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نحوه توزيع 
نامناسب گوشت 
وارداتى در همدان 
در شان مردم 
نيست

معيشت مردم 
در بودجه 98 
به خوبى 
ديده نشده است

دستگاه ورزش 
از حضور بخش 
خصوصى حمايت 
مى كند

5 كاراته كا 
همدانى به اردوى 
تيم ملى 
دعوت شدند
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بررسى بودجه در مجلس و 
رسالت نمايندگان استان

  آغاز بررســى اليحه بودجه ســال 98 
در مجلس شــوراى اســالمى پس از ارائه 
اين اليحه از سوى دولت، فرصت مناسبى 
است تا وضعيت بودجه و اعتبارات استان 
نيز مورد توجه قــرار گيرد.بدون ترديد در 
موعد تصويب بودجه در مجلس شــوراى 

اسالمى، نمايندگان استان...

يادداشت ميهمان

6

همگرايى نياز
 واگرايى فاجعه

  دانايان سياســى واقتصادى بهتر مى دانند 
كه فروكش كردن برخى از التهابات اقتصادى و 
سياسى ناشى از افول زود هنگام جنگ و فضاى 
روانى اســت  وهنوز اثرات عملى تحريم هاى 
اقتصادى آمريــكا را در پيش داريم و در واقع 
رويا رويى اصلــى و عملى  اقتصادى چند ماه 

ديگر آغاز مى شود.

ميراث گران بهاى حكيمان همدان حفظ شود
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تقدير و تشكر

روابط عمومى شهردارى گيـان

پيام تقدير مردمى و شهردارى گيان
 نماينده محترم و تالشگر شهرستان نهاوند

در مجلس شوراى اسالمى
جنـاب آقـاى 

دكتـرحسن بهـرام نيـا
 از زحمــات و تــالش هــاى جنابعالــى بــراى توســعه و پيشــرفت 
ــهردارى  ــه ش ــراى ارتقاءدرج ــرى ب ــژه پيگي ــان بوي ــهر گي ش
ــش  ــى و آت ــين آالت عمران ــذارى ماش ــن واگ ــان و همچني گي

ــم. ــى را داري ــال تشــكر و قدردان نشــانى كم

t

انا هللا و انا اليه راجعون 

جناب آقاى محمد احمدوند( همكار گرامى )
درگذشــت پــدر گراميتــان را خدمــت شــما و خانــواده محتــرم تســليت 
عــرض نمــوده و از خداونــد بــزرگ بــراى ان مرحــوم رحمــت واســعه 

الهــى و بــراى بازمانــدگان صبــر جزيــل خواســتاريم. 
سيدحسين سيد آقـايى و آرش كيـانى

ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است

تلفن: 38279040 - 081    پيامك: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و 
روابط  عمومى هاى گرامى

 مديركل حفاظت محيط زيســت استان همدان گفت: 
400 تن پسماند صنعتى خطرناك از استان همدان خارج 

شد.
سيد عادل عربى در نشست بررسى مسائل محيط زيست  
همدان با بيان اينكه محيط زيســت استان داراى دو حوزه 
تخصصى انســانى و طبيعى اســت  اظهار كرد: در حوزه 
محيط زيست انسانى پاسخ به استعالم استقرار واحدهاى 

اقتصادى يكى از وظايف ماست.
وى گفت: از ابتداى سال جارى تا پايان آذرماه يك هزار و 
300 مورد استعالم صنعتى، كشاورزى و خدماتى توسط 

اداره كل محيط زيست استان پاسخ داده شده است.
به گــزارش فارس ، مديركل حفاظت محيط زيســت 
اســتان همدان با بيــان اينكه پايش منابــع آلوده كننده 
محيط زيست توســط عوامل انســانى انجام مى شود 
افزود: پايــش كيفى منابع حياتــى آب و هوا به طور 
مســتمر انجام مى شــود به طــورى كه پنج ايســتگاه 

ســنجش هوا در اســتان وجود دارد. وى درباره حوزه 
آب نيز تصريح كرد: رودخانه عباس آباد كه وارد مدار آب 
شهرى مى شود كيفيت مطلوب نداشت كه ورود مناسب 

انجام و مشكل برطرف شد.
عربى با بيان اينكه مديريت پسماند از اولويت هاى اصلى 
محيط زيســت است ادامه داد: امســال تا كنون  400 تن 

پسماند صنعتى خطرناك از استان خارج شد.
وى با بيان اينكه تمام پسماندهاى پزشكى دولتى به طور 
كامل بى خطر شــده و سپس دفن مى شــود خاطرنشان 
كرد:  براى مديريت و بى خطر ساختن پسماندهاى مراكز 
خصوصى پزشكى هم پيمانكار جديدى وارد شده است.

400 هزار هكتار از جنگل هاى زاگرس دچار 
فرسايش شده است

مدير كل روابط عمومى و امور رســانه سازمان حفاطت 
محيط زيســت كشــور هم گفــت: 40 هــزار هكتار از 
جنگل هــاى زاگرس ما دچار فرســايش شــده و روزانه 

دچار آتش سوزى مى شوند. اميرعبدالرضا سپنجى با بيان 
اينكه عزم ملى در كشور شكل بگيرد اظهار كرد: تخريب 
محيط زيست از فقر اقتصاد و عدم آموزش مردمى نشأت 
مى گيرد. وى با اشــاره به اينكه همواره مشــاركت مردم 
براى كشور برد - برد بوده است افزود: هر زمان كه مردم 
حضور يافتند بيشترين منفعت نصيب نظام و مردم شده و 

عرصه محيط زيست از اين مسأله جدا نيست.
مديركل روابط عمومى ســازمان حفاطت  محيط زيست 
كشور با بيان اينكه توســعه پايدار به چهار عامل وابسته 
است تصريح كرد: اقتصاد، معيشت و اشتغال مردم، حفظ 
مسائل اجتماعى، حفظ حقوق نسل هاى آينده و در نهايت 

حفظ محيط زيست است.
ســپنجى با بيان اينكه 1,3 ميليون هكتار در شمال كشور 
داريم خاطرنشان كرد: كشاورزى و رسيدن به خودكفايى 
كه آينده را به خطر مى اندازد مطلوب نيست و مشكالت 

بسيارى را گريبان گير كشور مى كند.

مديركل حفاظت محيط زيست همدان:
400 تن پسماند صنعتى خطرناك از همدان خارج شد

باوجود افزايش 15 درصدى حجم 
ذخاير سدها

340 شهر ايران دچار 
تنش آبى هستند

 تابستان امسال 340 شهر با تنش آبى مواجه بودند و 
پيش بينى مى شــود تابستان آينده نيز همين تعداد شهر 

در سطح كشور گرفتار تنش و بحران كم آبى باشند.  
معاون راهبرى و نظارت بهره بردارى شركت مهندسى 
آب و فاضــالب گفت: با توجه به بارش هاى امســال 
بطور متوسط 15 درصد حجم ذخاير پشت سدها نسبت 

به پارسال افزايش يافته ولى به دليل تداوم طوالنى مدت 
پديده خشكســالى و افت شــديد منابع آب سطحى و 

زيرسطحى همچنان در ايران با تنش آبى مواجهيم.
حميدرضا كشــفى ادامه داد: با كمك مردم و مديريت 
مصرف مى توان از بحران كم آبى سال آتى عبور كرد اما 
پيش بينى مى شــود در برخى شهرهاى واقع در جنوب 
و جنوب شرق كشــور و نيز شــهرهايى در استانهاى 
هرمزگان و خوزســتان مشــكالتى در اين زمينه وجود 

داشته باشد.
معاون شــركت مهندســى آب و فاضالب گفت: براى 
رســيدن به پايدارى خدمات آب در شهرهاى واقع در 
معــرض تنش و انجام تمهيــدات الزم، اليحه اى براى 

تصويب در دولت و مجلس در دســت پيگيرى است تا 
بتوان از محل اعتبارات مجلس و دولت پايدارى خدمات 
آب را افزايش داد و پروژه هاى برنامه ريزى شده براى 

گذر از بحران را به سرانجام رساند.
كشفى افزود: وزارت نيرو براى مقابله با تنش آبى بسته 
اى تهيه كرده كه بر اساس آن با اجراى تمهيدات خاص 
در سه سال آينده و در سال 1400 با كمترين بحران آبى 

مواجه باشيم.
وى ادامه داد: در اين بســته برنامــه ريزيهايى صورت 
گرفته كه از طريق اخذ اعتبارات دولتى و مجلس برخى 
ســامانه هاى مرتبط با تامين و توزيع آب بازسازى شده 

و ارتقاء يابند.

مدير كل فرهنگ و ارشاد با اشاره 
به استقبال شهرستاني ها خبر داد

اختيار تام براي 
مجوز كنسرت 
در شهرستان ها

استاندار در مراسم  تجليل از صادركنندگان برتر تاكيد كرد

ماندن دركنار 
فعاالن اقتصادى

دلخوش به اين روزهاى سرد هم مى توان بود 

بهار كنسرت 
در زمستان همدان

استاندار همدان:

 خط پساب فاضالب 
چالش آب همدان را حل مي كند
■ آبفا توانست 270 ليتر در ثانيه آب صرفه جويي كند

ــه،  ــل توج ــي قاب ــه در اقدام ــود ك ــرف مي ش ــا مص ــط اداره ه ــده اي از آب توس بخــش عم
امســال مصــرف آب از 1870 ليتــر در ثانيــه بــه 1600 ليتــر در ثانيــه كاهــش يافتــه كــه موجــب 

ــه شــده اســت. ــر در ثاني ــي 270 ليت صرفه جوي
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

تصفيه 650 ليتر ثانيه فاضالب در همدان
 معاون بهره بردارى آب و فاضالب اســتان همدان با بيان اينكه 650 ليتر در ثانيه فاضالب تصفيه مى شود افزود: اين ميزان 

پساب قابليت اين را دارد كه در اختيار مراكز مورد نياز قرار گيرد و يا مازاد آن به رودخانه ارجاع شود.
حميدرضا نيكداد در گفت وگو با فارس با بيان اينكه نحوه توزيع پســاب تصفيه خانه فاضالب با شــركت آب منطقه اى است 

اظهار كرد: براى تخصيص پساب نيز بعد از بررسى در كميته اى در همدان، در وزارت نيرو تصميم گيرى مى شود.
وى ادامه داد: اينكه پساب در اختيار منطقه ويژه جهان آباد، نيروگاه مفتح يا حوزه كشاورزى قرار گيرد، تصميم گيرى با شركت 

آب منطقه اى است و بايد در اين زمينه مديريت كند.
وى در ادامه وضعيت منابع آبى همدان را مناسب دانست و گفت: در حال حاضر ذخيره سد اكباتان 13 ميليون متر مكعب آب 

است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.
نيكداد يادآور شــد: وضعيت ســد اكباتان نسبت به سال قبل بسيار بهتر شده است به طورى كه هم ميزان ورودى سد افزايش 
يافته و هم ميزان ذخيره بهتر اســت. وى با اشــاره به اينكه چاه ها نيز اكنون در مدار بهره بردارى هستند بيان كرد: آب رودخانه 

عباس آباد نيز حدود 300 ليتر در ثانيه تصفيه شده و در اختيار شهروندان قرار مى گيرد.

آموزش در دستور كار شوراى عالى استانها است
 رئيــس كميســيون آمــوزش شــوراهاى عالــى اســتان هــا بــا بيــان اينكــه آمــوزش اعضــاى شــوراهاى اســالمى شــهر و 
روســتا در دســتور كار ايــن شــورا قــرار دارد گفــت: ايــن دوره هــا در برخــى اســتان هــا آغــاز شــده و در شــهر همــدان 

نيــز بــه صــورت جــدى دنبــال مــى شــود.
حميــد بادامــى نجــات در كارگاه آموزشــى تخصصــى ويــژه تمامــى اعضــاى شــوراهاى اســتان همــدان افــزود: برنامــه هاى 
آموزشــى شــوراها در ســالجارى تهيــه شــده كــه ايــن آمــوزش هــا بــه روش هــاى مختلــف در جهــت ارتقــاى ســطح 

علمــى اعضــا اجــرا مــى شــود.
وى با بيان اينكه در شــوراى عالى اســتان ها 75 نماينده به عنوان پارلمان شــوراها وجود دارند اضافه كرد: بعد از دولت و 
نمايندگان مردم در مجلس شــوراى اســالمى، شوراى استان ها مى تواند طرح و اليحه را در اولويت و در دست بررسى قرار 

دهند.
اين عضو شوراى اسالمى شهر همدان گفت: 124 هزار نفر عضو شوراى اسالمى شهر و روستا در كشور هستند كه اميدواريم 

با پيگيرى هاى مختلف، بحث آموزش اين افراد از طريق شبكه آموزش صدا و سيما نيز محقق شود.

بررسى بودجه در مجلس و رسالت 
نمايندگان استان

  آغاز بررســى اليحه بودجه سال 98 در مجلس شوراى اسالمى 
پس از ارائه اين اليحه از ســوى دولت، فرصت مناســبى اســت تا 

وضعيت بودجه و اعتبارات استان نيز مورد توجه قرار گيرد.
بدون ترديد در موعد تصويب بودجه در مجلس شــوراى اسالمى، 
نمايندگان اســتان نقش مهمى در جذب اعتبارات مورد نياز متناسب 

با اولويت ها و نيازهاى استان دارند.
برنامه هاى توسعه استان در بخش هاى مختلف با محورهاى تعريف 
شــده در آن به خوبى گوياى اين اولويت ها و نيازها اســت كه مى 

توان با در نظر گرفتن آنها براى جذب اعتبارات الزم تالش كرد. 
اينكه در حوزه هاى مختلف فرهنگى، گردشگرى،  كشاورزى و  ... 
اولويت هايى مشخص  شود و بعضا تدارك برنامه هايى را نيز داشته 
باشــيم، اما نتوانيم  اعتبار كافى براى آن جــذب كنيم،  قطعا دچار 
مشــكل خواهيم شــد. از اين رو بايد قبل از آغاز طرح يا برنامه اى 
در هريــك از اين حوزه ها بايد به فكر بودجه آن و نحوه تخصيص 

اعتبارات الزم بود.
فصل بودجه ريزى فرصت مناســبى است تا اين مباحث متناسب با 

اهداف مورد نظر و اولويت هاى استان مورد توجه قرار گيرد.
بحــث طرح هاى نيمه تمــام نيز كه دولت براى آنهــا برنامه دارد، 
از جمله مباحثى اســت كه در سطح اســتان مصاديق زيادى دارد و 

همچنان نيازمند اعتبار هستند. 
تــالش براى اختصاص بودجه الزم در بخــش هاى عمرانى به اين 

موضوع از اهميت خاصى برخوردار است .
با توجه به سياســت هاى اقتصادى دولت و محورهاى اصلى بودجه 
ســال آتى كه  اشتغال، توليد و رونق كسب و كار با تكيه بر ظرفيت 
هاى داخلى  از  جمله آنهاســت ، بايد چنين رويكردى در استان نيز 
مورد توجه قرار گيرد و عملياتى شــدن بودجه مصوب براى استان 
به گونه اى باشــد كه اهداف فوق متناسب با شرايط  موجود استان 

محقق شود. 
بحث اقتصاد مقاومتى با تمام الزامات و ابعاد آن نيز يك بحث جدى 

است كه در اين شرايط بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. 
به طــور قطع الزامات چنين موضوع مهمى در بودجه ســنواتى نيز 
لحاظ مى شود كه انتظار مى رود در قالب استانى نيز به نوعى تبلور 

داشته باشد تا آثار آن را بتوان در توسعه استان ديد.
به هرحال پيگيرى ها و تالش هاى مضاعف مسئوالن و دستگاه هاى 
ذيربط به ويژه نمايندگان اســتان نقــش مهمى در اختصاص بودجه 
كافــى براى بخش هاى مختلف دارد و لذا انتظار مى رود متناســب 
بــا نيارها، اولويت ها و ضرورت هاى پيش روى اســتان بودجه و 

اعتبارات خوبى براى استان در نظر گرفته شود.

تاكيد بر نقش درآمدهاى مالياتى 
در شرايط اقتصادى كنونى

 با توجه به شــرايط اقتصادى پيش آمده، نقش درآمدهاى مالياتى از 
نقش درآمدهاى نفتى در تأمين بودجه بســيار با اهميت تر از گذشــته 
شده است،  بنابراين وظيفه ما نســبت به گذشته در حوزه ماليات و در 

آمدهاى آن سنگين تر است.
مديركل حراســت سازمان امور مالياتى كشور در جلسه اى كه با هدف 
توديع و معارفه رئيس اداره حراست اداره كل امور مالياتى استان همدان 
برگزار شد با تشريح شرايط خاص اقتصادى كشور، سازمان امورمالياتى 
را يكى از محورى ترين و تعيين كننده ترين سازمان هاى اقتصادى كشور 

دانست.
به گزارش روابط عمومى اداره كل امورمالياتى استان همدان، اسالمى در 
ادامه با اشاره به اهميت اجراى طرح جامع مالياتى، اين طرح را بزرگترين 
طرح اقتصادى كشــور عنوان نموده و افزودند: در حال حاضر يكى از 
مهمترين مأموريت هاى سازمان امور مالياتى كشور اجراى طرح جامع 
مالياتى مى باشــد، و با سعى و تالش متخصصان داخلى، نرم افزارهاى 
آن بومى ســازى شده و با اجراى كامل آن در ماه هاى آينده، به تدريج 
از روشــهاى سنتى و دستى فاصله گرفته و تمامى فرآيندها به صورت 

سيستمى انجام خواهد پذيرفت. 
در ادامه مديركل امورمالياتى اســتان نيز گفت: نقش و جايگاه حراست 
در حفظ و صيانت از منابع انســانى هر دستگاهى بر هيچ كس پوشيده 
نيست و ما هم هميشه سعى كرده ايم در تمامى امور مشورت هاى الزم 
را با حراســت انجام دهيم چرا كه معتقديم تعامل ســازنده و مشورت 
با حراســت و دادستانى، موجب اتخاذ تصميمات درست و اصولى در 
امور مختلف و نيز رعايت اصل شايسته ساالرى هنگام ارتقاء همكاران 

مى گردد.
دلشــادى، با اشــاره به اهميت آموزش و ارتباط آن با افزايش آگاهى و 
دانش مالياتى كاركنان افزود: با نگاه ويژه اى كه در حوزه آموزش داشته 
ايم در ســالهاى اخير رتبه هاى اول آزمون تعيين ســطح سازمان امور 

مالياتى متعلق به استان همدان بوده است.
در پايان جلسه با اهداى لوح تقدير از زحمات ستارى قدردانى به عمل 
آمد و قاسمى به عنوان رئيس جديد اداره حراست اداره كل امورمالياتى 

استان معارفه و منصوب شد.

رشد بارورى در بعضى استان ها 
منفى شده است

 عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه زمانبندى مواليد 
افزايش يافته كه دولت بايد در اين زمينه وارد شود، گفت: سالخوردگى 
جمعيت دغدغه ايران نيســت اما اگر مديريت نشود، در آينده به بحران 

تبديل خواهد شد.
حاتم حســينى در همايش «جايگاه پژوهش در پيشبرد اهداف توسعه 
اســتان همدان» كه به مناسبت هفته پژوهش در جهاددانشگاهى همدان 
برگزار شــد، در مقاله اى بــا عنوان «وضعيت هاى متعارض و مســأله 
سياستگذارى جمعيت در ايران» اظهار كرد: مشكالت جمعيت يكى از 
مسائل مهم در جامعه ايران است كه مورد توجه محققان و پژوهشگران 

قرار گرفته است.
عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى سينا با بيان اينكه در بعضى استان ها 
مانند همدان رشــد بارورى منفى شده اســت، تأكيد كرد: خالصى از 
موقعيت مذكور، مشروط به مشخص كردن اولويت هاى سياستگذارى 
است و همه جوامع با مسائل مختلف مواجه هستند و بايد ديد كه چكار 
بايد كرد.وى بيان كرد: رشــد جمعيت در دهه 60 به طور طبيعى ساالنه 
به بيشترين ميزان رسيده و پيش بينى مى شود در 1430 به صفر و استمرار 

آن منفى شود.
به گزارش ايســنا، حسينى تصريح كرد: در آينده با افزايش مرگ ومير و 
رشــد منفى جمعيت مواجه خواهيم بود و پيرى جمعيت شايد مشكل 

االن ما نباشد اما در آينده خواهد بود.
وى درباره استان همدان نيز گفت: در همه شهرستان هاى همدان بارورى 
زير ســطح جايگزينى است و همه زير 2/1 است كه در شهرستان هاى 
بهار، نهاوند و همدان ميزان جوانان نيروى كار از ساير شهرها بيشتر است 

و اين به معناى بازشدن دريچه جمعيتى آنها است.

1- هنوز سهم بودجه تسهيالت  اشتغال زايى مشاغل خانگى استان 
در 6 ماهه دوم سال ابالغ نشده است. گويا با توجه به تاكيد دولت بر 
ايجاد اشــتغال به خصوص در حوزه كسب وكارهاى خرد و خانگى 

هنوز تكليف اين حوزه در استان مشخص نيست. 
گفتنى است بانك ها از بهمن ماه هر سال به بهانه حسابرسى پرونده 

پرداخت تسهيالت خود را مختومه اعالم مى كنند .
2- وعده تامين تجهيزات ســى تى اســكن براى شهرستانها محقق 
نشــده است. گفته مى شود پيگيرى براى اســتقرار دستگاه سى تى 
اســكن براى شهرســتانهاى رزن وكبودراهنگ هنوز اجرايى نشده 

است . 
گويا امكانات مورد نظر خريدارى شده اما گرفتار بروكراسى ادارى 

شده است. 
گفتنى است درصورت تحقق وعده تمامى شهرستانها تجهيزات الزم 

را داراخواهندبود.
3- معافيت بيمه اى برخى كارگاهها برداشــته شده است. گفته مى 
شــود دراقدامى جديد تامين اجتماعى معافيت بيمه اى دفاتر رسانه 
اى را حذف كرده اســت . گويا اين تصميم دراستان همدان به دفاتر 

رسانه اى ابالغ شده است.
گفتنى است براساس قانون كارگاههاى بيمه شده تا سقف 5 نفر مى 

توانند از معافيت بيمه اى برخوردارشوند.

 فراگيرى آموزش هــاى مهارتى به 
دوران پــس از دانش آموختگى موكول 
نشود بلكه دانشــجويان بايد به موازات 
يادگيرى دوروس نظرى و تحصيل علم 
در دوره هاى فنى و حرفه اى شــركت 

كنند.
رييس دانشــگاه پيام نــور مركز همدان 
در نشســت با مديركل فنى و حرفه اى 
همدان بيان كرد: دانشــجويان نســبت 
بــه فراگيــرى دروس نظــرى در كنار 
مهارتهاى فنى و حرفــه، منطبق با بازار 

روز ترغيب شوند.
صفــى ا... صفايى ضافه كرد: ســازمان 
آمــوزش فنــى و حرفه اى با داشــتن 
امكانات و تجهيزات بــه روز در زمينه 

مهارت آموزى موفق عمل كرده است.
وى ادامــه داد: ايــن نشســت با هدف 
زمينه سازى و تضارب آرا براى مهارت 
آموزى و توانمنــدى هاى علمى و فنى 

دانشجويان دانشگاه پيام نور برگزار شده 
است.

مديركل آموزش فنى و حرفه اى همدان 
نيز گفــت: اين اداره كل با اســتفاده از 
مربيان مجرب و توانمند در سطح كشور 
و همچنيــن بهره گيــرى از تجهيزات 
مناســب مى تواند همكارى مطلوبى با 

تمامى دستگاه ها داشته باشد.
وهب مختــاران طرح مهــارت آموزى 
براى دانشــجويان را سرمايه گذارى در 
اشــتغال آينده آنان دانست و افزود: در 
اين طرح از تمامى ســرمايه گذارى ها 
براى ارتقا ســطح مهارت هاى عمومى 

دانشجويان استفاده مى شود.
وى با تاكيد بر ضرورت استفاده از ايده 
دانشجويان در بخش توليد و اشتغال بر 
آموزشــى  هاى  دوره  برگزارى  اهميت 
مهارتــى با هدف افزايــش توانمندى و 

ايجاد انگيزه در دانشجويان تاكيد كرد.

ضرورت ارتقاى 
سواد سالمت 
در جامعه

 دانشكده علوم پزشكى اسدآباد ميزبان 
نشست يك روزه ساماندهى طرح مراقبت 

از بيمارى تب مالت شد.
  نشست يك روزه ساماندهى طرح مراقبت 
از بيمــارى تب مالت با حضور اســاتيد 
وزارت بهداشت، مسؤوالن و كارشناسان 
اداره زئونوزها، سازمان دامپزشكى كشور 
و انستيتو پاستور ايران به ميزبانى معاونت 
اسدآباد  پزشكى  علوم  دانشكده  بهداشت 

در هتل پارسيان همدان برگزار شد.
در ايــن نشســت نمايندگانــى از حوزه 
علوم  دانشــگاه هاى  بهداشــت  معاونت 
پزشكى آذربايجان غربى، زنجان، قزوين، 
همدان، لرستان و كردســتان نيز حضور 
داشــتند.رئيس دانشــكده علوم پزشكى 
اســدآباد در اين مراسم بر لزوم هماهنگى 
و تعامل درون بخشــى و برون بخشــى با 
ادارات مرتبط تاكيد كرد و خواستار توجه 

به اين موضوع شد.
فريد يوســفى با اشــاره به عــزم جدى 
مسؤوالن دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 
بر اســتمرار همكارى ها و استفاده از تمام 
ظرفيت هاى درون سازمانى و برون سازمانى 
در ارائه خدمات بهينه ســالمت به مردم 
شهرستان اسدآباد گفت: اميدواريم بتوانيم 
روز به روز شــاهد پيشــرفت در حوزه 
دانشكده علوم پزشــكى اسدآباد در ارائه 

خدمات بهتر باشيم.
به گزارش فارس، در اين نشســت ملك 
افضلى؛ مشاور وزير بهداشت نيز افزايش 
آگاهى مردم نســبت بــه خودمراقبتى را 
مهم دانست و اظهار كرد: شريك اول در 
ايجاد تحول در نظام سالمت خود مردم 
هستند يعنى اگر سواد سالمت مردم ارتقا 
يابد و خودمراقبتــى را مورد توجه قرار 
دهند، از جامعــه مراقبت كرده اند كه در 
اين صــورت آســيب هاى اجتماعى نيز 
گروه  معاون  يافت.نبوى؛  خواهد  كاهش 
بيمارى هاى واگير و ديگر اساتيد حاضر 
نيز در جلسه هر كدام به بيان نقطه نظرات 
و تجربيات خود در ارتباط با مراقبت تب 

مالت پرداختند.

دانشجويان آموزش هاى مهارتى را 
در كنار تحصيل فرا گيرند

 آنطور كه اســتاندار در مراسم تجليل 
از صادرگننــدگان برتر اســتان همدان، 
مطرح كرد يك ميليارد دالر صادرات در 
سالجارى در اســتان همدان هدفگذارى 
شــده اســت، كه اين مبلغ در ســال 
گذشــته 861 ميليون دالر بوده اســت و 
با برنامه ريزي هايي كه انجام مي شــود در 
سال هاي آينده هدفگذاري براي صادرات 

بيشتر هم خواهد شد.
سيد سعيد شــاهرخى گفت: با بيان اينكه 
دولت به غيــر از حمايــت از توليد و 
توليدكنندگان فكــر نمى كند ، افزود: بنيه 
قوى استان همدان از سال هاى دور شكل 
گرفته و اگر اتفافى در استان قرار است رخ 
بدهد قطعا براي توسعه كار توليدكنندگان 

و صادركنندگان خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه باور عميق دارم كه 
بايد بسترساز باشــيم، خطاب به فعاالن 
اقتصادى و تجار استان تاكيد كرد: نه تنها 
مقابل شما نيســتيم بلكه يار و كنار شما 

براى هموار كردن مسايل هستيم.
 بازارهاي عراق، سوريه و لبنان را 

براي همدان باز مي كنيم
معاون توســعه بازارهاى صادراتى سازمان 
توســعه تجارت ايران هم اعالم كرد: در 8

ماهه امســال صادرات غيرنفتى 13 درصد 
رشــد داشــته و در اين مدت واردات 26

درصد كاهش يافته است.
حميــد زادبوم با تاكيد بر تمركز اســتان بر 
روى بازارهاى كشــورهاى عراق، سوريه و 
لبنان، عنوان كرد: بازارهاى عراق، سوريه و 
لبنان بازار اســتان همدان است اما بر روى 
اين موضوع توجه زيادي نشــده است، كه 
سعى داريم حداقل بازار عراق را براى استان 

همدان باز كنيم.
نايب رييس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن 
و كشــاورزى همدان هم در اين جلســه به 
اشاره  صادركنندگان  پيش روي  مشــكالت 
كرد و گفت كه تشويق صادركنندگان نمونه 
در ايران از برنامه سوم شروع شد كه از سال 
دوم اين برنامه با هدف بها دادن به صادرات 
غيــر نفتى، تجليل از فعــاالن در اين حوزه 

شروع شد.
منوچهر رضايــى با بيان اينكــه در دولت 
اصالحات كارهــاى زيادى صورت گرفت 
افزود: ماحصل اين تالش ها 10 برابر شدن 
جهش صادراتى بود كه در دولت هاى نهم 

و دهم نيز اين حفط شد.
وي با بيان چرايى محقق نشــدن صادرات 
غيرنفتى عواملي نظير نبود فرهنگ صادراتى، 
اقتصاد دولتى، تحريم، تك محصولى بودن 
صــادرات، بى ثباتى نرخ ارز را در اين زمينه 

موثر دانست.
نايب رييس اتــاق بازرگانى همدان گفت: 

توســعه صادرات غيرنفتى نيازمند اطمينان، 
اميد، توجه و تســهيل گرى است اما صدور 
چنين بخشنامه هايى به مثابه بستن دست و 

پاى صادر كننده است.
رضايى بيان كرد: صندوق ضمانت صادرات 
هم كــه با هدف حمايــت ازصادركنندگان 
شكل گرفت اما اكنون نظير يك بنگاه دنبال 

كسب درآمد است.
از  همدان  درصدي   3/5 ســهم   
ارزش صادرات محصوالت كشاورزي

رئيس سازمان جهادكشاورزى استان همدان 
با بيان اينكه 3/5 درصد از ارزش صادراتى 
محصوالت كشــاورزى كشــور به اســتان 
همدان اختصــاص دارد، گفت: در 8 ماهه 
امسال 184 هزار تن محصول كشاورزى از 
استان به خارج صادر شده كه ارزش آن 160

ميليارد دالر بوده است.
منصــور رضوانى جالل با بيان اينكه ســال 
گذشــته در بخش كشــاورزى 300 ميليون 
دالر صادرات صورت گرفته است، بيان كرد: 
كشور  كشاورزى  محصوالت  درصداز   4/5
در همدان توليد مى شــود.وى افزود: استان 
همدان در بسيارى از محصوالت كشاورزى 
از جمله ســيب زمينى، گردو و انگور برند 

كشورى و رتبه اول را داراست.
رضوانى جالل يادآور شــد: درحال حاضر 
200 ميليــارد تومان تســهيالت به صورت 
گلوبال براى صادركنندگان بخش كشاورزى 

اختصاص داده شده است.
وى يكى از آســيب هاى بخش كشاورزى 
را نبــود زنجيره توليد دانســت و بيان كرد: 
خوشــبختانه براى توليد و صــادرات مرغ 
اســتان زنجيره ايجاد شــده و اين زنجيره 

درحال تكميل است.
رئيس سازمان جهادكشاورزى استان همدان 

توليد تقاضا محور را از مزاياى زنجيره توليد 
محصوالت كشاورزى دانست.

مشكالت  تمام  با  صادركنندگان   
كار مي كنند

رئيس اتاق بازرگانى استان همدان با تاكيد بر 
اينكه بسيارى از مشكالت مربوط به فعاالن 
اقتصادى داخلى اســت، گفــت: اگر تدبير 
خوبى انديشــيده نشود مشــكالت فعاالن 

اقتصادى دوچندان مى شود.
على اصغر زبردســت بيان كــرد: با وجود 
مشكالت، بخش توليد سعى كرده روى پاى 
خود بايستد و با تمام بى تدبيرى هاى داخلى 

كار صادرات را انجام مى دهد.
وى افزود: بحث مشــكالت بيرونى اقتصاد 
كشور به تحريم و فشار از بيرون بر مى گردد 
اما بخش ديگر و مهم مشكالت داخلى است 
كه بايد حل شود به طوريكه اگر حل نشود 
اقتصــاد و توليد نمى توانــد روى پاى خود 
بايستد. زبردست خاطرنشان كرد: با وجود 
فشارهايى كه به كشور وارد مى شود فعاالن 
اقتصادى آمادگى انجــام كارهاى بزرگى را 
دارند و به نظر مى رسد مسئوالن كشور كمتر 

به اين موضوع توجه دارند.
وى اظهار كرد: اگر دولــت نخواهد ارز را 
تك نرخى كند همه بيچاره مى شوند و نمى 
توان بــا اين وضعيت اقتصادى كشــور را 

چرخاند.
زبردســت با بيان اينكه فساد را خودمان در 
كشور درست مى كنيم، گفت: تحريم ها فقط 
در انتقال پول اثر گذاشــته و مشــكل براى 

تجار ايجاد كرده است.
 تجــار اســتان در زمينه واردات 

الستيك ثبت سفارش كنند
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان با بيان اينكه اســتان همدان 

در زمينه واردات الســتيك ثبت سفارشــى 
در كشــور ندارد، از بازرگانان و تجار استان 

خواست در اين زمينه ورود كنند .
حميدرضــا متين بيان كرد: همــه مى دانيم 
شــرايط ارزى نرمال نيســت اما تخصيص 
ارز براى كاالهاى اساســى ظرف مدت 72

ساعت تا 4روز انجام مى شود.
وى بــا بيــان اينكه شــرايط تخصيص ارز 
خيلــى عالى نيســت، تصريح كــرد: نمى 
توانيم تخصيص بااليى داشــته باشــيم اما 
براى كاالهاى اساســى هر قدر كه نياز باشد 

مى توانيم تخصيص داشته باشيم.
متين افزود: در كاالهاى گروه اول شــرايط 
بــراى تامين ارز نيمايى وجود دارد و ارز از 

طرف صرافى ها تامين مى شود.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همــدان گفــت: بــا كارت هاى 
بازرگانى كه از ســال 96 بــه بعد صادر 
شده اســت ترخيص كاال انجام نمى گيرد 
بنابراين بازرگانان قبل از ورود كاال و ثبت 
سفارش با سازمان صمت هماهنگى داشته 

باشند.
***

در اين مراســم از عادل بشــرى( صادركننده 
ســفال) احمدرضــا غفــارى، اميرچگينى، 
خسرو حاتمى (صادركننده كشمش) مسعود 
توتونچيــان (صادركننده محصوالت غذايى) 
مجتبى فرونچى (صادركننده سيمان و كلينكر) 
منصور قدمى (صادركننده سيمان و كلينكر) 
صادق ميش مست هراتى (صادركننده ظروف 
آشپزخانه) محمود دوستى صادركننده لبنيات، 
حميدرضا موحد (صادركننــده رزين و پلى 
استر ) على محمودى (صادركننده محصوالت 
كشاورزى) به عنوان صادركنندگان نمونه استان 

تجليل شد.

استاندار در مراسم  تجليل از صادركنندگان برتر تاكيد كرد

ماندن دركنار فعاالن اقتصادى

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس:
معيشت مردم در بودجه 98 به خوبى 

ديده نشده است
 معيشت مردم در بودجه 98 به خوبى ديده نشده و مطابق با تورم 

برنامه ريزى الزم صورت نگرفته است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
بودجه سال 98 جاى بحث دارد اظهار كرد: بايد در بودجه دو نكته مهم 

معيشت مردم و مباحث دفاعى به خوبى ديده شود.
امير خجسته در گفت و گو با  فارس وى با بيان اينكه بايد متناسب با 
تورم وضعيت اقتصادى مردم را ديد افــزود: با افزايش 20 درصدى 
حقوق ها بازنشستگانى كه با اين وضعيت اقتصادى در حال خرد شدن 
هستند، اين قشــر و كارگران و فرهنگيان نمى توانند زندگى مناسبى 

داشته باشند.
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــن در مجل ــدان و فامني ــردم هم ــده م نماين
ــد  ــر نيســتند هــم م ــه حقوق بگي ــرادى ك ــد اف ــان اينكــه باي ــا بي ب
نظــر قــرار داد تصريــح كــرد: اقشــار آســيب پذير و مــردم روســتاها 
بايــد در بودجــه بــه خوبــى ديــده شــوند كــه البتــه برخــى مباحــث 
ــن  ــه اي ــد ب ــم باي ــا معتقدي ــه م ــود، البت ــرح مى ش ــى را مط حمايت

ــرد. ــگاه ك ــر ن مشــكالت عميق ت
وى با بيان اينكه معيشــت مردم به خوبى در بودجه ديده نشده است 
ادامه داد: ميران مبلغ يارانه  و حقوق  زندگى مردم آســيب پذير را بايد 

متناسب با تورم افزايش يافت.

كشت گشنيز در 2260 هكتار 
از اراضى نهاوند

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند از اختصاص كشت گشنيز 
در 2260 هكتار از اراضى كشاورزى شهرستان نهاوند در كشت پاييزه 

خبر داد.
 حســين خردمند د با بيان اينكه 65 درصد گشنيز توليدى كشور در 
نهاوند كشت مى شود اظهار كرد: شهرستان نهاوند به دليل اقليم مناسب 
و كشاورزان سخت كوش يكى از مناطق توليد گياهان دارويى هم در 

استان و هم در كشور است.
وى افزود: در اراضى زراعى زيركشت نهاوند كشاورزان در كشت 
پاييزه امســال 2 هزار و 260 هكتار را به كشت اين گياه ارزشمند 
دارويى و معطر اختصاص داده اند.مدير جهاد كشاورزى شهرستان 
نهاونــدر گفت وگو با فارس ادامه داد: پيش بينى مى شــود به طور 
متوســط از هر هكتار از اراضى زير كشت اين گياه دو تن گشنيز 

برداشت شود.
وى بــا بيان اينكه برگ و ميوه هاى اين گياه عطر و طعم متفاوتى دارد 
گفــت: اين گياه عالوه بر خاصيت دارويــى در انواع غذاها به طرق 

مختلف استفاده مى شود.
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برگزارى كارگاه آموزشى 
مديريت آبخيزدارى

در كبودرآهنگ 
 نخســتين كارگاه آموزشــى -ترويجى مديريت آبخيزدارى 
با حضور مردم حوزه آبخيزنشــين در مســجد جامع روســتاى 
باشقورتران بخش شيرين سو شهرستان كبودراهنگ برگزار شد.

كارشــناس آموزش وترويج اداره كل منابع طبيعى استان همدان 
در اين كار گاه آموزشــى يك روزه بــا تاكيد به نقش و اهميت 
مشــاركت هاى مردمى در اجــراى پروژه هــاى آبخيزدارى و 
طرحهــاى منابع طبيعى گفــت: پايدارى منابــع طبيعى مديون 
مشاركت همه اقشار جامعه است وبدون كمك وهمكارى مردم 
منابع طبيعى نمى تواند در انجام رسالت خطير خود موفق باشد.

به گــزارش پايــگاه اطــالع رســانى اداره كل منابــع طبيعى 
وآبخيزدارى استان همدان ،بابك قريشى با اشاره به تدوين برنامه 
هاى مديريتى حوزه هاى آبخيز با مشــاركت مردم گفت: در اين 
راستا كارگاه هاى مشــاركتى دست اندركاران حوزه هاى آبخيز 

صندوق توســعه ملى در 9 شهرستان استان همدان تدوين شده 
ومرحله به مرحله در حال اجرا است.

كارشناس ترويج منابع طبيعى استان با اشاره  به مسئله بحران آب 
وحفظ منابع پايه آب وخاك گفت: در اين راستا بر اساس دستور 
العمل ابالغى از سوى دفتر آموزش و مشاركتهاى مردمى سازمان 
جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور در خصوص توانمند سازى و 
مشاركت دست اندركاران پروژه هاى آبخيزدارى توسعه ملى در 
سال جارى، برنامه ريزى هاى بسيار خوبى صورت گرفته است.
وى اظهار اميدوارى كرد: با ايجاد هماهنگى و همســويى مردم 
ودســت اندركاران حوزه هاى آبخيز و مشــاركت موثر آنان در 

فعاليت هاى آبخيزدارى عالوه بر تقويت،حفظ سرمايه و دارايى 
هاى معيشتى ساكنان اين حوزه ها، توان سازگارى و مقابله آنان 
نسبت به آســيب هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى نيز افزايش 

مى يابد.
وى در پايــان افزود: برپايى ايــن كارگاه ها  به عنوان موثرترين 
ابزار توانمند سازى نيروى انسانى در راستاى اهداف برنامه هاى 
توســعه اى طرحهاى منابع طبيعى وآبخيزدارى اســت كه سبب 
ايجاد تغيير رفتار، بينش و نگرش ســرمايه هاى انسانى نسبت به 

حوزه هاى آبخيز مى شود.

به قيمت هاى محصو.الت عرضه شــده  در ميوه و تره بار شــهرك 
مدنى نظارتى وجود ندارد و هــر مغازه نرخ دلخواه خود را ارائه مى 
دهد.در اكثر موارد قيمت ها 40 درصد با داخل شــهر متفاوت است . 
از مديران مربوطه تقاضا داريم به عملكرد كســبه حاشيه شهر نظارت 

بيشترى داشته باشند . 
ملكى از شهرك مدنى 

نيروى انتظامى به مشــكالت اجتماعى  منطقه حصار امام رسيدگى 
كند.  با وجود اينكه از همه قوميت هاى استان در منطقه حصار امام 
خمينى (ره) ساكن هستند اين قسمت از حاشيه شهر نياز به مديريت 
ونظارت بيشــترى دارد زيرا روز به روز شاهد افزايش فساد در اين 

منطقه هستيم.
م-س از حصار امام خمينى (ره)

قابل توجه سازمان حمل ونقل استان همدان 
اتوبوس هاى حمل ونقل  عمومى شــهرك مدنى مسيرهاى طوالنى را 
طى مى كنند و مردم  فقط نيم ســاعت در داخل شهرك زمان خود را 
از دست مى دهند تا اتوبوس از شهرك خارج شود . طورى كه فردى 
به مقصد ميدان امام خمينى(ره)  ســوار اتوبوس مى شود يك ساعت 
بايد در داخل اتوبوس بنشيند تا به مقصد برسد .مسيرى كه براى خط 
واحدها تعريف شده  طوالنى و خسته كننده است ..مسئولين براى حل 

اين مشكل شهرك مدنى چاره اى بينديشند.
رضا  صالحى  از شهرك مدنى 

حمايت هاى كميته امداد هدفمند نيســت. به دليل اينكه ســال هاى 
ابتدايى انقالب محروميت شــديد در جامعه حاكم بود و  اكثر مردم 
تحت پوشــش كميته امداد قرارگرفته اند و اين روند همچنان ادامه 
دارد. درحالى كــه خيلى از محرومين واقعــى وجود دارند كه كميته 
امــداد آنها را پذيرش نمى كند و با ســختى گــذران مى كنند .چرا 
مسئولين مديرتشان را اصالح نمى كنند تا افراد تحت حمايت كميته 
امداد به وضعيت مطلوب رســيده اند از گردونه حمايتى كميته امداد 

خارج شوند. 
شهروندى از حصار امام خمينى 

پر آب شدن مجدد قنات روستاى قزلحصار 
 فرماندار شهرســتان فامنين در بازديد از مســير قنات و محل 
چاههاى غير مجاز مســدود شده با اشــاره به اهميت نقش قناتها 
در كاهش اثرات كم آبى در منطقه از بخشــدار مركزى خواست تا 
در خصوص وضعيت قناتهاى منطقه با همكارى جهاد كشــاورزى 
شهرستان و امور آب بررسى دقيق تر و گزارشى مبسوط ارائه گردد.

سيد مجيد شــماعى از ارگان هاى مربوطه خواست تا راهكارهاى 
الزم جهت احياى اين قناتها پيش بينى گردد.

به گزارش روابط عمومى فرماندارى فامنيــن، در ادامه اين بازديد 
بخشدار مركزى خبر از اختصاص 500 ميليون ريال بودجه از طريق 
جهاد كشــاورزى در صورت تامين 20 درصــد اين مبلغ از طريق 
خوديارى اهالى داد.حســن غيبى احياى قنــات را با توجه به عدم 
وجــود حتى يك حلقه چاه در روســتا  امــرى حياتى براى اهالى 

عنوان كرد.
گفتنى اســت قنات روســتاى قزلحصار پس از سالها بدليل انسداد 

چاههاى غير مجاز مجددا زنده و پرآب شد. 

تجليل از 91 رتبه برتر پژوهشى مالير
 به مناســبت هفته پژوهش مراسم تجليل از 91 پژوهشگر برتر 

كشورى، استانى و شهرستانى مالير برگزار شد.
به گزارش ايســنا، مدير آموزش و پرورش شهرســتان مالير در 
همايــش تجليل از برترين هــاى حوزه پژوهشــى مالير گفت: 
در ايــن آئين از رتبه هــاى برتر، درس پژوهــى، اقدام پژوهى و 
زندگى پژوهى كه در سالتحصيلى97-96 حائز رتبه برتر شده اند، 

تجليل به عمل آمد.
هادى سلگى با اشاره به اهميت و جايگاه پژوهش در جمع مسئوالن 
و معلمان پژوهشگر، تصريح كرد: ارزش كار پژوهش زمانى است 

كه منجر به حل مشكل شود و قابليت تعميم داشته باشد.
وى يادآور شــد: همه معلمان ما به صــورت عملى كارهاى مورد 
نياز را انجام مى دهند اما مستندســازى نمى شود بنابراين اگر بتوانيم 
تجــارب خود را مكتوب كنيم و در اختيار همكاران قرار دهيم كار 

پژوهش و پژوهشگرى شكل بهترى مى گيرد.
سلگى با اشاره به اينكه آموزش و پرورش دستگاهى است كه وظيفه 
تعليــم و تربيت را برعهده دارد و در اين دســتگاه تربيت بر تعليم 
اولويت دارد، ادامه داد: در مقايسه تربيت با آموزش متوجه مى شويم 
زمانى كه دانش ياد گرفته شده منجر به تغيير رفتار شود تربيت اتفاق 

افتاده و اين كار اصلى ما است.
گفتنى است؛ در حاشيه اين مراسم از ايستگاه مطالعه دانش آموزى و 
كالس هاى هوشمند در مدارس مالير افتتاح شد و مدير آموزش و 
پرورش مالير در مراســم رونمايى از اين طرح ها، بيان كرد: تاكنون 
دو ايستگاه مطالعه دانش آموزى و چندين كالس هوشمند در دوره 

ابتدايى و متوسطه در مدارس مالير بهره بردارى شده است.

2 تصادف جرحى 
در جاده نهاوند- نورآباد

 جانشين پليس راه نهاوند از وقوع دو تصادف جرحى لحظاتى 
قبل در جاده نهاوند- نورآباد خبر داد. 

به گزارش پايگاه خبرى پليس، ســروان فريادرس در تشريح خبر 
اظهار كرد: در حادثه اول خودروى ســمند از جاده خارج شده بود 

كه مجروحان اين حادثه به بيمارستان منتقل شدند.
وى افــزود: در حادثه دوم خودروى پــژو 206 صندوقدار واژگون 

شده بود كه مجروحان اين حادثه هم به بيمارستان منتقل شدند.
فريادرس گفت: خوشبختاته اين حادثه تلفات جانى نداشته و حال 

مجروحان و مصدومان خوب گزارش شده است.

 3 مصدوم
 درانفجار گاز ال پى جى در همدان

    رييس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى همدان 
گفت: بر اثر انفجار كپســول گاز مايع ال پى جى در اين شــهر سه 

نفر مصدوم شدند.
محمد رضا بياناتى افزود: آتش ســوزى كپســول گاز مايع در يك 
كارگاه در ورودى حصــار مطهرى همــدان موجب مصدوميت 2

كارگر و راننده پرايد مستقر در كارگاه شد.
وى اضافه كرد: در پى تماس با ســامانه 125 ماموران آتش نشانى 
بالفاصله راهى محل حادثه شدند و پنج گروه از چهار ايستگاه آتش 
نشانى همدان با سختى و مخاطرات زياد اين آتش سوزى و انفجار 

را مهار و كنترل كردند.
بياناتى بيان كرد: در صورتيكه آتش به موقع مهار نمى شــد بيش از 
300 كپســول واقع در انبار منفجر شــده و خسارات جانى و مالى 

زيادى به وجود مى آورد.
رييس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى همدان ادامه 
داد : تعداد كارگاه هاى غيرمجاز گاز ال پى جى در شهر زياد است 
كه در صورت بروز آتش جان شهروندان زيادى را تهديد مى كند.

@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.
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ايميل

آگهى تشكيل مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده

بدينوســيله از كليــه اعضــا انجمــن جوانــان 
كارآفريــن اســتان همــدان دعــوت بــه عمــل 
مى آيــد تا بــا همــراه داشــتن كارت بازرگانى 
يــا عضويــت اتــاق بازرگانــى، صنايــع ، معادن 
و كشــاورزى همــدان درمجمــع عمومــى 
عــادى بطــور فــوق العــاده در روز ســه شــنبه 
ــح  ــاعت 10 صب ــورخ 1397/10/25راس س م
ــى ،  ــاق بازرگان در محــل ســالن جلســات ات
صنايــع ، معــادن و كشــاورزى همــدان واقــع 
ــان شــهردارى (جهــان نمــا ســابق)  در خياب

برگــزار ميگــردد شــركت نماييــد.
دستور جلسه :

و  مالــى  عملكــرد  گــزارش  1-اســتماع 
مديــره هيــأت  اجرايــى 

2-استماع گزارش بازرس
ــى ،  ــرد اجراي ــزارش عملك ــب گ 3-تصوي

ــاليانه  ــه س ــراز نام ــى و ت مال

انجمن جوانان كارآفرين 
استان همدان

كارت دانشجويي اصغر نقدي مرام فرزند محسن به شماره 
ملي 0059379324 رشته مهندسي تكنولوژي عمران و آب، 
كارشناسي موسسه عمران و توسعه و آباداني دانشنامه 3163 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بيمه نامه رازي خودرو پرايد شماره بيمه نامه 31221662/97/000011 
شماره پالك 18-421ب71 شماره موتور 1478360 شماره شاسي 

1412285813794S به نام سليمان زبرجدي مسلم به شماره 
شناسنامه 1431 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بيمه نامه كوثر و كارت ماشين خودرو پرايد 1397/1010/321305 
شماره پالك 714س64ايران 18 شماره موتور 01320182 شماره 
شاسي 1412284673621S به نام سهراب چهاردولي به شماره 
شناسنامه 201 مفقوده گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پيــام:   نهاونــد- خبرنــگار همــدان 
و  اعتبــار  جــذب  بحــث  در  نهاونــد 
ــت  ــتان توانس ــتغالزا در اس ــهيالت اش تس
در زمــان تعييــن شــده  برابــر 33 ميليــارد 
تومــان را بعنــوان  بيشــترين رقــم جــذب 
ــاى   ــريان ه ــه ش ــازه ب ــى ت ــد و جان كن

ــد.  ــتان بده ــتغال شهرس اش
از بيــن 23واحــد توليــدى شهرســتان تنهــا 
14 واحــد آن فعــال اســت كــه بــا كمتــر از 
ظرفيــت اســمى در حــال فعاليــت و ســر 

پــا نگــه داشــته شــده انــد. 
حاضــر  حــال  در  شهرســتان  اولويــت 
ــا  ــن واحده ــت اي ــه وضعي ــيدگى ب رس
ــد و  ــه چرخــه تولي ــا ب ــدن آنه و بازگردان
حفــط و تقويت اشــتغال شهرســتان اســت 
ــود را در  ــز خ ــط قرم ــه خ ــان ك همچن
ابتــداى حضــورش در شهرســتان اشــتغال 
معرفــى كــرد بــه نظــر مــى رســد توانســته 

ــد.  ــل كن ــق عم ــت موف اس
از طرفــى هــم برخــى واحدهــاى توليــدى 
هــم هســت كــه بــا هزينــه ســرمايه گــذار 
ــت  ــه فعالي ــل ب ــى تماي ــش خصوص بخ
ــكارى  ــود هم ــرايط موج ــا ش ــد ام دارن
و تعامــل بيشــترى را مــى طلبــد تــا 
ــا ســرمايه  ــه ب ــا ك ــن ســرمايه گــذار ه اي
ــدون اســتفاده از تســهيالت  شــخصى و ب
مــى خواهنــد بــارى از دوش توليــد و 

ــد كار  ــد بتوانن ــتان بردارن ــتغال شهرس اش
ــد.  ــش ببرن ــود را پي خ

بــره  پــروژه   ، مــوارد  ايــن  از  يكــى 
پــروارى يــك هــزار راســى در شــهر 

اســت.  بــرزول 
ايــن پــروژه بــا 2ميليــارد توســط ســرمايه 
گــذار بخــش خصوصــى و بــدون اســتفاده 
از تســهيالت، در زمينــى بــه مســاحت 

راه  صــورت  در  مترمربــع   30هــزار 
انــدازى  بــراى 20 نفــر بصــورت مســتقيم 
و 70نفــر هــم غيــر مســتقيم اشــتغال 

ــرد.  ــد ك ــاد خواه ايج
محمــد ســلگى ســرمايه گــذار ايــن طــرح 
مــى گويــد: همــه امكانــات زيــر زســاختى 
راه انــدازى پــروژه از قبيــل بــرق گاز 
و..فراهــم اســت امــا بحــث آن بــا توجــه 
بــه كمبــود آب اجــازه حفــر چــاه هــم در 
ــراى اجــراى  ــا ب ــم ام ــه  نداري ــن منطق اي
پــروژه  بــراى هــر راس بــه 10 ليتــر آب 

نيــاز داريــم. 
ــد در  ــدار نهاون ســلگى مــى گويــد: فرمان
ــره از كار  ــايش گ ــتغال و گش ــث اش بح
ــدگان تمــام شهرســتان را بســيج  توليدكنن

ــه اســت.  ــه كار گرفت و ب
بــه گفتــه ســلگى معــاون سياســى امنيتــى  
فرمانــدار ،رئيــس آبفــا شــهرى و ريــس 
ــن  ــدار زري ــاورزى نهاوند،بخش جهادكش
دشــت شــهردار و شــوراى شــهر بــرزول 
،مهنــدس اجاقــى و خانــم فلــك الديــن 
ــق و  ــراى تحق ــود را ب ــالش خ ــه ت هم
پيــش بــرد ايــن پــروژه انجــام داده انــد 
ــم آب وفاضــالب شــهرى  ــار داري و انتظ
اســتان  بــا موافقــت اصولــى  بــراى 
تاميــن آب ايــن پــروژه ، گــره از كار 

ــاز كنــد. مــا ب

 مالير-خبرنگار همدان پيام :ما از همه 
هنرمندان حمايت و شــرايط و بستر الزم 
براي حضور همه آنها را فراهم مي كنيم تا 

هنر خود را به جامعه عرضه كنند. 
مديــر كل اداره ارشــاد و فرهنگ اســتان 
همــدان با بيــان اين مطلب در نشســت 
صميمي با اهالي فرهنــگ و هنر ماليركه 
با حضــور معاون اســتاندار فرمانده ويژه 
مالير و فعاالن عرصه هنر در اداره ارشــاد 
و فرهنگ برگزار گرديد ،بيان كرد: توقف 
و ايستايي در حوزه فرهنگ و هنر معني و 
مفهومي ندارد، ما معتقديم بايد تحول ايجاد 

و رو به جلو حركت كنيم.
عليرضــا درويــش نژاد ضمن تشــكر از 
خدمــات خالصانه غالمرضــا جمالي زاده 
رئيس پيشين اداره ارشاد و فرهنگ مالير با 
اشاره به مصوبه سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســالمي افزود: طبق رايزني هايي كه با 83 
كشور اروپايي، آسيايي و آفريقايي داشتيم، 

اين شرايط براي ما فراهم شد كه آثار ارائه 
شــده هنرمندان را از نظر فني بازبيني و در 
صورت داشــتن مشــخصه ها به خارج از 

كشور اعزام كنيم و تأكيد كرد. 
درويــش نژاد در ادامه بــا تأكيد بر الويت 
كنسرت هاي بومي و استفاده از ظرفت آنها 
گفت: اختيار تــام را جهت صدور مجوز 
كنسرت به روساي ادارات داده شده است 
ودراين كار اولويت برگزارى كنســرت با 
كنسرت هاى بومى و گروه هاى موسيقى 
استان اســت و اين يك اصل و ضرورت 
است كه بايد از ظرفيت هنرمندان استان به 

نحو مطلوب استفاده كنيم.
وى اضافــه كــرد: بــراى صــدور مجوز 
استوديوى موســيقى در مالير نيز مشكلى 
نداريم و براى برگــزارى اردوهاى خارج 
از استان و نشســت كارگاهى كانون هاى 
مساجد شهرستان نيز مشكلى وجود ندارد.

وي اظهــار كــرد: اداره ارشــاد همــدان 

تالش مي كند برند جشــنواره فيلم كمدي 
بين المللي براي همدان ثبت شود 

وى افزود: چنانچه ميزبانى اين جشــنواره 
به همدان داده شــود، براى نخســتين بار 
در ايــران و چهارمين بار در جهان اســت 
كه جشــنواره فيلم هاى كمدى بين المللى 

برگزار مى شود.
وى اظهار داشت: ميزبانى از اين جشنواره 
و كمدين هاى مطرح جهان افتخارى بزرگ 

براى ايران و همدان است.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان 
با بيان اينكه كل استان و سينماگران پيگير 
هســتند تا اين اتفاق مهم رخ دهد، افزود: 
رايزنــى مى كنيم كه جشــنواره فيلم هاى 
كمدى بين المللى ســال آينده در همدان 
برگزار شود و دبيرخانه آن نيز در اين استان 
بماند. درويش نژاد گفت: همچنين تالش 
داريم ميزبانى جشنواره فيلم هاى مستند و 
كوتاه كشورهاى اســالمى را براى همدان 

بگيريــم. رويش نــژاد از حمايت تورهاي 
عكاســي گفت: تورهاي عكاســي را در 
راستاي نهادينه كردن جريان فرهنگ و هنر 

سيار تأثيرگذار دانست.
رئيس اداره ارشاد مالير نيز در اين نشست 
عنوان كرد: تا توســعه فرهنگي در كشور 
اتفاق نيفتند هيچ توســعه اي پايدار نيست 
و ايــن وظيفه به دوش اصحاب فرهنگ و 

هنر است.
طالب تركاشــوند ســياري از مشــكالت 
اقتصادي جامعــه را ضعف فرهنگي مردم 
دانســت و تأكيد كرد: جايــگاه عزيت و 
شــرف هنرمندان بايد حفظ شود تا دست 
به دست هم برنامه هاي فرهنگي و هنري را 
خاطرنشان  پايان  در  ببريم.تركاشوند  پيش 
كــرد: اداره ارشــاد و فرهنگ مالير رقيب 
اصحاب هنر نيســت بلكه خانه هنرمندان 
اســت و افزود: آغــوش اداره ارشــاد و 
فرهنگ اسالمي مالير به روي تمامي اهالي 
فرهنگ و هنر باز اســت و آماده همكاري 
با هنرمندان در چارچوب قانون اساسي و 
ميثاق ملي و مسائل فرهنگي و هنري است.

 فرماندار ويژه مالير با اشــاره به وجود 
4 هــزار كارگاه توليد مبل و منبت در مالير 
گفت: 400 ميليارد تومان گردش مالى يك 
ســال گذشــته در حوزه مبل و منبت مالير 

بوده است.
باب ا... فتحى در قــرارگاه اقتصاد مقاومتى 
اســتان همدان با بيان اينكه در شهرســتان 
مالير و حــوزه اقتصاد مقاومتــى اقدامات 
خوبى انجام شــده است اظهار كرد: يكى از 
مهمترين اقدامات انجام شده در مالير ثبت 

جهانى نظام توليد انگور بود.
وى با بيان اينكه انگور مالير به عنوان پنجاه 
و سومين ميراث مهم كشاورزى جهان ثبت 
رسيده است ادامه داد: توليد انگور در جوزان 

مالير در هر هكتار 35 تن بوده است.
فرماندار ويژه مالير با اشاره به برداشت 240
هزار تن انگور از باغات شهرستان مالير بيان 

كرد: امســال 45 هزار تن كشمش در مالير 
توليد و صادر شده است.

ــر  ــت مالي ــل و منب ــا مب ــه ب وى در رابط
ــل  ــد مب ــش از 60 درص ــرد: بي ــار ك اظه
كشــور در ماليــر توليــد مى شــود بــه 
ــورت  ــه ص ــر ب ــزار نف ــه 20 ه ــوى ك نح
غيــر مســتقيم و 8 هــزار نفــر بــه صــورت 
ــه كار  ــوزه مشــغول ب ــن ح ــتقيم در اي مس
ــا  ــارس ، فتحــى ب ــه گــزارش ف هســتند. ب
ــد  ــزار كارگاه تولي ــود 4 ه ــه وج ــاره ب اش
مبــل و منبــت در ايــن شهرســتان ادامــه داد: 
ــك  ــى ي ــردش مال ــان گ ــارد توم 400 ميلي
ــت  ــل و منب ــوزه مب ــته در ح ــال گذش س

ــوده اســت. ــر ب مالي
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در حــوزه علــم و 
فنــاورى بــا مســئوليت دانشــگاه آزاد ماليــر 
اقدامــات خوبــى انجــام شــده اســت، 

تصريــح كــرد: دانشــگاه آزاد بــا مشــاركت 
فروشــگاه هاى زنجيــره اى رفــاه ايجــاد 
ــن فروشــگاه در غــرب كشــور را  بزرگتري
ــدى  ــوالت تولي ــا محص ــر دارد ت ــد نظ م
ــن  ــور در اي ــرب كش ــه غ ــر و منطق مالي

ــود. ــه ش ــگاه عرض فروش
فرمانــدار ويــژه ماليــر ايجــاد گلخانــه 
ــه  ــاخت دوچرخ ــرح س ــك، ط هيدروپوني
ــه  ــتحمام تصفي ــته اس ــتم بس ــى، سيس برق
فاضــالب خــودكار، ســاخت كانكــس 
طــرح  موقــت،  اســكان  بــراى  تاشــو 
و  بررســى  مركــز  بزرگتريــن  تاســيس 
بازى هــاى  توليــد  طــرح  دام،  اصــالح 
ــراى  ــگاه الرو ب ــاد آزمايش ــه اى، ايج رايان
ــات  ــى را از ديگــر اقدام ــاى ديابت زخــم پ
ــاورى در  ــم و فن ــوزه عل ــر در ح ــد نظ م

شهرســتان ماليــر برشــمرد.

وى در ادامــه بــه اقدامات انجام شــده در 
حوزه صنعت شهرستان مالير پرداخت و با 
بيان اينكه در شهرســتان مالير به 67 واحد 
توليدى تسهيالت پرداخت شده است ادامه 
داد: پنج واحد توليدى تعطيل در شهرستان 

مالير راه اندازى شده است.
فتحى در رابطه با اجراى روش نوين آبيارى 
بيان كرد: طرح نقشــه 42 پروژه به مساحت 
يك هزار هكتار براى اجراى آبيارى نوين در 
شهرستان مالير در حال طراحى و 16 پروژه 

به مساحت 330 هكتار در حال اجراست.
وى با اشاره به اينكه پيگيرى كشت زعفران 
به مســاحت 73 هكتــار، گل محمدى 35

هكتار و گياهان دارويى 92 هكتار هســتيم 
بيــان كرد: كشــت 200 هكتــار محصول 
كم آب بر در شهرســتان مالير مد نظر قرار 

دارد.

سرمايه گذار خصوصى در نهاوند: 

آب بّره پرواري برزول تامين شود 

فرماندار ويژه مالير:

گردش مالى مبل و منبت در مالير 400 ميليارد تومان بود
حدنگارى اراضى كشاورزى 7 روستاى بهار 

انجام شد
 مدير جهادكشاورزى شهرســتان بهار از اجرا و تكميل حدنگارى 

(كاداستر) در اراضى كشاورزى 7 روستاى اين شهرستان خبر داد.
هوشــنگ كرمى از اجرا و تكميــل حدنگارى (كاداســتر) در اراضى 
كشاورزى 7 روستاى اين شهرستان خبر داد و اظهارداشت: در راستاى 
اجراى قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، عمليات اجرايى تهيه نقشه 
كاداســتر اراضى كشاورزى و رفع تداخالت قوانين موازى در سطح 7
روســتا از اراضى كشاورزى زراعى و باغى شهرستان بهار آغاز شد. به 
گزارش روابط عمومى جهادكشــاورزى شهرســتان بهار ،وى افزود: با 
اجــراى اين طرح بزرگ جهادى، حدنگارى اراضى كشــاورزى انجام 
و نقشــه كاداستر با مقياس يك پنج هزارم تهيه خواهد شد.كرمى اظهار 
داشت: با اين اقدام، صدور سند براى اراضى كشاورزى تسهيل و اراضى 

فاقد سند، تعيين تكليف خواهد شد.
مدير جهاد كشاورزى بهار اجراى طرح حدنگارى را در راستاى تثبيت 
مالكيت  هاى شــرعى و قانونى افراد مالــك از برنامه هاى اولويت دار 
دولــت عنوان كرد. وى همچنين رفــع اختالفات ملكى مابين دولت و 
مردم از طريق كميســيون رفع تداخالت قوانين موازى با ســرعت و 
سهولت بيشتر و با هدف جلوگيرى از تضييع حقوق دولت و مردم را از 

ديگر نتايج اجراى اين طرح عنوان كرد.

مدير كل فرهنگ و ارشاد با اشاره به استقبال شهرستاني ها خبر داد

اختيار تام براي مجوز كنسرت در شهرستان ها
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اليحه بودجه نگاه حمايتى دارد
 نماينده مردم شــيراز در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه 
اليحه بودجه 98 اليحه اى انقباضى است، گفت: اين اليحه با شرايط 

تحريم متناسب شده است و نگاهى حمايتى دارد.
به گزارش ايســنا، على اكبرى  گفت: ارقام تغيير نخواهد كرد بلكه 
تبصره ها تغيير خواهند كرد كه توليدكنندگان بيشــترين بهره مندى را 

داشته باشند.
وى افزود: طى دو ســال اخير مشــكالتى كــه صندوق هاى مالى و 
اعتبارى ايجاد كرده اند باعث شــده تا زمــان زيادى از مجلس تلف 

شود.
اكبرى در بخشى از سخنانش با بيان اينكه فرودگاه هاى احداث شده 
در كشور بدون كارشناسى در اولويت امور قرار گرفت، گفت: 400 
هزار چاه غير مجاز در كشــور وجــود دارد كه حذف اين چاه ها از 
چرخه كشاورزى بسيار سخت است و ادامه كشاورزى باعث شده تا 

عمق چاه هاى استان تا 600 متر نيز برسد.
وى با بيان اينكه شــرايط خوبى در حوزه گردشــگرى و صادرات 
داريــم و در حوزه هــاى خرما و زعفران تجــار ايرانى با هم رقيب 
هســتند، تصريح كرد: اين در حالى است كه بايد تجار كشورمان با 

ساير ملل دنيا رقابت كنند.

استان هاى مرزى مهمترين نقش را
 در شكست تحريم ها دارد

 معاون رييس جمهورى و رييس سازمان امور ادارى و استخدامى 
كشور گفت: استان هاى مرزى مهمترين نقش را در شكست تحريم 
ها عليه كشــور دارد و مردم اين مناطق با استفاده از ابزارهايى نظير 
بازارچه هاى مــرزى مى توانند در جهت تامين منافع كشــور گام 

بردارند.
بــه گــزارش ايرنــا جمشــيد انصــارى گفــت: راهــكار رو در رويــى 
بــا ايــن فشــارها مقاومــت اســت و بــر هميــن اســاس، مــردم همــه 
ــن  ــه اي ــد ك ــا كنن ــود را ايف ــش خ ــد نق ــور باي ــاى كش ــتان ه اس
ــى  ــان غرب ــه آذربايج ــرزى از جمل ــاى م ــتان ه ــراى اس ــش ب نق

ويــژه اســت.
وى اضافــه كــرد: همراهــى مــردم و فعــاالن اقتصــادى در شــرايط 
ــار تحريــم هــا بســيار اثرگــذار  ــر ب ــراى رد شــدن از زي كنونــى ب
اســت و نبايــد در ايــن وضعيــت، انتظــار شــرايط عــادى و بــدون 

مشــكل در حــوزه اقتصــاد را داشــت .
ــا  ــراى طــرح هــاى ب ــار ب انصــارى از ممنوعيــت اختصــاص اعتب
پيشــرفت فيزيكــى كمتــر از 50 درصــد در قالــب اليحــه بودجــه 
ســال آينــده خبــر داد و گفــت: تنهــا پــروژه هايــى كــه بــه بخــش 
ــى  ــل دولت ــار مكم ــد از اعتب ــى توان ــود م ــذار ش ــى واگ خصوص
نيــز اســتفاده كنــد كــه در ايــن خصــوص بايــد همــه اســتان هــا 

ــد. ــات الزم را انجــام دهن اقدام
وى تاكيــد كــرد: بايــد بررســى هــاى ميدانــى مناســبى در راســتاى 
اثرگــذارى تســهيالت بانكــى طــرح هــاى اشــتغال پايدار روســتايى 
ــوان بخــش  ــى ت ــن صــورت م ــه در اي ــر انجــام شــود ك و فراگي
مهمــى از خالءهــا را شناســايى و بــراى آنهــا برنامــه ريــزى كــرد.

نيروى انتظامى بايد پيشگام در رعايت 
نظم و اجراى قانون باشد

 نماينده مردم ايذه و باغملــك در مجلس گفت: نيروى انتظامى 
متعلق به نظام و كشور است و اگر مطابق قانون رفتار نكند و حقوق 
مــردم ضايع شــود، اعتماد مردم به نيروى انتظامى كم شــده و اين 

بى اعتمادى به كل حاكميت و نظام باز مى گردد.
ــا ايســنا، بيــان كــرد: نيــروى  هدايــت اهللا خادمــى در گفت وگــو ب
ــى  ــت. زمان ــور اس ــراى كش ــاط ب ــم و انضب ــر نظ ــى مظه انتظام
ــد احســاس  ــروى انتظامــى مواجــه مى شــوند باي ــا ني ــراد ب كــه اف
ــد  ــه بخواه ــراى اين ك ــى ب ــروى انتظام ــد. ني ــدا كنن ــش پي آرام
وظايــف خــود را بــه درســتى انجــام دهــد عــالوه بــر ســالمت و 
تجربــه و عــرق ملــى بايــد خــودش بــه نظــم، انضبــاط و قانــون 

ــد. ــاد كامــل داشــته باشــد و قوانيــن را اجــرا كن ــز اعتق ني
ــورهاى  ــزود: در كش ــس اف ــرژى مجل ــيون ان ــو كميس ــن عض اي
ــراد  ــات اســت و اف ــدار و امكان ــروى انتظامــى داراى اقت ديگــر ني
كامــال طبــق مقــررات عمــل مى كننــد امــا متاســفانه در كشــور مــا 
بعضــا افــراد نيــروى انتظامــى را مــى زننــد. مــا مشــكالتى داريــم 
كــه بايــد همــه آن هــا را يكجــا ببينيــم و بــا رفــع آن هــا بــه هدفــى 

كــه مدنظــر رهبــرى اســت دســت يابيــم.
وى خاطرنشــان كرد: يكــى از رفتارهايى كه مــى تواند باعث بى 
اعتمادى مردم نســبت به نيروى انتظامى شــود، بى تفاوتى نسبت به 
برخى از مســائل است. البته زمانى كه با نيروى انتظامى صحبت مى 
كنيم آن ها نيز از مســائلى نظير كمبود نيرو  و عدم حمايت از آن ها 
صحبت مى كنند. به عنوان مثال نيروهاى انتظامى گاها نااميد هستند 
از اين كه يك مجرم را تحويل قانون دهند و فرداى آن روز آزاد شود 
و براى آن ها مشــكالتى را ايجاد كنــد؛ چراكه از نيروهاى انتظامى 

حمايت كافى نمى شود.

حقوق شهروندى صرفا به معناى
 مطالبه گرى نيست

 يك عضو هيأت رئيســه كميسيون شوراها و امور داخلى كشور با 
اشــاره به ضرورت آشنايى شهروندان با حقوق و تكاليف شهروندى 
گفت: امروز حقوق شهروندى در اذهان مردم به گونه اى تعريف شده 
كه انتظار دارند حتى مســائل شــخصى و خانوادگى آن ها را دولت و 
مجلس حل كند، در حالى كه برخوردارى از هر حقوقى تكليفى را بر 

دوش افراد مى گذارد.
پروانــه مافى در گفت وگو با ايســنا، بيان كــرد: يكى از ضعف هاى 
بزرگ كشور بحث عدم تحقق آموزش هايى است كه منجر به كسب 
مهارت هاى مناسب براى زندگى اجتماعى افراد مى شود. ما در جامعه 
آموزش به شكل هاى مختلف داريم، اما اين آموزش ها، آموزش هايى 
مناســب براى زندگى امروز و تربيت شهروندى كه در شرايط كنونى 
بتواند خوب زندگى كند و هم  حقوق خود را احيا كند و هم به حقوق 

ديگران تجاورز نكند، نيست.
وى در ادامه اظهار كرد: آموزش هاى كالســيك و دانشــگاهى ما به 
نوعى بى ســوادى مــدرن را ترويج مى دهند. مجموعه نســل جوان 
ســوادى را كسب مى كنند اما اين سواد براى راحت زندگى كردن در 

جامعه امروز كمك چندانى نمى كند. 
مافى تصريح كرد: اين مشكل را ما بايد حل كنيم. در كشور افراد وارد 
دوره هاى تحصيلى متفاوتى مى شــوند كه نياز هر انسان و جامعه اى 
است كه قصد دارد به سمت پيشرفت حركت كند و زمان و عمرى را 
صرف مى كنند، اما سوادى را كه كسب مى كنند كمتر در بهبود شرايط 

جامعه و ارتقاى سطح زندگى اجتماعى آن ها موثر است.

دولت با وجود تأمين ارز كاالهاى اساسى 
نظارتى بر واردات و توزيع كاالها ندارد

 عضو كميســيون بر نامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه 
مى طلبد دستگاه هاى نظارتى به موضوع گرانى قيمت ها در بازار ورود 
پيدا كنند، گفت: دولت با وجود تأمين ارز موردنياز كاالهاى اساســى 
هيچ نظارتى بر نحوه واردات و توزيع كاالهاى اساسى د ر داخل كشور 

و سازوكارى بر ا ى اين منظور ندارد.                                                                                                                                                         
مهــرداد الهوتى در گفت وگو با فارس، گفت:                                                                                                                                                      دولت و دســتگاه هاى 
نظارتى بايد نظارت خو د ر ا بر بازار بيشتر كنند. وقتى كه بر ا ى كاالهاى 
اساسى مردم ارز 4200 تومانى اختصاص مى يابد هدف اين است كه 
كاال ارزان تر به دست مردم برسد، ا ما دولت با وجود تأمين ارز موردنياز 
كاالهاى اساسى هيچ نظارتى بر نحوه واردات و توزيع كاالهاى اساسى 

د ر داخل كشور و سازوكارى بر ا ى اين منظور ندارد.                                                                                                                                                         
و ى ا فــزود: مى طلبــد كــه دســتگاه هايى هماننــد دســتگاه تعزيــرات 
و د يگــر دســتگاه ها وارد ايــن موضــوع شــوند                                              . وقتــى بحــث چنــد 
نرخــى شــدن ارز د ر جامعــه پيــش مى آيــد، زمينــه بــر ا ى رانــت و 

فســاد هــم فراهــم مى شــو د.

طهرانچى درباره حادثه واحد علوم و 
تحقيقات در جلسه حاضر مى شود

 عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به ماموريت 
اين كميســيون به 3 عضوش براى بررســى حادثه واژگونى اتوبوس 
دانشــجويان دانشــگاه آزاد گفت: هنگام اســتماع گزارش تهيه شده 

محمدمهدى طهرانچى هم حضور خواهد داشت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــارس، ب ــا ف ــو ب ــدى در گفت وگ ــدى زاه ــد مه محم
بــروز حادثــه واژگونــى اتوبــوس در دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد 
علــوم و تحقيقــات تهــران گفــت: در جلســه كميســيون آمــوزش و 
تحقيقــات مجلــس خواســتار تعييــن گروهــى بــراى بررســى ابعــاد 
ــتم  ــيون خواس ــدم و از كميس ــك ش ــه از نزدي ــن حادث ــف اي مختل
كــه ايــن گــروه ضمــن عيــادت از زخمى هــا و مصدوميــن زوايــاى 

مختلــف ايــن اتفــاق را بررســى كننــد.
وى افــزود: يقيــن دارم كه اين كارگروه ديدارى را با مســئولين 
دانشــگاه آزاد اسالمى، دادستانى و راهور تهران خواهند داشت و 
پس از بازديدهاى ميدانى، گزارش دقيقى را به كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس ارائه خواهند كــرد اما تصميم گيرى اينكه در 
جلســه اين كميســيون براى اســتماع گزارش اعضاى كارگروه، 
رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى هم حضور باشــد با هيأت رئيسه 
اســت اما به نظرم حضور طهرانچى در اين كميسيون براى شنيدن 
نظرات اعضاى كارگروه تعيين شــده و همچنين توضيحات بيشتر 

بود.  خواهد  مفيد 

طرح ريزى و برآورد عملياتى در مناطق 
مرزى بايد افزايش پيدا كند

 فرمانــده مرزبانى نيــروى انتظامى گفت: طرح ريــزى و برآورد 
عملياتــى در مناطق مرزى بايد افزايش پيدا كند تا بتوانيم بر تحركات 

دشمن اشراف داشته باشيم و مقتدرانه در مقابل آنها ايستادگى كنيم.
بــه گزارش ايرنا ،«قاســم رضايى» در دوره عالــى عمليات مرزى 
فرماندهان پاســگاه هاى مرزى سراســر كشــور با تأكيــد بر لزوم 
برگزارى دوره  هاى عالى مديريتى اظهار داشــت: لجمن مديريت 
مرزها در مرزبانى، پاسگاه هاى مرزى هستند كه برگزارى دوره هاى 
عالى طى چند ســال گذشته، در دســتور كار مرزبانى قرار گرفته 

است.
فرمانده مرزبانى ناجا با اشــاره به تهديدات موجود در مرزها تصريح 
كرد: جمهورى اســالمى ايران تنها كشــورى اســت كــه تهديدات 
برون مــرزى دارد كه اين تهديدات با تدابيــر داهيانه و حكيمانه مقام 
معظم رهبرى (مدظله العالى) و هوشــيارى نيروهاى مســلح به ويزه 
مرزبانان خنثى شده و دشــمنان نظام و انقالب همواره در رسيدن به 

اهداف شوم خود ناكام مى مانند.

دولت اجازه نمى دهد سازمان تعزيرات 
بر بازار و قيمت ها نظارت كند

 عضو كميســيون قضايى مجلس گفت: دولت اخيرا دست سازمان تعزيرات را 
در امر نظارت بسته و اجازه نمى دهد مأموران اين سازمان به ويژه در بحث مقابله با 
محتكران مواد اوليه و همچنين كاالهاى توليدى ورود كنند.محمدعلى  پورمختاردر 
گفت وگو با فارس، گفت:                                                                                                       ما شــاهد هستيم كه فروشــنده ها د ر با زا ر با  هر قيمتى 
كه دلخواهشــان است كاال ر ا به خريداران عرضه مى كنند و ا گر كسى هم اعتراض 
كند، مى گويند قيمت دالر باال رفته،                                                                                                 د ر صورتى كه اين مصداق بارز سوءاستفاده از 
موقعيت و شرايط خاص كشور است.                                                                                              پورمختار خاطرنشان كرد: امر نظارت به حا ل 
خو د رها شده و عمدتا به اصناف سپرده شده كه بازرسين ر ا بر ا ى نظارت بفرستند كه 
د ر اين حوزه بعضا شنيده شده فرد ناظرى كه خو د نيز داراى صنفى هست، خو د آ ن 
فرد هم گرانفروشى مى كند و ممكن است د ر اين زمينه دقت نظر الزم صورت نگيرد.

«بسته جامع ساماندهى بازار خودرو»دوهفته 
آينده به مجلس ارائه مى شود

 عضو هيأت رئيسه كميسيون صنايع مجلس گفت: وزير صنعت در جلسه با 
هيأت رئيســه كميسيون وعده داد تا دو هفته آينده بسته اى را براى «ساماندهى 
بازار خودرو» به مجلس ارائه كند.عبدا... رضيان در گفتگو با مهر اظهار داشت: 
اعضاى هيأت رئيسه كميسيون صنايع در جلسه اى با حضور  وزير صنعت،معدن 
و تجارت موضوع بازار خودرو را مورد بررسى قرار دادند و وزير صنعت قول 
داد تا دو هفته آينده بســته اى را براى ساماندهى بازار خودرو نهايى كرده و به 
كميسيون ارائه كند.وى اظهار داشت: اختالف قيمت خودرو در كارخانه و بازار 
آزاد به جيب دالل ها مى رود و تنها 20 درصد خودرو هايى كه خريد و فروش 
مى شوند ، خودرو هاى صفر هست و بقيه داد و ستد ها مربوط به خودرو هايى 

است كه مدت ها از توليد آن ها مى گذرد.

بدون توجه به توليد، رونق اشتغال و اقتصاد 
بى معناست

 سخنگوى كميسيون صنايع مجلس گفت: بدون توجه به توليد رونق اشتغال 
و تحول اقتصادى هيچ معنايى ندارد و اصل مهم در توســعه جوامع بها دادن به 

امر توليد است.
به گزارش ايســنا، ولى ملكى اظهار كرد: ما خوشحال هستيم كه وزارت صمت 
موضوع ثبت سفارش ها را به استان ها واگذار كرده تا اين امر به تقويت خطوط 

توليد و پرداخت تسهيالت بانكى كمك كند.
وى ضــرورت حفظ وضــع موجود توليد را به عنون امــرى مقدس و اقدامى 
جهادگونه دانست و خاطرنشان كرد: با حفظ و احياى هر واحد توليدى در هر 
حقيقت فضاى اشتغال و حمايت جدى از توليد به معناى واقعى انجام شده و در 

سخت ترين شرايط حركت روبه جلو در اين بخش اتفاق مى افتد.

 تبديل تهديدهاى ناشــى از تحريم به 
فرصت در بودجه ســال 98 كل كشور از 
مهم ترين ويژگى هاى اليحه ســال آينده 
اســت كه مى تواند در راســتاى كاهش 
تاثير  ايران  اقتصاد  ســاختارى  مشكالت 

زيادى داشته باشد.
به گزارش ايرنا، اليحه بودجه ســال 98

كل كشــور با منابع بودجه اعم از منابع 
عمومى و منابع اختصاصى افزون بر 4786
هزار ميليارد ريال اســت، بودجه سال 98
به گونه اى تنظيم شــده كــه تهديدهاى 
ناشى از تحريم هاى ظالمانه آمريكا را به 
ساختارى  مشكالت  كاهش  براى  فرصتى 
اقتصاد  آورى  تاب  افزايش  ايران،  اقتصاد 
ايران و دســتيابى به اهداف درج شده در 

سياست هاى اقتصاد مقاومتى تبديل كند.
سال  بودجه  ضدتحريمى  رويكرد   

98 كل كشور
حسن روحانى رئيس جمهورى درباره اليحه 
بودجه ســال 98 كل كشــور گفت: اليحه 
بودجه ســال آينده كشور در شرايطى تقديم 
مجلس مى شود كه ما از اواخر سال گذشته با 
شرايط فشار و تحريم ظالمانه آمريكا مواجه 
شــديم اما بى ترديد آمريكا به اهداف خود 

نخواهد رسيد.
وى افــزود: بودجه امســال را در مجموع با 
407 هزار ميليارد تومان، دو سقفى كرديم؛ در 
سقف اول 4 هزار و 700 هزار ميليارد تومان 
و در سقف دوم، دو تا 20 هزار ميليارد تومان 
ديگر در صورت كســب منابع جديد كه در 

بودجه آمده است، خواهد بود.
رئيس جمهورى يادآور شــد: ســال آينده، 
اولين ســال دهه پنجم و ايــن بودجه براى 
اولين سال دهه پنجم انقالب است؛ در سال 
آينده در دهــه پنجم انقالب اولين انتخابات 
مهم، يعنى انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
انجام خواهد شد كه اين هم ان شاء اهللا براى 

ما مبارك خواهد بود.
همچنيــن «على الريجانــى» رئيس مجلس 
شوراى اسالمى در مورد ويژگى هاى اليحه 
بودجه ســال 98 كل كشــور گفت: ساختار 
بودجه بايد متناســب با چالش هايى كه در 
كشــور وجود دارد، باشــد و در اين زمينه 

بررســى نقشه راه بودجه سال هاى 98 و 99
آغاز شد.وى با بيان اين كه بودجه سال آينده 
بايد دو هفته پيش به مجلس ارائه مى شــد، 
افزود: رهبر معظم انقالب تدابيرى داشتند كه 
اين بودجه بايد متناســب با شرايط تحريمى 
مورد بازبينى قرار گيرد لذا جلســاتى برگزار 
شــد و آقايان بحث كردنــد و به اين نتيجه 
رسيدند كه ســقف بودجه بايد از 430 هزار 
ميليارد تومان پايين آورده و هزينه ها را كاهش 
دهند.الريجانى با بيان اين كه بررسى نقشه راه 
بودجه ســال هاى 98 و 99 آغاز شده است، 
گفت: رئيس جمهــورى صبح امروز برخى 
از مشخصات اين نقشــه راه را به مانند حل 
برخى مشــكالت صندوق هاى بازنشستگى 
بيان كردنــد تا بازنشســتگان بدانند كه اين 
صندوق ها چه انضباطــى دارند و چه آينده 
اى متناسب با شرايط براى آنها پيش بينى شده 
اســت.همچنين «امير خجسته» نماينده مردم 
همدان در مجلس درباره اولويت هاى بودجه 
سال 1398 اظهار داشت: بحث اول معيشت 
مردم و به خصوص اقشار آسيب پذير هستند 
كه بايد مورد توجه قرار بگيرند و در كنار آن 

يارانه بايد متناسب با تورم تنظيم شود.
وى در ادامه به بودجه دفاعى اشــاره كرد و 
گفت: در اين خصوص بايد به طور ويژه در 

بودجه 98 توجه صورت گيرد.

نماينــده مردم همــدان با تاكيد بــر اين كه 
حمايــت از كاالى ايرانى يك اصل اســت، 
گفت: ديگر اولويت ما بايد در بودجه بحث 
اشتغال و حمايت از توليدكنندگان باشد و در 

كنار آن بايد دست قاچاقچيان را قطع كنيم.
وى با بيــان اين كه عــده اى نمى خواهند 
كاالى ايرانى مــورد حمايت قرار گيرد و به 
دنبال رانت هستند، گفت: مجلس و دستگاه 
هاى نظارتى به خصــوص قوه قضاييه بايد 
دست قاچاقچيان را قطع كنند چرا كه وقتى 
قاچاق نشود كاالى ايرانى حمايت مى شود.

همچنين «فاطمه حسينى» نماينده تهران در 
مجلس اظهار داشت: بايد به اين نكته توجه 
داشــت به طور يقين حذف هزينه هاى غير 
ضرورى از بودجه ســال آينده، پيام مثبتى را 

به جامعه مى دهد.
عضو كميســيون اقتصادى مجلس شوراى 
اســالمى در ادامه افزود: با توجه به شرايطى 
كه امكان دارد سال آينده با آن مواجه شويم، 
آگاهى نســبت به آن و پيش بينى هاى واقع 
بينانــه از درآمدهاى آينده مــى تواند نگاه 
بخشى و منطقه اى به بودجه را كاهش دهد 

و نگاه ملى به بودجه 98 را تقويت كند.
وى تصريح كــرد: كاهش منابع درآمدى در 
ســال آينده موضوعى جدى اســت و بايد 
مشكالت و معضالت كشور اولويت بندى 

شود تا بتوان با تخصيص اعتبارات مناسب از 
بروز مشكالت بيشتر جلوگيرى كرد.

نماينده مردم تهران گفت: وابستگى بودجه به 
نفت آســيب و آفتى است كه مى توان از آن 
به عنوان يك نقطه شكننده در لوايح بودجه 
ياد كرد، اين وابستگى به نفت سبب شده كه 
دولت براى عبور از اين چالش يا بايد منابع 
درآمدى جديد تعريــف كند و يا آنكه بايد 
صرفه جويى و كاهش هزينه ها را مورد نظر 
قرار دهد. البته در راه دوم يعنى صرفه جويى 
نيز كار براى دولت سخت است زيرا بخش 
عمده بودجه ســنواتى كشور را هزينه هاى 
جارى تشكيل مى دهد و امكان صرفه جويى 

را بسيار مشكل مى كند.
همچنين «عادل آذر» رئيس ديوان محاسبات 
درباره الزاماتــى كه در بودجه 98 بايد به آن 
توجه شــود، گفت: حــدود 25 مورد تحت 
عنوان الزاماتى كه در بودجه سال 1398 بايد 
به آن توجه شــود، احصا شده كه شاه بيت 
همه آنها انضباط اقتصــادى و جلوگيرى از 

ريخت و پاش در هزينه ها است.
وى شناســايى فعاليت ها و ماموريت هاى 
زائد، فعاليت هاى موازى، دوباره كارى ها كه 
معموال هزينه هاى مضاعف دارد را از ديگر 
محورهاى اصلى دانست كه بايد مورد توجه 

در بودجه سال 98 قرار گيرد.

دولت مي گويد:

بودجه 98
 تبديل تهديد تحريم به فرصت

 وزير كشــور با بيان اينكه دشــمن در 
حوزه هــاى ضــد امنيتى عليه كشــورمان 
ســرمايه گذارى مى كند، گفــت: حمايت 
مردم، حضور نيروهــاى امنيتى، اطالعاتى 
و انتظامى، انسجام داخلى و رضايت مندى 

مردم، پايه امنيت كشور است.
رحمانى فضلى  عبدالرضا  ايسنا،  گزارش  به 
اظهار كرد: مهم ترين مســئله اى كه دشمنان 
روى آن مانور مى دهنــد، برخى تنش ها و 
مطالبات است و برنامه دشمن، سوار شدن 

بر اين تحركات و نهايتا نااميد ساختن مردم 
اســت. يكى از اهداف دشمن در موضوع 
تحريم ها هم ايجاد نارضايتى است؛ بنابراين 
مسئوالن بايد تالش كنند كارآمدى نظام را 

نشان داده و بهره ورى را باال ببرند.
رحمانى فضلى همچنين بــا بيان اينكه در 
اين شــرايط، مهمترين مســئله وحدت و 
انســجام داخلى است، افزود: دشمنان بجز 
تحريم و فشار بر مردم به صورت مستقيم 
در حوزه هاى ضد امنيتى هم عليه كشــور 

ما ســرمايه گذارى مى كنند. حمايت مردم، 
حضــور نيروهــاى امنيتــى، اطالعاتى و 
انتظامى و انسجام داخلى و رضايت مندى 
مردم، پايه امنيت است كه با همكارى همه 

مسئوالن محقق مى شود.
وزير كشور با اشاره به لوازم تحقق انسجام 
داخلى در استان ها گفت: جايگاه نمايندگان 
ولــى فقيــه اصلى ترين محــور وحدت و 
انســجام اســت و نقش هدايت و حمايت 
از دســتگاه ها و مديران را دارد و در استان 

بوشهر آيت اهللا صفايى بوشهرى اين نقش 
را به خوبى ايفا كرده اســت، به طورى كه 
در اســتان بوشــهر صداى عدم وحدت را 
نشنيديم. سه پايه كار در هر استان نماينده 
ولى فقيه، اســتاندار و نمايندگان مردم در 
مجلس هســتند كه استان بوشــهر در اين 
حوزه اتحاد وانســجام خوبى داشته است. 
از همــه مديران و مســئوالن انتظار داريم 
در تقويت وحدت و انســجام بين اقشــار 

مختلف كوشا باشند.

مـذاكرات 
نظامى روس ها 
در تهران
 هيأت عالى رتبه نظامى روسيه به تهران 
سفر كرد و در راستاى تقويت همكارى ها 
ضمن ديدار با فرماندهان ارشد نظامى ايران 
پيرامون مسائل منطقه، مقابله با تروريسم و 
توســعه همكارى هاى نظامى دو كشور به 

مذاكره پرداخت.
به گزارش ايرنــا، اين هيأت بلند پايه كه 
رياست آن را معاون ســتادكل نيروهاى 
مســلح روســيه برعهده دارد، در دومين 
كميســيون مشــترك نظامــى جمهورى 
اسالمى ايران و فدراسيون روسيه شركت 

كردند.
در ايــن اجــالس كــه رياســت آن برعهــده 
ــل ســتاد  ــاون بين المل ــى» مع ــر نظام «قدي
نيروهــاى مســلح ايــران و ژنــرال «ايگــور 
اوســيپوف» معــاون رئيــس ســتاد كل 

نيروهــاى مســلح روســيه بــود، دو طــرف 
گفت  وگوهــاى  و  مشــورت  ضمــن 
تخصصــى در مــورد زمينه هــاى همــكارى 
نظامــى بيــن نيروهــاى مســلح دو كشــور، 
ســال  بــراى  همكارى هــا  برنامه هــاى 

ــاندند. ــب رس ــه تصوي 2019 را ب
 موفقيت نيروهاى مسلح ايران و 

روسيه در مقابله با تروريسم
اين هيــأت نظامــى روس در دومين روز 
حضــور خــود در تهران به همراه ســفير 
روســيه، با «محمد باقرى» رئيس ستاد كل 
نيروهاى مســلح جمهورى اسالمى ايران 

ديدار و گفت وگو كردند.
باقرى در اين ديدار با اشاره به شرايط بسيار 
حساس كنونى منطقه و جهان و ضرورت 
ايجاد پيوندهاى همگرايــى بين نيروهاى 
مســلح ايران و روســيه عليه تروريســم، 
گفت: موفقيت نيروهاى مســلح دو كشور 
در فرايند مقابله با تروريســم در سوريه و 
شكست تروريست هاى تكفيرى و حاميان 
آنها در منطقــه، بيانگر عزم و ظرفيت هاى 
ايران و روســيه براى مقابلــه با تهديدات 

موجود است.
دريايى  هاى  همكارى  توســعه   

ايران و روسيه
معاون رئيس ســتادكل نيروهاى مســلح 
روســيه در اين روز همچنين ديدارى نيز 
با فرمانــده نيروى دريايى ارتش جمهورى 
اسالمى ايران داشــت كه در آن بر توسعه 
همكارى هاى دريايى بين دو كشــور مورد 

بحث و گفت وگو قرار گرفت.
«حسين خانزادى» پس از اين ديدار گفت: 
ما به دنبال شتاب دادن و توسعه همكارى ها 
در دو حــوزه ژئوپليتيكــى درياى خزر و 
ناوگان جنوب هســتيم؛ محــور مذاكرات 
با مقام روس براســاس تعامالت در دريا 
در حوزه هــاى عملياتى، فنى، آموزشــى، 
رزمايش هاى  برگزارى  و  ناوگروه ها  تبادل 
تاكتيكى و رزمايش مقابله با دزدى دريايى 

در درياى جنوب بود.
تاكيد بر مقابله با تروريسم

هيأت نظامى روسيه با سردار دريادار «على 
فدوى» معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران 
در ســتاد فرماندهى ســپاه ديدار داشــت 

كــه در اين ديــدار، دو طــرف بر اهميت 
زمينه هاى  در  كشــور  دو  همكارى هــاى 
مختلف دفاعى و مقابله با تروريسم تاكيد 

كردند.
ســايه  در  منطقه  امنيت  تامين   

همكارى ايران و روسيه
ژنرال اوسيپوف همچنين در ادامه سفر خود 
به تهران با سردار سرتيپ «قاسم تقى زاده» 
جانشــين وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مســلح ديدار و پيرامون آخرين وضعيت 
همكارى هاى دفاعى دو كشــور، تحوالت 

منطقه اى و بين المللى گفت وگو كرد.
ابــراز  بــا  ديــدار  ايــن  در  اوســيپوف 
ــالس  ــن اج ــزارى دومي ــندى از برگ خرس
كميســيون مشــترك همكارى هــاى نظامــى 
و ارائــه گزارشــى از همكارى هــاى نظامــى 
ــاى  ــكو در زمينه ه ــران- مس ــه ته دو جانب
مختلف، توســعه، تعميــق و تحكيــم روابط 
ســازنده ميــان نيروهــاى مســلح جمهــورى 
اســالمى ايــران و فدراســيون روســيه را 
عامــل مهمــى بــراى تاميــن امنيــت در 

ــان دانســت. ــه و جه منطق

دشمن در حوزه هاى ضد امنيتى عليه كشورمان سرمايه گذارى مى كند
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خبـر

ما پزشــكان بســيارى 
داشته ايم كه از جيب خود 
هزينه درمان بيمار نيازمند 
پزشكانى  پرداخته اند  را 
كه منشــى نداشــتند و 
تابلوى «درمــان رايگان 
براى افراد نيازمند» را در 
مطب خود نصب مى كردند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

نكتهدانشگاه

استمرار خدمت مديران مدارس مشروط شد
 اگر در شــهريور 98 مديرى گواهى مراقبت از ســالمت و بهداشت دانش آموزان را 
دريافت نكرده باشد، امكان استمرار خدمت نخواهد داشت. سالمت و بهداشت و ايمنى 
دانش آموزان خط قرمز ماست.وزير آموزش و پرورش گفت: البته همه چيز بودجه نيست و 
روندهاى مديريتى نيز با برگزارى دوره هاى آموزشى در حال اصالح است. به گزارش ايسنا، 
سيد محمد بطحايى از طراحى دوره اى براى مديران مدارس خبر داد و اظهار كرد: دوره اى را 
براى مديران مدارس طراحى كرديم كه همه مديران مكلف به حضور در آن هستند و مربوط 
به مراقبت و سالمت بهداشت است.وى با اشاره به حادثه زاهدان تاكيد كرد: بايد يكبار براى 
هميشه پويش و كمپينى راه بيافتد و وسايل غيرايمن را در مدارس جمع كنيم كه با حمايت 

دولت و نمايندگان مجلس و خيرين حتما امكان پذير است.

امحاء داروهاى تاريخ گذشته يك ضرورت است
 متاســفانه هنوز براى نحوه امحاء داروهاى بى مصرف يا تاريخ مصرف گذشته، فكر و 
تمهيدى انديشيده نشده است. يك پزشك داروساز گفت: حتما بايد در اين باره فكر كرد؛ 
چراكه حتى دارويى مانند استامينوفن هم تركيباتى مضر دارد و به همين دليل خطرناك است 
كه آن را وارد زباله يا فاضالب كنيم. زيرا در اين صورت خود اين دارو بيمارى زا خواهد 
بود.محمد رضا روئينى افزود: گمان نمى كنم كه در حال حاضر مركزى وجود داشته باشد كه 
امحاء اين داروها را تقبل كند. البته براى امحاء داروهاى تاريخ مصرف گذشته در داروخانه ها، 
مراكزى در دانشگاه هاى علوم پزشــكى وجود دارد. بر اين اساس اين مراكز دانشگاهى، 
داروها و مواد شيميايى را از داروخانه ها مى گيرند و به مراكز طرف قرارداد وزارت بهداشت 
مى دهند تا داروها را به صورت صحيح امحاء كنند، اما عموم به اين مراكز  دسترسى ندارند.

درخواست تخصيص 3 ميليارد دالر براى ايمن 
سازى160هزار كالس ناايمن

 رئيــس ســازمان نوســازى، توســعه و تجهيــز مــدارس كشــوربا اشــاره بــه وجود 
160 هــزار كالس درس ناايمــن در ســطح كشــور خواســتار تخصيــص بودجــه ســه 
ميليــارد دالرى تصويــب شــده در قالــب برنامــه ششــم توســعه بــراى ايمــن ســازى 

ــد. مدارس ش
مهراله رخشانى مهر در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه حدود 107 هزار مدرسه با 530 
هزار كالس درس در كشور داريم اظهار كرد: از اين ميزان، 30 درصد مدارس نيازمند 
مقاوم سازى و تخريب و بازسازى اند كه به تفكيك مى توان گفت 18 درصد مدارس 

بايد مقاوم سازى و 12 درصد تخريب و بازسازى شوند.

مشاور وزير بهداشت پيگير علت فوت 
مادر باردار همدانى

 مشــاور وزير بهداشــت، از پيگيرى علت فوت رئيس كتابخانه 
مركزى همدان به هنگام زايمان در بيمارستان بوعلى، به دستور وزير 

خبر داد.
عباس زارع نژاد، گفت: به دنبال خبر فوت ســيده منصوره حسينى 
شعار رئيس كتابخانه مركزى همدان، وزير بهداشت دستور پيگيرى 

علت فوت را صادر كرد.
وى با اشــاره به اعزام يك تيم از معاونت درمان وزارت بهداشت به 
همدان، افزود: منتظر اعالم نظر پزشكى قانونى هستيم كه در صورت 

قصور، برخورد الزم صورت بگيرد.
مشاور وزير بهداشت با عنوان اين مطلب كه هنوز جوابى از پزشكى 
قانونى دريافت نكرده ايم، ادامه داد: ما نمونه ها را به پزشكى قانونى 
داده ايــم و تيم اعزامى به همدان نيز مشــغول بررســى علت فوت 

هستند.
زارع نژاد با تاكيد بر اينكه وزارت بهداشت در مرگ و مير نوزادان و 
مادران كوتاه نمى آيد، تصريح كرد: قطعا اگر قصورى صورت گرفته 

باشد، به شدت برخورد خواهد شد.
به گزارش مهر، عليرضا مختارپور دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى 
كشــور، در نامه اى به وزير بهداشــت، خواستار بررسى علت فوت 
"سيده منصوره حسينى شــعار" رئيس كتابخانه مركزى همدان، در 

هنگام زايمان در بيمارستان بوعلى، شده است.
در قســمتى از اين نامه آمده اســت: «حقير نــه صالحيت ورود در 
مسائل پزشكى را دارم و نه صالحيت داورى در اين موضوع، اما به 
عنوان يكى از آحاد جامعه احســاس مى كنم اگر به اين نوع حوادث 
رسيدگى دقيق و جدى نشود هم جان عزيزان اين سرزمين همچنان 
در خطــر خواهد ماند و هم اعتماد مردم از عملكرد دســتگاه هاى 

تخصصى سلب مى شود.»

دوره آموزشي ارتقاي مهارت هاي اخالقي 
ويژه خانواده زندانيان همدان برگزار شد

 مجيــد بيات - -خبرنــگار همدان پيام: دوره آموزشــي ارتقاي 
مهارت هــاي اخالقي و زندگي ويــژه خانواده زندانيــان همدان با 
حضور مسئوالن كشوري و اســتاني با هدف افزايش اطالعات اين 

قشر جامعه برگزار شد.
معــاون اداره كل اقدامــات تأمينــي ســازمان  زندان هــاي كشــور در 
ــر  ــي در سراس ــه آســيب هاي اجتماع ــان اينك ــا بي ــن مراســم  ب اي
جامعــه وجــود دارد گفــت: آمــوزش در اركان متفــاوت زندگــي از 
ــروز  ــري ب ــي باعــث جلوگي ــي و اخالق ــاي زندگ ــل مهارت ه قبي

ــود. ــكالتى مي ش ــن مش چني
مهــرداد يكتــاي درگاه در ادامــه بــا اشــاره بــه مطالبه گــري 
ــات در  ــش اطالع ــه افزاي ــت نســبت ب ــاي تحــت حماي خانواده ه
ــاه اظهــار داشــت: همــه كســانيكه  ــردن ســطح رف ــاال ب راســتاي ب
بــه نوعــي در ايــن حــوزه درگيــر هســتند بايــد تمامــي مشــكالت 
حقوقــي، اجتماعــي، خانوادگــي را بــا مســئوالن و اســاتيد مربوطــه 
مطــرح كننــد تــا بديــن وســيله بــا ســطح آگاهــي بيشــتر زندگــي 

ــد. را پيــش ببرن
وي افــزود: در جامعــه امــروزي بــا توجــه بــه وجــود آســيب هاي 
اجتماعــي از قبيــل طــالق، فضــاي مجــازي و عــوارض ناشــي از 

آن ،آمــوزش در ايــن حــوزه امــري ضــروري اســت. 
ــان اينكــه اشــتغال در خانواده هــا از  ــا بي ــه ب ــاي درگاه در ادام يكت
ــراي  ــتا ب ــن راس ــت: در اي ــوردار اســت گف ــادي برخ ــت زي اهمي
خانواده هــاي تحــت حمايــت برنامه هــاي متنوعــي پيش بينــي 
ــا تــالش فــراوان و همــكاري ايــن اقشــار مي تــوان  كرديــم كــه ب

ايــن مــوارد را عملياتــي كــرد.
مديرعامــل انجمن حمايت از زندانيان اســتان همــدان نيز با بيان 
اينكه آمــوزش يكي از ضروري ترين نيازهاي جامعه اســت افزود: 
اين ضرورت در بين خانواده هاي تحت پوشــش انجمن از اولويت 
بســزايي برخوردار اســت چون اين اقشــار در معرض آسيب هاي 

اجتماعي فراواني قرار دارند. 
معيشــتي،  حمايتي،  خدمــات  كنار  در  گفــت:  فضلــي  مهدي 
فرهنگي و درمانــي بحث برگزاري دوره هاي آموزشــي براي 
حمايت  انجمن  برنامه هــاي  اصلي  اولويت هــاي  از  خانواده ها 

است. زندانيان  از 
وي با اشــاره به برگزاري آموزش هاي متنوع اعم از ماهانه و متمركز 
بــراي خانواده ها افزود: اين آموزش ها در ســطح ملي و با همكاري 
دفتر امور اجتماعي كشور، اداره كل زندان ها و انجمن ها در استان ها 

برگزار مي شود.
فضلي با بيان اينكه خانواده ها 600 مورد با موضوعات متنوع آموزش 
مي بينند خاطرنشان كرد: اين آموزش ها در همدان به صورت متمركز 
و همزمان در شهرســتان هاي مالير، نهاوند، تويســركان و اسدآباد 

برگزار مي شود.
مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان اســتان با اشــاره به اينكه در 
ايــن دوره ويزيت رايگان خانواده ها انجام مي شــود گفت: خدمات 
مددكاري، قضايي و توزيع بسته هاي حمايتي براي خانواده زندانيان 

نيز از برنامه هاي متنوع اين دوره مي باشد.

ايران: كارها را به اصناف سينمايي بسپاريم
 اونوقت همه چيز رو برامون فيلم مى كنن!!

هگمتانه: سبقت تورم روستا از شهر
 پس ديگه نمى شه گفت خوشا به حالت اى روستايى!! 

حمايت: ساز ناكوك بازار خودرو 
 دقيقا مثل شهر ماشين ما!!

صداي زنجان: كاهش 75 درصدي دانشجويان دانشگاه آزاد كشور
 با اين تصادفات معلومه كه كاهش جمعيت دانشجويى خواهيم 

داشت!! 
تبيان: درمان سرفه با نسخه مادربزرگها!

 بهتر از اين پزشكايى هستن كه همش داروى شيميايى ميدن!!
همدلي: خجسته: قطار توسعه استان با شدت در حركت است 

 مواظب باشين كه قطار از ريل خارج نشه!!
جام جم: در جست وجوي جايگزين اينستاگرام 

 نه اينكه جايگزين تلگرام خيلى طرفدار داشت!!
همشهري: دخل و خرج دولت نمي خواند 

 درست مثل دخل و خرج خانه ما!!
نصف جهان: توزيع مرغ زير قيمت بازار در اصفهان

 از بس اصفهانى ها مرغ خوارن!! 
كليد: 60 درصد ترك تحصيل دانش آموزان ابتدايي مشكالت اقتصادي 

است
 گل گفتى!! 

قدس: ايران يكي از 5 كشور برتر دنيا در تصويرگري
 بدون شرح!! 

شروع: صنف تخصصي ارز در وزارت صنعت كوتاه شد
 ديوارشون رو كوتاه كردن؟ 

همدان پيام: ابتالي 90 درصد پرسنل دامپزشكي اسدآباد به تب مالت
 اينم از رشته دامپزشكى!! 
شرق: آدرس جديد پولشويي

 بدون شرح!!

شاگرد مغازه 700 ميليون
 از مشتريان سرقت كرد

 شاگرد مغازه با استفاده از روش اسكيمر اقدام به سرقت 700 ميليون 
ريال از حساب بانكى 2 تن از مشتريان كرد.

رييس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى همدان 
گفت: يك دانشــجو 20 ساله براى كسب درآمد درمغازه اى مشغول به 
فعاليت شــد و با سوء استفاده از مالك صاحب نام اين مغازه پرمشترى 
اقدام به نصب يك دستگاه جانبى در كنار دستگاه كارت خوان كرده بود.
فيروز ســرخوش در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: اسكيمر نوعى 
تخلف مبتنى بر فناورى ديجيتال است كه در آن با استفاده از يك دستگاه 
جانبى كه بر روى خودپردازها يا دســتگاه پوز نصب مى شود، اقدام به 

كپى كردن غيرقانونى از داده هاى نوار مغناطيسى كارت بانكى مى شود.
ســرخوش نهاد ادامه داد: اين فرد با دريافت كارت عابر بانك و رمز آن 
از مشتريان و كشيدن آن داخل دستگاه اسكيمر اطالعات را كپى بردارى 

كرده سپس اقدام به سرقت حساب بانكى افراد مى كرد.
وى اظهار داشت: پس از شكايت 2 تن و تشكيل پرونده قضايى موضوع 
توسط پليس فتا پيگيرى شد و با انجام كارهاى فنى عامل برداشت هاى 

غيرمجاز شناسايى و دستگير شد.
رييس پليس فتا همدان بيان كرد: شــاگرد مغازه از يك حســاب 130
ميليون و از حساب ديگر مشترى 570 ميليون ريال با اين شيوه سرقت 

كرده بود.
سرخوش نهاد ادامه داد: ماموران در بازرسى از منزل متهم 14 كارت عابر 
بانك ديگر كشــف كردند كه شاگرد مغازه اعتراف كرد قصد داشت در 

روزهاى آتى نسبت به برداشت از اين حساب ها اقدام كند.
وى از شهروندان خواســت تا از دستگاه هاى خودپردازى كه بر روى 
آنها آنتى اسكيمر نصب شده استفاده كنند چراكه آنتى اسكيمر همانند 
زائده پالســتيكى يا نقاب كاله بر روى محــل ورود كارت قرار گرفته 
و اجازه نصب دســتگاهى براى كپى بردارى از كارت عابر بانك را به 

كالهبرداران نمى دهد.

زن جوان با خوردن سم خودكشى كرد
 يك زن 26 ساله در يكى از روستاهاى اين شهرستان با خوردن سم 

به زندگى خود پايان داد.
فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند گفت: : اعضاى يك خانواده پس از 
ورود به خانه متوجه وضع نامطلوب زن 26 ساله شده و بالفاصله او را 

به بيمارستان عليمراديان منتقل مى كنند.
شــااحمد ســاكى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: كادر پزشكى متوجه 
مسموميت اين زن مى شود با اين وجود تالش براى مداوا و احياى وى 

بى نتيجه مانده و او جان مى بازد.
فرمانده انتظامى شهرستان نهاوند با بيان اينكه اختالف خانوادگى منجر به 
خودكشى اين زن شده است، اظهار داشت: پس از تحويل جسد اين زن 
به پزشكى قانونى با توجه به نداشتن شاكى، جسد تحويل خانواده شد.

ســاكى ادامه داد: مهمترين عامل گرايش به خودكشى ضعف اعتقادى 
است و بى توجهى به آموزه هاى دينى موجب انجام اعمال خشونت آميز 

هنگام عصبانيت مى شود.
وى بيان كرد: خانواده ها بايد نسبت به تقويت اعتقادات دينى و مذهبى 
فرزندان خود توجه ويژه اى داشته باشند چراكه اين مولفه در ايجاد يك 

شخصيت نرمال و ايده آل بسيار موثر است.

پذيرش دستيار فوق تخصصى 
در برخى دانشگاه هاى استان

 دانشــگاه هاى علوم پزشــكى اصفهان، اهواز، ايران، بابل، بقيه ا... اعظم، تبريز، تهران، 
زنجان، شهيدبهشتى، شيراز، كرمان، كرمانشاه، گيالن، مازندران، مشهد، يزد و همدان در 25

رشته دستيار فوق تخصصى مى پذيرند.
به گزارش ايســنا، اين رشــته ها شــامل غدد درون ريز و متابوليســم، روماتولوژى، 
گوارش و كبــد بالغين، ريه، نفرولوژى، خون و ســرطان بالغين، بيمارى هاى عفونى 
و گرمســيرى، بيمارى هاى قلب و عروق، مراقبت هاى ويژه پزشــكى، قلب كودكان، 
طب نوزادى و پيرامون تولد، خون و سرطان كودكان، كليه كودكان، گوارش كودكان، 
عفونــى كودكان، غــدد دورن ريز و متابوليســم كودكان، مغز و اعصــاب كودكان، 
روماتولوژى كودكان، ريه كودكان، آلرژى و ايمونولوژى بالينى، روانپزشــك كودك و 
نوجوان، جراحى پالســتيك ترميمى و سوختگى، جراحى توراكس، جراحى كودكان، 

جراحى قلب و عروق است.

از "مرگ خاموش" پيشگيرى كنيد
 يك متخصص طب اورژانس با اشــاره به توصيه هاى پيشــگيرانه در مسموميت با گاز 
مونوكســيد كربن، راهكارهايى را براى نجات افراد در مراحل اوليه مسموميت با اين گاز 

ارائه داد.
غالمرضا معصومى در گفت وگو با ايسنا،: آمارها نشان مى دهند كه چندين برابر فوتى هاى 
ناشى از گازگرفتگى دچار مسموميت با اين گاز شده اند كه خوشبختانه نجات پيدا كرده اند. 
البته بايد توجه كرد كه هميشــه پيشــگيرى بهتر از درمان اســت و واقعا اين امكان وجود 
دارد كه حتى يك مورد فوتى ناشــى از گازگرفتگى را هم نداشــته باشيم. اين موضوع هم 
با رعايت قوانين ايمنى،  بازديد دوره اى وســايل گاز ســوز و توجه به عالئم و نشانه هاى 
ابتدايى مســموميت امكان پذير اســت.معصومى ادامه داد: بايد توجه كرد كه ساده ترين راه 
براى كنترل دودكش، لمس كردن آن در هنگام روشــن بودن بخارى است. در صورتى كه 
دودكش سرد باشد، هواكشى و خروج دود انجام نمى شود. دودكش  بخارى هرچه كوتاه تر 

و مستقيم باشد، بهتراست. 

 بيراه نيست كه شيخ الرئيس بوعلى سينا 
كتاب پزشكى خود را «قانون» و اثر فلسفى 
و عرفانى خود را «شــفا» نام نهاده كه اين 
شيوه نام گذارى ناظر بر تفاوت مقوله «شفا» 
و «درمان» است كه تفاوت هايى كالن را در 

امر طبابت رقم مى زند.
حكيم  ســرزمين  اين  تاريخ  در  طبيبــان 
محسوب شده و رفع امراض و آالم بيماران 
را «شــفا» و از جانب خداوند دانسته و اين 
مهم را در فرايندى ناظر بر كليت وجودى 
بيمار دنبال مى كردند و به همين سبب بود 
كه هم پزشــك و هم بيمار در تمام مقاطع 
درمان بايد اتكال به خداوند و استعانت از 
ذات بارى تعالــى را مدنظر قرار داده تحول 
جســمى را توأم با تغيير و تحول روحى 

جستجو مى كردند.
به  مرور زمان و با ورود پزشــكى تجربى 
از جهــان غرب، مقوله «شــفا» جاى خود 
را بــه «درمان» داد كه ناظــر بر تظاهرات 
و عالئم بيرونى و كالبــدى بود و اگرچه 
پزشكى تجربى در قرون اخير پيشرفت هاى 
محيرالعقولى را شاهد بوده اما گنجينه عظيمى 
از دانش قدما به فراموشى سپرده  شده كه در 
مقوله پيشگيرى و شفاى درونى گاه بسيار 
كاراتر از «عالمت درمانى» محسوب مى شد.

با اين وصف اما همچنان پزشكانى در دوران 
معاصر وجود داشتند كه بنابر تربيت اصيل 
دينى و شناخت دقيق طب قديم، همان راه 
و رســم را در طبابت نوين دخيل كردند و 
از اين طريق هم در درمان امراض توفيقات 
بســيارى پيدا كردند هم در قلوب مردمان 

جاى ويژه يافتند.
 سجاده و تفســير قرآن در پاويون 

بيمارستان
از اين ميان مى توان نام هايى چند را مورد اشاره 
قرار داد چنانكه دكتر محمد قريب بنيان گذار 
علم نوين پزشكى كودكان در ايران در پاويون 
بيمارستان ســجاده پهن مى كرد و با صدايى 
دلنواز پيش از شــروع كار روزانه تفسير قرآن 

مى خواند.
او همان كســى بود كه تا صبح بر بالين بيمار 
مى نشســت تا درمان كامل او را نظارت كند 
و زمانى به يكى از پزشــكان بخش در مورد 
كودكــى بيمار از خانواده اى محروم گفته بود: 
«تصــور كن او فرزند من اســت و بعد اقدام 
كن.» دكتر ميرهادى در همدان به واقع مصداق 
طبيب دوار كوچه و بازار بود و براى مردمان 
ضعيف و محــروم روى پاكت آجيل، قوطى 
ســيگار و پاره كاغذها نســخه مى نوشت و 
همراهش يك كيسه مندرس پارچه اى بود كه 
وسايل شخصى خود را درون آن مى گذاشت.

 حضور در اتاق عمل با پاى پوشى از 
گيوه و آجيده

به گزارش فارس، دكتر هوشــنگ راستان در 
مالير به حدى ساده زيســت و خاكى بود كه 
پيچيده ترين جراحى ها را با آجيده اى كه در پا 

داشت انجام مى داد.
دكتر توفيق موسيوند استاد جراحى دانشكده 
پزشكى اتاواى كانادا و مخترع جهانى نخستين 
قلب مصنوعى از روستاى وركانه همدان راه 
خود را از چوپانى به رفيع ترين قلل پزشــكى 

گشود.
دكتر على اصغر خدادوست پدر چشم پزشكى 
ايران توســط جامعه چشم پزشــكى آمريكا 
به عنــوان بهترين جراح پيونــد قرنيه در دنيا 
معرفى شد و بسيارى از بيماران را از نابينايى 

نجات داد.
پروفسور مجيد سميعى يك مركز خصوصى 
INI بين المللى علوم اعصاب را كه به اختصار
ناميده مى شــود، در مركز شهر هانوفر آلمان 
تأسيس كرد و افراد بسيارى در ايران و جهان 

زندگى خود را مديون وى مى دانند.
دكتر كيوان مزدا هرســاله چنديــن بار براى 
جراحى رايگان ستون فقرات به ايران مى آمد 
و بسيارى از كودكان را از فلج كامل نجات داد.
 نصب تابلوى ويزيت رايگان براى 

محرومان
ما پزشــكان بسيارى داشــته ايم كه از جيب 
خود هزينه درمان بيمار نيازمند را پرداخته اند 
پزشكانى كه منشى نداشتند و تابلوى «درمان 
رايگان براى افــراد نيازمند» را در مطب خود 

نصب مى كردند.
 اطبايى در تاريخ اين كشــور وجود داشته اند 

كه ده ها كودك را تحت 
گرفته  خــود  حمايت 
و به باالتريــن مدارج 
اجتماعى رسانده اند، ما 
بسيجى  پزشكان  هنوز 
و انقالبــى داريم كه به 
نقاط  دورافتاده تريــن 
كشور مى روند و اقدام 
به درمان افراد نيازمند و 

محروم مى كنند.
ما پزشكى داشته ايم كه 
يكى از مشهورترين ادبا 
و قرآن پژوهان كشــور 
را زمانى كــه مبتال به 

وســواس تنفسى شد با تبحرى خاص درمان 
كرد چنانكه پس از دريافت هزينه كالن دارو 
به دالر بعد از 6 ماه به بيمار درمان شده گفت 
كه داروهاى او تنها اثر ذهنى و تلقينى داشــته 
و هزينه اى كه در راســتاى اثربخشى افزون تر 
دارونمــا دريافت كرده بود را به طور كامل به 

بيمار بازگرداند.
اتحاد طبيب و بيمار در مقابل بيمارى

اين ها همــان وارثان راســتين اطباى حكيم 
هســتند كه پا بر جاى پاى بوعلى سينا نهاده 
ضمــن بهره مندى از گنجينــه عظيم قرون و 
هزاره هاى تمدن اين ســرزمين گاهى فرايند 
درمان نويــن را با يك ترفند كوچك از طب 
قدما مبتنى بر شناخت طبايع و اخالط تسريع 
مى كننــد و گاه با يك همدردى و همراهى يا 
تلقين ذهنى قلب بيمار را به شفاى خداوندى 
گرم و اميدوار مى سازند و اين پزشكان مردمى 

همان اطباى حاذقى هستند كه در فرايند مقابله 
با بيمارى كنار بيمار قرار مى گيرند.

تبديل طبابت به ســرمايه گذارى 
توسط مؤسسات كنكور

باكمال تأسف اما در اين صنف شريف افرادى 
هم پيداشده اند كه بر مبناى حس رقابت جويى 
تزريقــى از مؤسســات كنكــور «طبابت» را 
نوعى سرمايه گذارى و طعمه اى به هر قيمت 
تصور كرده، دوره تحصيل نســبتاً طوالنى را 
نه مايه پختگى و بارآورى كه اســباب تفاخر 
و طلبكارى از مردم دانســته به جاى آن كه در 
مقابلــه با بيمارى كنار بيمار قرار بگيرند خود 
به اصلى ترين مانع در حوزه مقابله با بيمارى 

بدل مى شوند.
هستند پزشكانى كه تمام هم وغمشان شركت 
در مسابقه اشرافيت و هماوردى با هم قطارهاى 
كاسب كارى ســت كه طبابت را تجارت دانسته 
و گاه اوقــات خــود را بــه 
انبوه ســازى گذرانــده و گاه 
مطب هاى خود را به مغازه و 
شــركت خريدوفروش انواع 
حوزه  محصوالت  اقســام  و 
تجارى پزشــكى بدل كرده و 
بدون توجه به لزوم به روزآورى 
دانش و مطالعات خود، بركنار 
از قافله پرسرعت علم پزشكى 
به امر تجارت اشتغال داشته و 
هيچ گونه انرژى براى ســخن 
گفتن با بيماران، معاينه دقيق 
و توجه به سخنان و تذكرات 
خود بيمــار و همراهان وى 
ندارند و حتى نيازى نمى بينند كه در مورد روش 
انتخابى درمان، عوارض يا مسائل مترتبه بر آن 

براى بيمار توضيح دهند.
مــا از قريب ها و مير هادى ها به پزشــكانى 
رسيده ايم كه بين درمان در مراكز خصوصى و 
دولتى تفاوت قائل شده با اكراه و اهمال كارى 
در مــورد بيماران ضعيف برخــورد مى كنند 
يــا اوقات خود را به امور جانبى و ســودآور 
اختصاص داده از درمان بيمارى هاى ســخت 

پرهيز دارند.
 هدر دادن وقــت طاليى درمان تا 

زمان آوردن پول
تعدد شكايات و گاليه هاى مردم از اين سنخ 
از پزشــكان مى تواند ناشى از افزايش آگاهى 
از حقوق و گســترش ابزار اطالع رسانى هم 
باشــد اما باز كردن بخيه يك كودك به سبب 
عدم پرداخت پول، رسيدگى نكردن به بيمار 

اورژانســى تا زمان رسيدن همراهان و آوردن 
پــول، جراحى پــاى چپ به جاى راســت، 
ســوزاندن بيمار با ابزار الكتريكى اتاق عمل، 
رها ساختن بيمار بى پول در خيابان از مصاديق 
مواردى از اهمال اســت كــه در منظر افكار 
عمومى به عنوان اشتباهات محتمل قابل توجيه 

نيست.
صدالبته رسيدگى به قصور پزشكى و تشخيص 
عمد يا غير عمد بــودن آن بر عهده نهادهاى 
قانونى ذى ربط اســت چنانكه جرم عمدى با 
سوءنيت، قصد فعلى و قصد جرم همراه است 
و جرم غير عمد يا شبه عمد (بدون مسئوليت) 
ولى همراه با تقصير (حرفه اى) اســت و در 
خطاى محض بدون سوءنيت و بدون تقصير 

نه قصد فعل و نه قصد جرم وجود دارد.
به  هر روى در اين مقال ضمن تأكيد دوباره 
بر شــرافت و حرفه اى بودن قاطبه پزشكان 
و اهتمــام آنان در درمــان هم وطنان تأكيد 
مى كنيم كه الزم است پاره اى آسيب هاى اين 
حوزه با دقت شناسايى شــده و به عنوان مثال 
بســترهاى  شــكل گيرى  اجتماعى  عوامل 
تخلــف و زياده خواهى در حــوزه طبابت 
رفع شــود چنانكه گاه هر يك از ما در مقام 
افــراد اجتماع، وقتى يك پزشــك بخواهد 
مكانى را از ما اجــاره كند با تصور مكانت 
مالى، بيشــترين رقم ممكن را طلب كرده و 
به نوعى در اجبار پزشــك به دريافت پول 
بيشتر از بيماران سهيم مى شويم و همچنين 
اســت قوانين متداخل و مبهم، برخوردهاى 
طلبكارانه و پرخاش و دخالت در حوزه هاى 
تخصصى يــا حقوق كــم كادر درمانى كه 
كندى كار و اصطكاك و عصبيت پزشــكان 

مسئول را در فرايند درمان افزايش مى دهد.
همچنين الزم اســت نظام پزشكى در سطوح 
كالن از برخى سياسى كارى ها و عدم قاطعيت 
به سبب اشــتياق براى كسب رأى صنف در 
دوره هاى آتــى بركنار مانده و چنانكه تاكنون 
عمل كرده اند استقالل حرفه اى خود را حفظ 
كرده و با دفاع قاطــع از بيماران، اعتماد را به 
جامعه بازگردانده موجبات تشــويق پزشكان 

حاذق و شريف كشور را فراهم آورند.
در پايان اطباى گران قدر و شــريف كشور را 
به اين نكته توجه مى دهيم كه شــيخ الرئيس 
بوعلى ســينا كتاب پزشكى خود را «قانون» و 
اثر فلســفى و عرفانى خود را «شفا» نام نهاده 
و اين شــيوه نام گذارى قطعــاً يادآور اهميت 
تكليف مدارى و استعانت از سنت ها و قوانين 

الهى در مقوله شفاى بيماران است.

ميراث گران بهاى حكيمان همدان 
حفظ شود
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"اتحاديه امكان" سبد كاالى كارگران را توزيع كند
 دبيــركل كانون عالى انجمنهاى صنفى كارگــران تزريق نقدى پول را در بهبود وضع 
معيشت كارگران موثر ندانست و تاكيد كرد: توزيع كاالهاى اساسى و مايحتاج ضرورى، 

بهترين راه كمك به وضع معيشت خانوارهاى كارگرى است.
هادى ابوى درباره اختصاص كاالهاى اساســى و مورد نيــاز كارگران از طريق اتحاديه 
امــكان، گفت: اتحاديه امكان از اين جنبه كه ســاختار تعاونى دارد و متعلق به مجموعه 
كارگرى است براى توزيع اقالم و كاالى مورد نياز كارگران خوب است منتها اين اتحاديه 

نمى تواند جنس ارزان توزيع كند مگر اين كه دولت حمايت كند.
وى درباره اســتقبال كمرنگ كارگران از محصوالت امكان، گفت: در ســالهاى گذشته 

كاالى نامرغوب در اختيار اتحاديه قرار مى گرفت و برنج يا گوشــتى كه به دست كارگر 
مى رســيد از كيفيت پايينى برخوردار بود؛ به همين دليل كارگران امروز از فروشگاه هاى 

بزرگ خريد مى كنند.
دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران به ايسنا گفت: اگر قرار است مذاكراتى 
با اتحاديه امكان براى تامين اقالم ضرورى كارگران صورت گيرد دولت بايد وارد عمل 
شــود تا كاالى با كيفيت و نرخ مناسب عرضه شــود ولى چنانچه مذاكرات مربوط به 
عرضه بســته حمايت غذايى است و دولت توزيع كننده سبد كاالى كارگران است بايد 
با مجموعه ها و سازمان هاى تامين كننده مذاكره كند به اين نحو كه براى تامين گوشت 
مناســب با شركت پشــتيبانى امور دام و براى تامين برنج مرغوب با شركت بازرگانى 

دولتى هماهنگ شود.
به گفته ابوى، فعال كردن تعاونى امكان هم موجب ارتقاى جايگاه بخش تعاون به عنوان 
يك تشكل مردمى مى شود، هم مايحتاج ضرورى و اساسى خانوارهاى كارگرى را تامين 

كند و مهمتر از آن به رونق توليد و بازار كار كشور كمك مى كند.
اين مقام مســئول كارگرى در پايان با انتقاد از فروش شــركتهاى شستا، گفت: به جاى 
فروش اين مجموعه ها بايد مديريت ها را تغيير دهيم. حتى اگر اين شــركتها زيان ده هم 
باشند متعلق به كارگران هستند و بايد از آنها حراست كرد. شركتى كه ماهانه چند ميليون 
پاداش بدهد معلوم است كه زيان ده مى شود.اين شركتها را به دست تشكل هاى كارگرى 

بدهند تا ببيند چقدر سوده مى شوند.

مسكن

98 سال ركود يا رونق بازار مسكن
 آشــفته بازار قيمت مسكن سبب شده تا توان بسيارى از مردم براى 
خريد مسكن به شدت كاهش يابد و در مقابل وام و تسهيالت بانكى نيز 
برخالف گذشــته نتواند بخش عمده اى از هزينه خريد خانه را پوشش 

دهد.
نوسانات بازار مسكن، همزمان با بازار طال و ارز آغاز شد و  در ماه هايى 
كه گذشت قيمت ها در بسيارى از مناطق به دو برابر رسيد و به تبع آن 

ميزان رهن و اجاره نيز با افزايش مواجه شد.
همين روند ســبب شــد گمانه زنى در خصوص افزايش ســقف 
تســهيالت در دســتور كار قرار گيرد اما با اين حال وزير راه و 
شهرسازى چنين اقدامى را به ســود طبقه متوسط متقاضى خريد 

ندانست.  مسكن 
محمد اسالمى، كمبود عرضه مسكن را علت اصلى افزايش قيمت اين 
بازار دانست و گفت: از طريق تعادل بخشى به عرضه و تقاضاى مسكن 

مى توان از افزايش قيمت ها جلوگيرى كرد.
وى افزود: براى ساماندهى بازار مسكن، وظيفه وزارت راه و شهرسازى 
تعادل بخشــى به بازار عرضه و تقاضا به ويژه براى اقشــار متوسط و 
كم درآمد است.وى معتقد است: گرانى لجام گسيخته قيمت مسكن تنها 
ناشــى از تالطم هاى اقتصادى اخير نيســت بلكه نتيجه كمبود عرضه 

مسكن است.
در كنار اين مورد، شــبكه بانكى نيز ســعى كرده با اعطاى تسهيالت 
به انبوه ســازان بخشــى از هزينه ها را جبران كند. به طورى كه به گفته 
ابوالقاسم رحيمى اناركى، مديرعامل بانك عامل بخش مسكن، تسهيالت 
ساخت مســكن از محل اوراق گواهى حق تقدم تسهيالت مسكن به 

انبوه سازان در تهران، تا سقف 60 ميليون تومان است.
مديرعامل بانك عامل بخش مســكن افزود: در كنار اين، انبوه ســازان 
نيز مى توانند با تهيه اوراق از ســقف هاى تسهيالتى به ازاى هر واحد 
اســتفاده كنند. بدين معنا كه سازنده به عنوان مثال وقتى مى خواهد 10
واحد بسازد مى تواند در تهران 10 عدد وام 60 ميليون تومانى تسهيالت 
دريافت كند.اين مقام مسئول در نظام بانكى از ديگر روش ها را استفاده 
از تسهيالت از محل حساب صندوق يكم براى ساخت انفرادى واحد 
مســكونى عنوان و اعالم كرد: در اين نوع از تسهيالت سقف پرداخت 
براى تهران 80 ميليون تومان، براى مراكز اســتان ها و شــهرهاى ميانى 
60 ميليون تومان و براى شــهرهاى كوچك 40 ميليون تومان است. در 
اين نوع از تســهيالت نيز زوجين مى توانند به صورت تجميعى از اين 
تسهيالت اســتفاده كنند. بدين معنا كه زوجين مى توانند 160 ميليون 
تومان در تهران، 120 ميليون تومان در مراكز استان ها و شهرهاى ميانى 

و در شهرهاى كوچك 80 ميليون تومان دريافت كنند.
در اين زمينه عضو هيأت مديره انجمن انبوه ســازان كشور به خبرآنالين 
گفت: خوشبختانه وزير راه و شهرسازى  به مساله كمبود ساخت مسكن 
توجه نشان داده زيرا در سال هاى گذشته ساخت و ساز و عرضه مسكن 
در حداقل ميزان خود قرار داشته و در مقابل تقاضا مى توان گفت عرضه اى 
صورت نگرفته است. محمدعلى ربانى افزود: وزارت راه و شهرسازى هيچ 
گونه برنامه اى براى توليد مسكن نداشته و در سال هاى اخير ساخت و ساز 
مســكن تقريبا متوقف شده است. وى در خصوص آينده اين بازار خاطر 
نشان كرد: هر چند نمى توان پيش بينى دقيقى در خصوص وضعيت بازار در 
سال آينده داشت اما تداوم اين سياست ها پيام خوبى براى صنعت ساخت 
و ســاز و بازار آن ندارد. وى درباره ميزان افزايش قيمت در بازار مسكن 
سال 98 توضيح داد: سال آينده بيش از 30 درصد افزايش قيمت در بازار 
رهن و اجاره خواهيم داشــت و اگر سياست هاى اقتصادى ، پولى و مالى 

تغيييرى نكند، ركود همچنان در اين بازار برقرار مى ماند. 
ربانــى ادامه داد: اكنون چندان عالقه اى به خريد وجود ندارد زيرا مردم 
تكليف خود را نمى دانند. وى بيــان كرد:  در عين حال با اينكه ريزش 
قيمت ها در بازار طال و سكه ســبب خوشحالى بسيارى از مردم شده 
است اما اميدواريم با اتخاذ سياست هايى بازگشت ثبات به بازار ممكن 

شود و آينده براى سرمايه گذاران و خريداران قابل پيش بينى شود. 
كارشناس مسكن هم گفت: اكنون وضعيت پيچيده اى ايجاد شده كه هيچ 
سرمايه گذارى در بخش صنعت ساختمان گام برنمى دارد،  چون ثباتى را 
نمى بيند.وى خاطر نشان كرد: به همين دليل نمى توانيم بگوييم در سال 

98 رونقى خواهيم داشت. 
وى درباره ادعاى برخى مسئوالن و كارشناسان حوزه مسكن در مورد 
تاثير ريزش قيمت ســكه و مسكن در كاهش قيمت مسكن بيان كرد: 
قيمت مسكن از نظر خريد و فروش ها ثابت است و تا پايان سال تغييرى 
نخواهد كرد و اينكه گفته شــده در ماه هاى آينده قيمت مسكن كاهش 
مى يابد، تحليل درســتى از وضعيت فعلى نيست زيرا با توجه به اينكه 

قيمت ارز پايين آمده همچنان در بازار مسكن ركود وجود دارد. 
 تاثير افزايش تسهيالت بانكى در رونق بازار 

وى درباره پيشنهاد افزايش وام و تسهيالت مسكن و ذكر رقم هايى مانند 
300 ميليون تومان به عنوان وام مسكن گفت: بايد پرسيد چه كسى قرار 
است از تسهيالت اســتفاده كند؛ افرادى كه بتوانند اقساط را بپردازند. 
اكنون بازپرداخت اقســاط تسهيالت فعلى رقمى حدود يك ميليون و 
800 هزار تا يك ميليون و 900 هزار تومان است بنابراين اگر تسهيالت 
دو برابر شود به حتم ميزان بازپرداخت اقساط به 4ميليون تومان مى رسد 

كه پرداخت آن از عهده بسيارى از افراد جامعه خارج است. 
عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازان كشور درباره افزايش ميزان اعطاى 
تسهيالت و وام به انبوه ســازان بيان كرد: در سال هاى گذشته اصل بر 
اين بود كه وام به توليدكننده مسكن و در قالب قرارداد مشاركت مدنى 
پرداخت شــود و پس از توليد، مســكن را به صورت فروش اقساطى 
واگــذار مى كننــد. وى تاكيد كرد: اين بهترين روش اســت زيرا مردم 
مى توانند مسكن را به صورت اقساطى و بدون نياز به بازپرداخت هاى 

باال و بدون دردسر خريدارى كنند. 
ربانى گفت: هر ميزان وام قرار است،  داده شود بهتر است به توليدكننده و 
انبوه ساز پرداخت شود در نهايت خانه به دست مصرف كننده مى رسد و 
با فروش اقساطى مى تواند صاحب خانه شود.  وى افزود: اين سياست 

بسيار درست است و به توليدكننده بايد وام پرداخت شود. 

همگرايى نياز ، واگرايى فاجعه
ــر  ــادى بهت ــى واقتص ــان سياس   داناي
ــردن برخــى  ــه فروكــش ك ــد ك ــى دانن م
ــى  ــى ناش ــات اقتصــادى و سياس از التهاب
از افــول زود هنــگام جنــگ و فضــاى 
ــى  ــرات عمل ــوز اث ــت  وهن ــى اس روان
تحريــم هــاى اقتصــادى آمريــكا را در 
ــى  ــا روي ــع روي ــم و در واق ــش داري پي

ــود،  ــى ش ــاز م ــر آغ ــاه ديگ ــد م ــى  اقتصــادى چن ــى و عمل اصل
لــذا شــرايط ويــژه بــراى كشــور همچنــان برقــرار اســت و دامــن 
زدن بــه اختالفــات و ياركشــى هــاى سياســى چنــدان بــا خــرد و 

ــت . ــازگار نيس ــر س تدبي
 نــه تنهــا هنــوز دولــت بــه اصــالح طلبــان نيازمنــد اســت واصالح 
طلبــان بــراى ادامــه فعاليــت هــاى خــود حضــور و تقويــت دولــت 
تدبيــر گــرا را الزم و ضــرورى مــى داننــد، بلكــه همــه نيروهــاى 
دلســوز و معتقــد بــه قانــون اساســى ومقيــد بــه آرامــش كشــور در 
جنــاح هــاى مختلــف بــا عقايــد متفــاوت رســالتى اساســى دارنــد 
ــى  ــر كنون ــرايط خطي ــور را از ش ــى كش ــر همگراي ــا حداكث ــه ب ك

عبــور دهنــد.
بــراى رســيدن بــه وحدتــى ثمــر بخــش و كــم كــردن فاصلــه هــا 
ــرد و حساســيت هــاى خاصــى  ــد انجــام گي ــادى باي كارهــاى زي
ــه دغدغــه  ــدان دار توجــه ب ــد مي ــذول شــود . دولــت مــى توان مب
هــاى مــردم متبلــور شــده درخواســته هــاى گــروه هــاى مختلــف 
ــا  ــد ب ــى توانن ــا م ــخصيت ه ــا و ش ــاح ه ــد و جن ــى باش سياس
توضيــح شــرايط غيــر عــادى كشــور بــراى مــردم حمايــت 

ــد. ــامان دهن ــت را س ــرورى از دول ض
ــد  ــود دارن ــادى وج ــران زي ــب نظ ــا و صاح ــره ه ــاالن و چه فع
كــه نقطــه  نظــرات مهــم و كار گشــايى دارنــد ، بســيارى از آنهــا 
در بحرانــى تريــن شــرايط عهــده دار مســئوليت هــاى مهــم بــوده 
ــد ،  ــت  را خوانده ان ــش مديري ــان درس دان ــر هايش ــد و جوانت ان
اگــر دولــت آنچنــان كــه رئيــس جمهــور خواســته و تاكيــد كــرده 
ــراى ايــن نظــرات داشــته باشــد اصلــى  اســت گــوش شــنوايى ب
ــى  ــاى داخل ــى هرچــه بيشــتر نيروه ــراى همگراي ــه ب ــن زمين تري

فراهــم مــى شــود .
 اگــر صاحــب نظــران احســاس كننــد كــه حرفهــا و ايــده هايشــان 
ــى  ــرم م ــود دلگ ــل نش ــا عم ــه آنه ــر ب ــى اگ ــموع اســت حت مس
ــى  ــر م ــار نظ ــه اظه ــترى ب ــى بيش ــئوليت شناس ــا مس ــوند و ب ش
پردازنــد . مشــكل آنجــا ايجــاد مــى شــود كــه آگاهــان نظــر مــى 
دهنــد ودلســوزانه پيگيــر امــور مــى شــوند ولــى در بدنــه دولــت 

هيــچ بازتــاب مهمــى مشــاهده نمــى كننــد .
 روزى كــه تجربــه داران وكارشناســان از ابــراز نظــر خــود 
ــد و  ــى گيرن ــاره م ــه كن ــه رفت ــوند رفت ــرد ش ــرخورده و دلس س
ــا در  ــد . ام ــى گذارن ــان وام ــه صاحب ــت را ب ــك و مل صــالح مل
ايــن ميــان فرصــت طلبــان و مجيــزه گويــان از راه مــى رســند و 
بــا تاييــد چشــم بســته اقــوال مســئوالن يــك فضــاى غيــر واقعــى 
ــى  ــه م ــه ضرب ــوم آنچ ــاى موه ــن فض ــد و در اي ــاد مى كنن ايج

ــور اســت . ــت كش ــت و امني ــع مل ــورد مناف خ
مســئوالن خردمنــد از طريــق اســتماع صادقانــه نظــرات دلســوزانه 
ــم  ــى تصمي ــق كارشناس ــتحكام و عم ــر اس ــم ب ــانه ه و كارشناس
هــاى خــود مــى افزاينــد وهــم ريشــه هــاى ائتــالف و اتحــاد را 
عمــال تقويــت مى كنند.اگــر بــراى همــه مــا مبرهــن و مدلــل شــود 
ــه  ــود ك ــان ش ــه ذهنم ــد و ملك ــگان  دانن ــز را هم ــه چي ــه هم ك
نظــرات شــخصى وحــى منــزل نيســتند، در آن صــورت در عمــق 
هــر نظــرى ولــو اينكــه آن نظــر مخالــف مــا باشــد غــور مى كنيــم 

ــم. ــر مى گيري ــاى بيشــترى از درخــت حقيقــت را ب ــوه ه و مي
ــالح  ــود و ص ــط مى ش ــردم مرتب ــور م ــه ام ــى ب ــا وقت ــن معن  اي
ــى  ــر اخالق ــك ام ــد از ي ــته باش ــر داش ــور را در ب ــاد كش و فس
ــدل  ــرا مب ــون و چ ــى چ ــرورت ب ــك ض ــه ي ــى رود و ب ــر م فرات
مى شــود. يــك مســئول در امــور شــخصى خــود مــى توانــد هــر 
نظــرى داشــته باشــد و بــه آن هــم عمــل كنــد ولــى هنگامــى كــه 
ــا بــزرگ اودر سرنوشــت هــزاران بلكــه  يــك تصميــم كوچــك ي
ميليويــن هــا نفــر موثــر اســت قطعــا بايــد حداكثــر مشــورت هــاى 
ــد  ــراد مســتقل و صاحــب نظــر را كســب كن الزم خصوصــا از اف
ــا جــدى و مســتدل باشــند راى ونظــر  ــى اگــر مخالفــت ه و حت

ــر نظــر خــود ترجيــح دهــد . ديگــران را ب
 متاســفانه در فرهنــگ غالــب مــا هنــوز آنچنــان كــه بايــد بــه خــرد 
جمعــى بهــا داده نمــى شــود و افــراد در مســئوليت هــاى مختلــف 
ــن  ــا اي ــتند و بعض ــود هس ــرات خ ــيفته نظ ــزرگ ش كوچــك و ب
نظــرات را بديهــى مى داننــد و اگــر كســى بــا آنهــا مخالفــت كنــد 
تعجــب مــى كننــد و اگــر بــر مخالفــت خــود اصــرار بــورزد  بســته 
بــه ميــزان قدرتــى كــه دارنــد مخالــف را طــرد مى كننــد .انحــراف 
از حقيقــت و واقعيــت از همين جــا آغــاز مــى شــود ودرســت از 

همين جــا تفرقــه هــا و دوگانگــى هــا آغــاز مــى شــوند.
در وضعيــت خاصــى كــه بــا آن روبــرو هســتيم حلــم و تواضــع و 
مشــورت پذيــرى و دورى از خودكامگــى و خــود رايــى ضرورتــى 
حياتــى دارنــد و اگــر هركــس در هــر پســت و مســئوليتى از آنهــا 

اجتنــاب كنــد، چــه بســا فاجعــه بيافرينــد. 
ــرار  ــا ق ــه م ــو چشــم هم ــا جل ــن روز ه ــارز آن اي ــه ب  نمون
دارد و مــى بينيــم كــه رئيــس جمهورخــود راى آمريــكا 
چگونــه بــراى خــود و كشــورش و جهــان بــه توليــد بحــران 
ــاران نزديــك را يكــى از پــى ديگــرى  ــردازد وحتــى ي مــى پ
ــاى  ــه  آق ــت ك ــر دور داش ــد از نظ ــه نباي ــد .البت ــرد مى كن ط
ترامــپ در خــود رايــى وتكبــر صــادق اســت و ماننــد كســانى 
ــتند  ــرات هس ــر ودمك ــورت پذي ــر مش ــه در ظاه ــت ك نيس
ــم  ــر وتصمي ــا فك ــد تنه ــى رون ــوت م ــه خل ــون ب ــى چ ول

ــازند. ــى س ــى م ــش را عمل خوي

محمد كاظمى نماينده مردم مالير 
 استاندار همدان روز گذشته در جلسه مجلس شوراى اسالمى 

اقتصــاد مقاومتــي، به حل بحــران آب 
توســط پروژه خط پســاب فاضالب در 
همدان اشــاره كرد و گفت كه اين پروژه 
بي نظير موضوع آب كه اكنون يك چالش 
بين المللي است را تا حد زيادي در همدان 

حل مي كند.
سيد سعيد شــاهرخي  در توضيح پروژه 
آب وفاضالب  شــركت  توسط  شده  اجرا 
استان در همدان گفت: 3 ميليون مترمكعب 
آب از اين خط پســاب براى منطقه ويژه 
اقتصادى جهان آباد اختصاص يافته است 
كه مى تواند رونق قابل توجهى در اقتصاد 

و صنعت استان ايجاد كند.
وي ســپس بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــاره  ــا درب ــركت آبف ــل ش ــژه مديرعام وي
گفــت:  اســتان  در  آب  صرفه جويــي 
ــا  ــده اي از آب توســط اداره ه بخــش عم
ــل  ــي قاب ــه در اقدام مصــرف مي شــود ك
توجــه، امســال مصــرف آب از 1870 
ــه  ــر در ثاني ــه 1600 ليت ــه ب ــر در ثاني ليت
كاهــش يافتــه كــه موجــب صرفه جويــي 

ــت. ــده اس ــه ش ــر در ثاني 270 ليت
استاندار ادامه داد: ما منابع محدودى داريم 
كــه نمى توانيم آن را بيــن دو هزار پروژه 
تقســيم كنيم كه حاصلى هم نداشته باشد 
به همين دليل منابــع را بر روى كارهاى 
مشــخصى متمركز مى كنيم تــا مردم نيز 

حاصل آن را ببينند. 
شــاهرخي با بيان اينكه توســعه متوازن 
كل اســتان را مدنظر داريم، گفت: اجراى 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى امرى اجتناب 

ناپذيراست كه بايد انجام گيرد.
بودجه  اليحــه  رصد  افــزود:  اســتاندار 
ضرورت دارد و جلســات متعددى را در 
اين راستا برگزار مى كنيم و سند راهبردى 

سه ساله را مدنظر داريم.
وي ســپس در ادامه به موضوع معيشــت 
مردم اشــاره كرد و افزود: رئيس جمهور 
جهت گيــرى بودجه را توجه به اشــتغال 
و معيشــت مردم عنوان كرده اند و بر اين 
اســاس و با توجه به شــرايط جامعه بايد 
بتوانيــم بــارى را از دوش مردم به لحاظ 

معيشتى و تحريم ها برداريم.
وى تاكيــد كــرد: در همدان بــه عنوان 

پايتختى گردشــگرى آســيا را قرار داريم 
و قرار نيست اين عَلم پايين بيايد مديران 
كمر همــت را ببندند و اين علم را مرتب 

در اهتزار داشته باشند.
شــاهرخى بــا بيــان اينكــه منابــع محــدود 
ــه  ــدون جهت گيــرى نمى توانــد ب اســتان ب
كار گرفتــه شــود، افــزود: توجــه بــه اقتصاد 
تشــكيل  در  پيشــتازى  و  دانش بنيــان 
شــركت هاى دانــش بنيــان و صــادرات 
محصــوالت خروجــى آنهــا بايــد بــه طــور 

ــرد. ــرار گي گســترده مــورد توجــه ق
ــه 318  ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتاندار هم اس
پــروژه خانــه بهداشــت را در همــدان 

 277 تعــداد  ايــن  از  گفــت:  داشــتيم 
پــروژه آن افتتــاح شــد و امســال 44 
ــم  ــال مى كني ــده را دنب ــى مان ــروژه باق پ
مى توانيــم بــه عنــوان قطــب پزشــكى در 
غــرب كشــور مطــرح و خدمات رســانى 

ــيم. ــته باش داش
ــت  ــر ظرفي ــرد: در مالي ــح ك وى تصري
بزرگــى وجــود دارد كــه نبايــد از آن غافل 
شــويد و آن ســرمايه انســانى و اجتماعــى 
ــه  ــه ب ــور ك ــى انگ ــد جهان ــت و برن اس
ــبى را  ــده فرصــت مناس ــا ش ــر اعط مالي
بــراى معرفــى و توســعه ايــن شهرســتان 

ــرده اســت. فراهــم ك

استاندار همدان:

 خط پساب فاضالب 
چالش آب همدان را حل مي كند

■ آبفا توانست 270 ليتر در ثانيه آب صرفه جويي كند

 قيمت گوشت قرمز در چند ماه گذشته 
افزايــش قابل توجهى يافته به طورى كه تا 
در برخى قصابى ها تا 80 هزار تومان هم به 

فروش مى رسد.
به همين دليل و با مصوبه ستاد تنظيم بازار 
از ســه چهار ماه پيش نســبت به عرضه 
گوشت وارداتى با نرخ پايين اقدام شده كه 
با اســتقبال خوبى روبرو شده، اما متأسفانه 
اين اســتقبال گاه تبديل به ازدحام، دعوا و 

بى نظمى مى شود.
ازدحام و شــلوغى و دعوا بر ســر زودتر 
گرفتن گوشــت در محل هــاى عرضه در 
حالى اســت كه بارها به مردم گفته شده كه 
كاالهاى اساسى چون برنج، گوشت و غيره 
به مقدار الزم در كشور موجود است و اگر 
هم نياز باشد بيشــتر وارد مى شود، با اين 
حال هر بار كار توزيع آغاز مى شود، منظره 

ناخوشايندى ايجاد مى شود.
رئيــس اتحاديه قصابان همــدان با تأكيد 
بر حفــظ آرامش و پرهيــز از جو روانى 
گفت: گوشــت تعاونى تا چند روز پيش 
در فروشگاه هاى زنجيره اى همدان عرضه 
مى شد، اما پس از رايزنى با صنعت و معدن 

و تجارت قرار شــد توزيع بــه قصابى ها 
واگــذار شــود.اكبرى ســپهرى وفا افزود: 
ايــن كار از 2 دى آغازشــده و بيش از 5 
تن سهميه گوشت منجمد وارداتى در 30 

مغازه سطح شهر توزيع شد.
وى بيان كرد: بر اســاس توافق انجام شده 
قرار است هر بار 30 مغازه انتخاب و اقدام 
به توزيع گوشت كنند تا مردم همه مناطق 

شهر از آن برخوردار شوند.
ســپهرى وفا اعالم كرد: گوشت منجمد به 
نرخ هر كيلو 29 هزار تومان و در بسته هاى 

2 كيلوگرمى به باال عرضه مى شود.
وى با اشــاره بــه نرخ گوشــت گرم در 
قصابى هاى همدان هم مطرح كرد: نرخ هر 
كيلو گوشــت مخلوط گوسفندى 60 هزار 
تومان و گوشــت خالص 75 هزار تومان 
بوده و گوشــت مخلوط گوســاله هم 60 
هزار و خالص آن 75 هزار تومان اســت و 
اگر جايى بيش از اين نرخ بفروشد، تخلف 

كرده است.
 عرضه گوشــت با خــودرو در 

مناطق مختلف شهر
اظهارات رئيس اتحاديه قصابان و معاون 

بهبــود توليــدات دامى ســازمان جهاد 
كشــاورزى كه به صراحت اعالم كرده، 
مــردم همدان 8 هزار تــن مازاد مصرف 
گوشــت قرمز دارنــد به خوبى نشــان 
بلكه  منجمد  گوشــت  نه تنها  كه  مى دهد 
گوشــت گرم هم به مقدار نياز در استان 
وجود دارد و مــردم نبايد نگران بوده و 
با بى نظمى، كارى كه بــراى تنظيم بازار 
و رفاه وضعيت اقتصادى انجام مى شــود 
را به منظره اى ناخوشــايند و ناهنجارى 

اجتماعى تبديل كنند.
بــه نظر مى رســد ضعف اطالع رســانى، 
نداشــتن برنامه مناسب و ضعيف عملكرد 
دســتگاه هاى مربوطه در دادن اطمينان به 
مردم و معرفى محل هــاى عرضه با توجه 
به جو روانى و نگرانى هاى پيش آمده عامل 

اين هرج و مرج شده است.
از طرف ديگر اظهارات متناقض مسئوالن، 
خــود عامل ديگــرى در تحريك مردم و 
نگرانى شــده اســت به طورى كه وقتى 
اتحاديه قصابان از توزيع گوشــت در 30 
قصابى خبر مى دهد، معاون امور بازرگانى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان از 

چنين كارى اظهار بى اطالعى مى كند.
مجيد زرين دالور در گفت وگو با "تسنيم" 
با بيــان اينكه توزيع گوشــت از اين پس 
به وســيله خودرو انجام مى شود، گفت: 6 
خودرو اقدام به توزيع گوشــت در مناطق 
مختلف شــهر كرده و در مناطق مختلف 
حضــور مى يابند تــا از ازدحام جلوگيرى 
شــده و همه قشرها از گوشــت وارداتى 

بهره مند شوند.
وى در مورد تفاوت نرخ گوشت در همدان 
نسبت به ساير اســتان ها هم افزود: قيمت 
گوشت در سراسر كشــور به طور تقريبى 
نرخ يكســانى دارد به طورى كه دام زنده 
در همدان كيلويى 60 تا 61 هزار تومان به 

فروش مى رسد.
زرين دالور با بيان اينكه صنعت و معدن 
از ســه چهار ماه پيش اقــدام به توزيع 
گوشت وارداتى به نرخ پايين كرده، بيان 
كرد: اين كار براى تنظيم بازار انجام شده 

است.
البته وى از اعالم مقدار گوشت توزيع شده 
در 4 ماه اخير خوددارى كرد و گفت نيازى 

به اعالم رقم نيست.

نحوه توزيع نامناسب گوشت وارداتى در همدان 
در شأن مردم نيست

 گــروه صنعتــى ايران خــودرو قيمت 
جديد 5 خودروى خود شامل هايما اس5، 
پژو207 دستى، پژو پارس اتوماتيك، دانگ 
فنگ اچ30 كراس و دنا پالس را اعالم كرد.

گروه صنعتى ايران خودرو در ليست جديد 
قيمــت هاى دى مــاه 97  قيمت جديد 5
خودروى خود شامل  هايما اس5، پژو207
دســتى، پژو پارس اتوماتيك، دانگ فنگ 

اچ30 كراس و دنا پالس را اعالم كرد.
به گزارش تســنيم،  بر اســاس اين ليست، 

LX قيمت پــژو پارس
اتوماتيك ســال با ترمز 
ضدقفل و كيســه هواى 
راننــده و سرنشــين و 
به  يورو4  و  ايموبياليزر 

H۳۰ ،مبلغ 76 ميليون و 700 هزار تومان
Cross دنــده اتوماتيك با تريم تيره و با 
كيسه هاى هواى راننده و سرنشين و جانبى 
و اســتاندارد آاليندگى يــورو 4 و يورو 5

به مبلغ 75 ميليون تومــان، دنا + (پالس) 

با كيســه هاى هواى راننده و سرنشــين و 
يورو4 و دنا + (پالس) با كيسه هاى هواى 
راننده و سرنشين با تريم دورنگ و يورو4
بــه مبلغ 76 ميليون تومان، S۵ توربو دنده 
اتوماتيك با كيسه هواى راننده و سرنشين، 

جانبى و پرده اى، تريم تيره و يورو5 به مبلغ 
138 ميليون تومان و پژو ۲۰۷i دنده دستى 
با كيســه هواى راننده و سرنشين و رينگ 
فوالدى و يورو4 به مبلغ 70 ميليون تومان 

تعيين شد.

نرخ تازه 5 خودروى 
پرفروش اعالم شد

جدول قيمتهاى قديم و جديد به شرح زير است
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 آگهي اصالح 
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند 

رسمي 
آگهي اصالحي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
پيرو آگهي هاي 3349 و 3362 نوبت اول و دوم در روزنامه همدان پيام برابر رأي شماره 
139760326034001212 مورخــه 1396/12/19 هيأت اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي علي احمد 
وزيني بصير فرزند علي حسين به شماره شناسنامه 854 صادره از همدان در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزورعي آبي به مســاحت 94160/14مترمربع پالك 389 فرعي از 54 
اصلي واقع در مسلم آباد بخش چهار همدان خريداري مع الواسطه از  صفدر نور محمدي 
و حاجي مراد وفائي رســمي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 3451)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8

موسي حنيفه- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

آگهي حصر وراثت
آقاي تقي محســني مظاهر داراى شماره شناســنامه  68 به شرح دادخواست كالســه 112/97940ح از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان علي محسني مظاهر به شماره شناسنامه  
1065 در تاريــخ 97/8/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1- منصوره ابوالحسن دستجردي فرزند غالمحسين متولد 1329 به شماره شناسنامه 1879 همسر متوفي 
2-چيني محســني مظاهر فرزند علي متولد 1349 به شماره شناســنامه 2492 دختر متوفي 3-معصومه محسني 
مظاهر فرزند علي متولد 1357 به شــماره شناسنامه 3087 دختر متوفي 4-بهمن محسني مظاهر فرزند علي متولد 
1368 به شماره شناسنامه 4040060288 پسر متوفي 5-نصرت ا... محسني مظاهر فرزند علي متولد 1355 به شماره 
شناسنامه 3086 پســر متوفي 6-قربانعلي محسني مظاهر فرزند علي متولد 1354 به شماره شناسنامه 2890 پسر 
متوفي 7-ابراهيم محسني مظاهر فرزند علي متولد 1353 به شماره شناسنامه 2889 پسر متوفي 8-مجيد محسني 
مظاهر فرزند علي متولد 1365 به شــماره شناسنامه 126 پسر متوفي 9-تقي محســني مظاهر فرزند علي متولد 
1362 به شماره شناسنامه 68 پسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 717)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 

رسمي
برابر رأي شماره 139760326006001219-1397/9/14  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
حسين احمدوند فرزند شكراهللا به شماره شناسنامه 366 صادره از مالير ششانگ يك باب خانه به مساحت 163/86 
مترمربع قسمتي از پالك يك اصلى اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريداري از مالك رسمي حيدر رهام 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 722)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/23
محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

دنبال سكوى قهرمانى جوانان هستيم
 در مســابقات قهرمانى جوانان كشــور براى تصاحــب مدال هاى 

رنگارنگ و تصاحب سكوى قهرمانى خيز برداشته ايم.
سرمربى تيم بوكس همدان با بيان اينكه با تركيب از بهترين هاى بوكس 
همدان عازم مسابقات قهرمانى كشور شده ايم افزود: قصد داريم ضمن 

ارتقا جايگاه تيمى، در رده انفرادى نيز مدال آورى داشته باشيم.
اميد مرامى در گفت و گو با ايرنا يادآور شد: سال گذشته در بخش تيمى 
رتبه پنجم را كســب كرديم اما امسال از شانس بسيار بااليى برخوردار 

هستيم.

مرامى بيــان كرد: تركيب تيم اعزامى همدان را بوكســورهاى با تجربه 
اى تشــكيل مى دهند كه حضور مداوم در مسابقات مختلف داشته و از 

آمادگى بسيار خوبى برخوردارند.
دبير هيأت بوكس همدان اظهار داشت: مسابقات بوكس قهرمانى جوانان 
كشــور در حالى از امروز پنجشنبه به ميزبانى رشت برگزار مى شود كه 
تمامــى تيم ها با آمادگى كامل حضور يافته اند و كار ســختى در پيش 

داريم.
وى افزود: در هفته هاى اخير دوره هاى تمرينى را براى بوكســورهاى 
منتخب اســتان برگزار كرده ايم و بخت آنها براى كســب مدال فراوان 

است.

مرامى با اشاره به تركيب تيم اعزامى همدان به مسابقات قهرمانى كشور 
گفت: سبحان صحرايى، مسعود عنايتى، امير روحى، سينا عنايتى، سامان 
موسيوند، احمد بيرامند، آرش خاصه، اميرحسين مهرى و مهدى سلطانى 

در تركيب تيم اعزامى حضور دارند.
وى بيان كرد: همچنين ابراهيم قرباغى، مهدى شعبانلو و حسين قاسمى 

مربيان و داود دوامى سرپرستى تيم اعزامى را برعهده دارد.
مرامى از تيم هاى خوزســتان، مازندران، تهران، كرمانشاه، لرستان و تيم 

ميزبان به عنوان مدعيان حاضر در اين دوره از مسابقات نام برد.
پيكارهاى بوكس قهرمانى جوانان كشور از امروز پنجشنبه به مدت چهار 

روز به ميزبانى شهرستان رشت از توابع استان گيالن آغاز مى شود.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

تيم هاى صعود كننده به ليگ برتر 
فوتبال همدان معرفى شدند

 تيم هاى علم و ادب و شهداى سامن با قهرمانى در ليگ دسته يك 
فوتبال همدان ، به ليگ برتر اين استان راه يافتند.

دبير هيأت فوتبال همدان در اين باره به ايرنا اظهار داشــت: در پايان 
رقابت هاى ليگ دســته يك فوتبال همــدان، تيم هاى علم و ادب و 

شهداى سامن توانستند به ليگ برتر راه يابند.
مهدى بوجاريان افزود: تيم شــهداى سامن از گروه يك و علم و ادب 
همدان از گروه دوم اين دوره از مســابقات به ليگ برتر استان همدان 

راه يافتند.
وى خاطرنشــان كرد:همچنين تيم هاى فوتبال وحدت مالير و اتحاد 

جوان همدان از رقابت هاى ليگ برتر به دسته يك سقوط كردند.
بوجاريان يادآور شــد: فوتبال بزرگساالن همدان در قالب 2 رده ليگ 

برتر و دسته يك دنبال مى شود.
وى افزود: امســال تيم تاالروحدت مريانج با كســب عنوان قهرمانى 

ليگ برتر فوتبال همدان راهى رقابت هاى ليگ دسته سه كشور شد.
دبير هيأت فوتبال همدان بيان كرد: در رقابت هاى ليگ دســته ســه 

كشور تنها تيم قهرمانان استان ها مى توانند حضور يابند.
وى افزود: براى فصل آينده تيم تاالروحدت به عنوان قهرمان استان به 
همراه ذوب و فلزات بهار ديگر تيم همدانى حاضر در ليگ دسته سه 

در كنار ساير تيم هاى اين سطح رقابت مى كنند.
هم اينك يكصد تيم در رده هاى سنى فوتبال همدان فعاليت دارند.

حدود هشــت هزار فوتباليست نيز در قالب تيم هاى باشگاهى استان 
همدان عضويت دارند.

5 كاراته كا همدانى به اردوى تيم ملى 
دعوت شدند

 پنج كاراته كار مســتعد اين استان به اردوى آماده سازى تيم هاى 
ملى پايه كشور دعوت شدند.

دبير هيأت كاراته همدان گفت: على همتى، عليرضا شــهگل و مهدى 
شهگل هر سه از كبودراهنگ تنها نمايندگان دعوت شده استان همدان 

به اردوى تيم ملى كاراته كشور هستند.
سيروس امينى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: همچنين در بخش 
بانوان عســل كرمى و يلدا بيرانوند دعوت شدگان به اردوى تيم ملى 

هستند.
امينى بيان كرد: كاراته كاران استان همدان امسال در مسابقات انتخابى 

تيم ملى درخشش چشمگيرى داشته اند.
دبير هيأت كاراته همــدان افزود: اولين مرحله اردوى تيم ملى كاراته 
رده هاى پايه پســران هفته اول بهمن ماه برگزار خواهد شــد و قرار 
است نفرات دعوت شده در همان اردوى نخست در يك دوره رقابت 

انتخابى به ميدان بروند.
وى يادآور شــد: مســابقات ورودى به انتخابى تيم هاى پايه كاراته با 
حضور 2 هزار و 824 كاراته كا در ســه روز و در 2 بخش دختران و 
پســران به ميزبانى سالن شهيد افراسيابى تهران برگزار شد و اين پنج 

كاراته كا همدانى صاحب مدال هاى رنگارنگ شدند.

معرفى 10 مدافع گران قيمت تاريخ فوتبال
 با نزديك شدن به فصل نقل و انتقاالت زمستانى روزنامه اسپانيايى 
ركورد اقدام به معرفى 10 مدافع گران  قيمت تاريخ فوتبال كرده است. 
به گزارش خبرگزارى مهر، با رســيدن ماه ژانويه تيم ها قبل از هرچيز 
به فكر نقل و انتقاالت زمستانى هستند و ازدياد اخبار مربوط به نقل و 

انتقاالت در رسانه ها هم طبيعى است.
يكى از اخبار مربوط به روزنامه پرتغالى «ركورد» اســت كه اقدام به 

معرفى 10 مدافع گران قيمت تاريخ فوتبال كرده است.
10- ليليان تورام در فصل 02-2001 و در ازاى 41.5 ميليون يورو از 

پارما به يوونتوس رفت.
9- لئوناردو بونوچى در فصل 18-2017 در ازاى 42 ميليون يورو از 

يووه به ميالن رفت.
8- تياگو سيلوا در فصل 13-2012 در ازاى 42 ميليون يورو از ميالن 

به پارى سن ژرمن رفت.
7- نيكوالس اوتامندى در فصل 16-2015 در ازاى 44.6 ميليون يورو 

از والنسيا به منچستريونايتد رفت.
6- ريو فردينانــد در فصــل 03-2002 در ازاى 46 ميليون يورو از 

ليدزيونايتد به منچستريونايتد رفت.
5- داويــد لوئيز در فصــل 15-2014 در ازاى 49.5 ميليون يورو از 

چلسى به پارى سن ژرمن رفت.
4- جــان اســتونز در فصــل 17-2016 در ازاى 56 ميليون يورو از 

اورتون به منچسترسيتى رفت.
3- بنژاميــن مندى در فصــل 18-2017 در ازاى 57 ميليون يورو از 

موناكو به منچسترسيتى پيوست.
2- كايل واكر در فصل 18-2017 در ازاى 60 ميليون يورو از تاتنهام 

به منچسترسيتى پيوست.
1- ويرگيل فان ديك در فصل 18-2017 در ازاى 85 ميليون يورو از 

ساوتهمپتون به ليورپول پيوست.

آخرين رقابت «مسى» و «رونالدو»
 در سال 2018

 آخرين دوئل دو ابرســتاره دنياى فوتبال در سال 2018 براى 
رســيدن به عنوان بهترين گلزن سال است و تا اينجاى كار ستاره 

آرژانتينى از رقيب پرتغالىاش پيش است. 
ــتيانو  ــى و كريس ــل مس ــر، ليون ــزارى مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
رونالــدو در تــالش بــراى شكســت دادن يكديگــر در رســيدن 
بــه عنــوان بهتريــن گلــزن ســال 2018 هســتند. ســتاره 
ــال 2018 ــاى س ــلونا در رقابت ه ــال بارس ــم فوتب ــى تي آرژانتين

ــا اينجــاى كار 47 گل زده، يعنــى 3 گل بيشــتر از كريســتيانو  ت
ــى  ــن در حال ــد. اي ــازى مى كن ــوس ب ــه در يوونت ــدو ك رونال
ــازى  ــا يــك ب ــالدى تنه ــان ســال مي ــا پاي ــه مســى ت اســت ك
ديگــر دارد، امــا كريــس رونالــدو 3 بــازى تــا پايــان بازى هــاى 

ــان دارد. ــال 2018 زم س
هر دو بازيكن 5 بار برنده توپ طالى فوتبال شدند، اما در رقابت 
كفش طال مسى با يك جايزه بيشتر از رقيبش جلوتر است، او 5

بار كفش طال برده و رونالدو 4 بار.
ليونل مســى كه 47 گل زده روز شــنبه بايد مقابل سلتاويگو به 
ميدان بــرود و اين آخريــن فرصت او براى افــزودن به تعداد 
گل هايش در سال 2018 است. رونالدو هم 44 گل براى مادريد 
و يووه و پرتغال زده و قرار اســت در تاريخ 22 دســامبر مقابل 
رم، 26 دســامبر مقابل آتاالنتا و 29 دســامبر مقابل سامپدوريا به 

ميدان برود.
ــرت لواندوفســكى از  ــد. روب ــم دارن ــى ه ــه رقيبان ــن دو البت اي
ــده دارد. او  ــازى باقى مان ــك ب ــخ 42 گل زده و ي ــرن موني باي
ــدان  ــه مي ــورت ب ــت فرانكف ــل آينتراخ ــنبه مقاب ــد روز ش باي
ــك  ــد 38 گل زده و ي ــن از اتلتيكومادري ــون گريزم ــرود. آنت ب
بــازى باقى مانــده مقابــل اســپانيول دارد. هــرى كيــن از تاتنهــام 
هــم 37 گل زده و تيمــش 3 بــازى باقى مانــده دارد. ســال 
ــان 2 ــا 56 گل زده شكســت داد، آن زم ــته او مســى را ب گذش

ــود. ــى زده ب ــتاره آرژانتين ــتر از س گل بيش

پرسپوليس با نادرى 
به توافق رسيد

 باشــگاه پرســپوليس پس از چند 
جلســه مذاكره با بازيكن مد نظرش با 
توافق دســت يافت.به گزارش ايســنا، 
محمــد نــادرى كه مــد نظــر برانكو 
ايوانكوويچ اســت، طى روزهاى اخير 
مذاكراتى را براى پيوستن به پرسپوليس 
انجام داده و حاال با مديران اين باشگاه 
به توافق رسيده اســت.قرار است طى 
روزهاى آينده قرارداد اين بازيكن آماده 

شده تا به امضاى طرفين برسد.

كمك 100 هزار يورويى 
بنياد مسى 

به آرژانتينى ها
 بنياد ليونل مســى به چاكو آرژانتين 
كه در آن ساكنين وضعيت مناسبى براى 
زندگى ندارنــد، 100 هزار يورو كمك 
كرده و 300 بســته كمكــى آماده كرده 

است. 
به گزارش مهر، بر اســاس ادعاى بنياد 
اين ستاره آرژانتينى، به لطف اين اقدام 
41 هزار و 600 نفر ســود خواهند برد. 
مســئوليت حمل و انتقال اين بسته ها با 
يونيسف اســت؛ سازمانى كه مسى بين 
نوامبر 2017 و سپتامبر 2018 سفير آن 
بوده است.در چاكو آرژانتين 395 هزار 
نفر زندگى مى كنند كه بيشــتر آن ها در 
خانه هايى ســاكن هستند كه الزمه هاى 
زندگــى را ندارد و دليــل اصلى مرگ 
بســيارى از كودكان زير 5 سال در اين 

منطقه عفونت است.

كمترين انتظار ازتيم 
ملى حضور در فينال 

آسياست
 بازيكن پيشين تيم ملى فوتبال ايران 
با بيان اينكه شاگردان كى روش شانس 
زيادى بــراى قهرمانى دارنــد، گفت: 
حداقــل انتظارى كه از تيم ملى مى رود 
حضور اين تيم در فينال جام ملت هاى 

آسياست.
عبدالعلى چنگيــز در گفتگو با مهر در 
ارزيابى اش از وضعيت تيم ملى فوتبال 
ايران پيش از حضــور در رقابت هاى 
جام ملتهاى آســيا اظهار داشت: با اين 
بازيكنانى كه تيم ملى ما در اختيار دارد 
و با يك مربى با دانــش و كاربلد مثل 
كى روش كه هفت هشت سالى مى شود  
ســرمربى تيم ملى ايران است، كمترين 
انتظــارى كه از اين تيم مى رود حضور 

در فينال جام ملتهاى آسيا است.

بلژيك، صدرنشين 
رنكينگ فيفا

 در آخرين رنكينگ بهترين  تيم  هاى 
ملــى دنيا كــه فيفا آن را منتشــر كرده 
بلژيك توانســته با اختالف يك امتياز 
نســبت به تيم دوم كه فرانســه است 

صدرنشين شود. 
به گزارش مهر، بلژيك ســال ميالدى 
را بــه عنوان صدرنشــين رنكينگ فيفا 
بــه پايــان برد. ايــن تيــم در آخرين 
رده بندى بهتريــن تيم هاى ملى دنيا كه 
روز پنجشنبه منتشر شد برترى خفيفى 
نسبت به فرانسه، قهرمان جام جهانى به 
دســت آورد و صدرنشين شد.شياطين 
ســرخ در جدول با كسب 1727 امتياز 
صدرنشــين هســتند و تنها يك امتياز 
بيشتر از فرانســه دارند كه بعد از نيمه 
نهايى جام جهانى روسيه از آن ها باالتر 
قرار گرفته بود و توانسته بود اين تيم را 

در آن مرحله شكست دهد.
برزيــل به عنــوان تيم ســوم با 1676
امتيــاز باقى ماند و تــا رتبه دهم ديگر 
تيم ها تغييراتى نداشــتند. در اين ليست 
بعد از بلژيــك، فرانســه و برزيل نام 
تيم هاى كرواســى، انگليــس، پرتغال، 
اروگوئه، سوييس، اســپانيا و دانمارك 

ديده مى شود.

ورزش قهرمانى مانعى براى رشد كودك 
نيست

 يك متخصص بدنســاز معتقد است: شروع تمرينات مقاومتى از 
سن 6 سالگى بايد متناسب با وزن بدن و شرايط فيزيولوژيكى كودك 
باشد، در غير اين صورت تحميل ورزش هاى سنگين و قدرتى براى 

كودك آسيب زا خواهد بود.
حميد آقا على نژاد در گفت وگو با ايسنا، درباره سن شروع ورزش هاى 
قدرتى و استقامتى در كودكان اظهار كرد: ورزش چون جنبه ى سالمتى 
براى كودكان دارد و ســبب مى شــود تا كودك از نظر بدنى فعال و 
زندگى ســالمى داشته باشــد، از نظر فيزيولوژيكى، تغذيه و توسعه 
مهارت هاى حركتى نقش بسيار موثرى دارد. همچنين كودك با ورزش 
كردن چون كار تيمى را ياد مى گيرد، اعتماد به نفسش باال مى رود و از 

بعد عاطفى و روانى مى تواند بر استرس هاى احتمالى خود غلبه كند.
وى گفت: متاســفانه تصــورات غلطــى از ورزش قهرمانى در بين 
خانواده ها وجود دارد و آن اين است كه ورزش قهرمانى جلوى رشد 
كــودك را مى گيرد، در حالى كه در ورزش هاى مقاومتى اگر طراحى 
تمرينات با مالحضات فيزيولوژيكى كودك همراه باشد و فاكتورهاى 
الزم قبل، حين و بعد از ســن بلوغ در نظر گرفته شود، نه تنها جلوى 

رشد كودك را نمى گيرد، بلكه به رشد كودك نيز كمك مى كند.
اين متخصص بدنساز خاطرنشان كرد: ورزش مى تواند جلوى بسيارى 
از آسيب هاى بيش از حد اندام هاى بدن را بگيرد. به اعتقاد من آسيبى 
كه يك كوله پشتى ســنگين و غيراســتاندارد به كودك وارد مى كند 
بيشــتر از يك ورزش استقامتى و قدرتى اســت. كودكى كه در سن 
6 ســالگى وارد ورزش حرفه اى مى شود، اگر متناسب با وزن بدن و 
شرايط فيزيولوژيكى او باشــد، آسيب خاصى متوجه كودك نيست. 
كودك تا ســن 10 سالگى بايد فعاليت هايى همچون پريدن، جهيدن، 
پرتاب كردن، دويدن و... را يابد بگيرد تا نسبت به ساير علوم شناخت 
كافى پيدا كند. ورزش حرفه اى زمانى براى كودك آسيب زاســت كه 
مالحضات فيزيولوژيكى را رعايت نكند و متناســب با وزن بدن او 

نباشد.
آقاعلى نژاد پيرامون اين پرســش كه يك كودك از چه سنى مى تواند 
وارد ورزش هاى سنگينى همچون وزنه بردارى شود، تصريح كرد: بعد 
از سن بلوغ و از 14 سالگى به بعد بهترين زمان براى انجام ورزش هاى 
قدرتى همچون وزنه بردارى اســت، در سن پايين شنا و ژيمناستيك 
بهترين ورزش براى كودكان است، در غير اين صورت امكان دارد به 

صفحات رشد او آسيب برساند.

فوتبــال  تيــم  قهرمانــى  جشــن   
تاالروحــدت مريانــج در ليــگ برتــر اســتان 
همــدان در تــاالر فجــر شــهردارى همــدان 

ــد. ــزار ش برگ
جشــن قهرمانــى تيــم فوتبــال تاالروحــدت 
ــتان و  ــال اس ــر فوتب ــگ برت ــج در لي مريان
همچنيــن تجليــل از پيشكســوتان و حاميان 
باشــگاه فرهنگــى ورزشــى تاالروحــدت بــا 
حضــور مســووالن ارشــد اســتان،  مديــركل 
ورزش و جوانــان اســتان همــدان، متوليــان 
هيــات فوتبــال و خانــواده ورزش و فوتبــال 
در تــاالر فجــر شــهردارى همــدان برگــزار 

شــد.
ايــن تيــم خصوصــى كــه مالــك آن ناصــر 
اســتان  ورزشــى  خيريــن  از  قره باغــى 
ــال  ــاى فوتب ــابقه ترين تيم ه ــت، از باس اس
در  كــه  مى شــود  محســوب  همــدان 
ــق  ــتان موف ــر اس ــگ برت ــارى لي فصــل ج
ــى و  ــد كوچك ــى حمي ــا مديرعامل ــد ب ش
ســرمربى گرى محمــود الماســى چهــره 
ــتى  ــدان و سرپرس ــال هم ــناى فوتب نام آش
علــى ســعادتى عــالوه بــر قهرمانــى، جــواز 
ــال  ــوم فوتب ــته س ــگ دس ــه لي ــود ب صع

ــد. ــب كن ــور را كس كش
بازيكنان تيم تاالروحدت مريانج را در اين 
فصل فوتبالى همدان محمدســعيد نصرتى، 
مهرداد قلــى زاده، علــى الماســى، فرهاد 
قاسمى، حسين زرين چنگ، حجت مجيدى، 
حميدرضا اكبرى، مصطفى ورمزيار، محمد 
احمــدى، محمــد باالوند، نويد رســتمى، 
على كورشى، محمدرضا ســياح زاده، على 
شيرى، پارسا چهاردولى، متين قائمى، ياسر 
مرتضايى، بهزاد افشارى، محمد پورشعبانى، 
جواد ترك شــوندى، عرفان استخرى، پوريا 
عظيمى، محمدمهدى اسمى، رضا درويش و 

محمدرضا بيگجانى تشكيل دادند.
قهرمانى زودهنگام ليگ برتر فوتبال اســتان 
با اختــالف امتيــازى بــاال و در فاصله 2
هفته مانده به پايان مســابقات، شاهكار تيم 
تاالروحدت مريانج در اين فصل از بازى ها 
بود و به همين بهانه اين باشــگاه مراســم 
جشــن قهرمانى و تجليل از حاميان اين تيم 

را برگزار كرد.
ــردم  ــده م ــى نماين ــا حاجى باباي حميدرض
اســالمى  شــوراى  مجلــس  در  همــدان 
ــوراى  ــس ش ــت: مجل ــه گف ــن برنام در اي
ــى  ــعه ورزش همگان ــراى توس ــالمى ب اس
قوانيــن خوبــى را وضــع و در برنامه ششــم 
ــرده  ــه ورزش ك ــايانى ب ــعه كمــك ش توس
اســت و اختصــاص اعتبــار مــورد نيــاز بــه 
حــوزه ورزش در برنامــه ششــم توســعه در 
تاريــخ پــس از پيــروزى انقــالب اســالمى 

ــوده اســت. ــابقه ب ــى س ب
وى افزود: حمايت از تيم هايى كه توانسته 
اند پس از ســپرى كردن يك دوره موفقيت 
آميز در ليگ هاى مهم كشورى حضور يابند، 

مهم و ضرورى است.
ــدان  ــز هم ــال ني ــرد: در فوتب ــان ك وى بي
داراى 4 نماينــده در ليــگ هــاى 2 و 3

ــا  ــم ه ــن تي ــد از اي ــت و باي ــور اس كش
حمايــت الزم صــورت گيــرد.

حاجــى بابايــى بــا تمجيــد از فعاليــت 
باشــگاه تــاالر وحــدت مريانــج بــه عنــوان 
ــن  بخــش خصوصــى در ورزش گفــت: اي
باشــگاه ســال هاســت كــه در رشــته هــاى 
ــت  ــم داش ــدون چش ــى ب ــف ورزش مختل
ــز  ــده ني ــارات ارزن ــته و افتخ ــت داش فعالي

ــرده اســت. كســب ك

حمايتــى  رويكــرد  بــه  اشــاره  بــا  وى 
ــاص 27 ــت: اختص ــس از ورزش گف مجل

صــدم از 9 درصــد ماليــات بــر ارزش 
ــش  ــعه ورزش در بخ ــراى توس ــزوده ب اف
هــاى مختلــف مطابــق قانــون برنامه ششــم 
ــه توســعه  توســعه گام مهمــى در كمــك ب

ورزش اســت.
ــان  ــركل ورزش و جوان ــم مدي رســول منع
اســتان همــدان هــم در ايــن برنامــه گفــت: 
 اعتقــاد مديريــت و كادرفنــى تاالروحــدت 
بــه توانمنــدى بازيكنــان بومــى همــدان در 
همــه رده هــا و مقاطــع، نشــانگر تعصــب 
ــى و رشــد  ــه پوياي ــان ب ــر آن ــه واف و عالق
ــان مســتعد  ــال اســتان اســت و بازيكن فوتب
همدانــى بايــد قــدر ايــن فرصــت بــه 

ــد. ــده را بدانن دســت آم
ــرى  ــم رهب ــام معظ ــرد: مق ــح ك وى تصري

همــواره تاكيــد بــر حمايــت از بخــش 
خصوصــى و اصــل 44 قانــون اساســى 
ــه  ــت ب ــروزه دول ــه ام ــد چراك ــته ان داش
تنهايــى قــادر نيســت كــه بــدون مشــاركت 
خدمــات  خصوصــى  بخــش  و  مــردم 
رســانى كنــد و حضــور بخــش خصوصــى 
ــه  در ورزش مــى توانــد كمــك بســيارى ب

ــد. ــتان كن ــرفت ورزش اس پيش
ــالى  ــد س ــبختانه چن ــزود: خوش ــم اف منع
ــى  ــش خصوص ــن و بخ ــه خيري ــت ك اس
ــال شــده  ــى در حــوزه ورزش فع ــه خوب ب

ــاى ورزشــى  ــه ســاخت ســالن ه ــد و ب ان
ورزشــى  هــاى  تيــم  از  حمايــت  و 
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــى ب ــد و حت مى پردازن
ــورمان  ــاط كش ــيارى از نق ــى در بس ورزش

مى كننــد. كمــك 
همــدان  اســتان  كــرد:  تصريــح  منعــم 
و  كارخانجــات  كمبــود  على رغــم 
واحدهــاى صنعتــى همــواره از نعمــت 
خيريــن دلســوز و پــاى كارى همچــون 
ــر  ــوده و ه ــوردار ب ــى برخ ــر قره باغ ناص
زمــان امثــال قره باغــى و بخــش خصوصــى 
ــيار  ــج بس ــدند نتاي ــه ورزش ش وارد عرص
خوبــى در ورزش اســتان رقــم خــورده 
حــدت  تــاالرو  آن  نمونــه  كــه  اســت 
همــدان و ذوب و فلــزات بهــار در فوتبــال، 
امپراطــورى كاشــى و ســنگ ســامان در 
تيرانــدازى بــا كمــان كــه بــه تازگــى 
ــدازى  ــر تيران ــگ برت ــى لي ــوان قهرمان عن
كشــور را كســب كــرد، نــخ رنــگ همــدان 
در شــطرنج، آى فيــت پــرو همــدان در 
ــت  ــان دور رف ــه قهرم ــى ك ــكيت هاك اس
ــر اســكيت هاكــى كشــور شــد،  ليــگ برت

ــت. ــوده اس ب
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان همدان 
ــه  ــه بحــث تيــم دارى ب ادامــه داد: ورود ب
از  نشــان  خصوصــى  بخــش  عنــوان 
تعصــب خــاص ناصــر قره باغــى بــه 
فوتبــال و ورزش همــدان دارد و قطعــا 
ايــن تيــم بــا بازيكنــان و كادر بومــى كــه 
در اختيــار دارد آينــده درخشــانى پيش رو 
دارد و اميدواريــم ماننــد گذشــته بازيكنــان 
ــادى  ــى آب ــد عل ــون وحي ــى همچ مطرح
ــم  ــروز در تي ــه ام ــزى ك و مرتضــى تبري
فوتبــال  بــه  دارد  عضويــت  اســتقالل 

ــوند. ــى ش ــور معرف كش
وى خاطــر نشــان كــرد: اميدواريــم در 
مســابقات ليــگ دســته ســوم باشــگاه هــاى 
كشــور نيــز ايــن تيــم بــا همــت بازيكنــان 
ــوز  ــت دلس ــى و مديري ــت كادر فن و دراي

ــد.  ــج درخشــانى كســب كن خــود نتاي
منعــم در پايــان افــزود: دســتگاه ورزش 
از حضــور بخــش خصوصــى در ورزش 
ــم  ــاد داري ــه اعتق ــد چراك ــت ميكن حماي
قبــل  خصوصــى  بخــش  و  خيريــن 
ــود  ــهر خ ــان ش ــه جوان ــز ب ــر چي از ه
ــا  ــت از ورزش قطع ــا حماي ــك و ب كم
آنهــا،  اســتعدادهاى  شــكوفايى  بــه 
پيشــگيرى از آســيب هــاى اجتماعــى 
كمــك  نشــاط  و  شــادى  و  اعتيــاد  و 

نــد.  كرده ا

جشن قهرمانى تيم تاالروحدت مريانج برگزار شد

منعم: دستگاه ورزش از حضور 
بخش خصوصى حمايت مى كند

ورود به بحث تيم دارى به 
خصوصى  بخــش  عنوان 
خاص  تعصب  از  نشــان 
فوتبال  به  قره باغى  ناصر 
و ورزش همــدان دارد و 
بازيكنان  با  تيم  اين  قطعا 
كه در اختيار  كادر بومى  و 
دارد آينده درخشانى پيش 
مانند  اميدواريم  و  دارد  رو 
مطرحى  بازيكنان  گذشته 
آبادى  على  وحيد  همچون 
و مرتضــى تبريــزى كه 
اســتقالل  تيم  در  امروز 
عضويــت دارد به فوتبال 

كشور معرفى شوند
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■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

هر كه از شــّر زبان و شــكم و شــهوتش محفوظ بماند ، از همه بدى ها محفوظ مانده 
است . 

 ُشعب اإليمان : ج 4 ص 361 ح 5409

افزايش مشاركت اجتماعى مردم 
در حفاظت از ميراث فرهنگى

 رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى بر افزايش 
مشاركت اجتماعى مردم در حفاظت و نگهدارى از ميراث فرهنگى تاكيد 

كرد.
على اصغرمونســان در سومين نشســت تخصصى فرماندهان، معاونان 
و مديــران يگان حفاظت ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى گفت: «بى ترديد اشياء وآثار تاريخى تجلى بخش هويت 
ملت ها هســتند، صدمه به چنين اموالى، فارغ از تعلق آن به هر قوم و 
ملت، صدمه به ميراث فرهنگى تمامى بشــريت اســت؛ زيرا هر قوم و 
ملتى به نوعى در شكل گيرى و ساختارسازى فرهنگ جهانى سهيم اند.

مونســان تصريح كرد: «لطمه به ميراث فرهنگى هر قوم به منزله لطمه 
به اموال تمام بشــريت است و حفظ اموال فرهنگى براى تمام اقوام در 
سراسرجهان اهميت بسيارى دارد، كشور ما داشته هاى فراوانى در حوزه 
ميراث ملموس و ناملموس دارد و به همين دليل وظيفه ســنگين ترى 

براى حفظ اين داشته ها بر عهده ماست.»
به گزارش ميراث آريا معاون رئيس جمهورى اضافه كرد: «وظيفه حفاظت 
از ميراث فرهنگى بر عهده دولت ها و حكومت هاست، اگر چه مردم هم 
با عالقه اى كه به اين مواريث ارزشــمند دارند در اين حوزه مشاركت 
دارند، اما واقعيت تلخ آن اســت كه اين ميراث ارزشــمند و گرانبها به 
داليــل مختلف در معرض تخريب قرار دارند، براى مثال، بروز بالياى 
طبيعى، جنــگ ها و حمالت بيگانــگان، و رفتار ناخواســته مردم و 
گردشــگران در بازديدهايشــان به اين ميراث آسيب مى زند، اما آنچه 
جدى تر از همه اين موارد، خســارات جبران ناپذيرى به آثار تاريخى- 

فرهنگى وارد مى كند، جرايم عليه ميراث فرهنگى است.»
رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اظهار كرد: 
«جرايم ارتكابى در اين حــوزه، خطرناك ترين و مخرب ترين جرايم 
اســت، زيرا خســارات ناشــى از آن به يك فرد و يا يك گروه خاص 
خالصه نمى شود بلكه به فرهنگ و تمدن كشور و كل جهان صدمات 
جبــران ناپذيرى وارد مى كند كه متاســفانه اثرات منفــى آن پايدار و 
هميشگى خواهد بود، خوشبختانه قانونگذار در اين حوزه اقدام به جرم 

را هم جرم تلقى مى كند و سخت گيرانه برخورد مى كند.»
او با بيان اينكه ماموريت حفاظت از آثار تاريخى بســيار سخت است، 
ادامه داد: «در كشور ما بيش از 34 هزار اثر ثبت شده در فهرست ميراث 
ملى و يك ميليون سايت تاريخى شناخته شده وجود دارد كه حفاظت 
و نگهدارى از اين تعداد اثر تاريخى ماموريتى بسيار سخت است و در 

اين حوزه نيازمند تجهيزات به روز هستيم.»
مونســان تصريح كرد: «با توجه به اقدامات پيشگيرانه نيروى انتظامى در 
پيشگيرى از وقوع جرم، يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگى هم بايد در 
اين حوزه برنامه هاى جدى داشته باشد، چراكه وقتى جرمى اتفاق مى افتد در 
نهايت مى توان مجرم را مجازات كرد، اما آسيب و تخريب واقع شده است، 
موضوع پيشــگرى در حوزه ميراث فرهنگى اهميت دوچندان دارد چراكه 

جلوى تخريب و آسيب به ميراث فرهنگى گرفته مى شود.»
معاون رئيس جمهورى افــزود: «ابزارهاى حقوقى خوبى براى حفاظت و 
نگهدارى از آثار تاريخى وجود دارد، اما آنچه بســيار حائز اهيمت است، 
افزايش مشاركت اجتماعى مردم در حوزه حفاظت از اين داشته هاست، اگر 
مى خواهيم تخريب ها كاهش پيدا كند بايد مشاركت مردم در اين بخش را 
افزايش دهيم، موضوع ميراث بانان افتخارى كه مطرح شده است، ايده بسيار 

خوبى است كه با پشتوانه قوى و جدى از امروز پيگيرى و اجرا مى شود.»

جزئيات بودجه دولت براى 
حمايت از نشر كتاب و مطبوعات 
 اليحه بودجه ســال 98 در حالى  از سوى دولت 
به مجلس تقديم شده اســت كه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى به عنوان متولى حمايت از نشر كتاب 
و مطبوعات با كاهــش بودجه در اين اليحه مواجه 

است.
در رديف هاى بودجه اى پيشنهادى امسال دولت براى 
حوزه مطبوعات و نشــر در سال جارى چه اتفاقاتى 

رخ داده است؟
قبل از هر مســاله كاهش تقريبــى بودجه هزينه اى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى به ميزان تقريبى 5 
درصد نسبت به سال قبل در اليحه امسال قابل توجه 
اســت. به عبارت ديگر بودجه كل اين وزارتخانه از 
ميزان معادل 14 هزار و 156 ميليارد ريال پيش بينى 
شده است كه در مقابل با بودجه مصوب سال 97 با 

كاهش 718 هزار ميليون ريالى مواجه شده است.
به گزارش مهر، در اليحه سال جارى همچنين مبلغ 
2320000 ميليون ريال براى حمايت از نشر، كتاب 
و مطبوعات پيش بينى شده است كه اين رفم نسبت 
به سال قبل كه رقم 2455000 ميليون ريال براى اين 
منظور مصوب شده است با كاهش 130000 ميليون 

ريالى همراه شده است.
اما در ســاير رديف هاى بودجه اى وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى در حوزه نشــر براى سال آينده چه 

ارقامى پيشنهاد شده است؟
بر اســاس جداول منتشــر شــده از جدول بودجه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به منظور حمايت از 
تقويت و راه اندازى كتابخانه هاى مساجد رقم 20000 

ميليون ريال پيشنهاد بودجه داده است.
همچنين به منظور افزايش ظرفيت صنعت چاپ در 
كشــور رقم 86000 ميليون ريال پيشنهاد شده است 
كه شــامل بازرسى از چاپخانه ها، حمايت از حضور 
بين المللى صنعت چاپ ايران، حمايت از مطالعات 
تخصصــى در زمينه چــاپ و كمك بــه برگزارى 
جشــنواره صنعت چاپ و نيز اعطــاى مجوز براى 

اقالم چاپى مى شود.
در بخش توســعه نشــر و ترويــج كتابخوانى رقم 
430800 ميليون ريال پيشــنهاد بودجه شــده است 
كه اين رقم شــامل مصارف براى بخش هاى بررسى 
كتــاب در سراســر كشــور، حمايــت از برگزارى 
نمايشگاه كتاب با رقمى بالغ بر 93000 ميليون ريال، 
حمايــت از فرهنگ نقد كتــاب، حمايت از حضور 
بين المللى صنعت نشر و كتاب با رقم 30000 ميليارد 
ريــال، حمايــت از كانون ها و مجامــع ادبى با رقم 
35000 ميليارد ريال، سياســتگذارى و برنامه ريزى 
در حوزه نشــر با رقم 7000 ميليارد ريال، برگزارى 
جشنواره ها و مسابقه هاى فرهنگى، صدور نظارت و 
تمديد پروانه فعاليت انتشــارات، كمك به برگزارى 
جشنواره ها هفته كتاب و مسابقات كتابخوانى با رقم 

96000 ميليارد ريال مى شود.
همچنين مبلــغ 16000 ميليارد تومان براى حمايت از 
ترجمــه كتب برگزيده در بازارهــاى جهانى، 34800 
ميليون ريال براى حمايت از توسعه كتابخوانى در مناطق 
كمتر برخوردار، 8000 ميليــون ريال براى حمايت از 
انجمن هاى ادبى و 21000ميليارد ريال براى حمايت از 

تبليغ كتاب و كتابخوانى پيشنهاد شده است.
در جداول امسال همچنين 34000 ميليون ريال براى 
حمايت از مالكيت فكرى آثار هنرى و ادبى پيشنهاد 
شده اســت كه صرف آموزش هاى تخصصى براى 
رعايت حق مولف، توليــد پايان نامه هاى تخصصى 
در زمينــه مالكيت فكرى، سياســتگذارى در زمينه 
مالكيت فكرى، شــركت در كميته دائم كپى رايت و 
حقوق مرتبط سازمان جهانى مالكيت فكرى و كمك 

به برگزارى همايش مالكيت ادبى و هنرى مى شود.
در بخــش امور مربوط به مطبوعــات نيز بودجه اى 
بالغ بر 435000 ميليون ريال پيشنهاد شده است كه 
در ميان رقم هاى پيشــنهادى تخصيص بودجه براى 
حمايت از خبرگزارى هاى غيــر دولتى و برگزارى 
نمايشگاه بين المللى مطبوعات و نيز حمايت از انتشار 
مطبوعــات داراى مخاطب خاص و برون مرزى نيز 

ديده مى شود.

جوانان با استارت اپ ها دنيا را تغيير مى دهند
 معاون علمى و فناورى رياســت جمهورى در آئين افتتاح باشگاه 
نوآورى نيترو در دانشــگاه علم وصنعت ايران، به دانشجويان حاضر 
گفت: اميدوارم شــما بتوانيد از ايــن طريق دنيا و محيط اطراف خود 
را تغييــر دهيد و آنچه در ذهن داريد را پياده كنيد. اســتارت اپ ها 
به جوانان امكان تاثيرگــذارى و تغيير محيط اطراف و انجام كارهاى 

بزرگ را مى دهند.
ــال تصورمــى شــد بخــش  ــزود: قب ــه گــزارش ايســنا، ســتارى اف ب
پژوهــش بازدهــى مناســبى نــدارد، ولــى االن ايــن بخــش، قســمتى 
پويــا از اقتصــاد كشــور اســت و رييــس جمهــور نيــز در كابينــه بــه 
طــور مرتــب بــر ايــن موضــوع كــه بايــد در حــوزه پژوهــش هزينــه 

ــد. ــد مى نماين ــرد، تاكي ك

چرا بعضى ها پيرتر از سن شان به نظر 
مى رسند؟

 اگر گاهى اوقات احســاس مى كنيد نسبت به عدد نوشته شده در 
شناسنامه تان پيرتر هســتيد، محققان دانشگاه "براون" دليل اين حس 

را دريافته اند.
 (Brown)"به گزارش ايســنا ، يك تيم تحقيقاتى از دانشگاه "براون
آمريكا به تازگى متوجه شــده اند كه چرا برخى افراد احساس شادابى 
ندارند.وى افزود: با آزمايش ما موســوم به "cfDNA"، ما اميدواريم 
درك اين تغييرات وراژنتيكى(اپى ژنتيك-epigenetic) و معنى آنها 
را بدســت آوريم.اين تحقيق، ميزان اســترس سلولى درون بدن شما 
را تعيين مى كند.در اين مطالعه، افراد مســن سطح باالترى از گردش 

cfDNA را تجربه مى كردند.

ميان كمردرد و مرگ زودرس ارتباط 
وجود دارد

 پژوهشــگران آمريكايى در بررسى جديد خود، ارتباط مستقيمى 
ميان كمردرد و مرگ زودرس را تاييد كردند.به گزارش ايسنا ، كمردرد، 
عارضه بسيار متداولى است كه ميليون ها نفر را در سراسر جهان تحت 
تاثير قرار مى دهد.حالت قرار گرفتن بدن، سبك زندگى بدون تحرك، 
اضافه وزن، چاقى و باال رفتن سن، از عواملى هستند كه به وخامت اين 
مشكل دامن مى زنند.دانشمندان در طول دو سال، سنجش هاى اساسى 
در مــورد كمردرد انجام دادند. آنها از شــركت كنندگان اين آزمايش 
در مورد كمردردشــان سوال كردند و فعاليت هاى روزانه آنها را مورد 
بررســى قرار دادند. انجام كارهايى مانند راه رفتن، آماده كردن غذا و 

حركات مكرر، براى بسيارى از شركت كنندگان دشوار بود.

رباتى كه رختخواب را تميز مى كند
 به تازگى رباتى ســاخته شــده كه مى تواند جرم و باكترى را در 

رختخواب نابود كند.
به گزارش مهر، به تازگى رباتى ســاخته شــده كه رختخواب كاربر 
را تميــز مى كند! اين ربات شــبيه جاروبرقــى اتوماتيك مخصوص 
رختخواب است و هر گونه جرم، باكترى و گرد و غبار را از بين مى 
برد.مى توان هنگام اقامت در هتل يا ويالهاى استيجارى از اين ربات 
استفاده كرد. ربات مذكور مجهز به حسگرهاى مختلف و ردياب لبه 
هاى رختخواب است. همچنين با استفاده از اشعه UV حدود  99.99 

درصد جرم و باكترى را نابود مى كند.
باترى ربات قابل شارژ است و سه ساعت دوام دارد.جالب آنكه ربات 

مذكور مى تواند هرسطحى را تميز كند.

ساعت هوشمند 80 دالرى كه از ساعت اپل 
بهتر است

 در حالى كه بسيارى از مردم به دنبال صرف هزينه هاى كالن براى 
خريد ســاعت هاى هوشمند اپل هستند، مى توان با پرداخت تنها 80 

دالر ساعتى با كيفيت مناسب خريدارى كرد.
به گزارش مهر ، ســاعت يادشــده عليرغم قيمت كمــى كه دارد از 
 Amazfit Bip امكانات متنوعى برخوردار است.ساعت يادشده كه
نام دارد، توسط شركت چينى هوآمى توليد شده و از امكانات متداول 
در ساعت هاى هوشمند مانند جى پى اس، كنترل گر ضربان قلب و 
وضعيت خواب، بلوتوث و غيره برخوردار است. اين در حالى است 
كه ســاعت اپل عليرغم قيمت چهار الى پنج برابرى نســبت به اين 

ساعت از امكانات يادشده برخوردار نيست.

حسين پارسا »
 يــادم مى آيــد ده دوازده ســال پيــش كــه 
فضــاى شــهر مــا كمــى بــا امــروز فــرق داشــت، 
ــب  ــك ش ــى ي ــا صادق ــه رض ــيد ك ــر رس خب
در همــدان كنســرت خواهــد داشــت. شــور 
ــاد،  ــردم افت ــر در م ــن خب ــا اي ــه ب ــوقى ك و ش
باوركردنــى نبــود. ايــن هيجــان نــه فقط بــه دليل 
حضــور رضــا صادقــى بــود، كــه البتــه محبــوب 
ــه  ــتر ب ــه بيش ــد، بلك ــى خوان ــوب م ــود و خ ب
دليــل وقــوع يــك اتفــاق كــم ســابقه در همــدان 
ــدن  ــر، دي ــراى ســاكنان شــهرهاى بزرگت ــود. ب ب
هفتگــى تبليــغ كنســرت هــاى خواننــدگان 
ــود  ــى نب ــز عجيب ــبك، چي ــه س ــف از هم مختل

ــرا.  ــا چ ــى ه ــراى همدان ــى ب ول
ــرت  ــاره كنس ــا درب ــوان ه ــه ج ــا هم آن روزه
حــرف مــى زدنــد و بزرگترهــا از قيمــت بليطش 
مــى پرســيدند. آن اتفــاق البتــه ادامــه پيــدا نكــرد 
ــد.  ــع ش ــى قط ــه كل ــد ب ــال بع ــد س ــا چن و ت
ــوِب  ــاپ محب ــك پ ــيد موزي ــى رس ــر م ــه نظ ب
مســئوالن و تصميــم گيرنــدگان همدانــى نيســت 
و عالقــه اى بــه رواج آن در شــهر ندارنــد. اگــر 
ــه  ــص ب ــد، مخت ــى ش ــزار م ــرتى برگ ــم كنس ه
گــروه هــاى ســنتى بــود كــه بعضــى متوســط و 

ــد.  بعضــى هــم خــوب بودن
ــوك كنســرت  ــك و ت ــم ت ــاز ه ــد، ب ــى بع مدت
ــه  ــد. خواج ــزار ش ــدان برگ ــاپ در هم ــاى پ ه
ــد و  ــايى آمدن ــزاده و مرتضــى پاش ــرى، علي امي
ــم و  ــم ك ــروز ه ــا ام ــد ت ــن رون ــد. اي خواندن
ــزارى  ــه دارد. خوشــبختانه حــاال برگ بيــش ادام
ــه نقطــه  كنســرت در همــدان، از نظــر تعــداد، ب
خوبــى رســيده اســت. آنطــور كــه فعــاالن 
موســيقى در همــدان مــى گوينــد، آمــدن مديــر 
ــن  ــى در اي ــر مهم ــاد، تاثي ــد اداره ارش كل جدي
ــتر  ــا بيش ــرت ه ــت. كنس ــته اس ــت داش وضعي
شــده و اســامى هنرمندانــى هــم كــه بــه همــدان 
ــته،  ــره بس ــه داي ــد ك ــى ده ــد نشــان م ــى آين م
ــدان بيشــترى در  ــام هنرمن ــده و ن ــاز ش كمــى ب

ــت.  ــه اس ــا گرفت آن ج
1- من چند ســالى مى شود كه به هيچ كنسرتى 
در همدان نرفته ام. دليــل اصلى اش هم گرانى 
بليط كنســرت و متناســب نبودن قيمت بليط با 
ســطح كيفى كارها اســت. با بليط هاى چند ده 
هزار تومانــى، كه گمان مى كنــم االن به باالى 

صدهزارتومان هم رســيده باشــد، چرا بايد در 
ســالن هاى كم كيفيــت كارهــاى خوانندگان 
متوسط را گوش دهيم؟ چند سال قبل، آن وقت 
ها كه هنــوز بليط كنســرت 15-20 هزارتومان 
بود، ســاالرعقيلى در ســالن ابن ســينا، درست 
وســط خواندن آهنگ، به صــداى پايين و خش 
خش بلندگوهاى ســالن اعتراض كرد. اين اتفاق 
ناخوشــايند يكى دوبــار ديگر هم بــراى بقيه 
خوانندگانــى كه به همدان مى آمدند رخ داد. در 
اين چند ســال متاسفانه ســالن جديد و مدرنى 
براى اين كار در همدان تاسيس نشده است. ولى 
اميدوارم كيفيت سالن هايمان بهتر از آن سال ها 
شــده باشــد كه مردم، پيِش هنرمند و مسئولين، 
پيــِش مردم، از كيفيت پايين ســالن خجلت زده 

نشوند.
بــراى  هــا  خواننــده  آوردن  مى گويندكــه   -2
ــت  ــال دس ــدان، عم ــرت در هم ــزارى كنس برگ
ســه چهــار نفــر اســت. ايــن دوســتان كــه البتــه 
ــى  ــت م ــاد زحم ــم زي ــدان ه ــر هم ــراى هن ب
ــام  ــر -  ن كشــند، دالل – اگرچــه در بخــش هن
دارنــد. خــداى نكــرده قصــد جســارت بــه 
ــر  ــم اگ ــى دان ــون م ــدارم چ ــزان را ن ــن عزي اي
نبودنــد هميــن كنســرت هايــى هــم كــه داريــم 

را نداشــتيم. ولــى نبايــد مشــكالت را فرامــوش 
كنيــم. فــروش بليــط، قيمــت گــذارى و از همــه 
مهمتــر اينكــه كــدام خواننــده بــه همــدان بيايــد، 
تحــت تاثيــر ايــن دوســتان دالل، شــركت هــا و 
آموزشــگاه هــاى هنــرى و در نهايــت مســئوالن 

اســت.
 تا چند سال قبل صحبت از ليست هاى بسته اى 
بود كه فقط اســامى آنها اجازه داشتند در همدان 
كنســرت بگذارند. البته اين بــه آن معنا نبود كه 
همــه خوانندگان تــراز اول مملكت پشــت در 
همدان صف كشــيده بودند و آقايان اجازه ورود 
نمى دانند! راستش را بخواهيد تا همين چند سال 
قبل خيلى از خوانندگان اصال به همدان فكر هم 
نكــرده بودند. ولى امروز به نظر مى رســد فضا 
كمى تغيير كرده و چشم مردم مى تواند به جمال 
افراد به درد بخور ترى روشن شود. اين وضعيت 
اگر ادامه پيدا كنــد و خوانندگانى كه به همدان 
مــى آيند هر روز بزرگتر از قبل باشــند، فضاى 
شهر باز هم تغيير مى كند و اسم همدان بيشتر در 
اينستاگرام و شــبكه هاى خصوصى خوانندگان 
مى چرخد. نتيجــه چنين اتفاقى بر نگاهِ ايران به 

همدان، تاثير خواهد گذاشت.
3- پــاپ يــا ســنتى؟ واقعــا ســخت اســت 

بگوييــم كنســرت هــاى پــاپ در همــدان بيشــتر 
طرفــدار دارد يــا ســنتى. بــه نظــرم بــراى جــواب 
ــه  ــرادى كــه ب ــه اف ــد ب ــه ايــن ســوال باي دادن ب
ــدر  ــر ق ــم. ه ــگاه كني ــد ن ــى آين ــا م ــهر م ش
ــد،  ــر باش ــان دارت ــام و نش ــر و ن ــد بزرگت هنرمن
هــواداران بيشــترى هــم خواهــد داشــت. آن 
كــس كــه چاووشــى و پالــت و چارتــار را مــى 
پســندد احتمــاال همايــون شــجريان و قربانــى را 
هــم دوســت دارد. آن هــم كــه حامــد همايــون 
ــه حــق  ــد البت ــى ده ــوش م ــراد گ ــد هي و حمي
دارد هنرمنــدش را در همــدان ببينــد و از نرديــك 
ــه  ــن اســت ك صدايــش را بشــنوند. منظــورم اي
آنهايــى كــه بــراى اســامى و ســبك هــا تصميــم 
ــا كمــى ســخت گيــرى را كــم  ــد لطف مــى گيرن
ــه  ــد ب ــا از هــر ســبك و ســياقى، هنرمن ــد ت كنن
همــدان بيايــد. احســاس شــخصى ام ايــن اســت 
كــه ايــن رونــد خــوب كــه چنــد ماهــى اســت 
ــاده، نتايــج خوبــى در همــه  ــه راه افت در شــهر ب
بخــش هــاى ديگــر فرهنگــى و هنــرى خواهــد 

داشــت. 
بــراى ايــن اتفــاق، بــه شــخصه از مســئوالن هنــر 
ــى  ــده ام و خيل ــدام را ندي ــه هيچك ــدان ك هم

ــم. هايشــان را هــم نمــى شناســم، ممنون

دلخوش به اين روزهاى سرد هم مى توان بود 

بهار كنسرت در زمستان همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 شهـروز كهيـايي 
 

 انتصاب شايسته جنابعالي را
 به عنوان رئيس محترم 

ميراث فرهنگي صنايع دستي 
و گردشگري شهرستان رزن

و  درايــت  از  نشــان  كــه 
را  دارد  شــما  توانمنــدي 

آرزوي  ضمــن  نمــوده  عــرض  تبريــك 
توفيــق ســربلندي تان را در تمامــي مراحــل 
ــزرگ خواســتاريم. ــدگار ب ــــززرگ خخواســــــتاتاتاريريريممم.زندگــي از خداون ــدگارار ب ب زندگــي از خخ خداون

مديريت  و پرسنل هتل كتيبهمديريت  و پرسنل هتل كتيبه

ثبت 45 شيء تاريخى 
در فهرست آثار ملى

 در كميته آثار ملى منقول 45 اثر از 5 استان هاى 
زنجان، آذربايجان غربى، لرســتان، يزد و سيستان و 
بلوچســتان در فهرست آثار ملى منقول كشور ثبت 
شد.به گزارش روابط عمومى و اطالع رسانى سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى، فرهاد 
نظرى مدير كل دفتر ثبت آثار و حفظ و احياء ميراث 
معنوى و طبيعى با اعالم اين خبر گفت: «اين تعداد 
در حالى در فهرســت آثارملى منقول به ثبت رسيد 
كه 70 پرونده مورد بحث و بررســى كارشناسان و 
صاحبنظران اموال فرهنگى تاريخى و ميراث فرهنگى 
قرار گرفت.» به گفته نظرى در اين نشســت آثارى 
از كاوش هاى باســتان شناسى گورستان جزالن تپه 
طارم استان زنجان متعلق به عصر آهن، 12 اثراز موزه 
مردم شناسى استان سيستان و بلوچستان حاصل يافته 
هاى كاوش هاى باستانشناسى صورت گرفته در سال 
هاى 76 تا 89 در گورســتان شهر سوخته با قدمت 
هزاره سوم قبل از ميالد، شامل پيكره هايى از جنس 
ســنگ مرمر، جام هاى منقوش سفالى، پياله  وجام 
هاى مرمرى، مهره صابونى و ســرمه داندر فهرست 

آثار ملى منقول كشور به ثبت رسيد. 


