
C M

 2018 دســـامبر    11   1440 ربيع الثانـــي   3   1397 آذر مـــاه   20 شـــنبه   ســـه 
تومـــان   1000 روزنامـــه    صفحـــه   8   3358 شـــماره  پانزدهـــم   ســـال 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

رنا
س:اي

عك
/

رنا
س:اي

عك
/

خبر

4

ران
خبراي

2

خبر

2

ش
ورز

7

افزايش
20درصدي حقوق 
بازنشسته ها

آسمان همدان 
تا پايان هفته 
نيمه ابرى است

اختالف شهرستان 
فامنين را 
در 40 سال گذشته 
عقب نگه داشت

هيأت هاى كشتى 
شهرستان ها 
فعال شوند

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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اين مدرسه امروز تعطيل 
است 

 حكايت شيشــه و ســنگ رايج ترين 
شــيوه ارتباط آدم ها در جوامع انسانيست 
و جامعــه خودمان بيشــتر و معمول تر از 
همه جا! هميشه بايد در روزگاران ما يكي 
سنگ باشــد و يكي هم شيشه تا بشود با 
هم تعامل كرد و با هم زيست!ابتدا در هيچ 
عرف و قانون و باورهاي درست اجتماعي، 
قرار نبود شيشه و سنگ براي شكستن هم 
باشــند اما به غلط چنين روا شد تا مفهوم 
مظلوم و ظالم هم در ادبيات اعصار و قرون 

جاي داشته باشد.

خبـر

4

حيف وميل اموال چندهزار 
ميلياردى آموزش وپرورش

 عضو كميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس خواســتار تعيين تكليــف هزاران 
ميليــارد تومــان امــوال وزارت آموزش و 
پرورش كه تحت اختيــار بنياد قدس قرار 
گرفته است، شد.محمدمهدى زاهدى عضو 
كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس در 
گفتگو با مهر اظهار داشــت: «آرشام» رئيس 
ساواك كرمان قبل از انقالب بود، او صاحب 
يكسرى مؤسسات فرهنگى در سطح كشور 
بــود و همچنين امالك زيــادى در اختيار 

داشت.

وعده پايان تنش آبي در ايران
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مراودات بين المللى همدان را پويا نگه مي دارد

نگراني از ماندن همدان در 2018

 از ابتداى ســال جارى تاكنــون 130 تابلو معرف 
كاربرى غيرمجاز جمع آورى  شده  است.

معاون خدمات شهرى شهردارى همدان به جمع آورى 
تابلوهاى كاربرى غيرمجاز اشــاره كرد و افزود: نصب 
انواع تابلوهــاى غيرمجاز و بــدون مجوز و همچنين 
تراكت، پوســتر و اطالعيه بــر روى ديوارها و مبلمان 

شهرى باعث زشت شدن چهره شهر مى شود.
وحيد على ضميــر، افزود: به هميــن منظور اصالح و 
ساماندهى تابلوهاى شناسايى و معرف كاربرى با هدف 
آراستگى و زيبايى منظر شــهرى، بازپيرايى تابلوهاى 
فرســوده، حذف آلودگى هــا و نازيبايى هاى بصرى و 
تابلوهاى غيراستاندارد در سطح شهر به صورت مستمر 

و روزانه در حال اجراست.
معاون خدمات شهرى شــهردارى همدان خاطرنشان 
كرد: بر اســاس ماده 55 و ماده 92 قانون شهردارى ها، 
موضوع ســاماندهى، اصالح و جمــع  آورى تابلوهاى 
تبليغاتى و معرف كاربرى صنوف مختلف از ســال 94 

در دستور كار قرار گرفته  است.
علــى ضميربا بيان اينكــه اين تابلوهــاى غيرمجاز و 
فاقد مجوز بر نمــاى كلى معابر و خيابان ها تأثير منفى 
مى گــذارد، گفت: از ابتداى ســال جارى تا كنون 600 
اخطاريه صادر و 130 تابلو غيرمجاز جمع آورى شــده  
است.وى يادآور شد: با توجه به اطالع رسانى هاى انجام 
شــده در اين زمينه و صدور اخطار، 40 تابلو غيرمجاز 

معرف كاربرى توســط خود صنوف و 90 مورد توسط 
شهردارى جمع آورى شده  است.

معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان تأكيد كرد: 
تابلوهــاى غيرمجاز نه تنها بر ســيما و منظر شــهرى 
تأثيرگــذار هســتند بلكه با عــدم ايمنــى الزم براى 
شهروندان سبب بروز حوادث و خطرات احتمالى براى 

آنان مى شود.
على  ضمير در پايان ادامه داد: اين اقدامات در راســتاى 
جلــب رضايت شــهروندان صورت گرفتــه و انتظار 
مــى رود، صاحبان صنوف، ضمن عدم نصب تابلوهاى 
تبليغاتى غيرمجاز همكارى الزم را با شــهردارى داشته 

باشند.

2 طالفروشى 
غير استاندارد 
در همدان 
شناسايى شد

ــردارى از  ــه ب ــون 66 نمون ــال تاكن ــداى س  از ابت
طالفروشــى هــا انجــام شــد و در ايــن بازرســى هــا 
ــتانداردهاى  ــا اس ــى ب ــد طالفروش ــاى 2 واح كااله

ــد. ــون ش ــال قان ــت نداشــت و اعم ــه مطابق مربوط
مديــركل اســتاندارد همــدان گفــت: نظــارت بــر توليد 
و عرضــه فلــزات گرانبهــا از وظايــف حاكميتــى 
ــن  ــار اي ــت و عي ــرو كيفي ــت و از اين ــتاندارد اس اس
ــى  ــرار م ــون ق ــورد آزم ــه طــور مســتمر م ــزات ب فل

ــرد. گي
ــار  ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــددى در گف ــد م محم

ــرف  ــوق مص ــت از حق ــتاى حماي ــت: در راس داش
ــى در  ــم كيفيت ــه ك ــكوك ب ــاى مش ــدگان كااله كنن
ــه و  ــرار گرفت ــى ق ــورد بازرســى فن ــع م شــبكه توزي
انطبــاق آنهــا بــا اســتانداردهاى موجــود ســنجيده مــى 

ــود. ش
ــا  ــاق نداشــتن كااله ــرد: انطب ــددى خاطرنشــان ك م
ــى،  ــا در ســه ســطح جزئ ــزات گرانبه ــژه فل ــه وي ب
عمــده و بحرانــى رخ مــى دهــد كــه نبــود انطبــاق 

ــود.  ــى ب ــوع بحران 2 واحــد فــوق از ن
مديــركل اســتاندارد همــدان بــا اشــاره بــه وجــود 32

واحــد توليــد و ســاخت طــال در همــدان گفــت: عيار 
فلــزات گرانبهــا در كارگاه هــاى توليــدى نيــز رصــد 
ــردارى از  ــه ب ــال 22 نمون ــداى س ــى شــود و از ابت م

ايــن واحدهــا صــورت گرفتــه اســت.
وى اضافــه كــرد: طــالى توليــد شــده هــر نقطــه اى 
ــه از  ــد انحصــارى اســت ك ــك ك از كشــور داراى ي
ــه  ــده برگرفت ــد كنن ــتان تولي ــام اس ــن ن ــرواژه التي س
ــده در  ــاخته ش ــالى س ــال در ط ــور مث ــه ط ــده ب ش

ــود. ــى ش ــدان حــرف (h) حــك م هم
ــار  ــد، عي ــن ك ــر اي ــرد: عــالوه ب ــادآورى ك ــددى ي م
ــار  ــه لحــاظ اينكــه عي ــز درج مــى شــود و ب طــال ني
ــز در  ــدد 750 ني ــار اســت ع ــران 18 عي ــج در اي راي

ــود.  ــى ش ــا درج م طاله
مديــركل اســتاندارد همــدان همچنيــن بــه ســنجش و 
ــى وســايل توزيــن ســبك در طالفروشــى هــا  ارزياب
ــايل  ــن وس ــار اي ــاالنه دوب ــت: س ــرد و گف ــاره ك اش

ــد.  ــرار مــى گيرن ــون و كاليبراســيون ق ــورد آزم م
وى افــزود: در ســالجارى 240 تــرازو ارزيابــى شــده 
ــخ  ــازرس و تاري ــخصات ب ــاوى مش ــبى ح و برچس
بازرســى و كدرهگيــرى بــروى دســتگاه هــاى توزيــن 

الصــاق مــى شــود. 
مــددى از مصــرف كننــدگان خواســت در هنــگام 
و  تــرازو  بــودن  اســتاندارد  بــه  طــال  خريــد 
ــرده  ــه ك ــال توج ــروى ط ــده ب ــاى حــك ش كده
و از خريــدارى كاالهــاى فاقــد مشــخصات فــوق 

ــد.  ــز كنن پرهي

جمع آورى تابلوهـاى غيـرمجـاز در همـدان

t

هوالباقى

عباس سلگى- نت شهر بانك شهر نهاوند

جناب آقاى دكتر

 حسن بهـرام نيـا
نماينده مردمى و تالشگر شهرستان نهاوند 

در مجلس شوراى اسالمى
بدينوسيله درگذشت مادرهمسر مكرمه را خدمت شما 
خداوند  از  نموده  عرض  تسليت  مرحوم  آن  خانواده  و 
متعال براى آن مرحومه غفران الهى وبراى بازماندگان 

صبر جزيل مسئلت داريم. 

t

كلُّ َمن َعليها َفان َو يبقى َوجُه َربُّك 
ذوالجالِل و االكراِم      

بدينوسيله درگذشت مادر همسر مكرمه 
جناب آقـاى دكتـربهرام نيـا 

نماينده محترم مردم شهرستان نهاوند
در مجلس شوراى اسالمى

راتســليت عــرض نمــوده، از خداونــد متعــال بــراى 
آن مرحومــه غفــران الهــى و بــراى ســابر بازماندگان 

صبــر جزيــل مســئلت داريــم. 

شهردارى و شوراى اسالمى شهر گيان

كتاب"حماسه بابك"در مالير رونمايى شد

سرريز ترافيك نهاوند 
به خيابان هاي فرعي ريخت

همايش هم انديشى براى رفع مشكالت بيمه سالمت برگزار مى شود

كاهش10درصدى
 هزينه هاى بيمه سالمت دراستان

 نخســتين رويــداد "هــم انديشــى در عرصــه بيمــه 
ســالمت" از 15 آذر مــاه  بــه مــدت يكمــاه در برگــزار 
ــه  ــت نقط ــن درياف ــق ضم ــن طري ــا از اي ــود ت مى ش
نظــرات كارشناســان و صاحبــان انديشــه شــاهد رفــع 

ــالمت  ــه س ــيم.مديركل بيم ــه باش ــن بيم ــص اي نواق
همــدان در جمــع خبرنــگاران گفــت: هــدف از 
ــات  ــى خدم ــاى كيف ــش ارتق ــن هماي ــزارى اي برگ

ــه اســت. بيمــه ســالمت در جامع
3
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ آسمان همدان تا پايان هفته نيمه ابرى است

 كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى اســتان همدان با بيان اينكه تا پايان 
هفته هوايى آرام را شــاهد خواهيم بود، گفت: آســمان تا پايان هفته نيمه ابرى 

خواهد بود.
شهرام حكيمى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه دماى هوا در چند روز آينده 
كاهش خواهد يافت، گفت: با توجه به نوســان دما احتمال كاهش دما در چند 
روز آينده را خواهيم داشــت كه اكنون همدان با 7 درجه سانتيگراد گرم ترين و 
گل تپه با 2 درجه سانتيگراد سردترين نقطه استان را به خود اختصاص داده است.
اين كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان با اشاره به اينكه سامانه 
بارشى در پايان هفته از شرق استان خارج خواهد شد، خاطرنشان كرد: با وجود 
سامانه بارشى در آسمان استان بارشى نخواهيم داشت مگر بعضى از نقاط استان 

كه ريزش بارش هاى پراكنده اى را شاهد خواهيم بود.

گونه هاى اقتصادى در جنگلهاى همدان كشت مى شود
 چهار هــزار و 600 اصله از گونه هاى اقتصادى چند منظوره نظير گردو و 
بادام با مشاركت مردم تهيه و در جنگل هاى اين استان كشت مى شود.مديركل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان گفت: عرصه ها كاشت اين گونه ها شناسايى و 
چاله هاى مورد نياز براى كاشت اين گونه ها حفر شده و اسفند ماه كار كشت آغاز 
مى شود.اســفنديار خزائى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: هم اينك مقدمات 
انعقاد قرارداد خريد نهال و فريز كردن آنها فراهم شده و در صورت مساعد شدن 
ضعيت جوى كار كاشــت صورت مى گيرد.مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
همدان فعاليت هاى صورت گرفته در بخش بيولوژيك را بى نظير توصيف كرد و 
بيان كرد: كاشت 21 تن انواع بذر مرتعى در سطح مراتع كار قابل توجهى است.

خزايى ادامه داد: بارش هاى مناســب اخير در كشت اين بذرها تاثير مثبت داشته 
است و هم اينك با 50 درصد پيشرفت فيزيكى كارها صورت مى گيرد.

محصوالت كشاورزى 36 درصد از صادرات همدان 
را به خود اختصاص داد 

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه در هفت 
ماهه امســال 22 ميليون و 776 هزار دالر صادرات از بخش كشــاورزى استان 
انجام شده اســت، گفت: بخش كشــاورزى 36 درصد از صادرات همدان را 
به خود اختصاص داده اســت. حميدرضا متين در گفت وگو با تسنيم در مورد 
صادرات از بخش كشــاورزى اظهار داشت: در هفت ماهه امسال 22 ميليون و 

776 هزار دالر صادرات از بخش كشاورزى استان انجام شده است. 
وى افزود: در هفت ماهه امســال صادرات بخش كشــاورزى سهمى برابر 36 

درصد از صادرات استان را به خود اختصاص داده است. 
متين بيان كرد: كشمش به عنوان اولين كاالى صادراتى استان با صادرات 11,8 

ميليون دالر 18,7درصد از صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

اين مدرسه امروز تعطيل است 
مهدي ناصر نژاد  »

 حكايت شيشه و سنگ رايج ترين شيوه ارتباط آدم ها در جوامع 
انسانيست و جامعه خودمان بيشتر و معمول تر از همه جا!

هميشــه بايد در روزگاران ما يكي سنگ باشد و يكي هم شيشه تا 
بشود با هم تعامل كرد و با هم زيست!

ابتدا در هيچ عرف و قانون و باورهاي درســت اجتماعي، قرار نبود 
شيشــه و سنگ براي شكستن هم باشــند اما به غلط چنين روا شد 
تا مفهوم مظلوم و ظالم هم در ادبيات اعصار و قرون جاي داشــته 
باشــد، تا اينكه رابطه استاد و شــاگردي در ميانه ها شكل گرفت. و 
هر چه خواســتند، نتوانستند استاد و شاگردي را هم سنگ و شيشه 
كنند. اينجا سنگ و شيشه فراتر از همه شگفتي ها در كنار هم خوش 
نشســته اند تا يكي هميشه از درد شكســتن ها بگويد و ديگري هم 

رسم سنگ بودن را از باورها پاك كند.
موضوع تنبيه بدني يك دانش آموز كالس هفتمي در دبيرستان شهيد 
مقصودي همدان فضاي رســانه اي و افكار عمومي شهر را در اين 
روزها به خود مشغول كرده است. اين خبر در اخبار ساعت 20:30 
شــبكه دوم تلويزيون نيز بازتاب داشــت، به گونه اي كه مسئوالن 
آمــوزش و پرورش همدان و حتي وزيــر آموزش و پرورش را به 

واكنش سريع نسبت به اين موضوع واداشت.
در اين يادداشــت كاري به نحوه يا شــدت و ضعــف تنبيه بدني 
دانش آموز همداني و يا هيچ دانش آموزي در فضاي تعليم و تربيت 
كشورمان نداريم، چرا كه اين واقعه اخير در جامعه ايران براي اولين 

بار نيست كه اتفاق مي افتد و آخري هم نخواهد بود!
نظر به قداست فضاي تعليم و تربيت و هم به لحاظ حقوق اجتماعي 
انســان ها در محيط هاي گوناگون و از ســويي نيز صراحت قانون 
نســبت به حريم فردي و اجتماعي مردم جامعه، اقدام خودســرانه 
براي تنبيه بدني و برخورد فيزيكي با دانش آموز و دانشجو مزموم و 
مردود اســت و اهميت اين واقعيت در اين معنا خالصه مي شود كه 
خود معلمان و دبيران و اســاتيد بزرگوار و شريف نيز بر آن واقف 
هســتند و چنانچه از خود آنان هم سوال شــود، تعاريف جامع و 

كاملي در اين حيطه بيان مي كنند.
به همين علت اســت كه وقتي صورت ظاهري تنبيه يك دانش آموز 
در محيط مدرســه رسانه اي مي شود همگان انتظار دارند بدون هيچ 
تأخيــري برخورد الزم با خاطيان و ضاربان اعمال شــود. هر چند 
اگر حقيقت موضوع چيز ديگري باشــد و ما عالقه مند باشيم بدانيم 

حقيقت كدام است؟!
در ايــن معنا حقيقــت آن گوهر گرانبها و جوهره پاكي اســت كه 
فرهنگ و ادب ايراني، اصالت و مرام و شرف ايراني و دين و قرآني 
كه در وجود و دنيا و زندگي ايراني جاري اســت، بر اهميت تعليم 

و تربيت و حرمت استاد و شاگرد، اشاره، باور و تأكيد مي ورزد.
حقيقت اين اســت كه موجوديت و ماهيــت دنياي تعليم و تربيت 
بر دو ركن اساســي محكم اســت و آن اركان يعني استاد و شاگرد 
در عالم تعليم و تربيت اســت كه اگر شاگرد و دانش آموزي وجود 
خارجي نداشته باشد اســاتيد هم معطل و بيكار مي مانند. از سويي 
و چنانچه اســتادي براي آموختن و تعليم و تربيت كردن نباشــد، 
شــاگردها و دانش آموزان بايد در خانه  بمانند و درس و مشــق و 
تعليمي هم نداشــته باشــند و چه بهتر كه دنبال گردو بازي و تيله 

پراني بروند. 
اين ســكه طال و اصيل دو روي غيرقابل انكار دارد، يعني اســتاد و 

شاگرد، يا دبير و معلم و دانش آموز.
راســتي چــه فرقــي بيــن نســل فعلــي بــا دو نســل و ســه نســل و 
نســل هاي گذشــته وجــود دارد، ايــن درســت كــه نســل فعلــي بــه 
دانــش نانــو و پهبــاد دســت يافتــه اســت، امــا نســل پيــش از مــا 
فردوســي ها، حافظ هــا و ســعدي ها، مولوي هــا و جامي هــا و 
ــهراب  ــابي و س ــود حس ــا و محم ــا و دهخداه ــا، معين ه نظامي ه
ــي از  ــته اند يك ــهريار را داش ــين ش ــا و محمدحس ــپهري و نيم س
هميــن بــزرگان بــود كــه گفتــه بــود، درس معلــم ار بــود زمزمــه 

محبتــي/ جمعــه بــه مكتــب آورد طفــل گريــز پــاي را.
ايــن ســخن  زمانــي بــر زبــان آن شــاعر شــيرين ســخن جــاري 
شــد كــه اغلــب فاصلــه ســني زيــادي بيــن اســتاد و شــاگرد وجود 
نداشــت و بيشــتر خانواده هــا و پــدر و مادرهــا زمانــه اي بــه فكــر 
ــگام  ــه هن ــد ك ــود مي افتادن ــدان خ ــراي فرزن ــتاد ب ــب و اس مكت

ازدواجشــان هــم فــرا رســيده بــود.
اغلــب هميــن شــاگردان رعنــا و خــوش قــد و قامــت مي دانســتند 
ــم و  ــن طع ــتاد چيســت و همي ــك اس ــه و چــوب فل ــع ترك طم
ــتان  ــرآن و گلس ــزء ق ــي ج ــه او را وا مي داشــت س ــود ك ــزه ب م
ــت  ــط و بي ــه خ ــط ب ــه، خ ــه آي ــه را آي ــتان و كليله ودمن و بوس
بيــت، روايــت، روايــت، حكايــت، حكايــت بــه ســينه بســپارد و 

احســاس بزرگــي كنــد.
ــا بداننــد تركــه و چــوب فلــك  اصــراري نيســت نســل امــروز م
ــه عقــب  ــوده اســت و زمــان را حداقــل 50 ســال ب كار درســتي ب
برگردانــد. امــروز عصــر ارتباطــات اينترنــت و فضــاي مجازيســت 
ــت و  ــر غفل ــر اث ــوزي ب ــت دانش آم ــف دس ــه ك ــاً چنانچ و قطع
جهالــت تركــه اي نــازك در هــر جــاي ايــران بــزرگ رنــگ ببــازد و 
ــاك هــزاران، بلكــه ميليون هــا دانش آمــوز  ــه دردن ســرخ شــود، نال
در فراســوي تمــام مرزهــاي زمينــي بــر آســمان بلنــد خواهــد شــد.

اما همين تكان ويبره وسايل ارتباطي در جيب و كيف دانش آموزان 
است كه نمي گذارد حريمي بين استاد و شاگرد بماند و فرياد معلم 

به گوش دانش آموز برسد!
يادش بخير دانش آموز ســال هاي آخر دبيرستان بوديم كه هر صبح 
دستي به ريش و سبيلمان مي كشيديم تا كمي كوتاه تر شود و كالس 

دهمي بيشتر به سنمان بيايد.
اكثر قد و قامت ها در كالس ما باالتر از ســر و گردن دبيرانمان بود 
اما چشمانمان كه به تركه دست آقاي دبير مي افتاد از ريش و سبيل 

غافل مي مانديم و محو تخته سياه مي شديم.

كودكان هداياى مسابقات بازى و سرگرمى 
نمايشگاه را ازدست ندهند

 كــودكان همدانــى  بــا شــركت در مســابقات ســاخت اســباب 
بــازى دلخــواه و طراحــى تصاويــر همچنيــن اجــراى بــازى هــاى 
بومــى محلــى در مســابقات كانــون پرورشــى فكــرى همــدان  در 
هجدهميــن نمايشــگاه تخصصــي كــودك و نوجــوان، كــه از19 تــا 
ــال  ــتان در ح ــي اس ــگاه هاي بين الملل ــل نمايش ــاه درمح 24 آذرم

برگــزارى اســت هديــه مــى گيرنــد.
كانــون پرورشــى فكــرى كــودكان و نوجوانــان  همزمــان بــا ديگــر 
ــدان  ــتان هم ــوان اس ــودك ونوج ــوع ك ــدر كاران موض ــت ان دس
ــازى و  ــاى  ب ــا ه ــردن فض ــم ك ــا فراه ــور ب ــات كش ــر نق و ديگ
ــى  ــى محل ــاى بوم ــازى ه ــراى ب ــا اج ــه ب ــرگرمى در 2 غرف س
وفعاليــت هــاى فرهنگــى هنــرى 250 عنــوان ســرگرمى ، اســباب 

ــد. ــى دهن ــه م ــان ارائ ــودكان و نوجوان ــه ك ــاب را ب ــازى وكت ب
ــان ــدان  تهران،اصفه ــودك هم ــوزه ك ــتداران ح ــن دوس در ضم
ــگاه  ــن نمايش ــرقى  در  هجدهمي ــاه،آذربايجان ش ،البرز،قم،كرمانش
تخصصــي كــودك و نوجــوان، اســباب بــازي، ســرگرمي تفريحــي، 
ورزشــي، لوازم التحريــر وسيســمونى بــا هــدف معرفــي توليــدات 
ــي در  ــتغال بوم ــق اش ــتان و رون ــوان اس ــودك و نوج ــوزه  ك ح
نوزدهــم آذرمــاه كار خــود را آغــاز مي كننــد تــا گام بزرگــي بــراي 
ــان و حــل معضــالت اجتماعــي باشــد  ــكاري جوان ســاماندهي بي

كــه امــروزه گريبانگيــر جامعــه و اســتان مــا شــده اســت.
اســتقبال  بــا  مي تواننــد  همشــهريان  اســت  ذكــر  بــه  الزم 
در  و  شــوند  بهرمنــد  نمايشــگاه  تخفيفــات  از  خريــد  و 
ــتان خــود  ســهيم  ــان اس ــتغال جوان ــق اش فرهنگ ســازي و رون
ــه  ــي نتيج ــي كنون ــالت اجتماع ــر معض ــه اكث ــرا ك ــند زي باش
ــط  ــر غل ــن تفك ــا همي ــه ب ــت ك ــت خانواده هاس ــد نادرس خري
ــود  ــان خ ــدي جوان ــاي تولي ــي كارگاه ه ــتفاده كاالي خارج اس

كرده انــد. تعطيــل  را 

پيشرفت فيزيكى70 درصدى پروژه سايت 
جديد نمايشگاه بين المللى همدان 

ــگرى  ــذارى و گردش ــرمايه گ ــيون اقتصــادى، س ــس كميس  رئي
شــوراى اســالمى شــهر همــدان از پيشــرفت فيزيكــى70 درصــدى 

پــروژه ســايت جديــد نمايشــگاه بيــن المللــى خبــر داد .
ــدان،  ــهر هم ــالمى ش ــوراى اس ــى ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حســين قراباغــى در بازديــد مشــترك كميســيونهاى برنامــه، بودجــه 
و مالــى و اقتصــاد، ســرمايه گــذارى و گردشــگرى شــورا از ســايت 
ــتان  ــى اس ــن الملل ــاى بي ــگاه ه ــركت نمايش ــداث ش جديداالح
همــدان، افــزود: ســايت جديــد در ســه فــاز تعريــف شــده، كــه در 
حــال حاضــر ســازه اصلــى در مســاحت حــدود 9 هــزار متــر مربــع 

در دســت اجراســت.
ــه  ــروژه را مطلــوب دانســت و اضاف قراباغــى پيشــرفت فيزيكــى پ
كــرد: بــا انتقــال مجموعــه نمايشــگاه هــاى بيــن المللــى همــدان از 
ميــدان عاشــورا بــه مــكان جديداالحــداث از بــار ترافيكــى شــهرى 

كاســته خواهــد شــد.
ــداث در  ــايت جديداالح ــن س ــن اي ــرار گرفت ــد: ق ــادآور ش وى ي
مجــاورت فــرودگاه، و در نزديكــى ايســتگاه تشــكيالتى راه آهــن و 
در مجــاورت بزرگــراه از قابليــت هــاى قابــل ارزشــمند بــراى نظــام 

رتبــه بنــدى نمايشــگاهى اســت.
وى شــهردارى همــدان، ســازمان هميــارى شــهردارى هــا، شــركت 
ســهامى نمايشــگاه بيــن المللــى جمهــورى اســالمى ايران و ســازمان 
توســعه تجــارت را از ســهام داران شــركت ســهامى نمايشــگاه هــاى 

بيــن المللى همــدان برشــمرد.
رئيــس كميســيون نظــارت، بازرســى و ادارى شــوراى شــهر همــدان 
ــه  ــى ب ــن الملل ــگاه بي ــال نمايش ــزود: انتق ــد اف ــن بازدي ــز در اي ني
ســايت جديــد عــالوه بــر كاهــش ترافيــك شــهرى، ايمنــى تــردد 

ــه دنبــال دارد ــه نمايشــگاه را نيــز ب شــهروندان ب
ــى در ســاخت و  ــر رعايــت اصــول فن ســيد مســعود عســگريان ب

ســاز تاكيــد كــرد.

1- فرهنگيان اســتان طومار تهيه كرده اند. گفته مى شود درواكنش به 
اقدام رســانه ملى در تخريب چهره وشان معلمان گروههاى مختلف 

فرهنگى طومار اعتراضى تهيه كرده اند .
دراين طوماركه براى مســئوالن مربوطه ارســال شده است، بركنارى 
مديران مقصر دراين ماجرا، عذرخواهى از فرهنگيان خواسته معلمان 

دراين طومار از مديركل آموزش وپرورش است.
2- اصولگرايان استان به ديداراستاندارمى روند. گفته مى شود تشكل 
هاى اصولگراى داراى مجوزاســتان! به ديدارشاهرخى ميروند. گويا 
اين جلســه به دعوت استاندارى وبراى بررسى پاره اى مسائل استان 

برگزارمى شود.
گفته مى شود اصولگرايان ازاين دعوت استقبال كرده اند. گفتنى است 
پيش از ايــن گروههاى اصولگرا حضوردرخانه احزاب و برنامه هاى 

حزبى مشترك با سايرگروههارا تحريم كرده بودند.
3- ســكوت نماينده هاى استان در پيگيرى مطالبات فرهنگيان با انتقاد 
مواجه شده است . گفته مى شود درحالى كه فرهنگيان خواستار توجه 
به وضعيت آموزش وپرورش و اصالح بوده سال98 هستند نماينده هاى 

برخاسته از جامعه فرهنگيان استان! سكوت در پيش گرفته اند .
گويا عدم موضعگيرى درباره اتفاقهاى اخيرشائبه نگاه ابزارى وسياسى 

به فرهنگيان از سوى نماينده هارا تقويت كرده است.

باغ رســتوران غير قانونى واقــع در جاده 
حيدره اين شهر تخريب شد.

 سرپرســت مديريت پيشــگيرى و رفع 
گفت:  همدان  شــهردارى  شهرى  تخلفات 
بنابر تبصره يك ماده 100 قانون شــهردارى 
مصوب سال 1334، حكم تخريب صادره از 
كميسيون ماده 100 ملك مورد نظر كه اقدام 
به تغيير كاربرى، تخريب باغات و ايجاد باغ 

رستوران كرده بود، اجرا شد.
حسين مردانى در گفت و گو با ايرنا با بيان 
اينكه اين بنا در مســاحت 306,9 متر مربع 
بصورت غير قانونى احداث شده بود، بيان 
كرد: طى مراحل قانونى اين باغ رســتوران 
مديريت  احــكام  اجــراى  واحد  توســط 
پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى تخريب 

شده است.
مردانى اظهار داشت: واحد كنترل ساختمان، 
فنى و اجراى احكام مديريت پيشــگيرى و 
رفع تخلفات شــهرى قبل از اجراى حكم 
مورد نظر اقدام به صــدور اخطاريه كنترل 
ســاختمان جهت ارائه مجــوز و اخطاريه 
10 روزه كميســيون ماده 100 جهت ارائه 

توضيحات كتبى كرده بود.

وى گفــت: همچنيــن مهلــت 10 روزه 
كميسيون ماده 100 جهت اعتراض به راى و 
همچنين ابالغ مهلت 48 ساعته جهت اجرا 
راى بصورت قانونى ابالغ شــده بود و كليه 

لوازم اين باغ رستوران قبل از اجراى راى از 
محل تخليه و خارج شده است.

مردانى تاكيد كــرد: 12 مورد راى تخريب 
كميســيون ماده 100 از ابتداى آبان ماه اجرا 

شــده و با هر گونه ســاخت و ساز و تغيير 
كاربرى غير قانونى واقع در محدوده و حريم 
قانونى شهر همدان بدون تبعيض و مماشات 

برخورد خواهد شد.

 با تصويب بودجه عمليات صحرايى 
براى بررســى وثبت ژئوســايت ها آغاز 
مى شود تا در نهايت بتوانيم اين سايت ها 
را براى مشــخص شدن ژئوپارك همدان 

نهايى كنيم.
رئيس سازمان نظام مهندسى معدن استان 
همــدان با بيــان اينكه بــا جديت پيگير 
تعريف همدان به عنــوان يك ژئوپارك 
هســتيم، اظهار كرد: اقدامات اوليه براى 
انجام  همــدان  براى  ژئوپــارك  تعريف 
شــده اســت و به دنبال تصويب بودجه 
براى انجام مطالعات هستيم.محمدبشــير 
يوسفى در گفت و گو با فارس با بيان اينكه 
اســتاندار ســابق همدان براى تخصيص 
بودجه به اين امر موافقت كرده بود، افزود: 
با تغيير مديريت ارشد استان بايد رايزنى 
الزم بايد انجام شود تا عمليات صحرايى 
آن آغاز شود.رئيس سازمان نظام مهندسى 
معدن اســتان همدان تصريح كرد: البته با 
سازمان زمين شناســى رايزنى انجام شده 

تا تصويب بودجه استانى، كار آغاز شود.
وى با بيــان اينكه پس از تصويب بودجه 
پايش هاى زمينى توسط كارشناسان دوره 
ديده انجام مى شود، ادامه داد:  همه آثار و 

ژئوسايت ها ثبت مى شود و پس از 
با  مى شوند.يوســفى  انتخاب  جمع بندى 
اشــاره به اينكه از تجربيــات ژئوپارك 
قشم نيز استفاده مى كنيم، خاطرنشان كرد: 
ژئوپارك قشــم و جلفا شناخته شدند و 
ژئوپارك همدان مى تواند سومين ژئوپارك 
ايران شــود.وى با بيان اينكه براى تحقق 
اين امر تقاضاى بودجه بسيار اندكى تقاضا 
كرديم، گفــت: براى پايش هــاى زمينى 
حدود 150 تــا 200 ميليون تومان تقاضا 

كرديم تا بتوانيم كار را آغاز كنيم.
رئيس سازمان نظام مهندسى معدن استان 
همدان با اشــاره به اينكــه اميدواريم كه 
مسؤوالن استان اين بودجه را تقبل كنند، 
اظهار كرد: در حال انجام هماهنگى براى 
حضور رئيس ســازمان زمين شناســى و 
برگزارى نشســت مشــترك با استاندار 

همدان هستيم.
وى با بيان اينكه ژئوپارك ها در دنيا حائز 
اهميت است، افزود: بسيارى از گردشگران 
خارجى  بــراى ديدار از ژئوپارك همدان 
روانه پايتخت تاريخ و تمدن ايران خواهند 
شد كه اين به معناى ايجاد شغل و اقتصاد 

پويا براى استان است.

 معاون ميراث فرهنگــى اداره كل ميراث 
فرهنگــى همــدان از مرمت كاروانســراى 

«قلمدانى» و «يعقوب يارى» همدان خبر داد.
احمد ترابى در گفت وگو با فارس از مرمت 
دو كاروانسراى همدان خبر داد و اظهار كرد: 
كاروانســراى قلمدانى در راستاى پيغمبر و 

روبروى مسجد پيغمبر واقع شده است.
وى ادامه داد: اين بنا قبال مركز فروش كاغذ 
و مواد نوشت افزار بوده و به همين خاطر به 
نام كاروانسراى قلمدانى معروف است و اين 
سرا يكى از بناهاى با ارزش بافت بازار همدان 

است.
معــاون ميــراث فرهنگــى اداره كل ميراث 
فرهنگــى همــدان بيــان كرد: مســاحت 
كاروانســرا حدود يك هزار و 230 متر مربع 
و داراى دو فضاى مشــخص و مجزا و در 
عين حال مرتبط به هم است كه در دو طبقه 

ايجاد شده است.
وى يــادآور شــد: تزيينات معمــارى اين 
كاروانسرا نسبت به ســاير سراها از اهميت 
قابــل توجهى برخوردار بوده كه از جمله آن 

مى توان به گچبرى، منبت كارى، حواشــى 
فلزى، تزيينات برجســته كارى ســنگى و 

آجركارى اشاره كرد.
ترابى با بيان اينكه اين ســرا در فهرست آثار 
ملى ايران به ثبت رســيده است، اظهار كرد: 
متاسفانه به علت بى توجهى مالكين صدمات 

زيادى به اين سرا وارد شده بود.
وى بيان كرد: در اين راســتا معاونت ميراث 
فرهنگى آن را در دستور كار مرمتى قرار داده 
و طى ســال گذشته و سال جارى با اعتبارى 
بالغ بر 300 ميليون تومان مرمت آن آغاز شد.

معــاون ميــراث فرهنگــى اداره كل ميراث 
فرهنگى همدان بــا بيان اينكه مرمت اين بنا 

انجام شده اســت، افزود: اين مرمت شامل 
عايق كارى،  بام ســازى،  محوطه،  پاك سازى 
مرمت باراندازها، نصب در چوبى بر اساس 
الگوى اصلى و مرمت بدنه هاى آجرى بوده 

است.
وى خاطرنشــان كرد: تكميــل مرمت اين 
كاروانسرا نياز به اعتبارى حدود 400 ميليون 

تومان دارد.
ترابى خاطرنشــان كرد: كاروانسراى يعقوب 
يارى نيز در راسته پيغمبر از بازار همدان واقع 
شده و اين بنا از سراهاى تجارى بازار همدان 

است.
وى با بيان اينكه اين سرا داراى صحنى با پالن 

مربع به صورت مركزى و حجره هاى سرا به 
صورت دو اشكوبه پيرامون صحن سرا ساخته 
شده  است، افزود: در مقابل حجره هاى سرا، 
باراندازهاى ســتون دار و به صورت بالكانه 
همانند بقيه سراهاى بازار همدان ايجاد شده 

است.
معــاون ميــراث فرهنگــى اداره كل ميراث 
فرهنگى همدان اضافه كرد: سرا وسعت قابل 
توجهى ندارد اما معمارى آن چشمگير است 
به طورى كه قناسى زمين در حجره ها به نحو 
مطلوبى حل شــده و حياط يك مربع راست 

گوشه است.
وى همچنين به زيبايى هاى ســراى يعقوب 
يارى اشاره كرد و گفت: در سال 96 به منظور 
نجات بخشــى اين سرا مرمت آن در دستو ر 

كار قرار گرفت.
ترابــى تصريح كرد: اين بنا با اعتبارى بالغ بر 
80 ميليون تومان به همراه تعدادى از حجره ها 
كه آسيب بيشترى ديده بودند، مرمت شد و 
همچنين باراندازهاى سرا مرمت نيز بازسازى 

شد.

 نماينــده مردم همــدان و فامنين در 
مجلس شــوراى اسالمى گفت: اختالف 
و منيّت شهرستان فامنين را در 40 سال 

گذشته عقب نگه داشت.
به گزارش مهر، امير خجســته در جلسه 
شوراى ادارى شهرســتان فامنين با بيان 
اينكه مطالعات فاز 2 فاضالب شهرستان 
فامنين اتمام يافته اســت، اظهار كرد: با 
اختصــاص و ابالغ اعتبــار 10 ميليارد 
ميليارد   25 فامنيــن  فاضــالب  تومانى 
ريــال بــراى مناقصه خريــد لوله خط 
انتقال فاضالب تخصيــص يافت كه از 
مشكالت شهرستان در اين حوزه كاسته 

خواهد شد.
وى با تاكيــد بر اينكه 10 ميليارد ريال 
اعتبــار بــراى منطقه ويــژه اقتصادى 
جهان آباد تخصيص يافته اســت، بيان 
كرد: پيشــرفت و جذب سرمايه گذار 
و حمايــت هاى دولت عالوه بر ايجاد 
شــغل پايدار فامنيــن را به عنوان يك 
منطقه صنعتى تبديــل مى كند كه اين 
مهــم به تالش بيشــتر دســتگاه هاى 
اجرايى و رايزنى ها دولت نياز دارد تا 
ســرمايه گذاران با اعتماد به اين منطقه 

بگذارند. قدم 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شــوراى اســالمى با بيان اينكــه مركز 
آموزش فنى و حرفه اى فامنين با اعتبار 
700 ميليون تومانى در شرف اقدام قرار 
گرفته است، افزود: يكى از اصلى ترين 
اولويت ها براى برون رفت از وضعيت 
بيكارى و اشــتغال؛ توسعه آموزش هاى 
فنى و  حرفــه اى، رونــق كارآفرينى و 

اشتغال زايى در اين شهرستان است.
امير خجســته عنوان كرد: گردشــگرى 
ظرفيــت هاى اشــتغال زايى بســيارى 
دارد كــه براى ايجاد زير ســاخت هاى 
توريســتى فامنيــن 6 ميليــارد ريال و 
اجراى طرح هاى توريستى، گردشگرى 
غــار قلعه جوق 5 ميليــارد ريال اعتبار 

اختصاص يافت.
عضــو هئيت رئيســه كميســيون اصل 
90 با اشــاره به افزايــش فزاينده قيمت 
ها و رشــد تورم عنوان كرد:با تشــديد 
فشارهاى تورم بر معيشت مردم؛ افزايش 
20 درصدى حقــوق و درآمد كارمندان 
دولت كافى نيســت و مجلس براى اين 
مقدار افزايش بيشتر تالش خواهد كرد.

باغ رستوران غير قانونى 
در جاده حيدره تخريب شد

رئيس سازمان نظام مهندسى معدن همدان اعالم  كرد

آغاز مطالعات ژئوپارك همدان 
در انتظار تصويب بودجه

امير خجسته:

اختالف شهرستان فامنين را 
در 40 سال گذشته عقب نگه داشت

معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى همدان خبر داد

مرمت كاروانسراهاي «قلمدانى» و «يعقوب يارى» همدان
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40ميليون متر مكعب از سد كالن مالير آبگيرى شد
 مديــر امــور منابــع آب ماليــر گفــت: بــا بــارش هــاى خــوب پاييــزى و شــدت 
گرفتــن آن در روزهــاى گذشــته، ســد كالن ماليــر 40 ميليــون متــر مكعــب آبگيــرى 

شــد.
جمشــيد نــوروزى بــا بيــان اينكــه از ابتــداى ســال آبــى 97- 98 حــدود 2 ميليــون 
ــداوم  ــا ت ــرد ب ــى ك ــر شــده اســت پيــش بين ــر مكعــب آب وارد ســد كالن مالي مت

بــارش هــا، ســد كالن ماليــر امســال نيــز ســرريز كنــد.
مديــر امــور منابــع آب ماليــر ادامــه داد: ظرفيــت آب ســد كالن زمانيكــه بــه 44,5 

ميليــون متــر مكعــب برســد، ســر ريــز مــى كنــد.
نــوروزى افــزود: در صــورت ســر ريــز شــدن ســد كالن، دريچــه هــاى پايينــى ســد 
ــا آلودگــى در ســد وجــود داشــته باشــد، از  ــا چنانچــه رســوب ي ــاز مــى شــود ت ب

پاييــن ســد خــارج شــود.
وى ادامــه داد: در مســير ســد كالن 6 روســتاى رضوانكــده، پيهــان، 
آشــميزان، مهدويــه، قلعــه خليفــه و قلعــه نــو از حقابــه ايــن ســد اســتفاده 

مــى كننــد.
ــا بيــان اينكــه هنــور اقدامــات تكميلــى ســد  ــا ب ــا ايرن ــوروزى در گفــت و گــو ب ن
ــات  ــن اقدام ــل اي ــراى تكمي ــد ب ــرر ش ــت: مق ــيده اســت گف ــام نرس ــه اتم كالن ب

ــوز انجــام نشــده اســت. ــه هن ــد ك ــاز را تخصيــص دهن ــورد ني ــار م اعتب
ــر  ــى مت ــال 140 ميل ــتان امس ــن شهرس ــاى اي ــارش ه ــزان ب ــد: مي ــادآور ش وى ي
گــزارش شــده اســت كــه ســد كالن از نظــر ورود و ذخيــره آب، وضعيــت خوبــى 

دارد.
ســد كالن ســال 1390 بــا هــدف تاميــن ســاالنه 12 ميليــون مترمكعــب آب شــرب 
ــايل  ــاورزى و مس ــاز بخــش كش ــورد ني ــن آب م ــر و تامي ــهر مالي ــاز ش ــورد ني م

ــردارى رســيد. ــه بهــره ب زيســت محيطــى ب
ــم  ــده و داراى حج ــداث ش ــر اح ــهر مالي ــوب ش ــرى جن ــد در 30 كيلومت ــن س اي

ــت ــب اس ــر مكع ــون مت مخــزن 45 ميلي

خبـر

انگور، مالير را صاحب برند جهانى 
گردشگرى كشاورزى كرد

 معاون استاندار همدان و فرماندار ويژه مالير با اشاره به ثبت نظام 
توليد انگور در سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى ملل متحد(فائو) 
گفــت: با اين اقدام مالير صاحب يك عنــوان و برند بين المللى در 

گردشگرى كشاورزى شد.
باب اهللا فتحى در نشســت مشــتركى با مســئوالن و اعضاى بسيج 
دانشــجويى دانشــگاه هاى مالير افزود: تحقق اين رخداد ارزشمند 
نقش مهمى در معرفى توانمندى هاى شهرستان در حوزه كشاورزى و 

جذب گردشگران داخلى و خارجى دارد.
وى اين توفيق بزرگ را مرهون تالش بى وقفه و شبانه روزى تمامى 
اركان اجرايى اين شهرستان و استان، استاندار همدان، نمايندگان مالير 
و وزارت جهاد كشاورزى، به ويژه موسسه پژوهش هاى برنامه ريزى، 

اقتصاد كشاورزى و توسعه روستايى اين وزاتخانه دانست.
به گزارش ايرنا ،فرماندار ويژه مالير با بيان اينكه گردشــگرى محور 
اصلى و موتور محرك توســعه اســتان، برندســازى و ارايه مناسب 
ظرفيت هاى اين شهرستان است بيان كرد: با سرمايه گذارى و برنامه 
ريزى در حوزه هاى مختلف همچون توسعه خانه هاى بوم گردى و 
گردشــگرى روستايى، مى توانيم به رونق، اشتغال و توسعه روستايى 
شهرســتان كمك كنيم.فتحى ادامه داد: همين سياست ها در راستاى 
پيگيرى ثبت جهانى منبت مالير، ثبت جهانى دژ باستانى نوشيجان و 
معرفى بهتر و بيشتر ظرفيت هاى مالير در حوزه هاى مختلف ميراث 
تاريخى و معنوى تداوم دارد و از برنامه هاى آتى ما در راستاى توسعه 
گردشگرى اين شهرستان است.وى همچنين در پاسخ به سوالى درباره 
جايگاه ثبت ملى منبت در توسعه اشتغال و رونق اقتصادى مالير اظهار 
داشــت: اين ثبت بخشــى از توانمندى هاى مالير را در اين حوزه به 
كشور و دنيا معرفى كرد و تاكنون شاهد بخشى از آثار و نتايج آن در 

توسعه و رونق اقتصادى شهرستان بوده ايم.
دهم آذرماه امسال نظام توليد انگور مالير به عنوان دومين ميراث مهم 
كشاورزى ايران در ســازمان خواروبار و كشاورزى ملل متحد(فائو) 

به ثبت رسيد.

دانشجويان چشم بيناى جامعه هستند
 معاون فرماندار نهاوند گفت: دانشــجويان به عنوان چشــم بيناى 
جامعه نقش مهمى در پاســدارى و پشتيبانى از ارزش هاى دينى مردم 

و انقالب اسالمى دارند.
معاون فرماندار نهاوند در مراسم روز دانشجو و در جمع دانشجويان 
رشته تحصيلى برق در نهاوند با اشاره به اينكه ازخودگذشتگى جوانان 
مؤمن و انقالبى ايران اســالمى موجب بيمه شدن انقالب و نظام شده 
اســت، گفت: حركت دانشجويان پيرو خط امام در سال 1332 نشان 
داد كه با داشــتن پشتوانه مردمى و در پرتو حاكميت اسالم و وحدت 

نيروها مى توان هر دشمن خيره سرى را ناكام كرد.
مهدى جاللوند افزود: حركت جنبش دانشــجويى منشــأ غرور ملى 
پايان ناپذيرى براى مردم سلحشــور ايران بوده و باعث شد كه توطئه 
مشــترك شــرق و غرب براى به زانو درآوردن ملت بــزرگ ايران به 
فرصتى براى اثبات توانمندى هاى اســالم و انقالب و كشــور تبديل 

شود.
به گزارش مهر، معاون فرماندار نهاوند بابيان اينكه اســاس تشــكيل 
جنبش دانشــجويى بر مبناى استعمارستيزى و مقابله با بيگانگان بوده 
است، عنوان كرد:در واقع هدف بخش دانشجويى، پيشبرد اهداف نظام 
جمهورى اسالمى بوده و است كمااينكه دانشجو و قشر جوان در تمام 

امور تأثيرگذار بوده و نقش اساسى را ايفا مى كند.
مديــر توزيع بــرق نهاوند نيز گفــت: تأمين برق مطمئــن و پايدار، 
ارتقاء ســطح رضايتمندى مشــتركان، اصالح، بهينه سازى و توسعه 
زيرساخت هاى شبكه برق، خودكارســازى و هوشمند سازى شبكه 
برق و كاهش تلفات برق از برنامه هاى مهم مديريت توزيع برق براى 
تأمين روشــنايى شهرستان است.رضا شــير دره همچنين از آمادگى 
كامل مديريت توزيع برق نهاوند براى برقرارى ارتباط حوزه صنعت 
با دانشــگاه در خصوص برگزارى سمينارهاى تخصصى، كارگاه هاى 

آموزشى و مشاوره دانشجويان خبر داد.

اختتاميه جشنواره سراسرى عكس
 شهر جهانى سفال

 شهردار اللجين گفت: نخستين جشــنواره سراسرى عكس شهر 
جهانى سفال از مردادماه سال جارى آغاز شده و اختتاميه آن همزمان 

با دهه مبارك فجر برگزار مى شود.
حميد محبى با اشــاره به استقبال چشــمگير هنرمندان و عكاسان از 
نخستين جشــنواره سراسرى عكس شهر جهانى ســفال اظهار كرد: 

تاكنون بيش از يك هزار عكس به دبيرخانه جشنواره رسيده است.
وى تصريح كرد: نفرات شــركت كننده در جشــنواره از اقصى نقاط 
كشــور بوده و با توجه به استقبال چشــمگير از جشنواره، شهردارى 

در تدارك برنامه اى مناسب براى برگزارى اختتاميه جشنواره است.
شهردار اللجين در گفت وگو با فارس با اشاره به برنامه هاى پيش بينى 
شــده براى اختتاميه يادآور شد: نمايشگاهى از آثار راه يافته به بخش 

مسابقه در حاشيه برنامه اختتاميه برگزار خواهد شد.
وى اضافه كرد: نخستين جشنواره سراسرى عكس شهر جهانى سفال 
از مردادماه ســال جارى آغاز شده و اختتاميه آن به مناسبت چهلمين 
ســالگرد پيروزى انقالب همزمان با دهه مبارك فجر در شهر اللجين 

برگزار مى شود.

فرماندار فامنين:
موضوع ايجاد اشتغال  همت خود جوانان را 

هم مى طلبد 
 موضوع اشتغال جوانان همتى بزرگ مى خواهد كه بايد مسئولين 
و مــردم  بخصوص خود جوانان به پا خيزنــد تا اين معضل به طور 

كامل حل شود .
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان ، فرماندار 
شهرستان فامنين در جلسه ســتاد ساماندهى امور جوانان شهرستان ، 
ورزش جوانان را با اهميت دانســت وگفت: مهمترين وظيفه دستگاه 
هاى دولتى ايجاد اشتغال براى جوانان است و اميدواريم درسال جديد 
اشتغال  و كار آفرينى به مرحله مطلوب خود برسد كه در اينجا نقش 

خود جوانان در پويايى و رونق كسب و كار  بسيار با اهميت است .
سيد مجيد شماعى  درادامه به فعاليت چهار انجمن مردم نهاد در حوزه 
جوانان شهرستان فامنين پرداخت و گفت: ستاد ساماندهى امور جوانان 
يك ســازمان فرابخشى است و نيازمند مشــاركت و همكارى مردم و 
جوانان غير از ادارت و نهادها و سازمان ها در قالب NGO ها و سمن ها 
و غيره را مى طلبد.در ادامه جلســه دبير ستاد ســاماندهى امورجوانان 
شهرستان فامنين از دستگاه ها خواست ، استعداد و ظرفيت جوانان را در 
مقوله جذب و استخدام جدى بگيرند .حسين قراگزلو  از دستگاه هاى 
خواست جذب و استخدام جوانان بيكار داراى تحصيالت دانشگاهى و 
جوياى كار خود شهرستان فامنين را در اولويت استخدام و به كار گيرى 

قرار دهند و  حساب شده مديريت كنند.

كشف 30 قطعه چك پول تقلبى در تويسركان
 فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان از كشف 30 قطعه چك پول 

50 هزار تومانى در اين شهرستان خبر داد.
محمد معصومى اظهار كرد: ماموران يگان امداد شهرستان تويسركان 
حين گشــت زنى و كنترل بازار در يكى از خيابان هاى اين شهرستان، 

به دو خانم مشكوك شدند.
وى افزود: با اخذ مجوز قضايى نسبت به دستگيرى اين افراد و انتقال 
آنها به كالنترى 11 شهرستان اقدام شد كه در بازجويى از آنها 30 قطعه 

چك پول 50 هزار تومانى تقلبى كشف شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان در گفت وگو با فارس بيان داشت: اين 
دو متهم قصد خريد گوشى تلفن همراه از يكى از مغازه ها را داشتند كه 

با هوشيارى ماموران يگان امداد موفق به اين كار نشدند.

يان و نوكا سنگين  آالت  ماشين  حضوري  يده  ا مز گهي  آ  

 محمد حسين پور  -شهـردار نهاوند

قابليت شماره شماره شاسىشماره موتورمدل و رنگشماره انتظامىنوع ماشينرديف
گذارى

مبلغ سپرده شركت قيمت پايه
در مزايده (ريال)

2/600/000/000150/000/000دارد--سفيد375فاقد پالكتريلى1
1/000/000/000100/000/000دارد78232794884042سفيد135K112ع17ايران55خاور تك2
1/000/000/000100/000/000دارد78232804884040سفيد127K112ع174ايران55خاور تك3
1/000/000/000100/000/000دارد78232807884035سفيد158K112ع17ايران55خاور تك4
1/000/000/000100/000/000دارد78232781884043سفيد118K112ع17ايران55خاور تك5
1/000/000/000100/000/000دارد78231219884031سفيد142K112ع17ايران55خاور تك6
1/000/000/000100/000/000دارد78232772884042سفيد113K112ع17ايران55خاور تك7
1/000/000/000100/000/000دارد78232785884032سفيد159K112ع17ايران55خاور تك8
1/000/000/000100/000/000دارد78232797884033سفيد147K112ع17ايران55خاور تك9
1/000/000/000100/000/000دارد78232775884029سفيد765K112ع16ايران55خاور تك10
1/000/000/000100/000/000دارد78232790884034سفيد144K112ع17ايران55خاور تك11

 شهرداري نهاوند بر اساس ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد و مصوبه هاي يك از بيست و ششمين و بند يك از يكصد و دهمين 
جلسه شوراي اسالمي شهر تعداد يازده دستگاه  ماشين آالت سنگين نو(كاويان) خود را كه مشخصات آنها طبق جدول ذيل مشخص گرديده 
از طريق آگهي مزايده حضوري و با قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري و با شرايط وضوابط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:

اداره  و  قراردادها  امور  به  نهاوند  شهرداري  به  توانند  مي  نام  وثبت  مزايده  اسناد  گرفتن  بيشترو  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان   *
 08133237445-7 هاي  تلفن  شماره  با  يا  و  نمايند  مراجعه   ( ابوالفتحي  آقاي   ) نهاوند  شهرداري  ترافيك  ايمني  و  مهندسي،كنترل 

داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
* متقاضيان همه روزه تا پايان مهلت آگهي مي توانند جهت بازديد از خودروها صبحها از ساعت 8 لغايت 12 و بعدظهرها از ساعت 14 لغايت 

17 عصر به شهرداري نهاوند اداره مهندسي،كنترل و ايمني ترافيك شهرداري مراجعه نمايند.
* مزايده گذار هيچگونه تعهدي در قبال سالم بودن مورد مزايده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و ديگر مجموعه هاي فني و قطعات 

و متعلقات خودرو نداشته و الزم است شركت كننده در هنگام بازديد دقت الزم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد.
* كليه هزينه ها در مورد انتقال سند و هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.
- هزينه انتشار آگهي رزونامه و همچنين هزينه كارشناسي خودروها بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را طبق جدول براي يك يا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فيش نقدي به شماره 
حساب 0104868466003 نزد بانك ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده  شهرداري واريز و يا از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار 
آن از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمايند. و فيش واريزي را در زمان برگزاري كميسيون عالي معامالت و يا ضمانتنامه 

و اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند.
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* كليه هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مي باشد.
* مزايده به صورت حضوري برگزار مي گردد و متقاضيان مي بايست در هنگام حضور در كميسيون فيش سپرده شركت در مزايده را به همراه 

داشته باشند در غير اينصورت از ورود متقاضيان به كميسيون ممانعت بعمل خواهد آمد.
* متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده در مزايده را تا پايان وقت اداري مورخ 97/10/9 واريز و فيش واريزي ( رسيد براي صاحب حساب ) را 
به امور قراردادهاي شهرداري تحويل دهد. و چنانچه از ضمانتنامه بانكي اسناد خزانه به جاي وجه واريزي استفاده نمايد كپي ضمانتنامه را 

تحويل دهد.
* كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/10 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه براي هر خودرو 

حداقل سه شركت كننده باشد پيشنهاد قيمتها توسط شركت كنندگان اعالم و برنده ( نفر اول تا سوم ) مشخص مي گردد.
* چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعالم كميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و 
با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و در صورتيكه نفر دوم ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز به نفع شهرداري 

ضبط و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود./غ 
تاريخ آگهي نوبت اول: 97/9/20

تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم : 97/9/28 

 نهاونــد- معصومه كمالوند- خبرنگار 
همــدان پيام: كالف ســر در گم ترافيك 
نهاوند و خيابان هاى كم عرض و مجتمع 
هاى بدون پاركينگ شــهر، سال ها بلكه 
چندين دهه اســت كه به گره ناگشــوده 
اى در حوزه حمــل و نقل ترافيك درون 

شهرى نهاوند تبديل شده است.
ترافيكى كــه خيابان هــاى كم عرض و 
قديمى شهر را در ساعت هاى پيك تردد 
به معضلى تحمل نشــدنى در افزايش بى 
شــمار خودروهايى مبدل كرده كه بدون 
بودن زير ساخت و پاركينگ روانه خيابان 

هاى شهر مى شوند.
بحث روان ســازى و كنترل ترافيك شهر 
نهاوند و ايجاد پاركينگ را چندين شهردار 
در اولويــت كار خــود  قــرار دادند اما 
نتوانستند به پاســخى عملى برسند و تنها 
به جابجايى چند مسير فرعى و نهايتا اصلى 
شهر منتهى شد.شــوراى ترافيك شهر هم 
آنچنان خروجى هاى كارشناسى شده اى 
ندارد و البته پشتوانه اجرايى همچون برخى 
مصوبات مهم شهرستان كه سال هاست در 

حد مصوبه مانده اند هم ندارد.
راهكارها مشــخص اســت اما اينكه چرا 
طرح هاى كارشناســى نشــده در مقابل 
طرح هاى كارشناسى شده سبقت اجرايى 

مى گيرند نيز در نوع خود جالب است.
نداشتن طرح ساماندهى و ترافيك حمل و 
نقل شهرى يكى از اولويت هاى مورد نياز 
در نهاوند است كه سال هاست مطرح مى 
شــود از زمان مساعد بودن درآمد و توان 
مالى شهردارى تا به حال كه شهردارى در 
پرداخت بدهى ها و تامين حقوق كاركنان 

خود با نيروهاى مازاد هم مشكل دارد.
نداشتن طرح ساماندهى و ترافيك حمل و 
نقل شهرى نهاوند يك خال محسوب مى 
شود و تا زمانى كه اين نياز كه بعنوان يك 
نقشــه راه و الگوى اجرايى در ساماندهى 
ترافيك درون شهرى است،  تامين نشود 
يقينا بايد تماشــاگر اجــراى طرح هاى 
سليقه اى و به دنبال آن مشكالت ترافيكى 
و گاهــا هم افزايش خطر در مســيرهاى 

حادثه خيز درون شهرى بود.
نقاطــى از جمله مســير گلــزرد يا (پيچ 
گلــزرد) بلــوار خليج فــارس از جمله 
مسيرهاى خطر زا است و براى ساماندهى 
آن هــم اعتبارات شــهردارى پاســخگو 
نيســت و علت طوالنى شــدن رسيدگى 
به ايــن مشــكالت هم همين نداشــتن 
اعتبارات و دســت خالى شــهردارى و 
پاســخگو نبودن اعتبارات داخلى است و 
نبايد اين مشكالت سبب  فرصت سوزى 

شود و شــوراى ترافيك براى تامين منابع 
مالى اســتانى و ملى اقــدام كند.از طرفى 
نداشتن پاركينگ در مجتمع هاى تجارى 
و مســكونى كه در مركز شهر هم فعاليت 
و وجــود دارند از ديگــر داليل تقويت 
است.مجتمع  شــهرى  ترافيك  مشكالت 
هايى كه قارچ گونه رشد دارند اما دريغ از 
يك پاركينگ كه حدقل كمكى به كاهش 
محلق شــدن خودروها به ايــن ترافيك 

سرسام آور شهر كند.
ضــرورت ايجــاد پاركينــگ طبقاتى در 
نهاوند هم نبايد به گفته شــهرداران مبنى 
بر اينكه ما راه را براى سرمايه گذار فراهم 
كرديم ولى كسى استقبال نمى كند منتهى 

و تمام شود.
اطراف خيابــان هاى اصلى شــهر خانه 
هــاى مخروبــه و و زمين هــاى خالى 
مناســب اين كاربــرى نيز وجــود دارد 
كــه مى توان مورد اســتفاده قرار گيرد از 
حاج  كوچه  پاساژ"گروس،  اطراف  جمله 
خدارحم،باغچه نبى شيخ،خيابان حافظ و 
چند مسير ديگر كه عمده ترافيك شهر در 
اطراف همين محل ها متمركز شده است.
 خيابان پيروزى پس از تعريض

خيابــان پيروزى كــه  با تــوان قطع 85
درخت در حاشــيه پياده رو اين مسير، به 
بهانه ساماندهى ترافيك تعريض شد و بال 
استفاده مانده است و مغازه داران اين مسير 
از پاركينگ شدن قابل مغاره هايشان شاكى 
بودند و قرار شد ســال95 اين مسير بايد 
دو طرفه شــود و طرح تغييرمسيرخيابان 
ميدان امام- پيروزى ، تا17شهريور وميدان 
امام- آزادگان- 17شهريوركه در سال هاى 
گذشته هم مطرح شده بود،  و اجرايى نشد 

دوباره مورد بررسى كارشناسى 
قرار بگيرد كه بى نتيجه ماند.

كنــار  در  ديگــر   موضــوع 
فرهنگســازى كه زير ساختى 
مشــكالت  همه  بــراى  مهم 
شهرى محســوب مى شود و 
ترويج اين فرهنگ اســت كه 
براى رســيدن به محل كارى 
كه تنها چند خيابان كم مسافت 
با منزل فاصله دارد از وســيله 
نقليه عمومى به جاى شخصى 
استفاده كرد و البته در كنار آن 
هم مسيرهاى تاكسى رانى در 
شــهر را از چند خيابان شلوغ 

و پرتردد ناوگان عمومى به ساير نقاط شهر 
انتقال داد و فعال كرد.

ــك درون  ــوع ترافي ــال موض ــر ح در ه
شــهرى نهاونــد و وجــود  نقــاط حادثــه 
طــرح  تهيــه  البتــه  و  شــهرى  خيــز 
ســاماندهى و ترافيــك حمــل و نقــل 
شــهرى نهاونــد يــك مطالبــه جــدى 
ــروز  ــا ام ــه ت ــا دور اســت ك ــال ه از س
هــم بــا شــرايط پيــش رو و افزايــش رو 
بــه رشــد خــودرو هــا و نداشــتن تــوان  
ــرض  ــم ع ــاى ك ــان ه ــل در خياب تحم
همچنــان  شــهر  پاركينــگ   بــدون  و 
وجــود دارد و ارايــه راهــكار بــراى ايــن 
ــد و  ــك توانمن ــوراى ترافي مشــكل از ش
ــا آن  ــد ت ــى آي ــر م ــهرى ب ــت ش مديري
ــال  ــه مســولين دوره هــاى بعــد انتق را ب
ندهــد و بــدون اينكــه خــود را ســرگرم 
ــتن  ــه برداش ــد ب ــك كنن ــاى كوچ كاره
ســنگ هــاى بــزرگ و مانــع هــاى 

ــد. ــد بپردازن ــهرى نهاون ــعه ش توس

سرريز ترافيك نهاوند 
به خيابان هاي فرعي ريخت

همــدان  خبرنــگار   - ماليــر   
ــك" ــن باب ــه "حس ــام: زندگى نام پي

فرمانــدار ســابق ماليــر در قالــب 
نوشــته  بابــك"  كتاب"حماســه 
ــا  ــنبه ب ــى روز دوش ــون مطيع هماي
حضــور مســئولين شهرســتان ماليــر 
ــه  ــه عالم ــم در كتابخان ــى قل و اهال

ــد. ــى ش ــر رونماي ــى مالي مجلس
معــاون سياســى اجتماعــى فرمانــدار 
ويــژه ماليــر در ايــن آييــن بــا بيــان 
اينكــه ماليــر در داشــتن چنيــن 
اســتعدادهاى فرهنگــى و شــخصيت 
اســت،  ســرآمد  فرهيختــه  هــاى 
گفــت: مرحوم بابــك كشــاورزاده اى 
اديــب سياســى  باهــوش و درايــت و 

ــود. ــوى ب ــم پهل ــف رژي مخال
ســعيد كتابــى بــا اشــاره بــه دوران 18

ــر  ــك در مالي ــدارى باب ــه فرمان ماه
ماليــر افــزود: بــا اينكــه مــدت 
فرمانــدارى وى در ماليــر كوتــاه 
بــود امــا خدمــات مانــدگارى  را 
ــام  ــر انج ــتان مالي ــطح شهرس در س
ــراى  ــه ب ــرادى ك ــم اف داد . اميدواري
ــيده  ــت كش ــر زحم ــتان مالي شهرس
انــد و بــه گــردن مــردم حــق دارنــد 
ــى  ــردم معرف ــه م ــاب ب ــب كت در قال

ــوند. ش

در ادامه اين آيين ،نماينده مردم مالير 
در مجلس شوراى اسالمى نيز گفت: 
با تحوالت خوبى كه در دو سال اخير 
بــا ثبت ملى مبل و منبت و هم چنين 
ثبت جهانى انگور در مالير اتفاق افتاد 
بر خود مى باليم كه امروز نيز شــاهد 
تحوالتى در زمينه فرهنگى نيز هستيم.

بــه  اشــاره  بــا  كاظمــى  محمــد 
و  روشــنفكر   ، اديــب  شــخصيت 
ــن  ــزود :اي ــك اف ــن باب ــارز حس مب
شــخصيت مــى توانــد بــراى مــا 
ــم  ــا بتواني ــد ت ــى باش ــوى خوب الگ
منشــا خيــر و بركــت باشــيم.وى 
ضمــن تقديــر از ايــن اقــدام فرهنگــى 
خواســتار كمــك بيشــتر جهــت تبليغ 
ــه  ــاب ارزشمند"حماس ــه كت و عرض

ــد. ــر ش ــك"در مالي باب
حجــت االســالم احــد آزادى خــواه 
بــا  نيــز  ماليــر  نماينــده  ديگــر 
ــر آبســتن  ــه مالي ــن ك ــر اي ــد ب تاكي
ــت:  ــت، گف ــى هاس ــر نماي ــن هن اي
ــه تنهــا شــاهد رونمايــى از  امــروز ن
كتــاب حماســه بابــك هســتيم بلكــه 
شــاهد رونمايــى از اســتعداد سرشــار 
جوانــى  تقديــر  قابــل  هنــرى  و 
هســتيم كــه در دوران حســن بابــك 
ــى  ــت  ول ــرده اس ــى ك ــى نم زندگ

ــن  ــورد اي ــمندى در م ــاب ارزش كت
شــخصيت واال گــردآورى نمــوده. 
ــده درخشــان  شــايد ايــن جــوان آين
تــر از دكتــر بابــك  در پيــش رو 

ــد. ــته باش داش
همايــون مطيعــى جــوان خــوش 
ــا اســتعداد ماليــرى اســناد  فكــر و ب
ــه  ــا و مصاحب ــس ه ــعار ، عك ، اش
هــاى حســن بابــك را در قالــب 
عنوان"حماســه  تحــت  كتابــى 
ــت و  ــرده اس ــردآورى ك ــك" گ باب
ــف  ــاد مختل ــه ابع ــاب ب ــن كت در اي
ــى ،  ــردى ، مديريت ــاى ف ــى ه ويژگ
ــى  ــدراج علمــى و ادب ــى و م مبارزات

وى پرداختــه اســت.
از  اى  ديباچــه  بــا  كتــاب  ايــن 
229 در  اميــن  حســن  پرفســور 

ــى  ــر 4 فصــل م ــتمل ب ــه مش صفح
باشــد.

ــك" ــى اســت ،دكتر"حســن باب گفتن
ــالهاى  ــر در س ــد مالي ــدار فقي فرمان
قبــل از انقــالب بــوده اســت كــه بــا 
ــه در طــول ســال هــاى  ــى ك خدمات
خدمتــش در ماليــر انجام داده اســت 
بــه عنــوان يــك شــخصيت مانــدگار 
از ذهــن مــردم ماليــر پــاك نخواهــد 

شــد.

كتاب"حماسه بابك"در مالير رونمايى شد

 پاركومتر طرحى كه در نطفه كور شد
پاركومتر يا پارك ســنج (parking meter)دستگاهى است كه براى جمع آورى پول 
و پرداخــت هزينه پارك خودرو در يك محل خاص براى مدت زمانى محدود اســتفاده 
مى شود. پاركومترها توسط شهردارى ها به عنوان ابزارى براى اجراى يكپارچه طرح هاى 
مديريت ترافيك در معابر شــهرى نصب و راه اندازى مى شــوند و ممكن است اهداف 
تجارى و درآمدزايى هم داشــته باشند. اين هم ايده خوبى بود كه سال گذشته مطرح شد 
تا در كنار ساماندهى ترافيك شهرى فرصت درآمدزايى براى شهردارى باشد كه در نطفه 

مطرح نشده، به بهانه استقبال نكردن سرمايه گذار رها شد.
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تقديم اليحه بودجه سال 98 توسط 
رئيس جمهور به مجلس شوراى اسالمى

 سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى  گفت كه پروسه 
زمانى بررسى اليحه بودجه سال 1398 از زمان تقديم آن به مجلس 

آغاز مى شود.
بهــروز نعمتى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: زمان تقديم اليحه 
بودجه كل كشور سال 1398 به مجلس شوراى اسالمى هنوز قطعى 
نشــده و بايد بين دولت و مجلس شــوراى اســالمى در اين باره 

هماهنگى صورت گيرد.
وى افزود: دولت پنج شــنبه 15 آذرماه اليحــه بودجه را به مجلس 
شوراى اسالمى ارسال كرده، اما پروسه زمانى بررسى بودجه از زمان 

تقديم آن به مجلس در جلسه علنى آغاز خواهد شد.
ســخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اســالمى يادآور شد: طبق 
آيين نامه داخلى مجلس شــوراى اســالمى نماينــدگان تا 10 روز، 
كميسيون هاى تخصصى تا  15 روز و كميسيون تلفيق تا 15 روز كه 
قابل تمديد تا 15 روز ديگر هم هست فرصت بررسى اليحه بودجه 
را دارند و پس از آن گزارش كميسيون تلفيق به صحن علنى مجلس 

شوراى اسالمى مى آيد.
پيش از اين گفته شــده بود كه احتماال رئيس جمهور يكشــنبه 25

آذرماه براى تقديم اليحه بودجه در جلســه علنى مجلس شــوراى 
اسالمى حاضر خواهد شد.

تقويت بودجه وزارتخانه هاى خارجه و 
دفاع اولويت كميسيون امنيت ملى است

 نايب رئيس كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس 
شــوراى اســالمى با تاكيد بر لزوم تقويت بودجــه وزارتخانه هاى 
خارجه و دفاع گفت: تاكيد ما در كميســيون امنيت ملى تقويت بنيه 
دفاعى و همزمان توجه به ديپلماسى به خصوص ديپلماسى اقتصادى 

است.
ــه  ــه بودج ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــال دهقان كم
تخصيصــى دولــت بــه وزارت خارجــه، گفــت: يكــى از مشــكالت 
وزارت خارجــه نحــوه  اختصــاص بودجــه بــه صــورت ريــال بــه 
ايــن وزارتخانــه اســت، يعنــى مثــال مبلغــى همچــون 1100 ميليارد 
ــه  ــن مى شــود ك ــوان بودجــه وزارت خارجــه تعيي ــه عن ــان ب توم
ــا كمبــود  ــا نوســانات ريــال برابــر دالر عمــال وزارت خارجــه ب ب

ــود. ــه مى ش ــه مواج بودج
نايــب رئيــس كميســيون امنيــت ملــى و سياســت خارجــى مجلــس 
ــى از  ــره يك ــض مذاك ــه مح ــد: ب ــادآور ش ــالمى ي ــوراى اس ش
ــا شــركت خصوصــى بالفاصلــه  ــا ب نماينــدگان ســفارتخانه هاى م
آمريــكا و اســرائيل و عربســتان ســعودى بــه دنبــال خنثــى كــردن 
ــگ  ــه از جن ــك نمون ــا ي ــن تنه ــد. اي ــر مى آين ــره ب ــن مذاك اي
ــى  ــدن ديپلماس ــر ش ــزوم فعال ت ــر ل ــا ب ــه م ــت ك ــادى اس اقتص
اقتصــادى تاكيــد داريــم. اين كــه وزيــر خارجــه بــا تمامــى همــت 
ــه  ــاج ب ــت، احتي ــرده اس ــاء ك ــادى را احي ــت اقتص ــود معاون خ

ــق دارد. ــراى كار دقي ــتيبانى ب ــت و پش حماي
وى بــا بيــان اين كــه بايــد تقويــت بنيــه دفاعــى همزمــان در كنــار 
ــاء  ــرد: ارتق ــار ك ــود، اظه ــده ش ــت ديپلماســى اقتصــادى دي تقوي
ــون  ــت، چ ــر اولويت هاس ــز از ديگ ــى ني ــروى انتظام ــه ني بودج
نيــروى انتظامــى بــه عنــوان ضابــط قضايــى بــا 400 عنــوان جــرم 
مواجــه اســت. اين كــه حقــوق و تعــداد پرســنل نيــروى انتظامــى 
ــذا بايــد  كــم اســت باعــث ايجــاد ضعــف در جامعــه مى شــود، ل

بــه ايــن بخــش توجــه الزم صــورت گيــرد.

تصميمات شوراى هماهنگى قوا منجر 
به حل مشكالت اقتصادى نشد

متاســفانه  گفــت:  مجلــس  اقتصــادى  كميســيون  عضــو   
مصوبــات شــوراى عالــى هماهنگــى اقتصــادى قــوا تغييــر چندانــى 
در زندگــى مــردم و رفــع مشــكالت اقتصــادى آن هــا ايجــاد نكــرده 

اســت.
سيدناصر موسوى الرگانى در گفت وگو با مهر، درباره عملكرد شوراى 
عالى هماهنگى اقتصادى قوا،گفت: پــس از آنكه وضعيت اقتصادى 
كشور با چالش جدى روبرو شد، به فرمان مقام معظم رهبرى شوراى 
هماهنگى اقتصادى با حضور سران قوا تشكيل شد و تاكنون جلسات 

متعدد و مصوبات زيادى داشته است.
عضــو كميســيون اقتصــادى مجلــس بــا بيــان اينكــه مــا نماينــدگان 
هــم اطالعــات دقيقــى از مصوبــات و مباحــث بررســى شــده در 
ــوال  ــرد: معم ــح ك ــم، تصري ــوا نداري ــى هماهنگــى ق ــوراى عال ش
گــزارش اجمالــى و كوتاهــى از نشســت هاى چنــد ســاعته 
شــوراى عالــى هماهنگــى اقتصــادى قــوا بــه اطــالع مــا مى رســد 

ــتيم. ــالع هس ــث بى اط ــيارى از مباح ــا از بس و م
موســوى الرگانــى بــا انتقــاد از قيمــت بــاالى بســيارى از كاالهــاى 
ــدا  ــه قيمــت ارز كاهــش پي ــود آنك ــا وج ــت: ب اساســى مردم،گف
ــا و  ــيارى از كااله ــت بس ــه آن را در قيم ــا نتيج ــت ام ــرده اس ك
ــدى در  ــارت ج ــد نظ ــم و باي ــردم نمى بيني ــرورى م ــاس ض اجن

ــرد . ــه صــورت گي ايــن زمين

توهين روحانى به منتقدان FATF براى 
فرار از پاسخگويى است

 نائب رئيس فراكســيون نمايندگان واليــى مجلس گفت: اتهام 
افكنــى و توهين روحانى عليه منتقدان FATF وCFT پوششــى 

براى شكست دولت در برجام و فرار از پاسخگويى است.
حجت االســالم احمد ســالك در گفتگو با مهر با انتقاد از اظهارات 
رئيس جمهور در نشست مديران ارشــد وزارت راه و شهرسازى و 
توهين وى به منتقدان FATF وCFT گفت: آقاى روحانى معتقد 
اســت فقط وى فهم درستى از اســالم دارد. او تا امروز بيش از 50 
مورد به منتقدان توهين كرده است كه نشان دهنده عدم سعه صدر و 

تحمل وى در قبال منتقدان است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى اتهامات روحانى 
عليه منتقدان FATF وCFT را پوششى براى شكست دولت تدبير 
در برجــام خواند و گفت: آقاى روحانى براى فرار از پاســخگويى 
راه حل اتهام افكنى عليه مخالفان لوايح اســتعمارى را انتخاب كرده 

است.
نائــب رئيس فراكســيون نماينــدگان واليى مجلس نســبت دادن 
مشــكالت اقتصادى به مخالفان برجام و FATF را فرار به جلوى 
دولت تدبير خواند و گفت: دولت پاسخى به انتقادات مردم در قبال 
عملكــرد اقتصادى خود ندارد، به هميــن دليل به دنبال اتهام افكنى 
عليه منتقدان اســت و مثل رويه گذشته قصد دارد همه مشكالت را 

به گردن مخالفان بيندازد.
نايب رئيس فراكســيون نمايندگان واليى در پايان تأكيد كرد: رئيس 

جمهور بايد ادبياتش را در گفتگو با منتقدان اصالح كند.

برجام براى امنيت اروپا مهم است

 هايكو ماس وزير امور خارجه آلمان در آســتانه نشست وزيران 
امور خارجه كشورهاى اروپايى در بروكسل به خبرنگاران گفت كه 

توافق هسته اى با ايران براى امنيت اروپا مهم است.
به گــزارش ايرنا، ماس تصريح كرد كه اروپــا نمى خواهد ايران بار 
ديگر به اســتفاده از اهداف نظامى كه به وســيله اين توافق محدود 

شده است، روى آورد.
وزيران خارجه 28 كشور اروپايى در بروكسل گردهم آمده تا درباره 
ادامه برجام و نحوه اجراى ســاز وكار ويژه مالى اروپا درچارچوب 

تداوم همكارى هاى اقتصادى با ايران رايزنى كنند.
پيــش از اين "ديدى ريندرز" وزير امور خارجــه بلژيك گفته بود: 
تــالش مى كنيم در اجراى برجام به جلــو حركت كنيم، بايد ببينيم 

چگونه مى توان اين كار را انجام داد.
فدريكا موگرينى مســئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا نيز طى 
اظهاراتى پيش از آغاز اين نشســت گفت: روز شــلوغى را در پيش 
داريم و موضوعات وسيعى را از ونژوئال تا ايران، از غرب بالكان تا 

آفريقا بررسى خواهيم كرد.
«دونالد ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا 18 ارديبهشــت ماه گذشــته 
تحت تأثير فشــار البى صهيونيسم خروج اين كشــور از برجام را 
اعالم كــرد و چهاردهم آبان، دوره تــازه تحريم هاى ضد ايرانى را 
كه عمدتًا صادرات نفت ايران، صنايع هوايى، كشــتيرانى و بانكى را 

شامل مى شود به اجرا گذاشت.
ســاير كشــورهاى امضاكننده برجام يعنى انگليس، فرانسه، آلمان، 
چين و روســيه ضمن محكوم كردن خروج اين كشور ازاين توافق 
چندجانبــه بين المللى، تأكيد كردند كه به برجــام پايبند مانده و از 

تجارت شركت هايشان با ايران حمايت مى كنند.
در راستاى مقابله با تحريم هاى غيرقانونى آمريكا عليه ايران، اتحاديه 
اروپا ضمــن فعال كردن قانون انســداد براى حمايــت از فعاليت 
شــركت هاى خود در ايران، اعالم كرد كه سازوكار مالى براى ادامه 
تجارت شــركت هاى خارجى با ايران و فروش نفت ايران و امكان 

مبادله تجارى ايران با جهان ارائه مى كند.

تشكيل كميته اى در مجلس براى بررسى 
«پيوست هاى معاهده پاريس»

 عضو كميســيون كشاورزى مجلس از تشــكيل كميته اى در اين 
كميسيون براى بررسى «پيوست هاى معاهده پاريس» جهت تصميم 

گيرى نهايى خبر داد.
سيد راضى نورى در گفتگو با مهر در خصوص ايرادات اليحه الحاق 
ايــران به معاهده پاريس گفت: اين اليحــه تعهداتى را براى برخى 

كشورها ايجاد مى كند.
نماينده مردم شوش در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: اين معاهده 
تالش دارد تا براى برخى كشورهاى خاص تعهداتى را در نظر بگيرد 

و براى كشورهاى در حال توسعه محدوديت هايى را ايجاد كند.
عضو كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسالمى گفت: كشورهايى 

مثل آمريكا، تركيه و روسيه هنوز اين معاهده را امضا نكرده اند.
نماينده مردم شــوش در مجلس اظهارداشت: مقرر شد در كميسيون 
كشــاورزى كار گروهى با حضور اعضاى كميســيون و كارشناسان 
براى بررســى مفاد اين معاهده تشــكيل شــود تا پس از بررســى 
پيوست هاى اين كنوانسيون در خصوص پيوستن يا عدم پيوستن به 

اين معاهده تصميم گيرى شود.

افزايش حقوق كارمندان نبايد منجر به افزايش 
نقدينگى شود

 عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس گفــت: به جاى افزايش حقوق 
كارمندان، دولت بهتر است به آنان تسهيالت الزم را اعطا كند.

داريوش اسماعيلى در گفتگو با مهر با بيان اينكه دولت توان افزايش يارانه نقدى 
را دارد، گفت: متأســفانه در حال حاضر همه مردم با درآمدهاى مختلف يارانه 
دريافــت مى كنند در حالى كه اين مبلغ در زندگى بســيارى از آنان هيچ گونه 
تأثيــرى ندارد. وى با بيان اينكه دولت بايد دهك هاى مختلف جامعه را در نظر 
گيرد و يارانه اقشــار پردرآمد را قطع كند و آن را به قشرهاى پايين جامعه اعطا 
كنــد، ادامه داد: با اين رويه به راحتى مى توان مبلغ يارانه نقدى را براى اقشــار 
ضعيف جامعه چندين برابر كرد چرا كه 45 هزار و 500 تومان درد اقشار پايين 

جامعه را دوا نمى كند.

آمريكا نمى تواند سياست هاى خود را بر ديگران 
تحميل كند

 مشــاور مقام معظم رهبرى گفت: گذر زمان نشــان داد كه در چهل ســال 
گذشته،آمريكا، نتوانسته است سياســت هاى خود را بر ديگران تحميل كند و 

زين پس نيز چنين خواهد بود.
به گزارش مهر، على اكبر واليتى، گفت: پايان دادن به خونريزى ميان مسلمانان، 
امرى واجب و وظيفه  اى اسالمى انسانى است.وى با اشاره به عامل مهم وحدت 
در جهان اسالم، افزود: آنچه همه اين ديدگاه ها را به صورتى عميق و مستحكم 
به يكديگر پيوند داده اســت، كتاب خدا، نبوت حضرت ختمى مرتبت (ص) و 
محبت اهل بيت(ع) است. واليتى ادامه داد: مجموعه اقدامات ترامپ، نه بيانگر 
اقدامات شخصى نابخرد و نا آشنا به سياست، بلكه نمايش سناريويى است كه 

نظام حاكم بر آمريكا آن را به رشته تحرير در آورده است.

بايد با انتقال تجارب به جوانان از حلقه مديريتى 
گذشته عبور كرد

 يك عضو كميسيون شوراها و امور داخلى كشور گفت : امروز بايد با اعتماد 
به جوانان و انتقال تجارب بازنشستگان و آموزش به آنان از حلقه مديران گذشته 

عبور كنيم تا شاهد شايسته ساالرى در نظام مديريتى كشور باشيم.
عبدالرضا هاشــم زايى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به بيانات اخير مقام معظم 
رهبــرى در خصوص قانــون منع به كارگيرى بازنشســتگان، بيان  كرد: قبل از 
تصويب قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان در مجلس شــوراى اسالمى قبل 
ما يك قانون در خصوص قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان تصويب كرده 
بوديم. منتهى در آن قانون مقامات مســتثنى بودند و دولت اين اختيار را داشت 
كه بازنشستگانى كه داراى تخصص بااليى هستند و به نوعى جايگزين ندارند 

را مشخص و مستثنى كنند.

 رئيس جمهــور با بيان اينكه من تفكيك 
وزارتخانه هــا را ضــرورت مى دانســتم و 
مى دانم، گفــت: نمايندگان به هر دليلى در 
اين زمينه با مــا همراهى نكردند در حالى 

كه تفكيك وزارتخانه ها به نفع كشور بود.
بــه گزارش مهر، حجت االســالم حســن 
وزير،  نشســت  در  رئيس جمهور  روحانى 
راه  وزارت  ارشــد  مديــران  و  معاونــان 
وشهرسازى اظهار كرد: ما از اواسط دولت 
يازدهم به اين نتيجه رســيديم كه بعضى از 
وزارتخانه ها بايد تفكيك شــوند و در اين 
راســتا اليحه اى به مجلس داده شد. معتقد 
بوديم بايد وزارت مســكن و شهرســازى 
و راه و حمــل و نقــل و همچنين وزارت 
بازرگانــى و وزارت صنعــت و معدن از 

يكديگر تفكيك شوند.
روحانى اظهارداشــت: در شرايط موجود 
بــار ســنگينى بــر دوش وزارت راه و 
معــدن  صنعــت  وزارت  و  شهرســازى 
و تجارت اســت. البتــه وزراى اين دو 

هستند. نفس  تازه  وزارتخانه 
رئيس جمهــور از وزرا و تيم قوى اين دو 
وزارتخانه تشكر كرد و گفت: تيم قبلى اين 
دو وزارتخانه كارهاى بزرگى انجام دادند. 
البته چهره هايى كه امروز در اين وزارتخانه 

مى بينيم اكثرا افرادى از تيم قبلى هستند.
در واكنــش به كســانى كــه مى گويند با 

FATF اسالم مى رود
را  اســالم  كاش  اى  روحانــى:   

مى فهميديد
ــرد:  ــار ك ــه  اظه ــور در ادام ــس جمه رئي
هــاى  بانــك  بــا  مى خواهيــم  اكنــون 
ــا  خارجــى كار كنيــم. بــدون كار كــردن ب
ــل  ــا ح ــاد م ــى اقتص ــاى خارج ــك ه بان
ــر؛  ــد گران ت ــا 20 درص ــا ب ــود، ام مى ش
ــد از  ــى كني ــى شــما جنــس را وارد م يعن
ــا 20 ــى، نهايت ــه آن صراف ــى ب ــن صراف اي

درصــد گران تــر بــه دســت مصــرف 
مى گوييــد  اگــر  مى رســد.  كننــده 
FATF باشــد يــا نباشــد، يــك نفــر 

نمــى آيــد بگويــد اگــر باشــد 20 درصــد 
ــر  ــود و اگ ــام مى ش ــا انج ــر كاره ارزان ت
ــى  ــر . آن كس ــد گران ت ــد 20 درص نباش
ــه اش را  ــد هزين ــد بياي ــعار مى ده ــه ش ك
ــر  ــه يــك نف ــد. نمى شــود ك پرداخــت كن
در كشــور شــعار دهــد و آثــار شــعارش را 

ــد. ــه نكن ــردم ترجم ــراى م ب
ــا  ــد ي ــام باش ــد برج ــت : مى گوين وى گف
نباشــد. ترجمــه كنيــد يعنــى چــه؟ برجــام 
ــى  ــى چــه؟ برجــام نباشــد يعن باشــد يعن
ــود دارد  ــدر س ــودن چق ــد ب ــه؟ بگويي چ
و نبــودن آن چقــدر ضــرر؟ از مــردم 
ــه  ــد ك ــردم ســوال كني ــد. از م ســوال كني
شــما مــى خواهيــد زندگــى كنيــد آيــا آن 
ــر  ــران؛ مگ ــا گ ــد ي ــى خواهي را ارزان م
مى شــود در دنيــاى امــروز بــا بانــك 

ــم؟ ــى كار نكني ــاى خارج ه
روحانــى اظهــار كــرد: يــك نفــر از يــك 
گوشــه اى كــه نمــى دانيــم كجاســت 
اگــر  كــه  مــردم را تحريــك مى كنــد 
FATF امضــا شــود و يــا بــا گــروه 
ــم، اســالم از دســت  ــى كار كني ــدام مال اق

مــى رود. اى كاش اســالم را مى فهميــد، 
بعــد مى گفــت اســالم از دســت مــى رود.

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: حكومت و 
اداره كشور براى مردم است. هزينه ها را به 
مردم بگوييد. اگر ايــن كار را نكنيم مردم 

چقدر از جيب بايد دهند؟
 اشكال ما اين است كه فرصت ها 

را مى سوزانيم و هدر مى دهيم
روحانى خاطرنشــان كرد: چرا آمدن يك 
دانشمند خارجى و سرمايه گذار بزرگ به 
كشورمان اشكال دارد!؟ اگر ما مى گذاشتيم 
آن ســرمايه گذار خارجى فرودگاه امام را 
بسازد، 20 سال پيش اين اتفاق مى افتاد اما 
متأسفانه اندرخم يك كوچه هستيم. اشكال 
ما اين است كه فرصت ها را مى سوزانيم و 

هدر مى دهيم.
رئيس جمهور ادامه داد: از مردم سوال كنيد 
چرا كه حكومت براى مردم اســت و اداره 
كشــور براى آنان است و بايد هزينه ها را 
به مردم بگوييم و براى آنان تشــريح كنيم 
كه اگر اين كار را انجــام ندهيم، آنان بايد 
چقــدر از جيب بدهند و اگــر اين كار را 

انجام داديم، چه تسهيالتى براى آنان فراهم 
مى شود.

 ســال آينده به دليل تحريم ها با 
مشكالتى روبه رو خواهيم شد

رئيس جمهور خاطرنشــان كرد: سال آينده 
در زمينه اشــتغال و رونق اقتصادى به دليل 
تحريم ها با مشكالتى روبرو هستيم. يكى 
از حوزه هايى كه ميتواند موجب تحول در 
اشتغال شود، حوزه مســكن و شهرسازى 
است. البته رعايت استاندارد در همه حوزه 
ها به ويژه در اســتفاده مصالح بسيار مهم 
است. رعايت اين اصول مى تواند موجب 
صرفه جويى و كاهش مصرف انرژى و در 

نهايت آرامش و رفاه مردم شود.
روحانى اظهار داشــت: 45 هــزار ميليارد 
تومان بانك مركزى را هنوز از بانك مسكن 
نگرفته ايم و بانك مســكن با اين اعتبارات 
در حال رونق به بخش مســكن است. اگر 
اين پول بر مى گشــت شايد دولت بهتر مى 
توانســت تورم را مهار كنــد اما اين كمك 
را به بانك مســكن براى رونق اين بخش 

انجام داديم.

 رئيس ســازمان برنامه و بودجه گفت: 
عالوه بر افزايــش 20 درصدى حقوق در 
اليحه بودجه سال 98 حدود 2 هزار ميليارد 
تومان منابع نيز براى همسان سازى حقوق 
برخى از بازنشستگان نظر گرفته شده است.
محمدباقــر نوبخت در گفت و گو با خانه 
ملت گفت: على رغم محدوديت هاى منابع 

مالى دولت تالش شده است در سال 98 به 
وضعيت معيشتى مردم كمك شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در 
خصوص افزايش حقوق كارمندان تصميم 
گرفته شــده در بودجه يك پنجم به ميزان 

حقوق ها در سال 98 اضافه شود.
نوبخــت در ادامه تصريح كرد: در ســال 

گذشــته عليرغــم محدوديتهــاى مالــى 
تالش شــد تا 3400 ميليــارد تومان براى 
در  بازنشســتگان  حقوق  همسان ســازى 

راستاى عدالت اختصاص يابد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: 
در بودجــه ســال 98 بار ديگــر دولت به 
موضوع همسان سازى حقوق بازنشستگان 

توجه كرده بر اين اساس عالوه بر افزايش 
20 درصــدى حقوق در ســال 98 حدود 
2هزار ميليارد تومان منابع براى همســان 
سازى حقوق بازنشســتگان در نظر گرفته 
اســت كه بر اين اساس امكان دارد حقوق 
برخى از بازنشســتگان بيش از 20 درصد 

افزايش يابد.

مجلس همراه نشد

وزارتخانه ها باهم ماندند

 عضو كميســيون آمــوزش و تحقيقات 
مجلس خواستار تعيين تكليف هزاران ميليارد 
تومان امــوال وزارت آموزش و پرورش كه 
تحت اختيار بنياد قدس قرار گرفته است، شد.

محمدمهدى زاهدى عضو كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلــس در گفتگو با مهر اظهار 
داشت: «آرشام» رئيس ساواك كرمان قبل از 
انقالب بود، او صاحب يكســرى مؤسسات 
فرهنگى در ســطح كشــور بود و همچنين 
امالك زيادى در اختيار داشــت تا به اهداف 

فرهنگى مد نظر رژيم دست يابد.
نماينــده مــردم كرمان در مجلس شــوراى 
اســالمى ادامه داد: بعد از انقالب اين اموال 
مصادره شد و شوراى انقالب اعالم كرد كه 
اين اموال در اختيار وزارت آموزش و پرورش 
قرار گيرد اما متأسفانه اين وزارتخانه به دنبال 
اين اموال نمى رود و بدون ضابطه در اختيار 
آموزش و پرورش استان ها قرار گرفته و بنياد 

قدس متكفل آن مى شود.
وى افزود: اين بنياد زير نظر وزارت آموزش 
و پــرورش و وزارت علوم قرار ندارد و هيچ 
نظارتى در اين بنياد نيســت. هــزاران هزار 
ميليارد تومان ملــك، درآمد و ثروت در اين 

بنياد نهفته اســت كه به درستى ساماندهى و 
مديريت نشده است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراى اسالمى گفت: اگر وزارت آموزش 
و پــرورش متكفل اصلى اين بنياد بود، منبع 
درآمــدى خوبى در اختيار ايــن وزارتخانه 
براى دستيابى به اهدافش قرار مى گرفت. اگر 
امالك مربوط به اين بنياد به فروش برســد، 
هزاران هزار مدرسه با درآمد و اعتبارات اين 
بنياد ساخته خواهد شد و بدهى هاى وزارت 

آموزش و پرورش پرداخت مى شود.
زاهدى تصريح كرد: گزارشاتى به ما رسيده 
اســت كه از امــالك مربوط به ايــن بنياد، 
واگذارى هــاى غيرقانونى برخالف مقررات 
جارى كشــور صورت گرفته اســت لذا از 
قوه قضائيه و ســازمان بازرسى درخواست 
كرده ايم اموال اين بنياد را مورد بررسى قرار 

دهند.
وى بــا تأكيد بــر اينكه اين امــوال بايد در 
تملك وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد، 
خاطرنشان كرد: بايد با افراد خاطى كه در اين 
سال ها اموال اين بنياد را حيف و ميل كرده اند 
برخورد شود و اين اموال به بيت المال برگردد.

تعدادى از نماينــدگان مجلس در واكنش به 
توييت اخير «جواد كريمى قدوســى» تاكيد 
كردند: شــوراى نگهبان بايد صالحيت امثال 
وى را كــه حضــور و مواضــع آنها مصالح 
انقالب و وحدت ملى را به خطر مى اندازد با 

دقت بيشترى بررسى كند.
به گزارش ايرنا، كريمى قدوســى از اعضاى 
واليى  نمايندگان  فراكسيون  مركزى  شوراى 
مجلس دهــم اخيرا در توييتى نوشــت: 50 
درصد اين مجلس به دنبال فروپاشــى نظام 
جمهورى اسالمى است، ســران فتنه 88 به 
دنبال سقوط نظام جمهورى اسالمى بودند و 
حال امروز 50 درصد نمايندگان مجلس پشت 
تريبون مى روند و از سران فتنه دفاع مى كنند.

تعــدادى از نماينــدگان اين اقــدام كريمى 
قدوســى را توهين به شعور مردم دانستند و 
خواستار بررســى دوباره صالحيت كريمى 

قدوسى ازسوى شوراى نگهبان شدند.
نمايندگان مخالف اظهارات كريمى قدوسى 
از هيــأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس 
خواستند كه توهين وى به منتخبان ملت را هر 
چه ســريع تر بررسى كند تا ديگر شاهد اين 

گونه سخنان و اقدامات نباشيم.

ابوالفضل ســروش نماينده تهــران و عضو 
فراكســيون اميد مجلس در توييتى نوشت: 
ادعاى اخير كريمى قدوسى عليه نمايندگان 
مجلس خالف منافع ملى و توهين به شعور 

مردم است.
همچنين محمدرضــا بادامچى نماينده مردم 
تهــران و عضو فراكســيون اميد مجلس در 
توييتى نوشت: كسى كه مى نويسد «50 درصد 
اين مجلس به دنبال فروپاشى نظام جمهورى 
اسالمى اســت»، صراحتا با شوراى نگهبان، 
مجلس و مردم دشمنى مى كند زيرا اين ادعا، 

وهن اركان نظام و قانون اساسى است.
عليرضا رحيمى نماينده مردم تهران و عضو 
هيأت رئيسه مجلس هم در حساب كاربرى 
خود در توييتر نوشت: وقتى نيمى ازنمايندگان 
مجلس به دروغ به فروپاشــى نظام متهم مى 
شوند يعنى نيمى از ملت كه پشتوانه نمايندگان 
هستند را در مقابل حاكميت فرض كرده ايد.

وى ادامه داد: شكستن همبستگى ملى ريشه 
در انحراف فكرى و خودمختار پندارى مقابل 
مــردم دارد .نماينده مــردم تهران در مجلس 
تصريح كرد: دفاع از واليت فقيه، ابزارتفرقه 

افكنى جماعتى شده است

در اليحه بودجه پيش بيني شده است

افزايش20درصدي حقوق بازنشسته ها

قوه قضائيه ورود كند
حيف وميل اموال چندهزار ميلياردى 

آموزش وپرورش
شوراى نگهبان صالحيت امثال كريمى 

قدوسى را با دقت بررسى كند
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

موقعيت زنان در عرصه اجتماعى هنوز مطلوب نيست
 امروز موقعيت زنان در عرصه هاى اجتماعى و سياســى نسبت به گذشته مناسب 
است ولى مطلوب نيست و هيچ كدام از زنان فعال در عرصه هاى سياسى و اجتماعى 
اين وضعيت را مطلوب نمى دانند.رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران با بيان اينكه 
هنوز محدوديت هايى براى انتصاب بانوان در پست هاى مديريتى وجود دارد، تصريح 
كرد: يكى از عوامل موثر براى افزايش حضور مديريتى زنان وجود احزاب اســت و 
اگر حزب سياسى مقتدرى براى بانوان وجود داشته باشد، حتما در عرصه اجتماعى و 
مديريتى هم موثر است.اشرف بروجردى افزود: زنان قبل از انقالب در شكل گيرى و 
تظاهرات آن زمان نقش زيادى داشتند، دوران جنگ نيز در پشت جبهه ها نقش زيادى 

از خود نشان دادند به همين دليل از عرصه مديريتى كشور غافل شدند.

درخواست نظام پزشكى براى اعمال نظر در تعيين 
تعرفه هاى سالمت

 از مســئوالن شوراى عالى بيمه مى خواهيم سياست هاى نظام پزشكى در تعيين تعرفه 
خدمات سالمت لحاظ شود.به گزارش ايرنا، عضو شوراى عالى نظام پزشكى با بيان اينكه 
تعرفه هاى خدمات پزشــكى با هزينه هاى واقعى تطابق ندارد، افزود: تعرفه هاى خدمات 
پزشكى بايد براساس قيمت تمام شده خدمات تعيين شود اما هر ساله شاهد كاهش مقدار 
آن هستيم. دولت مى خواهد با مدارا كردن در تعيين تعرفه ها ميزان هزينه هاى پرداختى را 
كاهش دهد.بهنام عباسيان افزود: اقتصاد سالمت در تعيين تعرفه ها در نظر گرفته نمى شود 
و اين اقتصاد زمانى پويا خواهد بود كه توسط كار كارشناسى شده بتوانيم به سود برسيم اما 
تاكنون قيمت تمام شده خدمات با آن چه توسط دولت تعيين مى شود سازگار نبوده است.

راه اندازى اتاق اسباب بازى 
در مدارس از اول بهمن

 معاونت آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش از راه اندازى اتاق اسباب بازى 
در مدارس10 استان به صورت آزمايشى از اول بهمن ماه خبر داد.

رضوان حكيم زاده در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از ابتداى بهمن ماه اين برنامه را 
در برخى از مدارس كشور به صورت پايلوت آغاز مى كنيم.

معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه هدف از راه اندازى 
اتاق اســباب بازى، صرفا بازى و ســرگرمى نيســت گفت: هدف اين است كه از 
اســباب بازى به عنوان يك بستر مناسب براى آموزش و تربيت در دوران كودكى 

استفاده شود.

ميزان طالق كاهش يافته است
 ميزان طالق به ازاى هر هزار زن متأهل طى 3 تا 4 سال اخير ثابت 

مانده و حتى دو دهم هم كاهش يافته است.
به گزارش ايرنا، رئيس سازمان امور اجتماعى كشور گفت: در حوزه 
نزاع فردى ياجمعى، طالق يا دعاوى خانوادگى نه تنها شــاهد تثبيت 
شــاخص ها بوديم حتى در برخى موارد نيز كاهش شــاخص هاى 

مرتبط با اين حوزه ها را داشته ايم.
تقى رســتم وندى ادامه داد: در حوزه طالق اشتباهى كه حتى برخى 
صاحبنظران و كارشناســان انجام مى دهند اين است كه تعداد طالق 
(پرونده هاى) طالق را در كشــور اعالم مى كنند و بديهى اســت كه 
پرونده هاى طالق سال 96 نسبت به 95 افزايش يافته است اما بايد در 
نظر بگيريم كه همواره ميزان آسيب هاى اجتماعى براى ما مهم است.

رئيس سازمان امور اجتماعى كشــور افزود: فرق ميزان و تعداد خام 
در اين است كه ميزان را همواره نسبت به جمعيت كشور يا جمعيت 

هدف مورد نظر اعالم مى كنيم.
وى گفــت: در حوزه طالق ميزان طالق نســبت به جمعيت عمومى 
كشور ظرف سه چهار سال اخير ثابت مانده است و حتى كاهش يك 
دهم درصدى را نيز شاهد بوده ايم. به طور مثال طالق از 2,3 به 2,2
به ازاى هر هزار نفر جمعيت عمومى كشــور كاهش يافته است حتى 
در يك شاخص مهمتر كه زنان متأهل كشور هستند به ازاى هر هزار 
زن متأهل در كشور ميزان طالق طى سه چهار سال اخير ثابت بوده و 
حتى دو دهم هم كاهش يافته است يعنى طالق از 8,4 به 8,2 به ازاى 

هزار زن متأهل كاهش پيدا كرده است.
رستم وندى خطاب به كارشناسان گفت: از كارشناسان تقاضا مى كنم 
همواره در اظهار نظرهاى خودشــان از مراجع رسمى آمارهاى طالق 

را اخذ كنند كه اين مرجع رسمى سازمان ثبت احوال كشور است.

والدين فرق لمس خوب و بد را 
به كودكان بياموزند

 والديــن بايــد آموزش هاى الزم را بــراى مراقبــت از خود به 
فرزندانشــان بياموزند و به آنها يــاد بدهند كه فرق لمس خوب و بد 
چيست و آنان را با طرز رفتار با افراد غريبه و مهاجم و مسائل دوران 

بلوغ آشنا كنند.
فوق تخصص روانپزشــكى كودك و نوجوان اظهار داشت: آموزش 
خود مراقبتى و شــناخت فرزندان از خود، اعضاى خانواده و محيط 
اطراف توسط والدين، از بســيارى از خطراتى كه در كمين فرزندان 

است جلوگيرى مى كند.
فريبــا عربگل افزود: بايد بــه كودك خود بياموزيم قســـمت هاى 
خصوصــى بــدن او را هيچكس نبايد لمس كند، ببيند و اگر كســى 
خواست اين كار را كند، نبايـد به او اجازه دهد، بايـد بالفاصله فرياد 

بزند و طلب كمك كند.
فوق تخصص روانپزشــكى كــودك و نوجوان اظهاركــرد: بايد به 
كودك گفته شود فقط پزشك و والديـن اجازه دارند به قسمت هاى 
خصوصى او دست بزنند يـا نگاه كنند؛ آن هـم بــه دليــل معاينــه 
يا كمك بـراى لباس پوشـيدن يا بررسى مشكلى كـه در قسمت هاى 
بدن به وجود آمده اســت. وى در گفتگو با ســالمت نيوز ادامه داد: 
بايد به كودك آموخت وقتى در مكانهاى عمومـــى مثل رسـتورانها، 
پارك يا مدرسه، به دستشويى مى رود حتمـــا در را از داخـل ببندد و 
به هيچكس اجازه ندهد در ايـــن هنگام كنار او حضور داشـته باشد 

يا او را نگاه كند.
عربگل تاكيد كرد: والدين حتما به ياد داشته باشند در سنين خردسالى 
زمانى كه مى خواهند لبـــاس كـودك را عـوض كنند يا او را بـراى 
رفتـن بـه دستشويى آمـاده كنند هرگز در حضـور ديگران لباس هاى 
او را در نياوريد و به كودك بياموزند كـــه بايد برود ب دستشـــويى 
و لباس خود را در بياورد، يا اينكه نبايـــد در حضور ديگـران بـدون 
لباس باشد و بايد بـه اتاق خود برود و آنجا لباس خود را عـوض كند.

فــوق تخصص روانپزشــكى كودك و نوجوان افزود: هنگامى كـــه 
كـــودك بـه ســـنى رسيد كـه والدين فكـــر مى كنند مى توانـد به 
تنهايـى به جايـى مثـل سـوپرماركت، مدرسـه يـا منـزل اقـوام، برود 
بايد مطمئـن شوند كـه كـودك اصول مراقبـت از خـود را آموخته و 

در صـورت وقـوع اتفاقـى مى تواند از پـس خود برآيـد.
وى در گفتگو با فرارو اظهار كرد: در مكانهـاى خلـوت و زمانهايى كــه 
تــردد افـراد كم اسـت يـا هـوا تاريك شـده، والدين نبايد اجـازه دهنـد 
كــــودك به تنهايــى و بـدون آنان جايـى رود. در مكانهاى شلوغ بايد 

مواظب كـودك خود باشد و او را تحت نظـر داشته باشند.
عربگل بيان كرد: كودكان در سنين يك تا سه سالگى شوق راه رفتن، 
دويدن و كشف كردن محيط اطراف را دارند و خطر را كمتر احساس 
مى كنند. اين كودكان ممكن اســت زمانى از والدين خود دور شوند. 

مراقبت از ايـن گروه سنى دوچنـدان اهميت دارد.

خبر ورزشي: به من گفتند مثل يك قهرمان از پرسپوليس برو 
 منم كه مثل يه قهرمان سرم رو انداختم پايين و رفتم

ابرار اقتصادي: دولت جلوي گراني ها را بگيرد 
 دولت خودش عامل گرانى شده!!

همدان پيام: پسري كه در فضاي مجازي محبوب تر شد
 اينم از فوايد فضاى مجازى!!

ابرار: كل اروپا به اندازه ايران دانشگاه ندارد 
 از بس ما تو ايران مشتاقان دانش زياد داريم!!

آفتاب: حجازيان: روحاني از خودش عبور كرد 
 جاده روحانى خط كشى نداشت!!
آرمان: خط فقر 3/5 ميليون توماني است

 پس اينطور كه مشخصه همه فقيرند!! 
ابتكار: يارانه هاي پشت پرده 

 هر چى كه پولى باشه پشت پرده است!!
همشهري: مي خواهيم بين تشكل هاي دانشجويي تفاهم ايجاد كنيم 

 يه شيرينى بگيرين تفاهم ايجاد كنين!!
كيهان: ظلم بزرگ دولت به سه هزار دانشجوي بورسيه

 به دانشجو جماعت هم دارين ظلم مى كنين!! 
ايرنا: سوانح جاده اي همدان امسال 235 كشته داشت

 از گردونه زندگى خارج شدند!!
جام جم: دود پنهان در چشم تهران

 تهرونى ها از اين دودها زياد به چشمشون ميره!! 
ايران: 50 درصد اراضي آبي كشور شور شده است 

 ازشون نمك بگيرين!!
همدان پيام: كشتي گيراني كه ديده نشدند و رفتند 

 صدا و سيما افتخار نداد نشونشون بده!!
ايرنا: اپل دستگاه رصد خواب ساخت

 فقط همين مونده بود بسازه!!  
حمايت: بازي با قيمت خودرو 

 خودرو بازى بچه ها!! 
جام جم: نمي توانيم در جايي استخدام شويم 

 استخدام مال كسايى شده كه بند پ داشته باشن!!

سارقان طال و ارز دستگير شدند
 فرمانده انتظامى استان همدان، از شناسايى و دستگيرى اعضاى باند 

سارقان منزل و كشف 25 فقره سرقت منزل خبر داد.
بخشــعلى كامرانى صالح گفت: به دنبال وقوع سرقت هاى متعدد منزل 
و از واحدهاى طبقه اول داراى بالكن، موضوع در دســتور كار ماموران 

پليس آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: سارقان پس از اطمينان از خالى بودن واحد مسكونى از سكنه 
در فرصت مناســب با استفاده از آالت و ادوات وارد منزل شده و اقدام 

به سرقت طالجات، وجه نقد و اشياء كم حجم و با ارزش مى كردند.
فرمانده انتظامى استان همدان بيان كرد: در بررسى هاى ميدانى ماموران 
پليس از محل هاى سرقت و آثار به جاى مانده سرانجام سركرده باند كه 
در يكى از محله هاى تهران ساكن و اقدام به سرقت مى كرد شناسايى شد.

كامرانى صالح ادامه داد: با شناسايى محل اختفاى سارقان، چهار تن از 
آنها در يك عمليات غافلگيرانه دســتگير شدند كه در بازرسى از منزل 
متهمان 450 گرم طال، ارز، اقالم سرقتى، وسايل خانه و ادوات ارتكاب 
جرم كشف شد.وى ارزش اموال كشف شده را حدود 10 ميليارد ريال 
دانست و گفت: 2 دســتگاه خودرو سوارى شاسى بلند و پژو پارس و 
يك دستگاه موتورسيكلت كه در امر شناسايى و سرقت از آنها استفاده 
مى كردند، توقيف شد.كامرانى صالح با اشاره به دستگيرى مالخر كه در 
چهار راه اســتانبول داراى مغازه صرافى است، بيان كرد: سه ميليارد و 
450ميليون ريال كه در حســاب سارقان توسط مالخر بابت فروش ارز 

خارجى واريز شده بود مسدود شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان اضافه كرد: متهمان به 25 فقره سرقت 
منزل در سطح شهر همدان اعتراف كردند و تمامى محل هاى سرقت و 
مالباختگان با راهنمايى سارقان شناسايى و در ادامه يك نفر مالخر ديگر 

كه داراى مغازه طالفروشى بود نيز دستگير شد.

تيله شيشه اى از گلوى كودك خردسال بيرون 
كشيده شد

 با تالش تيم پزشكى بيمارستان امام حسن مجتبى(ع) تيله شيشه اى 
سياه رنگى از گلوى كودك 9 ماهه به نام «متين دانشمند» خارج شد.

مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان فامنين گفت: مادرى مستاصل 
و درمانده كودك 9ماهه خود را كه فاقد عالئم حياتى بود با شــتاب به 

اورژانس بيمارستان انتقال مى دهد.
مهدى دينارى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: مادر اين كودك مدعى 
بود كه كودك خردسالش در كنار ديگر برادرش در حال بازى بوده كه به 

اين وضعيت دچار شده و يك نوبت استفراغ مى كند.
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان فامنين اظهار داشت: با توجه به 
ســياه شدن بخشى از چهره، در نگاه نخست بر اين باور بوديم كه اين 

كودك دچار مسموميت دارويى شده است.
دينارى بيان كرد: همچنين به علت تنگى مردمك، عمليات سى.پى.آر و 

اقدامات درمانى مسموميت دارويى و افت قند صورت گرفت.
وى ادامــه داد: پس از اينكه كودك به وضعيت عــادى باز نمى گردد، 
پزشكان تصميم به لوله گذارى مى گيرند و در اين زمان شاهد تيله شيشه 
ســياه رنگى در داخل گلوى اين كودك مى شوند كه راه هوا را به طور 
كامل مســدود كرده بود.مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان فامنين 
بيان كرد: پس از خارج كردن اين تيله شيشه اى عمليات احيا مجدد انجام 

شده و كودك به وضعيت عادى بازگشت و هوشيار شد.

دانشجويان غير سياسى نشده اند، فهم شان از سياست 
تغيير كرده است

 يك استاد دانشگاه با اشاره به تغيير روند دانشجويان در طول اعصار مختلف گفت: 
اگر جنب و جوش و فعاليت دانشجويان فعلى را با دانشجويان دهه گذشته مقايسه كنيم 

تفاوت هاى زيادى مشاهده خواهيم كرد.
روح ا... اســالمى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: امروزه تحليل هاى فراوانى مبنى بر 
اينكه دانشجويان غير سياسى و گوشه گيرشده اند به گوش مى رسد كه برخى آن را مورد 
نقد قرار مى دهند، در حالى كه من اين تغيير رويه را به غير سياسى بودن دانشجويان تعبير 

نميكنم، بلكه معتقدم فهم آنها از سياست تغيير كرده است.
وى درخصوص شــيوه فعاليت دانشجويان در گذشــته اظهاركرد: عملكرد خاصى بر 
دانشــجويان نسل قديم يعنى دانشجويان دهه 60 و 70 حاكم بود به اين ترتيب كه آنها 
سياســت را به معناى مبارزه و نقد دولت مى پنداشــتند و گونه اى از آرمان گرايى براى 

ترسيم يك وضعيت مطلوب را در نظر مى گرفتند.

جديدترين روش درمان بيمارى مزمن كليه
 نتابج مطالعه محققان ژاپنى نشان داد، كاهش توانايى نوعى آنزيم عامل بيمارى مزمن 
كليــه اســت و با تمركز بر آن آنزيم مى توان درمان جديــد و موثرى براى اين عارضه 

گسترش داد.
به گزارش تبيان، اين آنزيم AMPK نام دارد. يكى از عوامل اصلى غيرفعال شــدن اين 
آنزيم در بيمارى مزمن كليه، ناتوانى در حس كردن نوكلئوتيدى موسوم به «آدنوزين مونو 
فســفات» است.محققان با اســتفاده از موش هاى مبتال به بيمارى مزمن كليه به بررسى 
وضعيت متابوليت آن ها پرداختند و متوجه شدند با وجود ميزان زيادى از آدنوزين مونو 
فســفات، ميزان فعال شدن اين آنزيم كاهش چشــمگيرى دارد.اين آنزيم نوعى حسگر 

انرژى سلولى است كه وظيفه تشخيص AMP را بر عهده دارد.
محققان با بررسى هاى بيشتر دريافتند آنزيم AMPK قابليت حس كردن AMP را از 
دســت داده است. محققان براى حل اين مشكل تالش كردند تا راهكار ديگرى را براى 

فعال كردن قابليت تشخيص AMP بيابند.

ارتقا كيفيت خدمات سالمت با رويكرد مديريت هزينه ها
 معاون درمان وزارت بهداشــت از ارتقا كيفيت خدمات سالمت با رويكرد مديريت 

هزينه ها خبر داد.
قاســم جان بابايى در گفت وگو با ايلنا با اشــاره به اهداف تدوين و استقرار راهنماهاى 
بالينى گفت: هدف از تدوين و استقرار راهنماهاى بالينى دستيابى به اهداف عاليه برنامه 
تحول نظام سالمت است.وى ادامه داد: راهكارهاى بالينى توصيه هايى هستند كه براساس 
بهترين شــواهد در دسترس و به روشــى نظام مند تهيه و تدوين شده اند تا به پزشكان 
(ارائه دهندگان خدمات بالينى) و بيماران در تصميم گيرى براى ارائه مناسب ترين خدمات 
بالينى در شــرايط بالينى مختلف كمك كنند.معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان 
كــرد: اهداف ما از تدوين و پياده ســازى اين راهنماها، ارائــه خدمات بالينى اثربخش، 
دستيابى به تعالى بالينى ازطريق رسيدن به استانداردهاى عملكرد بالينى است، از سوى 
ديگــر با بومى ســازى اين راهنماها، راه  حل هاى اجرايى براى مشــكالت موجود در 

خدمات بالينى و راه هاى ابتكارى براى ارائه خدمات بالينى فراهم خواهد شد.

شرايطى كه زن 
حق دريافت 
مهريه ندارد
 وكيل دادگســترى با اشاره به شرايطى 
كه در قانون اســالمى زوج را در پرداخت 
مهريه مختار كرده  است، گفت: مهريه حق 

مالى زن است.
مصطفــى زيركى اظهار كــرد: مهريه، حق 
مالى اســت كه زوج به پرداخت آن ملزم 
شده اما در اين ميان قانون با بيان شرايطى 
زوج را در پرداخــت مهريه مختار كرده و 
اين شرايط تنها مربوط به زوج نيست بلكه 
زوجه را نيز شــامل مى شود كه مى تواند با 
حكم قاضى طالقش را از همسرش بگيرد.

وى با بيان اين شــرايط ادامه داد: طبق ماده 

1089 قانون مدنى هــرگاه عقد و ازدواج 
اعم از دائم و موقت بين زوجين به داليلى 
باطل شــود و زن همچنان دوشيزه باشد، 

ديگر حق دريافت مهريه ندارد.
زيركى در گفت وگو با ايســنا، خاطرنشان 
كرد: عالوه بر ماده ذكر شــده، ماده 1101 
قانون مدنى نيز به اين امر اشــاره كرده كه 
هرگاه عقد زوجين به داليلى فسخ شود و 
بين آنها نزديكى صورت نگرفته باشد، زن 

مستحق مهر نخواهد بود.
ايــن وكيــل دادگســترى بــا بيــان اينكــه در 
مــاده 1101 قانــون مدنــى اســتثنايى بــراى 
تعلــق مهــر به زوجــه درنظــر گرفته شــده 
اســت، تصريــح كــرد: ايــن مــاده بــا اينكه 
ــكاح و عــدم ارتبــاط زوجيــن را  فســخ ن
ــه زن دانســته  ــق مهــر ب شــرط عــدم تعل
امــا ُعنــن مــرد را يكــى از مــواردى 
دانســته كــه نصــف مهــر در ايــن شــرايط 

ــرد. ــق مى گي ــه زن تعل ب
ــكاح  ــرايط فســخ ن ــرد: ش ــه ك وى اضاف
ــك  ــر ي ــه ه ــت ك ــورت اس ــن ص بدي
از زوجيــن بــا اثبــات اينكــه قبــل از 
آن  از  نــكاح  صيغــه  شــدن  جــارى 
ــان  ــريك زندگيش ــد و ش ــالع بودن بى اط
ــد  ــت، مى توان ــان كارى كرده اس از او پنه
ــى را از دادگاه  ــالق و جداي ــاى ط تقاض

ــد. ــته باش ــر داش ــورد نظ م
زيركى بــا معرفى اين شــرايط ادامه داد: 
اين شرايط شامل ُعنن مرد، بيمارى ايدز، 
آگاهــى از بيمارى صرع بعد از عقد، عدم 
سالمت جسمى و روانى همسر، آگاهى از 
اعتياد شوهر در صورت شرط ضمن عقد 
زوجه، آگاهى به عدم توانايى همســر در 
باردارى، پنهان كردن عيوب قبل از ازدواج 
و بسيارى از شــرايط ديگر كه هر يك از 
طرفين براى درخواست طالق بايد صحت 

و درستى آن را ثابت كنند.
وى با بيان اينكه تفكر غلطى مبنى بر عدم 
تعلــق مهريه به زن خيانتــكار در بعضى 
افراد شــكل گرفته و بسيارى از اين تفكر 
سوءاستفاده مى كنند، تأكيد كرد: مهريه در 
هر شــرايطى متعلق به زن است حتى در 
شرايط ارتكاب جرم اين حق از او ساقط 

نخواهد شد.
زيركــى در پايــان بيان كرد: بســيارى از 
مردان در دادگاه هاى خانواده، همسر خود 
را تهديد مى كنند كــه اگر راضى به طالق 
نشــود و مهريه خود را نبخشد با آوردن 4

شاهد و طرح دادخواســتى مبنى بر رابطه 
نامشروع در دادسرا او را به دردسر خواهد 
انداخت و آبرويش را خواهند برد اما اغلب 
ايــن مردان نمى دانند كه حتى با وجود اين 
رابطه نامشروع حق مهريه از زوجه ساقط 

نخواهد شد.

 نخستين رويداد "هم انديشى در عرصه 
بيمه سالمت" از 15 آذر ماه  به مدت يكماه 
در برگزار مى شــود تــا از اين طريق ضمن 
دريافت نقطه نظرات كارشناسان و صاحبان 

انديشه شاهد رفع نواقص اين بيمه باشيم.
مديــركل بيمه ســالمت همــدان در جمع 
خبرنــگاران گفت: هــدف از برگزارى اين 
همايش ارتقاى كيفى خدمات بيمه سالمت 

در جامعه است.
ســعيد فرجــى در اين نشســت از تمامى 
شــاغالن و فعاالن بخش ســالمت و افراد 
بيمه شده خواســت تا در اين رويداد ملى 
مشــاركت داشته و نظرها و ايدهاى خود را 

ارائه دهند. 
مديركل بيمه ســالمت همــدان بيان كرد: 
محورهــاى ايــن رويداد شــامل آموزش، 
پيشگيرى و ارتقاى سالمت، پوشش بيمه اى، 
قوانين و مقررات و فرآيندها، كاربرد فناورى 
اطالعات در نظام بيمه ســالمت، مديريت 
منابع، مصارف و ســرمايه انسانى و نظارت 

بر خدمات بيمه سالمت است. 
فرجى بيان كرد: در حوزه آموزش، پيشگيرى 
و ارتقاى سالمت كه يكى از محورهاى اين 
همايش نيز هســت براى ارتقاى پزشــك 
ســالمت و تقويت آن به ويژه در روستاها 

برنامه هايى مد نظر است. 
وى از تخت پوشش قرار گرفتن نزديك به 
58 درصد مردم همدان در بيمه سالمت خبر 
داد و گفت: اين رقم در كل كشــور به طور 

ميانگين 50 درصد است.
فرجى در ادامه بيان كــرد:  به دنبال اجراى 
سياســت مديريــت منابع و مصــارف در 
سالجارى، تمامى مراكز دولتى و خصوصى 
10 درصد هزينه هاى خود را نسبت به هفت 

ماهه سال گذشته كاهش دادند.    
ســقف خدمات بيمه ســالمت بــا هدف 
پيشگيرى از افزايش هزينه هاى غيرضرورى 
و به روز كردن پرداخــت مطالبات كاهش 
يافت و در اين راستا شــاهد كاهش ميزان 

مراجعات غيرضرور بوديم. 
وى اضافه كــرد: ميزان مراجعــه به مراكز 
خصوصى و دولتى در يكســاله 96، حدود 
پنــج ميليون تن بوده اســت كــه اين آمار 
با توجــه به مديريت انجام شــده، در نيمه 
نخست ســالجارى به 2 ميليون نفر كاهش 

يافته است. 

مديركل بيمه ســالمت همــدان ادامه داد: 
بار مراجعات شــهروندان به مراكز درمانى 
خصوصــى و دولتــى در نيمــه نخســت 

سالجارى 15 درصد كاهش يافته است. 
فرجــى بيان كرد: 100 درصــد بدهى بيمه 
سالمت اين استان تا مرداد ماه تسويه شده و 
تا مرداد امسال نيز 70 درصد پرداخت شده 

است. 
وى يادآورى كرد: بخشــى از طلب ســال 
گذشته مراكز دولتى و خصوصى باقى مانده 
است اما طلب داورخانه ها با توجه به اهميت 

تامين دارو تسويه شد. 
مديركل بيمه سالمت همدان يادآورى كرد: 
بيمه ســالمت 800 ميليارد ريال به دانشگاه 
علوم پزشــكى و 100 ميليارد ريال به مراكز 

خصوصى بدهكار است. 
وى اضافه كرد: براى پوشش بيمه اى درصدد 
اين هســتيم كه شــهروندان حداقل از يك 
بيمه درمان پايه اى برخوردار باشند و هدف 
بيمه اين است كه افراد با پرداخت هزينه اى 

موجب پويايى اين صنعت شوند. 
مديركل بيمه سالمت همدان ادامه داد: برخى 
شهروندان داراى چندين بيمه هستند كه اين 
وضعيت موجب مخدوش و غيرشفاف شدن 
آمار بيمه شدگان شده است لذا در صدد رفع 

اين مشكل هستيم. 
فرجى افزود: شــمار بيمه شدگان اين استان 
بيش از جمعيت همدان بــود كه با اجراى 

قانون رفع همپوشاينى بخشى از اين مشكل 
حل شد. 

وى درباره حــوزه كاربرد فناورى اطالعات 
در بيمه نيز توضيح داد: با توجه به وضعيت 
ســازمان  الكترونيكى  هــاى  زيرســاخت 
بيمه ســالمت درصدد فراهم كردن ارجاع 

الكترونيكى روستائيان هستيم. 
وى با تاكيد بر ايجاد منابع پايدار براى بيمه 
ســالمت به منظور تامين هزينه هاى درمانى 
مردم افــزود: اگر مراكز خيريه و نيز افرادى 
كه درصدد انجام كار خير در حوزه سالمت 
هســتند بخواهند امورز خير و خداپسندانه 
خــود را به بيمه ســالمت بســپارند قطعا 
شاهد رشد خوبى در درآمدها و نيز ارتقاى 
خدمات بيمه ســالمت به نفع مردم خواهيم 

بود.
مدير كل بيمه سالمت استان همدان حذف 
دفترچه هاى سالمت و نيز ارجاع الكترونيك 
را گام بعدى ســازمان در باال بردن كيفيت 
خدمات دانســت و گفت: بحث هاى زيادى 
در اين خصوص مطرح اســت و با توجه به 
زيرساخت هاى  طرح هاى  اين  اجراى  اينكه 
الزم را مى طلبد اســتان همدان آمادگى الزم 

براى اين طرح را اعالم مى دارد.
وى خاطر نشــان كرد : در حال حاضر 790
مركز طرف قرارداد ما هستند كه از سال 93

تاكنون 274 ميليارد تومــان به اين مراكز و 
مجموعه هاى همكار حوزه سالمت پرداخت 

شده است.
مدير كل بيمه سالمت با اشاره به اينكه اخيرا 
افرادى به صورت تلفنى اقدام به سو استفاده 
از نام بيمه ســالمت كــرده و وجوهى را از 
مردم درياف مى كنند اظهار كرد: مردم نبايد 
به تماس هايى كه در اين خصوص مى شود 
پاســخ مثبت داده  و پول به حساب ديگران 

واريز كنند.
بيمه  تحقيقات  همايــش  برگزارى  از  وى 
پژوهش بــه صورت كشــورى در اواخر 
بهمن ماه سالجارى خبر داد و بيان داشت: 
اداره كل بيمه ســالمت ســامانه 1666را 
نيز طراحى كرده اســت كه مــردم بتوانند 
با تماس هاى خود شــكايات را مطرح و 
ما رســيدگى كنيم كه البتــه يك هفته در 
ميان روزهاى دوشــنبه در ارتباط مستقيم 
از ساعت 10 تا 11 صبح شكايات مردمى 

پاسخ داده مى شود.
فرجــى توجه بــه ارتقــاى فرهنگ بيمه 
ســالكمت را مهم دانســت و افزود: در 
كنــار اين موضوع بحــث تجميع بيمه ها 
نيز مطرح اســت كه البته در اين ارتباط 
صاحب  نظرات  نقطه  از  اســتفاده  ضمن 
تا  هستيم  قانونى  تصميمات  منتظر  نظران 
بدين طريق ضمــن باال بردن كيفيت كار 
از همپوشــانى هايى كه بــه لحاظ آمارى 
كار را بــا مشــكل مواجه كرده اســت 

شود. جلوگيرى 

همايش هم انديشى براى رفع مشكالت بيمه سالمت برگزار مى شود

كاهش 10درصدى
 هزينه هاى بيمه سالمت دراستان
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رئيس اتحاديه ميوه و تره بار فروش همدان مطرح كرد
«سرما» عامل افزايش قيمت ميوه و تره بار

 در همه سال ها فرا رسيدن فصل سرما باعث كاهش خريد محصوالت در بازار مى شود 
و بنابر اصول عرضه و تقاضا با افزايش قيمت هم مواجه مى شويم.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار فروش همدان با بيان اينكه نزوالت آسمانى تأثير آنچنانى در 
قيمت ميوه و تره بار ندارد اما بى تأثير هم نيست، اظهار كرد: در فصل بارندگى بر اثر توقف 
برداشــت مركبات، عرضه كم مى شــود بنابراين با افزايش قيمت ميوه در زمان نزوالت 

آسمانى مواجه مى شويم.

عليرضا شــمس در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه با فرارسيدن فصل سرما توليد 
برخى از ميوه ها كاهــش يافته، افزود: ميزان محصوالتى چــون گوجه فرنگى، خيار، 
بادمجــان و از اين دســت كاالها كاهش مى يابد و برخى از آنهــا نيز تنها در جنوب 
كشــت مى شــود كه طبيعتًا كفاف همه كشور را نمى دهد و در نتيجه با افزايش قيمت 

مواجه مى شويم.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار فروش همدان در باره ميوه شب يلدا نيز تصريح كرد: درباره 
ميوه شــب يلدا از حاال نمى توان مسأله خاصى را مطرح كرد چراكه وضعيت آن روزانه 

تعيين مى شود.
وى با اشــاره به اينكه خيار و بادمجان گلخانه اى در بازار موجود اســت، ادامه داد: البته 

قيمت كاالهاى گلخانه اى با توجه به فرا رســيدن فصل سرما نيز به دليل افزايش مصرف 
سوخت و در نتيجه هزينه ها افزايش مى يابد.

شمس با بيان اينكه البته بخشى از افزايش قيمت ها به كاهش ارزش پول ملى نيز مربوط 
اســت، خاطرنشان كرد: هزينه هاى سربار مانند سبد ميوه، بسته بندى و حمل و نقل - كه 
حداقل 50 درصد افزايش يافته- بر روى قيمت ميوه سرشــكن مى شود و مصرف كننده 

قيمت آن را مى پردازد.
وى با اشــاره به اينكه ميوه نسبت به ساير كاالها كمتر افزايش قيمت داشته است، گفت: 
در وضعيت اقتصادى امروز ميوه هم در چرخه رشــد قيمت ها قرار گرفته است و با اين 

وجود قيمت مركبات بسيار خوب است.

بازار

كارگران امسال چقدر عيدى مى گيرند؟

 در حالــى كه همه ســاله پرداخت عيدى و پــاداش كارگران در 
پايان سال پرداخت مى شود، بخشى از كارگران به دليل سخت شدن 
شــرايط زندگى و ناتوانى در تامين هزينه هاى معيشتى، از كارفرمايان 
خواسته اند كه عيدى پايان سال را براى تقويت قدرت خريد و جبران 

هزينه هاى زندگى خانوار زودتر دريافت كنند.
علــى اصالنى - عضــو كانون عالى شــوراهاى اســالمى كار - در 
گفت وگو با ايســنا، با اظهار تاسف از شرايط سخت معيشتى بسيارى 
از خانوارهاى كارگرى گفت: از ســبد كاالى دولت براى كارگران كه 
خبرى نيســت و چند سالى اســت كه به مبلغ خواربار اضافه نشده 
و ترميم مزد كارگران هم كه منتفى شــده اســت؛ بنابر اين در چنين 
شرايطى جامعه كارگرى تنها به اميد يك اتفاق خوب به فعاليت ادامه 

مى دهد.
وى ادامه داد: از طرفى بخش اعظمى از توليد داخلى را جامعه كارگرى 
مصرف مى كنند كــه با كاهش قدرت خريــد آنها عمال محصوالت 
توليدى در انبارها تلنبار شــده و به فروش نمى روند و توليد و كارگر 

هردو با هم در حال آسيب ديدن هستند.
عضو كانون عالى شــوراهاى اســالمى كار در پاسخ به سوال ايسنا 
كه چــرا كارگران خواســتار پرداخت عيدى خود پيــش از پايان 
ســال شده اند؟ گفت:حقيقت اين اســت كه زندگى كارگران ديگر 
نمى چرخــد و وقتى مى بيننــد از هيچ جايى حمايت نمى شــوند، 
انگيــزه اى بــراى كار برايشــان نمى ماند. اگر امــروز كارگران از 
كارفرمايان عيدى خودشــان را كه حق قانونى آنها اســت مطالبه 
مى كنند، گوياى وضعيت اســفبار زندگى جامعه كارگرى است تا با 
آن بتوانند چند صباحى اقالم و مايحتاج حياتى و ضرورى خود را 

تامين و زندگى كنند.
اصالنى به رقم عيدى امســال كارگران اشاره كرد و گفت: بر اساس 
مصوبه شــوراى عالى كار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد 
كارگران يك ميليون و 111 هزار تومان تعيين شده و بر اساس قانون 
مصوب مجلس، كارفرمايان بايد حداقل دو ماه پايه حقوق و حداكثر 
سه ماه پايه حقوق را به عنوان عيدى و پاداش آخر سال به كارگرانشان 

بدهند.
اين مقام مســئول كارگرى متذكر شــد: با در نظر گرفتن اين قاعده، 
عيدى امســال كارگران حداقــل دو ميليون و 222 هــزار تومان و 
حداكثر ســه ميليون و 337 هزار تومان خواهد بود كه شايسته است 
كارفرمايان پرداخت آن را به شــب عيد يا بعد از آن موكول نكنند؛ 
هرچند بســيارى از كارفرمايان به دليــل ازدحام بانكها و اختالل در 
شــبكه بانكى در روزهاى پايانى سال، معموال عيدى و پاداش را تا 
قبل از پايان ســال به كارگران پرداخت كــرده و يا با حقوق دى و 

بهمن ماه واريز مى كنند.
عضــو كانون عالى شــوراهاى اســالمى كار اضافه كــرد: فارغ از 
خانوارهايى كه با مشــكالت معيشتى دســت و پنجه نرم مى كنند و 
در شرايط كنونى اقتصاد، نيازمند عيدى و پاداش پايان سال هستند، 
عده اى از كارگران تمايل دارند كه اين رقم را در پايان ســال بگيرند 
تا زودتر خرج نشــود و بتوانند با آن اقالم مورد نياز و خريد شــب 

عيد را جبران كنند.
اين مقام مســئول كارگرى درعين حال با اشاره به بسته هاى حمايت 
غذايى دولت، گفت: عليرغم آن كه توزيع اين بسته ها از افراد تحت 
پوشش كميته امداد و بهزيستى آغاز و اعالم شد كه بازنشستگان هم 
آن را دريافت كردند، تاكنون به جامعه كارگرى بسته اى تعلق نگرفته 
و كارگران همچنان به حمايت دولت چشم دوخته اند، اما 200 هزار 
تومان بســته  غذايى كمك چندانى نمى كند و كارگران نهايتا بتوانند 
10 كيلو مرغ بخرند اين در حالى است كه در كنار مشكالت معيشتى 
و اجاره بها، با مشــكل تازه ترى مواجه شــده اند و آن حذف 28 قلم 

دارويى از دفترچه هاى تامين اجتماعى است.
به گفتــه اصالنى، 28 قلم داروى ضرورى كارگران تنها به اين دليل 
كه ايــن اقالم در مراكز ملكى تامين اجتماعى رايگان بود از دفترچه 
حذف شده اســت در صورتى كه بهتر بود به جاى حذف اين اقالم 
دارويى، براى خريدشــان فرانشيز گذاشته مى شد تا كارگران از نظر 

درمانى دچار مشكل نشوند.
خبر اختصاص سبد حمايت غذايى دولت به كارگران در اولين جلسه 
شــوراى عالى كار و توســط وزير كار اعالم شد.اين خبر در حالى 
اســتقبال گروههاى كارگرى و مستمرى بگيران و تاكيد كارشناسان 
براى توزيع چند مرحله اى بســته ها تا پايان سال را به دنبال داشت 
كه تاكنون بسته هاى حمايت غذايى به كارگران و بازنشستگان تامين 
اجتماعى تعلق نگرفته و با تشديد مشكالت معيشتى بازنشستگان و 

كارگران، انتقاداتى به آن وارد آمده است.

يك توليد كننده كفش:
مسئوالن از توليد كنندگان استان 

حمايت كنند  

 كفش چرم صنعتي آرمينا با ســابقه درخشان 25 سال كار و توليد 
يكي از معروف ترين برندهاي كشــور اســت كه در صورت حمايت 

دولت مي تواند نيروهاي خود را به 300 نفر افزايش دهد. 
توليدكننــده كفش بومي  همدانى كه روزانه 1000 جفت كفش توليد 
مى كند و كار خود را به مرحله اي رسانده كه عالوه بر تأمين نياز داخل 
اســتان مشتري هايي از كشورهاي عراق و تركيه را هم جذب كرده و 
باعث رونق اقتصادي استان شده اســت از حمايت نكردن مسئولين 

استان براى رونق و افزايش اشتغال ابراز گله مندى دارد  .
مدير فروش كفش آرمينا از رونق توليد خود اينگونه گفت كه در طول 
25 سال طوري مديريت كرده ايم كه به صورت دائم توليد و فروشمان 

افزايش يافته است.
مدير فروش كفش آرمينا در گفت وگو با همدان پيام از رونق توليد در 
كارگاهش ابراز خرسندي كرد و اظهار داشت: كه روزانه 1000 جفت 
كفش در توليدي آرمينا آماده عرضه مي شود و براي 100 نفر مستقيم 

همچنين 150 نفر غير مستقيم شغل ايجاد شده است. 
ميالد بهرامي از صادرات كفش به عراق و تركيه نيز خبر داد و افزود: 
مادر خود شهر همدان يك مغازه تك فروشي در خيابان بوعلي داريم 
كه همه مشتري هاي ما بعد از خريد اولين بار به طور دائم دنبال برند 
ما هستند و به ديگران هم اين نوع برند را معرفي مي كنند زيرا كه ما به 

كيفيت و ظاهر كفش هايمان بها مي دهيم.
وي گفــت: بهتريــن اســتادكارها و ماهرتريــن كفــش  كارهــاى 
اســتان جــزء نيروهــاى مــا هســتند و كارمــا كفــش چــرم صنعتــي 
و زيره هــاي پيــوي اســت كــه در چهــار راه ميــدان بــار روبــه روي 
ــنگكي در  ــه س ــا كوچ ــش آرمين ــد كف ــركت تولي ــش ش ــوار ارت بل

ــتيم. ــود هس ــتاني هاي خ ــم اس ــت ه خدم
بهرامي از مسئوالن استان خواست كه از نظر مالي توليد كنندگان كفش 
را حمايت كنند تا كارگاه خود را گسترش دهند چرا كه ما ظرفيت اين 
را داريم كه عالوه بر نيروهاي موجود براي 300 نفر شغل ايجاد كنيم. 

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

كارت دانشجويى حامد برفان  فرزندمحمد على به شماره 
شناسنامه/ملى 3860672258 رشته مهندسى برق دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويى    9232160004مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

عمـومي يده  ا مـز گهـي  آ

بانك صنعت ومعدن شعبه همدان

ــود  ــكوني خ ــي مس ــالك تمليك ــر دارد ام ــدان در نظ ــعبه هم ــدن ش ــت ومع ــك صنع بان
ــتاد"  ــداركات الكترونيكــي دولت"س ــامانه ت ــري از س ــا بهره گي ــدان راب ــتان هم ــع در اس واق
ــه  ــي و ب ــده عموم ــق مزاي ــده 200970113700001از طري ــماره مزاي ــا ش (setadiran.ir) و ب

ــاند. ــروش برس ــه ف ــي ب ــورت الكترونيك ص
تاريخ انتشار: 1397/09/21

آخرين مهلت دريافت اسناد: 1397/09/30 ساعت 14:00
تاريخ بازديد: از تاريخ 1397/09/21تا 1397/10/08

مهلت ارسال پيشنهاد:  از تاريخ 1397/10/01 تا 1397/10/10 ساعت 8:00 تا 14:00
تاريخ و زمان بازگشايي پاكات: 1397/10/12 ساعت 10 

تاريخ اعالم برنده: 1397/10/12
تذكر1: مدت اعتبار پيشنهاد حداقل 3 ماه مي باشد.

تذكر2: امالك داراي متصرف بوده و تخليه به عهده خريدار مي باشد.
تذكر3: شرط ارائه گواهي عدم چك برگشتي و عدم بدهي معوق به نظام بانكي از سوي متقاضيان 

الزامي مي باشد.
ضمناً رعايت موارد ذيل الزامي است: 

كليه  و  مي باشد  "ستاد"  دولت  الكترونيكي  تداركات  سامانه  طريق  از  صرفًا  مزايده  برگزاري   -1
مراحل فرآيند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده(وديعه)، 
ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان 

پذير مي باشد. 
ــي  ــت گواه ــام و درياف ــت ن ــت ثب ــده مي بايســت جه ــركت در مزاي ــه ش ــدان ب 2- عالقمن
امضــاي الكترونيكــي (توكــن) بــا شــماره 41934-021   تمــاس حاصــل نماينــد و يــا بــه آدرس 

اينترنتــي www.setadiran.ir مراجعــه نماينــد.
 كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومي 

سامانه مزايده قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد. 

امضاء تصويب كننده امضاء واحد درخواست كننده   

 تنش آبى 15 ســال اســت كه در ايران 
نهادينه شــده و دولت طى سال هاى اخير، 
رويكرد مقابله اى براى حل اين مساله داشته 
است. اكنون نيز وزير نيرو صراحتا اعالم كرد 
كه تا ســال 1400، شهر داراى تنش آبى در 

ايران نخواهيم داشت.
به  گزارش ايســنا، 334 شهر در حال حاضر 
با جمعيت 34.5 ميليون نفر تحت تاثير تنش 
آبى هســتند كه اين مســاله نيز چالش هاى 
زيادى را به وجود آورده است، البته در اين 
بين، وزارت نيرو بيكار ننشسته و اقداماتى را 
انجام داده است تاجايى كه هفته گذشته و در 
شــوراى عالى آب، طرحى با عنوان "دولت 
دوازدهم بدون تنش آب شــرب" تدوين و 
ارائه شد كه بر اساس آن تا سال 1400، شهر 

تحت تنش نخواهيم داشت.
اين طــرح در قالــب نقشــه راه و برنامه 
مشــخص به موضوعات متنوعى از جمله 
تامين، ارتقاى كيفيت، كاهش هدررفت آب 
و تامين منابع مالى پرداخته اســت. عالوه بر 
اين نيز، بر اســاس گفته هاى رضا اردكانيان 
- وزير نيرو - در اليحه بودجه سال 1398، 
چارچوب هاى اصلى اين برنامه ديده شده و 
اميدواريم فرآيند تصويب آن در مجلس هم 

به خوبى پيش گرفته شود.
همچنين محمد حاج رسولى ها - مديرعامل 
شــركت مديريت منابع آب ايران - نيز در 
همين راســتا به ايســنا گفت: برنامه اى را 
براى حل تنش آبى از ســوى وزارت نيرو 
تبيين كرده ايم كه در اين برنامه، پارامترها و 
معيارهاى متعددى در نظر گرفته شده است 
كه اگر بتوان اين برنامه را به درســتى اجرا 
كرد، قطعا بخشــى از چالش هاى حوزه آب 

حل خواهد شد.
عالوه بر اين حميدرضا جانباز - مديرعامل 
شركت مهندســى آب و فاضالب - با بيان 

اين كه كاهش بارش موجب شــد كه امسال 
بيش از  300 شهر در معرض تنش آبى قرار 
بگيرند، به ايســنا گفت: با اقدامات صورت 
گرفته، توانستيم چالش هاى بسيارى را حل 
كنيم تا جايى كه بجز تعداد كمى از استان ها، 
شاهد مشــكل جدى  در حوزه آب در كل 

كشور نبوديم.
وى هم چنين درباره برنامه 1400 بدون تنش 
آبى اظهار كرد: براســاس سناريوى بارش، 
مطابق ســال جديد برنامه ريزى مى كنيم تا 
تابســتان ســال 1398 را با كم ترين چالش 
پشت ســر بگذاريم، به گونه اى كه بهتر از 
امســال كارها پيش برود؛ تمــام هدف اين 
اســت تا سال 1398 را با كم ترين تنش آبى 

پشت سر بگذاريم.
جانباز با اشاره به سرمايه تخصيص يافته در 
اين حوزه، ابراز كــرد: 1000 ميليارد تومان 

ســرمايه اى را كه قرار بود دولت براى گذر 
از تنش آبى بــه بخش آب اختصاص دهد، 

به طور كامل تخصيص يافت.
برنامه مديريت تنش آب شــرب، با فرض 
بارندگى مشابه ســال آبى گذشته و كمبود 
آب در تابســتان ســال 1400، در وزارت 
نيرو پيش بينى شــده و براى مديريت تنش 
آبى شهرها و روستاهاى كشور راهكارهايى 
در قالب افزايش تأمين و توليد آب، ارتقاى 
كيفى آب، افزايش توان ذخيره ســازى آب، 
ارتقاى مديريت و بهــره ورى منابع تأمين، 
 تاسيسات، شــبكه ها و نيز مديريت مصرف 

در نظر گرفته شده است.
البته اين موضوع به معناى وضعيت مناسب 
منابع آبى در حال حاضر نيست، چراكه بر 
اساس آخرين آمار از وضعيت منابع آبى، 
سال گذشته حجم آب هاى سطحى كشور 

32 ميليارد مترمكعب بود اما امسال حجم 
اين آب ها به 25 ميليارد مترمكعب رسيده، 
يعنى حجم آب هاى سطحى كشور حدود 
35 درصــد كاهش يافته اســت و اين در 
شــرايطى اســت كه اين عدد در دهه 70، 
اســت  بوده  مترمكعب  ميليارد  حدود 80 
و ايــن موضوع بيانگر اوضاع نابه ســامان 
كشــور در اين حوزه است چراكه از يك 
ســو با كاهش آب هاى سطحى و از سوى 
مواجه  زمينى  زيــر  آب هاى  كاهش  ديگر 

هستيم.
ايــن موضوع، اهميــت مديريت مصرف و 
به كارگيــرى راهكارهــاى مديريتى اصولى 
و درســت را گــوش زد مى كند چراكه اگر 
بخواهيــم به برنامــه 1400 بدون تنش آبى 
دســت يابيم، بايد به مديريــت مصرف و 

مديريت درست توجه ويژه اى كنيم.

رئيس اتحاديه گوشت 
گوسفندى: 

دولت چاره اى جز 
واردات گوشت 
منجمد ندارد

 وضعيت ذخاير دام كشور مناسب 
نيست و با كمبود شــديد دام مواجه 
هســتيم. همين امر باعث افزايش 5 تا 
6 هزار تومانى قيمت گوشت در بازار 

شده است. 
رئيس اتحاديه گوشــت گوســفندى 
در خصوص توزيع گوشــت منجمد 
در بازار و اينكه گفته شــده مردم در 
صف هاى طوالنــى بايد منتظر خريد 
گوشت باشــند و فقط به سرپرستان 
خانــواده بــا ارائه كارت ملــى و در 
بازه زمانى يك ماهه گوشــت منجمد 
فروخته مى شــود، اظهار كرد: گوشت 
منجمد به تدريــج در حال توزيع در 
بازار است اما اين كار توسط پشتيبانى 
امور دام و ســتاد تنظيم بــازار انجام 
مى شــود و عاملين و اعضاى اتحاديه 
ما در ايــن زمينه دخالتى ندارند اما ما 
بازار را رصد مى كنيم و متاسفانه بازار 

اين روزها در شرايط بسيار بدى به سر 
مى برد.

على اصغــر ملكــى رئيــس اتحاديه 
گفت وگو  در  گوســفندى  گوشــت 
بــا ايلنا، افــزود: بازار گوشــت گرم 
داخلى براى كله پزى ها، رستوران ها و 
فروشندگان دل و جگر مناسب نيست 

و بسيار شرايط سختى شده است.
رئيس اتحاديه گوشــت گوســفندى 
با اشــاره به وضعيت گوشــت قرمز 
در بازار دام اذعان داشــت: وضعيت 
ذخاير دام كشــور مناسب نيست و با 
كمبود شديد دام به دليل قاچاق مواجه 
هســتيم. همين امر باعــث افزايش 5 
تا 6 هزار تومانى قيمت گوشــت در 
بازار شــده كه مردم قدرت خريد آن 

را ندارند.
ملكــى در رابطه با قيمت گوشــت 
گرم داخلى تصريــح كرد: مغازه داران 
اين گوشــت را با قيمــت 62 تا 63 
هــزار تومــان از واحدهــاى صنفى 
خريدارى مى كنند و شــقه بدون دنبه 
را به قيمــت 69 تا 70 هزار تومان در 

خرده فروشى ها عرضه مى كنند.
رئيس اتحاديه گوشــت گوســفندى 
تاكيد كرد: قاچــاق دام همچنان ادامه 

دارد و دامداران بــا كمبود دام مواجه 
هســتند. برخى دامداران ميش هايى را 
كه زاد و ولد نداشــتند به كشــتارگاه 
فرستادند و تعداد گوسفند ماده هم رو 
به كاهش اســت و مى تواند در بهار ما 

را با دردسر مواجه كند.
وى افزود: بــا افزايش تقاضا در بازار 
و كمبود دام با مشكل مواجه شده ايم 
امــا كارى بــه جز واردات گوشــت 
منجمد براى تامين نياز بازار از دست 
اتحاديه و دولت بر نمى آيد. حتى اگر 
امروز جلــوى قاچاق را بگيرند ديگر 
براى حل بحران دير شــده و دامى كه 
مى توانست اوضاع كشــور را از اين 
آشــفتگى بازار نجات دهد از كشور 
خارج شده اســت و دام مولد هم به 
جــاى توليد و زاد و ولــد روانه بازار 

شده است.
رئيس اتحاديه گوشــت گوسفندى با 
اشــاره به افزايش حضور برخى اتباع 
خارجى در بازار گوشت قرمز تشريح 
كرد: برخى اتبــاع خارجى مغازه ها را 
اجــاره كرده اند و بــا افزايش قيمت 
گوشت باعث اخالل در بازار شده اند 
و با همراهى برخى سودجويان داخلى 

در قاچاق دام هم فعاليت مى كنند.

 آزمون تعيين سطح سال1397 كاركنان مالياتى 
اســتان همدان، در روز جمعه بصورت همزمان با 
ادارات امور مالياتى سراسر كشور برگزارگرديد. 

به گزارش روابــط عمومى اداره كل امور مالياتى 

استان همدان، در اين آزمون كه با حضور 64 نفر 
در سطح حســابرس مالياتى، 229 نفر در سطح 
حســابرس ارشد مالياتى، 55 نفر در سطح رئيس 
گروه حسابرسى مالياتى، 22 نفر در سطح رئيس 

امور حسابرســى مالياتى و 5 نفر نيز در ســطح 
نمايندگان هيأت حل اختالف مالياتى و همچنين 
معاونين مالياتى برگزار شــد، شركت كنندگان در 
دو بخش ســواالت عمومى و تخصصى با هدف 

به روزرســانى اطالعــات و توانايى هاى علمى 
بــا هم به رقابت پرداختند. در حاشــيه برگزارى 
اين آزمون محمد دلشادى، مديركل امور مالياتى 
اســتان همدان طى توضيحاتى هدف از برگزارى 
اين آزمون را ســنجش تخصص و شايســتگى 
كاركنــان و افزايش مهارت و توســعه ســرمايه 
انسانى در ســازمان امور مالياتى كشور دانستند، 
و افزودند: اين آزمون با ســنجش شايستگى ها و 

دانش تخصصى كاركنان، يكى از آيتم هاى رشد 
و ارتقاى شــغلى كاركنان ســازمان امور مالياتى 
كشور مى باشــد. محمد دلشادى همچنين تاكيد 
كــرد: تجزيــه و تحليل نتايج اين آزمــون، ابزار 
مناســبى براى تشــخيص نقاط قوت و ضعف و 
شناســايى نيازهاى آموزشــى كاركنان و تدوين 
برنامه هاى آموزشــى براى كاركنان اين اداره كل 

مى باشد.

دولت مي گويد طرحي را اجرا كرده است كه تا 3سال ديگر شهرها از بحران خارج شوند

وعده پايان تنش آبي در ايران

برگزارى آزمون تعيين سطح كاركنان مالياتى 
اداره كل امورمالياتى استان همدان 
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آگهي دعوت به شركت در مزايده مرحله دوم 
در خصوص پرونده كالسه شماره 9409988143300374 به خواسته 
مطالبه وجه در حق محكوم له اداره منابع آب شهرســتان فامنين با 
توجه به عدم تأديه دين از طــرف محكوم عليه علي بخش بصيري 
روشــن لذا اين اجرا به درخواست نماينده محكوم له اقدام به توقف 
اموال (زمين زارعي) به مســاحت تقريبــي 3000 مترمربع واقع در 
فامنين روستاي تجرك كنار راه اصلي مسير روستاي ستق و در حال 
حاضر باغ انگور متروكه با كيفيت متوسط مي باشد كه طبق نظر هيأت 
سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري ارزش كل آن 930/000/000 
ريال ارزيابي گرديده اســت لذا اين اجرا در تاريخ 97/10/6 ساعت 
9 صبح اقدام به مزايده مرحله اول جهت تأديه دين مي نمايد معهذا 
كساني كه تمايل به شركت در مزايده دارند مي توانند در ظرف مدت 
5 روز قبل از روزي كه براي فروش معين شــده است مورد مزايده 
را مالحظه نمايند مزايده در دايره اجراي احكام مدني دادگســتري 
فامنين برگزار مي شــود: بديهي اســت برنده مزايده كسي تلقي 
مي گردد كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد و مي بايست ده درصد 
قيمت پيشنهادي را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه 

نمايد.(م الف 3558)
مدير دفتر اجراي احكام مدني دادگستري فامنين 

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

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

برابر رأي شــماره 97/1108  مورخ 97/8/19 هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي جليل سلطاني  صفر زاده فرزند 
خليل به شماره شناســنامه 12939 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 59/77 مترمربع در قســمتى از پالك 2219 اصلي واقع در اسدآباد خيابان 
سيدجمال الدين، كوچه شهيد جالل وارســته خريداري از مالك رسمي آقاي اهللا بخش 
ســلطاني صفر زاده محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 534)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/20
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/10/5

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي علي شــهرياري داراى شماره شناسنامه  
1606 به شرح دادخواست كالسه 114/970716ح 
از اين حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فرشيد 
شهرياري به شــماره شناسنامه  4000354701 
در تاريــخ 97/3/4 در اقامتــگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/

متوفيه منحصر اســت به: 1-علي شــهرياري 
فرزند قربانعلي به شــماره شناسنامه 1606 پدر 
محرمعلي  فرزند  پرويــزي  خديجه  متوفي 2- 
به شماســنامه 75 مادر متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 580)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف 
اسدآباد

ميزبانى از المپياد فوتسال شايستگى هاى 
همدان را اثبات كرد

 رئيس هيأت فوتبال اســتان همدان با اشــاره به ميزبانى خوب اين 
استان از المپياد نخبه هاى كشور در رشته فوتسال گفت: ميزبانى از المپياد 

فوتسال شايستگى هاى همدان را اثبات كرد.
عباس صوفى اظهار كرد: جاى خوشــحالى اســت كــه همدان ميزبان 
شايسته اى براى مسابقات فوتسال المپياد نخبه ها كه بيشترين شركت كننده 
را در اختيار داشــت، بود و بر همين اســاس جا دارد از همه افرادى كه 

براى برگزارى باشــكوه اين مسابقات به خصوص اعضاى هيأت فوتبال 
استان كه زحمت زيادى متقبل شدند نهايت قدردانى را داشته باشم.

وى با اشــاره به اينكه در ســال هاى اخير برخى مديــران و مربيان 
ورزشــى در اســتعداديابى غفلت كرده اند، افزود: اميد است همگام 
با كار اســتعدايابى در كشور شــاهد رشد ورزش كشور به خصوص 

فوتبال و فوتسال باشيم.
رئيس هيأت فوتبال استان همدان با بيان اينكه به شناسايى و استعداديابى 
افراد در سنين پايه يعنى همان نونهالى و نوجوانى نياز مبرم است، گفت: 
بررسى ابعاد جسمى، سنجش و ارزيابى توانايى يك فرد مى تواند در به 

وجود آوردن قهرمانان آينده تاثير بگذارد.
وى ادامه داد: وزارت ورزش امســال براى رفع ضعف موجود در بخش 
اســتعداديابى ورود پيدا كرد و قطعا برگزارى اين المپياد در پيشــرفت 

ورزش كشور در آينده نقش موثرى خواهد داشت.
صوفى تصريح كرد: فدراســيون بايد همه سعى خود را به كار گيرد تا با 
در اختيار قرار دادن بهترين كارشناســان، مسأله استعداديابى را در سطح 
گســترده ترى در كشور به اجرا در بياورد و با در اختيار گرفتن امكانات 
بيشتر، سرمايه گذارى را روى نوجوانان و جوانان متمركز كند تا در آينده 

نتيجه خوبى را در فوتبال و فوتسال به دست آورد.

خبـر نگاه

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

شهردارى همدان و نياز به تغييرات
 تيم فوتبال شهردارى همدان برخالف پاس اين روزها حال خوبى 
در ليگ دســته دوم ندارد و به نظر مى آيد نياز به تغييرات در اين تيم 

بيش از پيش احساس مى شود.
پاس و شهردارى در ليگ دسته دوم فوتبال امسال دو رويه متفاوت را 
تجربه كرده اند. يكى با هزارويك مشكل در ساحل آرامش و ديگرى با 
حمايت ها و امكانات ايده آل كه خيلى از تيم هاى دسته دومى آرزويش 

را دارند در برزخ مشكالت و ناكامى!
شهردارى همدان كه امســال با سر و صداى زيادى بسته شد و زمان 
مناسبى هم براى آماده ســازى در اختيار داشت، با پايان نيم فصل اول 
مسابقات ليگ دسته دوم و از 12 مسابقه 11 امتياز كسب كرده تا حتى 

قادر به ثبت ميانگين كسب يك امتياز در هر بازى هم نباشد.
حال اين ســوال مطرح مى شــود كه تغيير و دادن شوك فنى و حتى 
مديريتى در تعطيالت نيم فصل بــه تيمى كه از 12 بازى فقط دو برد 
كســب كرده و پنج بازى را هم با باخت پشــت سر گذاشته، منطقى 

نيست؟
تيمــى كه در 12 بازى فقط 10 گل به ثمر رســانده، تيمى كه يكى از 
مربيانش در توجيه نتايج ضعيف تيم به جاى اينكه مسئله را حل كند، 
صورت مسئله را پاك كرده و مشكل تيم را نبود گرمكن براى كادرفنى 
مى داند، تيمى كه يك مشــت منفعت طلب و فردگرا به جاى اينكه به 
دنبال حل مشــكالتش باشــند، در ازاى اين نتايج اسفبار از سرمربى 
ناكامش بُت مى سازند، تيمى كه مغزمتفكرش را بى دليل نيمكت نشين 
مى كنــد و تيمى كه برابر رقيب ته جدولى و در خانه با اختالف عقب 
است و با مشكل به يك تساوى رضايت مى دهد، نياز به تغيير ندارد؟!
آيا بهتر نيست سرپرست ســازمان فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى 
شــهردارى كه از حق نگذريم زحمات زيادى براى تيم تحت امرش 
متقبل مى شود، عالج واقعه را قبل از وقوع و نسخه اى شفابخش براى 

تيم بيمارش تجويز كند؟
مثل روز روشــن است كه تيم فوتبال شــهردارى براى برون رفت از 
بحران بى ســابقه اى كه با آن دســت و پنجه نرم مى كند، نياز به يك 
خانه تكانى اساســى دارد. خانه تكانى اى كه معاون ورزشــى غريبه با 
ورزش و ســرمربى و دستياران را شامل شود تا بلكه تزريق يك تفكر 
تازه در تيم و باشگاه، روزهاى نيم فصل دوم ليگ دسته دوم را بهتر از 

نيمه ابتدايى آن بسازد.
چرا بايد با اين همه امكانات، هشــت تيم هنوز گرو 9 آن باشد؟ كدام 
تيم در ليگ دســته دوم فوتبال ايران هم زمين چمن اختصاصى دارد 
و هم اســتخر متعلق؟! آواالن كامياران چه در چنته دارد كه شهردارى 
همدان با اين همه ظرفيت و امكانات در خانه بايد به يك تساوى برابر 

آن راضى باشد؟!
كاظم صالحى كه همين دو ســال پيش از نســاجى مازندران پيشنهاد 
داشت طبق كدام منطق بايد نيمكت نشين تيمش باشد؟ بازيكن 38 ساله 
در تيمى كه بازيكنان جــوان زيادى در تركيب دارد، چه مى خواهد؟! 
چرا بايد رويه در شهردارى طورى باشد كه يكى از بهترين بومى هاى 

چند سال اخير فوتبال همدان، پشيمان از تصميم خود باشد؟!
انتظار اين است كه شهردار همدان خارج از نوبت به وضعيت تيمش 
رســيدگى كند و با تغييرات در بدنه مديريتى و فنى اين تيم، آب رفته 

را به جوى بازگرداند.

هيأت هاى كشتى شهرستان ها فعال شوند
 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: هيأت هاى كشتى 

شهرستان ها بيش از پيش فعال شوند.
اعضاى هيأت كشتى استان همدان ظهر ديروز با رسول منعم مديركل 

ورزش و جوانان ديدار كردند.
در اين نشســت رامين درويشــى سرپرست هيأت كشــتى همدان، 
محمدحســين ســلطانى دبير هيأت، على محمد مالمير رئيس كميته 
مربيان، مســعود چوبين رئيس كميته داوران، محمد فتحى سرپرست 
هيأت كشــتى شهرســتان همدان و داريوش چلوئيان از پيشكسوتان 

كشتى همدان حضور داشتند.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همــدان در اين ديدار گفت: ظرف 
يكى دو ماه اخير با سرپرســتى رامين درويشى در هيأت كشتى استان 
شاهد اتفاقات خوبى در ورزش اول همدان بوده ايم و وفاق و اتحادى 

كه ميان اهالى كشتى در سرتاسر استان ايجاد شده قابل تمجيد است.
رسول منعم تصريح كرد: اينكه قهرمانان، سينه سوخته ها و پيشكسوتان 
مطرح پاى كار آمده اند و هرفردى به نحوى به دنبال خدمت در كشتى 
همدان اســت را بايد به فال نيك گرفت و قطع به يقين با تداوم اين 

روند شاهد روزهاى بهترى براى اين ورزش پرافتخار خواهيم بود.
وى بــا بيان اينكه كشــتى همدان در كنار رشــته هايى مثل جودو از 
ورزش هاى موفق در المپياد استعدادهاى برتر ايران بودند، خاطرنشان 
كــرد: شهرســتان ها از وضعيت فعلى در كشــتى رضايــت دارند و 
خوشــحاليم كه ورزش اول پرافتخار همدان روزهاى خوبى را تجربه 

مى كند.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان افزود: شهرستان ها بايد بيش 
از پيش فعال شوند تا شاهد پويايى بيشتر كشتى باشيم و دوباره شاهد 

معرفى قهرمانان بزرگ از استان در ميادين ملى و بين المللى باشيم.
سرپرست هيأت كشتى اســتان همدان هم در اين ديدار ضمن تقدير 
از حمايت هاى مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: ظرف 
اين مدت اتفاقات خوبى در كشتى استان همدان رخ داده و خوشحاليم 
كه قهرمانان بــزرگ پاى كار آمده اند تا چرخ كشــتى بهتر از قبل به 

چرخش درآيد.
رامين درويشى تصريح كرد: طى اين مدت در شهرستان هاى مختلف 
جلساتى برگزار و از سالن شهرهايى چون نهاوند و تويسركان بازديد 
كرده ايم و جاى خوشــحالى است كه برخى شهرستان ها كه به نوعى 
كار در آنها تعطيل بود، دوباره رونق گرفته و قهرمانان بزرگ به دنبال 

فعاليت و استعداديابى هستند.
سرپرست هيأت كشتى استان همدان عنوان كرد: در المپياد استعداديابى 
اخير چند مدال كســب كرديم در شرايطى كه همين تيم در مسابقات 

چندماه پيش نونهاالن كشور رده هفدهم را كسب كرده بود.
وى افزود: در مســابقات قهرمانى بزرگساالن كشور هم بعد از سال ها 
تهران را شكســت داديم و عنوان چهارمى تيمى را كسب كرديم كه 

بهترين نتيجه ظرف چند سال اخير بوده است.
درويشى بيان كرد: جدا از اين اقدامات مهم ترين اتفاقى كه ظرف اين 
دوماه رخ داده آشتى قهرمانان بزرگ و پاى كارآمدن آنها و پيشكسوتان 
در عرصه كشتى بوده و اميدواريم با همفكرى، تعامل، وفاق و تجربه 
اين عزيزان و حمايت اداره كل ورزش و جوانان استان همدان شاهد 

روزهاى بهترى در ورزش اول استان باشيم.

تكميل ليست پيشكسوتان ورزش نيازمند 
همكارى هيأت هاست

 عضــو انجمن حمايت از پيشكســوتان و قهرمانان ورزش ايران 
گفت: براى تكميل ليســت پيشكسوتان ورزش به كمك هيأت ها نياز 

داريم
پرويــز ژافره اظهار كرد: پيشكســوتان ذخائر گران بهايى هســتند كه 
اســتفاده از تجربيات آنها مى تواند چراغ روشــنى فراروى جوانان و 

مسووالن براى توسعه و پيشرفت قرار دهد.
وى با بيان اينكه انجمن حمايت از پيشكســوتان و قهرمانان ورزشى 
ايران با اين هدف كه جايگاه، ارزش و اعتبار پيشكســوتان و خادمين 
ورزش را شناســايى و حرمت آنها را حفظ كند تشــكيل شده است، 
عنوان كرد: رمز ماندگارى اين انجمن غيرسياســى بودن آن اســت و 
اهداف اصلــى اين انجمن كمك بى دريغ به پيشكســوتان ورزش و 

قهرمانان كشور است.
عضو انجمن حمايت از پيشكســوتان و قهرمانان ورزش ايران بر 
تكميل ليســت پيشكســوتان تاكيد كرد و گفت: اولين اقدام پس 
از تاســيس انجمن تهيه ليســت تمام پيشكسوتان داراى كسوت، 
مــدال آور و همچنين تمامى مربيــان و داوران بود كه اين كار به 

خوبى انجام شد اما هنوز كامل نشده است.
وى به مشكل بودن جمع آورى ليست پيشكسوتان ورزش كشور اشاره 

كرد و افزود: اين كار بزرگ بدون كمك هيأت ها شدنى نيست.
ژافره ادامه داد: انجمن پيشكســوتان ورزش مى تواند اتاق فكرى 
باشــد تا بســيارى از انديشــه ها، تفكرات، دانش ها و روش هاى 
ارزشــمندى كه كم كم در حال فراموشــى هســتند با اين اقدام 

شود. ماندگار 
وى با بيان اينكه ورزش با آموزش و پرورش عجين شــده است، 
تصريح كرد: انجمن پيشكســوتان همدان در ســاليان اخير بسيار 
خوب كار كــرده و اميدوارم چراغ انجمن پيشكســوتان ورزش 

بماند. روشن  هميشه  همدان 
عضو انجمــن حمايت از پيشكســوتان و قهرمانان ورزش ايران 
گفت: اصلى تريــن كمك به انجمن پيشكســوتان ورزش همدان 
حمايت از اين انجمن اســت و به اعتقاد من بايد از پيشكســوتان 

شود. حمايت 
وى خاطرنشــان كرد: اميدوارم اين مجموعه با قدرت راه خود را 
كه راهى فرهنگى و ارزشــى اســت موفق و استوار طى كند و در 
نهايت پيشكســوتان و قهرمانان بدانند كه خانه اى دارند كه در آن 

خانه احترام، كسوت و افتخاراتشان حفظ مى شود.

3 بازى حساس، تعيين كننده قهرمان نيم 
فصل ليگ برتر هجدهم خواهد بود؛ جايى 
كه به نظر مى رسد سپاهان براى رسيدن به 
اين عنوان شــانس بيشترى نسبت به پديده 

و پرسپوليس داشته باشد.
تساوى در مسابقه موسوم به ال كالسيكوى 
فوتبال ايران ميان سپاهان و پرسپوليس تب 
تعيين قهرمانى نيــم فصل ليگ هجدهم را 
همچنــان داغ نگه داشــت و حاال همه در 
انتظار 3 بــازى پايانى ســپاهان، پديده و 
پرســپوليس در نيم فصل اول هســتند تا 
صدرنشــين اين رقابت هــا در پايان هفته 

پانزدهم ليگ برتر مشخص شود.
در جــدول رده بندى ليــگ برتر در حال 
حاضر سپاهان و پديده 30 امتيازى هستند 
و بــه لطف تفاضــل گل بهتر شــاگردان 
امير قلعــه نويى در صدر قــرار گرفتند و 
پرســپوليس با 28 امتياز در جايگاه ســوم 
قرار گرفته اســت. با توجه بــه اينكه فقط 
يك مســابقه تا پايان نيم فصل باقى مانده 
تيم هاى ديگر شانســى براى كسب عنوان 
قهرمانى نيم فصل ندارند و جنگ اصلى در 
بازى هاى پنجشنبه، جمعه و شنبه پيش رو 

ميان 3 تيم باالنشين خواهد بود.
در اين بازى ها، پديــده ديدار معوقه اش 
با استقالل را روز پنجشــنبه در ورزشگاه 
آزادى انجــام خواهد داد، پرســپوليس در 
خانه با پارس جنوبى جم ديدار مى كند و 
سپاهان در اهواز ميهمان استقالل خوزستان 
اســت. در بين 3 تيم باالنشين روى كاغذ 
شانس سپاهان براى برترى مقابل استقالل 
خوزســتان و قهرمانى در نيم فصل بيشتر 
اســت، اما پديده و پرســپوليس نيز بدون 
ترديد از 3 امتياز ديدارهاى آينده به راحتى 

نمى گذرند.
پديده مشــهد با وجود مشكالت پرتعداد 
امسال يكى از بهترين تيم هاى ليگ برتر 
بوده است. شــاگردان يحيى گل محمدى 
در اين فصل نشــان دادند پتانسيل برترى 
مقابــل هر تيمى را دارند و صدرنشــينى 
شــان در هفته هاى متوالــى اتفاقى نبوده 
اســت. آنها اگرچه در دو هفته گذشــته 
مقابل ســپاهان شكست خوردند و مقابل 
ماشين ســازى در مشــهد متوقف شدند 
اما براى بازى با اســتقالل انگيزه زيادى 
دارند. از شــانس بد گل محمــدى البته 
تيمــش در مقطعى به اســتقالل برخورد 
مى كند كه 3 برد متوالى به دســت آورده 
و شــرايط خوبى دارد. شفر و شاگردانش 

خوب مــى دانند كه بــرد خانگى مقابل 
پديده مى تواند آنها را در شــرايط بسيار 
خوبــى در جدول قرار دهــد و به همين 
خاطر ســخت به حريف روز پنجشــنبه 

شان باج مى دهند.
در ديگــر مســابقه حســاس در تعييــن 
سرنوشــت قهرمان نيم فصل پرســپوليس 
مقابــل پارس جنوبى جم قــرار مى گيرد. 
سرخپوشــان پايتخت در هفته هاى گذشته 
با وجــود همه محدوديت ها و خســتگى 
ها توانســته اند نتايج خوبى بگيرند و خود 
را در باالى جــدول حفظ كنند. از اين رو 
آنها مــى خواهند با روحيــه اى خوب به 
تعطيالت نيم فصل برونــد، اما خوب مى 
دانند كــه حريف سرســختى را پيش رو 
دارند. تيم مهدى تارتار در 14 بازى گذشته 
خود نشان داده همواره مقابل مدعيان و تيم 
هــاى بزرگ بازى هاى بهتــرى به نمايش 
مى گذارد. اينكه پــارس در نيم فصل اول 
اســتقالل و پيكان و ذوب آهن را شكست 
داده و پديده و ســپاهان را متوقف كرده به 

خوبى گواه اين ادعا است.
ســپاهان اما در شرايطى به مصاف استقالل 
خوزســتان كه اين تيم بعد از كسر 6 امتياز 
شرايط مناســبى ندارد و حتى بعد از رفتن 
داريوش يزدى و ســيروس پورموســوى 
سرمربى جديدى نيز انتخاب نكرده است. 
آنها بــا هدايت كريم بوســتانى به مصاف 
ســپاهان مدعى مى روند و روى كاغذ به 
نظر نمى رســد طاليى پوشان كار سختى 
بــراى برد و قهرمانى در نيم فصل داشــته 

باشند.  
براى  موجود  هــاى  داده  همه  با   
حالت   6 فصل  نيــم  قهرمان  تعيين 

وجود دارد كه در ادامه آمده است:
پرســپوليس  و  پديــده  و  ســپاهان   ■

ببرند(قهرمان: سپاهان)
اگر ســپاهان و پديده و پرســپوليس بازى 
هاى پيش روى خود را با برد پشــت ســر 
بگذارند؛ ســپاهان صدرنشين خواهد ماند. 
مگر اينكه پرسپوليس مثال با اختالف باالى 
7 گل پارس جنوبى را شكســت دهد و يا 
پديده با اختالف باالى 3 گل استقالل را از 
پيش رو بردارد كه هردوحالت بعيد است.

پرســپوليس  و  پديــده  و  ســپاهان   ■
ببازند(قهرمان: سپاهان)

اگر ســپاهان و پديده و پرســپوليس بازى 
هــاى پيش رو را ببازند بازهم ســپاهان با 
تفاضل گل بهتر قهرمان نيم فصل مى شود. 

مگر آنكه استقالل خوزستان با اختالف گل 
باال سپاهان را شكست دهد كه بازهم بعيد 

به نظر مى رسد.
■ ســپاهان و پديده ببرند، پرســپوليس 

نبرد(قهرمان: سپاهان)
اگــر ســپاهان و پديــده پيروز شــوند و 
پرسپوليس نتواند پارس جنوبى را شكست 
دهد سپاهان صدرنشين خواهد ماند و فقط 
در صورتى كه پديــده با اختالف باالتر از 
3 گل اســتقالل را شكست دهد مى تواند 

جايش را بگيرد كه بعيد به نظر مى رسد.
■ پديــده ببرد و ســپاهان نبرد(قهرمان: 

پديده)
در صورتى كه پديده ديدار با اســتقالل را 
با برد پشت ســر بگذارد عمال پرسپوليس 
شانس براى قهرمانى نيم فصل ندارد و در 
صورت پيروز نشدن سپاهان مقابل استقالل 
خوزســتان تيم گل محمــدى قهرمان نيم 

فصل خواهد بود.
■ پرســپوليس ببرد، ســپاهان و پديده 

ببازند(قهرمان: پرسپوليس)
بهترين حالت ممكن براى پرسپوليس اين 
است كه پارس جنوبى جم را شكست دهد 
و ســپاهان و پديده مقابــل حريفان خود 
بازنده شــوند. در اين صورت قهرمان نيم 

فصل تيم برانكو خواهد بود.
■ پرسپوليس ببرد، سپاهان ببازد و  پديده 

مساوى كند(قهرمان: پرسپوليس)
پرســپوليس در يك صورت ديگر هم مى 
تواند قهرمان نيم فصل شــود. اگر سپاهان 
بازى با استقالل خوزستان را ببازد و پديده 
با اســتقالل مســاوى كند، پرسپوليس بايد 
پارس جنوبى جم را با اختالف بيش از دو 
گل شكســت دهد تا بتواند عنوان قهرمانى 

نيم فصل را از آن خود كند.
■ ســپاهان ببرد، پديده ببازد، پرسپوليس 

ببرد(قهرمان: سپاهان)
برد ســپاهان اگرچه به منزله قهرمانى اين 
تيم در نيم فصل است اما اگر پديده مقابل 
اســتقالل شكست بخورد و پرسپوليس هم 
پارس جنوبى را شكســت دهــد آنوقت 
پرســپوليس جاى پديــده را در رده دوم 

جدول رده بندى مى گيرد.
مساوى  پرسپوليس  و  پديده  و  سپاهان   ■

كنند(قهرمان: سپاهان)
در صورتى كه هر 3 تيم مذكور بازى هاى 
خود را مســاوى كنند باالى جدول دست 
نمى خــورد و آنوقت هم ســپاهان عنوان 

قهرمانى نيم فصل را از آن خود مى كند.

درج نام ايران به عنوان 
يكى از ابداع كنندگان 

ورزش هاكى
از  يكــى  عنــوان  بــه  ايــران  نــام 
كشــورهاى ابداع كننــده هاكــى، بــه 
صــورت رســمى در بخــش تاريخچــه 
ســايت فدراســيون بين المللى هاكــى 

ــد. ــت گردي ثب
ــع آورى  ــا جم ــنا، ب ــزارش ايس ــه گ ب
معتبــر  مســتندات  و  منابــع 
در  هاكــى  پيشــينه  درخصــوص 
مــدت  طــى  باســتان  ايــران  دوران 
واســطه  بــه  و  يكســال  زمــان 
مذاكــرات گســترده بــا فدراســيون 
ــى  ــر عل ــط دكت ــى توس بين المللى هاك
ــه  ــئول كميت ــق و مس ــارى محق بختي
ــام  ــى، ن ــيون هاك ــتعداديابى فدراس اس
ايــران بــه عنــوان يكــى از كشــورهاى 
صــورت  بــه  هاكــى،  ابداع كننــده 
ــايت  ــه س ــمى در بخــش تاريخچ رس
ثبــت  بين المللى هاكــى  فدراســيون 

گرديــد.
در خصــوص ايــن اقــدام شايســته 
ــت:  ــراز داش ــارى اب ــى، بختي و تاريخ
اميــدوارم هاكــى در داخــل كشــور 
ــا  ــدى از تقاض ــاى جدي وارد عرصه ه
گــردد و بــا تدريــس و آمــوزش ايــن 
رشــته نــاب و اصيــل ايرانــى در مراكز 
مختلــف آموزشــى و ورزشــى شــاهد 
ــت  ــورت يكنواخ ــتردگى آن بص گس
ــوان و در  ــان و بان ــاى آقاي در بخش ه

ــا باشــيم. ــه رده ه كلي

لطفى كانديداى برترين 
فوتساليست جوان جهان

مــس  و  ملــى  تيــم  بازيكــن   
ســونگون كانديــداى برتريــن بازيكــن 

ــد. ــان ش ــوان جه ج
ــال  ــايت فوتس ــا، س ــزارش ايرن ــه  گ ب
كســب  گزينــه   10 اســامى  پلنــت 
عنــوان برتريــن بازيكــن جــوان جهــان 

ــرد. ــالم ك ــال 2018 اع را در س
ــز در  ــران ني ــى از اي ــد لطف ــام توحي ن
ايــن فهرســت بــه چشــم مــى خــورد. 
ــى  ــم مل ــن تي ــى بازيك ــد لطف توحي
ســونگون  مــس  باشــگاه  و  ايــران 

ــت. اس
ايــن بــراى دومين بار پياپى اســت كه 
لطفى كانديــداى برترين بازيكن جوان 
جهــان مى شــود. او در رده بندى نهايى 
سال 2017، ششمين بازيكن برتر جوان 

جهان شد.

يك بسكتباليست آلمانى 
در تركيب شيميدر تهران

 تيــم بســكتبال شــيميدر تهــران 
پيــش از ديــدار بــا پتروشــيمى از 
هفتــه پنجــم ليــگ برتــر يــك بازيكــن 

ــرد. ــذب ك ــى ج خارج
ــتين  ــى آس ــر، واورل ــزارش مه ــه گ ب
بازيكــن 17 ســاله آلمانــى اســت كــه 
بــا قامــت 211 ســانتى متــر در پســت 
ــى  ــدان م ــه مي ــراى شــيميدر ب ــج ب پن

ــرد.  ــد ك ــازى خواه رود و ب
شيميدر كه يكى از مدعيان اين فصل از 
ليگ برتر به حساب مى آيد پنجشنبه در 
حساس ترين ديدار هفته پنجم ممهمان 
پتروشــيمى خواهد بود و براى تقويت 
تركيبش اين سنتر آلمانى را جذب كرده 

است.
ــگ  ــازى در لي ــابقه ب ــن بازيكــن س اي
هــاى چيــن، آلمــان و فرانســه را دارد 
و بــراى نخســتين بــار بســكتبال ايــران 

را تجربــه خواهــد كــرد.
دليــل  بــه  بســكتبال  برتــر  ليــگ 
ديدارهــاى تيــم ملــى از پنجــره پنجــم 
ــل شــده  ــى تعطي ــى جــام جهان انتخاب
ــاز  ــاره آغ ــنبه دوب ــه از پنجش ــود ك ب

ــد. ــد ش خواه

كدام تيم قهرمان نيم فصل مى شود؟

جنگ زرگرى سرخ و زرد

مشكالت هيأت هاى ورزشى موشكافانه 
بررسى مى شود

 معاون توســعه امور ورزشــى اداره كل ورزش و جوانان استان 
همدان گفت: مســائل و مشكالت موجود در هيأت هاى ورزشى به 

صورت دقيق و موشكافانه مورد بررسى و تحليل قرار مى گيرد.
عباس قهرمانى اظهار كرد: بررســى و آسيب شناسى نحوه عملكرد و 
فعاليت هيأت هاى ورزشى استان در راستاى شناخت نقاط ضعف و 

قوت و ارتقاى سطح كيفى آنها در دستور كار قرار دارد.
وى عنــوان كرد: براى پيشــبرد اهــداف ورزش اســتان و تقويت 
هيأت هاى ورزشــى و بررســى موانع و مشــكالت ورزش همدان 

جلسات تخصصى با هيأت هاى ورزشى در حال برگزارى است.
معاون توسعه امور ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 
با بيان اينكه مســائل و مشــكالت موجود در هيأت هاى ورزشى به 
صورت دقيق و موشــكافانه مورد بررســى و تحليل قرار مى گيرد، 
افزود: ايجــاد تعامل و همكارى تنگاتنگ بيــن اداره كل ورزش و 

جوانان و هيأت هاى ورزشى بسيار ضرورى است.
وى با بيان اينكه براى تبادل نظر و بررسى راهكارهاى مناسب براى 
رســيدن به اهداف مشــترك بين اداره كل ورزش و جوانان همدان 
با هيأت هاى ورزشــى در راســتاى تقويت و پيشبرد اهداف ورزش 
همگانى و قهرمانى برنامه هاى مهمى در دستور كار است، خاطرنشان 
كرد: يكى از سياســت هاى دستگاه ورزش استان  همدان ملزم كردن 

هيأت هاى ورزشى به امر استعداديابى است.
قهرمانى تاكيد كرد: تخصيص بودجه براساس برنامه هاى هيأت هاى 
ورزشى صورت مى گيرد و هيأتى كه فعال نباشد، اعتبار مالى آنچنانى 

دريافت نخواهد كرد.
وى در ادامــه با بيان اينكه ســرمايه گذارى در حوزه ورزش به طور 
قطع كشور را در بسيارى از آسيب هاى اجتماعى مصون نگه مى دارد، 
ادامه داد: جامعه ورزش با حضور هيأت هاى ورزشــى حرف براى 

گفتن دارد.
معاون توسعه امور ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 
با بيان اينكه مشكالت مالى هيأت هاى ورزشى دغدغه ما نيز هست، 
گفت: براى كمك به هيأت هاى ورزشــى و جذب اسپانسر به دنبال 

برنامه ريزى مناسب هستيم.
وى بــه برخــى معضــالت جامعه همچــون اعتيــاد، بيكارى و 
آســيب هاى اجتماعى اشاره كرد و افزود: با همت و تالش جامعه 
ورزش بسيارى از اين معضالت حل مى شود كه اين مسئله بسيار 

داراى ارزش است.
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همــدان حــاال بــه دليل 
رويدادهــاى  از  ميزبانــى 
گردشگر  شهر  يك  جهانى 
است و توســعه آن نيز بر 
نهاده  گردشــگرى  مبناى 
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■ حديث:
امام حسين(ع):

صدق و راستى عّزت است و دروغگويى ناتوانى است.. 
تاريخ يعقوبى، ج2، ص246

در يازدهمين دوره جايزه ادبى جالل آل احمد
نويسنده همدانى جايزه ادبى گرفت

 ســيد ميثم موسويان نويسنده همدانى، در ميان نامزدهاى دريافت 
يازدهمين جايزه  ادبى جالل آل احمد حضور يافت و ســرانجام موفق 
به دريافت عنوان برگزيده شــد. نويسنده همدانى در يازدهمين دوره 
جايزه ادبى جالل آل احمد جايزه گرفت.معاون فرهنگى حوزه هنرى 
همــدان در گفت وگو با فارس اظهار كــرد: در اين بخش محمدعلى 
ركنى، محمدرضا شرفى خبوشان، الهام فالح و سيدميثم موسويان كه 
با رأى مخاطبان ادبيات به عنوان «آتيه داران داســتان ايرانى» انتخاب 

شده بودند، جايزه گرفتند.
تيمور آقامحمدى ادامه داد: ســيد ميثم موســويان بــا جديدترين اثر 
خانــه  رمان حوزه هنرى اســتان همدان در ميــان نامزدهاى دريافت 
يازدهمين جايزه  ادبى جالل آل احمد حضور يافت و ســرانجام موفق 
به دريافت عنوان برگزيده شد.وى تصريح كرد: مجموعه داستان هاى 
كوتاه «تفنگمو زمين نذار» به قلم ســيدميثم موســويان در ژانر دفاع 
مقدس اســت و انتشــارات «كتاب جمكران»، آن را در 226 صفحه، 
قطع پالتويى منتشــر كرده اســت.معاون فرهنگى حوزه هنرى همدان 
يادآور شد: زبان برخى از داستان ها زبانى طنز است و لبخند را بر لب 
مخاطب مى نشاند و صحنه هاى تصوير شده در داستان هاى ديگر، غم 

انگيز و متاثركننده است.
ــور  ــول مح ــاب، ح ــن كت ــت اي ــل نخس ــه فص ــان اينك ــا بي وى ب
ــان  ــه گريب ــت ب ــا آن دس ــدگان ب ــدگان رزمن ــه بازمان ــائلى ك مس
هســتند، شــكل گرفتــه اســت، بيــان كــرد: فصــل دوم بــه ماجراهايــى 
كــه بــراى اســرا رقــم خــورده مى پــردازد و  فصــل ســوم، ماجــراى 

ــدم اســت. ــدگان در خــط مق خــود رزمن
آقامحمدى خاطرنشــان كرد: داســتان هاى ايــن مجموعه از واقعيت 
و تاريخ جنگ نشــات گرفته، اما اصل بســيارى از داستان هاى فصل 
سوم نيز واقعى اســت، هرچند كه مسائل پيرامونى آنها پرداخته ذهن 

نويسنده باشد.

با حضور مسئوالن
نمايشگاه عكس«در امتداد نگاه» درنهاوند 

گشايش يافت
 نمايشــگاه عكس «در امتداد نگاه» به مناســبت روز دانشــجو 
با حضور مســئولين در نهاوند گشــايش يافت.بــه همت مديران 
و دانشــجويان دانشــگاه ملى دختران نهاوند؛ جشــنى متفاوت به 
مناســبت روز دانشجو در ســالن همايش هاى اداره ارشاد اسالمى 
نهاوند برگزار شد.در اين مراسم دانشجويان به زبان طنز مشكالت 
و دغدغه هاى خــود را به گوش نماينده مــردم نهاوند در مجلس 
شوراى اسالمى و مسئولين شهرستان رساندند.در پايان اين مراسم 
نيز نمايشــگاهى از آثار 2 دانشجوى دانشگاه ملى نهاوند شامل آثار 
عكاسى ســعيده جهانيان و هانيه امير برپا شــده بود كه با حضور 

يافت. گشايش  مسئولين 
ســعيده جهانيــان در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: ايــن 
ــف  ــايزهاى مختل ــس در س ــه عك ــكل از 24 قطع ــگاه متش نمايش
ــت و  ــى طبيع ــه معرف ــگاه ب ــن نمايش ــه اي ــان اينك ــت.وى بابي اس
فرهنــگ نهاونــد در قالــب عكــس پرداختــه اســت، گفــت: دانشــگاه 
ــجو  ــراى دانش ــز پذي ــوار ني ــتان هاى هم ج ــد از اس ــران نهاون دخت
اســت و ايــن نمايشــگاه باهــدف شناســاندن پتانســيل هاى طبيعــى 
در راســتاى جــذب گردشــگر بــه مــدت 4 روز دايــر خواهــد بــود.

ــرد و  ــوان ك ــا 18 عن ــگاه را 15 ت ــن نمايش ــت اي ــاعت فعالي وى س
ــگاه  ــن نمايش ــد از اي ــراى بازدي ــد ب ــدان مى توانن ــت: عالقه من گف
ــد  ــى(ره) شهرســتان نهاون ــام خمين ــرى ام ــه مجتمــع فرهنگــى هن ب

ــد. ــه كنن مراجع

چوب معلم ُگله!
 دوران دانش آموزى ما دهه شصتيا عجب دوران 
انسان ســازى بود، توى جلسه انجمن اوليا و مربيان 
هرســاله تاكيد مى شــد كه "چوب معلم ُگله هركى 
نخوره..." با همين تاكيدات دست معلم رو براى تنبيه 

بدنى باز مى گذاشتن.
اصال اغلب والدين بــا مراجعه به مدارس از مربيان 
بــراى تربيت بهتر فرزند خود تقاضــاى تنبيه بدنى 
داشتن و به معلما ميگفتن اگه درس نخوند يا شلوغ 
كرد لطفا كتكش بزنين "بــى زحمت به ما هم خبر 
بدين" انگار كوپن روغن اعالم كردن كه به اونام خبر 
بدن! اونوقت نه تنها توى مدرســه از دست ناظم و 
معلم كتك مى خورديم بلكه وقتى مى رسيديم خونه 
به مصاف كمربند پدر از ســمت سگك مى رفتيم و 

كلى هم چوب نوازش نصيب ما مى شد.
بماند كــه عليرغم كلكســيونى از تنبيهات بدنى از 
قبيل فلك كردن . كنــدن موى كنار گوش، خودكار 
الى انگشــت، شالق به كف دســت با شلنگ قرمز 
راه-راه، شــالق به كف دست با كابل برق، شالق به 
كف دست با شلنگ قرمز راه-راهى كه داخلش كابل 
برق داشــت و نهايتا بوس كردن بخارى نفتى وجود 
داشت، هر معلم در هر پايه شگرد تنبيهى مخصوص 
خودش رو هم داشت و اون شگردش شهره خاص 

و عام بود.
زمستان سخت و طاقت فرسا بود دستمان داخل برف 
مى برديم خوب كه فيريز مى شــد به استقبال نوازش 

تركه محبت معلم ميرفتيم.
خالصه چوب معلم گل بــود و معلم هر روز به ما 

دسته گلى هديه ميداد...
دورانى بود دهه شصت!

گاهى با خودم فكر مى كنم اون موقع صداسيما نبود 
يا اگه بود پيگير اين سوسول  بازيا نبود.

 لزوم برگزارى برنامه هاى فرهنگى 
و هنرى در جامعه

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان بر 
لــزوم برنامه ريزى فرهنگى و هنرى براى همه اقشــار 
جامعه تاكيد كرد. به گــزارش روابط عمومى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان، عليرضا درويش 
نژاد در ديدار با رئيس عقيدتى سياسى تيپ 316 زرهى 
شهيد قهرمان اظهار كرد: نگاه تبعيض آميز در حوزه هاى 
مختلف، به انقالب اسالمى آسيب مى زند؛ كار فرهنگى 
هم براى ارتش الزم اســت و هم ســپاه.وى با تاكيد بر 
اينكه ارتش و ســپاه حافظ و پاسدار خاك اين سرزمين 
هستند؛ خاطرنشان كرد: ما در حوزه فرهنگ و هنر تالش 
مى كنيم با بخش هاى مختلف سپاه و ارتش همكارى 

داشته باشيم.
درويش نژاد اعالم آمادگــى كرد اين اداره كل مى تواند 
با انعقاد تفاهم نامه مشــترك، برنامه هاى مختلف براى 
كاركنان و خانواده هاى نيروهاى مسلح در ارتش برگزار 

كند
 مطالبــات مطبوعات را در شــوراى ادارى 

استان مطرح مى كنم
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان به 
مناســبت بيست و دومين سال انتشــار هفته نامه آواى 
الوند، از دفتر اين نشــريه بازديد كرد. به گزارش روابط 
عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان، 
عليرضا درويش نژاد در ديدار با مدير مسئول و كاركنان 
آواى الوند ضمن تبريك به مناســبت بيست و دومين 
سال انتشار اين هفته نامه گفت: حضور پيشكسوتان در 
هيأت تحريريه اين نشــريه بسيار ارزمند است.درويش 
نژاد در خصوص پيگيرى مطالبات مطبوعات از ادارات 
و ارگان هاى اســتان اظهار كرد: مطالبات مطبوعات را 
در شوراى ادارى استان مطرح خواهم كرد.درويش نژاد 
افزود: بايد به جايى برسيم كه مطبوعات از دغدغه هاى 
معيشتى فارغ شــده و به توليد محتوا و آگاهى بخشى 
بپردازند. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
در خصوص لزوم آموزش در حوزه مطبوعات و رسانه 
ها، خاطرنشان كرد: بنا داريم با همكارى خانه مطبوعات 
دوره هاى آموزش كاربردى براى اهالى رسانه بخصوص 

خبرنگاران برگزار كنيم.

گوگل مسكن ارزان مى سازد
 گوگل طرح توســعه شــهركى را ارائه كرده كــه در آن عالوه بر 
ساختمان هاى ادارى، 8 هزار خانه جديد ساخته مى شود و 20 درصد 
آنها به عنوان مســكن ارزان عرضه مى شــوند. به  گزارش انگجت، 
 Mountain گوگل هنوز مشــغول بررسى طرح گســترش شهرك
View اســت و اكنون چشــم انــدازى واضح تــر از تغييرات آن 
 North فراهم كرده اســت. به تازگى طرح توسعه گوگل  در منطقه
 Bay منتشر شده كه تاحدى مشكل مسكن در  منطقه Bayshore
Area در سانفرانسيسكو را حل مى كند. اين طرح در حقيقت پروژه  
ســاخت و ساز در 3.12 ميليون فوت مربع اســت كه در آن 8 هزار 
خانه جديد ساخته مى شود و از اين تعداد 6600 واحد در زمين هاى 

گوگل ساخته مى شود.

فناورى كلود 65 درصد بازار كار جهان را 
تسخير مى كند

 گوگل نتايج تازه ترين بررسى هاى خود در مورد پيشرفت فناورى 
كلود در حوزه هاى تجارى و كســب و كار را منتشر كرده كه نشانگر 
ميزان اهميتى است كه مشاغل مختلف براى آن قائل هستند.به گزارش 
زددى نت، در حالى كه در ســال 2015 تنها 24 درصد افراد شاغل از 
خدمات كلود استفاده مى كردند اين رقم در سال 2018 به 44 درصد 
و در ســال 2019 به 65 درصد افزايش مى يابد.از ســوى ديگر 70 
درصد از صاحبان مشــاغل در حوزه فناورى اطالعات به گوگل گفته 
اند كه در حوزه فناورى كلود سرمايه گذارى متوسط يا جدى صورت 
خواهند داد. 52 درصد از مديران شــركت هاى بزرگ آى تى گفته اند 

كه در سال 2018 در حوزه كلود سرمايه گذارى كرده اند.

زنگ پژوهش هفته آينده به صدا در مى آيد
 هفته پژوهش هرساله در روزهاى پايانى آذرماه به صورت ملى 
برگزار مى شــود كه در اين هفته عالوه بر تقدير از پژوهشــگران، 
تالش مى شود زمينه توســعه پژوهش و فناورى در كشور فراهم 

مى شود.
به گزارش مهر، رســالت هفته پژوهش نهادينه ســازى امر پژوهش 
در كشور به شــمار مى رود اما مهمترين اولويت سياستگذاران براى 
اين هفته طى ســال هاى اخير توجه به امر فناورى و تجارى ســازى 
علم است. معرفى دســتاوردهاى پژوهشى، تشويق و توسعه فناورى 
و تجارى ســازى، شناســايى و رفع نيازهاى جامعــه، ايجاد فضاى 
سرمايه گذارى پژوهشى و توسعه ارتباط صنايع با دانشگاه ها و مراكز 

پژوهشى از ديگر اهداف اين هفته شمار مى رود.

هوش مصنوعى كه بازى شطرنج ياد مى گيرد!
 محققان يك سيســتم هوش مصنوعى ساخته اند كه مى تواند با 
خواندن كتابچه راهنماى بازى هاى ســخت مثل شطرنج، بازى را به 

خود بياموزد و آن را انجام دهد.
به گزارش ديلى ميل، يك سيســتم هوش مصنوعى جديد مى تواند 
در بازى هاى پيچيده انســان را شكست دهد. اين سيستم حتى براى 
غلبه برانســان نيازى به دانشى ندارد كه توسعه دهندگان در اختيارش 
قرار مى دهند. شــركت Deep Mind (خواهر گوگل) يك بازى 
هــوش مصنوعى به نام AlphaZero ابداع كرده كه مى تواند بازى 
هايى مانند شــطرنج و Go را فقط با خواندن كتابچه قوانين بياموزد.
اين برنامه رايانه اى بازى هاى مذكور را بدون هيچ دانشــى از قبل به 

خود مى آموزد. 

آبگيرى «طشت» و «مهارلو»
 تصاوير دريافتى از ماهواره هاى سنجش از دور نشان مى دهد كه 
سطح آب دو درياچه «طشت» و «مهارلو» به ترتيب به حدود 30 و 55 

كيلومتر مربع رسيده و اين دو درياچه درحال آبگيرى هستند.
به گزارش سازمان فضايى ايران مرتضى برارى، معاون وزير ارتباطات 
و فناورى اطالعات و رئيس ســازمان فضايى ايران با اشاره به اهميت 
پايش پديده هاى مختلف زمين گفت: سازمان فضايى ايران به صورت 
روزانه ســطح كشور را با استفاده از داده هاى ماهواره اى مورد پايش 
قرار مى دهد و گزارشــات آن در حوزه هــاى مختلفى اعم از برف 
سنجى، منابع آب، پوشش گياهى، گردوغبار، كشند سرخ، خشكسالى 
و ... از طريق پايگاه الكترونيكى سازمان فضايى ايران در اختيار عموم 

قرار مى گيرد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

 ســال 2018 معرف شرايط موجود 
و وضعيــت كلى همدان شــد  و رنگ 
شــاخص تصويــر امســال در حوزه 
گردشــگرى همدان و 20 سال اخير را 
مى توان در رويدادهاى امسال جستجو 
كرد .  در ســال2018 براى گردشگرى 
همدان اتفاقاتى رخ داد كه در 10 سال 
آينــده هــم نمى تواندچنين شــرايطى 
را بــراى همدان ايجــاد كند و به واقع   
سال 2018 براى همدان تكرار نشدنى 
خواهد بود .  طى 10 سال قبل همدان 
چنين اتفاقاتى را به خــود نديده بود، 
همــدان پيش از اين هم ميزبان ســفرا 
بود اما نه به اين شــكل منســجم و با 
برنامه ريزى ، امسال رسانه ها، تاسيسات 
گردشگرى و همه مديران به اين مسئله 

حساس بودند و همين باعث ماندگارى سال 2018
شد. فرصت ميزبانى اين رويداد با ارتباطاتى كه در 
عرصه ملى و بين المللى براى متوليان گردشــگرى 
اســتان رخ داد زمينه هايى را  مهيا كرد  تا  همدان 
بتواند خود را به عنوان منطقه گردشگرى نه تنها به 

ايران بلكه به جهان معرفى كنند. 
همدان كهن شــهرى كه تاريخش به بلنداى تاريخ 
يك ملت اســت، ديگر در بن بســت گردشگرى 
نبــوده و نامش فراتر از مرزهــا رفته، به طورى كه 
اكنون در زمره مقاصد اصلى گردشگرى قرار گرفته 
و حرف هاى بسيارى براى گفتن دارد.اتفاق خوب 
ديگرى كه در ســال 2018 بــراى همدان رخ داد 
اينكه عالوه بر عليصدر كه عضو ســازمان جهانى 
گردشگرى بود، دهكده تفريحى توريستى گنجنامه 
و شــهردارى همــدان به عنوان اولين شــهردارى 
جهان عضو اين ســازمان شــدند كه نقطه عطفى 
براى گردشگرى همدان است. اين روزها كه سال 
گردشــگرى 2018 همدان كــه در تاريخ اين ديار 
ماندگار و جاودان خواهد بود، رو به پايان اســت  
و ايــن مهم همگان را نگران كرده اســت كه مبادا 
همدان 2018 در 2018 بماند و تاثير اين پويايى راه 

به سال 2019 باز نكند .
در سال 2018 سازمان ACD نيز در كنار ميزبانى 
از اجالس جهانى گردشــگرى در همدان پايتخت 
تاريخ و تمــدن ايران زمين را بــه عنوان پايتخت 
گردشــگرى آســيا معرفى كرد تا دو رويداد مهم 
گردشــگرى همزمان به عنوان دو نقطه قوت براى 

همدان و معرفى اين شهر در حوزه 
بين المللــى تصويــرى متمايز را از 
اســتان نقش زند . ايــن رويدادها 
و  فراهم  موقعيتــى  همــدان  براى 
راه هاى دسترســى را ايجاد كرد تا 
در مقابل شهرهايى چون اصفهان و 
شــيراز كه قبال سايه بر گردشگرى 

انداخته بودند، عرض اندام كند.
نقطه قــوت ميزبانى اين رويدادها 
معرفى همدان و ايــران به عنوان 
مقصــد گردشــگرى امن شــد ، 
در شــرايطى كه فشــار سياسى و 
اســت،  حاكم  كشــور  بر  تحريم 
برگزار  ايران  در  اجالســى  چنين 
شــد و اوضــاع در آرامش كامل 
سپرى شد ، و اين نقطه قوتى بس 
شــاخص براى كشــورمان است. 

يكى ديگــر از نكات مثبت اينكــه آمريكا عضو 
ســازمان جهانى گردشگرى نيســت و نمى تواند 
ذهنيت اين ســازمان را نسبت به ايران مخدوش 
كند، با ميزبانى اين دو رويداد مهم گردشــگرى 
جهان ما توانســتيم فركانس هاى منفى عليه ايران 
را خنثــى كنيــم و اين فرصت نقطــه عطفى در 
گردشــگرى براى ايران و همدان بود.با ميزبانى 
رويدادهاى گردشــگرى بزرگ ايران در ليســت 
كشــورهاى امن گردشگرى قرار گرفت، مهمانان 
ايــن دو رويداد با حضور در ايــران به اين مهم 

سال ها  شــايد  كه  بردند  پى 
نمى توانســت  برنامه ريــزى 

اين را نشان دهد.
مانــدن 2018 در 2018 يك 
گردشــگرى  براى  نگرانــى 
همدان اســت ؛  اگر با ورود 
شدن  ساكت  شاهد  به 2019 
هياهوى گردشــگرى همدان 
تهديد  به  فرصت  اين  باشيم، 
تبديل مى شــود، زيرا اگر ما 
نتوانيم خــود را در بازاريابى 
جهانى و تكرار نام و معرفى 
همــدان اثبات كنيــم، دچار 
مشكل مى شويم و  نبايد سال 
2018 به فراموشــى ســپرده 
شود، در حال حاضر نمى توان 
گفــت 2018 اوج پويايى در 
گردشــگرى همدان بود، چرا كه نمى دانيم كه چه 
اتفاقى بعدها بيفتد، اگر در ســال 2019 در حوزه 
تبليغات گردشــگرى و البته جذب و مقصد ماندن 
براى مســافران داخلى و خارجى اوج بگيريم اين 
مهم  نشان از رونق گردشگرى در سال 2018 بوده 

است در غير اين صورت فرصت را سوزانده ايم 
تمام قضاوت ها پيرامون موفقيت همدان  در ســال  
2018 بستگى به بازخوردهاى فعاليت هاى امسال 
در ســال هاى آتى دارد  در حال حاضر سال 2018

باعث شده اســت توجه ســازمان هاى مرتبط به 

گردشگرى و البته سفرا و تصميم گيران گردشگرى 
بــه همدان بيشــتر شــود و اين مســئله مى تواند 

تاثيرگذار باشد.
اين باور ميان كارشناســان گردشــگرى قوت دارد 
كه مراودات بين المللى بعد از ســال 2018 موجب 
پويايــى همدان مى شــود، بايد همــدان وارد فاز 
بين المللى شده و بتواند به معرفى همدان در سطح 
بين المللــى ادامه دهد  گرچه  ســال 2018 با همه 
تالطمى كه در بخش گردشــگرى  همدان داشت، 
روزهــاى پايانى خود را ســپرى مى كند، اما براى 

هميشه در اين ديار به يادگار خواهد ماند.
اگرچه به زعم برخى كارشناســان در ســال 2018
نتوانســتيم از همه فرصت ها بهره گرفته و بتوانيم 
ظرفيت هاى همدان را نشــان دهيم اما اتفاقاتى بس 
بزرگ در حوزه گردشگرى براى همدان رخ داد كه 
شايد سال هاى سال هيچ شهر ديگرى از كشورمان 

نتواند چنين رويدادهايى را شاهد باشد . 
همدان حاال به دليل ميزبانى از رويدادهاى جهانى 
يك شــهر گردشگر است و توسعه آن نيز بر مبناى 

گردشگرى نهاده شده است.
 بنابرايــن نبايــد تحــول و توســعه بــه ايــن 
گردشــگرى  اوج  و  شــده  منقطــع  رويدادهــا 
همــدان فقــط بــه 2018 ختــم شــود، بلكــه بايــد 
ســال هاى 2019 و 2020 و... ســال هاى ثمردهــى 
و  باشــد  همــدان 2018  جهانــى  رويدادهــاى 
ــاى  همــگان شــاهد رشــد و شــكوفايى فرصت ه

اقتصــادى  در گردشــگرى باشــند . 

مراودات بين المللى همدان را پويا نگه مي دارد

نگراني از ماندن همدان در 2018

گسترش همكارى هاى ايران و 
انگليس در گردشگرى

 در ديــدار رئيــس ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى با ســفير بريتانيا در 
تهران بر گسترش همكارى ها در زمينه گردشگرى 
ميراث آريا،  شد.به گزارش  تاكيد  ميراث فرهنگى  و 
على اصغر مونسان معاون رئيس جمهورى و رئيس 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
امــروز يكشــنبه 18 آذر 97 در ديدار با راب مك 
كاير ســفير بريتانيا در تهران گفت: «سطح روابط 
بين دو كشور ايران و انگليس افزايش يافته است 
و اميدواريــم اين روند ادامه داشــته باشــد.»  او 
تصريح كرد: «اين سازمان وظايف و مسئوليت هاى 
فرهنگى (ميراث فرهنگى) و اقتصادى (گردشگرى 
و صنايع دســتى) دارد، برهمين اساس موضوعات 
مختلفــى براى همكارى و تعامل بين دو كشــور 
وجود دارد.»مونســان با اشاره به اينكه روند ورود 
گردشــگران انگليسى به ايران افزايش يافته است، 
ادامــه داد: «ايران تجربه خوبى در حوزه برگزارى 
موزه هاى مشــترك با ساير كشورها دارد و در اين 
حوزه موفقيت هاى بســيارى به دست آمده است، 
در حال حاضر نمايشــگاهى از آثار موزه اى ايران 
در هلند به نمايش درآمده اســت كه چند كشور 
ديگر هم متقاضى برگزارى اين نمايشگاه هستند.»


