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روزگار بدي نداريم 
 در روزگاري كــه ايجــاد ســانحه هاي 
ســاختگي بين ســواره و عابر پياده و حتي 
تصادف هاي زنجيره اي و همچنين خودزني 
و افتــادن از ارتفاع براي تيــغ زدن اين و آن 
به شــيوه هاي معمول در جامعه تبديل شده 
اســت. يا وقتي كالهبرداري هاي اينترنتي و 
اختالس هاي ســنگين مالي در شركت ها و 
بانك ها، بيشترين پرونده هاي تلنبار شده در 
محاكم قضايي را تشكيل مي دهد، در جايي 
كــه هيچ كنترلي در داد و ســتدهاي خرد و 
كالن كوچه و بازار نيست، كليه فروشي يا كبد 
فروشي و حراج اعضاي بدن زنده ها مي تواند.

نگاه

4

پياده روى اجبارى همدانى ها 
 همــدان اين شــهر كهن افســانه اى، 
هميشــه در طول تاريخ بســترى مناسب 
براى كســب علم و دانش بوده  كه قدمت 
و آثار بهجا مانده در اين استان حكايت از 
بينظيرى آن اســت به گونه اى كه در هيچ 
جاى دنيا نمى توان شگفتى هاى همدان را 
ديد.همدان تنها شــهر شعاعى ايران است 
كه 6 خيابان  به صورت شــعاعى معطوف 
به ميدان مركزى(امــام خمينى(ره)) بوده 
و اين ميدان در ســال 1307 توسط معمار 
شهرســاز آلمانى تهيه و بعد از 5 سال در 

مركز شهر بنا شد.

جرايم غير عمد استان 50 درصد كمتر از كشور است

6
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براساس سرشماري سال 95 باسوادي استان همدان 
11درصد از ميانگين كشوري باالتر است 

همداني ها 
فرماندار در نشست باسوادتر ازكشور

اختصاصي با همدان پيام: 
تويسركان 
رتبه نخست 
جذب اعتبارات 
روستايي را دارد سهم فرصت هاي شغلي همدان پايين تر از ميانگين كشوري

تهديد بودجه استان 
با آمارهاي باال
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خبـرخبـر
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شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ طرح غربالگرى اوتيسم در همدان اجرا مى شود

 معاون تحقيقات و فناورى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: اين استان به 
عنوان آزمونه (پايلوت) كشــورى اجراى طرح غربالگرى انتخاب شد و دى ماه 
امسال اين طرح اجرايى مى شود.سعيد بشيريان در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: 
با توجه به اهميت كنترل بيمارى اوتيسم يك سند ملى اوتيسم تهيه شده كه در 
آن براى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، سازمان بهزيستى و آموزش 

و پرورش تكاليفى پيش بينى شده است.
معاون تحقيقات و فناورى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان گفت: سه محور 
در اين سند مورد تاكيد قرار گرفته است كه مهمترين آنها اجراى طرح غربالگرى 

به منظور تشخيص زودرس بيمارى اوتيسم است.
بشــيريان اظهار داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، استان هاى 

همدان و اصفهان را براى اجراى طرح غربالگرى اوتيسم انتخاب كرده است.

220 آموزشگاه در همدان مجرى طرح «دادرس» هستند
 معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش استان همدان با بيان اينكه 
امسال 220 آموزشگاه در همدان مجرى طرح «دادرس» هستند گفت: 20 هزار 
دانش آموز پايه هشــتم در دوره متوسطه اول زيرپوشش اين طرح قرار خواهند 
گرفت. عبدا... جعفرى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه هدف از اجراى طرح 
ملــى «دادرس» آمادگى دانش آموزان به منظور تربيت نيروهاى امدادى، توانمند 
و آماده براى مقابله با خطر در مواقع حســاس اســت اظهار كرد: اين طرح با 
همــكارى جمعيت هالل احمر و با رويكرد آماده ســازى دانش آموزان در برابر 
حــوادث احتمالى انجام مى گيرد.وى با بيان اينكه طرح دادرس خالصه شــده  
عبارت «دانش آموزان آماده در شرايط سخت» هستند افزود: طرح دادرس داراى 
نتايــج مفيدى براى دانش آموزان بوده و اميد اســت بتوانيم اين طرح را در بين 

شهرستان هاى ديگر و براى دانش آموزان بيشترى اجرا كنيم.

هزينه 30 ميليارد تومانى براى ساخت كلينيك  در همدان
 رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان از هزينه 30 ميليارد تومانى در ساخت 

كلينيك هاى جديد در همدان خبر داد.
ســيدحبيب ا... موسوى بهار در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه با راه اندازى 
كلينيك جامع به نام «اميد» تعدادى از كلينيك هاى همدان تجميع شد اظهار كرد: 

با راه اندازى اين كلينيك فعًال برنامه اى براى افزايش تعداد آنها نداريم.
وى با بيان اينكه در تمام شهرســتان هاى استان كلينيك هايى ساخته و اكثراً نيز 
بهره بردارى شده اند گفت: كلينيك نهاوند و مالير به اتمام رسيده و احتمال زياد 
در دهه فجر افتتاح مى شود كه شايد زودتر نيز اين مهم رخ دهد.رئيس دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان با بيان اينكه كلينيك تويســركان نيز به اتمام رســيده و 
آماده بهره بردارى است خاطرنشان كرد: در محوطه بيمارستان جديد تويسركان 

كلينيكى ساخته شده كه منتظر راه اندازى آن هستيم تا كلينيك افتتاح شود.

روزگار بدي نداريم 
مهدي ناصرنژاد »

 در روزگاري كه ايجاد ســانحه هاي ســاختگي بين سواره و 
عابر پيــاده و حتي تصادف هاي زنجيــره اي و همچنين خودزني 
و افتــادن از ارتفاع براي تيغ زدن اين و آن به شــيوه هاي معمول 
در جامعه تبديل شــده اســت. يا وقتي كالهبرداري هاي اينترنتي 
و اختالس هاي ســنگين مالي در شــركت ها و بانك ها، بيشترين 
پرونده هاي تلنبار شــده در محاكم قضايي را تشكيل مي دهد، در 
جايــي كه هيچ كنترلي در داد و ســتدهاي خرد و كالن كوچه و 
بازار نيســت، كليه فروشي يا كبد فروشــي و حراج اعضاي بدن 
زنده ها مي تواند راهي شــرافت مندانه براي پول درآوردن، گذران 
عمر و مخارج بزرگ منشــانه تشريفات زندگي انسان هاي درمانده 

دور و بر ما باشد.
ديواره بيروني ســاختمان بيمارســتان تخصصي و فوق تخصصي 
امام در ابتداي خيابان ميرازده عشــقي را تماشا مي كردم كه توسط 
افراد ناشناس به محل تبليغ و رقابت شديد در فروش كليه تبديل 
 +O فروش كليه از نوع) (+A فروش كليه از نوع) .شــده اســت
توســط جوان 33 ساله) بدون شك در حريم ديگر بيمارستان هاي 
شــهر نيز مي توان چنين آگهي هاي فروش آنالين را مشاهده كرد.

فروش آشــكار و تبليغ پرتيراژ براي چنين داد و ستدهايي حداقل در 
شــهري نظير همدان يك پديده جديد است. بدون شك چنانچه نظر 
هر انســان عاقلي در اين ارتباط به ميان آورده شود، شدت بيكاري در 
جامعه و شرايط نابســامان اقتصادي و گراني و فالن و فالن را عامل 
چنين ناهنجاري هاي بعضاً نوظهور و نچســب تلقي مي كنند، اما اگر 
تأمل بيشــتري به عمل آيد و بخواهيم واقعيت هاي زيرپوستي جامعه 
خودمان را تجزيه و تحليل نماييم، به اين نتيجه مي رســيم كه شرايط 
اقتصادي تنها يكي از علت  معلول هاي فراوان مي باشــد، در حالي كه 
مشكالت بزرگتري هم هست و خودمان خواسته يا ناخواسته به وجود 
آورده ايــم و بي توجهي ها و ندانم كاري ها هم به آن دامن زدن و باعث 

ريشه دواني و نشر و پخش آن شده است.
چنين مشــكالت بزرگ ريشه در فرهنگ هرز و عنان گسيخته دارد و 

علت آن هم گرايش به زندگي مدرن و تقليدي از جوامع غربيست. 
در واقع گسترش ميدان ارتباطات و تماس تصويري با مظاهر غربي كه 
با باب شدن ماهواره در جامعه ايراني شروع شد، آداب و منش ايراني 
در معرض تهديد قرار گرفت و خيلي از قيد و بندهاي قابل احترام در 

بين مردمان ما پاره شد و راه انحطاط در پيش گرفت.
بــا تغييرات شــديد فرهنگي و ميل خانواده هــا به زندگي لوكس 
و آپارتمان نشــيني هاي ناگزيــر، واژه كهنه و كهنگي هم بيشــتر 
از هــر زمان ديگر بــه روي زبان ها افتاد و دســت روي هر چه 
گذاشته مي شود، مي شــنويم كه اين ديگر كهنه است و بايد تغيير 
كند!!! بديهي اســت براي دل كنــدن از كهنگي ها بايد به ايده هاي 
جديــد عادت كرد و بــراي آن هم هزينه هاي ســنگين پرداخت! 
حيرت انگيز اســت وقتي در ميابيم به نحوي فرهنگ زده شــده ايم 
كــه عمر هيچ ارزش تازه اي نزد مــا و در افكار جديد ما به كمتر 
از يكســال تنزل كرده اســت و تا بخواهيم بــه هر تازه اي عادت 
كنيم بايد براي تازه تري ديگر هزينه فراهم ســازيم تا بيشتر دچار 

كهنگي و حسرت و افسردگي نگرديم.
مشــكل جامعه ما اين اســت كه مرغ مقلد شده ايم و بايد كلمات 
ديگــران را به زبــان آوريم بدون اينكه فكــر كنيم كه چه حرفي 

درست و چه حرفي غلط است.
بد نيســت نگاهي به اشــياء پيرامون خود بياندازيم و بر آن تأمل 
كنيم چه ســودي از زندگي مي بريــم و فرق چيزهايي كه ديگران 

دارند و ما نداريم در چيست؟

رئيس پليس آگاهى استان همدان مطرح كرد
پرونده «آيناز» در دست پيگيرى 

 رئيس پليس آگاهى استان همدان با اشاره به پيدا شدن سرنخ هايى 
از گم شــدن «آيناز»دختر بچه 7 ساله همدانى گفت: پيگيرى ها ادامه 

دارد.
رضا زارعى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه دو ماه از گم  شدن 
آيناز دختر بچه 7 ساله همدانى مى گذرد اظهار كرد: سرنخ هايى از اين 
اتفاق به دست آمده اما هنوز قطعى نمى توان نظرى در اين رابطه داد.

وى با اشــاره به اينكــه همچنان تحقيقات ادامــه دارد افزود: به نظر 
نمى رســد اين كودك دزديده شده باشــد اما همچنان تحقيقات ادامه 
دارد. رئيس پليس آگاهى اســتان همدان در پاســخ به سؤالى مبنى بر 
اينكه آيا از حادثه آتش سوزى يك منزل مسكونى خيابان تختى و فوت 
چند نفر در اين اتفاق طى ســال گذشته نتايجى به دست آمده است؟ 
گفت: به دليل شــائبه عمدى بودن اين اتفاق، موضوع در دستور كار 

پليس آگاهى قرار دارد.
وى بيان كرد:  هنوز به نتايجى نرسيده ايم و پيگيرى ها ادامه دارد.

افتتاح بزرگترين مخزن هوايى استان همدان 
در دهه فجر

 مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان اسدآباد از افتتاح 
و بهره بردارى بزرگترين مخزن هوايى اســتان همدان در روستاى 

جنت آباد اسدآباد در دهه فجر امسال خبر داد.
احد احدى در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر افزود: اين مخزن 
هوايــى به ارتفاع 37 متر و حجم بيش از 200 مترمكعب به عنوان 
بزرگترين مخزن هوايى استان همدان در روستاى جنت آباد احداث 
و وارد مدار شده و در حال حاضر فعال بوده كه به صورت رسمى 

در دهه فجر افتتاح خواهد شد.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه توســط آب و فاضالب روستايى 
شهرستان كليه تأسيسات آبرسانى روستاى جنت آباد به روزرسانى، 
بازسازى و نوسازى شــده، عنوان كرد: روستاى جنت آباد با تعداد 
763 خانوار و جمعيت 2418 نفردر اولويت اول خدمات رســانى 
آبفار قرار دارد كه طى ســاليان اخيــر 2 حلقه چاه عميق مكانيكى 

براى اين روستا حفر و تجهيز شده است.
ــاژ،  ــال و پمپ ــط انتق ــر خ ــراى 3 كيلومت ــن اج ــدى همچني اح
تجهيــز و راه انــدازى ايســتگاه پمپــاژ 1000 مترمكعبــى و نصــب 
ــزرگ  ــات و پروژه هــاى ب ــى را از ديگــر اقدام ــزات حفاظت تجهي
ــرا و  ــاد  اج ــتاى جنت آب ــه در روس ــرد ك ــوان ك ــور عن ــن ام اي

ــى شــده اســت. عمليات
وى ميزان اعتبار هزينه شده براى طرح هاى فوق را 35 ميليارد ريال 
برشمرد و گفت: هزينه طرح هاى فوق از محل مجتمع جنت آباد از 

جمله طرح هاى ملى تأمين شده است.
مدير امور آبفار شهرســتان اسدآباد در ادامه يادآور شد: متأسفانه به 
علت برداشــت هاى بى رويه آب براى كشاورزى از دشت اسدآباد 
خشك شــدن، كاهش آبدهى و رانش چاه هاى مكانيكى از جمله 
مشــكالت عديده اين امور بوده كه هر دو حلقه چاه مكانيكى اين 
روســتا نيز دچار رانش و كاهش آبدهى شــده اند و  صرفه جويى 
در مصرف آب شرب و كشــاورزى تنها راه حل برون رفت از اين 

شرايط خواهد بود.
وى استانداردســازى انشــعابات، برخــورد بــا مشــتركين غيرمجــاز 
و تعويــض كنتورهــاى خــراب را از جملــه اقدامــات ايــن امــور 
ــرف  ــا و اوج مص ــل گرم ــرف آب در فص ــت مص ــراى مديري ب
ــادآور  ــرد و ي ــوان ك ــتان عن ــن شهرس ــتاهاى اي ــطح روس در س
ــر در  ــتان 131 ليت ــن مصــرف آب شــرب در شهرس شــد: ميانگي
ســال 1396 بــوده كــه ايــن ميــزان در روســتاى جنت آبــاد بيــش 
ــوق  ــتاى ف ــى روس ــت و از اهال ــبانه روز اس ــر در ش از 221 ليت

ــم. ــرف داري ــش مص ــى و كاه ــاى صرفه جوي تقاض
مدير امــور آبفار شهرســتان اســدآباد در پايان گفــت: فرهنگ 
صرفه جويى بايد جزء الينفك زندگى مردم قرار گيرد كه وظيفه اى 
همگانــى بوده و نيــاز به اطالع رســانى و پيگيرى مســتمر همه 

دستگاه هاى ذيربط دارد.

1- دفتر جذب سرمايه گذارى درشهرستانها راه اندازى شده است.
 گفته مى شــود نخستين دفتر جذب ســرمايه گذارى دركبودراهنگ 
فعال شــده است. گويا اين دفتر با هدف جذب سرمايه گذار وتسهيل 
درامور مربوط به سرمايه گذارى با رياست فرماندارشكل گرفته است.
2- اداره ميراث فرهنگى وگردشــگرى كبودراهنــگ بى جا ومكان 
اســت. گفته مى شــود كاركنان اين اداره درداخل يكــى از ادارات 
مستاجرهســتند. گويا اين اقدام درحالى اتفاق افتاده است كه برخى 

ساختمانهاى تاريخى درشهرستان بال استفاده مانده اند.
گفتنى است وسيعترين شهرستان اســتان با داشتن بزرگترين غارآبى 
جهان و ظرفيت هاى گردشگرى براى تامين ساختمان با مشكل مواجه 

است.
3- اعتراف به شكست فيلترينگ تلگرام ادامه دارد . گفته مى شود يكى 
از مسئوالن ارشد از جايگزينى رسانه ملى با تلگرام سخن گفته است. 
گويا معاون وزير ارشاد از نيمى از جمعيت كشور اطالعات خودرا از 

طريق پيام رسان هاى مجازى بدست مى آورند.
 گفتنى اســت پيش از اين نماينده هاى بهار وكبودراهنگ و مالير از 
شكست سياســت محدودسازى دسترسى به شــبكه هاى اجتماعى 

خبرداده بودند.

 ايران جزو امن ترين كشــورهاي دنيا و 
استان همدان نيز سومين استان برتر در حوزه 

امنيت كشور است.
فرمانده انتظامى اســتان همدان  با بيان اين 
مطلب در جمع خبرنگاران گفت: نرخ آمار 
جرائم خرد رو به افزايــش بوده اما جرايم 

خشن 16 درصد كاهش داشته است.
بخشعلى كامرانى صالح افزود: طبق آخرين 
ارزيابى هاى صورت گرفته ميزان جرائم غير 
عمد در اين استان 30 تا 50 درصد نسبت به 

ميانگين كشورى كمتر است.
وى وضعيــت اقتصادى، تــورم و بيكارى 
را در بــروز جرائم موثر دانســت و اظهار 
داشت: كشور با مشكالتى غيرعمد در حوزه 
اقتصادى مواجه اســت كه مى توان با تدبير 
و پشــتكار و تالش جهادى آن را پشت سر 

گذاشت.
فرمانده نيروى انتظامى استان ، با برشمردن 
توفيقــات نيروي انتظامي همدان در 9 ماهه 
گذشته اظهار داشت: مبارزه با جرايم خشن، 
كاهش تصادفات فوتي، مشــاوره جوانان و 
خانــواده ها، مبارزه با قاچــاق مواد مخدر، 
اطالعاتي در حوزه  فرهنگ سازي،اشــراف 
مجازي و پيشگيري از معضالت اجتماعي 
از اولويت هــاي ما در ســال 97 بوده  و به 

موفقيت هايي دراين زمينه  دست يافته ايم.

فرمانده نيــروي انتظامي اســتان بازخورد 
را  انتظامي  نيــروي  مجموعــه  تالش هاي 
مطلوب ارزيابي كرد و درباره اعتماد مردم به 
نيروي انتظامي  هم گفت:  در 9 ماه گذشته 
860 هــزار بار مردم با پليــس 110 تماس 
گرفته اند و ايــن آمار بيانگر يعني همكاري 

صميمانه مردم با پليس است.
وي افزود: ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
1600 عمليات در قالب پاكسازي مكان هاي 
آلوده و جمع آوري معتادين انجام داده ايم 
كه 7 هزار نفر معتاد جمع آوري به كمپ ها 
تحويل داده شــده و در اين باره 5 تن مواد 

مخدر كشف و ضبط شده است .

كامراني صالح  ادامه داد:  مشاوره و آموزش 
خانواده هــا در برخورد با چگونگى رفتار با 
جوانان ازجمله برنامه هاى حوزه اجتماعى 
بوده كه در كنار فعاليت ها به آن پرداخته ايم 
و همين تالش ها باعث شد همدان رتبه 2

كشور را در مبارزه با مواد مخدر كسب كند. 
عالوه بر اين نيز  15 درصد قاچاق در استان 
كاهــش يافته كه يكصد و شــصت ميليارد 

تومان ارزش ريالي محموله ها بوده است.
وى از تردد يكصد و بيست ميليون خودرو 
در راه هــاي مواصالتي اســتان خبر داد و 
گفــت:  25 درصد نســبت به 9ماه ســال 
گذشته افزايش تردد داشته ايم  و 14 درصد 

نيــز تصادفات برون شــهري و 4 درصد از 
تصادفات درون شهري كاهش يافته كه البته 
اين تصادفات منجر به فــوت 400 نفر در 

سطح استان شده است.
وي همچنين از تعداد تماس مردم با سامانه 
197 خبر داد كه 24 هزار مورد بوده اســت 
كه در اين باره ضمن افزايش  تعامل پليس 
بــا مردم  1200 مورد  نيــز مالقات مردمي 
داشته ايم كه نشانگر اعتماد مردم به نيروى 

انتظامى است.
كامرانى صالــح  در مــورد فعاليت پليس 
همــدان در زمينه مبارزه با تخلفات  فضاي 
مجازي گفت : تاكنون  500 پرونده تخلف 
در فضاى مجازى تشكيل شده است و 300

هزار نفر در مساجد و مدارس و كالنتري ها 
نيز  مشاوره شده اند.

 همچنين درحوزه اماكن عمومي، گذرنامه، 
تبعيض پالك و نظام وظيفه 120 هزار مورد 

خدمات مشاوره اي انجام داده ايم.
فرمانده نيــروي انتظامي اســتان از كاهش 
جرائم خشــن و سرقت اســتان در 9 ماهه 
گذشته ابراز رضايتمندي كرد و افزود : 19
دستگاه موتور سيكلت و خودرو براي انجام 
مأموريت هاي ســامانه 110 فعال هستند و 
شاخص زمان حضور ما در صحنه گذارش 

شده 15 دقيقه است .

فرمانده انتظامي استان :

جرايم غير عمد استان 
50 درصد كمتر از كشور است 

 وحدت و همدلي نيــاز امروز جامعه 
اســت و روحانيون نبايد اجــازه دهند در 
جامعه تفرقه و اختالف ايجاد شود و امروز 
پيــش از هر زمان ديگري اســتان نيازمند 

آرامش است.  
نماينده ولي فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان در جلســه با استاندار و ائمه جمعه 
اســتان گفت: همه مسئوالن براي خدمت 
گــذاري بايد كنــار هم باشــند و اگر اين 
وحدت و همدلي باشــد خدمت رســاني 
بيشتري به مردم انجام مي شود.                                        

آيت ا...غياث الدين طه  محمدي 
 افزود: متاسفانه اخبار غير واقعي در فضاي 
مجازي بسيار زياد شده است و نبايد اجازه 
دهيم كــه اين موضــوع در فضاي واقعي 
جامعه ديده شود و اگر ما بيـــشتر كنار هم 
باشيم دشمــن نمي تواند به اهداف خود 

دست يابد.

وى ادامــه داد: اختالفــات بايد در فضاي 
دوستانه مطرح شود و اجازه ندهيم ديگران 
از اين فضا ســوء اســتفاده كنند چون در 
شــرايط فعلي كشــور نيازمند وحدت و 

همدلي هستيم.
وحدت مردم و پيوند با رهبرى عامل اصلى 

ناكامى است
اســتاندار همدان هم  با بيان اينكه وحدت 
مردم و پيوند با رهبرى عامل اصلى ناكامى 
دشمن در 40 سال گذشــته است، گفت: 
دولت در خط مقدم جنگ اقتصادى است 
و بايد همه به دولت جهت پيشــبرد امور 

كمك كنند.
سيد ســعيد شــاهرخى اظهار داشت: در 
شــرايط فعلى نيازمند وحــدت و همدلى 
هســتيم و به فرموده مقام معظم رهبرى و 
تاكيد رياســت محترم جمهور دولت، خط 
مقدم جنگ اقتصادى اســت و بايد همه به 

دولت جهت پيشبرد امور كمك كنند.
وى گفت: تحقق اهداف و دســتاوردهاى 
انقالب اســالمى يــك وظيفــه همگانى 
اســت و همه بايد تــالش كنند در جهت 
خدمت رســانى بيشتر به مردم با وحدت و 

همدلى حركت كنيم.

شاهرخى افزود: روحانيون آگاه و انقالبى 
هميشه دغدغه نظام و انقالب را داشته اند 
و نقش اساســى در جهــت كمك به حل 
معضالت و مشكالت فرهنگى و اجتماعى 
در جامعــه دارند چــون روحانيت حلقه 

واسطه مردم و حاكميت هستند.

مطالعه 
گسل هاى 
شهرى همدان 
 مديركل راه  و شهرسازى استان همدان 
با تأكيد بر اينكه ســاخت  وسازهاى اصولى 
بهترين راه كاهش بالياى طبيعى اســت، از 
مطالعه گسل هاى شهرى همدان خبر داد و 
گفت: اگر ارتقاء كيفيت سازه را رعايت كنيم 
به سمتى خواهيم رفت كه ديگر نگران زلزله 

نخواهيم شــد چرا كه زلزله ترسناك نيست 
ترسناك  غيراســتاندارد  ساخت وساز  بلكه 

است. 
حسن ربانى ارشــد در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به اينكه پنجم دى ماه روز ملى ايمنى 
در برابر زلزله و كاهــش اثرات مخاطرات 
طبيعــى اســت، اظهار كــرد: بــا توجه به 
زلزله خيز بودن استان، برنامه اى براى مطالعه 
گسل هاى شهرى شهرهاى استان، پهنه بندى 
اين گســل ها و ساخت وساز روى آنها آغاز 
شده كه پايلوت آن شهرستان نهاوند است. 

وى تصريح كرد: جلوگيرى از ساخت وساز 
ســاختمان ها در مناطقــى كه روى گســل 

قرار دارند، بايــد با يك برنامه ريزى كارآمد 
انجام شــود و تأكيد بر مطالعه و شناسايى 
نقشه گســل ها و حرائم شهرستان نهاوند و 
جلوگيــرى از ساخت وســاز در حريم اين 
گسل ها از برنامه هاى بسيار مهم آينده استان 

است. 
ربانى ارشــد با بيان اينكه بايد در اســتان 
مركز دفتر ژئوفيزيك منطقه غرب كشــور 
و دفتر مركــز مطالعات و تحقيقات زلزله 
غرب كشور راه اندازى شود، ادامه داد: با 
توجه به مطرح كردن موضوع كيفيت بتن 
و جوش مســئوليت اين اداره كل بيشــتر 
شــده بنابراين نســبت به پيگيرى جدى 

مبنى بــر نظارت دقيق بــر كيفيت بتن و 
اقدام  مهندســى  نظام  همكارى  با  جوش 

شد.  خواهد 
مديركل راه و شهرســازى اســتان همدان 
بــا اشــاره به اهميــت توجه بــه موضوع 
كيفيــت بتن، عنوان كــرد: از آنجايى كه در 
بيشتر  بتنى  ســاختمان هاى  كرمانشاه  زلزله 
آســيب ديدند، بايد يك نظــارت جدى بر 

ساختمان هاى بتنى داشته باشيم. 
وى در پايان از مهندســان و دستاندركاران 
ساخت وساز خواست با رعايت استانداردها 
و مقررات ملى ســاختمان به ارتقاء كيفيت 

سازه توجه ويژه اى داشته باشند. 

امام جمعه همدان :

استان نيازمند آرامش جهت خدمت رساني بيشتر است

ملكه پرورى در همدان
  مديــر بخــش زنبــوردارى ســازمان جهادكشــاورزى اســتان 
ــر داد و  ــالجارى خب ــن عســل در س ــد 2850 ت ــدان از تولي هم
گفــت: توليــد عســل در اســتان همــدان نســبت به ســال گذشــته 

30 درصــد افزايــش داشــته اســت.
على اصغــر خــرازى در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا تأكيــد 
ــى از  ــى يك ــاظ آب و هواي ــه لح ــدان ب ــتان هم ــه اس ــر اينك ب
ــرورش زنبورعســل اســت، اظهــار كــرد:  اســتان هاى مســتعد پ
ــدان  ــتان هم ــان امســال در اس ــر و آب براســاس سرشــمارى مه
ــه  ــتند ك ــوردارى مشــغول هس ــغل زنب ــه ش ــردار ب 2166 بهره ب

ــته اســت. ــد داش ــته 10 درصــد رش ــال گذش ــه س نســبت ب
ــتان  ــل در اس ــى زنبورعس ــزار كلن ــه 267 ه ــان اينك ــا بي وى ب
همــدان شناســايى شــده اســت، تصريــح كــرد: در سرشــمارى 
امســال تعــداد كلنى هــاى زنبورعســل نســبت بــه ســال گذشــته 

23 درصــد افزايــش يافتــه اســت.
ــه  ــوط ب ــده مرب ــمارى ش ــاى سرش ــترين كندوه ــرازى بيش خ
ــن شهرســتان  ــد كــرد: در اي ــد دانســت و تأكي شهرســتان نهاون
ــن عســل وجــود دارد. ــا 820 ت ــى زنبورعســل ب ــزار كلن 71 ه

ــا  ــوردارى ســازمان جهادكشــاورزى اســتان ب ــر بخــش زنب مدي
بيــان اينكــه در اســتان همــدان يــك شــركت تلقيــح مصنوعــى 
ــا  ملكــه زنبورعســل وجــود دارد، عنــوان كــرد: ايــن شــركت ب
هــدف اصــالح نــژاد و تلقيــح مصنوعــى ملكــه زنبورعســل در 
اســتان فعاليــت خــود را آغــاز كــرد كــه بــه نتايــج چشــمگيرى 
ــل  ــه زنبورعس ــژاد ملك ــالح ن ــكا و اص ــژاد كارني ــه ن در زمين

رســيده اســت.
وى بــا اشــاره بــه فعاليــت 3 واحــد پــرورش ملكــه زنبورعســل 
ــرد: در ســطح  ــد 5000 ملكــه در ســال، خاطرنشــان ك ــا تولي ب
اســتان همــدان پــروژه ارزيابــى، ركوردگيرى و ثبت مشــخصات 

زنبورعســل در حــال اجراســت.

 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: اليحه بودجه 98 كه توسط 
رييــس جمهــورى تقديم مجلس شــد، 
انقباضى و منطبق با شرايط تحريم ها بسته 

شده است.
 محمــد كاظمى  در گفــت و گو  با ايرنا 
اظهار داشت: فراى پرداخت هاى روزمره، 
در اليحــه بودجه 98 به حــوزه زيربنايى 
كشور اعتبارات خوبى اختصاص داده شده 

است.
وى افــزود: در بودجــه 98 در حوزه ريل 

و راه آهن، راه هــاى ارتباطى، نيروگاه ها 
و موضوع آب تالش شــده اعتبار خوبى 

اختصاص يابد.
نائب رييس كميســيون حقوقى و قضايى 
مجلس دهم بيان كرد: كليات اليحه بودجه 
98 كه ديروز تقديم مجلس شــد، بيشــتر 
حول اولويت هاى مهمى همچون حقوق 
و مزاياى كاركنان دولت و بازنشســتگان 

كشورى و كاالهاى اساسى است.
كاظمى ادامه داد: در شــرايطى كه به دليل 
تحريم ها توان ســرمايه گذارى نداريم و 

ســرمايه گذار خارجى نيز با وجود چنين 
شرايطى حاضر به سرمايه گذارى نيست، 
در بودجه 98 بايد بيشــتر روى مســايل 

اقتصادى توجه شود.
وى با اشــاره به اولويت مهم اشــتغال در 
كشور گفت: در پرداخت تسهيالت بويژه 
وام هاى اشتغال روســتايى به خوبى كار 
شــده و اعتبار خوبى در بودجه 98 در نظر 

گرفته شده است.
نماينــده مردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى بيان كرد: در زمينه واردات مواد 

اوليه و همچنين طبق گفته رييس جمهورى 
در مناطق آزاد نيز يكسرى امتيازهاى ويژه 

اى را در بودجه 98 در نظر گرفته اند.
كاظمى يادآور شد: همچنين در بودجه 98

تالش شــده بودجه هاى فرهنگى شفاف 
سازى شــود و اينكه هر نهاد فرهنگى چه 

ميزان اعتبار مى گيرد.
وى بيان كرد: هنوز اليحه بودجه 98 توسط 
نمايندگان بررســى نشده است و در زمان 
مقرر نمايندگان و كميســيون هاى مجلس 
بايد پيشــنهادهاى خود را در مورد اليحه 
بودجه آرايه كنند، سپس توسط كميسيون 

تلفيق بودجه اين اليحه بررسى مى شود.
اليحه بودجه 98 سه شــنبه چهارم ديماه 
توسط رييس جمهورى به صحن مجلس 

شوراى اسالمى تقديم شد.

نماينده مجلس:

بودجه 98 منطبق با شرايط تحريم است
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سمانه جهانگيري عرش»
 بــا وجود تأكيداتي كــه از ابتداي 
روي كار آمدن دولت اعتدال و توسعه 
به اطالع رســاني عملكرد مجموعه هاي 
شــاهد  جامعه  امــا  مي شــد،  دولتي 
ضعف هاِي فراوانــي در اين خصوص 
بود كــه البته خود تبعات زيادى در پى 

داشت. 
به نظر مي رســد در اين دور از رياست 
جمهوري افرادي در پست هاي دولتي به 
كار گرفته شدند كه يا اعتقادي به تعامل 
با رسانه ها نداشتند و يا از ترس از دست 
دادن ميز و صندلي حاضر به مصاحبه با 
رسانه ها و گزارش عملكرد خود نبودند. 
در اســتان همدان نيز از بين مديران و 
فرماندارانــي كه هر كدام براي مدتي و 
يا تاكنون در اين پســت مشغول بكار 
كه  گذشــته  دولت  برخالف  شــدند، 
هياوي زيــادي در گزارش كوچكترين 
تحركي  شاهد  داشــت،  خود  عملكرد 
در اطالع رساني آنچنان كه بايد و شايد 
دولت  رئيس  صداي  تا جايي كه  نبوديم 

را هم درآورد.
البتــه ناگفته نماند در بيــن مديران و 
فرمانــداران معدود افــرادى نيز بودند 
كه با توجه به ســبقه چندين ساله خود 
در مديريت هاي مختلف، به رســانه و 
اطالع رســاني عملكرد دولت كه خود 
اعتقادي  اســت،  نظام  عملكرد  گوياي 
راســخ داشــتند كه "حبيب موميوند"

فرماندار تويسركان را مي توان از جمله 
اين معدود فرمانداران معرفي كرد.

شايد همين نحوه تعامل وي با رسانه ها 
باعث شــد كه شهرستان در بسياري از 
گردشگري  فرهنگي،  اقتصادي،  مباحث 

و... جزء اولين هاي استان باشد.
اينكه نخســتين معاون سياســي بانوي 
كشور از اين شهرستان است، تويسركان 
در بين تمامي شهرســتان ها نخســتين 
شهرســتان در جــذب و اختصــاص 
اعتبارات اشــتغال روســتايي است، يا 
اينكه نخســتين طرح سرشاخه كاري در 
اين شهرســتان اجرا مي شود و يا براي 
نخستين بار دو روستاي خالي از سكنه 
شهرستان، از جمعيت پر مي شوند، خود 
گوياي توجه به حوزه اطالع رســاني و 

تعامل با رسانه ها است.
بــه همين دليــل به دعــوت فرماندار 
تويســركان هيأتــى از تحريريه براي 
به  شــده  انجام  اقدامــات  گــزارش 
فرمانــداري اين شهرســتان رفتيم كه 
گرفته  صورت  فعاليت هاي  از  گزارشي 

داشته باشيم.
حبيب  موميوند، معتقد اســت كه در كار 
رســانه بزرگ نمايي را دوســت ندارد اما 
تأكيدش به اطالع رســاني عملكرد  دولت 
بسيار اســت چرا كه حق مردم است كه 
آنها در جريان اقدامات دولت مردان قرار 
بگيرند و اگر چنين حقى ادا نشــود ظلم 

به نظام است.
وى گفــت: بارهــا در جلســات ادارى 
شهرستان به لزوم اطالع رسانى تاكيد كردم 
و گفتم چه اشكال دارد بخشى كوچكى از 
مبلِغ كالن پروژه ها صرف اطالع رســانى 
و آگاه ســازى مردم شــود اما اينكه چرا 
مديــران ميلى به گزارش كار ندارند برايم 

جاى ابهام دارد.
وي با اشــاره بــه اينكه دهه فجر ســال 
گذشــته پروژه  بخش آب را به دليل عدم 
اطالع رساني افتتاح نكردم افزود: پروژه اي 
با ميلياردها اعتبار اجرا مي شــود اما وقتى 
قسمت اعظمي از آن زيرزمين است(اشاره 
به خط انتقال آب)  تا به مردم گزارش آن 
ارائه نشــود چگونه مي توان انتظار داشت 
كه مردم در جريان هزينه هاي دولت قرار 

بگيرند.
فرماندار تويســركان با اعــالم اينكه 16

مركز بهداشــت و 8 مركز جامع سالمت 
ســال گذشته در تويســركان ساخته شده 
است، بيان كرد: در هيچ مقطعي پروژه هاي 

بهداشــتي تا اين حجم عمليات ســاخته 
نشــده اســت كه اگر اطالع رساني نشود 
بي گمان ناآگاهان، دولت را دولتي ضعيف 
خواهند دانســت كه اين نااميدى به ضرر 

نظام است.
وي در بيــان گــزارِش كار فرمانــدارى 
شهرســتان بيان كرد: در شرايط اقتصادي 
حاكــم، دولــت در يكي از روســتاهاي 
شهرستان (روستاي الميان) سالن ورزشي 
به مبلغ يك ميليــارد و 200 تومان افتتاح 
كرد. سالني كه حتي در برخي شهرها هم 

نظير آن وجود ندارد.
وي در ادامــه بــه ســاير عملكردهــاي 
مجموعه شهرســتان پرداخت و گفت: تا 
قبل از اين دولت، تويسركان به عنوان يك 
شهرستان صنعتي مطرح نبود و زماني كه 
فرمانداري را به دست گرفتم 800 نفر در 
اين بخش فعال بودند كه هم اينك در اين 
دولت رقم اشتغال در اين بخش به 3 برابر 

رسيد است.
موميوند اظهار كرد: گردشگري تويسركان 
زماني معني نداشت اما كم كم گردشگري 
را هم رونق بخشيديم برگزاري جشنواره 
مبل، منبت و گردوي تويسركان با حضور 
مسئوالن كشوري و انعكاس اخبار آن در 
5 شــبكه داخلي و شبكه هاي خارجي كه 
در آن حضــور جمعيت كثيــري از مردم 
به نمايش گذاشــته شده بود خود گوياي 
تالش مسئوالن اســتانى و شهرستانى در 

اين راستا است.
همچنين در اين حــوزه بايد گفت: طبق 
آمارها در نوروز 96 حدود 3 هزار نفر در 
شهرستان اسكان داده شدند كه در نوروز 
97 اين ميزان به 10 هزار نفر رسيد. براي 
رونق هر چه بهتر ايــن بخش هتل فاران 
دنبــال دو برابر كردن ظرفيت موجود و 4

ستاره كردن هتل است.
وي از معرفي سركان به عنوان "باغ شهر"
خبر داد و گفت: شهرستان داراي 221 اثر 
تاريخي است كه براى تقويت گردشگرى 

نياز به معرفي دارند.
موميوند با بيان اينكه متأسفانه برخي ها با 
داليل مختلف با رونق گردشگري مخالفند 
افــزود: بايد با آهنگ ماليــم دنبال رونق 
گردشگري كه قطعًا رونق سفره هاي مردم 

را در پي خواهند داشت باشيم. 
همچنين اجراي كنسرت نيز از آن دست 
برنامه هايي اســت كه مخالفاني دارد. در 
شهرســتان كنسرتي برگزار كرديم كه در 
دو شــيفت 8 هزار نفر از آن اســتقبال 
كردنــد و همچنان مــردم و اهالى هنر 
بــا درخواســت هاى پى در پــى از ما 
مي خواهند در شهرستان كنسرت برگزار 
كنيــم با توجه به اينكه اين كنســرت ها 
باعث  و  نيســت  هزينه بر  دولــت  براي 
نشــاط اجتماعي مي شود الزم است در 
و  تعادل  برقــراري  ضمن  ارتبــاط  اين 
امنيــت همكاري هاي الزم صورت گيرد 

نباشند. انتقاد  دنبال  صرفًا  مخالفان  و 
فرمانــدار تويســركان در ادامــه اعــالمِ 
فرهنگي-گردشــگري  برنامه هــاِي 
شهرســتان، از برگزاري يادواره شــهداي 

گرانقدر نيز سخن گفت و افزود: در كنار 
نشاط اجتماعي، آنچه براي ما اهميت دارد 
حفظ و پاسداشــت شــهدا و ارزش هاي 
انقالب است كه در اين راستا از برگزاري 

يادواره ها حمايت مي كنيم.
موميوند گفت: شهرســتان تويســركان از 
منطقه  كه  اســت  شهرســتان هايي  جمله 
محروم براي آن كمتر تعريف شــده است 
كه اگر چنين تعريفي از شهرستان صورت 
گيرد قطعًا از بودجه نفت و گاز مي توانيم 

براي توسعه استفاده كنيم.
اين شهرستان در استفاده از بودجه مناطق 
محــروم فاصلــه  20 برابرابرى با ســاير 
شهرســتان ها دارد و آخرين شهرستان از 
نظر استفتاده از منابع شهرستانهاى محروم 
است كه الزم است در اين ارتباط تدابيرى 

انديشيده شود.
وي از كمبود پزشــك نيز در شهرســتان 
نيز ســخن گفت و اعالم كــرد: با وجود 
بيمارستان هاي  در  الزم  زيرســاخت هاي 
جديد قائم، انتظار داريم نسبت به جبران 

كمبود پزشك تدابيري انديشيده شود.

فرماندار تويســركان ســد خــرم رود را 
بزرگترين پروژه فعــال بخش خصوصي 
اســتان اعــالم كــرد و گفت: اين ســد 
فعال ترين پروژه استان است كه 240 نفر 

بى وقفه در اين بخش فعاليت مي كنند.
همچنين تصفيه خانه آب شرب تويسركان 
نيز به جديت دنبال مي شود و سد سرابي 
هم بدون ريالي كمك دولتي در حال اجرا 

است.
"جوانــان  شــوراي  تشــكيل  وي 
كارآفريــن" بــراي تعامــل و اســتفاده 
شهرســتان  جوانــان  ايده پــردازي  از 
در  فعاليــت  مهمتريــن  را  اشــتغال  در 
بخــش جوانــان دانســت و گفــت: قطعــا 
ــان اســتان  ــن جمــع كارآفرين آينده دارتري
ــان كارآفريــن  همــدان، مربــوط بــه جوان

تويســركان خواهنــد بــود.
موميونــد مهمترين اقدام خــود را رونق 
اشتغال روستايي دانست و گفت: اشتغال 
روســتايي پيچيده ترين كار ما در روستاها 
جذب  صنعتــي  شــهرك هاي  در  بــود. 
ســرمايه گذار و اختصاص تســهيالت به 
لحاظ زيرســاخت هايى كه از قبل موجود 

بود راحت تر بود.اما در روســتاها چون 
واحدها شرايط الزم را به لحاظ برق، آب، 
گاز و... ندارند، اختصاص اعتبار ســخت 
است كه خوشــبختانه تويســركان 220
درصد از ســهم خود را جــذب كرده كه 
طبق آمارها، اين رقم در كشور 30 درصد 

است.
در 9 ماهه امســال نيز بــه منبت كاران 12
ميليــارد و 300 ميليون تومان تســهيالت 
ارزان قيمت داده شــده اســت كه جمع 
تســهيالت ارائه شــده به صنايع نيز 50

ميليارد تومان است.
وي از اصالح مســير گنجنامه (سركان- 
همــدان) خبر داد و گفــت: اين طرح با 
پيوست گردشــگري از خواسته هاي مهم 
مردم است كه با همكاري نماينده محترم 

در صدد انجام آن هستيم.
وي نقش نماينده تويســركان در اجراي 
توســعه  نيز  و  تويســركان  پروژه هــاي 
شهرســتان را مهم و تأثيرگذار دانست و 
گفت: خوشــبختانه تعامل ســازنده ما با 
نماينده باعث توســعه كارهــا به ويژه در 

بخش روستايي شده است. 
وى در پاسخ به سوالى در خصوص تاثير 
تعامل فرمانــدار با نماينــده در انتخاب 
مديران گفت: به جد مي گويم كه نماينده 
در حوزه خــود كار مي كند و من هم كار 
خود را انجام مى دهم. خوشبختانه نماينده 
شهرســتان ما هيچ دخالتــي در انتصاب 
مديران ندارد و آنچه مدنظرشــان اســت 
كار و تــالش براي خدمت به مردم بدون 

سياسي بازي است.
وي تأكيــد كرد: بنده تاكنــون هيچ مدير 
تحميلي نداشــته و هيچ فشــاري را هم 
علت  نپذيرفتم  مديــران  بكارگيري  براي 
طوالنى شدن سرپرستى برخى ادارات هم 
به همين دليل بوده است چرا كه مهمترين 
خواســته من از مديران كار و تالش براى 

خدمت بوده است.
در اين جلسه سردبير روزنامه همدان پيام 
نيز ضمن تشريح رويكرد اين روزنامه در 
قبال اطالع رســانى گفت: انتظار مى رود 
براى هر اقدام مهم و اثر گذارى كه انجام 
مى شود ابتدا پيوست رسانه اى آن تعريف 

شود.
يدا... طاقتى احسن گفت: با توجه به ضعف 
دولت در اطالع رسانى و آگاه سازى افكار 
عمومى ســند اطالع رساني استان تدوين 
و از سوي استانداري ابالغ شده است اما 
هنوز آنچنان كه مشخص است به مرحله 
اجرا نرســيده كه اميدواريم به دنبال اين 
منشور و ابالغ آن به عنوان سندى راهگشا 

براى اطالع رسانى باشيد.
اين نايب رئيس خانه مطبوعات اســتان 
اطالع رســانى  متاســفانه  گفت:  همدان 
ادارات بــه ويــژه ادارات شهرســتانى 
آنچنان كه بايد و شــايد شــفاف نيست 
كه ايــن موضوع گاه بــه ضعف روابط 
عمومى هــا در خبرســانى و تعامــل با 
رســانه ها بر مى گــردد كه همــدان پيام 
آمادگــى الزم بــراى تعامل بــا روابط 

عمومى ها را در اين زمينه دارد.

خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خروج از بالتكليفى يك پروژه پس از 17 سال
 مدير اداره آموزش و پرورش شهرســتان اسدآباد از اختصاص 2 ميليارد تومان اعتبار 

براى پروژه نيمه كاره كانون فرهنگى، تربيتى شهيد طائفى اين شهرستان خبر داد.
رحمان ســجادى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پيرو بازديد ماه گذشته معاون سازمان 
نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور از مدارس  اسدآباد، چند روز پيش جلسه اى در 
دفتر وى با حضور عضو  هيئت رئيســه مجلس و مدير آموزش و پرورش درباره نهايى 

شدن مكاتبات تشكيل و دستورات الزم اخذ شد. 
وى با اشــاره به اختصاص 5 ميليارد و 850 ميليون ريال اعتبار از محل نوسازى، توسعه 

و تجهيز مدارس به پروژه هاى آموزشــى اين شهرستان گفت: در اين جلسه مقرر شد 2 
ميليارد تومان به پروژه نيمه كاره كانون فرهنگى، تربيتى شهيد طائفى شهرستان اختصاص 
يابد كه با اختصاص اين اعتبار بعد از 17 ســال پروژه نيمه كاره فوق از بالتكليفى خارج 

 خواهد شد.
سجادى در ادامه از افتتاح پروژه استخر شناى فرهنگيان اين شهرستان در هفته دولت سال 
آينده خبر داد و بيان كرد: عالوه بر اعتبارات قبل، در اين جلســه اعتبارى افزون بر 900 

ميليون تومان در راستاى تكميل به اين پروژه اختصاص داده شد.
وى همچنين با اشــاره به اختصاص 2 ميليارد تومان به پروژه ساخت و احداث مدرسه 
شهرك سيداحمد تصريح كرد: 800 ميليون تومان نيز در اين جلسه به پروژه مدرسه شهيد 

سعيدى شهر اسدآباد اختصاص پيدا كرد.
سجادى خاطرنشــان كرد: طى اين جلسه درخواســتى نيز مبنى بر منطقه محروم بودن 
اسدآباد و مشكل تجهيزات مدارس ابتدايى روستايى و هنرستان هاى اين شهرستان ارائه 
داديم كه قول الزم براى اختصاص 150 ميليون تومان داده شده و مقرر شد با اولويت و 
نيازسنجى هنرستان هاى شهرستان با اين ميزان اعتبار نوسازى مدارس تجهيزات مورد نياز 

را براى شهرستان خريدارى كنند.
مدير اداره آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد خاطرنشان كرد: با اعتبار اختصاص يافته 
به شهرستان از محل نوسازى و تجهيز مدارس كشور سال آينده 2 تا 3 پروژه از پروژه هاى 

آموزشى فوق به بهره بردارى خواهد رسيد.

خبـر

معتقد  موميونــد،  حبيب  
اطالع رساني  در  كه  است 
دوســت  را  بزرگ نمايي 
نــدارد امــا تأكيدش به 
اطالع رســاني عملكــرد  
دولت بسيار است چرا كه 
حق مردم اســت كه آنها 
دولت  اقدامات  جريان  در 
اگر  و  بگيرند  قرار  مردان 
ظلم  نشود  ادا  حقى  چنين 

به نظام است

برگزارى مراسم بزرگداشت 9 دى 
در مسجد اعظم شهر كبودرآهنگ

 رئيس تبليغات اســالمى شهرســتان كبودرآهنگ گفت: مراســم 
بزرگداشت 9 دى به صورت متمركز در مسجد اعظم شهر كبودرآهنگ 

برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر، حجت االسالم على قمرى نيا در جلسه هماهنگى برنامه 
هاى 9 دى كه با حضور رؤساى ادارات و نهادهاى عضو و همچنين با 
دعوت از مسئول و اعضاى شوراى هيئات مذهبى شهرستان برگزار شد، 
گفت: مراسم بزرگداشت 9 دى به صورت متمركز در مسجد اعظم شهر 
كبودرآهنگ برگزار مى شــود.وى با بيان اينكه 9دى روز ميثاق دوباره 
مردم با واليت و ارزش هاى انقالب اسالمى بود و بايد اين روز گرامى 
داشته شود، گفت: مراسم بزرگداشت 9 دى بايد پرشور و در شان اين 
روز برگزار شود.رئيس تبليغات اسالمى كبودرآهنگ اعزام مبلغ و مبلغه، 
برگزارى جلســات پرسش و پاسخ و برپايى نمايشگاه هاى فرهنگى با 

موضوع 9 دى را مورد تاكيد قرار داد.
حجت االسالم قمرى نيا بر حضور حداكثرى مسئولين و اقشار مختلف 
مردم در مراسم 9 دى شهرستان كبودرآهنگ تآكيد كرد و گفت: حماسه 
9 دى يك حركت عظيم مردمى و مقابله قاطع و كوبنده با كسانى بود كه 

به پايان يافتن نظام جمهورى اسالمى ايران اميد بسته بودند.
وى با تاكيد بر اينكه 9 دى ماه روز دفن همه فتنه ها و شرارت هايى بود 
كه از داخل و خارج آمده بودند تا چهره ما را تيره كنند، گفت: مردم در 

9 دى 88 در يك روز توانستند آمريكا را شكست دهند.

پلمب 2 واحد قليان سرا در رزن
 فرمانده انتظامى شهرستان رزن از پلمب دو واحد قليانسرا و كشف 

و ضبط 23 حقه قليان در شهرستان رزن خبر داد.
محمدباقر سلگى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به شكايت هاى مردمى 
مبنى بر فعاليت قليان سراها در شهر اظهار كرد: با هماهنگى قضايى و در 
بازديد از چهار مغازه عرضه و مصرف قليان در شهرستان رزن تعداد 23 

حقه قليان كشف و ضبط شد.
وى افزود: در اين عمليات مأموران انتظامى شهرستان دو واحد عرضه 
قليان را نيز به علت تخلف پلمب كردند.فرمانده انتظامى شهرستان رزن 
خاطرنشان كرد: اعتياد بالى خانمانسوزى است كه در كمين جوانان و 
خانواده هاست و مصرف قليان نيز آسيب جدى بر سالمتى جامعه دارد.

وى بيان كرد: قليان در بســيارى از موارد به عنوان دروازه ورود جوانان 
به دام اعتياد است و در همين راستا از خانواده ها درخواست مى كنيم از 

حريم خانه و خانواده خود مراقبت كنند.
 ســلگى در پايان گفت: هر گونه موارد مشكوك و شكايات خود را از 

طريق تلفن 110 به پليس اطالع دهند.

بروجرد لكه گيرى شد
 رئيــس اداره راه نهاوند از آغاز لكه گيــرى مجدد محور نهاوند - 
بروجرد خبر داد و گفت: منتظر مســاعد شــدن شرايط جوى بوديم تا 

نسبت به لكه گيرى محور با آسفالت سرد اقدام كنيم.
محمد موسى مؤمنى در گفتگو با مهر در خصوص وضعيت نامناسب 
آســفالت محور نهاوند - بروجرد و شــكاف هاى موجود در ســطح 
جاده، گفت: محورهاى شهرستان نهاوند به صورت شبانه روزى توسط 
اكيپ هاى گشــت و بازرسى ازلحاظ ايمنى مورد كنترل و ارزيابى قرار 

مى گيرند.
وى بابيان اينكه در خصوص شكاف هاى ايجادشده كه تا به امروز اين 
نقص وجود داشت منتظر مساعد شدن شرايط جوى بوديم تا بالفاصله 
نسبت به لكه گيرى با آسفالت سرد اقدام كنيم، گفت: آسفالت سرد معبر 
انجام شده و طى روزهاى آينده در صورت مساعد بودن شرايط جوى 

وضعيت با آسفالت گرم نيز تثبيت خواهد شد.
رئيس اداره راه نهاوند افزود: در حال حاضر عوامل راهدارى شهرستان 
نهاوند در حال ايجاد شانه خاكى مناسب در 502 كيلومتر از محورهاى 
شهرستان شامل محورهاى اصلى، فرعى و روستايى هستند چراكه در 

ايمن سازى محورها بحثى مهم و قابل توجه است.

كشف 19 فقره سرقت در شهرستان مالير
 فرمانده انتظامى شهرستان مالير از دستگيرى 6 سارق و كشف 19

فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش مهر، داود على بخشــى گفت: در راستاى مبارزه با سارقان 
6 مرحله طرح ضربتى در نقاطى از شهرســتان مالير اجرا و يك سارق 
داخل خودرو، يك سارق موتور سيكلت، يك سارق باطرى خودرو و 

موتورسيكلت و يك سارق كارگاه دستگير شدند.
وى افزود: از ســارقان دستگير شــده، يك دستگاه سوارى پرايد، 
يك دستگاه سوارى پيكان، يك دستگاه موتور سيكلت و تعدادى 
باطرى خودرو كشــف و اموال مســروقه با انجام مراحل قانونى 
به مال باختگان تحويل شــد.وى اظهار داشــت: همچنين با انجام 
اقدامات اطالعاتى و پليســى، يك ســارق سابقه دار سيم برق در 
شهرستان دستگير و نامبرده در تحقيقات و بازجويى هاى فنى، به 
9 فقره ســرقت سيم برق در پوشش جمع آورى زباله با همكارى 
شــخصى ديگر اعتراف و همدســت وى نيز با اقدامات صورت 

شد. دستگير  گرفته 

روى گردانى كشاورزان رزنى از بيمه
 فرمانــدار شهرســتان رزن با انتقاد از عملكــرد بيمه محصوالت 
كشاورزى گفت: عملكرد ضعيف صندوق بيمه محصوالت كشاورزى 
موجب شده ديگر كشاورزان شهرستان رزن تمايلى به بيمه محصوالت 

خود نداشته باشند.
سيدرضا سالمتى در جلسه كارگروه كشاورزى شهرستان رزن، افزود: 
عملكرد ضعيف صندوق باعث شده سطح بيمه محصوالت كشاورزى 
شهرســتان رزن از 30 هزار هكتاردر سال گذشته به به 3 هزار هكتار 

در سالجارى برشد..
به گزارش ايسنا، وى با بيان اينكه گزارش كارشناسى شده از عملكرد 
صندوق بيمه محصوالت كشــاورزى تهيه شود، خاطرنشان كرد: بايد 
داليل كوتاهى در پرداخت خسارت ها مشخص شود تا حق كشاورزان 

رزنى ضايع نشود.
فرمانــدار شهرســتان رزن ادامه داد: در ســال زراعى گذشــته تمام 
محصــوالت باغى و مقدارى از محصوالت زراعى شهرســتان دچار 
ســرمازدگى شده بود اما خسارت كشــاورزان تأييد نشد و خسارت 

موارد مورد تأييد نيز هنوز پرداخت نشده است.
سالمتى در پايان با بيان اينكه بيش از 14 ميليارد تومان تسهيالت براى 
16 طرح در حوزه توسعه روستايى در بخش كشاورزى پرداخت شده 
است، اظهار كرد: بيشترين تسهيالت پرداخت شده شهرستان رزن در 

تسهيالت توسعه روستايى در بخش كشاورزى بوده است.
مدير جهادكشاورزى شهرستان رزن هم امسال سطح زيركشت غالت 
در شهرســتان رزن را 94 هزار هكتار عنوان كرد و گفت: از اين ميزان 
70 هــزار و 400 هكتار گندم ديم، 13 هزار و 600 هكتار گندم آبى و 

10 هزار هكتار جو آبى و ديم است.
محمود فتحى با بيان اينكه امسال سطح زيركشت گندم ديم در سطح 
شهرستان رزن افزايش 500 هكتارى داشته است، اظهار كرد: تسهيالت 
مكانيزاســيون با نرخ سود 15 درصد و براى خريد ادوات كشاورزى 

همچون تراكتور و تجهيزات زنبوردارى پرداخت مى شود.
وى از تحقــق 150 درصدى پرداخت تســهيالت مكانيزاســيون در 
شهرســتان رزن خبر داد و گفت: سهميه شهرستان رزن در تسهيالت 
مكانيزاسيون 5 ميليارد و 600 ميليون تومان بود كه تا كنون بيش از 8

ميليارد و 400 ميليون تومان تسهيالت پرداخت شده است.
فتحى با اشــاره به سطح اجراى آبيارى تحت فشار در شهرستان رزن 
بيــان كرد: بيش از 95 درصد از زمين هاى آبى كه قابليت اجرا آبيارى 
تحت فشــار داشته اند، مجهز به سيستم آبيارى تحت فشار شده  است 
و امسال در 280 هكتار از زمين هاى آبى شهرستان رزن آبيارى تحت 

فشار اجرا خواهد شد.

مددجويان كميته امداد با يك ضامن
 وام بگيرند

 مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) اســتان همدان گفت: از اين 
پس در تفاهم نامه اى جديد تنها با يك ضامن به مددجويان كميته امداد 

تسهيالت پرداخت خواهد شد.
پيمان تركمانه در ديدار با فرماندار شهرستان اسدآباد، اظهار كرد: امسال 
در مجموع 140 ميليارد تومان تســهيالت بانكى و منابع داخلى براى 
اشتغالزايى سهم استان همدان بود كه بخش عمده اى از اين ميزان سهم 

پرداخت شده است.
وى با بيان اينكه با نظارت هاى داخلى كميته امداد در استان همدان و 
شهرستان ها ميزان معوقات بانكى امداد در رابطه با تسهيالت اشتغال 
زايى تنها 3 درصد اســت، تصريح كرد: كميته امداد اسدآباد رتبه اول 
را  در بين ادارات اين شهرستان در راستاى جذب تسهيالت بانكى و 

كارآفرينى داشته است.
به گزارش ايســنا، تركمانه در ادامه با اشاره به اينكه كميته امداد استان 
همدان در حوزه اشتغال، كارآفرينى و جهيزيه و ساير خدمات به روز 
اســت، افزود: خوشبختانه با تالش همكاران در حال حاضر در كميته 

امداد استان همدان موردى از پشت نوبت حمايت نداريم.
وى همچنيــن بــا بيان اينكه شــرايط قابل قبولى در رابطــه با منابع 
تسهيالت روســتايى و تبصره 16 كميته امداد اســدآباد وجود دارد، 
خاطرنشان كرد: اميدواريم تا پايان سال سهميه تسهيالت كميته امداد 

شهرستان جذب شود.

تحصيل 13 درصد دانش آموزان مالير 
در مدارس غيردولتى

 مدير آموزش و پرورش شهرســتان مالير با بيان اينكه 13 درصد 
از دانش آموزان در مــدارس غيردولتى ادامه تحصيل مى دهند، گفت: 
شرايط و دستورالعمل ها در مراكز و مدارس غيردولتى بسيار كلى است 
بنابراين بايد به طور اختصاصى تر قوانين مشــخص و محدوديت ها 

مطرح شود.
هادى ســلگى در نشست با رئيس اداره مشاركت هاى مردمى اداره كل 
آمــوزش و پرورش اســتان همدان، افزود: بايد تصميمات شــوراى 

نظارت استان، براى كل مناطق و شهرستان ها يكسان اجرايى شود.
مدير آموزش و پرورش ماليــر در ادامه بيان كرد: تعداد هزار و 525

دانش آمــوز در كالس هاى چند پايه از بين حدود 20 هزار دانش آموز 
شهرستان مشغول به تحصيل هستند.

وى افــزود: تراكــم جمعيــت در كالس هــاى چند پايه نســبت به 
كالس هاى تك پايه كمتر بوده و اين فرصتى است كه در اين كالس ها 

كيفيت بخشى آموزش بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش ايسنا،حميدرضا فتاحى افزود: بيشتر فضاهايى كه در استان 
در اختيار مدارس و مراكز غيردولتى است، مسكونى است كه بايد همه 
موارد ايمنى ساختمان و وسايل گرمايشى مورد تأييد مراجع ذيصالح 

قرار گرفته باشد.
وى تصريح كرد: شهرســتان مالير در بين شهرستان ها و مناطق استان 

بهترين عملكرد را در مدارس و مراكز غير دولتى دارد.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

فرماندار در نشست اختصاصي با همدان پيام: 

تويسركان رتبه نخست 
جذب اعتبارات روستايي را دارد 
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ايران و جهان

با حضور رهبر انقالب اسالمى برگزار شد
مراسم تشييع و اقامه نماز بر پيكر 

آيت ا... هاشمى شاهرودى
 مراســم تشــييع و اقامه  نماز بر پيكر آيت ا... سيدمحمود هاشمى 
شاهرودى، صبح روز گذشته در مصالى امام خمينى تهران با حضور 

رهبر انقالب اسالمى برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در اين مراسم كه با حضور رؤساى سه قوه، مسئوالن 
و قشرهاى مختلف مردم برگزار شــد، حضرت آيت ا... خامنه اى بر 
پيكر رئيس فقيد مجمع تشــخيص مصلحت نظام، نماز اقامه كردند و 

رحمت و مغفرت الهى را براى آن مرحوم از خداوند مسألت كردند.
پيكر آيت ا... هاشــمى شاهرودى با حضور مردم و با شعارهايى مانند 
«عزا عزاست امروز مهدى صاحب زمان صاحب عزاست امروز»، «الاله 
اال اهللا، على ولى اهللا»، «واى حســين واى حسين»، «حزب فقط حزب 
على رهبر فقط سيدعلى»، «دســت خدا بر سر ماست خامنه اى رهبر 
ماست» و ... از در مصالى امام خمينى (ره) به سمت خيابان وليعصر 

(عج) تشييع شد.
همچنين مراسم تشييع و تدفين رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، عصر امروز چهارشــنبه (5 ديماه) از ســاعت 14 در قم ، محل 
مسجد امام حســن عسگرى(ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه 

معصومه(س) برگزار خواهد شد.
آيت ا... هاشــمى شاهرودى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه 
مدتها از بيمارى رنج مى برد، دوشنبه شب سوم دى ماه 97 در يكى از 

بيمارستان هاى تهران دعوت حق را لبيك گفت.
رهبر انقالب اســالمى در پيام تسليتى از مرحوم سيدمحمود هاشمى 
شاهرودى به عنوان استادى بزرگ در حوزه علميه قم و كارگزارى با 
وفا در مهمترين تشــكيالت نظام جمهورى اسالمى، عضو مؤثرى در 
شوراى نگهبان و رئيس موفقى در مجمع تشخيص مصلحت كه آثار و 

بركات علمى بسيارى از خود بر جاى نهاد، ياد كردند.

اليحه بودجه هفته آخر بهمن در صحن علنى 
مجلس مطرح مى شود

 يك عضو كميســيون تلفيق اليحه بودجه كل كشــور سال 98 با 
تشــريح روند بررسى اين اليحه در كميســيون تلفيق و صحن علنى 
مجلس گفت كه احتماال اليحه بودجه هفته آخر بهمن در صحن علنى 

مجلس مطرح مى شود.
على اصغر يوســف نژاد در گفت وگو با ايسنا با اشاره به تقديم اليحه 
بودجه از سوى رئيس جمهورى در جلسه روز گذشته مجلس اظهار 
كرد: پس از چاپ و تكثير اليحه بودجه مهلت مجلس براى بررســى 
آن آغاز مى شــود. طبق ماده 182 آيين نامه داخلى رسيدگى به بودجه 
يك شورى است و نمايندگان از زمان چاپ و توزيع اليحه، پيوست ها 
و سوابق آن تا 10 روز مى توانند پيشنهادات خود را به كميسيون هاى 
تخصصى بدهند و كميســيون هاى تخصصى نيز موظف هســتند تا 
15 روز بعــد از چاپ و توزيع گزارش خود را به كميســيون تلفيق 
ارائه كنند. البته اين فرصــت 10 روزه نمايندگان با فرصت 15 روزه 

كميسيون تلفيق همپوشانى دارد.
وى اضافه كرد: عالوه بر اين كميسيون تلفيق موظف است ظرف 15 
روز بعد از مهلت 15 روزه كميســيون ها و نمايندگان گزارش خود را 
به صحن علنى مجلس بدهد كه البته اين فرصت تا 15 روز بعد هم با 

موافقت هيئت رئيسه مجلس قابل تمديد است.
يوسف نژاد ادامه داد: بعد از ارائه گزارش كميسيون تلفيق به صحن 
علنى، كليات اليحه بودجه در جلســه علنى مورد بررســى قرار مى 
گيرد. اگر كليات بودجه تصويب شد، پيشنهادات مربوط به درآمدها 
و ساير منابع تامين اعتبار بودجه عمومى مورد بررسى قرار مى گيرد، 
ســقف درآمدها تصويب مى شود و بعد از آن پيشنهادات تبصره ها و 
رديف ها مطرح خواهد شد. البته پيشنهاداتى كه توسط نمايندگان و 
كميسيون ها ارائه مى شــود بايد در زمان مقرر مربوط به پيشنهادات 
نمايندگان و كميســيون ها مطرح شــود و شرط آن عدم مغايرت با 
قانون برنامه اســت. در واقع پيشــنهاداتى كه منبع درآمد مشخص 
نداشــته باشــد، مازاد بر سرجمع باشــد و مغاير برنامه باشد مطرح 

نخواهد شد.
وى همچنين خاطرنشــان كرد: كميســيون تلفيق نمى تواند گزارش 
كميسيون ها را مســكوت بگذارد ولى اگر كليات اليحه بودجه رد 
شــود به جزئيات نمى پردازد. در اين صورت كليات در صحن علنى 
مجلس مطرح مى شــود، اگر صحن كليات را رد كرد يعنى گزارش 
تلفيق تاييد شــد اليحه به دولت برمى گردد و دولت بايد ظرف دو 
هفتــه اصالحيه خود را به مجلس بفرســتد ولى اگر صحن مجلس 
كليات را تاييد كرد، اليحه به كميسيون تلفيق برمى گردد و كميسيون 
تلفيــق بايد گزارش اصالحى خود را ظرف 15 روز به صحن علنى 

مجلس بدهد.
اين عضو هيأت رئيســه مجلس همچنين خاطرنشــان كرد: جلسات 
مجلس براى رسيدگى به بودجه ساالنه بالانقطاع در كليه ايام هفته به 
جز جمعه ها و تعطيالت رسمى برقرار است و هر جلسه بايد حداقل 
4 ساعت باشــد. همچنين تا زمانى كه مذاكرات مربوط به بودجه در 
دســتور كار قرار دارد و راى نهايى مجلس صادر نشده هيچ طرح يا 

اليحه ديگرى مطرح نخواهد شد.
يوســف نژاد اضافه كرد: در جريان بررســى كليات اليحه بودجه در 
صحن علنى مجلس پس از رئيس جمهور و سخنگوى كميسيون 5 نفر 
مخالف و 5 نفر موافق به ترتيب يك مخالف يك موافق هر كدام 10

دقيقه صحبت مى كنند و بعد از آن نماينده دولت 20 دقيقه و در پايان 
سخنگوى كميسيون تلفيق صحبت خواهد كرد و نهايتاً كليات اليحه 

بودجه به راى مجلس گذاشته خواهد شد.
اين عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 98 در پايان گفت كه بر 
اساس روال پيش بينى شده در آيين نامه داخلى مجلس احتماال اليحه 
بودجه هفته آخر بهمن در صحن علنى مجلس مطرح خواهد شــد و 

بررسى آن در صحن مجلس نيز حدود دو هفته به طول مى انجامد.

پياده روى اجبارى همدانى ها 
  همدان اين شــهر كهن افسانه اى، هميشــه در طول تاريخ بسترى 
مناســب براى كسب علم و دانش بوده  كه قدمت و آثار بهجا مانده در 
اين استان حكايت از بينظيرى آن است به گونه اى كه در هيچ جاى دنيا 

نمى توان شگفتى هاى همدان را ديد.
همدان تنها شهر شعاعى ايران اســت كه 6 خيابان  به صورت شعاعى 
معطوف به ميدان مركزى(امام خمينى(ره)) بوده و اين ميدان در ســال 
1307 توســط معمار شهرســاز آلمانى تهيه و بعد از 5 سال در مركز 

شهر بنا شد.
اين ميدان سال گذشته بخش ماشين رو آن تخريب و همه قسمت ميدان 
همراه خيابان هاى بوعلى و اكباتان به پياده راه تبديل شد به طوريكه پروژه 
پياده راه سازى ميدان مركزى شهر همدان در 29 اسفند 96 افتتاح شد كه 
با وجود قدمت تقريبا يك قرن هنوز اين ميدان موقعيت ارتباطى خود را 

با خيابان ها و بازار همدان حفظ كرده است.
طراحى و اصول خيابان كشــى يا انشعاب خيابان ها از اين ميدان مدور 
همدان به نحوى اســت كه هر چه شــهر گســترده تر مى شود، بازهم 

غيرمستقيم زير نفوذ همين ميدان مركزى شهر قرار دارد.
پياده راه ســازى موجب زيباســازى و جذابيت ميدان و موجب كاهش 
آلودگى هايى چون آلودگى صوتى و بصرى شــده و با انجام اين پروژه 
مى توان گفت ورزشى كه مدت هاست در ميان مردم كمرنگ شده  دوباره 

احيا شده و آن هم پياده روى در روز است.
حال در دل پايتخت گردشــگرى آســيا، نبض خيابان هايى مى زند كه 
گرچه پر سروصدا هستند اما اكنون سكوت و سنگينى تاريخ و هويت 
مردمانش ويترينى شده كه با گام نهادن در آنها، مى توان خود را در تاريخ، 
فرهنــگ و معمارى و زندگى مردمانش ديــد و لذت برد، خيابان هاى 
سنگفرشى كه ديگر خبرى از تردد پر سروصداى خودورهاى دودزا در 
آن نيســت كه يكى بين دو ميدان معروف و قديمى شهر، يعنى آرامگاه 
بوعلى و ميدان امام(ره) و ديگرى بين ميدان و تپه هگمتانه قرار گرفته 
و از خيابان هاى قديمى و تاريخى همدان محسوب مى شوند كه حاال با 
اولويت قرار گرفتن گردشگرى در توسعه استان، به نقاط مجذوب كننده 

براى گردشگران تبديل شده اند.
به گفته رئيس شوراى اسالمى شهر همدان، وجود برخى از مشاغل در 
اطراف ميدان جلوه خوبى ندارد چرا كه وقتى گردشــگران وارد شــهر 
مى شوند به دنبال مسائل تاريخى كه نشان دهنده و معرف آن شهر باشد، 
هستند؛ به طور مثال وجود كله پزى در اطراف ميدان جلوه خوبى نخواهد 
داشت و بايد مشاغلى كه نشان دهنده تاريخ و قدمت شهر همدان هستند، 

در اطراف اين ميدان نمايان شوند. 
كامران گردان اين اقدام را نيز حركتى براى ترميم بافت هاى فرســوده و 
تاريخى دانست كه با پياده راه سازى ميدان و خيابان هاى آن بافت فرسوده 
و قديمى هم مرمت و بازسازى شده اند و با انجام اين پروژه قدمى براى 

رونق بازار سنتى اين شهر برداشته شده است.
وى با تأكيد بر اينكه خيابان بوعلى و اكباتان از محبوبيت و ارزش افزوده 
برخوردار بوده و اكنون با اجراى اين طرح مهم اين محبوبيت دو چندان 
شده است، گفت: با اجراى طرح پياده راه جمعيت بيشترى وارد خيابان ها 
شــده و خريد بيشترى مى شــود كه اميدواريم با تغيير بافت ديوارها و 

برخى مشاغل در پياده راه ها رونق اقتصادى ايجاد شود.
به گزارش ايسنا، گردان زيبايى خاص اين خيابان ها و المان هاى ماندگار 
و هميشــگى را از اقدامات بسيار خوب همدان دانست و آن را يكى از 

آثار و مكان خاص و زيبا براى گردشگران و توريست ها معرفى كرد.
وى در پاســخ به اين سوال كه هنوز تكليف پزشكان در منطقه خيابان 
بوعلى تعيين نشده، يادآور شد: برخى از پزشكان خود در حال انتقال به 
رينگ دوم هستند و اعالم كرديم شهرك پزشكان را با تمام قوا در اختيار 

پزشكان بگذاريم اما بستگى به استقبال پزشكان دارد.
رئيس شــوراى شــهر همدان با بيان اينكه همه بيماران نياز به تردد با 
ماشــين ندارند و رفتن آمبوالنس هم آزاد اســت، ادامه داد: با توجه به 
اينكه خيابان بوعلى يك خيابان گردشگرى، جاى تعامالت اجتماعى و 
محل اتصال آرامگاه بوعلى به تپه هگمتانه است، بايد به يك مكان زيبا 

و خاص تبديل مى شد.
با توجه به پياده راه ســازى معابر، آيا اين اقدام تأثيرى در سالمت جسم 
و روان شهروندان دارد؟ اين روزها وقتى در خيابان راه مى رويد اغلب 
با افرادى روبرو مى شــويد كه به سختى در حال راه رفتن و غر زدن از 
اين وضعيت هستند، افرادى كه براى سالمتى جسم خود روزانه بايد 15
دقيقه پياده روى داشته باشــند اما با پيشرفت روزافزون جوامع، وسايل 

نقليه جايگزين اين ورزش شد.
يك پزشك عمومى معتقد است پياده روى نه تنها موجب سالمت جسم 
شده بلكه سالمت روان را تضمين مى كند و بر اساس تحقيقات انجام 
شده بسيارى از افراد كه افسردگى و يا بيمارى جسمى دارند، اغلب از 

وسيله نقليه براى رسيدن به مقصد خود استفاده كرده  اند.
مهدى فرزانه با بيان اينكه پياده راه  سازى معابر همدان مى تواند بهانه و يا 
اجبارى براى پياده روى شهروندان باشد، اظهار كرد: پياده راه  هاى بوعلى، 
اكباتان و ميدان امام(ره) بهانه اى براى پياده روى و ورزش شهروندان شده 
تا حداقل روزى چند دقيقه تحرك مفيد داشته باشند كه البته ماشين هاى 
برقــى واقع در اين پياده  راه ها براى افراد ســالمندى كه توانايى را رفتن 

ندارند، درنظر گرفته شده است.
وى خاطرنشــان كرد: اين اقدام گامى بــراى كاهش آلودگى صوتى و 
ديدارى اســت كه با حذف وسايل نقليه، اين مناطق رنگ آرامش را به 

خود گرفت كه يك جامعه سنتى را در ذهن مردم تداعى مى كند.
فرزانه اين اقدام را خداحافظى با زندگى ماشينى در بازار همدان دانست 
و پيشنهاد كرد: بستر اين مناطق زمينه خوبى براى ايجاد طراوت و شادابى 
در ميان شهروندان است كه حتى مى توان در ميدان اصلى همدان و يا در 
خيابان هاى بوعلى و اكباتان ايستگاه هاى دوچرخه سوارى ايجاد كرد تا 
حداقل از اين طريق  فرهنگ دوچرخه سوارى را در سطح عموم مردم 
گسترش داد، كارى كه به خوبى در شهرهايى نظير اصفهان و مشهد در 

حال انجام است.
اميدواريم مســئوالن بتوانند راهكارهاى ديگرى همانند اين اقدامبراى 

ترويج فرهنگ پياده روى انجام دهند.

استفاده از مصالح غير استاندارد در پروژه هاى عمرانى
 عضو هيأت رئيســه مجلس با انتقاد از استفاده از مصالح غير استاندارد در پروژه هاى 
عمرانى گفت: اگر ساختمان پالسكو از بتن ساخته مى شد با وقوع اين سانحه خسارت هاى 

بسيار كمترى به جامعه وارد مى آمد.
غالمرضا كاتب در كنفرانس ملى بتن و زلزله با بيان اينكه با اجراى پروژه مســكن مهر 
شاهد افزايش مصرف بتن در كشورمان بوديم گفت: نتيجه افزايش استفاده از بتن افزايش 
تحقيقات در حوزه توليد بتن اســتاندارد بوده است و خوشبختانه مى توان گفت در طول 

اين سال ها توليد بتن استاندارد افزايش يافته است.

وى تاكيد كرد: البته توليدات بتن در ايران با اســتانداردهاى جهانى هنوز فاصله دارد اما 
مى توانيم از پتانسيل هاى داخلى از جمله انجمن بتن براى افزايش كيفيت و استاندارد بتن 

توليد شده در كشور استفاده كنيم.
بــه گــزارش ايلنــا، ايــن نماينــده مجلــس بــا تاكيــد بــر اينكــه اگــر ســاختمان پالســكو 
از بتــن ســاخته شــده بــود قطعــاً ميــزان خســارات بســيار كمتــر بــود گفــت: بيشــترين 
مصالــح بــه كار رفتــه در ســاختمان پالســكو فلــز بــود كــه اگــر ايــن ســاختمان از بتــن 
ــس از آن  ــرى پ ــى كمت ــادى و اجتماع ــيب هاى اقتص ــروز آس ــود ام ــده ب ــاخته ش س

ــه كشــور وارد مى شــد. ــه ب حادث
وى با تاكيد بر موضوع نظارت بر توليد بتن با استانداردهاى جهانى اظهار داشت:  وظيفه 

قانونگذار اين اســت كه نظارت بر اجراى قانون داشــته باشــد و متوليان توليد بتن در 
كشورمان بايد نظارت بااليى بر روى نحوه توليد اين مصالح كه به طور مستقيم با كيفيت 

ساخت و ساز در ارتباطند داشته باشند.
كاتب با اشاره به استفاده از مصالح بى كيفيت در پروژه هاى عمرانى اظهار داشت: شاهد آن 
هستيم كه تونل جاده هراز هر ماه يك الى دو بار مسدود مى شود و اين به دليل استفاده از 
مصالح غير استاندارد و بى كيفيت از جمله بتن غيراستاندارد در اين پروژه عمرانى است. 
اين نشان مى دهد كه نتوانســته ايم موضوع نظارت را در استفاده از مصالح استاندارد در 
پروژه هــاى عمرانى انجام دهيم وگرنه دليلى نــدارد كه تونل جاده هراز هر يك ماه يك 

بار بسته شود.

 سال گذشته موضوع فعاليت غيرقانونى 
كارگاه هــاى بازيافت زبالــه و ضايعات در 
حريم شــهر همدان و مريانــج مطرح و از 

مسئوالن مربوطه پيگيرى شد.
آن زمان معاون فرماندار همدان و شــهردار 
مريانــج اعالم كردند كه ايــن واحدها بايد 
هرچه سريع تر ســاماندهى شوند. مديركل 
وقت حفاظت محيط زيســت استان همدان 
در ابتــدا اظهار بى اطالعــى از فعاليت اين 
واحدها داشــت و اعالم كرد كه هيچ گونه 
استعالمى در اين زمينه دريافت نشده است 
اما بررســى فعاليت اين واحدها در دستور 

كار قرار مى گيرد.
با اين وجود خبرگزارى ايسنا موضوع را از 
طريق ساير مديران پيگيرى كرد و در نهايت 
مشخص شد كه تعدادى از واحدهاى فعال 
در امر جمــع آورى و بازيافت ضايعات در 
اراضى كشــاورزى احداث شده اند كه مدير 
امور اراضى وقت ســازمان جهادكشاورزى 
استان از تخريب 2 واحد غيرمجاز در اراضى 

كشاورزى خبر داد.
موضوع ســاماندهى و يا حذف واحدهاى 
بازيافت ضايعات مسير روستاى انصاراالمام 
همدان از تيرماه ســال گذشته ، در جلسات 
متعدد عنوان شد و مسئوالن با مطرح كردن 
طرح ســاماندهى اين موضوع را كش داده 
و در عمل هيــچ اقدامى صورت نگرفت تا 
اينكه هشدارهاى محيط زيست درباره نفوذ 
شــيرابه زباله ها به اراضى كشاورزى باعث 
شــد موضوع به طور جدى تر در دستور كار 

فرماندارى شهرستان همدان قرار گيرد.
 سايت استقرار واحدهاى بازيافت 
زباله انصاراالمام درنظر گرفته شود

معاون عمرانى فرماندار همدان با اشــاره به 
طرح ســاماندهى واحدهاى بازيافت مسير 
روستاى انصاراالمام، در اين باره  گفت: بايد 
سايتى براى استقرار واحدهاى بازيافت زباله 

انصاراالمام همدان درنظر گرفته شود.
رضا زمانى با تأكيد بر اينكه شــهر همدان و 
مريانج نياز به ســايت بازيافت زباله دارند، 
اظهار كرد: مواد بازيافتى كه به واحدهاى اين 
منطقه منتقل مى شود، مربوط به شهر همدان 
اســت بنابراين شهردارى همدان نياز به اين 

سايت دارد.
وى بــا بيان اينكــه در 2 مقطع در موضوع 
واحدهاى بازيافت انصاراالمام ورود شــده 

است، تصريح كرد: در يك مقطع شهردارى 
مريانج اقدام به جمــع آورى واحدهايى كه 
در مســير بودنــد، كــرده و همچنين راه و 
شهرسازى نيز در هفته گذشته حريم راه را 

پاكسازى كرده است.
معاون فرمانــدار همدان با اشــاره به ارائه 
طرح ساماندهى از سوى شهردارى مريانج، 
افزود: طرح ساماندهى بايد در كارگروه امور 

زيربنايى استان مصوب شود.
زمانــى خاطرنشــان كــرد: در ايــن طرح 
مشــاغل دســته بندى شده و ســاماندهى 
مى شوند به طوريكه واحدهايى كه آاليندگى 
زيســت محيطى دارند بايد حذف شــده و 
واحدهايى كه آاليندگــى كمترى دارند، به 
صورت موقت ســاماندهى شــوند.معاون 
فرمانــدار همدان با بيان اينكه بيرون ريختن 
زباله ها باعث آلودگى مســير شــده است، 
يادآور شد: فعاليت اين واحدها سيما و منظر 
شهر را نيز خراب كرده بنابراين بايد سايتى 

براى استقرار اين واحدها در نظر بگيريم.
بازيافت  واحــد  فعاليــت 130   

غيرمجاز
شــهردار مريانج نيز بــا بيــان اينكه 130 
واحد بازيافــت زباله غيرمجــاز در منطقه 
انصاراالمام فعاليت مى كنند، گفت: با توجه 
به اينكــه واحدهاى بازيافت زباله مســتقر 
در انصاراالمام آلودگى هاى زيســت محيطى 
و بصرى داشــتند تصميم بر ساماندهى اين 

واحدها گرفته شد.
محســن معصوم عليزاده خاطرنشــان كرد: 
موجود  مرغدارى  حريم  مســير  بازگشايى 
در اين منطقه توســط راه و شهرسازى بايد 
صورت بگيرد و شهردارى نيز در دو مرحله 

پاكسازى حريم جاده را انجام داده است.
فضايــى براى هدايت واحدهــاى بازيافت 

ضايعات وجود ندارد
وى با بيان اينكه پيش بينى مى شــود تعداد 
ايــن واحدها به 200 واحد برســد، افزود: 
واحدهايى كــه حريم جاده قرار دارند، بايد 
تخريب شود چرا كه اين واحدهاى بازيافت 
زباله عالوه بر آلودگى هاى زيست محيطى و 
بصرى در حريم مرغدارى كه در اين منطقه 
وجود دارد، قرار گرفته اند و بايد حريم اين 

مرغدارى بازگشايى شود.
شــهردار مريانج با بيان اينكه طرحى براى 
ساماندهى اين واحدها به مديريت پسماند 
پيشــنهاد كرده ايم، افــزود: در حال حاضر 
فضايى بــراى هدايت اين مشــاغل وجود 
ندارد و تا زمانى كه ســايت بازيافت شــهر 
همدان احداث و بازگشــايى شــود، بايد با 

طرح ساماندهى مديريت شوند.
معصوم عليزاده با تأكيد بر اينكه بخشــى از 
زباله هــاى همدان در ايــن منطقه بازيافت 
مى شــود، خاطرنشان كرد: بخشــى از بار 
بازيافت زباله ها و ضايعات شــهر همدان را 
اين واحدها پوشــش مى دهنــد و به نوعى 

اشتغالزايى داشته بنابراين بايد مديريت شده 
كار شود.

ضايعات  بازيافت  واحدهاى  فعاليت  اينكه 
موجود در مســير روستاى انصاراالمام يك 
اشــتغالزايى و فعاليت اقتصادى به شــمار 
مى رود مورد قبول اســت و در اينكه هيچ 
كس قصد بريدن نان هموطن و همشهرى 
خود را ندارد شــكى نيست اما نكته حائز 
اهميــت در اين گونه موارد اين اســت كه 
چگونه فعاليتى به اين گستردگى در شهرى 
انجام مى شده اما از ديد مسئوالن دور مانده 
اســت؟ چرا اين كارگاه ها از ابتدا فعاليت 
خــود را زيرنظر ســازمان هاى متولى آغاز 
نكردند كه امروز شهرســتان با چالش هاى 
متعــدد از جمله زيســت محيطى و تغيير 
كاربرى هاى غيرمجاز و از بين رفتن اراضى 

مواجه نشود؟
از طرفــى مســئوالن شهرســتان همدان و 
شــهردارى نيز در اين اهمال دخيل هستند 
چرا كه براســاس گفته برخى اين كارگاه ها 
ساليان سال درحال فعاليت هستند تا امروز 
به اين گستردگى رسيدند، مسئوالن شهرى 
بايد بســيار پيش تر از اين، اينگونه فعاليت ها 
را ســاماندهى مى كردند و حال كه پسماند 
و موضــوع بازيافــت آن در همدان مطرح 
شــده اهمال خود را با اين بهانه كه بخشى 
از بازيافت همدان در ايــن كارگاه ها انجام 

مى شود، الپوشانى نكنند.

كمالوند- معصومــه  نهاوند-   
ســاخت  پيام:  همــدان  خبرنگار 
فرهنگســرا در مناطق محروم يا به 
نوعى كم برخوردار شهر ضرورتى 
چندين ساله است كه مدت هاست 
مطالبه اهالى اين مناطق در شــهر 

نهاوند است. 
محله هاى قديمى و البته محرومى 
كه بزرگان و صاحبان نام شهرستان 
هم روزگارى در همين محله ها با 
حداقل داشته ها به تعالى رسيده اند 
و حاال هم رســيدگى به وضعيت 
اين مناطق و تامين خواســته هاى 
فرهنگــى و اجتماعــى اهالى آن 

بخصوص جوانان و نوجوانان آن براى حفظ 
و مصون نگه داشتن آنها از بزهكارى هاى 
اجتماعى و انحراف در دورانى كه مهمترين 

نقش را در آينده آنها دارد. 
مجتمع فرهنگى ورزشى و تربيتى در محله 
دوخواهــران و به مركزيت 4منطقه محروم 
شهر (شــيخ منصور،گلشــن، پاى قلعه و 
دوخواهران) در  سال 87 با حضور حجت 
االســالم على يونســى بعنوان خير بخش 
خصوصى و در زمان مهدى سنايى نماينده 
ســابق نهاوند در مجلس هشتم كلنگ زنى 

شد. 
مدرسه رازى اولين مدرســه نهاوند بود و 
در منطقه گلشن  قرار داشت كه روزگارى 

بهترين نقطه شهر به حساب مى آمد و حاال 
منطقه محروم شهر است. 

اين مدرسه آن زمان تبديل به مخروبه شده 
و براى كاربرى آموزشى قابل استفاده نبود، 
سنايى  نماينده سابق مردم در مجلس هشتم 
هم در دوران نمايندگى اش خواستار ايجاد 
يك مجتمــع فرهنگى براى مناطق محروم 
شهر شد كه هزينه آن را هم حجت االسالم 
على يونســى ، كه  آن زمان در تشخيص 

مصلحت نظام بود، متقبل شد. 
پــس از آن رايزنى ها بــراى اجراى اين 
پروژه آغاز شد و فرماندار وقت(حقيقى) 
و ســنايى و يونســى خير اين پروژه در 
ديدار با نوســازى مدارس استان مبلغ 50

درصد اجراى پروژه را متقبل شدند و 50
درصد ديگر هم از محل تجهيز و نوسازى 

تامين تامين شود. 
عبدالعلى ملكى بعنــوان نماينده "خير"اين 
پروژه(يونسى)  در گفتگو با همدان پيام مى 
گويد: ســهم خير از ساخت اين مجتمع كه 
در 2 طبقه و مجهز به ســالن در هر واحد و 
كالس هاى آموزشى و ورزشى و هنرى و.. 

است، 230ميليون تومان شد.  
همچنين عمليات اجرايى تا سال 80 با سهم 
خير اجرا شد و 50 درصد خير در آن زمان 

پرداخت و هزينه شد. 
اما پــروژه به علت نبود اعتبارات نيمه كاره 
ماند تا در ســال 96 هم اعتبارات دولتى هم 

تامين و حاال قرار اســت در دهه 
فجر 97 افتتاح شود. 

وى گفت: اين منطقه براى مناطق 
محروم شهر و مطالبه چندين دهه 

اهالى اين منطقه است.  
ملكى  كــه در حال حاضر رئيس 
شوراى شــهر نهاوند هم هست، 
افزود: در ســتاد بازآفرينى شهرى 
كــه  يكى از بزرگترين برنامه هاى 
اين ستاد در ايران است با سياست 
تشــويق محله محــورى  در اين 
دنبال هويت يابى و احياى هويت 
محالت اصيل و قديمى شهر است 
و با توجه به اينكه اين  محالت از 
مناطق قديمى و بافت فرســوده و ناكارآمد 
شهر هستند احداث فرهنگســراها در اين 

محالت مورد تاكيد است. 
به گفته ملكى جانمايى مناسبى در اين منطقه 
انجام شده و مى تواند 4 محله محروم شهر 
را بــا توجه به اســتعدادهاى خوب و قابل 
توجه فرزندان اين مناطق تحت پوشش قرار 

خواهد داد. 
وى بــا بيان اينكه ادامــه و اتمام اين پروژه 
مشــكل اعتبارى  هم نــدارد و تجهيزات 
داخلى هم تا پيش از افتتاح به اتمام خواهد 
رسيد، افزود: افتتاح اين مجموعه فرهنگى 
ورزشى نويد بخش  شكوفايى استعدادهاى 

فرزندان اين مناطق خواهد بود.

كج دار و مريز مسئوالن 
در برخورد با رفتار غيرقانونى

فرهنگسراى فرهنگى تربيتى شهداى نهاوند دهه فجر 
افتتاح مى شود
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خبـر

چون  سوادآموزي  امكانات 
بــه صــورت غيردولتي با 
انجام  مجــاز  موسســات 
مي گيرد مشــكالتي نداريم 
آموزش  يك  نواحي  در  تنها 
و پــرورش اســتان كمبود 
داريم  مجاز  دهنده  آموزش 
از  اســتفاده  صورت  در  كه 
معلمان بازنشسته يا شاغل 
امكان رفع مشكل وجود دارد

جامعهجامعه
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نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

تشكيل خانه داوطلب پزشكان در استان همدان
 معاون داوطلبان جمعيت هالل احمر استان گفت:خانه داوطلب پزشكان به منظور 
جذب، ســازماندهى و به كارگيرى توان و تخصص پزشكان و پيراپزشكان داوطلب 
در فرايندهاى بشردوســتانه راه اندازى مى شود.به گزارش مهر، سيلوانا صلح ميرزايى 
اظهارداشت: اجراى برنامه هاى مختلف چون فرشتگان رحمت، طرح  هماى رحمت، 
برپايى ســفره هاى افطار، طرح ارمغان مهر، طرح نيابت، مراسم گلريزان از شاخص 
طرح هايى بودند كه در اين معاونت به مرحله اجرا در آمدند.وى افزود: جمعيت هالل 
احمر استان همدان قصد دارد خانه داوطلب پزشكان را به منظور جذب، سازماندهى 
و به كارگيرى توان و تخصص پزشــكان و پيراپزشكان داوطلب در فرايندهاى خيريه 
و بشردوستانه، حوادث احتمالى ويا طرح هاى حمايتى و معيشتى خود تشكيل دهد.

زمان ازدواج و باردارى را به تاخير نيندازيد
 رئيس اداره ســالمت مادران وزارت بهداشت ضمن تشريح علل شايع مرگ ومير 
مادران باردار در كشور و اقدامات انجام شده در جهت كاهش آن، در عين حال به زنان 

توصيه كرد كه زمان ازدواج و باردارى خود را به تاخير نيندازند.
نســرين چنگيزى در گفت وگو با ايسنا، درباره ميزان مرگ ومير مادران باردار در ايران 
گفت: در كشــورهاى مختلف هر سه ســال يك بار روند كاهشى مرگ و مير مادران 
اندازه گيرى و بررسى مى شود. بر اساس اندازه گيرى هاى اين روند در ايران در سال 86 
تا 88 ميزان مرگ چنگيزى با بيان اينكه ايران يكى از كشــورهاى موفق در رسيدن به 
اهداف توسعه هزاره در برنامه پنجم بوده است، گفت: بنا بر اين اهداف از سال 1990 

تا 2015 بايد ميزان مرگ و مير مادران به 75 درصد كاهش مى يافت.

پيشنهاد 25 ميليونى معاونت جوانان براى «وام ازدواج»
 معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: پيشنهاد اين وزارتخانه 
براى وام ازدواج جوانان 25 ميليون تومان بوده اســت اما اين پيشــنهاد مورد تصويب 
سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفت.محمد مهدى تندگويان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به پيشنهاد وام 15 ميليونى در اليحه بودجه 98 و ارائه آن به مجلس گفت: پيشنهاد وزارت 
ورزش براى وام ازدواج سال آينده 25 ميليون تومان بود كه مورد تصويب سازمان برنامه 
و بودجه قرار نگرفت و حاال مجلس بايد در اين مورد اعمال نظر كند.وى با بيان اينكه 
پيشنهاد وام 15 ميليونى ديگر كارى از دست دولت در مورد افزايش اين مبلغ بر نمى آيد، 
اظهار كرد: ســال گذشــته نيز نمايندگان مجلس بعد از پيشنهاد اليحه بودجه و وام 10 

ميليون تومانى خودشان مبلغ 15 ميليون را براى وام ازدواج تصويب كردند.

تغيير رويكرد در مديريت جامعه راهكار 
كاهش ياس و نااميدى مردم

 جامعه ما در حوزه اجتماعى تا حد قابل مالحظه اى مى توان گفت 
مدرن شده اما بخش سياست گذار و حكومتى ما هنوز اقتضاء مديريت 

در اين عرصه و دوره را انگار خوب درك نكرده است.
رئيس انجمن جامعه شناســى ايران گفت: در خصــوص اينكه «آيا 
جامعه ايران دچار خمودگى و به نوعى بى حالى و خســتگى است يا 
خير؟» اظهار كــرد: مصداق يابى و تعريف عملياتى مفاهيمى همچون 
خستگى، تنبلى و بى حالى دشوار است و نمى توان به راحتى گفت كه 
مردم ايران خسته، تنبل يا بى حال هستند. بعيد مى دانم به راحتى بشود 
اين ويژگى ها را براى مردم به طــور كلى به كار برد؛ زيرا اين مفاهيم 
شاخص ها و معرف هاى مشخصى از حيث اجتماعى ندارند. شخصا 
موافق نيســتم كه خســتگى، بى حالى يا تنبلى به عنوان يك ويژگى 
خاص اين ملت در طول زمان و تاريخ بوده باشــد اما ممكن اســت 
بتوانيم بگوييم در دوره هايى مردم ايران از يك ســرى چيزها خســته 

و نااميد شدند.
حسين سراج زاده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه «نمى توان به 
راحتى گفت كه مردم ايران تنبل هســتند»، بيان كرد: در برخى شهرها 
مظاهر سخت كوشى و تالش براى غلبه بر موانع طبيعى و گاهى موانع 
اجتماعى و سياسى را مشــاهده مى كنيم. به طور مثال در طول تاريخ 
كوشش، جهد، تدبير و انديشه هايى كه مردم يزد و تبريز انجام داده اند 
بسيار تكنيكى بوده، آنها تالش كردند با تمام محدوديت هاى محيطى 
مقابله و اقتصاد پويا ايجاد كنند. درحال حاضر هم پويش هاى اقتصادى 

جدى در بين مردم ايران جريان دارد.
 مردم از چه چيزهايى خسته و نااميد هستند؟

رئيس انجمن جامعه شناســى ايران در پاسخ به اين پرسش كه «در 
حال حاضر مردم ايران از چه چيزهايى خســته و نااميد هســتند»، 
خاطرنشــان كرد: درحال حاضر مردم بــا برخى نااميدى ها روبه رو 
هستند؛ مثال در قلمرو سياســت، مردم ايران با آرمان هايى انقالب 
كردند كه ممكن اســت بخش قابل توجهى از آن ها ببينند كه برخى 
از آن آرمان ها محقق نشده يا موانعى سر راه تحقق آن ها وجود دارد 
يا اينكه برخى تالش هاى اصالحى براى بهبود شرايط داشته اند اما 
بــاز ببييند تالش ها به نتيجه نرســيده. اين موضوع  ممكن اســت 
يــك نااميدى و ياســى را ايجاد كند اما اطمينــان دارم دوباره اين 
نااميدى و ياس با انديشــيدن و تالش كردن بــراى مواجهه با اين 
نااميدى همراه خواهد بود. مثــال وقتى مردم ديدند در بخش هايى 
از ســاختارهاى سياســى تصلبى وجود دارد كه مانع تحقق برخى 
آرمان هاى آن هاســت جنبش اصالحى را  از ســال 76 به بعد راه 
انداختند و بخــش قابل توجهى از مردم خيلى مســتمر حداقل تا 

سال 94 پاى آن بودند.
ســراج زاده ادامه داد: حتى در حال حاضر هم كه مردم با مشــكالت 
اقتصادى جدى اى روبه رو هســتند پويش هاى حداقل فكرى آنها در 
مواجه با اين مشــكالت جريان دارد. بخــش قابل توجهى از مردم با 
برخــى محدوديت هايى كه براى زنان در برخى عرصه ها مثل ورزش 
اعمال مى شــود مخالف هســتند. گاهى ممكن است احساس ياس 
مرحله اى هم به مردم دست دهد و آنها به اين نتيجه برسند كه مقابله 
با اين مشكالت سخت است اما همزمان پويش هايى مى بينيم كه براى 

غلبه بر اين شرايط  به توفيقاتى هم رسيدند.
وى افزود: در اين شــرايط هم جامعه ايــران على رغم محدوديت ها 
تــالش خود را  براى اصــالح انجام مى دهد و اميــدوارم توفيق هم 
پيدا كند. همچنين بخش هاى مديريتى جامعه چشمشــان را به روى 
واقعيت ها باز كنند و دررويكردهايشــان براى اداره جامعه در شرايط 
جديــد تجديد نظر كنند كه اين انرژى هــاى اجتماعى ما بتواند بهتر 

صرف سازندگى جامعه ايران شود.
تغيير رويكرد در مديريت جامعه راهكار كاهش ياس و نااميدى مردم

رئيس انجمن جامعه شناســى ايران در خصوص راهكارهاى مديران 
و سياســت گذاران  براى برون رفت از اين وضعيت خاطرنشان كرد: 
راهكار در اين زمينه تغيير رويكرد در نحوه مديريت جامعه است؛ در 
سياست خارجى يك نوع تغييررويكرد اتخاد شود كه  منجر به كاهش 
تنش ها شــود و جامعه ايران را به يك جامعــه عادى تبديل كند. در 
عرصه سياســت تغيير رويكرد به نحوى كه محدوديت هاى گذشته را 
براى ورود بخش قابل توجهى از مردم و نمايندگانشــان براى ورود به 

عرصه سياست و پارلمان را از بين ببرد.
وى ادامه داد: در عرصه اجتماعــى برخى محدوديت هايى كه وجود 
دارد و جامعــه آن ها را برنمى تابنــد از بين ببرند و تغيير رويه بدهند. 
در دانشــگاه رويكرد امنيتى به فضاهــاى آكادميك را كنار بگذارند و 
آزادى هاى آكادميك را تمرين كننــد. اين تغيير رويكردها بايد ايجاد 
شود تا انرژى ها، اســتعدادها و ظرفيت هايى كه در جامعه ايران وجو 
دارد راحت تر در مســير سازندگى قرار مى گيرد بجاى اينكه صرف از 

بين بردن اين موانع ايجاد شده، شود.

هگمتانه: آسيب هاي تك فرزندي براي خانواده ها 
 پول نيست فرزند هم نيست!!

ابرار اقتصادي: مردم در انتظار شغل مناسب 
 مردم بايد خودشون شغل درست كنن!!

همدان پيام: مرمت جناني اورژانسى شد 
 خدا سالمتى بده!!

تجارت: افزايش ساالنه 800 هزار نفر متقاضي كار
 هر سال بهتر از پارسال!! 

جوان: كشف 8 چمدان داروي قاچاق سقط جنين 
 آدما رو مى كشن هيچ، به بچه ها هم رحم نمى كنن!!

همدان پيام: مدير كل ارشــاد : 3 خواننده همداني ها را ميهمان صداي 
خود مي كنند 

 دروازه همدان براى كنسرت باز شده!!
شرق: آدرس جديد پولشويي

 نزديك ميز مسئوال!! 
ايران: طرح «كودك همسري» به مجلس دهم نمي رسد!!!

 بدون شرح!!
اقتصاد ملي: گراني گوشت گردن قصاب ها افتاد

 مثل همه گرونى ها كه گردن ملت مى افته!! 
هگمتانه: تمركز و اعتماد به بيرون كشور را بايد قطع كرد (وزير دفاع)

 خيلى وقِت قطع شده!!
جام جم: سلفي گرفتن با كاخ كريسمس

 سلفى به اينجا هم رسيد!! 
همدان پيام: نبض تحويل سال نو ميالدي تند مي زند

 بدون شرح!! 
صنعت: قول اردوعان به ترامپ براي پاكسازي داعش

 مگه پاك نشد!!
ايسنا: ناسا مريخ را روي زمين ساخت

 جل الخالق!! 
اطالعات: تأكيد جهانگيري بر تســريع اعطاي تســهيالت اشــتغال 

روستايي
  كيه كه گوش كنه!!

اتوبوس حادثه «علوم و تحقيقات»
 معاينه فنى نداشت

 اتوبوس حادثه دانشــگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات معاينه فنى 
نداشته است.

واژگونى اتوبوس حامل 35 دانشــجو در دانشگاه علوم تحقيقات 10
كشته و 25 مصدوم به جا گذاشت.

فرســوده بــودن اتوبــوس، ناايمــن بــودن مســير و نداشــتن 
ــد،  ــا شــيب تن ــا گارد ريــل در طــول مســير ب ــه محافــظ ي هرگون
از عمده تريــن انتقــادات مطــرح شــده دربــاره داليــل ايــن حادثــه 
عنــوان شــده اســت. مســائلى كــه كــم و بيــش باعــث كشــته شــدن 
بيــش از 15 هــزار نفــر در ســال در جاده هــاى ايــران شــده اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــهردارى ته ــى ش ــه فن ــتاد معاين ــل س مديرعام
ــار  ــات، اظه ــوم تحقيق مــرگ 10 نفــر در دانشــگاه آزاد واحــد عل
ــه  ــد ك ــخص ش ــيمفا مش ــامانه س ــتعالم از س ــى اس ــرد: در پ ك
اتوبــوس واژگــون شــده ســاخت شــركت شــهاب توليــد ســال 81

بــوده اســت كــه متاســفانه بــا ايــن كــه در ســن فرســودگى قــرار 
ــه فنــى نداشــته اســت. ــا معاين داشــت ام

ــن  ــت: اي ــنا،  گف ــا ايس ــو ب ــش در گفت وگ ــينى من ــواب حس ن
اتوبــوس بــه ســن فرســودگى رســيده بــود و علــى رغــم 
ــه  ــن ك ــا اي ــاوگان وجــود دارد و ب ــه در نوســازى ن مشــكالتى ك
ــه  ــفانه معاين ــا متاس ــود؛ ام ــته ب ــدش گذش ــال تولي ــال از س 16 س

ــت. ــته اس ــى نداش فن
حســينى منــش بــا بيــان اينكــه در شــهريور مــاه امســال اســتاندار 
ــودرو  ــرويس خ ــه س ــر اينك ــى ب ــنامه اى مبن ــران بخش ــابق ته س
كاركنــان همــه دســتگاه ها ملــزم بــه دريافــت معاينــه فنــى 
هســتند، صــادر كــرد، تصريــح كــرد: متأســفانه ايــن حادثــه نشــان 

ــد. ــه بودن ــتاندار بى توج ــنامه اس ــه بخش ــتگاه ها ب ــه دس داد ك
وى بــا بيــان اينكــه در اخبــار منتشــره اعــالم شــد كــه نقــص فنــى 
ممكــن اســت علــت وقــوع ايــن حادثــه باشــد گفــت: اگــر ايــن 
ــص  ــى نق ــات فن ــًا در معاين ــت، قطع ــى داش ــه فن ــوس معاين اتوب

ــد. ــخص مى ش ــودرو مش ــى خ فن
محمدمهــدى طهرانچــى رئيــس دانشــگاه آزاد اســالمى هــم  در 
ــوس  ــتگاه اتوب ــك دس ــى ي ــوار واژگون ــه ناگ ــوع حادث ــى وق پ
ــران، دســتور  ــات ته ــوم و تحقيق ــل دانشــجويان واحــد عل حام
ــرده  ــادر ك ــه را ص ــن حادث ــرى اي ــژه پيگي ــه وي ــكيل كميت تش

اســت.
گفتنــى اســت مراســم يادبــود دانشــجويان جانباختــه حادثــه 
دلخــراش واژگونــى اتوبــوس در واحــد علــوم و تحقيقــات، امــروز 

ــى شــود. ــزار م ــور واليــت ســوهانك برگ در مســجد ن

ايران رتبه نخست رياضيات كاربردى
 در خاورميانه شد

 نظام رتبه بندى "ســايمگو"(Scimago) در جديدترين رتبه بندى خود بر اساس 
مقاالت علمى منتشــر شده در ســال 2017، در منطقه خاورميانه كشور ايران را در رتبه 

نخست رياضيات كاربردى در رياضيات كاربردى اعالم كرده است.
به گزارش ايسنا ، بر اســاس داده آمايى نظام رتبه بندى سايمگو، ايران در سال 2017 به 
مقام نخست توليدات علمى در رياضى كاربردى در سطح كشورهاى خاورميانه رسيده 

است.
پس از ايران و تركيه نيز عربســتان سعودى، رژيم صهيونيســتى، مصر، امارات متحده 
عربى، اردن، قطر، عراق، لبنان، عمان، كويت، فلسطين، يمن، سوريه و بحرين قرار دارند.

نظام رتبه بندى سايمگو توســط يك گروه پژوهشى به همين نام در دانشگاه گرانادا در 
اسپانيا انجام مى شود كه براساس تعداد مقاالت علمى موسسات آموزش عالى كشورهاى 

مختلف موجود در بانك اطالعاتى اسكوپوس، آنها را ارزيابى و رتبه بندى مى كند.

بيشتر موارد خودكشى مربوط به گروه سنى 15 تا 24 
سال است

 مديركل دفتر ســالمت روانى، اجتماعى و اعتياد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى، بيشترين موارد خودكشى منجر به فوت را در گروه سنى 15 تا 24 سال جامعه 
ذكر كرد و گفت: نهادهاى مسئول و ذى ربط براى پيشگيرى از اين پديده اجتماعى بايد 

وارد مداخله جدى شوند.
احمــد حاجبــى در گفــت و گــو اختصاصــى بــا  ايرنــا  افــزود: بــا توجــه بــه مــوارد 
اقــدام بــه خودكشــى در دوره نوجوانــى، برخــى دســتگاه هــا مانند آمــوزش و پرورش 
ــن  ــرى در پيشــگيرى از اي ــد نقــش مهــم و موث ــى توانن ــى م ــوزش عال ــز آم و مراك

معضــل داشــته باشــند. 
وى بــا بيان اينكه اقدام به اين امر داليل مختلفى دارد، تاكيد كرد: يكى از شــايع ترين 
علت ها جدا از ابتال فرد به اختالل روانپزشكى ، تعارض بين فردى ، عوامل اقتصادى ، 

اجتماعى و خانوادگى نيز نقش دارد. 

عمر ايرانيان 25 سال افزايش يافته است
 قائم مقام وزير و معاون كل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى با اشاره به 
دســتاوردهاى انقالب اسالمى ايران در حوزه بهداشت و درمان گفت: در 40 سال اخير 

25 سال به طول عمر مردم ايران اضافه شده است.
به گزارش ايرنا، ايرج حريرچى افزود: تا پيش از پيروزى انقالب اســالمى سن اميد به 
زندگى در بين افراد 50 ســال بود كه اكنون ســن اميد به زندگى در بين بانوان به 79,5
و در بين مردان به 75 درصد رســيده است.به گفته وى، طول عمر افراد پس از پيروزى 
انقالب اســالمى به دليل دسترسى به خدمات بهداشتى و درمانى ربع قرن افزايش يافته 
اســت.حريرچى اظهار داشت : هيچ كشــورى به اندازه ايران در شاخص هاى توسعه 
انسانى HDI يا (Human Development Index) رشد نداشته است و در اين 
شــاخصها، كره جنوبى اول و ايران رتبه دوم را بدست آورده است.به گفته وى، كشور 
ايران تا پيش از انقالب اسالمى حتى توان توليد محلول اُ آر اس (ORS) را نيز نداشت 

، در حالى كه اين مايع محلول آب و نمك است .

شبنم طهماسبي  »
 بر كسى پوشيده نيست كه اگر اهميت 
آموزش به اندازه نياز به غذا نباشد كمتر از 
آن نيست. آموزش از حياتي ترين نيازهاي 
انسان به شمار مي آيد كه پيش نياز توسعه 
انســاني و قوي ترين ابزار كاهش فقر و 

بهبود سالمت و برابري جنسيتى است.
 در ايران آموختن ســواد به بي سوادان و 
و  آموزش  وظايف  از  سوادآموزى  اساسًا 
پرورش اســت كه خوشبختانه با پيروزى 
شــكوهمند انقالب اسالمى اداره نهضت 
سوادآموزي اين وظيفه خطير را به عنوان 

متولي آن به عهده گرفت.
در 7 دي مــاه 1358 بــا فرمــان امام 
هدف  با  سوادآموزي  نهضت  خميني(ره) 
آموزش خواندن و نوشتن به افراد محروم 
كه از نعمت ســواد برخوردار نيستند و 
ارتقاء آگاهي و دانش بزرگساالن نوسواد 

در زمينه هاي مختلف بنا نهاده شد.
آمارها در استان همدان حاكي از آن است 
كه تعداد بي ســوادان 56 هزار و 517 نفر 
برآورد شده است كه اين افراد سنين 10
تا 49 سال هستند كه از اين تعداد 16656

نفر مرد و 32260 زن هســتند. در آخرين 
سرشماري كشــور در سال 1395 درصد 
با سوادي كشــور 94/7 درصد است كه 
در همدان اين آمار 95/3 درصد مي باشد 
و 11 درصد از ميانگين با سوادي كشور 

باالتر است.
در همين راســتا به مناســبت ســالگرد 
تأســيس نهضت ســوادآموزي با ياسر 
سوادآموزي  نهضت  سرپرســت  نانكلي 
همدان گفت وگويي داشــتيم كه در ادامه 

مي خوانيد.
 از نظر شــما نهضت سوادآموزي 
چه تغيير و تحولي نسبت به گذشته 

داشته است؟
نهضت ســوادآموزي نســبت به گذشته در 
شــيوه آموزش تغييرات زيادي كرده است 
امروز عالوه بر دوره هاي سوادآموزي ويژه 
بي سوادان دوره هاي تحكيم و انتقال نيز ويژه 
حفط ســواد نوسوادان و انتقال به دوره هاي 
تحصيلي متوسط اول و دوم و ادامه تحصيل 

آنها هم انجام مي دهد.
مهارت هاي  با  آشــنايي  برگزارى  همچنين 
هفت گانه Icdl و ايجاد حلقه هاي كتابخواني 
و آشــنايي عملي نماز با عنــوان نماز كليد 
بهشــت ويژه باســوادان از جمله فعاليت 

نهضت  جديــد  هــاى 
سوادآموزي مي باشد.

راه اندازي مركز يادگيري 
مشــاركتي  محلــي 
ناحيه  در  ســوادآموزي 
با  مركز  ايــن  كــه  يك 
مشــاركت  و  همكاري 
شهرداري، مركز يادگيري 
محلي سوادآموزي ناحيه 
مهــر  فرهنگســراي  در 
كه  است  گرفته  صورت 
يكــي از ايــن مراكز در 
مالير فعال اســت و دو 
مركــز در همــدان يكي 

ناحيــه يك و ديگــري در ناحيه دو و يك 
مورد در زندان مركزي همدان راه اندازي شد 
ياديگري محلي با هدف باسواد كردن افراد 

در بخش هاي مختلف اجتماعي است.
 از نظر شما نهضت سوادآموزي در 
چه رنج گروه ســني قرار دارند و چند 

درصد مرد و چند درصد زن هستند؟
ميــزان  همــدان  اســتان  ســوادآموزي 
گــروه  در  درصــد   47 از  را  باســوادي 
ســني 49-10 ســال در ســال 1355 بــه 
96 درصــد در ســال 1397 رســانده اســت 
بــر اســاس سرشــماري ســال 1395 حــدود 
48916 نفــر از جمعيــت بيــن ســنين 10 تا 
ــواد  ــه بي س ــد ك ــالم نموده ان ــال اع 49 س
هســتند از ايــن تعــداد 16/565 نفــر مــرد و 

32260 نفــر زن مي باشــند.

مزايا  شما  از نظر   
مشــكالت  و  معايب 
سوادآموزي  نهضت 

چيست؟
نهضت  مزايا  جملــه  از 
مي توان به افزايش سطح 
سواد در جامعه، افزايش 
اجتماعــي-  فرهنــگ 
زندگي،  ســواد  افزايش 
زندگي،  مهارت  افزايش 
افزايش ســطح بهداشت 
فــردي و اجتماعــي در 
از  كــرد  اشــاره  جامعه 
و  مشــكالت  جملــه 
استان  ســوادآموزي  نهضت  امروز  معايب 
شناسايي افراد بي سواد است براي شناسايي 
از مديران مدارس با تحويل گواهينامه هاي 
اوليا و هم چنين مراكز بهداشتي، زندان ها، 
دهياران، جهاد كشــاورزي، كميته امداد و 
بهزيســت همكاري داريم از ديگر معايب 
اين است كه همراه  ســوادآموزي  نهضت 
با مهارت آموزي كارآفرين نيســت، عدم 
رغبت شــركت در كالس ها، مشــكالت 
شناسايي بي ســوادان، عدم ارائه آمار دقيق 
محل سكونت بي ســوادان استان از مراجع 

ذي صالح است.
 از ديد شــما امكانــات نعضت 

سوادآموزي به چه صورت است؟
امكانات سوادآموزي چون به صورت غيردولتي 
با موسســات مجاز انجام مي گيرد مشكالتي 

نداريم تنها در نواحي يك آموزش و پرورش 
استان كمبود آموزش دهنده مجاز داريم كه در 
صورت استفاده از معلمان بازنشسته يا شاغل 

امكان رفع مشكل وجود دارد.
 استخدام معلمين نهضت به كجا 

رسيد؟
استخدام مربيان نهضت ســوادآموزي تابع 
قوانين كشــور است فعًال قرار است مدارك 
مربيــان ســوادآموزي قبل از مهــر 1391
جمع آوري  شــود احتمال اين كه به عنوان 
حق التدريس سال آينده به كار گرفته شوند 

نيز وجود دارد.
 جمع بندي

نهضت ســوادآموزي در عين حال كه بايد 
يك نهاد مردمي باشد به حمايت دولت نيز 

نيازمند است.
برنامــه هاى متنوع و مختلــف، برنامه هاي 
آموزشــي و زمــان فراغــت بزرگســاالن 
متناسب با نيازهاي روز و در دسترس بودن 
سوادآموزي براي همه بي سوادان و همچنين 
استمرار و توسعه سوادآموزي بايد در دستور 
كار مســئوالن باشد و مسئوالن نهضت بايد 
طوري رفتــار كنند كه براي ســوادآموزان 
تعميق ســواد مســئله اصلي باشد و تحت 
هيچ شــرايطي كار نهضت متوقف نشود و 

ازجريانى به جريان ديگر منتقل شود.
فرهنگى  برنامه  تريــن  محورى   

شما براى سال جارى چيست؟
در 30 دي ماه ســال جاري يادواره 5 شهيد 

سوادآموزي در استان برگزار خواهد شد.

 رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
با بيان اينكه تهيه غذاهاى بيمارستان هاى 
همــدان به عهده پيمانكار اســت، گفت: 
تغيير قيمت ها پيمانكاران را تحت فشــار 
قرار داده اســت به طــورى كه حاضرند 
با پرداخت جريمه پيش بينى شــده فسخ 

قرارداد كنند.
به گزارش فارس ، تعدادى از شهروندان 
نســبت كيفيت پايين غذاهاى بيمارستانى 
در همدان گاليه دارنــد و اظهار مى كنند 
با وجود اينكــه روزانه 50 هزار تومان از 
بيمــار و همراهش براى تهيه غذا دريافت 

مى شود اما كيفيت الزم را ندارد.
ايــن افراد عنــوان مى كنند چــون تامين 

غذا به شــركت هاى خصوصــى واگذار 
شــده در نتيجه آنها نسبت به كيفيت غذا 
توجه كافى را ندارند كه در اين خصوص 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان اظهار 
كرد: از قيمت غذاهاى بيمارستانى خيلى 
اطالعى ندارم امــا قطعًا كمتر از اين مبلغ 
است و در محاسبات اشــتباهى رخ داده 

است.
حبيب ا... موسوى بهار با بيان اينكه امروزه 
تمام خدمات جانبى در بيمارســتان ها و 
حتى سازمان ها به بخش خصوصى واگذار 
مى شــود گفت: يكى از اين خدمات تهيه 
و پخت غذاســت كه از طريق مناقصه به 

پيمانكار واگذار مى شود.

وى با اشــاره بــه اينكه هنــگام مناقصه 
چندين نفر از سازمان هاى نظارتى حضور 
دارند افزود: نحوه واگذارى شرايطى دارد 
و با توجه به مشــخص شدن منو، حجم 
غــذا، نوع روغن و برنــج و... اين امر در 

مورد غذا صورت مى گيرد.
ــوم پزشــكى همــدان  رئيــس دانشــگاه عل
بــا بيــان اينكــه مــدت زمــان واگــذارى بــه 
ــان  ــاله اســت خاطرنش ــك س ــكار ي پيمان
قيمت هــا  تغييــر  متاســفانه  كــرد: 
ــرار داده و  ــار ق ــكاران را تحــت فش پيمان
بــا ايــن وضعيــت حتــى تمــام پيمانكارانى 
دانشــكده ها  و  بيمارســتان ها  در  كــه 
حاضرنــد بــا پرداخــت جريمــه پيش بينــى 

ــد. ــرارداد كنن ــده فســخ ق ش
وى بيــان كــرد: بــا بحــران مواجهيم، 
پيمانــكاران نيز تالش مى كنند با توجه به 
توانايى خود غــذا پخت كنند كه احتماالً 
تغييراتــى در كيفيــت و كميــت ايجاد 

مى شود.
موســوى بهار با اشــاره به اينكه شرايط 
سخت است و ما نيز تابع مقررات دولتى 
هستيم گفت: اين مسئله موضوعى نيست 
كه به ما مربوط شود تا هر طور مايليم غذا 

در اختيار بيمار قرار دهيم.
موضوع «غذاهاى بيمارســتان هاى همدان 
كيفيت الزم را ندارند» يكى از سوژه هاى 

ثبت شده در سامانه فارس من است.

 غذاهاى بيمارستان هاى همدان كيفيت الزم را ندارند

براساس سرشماري سال 95 باسوادي استان همدان 11درصد از ميانگين كشوري باالتر است 

همداني ها باسوادتر از كشور
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گران فروشى بى سروصداى مديران خودرو و 
كرمان موتور

 اين  روزها شاهد آن هستيم كه برخى خودروهاى صفر كيلومتر در بازار آزاد، ارزان تر 
از قيمت رسمى اعالم شده توسط كارخانه و شركت ها به فروش مى رسند.

به گزارش ايســنا، در اقدامى جالب توجه قيمت هاى رســمى اعالم شــده براى برخى 
خودروهاى دو شــركت كرمان موتور و مديران خودرو گران تر از قيمت اين محصوالت 

در بازار آزاد تعيين شده است.
بر اين اســاس براى خودرو جك s۳، شــركت كرمان موتور قيمت رسمى 161 ميليون 
تومان را اعالم كرده، در حاليكه قيمت فروش اين خودرو در بازار آزاد 153 ميليون تومان 

اســت.  همچنين خودرو جك s۵ نيز با قيمت 202 ميليــون تومان در بازار به فروش 
مى رسد، در حاليكه قيمت رسمى اعالم شده توسط اين شركت، 219 ميليون و 900 هزار 
تومان اســت. در شركت مديران خودرو نيز داستان به همين شيوه براى برخى خودروها 
پيش مى رود. به طور مثال خودرو ام وى ام x۲۲ اتومات اكســلنت اســپورت توسط اين 
شركت 158 ميليون و 500 هزار تومان قيمت گذارى شده، در حاليكه در بازار آزاد قيمت 
آن در حدود  120 ميليون تومان است و مدل اتوماتيك LX آن در شركت 152 ميليون و 

100 هزار تومان و در بازار آزاد حدود 132 ميليون تومان قيمت دارد. 
خودروى چرى تيگو  7 اكســلنت مديران خودرو، در بــازار حدود 272 ميليون تومان 
قيمت دارد، در حاليكه شــركت ميدران خــودرو آن را به قيمت 337 ميليون و 600 هزار 

تومان قيمت گذارى كرده اســت. همچنين خودرو چــرى تيگو 5 در بازار آزاد به قيمت 
235 ميليون تومان عرضه شده، در حاليكه قيمت رسمى اعالم شده توسط شركت، 244 

ميليون و 600 هزار تومان  است. 
از همين شركت، خودروى ام وى ام x۳۳ در در بازار آزاد با قيمت نزديك به  172 ميليون 
تومان به فروش مى رسد اما شركت مديران خودرو قيمت آن را 183 ميليون و 600 تومان 

تعيين كرده است.
در اين شرايط از نهادهاى نظارتى به ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
خبرى نيســت و مشــخص نيســت كه اصوال چرا بايد قيمت يك خودرو در كارخانه 

عرضه كننده آن گران تر از بازار آزاد باشد!؟

خبـر

مديركل ثبت اسناد وامالك استان همدان :
حفظ منابع طبيعى 

حفظ ميراث آيندگان است
 مديركل ثبت اســناد و امالك استان همدان در شانزدهمين جلسه 
كارگروه استانى پروژه هاى آبخيزدارى صندوق توسعه ملى گفت: هيچ 
اسناد و ادعائى در خصوص اراضى كه توسط منابع طبيعى ملى تشخيص 

داده شده  مورد قبول نيست .
به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان 
همدان،  ناصرنخله افزود: در حوزه ثبت اسناد وظيفه سنگينى كه براى 
اين امر تعيين شده صدور سند مالكيت به نام دولت و به نمايندگى منابع 

طبيعى به منظور جلوگيرى از تجاوز و تعدى به  انفال است.
وي ادامه داد: از همين جا اعالم آمادگى مجموعه ثبت اســناد استان و 
ادارات شهرســتانى را براى همكارى و تعامل دوسويه با منابع طبيعى 

اعالم مى كنم.
نخله افزود: حفظ منابع طبيعى حفظ ميراث آيندگان اســت وما اجازه 
نخواهيم داد تشخيص اراضى ملى دچار اشكال شود يا از دقت و اعتبار 

آن كاسته شود.
وي گفت: وقتى منابع طبيعى محلى را ملى اعالم مى كند با اســتناد به 
مواد قانونى اســت وهيچ خللى بر اين تشخيص وارد نيست و صدور 
برگ تشخيص منابع طبيعى براى ما كفايت مى كند و براى مراجع ثبتى 

و قضائى  در حكم سند معتبر است.
وى اظهار داشت: تا كنون اين چنين عزم جدى در منابع طبيعى در طول 
ســاليان گذشته براى اجراى كاداســتر اراضى ملى وجود نداشنه واين 
هماهنگى و تالش سازمانى ستودنى و قابل تحسين است و حجت بر 
ما تمام اســت تا در صدور اسناد مالكيت منابع طبيعى جديت و تالش 

مضاعفى داشته باشيم.
مدير كل ثبت اسناد اســتان همدان با تاكيد بر تعامل بيشتر دو دستگاه 
گفت: هيچ واحد ثبتى در شهرستان ها حق ندارد از موضع دافعه با منابع 
طبيعى برخورد كند، همكاران منابع طبيعى با تالش وتحمل ســختى 
فراوان در صدد هســتند تا انفال بدرســتى حفظ واز تعرض افراد سود 

جو در امان باشد.
نخله تصريح كرد: همكاران ما با افتخار و با تمام قوت و جديت با منابع 
طبيعى همكارى مى كنند امــا در عين حال حقوق آحاد مردم نيز بايد 

مدنظر باشد و حقى از كسى تضييع نشود.
مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان كاداســتر اراضى ملى را از 
اولويت هاى اساسى اين اداره كل عنوان كرد و گفت: در اجراى كاداستر 
اراضى ملى دقت وسرعت تواما بايد وجود داشته باشد وارتباط ومذاكره 
با ثبت واسناد همواره در روند پيشرفت طرح كاداستر تاثير فراوانى دارد.

اســفنديار خزائى افزود: در بحث كاداستر اراضى هنوز كارهاى زيادى 
داريم و با نقطه مطلوب فاصله داريم و بايد با سرعت و دقت بيشترى 

به جلو  پيش برويم.
وى با تاكيد بر اين كه نقشــه كاداستر مى تواند موقعيت اراضى دولت، 
اشخاص و امالك را مشخص كند، تصريح كرد: كاداستر نقشه هايى بر 
اساس موقعيت جغرافيايى، جهانى و دقيق است و از بروز اختالفات تا 
حد زيادى جلوگيرى مى كند همچنين امكان سودجويى و سوء استفاده 

از اسنادى كه ابهام دارند را به حداقل مى رساند.
 وى ميزان اجراى طرح كاداســتر ارضى ملى را بالغ بر 250هزار هكتار 
عنوان كرد وافزود: براى انجام اين ميزان كاداستر با مجريان وپيمانكاران 
قرارداد بسته ايم وبا تعامل وهمكارى ثبت ومجريان بايد روند پيشرفت 

كار را سرعت ببخشيم.
افزايش بن خواربار كارگران در سال آينده

 يك كارشــناس حوزه كار از شــوراى عالى كار خواست تا در 
كنار افزايش درصد حداقل مــزد،  جانبى و بن خواربار كارگران را 

افزايش دهد.
حميد حاج اسماعيلى بيان كرد: شوراى عالى كار در بررسى دستمزد 
ســال آينده بايد فارغ از افزايش حداقل مزد، رقم حق مسكن و بن 
خواربار كارگران را تغيير دهد تا از اين طريق بخشــى از هزينه هاى 

زندگى كارگران جبران شود.
وى درعين حال از دولت خواســت تا با توجــه به روزهاى پايانى 
سال، توزيع بسته هاى حمايت غذايى را به جهت جلوگيرى از فشار 

هزينه ها بر معيشت خانوارهاى كارگرى از اين ماه آغاز كند.
اين كارشــناس حوزه كار در ادامه بــا تاكيد بر تامين كاالهاى ارزان 
قيمت كارگران،  به ايســنا گفت: در خبرها شــنيديم كه مذاكراتى با 
اتحاديــه براي امكان براى تاميــن كاالى ارزان و مورد نياز كارگران 
صــورت گرفته اســت در حالــى كه كارگــران عمدتــا مايلند از 

فروشگاه هاى بزرگ كاالهاى اساسى خود را تامين كنند.
بــه گفته حاج اســماعيلى، كارگران تامين اقالم مــورد نياز خود از 
فروشگاه هاى بزرگ و سراسرى را به خريد از امكان ترجيح مى دهند.

وى تنوع اقالم و دسترســى آســان براى خريــد، كيفيت و به روز 
بودن تاريخ مصرف اجناس را از مهمترين داليل اســتقبال كارگران 
از فروشــگاه هاى بزرگ و زنجيره اى به شــمار آورد و گفت: انتظار 
نداريم كه وزارت كار روش هاى شكست خورده اى را كه جز ضرر 

و زيان نفعى براى كارگران ندارد، احيا كند.
پيش از اين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از بررسى راهكارهاى 
تامين كاالى اساســى و مورد نياز كارگران با استفاده از شبكه وسيع 
تعاونى هاى امكان خبــر داده و گفته بود مذاكراتى با اتحاديه امكان 
صــورت گرفته تا كاالهاى مورد نيــاز كارگران را با دقت كامل تر و 

قيمت ارزان تر در اختيار كارگران قرار بدهد.

452 نفتكش سوخت مورد نياز همدان را 
تامين مى كنند

ــاز فصــل  ــورد ني ــن ســوخت م ــر تامي  452 نفتكــش، عــالوه ب
زمســتان همــدان، آمــاده ســوخت رســانى بــه چنــد اســتان شــمال 

غربــى كشــور هســتند.
ــه همــدان  ــرآورده هــاى نفتــى منطق مديرعامــل شــركت پخــش ف
ــودن ظرفيــت دريافــت و  ــا دارا ب ــه همــدان ب گفــت: پخــش منطق
ذخيــره ســازى مطلــوب فــرآورده هــاى نفتــى، همــواره انبوهــى از 
فــرآورده هــا را در انبارهــاى نفــت زيــر نظــر خــود ذخيــره كــرده و 

ــه مــردم اســت. آمــاده خدمــت رســانى ب
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــركت پخــش فــرآورده هــاى نفتــى 
ــه،  ــل روزان ــه حم ــاره ب ــا اش ــتايى ب ــن روس ــدان، امي ــه هم منطق
ــگاز و  ــن، نفت ــى، بنزي ــاى نفت ــواع فرآورده ه ــادى از ان ــر زي مقادي
نفــت ســفيد از انبــار نفــت ايثارگــران بــه مقاصــد مصــرف مختلــف 
افــزود: بــا همــكارى راننــدگان نفتكــش، ســوخت مــورد نياز اســتان 
همــدان و چنــد اســتان شــمال غربــى كشــور را بــدون وقفــه و در 

هــر شــرايطى تحويــل مصــرف كننــده مــى دهيــم.
وى بــا اشــاره بــه هفتــه راهــدارى اظهــار داشــت: راهــدارى و حمل 
و نقــل از جملــه زيــر ســاخت هــاى توســعه كشــور محســوب مــى 
ــن رخــداد در گــرو فعاليــت هــاى دلســوزانه و  شــود و تحقــق اي

تــالش راننــدگان زحمــت كــش اســت.
روســتايى بــا قدردانــى از فعاليــت هــاى تمامــى تالشــگران عرصــه 
راهــدارى و حمــل و نقــل از راننــدگان خواســت بــه عنــوان 
ســكانداران جــاده هــا بــا رعايــت نــكات ايمنــى و توجــه بيــش از 
پيــش بــه قوانيــن راهنمايــى و رانندگــى، درصــد وقــوع حــوادث و 

ــد. خطــرات جــاده اى را كاهــش دهن
در ســالنامه كشــور يكم دى به عنوان روز راهدار نامگذارى شده 

است.
در حــال حاضــر 100 درصــد از جمعيــت شــهرى و 99,5 درصــد 
جمعيــت روســتايى اســتان همــدان از نعمــت گاز برخوردار هســتند 
و ايــن در حالــى اســت كــه ضريــب نفــوذ گاز رســانى در اســتان 

همــدان از متوســط كشــورى جلوتــر اســت.

آگهى تشكيل مجمع عمومى عادى 
انجمن كانون زنان بازرگان 

استان همدان
انجمــن  اعضــا  كليــه  از  بدينوســيله 
ــدان  ــتان هم ــازرگان اس ــان ب ــون زن كان
ــا همــراه  ــا ب ــه عمــل مى آيــد ت دعــوت ب
داشــتن كارت بازرگانــى يــا عضويــت اتــاق 
ــاورزى  ــادن و كش ــع ، مع ــى، صناي بازرگان
همــدان درمجمــع عمومــى عــادى در 
1397/10/23راس  مــورخ  يكشــنبه  روز 
ســاعت 10 صبــح در محل ســالن جلســات 
بازرگانــى ، صنايــع ، معــادن و  اتــاق 
كشــاورزى همــدان واقــع در خيابــان 
ــزار  ــابق) برگ ــا س ــان نم ــهردارى (جه ش

ــد. ــركت نمايي ــردد ش ميگ
دستور جلسه :

1-استماع گزارش عملكرد مالى و اجرايى هيأت مديره
2-استماع گزارش بازرس

3-تصويب گزارش عملكرد اجرايى ، مالى و تراز نامه ساليانه 
4-انتخاب هيئت مديره و بازرس 

5-تعيين حق وروديه و ساليانه 
6-تعيين روزنامه كثيرالنتشار 

7-ساير موارد

آگهى تشكيل مجمع عمومى عادى 
انجمن سنگ استان همدان

بدينوســيله از كليــه اعضــا انجمــن 
ــه  ــوت ب ــدان دع ــتان هم ــنگ اس س
ــا همــراه داشــتن  عمــل مــى آيــد تــا ب
كارت بازرگانــى يــا عضويــت اتــاق 
بازرگانــى، صنايــع ، معــادن و كشــاورزى 
ــادى در  ــى ع ــع عموم ــدان درمجم هم
1397/10/22راس  مــورخ  شــنبه  روز 
ســالن  محــل  در  صبــح  ســاعت 10 
جلســات اتــاق بازرگانــى ، صنايــع ، 
ــع در  ــدان واق ــاورزى هم ــادن و كش مع
خيابــان شــهردارى (جهــان نمــا ســابق) 

ــد. ــركت نمايي ــردد ش ــزار ميگ برگ
دستور جلسه :

1-استماع گزارش عملكرد مالى و اجرايى هيأت مديره
2-استماع گزارش بازرس

3-تصويب گزارش عملكرد اجرايى ، مالى و تراز نامه ساليانه 
4-انتخاب هيئت مديره و بازرس 

5-تعيين حق وروديه و ساليانه 
6-تعيين روزنامه كثيرالنتشار 

7-ساير موارد 

بيمه نامه رازي خودرو پژوپارس 31221077/96/000610 شماره 
پالك 28-749د46 شماره موتور 22828203585 به شماره 

شاسي 0082803112 به نام ايران على مراديان به شماره 
شناسنامه 14 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويى على پاشا گرامى فرد  فرزند محمد 
مهدى  رشته ارشد مكانيك تبديل انرژى دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويى 8113163005 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

پ

منــاقصه گــران مـادگي  آ اعالم  فراخـوان 

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.

1. 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: عمليات رپر گذارى 80 كيلومتر از رودخانه هاى استان و در مجموع 746 رپر كه تعداد 143 عدد رپر اصلى و 603 عدد رپر 
فرعى مى باشد

2. برآورد اوليه كار: 2,799,914,198 ريال  بر اساس فهرست بهاي آبيارى و زهكشى  سال 1397
3. مدت اجراي كار: 6 ماه

4. محل اجرا: در سطح استان همدان
5. پايه و رشته مورد نظر: پيمانكاران بايد داراي ظرفيت خالي در پايه 5 رشته آب  باشند .

6. نوع و مبلغ تضمين : 140,000,000ريال 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 .
7. 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 

8. مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 97/10/08 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 97/10/11
9.  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 
10.  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  97/10/15 مى باشد
پيشنهادات  تنها  و  شوند  مى  بررسى  پيشنهادات  بازگشايى  از  قبل  پاكتها  اين  گردد  ارائه  جدا  پاكتى  در  پيمانكارى  صالحيت  گواهينامه   .11

پيمانكارانى گشوده خواهد شد كه داراى گواهينامه معتبر پيمانكارى در رشته مورد نظر باشند 
12. تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه  مورخ 97/10/22 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 
13.تاريخ بازگشايي پاكات : پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز يكشنبه مورخ 97/10/23 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 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.    
14.ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد 

جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان
تجديد مناقصه عمومى  يك مرحله اي عمليات اجرايى روپر گذارى رودخانه صالح آباد ، بهادربيگ ، شهاب و خرم رود 

(نوبت اول) شماره  97/15- الف

غزل اسالمي»
 بعد از حذف ســهم از بودجه نفت در 
سال 97، در تقسيم بندي اشتغال براي سال 

98 هم چيزي به همدان نرسيد.
تفاهمنامــهاى بين وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با سازمان برنامه و بودجه به منظور 
ايجاد 270 هزار فرصت شــغلى در كشور 
منعقد شــده اما همدان سهم بسيار ناچيزى 
از آن را به خود اختصاص داده اســت. در 
ايــن تفاهمنامهاى مقرر شــد اعتبارى بالغ 
بــر 21 هزار ميليارد تومان به اســتانها در 
راســتاى ايجاد 270 هزار فرصت شــغلى 

تخصيص يابد.
تكميل 2 هزار و 66 واحد صنعتى و معدنى 
با 60 درصد پيشرفت فيزيكى و ايجاد بيش 
از 130 هــزار فرصــت شــغلى از جمله 

برنامههاى مورد تأكيد اين برنامه است.
بازســازى و نوســازى 165 هزار فرصت 
شــغلى واحدهــاى صنعتــى و  معدنى و 
صنوف كه زيــر ظرفيت مشــغول به كار 
هستند نيز از ديگر محورهاى اين تفاهمنامه 
به شمار مىرود كه با اختصاص بخشى از 
21 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شده، زمينه ايجاد اشتغال براى 52 هزار نفر 

فراهم خواهد شد.
واحدهاى  براى  درگردش  ســرمايه  تأمين 
صنعتــى و معدنــى كه بيــش از 87 هزار 
فرصت شغلى براى كشور به همراه خواهد 
داشــت از ديگر برنامههاى اين تفاهمنامه 

خواهد بود.
برنامه چهارم نيز به اختصاص تســهيالتى 
از محــل كمكهاى فنــى و اعتبارى براى 
توسعه خوشــههاى صنعتى اشاره دارد كه 
فرصتهاى شغلى ديگرى نيز براى صنايع 

به همراه خواهد داشت.
و اما در اين ميان طبق نمودار منتشــر شده 
در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در راســتاى سهم اســتان از فضاى شغلى 
اختصاص داده شــده به اســتانها، همدان 
در رتبه 24 كشورى با درصدى معادل 1/4

درصد قرار مىگيرد. آنطور كه خبرگزاري 
فارس گفته، در آخرين آماري كه از سوي 
اســتان منتشر شده همدان در يك فصل، با 
نرخ بيكاري 6/5 درصد رتبه اول كشور را 
به دست آورده است. البته آنطور كه آمارها 
نشــان مي دهند از سال 91 آمار بيكاري در 
اســتان برخالف كشور روبه كاهش رفته و 

در اين سال ها عالوه بر تك رقمي شدن به 
رتبه هاي اول تا سوم كشور دست يافته ايم. 
ميانگين نــرخ بيكاري در اســتان در اين 
سال ها بين 7/5 تا 9/5 درصد متغير بوده و 
در تمام اين مدت ميانگين نرخ بيكاري در 

كشور دو رقمي بوده است.
همين آمارها در حداقل 7 ســال گذشــته 
اكنون كار دست اســتان همدان داده و در 
تقسيم شغل، سهم اســتان در چهار محور 

ذكر شده ناچيز است!
همدان پيــام از اواخــر ســال 96 در چند 
گزارش نشــان داد كه آمارسازي ها چگونه 
بودجه اســتان را در بخش هاي مختلف از 
جمله اشتغال و مناطق محروم كاهش داده 
است. طبق اسناد مربوط به آمار كه در دفتر 
روزنامه همدان پيام موجود است تقريبًا در 
تمام شــاخص ها داراي رتبه و يا باالتر از 
متوسط كشوري هستيم كه استان را تقريبًا 
بي نيــاز از بودجــه براي اين شــاخص ها 
مي كند. طبق اين اســناد، همــدان تنها در 
چند بخش فرهنگي و آموزشــي از جمله 
مراكز مذهبي و چند مورد ديگر از متوسط 
كشوري پايين تر اســت كه براي توسعه و 

رشد آنها نياز به بودجه دارد. 
حاال چون طبق آمار منتشر شده طي حدوداً 
7 سال اخير استان هم دان با رشد اشتغال و 
كاهش بيكاري مواجه شده تا جايي كه در 
چند سال اخير در اغلب فصل ها و سال ها 
رتبــه اول كشــور را دارا بوده ايم در اين 

برهه هم در تقســيم شغل به همدان چيزي 
نرسيد. اين چيزي بود كه پيش از اين يكي 
از مديران وقت بودجه اي استان درباره آن 
بــا همدان پيام صحبت كرده و گفته بود كه 
آمارهاي خوب ارايه دادن نتيجه اش كاهش 

بودجه براي استان است.
چند وقــت پيش هم يكــي از نمايندگان 
مجلــس از خســارت 13 هــزار ميليارد 
تومانى ناشــى از آمارسازى برخي مديران 
به اعتبارات استان سخن به ميان آورده بود. 
اين يك واقعيت اســت، اين آمارسازي ها 
در نهايــت همــدان را بــه اســتاني فقير 
تبديل مي كند، چنانچه اكنون در بســياري 
شــاخص ها عقب تر از استان هاي همسطح 
هســتيم و بودجه اي هم بابت آن دريافت 
نمي كنيم چون آمار شاخص ها چيز ديگري 

را نشان مي دهند. 
اگر مســئوالن فكر توسعه اســتان همدان 
هســتند بايد واقعيت را نشان بدهند و خود 
را كمتــر درگير آمار كننــد. مديران مي آيند 
و مي رونــد، هرچند كه برخي ها حتي بيش 
از يك دهه در اســتان و پشــت همان ميز 
مي مانند، اما تاوان اين آمارهاى گل و بلبل را 
مردم و جوانان بيكار استان همدان مي دهند. 
امروز همدان به شغل و سرمايه گذاري نياز 
دارد اما برخي مديران با آمارســازي ها مانع 

اشتغال در همدان شده اند. 
فقط اشــتغال نيســت كه به طور مشخص 
از آن محــروم مانديــم، جــدول بودجه 

ســال 98 كه از ســوي دولت منتشر شد 
هم نشــان مي دهد كه تنها براي 12 استان 
كمتر از همدان بودجه درنظر گرفته شــده 
است. اين نشــان مي دهد كه استان همدان 
از نظر توســعه، ايجاد شغل و شاخص هاي 
ديگر هم در هميــن حدود قرار دارد و در 
هر شــاخصي كه وجود دارد رتبه برتر را 
نداريم. ايــن موضوعي اســت كه مديرن 
استان بايد به آن برســند و با خوب نشان 
دادن امورات، خود را بين مقامات كشــور 
شــيرين نكنند. زيرا مديري به چشم همه 
برجســته تر مي آيــد كه پول بيشــتر براي 
توسعه استانش جذب و خرج كند. مديري 
رشد مي كند كه استانش رشد كند. آن زمان 
اســتان هاي ديگر سرودست مي شكنند كه 
او را به استان خودشــان ببرند و در رأس 

اموراتشان قرار بدهند.
حال كه اســتاندار تغيير كرد و سيدســعيد 
شاهرخى سكان اســتان را به دست گرفت 
مردم انتظار دارند كه براســاس واقعيت ها 

استان را به توسعه برساند. 
از صحبت هاي استاندار مشخص است كه 
بر ســر منافع مردم و استان تعارفى ندارد. 
بنابراين به خاطر همين موضوع انتظار مردم 
باال مــي رود و حذف آمارهاي ســاختگي 
يكي از مطالبات مردمي از شاهرخي است. 
استان حداقل 5 ســال هم با آمار واقعي با 
مقامات كشــوري حرف بزند شايد همين 
يك اصالح  موثر در سرعت توسعه باشد.

سهم فرصت هاي شغلي همدان پايين تر از ميانگين كشوري

تهديد بودجه استان با آمارهاي باال
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آگهي حصر وراثت
لطف  اله زنگنه داراى شــماره شناسنامه  617 به شرح دادخواست كالسه 970898ح111 
از اين شــعبه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
شــمس اله زنگنه به شماره شناسنامه  69 در تاريخ 1389/11/26 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-لطف اله زنگنه 
فرزند شمس اله به شماره شناسنامه 617فرزند متوفي 2-ياراله زنگنه فرزند شمس اله به 
شماره شناســنامه 546فرزند متوفي 3-علي زنگنه فرزند شمس اله به شماره شناسنامه 
903فرزند متوفي 4-روح اله زنگنه فرزند شمس اله به شماره شناسنامه 904فرزند متوفي 
5-مرادعلي زنگنه فرزند شــمس اله به شماره شناســنامه 905فرزند متوفي 6-فانونس 
زنگنه فرزند شــمس اله به شماره شناســنامه 545فرزند متوفي 7-فريده زنگنه فرزند 
شــمس اله به شماره شناســنامه 19فرزند متوفي 8-ســيمين زنگنه فرزند شمس اله به 
شماره شناســنامه 256فرزند متوفي 9-اكرم زنگنه فرزند شمس اله به شماره شناسنامه 
748فرزند متوفي 10-زهرا زنگنه فرزند شــمس اله به شماره شناسنامه 906فرزند متوفي 
11-قدم خير زنگنه فرزند محمدرســول به شماره شناسنامه 462 اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 344)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان

آگهي ابالغ اجرائيه 
بدينوســيله به رضا مولوي نام پدر قدرت شــماره 
شناسنامه 194 شــماره ملي 3962746218 متولد 
1366/4/1 به نشــاني نهاوند دهنوراه كوچه ســوم 
سازماني ابالغ مي گردد بانك ملي نهاوند برابر سند 
رهني شــماره 61364 تقاضاي صدور اجرائيه نموده 
اســت پرونده اجرايي به كالسه 9600190 در اجراي 
ثبت نهاوند عليه شــما تشكيل و چون آدرس شما 
طبق گزارش مأمور ابالغ شناســايي نگرديده است 
لذا بنا به تقاضاي بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرا به شــما ابالغ مي گردد چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاريخ انتشار آگهي نسبت به پرداخت بدهي 
خود اقدام ننماييد عمليات اجرايي بدون انتشــار 
آگهي ديگري طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد 

شد.(م الف 204)
محمدعلي جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان نهاوند

فدك  روستايى  توليد  شــركت  تغييرات  آگهى 
گستر حسام آباد شركت تعاونى به شماره ثبت 553 
و شناســه ملى 10860219605 به استناد صورتجلسه 
هيئــت مديــره مــورخ 13/05/1397 و برابر مجوز 
تعاون  اداره  مورخ 06/06/1397  شماره 335/114/15 
روستايى شهرســتان بهار تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
آقاى مجيد مرادى شرف از مورخه 14/5/1397 لغايت 
14/3/1398 به مدت 10 مــاه به عنوان مديرعامل در 
شــركت انتخاب گرديد. اداره كل ثبت اسناد و امالك 
اســتان همدان مرجع ثبت شــركت ها و موسسات 

غيرتجارى بهار (329126) 

حكمت  هاى  شــكوفه  موسسه  تغييرات  آگهى 
بوعلى موسســه غير تجارى به شــماره ثبت 766 و 
شناســه ملى 14007042833 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى عادى بطــور فوق العــاده مورخ 
11/09/1397 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : - اعضاء 
هيئت مديره به قرار ذيل تا تاريخ 14/06/98 انتخاب 
گرديدند: خانم زهرا بختيارى هفت لنگ به شماره ملى 
3873505398 و آقاى بهمن مرتضائى به شماره ملى 
3874740374(خارج از شركا) اداره كل ثبت اسناد و 
امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجارى همدان (329125) 

زاگرس  كاوان  سنگ  شركت  تغييرات  آگهى 
شركت تعاونى به شــماره ثبت 10043 و شناسه 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملى 10820098121 
عمومى فوق العاده مورخ 19/03/1397 و باستناد 
نامه 10347/8 مــورخ 17/05/97 اداره تعاون كار 
و رفاه اجتماعى شهرســتان همــدان تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : - اساسنامه جديد با 52 ماده و 
37 تبصره به تصويب رسيد. اداره كل ثبت اسناد 
و امالك اســتان همدان اداره ثبت شــركت ها و 

موسسات غيرتجارى همدان (329124) 

حضور مربى همدانى
 در كالس درجه يك تايلند

ــا كمــان اســتان همــدان از حضــور  ــدازى  ب ــأت تيران  رئيــس هي
ــك  ــه ي ــرى درج ــهر در كالس مربى گ ــن ش ــى اي ــى بين الملل مرب

ــر داد. ــد خب كشــور تايلن
حميدرضــا يــارى بــا بيــان اينكــه ساســان رضــوى مربــى بين المللــى 
ــك  ــه ي ــرى درج ــدان در كالس مربيگ ــتان هم ــان اس تيراندازى باكم
ــا  كشــور تايلنــد حضــور يافــت اظهــار كــرد: ايــن دوره از كالس ب

ــران  ــنگاپور و اي ــزى، س ــه، مال ــار كشــور تركي ــان چه حضــور مربي
برگــزار شــد.

وى با بيان اينكه از ايران هشــت مربى بين المللى در اين كالس با هدف 
رشــد مربيان تيراندازى  با كمان كشور حاضر شدند تصريح كرد: جاى 
خرسندى اســت كه ساسان رضوى مربى خوب و ارزنده استان در بين 

اين هشت مربى اعزامى بود.
رئيس هيأت تيراندازى  با كمان اســتان همدان خاطرنشان كرد: مدرسى 

اين دوره از كالس ها را «لى» از كشور مالزى بر عهده داشت.
وى در ادامــه بــا بيــان اينكــه همــدان طــى ســال هاى اخيــر قهرمانــان 

ارزنــده اى در ايــن رشــته ورزشــى داشــته و كمانــداران اســتان عناوين 
قابــل  توجهــى بــه دســت آورده انــد افــزود: اعــزام ورزشــكاران بــه 
مســابقات مختلــف، برگــزارى كالس هــاى مربيگــرى و داورى را در 
ــا هماهنگــى اســتان ها و فدراســيون در  برنامه هــاى خــود داريــم و ب

ــم. مســابقات شــركت مى كني
ــر  ــته و از نظ ــن رش ــاخت هاى اي ــر زيرس ــرد: از نظ ــوان ك وى عن
ــد  ــا كمــان مشــكلى ندارن ــدازى  ب مــكان تمريــن، ورزشــكاران تيران
و ســايت اختصاصــى تيراندازى باكمــان همــدان در ورزشــگاه ملــت 

مشــكل را از ايــن نظــر حــل كــرده اســت.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

معاون آموزش وپرورش همدان
 نامزد انتخابات فدراسيون جودو شد

 معاون اداره كل آموزش و پرورش اســتان همدان نامزد انتخاباتى 
فدراسيون جودوى كشورمان شد.

عبــداهللا جعفرى معاون تربيت بدنى و ســالمت اداره كل آموزش و 
پرورش اســتان همدان با نام نويســى در مجمع انتخاباتى فدراسيون 

جودوى كشورمان، خود را به عنوان نامزد اين انتخابات مطرح كرد.
ثبت نام از كانديدا هاى رياســت فدراســيون جودو از 25 آذرماه آغاز 
شــده و تا روز گذشــته 5 نامزد براى احراز پست رياست فدراسيون 

ثبت نام كرده بودند.
آرش ميراسماعيلى قهرمان پرافتخار جودو نخستين فردى بود كه براى 

حضور در مجمع انتخابات فدراسيون جودو ثبت نام كرد. 
عبداهللا جعفــرى و مســعود حاجى آخوندزاده هم چنــد روز پيش 
نام نويسى كردند و روز گذشته هم عباس فالح و ابوالفضل حيدرى به 

جمع كانديدا ها پيوستند.
ثبت نام از كانديدا هاى فدراســيون جودو ساعت 16 روز شنبه هفته 

آينده به اتمام خواهد رسيد.
جعفرى از سال 91 تا به امروز به عنوان معاون تربيت بدنى و سالمت 
اداره كل آموزش و پرورش استان همدان مشغول به كار است و خود 

از جودوكاران كشور محسوب مى شود.
با توجه به حضور قهرمانان نامدار چون آرش ميراسماعيلى و مسعود 
حاجى آخونــدزاده به نظر مى رســد عبداهللا جعفــرى در اين مجمع 
انتخاباتى فدراسيون جودو كار دشوارى براى پيروزى خواهد داشت.

چهاردولى مربى تيم هاكى اميد ايران شد
 با حكمى از ســوى فدراسيون كبدى كشورمان، امير چهاردولى به 

عنوان مربى تيم هاكى اميد ايران منصوب شد.
طى حكمى از سوى حسن اباذر سرپرست فدراسيون هاكى كشورمان، 
امير چهاردولى سرمربى تيم هاكى استان همدان به عنوان مربى تيم ملى 

اميدهاى هاكى ايران منصوب شد.
چهاردولى هم اكنون دبير هيأت هاكى استان همدان نيز بوده و در حال 
حاضر به عنوان ســرمربى تيم هاكى استان همدان در رقابت هاى ليگ 

برتر مردان كشور كه در اراك در حال برگزارى است، حضور دارد.
گفتنى اســت؛ هاكى همــدان در دهه هاى 60 تا 80 بــه عنوان مدال 
آورترين هيأت در كشــور شناخته مى شد كه همين امر باعث معرفى 
هاكى همدان به عنوان برترين هيأت در كشور از سوى فدراسيون طى 

چند سال متوالى شد.
آن نسل طاليى موجب شد كه هاكى همدان رشد متوالى خوبى داشته 

باشد و نفراتى چون امير چهاردولى به هاكى ايران معرفى شوند.

پيست اسكى همدان با ريزش برف سنگين 
بازگشايى مى شود

 سرپرست هيأت اســكى همدان گفت: هم اينك زيرساخت هاى 
الزم براى راه اندازى پيست اسكى تاريك دره فراهم شده اما تنها شرط 

بازگشايى اين پيست ريزش برف سنگين است.
مهدى كرمى ابراز اميدوارى كرد: با ريزش ســنگين برف در روزهاى 

آينده بار ديگر شاهد فعاليت اسكى بازان در اين پيست باشيم.
وى بيان كرد: براى بازگشايى پيســت اسكى تاريك دره همدان نياز 
به 50 ســانتى متر برف هســتيم اما تاكنون برف مورد نياز از نزوالت 

آسمانى در اين ناحيه تامين نشده است.
كرمى خاطرنشان كرد: ماشين برفكوب پيست تاريك دره براى ايجاد 
زيرسازى برف پيست با همكارى دستگاه ورزش استان همدان تجهيز 

شده و منتظر بارش برف مورد نياز هستيم.

بيش از 68 هزار ورزشكار همدانى 
زير پوشش بيمه ورزشى هستند

 دبير هيأت پزشكى ورزشى همدان گفت: هم اكنون 68 هزار و 808
ورزشكار اين استان زير پوشش بيمه ورزشى هستند.

خسرو اصله افزود: 42 هزار و 694 ورزشكار از مجموع ورزشكاران 
سازمان يافته را مردان و مابقى را بانوان تشكيل مى دهند.

وى بيان كرد: بيشترين آمار ورزشكاران سازمان يافته امسال به ورزش 
هاى دانش آموزى اختصاص دارد كه شامل 10 هزار و 270 ورزشكار 
هستند.اصله اظهار داشت: در بخش بانوان بيشترين فعاليت ورزشكار 
در ورزش هاى همگانى است كه 8 هزار و 542 تن هستند و در بخش 

آقايان نيز فوتبال بيشترين سهم را داشته است.
دبير هيأت پزشكى ورزشى همدان افزود: ورزش كارگرى و اسكى نيز 
كمترين ورزشكار سازمان يافته كه تحت پوشش بيمه ورزشى باشند 

را در سال جارى به ثبت رسانده اند.
اصله يادآور شد: ورزشكاران سازمان يافته به آن دسته از افرادى گفته 
مى شود كه فعاليت ورزشى آنها قانونمند و زير پوشش بيمه ورزشى 
اســت.دبير هيأت پزشكى ورزشــى همدان اضافه كرد: ورزش هاى 
دانش آموزى، همگانى، فوتبال، بدنسازى، پرورش اندام و بومى محلى 

بيشترين ورزشكار بيمه شده را در اختيار دارند.
وى با اشاره به رشد تعداد ورزشكاران بيمه شده امسال به نسبت سال 
قبل گفت: در مدت مشــابه سال گذشــته 68 هزار و 657 ورزشكار 

همدانى زير پوشش بيمه ورزشى قرار داشتند.
اصله افزود: اعتبار كارت بيمه ورزشى يكساله است و ورزشكاران مى 

توانند از تمامى خدمات پزشكى ورزشى استفاده كنند.
وى با تاكيد بر اينكه مديران باشگاه ها و روساى هيأت هاى ورزشى 
بايد با دقت و نظارت بيشــترى به اهميت پوشش بيمه اى ورزشكاران 
توجه كنند، گفت: بازديد ميدانى از باشــگاه ها و فضاهاى ورزشى به 
صورت مســتمر در حال انجام است و ورزشكاران فاقد بيمه ورزشى 

حق فعاليت نخواهند داشت.

تيراندازى حمايت مى خواهد
 تيراندازى از آن دست رشته هايى است كه ظرف چند سال اخير با 
مدال آورى در عرصه هايى آسيايى و جهانى نقشى مهم در موفقيت هاى 

ورزش ايران داشته است.
قهرمانــى الهه احمدى در جهان و مدال آورى در بازى هاى آســيايى 
توســط نفراتى چون مه لقا جام بزرگ و ديگر تيراندازان نشــان داده 
كه در اين رشته ورزشــى برخالف ورزش هايى چون ژيمناستيك و 
بدمنيتون و ... فاصله با روياهايمــان كه همان مدال آورى در ميادينى 

چون بازى هايى آسيايى و جهان است خيلى زياد نيست.
نكته مهمتر اينكه فدراســيون تيراندازى ظرف دو ســه سال اخير در 
اســتعداديابى عملكرد خيره كننده اى داشــته و با معرفى نفراتى چون 
آرمينا صادقيان، پشتوانه هايى محكم براى تيم هاى ملى در اختيار دارد 

تا اين چرخ موفقيت متوقف نشود.
با اين حال تيراندازان ايران با مشــكالت زيادى دســت و پنجه نرم 
مى كنند. بدون ترديد تيراندازى يكى از پرمدال ترين رشته هاى حاضر 
در بازى هاى آســيايى و المپيك اســت كه ورزشكاران آن در ايران با 
توجه به مشكالت مالى عديده فدراسيون و فرسوده شدن تجهيزات، 

شرايط دشوارى را براى رسيدن به آرزوهاى خود سپرى مى كنند.
با اين حال و در حالى كه مســئوالن ورزش ايران، چشم اميد خود را 
براى مدال آورى در ادوار مختلف بازى هاى المپيك به كشــتى، وزنه 
بردارى و تكواندو معطوف كرده اند، رشته هاى پرمدالى چون ورزش 
هاى آبى، دووميدانى و تيراندازى كه بيشترين مدال در آنها توزيع مى 

شود، در ورزش ما چندان مورد توجه نيستند.
اكنون كه ورزش ايران پتانســيل چندانى براى مدال آورى در ورزش 
هاى آبى ندارد، با ســرمايه گذارى و تالش مى توان در دووميدانى و 
تيراندازى به كســب مدال در بزرگترين آوردگاه ورزش جهان يعنى 

المپيك نزديك شد.
همانگونه كه احسان حدادى در بازى هاى المپيك 2012 لندن به مدال 
ارزشمند نقره پرتاب ديسك دست يافت، ديگر ملى پوشان دووميدانى 

و البته تيراندازى هم مى توانند افتخارآفرين باشند.
با اينكــه تيراندازان ايران در 9 دوره بازى هاى المپيك در بين نفرات 
اعزامى كاروان ورزشــى ايران بوده اند و حتى در لندن و ريودوژانيرو 
تا فينال نيز صعود كرده اند، اما تاكنون ســهمى از مدال هاى پرتعداد 
اين رشــته نداشته اند. الهه احمدى بانوى تيرانداز كشورمان با كسب 
2 عنوان ششــمى در بازى هاى المپيك، بهتريــن عملكرد را در بين 

المپيكى هاى اين رشته بر جاى گذاشته است.
بانــوى پرچمدار ايران در بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتا كه چند 
مدال رنگارنگ جام جهانى را در كارنامه دارد، مى تواند همراه با ساير 

هم تيمى هاى خود به موفقيت در المپيك 2020 نزديك تر شود.
به عقيده كارشناســان، تيراندازى رشته پرهزينه اى است و اعتبارات 
فدراسيون با وجود حمايت هاى كميته ملى المپيك، نمى تواند حتى 
بخش كمى از هزينه هاى اين رشــته را تامين كند. رشته اى كه برخى 

تجهيزات آن بسيار كهنه و مربوط به سال ها قبل است.
تامين هزينه براى خريد سالح هاى مدرن، تهيه البسه ويژه، فشنگ و 
ساچمه، تعمير و به روز كردن سالح هاى موجود، حفظ و نگهدارى 
ســالن هاى تيراندازى، تعمير وســايلى چون مونيتور، ســيبل هاى 
الكترونيكى، اعزام ورزشكاران به رويدادهاى مهم با هدف آماده سازى 
ورزشــكاران، جذب مربيان مجرب خارجى از جمله مواردى است 
كه فدراســيون تيراندازى با اعتبارات فعلــى براى عملى كردن آنها با 

مشكالت عديده اى دست و پنجه نرم مى كند.
هر چند وزارت دفاع براى همكارى بيشــتر با فدراسيون تيراندازى به 
منظور وارد كردن سالح و فشنگ اعالم آمادگى كرده است، اما چنانچه 
موانع موجود براى ترخيص اقالم نيز مرتفع شــود، باز هم فدراسيون 
اعتبار كافى براى تامين هزينه خريد اقالم را ندارد و ورزشــكاران اين 
رشته همچنان با معضل جدى كمبود سالح و تجهيزات مواجه هستند.

يكى از ســاده ترين تجهيزات اين رشــته «ساچمه» است كه پيش از 
نوسانات ارز هر بسته آن با قيمت 50 هزار تومان خريدارى مى شد كه 

اكنون به 200 هزار تومان افزايش يافته است.
سالح هاى بادى كه با 10 تا 12 ميليون تومان خريدارى مى شد، اكنون 
قيمتى بيش از 40 ميليون تومان پيدا كرده اســت. سالح هاى خفيف 
كه اكنون ملى پوشــان در اختيار دارند متعلق به 40 سال قبل است و 
در اين سال ها طوالنى با روابطى كه برخى مربيان خارجى حاضر در 

ايران داشته اند، تعمير شده است.
در حال حاضر اگر فدراســيون يا ورزشكارى بخواهد سالح خفيف 
تهيــه كند بايد بيش از 100 ميليون تومان براى هر قبضه آن، پرداخت 

نمايد كه رقم سنگينى محسوب مى شود.
لباس تيراندازى از اهميت زيادى براى ورزشكاران برخوردار است و 
بايد دو تا سه سال يكبار تعويض شود، اما قيمت آن بيش از 15 ميليون 

تومان است كه كار تيراندازان را براى تهيه آن دشوار كرده است.
در چنين شــرايطى كه اعزام تيراندازان به مسابقات جهانى و انتخابى 
المپيك به دليل مشــكالت مالى فدراســيون در هاله اى از ابهام قرار 
دارد، آينده اين رشته در راستاى شكوفايى استعدادها، تاريك و نگران 

كننده است.
اكنون نياز اســت تــا وزارت ورزش و همچنين كميته ملى المپيك با 
عزمى جدى به كمك ملى پوشــان تيراندازى و ساير رشته هايى كه 
شــانس مدال آورى در المپيك را دارند بشــتابند تا ورزش ايران در 

بزرگترين رويداد ورزشى جهان، سرافراز باشد.
تيراندازى و رشته هايى چون دووميدانى و ششميربازى كه ورزشكاران 
مستعدى دارند در سايه توجه و تخصيص اعتبارى مناسب، مى توانند 
نقــش مهمى در موفقيت هاى ورزش ايران در بازى هاى آســيايى و 

المپيك ايفاء كنند.

 هرروز پيســت تارتان استاديوم قدس، 
نقاط مرتفع شهر و حتى جاده و خيابان هاى 
همدان مبهوت تالش خستگى ناپذير، پشتكار 
زايدالوصــف و تمرينــات طاقت فرســاى 
دونده  هايى اســت كه گام از گام برمى دارند 

تا برسند به قله هاى موفقيت.
اگر عصرها فقط دقايقى كوتاه چشم قرض 
به تمرينات دونده هاى همدانى در كنار زمين 
چمن استاديوم قدس و روى پيست تارتان 
ورزشگاه پير شهر بدهيم، بى اختيار مى توان 
لب به ســتايش از ورزشكارانى باز كرد كه 
زحمت بى مواجب مى كشند تا به روياهاى 

خود در ورزش مادر برسند.
اطراف ورزشگاه قدس حتى دونده هايى به 
چشــم مى آيند كه براى تنوع تمرينات، در 
سرما و گرما دل به جاده و خيابان هاى شهر 
مى زنند و تمام سختى ها را به جان مى خرند، 
چون براى آنها اين مشكالت و مصائب حل 
شده و بهتر از همه مى دانند كه فعل خواستن 

در مادر ورزش ها به خوبى صرف مى شود.
با تكيــه بر هميــن قهرمانان ســختكوش 
و اســتثنايى، بدون ترديــد دووميدانى در 
ســال هاى گذشــته يكــى از موفق تريــن 
رشــته هاى مدال آور ورزش همدان بوده و 
هم اكنون در سطح المپيك، مسابقات جهانى 

و آسيايى دونده مستعد معرفى كرده است.
حضور 7 هــزار دونده همدانــى اگرچه با 
حداقــل امكانات به ويژه در شهرســتان ها 
مواجه هســتند اما عشق به سرعت، پرواز و 
پرتاب سبب شــده تا به اين رشته ورزشى 

عالقمند شوند.
امــروزه ورزش دووميدانــى همــدان در 
و  پرتاب ها  ســرعت،  استقامت،  رشته هاى 
پرش ها صاحب جايگاه شايســته در سطح 
كشــور بوده و نتيجه عملكرد اين رشته در 
يك دهه گذشته بيش از 100 مدال رنگارنگ 

ملى و بين المللى است.
اين موفقيــت حاصل تالش شــبانه روزى 
مربيــان  دووميدانــى،  هيــأت  اعضــاى 

اســتعدادياب و قهرمان پرور و نيز استعداد 
ذاتى همدانى ها در رشته دووميدانى است.

برخى كارشناســان معتقدند كه قرار گرفتن 
همدان در ارتفاع و شرايط كوهستانى منطقه 
سبب شــده تا ورزشكاران دونده اين استان 
در ســطوح ملى و بين المللى همواره موفق 

باشند.
كسب مدال هاى رنگارنگ در مسابقات ملى 
و تورنمنت هاى بين المللى توسط دونده هاى 
جوان همدان نشانگر برنامه ريزى اصولى در 
راستاى استعداديابى و پرورش مناسب اين 

قشر از ورزشكاران استان همدان است.
درخشــانى در  ســابقه  دووميدانى همدان 
مسابقات مختلف ملى و بين المللى دارد و 
پيشكسوتان اين رشته ورزشى تا به امروز نيز 
در ميادين مختلف به ويژه رقابت هاى آسيايى 

صاحب عنوان و جايگاه شايسته هستند.
هيأت دووميدانى استان همدان در سال هاى 
اخيــر بــا تدوين برنامــه اســتعداديابى و 
بكارگيرى مربيان ســازنده در اين رشــته 
توانسته در عرصه قهرمانى بسيار موفق عمل 
كند و اين اقدام موثر موجبات افتخارآفرينى 
در اين ورزش را بيش از گذشته مهيا ساخته 

است.
مهدى  و  محمدى  مهدى  بنوان،  مســعود 
زارع نژاد و ديگر مربيان سازنده اين رشته 
ورزشــى در اســتان همدان توانسته اند با 
پرورش اســتعدادهاى نــاب دووميدانى، 
جايگاه اين رشــته ورزشــى را به لحاظ 
مدال آورى در كشور ارتقاى چشمگيرى 

دهند.
دووميدانى همدان در تمامى رده هاى ســنى 
صاحــب مدال هاى رنگارنــگ ملى و بين 
المللى اســت و از دهــه 50 به بعد همدان 
همــواره يكــى از اســتان هــاى موفق در 

دووميدانى كشور ارزيابى مى شود.
اين استان در دوهاى 800 و هزار متر همواره 
صاحب عنوان بوده و در 1500 متر مقدادى 
يكــى از اســطوره هاى دووميدانى همدان 

همواره روى سكو ايستاده است.
محمد خزايى، كرم سهرابى، حميد اسالمى، 
حســن الچينى، مسعود ســهرابى، زاهد ده 
پهلوان، شهرام زيركى، حميد زورآوند، على 
عالمى، شــاهين يزدان و ده ها دونده ديگر 
اين استان در 2 دهه گذشته جزو مدال آوران 

ملى و بين المللى ورزش همدان بوده اند.
سيدحسن حسينى با كسب بيش از 5 مدال 
آسيايى در رده ســنى پيشكسوتان نيز يكى 
ديگر از اســطوره هاى اين رشــته ورزشى 
كشور به شمار مى رود كه از او به عنوان پدر 

دووميدانى همدان ياد مى شود.
سال گذشته هم دووميدانى همدان با كسب 
2 ســهميه اعزام به رقابت هــاى قهرمانى 
نوجوانان جهان تاريخ ســاز شد. اولين بار 
نيز در دهه 50 همدان موفق به كســب يك 
ســهميه اعزامى به نوجوانان جهان توسط 

عباس قربانى شده بود.
عباس قربانى نخســتين نوجــوان همدانى 
بود كه در دهه 50 توانست به رقابت هاى 
جهانى راه يابد. اما اين بار و پس از حدود 
50 ســال همدان 2 نماينده در رقابت هاى 
قهرمانى جهان داشت و سيدامير زمانپور و 
آرمين شــاه  ملكى دووميدانى كاران همدانى 
به ترتيب در مــواد 1500 متر و پياده روى 
مجوز حضور در مسابقات جهانى را كسب 

كردند.
زمانپور با كسب رتبه ششم جهان نيز تاريخ 
ساز شد و نام خود را به عنوان اولين دونده 
ايرانى كه بهترين رتبه را در اين رده ســنى 

كسب كرد، برجاى گذاشت.
محمــد حاصلى در مــاده 1500 متر، على 
حاج بابايى در ماده 800 متر، پوريا وطن نواز 
و آرش قاســمى در مــاده 2 هــزار متر نيز 
از نخبه هــاى رده پايــه دووميدانى همدان 
هستند كه همگى با عناوين قهرمانى كشور، 

عضويت در تيم ملى را دارند.
و ايــن تنها بخشــى از كارنامه درخشــان 

دونده هاى ارزنده هگمتانه است.

تقاضاى ايران براى 
بازى دوستانه با 
تيم ملى برزيل

 سرپرســت كميته فوتسال از انجام 
مكاتبه رســمى فدراســيون فوتبال با 
فدراســيون برزيل جهــت انجام بازى 
دوســتانه تيم هاى ملى فوتسال ايران و 

برزيل خبر داد.
فدراسيون  رســمى  سايت  گزارش  به 
فوتبــال، داود پرهيــزكار سرپرســت 
كميته فوتســال ضمن تاييد اين مطلب 
گفت: روز گذشــته مكاتبه رســمى با 
برزيل درباره بازى دوســتانه در تهران 
صورت گرفته و منتظر پاســخ اين تيم 
هستيم.  تداركاتى  بازى  برگزارى  براى 
با توجه به اين كــه روز 19 فروردين 
ماه ســال 98 فيفا دى اســت، پيشنهاد 

برگزارى اين ديدار را داده ايم.
وى گفت: فدراســيون فوتبال و كميته 
فوتسال براى روند رو به رشد فوتسال 
و آمادگى تيم ملى فوتسال بزرگساالن 
و ديگــر رده ها به منظور شــركت در 
هيچ  از  بين المللى  مختلف  رقابت هاى 

تالشى دريغ نمى كند.

نظر كى روش درباره 
مسى در بين جالب ترين 

اظهارات 2018
 صحبت ســرمربى تيم ملى فوتبال 
ايران درباره ليونل مســى در بين اظهار 
نظرهاى جالب سال 2018 ميالدى قرار 

گرفت.
به  گزارش  ايسنا، سال 2018 ميالدى رو 
به اتمام اســت و كمتر از يك هفته  تا 
شروع سال 2019 زمان باقى است. در 
اين بين سايت فيفا اقدام به انتشار اظهار 
نظرهاى جالب توجه بازيكنان و مربيان 
كرده است كه در اين بين گفته سرمربى 
ايران درباره مســى در بيــن اظهارات 

جالب سال قرار گرفت.
تيم   ســرمربى  كــى روش،  كارلوس 
مسى  ليونل  درباره  ايران  فوتبال   ملى 
كه  گفته ام  هميشــه  من  گفت:  چنين 
او  است.  فوق العاده اى  بازيكن  مسى 
اصال انسان نيســت، اگر انسان بود، 
را  جادويى  لحظه  چنين  نمى توانست 
در طول بازى ايران و آرژانتين خلق 
دوست  را  خوردن  شكست  من  كند. 
ندارم ولى احســاس بــدى ندارم با 
كه  اســت  جادويى  لحظــات  چنين 
فوتبال زنده مى ماند. همچنين اين را 
ثابت مى كند كه مســى انسان نيست 
و فيفــا نبايد به او اجازه بازى كردن 

بدهد.

خبرى از جپاروف در 
فهرست ازبك ها براى 
جام ملت ها نيست

 فهرست تيم ملى فوتبال ازبكستان 
براى جام ملت هاى آسيا در حالى اعالم 
شده است كه نام هافبك سابق استقالل 

در آن ديده نمى شود.
به گــزارش ايرنا، با نزديك شــدن به 
موعــد اعالم فهرســت نهايى تيم هاى 
حاضر در جام ملت هاى آسيا، تيم ملى 
ازبكســتان نيز نفرات نهايى خودش را 
بــراى حضور در جام ملت هاى آســيا 
اعالم كرد كه خبرى از سرور جپاروف 

در آن نيست. 
جپاروف كه در ليگ قزاقســتان بازى 
مى كند، پيش از اين در جام ملت هاى 
2004، 2007، 2011 و 2015 حضــور 
داشــته و مى توانست با حضور در اين 
دوره تاريخ ســازى كند و 5 حضور در 
جــام ملت ها را تجربــه كند كه به اين 

مهم نرسيد.
ايگناتى نســتروف، دروازه بان كهنه كار 
ازبكســتان با ايــن حال بــه تيم ملى 
كشــورش دعوت شــد تا براى اولين 
بار در تاريخ جام ملت هاى آســيا يك 
بازيكن در 5 دوره اين رقابت ها حاضر 

باشد.

سينيور در بين 
5 مربى برتر 
جام ملت ها 
 فاكس اسپورت 5 مربى برتر جام 
ملت هاى آسيا را اعالم كرد كه نام 
كارلوس كى روش، سرمربى تيم 
ملى فوتبال ايــران در آن ديده 

مى شود.
به  گــزارش  ايســنا، كــم كم به 
شــروع بازى هاى جــام ملت هاى 
آسيا نزديك مى شــويم و در اين بين 

فاكس اســپورت در گزارشى 5 مربى برتر 
جام ملت هاى آسيا را اعالم كرد كه در آن 
كارلوس كى روش در رده پنجم قرار دارد.

اين  در حالى اســت كه آلبرتــو زاكرونى 
ســرمربى امارات در رده نخست حضور 
دارد. هكتور كوپر ســرمربى ازبكســتان، 
مارچلو ليپى ســرمربى چين، اسن گوران 
اريكسون سرمربى فيليپين در رده هاى دوم 

تا چهارم هستند.
كى روش با درصــد برد 85.70 ايران را به 
قدرتى قابل احترام نه تنها در آســيا،  بلكه 
در جهان تبديل كرد. او اميدوار اســت كه 
بتواند بعد از مدت ها تيم   ملى فوتبال ايران 

را به قهرمانى جام ملت هاى آسيا برساند.

وقتى فعل خواستن در مادر ورزش ها صرف مى شود

پيست، جاده، كوه و خيابان 
مبهوت تالش دونده هاى هگمتانه
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■ حديث:
امام صادق (ع):

هر كه در طلِب روزى حالل برآيد، آن روزى، صدقه اى اســت از جانب خداوند 
عز و جل به او . 

الكافي : ج 4 ص 12 ح 11

رونق گردشگرى روستايى با همكارى 
سازمان جهانى گردشگرى

  معــاون گردشــگرى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى در زمينه گردشــگرى روســتايى و اقدامــات معاونت 
گردشــگرى در اين زمينه گفت: «گردشگرى روستايى از اولويت هاى 
سازمان ميراث فرهنگى اســت. با رونق و توسعه گردشگرى روستايى 
به اشــتغالزايى در اين مناطق بسيار كمك شــده است.» ولى تيمورى 
در ادامه گفت: «در همين راســتا، ســازمان ميراث فرهنگى كشــور نيز 
براى ســال 2020 با همكارى ســازمان جهانى گردشگرى، كنفرانس 
گردشــگرى روســتايى در ايران را برگزار خواهد كرد. همچنين قرار 
بر اين است تا اين ســال با عنوان سال گردشگرى روستايى و توسعه 
پايدار نام گذارى شــود.» او درباره تمركز مجموعه فعاليت ها در حوزه 
گردشــگرى روستايى افزود: «تمركز گردشگرى روستايى بر اين است 
كه يك چارچوب مدون و راهبردى براى توسعه گردشگرى روستايى 
ايجاد شود.» او تاكيد كرد: «به دنبال اين هستيم كه يك چارچوب مدون 
براى توسعه پايدار گردشگرى روستايى ايجاد كنيم كه منطبق با وضعيت 

هر منطقه باشد و باعث بروز مشكل نشود.»

سهم ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى از بودجه 98

 سهم ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در اليحه 
بودجه ســال 98، يك هزار و 110 ميليارد و 372 ميليون تومان تعيين 
شده است. بودجه بخش هزينه اى كه شامل سه بخش عمومى، متفرقه 
و اختصاصى مى شــود 464 ميليارد و 753 ميليون تومان برآورد شــده 
است. بودجه مصوب اين بخش در سال گذشته 392 ميليارد و 7 ميليون 
تومان بوده اســت. همچنين براى بخش تملك و دارايى هاى سرمايه اى 
645 ميليارد و 619 ميليون تومان بودجه پيش بينى شــده اســت. سهم 
پژوهشــگاه ميراث فرهنگى و گردشــگرى از بودجه كلى اين سازمان 
53 ميليارد و 360 ميليون تومان، ســهم مركز مطالعاتى منطقه اى حفظ 
ميراث فرهنگى ناملموس در آســياى ميانه و غربى يك ميليارد و 700 
ميليون تومان، سهم شركت توسعه ايرانگردى و جهانگردى نيز 2 ميليارد 
و 100 ميليون تومان درنظر گرفته شده است. مجموع اعتبارات هزينه اى 

اين سازمان هم 412 ميليارد و 153 ميليون تومان برآورد شده است.

در فصل سرد، چه گل و گياهانى بكاريــم و 
بخريم؟

 برخى گياهــان برخالف بقيه، 
اتفاقا وقتى هوا سرد مى شود، نه تنها 
خاموش و خشك نمى شوند بلكه 
سبزتر و سرحال تر هم مى شوند و 
حتى اين سرما براى رشدشان، الزم 
و ضرورى است. اگر براى سبز نگه 
داشــتِن خانه تان در فصل سرما، به 
دنبــال گونه هاى ســازگار با فصل 
پاييز و زمستان هستيد،گل هاى زير 

را از دست ندهيد.
 بنفشه

بنفشه كه انواع وحشى آن در ايران وجود دارد، گياه سرما دوستى است 
كه تا هوا سرد نشود، گل نمى دهد. نشاء آن در گلخانه ها وجود دارد و 
اگر حياط و باغچه داريد مى توانيد پاييز و زمستان خود را با اين گل هاى 
بنفش زيبا سر كنيد. اگر بارندگى وجود داشت، نيازى به آبيارى نيست و 

اگر هوا خشك بود بايد هفته اى دو بار بنفشه را آبيارى كنيد.
  گل برف

موگه يا گل برف را در زمستان مى كارند و فقط در همين فصل هم گل 
مى دهد. بذر اين گياه آپارتمانى در ايران هم وجود دارد و اتفاقا خيلى ها 

به آن عالقه مندند و مى توانيد آن را از گلخانه ها تهيه كنيد و بكاريد.
 كاكتوس

كاكتوس ها بدون شــك از جمله گياهان دوســت داشتنى و كوچكى 
هســتند كه هميشــه جايى روى ميز كار يا پشــت پنجره خانه دارند. 
گياهان كم توقع و مقاومى كه نگهدارى آسانى دارند و با انواع شكل ها 
و رنگ هاى زيبــاى خود، فضاى اطرافمان را رنگــى و زيبا مى كنند. 
حتى گفته مى شود كاكتوس ها انرژى منفى و امواج مضر موبايل را دفع 
مى كنند و نگهدارى از آن ها در محيط كار و زندگى مفيد است. هرچند 
كاكتوس، گياهى تابستانى شــناخته مى شود اما به خاطر مقاومتش در 

تمام فصول، قابل نگه دارى است.

تمديد مهلت ثبت نام 
در جشنواره قرآن مدهامتان

مهلت ثبت نــام در ســيزدهمين جشــنواره قرآن 
مدهامتان كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد تا 15 

دى ماه تمديد شد.
 سرپرســت دبيرخانه كانون هاى مســاجد همدان 
گفت: آخرين مهلت ثبت نام در سيزدهمين جشنواره 
قرآن مدهامتان ويژه اعضاى كانون هاى مســاجد تا 
پايان آذر ماه اعالم شده بود كه اين مهلت تا 15 دى 

ماه تمديد شده است.
به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى اســتان همدان، سرپرست دبيرخانه 
كانون هاى مســاجد همدان با بيان اينكه عالقمندان 
www.  مــى تواننــد جهت ثبت نــام به ســايت

افزود:  كنند،  مراجعه   modhammatan.com
اين مسابقات در 2 رده سنى هفت تا 16 سال  و 16 

تا 30 سال برگزار مى شود.
وى ادامه داد: ســتادعالى كانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد كشور در راستاى نشر و ترويج معارف قرآنى 
و استفاده از ابزارهاى فرهنگى و هنرى براى جذب 
و ترغيب حضور و شــركت بيشتر و بهتر نوجوانان 
و جوانان، ســيزدهمين دوره مســابقات قرآن با نام 

«مدهامتان» را برگزار مى كند.
وى بيان كرد: كشــف و شناسايى استعدادهاى برتر 
قرآنى فعال كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد كشور 
در قالب ايجاد رقابت سالم، شناسايى و ارتقاى سطح 
اطالعات عمومى و تخصصــى نوجوانان و جوانان 
عالقه مند به فعاليت هاى قرآنى، ترغيب و تشــويق 
مديــران كانون ها به كشــف اســتعدادهاى محلى 
و منطقــه اى فعال قرآنى  و آشــنايى بيش از پيش 
مســئوالن و مردم با استعدادها وظرفيت هاى قرآنى 
موجود در كانون هاى فرهنگى و هنرى مســاجد از 

اهداف برگزارى مسابقات قرآن مدهامتان است.
ناهيدى فرد اضافه كرد: رده ســنى 16 تا 30 سال در 
دو بخش خواهران و برادران در دو رشــته «قرائت 
تحقيق» و «حفظ كل» و رده ســنى هفت تا 16 سال 
در 6 رشته «قرائت ترتيل»، «حفظ جزء 30»، «نقاشى 
آيات»، «قرائــت تقليــدى»، «اذان» و «قرائت نماز» 

برگزار مى شود.
وى تصريــح كــرد: رتبه هاى اول تا ســوم مرحله 
كشــورى دوره هاى يازدهم و دوازدهم مســابقات 
مدهامتان، كسانى كه در مسابقات بين المللى حضور 
پيدا كرده اند، برگزيدگان مسابقات اوقاف طى سال 
هاى گذشــته 95 تا 97 اعم از رتبــه عالى، ممتاز و 
شايسته تقدير و برگزيدگان مرحله كشورى مسابقات 
بســيج و آموزش و پرورش در 95 تا 97 رشته هاى 
مذكور نمى توانند در اين دوره از مسابقات شركت 

كنند.

محققان با واقعيت مجازى سرطان را 
بررسى مى كنند

  محققان انگليســى با كمك واقعيت مجازى روشــى نوين براى 
بررســى نمونه ســه بعدى ســرطان ابداع كرده اند.بــه گزارش مهر 
، محققان دانشــگاه كمبريج يك مدل ســه بعدى واقعيت مجازى از 
سرطان ساخته اند و روشى نوين براى بررسى اين بيمارى فراهم كرده 
اند.با كمك اين روش مى توان نمونه برداشــته از تومور سرطانى را 
از زواياى مختلف و با جزئيات دقيق به طور ســلولى بررسى كرد.به 
گفته محققان اين روش درك پزشــكان از سرطان را افزايش مى دهد 
و به جســتجو براى درمان هاى جديد كمك مى كند.در اين پژوهش 
محققان يك مكعب  يك ميلى مترى از بافت بيوپسى سرطان سينه را 

كه حاوى 100 هزار سلول بود، جدا كردند.

طرح محققان ايرانى براى امكان ذخيره 
انرژى آسانسور

 محققان ايرانى طرحى را ارائه داده اند كه براين اساس امكان ذخيره 
انرژى در هنگامى كه آسانسور انرژى الكتريكى توليد مى كند، ميها شده 
اســت. به گزارش فارس،اين طرح سبب كاهش 30درصدى مصرف 
برق، كاهش 45 درصد هزينه برق مصرفى، تأمين برق آسانســور در 

هنگام قطعى برق شبكه و اصطالك پايين مى شود.
طول عمر اين دســتگاه 10 سال است و براى استفاده از آن نيازى به 
تغيير در دريوار آسانســور نيست زيرا اين دستگاه به راحتى بر روى 

آسانسورهاى مرسوم قابل نصب است.
اين طرح در نمايشــگاه پژوهش و فناورى در سالن 5 غرفه دانشگاه 

شريف ارائه شده است.

دستكش مخصوص مبتاليان به آرتروز را 
ببينيد

  به تازگى دستكشــى براى افرادى ساخته شده كه به دليل سكته 
يا آرتروز قدرت دستانشــان را از دست داده اند. اين دستكش عالوه 

بر كمك به بهبود حركات دست، ضربان قلب را نيز رصد مى كند.
به گزارش مهر، به تازگى براى افرادى كه ديگر قابليت كار با دستانشان 
را به دليل ســكته يا آرتروز از دســت داده اند، يك دســتكش نوين 
طراحى شــده است. اين دستكش هوشــمند كه Nuada نام دارد، 
داراى تاندون هاى خاصى است كه در صورت نياز به حركات دست 
كمك مى كنند. عالوه بر آن دســتكش مذكور قدرت، ثبات و ضربان 
قلــب كاربر را رصد مى كند و اطالعات به دســت آمده را در اختيار 

پزشك و بيمار قرار مى دهد.

تخفيف 20درصدى براى استفاده از 
تجهيزات پژوهشگاه مواد و انرژى

 پژوهشــگاه مواد و انرژى در نمايشــگاه دستاوردهاى پژوهش و 
فناورى براى اســتفاده از تجهيزات آزمايشگاهى 20 درصد تخفيف 

قرار داده است.
 بــه گزارش فارس، نمايشــگاه پژوهش، فنــاورى و فن بازار از روز 
گذشته در محل نمايشــگاه بين المللى تهران آغاز شده و تا پنج شنبه 
ادامه دارد.پژوهشــگاه مواد و انرژى كه در اين نمايشــگاه غرفه دارد 
براى اســتفاده كنندگان تجهيزات آزمايشگاهى 20درصد تخفيف قرار 

داده است.
تجهيزات اين پژوهشگاه در حوزه هاى شيمى و پليمر، انرژى و محيط 
زيست، آزمون هاى زيستى و خدمات آزمايشگاهى و كارگاهى است.

ايران به دانش انتقال محموله هاى فضايى 
در مدار زمين دست يافت

  رئيس پژوهشــگاه فضايى ايران از ساخت سامانه انتقال مدارى خبر 
داد و گفت: با اين موفقيت، به دانش انتقال محموله هاى فضايى و ساخت 
نخستين موتورســوخت جامد دســت يافتيم.به گزارش مهر ، حسين 
صميمى، گفت: ســامانه انتقال مدارى (ســامان) براى انتقال ماهواره از 
مدارهاى پايين به مدارهاى ميانى (6000 تا 7000 كيلومتر) در پژوهشكده 
ســامانه هاى حمل و نقل فضايى اين پژوهشگاه طراحى و ساخته شد و 
مراحل نهايى تست هاى آن در دست اجرا است.رئيس پژوهشگاه فضايى 
ايران ادامه داد: در اجراى اين پروژه، چند دانشگاه همكارى داشتند كه با 
دانشگاه صنعتى اميركبير، دانشگاه صنعتى شريف و دانشگاه علم و صنعت 

ايران همكارى مستمر و تنگاتنگى صورت گرفته است.

  عمارت قديمى جنانى وارد فهرســت آثار ملى 
شد . 

مديركل ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگردى 
اســتان همدان با اعالم اين خبــر گفت: اين عمارت 
داراى بافتى است كه جداره بيرونى آن داراى ارزش 
است و به عنوان يك بناى ارزشمند در دست ثبت ملى 

قرار  گرفت و وارد فهرست ملى شد.
على مالمير درباره آخرين پيگيرى ها درباره عمارت 
جنانى اظهار كرد: شماره ثبت اين بنا به زودى اعالم 
خواهد شد وى گفت : عمارت جنانى، نخستين بناى 
چند طبقه همدان اســت كه به عنوان يك اقامتگاه و 
مسافرخانه به يك برند در همدان تبديل شده است

وى  ادامه داد: عمــارت جنانى، قدمتى بيش از 80 
سال دارد و يكى از بناهاى دوران پهلوى بوده كه در 
خيابان شهداى شهر همدان واقع شده است. حاال با 

ثبت ملى اين بنا چه اتفاقى خواهد افتاد ؟
براى گردش و فراغت هميشه الزم نيست كيلومترها 
طــى كنيم تا مقصدمان به جنــگل، كوير، دريا و يا 
روخانه اى ختم شود، گاه كافيست تا تابلوهاى قهوه 
اى شهر خودمان را دنبال كنيم تا به يك اثر تاريخى 
برسيم. اثرى كه زيبائى هايش هم حس نوستالوژيك 
مان را بر مى انگيزد و هم ما را با بخشى از تاريخ و 

هنر پيشينيان مان آگاه مى كند.
مكانى كه از سردر ورودى اش گرفته تا ستون هاى 
منقوش باستانى اش، از هشتى و داالن هاى باريك 
و نيمه تاريــك تا ايوان و طاقى هاى ورودى آن، از 
روزگاران رفته بر صاحبانش داستان هايى شنيدنى با 
خود به همراه دارد كه براى شنيدن و دانستن آن تنها 
كافى است به سراغ شــان برويم و چشم در چشم 
آن ها بدوزيم و سراپا گوش شويم تا آن ها حكايت 
از لحظات رفته بكنند و مرا بى درنگ به ياد اين شهر 
در اندازند: خانه هاى قديمى را دوست دارم، تاريخ 
در آن ها به زيبايى در حركت است، همه چيز عمر 
دارد، بركت دارد، هنوز حياط هست، حوض است، 

كوزه هست، قنارى مى خواند، ماهى شنا مى كند.
 ويژگى هاى خانه هاى قديمى

خانه هاى قديمى در بيشــتر شهرهاى ايران معموال 
داراى مساحت زياد است و از دو قسمت اندرونى و 
بيرونى تشكيل شده است. رنگ هاى به كار رفته در 
تزيينات اين ساختمان ها متأثر از ويژگى هاى اقليم 
گرم و خشك است. مصالح اين ساختمان ها، عالوه 
بر توانايى هاى سازه اى و توجه به مسائل اقتصادى 
و تأمين مصالح از نقاط نزديك، بهترين شــكل بهره 

بردارى از انرژى محيط را نشان مى دهد.
خانه هاى قديمى و تاريخى ايران معموال از ســكو، 
ســردر ورودى، در ورودى، هشتى، داالن، ايوان ها، 
حياط و اتاق هاى اطراف آن، حوض، آشــپزخانه، 
ســرويس ها، گودال باغچه، بام، سرابستان، زمستان 
نشين، تابســتان نشــين، بهارخواب، اتاق كرسى، 
پاياب، شوادان، شبســتان، شناشيل، آب سرا و اتاق 
بادگير تشكيل شده است كه در هر يك از اين بخش 

ها نقوش، طرح و رنگ هاى مختلف و شاد جذابيت 
آن ها را دو چندان كرده است.

اهميت خانه هاى تاريخى و ضرورت حفظ اين آثار
خانه هاى قديمــى و تاريخى يكــى از مهم ترين 
ميراث هاى فرهنگى، معمارى و تاريخ شهرى است 
كه نگهداشــت و مرمت آن ها بــه لحاظ چندى از 
اهميت فراوان برخوردار است. برخى از خانه ها به 
دليل شيوه معمارى و طرح و نگاره هاى به كار رفته 
در آن كه ســبك معمارى و خانه سازى يك دوره 
تاريخى (مانند قاجارى يا پهلوى) را به خوبى نشان 
مى دهند مورد توجه هستند (مانند خانه عامرى ها).
برخى ديگر از خانه ها به دليل ســكونت شخصيتى 
موثر كه در تاريخ فرهنگى، سياســى، اجتماعى يك 
كشــور نقش مهمى ايفا كرده است حفظ مى شود 
و در آن وسايل شــخصى، يادداشت ها، عكس ها 
و تصاويــر و ديگر يادمان هــاى تاريخى صاحب 
خانه به پاسداشــت تالش هــاى وى نگهدارى مى 
شــوند (مانند خانه نيما يوشيج، پروين اعتصامى و 
...). خانــه هاى تاريخى ديگرى نيز وجود دارند كه 
محل تصويربردارى و لوكيشــن فيلم ها و ســريال 
هاى معروفى بوده اند كه كماكان براى كاركردهاى 

تاريخى و فرهنگى-هنرى حفظ مى شــوند (مانند 
خانه و باغ اتحاديه محل ســاخت سريال دائى جان 

ناپلئون).
برخى ديگر از خانه ها نيز به دليل اينكه در ساخت 
آن تمام قوانين فيزيكى، بصرى و زيبايى شــناختى 
و روانى رعايت شده اســت مورد توجه مى باشند 

(مانند خانه قوام الدوله در تهران).
با اين وجود اما شــيوه توجه بــه خانه هاى قديمى 
و تاريخى در كشــورمان هميشــه يكــى از بحث 
برانگيزترين مقوله ها بين دوستداران ميراث تاريخى 
و مســئولين دولتى و گردشــگرى بوده است. عده 
اى دولت و ســازمان هاى مرتبط مانند شهردارى و 
سازمان زيباسازى شهر، ادارات گردشگرى، وقف، 
شــوراى بافت استان ها، شوراى شهر و ... را كه هر 
كدام يا مالكيت آن را در اختيار دارند و يا مسئوليت 
نگهــدارى و حفظ اين بناها بر عهده آن ها اســت 
را متهــم به كم كارى و عــدم رعايت اصول در امر 
حفاظت از اين خانه ها مى دانند و مسئولين مربوطه 
نيز كمبود بودجه، چندپارگى در امر تصميم گيرى، 
بوروكراســى ادارى، فقدان قوانين تضمينى و ديگر 
داليل و توجيهات كه براى همه ما آشنا است را دليل 

صدمه و تخريب اين ميراث مى دانند.
متاسفانه نقض عملكرد از يك طرف، عدم سياست 
هاى تشــويقى روشــن براى صاحبــان خانه هاى 
تاريخى، رواج ساخت و ساز برج و آپارتمان و تغيير 
ســبك زندگى و ساير داليل سبب شده تا بولدوزر، 
كلنگ و تيشه به جان خانه هاى ارزشمند فراوانى در 

ساليان اخير بيافتد.
در ايــن ميان امــا مصاحبه هــا و خبرهايى كه از 
مسئولين گردشگرى در چند سال اخير در ارتباط با 
خانه هاى تاريخى تيتر اخبار مى شــد گوياى توجه 
بيشــتر به حفاظت از خانه هاى تاريخى داشــت. 
تيترهايى مانند"در اولويت بودن خانه هاى تاريخى 
در طرح بيمه آثــار تاريخى و فرهنگى"، "همكارى 
بخش خصوصــى براى نگهــدارى و بهره بردارى 
از خانه هاى تاريخى"، "اعطــاى وام هاى كم بهره 
براى نگهدارى از خانه هاى تاريخى"، "شكل گيرى 
جريان هدفمنــد حفظ خانه هاى تاريخى".  در اين 
ميان هنوز منتقدينى وجــود دارند كه معتقدند اين 
طرح ها هنوز آن طور كه شايســته و بايســته است 
دردى را دوا نكرده و در اين ماجرا آش همان آش و 

كاسه همان كاسه است.

بررسي جايگاه خانه هاى قديمى ثبت شده در گردشگرى 

جنانى به كجا مى رود

  اعتبارات حوزه گردشــگرى اســتان نســبت به 
سال هاى گذشته افزايش 10 برابرى داشته است.

مدير كل ميراث فرهنگى با اعالم اين خبر  در مراســم 
توديع و معارفه رئيــس اداره ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشــگرى شهرستان رزن، با اشاره به اينكه 
ســال 97 ســال موفقيت آميزى براى استان همدان به 
علت وجود رويدادهاى بين المللى حوزه گردشــگرى 
بوده اســت، بيان كرد: امسال توانســتيم با استفاده از 
ظرفيت هاى گردشگرى استان همدان را در سطح كشور 
به نحوه مطلوبى معرفى كنيم و ظرفيت هاى اســتان را 
نشان دهيم.على مالمير با اشاره به وجود محدوديت هاى 
اعتبارى خاطرنشان كرد: در مقايسه با سال 94 در حوزه 
گردشگرى  بيش از 10 برابر افزايش اعتبارات در استان 
داشته ايم. وى  افزود: در حوزه گردشگرى با مشاركت 
گرفتــن از بخش هــاى ديگر همچون شــهردارى ها، 
دهيارى ها و بخش خصوصى مى توانيم شاهد رشد اين 

صنعت باشيم.
مالميــر با بيان اينكه امســال 200 قــرارداد در حوزه 
عمرانى و مرمت ابنيه هاى تاريخى اســتان منعقد شده 
اســت، گفت: از اين ميزان 147 مورد در حوزه مرمت 

ابنيه هاى تاريخى بوده و مابقى در حوزه زيرساخت هاى 
گردشگرى در روســتاهاى هدف و منطقه هاى نمونه 
گردشگرى بوده كه بيش از 37 ميليارد تومان براى آن 

هزينه شده است.
فرماندار شهرســتان رزن نيز با بيان اينكه شهرســتان 
رزن ظرفيت هــاى خوبى در حوزه گردشــگرى دارد 
كه متأســفانه به آنها توجه نشــده است، گفت: وجود 
منطقه نمونه گردشــگرى بقراطى، ابنيه هاى تاريخى و 
2 سد خاكى از مهمترين ظرفيت هاى گردشگرى رزن 
محسوب مى شود كه نياز مند توجه بيش از پيش است.

سيدرضا سالمتى با بيان اينكه بيش از 12 درصد از آثار 
تاريخى استان در شهرستان رزن قرار دارد، افزود: 123 
اثر تاريخى در شهرســتان رزن وجــود دارد كه از اين 
تعداد 67 اثر در فهرســت آثار ملى ثبت شده است و 

مابقى نيز در نوبت ثبت قرار دارند. 
در پايان اين مراســم از زحمات «زارعى» به عنوان 
رئيس و «ايرجى» به عنوان سرپرســت اداره ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان رزن 
تجليل به عمل آمد و «كيهايى» به عنوان رئيس جديد 

معرفى شد.

رشد 10 برابرى اعتبارات گردشگرى همدان


