ــراه آق ــه هم ــوان( ب ــدری ج ــاذر حی اب
ــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.  عبدالحســین نــوری )۲امضــا( همــراه ب
اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور 

ــه فعالیــت نمــی باشــد.  ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل ب
)6۲۵۲۹3(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

 نسبت به برگزاری انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی در 
ماه هــای آینده به عنــوان یک 
حرکــت بــزرگ سیاســی در 
کشور باید هوشیار باشیم، همه 
آنهایی که مسئول اجرا و نظارت 
هستند، باید کاری کنند که نشاط 

سیاسی مردم افزایش پیدا کند.
رئیــس جمهور با بیــان اینکه 
پیروزی این جناح و یا آن جناح 
مهم نبوده، بلکه باید اجازه دهیم، 
ملت پیروز شود، تأکید کرد: باید 
بگذاریم همه جناح ها، احساس 
به همه  بایــد  کننــد؛  پیروزی 
فرصت دهیم تا در این اجتماع 

شرکت کنند.
حجت االسالم والمسلمین حسن 

روحانی اظهار امیدواری کرد در انتخابات آینده 
همه به نشــاط سیاسی رســیده و با برگزاری 
انتخابات خوب بار دیگر آمریکا و دشــمنان 

ملت ایران شکست حتمی بدهیم.
 روحانی با اشــاره به اینکه بهترین مجلس در 
طول تاریخ انقالب اســالمی مجلس اول بود، 
اظهار داشــت: در آن مجلــس، نظارت به این 
شکل وجود نداشــت و حتی شورای نگهبان 
و این همــه دفاتر نظارتی وجود نداشــت و 
همه از جناح های مختلــف آمدند و ثبت نام 
کردنــد؛ حتــی منافقین هــم در آن انتخابات 
ثبت نام کردند. همچنین گروه هایی مانند دفتر 
هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت 
نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس 

ثمره آن بود.
رئیــس جمهور اظهار داشــت: نبایــد اینقدر 
سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر 
چه این فیلتر را تنگ تر کنیم، نتیجه مثبت تری 
خواهد داشت.مردم خودشان خوب می فهمند 
و بهترین هــا را  انتخاب می کننــد. بویژه در 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی که عمدتًا 
محلی بوده و مردم کاندیداها را بهتر می شناسند 

و انتخاب می کنند.
رئیس جمهوری در ادامه  تأکید بر شکســت 
توطئه آمریکا در فشــار حداکثری علیه ملت 
بزرگ ایران، می داند بــه طوریکه امروز همه 
آمــار، ارقام و روحیه مردم نشــان می دهد که 
دوران اثرگذاری فشــار حداکثــری به پایان 

رسیده است.
روحانی گفت: همه آمار و شرایط نشان می دهد، 
مسیری که ملت، نظام، رهبری، نیروهای مسلح 
و همه جناح ها انتخاب کرده اند، درست است 
و باید با وحدت، اتحاد و یکپارچگی این مسیر 

را ادامه دهیم.
وی افــزود: البته مردم از لحاظ اقتصادی دچار 
مشکالتی هستند که همه باید دست به دست 
هم داده و در راستای کاستن از مشکالت مردم 

تالش کنیم.
روحانی با بیان اینکه امروز همه آمار و ارقام 
و عالمت ها نشــان می دهد که مردم حتی در 
مشکالت اقتصادی هم قادر به حل مسایل و 
کاهش مشــکالت هستند، گفت: اینکه بانک 
مرکزی اعالم می کند، تولید صنایع بورســی 
که نیمی از صنایع کشــور را تشکیل می دهد 
در شهریور ماه ۱.۲ درصد رشد مثبت داشته 
است، موضوعی بســیار مهم و به معنای آن 
اســت که فشــار حداکثری درهم شکســته 

است.
رئیس جمهوری ادامــه داد: بانک مرکزی در 
۶ ماه نخســت سال قادر بوده ۱۹ میلیارد دالر 
بــرای واردات اجنــاس و کاالهای مورد نیاز 
کشور اختصاص داده که 8.۲ میلیارد دالر آن 
مربوط به کاالهای اساســی بوده، که این آمار 

مثبت و قابل توجه است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه امسال پول خرید 
تضمینی گندم را زودتر از سال های گذشته به 
کشاورزان پرداخت کردیم، تصریح کرد: اگر 

دولت کارآمد نیست و وضع خوبی ندارد، باید 
امســال در شرایط فشــار این پول را دیرتر به 
کشاورزان می دادیم اما امسال زودتر از هر زمان 

دیگر آن را پرداخت کردیم.
روحانــی افــزود: اینکه در بخــش عمرانی 
توانستیم در ۶ ماهه نخســت امسال ۲۹ هزار 
میلیــارد تومان، هزینه و ســرمایه گذاری کنیم 
بــه معنای قدرت جمهوری اســالمی ایران و 
پیروزی این ملت در مســیری است که در آن 

حرکت می کند.
رئیس جمهوری ادامه داد: براساس آماری که 
وزارت نیــرو ارایه کرده تا پایان ســال جاری 
هر هفته یک پروژه مهم، آب یا برق در سطح 
کشور افتتاح خواهد شد که جمعاً ۲۲۷ پروژه 
با ارزش بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان است؛ 
یعنی در هر اســتان بیش از هزار میلیارد تومان 
طرح  تنها در بخش آب و برق افتتاح خواهد 
شد که این به معنای موفقیت ملت و کارآمدی 

دولت و نظام است.
روحانی اظهار داشــت: تا پایان سال عالوه بر 

سدهایی که در ۶ ماهه اول امسال 
افتتاح شده، ۱۰ ســد دیگر نیز در 
کشور به بهره برداری خواهد رسید؛ 
همچنیــن ۲۶ هزار هکتار شــبکه 
آبیاری و زهکشــی در کشــور تا 
پایان سال انجام می شود و به ۱۱۲4 
روستا آب رسانی بهداشتی صورت 
گرفتــه و ۲۹ تصفیه خانه فاضالب 
شــرب  آب  تصفیه خانــه   ۱۲ و 
افتتاح شــده و ۳ هزار مگاوات به 
تولید برق نیروگاهی کشور اضافه 

می شود.
ادامــه داد: در  رئیس جمهــوری 
تابستان سال گذشته افراد شاغل در 
کشــور ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر 
بودند که این رقم در تابســتان ۹8، 
۲4 میلیون و ۷۵۰ هزار نفر اســت 
که این آماری افتخارآمیز است. یعنی در طول 
این یکسال 84۳ هزار اشتغال در کشور ایجاد 
شده و این آمار براساس معیارهای جهانی در 

زمینه اشتغال است.
روحانی افزود: براساس همین آمار نرخ بیکاری 
در تابســتان گذشته ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر 
بوده که امسال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است 
و نشــان می دهد که 4۵۰ هزار نفر از بیکاری 

باقیمانده از گذشته از بین رفته است.
رئیس جمهور اظهار داشت: امروز خوشبختانه 
فضایی ایجاد شده که مردم این حرکت عظیم 
معنوی را با هوشیاری و بیداری انجام می دهند 
و عالوه بر شــور و حرکــت عظیم مردمی از 
لحاظ معنوی یک ترکیبی میان ملت های عاشق 
خاندان رسالت ایجاد کرده، بویژه این حرکت 
قرابــت نزدیکی را میان دو ملت ایران و عراق 
بوجود آورده اســت و اتفاقی مانند آنچه میان 
مهاجران و انصــار روی داد در این حرکت به 

چشم می خورد.

رئیس جمهور:

نشاط سیاسی مردم افزایش یابد
■ بگذاریم همه جناح ها در انتخابات احساس پیروزی کنند
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بهداشتنکتهدانشگاه
دانشگاه شریف پذیرای زائران اربعین 

در ۲ موکب مرزی
 دو موکب دانشگاه با استقرار در مرزهای مهران و خسروی از زائران حسینی در 

مسیر کربالی معلی پذیرایی می کنند.
هیأت الزهرا)س( دانشگاه صنعتی شریف با تشریح برنامه های این نهاد برای حضور 
دانشــجویان و دانشــگاهیان در مراســم اربعین گفت: موکب مهران چهارمین سال 
خدمت رســانی خود را ســپری می کند و از چند روز پیش از اربعین آماده پذیرایی 
از زائران اســت. موکب مرز خســروی نیز برای نخســتین بار فعالیت خود را آغاز 
کرده است تا برای زائرانی که از این بخش خاک ایران وارد کشور عراق می شوند، 

 خدمت رسانی کند.
جواد محمد زاده در گفت و گو با ایرنا، عنوان کرد: خدمت رســانی این دو موکب 
در قالب پذیرایی با چای، دمنوش، صبحانه، نهار و شــام است و حدود ۱۰۰ نفر از 

دانشجویان اعزامی برای خدمت رسانی در این دو موکب حضور خواهند داشت.

تماشای تلویزیون برای اطفال زیر 1۸ ماه 
ممنوع است

 برای اطفال زیر ۱8 ماه، دیدن تلویزیون و اســتفاده از وسایل الکترونیکی ممنوع 
است.

رئیس پانزدهمین کنگره بیماری های شــایع کودکان گفت: ساالنه ۱۳۵ میلیون نوزاد 
در دنیا متولد می شوند که این آمار در ایران، یک میلیون و ۵۷۵ هزار تولد است.

به گزارش فارس، علی اکبر ســیاری به موضوع آسیب های استفاده زیاد از اینترنت، 
تلویزیون، تبلت و بازی های رایانه ای اشــاره کرد و گفت: ۷۳ درصد مردم ایران به 
اینترنت دسترسی دارند و ۹۳ درصد نیز از موبایل استفاده می کنند؛در حالی که انجمن 

کودکان آمریکا، محدودیت هایی برای استفاده از این وسایل قائل شده است.
وی افزود: برای اطفال زیر ۱8 ماهگی، دیدن تلویزیون و استفاده از وسایل الکترونیکی 
ممنوع اســت. از ۱8 ماهگی تا ۲4 ماهگی باید تحت نظارت والدین باشــد و از دو 

سالگی تا ۵ سالگی، یک ساعت تماشای تلویزیون با نظارت والدین باید باشد.

هر ۴۰ دقیقه یک زن در ایران به سرطان سینه 
مبتال می شود

 در هر 4۰ دقیقه یک زن در ایران به سرطان سینه مبتال می شود به طوری که 
در حال حاضر، آمار مبتالیان به این بیماری در کشــور هشــت درصد جمعیت 
زنان است و از هر هشت زن مبتال تنها ۲ نفر مبتالی آگاه هستند که از بیماری 

خود اطالع دارند.
مؤســس کمپین آگاهی، پیشگیری و مبارزه با سرطان ســینه گفت: در صورت بی 
توجهی و ادامه این روند، سال آینده آمار زنان مبتال به سرطان در ایران به ۲8 درصد 

افزایش خواهد یافت.  
به گزارش ایرنا، افسانه اقبال نیا با بیان اینکه سالمتی زنان تنها با توجه و ارزش نهادن 
به خود و انجام معاینات اولیه به دست می آید، افزود: آمار هشت درصد امسال، طبق 
اعالم وزارت بهداشــت سال آینده به ۲8 درصد افزایش خواهد یافت، موضوعی که 

ضرورت توجه به این سرطان را دوچندان کرده است.

بیش از ۳۰ هزار نام در ۶ ماهه امسال تغییر یافت
از ابتدای فروردین تا پایان شــهریور ماه امسال ۳۰ هزار و ۶8۹ نام در پایگاه اطالعات 

جمعیت این سازمان به دلیل جایگزینی یا اصالح نام تغییر یافت.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با ایرنا افزود: این در حالی است که 
در مدت مشــابه سال گذشته )۱۳۹۷( 4۲ هزار و 8۹8 نام در پایگاه اطالعات جمعیت 

این سازمان به دلیل جایگزینی یا اصالح نام تغییر یافته بود.
ســیف اهلل ابوترابی در مورد نام های قابــل تغییر گفت: به موجب ماده ۲۰ قانون 
ثبــت احوال و تبصره هــای آن، انتخاب نام های در فهرســت نام های ممنوعه، 
قدغن اســت و دارندگان آنها مــی توانند با رعایت مقررات مربوطه نســبت به 

اقدام کنند. تغییر آن 

قوه قضائیه معامالت قولنامه ای را بی اعتبار کند
 عامل اصلی زمین خواری، اسناد عادی و قولنامه ای است و قوه قضائیه باید این اسناد 
را بی اعتبار کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زمین  خواری  ها و مشکالتی که 
گریبان گیر جامعه شده به واســطه  خرید و فروش  های قولنامه  ای است و بعضاً چون 
افراد به محضر نمی روند و سند نمی زنند بعضی وقت ها یک زمین یا یک ملک به تعداد 

زیادی فروخته می شود.
ناصر موســوی الرگانی در گفت وگو با فارس گفت: راه چاره و مقابله با پدیده زمین 
خواری در قوه قضائیه است چراکه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور زیرمجموعه قوه 
قضائیه اســت و می توان با یک برنامه ریزی مناســب، تعداد نیروهای سازمان ثبت را 

اضافه کرد و حتی از سایر ادارات نیز کمک گرفت.

فراخوان مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم 
در مهرماه سال ۹۸

 سازمان وظیفه عمومی ناجا همه مشموالن دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،دیپلم و 
زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال جاری دریافت کرده اند را به خدمت 
ســربازی فراخواند.به گزارش ایلنا، کلیه مشموالن فارغ التحصیل مقاطع کاردانی،دیپلم و 
زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹/۷/۹8  دریافت کرده اند،می بایست با مراجعه 
به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰(،برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز 
آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند. گفتنی است؛ عدم حضور به 
موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵8 قانون خدمت 

وظیفه عمومی،محرومیت های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت .

آنچه باید درباره عفونت سینوسی بدانیم؟
 با آغاز فصل پاییز موارد ابتال به عفونت سینوسی همچون آنفلوآنزا 

شیوع پیدا می کند.
به گزارش ایســنا، عفونت ســینوس که با آب ریزش بینی و گرفتگی 
گوش ها همراه اســت بیشتر عامل ویروســی دارد اما در برخی مواقع 

باکتری ها نیز در بروز آن نقش دارند.
دکتر »جسیکا گریسون« از دانشگاه آالباما در این باره می گوید: زمانیکه 
افراد از فشــار ســینوس صحبت می کنند دچار احتقان بینی هســتند. 
درصورتیکه احتقان دو طرفه باشد فرد دچار عفونت ویروسی با واکنش 
آلرژیک شــده  است. در این شــرایط بیمار پس از اتمام دوره بیماری 
بهبود پیدا می کند.همچنین در مواقعی که فشار سینوس یک طرفه باشد 
فرد دچارعفونت باکتریایی شــده  است. در این شرایط بیمار به مصرف 
آنتی بیوتیک توصیه می شود. هرچند باید در نظر داشت که مصرف باالی 

آنتی بیوتیک می تواند تاثیرات منفی بر سیستم ایمنی داشته باشد.
به گفته گریســون، داروهای ضد احتقان بینی همچون "افرین" کمک 
کننده اســت و استفاده از آن در شــب توصیه می شود. هرچند استفاده 
مداوم از آن برای مدت سه تا چهار روز متوالی پیشنهاد نمی شود چون 
مصرف طوالنی این دارو می تواند خطر احتقان مجدد را به دنبال داشته 
باشد.همچنین استفاده از محلول نمکی شست و شوی بینی به پاکسازی 
مجرای بینی کمک می کند. با این حال باید توجه داشت که در چند روز 
نخســت بروز عفونت، این روش به دلیل تورم بینی اثربخشی الزم را 
ندارد.همچنین برخی شواهد حاکی از آن است که مصرف برخی انواع 
سبزیجات همچون بروکلی، کوالرد )نوعی کلم(، کلم برگ و گل کلم به 

پیشگیری از عفونت های ویروسی کمک می کند.

مراقب گفتگوها و رفتارهایمان 
جلوی کودکان باشیم

 همــه رفتارها، کنش ها و اتفاقاتی که رخ می دهد شــخصیت اولیه 
کودک را می سازند و این از همان دوران حاملگی آغاز می شود و وقتی 

کودک به دنیا می آید همه این پایه ریزیها انجام می شود.
بــه گزارش خبرآنالین، یک روانپزشــک و متخصص اعصاب و روان 
به چرایی اهمیت توجه به ســالمت روان کودک اشــاره کرد و گفت: 
کودکی و دوران رشد کودک، دوران تثبیت شخصیت انسانی و آموزش 
شــناخت ها اســت. دوران آموزش های علمی و شکل گیری انسان از 

همان پایه ها است.
گودرز عکاشــه با بیان اینکه تمام مقاطع از بدو تولد تا ۱۲ سالگی هر 
کدام ویژگی های خاص خودش را دارد، عنوان کرد: کودکان از صفر تا 
۲ ســالگی و از ۲ تا ۵ سالگی و در دوران دبستان ویژگی هایی دارند و 
آمــوزش خانواده ها با الزامات همین دوران ها جزو ضروریات زندگی 

انسان برای داشتن یک روان سالم در آینده خواهد بود.
وی متذکر شد: در بسیاری از مراجعه کنندگانی که به ما مراجعه می کنند، 
وقتی به گذشته بر می گردیم می بینیم که تروماها و ضربه های دوران 
کودکی که به آن ها وارد شــده و رشد دوران کودکی، زمینه ساز وجود 

یکسری از نا بهنجاری هایی است که اکنون هست.
وی تصریح کرد: در دوران کودکی مسایل تثبیت می شود و رشد می کند 
و نهادینه و پایه گذاری می شود. در واقع همانند ساختمان است و اگر 
پایه های اولیه ساختمان را به درستی قرار دهید، ساختمان را بیمه کرده 
اید در غیر این صورت هرچه به این ساختمان اضافه می شود، سست و 

لغزنده خواهد بود. دوران کودکی چنین نقشی را دارد.
عکاشــه به خانواده ها توصیه کرد: خانواده ها دقت کنند، انعکاس تمام 
رفتارهایشان در درون کودک مانند یک ضبط صوتی است که می رود 
و در آنجا حک می شــود و تا پایان عمر در کودک باقی می ماند. البته 
خانواده ها فکر می کنند که کودک گفتگوها، مجادالت و یا هر مسئله ای 
دیگر را نمی فهمد در حالی که وقتی ما بعدا بررسی می کنیم می بینیم 
وقتی که اینها خاطراتشان را عنوان می کنند دقیقا اینها را می گویند و این 
می تواند به صورت اضطراب نقش بندی کند و یا می تواند به صورت 
پایین بودن اعتماد به نفس و یا حتی برعکس یعنی اعتماد به نفس کاذب 

خودش را نشان دهد.
وی تاکید کــرد: باید مراقب گفتگوها و رفتارهایمان جلوی کودکان از 
همان دوران کودکی باشیم و بدانیم اینها بر لوح کودکان نقش می بینند.

این روانپزشــک اظهار کرد: همه رفتارها، کنش ها و اتفاقاتی که رخ می 
دهد شخصیت اولیه کودک را می سازند و این از همان دوران حاملگی 
آغاز می شــود و وقتی کودک به دنیا می آید همه این پایه ریزیها انجام 

می شود.
وی با اشاره به پایین بودن اعتماد به نفس در جامعه، به دالیل آن اشاره 
کرد و گفت: کنترل بیش از حد خانواده ها، اجازه ندادن به آزمون و خطا 
به کودک باعث می شــود کودکان در جامعه ما نتوانند جسارت الزم را 
پیدا و قدرت مقابله با مشکالت را پیدا کنند و همیشه احساس می کنند 

که احتیاج به یک راهنما دارند.

همدان پیام: راز محرومیت از درآمد گردشگری 
 قرار نیست که راز رو به کسی بگن 

ایران:رعایت حقوق عامه تضمین گذر از مشکالت است 
 توی نونوایی به صف وایستید همه مشکالتتون حل می شه 

همدان پیام: همدان رکورد اشتغال را شکست 
 ما اینیم دیگه!

همشهری: سرقت خاکستر گاندی 
  می خوان شوک وارد کنن زنده بشه؟

نقد حال: مراقب اعتبار ادبیات سیاسی ایران باشیم
 نگران نباش همراه اول هوای همه خط های اعتباری رو داره 

کیهان: دولت تورم را با گرانی کنترل کرده است 
 مگه شما زنجیر دیگه ای برای مهار سراغ دارید؟

همشهری: بهره  وری، کلید حل مشکالت شهرها 
 ایران در کلید سازی به مرحله صادرات رسید!! 

شهاب آسمانی: حذف یارانه و اختالس به نوبت 
 آرامش مردم با 45 هزار تومن به هم ریخته !!

همدان پیام: زنجان در صدر اشتغال کشور 
 بزن به افتخارش!

همشهری: مرمت های کشدار شهری 
 پنیر پیتزا زدن داخلش 

ایسنا: برای نخستین بار گوشت در فضا تولید شد 
 خانم ها آشپزی فضایی یاد بگیرن 

شهاب آسمانی: شاخ،  شاخ شکن شکست 
 بدون شرح 

جمهوری اســالمی: روابط با همســایگان اولویت نخست سیاست 
خارجی ایران است 

 به شرطی که به مرغ همسایه کاری نداشته باشند.
همشهری: نفت عامل پیچیدگی سیاست است 
 چون نفتی شده که  خوب کار نمی کنه؟!

زنگان امروز: خود ایمنی بهترین روش قدردانی از آتش نشان ها
 اینم مشاوره

کاهش یک درصدی ثبت نام تجربی ها
 نهایی شدن اطلس شغلی دانش آموزان

 مدیــرکل امور تربیتی، مشــاوره و مراقبت در برابر آســیب های 
اجتماعی ضمن اعالم بازتولید و نهایی شدن اطلس شغلی دانش آموزان 
در راستای هدایت تحصیلی، از کاهش یک درصدی ثبت نام در رشته 

علوم تجربی خبر داد.
مســعود شکوهی در گفت وگو با ایســنا، در پاسخ به این پرسش 
کــه با توجه به اتمام فرآیند هدایت تحصیلی، روند توزیع متوازن 
میان شــاخه ها و رشــته های تحصیلی چگونه پیــش رفت و آیا 
شــاهد کاهش ورود به رشــته تجربی بودیم؟ اظهار کرد: نسبت 
به ســال تحصیلی گذشــته یک درصد کاهش ثبت نام در رشــته 

داشتیم. تجربی  علوم 
وی افزود: در شــاخه فنی وحرفه ای و کاردانش نیز تقریبا مشابه 

سال گذشته ثبت نام انجام شد.
مدیــرکل امور تربیتی، مشــاوره و مراقبت در برابر آســیب های 
اجتماعی با اشــاره به روند تهیه اطلس شغلی در راستای هدایت 
تحصیلــی دانش آموزان گفت: تمامی اســتانها اقــدام به باز تولید 

اطلس شــغلی کرده اند که در حال نهایی شدن است.
شــکوهی ادامه داد: درباره استقرار نظام اســتعدادیابی نیز فعالیت 
علمی و اجرایی مســتمر در حال انجام اســت و سال آینده طرح 
اجرایی آن آماده می شــود گفت: نظام اســتعدادیابی برای تمامی 

گروه های هدف بوده و طرح شــهاب را نیز در برمی گیرد.
وی درباره روند انجام غربالگری ســالمت روان در ســال جاری 
نیز گفت: غربالگری ســالمت روان برای کلیه دانش آموزان دوره 

متوســطه اول همانند سال های گذشته انجام می شود.
بــه گفتــه مدیرکل امــور تربیتی، مشــاوره و مراقبــت در برابر 
آســیب های اجتماعی، چند نــوع غربالگری داریــم. غربالگری 
پایه توســط معلمان انجام و آنها مشــاهدات خود را در ســامانه 
همــگان ثبت می کنند. در مراحل بعدی در صورت نیاز مداخالت 
تخصصی از سطح مشاور مدرسه تا هسته های مشاوره در سطوح 
اســتانی و واحدهای مــددکاری در بیرون آمــوزش و پرورش 
صورت می گیرد. به عنوان مثال ممکن است دانش آموزی نیازمند 

دریافت خدمات مددکاری باشــد که به بهزیستی ارجاع می شود.
وی افزود: البته دانش آموز به حال خود رها نمی شود و وضعیت 
ســالمت روانی اجتماعــی وی را رصد می کنیــم. این غربالگری 
نشــانگان محور اســت. یک ســری نشــانه ها از قبیل اضطراب، 
خشــم و مانند آن را به معلمان معرفــی می کنیم تا اگر آنها را در 
دانش آموزی مشــاهده کرد اقدامــات اولیه را انجام و در صورت 

نیاز به مشاور ارجاع دهد.

کارت دانشجویی سامان حبیبی فرزند محمد به شماره ملی 
۵۵۸00۹۲۵3۹ رشته روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی ۹61۲3۲۲۸016 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

افق دید 
بنباد مسکن 
در سال 99

نیم سال پس از سیل

 برای مسکن چه شد؟

 احداث21 هزار واحد مسکونی در همدان

شاخص بهسازی 
و نوسازی مساکن 

روستایی

 175 روستای استان از آسفالت معابر بهره مند شدند
تخصیص

 قیر یارانه ای

اجرای طرح هادی

بیش از 9000 واحد مسکن احداثی و بیش از 6000 واحد تعمیری در سیل 98 شناسایی شده است

715 میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تعمیری و احداثی خسارت دیده در سیل 98 اختصاص یافت

براساس مصوبه اول 355 میلیارد تومان و براساس مصوبه دوم 360 میلیارد تومان منابع در اختیار استان قرار گرفت
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در 25 درصد از روستاهای استان همدان اجرای طرح هادی آغاز نشده است

دارا بودن 7پروژه 
اجرایی

925 روستای 
باالی 20 خانوار

طرح هادی دارند

اتمام طرح هادی
 در 375 

روستای استان

آغاز طرح هادی
 در 708 

روستای استان

پیشتازی همدان 
در شاخص بازنگری 

طرح هادی 
در سطح کشور

شاخص اجرای طرح 
هادی در روستاهای 

استان همدان 75 
درصد است

در 6 ماهه گذشته در زمینه بهسازی و عمران روستایی فعالیت های قابل مالحظه ای صورت گرفته است

■ در سال آینده 200 هزار واحد مسکونی روستایی را در کشور بهسازی و نوسازی خواهد شد
■ استان همدان در بحث شاخص بهسازی و نوسازی مساکن روستایی 10 درصد از میانگین کشوری جلوتر است

■ 12 هزار واحد مسکونی روستایی با 480 میلیارد تومان تسهیالت برای بهسازی و نوسازی

 بررسی عملکردی بنیاد مســکن در حد فاصل یک سال 
گذشــته نشــان می دهد اگرچه این نهاد توانســته عملکرد 
مقبولی در برخی فعالیت های خود داشــته باشد اما در کنار 
این موفقیت ها چشــمانش به روی مسئولیت در قبال آبادانی 
روســتاهای استان بسته اســت. با اینکه این نهاد از رقم های 

جالب توجه ای برای تسهیالت نوسازی و مرمت روستاهای 
آسیب دیده از سیل اخیر خبر می دهد اما در نقاطی نه چندان 
دور در روســتاهایی چون احمدآباد تپه و نشر منازلی وجود 
دارد کــه اهالی آن در خروار ها خــاک و زیر تیغه های افتاده 
ستون وسقف عمر به ســر می برند. بنابراین به نظر می رسد 

حال کــه در ایامی قرار داریم که نام روســتاو عشــایر در 
تقویم رســمی روزی خاص را به خــود اختصاص می دهد 
بنیاد مســکن این ضرب المثل "چراغی که به خانه رواست" 
را ســرلوحه قرار داده و در کنار همدردی با مناطق سیل زده 

کشور گوشه چشمی هم به روستاهای خودی کند.

در همدان 54 درصد که با احداث 21 هزار واحد جهش پیدا می کند

در کشور 44 درصد است
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ثروتمندان ۲۳ برابر بقیه یارانه بنزین 
می گیرند!

 در حالی سهم باالیی از یارانه های پنهان به بخش سوخت به ویژه 
بنزین اختصاص دارد که دهک های باالی درآمدی بیشترین سهم آن را 
دریافت می کنند؛ یارانه ای که دولت بابت بنزین به دهک  دهم پرداخت 

می کند ۲۳ برابر بقیه دهک هاست.
به گزارش ایســنا، یارانه های پنهان، یارانه های غیرمستقیمی است که 
ساالنه با رقم چند صد هزار میلیاردی پرداخت می شود، در واقع عدم 
نفع دولت به دلیل فروش کاالهای تولیدی در داخل با قیمت پایین تر 

از خارج از کشور است.
طبق آنچه پیش از این مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم کردند در 
سال معادل ۹8۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد 
که عمدتا در سوخت، کاالهای اساسی و دارو خالصه می شود؛ از رقم  
بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از 

۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
 سهم چند برابری دهک دهم در یارانه پنهان

توزیع ناعادالنه ضریب اصابــت یارانه پنهان به ویژه در حوزه انرژی 
بیــن دهک ها بارها مورد بحث قرار گرفته اســت، چراکه دهک های 
ثروتمنــدان معموال مصرف کاال و خدمات بیشــتری دارند و در این 

حالت از یارانه بیشتری نیز بهره مند می شوند.
این در حالی است که در حال حاضر و  در حوزه یارانه ای که در حوزه 
سوخت پرداخت می شود، دهک دهم که ثروتمندترین گروه جامعه به 

شمار می رود ۲۳ برابر سایر دهک ها از آن بهره مند است.
همچنین دهک های باال ۳/۶ برابر ســایر دهک ها از یارانه برق و ۲/۵ 

برابر یارانه گاز دریافت می کنند.
در مورد کاالهای اساسی نیز که دولت به ویژه در تامین ارز آن هزینه 
سنگینی را متحمل می شــود سهم دهک  دهم نسبت به سایر دهک ها 

4/۷ برابر است.
یارانه پنهانی که گروه ثروتمند بابت دارو دریافت می کنند نیز قابل تامل 
اســت؛ به گونه ای که ۱۹/۵ برابر سایر دهک ها که از درآمد پایین تری 

برخوردار هستند از یارانه دارو استفاده می کنند.  
از ســال گذشــته قرار بود که با ارائه  بسته ای از دولت به مجلس و با 
پیشنهادهایی که از ســوی نمایندگان مطرح می شود، راهکاری برای 
ساماندهی وضعیت یارانه های پنهان اندیشیده شده و برای سال جاری 

اجرایی شود، اما در نهایت به نتیجه ای نرسید.
این در حالی اســت که احتماال برای سال آینده برنامه جدی تری در 
مــورد یارانه های پنهان در نظر گرفته شــود، چرا که دولت در بودجه 
منابع نفتی را به طور کامل از هزینه های جاری جدا خواهد کرد و در 

این حالت باید منابع جدیدی معرفی شود.
آن طــور که نوبخت،رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه اعالم کرده 
جایگزین های نفت در سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی با تعریف 
پایه های جدید و احتماال حــذف یارانه های پنهان در برخی بخش ها 

خواهد بود.
در حالی این روزها دولت حذف یارانه  نقدی را در دستور کار دارد که 
نتایج نشــان داده معترضان به حذف یارانه، افراد حاضر در دهک های 
باالی درآمدی هستند که گردش چند میلیاردی مالی دارند، این افراد 
نه تنها از یارانه باالی پنهانی برخوردار می شوند که راضی به از دست 

دادن یارانه نقدی 4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم نیستند!

آیا روند کاهشی قیمت خودرو ادامه دارد؟

 ریزش قیمت خودرو که از ماه های گذشته آغاز شده بود همچنان 
ادامه دارد اما این روزها روند کاهشی را آهسته طی می کند.

به گزارش خبرآنالین، روز چهارشــنبه ۱۷ مهر، قیمت اکثر خودروها 
نسبت به روز گذشته ثابت ماند و تغییر آنچنانی نکرد.

براســاس این گزارش، پژو 4۰۵ جی ال ایکس با قیمت ۷۳ میلیون و 
۵۰۰ هزارتومان، پژو ۲۰۰8 با ۲۹۹ میلیون تومان و ســمند ال ایکس 
با ۷۷ میلیون تومان بدون تغییر قیمت نســبت به روز گذشته در بازار 

به فروش رسید.
خودروهای پرفروشی مانند کیا سراتو ۲۰۰۰ اتومات وچانگان سی اس 
۳۵ که در روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت آن ها بودیم، به ترتیب 
دیروز بــر روی قیمت ۲8۰ میلیون تومان و  ۱۷۰ میلیون تومان ثابت 
ماند.از میان خودروها، دنا پالس تیپ یک با یک میلیون افزایش قیمت 
با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان وپژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده با افزایش ۵۰۰ هزار 
تومانی به قیمت ۷۹ میلیون تومان و همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ساده با 
افزایش ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به روزگذشته به قیمت ۹۳ میلیون و 

۷۰۰ هزارتومان در بازار عرضه شد.
خودروهای ســایپا نیز دیروز با همان قیمت روز گذشــته به فروش 
رسیدند به طوری که سایپا۱۱۱، 4۷ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و سایپا 

۱۳۲، 4۵ میلیون تومان بود.
رنوساندرواستپ وی اتومات با  قیمت روز گذشته، ۱۷8 میلیون تومان 

و دانگ فنگ اچ سی با ۱۳۰ میلیون تومان به فروش رسید.

خرید توافقی ۹۵ هزار تن محصول کشاورزی در همدان

 مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی همــدان از خریــد بیــش از ۹۵ هــزار تــن انــواع 
ــه صــورت توافقــی در شــش ماهــه نخســت  محصــوالت کشــاورزی از کشــاورزان ب

امســال خبــر داد.
رضا عباسی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه به منظور تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
خرید توافقی توسط تعاونی ها انجام می شود اظهار کرد: در این راستا از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۹۵ هزار و ۲۶4 تن انواع محصوالت کشــاورزی به صــورت توافقی خریداری 

شده است.

وی با اشــاره به اینکه بیشــترین میزان خرید توافقی به محصــوالت ذرت، جو و گندم 
بذری اختصاص دارد گفت: خرید توافقی توســط تشکل های بخش کشاورزی از جمله 

تعاونی های روستایی، کشاورزی و تولید انجام می شود.
مدیر ســازمان تعاون روســتایی همــدان اینگونه خرید را در بهبــود وضعیت اقتصادی 
بخش کشــاورزی موثر دانست و گفت: هدف از خرید توافقی کاهش واسطه های بخش 
کشــاورزی در خرید و فروش محصوالت کشاورزی است که در نهایت به سود کشاورز 

و مصرف کننده منتهی می شود. 
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان همچنین به مهر گفت: طی شش ماهه نخست 
ســال جاری بیش از 8۳ میلیون لیتر مواد سوختی توسط شبکه تعاونی های روستایی در 

روستاهای استان همدان توزیع شده است.
عباســی بیــان کــرد: طــی شــش ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش از 8۳ میلیــون لیتــر 
مــواد ســوختی توســط شــبکه تعاونــی هــای روســتایی در روســتاهای اســتان همــدان 

توزیــع شــده اســت.
وی اضافــه کرد: ۱۷ میلیون لیتر بنزین، ۱۰۰ میلیون لیتــر گازوییل، ۲4 میلیون لیتر نفت 
سفید و ۶۰ هزار لیتر روغن موتور نیز در سال گذشته برای رفع نیاز مناطق روستایی استان 

همدان توزیع شده است.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان یادآور شد: بیشترین مواد سوختی در شهرستان 

کبودرآهنگ به میزان ۲۱ میلیون لیتر توزیع شده است.

غزل اسالمي «

 تاکنون چند روســتا با شهر همدان ادغام 
شــده اند اما این بار الحاق یک شهر به همدان 
به تأیید اســتان رســیده اســت. ۳ سال قبل 
روســتاهاي علي آباد، حســن آباد و قاسم آباد 
براي الحاق به شــهر همدان مصوبه استان را 
در شــوراي برنامه ریزي گرفتنــد تا اینکه در 
تیرماه سال جاري نیز به تصویب شوراي عالي 
شهرسازي رسید و این روستاها رسمًا به شهر 
همدان ملحق شــدند. هرچند که نتیجه این 
الحاق ها مخصوصًا در علي آباد و قاســم آباد 
و  غیرمجاز  ساخت وســازهاي  جــز  چیزي 
بي رویه، بهــم ریختگــي و عصبانیت مردم 
روســتا نبوده اما با این وجــود اکنون الحاق 
شهر مریانج و روســتاي شورین نیز به تأیید 
استان رســیده و منتظر مصوبه شوراي عالي 

راه وشهرسازي هستند.
مشــاور ســابق مطالعات طرح جامع عمدان 
در این زمینه گفت: زماني که شهر همدان را 
در غالب طرح جامع مطالعه مي کردم متوجه 
شدم که ساخت وسازهایي در مرز شهرهاي 
مریانج و همدان ساخته شده و تعدادي از آنها 
از مرز مریانج عبور کرده و در شــهر همدان 
ساخته شــده اند و کنترل و نظارتي هم روي 

آنها انجام نمي شود.
ساخت وســازهایي  چنین  افــزود:  بهاآبادي 
موجب شــده تا مدیریت شــهري مریانج به 

آنها خدماتي ندهد و مدیریت شهري همدان 
هم بگوید مجوز ســاخت و ساز آنها توسط 
شــهرداري همدان ارایه نشده است. بنابراین 
تعــدادي از مــردم در آن نقــاط بالتکلیف 
مانده انــد و هیچ گونــه خدماتــي دریافــت 

نمي کنند.
وي ادامــه داد: این از مشــکالت دو شــهر 
چســبیده به هم اســت که بــراي رفع آن، 
دومدیریت شــهري باید با قدرت پشت یک 
میز بنشــینند و مرز بین دو شهر را مشخص 
کنند کــه ارایه خدمات و پروانه ســاخت تا 
کدام نقطه مربوط به کدام شهرداري است که 

اگر این اتفاق بیفتد خیلي خوب است. 
بهاآبــادي ادامه داد: راه دیگر این اســت که 
فهرســتي دربــاره کنترل ترافیــک، امنیتي و 
پلیســي، خدمات شهري و زیربنایي، فرهنگ 
عمومي، بهداشــت و درمان و ورزش تهیه و 
آن را در غالب برگه هاي نظرسنجي بین مردم، 
کارشناسان و مسئوالن دو شهر توزیع کنند و 
آنها نظراتشان را بگویند و سپس متخصصان 
سبک سنگین کنند که اگر این دو شهر ادغام 
شــوند به نفع این شهرها اســت یا به ضرر. 
ســپس مدیریت دو شهر براســاس خواسته 

مردم تصمیم بگیرند که چه اتفاقي بیفتد. 
وي توضیح داد: حتي ممکن اســت یکي از 
شــهرها از ادغام نفع ببرد و آن یکي نفع نبرد 
که در این صورت مدیریت هاي شــهري باید 

با هم به توافق برســند. به هرحال باید تمام 
جوانب سنجیده و تحلیل کارشناسي شوند و 
اگر مردم از الحاق ناراضي بودند خط مرز دو 
شهر در نقشه مشــخص شود تا در این میان 
عده اي در این مرز بالتکلیف نمانند.             

بهاآبــادي گفت: ادغام، یک کار شــخصي و 
سلیقه اي نیســت و اگر بخواهیم اتفاقي بیفتد 
باید یک کار علمي انجام بدهیم که ســاکنان 

شهرها متضرر نشوند.

مشــاور ســابق طرح جامع همدان گفت: 
تصمیم گیــري بــراي ادغــام همــدان و 
مریانــج نبایــد باعجله انجام شــود بلکه 
باید بدون عجله مورد مطالعه کارشناســي 
بگیــرد و معایب و  قــرار  و نظرســنجي 
محاســن این ادغام توســط کارشناسان و 
متخصصــان مطالعه شــود. چــه اصراري 
اســت که حتمًا نزدیــک انتخابات این دو 

شوند؟  ادغام  باهم  شهرها 

توسعه همدان درگیر ودار رفتارهای انتخاباتی

الحاق مریانج به همدان

مشاور سابق طرح جامع همدان:الزم نیست با عجله و قبل از انتخابات،شهر و 
روستاها به همدان الحاق شود

 مدیر مخابرات منطقه همدان گفت: طرح 
حذف قبض گامی اساســی در راستای دولت 
الکترونیــک، کاهش هزینه هــا، حفظ محیط 
زیســت بوده که سال هاست دغدغه دولت و 

مسئولین است.
محمدعلي گرزین ادامه داد: شرکت مخابرات 
ایران و مخابرات منطقــه همدان ماه ها قبل از 
اجرایی شــدن این طرح اقدام به اطالع رسانی 
کرده و از هر طریق ممکن مانند ارسال پیامک، 
درج در پشــت قبض، اطالع رساني از طریق 
رســانه های دیداری و شنیداری، مطبوعات و 
تمامی خبرگزاری ها، شــهروندان محترم را از 
عزم مخابرات برای اجرایی شــدن این طرح 

باخبر کرده است.
وي افزود: طرح مذکــور از اول مهرماه یعنی 
حــدود ۲ هفته اســت که به اجــرا درآمده و 
مشــترکینی که با قطع کامل یا یک طرفه شدن 
تلفن خود مواجه شده اند ، مشترکینی هستند که 

زمان بدهی آنها بالغ بر دو ماه شده است.
گرزین ادامه داد: در این مدت شرکت مخابرات 
در اطالع رســاني هاي خود سه روش ساده برای 
دریافت هزینه کارکرد تلفن ثابت به مشــترکین 
معرفی کرده است که در صورت قطع تلفن خط 
مشترکین، به محض پرداخت حداکثر نیم ساعت 
بعد وصل خواهدشد و نیازی به مراجعه مشترکین 

به دفاتر و امور مشترکین نیست. 
وي بیان کرد: مشترکینی که از سایر درگاه های 

غیرحضــوری مبلغ را پرداخــت کنند به دلیل 
اینکه بــا تأخیر یک روزه بانــک مربوطه در 
حساب مخابرات قرار می گیرد لذا یک روز باید 

صبر کنند تا تلفن آنها وصل شود.
مدیــر مخابــرات منطقه همــدان گفت: اگر 
مشترکین عزیز به هر دلیلی به دفاتر پیشخوان 
مراجعه کنند هزینه هایي که از آنها اخذ می شود  
مربوط به تعرفه خدمات خود دفاتر است و به 

مخابرات ارتباطی ندارد.
 گرزین افزود: پیشنهاد ما به مشترکین عزیز این 
اســت که  حتما از سه روشي که اطالع رساني 
کــرده و خواهیم کرد کارکــرد تلفن خود را 
پرداخت کنند. تا اگر تلفن آنها قطع باشد سریعًا 
وصل شــود. در این صورت نیــاز به مراجعه 
فیزیکی بــه دفاتر و پرداخــت هزینه اضافی 
نیســت.گرزین در ادامه با اظهــار گله مندی 

از نهادها، ادارات و مردم عزیز اســتان گفت: 
مخابرات منطقه همدان در حال حاضر مبلغی 
بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان از مشــترکین محترم 
اعم از مشــترکین حقیقــی و حقوقی طلبکار 
است که متأســفانه در روند ایجاد زیرساخت 

و توسعه موجب اختالل شده است.
وي گفت: بدون شــک اجرای هر طرحی که 
برای نخســتین بار انجام شود خالی از چالش 
نبوده و طــرح حذف قبض نیز تــا زمانی که 
مشترکین محترم با روش های پرداخت کارکرد 
تلفن خود آشنا شــوند زمان می برد. بنابراین 
کارشناســان و کارکنان خــدوم در مجموعه 
مخابرات اســتان  با تمام توان در رفع نواقص 

کوشا خواهند بود.
محمدعلــی گرزین با اشــاره بــه مطالبه ۱۵ 
میلیاردی مخابرات منطقه همدان  از مشترکین، 

اظهار کرد: از ۶۰۰ هزار شــماره تلفن بدهکار 
استان همدان به مخابرات ۷۰ هزار شماره تلفن 

در دو مرحله قطع شده است.
وی با بیان اینکه مشترکینی که تلفن شان قطع 
شــده اســت در دو دوره گذشــته بدهکاری 
داشــتند، تصریح کرد: به تک تک مشــترکین 
بدهکار در دو مرحله پیامک داده شده و حتی 
تماس تلفنی نیز گرفته شــده ســپس اقدام به 

قطعی شده است.
وی دربــاره پرداخت قبض تلفــن ادارات نیز 
عنوان کرد: در ادارات نیز به تلفن های موبایلی 
که در مخابرات ثبت شده، پیامک اخطار داده 
شده بود و سپس تلفن ادارات قطع شده است.
گرزین با اشاره به اینکه حذف قبوض کاغذی 
به تازگی آغاز شــده اســت، اعالم کرد: طرح 
حذف قبوض کاغذی در ابتدای کار اســت و 
تنها مربوط به مخابرات نیســت بنابراین همه 

باید کمک کنند تا در بین مردم جا بیفتد.
مدیر مخابرات منطقه همدان بیان کرد: حذف 
قبــوض کاغذی باعــث کاهــش هزینه ها و 
صرفه جویی در مصرف کاغذ می شود اما اینکه 
مردم نســبت به پیامک های شرکت مخابرات 
توجهی نکرده اند به علت بی اعتمادی به مسائل 
الکترونیکی است. بنابراین از کلیه رسانه های 
استان خواهشمند هستیم در جهت تنویر افکار 
عمومی و رفع شبهات احتمالی در این امر ملی  

مخابرات را یاری فرمایند.

 در نیمه نخست امسال ۱۵ میلیون و ۶۷۰ 
هزار دالر کاال به ۲۵ کشور جهان صادر شد 
که از نظر دالری نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد نداشته است.
سرپرست گمرک مالیر گفت: در مدت یاد 
شــده بیش از ۲۰ نــوع کاال به وزن خالص  
۱۵ هــزار و ۲۰۰ تُن به کشــورهای مقصد 

صادر شد.
ــای  ــی کااله ــوند ارزش ریال ــر ترکاش ناص
ــزار و ۶۵۰  ــک ه ــش از ی ــی را بی صادرات
میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و افــزود: ارزش 
ــرک  ــده از گم ــادر ش ــای ص ــی کااله ریال
ــی  ــد صادرات ــورهای مقص ــه کش ــر ب مالی
نســبت بــه ۶ ماهــه ســال گذشــته ۳4 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش درص
ــان اینکــه  ــا بی ــر ب سرپرســت گمــرک مالی
در میــزان کاالهــای صادراتــی از نظــر 
وزنــی و دالری رشــد نداشــته ایم بــه ایرنــا 
گفــت: بیشــترین حجــم صــادرات از نظــر 
ــواع  ــه ان ــوط ب ــی و ارزش دالری مرب وزن

کشــمش اســت.
ــی  ــال کاالهای ــرد: امس ــان ک ــوند بی ترکاش
همچــون انــواع کشــمش انگــوری، تیزابــی 
ــر و خامــه، ماســت، وازلیــن  ــی، پنی و آفتاب
ــواع ترشــی  بهداشــتی، وازلیــن صنعتــی، ان
ــد،  ــن جام ــیلیس، پارافی ــوری ، فروس و ش
محصــوالت نَســجی الیــه دوزی شــده، 
ــور  ــار ش ــرد، خی ــتانی، گوگ البســه بیمارس

ــورهای  ــه کش ــده ب ــم تابی ــه ه ــول ب و مفت
هــدف صــادر شــد.

سرپرســت گمــرک مالیــر بــه جهــش 
از  کاال  صــادرات  برابــری  چندیــن 
ــر  ــت مه ــه نخس ــر در نیم ــرک مالی گم
ــزان  ــت: می ــار داش ــاره و اظه ــال اش امس
صــادرات کاال از نظــر وزنــی از بیــش 
ــال  ــر س ــن کاال در ۱۵ روزه مه از ۳4۰ ت
ــن در ۱۵  ــزار و ۷۰۹ ت ــک ه ــه ی ــل ب قب
ــدی  ــه رش ــیده ک ــال رس ــر امس روزه مه

ــت. ــته اس ــری داش ــار براب چه
این میزان کاالی  ترکاشــوند ارزش دالری 
صادراتی در ۱۵ روزه مهر امسال را حدود ۲ 
میلیون دالر عنوان کرد و افزود: این رقم در 

نیمه نخســت مهر پارسال حدود 4۵۲ هزار 
دالر بود که رشدی ۳/۵ برابری داشته است.
وی گفت: ارزش ریالی کاالهای صادراتی 
از گمرک مالیر در مدت یاد شــده حدود 
۲۱۷ میلیارد ریال اســت کــه این رقم در 
مدت مشــابه ســال گذشــته بیش از ۱۹ 
میلیــارد ریال بود که رشــد ۱۰.۵ برابری 

داشته است.
ســال گذشته ۵۷ میلیون و ۶۶۱ هزار و 8۰۷ 
دالر انواع کاال از گمرک مالیر به حدود ۳۰ 

کشور جهان صادر شد.
ســاالنه بیش از ۳۰۰ هزار تُن انواع کاال از 
گمرک شهرستان مالیر به سایر نقاط جهان 

صادر می شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد
انجام پروازهای اربعین در 11 شهر

■ با تخلفات برخورد می کنیم
 یازده شــهر تاکنون برای انجام پروازهای اربعین مجوز دریافت 
کردند که شــامل تهران، کرمانشاه، کرمان، ساری، یزد، مشهد، ایالم، 
تبریز، کیش، اصفهان و شــیراز اســت و زائران را به نجف و بغداد 
می برنــد اما در این میان برخی ســایت های اینترنتی اقدام به فروش 
اینترنتی بلیت پروازهای اربعین با قیمت های باال می کنند که به گفته 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تخلف محسوب می شود.
بــه گزارش ایســنا، پروازهای اربعین امســال از ابتــدا به گونه ای 
برنامه ریزی شــده بود که قیمت بلیت آن ها در بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ 
مهر ماه ثابت باشد و برای جلوگیری از سودجویی ها تنها ایرالین ها 
و دفاتر رســمی آن ها مجوز برای فروش ایــن پروازها به صورت 

اینترنتی و حضوری را داشتند.
این پروازها برای مشــهد به قیمــت دو میلیون و 8۰۰ هزار تومان و 
برای دیگر فرودگاه های تهران و اصفهان به قیمت دو میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان به صورت رفت و برگشــت در نظر گرفته شــده بود و 

مقرر شد بقیه فرودگاه ها نیز از نرخ تهران تبعیت کنند.
امــا رفته رفته تعــداد مجوزهای پروازی از حــدود ۶۰۰ تا حدود 
۱4۰۰ مجوز و تعداد ایراالین ها و شــهرها برای انجام این سفرهای 
هوایی بیشتر شد به گونه ای که به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشــوری یازده شهر تهران، کرمانشــاه، کرمان، ساری، یزد، مشهد، 
ایالم، تبریز، کیش، اصفهان و شــیراز زائــران را به مقاصد نجف و 

بغداد می برند.
رضا جعفرزاده اظهار کرد: در راســتای ســاماندهی و جلوگیری از 
اختالل در فروش بلیت پروازهای ایام اربعین، ســازمان هواپیمایی 
کشــوری لیست نمایندگی های رســمی فروش بلیط پروازهای ایام 
اربعیــن جهت رفاه متقاضیان با ذکر آدرس و شــماره تلفن های آن 
مراکز را منتشــر کرده است و شــرکت های هواپیمایی می توانند از 

طریق سایت های خودشان نیز به صورت اینترنتی عمل کنند.
جعفــرزاده ادامــه داد: قیمت بلیــت پروازهای اربعیــن از طریق 
فرودگاه های کرمانشاه و ایالم نیز متفاوت است و با نرخ ۱/۵ میلیون 
تومان به صورت رفت و برگشــت فروخته می شــود اما اگر فروش 
اینترنتی خارج از فهرست ســایت های مجاز معرفی شده ایرالین ها 
یا بلیت پروازی خارج از دامنه تعریف شــده در بازه زمانی ۱۰ روزه 
فروخته شود، تخلف محسوب شــده و با متخلفان برخورد خواهد 

شد.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: مردم در این ایام 
در صورت مشــاهده هر گونه تخلف با سازمان هواپیمایی کشوری 
www.cao. تماس گرفته یا از طریق پرتال این سازمان به نشانی

ir مراجعه کنند.
در ایــن میــان برخــی ســایت های فــروش اینترنتــی بلیــت هواپیمــا، 
ــد و در  ــرار داده ان ــز در فهرســت خــود ق ــن را نی پروازهــای اربعی
حالــی ایــن تخلــف از ســوی آن هــا صــورت می گیــرد کــه قیمــت 
ــه  ــد باشــد و ب ــه بای ــزی اســت ک ــر از آن چی ــز بســیار باالت آن نی
ــف در  ــه تهران-نج ــرواز یکطرف ــت پ ــت بلی ــال قیم ــوان مث عن
ــده  ــن ش ــان تعیی ــون و ۲۰۰۰ توم ــه میلی ــاه س ــر م ــخ ۲۰ مه تاری
کــه بیــش از دو برابــر نرخــی اســت کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه 
ــد. ــا آن برخــورد کنن ــد ب ــی بای شــده اســت و دســتگاه های نظارت

در آستانه اربعین حسینی
صرافی ها و بانک ها "دینار" ندارند

 دالالن دارند!
 اغلب بانک ها، صرافی های بانکــی و مجاز بانک مرکزی دیناری 
برای فروش به زائران ندارند و دالر و یورو را نیز به قیمت صرافی های 

بانکی به زائران می فروشند.
بــا وجود آن کــه بانک مرکزی در اطالعیه ای اعــالم کرده بود که 
زائران اربعین می توانند ارز مورد نیاز خود را تا سقف ۱۰۰ یورو یا 
معادل آن از طریق صرافی های بانکی و تحت نظارت بانک مرکزی 
تأمیــن کنند، اما اغلب صرافی های بانکــی دیناری برای فروش به 

زائران ندارند.
پس از آن که در ســال گذشــته تأمین ارز زائران اربعین در نقاط 
مرزی با مشــکالتی همراه شد، بانک مرکزی امسال تصمیم گرفت 
که ارز مورد نیاز زائران را در شــهر محل سکونت آن ها تأمین کند. 
از ســوی دیگر، بر همین اســاس زائران اربعیــن این روزها برای 
تهیه ارز خود بــه بازار ارز مراجعه می کننــد، اما متصدی یکی از 
صرافی های بانکی به ایسنا، گفت: هیچ کدام از صرافی ها چه بانکی 
و چه غیربانکی در حال حاضر دینار عراق ندارند و فقط می توانیم 
دالر یا یورو پرداخت کنیم که البته اطالعی از شــرایط چنج کردن 

دالر در عراق نداریم.
وی افــزود: اگر می خواهید منتظر نمانید از دالالن هم می توانید خرید 

کنید.
او قیمــت فروش دالر را ۱۱ هــزار و 4۰۰ تومان و یورو را ۱۲ هزار 
۶۰۰ تومان برای اربعین اعالم کرد که در واقع همان قیمت صرافی های 

بانکی است.
در حال حاضــر دالالن در بازار، دینار عــراق را با قیمت ۱۰۰ ریال 

می فروشند.
دالر و یــورو در حالی با قیمت صرافی هــای بانکی به زائران اربعین 
فروخته می شود که پیش تر بانک مرکزی از فروش ۱۰۰ یورو یا معادل 

آن با نرخ بازار ثانویه خبر داده بود.

بیش از 1۵ میلیون دالر کاال از گمرک مالیر صادر شد

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان:

حذف قبض گامی اساسی در راستای دولت الکترونیک
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دل نوشته سرمربی شهرداری مریانج
 لعنت به فوتبالی که نمیشه  حق خودت را توش بگیری  داور بازی 
به راحتی وجدان، انسانیت وهمه چیز را زیر پا میگذارد و سوتهایش 
همش برای یک ســمت زده میشه وسمت دیگر رو قلع وقمع میکنه 
هیچ قدرتی هم نمیتواند بهش حرف بزنه چون بعداز بازی چنان برات 
گزارش مینویســه که ازکرده خودت پشیمان می شوی مثل قاضی که 
اراده کنه حکم حبس ابد بهت میده شــما خودتون رو جای ما بزارید 
وقتی فریاد میزنی صدات روکسی نمیشــنوه چی باید بکنی ؟؟واقعا 
سواله که این داورها رو چه کسی میخواد رصد کنه لیگ سه لیگیه که 
نظارتی روش نیست هرکس شب قبل بازی جای خوب غذای خوب 
و......برای داوران مهیاکنه فردا قطعا برنده بازی میشــه تیم شهرداری 
مریانــج در برابر فرهنگ البرز بایدحداقل با نتیجه ۵برصفربازی رامی 
برد ولی آقــای داور توپی که از خط کرنر پاس بیرون داده شــده را 
آفساید میگیره یا وقتی تک به تک میشی از روی سکو سوت میزنندچه 
کاری ازدست ما برمیاد ناظرهای بازی هم که همه دوستان میدونید نان 
را به نرخ روز می خورن وبرایشــان مهم نیست که چه اتفاقی تداخل 
زمین بازی رخ داده اســت. ناظربازی که تا یک ساعت به آغاز بازی 
ازش خبری نبود هیج جلســه ای برگزار نکرد وبا متلک زدن بازی را 

آغاز کرد.
 آقای امیرحســین فراهانی عزیز وایرج احمــدی محترم باوضعیت 
اقتصادی وحشــتناک جامعه همه تیم ها هزینه بســیاری را متحمل 
میشــوند عاجزانه  درخواست دارم ناظران وداورانی را برای لیگ سه 
بگمارید تا به شــخصیت تیم ها توهین نشــود وبا یک سوت اشتباه 
وجهت دار انگیزه ر ازتیم ها ومدیرانی که از جیب هزینه میکنندنگیرند  
درپایان خواهشمنداست ازمربیان وسرپرستان تیم هایی که بازی امروز 
را از نزدیک دیدند ســوال کنید که در کــرج ودر بازی فرهنگ البرز 

وشهرداری مریانج چه گذشت. کالهتان راقاضی کنید
* محمود الماسی
سرمربی باشگاه شهرداری مریانج

مالیر و همدان 
میزبان لیگ پیشکسوتان فوتبال

  هفته ششــم رقابت های فوتبال لیگ پیشکسوتان غرب کشور 
جام زاگرس فردا با انجام چهار بازی در شــهرهای مالیر، ســنندج، 

همدان و مریوان دنبال می شود.
 در مالیر تیم پیشکسوتان این شهر میزبان پیشکسوتان قزوین است. 
مالیر با ۶ امتیاز و قزوین با 4 امتیاز در این دیدار در ورزشگاه تختی 
مالیر به مصاف هم می روند در ورزشــگاه شمســی پور همدان تیم 
شــدیدی این شهر میزبان جامعه پزشکی کرمانشاه است .شدیدی با 
۷ و کرمانشــاه با شش امتیاز رقابت نزدیک و فشرده ای با هم برای 

رسیدن به باالی جدول دارند.
 در شهر مریوان تیم صدرنشین رقابت ها  میزبان ایالم است مریوان 
با ۱۱ امتیاز یکه تاز جدول است و ایالم نیز ۵ امتیاز اندوخته دارد و 
سرانجام در سنندج تیم ساینا این شهر از تیم بیجار پذیرایی می کند.

 سنندج با چهار و بیجار با شش امتیاز در میانه جدول قرار دارند تیم 
اسالم آباد غرب نیز با ۶ امتیاز در این هفته استراحت دارد.

علم و ادب و شهرداری فینال زودرس 
نونهاالن

  هفته چهارم فوتبال نونهاالن باشگاهی کشور گرامیداشت یاد امیر 
حسین فضل اللهی فردا نوزدهم مهرماه با انجام دو بازی  در شهر های 

همدان ومریانج دنبال خواهد شد.
 در مریانج تیم شهرداری این شهر میزبان شهید امینی همدان است این 
بازی ســاعت ۱۵ در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج برگزار می 
شــود میانجی بدون امتیاز در مصاف با شهید امینی 4 امتیازی شانسی 
برای رســیدن به باالی جدول ندارد. اما در همدان و در ورزشــگاه 
علیرضا شمســی پور و از ســاعت ۱۳ دو تیم علم و ادب همدان و 

شهرداری همدان به مصاف هم خواهند رفت.
 علم وادب با هفت امتیاز صدرنشین است و شهرداری نیز با ۶ امتیاز 
در تعقیب این تیم اســت هر دو تیم مدعی قهرمانی می باشند و این 
دیدار می تواند فینال زودرس برای تعیین قهرمان باشــد چرا که تیم 
پیروز به طور قطع شــانس باالیی برای کسب قهرمانی لیگ نونهاالن 

استان دارد.

در نخستین فینال لیگ برتر استان
 فردا مهر همدان گرین کشاورز نهاوند 

 هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر استان یادواره شهید علیرضا 
شمســی پور فردا با انجام چهار بازی در شــهرهای همدان مالیر و 
نهاوند دنبال می شــود با انجام این رقابت هــا نیم فصل اول لیگ برتر 
اســتان نیز به پایان می رســد و تنها یک دیدار عقب افتاده بین دو تیم 
علم و ادب و وحدت مالیر باقی می ماند که آن دیدار نیز هفته آینده 

انجام خواهد شد.
رقابت های لیگ برتر امســال دو تیم مهر همدان و گرین کشاورزی 
نهاونــد از همان اول خرج خود را از ســایر تیم هــا جدا کردند و از 
مدعیان شــماره یک قهرمانی به شمار می رود و حاال در آخرین بازی 
نیم فصل در نخستین فینال این رقابت ها به مصاف هم می روند تا هم 
قهرمان نیم فصل رقابت ها را مشخص کند و هم تیم قهرمان یک قدم 

به کسب رتبه نخست این رقابت ها نزدیک شود.
 فردا در همدان و در ورزشــگاه کارگران این شــهر تیم مهر همدان 
پذیرای گرین کشــاورزی نهاوند است مهر با پنج پیروزی و ۱۵ امتیاز 
در این رقابت ها حضور موفقی داشت هفته گذشته به یکباره ترمزش 
کشــیده شد و در مصاف با تیم ستاره سرخ تویسرکان تن به شکست 
داد تا در آستانه نخستین فینال فردا از حساسیت باالیی برخوردار باشد 
دا در ورزشگاه کارگران باید شاهد دیداری تماشایی و زیبا باشیم هر 
دو تیم برای کســب پیروزی قدم به میدان می گذارد با و با توجه به 
مهــره هایی که دارند می توانند فوتبال زیبایی را به نمایش بگذارند در 
این دیدار مهر بیش از میهمان خود به کســب پیروزی نیاز دارد زیرا 
یک امتیاز از این تیم عقب است و برای آنکه روی رقابت را به حریف 

نهاوندی خود نوازد در این بازی محکوم به برد است.
 کشــاورزی نهاوند نیز برای آن که همچنان خود را آماده شماره یک 
قهرمانی معرفی کند در این بازی به پیروزی سخت نیاز دارد هر چند 
تصاویر نیز به کام این تیم در یک بازی خارج از خانه شیرین خواهد 
بود ا در سایر دیدارها و در ورزشگاه شهید شمسی پور چهار امتیازی 
به مصاف تیم شهدای ثامن که ۶ امتیاز اندوخته دارد می رود این دیدار 
مــی تواند روزی در این دیدار می تواند تیــم برنده را به میانه جدول 

بکشاند و خیالش تاحدودی از بابت سقوط راحت شود.
 در مالیر و در ورزشــگاه تختی این شــهر دو تیم فانوس به دســت 
وحدت مالیر و هالل احمر تویسرکان به مصاف هم می روند وحدت 
که در انتهای جدول حال و روز خوشی ندارد و هفته گذشته دست به 
کار بزرگی زد و با پیروزی و پاســارگاد سنتی و شیرین به دست آورد 
و حاال فردا در مصاف با هالل احمر دوســت دارد این روند را ادامه 
دهد تا از انتهای جدول کنده شود هالل احمر تویسرکان نیز وضعیتی 
مشــابه با تیم میزبان دارد در جدول ها روز چندان مساعدی ندارد و 
بــرای آنکه خود را از انتهای جدول جدا کند به پیروزی در این دیدار 

سخت نیاز دارد.
 آخرین دیدار این هفته لیگ برتر انگلستان تیم پاسارگاد نوین نهاوند 
در ورزشگاه علیمرادیان از تیم استفاده سرخ تویسرکان پذیرایی می کند 
پاسارگاد نوین با هفت امتیاز و ستاره سرخ تویسرکان با نوعی امتیاز در 

جایگاه سوم و چهارم جدول قرار دارد.
 این دو تیم امیدی به برای رســیدن به صــدر جدول و مبارزه با تیم 
مدعی مهر همدان و کشاورزی نهاوند را ندارد اما برای حفظ جایگاه 
سوم ســخت با هم رقابت دارند و این پیروزی در این بازی می تواند 
جایگاه سوم را برای خود بیمه کند رقابت ها به طور همزمان از ساعت 
۱۵ انجام می شــود و با پایان این رقابت ها نیم فصل اول مســابقات 
نیــز به آخر خواهد رســید و احتماالً هیئت فوتبــال پس از دو هفته 
استراحت دنباله رقابت ها را از اوایل آبان ماه پیگیری خواهد کرد الزم 
به یادآوری است که تیم قهرمانی این رقابت ها به مسابقات لیگ دسته 
سوم باشگاههای کشور راه خواهد یافت و دو تیم انتهای جدولی نیز 

به دسته اول استان سقوط خواهد کرد.

هفته سوم لیگ زیر 1۵ ساله ها 

 هفته ســوم لیگ زیر ۱۵ ساله های استان امروز با انجام دو دیدار 
در همدان دنبال می شــود امروز تیم فوتبال شــهید امینی همدان در 
ورزشــگاه کارگران از تیم اکباتان پذیرایــی می کند و در دیگر دیدار 
امروز شــاهین همدان میزبان شــهرداری همدان در ورزشگاه شهید 

شمسی پور است.
 این دیدارها به طور همزمان ســاعت ۱۳ انجام می شــود شهرداری 
با ۶ امتیاز در حال حاضــر در صدر جدول قرار دارد و با پیروزی بر 
شــاهین می تواند بار خود را برای قهرمانی ببندد. هر دو تیم شــهید 
امینی به اکباتان نیز سه امتیازی هستند و برای رسیدن به صدر جدول 

به پیروزی در این دیدار سخت نیاز دارد.

1

2

3

4

پیشخوان

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی زیارتــی لیلــة القــدر همــدان شــرکت 
ــه  ــی 10۸۲00۵01۵0 ب ــه مل ــت 40۲۸ و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ س
ــه  ــر نام ــورخ 13۹۸/0۵/۲4 و براب ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس اس
ــتان  ــارت اس ــج و زی ــازمان ح ــورخ 13۹۸/06/0۲ س ــماره ۹۸/3۹/۵16 م ش

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــدان تصمیم هم
ــای  ــد: آق ــن گردی ــل تعیی ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــای هی ــمت اعض  1 - س
ــس  ــل و رئی ــمت مدیرعام ــه س ــی 3۸737۸0۲40 ب ــی باکدمل ــد فقیه احم
هیــأت مدیــره آقــای علــی باقــری باکدملــی 4031۸706۵۵ بــه ســمت نایــب 
ــی 3۸7۵1443۹۲  ــی باکدمل ــر میرزای ــای جعف ــره آق ــأت مدی ــس هی رئی

ــره  ــأت مدی ــو هی عض
۲ - دارنــدگان حــق امضــاء :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت 
از قبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا و عقوداســالمی بــا امضــاء ثابــت 
ــرکت  ــر ش ــا مه ــترکًا و ب ــره مش ــت مدی ــاء هیئ ــی از اعض ــل و یک مدیرعام

مــی باشــد. 
)6۲۵۲۹۲(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهــی تغییــرات شــرکت بازرگانــی روئیــن گام شــرکت بــا مســئولیت محــدود 
بــه شــماره ثبــت 3۸7۲ و شناســه ملــی 10۸۲004۸6۲۵ بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 13۹6/07/1 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : -1 
آقــای مــاکان علــی پنــاه باکدملــی 006۲0۸۹76۵ از 300000 ریــال ســهم الشــرکه 
خــود مبلــغ ۲۹۹000 ریــال را طبق ســند صلــح شــماره ۲11۵4 مــورخ 13۹706/10/6 
تنظیمــی دفتراسنادرســمی شــماره 37 همــدان بــه آقــای اینــدرا کومــار واگــذار 
نمــود و میــزان ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ 1000 ریــال کاهــش داد. آقــای 
ــود  ــرکه خ ــهم الش ــه س ــی 3۸743007۵7 کلی ــاه باکدمل ــی پن ــدی عل محمدمه
ــی باکدملــی 3۸73۲6144۸ کلیــه  ــه طالئ ــم فتان ــه میــزان ۲۵0000 ریــال و خان ب
ســهم الشــرکه خــود بــه میــزان ۲۵0000 ریــال را طبق ســند صلــح شــماره ۲11۵4 
مــورخ 13۹7/10/06 دفتراسنادرســمی شــماره 37 همــدان بــه آقــای اینــدرا کومار 
واگــذار نمودنــد و از شــرکت خــارج گردیدنــد، در نتیجــه شــرکاء و میــزان ســهم 
الشــرکه هریــک بعــد از نقــل و انتقــال بــه شــرح ذیــل مــی باشــد: آقــای اینــدرا 
کومــار دارنــده ۹۹۹000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای مــاکان علی پنــاه دارنــده 1000 
ریــال ســهم الشــرکه ۲ - اساســنامه جدیــد شــرکت مشــتمل بــر ۲۵ مــاده و یــک 
تبصــره بــه تصویــب رســید. 3 - دارنــدگان حــق امضــاء اوراق و اســناد بهــادار از 
قبیــل چــک ســفته بــروات و قراردادهــا را مدیرعامــل تعییــن مــی کنــد لــذا ماده 

14 اساســنامه اصــالح گردیــد. )6۲۵۲۹1(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

نــوژه کبــودر  باربــری  و  نقــل  و  تغییــرات شــرکت حمــل  آگهــی 
ــی  ــه مل ــت 106 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــگ ش آهن
ــالیانه  ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 140001۵1417 ب
مــورخ 13۹۸/0۲/۲۲ ومجــوز شــماره 7۵/11403 مــورخ 13۹۸/3/۲3 اداره کل 
راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 

ــد : ش
ــاب  ــال انتخ ــدت دوس ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــت مدی ــاء هیئ 1- اعض

ــد:  گردیدن
ــهبازی  ــد ش ــی 4030۵76761 و مجی ــهبازی باکدمل ــقعلی ش ــان عش آقای

باکدملــی 403030۸104 و عبدالــه شــهبازی باکدملــی4031۹1۹40۹ 
۲- آقایــان احمــد معصومــی دارنــده کدملــی بشــماره 403030۵31۸ 
ــب  ــه ترتی ــماره 4030۵۲۵۵47 ب ــی بش ــده کدمل ــی دارن ــد حبیب و محم
بســمت بازرســان اصلــی و علــی البــدل شــرکت بــرای مــدت یکســال مالــی 

ــد.  ــاب گردیدن انتخ
)6۲۵۲۹4(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

کرمانشاه رسماً میزبان جام تختی شد

پس از دیدار مدیرکل ورزش و جوانان اســتان کرمانشاه با رئیس 
فدراسیون کشتی کشور

میزبانی رقابت های بین المللی کشــتی آزاد جام تختی ۱8 تا ۲۰ دی 
ماه به این شهر واگذار شد.

با مساعدت  بازوند استاندار کرمانشاه، این استان میزبان رقابت های 
بین المللی کشتی آزاد جام تختی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراســیون کشتی، صابر رحیمی مدیرکل 

ورزش و جوانان اســتان کرمانشاه جلسه ای را با علیرضا دبیر رئیس 
فدراسیون کشتی، در مورد میزبانی رقابت های بین المللی کشتی آزاد 

جام تختی برگزار کرد.
فدراســیون کشــتی نیز با توجه به مساعدت هوشــنگ بازوند 
اســتاندار کرمانشــاه، میزبانی این مســابقات را به این اســتان 
واگــذار کرد و تفاهم نامه برگزاری ایــن رقابت ها بین طرفین 

رسید. امضاء  به 
بدین ترتیب مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱8 
تا ۲۰ دی ماه سال جاری به میزبانی شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

قضاوت داوران همدانی 
در لیگ دسته اول

  فوتســال داوران همدانی فوتسال 
امــروز دیــدار دو تیم پــاس تهران و 
پارســیان شــهر قدس را در ورزشگاه 
غدیر تهــران غــذا اوت خواهند کرد 
این دیدار ســاعت ۱۶ امروز پنجشنبه 
هجدهم مهــر ماه با قضاوت ســجاد 
ابوالفتحی داوود فروتن طاهر عاقبتی و 
میالد قمری هر چهــار داور از همدان 
انجام میشود ســجاد الفتیل داور اصلی 
داوود فروتــن داور دو مــی باشــد تا 
حرارتی داور ۳ است و وقت نگهداری 

مسابقه نیز میالد قمری می باشد

قضاوت داوران استان 
در لیگ دسته اول 

فوتسال
  رقابتهای لیگ دســته اول فوتسال 
کشــور امروز با انجام یــک بازی در 
ورزشــگاه غدیر تهران دنبال می شود 
این دیدار  ســاعت ۱۶ بیــن تیمهای 
فوتســال پاس تهران و پارســیان شهر 
قــدس انجام می شــود  چهــار داور 
همدانی این دیدار را قضاوت خواهند 
کرد در این دیدار سجاد ابوالفتحی داور 
یــک می باشــد داوود فروتن داور دو 
اســت طاهر عاقبتی به عنــوان داور ۳ 
انجام وظیفه می کنــد و وقت نگهدار 
مســابقه نیز میالد قمری می باشد هر 

چهار داور از استان همدان میباشند

قضاوت داوران همدانی 
در کرمانشاه

  رقابــت هــای لیگ دســته اول 
جوانان کشــور فردا در کرمانشاه دنبال 
می شود فردا جمعه نوزدهم مهرماه دو 
تیــم جوانان پدیده غرب کرمانشــاه و 
وحدت بروجرد در ورزشــگاه انقالب 
کرمانشاه به مصاف هم میرود این دیدار 
که ساعت ۱۵ انجام می شود با قضاوت 
علی نیکو، احمد رضایتی آشــنا و میثم 
کرمی سه داور استان همدان برگزار می 

گردد

لیگ دسته اول استان 
در ایستگاه سوم

 هفته ســوم رقابت های لیگ دسته 
اول استان یادواره شهید محمد حسین 
بشــیری امروز با انجام ســه دیدار در 
شهرهای اسدآباد، همدان و سامن دنبال 
می شــود در ورزشگاه شــهید راحمی 
اســدآباد عقاب این شهر میزبان صنایع 

اللجین است.
 این دیدار را مجتبی مظاهری به همراه 
مجتبی دی آبادی و علیرضا شهریاری 

قضاوت خواهند کرد.
 در ورزشــگاه مالــک اشــتر ســامن 
تیــم رادمــردان ایــن شــهر از تیــم مهــر 
اللجیــن پذیرایــی مــی کنــد ایــن بازی 
را میثــم تــرک جــوکار بــه همــراه 
عرفــان ملکــی و مصطفــی جــوکار 
ــرانجام  ــرد و س ــد ک ــاوت خواهن قض
در ورزشــگاه شــهید شمســی پــور 
ــرای  ــان پذی ــم آراد جورق ــدان تی هم
ــن  ــت ای ــار اس ــی به ــهدای باباعل ش
ــراه  ــه هم ــری ب ــی گوه ــدار را عل دی
ــی  ابوالفضــل رحیمــی و رضــا رحمان

ــد. ــی کن ــاوت م قض
هر ســه دیدار راس ساعت ۱۵ به طور 

همزمان برگزار می شود.

دسته دوم گروه الف 
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

4301734۹استقالل مالثانی 1

3300303۹خیبر خرم آباد ۲

4۲۲0404۸اوالن کامیاران 3

4۲116۵17کارون اروند خرمشهر 4

4۲114317شهرداری همدان ۵

41۲131۲۵شهید قندی یزد6

41۲1۵3۲۵میالد مهر تهران 7

3111۲114مس نوین کرمان ۸

14-311134کاسپین قزوین ۹

14-31111۲امید گناوه10

۲4-411۲7۹شهرداری آستارا11

۲۲-40۲۲46فوالد نوین اهواز 1۲

۵1-40134۹ارک بجنورد 13

71-4013۲۹شهرداری فومن 14

 روزگذشــته رقابت های لیگ دسته دوم 
کشور در گروه نخســت با انجام پنج بازی 
در شهرهای مختلف دنبال شد که در یکی از 
این دیدارها شــهرداری همدان در ورزشگاه 
شهدای قدس پذیرای  تیم فوالد نوین اهواز 

بود.
این بازی در دقایق ابتدایی با برتری نســبی 
شهرداری همدان آغاز شد و در  همان دقایق 
ابتدایی شوت زیبای محمد زارعی را دروازه 

بان تیم میهمان به زحمت به کرنر فرستاد.
در ادامه بازی تیم فوالد نوین تســلط نسبی 
بر بازی پیدا کــرد و در چند حمله صاحب 
موقعیت شــد اما عکس العمــل دروازه بان 
شــهرداری و بی دقتی مهاجمان فوالد باعث 
شــد موقعیت هــای این تیم یکــی پس از 

دیگری از دست برود.
در دقیقه ۲۰ گل تیم فوالد موفق شد دروازه 
همدان را باز کند توسط داور مسابقه مردود 
اعالم شــد.نیمه اول با برتری نسبی فوالدی 
ها در جریان بود و شــهرداری چشم به ضد 

حمالت دوخته بود که
اول  نیمــه  در  بــازی  پایانــی  دقایــق  در 
دســت  در  را  بــازی  نبــض  شــهرداری 
ــوالد  ــی را روی دروازه ف ــت وحمالت گرف
تــدارک دیــد کــه در یکــی از ایــن حمــالت 
مهاجــم شــهرداری توســط مدافعــان فــوالد 
درون محوطــه جریمــه ســرنگون شــد کــه 
ــان  ــی را نش ــه پنالت ــه نقط ــال فاصل داور ب
داد کــه محمــد کاظمــی ایــن ضربــه را بــه 
زیبایــی بــه گل تبدیــل کــرد تــا شــهرداری 
همــدان نیمــه نخســت را بــا برتــری پشــت 

ــذارد. ــر بگ س
نیمه دوم بازی نیز با میدان داری فوالدی ها 
شــد و در دقایق ۵۱ و ۵۵ حمالت این تیم 

بصورت خطرناکی تا آستانه باز شدن دروازه 
شهرداری پیش رفت که با کم دقتی مهاجمان  
فوالد به خیر گذشت در دقیقه ۶۰ نیز ضربه 
ایستگاهی تیم فوالد به دیرک درولزه برخورد 

کرد.
 شــهرداری همــدان  در دقیقه ۶۱ بالفاصله 
بعد از حمله خطرناک تیــم فوالد بار دیگر 
در ســک ضد حمله با بهره گیری از سرعت 
مهاجمان خود توانســت به گل دوم دســت 

یابد .
ســرمربی شــهرداری در دقیقه ۷۰ به دلیل 

اعتراض با کارت زرد داور روبه رو شد.
 در ادامه بازی فــوالد با بازی روی زمین و 
بــا حوصله به دنبال ایجاد خطر روی دروازه 
شهرداری بود که با عکس العمل های دروازه 
بــان این تیم و تجربه مدافعــان موقعیت ها 

یکی پس از دیگری دفع شد.
حمــالت فــوالد نویــن اهــواز باالخــره 

ــینی  ــب نش ــال عق ــی بدنب ــق پایان در دقای
ــت و حجــت  ــهرداری شــدت گرف ــم ش تی
ــم  ــن تی ــی بازیکــن تعویضــی ای چهارمحال
در دقیقــه ۹۳ دروازه شــهرداری را بــا یــک 

ــرد. ــاز ک ــه ســر ب ضرب
گــروه.  ایــن  هــای  دیــدار  دیگــر  در 
کاســپین قزویــن نخســتین شکســت را بــه 
اســتقالل مــال ثانــی تحمیــل کــرد ودو بــر 
ــتانداری  ــهرداری اس ــد ش ــروز ش ــک پی ی
بجنــورد  اتــرک  گل  پــر  بــازی  یــک 
ارونــد  کارون  داد  شکســت  4بــر۳  را 
خرمشــهر ۳ گل میهمــان خــود شــهرداری 
فومــن را بــا شکســت بدرقــه کــرد و 
ــا  ــاوه ب ــدر گن ــد بن ــای امی ــم ه ــدار تی دی
میــالد تهــران یــک بــر یــک و دیــدار تیــم 
هــای مــس نویــن کرمــان و اتحــاد اواالن 

ــید. ــان رس ــه پای ــدون گل ب ــاران ب کامی

لیگ دسته دوم فوتبال کشور 

فوالد در عوارضی 
شهرداری همدان ذوب شد

 به دعوت فدراســیون کشتی کشور مســعود چوبین داور بین 
المللی درجه ۳ مالیری در رقابت های قهرمانی کشور کشتی فرنگی 
بزرگساالن که امروز و فردا در بندر امام خوزستان برگزار می گردد 
قضاوت خواهد کرد چوبین از داوران خوب کشتی استان است که 
به دعوت فدراسیون برای قضاوت این رقابت ها انتخاب شده است 

برای این داور فعال استان آرزوی موفقیت داریم

چوبین در کشتی 
فرنگی سوت 
می زند

 شهرداری همدان ۲- فوالد نوین اهواز ۱
گل ها:محمــد کاظمــی) 45+۶(پنالتی( 
حجــت  و  شــهرداری  بــرای  و)۶۱( 

چهارمحالی)۹۳(برای فوالد
اخطار:محمد باالوند، مهدی خلج و هادی 

گل محمدی ) مربی(
اخراج:امیرحسین پور قاسمی 

داوران :فرزاد منصوری ،ساســان مصری 
،مهدی مرادیان )کردستان(

،پیمان  مقصودی  شهرداری:رســول  تیم 
ابوالفتحی،حســین  حشــمتی،علی 
محمد  شاهســوند،امیر  کاظمی،علیرضا 
نســایی،امیر حســین پور قاسمی،مهدی 
خلــج ،محمــد زارعی)محمــد عباس 
باالوند)حســن  طبار۶5(،محمــد 

قادری۸۷(،محمد کاظمی
سرمربی : هادی گل محمدی 

 تیم فوالد نوین: مســعود عبداللهی،فرید 

 ۷ زاده  فضیــع  )احمــد  محمدیــان 
(،مازیــار فرخی،مهــدی نظری،مصطفی 
پور،محمــد  داود  علیخانی،مرتضــی 
مند)احمدمحمدیان۷۶(،مجتبــی  جــای 
،بهروز  چهارمحالــی۸۲(  چادری)حجت 
بارانی،سجاد فیض اللهی،یوسف کی شمسی

سرمربی:حسن هوری 
همدان ورزشــگاه شــهدای قدس هفته 
چهارم لیگ دسته دوم کشور جام آزادگان
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■ دوبیتي:
دل ریشم ز دردت ریشتر کن الهی سوز عشقت بیشتر کن  

بجانم صد هزاران نیشتر کن ازین غم گر دمی فارغ نشینم  
باباطاهر

توئیتر شماره تماس و ایمیل کاربران را 
به شرکت های تبلیغاتی داد

 توئیتر شماره تلفن و آدرس ایمیلی که کاربران برای مقاصد امنیتی 
در این پلتفرم ثبت کرده اند را سهوا در اختیار شرکت های تبلیغاتی 

قرار داده است.
به گزارش مهر  توئیتر سهوا از شماره تلفن و آدرس ایمیل کاربرانش 

برای نشان دادن تبلیغات به آنها استفاده کرده است.
کاربــران توئیتر این اطالعات را برای مقاصد امنیتی در اختیار پلتفرم 
اجتماعی قرار داده بودند. این شرکت روز گذشته اعالم کرد سهوا از 
ایمیل و شــماره تماس افراد استفاده کرده تا به شرکت های تبلیغاتی 
اجازه دهد افراد را در فهرســت های بازاریابی خود قرار دهند.  البته 

توئیتر اعالم نکرده اطالعات چه تعداد کاربر را فاش کرده است.

اپلیکیشنی که مراقبت از گیاهان خانگی را 
تسهیل می کند

 مراقبت مناسب از گل ها و گیاهان خانگی کار ساده ای نیست و 
نیاز به حوصله و پیگیری دارد. ابداع یک حسگر و اپلیکیشن خاص 

به نام گرین سنس می تواند به عالقمندان در این زمینه کمک کند.
به گزارش ایسنا ، با نصب حسگرهای گرین سنس بر روی گل ها و 
گیاهان خانگی و ارســال اطالعات دریافتی از وضعیت گیاهان برای 
اپلیکیشن مربوطه می توان به طور آنی شرایط انواع گیاهان آپارتمانی 
را رصد کرد و در صورت دریافت پیام هشــدار بر روی گوشی برای 
حل مشکل وارد عمل شد.حسگرهای گرینس سنس که انرژی مورد 
نیاز خود را از طریق نور خورشــید دریافت می کنند شــبیه به میخ 
های کوچکی هستند که می توان آنها را در خاک گلدان ها فرو برد. 

تختی که می لرزد تا شما راحت بخوابید

 تــکان خوردن گهواره کودکان به خوابیدن ســریع و راحت آنها 
کمــک می کند و حاال فناوری، تکان خــوردن آرام تختخواب های 

بزرگ دونفره بزرگساالن را هم ممکن کرده است.
به گزارش ایســنا ، یک شــرکت بلژیکی به نام آدیوا برای تســهیل 
ارتعــاش آرام و مالیم تختخواب های دونفــره چهار پایه خاص را 
جایگزین پایه های عادی تختخواب ها کرده که همگی با سیم به یک 
واحد مرکزی کنترل در مرکز تخت وصل می شــوند. همچنین این 
سیم ها به دو حسگر حرکتی متصل می شوند که در دو طرف تخت 
قرار دارند.وقتی فرد به تختخواب می رود، می تواند از یک اپلیکیشن 
خاص تلفن همراه یا دستیار صوتی الکسای آمازون برای فعال کردن 

ارتعاش تختخواب ادیوا وان استفاده کند.

برخورد شهاب سنگ به انقراض حیوانات و 
مرگ انسان ها منجر شد

 دانشمندان به تازگی در آفریقای جنوبی شواهدی از وجود پالتینیوم 
در خاک کشف کرده اند. این کشف گواهی بر فرضیه برخورد شهاب 
ســنگ با زمین در ۱۲8۰۰ سال قبل و انقراض حیوانات و کشته شدن 
انســان ها است.به گزارش مهر ، طبق  شــواهدی جدید در آفریقای 
جنوبی، احتماال یک ســیارک بزرگ حدود ۱۲8۰۰ سال قبل با زمین 
برخورد کرده و به تغییرات آب و هوایی و انقراض موجودات منقرض 
شــده است.دانشــمندان با بررسی خاک باســتانی منطقه ای به نام » 
واندرکراتر« متوجه سطح باالی پالتینیوم آن شدند. این امر گواهی بر 
فرضیه  را فراهم می کند که طبق آن یک شهاب سنگ در حال تجزیه 
با زمین برخورد کرده و به ایجاد یک عصر یخی کوتاه منجر شده است.

قاچاقچیان گوشی مترصد سوءاستفاده از 
اطالعات زائران اربعین

 سامانه اطالع رسانی ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه نسبت 
به سوءاســتفاده قاچاقچیان گوشی از اطالعات زائران اربعین هشدار 
داد. به گزارش مهر، سامانه اطالع رسانی همتا اعالم کرد: قاچاقچیان 
گوشی تلفن همراه مترصد سوءاســتفاده از اطالعات زائران اربعین 

هستند.
زائران اربعین توجه داشــته باشــند که فروش اطالعات هویتی 
خود به افــراد غیر، جهت ثبت مســافری گوشــی های قاچاق، 
غیرقانونی اســت.همچنین ۹ تن از مراجــع معظم تقلید، هرگونه 
خرید و فروش اطالعات مســافران برای ثبت گوشی های قاچاق 

را غیرشرعی اعالم کرده اند.

سه شعر طنز از
 ازچشم و سِر همسرم آتش برخاست

مي زد به سرم مشت و لگد از چپ و راست
ما مشکلمان مشکل مرموزي بود

پسوردِ ایمیل و گوشي ام را مي خواست
گفتم بده مي ساقي! فرمود ضرر دارد

چون عقل تو مي گردد مفقود ،ضرر دارد
گفتم بده نوشابه، گفت از سر آن بگذر

چندی که به خون قندی آلود ضرر دارد
گفتم بزنم  چایي ؛ گفت اي پسر نادان!

رنگ است و،پُرازکودی،از کود ضرر دارد
گفتم بده آب و یخ گفت آِب یخ الساعه
رگ هاي تو را، سازد ،مسدود ضرر دارد

گفتم بده اسپرسو، یا قهوه ي قاجاري
بعد از سخناني وي ، افزود ضرر دارد
گفتم که بده دوغي، فرمود مگر بوقي!
سردي کند از بیخت، نابود، ضرر دارد

گفتم بده سیگاري ! گفتا که نخواهم داد
بر دست تو این را هم، چون دود ضرر دارد

گفتم بزنم شیشه ، گفت از سر اندیشه
از این بزني، حتي ، محدود، ضرر دارد
گفتم بده هیزم تا ، آتش بزنم خود را

گفت این روش شوم نمرود ضرر دارد
فهمیدم از این قصه هر آنچه که مي سازد

کام بشریت را ، خشنود،  ضرر دارد
سیگار واُتول کاری ، کردند به من باری
برگشتم و ، گفتم :دود؛ آلود ؛ ضرردارد

* احمدآوازه

لغو روادید ایران و روسیه
 ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی کشــور درباره لغو روادید بین دو کشور ایران و روسیه 
گفت: فرآیند نهایی لغو روادید مســافرت گروهی ایران و روســیه در 
حال تکمیل اســت و در این روزها اعالم می شود. تیموری اظهار کرد: 
موافقت نامه لغو گروهی بین دو کشور توسط وزرای امور خارجه ایران 
و روســیه انجام شــده و کلیات آن به تصویب رسیده و جزئیات آن در 
حال بررســی است. وی ادامه داد:  مقرر شــده یک برنامه اجرایی که با 
چه مکانیــزم و فرآیندی این اقدام را پیش ببریم تدوین شــود و اینکه 
قراردادهای ضمیمه با کدام آژانس ها و چه فرآیندی باشــد تا در قالب 
یک برنامه اجرایی به توافق برســیم. معاون گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی کشــور گفت: ما در حال بررسی 
موارد مختلفی هســتیم که بعدا با مشــکلی مواجه نشویم و امتیازهای 
خاص به شــرکت های خاص در این خصوص ندهیم و احتماال فرآیند 
نهایی باید همین روزها اعالم شــود. تیموری گفــت:  این لغو روادید 
دوسویه است و برای مســافرت های گروهی در نظر گرفته شده که از 

سوی آژانس های منتخب در هر دو کشور اتفاق خواهد افتاد.

هزینه 1۲۸ میلیارد دالری گردشگران چینی

 اداره مبادالت ارزی چین اعالم کرد گردشــگران این کشور در نیمه 
اول سال ۲۰۱۹ میالدی برای سفرهای خارجی ۱۲8 میلیارد دالر هزینه 
کرده اند. براساس اعالم اداره مبادالت ارزی چین، ۵4درصد کل سفرهای 
خارجی را گردشــگران چینی انجام داده انــد، در رتبه دوم با ۲4 درصد 
گردشــگران آمریکایی قرار دارند و سهم اروپا هم ۱۳درصد است. این 
اداره در گزارش آماری خود خاطرنشان کرده است توریست های چینی 
در این مدت در کشــورهای حوزه راه ابریشم ۱4 میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
دالر خرج کرده اند. ســازمان گردشگری جهانی وابسته به سازمان ملل 
پیش بینی کرده اســت که شمار مسافران و گردشگران خارجی در سال 

۲۰۳۰ میالدی به یک میلیارد و 8۰۰ میلیون نفر خواهد رسید.
چین بزرگ ترین بازار گردشگری با بیشترین سرعت رشد در دنیا است 
و از آن با عنوان موتور گردشــگری و خدمات جهان یاد می شود. چین 
درصدد ســرمایه گذاری های کالن در بخش گردشــگری است تا این 

صنعت را به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل کند.  
چین اعالم کرده اســت از این پس صنعت خدمات و عرضه و تقاضا 
و تمرکز بر ویژگی های تولیدی به جای سرمایه گذاری خارجی مستقیم 
مســیر رشــد اقتصادی را تعیین خواهد کرد. دولت چین در پنج سال 
گذشــته به تدریج تالش کرده است تا صنایع خدمات و گردشگری را 
به جای صادرات و ســرمایه گذاری به موتورهای محرکه رشــد تبدیل 

کند.
 براساس برنامه ریزی دولت چین در سال ۲۰۱۷ میالدی افزون بر ۲۱8 
میلیارد دالر در صنعت خدمات گردشگری سرمایه گذاری شد. توسعه 
تجهیزات و مراکز گردشگری، بهبود ساختارهای زیربنایی و همچنین 

رشد گردشگری در مناطق روستایی از برنامه های چین است. 

■ حدیث:
امام علی )ع(:

برترین عبادت، بیدار ماندن دیدگان به یاد خدای سبحان است.   

غرر الحکم: ج۲ ص4۲۹ ح314۹

مریم مقدم  «

 فرودگاه نیمــه تعطیل همدان این 
بارهم سفر به عتبات عالیات از همدان 
را جــدی نگرفت . پرواز به عتبات با 
هواپیما آرزویی اســت که همدانی ها  
ســال ها منتظر تحققش هستند . حال 
و روز فــرودگاه نیمــه تطیل همدان 
مصداق این ضرب المثل اســت که " 
آنچه عیان اســت چه حاجت به بیان 

است " .
 حفظ شــرایط موجــود در تعیطیل 
ماندن فــرودگاه و پــای کار نیامدن 
نبودن  اسپانســرهای پروازی و فعال 
دفاتر خدمــات مســافرتی  ، به نظر 
میرســد رکود درآمد و تثبیت رخوت 
در فرودگاه 8۰ ســاله و نیمه تعطیل 
همــدان را در آینــده نزدیک  جهانی 

خواهد کرد  ...
فــرودگاه همدان، ظرفیت مغفول مانده طی ســال 
گذشــته و درحالی که اســتاندار وقــت همدان و 
ســایر مسئوالن استان معتقد بودند راه اندازی پرواز 
همدان- تهران و بالعکس به توســعه همدان کمک 
خواهد کرد، پروازهای این مســیر کلید خورد اما 
پس از گذشــت ماه ها  نه  تنها رونقی در این پرواز 
صــورت نگرفت بلکه دو پــرواز همدان- کیش و 
همدان- مشهد نیز که رفته رفته جایگاه خود را بین 
مــردم همدان پیدا می کرد به  ترتیــب لغو ویا نیمه 
تعطیل شــدند و داغ تعطیلی گاه و بیگاه پروازهای 

فرودگاه همدان مجدد تازه شد.
 فــرودگاه نیمــه تعطیل همــدان  از آمادگی برای 
برقراری پروازهــا در حالی خبر می دهد که مدعی 
است ؛ سازمان حج و زیارت این کار را  میسر نمی 
داند چراکه معتقد اســت مردم از پروازها  استقبال 

نمیکنند .
اما واقعیت ماجرا چیز دیگری اســت ، هر پروازی 
کــه قرار باشــد در همدان برقرار شــود باید یک 
ســرمایه گذار یا حامی مالــی در بخش خصوصی 
داشته باشد و سازمان حج و زیارت که متولی امور 
حج و زیارت در بخش خصوصی اســت به هیچ 

عنوان امکان ســرمایه گذاری و اقدام  برای انجام 
پروازها را ندارد . 

ســفر به عتبات عالیات در ســال های اخیر رونق 
بسیاری گرفته و مردم در طول سال به ویژه محرم 
و صفــر و ایام اربعین به زیــارت ائمه)ع( مدفون 
در عراق می شتابند اما ســفرهای زمینی کم هزینه 
و کاروانبرهــای غیر مجاز رغبتــی در مردم ایجاد 
میکننــد کــه به جــای هزینه کردن برای کســب 
خدمات مطلوب راههای ارزانتر و البته پرچالش تر 
را برگزینند و این مهم نخســتین نکته ای است که 
پروازهای عتبات در اربعین را از همدان کم استقبال 

جلوه میدهند .
با تمام اینها از ســوی دیگر هم مــی توان اینگونه 
مطرح کرد که هر چند تعداد کاروان های زمینی در 
همدان بسیار بوده و امکان سفر انفرادی هم هست، 
اما برخی مردم چون ســالمندان، مدیران دولتی و 
اهالی بازار ترجیح می دهند راحت تر و ســریع تر به 
مقصد برسند و سفر با هواپیما را ترجیح می دهند.

برقراری ســفر هوایی به عتبات عالیات از همدان، 
آرزویی اســت که مــردم ســال ها منتظر تحققش 
هســتند و هــر از گاه، زمزمه هایــی از تحقق این 
وعده چندســاله به گوش می رســد، اما مدتی بعد 

خاموش می شود تحقق این وعده در گرو پای کار 
آمدن تصمیم گیران استانی ؛ شرکت های خدمات 

مسافرتی و حتی فرودگاه و حج و زیارت است 
 مردم سفر انفرادی را ترجیح می دهند

رئیس ســازمان حج و زیارت استان همدان در این 
مورد معتقد اســت ،  هزینه ســفر زمینی به عتبات 
عالیات با کاروان هــای زیارتی همدان یک میلیون 
و 8۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان اســت که بســته به 
درجه هتل تفاوت می کند که اگر هواپیما جایگزین 
اتوبوس شــود بــه ۳ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان 

افزایش می یابد.
محســن ســاغرچی میگوید: به دلیل بــاال بودن 
ایــن نرخ، مــردم از آن اســتقبال نمی کنند چراکه 
کاروان های زمینی در حال حاضر با کمبود مســافر 

روبرو هستند.
وی با اشاره به افزایش سفرهای انفرادی به عتبات 
بیان می کند: به دلیل برداشــتن هزینه ویزا، بسیاری 
از مردم ترجیح می دهند به طور انفرادی و خارج از 
کاروان سفر کنند که این موضوع در ماه های محرم 

و صفر بیشتر دیده می شود.
رئیس ســازمان حج و زیارت همدان می گوید: از 
چند ســال پیش بارها قصد برقراری سفر هوایی به 

عتبات عالیات از فرودگاه همدان را 
داشــته و اطالعیه داده ایم، اما بنا به 
دالیل متعدد که مطرح شد و به دلیل 
استقبال کم از طرف مردم، انجام این 

کار میسر نشده است.
ساغرچی در پاسخ به این پرسش که 
چرا امکان برقــراری پرواز به عراق 
در ایام اربعین از همدان وجود ندارد 
گفت : انجام این کار از وظایف حج 
و زیــارت خارج اســت و فرودگاه 

می تواند مستقیم آن را انجام دهد.
می تواند  فرودگاه  می کند:  بیان  وی 
قرارداد  هواپیمایی  آژانس هــای  با 
بســته و پرواز هوایــی به عراق را 
مانند مشــهد انجام دهد که در این 
صــورت هم هزینــه بلیت رفت و 
برگشــت کمتر از ۲ میلیون تومان 

نمی شود. تمام 
 فرودگاه نمی تواند بــدون کمک حج و 

زیارت سفر هوایی را برقرار کند
مدیر فــرودگاه همدان هــم پیش از ایــن با بیان 
اینکه این مرکز دارای ظرفیت مناســب برای انجام 
پروازهای بین المللی است به ر سانه ها عنوان کرده 
بــود : تاکنون پروازهای عمــره مفرده و حج تمتع 
از این فرودگاه انجام شــده است. فرودگاه مشکلی 
بــرای برقراری پــرواز به عراق نــدارد، اما حج و 
زیارت باید مســافر آن را تأمیــن کند چراکه هیچ 
فردی بدون اطالع این سازمان نمی تواند به عتبات 

سفر کند.
فرودگاه همدان، ظرفیت مغفول ماندهبرای فرودگاه 
همدان ســرمایه گذاری8۰ میلیارد تومانی صورت 
گرفته اما این فرودگاه با تعطیلی گاه و بیگاه پرواز ها 
مواجه است تا جایی که مردم همدان فراموش کرده 
اند حمل و نقلی به نام هوایی نیز در شهرشان دارند. 
تعطیلی پروازهای فرودگاه بین المللی همدان به قدری 
تکراری شــده که دیگر آن جذابیت خبری که باید 
را ندارد و هرگاه از تعطیلی پرواز صحبت می شــود 
گویی هیچ اتفاقی نیفتاده اســت و این فرودگاه در 

رکود به سر می برد.

 زیر تیغ
 »محمدرضا هنرمند، 
فاطمه  پرستویی،  پرویز 
نــگار  آریــا،  معتمــد 
حســین  جواهریــان، 
این  علیزاد و...« حضور 
اســامی در یک سریال 
کافی  دلیل  تلویزیونــی 
بــرای دیــدن دوباره و 
به  اســت.  آن  چندباره 
ویــژه در روزگاری که 
سریال خوب کیما شده 
است. »زیر تیغ« سریالی 
است که در سال ۱۳8۵ 

ســاخته و همان سال از شبکه اول پخش شد. تکرار زیر تیغ چند روز 
اســت که از شبکه آی فیلم پخش می شود. ساعت پخش 4 بامداد، ۱۲ 
ظهر و 8 شــب اســت. زیر تیغ روایت رفاقت محمود  و جعفر است. 
آنها که در آســتانه برگزاری مراســم ازدواج فرزندانشــان قرار دارند، 
طی ماجرایی غیرمنتظره با هم درگیر می شــوند. و این آغاز ماجراهایی 
پیچیده بین دو خانواده اســت، اتفاقاتی که تا رو در رویی دو خانواده و 
به خصوص همسرانشــان طاهره  و اعظم پیــش می رود. دیدن دوباره 
این سریال پیشــنهاد این هفته ما به شما است. جایی که اوج بازیگری 
پرویز پرســتویی و فاطمه معتمد آریا و آهنگســاری درخشان حسین 
علیــزاده آن را به یکی از بهترین ســریال های تاریــخ تلویزیون ایران 

تبدیل کرده است.

 تذکره اولیا
 فردا ۱۹ مهرماه تولد هشــتاد سالگی 
استاد محمد رضا شــفیعی کدکنی است. 
برای کسانی که تارخ ادبیات و شعر کهن 
ایــران را دنبال می کنند شــفیعی کدکنی 
جایگاه ارزشــمندی دارد. پیشــنهاد این 
هفته ما به شما خواندن جدیدترین اثر این 
استاد ادبیات است. »تذکرة  االولیاء« عطار 
نیشــابوری با مقدمه، تصحیح و تعلیقات 
محمدرضا شفیعی کدکنی چند ماهی است 
که به بازار کتاب آمده اســت. این کتاب 
دوجلدی در دوهزار صفحه با شــمارگان 
۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۳۰۰ هزار تومان در 

نشــر  سخن منتشر شده است. کدکنی درباره این کتاب می گوید: »من ادعا ندارم که تمام 
پرســش های خواننده جدی را پاسخ گفته ام ولی متجاوز از چهل سال، یکی از مشغله های 
ذهنی من فهم عبارات این کتاب و تصحیح آن بوده اســت. بارهــا و بارها آن را در دوره 
دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران به دانشجویان درس داده ام و متوجه شدم که بسیاری 
از دانشــجویان دکتری هم آن را به مانند »حسین کرد« مطالعه کرده اند - دانشجویان دوره 
دکتری دانشــگاه تهران که با فاصله چشمگیری نســبت به اقران خودشان در دانشگاه های 

دیگر قرار دارند و به راستی برترین استعدادهای این رشته اند.«

درخونگاه
 درخونــگاه فیلمی از 
ساوش اسعدی است. این 
کارگــردان جــوان قبل از 
این فیلــم جیب بر خیابان 
جنوبی را ســاخته بود که 
هم  منتقدان  توجــه  مورد 
در خونگاه  گرفــت.  قرار 
اما برای اسعدی گامی رو 
به جلوست. »رضا با بازی 
امین حیایی پس از هشت 

ســال کار کردن از ژاپن بر می گردد. سال ۱۳۷۰. محله درخونگاه. خانواده فقیر و آشفته. رضا 
از ژاپن پول زیادی فرستاده است و حاال با زخم هایی بر جسم و روح برگشته که با آنها خانه 
و محله را بســازد. آقایی کند. میخواهد ارباب باشد. برادر دوقلوی رضا، مهدی جزء مفقودین 
جنگ اســت و سه سال پس از پایان جنگ هنوز خبری از او نیست. رضا که می آید همه چیز 
دگرگون می شــود. او پی پول هایش هســت و انگار اتفاقی برای آنها افتاده. تا پایان فیلم یکی 
یکی رازهای مگو فاش می شــود...« این خالصه جذابی از این فیلم اســت. سه بازیگر اصلی 
درخونگاه هم در جشــنواره فیلم فجر نامزد دریافت جایزه شدند و همین سطح باالی فیلم را 
نشــان می دهد. در ســینمای بی قصه این روزها، دیدن چنین فیلم هایی که جذاب قصه می 

گویند حقیقتا غنیمت است.

حمام حاج آقا تراب 
  نهاوند از کهن ترین شــهرهای ایران است. اگر در شهر نهاوند سری به 
محله علی آباد بزنید، در کوچه ای با نام کوی حاج آقا تراب، حمامی قدیمی 
به چشم شما خواهد خورد. این حمام قدیمی در سال ۱۳۶۵ ثبت ملی شده 
و حدود ششــصد و هفتاد متر مربع مساحت دارد. حمام به دو بخش زنانه و 
مردانه تقســیم می شود. از طرف دیگر هر بخش دارای قسمت هایی همچون 
حمام گرم و ســرد، تون خانه، خزینه و هشتی ارتباطی است. سال های سال 
این حمــام به مردم نهاوند خدمت کرد تا اینکه نهایتا با صرف هزینه ای بالغ 
بر چهارصد میلیون ریال، آن را تبدیل به موزه مردم شناسی کردند. این موزه 
در روز جهانگردی افتتاح شــد و مســئولین این شهر تالش کردند تا با قرار 
دادن مجســمه  افراد محلی، سنت ها و روش زندگی مردم این دیار را به همه 
ایرانیان نشــان دهند. دیدن این موزه خالی از لطف نخواهد بود و شما عالوه 
بر لذت بردن از قدمت باستانی ساختمان حمام و تزئینات داخلش، می توانید 
از مجســمه و ماکت هایی که درون آن قرار گرفته اند نیز لذت ببرید. ماکت ها 

دارای لباس های محلی هستند و حس و حال بسیار جالبی دارند.

پیشنهادات فرهنگی آخر هفته

دیدنی ها و خواندنی های مهر ماهی
کتاب

تلويزيون

فیلم

 نهاوند گردی

کسی پیگیر نیست  

عتبات هم فرودگاه همدان را بیدار نکرد
■ یک فرودگاه ۸0 ساله و یک پرواز

اعتبار ویزای سنتی کم شد
 بر اساس اعالم سازمان جهانی گردشگری، روند 
استفاده از ویزهای »الکترونیکی« و »فرودگاهی« در 
چند دهه اخیر با رشــد قابل مالحظه ای همراه بوده 
است.به گزارش ایســنا، سازمان جهانی گردشگری 
در گزارش جدید خود با اشــاره به روند روزافزون 
اســتفاده از ویزاهای الکترونیکی و فرودگاهی اعالم 
کرد: در حال حاضر نیمــی از جمعیت جهان برای 

سفر نیازمند دریافت ویزاهای سنتی هستند.  
بر اســاس اطالعات آماری، در سال ۱۹8۰ میالدی 
۷۵ درصــد از جمعیــت جهان از ویزاهای ســنتی 
اســتفاده می کردند این در حالی اســت که در سال 
۲۰۱8 ایــن عدد به ۵۳ درصد کاهش یافته اســت.  
همچنین ویزاهای الکترونیکی که در سال ۱۹8۰ هیچ 
استفاده ای از آنها نمی شد، در حال حاضر ۱۰ درصد 

از سفرهای جهانی را به خود اختصاص داده است.


