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تيراندازى و 
قايقرانى

 اميد بانوان 
همدانى براى 
المپيك 2020

فرصت 
جهانى شدن
 از همدان گرفته 
نشود

امروز
 نمايشگاه 
صنايع دستى 
همدان آغاز 
مى شود

پياده راه سازى 
2 خيابان همدان 
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

انا هللا و انا اليه راجعون 

t

روزنامه همدان پيام

جناب آقاى 

مهدى ناصرنژاد
همكار گرامى با نهايت تاسف و تاثر از صميم قلب 

مصيبت وارده را خدمت حضرتعالى و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براى آن 

مرحوم علو درجات الهى و براى بازماندگان 
صبر جميل مسئلت داريم.
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نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاىبراى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد. ارسال  نماييد.

سقف قيمت شير خام و 14 فرآورده  لبنى 
تعيين شد

 مدير كل نظارت بر محصوالت كشــاورزى و مواد غذايى ســازمان حمايت مصرف 
كنندگان و توليدكنندگان گفت: ســقف قيمت كيفى ترين شــير خام و همچنين 14 قلم 

فرآورده هاى لبنى تعيين و ابالغ شده است.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عليرضا رستمى با اشاره به آخرين تصميمات 
گرفته شده در چهلمين جلسه كار گروه تنظيم بازار، اظهار داشت: بر اين اساس و با توجه 
به دريافت اطالعاتى مبنى بر افزايش قيمت شير خام به ويژه از سوى واحدهاى دامدارى 

صنعتى، پيگيرى الزم در خصوص رعايت سقف قيمت هاى مصوب انجام گرفته است.
او اضافه كرد: همچنين پرونده تخلف براى واحدهايى كه از مصوبات قانونى تمكين نكرده 
اند تشكيل و به مراجع تعزيرى ارسال و اين موضوع با جديت ادامه خواهد داشت كه در 

اين خصوص مجددا اطالع رسانى خواهد شد.
مدير كل نظارت بر محصوالت كشاورزى و مواد غذايى سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان با بيان اينكه شــير خام در فهرســت اقالم اولويت دار بازرسى قرار گرفته 
است، تصريح كرد: همچنين گزارش هايى مبنى بر افزايش قيمت برخى محصوالت لبنى 
توسط چند واحد توليدى، دريافت شده كه در اين زمينه نيز پرونده تخلف براى واحدهايى 

كه از مصوبات قانونى تمكين نكرده اند تشكيل و به مراجع تعزيرى ارسال شده است.

 امكان دسترسى به سامانه ثبت دارايى 
مقامات، مسئوالن و كارگزاران جمهورى 
اســالمى ايران از بستر شــبكه ملى در 

داخل كشور فراهم شد.
به نقل از قوه قضاييه، در راستاى تسهيل 
فرآيند ثبت دارايى مسئوالن، دسترسى به 
ســامانه ثبت دارايى مقامات، مسئوالن و 
از  ايران  اســالمى  جمهورى  كارگزاران 

بستر شبكه ملى امكان پذير شد.
مسئوالن سراسر كشور كه داراى حساب 
كاربــرى "ثنــا" (ثبت نــام الكترونيك 
قضايى) هســتند از امــروز مى توانند با 
https://amval. نشــانى  به  مراجعه 
adliran.ir دارايــى و امــوال خود را 

اظهار كنند.
"ثنا" كاربــرى  حســاب  دريافت  براى 
مراجعــه مســئوالن بــه يكــى از دفتر 
الكترونيك قضايى با همراه داشتن كارت 

ملى ضرورى مى باشد.

در فرآينــد اظهــار دارايى الزم اســت 
اشــخاص به اعتبار كليه سمت هايى كه 
رسيدگى  الزم االجرا شدن قانون  پس از 
به دارايى مقامات، مسئوالن و كارگزاران 
جمهــورى اســالمى ايــران در تاريخ 

23/10/1394 عهده دار شده اند، در بازه 
زمانى ابتدا و انتهاى مســئوليت دارايى 
خــود را در فرم هــاى پيش بينى شــده 

سامانه اعالم كنند.
همچنيــن اگر شــخصى هم زمان بيش 
از يك ســمت دارد موظف اســت به 
اعتبار هر ســمت در شــروع و پايان 
دوره مسئوليت نسبت به ارائه فهرست 
مذكور  قانون   4 مــاده  موضوع  دارايى 

كنند. اقدام 
دسترسى به سامانه ثبت دارايى مقامات، 
مسئوالن و كارگزاران جمهورى اسالمى 
ايران به دليل حفظ امنيت اطالعات تنها 

از داخل كشور مقدور است.

 ســازمان برنامه و بودجه بر مبناى 
رويكرد دو ساالنه در تهيه ضوابط مالى 
ناظر بر تدوين بودجــه، ميزان افزايش 
حقوق كاركنان دولت در سال 1400 را 

10 درصد پيش بينى كرد.
به گزارش فارس، براساس ضوابط مالى 
ناظــر بر بودجه 1399 و 1400 كه قرار 
است مبناى تهيه بودجه دو ساالنه باشد 
ميــزان افزايش ضريــب ريالى حقوق 
براى ســال 1400 معــادل 10 درصد 

نسبت به سال 99 لحاظ مى شود.
اين ضوابط، چارچــوب كلى حاكم بر 
تدوين اليحه بودجه اســت و معموال 

نيــز در هيات دولت بــه دليل آنكه بار 
مالى به همراه دارد، تغيير نمى كند مگر 
آنكه ســال آينده وضعيت درآمدها اعم 
از نفت و ماليات و ســاير بهبود يابد و 
مالحظاتى در اين زمينه وجود داشــته 
باشــد. نكته ديگر اينكه ضوابط تعيين 
شــده براى ســال اينده عينا براى سال 

1400 نيز تسرى مى يابد.
در هميــن باره نيــز محمدباقر نوبخت 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشور 
گفتــه بود: بــراى پايــدارى بودجه و 
تصميمات، مقرر شــد افــق پيش بينى 
را بــراى منابع و مصــارف به صورت 

دوساله در نظر بگيريم تا با يك اطمينان 
بيشــتر نســبت به آينده تصميم گيرى 
داشته باشــيم.اين امر جزو ابالغيه مقام 
معظم رهبرى بود كه بودجه دو ســاله 

شود.
در بخــش عمومى ضوابط مالى بودجه 
ســال اينده به اين موضوع تاكيد شده 
اســت. در راســتاى مديريــت اموال 
و دارايى هــاى دولــت، دســتگاه هاى 
سياســتگذار و مجرى مكلفند فهرست 
اموال غيرمنقول مازاد بــه همراه منابع 
قابل حصول از فروش آنها را به سازمان 

برنامه و بودجه اعالم كنند.

پايه هاى  كمبودهــاى  دليــل  به  اكنون 
درآمدى رايــج در بودجه اعم از نفت،  
ماليات، گمرك،  فروش اوراق، خدمات 
دولتى و نظاير آن، مســئوالن به دنبال 
ايجــاد پايه هاى جديــد درآمدى مانند 
فروش اموال مازاد دارايى هاى دولت و 

ماليات بر عائدى سرمايه هستند.
نيمه نخست ســال جارى سران قوا به 
دولت اجــازه داد از اين منبع (فروش 
اموال مازاد دستگاه ها)، بالغ بر 10 هزار 
ميليارد تومان كسب درآمد كند كه البته 
تاكنــون عملكردى در اين زمينه وجود 

ندارد.

سامانه ثبت دارايى مسئوالن روى شبكه ملى قرار گرفت

پيش بينى افزايش حقوق 10 درصدى كارمندان براى سال 1400

6 مرگ بيمارستانى در يك سال
■ قربانى يا مرگ؛ حوزه سالمت پاسخگو باشد          ■ روايت مرگ مادر از زبان همسر متوفي  نو پديده اى به نام 

اجاره ساعتى خانه
■ اتحاديه امالك: در بنگاه انجام نمى شود

116 تشكل سياسى در كشور مجوز دارند

مداد رنگى احزاب 
در ايران!

60 تصادف در يك روز بارانى همدان
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پيش بينى بارش هاى پراكنده پيش بينى بارش هاى پراكنده 
تا پايان هفتهتا پايان هفته
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

انگشت اتهام  آقاى نماينده به سوى 
بخش خصوصى مظلوم استان! 

 1- مى گوينــد بخش خصوصى قدرتمند در ايران هرگز شــكل 
نمى گيــرد و براى اثبات ادعاى خــود نمونه هايى از برخورد با بخش 

خصوصى از دوره هاى تاريخى تا كنون مى آورند.
در ايــن ميان از بدبينى دولتمردان به خصوص شــاهان و عوامل آنها 
به بخش خصوصى مثال ها مى آورند كه اين بدبينى چه بر ســر بخش 
خصوصى آورده اســت و چرا بخش خصوصى قبل از انقالب هرگز 

شكل نگرفت.
2- با انقالب ايران در قانون اساســى سه بخش دولتى، خصوصى و 
تعاونى به عنوان بخش هاى قانونى اقتصاد ايران مشخص شد تا فعاالن 

اقتصادى بدانند با چه فضايى روبرو هستند.
در اين قانون تالش شده تا جايى كه امكان دارد از سهم بخش دولتى 
به نفع بخش خصوصى كاســته شــود و قوانينى چون اصل 44 براى 

خصوصى سازى كامل اقتصاد مورد توجه قرار گيرد.
3- بدبينــى به قدرت گرفتن بخش خصوصى باعث شــد تا نه تنها 
خصوصى سازى به خوبى شكل نگيرد بلكه بخش عجيبى به اقتصاد 

ايران با عنوان بخش خصولتى اضافه شود.
بخشى كه بيشتر يادآور حكايت حيوان عجيب گوساله، گاو، پلنگ بود 
و خاصيــت آن تامين امتيازات دولتى ها به معناى عام، زير نام بخش 

خصوصى بود.
شــكل گيرى اين بخش آســيبهاى زيادى به منافع عمومى و بد نام 
كردن بخش خصوصى زد تا جايى كه امروز باز هم تقاضا براى دولتى 
شــدن آنچه خصولتى شده يا خصوصى شدن آن با فساد همراه بوده، 

افزايش يابد.
4- بــه رغم بى توجهى به بخش خصوصى در اين ســالها اما بخش 
خصوصى با اتكا به داشــته ها و دانش خــود، در تعامل با جهان، راه 
خود را با قوت ادامه داده و همواره بى محبتى دولتى ها ، مجلسيان و 
اصحاب قدرت را طبيعى دانســته و جور كم كارى آنها را با كار زياد 

كشيده است.
اكنون و در شــرايط تحريم ، اين بخش خصوصى است كه با تالش 
خــود تحريم ها را دور مى زند و توانســته تالطمات اقتصادى را در 
تعامالت بين المللى بى اثر كند و با توليد در شــرايط سخت و ايجاد 

اشتغال و صادرات بار بسيارى از روى دوش دولتها بردارد.
5- در اســتان همدان نيز بخش خصوصــى ياور بخش دولتى بوده و 
اگر بنا بر مقايسه باشد اين بخش، گام ها از بخش دولتى پيش است.

اكنون ايجاد اشتغال در  استان كامال توسط بخش خصوصى انجام مى 
شــود و اين بخش است كه به رغم ناسازگارى هاى گمرك دولتى و 
موانع بســيار، صادرات و ارزآورى را براى رونق اقتصادى انجام مى 

دهد.
 بخش خصوصى بى ياور استان ، در اين سالها هرجا كه با توفيق همراه 
شــده ،  ســنگ اندازى هاى عده اى كه تقويت و اقتدار اين بخش را 
به زيان خود مى بينند آغاز شــده تا  فعاالن اين بخش از استان فرارى 

باشند و همدان بخش خصوصى موثر و قدرتمند نداشته باشد.
بعد هم  استاندارى گويا بى خبر از همه جا، دستور مى دهد، پژوهشى 

انجام شود كه چرا همدانى ها در همدان سرمايه گذارى نمى كنند؟
6- حكايت پتروشــيمى هگمتانه بيانگر روند و مشــكالت و نگاهى 

است كه  در استان، بخش خصوصى با آن درگير است.
زمانى اين پتروشيمى، دولتى بود اما دولتى هاپس از يك دهه نتوانستند 
آن را راه اندازى كنند و بخش خصوصى با قدرت وارد ميدان شــد تا 
اين پتروشــيمى راه اندازى شــود اما موانع و مشكالتى كه ايجاد شد 
سرمايه گذار مرحوم را به جايى رساند كه به ديگر سرمايه گذاران هم 

توصيه كند اگر كالهتان هم در همدان افتاد ، سراغ آن نرويد...
حاال كه فرزندان عالقبنديان بزرگ كه ســرمايه گذارى وى در همدان 
آرزوى بسيارى بود، تصميم گرفته اند كار ناتمام او در همدان را تمام 
كنند و پتروشــيمى را به عنوان يادگارى ماندگار از پدرى خوشنام به 
مــردم همدان تقديم كنند، آقاى نماينده ، حاجى بابايى ، در زمانى كه 
پتروشــيمى توســط بخش خصوصى در حال تكميل است تا پس از 
حداقل 15 ســال به بهره بردارى برســد، بخش خصوصى را چالش 
پتروشــيمى همدان معرفى مى كند تا بى عنايتى خود به اين بخش را 
كامل كند  هر چند بهتر بود وى از تقصيرات خود و ديگران در اين 15

سال در ارتباط با بخش خصوصى و به ويژه پتروشيمى ها سخن مى 
گفت و خود را چالش اين بخش و مقصر كندى ســاخت  پتروشيمى 

ها معرفى مى كرد.
اينكه همواره بخش خصوصى متهم باشــد، موضوع عجيبى نيست 
اما بهتر بود آقاى نماينده ســهم خود از عقب ماندگى هاى استان را 
كه كم هم نيســت بيان كند تا مشخص شــود، چالش توسعه استان 

كدام است؟
7- در اين شــرايط انتظار مى رود بخش خصوصى استان بى توجه به 
ايــن اتهامات راه خود را با قوت و اقتدار ادامه دهد و پاســخ چالش 
ســازى هاى آقاى نماينده را با فعاليت و توفيقات خود به خصوص 

بهره بردارى سريع تر از پتروشيمى هاى همدان بدهد.

امروز؛ نمايشگاه صنايع دستى همدان آغاز مى شود
 پانزدهمين نمايشــگاه ملى صنايع دستى از 29 مهر تا 3 آبان در همدان برگزار مى شود. اين 

نمايشگاه با 182 غرفه در محل نمايشگاه بين المللى همدان برپا مى شود.
معاون صنايع دســتى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان گفت: 
سه سالن الوند، هگمتانه و ابن سينا در محل نمايشگاه بين المللى همدان به متراژ  2 هزار و 500 

متر ميزبان غرفه هاى نمايشگاه ملى صنايع دستى هستند.
به گزارش تســنيم، هاشم مظاهرى عنوان كرد: 13 غرفه اين نمايشگاه به صنايع دستى شهرها و 
روستاهايى با ثبت جهانى و  ملى از استان هاى همدان، اصفهان، سيستان و بلوچستان، خراسان 

جنوبى، چهارمحال و بختيارى، زنجان، گلستان، يزد و لرستان اختصاص دارد.
معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان تصريح 
كرد: 81 غرفه نيز به عرضه محصوالت 82 رشــته صنايع دســتى از جمله مصنوعات چرمى، 
مصنوعات فلزى، ابگينه، نقاشى روى شيشه، قلم، زنى، نمد مالى، صنايع دستى دريايى و سنگ 
تراشــى اختصاص دارد. مظاهرى با اشاره به اين كه شهرستان هاى استان همدان نيز به صورت 
مجزا در اين نمايشگاه داراى غرفه هستند عنوان كرد: نمايشگاه سوغات استان و كشور، جلسات 

تخصصى سفال، سراميك و بسته بندى در حاشيه اين نمايشگاه برگزار مى شود.
وى تاكيد كرد: اين نمايشــگاه از 29 مهر به مدت 5 روز از ساعت 15 تا 21 پذيراى عالقمندان 

به صنايع دستى كشور و استان همدان است.

معاون استاندار همدان تاكيد كرد

تسريع دراستعالم  
براى ايجاد گلخانه  

همشهرى همدان تعطيل شد
 سرپرست روزنامه همشهرى استان همدان درباره تغييرات بخش 
اســتانى اين رسانه، گفت: با روى كار آمدن تيم جديد و تقبل نكردن 
هزينه هاى چاپ به علت افزايش هزينه كاغذ، بخش اســتانى روزنامه 

همشهرى در كل كشور تعطيل شده است.
احسان مدى با بيان اينكه اين تغييرات از ارديبهشت و خردادماه امسال 
اعمال شده اســت، اظهار كرد: در حال حاضر تمامى نمايندگى هاى 
شهرستانها زيرنظر همشــهرى از طريق سايت و كانال خبرى استانى 

در حال فعاليت هستند.
وى با توضيح اينكه اين رسانه در شرايط فعلى در هر استان داراى يك 
خبرنگار است، افزود: با توجه به اينكه روزنامه همشهرى حدود شش 
ماه است كه در بخش اســتانى چاپ نشده، تعداد زيادى از مخاطبان 

خود را از دست داده است.
مــدى در پايان تعطيلى بخش اســتانى را يكى از تغييرات روزنامه 
همشــهرى دانســت و بيان كرد: در حال حاظر نيازمنديهاى صبح 
كشــور چاپ نمى شود و صفحات نيازمنديهاى كشور هم كم شده 

است.
به گزارش ايسنا؛ شب گذشته خبر تعطيلى روزنامه همشهرى همدان 
به نمايندگى استان اعالم شد هر چند از مدتى پيش روزنامه همشهرى 
در همدان به صورت مســتقل چاپ نمى شد و چهار صفحه استانى 

براى سه استان همدان، زنجان و قزوين منتشر مى شد.

جنگل كارى با هدف توليد آب صورت 
مى گيرد

 مديــركل منابع طبيعى و آبخيــزدارى همدان گفت: با توســعه 
جنــگل كارى به دنبال مصرف آب نيســتيم بلكــه درصدد توليد آب 

هستيم.
اســفنديار خزائى بــا بيان اينكه با كشــت درختان پايا متناســب با 
محيط زيست مى توان زمينه حفظ آب در طبيعت فراهم كرد اضافه كرد: 
به دستور استاندار همدان يك هزار هكتار جنگل كارى تا پايان امسال 

در دستور كار است اما درصدد افزايش اين رقم به 2 برابر هستيم.
وي به ايرنا گفت: 42 هزار و 700 هكتار ذخيره گاه جنگلى در همدان 
وجود دارد كه اين آمار شــامل جنگل هــاى طبيعى، اراضى جنگلى، 

ذخيره گاه جنگلى، پارك جنگلى و جنگل كارى حاشيه جاده مى شود.
خرائى گفت: ميزان جنگل در اســتان همدان به علت باال بودن سطح 
آن از دريا، كم اســت اما ايــن ذخيره گاه جنگلى و جنگل هاى طبيعى 
و دست كاشــت داراى گونه هاى گياهان دارويى و غذايى ذى قيمتى 

هستند.
وى افــزود: هرگونه واگــذارى و انجام فعاليــت صنعتى و معدنى 
در عرصه هاى جنگلى ممنوع بــوده و حفاظت از گونه هاى گياهان 
مرتعى، جنگل ها و مراتع يكى از اقدامات مهم و اساسى منابع طبيعى 

است.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان اضافه كرد: همدان در احيا، 
حفاظت و حراســت از جنگل جزو استان هاى پيشرو كشور است و 
تاكنون اجازه كشت و دســت اندازى سودجويان به عرصه هاى منابع 

طبيعى را نداده و در اين زمينه نيز مردم همكارى داشته اند.
خزائــى تغيير آب و هواى منطقه، تأمين رطوبــت مورد نياز، كاهش 
فرســايش خاك، تجديد حيات طبيعى و جلوگيرى از گرد و غبار و 

توليد اكسيژن را از مزاياى جنگل كارى برشمرد.
وى با بيان اينكه اولويت اين مجموعه حفظ پوشش گياهى و توسعه 
طرح هاى منابع طبيعى اســت، اضافه كرد: يگان حفاظت منابع طبيعى 
همواره از عرصه هاى منابع طبيعى مراقبت و با متخلفان و افراد سودجو 

برخورد مى كند.
خزائى تأكيد كرد: نبايد ســطوح جنگل كاهش يابد بلكه بايداراضى 
به ســمت جنگل برود البته در اين راستا هيچ مرتعى تبديل به جنگل 

نمى شود چرا مرتع و جنگل هر كدام ارزش خاص خود را دارند.

1- پايانه مريانج براى زائران اربعين كاربرد تعريف شــده را نداشــته 
است. گويا طرح هاب شدن اســتان براى انتقال زائرين 6 استان ، در 
اجرا شكست خورده اســت. گفتنى است مشخص نيست طراح اين 
طــرح آيا براى جبران هزينه هاى انجام شــده از بيت المال براى اين 

طرح شكست خورده، تدبيرى داشته است؟
2- موكب هاى اربعين هــم از تحركات تبليغاتى داوطلبان احتمالى 
انتخابات مجلــس در امان نمانده اند.گويا حضــور تبليغاتى در اين 
موكبهــا و پخش تصاوير و فيلم از ايــن حضورها بخش اصلى اين 
تحركات تبليغاتى برخى داوطلبان احتمالى بوده اســت. گفتنى است 
قانون درباره برخورد با تبليغات زود هنگام در انتخابات داراى ابهام 

است.
3- بحث تغيير برخى مديران كل اســتان جدى شده است. گويا مدير 
كل راه و شهرسازى استان در دايره اين تغييرات قرار دارد. گفتنى است 

گويا جايگزين وى از مديران بومى استان است .
4- دو واحد پمپ بنزين در مسير جاده اصلى همدان به تهران تعطيل 
شــده است. گويا تعطيلى اين واحدها دليل كمبود بنزين در اين مسير 
شده است. گفتنى است اين مسير از جاده هاى پرتردد استان و كشور 
است و بايد خدمات مورد نياز رانندگان و مسافران در آن فراهم باشد.

5- يارانه تعداد ديگرى از هم اســتانى ها قطع شده و آنها در مهرماه 
يارانــه دريافت نكرده اند. گويا در ايــن ماه يارانه 400 هزار نفر قطع 
شــده تا تعداد قطع شــدگان يارانه به يك ميليون و يكصد هزار نفر 
برسد. گفتنى است تاكنون آمارى از تعداد قطع شدگان يارانه در استان  

اعالم نشده است.

 طبق سند توســعه استان همدان، در سال 
98 بايــد 70 هكتــار گلخانه احداث شــود، 
بنابرايــن بايد زمان كمتري براي اســتعالم ها 

صرف شود تا زمان از دست نرود.
اســتاندار  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون   
همدان در جلســه ســتاد گلخانه هاى استان 
گفــت: كليدى ترين موضوع در بحث ايجاد 
است، بنابراين  گلخانه ها جذب تســهيالت 
مقدمات ســاخت گلخانه ها بايد فراهم شود 
تا در جذب تســهيالت مشــكلى نداشــته 

باشيم.
پورمجاهــد  ظاهــر  مهــر،  گــزارش  بــه 
بــا بيــان اينكــه بــا توجــه بــه ثبت نــام 
بيــن  از  گلخانــه  احــداث  متقاضيــان 
نداشــتن  و  دانشــگاهى  فارغ التحصيــالن 

ــراد  ــه ايــن اف ــه، ضــرورت آمــوزش ب تجرب
احســاس مى شــود، گفــت: بايــد زمــان 
ــراى  ــه رونــد اســتعالم هاى الزم ب كمتــرى ب

ــود. ــاص داده ش ــا اختص ــداث گلخانه ه اح
اســتاندار  اقتصادى  امور  هماهنگــى  معاون 
همدان اضافه كرد: با توجه به ســند توســعه 

استان همدان امســال بايد 70 هكتار گلخانه 
احداث شود و به تعهد خود عمل كنيم.

پورمجاهــد عنــوان كرد: در بحــث احداث 
گلخانه هــا كليدى تريــن موضــوع جــذب 
تسهيالت اســت و اگر اين مهم محقق نشود 
اســتان هاى ديگر اين تســهيالت را جذب 

مى كنند.
وى گفــت: تســهيالت بايــد بــه متقاضى 
تحصيلكــرده و عالقه منــد تعلــق گيــرد و 
بازديدهاى دوره اى انجام شود و روند كارها 

سرعت بيشترى بگيرد.
اســتاندار  اقتصادى  امور  هماهنگــى  معاون 
همدان اضافه كرد: هدف همه ما توسعه استان 
همدان اســت و اين امر در گرو پيگيرى هاى 

مستمر است.

 اگــر بحث هاى اجتماعــى و فرهنگى با 
دقت بررســى و بودجه تعيين شود، ممكن 
است پياده راه سازى يك يا دو خيابان منتهى 
به مركز شــهر را براى ســال 99 در دستور 

كار قرار گيرد.
رئيس شــوراى شــهر همدان با بيــان اينكه 
پياده راه ســازى خيابان هاى منتهى به مركزشهر 
يك تكليف باالدستى اســت اظهار كرد: البته 
فعًال برنامه اى در اين خصوص نداريم اما يك 

طرح خام در اين رابطه هست.
كامران گــردان در مورد اين طــرح به فارس 
گفت: در طرح اين گونه مطرح شده خيابان هاى 
باقى مانده را تا حدود 100 متر پياده راه ســازى 

كرده و به پياده راه مركزى وصل كنيم.
رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان بيان كرد: 
از 100 متر به بعد را هــم براى عبور و مرور 
وســايل نقليه آزاد بگذاريم امــا به دليل اينكه 
اين طرح مصوبه كامل را دريافت نكرده و در 
شورا مطرح نشده است برنامه اى نداريم اما اگر 
بحث هاى اجتماعى و فرهنگى با دقت بررسى 

و بودجه تعيين شود، بنا داريم انجام شود.
وى افزود: ممكن اســت پياده راه سازى يك يا 
دو خيابان را براى سال 99 در دستور كار قرار 

دهيم.
گردان تصريح كرد: راه ديگر اين اســت براى 
طرح شهردارى كه هنوز مصوب نشده در سال 
99 بودجه تعريف كرده و آن را عملياتى كنيم.

وى ادامه داد: پياده راه سازى برندى براى همدان 
شده و در ايام مختلف و مناسبت ها از ظرفيت 

آنها استفاده مى شود كه البته كار خوبى است.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان خاطرنشان 
كرد: با توجه به اينكه از ســاير اســتان ها نيز 
بــراى بازديد از اين ظرفيت به همدان مراجعه 
مى كنند، مى دانيم كه اجــراى اين طرح موفق 

بوده است.
وى با بيان اينكه در بحث گردشــگرى نيز با 
ســاير استان ها رايزنى داشــته ايم يادآور شد: 
رايزنى با شــهرهايى از جمله تبريز و شيراز 
مد نظر اســت و در نظر داريم از پتانسيل  آنها 
در حوزه گردشــگرى و جذب گردشــگرى 

استفاده كنيم.  
 زنگ خطر مصرف «سالويا» 

در مدارس و دانشگاه ها
عضو شــهرى شوراى اسالمى شــهر همدان 
ضمن اعالم زنگ خطر نسبت به شيوع مصرف 
موادمخــدر «ســالويا» در بيــن دانش آموزان 
و دانشــجويان، تأكيد كرد: امــروزه مصرف 
موادمخدر صنعتى در بين نوجوانان و جوانان 
دختر و پســر رواج يافته اســت كه متأسفانه 

زندگى و نسل آنها را به تباهى مى كشد.
بــه نقل از روابط عمومى شــوراى اســالمى 
شــهر همدان، علــى فتحى در نطــق پيش از 
دســتور صحن شوراى شــهر همدان، گفت: 
انتظار مى رود نامه اى از ســوى شورا به منظور 
پيشــگيرى و مشــخص شــدن راهكارهاى 
اساســى در راســتاى جلوگيرى از استعمال 
اين موادمخــدر خطرناك به فرماندهى نيروى 
انتظامى اســتان و ستاد موادمخدر شهرستان و 

استان همدان ارسال شود.
وى افزود: بايد بســتر مناســبى براى مقابله با 

پيشرفت اين معضل در ســطح شهر و استان 
همــدان فراهم شــود البتــه در مجموع براى 
جلوگيرى از آسيب به قشر جوان جامعه بايد 
چاره اى انديشــيد و ســطح آگاهى بخشى را 

افزايش داد.
فتحى همچنين با بيان اينكه «ســالويا»، ماده 
مخدر توهم زايى اســت كه معادل فارســى 
آن، «مريم گلى» اســت به طوريكه اين ماده 
توهم زا، بسيارى از افراد را دچار توهم سه 
بُعدى مى كند و حس المســه، شــنوايى و 
بينايى فرد دچار اختالل مى شود. وى ادامه 
داد: منبع كشت اين ماده، مكزيك بوده و به 
تازگى كشــت آن در شمال كشور هم رواج 

است. يافته 
وى با اشــاره به چگونگى استعمال اين ماده، 
اظهار كرد: سالويا معموالً از طريق به كار بردن 
پودر آن در سيگار، دم كردن و نوشيدنش مانند 
چاى و يا استشــمام بخار ناشــى از جوشيدن 
پودر سالويا و همچنين مخلوط كردن با ماست 

مصرف مى شود.

 روســتاهاى ارزانفود، ابــرو و يلفان 
جزو روســتاهاى داراى اولويت در ايجاد 

شبكه هاى جمع آورى فاضالب هستند.
رئيس اداره نظارت بــر طرح هاى آب و 
فاضالب روستايى اســتان همدان با بيان 
اينكــه در حال حاضر در 10 شهرســتان 
استان همدان 122 قرارداد آبفاى روستايى 
در دست اقدام است اظهار كرد: از ابتداى 
ســال جارى تاكنون حفــارى 19 چاه در 

روســتاهاى زيرمجموعه اســتان به اتمام 
رسيده و كف كشــى و اليروبى سه حلقه 
چاه و تجهيــز 11 حلقه چــاه ديگر نيز 

عملياتى شد.
آرش مرادى در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اينكه در نيمه نخست سال جارى نصب 
دو مورد سيستم هشــداردهنده و 80 متر 
فنس كشــى اجرايى شد گفت: اليروبى و 
بهســازى پنج دهنه چشــمه، نصب 377

مورد شــيرآالت و نصب يك هزار و 431 
انشعاب عملياتى شده است.

به گزارش فارس، وي با اشاره به اصالح 
و توســعه 29 كيلومتر شــبكه آبرســانى 
يادآور شــد: در نيمه نخست سال جارى 
25 كيلومتر خط انتقال و 3,5 كيلومتر خط 

برق نيز اجرايى شده است.
ــه احــداث دو ايســتگاه  ــا اشــاره ب وى ب
ــه  ــر در ثاني ــك ليت ــت ي ــا ظرفي ــاژ ب پمپ

فتح آبــاد  و  نعمت آبــاد  روســتاهاى  در 
ايســتگاه  دو  ايــن  كــرد:  خاطرنشــان 
بــه زودى وارد مــدار خواهنــد شــد 
و ســاخت 675 متــر مكعــب مخــزن 
ــن  ــه 50 درصــد از اي ــده ك ــى ش عمليات
مخــازن تاكنــون وارد مــدار شــده اســت.
مرادى با بيــان اينكه در حال حاضر حفر 
چندين چــاه به همراه اجراى 20 كيلومتر 
شبكه آبرسانى در حال انجام است افزود: 

در راستاى ايجاد شــبكه هاى جمع آورى 
فاضالب، روســتاهاى ارزانفــود، ابرو و 
يلفان جــزو روســتاهاى داراى اولويت 

بودند.
وى تصفيه خانــه روســتاى ارزانفــود را 
داراى پيشرفت فيزيكى 98 درصد دانست 
و گفــت: تصفيه خانــه روســتاى ابرو با 
پيشــرفت فيزيكى 30 درصد در دســت 
انجام است كه در صورت تامين اعتبارات 
الزم تا پايان ســال آينده بــه بهره بردارى 

مى رسد.
رئيــس اداره نظارت بر طرح هاى آب و 

فاضالب روستايى استان همدان تصريح 
كــرد: تصفيه خانــه فاضالب روســتاى 
فيزيكى  پيشــرفت  داراى  نيــز  يلفــان 
30 درصد اســت كه انتظــار مى رود تا 
پايان ســال جــارى اين پــروژه نيز به 

برسد. بهره بردارى 
وى در خصوص روســتاى چشــين بيان 
كرد: در حال حاضر ســه كيلومتر از خط 
انتقال فاضالب به كلكتور شــهر در اين 
روستا اجرايى شــده كه در صورت نبود 
معارض انتظار مــى رود اين پروژه نيز در 

سال 99 وارد مدار شود.

پياده راه سازى 2 خيابان همدان در سال آينده

شبكه  فاضالب 3روستاى همدان در جال اجراست

60 تصادف در 
يك روز بارانى 
همدان
 با آغاز بارندگى در سطح شهر همدان، 60

فقره تصادف در محورهاى شــهر همدان به 
وقوع پيوسته است.

از ســاعت 11 صبح ديروز كه بارش باران در 
همدان آغاز شــد، به علت لغزندگى معابر و 
حجم باالى ترافيك در مسير بازگشت زائران 
كربال، چندين فقره تصادف به وقوع پيوســته 

است.
وى با بيان اينكه خوشبختانه تمام تصادفات از 
نوع خســارتى بوده و فوتى نداشته ايم ، عنوان 
كرد: تعــدادى از خودروهاى تصادفى متعلق 
به زائران بوده كه خوشبختانه به كسى آسيبى 

نرسيده است.
به گزارش ايســنا، رعايت نكات زير به هنگام 
رانندگى در روزهاى بارانى و برفى به افزايش 

ايمنى در رانندگى مى انجامد:
■ هنگام بارندگى دقت بيشترى به خرج دهيد. 
مبادا مناظر زيبا، هواى خوش و بوى نم باران 

حواستان را از رانندگى پرت كند.
■ از سالم بودن برف پاك كن هاى جلو و عقب 
خودرو مطمئن باشيد و بسته به شدت باران، 

سرعت برف پاك كن را تنظيم كنيد.
■ منبع آب شيشــه شــوى را به طور مرتب 
كنتــرل كنيد. در يك جــاده گل آلود، حتى 
پس از باران، ماشين هاى جلويى آن را گلى 

خواهند كرد.
■ مراعــات عابران پياده را بكنيد. خيابان پر از 
چاله هاى كوچك و بزرگ است كه هنگام باران 
پر از آب مى شوند. شرط انصاف اين است كه 
از چاله ها با احتياط عبور كنيد تا آب گل آلود 

به عابران نپاشد.
■ هنگام بارندگى، حداكثر سرعت هاى مجاز 
تعيين شده براى معابر مختلف كاهش مى يابد 
و شما بايد با سرعت كمترى رانندگى كنيد. اين 
احتياط در ســرعت، براى وقتى كه تازه باران 
شروع شــده هم صادق است. يعنى وقتى كه 
تازه زمين تر شده، اصطكاك كاهش مى يابد. به 
خصوص در اوايل بارندگى، به علت مخلوط 
شدن آلودگى هاى سطحى مانند روغن ماشين 
و گرد و خاك كه به طور معمول روى ســطح 
همه خيابان ها و جاده ها هســت، حتى خطر 

جدى تر نيز مى شود.

■ اگر هنگام بارش باران مجبور به گرفتن ترمز 
شــديدى شــديد، چند بار به طور پيايى پا را 
روى ترمز فشار دهيد. با اين كار از ليز خوردن 
ماشين جلوگيرى خواهيد كرد. البته رانندگان 
ماشــين هايى كــه به ترمــز ABS مجهزند، 
خيالشان از اين بابت راحت تر است زيرا اين 
ترمزها براى ليز نخوردن در چنين شــرايطى 

طراحى شده اند.
■ شايد اين ســوال پيش بيايد كه هنگام سر 
خــوردن، چگونه خــودرو را متوقف كنيم؟ 
بهترين كار، اين اســت كه اعتمــاد به نفس 
داشته و به خود مســلط باشيد. از ترمز كردن 
بپرهيزيد زيرا ضربه زدن به ترمز در روى سطح 
لغزنده چرخ ها را قفل مى كند و باعث لغزش 
و سرخوردن بيشتر مى شــود. بايد در جهتى 
حركت كنيد كه قســمت عقب خودرو ســر 
مى خورد (فرمان را به همان طرف بچرخانيد) 
و هر زمان خودرو به حالت مستقيم درآمد، در 
جهت دلخواه خود حركت كنيد. خيلى آهسته 
روى ترمز فشــار دهيد تا از سرعت خودرو 
كاســته شــود يا آرام روى گاز فشار دهيد تا 

خودرو به حركت خود ادامه دهد.
■ از سبقت گرفتن بپرهيزيد. چرخاندن فرمان 
به مقدار زياد، ضربه اى به عقب خودرو مى زند 

كه موجب ســر خوردن آن مى شود و خودرو 
در جهت عكــس حركت برمى گردد. در عين 
حال، خودرو را در دنده نگه داريد و از خالص 
كردن آن بپرهيزيــد، زيرا در اين حالت به كم 
شدن سرعت كمك مى كند و حداكثر كنترل را 

به راننده مى دهد.
■ از برداشــتن پاى خود از روى گاز به طور 
ناگهانى خوددارى كنيد و پدال گاز را به طور 
متعادل نگه داريد تا از ســرخوردن خودرو در 
ايــن وضعيت جلوگيرى كنيــد. هنگامى هم 
كه خودرو «بكســوات» كرد از گاز دادن هاى 
بى مورد و چرخاندن سريع چرخ ها خوددارى 
كنيد زيرا اين عمل عالوه بر اين كه نتيجه مثبتى 
ندارد، خودرو را نيز عميق تر و كامل تر در گل 

و الى فرو مى برد.
■ در شــرايط جــوى معمــول و به صورت 
استاندارد شــما مى بايست فاصله سه تا چهار 
ثانيه اى با خودروى جلوى خود داشــته باشيد 
كه بــه هنگام رانندگى در زير بارش باران اين 
عدد به پنج ثانيه افزايش پيدا مى كند. با اين كار 
عالوه بر داشتن زمان كافى براى عكس العمل 
در جاده لغزنده از پاشــيده شدن آب جاده بر 
روى خودروى شــما هم كــه موجب حادثه 

مى شود، جلوگيرى به عمل مى آيد.
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خبر كارآفرينى

زنان روستايى ناجى اقتصاد روستا
 دو نفر از زنان روســتايى همدان كه كارآفرين شــده اند و حاال هم 
ديگران را به اين مسير هدايت ميكنند، از اهميت كار و تالش مى گويند 

و خوكفايى و درآمدزايى.
يك بانوى كارآفرين از روستاى قراكند رزن كه در 18 سال گذشته در 
زمينه توليدات چرمى و كشــت زعفران فعاليت ميكند، گفت: در حال 

حاضر با 15 خانم در حال فعاليت هستيم.
بتول ســلطانى با بيان اينكه بنده صندوق خرد اعتبارات روســتايى در 
روستاى قراكند را مديريت ميكنم، ادامه داد: 54 نفر عضو اين صندوق 

هستند و با دريافت تسهيالت مشاغل خانگى راه اندازى ميكنند.
وى با بيان اينكه زنان روســتايى بعد از آموزش در منازل خود مشغول 
كار ميشوند، به فارس گفت: صندوق خرد زنان روستايى در اشتغالزايى 
براى بانون بسيار تاثيرگذار بوده و استقبال هم از آن خوب بوده است.

ايــن بانوى كارآفرين ادامه داد: اين صندوق را از ســال 83 راه اندازى 
كرديم، فعاليت آن بعد از مدتى به دليل عدم پيگيرى از بين رفته بود اما 

مجدد اين ظرفيت را راهاندازى كردم.
وى گفت: از آن جا كه صندوق خرد زنان روستايى نبايد بيش از 50 نفر 
عضو داشــته باشد به دنبال ايجاد يك صندوق جديد در روستا هستيم 

چراكه استقبال بسيار خوب بوده است.
ســلطانى فعاالن كارگاهش را زنان بدسرپرست و بى سرپرست عنوان 
كرد و افزود: برخى از دانشــجويان هم فصل تابســتان با ما همكارى 
مى كنند. وى كه معتقد اســت در صورت همــت و صرف توان، كار 
هميشه وجود دارد و بيكارى معنايى ندارد ادامه داد: برخى از نبود كار 

گاليه ميكنند اما اگر خود ما بخواهيم مى توانيم شغل ايجاد كنيم.
اين بانوى كارآفرين روستايى در ادامه با بيان اينكه اغلب براى توليدات 
چرمى سفارش مى گيرم تصريح كرد: البته زعفران توليدى ام را هم آشنا 

و فاميل ميخرند و به ديگران هم معرفى ميكنند.
وى كه موفق به كشــت يك هكتار زعفران شــده اســت ادامه داد: به 
صورت آزمايشــى يك هزار متر كشــت زعفران را آغاز كردم، برخى 
مى گفتند كشــت اين گياه در همدان امكان ندارد من به اين بدبينى ها 
اهميتى ندادم و بعد از تحقيق هم متوجه شدم زعفران گياه بومى همدان 

است.
 مسئوالن پشت صنعتگران باشند

ســلطانى ضمن اينكه از دولت خواست حامى صنعتگران باشند تأكيد 
كرد: بنده به شخصه از مسئوالن تسهيالت نمى خواهم، تنها درخواستم 
حمايت اســت ضمن اينكه بايد از بروز مشــكالت مالياتى و بيمه اى 
جلوگيرى شود.وى كه در نمايشــگاه شهرهاى مختلف شركت كرده 
اســت ادامه داد: خوشــحالم چند خانم با كمك من براى خود درآمد 
دارند، دوســت دارم روزى برسد در روستاى ما هيچ خانمى در خانه 
خود بيكار نباشد.ســاين بانوى كارآفرين با اشاره به اينكه از مسئوالن 
انتظار دارم به روســتاها به صورت ويژه توجــه كنند بيان كرد: اگر از 
روستاها و روستاييان هم حمايت شود اين افراد ميتوانند موفق شوند و 

بيكارى هم ريشه كن ميشود.
 كار خود را با يك ريشه نعناع آغاز كردم

سوسن يوسفى ديگر بانوى كارآفرين اهل روستاى يكانه در گفت وگو 
بــا فارس با بيان اينكه فعاليت خود را در حوزه عرقيات گياهى، توليد 
رب گوجه فرنگى، پختن شيره و... را از سال 91 آغاز كردم اظهار كرد: 
سازمان جهاد كشاورزى يك ريشه كوچك نعناع به من داد كه آن ريشه 
را تكثير كردم.وى با اشــاره به اينكه توليد عرق نعناع، رب خانگى و 
شيره را با كمك خانواده انجام ميدهم و از اين راه درآمد خوبى داريم 
گفت: براى توسعه كار خود از هيچ تسهيالتى استفاده نكردم.اين بانوى 
كارآفرين با اشاره به اينكه مشتريان براى خريد به منزل مراجعه ميكنند 
بيان كرد: شيره توليدى كارگاه من در فروشگاههاى زيادى در تهران و 

همدان توزيع ميشود.
وى در رابطه با تاميــن مواد اوليه با بيان اينكه نعناع را در حياط منزل 
كشت و عرقگيرى آن را انجام ميدهم افزود: سيب مورد نياز براى سركه 

سيب را هم از درختان خود برداشت ميكنم.
يوســفى با اشاره به اينكه براى توليد شيره انگور عالوه بر محصوالت 
باغ خودم از ديگر باغها هم تهيه ميكنم تصريح كرد: گوجه هم از بيرون 
تهيه ميكنم.وى با اشــاره به اينكه توليــد عرقيات گياهى با آغاز فصل 
بهار آغاز ميشــود ادامه داد: با توجه به اينكه زمستان فصل سرماست و 
توليدات كشاورزى وجود ندارد شيره انبار ميكنم و در زمستان عرضه 
ميكنم. اين بانوى كارآفرين با اشاره به اينكه اهالى روستا با ديدن فعاليت 
من انگيزه فعاليت اقتصادى در منزل را پيدا كرده اند افزود: معتقدم بايد 
مردم محصوالت ســالم مصرف كنند بنابراين در محصوالت توليدى 

خود از مواد نگهدارنده و يا مضر استفاده نمى كنم.

مشكل بيماران دياليزى بهار 
هفته آينده حل مى شود

 بخش دياليز بيمارستان شهرستان بهار در چند قدمى افتتاح است و 
تا هفته آينده به بيماران خدمات ارايه خواهد كرد.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســينا همدان گفت: به دليل 
نبود دستگاه دياليز در بيمارستان آيت ا... بهارى شهرستان بهار، بيماران 
مجبورند براى انجام دياليز به بيمارستان هاى شهر همدان مراجعه كنند 

و با مشكل رفت و آمد مواجه هستند.
دكتر ابراهيم جليلى با بيان اينكه 35 بيمار مبتال به نارسايى كليوى در 
شهرســتان بهار نيازمند دياليز هســتند، ابراز كرد: با راه اندازى بخش 
دياليز در شهرستان بهار ديگر نيازى نيست بيماران به بيمارستان همدان 
برونــد بلكه تعدادى از بيماران همدان هم مى توانند براى انجام دياليز 

به اين شهرستان بيايند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان با تأكيد بر اينكه 
6 دســتگاه دياليز براى بخش دياليز اين بيمارستان خريدارى شده و 
در حال نصب است، به تســنيم گفت: قيمت هر دستگاه معادل 400

ميليون تومان است.

صبح يكشنبه رخ داد
برخورد 2 دستگاه اتوبوس 

در گردنه اسدآباد
 بر اثر برخورد 2 دســتگاه اتوبوس در گردنه اسدآباد يك نفر فوت 

كرد و 27 نفر مصدوم شدند.
به گزارش مهر، بر اثر برخورد دو دســتگاه اتوبوس در گردنه يك نفر 

فوت و 27 نفر مصدوم شدند.
اين حادثه حوالى ساعت 05:45 صبح امروز اتفاق افتاده و علت حادثه، 

خواب آلودگى يكى از رانندگان اعالم شده است.
بارندگى و لغزندگى جاده نيز در وقوع اين اتفاق بى تأثير نبوده است.
تعدادى از مصدومين به بيمارســتان قائم (عج) اسدآباد انتقال و تحت 

درمان هستند و تعدادى نيز به همدان اعزام شده اند.

اسناد نيروهاى مسلح همدان در دانشنامه دفاع مقدس 
گنجانده مى شود

 مدير اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور از گنجانده شدن مستندات و مدارك 
نيروهاى مسلح همدان مربوط به دوران جنگ تحميلى در دانشنامه دفاع مقدس خبر داد و 

گفت: موانع و مشكالتى در اين رابطه وجود داشت كه مرتفع شد.
عليرضا تكلو در نشســت آسيب شناسى همكارى نيروهاى مسلح استان اظهار داشت: با 
توجه به قوانين داخلى نيروهاى مسلح و محرمانه بودن برخى اسناد و مدارك، مشكالتى 
در شناسايى، فهرست نويسى و ديجيتال سازى اين اسناد وجود داشت كه در همين راستا 

جلسه تخصصى با نمايندگان نيروهاى نظامى و انتظامى استان برگزار و راهكارهايى براى 
رفع موانع موجود انديشيده شد.

وى اضافه كرد: يكى از ضروريات تدوين دانشــنامه جامع دفاع مقدس اســتان همدان 
اســتفاده از اســناد و مدارك نيروهاى مســلح و نقش آفرينى آنها در ســال هاى جنگ 

تحميلى است. 
مدير اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور به همكارى خوب نيروهاى مسلح استان در 
تدوين دانشــنامه اشاره كرد و گفت: تاكنون نيروى هوايى و سپاه پاسداران استان در اين 
زمينه همكارى داشته و اسنادى را براى ديجيتال سازى و استفاده در دانشنامه به اداره كل 

حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس تحويل داده اند.

تكلو خاطرنشان كرد: همدان به عنوان دروازه ورود به غرب كشور و پشتيبانى از استان هاى 
غربى در سال هاى دفاع مقدس، نقش كليدى داشت.

وى يادآورى كرد: نيروى هوايى به مركزيت پايگاه هوايى شهيد نوژه، نيروى زمينى ارتش 
به مركزيت پادگان شهيد قهرمان و نيروى انتظامى با عنوان ژاندارمرى وقت در حوزه هاى 
مختلف تامين امنيت شهرها و حفاظت از مرزها و همچنين سپاه پاسداران در قالب تيپ 
32 انصارالحســين و ساماندهى نيروهاى داوطلب مردمى ايفاى نقش كرده اند و اسناد و 
مدارك آن در قالب هاى مختلف در دانشنامه جامع دفاع مقدس استان بايد گنجانده شود.

تهيه و تدوين دانشنامه و دايره المعارف دفاع مقدس همدان از 2 سال پيش در دستور كار 
مسئوالن اين استان قرار گرفته است.

www.edch. i r

 

 
 

اطالعيه

ليال مرادى - رئيس مركز آموزش فنى و حرفه اى خواهران رزن

احتراما به استحضار مى رساند آقاى مهران وكيلى موسس آموزشگاه فنى 
مورخه 97/6/27  شماره 16087  به  تاسيس  پروانه  دارنده  ملل  اى  حرفه  و 
سازمان آموزش فنى و حرفه اى وزارت كار و رفاه اجتماعى با رعايت ماده 
46 ضوابط دستورالعمل اجرايى آئين نامه تشكيل اداره آموزشگاه هاى فنى و 

حرفه اى آزاد جهت پذيرش و تعليم كارآموز بالمانع است. 

آگهــى تغييــرات شــركت ايمــن درب ســروش صنعــت شــركت ســهامى 
ــتناد  ــه اس 14004866689 ب ــى  ــه مل 11911 و شناس ــت  ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
1398 تصميمــات  /05 /26 صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 

ــد:  ــاذ ش ــل اتخ ذي
محل شركت در واحدثبتى همدان به آدرس: 

ــه  محل ــدان،  هم ــهر  ش ــزى،  مرك ــش  بخ ــدان،  هم ــتان  شهرس ــدان،  هم ــتان  اس
سوم،كدپســتى  ــه  ،طبق ــالك253  پ دى،   9 ــوار  بل ــيم،  نس ــه  كوچ ــد،  احم ــب  ناي
ــد.  گردي ــالح  اص ــنامه  اساس در  ــه  مربوط ــاده  م و  ــت  ياف ــر  تغيي  6515813148

(636731)
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهي حصر وراثت
خانم مريم رضايى داراى شماره شناسنامه  4040285468 به شرح دادخواست كالسه 98-464 از اين 
حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مصطفى مرادى به شماره 
شناســنامه  105 در تاريخ 97/8/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-خانم گلى حيدرى شكور فرزند حسن به شماره ملى 4051126323 
متولد1350/4/1 مادر متوفى 2-مريم رضايى فرزند ميرزاحســن به شماره شناسنامه4040285468 
متولد 1375/5/22 همسر متوفى 3-امير حصام مرادى فرزندمصطفى به شماره ملى 4040656857 
متولــد1393/3/2 فرزند متوفى 4-رضا على مرادى  فرزندمرادعلى به شــماره ملى 4051123227 
متولد1342/9/5 پدر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 272)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى دعوت از مجاورين 
چون آقاى ميثم سياوشى مالك سه دانگ پالك 4 فرعى از 26اصلى بخش يك نهاوند مى باشد و برابر 
درخواست شماره 2997/ن/98 مورخ 1398/7/23 تقاضاى صدور سند تك برگى پالك فوق را از اين 
اداره نموده اند و برابر شــماره 2997/ن/98 مورخ 1398/7/23 متقاضى مدعى مى باشد كه مجاورين 
را نمى شناسند و دسترســى به مالكين ندارد، لذا به استناد كد 914 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى در 
خصوص تعيين طول اضالع و مساحت دار كردن اسناد مالكيت و همچنين ماده 18 آيين نامه اجرايى 
مفاد اســناد رســمى الزم االجرا به كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ مى گردد كه در تاريخ 
پنجشنبه مورخ1398/9/2ساعت 10:00در محل وقوع ملك در نهاوند خيابان ابوذرحضور يابند. بديهى 
است عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات نقشه بردارى نمى گردد چنانچه نياز 

به آگهى مجدد باشد در همين روزنامه درج مى گردد.
(م الف174)

محمد على جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

شهرستان  دهيار روســتاى قاســم آباد   
همــدان با تأكيد بر اينكه با الحاق روســتا 
به شــهر ثبت جهانى قنات قاســم آباد از 
بين مى رود، گفت: مطالعات مردم شناسى 
وزنه سنگين اين پرونده است كه با الحاق 
به شــهر اين منظر فرهنگى قنات غيرقابل 

استفاده مى شود.
محمدهاشم پاكيزه با اشاره به اينكه بخشى 
از مطالعات قنات روستاى قاسم آباد مربوط 
به ساعت آفتابى اين روستاست، اظهار كرد: 
نظام تقسيم آب روستا كه توسط اهالى اين 
روســتا تنظيم شــده، يكى ديگــر از ابعاد 
مطالعاتى فرهنگى روستاى قاسم آباد است.

ــر  ــاون وزي ــد مع ــه بازدي ــا اشــاره ب وى ب
ميــراث فرهنگــى از قنــات قاســم آباد، 
بــه ايســنا گفــت: معــاون وزيــر وعــده داد 
ــم آباد  ــات قاس ــى قن ــت جهان ــده ثب پرون
را بــه يونســكو ارســال كنــد بنابرايــن 
ــر از  ــن اث ــده اي ــال آين ــال دارد س احتم

ــود. ــى ش ــت جهان ــدان ثب هم
پاكيزه با بيان اينكــه مطالعات ثبت جهانى 
قنات قاســم آباد از منظر فرهنگى صورت 
گرفته اســت، افزود: قنات هايى كه تا كنون 
ثبت جهانى شــده اند، در مباحث كالبدى 
بوده اما قنات قاســم آباد از منظر فرهنگى 

مورد توجه و مطالعه است.

وى يادآور شد: به گفته مسئوالن الحاقات 
به قنات آسيب وارد نمى كند اما در واقعيت 
ايــن موضوع ثبت جهانــى قنات را تحت 
تأثير قرار مى دهد  چرا كه وقتى روســتا از 
بين بــرود منظر فرهنگى قنات نيز غيرقابل 

استفاده خواهد بود.
دهيار روستاى قاسم آباد همدان خاطرنشان 
كرد: با الحاق روســتا به شــهر طرح هاى 

شــهرى در اراضى روســتا انجام شده و 
باعث مى شود اراضى روستا از بين برود و 
در نهايت قنات كاربرى كشاورزى نخواهد 

داشت.
وى با اشــاره به تبعات منفى الحاق روستا 
به شــهر، بيان كرد: جداى از ساير مباحث 
منفى كه در الحاق روســتا به شــهر وجود 
دارد، اصرار ما بيشــتر به علت ثبت جهانى 

قنات اســت و اينكه اين فرصت از همدان 
گرفته نشود.

دهيــار روســتاى قاســم آبــاد همــدان 
ــم  ــش راه ابريش ــه در هماي ــان اينك ــا بي ب
آثــار  از  يكــى  جهانــى  ثبــت  بحــث 
كــرد:  عنــوان  شــد،  مطــرح  همــدان 
ــات  ــى قن ــت جهان ــئوالن فرصــت ثب مس

قاســم آبــاد را از دســت ندهنــد.

الحاق قاسم آباد به شهر فرصت يا تهديد

فرصت جهانى شدن
 از همدان گرفته نشود

26 ميليــارد تومان اعتبــار براى تكميل 
پروژه سد نعمت آباد اسدآباد اختصاص يافت 
كه چند روز قبل اين اعتبار به اســتان ابالغ 

شده است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان در 
جلسه بررســى پروژه هاى شهرستان اسدآباد 
گفــت: 26 ميليــارد تومان براى اتمام ســد 
نعمت آبــاد اختصاص يافته و چند روز پيش 
تخصيص اين اعتبار نيز ابالغ شــده اســت.
منصور ســتوده وى با اشاره به پيشرفت 91
درصدى پروژه ســد نعمت آبــاد گفت: اين 
ميزان اعتبار براى تكميــل پروژه كافى بوده 
و به طور قطع براى ســال آينده پروژه ســد 
افتتاح و بهره بردارى خواهد شــد.به گزارش 
روابــط عمومــى شــركت آب منطقــه اى 
همدان، وي ادامه داد: دشــت اسدآباد جزو 
دشت هايى است كه افت منابع زيرزمينى دارد 
و عمده ترين مصرف كننده بخش كشاورزى 

است. 
همدان  منطقــه اى  آب  شــركت  مديرعامل 

گفت: با وجود كمبود منابع آب زيرزمينى در 
شهرستان سعى كرديم آب مصارف گلخانه ها 
را كه جزو سند راهبردى استان هستند، تامين 
كنيم. وى بــا بيان اينكه نصــب كنتورهاى 
هوشــمند جــزو اولويت ها اســت گفت: 
خوشــبختانه با همكارى تمام دســتگاه هاى 
ذيربط در شهرســتان اســدآباد تاكنون 668

دستگاه كنتور هوشمند نصب شده است كه 
اســدآباد در اين اقدام در بين شهرستان هاى 

ديگر پيشرو بوده است.
ستوده گفت: خوشــبختانه امسال مبلغ 7/5
ميليارد تومان اعتبار خســارت ناشى از سيل 
براى رودخانه ها و تاسيســات آبى اســتان 
مصوب شده است كه مشاور اين كار انتخاب 

شده است.
وى افــزود: در خصوص تأمين آب شــرب 
شــهرى و روستايى شهرستان اســدآباد نيز 
هر موردى كه از طــرف آب و فاضالب به 
ما معرفى شود، سريعا اقدامات صدور مجوز 

و بهره بردارى را انجام خواهيم داد.

اختصاص 26 ميليارد تومان 
به سد نعمت آباد
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وجود مشكالت در كشور به دليل نبود 
احزاب واقعى است

 وجود مشــكالت در كشور به دليل نبود احزاب به معناى واقعى 
اســت؛ آنان كه نمى خواهند كشور پيشرفت كند، اجازه نمى دهند تا 

حزب به معناى واقعى شكل بگيرد.
رئيس هيأت موســس حزب جمهوريت ايران اسالمى با بيان اين كه 
امروز در شــرايط خاصى قــرار گرفته ايم، افزود: مــا نظامى داريم 
برخاسته از انقالب مردمى و اسالمى و رهبرى حضرت امام(ره) كه 
پاك ترين، ســالم ترين و خالص ترين انسان معاصر بعد از معصومين 

(ع) بود.
رسول منتجب نيا با بيان اين كه پايه هاى محكمى براى نظام جمهورى 
اسالمى تعبيه شده اســت، اظهار داشت: متاسفانه امروز چالش هايى 
براى نظام، انقالب و كشــور در داخل و در سطح بين الملل وجود 
دارد و فشــارهايى بر مردم هســت كه ما به عنوان فعاالن سياسى و 
دلسوزان نظام نمى توانيم نسبت به آن ها بى تفاوت بمانيم و خودمان 

را كنار بكشيم.
منتجب نيا با بيان اين كه رســالت فعاالن سياسى و اجتماعى در اين 
برهه خيلى سنگين است، اظهار داشت: ما نمى توانيم در اين شرايط 
بى تفاوت باشــيم چــرا كه بى تفاوتى در فرهنگ اســالم به معناى 

مرگ است.
وى ادامه داد: در اين شــرايط بايد براى به حداقل رساندن مشكالت 
مردم دســت به دست هم دهيم و فرياد مردم را به مسئوالن برسانيم 
كه برخى شان پنبه در گوش گذاشته اند و نمى خواهند بفهمند كه بر 
مــردم چه مى گذرد؛ البته اگر در جايى ديديم كه اعتراض و فريادى 

به ناحق هست بايد افراد را توجيه كنيم.
حجت االســالم منتجب نيا خاطرنشان كرد: كسانى كه حزب، رسانه 
و تريبون دارند موظف هستند اين روزها به وظيفه حساس خودشان 

عمل كنند.
رئيس هيأت موســس حزب جمهوريت ايران اسالمى با بيان اين كه 
تشكيل حزب، ظرفيتى اســت كه قانون اساسى در اختيار ما گذشته 
اســت، گفت: بايد تالش كنيم حزب فراگيــر و به معناى واقعى در 

كشور تشكيل بدهيم.
وى ادامه داد: ما در كشور حزب به معناى واقعى كلمه اگر هم داشته 
باشــيم، بسيار اندك است، حزب پروانه اى، حزب فولكس واگنى و 

حزب اتوبوسى نمى تواند دردى از جامعه دوا كند.
حجت االســالم منتجب نيــا با بيان اين كه فلســفه وجودى حزب، 
كادرســازى اســت، گفت: ما بايد بتوانيم از رهگذر فعاليت حزبى، 
جوانــان را جذب كنيم  و آنان را پرورش دهيم تا براى مســئوليت 

هاى مختلف آماده شوند.
وى به ضرورت توسعه كيفى احزاب به جاى توسعه كمى تاكيد كرد 
و اظهار داشــت: بايد تالش كنيم تا احزاب را به جايگاه خودشــان 
برگردانيم، اگر در كشــور 10 حزب به معناى واقعى كلمه داشــته 

باشيم، بسيارى از مشكالت حل مى شود.
منتجــب نيا تصريح كرد: تشــكيل حــزب و فعاليت حزبى يك 
وظيفه مقدس اســت و يك بازى سياسى نيســت، ما با تشكيل 
حزب مى خواهيم رســالت انبيا را انجــام بدهيم، مى خواهيم 
انســان بســازيم، مى خواهيم برنامه مديريت صحيح جامعه را 

كنيم. تدوين 
وى خاطرنشان كرد: تا در كشور چند حزب قدرتمند به وجود نيايد، 
تا فعاالن سياســى حزب را به معنــاى واقعى نفهميم و محقق نكنيم 
و حكومت هم كمك نكند تا احزاب قدرتمند شــكل بگيرد و نظام 
حزبى در كشــور پياده شود، روز به روز از خيلى از آرمان ها فاصله 

خواهيم گرفت.
رئيس هيأت موســس حزب جمهوريت ايران اسالمى از برگزارى 
كنگره اين حزب تازه تاســيس در 9 آبان امســال خبر داد و گفت: 
پس از برگزارى كنگره، حزب جمهوريت ايران اســالمى به صورت 

رسمى تر و گسترده در كشور فعاليت خواهد داشت.

احزاب نمايندگان خود در كميسيون ماده 
10 را انتخاب مى كنند

 دبيران كل احزاب ملى و استانى نمايندگان خود را در كميسيون 
ماده 10 احزاب روز پنج شنبه- 2 آبان ماه- انتخاب مى كنند.

حميد مالنورى مديركل سياسى وزارت كشور در اطالعيه اى درباره 
انتخابات نمايندگان احزاب در كميســيون مــاده 10، تصريح كرد: 
جلســه انتخاب نماينده دبيران كل احزاب ملى در ساعت 8 صبح و 
جلســه انتخاب نماينده دبيران كل احزاب استانى نيز در ساعت 14

بعدازظهر روز پنجشــنبه - دوم آبان ماه- در سالن 600 نفره وزارت 
كشور برگزار مى شود

به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشــور، در اين اطالعيه 
تاكيد شــده است: ســمت دبيركلى حزب قائم به شخص بوده و 
قابل توكيل به غير نيســت و دبيران كل (اعم از نامزدها و ســاير 
دبيــران كل جهت راى دادن) بايد شــخصًا در جلســه انتخابات 

كنند. شركت 
در اطالعيه دبير كميسيون ماده 10 احزاب آمده است: حضور دبيران 
كل در جلسه انتخابات و دادن راى منوط به داشتن معرفى نامه كتبى 

با سربرگ و مهر حزب مربوطه است.

ارائه ليست كامل اصالح طلب 
براى انتخابات محتمل است

 شــمارى از اعضاى فراكســيون اميد با بيان اينكه شــوراى عالى 
سياســت گذارى جبهه اصالح طلبان هنوز تصميمــى درباره انتخابات 
مجلس يازدهم اتخاذ نكرده اســت، از احتمال ارائه ليســت هاى كامال 

اصالح طلب در آينده خبر دادند.
با نزديك شــدن به انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى، 
تكاپوهاى سياسى و تبليغاتى از سوى اشخاص و جريان ها و جناح هاى 
سياسى نيز افزايش يافته است، از يك سو زمزمه هاى ارائه ليست هاى 
خالص از سوى اصالح طلبان و از سويى ائتالف هاى ميان اصالح طلبان 

و اصولگرايان معتدل به گوش مى رسد.
تجربه ليست اميد در انتخابات دهم مجلس شوراى اسالمى و راى موافق 
مردم به آنان هم ترغيب كننده ارائه ليســت هاى انتخاباتى است و هم 
هشدارى براى دقت و توجه بيشتر جريان هاى و جناح هاى سياسى در 

ارائه ليست هاى انتخاباتى.
اكنــون و در حالى كه چهارماه  به برگزارى انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى مانده است، اين ســوال مطرح مى شــود كه آيا شوراى عالى 
سياست گذارى جبهه اصالح طلبان با تجربه گرفتن از ليست اميد، آيا باز 
ليست انتخاباتى ارائه ميدهد و با برخى اشخاص و طيف هاى سياسى 

چون اصولگرايان معتدل ائتالف خواهد كرد؟
بنابراين اين موضوع را از برخى اعضاى فراكسيون اميد مجلس شوراى 
اســالمى جويا شديم؛ «سيده حميده زرآبادى» نماينده  مردم قزوين در 
اين باره گفت: تاكنون اصالح طلبان براى حضور در انتخابات مجلس 
و اينكه چه برنامه اى ارائه مى دهند، تصميمى گرفته نشده است. از آنجا 
كه نتيجه اين ائتالف ها، به گونه اى نبود كه به رضايت مندى مردم منجر 
شود و با توجه به تجربه ناموفق گذشته، مردم در انتخابات آينده بيشتر 

به دنبال برنامه هستند تا افراد و ليست ها.
وى گفت: به نظر مى رسد جريان هاى سياسى بايد روى برنامه ها تاكيد 
كنند تــا افراد ارزيابى كنند كه در برنامه هاى خود چه ميزان مى توانند 

مشكالت و مسائل را حل كنند و در پى پاسخگويى به مردم باشند.
عضو فراكسيون اميد اظهار كرد: شوراى عالى اصالح طلبان درباره ارائه 
برنامه و ليســت تصميم مى گيرد و كم و كيف ايــن موضوع در حال 

بررسى است.
همچنين «محمود صادقى» نماينده تهران در مجلس شــوراى اسالمى 
گفــت: با توجه به تجربه گذشــته، قطعا تصميم به ارائه ليســت هاى 
انتخاباتى مبتنى بــر «اصالح طلبى خالص» بوده و نظر و ديدگاه غالب 
نيز همين اســت، اما هنوز در شوراى عالى اصالح طلبان تصميمى در 

اين باره اتخاذ نشده است.
«احمد همتى» نماينده ســمنان در مجلس شــوراى اسالمى نيز گفت: 
نظرات مختلفى درباره انتخابات آينده مجلس شــوراى اسالمى مطرح 
اســت؛ برخى نظرها بر اين است كه صرفا ليست ارائه شده از اصالح 
طلبان باشــد و گروهى نيز ائتالف اصالح طلب با اعتداليون را مطرح 
مى كنند و برخى نيز پا را فراتر گذاشــته و بر ائتالف اصالح طلبان با 
اصولگرايان تاكيد مى كنند، بايد منتظر ماند و ديد چه تصميمى در اين 

باره گرفته مى شود.
عضو فراكسيون اميد افزود: بايد براى انتخابات آينده بحث و گفت و گو 
كرد و بهترين تصميم اتخاذ شود تا بهترين نيروها به مجلس راه يابند و 

مردم نيز در باالترين سطح مشاركت كنند.

شوراهاى هماهنگى جبهه اصالحات استان ها 
ساماندهى مى شود

 رئيس كميته امور اســتان هاى جبهه اصالحات كشور از ساماندهى 
شــوراهاى هماهنگى جبهه اصالحات استان ها خبرداد و گفت: رئيس، 
نايب رئيس و دبير شــوراى هماهنگى اســتان ها بر اساس قرعه كشى 
انتخاب مى شوند و نماينده هيچ حزبى در استان ها نمى تواند بيش از سه 

ماه رياست يا نايب رئيسى را برعهده گيرد.
مصطفى كواكبيان، گفت: اعضاى كميته امور استان هاى شوراى هماهنگى 
جبهه اصالحات كشور به منظور ساماندهى شوراى هماهنگى استان هاى 
سراســر كشور و ارسال گزارش به شــوراى هماهنگى كشور انتخاب 
شده اند و جهت برگزارى جلســات شوراهاى استانى به استان ها سفر 
خواهند داشــت. به گزارش ايرنا، دبير كل حزب مردم ساالرى، حوزه 
ماموريت خود را اســتان هاى تهران، اصفهان، فارس و سمنان ذكر كرد 
و گفــت: محمد خون چمن، دبير كل حزب جوانان ايران اســالمى در 
استان هاى سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد و لرستان، صفر اسالمى قائم 
مقام انجمن اسالمى معلمان ايران در استان هاى ايالم، بوشهر، هرمزگان 
و خوزســتان، عزت ا... تقوائيان، دبير كل مجمع دانش آموختگان ايران 
اسالمى در استان هاى مازندران، گيالن، گلستان و كهگيلويه و بويراحمد 
احمد شــريف دبير كل حزب همبســتگى دانش آموختــگان ايران در 
استان هاى آذربايجان شــرقى، آذربايجان غربى، زنجان و چهارمحال و 
بختيارى، سيدرضا رئيس كرمى، دبير كل انجمن اسالمى جامعه پزشكان 
كشور در استان هاى قزوين، مركزى، قم و كرمانشاه، كمال مرادى، قائم 
مقام انجمن اسالمى مهندسان ايران در استان هاى اردبيل، البرز، همدان و 
كردستان و عيسى چمبر، عضو شوراى مركزى حزب نداى ايرانيان در 
استان هاى خراسان رضوى، خراسان شمالى و خراسان جنوبى ماموريت 
ساماندهى شوراى هماهنگى جبهه اصالحات را برعهده خواهند داشت.

وى افزود: براســاس آئين نامه مصوب شوراى هماهنگى كشور تمامى 
اعضاى عضو شوراى هماهنگى استان ها همانند شوراى هماهنگى كشور 
صرفا اشــخاص حقوقى هســتند و عضويت اشخاص حقيقى در اين 
شــوراها ممنوع است و رئيس و نايب رئيس و دبير شوراى هماهنگى 
استان ها براساس قرعه كشى انتخاب مى شوند و نماينده هيچ حزبى در 
استان ها نمى تواند بيش از سه ماه نقش رياست يا نايب رئيسى را برعهده 
گيرد و البته دبيران شوراى هماهنگى استانها يك ساله انتخاب مى شوند. 
كواكبيان اظهار اميدوارى كرد تا قبل از برگزارى انتخابات مجلس يازدهم 
(دوم اسفند) تمام شوراهاى هماهنگى استان ها برمبناى آئين نامه مصوب 

تكميل يا اصالح شوند.

سرنوشت طرح اصالح قانون انتخابات مجلس به 
نظر رئيس مجلس بستگى دارد

 سخنگوى كميسيون امور داخلى كشــور و شوراها با تاكيد بر اينكه ديگر 
طرح اصالح موادى از قانون انتخابات مجلس در كميسيون قابل تغيير نيست، 
گفت: كميســيون نامه اى به رئيس مجلس نوشته است تا ايشان نظر نهايى را 
در خصوص اعمال اصالحات در صحن مجلس يا مسكوت ماندن آن را اعالم 
كند.اصغر سليمى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به آخرين وضعيت طرح اصالح 
موادى از قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى، بيان كرد: از آنجا كه شوراى 
نگهبان ايرادات اساســى به بخش استانى شدن انتخابات مجلس در اين طرح 
وارد دانســته است و شوراى عالى نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز 
ايراداتــى را به اين طرح گرفته، ديگر قابل اصالح در كميســيون امور داخلى 

كشور و شوراها نيست.

اصالح طلبان در انتخابات مجلس
 ليست مستقل بدهند

 يك عضو فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر ضرورت ارائه 
فهرســت مستقل انتخاباتى از ســوى اصالح طلبان در انتخابات مجلس آينده، 
پيشنهاد كرد كرسى همه فراكسيون ها و گروه هاى سياسى در مجلس مشخص 

باشد.
علــى قربانى در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: به نظر مــن ائتالفى كه قبل از 
ورود به مجلس دهم شــكل گرفته بود بعد از شكل گيرى مجلس انسجام الزم 
را نداشــت، همچنانكه ليست 170 - 160 نفره اميد بعد از ورود به مجلس به 
106- 105 نفر تبديل شد كه همان راى آقاى عارف براى رياست مجلس بود.

قربانى خاطرنشان كرد: به نظر من در دوره آينده انتخابات مجلس حتى اگر 20 
يا 50 نفر از داوطلبان اصالح طلب هستند دقيقاً بايد شفاف باشد. 

استرداد اليحه مديريت خدمات كشورى
 امكان پذير نيست

 يك عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اســالمى با اشاره به درخواست 
دولت براى استرداد اليحه دائمى كردن قانون مديريت خدمات كشورى گفت 
كه با توجه به تصويب بخشى از اين قانون در مجلس، استرداد آن امكان پذير 

نيست.
على اصغر يوســف نژاد در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: اخيرا دولت 
تقاضاى اســترداد اليحه دائمى كردن قانون مديريت خدمات كشــورى 
را مطرح كرده، اين در حالى  اســت كه پيش از اين فرايند تصويب اين 
اليحه در كميســيون مشترك طى شده و پس از ارائه گزارش به صحن، 
مجلــس به تمديد مهلت اجراى قانون مديريت خدمات كشــورى راى 

است. داده 

 82 حــزب با گســتره فعاليــت ملى، 34 
حزب استانى و شــش جبهه سياسى تاكنون 
از كميســيون ماده 10 احــزاب مجوز فعاليت 
سياســى و انتخاباتى دريافت كرده  و مى توانند 
براى انتخابات مجلس شوراى اسالمى با نام و 

نشان حزبى خود فعاليت كنند.
البته در اســتان همدان نيز دو حزب جامعه 
مدنى و انجمن اســالمى اساتيد هيأت علمى 
دانشــگاه بوعى از كميسيون ماده 10 احزاب 
مجوز فعاليت دارند اما در حال حاضر فعال 
نيستند. با اين تفاسير نمى توان انتظار داشت 
كه بتوانند در انتخابات مجلس با نام و نشان 

حزبى در استان فعاليت كنند.
تا پيــش از اصالح قانون فعاليــت احزاب و 
گروه  هاى سياســى، 240 حــزب در وزارت 
كشور ثبت شــده بود كه نيمى از اين احزاب 
و گروه هاى سياســى هيچ فعاليتى نداشتند اما 
با اصالح قانون احزاب، وزارت كشــور تاكيد 
كرد كه احزاب بايد شرايط خود را با اين قانون 
تطبيق دهند و احزابى كه در اين راســتا اقدام 
نكنند، مجوز فعاليت آنها باطل شــده و مجدد 

بايد درخواست پروانه فعاليت دهند.
بــا پايــان يافتــن فرصــت وزارت كشــور 
ــى و 34 حــزب  ــزاب، 82 حــزب مل ــه اح ب
ــا قانــون احــزاب  اســتانى شــرايط خــود را ب
ــد  ــا تمدي ــه فعاليــت آنه ــق داده و پروان تطبي
شــد و ايــن احــزاب مجــوز فعاليــت سياســى 

ــد. ــى دارن و انتخابات
به گزارش ايســنا، همچنين شش جبهه نيز از 
وزارت كشور براى فعاليت سياسى و انتخاباتى 

مجوز گرفته اند.
البته تعداد اين جبهه ها مى تواند افزايش يابد 
زيرا قانون فعاليت احزاب شــرايط سهلى را 
براى تشكيل جبهه در نظر گرفته است به اين 
ترتيب كه احزابــى كه تمايل دارند در قالب 
جبهه هــا و ائتالف ها فعاليــت كنند بايد فرم 
اطالعات مربوطه را كه شــامل نوع فعاليت 
نام اطالعات و حوزه فعاليت آن است توسط 
دبيــران خود تكميل و به اطالع كميســيون 
ماده 10 ســال برســانند و اين كميسيون نيز 
به عنوان مطلع در جريان تصميمات احزاب 
قرار خواهد گرفت كه ايــن فرايند منجر به 
موافقــت  كميســيون با تشــكيل جبهه ها و 
ائتــالف ها خواهد شــد؛ بنابرايــن احتمال 

افزايش جبهه ها وجود دارد.
احزابى كــه  نام آنها مى  آيــد مجوز فعاليت 
سياســى و انتخاباتى را دارند البته چند حزب 
معــدود ديگر هم كــه در مرحلــه برگزارى 
كنگره يا بررسى مدارك در كميسيون ماده 10
هستند، در هفته هاى آينده به اين ليست افزوده 

مى شوند.
■ انجمن اســالمى فارغ التحصيــالن ايتاليا به 

دبيركلى فريدون قديرى ابيانه
■ انجمن اســالمى جامعه پزشــكى ايران به 

دبيركلى  محمدرضا ظفرقندى
■ انجمن اســالمى مدرســين دانشــگاه ها به 

دبيركلى  محمد صادقى
■ انجمن اســالمى معلمان ايــران به دبيركلى  

داوود محمدى
■ انجمن اســالمى مهندسان ايران به دبيركلى  

ابراهيم اصغرزاده
■ انجمــن روزنامه نگاران زن ايــران (رزا) به 

دبيركلى ژاله فرامرزيان
■ انجمن روزنامه نگاران مســلمان به دبيركلى  

سيدنظام الدين موسوى
■ جامعه اســالمى حاميان كشاورزى ايران به 

دبيركلى  حسين روازاده
■ جامعه اســالمى فرهنگيان به دبيركلى  على 

كريمى
■ جامعه اســالمى كارگران به دبيركلى  احمد 

كرمى
■ جامعه اســالمى كارمندان به دبيركلى  سيد 

كمال سجادى
■ جامعه اســالمى مهندســين بــه دبيركلى  

محمدرضا باهنر
■ جامعه اســالمى ورزشــكاران به دبيركلى  

حسن غفورى فرد
■ جامعه انجمن هاى اسالمى اصناف و بازار به 

دبيركلى  احمد كريمى اصفهانى
■ جامعــه جوانان متحد اســالمى به دبيركلى  

فريد شهاب
■ جامعه زنان انقالب اسالمى به دبيركلى  اعظم طالقانى

■ جامعه زينب (س) به دبيركلى  اعظم حاجى 
عباسى

■ جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسالمى به 
دبيركلى  محسن پيرهادى

■ جمعيت اسالمى فرهنگيان به دبيركلى  مسلم 
ميرزاپور

■ جمعيت ايثارگران انقالب اسالمى به دبيركلى  
محمد جواد عامرى

■ جمعيــت آبادگران جوان ايران اســالمى به 
دبيركلى  حسن بيادى

■ جمعيــت پيروان زينــب (س) به دبيركلى  
فهيمه خان محمد زاده

■ جمعيــت توليد گرايان بــه دبيركلى  على 
ظفرزاده

■ جمعيت جانبازان انقالب اسالمى به دبيركلى  
مجتبى شاكرى

■ جمعيت جوانان انقالب اسالمى
■ جمعيت حاميان انقالب اسالمى به دبيركلى  

على كيهانيان
■ جمعيــت حمايت از حقوق بشــر زنان به 

دبيركلى  شهيندخت مالوردى
■ جمعيت رهپويان انقالب اسالمى به دبيركلى  

بهزاد زارع
■ جمعيت زنان مســلمان نوانديش (ايران) به 

دبيركلى  فاطمه راكعى
■ جمعيت طرفداران نظم و قانون به دبيركلى  

حسين طجرلو
■ جمعيــت فدائيــان اســالم بــه دبيركلى  

محمدمهدى عبدخدايى
■ جمعيت وفاداران انقالب اسالمى به دبيركلى  

حبيب اهللا بوربور
■ حزب اتحاد ملت ايران اسالمى به دبيركلى  

على شكورى راد
■ حزب اتحاد ملى به دبيركلى  محسن صفرپور

■ حزب راده ملت به دبيركلى  احمد حكيمى 
پور

■ حزب اســالمى ايــران زمين بــه دبيركلى  
ابوالقاسم رئوفيان

■ حزب اسالمى كار به دبيركلى  حسين كمالى
■ حزب اعتدال و توسعه به دبيركلى  محمدباقر 

نوبخت
■ حزب اعتماد ملى

■ حزب آزادى به دبيركلى  مجيد محتشمى
■ حزب پيشــرو اصالحات به دبيركلى  على 

صوفى
■ حــزب تدبير و توســعه ايران اســالمى به 

دبيركلى  محسن باقرزاده
■ حزب ترقى به دبيركلى  بابك آذرباد

■ حزب تمدن اسالمى به دبيركلى  سيد محمد 
ميرمحمدى

■ حزب توسعه ملى ايران اسالمى به دبيركلى  
محمدصادق نوروزى زاده

■ حزب توســعه و عدالت ايران اســالمى به 
دبيركلى  عبدالحسين روح االمينى

■ حزب ثقلين به دبيركلى  حميد طرفى
■ حزب جوانــان ايران اســالمى به دبيركلى  

محمد خون چمن
■ حزب دفاع از ايثارگران و قانون اساســى به 

دبيركلى  عليرضا متانى
■ حــزب رفاه ملت ايران بــه دبيركلى  بهروز 

نعمتى
■ حزب سبز به دبيركلى  حسين كنعانى مقدم

■ حزب عدالت طلبان ايران اسالمى به دبيركلى  

نعمت اهللا حكيم
■ حزب فرزندان ايران به دبيركلى  جمشــيد 

ايرانى
■ حزب كارگزاران سازندگى ايران به دبيركلى  

غالمحسين كرباسچى  
■ حزب مردم ســاالرى به دبيركلى  مصطفى 

كواكبيان
■ حزب مردمى اصالحات ايران اســالمى به 

دبيركلى  محمد زارعى فومنى
■ حزب مستقل كار به دبيركلى  على عبادى

■ حزب مســتقل و اعتدال ايــران به دبيركلى  
قدرتعلى حشمتيان

■ حزب موتلفه اســالمى به دبيركلى  اسداهللا 
بادامچيان

■ حزب نــداى ايرانيان بــه دبيركلى  صادق 
خرازى

■ حزب نيك انديشان ايران اسالمى به دبيركلى  
حجت اهللا نيكى ملكى

■ حزب وحدت و همكارى ملى ايران اسالمى 
به دبيركلى محمدرضا راه چمنى

■ حزب همبســتگى ايران اسالمى به دبيركلى  
على اصغر احمدى

■ حزب همبســتگى دانش آموختگان ايران به 
دبيركلى  احمد شريف

■ خانه پرستار به دبيركلى  محمد شريفى مقدم
■ خانه كشاورز به دبيركلى  عيسى كالنترى

■ ســازمان عدالت و آزادى ايران اســالمى به 
دبيركلى  مهدى مقدرى

■ سازمان معلمان ايران به دبيركلى  طاهره نقى 
ئى

■ كانون اسالمى فارغ التحصيالن شبه قاره هند 
به دبيركلى  منوچهر متكى

■ كانون جمعى از زندانيان سياســى مسلمان 
دوران قبــل از پيــروزى انقالب اســالمى به 

دبيركلى  على حسينى
■ كانون همبستگى فرهنگيان ايران به دبيركلى  

على فايضى
■ كانون تربيت اســالمى به دبيركلى  محمود 

فرشيدى
■ كانون دانشگاهيان ايران اسالمى به دبيركلى  

سيد محمد حسينى
■ كانون مهستان به دبيركلى  مهدى پورنامدار

■ مجمع اســالمى كاركنان بانك ها به دبيركلى  
ابراهيم حكيم فعال

■ مجمع ايثارگران به دبيركلى جواد امام
■ مجمع جانبازان و ايثارگران انقالب اسالمى 

به دبيركلى  على اكبر تابيده چى
■ مجمــع دانش آموختگان ايران اســالمى به 

دبيركلى عزت اهللا تقوائيان
■ مجمع شاهد ايران اسالمى به دبيركلى جعفر 

على اكبرى
■ مجمع فرهنگيان ايران اسالمى

■ مجمع مشاركت اسالمى جوانان به دبيركلى 
جعفر خداقلى زاده

■ مجمع نيروهاى خط امــام (ره) به دبيركلى 
هادى خامنه اى

 احزاب استانى:
■ انجمن اسالمى دانشگاهيان استان اصفهان به 

دبير كلى على مهرانفر
■ انجمن اسالمى مهندسين خراسان رضوى به 

دبير كلى سيدمحسن بنى هاشمى
■ انجمن اسالمى فرهنگيان استان قم به دبيركل 

سيدعلى اصغر برقعى

■ تشكل اســالمى فارغ التحصيالن لرستانى به 
دبيركل ابراهيم بارانى بيرانوند

■ جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمى 
تهران به دبيركلى مجتبى اكبرى

■ جامعــه دانشــجويان و دانش آموختــگان 
كرمانشاهى به دبيركلى آ حميدرضا صمدى

■ جمعيت هم انديشان استان البرز به دبيركلى 
حسين عليمردانى

■ جمعيت اقتدار مردم استان تهران به دبيركلى 
مجيد اورعى

■ جمعيت انســجام اسالمى اســتان تهران به 
دبيركلى محمدرضا الهى دهقى

■ جمعيت آزاد انديشــان اســتان لرســتان به 
دبيركلى على اعاليى

■ جمعيت دوستداران توسعه مشهدالرضا (ع) 
استان خراسان رضوى به دبيركلى محمدمهدى 

مروج الشريعه
■ حزب اعتالى اســالمى اســتان لرستان به 

دبيركلى على قدرت نجفى
■ حزب آزادگى ايران اسالمى استان تهران به 

دبيركلى عيسى كاكويى
■ حزب توسعه كرمانشاه

■ حــزب توســعه و آزادى اســتان كرمان به 
دبيركلى محمد فرشاد

■ حــزب مشــاركت هاى مردمــى گيالن به 
دبيركلى سهيال مدارايى

■ حزب وحــدت ايران اســالمى-گيالن به 
دبيركلى شولمى

■ حــزب همدلى مــردم تهران بــه دبيركلى  
سيداحمد نبوى

■ سازمان دانشــجويان و دانش آموختگان 
اســتان خوزســتان بــه دبيركلى  ســعيد 

نى رضوا
■ ســازمان رهروان فردا اســتان خوزستان به 

دبيركلى بهنود نادرى
■ كانون اسالمى دانشگاهيان استان خراسان به 

دبيركلى  محمدصادق جوادى حصار
■ كانون دانش آموختگان دانشگاهيان تبريز به 

دبيركلى  حيدرعلى پور
■ كانون فرهنگيان اســتان گيــالن به دبيركلى  

فريبرز ستوده
■ كانون نداى همبســتگى اصفهان به دبيركلى  

على اكبر قيصرى
■ مجمع اســالمى اصناف و اقشار خراسان به 

دبيركلى  على اكبر نيكوكاران
■ مجمع اسالمى فرهنگيان گيالن به دبيركلى  

سروش اكبرزاده
■ مجمع اسالمى فرهيختگان (استان اردبيل) به 

دبيركلى  ولى فصيحى پرمهر
■ مجمع اصالح طلبان اســتان كرمانشــاه به 

دبيركلى  ابراهيم فتاحى
■ مجمع االبرار اســتان يزد به دبيركلى  حسين 

محتشم نيا
■ مجمع انديشــه و وحدت اســالمى استان 

مركزى به دبيركلى  رضا عزيزآبادى فراهانى
■ مجمع دانشجويان و دانش آموختگان گلستان 

به دبيركلى  محمد على تبرايى
■ مجمع مشــورتى اصالح طلبان خراســان 

رضوى
■ مجمع هم انديشــى توسعه استان زنجان به 

دبيركلى  يوسف اوصانلو
■ مجمع هماهنگى پيروان امام و رهبرى استان 

قم به دبيركلى حجت االسالم  على بنايى

116 تشكل سياسى در كشور مجوز دارند

مداد رنگى احزاب در ايران!
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پيگيرى

قصورهــاى  پرونــده 
پزشــكى كــه منجر به 
فــوت و يا نقص عضو و 
عوارض ديگــر از جمله 
به كما رفتن مى شود در 

حال قطور شدن است

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

بهداشتنكته
تاثير استرس در باردارى بر جنين

 مطالعه جديد نشــان مي دهد اســترس مادر در زمان بارداري يــا حتي قبل از بارداري 
مي تواند بر رشد مغز جنين تاثير گذارد. 

ــورد بررســي  ــد م ــده بودن ــد ش ــگام متول ــه زودهن ــي ك ــه 251 كودك ــن مطالع در اي
ــترس  ــان اس ــه در دوره بارداري ش ــي ك ــان داد مادران ــواهد نش ــد. ش ــرار گرفتن ق
ــود. ــي ب ــاده ســفيد مغزشــان رشــد معيوب ــد مجــراي م ــرده بودن ــه ك بيشــتري تجرب

مادران پرسشــنامه اي را تكميل كردند كه از آنها در مورد تجربه شــان از وقايع اســترس زا 
پرسيده شده بود.

ــره داده  ــان نم ــن زن ــه اي ــده ب ــه ش ــترس زا تجرب ــل اس ــداد عوام ــاس تع براس
ــن  ــگ، در اي ــدن كين ــج لن شد.«الكســاندرا التارســكيو»، پژوهشــگر ارشــد از كال
بــاره مي گويــد: مــا دريافتيــم مادرانــي كــه قبــل از بــارداري و در طــول 
بــارداري اســترس بيشــتري داشــتند، مــاده ســفيد مغــز كودك شــان تغييــر 

ــود. ــه ب يافت

درمان «ميگرن» 
با عمل جراحى

 بعضى از افرادي كه مبتال به ميگرن هســتند مي توانند با يك روش جراحي اين بيماري 
را درمان كنند. 

دبيــر انجمــن جراحــان پالســتيك و زيبايــي ايــران گفــت: بســياري از پزشــكان 
ــى از  ــام بعض ــه انج ــادرت ب ــه مب ــي ك ــتيك و زيباي ــص پالس ــر فوق تخص غي
اعمــال زيبايــى مي كننــد بــه ايــن اعمــال صرفــا بــه چشــم تجــارت مالــي نــگاه 

ــد. ــه مي كنن ــاران توج ــكالت بيم ــه مش ــر ب ــه كمت ــي ك ــد؛ در حال مي كنن
ــرد و  ــاره ك ــور اش ــرن در كش ــان ميگ ــاي درم ــه روش ه ــي، ب ــا فتح حميدرض
ــك  ــا ي ــد ب ــتند مي توانن ــرن هس ــه ميگ ــال ب ــه مبت ــرادي ك ــى از اف ــت: بعض گف
ــت  ــه عل ــرن ب ــوع ميگ ــن ن ــد، اي ــان كنن ــاري را درم ــن بيم ــي اي روش جراح
گيرافتــادن اعصــاب حســي در بعضــى نقــاط اســت كــه بــا يــك عمــل  جراحــى 

مي شــود. برطــرف 

ادامه تحصيل براى افرادى كه دوبار در كنكور 
شركت كردند بالمانع شد

 هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى با ابطال يك بند از دفترچه راهنماى ثبت نام آزمون 
ســال 97، شــركت داوطلبانى كه در دوره هاى قبلى كنكور پذيرفته شده اند را براى سال 
هاى بعد بالمانع دانست.به گزارش ايرنا، در پى شكايت از سازمان سنجش آموزش كشور 
با خواسته ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه شماره يك راهنماى ثبت نام شركت در آزمون 
و اجازه شركت در آزمون سال 98 با وجود دو بار قبولى در سال هاى قبل، هيأت عمومى 
ديوان عدالت ادارى، با نظر به اينكه قيد ممنوعيت ادامه تحصيل در آزمون سراسرى براى 
افرادى كه دو بار در رشته هاى روزانه قبول شده باشند، محدوديت بال وجه و مغاير بند (3) 

اصل سوم و سى ام قانون اساسى و نياز به اذن قانونگذار داشته و آن را ابطال كرد.

تغيير تعرفه هاى روانشناسى و مشاوره در انتظار 
تاييد هيأت دولت

 رئيس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره كشور از تعيين تعرفه جلسات روان شناسى 
و مشاوره سال 98 توسط شوراى مركزى اين سازمان و ارسال آن به هيأت دولت خبر 
داد و گفــت: در صورت تاييد هيأت دولت، تعرفه جلســه (در مدت زمان 45 دقيقه ) 

روان شناسى يا مشاوره در سال 1398 نسبت به تعرفه سال 97 تغيير مى كند.
محمد حاتمى در گفت وگو با ايســنا،  با بيان اينكه هر ساله تعرفه جلسات روان شناسى و 
مشاوره توسط شوراى مركزى سازمان نظام روانشناسى و مشاوره كشور تعيين مى شود،  اظهار 
كرد: هم اكنون تعرفه  جلسات روان شناسى و مشاوره توسط شوراى مركزى تعيين و چند هفته 

گذشته به هيأت دولت ارسال شد و پس از تصويب آن نرخ اصلى تعرفه ها اعالم مى شود.

پيشرفت تازه در توليد "واكسن جهانى آنفلوآنزا"
 متخصصان علوم پزشــكى در بررسى هاى خود يك گام به توليد "واكسن جهانى" 

آنفلوآنزا نزديك تر شدند.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر براى پيشگيرى از ابتال به آنفلوآنزا واكسن وجود دارد 
اما اين واكسن ها تمامى نسخه هاى ويروس آنفلوآنزا را شامل نمى شوند و متخصصان 
مجبور هســتند تا همواره در حال توليد واكســن هايى براى ســويه هاى مختلف اين 

ويروس باشند.
متخصصان آمريكايى در بررسى هاى خود روى پروتئين"هماگلوتينين" تمركز كردند كه 
در اليه سطحى ويروس هاى آنفلوآنزا وجود دارد و آن ها را به سمت سلول هاى ميزبان 

كه سپس آلوده مى شوند هدايت مى كند.

روايت مرگ مادر از زبان همسر متوفي 
 همسر مادر باردار فوت شده در بيمارستان بوعلى همدان ادعا كرد 

همسرش بر اثر قصور پرسنل بيمارستانى از دنيا رفته است.
دوشنبه هفته گذشته، يك مادر باردار پس از انجام زايمان طبيعى جان 
خود را از دســت داد. همســر اين مادر باردار كه اين روزها حال و 
روز خوشــى ندارد و زندگى اش را ويران شده مى بيند، ادعا كرد كه 
بر اســاس تماس تلفنى كه پس از تولد فرزندش با همسرش داشته و 
خبرهايى كه از يكى از متخصصان  اين بيمارستان و برخى  از پرسنل 
بيمارستان شنيده اســت، مرگ همسرش بر اثر قصور پرسنل درمانى 

بيمارستان بوده است.
اين همســر دغدار اظهار داشت: روز دوشنبه براى انجام سونوگرافى 
براى همســرم و اطالع از زمان به دنيا آمدن بچه، به بيمارستان بوعلى 
رفتيم. حميد رضا قنبرى خرم تصريح كرد: ســاعت 12 ظهر بود كه 
تشخيص دادند زمان زايمان همسرم فرا رسيده و بايد هر چه سريعتر 
بســترى شود و اگر دير شود خطرناك است. هيچ اثرى از درد زايمان 
در همسرم  ديده نمى شد، اما بسترى شد و در مدت زمان كمتر از يك 

ساعت و نيم، زايمان همسرم به پايان رسيده بود.
وى افزود: ســاعت 1 و 33دقيقه ظهر بود كه همســرم با من تماس 
گرفت و گفت فرزندمان متولد شد اما حال خودم خوب نيست، قفسه 

سينه ام درد مى كند و چشمانم سياهى مى رود.
اين همسر داغدار كه يكى از اساتيد دانشگاه صنعتى همدان است، ابراز 
كرد: همسرم از من خواست لباس هاى فرزندمان را به بيمارستان ببرم، 
مــن هم همين كار را كردم، اما وقتــى لباس ها را تحويل دادم، گفتند 
نوزاد دچار تنگى نفس شــده و در بخش مراقبت هاى ويژه بســترى 

است.
قنبرى خرم تصريح كرد: يكى از ماماهاى شــاغل در بيمارســتان از 
پيچيــدن بند ناف دور گردن جنين خبر داد و گفت: عوارض پيچيدن 

بند ناف در دور گردن جنين سبب تنگى نفس در نوزاد شده است.
وى افزود: بر اساس گفته يكى از ماماها، هنگام كشيدن شدن نوزاد به 
ســمت بيرون، بند ناف از گردنش پاره شده و قسمتى از آن در رحم 
باقى مانده است، بنابراين پزشك معالج به كمك دست هايش تكه هاى 
بند ناف را از رحم مادر بيرون مى كشــد. در همين هنگام يكى از رگ 

هاى اصلى بيمار پاره مى شود.
وى افزود: ســاعت 6 و نيم يا 7 عصر بود كه يكى از متخصصانى كه 
بر بالين همسرم حضور داشت  نزد من آمد و از حرف هايش متوجه 
شدم كه باليى سر همسرم آمده است.وقتى سوال كردم خانومم هنوز 

نفس مى كشد يا نه ؟گفتند كه همسرت از دنيا رفته است.
 ادعاى عجيب يكى از متخصصان بيمارستان

قنبرى خرم  گفت: يك يا دو روز پس از مرگ همسرم كه براى ديدن 
نوزاد به بيمارســتان رفتم، اين متخصص  براى دلدارى نزد من امد و 
به بنده گفت كه روز مرگ همســرت  ساعت 2 و نيم ظهر باالى سر 
همسرت رفتم، و با او صحبت كردم، ناگهان متوجه شدم كه خونريزى 
شــديدى كرده و غرق در خون است. ساعت ها خونريزى خون او را 

رقيق كرده بود.
قنبرى خرم گفت: وقتى به پرســنل درمانى بيمارستام مى گويم چطور 
در اين مدت يك ســاعته عالئم حياتى و وضعيت همسرم را كنترل 

نكرديد؟ مى گويند در حال رسيدگى به نوزادتان بوديم.
 مسئوالن پاسخگوى اين فاجعه باشند

وى با بيان اينكه از پرسنل درمانى بيمارستان بوعلى و قصورى كه در 
حق و جان همسرم كردند شكايت مى كنم، اظهار داشت: مسئوالن بايد 

پاسخگوى اين فاجعه باشند.
 ظاهر دور از شأن پرسنل و رفتار غير حرفه اى

قنبرى خرم در بخش ديگرى از ســخنانش تاكيد كرد: درشرايطى كه 
همســرم در حال مرگ بوده و خون زيادى از او رفته اســت، يكى از 
نگهبانان بيمارستان را براى تهيه خون به بيمارستان بعثت اعزام مى كنند. 
حال جاى سوال است ، كه چگونه در بيمارستان فوق تخصصى براى 

مواقع ضرورى و اورژانسى خون دخيره شده وجود ندارد.
وى ابراز كرد: همان متخصصى كه خبر مرگ همسرم را داد، گفت كه 
زمانى متوجه خونريزى شدند كه دو سوم خون بدن همسرم از بدن او 
خارج شده و خونريزى بى وقفه در مدت يك ساعته سبب رقيق شدن 

خون و پايين آمدن فاكتورهاى انعقادى شده است.
  نوشدارو پس از مرگ سهراب دردى را دوا نمى كند

قنبرى با بيان اينكه مســئوالن اعالم مى كنند كه چندين متخصص از 
بيمارستان فوق تخصصى قلب فرشچيان بر بالين همسرم، اعزام شده، 
ابراز كرد: نوش دارو پس از مرگ ســهراب درمان هيچ دردى نيست. 
يك ساعت بى توجهى به همسرم و عدم كنترل وضعيت او سبب اين 

فاجعه شده است.
اين همسر داغدار با بيان اينكه پزشكى قانونى كالبد شكافى انجام داده 
و درخواست انجام كليه آزمايشات را داده ام، ابراز كرد: در بيمارستان 
گفتند كه پاى آمبولــى و ورود مايع آمنيوتيك به داخل خون مادر در 
ميان اســت اما در بررسى هاى اوليه، پزشــكى قانونى اعالم كرد كه 
احتمــال هيچ گونه آمبولى و ورود مايع آمنيوتيك به داخل خون مادر 

در كار نبوده است.
وى بــا بيان اينكه تا چند روز پس از مرگ همســرم، فرزندم در اين 
بيمارســتان بسترى بود، اظهار داشــت: دو روز پس از مرگ همسرم، 
ساعت 12 نيمه شب يكى از پرسنل بيمارستان با موبايلم تماس گرفت 
و گفت: اجازه مى دهيد به نوزادتان ســرم تزريق كنيم؟ از اين تماس 
و برخورد غير حرفه اى پرســتاران دلخور شدم چراكه بيمارستان بايد 
اقدامــات درمانــى و مراقبتى الزم را انجام دهد و من كه در ســوگ 
همسرم هستم چگونه مى توانم تشخيص دهم كه سرم براى بهبود حال 

فرزندم مناسب است يا نه.
قنبرى خرم در پايان با تاكيد بر اينكه همسرم سابقه هيچ گونه بيمارى 
يا بسترى نداشت و در ســالمت كامل به سر مى برد، ابراز كرد: حال 
مسئوالن بيمارســتانى بايد پاســخ دهند كه چگونه سونوگرافى يك 
بيمارستان فوق تخصصى و پيشــرفته پيچيدن بند ناف به دور گردن 
جنين را نشان نداده و اگر نشــان داده چرا زايمان پر خطرى را براى 
همسرم انجام دادند  و او را سزارين نكردند؟ دوم اينكه از ساعت يك 
و نيم ظهر كه با همســرم صحبت كردم و از حال نامســاعدش برايم 
گفت تا ســاعت 2 ونيم كه آن متخصص برا بالينش مى رود و متوجه 
خونريزى شــديد و رقيق مى شود، چرا هيچ مراقبتى از همسرم نشده 
و وضعيت او كنترل نشــده است؟ سوم اينكه چرا بايد همراه بيمار را 
براى خريد بالن بكرى به بيمارستانى ديگر بفرستند؟ مگر غير از اين 
است كه اين بالن بايد هر چه سريعتر در اختيار بيمار قرار گيرد درصد 

بهبودى او بيشتر است؟؟

رسالت: اجاره حساب بانكى چقدر آب مى خورد؟
 هرچى كرمت باشه

ابرار ورزشى: تاتار: تماشاگران اشك من را درآوردند
 با پياز؟!! 

همدان پيام: آغازفصل جديد تخريب چهره ها
 مراقب باشيد نقاب نسازن

جام جم: استقبال خودروسازان از دانش بنيان ها 
 در انتظار خودروهاى دانشى باشيد

صنعت: توپ در زمين اروپايى هاست 
 يكى از بازيكنان چيره پاى سياست را بفرستيد توپ رو بياره 

جوان: در رودخانه ها با يك سند همه فن حريف شدند؟
 دوره فنى حرفه اى رفتن 

همدان پيام: غروب عصر طاليى در همدان 
 به عصر پايتخت تمدن با اين ديد نگاه نكنيد

ابرار ورزشى: جشنواره گل ملى پوشان مقابل كامبوج
 بدون شرح

اطالعات: بازار مسكن به سمت تعادل حركت مى كند 
 قطارش هنوز درب بنگاه هاى امالك نرسيده!!
همدان  پيام: طرح مجازات اسيد پاشى اصالح شد 

 درب بطرى هاى اسيد رو بستن 
ايرنا: مجازات متوليانى كه وظايف خود را انجام ندهند 

 افراد بى خيال تربيت مى شوند 
پيروزى: از بدشانسى كى روش، سرمربى پرسپوليس بودم 

 بهترهست، شانس رو از اعتقادات حذف كنى 
جمهورى اســالمى: قيمت داروهاى خاص دو برابر شد تا توليدكننده  

دلگرم شوند 
 به نفع مردم هم كار كنيد بد نيست!! 

آفتاب: را ه هاى فرار مالياتى را ببنديد 
 مصالح ساختمانى نظارت گرونه  با چى ببندن؟!

همدان پيام: دست شهر جهانى انگور از صنايع تبديلى خاليست
 همون كوره هاى شيره روهم ازشون نگيرن خوبه!!

آخرين وضعيت دانشجويان مسموم 
دانشگاه علم و صنعت

 علت دقيق مسموميت دانشجويان  هنوز مشخص نيست و رئيس 
صندوق رفاه دانشجويان با تاكيد بر اينكه تمامى 70 دانشجوى دانشگاه 
علم و صنعت كه به بيمارســتان مراجعه كــرده بودند، بهبود يافته و 

مرخص شده اند، گفت: هنوز علت دقيق اين اتفاق مشخص نيست.
ناصر مطيعى در گفت و گو با ايســنا ضمن بيان اين مطلب به آخرين 
وضعيت دانشجويان مسموم شده دانشگاه علم و صنعت اشاره و اظهار 
كرد: اواخر هفته گذشته حدود 60 تا 70 نفر از دانشجويان اين دانشگاه 
در اثر رويدادى كه هنوز علت آن دقيقا مشــخص نشده است، دچار 
عارضه مسموميت شــدند كه تعدادى از آنها پس از مراجعه به مراكز 
درمانى بهبود يافتند و در حال حاضر در كالس هاى آموزشى حضور 

پيدا مى كنند.
وى در ادامــه با تاكيد بر اينكه هنوز علت دقيق اتفاق اخير دانشــگاه 
علم و صنعت مشــخص نيست، تصريح كرد: اينكه اين اتفاق مستقيم 
مربوط به غذا، ظرف و يا عامل ديگرى بوده اســت، مشــخص نشده 
است دانشگاه علم و صنعت از دانشــگاه علوم پزشكى تهران تقاضا 
كرده اســت كه اين موضوع را علت يابى كرده و نتيجه بررســى هاى 
خود را به دانشــگاه گزارش كنند. طبيعتا بعد از مشــخص شدن علل 
اين اتفاق، دانشگاه گزارش آن را به صندوق رفاه دانشجويان نيز اعالم 

خواهد كرد.
رئيس صندوق رفاه دانشجويان خاطر نشان كرد: تاكيدات و تمهيداتى 
نيــز براى اينكه دقت الزم در تهيه غذاى دانشــجويان صورت بگيرد 
در قالب بخشــنامه اى از قبل به كليه دانشــگاه ها ارسال شده است و 
مجدد به دانشــگاه علم و صنعت اين نكات يادآورى شده است تا در 
نحوه نگهدارى و تهيه مواد غذايى و رعايت بهداشــت اقدامات الزم 

صورت بگيرد.
مطيعى در خصوص نحوه نظارت بر مواد غذايى مصرفى دانشجويان 
توســط صندوق رفاه نيــز تاكيد كرد: ما امكانــات و منابع الزم براى 
نظارت مستقيم بر دانشگاه ها در اين زمينه نداريم ضمن اينكه صندوق 
رفاه دانشــجويان يــك نهاد مالى در وزارت علوم اســت و در زمينه 
بازســازى،  تجهيز و نوسازى ســاختمان هاى خوابگاهى و آشپزخانه 
كمك مى كنيم. بنابراين نظارت مستقيم بر عهده خود دانشگاه ها است. 
اگر چه از سوى معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت در جهت 

بازرسى از اين مراكز مراجعاتى صورت مى گيرد.
وى همچنين تاكيد كرد: حتى از آب شرب دانشگاه ها كه از سيستم هاى 
داخلى تامين  مى شود نمونه گيرى انجام شده و گزارش كيفيت آزمايش 
رسما به دانشگاه اعالم مى شود بنابراين نظارت مستقيم فنى بر وضعيت 

بهداشت بر عهده دانشگاه  ها و مراجع قانونى ذى ربط است. 

 اين روزها با انتشــارخبر مرگى تازه از 
مادرى در بيمارستان بوعلى داغ اخبارى با 
مضمون مرگ و مير يا آســيب ديدگى در 
بيمارستان ها بر اثر قصور كادر پزشكى را 

بار ديگر در همدان تازه شده است.
مرگ حداقل 5 نفر در يك ســال گذشته 
كه بيشــترين آن مربوط به زايمان مادران 
مى شــود ســبب شــده ديوار اعتماد بين 
پزشــكان و مردم همدان سست و سست 
تر شــود اين روزها شــرايط به گونه اى 
شده است كه هر چند وقت يكبار يكى از 
آجرهاى همين ديوار اعتماد فرو مى افتد. 
قصور هاى پزشــكى از يك سو و برخى 
خطاهاى فاحش از سوى ديگر باعث شده 
اعتماد بين پزشــك و بيمار آسيب برسد، 
البته اين نظــر مى تواند بدبينانه ترين نگاه 
باشــد اما به هر حال نمى توان كتمان كرد 
در روزهاى اخير شرايط به گونه اى پيش 
رفته كه نگاه به جامعه پزشــكى و اطمينان 
درباره توانايى هاى علمى آنها زير ســوال 

رفته است. 
مــرگ  ماجــراى  بــا  كــه  اى  پرونــده 
رئيــس  حسينى شــعار»  «منصــوره 
ــاه  ــدان در آذر م ــزى هم ــه مرك كتابخان
ســال گذشــته حساســيت را در بيــن 
ــس از  ــرد و پ ــاز ك ــردم آغ ــانه  و م رس
ــه در  ــرى ك ــاى 27 ســاله دخت ــوت ثري ف
اثــر آمبولــى ريــه كشــته شــد و حواشــى 
ــم  ــوز ه ــيد و هن ــه اوج رس ــد از آن ب بع

ــت . ــا اس ــانه ه ــوع رس موض
ــه منجــر  ــده قصورهــاى پزشــكى ك پرون
بــه فــوت و يــا نقــص عضــو و عــوارض 
ديگــر از جملــه بــه كمــا رفتــن مــى شــود 
در حــال قطــور شــدن اســت. ايــن پرونده 
قطــور پــر از اتفاقــات ريــز و درشــت در 

رابطــه بــا اشــتباهات پزشــكى اســت. 
ــى  ــات خيل ــى اتفاق ــان برخ ــن مي در اي
ــى  ــى ب ــود و برخ ــاز مى ش داغ و خبرس
ســر و صــدا بــه بوتــه فراموشــى ســپرده 
ــوان  ــا مى ت ــه آن ه ــه از جمل ــد ك شــده ان
بــه مــرگ نــوزاداى اشــاره كــرد كــه 
در فرورديــن مــاه امســال داغ بــر دل 
خانــواده خــود در بيمارســتان فاطميــه 

ــت. گذاش
اينكه چرا و چه چيزى عامل مى شــود تا 
بيماران بيشــتر از آن كه جانشان مهم ترين 
مولفه براى كادر پزسشــكى باشد كااليى 
مى شــوند براى پولســازى داليل زيادى 
وجــود دارد، علت هايى كــه نتايجى در 
بردارد به نام مرگ و به كام داغ خانواده هاى 
متوفى اما به همين بهانه بد نيســت نگاهى 
به پر ســر و صداترين حوادث پزشكى در 

يك سال اخير همدان بيندازيم.
حــاال ماجــراى مــرگ مــادر بــر اثــر 
هميــن  كــه  رحــم  در  خــون  انعقــاد 
ــتر  ــاده را بيش ــاق افت ــته اتف 10روز گذش
ــادرى  ــان م ــنيده اند هم ــهر ش ــردم ش م
كــه بــا 33 ســال ســن بــه آغــوش مــرگ 
ــان! ــرم زايم ــه ج ــا ب ــد تنه ــتاده ش فرس
كــه  اســت  جالــب  حــال  ايــن  بــا 
ــه  ــتان روحي ــكى اس ــام پزش ــاكان نظ كم
محافظه كارانــه خــود را حفــظ كــرده 
ــمى  ــكالت جس ــه مش ــه بهان ــم ب و بازه
ــاله  ــاد مس ــه انعق ــه بهان ــار ب ــار اين ب بيم
ديگــر  ســمتى  بــه  كامــل  طــور  بــه 

مى كنــد. هدايــت 

هنوز كمتر از يك ماه از مرگ دختر جوان 
در بيمارســتان بعثت نگذشته كه با انتشار 
خبر مرگ مادر در بيمارستان بوعلى مواجه 
شديم اما انگار داستان سرى دراز دارد ، در 
خرداد ماه امسال باز هم مرگ مادر باردار 
32 ساله اهل روستاى برفجين بود كه علت 

را حمله قلبى بيمار اعالم كردند.
گويا مادر جوان پس از وضع حمل دچار 
حمله قلبى مى شــود كه بــراى درمان به 
بيمارستان فرشچيان منتقل مى شود اما تيم 
درمان كار به جايى نمى ّبرد و مادر قربانى 

زايمان مى شود.
روزهــا را كــه بيشــتر ورق بزنيــد بــه 
كــه  روزى  مى رســيم  هــم   97 آبــان 
قربانــى  كبودراهنگــى  جــوان  مــادر 
ــارى  ــدت بيم ــرگ را ش ــت م ــد و عل ش
ــش در  ــان براي ــن زايم ــزا در حي آنفوالن
ــت  ــه هيچ وق ــد اگرچ ــده درج كردن پرون

ايــن دليــل نتوانســت 
قانــع  را  او  خانــواده 
كنــد امــا پرونــده وى 
ــف  ــوز بالتكلي ــم هن ه
ــى  ــاد و ب و در ناكجــا آب
تعهــدى پزشــكان بــه 

مى بــرد. ســر 
ــا گــذر چنــد مــاه  امــا ب
بــاز هــم بــا خبــرى 
قصــور  بــر  مبنــى 
حيــن  در  پزشــكى 
رو  ســزارين  عمــل 
شــديم،خانواده  رو  بــه 
مراجعــه  بــا  بيمــارى 
روزنامــه  دفتــر  بــه 
مســتندات  ارائــه  و 
بــا  شــدند  مدعــى 

اينكــه در زمــان بــاردارى مــادر بــا انجــام 
ــودن  ــكل دار ب ــه مش ــونوگرافى متوج س
ــج  ــا پزشــك معال ــد ام جنيــن شــده بودن
مصــر بــه زايمــان و مدعــى ســالمت 
نــوزاد بــوده كــه متاســفانه بعــد از وضــع 
ــن  ــد روز در فروردي ــس از چن ــل پ حم
ــادر  ــد و م ــد مى زن ــرگ لبخن ــه م 98 ب

مى شــود. داغــدارش 
نــه  رفتــه  رفتــه  مى رســد  نظــر  بــه 
ــر نشــد بلكــه  ــن قصــورات كمت ــا اي تنه
شــدت هــم گرفتــه اســت و شــاهد 
اتفاقــات پزشــكى در همــدان هســتيم 
ــه  ــديد ب ــا درد ش ــه ب ــاردارى ك ــادر ب م
بيمارســتان فاطميــه مــى رود امــا پذيــرش 
ــك  ــه ي ــان ب ــود و زايم ــى ش ــام نم انج
ــه  ــا ب ــود ام ــى ش ــول م ــد موك ــه بع هفت
ــاردار  ــادر ب ــدد، م ــت مج ــل مراجع دلي
ــد از  ــت بع ــود، و در نهاي ــرش مى ش پذي
زايمــان نــوزاد بــه مــرگ 

مى شــود. محكــوم 
در بعثــت هــم كــه دنباله 
بيمــاران  مرگ هــاى 
بــراى جراحــى بينــى 
ــدارد از  ــى ن ــا تمام گوي
مــرگ پســر نوجــوان 
ــا مــرگ  در اســفند 97 ت
چقــدر  مگــر  ثريــا 
ــاز  ــه ب ــته ك ــان گذش زم
ــرگ در  ــراژدى م ــم ت ه
شــهر  بيمارســتان هاى 
ــف  ــاى مختل ــه بهانه ه ب

مى شــود. تكــرار 
همچنان  داســتان ها  اين 
بيمارستانها  دارد...  ادامه 
ديگرى  از  پــس  يكــى 

قربانى مى گيرند ، قربانيان يا به كام مرگ 
فرو مى رونــد يا صدمات جبران ناپذيرى 
به آنها وارد مى شــود. اين سونامى تا چه 

زمانى ادامه خواهد داشت؟ 
راهكار آن را چه كسى مى يابد؟ مشخص 
نيست اما بايد نگران آينده جامعه پزشكى 
باشيم و البته نگران زمانى كه پزشك ديگر 
معتمد بيمارش نباشــد تا با اين شــرايط 
ســالمت جامعه به شدت تحت تاثير قرار 

بگيرد.
ادعاهــاى  بررســى  سرنوشــت  هنــوز 
پزشــكان  قصــور  بــر  مبنــى  قبلــى 
ــفانه در  ــه متاس ــرا ك ــده چ مشــخص نش
پرونده هــاى ايــن چنينــى شــكايت از 
ــه  ــد، ب ــودش مى برن ــش خ ــى را پي قاض
نظــر مى رســد نظــام پزشــكى اســتان 
برخــورد  در  كــه  رونــدى  و  همــدان 
گرفتــه  دســت  در  اتفاقــات  ايــن  بــا 
ــون  ــد چ ــا باش ــن ادع ــارز اي ــداق ب مص
بــه هــر نحــوى كــه شــده ايــن ســازمان 
پزشــك را مبــرا از هــر اشــتباه و گناهــى 
ــه پاك كــن صــورت  ــى ك ــد و زمان مى كن
مســاله هايش كاربــردى نــدارد تنهــا حكــم 
بــه تعليــق چنــد ماهــه و يــا مجــوز درمان 
مى كنــد  صــادر  را  ديگــر  شــهرى  در 
ــدان  ــام هم ــان از ن ــار قرباني ــن ب ــا اي ت
بيــرون آمــده و آمــارش شــهرى ديگــر را 

ــد. ــرآوازه كن پ
نكته جالب اين است كه مسئوالن وزارت 
بهداشــت موضوع خطاها در بخش درمان 
را يكى از موضوعات مهم و جدى مى دانند 

كه بايد به آن رسيدگى شود.
با به وجود آمدن شــبكه هاى مجازى، اين 
فيلترها برداشته شــده و اين خطاها ديگر 

ازچشم مردم پنهان نمى ماند.

نتيجه پس از بررسى تاريخ علت مرگبيمارمحل
تعليق 3 ماهه پزشك آذر 97حساسيت دارويى مادر در اثر زايمان بيمارستان بوعلى 
نامشخص و در حال بررسىمهر 98اختالل انعقادى مادر در اثر زايمانبيمارستان بوعلى 
آمبولى ريه بعد از جراحى دختر 27 ساله بيمارستان بعثت 

زيبايى بينى 
پرونده با شكايت خانواده بيمار عالوه بر نظام شهريور 98

پزشكى در محاكم قضايى در حال بررسى است 
ناراحتى قلبى بعد از جراحى پسر نوجوان بيمارستان بعثت

زيبايى بينى 
در حال بررسى پرونده اسفند 97

مادر در اثر زايمان بيمارستان فاطميه 
(كبودراهنگى)

پرونده با رأى بيمارى آنفوالنزاى مادر مختومه شده آبان 97آنفوالنزاى مادر 
است 

پرونده در حال بررسى است اما قصور پزشكى رد خرداد 98حمله قلبى مادر در اثر زايمان (برفجين)بيمارستان فرشچيان 
شده است.

6 مرگ بيمارستانى در يك سال
■ قربانى يا مرگ؛ حوزه سالمت پاسخگو باشد
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ماجراى سهميه بندى كارت سوخت شخصى چه بود؟
 چندى پيش خبرى مبنى بر سهميه بندى كارت سوخت شخصى منتشر و با واكنش 
مسئوالن نفتى مواجه شد و آن طور كه به نظر ميرسد فعًال خبرى از سهميه بندى كارت 
ســوخت شخصى نيســت اما كم وبيش زمزمه هاى آن به گوش ميرسد و بايد ديد كه 

سرانجام پرونده بنزين و كارت سوخت چطور بسته خواهد شد.
اما ماجراى ســهميه بندى كارت سوخت شخصى افراد چيست؟ سقف دريافت ماهانه 
بنزين با كارت ســوخت شخصى، 250 ليتر است. سامانه هوشمند سوخت به گونه اى 
طراحى شــده كه عددى با عنوان سقف ســوختگيرى ماهانه، ثبت مى شود و اين عدد 

فعال براساس سابقه 250 ليتر است.
آنطور كه شــهرام رضايى، مدير برنامه ريزى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران 
اعالم كرده، برخى افراد شايد چندين بار با كارت سوخت هوشمند شخصى سوختگيرى 
كردند و به اين ســقف رســيدند، اما از جمع 22 ميليون كارتى كه سوختگيرى مى كنند، 
كمتر از 1000 كارت به اين مقدار ســقف از سوختگيرى رسيدند. اين مقدار براى كارت 
سوخت شخصى عدد بزرگى به شمار ميآيد، اما باز هم اگر به اين مقدار رسيدند كماكان 
كارت هوشمند سوخت جايگاه دار وجود دارد و مشكلى براى سوختگيرى پيش نمى آيد.

در اين باره همچنين حسين آقايان، كارشناس حوزه انرژى به ايسنا گفت: در شرايط فعلى 
الزم است كه سهميه بندى بنزين صورت گيرد، چرا كه اين مساله نه تنها ميزان مصرف را 

كنترل مى كند بلكه ميتواند دولت را در رسيدن به اهداف خود يارى رساند.
وى با بيان اينكه در گذشــته كه سهميه بندى بنزين وجود داشت، ميزان مصرف تا حد 
قابل توجهى كاهش يافته بود، اظهار كرد: به اعتقاد من برداشتن سهميه بندى بنزين كار 
بسيار نادرستى بود كه در گذشته صورت گرفت و اكنون بايد به روال سابق بازگرديم.

اين كارشــناس حوزه انرژى با تاكيد بر اين مســئله كه مردم ايران نسبت به مصرف 
بنزين حساســيت ندارند، ادامه داد: بايد براى ميزان مصرف بنزين ســقف مشخص 
شــود و به نظر من بهترين گزينه در شرايط فعلى ســهميه بندى بنزين است. عالوه 
بر اين با توجه به اينكه قيمت بنزين در ايران بســيار پايين اســت، بايد به اين مساله 

نيز سروسامان داده شود.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى(نوبت دوم)
خريد لوله هاى پلى اتيلن كار و گيت فاضالبى كوپلر سرخود به اقطار 250، 315، 350 

و 400 ميليمتر به همراه واشر به شماره ع/98/167-1
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد لوله هاى پلى 
اتيلن كاروگيت فاضالبى كوپلر سرخود به اقطار 250، 315، 350 و 400 ميليمتر به همراه واشر از توليدكنندگان مربوطه مطابق 

مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد.
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098007001000012 انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.
 تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1398/7/28

 هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ريال است كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 
به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

 مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1398/7/28 لغايت 1398/8/6 تا پايان وقت ادارى 
 آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت 1398/8/18 (مدت اعتيار پيشنهادها 3 ماه است)

 تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1398/8/19 ساعت 10 سالن جلسات مناقصه گزار 
 مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 882/500/000 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار را طبق بند الف ماده 5 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 مورخ 1394/9/22 ارايه 
نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا 
پايان وقت ادارى مورخ 1398/8/18 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و 

رسيد دريافت شود.
 نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه 

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

85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

 برخي از شــهروندان خانه هايي را براي 
چند ساعت اجاره ميكنند كه رئيس اتحاديه 
مشــاورين امالك همدان گفته اين اجاره ها 
در مشــاورين امــالك صــورت نمي گيرد. 
مشــاهدات ميدانــي خبرنــگار همدان پيام 
گوياي آن است كه اين قراردادها به صورت 
ضمني بيــن اجاره كننده و صاحبخانه انجام 
ميشــود و صاحبخانه قبل از ورود مستأجر 
هزينــه آن را دريافت ميكند. اين روند چند 
ساالست كه در همدان وجود دارد. هرچند 
كه برخي از صاحبخانه ها اگر متوجه شوند 
مســتأجر همداني است خانه را به او اجاره 

نمي دهند.
طبق گفته هاي ابراهيم جمالى برخي از افرادى 
كه ساكن شهر همدان هستند، اقدام به اجاره 
ساعتى خانه مســافرها ميكنند، اما معنا ندارد 
كســى كه ساكن شهر اســت در اين خانه ها 
ساكن شــود بنابراين بايد نظارت بيشترى در 

اين زمينه صورت بگيرد.
رئيس اتحاديه مشــاورين امــالك همدان با 
بيان اينكه اتحاديه مشــاورين امالك از حوزه 
خانه مسافرها جدا شده است، به ايسنا گفت: 
طرحى براى ســاماندهى خانه مسافرها ارائه 
كرديم كه مــورد موافقت قرار نگرفت و اين 
موضوع بــه ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
ســپرده شد اما نتيجه مطلوب به دست نيامده 

است.
وي افزود: مديريت خانه هايى كه به مسافران 
اجاره داده ميشود، چشمگير نيست، اما مردم 
از نظر اقتصادى تحت فشــار هستند و براى 
چرخانــدن چرخ زندگــى خانه هاى خود را 

اجاره ميدهند.
رئيس اتحاديه مشــاورين امالك همدان ادامه 

داد: به تعداد انگشت شمارى براى اجاره خانه 
مسافرها به مشاورين امالك مراجعه ميشود.

وي افــزود: نظارت بر روى نحــوه اجاره و 
اينكه به چه كســانى داده ميشــود، كمرنگ 

است.
جمالــي با بيان اينكه اجاره ســاعتى خانه در 
مشــاورين امالك صــورت نمى گيرد، گفت: 

اجاره خانه در مشاورين امالك يك ساله يا 6
ماهه است و اجاره ساعتى نداريم.

رئيس اتحاديه مشــاورين امــالك همدان با 
اشــاره به اينكــه قيمت مســكن در همدان 
كاهش 20 درصدى داشــته است، اعالم كرد: 
اين كاهــش در رونق بازار مســكن تأثيرى 

نداشته است.

 خبرهــاى درگوشــى در بــازار موبايل 
حكايــت از احتمال افزايــش قيمت ها در 
آينــده دارد؛ اين صحبــت در ميان فعاالن 
بازار موبايــل از آنجا نشــات مى گيرد كه 
معافيت 80 دالرى واردات گوشى مسافرى 

لغو شده است.
بر همين اساس، در مراجعه به فروشندگان 
موبايل، بارها روى اين موضوع تأكيد دارند 

كه موبايل گران خواهد شد.
يك  گرفت  تصميــم  گمرك  پيــش  چندى 
قانــون قديمــى دربــاره واردات گوشــى 
مسافرى را لغو كند و آن معافيت 80 دالرى 
گوشى بود. هدف اين اقدام، افزايش قيمت 
گوشى مسافرى و نزديك شدن قيمت آن به 
گوشى هايى است كه به صورت رسمى وارد 

مى شوند. رجيستر  و 
با توجه به امكان سوء استفاده هاى صورت 
گرفتــه بــراى واردات موبايــل در تعداد 
تجارى از شــيوه  همراه مسافر و عدم امكان 
احراز واردات اين شيوه براى خود مصرفى 
يا فروش و در راســتاى حمايت از مصرف 
كننــدگان ايــن كاال در دوره خدمات پس 
از فــروش و ارائه گارانتــى و حمايت از 
كسب وكارهاى قانونى تلفن همراه از طريق 
رويه تجــارى، معافيــت 80 دالرى كاالى 
همراه مسافر براى واردات موبايل به شيوه 

مسافرى حذف شد.
به گزارش خبرآناليــن، معاون فنى گمرك 
در ايــن خصــوص توضيح داد: براســاس 
مصوبــه 22 مهرمــاه ســتاد تنظيــم بازار، 
معافيــت 80 دالرى براى واردات گوشــى 

مسافرى از اين به بعد منتفى خواهد شد. از 
ســوى ديگر پيش از اين حقوق و عوارض 
گمركى تلفن همراه مســافرى براساس ارز 
رسمى (42 هزار ريال) محاسبه مى شد؛ اما 
براساس ابالغيه جديد ستاد مقابله با قاچاق 
كاال و ارز، از اين به بعد حقوق و عوارض 
گمركــى گوشــى تلفــن همراه مســافرى 

مى شود. محاسبه  سنا  سامانه  نرخ  براساس 
ارز  نرخ  اعمال  افزود:  جمال ارونقى  مهرداد 
حقوق  محاسبه  براى  ســنا  سامانه  براساس 
ورودى و ماليــات ارزش افزوده گوشــى 
تلفن همراه مســافرى ابالغ شــده اســت. 
ممكن اســت به نظر برســد تاثيــر اين لغو 
معافيت 80 دالرى بر اغلب گوشــى ها زياد 
نيســت، اما به هر حال روى قيمت گوشى 

داشت. خواهد  تاثير 
رضــا رحمانى، وزيــر صنعــت، معدن و 
تجارت نيز در حاشــيه جلسه هيأت دولت 
در جمع خبرنگاران با اشاره به لغو معافيت 
80 دالرى واردات گوشــى مسافرى، گفت: 
اين امر حتمًا روى قيمت موبايل در كشــور 

مى گذارد. تأثير 
وى تأكيــد كرد: زمانى كــه توليد داخل به 
ميزان مصرف نيست، نبايد تعرفه را افزايش 
دهيم. توليــد موبايل هاى ايرانى در آن حد 
نيســت كه در بازار تاثيرگذار باشــد؛ البته 
سياســت مــا حمايت از هر كااليى اســت 
كــه در توليد داخل به حد كفايت برســد، 
اما توليد موبايل داخلى نســبت به مصرف 

است. ناچيز  بسيار 
وزير صنعت با بيان اينكه از سرمايه گذارى 

در اين زمينه حمايت مى كنيم،  تصريح كرد:  
در سال گذشته در مجموع 200 هزار تلفن 
همراه در كشــور توليد شــده اســت؛ اين 
فعاليت ها نيازمند ســرمايه گذارى ســنگينى 
اســت و از ســوى ديگــر در ايــن زمينه، 

مى كند. حركت  سرعت  به  تكنولوژى 
روزهاى  آخريــن  در  شــرايطى،  چنين  در 
افزايش  يــا  كاهش  موبايل  قيمــت  مهرماه 
چشمگيرى را شــاهد نبوده و جو حاكم بر 
اين بازار همچنان آرام بوده است. در حال 
-M20 حاضر گوشى سامســونگ گلكسى
32 با قيمــت 2 ميليون و 250 هزار تومان، 
سامسونگ A٨s با قيمت 4 ميليون و 300
2018 با قيمت  Aهزار تومان، سامسونگ ٩
4 ميليــون و 550 هزار تومان، سامســونگ 

A١٠ بــا قيمت يك ميليــون و 550 هزار 
J٨ -64 بــا قيمت 3 تومان، سامســونگ 
NOTE٨ ميليــون تومــان، سامســونگ 
با قيمــت 7 ميليون و 350 هــزار تومان و 
با قيمت 6 ميليون و 750 S9 سامســونگ

هزار تومان به فروش مى رود.
PRO 10 MATE گوشــى هواوى مدل

نيــز 6 ميليون و 500 هــزار تومان و مدل 
PRO حدود 8 ميليون و 500 هزار  P٢٠

تومان قيمت دارد.
10 حدود   X آيفون  گوشــى هاى  همچنين 
XR ميليــون و 500 هزار تومــان، آيفون

حــدود 9 ميليــون و 490 هــزار تومان و 
آيفــون XS حدود 12 ميليون و 400 هزار 

است. تومان 

واكاوى تأثير تصميمات تازه بر بازار گوشى تلفن همراه

موبايل گران مى شود؟

نو پديده اى به نام اجاره ساعتى خانه
يارانه معوق واريز نشد!■ اتحاديه امالك: در بنگاه انجام نمى شود

 با وجود اين كه گفته مى شــد يارانه افرادى كه در شهريورماه به 
دليلى غير از حذف گروه هاى پردرآمد واريز نشــده اســت همراه با 
يارانه مهرماه پرداخت خواهد شــد، اين افــراد فقط يارانه مهرماه را 

دريافت كرده اند و خبرى از دو يارانه نبود.
به گزارش ايسنا، يارانه شــهريورماه در حالى به حساب سرپرستان 
خانوار واريز شــده بود كه در كنار گروه هايى كه وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى به عنوان افراد پردرآمد شناســايى كرد و يارانه آنها 

واريز نشد، برخى خانوارهاى ديگر يارانه اى دريافت نكردند.
در اين بين بحث هايى در مورد رخ دادن اشــتباه از ســوى سازمان 
هدفمنــدى يارانه ها و يــا اختالل در زمان واريز بــراى تعداد قابل 
توجهى خانوار مطرح شــد، ولى ســازمان هدفمنــدى هيچ يك را 
نپذيرفت و اعالم كرد كه مشــكل از اطالعات بانكى و حساب آنها 

بوده است.
اين گونــه توضيــح داده شــد كــه كــه عــدم واريــز بــه دليــل تكميــل 
نبــودن اطالعــات بانكــى و حســاب آنهــا بــوده اســت؛ بــه طــورى 
ــى از  ــر دليل ــه ه ــوار ب ــر سرپرســت خان ــر تغيي ــرار ب ــر ق ــه اگ ك
جملــه فــوت و بدسرپرســتى باشــد  بايــد افــراد بــه بانــك مراجعــه 
كــرده و تغييــر حســاب دهنــد. بــر ايــن اســاس در شــهريور برخــى 
ــد  ــد و فراين ــر حســاب نداده ان ــان مشــخص تغيي خانوارهــا در زم
آن انجــام نشــده اســت كــه يارانــه بــه حسابشــان واريــز شــود. از 
ــه دليــل مشــخص نبــودن وضعيــت  ــراى آنهــا ب ــه ب ايــن رو ياران
حســاب واريــز نشــده و از مهرمــاه مجــددا دريافــت خواهنــد كــرد.

اما در ادامه و در آســتانه واريزيارانه مهرماه گفته شد كه 85 درصد 
افرادى كه در شــهريورماه جا مانــده بودند اطالعات بانكى خود را 
تكميل كرده و وضعيت آنها روشــن است، از اين رو در كنار يارانه 
مهرماه، 45 هزار و 500 تومانى كه در شــهريورماه واريز نشده بود 

پرداخت مى شود.
با اين حال يارانه مهرماه در حالى پنج شنبه شب به حساب سرپرستان 
خانوار واريز شــد كه تماس برخى يارانه بگيران با خبرگزارى ايسنا 
از اين حكايت داشــت كه برخالف وعده داده شده يارانه آنها فقط 
براى مهرماه پرداخت شده و يارانه شهريورماه به حساب آنها واريز 

نشده است.
ايــن در حالــى اســت كــه پيگيرى هــا از ســازمان هدفمنــدى 
يارانه هــا در ايــن بــاره تاكنــون بــا پاســخى همــراه نشــده اســت و 
در ايــن بيــن مشــخص نيســت كــه وضعيــت يارانــه شــهريورى كه 
بــراى ايــن افــراد بايــد پرداخــت مى شــد چــه شــده و چــه زمانــى 
ــا كســانى  ــراد عمدت ــن اف ــى انجــام شــود. اي ــرار اســت پرداخت ق
هســتند كــه در ليســت ســازمان هدفمنــدى يارانه هــا قــرار دارنــد 

امــا بــه هــر دليلــى از يــك مــاه جاماندنــد.

 تاكنــون حدود ســه هــزار و 500
نيروگاه خورشيدى پشت بامى يا خانگى 
در كل كشــور ايجاد شــده و دو هزار و 
500 واحــد ديگر نيــز عمدتا در مناطق 
محروم و روســتايى در دســت احداث 

است.
ســخنگوى ســازمان ســاتبا با اشــاره 
بــه راه انــدازى بيــش از 115 نيروگاه 
مگاواتى تجديدپذير در كشــور، گفت: 
تاكنون حدود ســه هزار و 500 نيروگاه 
خورشيدى پشت بامى يا خانگى در كل 
كشــور ايجاد شــده و دو هزار و 500

واحد ديگر نيز عمدتا در مناطق محروم و 

روستايى در دست احداث است.
به نقل از وزارت نيرو، جعفر محمدنژاد 
ســيگارودى وى با تأكيــد بر اينكه نرخ 
خريــد تضمينى بــرق تجديدپذيرها با 
ابالغ جديد وزير نيرو حدود 30 درصد 
افزايش يافته است، ادامه داد: اين تعرفه 
در بخش نيروگاه هاى زباله سوز به ويژه 
در مناطق شــمالى كشــور، از جذابيت 
بيشترى براى ســرمايه گذاران برخوردار 
است. محمدنژاد افزود: پيش از اين، نرخ 
خريد تضمينى برق به ازاى هر كيلووات 
توليد انرژى در اين واحدها حدود 370
تومان بوده كــه اين رقم در حال حاضر 

بــه 555 تومان در كل كشــور رســيده 
اســت. ولى چنانچه سرمايه گذاران براى 
مديريت زباله هاى شهرى مناطق شمالى 
كشــور اقدام به راه اندازى واحدهاى ياد 
شــده كنند، نرخ خريد تضمينى برق در 
ايــن مناطق حدود دو برابــر تعرفه هاى 

جديد محاسبه خواهد شد.
سخنگوى سازمان انرژى هاى تجديدپذير 

و بهره ورى انرژى برق(ساتبا) با تأكيد بر 
اينكه برق اســتفاده كنندگان از پنل هاى 
خورشــيدى توليــد داخــل 30 درصد 
گران تــر خريدارى مى شــود، گفت: از 
محل نيروگاه هاى نصب شده حدود 53
هزار و 420 نفر سال اشتغال به صورت 
تجميعــى در بخش تجديدپذير صورت 

گرفته است.

يك مقام مسئول خبر داد:

2500 نيروگاه خورشيدى 
خانگى در دست احداث

گندمكاران
 از دولت  شكايت كردند

 درحالى كه ســخنگوى دولت اعالم كرد قيمت تعيين شده براى 
گندم مناسب است و با توجه به شرايط كل جامعه اين تصميم گرفته 
شــده، گندمكاران مى گويند قيمت اعالمى را نمى پذيرند ومجددا از 

دولت شكايت مى كنند.
در حالى كه بســيارى از كارشناســان، مســئوالن بخش خصوصى و 
كشاورزان اميدوار بودند كه دولت امسال نيز مانند سال گذشته در نرخ 
اعالمى براى گندم، تجديدنظر كند، چندى قبل على ربيعى، سخنگوى 
دولت در جمع خبرنگاران درباره اينكه كشاورزان از قيمت اعالم شده 
براى گندم ناراضى هستند، گفت: دولت براى تعيين نرخ خريد آن، به 

كل جامعه نگاه مى كند.
وى اضافه كرد: در اين زمينه بايد به درصد رشــد نرخ خريد تضمينى 
گنــدم توجه كرد؛ به اين معنا كــه افزايش قيمت نرخ خريد تضمينى 
گندم بر قيمت نان اثر مى گذارد؛ بنابراين دولت براى تعيين نرخ خريد 

اين محصول به كل جامعه نگاه مى كند وتوجه دارد.
ربيعى با اشــاره به اينكه دولت نهاده هاى يارانه اى نيز به كشــاورزان 
مــى دهد، تصريح كــرد: رقم قابل قبولى براى نــرخ خريد تضمينى 
گندم تعيين شــده؛ هر چند كه اگر منابع مالى بيشترى داشتيم، دلمان 
مى خواســت كه نرخ خريد تضمينى محصوالت كشاورزى از جمله 

گندم بيشتر باشد.
ربيعى ادامه داد: دولت در برخى سال ها، 13 تا 15 هزار ميليارد تومان 
بــراى خريد تضمينى به كشــاورزان پرداخت مى كنــد كه رقم قابل 

توجهى به حساب مى آيد.
اين سخنان سخنگوى دولت در واقع، به نوعى ريختن آب پاكى روى 
دست كشاورزان است و احتمال تغيير قيمت گندم را كمرنگ مى كند.

بــا اين حال متوليان حوزه توليد و كشــاورزان اعتقاد دارند كه قيمت 
اعالم شده براى كشاوزران به صرفه نيست و بر لزوم اصالح آن تاكيد 

مى كنند.
 به ديوان عدالت ادارى هم شكايت مى كنيم

در همين زمينه، رئيس بنياد ملى گندمكاران ايران در گفتگو با مهر بيان 
كرد: آقاى ربيعى نظــرات دولت را مطرح مى كند كه ما با آن مخالف 
هســتيم. دولت مى خواهد حقوق مصرف كننده را از جيب كشــاورز 

بردارد كه اين درست نيست.
عطاا... هاشــمى با تأكيد بر اينكه از نظر ما قيمــت گندم نبايد كمتر 
از 2500 تومان باشــد، اضافه كرد: ما به ســازمان بازرسى كل كشور 

شكايت كرده ايم و آنها بسيار سريع به اين جريان رسيدگى كردند.
هاشمى تصريح كرد: ما انتظار نداشتيم كه سازمان بازرسى كل كشور 
به اين زودى به شكايت گندمكاران رسيدگى كند اما خوشبختانه اين 

اتفاق افتاده است.
وى با بيان اينكــه بنياد ملى گندمكاران روز دوشــنبه(فردا) نيز 
از دولت  به ديوان عدالت ادارى شــكايت مى كند، اضافه كرد: 
نماينــدگان مجلــس و اعضاى كميســيون كشــاورزى نيز با ما 
همراهى كرده انــد و چندين بار به دولت اخطار داده اند ضمن 
اينكه ما از كميســيون كشاورزى درخواســت برگزارى نشست 

ايم. كرده  مشترك  
هاشمى با اشاره به اينكه اين نشست مشترك دوشنبه برگزار مى شود، 
ادامه داد: اميدواريم  نمايندگان بيشتر به دولت فشار بياورند بلكه آنها 

را مجبور به اجراى درست قانون كنند.
وى با بيان اينكه ســطح زيركشت گندم نسبت به سال گذشته كاهش 
زيادى داشــته است، گفت: دولت بايد حداكثر تا 15 روز آينده درباره 
قيمت گندم تجديدنظر و آن را اصالح كند در غير اين صورت سطح 
زير كشــت گندم نزديك به 20 درصد افت مى كند و باتوجه به اينكه 
امسال نيز خريد گندم با چالش هاى زيادى همراه بود سال آينده دولت 
نخواهد توانســت حتى 8 ميليون تن گندم را از كشاورزان خريدارى 

كند.
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جدال مدعيان در ليگ جوانان استان
 هفته دوم از مرحله دوم ليگ قهرمانى جوانان اســتان گراميداشت 

شهيد محسن حججى امروز با انجام يك بازى آغاز مى شود.
در رقابــت امروز تيم فوتبال پاس همدان در ورزشــگاه تختى مالير 
ميهمان تيم ياوران اين شــهر است. هر دو تيم در بازى نخست بازى 
را واگذار كرده اند و در اين ديدار حســاس دو تيم به دنبال پيروزى و 
كسب 3 امتياز بازى هستند تا خود را به جمع تيم هاى مدعى نزديك 
كند. تيم بازنده در اين ديدار از كورس خارج خواهد شــد و به دليل 
تك دوره اى بودن مســابقات شــانس حضور در جمع مدعيان را از 

دست خواهد داد.
اين ديدار را ســجاد كيانى به همراه رســول صالحى و مسعود اميرى 

قضاوت خواهند كرد.
اما ايــن رقابت ها فردا با انجام يك ديدار ديگر دنبال خواهد شــد و 
در ورزشــگاه شهيد شمسى پور همدان تيم فوتبال جوانان علم و ادب 
ميزبــان ياران كوروش نهاوند اســت. نهاوندى ها با 3 امتياز در صدر 
هســتند و براى تداوم صدرنشــينى خود در اين بازى خارج از خانه 
بدنبال پيروزى اســت. تيم علم و ادب نيز كه بازى نخســت خود را 
واگذار كــرده در اين ديدار به دنبال پيروزى اســت تا بخت خود را 
براى قهرمانى از دســت ندهد. اين ديدار را محمدرضا اسديان سوت 
خواهد زد و نعمت ميرغفار و مجتبى شاه بداغى وى را در امر قضاوت 

يازى خواهند داد.
و آخريــن بازى هفتــه دوم ليگ جوانــان روز سه شــنبه دنبال 
خواهد شــد. در اين بازى تيم شــهردارى همدان مدعى شــماره 
يــك قهرمانى ميزبــان هم نام مريانجى خود مى باشــد اين ديدار 
در ورزشگاه شــهيد شمســى پور همدان برگزار خواهد شد. تيم 
شــهردارى همدان كه بازى نخســت خود را برده اســت در اين 
ديــدار نيز به دنبال پيروزى و تداوم صدرنشــينى خود اســت و 
شــهردارى مريانج نيز براى كســب اعتبار و اميــدوار ماندن در 

جدول براى كسب پيروزى قدم به ميدان مى گذارد.

در فوتسال كارگرى كشور
شركت شيشه همدان سوم شد

 تيم فوتســال شيشه همدان  مقام سوم مسابقات فوتسال كارگرى 
كشور را كسب كرد.

اين دوره از مسابقات با حضور 12 تيم در  بابلسر برگزار شد .
 اين مســابقات از سطح كيفى بااليى برخوردار بود و برخى  تيم ها 
از بازيكنان و مربيان  شــاغل در تيــم هاى ليگى   بهره مى بردند كه 
همين مسئله كار را براى رقابت تيم همدان با ساير تيم ها را سخت 

كرده بود.
اين رقابت ها با حضور دوازده تيم   برگزار شد كه تيم  شركت شيشه 
همدان با برترى برابر تيم هاى اصفهان ،سنندج ،مازندران ، تساوى در 

مقابل تيم قزوين و باخت به تيم تهران به مقام سوم مسابقات رسيد.
در اين مســابقات تيم هاى مشهد،تهران،همدان  و مازندران به ترتيب 
مقام هاى اول تا چهارم را كســب كردند كه تيم نخست جواز حضور 

در مسابقات بين المللى فرانسه را بدست آورد.
حمايت مديران شــركت شيشه از ورزش و اعتماد به مربيان جوان 
و شايســته از جملــه مهدى امينى و محراب فريدى عامل كســب 
عناويــن متعدد در عرصه هــاى مختلف اســت و اميدواريم اين 
شركت الگويى مناســب براى حمايت شركت هاى مختلف حوزه 

ورزش باشند.
اسامى كادر و بازيكنان تيم شيشه همدان:

ميالد حيدرى ،ســعيد بهرامى ،ســعيد زارعى ،محمد اصالنى ،على 
شاهسوند ،حميد نجاتى ،داوود طاهرى ،هادى خجسته ،بهنام داورى 

،محمد رضا احمدى وجواد پيرمرادى 
سرپرست .............................................................................على هيبتى
سرمربى..............................................................................مهدى امينى 
مربى .............................................................................محراب فريدى

تمرينات پاس تعطيل شد
 كادر فنى تيم پاس پس از بازى با شــهداى بابلسر در اعتراض به 
بى توجهى مسئوالن شهر تمرينات اين تيم را تا اطالع ثانوى تعطيل 

كرد وبازيكنان راهى شهر هاى خود شدند.
سرپرســت مديرعاملى باشگاه پاس در توضيح به اين تصميم گفت: 
به تصميم كادر فنى مبنى بر تعطيلى تمرينات گروهى تيم احترام مى 
گــذارم هر چند اين تصميم به اين معنا نيســت كه تمرين ها كامل 
تعطيل شــده باشــد . هر بازيكنى به صورت انفرادى داراى برنامه 
تمرينى است و تا تصميم جديد كادر فنى به صورت اختصاصى در 

شهرهاى خود تمرين مى كنند.
محمــد مظهرى افزود: به هر حال ايــن تصميمى بود كه به صورت 
جمعى گرفته شده و بايد به نفرات حق داد. نمى شود در همين ابتدا 
با اين مشــكالت به جنگ حريفانى برويم كه اغلب چندين برابر ما 
قرارداد بســته اند در حالى كه پاس نسبت به سال قبل هم با بودجه 

كمترى بسته شده است.
وى اضافه كرد: كل قرارداد مالى بازيكنان ما يك ميليارد تومان است 
كه به نســبت اكثر تيم هاى ليگ 2 بســيار ناچيز است. ما اين رويه 
را طورى برنامه ريزى كرده ايم كه بدهكار نباشــيم. امسال جهانشير 
مديــركل ورزش و جوانان و حاجى بابايــى نماينده مردم همدان و 
فامنين در مجلس شــوراى اســالمى كمك حال تيم بودند و پاشنه 
كشيده از تيم حمايت مالى داشته اند اما 90 درصد پولى كه به باشگاه 
تزريق شد را صرف مطالبات شاكيان طى سال هاى گذشته كرده ايم 

و رقم ناچيزى عايد تيم شد.
سرپرست مديرعامل باشگاه پاس يادآور شد: مثل كارگر پا در ركاب 
پاس هستيم و از مديريت، كادر فنى و بازيكنان گرفته تا امور رسانه، 
اجرايــى و تداركاتى تيــم جانانه در خدمت براى فوتبال اســتان و 
كســب موفقيت تالش كرده و مى كنيم اما تا چه زمان اين وضعيت 

مى خواهد ماندگار باشد.
مظهرى با تاكيد بر شــفاف ســازى پيرامون درآمد حاصل از بليت 
فروشى بازى با تراكتورسازى تبريز خاطرنشان كرد: تاكنون مشخص 
نشــده كه درآمد بليت فروشى اين مســابقه چه شده است. اگر اين 
بــازى در تبريز بود قطعا طبق قوانيــن 15 درصد به تيم ميهمان مى 
رســيد اما اينجا كه ميزبان بوديم، تا اين لحظه پولى به باشگاه تعلق 

نگرفته است.
وى با اشــاره به اينكه حداقل امكانــات براى بازيكنان درنظر گرفته 
شــده اســت، اظهار داشت: واقعا با اين شــرايط آيا مى شود انتظار 
صعود داشــت؟ تا زمانيكه تفكر حرفه اى در تيم بنا نشود، صعود به 

ليگ يك در حد شعار باقى مى ماند.
سرپرســت مديرعاملى پاس با قدردانى از هواداران تيم پاس گفت: 
توقع داريم كه هواداران درك اين شــرايط را داشــته باشــند. آيا با 
نداشته مى شود به جنگ حريفان رفت. در بازى برابر بابلسر همگان 
ديدند كه تيم برتر ميدان بوديم اما به لحاظ روحى روانى در ســطح 

بسيار پايين بازى كرديم كه در گذشته اين چنين اوضاعى نداشتيم.
وى افزود: هواداران همانند گذشته پيشتيبان تيم باشند و با درك اين 
اوضاع، پاس را تنها نگذارند. اعضاى تيم با تعصب و تالش بســيار 
براى كســب نتايج مطلوب هم قسم هستند اما بستر اين موفقيت در 

استان مهيا نيست.
سرپرســت مديرعاملى پاس تصريح كرد: با ايــن حال همچنان در 
انتظار يارى مســئوالن هستيم و دست آنها را مى فشاريم. اميدواريم 
ايــن بار عزم خود را جزم كــرده و مطالبات به حق و منطقى تيم را 

جامه عمل بپوشد. 

مديركل ورزش و جوانان استان
ورزش باعث تعالى واقعى جسم و روح 

انسان مى شود
 در ايــن جامعه توجه به ابعاد فرهنگى و معنوى انســان يكى از 
اولويت هاست و ورزش اولويتى است كه باعث تعالى واقعى جسم 

و روح انسان مى شود.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان در نخســتين روز هفتــه تربيــت 
ــه همــدان  ــن هفت ــا حضــور در نمــاز جمعــه اي ــى و ورزش ب بدن
ــيله  ــه وس ــت بلك ــدف نيس ــت: ورزش ه ــا گف ــل از خطبه ه قب
ــهروندانى  ــه در آن ش ــه اى ك ــه جامع ــيدن ب ــراى رس اى اســت ب
ســالم، شــاداب ،تندرســت بــا انگيــزه و پرنشــاط جامعــه اى را مــى 
ســازند كــه روش هــاى توســعه و رشــد وجــودى انســان و معرفــى 
الگوهــاى انســانيت و خصائــل انســانى از مهمتريــن ويژگى هــا و 

ــت. ــاى آن اس دغدغه ه
محســن جهانشــير افزود: در اين جامعه توجه بــه ابعاد فرهنگى و 
معنوى انســان يكى از اولويت هاســت و ورزش اولويتى است كه 

باعث تعالى واقعى جسم و روح انسان مى شود.
ــه تربيــت بدنــى امســال را  محســن جهانشــير تصريــح كــرد: هفت
ــدوه  ــم كــه كشــورمان در حــزن و ان در شــرايطى گرامــى مى داري
ايــام اربعيــن حســينى اســت و اربعيــن شــهادت بــزرگ مــردى كــه 
اخــالق ، شــجاعت ، رادمــردى و شــهامت را كــه از خصايــل پــاك 
انســانى اســت در نهضــت عاشــورا بــراى مانــدگارى در تاريــخ بــه 

نمايــش گذاشــت.
وى ادامه داد: با حرمت گذاشتن به ايام گراميداشت اربعين شهادت 
سيد و ســاالر شــهيدان و ياران با وفايش و با تاسى از شعار هفته 
تربيت بدنى و ورزش امســال با تمام توان به ســوى تحقق ايرانى 
فعال پيش ميرويم، تا ورزش را به عاملى براى همدلى و مشــاركت 

ملى تبديل كنيم.
مديركل ورزش و جوانان اســتان افزود: اعتقادمان بر اين اســت كه 
ورزش مى تواند پيوند دهنده نسل هايى باشد كه در صفحات تاريخ 
و در عرصــه هاى مختلف، نام پر آوازه ايران زمين را جاودانه كرده 
اند و معنويت و اخالق را درعرصه هاى مختلف ورزشى به نمايش 

گذاشته اند.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 441 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى موســى 
رسولى پايدار  فرزند عباس به شــماره شناسنامه 1419 صادره از  همدان در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 220/24 مترمربع در قسمتى از پالك 13 
اصلي واقع در حومه بخش ســه همدان به آدرس شهرك الوند كوچه حافط 7 
خريداري از مالك رســمي آقاى لطف اله باشباغى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
(م الف 1054)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

على زيورى حبيبى
 رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي حصر وراثت
خانم صغرى لقمانى ادهم داراى شماره شناسنامه  3 به شرح دادخواست كالسه 
437/98 از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان محمودعلى لقمانى ادهم به شماره شناسنامه  491 در تاريخ 
58/12/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات 
فوق الذكر دختر متوفى 2-محمدصالح لقمانى ادهم فرزند محمودعلى به شماره 
شناســنامه 1481 صادره از بهار متولد 1351 پسر متوفى 3-محمدتقى لقمانى 
ادهم فرزند محمودعلى به شماره شناسنامه 2 صادره از بهار متولد 1347 پسر 
متوفى 4-فاطمه ســلطان لقمانى ادهم فرزند محمودعلى به شماره شناسنامه 
1894 صــادره از بهار متولد 1345 دختر متوفــى 5-عذرا لقمانى ادهم فرزند 
محمودعلى به شماره شناسنامه 1645 صادره از بهار متولد 1353 دختر متوفى 
6-حليمه لقمانى ادهم فرزند محمودعلى به شــماره شناسنامه 1718 صادره از 
بهار متولد 1356 دختر متوفى 7-خديجــه معبودى موخر فرزند محمودعلى 
به شماره شناسنامه 1089 صادره از بهار متولد 1327 دختر متوفى  8-حميده 
تيزهوش فرزند محمدعلى به شــماره شناســنامه 1307 صادره از بهار متولد 
1344 همسر متوفى 9-زهرا بهره مندى فرزند محمودعلى به شماره شناسنامه 
1064 صادره از بهار متولد 1329 دختر متوفى 10-رقيه فرزند عليرضا به شماره 
شناسنامه 561 صادره از بهار متولد 1298 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 276)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326005000432 مــورخ 98/6/126هيأت اول 
موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي  حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي  آقاى وحيد رضايى به شــماره شناسنامه 18 شماره 
ملى 3962828397 صادره از نهاوند فرزند نامدار در ششــدانگ يك باب 
ســاختمان به مساحت 198/54 مترمربع قســمتى از پالك 235 فرعي از 
3871 اصلي بخش يك حوزه ثبتى شهرســتان  نهاونــد واقع در نهاوند 
حقوق ارتفاقى ندارد انتقالى از مالك رســمى محتــرم صادقيان تصرفات 
مالكانه متقاضى نســبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

شد.(م الف 162) خواهد  صادر  مالكيت 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

محمدعلى جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاى محمد بهرامى مهروان داراى شماره شناسنامه  2496 
حوزه  اين  از  كالســه 111/420/98ش  دادخواست  شرح  به 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حبيب اله بهرامى مهروان به شماره شناسنامه  32 
در تاريخ 1397/6/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثــه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت 
به: 1-متقاضى گواهى حصروراثت با مشــخصات فوق الذكر 
حبيب اله  فرزند  مهروان  بهرامى  متوفى 2-حشمت اله  پسر 
به شــماره شناســنامه 1 صادره از بهار متولد 1341 پسر 
متوفى 3-احترام بهرامى مهروان فرزند حبيب اله به شماره 
شناســنامه 2683 صادره از بهار متولد 1354 دختر متوفى 
4-ستاره بهرامى جاويد فرزند نجفقلى به شماره شناسنامه 
10 صادره از بهار متولد 1317 همسر متوفى و الغير اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 275)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي 
حل اختالف صالح آباد 

مسابقات شطرنج باشگاه هاى استان آغاز شد
 بيست و پنجمين دوره مسابقات ليگ شطرنج باشگاه هاى استان هفته گذشته آغاز شد 
در اين رقابت ها 54 تيم از استان شركت دارند كه رقابت هاى خود را در 11 دور به روش 

سوئيسى و با قضاوت مهدى سليم برگزار مى كنند.
هفته نخست اين رقابت ها جمعه گذشته در محل هيأت شطرنج استان برگزار شد و تمام 

مدعيان مقابل حريفان خود به پيروزى رسيدند.
در مراســم افتتاحيه اين مسابقات رئيس هيأت شــطرنج استان گفت: شركت 54 تيم در 
مســابقات ليگ شطرنج باشــگاه هاى استان همدان بى سابقه اســت و اين نويد روزهاى 

درخشان تر در شطرنج استان است.

اميرعرفان هاشــمى افزود: اســتقبال تيم ها از اين رقابت ها نشان مى دهد كه شطرنج از 
جايگاه بسيار مطلوبى در استان برخوردار است.

وى بيان كرد: شناســايى اســتعدادهاى نخبه و ارتقا ســطح كيفى رقابت شطرنج بازان از 
مهمترين اهداف در برگزارى اين رقابت ها است.

هاشــمى اظهار داشت: هيأت شطرنج اســتان همدان در راستاى ارتقاى سطح كيفى 
شــطرنج استان و ترغيب و تشــويق ادارات، ســازمان ها، كارخانجات و همچنين 
آمادگى بازيكنان، اقدام به برگزارى مســابقات شــطرنج قهرمانى باشگاهى در قالب 

ليگ استانى كرده است.
وى با تقدير از خشــايار پورمسلمى دبير سابق ، كوشــان نامه اى را به عنوان دبير جديد 

هيأت شطرنج معرفى كرد.

شــطرنج بازان نخبه و داراى رتبه هاى برتر ملى و بين المللى در قالب اين تيم ها در ليگ 
شطرنج همدان حضور دارند.

براساس تصميم كميته اجرايى مسابقات، به نفرات اول تا سوم ميزهاى شش گانه مدال و 
حكم قهرمانى اهدا و به نفر اول ميزهاى شــش گانه نيز هركدام يك ميليون و 500 هزار 

ريال اعطا مى شود.
تمامــى قوانيــن فيــده و بخشــنامه هــاى فدراســيون شــطرنج كشــور در ايــن رقابــت هــا 
ــر روى چهــار  اجرايــى خواهــد شــد و هــر تيــم متشــكل از 6 بازيكــن اســت كــه ب
ــه دوم ايــن رقابت هــا روز  ــه رقابــت مــى پردازند.هفت ــره ب ــز ذخي ــز اصلــى و 2 مي مي
جمعــه ســوم آبــان مــاه دنبــال خواهــد شــد ايــن رقابت هــا بــه صــورت تيــم بــه تيــم 

ــود. ــزار مى ش برگ

 رشته هاى تيراندازى و قايقرانى، اميدهاى 
اصلى بانوان همدانى براى كسب سهميه ورود 
بــه بازى هاى المپيك 2020 توكيو به شــمار 

مى روند.
به گــزارش ايرنــا در حالى كه ايــن روزها 
ورزشــكاران كشورمان در رشته هاى مختلف 
در تكاپوى رســيدن به المپيــك توكيو ژاپن 
هســتند، بانوان همدانى بــراى تصاحب اين 
مهم در رشته هاى تيراندازى و قايقرانى بخت 

آزمايى مى كنند.
بانوان همدان در اين 2 رشــته طى دوره هاى 
گذشته سابقه حضور در بازى هاى المپيك را 
داشته اند و اكنون نيز اميد زيادى براى حضور 

در 2020 توكيو دارند.
هر چند بانوان همدانى هنوز نتوانســته اند در 
المپيك مدالى كســب كنند اما حضور آنها در 
ايــن عرصه مهم بين المللى، موفقيتى بســيار 

ارزنده به شمار مى رود.
مه لقا جام بزرگ در تيراندازى و آرزو حكيمى 
در قايقرانى بانوان تاريخ ســاز ورزش همدان 
هســتند كه موفق به حضــور در بازى هاى 

المپيك شده اند.
امــا در المپيك 2020 عــالوه بر اين 2 بانوى 
همدانى، مينا قربانى در تيراندازى، مريم اميدى 
پارســا و مريم زارعــى در قايقرانى نيز بخت 
خود را براى تصاحب سهميه المپيك امتحان 

مى كنند.
 آزمون سخت براى جام بزرگ

مه لقا جام بزرگ بــدون ترديد پرافتخارترين 
بانوى ورزشكار همدان در ميادين بين المللى 

است.
اين ورزشــكار همدانى در بازى هاى آسيايى 
همواره مدال آور بوده و حضور در بازى هاى 

المپيك را نيز تجربه كرده است.
اما او براى رســيدن به المپيــك 2020 توكيو 
كار سختى دارد و تنها يك شانس براى كسب 

سهميه برخوردار است.
مسابقات قهرمانى آسيا در دوحه قطر آخرين 
شانس او براى رســيدن به سهميه المپيك به 

شمار مى رود.
جام بــزرگ در اين باره مى گويد: تمام هدفم 
كسب سهميه است تا بتوانم براى سومين  بار 

حضور در مسابقات المپيك را تجربه كنم.
وى بيان كرد: اميــدوارم با دعاى خير مردم و 
تالش بيشــتر بتوانم در رشــته هاى تپانچه و 
اهداف پروازى سهميه المپيك كسب كنم تا با 

بيشترين ملى پوش به توكيو برويم.
جام بزرگ خاطرنشــان كرد: ســال گذشته از 
ناحيه زانو و مچ پا دچار شكســتگى شدم كه 

باعث شد دوره درمانم بسيار طوالنى شود.
وى افــزود: اكنــون نيز از آنجايــى كه چند 
تيرانداز آســيايى در تفنگ سه وضعيت بيشتر 

سهميه المپيك را نگرفته اند، همين باعث شده 
تا در مسابقات قهرمانى آسيا كار سختى پيش  

رو داشته باشيم.
ملى پوش تيراندازى يادآور شد: سهميه تفنگ 
بادى در بخش بانوان براى المپيك تكميل شده 

و بايد در سه وضعيت سهميه بگيريم.
وى اظهار داشــت: تاكنون تيراندازان چين و 
كره جنوبى موفق به كســب ســهميه المپيك 
شــده اند و مابقى تيراندازان در اين راه ناموفق 

بودند.
رئيس هيــأت تيراندازى همدان گفت: تاكنون 
حضور 2 تيرانداز اين اســتان در رقابت هاى 
كسب سهميه المپيك 2020 توكيو قطعى شده 

است.
ناصــر محمودى اظهار داشــت: مســابقات 
تيراندازى قهرمانى آســيا و كســب ســهميه 
المپيك 12 آبان مــاه و به ميزبانى قطر برگزار 

خواهد شد.
وى بيــان كرد: مه لقا جام بزرگ و مينا قربانى 
2 تيرانداز مطرح و ملى پوش استان همدان در 

اين رقابت ها حضور خواهند يافت.
محمودى بيان كرد: ساســان شهسوارى ديگر 
تيرانــداز همدانى نيز شــانس حضور در اين 

پيكارهاى مهم را دارد.
رئيس هيــأت تيراندازى همدان خاطرنشــان 
كــرد: تيم ملى تيراندازى كشــورمان آبان ماه 
سال جارى مسابقات قهرمانى آسيا را به عنوان 
آخرين رويداد كسب سهميه المپيك پيش رو 

دارد.
وى يادآور شد: مه لقا جام بزرگ پرافتخارترين 
تيرانداز همدانى كه سابقه حضور در المپيك را 
دارد، به دليل مصدوميــت چند ماه از ميادين 
به دور بود و اكنون اميدواريم ســهميه المپيك 

توكيو را كسب كند

محمودى افزود: حضور دوباره در المپيك هر 
چند ســخت اما براى تيرانــدازان همدانى كه 
افتخارات ارزنــده را در كارنامه دارند، دور از 

دسترس نيست.
 خيز قايقرانان روئينگ براى المپيك

امــا در كنار تيراندازى، قايقرانى همدان ســه 
شانس براى كسب سهميه المپيك دارد.

آرزو حكيمى در رشــته آب هاى آرام و مريم 
اميدى پارسا و مريم زارعى در روئينگ از اين 

شانس برخوردار هستند.
مريم اميدى پارسا و مريم زارعى هم اكنون در 
اردوى تيم ملى بسر مى بروند و قرار است طى 
چند روز آينده در قهرمانى آسيا مسابقه بدهند.

ملى پــوش روئينگ بانوان با اشــاره به اينكه 
حضور در قهرمانى آسيا سنجش خوبى براى 
حضــور پرقدرت در انتخابى المپيك اســت، 
گفت: سطح مسابقات قهرمانى آسيا با توجه به 
اينكه كمتر از شش ماه آينده مسابقات انتخابى 
المپيك را در پيش داريم بسيار باال خواهد بود.
مريم اميدى پارســا افزود: بيشــتر حريفان در 
مسابقات جهانى حضور داشتند و نتايج آن ها 
را دنبال كردم كه البته برخى در ســطح بسيار 

بااليى قرار دارند.
وى خاطرنشان كرد: پس از شركت در آزمون 
هاى انتخابى قرار شد كه در رشته هاى تكنفره 
ســنگين وزن و چهــار نفره ســبك وزن در 

قهرمانى آسيا مسابقه بدهم.
اين مدال آور بازى هاى آسيايى يادآور شد: در 
تكنفــره با توجه به اينكه ماده انتخابى المپيك 
است، حريفان در اين رقابت همديگر را محك 
خواهند زد تا در مســابقات كسب سهميه به 

بهترين شكل شركت كنند.
وى افزود: شــرايط در اين ماده بســيار فرق 
مى كند و دشــوار خواهد بود اما همه تالشم 

را براى كســب يك نتيجه خوب خواهم كرد 
ضمن اينكــه در چهار نفره ســبك وزن نيز 

شانس بااليى براى كسب مدال داريم.
اميدى پارسا با اشاره به اينكه در اين رقابت 
ها مى توانيم براى مســابقات كسب سهميه 
ارزيابى شــويم، گفت: رقابت هاى آسيايى 
مــى تواند به ما نشــان دهد كــه چه ميزان 
آمادگى داريم تا بتوانيم در 6 ماه مدت باقى 
مانده تا مســابقات انتخابى المپيك، شرايط 

خود را بهبود ببخشيم.
 ابهام در وضعيت آرزو حكيمى

آرزو حكيمى تنها بانوى قايقرانى همدان است 
كه توانسته است به المپيك راه يابد.

ايــن قايقران همدانى اگرچه شــانس حضور 
دوباره در المپيك را در پيش دارد، اما سفرش 
به كانــادا گمانه زنى هايى را براى انصراف از 

حضورش در اين عرصه داشته است.
با اين حال رئيس فدراسيون قايقرانى نسبت به 
شايعه هايى مبنى بر اينكه حكيمى قيد حضور 
در المپيك 2020 توكيو را زده، واكنش نشــان 

داد.
عليرضا ســهرابيان در اين باره گفته اســت: 
حكيمى از شناســنامه هــاى ورزش قايقرانى 
ايران اســت و دلش مى خواهد براى دومين 
مرتبه هم به المپيك برود از اين رو تمريناتش 
را دنبال خواهد كرد. حكيمى به هيچ وجه قيد 

المپيك را نزده است.
به هر حال رشــته هاى تيراندازى و قايقرانى، 
اميدهــاى اصلى بانوان همدانى براى كســب 
ســهميه ورود به بازى هــاى المپيك 2020
توكيو به شــمار مى روند و حال بايد ديد كه 
در آينده اى نه چندان دور آيا خواهند توانست 
آرزوى مردم ديار هگمتانه را براى كسب مدال 

المپيك، برآورده كنند يا نه؟

تيراندازى و قايقرانى
 اميد بانوان همدانى براى المپيك 2020

بانوان قايقران همدان 
عازم مسابقات 
آسيايى شدند

 مريــم اميدى پارســا و كيميا زارعى 
دو قايقــران همدانى در تركيب تيم ملى 
روئينگ بانوان روز گذشته عازم مسابقات 

قهرمانى آسيا شدند.
پيكارهــاى روئينگ قهرمانى آســيا يكم 

تا پنجم آبان ماه امســال در كره جنوبى 
برگزار مى شود و تيم هاى ملى آقايان و 
بانوان ايران براى حضور در اين مسابقات 

راهى اين كشور شدند.
بــا هماهنگــى هاى فدراســيون ملى 
پوشــان پنج روز زودتــر راهى محل 
محل  شــرايط  با  تا  شــدند  مسابقات 
مســابقه خود نيز هماهنگى هاى الزم 

بياورند. بدست  را 
بر اســاس صالحديد كادر فنى تيم ملى، 

مريم اميدى پارســا در روئينگ تك نفره 
سنگين وزن و كيميا زارعى در تركيب تيم 
ملى كشورمان در روئينگ دونفره سبك 
وزن و چهار نفره سنگين وزن با حريفان 

آسيايى به رقابت مى پردازند.
در  همدانى  قايقرانــان  رقابــت  آخرين 
مســابقات آســيايى نيز در ماده روئينگ 
چهــار نفره ســبك وزن خواهد بود.اين 
قايقرانان همدانى سابقه كسب مدال هاى 

آسيايى و كشورى را دارند.

قضاوت داوران 
همدانى در كشور

 اين هفتــه 3 تيم داورى اســتان در 
ليگ هاى مختلف كشور قضاوت خواهند 

كرد.
روز گذشــته در ليگ برتر كشور بيژن 
حيدرى داور بين المللى اســتان ديدار 
دو تيم ماشين ســازى تبريــز و فوالد 

خوزســتان را در ورزشگاه بنيان ديزل 
تبريز قضاوت كــرد كه مهدى الوندى 
ديگــر داور همدانــى وى را در امــر 

كرد. همراهى  قضاوت 
 همچنيــن يك تيــم داورى اســتان در 
ليگ دســته اول كشــور قضاوت دارند.

اميد جمشيدى داور خوب همدانى روز 
پنجشنبه دوم آبان ماه ديدار دو تيم رايكا 
بابل و شــهردارى تبريز را در ورزشگاه 
هفتم تير بابل ســوت خواهد زد در اين 

ديدار بهــروز عالمى روشــن به عنوان 
داور دوم و محمد اميرنژاد به عنوان داور 

چهارم جمشيدى را يارى خواهند داد.
در رقابت هاى ليگ دسته سوم نيز يك 
تيم داورى از اســتان راهــى خرم آباد 
لرستان  بهزيستى  ديدار  تا  شد  خواهند 
قضاوت  را  بروجن  موكــت  رز  مقابل 
كنند رحمان راســتين به همراه سامان 
سحاب منش و سيد نعمت ميرغفار اين 

ديدار را قضاوت خواهند كرد.
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■ دوبيتي:
بوره آه سحر از مو بياموز بوره بلبل بناليم از سر سوز  

مو از بهر دل آرامم شو و روز تو از بهر گلى ده روز نالى  
باباطاهر

آينه  هوشمند ايرانى ساخته شد
 محققان كشــور موفق به طراحى و ساخت آينه هاى هوشمندى 
شــدند كه قابليت كاربرد در اتاق مديران و ساختمان هاى مسكونى 
را دارد. عليرضــا معرف يكى از اعضاى تيم طراحى كننده آينه هاى 
هوشــمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: توانســتيم آينه هاى 
هوشــمندى را طراحى كنيم كه به عنوان منشى در دفتر مدير عامالن 
مى تواند مورد استفاده قرار بگيرد.وى با بيان اينكه اين آينه مى تواند 
برنامه روزانه را نشــان دهد، گفت:  اين برنامه ها از قبل به اين آينه 
داده مى شــود و در تاريخ مشخص برنامه ها را به مدير و يا هر فرد 
دلخواه تعيين شده ارائه مى كند.وى خاطر نشان كرد: برنامه ها زمانى 
روى آينه ظاهر مى شــود كه صاحب آينه را بشناســد و اطالعات و 

برنامه ها بعد از قرارگرفتن جلوى آينه به نمايش گذاشته مى شود.

امواج فراصوت جايگزين
 دكمه هاى موبايل مى شود

 يك شركت نوپا كه توســط يكى از مهندسان سابق اپل تاسيس 
شــده، قصد دارد دكمه هاى گوشــى ها را حذف كرده و استفاده از 

امواج فراصوت را جايگزين آنها سازد.
به گزارش مهر  شركت سنتونس اعالم كرده در حال همكارى با دو 
شــركت سازنده گوشى هاى هوشمند و همين طور شركت ايسوس 
اســت تا دكمه هاى فيزيكى گوشــى ها براى كنترل صدا و روشن 
و خامــوش كردن تلفــن هاى همراه را حذف كنــد و در عوض از 

حسگرهاى مبتنى بر امواج فراصوت بدين منظور بهره بگيرد.
مديريت شركت يادشده بر عهده جس لى است كه از مهندسان سابق 

شركت اپل محسوب مى شود.

اپليكيشن مرسدس بنز 
اطالعات كاربرانش را فاش كرد

 اپليكيشن كنترل از راه دور خودروهاى مرسدس بنز دچار اختالل 
شــده و اطالعات كاربران مختلف را بــراى مالكان ديگر فاش كرده 
اســت. به گزارش مهر ، مالكان خودروهاى مرسدس بنز اعالم كرده 
اند اپليكيشــن خودروهاى اين شــركت، اطالعات كاربران ديگر را 
براى آنها نمايش داده اســت. رانندگان از اين اپليكيشن براى مكان 
يابى، باز و روشــن كردن خودرو از راه دور استفاده مى كنند.به گفته 
مالكان خودروهاى مرســدس بنز اين اطالعات مــواردى مانند نام، 
شــماره تماس و فعاليت هاى اخير كاربر مانند موقعيت هاى مكانى 
بوده اســت. خوشبختانه قابليت هايى مانند «رديابى آنالين  مكان» و 

بازكردن قفل خودرو از راه دور در اين بازه زمانى فعال نبوده اند. 

فروش چهره در انگلستان
 در ازاى 100هزار پوند!

 يك شركت نوپاى انگليسى مدعى شده به افرادى كه اجازه دهند 
از چهره شان در طراحى ربات هاى توليدى اين شركت استفاده شود، 

صدهزار پوند پرداخت مى كند.
به گزارش ايسنا ، شركت يادشده كه Geomiq نام دارد قصد دارد 
طراحــى ظاهر ربات ها را ارتقا دهد و از همين رو ابزارى براى كپى 
بردارى از چهره انســان ها و افزودن آن به ســر ربات ها ابداع كرده 
است.اين شركت كه در سال 2017 تاسيس شده، اعالم كرده افرادى 
كه چهره هاى مهربان و دوســت داشــتنى دارند مى توانند در ازاى 
موافقت با بهره بردارى از چهره شــان براى پوشــاندن سر ربات ها 

صدهزار پوند ( معادل 111420 دالر) دريافت كنند.

كوه يخى در ابعاد شهر بوستون
 از قطب جنوب جدا شد

 تصاوير ماهواره اى تهيه شــده توســط آژانــس فضايى اروپا از 
جداشــدن كوه يخى در ابعاد شهر بوستون از قطب جنوب حكايت 
دارد. به گزارش خبرگزارى مهر ، اين كوه يخ عظيم بعد از جدا شدن 

از قطب جنوب در حال حركت به سمت آب هاى آزاد است.
ماهــواره Copernicus Sentinel-1 تصاويــر مذكور را تهيه 
كرده و بررســى اين تصاوير نشان مى دهد ابعاد كوه يخ جداشده به 

260 كيلومتر مربع مى رسد. 
جدايــى كامل اين كــوه يخ از قطب جنوب از ماه ســپتامبر آغاز 
شــده و در تاريــخ 14اكتبر 2019 به حد نهايــى و جدايى كامل 

رسيده است.

«كلمه  هاى بزرگ براى 
آدم هاى كوچك» خواندنى شد

 كتاب «كلمه  هاى بــزرگ براى آدم هاى كوچك» 
با موضوع ارتقا راه و روش هاى زندگى ســالم براى 
كودكان منتشــر شــد. كتاب «كلمه  هاى بزرگ براى 
آدم هــاى كوچك» اثرى در حــوزه ادبيات كودك و 
نوجوان اســت كه با موضوع ارتقا راه و روش هاى 

زندگى سالم تاليف شده است.
ناشر اين اثر در معرفى اين كتاب آورده است:

راه  هاى بى  شــمارى براى آموزش و معرفى راه و رسم 
زندگى به كودكان وجود دارد. در حقيقت، طى دهه  هاى 
گذشــته، پس از مشخص شدن اهميت اين موضوع و 
تأثير آن بر كيفيت زندگى نسل جديد، افراد زيادى در 
گوشه و كنار دنيا مسيرهاى متفاوتى را امتحان كرده  اند. 
كتاب « كلمه  هاى بزرگ براى آدم هاى كوچك » يكى از 
آثارجذاب  و با شــكل و شمايل جديد در كشور ما به  
حساب مى  آيد چون برخالف روال معمول، با استفاده 
از ابزار طنز و غافلگيرى مخاطب كودك را هيجان  زده 

كرده و تا پايان كتاب با خود به همراه مى  برد.
ايــده  اصلى اثــر، معرفى واژه  هاى مهــم، به راحتى 
مى  توانســت به توليد كتابى خسته  كننده منجر شود 
ولى پديدآورندگان با اســتفاده از داستانى تصويرى 
و جالــب  كه كودك بايد خودش به تنهايى و بدون 
كمك بزرگترها به استنباط آن بپردازد، فضايى خاص 
را ايجــاد كرده  اند.گويــى كل كتــاب  در گفتگويى 
دوستانه با فردى بزرگتر اتفاق مى  افتد. كسى كه قبًال 
چند كلمه  بزرگ را بلد شده و مى  خواهد تا مخاطب 
هم از آنها استفاده كند. اما داستان اصلى پيش از آغاز 
متــن كتاب و از صفحه عنوان آغاز شــده. جايى كه 
شــخصيت  هاى متعدد و بامزه با ويژگى  هاى ظاهرى 
و رفتــارى منحصر به فرد، حروف جدا از هم عنوان 

اثر را همراه آورده  اند.
كتاب «كلمه  هــاى بزرگ براى آدم هــاى كوچك» در 
همراهــى خارق  العاده ميان متــن و تصوير پيش مى -
رود. نويسنده با جمالت ساده  اى مخاطب كودك را به 

خواندن دعوت مى  كند.
 لحن جمله  ها به نحوى  اســت كه گويى رو در روى 
نويســنده نشسته  ايم تا او تجربه  هايش را بگويد. اما در 
اصل اين تصاوير هستند كه داستان  هاى بامزه  خود را از 
تجربيات غبطه  برانگيز قهرمانان روايت مى  كنند و لبخند 

را بر چهره  مخاطب مى  نشانند.

اعالم نتايج آثار راه يافته به بخش هاى 
كودك و نوجوان

 8 نمايــش در بخــش كــودك و 7 نمايش در بخــش نوجوان 
به بيســت و ششــمين جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 

يافتند. راه  همدان 
جشــنواره  ششــمين  و  بيســت  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
بين المللــى تئاتــر كــودك و نوجــوان همــدان، هيــأت انتخــاب 
آقاعباســى  يــداهللا  از  متشــكل  نوجــوان  و  كــودك  بخش هــاى 
ــدى  ــير ياراحم ــان، جهانش ــر از كرم ــگر تئات ــردان و پژوهش كارگ
بازيگــر و پژوهشــگر از بوشــهر، جــواد كبودرآهنگــى كارگــردان و 
ــردان از  ــنده و كارگ ــادى نويس ــن دولت آب ــدان، حس ــر از هم بازيگ
تهــران و كريــم اكبرى مباركــه بازيگــر و كارگــردان از تهــران، اســامى 
8 نمايــش راه يافتــه بــه بخــش كــودك و 7 نمايــش پذيرفته شــده در 

ــد.  ــالم كردن ــوان را اع بخــش نوج
8 نمايش راه يافته به بخش كودك از ميان 82 اثر ارسال شده: 
1-  «هوشنگ الك پشته» به كارگردانى الكا هدايت از تهران 

2- «كچل كفترباز» به كارگردانى آزاده انصارى از تهران 
3- «مبارك و قاليچه پرنده» به كارگردانى حامد زحمتكش از تهران 

4- «خاله سوسكه» به كارگردانى امير شيخ جبلى از اصفهان 
5- «مرد نون زنجبيلى» به كارگردانى ندا بداغى از بندر دير بوشهر  

6- «نمكى و ديو الكى» به كارگردانى سعيد باغبانى از همدان 
7- «مزه دروغ تلخه» به كارگردانى سميرا يزدان پژوه از تهران

8- «بالتازار» به كارگردانى محسن پورقاسمى از همدان
7 اثر پذيرفته شده در بخش نوجوان از ميان 51 اثر ارسال شده:
1- «روياى كودكانه» به كارگردانى سيروس سپهرى از تهران 

2- «عمــوى عجيب بزرگ كوچك من» بــه كارگردانى ناصر آويژه از 
تهران

3- «افسانه ماردوش» به كارگردانى محمد جهانپا از مشهد
4- «بيگ بنگ» به كارگردانى فرامرز غالميان از شاهين شهر اصفهان 

5- «پرپر سى مرغ  پر» به كارگردانى رضا عبدالعلى زاده از تهران 
6- «به مرور زمان» به كارگردانى حسين اسدى از جزيره خارك

 7- «افسانه بايبرى» به كارگردانى رضا روان از  همدان 
بيست و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان به دبيرى 
مجيد قناد با شــعار «كــودك، طبيعت، تئاتر» آبان ماه ســال جارى در 

همدان برگزار مى شود.

■ حديث:
امام صادق(ع):

هر گاه خداوند ـ تبارك و تعالى ـ به شما بخشيد ، شما هم ببخشيد ، و هر گاه از [ ِدهش 
به ] شما خوددارى كرد ، شما هم خوددارى كنيد ، و در بخشندگى ، بر خدا فخر مفروشيد 

، كه او از شما بخشنده تر است .     
الكافي : ج 4 ص 54 ح 11

سينـما

■ قد  س1................................  سال دوم دانشكده 
من- كروكوديل- شاه كش

■ قد  س2...... .................  شاه كش - كروكوديل
■ فلسطين1 .  در خونگاه - ايكس الرج - ايده 

اصلى 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج

.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير
من - ماجراى نيمروز

■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 
و من 

مريم مقدم  »
 28 مهــر ماه 1398 همدان تنــى به آب زد . 
بارش باران پاييزى درســت در چند قدمى آبان 
حال و هواى شهر را پاييزى تر كرد حاال اين حال 
و هوا جان ميدهد براى يك سفر آخر هفته به اين 
شــهر . باران زيباترين ترانه خداست كه طنينش 
زندگى را تكرار مى كنــد اين حال پاييزى مقدمه 
اى اســت براى آنكه هم وطنــان را ترغيب كنيم 
تا پاييز هزار رنگ همدان را ببيننند و تا هميشــه 
تصاوير زيبايش را قاب كنند و با خود ســوغات 
ببرند . ترنم دل انگيز نخستين بارش باران پاييزى 
در چند روز گذشــته، گرد و غبار تابســتان را از 

چهره خيابان هاى شهر زدود.
بارش نخســتين قطرات پاك باران در پاييز سال 
98 مردم همدان به ويژه كشــاورزان و دامداران را 

شادمان كرد.
دامــداران، كشــاورزان و همه قشــرهاي مردم 
دريافتنــد همــدان حال خوبــى در پاييز طاليى 

خواهد داشت 
جارى شدن جوى هاى آب بر روى زمين با وجود 
اينكــه تردد را براى مــردم و حتى خودروها در 
برخى نقاط كند كرده بود اما با اين حال مردم دعا 

گوى اين نعمت الهى بودند.
بارش باران تابلوى زيبايى از طراوت و شــادابى 
را بــراى زمين و زمينيان ايجاد كرده بود به همين 
دليل برخى ها هم ازاين فرصت ناب و از اين آتليه 
رايگان خدايى براى گرفتن عكس هاى جمعى و 

سلفى استفاده مى  كردند.
ديروز با وجود بارش باران مردم به نقاط تفريحى 
شــهر از جمله تپه عباس آباد، جــاده گنجنامه و 
فضاهاى سرســبز رفتند تا اين منظره را در ياد و 

خاطر خود حفظ كنند.
افراد كهنسال هم با لبخندى كه بر چهره شان نقش 
بسته بود به ياد پاييز سال هاى گذشته لذت ديدن 
اين صحنه را از چشــم خود دور نكردند.  به نظر 
مى رســد باران با خود مهربانى و عطوفت را هم 
در پى دارد چرا كه اين بهانه اى بود كه بســيارى 

ازعشــاق و يا خانواده ها ســاعاتى را در كنار هم 
خوش باشند.

ــد روز  ــا چن ــم ب ــد آن داري ــال امي ــر ح ــه ه ب
ــن  ــن از اي ــارش مكــرر لب هــاى خشــك زمي ب
ــر  ــد منتظ ــود و باي ــر ش ــدادادى ت ــت خ نعم
ــم همچــون  ــاز ه ــا ب ــود ت ــر ب ــاى ديگ بارش ه
ــمه هاى  ــاى روان چش ــاهد جوى ه ــته ش گذش
پــر آب و رودخانه هــاى جــارى باشــيم. بــارش 

ــرد ــرا مى گي ــدان را ف ــاران هم ــده ب پراكن
ــدان  ــى هم ــناس اداره كل هواشناس ــاال كارش ح
نيــز خبــر داده اســت  بــا ورود ســامانه بارشــى 
از ســمت شــمال غــرب كشــور، بــارش پراكنــده 
بــاران، آســمان اســتان همــدان را فــرا مى گيــرد. 
بــر اســاس پيش بينى هــاى صــورت گرفتــه، 
آســمان اســتان در 24 ســاعت آينــده، ابــرى تــا 
تمــام ابــرى، همــراه بــا بــارش پراكنــده بــاران، 

گاهــى رعــد و بــرق و وزش ماليــم بــاد همــراه 
خواهــد بــود.

گذشــته  روز  باقرى شــكيب  حســن  محمــد 
نقشــه هاى  بررســى  دنبــال  بــه   : گفــت  
ماهــواره اى، يــك ســامانه ضعيــف بارشــى 
ــده  ــه آين ــنبه هفت ــا ش ــده و ت ــدان ش وارد هم
ــرعت  ــال است.س ــتان فع ــن اس ــمان اي در آس
حركــت ايــن ســامانه و بارش هــاى آن ضعيــف 
آســمان  ابرناكــى  موجــب  بيشــتر  و  اســت 

. مى شــود
باقرى شــكيب با بيان اينكه در ســاعت هاى بعد 
از ظهــر، احتمال بارش هاى پراكنده اين ســامانه 
افزايش مى يابد، عنوان كرد: بارش هاى اين سامانه 
در نقاط شــمالى همدان بيشتر از ساير نقاط اين 

استان است.
وى با اشــاره به اينكه از ابتداى صبح / يكشنبه / 

اين سامانه، يك ميليمتر بارش را در گل تپه داشته 
است، ادامه داد: در مدت فعاليت اين سامانه دماى 
هــواى همدان بين 2 تا چهار درجه ســانتى گراد 
كاهــش مى يابد، امــا به زير صفــر و يا نزديك 
صفر درجه ســانتى گراد نمى رسد. در 24 ساعت 
گذشته اسدآباد با 27 درجه سانتى گراد باالى صفر 
بيشــترين و قهاوند با 9 درجه سانتى گراد باالى 

صفر، كمترين دماى استان را داشته اند.
كمينه دماى هواى همدان در 24 ســاعت گذشته 
11 درجه ســانتى گراد باالى صفر و بيشينه دماى 
هواى اين شــهر 25 درجه سانتى گراد باالى صفر 
به ثبت رسيده اســت.آب و هواى استان همدان 
در نتيجــه وجود كوه هاى مرتفــع، رودخانه ها و 
پســتى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و 
زمستان هاى سرد، پر برف و باران و تابستان هاى 

معتدل دارد.

 امســال 95 موكب بــه زائرين اربعين 
حسينى در همدان در حال خدمات رسانى 
هستند  كه تا 30 مهر 3روز پس از اربعين 
فعال خواهند بود. اما در اين ميان برخى از 
موكب ها حال و هواى خاصى داشتند كه 
حتى برخى از هم اســتانيها را براى دادن 
خدمات به سمت خود كشاند .اين روزها 
با آنكه عزادارى امام حسين (ع) و  اربعين 
رو به پايان ميرود اما جاده عشــق دوباره 
هموار اســت، جاده اى كه موكب ها قدم 
به قدم منزلگاه دلدادگانى مى شود و براى 
رســيدن از كوى دوست پا در ركاب قافله 
كربال مى گذارند. اين رمز و راز دلدادگى و 
تكاپــو براى قرار گرفتن در ركاب زائرانى 
است كه سال ها با گذر از موكب ها تجربه 
كرده اند، موكب هايى كه مكتب عشق اند و  
در آموختن ايثار و شــهادت از مكتب امام 
حسين(ع) در صف نخســت ايستاده اند. 
روستاى  در  ابوالفضل  حضرت  زائرسراى 
آبرومنــد (از توابــع شهرســتان بهار) در 
بزرگراه كربال قرار دارد كه استراحتگاه راه 
باز گشت زائران نزديك همدان است . اين 
مسير محل تردد زائران كربال است و همين 
امر باعث شده حسينيه اى به عنوان زائرسرا 

در ســال 76 در روستا تأسيس  شود كه از 
سال 82 خدمت رسانى به زائران اربعين را 

آغاز كرده است.
اين موكب  جــاده را بــراى روهروان و 
بى قراران نجف تــا كربال و بين الحرمين 
مهيا كرده اســت تا با ديــدن صحنه اى از 
تالش خادمان موكب، ُشمار دوست داران 
اباعبداهللا الحسين(ع) را ببينند و بدانند كه 
برپا  سيدالشهدا(ع)  عاشــقان  ساالنه  قرار 
است و قدم هر زائر اربعين حسينى(ع) بر 

روى چشم خود مى گذارند.

روزهاى قبل و پس از اربعين كه مى شود، 
دلت پَر مى كشــد بــراى ديار دوســت، 
گرمــاى محبتــش را حس مى كنــى و با 
ديگر عاشقانش در موكب هاى حسينى(ع) 

رهسپار وادى مهربانى ها مى شوى ... .
عشــق حســين(ع) هيچگاه در وجودت 
و وجود هر ُجنبنده اى ســرد نمى شود، تا 
آنجا كه بى اختيار فرسنگ ها پياده مى روى، 
گويى َصد قدم را با يك گام طى مى كنى و 
خستگى ناپذيرى. د ر زائر سراى ابوالفضل 
خادمــان زائران مــى گوينــد ، اگر چه 

مانده اى، اما ســفره عشق حسين(ع) همه 
جا گســترده است و همين جا  در موكب 
روســتاى آبرومند هم مى توانى زائر كوى 

دوست باشى.
وقتى وارد حسينيه  شدم در خيالم واقعيت 
پيــدا كرد كه زائر حســين ام چرا كه مردم 
دور دور ســفره با زيارت قبول به ما سالم 
دادند ، اين حس با هيچ توصيفى قابل بيان 
نيســت  .....گويى شــور و عشقى كه در 
نجف تا كربال است، اينجا هم موج مى زند 
و كوچك و بزرگ، پيــر و جوان و زن و 

مرد در موكب براى خدمت به مردم ســر 
از پا نمى شناسند.

حال و هواى عجيبى است، ناخودآگاه اين 
شــعر در ذهنت نقش مى بندد «اين حسين 
كيســت كه عالم همه ديوانه اوست» و با 
خــودت زمزمه و هر چــه آرزوى ريز و 

درشت دارى، زير لب نجوا مى كنى.
اينجا هم تكه اى از بهشــت است، عشق 
و دلدادگى به اباعبداهللا الحســين(ع) تو را 
از خــودت دور مى كند و براى خدمت به 
زائران و عاشقان ســرور و ساالر شهيدان 
ُمشتى خاك مى شــود، عاشقانى كه بيش 
از 20 روز موكب تمام زندگيشــان شــده 
و مى خواهنــد بــراى خدمت بــه زائران 

حسين(ع) سنگ تمام بُگذارند.
تمام اقشــار، گروه ها، مديران دستگاه هاى 
اجرايــى، خيران و نيكوكاران و نمايندگان 
مجلس همه و همه براى كمك به موكب 
از يكديگر پيشــى مى گيرند و اين موكب 

مردمى است.
مردم روســتا صاحب اصلى موكب را امام 
حســين(ع) مى دانند و برقــرارى ارتباط 
خالصانه و دوستانه با مردم در ساير نقاط 
كشور و زائران ديگر كشورها را بزرگترين 

بركت برپايى اين موكب عنوان مى كنند.
مسئوالن اين موكب به اين افتخار مى كند 
كه روزانه ميزبان هزاران  زائر هستند  و با 
صبحانه، ميان وعده، نهار و شام از زائران 
اربعين پذيرايى مى كند . زائران حاضر در 

اين موكب  فعاليت اين موكب و خدمات 
آن را طى اين مدت بى نظير دانستند كه در 
خدمت رسانى به مردم سنگ تمام گذاشته 

است.
خدمت گزارى اهالى روســتاى آبرومند به 
زائران اربعين به صورت رسمى چهار سال 
است كه در زائرسراى مجيد صانعى، شهيد 
مدافع حرم و موكب حضرت ابالفضل (ع) 
آغازشــده و تنها موكبى است كه در مسير 
«برگشــت» زائران به صورت شبانه روزى 
آمــاده پذيرايى با امكاناتى نظير اســكان 

شبانه، سه وعده غذا و استراحت است.
طبــخ و توزيع روزانه غــذا به مدت يك 
هفته در ميان زائران حسينى در اين موكب 
انجام ميشــود ،  كليه وســايل و مايحتاج 
مانند غذا، چاى، پتو و ســاير خدمات از 
نذورات و كمك هاى مردمى اهالى روستا 
جمع آورى شده و از روز اربعين به زائران 
ارائه مى شــود كه گاهى به طبخ وعده اى 
يك هزار و 200 پرس غذا هم مى رســد. 
جاماندگان از اربعين حسينى(ع) كه قلبشان 
پَر كشــيده براى زيارت بارگاه ســرور و 
ساالر شهيدان، در پيمودن راه كوى دوست 
به زائران واقعى حسين(ع) ندا دادند اگر به 
موكب امام رضا (ع) رسيدى، يادم كن، اگر 
زير بُقعه امام حسين(ع)، تل زينبيه(س) و 
بين الحرمين هســتى، يادم كن و اينگونه 
خود را به حلقه عشق سيدالشهدا(ع) وصل 

كردند.

همدان تن پاييزى هزار رنگ را به آب زد

95 موكب استان در تكاپوى ميزبانى تا 30مهر  
آبرومند آيينه تمام نماى ميزبانى مردمى از زائران كربال در همدان

"برادرى - برابرى" در همدان روى 
صحنه رفت

 نمايش" برادرى - برابرى" تجربه اى از محمد قياســى از /
يكشنبه/ تا سى ام مهرماه به روى صحنه رفت.

نمايش "برادرى - برابرى" برگزيده اى از نمايش كمدى "تئاتر 
بى حيوان" اســت كه از امروز در مجتمع فرهنگى بوعلى سينا 

به روى صحنه رفت. 
ابوالفضل ابطحى، ياســين قنبرى و مهشاد كالنى بازيگران اين 

نمايش هستند كه به ترتيب وارد صحنه مى شوند.
عالقــه مندان بــه هنر تئاتر بــه ويژه هنرمندان مــى توانند 
" بــرادرى- برابرى" را تا ســى ام مهر ماه ســاعت 16 در 
پالتوى اســتاد عبادى به تماشا بنشــينند."تئاتر بى حيوان" 
مجموعه اى از نمايش نامه هاى كوتاه اثر ژان ميشــل ريب، 
نمايشــنامه نويس فرانسوى اســت.اين نمايشنامه و نويسنده 
اش در سال 2002 جايزه"مولير" در بخش بهترين نمايشنامه  

كمدى و نويسندگى را كسب كردند.


