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رتبه چهارم 
همدان در ابتال 
به بيمارى 
تب مالت

هنر بدون 
اقتصاد محكوم 
به شكست است

سفره خالى 
نيازمندان واقعى
ويژه نامه معرفي تعاوني هاي برتر  از نذورات محرم

استان ضميمه روزنامه امروز
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اي قوم در اين عزا بگرييد
 امروز قلــم مركبي جز اشــك ندارد. 
مركبي كــه عصاره وجود اســت. به قول 
حافظ: ترسم كه اشــك در غم ما پرده در 
شود/ وين راز سر به مهر به عالم سمر شود

اشــك ريختن آن هم براي امام حسين(ع) و 
يارانش گوهري اســت كه هيچ گوهرشناسي 
قيمت آن را نمي تواند بــرآورد كند و به قول 
سعدي فرو مانده در قيمتش جوهري. گرچه 
در احاديث ائمه بهاي اين اشــك بهشت بيان 
شده است، حتي اگر به  اندازه بال مگسي باشد. 
ولي بهشت هم نمي تواند تمام بهاي اشك هاي 

شيعيان در عزاي امام حسين(ع) باشد.

يادداشت

4

اقدامات غلط نجومى بگيران
 حقوقهاى نجومى كليد واژه رسانهها در 
بهار 1395 بود. برخى از رسانهها با سوگيرى 
سياسى به انتشــار حقوق دريافتى برخى از 
مديــران دولتى پرداختند و افكار عمومى را 
در جريان پرداختهاى نجومى به برخى از 
مديران ســطح باال قرار دادند. در آغاز، اين 
ماجرا ابعاد رســانهاى وســيعى پيدا كرد و 
براى چندين مــاه از تيترهاى اصلى خبرى 
و تحليلى چه در رســانههاى رسمى و چه 
غيررســمى بود. اما از آنجا كه ماجرا بنيادى 
سياسى داشت و بدون پشتوانه رسانهاى به 

مفهوم حرفهاى آن بود.

كالف پيچيده حقوق هاى نجومى
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تكاپو در گردشگرى به معناى تحول نيست 

همدان در حسرت 
جاذبه جهاني و اعتبار ملي

سالـن سالـن 3131AA(ميـالد)- غـرفـه (ميـالد)- غـرفـه 1515
ساعت بازديد: 8:30 صبح لغايت 16:30 بعدازظهر 

تشريفات: 09336860145

مركز چاپ و بسته بندي همدانمركز چاپ و بسته بندي همدان
(همدان ليبل)(همدان ليبل)

پانـزدهميـنپانـزدهميـن  
حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) 

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

هيأت مديره انجمن شركت هاي دانش بنيان 
استان همدان 

تبريك و تهنيت

جناب آقـاي
  مهنـدس 

حميد بـادامي نجات
نايب رئيس محترم شوراي اسالمي شهر همدان 

انتخاب شايسته جنابعالي را در سمت جديد صميمانه 
تبريك و تهنيت عرض مي نماييم.

اميد است در سايه الطاف الهي در راه خدمت و پيشبرد 
اهداف آن مجموعه همواره موفق و سربلند باشيد.

مجتمع صنايع غذايى فرداى هميشه بهار
سيد عليرضا مجيدى

تبريك و تهنيت

جنــاب آقـاي

 مهندس رضـواني جـالل
مديريت  با  را،كه  كشور  در  كشاورزى  جهاد  سازمان  نمونه  رئيس  عنوان  به  حضرتعالى  شايسته  و  جا  به  انتخاب 
مدبرانه،برنامه ريزى دقيق،نظارت مستمر،تالش و پيگيرى همكاران دلسوز و تكريم ارباب رجوع،كه منجر به افزايش 

بهره ورى و توليد در سال زراعى 97-96 گرديده است را به شما صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم
(همواره توفيق رفيق راهتان باد)

يــر  و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
كنيد ــرى  پيگي ــذاب  ج

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               ينس ا با 
شويد همراه 

#  

hamedanpayam

ن ا ننرس رســا

ــور  ــر ام ــتان پيگي ــى اس ــوزه داروي ــان ح  كاركن
ــه  ــب ب ــا را مرت ــتند و كمبوده ــاران هس ــى بيم داروي

ســازمان غــذا و دارو اعــالم مى كننــد. 
مديرنظارت بر دارو و مداد مخدر دانشگاه علوم پزشكى 
همدان گفت: تمام تــالش كاركنان حوزه معاونت غذا 
و داروى همــدان، كمك به تاميــن داروهاى مورد نياز 
بيماران و راهنمايى صحيح آنها براى دسترسى به داروى 

مورد استفاده بوده است.
مرضيه مســاعد در گفت وگو با تســنيم ، تصريح كرد: 
كمبود دارو از جمله داروهاى بيماران مبتال به سرطان، 
مختص اســتان همدان نيست و جزو ليست كمبودهاى 
كشورى است كه اين كمبود را مرتب به سازمان غذا و 

داروى كشور اعالم مى كنيم.
ــر نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر دانشــگاه  مدي
ــال  ــه خي ــر اينك ــد ب ــا تاك ــدان ب ــكى هم علوم پزش
بيمــاران از جانــب پيگيــرى كمبودهــاى دارويى اســتان 
راحــت باشــد، ابــراز كــرد: در شــرايطى كــه دارويــى 
در اســتان موجــود نباشــد بيمــاران را بــراى تهيــه دارو 

ــم. ــت مى كني ــر هداي ــاى ديگ ــتان ه ــه اس ب
مســاعد اظهــار داشــت: ســهميه دارويــى متناســب بــا 
جمعيــت هــر اســتان توزيــع مى شــود و از آنجــا كــه 
ــز دارو در  ــا و تجوي ــواع بيمارى ه ــيوع ان ــزان ش مي
اســتان هاى مختلــف متفــاوت اســت بنابرايــن ممكــن 
ــا كمبــود مواجــه  اســت يــك نــوع دارو در اســتانى ب

شــود و در اســتان هــاى ديگــر موجــود باشــد.
ــتان  ــاران اس ــه بيم ــه ك ــت: همانگون ــا گف وى ب
ــر  ــتان هاى ديگ ــه اس ــه دارو ب ــراى تهي ــدان ب هم
ــات هــم بيمــاران مناطــق  ــد در گاهــى اوق مى رون
ــان  ــه در استانش ــى ك ــد داروي ــراى خري ــر ب ديگ

ــد. ــدان مى آين ــه هم ــت ب ــود اس كمب
مخــدر  مــواد  و  دارو  بــر  نظــارت  مديــر 
در  با بيان اينكــه  همــدان  دانشگاه علوم پزشــكى 
زمينــه برخــى داروهــا ماننــد وارفاريــن، آدريامايســين 
ــح  ــته ايم، تصري ــود داش ــته كمب ــاه گذش ــره در م و غي
كــرد: اميدواريــم در روزهــاى آينــده ســهيمه جديــدى 

ــود. ــع ش ــتان توزي ــا در اس ــواع داروه از ان

بيماران استان همدان 
نگران تامين داروى مورد نياز خود نباشند 

اولين گام عضو شوراى شهر بعد از حاجى شدن

رحيمى فر
 از هيأت كشتى همدان رفت

هيأ ت مذهبى همدان در تأمين كاالهاى مورد نياز تاسوعا و عاشورا بالتكليف هستند

بايكوت دستور وزير براي تأمين نذورات
اعالم مسيرهاي عزاداري اعالم مسيرهاي عزاداري 
در تاسوعا و عاشوراي در تاسوعا و عاشوراي 
حسينيحسيني
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

مدارس همدان ميزبان 29 هزار كالس اولى مى شود 
 مراسم آغاز سال تحصيلى با حضور 29 هزار نوآموز استان 31 شهريورماه در مدارس ابتدايى استان همدان برگزار مى شود. 
معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش اســتان همدان گفت: امسال با توجه به همزمانى آغاز سال تحصيلى با ايام عزادارى 
اباعبداهللا الحسين(ع) مراسم روز غنچه ها (پيش دبستانى ها)، شكوفه ها (پايه اولى ها) و جوانه ها(پايه هفتم) شنبه هفته آينده 
متناسب با ايام عزادارى برگزار و به صورت نمادين در يكى از مدارس ناحيه يك همدان زنگ بازگشايى مدارس نواخته مى 

شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، ياسر نانكلى، با بيان اينكه امسال گزارشى در خصوص كمبود معلم در مقطع ابتدايى استان 
نداشتيم، اظهار داشت: امسال عالوه بر آموزگاران مقطع ابتدايى، از ظرفيت مديران، معاونان و همچنين نيروهاى حق التدريس 
سال هاى گذشته كه داراى كد پرسنلى هستند، استفاده شده است.دبير پروژه مهر استان همدان ادامه داد: در سال تحصيلى جديد 

حدود 6 هزار و 300 آموزگار، مدير و معاون در مقطع ابتدايى دانش آموزان را تعليم مى دهند.
نانكلى با اشــاره به اينكه 165 هزار دانش آموز در مقطع ابتدايى اســتان تحصيل مى كنند، افزود: در اين مقطع يكهزار و 516

مدرسه با 6 هزار و 606 كالس درس ميزبان دانش آموزان در سال تحصيلى 98-97 هستند.

طرح نشاط معنوى در 34 بقعه متبركه همدان 
 سرپرست معاونت فرهنگى و اجتماعى اداره كل اوقاف و امور خيريه همدان گفت: طرح نشاط معنوى در 34 بقعه متبركه 

استان در رده سنى 7 تا 17 سال برگزار شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، امير مهدوى، افزود: هدف كلى از اجراى طرح نشاط معنوى آشنايى كودكان در سنين پايين 
با قرآن و احكام و آشنايى با فضاى امامزاده هاست.وى بيان كرد: مضامين كالس ها در رابطه با احكام، روخوانى و روانخوانى 
قرآن بوده و اغلب يكبار در هفته كالســى تحت عنوان «زندگى به رنگ خدا» براى والدين توســط مبلغان اعزامى كه در قم 
آموزش ديده بودند، با رويكرد تربيت فرزند، سبك زندگى اسالمى و تهاجمات فرهنگى كه در اين زمينه وجود دارد، برگزار 
مى شــد.مهدوى با اشــاره به مربيان اين طرح ادامه داد: مجموع مبلغان بومى و اعزامى در طرح نشاط معنوى 65 نفر بود كه 4

نفر ار خانم هاى طلبه هم در اين طرح حضور داشتند. وى خاطرنشان كرد: در اين طرح كه 7 يا 8 سال است كه اجرا مى شود، 
1800 نفر شــركت كردند كه نسبت به سال گذشته اين تعداد افزايش يافته و در شهرستان همدان و مالير استقبال بيشتر بوده 
است.سرپرست معاونت فرهنگى و اجتماعى اوقاف همدان اضافه كرد: تعداد پسران حاضر در اين طرح بيشتر از دختران بوده و 
امسال براى نخستين بار براى دخترانى كه به سن تكليف رسيده بودند، آموزش احكام، طرز صحيح وضو گرفتن و... برگزار شد.

فروش گوشت گوسفندى بيش از
 70 هزار تومان تخلف است

 فروش هر كيلو گوشــت گوســفندى بيش از 70 هزار تومان در 
شــريط فعلى تخلف به حســاب مى آيد و مردم مى توانند به مراجع 

قانونى گزارش دهند.
رئيس اتحاديه قصابان شهرســتان همدان با بيان اينكه در حال حاضر 
قيمت گوشــت خوب گوسفندى به ازاى هر كيلوم 70 هزار تومان و 
گوشت مخلوط گوسفندى 53 هزار تومان است، اظهار كرد: گوشت 
گوساله نيز به دليل افزايش تقاضا در ماه محرم به 60 تا 62 هزار تومان 

رسيده است.
اكبر ســپهرى در گفت و گو با فارس افزود: قيمت گوشت منجمد نيز 
به 54 هزار تومان در هر كيلو رســيده اســت كه كمبــود آن در بازار 
احســاس مى شود و همين امر بر افزايش تقاضا براى گوشت گوساله 
تأثير گذاشــته اســت. رئيس اتحاديه قصابان همدان با اشاره به اينكه 
فروش انواع گوشت قرمز بيش از قيمت هاى باال تخلف است، تصريح 
كــرد: در حال حاضر تقاضا براى خريد دام افزايش يافته اســت و به 

همين دليل هر روز شاهد افزايش نرخ آن هستيم.
وى بــا تأكيد بر اينكه كمبودى در بازار گوشــت قرمز وجود ندارد، 
ادامه داد: اگر دولت بتواند براى تنظيم بازار گوشــت قرمز منجمد را 
توزيع كند مى توان به كاهش قيمت و رســيدن به يك تعادل در بازار 

اميد داشت.

كمك يك ميلياردى همدانى ها به بازسازى 
عتبات عاليات 

 مردم نيكوكار اســتان همــدان بيش از يك ميليــارد تومان براى 
بازسازى عتبات عاليات كمك كردند. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، بادامى، رئيس ســتاد بازسازى 
عتبــات عاليات اســتان همدان گفت : از زمان آغاز ســاخت صحن 
حضرت زهرا در نجف اشــرف مردم اســتان بيش از 4 ميليارد تومان 

كمك كرده اند.
وى افزود: نيكوكاران حرم ســاز استان در 6 ماهه نخست امسال نيز 

400 ميليون تومان براى بازسازى عتبات عاليات كمك كرده اند.
بادامى اظهار داشــت: از زمان آغاز ساخت صحن عقيله بنى هاشم در 
كربال يك ميليارد تومان و براى ساخت گنبد حرم امام حسين(ع) نيز 
يك ميليارد تومان كمك شده است. اين مسئول ادامه داد: همچنين دو 
قرآن نفيس كه توسط استادان همدانى استاد برجيسيان و استاد مؤمنى 
كتابت شــده به آستان مطهر اميرالمؤمنين و حضرت عباس اهدا شده 
است. رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات استان همچنين گفت: در 6
ماهه نخست امسال 80 نيرو متخصص از استان براى انجام پروژه هاى 

در حال ساخت اعزام شده اند.

مديران دولت  
براى مشكالت مردم تدبيرى كنند

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيــام: فرماندار نهاونــد در نوزدهمين 
كارگروه اشــتغال شهرســتان نهاوند كه با حضــور نماينده مردم در 
مجلس شوراى اسالمى برگزار شد، گفت: همه ما در برابر احقاق حق 
مردم مســئوليم، لذا بايد در برابر دغدغه هاى مردم و حل مشكل آنان 

احساس وظيفه كنيم.
مــراد ناصرى گفــت: در حال حاضر 291 طــرح به ارزش 79

ميليــارد و 206 ميليون تومان به بانك ها معرفى شــده اســت 
كــه از اين تعداد 198 طرح به ارزش حــدود 24 ميليارد تومان 
عقد قرارداد و 185 طــرح به ارزش حدود 22 ميليارد تومان به 

است.  شده  پرداخت  متقاضيان 
وى گفت: اين آمار نشــان مى دهد مجموعه مديران شهرستان تالش 
مى كنند كه مشكل اشــتغال را حل كنند ولى انتظار داريم مديران در 
برخــى موارد كه گره كوچكى در كار ايجاد مى شــود، با تدبير دنبال 

چاره بگردند و مشكالت را برطرف كنند.

اي قوم در اين عزا بگرييد
فيض ا... مظفرپور »

 امروز قلم مركبي جز اشك ندارد. مركبي كه عصاره وجود است. 
به قول حافظ: ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود/ وين راز سر به 

مهر به عالم سمر شود
اشــك ريختن آن هم براي امام حســين(ع) و يارانش گوهري است 
كه هيچ گوهرشناســي قيمت آن را نمي تواند بــرآورد كند و به قول 
ســعدي فرو مانده در قيمتش جوهري. گرچه در احاديث ائمه بهاي 
اين اشك بهشت بيان شده است، حتي اگر به  اندازه بال مگسي باشد. 
ولي بهشــت هم نمي تواند تمام بهاي اشك هاي شيعيان در عزاي امام 

حسين(ع) باشد.
اين اشك ها از جهت ديگر نيز گرانبها هستند؛ زيرا باز در روايت بيان 
شــده اين اشــك ها از جهت ديگر نيز گرانبها هستند؛ اين اشك هاي 
شيعيان اســت كه مرحم زخم هاي بيشمار سيدالشهدا(ع) است و اين 
اشك هاســت كه آرامش دل شيعيان و آرامبخش زخم هاي اباعبدا... و 

يارانش مي باشد. 
مرحوم سيف فرغاني در شعري چنين سروده است:

اي قوم دراين عزا بگرييد/ بر كشته كربال بگرييد
با اين دل مرده خنده تا چند/ امروز در اين عزا بگرييد

اين گريســتن فقط مخصوص شيعيان هم نيســت، بلكه مسلمانان و 
حتي غيرمســلمان ها نيز در مصيبت حسين(ع) عزادار هستند و اشك 
مي ريزند. بلكه كل كائنات و ملك و ملكوت و زمين و آسمان و جن 

و ملك و... در غم و اندوه هستند.
و آنگونه كه محتشم كاشاني مي گويد:

ايــن صبح تيره باز دميد از كجــا ازو/ كار جهان و خلق جهان جمله 
درهم است

گويــا طلوع مي كند از مغرب آفتاب/ كاشــوب در تمامي ذرات عالم 
است

و به قول رياضي يزدي، بوي بهشــت مي وزد از كربالي تو/ اي كشته 
باد جان دو عالم فداي تو

و يا اينكه: كربال َد كي بي كفن لَر يرلر آغالدي گويلر آغالدي/ تشنه لب 
سوسو ز جان ويرن لر/ عرشيده مالئك لر آغالدي

و باز به قول محتشم كاشاني از آب هم مضايقه كردند كوفيان/ خوش 
داشتند حرمت ميهمان كربال

بودند ديو و دد همه ســيراب و مي مكيد/ خاتم ز قحط آب ســليمان 
كربال

زان تشنگان هنوز به عيوق مي رسيد/ فرياد العطش ز بيابان كربال
و اين تشــنگي و عطش حاصل قساوت قلب مسلماناني بود كه هنوز 
نيم قرن از رحلت پيامبر عظيم الشــأن نگذشته بود و پيامبري كه بارها 
فرموده بود حسن و حسين(عليهما السالم) سيد جوانان اهل بهشتند. 
ولي حسن را با جگر پاره پاره شهيد كردند و حسين را با بدن پاره پاره 

و تشنه لب در كنار آب. 
و به قول حافظ: رندان تشنه لب را آبي نمي دهد كس/ گوي ولي شناسان 

رفتند از اين واليت
در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجا/ ســرها بريده بيني بي جرم 

و بي جنايت
همان كساني كه ادعاي مسلماني و پيروي از ولي داشتند، ولِي خدا را 
ســر بريدند و تك و تنها گذشتند و اين خصويت ويژگي مخصوص 
امام حسين(ع) است كه در زيارت عاشورا مي خوانيم: «السالم عليك 
يا ثار اهللا و ابن ثاره و الوتر الَمْوتور» «سالم بر تو اي خون خدا و فرزند 
خون خدا و تنهاي تنها شده» آقايي كه در آخرين لحظه هاي حضور در 

صحنه كربال مي فرمايد هل من ناصٍر ينصرني و هل من معين 
اگر در آن لحظه حتي يك نفر از 30 هزار جمعيت لشــگر مقابل امام 
نيز حاضر به لبيك گويي و ياري آن  حضرت نشد، امروز بعد از 1400

ســال از آن واقعه تلخ، ميليون ها انسان از سراسر جهان در راهپيمايي 
بزرگ اربعين فرياد «لبيك يا حســين» ســر مي دهنــد و به نداي آن 

حضرت پاسخ مثبت مي دهند.
امامي كه براي ماندگاري دين خدا آنگونه كه خود فرمود: «ان كاندين 
محمٍد لم يَستقم اال بقتلي فيا سيوف خذيني يعني اگر دين محمد(ص) 
جز با كشــته شدن من پابرجا نمي ماند پس اي شمشيرها مرا در خود 

بگيريد.
ــن  ــاز چني ــد و ب ــر دادن ــه» س ــن الذل ــات م ــاد حماســي «هيه و فري
رجــز خواندنــد كــه المــوت اولــي مــن ركــوب العــار/ والعــار اولــي 
مــن دخــول النــار/ ان الحســين بــن علــي اليــت ان ال ينســني/ احمــي 
عيــاالت ابــي/ امضــي علــي ديــن النبــي و ايــن ســخن كــه انـّـي ال اََر 
المــوت اال ســعاده/ والحيــاه مــه الظالميــن اال برمــاً «مــن مــرگ را جــز 
ســعادت و زندگــي بــا ظالمــان را جــز بدبختــي و ذلــت نمي دانــم». 
ــي حلــت بفنائــك  ــي االرواح الت ــدا... و عل ــا اباعب الســالم عليــك ي
عليــك منــي ســالم ا... ابــداً مــا بقيــُت و بقــي اليــل والنهــار و ال جعله 
اهللا آخــر العهــد منــي لزيارتكــم الســالم علــي الحســين و علــي علــي 
ــين.  ــاب الحس ــي اصح ــين و عل ــي اوالد الحس ــين و عل ــن الحس اب

الذيــن بذلــوا مهجهــم دون الحســين عليــه الســالم. التمــاس دعــا

 خودروهاى برقى تــا 20 روز آينده در 
پياده راه اكباتان مســتقر مى شوند و اتوبوس 

گردشگرى از آن خارج مى شود. 
ســخنگوى شــوراى اســالمى شــهر همــدان 
از  بســيارى  حاضــر  حــال  در  گفــت: 
شــركت ها بــه دليــل تغييــر لحظــه اى 
در  شــركت  بــه  حاضــر  قيمت هــاى 
قراردادهــا نيســتند هنــوز خودروهــاى 
برقــى در پيــاده راه اكباتــان مســتقر نشــدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهيم 
مولوى، افــزود: پيمانكار پيــاده راه بوعلى 
كه هم اكنون به مــردم خدمات مى دهد در 
پياده راه اكباتان حاضر شــود و به جابجايى 

مردم اقدام كند.
سخنگوى شــوراى اسالمى شــهر همدان 
تصريح كــرد: به همين منظــور و به دليل 
تقاضاى كتبى كســبه خيابان اكباتان به طور 
موقت يــك اتوبوس گردشــگرى در اين 
پياده راه مســتقر شده اســت تا به جابجايى 

شهروندان اقدام كند.
ــد  ــه اينكــه مناقصــه خري ــا اشــاره ب وى ب
خودروهــاى برقــى بــراى اســتقرار در 
پيــاده راه اكباتــان بــه تازگــى برگــزار شــده 
ــده  ــرف 20 روز آين ــه داد: ظ ــت، ادام اس
پيــاده راه  هماننــد  برقــى  خودروهــاى 

مســتقر  اكباتــان  پيــاده راه  در  بوعلــى 
مى شــوند.

ــزارى  ــه برگ ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــوى ب مول
مناقصــه و مشــخص شــدن برنــده آن 
خاطرنشــان  نمى كشــد،  طــول  چنــدان 
كــرد: مشــكل تنهــا نبــود رغبــت در 

شــركت هاى معتبــر بــراى حضــور در 
مناقصــات اســت.

وى با اشاره به اينكه رفت و آمد خودروهاى 
ســنگين به پياده راه آســيب وارد نمى كند، 
گفت: پيش بينى شده تا خودروهاى سنگين 
تا وزن 50 تن بتواننــد در اين محيط تردد 

كنند.
سخنگوى شــوراى اسالمى شــهر همدان 
اظهار كرد: نگرانى مــا برخورد اتوبوس به 
عابران به ويژه كودكان است و به همين دليل 
با سرعت روند ادارى و انتخاب پيمانكار را 

جلو مى بريم.

سخنگوى شوراى اسالمى همدان:

اتوبوس گردشگرى از پياده راه اكباتان 
خداحافظى مى كند

 پيمانكاران استان همدان اطالعات مالى 
شــامل بدهى و طلب خود از ادارات دولتى 
را به اداره كل امور اقتصادى و دارايى اعالم 

كنند.
مديركل امــور اقتصادى و دارايى اســتان 
همدان در جلسه با انجمن پيمانكاران عمرانى 
استان همدان به تشريح چگونگى و همچنين 
فرصت زمانى استفاده از اوراق تسويه خزانه 

پرداخت.
به گزارش مهر، سيد ناصر محمودى گفت: 
اوراق تســويه خزانه اسناد تعهدى خاصى 
اســت كه توســط وزارت اموراقتصادى و 

دارايى صادر مى شود و در اختيار اشخاص 
حقيقــى و حقوقى خصوصــى و تعاونى 

طلبكار و متقابًال بدهكار قرار مى گيرد.
وى افزود: اين اســناد تنها به منظور تسويه 
بدهى اشــخاص ياد شــده به دولت مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
محمودى با اشــاره به اينكه اطالع رســانى 
اســتفاده از اين اوراق از بهمن ماه سال 96 
صورت گرفته اســت، از اينكه دستگاه هاى 
اجرايــى و پيمانــكاران ورود جدى به اين 

موضوع نداشته اند گاليه كرد.
وى گفت: جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه كه 

توسط وزارت اموراقتصادى و دارايى صادر 
مى شود و در اختيار طلبكاران قرار مى گيرد، 
به صورت جمعى - خرجى در بودجه  هاى 

سنواتى درج مى شود.
تســويه  (اوراق)  اســناد  در  افــزود:  وى 
خزانــه نــوع دوم روال در نظــر گرفتــه 
شــده در قانــون بودجــه ايــن گونــه اســت 
ــا  ــت ب ــكار از دول ــك پيمان ــب ي ــه طل ك
بدهــى آن پيمانــكار بــه بانــك تهاتــر شــود 
و درادامــه بدهــى آن بانــك بــه بانــك 

ــود. ــر ش ــزى تهات مرك
محمودى گفت: در واقع اوراق تسويه خزانه 

نــوع دوم بدهى پيمانكار را به بدهى دولت 
به بانك مركــزى تبديل مى كند كه به طور 
خالصه در اين فرآينــد طلبكاران از دولت 
و بانــك هاى بدهكار بــه بانك مركزى كه 
بين دولت و بانك مركزى قرار دارند حذف 
مى شوند و دولت و بانك مركزى باقى مى 

مانند.
مديركل امــور اقتصادى و دارايى اســتان 
همــدان از پيمانكاران اســتان خواســت 
اطالعات مالى اعم از بدهى و طلب خود را 
از ادارات دولتى به اداره كل امور اقتصادى و 

دارايى اعالم كنند.

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان:

پيمانكاران همدان ميزان بدهى وطلب خود از ادارات دولتى رااعالم كنند

 از ابتداى ســال تا كنون 550 ميليون 
تومان تســهيالت اشــتغالزايى به 55 نفر 
از بهبوديافتگان از اعتياد در ســطح استان 

پرداخت شده است.
دبير شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر 
استان همدان گفت: در شوراى هماهنگى 
مبارزه با موادمخدر شهرســتان اسدآباد، 
اظهار كرد: ســقف اين تســهيالت براى 
هر يك از بهبوديافتگان 10 تا 12 ميليون 
تومان بوده كه براى اشــتغال هايى چون 
صنايع دستى، سفال ســازى، خواروبار و 

منبت كارى پرداخت شده است.
به گزارش ايســنا، سيدرسول حسينى با 
اشــاره به شناســايى 110 نفر بهبوديافته 
جديد در راســتاى پرداخت تســهيالت 
اشــتغالزايى تصريح كرد: افزون بر 250 
ميليون تومان تســهيالت روســتايى در 
كارگروه استان همدان وجود دارد و افراد 

تســهيالت  از  بخواهند  كه  بهبوديافته اى 
اشــتغال روستايى اســتفاده كنند آمادگى 
الزم براى پرداخت اين تسهيالت به آنان 

وجود دارد.
حسينى اضافه كرد: به افراد بهبوديافته از 
اعتياد 10 تا 12,5 ميليون تومان تسهيالت 
اشتغالزايى با نرخ سود 4 درصد پرداخت 
مى شود.وى در ادامه گفت: همدان يكى از 
استان هايى اســت كه در سال 96 موردى 
از اولويت پژوهشــى در آن انجام نگرفته 
و اين در حاليســت كه بيش از 110 هزار 
دانشــجو در مقاطع مختلــف تحصيلى 
دانشــگاه هاى اين استان در حال تحصيل 
هستند.حســينى تصريح كــرد: بايد كار 
مطالعاتى و پژوهشى اجرايى و كاربردى 
باشد تا با تأييد شوراى هماهنگى مبارزه با 
مواد مخدر استان اعتبار الزم براى اجرايى 

شدن به آن اختصاص يابد.

تصويرســازى   عمليــات طراحى و 
يادمــان هاى انقالب و تمثال شــهدا، بر 

ديواره هاى سطح شهر آغاز شد.
 معاون خدمات شــهرى شهردار همدان 
گفــت: ايــن طرح بــا انجــام فراخوان 
ديوارنگارى شهرى و با همكارى استادان، 
صاحب نظران و هنرمندان ملى با موضوع 
مرمت آثار و پرتره نگارى  از يادمان هاى 

انقالب در همدان آغاز شد.
وحيد علــى ضمير، اضافه كــرد: برخى 
نقاشى هاى ديوارى شــهداى انقالب و 
دفاع مقدس با گذشــت ســال ها دچار 
فرسايش و تخريب شده و نياز به مرمت 
و بهسازى داشــتند كه در همين راستا از 
هنرمندان و استادان برجسته خواسته شد با 
حفظ محتوا و موضوع آثار نسبت به ارايه 

ايده هاى بهتر اقدام كنند.
على ضمير خاطرنشــان كــرد: در حال 

حاضر هنرمندان برگزيده در قالب چهار 
گروه شروع به اجراى نقاشى ديوارى در 
شــهر كرده اند و پس از اجراى طرح ها 
طبق راى هيات داوران به سه اثر منتخب 

جوايزى اهدا مى شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، 
وى افزود: بــراى اجراى اين طرح يك 
يافته  اختصــاص  اعتبار  ريــال  ميليارد 
است و پيش بينى مى شود نقاشى تصوير 
شهدا در صورت مســاعد بودن شرايط 
آب و هوايــى تــا پايان مهر ماه ســال 

جارى به اتمام برسد.
همدان  شــهردار  شهرى  خدمات  معاون 
هــدف از اجراى اين طرح را نوســازى، 
ساماندهى و بازطراحى آثار ديوارى شهر، 
ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت و آشنايى 
نســل جوان با چهره شــهداى گرانقدر 

انقالب و دفاع مقدس بيان كرد.

پرداخت 550 ميليون تومان تسهيالت 
اشتغالزايى به بهبوديافتگان همدانى

يادمان هاى انقالب بر ديوارهاى همدان 
حك مى شود 

نمايشگاه عكس "كربال در آيينه تاريخ"در نهاوند برپا شد
 نهاوند-خبرنگارهمدان پيام:مســئول كانون بســيج هنرمندان نهاوند  گفت: نمايشگاه عكس با عنوان «كربال در آئينه تاريخ» با 70

عكس به همت كانون بسيج هنرمندان با همكارى ارشاد اسالمى نهاوند برپا شده و تا پايان محرم در محل مجتمع فرهنگى و هنرى 
امام خمينى(ره) پذيراى بازديد عموم استامير بحيرايى افزود: اين نمايشگاه، جزو نمايشگاه هاى عكس منحصر به فرد بوده و 70 قطعه 

عكس به نمايش گذاشته شده ، مربوط به چهار مقطع زمانى مختلف است.
همچنين در اين نمايشگاه چندين عكس از نماى هوايى شهر كربال و بين الحرمين هم به نمايش گذاشته شده است.

وى افزود : اين نمايشگاه شامل عكس هاى قديمى حرم امام حسين(ع)، حرم حضرت ابوالفضل(ع)، جنايات صدام در حمله به كربال 
و تجاوز و ويرانى حرم امام حسين(ع) و حرم حضرت ابوالفضل(ع) و همين طور عكس هايى از بازسازى اين دو حرم شريف پس از 

جنايات صدام و از آئين هاى عزادارى تاريخى و ماندگار در كربال و اطراف حرم است.
وى تصريح كرد : عالقمندان براى بازديد از اين نمايشــگاه مى توانند همه روزه در ايام برپايى از ســاعت 9 الى 12 و 14 الى 19 به 
محل دائمى نمايشــگاه هنرهاى تجسمى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى واقع در بلوار شهيد بهشتى ، خيابان دانش مجتمع فرهنگى و 

هنرى امام خمينى (ره) مراجعه نمايند.

پارك علم و فناورى همدان تا 22 بهمن تكميل مى شود 
 نماينده مردم همدان در خانه ملت گفت: پارك علم و فناورى استان همدان تا 22 بهمن امسال تكميل خواهد شد. 

امير خجسته، نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى در بازديد از روند اجراى پارك علم و فناورى استان با اشاره 
به اينكه اين طرح يكى از طرح هاى موردنياز استان به ويژه براى تحقق اقتصاد مقاومتى است، گفت:: با حمايت مجمع نمايندگان و 

ميران استان تالش مى كنيم پارك علم و فناورى تا 22 بهمن امسال تكميل شود.
خجســته افزود: پارك علم و فناورى همدان 21 هكتار مســاحت و 6 هزار متر مربع زيربنا دارد و تاكنون براى ساخت آن 12 ميليارد 

تومان هزينه شده است و اعتبار مورد نياز آن براى تكميل هم اختصاص خواهد يافت.
مدير پارك علم و فناورى استان هم با اشاره به اينكه هم به لحاظ جذب واحد هاى فناور و دانش بنيان و هم به لحاظ تملك دارايى 
و ســاخت و ساز در غرب كشور پيشتاز هستيم، يادآور شــد: اين پارك هم اكنون در كشور درجه 2 محسوب مى شود كه با تكميل 

ساختان درجه يك خواهد شد.
كزارى با اشاره به نظارت پارك و علم فناورى بر فعاليت 54 شركت دانش بنيان مستقر و غيرمستقر در استان همدان، افزود: بيش از 

150 واحد فناور بخش كانونى در استان مستقر هستند.

1- جلســات برنامه ريزي و كالن شهري بدون حضور شورا و شهردار 
برگزار مي شود. گفته مي شود علي رغم الزام قانون بر حضور شهردار و 
رئيس شورا در اين جلسات، دعوتي از مديريت شهري نمي شود. گويا 
دليل اين اقدام انتقادات مديريت شهري به تصميم گيري هاي سياسي، 

براي كالن شهري شدن همدان است.
2- دور زدن قانون از سوي دستگاه هاي دولتي مورد انتقاد رسانه ها قرار 
گرفته است. گفته مي شود دستگاه هاي نظارتي بر ناديده گرفتن قانون از 
سوي بسياري از دستگاه هاي دولتي، سكوت كرده اند. گفته مي شود اين 
سكوت بيشتر در اجراي قانون آگهي ها و پرداخت مبالغ آن وفق قانون 
است. گويا علي رغم اعالم تعرفه قانون از سوي وزارت ارشاد و ادارت 
نسبت به آن بي توجهي مي كنند. گفتني است افزايش هزينه هاي 3 برابري 
انتشار نشــريات و رعايت نشدن قانون، هفته هاي اخير مطبوعات را با 

چالش مواجه كرده و وادار به كاهش صفحات كرد.
3- قانون بخشــودگي جرايم بانكي هنوز به استان نرسيده است. گفته 
مي شــود علي رغم اعالم رسمي مراجع مســئول مبني بر بخشودگي 
جرايم ديركرد وام هاي تسويه  شده قبل از پايان شهريور، اين مصوبه از 
سوي بانك ها به اجرا درنمي آيد. گويا بسياري از شعبات بانكي ابالغ 
نشــدن چنين دستوري را دليل اجرا نشــدن آن اعالم مي كنند. گفتني 
اســت تاكنون در استان توضيحاتي و اطالع رساني در اين زمينه براي 

مردم انجام نشده است.
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رتبه چهارم همدان در ابتال به بيمارى تب مالت
 رئيس اداره دامپزشكى شهرستان مالير با بيان اينكه در زمينه ابتال به بيمارى تب مالت 
استان همدان رتبه چهارم كشور را دارد، گفت: ورود دام هاى غيرايمن به روستاها باعث 

افزايش آمار ابتال شده است.
علــى قلى زاده ، با بيــان اينكه در اين ميان وضعيت عرضه لبنيات ســنتى به يك كالف 
سردرگم تبديل شــده و سالمت شــهروندان را تهديد مى كند، افزود: طى بازرسى هاى 
انجام شده 120 واحد متخلف عرضه شير خام و لبنيات به مراجع قضايى معرفى شدند.

وى در كارگروه سالمت و امنيت غذايى شهرستان مالير با بيان اينكه طبق نمونه بردارى هاى 

انجام شده كليه شيرها و لبنيات اين واحدها يا حاوى ميكروب بوده و مورد تقلب اضافه 
كردن آب و نمك را داشته اند، اظهار كرد: مالير محل ترانزيت دام در غرب كشور است.

به گزارش ايسنا، قلى زاده با اشاره به اينكه اين شهرستان يك منطقه عشايرنشين است و 
بيشــترين عشاير غرب كشور در ييالق و قشالق از مالير عبور مى كنند، افزود: متأسفانه 

روى دام اين عشاير نظارتى صورت نمى گيرد.
وى با تأكيد بر اينكه در بحث بروز بيمارى هارى و حيوان گزيدگى در ســطح شهرستان 
مالير مشكل فرهنگى داريم، گفت: از آنجا كه 92 درصد حيوان گزيدگى ها توسط سگ هاى 
صاحبدار انجام مى شود بنابراين دهياران در روستاها بايد آموزش ها و توصيه هاى الزم را 

به صاحبان اين سگ ها داشته باشند.

 وضعيت نامناسب همدان در شيوع بيمارى هاى تب مالت و هارى
معاون سياســى، اجتماعى فرماندار مالير  نيز نسبت به بروز، ظهور و شيوع بيمارى هاى 
هارى و تب مالت مشترك بين دام و انسان در سطح شهرستان مالير هشدار داد و گفت: 

در بحث تب مالت وضعيت استان همدن و مالير مناسب نيست.
سعيد كتابى افزود: با توجه به گستردگى، وسعت، موقعيت جغرافيايى و از آنجا كه در بين 
شهرستان هاى استان، مالير بيشترين تعداد روستا را دارد، آوار شيوع بيمارى هاى مشترك 
بين دام و انسان در مالير زياد است.وى با تأكيد بر اينكه بخشداران، شهرداران و دهياران 
در بحث اتالف ســگ هاى ولگرد به قيد فوريت وارد عمل شــوند، اظهار كرد: بايد در 

شهردارى ها محل مناسبى براى نگهدارى سگ هاى ولگرد درنظر گرفته شود.

خبـر

40 هزار تن گوجه فرنگى در اسدآباد
 توليد مى شود

 مدير جهادكشاورزى شهرستان اسدآباد از پيش بينى برداشت بيش از 
40 هزار تن گوجه فرنگى از اراضى كشاورزى اين شهرستان خبر داد.

سقراط بيرنگ خاطرنشان كرد: امسال 650 هكتار از زمين هاى كشاورزى 
اسدآباد به كشت گوجه فرنگى اختصاص يافته كه بر اساس پيش بينى ها 
از اين ميزان اراضى بيش از 40 هزار تن گوجه فرنگى برداشت خواهد 

شد.
وى تعداد بهره برداران توليد و كشــت گوجه فرنگى اســدآباد را 750
نفر اعالم كرد و يادآور شــد: در حال حاضر اسدآباد در كشت و توليد 
محصول گوجه فرنگى رتبه اول اســتان را داشــته و هر ســاله با آغاز 
برداشت گوجه فرنگى براى 1500 نفر در اين شهرستان اشتغال فصلى 

ايجاد مى شو
بيرنگ در گفت وگو با ايســنا، در ادامه از برداشت 70 هزار تن گندم از 
مزارع اين شهرستان خبر داد و اظهار كرد: با توجه به بارش هاى خوب 
بهاره امســال 70 هزار تن گندم از مزارع اين شهرستان برداشت شد كه 
نســبت به سال گذشته توليد گندم اين منطقه 85 درصد افزايش داشته 

است.
وى با بيان اينكه برداشت گندم اسدآباد از دهم تيرماه آغاز و به مدت 2

ماه تا 15 شهريورماه برداشت و خريد گندم به طول انجاميد، خاطرنشان 
كرد: 6 مركز خريد در ســطح شهرستان اسدآباد مسئوليت خريد گندم 
را برعهده داشتند و ميزان خريد گندم مازاد بر نياز 55 هزار تن به ثبت 
رسيده كه اين خريد به علت سرد بودن منطقه كليايى تا 15 شهريورماه 

به طول انجاميده است.
مدير جهادكشاورزى شهرستان اسدآباد  يادآور شد: در حال حاضر بيش 
از 55 درصد از مطالبات گندم كاران پرداخت شده و مابقى اين مطالبات 

در اولين فرصت ممكن پرداخت خواهد شد.

آغاز برداشت انگور از باغات مالير
 مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان مالير از آغاز برداشت انگور از 

باغات مالير از 20 شهريورماه خبر داد .
على مروت اميرى در گفت وگو با  فارس با اشــاره به اينكه بيش از 10
هزار هكتار از باغات شهرستان مالير زير كشت انگور است اظهار كرد: 

شهرستان مالير در توليد انگور رتبه اول استان همدان را دارد.
وى با بيان اينكه بيشترين صادرات شهرستان مالير مربوط به كشمش 
اســت گفت: اولين محصول توليدى اين شهرستان انگور بوده كه بيش 
از 74 درصد آن به كشــمش و مابقى نيز به ســاير مشتقات مثل شيره، 
باسلوق و.. تبديل مى شــود و مقدارى از آن نيز به صورت تازه خورى  

مورد استفاده قرار مى گيرد.
مدير جهاد كشــاورزى مالير با اشاره به برداشت انگور از باغات مالير 
از شهريورماه گفت: امسال نيز برداشت انگور از تاكستان هاى شهرستان 

مالير از 20 شهريورماه شروع و شده و تا 20 مهرماه ادامه دارد.
وى از پيش بينى برداشــت 320 هزار تن انگور از باغات مالير در سال 
جارى خبر داد و تصريح كرد: اين ميزان نسبت به سال گذشته رشد دارد.
اميرى با اشــاره به اينكه برداشت اين محصول در اين فصل از سال از 
اشتغالزايى بااليى برخوردار است گفت: در اين زمينه بيش از 20 هزار 

نفر در امر برداشت انگور مشغول فعاليت هستند.
وى بــا بيان اينكه انگور مالير بعد از تبديل به كشــمش به واحدهاى 
فرآورى كشــمش برده مى شود، افزود: كشــمش مالير به كشورهاى 
مختلف دنيا صادر مى شــود كه صــادرات آن ارزآورى بااليى را براى 

شهرستان به همراه دارد.
مدير جهاد كشاورزى شهرســتان مالير با اشاره به مراحل پايانى ثبت 
جهانى انگور مالير خاطرنشان كرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته 
كارشناســان فائو در مهرماه از باغات دره جوزان مالير بازديد خواهند 

كرد.

سالم سازى محصوالت با كنه شكارچي
 عضو هيأت علمى گروه گياه پزشــكى دانشكده كشاورزى دانشگاه 
بوعلى سينا با بيان اينكه استفاده از سموم شيميايى موجب به وجود آمدن 
مشكالت زيادى مى شود، گفت: باقى ماندن سم ها در محصول يكى از 
اين مشكالت است كه موجب مى شود تا اين سم ها همراه محصول به 

مصرف كننده برسد.
به گزارش ايســنا، محمد خانجانى در جمــع خبرنگاران، با بيان اينكه 
بنا براين مجبوريم در روش هاى شــيميايى تجديدنظــر كنيم، افزود: 
يكى از روش هاى ســالم براى توليد محصول ســالم استفاده از عوامل 
كنترل كننده اى است كه با استفاده از حشرات و كنه هايى كه مى توانند از 

آفات گلخانه اى تغذيه كنند، آفات را از بين ببريم.
وى با اشاره به اينكه در اين شركت دانش بنيان 3 نوع كنه شكارگر توليد 
مى كنيم، افزود: در كشورتنها شركتى هستيم كه توليد انبوه اين 3 نوع كنه 

شكارگر را داريم كه مشكالت آفات گلخانه اى را از بين مى برد.
خانجانى با بيان اينكه با اســتفاده و رهاســازى اين كنه هاى شكارگر 
مى توانيم به حفظ محيط زيست و باال بردن تنوع زيستى و مهمتر از همه، 
توليد محصول بــدون آلودگى كمك كنيم، ادامه داد: يكى از معضالت 
استفاده از سموم شــيميايى، ايجاد سرطان در مصرف كننده است كه با 
استفاده و رهاسازى اين كنه ها مى توانيم به سالمت مصرف كننده كمك 
كنيم.وى با بيان اينكه احتماال هفته آينده رهاســازى اين كنه ها را در 2

گلخانه خواهيم داشــت، عنوان كرد: ميــزان توليدات ما خيلى بيش از 
استفاده از 2 گلخانه است و در آينده در ديگر گلخانه ها استفاده خواهيم 
كرد. خانجانى با اشاره به اينكه در سال هاى گذشته عوامل كنترل كننده 
از كشــور هلند وارد مى شده اســت، افزود: با بومى سازى اين روش ها 

مى توانيم به سالمت جامعه كمك كنيم.
وى با بيان اينكه تعداد مشخصى از آفات در گلخانه ها فعاليت مى كنند، 
اضافه كرد: با اســتفاده از اين كنه ها، نيازى به استفاده از سموم شيميايى 

ديگرى براى از بين بردن آفات نيست.

تيزاب؛ گلوى انگوركاران مالير را خشكاند
 كمبود پودر كربنات پتاســيم يا همان «تيزاب» فصل برداشت انگور 
را براى انگوركاران ماليرى با مشكل مواجه كرده است، مشكلى كه مى 
رود روند خشــك كردن اين محصول راهبردى را دســتخوش چالش 

هاى جدى كند.
كارشناسان حوزه كشاورزى معتقدند كه افزايش نرخ ارز و به دنبال آن 
افزايش قيمت كاالهاى وارداتى، از عمده علل بروز اين مشكل به شمار 
مى رود و موجب شده باغداران ماليرى تيزاب مورد نياز براى خشك 
كردن محصول انگور خود را به بيش از 2 برابر قيمت پيشين تهيه كنند.

اين مشــكل اما از چشم مســئوالن دور نمانده و به تازگى نمايندگان 
مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى همراه با بيش از 50 تن از ديگر 
نمايندگان مجلس، نامه اى خطاب به وزيران جهاد كشاورزى و صنعت، 
معدن و تجارت نوشــته و خواســتار تامين پودر كربنات پتاسيم براى 

خشك كردن انگور و حل سريع اين مشكل شده اند.
اين در حالى اســت كه گفته مى شود تيزاب مورد نياز باغداران توسط 
يك شركت بخش خصوصى تامين شده و در گمرك بندر شهد رجايى 
منتظر ترخيص اســت و با وجود پيگرى هاى انجام شــده از ســوى 
نمايندگان مجلس و وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و صنعت، معدن و 

تجارت، هنوز مشكل ترخيص اين كاال به طور كامل حل نشده است.
در همين زمينه بانك مركزى با اســتناد به اينكه هنگام گشايش اعتبار 
براى واردات اين ماده، صد درصد بهاى كاال پرداخت نشده است، اعالم 
مى كند كه امكان تامين ارز براى اين محصول وجود ندارد و در طرف 
ديگر بر اساس نظر كارشناسى معاون باغبانى وزارت جهاد كشاورزى 
نياز ســاالنه به يكهزار و 800 تن پودر كربنات پتاســيم و توليد نشدن 
آن در داخل كشــور، واردات اين محصول را در فصل هاى مورد نياز 

ضرورى مى كند.
حال اما با فرا رسيدن فصل برداشت انگور در مالير، باغداران مجبورند 
تا چند برابر قيمت از تيزاب هاى غير اســتاندارد و صنعتى موجود در 
بازار خريدارى كنند كه در صورت تأمين نشدن اين ماده، احتمال بروز 
خسارت سنگين به باغداران ماليرى وجود دارد و چه بسا صادرات و 

ارز آورى اين محصول را نيز با چالش هاى جدى مواجه كند.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى در اين باره به ايرنا گفت: 
با پيگيرى هاى مســتمرى كه طى روزهاى گذشــته داشتيم، بخشى از 
موانع وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و صنعت، معدن و تجارت براى 

ترخيص پودر كربنات پتاسيم از گمرك بندر شهيد رجايى حل شد.
حجت االســالم احد آزاديخواه بيان كرد: با همراهى بخش خصوصى 
مكاتبه هاى زيادى از طريق دكتر حسينعلى اميرى معاون پارلمانى رئيس 
جمهورى و وزارت جهاد كشاورزى و صنعت، معدن و تجارت انجام 

شد تا موفق به رفع بخشى از مشكل شديم.
وى ادامه داد: معاون پارلمانى رئيس جمهورى نيز قول مســاعد داد از 
طريــق وزارتخانه هاى صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشــاورزى 
موضوع را تا رســيدن به نتيجه نهايى و مطلوب پيگيرى كند تا مشكل 

ترخيص پودر كربنات پتاسيم سريع حل شود.
سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس دهم افزود: عالوه بر اين نامه اى 
نيز به ســيد محمد مجابى معاون امور مجلس وزارت جهاد كشاورزى 

ارسال و از وى درخواست كمك كرديم.
حجت االســالم آزاديخواه اظهار داشــت: در اين نامه از دكتر مجابى 
درخواست كرديم به قيد فوريت نسبت به اعالم نياز فورى و تخصيص 
ارز الزم از طريق بانك مركزى براى ترخيص كربنات پتاسيم اقدام الزم 

انجام شود.
وى ابراز اميدوارى كرد: با پيگيرى هاى انجام شده و قول هاى مساعد 
مســئوالن مربوطه، طى چند روز آينده مشكل تامين و ترخيص پودر 

كربنات پتاسيم به قيد فوريت حل شود.
 بازار سياه تيزاب در مالير

مدير اداره جهاد كشاورزى مالير نيز كمبود پودر كربنات پتاسيم را عاملى 
براى ايجاد بازار ســياه و افزايش قيمت آن عنوان كرد و گفت: در حال 
حاضر كربنات پتاســيم در بازار با قيمتى بيــش از 2 برابر به باغداران 

فروخته مى شود.
على مروت اميرى بيان كرد: اين در حاليست كه حدود 20 تا 30 درصد 
باغداران تيزاب مورد نياز خود را از باقيمانده خريد سال هاى قبل داشتند 

و امسال استفاده كردند و عده اى نيز از بازار تهيه كردند.
وى افــزود: با اين وجود طبق برآورد جهاد كشــاورزى حدود نيمى از 
مشكل تيزاب در اين شهرستان حل شده و مابقى باغداران نياز فورى به 

پودر كربنات پتاسيم دارند.
 پاى درد دل باغدار نمونه كشورى

يك باغدار ماليرى نيز در اين باره گفت: امســال بيشتر انگوركاران اين 
شهرستان مجبور شدند تيزاب را با چند برابر قيمت از بازار تهيه كنند.

على غفارى كه سال گذشته باغدار نمونه كشورى شده است، افزود: من 
نيز مانند بقيه باغداران مجبور شدم اين پودر را با بيش از 2 برابر قيمت 

خريدارى كنم.
وى ادامــه داد: بيش از 40 درصد باغــداران همچنان براى تهيه تيزاب 

مشكل دارند و در توان آنها نيست كه با اين قيمت تيزاب تهيه كنند.
اين باغدار نمونه كشورى ادامه داد: به همين خاطر اكثر باغداران به ويژه 
در مناطق ترك غربى و ازندريان مالير، انگور را بدون استفاده از تيزاب 

و به صورت آفتابى خشك مى كنند.
غفارى بيان كرد: سال گذشته از هر هكتار يك تن انگور برداشت كردم 
كه امســال اين آمار به حدود يك و نيم برابر افزايش يافته است و اين 

موضوع بر ضرورت تامين بيشتر تيزاب مى افزايد.
ديگر باغدار ماليرى نيز ضمن ابراز گاليه از وضعيت موجود و كمبود 
پودر كربنات پتاســيم گفت: قبل از فصل برداشت بايد مشكل تيزاب 
براى باغداران ماليرى حل شــود تا در زمان حساس برداشت انگور به 

اين مشكالت مواجه نشويم.
داود بيات ادامه داد: با توجه به اينكه زمان برداشت، خشك كردن انگور 
و تبديل آن به كشمش تيزابى، بسيار حساس است و بايد در زمان خود 
اين مراحل طى شود، ما نمى توانيم منتظر بمانيم و بايد در هر شرايطى 

پودر كربنات پتاسيم را از بازار تهيه كنيم.

 نهاوند معصومــه كمالوند- خبرنگار 
همدان پيام:آوار وعده هاى تلنبار شــده 
درســاماندهى محور  آورزمان - نهاوند  
اين بار صــداى فرماندار را هم بلند كرد 
وعده هايى كه امروز و فردا مى شــود و 
هر سال كه مى گذرد دريغ از پارسال كه 

مردم دلخوش به آمدن آن بودند.
12 كيلومتر راه كه همه جان يك شهر را 
در محور ورودى شــهر به مشت گرفته 
و هر بــار با تمديد وعــده اى به نتيجه 

نرسيده است.
فرماندار نهاوند هفته گذشــته دربازديد 
از پروژه محــور آورزمان-نهاوند گفت: 
مــردم نهاوند از وعــده هايى كه تاكنون 
براى ساماندهى محور نهاوند- آورزمان- 
مالير داده شــده و هيچكــدام تا كنون 
محقق نشده خســته و گاليه مند هستند 
متاســفانه هر ســاله در محور نهاوند- 
مجروح  زيادى  تعــداد  مالير  آورزمان- 
و كشــته مى شــوند و ســاماندهى اين 
محور حادثــه خيز از مطالبات مهم مردم 

شهرستان است. 
مراد ناصرى گفــت: تا كنون وعده هاى 
زيادى براى ســاماندهى و بهره بردارى 
اين محور به مردم داده شــده اســت كه  
آخريــن وعده ايى كه توســط مدير كل 
راه و شهرســازى اســتان همدان براى 
اين محور داد، قرار بــود 4 كيلومتر اين 
محور از سمت نهاوند براى هفته دولت 
امســال(97)  زير بار ترافيــك برود كه 

متاسفانه اين وعده هم محقق نشد.
ناصرى تاكيد كــرد: اگر پيمانكار مربوط 

نمى تواند اين كار را تمام كند،كنار بكشد 
تا پيمانكار جديــد و پر توان ترى عهده 

دار اين پروژه شود.
50 ميليــارد براى ســاماندهى 

آورزمان -نهاوند
 نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى 
اســالمى هم گفت: با توجه به اينكه اين 
محور مســير عبور زائران عتبات عاليات 
اســت در صورت  بــروز حادثه در اين 
محور  همه ما مســئوليم و بايد پاسخگو 
باشيم و متاســفانه هر ســاله در محور 
نهاونــد - آورزمــان - مالير مســافران 
بســيارى را قربانى مى كند ، ساماندهى 
اين محور حادثه خيــز از مطالبات مهم 

مردم شهرستان مطرح كرد.
حســن بهرام نيا با ابراز تاسف از وعده 
هاى عمل نشده متوليان اين پروژه گفت: 
با رايزنــى و مكاتبات و ديدارهاى انجام 
شــده اعتبار ملى ســاماندهى و تعريض 
جــاده نهاوند- آورزمان- مالير از تقاطع 
روستاى عشوند به ســمت مالير از 20

ميليارد تومان به 50 ميليارد تومان افزايش 
يافت.

 امام جمعه: مــردم در دفتركار 
من تجمع مى كنند

بهمــن ماه ســال گذشــته (96) بود كه 
امــام جمعه نهاوند هم در جلســه اى كه 
به منظــور تعيين  تكليف پــروژه راه هاى 
نهاونــد و فضاهــاى مورد نيــاز براى   
اجراى پروژه هاى عمرانى و توســعه اى 
شهرستان نهاوند، با حضور مديركل راه و 
شهرسازى استان و مسئوالن شهرستان در 

محل فرماندارى اين شهرستان برگزار شد 
از طوالنى شدن روند اجراى ساماندهى 
اين پروژه از جانــب مردم گاليه كرد و 
گفت: مشكل راه هاى شهرستان نهاوند و 
تأخير در روند حل اين مشكالت باعث 
بــه وجود آمدن چند تجمــع مردمى در 

محل دفتر كار من شده  است.
حجت االســالم مغيثى بــه متوليان راه 
آورزمان  حادثه خيز  جاده  گفت:  اســتان 
حدود 35 ســال است كه در دست اقدام 
قرار دارد و بعد از گذشت اين همه سال 
قرار بود 600 متــر ورودى اين جاده به 
سمت نهاوند كه تعريض و آسفالت شده 
است قبل از اربعين به بهره بردارى برسد، 
چرا تاكنون اين قسمت مورد بهره بردارى 
قرار نگرفته اســت، در ايــن زمينه چه 
انگيزه اى وجود دارد كه مى خواهند مردم 

را عصبانى كند.
 اتمام عمليات تعريض آورزمان 

- نهاوند تا پايان96
اوايل شــهريور ماه سال 96 معاون وزير 
راه و شهرســازى براى بازديد از پروژه 
عمليات اجرايــى تعريض جاده نهاوند-
آورزمان- مالير به محــل رفت و براى 
چندمين بار قول اجرايى شــدن پروژه را 
تا پايان ســال اعالم كــرد و گفت: براى 
ســرعت بخشــيدن به عمليات تعريض 
و ســاماندهى اين محور و براى كاهش 
تصادفات تمهيدات و اقدامات مناســبى 
پيش بينى شــده اســت كه تا پايان سال 
جارى عملى مى شــود ، 12 كيلومتر از 
جــاده نهاوند-آورزمــان- مالير كه در 

حوزه اســتحفاظى شهرستان نهاوند قرار 
دارد تا پايان ســال جارى تعريض و زير 

بار ترافيك مى رود.
 ساماندهى 4 كيلومتر ورودى تا 

قبل از اربعين96
مهرمــاه 96  وعــده هــا تكرار شــد و 
مقررشــد، بدليل اوج گرفتن ترددها در 
اين محور در ماههــاى محرم و صفر به 
سبب قرار گرفتن در مسير عتبات عاليات 
،  عمليات اجرايى تعريض و ساماندهى 
4 كيلومتــر از ورودى نهاونــد در جاده 
آورزمــان تا قبل از فرا رســيدن اربعين 
حسينى(ع) به اتمام و با نصب نيوجرسى 
و عالئم هشــدار دهنــده وخطر به بهره 
بردارى برشــد كه محــرم و اربعين 96
هم رفت و حــاال اربعين 97 هم نزديك 
است اما همان آش و كاسه وعده ها براى 

مسافران اين مسير هنوز داغ است.
تمديــد وعــده هــا در بازديد 

مديركل
حســن ربانــى ارشــد مديــركل راه و 
شهرسازى اســتان در بازديد روز جمعه 
از  پروژه هاى راه شهرســتان ، با تاكيد 
بر تسريع در روند انجام پروژه آورزمان 
-نهاونــد ، گفــت: در حــال حاضر از 
8 كيلومتــر قرارداد راه اصلــى نهاوند- 
آورزمان 3 كيلومتر راه اندازى شــده و 3

كيلومتر به زودى قير پاشى خواهد شد و 
2 كيلومتر ديگر در حال ترانشــه بردارى 

مى باشد.
با اين تفاســير آورزمان بــه اربعين 96، 

نرسيد به 97 امسال هم نمى رسد.

 هر ســاله با نزديك شــدن بــه زمان 
بازگشــايى مدارس، تكاپــوى مردم براى 
خريد لوازم التحرير بيشتر مى شود اما امسال 
گرانى ناشــى از شرايط نابسامان اقتصادى 
گريبانگير اين بازار شــده اســت و مردم 
ضمن گاليه از وضعيــت موجود، خريد 
مى كنند چرا كــه معتقدند چاره اى جز اين 

كار ندارند.
در تحقيــق ميدانــى و بررســى بــازار 
لوازم التحرير شــهر همــدان، والدينى كه 
براى خريد لوازم التحرير همراه فرزندانشان 
مراجعــه كرده بودند، با اشــاره به افزايش 
گرانى و قيمت سرســام آور لوازم التحرير 
در بازار همدان به خبرنگار ايســنا، منطقه 
همدان، گفتند: هر ساله در نيمه شهريورماه 
و اوايل مهر افرادى سودجو و فرصت طلب 
براى ورود به بازار، حداكثر استفاده را براى 
جايگزينــى جنس ايرانى بــه جاى جنس 

خارجى مى برند.
يكى ديگر از شــهروندان همدانى در بازار 
صحافخانــه همدان در رابطــه با افزايش 
قيمت لوازم التحرير اظهــار كرد: با وجود 
وضع گرانى بسيارى از خانواده ها توانايى 
خريد لوازم التحرير و لباس فرم و تهيه كيف 
و كفش مدرسه را همزمان براى چند فرزند 

محصل خود را ندارند.
يكى از فروشــندگان لوازم التحرير در بازار 
صحافخانه همدان هم با بيان اينكه كاالهاى 
ايرانى از كيفيت مطلوبى برخوردار نيستند، 
به خبرنگار ايسنا گفت: فروشندگان براى 
جذب اعتماد مردم نسبت به كاالى ايرانى 

مجبور به ضمانت اجناس خود هستند.
يكى ديگر از فروشــندگان نيز با اشاره 
نســبت  مردم  بى اعتمــادى  وجــود  به 
بــه كيفيــت كاالى ايرانى، بيــان كرد: 
شــرايط  و  قيمت  افزايــش  وجــود  با 
تمايــل به خريد  مالى مردم  نابســامان 

دارند. كيفيت  با  خارجى  گران  اجناس 
فروشــنده ديگرى هم اظهار كرد: بيشــتر 
توليدكننــدگان داخلى ما بــراى كيفيت، 
مرغوبيــت و ارزش كاال اهميتــى قائــل 
نمى شــوند و به همين علــت مردم تمايل 
بيشترى به خريد اجناس خارجى با وجود 

گران تر بودن دارند. 
فروشــنده اى هم بــا بيان اينكــه تبليغ و 
حمايت از اجناس ايرانى گفت: درخواست 
فروشندگان از توليدكنندگان داخلى، ارتقاء 
كيفيت محصوالت است تا اعتماد از دست 
رفته خريداران را نســبت به كاالى ايرانى 

بازگردانند. در همين راستا رئيس اتحاديه 
لوازم التحرير همدان در گفت  وگو با ايسنا، 
با اشــاره بــه فعاليــت 190 واحد صنفى 
لوازم التحرير در همــدان اظهار كرد: بيش 
از 190 واحــد صنفى لوازم التحرير و 500 
واحد صنفى دفتر و كتاب داراى مجوز در 

همدان در حال فعاليت هستند.
عباس ســتاره با بيان اينكه بيشتر اجناس 
موجــود در بازار خارجى هســتند، اعالم 
كرد: 70 درصــد كاالهاى موجود در بازار  
خارجى هستند و فقط 30 درصد توليدات 

داخلى لوازم التحرير را دربرمى گيرد.
وى ادامــه داد: به علــت وضعيت كنونى 
و اقتصاد بد كشور بيشــتر مردم تمايل به 
خريد اجناس ايرانى دارند اما به علت اينكه 
جنس خارجى موجود در بازار با كيفيت تر 
و ارزان تر عرضه مى شــود، مردم به سمت 

كاالى خارجى روى مى آورند.
ستاره با اشــاره به اينكه هيچ كمبودى در 
بــازا نداريم، افــزود: در عرضــه كاال در 
بازار با هيچ كمبودى مواجه نيســتيم اما به 
علت آشــفتگى بازار و اينكه فروشندگان 
قدرت خريد جنس جايگزيــن را ندارند 
و با توجه به افزايش 100 درصدى قيمت 

لوازم التحرير مردم توانايى خريد ندارند.

فرماندار نهاوند در بازديد از محور آورزمان- نهاوند: فرماندار نهاوند در بازديد از محور آورزمان- نهاوند: 

مردم از وعده هاى تكراري گله مندندمردم از وعده هاى تكراري گله مندند

در صحافخانه همدان چه خبر است؟

دستگيـرى 
5 سـارق 
در نهــاونـد

ــده  ــدان پيام:فرمان  نهاوند-خبرنگارهم
انتظامــي شهرســتان نهاونــد از دســتگيري 
5 ســارق و كشــف 8 فقــره ســرقت 
ــن  ــي اي ــس آگاه ــوران پلي ــط مام توس

ــر داد. ــتان خب شهرس
شا احمد ساكى در تشريح اين خبر گفت: 

مامــوران پليس آگاهي شهرســتان نهاوند 
با انجــام اقدامات فنــى و تخصصى و با 
همكاري يگان هاي انتظامي شهرســتان 5
ســارق را  شناســايى و در يك عمليات 
هماهنــگ دســتگير و به پليــس اگاهي 

شهرستان منتقل كردند.

و  تحقيقــات  در  متهمــان  افــزود:  وى 
ــه  ــى ب ــى و تخصص ــاى فن ــى ه بازجوي
8 فقــره ســرقت شــامل 6 فقــره ســرقت 
اماكــن خصوصــي و 2 فقــره ســرقت هاي 
خــرد اعتــراف و بــا تشــكيل پرونــده بــه 

ــدند. ــى ش ــى معرف ــع قضائ مرج
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اقدامات غلط نجومى بگيران
امير بختياريان »

 حقوق هاى نجومى كليد واژه رسانه ها در بهار 1395 بود. برخى از 
رسانه ها با سوگيرى سياسى به انتشار حقوق دريافتى برخى از مديران 
دولتى پرداختند و افكار عمومى را در جريان پرداخت هاى نجومى به 

برخى از مديران سطح باال قرار دادند.
 در آغاز، اين ماجرا ابعاد رســانه اى وســيعى پيدا كرد و براى چندين 
ماه از تيترهاى اصلى خبرى و تحليلى چه در رســانه هاى رســمى و 
چه غيررســمى بود. اما از آنجا كه ماجرا بنيادى سياســى داشــت و 
بدون پشــتوانه رســانه اى به مفهوم حرفه اى آن بود بعد از مدتى كه 
مصرف سياســى آن رنگ باخت، به تدريج از رسانه ها رخت بست و 
به تاريخ پيوست. ماجراى حقوق هاى نجومى صرفا چند مدير دولتى 
را قربانى كرد بدون آنكه در ســاختار قانونى نظام پرداخت به مديران 
دولتى تغييرى ايجاد كند و موجب شــود نظــام ادارى ايران از چنين 

پرداخت هاى عجيب و غريبى پاك شود. 
همين االن هم هر از گاه خبرى در مورد پرداخت حقوقهاى نجومى 
منتشر مىشود كه البته توان رسانهاى شدن ندارد و اغلب افكارعمومى 
از كنار آن بدون هر گونه واكنشى مىگذرد. در واقع پروژه حقوقهاى 
نجومى غير از اينكه چند مدير را به حاشيه براند تاثير بنيادينى بر نظام 
ادارى نداشــت و همچنان بسيارى از مديران حقوقهاى بسيار خوبى 
مىگيرنــد و هيچ نهادى هم كارى به آنها ندارد. دليل اين مســاله هم 
روشن است. با اينكه جمعى از مديران دستگاههاى دولتى و غيردولتى 
حقوق بســيار بااليى مىگيرند، چون پرداختهــا، مبتنى بر قانون و 
مقررات متعددى است كه دست مديران را براى پرداخت به خودشان 
باز گذاشته است، به همين دليل بايد بيش از هر نهاد مجلس را مسوول 

تداوم حقوقهاى نجومى دانست.
 نماينــدگان مجلس بايد با اصالح قوانين راه پرداختهاى نجومى را 
ســد مىكردند. اما دريغ و درد كه مجلس چنين دغدغهاى ندارد و يا 

توان چنين كارى ندارد.
اما نكته مهم اين اســت كه مشــكل اصلى نظام ادارى ما حقوقهاى 
نجومى نيســت. اين معضل شايد در رديف موارد قابل توجه باشد اما 
معضل بااهميتى در اين نظام محسوب نمىشود. معضل با اهميت نظام 
ادارى، چرخه اشــتباه نظام تصميمگيرى است. براى اينكه به صورت 
روشن اين موضوع را مطرح كرده باشيم به همين ماههاى اخير اشاره 
مىكنيم كه اقتصاد كشور وارد ورطهاى مبهم و غيرقابل پيشبينى شده 
اســت و معلوم نيست فرجام اين نوســانات قيمتى كه مدام با شيب 
افزايشى هم مواجه اســت به كجا قرار است ختم شود. شكى نيست 
كه فروش منابع ارزى و طالى بانك مركزى به قيمتى ارزانتر از بازار 

آزاد، تصميمى اشتباه بود. 
چنــد ده هزار ميليارد تومان منابع ملى به قيمت ارزان به فروش رفت 
و امروز بعد از گذشت چند ماه همه به دنبال خريداران مىگردند و از 
آنها برگشت اين منابع را طلب مىكنند. در واقع تصميم اشتباه مديران 
بانك مركزى در فروش ارزان منابع منجر به مشكالت كنونى و پرشدن 

كيسه برخى شده است. 
بانك مركزى از جمله نهادهايى اســت كه مديران و كاركنانش حقوق 
خوبى مىگيرند. اوايل امســال ماجراى بازنشسته شدن مديرى از آن 
بانك با پاداش يك ميلياردى خبرســاز شد. اما نكته اينجاست كه در 
نهاد مهمى چون بانك مركزى كه مديران آن در مورد نحوه تخصيص 
منابع ملــى تصميم كالن مىگيرند، موضــوع حقوق نجومى اهميت 
چندانى ندارد. بلكه موضوع با اهميت، تصميماتى اســت كه مديران 

نجومى بگير مىگيرند. 
گاهى يك تصميم غلط موجب جابجا شــدن حجم وسيعى از منابع 
عمومى به جيب اندكى افراد مىشود. اتفاقى كه در ماههاى اخير بسيار 
افتاده اســت و تعداد زيــادى را از محل خريد و فروش ارز و طال به 

ثروت افسانهاى رسانده است.
 ثروتــى كه در نتيجــه تصميم غلط مديران بانــك مركزى به جيب 
معدودى از افراد رفته اســت به لحاظ حجم و آسيبى كه به اقتصاد و 
جامعه مىزند به هيچ عنوان با حقوقهاى نجومى قابل مقايسه نيست. 
شايد اثر اقتصادى تصميات غلط يك صدم جمع حقوقهاى نجومى 

در طول يك سال هم نباشد. 
به همين دليل با اينكه حقوقهاى نجومى موضوعى قابل توجه است، 
اما نبايد موجب انحراف افكار عمومى از مسائل بااهميت شود. كاش 
مديران مــا حقوق نجومى مىگرفتند اما تصميماتشــان، آثار زيانبار 
نجومى نداشــت، بلكه در كنار گرفتن حقــوق نجومى، براى جامعه 

شرايط توليد ثروتى نجومى را فراهم مىكردند. 

احتمال نشست وزراى خارجه 4+1
 در نيويورك

 سخنگوى وزارت امور خارجه از احتمال ديدار وزراى امور خارجه 
1+4 در حاشيه مجمع عمومى سازمان ملل خبر داد.

به گزارش  مهر، بهرام قاسمى سخنگوى وزارت امور خارجه ، پيرامون 
تعرض به كنســول گرى ايران در بصره و سفارت كشورمان در پاريس، 
اظهار داشــت: در هر دو مورد موضــع گيرى هاى الزم صورت گرفته 
است و شخصا تصور مى كنم ارتباطى به صورت مستقيم ميان دو حادثه 

وجود ندارد.
ســخنگوى وزارت امور خارجه در خصوص عملــى كردن تعهدات 
اروپايى ها در برجام، تصريح كرد: تصور مى كنم ما در مسير نسبتا درستى 
حركت مى كنيم، تماس هاى مستمر ما با طرف هاى اروپايى ادامه دارد و 
طرح هاى قبلى كه امكان عملياتى شدن نداشت را كنار گذاشتيم و در 

حال پيگيرى مكانيزم هاى جديدى هستيم.
وى ادامه داد: ما در حاشيه نشست مجمع عمومى سازمان ملل با مقامات 
حاضر در اين نشست مالقات و ديدارهايى در سطح رئيس جمهور و 
وزير امور خارجه خواهيم داشت و همانطور كه گفتم از اين فرصت به 

نحو مقتضى در جهت تامين منافع ملى خود بهره خواهيم برد.

سرنوشت برجام يكى از مهمترين نگرانى هاى 
جهانى است

 معاون رئيس جمهورى ايران و رئيس ســازمان انرژى اتمى برجام 
را يكى از مهم ترين نگرانى هاى جهانى برشــمرد و تصريح كرد: اقدام 
يك جانبه آمريكا در خروج از اين توافق، تأثيرات منفى بر صلح و امنيت 

منطقه اى و بين المللى به همراه خواهد داشت.
به گــزارش ايرنا، على اكبر صالحى ، به فرآيند ســخت و دشــوار 
دســتيابى به توافق برجام اشاره كرد و ابراز داشت: متأسفانه عليرغم 
اينكه آژانس 12بار به طور مســتمر بر پايبندى جمهورى اســالمى 
ايران به مفاد اين توافق گواهى داده اســت، اياالت متحده آمريكا در 
ارديبهشت گذشته تصميم به خروج از اين توافق گرفت، درحالى  كه 
قبل از آن نيز، چه در دولت قبلى و در دولت كنونى، به طور كامل به 

مفاد آن پايبند نبوده است. 
صالحى تصميم يك جانبه آمريكا رانقض صريح قطعنامه 2231شوراى 
امنيت سازمان ملل و ريشخند به اصول اساسى وشناخته شده حقوق 
بين الملل و چندجانبه گرايى برشــمرد، كه سرنوشــت اين دستاورد 
ارزشمند و منحصر به  فرد علم ديپلماسى را با خطر جدى و تأثيرات 

منفى بر صلح و امنيت منطقه اى و بين المللى، مواجه كرده است.

غزل اسالمي»
نمايشگاه عكس «شكوه تاريخ از الوند تا 
هگمتانه» از دو هفته قبل در طبقه ششم 
برج زاگرس برپا شــده است. مصطفي 
شــيرمحمد، عكاس خبــري همدان، 
بسياري از اماكن تاريخي و گردشگري 
را در ابعاد 100 در 70 در اين نمايشگاه 
به تصوير كشــيده و قرار است بعد از 
30 شهريور كه زمان نمايشگاه به پايان 
مي رسد آنها را در طبقه چهارم مجموعه 
تفريحي توريستي تله كابين گنجنامه به 
نمايش دربياورد. اين عكاس جوان و با 
تجربه در گفت وگويي كه با همدان پيام 
انجام داد از تالشش براي معرفي همدان 
و كمك هايي كــه بخش خصوصي از 
او كــرده تا به هدفش نزديك شــود، 
را  گفت وگو  ايــن  ادامه  در  مي گويد. 

مي خوانيم.
 آقاي شــيرمحمدي چه شد كه 
را  نمايشــگاه  اين  گرفتي  تصميم 

برگزار كني، آنهم در اين مكان؟
ســال 93 بود كه تصميــم گرفتم چنين 
نمايشــگاهي برگزار كنم. من هر ســال 
اماكن تاريخي و گردشــگري را در همه 
فصول سال در ساعت هاي مختلف با نور 
و حتي ابرهاي متفاوت عكاسي مي كنم، 
مخصوصــاً اگر اتفاق جديــد عمراني يا 
نورپردازي در آن مــكان صورت گرفته 

باشد.
در اين چند سال كه تصميم به برگزاري 
نمايشــگاه اماكن تاريخي ـ توريســتي 
همــدان گرفته بــودم، تــالش مي كردم 
عكس هــاي متفــاوت بگيرم تــا اينكه 
استان با رويداد 2018 مواجه و به عنوان 
پايتخت آسيايي معرفي شد. بنابراين من و 
تعدادي از فعاالن در عرصه هاي عكاسي، 
هنري، فرهنگي و گردشــگري دور هم 
جمع شديم و همفكري كرديم كه 2018
چيست و اهالي فرهنگ و هنر چه نقشي 

مي توانند در آن داشته باشند.
وقتي به شــهري در يك كشــور عنوان 

پايتختي رويدادي داده مي شــود، فرصت 
نــدارد كــه در همــان ســال تغييرات 
زيرســاختي عمراني و فرهنگي داشــته 
باشد. بنابراين ما به اين نتيجه رسيديم كه 
به همدان يك ســال فرصت داده شده تا 
داشته هاي خودش را در ويتريني به تمام 
دنيــا نمايش بدهد و خــودش را معرفي 
كند. ما هم مي توانســتيم بــه زبان هنر، 
همدان را به دنيا معرفي كنيم؛ پس دست 

به كار شديم.
دولتي ها هــم كه رويدادهــاي «پايتخت 
گردشــگري آســيا» و ميزباني «نشست 
جهانــي  ســازمان  وابســته  اعضــاي 
گردشــگري» unwto را تنهــا در حد 
2 رويداد مي بيننــد در صورتي كه من و 
خيلي هــا انتظارهاي ديگري داشــتيم. به 
عنوان مثال آنها مي توانستند به مردم اعالم 
كنند كه عكس هاي مختلف از اماكن استان 
همدان بگيرند و با هشــتگ 2018 آنها را 
در فضاي مجازي قرار بدهند و هر عكسي 
كه بيشترين اليك و بازديد را داشته باشد، 
جايــزه بگيرد. يا اقداماتي از اين دســت 
كه به ايجاد شــور و معرفي هرچه بيشتر 

همدان بينجامد، اما چنين اتفاقاتي نيفتاد.

من شــخصاً در حد توانمندي خود اقدام 
كردم و اين نمايشگاه را در راستاي همين 
هدف برگزار كــردم. به خاطر همين هم 
تالش زيادي كردم كه نمايشگاه را در غار 

عليصدر ارائه دهم كه نشد.
 چــرا غــار عليصــدر را براي 
برگزاري نمايشــگاه انتخاب كرده 
و  نشدي  موفق  اينكه  دليل  و  بودي 
در نهايت در برج زاگرس نمايشگاه 

را برپا كردي چه بود؟
دلم مي خواست عكس ها و اماكن تاريخي 
همــدان را به همه جهان نشــان بدهم. در 
داخل شهر هم كه نمي توانستم همه جهان را 
به نمايشگاهم بياورم ولي توريست ها از همه 
دنيا به غار عليصدر مي آيند و مي توانستند 
استان ما را داخل عكس ها ببينند كه همين 
عكس ها شــايد باعث مي شــد تا تصميم 
بگيرنــد بجز غار، اماكــن ديگرمان را هم 
ببينند. در واقع اين نمايشگاه در غار عليصدر 
مي توانست محركي باشــد تا تور ليدرها 
تمايل پيدا كنند كه تورها را به نقاط ديگر 

استان هم بياورند.
به خاطر اين هــدف با آقاي عراقي، دبير 
رويداد 2018 قرار مالقات گذاشــتم و از 

نزديك عكس هايم را نشــان دادم. ايشان 
از برگزاري نمايشــگاه در غار عليصدر 
استقبال كرد و قول داد كه هفته بعد با من 
تماس بگيرد اما ديگر پاسخ تلفن و پيامم 
را نداد. حتي براي بازديد از نمايشــگاه 
دعوتنامه هم فرستادم اما تاكنون به ديدن 

عكس ها هم نيامده است.
اما وقتي بــا آقاي ترابيان ســرمايه گذار 
سايت تفريحي ـ توريســتي گنجنامه و 
صاحب بــرج زاگرس موضوع را درميان 
گذاشــتم، پذيرفت كه اين نمايشــگاه را 
با ســرمايه خودش برگــزار كند. كه 20
روز طبقه ششــم برج زاگرس را به اين 
نمايشــگاه اختصاص داد و قرار شد بعد 
از آن عكس هــا بــه صــورت دائمي در 
طبقه چهارم تله كابين گنجنامه به نمايش 

دربيايند. 
امــا وقتي آقــاي يــاري، مديرعامل غار 
عليصدر و معاون گردشــگري و مسئول 
روابــط عمومي ايشــان براي تماشــاي 
عكس ها به نمايشگاه آمد، پذيرفت كه در 
آستانه اجالسيه اصلي 2018 كه در آبان ماه 
نمايشگاه  اين  مي شود،  برگزار  سالجاري 

در غار هم داير شود.

 گفتيد اين نمايشگاه پرهزينه را 
بخش خصوصي برگزار كرده؛ يعني 
سرمايه گذاران  كه  دارد  سود  آنقدر 
اينچنينــي بــه اين عرصــه وارد 

شده اند؟
آقــاي ترابيان با نيت خيــر وارد اين كار 
شد تا با اين كار به رويداد 2018 كمكي 
كرده باشــد و هزينه زيادي هم براي اين 
نمايشــگاه كرد. 40 قطعه عكس با ابعاد 
100 در 70 روي شاســي چاپ كرديم و 
اجاره محل نمايشــگاه هم كه كم نيست. 
تا امروز تعــدادي از عكس ها به دفعات 
به فروش رفته كــه طبق توافق درآمد آن 
به اسپانســر تعلق دارد و اميدوارم كه با 

فروش عكس ها به سود خوبي برسد.
 شــما مي خواهي عكس ها را به 
تمام دنيا نشان بدهي. آيا برنامه اي 
براي برگزاري نمايشگاه در خارج از 

كشور نداري؟
هــدف بعدي من برگــزاري اين  اتفاقاً 
نمايشگاه در خارج از كشور و محل هاي 
بين المللي پرتردد در داخل كشور است. 

تصميم دارم اينها را به كارت پستال هم تبديل 
كنم؛ چون كارت پستال سود خوبي مي تواند 
داشته باشــد ولي اميدوارم كه سرمايه گذار 

خوبي براي اين كار پيدا شود.
 عكاسي چقدر اقتصاد و معيشت 

شما را تأمين مي كند؟
فهم غلطي در جامعــه به وجود آمده كه 
مردم فكر مي كنند ما پولدارِ عاشــقيم. در 
صورتي كه با ســيلي صــورت خودمان 
را ســرخ نگه داشته ايم. خيلي ها هم فكر 
مي كنند از روي بيكاري دوربين به دست 
گرفته ايــم؛ در صورتي كه همين دوربين 
عامل بيكاري ما شــده است. هر رشته از 
ورزشــي گرفته تا مهندسي و پزشكي و 
معلمي، اگر دولــت اقتصاد آن را در نظر 
نگرفته باشد، محكوم به شكست خواهد 
شد. امروز ما مي بينيم كه براي هنر اقتصاد 
خاصي تعريف نشده و اين ناديده گرفته 
شدن به هنر بزرگ ترين آسيب را اول به 

جامعه و سپس به فعاالن آن زده است.
 كشورهاي توسعه يافته گالري هاي 
تخصصي با گالري دار حرفه اي براي 
هنرهاي مختلــف دارند، در بعضي از 
حتي  اروپايي  و  آمريكايي  شهرهاي 

تا چند صد گالري فعال هســتند كه 
حتي  و  هنرمندانشان  شده اند  باعث 
هنرمنداني كه از اقصي نقاط دنيا در 
آنجا نمايشگاه برپا مي كنند با فروش 
و ســود خوبي مواجه شــوند. اما در 
ندارد،  وجود  فضاهايي   چنين  همدان 
نبود گالــري و گالري داري كه بتواند 
آثار هنرمندان را بفروشد، چه آسيبي 

به هنر شهر همدان زده است؟
هنرمنــدان بازاريابــان خوبي نســتند و 
خودشان نمي توانند آثارشان را بفروشند. 
بــه خاطر همين بايد دالل هاي هنري اين 
كار را بكنند كه متأسفانه چنين دالل هايي 
نه تنهــا در همدان وجود نــدارد كه دالل 
مجموعه هاي عكــس در ايران هم ديده 
نمي شــوند، همين باعث شــده تا اغلب 
هنرمندان آثارشــان روي دستشان بماند 
و در نتيجــه از اقصاد بــد رنج ببرند. در 
صورتــي كه برخــي رشــته هاي هنري 
دالل هاي قوي در تهران دارند و تا حدي 
آثار هنرمنــدان ايــران را در حراج هاي 

معروف دنيا مي فروشند.
همدان حتي به لحاظ داشــتن فضا براي 
نمايش عكس هم فقير اســت و تشــنه 
آژانس عكس است؛ بايد سايتي باشد كه 
عكس هاي عكاسان استان را جمع آوري، 
طبقه  بندي و قيمت گذاري كند و اقدام به 

فروش اينترنتي بكند.
در حال حاضر شهرداري تهران تعدادي 
عــكاس را اســتخدام كرده كــه بعد از 
فعاليت هاي عمراني و زيباسازي، از آنها 
عكاسي و آرشيو مي كنند. اين رفتارهاي 
هدفمنــد، آرشــيو عكس هاي شــهري 
و گردشــگري را تكميــل مي كند و در 
صورت نيــاز مي توان به آنها رجوع كرد. 
اميــدوارم چنين اقدامــي در همدان هم 

صورت بگيرد.
 تاكنون چند نمايشــگاه برگزار 

كرده اي؟
ايــن 22ميــن نمايشــگاه انفــرادي و 
گروهــي ام اســت. من هــم از طريق 
فدراســيون جهاني عكاســي فياپ در 
نمايشگاه هاي بين المللي شركت كرده ام 
و هــم آثارم را در نمايشــگاه هاي ملي 
و  مازندران  تهران،  مانند  استان هايي  در 

زنجان ارائه كرده ام.

مهدى غالمى »
  وقتى در ســال 95 ديوان محاسبات 
كشــور صحبت از رســانه اى كــردن نام 
حقــوق بگيران نجومى كرد، واكنشــهاى 
سياسى بسيارى شــكل گرفت. در همان 
زمان و همســو با بحثى كــه ديوان به راه 
انداخته بود اين رســانه نيــز به تعدادى 
اســتانى  مديران  نجومى  حقوق هــاى  از 
پرداخت و با به تصوير كشــيدن تنها دو 
فيش حقوق اتهامــات زيادى را از طرف 

نهادها براى خود ايجاد كرد.
آن زمان تا انتخابات رياســت جمهورى 
دوازدهــم يازده ماه باقــى مانده بود و در 
انفعال تيم رســانه اى دولت تدبير و اميد 
كه سه سال نتوانسته بود افكار عمومى را 
روشــن كند كه؛ قانون مديريت خدمات 
كشــورى كه حقــوق، پــاداش، مزايا و 
اضافه كارى را از ســال 86  اجرا مى كند 
و قوانينش بدون اعتراضى به اجرا درآمده؛ 
در ســال 95 جّو حقوق هــاى نجومى را 
نامتعارف و باانگيزه هاى سياســى قلمداد 
مى كند. االن دو ســال از آن بحث گذشته 
و دولــت روحانــى همچنان ســكاندار 
قوه اجرايى كشــور اســت. عــده اى كه 
مى خواســتند از ايــن طريق بــه مناصبى 
برسند و بدنبال منافع سياسى خود بودند، 
شكست خوردند و به آن دست نيافتند. اما 
داستان اصلى كه رســانه ها را پيگير خود 
كرده بود و تا امروز هم به پاســخ نرسيد؛ 
سرانجام همان حقوق هاى نجومى بود كه 
به سرانجام نرســيد. به همين خاطر است 
كه هرازچند گاهى از ســمت و ســو هاى 
مختلــف خبــر و اظهارنظرهايى با گاليه 
در اين مورد شــنيده مى شــود كه مطمئنا 
نمى تواند تاثيرى در گشــايش اين كالف 

سر در گم داشته باشد.

بواقع اين يــك گره در قانــون خدمات 
كشورى است كه باز كردن آن زمان زيادى 
طول مى برد تا از اين شرايط خارج شود. 
منتهى هرگز نمى تواند رضايت همگان را 
ايجاد كند. اگــر منطقى به اين بحث وارد 
شويم مى بينيم كه تراز حقوقى بين بخش 
دولتى و خصوصى متفاوت اســت. بدين 
معنــا كه نيرو در بخــش دولتى به مراتب 
درآمد كمترى از بخش خصوصى دارد و 
اين موضوع امر مســلمى است. اين اتفاق 
سبب مى شــود وقتى مديرى با حقوق كم 
دولتى مواجه اســت به حوزه خصوصى 
وارد شــود. اين امر سبب مى شود دولت 
براى نگه داشــتن مديــران از حقوق هايى 

نزديك به بخش خصوصى استفاده كند.
بواقع نيروهاى كارآمــد و قابل اعتماد در 
هر دولتى سبب مى شود دولتمردان در اين 
خصوص ســكوت كنند و روند پرداخت 
حقوقى مديرانشــان را كتمان كنند. بهمين 

خاطر اســت كه وقتى مجلس طرحى در 
جهت شفاف ســازى حقوق بگيران ارائه 
مى دهد با مخالفت دولت روبه رو مى شود 
و رأى مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز 
بسمت دولت مى شــود. چراكه حاكميت 
بدنبال حفــظ مديران اســت و از طرفى 
نمى تواند با ايجاد ســقف حقوقى موجب 
خــروج آنها از حكومت و حتى كشــور 
شود. البته الزم اســت بدانيم كه اكثريت 
همين مديران خود پــرورش يافته بخش 
دولتى هســتند. يعنى آنها با حضورشــان 
در دولت بــوده كه توانســته اند راهها و 
البى هــاى درامدزايى در بخش خصوصى 
را بياموزنــد و در جهت منافع خود (حتى 

ايام انتخابات)بكار گيرند. 
بنابراين وقتى در ســال 95  رئيس ديوان 
محاســبات پيگيــر حقوق هــاى نجومى 
مى شــود و اعالم مى كند كــه مى خواهد 
اســامى افراديكــه حقوق هــاى نجومى 

مى گيرند را رسانه اى كند؛ سبب واكنشهاى 
مختلفى از سوى حكومت مى شود. چراكه 
در ايــن مباحث هركســى مى تواند به هر 
اندازه كه مى خواهد اســتفاده ابزارى كند. 
بهمين خاطر موضوع حقوق هاى نجومى 
از دستور كار علنى ديوان خارج مى شود و 
تنها رسانه ها و فضاى مجازى هستند كه از 
سال 95 تا امروز با اذعان به بى سرانجامى، 
جسته گريخته به اين موضوع مى پردازند. 
البته همانطور كه بيان شــد هستند افرادى 
هم كه هر از چندگاهى با توجه به شرايط 
و اوضــاع در ايــن خصــوص اظهاراتى 
دارنــد كه خيلى تاثير گذار حداقل در اين 
زمينه نيست. حاال مى خواهد يك نماينده 
مجلس باشد كه معتقد است «همدان مدير 
با حقــوق و پاداش نجومى نــدارد» و يا 
ديگر نماينده باشد كه اظهار مى كند «پس 
از 16 ماه هنــوز حقوق هاى نجومى آزاد 

است.»

گفتگو با عكاس خبري به مناسبت نمايشگاه شكوه تاريخ

هنر بدون اقتصاد محكوم به شكست است

كالف پيچيده حقوق هاى نجومى

فرهنگ 

170 نفر مشمول قانون منع بكارگيرى بازنشستگان هستند
 رئيس كل ديوان محاســبات كشــور با بيان اينكه مقامات مشمول قانون ممنوعيت بكارگيرى بازنشسته ها حدود 170 نفر هستند، 

گفت: با اجراى اين قانون، كشور دچار چالش مديريتى نخواهد شد.
به گزارش ايرنا از ديوان محاســبات، عادل آذر در گفت و گويى با تشــريح جزئيات قانون اصالح ممنوعيت بكارگيرى بازنشستگان، 
اظهار داشت: مقامات مشمول اين قانون حدود 170 نفر هستند كه تعداد زيادى نيست، زيرا بيش از 100 هزار نفر مديرميانى و تحصيل 

كرده و با تجربه در كشور داريم كه مى توانند اين خالء را پركنند.
رئيس كل ديوان محاســبات كشور گفت: قانون ممنوعيت بكارگيرى بازنشســته ها، كليه دستگاه هاى اجرايى، موسسات و نهادهاى 
عمومى غيردولتى را كه در ماده(5) قانون خدمات كشورى بيان شده است، دربر مى گيرد و نسبت به قانون بازنشستگى قبلى كه اجراى 
آن از تاريخ اول فرودين 1395 بوده است، يكسرى از مقامات مثل استانداران، معاونان استانداران و معاونان وزيران، فرزندان جانبازان 

و... كه پيش از اين مى توانستند بازگشت به كار داشته باشند را از بكارگيرى پس از بازنشستگى منع كرده است.

دستور رئيس جمهور براى حل مشكالت صنعت داروسازى كشور
 معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منطقه اى وزارت كشور از ابالغ نامه رئيس جمهور به استانداران براى حل مشكالت صنعت 

داروسازى كشور خبر داد و گفت: رئيس جمهور دستور اقدام فورى در رابطه با حل مشكالت صنعت داروسازى كشور داده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بابك دين پرست در باره يكى ديگر از مسائل مورد بحث در نامه ابالغى رييس جمهور به استانداران 
گفت: وزارت خانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و تعاون، كار و رفاه اجتماعى، با مشاركت انجمن صنفى داروسازان ايران، 
نسبت به بازنگرى در تدوين فرم قرارداد داروخانه ها با سازمان هاى بيمه گر (سازمان بيمه سالمت ايرانيان وسازمان تأمين اجتماعى) 

اقدام نمايند.
وى خاطرنشان كرد: در اين نامه آمده است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، با همكارى سازمان تعزيرات حكومتى، با 
افزايش نظارت دقيق بر فعاليت و عملكرد شركت هاى تأمين و پخش دارو، از عدم عرضه داروى موجود در انبار ها با هدف سودجويى 

و افزايش نرخ، پيشگيرى كنند.

ايران و روسيه بايد با ارزهاى ملى خود 
تجارت كنند

 سناتور «ايگور ماروزوف» عضو كميسيون امور بين المللى شوراى 
فدراسيون روسيه (مجلس سنا) بر لزوم آغاز معامالت ايران و روسيه 
با ارزهاى ملى دو كشــور تاكيد و خاطرنشان كرد: روسيه با تركيه و 

چين نيز بر اين اساس معامله و همكارى مى كند.
به گزارش ايرنا: سطح روابط و همكارى هاى تهران - مسكو در عالى 
ترين سطح قرار دارد و سران ايران و روسيه تماس هاى مستقيم دارند 
و نكته مهم اين است كه رويكردى واحد براى حل مسائل ژئوپليتيكى 

ازجمله حل و فصل مسائل خاورميانه و سوريه دارند. 
ماروزوف تصريح كــرد: در اين عرصه همكارى كامل داريم و متحد 
هستيم و با مشاركت ايران و روسيه، گروه تروريستى داعش در سوريه 
قلع و قمع شده است كه براى صلح در خاورميانه و اروپا و روسيه و 
براى مناطق ديگر اهميت فراوان دارد؛ اصول برقرارى نظم و آرامش و 

حل مسائل سوريه تعيين شده است كه اهميت بااليى دارد. 
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 هيات هــاى عــزادارى امســال بــا 
برنامه ريزى اداره تبليغات اسالمى مراسم 
شهيدان  ســاالر  براى  عزادارى  رســمى 
اباعبداله الحســين(ع) را روز ششــم ماه 
محرم بــا اهتزاز پرچم حســين(ع) آغاز 
كردند اما با اين حــال هيات هاى عزادار 
طبق روال ســالهاى گذشته در همدان در 
روز تاســوعا ســاعت 9 صبح در ميدان 
امامــزاده عبدا...(ع) و در روز عاشــوراى 
حسينى ساعت 9 صبح در ميدان امام(ره) 
براى اقامه نماز و عزادارى تجمع مى كنند.

عزادارى و اقامه ماتم براى شــهداء و آزاد 
مردان تاريخ، در اسالم سابقه ديرينه دارد 
كه سينه زنى، زنجيرزنى، مداحى و حركت 

دسته هاى عزادارى از جمله آن ها است.
يكى از مراســم عزادارى ايــام ماه محرم 
در اســتان همدان زنجيرزنى است كه در 
بيشتر هيأت هاى حسينى دسته هايى از اين 
گروه از محالت برخاسته و با پياده روى 
به سمت ميدان امام لحظاتى را در آنجا به 

عزادارى مى پردازند. 
زنجيرزنــى يكى از مراســم شــيعيان به 
هنگام عــزادارى دوران محرم اســت كه 
در اين مراســم مردان با زنجير بر پشــت 
خود مى كوبند و در يكى از ميادين شــهر 
تجمع كرده و به ياد ســاالر شهيدان نوحه 
خوانى مى كنند.همه ساله اين آيين در ماه 
محرم با شور و عشق خاص مردم همدان 
به ابا عبدا... الحسين (ع) برگزار مى شود 
و عاشــقان آن حضرت ارادت و تجديد 
ميثاق خود را هر ســال در قالب عزادارى 

مستحكم تر مى كنند.
مكان هاى عــزادارى در اســتان همدان 
خيابان ها،  ميدان ها،  حسينيه ها،  مسجدها، 
كوچه ها و منازل شخصى است كه همزمان 
با فرا رسيدن ماه محرم سردرخانه ها، تكايا، 
و امامزاده ها را با پارچه ها و پرچم، ســياه 
پوش و آنهايى كه نذر دارند لباس ســياه 
مى پوشند و خود را براى عزادارى و پختن 

نذرى هاى ماه محرم آماده مى كنند.
در اين روز مردم به ياد امام شهيدان اقدام 
به پخش نذرى و يا ذبح قربانى مى كنند كه 
در اين ارتباط  به منظور حفظ بهداشــت 
عمومــى و تأميــن غذاى ســالم وحفظ 
ســالمت مصرف كنندگان و در راستاى 
اطمينان خاطــر نيكوكارانى كــه در ايام 

تاســوعا و عاشوراى حسينى اقدام به ذبح 
دام و نــذورات دام قربانى مى نمايند 23 
اكيپ ثابت و 32 اكيپ سيار با 87 نفردكتر 
همكارى  و  بهداشتى  دامپزشــك ،بازرس 
ناظرين ذبح شــرعى در ســطح اســتان 
ساماندهى شده اند تا همشهريان براى دبح 

به اين اكيپ ها مراجعه كنند.
بــراى حفظ امنيت در روز تاســوعاى و 
عاشــوراى حســينى، پليس نيز وارد كار 
شده و  محدوديت هاي ترافيكي را اعالم 

مى كند.
پليس راهور اســتان اعالم كــرد: در روز 
عاشوراى حسينى از ســاعت 9 صبح به 
بعد و بعــد از ورود هيئت هاي عزاداري 
بــه خيابان هاي منتهي به ميــدان امام(ره) 
محدوديت تردد براي تمامى وسايل نقليه ( 
خودرو و موتورسيكلت ) در هسته مركزي 

شهر همدان به اجرا خواهد درآمد.
 به منظور سهولت در رفت آمد همشهريان 
تا حد امكان از ايجاد محدوديت در رينگ 
هاي دوم و ســوم جلوگيري به عمل مي 
آيد؛ در صورت ورود هيئت هاي عزاداري 
به خيابان هاي ديگر غير از 6 خيابان اصلي 
نيز محدوديت هاي مقطعي ايجاد خواهد 

شد. 
 در روز عاشــوراي حسيني نيز ممنوعيت 
تردد تمامى خودروها اعم از شــخصي و 

عمومي از خيابان هاي منتهي  به ســمت 
ميــدان امــام (ره) از ســاعت 8 صبح تا 
پايان مراســم به همــراه  ممنوعيت تردد 
خودروهــا از ســمت ميدان فردوســي، 
ميــدان آرامگاه،ميــدان شــريعتي،ميدان 
فلســطين،ميدان عين القضاه، ميدان شهدا 
، ســه راهي انبار نفت به سمت محدوده 
مركزي و ميدان امام(ره) از ساعت 9صبح 

اعالم شده است.
همچنين محدوديت هاي موقت در ميدان 
سپاه،ميدان باباطاهر،تقاطع جانبازان، ميدان 
امام حســين، ميدان جهاد در زمان عبور 

دسته جات عزاداري اجرا مي شود.
حســيني،  عاشــوراي  ســوم  روز  براى 
ممنوعيت تردد تمامــى خودروها اعم از 
شــخصي از خيابان هاي منتهي به سمت 
ميدان امام (ره) از ســاعت 0800 تا پايان 

مراسم وعبور دستجات اجرا خواهد شد.
ممنوعيــت تــردد تمامــى خودروها از 
خيابان هــاي منتهي به ســمت ميدان امام 
(ره) از ســاعت 0900 تا پايان مراسم نيز 

در دستور كار است.
بنا بر اعــالم پليس راهور اســتان،  تردد 
تمامى خودروها از سمت ميدان فردوسي، 
ميــدان آرامگاه،ميــدان شــريعتي،ميدان 
شهدا،  ميدان  القضاه،  عين  فلسطين،ميدان 
ســه راهي انبار نفــت در هنــگام تردد 

هيأت هاي عزاداري ممنوع خواهد بود.
پليس راهنمايي و رانندگي از هم اســتاني 
هاي عزيز در خواســت مى كند از پارك 
خودرو در مســير خيابــان هاي منتهي به  
ميدان امام،ميدان امــام زاده عبدا...،ميدان 
و  مفتح  فردوســي،ميدان  شريعتي،ميدان 
ميدان آرامــگاه بوعلي خودداري كنند. در 
صــورت پارك، خودرو توســط پليس با 

جرثقيل حمل خواهد شد.
به منظور تامين امنيت ترافيكي و جلوگيري 
از راه بندان در مسير دسته جات عزاداري 
توصيه مي شــود حتي االمــكان در اين 
ايام از خودروهاي عمومي اســتفاده و از 
آوردن خودرو شخصي و تجمع در مسير 
هاي اصلي و محل تــردد عزاداران  جدا 

خودداري كنند.
از تردد با موتورسيكلت در مسير دستجات 
خــودداري و در صورت مشــاهده انجام 
تخلف توسط موتور سواران برابر مقررات 

با آنان برخورد خواهد شد.
در صورت اجراي محدوديت هاي ترافيكي 
از مسيرهاي جايگزين استفاده كنند.الزم به 
ذكر است در تمامي شهرستان هاي استان 
برابر روال سنوات گذشته در مسير تجمع 
و حركت دسته جات عزاداري محدوديت 
ترافيكي اجرا و از تردد و پارك خودروها 

جلوگيري به عمل خواهد آمد.
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نيش و نوش

حوادث

ساالنه هزار كودك ناشنوا در ايران متولد مى شوند
   رئيس هيات امناى بنياد بخشش و وزير اسبق علوم گفت: ساالنه 2 هزار و 500 كودك 
با نوعى ناشــنوايى در ايران به دنيا مى آيند كه هزار نفر از آنها كامال ناشنوا و نامزد جراحى 
كاشت حلزون گوش هستند.محمد فرهادى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: تاكنون در ايران 
10 هزار نفر تحت جراحى كاشــت حلزون گوش قرار گرفته اند و با توجه به اين موضوع، 
ايران يكى از كشــورهاى پيشــرو در اين عرصه است كه با وجود 11 مركز كاشت حلزون 
هيچ كودكى در صف انتظار قرار ندارد.وى افزود: زمان مناســب براى انجام اين جراحى تا 
سه ماهگى است و اگر فرد مناسبى براى اين عمل انتخاب شود، نتايج خوبى به دست مى آيد. 
هم اكنون با اجراى طرح غربالگرى سراسرى در كشور در بدو تولد، سه سالگى و هنگام ورود 

به مدرسه بيش از 90 درصد افرادى كه از نوعى ناشنوايى رنج مى برند، شناسايى مى شود.

 جهت گيرى دولت حضور زنان در ورزشگاه هاست
 معــاون رئيــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده بــا بيــان اينكه بانوان در ســطح 
مســابقاتى همچــون واليبــال در ورزشــگاه، حاضــر شــدند و مســئله خاصــى نبــوده 
ــاى  ــازى محيط ه ــه سالم س ــگاه ها ب ــا در ورزش ــه حضــور آنه ــم ك ــر مى كني و فك
ــار  ــواداران انتظ ــت: از ه ــد گف ــتر كمــك مى كنن ــت اخــالق بيش ورزشــى و رعاي
داريــم اخــالق را رعايــت و بدين ترتيــب بــه سالم ســازى فضــاى ورزشــگاه ها بــه 

منظــور حضــور زنــان كمــك كننــد.
معصومه ابتكار در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به حضور زنان در ورزشگاه ها، اظهار 
كرد: اين موضوع يك شيوه نامه دارد كه در حال دنبال شدن است و اميدواريم اجرايى 

شود و مناسب سازى ورزشگاه ها براى حضور بانوان صورت گيرد.

بخارى  چكه اى و كاربراتورى در مدارس نداريم
 رئيس ســازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشــور گفت: در حال حاضر 50 
درصد مدارس كشور به سيستم استاندارد گرمايشى و سرمايشى مجهز شدند.به گزارش 
ايسنا، مهرا... رخشانى مهر اظهار كرد: از محل عوارض گاز منابعى براى آموزش و پرورش 
و نوســازى مدارس در نظر گرفته شده تا عمليات تجهيز واحدهاى آموزشى به سيستم 
گرمايشى و سرمايشــى به انجام برسد.وى خاطرنشان كرد: از اين محل به طور ميانگين 
ساالنه 250 ميليارد تومان اعتبار تامين مى شود تا با توزيع در بين استان ها زمينه تجهيز و 
استانداردسازى فضاهاى آموزشى به سيستم گرمايشى به انجام برسد. رخشانى مهر بتصريح 
كرد: تالش مى كنيم تا نيم ديگر نيز به اين سامانه مجهز شوند كه البته در حال حاضر هيچ 

سيستم خطرساز نظير بخارى هاى چكه اى و كاربراتورى در مدارس وجود ندارد.

شليك گلوله به زندگى مرد 33 ساله
 پايان داد

 فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: مرد 33 ساله در يكى از 
روستاهاى بخش قهاوند بر اثر شليك گلوله به سمت سر جان باخت.

جمشيد باقرى در گفت وگو با ايرنا افزود: پس از تماس كادر بيمارستان 
با عوامل فوريت هاى پليسى 110 و گزارش يك مورد تيرخوردگى ، 

تيم پليس در محل حضور يافت.
وى اضافه كرد: شواهد گوياى اين بود كه اصابت گلوله از يك قبضه 

سالح به ناحيه سر عامل مرگ اين مرد متاهل بوده است.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان بيان كرد: تيم پليس به همراه قاضى 
كشيك و عوامل پليس آگاهى در منزل اين فرد حضور يافته و متوجه 

خون در كف خانه مى شوند.
باقرى با بيان اينكه يك قبضه كلت و چند فشنگ هم در خانه اين فرد 
كشــف شد ادامه داد: اين جسد با دستور مقام قضايى تحويل پزشكى 

قانونى شده است.
نيمه شــهريور امسال ســهل انگارى يك جوان در داخل باغ شخصى 
هنگام تحويل اسلحه شكارى به دوستش، موجب مرگ وى شد چرا 
كه انگشت او بر روى ماشه قرار گرفته بود، گلوله اى از اين سالح كه 

پيشتر مسلح شده بود، شليك شد.
اوايل اين ماه دختر 31 ســاله عشــايرى در شهر فرسفج از توابع اين 
شهرســتان بر اثر شليك گلوله توسط اسلحه برنو لوله كوتاه به ناحيه 
شــكم جان باخت همچنين دوم شــهريور امسال درگيرى سه تن در 
نمايندگى خــودرو منجر به مرگ يك تن به دليــل ضربات چاقو و 

مجروح شدن يك نفر ديگر به علت اصابت گلوله شد.
بر اثر درگيرى مسلحانه 2 قاچاقچى مواد مخدر بر سر مسائل مالى در 
يكى از روستاهاى در كبودرآهنگ يكى از آنها بر اثر برخورد گلوله به 
ناحيه قفسه سينه زخمى شد.اواخر مرداد هم مرد تويسركانى با استفاده 
از يك قبضه كلت و شــليك يك گلوله به شــقيقه سمت راست، به 

زندگى خود در 32 سالگى پايان داد.

زندانيان مهريه در همدان افزايش يافت
 مديرعامل ستاد ديه استان همدان گفت: شمار زندانيان مهريه اين 
اســتان در يك ماهه گذشته با بيش از 50 درصد افزايش از 68 تن به 

105 تن رسيده است.
يداهللا روحانى منش در گفت و گو با ايرنا افزود: مشــكالت اقتصادى 
و بيكارى عمده عوامــل ناتوانى اين زندانيان در تامين مهريه ارزيابى 
شده است.مديرعامل ستاد ديه استان همدان ادامه داد: روش قسط بندى 
براى بســيارى از افرادى كه توان پرداخت مهريه را ندارند، اجرا و در 

اين چارچوب در مدت يك تا پنج ماه، يك سكه پرداخت مى شود.
روحانى منش بيان كرد: با اين وجود هم اينك بيشتر زندانيان مهريه به 
علت تاخير در پرداخت حتى يك سكه و شكايت زوجه در زندان به 
ســر مى برند.وى افزود: بدهكارترين زندانى مهريه همدان 408 سكه 

بهار آزادى بايد پرداخت كند و كمترين آمار مهريه 48 سكه است.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان بيان كرد: پس از آمار بدهكاران مالى، 
مهريه بيشــترين ميزان پرونده هاى ستاد ديه اين استان را تشكيل مى 
دهد.روحانى منش از خانواده به ويژه زوج ها خواست پيش از ازدواج 
در مورد خصوصيات همسر آينده تحقيق كرده و از پذيرش مهريه اى 

كه توان پرداخت آن را ندارند، بپرهيزند.

اتصال: غرق شدن پس از سقوط در آب 
 البد شيرجه بلد نبوده!!

كيهان: مديران بازنشسته براي بركناري دو ماه مهلت دارند 
 به زور هم كه شده اين پير مديرا رو دارن كنار ميزنن!!

همدان پيام: دليل آمادگي بدني باالي رونالدو
 خوب خوردن و خوب تمرين كردن!!

همدان پيام: بازاريان همدان به كمك دانش آموزان نيازمند آمدند
 بازم مگه مردم تو اين گرونى به داد هم برسند

هدف: كليد چمدان كي روش در جيب روحاني 
 مگه جيبش چقدر كليد جا مي شه 

شوت ورزشي: پروين: تيم ملي در جام ملت ها نتيجه نمي دهد 
 جوجه رو آخر پايين مي شمارند!!

پيروزي: ابهامات هيأت رئيسه در مورد قرارداد كي روش 
 كي روش خودش كه مطمئنه خوب كار مي كنه!! 
ايران ورزشي: براي كاالي لوكس ارز دولتي مي خواهند؟

 با اين ارز دولتى هم نمى شه كارى از پيش برد
همشهري: خانه هاي ابدي ميلياردي 

 پس بيشتر كار كنيد تا بتوانيد اون دنيا خونه بخريد!!
همدان پيام: دختران و دشواري زندگي در خوابگاه دانشجويي 

ــم  ــى ه ــن جاي ــوارى درس مى خون ــه دش ــن هم ــا اي   ب
اســتخدام نمى شــن

اطالعات: عزم دولت براي ايجاد يك ميليون شغل 
 بستگى داره شغل براى كيا باشه؟

بهار: چرا ايران ونزوئال  نمى شود 
 قرار نيست جاى ديگرى رو بگيريم!! 

تجارت: افزايش 100 درصدي قيمت لوازم آرايشي بهداشتي 
 همون بهتر كه اين يكى افزايش قيمت داشته!! 

خراسان: نمك نشناسي كره اي ها
 بدون شرح!!

 همدان پيام: تئاتر كودك بايد به سمت مخاطب شناسي برود
 سخت نگيريد همين رو هم از دست مي دهيم!! 

 فرهنگ صحيح عاشورا
بدعت هاى نادرست و غلط در عزادارى ها 
و مراسم سوگوارى امام حسين(ع) گرفته 
نشود در آينده تبديل به يك فرهنگ غلط 
مى شــود. مقام معظم رهبرى در سالهاى 
اخير بر موضوع تغيير فرهنگ و شبيخون 
فرهنگى از سوى دشــمن تأكيد و بارها 

تذكر داده اند. 
عاشورا فرهنگى به جامعيت اسالم دارد و 
ابعاد گوناگون فردى- اجتماعى و معنوى- 
سياســى كه در كليت اسالم شاهديم، در 

فرهنك عاشورا نيز متجلى است. غفلت از 
ابعاد چند وجهى اين فرهنگ، خســارت 
جبارناپذيرى بــه بار مى آورد. چندوجهى 
فرهنگ عاشورا نشان دهنده عمق تاثيرات 
آن اســت. عاشــورا تبلور سياست دينى 
است و اين كليت و اين تركيب، تاثيرات 

بسيارى بر جامعه ما دارد.
اسيران  نقش  عاشــورا:  فرهنگ  معمارى 
كربال در  معمارى فرهنگ عاشورا؛ تاريخ 
نگار شــاخص حادثه عاشورا، ابومخفف، 
به نقــل از يكى از شــاهدان واقعه نينوا، 

ابن قيس تميمى حكايت كند: هر چيزى 
را فرامــوش كنــم، ســخن زينب(س) 
دخت فاطمه(س) را كــه هنگام مرور بر 
جســم چاك چاك برادرش حسين(ع)، 
وقت رفتن بــه كوفه فراموش نميكنم كه 
مى گفت:يــا محمداه، يــا محمداه، صلى 
عليك ماليكته السماء هذا الحسين بالعراء، 
مرملبالدماء مقطــع االعضاء، يا محمداه و 
بناتك سبايا، و ذريتك مقتلته، تسفى عليها 
الصبــا؛ اى جدم، اى رســول خدا، درود 
فرشتگان آسمان برتو باد، اين پيكر قطعه 

قطعه و غلطيده در خون حسين توست، يا 
رســول اهللا، دخترانت اسير و جگر گوشه 
گانت كشته و نسيم مشرق بر جسم چاك 

چاك آنان در بيابان مى وزد. 
  پس بــا زبــان پــــر گـله آن بـضعة 
الرســـول/ رو در مــــدينه كـــرد يــا 

ايــها الرســول   
  ايــن  كشــته  فتاده  به هامون حســين  
توست/  وين صيد دست و پازده در خون 

حسين توست   
ايــــن نـخل تر كـــز آتش جـان سـوز 

تشـنگي/ دود از زمين رسانده به گـردون 
حسـين توست

  اين ماهي فـتاده بـه دريـاي خـون كـه 
هست / زخم از ستاره بر تنش افـــزون 

حسـين توست
با اين ســخنان سراســر آه و سوز زينب 
ســالم ا... عليه كه در آغاز سفر اسارت به 
كوفه و شــام بيان شــد، فصلى جديد از 
حادثه خون بار كربال رقم خورد. رسالت 
شاهدان مصيبت عظماي طّف، از حضرت 
زينب و امام سجاد تا امامان معصوم ديگر 
آن بود كه اوال عاشورا به فراموشى سپرده 
نشود، ثانيا از خطر تحريف مصون تماند و 
نگذارد دست تحريفگران بر دامان پاك آن 
رسد. در اين صورت بـود كـه مي توانست 
شعارها و اهداف عاشورا تا ابد چراغـــي 
فـراروي خـيل عـظيم مشـتاقان حـق و 

عدالت قرار گيرد. 
در مرحله نـخست ايـن نـقش بـر دوش 
حضرت زينب(س) و امام ســجاد(ع) و 
ديگر اسيران كربال: كـه خـود شـاهدآن 
صـــحنه هاي دلخراش بودنــد و با تمام 
وجــود آن مصيبت عظمــي را به جان 
خريــده و تـــحمل كـرده بـــودند، كه 
غـرورآفـرين  و  آتشـــين  ســـخنان  با 
خـــود در ايـــام اســـارت و اسـتفاده 
از فرصت هــاي مهمي كــه در مجلس 
ابن زياد و يزيد و در كوفه و شــام و پس 
از ايام اسـارت بـه دست مي آمد مانع از 
فراموشــي خاطر سيدالشهدا و اهداف او 
شــوند.  زينب(س) كه با آن همه داغ و 
مصيبت, در مجلس ابــن زياد با دنيايي 
از اُبهت و بزرگي حاضر شــد, سه بار, 
امـــير مغرور كوفه خواســتار معرفي او 
شد ولي پاسخي نشنيد, سرانجام يكي از 
كنيزان، او را معرفى كرد، ابن زياد رو كرد 
به زينب و گفت: ســپاس خدايي را كه 
رسوايتان گردانيد و شما را به قتل رسانيد 
و دروغتان را آشكار گردانيد، اين سخنان 
نه تنها حكايت از عـــمق كـين امـويان 
بـــا خاندان وحي داشت, كه حق آنان را 
نسبت به پيام آســماني و رهايي بخش 
آنان نـيز آشكـار مى ساخت؛ اما زينب در 
پاسخ فرمود: الحمدا... الذي اكرمنا بمحمد 
صلي ا... عليه و اله و سلم و طهرنا تطهيرا، 
الكما تقول انت, انما يفتضح الفاســق و 
يكذب الفاخر؛ سپاس پروردگاري را كه 
با پيامبــر خاتم(ص) اكراممان نمود و ما 
را پاكـيزه و طـاهر گـردانـيد؛ آنچنان كه 
تو مي گويي نيست، همانا اين فاسق است 
كه رسوا مي گردد و انسان فاجر است كه 

دروغش آشكار مي شود.
اين ســخنان و گفت وگــو و اتفاقات كه 
خوشبختانه هـــمگي در ســـينه تـاريخ 

ثـبت است, بــه خــوبي نشــان مـي دهد 
كــه چگــونه بــا درايت و درك درست 
شــرايــط, خـــاندان امام حسين(ع) از 
زمينه هاي به دست آمده، بهره مي جستند 
براي آنكه، پـــيام شـــهيدان كـربال رابه 
جامــع غفلت زده و خواب آلود توســط 
بني اميه برسانند و با عاشورا, يك فرهنگ 
پـديد آورند؛ فرهنگي مبتني بر آموزه هاي 
دقيق وحياتــي كه در عترت طاهره(ع) به 

وديعت گذارده شده بود.
مرحله دوم نقش امامــان معصوم(ع) در 
معماري فرهنگ عاشــورا: گريســتن و 
گريانيدن؛ مرثيه ســرايي؛ زيارت ويادامام 
حســين(ع) درهرحــال؛ تربــت وحائر 

حسيني(ع).
مرحله ســوم بر دوش عالمان و حاكمان 
دينى مى باشد: كه در اين حوزه به صورت 
صحيح و واقعى (بدون تحريف) فرهنگ 
عاشــورايى را حفظ كنند و به نسل هاى 

آينده انتقال دهند.
دشــمن به خوبي واقف است كه فرهنگ 
عاشورا سدي مـــحكم و بـــنيادين در 
مسير مطامع نامشــروع وي است. و مانع 
از پايمال كردن منافع مادي و ســـرزمين 
و اقـــليمي و فرهنگ و تفكر مسلمانان 
مي شود، بسيارى از مقاومت هايى از قبيل 
مبارزه با استبداد كه تاكنون در كشورهاى 
مســلمان مقابل دشمن مى شــود متاثر از 
عاشورا و آرمان هاى كربالست و چنانچه 
در پاره اى از كنفرانس ها نيز رســما اعالم 
شده است، دشــمن در فكر شكستن اين 
بنيان مستحكم است اما از آنجا كه فرهنگ 
عزادارى و بزرگداشت عاشورا، در اعماق 
جان مردم رســوخ كرده اســت و دشمن 
اميد چندانى در خاموش كردن اين چراغ 
ندارد، راهكار اصلي و راهبرد اســـاسي 
او ضـربه بـه اهـــداف اصـلي فـرهنگ 

عـاشورا است. 
با الهام از آنچــه آن عزيزان فرهيخته، در 
گفتار و نوشــتار خود، يادآور شده انـــد, 
مـي توان بـحث حـــفاظت و حـراست 
و آسـيب شناسي فـــرهنگ عـاشورا را 
در دو بـخش بـايدها و نبايدهاي مراسم 

سوگواري ساالر شهيدان تنظيم كرد.
■ بخــش اول: نبايســته هاي فرهنــگ 
عاشــورا: ارتكاب گناه و تخّلف از شرع؛ 
سســت كردن پايه هاي اجتماعي مذهب 
ودين؛ تحريف لفظي و معنوي عاشــورا؛ 

تحريف هاي معنوي حادثه عاشورا.  
■ بخش دوم: بايسته هاي فرهنگ عاشورا: 
اخالقى؛  ـ  انســاني  ارزش هــاي  احياي 
احياي ارزش هاي ديني ـ اسالمي؛ احياي 

ارزش هاي معنوي ـ عرفاني. 
منبع: آسيب شناسى فرهنگ سياسى عاشورا، 
مصطفى جعفرپيشه فرد

فاطمه اميرى »
 از زمان هاى دور، در جوامع و در اديان 
مختلف نــذر كردن و نــذرى دادن وجود 
داشــته است . در دين اسالم و كشور ما نيز 
مردم با نيت هــاى مختلف نذر كرده و در 
ايام مذهبى از سالروز والدت و شهادت ائمه 
معصومين (ع)گرفته تا ماه محرم و صفر نذر 

خود را ادا مى كنند. 
هر فرد ممكن است با توجه به نيتى كه دارد 
نذرى خاص در نظر داشــته باشد اما نذرى 
كه امروزه در جامعه رواج بيشــترى دارد، 
نــذرى غذا و اطعام اســت و در ماه محرم 
بويژه در دهه اول آن رواج بيشــترى دارد . 
بر اســاس آمار اعالم شده ايرانى ها در ايام 
محرم بيش از دو هزار ميليارد تومان نذرى 

مى دهند.
تب و تاب نذرى دادن و شــيوه آن در سال 
هاى اخير تغييراتى داشته است. نصب بنر و 
ايجاد داربست در روزى كه قرار است نذرى 
پخش شــود و همچنين ايجاد صف هاى 
طوالنى بــراى گرفتن نذرى و حجم باالى  
استفاده از ظروف يكبار مصرف  از مصاديق 

تفاوت نذرى در زمان حاضر با گذشته اى 
نه چندان دور است.

غــذاى تبرك امــام حســين (ع) و ديگر 
معصومين بين مــردم جايگاه ويژه اى دارد 
و عموما خواســتار سهمى از آن هستند اما 
موضوعى كه امــروز در جامعه ما رخ داده 
نوعــى افراط گرايى در اين زمينه اســت . 
در حاليكــه غذاى نذرى بايد بين نيازمندان  
توزيع شــود، برخى افــرادى كه در صف 
نذرى مى ايســتند با بيان اينكه قصد دارند 
از غذاى متبرك سهمى داشته باشند چندين 
غذا از مكان هاى مختلف دريافت مى كنند 
، اين امر ايجاد نگرانى مى كند چراكه ممكن 
است نيازمند واقعى از اين غذاى نذرى هيچ 

سهمى نداشته باشد.
در اين شرايط اقتصادى نيازمندان مى بايست 
در الويت پخش نذرى باشند و افراد توانمند 
يا كسانى كه مى خواهند نذرى داشته باشند 

اين موضوع را مد نظر قرار دهند. 
به گفته يك كارشناس مذهبى ، افراد نيازمند 
در تقســيم نذرى بايد در الويت قرار داده 
شوند.حجت االســالم و المسلين رضايى 

دولت در گفتگو با خبرنگار همدان پيام ادامه 
مى دهد: در نذر بايد صيغه آن جارى شود 
كه همان نيت فردى است كه نذر مى كند ، 
در نذر مشروط شخص به خاطر انجام دادن 
كار نيك و يا اجتناب از كار نادرســت، آن 
را بر خود واجب مى كنــد تا در نتيجه آن، 
خداوند متعال حاجت او را برآورد. اين نذر 
در بين مردم متدوال است و افراد زيادى نذر 
مى كنند كه مثال اگر در يك كارى كه دارم به 
موفقيت برسم به فقيرى كمك كنم و يا اينكه 

در راه خداوند اطعامى داشته باشم.
وى افــزود: در نذر مطلق نيــز هيچ قيد و 
شرطى در آن مطرح نيست؛ يعنى فرد بدون 
اينكه خواسته اى داشــته باشد نذر مى كند 
مثــال با خود مى گويد؛ مــن براى خدا نذر 
مى كنم كه نماز شب بخوانم.حجت االسالم 
والمسلين رضايى اضافه كرد: الويت احسان 
و بخشش با نيازمندان است و انفاق و اطعام 
بــراى اين افراد صورت مى گيرد و همواره 
بر اين موضوع در قــرآن و احاديث تاكيد 
شده اســت.وى ادامه داد: هدف از اطعام و 
احسان دســتگيرى از نيازمندان است و هر 

چند اقبال مردم از غذاى نذرى براى تبرك 
مشكلى نيست اما بهترين حالت آن است كه 
اين احسان به انواع مختلف از غذا گرفته تا 
كمك هاى مالى به دست نيازمندان واقعى 

نيز برسد. 
نكته ديگر كه بايد مــورد توجه قرار گيرد 
گفته مســئوالن موسســات خيريه است. 
به گفته يكى از مســئوالن مراكز خيريه در 
اين ا يام حجم زيــادى غذا براى پخش به 
اين موسسات داده مى شود كه بيش از نياز 
روزانه آنها اســت و تنها مختص چند روز 
است در صورتيكه بقيه ايام سال با مشكالتى 
براى تامين هزينه هاى مالى مواجه هستند. 

بــه گفته نجفى بچه هــاى نيازمند بيش از 

غذا به اقالم آموزشــى نياز دارند اما چون 
موضوع نذر مردم عموما غذا اســت و تنها 
مختص چند روز از ســال است آنگونه كه 
بايد براى كمك به نيازمندان تحت حمايت 

اين موسسات كارايى ندارد. 
وى مــى گويد: در صورتيكــه فرهنگ ما 
در نذرى دادن به كمــك هاى مالى تحت 
نظارت خود اشخاص در موسسات خيريه 
تغيير كند قطعــا در نهايت به جامعه كمك 
شده و كار نيك نيز انجام مى شود و آسيب 
هــاى اجتماعى را با نيت خير مردم كاهش 

مى دهد.
به گزارش همدان پيام؛ همچنين در نذرى 
دادن بايــد به تبعات زيســت محيطى نيز 

انديشيد ، عموما در اين ايام با حجم بااليى 
از زبالــه از جمله ظــروف يكبار مصرف 
مواجه مى شويم كه ضمن اينكه زحمات 
رفتگران را افزايش مــى دهد آثار مخربى 
براى محيط زيست و سالمتى افراد بدنبال 
دارد. در نهايت به نظر مى رســد افراد مى 
بايســت بجاى پخش غذا به همه افراد در 
درب منازل خود نذر را به گونه اى ادا كنند 
كه نفع آن به نيازمندانى برسد كه مسحتق 
باشــند ، نمونه اى از اين اقــدام مدبرانه 
بخشــش هزينه هاى نذرى توسط برخى 
افراد به موسســات خيريه شناخته شده و 
معتبر اســت كه در فضــاى مجازى مورد 

استقبال عموم مردم قرار گرفته است.  

اعالم مسيرهاي عزاداري در تاسوعا و عاشوراي حسيني

سفره خالى نيازمندان واقعى
 از نذورات محرم
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مطالبات گندمكاران تا پايان مهرماه تسويه مى شود
 تــا پايــان مهرمــاه مطالبــات كشــاورزان تســويه مى شــود ضمــن اينكــه تــا پايــان 

شــهريور نيــز نــرخ خريــد تضمينــى گنــدم اعــالم خواهــد شــد.
ــن  ــون ت ــر 9/5 ميلي ــغ ب ــاد كشــاورزى گفــت: در كل كشــور بال ــر جه ــاون وزي مع
ــان  ــد را نش ــد رش ــل 7 درص ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــده ك ــدارى ش ــدم خري گن
ــوده كــه امســال  ــه ازاى هــر كيلوگــرم در ســال گذشــته 1306 تومــان ب مى دهــد. ب
بــه 1327 تومــان ارتقــا يافتــه كــه 1/5 درصــد افزايــش پرداختــى بــه كشــاورز بــه 

ــته ايم. ــد داش ــد تولي ازاى هرواح

ــدم  ــز پاكــى گن ــاد كشــاورزى جواي ــر گفــت: در وزارت جه ــه مه ــزدان ســيف ب ي
ــه ازاى  ــى ب ــرخ پرداخت ــال ن ــد و عم ــه ش ــويقى تهي ــت هاى تش ــوان سياس ــه عن ب

ــته اســت. ــش داش ــان افزاي ــدم 21 توم ــرم گن هركيلوگ
ــه از 17 ــل داده ك ــاورز تحوي ــه كش ــه اى ك ــر محمول ــه ازاى ه ــت: ب ــيف گف  س

ــون  ــه 27 ميلي ــز ب ــون ني ــى از 22 ميلي ــته، پرداخت ــش داش ــن افزاي ــه 20 ت ــن ب ت
ــه  ــد داشــتيم ك ــز خري ــن امســال 1150 مرك ــه اســت.  همچني ــان افزايــش يافت توم
ــش  ــا را كاه ــه هزينه ه ــوده ك ــمتى ب ــه س ــت ب ــت هاى دول ــد سياس ــان مى ده نش
ــتاها  ــاورزان در روس ــدگارى كش ــم و مان ــش دهي ــاورزان را افزاي ــاى كش و درآمده

ــم. ــش دهي را افزاي

ــت  ــتيم و دول ــدم داش ــا واردات گن ــت م ــن دول ــروع اي ــداى ش ــزود: در ابت وى اف
ــد واردات  ــا سياســت گــذارى هــاى تولي ــد و ب ــم گرفــت از واردات كــم كن تصمي
ــى از  ــم. يك ــدم نداري ــا واردات گن ــت م ــال اس ــه دو س ــاند ك ــر برس ــه صف را ب
ــه  ــم بودج ــد در تنظي ــى كن ــم م ــن كار را فراه ــى اي ــه اجراي ــه زمين ــى ك موضوعات
ــع الزم مصــوب مجلــس را در  ــدت مناب ــان م ــه مي ــن برنام ــراى قواني در مجلــس ب

ــم. ــه ببيني بودج
ايــن مقــام مســئول ادامــه داد: مــا قســط اول كشــاورزان را در هنــگام تحويــل گنــدم 
ــاه بعــد از  ــا دو م ــم و قســط دوم را بيــن 45 روز ت ــز كردي ــان واري ــه حســاب آن ب

تحويــل واريــز كرديــم.

يارانه نقدى واريز شد
 سازمان هدفمندسازى يارانه ها: يارانه نقدى 45 هزار و 500 تومانى 
امشب به حســاب سرپرستان خانوار واريز مى شــود. نود و يكمين 
مرحله يارانه نقدى مربوط به شــهريور ماه ســال جارى به ازاى هر 
نفر 455.000 ريال  ســاعت 24:00 روز دوشنبه مورخ 26/06/1397 
به حســاب سرپرســتان خانوارها واريز و قابل برداشت خواهد بود. 
همچنين همراه يارانه، افزايش حداقل مستمرى خانوارهاى مددجويان 
تحت حمايت كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى كشور 

نيز واريز خواهد شد.

رشد اقتصادى سه ماهه اول سال
 1/8 درصد شد

 بانك مركزي: رشــد اقتصادى كشــور (به قيمت هاى ثابت سال 
1390) براســاس اعالم بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، در سه 
ماهه اول ســال 1397 به عدد 1/8 درصد رسيد. بر اساس محاسبات 
مقدماتى و اوليه اداره حساب هاى اقتصادى اين بانك، توليد ناخالص 
داخلى كشور به قيمت پايه و (به قيمت هاى ثابت سال 1390) در سه 
ماهه اول سال 1397 به 1676/7 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به 

رقم مشابه سال قبل به ميزان 1/8 درصد افزايش يافته است.

حقوق شهريورماه بازنشستگان كشورى 
واريز شد 

 مديرعامــل صندوق بازنشســتگى كشــورى از پرداخت حقوق 
شــهريورماه 97 تمامى بازنشســتگان اين صندوق خبر داد و گفت: 

حقوق ها به حساب اين عزيزان واريز شده و قابل برداشت است. 
جمشــيد تقى زاده بيان كرد: پرداخت حقوق بازنشســتگان يكى از 
وظايف ذاتى اين صندوق اســت كه در شــش ماه اخير تالش شده 

همواره پيش از پايان هر ماه پرداخت شود.
تقى زاده به ايلنا گفت: اعالم اين موضوع تنها به دليل اطالع رسانى به 
بازنشستگان فرهيخته اى است كه بنا به هردليل امكان اطالع از واريز 
حقوق به حساب خود را پيدا نمى كنند و به همين دليل مدت ها پس از 
پرداخت حقوق و واريز به حسابشان همچنان از آن بى اطالع هستند.

وى ادامه داد: يكى از داليلى كه حجم تماس هاى بازنشستگان با مركز 
پاسخگويى صندوق بازنشستگى كشــورى در اواخر هر ماه افزايش 

چشمگيرى پيدا مى كند، پرسش درباره زمان پرداخت حقوق است.
تقى زاده با اشاره به برنامه هاى اين صندوق در حوزه سالمت نيز گفت: 
توسعه فعاليت سفيران بازنشستگى آلزايمر و ساخت دهكده سالمت 
از برنامه هاى اين صندوق براى حفظ و ارتقاى ســالمت بازنشستگان 
تحت پوشــش است كه به صورت همگام در حال پيگيرى است. اين 
صندوق در حوزه ســالمت بازنشســتگان و ارتقاى آن فعاليت ها و 
برنامه هاى خوبى انجام داده و براى آينده نيز برنامه هاى تازه اى دارد.

تقى زاده اظهار داشــت: يكى از برنامه هايى كه در دســتور كار اين 
صندوق قرار گرفته و در صورت همكارى و مساعدت استاندارى ها 
و شــهردارى ها اجرايى خواهد شد، ساخت دهكده سالمت است كه 

در ان بخش ها و خدمات مختلفى طراحى شده است.

اختالف ارز مسافرتى در بانك
 و صرافى  600 تومان شد

 اختالف قيمت ارز مسافرتى بانكى و بازار آزاد بار ديگر زياد شد؛ 
بــه طورى كه اكنون هر يورو در صرافى بــا بانك حدود 600 تومان 

تفاوت قيمت دارد.
دوشنبه در بازار آزاد ارز هر يورو تا 16 هزار و 400 تومان و دالر تا 14
هزار و 300 تومان معامله مى شــود. اين نرخ در صرافى هايى كه اقدام 
به توزيع ارز خدماتى از جمله ارز مسافرتى مى كنند نيز در همين حد 

بوده و تفاوت چندانى با يكديگر ندارند.
به گزارش ايســنا، اما از حدود دو هفته پيش، پرداخت ارز مسافرتى در 
بانك ها آغاز شــده، اما تنها با ارز يورو. آخرين گزارش دريافت شده از 
شعب بانك ها از اين حكايت دارد كه براى ديروز قيمت هر يورو حدود 
15 هزار و 800 تومان تعيين شده و مسافران مى توانند براى دريافت آن 
اقدام كنند. بر اين اساس اكنون اختالف قيمت بين ارزى كه در صرافى ها 
به مسافر ارائه مى شــود با آنچه كه در بانك ها پرداخت مى شود حدود 
600 تومان در هر يورو اختالف قيمت دارد. اين در حالى است كه قبل 
از شروع به كار بانك ها براى ارائه  ارز مسافرتى و همزمان با اجراى بسته 
جديد ارزى دولت از نيمه مردادماه اين ارز  در صرافى ها هم قيمت بازار 

شده بود و حداقل اين كه هيچ رانتى به همراه نداشت.

پ
« اصالحيه فرا خوان مناقصه عمومى 
خريد تجهيزات توانبخشى (ويلچر ) »

اداره كل بهزيستى استان همدان

اداره كل بهزيستى استان همدان  در نظر دارد مناقصه عمومى خريد تجهيزات توانبخشى (  ويلچر )  به 
شماره  3 20097010300000را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد . كليه مراحل 
برگزارى مناقصه از  دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران  و بازگشايى پاكت ها از طريق 
در گاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و 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 .
 مبلغ و نوع تضمين به ميزان 225/000/000ريال ضمانتنامه معتبر بانكى داراى اعتبار سه ماهه در وجه 

اداره كل بهزيستى استان همدان
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/6/26 مى باشد 

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت :  ساعت 18 روز چهارشنبه تاريخ97/7/4 
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 14 روز سه شنبه تاريخ 97/7/17

زمان بازگشايى  پاكت ها :  ساعت 10 روز چهارشنبه تاريخ 97/7/18
مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايى

اطالعات تكميلى در سايت ملى مناقصات www.iets.mpog.ir قابل مشاهده مى باشد .
ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بيشتر  اطالعات  دريافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات   
پاكت هاى الف :  آدرس : همدان ميدان جهاد – اداره كل بهزيستى استان همدان و  تلفن 38281111-

38267082
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

پ
آگهى مزايده (نوبت دوم)

محمد حسين پور ـ شهردار نهاوند

شهردارى نهاوند در اجراى ماده 13 آيين نامه مالى شهردارى ها و باستناد بند يك از يكصدوسى وششمين جلسه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد كه از طريق 
آگهى مزايده حضورى چهار قطعه زمين واقع در شهرك شهيد حيدرى را با مشخصات و شرايط ذيل به اشخاص حقيقى يا حقوقى بفروش رساند: 

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند به شهردارى نهاوند (امور قراردادها - امالك) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلى 208 تماس حاصل فرمايند.
متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده طبق جدول فوق براى يك يا چهار قطعه به صورت مجزا و به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملى بنام 
حساب سپرده شهردارى واريز و فيش واريزى را هنگام حضور در مزايده به همراه خود داشته باشند در غيراينصورت اعضاء كميسيون عالى معامالت از حضور متقاضى بدون فيش واريزى 
سپرده شركت در مزايده ممانعت بعمل خواهد آورد متقاضيان مى توانند به جاى فيش نقدى از ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه كه اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه مى 

باشد استفاده نمايند.
متقاضيان مى توانند براى يك يا چهار قطعه زمين در مزايده پيشنهاد قيمت داده و براى هر يك از قطعات مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت مجزا واريز و فيش مربوط به هر قطعه 

را جهت حضور در مزايده به همراه داشته باشند.
شود  قرارداد  انعقاد  به  حاضر  و  نموده  واريز  شهردارى  حساب  به  نقد  صورت  به  را  زمين  مبلغ  شهردارى  ابالغ  از  پس  روز  هفت  مدت  ظرف  بايست  مى  شدن  برنده  از  پس  متقاضيان 

درغيراينصورت سپرده شركت در مزايده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد گرديد و به نفر دوم واگذار مى گردد و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
كليه هزينه ها اعم از هزينه انتشار آگهى و كارشناسى و هزينه تهيه سند و هزينه نقل و انتقال و ديگر هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده مى باشد.

كميسيون عالى معامالت شهردارى ساعت 10 صبح روز يك شنبه مورخ 97/7/8 در محل شهردارى ( سالن كنفرانس) تشكيل و در صورتيكه حداقل سه متقاضى براى هر يك از قطعات 
زمين حضور داشته باشند پيشنهادها بررسى و برنده اعالم خواهد گرديد.

چاپ آگهى نوبت اول: 97/6/18
چاپ آگهى نوبت دوم: 97/6/26

ف
ردي

نوع و پالك ثبتىنشانى
كاربرى 
ملك

مساحت 
(مترمربع)

قيمت پايه 
(كارشناسى) ريال 

هر مترمربع

مبلغ سپرده شركت قيمت كل (ريال)
در مزايده

شهرك شهيد حيدرى 1
– ميدان هفت تير- 

بلوار خبرنگار(دوچشمه)

به شماره 3347 از 4091 
اصلى و مفروز و مجزى شده از 

833 فرعى از اصلى 

زمين – 
تجارى 

مسكونى 

12/500/000 238 مترمربع
ريال

200/000/000 ريال 2/975/000/000 ريال

شهرك شهيد حيدرى 2
ميدان هفت تير- بلوار 

خبرنگار

به شماره 3348 از 4091 
اصلى و مفروز و مجزى شده از 

833 فرعى از اصلى 

زمين – 
تجارى 

مسكونى 

10/000/000 234 مترمربع 
ريال 

150/000/000 ريال 000/000/340/2ريال

شهرك شهيد حيدرى 3
– ميدان هفت تير بلوار 

خبرنگار

به شماره 3350 از 4091 
اصلى و مفروز و مجزى شده از 

833 فرعى از اصلى 

زمين – 
تجارى 

مسكونى 

10/000/000 234 مترمربع 
ريال 

150/000/000 ريال 000/000/340/2ريال

شهرك شهيد حيدرى 4
ميدان هفت تير بلوار 

خبرنگار 

به شماره 3347 از 4091 
اصلى و مفروز و مجيزى شده از 

833 فرعى از اصلى 

زمين – 
تجارى 

مسكونى 

12/500/000 236 مترمربع 
ريال

200/000/000 ريال 2/950/000/000 ريال

پ

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

مناقصه عمومى  يك مرحله اي احداث ديوار ساحلى ايستگاههاى هيدرومترى و پل تلفريك بهادربيگ و توئجين

 شركت آب منطقه اى همدان   

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعايت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و 
آيين نامه اجرايي بند ياد شده, پروژه اي با اطالعات مشروح ذيل را به شركت هاي ذيصالح كه داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار مي باشند، واگذار 

نمايد.
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان بيمه-           تلفن 

:9-38220737(81 98+)  و فاكس: 38247993(81 98+)  
شرح عمليــات: اجراى حدود515  متر مكعب بنايى سنگى، 163 مترمكعب گابيون بندى، 1100 متر مكعب پى كنى، 80متر مربع قالب بندى، 

3250 كيلوگرم كارهاى فوالدى و 35متر مكعب بتن ريزى و ...
برآورد اوليه كار: 2,537,839,202 ريال  بر اساس فهرست بهاي آبيارى و زهكشى  سال 1397

مدت اجراي كار: 3 ماه
محل اجرا: در سطح استان همدان

پايه و رشته مورد نظر: پيمانكاران بايد داراي ظرفيت خالي در پايه 5 رشته آب   باشند .
نوع و مبلغ تضمين : 127,000,000ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف" به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين درسامانه 

تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى شود.
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 
1394/09/22 هيأت محترم وزيران)

الزم به ذكر است كه چك شخصي ، چك مسافرتي ويا چك پول قابل قبول نميباشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد وعالوه برآن 

ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود .
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ هفتصد هزار (700,000) ريال از طريق سامانه ستاد الكترونيكى دولت 

به حساب جاري سيبا به شماره 2175205611005 بانك ملي  بنام شركت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند 
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 97/06/31 لغايت پايان وقت اداري روزچهار شنبه مورخ 97/07/04

 محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه 
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد  لذا 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 اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت درمناقصه  ندارند 

حداكثر تا تاريخ  97/07/11 مى باشد
پيشنهادات  تنها  و  شوند  مى  بررسى  پيشنهادات  بازگشايى  از  قبل  پاكتها  اين  گردد  ارائه  جدا  پاكتى  در  پيمانكارى  صالحيت  گواهينامه 

پيمانكارانى گشوده خواهد شد كه داراى گواهينامه معتبر پيمانكارى در رشته مورد نظر باشند 
تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/07/17 اسناد 
مربوط را تكميل و به شرح ذيل تحويل مى نمايند  محل تحويل نسخه فيزيكى  پاكات الف،ب،ج :   دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى 

همدان  ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به ارائه  پاكات  الف ،ب،ج بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت  نيز مى باشند 
الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  مورخ 97/07/18  شنبه  چهار  روز  11صبح  ساعت  در  واصله  پيشنهادات   : پاكات  بازگشايي  تاريخ 
دولت(ستاد )در كميسيون مناقصه(سالن شهيد يوسف صنعتى شركت آب منطقه اى ) بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده 

از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.    
ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد 

شماره  97/9- الف
نوبت اول 

مديريت آموزش وپرورش ناحيه يك همدان

آگهـي مزايده
مديريــت آموزش وپــرورش ناحيــه يــك همــدان 
ــماره 6193  ــتناد مجــوز ش ــه اس ــر دارد ب در نظ
ــدارس  ــاختمان م ــب س ــخ 97/4/14 تخري تاري
ــد  ــان مي توانن ــد. متقاضي ــام ده ــل را انج ذي
بــا مراجعــه بــه ســامانه تــداركات الكترونيكــي 
دولــت در مزايــده تخريــب شــركت و از شــرايط 

مزايــده اطــالع پيــدا كننــد.
قهرمان........................................................ سوالن 
هگمتانه.................................................... توئيجين
ُحر................................................................. ديزج
انسيه ....................................................... امزاجرد
دانش.............................................. حصار مطهري 

 در حاليكه تنها يك روز به تاســوعاى 
حسينى باقيمانده و عزادارى هيأت ها به اوج 
خود نزديك مى شود، هيأت هاى مذهبى با 
مشــكل تأمين كاال براى تهيه غذاى نذرى 
مواجه هستند و هنوز سهميه برنج و گوشت 

براى تحويل به آنها ابالغ نشده است.
با نزديك شــدن به تاســوعا و عاشوراى 
حسينى، هيأت هاى حســينى بايد هر چه 
زودتر براى پذيرايــى از عزاداران اباعبداله 
مسئوالن  اما  كنند  برنامه ريزى  الحسين(ع) 
هيأت ها هــر روز به دنبال تهيه اقالم مورد 
نياز پذيرايى از عــزاداران هيأت هاى خود 
به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان مراجعه كرده و بى جواب مى مانند 
بنابراين موضوع را پيگير شــديم تا چرايى 

آن مشخص شود.
رئيس شــوراى هيأت هاى حسينى همدان 
با بيان اينكه هنوز ســهميه برنج و گوشت 
هيأت مذهبى همدان داده نشــده اســت، 
گفت: در حاليكه 7 روز از ماه محرم گذشته 
و عزادارى هيأت هاى حسينى به اوج خود 
نزديك شده، سهميه برنج و گوشت هيئات 
تحويل نشده و رئيس سازمان صنعت معدن 

و تجارت استان پاسخگو نيست.
  دســتور وزير بــراى اختصاص 
سهميه برنج و گوشت بايكوت مانده

حسين شــريفى اظهار كرد: رئيس سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان 
گم شــده و دســتور وزيرصمت را براى 
اختصاص ســهميه برنج و گوشــت براى 

هيأت هاى حسينى بايكوت مانده است.
وى با بيان اينكه شهر همدان بيش از 458

هيأت دارد، خاطرنشــان كرد: متأسفانه با 
وجود پيگيرى هاى فــراوان و وجود نامه 
وزيــر تا كنــون رئيس ســازمان صنعت، 

معدن و تجارت اســتان پاسخگوى تأمين 
سهميه برنج و گوشت هيأت ها نيست.

شــريفى افزود: در تاريخ 19 شهريور وزير 
صنعت، معدن و تجــارت نامه اى به وزير 
جهادكشــاورزى در رابطه بــا تأمين اقالم 
مورد نياز هيأت هاى مذهبى ارسال كرده اما 
تا كنون هيچ كــدام از اقالم مورد نياز داده 

نشده است.
رئيس شوراى هيأت هاى حسينى همدان با 
بيان اينكه 3 نوع برنج هندى و تايلندى براى 
هيأت مذهبى درنظر گرفته شــده است، به 
ايســنا گفت: تا كنون 240 تن برنج توسط 
نماينده مردم همدان از تهران تقاضا كرديم 
و همچنين 50 تن گوشت و 40 تن روغن 
توسط شــوراى هيأت هاى حسينى اعالم 

شده است.
اگر اقالم ندارند، زودتر اعالم كنند

وى بيان كرد: اگر اقالم اعالم شده را ندارند، 
بايد زودتر اعالم كنند تا هيأت هاى مذهبى 

خودشان تأمين كنند.
شــريفى با تأكيد بــر اينكه مســئوالن و 
كســانى كه دم از امام حســين(ع) مى زنند 
در پيشــگاه خدا و امام حسين(ع) مسئول 
هستند، گفت: ادارات فقط مى خواهند در 
هيأت حســينى نارضايتى ايجــاد كنند در 
حاليكه هيأت هاى مذهبــى هيچ گاه عليه 

دولت و نظام كارى نمى كنند.
وى بيــان كــرد: در زمان جنگ تا 
چند سال گذشــته 30 قلم كاال به 
هيأت مذهبى داده مى شــد اما االن 
نمى توانند 3 قلم كاال را توزيع كنند.

 تــا كنون ســهميه اى از 
تحويل  ما  به  جهادكشاورزى 

نشده

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان هم گفت: متولــى توزيع 
سهميه هيأت هاى حسينى اداره غله است 
و سازمان صمت فقط نظارت بر توزيع را 

برعهده دارد.
حميدرضا متين بيان كرد: نامه وزير صنعت، 
معدن و تجارت در تاريخ 19 شــهريور به 
وزير جهادكشاورزى ارسال شده اما تا كنون 
هيچ سهميه اى از جهادكشاورزى به ما داده 

نشده است.

وى بــا تأكيد بر اينكه عدم ابالغ ســهميه 
هيأت مذهبى استانى نيست، افزود: امسال تا 
كنون به هيچ استانى سهميه تخصيص داده 

نشده است.
وى گفــت: ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان همدان كاره اى نيســت و 
فقط تقسيم بندى سهميه داده شده را انجام 

مى دهيم.
متين با اشاره به اينكه ميزان نياز هيأت هاى 
حســينى توسط اداره ارشــاد و با توجه به 
تعداد هيأت اعالم مى شود، خاطرنشان كرد: 
تأمين ســهميه بر عهده اداره غله و توزيع 
بر عهده اداره ارشــاد و نظــارت بر توزيع 
بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت 

است.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان با تأكيد بر اينكه در كشور 
12 هزار تن برنج براى هيأت هاى مذهبى 
ابالغ شده است، بيان كرد: تا كنون سهميه 
استان ابالغ نشده و حتى يك تن برنج هم 

به استان ها داده نشده است.
وى بــا بيــان اينكه تا زمانى كه ســهميه 
صمــت  ســازمان  نيافتــه  اختصــاص 
نمى توانــد كارى بكند، ادامــه داد: وزير 
جهادكشــاورزى تا كنون ســهميه اى را 
تخصيص نداده است و اگر تا پايان وقت 
امروز بدهند ما حاضريم تا غروب توزيع 

را انجام دهيم.

 وضعيت همدان در زمينه موجودى 
كاال خوب است

متين با اشــاره به اينكه وضعيت استان در 
زمينــه موجودى كاال خوب اســت، گفت: 
اســتان همدان كارخانه توليد روغن دارد و 
از روز يكشنبه 4 محموله 10 تنى و ديروز 5 
محموله 10 تنى روغن توزيع شده است و 
امروز نيز توزيع خواهد شد كه با اين ميزان 
نياز استان تأمين مى شود.وى با تأكيد بر اينكه 
كاال در بازار به وفور وجود دارد، يادآور شد: 
هيأت مذهبى برنج را از بازار تهيه كرده و هر 

جا مشكلى وجود داشت، اعالم كنند.
  امســال ســهميه اى به هيأت 

مذهبى داده نشده
رئيس سازمان جهادكشاورزى استان همدان 
نيز با بيان اينكه امســال ســهميه اى براى 
هيأت هاى مذهبى داده نشده است، گفت: 
سهميه و نحوه توزيع كاال براى هيأت هاى 

مذهبى به استا ن ها ابالغ نشده است.
منصــور رضوانى جالل با اشــاره به اينكه 
ستاد تنظيم بازار هنوز سهميه هيأت مذهبى 
را ابالغ نكرده اســت، ادامه داد: در استان 
همــدان برنج، مرغ، روغن و گوشــت به 

اندازه كافى توزيع مى شود.
رضوانى جالل گفت: ظرف 2 ماه گذشــته 
200 تن گوشــت قرمز منجمد و 450 تن 
مرغ در استان همدان توزيع شده اما درباره 

توزيع برنج دستورالعملى نيامده است.

هيأ ت مذهبى همدان در تأمين كاالهاى مورد نياز تاسوعا و عاشورا بالتكليف هستند

بايكوت دستور وزير براي تأمين نذورات

تصميمات جديد ارزى 
براى توليدكنندگان

 وزير صنعــت، معدن و تجــارت از تصميمات جديد 
كميسيون سياست گذارى ارزى دولت خبر داد.

محمد شــريعتمدارى اظهار كرد: مشــكل تمام واحدهاى 
صنعتى كشور تهديدات شرايط ارزى است.

وى اضافــه كرد: با تصميمات جديد كميســيون سياســت 
گذارى ارزى دولت اميدواريم به تدريج اين مشكالت حل 
شود و با سهولت بيشترى واحدهاى توليدى در منابع ارزى 

دسترسى پيدا كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت به ايسنا گفت: تمام تالش ما 
تامين مواد مورد نيــاز اين واحدها از طريق آزاد كردن مواد 

معطل شده در گمرك است.
شــريعتمدارى بيان كرد: به دنبال اين هســتيم شــرايطى 
فراهــم كنيم كه مواد مورد نياز واحدهاى توليدى بيش از 
پيش فراهم شوند و در داخل كشور نيز با برداشتن سقف 
معامالت در بورس در حوزه فوالد اين شرايط فراهم شده 
تــا به صورت رقابتى مواد اوليه در اختيار تمام واحدهاى 
فــوالد قرار گيرد و هيچ رانتى در خط توليد آن از ابتدا تا 

انتها وجود نداشته باشد.
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در خصوص دعــوي خانم زهرا مختاري فرزند اصغــر به طرفيت آقاي ميثم 
ساعدي فرزند فرامرز به خاسته مطالبه نفقه معوقه از تاريخ 96/6/20 لغايت اجراي 
حكم با جلب نظر كارشــناس و با احتساب خسارت دادرسي، شورا بداً با توجه به 
تصوير مصدق سند نكاحيه شماره 10724-92/11/17 تنظيمي در دفتر رسمي ثبت 
ازدواج شــماره 4 حوزه ثبت همدان وقوع علقه زوجيــت دائم في مابين را محرز 
دانسته و نظر به اينكه حسب موازين قانوني همين كه نكاح به صورت صحت واقع 
شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر 
برقرار مي وشد و در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و زن در صورت تمكين 
مستحق دريافت نفقه بوده و حقوق وي از اين بابت طلب ممتاز مي باشد و با توجه 
به موداي گواهي گواهان و اظهارات خواهان دال بر اينكه زوج از تاريخ فوق نامبرده 
را به منزل پدري برده و ديگر سراغي از وي نگرفته است و اينكه خوانده علي رغم 
ابالغ از طريق نشــر آگهي در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و دفاعي 
از خود بعمل نياورده اســت. جهت تعيين نفقه زوجه قرار ارجاع امر به كارشناسي 
صادر كه نظريه كارشــناس منتخب به شماره و تاريخ 596-97/4/17 ثبت و ضم  
پرونــده و به طرفين ابالغ كه مصون از هر گونه ايراد و تعرضي باقي مانده اســت 
لذا بنا به مراتب و مطابقت نظريه مذكور با اوضاع و احوال محقق و مســلم قضيه 
دعوي خواهان را ثابت دا نسته و مستنداً به مواد 1106-1103-1102- 1111-1107-
1206 قانون مدني و مواد 515-519 قانون آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهار ميليون و سيصد و نود هزار تومان بابت نفقه معوقه 
از تاريخ 96/6/20 لغايــت صدور حكم (97/5/25) و پرداخت مبلغ هفتاد و چهار 
هزار تومان بابت هزينه دادرسي و مبلغ يكصد هزار تومان بابت هزينه كارشناسي و 
مبلغ شصت و پنج هزار تومان بابت هزينه نشر آگهي در حق خواهان صادر و اعالم 
مي دارد و در خصوص نفقه آتيه با توجه به اينكه در حال حاضر ذمه زوج به پرداخت 
آن مستقر نگرديده مستنداً به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع 
دعوي صادر مي نمايد. رأي صادره در قسمت اول غيابي و ظرف مهلت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در اين حوزه و پس از آن و در قسمت دوم ظرف همان 
مهلت قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم عمومي حقوقي شهرستان همدان 
مي باشــد. (صدور اجرائيه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزينه  دادرسي به مبلغ 

30/000 تومان است.)٪ ه (97/5/30)
قاضي شوراي حل اختالف شهر همدان- فروزان زاهدي 

در پرونده كالسه 970421 شعبه 101 دادگاه جزايي مالير متهم خانم فوزيه بخت 
فرزند حســين به اتهام ســرقت وجه نقد از طريق كيف زني كه فعًال مجهول المكان 
مي باشــد تحت تعقيب اين دادگاه مي باشــند لذا به موجب ماده 344 قانون آيين  
دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهي مي گردد 
تا متهم موصوف در مورخ 1398/1/17 ســاعت 11 صبح در جلســه رسيدگي حضور 
يافته و يا وكيل رســمي معرفي و يا با ارسال اليحه از اتهام وارده دفاع نمايند در غير 
اين صورت دادگاه وفق محتويات پرونده اتخاذ تصميم خواهد نمود. شما حق استفاده 
از وكيل دادگســتري را داريد جهت ارائه هر گونه دفاع در قبال اتهام انتسابي حضور 
يابيد عدم حضور مانع رســيدگي و اتخاذ تصميم نمي شود. ضمنًا شما مي توانيد قبل 
از حلول در دفتر دادگاه حضور يافته تصوير كيفر خواســت خود را دريافت نمايند.

(م الف 506)
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفري دو مالير- احمدي

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاي حجت اهللا بختياري پور با ارائه دو برگ استشهاد 
محلي مصدق  دفتر اسناد رسمي 102 اسدآباد مدعي است كه يك 
جلد سند مالكيت ششــدانگ يك دستگاه آپارتمان طبقه همكف 
قطعه يك تفكيكي به مســاحت يكصد و هشت مترمربع و سيزده 
صدم مترمربع پالك 511 فرعي مجزي شده از پالك 42 فرعي از 2 
فرعي از 1 فرعي از   1631 اصلي واقع در شهرستان اسدآباد شهرك 
سيداحمد (ره) خيابان 9 دي كوچه شقايق 14 بخش شش همدان كه 
به نامش ذيل ثبت 36577 صفحه368 دفتر 250به شــماره چاپي 
936983 ســري الف بنام حجت اهللا بختياري پور صادر و تسليم و 
مورخ 1396/12/23  به موجب نامه شماره 1396028000410327 - 
به علت جابجايي مفقود گرديده لذا به اســتناد تبصره الحاقي به 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وســيله آگهي مي شود تا هر 
كس مدعي انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند 
معامله اعتراض  كتبي خود را تســليم نمايد در صورت انقضا مدت 
واخواهي و نرســيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل 
سند مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام حجت اهللا بختيارى پور 

صادر و تسليم خواهد شد. (م الف 417)
كامران متقى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقــاي عليرضا زارعي داراى شــماره شناســنامه  115955 
حوزه  اين  از  112/970527ح  كالســه  دادخواست  شــرح  به 
درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان كمندعلي زارعي به شــماره شناسنامه  258 
97/6/11 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى  در تاريــخ 
اســت  منحصر  متوفى/متوفيه  آن  حين الفــوت  ورثــه  گفته 
به: 1-عليرضا زارعي به شــماره شناســنامه 115955 متولد 
1343 صــادره از همدان فرزند متوفــي 2-مهدي زارعي به 
شــماره شناســنامه 103981 متولد 1337 صادره از همدان 
متولد   2 شناسنامه  شــماره  به  زارعي  3-گلزار  متوفي  فرزند 
1318 صادره از قروه  همســر متوفي اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

شد.  خواهد  صادر  گواهي 
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139360326001007796 مورخه 1393/10/21  
هيأت موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك همدان  ناحيه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
علي صفدر شبوئي فرزند كرمعلي به شماره شناسنامه 818 صادره 
از همدان در ششــدانگ يك باب مغازه  به مساحت 40 مترمربع 
پالك10023 فرعى از 175 اصلى واقــع در همدان حومه بخش 2 
حوزه ثبت ملك ناحيه 2 همدان خريداري مع الواســطه از مالك 
رســمي آقاي محمدآقا رنجبر محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو مــاه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت 
انقضــاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 2283)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/27
موسى حنيفه  -  رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي چمند علي كرمي داراى شــماره شناســنامه  24 به شرح 
دادخواســت كالســه 580/97ش112ح از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
زهرا حسيني پيام به شماره شناسنامه  814 در تاريخ 97/6/13 
در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
كمند  فرزند  كرمي  به: 1-چمندعلى  است  منحصر  متوفى/متوفيه 
به شــماره شناســنامه 24 متولد1341فرزند متوفي 2-حسين 
متولد1354فرزند  شناســنامه 37  شماره  به  كمند  فرزند  كرمي 
شناسنامه 1121  شــماره  به  كمند  فرزند  كرمي  متوفي 3-حسن 
به شماره  كمند  فرزند  كرمي  متولد1348فرزند متوفي 4-محمود 
تشريفات  انجام  با  اينك  متوفي  متولد1358فرزند  شناسنامه 24 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 518)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم معصومه بخشــي داراى شماره شناســنامه  2210 به شرح 
دادخواست به كالســه 590/97ش112ح از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
خديجه بابايي به شــماره شناســنامه  12 در تاريخ 97/5/19 در 
اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-عليرضا بخشي فرزند ولي اله به 
شماره شناسنامه 2211 متولد1351 فرزند متوفي 2-بهروز بخشي 
فرزند ولي اله به شماره شناسنامه 344 متولد1366 فرزند متوفي 
متولد1363  شناسنامه 12  شماره  به  ولي اله  فرزند  بخشي  3-پري 
فرزند متوفي 4-معصومه بخشي فرزند ولي اله به شماره شناسنامه 
2210 متولد1350 فرزند متوفي 5-حسين آقا بخشي فرزند ولي اله 
به شماره شناســنامه 2133 متولد1348 فرزند متوفي 6-فاطمه  
بخشــي فرزند ولي اله به شماره شناســنامه 2134 متولد1349 
فرزند متوفي 7-محمد بخشــي فرزند ولي اله به شماره شناسنامه 
11 متولد1360 فرزنــد متوفي 8-رويا بخشــي فرزند ولي اله به 
شماره شناسنامه 4040118928 متولد1370 فرزند متوفي اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 531)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقاي علي اكبر اســدي با تسليم دو برگ استشهاد محلي مصدق به 
مهر دفترخانه 2 همدان برابــر وارده 97/17570-97/6/14 مدعي 
اســت كه يك جلد سند مالكيت  ششدانگ  پالك 1/9241 واقع در 
حومه سه كه به نامش ذيل ثبت 18942 صفحه235 دفتر 82 سابقه 
ثبت دارد برابر   سند رهني 91900-84/9/21 دفترخانه 2 همدان نزد 
بانك كشــاورزي وثيقه دارد و  به علت سهل انگاري مفقود گرديده 
لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين 
وسيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند 
مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به 
اداره ثبت اسناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و 
يا سند معامله اعتراض خود را  كتبى تسليم نمايد در صورت انقضا 
مدت واخواهي و نرســيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه 
اصل سند مالكيت ارائه  نگردد سند المثني به نام متقاضي صادر و 

تسليم خواهد شد. (م الف 2570)
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شهرستان همدان 
علي زيوري حبيبي 

خبـر گزارش

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

تيروكمان و خروج از روزمرگى
وقتى تيرها به هدف مى خورد

 تيراندازى  با كمان اســتان همدان كه چند ســالى به روزمرگى و 
رخوت دچار بود، ظرف يكى دو ســال اخير با رشــد قابل توجهى 

مواجه شده است.
تا همين چند ســال پيش اگر نام برخى رشته هاى ورزشى همدان به 
گوش مى خورد، راحت مى شد از كنارشان عبور كرد. اما تغيير مديريت 
و عملكرد خوب هيات هاى ورزشى رويه را تغيير و حاال كار به جايى 

رسيده كه برخى از ورزش هاى همدان سرى در سرها هستند.
يكى از آنها رشــته تيراندازى  با كمان اســت. ورزشى كه بعد از روى 
كار آمدن يك مدير ورزشى كه خود از روساى بخش خصوصى استان 
همدان اســت، دچار تحولى چشمگير شــده و اين روزها فدراسيون 

نگاهى ويژه به استان همدان دارد.
به گــزارش همدان پيام، اخذ ميزبانى هاى متعدد از جمله مســابقات 
قهرمانى كشــور و انتخابى تيم ملى و همچنين برگــزارى اردوهاى 
مختلف تيم هاى ملى براى اســتانى كه تا چند سال پيش به برگزارى 
مسابقات استانى اكتفا مى كرد، حاال يك رويا نيست و ظرف يكى دو 
ســال اخير بارها شاهد برگزارى اردوها و مسابقات ملى تيروكمان به 

ميزبانى همدان بوده ايم.
فارغ از اين مســائل، در نتيجه گيرى هــم همدانى ها روز به روز بهتر 
مى شــوند و با وضعيت مطلوبى كه هيات همدان از نظر زيرســاختى 

ايجاد كرده، شاهد پيشرفت كمانداران هستيم.
همين چندوقت پيش در مرحله ســوم مســابقات رنكينگ كشورى 
تيراندازى باكمان، شــيوا بختيارى كماندار ارزنده همدانى عنوان سوم 

را به خود اختصاص داد.
مرحله ســوم رقابت هاى رده بنــدى كشــورى تيراندازى باكمان در 
رشته هاى كامپوند و ريكرو زنان و مردان در مجموعه ورزشى آزادى 

مهدى شهر با معرفى برترين كمانداران پايان يافت.
در ايــن رقابت هــا 162 كماندار زن و مرد روزهــاى چهارم و پنجم 
مرداد از آذربايجان شــرقى و غربى، اصفهان، البرز، تهران، سيستان و 
بلوچستان، سمنان، خراسان شمالى، خراسان رضوى، فارس، كرمان، 
كيش، همدان، مازندران، گلستان و يزد در رشته هاى ريكرو و كامپوند 
با يكديگر به رقابــت پرداختند. در پايان رقابت هاى تيراندازى باكمان 
رشــته كامپوند در بخش زنان، سارا تبيان از بوشهر و نازنين بخت پور 
از البرز به ترتيب اول و دوم شــدند و شيوا بختيارى از همدان عنوان 

سومى اين رقابت ها را به خود اختصاص داد.
چيزى كه پيداست اينكه تيراندازى باكمان استان همدان چه در حوزه 
زيرساختى، چه در نتيجه گيرى و چه در ميزبانى از اردوها و مسابقات 

مختلف ملى رشد قابل توجهى داشته است.
 درخشش همدان در ليگ برتر تيراندازى  با كمان كشور

اما رئيس هيات تيراندازى  با كمان اســتان همدان از درخشــش تيم 
امپراطورى كاشى و سنگ سامان همدان در ليگ برتر خبر داد.

حميدرضا يارى اظهار كرد: دومين هفته از مسابقات ليگ تيروكمان در 
رشته هاى ريكرو و كامپوند زنان و مردان به ميزبانى پاس قوامين، بيمه 

سينا و كمانداران پايتخت در سايت تيروكمان برگزار شد.
وى عنوان كرد: در كامپوند مردان تيم هاى بيمه سينا، ناجا، فوالدمباركه 

سپاهان و سوالر پليمر البرز برابر رقباى خود پيروز شدند.
رئيس هيات تيراندازى  با كمان همدان خاطرنشــان كرد: در كامپوند 
بانوان امپراطورى كاشى و سنگ سامان همدان با نتيجه سه بر دو تيم 

بيمه سينا را از ميان برداشت.
وى ادامه داد: همچنين در دور دوم ريكرو مردان امپراطورى كاشى و 
سنگ سامان همدان با نتيجه پنج بر صفر از سد هيات كيش گذشت و 
تيم هاى كمانداران پايتخت، ناجا و فوالد مباركه اصفهان برابر حريفان 
خود پيروز شدند. يارى يادآور شد: در دور سوم هم امپراطورى كاشى 
و ســنگ سامان همدان قاطعانه و با نتيجه پنج بر صفر هيات قم را از 
ميان برداشــت. وى با اشاره به نتايج ريكرو بانوان در دور دوم افزود: 
در اين دور تيم امپراطورى كاشــى و سنگ سامان همدان مغلوب تيم 
ياران جنوب كوشــك شهركرد شد، اما در دور سوم با نتيجه چهار بر 

يك كمانداران پايتخت را شكست داد.
رئيس هيات تيراندازى  با كمان اســتان همدان تصريح كرد: در جدول 
رده بندى ريكرو بانوان و تا پايان هفته دوم هيات كيش اول است، ياران 
جنوب كوشك شهركرد و امپراطورى كاشى و سنگ سامان همدان در 

جايگاه دوم و سوم قرار دارند.
وى بيان كرد: در ريكرو مردان امپراطورى كاشى و سنگ سامان همدان 
در جايگاه نخست قرار دارد، ناجا دوم است و  كمانداران پايتخت در 

جايگاه سوم قرار دارد.
يارى گفت: در كامپوند بانوان هم مس كرمان صدرنشــين اســت و 
سوالر پليمر البرز و امپراطورى كاشى و سنگ سامان همدان در جايگاه 

دوم و سوم جدول رده بندى قرار دارند.
 قهرمانى بانوى اســتان در مسابقات تيراندازى باكمان 

كشور
همچنين رئيــس هيات تيراندازى باكمان اســتان همــدان گفت: در 
مسابقات تيراندازى با كمان آزاد كشور مهناز قره باغى ورزشكار خوب 

استان به عنوان قهرمانى دست يافت.
يارى با اعالم اين مطلب گفت: مسابقات قهرمانى تيروكمان آزاد كشور 
با حضور 120 تيرانداز از 21 استان در بخش هاى ريكرو و كامپوند در 

مجموعه ورزشى شهداى هفتم تير دليجان برگزار شد.
وى افزود: در پايان اين رقابت هــا و در بخش ريكرو مهناز قره باغى 
ورزشكار خوب استان به عنوان قهرمانى دست يافت و الهام كالميان 

از قم و سميه رحيمى از اصفهان دوم و سوم شدند.
رئيس هيات تيراندازى باكمان اســتان خاطرنشان كرد: در اين بخش 
مهگل صدوقى ديگر تيرانداز اســتان در مكان چهارم مسابقات قرار 
گرفت. وى با اشــاره به زيرســاخت هاى خوب تيرانــدازى با كمان 
در همدان گفت: ســايت تيراندازى با كمان همــدان يكى از بهترين 
سايت هاى كشور مى باشــد كه مى توان با وجود اين سايت در آينده 

نزديك شاهد درخشش تيراندازان همدانى در ميادين مختلف باشيم.

ليگ هاى فوتبال و فوتسال همدان 
تعطيل شد

 در آستانه تاسوعا و عاشوراى حسينى برگزارى رقابت هاى رسمى 
فوتبال و فوتسال در اين استان متوقف شد.

دبيــر هيات فوتبال همدان گفت: براســاس هماهنگى صورت گرفته، 
تمامى رقابت هاى رده هاى ســنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان و ليگ 
برتر فوتبال و فوتسال استان همدان با توجه به فرارسيدن ايام تاسوعا و 

عاشوراى حسينى تعطيل شد.
مهدى بوجاريان در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: رقابت هاى فوتبال و 
فوتسال در تمامى رده ها تا جمعه برگزار نمى شود و مسابقات رده هاى 

سنى از اوايل هفته آينده ادامه مى يابد.
بوجاريان خاطرنشان كرد: بر همين اساس مسابقات فوتبال پيشكسوتان 

غرب كشور «جام زاگرس» نيز اين هفته تعطيل است.
دبير هيات فوتبال همدان بيان كرد: هم اينك بيش از يكهزار فوتباليست 
به صورت مستمر در قالب تيم هاى باشگاهى در رده هاى سنى مختلف 

و بيش از يكصد تيم در سطح استان همدان فعاليت دارند.
فوتبال همدان در ليگ هاى دسته 2 و سه كشور و نيز ليگ برتر و يك 

استانى فعال است.

مسابقات كونگ فو انتخابى بانوان استان 
در همدان برگزار شد 

 مسابقات كونگ فو بانوان در استايل مبارزات نيمه آزاد و درچهار رده 
سنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در سالن شهيدان اسالميان 

شهر همدان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان؛ اين رقابت 
ها به مناسبت بزرگداشت ماه محرم الحرام و گراميداشت شهداى دشت 

كربال باحضور90 نفر در قالب 5تيم از شهرستانهاى استان برگزار شد.
در رده بندى انفرادى و در رده سنى نونهاالن در وزن 20 كيلوگرم ستاره 
بنــى صفر از همدان، در 24كيلوگرم حــورى آذرپيك از نهاوند، در26 
كيلوگرم آنيتا فراهانى از نهاوند در 31 كيلوگرمهســتى كيانى از نهاوند 
در34 كيلوگرم زهرا كريمــى از همدان در37 كيلوگرم زهرا صفوى از 
مالير در45 كيلوگرم شيرين كيانى از نهاوند در45 +كيلوگرم نوشا قلعه 

شاهى از تويسركان حائز رتبه هاى برتر شدند.
در نتايج تيمى در رده سنى نونهاالن نهاوند با كسب 34امتياز در جايگاه 
اول قــرار گرفت و تيم هاى همدان با 27 و تويســركان با 23 امتياز به 

ترتيب دوم و سوم شدند.
در رده ســنى نوجوانــان در وزن 36 كيلوگرم الينــا محمدطاهرى از 
تويســركان در 41 كيلوگرم فاطمه گيوه كــى از نهاوند در 44كيلوگرم 
ســتايش ذالفقارى از نهاوند، در47 كيلوگرم انسيه گودرزى ازهمدان، 
در51 كيلوگــرم فاطمه صباغ ازمالير در 55 كيلوگرم مانيا شــئونات از 
همدان، در60 كيلوگرم فاطمه كريمى از همدان و در60 + كيلوگرم زهرا 

خزايى ازتويسركان به عنوان قهرمانى دست يافتند.
در نتايج تيمى در رده سنى نوجوانان تويسركان با كسب 38امتياز قهرمان 
شــد و تيم هاى مالير با 25 و همدان با 21 امتياز به ترتيب دوم و سوم 
شــدند. دررده سنى جوانان در وزن45- كيلوگرم هانيه نايبى از همدان، 
در51- كيلوگرم نگين حميدى از همدان، در 55- كيلوگرم نازنين اوشلى 
از همــدان، در59- كيلوگرم نازنين لطفــى از همدان، در63- كيلوگرم 
هستى سورى از تويسركان، در 68- كيلوگرم فاطمه خدادادى از مالير، 
در 73- كيلوگرم زهرا حســينى از تويسركان و در 78- كيلوگرم هانيه 

سعيدى از تويسركان حائز رتبه نخست شدند.
در نتايج تيمى در رده ســنى نونهاالن تويسركان با كسب 44 امتياز در 
جايگاه اول قرار گرفت و تيم هاى همدان با 36 و مالير با 10 امتياز به 

ترتيب در جايگاه هاى بعدى قرار گرفتند.

باشگاه عمانى از سرمربى شهردارى همدان براى 
همكارى دعوت كرد

 پيوســتن عباس سرخاب به عنوان سرمربى تيم فوتبال دسته اولى جعالن در ليگ 
كشور عمان باعث شد تا وى از بابك صمديان سرمربى شهردارى همدان براى حضور 

در اين تيم دعوت كند.
به گزارش ايرنا ارتباط دوستانه و همكارى سرخاب و صمديان به گذشته باز مى گردد 
و اكنون ســرمربى ايرانى جعالن عمــان از وى براى همراهى و هدايت اين تيم عربى 
دعوت كرده است.بابك صمديان سرمربى تيم شهردارى همدان با تاييد اين خبر گفت: 

امروز عباس سرخاب سرمربى جديد تيم دسته اولى جعالن عمان در تماسى نسبت به 
همكارى در كادر فنى جديد اين تيم از اينجانب دعوت كرد.

وى اضافه كرد: تاكنون پاســخى به اين پيشنهاد مطرح شــده، نداده ام چرا كه در تيم 
شهردارى همدان مســئوليت دارم و اين موضوع را بايد مديران باشگاه نيز اعالم نظر 
كنند.صمديان خاطرنشان كرد: عباس سرخاب از دوستان قديمى و هميشگى من است 

و تا فردا دوشنبه وقت خواسته ام تا به وى پاسخ بدهم.
عباس سرخاب امروز به طور رسمى به عنوان سرمربى تيم دسته اولى جعالن در ليگ 

كشور عمان معرفى شد.
صمديان نيز هم اكنون سرمربى تيم دسته دومى شهردارى همدان است.

حامد صيفى »
 بهمن ماه ســال 1395 تا شهريورماه 
سال 1397. على رحيمى فر 19 ماه پشت 
ميز رياســت هيات كشتى استان همدان 
اســتعفايش  خبر  ديروز  و  كرد  جلوس 

رسانه اى شد.
عضو شوراى شــهر همدان كه بهمن ماه 
ســال 1395 و در رقابت با حميدرضا 
يارى در مجمع انتخاباتى هيات كشــتى 
اســتان همدان پيروز شده بود، حاال از 
سمت خود استعفا داده تا عمر كارى اش 
در ورزش اول همــدان به 2 ســال هم 
نرسد و عطاى حضور در كشتى پرافتخار 

را به لقايش ببخشد.
 حمايتى كه منجر به پيروزى شد

رحيمى فر پيش از انتخابات هيات كشــتى 
اســتان همــدان در ســال 95 از حمايت 
خوبى از جانب بخشــى از خانواده كشتى 
همدان برخــوردار بود و همين حمايت ها 
منجر به پيــروزى اش در برابر حميدرضا 
يارى شــد. فردى كه فقط يك رأى كمتر 
از رحيمى فر آورد و چند ماه بعد در هيات 
تيراندازى باكمان اســتان همدان مشغول به 

خدمت شد.
حاميان رحيمى فر در كشتى همدان اگرچه 
به لحاظ افتخــارات و عناوين قابل قياس 
با حاميان ديگر نامزدهاى انتخاباتى ســال 
95 نبودنــد، اما بــازى رقابت را به نحوى 
چرخاندند كه دست آخر قرعه به نام عضو 
شــوراى شــهر همدان خورد و او گوى 
ســبقت را از يارى و ديگر رقبــا ربود تا 
خود بر صندلى رياست هيات كشتى استان 

همدان جلوس كند.
 روزگار تنهايى

مثل روز روشــن بود كه حمايت تعدادى 
از اهالى كشــتى از علــى رحيمى فر يك 
:حمايــت دلى: نبوده و ممكن اســت هر 

لحظــه رويــه تغيير كند. به عبــارت بهتر 
رحيمى فر خانه در مســير سيل ساخت و 
به نفراتى تكيه كرد كه به هيچ عنوان قابل 

اتكا نبودند.
در اين راه البته عملكــرد نه چندان مورد 
قبول رئيس هيات كشــتى هم كار دستش 
داد تا روز به روز مقبوليتش در كشتى كمتر 
شــود و همان نفراتى كه در ايام انتخابات 
برايش سنگ تمام گذاشته بودند، پشتش را 
خالى و يكى پس از ديگرى استعفا دادند.

مزدك گيتى به عنوان رئيس كميته داوران، 
غالم موذن به عنوان مســئول كميته مربيان 
و ســعيد گودرزى به عنــوان نايب رئيس 
هيات كشتى استان كه خود از رأى دهنگان 
به على رحيمى فر بودند در همين چندماه 
اخيــر يكى پس از ديگرى از ســمت هاى 
خود اســتعفا دادند تا ثابت شــود اوضاع 
كشــتى همدان بيش از اينها كه فكرش را 

كنيم قمردرعقرب بوده است.
 مهر تائيد يا رد استعفا؟

رحيمى فر پيش از اين در محافل خصوصى 
اعالم كرده بــود كه راضى به ادامه كار در 
هيات كشــتى استان همدان نيست و حتى 
پيش از اين يكى دو بار تصميم به اســتعفا 
گرفته بود كه به هر دليل آن مواقع رخ نداد.
حاال عضو شــوراى شــهر همدان كه به 
تازگى از مراســم حج امســال بــه ايران 
بازگشته، اســتعفاى خود از رياست هيات 
كشتى را به فدراسيون فرستاده و رونوشت 
آن نيز در اختيار اداره كل ورزش و جوانان 

استان همدان قرار دارد.
اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان 
منتظر تصميم رســول خادم اســت. سال 
گذشــته كه موضوع رفتن خادم از كشتى 
مطرح بود، تعدادى از روساى هيات  كشتى 
اســتان هاى كشور در نامه  اى حمايت خود 
از رئيس فدراســيون را اعالم و خواستار 

بازگشت او به ورزش اول ايران شدند. آن 
موقــع رحيمى فر پائين آن نامه را امضا نزد 
و حاال امروز بعيد است كه خادم به ماندن 

رحيمى فر چراغ سبز نشان دهد.
 قهرمانان دنبال يك گزينه ايده آل

از گوشــه و كنار خبر رسيده كه بالفاصله 
بعــد از مطــرح شــدن خبر اســتعفاى 
رحيمى فر، تعدادى از نامداران و قهرمانان 
كشــتى اســتان همدان دنبال يــك گزينه 
ايده آل براى كشتى استان هستند تا بعد از 
مدت ها بتواند ورزش اول را به ســرمنزل 

مقصود برساند.
گويا اين قهرمانــان به دنبال برگزارى يك 
جلســه با رســول خادم رئيس فدراسيون 
كشــتى و همچنين رســول منعم مديركل 
ورزش و جوانان اســتان همدان هستند تا 
اين بار يك انتخاب منطقى براى كشــتى 

استان همدان از قرعه بيرون بيايد.
 نقش مهم منعم

حاال جامعه كشــتى اســتان انتظار اين را 
دارند تا بعد از نهايى شــدن استعفاى على 
رحيمى فر، مديركل ورزش و جوانان استان 
همدان بــا انتخاب سرپرســت بى طرف، 
مقدمات برگزارى يك مجمع بى حاشيه را 

فراهم كند.
ورزش اول اســتان نيازمند گزينه اى است 
كه گره اى از كشــتى همدان بــاز كند؛ نه 
اينكه مشكلى بر مشكالت آن بيفزايد زيرا 
شــنيده ها حاكى از اين است كه مديركل 
ورزش و جوانان به دنبال گزينه هايى است 
كه مناســب مديريت جامعه كشتى استان 

نيستند.
نقش منعم حاال بسيار مهم و اساسى تلقى 
مى شــود و اميدواريم او با يك همفكرى 
و تعامل با قهرمانان و نامداران اين رشــته 
ورزشى، كشــتى را به روزهاى اوج خود 

بازگرداند.

اولين گام عضو شوراى 
شهر پس از حج اكبر

رحيمى فر از 
هيأت كشتى 
همدان رفت

فضاهاى ورزشى همدان 
سه روز تعطيل است

 مديــركل ورزش و جوانان همدان 
گفــت: فضاهاى ورزشــى اين اســتان 
همزمان با آيين سوگوارى سرور و ساالر 
شهيدان حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) و 
تاسوعا و عاشوراى حسينى به مدت سه 

روز تعطيل است.
رسول منعم در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: براساس هماهنگى صورت گرفته 
تمامى برنامه ها و مسابقات زير پوشش 
دستگاه ورزش استان همدان از عصر سه 
شــنبه 27 شهريورماه تا پايان روز جمعه 

29 شهريورماه امسال تعطيل اعالم شد.
وى تاكيد كرد: هيات هاى ورزشى استان 
همدان نســبت به تغيير زمان تمرين و 

مسابقات خود در اين روز اقدام كنند.
مديــركل ورزش و جوانــان همــدان 
خاطرنشــان كرد: به تمامــى اداره هاى 
ورزش و جوانان شهرستان هاى مختلف 
استان همدان نيز نسبت به تعطيلى تمامى 
امكان ورزشــى زير پوشــش دســتگاه 

ورزش ابالغ شده است.

نام و شعار كاروان ايران 
در بازى هاى پاراآسيايى 

اعالم شد
 كميته ملى پارالمپيك ايران نام و شعار 
كاروان اعزامى به بازى هاى آســيايى را 

اعالم كرد.
به  گزارش  ايسنا، مســئوالن كميته ملى 
پارالمپيــك نــام كاروان اعزامى ايران به 
بازى هــاى پاراآســيايى جاكارتا اعالم 
شد. كاروان ايران با نام "كاروان فرهنگى 
ورزشى خودباورى و اميد" در اين رويداد 

بزرگ ورزشى شركت خواهد كرد.
در اين جلسه شــعار كاروان اعزامى نيز 
مشــخص شد. ورزشــكاران پارآسيايى 
ايران با شــعار " با توكل و تالش ما مى 
توانيم" راهى جاكارتا مى شوند و با رقباى 

خود مسابقه مى دهند.

پارس جنوبى جم و 
سپاهان 15 ميليون تومان 

جريمه شدند
 كميته انضباطى فدراسيون فوتبال راى 
خود را در خصوص تخلفات تماشاگران 
و هواداران دو باشگاه پارس جنوبى جم و 
سپاهان اصفهان در هفته ششم رقابت هاى 

ليگ برتر باشگاه هاى كشور اعالم كرد.
بــه  گزارش  ايســنا  و  به نقل از ســايت 
رسمى فدراسيون فوتبال، كميته انضباطى 
با بررســى گزارش و تطبيق موضوع با 
مقررات انضباطى هم چنين دفاعيه باشگاه 
سپاهان اقدام به صدور راى به اين شرح 
كرده است: باشگاه پارس جنوبى جم با 
توجه به فحاشــى تماشاگران اين تيم به 
داوران بازى به پرداخت مبلغ 150 ميليون 

ريال جريمه نقدى محكوم شده است.
هم چنين باشــگاه سپاهان اصفهان نيز به 
دليل فحاشى هواداران اين تيم به داوران 
به پرداخت مبلغ 150 ميليون ريال جريمه 

نقدى محكوم شده است.
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كدى كه آيفون وآى پد را رى استارت مى كند
 يك محقق امنيتى كدى كشف كرده كه سبب مى شود دستگاه هاى 
آيفون و آى پد رى اســتارت شوند. اين كد اطالعات را سرقت نمى 

كند و بيشتر عصبانيت كاربر را در پى دارد.
به گزارش تك كرانچ، يك محقق امنيتى روشى جديد كشف كرده كه 
به رى اســتارت آيفون منجر مى شود. اين روش فقط شامل چندخط 
كد است.15 خط كوتاه كد در يك صفحه وب مى تواند آيفون يا آيپد 
كاربر را رى استارت كند. همچنين بازديد از اين صفحه در رايانه مك 
نيز سبب مى شود مرورگر Safari فريز بماند.اين كد را مى توان به 
راحتى براى كاربران iOS ارســال كرد. از آنجا كه اين كد كوتاه شده 
مى توان آن را در هر صفحه وبى مخفى كرد، به راحتى دستگاه كاربر 

را رى استارت مى كند.

با اين جعبه نارنجى در هر كشورى
 آنالين باشيد

 آنالين ماندن به خصوص در ســفرهاى بين المللى كار ساده اى 
نيست. اين در حالى است كه دسترسى به اينترنت در خارج از كشور 
محل ســكونت به يك ضرورت مبدل شده است. به گزارش ديجيتال 
ترندز، واى - فاى هتل هاى محل اقامت گاهى كيفيت الزم را ندارد و 
اســتفاده از سيم كارت هاى خارجى هم ممكن است مقرون به صرفه 
نباشــد. در اين ميان يك راه حل جديد خريد يك دســتگاه كوچك 
نارنجى رنگ اســت كه در قالب يك جعبه كوچك بسته بندى شده 
است و Skyroam Solis نام دارد. شركت سازنده اين محصول را 
يك پاوربانك و هات اسپات واى - فاى جهانى با كيفيت شبكه هاى 

مخابراتى نسل چهارم توصيف كرده است.

موزه ملى علوم و فناورى ايران در مسابقات 
علمى چين برنده شد

  سراشيبى  موزه ملى علوم و فناورى ايران در مسابقات بين المللى 
طراحى و ساخت آثار علمى 2018 چين برنده شد.

بــه گزارش موزه ملى علوم وفنــاورى، اثر «الحيل» موزه ملى علوم و 
فناورى ايران در بخش «شيشــه هاى جادويِى» مســابقات بين المللى 
طراحى و ســاخت آثار علمى 2018 چين، با استقبال بسيار مخاطبان 
روبرو و پس از بررسى هيات داوران، بعنوان اثر برگزيده معرفى شد.

در اين رقابت ها، 20 كشــور از جمله ايران، امريكا، انگلستان، آلمان، 
چين، كنيا و... براى نمايش و توضيح حضورى آثار انتخاب شــدند. 
مــوزه ملى علوم و فناورى ايران نيز به نمايش الحيل 1، 12، 27 و 51 

خواهد پرداخت.

ارتش رباتهاى معمار و بنا در انگليس خانه 
مى سازند

 يك تحقيق بين المللى نشــان مى دهد صنعت ســاخت و ســاز 
انگليس براى مقابله با كمبود نيروى كار ماهر از ربات هاى آجرچين 
و پهپادها استفاده مى كند. به گزارش ايندپندنت، ارتشى از ربات هاى 
معمار و بنا در انگليس به كار گرفته خواهند شد. اين در حالى است كه 
فرايند خروج اين كشور از اتحاديه اروپا  سبب شده بسيارى از شركت 
هاى ســاختمان ســازى نيروى كار ماهر خود را از دست بدهند.  در 
همين راستا گروه مشاوره آلتوس تحقيقى در زمينه استفاده از ربات ها 
در صنعت ساخت و ساز انجام داده است. نتايج نشان مى دهد، صنعت 
ســاخت و ساز انگليس بيش از هر صنعت ديگرى در دنيا استفاده از 

ماشين هاى خودكار و پهپادها را پذيرا است.  

راه اندازى بانك نگهدارى نمونه هاى ژنتيكى 
زيستى دريايى

  سراشــيبى  رئيس مركز ذخاير ژنتيكى و زيســتى ايران از راه 
اندازى بانك نگهدارى نمونه هاى زيســتى دريايى خبر داد.ســيد 
ابوالحســن شــاهزاده فاضلى در گفتگو با مهر اظهار داشت: اخيرا 
توانســتيم در كنار ساير نمونه هايى كه در زيست بانك ذخيره مى 
شــود، نمونه هاى زيستى دريايى در بخش ميكروبيوم درياها را نيز 

ذخيره سازى كنيم.
 وى با بيان اينكه نمونه هاى زيستى دريايى، مى تواند بزرگترين منبع 
براى ميكروبيوم ها باشد، خاطر نشان كرد: با ذخيره سازى نمونه هاى 
زيســتى در بانك ميكروبى دريايى مى توان تحقيقاتى را در راســتاى 

درمان انواع سرطان ها در كشور آغاز كرد. 
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از نشانه هاى اسباب نادانى ، مجادله با غير اهل انديشه است.
گزيده تحف العقول، ص 38

جزئيات آمار گردشگران ورودى به ايران در پنج ماه 97
صدرنشينى عراقى ها در سفرهاى ورودى

 درحالى كه چندى پيش رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى كشور بدون ذكر آمار دقيق، از افزايش 45درصدى گردشگران 
ورودى خبر داده بود، حاال مديركل نظارت و ارزيابى گردشــگرى اين 

سازمان جزئيات جديدى از اين رقم اعالم كرده است.
محمد ثابت اقليدى از سفر سه ميليون و 140 هزار و سه نفر به ايران از 
فروردين تا مردادماه 97 خبر داده و گفته كه منبع اين آمار پليس مهاجرت 
اســت و سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى هيچ دخل 
و تصرفــى در آن نــدارد.  پيش از اين همين مبنــاى آمارى مورد انتقاد 
فعاالن گردشگرى قرار گرفته است. آنها معتقدند هر فرد خارجى كه وارد 
كشور مى شود «گردشگر» نيســت؛ اين درحالى است كه استفاده از اين 
مبناى آمارى براى اعالم كردن آمار گردشــگران ورودى به كشور يعنى 
هر فردى كه وارد كشور شــده، به عنوان «گردشگر» شمرده شده است. 
براســاس آمارهايى كه پيش از اين از سوى اين سازمان اعالم شده بود، 
تعداد سفرهاى ورودى به ايران در مدت زمان مشابه سال 96، دو ميليون 
و 159 هزار و 882 نفر و در دوره زمانى مشــابه ســال 95، دو ميليون و 
183هزار و 422 نفر بوده است. طبق اين آمارها، تعداد ورودى هاى پنج ماه 
نخست سال 96 نسبت به سال قبل از آن، حدود يك درصد رشد منفى 

را ثبت كرده است.
 سهم 83درصدى همسايه ها

در همين حال، فعاالن گردشگرى پيش از اين ثبت چنين رشد بااليى را 
در پنج ماه نخســت سال جارى، ناشى از ورود روزانه عراقى ها به كشور 
عنوان كرده بودند. حاال مديركل نظارت و ارزيابى گردشــگرى سازمان 
ميراث فرهنگى نيز بر تاثير چشمگير حضور عراقى ها در ايران بر افزايش 
آمار ورودى ها تاكيد كرده و گفته اســت: «عراقى ها با يك ميليون و 263 
هزار نفر درصدر جدول گردشگران ورودى به ايران در اين پنج ماه قرار 
دارند.» به اين ترتيب، رقمى بالغ بر 40درصد از آمار ورود خارجى ها به 
كشور در اختيار عراقى هاست؛ مسافرانى كه البته شواهد نشان از هزينه كرد 
اندك آنها در ايران دارد. با اين همه ثابت اقليدى معتقد اســت برخالف 
تصورها و گزارش هاى جهانى، عراقى هاى مســافر در ايران به مراتب از 
چينى ها ولخرج تر شــده اند و اين  موضوع بايــد در برنامه ريزى ها مورد 
توجه قرار گيرد. او همچنين تاكيد كرده است: «عراقى ها به واسطه زندگى 

عشيره اى كه دارند، عادت دارند خانوادگى و پر جمعيت سفر كنند.
آنها معمــوال مدت زمان زيادى را در يك منطقــه مى مانند براى همين 
هتل  يا خانه اى را طوالنى مدت اجاره مى كنند.» اين مقام مســوول يادآور 
شده كه موضوع مهم تر درباره گردشگران عراقى اين است كه ديگر فقط 
براى زيارت به ايران ســفر نمى كنند و عالوه بر اصفهان و شيراز به نقاط 
كمتر شناخته شــده اى همچون چهارمحال و بختيارى هم مى روند.  در 
همين حال، آمار اعالمى از ســوى ثابت اقليدى حاكى از آن اســت كه 
جمهورى آذربايجان با 619 هزار و 570 نفر، افغانســتان با حدود 400 
هزار نفر و تركيه با 330 هزار نفر به ترتيب در جايگاه هاى دوم تا چهارم 
مبادى نخســت ســفر به ايران بوده اند و در اين مدت بيشترين رشد را 
داشــته اند. اين ارقام همچنين نشــان مى دهد كمى بيش از 83درصد از 
سفرهاى ورودى به ايران در 5ماه نخست سال جارى به همسايگان ايران 
تعلق دارد؛ ســفرهايى كه البته هدف اصلى همه آنها گردشــگرى نبوده 
است. البته در اين ميان، ميزان سفر اماراتى ها به عنوان يكى از همسايگان 
جنوبى ايران با كاهش 10 هزار نفرى همراه بوده اســت. طبق آمار اعالم 
شــده، از فروردين تا مرداد ســال 96بالغ بر 21 هزار نفر از اتباع امارات 
به ايران آمدند كه تعداد آنها در مدت زمان مشــابه امسال به 11 هزار نفر 

رسيده است.
 افت شديد آلمانى ها

اما همان طور كه شــواهد و اظهارات تورگردانان ايرانى نشان مى دهد، در 
بازه زمانى گفته شده تعداد گردشگران ورودى از اروپا به كشور دچار افت 
شديدى شده است. به گفته مديركل نظارت و ارزيابى گردشگرى سازمان 
ميراث فرهنگى، سفر اروپايى ها در 5ماه اول سال 97 با افت 22درصدى 
همراه بوده اســت. اين درحالى است كه يكى از مشتريان اروپايى پروپا 
قرص ســفر به ايران، آلمانى ها، افت 32درصدى را ثبت كرده اند؛ آن هم 
آلمانى هايى كه تا سال 95 جزو 10 مبدا نخست سفر به ايران بودند. طبق 
آمار اعالم شــده، طى پنج ماه نخست سال 96 نزديك به 31 هزار آلمانى 
به ايران ســفر كردند؛ درحالى كه اين تعداد در بازه امســال، به 21 هزار 
نفر رســيده است. به اين ترتيب، بيشترين افت در ميان بازارهاى اروپايى 
در مدت زمان مذكور مربوط به آلمان ها بوده اســت. بررسى هاى «دنياى 
اقتصاد» نشــان مى دهد اين افت از سال گذشته آغاز شده اما ادامه آن در 
سال جارى، خبر از عدم برنامه ريزى و مديريت اين موضوع مى دهد. ثابت 
اقليدى درباره آمار سفر ديگر مبادى اروپايى نيز گفته است: «امسال تعداد 
گردشگران فرانسوى 16 هزار نفر بود، درحالى كه پنج ماه نخست پارسال 
21 هزار نفر از فرانسه به ايران سفر كردند. جمعيت گردشگران هلند نيز 
با 25 درصد افت از 12 هزار نفر به 9 هزار نفر رسيد.» همه اينها درحالى 
اســت كه در كل سال 96 از اتحاديه اروپا 257هزار و 219 نفر و در سال 

95، 289 هزار و 148 نفر به ايران سفر كرده بودند.

كى بود ؛كى بود!؟
 من نبودم دستم بود؛ تقصير آستينم بود!

ما ايرانيا به مهمون نوازى خيلى شهرت داريم؛ مهمون 
كه  مياد جلوش ميشــيم خــاك و كلى بهش احترام 

ميذاريم؛
ولى ما همدانيها دســت همه رو تو مهمون نوازى از 

پشت بستيم ؛
يعنى انقدر مهمون نوازيم كه آثار باستانى شهرمون رو 
خــراب ميكنيم   و تبديل به فــرش و خاِك زير پاى 

مهمون ميكنيم ؛
چند هفته پيش همزمان با رويداد بزرگ همدان 2018  
مهمونهاى خارجى به شهرمون تشريف آورده بودن؛ 

مســئولين لطف كردن و يكى از عمارت ها و بناهاى 
تاريخى مون رو كه تبديل به فرهنگســرا شــده بود؛  
دســتور دادن بــا لودر از روش رد بشــن  و با خاك 
يكسانش كردند كه ثابت كنند ما چقدر مهمون نوازيم 
و براتون ارزش قائليم كه حتى پا روى بناهاى تاريخى 

و هويت شهرمون ميذاريم...!!
آخه كجاى دنيا همچين مردم و مسئولين مهمون نواز 

و خاكى ديدين؟؟؟
اصال وقتى رئيس ســازمان جهانى گردشــگرى  اين 
همه جانفشــانى و مهمون نوازى رو ديد؛ عرق شرم 
بر پيشونيش نشست و گفت بابا ما راضى به اين همه 
زحمت نبوديم كه بردارين آثار تاريخى تون رو بخاطر 
ما با خاك يكسان كنيد؛ همين ميدان مركزى شهرتون 
رو كه صاف  كردين و با خاك يكســان كردين كافى 

بود..!
بعد كه ميزبانى و مراســم ؛ همه به خوبى و خوشى 
تموم شد و مهمونا رفتند؛  صداى  چندى از هنرمندان 
در رسانه ملى و فضاى مجازى و اهالى رسانه  و مردم 

شهر در اومد؛ همه ى مسئولين گفتند :
 من نبودم و اصال روحم از اين ماجرا خبر نداره؛ كِى 

اين اتفاق افتاده؟؟ واقعا متاثر شدم....!!!
يهو هر مســئولى انداخت گردن اون يكى مسئول و 

سازمان...!! 
حاال تو اين آشفته بازار پيدا كنيد پرتقال فروش را....!!!
* امين مرتضائى

آذرماه، پايان مهلت ارسال طرح به 
دبيرخانه «پايتخت كتاب ايران»

 آذرمــاه، پايان مهلت ارســال طرح بــه دبيرخانه 
«پايتخت كتاب ايران» است. به گزارش روابط عمومى 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان، معاون 
امور فرهنگى و رســانه اى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان همدان با اعالم اين خبر گفت: كشور 
ما در حوزه فرهنگ شفاهى و مكتوب سابقه درخشانى 
دارد؛ اما كمبود سرانه مطالعه دغدغه بزرگ جامعه است 
و كتاب بايد در سبد خانواده قرار بگيرد. مجيد فروتن 
افزود: در مقابل رسانه هاى جديد كه غير مسقيم هزينه 
هاى زيادى براى آن مى پردازيم؛ از كتاب غافل شــده 
ايم. فروتن گسترش كتابفروشى ها؛ حمايت از مراكز 
فروش كتاب؛ مجوز انتشارات، حمايت از نويسندگان 
و مولفــان و... از اقداماتى برشــمرد كه در راســتاى 

گسترش فرهنگ كتاب و كتابخوانى انجام شده است.
معاون امور فرهنگى و رســانه اى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان همدان خاطرنشان كرد: امسال 
پنجمين دوره اجراى طرح پايتخت كتاب ايران است و 
شهرى كه بهترين برنامه را ارائه كند به مدت يك سال 
به عنوان پايتخت كتاب ايران معرفى خواهد شد. طرح 
ها بايد ابتكارى بوده، قابليت اجرايى داشته و گستره 
زيادى از مخاطبان را شــامل شود. وى افزود: آذرماه، 
پايان مهلت ارائه طرح هاى مربوط به اين برنامه است 
و اين اداره كل از طرح هاى مناسب استقابل و حمايت 
مى كند. فروتن طرح روستاها و عشاير دوستدار كتاب 
را از ديگر برنامه هايى برشــمرد كه در راستاى ترويج 
فرهنــگ مطالعــه در حال برگزارى اســت و گفت: 
استان همدان در دوره هاى گذشته در اين طرح جزو 
برگزيدگان بوده و اين طرح هم تا آذر ماه مهلت دارد. 

 8 آبان ماه 1392 وقتي كه 87 روز 
از آغاز به كار دولت يازدهم گذشــته 
بود، محمدناصــر نيكبخت به عنوان 
ســكاندار پايتخت تاريــخ و تمدن 
ايران زمين معرفي شــد. روز معارفه، 
وي شــعار خــود را «همت همگاني 

براي توسعه استان» اعالم كرد.
از زمانــي كه نيكبخت بــر صندلي 
مديريت اســتان در ســاختمان سبز 
استانداري تكيه زد، تغيير مديران رقم 
خورد. از آنجا كه توسعه گردشگري از 
اهداف شاخص دولت تدبيرواميد بود، 
توجه به «گردشگري» در همدان هم 
اولويت اصلي توسعه استان از سوي 

نيكبخت معرفي شد.
شــواهد بيانگر آن بود كه از زمان ورود وي تا پايان 
مدير كلى عليرضــا ايزدى ؛ مهر تأييدي از ســوي 
نيكبخت بر اجــراي برنامه هاي حوزه گردشــگري 
توسط مديريت وى در ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

و گردشگري نخورد.
در بسياري از جلسات عنوان مي كرد كه گردشگري 
ظرفيت اصلي توسعه اســتان همدان است و در اين 
حــوزه آنچنان كه انتظار مي رفته اســت كاري انجام 
نشــده اســت.31 خردادمــاه 1393 در حالي كه از 
ورود نيكبخت به همدان 7 ماه گذشــته بود، ريحان 
سروش مقدم به عنوان مديركل جديد ميراث فرهنگي 

از سوي وي انتخاب شد.
صحبت گرچه از تغييرات زيربنايي بود اما اعتبارات 
مالي ملي و استاني در حوزه گردشگري همچنان راكد 
و بدون تغيير اعمال مي شد و خبرى از به ثبت جهانى 

رسيدن هيچ جاذبه اى از استان نبود .
اين وضعيت باعث شــده بود برنامه هاي اجرايي در 
حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشگري 
اســتان همچون دوره مديريت قبــل ادامه پيدا كند. 
در روزهــاي كوتاه مديريت ســروش مقدم كه تا 29 
دي مــاه 1394 به طول انجاميــد، اتفاق حايز اهميتي 
در حوزه گردشــگري رخ نداد گرچه فرازونشيب ها 
در ســطحي همانند قبل پيــش مي رفت اما همچنان 
اعتبارت محدود وپرونــده ثبت جهانى از همدان در 
گيرو دار جلســات تصميم گيرى و فرودگاه همدان 
نيمه تعطيل بود ، در آن روزها بر اساس شرايط حاكم  

آمار تأسيسات گردشگري بدون تغيير و مرمت بناهاي 
تاريخي روي نوار تكرار پيش مي رفت و اينها بيانگر 
آن بود اگر هم نيكبخت به واقع حامي تحول در حوزه 
گردشگري بوده است، اما عوامل و موانع بيشماري در 
مســير فعاليت مديران قرار دشت كه اجازه تحول در 

گردشگري همدان را نمي داد.
29 دي ماه 1394 ســومين تغيير مديريتى در ميراث 
فرهنگى همدان رقم خورد و اينبار علي مالمير، مدير 
بومي وارد باغ نظري همدان شد تا بر صندلي مديريتي 

حوزه گردشگري همدان تكيه زند.
همزمان با ورود مالمير به حوزه گردشگري همدان، 
اتفاقات متعددي رقم خــورد؛ ابتدا اينكه يك بانوي 
ماليري سكاندار رياست در سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري كشور شد. اين خود يك 

نقطه عطف حايز اهميت بود.
زهرا احمدي پور كه زادگاهش شهرســتان مالير در 
اســتان همدان بود به عنوان معاون رئيس جمهور در 
ســازمان ميراث فرهنگي با سفرهاي متعدد به استان 
همدان تــالش كرد دين خود را به زادگاهش ادا كند 
و برخى موارد را بيشتر از قبل مورد توجه و پيگيرى 
قرار ميداد . در همان زمان بود كه پيشنهادات براي ملي 
شدن مالير به عنوان شهرمبل و منبت و جهاني شدن 
اللجين به عنوان پايتخت سفال، يكي پس از ديگري 
به نتيجه رســيد. درهمين حال و هوا بود كه پيشنهاد 
همدان به عنوان پايتخت گردشگري آسيا مطرح شد 
و البته اين مهم نيز توانست تأييد نهايي را از سازمان 

ACD بگيرد.

پيگيري هاي نيكبخــت به عنوان اســتاندار همدان، 
حضور احمدي پور به عنوان معاون رئيس جمهور در 
سازمان ميراث فرهنگي و اجراي برنامه ها به صورت 
منســجم توســط علي مالمير، كمك مي كرد تا حال 

گردشگري همدان رو به بهبود رود.
پــس از احمدي پور زماني كه مونســان به جاي وي 
در جايگاه مديريتى ســازمان ميراث فرهنگى كشور 
نشست، تعامالت بين استان همدان و مديران كشور 
كه از قبل شــكل گرفته بود با توسعه ارتباطات ادامه 
پيدا كرد . پروازهاي فرودگاه تعطيل همدان به مقاصد 
مشهد، كيش و تهران مجدانه پيگيري و تقريباً به يك 
سرانجام مشخصي رسيد. كلنگ بيش از 10 هتل در 
همدان به زمين خورد. و نام همدان از غربت واژه ها 
در عرصــه تبليغات گردشــگرى داخلى و خارجى 

درآمد .
همچنين در همدان زير سقف هاي خانه هاي سنتي 
بومگــردى  معنا پيدا كرد و برگــزارى دوره هاى 
آموزشى گردشــگرى جان گرفت .امتياز برگزارى  
گردشــگري،  راهنمايان  كنوانســيون بين المللــي 
انتخاب همدان به عنوان پايتخت گردشــگري آسيا 
و همچنيــن ميزباني همدان بــراي اجالس جهاني 
جهانگردي در اينجا برگزار شد چرخه اين اتفاقات 
مطلــوب اين انتظــار را در اذهان كارشناســان و 
رســانه ها ايجاد مي كرد كه بايد گردشگري همدان 

متحول شده باشد .
كارشناســان بر اين باورند كه تحول در گردشگري 
زماني تحقق مي يابد كه چرخه اقتصادي جامعه محلي 

به واسطه فروش خدمات به مسافران حركتي ملموس 
را احســاس كند اما نه آمار تورهاى ورودى و نه آمار 
اقامت مســافران در هتل ها در زمان غير پيك خيلى 

تفاوت نكرده بود .
اما شــرايط موجــود بيانگر آن بود كــه همدان خأل 
تبليغاتي كه 10 ســال پيش بايــد در عرصه ملي و 
بين المللي رسانه اي براى خود پر ميكرد را به تدريج 

در حال جبران ميبيند  .
 اغلب برنامه ريزان ســفر همچنان بر اين مهم تأكيد 
دارند كه همدان نتوانســته اســت خود را در چرخه 
مثلث مقاصد گردشگري ايران بين شيراز و اصفهان 
و يزد جــاي دهد و در اين زمينه ايــرادات كلي كه 
پس از ورود نيكبخت به عنوان استاندار به همدان به 

گردشگرى استان وارد بود  همچنان دامه دار است .
■ چرا كه همچنان همدان فرودگاه فعال ندارد، 

■ همچنان همدان جاذبه ثبت جهاني شده ندارد، 
■ همچنان از غذاى ملى ثبت شــده در حال سرو در 
رستوران هاى همدان خبرى نيست و گردشگرى براى 

چشيدن غذاى سنتى همدان راهى اينجا نميشود.
■ همچنان ســفر به همدان بيــن مقاصد اصلى براي 

گردشگران خارجي در اولويت نيست
■ و همچنان از هتل هاي استاندارد تازه تأسيس يك  و 
2 ستاره براى پاسخ به نياز مسافر كم درآمد و كسب 

درآمد براى همدانى ها خبرى نيست  .
■ همچنان فعاالن گردشــگري همــدان در جايگاه 
بازارياب و تبليغات با فضاي رســانه هاي الكترونيك 

غريبه اند.
■ همچنان آمار برگزارى حجم تورهاي همدان گردي 
از اســتان هاي همجوار به واسطه جاذبه هاي خاص 

استان متحول نشده است 
■ و همچنان همدان برند گردشــگري ثبت شده در 

عرصه جهانى و ملى ندارد .
اين موارد انتقاد نيســت؛ چراكه بــر اين باوريم حال 
گردشگري ســال 1397 در همدان نسبت به حال و 
روزهاى  گردشگري در سال 1392 خيلى بهتر است 
و زيرساخت هايي نيز همچون حمل ونقل جاده اي و 
تأسيسات گردشگري هتل ، رستوران و راهنما بهبود 

يافته است.
 اما بر اين باوريم كليدي براي باز شدن قفل هاي اصلي 
همچون ثبت جاذبه جهاني، برند گردشگري و افزايش 
اعتبارات كالن در گردشگرى و جذب سرمايه گذار 
غير بومى براي گردشگري همدان ساخته نشد و هنوز 
توسعه و تحول گردشــگرى همدان نتوانسته است 
چرخ هاى اقتصاد محلى در استان را به حركت وادارد 
اميد آنكه با تدبيــر دولت و تاثير جديت در پيگيرى 
امور توسط اســتاندار همدان از اين پس شاهد حل 
شدن اين موارد با سرعت بيشترى نسبت به قبل باشيم 
كه اگر چنين نشود قطع به يقين بايد گفت فرصت ها 
را در ســال 2018 كه به نام گردشــگرى همدان در 

مرزهاى خارجى رقم خورده است سوزانده ايم .

تكاپو در گردشگرى به معناى تحول نيست 

همدان در حسرت جاذبه جهاني
و اعتبار ملي
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