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نمايشگاه 
مبلمان و لوستر 
امروز در همدان 
افتتاح مى شود 

هنوز خسارت 
سرمازدگي 
محصوالت 
پرداخت نشده 
است

افتتاح نخستين 
فرهنگسراى 
كسب و كار 
كشور در منطقه 
محروم «خضر»

ناخداى كشتى 
از كجا مى آيد؟
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يادداشت روز

2

تاملى بر طرح استانى 
شدن انتخابات 

مجلس شوراى اسالمى
  بررسى طرح اســتانى شدن انتخابات 
مجلس شــوراى اســالمى در كميســيون 
شــوراها باعث شــده تا بار ديگــر اذهان 
عمومى متوجه موضوعــى گردد كه كامال 
تكرارى است و بنا به داليلى مسكوت مانده 
بود.اينكــه طرح مذكور چه فوايدى دارد و 
چه تاثيرى در روند برگزارى انتخابات و به 
دنبال آن شكل گيرى مجلسى متفاوت دارد، 
موضوعى اســت كه بايد هم در كميسيون 
مربــوط مورد واكاوى و مداقه قرار گيرد و 
هم كارشناسان و صاحبنظران ديدگاهها و 

نظرات خود را پيرامون آن ارائه نمايند.

يادداشت

1

مردم همدان بايد به پاكيزگي 
شهر خود كمك كنند 

 در جهان قرن 21 كه تغييرات شــديد 
فرهنگــي و چرخــش ملت ها به ســمت 
زندگــي لوكس و ماشــيني بســياري از 
رفتارهــاي فردي و اجتماعي را بهم ريخته 
است، چالش زباله نيز به يكي از اصلي ترين 
موضوع جوامع گوناگون تبديل شده است.

جالب است بدانيم در همين شهر خودمان 
همدان كه به عنوان قطب بزرگ و در حال 
توسعه صنعت گردشــگري ايران شناخته 
مي شود، در طول شبانه روز و به طور مرتب 
توسط شــهرداري ها حدود 9 ساعت زباله 
از كوچه و پس كوچه ها و خيابان ها و تمام 

معابر عمومي جمع آوري مي شود.

بررسي 17ايراد اليحه واگذارى ابنيه تاريخى به شهردارى ها

جنانى در محاصره داربست
■ پرونده نخستين هتل همدان در انتظار ثبت

مردم همدان بايد به پاكيزگي شهر خود 
كمك كنند 

مهدي ناصرنژاد »
 در جهان قرن 21 كه تغييرات شــديد فرهنگي و چرخش ملت ها به 
سمت زندگي لوكس و ماشيني بسياري از رفتارهاي فردي و اجتماعي را 
بهم ريخته اســت، چالش زباله نيز به يكي از اصلي ترين موضوع جوامع 

گوناگون تبديل شده است.
جالب اســت بدانيم در همين شــهر خودمان همدان كه به عنوان قطب 
بزرگ و در حال توسعه صنعت گردشــگري ايران شناخته مي شود، در 
طول شــبانه روز و به طور مرتب توسط شــهرداري ها حدود 9 ساعت 
زباله از كوچه و پس كوچه ها و خيابان ها و تمام معابر عمومي جمع آوري 
مي شود اما مشاهده صحنه هاي زشت كيسه هاي سرگردان زباله در سطح 

شهر همچنان هر انسان عاقلي را آزار مي دهد.
در همين ارتباط معاون خدمات شــهري شــهرداري همدان به خبرنگار 
همدان پيام گفته اســت، در شهر شــبانه روز 425 تن زباله از سطح شهر 
همدان جمع آوري مي شــود، در حالي كه استاندارد جمع آوري زباله در 
بســياري از شهرهاي درجه يك جهان يك روز در ميان مي باشد و مردم 

چنين شهرهايي زباله هاي خود را در انظار عمومي رها نمي سازند.
بــه گفته وحيــد علي ضمير چهار شــركت پيمانكاري بــزرگ با 900
پرســنل آموزش ديده پاك سازي كالنشهر همدان از زباله هاي خانگي و 
غيرخانگي را به عهده دارند و همدان از معدود شهرهاي كشورمان است 

كه جمع آوري زباله در آن تاكنون به ندرت دچار وقفه شده است.
هزينــه جمع آوري و انتقال زباله در شــهر همــدان از رقم 24 ميليارد 
تومان در ســال نيز فراتر مي رود كه در صورت همكاري مردم و رعايت 
خانواده ها براي بيرون گذاشــتن به موقع كيسه هاي زباله، بخشي از اين 
بودجه ســنگين مي تواند صرف امور عمراني و توسعه خدمات شهري 

باشد.
نزديك به يك و نيم دهه است كه زباله هاي شهري و خانگي در همدان 
هر شــب به طور مرتب بعد از ســاعت 21 (9 شب) شروع مي شود اما 
متأسفانه برخي از مردم كوچكترين توجهي به اين فرهنگ عمومي ندارند 
و هر زمان از شبانه روز كه فرصت داشته باشند و يادشان بيفتد كيسه هاي 
زباله خود را در جايي بيرون از خانه رها مي سازند هر چند اگر آنجا در 

انظار عمومي و حريم خانه و زندگي ديگران باشد.
يكــي ديگر از عادت هاي غلط برخــي خانواده ها در پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران يعني همدان اين است كه هر كجا تير چراغ برقي باشد، به 
مكان جمع آوري زباله تبديل مي شــود و صحنه هاي زشتي را به وجود 

مي آورد.
بي توجهــي اين افراد در نحوه دفع زباله هاي خانگي بارها و بارها باعث 
مشــاجره و درگيري هاي ناخواسته بين همسايگان محلي مي شودكه اين 
رفتار غلط و تجاوز به حريم همسايگان در كوچه و محل شايسته جامعه 

متمدن ما نيست و كدورت هاي زيادي فراهم مي آورد.
ســرمايه گذاري و برنامه ريزي هاي ملي و استاني در همدان براي توسعه 
صنعت گردشــگري ويژگي هاي زيادي را تاكنون براي مردم همدان به 
ارمغان آورده اســت كه يكي از اين ويژگي هــا اهتمام و تأكيد مديريت 
شــهري همدان به پاكيزگي و زيبايي معابر عمومي است و همدان را به 
يك شــهر خاص تبديل كرده است وليكن چنانچه برخي مردمان به اين 
نكته مهم بي توجه باشند بديهي است تمام زحمات و سرمايه گذاري هاي 

در حال انجام نيز به هدر رود.

يادداشت
پايگاه هاى راهدارى همدان 

تجهيز شده اند
 پايگاه هاى راهدارى و راهدارخانه ها در راه هاى استان همدان در حد امكانات 

موجود تجهيز شده اند.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان در ديدار با نماينده ولى فقيه 
در استان و امام جمعه همدان به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و روز راهدار 
با اشاره به اينكه اگر در وجود يك راهدار عشق به خدمت رسانى نباشد، نمى تواند 
در اين شــغل سخت دوام بياورد اظهار كرد: امروز مردم با ناماليمات اين شغل تا 
حدودى آشــنا هستند و مى دانند كمك به مســافرانى كه در شرايط سخت در راه 

مانده اند، چقدر دشوار است.
به گزارش فارس، مصطفى پناهنده با اشاره به سختى كار راهداران در ايام سال به 
ويژه فشــردگى كارها در ايام مختلف يادآور شد: تمام راه هاى مواصالتى استان به 
همت نيروهاى راهدارى نگهدارى مى شود تا ضمن حراست از سرمايه هاى ملى، 

ايمنى تردد براى استفاده كنندگان از راه را فراهم كنند.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان راهدارى را از مشــاغل 
سخت و طاقت فرسا عنوان كرد و گفت: مظلوميت كار اين قشر پنهان مانده است، 

اما نتيجه آن براى همه آشكار است.
وى ادامــه داد: حضور راهداران در جاده ها آرامش دهنده و اطمينان بخش رانندگان 
و مسافرانى است كه از آن مسير عبور مى كنند و در صورت نبود راهداران ضربات 

سنگينى بر جاده ها و مسافران وارد مى شود.
پناهنــده با تأكيد بر اينكه پيش از آغاز فصل ســرما تمهيدات الزم براى راهدارى 
زمســتانى در طول راه هاى حوزه استحفاظى اســتان انجام شده است، تأكيد كرد: 
پايگاه هاى راهدارى و راهدارخانه ها در طول راه هاى استان در حد امكانات موجود 
تجهيز شــده اند تا در فصل زمستان به مســافران جاده اى خدمات و سرويس دهى 

مناسب ارائه شود.

ديابت و فشارخون شايع ترين بيمارى 
غيرواگير در همدان

 ديابت و فشــارخون از شــايع ترين بيمارى هاى غيرواگير در استان همدان به 
شمار مى رود

.رئيس گروه پيشــگيرى و مبارزه با بيمارى هاى غير واگير مركز بهداشت همدان 
گفت: 7 تا 10 درصد از جمعيت باالى 30 ســال روســتايى در اســتان همدان به 

بيمارى فشار خون مبتال هستند.
راضيه سادات ميرمعينى در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: در كل جمعيت استان 
همدان نيز 24 درصد زنن ان و 23 درصد مردان به بيمارى پرفشــارى خون مبتال 

هستند.
رئيس گروه پيشــگيرى و مبارزه با بيمارى هاى غيرواگير مركز بهداشت همدان با 
بيان اينكه شيوع ديابت در اســتان همدان نسبت به ميانگين كشورى كمتر است، 
ابراز كرد:3/4 درصد از جمعيت روستايى و 8/4درصد از زنان استان و 6/4 درصد 

از مردان استان به ديابت مبتال هستند.

حكمفرمايى جوى آرام در همدان 
تا پايان هفته 

 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان از حكمفرمايى هوايى آرام 
و  نيمه ابرى در تمام نقاط استان تا پايان هفته خبر داد.

شهرام حكيمى در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر اظهار كرد: با توجه به خروج 
سامانه بارشى از استان همدان در اين هفته شاهد بارش برف و باران نخواهيم بود 

و اكنون هوا، آرام و نيمه ابرى است.
وى ادامه داد: تا پايان هفته سامانه  جديد بارشى وارد استان نخواهد شد و در پاره اى 

از نقاط شاهد مه صبحگاهى و وزش ماليم باد خواهيم بود.

 دهك هــاى درآمدى تورمى بين 17 تا 
19.5 درصد را در آذرماه تجربه كردند.

به گزارش ايســنا، مركز آمــار به تازگى 
جزئيات تورمى در ماه  گذشــته را منتشر 
كرد كه نشان داد خانوارهاى ايرانى به طور 
متوسط حدود37.4 درصد بيشتر از آذرماه 
سال گذشــته براى خريد كاال و خدمات 

هزينه كرده اند.
ايــن در حالى اســت كه بررســى روند 
تغييــرات تــورم در بيــن 10 دهك ها از 
اختالفى حدود 2/5 درصد بين دهك اول 

تا دهم حكايت دارد.
جزئيــات تورمــى در بيــن دهك ها در 
آشــاميدنى ها  "خوراكى هــا،  بخــش  دو 
همچنين"كاالهــاى  و  دخانيــات"  و 
غيرخوراكى و خدمات" قابل بررسى بوده 

و نشــان مى دهد كه در بخش خوراكى ها 
دهك اول تا هشــتم بين 4/6 درصد تورم 
را در فاصله آبان تا آذرماه داشــته اند و دو 

دهــك آخر يعنى نهــم و دهم پنج تا 5/1 
درصد تورم تجربه كرده اند.

و  غيرخوراكــى  كاالهــاى  مــورد  در 

ــورم در شــش  ــط ت ــز متوس ــات ني خدم
ــا  ــن 1/6 ت ــوده و بي ــر ب دهــك اول باالت
1/2 بــوده اســت، امــا بــراى دهــك هفتــم 
ــراى  ــيده و ب ــه 1/1 درصــد رس ــم ب تانه
ــت. ــوده اس ــد ب ــم 1/2 درص ــك ده ده

در حالــى تــورم در دهك هــاى بــاالى 
در  كــه  اســت  پايين تــر  درآمــدى 
ــت  ــان پرداخ ــر و در جري ــال هاى اخي س
يارانه هــاى نقــدى بارهــا بــر حــذف يارانــه 
ــى ســه دهــك اول  ــزار و 500 تومان 45 ه
تاكيــد شــده و حتــى در قانــون بودجــه از 
تكاليــف دولــت بــوده اســت. بــا ايــن حال 
تــا كنــون بــا وجــود اختــالف درآمــدى كه 
ــى  ــاره اقدام ــت در اين ب ــود دارد دول وج
ــه  نكــرده و تمامــى 10 دهــك درآمــدى ب
طــور يكســان از يارانــه اســتفاده مى كننــد.

تورم در 10 دهك درآمدى چقدر است؟

شهردار همدان در جمع خبرنگاران تاكيد كرد 

تالش ما رسيدن به 
استانداردهاي كالنشهري
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با مشاركت  شهرداري دانش آموزان همدان با نحوه مديريت پسماند آشنا مي شوند 

آغاز اجراي مديريت پسماند

 با توجــه بــه اهميت معيشــت مردم 
فرهنگسراى كسب و كار براى نخستين بار 

در كشور در منطقه خضر افتتاح مى شود.
نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان با 
بيان اينكه با توجه به اينكه اعضاى شوراى 
شهر همدان دغدغه مناطق كمتر توسعه يافته 
را داشــته و دارند اظهار كرد: توسعه متوازن 
در شــهر همدان باعث مى شود كه رضايت 
نسبى همه شهروندان حاصل شود، بنابراين 
با شروع شــوراى پنجم اقدامات شاخصى 

براى مناطق كمترتوسعه يافته انجام شد.
حميــد بادامى نجات  با بيــان اينكه صدور 
رايگان پروانه ســاخت و ســاز در مناطق 
كمترتوســعه يافته كه نياز بــه اصالح بافت 
و كالبد داشــتند انجام شــد، افــزود: اين 
مناطق توانمندســازى شامل خضر، شهرك 
وليعصر، حصار امام، اسالمشهر، منوچهرى 
و مناطق ديگــر به همراه برخى محالت كه 
در بازيدهاى كارشناسى مشخص شد نياز به 

اصالح بافت دارند، مى شود.
نايب رئيس شوراى اســالمى شهر همدان 
با بيان اينكه تا به امروز اســتقبال خوبى از 
اين مصوبه شــده است تصريح كرد: گاهى 
افــرادى كه در اين مناطــق زندگى مى كنند 
از قدرت مالى پايين ترى برخوردار هســتند 
و براى تعمير و نوســازى منازل به صورت 

مجاز دچار مشكل مى شوند.
وى ادامه داد: بنابراين شــورا تصميم گرفت 
بخشــى از درآمد شــهردارى ها از صدور 

پروانه هاى ساختمانى را  به مدت يك سال 
به صورت آزمايشــى در اين مناطق حذف 
كند تا نتيجه كار مشاهده و ميزان موفقيت و 
شكست هاى آن مشخص شود ضمن اينكه 
مردم بتوانند بدون پرداخت هزينه جواز خود 

را دريافت كنند.
بادامى نجات خاطرنشــان كــرد: اين اتفاق 
برزگ و ماندگارى اســت كه براى نخستين 
بار صورت مى گيرد و در كنار آن تحقيقات 
پژوهشــى براى دســت  يافتن به نتايج اين 

تصميم نيز در حال انجام است.
وى گفت: همزمان بــا ارائه خدماتى چون 
آسفالت، بازگشايى معابر در بلوار طالقانى، 
ســعيديه، اتصال اعتماديه شرقى و غربى به 
يكديگر كه در تمام نقاط شهر انجام شد در 
مناطق حاشيه شهر نيز اين خدمات ارائه شد.
نايب رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان 
با اشــاره به اينكه چندين برابر ســال هاى 
گذشته در يك ســال گذشته براى مناطق 
حاشــيه اى شــهر پروژه و طرح تعريف و 
اجرا شده است خاطرنشان كرد: اگر مردم 
در پرداخــت عــوارض مشــاركت كنند، 
شهردارى مى تواند خدمات بهتر و بيشترى 

را ارائه كند.
وى با بيان اينكه ايجــاد بازارچه  در مناطق 
توانمندســازى شــده نيز در نظــر گرفته 
شــده اســت گفت: با اين اقدام حجم قابل 
مالحظه اى از مراجعه به مركز شــهر براى 

خريد كاهش مى يابد.

 مراسم تجليل از صادركنندگان برگزيده 
استان همدان پنجم دى ماه برگزار مى شود 
كه در اين مراســم از 11 صادركننده نمونه 

تجليل به عمل مى آيد.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان با بيان اينكه مراسم تجليل 
از صادركننــدگان نمونه اســتان با حضور 
مســئوالن ارشد اســتان و نمايندگان مردم 
در مجلس و تشــكل هاى بخش خصوصى 
برگزار مى شــود اظهار كرد: معاون توسعه 
بازارهاى صادراتى سازمان توسعه تجارت 

ايران ميهمان ويژه استان همدان است.
حميدرضا متيــن در گفت و گو با فارس با 
بيان اينكه از 11 صادركننده نمونه اســتان 
تجليل مى شــود افزود: عادل بشيرى جالل 
در حوزه صنايع دستى به عنوان صادركننده 
نمونه كشــورى و 10 واحــد هم به عنوان 
صادركننده برتر اســتانى مورد تجليل قرار 

مى گيرند.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همــدان تصريح كرد: غيــر از اين 
يــك بانك برگزيده در خدمت رســانى به 
صادركنندگان و كارشــناس دســتگاه هاى 
مختلــف كه در راســتاى ارتقاى صادرات 
اســتان نقش داشــتند مورد تقديــر قرار 

مى گيرند.
نمونــه  صادركننــدگان  داد:   ادامــه  وى 
بــر اســاس معيارهايــى چــون ميــزان 
ــادرات در  ــش ص ــد افزاي ــادرات، رون ص

ــورهاى  ــداد كش ــته، تع ــال گذش ــه س س
ــور  ــل كش ــد در داخ ــتن برن ــدف، داش ه
از  برخــوردارى  هــدف،  كشــور  و 
بين المللــى،  و  داخلــى  اســتانداردهاى 
ايزوهــا،  شــامل  مديريــت  گواهــى  
واحــد  آزمايشــگاهى،  واحــد  داشــتن 
ــعه،  ــق و توس ــد تحقي ــدى، واح ــته بن بس
ــورهاى  ــى در كش ــر نمايندگ ــتن دفت داش
ديگــر، عضويــت در تشــكل هاى اســتانى 
ــرى از  ــره گي ــورى، به ــى كش و تخصص
فناورى هــاى بــاال انتخــاب مى شــوند.

متين خاطرنشان كرد:  بر اساس اين معيارها 
11 صادركننده نمونه استانى انتخاب شدند 

كه مورد تجليل قرار مى گيرند.
وى گفت: پيش از اين از عادل بشيرى جالل 
به عنــوان صادركننده نمونه كشــورى در 

مراسمى در تهران تقدير به عمل آمد.

افتتاح نخستين فرهنگسراى كسب و 
كار كشور در منطقه محروم «خضر»

صادركنندگان برگزيده استان 
تجليل مي شوند
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

عطارى ها مجاز به داروفروشي نيستند
 كارشناس اداره نظارت و ارزيابى فرآورده هاى طبيعى، سنتى 
و مكمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
تنهــا مرجع عرضه دارو، داروخانه هســتند و عطارى ها مجاز به 

عرضه هرگونه داروى گياهى و شيميايى نيستند.
نــگار مهرى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: حتى عرضه عرقيات 
تركيبى و پودرهــاى تركيبى گياهان دارويى توســط عطارى ها 

ممنوع است.
وى ادامــه داد: طبق آيين نامه و ضوابــط فعاليت واحدهاى 
صنفــى، عطارى هــا تنها مجاز به فروش اندام گياه خشــك 
و عرقيــات مفرده هســتند و دراين باره نيز توجيه شــدند.

كارشــناس نظارت بر فرآورده هاى طبيعى، ســنتى و مكمل 
علوم پزشــكى همــدان از شــهروندان خواســت از خريد 
هرگونه داروى گياهى و شــيميايى از جمله داروهاى چاقى، 
الغــرى، مكمل هاى تقويتى و ســاير از عطارى امتناع كنند. 
وى هشدار داد: اين قبيل داروها بدون مجوز از سازمان غذا 
و دارو بوده و مصــرف آن ها مضرات جبران ناپذيرى را بر 

كند. مى  تحميل  فرد 

ايده نوين گردشگرى
 در شب برنامه ريزى مى شود

 گردشــگرى در شــب يكى از ايــده هاى نويــن در حوزه 
گردشگرى است كه اجراى آن در اين شهر برنامه ريزى مى شود.
رييس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى 
اسالمى شــهر همدان گفت: با فعالســازى گردشگرى شبانه در 
همدان مى توان عالوه بر ماندگارى بيشــتر مسافر موجب توسعه 

اقتصاد در شب شد.
حســين قراباغى در گفت و گو با ايرنــا افزود: در فراخوان 
طرح «ايده برتر» چهار موضوع مورد بررســى قرار مى گيرد 
كه گردشــگرى در شــب يكى از مهمتريــن موضوعات اين 

است. فراخوان 
قراباغى عنوان كرد: گردشگرى شب با هدف استفاده بهينه از زمان 
شــب براى بخش زيادى از گردشگران بايد به كار گرفته و برنامه 

ريزى شود.
وى ادامه داد: بايد زير ســاخت هاى شهرى به گونه اى طراحى 
شود كه گردشــگران بتوانند از جاذبه هاى گردشگرى به راحتى 

استفاده كنند.

بـرخبرخبر
خ صدور حدود 65 هزار شناسنامه مكانيزه 

در همدان
64 هــزار   مديــركل ثبــت احــوال اســتان همــدان از صــدور 
9 ماهــه امســال در ســطح اســتان  780 شناســنامه مكانيــزه در  و 

خبــر داد.
بــه گــزارش ايســنا، محمــود عليپــور، گفــت: از 64 هــزار و 780 شناســنامه 
مكانيــزه صــادر شــده در اســتان همــدان طــى 9 ماهــه امســال تعــداد 41 هــزار 
فقــره  شناســنامه مكانيــزه بــاالى 15 ســال و 22 هــزار و 780 فقــره شناســنامه 

مكانيــزه زيــر 15 ســال بــوده اســت.
ــى،  ــامى اميرعل ــدان، اس ــتان هم ــطح اس ــال س ــد امس ــزود: در موالي وى اف
ــه  ــران ب ــراى دخت ــرا ب ــه و زه ــراى پســران و فاطم حســين و اميرحســين ب

ــد. ــامى بوده ان ــن اس ــترين و پركاربردتري ــب بيش ترتي

روستاهاى بى آب حق ايجاد گلخانه ندارند
 در مناطق روستايى حق ايجاد گلخانه به بخش هايى داده شود كه ازنظر تأمين 

آب شرب مشكلى ندارند.
معاون برنامه ريزى و امور عمرانى فرماندار همدان بابيان اين مطلب در كارگروه 
اقتصاد كشاورزى شهرستان همدان، از توزيع 2 هزار و 600 تن بذر اصالح شده 
در شهرســتان همدان خبر داد و بيان كرد: در بخش توزيع كودشــيميايى نيز با 
توزيــع 3 هــزار و 300 تن كود در وضع طبيعى قرار داريم و مشــكل خاصى 

نداريم.
رضا زمانى درباره كشت هاى گلخانه اى و قانون نبودن محدوديت اراضى براى 
كشت گلخانه اى اظهار كرد: وجود گلخانه هاى كوچك بايد با اهتمام بر موضوع 
آب موجود موردبررســى قرار گيرد و در مناطق روستايى حق ايجاد گلخانه به 

بخش هايى داده شود كه ازنظر تأمين آب شرب مشكلى ندارند.

همدان نيازمند 1000 پرستار است
 اين اســتان براى رسيدن به استاندارد نيازمند يك هزار كادر پرستارى شامل 

پرستار، بهيار، اتاق عمل و كمك پرستار است.
مدير پرستارى دانشگاه علوم پزشــكى همدان گفت: ضريب پرستار به نسبت 
تخت به طور اســتاندارد 1,7 اســت در حاليكه اين ضريب در اســتان همدان 

يك است.
فاطمه شــيرانى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: تنها راه براى رفع اين خالء 
جذب نيروى انسانى است و با جذب نيروهاى طرحى و شركتى نمى توان اين 

مشكل را رفع كرد.
مدير پرســتارى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان گفت: به تازگى با هماهنگى 
دانشــگاه علوم پزشكى و دفتر پرستارى 42 پرستار در همدان جذب شد كه با 

استخدام جديد و خالى شدن ظرفيت مجدد آزمون برگزار مى شود.

تاملى بر طرح استانى شدن انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى

  بررســى طرح استانى شــدن انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
در كميســيون شوراها باعث شــده تا بار ديگر اذهان عمومى متوجه 
موضوعى گردد كه كامال تكرارى است و بنا به داليلى مسكوت مانده 

بود.
اينكه طرح مذكور چه فوايــدى دارد و چه تاثيرى در روند برگزارى 
انتخابات و به دنبال آن شكل گيرى مجلسى متفاوت دارد، موضوعى 
است كه بايد هم در كميسيون مربوط مورد واكاوى و مداقه قرار گيرد 
و هم كارشناســان و صاحبنظران ديدگاهها و نظرات خود را پيرامون 

آن ارائه نمايند.
به طور قطع انتظار افكار عمومى نيز بر آن است كه اين طرح از پختگى 
الزم برخوردار شود و نتايج خوبى را به دنبال داشته باشد؛ به گونه اى 
كه با اجراى آن بسيارى ار مشكالت فعلى در انتخابات مجلس و پس 

از آن فعاليت هاى نمايندگان رفع شود. 
ار نگاه طراحان و حاميان اين طرح، اســتانى شدن انتخابات مجلس 
باعث مى شود تا نمايندگان بهتر بتوانند به وظايف خود در ابعاد قانون 
گذارى و نظارت بپردازند و به جاى گرفتار شدن در مسائلى كه عمدتا 
جنبه اجرايى دارد و حتى شائبه دخالت در امور اجرايى را تقويت مى 

كند، مسائل اصلى را مورد توجه قرار دهند . 
واقعيت آن اســت كه امروزه بخش عمده اى از وقت و انرژى برخى 
از نمايندگان صرف امور مربوط به حوزه اجرايى مى شود و آنها را از 

پرداختن به مسائلى كه جزو وظايف آنهاست، باز مى دارد.
موارد ديگرى نيز هســت كه مــورد توجه طراحان طرح اســتانى-
شهرستانى انتخابات مجلس شوراى اسالمى است كه چه بسا بخشى 

ار آنها جزو مطالبات عمومى و انتظارات مردم باشد.
با تمام اين احوال تحرك و بعضا جديت نمايندگان در پرداختن به اين 
موضوع آن هم در شــرايطى كه سال بعد انتخابات مجلس را خواهيم 
داشت، مى تواند انگيزه ها و اهداف ديگرى را نيز بر ذهن متبادر كند 

كه ار نگاه سياسى بايد مورد بررسى قرار گيرد.
قابــل تامل اينكه تقريبــا همزمان با اين طرح، بحــث افزايش تعداد 
نمايندگان مجلس و اصالح جدول حوزه هاى انتخابيه نيز در ممطرح 
اســت. موضوعى كه برمبناى قانون اساســى بوده و پيش از اين بايد 

عملى مى شد.
اينكه اصالح جدول حوزه هــاى انتخابيه و افزايش تعداد نمايندگان 
با طرح استانى شدن انتخابات مجلس چه تناسب يا احتماال مغايرت 
هايى مى تواند داشــته باشــد و كدام يك در حال حاضر ضرورى تر 
به نظر مى رســد، موضوعى است كه بايد به شكل دقيق از دو جهت 

سياسى و حقوقى مورد بررسى و مداقه قرار گيرد.
به هر حال طرح استانى شــدن انتخابات مجلس گذشته از اينكه چه 
آثار و نتايجى دارد و بازخوردهاى ناشى از اجراى آن در سطح جامعه 
چه خواهد بود، نيازمند بررسى دقيق تر و اطالع رسانى شفاف در اين 
زمينه به مردم است تا آنچه براساس منافع مردم و ارتقاى جايگاه خانه 

ملت است، رقم بخورد.

استاندار همدان:
كار مالياتى از حساسيت و ارزش بااليى 

برخوردار است

 مديركل امور مالياتى اســتان همدان بــه همراه معاونين و جمعى 
ديگر از همكاران، با ســيد سعيد شاهرخى استاندار جديد اين استان 

ديدار و گفتگو كردند.
ــتان، در  ــى اس ــى اداره كل امورماليات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــه حساســيت و ارزش  ــاره ب ــا اش ــدان، ب ــتاندار هم ــدار اس ــن دي اي
بــاالى كار مالياتــى گفــت: بــا توجــه بــه شــرايط اقتصــادى موجــود 
ناگزيــر بــه ســمت تمركــز بــر درآمدهــاى مالياتــى پيــش مى رويــم، 
ــى  ــت باالي ــد از اهمي ــورت هدفمن ــات بص ــول مالي ــن وص بنابراي
ــده  ــه عه ــم ب ــه مه ــن وظيف ــز اي ــتان ني ــوردار اســت و در اس برخ
شماســت بــراى  اينكــه هــم وصــول درآمــد داشــته باشــيم و هــم 
ــه  ــاز ب ــم ني ــى را جلــب نمايي ــان ماليات ــدى مؤدي ــم رضايتمن بتواني

ــم.  فرهنــگ ســازى مالياتــى داري
شــاهرخى افزود: تمامى دســتگاهها على الخصوص دســتگاه هاى 
فرهنگــى در اين خصوص وظيفه دارند، چرا كه به هر ميزان فرهنگ 
مشــاركت در پرداخت ماليات را باال ببريم اشتياق به پرداخت ماليات 

افزايش خواهد يافت، 
وى همچنين ادامــه داد:  برخورد توأم با عدالــت و انصاف با مردم 
شــرايط را براى دريافت آسانتر ماليات هموار مى كندبنابراين با توجه 
به رسالت ســنگينى كه بر عهده شماست الزم است دقت و سرعت 
در كارهــا را افزايش دهيد تا موجبات رضايتمندى مؤديان مالياتى هر 

چه بيشتر فراهم گردد.
اســتاندار همــدان در پايــان ضمــن قدردانــى از مديــركل و مجموعــه 
ــى  ــه موفق ــبختانه مجموع ــت: خوش ــتان گف ــى اس ــان ماليات كاركن
داريــد و همــه مــا ميبايســت از دســتگاه مالياتــى اســتان كــه يكــى 
از مهمتريــن و موثرتريــن ادارات ماســت حمايــت كنيــم تــا بيــش از 

پيــش تقويــت شــده و از كارهــا بهتــر نتيجــه بگيريــم.

ليست يارانه بگير ها وحى ُمنزل نيست كه 
تغيير نكند

ــد،  ــر نكن ــه تغيي ــزل نيســت ك ــا وحــى من  ليســت يارانه بگيره
بايــد امــكان اضافــه و كــم كــردن افــراد يارانه بگيــر فراهــم شــود.
نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس شــوراى اســالمى بــا بيــان اينكــه 
بســيارى از افــرادى كــه بــه دليــل مشــكل قطــع يارانــه بــه نمايندگان 
مجلــس مراجعــه مى كننــد، مســتحق دريافــت يارانــه هســتند اظهــار 
كــرد: پرداخــت يارانــه بــه بســيارى از خانواده هايــى كــه مســتحق 

دريافــت آن هســتند، توســط دولــت قطــع شــده اســت.
ــا  ــارس ب ــا ف ــو ب ــواه در گفت و گ ــد آزاديخ ــالم اح ــت االس حج
ــد  ــالم مى كن ــا اع ــدى يارانه ه ــازمان هدفمن ــه س ــه اينك ــاره ب اش
ــت  ــول اس ــراد متم ــر اف ــه خاط ــاً ب ــا صرف ــع پرداختى ه ــه قط ك
ــى  ــن در حال ــزود: اي ــز ثابــت شــده اســت، اف ــا ني ــروت آنه ــه ث ك
ــه  ــد ك ــه مى كنن ــا مراجع ــراى قطعــى يارانه ه ــرادى ب ــه اف اســت ك
ــه  ــا سركشــى ب ــه زندگــى برخــوردار نيســتند و ب ــات اولي از امكان

ــات اســت. ــل اثب ــن مســأله قاب ــا اي وضعيــت آنه
نماينــده مــردم  ماليــر در خانــه ملــت بــا بيــان اينكــه متأســفانه نظام 
ــرد:  ــح ك ــد تصري ــمول نمى كن ــراد را مش ــن اف ــان اي ــه همچن ياران
ــه  ــن زمين ــتگاهى در اي ــچ دس ــا و هي ــدى يارانه ه ــازمان هدفمن س
ــى از  ــذرد و برخ ــا مى گ ــه ماه ه ــا ك ــا آن ج ــد ت ــى نمى كن اقدام

ــوند. ــود محــروم مى ش ــراد از حــق خ اف

1- برگزارى كنسرت در شهرستانها با استقبال ويژه مواجه شده است.
گفته مى شــود كنســرت هاى برگزار شده در شهرســتانهاى استان 
با اســتقبال مردمى همراه بوده اســت . گويا درايــن زمينه باالترين 

حضورورضايت متعلق به تويسركانيها بوده است. 
گفتنى است برگزارى كنسرت در سطح كشور از اولويت هاى وزارت 

ارشاد دركشور با هدف افزايش نشاط اجتماعى مى باشد.
2- معاونــان شــهردارهمدان تغييــر مــى كننــد. گفتــه مــى شــود بــا 
بازنشســتگى رســولى از معاونــت عمرانــى گزينــه جديــد جايگزيــن 

وى مــى شــود.
گويا قرار است سرپرست معاونت خدمات شهرى به معاونت عمرانى 
برود. گفته مى شــود يكى ديگر از معاونان جايگزين على ضمير مى 

شود.
ــوان در ورزشــگاهها مشــروط اعــالم شــده  3- مجــوز حضــور بان
اســت. گفتــه مــى شــود يكــى از مســئوالن قضايــى بــا اعــالم شــرط 
ــت.  ــرداده اس ــگاهها خب ــان در ورزش ــودن حضورزن ــع ب از بالمان
گويــا جلوگيــرى از اســتفاده از كلمــه هــاى ركيــك و اهانــت آميــزو 
اصــالح پوشــش ورزشــكاران از شــروط صدورمجــوز اعــالم شــده 

اســت.

 جشــن بــزرگ دانش آمــوزي مديريــت 
ــدان  ــي شــهرداري هم ــه ميزبان پســماند ب
پــرورش  و  آمــوزش  همــكاري  بــا  و 
ــا هــدف ترويــج آشــنايي  اســتان هــدان ب
دانش آمــوزان در مديريــت پســماند در 
ــش روز  ــدگان دان ــي پوين ــه ابتداي مدرس

ــد. ــزار ش ــته برگ گذش
اين مراسم با تالوتي چند از آيات كالم ا... 
مجيد، اجراي سرود ملي، اجراي نمايش و 
برنامه هاي شاد براي دانش آموزان آغاز شد.

به گزارش همدان پيام سرپرســت سازمان 
در  همدان  شــهرداري  پســماند  مديريت 
اين آيين گفت: در هر مدرســه يك هميار 
پســماند انتخاب شده و با حمايت شوراي 
شــهر، آموزش و پرورش و مردم مي توان 
گام موثــري در ارتقاي پســماند شــهري 

برداشت.
حســين سيبي افزود: تاكنون آموزش چهره 
به چهره براي 18 هزار دانش آموز همداني 
در مقاطــع مختلف تحصيلي اجرا شــده 

است.
وي بيان كرد: در مسيرهاي اعتالي فرهنگ 
بازيافت بايد در ســطح شهر گام برداشت 
هر چند كار سختي اســت و شايد يك تا 
2 ســال نتيجه بدهد اما در طول چند سال 
آينده با ورود دانش آموزان به جامعه به ثمر 

خواهد نشست.
سرپرســت ســازمان مديريــت پســماند 
شهرداري همدان با بيان اين كه سرانه توليد 

زباله هر شــهروند در شهر همدان در روز 
760 گرم است اظهار كرد: روزانه در شهر 

همدان 420 تن پسماند توليد مي شود.
ســيبي ادامه داد: در سال جاري شهرداري 
26 ميليــارد تومــان از اعتبــارات بــراي 
جمع آوري پسماند و پاك سازي معابر شهر 

اختصاص داده است.
وي خاطرنشــان كــرد: اين طــرح در 36
مدرســه و 9 شهرستان در حال اجرا است 
و 200 ميليون ريال براي اجراي آن در نظر 

گرفته شده است.
ــعه  ــي و توس ــزود: دانش  افزاي ــيبي اف س
دانش آمــوزي  جامعــه  مشــاركت 
زيســت  محيــط  از  حفاظــت  الزمــه 
و  توجــه  ضــرورت  بنابرايــن  اســت 
ــن  ــه اي ــد ب ــت باي ــط زيس ــظ محي حف
طيــف آمــوزش داده شــود.وي ادامــه 
داد: برگــزاري مســابقات بــا مضمــون 
نقاشــي  قالــب  در  پســماند  مديريــت 

مي شــود. برگــزار  وانشــا 

سيبي بيان كرد: يك هزار و 200 مخزن نيز 
خريداري شده است كه به زودي جايگزين 

مخازن مستعمل خواهد شد.
وي در پايــان خاطرنشــان كــرد: بايد با 
بسترسازي سواد زيســت محيطي، جامعه 
دانش آموزي را به عنوان آينده سازان كشور 

افزايش داد.
گفتني اســت در پايان اين آيين با حضور 
مســئوالن به 5 نفر از دانش آموزان مدرسه 

جوايزي اهداء شد.

 ســاختمان هاى قديمى همــدان ايمنى 
ندارد، ســاختمان هايى كه قبل از تأســيس 
سازمان نظام مهندسى ســاخته شده مشابه 
ساختمان هاى امروزى نيستند و مديريتى در 

آنها وجود ندارد. 
عضو ســازمان نظام مهندســى ســاختمان 
استان همدان با اشــاره به اينكه مبحث 22
مقررات ملى ساختمان اجرا نمى شود، افزود: 
اين مبحث به نظام مهندسى اجازه ورود به 
ســاختمان هايى كه از گذشته ساخته شده و 
داراى سكنه هستند، مى دهد اما متأسفانه اين 

مبحث خيلى فعال نشده است.
بــا  گفت وگــو  در  مقصودخــواه  رضــا 

ايســنا، تصريــح كــرد: ســاختمان هايى كــه 
ســاخته مى شــوند نيــاز بــه مراقبــت دارنــد 
و بايــد بازديــد دوره اى شــوند كــه مبحــث 
22 مقــررات ملــى ســاختمان بــه ايــن 
ــفانه  ــا متأس ــد ام ــك مى كن ــوع كم موض
بهره بــرداران اماكــن شــخصى و مراكــز 
ــى  ــام مهندس ــه نظ ــازه ورود ب ــد اج خري
نمى دهنــد و اميدواريــم بــا اجرايــى شــدن 
ايــن مبحــث بتوانيــم در ســاختمان هاى 

ــم.  ــز ورود كني ــى ني قديم
مقصودخواه با بيان اينكه در شــهر همدان 
صورت  ساخت وســاز  تخلفات  كمتريــن 
مى گيرد، افزود: 99 درصد ساختمان ها دقيقا 

براساس نقشه اوليه كار مى شوند و كسى كه 
تخلف كند دستور توقف داده مى شود. 

همدان بهترين ساختمان هاى كشور را از نظر 
ايمنى آتش نشانى دارد 

وى اظهار كرد: كيفيت ســاختمان ها به چند 
بخش طراحى و نظارت تقســيم مى شــود 
به طوريكــه در بخش طراحــى مصالح و 
مشــخصات بايد به روش هاى مهندسى و 
به روز تهيــه و روش هايى كه در طرح آمده 

است، به درستى اجرا شود. 
عضو ســازمان نظام مهندســى ســاختمان 
اســتان همدان با اشــاره به اينكه استاندارد 
بايد كيفيت مصالح را تأييد كند، تأكيد كرد: 

استاندارد بايد در توليد مصالح كنترل مداوم 
داشته باشد. 

وى با بيان اينكه ساختمان ســازى كار تيمى 
ســاختمان هاى  وضعيت  دربــاره  اســت، 
همــدان از نظر ايمنى آتش ســوزى، يادآور 
شــد: ســازمان نظام مهندســى همدان در 
راســتاى ايمنى ســاختمان ها، از سال 85 با 
ســازمان آتش نشــانى همكارى كرده و در 
هر ســاختمانى كه جديد ســاخته مى شود 
كپسول هاى  و  آتش نشــانى  جعبه هاى  بايد 
اطفاى حريق نصب شود به طوريكه همدان 
بهترين ساختمان هاى كشور را از نظر ايمنى 

آتش نشانى دارد.

عضو سازمان نظام مهندسى ساختمان استان:

ساختمان هاى قديمى همدان ايمنى ندارد

با مشاركت  شهرداري دانش آموزان همدان با نحوه مديريت پسماند آشنا مي شوند 

آغاز اجراي مديريت پسماند

ــد  ــى جدي ــايت اينترنت ــى از س  رونماي
شــهر،  شــوراى  پژوهش هــاى  مركــز 
ــى فراخــوان محورهــاى پژوهشــى  رونماي
و پايان نامه هــاى دانشــجويى و تقديــر از 
ــر شــهردارى همــدان در  پژوهشــگران برت
ســال 97 از جملــه برنامه هــاى صحــن 

ــود. ــته ب ــهر در روز گذش ــوراى ش ش
ــردان  ــران گ ــارس ، كام ــزارش  ف ــه گ ب
ــر  ــگران برت ــر از پژوهش ــم تقدي در مراس
شــهردارى همــدان در صحــن شــورا اظهار 
كــرد:  امــروز بــه دنبــال ايــن بوديــم كــه از 
ــهردارى و  ــوزه ش ــگران ح ــام پژوهش تم

ــم. ــر كني ــز مطالعــات تقدي مرك
شــهر  شــوراى  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
اســت،  محــور  پژوهــش  همــدان 
و  آينده نگــر  بايــد  پژوهش هــا  افــزود:  

باشــد. تحول آفريــن 
ــدان  ــهر هم ــالمى ش ــوراى اس ــس ش رئي
ــاى  ــه در بحث ه ــر چ ــرد:  ه ــح ك تصري
يــك  شــود  ســرمايه گذارى  پژوهشــى 
برنــد بــراى شــهردارى و شــورا محســوب 

ــش  ــه پژوه ــتر ب ــه بيش ــود و توج مى ش
ــا  ــا و پژوهش ه ــا در طرحه ــون و خط آزم

ــد. ــش مىياب كاه
برگــزار  كتابخــوان  نشســت   

د مى شــو
و  مطالعــات  مركــز  سرپرســت 
شــهر  اســالمى  شــوراى  پژوهش هــاى 
ــاد  ــال ايج ــه دنب ــان ب ــا بي ــز  ب ــدان ني هم
جايــگاه واالتــرى بــراى پژوهش هــاى 
ــده  ــرد: در آين ــار ك ــتيم، اظه ــهرى هس ش
نقــد و بررســى  كتابخــوان و  نشســت 
كتــاب در حــوزه مديريتــى شــهرى برگــزار 

. د مى شــو
ــيار  ــه بس ــزود: رابط ــناس اف ــواد گياه ش ج
ــا مراكــز عملــى ســطح شــهر و  مناســبى ب
ــه  ــم ادام ــن مه ــده و اي ــرار ش ــتان برق اس
ــاد  ــى را ايج ــاى متقابل ــا همكارى ه دارد ت

كنيــم.
وى بــا اشــاره به اينكــه نخســتين تفاهمنامه 
ــاد دانشــگاهى  ــا مركــز افكارســنجى جه ب
انجــام شــده اســت تصريــح كــرد: نشســت 

ــا كميته هــاى علمــى ـ پژوهشــى  فصلــى ب
و برگــزارى ســمينارهاى دانشــگاهى دنبــال 

مى شــود.
ــدان  ــهر هم ــالمى ش ــوراى اس ــو ش عض
ــد  ــال ظرفيت هــاى جدي ــه دنب ــه داد:  ب ادام

هســتيم. مطلوب تــرى  فعاليت هــاى  و 
بــه  اجــرا  از  قبــل  طرح هــا   
مركــز مطالعــات ارجــاع شــود

شــهرى  خدمــات  كميســيون  رئيــس 
شــوراى اســالمى شــهر همــدان نيــز اظهــار 
ــا  ــاى شــهردارى ب ــرد: برخــى از طرح ه ك
پيشــرفت 60 تــا 70 درصــد بــه كميته هــاى 
مركــز مطالعــات ارجــاع مى دهنــد تــا 
بررســى شــود؛ بــه عنــوان مثــال آرام ســازى 
بلــوار ارم بــا 80 درصــد پيشــرفت فيزيكــى 
ــز  ــه مرك ــازه ب ــوار ت ــمت بل ــك س در ي

ــت.  ــده اس ــاع ش ــا ارج پژوهش ه
علــى فتحــى تأكيــد كــرد:  هــر طــرح 
عمرانــى قبــل از اجــرا در كميته هــاى 

تخصصــى مطــرح شــود.
پروژه هــاى احداثــى و تعميــر نگهــدارى از 

يكديگــر منفك شــوند
ــى  ــگاه بوعل ــى دانش ــأت علم ــو هي عض
ــرد:   ــار ك ــم اظه ــن مراس ــز در اي ــينا ني س
ــى از  ــى يك ــاى عمران ــوزه فعاليت ه در ح
پيشــنهادات مــا مبنــى بــر جــدا ســازى دو 
امــر تعميــر و نگهــدارى از احــداث اســت 

ــون اجــرا نشــده اســت. ــا كن كــه ت
ــه  ــان اينك ــا بي ــان ب ــا عراقچي محمدرض
ــارى  ــه ج ــدارى در هزين ــر و نگه تعمي
بــراى  افــزود:  شــود،  ديــده  بايــد 
پيوســت هاى  پــروژه  يــك  احــداث 
فرهنگــى، اجتماعــى و زيســت محيطــى 
ــاى  ــراى پروژه ه ــرد  و ب ــه ك ــد تهي باي
فنــى  پيوســت  نگهــدارى  تعميــرو 

مى شــود. مطــرح 
ــه  ــهردارى ب ــه ش ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
يــك كميتــه فنــى عالــى نيــاز دارد، تصريح 
ــرار اســت در  ــه ق ــروژه اى ك ــر پ ــرد: ه ك
شــهر انجــام شــود بــه رويــت ايــن كميتــه 
برســد و قطعــاً تصميمــات ايــن كميتــه 80

درصــد منطقــى خواهــد بــود.

پژوهشگران برتر شهردارى همدان تقدير شدند

106 فقره تخلف 
در طرح نظارتى 
شب يلدا
 ثبت شد

 مديــركل تعزيــرات حكومتى همدان 
گفت: بــا اجراى طرح ويژه شــب يلدا و 

بازرسى و كنترل قيمت كاالهاى اساسى در 
بازار 106 فقره پرونده تخلف در اين استان 
ثبت شده است.عليرضا حسن پور در گفت 
و كو با ايرنا بيان كرد: طرح ويژه تعزيرات 
به مناسبت پيشگيرى از گرانفروشى از 24

آذر براى بررسى بازار شب يلدا آغاز شد و 
تا يكم دى ادامه داشت.

وى اضافــه كرد: براى بررســى وضعيت 

قيمتى كاالهاى مورد استفاده در شب يلدا 
شامل شيرينى، ميوه ، آجيل و خشكبار 22 

تيم بازرسى فعال شدند.
مديركل تعزيرات حكومتى همدان يادآورى 
كرد: هنگام اجراى طرح نظارتى نشستى با 
اتحاديه هاى قصابان، مرغ و ماهى، آجيل و 

شيرينى و ميوه و تره بار برگزار شد.
حســن پور اضافه كرد: در اين مدت زمان 

145 مورد بازرســى از اصناف و واحدها 
صورت گرفت كه منجر به تشــكيل 106 
فقــره پرونده تخلف بــا محكوميت 324 

ميليون و 560 هزار ريال شد.
وى بيان كرد: در اين نشســت مقرر شــد 
روسا و بازرسان اتحاديه ها بر نحوه توزيع 
اقــالم مورد نياز نظارت كننــد تا كمترين 

تخلف صورت گيرد.
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اكرم چهاردولي»
 توسعه كالن نگر مشكل هميشگى 
مديران ما بوده كــه اگر هم اعتقادى 
بدان داشــته اند با موانع جدى بر سر 

راه آن مواجهند.
عباس صوفى شهردار همدان سرانجام 
در سالگرد انتخاب خود به وعده اش 
وفا كرد و نشست خبرى برگزار كرد تا 
گــزارش عملكرد خود را ارايه داده و 
پاسخ  خبرنگاران  مختلف  سواالت  به 
دهد. گرچه پايه و مايه سواالت مطرح 
شده عمدتا در سه حوزه ى انتصابات، 
فضاى سبز و اعتبارات عمرانى بود اما 
صوفى چون هميشه از عملكرد خود با 
حالتى منعطف دفاع كرد و به هر سوال 
پاســخ خاص خود را داد.در گزارش 

زير مشروح اين نشســت را خواهيد 
خواند اما آنچه در اين سطور الزم به 

اشاره است اينكه:
■ اگر شهردار نشســت هاى خود را 
بيشتر كند و به سالى يك جلسه اكتفا 
به  كمتر  مجــازى  فضاى  قطعا  نكند، 
شايعات دامن مى زند و از اغراض و 

اتهام ها اجتناب مى كند.
■  شــهردار همــدان در ســال اول 
خدمت خود حقيقتا اقداماتى اساســى 
و مانــدگار صورت داد و كارهايى را 
كه سالها بر زمين مانده بود، برداشت 
و به مقصود رســاند. با اينهمه فرصت 
خدمت زودگذر اســت و هر روز مى 

توان كارى جديد صورت داد.
■ قطعــا يــك شــهردار نخواهــد 

ــل  ــى داخ ــدون هماهنگ ــت ب توانس
ســازمانى و بــدون تعامــل ســاير 
دســتگاه هــا بــه وعــده هــاى خــود 
عمــل كنــد، بنابرايــن وقــت آن 
ــا  ــهردارى ب ــه ش ــا بدن ــيده ت رس
ــه  ــده و ب ــار آم ــى كن ــاس صوف عب
راى و نظــر منتخبــان مــردم در شــورا 

احتــرام بگذارنــد.
 در غيــر اينصورت پس از يكســال 
االن  دقت،  با  انتصابات  براى  صبورى 
وقت آن رسيده تا شهردار جوان يك 
بلكه  باشد؛  داشته  اساسى  تكانى  خانه 
اســتخدام نيروهاى جوان و كارآمدتر 
جويى  صرفه  را  شهردار  انرژى  بتواند 
نمايــد و او را در تحقق وعده هايش 

يارى رساند.

ــن  ــزل تامي ــان متزل ■ وضعيــت همچن
ــاى  ــروژه ه ــراى پ ــارات الزم ب اعتب
ــهردارى  ــر ش ــد ه ــى توان ــزرگ، م ب
ــس  ــد. پ ــر كن ــاز راه زمينگي را در آغ
ــر اســتاندار  الزم اســت كــه عــالوه ب
ــس و  ــدگان مجل ــش، نماين و معاونان
شــخصيت هــاى موثــر وارد كار شــده 
ــاز  ــورد ني ــه م ــن بودج ــراى تامي ب
پــروژه بــر زميــن مانــده تــالش كنند.

■ حــال كــه وفــاق جمعــى بــر 
ــه،  ــرار گرفت ــهردار ق ــا ش ــل ب تعام
ــداوم  ــاس م ــت وى در تم الزم اس

ــارى  ــتار همي ــا، خواس ــانه ه ــا رس ب
ــد  ــكالت و نق ــان در رصــد مش ايش
جــدى كاســتى هــا باشــد، تــا 
ــد و  ــزارش ده ــردم گ ــه م ــم ب ه
ــف  ــاط ضع ــذارد نق ــه نگ ــم اينك ه
ــت  ــك گسس ــه ي ــا ب ــش ه و چال

ــود. ــر ش ــى منج اجتماع
در پايان يــادآورى اين نكته ضرورى  
اســت كه همدان با گذشته چهار دهه 
از انقالب و رفت و آمد مديران متعدد 
براى اداره شهر، تاكنون نتوانسته است 
كســب و كارى براى توسعه متوازن 

تعريف كند بطوريكه كه سيما و منظر 
شهرى با آشوب در برخى از كانونهاى 
مركزى آن مواجه است. اميدواريم كه 
جناب مهندس صوفــى با بهره مندى 
بيشتر از نيروهاى مجرب و كارشناسان 
سرعت  مردمى،  هاى  تشكل  و  دلسوز 
تغييرات را افزايــش دهد تا در پايان 
نيك  نام  و  سربلندى  با  خدمت  دوران 

مواجه شود.
در ادامه ماحصل پرســش و پاســخ 
خبرنــگاران با شــهردار همــدان را 

مى خوانيد.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

هيچ آموزشگاهى در نهاوند از بخارى نفتى استفاده 
نمى كند

 نهاوند-خبرنگار همــدان پيام:رئيس آموزش وپرورش شهرســتان نهاوند گفت: در 
شهرســتان نهاوند 212 آموزشگاه وجود دارد كه از اين تعداد 105 مدرسه داراى سيستم 

گرمايشى استاندارد هستند.
عليرضــا غالمــى در نشســت خبــرى رئيــس آموزش وپــرورش شهرســتان نهاونــد بــه 
مناســبت هفتــه ســوادآموزى گفــت: از يكــم تــا هفتــم دى مــاه به فرمــان حضــرت امــام 

خمينــى(ره ) بــه نــام هفتــه ســوادآموزى نامگــذارى شــده اســت.

وى از افزايــش ســوادآموزى 69 نفــر در ســال 96 بــه 200 نفــر در ســال 97 خبــر داد 
و افــزود: آمــار هــدف بــراى نهاونــد 330 نفــر تعريف شــده اســت.

ــرى  ــر به كارگي ــاره ليســت اخي ــد درب ــرورش شهرســتان نهاون رئيــس آموزش وپ
ــى  ــز توضيحات ــد ني ــر ش ــازى منتش ــاى مج ــه در فض ــاد ك ــن نه ــا در اي نيروه

ارائــه كــرد.
وى بيــان كــرد: ايــن ليســت هنــوز قطعــى نشــده و مراحــل ديگــرى بــراى تأييــد و 

ــراد وجــود دارد. ــن اف ــرى اي ــراى به كارگي ــى ب اعــالم نتيجــه نهاي
غالمــى افــزود: پيگيــر ايــن هســتيم كــه بدانيــم چــه كســى يــا از چــه طريقــى ايــن 

ــم. ــاً برخــورد مى كني ليســت در فضــاى مجــازى منتشرشــده و حتم

وى اظهــار كــرد: در شهرســتان نهاونــد 212 آموزشــگاه وجــود دارد كــه از ايــن تعــداد 
105 مدرســه داراى سيســتم گرمايشــى اســتاندارد هســتند.

غالمــى ادامــه داد: 103 آموزشــگاه نيــز داراى بخــارى معمولــى گازى، ســه آموزشــگاه 
بــا جمعيــت كــم به صــورت كانكســى و بــا سيســتم گرمايشــى برقــى و يك آموزشــگاه 

عشــايرى ســيار هــم داراى وســيله گرمايشــى نفتــى اســت.
ــتفاده  ــى اس ــارى نفت ــد از بخ ــه اى در نهاون ــچ مدرس ــه هي ــان اينك ــه بابي وى در ادام
ــازه  ــتم اج ــرورش هس ــه در آموزش وپ ــى ك ــا زمان ــرد: ت ــان ك ــد، خاطرنش نمى كن
نمى دهــم كــه فضــاى اداره مســائل حزبــى و جناحــى وجــود داشــته باشــد زيــرا بــه 

ــتم. ــاالرى هس ــال شايسته س دنب

خبـر

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

ــده  ــين تبديل ش ــه سالمندنش ــه منطق ــه ب ــتاهاي بخــش گل تپ روس
اســت. ضمــن اينكــه يكــي از اهــداف دولــت ايجــاد رونــق اشــتغال 
در روستاهاســت . ولــي تاكنــون هيــچ اقدامــي بــراي ايجــاد  اشــتغال 
بــراى جوانــان و ســكونت آنــان در روســتاها انجام نشــده اســت.از 

مديــران مربوطــه تقاضــا داريــم چــاره اي بينديشــند. 
شهروندي از روستاي پير بادام بخش گل تپه 

اســت  ضعيــف  شــهرها  حاشــيه  در  ساخت وســاز  مديريــت 
ــدان  ــهر هم ــراى ش ــكلى ب ــينى مش ــل حاشيه نش ــن دلي ــه همي ب
ــى  ــهرك مدن ــير ش ــاى مس ــر باغ ه ــدوده س ــت در مح ــده اس ش
نبــود  و  اجتماعــى  مشــكالت   ، بى رويــه  ساخت وســازهاى 
ــتگاهى دارد و  ــدى دس ــه ورود ج ــاز ب ــعاب ها ني ــت در انش مديري

ــت ــو نيس ــاره جوابگ ــچ اداره اى درب هي
ح- م از منطقه قاسم آباد  

ــا قطعــي  ــار ب ــاه چنديــن ب ــه در م ــان مهدي جمعــي از كســبه خياب
ــم  ــه مى كني ــرق مراجع ــه اداره ب ــى ب ــويم وقت ــه مى ش ــرق مواج ب
ــار  ــد ب ــد از چن ــد. بع ــا نمى ده ــه م ــل جــواب درســتى ب مديرعام

ــه حضــورى  مراجع
اداره بــرق  بــه علــت اينكــه پيمانــكاران در زمــان ســاعات 
ــد  ــنهاد خري ــا پيش ــه م ــد ب ــام مي دهن ــرق انج ــاخه زني ب كاري ش
موتوربــرق را داد.چــرا در اداره بــرق يــك برنامه ريــزي مشــخص 
ــي  ــه ارگان ــدارد؟ چ ــود ن ــكاران وج ــاعات كارى پيمان ــراى س ب

ــت ؟ ــور اس ــن قص ــه از اي ــان حاصل ــرر و زي ــوي ض جوابگ
نماينده كسبه خيابان مهديه

پليــس راه بــه روند كار خودروهاى مســافربرى شــخصى در بلــوار آيت 
ا... نجفــى همــدان بــه بهــار و غــار عليصــدر  نظــارت كنــد . در برخــى 
ــدان  ــير هم ــه در مس ــخصى ك ــافربرهاى ش ــاى مس ــوارد راننده ه م
ــد  ــد فاق ــردد مى كنن ــار عليصــدر ت ــار و غ ــتان به ــه ســمت شهرس ب
گواهى نامــه هســتند و مســائل شــرعى را رعايــت نمى كننــد  گاهــى 
ــل اينكــه كرايه هايشــان  ــه دلي ــى هــم مرتكــب مى شــوند و ب تخلفات
ــن  ــا اي ــوان  ب ــردم بخصــوص بان ــر م ــر از تاكســى ها اســت اكث كمت
خودروهــا تــردد مى كننــد .درنتيجــه اگــر قــرار اســت ايــن افــراد بــه 
ــر اســت پليــس راه  ايــن قســمت از  ــد بهت فعاليــت خــود ادامــه دهن

ــد. ــاماندهى كن ــهرى را س ــل بين ش حمل ونق
شهروند بهارى

 در مورد كالن شــهر شــدن 
همدان توضيح بفرماييد، آيا همدان 
آيتم هاى كالن شهر شدن را دارد؟
به اعتقاد من همدان كالنشــهر است چرا 
كه اين عنوان براى همــدان به تصويب 
شوراى عالى معمارى شهرسازى رسيده 
و به تبع آن درهيأت دولت در ســال 88
كالنشهر شده است ضمن اينكه شهردار 
همدان عضو مجمع كالنشــهرهاى ايران 

است.
زمانيكه كالنشــهر شديم بايد مى رفتيم و 
حقوق خود را مى گرفتيم، همه استان بايد 
يكى شــوند و به دولت بگويد كه هيأت 
دولت تصويب كرده كه همدان كالنشهر 

شده پس بايد امكانات الزم ارائه شود.
بودجه   جذب  كالنشهر  مزاياى  مهمترين 
ملى است، اشــكال ما اين است كه تنها 
به منابع داخلى شــهر معطوف شويم در 
حاليكه براى توسعه و آبادانى شهر بايد به 

جذب بودجه هاى ملى بپردازيم.
معتقدم دعواى كالنشــهر شدن يا نشدن 
باعث مى شود حق ما از بين برود، امروز 
90 درصد بودجه شهر توسط مردم تأمين 
مى شــود و حداكثر 10 درصد اعتبارات 

كشورى داريم.
به  روســتا  چهار  الحــاق  آيا   
شدن  كالنشهر  موضوع  به  همدان 

مرتبط است؟
بحث كالنشــهر به الحاق چهار روســتا 
ربطى ندارد، نشســتى بــراى هم افزايى 
داشــتيم كه چطور بودجه الزم را جذب 
كنيم. تا زمان تصويب نهايى نظرى درباره 
الحاق چهار روســتا نمى دهــم، چراكه 
شهردار مجرى مصوبات است پس منتظر 

ابالغ قانونى مى مانم.
چهار روســتا در داخل شــهر هســتند 
و از شــهر خدمات دريافــت مى كنند، 
واقعيت اين اســت كه امروز شهردارى 
به روستاهاى چسبيده به شهر همدان نيز 

خدمات ارائه مى دهد.
 در خصوص پروژه هاى عمرانى 
شهردارى چون پل سردار همدانى 
يا پاركينــگ آقاجانى بيگ توضيح 
دهيد اين پــروژه ها در چه مرحله 

قرار دارند؟
پروژه هــاى عمرانى بــا جديت در حال 
انجام اســت امسال ســال ويژه اى بود تا 
آن جاييكــه برخى از شــهردارى ها تنها 

توانستند حقوق پرداخت كنند.
در برخــى از پروژه ها مانند پل شــهيد 
همدانى و پاركينگ طبقاتى با پيمانكار به 

مشكالتى برخورد كرديم، در هنگام خريد 
لوازم به گرانى برخورديم و حدود سه ماه 
درگير بوديم كه البته مســأله حل شد و 
قرار شد شــهردارى منابع مالى را تأمين 
كند و حمايت كند تا پل ســردار همدانى 
شهريور سال آينده به اتمام برسد. البته تا 
كنون از اعتبارات ملى به پل شهيدهمدانى 
اختصاص نيافته اســت تنها ميزان اعتبار 
بســيار اندكى از اعتبارات استانى به اين 

پروژه اختصاص يافت.
پيمانــكار پاركينــگ آقاجانى بيــگ هم 
حاضر نشــد با قيمت هاى جديد طرح را 
انجام دهــد، در حال حاضر پاركينگ 38
درصــد و پل شــهيدهمدانى بيش از 50
دارد.همچنين  فيزيكى  پيشــرفت  درصد 
بازار پرندگان معضل 40 ســاله از نقطه 
توريستى شــهر جابجا شد و وانت بارها 

هم ساماندهى شدند.
تمامى نقاط شــهر امســال شاهد اجراى 
پروژه هاى شهرى بودند و يكسرى پروژه 
ها از جمله حوزه پســماند درحال انجام 
است؛ مانند پروژه در دست اقدام پسماند 
شيرابه و لندفيل(محل دفن زباله) كه براى 
نخستين بار در راستاى سالمت شهروندان 
انجام گرفته است.پروژه سايت دفع زباله 
همدان با بودجه باالى 10 ميليارد تومان 
درحال انجام است كه در آينده نزديك به 

بهره بردارى مى رسد.
همچنين براى نخســتين بار اســت كه 
كار جمع آورى آبهاى ســطحى در شهر 
همدان انجام گرفته و هــم اكنون پروژه 
جمع آورى آبهاى سظحى از بلوار 9 دى 
تا باغ بهشــت با 15 ميليارد تومان اعتبار 

درحال انجام است.
 آيا در انتصابات سفارشى عمل 

مى كنيد؟

ما فراتر از قانون نيستيم.هيچگونه سفارش 
غير قانونى تا كنون انجام نشده است. ما 
نه از شورا سفارش غير قانونى داريم و نه 

سفارش غير قانونى را مى پذيرم. 
در انتصابــات هــم اعتقادى به شــتاب 
نــدارم، از انتصابات بايد افراد بهره ببرند 
. جابجايى ها در شهردارى انجام خواهد 

شد اما با تدبير صورت خواهد گرفت.

كاركنــان  تخلــف  پرونــده 
شهردارى همدان به كجا رسيد؟

بــه وجود محيط ســالم اعتقــاد داريم، 
بنابراين در راستاى سالم سازى شهردارى 
اتفاقات خوبــى اتفاق افتاد به طوريكه با 
همكارى دســتگاه قضا گــروه هايى كه 
كارهــاى خالف قانون انجــام مى دادند، 

شناسايى شدند.
 در شــرايط اقتصــادى فعلى 
عضويــت شــهردارى همدان در 
چه  گردشگرى  جهانى  ســازمان 
يك  فقط  آيــا  داشــت  ضرورتى 
پرستير نيست ، اگه نه چه عايدى 

براى همدان دارد؟
در خصوص پيوســتن به سازمان جهانى 
گردشــگرى هزينه اى نداديم تنها از اين 
برند اســتفاده مى كنيم تا همــدان را به 
جهان به درســتى معرفــى كنيم همدان 
امسال پيشانى گردشــگرى ايران بود به 
طوريكه شهردار همدان به سازمان جهانى 
گردشگرى دعوت شد و اگر مى خواهيم 
همدانى توسعه يافته داشته باشيم نياز به 

هم افزايى داريم.
 سايت موزه همدان به كجا رسيد؟

در بحث موزه ميدان بودجه اى از سوى 
دولت به مسكن و شهرسازى داده شد و 
از طرفى در شهردارى تقبل كرديم كه اين 
موزه را بسازيم و با توجه به اينكه مسكن 
و شهرسازى نمى توانســت بودجه را به 
شهردارى بدهد تقسيم كار صورت گرفت 
و قرار شد بخشــى از كار توسط مسكن 
وشهرسازى و ميراث فرهنگى انجام شود 
و سپس تكميل آن به شهردارى داده شود 

كه هنوز به شهردارى داده نشده است.
 در حال حاضــر عمارت جنانى 
با نصب داربست ظاهرا حفظ شود 

چه برنامه اى براى حفاظت از اين 
عمارت تاريخى داريد درحاليكه بنا 

توسط مالك تخريب مى شود ؟
بحث رفع خطر اين بنا برابر قانون برعهده 
شهردارى اســت و بنا به دستور دادستان 
اقداماتى انجام داده و رفع خطر مى كنيم. 
موضوع دوم حفــظ خود عمارت جنانى 
است كه مالك اعالم كرده توانايى مرمت 

اين بنا را ندارد و شهردارى هم مسئوليت 
حفــظ بنا را ندارد بلكــه برعهده ميراث 

فرهنگى است.
البته پيشــنهاد داديم عمــارت جنانى را 
خريــدارى كنيم،هنــوز منتظريم كه چه 

تصميم گرفته مى شود.
شهردارى   98 سال  بودجه  در   
چه سياســت هاى كلى را مد نظر 

قرار داده است؟
بودجــه پــروژه هاى شــهرى همدان 4

برابر افزايش يافته اســت برآورد بودجه 
در پروژه هاى شــهرى همدان به رشــد 
4 برابــرى رســيد كه مشــكالتى براى 

شهردارى به وجود آورد است.
توســعه عملياتى عمرانى شــهر، توسعه 
زير ساخت ها شــهر با توجه به مباحث 
فرهنگى ورزشى ســاماندهى ورودى ها 

، توســه زير ســاخت ها توسعه حمل و 
نقل عمومى شــهر و روان سازى ترافيك 
شــهر از جمله سياست هاى كلى بودجه 

شهردارى است.
پروژه ســاماندهى بلوار ارم در 

چه مرحله اى قرار دارد؟
ســاماندهى بلوار ارم در كشور بى نظير 
اســت در حال حاضر يك گــروه براى 
ساخت سالن تنيس، سالن اسكيت و بالن 
ســوارى در بلوار ارم درخواست سرمايه 

گذارى كردند.
 شــهربازى رنگين كمان قرار 
بوده به شــهردارى همدان واگذار 

شود اين موضع به كجا رسيد؟
مالكان شــهربازى رنگيــن كمان همدان 
به علت بدهى بانكى خواستار واگذارى 
آن هســتند و اعــالم كردند تــوان اداره 
اين شــهربازى را ندارند و پيشــنهاد شد 
زيرقيمت كارشناسى به شهردارى واگذار 
شــود بنابراين اين موضوع در شــورا و 

شهردارى درحال بررسى است.
داشتن شهربازى حق كودكان شهر همدان 
اســت مخالفتى با تحويل شــهربازى به 
شــهردارى نشــده است و شــايد شورا 
مصوب كند اين شهربازى در فرآيندى به 

ملكيت شهردارى برسد.
درختان  قطع  شاهد  وضوح  به   
شهر هســتيم در اين باره توضيح 

مى دهد؟
شــهردارى و مديريت شهرى وظيفه رفع 
مســايل و مشكالت كل شــهر را دارد و 
همان انــدازه كه وظيفه توســعه فضاى 
سبز بر عهده شهردارى است روان سازى 
ترافيــك ، جمع آورى زبالــه و چندين 
خدمت ديگر نيز بر عهده اين ارگان است.

زمانيكه كه بحث روان سازى ترافيك در 
دستور كار قرار مى گيرد شهردار موظف 
به انجام اقداماتى است و در همين راستا 
نيز شــهردارى همدان براى روان سازى 
ترافيك در بلوار آيت ا... نجفى بر اساس 
طرح مشــاور و طرح شــوراى ترافيك 
اســتان مصوب شــده بايد دور برگردان 

اســتانداردى در اين مســير نيز احداث 
مى شد.براى اين كار مجبور به جابجايى 
درختان بوديم كه تعدادى درخت جابجا 
شد و تعدادى درخت نيز ناگزير قطع شد 
اما توسعه فضاهاى شهرى با قوت انجام 
مى شود كه امسال 40 هزار درخت كاشته 

شده است.
اگر بــراى مباحث ترافيكــى مجبور به 
قطع درختى شــويم ســعى در جابجايى 
درختان داريم اما بعضى اوقات مجبور به 
قطع درخت هستيم كه بالفاصله درخت 

جايگزين كاشته مى شود.
امسال توسعه فضاى سبز در اولويت قرار 
دارد كه در اين راستا پارك 100 هكتارى 
واليت آغاز شده و سال آينده پارك 250
هكتارى اكباتان شروع مى شود و چندين 
پــارك از جمله پارك گلهــا در پرديس، 
آيينه روشــن در حصــار و پارك هفت 
هكتارى در بلوار امام در راستاى توسعه 

فضاى سبز در دست احداث است.
گاهى در برخى اقدامات مردم بايد اين را 
بپذيرند در خيابانى كه مى خواهد آسفالت 
شود الزمه آن جابجايى و يا قطع درخت 

است.

حــوزه  در  خدماتــى  چــه   
مكانيزاســيون ارائه مى شود و چه 

برنامه اى براى آينده داريد؟
شهردارى با سه هزار و 500 نفر پرسنل در 
24 ساعت شبانه روز يك هزار خدمت را 
در شهر انجام مى دهد شهروندان مطالبات 
و خواســته هاى خود را از ســامانه 137

پيگيرى كنند.تمامى اقدامات قابل ارايه به 
مردم در نرم افزارى تهيه شــده است 120

ميليارد ريال هزينه نصب و راه اندازى اين 
نرم افزار اســت و بيش از 70 درصد نياز 
شهروندان با اين نرم افزار برطرف خواهد 
شد.تمام ســوابق و اوراق شهروندان ثبت 
الكترونيك شــده و اجازه دســت اندازى 
بــه پرونده ها داده نمى شــود در چندين 
نقطه شــهر دفتر خدمات شهر راه اندازى 
خواهد شد، شــهروندان نيازى به مراجعه 
به شهردارى نخواهند داشت و با نظارت 

شهردارى خدمات ارايه مى شود.
خبرى  نشســت  آخريــن  در   
خود قول تحويل ســاختمان خانه 
مطبوعات را داديد به كجا رسيد ؟

عذرخواهــى مى كنم، اين موضوع محقق 
نشده است. ما بايد ساختمان را به شوراى 
شــهر معرفى كنيم كه البته يك ساختمان 
پيشنهاد شد كه مديرعامل خانه مطبوعات 

نپذيرفت.
 چقدر بــه تقويت نواحى توجه 

داريد؟
به دنبال تقويت نواحى شــهرى هستيم، 
در آينده نيز نواحــى در حوزه مديريت 
شــهرى نقش بيشــترى خواهد داشت.
تالش مى كنيم بودجه ســرانه شهروندان 
را به سرانه كالنشهرها برسانيم، سرانه هر 
شهروند در كالنشهرها يك ميليون و 200

هــزار تومان تا 2 ميليون تومان اســت و 
امسال همدان به يك ميليون تومان رسيد.

 با توجه با بــارش اولين برف 
زمســتانى مــردم بعضــا از نوع 
گاليه  شــهرى  مديريت  عملكرد 
داشتند در اين زمينه توضيح دهيد؟

در جريان نخســتين برف زمستانى شب 
جمعه و پيش از آغاز شــب يلدا ترافيك 
ســنگينى در شــهر برقرار بود اما شبانه 
برف روبى انجام شد. عملكرد برفروبى را 

موفق مى دانم
خارجه  نمايندگى وزارت  ايجاد   

در همدان به كجا رسيد 
اين برنامه در حال پيگيرى است.

شهردار همدان در جمع خبرنگاران تاكيد كرد

تالش ما رسيدن به 
استانداردهاي كالنشهري

 كالنشهر شدن همدان به الحاق چهار روستا ربطى ندارد،تا 
زمان تصويب نهايى الحاق اين روستاها نظرى نمى دهم

اشكال ما اين است كه تنها به منابع داخلى شهر معطوف شويم 
در حاليكه براى توسعه و آبادانى شهر بايد به جذب بودجه هاى 

ملى بپردازيم.

در انتصابات اعتقادى به شتاب ندارم، از انتصابات بايد افراد بهره ببرند

درچندين نقطه شهر دفتر خدمات شهر راه اندازى خواهد شد، 
شهروندان نيازى به مراجعه به شهردارى نخواهند داشت

ما فراتر از قانون نيستيم.هيچگونه سفارش غير قانونى تا 
كنون انجام نشده است

تجهيز و نگهدارى محورهاى ارتباطى مالير 
بايد مستمر باشد

 با توجه به اينكه مالير محورهاى اصلى و فرعى ويژه اى دارد و در 
مسير تردد مسافران بسيارى است، اين محورهاى ارتباطى بايد به طور 

مستمر تجهيز و نگهدارى شود.
معاون استاندار همدان و فرماندار ويژه مالير بابيان اين مطلب در ديدار 
با راهداران شهرســتان مالير اظهار داشــت: اگر در حوزه حمل ونقل 
مشكلى به وجود آيد، بســيارى از حوزه هاى ديگر را نيز تحت تأثير 

خود قرار مى دهد.
بــاب ا... فتحى ضمن تبريك روز راهــدار و حمل ونقل، از خدمات 
شايســته راهداران تقدير كرد و افزود: راهدارى يكى از بااهميت ترين 

مشاغلى است كه با آحاد مردم سروكار دارد.
فتحى با اشاره به آغاز فصل زمستان و ريزش برف و باران در محورهاى 
ارتباطى شهرستان افزود: در راستاى اجراى طرح زمستانى، راهداران 
در نقاط مختلف اين شهرستان براى بازگشايى مسيرها و كمك رسانى 

به مردم مستقرشده و شبانه روز در حال انجام وظيفه هستند. 
به گــزارش ايرنا،رئيس اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى مالير نيز 
گفت: در راستاى اجراى طرح زمستانى بيش از هشت هزار تن ماسه 
و نمك و 80 هزار ليتر سوخت ذخيره شد.جواد نگاهدارى بيان كرد: 
هم زمان با آغاز طرح زمســتانى از 15 آذرماه امسال، تعداد 82 نيرو و 
40 دســتگاه ماشين آالت سبك و سنگين تجهيز و آماده باش هستند و 

دستگاه هاى موردنياز تعمير و تجهيز شده است.
شهرستان مالير داراى 930 كيلومتر راه است.

احداث كانال آب روستاى خماجين
 فرماندار شهرستان فامنين و بخشدار مركزى از پروژه احداث كانال 

آب روستاى خماجين بازديد كردند. 
ســيد مجيد شــماعى ،فرماندار فامنين  در بازديد از اين پروژه نقش 
خوديارى اهالى در اجراى پروژه هاى روستايى را مهم دانست و عنوان 
كرد: وقتى اهالى در پروژه ها مشاركت داشته باشند قطعاً در نگهدارى 

آن هم تالش خواهند كرد.
در ادامــه بازديد مهندس غيبى  بخشــدار مركــزى مبلغ اجراى 
پــروژه را 300 ميليون ريــال عنوان كرد كه از ايــن مبلغ 200

ميليــون ريــال از بودجه هاى دهيارى تأمين شــده  و مابقى مبلغ 
با مشــاركت اهالى تأمين شده اســت. به گزارش روابط عمومى 
فرمانــدارى فامنين، در پايان شــماعى از اجراى جدول گذارى 
و مخلــوط ريزى معابر كه با همكارى بنياد مســكن انجام شــده 

كرد بازديد  است 

بهره بردارى
13 درصدى  
شهرك صنعتى 
اسدآباد 

 مســاحت شــهرك صنعتى اسدآباد 
92هكتار اســت كه فقط از 13درصد آن 

استفاده كرده ايم.
رئيــس اداره صمت اســدآباد با بيان اين 
مطلــب گفت :گشــت هاى مشــترك با 
دامپزشــكى به طور مرتب در سطح شهر 
انجام مى شود تا مواد غذايى سالم تحت 

استفاده همشهريان قرار گيرد.

ادامه داد: در سيستم جديد توزيع گوشت 
، آن را بــه تكه هاى بيشــترى قســمت 
كرده ايم تــا خانوارهاى بيشــترى از آن 
بهره مند شوند.رحيم قربانى ادامه داد: در 
بحث صنعت بنا داريم در چند روســتاى 
هدف كارگاه هاى تخصصى ايجاد نماييم 
تا عالوه بر ايجاد اشــتغال كمكى نيز به 

كسب درآمد شهرستان كرده باشيم.

قربانى همچنين بيان كرد: براى شروع ، 3 
روستاى هدف موردتوجه ما قرار دارد كه 
صحبت هاى مقدماتى با دهيار و اهالى اين 

روستاها نيز انجام شده است.
افزود:  اســدآباد  صمــت  اداره  رئيــس 
كارگاه  جهــت  وندرآبــاد  روســتاى 
مبل سازى،چنارشيخ جهت كارگاه گچ برى 
و توليد پوشاك و حسام آباد جهت كارگاه 

دامپرورى و همچنيــن خياطى مدنظر ما 
قرار دارد.

قربانــى در رابطــه با شــهرك صنعتى 
اســدآباد نيــز گفت: كل مســاحت اين 
نقطه92هكتاراســت كــه تاكنــون فقط 

از13درصد آن استفاده كرده ايم.
وى ادامــه داد:واحدهاى فعال اين منطقه 
15 كارگاه و غيرفعال نيز5 كارگاه است.

رئيس اداره صمت اسدآباد تصريح كرد: 
نبود تصفيه خانه و كم بودن فشــار برق 
از مهم ترين معضالت اين شــهرك است 
كه پيگير حل هردو مشــكل هستيم.وى 
همچنيــن افزود:راه انــدازى دو كارخانه 
رينگ و قطعات پالستيكى خودرو نيز در 
اين شهرك و از ناحيه مسئولين ارشد شهر 

در دست پيگيرى است.
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عملكرد نيروى انتظامى بايد 
عاقالنه و مدبرانه باشد

 رهبر انقالب اســالمى تاكيد كردند: عملكرد نيروى انتظامى بايد 
عاقالنــه، مدبرانه و براى مردم كامــًال اطمينان بخش و اعتمادآفرين 

باشد. 
بــه گزارش ايلنا، آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى در 
ديدار فرماندهان و مســئوالن نيروى انتظامى با تشــكر از تالشهاى 
حافظان نظم و امنيت، اين نيرو را در معرض نگاه و قضاوت عمومى 
دانستند و تأكيد كردند: بايد به نحوى عمل كنيد كه برداشت مردم از 

نيروى انتظامى يك نيروى مقتدر، عادل و هوشيار باشد
فرمانده كل قوا، الزمه رســيدن نيروى انتظامى به جايگاهى در تراز 
انقالب و نظام اسالمى را پيشرفت بدون توقف خواندند و افزودند: 
بخشــهاى مختلف نيروى انتظامى از جمله كالنترى ها، پاسگاهها و 
گشت هاى انتظامى در پيش چشم مردم قرار دارد، و قضاوت درباره 
عملكرد نيروى انتظامى به مجموعه نيروهاى مســلح و نظام اسالمى 

تعميم پيدا مى كند
ايشان با اشاره به پيشرفت هاى خوب نيروى انتظامى از جمله بهبود 
رفتــار با مردم و مراجعان در مراكز انتظامى نســبت به گذشــته، بر 
لزوم اســتمرار پيشــرفت ها تأكيد كردند و افزودند: عملكرد نيروى 
انتظامــى بايد عاقالنه، مدبرانه و براى مــردم كامًال اطمينان بخش و 

اعتمادآفرين باشد.

طرح اصالح قانون انتخابات در صورت 
ارايه اليحه جامع از دستور كار خارج 

مى شود
 عضو كميســيون امور داخلى كشــور و شــوراهاى مجلس، با 
اشــاره به اينكه اليحه انتخابات دولت همه جانبه اســت، گفت: در 
صورت ارايه اليحه جامع انتخابات طرح اصالح قانون از دستور كار 

كميسيون خارج مى شود.
قاســم ميرزايى نيكو در گفت وگــو با خانه ملــت ، گفت: پيش از 
اينكه طرح اصالح قانون انتخابات در دســتور كار كميســيون قرار 
گيرد، طرح طبق پيش نويس خام اليحه دولت تدوين شــد لذا تمام 
محورهاى اليحه را در آن رعايت كرديم بنابراين تمام پازل هاى طرح 

قابل همگرايى با اليحه دولت است.
نماينده مردم دماوند در مجلس شــوراى اسالمى، تصريح كرد: اگر 
پيش از آنكه طرح به صحن ارايه شود، دولت اليحه جامع انتخابات 
را به مجلس بفرســتد، طرح را با اليحه تطبيق و اليحه را در دستور 

كار قرار مى دهيم.
وى افزود: اليحه بهتر از طرح اســت زيرا مشكالت مالى را رفع و 
قابليــت اجرايى بهتر دارد ضمن آنكه اليحه دولت مربوط به تمامى 
انتخابات مجلس، رياســت جمهورى و شوراها است و به صورت 

جامع و همه جانبه تدوين شده است.

جلسه استيضاح وزير جهاد كشاورزى 
چهارشنبه برگزار مى شود

 عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: جلسه استيضاح محمود حجتى 
وزير جهاد كشاورزى چهارشنبه اين هفته برگزار مى شود.

اســداهللا عباسى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: نمايندگان دولت 
در مجلس به ما اعالم كردند كه رئيس جمهورى بودجه سال 98 كل 

كشور را سه شنبه اين هفته به ما ارائه مى كند.
نماينــده مردم املش در مجلس افــزود: همچنين بر طبق قانون بايد 

جلسه استيضاح وزير جهاد كشاورزى روز چهارشنبه برگزار شود.
طرح اســتيضاح محمود حجتى وزير جهادكشاورزى 28 آذر ماه 
با 44 امضا اعالم وصول شــد كه عدم رعايت نرخ خريد تضمينى 
محصوالت اساسى كشــاورزى توسط دولت، ممنوعيت صادرات 
محصوالت مازاد بر نياز، عدم اجراى احكام برنامه ششــم توسعه 
در بخش كشــاورزى از مهم ترين محورهاى اين طرح استيضاح 

است.

حمايت از فلسطين سياست مبنايى 
جمهورى اسالمى است

 وزير امور خارجه حمايت از فلســطين را يكى از سياست هاى 
مبنايى جمهورى اسالمى عنوان كرد و گفت: متاسفانه امروز برخورد 

با مقاومت از درون جهان اسالم صورت مى گيرد.
بــه گزارش ايرنا ، محمود الزهار رئيس و ديگر اعضاى فراكســيون 
حماس در مجلس فلسطين با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
ديــدار و درباره آخرين تحوالت فلســطين مورد بحث و تبادل نظر 

كردند.
وزيــر امــور خارجــه در ايــن ديــدار بــا بيــان اينكــه جهــان  اســالم 
ــت از  ــور حماي ــول مح ــات ح ــى اختالف ــم برخ ــه رغ ــد ب باي
فلســطين گردهــم آينــد تــا جلــوى ســوء اســتفاده هــا گرفتــه شــود 
ــان  ــت از درون جه ــا مقاوم ــورد ب ــروز برخ ــفانه ام ــزود: متاس اف
اســالم صــورت مــى گيــرد و ايــن فشــارها بــر همــه كشــورها و 

ــات اســالمى هــم وجــود دارد. جريان
ظريــف تصريــح كــرد: حمايــت از فلســطين يكــى از سياســت هاى 
ــت  ــى دول ــم برخ ــت و اميدواري ــالمى اس ــورى اس ــى جمه مبناي
ــكا دل  ــا و آمري ــت صهيونيســت ه ــه حماي ــه ب ــاى اســالمى ك ه
بســته انــد بــه جهــان اســالم بازگردنــد و بداننــد صهيونيســت هــا 

دوســت و شــريك مطمئنــى بــراى هيــچ كــس نيســتند. 
ــران از  ــه اي ــان اينك ــا بي ــدار ب ــن دي ــز در اي ــار ني ــود الزه محم
فلســطين"حمايت حقيقــى" بــه عمــل مــى آورد، ابــراز اميــدوارى 
كــرد: پــروژه صهيونيســم بــا مقاومــت مــردم فلســطين و حمايــت 

ــد. ــان ياب ــر پاي جهــان اســالم هــر چــه زودت

پرونده نماينده سراوان درهيأت 
نظارت بر رفتار نمايندگان باز است

 سخنگوى هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان خبرهاى منتشره مبنى 
بر بسته شدن پرونده توهين نماينده سراوان را تكذيب كرد و گفت : 
اين پرونده در هيأت نظارت همچنان باز است و اعضا در حال بررسى 

ابعاد ماجرا هستند.
به گزارش ايرنا، دوشــنبه هفته گذشته بود كه انتشار كليپ كوتاه يك 
دقيقه اى در شبكه هاى اجتماعى موج عظيمى از واكنش هاى كاربران 
فضاى اجتماعى را به دنبال داشــت، در اين كليپ كوتاه عبدالباســط 
درازهى نماينده مردم سراوان از برخورد مامور گمرك خشمگين مى 
شود و فحاشــى مى كند. اين رفتار نماينده سراوان با واكنش يكى از 
مراجعه كنندگان مردمى مواجه مى شــود و در نهايت اين شــهروند 

درازهى را به بيرون از اداره مى اندازد. 
محمد باسط درازهى نماينده سراوان در واكنش به انتشار اين مطلب 
در صفحه شــخصى خود در فضاى مجازى نوشت: با رئيس گمرك 
ايــران در اداره گمرك مركزى وقت مالقات داشــتم و قرار بود تا 
درباره مســائل گمركى حوزه انتخابيه خود با وى بحث و گفتگويى 
داشته باشم. رئيس گمرك به دليل نبود وقت قرار مالقات را به امروز 
موكول كرد و بنده حــدود 40 الى 45 دقيقه جلوى در معطل بودم. 
دو كارمندى كه در آنجا حضور داشــتند در واكنش به پيگيرى بنده 
با رئيس گمرك ضمن توهين، گفتند كه هر چه مى كشــيم از دست 
امثال شماست! وى ادامه داد: بحث و چالش حدود سه دقيقه به طول 
انجاميد و افرادى كه مبادرت به فيلم بردارى كرده بودند با تدوين فيلم 
قسمت هايى كه بنده را مورد توهين قرار داده بودند را حذف كرده اند. 
نماينده مردم ســراوان همچنين گفت: كارمندى كه تصويرش در فيلم 
مشخص است با ادبيات بسيار سخيف، بيان دشنام، از مالقات بنده با 
رئيــس گمرك ممانعت كرد كه در نهايت درگيرى پيش آمد و بنده را 

با بى احترامى از اداره بيرون انداختند. 
درازهــى تصريــح كرد: بنــده بــا وزارت اقتصاد تمــاس گرفتم تا 
هماهنگى هاى الزم را انجام دهد و نهايتا پس از دو الى ســه ســاعت 

معطلى موفق به انجام مالقات نشدم. 
نماينده مردم ســراوان در مجلس يادآور شــد: من روز سه شنبه 27
آذر حتما اين مســأله را در صحن علنى مجلس بيان و استيضاح وزير 

اقتصاد را مطرح خواهم كرد. 
 اعتراض شــديد كاربران فضاى اجتماعــى به رفتار 

نماينده سراوان 
اين پاسخ درازهى با واكنش شديد كاربران فضاى مجازى مواجه شد. 
بسيارى از كاربران ضمن نادرست خواندن عمل اين نماينده مجلس، 

خواهان رسيدگى به آن شدند.
عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان تاكيد كرد: رسيدگى به 
تخلفات نمايندگان در دوره نمايندگى بر عهده هيأت نظارت مجلس 
اســت. چنانچه گزارشى از اين تخلفات وجود دارد بايد به اين هيأت 
اعالم شود. شوراى نگهبان معموال بعد از تصويب اعتبار نامه ها ورود 

نمى كند و پس از آن تا دور بعد ورودى نخواهد داشت. 
پس از اين موضوع، مجلس شــوراى اســالمى صبح سه شنبه جلسه 
غيرعلنى تشــكيل داد، جلســه اى كه در آن وزير اقتصاد نيز حضور 
داشت و موضوع نماينده سراوان مورد بررسى قرار گرفت و اعالم شد 
كه مســعود پزشكيان رئيس هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس 
و فرهاد دژپســند وزير امور اقتصادى و دارايى در اين باره جلسه اى 

تشكيل مى دهند. 
 ورود هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان به موضوع توهين 

نماينده سراوان 
محمد جواد جمالى ســخنگوى هيأت نظارت بــر رفتار نمايندگان 
در اين باره گفت: نماينده ســراوان مدعى اســت كه فيلم منتشر شده 
در فضــاى مجازى تنها مربــوط به 30 ثانيه از آن اتفاقات اســت و 
همه موضوع را شــامل نمى شود.  ســخنگوى هيأت نظارت بر رفتار 
نمايندگان گفت: ما هم الفاظ به كار برده شــده را تاييد نمى كنيم ولى 
قبول كنيد كه نمايندگان با فشــارها و درخواست هاى زيادى مواجه 
هستند، بخصوص در روزهاى دوشــنبه اى كه جلسات علنى برگزار 
مى شود آنها به ادارات كل و وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسه ها 

مراجعه مى كنند و فشار روى آنها زياد است. 
جمالى گفت: رفتار اين نماينده را تاييد نمى كنم حتى اگر خود نماينده 
سراوان هم به شــرايط قبل برگردد رفتارش را قبول نمى كند . به هر 
حال عواملى باعث بروز اين رفتارها شده است كما اين كه توقع مردم 

داشتن سعه صدر و تحمل باالتر است. 
وى افزود: نمايندگان بايد صبر بيشترى داشته باشند، فشارهاى زيادى 
به نمايندگان از ناحيه مردم براى رفع مشكالتشــان وارد مى شود بهتر 
اســت آنها توقعاتشــان را كمتر كنند و يا طورى تنظيم نمايند كه اين 
همه فشار به نمايندگان وارد نشود تا شاهد چنين واكنش هايى كه مورد 

تاييد ما هم نيست ، نباشيم. 
 استيضاح وزير اقتصاد 

على كرد نماينده خاش در مجلس نيز درحمايت از هم اســتانى خود 
طرح اســتيضاح وزيراقتصاد را ارائه كرد كه گفته شد 40 امضا جمع 

كرده است.
اين اقدام نيز به نوبه خود ، شمار زيادى از فعاالن رسانه اى و مجازى 
را به واكنش واداشــت كه چرا به جاى برخورد بــا نماينده، وزيرى 

استيضاح مى شود كه هيچ دخلى به ماجرا نداشته است. 
اكنون محمد جواد جمالى سخنگوى هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
مى گويد: پرونده نماينده ســراوان در هيأت نظارت باز اســت و به 

زودى اين هيأت بعد از برگزارى جلسه نتيجه را اعالم مى كند.
جمالى در گفت و گو با خبرنگار پارلمانى ايرنا به خبر برخى رســانه 
ها به نقل از وى مبنى بر بســته شــدن پرونده نماينده سراوان در اين 
هيأت اشاره كرد و گفت: من هيچ گاه نگفتم كه موضوع پرونده نماينده 

سراوان در هيأت نمايندگان تمام شده است.
وى گفت: اصال هيأت نظارت جلسه اى با حضور اعضاء برگزار نكرده 

است كه بخواهد نتيجه را اعالم كند.

نمايندگان اصفهان خواستار مسكوت ماندن 
استعفاى خود شدند

 نايب رئيس مجلس در مورد اســتعفاى نمايندگان اصفهان گفت: نمايندگان 
اصفهان خواستار شده اند كه اين استعفا فعًال مسكوت بماند تا ببينند چه خواهد 
شد.به گزارش مهر، در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى عبدالحميد خدرى 
نماينده مردم بوشــهر در تذكرى، خواستار بررسى استعفاى نمايندگان اصفهان 
شــد و گفت: صنايع آب برى كه قرار بود در اســتان هاى خوزستان، بوشهر و 
بندرعباس احداث شــود، در استان اصفهان احداث شده است. مگر استان هاى 

خوزستان و بوشهر بايد جورِ استان اصفهان را بكشند؟
در ادامه على مطهرى نايب رئيس مجلس كه رياست جلسه را بر عهده داشت، 
اظهار داشت: در مورد استعفا، نمايندگان اصفهان خواستار شده اند كه اين استعفا 

فعًال مسكوت بماند تا ببينند چه خواهد شد.

انتخاب ناظران مجلس در هيأت نظارت بر 
مسافرت هاى خارجى كاركنان دولت

 ناظــران مجلــس در هيــأت نظــارت بــر مســافرت هــاى خارجــى 
كاركنــان دولــت مشــخص شــدند.

شــوراى  مجلــس  علنــى  جلســه  در  مهــر،  گــزارش  بــه 
بــر  نظــارت  جهــت  ناظــران  ز  ا نفــر  دو  نتخــاب  ا اســالمى 
كار  دســتور  در  دولــت  كاركنــان  خارجــى  هــاى  مســافرت 

گرفــت. ر  قــرا
بــر ايــن اســاس مجتبــى ذوالنــور نماينــده مــردم قــم بــا 100 رأى و 
ــا 74 رأى بــه عنــوان ناظــران مجلــس در هيــأت  عليرضــا رحيمــى ب
ــاب  ــت انتخ ــان دول ــى كاركن ــاى خارج ــافرت ه ــر مس ــارت ب نظ

شــدند.

عملكرد نمايندگان مجلس مى تواند مجلس را در 
رأس امور نگه دارد

 نماينده مردم اردكان در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به توهين نماينده 
سراوان به يكى از كارمندان گمرك گفت: عملكرد نمايندگان مى تواند مجلس را 
در رأس امــور نگه دارد.به گزارش فارس، محمدرضا تابش نماينده مردم اردكان 
گفت: بحران آب و محيط زيســت در كل كشور جدى و بى توجهى به آن خطر 
آفرين است.نماينده مردم اردكان در مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه استان 
يزد در عطش آب مى سوزد، تصريح كرد: 29 بار خط انتقال آب شرب به اين استان 
مورد تخريب قرار گرفته است و وزارت كشور مسئول تأمين امنيت اين خط انتقال 
اســت و اين وزارتخانه بايد به صورت قاطع به وظايف خود عمل كند.تابش در 
تذكر شفاهى به اردكانيان وزير نيرو گفت: اين وزارتخانه مسئول تأمين آب است و 

مى طلبد كه تصميمات عاجل و مدبرانه در اين خصوص صادر شود.

 در نظــام حقوقى جمهورى اســالمى 
ايــران، تعامل مجلــس و دولت ضرورتى 
جدى اســت،كمترين ناهماهنگى مى تواند 

موجب مشكالتى در كشور شود.
معــاون پارلمانى رئيــس جمهورى گفت: 
ايجاد هماهنگــى و تعامل بيــن دولت و 
مجلس شوراى اســالمى با 290 نماينده با 
ويژگى ها و نگاه هاى گوناگون كار بسيار 

سختى است
به گزارش ايرنا ، حسينعلى اميرى افزود: در 
نظام حقوقى جمهورى اسالمى ايران، تعامل 
دولت با مجلس شــوراى اسالمى ضرورتى 
جدى اســت، بنابراين كمترين ناهماهنگى 
مى تواند موجب مشكالتى در كشور شود. 
چنانچه شــاهد هســتيم در دوران انقالب 
اسالمى هرجا كه هماهنگى و تعامل خوبى 
بين دولت و مجلس شوراى اسالمى برقرار 

بوده كارها به بهترين شــكل انجام گرفته و 
مسير خدمت رسانى هموارتر شده است.

وى  با اشــاره بــه نقش مهم و اساســى 

مديران و همــكاران معاونت امور مجلس 
معاونت  در  همــكاران  مســئوليت  گفت: 
امور مجلس بســيار دقيق و ظريف است و 

در دولت هاى يازدهــم و دوازدهم تعامل 
خوبى بين مجلس و دولت وجود داشــته 
اســت و توفيق هايى كه كشــور در حوزه 
قانون گذارى داشــته است به خاطر تالش 
و وظيفه شناسى يكايك همكاران معاونت 
امــور مجلس در ســازمان پارلمانى دولت 

است.
گفت:  جمهورى  رئيــس  پارلمانى  معاون 
رئيــس جمهــورى تاكيد داشــتند كه از 
بانــوان در پســت هاى عالــى مديريتى 
اســتفاده شــود، بنابراين پس از بررسى 
هايى كه انجام شد سركار خانم سرفرازى 
با سوابق مديريتى بسيار خوبى كه داشتند 
حــوزه معاونــت امور مجلس رياســت 
جمهورى را عهده دار شــدند و اميدوارم 
شايســتگى بيشــترى در زمينه شايســته 

ساالرى به منصه ظهور برسد.

 تعامل مجلس و دولت ضرورتى جدى 
براى كشور است

تريبون داران 
در اظهارنظرات 
خود دقت 
بيشترى كنند
 يك عضو فراكســيون اميــد مجلس 
شوراى اســالمى با بيان اينكه بايد اعتماد 
مــردم را به نظام افزايش دهيم، گفت: بايد 
توجــه كنيم اظهارات مــا در جهت تفرقه 

است يا در جهت جلب اعتماد مردم.
محمد كاظمى در گفت وگو با ايسنا گفت: 

دشمنان ما از ابتداى پيروزى انقالب تاكنون 
از هيچ توطئه اى مضايقه نكردند و دام هاى 
متفاوتى را عليه كشورمان پهن كردند. اگر 
بتوانيم ميزان اعتماد مردم را به نظام افزايش 
دهيــم و اميــد را در دل مردم گســترس 
دهيم و وحــدت و همدلى را نهادينه كنيم 
مى توانيم جلوى نفوذ و توطئه هاى دشمن 
را بگيريم، بــه هرحال مــردم بايد ببينند 
مســئولين با وحدت كلمــه براى برطرف 

كردن مشكالت آن ها قدم برمى دارند.
نايب رئيس كميســيون حقوقى و قضايى 
مجلس شــوراى اسالمى عنوان كرد: وقتى 
از تريبون رسمى نيمى از نمايندگان برانداز 
عنوان مى شــوند، آيا اين توســعه تفرقه، 

نااميدى و ســلب اعتماد از خدمت گزاران 
مردم در مجلس نيســت؟ متاسفانه گاهى 
نمى دانيم اظهــار نظرهاى ما به چه ميزان 
مى تواند انعكاس منفى يا مثبت در جهت 
تقويت وحدت داشــته باشد، چه تريبون 
داران نمازجمعه و چه تريبون داران مداحى 
و مرثيه ســراى و هر كس كه تريبون دارد 
چه دولت چه مســئولين قوه قضاييه همه 

بايد در اظهار نظرها مراقبت كنيم.
كاظمى در پايان تاكيد كرد: در اين شرايط 
كــه توطئه آمريكا عليه ما قطعى اســت و 
به فرمايش مقــام معظم رهبرى آن ها اين 
توطئــه را عليه ما خواهند داشــت مابايد 
توجه كنيم چگونه صحبت مى كنيم و توجه 

كنيم اظهارات ما در جهت تفرقه است يا در 
جهت جلب اعتماد مردم.

 روز
طرح

اينفوگذافيك: ايرنا

 رئيــس هيــأت تحقيــق و تفحص از 
ســازمان هدفمنــدى يارانه هــا، آخريــن 
وضعيت تحقيق و تفحص از اين ســازمان 

را تشريح كرد.
جبار كوچكى نــژاد در گفتگــو با مهر، 
درباره آخرين وضعيت تحقيق و تفحص 
از ســازمان هدفمندى يارانــه ها،گفت: 
حجم تخلفات صــورت گرفته در برخى 
دســتگاه هاى مرتبط با سازمان هدفمندى 
يارانه ها بسيار زياد بود و اين مسئله منجر 

به طوالنى شدن روند بررسى اين پرونده 
شــد.  وى ادامه داد: همچنين بســيارى از 
دســتگاه هاى ذيربط آن طور كــه بايد و 
شايد با هيأت تحقيق و تفحص از سازمان 
هدفمندى يارانه ها همكارى نكرده و آمار 

و اطالعات الزم را به ما ارائه ندادند.
كوچكى نژاد با اشــاره به اتمام كار هيأت 
تحقيــق و تفحص از ســازمان هدفمندى 
يارانه ها، گفت: ما گــزارش نهايى خود را 
آماده و به كميسيون اقتصادى ارائه كرده ايم 

تا پس از تأييد و تصويب در اين كميسيون، 
جهــت قرائت به صحن علنى مجلس ارائه 

شود.
رئيــس هيأت تحقيــق و تفحص از ســازمان 
هدفمنــدى يارانه هــا، تصريــح كــرد: در 
ــات  ــه تخلف ــده ب ــام ش ــى هاى انج بررس
ــا  ــا ت ــم ام ــورد كرده اي ــادى برخ ــيار زي بس
ــى،  ــن علن ــه صح ــزارش ب ــه گ ــان ارائ زم
ــف  ــتگاه هاى متخل ــام دس ــر ن ــكان ذك ام

ــدارد. ــود ن ــا وج ــراى م ب

تخلف دولت در پرداخت يارانه به ايرانيان 
خارج از كشور

وى بــا بيــان اينكه دولت بــه بيش از 78 
ميليون ايرانى يارانه نقدى پرداخت مى كند، 
گفــت: دولت از طرفى اعــالم مى كند كه 
يارانه حدود  3 تــا 4 ميليون نفر را حذف 
كرده است، در حالى كه نه تنها يارانه هيچ 
يك از ايرانيان داخل كشور را حذف نكرده 
بلكه به بيــش از 4 ميليون ايرانى خارج از 

كشور هم يارانه مى دهد.

گزارش تحقيق وتفحص از سازمان هدفمندى يارانه ها 
به صحن ارائه مى شود
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در سال هاى اخير خالكوبى 
سنتى جاى خود را به تاتو 
داده اســت مى گويد: در 
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نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

تمديد مهلت ثبت نام در نهضت سوادآموزى
 رئيس ســازمان نهضت ســوادآموزى از تمديد مهلت ثبت نام در مراكز نهضت 
سوادآموزى تا 15 دى ماه در استان ها خبر داد و گفت: امكان جديدى فراهم شده و از 
اين پس افراد مى توانند از طريق مراجعه به وبســايت و گوشى تلفن همراه خود پيش 
ثبت نام انجام دهند.به گزارش ايســنا، على باقرزاده افزود: امسال 133 مركز جديد با 
همكارى بخش غيردولتى ايجاد شــده و در مجموع 350 مركز يادگيرى محلى داريم. 

در اين مرامز بهبود مهارت هاى زندگى دنبال مى شود.
وى با اشاره به توسعه طرح خواندن با خانواده و حلقه هاى كتابخوانى و رفع نواقص 
موجود در اين طرح ها گفت: 13 هزار و 500 حلقه كتابخوانى تشكيل شده و 79 هزار 

و 400 نفر در طرح كتابخوانى با خانواده ثبت نام كرده اند.

راه اندازى سامانه اى براى ارائه خدمات تخفيف دار 
به سالمندان

 بنياد فرزانگان، سامانه اى كه با هماهنگى سازمان هاى مردم نهاد فعال با هدف ارائه 
خدمات تخفيف دار و در عين حال تكريم ســالمندان و دسترسى بهتر آنها به خدمات 
مختلف از ســالمت تا گردشــگرى و ... با قيمتى ارزان تر و كيفيت باالتر، راه اندازى 

شده است.
محسن سلمان نژاد، رئيس دبيرخانه شــوراى ملى سالمندان در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه اين سامانه در قالب اپليكشن روى تلفن همراه نصب مى شود، افزود: براى 
مثال ســالمند در هر جاى كشور نيازى داشــته باشد مى تواند با استفاده از اين سامانه 

نزديك ترين خدمات به او معرفى مى شود.

برنامه ملى آموزش حقوق شهروندى تدوين شد
 برنامه ملى آموزش حقوق شهروندى با تاكيد بر تقسيم كار ملى و تعيين نقش هر 
يك از دســتگاه ها و نهادها در آموزش حقوق شــهروندى تهيه شده است و مراحل 

پايانى را براى اجرا مى گذراند.
دستيار پيشين رئيس جمهورى در امور حقوق شهروندى در گفت و گو با ايرنا، افزود: 
در مورد چيســتى و چگونگى تحقق حقوق شهروندى در يك سال اخير تالش هاى 

بسيار و گام هاى اميدواركننده اى برداشته شده است.
شهيندخت موالوردى اظهار داشت: موازى كارى هاى بسيارى در ساير نهادها و ديگر 
قوا براى پيگيرى حقوق شهروندى وجود دارد كه چالش جدى در مسير تحقق حقوق 

شهروندى است.

وزير آموزش و پرورش اعالم كرد
بازرسى از كليه مدارس غيرانتفاعى كشور 

تا 25 دى
 طى بخشــنامه اى بايد تيمى متشــكل از بازرس هــاى آموزش و 
پرورش ظرف مدت 20تا 25روز همه مدارس غيرانتفاعى را بازرسى 
كنند چه بسا بسيارى ديگر از اين مدارس ناايمن وجود داشته باشند.

وزير آموزش و پرورش در جلسه هيأت نظارت كه براى رسيدگى و 
بررسى حادثه آتش سوزى در دبستان اسوه زاهدان تشكيل شده بود، 
اظهار كرد: در دســتگاه آموزش و پرورش حفظ سالمت، تندرستى و 
امنيت دانش آموزان مهم ترين خط قرمز آموزش و پرورش اســت و 

بايد همه آن را رعايت كنند.
به گزارش ايسنا، ســيد محمد بطحايى ادامه داد: دانش آموزان امانت 
هاى مردم در دست ما هستند چرا كه مردم به من و شما اعتماد كرده 

و نبايد خود را از اين قضيه جدا بدانيم و ديگران را مقصر بدانيم.
بطحايى عنوان داشــت: ما نبايد فراموش كنيم كه وظيفه اداره آموزش 
و پرورش نظارت بر تمام دســتگاه هاى زيرمجموعه خودش است و 
بايد اين حادثه و موضوع را به طور جدى پيگيرى كنيم زيرا مهمترين 
وظيفه دستگاه تعليم و تربيت حفاظت از روح و ذهن و جسم دانش 

آموزان است.
بطحايى تصريح كرد: ما مدعى هســتيم كه امانتــدار بچه هاى مردم 
هســتيم، نبايد اينگونه نشــان دهيم كه مســئوليت پذيرى آموزش و 
پرورش در همين حد اســت لذا بايد به مراجع قضايى شكايت شود 
و نگذاريم كه اعتبار پايــگاه اجتماعى آموزش و پرورش در معرض 

خطر قرار بگيرد.
وى با بيان اينكه 40سال از انقالب اسالمى گذشته است و هنوز شاهد 
ادارات دولتى پر زرق و برق هستيم اما مدارس ما شبيه مخروبه است، 
ابراز كرد: مردم نبايد اجازه بدهند كه اينگونه مشــكالت پديد بيايد و 

راضى نشوند كه آجر هاى مدرسه روى سر فرزندان شان فرو بريزد.
وزير آموزش و پرورش ادامه داد: واقعاً براى كشــورى كه ادعا دارد 
آمــوزه هاى حكومتى آن از نوع دينــى، و انقالب آن از نوع فرهنگى 
مى باشــد؛ فجيع است كه تبعيض بين ساختمانهاى مدارس و ادارات 

دولتى به اين گونه باشد.
بطحايى اظهار كرد: نبايد بگذاريم در استانى كه مورد توجه مقام معظم 
رهبرى، رياست جمهورى و مقامات عالى كشور است چنين اتفاقاتى 
بيفتد اما بايد خيلى سريع و بدون مالحظات و طبق قانون برخورد كنيم 

و به هيچ عنوان طبق احساسات كارى را پيش نبريم.
وى تأكيد كرد: من از همه مشــكالت موجود آگاه و آنها را قبول دارم 
اما نبايد اين مشكالت به گونه اى شود كه ما هيچ كارى انجام ندهيم 
چرا كه مهمترين وظيفه ما در هر شــرايطى مراقبت از بچه هاى مردم 

است.
براســاس گزارش روابط عمومى وزارت آموزش و پرورش، بطحايى 
در پايان گفت: من از همه همكاران مى خواهم با تمام فشارهاى كارى 
زيادى كه دارند اين موضوع بسيار مهم را پيگيرى كنند و نگذارند در 
كنار همه زحمات آنها يك كوتاهــى و قصور باعث بروز يك اتفاق 

ناگوار شود.

اختالل ارتباطى در خانواده هاى ايرانى 
رو به افزايش است

 معاون رئيس جمهــور در امور زنان و بانوان با بيان اينكه اختالل 
ارتباطى به عنوان يكــى از معضالت اصلى خانواده هاى ايرانى رو به 
افزايش است، گفت: در حالى كه بايد در يك خانواده ارتباطات قوى 
عاطفى و منطقى برقرار شــود اما ميزان گفتگوها در خانواده ها كاهش 

يافته است.
به گزارش ايســنا، معصومه ابتكار، با بيان اينكــه دولت هدفگذارى 
مهمى در بحث هاى اجتماعى دارد، گفت: توانبخشى خانواده به عنوان 
يك نهاد جامعه كه رشــد و نمو آحاد جامعه از اين نهاد است، جزو 

برنامه هاى دولت است.
وى تصريح كرد: دولت رســيدگى به مشــكالت معيشتى و مرتبط با 
اشتغال و وضعيت اقتصادى را اولويت خود قرار داده است تا كمترين 

آسيب به مردم وارد شود.
ابتكار عنوان كرد: بســيارى از جوامع به اين نتيجه رســيده اند كه 
اگر انسجام خانواده حفظ شود، انسجام اجتماعى نيز حفظ خواهد 
شــد. بنابراين رســيدگى به موضوع هاى مرتبط با خانواده تنها در 
دســتور كار ايران نيست بلكه در بســيارى از نقاط ديگر نيز به آن 

توجه كرده اند.
وى تصريح كرد: با توجه به تعاليم فرهنگى و دينى ما، خانواده و حفظ 
رابطه به عنوان يك اصل شناخته مى شود اما اكنون با چالش هاى زيادى 
در اين زمينه مواجه هستيم. امروز خانواده در ايران و دنيا با آسيب هاى 

زيادى مواجه است.

تجارت: وعده هاي تازه براي مسكن كم درآمدها
 از اين وعده ها زياد  دادن!!

همدان پيام: آيا مي شود كارگران را از مردم جدا كرد؟
 فعال كه شده و جدا كردن!!

كسب و كار: تسهيالت مسكن در اختيار سازندگان
 اميدوارم در اختيار بساز و بندازها نباشه!! 

شروع: بسته 2 هزار ميلياردي اشتغال روي ميز دولت 
 چه مى كند اين دولت!!

همدان پيام: بيكاري دختران فارغ التحصيل 3 برابر بيشتر از مردان 
 همين كه آقايون برن سر كار خوبه!!

ايرنا: گراني گوشت قرمز عامل افزايش قيمت مرغ است
 گوشت قرمز به مرغ هم ربط داره!! 

اخبار صنعت: بانك ها چوب حراج به اموال خود نزنند
 حاال يه بار خواستن اين كارو بكنن!!

ايران: انحراف يارانه اي
 به نفع يا به ضرر مردم!! 

جوان: كسي مثل فردوس مي خواهيم تا انقالب را تبيين حماسي كند
 بدون شرح!! 

همدلي: سخاوتمندي از جيب مردم 
 جيب مردم رو ميزنن اونوقت اسمشون رو ميزارن سخاوتمند!!

دنياي اقتصاد: جعبه ابزار ثبات قيمت ها 
 مثل جعبه سياه!!

همدان پيام: دوئل تاكسي هوشمند و تاكسي سنتي
 ديگه داره راننده ها هم هوشمند مى شه 

صنعت: تشكيل شوراي تسهيل تجارت ايران و تركيه
 شوراى تسهسل سفر هم تشكيل بشه صلوات!!

مردم ساالري: فرهنگيان و دانش آموزان قرباني بودجه ناكافي
 حاال براى افزايش بودجه زوده بايد يه تعداد هم كشــته مرده 

بديم تا بودجه برسه!!  
جام جم: جاده يك طرف تجارت با آمريكا 

 البد جاده رفت داره برگشت نه!!

قاچاق 479 تخته پتو با خودروى سوارى
 لو رفت

479 تخته پتو قاچاق توسط ماموران پاسگاه انتظامى آبشينه كشف 
و ضبط شد.

فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: يك قاچاقچى با بارگيرى پتو 
در يكى از استان هاى غربى، قصد انتقال آن به لرستان را داشت.

جمشيد باقرى اظهار داشــت: ماموران پاسگاه انتظامى آبشينه هنگام 
گشت زنى در جاده همدان- مالير به راننده اين خودرو مشكوك شده 

و اين وسيله نقليه را متوقف كردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان افزود: ماموران در بازرسى از اين 
خــودرو، پتوهاى خارجى قاچاق و بدون هــر گونه فاكتور خريد به 

ارزش تقريبى 300 ميليون ريال را كشف كردند.
 سارق وسايل داخل خودرو

جمشــيد باقرى گفت: ماموران كالنترى 14 شهدا در حال گشت زنى 
در جلوى يكى از بيمارستان هاى شهر همدان، مردى جوان را در حال 

دستكارى درب يك دستگاه سوارى پرايد مشاهده كردند.
وى افزود: متهم با مشاهده ماموران اقدام به فرار كرد كه توسط ماموران 
دستگير شد اما در تحقيقات خود را مالك خودرو معرفى كرد كه با سر 
رسيدن مالك سوارى پرايد، مشخص شد اظهارات متهم كذب است.

فرمانده انتظامى شهرســتان همدان بيان كــرد: ماموران احتمال وقوع 
سرقت هاى بيشتر توسط اين فرد را مى دادند بنابراين در ادامه تحقيق، 
خودروى متهم كشــف و در بازرسى از آن سه دستگاه ضبط و پخش 
خودرو را كشف شد.باقرى با بيان اينكه متهم به مرجع قضايى معرفى 
شد از شهروندان خواست تا خودروهاى خود را به تجهيزات ايمنى و 

ضد سرقت مجهز كنند.

قاچاقچيان هروئين در همدان دستگير شدند
 قاچاقچيــان هروئين در ورودى اين شــهر دســتگير و محموله 

موادمخدر به دست پليس افتاد.
رئيس پليس مبارزه با مــواد مخدر همدان در گفت و گو با ايرنا بيان 
كرد: يك باند تهيه و توزيع موادمخدر قصد انتقال يك محموله هروئين 
از اســتان هاى مركزى به همدان را داشتند كه با تالش هاى اطالعاتى 
پليــس مبارزه با مواد مخدر اعضاى اين باند شناســايى و ماموران در 
مسير حركت آنها مســتقر شــدند.هادى قزوينه گفت: پس از ورود 
خودروى حامل موادافيونى به دام پليس، اين وســيله نقليه در ورودى 
شــهر همدان متوقف شد.قزوينه اظهار داشــت: ماموران چهار تن از 
قاچاقچيان را پيش از فرار دســتگير كردند و در بازرسى از خودرو 2
كيلوگرم هروئين و مقاديرى ماده مخدر شيشــه كشف شد.حدود پنج 

تن موادمخدر امسال در همدان كشف و ضبط شده است.

دانشگاه بوعلى در ميان 16 دانشگاه سبز جهان 
16 دانشگاه ايرانى در ميان سبزترين موسسات جهان قرار گرفتند كه دانشگاه بوعلى 

سينا همدان نيز از جمله اين دانشگاه ها است.
به گزارش مهر 16 موسســه ايرانى، بر پايه ويرايش 2018 رتبه بندى جهانى دانشگاهى 

«گرين متريك» درباره توسعه پايدار، در سياهه سبزترين هاى جهان جاى گرفته اند.
«گرين متريك» با هدف ارائه چشــم اندازى فراگير از وضعيت و سياست هاى در پيوند با 
محيط  زيست و توسعه پايدار در دانشگاه هاى كشورهاى گوناگون راه اندازى شده است.
«گرين متريك» در گونه خود يگانه و ابزارى براى آگاه ســازى مديران و سياست گذاران 
دانشگاهى به مسائل زيست محيطى و مصرف انرژى است. محيط و زيرساخت، انرژى 
و تغيير اقليم، مديريت پسماند، آب، حمل ونقل، و آموزش سنجه هايى هستند كه در اين 

نظام رتبه بندى براى مقايسه موسسه ها به كار مى روند.
منبــع داده هاى «گرين متريك» براى ارزيابى موسســه ها، پرسشــنامه اى اســت كه 

مى فرستند. 

اسكلت خارجى پا ساخته شد
 محققان كشور موفق به طراحى اسكلت خارجى غيرفعال براى كاهش مصرف انرژى 

و تأخير خستگى در عضالت مفصل ران در هنگام دويدن فرد شدند.
رضوان نصيرى دانشــجوى دكترى در گفتگو با ســالمت نيوز گفت: اين نوآورى يك 
اســكلت خارجى غيرفعال اســت كه براى كاهش مصرف انرژى و به تأخير انداختن 

خستگى در هنگام دويدن طراحى شده است.
ــا اســتفاده از فنــر  ــار اســت كــه اســكلتى ب ــا بيــان اينكــه ايــن بــراى اوليــن ب وى ب
ــكلت،  ــن اس ــرد: اي ــان ك ــر نش ــود، خاط ــى ش ــورى طراحــى م ــچ موت ــدون هي و ب
انــرژى را بيــن دو پــا منتقــل و بخشــى از هدررفــت انــرژى را بــه هنــگام دويــدن در 
فنــر ذخيــره مــى كنــد و ايــن كار باعــث مــى شــود فــرد در طوالنــى مــدت دچــار 

خســتگى كمتــر شــود.
نصيــرى عنوان كرد: با اســتفاده از اين اختراع، افراد مى توانند يك مســير طوالنى را با 

خستگى كمترى بدوند يا با صرف انرژى مشخصى، با سرعت بيشترى گام بردارند.

راه هاى جايگزين تحريم هاى دارويى
 از راه هــاى جايگزين براى تامين مواد موثره و اوليه توليد دارو در شــرايط تحريم 

استفاده كرده ايم.
معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو، با اشاره به آسيب هاى تحريم، گفت: 
ذخاير دارويى كشور در اين ايام تقويت شده و تا آخر سال هيچ مشكلى در تامين دارو 

نداريم. 
وى در ارتباط با چگونگى افزايش يا كاهش قيمت اقالم دارويى، توضيح داد: متناسب با 
اقالم دارويى و مستنداتى كه شركت هاى توليد كننده ارائه مى دهند، اصالح قيمت داروها 
صورت مى گيرد و اين اصالح قيمت، متناوب بوده و ثابت نيســت.رئيس سازمان غذا و 
دارو، در پاسخ به اين سئوال كه چرا صادرات دارو متوقف شده است، گفت: در شرايط 
تحريم، اولويت با تامين بازار دارويى كشــور اســت زيرا، تا زمانى كه نسبت به تامين 
داروهاى مورد نياز در داخل اطمينان حاصل پيدا نكنيم، نمى توانيم اجازه صادرات بدهيم. 

زيرا، ما نمى دانيم چه اتفاقى مى افتد و از همين رو، بايد احتياط كنيم.

 اگر روزى حــك نقش هاى رنگ و 
لعاب دار برتن نشــان از ياغى گرى بود 
اكنون به مد تبديل شــده است با سوزن 
به جان تن مى افتند تا لباس خودنمايى بر 

تن كرده باشند.
با سوزن به جان اندام هاى بدن مى افتند تا 
طرحى را حكاكــى كنند.  برخى از آنان 
با كشــيدن گل و بوته  به ضرب المثل 
« بكش و خوشــگلم كن» اعتقاد دارند 
و مى خواهنــد از غافله مد عقب نمانند، 
برخى ديگر هم نقش هاى عقرب، جمجمه 
و اژدها را بر تن مى كشند تا نه تنها زيبا 
نشوند بلكه وحشتناك هم به نظر برسند 
و آن را نوعى قدرت براى نشــان دادن 
به ديگران مى دانند. تاتــو يا خالكوبى، 
نقش هايى با ماندگارى طوالنى هستند كه 
روى پوست زده مى شوند و امروزه براى 
برخى از دختران و پســران به مد تبديل 

شده است.
 تاثير تاتو نرم افزارهاى اپل

به گزارش شبستان، اما اين نقش هاى رنگ 
و لعاب دار كه مد شــده است، حتى نرم 
افزارهاى  اپل را بهــم  مى ريزد تا آنجايى 
كه شــركت اپل در اطالعيه اى اعالم كرده 
است«تغييرات موقت يا دائمى در پوست 
افراد مانند استفاده از خالكوبى بر عملكرد 
حسگر ضربان قلب ساعت اپل تاثير منفى 
مى گذارد. زيرا برخــى از اين خالكوبى ها 
به علت جوهــر و الگوهايى كه دارند نور 
تابيده شده از حسگر ساعت اپل را بلوكه 
كرده و انتقال درست اطالعات را ناممكن 

مى كنند.»
در اين بــاره بايد گفت؛ هنگاهى كه اراذل و 
اوباش توســط پليس امنيت بازداشت مى 
شــوند، اولين تصاويرى كه از آنان منتشر 
مى شود، چهره شان نيست، تصاويرى است 
كه بر بدنشــان نقش بسته است. اصوال اين 
دســته از افراد، خالكوبى ها زيادى بر بدن 

دارند كه سوژه عكاس ها مى شود.
تصاويرى كــه خالكوبــى اراذل و اوباش 
منتشر مى شود اكثرا شــير، اژدها و اسحله 
اســت. تصاويرى كه در نــوع خود نه تنها 
زيبايــى ندارد بلكه وحشــتناك هم به نظر 
افرادى  مى دهد،  نشان  تصاوير  مى رسد.اين 
كه خشــن هســتند و رفتارهــاى ناهنجار 
از خــود بروز مى دهند، تمايــل دارند تا با 
برجســته كردن نقوش در بدن،  شخصيت 
خود را وحشــتناك تر يا قويتر نشان دهند.
اگر عــرف جامعه را در نظر بگيريم، خيلى 
از خانواده هــاى ايرانى تمايلى به خالكوبى 

ندارند و اين امر را مذموم مى دانند. 
شــايد خالكوبى هــاى اراذل و اوباش هم 
بى تاثير در نگرش افراد جامعه نبوده است.

البتــه نمى توان صــد در صد گفــت؛ امر 
خالكوبــى براى همه افراد جامعه ناپســند 
به شــمار مى آيد برخــى از افــراد همان 
خالكوبى را مــدرن و غربى تر كردند و از 
واژه تاتو اســتفاده مى كننــد و آن را نوعى 
زيبايــى مى دانند. اين موضوع  به مد تبديل 
شــده اســت و در حال فراگيرى است كه 
شــبكه هاى اجتماعى با بازنشر عكس هاى 

مختلف از تاتو، بى تاثير نبوده است.
 رواج تاتو به سن هاى پايين

در هميــن باره؛مجيــد ابهرى به شبســتان 
مى گويــد: خالكوبى از ديربــاز تاكنون در 

جامعه ما نشــان دهنده داشــتن سابقه در 
زندان اســت. معموال در يك دوره پهلوانان 
و لوطى هــا خالكوبى مى كردند و ســپس 
زندانى هــا در زندان ايــن حركت را انجام 
مى دادند.در گذشته وجود خالكوبى  در بدن 
برخى از مردان به عنوان ســابقه داشتن در 

زندان مطرح بود.
وى با بيان اينكه در سال هاى اخير خالكوبى 
ســنتى جاى خــود را به تاتو داده اســت 
مى گويد: در حال حاضر  افراد بدون حضور 
در زندان و با پرداخت پول هاى هنگفت در 
بدن خود تاتو كار مــى كنند. افراد در كنار 
گوش، گردن، لب و بينى هم تاتو مى كنند 
و اين مسايل به صورت مد رواج پيدا كرده 

است.
اين استاد دانشگاه تاكيد مى كند: تاتو كردن 
عالوه بر زيان هاى پوســتى و مشــكالت 

يك  فــرد،  بهداشــتى 
كه  است  ناپسند  عادت 
رواج پيدا كرده اســت. 
در كشــورهاى پيشرفته 
به نــدرت مى توان ديد 
كه  يك فــرد فرهيخته 
دانشــگاهى تاتــو كند. 
در  كــه  افردى  بلكــه 
و  خيابانى  گروه هــاى  
متــال هســتند از تاتو 

استفاده مى كنند.
در  مى گويــد:  ابهــرى 
جامعــه ما بســيارى از 
توجه  بــدون  بانــوان 
با  امر،  ايــن  عواقب  به 
پيروى از مد دســت به 
مى زنند.  حركــت  اين 

امروز شــاهد خالكوبى در سنين پايينتر هم 
هستيم و  ستاره چينى در كره چشم و دور 

لب هم ديده مى شود.
اين آسيب شــناس اجتماعى تاكيد مى كند: 
در رســانه ها نســبت به عواقب اين امر و 
آگاهى دادن توسط نخبگان كم كارى شده 
است و اين مدل زشــت رايج شده است. 
بايد كارشناسان به خانواده ها آگاهى الزم را 
بدهند و استفاده از اين حركت باعث غربى 
شدن و امروزى شدن نيست بلكه نشانه اى 

از پيروى كوركانه افراد از يك مد است.
ابهرى با صراحت مى گويد: امروزه شــاهد 
هستيم  برخى از ورزشكاران كه جزو گروه 

مرجع هستند، بدن خود را خالكوبى مى كنند 
و در معرض ديد قرار مى دهند.  فرزندان ما 
چون ورزشكار را به عنوان الگوى رفتارى 
قبول دارنــد از اين مد اســتفاده مى كنند. 
بايد افــراد آگاهى داد كه  الگوگيرى از اين 
رفتارها دليل ورزشكار بودن نيست و ممكن 

است عواقب جبران ناپذيرى داشته باشد.
 الگو گيرى از رفتار جامعه غربى

بهداروند»،  «محمدمهدى  االســالم  حجت 
هم جامعه شناس ديگرى است كه بيان مى 
كند: اين الگوها در واقع برگرفته از ســبك 
زندگى اى است كه در كشورهاى اروپايى و 

غربى وجود دارد.
او تاكيــد مى كند:  اين نحــوه رفتارها در 
جامعه محصول قدرت جنگ نرمى است كه 
دشمن راه انداخته و از سوى ديگر حاصل 
كوتاهى مديران و متوليان فرهنگى اســت. 
كرامت انسانى با اين قبيل 
كارها از جمله خال كوبى 

و تتو زير سوال مى رود.
او تاكيــد مى كنــد: مايه 
تاسف است كه تلويزيون 
ما اين چنيــن مواردى را 
نشان مى دهد، مثال فالن 
فوتباليست  يا  ســلبريتى 
روى  كــه  معــروف 
دارد،  خالكوبى  دست اش 
ما  جوان  و  نوجوان  وقتى 
ببيند كه يك فوتباليســت 
مى كند  خالكوبى  معروف 
و تلويزيــون هــم او را 
نمايش مى دهد با خودش 
مى گويد البد كار باارزشى 
است و از او تقليد مى كند.
حجــت االســالم بهداروند با بيــان اينكه 
كرامت يعنى با هر انسانى در منظر اجتماعى 
با متانت برخورد شــود، اظهارمى كند: اين 
رويكرد شــايد در كشــورهاى غربى امر 
طبيعى و عادى باشــد، اما با مكتب فكرى 
ما هماهنگى نداشته و يك ضدارزش است 
و اگر تبديل به فرهنگ شــود روز مصيبت 
ماست. اين جامعه شــناس مى گويد: اين 
كوتاهــى امر فرهنگى ماســت، حوزه هاى 
علميه كه نماد و پرچم دار دين هستند بايد 
بــا اين جريان ها مبارزه را شــروع كنند يا 
به مبارزه خود ســرعت دهند، وقتى شدت 
فرهنگ مقابل تان قوى باشد غالب خواهد 

شد و شــما در ريل خودش به حركت در 
مى آورد، واقعيت آن است كه همه جوانان ما 
نخبه و آيت ا... نيستند، جوانانى با دل پاك و 

زالل هستند و تاثيرپذيرى قوى دارند.
او تاكيد مى كند: وقتى تبليغات دشمن زياد 
باشد تاثيرپذيرى مخاطبان افزايش پيدا مى 
كند و ايــن چنين جوان ما فريفته ســبك 
زندگى غربى مى شــود؛ متاسفانه حتى در 
ميــان خانواده هاى مذهبى اين مســايل را 

شاهد هستيم.
 امروز مهمترين مساله آن است كه مطالبات 
رهبرى در حــوزه فرهنگ تحقق پيدا كند، 
اگــر چنين شــود ديگر ايــن معضالت را 
نخواهيم داشت، بايد جوان امروز را بفهميم 
و اگر نســخه مى نويسيم متناسب با حال و 
هواى جامعه مان باشد در غير اين صورت 

كاربردى نيست.
بينى  خــود  كم  عقده  جوانــان   

شده اند
جعفر باى هم با اشــاره به داليل رواج تاتو 
در كشــور بيان مى كند: متاســفانه امروزه 
جوانان به خاطر شــرايط خــاص تربيتى 
خود دچار يك عقده خود كم بينى شدند و 
برحسب فشارهاى روانى به دنبال مكانيسم 
جبران هســتند و به اشــتباه تصور مى كنند 
كــه خالكوبى آنها را قوى تر، قدرتمندتر و 

وحشتناك تر نشان مى دهد.
اين جامعه شناس ادامه مى دهد: تصاوير را 
به گونــه اى  خالكوبى مى كنند كه مثال اگر 
فرد، كوتاه قد است قدش بلندتر جلوه كند 
يا افرادى كه داراى جثه ريزه هســتند فكر 
مى كنند با بلندكردن سبيل مى توانند كوتاهى 

قد خود را پوشش دهند.
به هر روى، اگر روزى تاتو براى ياغى ها بود 
امروز به عنوان مد مطرح است كه در سلبريتى 
ها و ورزشــكاران هم ديده مى شــود، اين 
موضوع نشان مى دهد كه در فرهنگ سازى 
ارزش هــا در خانــواده و نهادهاى فرهنگى 
كم كارى شــده است كه نوجوانان و جوانان 
براى ديده شــدن به سمت حك كردن نقش 
و نــگار بر روى تن خود مى روند. همچنين 
امروز آنقدر تاتو رواج پيدا كرده اســت كه به 
راحتــى مى توان به آن دســت يافت و اكثر 
آرايشگاه ها اين كار را انجام مى دهند كه بايد 
نهاد هاى نظارتى، بر اين مسايل كه توجه به 
بهداشت بسيار اهميت دارد، نظارت بيشترى 

داشته باشند.

خالكوبى
خودنمايى با روش خودآزارى
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نمايشگاه مبلمان و لوستر امروز در همدان 
افتتاح مى شود 

 امــروز شــانزدهمين نمايشــگاه مبلمــان، لوســتر و چراغ هــاى 
روشــنايى  از 3 تــا 8 دى مــاه در محــل شــركت نمايشــگاه هاى 
ــى و  ــد داخل ــت از تولي ــدف حماي ــا ه ــدان ب ــتان هم ــى اس بين الملل

ــد.   ــه كار مى كن ــروع ب ــى ش ــول ايران محص
ــر عامــل شــركت نمايشــگاه هاي بين المللــي همــدان  ــه مدي ــه گفت ب
خراســان  اصفهــان،  تهــران،  اســتان هاى  از  كننــده  شــركت   80
رضــوى، البــرز و همــدان بــا محصــوالت مبلمــان (ســلطنتى-

راحتى-كالســيك)، لوســتر و چراغ هــاى روشــنايى، صنايــع چوبــى، 
كاالى خــواب، نهارخــورى و ســرويس خــواب در شــانزدهمين 
ــود  ــدات خ ــر عرضــه تولي ــالوه ب ــا ع ــد ت ــگاه حضــور دارن نمايش

ــد. ــم كنن ــتان را فراه ــتغال در اس ــق اش فرصــت رون
ــي  ــگاه هاي بين الملل ــركت نمايش ــي ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــغ ب ــى بال ــه داران در فضاي ــه داد: غرف ــان ادام همــدان حســين رجبي
ــه  ــد و هگمتان ــينا، الون ــن س ــالن اب ــه س ــع و در س ــر مرب ــزار مت 5 ه

ــد.  ــه مى دهن ــف اراي ــا تخفي ــود را ب ــوالت خ محص
ــاس، كيفيــت مناســب و اســتفاده از طرح هــا و  ــوع اجن ــزود: تن وي اف

ــه  ــگاه اســت ك ــن نمايش ــاى اي ــد از مزاي ــه و جدي ــاى مبتكران ايده ه
بازديدكننــدگان را در انتخــاب هدفمندانــه محصــول مــورد نظــر خــود 

ــد. ــارى مى كن ي
رجبيــان گفــت: فضــاى رقابتــى در اين نمايشــگاه باعث شــده كه 
شــركت كنندگان در ارايه مدل هــا و گونه هاى مختلف محصوالت خود 
دســت به نوآورى زده و  استفاده از آخرين طرح هاى جهانى، ايده هاى 

متناسب با فرهنگ ايرانى را نيز در نظر داشته باشند.
ايــن نمايشــگاه از 3 تــا 8 دى مــاه هــر روز از ســاعت 15 تــا 20:30و 
در روز جمعــه از ســاعت 10 تــا 20:30 پذيــراى عمــوم خواهدبــود. 

اشتغال

يك كارشناس اقتصادى تاكيد كرد
مزدى كه كفاف هزينه زندگى را ندهد

 مزد نيست!
 يك كارشــناس مســايل اقتصادى با بيان اين كــه قانون كار بايد 
پاسخگوى حداقل نيازهاى كارگران باشد، تاكيد كرد: اگر مزد كفاف 
هزينه هــاى زندگى را ندهد، كارگران ناچار مى شــوند از هزينه هاى 
خوراك و درمان و مسكن خود بزنند و جامعه تاوان هزينه هاى سنگين 

آن را خواهد داد.
زهرا ممتاز قمشــه اى با اشاره به ماده 41 قانون كار اظهار كرد: در اين 
ماده شوراى عالى كار موظف شده همه ساله حداقل دستمزد كارگران 
را براى صنايع و نقاط مختلف كشــور بر مبناى درصد تورم اعالمى 

بانك مركزى و سبد معيشت خانوار تعيين كند.
وى ادامه داد: كارگران تاكيد دارند كه حداقل دستمزد كفاف هزينه هاى 
زندگى آنها را نمى دهد و در نقطــه مقابل آنها، كارفرمايان مى گويند 
اگر نرخ دســتمزد به يكباره افزايش پيدا كند، بيشــتر صنايعى كه با 
بهره ورى پايين كار مى كنند و بازدهى مناســبى ندارند دچار ركود و 
تعطيلى مى شــوند و كارگران آن صنايع از همين حداقل مزد محروم 
شده و به جمعيت بيكار كشور اضافه مى شوند، اما راه حل اين تضاد 
چيســت و كشورهاى ديگر در مواجهه با اين مساله چه راهكارى در 

پيش گرفته اند؟
اين كارشــناس مســايل اقتصادى با طرح اين پرسش كه چه عاملى 
مانع باال بردن حداقل مزد كارگران مى شــود؟ به ايسنا گفت: هرسال 
براى تعيين حداقل مزد در شوراى عالى كار، جلسه اى ميان نمايندگان 
كارگران، كارفرمايان و دولت تشــكيل مى شود و روال اين است كه 
نماينــدگان كارگرى تالش مى كنند درصــد افزايش مزد را باال ببرند 
و نماينــدگان كارفرمايى براى پايين آوردن آن تالش مى كنند، نماينده 
دولت هم درصدد است با در نظرگرفتن مصالح كشور،تعادلى ميان دو 

پيشنهاد برقرار كند.
ــا بيــان ايــن كــه حداقــل مــزد بايــد بــه نحــوى تعييــن و  ممتــاز ب
تصويــب شــود كــه زندگــى يــك خانــوار را تاميــن كند، خاطرنشــان 
ــاز تاكيــد  كــرد:  فعــاالن و صاحبنظــران اقتصــادى همــواره از ديرب
دارنــد كــه مــزد دريافتــى يــك فــرد عــادى در صــورت كار تمــام 
ــد پاســخگوى حداقــل نيازهــاى اساســى و معيشــتى او  وقــت، باي
باشــد، در غيــر ايــن صــورت بــه ايجــاد بــى نظمــى و اخــالل منجــر 
ــل خواهــد  ــرد تحمي ــر جامعــه و ف شــده و هزينه هــاى ســنگينى ب

كــرد.
وى گفت: در چنين شرايطى فرد ناچار مى شود يا از بعضى هزينه هاى 
اصلى زندگى مثل تغذيه و درمان و تامين ســرپناه مناسب صرف نظر 
كند يا اين كه مرتكب اعمال خالف قانون شود و خود را گرفتار كند 
به همين دليل در تمام كشورها كارفرمايان مكلف به پرداخت حداقل 

دستمزد قانونى به كارگران خود هستند.

مسئوالن اجازه ندهند دغدغه توليد ملى 
در كشور از بين برود

 على اكبر رفوگران كارآفرين با سابقه ايران و موسس كارخانه بيك، 
در 87 سالگى همچنان به اداره واحد صنعتى عطر بيك مشغول است 
و از مســئوالن مى خواهد كه اجازه ندهند دغدغه توليد ملى در كشور 

از بين برود.
به گزارش كســب و كار نيوز، رفوگران، در ســن 87 سالگى هنوز و 
هرروز به كارخانــه عطرش در جاجرود مى رود وحتى در شــرايط 
متالطم اقتصادى اين روزها، روياى توســعه كســب و كارش را در 
سر مى پروراند، به اين عشــق كه كار بيشترى براى جوانان كشورش 

ايجاد كند.
وى مى گويد اوضاع كســب و كارش مشــمول همه مشكالتى است 
كه ديگران هــم گرفتار آنند، بخش توليد هنوز سرپاســت و تعديل 
نيرو نداشــته، اما بخش واردات به واسطه افزايش ارزش دالر متوقف 
شده است. كار توليد اما همچنان ادامه دارد و شوق او نيز همين است، 

توليداست.
رفوگران حركت ايران به سوى صنعتى شدن در دوران پيش از انقالب 

و يك خاطره شخصى را عامل ايجاد دغدغه توليد در خود مى داند.
وى ادامه مى دهد تولد واژه ”خودكار“ نيز داستان جالبى دارد، با همان 
شوق دائمى اش ادامه مى دهد: در همان دورانى كه به اروپا رفت و آمد 
داشتم ديده بودم كه خودكار در اروپا درحال محبوب شدن است از اين 

رو تصميم گرفتم بر توليد خودكار متمركز شوم.
 آقاى كليمى اى بود كه نمايندگى خودكار بيك (واردات) را در ايران 
داشت و به ما مى فروخت. روز اولى كه فروشنده اش به حجره ما آمد 
تا نمونه جنس بياورد، پدرم براى نهار و نماز رفته بود و من در حجره 
بودم و جنس را به من تحويل داد و ديدم همان وســيله اى اســت كه 
در اروپا ديده بودم. وقتى آن را به پدرم نشــان دادم پرســيد اين چى 
هست؟ گفتم ابزار نوشــتن جديد. پرسيد از كجا جوهر داخلش مى 
ريزند؟ گفتم جوهر ريختن نمى خواهد، خود كار است؛ اين كلمه را 
خودجوش گفتم، و تا به امروز روى آن مانده اســت. توليد ما پيش از 

انقالب به سالى 200 ميليون خودكار رسيده بود.
 من عاشق كار توليدم

رفوگران جدا از اين انگيزه ها، عشــق بــه كارش را اصلى ترين 
عامل شكل گيرى روحيه كارآفرينى در وجودش مى داند. عشقى 
كه مشــكالت و مصائــب خاص خــودش را دارد، اما يك تار 
مويش را با مشــاغل پرســود و كم هزينه اى مانند واســطه گرى 

نمى كند. عوض 
باور دارد صنعت گرايى در كشــور مشــكل بيــكارى را حل مى كند و 
معضالتى مانند مهار قاچاق راه حلى بســيار ساده دارد: رشد صنعت در 
كشور كار سختى نيست. دست كم مى توان مانند ژاپن عمل كرد. جلوى 
واردات را گرفت تا مردم خود دست به توليد بزنند. شايد در ابتدا كيفيت 
پايين باشد اما در نهايت كشور به سمت صنعتى شدن مى رود. به قول 

سعدى كهن جامه خويش پيراستن، به از جامه عاريت خواستن.
تنهــا بســته بندى هميــن عطــر ســاده خــرج 30 خانــواده را مى دهــد. 
او مى گويــد كارآفرينــى تنهــا جنبــه اقتصــادى نــدارد، بعــد فرهنگــى 
و اجتماعــى آن را نيــز نبايــد ناديــده گرفــت. اگــر بــراى جوان هــا 
كار ايجــاد شــود جلــوى فســاد گرفتــه مى شــود. بيــكارى افســردگى 
مــى آورد و افســردگى بــه هــزار نــوع فســاد منجــر مى شــود. جــرم 
و جنايــت وقتــى رخ مى دهــد كــه جايــى، اخالقيــات از فــرد گرفتــه 
ــكارى عامــل از بيــن رفتــن اخالقيــات اســت و  شــده باشــد، و بي

هميــن موضــوع،  بعــد فرهنگــى كارآفرينــى اســت.

كارت دانشجويى مرتضى نقى لو فرزند حمايت به شماره 
شناسنامه/ملى 0310765846 رشته مكانيك ماشين 

آالت كشاورزى دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى 
8912217016 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

كارت دانشجويى پريا قاسمى فرزند محمدرضا به شماره 
شناسنامه/ملى 3875741951 رشته علوم تربيتى (مديريت 

آموزشى) دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى 
9733321006 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

پ

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
 مرحله دوم - نوبت اول   

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان
بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

طبق  را  ذيل  هاى  پروژه  خود  عمرانى  اعتبارات  محل  از  دارد  نظر  در  همدان  استان  روستائى  فاضالب  و  آب  شركت 
نقشه و مشخصات فنى موجود براساس فهرست بهاى سال 1397 از طريق برگزارى مناقصه عمومى و سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد در امور مربوطه 

كه تمايل همكارى دارند واگذار نمايد .
 نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

كارفرما  از  نامه  رضايت  با  همراه  آن  اسناد  ارائه  و  مناقصه  برآورد  مبلغ  مبلغ ٪30  به  اجرايى  همسان  پروژه  انجام   
ضرورى است .

 ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت سهماه از تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه معتبر بوده و براى 
سه ماه ديگر قابل تمديد باشد.

123402/ت  شماره  به  دولتى  معامالت  تضمين  نامه  آيين  طبق  كار):  ارجاع  مناقصه(فرآيند  در  شركت  تضمين   
50659/ه مورخ 1394/09/22 هيأت وزيران

مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل 

ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
 كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكراز مورخه 97/10/3 تا 
مورخ 97/10/8 دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 
مورخ 1397/10/19 نسبت به بارگزارى اسناد به صورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند.در ضمن ارسال اصل ضمانت 
نامه شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1397/10/19 به دبير خانه شركت 

الزامى مى باشد .
اين  معامالت  كميسيون  محل  در  ساعت 9  راس  مورخ 1397/10/20  پنجشنبه  روز  در  پيشنهادى  پاكات  بازگشائى   

شركت طبق آدرس مزبور انجام مى شود.
  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس 

حاصل نمايند .
 الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم 

كه درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
 به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات 

مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.

 ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.
 برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .

 آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك
www.iets.mporg.ir :پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور  

www.Abfarhamedan.ir  : شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان 

شماره مناقصه : 973061
روزدوشنبه مورخ :1397/10/3

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه
شاخص مبلغ اوليه    (ريال)(ماه) 

تعديل
مبلغ ضمانتنامه 

تهيه مصالححداقل رتبه(ريال)

اجراى خط برق و نصب 
ترانس و تجهيز چاه

دستجرد و آب 
باريك/مجتمع 
آقبالغ لتگاه

پيمانكارنيرو71,400,000دارد31,427,409,638بهار

روابط عمومي

آگهـي مناقصـه 
مرحله دوم 

شهرداري تويسركان قصد دارد پروژه احداث 
مديريت  اضطراري  اسكان  سايت  تكميل  و 
از  ريال   5/000/000/000 مبلغ  به  را  بحران 
واجد  پيمانكار  به  عمومي  مناقصه  طريق 
صالحيت  گواهينامه  داراي  كه  صالحيت 

پيمانكاري مي باشند واگذار نمايد.
 لذا متقاضيان مي توانند بعد از چاپ آگهي به 
شركت  اوراق  تهيه  به  نسبت  هفته  يك  مدت 
مراجعه  تويسركان  شهرداري  به  مناقصه  در 

نمايند.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان 

قابل توجه مؤديان محترم 
ماليات بر ارزش افزوده

مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده دوره 

پاييز 1397 
 www.evat.ir از طريق سامانه
حداكثر تا 15 دى ماه سال جارى 

مى باشد.
35019-021ستاد خبرى دفتر مركزى 
حراست 1526مركز ارتباط مردمى

ر آگهى استخدام
يك شركت معدنى تصميم دارد نسبت 

به جذب يك نفر حسابدار اقدام نمايد.
ــوت  ــرايط دع ــد ش ــان واج از متقاضي
و  آيددرخواســت  مــى  عمــل  بــه 
رزومــه خــود را حداكثــر تــا 10 روز 
ــل  ــه ايمي ــى ب ــن آگه ــس از درج اي پ
mine_job۵۷۳@yahoo.com
(بــا قيــد عبــارت "رزومــه حســابدار" در 
ــا فاكــس  قســمت "موضوع"ايميــل) و ي

38371868-081 ارســال نماينــد:
حداقل سابقه كار مرتبطتحصيالتمحل كارشغل

3سالليسانس و باالتردفتر همدانحسابدار

آگهى دعوت به گردهمايى اعضاى 
كانون هموفيلى ايران در استان همدان

در  ايران  هموفيلى  كانون  اعضاى  كليه  از  بدينوسيله 
جلسه  در  شركت  جهت  شود  مى  دعوت  همدان  استان 
كه  استان  در  ايران  هموفيلى  كانون  اعضاى  گردهمايى 
در روز يكشنبه  مورخه 16/ 10 / 1397 از ساعت 9 صبح 
در محل دفتر كانون هموفيلى ايران در استان همدان به 
دستور  با  هموفيلى   كانون  دفتر  بعثت  بيمارستان  نشانى 

جلسه زير برگزار خواهد شد، شركت فرمايند .
دستور جلسه:

1-  ارائه گزارش عملكرد دفتر توسط مدير دفتر نمايندگى 
كانون هموفيلى ايران در استان همدان

نمايندگى  دفتر  دار  خزانه  توسط  مالى  گزارش  ارائه   -2
كانون هموفيلى ايران در استان همدان

هموفيلى  كانون  اعضاى  و  بيماران  نمايندگان  انتخاب   -3
هموفيلى  كانون  عمومى  مجمع  اعضاى  يا  همدان  استان 

ايران 
كانديداتورى  شرايط  حائز  متقاضيان  كليه  از  ضمناً 
نمايندگى  بيماران استان يا عضويت مجمع عمومى كانون 
هموفيلى ايران دعوت مى شود جهت تكميل فرم تقاضاى 
كانديداتورى و ارائه مدارك، حداكثر تا پايان وقت ادارى 
روز شنبه تاريخ 08 / 10 / 1397 به دفتر كانون هموفيلى 
ايران در استان همدان واقع در بيمارستان بعثت مراجعه 

نمايند . 
مدير دفتر نمايندگى كانون هموفيلى ايران 

در استان همدان

 90 ميليــارد تومان براي پرداخت 
به باغات و اراضي خســارت ديده در 
سال 97 مصوب شد اما تاكنون مبلغي 
تخصيص نيافته و آنطور كه مشخص 
است قرار اســت در بودجه سال 98 

پيگيري شود.
رئيس اداره بحران و مخاطرات جهاد 
كشــاورزى استان همدان گفت: براى 
خسارت  ســرمازدگى سال جارى 90 
ميليارد تومان مصوب اســتانى و ملى 
داشــته ايم، كه متاسفانه تاكنون از اين 
رقم مصوبه تخصيص نداشته ايم اما در 
حال پيگيرى اين تخصيص در بودجه 

سال آينده هستيم.
احد ظفري با بيان اينكه همدان ســال 

گذشته 285 هكتار از اراضى زيركشت را بيمه 
كرده است، ادامه داد: همدان رتبه دوم كشور 

را در بيمه اراضى زيركشت كسب كرد.
وى با اشــاره بــه اينكه انتظــار داريم براى 
خسارت هاى سرمازدگى سال جارى 7 هزار 
ميليارد تومان به خســارت ها پرداخت شود، 
گفت: اميدواريم ليست  احصاشدگان بخش 

سرمازدگى تعيين تكليف شود.
بــه گفتــه ظفــري 772 ميليــارد تومان به 
محصــوالت كشــاورزى در ســال جارى 

خسارت رسيده است.
وى با اشــاره به اينكه 50 درصد كمك بيمه 
محصوالت كشاورزى توسط دولت صورت 
مى گيرد، خاطرنشــان كرد: سال گذشته رقم 
پرداخت خسارت به كشــاورزان 7 ميليارد 
تومان بوده اما امسال با همكارى دولت مبناى 
پرداخت خسارت ها براســاس ميزان توليد 

است.
رئيــس اداره بحــران و مخاطــرات جهاد 
كشــاورزى استان همدان با بيان اينكه امسال 
بيمه اراضــى زراعى كمتر از 13 هزار هكتار 

بوده كه بســيار كم اســت، بيان كرد: زمان 
عقد قرارداد بيمه كشــاورزان پايان يافته اما 
اميدواريم اين زمان تمديد شود تا بهره برداران 

بيشترى در اين مدت بيمه شوند.
وى افزود: سال گذشته 43 هزار و 619 هكتار 
از اراضى زيركشت و 160 هكتار از باغات در 

همدان بيمه شدند.
وي با بيان اينكه همدان يكى از اســتان هاى 
داراى خسارت باال بر اثر عوامل قهرى طبيعى 
اســت، بيان كرد: در سرمازدگى فروردين ماه 
امسال متاســفانه بيش از 772 ميليارد تومان 
خســارت به 360 هزار هكتــار از اراضى و 

باغات وارد شده است.
ظفرى با بيان اينكه اســتان در تنوع كشــت 
محصوالت كشــاورزى در كشــور پيشرو 
اســت، بيان كرد: بيش از 5 ميليون تن انواع 
محصوالت كشــاورزى در همــدان توليد 

مى شود.
 سرمازدگى عامل كاهش 33 هزار 

تنى توليدات باغى در همدان
مدير جهاد كشاورزى شهرستان همدان هم با 

بيان اينكه امســال بر اثر سرمازدگى 33 هزار 
تن كاهش توليدات باغى وجود داشته، گفت: 
امسال كشت پاييزه غالت در 63 هزار هكتار 
شامل كشت گندم در 52 هزار هكتار و كشت 

جو در 11 هزار هكتار انجام شد.
حسين فضلى افزود: امسال تاكنون 3 هزار 
و 300 تن كــود و 2 هزار و 600 تن بذر 
اصالح شــده در بين بهره بــرداران توزيع 

شده است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان همدان 
با اشــاره به اينكه امســال بيمه محصوالت 
كشــاورزى همچون غالت نســبت به سال 
گذشته در سطح كمى در حدود 7 هزار هكتار 
از اراضى انجام شــده اســت، گفت: ميزان 
اعتبارات بخش مكانيزاســيون كشاورزى با 
8/5 ميليارد تومان براى تجهيز ناوگان بخش 
كشاورزى يعنى 127 درصد از كل اعتبارات 

جذب شده است.
وى با بيان اينكه امسال 700 تن گوجه فرنگى 
به ارزش 5 ميليارد و 600 ميليون تومان صادر 
شده اســت، ادامه داد: امســال 291 درخت 

گــردو سرشــاخه كارى شــده كه با 
موفقيت آميز بودن اين طرح سرشاخه 

كارى بيشترى در دست برنامه داريم.
فضلى در خصــوص تجهيز اراضى 
شهرســتان همدان بــه آبيارى تحت 
فشار نيز خاطرنشــان كرد: تاكنون در 
همدان 19 هزار هكتار از اراضى مجهز 
به آبيارى تحت فشــار شده اند كه 13 

درصد از كل استان را شامل مى شود.
وى با اشــاره به اينكه سهميه اجرايى 
آبيارى تحت فشــار اراضى استان 13
هزار و 72 هكتار و ســهم شهرستان 
همدان يك هزار و 598 هكتار اســت 
يادآور شد: امسال ميزان سهميه تجهيز 
به آبيارى تحت فشــار استان 2 هزار 
و 444 هكتار اســت كه سهم شهرستان 738

هكتار بوده و تاكنون 30 درصد رشــد داشته 
است.

مدير جهاد كشاورزى شهرستان همدان با بيان 
اينكه تاكنــون 33 ميليارد تومان براى آبيارى 
تحت فشــار در اســتان جذب شده است، 
تصريح كرد: اعتبار جذب شده تجهيز آبيارى 
تحت فشار در همدان 3 ميليارد و 800 ميليون 
تومان يعنى 11,2 درصد از كل اســتان بوده 

است.
فضلى در زمينه كشــت گلخانه هاى كوچك 
مقياس ادامه داد: اين دستورالعمل ظرف يك 
ماه گذشته با هدف افزايش توليد و استفاده از 
اراضى خرد از جهاد كشاورزى كشور رسيده 
و تاكنون نيز در همدان 6 پروانه براى احداث 
گلخانه هاى كوچك مقياس صادر شده است.

مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان همدان 
گفت: شهرستان همدان در بخش كشاورزى 
حفاظتى و واحدهاى توليدى با 127 درصد 
جذب اعتبارات شــناور رتبه نخست را در 

همدان داراست.

رئيس اداره بحران و مخاطرات جهاد كشاورزى:

هنوز خسارت سرمازدگي محصوالت 
پرداخت نشده است

پايان پرداخت سود روزشمار 
حساب هاى بانكى

 با تصويب شــوراى پــول و اعتبار پرداخت ســود ســپرده هاى 
سرمايه گذارى كوتاه مدت از ابتداى بهمن ماه سال جارى از روزشمار به 

ماه شمار تغيير خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، شــوراى پول و اعتبار در هزار و دويست و شصت 
و دومين جلســه خود در 20 آذرماه سال جارى تصويب كرد كه معيار 
پرداخت سود سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت عادى از روزشمار 
به ماه شمار تغيير يابد؛ به  گونه اى كه حداقل مانده حساب در ماه مبناى 

محاسبه سود سپرده هاى مزبور باشد.
در اين جلسه، همچنين مقرر شد كه يك ماه پس از تاريخ ابالغ مصوبه 
و تمهيد مقدمات و زيرساخت هاى الزم در شبكه بانكى كشور، طى آن 
مقطع زمانى، مراتب در بانك ها و موسسات اعتبارى غيربانكى به اجرا 
درآيد.شــوراى پول و اعتبار بانك ها و موسسات اعتبارى غيربانكى را 
موظف كرده كه اطالع رسانى الزم را در اين خصوص به سپرده گذاران 

خود انجام دهند.
تصويب تغيير پرداخت ســود ســپرده هاى كوتاه مدت از روزشمار به 
ماه شمار در حالى اســت كه بر اساس بخش نامه متعدد شوراى پول و 
اعتبار در جلسات و سال هاى گذشته، در حال حاضر حداكثر نرخ سود 
على الحساب براى سپرده هاى كوتاه مدت عادى 10 درصد ساالنه است.

بانك مركزى با ابالغ اين بخش نامه به بانك ها تاكيد كرده است كه اين 
نهاد عالوه بر رصد عملكرد شبكه بانكى در اين خصوص، نحوه عمل 
شركت هاى پشتيبانى فناورى اطالعات بانك ها و موسسات اعتبارى را 

نيز تحت پايش خواهد داشت.
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آگهي حصر وراثت
آقاي سعادتعلي عزيزي داراى شماره شناســنامه  2 به شرح دادخواست كالسه 
111/582/97ش از اين شــعبه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان محمد حنيفه عزيزي به شماره شناسنامه  245 در تاريخ 
93/12/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/

متوفيه منحصر است به: 1-متقاضي گواهي حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر 
متوفي 2- گلخندان عزيزي فرزند محمد حنيفه به شماره 379 صادره از بهار متولد 
1333 دختر متوفي 3- فاطمه عزيزي فرزند محمد حنيفه به شماره شناسنامه 480 
صادره از بهار متولد 1345 دختر متوفي 4- سلبي نه تركي فرزند حاجعلي به شماره 
شناسنامه 282 صادره از بهار متولد 1313 همسر متوفي اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 710)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي حسين عربي داراى شماره شناســنامه  4040063767 به شرح دادخواست 
كالسه 111/438/97ش از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان ناهيد قمري به شــماره شناســنامه  4268 در تاريخ 
89/10/6 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/

متوفيه منحصر است به: 1-متقاضي گواهي حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر 
متوفيه 2-عليرضا عربي فرزند مهراب به شماره شناسنامه 4040219074 صادره از 
بهار متولد1372 پســر متوفيه 3-مهراب عربي فرزند روح اله به شماره شناسنامه 
33 صادره از بهار متولد1343 همســر متوفيه 4-محبوبه عفاريان فرزند نورعلي 
به شماره شناســنامه 2715 صادره از بهار متولد1317 مادر متوفيه اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 709)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

پاسى ها در نصف جهان اردو زدند
 اعضــاى تيم فوتبال پاس همدان به دعوت باشــگاه ســپاهان نوين 

اصفهان در اين شهر اردو زدند.
كاروان تيم فوتبال پاس همدان كه در تعطيالت نيم فصل ليگ دسته دوم 
قرار دارند، روز شــنبه به منظور برپايى اردويى ســه روز راهى اصفهان 

شدند.
شاگردان احمد جمشيديان روز گذشته در ديدارى تداركاتى رو در روى 
تيم ســپاهان نوين اصفهان (تيم حاضر در مرحله دوم ليگ دســته سوم 

فوتبال) قرار گرفتند.
ــم فصــل دوم ليــگ  ــق در ني ــراى حضــورى موف پاســى ها خــود را ب
ــا توجــه  ــد و ب ــاده مى كنن ــال باشــگاه هاى كشــور آم دســته دوم فوتب
ــد  ــطه چن ــا به واس ــا اصفهانى ه ــاس ب ــرمربى پ ــه خــوب س ــه رابط ب
ســال بــازى در ســپاهان، نماينــده اســتان اردويــى ســه روزه در نصــف 
ــابقات  ــه مس ــراى حضــور در ادام ــود را ب ــا خ ــرده ت ــا ك ــان برپ جه

مهيــا كنــد.
بــه احتمــال فــراوان يــك بــازى دوســتانه ديگــر هــم در ايــن اردوى 

ــود. ــه مى ش ــر گرفت ــى ها در نظ ــراى پاس ــى ب تداركات

خبــر ديگــر از پاســى ها اينكــه روز گذشــته وحيــد حاج عربــى 
مهاجــم نيم فصــل نخســت ايــن تيــم، طــى توافــق و فســخ قــرارداد از 

ــد. ــدا ش ــى ها ج ــع پاس جم
تيــم فوتبــال پــاس همــدان در پايــان نيــم فصــل نخســت ليــگ دســته 
ــگ  ــروه دوم لي ــى گ ــگاه دوم ــاز جاي ــا 20 امتي ــال كشــور ب دوم فوتب

ــه دســت آورد. ــران را ب ــگاه هاى اي ــال باش ــته دوم فوتب دس
ــازى نيم فصــل دوم  ــتين ب ــده و در نخس ــه آين ــنبه هفت ــى ها دوش پاس
ليــگ دســته دوم فوتبــال در كرمانشــاه بــه مصــاف بعثــت نماينــده ايــن 

شــهر خواهنــد رفــت. 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

شطرنج همدان، دست به مهره و سر باال
 شــطرنج همدان از آن دست رشــته هايى است كه ظرف چند 
سال اخير دچار تحولى چشمگير بوده و به لطف برنامه ريزى خوب 
هيــأت، ديگر خبرى از آن رخوت، ســكوت و روزمرگى در اين 

رشته فكرى نيست.
تا همين چند سال پيش شايد كمتر خانواده همدانى رغبت به حضور 
فرزندان در شطرنج را داشت و والدين ترجيح مى دادند آينده بچه هاى 
خود را با ورزشى مثل فوتبال و كشتى گره بزنند، اما حاال و به واسطه 
حضور مداوم ستاره اى به نام احسان قائم مقامى در كالس هاى آموزشى 
همدان ورق برگشته و استقبال نوآموزان از شطرنج به طرزى چشمگير 

افزايش پيدا كرده است.
بدون ترديد شــطرنج همدان اين روزها يكى از فعال ترين رشته هاى 
ورزشى اســت و بى ســر و صدا مهره هاى خود را حركت مى دهد. 
شــطرنج با مديريت احمد على بابايى به يكى از پركارترين و در عين 
حال بى حاشــيه ترين ورزش هاى همدان بدل شده و ظرف يكى دو 

سال اخير از رويدادهاى مهم ملى و فراملى ميزبانى كرده است.
جام اوپن ابن سينا كه حاال در كنار رويدادهايى چون جام خزر، به يكى 
از مسابقات بين المللى شطرنج كشور تبديل شده و براى فدراسيون نيز 
از اهميت فوق العاده اى برخوردار است، تابستان امسال براى چندمين 

دوره متوالى به همت هيأت شطرنج همدان برگزار شد.
جام اوپن ابن ســينا حاال به يكى از رويدادهاى معتبر كشورمان تبديل 
شــده و نگاه فدراسيون نشينان به اين جام، خارج از نوبت و ويژه تر از 
هر زمانى اســت، كار به جايى رسيده كه فدراسيون خود دست به كار 
مى شود و قوانين حاكم بر مسابقات، جدول زمان بندى بازى ها و ساير 
مســائل مربوط به برگزارى جام را روى خروجى ســايت خود قرار 

مى دهد. بى آنكه درخواستى از جانب همدانى ها دريافت كرده باشد.
هستند برخى هيأت هاى ورزشى همدان كه براى اعزام تيم هاى خود 
بــه تورنمنت هاى خارجى بى كيفيت عجله و هزينه هاى گزافى را هم 
متحمل مى شوند. اما شطرنج ظرف دو سال اخير حركت وارونه اى را 

در پيش گرفته و اتفاقا جواب مثبتى هم گرفته است.
اين هيأت به جاى اعزام شــطرنج بازان خود به رويدادهاى خارجى، 
اســاتيد بزرگ را با هزينه هايى كمتر به همدان فرا مى خواند تا به قول 
اهالى كشــتى، تن مغز متفكرهاى همــدان به تن خارجى ها بخورد و 
تجربه هايشان بيشتر شود. هرچند امسال مشكالت ارزى موجب شد 
تا خارجى هاى كمترى به جام ابن ســينا بيايند اما بدون ترديد يكى از 

داليل مهم پويايى شطرنج همدان همين جام بوده است.
از ســويى برگزارى كالس هاى آموزشى با تدريس احسان قائم مقامى 
اســتاد بزرگ كشــورمان يكى ديگر از برنامه هاى مهم هيأت شطرنج 
همدان در چند سال اخير بوده و حاال استقبال از كالس هاى آموزشى 

اين رشته ورزشى بيش از هر زمانى شده است.
اســتاد بزرگ شطرنج ايران در چند سال اخير به بهانه هاى مختلف در 
همدان حاضر شده و با تالش هيأت، در توسعه اين ورزش در استان 
همدان نقش به ســزايى ايفا كرده است. براى مثال سال گذشته و براى 
نخستين بار در كشور كارگاه آموزشى شطرنج آسان با تدريس احسان 

قائم مقامى در مركز همايش هاى بانك ملى همدان برگزار شد.
در اين كالس آموزشــى قائم مقامى به طور خالصه و آســان مراحل 
مقدماتى شــطرنج همچون مهره شناسى و مراحل كيش و مات را به 

مدت 3 ساعت براى حاضرين تدريس كرد.
از اينها كه بگذريم، نبايد فراموش كرد كه شطرنج همدان حاال به يكى 
از ميزبان هاى مهم استان از مسابقات ملى و فراملى ورزش تبديل شده 
اســت. از ميزبانى جام ملت هاى آسيا تا برگزارى مسابقات بين المللى 
اوپن ابن سينا، جشنواره سراسرى مردان و چندين مسابقات چندجانبه 
گرفته تا برگزارى ليگ اســتانى و حضور در ليگ برتر كشور در كنار 
عناوين مهم انفرادى، اين ورزش را در جمع برترين استان هاى كشور 

قرار داده است.
شــطرنج همدان ظرف چند ســال اخير بيش از 50 رويداد اســتانى، 
شهرســتانى، ملى و بين المللى را برگزار كــرده كه در نوع خود يك 

ركورد جالب به حساب مى آيد.
طبق اعالم فدراســيون شطرنج و در ادامه برگزارى مسابقات مختلف 
به ميزبانى همدان، هفته ســوم رقابت هاى هفدهمين دوره ليگ برتر 
شطرنج باشگاه هاى ايران (جام انديشمندان) از سوم تا پنجم بهمن ماه 

در استان همدان برگزار مى شود.
در رقابت هاى امســال ليگ برتر 8 تيم هيأت شطرنج همدان، هيأت 
شطرنج الرستان، چرخ نيلوفرى تبريز، سايپا، دريا برج شيراز، دانشگاه 
آزاد اســالمى، ذوب آهــن اصفهان و دنياى فلز رشــت به رقابت با 

يكديگر مى پردازند.

برگزارى دوره مربيگرى درجه 3 آمادگى 
جسمانى بانوان

 رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند از برگزارى دوره مربيگرى 
درجه سه آمادگى جسمانى ويژه بانوان در اين شهرستان خبر داد.

مهرداد سعدى نژاد با اشاره به لزوم مربى پرورى در رشته هاى مختلف 
به منظور ارتقاى جايگاه علمى و عملى ورزشــكاران اظهار كرد: در 
راستاى افزايش ســطح علمى مربيان ورزشى نهاوند كميته آموزش 
اداره ورزش و جوانان اين شهرســتان طى چند ماه گذشته اقدام به 

برگزارى دوره ها و كالس هاى مختلف كرده است.
وى با اشــاره به اينكه برگزارى كالس كار با وزنه بانوان و همچنين 
دو دوره تئــورى درجه 3 از جمله اين دوره ها بوده اســت، عنوان 
كرد: خوشــبختانه طى روزهاى اخير براى نخستين بار در شهرستان 
نهاوند كالس آمادگى جسمانى درجه 3 ويژه بانوان به مدرسى زينب 

رحمتى به عنوان مدرس بومى شهرستان برگزار شد.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند با بيان اينكه اين دوره 
به مدت 6 روز از 26 آذرماه تا اول دى در ســالن ورزشى حجاب و 
بانوان نهاوند برگزار شد، تصريح كرد: در اين دوره 28 نفر از بانوان 
شهرستان شركت كرند كه گواهى حضور در دوره براى آن ها صادر 

خواهد شد.
وى خاطرنشــان كرد: اميدواريم با برنامه هاى پيش روى اين كميته 
در باالبردن ســطح كيفى مربيان ورزشــى نهاوند، شــاهد موفقيت 

ورزشكاران در مسابقات كشورى و بين المللى باشيم.

2 پيروزى همدان در روز نخست 
ليگ برتر هاكى

 رئيس هيأت هاكى اســتان همدان گفت: تيم هاكى بانوان همدان 
در روز نخست رقابت هاى ليگ برتر هاكى بانوان دو پيروزى كسب 

كرد.
محمدجواد جعفرى اظهار كــرد: رقابت هاى ليگ برتر هاكى بانوان 
كشــور در زنجان و با حضور تيم هاى مختلــف در حال برگزارى 

است.
ــابقات  ــدان در روز اول مس ــى هم ــم هاك ــرد: تي ــح ك وى تصري
ــا نتيجــه يــك  ــم زنجــان ب ــل تي ــدا مقاب ــر شــد ابت ــه ظاه مقتدران
بــر صفــر پيــروز شــد و ســپس تيــم اصفهــان را بــا هميــن نتيجــه 

ــان برداشــت. از مي
ــى  ــاى اصل ــى از قدرت ه ــدان يك ــه هم ــان اينك ــا بي ــرى ب جعف
رشــته هاكــى در ايــران و تيــم بانــوان هاكــى همــدان حــرف اول 
را در كشــور مى زنــد افــزود: تيــم بانــوان همــدان ســابقه قهرمانــى 

ــر را در كارنامــه دارد. در ليــگ برت
وى با بيان اينكه همدان استعدادها و ظرفيت هاى بااليى در دو بخش 
آقايان و بانوان هاكــى دارد كه حضور بازيكنان در اردوهاى تيم ملى 
نشان از توانايى باالى آن اســت گفت: همدان در مسابقات كشورى 

همواره جزو برترين هاى ايران بوده است.
وى در ادامــه از حضــور تيــم آقايــان اســتان در ليــگ برتــر هاكــى 
خبــر داد و افــزود: مســابقات ليــگ برتــر هاكــى آقايــان كشــور از 

امــروز بــه مــدت ســه روز در اراك برگــزار خواهــد شــد.
جعفــرى بيان كرد: تيم هاكى آقايان همــدان با 12 بازيكن به نام هاى 
آرش بياتى، محســن بهاروندى، عارف محمدى، محمد اثنى عشرى، 
اميــر باللى، ميثم محمدى، محمدســبحان جعفرى، ميعــاد كرامتى، 
محمدعلى فرشچيان، ميثم مشهدى، ســينا نعمتى، پيام لشگرى، پويا 

سيلوارى و محمد مرادى در ليگ برتر حاضر مى شود.
ــر  ــرى امي ــه مربى گ ــم ب ــن تي ــت: اي ــخنانش گف ــان س وى در پاي
چهاردولــى و سرپرســتى محســن بيگلــر در ايــن مســابقات حاضــر 

خواهــد شــد.

 مجمع انتخاباتى كشــتى، اين روزها به 
يكى از داغ ترين سوژه هاى ورزش ممكلت 
تبديل شده و هرروز پيرامون انتخابات اين 
فدراســيون حرفى تازه به گوش عالقمندان 

مى رسد.
بعد از رفتن رسول خادم از فدراسيون كشتى 
كه با حرف وحديث هاى مختلفى توأم بود و 
موافقان و مخالفان  مرد بزرگ كشتى ايران را 
مقابل هم قرار داد، هر روز يك اســم براى 
جانشينى مردى كه در كشتى تحول بزرگى 
ايجاد كــرد و هرچند ايراداتى هم به كارش 
وارد بــود، به گوش عالقمنــدان به ورزش 
اول مملكــت مى خورد و حاال و طبق اعالم 
حميد بنى تميم، با نزديكى به فرآيند ثبت نام 
از نامزدهاى انتخاباتى، تنور كشــتى بيش از 

پيش داغ تر خواهد شد.
بــا اين حال عالقمندان به كشــتى بيش از 
همه مشــتاق به آغــاز فرآينــد ثبت نام از 
نامزدهــاى انتخاباتى اين رشــته پرافتخار 
هستند تا شاهد رقابتى جذاب ميان بزرگان 
اين رشــته ورزشــى اين بار خارج از گود 
و دايــره طاليى و در ميــدان يك رقابت 
انتخاباتى، سرشاخ شدن اسطوره هاى كشتى 

را نظاره گر باشند.
عليرضا دبير، حسن رنگرز، عباس جديدى، 
اميررضا خادم، امير عفراتى، عليرضا حيدرى 
و همين حميد بنى تميم نام هايى بوده كه بعد 
از رخت بســتن رسول از فدراسيون كشتى 
بيش از بقيه به گــوش مردم خورد و بدون 
ترديــد يكى از اين چنــد نفر روى صندلى 
رياســت فدراسيون كشــتى ايران جلوس 

خواهد كرد.
با ايــن حال آنچــه كــه از گمانه زنى ها و 
شنيده ها مى توان بيرون كشيد، شانس باالى 
عليرضا دبير و اميررضا خادم نسبت به بقيه 

نفرات نامبرده است.
خبر شــگفت انگيزى كه چند روز پيش در 
فضاى مجازى دست به دست شد، حكايت 
از نــگاه ويــژه وزارت ورزش و جوانان به 
عليرضا دبير قهرمان جهان و المپيك داشت. 
قضاوت درباره صحتسقم اين خبر شايد زود 

و عجوالنه باشــد، اما رابطه خوب عليرضا 
دبير با يكى از بزرگان ماليرى ورزش ايران 
كه سال ها در پســت هاى مختلف ورزشى 
داراى مسئوليت بوده و همچنين معاون وزير 
ورزش، كمى شاخك ها را پيرامون اين خبر 

تيز مى كند.
مــرد  نكنيــم  فرامــوش  اينكــه  ضمــن 
دوست داشــتنى كشــتى ايــران و يكى از 
اســطوره هاى ورزش ايــن ديــار كــه در 
چهارمين دوره انتخابات شوراى شهر تهران 
رأى آورده بود و در دوره فعلى به عنوان نفر 
دوم على البدل مطرح است، بدش نمى آيد كه 
بعد از يك تجربه خوب سياسى، حاال تجربه 
مديريت در ورزش و رشته مورد عالقه خود 
را نيز به دوران پرفراز و نشــيب زندگى اش 

اضافه كند.
بدون ترديد، نشان طالى دبير در بازى هاى 
المپيك 2000 سيدنى با ارزش ترين رهاورد 
زندگى اوست. او براى كسب اين افتخار و 
نشان، زحمات زيادى متحمل شد و در يك 
فرم و آمادگى دلخــواه پا به عرصه المپيك 
گذاشــت و حاال دنبال اين اســت تا با يك 
فرم ايده آل پا به عرصه انتخابات بگذارد و به 
هيچ عنوان دوست ندارد نامش به عنوان يك 

بازنده مطرح باشد.
اگر قرار بر اين باشــد كه دبير سايه سنگين 
يك رقيب را روى شانه هاى خود احساس 
كنــد، آن رقيب نامش جــز اميررضا خادم 

نخواهد بود.
 مثل روز روشــن است كه نبايد از كنار نام 
معاون حقوقى، پارلمانى و امور اســتان هاى 
وزارت ورزش و جوانان در دولت يازدهم، 
نماينده ســابق مجلس شــوراى اسالمى و 
دارنده دو نشــان برنــز المپيك هاى 1992
بارسلون و 1996 آتالنتا بارسلون به سادگى 

گذشت.
فرزنــد ديگر محمد خادم، اگرچه در دوران 
مديريت رسول در كشتى ايران خيلى حوالى 
فدراسيون و تشــك آفتابى نشد، اما يكباره 
بعد از رفتن برادر كوچك تر از فدراســيون 
نامش ورد زبان ها شــد و بدون ترديد ورود 

قهرمــان جهــان در ســال 1991 و دارنده 
نشــان طالى بازى هاى آسيايى 1994، گره 
انتخابات فدراسيون را كور و معادالت را به 

طرزى عجيب پيچيده خواهد كرد.
موضوع مهمتر پيرامــون امير خادم اين بود 
كه چندوقت پيش در يكى از خبرگزارى ها 
مطرح شد او از وضعيت خود در وزارتخانه 
راضى نيست و به همين دليل شايعه شده كه 
ترجيح مى دهد از وزارتخانه خارج و به يكى 

از فدراسيون ها برود!
از طرف ديگر، مطرح شدن نام امير عفراتى 
كه اصالتا همدانى اســت، شانس خادم را 
بيــش از پيش باال مى بــرد. اهميت مطرح 
شــدن نام مديركل فعلى ورزش و جوانان 
اســتان البرز به اين دليل زياد اســت كه او 
دبير فدراســيون كشــتى در دوره رياست 
اميررضا خادم بوده و رابطه بسيار نزديكى 

با برادران خادم دارد. 
از دبير و خادم كه بگذريم، شايد نام عليرضا 
حيــدرى بيــش از بقيه اذهــان را به خود 
معطوف كند. قهرمان جهان و دارنده نشــان 
برنز المپيك 2004 آتن اگرچه از محبوبيت 
بااليى برخوردار اســت، اما چندين بار در 
مصاحبه هاى خود اعــالم كرده كه قصدى 

براى ورود به عرصه كانديداتورى ندارد.
حيدرى يكى از مهم تريــن قهرمانان تاريخ 
كشــتى ايران و از جمله پيشكسوتانى است 
كه خيلى زود عطاى كار با رســول خادم را 
به لقايش بخشــيد و ترجيح داد تا با خادم 

كار نكند. 
حيدرى در ابتداى دوران رياســت خادم به 
عنوان نايب رئيس فدراســيون دعوت بعه 
همكارى شد اما مدت ها بدون حكم و ابالغ 
رسمى كار كرد و در نهايت بعد از مشاهده 
خودمحــورى هاى خادم و بى اعتنايى او به 
نظر بقيه، سرانجام خيلى زود از سمت خود 

كناره گرفت.
حــال بايد منتظر ماند و ديد نام چه كســى 
از قرعه انتخابــات بيرون و كدام قهرمان به 
عنوان رئيس بعدى فدراسيون كشتى معرفى 

مى شود.

نام هاى بزرگ براى فدراسيون بزرگ

ناخداى كشتى ناخداى كشتى 
از كجا مى آيد؟از كجا مى آيد؟

هازارد بهترين 
ورزشكار سال بلژيك 

شد
 مهاجم تيم ملــى فوتبال بلژيك 
مزد عملكرد خوبــش را با انتخاب 
بــه عنوان ورزشــكار ســال 2018 

كشورش گرفت.
به گزارش ايســنا، با نزديك شــدن 
به پايان ســال 2018 ميالدى مراسم 
انتخــاب بهترين ورزشــكار ســال 
بلژيــك برگزار شــد و ادن هازارد 
مهاجم تيم ملى فوتبال اين كشــور 
و عضو باشــگاه چلسى كه در جام 
جهانــى عملكرد خوبى داشــت به 
عنوان ورزشــكار ســال اين كشور 

انتخاب شد. 
اين اولين بار است كه هازارد برنده 
اين عنوان با ارزش مى شود. همچنين 
سومين بار است كه يك فوتباليست 
جايزه بهترين ورزشكار سال كشور 
بلژيك را به خود اختصاص مى دهد.

پيش از او، تيبو كورتوا و كوين دى 
بروين دو فوتباليســتى بودند كه به 
عنوان بهترين ورزشكار سال كشور 
بلژيك انتخاب شــده بود و هازارد 
ســومين فوتباليستى است كه به اين 

عنوان دست يابد.
ورزشــكار  تيام  نفيســاتو  همچنين 
رشــته هفت گانــه كــه در المپيك 
2016 به مدال طال رســيد به عنوان 
برترين ورزشكار زن سال اين كشور 

انتخاب شد.

سمت جديد يك 
بازنشسته پس از 

استعفا از هيأت فوتبال 
تهران!

 على عابدينى پس از اســتعفا از 
هيأت فوتبال اســتان تهران به دليل 
بازنشســتگى، طى حكمى به عنوان 
مشاور اجرايى نايب رئيس منصوب 

شد.
به گزارش مهــر، رضا عابدينى دبير 
هيأت فوتبال اســتان تهران كه شنبه 
شب به دليل قانون منع به كارگيرى 
بازنشســتگان از سمتش استعفا داد، 
در حكمى به عنوان مشــاور اجرايى 
نايب رئيس فدراسيون منصوب شد!

البتــه اين در حالى اســت كه نايب 
رئيس فدراســيون فوتبال يعنى على 
كفاشــيان، خود بازنشسته است و به 
دليل اين قانون و به تازگى از يكى از 
سمت هاى خود در فدراسيون فوتبال 
يعنى رياســت كميته فوتسال استعفا 

كرده بود.
پيش  كه  تيمــورى  عباس  هم چنين 
از اين مدير روابــط عمومى هيأت 
فوتبال اين اســتان بــود، جايگزين 
عابدينى در اين ســمت شــد و به 
عنوان سرپرســتى اين هيأت فوتبال 

در آمد.

بدبيارى استراليا براى 
جام ملت ها تمامى 

ندارد
 ســتاره تيم ملى استراليا در بازى 
هرتابرليــن برابر بايــر لوركوزن با 
مصدوميت نسبتا شديدى روبرو شد 
كانگوروها  بــراى  ديگر  بدبيارى  تا 

رقم بخورد.
به گزارش فــارس، تيم ملى فوتبال 
اســتراليا بعــد از جــام جهانــى با 
تيم  چون  بازيكنانــى  خداحافظــى 

كيهيل و مايك يديناك روبرو شد. 
در ادامــه چند بازيكن ايــن تيم با 
دانيل  شــدند.  روبرو  مصدوميــت 
ارزانى پديده اســتراليايى ها و آرون 
موس بازيكــن ليگ برترى از جمله 
اين بازيكنــان بودند تا مدافع عنوان 
قهرمانى حســابى قبل از شروع جام 
ملت ها با مشكل مواجه شده باشند.

ايــن تمــام ماجــرا نبــود و در حالــى 
ــروع  ــا ش ــه ت ــر از 2 هفت ــه كمت ك
ــى اســت،  ــان باق ــا زم ــام ملت ه ج
ــو لكــى ديگــر ســتاره اســتراليا  متئ
ــد،  ــازى مى كن ــن ب ــه در هرتابرلي ك
ــوزن از  ــر لورك ــر باي ــازى براب در ب
ــه همســترينگ مصــدوم شــد.  ناحي
لكى در فهرست نهايى استراليا براى 
جام ملت هــا حضور دارد و به نظر 
مى رسد اين مصدوميت باعث شود 
تا يك مصدوم ديگر نيز به فهرست 
بازيكنــان مصدوم گراهــام آرنولد 

اضافه شود.

قهرمانى كاراته كار همدان در 
مسابقات انتخابى تيم ملى

 مديــر روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان 
استان همدان از كسب مدال طالى مسابقات انتخابى 
تيم ملى كاراته توســط ورزشكار كبودراهنگى خبر 

داد.
حمدا... چاروسايى اظهار كرد: در مسابقات انتخابى 
تيم ملى كاراته كه طى سه روز گذشته برگزار شد، در 
مجموع 2 هزار و 824 كاراته كا در دو بخش دختران 

و پسران به ميدان رفتند.
وى عنــوان كرد: در بخش دختــران كه يك هزار و 
279 شركت كننده حضور داشتند، تيم تهران با كسب 
هشــت مدال طــال، هفت نقره و 6 برنز اول شــد، 
مازندران با پنج طال، ســه نقــره و 10 برنز در مكان 
دوم ايستاد و تيم اصفهان با يك طال، يك نقره و دو 
برنز سوم شد. مدير روابط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان استان همدان عنوان كرد: تيم هاى قزوين، 

لرســتان، گيالن، كرمانشاه، البرز، كردستان و فارس 
بــه ترتيب در رده هاى چهارم تا دهم قرار گرفتند و 
هرمزگان و ايالم هركدام با يك برنز يازدهم شدند.

وى بيان كرد: در جدول توزيع مدالى پسران هم كه 
هزار و 545 كاراته كا حضور داشتند، تيم آذربايجان 
غربى بــا پنج مدال طال و يك برنز به مقام قهرمانى 
دســت يافت، تهران با سه طال، يك نقره و سه برنز 
نايب قهرمان شد و مركزى با دو طال، دو نقره و يك 

برنز عنوان سومى را كسب كرد.
چاروســايى افزود: قزوين، فــارس، البرز، گيالن، 
اصفهــان، چهارمحــال  و بختيارى و قــم در اين 
مسابقات عناوين چهارم تا دهم را به دست آوردند.

وى گفــت: در اين دوره از رقابت هــا 50 كاراته كا 
از استان همدان حضور داشــتند كه مهدى شهگل 
كاراته كاى شايسته كبودراهنگى توانست تنها مدال 
طالى تيم اســتان را براى چهارمين سال متوالى از 

آن خود كند.

طالى المپيك لندن 
در انتظار نواب 
نصيرشالل

 با مثبت شدن تست دوپينگ وزنه بردار اوكراين 
و در صورت تاييد نهايى مدال نقره نواب نصيرشالل 

در المپيك لندن طال خواهد شد.
به گزارش ايسنا، فدراسيون جهانى وزنه بردارى 
اعــالم كرد، كميتــه بين المللى المپيك تســت 
دوپينگ وزنه برداران در المپيك 2012 را دوباره 
مورد بررســى قرار داد و تست دوپينگ 4 وزنه 

بردار مرد و يك زن مثبت شده است.
مهم ترين اتفاق مثبت شدن تست دوپينگ الكسى 
توروختى از اوكراين اســت كه در دســته 105 

كيلوگرم مدال طال گرفت.
از اين رو اگر مثبت بودن دوپينگ او تاييد نهايى 

شود مدال نواب نصيرشالل در المپيك 2012 از 
نقره به طال تبديل مى شود.

روسالن نورالدينوف وزنه بردار مطرح ازبكستان 
هــم كه در المپيك لندن چهارم شــد، جزو اين 

نفرات است.



 احيــا از بافت ها و بناهــاى فرهنگى و 
تاريخى و مشــاركت در ســاماندهى اماكن 

مذكور توسط شهردارى ها
ســازمان  اساســنامه  قانــون  اصــالح  «اليحــه 
ميراث فرهنگى كشــور» چندى پيش با هدف احيا 
و بهره بردارى بهينــه از بافت ها و بناهاى فرهنگى 
و تاريخى و مشاركت در ساماندهى اماكن مذكور 
توسط شــهردارى ها در زمينه شناســايى آنها كه 
به عنــوان ميــراث فرهنگى در محــدوده و حريم 
شهرها شناخته مى شوند و همچنين تملك، مرمت 
و بهره بردارى از آنها، به مجلس ارائه شــد. پيشينه 
تاريخى قانون گذارى در موضوع حمايت از احيا، 
مرمــت و نگهدارى بافت هــا و بناهاى تاريخى و 
فرهنگى به ســال هاى نخســت قانون گذارى در 
كشور و به طور مشخص به سال 1309 برمى گردد. 
با اين حال، اين موضوع از برنامه ســوم توســعه 
جمهورى اســالمى ايران همواره مورد تاكيد واقع 
شده است، ازاين رو هر از چندگاهى با ارائه طرح 
يا اليحه اى بــا توجه به اقتضائات زمانى ضرورت 
اين امر مطرح مى شــود. اليحه اخير اما با انتقاداتى 
از ســوى فعاالن ميراث فرهنگى و كارشناســان 
ايــن امر همراه بوده اســت. در همين حال، مركز 
پژوهش هاى مجلس نيز در گزارشــى به 17 نقطه 
ضعف و تنها سه نقطه قوت اين اليحه اشاره كرده 

و آن را مورد بررسى قرار داده است.
17 ايراد اليحه واگذارى ابنيه تاريخى به شهردارى ها

گزارش كارشناسى مركز پژوهش هاى مجلس، اگرچه 
هدف كلــى اليحه را مثبت ارزيابى كرده اما مفاد آن 
را واجد اشكاالت و ابهاماتى دانسته كه هدف مطرح 

شده را تحت الشــعاع قرار مى دهد؛ «تملك» بناها و 
آثار تاريخى و فرهنگى توسط شهردارى ها و اولويت 
در واگــذارى ابنيه مذكور به آنهــا، با توجه به تقدم 
انجام امور خدمات شــهرى توســط شهردارى ها و 
ايجاد تعارض فى مابين خدمات شــهرى و حفاظت 
و صيانت از بافت هــا و بناهاى تاريخى و فرهنگى 

از جمله ايرادات مطرح شده در اين باره بوده است.

 هدف و جزئيات اليحه
امــا هــدف اصلــى از ارائه ايــن اليحــه، احيا و 
بهره بــردارى بهينه از بافت هــا و بناهاى فرهنگى و 
تاريخى و مشــاركت در ســاماندهى اماكن مذكور 
توســط شــهردارى ها در زمينه مواردى كه به عنوان 
ميراث فرهنگى در محدوده و حريم شهرها شناخته 
مى شوند، همچنين تملك، مرمت و بهره بردارى از آنها 
عنوان شده است.  اين اليحه در قالب يك ماده واحده 
و دو تبصره در شهريور ماه سال جارى تقديم مجلس 
شــد. اين ماده واحده، دو تبصره را به بند 10 ماده 3
قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگى اضافه مى كند. 
طبق تبصره نخســت، به منظور احيا و بهره بردارى 
بهينــه از بافت هــا و بناهاى فرهنگــى- تاريخى و 
مشاركت در ســاماندهى اماكن مذكور كه به عنوان 
ميراث فرهنگى در محدوده و حريم شهرها شناخته 
مى شوند، شــهردارى ها مى توانند بناهاى تاريخى و 
فرهنگى واقع در محدوده و حريم شــهرها را كه به 
تاييد سازمان رسيده اند، با رعايت قوانين و مقررات 
مربوط تملــك كرده و در چارچوب ضوابط ابالغى 

سازمان نگهدارى و بهره بردارى كنند.
سازمان مجاز اســت در واگذارى بناهاى فرهنگى-

تاريخــى با اولويت شــهردارى ها بــا رعايت اصل 
هشتادوســوم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران 
اقدام كند. شــوراهاى اســالمى شــهرها موظفند با 
رعايــت قوانين و مقــررات مربوط اعتبــار الزم را 
متناســب با نياز بافت ها و بناهاى فرهنگى-تاريخى 
آن شهر در اختيار شهردارى مربوطه قرار دهند تا در 
جهــت مرمت و نگهدارى بناهاى مذكور به مصرف 
برسند. نظارت بر كليه اماكن مذكور توسط سازمان 
با رويكرد برون ســپارى توسط شــركت هاى مورد 
تاييد سازمان انجام مى گيرد. عالوه بر اين، براساس 
تبصــره 2 اين مــاده واحده، به منظــور حمايت از 
احيا و بهره بردارى بناهاى فرهنگى-تاريخى توسط 
شــهردارى ها و دهيارى ها، ســازمان مكلف است 
تسهيالت و كمك هاى فنى و اعتبارى مورد نياز را در 
چارچوب قوانين مربوط به شهردارى ها و دهيارى ها 

پرداخت كند.

 اشكاالت اليحه
 طبق گزارش مركز پژوهش هاى مجلس، اين اليحه 
هرچند مقرر مى كند كه «ســازمان مجاز اســت در 
واگذارى هــاى بناهاى فرهنگى و تاريخى با اولويت 
شــهردارى ها اقدام كند» اما بــا توجه به «عدم ايجاد 
وحدت رويه» از ســوى شهردارى و نواحى مختلف 
كشور، موضوع احيا، بهره بردارى و صيانت و حفاظت 
از اين ابنيه محل تامل است. همچنين مشخص نبودن 
واگذارى ابنيه و آثار مذكور «با حفظ تملك» يا «بدون 
حفظ تملك» از سوى سازمان ميراث فرهنگى محل 
ابهام اســت. در اين باره، همچنين به اســتناد برخى 
قوانين فروش يعنى واگذارى مالكيت آثار و بناهاى 

تاريخــى وزارتخانه ها و موسســات دولتى ممنوع 
اســت. به عالوه، موضوع برون سپارى «نظارت» بر 
بناها و آثار مذكور به عنوان امرى حاكميتى به بخش 
غيردولتى، واجد اشكال ارزيابى شده است. همچنين 
ابهام درخصوص تكليف ســازمان ميراث فرهنگى 
براى پرداخت تسهيالت و كمك هاى فنى و اعتبارى 
مورد نياز اماكن به شهردارى ها و دهيارى ها از ديگر 

ايرادات وارده عنوان شده است.
 اما ايراد ديگر آنجايى اســت كه در واگذارى آثار و 
ابنيه مزبور، دهيارى ها ديده نشده اند؛ آن هم با توجه به 
اينكه قريب به 50 درصد بناهاى تاريخى- فرهنگى 
در روستاها و خارج از محدوده شهرها قرار دارند و به 
اين ترتيب، اليحه مذكور از اين حيث فاقد جامعيت 
براى همه آثار تاريخى- فرهنگى كشــور اســت. از 
ســوى ديگر و طبــق گزارش مركــز پژوهش هاى 
مجلس، بى اطالعى رئيس ســازمان ميراث فرهنگى 
از ارائه اليحه مذكور و معرفى شــدن وزارت كشور 
به عنوان نماينده دولت كه منجر به ارسال نامه اى براى 
بازپس گيرى اليحه دولت از مجلس شــد، از جمله 
نقاط ضعف اين اليحه به شــمار مى رود. در همين 
حال، كارشناسان مركز پژوهش هاى مجلس معتقدند 
بايد نحوه مديريت و مواجهه شهردارى ها با اينگونه 
بناها مورد بررسى قرار گيرد تا مشخص شود سطوح 

دخالت آنها چگونه باشد.
به عالوه، وجــود هزينه هاى ســنگين براى احيا، 
مرمت، حفاظــت و نگهدارى از يك طرف و منابع 
مالى محدود برخى از شــهردارى هاى كشور براى 
تقبل اين هزينه ها از طرف ديگر، موجب مى شــود 
احتمــاال قانون فقط در كالنشــهرها و براى تعداد 
معــدودى از آثار اجرا شــود. همچنيــن «اهليت 
و تعييــن صالحيت در واگذارى هــا» نيز نگرانى 
ديگرى درخصوص اين اليحه است كه درباره آن 
با صراحت سخن گفته نشده است. از سوى ديگر، 
اليحه پيشــنهادى در برگيرنــده بناهاى تاريخى و 
فرهنگــى بوده كه مالكيت آن در اختيار ســازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى است 
و از آنجــا كه تعداد ابنيــه و آثارى كه در مالكيت 
سازمان مذكور هستند نسبت به تعداد كل موجود، 
بسيار ناچيز است، با اين اليحه تحول چندانى در 
احيا، مرمت، نگهــدارى و بهره بردارى اين بناهاى 
تاريخى و فرهنگــى اتفاق نمى افتد. گزارش مركز 
پژوهش ها همچنين يادآور شده كه برخى از موارد 
آمده در اليحه مذكور، قبال در قانون موجود است 

و نيازى به طرح مجدد ندارد.
از آنجا كه درباره مجــوز واگذارى كامل مالكيت 
بناها و اماكــن تاريخى قابل احيا، مســتند قانونى 
وجود ندارد، اين موضوع نيز مى تواند محل بحث 
و اشــكال اليحه باشد. همه اينها درحالى است كه 
مشخص نيست تملك شهردارى ها صرفا محدود 
به بناهاى خصوصى اســت يا همه آثار و بناهاى 
تاريخــى و فرهنگــى. اين موارد تنها بخشــى از 
ايرادات هفده گانه كارشناســان بــه اليحه اصالح 
اساسنامه سازمان ميراث فرهنگى است. به هرروى 
اگرچه گزارش مركز پژوهش هاى مجلس، كليات 
اليحه ارائه شــده را به لحاظ كارشناسى قابل دفاع 
نمى داند اما پيشــنهاد مى كند درصورت اصرار بر 
تصويب آن، در وهلــه اول به مدت 6ماه تا تعيين 
سرنوشت «طرح تشــكيل وزارت ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى» مسكوت شود يا دولت 
آن را مســترد كند تا در صــورت تصويب طرح 
تشــكيل وزارت ميراث، تكليــف مجموع قواعد 
حقوقى و وظايف و اختيارات وزارتخانه احتمالى 
مشخص شــود. البته در صورت عدم تصويب و 
ابالغ طرح وزارتخانه شــدن، ايــن اليحه با رفع 
ابهامات و اشكاالت مربوطه در مسير قانون گذارى 

قرار گيرد.
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■ حديث:
امام علي (ع):

زن مسلمان بايد خود را براى شوهرش خوش بو سازد . 
الخصال : ص 621 ح 10

255 بقعه متبركه در استان همدان وجود دارد
گشايش موزه امامزاده عبدا...(ع) در همدان 

 گشــايش موزه امامزاده عبدا...(ع) يكــى از اقدامات اداره كل اوقاف 
همدان  در زمينه احياى گردشــگرى مذهبى خواهد بود  . در اين موزه 
نزديك به 450 شــئ ارزشمند، طبقه بندى شــده و نگهدارى مى شود 
همچنين اشــياء بسيار ارزشــمند قديمى همچون كتاب هاى 700 ساله 
در برخى از بقاع متبركه اســتان به صورت پراكنــده وجود دارد كه با 
راه انــدازى موزه اوقاف، اين اشــياء به صــورت متمركز براى نمايش 

عمومى در يك مكان ارائه مى شود. 
به گزارش ايســنا ؛ حجت االســالم محمد كاروند با اشاره به اين موزه 
عنوان كرد :  با بيان اينكه 255 بقعه متبركه در استان همدان وجود دارد 
كه از اين تعداد 180 امامزاده و مابقى علماى شــاخص هستند، افزود: 
ترويج گردشــگرى مذهبى مى تواند هم براى معرفى امامزادگان و هم 

براى معرفى بناى بقعه و قدمت آن مورد توجه قرار گيرد. 
وى از مرمت و ساخت امكانات رفاهى در محوطه امامزاده محسن(ع) 
خبر داد و عنــوان كرد: بقعه متبركه امامزاده محســن(ع) نه تنها جنبه 
مذهبى بلكه جنبه گردشگرى و توريستى داشته و آشنايى بيشتر مردم با 

اين بقعه متبركه نياز به فرهنگسازى از سوى متوليان دارد. 
كاروند با بيان اينكه شــاهزاده حســين(ع) از فرزندان بالفصل امامان 
معصوم و عموى امام زمان(عج) اســت و بايد در جهان اســالم بهتر 
معرفى شــود و قطبى براى گردشــگرى مذهبى در منطقه غرب كشور 
به شــمار رود، گفت: امامزاده شاهزاده حسين(ع)، امامزاده محسن(ع)، 
امامزاده عبدا...(ع) همدان و مالير و امامزاده يحيى(ع) بيشــترين زائران 

را هر ساله به خود در استان همدان اختصاص داده اند. 
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان با بيان اينكه جلسات متعددى 
با وزير اقتصاد و رئيس بانك ملى كشور براى بازگشت ساختمان بانك 
ملى به شــاهزاده حسين(ع) برگزار شده اســت، اضافه كرد: اميدواريم 
هرچه ســريع تر مكان موقوفه به امامزاده برگردد و بتوانيم از آن به نحو 

احسن بهره مند شويم. 
وى كاهــش اثرات منفى محيط زيســتى و فرهنگى، اجتماعى را از 
جمله ويژگى هاى گردشــگران مذهبى عنوان كــرد و گفت: اغلب 
گردشــگران افرادى آرام، صلح طلب و قانون مدار هستند.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه اســتان همدان با بيان اينكه بيشــتر افرادى كه 
به ســفرهاى مذهبى مى رونــد اهداف معنوى دارند و ســادگى را 
به تشــريفات ترجيح مى دهنــد، اظهار كرد: در بســيارى از مواقع 
نيز گردشــگرى مذهبى جنبه هاى سياســى دارد و پيام هاى سياسى 
مهمى از آن اســتنباط مى شود بنابراين گردشگرى مذهبى با توجه به 

ويژگى هاى گردشگران مذهبى اهميت خاص دارد. 
 فعال كردن وقف گردشگرى مذهبى

وى با بيان اينكه موضوعات وقف بسيار متنوع و گسترده است بنابراين 
مى توان وقف گردشگرى مذهبى را نيز فعال كرد، گفت: بى شك كنگره 
اربعين از مهمترين مصاديق و جلوه هاى گردشــگرى مذهبى سال هاى 
اخير جهان است به طوريكه در سال هاى اخير ميليون ها نفر از شيعيان 
و پبروان ديگر اديان در ايام اربعين حســينى با پاى پياده و وسايل نقليه 
خود را به كربال و شــهرهاى مذهبى عراق رسانده و در اجتماع بزرگ 

اربعين شركت مى كنند. 
كاروند با بيان اينكه اربعين بــا حفظ همه جنبه هاى معنوى، مذهبى و 
مقدس آن به فرصتى براى توســعه استان در زمينه هاى مختلف تبديل 
شده است، تصريح كرد: در ايام اربعين چندين موكب در سراسر استان 
توسط اداره اوقاف برپاشد و با باال بردن كيفيت خدمات دهى به زائران 

سعى شد تا زمينه سفر بعدى آنها به همدان فراهم شود. 
وى بــا بيان اينكه طرح پرديس زيارتى امامزاده كوه با همكارى ميراث 
فرهنگى و اوقاف در حال انجام است، گفت: از ورود بخش خصوصى 
براى مرمت و ساماندهى بناهاى تاريخى و موقوفه براى تبديل به مراكز 

تفريحى و سفره خانه استقبال مى كنيم. 

كدام اولويت؟! كدام سوختگى؟!
مصطفى شيرمحمدى »

 هفته گذشــته دوتا موضوع مهــم توى فضاى 
مجازى به قــول معروف مثل تــوپ تركيد، يكى 
خبر تلخ آتش سوزى در مدرســه دخترانه و مرگ 
دلخراش 4دانش آموز بيگناه و دوم فيلم كوتاه نزاع 
لفظــى نماينده مردم ســراوان در مجلس با كارمند 

گمرك. 
■ يكم: پس از انتشــار گســترده فيلم نزاع، نماينده 
سراوان در فرارى رو به جلو بدون اشاره به اينكه در 
مرز گمركى و در پايانه گمركى چه كار مهمى داشته 
كه تقاضاى ميانبر زيركانه از اون درب پايين داشته، 
ادعا كرد كه تمام موضوع تقطيع و كات به هنگام از 
نوع ســينمايى بوده و اصل ماجرا تحريف شده اما 
نگفــت كليپ اصلى فيلم بوده يا اين كليپ كه او از 

روى نوشته خوند فيلمشه! 
■ دوم: مجلس شــوراى اسالمى در حركتى تاريخى 
بجاى پرداختن به موضوع آتش ســوزى در مدرسه 
و ســوختن دانش آموزان در جلســه غيــر علنى و 
فوق العاده به بررســى چرايى انتشــار فيلم نزاع در 
گمــرك پرداخت تــا به نوعى ثابت كنــه كه ميزان 
سوختگى برخى نمايندگان از ميزان سوختگى دانش 
آموزان بيشتر بوده و با اين كار خواست درد نماينده 

سراوان رو تسكين بده.
■ سوم: يكى از نمايندگان از جلسه غير علنى مربوط 
به بررسى چرايى انتشــار فيلم نزاع در گمرك فيلم 
گرفته و توى فيلم هم خودش هيأت رئيسه مجلس 
رو (...) بوق توصيف كرد و باعث سوختگى گسترده 
و تلفات بيشــترى در مجلس شد و مجلس جلسه 
ديگه اى براى شناسايى نماينده تصوير بردار تشكيل 
داد اما گويا كسى گردن نگرفته چون ترسيده به اتهام 
تبانى با كارمند گمرك و دست داشتن در آتش سوزى 

مدرسه گرفتار بشه.
■ چهارم: يكى از نماينده ها گفته: هرچى مى كشيم از 
اينترنت مى كشيم، قبال هم فحش ميداديم هم جلسه غير 
علنى مضحك برگزار مى كرديم و هم مدرســه با جاه 
و جاللش آتيش مى گرفت كسى متوجه نمى شد. اما 
حاال چى هر صدايى ازمون در مياد دنيا متوجه ميشــه؛ 
گفته ميشه اين نماينده در كميسيون تخصصى پيشنهاد 
جمع كردن بساط اينترنت و فضاى مجازى به پاك كردن 

صورت مسئله مبادرت ورزيده.

اسكلت خارجى پا ساخته شد
 محققان كشــور موفق به طراحى اسكلت خارجى غيرفعال براى 
كاهش مصرف انرژى و تأخير خســتگى در عضالت مفصل ران در 
هنگام دويدن فرد شــدند. رضوان نصيرى دانشجوى دكترى دانشگاه 
تهران و مجرى طرح «اسكلت خارجى غيرفعال براى كاهش مصرف 
انرژى و تأخير خســتگى در عضالت مفصــل ران در هنگام دويدن» 
در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اين نوآورى يك اســكلت خارجى 
غيرفعال اســت كه براى كاهش مصرف انــرژى و به تأخير انداختن 
خســتگى در هنگام دويدن طراحى شده است.وى  خاطر نشان كرد: 
اين اسكلت، انرژى را بين دو پا منتقل و بخشى از هدررفت انرژى را 
به هنگام دويدن در فنر ذخيره مى كند و اين كار باعث مى شــود فرد 

در طوالنى مدت دچار خستگى كمتر شود.

انگليس با ربات هاى يك ميليون پوندى 
بمب خنثى مى كند

 ارتش انگليس قصد دارد از ربات هاى خنثى كننده بمبى استفاده 
كنــد كه مجهز به دوربينهاى دقيق و بازخورد لمســى اســت. هزينه 
ســاخت هريك از اين ربات ها يك ميليون پوند اســت.به گزارش 
تلگــراف، ارتش انگليس قصــد دارد از ربات هاى مخصوص خنثى 
سازى بمب اســتفاده كند كه هزينه توليد هر كدام از آنها حدود يك 
ميليون پوند است. از اين ربات ها براى خنثى سازى  مواد منفجره در 
خيابان هاى لندن و مناطق جنگى استفاده مى شود. تا به حال 4 ربات 
Harris T۷ به ارتش انگليس تحويل داده شــده اند. اين ربات ها 
8 هفته تحت آزمايش بوده اند.ارتش اين كشور قصد دارد 56  ربات 

خنثى سازى بمب را در اختيار بگيرد.

اپل 32هزار درخواست دسترسى به 
اطالعات كاربران را دريافت كرد

 طبق گزارش شش ماهه شفافيت اپل، دولت هاى سراسر جهان در 
نيمه نخســت سال جارى بيش از 32 هزار درخواست براى دسترسى 
به اطالعات كاربران اين شركت را ثبت كرده اند.به گزارش انگجت،  
گزارش 6 ماهه شــفافيت اپل منتشــر شده اســت.  در اين گزارش 
جزئيات درخواســت هايى وجود دارد كه اپل از دولت هاى سراسر 

جهان براى دسترسى به اطالعات كاربران دريافت كرده است.
طبق اين گزارش كه نيمه نخســت امسال را نيز در برگرفته، دولت ها 
32342 درخواست براى دسترسى به اطالعات كاربران به اپل ارسال 
كرده اند. اين رقم 9 درصد بيشتر از بازه زمانى پيشين است.  همچنين 

اين درخواست ها مربوط به اطالعات 163823 دستگاه مى شود.

اعطاى گرنت 250 ميليونى به طرح هاى 
فناورانه برتر

 بنــا داريم به طرح هايى كه از نظر تجارى ســازى، ميزان بازار و 
فروش در سطح بااليى قرار بگيرند در مجموع 2.5 ميليارد و حداكثر 

براى هر طرح 250 ميليون تومان اعطا كنيم.
به گزارش مهر، دكتر مســعود برومند معاون پژوهشى وزير علوم در 
نشستى كه در معاونت علمى برگزار شد، گفت: نوزدهمين نمايشگاه 
دســتاوردهاى پژوهش فناورى و فن بازار كشور همزمان با ششمين 
نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى ساخت ايران از سوم تا ششم 
دى ماه در نمايشگاه بين المللى تهران برگزار مى شود. وى خاطرنشان 
كرد: امسال به منظور هم افزايى و ارسال پيامى مبنى بر با هم بودن در 

صدد آمديم اين نمايشگاه را با همكارى معاونت علمى برگزار كنيم.

بررسى فنى فروش بسته هاى اينترنت 
بدون اينستاگرام

 سخنگوى وزارت ارتباطات از بررسى فنى فروش بسته هاى اينترنت 
بدون اينستاگرام توسط اپراتورها در چند روز آينده خبر داد وگفت: درباره 

پايان مهلت فعاليت «هاتگرام» و «طالگرام» ابالغيه اى نداشتيم.
به گزارش مهر، به تازگى تصوير نامه اى خيلى محرمانه در شبكه هاى 
اجتماعى منتشــر شده كه در آن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات از 
اپراتورهاى ارتباطى خواسته است تا «با توجه به ضرورت صيانت از 
فرهنگ ايرانى اســالمى، حفاظت از حريــم خانواده ها و حمايت از 
محتواى داخلى، با قيد فوريت ترتيبى اتخاذ كنند تا بســته ها و طرح 
هاى فروش اينترنت بدون امكان اتصال و استفاده از شبكه اجتماعى 

اينستاگرام تهيه و در ليست بسته هاى فروش اپراتورها قرار گيرد.»

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................كلمبوس- بمب يك عاشقانه
■ قد  س2...............پيشوني سفيد2 - سرو زيرآب
■ فلسطين1................................. بي نامي - پاستاريوني
فلسطين 2..................... ميليونر ميامي - مارموز

■ سينما كانونى!....................................  واي 
آمپول - هزارپا - پيشوني سفيد2 

■بهمن مالير....................... ................پاستاريوني
■ آزادي تويسركان......................................................   واي 
آمپول - پاستاريوني- هشتگ - لس آنجلس تهران
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

بررسي 17ايراد اليحه واگذارى ابنيه تاريخى به شهردارى ها

جنانى در محاصره داربست
■ پرونده نخستين هتل همدان در انتظار ثبت

پيشنهاد ثبت روز ملى لباس هاى 
محلى در تقويم

 رئيس كميتــه زنان، جمعيت و خانواده كميســيون 
فرهنگى مجلس از پيگيرى تعيين يك روز تحت عنوان 
روز ملى «لباس هاى محلى» در تقويم كشــور خبر داد و 
گفت: «تعيين چنين روزى بستر بسيار خوب است و آثار 
ملى و جهانى وسيع به ويژه در حوزه صنعت گردشگرى 
كشورمان به دنبال دارد. اين درحالى است با وجود تنوع 
فرهنگى و قومى فراوان، وجــوه مختلف اين تنوع طى 
چهار دهه گذشته توسط مديران كشور چندان مورد توجه 
قرار نگرفته است.»طيبه سياوشى ادامه داد: «مى توان با اتكا 
به تنوع قومى، زبانى، پوششى و مذهبى اقوام، گويش ها، 
پوشش ها و فرهنگ هاِى مختلف ايرانى را گرد هم جمع 
كرد و بستر خشنودى و رضايت روحى، روانى و فرهنگى 
جامعــه را به وجــود آورد، بايد به عنوان ســرمايه به آن 
نگريست و در سطح كالن بســتر آن را به وجود آورد.» 
سياوشى با انتقاد از اينكه اگر نمى توانيم درصدى به حقوق 
مردم اضافه كنيم تا دقايقى به سالن تئاتر يا موسيقى بروند 
و قدرى آرامش پيدا كنند چه خوب است موسيقى، غذا، 
گويش، لباس و رقص محلى را بيــن مردم بياوريم، در 
پاسخ به اين پرسش كه تعيين يك روز براى حضور مردم 
با لباس هاى محلى و برگزارى بازارهاى محلى براى ارائه 
محصوالت فرهنگى قومى چقدر مى تواند در ايجاد فضاى 
وحدت و نشاط موثر باشد، گفت: «رنگارنگى لباس هاى 
محلى و قومى ظرفيت بســيار خوبى براى اجماع داخلى 
اســت. تعيين يك روز تحت عنوان روز ملى «لباس هاى 
محلى» در تقويم كشورمان آثار بسيار خوب ملى و جهانى 
براى كشور عزيزمان ايران دارد و بنده در شوراى فرهنگ 

عمومى در حال پيگيرى موضوع هستم.»

مريم مقدم »
 شــنيده ها حاكى از آن اســت كه پيگيرى 
پرونــده ثبت ملى جداره عمــارت جنانى در 
ســازمان ميراث فرهنگى به نتيجه رسيده است  
. عمارت جنانى واقع در خيابان شــهدا يكى 
از خيابان هــاى مركزى و قديمى شــهر كه از 
ســال هاى گذشــته خطر تخريب آن را تهديد 
مى كند، اين روزهــا باالخره اين اتفاق افتاد و 
بخشــى از اين عمارت فرو ريخت. همسايگان 
اين عمارت مى گويند  بنا همچنان با ناودانهاى 
بسته دست به گريبان است و ريزش ديوارها  بنا 

را تهديد مى كند. 
پيش از اين به دنبال پيگيرى رســانه ها ؛ احمد 
ميراث  اداره كل  فرهنگــى  ميراث  معاون  ترابى 
فرهنگى همدان اظهار كرده بود ، جداره عمارت 
جنانى با ارزش است و بايد حفظ شود.: با توجه 
به واجد ارزش بودن جداره اين بنا، به شهردارى 
نامه داده شــده كه اگر اين بنا طرح توسعه اى 
دارد، مى تواند پشــت آن را هم ارتفاع با جداره 
جلويى بسازد اما بايد جداره اى كه روى مغازه ها 

ساخته شده را حفظ كند.
 باالخره  مدارك اين بنا بــراى ثبت جداره به 
سازمان ميراث فرهنگى ارسال شد . با توجه به 

اينكه بنا، بناى حساسى است.
وى بــا بيان اينكه طبق اعالم كارشناســان تنها 
جداره بنا ثبت ملى مى شــود،  و گويا به خاطر 
اينكه اين بنا و جــداره داراى ارزش ملى بايد 

تفكيك شوند، ثبت ملى زمان بر شده است. 
در اين هنگام هيأت 3 نفره اى تشــكيل شد با 
حضور دادستان ، ميراث فرهنگى و شهردارى 
در اين هيأت تصميماتى گرفته شــد از جمله 
تصميمى مبنى بر اينكه شــهردارى حافظ جان 
مردم در حوالى عمارت جنانى باشــد شــايد 
همين اتفاق موجب شــد تا در روزهاى اخير 
داربست عمارت را  ميله هاى فلزى با تعريف 
احاطه كند تا اگرد مسدود شدن ناودانها افاقه 

كرد و ساختمان در نبود شماره ثبت ملى فرو 
ريخت شهردارى مقصر نباشد .

صوفى شــهردار همــدان در ايــن زمينه در 
جنانى  عمارت  دربــاره  اظهاراتش  ترين  تازه 
بنا  اين  خطر  رفع  بحث  كرد:  خاطرنشــان  نيز 
برابر قانون برعهده شــهردارى است و بنا به 
رفع  و  داده  انجام  اقداماتى  دادســتان  دستور 
خطر مى كنيم. موضوع دوم حفظ خود عمارت 

جنانى اســت كه مالك اعالم كــرده توانايى 
مرمت اين بنا را ندارد و شــهردارى مسئوليت 
حفظ بنا را ندارد بلكه برعهده ميراث فرهنگى 
اســت. و اما حــاال براى عمــارت جنانى و 
عمارتهــاى شــبيه اين چــه اتفاقاتى خواهد 
افتاد . اگر ميراث بناى جنانى را با مشــاركت 
شهردارى به سمت و سوى احيا سوق دهد اين 

بنا چه شرايطى خواهد داشت؟ 


