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■ حديث:
رسول اكرم(ص):

يك شب نگهبانى در راه خدا بر كرانه دريا، بهتر از هزار سال نماز و روزه مرد 
در ميان خانواده اش است .

كنزالعّمال ح 10572

تغييرات اساسنامه خانه مطبوعات در همدان راى آورد
ربانى مهر و حبيبى بازرسان خانه ماندند 

 روز گذشــته راى دهى به تغييرات اساسنامه جديد خانه مطبوعات 
استان همدان انجام شد در اين راى گيرى الكترونيك ، اساسنامه جديد 

خانه مطبوعات استان همدان راى آورد.
با توجه به برگزارى مجمع عمومى فوق العاده خانه مطبوعات اســتان 
همدان،  53 نفر در مهلت قانونى شركت كردند كه با توجه به نوبت دوم 

مجمع حداقل يك پنجم در مجمع شركت كرده و راى دادند.
از مجموع آرا ماخوذه 58 درصد يعنى 31 نفر به اصالح اساسنامه راى 
مثبت دادند كه با اين حســاب اصالحات اساســنامه راى آورده و بر 
اساس آگهى منتشر شده مجمع عمومى عادى اين خانه جهت انتخابات 

بازرسان روز گذشته برگزار شد .
در اين انتخابات 111 نفر از 193 عضو اصلى خانه در انتخابات شركت 

كردند.
بنابراين با توجه به آرا به دست آمده اسدا... ربانى مهر و فاطمه حبيبى به 

عنوان بازرسان خانه مطبوعات انتخاب شدند.

برگزاري نمايشگاه آثار طراحي و نقاشي 
در كبودراهنگ

 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: هنرمند خوش ذوق كبودراهنگي 
50 اثر نقاشي و طراحي در سبك هاي محتلف در محل گالري سالن اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمي كبودراهنگ به نمايش گذاشته است.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي كبودراهنگ با بيان اين مطلب 
در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشــت: اين آثار در ســبك هاي 
مختلــف رئال، كوبيســم، ســوررئال و انتزاعــي در معرض ديد 
عالقمندان قرار گرفته اســت و متعلق به هنرمند خوش ذوق خانم 

است. پرتوي 
ناصــر قره باغي افزود: همچنين 30 اثر نقاشــي از هنرمندان خردســال 
شهرستان نيز به مناسبت بيست وپنجمين جشنواره بين المللي تئاتر همزمان 
با گشايش اين نمايشگاه از 28 آبان ماه تا پايان آذر به نمايش گذاشته شده 
اســت و عالقمندان مي توانند هر روزه از ساعت 8 صبح الي 14 از اين 

نمايشگاه بازديد كنند.
وي در پايان افزود: هنرمندان بسيار با استعدادي در زمينه طراحي، نقاشي، 
خطاطي، حكاكي و... در شهرستان كبودراهنگ وجود دارند كه اميدواريم 
با حمايت بيش از پيش مسئوالن اين هنرمندان بتوانند پله هاي ترقي را طي 

كنند و از هنرمندان برجسته استاني و كشوري شوند.

كشف شى تاريخى 3 هزار ساله و
 دستگيرى 10 نفر 

 فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگى همدان گفت: 10 نفر 
در حين حفارى غيرمجاز براى كشف اشياى تاريخى در شهرهاى قهاوند، 

فامنين و همدان دستگير شدند.
حاجــى عزيزى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: طى دو هفته گذشــته 
در دو عمليات مشــابه در فامنين و بخش قهاوند 8 نفر در حين حفارى 

غيرمجاز در تپه هاى تاريخى اين شهرستان دستگير شدند.
وى تصريح كرد: اين يگان پس از بررسى و تحقيق و تأييد خبر، با تشكيل 
تيم عملياتى به همراه عوامل نيروى انتظامى به محل اعزام و 6 نفر را در 

حين حفارى غيرمجاز در فامنين و 2 نفر را در قهاوند دستگير كردند.
فرمانده يگان حفاظــت اداره كل ميراث فرهنگى همدان ادامه داد: در پى 
تعامل و همكارى با پليس آگاهى طى عمليات ديگرى در بازرســى يك 
منزل در همدان، چهار قلم اشــياى تاريخى ارزشمند از جمله يك شى 

مربوط به هزاره اول پيش از ميالد كشف و 2 نفر دستگير شد.

«بهنام بانى» در همدان مى خواند
 مدير مؤسســه آواى هنرور از حضور 
«بهنام بانى» خواننده پاپ كشــورمان در 

همدان خبر داد.
امير زيورى، با اعالم اين خبر، اظهار كرد: 
اين هنرمند 11 آذرماه در دو سانس 18 و 
21 در مجتمع فرهنگى هنرى ابن ســينا به 
روى سن مى رود.وى در گفت وگو با ايسنا 
با بيان اينكه قيمت بليت براى حضور در 
اين كنســرت 80 و 180 هزار تومان است، ادامه داد: فروش بليت ها از 
امروز آغاز شــده و افراد مى توانند براى حضور در اين كنســرت اقدام 
كنند.زيورى با بيان اينكه در صورت استقبال مردم همدان كنسرت اين 
هنرمند تمديد خواهد شد، ادامه داد: عالقمندان مى توانند بليت كنسرت 
"بهنام بانى" را از رستوران چوبين واقع در سعيديه همدان تهيه كرده يا 

با شماره تلفن 09107490070 تماس حاصل كنند.

برترين محققان پراستناد دنيا در سال 2018 
معرفى شدند 

 ليست برترين پژوهشگران پراستناد دنيا در سال 2018 منتشر شد 
كه بر اســاس آن از كشــور ايران نام 16 پژوهشگر ديده مى شود كه 
نسبت به تعداد دانشمندان پراستناد در سال 2017 اين تعداد به بيش از 
دو برابر رسيده است.به گزارش ايسنا، محمدجواد دهقانى، سرپرست 
پايگاه اســتنادى علوم جهان اسالم ISC)) اظهار كرد: فهرست سال 
2018 در حدود 6 هزار پژوهشگر را به عنوان پژوهشگر پراستناد در 
سطح دنيا معرفى كرده است.  در اين بين در حدود 4 هزار پژوهشگر 
در 21 حوزه موضوعى خاص فعاليت داشــته اند و در حدود 2 هزار 
نفر در حوزه هاى ميان رشته  اى فعاليت داشته اند. حوزه ميان رشته  اى 

امسال براى اولين بار در بين موضوعات گنجانده شده است.

آمريكا اولين توليدكننده زباله فضايى در جهان
 به تازگى سهم  كشورهايى كه سبب توليد زباله در فضا مى شوند، 

تعيين شده است.
به گزارش ايسنا ، از زمانى كه فعاليت هاى انسان در حوزه فضا توسعه 
يافته اســت، توليد زباله در فضا نيز با روند رو به رشدى مواجه شده 
است.به تازگى محققان سهم كشورهايى كه در توليد زباله هاى فضايى 
دخيل هستند را سنجيده و اندازه  گيرى كرده اند.در اين آمار آمده است 
كه آمريكا با توليد 4 هزار و 37 تكه زباله بيشــترين سهم را در توليد 
زباله هــاى فضايى بر عهده دارد.پس از آن روســيه با توليد 4 هزار و 
35 تكه در جايگاه دوم قرار دارد.هم اكنون بيش از 12 هزار تكه زباله 
فضايى در حال گردش به دور زمين هستند. محققان هشدار داده اند كه 
اين زباله ها براى ماهواره هاى فعال تهديدى جدى به حساب مى آيند.

توالت هاي تشخيص بيمارى!
 پژوهشــگران "آژانس فضايى اروپا" و دانشگاه "ام.آى.تى"، نوعى 
توالت هوشــمند ابداع كرده اند كه با بررسى ادرار، نشانه هاى بيمارى 

را مشخص مى كند.
به گزارش ايسنا ، اين توالت پيشرفته موسوم به "فيتلو"(FitLoo) با 
اســتفاده از حسگرهايى كه در آن قرار دارند، وجود پروتئين و گلوكز 

اضافى را در ادرار بررسى مى كند.
ــه  ــواد ك ــن م ــر وجــود نشــانگرها، نوســان اي ــالوه ب حســگرها ع
ــا  ــرطان ي ــاز س ــر آغ ــى ب ــده اى مبن ــدار دهن ــانه هش ــد نش مى توان
ــده  ــردآورى ش ــاى گ ــد. داده ه ــخيص مى دهن ــد، تش ــت باش دياب
كــه بــا تلفــن همــراه هوشــمند، قابــل كنتــرل هســتند، بــه بررســى 

ــد. وضعيــت بيمــاران كمــك مــى كنن

آسپرين با ام اس مقابله مى كند
 مطالعات جديد محققان يك مركز تحقيقاتى در شيكاگو نشان مى 
دهد حتى دوز كم آسپرين با بيمارى خود ايمنى ام اس مقابله مى كند.
بــه گزارش ايرنا ، مطالعات قبلى نشــان داد آســپرين قادر به درمان 

خستگى و ديگر عاليم بيمارى ام اس است. 
محققان در اين مطالعه در موش هاى كه عاليمى شبيه به ام اس انسان 
داشــتند،  از دوز بسيار كم آسپرين بچه (حدود 81 ميلى گرم) استفاده 
كردند و نتايج نشــان داد عاليم ام اس در اين موش ها به ميزان قابل 
توجهى كاهش يافت.مولتيپل اسكلروزيس (MS) يك بيمارى خود 
ايمنى اســت كه در آن سيستم ايمنى پاســخ غير متعارفى به سيستم 
عصبى مركزى (CNS ) مى دهد. سيستم عصبى مركزى شامل مغز، 

نخاع و اعصاب بينايى است. 

ايران به ليست كشورهاى پيشرو در زمينه 
درمان سرطان مغز پيوست

 مدير عامل يك شركت دانش بنيان حوزه زيست فناورى گفت: به 
همت محققان و متخصصان فعال ايرانى، كشــورمان به فناورى توليد 
واكسن درمان سرطان سينه و مغز دست يافت.نوروز دليرژ كه دو سال 
است مجموعه اش در زمينه توليد واكسن درمان سرطان مغز و سينه 
فعاليت مى كند، روز چهارشنبه به خبرنگار گروه علمى ايرنا گفت:پس 
از 15 ســال كار تحقيقاتى و اقدامات توسعه اى، توانستيم به فناورى 
توليد واكســن درمان سرطان سينه و مغز دســت يابيم.وى افزود: در 
اين مدل درمانى، ابتدا پزشــك پس از جراحى بيمار مبتال به سرطان، 
نمونه تومور را در اختيار شركت مى گذارد و متخصصان داخلى پس 

از خونگيرى از بيمار، واكسنى تهيه كرده و به بيمار تزريق مى كنند.

ميراث فرهنگي بدون توسعه تشكيالت وزارتخانه مي شود

دولت با 19 وزارتخانه
مريم مقدم  »

 نمايندگان مجلس با تبديل سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى بدون 
توســعه تشــكيالت و افزايش نيروى انسانى 
به وزارتخانه روز گذشــته 7 آذر ماه موافقت 
كردند كه بر اين اســاس هزينه ناشى از تغيير 
عنوان دستگاه از محل صرفه جويى در هزينه هاى 

جارى وزارتخانه تأمين مى شود.
 صحن مجلس شوراى اسالمى

نمايندگان در جلســه علنى (چهارشنبه، 7 آذر 
ماه) مجلس شوراى اسالمى در جريان بررسى 
گزارش كميســيون مشــترك در مورد طرح 
يك فوريتى تشــكيل وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى به منظور تأمين نظر 
شوراى نگهبان با اصالح ماده واحده اين طرح 
بــا 159 رأى موافق، 22 رأى مخالف و 8 رأى 
ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر در جلسه 

موافقت كردند.
در مــاده واحده اصالحى آمده اســت كه از 
تاريخ تصويــب اين قانون ســازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى با تمامى 
اختيارات و وظايفى كه بــه موجب قوانين و 
مقــررات با رعايت بند (د) مــاده (29) قانون 
مديريت خدمات كشورى مصوب 1386/7/8 با 
اصالحات و الحاقات بعدى و بند (الف) ماده 
(28) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى جمهورى اســالمى ايران 
مصوب 1395/12/14 و بدون توسعه تشكيالت 
و افزايش نيروى انســانى بــه وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى تبديل 
مى گردد. هزينه ناشى از تغيير عنوان دستگاه از 
محل صرفه جويى در هزينه هاى جارى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
تأمين مى شود. در تبصره اين ماده واحده عنوان 
شده است كه در تشكيل اين وزارتخانه رعايت 

موازين شرعى ضرورى است.

  وزارتخانه يا سازمان كداميك ؟ 
هر زمان كه بحث از مشكالت درآمدزايى و ثروت 
آفرينى براى كشــور به ميان مى آيد، پاى ســازمان 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، به 
عنوان مهم ترين نهاد براى رفع اين مشــكل به ميان 

كشيده مى شود.
از آنجا كه كشور ما ايران به لحاظ تاريخى و طبيعى 
ظريفت هاى فراوانى براى جذب گردشگر داخلى و 
خارجى دارد، به خوبى مى توان، از ســازمان ميراث 
فرهنگى در راستاى درآمدزايى بهره مند شد اما اين 
ســازمان آن طور كه بايد و شايد عملكرد قابل دفاع 

ندارد. 
منتقــدان تاكيد دارند كه ســازمان ميراث فرهنگى، 
نهادى بــراى نزديكان رئيس جمهور اســت و به 
ايــن جهت به جاى فعاليت هــاى فرهنگى و زمينه 
ســازى براى درآمدزايى، فعاليت ها سياسى در اين 
نهاد دولتى صورت مى گيرد. اين در حالى است كه 
مسئوالن سازمان ميراث فرهنگى تاكيد دارند بودجه 
الزم براى فراهم كردن زير ساخت هاى گردشگرى 

و درآمدزايى را در اختيار ندارند.
صنعت گردشگرى در دنيا داراى رتبه سوم اقتصادى 
پس از نفــت و خودرو ســازى را دارد و حتى در 
ســال هاى اخير اين صنعت تالش دارد رتبه ثروت 
آفرينى خود را ارتقا دهد. خوشبختانه ايرانى كشورى 
با  ظرفيت هاى قابل توجهى در جاذبه هاى تاريخى و 
طبيعى است. به لحاظ آثار تاريخى ايران در رده دهم 
جهان و از نظر تنوع جاذبه طبيعى ربته پنجم جهان 

را به خود اختصاص داده است.

صنايع  فرهنگي،  ميراث  ســازمان  تشكيل   
دستي و گردشگري

با تصويب شــوراي عالي اداري در يكصد وســي امين 
جلسه مورخ 85/1/16 به منظور تقويت و توسعه صنايع 
 دستي كشــور و ايجاد هماهنگي با سياست  هاي توسعه 
صنعت گردشگري، ســازمان صنايع  دستي ايران با تمام 
وظايف، اختيارات، مســووليت  هاي قانوني، دارايي  ها، 
تعهدات، اعتبارات، امكانات و نيروي انســاني از وزارت 
صنايــع و معادن منتزع و در ســازمان ميراث فرهنگي و 
گردشگري ادغام و به «ســازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري» تغيير نام يافت. آنچه در پي مي آيد 
نگاهي به تاريخچه صنايع دســتي در كشورمان تا قبل از 

ادغام است.

 افزايش نظارت يا ايجاد 
رديف بودجه؟

بسيارى از نمايندگان با اين هدف به دنبال وزارتخانه شدن، 
سازمان ميراث فرهنگى، گردشگردى و صنايع دستى هستند 
تا بتوانند از بازوى نظارتى مجلس در صنعت گردشــگرى 
استفاده كنند. اما فارغ از افزايش نظارت بر ميراث فرهنگى، 
ايجــاد وزارتخانه و اختصاص دادن رديــف بودجه براى 
صنعتى كه قرار اســت بخش اعظمى از درآمد غير نفتى را 
بر عهده گيرد، مشــكل تازه اى براى دولت ها ايجاد خواهد 
كرد. بــا توجه به تجربه تلخ در ادغام ســازمان ها و ايجاد 
وزارتخانه هايى جديدى، چراغ خطرى اســت تا قوه مقننه 
با احتياج بيشــتر نسبت به تغيير سازمان ميراث فرهنگى به 
وزارتخانــه اقدام كند تا تنها به بعد نظارت توجه نداشــته 
باشــد، بزرگ شدن دولت و ايجاد رديف بودجه اى جديد، 
تبعات وزارتخانه شــدن اســت كه وزنه آن سنگين تر از 

نظارت است.

 پيــروزي انقالب اســالمي و 
انحالل وزارت فرهنگ و هنر

با پيروزي انقالب شــكوهمند اسالمي، 
وزارت فرهنگ و هنر منحل و برخي از 
وظايف اين وزارتخانه كه ماموريت  هاي 
ميراث فرهنگي داشتند به دو وزارتخانه 
انتقــال داده شــد؛ وزارت فرهنــگ و 
آموزش عالي و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمي. با توجه به فروپاشي حكومت 
ســلطنتي، كاخ  هاي ســلطنتي به عنوان 
كارشناسان  شدند.  اعالم  فرهنگي  مراكز 
آثــار تاريخي بر آن شــدند تا با ثبت و 
ساماندهي آثار فرهنگي موجود در كاخ  
ها، در هاي آن را به روي مردم بگشايند. 
وزارت  از  شــده  داده  انتقال  واحدهاي 
فرهنــگ و هنر بــه دو وزارتخانه بدين 

شرح است.

وزارت فرهنگ و آموزش عالي
 اداره كل هنرهاي سنتي

 مركز باستان  شناسي ايران
 مركز موزه مردم  شناسي

موزه ايران باستان
دفتر آثار تاريخي

سازمان ملي حفاظت از آثار باستاني
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 اداره حفاظت ميراث فرهنگي شهرستان  ها
 اداره كل موزه  ها

 اداره كل بناهاي تاريخي
 اداره كل كاخ  ها

در اين دوره كاخ گلســتان كه بيش از 
ســلطنتي  بيوتات  اداره  كل  به  انقالب 
تعلق داشــت، به مركز فرهنگي تبديل 
و زيــر نظر امور اقتصــادي و دارايي 

گرفت. قرار 

 تشكيل سازمان ميراث فرهنگي

در تاريخ 1364/11/10 به موجب قانون، ســازمان ميراث فرهنگي شكل گرفت. براساس 

اين قانون، به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده شــد تا از ادغام 11 واحد پراكنده 

 ارشــاد اسالمي و نيز وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سازمان ميراث 
در وزارت فرهنگ و

اين قانون در روز پنجشنبه 
فرهنگي را به صورت ســازماني وابســته به خود تشكيل دهد. 

دهم بهمن ماه 1364در مجلس شــوراي اســالمي تصويب و در تاريخ 12 بهمن 1364 به 

تاييد شوراي نگهبان رسيد.

 تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
ســازمان ميراث فرهنگي- براســاس قانون، به وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي ســپرده شد. در سال 1372 شوراي عالي اداري طي 
جلسه 1372/1/18 به پيشنهاد ســازمان امور اداري و استخدامي 
كشور و به منظورهماهنگي و افزايش كارآيي و اثربخشي سازمان 
ميراث فرهنگي كشور و تمركز در مديريت دستگاه هاي فرهنگي، 
سازمان ميراث فرهنگي كشور از وزارت فرهنگ و آموزش عالي 
منفك و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ملحق شد براساس بند 
3 مصوبه مزبور، تمامى اختيارات و مسئوليت  هاي وزير و وزارت 
فرهنــگ و آموزش عالــي در رابطه با موضــوع وظايف اجرايي 
سازمان ميراث فرهنگي به وزير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

انتقال پيدا مى كند.

همچنين به منظور حســن اجراي قانون اساسنامه سازمان ميراث 
فرهنگي مصوب مجلس شوراي اسالمي و مطالعه و تحقيق در آثار 
باقي مانده از گذشــتگان جهت معرفي ارزش  هاي نهفته در آن ها 
با برخورداري از توان و اطالعات علمي از طريق اســتفاده هرچه 
مطلوبتر از امكانات بالقوه و بالفعل، نيروي انساني كارا، آزمايشگاه 
 ها ولوازم، كتابخانه و ساير وسايل پژوهشي موجود، سازمان ميراث 
فرهنگي وابســته به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي كه در اين 

اساسنامه به اختصار پژوهشگاه ناميده مي  شود، تشكيل شد.
در جلســه علني 23 دي  ماه ســال 82 مجلس شــوراي اسالمي، 
ســازمان  هاي ميراث فرهنگي كشــور و ايرانگردي و جهانگردي 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي جدا و از ادغام آن  ها "سازمان 
ميراث فرهنگي و گردشگري" با تمامى اختيارات زير نظر رييس 

جمهور فعاليت خود را آغاز مي كند. با تصويب اين قانون وظايف 
حاكميتــي ســازمان ايرانگردي و جهانگردي به ســازمان ميراث 
فرهنگي و گردشــگري منتقل و وظايــف اجرايي و امور تصدي 
آن با همه امكانات، نيروي انســاني، امــوال و دارايي  ها، تعهدات 
و اعتبارات در قالب يك شــركت دولتي با عنوان شركت توسعه 
ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 

وابسته شد. 
به منظور حسن اجراى قانون اساســنامه سازمان ميراث فرهنگى 
مصوب مجلس شــوراى اســالمى و مطالعه و تحقيــق در آثار 
باقى مانده از گذشــتگان جهت معرفى ارزشــهاى نهفته در آنها و 
همچنين توسعه پژوهشــهاى ميراث فرهنگى كشور و حمايت از 
دســتاوردهاى علمى و تحقيقاتى در اين زمينه، با برخوردارى از 

توان علمى از طريق اســتفاده هر چه مطلوبتــر از امكانات بالقوه 
و بالفعل نيروى انســانى كار آزمايشگاه ها و لوازم كتابخانه و ساير 
وسايل پژوهشى موجود سازمان ميراث فرهنگى وابسته به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى در اين اساسنامه به اختصار پژوهشگاه 

ناميده مى شود، تشكيل شد.
همچنين با تصويب شــوراى عالى ادارى در يكصد و ســى امين 
جلسه خود به منظور تقويت و توسعه صنايع دستى كشور و ايجاد 
هماهنگى با سياست هاى توسعه صنعت گردشگرى سازمان صنايع 
دســتى ايران با تمام وظائف، اختيارات، مســئوليت هاى قانونى، 
دارايى ها، تعهدات، اعتبارات، امكانات و نيروى انسانى از وزارت 
صنايع و معادن منتزع و در ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 

ادغام شد.

 وزارت شدن سازمان ميراث فرهنگى 
عقب ماندگى را جبران مى كند

اما كم كارى سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى، عاملى است كه بهارستان نشين ها به 
دنبال تغيير اين سازمان به وزارتخانه هستند تا بتوانند 
هم بر فعاليت هاى آن نظارت بيشــترى داشته باشند 
و زمينه هاى درآمدزايى در بخش هاى گردشگرى را 

فعال تر كنند.
طبق ســند چشم اندازه بيست ســاله، تا سال 1410 
بايد درآمدزايى كشــور از صنعت گردشــگرى به 
20 ميليارد دالر برســد، كه با عملكرد فعلى سازمان 
ميراث فرهنگى، مجلسى ها نگران دست نيافتن به اين 
هدف بلند مدت هستند. از اين روى نمايندگانى  كه 
خواهان وزارتخانه شدن ميراث فرهنگى تاكيد دارند 
سازمان ميراث فرهنگى عقب ماندگى زيادى دارد و 
با تبديل شدن به وزارتخانه بايد فضاى بيشترى براى 

آن فراهم شود.
هــر چند پــس از انقــالب مشــروطيت ورود 
گردشــگران خارجي به ايران رو به افزايش بود 
ليكن هيچ گاه گردشــگري به عنــوان صنعت به 
شكل امروزي كه داراي تشكيالت منظم و قوانين 
و مقررات ويژه اي باشد و درآمدزايي نمايد مورد 
توجه نبوده است. صنعت گردشگري در ايران از 
نيم قرن پيش به اين طرف به منظور شناســاندن 
مفاخر و تمدن ايران رســمًا شكل گرفت و براي 
اوليــن بــار از ســال 1314 اداره اي در وزارت 
داخله( وزارت كشــور) به نام « اداره ســياحان 
خارجي و تبليغات» تأســيس شد كه فعاليت آن 
محدود به چاپ نشريات و كتابچه هاي راهنماي 
گردشــگري ايران بود. بعد از شــهريور 1320، 
اداره مذكــور جــاي خود را به « شــوراي عالي 
جهانگردي» داد كه زيرنظر وزارت كشــور بود و 
در نهايت در ســال 1342 هيأت وزيران تأسيس 
« ســازمان جلــب ســياحان » را تصويب و اين 

سازمان رسمًا كار خود را آغاز كرد.
در سال 1353 با الحاق ســازمان جلب سياحان در 
وزارت اطالعــات اين وزارتخانه به عنوان « وزارت 

اطالعات و جهانگردي » تغيير نام يافت.
در ســال 1353 با الحاق سازمان جلب سياحان 
در وزارت اطالعــات ايــن وزارتخانه به عنوان 
« وزارت اطالعــات و جهانگــردي » تغيير نام 
يافت. با پيروزي انقالب اسالمي در سال 1357 
« وزارت ارشاد اسالمي» از ادغام وزارتخانه هاي 
« اطالعــات و جهانگردي»و«فرهنــگ و هنــر» 
تشــكيل شــد و تمامى وظايف مربوط به امور 
ســياحتي، زيارتي ، ايرانگردي و جهانگردي در 
قالــب معاونت امور ســياحتي و زيارتي در اين 
وزارتخانه ســازماندهي شد. ســپس به موجب 
مصوبه شــوراي عالــي اداري،تمامى وظايف و 
مأموريت هاي معاونت امور ســياحتي و زيارتي 
در وزارت ارشــاد به  « ســازمان ايرانگردي و 
جهانگردي » منتقل شــد تا در قالب سازمان به 

دهد. ادامه  خود  فعاليت 
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يادداشت روز

2

در محضر بوعلي 
به خردورزي نيازمنديم 

 سومين پنج شنبه ماه نوامبر روز جهاني 
فلســفه نام گرفته است. در اين روز، مراكز 

علمي و پژوهشي در سراسر جهان.

يادداشت ميهمان

3

محدود كردن اختيارات شوراها به 
زيان شهر و شهروندان است

 شــوراها به عنوان پارلمان شــهرى، نمادى عينى از 
دموكراسى، مردم ساالرى دينى و نقطه عطفى در مديريت 

محلى خدمات شهرى به حساب مى آيند

يادداشت ميهمان

3

مديريت شهرى با پيوست علمى، 
موفق تر است

 همــدان، اين پايتخت تاريخ و تمــدن ايران زمين با 
جاذبه هــاى فراوان تاريخى و طبيعى يكى از مناطق مهم 
گردشــگرى داخلى و خارجى اســت كه گذرگاه غرب 

كشور محسوب مى شود.

پارلمان

4

يكشنبه آينده؛ بررسى استيضاح 
كميسيون امنيت ملى

 رئيــس كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى 
مجلس شوراى اسالمى از بررسى استيضاح وزير خارجه 
در جلسه علنى يكشنبه آينده يازدهم آذرماه اين كميسيون 

خبر داد و تاكيد كرد.

 حقوقي كه فقط براي شهروندان است

6

1
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بهنــام تركـاشوند- مديـر عامل شركت آفتاب مـاد راه ابـريشم

تبريك و تقدير

برادر ارجمند جناب آقاى 

سيد سعيد شاهـرخى
استاندار محترم استان همدان

 تبريك و تهنيت
جناب آقاي

 سيدسعيـد 
شـاهرخـي

مديريت وكاركنان
 شركت كارخانجات صنعتى مالير

انتصاب شايسته جنابعالي به عنوان استاندار همدان پايتخت تاريخ 
توانايي هاي  و  تجارب  دانش،  از  گرفته  نشأت  كه  را  ايران  تمدن  و 
فراوان آن جناب بوده است صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، 
سربلندي  و  عزت  و  توفيقات  مزيد  سالمتي،  منان  ايزد  درگاه  از 

جنابعالي را مسألت مي نمايم.

نويد مسرت بخش انتصاب شايسته جنابعالى در سمت جديد مايه 
مباهات ما گرديد .از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى خدمتى 

سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهى را برايتان مسئلت داريم.ضمن آنكه از خدمات و زحمات دلسوزانه 
جناب آقاى مهندس محمد ناصر نيكبخت 

در زمان تصدى استاندارى همدان كمال تقدير و قدردانى را داريم .

جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي واقع در همدان، جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي واقع در همدان، 
چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار كاشاني و يا كانون كارآفرينان واقع در همدان، بلوار فلسطين مراجعه فرماييد.چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار كاشاني و يا كانون كارآفرينان واقع در همدان، بلوار فلسطين مراجعه فرماييد.

كارآفريني» «كافه  فراخوان 

براي نخستين بار «كافه كارآفريني» در استان در راستاي ايجاد ارتباط و تعامالت بين 
كارآفرينان، سرمايه گذاران، نوآوران، دانشجويان و... راه اندازي مي شود.

مشاوره  مراكز  كارآفرينان،  كانون  همكاري  با  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  اداره 
كارآفريني، اتاق اصناف، دانشگاه ها، دستگاه هاي اجرايي مرتبط و تشكالت خصوصي 

اقدام به راه اندازي كافه كارآفريني در استان نموده است.
شرايط راه اندازي:

- فضــاي كافــه كارآفرينــي حداقل 50 مترمربع بــا امكاناتي از قبيــل اينترنت، تلويزيون و 
است. پرزنتيشن 

راهبر كافه:
راهبر هر كافه شخصيت حقيقي يا حقوقي غيردولتي با سابقه برگزاري رويدادهاي كارآفريني و 

كسب وكار است و مسئوليت برگزاري كافه، دعوت از گروه هاي مرتبط كارآفريني، تنظيم 
برنامه ها، تبليغ و برگزاري آنها را به عهده دارد.

 نايب رئيس شــوراى اســالمى شهر همدان 
خبر داد: مديريت شهرى همدان، امروز و فردا، 
8 و 9 آذرمــاه ميزبان شــصت ودومين اجالس 
مجمع مشورتى رؤساى شوراهاى اسالمى مراكز 

استانها و شهرداران كالنشهرهاست.
به گــزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى 
شــهر همدان، حميــد بادامى نجــات در جمع 
خبرنگاران با اعالم اين خبر گفت: اين اجالس 
ملــى دو روزه با هدف بررســى مشــكالت و 
موضوعــات مهم در حوزه مديريت شــهرى از 
جملــه مديريت يكپارچه شــهرى و درآمدهاى 
پايدار در هتل باباطاهر همدان برگزار مى شــود 
كه فرصت مناسبى اســت تا رؤساى شوراهاى 
اسالمى شهرها و اعضاى شوراى عالى استان ها 
به وحــدت رويه اى رســيده و بتواننــد موارد 

و مشــكالت شــهرها كه گاهًا در قالب مباحث 
قانون گذارى هم وجود دارند، تبادل نظر شود.

به گفته وى، همچنين در اين نشســت هاى ملى 
مى توان ايــرادات قانونى احتمالــى را از طريق 
شوراى عالى استان ها براى تبديل شدن به قانون 

به دولت به مجلس انتقال داد.
اســالمى  شــوراهاى  رؤســاى  نجات؛  بادامى 
كالنشــهرها و شــهرهاى مراكز استان ها، هيأت 
رئيسه شوراى عالى استان ها، نمايندگان شوراى 
اسالمى شهرهاى مراكز استان ها در شوراى عالى 
استان ها و شــهرداران كالنشــهرها را از جمله 

ميهمانان اين اجالس برشمرد.
وى افزود: اين اجالس با برگزارى 4 كميســيون  
«عمران و شهرســازى»، «حمل ونقل و خدمات 
شــهرى»، «حقوقــى و اقتصــادى» و همچنين 

كميســيون «فرهنگى و شهر هوشــمند» همراه 
خواهــد بود كه بــا حضور مهــدى جمالى نژاد 
معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى 
وزارت كشــور، نماينــدگان مجلس، محســن 
هاشمى رفســنجانى، رئيــس مجمع مشــورتى 
رؤساى شــورا هاى اســالمى مراكز استان هاى 
كشــور و رئيس شوراى اسالمى شــهر تهران، 
مرتضى الويرى، رئيس شــوراى عالى استان ها، 

استاندار همدان و... برگزار خواهد شد.
نايب رئيس شــوراى شــهر همــدان گفت: در 
مجموع نشســت هاى اينچنينى كه در اســتان ها 
با محوريت رؤســاهاى شــوراى شــهر برگزار 
مى شــود، مى تواند حساســيت دولت و مجلس 
به شــوراها و شــهردارى را بيشتر كند و ضمن 
بررسى مواردى و مشكالت يكسان در شهرها؛ 

به اتفاق نظر كامل براى رفع آنان تالش شود.
بادامــى نجــات معتقد اســت: ايــن اجالس 
فرصتى براى معرفى شــهر همدان خواهد بود 
كــه بايد تمام تالش خود را به كار گيريم تا از 
اين موقعيت اســتراتژيك، حداكثر بهره بردارى 
را داشته باشــيم و همدان را به عنوان بهترين 
مقصد گردشــگرى و ســرمايه گذارى معرفى 

كنيم.
وى با تأكيد بر اينكه  اگر ميزبان خوبى باشــيم، 
شــهر همدان را بهتر معرفى خواهيم كرد، ادامه 
داد: حضور رؤساى شوراهاى شهر مراكز استانها 
و شهرداران كالنشهرهاى كشور از اهميت بااليى 
برخودار است كه به طور قطع اين افراد اثرگذار 
در كشــور، ُمبلغ شهر همدان نيز در شهرهايشان 

خواهند بود.

امروز و فردا برگزار مي شود

همدان ميزبان شوراهاي سراسر كشور

در ليست 27 نفره استيضاح 
كنندگان وزير خارجه نام 
امير خجسته، پورمختار و 

احد آزاديخواه ديده مي  شود

3 نماينده
از استان 

مخالف ظريف

گرفتاري عروس و دامادها با خرج هاي گران عروسي

مشكلي به نام جهيزيه
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 به مناسبت روز جهانى فلسفه نكوداشت حكيم جهانى شيخ 
الرئيس بوعلى ســينا عصر  روز گذشته با حضور خردمندان و 

دوستداران حكمت و فلسفه در همدان برگزار شد.
رئيس هيات امناى بنياد بوعلى سينا در اين همايش به شناخت 
رساله ها و آثار به جا مانده از بوعلى سينا تاكيد كرد و گفت: ابن 
سينا پژوهان براى استخراج و معرفى علم ابن سينا كوشش كنند.

به گزارش ايرنا آيت ا... غياث الدين طه محمدى  اظهار داشت: 
ابن ســينا به خاطر دانش فراگيرش يك تنه جهان را فتح كرده 

است. 
وى افزود: نام كوچك ابن ســينا حسين است و در معرفى اين 

حكيم و فيلسوف جهانى نامش به طور كامل ذكر شود. 
امام جمعه همدان تاكيد كرد: بوعلى ســينا 54 سال عمر كرد و 
اين همه جهاد علمى كرده و قابل قياس با هيچ شــخصيتى در 

جهان علم نيست.
محمدى افزود: ابن سينا در خواب هم مطالعه مى كرد زيرا تشنه 

دانش بود تا مردم را از نادانى و جهل رها كند. 
رئيس هيات امناى بنياد بوعلى گفت: بوعلى ســينا هدايت و 
نجات انســانها برايش بسيار اهميت داشت تا جايى كه جانش 

را در اين راه فدا كرد. 
محمدى خاطرنشــان كرد: تنها داشتن آرامگاه بوعلى سينا در 
همدان كافى نيست و بايد در شناخت علم و دانش بوعلى جهد 
و تالش كنيم. وى بابيان اينكه در شناخت رساله ها و كتابهاى 
بوعلى سينا نبايد غفلت كنيم افزود: رساله هاى مختلفى از اين 
حكيم به جا مانده و بايد به آنها بپردازيم تا نسلى آگاه و باسواد 

تربيت كنيم. 
امــام جمعه همدان يادآورى كرد: ابن ســينا اســتاد و معلمى 
نداشــت و تمام علوم را خودش توليد مــى كرد و در قلمرو 
زمانش بى مانند بود. محمدى برگزارى چنين همايش هايى را 
احترام گذاشتن به دانشمند بزرگ اسالم دانست و گفت: بوعلى 
شناسان براى استخراج و بومى سازى علم شيخ الرييس از هيچ 

كوششى دريغ نكنند.
وى به مردم همدان توصيه كرد: بيشــتر با بوعلى رفيق شوند و 

قدر زحمات و تالش هاى مظلومانه اش را بيشتر بدانند. 
پايــان بخش ايــن برنامه پرســش هاى فلســفى حاضران و 

پاسخگويى اساتيد بوعلى شناس به اين سواالت بود. 
گزارش تحليلى را در شماره هاى بعد بخوانيد.

آيت ا... محمدى رئيس بنياد علمى فرهنگى بوعلى 
درنكوداشت حكيم هزاره ها :

علم بوعلى محور كار 
ابن سينا پژوهان باشد

آيت ا... محمدى رئيس بنياد علمى فرهنگى 
بوعلى درنكوداشت حكيم هزاره ها :

علم بوعلى 
محور كار

 ابن سينا پژوهان 
باشد
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كسب 8 رتبه كشورى از همدان در «جشنواره دانايى»
 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان از كسب هشت رتبه برتر كشورى 

در جشنواره دانايى توانايى توسط دانش آموزان استان خبر داد.
محمد پورداوود كســب هشت رتبه كشورى در جشــنواره دانايى توانايى توسط 
دانش آمــوزان همدانى خبــر داد و اظهار كرد: اين دانش آموزان توانســتند عنوان 

كتاب خوان برتر كشورى را در جشنواره دانايى توانايى كسب كنند.
وى در مرحله اســتانى اين جشنواره با شــركت بيش از 6 هزار دانش آموز انجام 
گرفت، افزود: در اين مرحله پس از داورى 22 نفر در دوره متوســطه اول و 19 

نفر در متوســطه دوم در سطح  استان به رقابت پرداختند كه در نهايت هشت نفر 
از دانش آموزان به مرحله كشورى راه يافتند.

مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان در گفت وگــو با فارس گفت: دومين 
جشــنواره دانايى توانايى با هدف ترويج فرهنــگ مطالعه و كتاب خوانى در بين 

دانش آموزان متوسطه اول و دوم سراسر كشور برگزار شد.
وى با اشاره به اينكه در مرحله استانى اين جشنواره دانش آموزان سه عنوان كتاب 
را مطالعه مى كنند و سپس برگزيدگان به مرحله كشورى راه مى يابند، عنوان كرد: 
در مرحله ملى اين مســابقات دانش آموزان به اختيار خودشان چهار عنوان كتاب 
را انتخــاب و با ارائــه كنفرانس در حضــور داوران در رقابت هاى كتاب پژوهى 

شركت مى كنند.
پــورداوود با بيان اينكه جشــنواره دانايى توانايى در تاريــخ  27 آبان با حضور 
نويســندگان كتاب هاى مســابقات دانايى توانايى در اردوگاه باهنر برگزار شــد، 

يادآور شد: در اين مراسم برگزيدگان معرفى شدند.
وى خاطرنشــان كرد: فائزه صادقى از ســامن، فاطمه ســماخانى از كبودراهنگ، 
طاها رحيمى از مالير، اميرحســين محمدى از كبودرآهنگ، فاطمه نجاتى پارسا 
از ناحيه يك همدان، مائده شــيرين آبادى از مالير، رضا كاظمى از قروه درجزين 
و اميرمحمد رســتمى از مالير دانش آموزان برگزيده استان هستند كه در جشنواره 

دانايى توانايى حائز رتبه برتر شدند.

در محضر بوعلي به خردورزي نيازمنديم 
توكل دارايي  »

 سومين پنج شنبه ماه نوامبر روز جهاني فلسفه نام گرفته است. در 
اين روز، مراكز علمي و پژوهشــي در سراسر جهان به اين مناسبت، 

همايش و نشست هاي علمي و آيين هاي بزرگداشت برپا مي كنند.
همايشي كه بنياد بوعلي سينا ديروز هفتم آذرماه 97 با همكاري موسسه 
پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، انجمن حكمت و فلسفه ايران و اداره 
كل آمــوزش و پرورش همدان برپا كرد، در اين راســتا و با تأكيد بر 

ميراث شيخ الرئيس، ابوعلي سينا بود.
1- فلســفه چه در ديدگاه عالمان و دانشــمندان چند هزار سال پيش 
و چه در نگاه فالســفه عصر حاضر، به عنوان علم بنيادين و اساسي 
شــناخته مي شود كه در تمام علوم ديگر و ساخت اجتماعي، سياسي، 

فرهنگي و اقتصادي جامعه جهت مي دهد.
آثار فالســفه و تأثيرات آنها در تحوالت جوامع بشري چنان گسترده 
و ماندگار اســت كه اگر گفته شــود در پس هر حادثه و رويدادي كه 
اكنون در دل تاريخ خفته است، فيلسوفي به امر و نهي نشسته و يا ردي 

از تفكري فيلسوفانه بر جاي مانده، حرفي بيراه و اغراق آميز نيست.
هر چند شاگردان ناخلف فالســفه در برخي اوقات جاده صاف كن 
جنگ ها و خونريزي هاي فجيع شده اند با اين حال اين گزاره كه تمدن 

بشري مديون و مرهون فلسفيدن است به حقيقت نزديك تر است.
از طرفي اگر قرار است ناماليمات و تالطم هايي كه در روابط فردي و 
اجتماعي و حتي بين كشورها رو به سوي بهبود شرايط پيش رود و از 
آنها كاسته شود، آن چه مي تواند نجات بخش بشريت باشد، پناه بردن 
به خرد و انديشه و پرهيز از تصميم گيري هاي خلق الساعه اي است كه 

پشتوانه اي جز احساس و عصبانيت و يا كج فهمي ندارند.
اگر فالســفه نباشد، فرهنگ و هنر و اقتصاد و سياست بي معنا خواهد 
بود فلسفه است كه به هر قســمت از اراده هاي انساني رنگ و لعاب 

و جهت مي دهد.
2- اما در شــهر همدان كه به بركت آرامگاه فيلســوف بزرگ مشرق 
زمين، ابوعلي ســينا و جايگاه تمدني اش، نامي مشــهور در شهرهاي 
فلسفه پرور در جهان است مي تواند و بايستي بيشتر از هر زمان به اين 
ميراث ارزنده خود ببالد و از ميوه هاي آثار و انديشــه هاي سينوي در 

جهت مديريت و برنامه ريزي هاي خود بهره برداري كند.
انتظار مي رود در شــهر ابن سينا بيشــتر از هر شهر ديگري روش ها و 
منش هاي فلسفي آموزش داده شود و پايگاه هاي علم و فرهنگ حول 

محور فلسفه شكل بگيرد.
شهردار، امام جمعه، فرماندار و استاندار همدان بايستي با فلسفه آشنا 
باشــند واقعاً با اهل فلسفه دمخور باشند و شرايط الزم براي آسودگي 
خاطر آنان و اســتقبال و ميزباني از اين رشــته  مادر و دانشمندان آن 

فراهم كنند.
درست است كه ســاختمان آرامگاه بوعلي شاهكار كم نظير معماري 
ايران به شــمار مي رود و جناب سيحون با الهام از حكمت سينوي و 
پيشــينه فلسفي آن، سنگ ها را روي هم گذاشته و احجافي چشم نواز 
از خلق كرده اســت اما همين بنا فاخر و مهم بدون عقبه فلســفي كه 
آثار و انديشــه هاي شيخ الرئيس است، بيشتر به يك محل گردشگري 
و ســياحت ماننده خواهد بود تا نشــانه اي از يك فيلسوف زنده و با 

تفكري ماندگار.
اگر بر اين باوريم كه فلســفه و حكمت سينوي و طب او براي امروز 
بشــريت حرفي براي گفتن دارد، بايســتي رفت و آمد فيلســوفان و 
خردمندان اين حوزه و اســاتيد مرتبط به شهر همدان و اين پايگاه و 
جاذبه فلسفي بيش از گذشته باشد و شرايطي فراهم كند كه اهل علم 
به احترام شــيخ فالسفه همدان را براي گفت وگو و تبادل نظر و بيان 

نظرات جديد و نقد و بررسي ميراث گذشتگان انتخاب كنند.
3- آيا با نگاه بسته و دگم انديشانه اي كه هراز گاهي در گوشه و كنار 
همدان و شهرهاي ديگر استان، حاشيه سازي مي كنند، مي توان اميدوار 

بود كه در اين زمينه كاري ماندگار و اثرگذار صورت بگيرد؟!
يقيناً تا نگاه امنيتي به فرهنگ و هنر و فلسفه در ديد برخي مديران و 
شاگردان آنها ساري و جاري است، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد 
كه از فلسفه و ميراث سينوي، جز در كتاب هاي تاريخي و براي تزيني 

و پز دادن خبري نخواهدبود.
اما اگر بخواهيم كاري در خور اين مراســم بــزرگ انجام دهيم بايد 
چشمانمان را بشوييم و جور ديگر نگاه كنيم. ما در محضر شيخ الرئيس، 

به خردورزي بيشتر از هر زمان ديگري نيازمنديم. همين

افق كوروش جشن 5 سالگي گرفت
 مراسم جشــن 5 سالگي فروشــگاه هاي زنجيره اي "افق كوروش 
همدان" با حضور كاركنان، مديران ارشــد و سرپرســتان شعبات اين 

مجموعه، صبح چهارشنبه در هتل كتيبه همدان برگزار شد.
در ابتداي مراسم مديركل شعبات فروشگاه هاي زنجيره اي"افق كوروش"
همدان، از زحمات و تالش هاي بي دريغ پرسنل افق كوروش در همدان 
تشــكر كرد و گفت: بدون حضور پراميد و فعاليت هاي شــبانه روزى 
پرسنل اين فروشگاه در همدان، هرگز نمي توانستيم جشن 5 سالگي افق 

كوروش را جشن بگيريم.
محمدباقر دادگر، سپس به ارائه گزارش عملكرد فروشگاه پرداخت 
و افزود:  افق كوروش از ســال 92 در همدان با 36 شعبه آغاز به كار 
كرده است و هم اكنون با 48 فروشگاه مشغول خدمت رساني مي باشد 
و اين نويد را مي دهم كه با حمايت آقاي فخريان تا پايان سال تعداد 
شعبات را به 68 عدد برسانيم.در ادامه مراسم مديركل فروشگا ه هاي  
زنجيره اى افق كوروش در ايران از اســتقبال گرم همداني ها تشكر 
كرد و گفت: اميدواريم بزودي شــاهد تعداد بيشتري از شعبات افق 
كوروش در همدان باشيم تا بتوانيم دسترسي مردم همدان به شعبات 
را تســهيل كنيم و شــعار "افق كوروش همسايه شماست" را تحقق 

ببخشيم.
اميرخسرو فخريان، رضايتمندي مشتريان را از اولويت هاي اصلي افق 
كوروش دانســت و افزود: تمام تالش ما بر اين اساس است از پرسنل 
آموزش ديده و مجرب بهره ببريم و همچنين بتوانيم پرســنل را از همه 
لحاظ تأمين كنيم تا دغدغه اي جز خدمت رســاني اصولي به مشــتري 
نداشته باشند.اين مراسم با اجراى برنامه هاى شاد و مفرح براى مدعوين 

به پايان رسيد.

سفر عتبات عاليات افزايش قيمت ندارد
 مدير حج و زيارت استان همدان گفت: سفر عتبات عاليات افزايش 

قيمت نداشته و هزينه ها به قيمت قبل است.
شنيده ها حاكى از اين است كه در ثبت نام جديد عتبات عاليات در سايت 
ســازمان حج و زيارت هزينه هاى اين سفر معنوى به صورت زمينى و 
هوايى افزايش يافته است.گفته مى شود، هزينه سفر به عتبات در آبان ماه 
به صورت زمينى يك ميليون و 700 تا يك ميليون و 900 هزار تومان و 
به صورت هوايى از 3 ميليون و 200 تا 3 ميليون و 500 هزار تومان متغير 
بود كه با باز شدن مجدد سايت سازمان حج و زيارت براى نام نويسى از 

متقاضيان، هزينه هاى سفر به عتبات افزايش يافته است.
به گزارش فارس، بر اين اســاس مدير حج و زيارت استان همدان در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت 
نداشــتيم و هزينه ها به قيمت قبل است، اظهار كرد: از زمانى كه قيمت 

دالر كاهش يافت، هزينه هاى عتبات نيز افزايشى نداشته است.
محســن ساغرچى با بيان اينكه هزينه سفر عتبات اكنون بر اساس هتل 
و خدمات متغير است، افزود: هزينه سفر زمينى عتبات از يك ميليون و 

500 به باال و هوايى تا 3 ميليون تومان است.

مهارت آموزى بيكارى دانش آموختگان را 
كاهش مى دهد

 دانشجويان بايد مهارت آموزى حرفه هاى مرتبط با رشته تحصيلى را 
اولويت قرار دهند چراكه كسب مهارت هاى فنى زمينه اى براى كاهش 

شمار دانش آموختگان بيكار است.
رئيس دانشگاه بوعلى سينا همدان در جريان انعقاد تفاهم نامه همكارى 
با آموزش فنى و حرفه اى همدان اظهار داشت: آموختن علم و دانش در 
كنار مهارت آموزى موجب افزايش توانايى عملى و عملى و كاهش نرخ 

بيكارى افراد دانش آموخته مى شود.
يعقوب محمدى با بيان اينكه درصدد همكارى آموزشى با دانشگاه هاى 
خارجى از جمله در كشور فرانسه و افغانستان هستيم اضافه كرد: تحقق 
همكارى آموزشى با دانشگاه هاى خارجى در گام نخست نيازمند شكل 
گيرى اين انديشه و تفكر است.مديركل آموزش فنى و حرفه اى همدان 
نيز گفت: اين تفاهم نامه مشترك در راستاى توانمندى هاى علمى و فنى 

دانشجويان و بسترسازى اشتغال مولد منعقد شد.

1- عملكرد رســانه اي مديران بررســي مي شود. اســتاندار در جمع 
مديران رســانه ها مأموريت بررسي عملكرد رســانه اي مديران را به 
شوراي روابط عمومي سپرده است. گويا عملكرد ضعيف تيم دولت 
در اســتان در حوزه  اطالع رساني و پاسخگويي و عملياتي نشدن سند 
اطالع رســاني مبني بر اين تصميم شده اســت. گفتني است مديران 

رسانه ها روز گذشته نشست مشورتي با استاندار داشتند.
2- يكي ديگر از قهرمانان ورزشي استان، به نام استاِن ديگر مدال آورده 
است. گفته مي شود يكي از كشــتي گيران شهرستاني به نام كرمانشاه 
موفق به كسب مقام  شده است. براي چندمين بار است كه ورزشكاران 

استان، در استان هاي ديگر مقام هاي برتر به دست مي آورند.
3- مطالعه روزنامه ها اولويت يك جامعه در اطالع رســاني اعالم شده 
اســت. گفته مي شود مطبوعات با سهم 30 درصدي مطالعه پرچمدار 
اطالع رســاني در كشور اعالم شده اند. گويا بر اساس اعالم مركز آمار 
تلويزيون با سهم 20 درصدي پس از روزنامه ها قرار دارد. همچنين بر 
اســاس اين آمار شبكه هاي اجتماعي در مجموع يك ساعت از وقت 
افــراد جامعه را به خود اختصاص داده اند. گفتني اســت پيش از اين 
برخي ها از پايين آمدن ســهم رســانه هاي مكتوب در ضريب نفوذ و 

اطالع رساني سخن مي گفتند.  

 روز گذشته بيستمين مانور زلزله با شعار 
"مدرسه ايمني جامعه تاب آور" در آموزشگاه 
شهيد مفتح منطقه عالقمنديان شهر همدان 

برگزار شد . 
در ســطح اســتان 265 هزار نفر دانش آموز 
در 2473 مدرســه ايــن مانــور را برگزار 
كردند و عالوه بــر دانش آموزان، خانواده ها 
و همسايگان مدرسه شهيد مفتح نيز همراه 
فرزنــدان و كــودكان  خردســال خود  در 
دوره هاي آموزشــي كــه از 40 روز قبل از 
مانور آغاز شــد شــركت كردند و آموزش 
ديدند.يكــى از نكات قابــل توجه در اين 
مراسم كه براي دانش آموزان و خانواده  آنها 
جالب بود حضور ســگ هاي آموزش ديده 
هالل احمــر در مانور بود كه اين ســگ ها 
كمك خوبي بــراي امدادگران محســوب 
مي شــدند و با هر دســتوري كار عملياتي 

جستجو را انجام مي دادند.
دانش آموزان هم از اجراي چنين آموزش  و 
مانورها نيز احساس خوبي داشتند و برخي 
از آنها عالقه مند بودند آموزش هاي بيشتري 
مانند دوره هاي پيشــرفته و مختلف امداد و 
نجات و برخورد بــا مصدومين حوادث به 

آنها داده شود . 
مديركل آموزش پرورش اســتان نيز كسب 
مهــارت در مقابله بــا زلزلــه را ضروري 
دانســت و گفت: به دليل اينكه كشور ما به 
لحاظ باليــاي طبيعي يك منطقه حادثه خيز 
محسوب مي شــود و يكي از مخاطرات آن 
زلزله اســت.  بايد مردم و مســئولين به امر 

آموزش بهاى بيشترى بدهند .
محمدپــورداود گذري به طرح مدرســه 
صالح  اشــاره كرد و گفت: امروز مانور 
زلزله جلوه اي از ســند تحول آموزش و 
پرورش اســت و يكــي از رويكردهاي 
مدرســه صالح موضوع امنيــت و ايمني 

است. آموزشگاه 
در ادامه بهــروز كارخانه اى مدير عامل 
جمعيــت هالل احمر اســتان همدان  نيز 
ضمن قدرداني از مديران مدرســه شهيد 
ســتاد  همراه  مانور  ايــن  در  كــه  مفتح 
بحران استان بودند گفت: مانور زلزله از 

ســال 91 در كشور آغاز شده و در سال 
94 انديشــه اي ايجاد شــد تا همسايگان 
مدارس نيز در اين آموزش ها و مانورها 

باشند. داشته  حضور 
برگزاري  نيز  دانش آموزي  ســازمان  رئيس 
بيســتمين مانور زلزله را تخصصي و موفق 
دانســت و گفت: اين مانــور ماحصل  40
روز تالش مربيان هالل احمر و آموزش آنها 
همسايگان  و  خانواده ها  دانش آموزان،  براي 

آموزشگاه شهيد مفتح است.
رضا ميرزايي جامعه اي را موفق و پيشــرفته 
دانســت كــه در آن افــراد از مهارت هاي 

مختلف برخوردار باشــند تا حداالمكان با 
آموزش هاي كه كســب مى كننــد در برابر 

بالياي طبيعي آمادگى داشته باشند.
الزم بــه ذكر اســت گــروه ســتاد بحران 
بخصوص افراد متخصص مانند مدير عامل 
جمعيت هالل احمر و مدير كل ستاد بهران 
به همراه امداد گران  در طول اجراى مانوربه 
همه قســمت پناه گيرى، خروج  و اسكان 

موقت نظارت داشتند .
خانواده هــا  اعــم از زن مــرد و كودك و 
نوجوان با اشــتياق وعالقــه خاصى در اين 

مانور حضور فعال داشتند.

آموزش مهارت مقابله با تلفات زلزله 
از ضروريات است

وجود 275 معدن فعال در همدان
 معاون معدن ســازمان صنعت، معدن تجارت استان همدان از 

وجود 275 معدن فعال در سطح استان خبر داد.
محمد خاكى در گفت و گو با ايســنا، با اشاره به يك ميليارد و 800
ميليون تنى ذخاير قطعى معادن استان همدان و با بيان اينكه ذخاير 
معدنى استان افزايش داشته است، اظهار كرد: امسال به طور قطعى 
100 ميليون تن به ذخاير معدنى استان اضافه شده است.وى با بيان 
اينكه كل 275 معادن اســتان همدان داراى مجوز معدنى و پروانه 
بهره بردارى هســتند، تصريح كرد: اســتان همدان دومين استان در 
ذخيره ماده معدنى دولوميت است و از لحاظ توليد وضعيت خوبى 

دارد.
معاون معدن سازمان صنعت، معدن تجارت استان همدان افزود: در 
اســتان همدان معادن غنى از سيليس، سنگ آهن و دولوميت وجود 
دارد كه هر يك از اين مواد معدنى در صنايع مختلف كاربرد ويژه اى 
دارد.وى با اشاره به وجود 275 معدن در همدان و فعاليت 70 درصد 
آنها مطرح كرد: تعطيلى قطعى در معادن استان همدان وجود ندارد.

خاكى عنوان كرد: با توجه به اينكه امسال هنور استخراج معادن ادامه 
دارد، آمار مشخصى از اســتخراج معادن نداريم اما سال گذشته 8
ميليون تن در زمينه مواد معدنى و صنايع فرآورى استخراج داشتيم.

بحران آب، عدم جذب سرمايه گذار و كاهش منفى جمعيت در اولويت پيگيرى همدان

3 اولويت اقتصادي استان اعالم شد

كمالوند-همدان  معصومــه  نهاوند-   
پيام: تا كنون 78 كيلومتر شبكه فاضالب 
در شــهر نهاوند انجام شــده است و 18 

كيلومتر ديگر در دست اجرا است.
فرماندار نهاونــد در بازديد از پروژه هاى 
شبكه احداث فاضالب شهرى در مناطق 
مختلف نهاوند، افزود: شهر نهاوند داراى 
36 هزار مشــترك آب و فاضالب است 
كه تا كنون 10 هزار مشــترك به شــبكه 

فاضالب شهرى متصل شده اند.
مراد ناصرى بيان كرد: طول شبكه فاضالب 
شــهرى نهاوند186 كيلومتر اســت، كه تا 
كنون 78 كيلومتر آن شــبكه گذارى شده 
اســت و 18 كيلومتر ديگر در دست اجرا 
است. وى اتمام و بهره بردارى از ايستگاه 
پمپاژ آب شرب روستاى كفراش از محل 

اعتبارات جارى و تملك دارايى سرمايه 
اى بــا اعتبــارى بالغ بــر 2500 ميليون 
تومان، اصالح شبكه توزيع آب شهرهاى 
نهاونــد، فيروزان، گيان و برزول به متراژ  
دو هــزار و 100 متر را از ديگر اقدامات 
مهم شــركت آب نهاوند در سال جارى 

بيان كرد.
ميليون   500 و  8ميليارد  هزينه   

تومان براى فاضالب نهاوند 
مديركل شــركت آب و فاضالب استان 
همــدان گفت: در ســال جــارى براى 
نهاوند، 8ميليارد  فاضالب  شبكه  احداث 
و 500 ميليون تومان براى شبكه فاضالب 

نهاوند هزينه شده است.
ســيد هــادى حســينى بيــدار پــس از 
بازديــد از عمليــات اجرايــى احــداث 

جمــع  در  نهاونــد،  شــهر  فاضــالب 
خبرنــگاران گفــت: در ســال جــارى 
در  فاضــالب  شــبكه  احــداث  بــراى 
 500 و  و  ميليــارد   2 نهاونــد،  شــهر 
ــار اختصــاص يافتــه  ميليــون تومــان اعتب
ــاالى كار  ــه علــت حجــم ب ــا، ب اســت ام
ــارد و 500  ــدى 8 ميلي ــورت تعه ــه ص ب
ــته ايم و كار  ــرارداد بس ــان ق ــون توم ميلي

در حــال انجــام اســت.
وى گفــت: در احداث شــبكه فاضالب 
شهر نهاوند در سال جارى، كارها خوب 
انجــام گرفته و همزمــان در چهار نقطه 
شهرى نهاوند عمليات احداث فاضالب 
به طول 18 كيلومتر در حال انجام است.

حســينى بيدار افزود: هزينــه خريدارى 
انشــعاب فاضالب براى مشتركين شهر 

نهاونــد 960 هزار تومان اســت، كه اين 
مبلغ در اقســاط 12 ماهه از مشــتركين 

دريافت خواهد شد.
مديركل شــركت آب و فاضالب استان 
همدان بيان كرد: شــهر نهاوند، اســتان 
همدان بهترين كيفيت آب شرب را دارد، 
به حدى كه مــردم مى توانند اين آب را 

بدون كلر زنى مصرف كنند.
وى گفت: از خبرنــگاران خوب نهاوند 
كه پل ارتباطى مردم با مســئولين هستند، 
نهايــت تقديــر و تشــكر را دارم و از 
آنهامى خواهم در بحث مديريت مصرف 
و اطــالع رســانى به مشــتركين جهت 
خريــدارى انشــعاب فاضــالب  كمك 
بيشــترى به امور آب و فاضالب نهاوند 

داشته باشند.

فرماندار نهاوند خبر داد

78 كيلومتر شبكه فاضالب در نهاوند انجام شده است

حفظ اسناد و ميراث 
مكتوب تضمين كننده 
توسعه فرهنگى 
است
ــه ملــى منطقــه  ــر اســناد و كتابخان  مدي
غــرب كشــور گفــت: حفــظ اســناد و 
ــعه  ــده توس ــوب تضمين كنن ــراث مكت مي

ــت. ــه اس ــى جامع فرهنگ

بــه گــزارش مهــر، عليرضــا تكلــو در 
ــئوالن  ــژه مس ــناد وي ــت از اس كارگاه صيان
ــى  ــن معرف ــدان ضم ــتان هم حراســت اس
اهــداف و وظايــف كتابخانــه ملــى ايــران و 
بــه تبــع آن مديريــت منطقــه غــرب كشــور 
بــه مركزيــت همــدان، بــر اجــراى صحيــح 
قوانيــن مربوطــه و نظــارت كامل مســئولين 
حراســت بــر رونــد مطلــوب ارزشــيابى و 
ــاى  ــتگاه ه ــناد در دس ــال و امحــاء اس انتق

ــد كــرد. اجرايــى اســتان تاكي

تكلــو افــزود: مســئولين حراســت دســتگاه 
ــن  ــه اي ــند ك ــته باش ــد توجــه داش ــا باي ه
اســناد و مكاتبــات بخــش بســيار مهمــى از 
ميــراث مكتــوب و معنــوى كشــور و ســند 
ــراى  ــه ب ــت ك ــرات اس ــوالت و تغيي تح

ــود. ــدارى ش ــد نگه ــدگان باي ــالع آين اط
وى افــزود: آگاه نبــودن مســئولين حراســت 
بــا قوانيــن مربوطه گاهــى صدمــات جبران 
ــب  ــته و موج ــاى گذاش ــر ج ــرى ب ناپذي
تعقيــب و جــزاى قانونــى و كيفــرى بــراى 

مســببين و از بيــن رفتــن اســناد و مــدارك 
ــود. ــا ارزش مى ش ب

ــناد  ــت از اس ــت؛ كارگاه صيان ــى اس گفتن
ــژه مســئوالن حراســت اســتان همــدان  وي
ــى  ــم باباي ــس ابراهي ــور و تدري ــا حض ب
رئيــس اداره ارزشــيابى و امحــاء اســناد در 
ــران و  ــه ملــى اي ســازمان اســناد و كتابخان
حضــور 95 نفــر از مســئولين و كارشناســان 
همــدان  شهرســتان  ادارات  حراســت 

ــد. ــزار ش برگ

 رســيدگى به بحــران آب، عدم جذب 
ســرمايه گذارى و عوامــل كاهــش منفى 
جمعيــت در اولويت كارى مديران اســتان 

قرار گيرد.
معــاون هماهنگى امور اقتصــادى و منابع 
انسانى اســتاندارى همدان روز گذشته در 
كارگــروه پژوهش و فنــاورى، آموزش و 
نوآورى استان با اشاره به اينكه موضوعات 
مهمى در اســتان مطرح اســت كه مديران 
اســتانى را رنج مى دهد، اظهار كرد: يكى از 
اين موضوعات نرخ منفى افزايش جمعيت 

در استان همدان است.
رضا قياسى با بيان اينكه ميزان نرخ افزايش 
جمعيت در ســال هاى 90 تا 95 در همدان 

64 صدم درصد بوده است، افزود: براساس 
آمارهــاى اخير نرخ افزايــش جمعيت در 
همدان بــه منفى 0/24 درصد رســيده كه 
متوسط نرخ جمعيت كشــور 1,23 درصد 

گزارش شده است.
بــه گــزارش فــارس، معــاون هماهنگى 
امور اقتصادى و منابع انســانى اســتاندارى 
همدان ادامه داد: اســتان همدان با داشــتن 
ظرفيت هــاى بااليــى همچون دسترســى 
آسان به مركز كشــور، آب و هواى خوب 
و زيرساخت هاى مناســب متاسفانه رغبتى 
براى سرمايه گذارى از جانب سرمايه گذاران 
بومى و غير بومى نيســت. وى خاطرنشان 
كرد: مســائل و مشــكالت محورى استان 

همچون بحران آب، جذب سرمايه گذاران و 
عوامل كاهش منفى جمعيت بايد در اولويت 
تصميم گيرى ها براى شناســايى و حل اين 
دغدغه ها باشــد. قياسى با تاكيد بر اينكه در 
پيشــانى كار توسعه استان به طور قطع بايد 
دانشگاه ها داراى جايگاه باشند، تصريح كرد: 
تدوين ســند راهبردى علم و توسعه استان 
يك كار بسيار شايسته است كه براى اجماع 

پژوهش و فناورى قرار است انجام شود.
وى افزود: اميدواريم با تدوين و اجراى اين 
سند و با هدايت شــوراى برنامه ريزى اين 

سند در راستاى توسعه استان گام بردارد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
همدان نيز با اشــاره به سياســت دولت در 

پرداخــت هزينه هاى برگزارى مراســمات 
گفت: اين سازمان در بحث پشتيبانى، مجبور 
است با همه محدوديت هاى مالى به صورت 
نقــدى كار كند و بخش اعظــم منابع مالى 
شامل اسناد مى شــوند كه بودجه برگزارى 
مراسم هفته پژوهش سال گذشته 100 ميليون 
تومان بوده و امســال با 10 درصد افزايش، 

110 ميليون تومان پرداخت مى شود.
سيداســكندر صيدايى با بيان اينكه تمامى 
دســتگاه ها با مشكالت مالى مواجه هستند، 
عنوان كرد: بخشى از افراد شاغل به صورت 
پيمانى كار مى كنند و هنوز نتوانســتيم منابع 
مالى حقوقى ماه گذشــته اين افراد را تأمين 

كنيم.
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به موجب پرونده اجرايي كالسه 9600138 موضوع سند رهني شماره 124026 
دفتر خانه اسناد رسمي شماره 4 شهر نهاوند بانك ملت نهاوند جهت وصول مبلغ 
759296000ريال (هفتصد و پنجاه و نه ميليون و دويســت و نود و شــش هزار 
ريال) موضوع الزم االجرا  و خســارت تاخير الى يوم الوصول عليه احمد فلكى و 
محمد عباســى مبادرت به صدور اجرائيه نموده است اجرائيه صادره به متعهدين 
ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بســتانكار  مورد وثيقه برابر نظريه  به شماره 
1296/ن/97 مورخه 1397/3/3 كارشــناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي كه 
ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مي باشد: ششدانگ عمارت پالك شماره 904 
(نهصد و چهار) فرعي از 48 (چهل و هشــت) اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبتي 
نهاوند اســتان همدان به مساحت 579/55 (پانصد و هفتاد و نه مترمربع و پنجاه 
و پنج دســيمتر مربع) عرصه و اعيان كه برابر نامه شــماره 10042/ن/96 مورخه 
1396/8/8 اداره ثبت نهاوند به نام احمد فلكي ثبت و ســند مالكيت صادر گريده 
بنا به اظهار كارشناس رسمي دادگستري واقع درشهر نهاوند برزول خيابان دانش 
و ملك به صورت يك واحد خانه كه در ســند مطابق نظر كارشناس با توضيح بر 
اينكه مالك فوق از طرف كارشــناس پرونده مقدار 180 مترمربع آن را در تصرف 
داردو مابقي ملك در تصرف خالق ملكي مي باشد كه مطابق با وضعيت ثبتي خائق 
ملكي مالكيتي ندارد و به قيمت 455000000 (چهارصد و پنجاه و پنج ميليون ريال) 
ريال ارزيابي گرديده و به محدود اســت به حدود شماالً: به طول 17/38 متر درب 
و ديواري است به كوچه شرقاً: به طول هاي 24/47 متر و 10/75 متر و 23/86 متر 
ديواري اســت به پالك هاي 907 و 905 فرعــي از 48 اصلي جنوبا به طول 6/85 
متر درب و ديواري اســت به كوچه غربا به طول 24/32 متر ديواري است به پالك 
903 فرعي و ديواري است مشترك به 902 فرعي از 48 اصلي به اظهار كارشناس 
دادگستري ملك به شرح فوق از ساعت 9الي 12روز چهارشنبه مورخ 1397/9/28 
در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رســد. مزايده از مبلغ ارزيابي 
شروع و به باالترين قيمت پيشــنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك 
و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشــد و نيز بدهي هاي مالياتي و 
عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا 
نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي 
بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد و نيم عشر 
و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رســمي گردد 
مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 

(م الف 177)
تاريخ انتشار: 1397/9/8 پنج شنبه

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاي علي جعفري داراى شماره شناســنامه  702 به شرح دادخواست 
كالسه 111/501/97ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان عشقعلي جعفري به شماره شناسنامه  
429 در تاريــخ 97/7/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-متقاضي گواهي حصر 
وراثت با مشــخصات فوق الذكر پســر متوفي 2- حسين جعفري فرزند 
عشقعلي به شماره شناسنامه 4040102010 صادره از بهار متولد1369 پسر 
متوفي 3-شهال جعفري فرزند عشقعلي به شماره شناسنامه 199 صادره 
از بهار متولد1367 دختر متوفي 4-زهرا جعفري فرزند عشقعلي به شماره 
شناسنامه 19 صادره از بهار متولد1364 دختر متوفي 5-فاطمه جعفري 
فرزند عشــقعلي به شماره شناسنامه 7 صادره از بهار متولد1363 دختر 
متوفي 6-صديقه جعفري فرزند عشقعلي به شماره شناسنامه 3 صادره 
از بهار متولد1358 دختر متوفي 7-خوشگل عزيزي فرزند عبادعلي به 
شماره شناســنامه       صادره از بهار متولد1333 همسر متوفي اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 672)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد عبدالملكي داراى شماره شناسنامه  9 به شرح دادخواست كالسه 97015ح111 از اين حوزه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سعادتقلي عبدالملكي به شماره 
شناسنامه  6 در تاريخ 96/8/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/

متوفيه منحصر است به:1-جهانبخش عبدالملكي فرزند سعادتقلي به شماره شناسنامه 8 متولد1330 
فرزند متوفي 2-محمد عبدالملكي فرزند سعادتقلي به شماره شناسنامه 9 متولد1335 فرزند متوفي 
3-محمد قاســم عبدالملكي فرزند سعادتقلي به شماره شناســنامه 291 متولد1349 فرزند متوفي 
4-محمدجعفر عبدالملكي فرزند سعادتقلي به شماره شناسنامه 100 متولد1352 فرزند متوفي 5-امير 
عبدالملكي فرزند سعادتقلي به شماره شناسنامه 3970124360 متولد1371 فرزند متوفي 6-قمرتاج 
عبدالملكي فرزند سعادتقلي به شماره شناسنامه 3 متولد1328 فرزند متوفي 7-ثريا عبدالملكي فرزند 
سعادتقلي به شماره شناسنامه 196 متولد1331 فرزند متوفي 8-محبوبه عبدالملكي فرزند سعادتقلي 
به شــماره شناســنامه 21 متولد1342 فرزند متوفي 9-مريم عبدالملكي فرزند سعادتقلي به شماره 
شناسنامه يك متولد1347 فرزند متوفي 10-مهناز عبدالملكي فرزند سعادتقلي به شماره شناسنامه 
13903 متولد1355 فرزند متوفي 11-مژگان عبدالملكي فرزند ســعادتقلي به شــماره شناســنامه 
3970041120 متولد1368 فرزند متوفي 12-مرضيه عبدالملكي فرزند سعادتقلي به شماره شناسنامه 
3970029845 متولد1369 فرزند متوفي 13-مدينه سرابى فرزند شير على به شماره شناسنامه 830 
متولد1344 همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 307)
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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 139760326002000673- 1397/6/21 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك كبودراهنگ تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاي مهدي شــعباني فرزند فرمانعلي به شماره شناسنامه 
2361 دريك قطعه زمين مزروعي ديم به مساحت 342530/02 مترمربع پالك 
1278 فرعي از 245 اصلــي بخش يك همدان واقــع در قباق تپه خريدارى 
بالواســطه از مالكين رسمى آقايان شعبان گلشني مصطفوي، نادعلي، شعباني، 
علي يار  و  طاهري  بحرعلي  خدابنده لوئــي،  كرمعلي  محمد  جعفري،  محمدعلي 
كنعاني محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 188)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/8

محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

آگهي دعوت از مجاورين 
چون خانم خوشــبجاري جفرود مالك شش دانگ پالك 
1882 اصلي بخش يك نهاوند مي باشد و برابر درخواست 
شــماره 2203/ن/95 مورخ 1395/3/29 تقاضاي صدور 
ســند تك برگي پالك فوق را از اين اداره نموده اند و برابر 
نامه شماره 4149/ن/97 مورخ 1397/9/6 متقاضي مدعي 
مي باشد كه مجاورين را نمي شناسند و دسترسي به مالكين 
ندارند، لذا به استناد 914 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در 
خصوص تعيين طول اضالع و مســاحت دار كردن اسناد 
مالكيت و همچنين ماده 18 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد 
رسمي الزم االجرا به كليه مالكين مجاورين پالك فوق الذكر 
ابالغ مي گردد كه در تاريخ يكشــنبه 1397/10/2 ساعت 
9:00 صبح در محل وقوع ملك واقع در نهاوند خيابان شهدا 
كوچه شــهيد علي آبادي حضور يابند. بديهي است عدم 
حضور مجاورين و مالكين مشــاعي مانع از انجام عمليات 
نقشه برداري نمي گردد، چنانچه نياز به آگهي مجدد باشد 

در همين روزنامه درج مي گردد.(م الف 145)
محمدعلي جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاي محمدهاشم گل محمدي داراى شماره شناسنامه  426 به شرح دادخواست 
كالســه 9708088ح111ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان پروين اميري به شــماره شناسنامه  45 در 
تاريــخ 1390/10/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-محمدهاشــم گل محمدي فرزند عباس 
به شماره شناســنامه 426 متولد 1333 همســر متوفيه 2-رامين گل محمدي 
فرزند محمدهاشــم به شــماره شناسناســنامه 440 متولد1364 پسر متوفيه 
3-رويا گل محمدي فرزند محمدهاشــم به شماره شناسناسنامه 3970063256 
متولد1369 دختر متوفيه اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 309)
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قانون منع بكارگيرى بازنشستگان در 
هيأت هاى ورزشى ابالغ شود

 قانون منع بكارگيرى بازنشسته ها در راس هيأت هاى ورزشى براى 
اجرا بايد ابالغ شود.

مديــركل ورزش و جوانان همدان گفت: در صورت ابالغ اين قانون به 
دستگاه ورزش استان ها، نســبت به تغيير در راس هيأت هاى ورزشى 

اقدام الزم صورت مى گيرد.
رســول منعم در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: با وجود اينكه روساى 
هيــأت هاى ورزشــى حقوق و مزايا دريافت نمى كننــد و در بين آنها 

بازنشســته داريم، اما قانون منع بكارگيرى اين افراد نيز در صورت ابالغ 
عملى مى شود. منعم خاطرنشــان كرد: در صورت اعمال اين قانون در 
سطح استان ها، نسبت به هماهنگى الزم با فدراسيون ها پيرامون تعيين 

سرپرست براى هيأت و برگزارى مجامع انتخاباتى اقدام مى كنيم. 
وى يادآور شــد: برخى از هيأت هاى ورزشــى همدان داراى روساى 
بازنشســته هستند و اگر وزارت ورزش و جوانان دستور منع بكارگيرى 

اين افراد را بدهد، اقدام الزم صورت مى گيرد. 
محمدرضا داورزنى معاون توســعه ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت 
ورزش و جوانان در جلســه مشــترك با روساى فدراســيون ها از منع 
بكارگيرى افراد بازنشســته به عنوان رئيس هيأت هاى ورزشى استان ها 

خبر داد. داورزنى در اين باره گفته اســت: طبق بحث راى وحدت رويه 
كه سال گذشته از سوى ديوان محاسبات كشور اعالم شد رئيس هيأت 
ورزشــى يك استان بودن شغل نيســت و شامل قضيه دو شغله ها نمى 
شود اما رئيس هيأت نمى تواند بازنشسته باشد و از 15 آذر دستگاه هاى 

نظارتى به شدت به اين موضوع ورود و نظارت مى كنند. 
گفته مى شود در صورت اجراى اين قانون، محمد عيوقيان رئيس هيأت 
انجمن هاى ورزشى، ناصر مرادى رئيس هيأت شمشيربازى، كريم ملكى 
رئيس هيــأت واليبال، پرويز ريحانى رئيس هيأت بســكتبال و محمود 
كوثرى فرد رئيس هيأت كبدى استان همدان به دليل بازنشستگى مشمول 

اين قانون مى شوند. 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

انتخابى جام  جهانى
تقابل چهره جديد بسكتبال ايران 

برابر استراليا
 تيم ملى بســكتبال ايران روز جمعه، نهــم آذر ماه جارى اولين 
ديدارش از پنجره پنجــم انتخابى جام جهانى را برگزار مى كند و در 
صورت پيروزى مقابل اســتراليا شانس هاى خود را براى حضور در 

اين رويداد بزرگ زنده خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، تيم ملى ايران بعد از پروازى 11 ســاعته به ملبورن 
رسيد و بعد از اســتراحت و برگزارى تمرين هاى آماده سازى خود، 
ظهر جمعه پيش رو، به مصاف اســتراليا مــى رود و كارش در اين 

پنجره از رقابت هاى انتخابى را آغاز مى كند.
روزبه ارغوان، محمد ترابى، محمد حســن زاده، حامد حسين زاده، 
محمد جمشــيدى، آرن داوودى، نويد رضايــى، كيوان رياعى، امير 
صديقى، رســول مظفرى، ميثم ميرزايى و بهنام يخچالى 12 بازيكن 

تيم ملى هستند كه برابر استراليا به ميدان مى روند.
ايران در اين مســابقه حامد حدادى، ارســالن كاظمى، صمد نيك 
خواه بهرامى و ســجاد مشايخى را در اختيار ندارد و برابر استراليايى 
بازى خواهد كرد كه براى رســيدن به سهميه جام جهانى 2019 تنها 

يك برد مى خواهد.
فدراســيون جهانى بسكتبال نيز در گزارشى به اين ديدار و وضعيت 
دو تيم اشــاره كرده  و گفته كه اين مسابقه اهميت بسيار زيادى براى 
دو تيم دارد. در يك طرف اســتراليا به دنبال تمام كردن كار خود در 
انتخابى جام جهانى است و مى خواهد با بردى خانگى بليت چين را 
بدســت بياورد و از طرف ديگر تيم ملى ايران مى خواهد مسيرش را 

هموارد كند.
تيم ملى ايران تاكنون با 6 برد و 2 باخت در رده دوم جدول رده بندى 
قرار دارد اما باخت شــاگردان شــاهين طبع برابر ژاپن و ديدارهاى 
دشــوار پيش  رو كار تيم ملى براى جهانى شدن را بسيار دشوار كرده  

است.
اين مسابقه ساعت 12:05 دقيقه جمعه به وقت ايران برگزار مى شود 
و تيم ملى بعد از رقابت بــراى انجام دومين ديدارش از اين پنجره 
راهى مانيل مى شود تا دوازدهم آذر ماه با تيم ملى فيليپين ديدار كند.

ركوردى ديگر براى فوق ستاره پرتغالى
 هفته پنجم مرحله گروهى ليگ قهرمانان اروپا براى 3 بازيكن از 

اهميت بيشترى برخوردار بود.
به گزارش ايســنا، در ادامه ديدارهاى هفته پنجم ليگ قهرمانان 
اروپــا چنــد ديدار برگزار شــد كه در يكــى از بازى ها بايرن 
مونيخ با برترى 5 بر يــك برابر بنفيكا صعود خود را به مرحله 

كرد. قطعى  بعد 
روبرت لواندوفســكى با زدن دو گل در اين ديدار شمار گل هايش 
را در ليگ قهرمانان به عدد 51 رســاند تا ششــمين بازيكن تاريخ 
اين رقابت ها باشــد كه از مــرز 50 گل زده در ليگ قهرمانان عبور 
مى كند. او پنج گل تا رســيدن به ركورد فان نيستلروى فاصله دارد 
و به نظر بتواند اين ركــورد را نيز در صورت ادامه حضور در ليگ 

قهرمانان بشكند. 
همچنين آرين روبن با گلزنى در ديدار برابر بنفيكا تبديل به بازيكنى 
شــد كه در 13 فصل اين رقابت ها گلزنــى مى كند. پيش تر بازيكنان 
بزرگى چون ليونل مســى، كريستيانو رونالدو، رايان گيگز، رائول و 

كريم بنزما موفق به ثبت چنين ركوردى شده اند.

قايقران همدانى قهرمان استعدادهاى برتر 
كشور شد

 دبير هيأت قايقرانى همدان گفت: قايقران نابغه اين اســتان عنوان 
قهرمانى مسابقات قايقرانى استعدادهاى برتر كشور را كسب كرد.

مهدى صمدى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: رقابت هاى بخش 
اســاللوم قايقرانى با حضور 35 قايقران نخبه از اســتان هاى مختلف 

كشور به ميزبانى درياچه آزادى تهران برگزار شد.
وى اضافــه كرد: در اين رقابت ها و در كانوى مردان محراب اتحادى 

سعادت از همدان مدال طال را كسب كرد.
صمدى بيان كرد: اين قايقران با كسب عنوان قهرمانى سهميه حضور 

در تيم ملى قايقرانى نوجوانان كشور را به دست آورد.
وى خاطرنشان كرد: محراب اتحادى ســعادت از نابغه هاى ورزش 
قايقرانى به شــمار مى رود و براى حضور در المپيك 2022 ســنگال 

آماده مى شود.
دبير هيأت قايقرانى همدان يادآور شــد: عملكرد اين قايقران تحسين 

مسئوالن اجرايى مسابقات را برانگيخت.
هم اينك بيش از يكصد قايقران به صورت حرفه اى در استان همدان 

فعاليت دارند.

وزنه بردار ماليرى جواز حضور در 
مسابقات جهانى را كسب كرد

 رئيــس اداره ورزش و جوانان مالير گفت: «پوريا احمدى منفرد» 
با كســب عنوان سومى و مدال برنز مســابقات قهرمانى وزنه بردارى 
نوجوانان كشور، جواز حضور در مسابقات 2022 وزنه بردارى جهان 
را كســب كرد.مهدى رضايى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين 
وزنه بردارى ماليرى در مســابقات قهرمانــى وزنه بردارى نوجوانان 
كشــور مدال برنز را از آن خود كرد.وى افزود: با كســب اين مدال، 
وى موفق شد جواز حضور در المپياد استعدادهاى برتر كشور را براى 

شركت در مسابقات 2022 وزنه بردارى جهان كسب كند.
رضايى افــزود: «پوريا احمدى منفرد» در معيت تيم منتخب اســتان 
همدان به اين مسابقات اعزام شد كه از اين تيم 9 نفره، 6 تن از وزنه 

برداران ماليرى بودند.

در واكنش به تذكر فدراسيون فوتبال؛
ذوالفقارنسب: قبل از برانكو بايد به 

كى روش اخطار مى دادند
 مربى اســبق تيم ملى فوتبال ايران با بيان اينكه بايد خيلى زودتر 
از برانكو به كى روش تذكر داده مى شــد گفت: فدراسيون فوتبال بايد 
در قبال صحبت هاى ســرمربى تيم ملى پاسخگو باشد و ميان مربيان 

تبعيض قائل نشود.
بيژن ذوالفقارنسب در گفت وگو با ايرنا در رابطه با چالش بين برانكو 
و كى روش و آســيب اين موضوع به فوتبال ملى ايران گفت: كسانى 
كه مقدارى بر عملكرد تيم ملى دقيق هستند مى دانند تمام چالش بين 
برانكو و كى روش را سرمربى تيم ملى آغاز كرد و كى روش به نوعى 

سر منشا تمام اين درگيرى ها است.
وى افزود: از همان روز اول همه معتقد بودند كه فدراســيون فوتبال 
بايد كى روش را كنترل كند تا از اين نوع چالش ها جلوگيرى شــود. 
بيش از ســه سال است كه كى روش نسبت به عملكرد خوب برانكو 
صحبت هايى انجام مى دهد كه هر كســى جاى سرمربى پرسپوليس 
باشــد مجبور به پاسخگويى مى شود. از ديد اكثر اهالى فوتبال برانكو 

مقصر اين مساله نيست.
كارشــناس فوتبال ايران اضافه كرد: فدراســيون فوتبــال بايد تمام 
مســئوليت رفتار كادر فنى تيم ملى را به عهــده بگيرد. همانطور كه 

پرسپوليس هم بايد در قبال برانكو پاسخگو باشد.
ذوالفقارنسب در رابطه با تذكرى كه فدراسيون فوتبال به برانكو بابت 
صحبت عليه سرمربى تيم ملى داده، تصريح كرد: متاسفانه صحبت هايى 
از طرف كى روش مطرح مى شود كه آدم را مجبور به پاسخ مى كند و 

نه تنها برانكو بلكه هر فرد ديگرى بود، آن را پاسخ مى داد.

 تيم تاالر وحدت مريانج با كسب عنوان 
قهرمانى ليگ برتر فوتبال استان همدان جواز 
حضور در ليگ دسته 3 كشور را كسب كرد.
اين تيم ســه هفته مانده تا پايان رقابت هاى 
ليگ برتر فوتبال همدان با كسب 31 امتياز و 
فاصله امتيازى باال نسبت به تيم دوم جدول 

عنوان قهرمانى را به دست آورد.
تيم تاالر وحــدت مريانج كه از تيم هاى با 
ســابقه و پرافتخار فوتبال استان همدان به 
شــمار مى رود، فصل آينده در ليگ دســته 

سوم فوتبال كشور حضور خواهد يافت.
تركيب تيم تاالر وحــدت مريانج در فصل 
جارى رقابت هاى ليگ برتر فوتبال همدان 
را محمد سعيد نصرتى، مهرداد قليزاده، على 
الماسى، فرهادقاسمى، حسين زرين چنگ، 
حجت مجيدى، حميدرضا اكبرى، مصطفى 
ورمزيار، محمداحمــدى، محمد باالوند و 

نويد رستمى تشكيل دادند.
به گــزارش ايرنا همچنين على كورشــى، 

محمدرضا ســياح زاده، على شيرى، پارسا 
مرتضايى،  ياســر  قائمى،  متين  چهاردولى، 
جوادترك  محمدپورشعبانى،  بهزادافشارى، 
عظيمى،  پوريا  اســتخرى،  عرفان  شوندى، 
محمدمهــدى اســمى، رضــا درويــش و 
محمدرضا بيگجانى ديگر بازيكنان تيم تاالر 

وحدت مريانج در اين ديدار بودند.
محمود الماســى ســرمربى، جعفركريمى، 
حميد آرميده ومحسن پشوتن مربى و على 
سعادتى سرپرستى اين تيم را برعهده داشتند.

مديريت پشــتيبانى اين تيم را حيدر طالبى 
برعهده داشــت ضمن اينكــه حميد رضا 
كوچكى به عنوان مديرعامل و اميد رحيميان 
از شركت آسياتك حامى مالى اين تيم بودند.

 در تدارك حضور قدرتمند در ليگ 
3 هستيم

سرمربى تيم تاالر وحدت مريانج با اشاره به 
موفقيت تيمش در ليگ برتر فوتبال اســتان 
همدان گفت: به دنبــال حضورى موفق در 

ليگ دسته سه كشور هستيم.
محمود الماسى افزود: از هم اكنون نشست 
هايى را با مسئوالن باشگاه تدارك ديده ايم 
تا با برنامه ريــزى مطلوب در فصل جديد 

ليگ دسته سه كشور شركت كنيم.
وى بيان كرد: تيم ما عملكرد درخشــانى در 
فصل جارى رقابــت هاى ليگ برتر فوتبال 
كشور داشت و مى خواهيم اين موفقيت را 
در ليگ دسته ســه فوتبال كشور نيز تداوم 

ببخشيم.
وى خاطرنشــان كرد: تيم ما بدون شكست 
در ليگ برتر فوتبال همدان به مقام قهرمانى 
رسيد كه ركورد جالب توجهى به شمار مى 

رود.
هشت تيم در ليگ برتر فوتبال استان همدان 

حضور دارند.
تيم تاالر وحدت مريانج با اختالف 2 برابرى 
نســبت به تيم دوم جدول ليگ برتر فوتبال 

همدان به مقام قهرمانى رسيد.

هافبك ميالن ادامه فصل 
را از دست داد

 باشــگاه ميالن تاييد كرد جياكومو 
بوناونتــورا به دليل عمل جراحى 9 ماه 

خانه نشين خواهد بود.
به گزارش ايســنا ، باشگاه ميالن تاييد 
كرد جياكومــو بوناونتورا از ناجيه زانو 
به شــدت مصدوم شده است و نياز به 
عمل جراحى دارد. به همين خاطر اين 
بازيكن تا 9 ماه آينده نمى تواند تيمش 
را همراهى كند و بايد نيمكت نشــين 

باشد.
به اين ترتيــب ميالنى ها بايد در فصل 
نقل و انتقاالت زمســتانى جانشين اين 

بازيكن را خريدارى كنند. 
ميالن با 22 امتياز در رده پنجم جدول 
رده بندى ليگ ايتاليــا قرار دارد و اين 
هفته برابر التزيو به تساوى يك بر يك 

رسيد.

محبوب  ترين و 
منفورترين باشگاه هاى 
اسپانيا معرفى شدند

 در مطالعه  اى آمارى، محبوب ترين 
و منفورتريــن باشــگاه هاى فوتبال در 

الليگاى اسپانيا مشخص شدند.
به گــزارش ايرنا، آمارهاى ارائه شــده 
توسط پايگاه اينترنتى «استاتيستا» اسپانيا 
در مورد محبوب  تريــن و منفورترين 
تيم  هاى باشگاهى اين كشور نشان مى 
 دهد كه رئال مادريد محبوب  ترين تيم 
باشگاهى در اسپانيا است و بارسلونا هم 
تيمى است كه بيشــترين دشمن را در 

اين كشور دارد.
اين آمار كه بر اســاس يك نظرسنجى 
اينترنتى در يك بازه زمانى يك ماهه و 
بــا جامعه  اى آمارى بالغ بر 3 هزار نفر 
از مردم اســپانيا ارائه شده است، نشان 
مى  دهد كــه 46 درصد اين افراد رئال 
مادريد را به عنوان تيم محبوب خود يا 
تيمى كه ترجيح مى  دهند قهرمان الليگا 

شود، معرفى كرده اند.
پس از رئال مادريد رقيب اصلى اين تيم 
يعنى بارسلونا با كسب 36 درصد آراء 
در رده دوم قرار دارد و اتلتيكومادريد با 

21 درصد آراء در جايگاه سوم است.
رده  بنــدى محبــوب  تريــن تيــم 
 هــاى الليــگا در ســال 2018 طبق 
استاتيســتاى  ســايت  نظرســنجى 

است: زير  شرح  به  اسپانيا 

صعود هفت تيم به 
مرحله حذفى قطعى شد

 صعود هفــت تيم به مرحله حذفى 
(يك هشتم نهايى) ليگ قهرمانان فوتبال 

باشگاه هاى اروپا قطعى شد.
به گــزارش ايرنــا؛ هفتــه پنجم از 
مرحله گروهــى ليگ قهرمانان اروپا، 
سه شــنبه شــب و بامداد چهارشنبه 
با برگزارى هشــت ديدار آغاز شــد 
آژاكس،  مونيخ،  بايــرن  هاى  تيم  كه 
منچسترســيتى، رئــال مادريد، آ.اس 
به  منچســتريونايتد  و  يوونتوس  رم، 

رسيدند. حذفى  مرحله 
در مهمتريــن ديدارهــا و از گــروه 
«جى» رئال مادريد اســپانيا در زمين 
تيم آ.اس رم ايتاليا با گل هاى «گرت 
بيل» و «لوكاس واســكز» به پيروزى 
2 بر صفر رســيد و صدرنشين گروه 

شد.
با توجه به شكســت زسكا مسكو در 
ديگر ديدار اين گــروه، صعود رئال 
مادريد و رم بــه مرحله بعدى قطعى 

شد.
ايتاليا  يوونتوس  مهم،  بازى  ديگر  در 
در شــهر تورين با تــك گل «ماريو 
ماندژوكيچ» از ســد والنســيا اسپانيا 
عبور كــرد تا به عنوان صدرنشــين 

گروه H راهى مرحله حذفى شود.

 سرمربى تيم كاراته رعد پدافند ارتش 
گفت: تالش و هدف اين تيم قرار گرفتن 
بر ســكوى برترين هاى اين فصل سوپر 
ليگ كاراته كشــور است و از توانايى الزم 
براى رسيدن به اين مهم برخوردار هستيم.

اهللا كرم شهگل در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشــت: تركيب تيم رعد پدافند ارتش را 
كاراته كاران ســرباز قهرمان تشــكيل مى 
دهند و هزينه تيم توسط ارتش تامين مى 

شود كه حمايت خوبى نيز شده است. 
وى بيان كرد: در هفته نخست اين مسابقات 
نيز عنوان تيم برتر را كسب كرديم و حاال 
براى رقابت بهتــر در هفته دوم كه جمعه 
نهم آذرماه جارى برگزار خواهد شد، آماده 

مى شويم. 
شــهگل اظهــار داشــت: كبودراهنگ از 
شهرســتان هاى مســتعد كاراته كشور و 
داراى قهرمانان مختلف بين المللى اســت 
و در اردويى كه به صورت مشترك در اين 
شهرستان برگزار شد، در سطح آماده سازى 

اعضاى تيم ارتش كمك شايانى داشت. 
ســرمربى تيم كاراته رعــد پدافند ارتش 

خاطرنشان كرد: ســوپرليگ كاراته كشور 
از مدعيان قهرمانى تشكيل شده كه همگى 
براى رســيدن به اين مهم انگيزه دارند و 
خــوب مى دانيم كه كار آســانى در پيش 

نخواهيم داشت. 
وى با اشــاره بــه ديدارهــاى هفته دوم 
سوپرليگ باشگاه هاى كشور گفت: در اين 
هفته 2 مســابقه مهم برابر شهداى باشگاه 

انقالب قم وتيم آذرپينار تبريز داريم. 
شهگل خاطرنشان كرد: پيروزى در اين 2
مسابقه هر چند سخت اما شدنى است و با 
اين هدف گام به ميدان خواهيم گذاشت. 

هفته دوم ســوپر ليگ كاراته كشــور روز 
جمعــه 9 آذرماه جارى در ســالن غدير 

نيروى انتظامى تهران برگزار مى شود. 
اهللا كرم شــهگل رئيــس هيــأت كاراته 
شهرستان كبودراهنگ و از مربيان موفق اين 
رشته ورزشى اســتان همدان سرمربيگرى 
تيم رعد پدافند ارتش در سوپرليگ كاراته 

كشور را عهده دار است. 
اين تيم نماينده ارتش در سوپرليگ باشگاه 

هاى كاراته كشور است.
ســوپرليگ باالتريــن رده از مســابقات 

باشگاهى كاراته كشور به شمار مى رود.

تيم مريانج به ليگ دسته3 
فوتبال كشور صعود كرد

سرمربى رعد پدافند ارتش:

براى سكونشينى سوپرليگ كاراته كشور تالش مى كنيم
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صادركنندگان ارزشان را به بانك ها و صرافى هاى مجاز 
بفروشند

 بانك مركزى اعالم كرد: صادركنندگان به منظور جلوگيرى از سوء استفاده دالالن، 
ارز صادراتى را به بانك ها و صرافى هاى مجاز عرضه كنند.

به گزارش ايسنا، طبق اعالم بانك مركزى، صادركنندگانى كه به موجب دستورالعمل 
صادره، مجاز به برگشــت و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت اســكناس يا 
حواله به نرخ بازار شــده اند، براى جلوگيرى از ســوء استفاده دالالن، ارز حاصل از 
صادرات خود را به بانك ها، صرافى هاى بانكى و ساير صرافى هاى مجاز عرضه كنند.

ايــن بانــك در راســتاى تمهيــدات الزم بــه منظــور برگشــت ارز حاصــل از صادرات 
ــتورالعمل  ــه موجــب دس ــه ب ــى ك ــه اقتصــادى كشــور، از صادركنندگان ــه چرخ ب
ــورت  ــه ص ــادرات ب ــل از ص ــروش ارز حاص ــت و ف ــه برگش ــاز ب ــادره مج ص
ــازار شــده اند خواســت ارز حاصــل از صــادرات  ــه نــرخ ب ــه ب ــا حوال اســكناس ي
ــوص  ــن خص ــد و در اي ــه كنن ــاز عرض ــاى مج ــا و صرافى ه ــود را در بانك ه خ
ــد  ــاده خري ــاز، آم ــاى مج ــاير صرافى ه ــى و س ــاى بانك ــا، صرافى ه ــام بانك ه تم

ــا هســتند. ارز صادراتــى آنه
در اين ميان بانك ها و صرافى هاى خريدار ارز از صادركنندگان، مكلفند نسبت به ثبت 
ارز خريدارى شده در سامانه سنا جهت رفع تعهد صادركننده به برگشت ارز حاصل 

از صادرات به چرخه اقتصاد اقدام كنند.
بانك مركزى براى پاســخگويى به سؤاالت و رفع ابهامات در اين خصوص، شماره 

تلفن هاى 29953749 و 29953747 را اعالم كرده است.
گفتنــى اســت؛ چنــدى پيــش بانــك مركــزى در بخشــنامه اى نحــوه  بازگشــت ارز 
حاصــل از صــادرات بــه چرخــه  اقتصــادى كشــور را ابــالغ كــرد كــه بــر اســاس آن 
تمــام صادركننــدگان مكلــف بــه ارايــه تعهــد برگشــت ارز شــدند و بانــك مركــزى 
نيــز مكلــف شــد صرفــًا بــراى واردات كاال و خدمــات صادركنندگانــى تاميــن ارز 
كنــد كــه نحــوه بازگشــت ارز بــه چرخــه اقتصــادى مطابــق ســاختار تعييــن شــده 

در دســتورالعمل ايــن بانــك باشــد.

بازار

اعتراض بانكها به اعالم فهرست بانكهاى 
خوب و بد وزارت اقتصاد

 بعد از اعالم اســامى بانكهاى داراى بدهى و فاقد بدهى به بانك 
مركزى در پروژه اوراق اســناد خزانه، اكنــون بانكها مى گويند دليل 
بدهكارى شان، برداشت شــبانه و فاقد مجوز بانك مركزى در سال 

90 بوده است.
ــروز در  ــى دي ــور اقتصــادى و داراي ــر، وزارت ام ــزارش مه ــه گ ب
ــه  ــى ب ــد بده ــى و فاق ــاى داراى بده ــامى بانكه ــه اى، اس اطالعي
بانــك مركــزى مشــمول تســويه بــا صــدور اوراق تســويه خزانــه 
را اعــالم كــرد. انتشــار ايــن فهرســت كــه بــراى اوليــن بــار انجــام 
ــت.  ــى داش ــا در پ ــوى بانكه ــادى را از س ــاى زي ــد، واكنش ه ش
خزانــه دار كل كشــور در اطالعيــه خــود اعــالم كــرده بــود:  
وزارت اقتصــاد در اجــراى آييــن نامــه اجرايــى بنــد (و) تبصــره 5 
قانــون بودجــه ســال 1397 كل كشــور و بــا توجــه بــه نامــه بانــك 
مركــزى جمهــورى اســالمى ايــران در خصــوص افزايــش ســقف 
ــارى غيــر بانكــى  مجــاز تســويه بدهــى بانكهــا و موسســات اعتب
بــه بانــك مركــزى تــا پايــان ســال 1395 از طريــق صــدور اوراق 
ــران،  ــوع دوم، بانكهــاى مجــاز مشــمول ملــى اي ــه ن تســويه خزان
ــاون،  ــعه تع ــدن، توس ــت و مع ــكن، صنع ــاورزى، مس ــپه، كش س
ــران،  ــادرات اي ــران، ص ــاه كارگ ــارت، رف ــادرات، تج ــعه ص توس
ــرمايه،  ــيان، س ــده، گردشــگرى، پارس ــن، انصــار، آين ــت، قوامي مل
ــارى ملــل اعــالم مــى شــود. بانكهــاى  پاســارگاد و موسســه اعتب
ــك  ــه بان ــى ب ــد بده ــن فاق ــامان و كارآفري ــن، س ــاد نوي اقتص
ــويه  ــتثنى از تس ــوده و مس ــران ب ــالمى اي ــورى اس ــزى جمه مرك
ــده  ــوع دوم  ش ــه ن ــويه خزان ــدور اوراق تس ــق ص ــى از طري بده

اســت.
ــد كــه دليــل ايــن  ــه، بانكهــا مى گوين ــه ايــن اطالعي در واكنــش ب
ــزى  ــك مرك ــوز بان ــدون مج ــبانه و ب ــت هاى ش ــى ، برداش بده
جمهــورى اســالمى ايــران بــوده اســت. در اطالعيــه بانــك 

ــت: ــده اس ــه آم ــن زمين ــارگاد در اي پاس
ــوان «اعــالم اســامى بانك هــاى داراى  ــرى تحت عن ــرو درج خب پي
ــا  ــويه ب ــمول تس ــزى مش ــك مرك ــه بان ــى ب ــد بده ــى و فاق بده
صــدور اوراق تســويه خزانــه» در رســانه هاى مختلــف، بــه آگاهــى 
ــزى  ــه بانك مرك ــك   ب ــن بان ــى اي ــوص بده ــاند در خص مى رس
ــت هاى  ــت برداش ــور باب ــغ مذك ــران، مبل ــالمى اي ــورى اس جمه
ــزى ج. ا.ا از حســاب  ــك مرك ــدون مجــوز توســط بان ــبانه و ب ش
بانك هــا، تحت عنــوان مــا به التفــاوت نــرخ ارز در تاريــخ 29

اســفند ســال 1390 اســت.
بانك ها بر اين باورند كه ايــن اقدام از هيچگونه وجاهت قانونى و 
پشتوانه مقرراتى برخودار نبوده و اين بانك  مراتب اعتراض خود را 
به كرات و كتبًا در خصوص عودت مبلغ ذكر شــده، به بانك مركزى 

ج. ا.ا اعالم كرده است.

يك اقتصاددان:
كمتر از 15 درصد واگذارى ها نصيب بخش 

خصوصى واقعى شد
شــكل گيرى اعتراضات كارگران شــركت هايى كه با شــعار افزايش 
بهــره ورى به بخش خصوصى واگذار شــدند باعث شــده بار ديگر 
توجه ها به سمت مساله خصوصى سازى و نحوه انجام آن جلب شود؛ 
خصوص ســازى كه به اعتقاد يك اقتصاددان كمتر از 15 درصد از آن 

واقعى بوده است.
روند واگذارى شــركت هاى دولتى به بخش خصوصى از 1384 و به 
منظور تحقق رشد اقتصادى كليد خورد. امرى كه به نظر مى رسد بعد 
از 13 ســال از شروع آن، با معضالتى جدى مواجه شده و به اهداف 

مورد نظر نرسيده است.
بسيارى از شركت هايى كه قبال دولتى بودند و شايد روزگار بدى هم 
نداشــتند حاال بعد از خصوصى سازى، ورشكسته شده اند يا صرفا به 

ابزارى براى گرفتن وام از بانك هاى دولتى بدل شده اند.
 خصوصى سازى ها به بدترين شكل ممكن انجام شد

در ايــن رابطه يــك اقتصاددان در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به 
سياســت هاى كلى اصل 44 كه در ســال 1384 توســط رهبر معظم 
انقالب ابالغ شــد، اظهار كرد: هدف اين سياســت ها ايجاد رشــد 
اقتصادى، اشــتغال، توليد و رقابت پذيرى بيشتر در اقتصاد و قرار بود 
دولت در پنج بند: الف) بزرگ نشــدن دولت ب) توســعه تعاونى ها 
ج) واگذارى بخش هاى دولتى به بخش خصوصى د) توانمندســازى 
بخش خصوصى هـ) جلوگيرى از ايجاد انحصارها گام بردارد. اين در 
حالى است كه اين سياســت ها قرار بود به تعبير رهبر معظم انقالب 
يك انقالب اقتصادى باشــد اما متاسفانه هم در دولت هاى نهم و دهم 
و تاحــدودى در دولت هاى يازدهم و دوازدهم به بدترين نحو ممكن 

اجرا شد.
وحيد شــقاقى شــهرى با بيان اينكه قرار بــود بنگاه هايى كه واگذار 
مى شوند قبل و بعد از واگذارى ها ابتدا توانمندسازى شوند، گفت: قرار 
شد بخشــى از درآمدهايى كه از محل خصوصى سازى كسر مى شود 
صرف توانمندسازى آنها شود. از سوى ديگر بايد اهليت واگذارى ها 
(متخصص بودن خريداران) اثبات مى شد كه در اين بخش هم بسيار 

ضعيف عمل شد.
 بخشى از واگذارى ها براى پرداخت ديون دولتى بود

اين اقتصاددان با بيان اينكه بخشى از واگذارى ها در راستاى رفع ديون 
دولتى بود، گفت: چون دولت برخى بدهى ها را سعى كرد با واگذارى 
بنگاه هــا رفع كند، مثال وزارت دفاع در ايــن ميان صاحب بنگاه هاى 
پتروشــيمى شد كه اين مساله و مســائل مشابه آن باعث آشفتگى در 

نظام اقتصادى شد.
اين عضو هيأت علمى دانشــگاه خوارزمى در ادامه با اشاره به نحوه 
خصوصى سازى در آلمان گفت: آنچه باعث موفقيت خصوصى سازى 
در آلمان شــد اين بود كه آنها به روش مذاكره، خصوصى سازى ها را 
انجــام دادند. آنها مثال يك تيم مديريتى كارآمد و متخصص در حوزه 
خودروســازى پيدا مى كردند و با كمترين قيمت ها شركت را واگذار 
مى كردند. مشــروط بر اينكه بعد از 10 ســال آن شركت به تعهدات 

خود عمل كند.
 در واگذارى ها به اصل اهليت توجه نشد

شقاقى شهرى با تاكيد بر اينكه در واگذارى ها در ايران به اصل اهليت 
توجه نشــد، ادامه داد: بسيارى از موسســاتى كه شركت هاى دولتى 
را خريدارى مى كردند خودشــان هم مشــكل داشتند. از سوى ديگر 
بنگاه هايى كه به بخش خصوصى واگذار مى شدند توانمندسازى شان 
مورد توجه قرار نمى گرفت.اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه كمتر از 15 
درصد واگذارى ها به بخش خصوصى واقعى منتقل شــد، اظهار كرد: 
بسيارى از موسساتى كه به نام بخش خصوصى شركت هاى دولتى را 
تحويل مى گرفتند موسسات عمومى غيردولتى بودند يا شبه دولتى ها يا 
اصطالحاً خصولتى ها بودند. آن 15 درصد هم كه به بخش خصوصى 

واقعى منتقل مى شد عمال به بدترين بنگاه هاى خصوصى منتقل شد.
او با بيان اينكه نتوانســتيم به بهبود رقابت پذيــرى در فضاى اقتصاد 
كمكى كنيــم، ادامه داد: اينكه شــركت هاى خصوصى اجازه اصالح 
ساختار يا تعديل نيرو در شــركت هاى تحويل گرفته را نداشتند هم 

خود باعث ايجاد مشكالتى براى آن موسسات شد.
 خصوصى ســازى در بورس بدترين نوع خصوصى سازى 

است
شقاقى شهرى با بيان اينكه خصوصى ســازى در بورس بدترين نوع 
خصوصى سازى است، گفت: نهاد خصوصى سازى بايد قدرت زيادى 
داشته باشــد تا بتواند با شــركت هاى مختلف مذاكره كند. در آلمان 
ســازمانى كه خصوصى سازى را به عهده داشت ســازمانى مقتدر با 
اختيارات كافى بود. در كشــور ما بعد از حدود 13 ســال از آنچه به 
عنوان خصوصى ســازى مى گذرد حاال شــركت هاى دولتى وضعيت 

بهترى از شركت هاى خصوصى شده دارند.
او با بيان اينكه بســيارى از شــركت هايى كه توسط بخش خصوصى 
خريدارى شدند زمين هايش مورد فروش قرار گرفت، گفت: مى توان 
22 درصد از خصوصى سازى ها را در راستاى رد ديون دولتى دانست 
و 21 درصد را مربوط به سهام عدالت و مابقى رابه موسسات عمومى 
غيردولتــى و باقيمانده را هم كه كمتر از 15 درصد اســت، به بخش 

خصوصى واقعى اما ضعيف ترين آنها واگذار شد.
شقاقى شهرى همچنين در پايان با اشاره به سازوكار مبهم سهام عدالت 
گفت: تحت عنوان خصوصى سازى به 49 ميليون نفر برگه هايى داده 

شد كه اساساً معلوم نيست چه چيزى هست و به چه كارى مى آيد.
گفتنى است، پيش از پورى حسينى - رئيس سازمان خصوصى سازى 
در گفت وگو با ايســنا، نحوه خصوصى سازى شركت هاى دولتى را به 
چالش كشيده و گفته بود كه اجراى اصل 44 در 12 سال گذشته اصال 
موفق نبوده است كه دليلش ســازمان خصوصى سازى و واگذارى ها 
نيســت. دليــل موفق نبــودن اصل 44 اين اســت كــه نمى گذارند 
خصوصى سازى كارش را انجام دهد. اين موضوع باعث شده در سال 

جارى هنوز 600 بنگاه واگذار نشده داشته باشيم.
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غزل اسالمي »
 بيش از 3 برابر شــدن قيمــت كاالهاي 
جهيزيه، طال و خدمات شــب عروسي مانع 
ازدواج بســياري از جوانان شده است. ديروز 
دختر جوانــي مي گفت: خواســتگاري دارم 
كه جديداً با ترديد مواجه شــده، اين آقا چند 
شب پيش وقتي همديگر را ديديم شروع كرد 
حســاب و كتاب كردن و گفــت: 22 ميليون 
تومان قيمت يخچال سايد باي سايد يا تقريبا 10 
ميليون قيمت يك يخچال معمولي، 5 ميليون 
قيمت يك تلويزيون متوسط، 5 ميليون قيمت 
فــرش و 8 ميليون تومان هم قيمت ماشــين 
لباسشويي كه جمعاً مي شود 40 ميليون تومان 
آپارتمانم هنوز تكميل نشــده كه 25 ميليون 
تومان پول كابينتش مي شود و هزينه شيرآالت، 
رنگ و تكميل كردن نهايي را هم هنوز جمع 

نكرده ام. 
اين خانــم جوان مي گفت: مــن همين طور 
نگاهــش مي كردم كه از من پرســيد تو از آن 
دخترهايي هســتي كه همه چيز براي ازدواج 
گفت:  چيست؟  منظورت  گفتم:  مي خواهي؟ 
قيمت آرايشــگاه و آتليــه را گرفته ام به طور 
متوسط مي شود 7 ميليون تومان. آرايش شب 
عروسي واقعاً به چه دردي مي خورد 2 ميليون 
بدهي هم عروس را زشــت مي كنند هم چند 

ساعت بعد بايد آن پاك كني.
اين دختر جوان كه خودش در يك شــركت 
خصوصــي كار مي كند و حقــوق قانون كار 
مي گيــرد، مي گفت: اين آقــا كار آزاد دارد و 
پيش از اين جزو افرادي به حساب مي آمد كه 
دستش به دهانش مي رسيد اما آن شب از من 
پرســيد كه اگر نقره به جاي طال بخريم چه 
اتفاقي مي افتد.او در ادامه صحبت  هايش گفت: 
خانواده او چند بار به منزل ما آمده اند و مراسم 
عقد ما قطعي شده بود اما يك باره با باال رفتن 
قيمت ها آنها كمتر پيگير اين وصلت شــدند 
به حدي كه امروز احســاس مي كنم احتمال 
بهم خوردن آن هســت. چون ديگر خبري از 
خانواده او نيســت و خودش هم كمتر درباره 

مراســم صحبت مي كند و فقط درگير كار و 
درآمد خودش است.

خانم جــوان ديگري هم كه هم كه امشــب 
(پنجشــنبه شب) مراســم عروسي اش است 
دربــاره خريد جهيزيه خود مي گفت: خانواده 
من تا ســال پيش 20 ميليون تومان براي تهيه 
جهيزيه ام در نظر گرفته بودند اما امسال مجبور 
شــديم حدود 60 ميليون تومان خرج كنيم. 
پدرم خــودروي 206 خود را فروخت، مبلغ 
پس انداز و 15 ميليون تومان وام ازدواج را هم 
براي تهيه جهيزيه خرج كرد و در نهايت وقتي 
به آپارتمانم كه جهيزيه را چيده ايم نگاه مي كنم، 

مي بينم هنوز خالي است.
ايــن عروس جوان مي گفــت: ما براي خريد 
با مشــكالتي مانند نبود برنــد دلخواه مواجه 
بوديم. گاهي چند روز مي گشتيم و در نهايت 
آن را پيدا نمي كرديــم. يا اينكه مثًال من فكر 
مي كردم بــا 700 هزار تومــان مي توانم يك 
جاروبرقي خوب بخرم اما يك ميليون و 700

هزار تومان قيمت جاروبرقي كه بي كيفيت هم 

بود، شد. همه كاالهايي كه خريدم تقريباً جزو 
ارزان ترين ها هستند.

او دربــاره خريد همســرش هــم گفت: من 
مي خواهم به مسئوالن بگويم اين گراني باعث 
طالق هاي بسياري خواهد شد. به عنوان مثال 
من آرايشــگاه يا آتليه اي در نظر داشتم كه به 
خاطر قيمت باال نتوانستيم آن را رزرو كنيم. با 
اينكه وضع مالي خانواده همسرم خوب است 
اما حتي مجبور شديم سالن شب عروسي را 
هم از قديمي ترين ســالن ها انتخاب كنيم و 
ناخودآگاه همه اينها مــرا آزار داده و مطمئن 
هســتم كه در زندگي آينــده ام تأثير خواهد 
داشت. من براي روز عقدم به خاطر قيمت باال 
به آرايشگاهي رفتم كه مرا بسيار نازيبا درست 
كرد و به خاطر كمبود وقت نتوانســتم آن را 
پاك كنم و به آرايشــگاه ديگري بروم. خب 
يك عروس دلش مي خواهد اين شــب  تكرار 
نشــدني را زيبا باشــد ولي وقتي نمي توانيم، 

دلخوري هايي ايجاد مي شود.
پســر جواني كه تيرماه عقد كرده و مراســم 

عروسي او مشخص نيست مي گفت: يك ماه 
پيش 22 ميليون تومان پول يك سايد باي سايد 
را داده ام، يــك تلويزيون خريده ام 10 ميليون 
تومان و هنوز فرش و ماشــين ظرفشويي كه 
خريدشان به عهده من بوده را نتوانسته ام بخرم. 
اين داماد جوان كه در كار بســاز و بفروشــي 
آپارتمان است مي گفت: تا جايي كه در جريانم 
همسرم 60 ميليون تومان براي خريد سرويس 
چوب پرداخت كرده و همــه جهيزيه اش را 
هم خريده است اما من هنوز درگير تهيه پول 
براي خريد هســتم. من حتي هنوز نتوانسته ام 
سرويس طالي عروس را بخرم و يا پولي براي 
رهن خانه و مراسم عروسي جور كنم. او ادامه 
داد: پارسال كه قصد ازدواج داشتم مشكل مالي 
نداشتم حتي در فصل بهار هم مشكلي نداشتم 
همين هم باعث شد تا تن به ازدواج بدهم اما 
يكباره براي شــغلم و تهيه كاالهاي مورد نياز 
به چند برابر پــول احتياج پيدا كردم و هزينه 
عروسي هم حداقل 3 برابر شد، حاال من وسط 

كار مانده ام و نه راه پس دارم و نه راه پيش.

 بعــد از آن كــه بازگشــت كارت 
سوخت قطعى شــد، وزير ارتباطات و 
فناورى اطالعات از امكان اتصال كارت  
ســوخت به كارت هاى بانكى خبر داد. 
خبرى كه شــامل حال افرادى مى شود 
كه كارت ســوخت ندارند و بايد براى 
ثبت نام كارت جديــد اقدام كنند. اين 
افراد مى توانند با انجام چند اقدام كارت 
ســوخت خود را به عابر بانك متصل 

كنند.
به گزارش ايســنا، هفته گذشته شركت 
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
در اطالعيه اى از بازگشت قطعى كارت 
ســوخت خبر داد. بنابراين اطالعيه به 
مالكان خودرو يا موتور ســيكلتى كه 
فاقد كارت ســوخت هستند از سوم تا 
24 آذرماه فرصت داده شد تا براى ثبت 

نام كارت سوخت اقدام كنند.
اتصال كارت سوخت به كارت بانكى

در اين ميان، محمدجواد آذرى جهرمى، 
وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات از 
كارت هاى  به  ســوخت  كارت   اتصال 
بانكى خبــر داد و گفــت: 10 ميليون 
خودرو در كشور كارت سوخت ندارند 
كه بايد 330 ميليارد تومان هزينه براى آن 
مى شد، درحالى كه با استفاده از ظرفيت 
دولــت الكترونيكى و با هماهنگى بين 
دستگاهى و طرح اتصال به كارت بانكى 

اين ميزان صرفه جويى خواهد شد.
برنامه ريزى ها به ايــن صورت بود كه 
افرادى كه فاقد كارت سوخت هستند 

بايد بــراى ثبت نام اقــدام كنند، يك 
كارت بانكــى را معرفى كرده تا بتوانند 
از اين كارت به عنوان كارت سوخت نيز 

استفاده كنند.
آخرين آمارى كه از سوى آذرى جهرمى 
ارائه شــده، حاكى است كه 55 درصد 
نازل هاى پمپ بنزين ها به سيستم هاى 
متمركــز متصل شــده اند و 45 درصد 
نازل ها به دستگاه هاى pos (پرداخت) 
متصل هســتند. به گفته وزير ارتباطات 
به محض ثبت نام كاربــر براى اتصال 
كارت ســوخت به كارت بانكى، بانك 
مركزى به بانك دارنده كارت دســتور 
مى دهد كه كيف پول الكترونيكى داخل 
كارت ايجاد شود و امكان پرداخت مبلغ 
ســوخت از طريق كارت بانكى دارنده 

كارت سوخت فراهم شود.
تاكيد مى شــود  افرادى كه فاقد كارت 
سوخت هســتند بايد براى ثبت نام و 
اتصال كارت ســوخت به كارت بانكى 
اقدام كنند و چنانچه فردى داراى كارت 
سوخت باشد و براى ثبت نام اقدام كند، 

كارت سوخت اش باطل خواهد شد.
 تشريح مراحل اتصال كارت 

سوخت به كارت بانكى
همانطــور كــه پيــش از ايــن اعالم 
بــه  ورود  نخســت  روش  شــد، 
ســايت دولت الكترونيك، به نشــانى 
است.   WWW.MOB.GOV.IR
البته متقاضيان بايد توجه داشته باشند كه 
چنانچــه از اين طريق مى خواهند براى 

دريافت كارت سوخت اقدام كنند، بايد 
بر اســاس زمان بندى  كه شركت ملى 
پااليش و پخــش فرآورده هاى نفتى بر 
اساس شــماره تلفن همراه تعيين كرده 

است، به سايت مراجعه كنند.
روش دوم اســتفاده از اپليكيشن دولت 
همراه اســت كه متقاضيــان مى توانند 
ايــن اپليكيشــن را از فروشــگاه هاى 
اينترنتى ايرانى دانلود كنند. نسخه هاى 
Android و IOS  اين اپليكيشن از 

چهار منبع قابل دريافت است:
• ســامانه خدمــات همــراه دولــت 

(mob.gov.ir)
(iranapps.ir)ايران اپس •

(cafebazaar.ir) كافه بازار •
(appstore.ir) اپ استور •

متقاضيان بعد از اين كه اپليكيشن مذكور 
را نصب كردند، بايد شماره همراه خود 
را وارد كننــد و با ارســال كد از طريق 
پيامك شناسايى شوند. سپس كد ملى 
و تاريــخ تولــد خــود را وارد كرده و 

اطالعات فردى خود را تاييد كنند.
در پنجمين مرحله، بايد باركد خودروى 
خود را كــه روى كارت خودرو درج 
شده است، وارد و در نهايت يك كارت 
بانكى خود را انتخاب كنند. در مرحله 
آخر با تاييد نهايــى متقاضى خدمات 
سهميه سوخت به كارت بانكى اضافه 
مى شــود و اگر مالــك صاحب كارت 
سوخت باشــد، كارت سوخت باطل 

خواهد شد.

گرفتاري عروس و دامادها با خرج هاي گران عروسي

مشكلي به نام جهيزيه

چگونه كارت سوخت را به عابر بانك متصل كنيم؟

بيمه نامه معلم و كارت ماشين خودرو پرايد به شماره بيمه نامه 
976002618000048 شماره پالك 757د36ايران18 به شماره 
موتور 01348353 به شماره شاسي 1412284709763S به 

نام محمد باباخاني به شماره شناسنامه 722 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پ

آگهى مناقصه عمومى 
شماره مناقصه : 973053

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان

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

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

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

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

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

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

نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
 كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر دريافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1397/9/24 نسبت به بارگزارى اسناد به 

صورت فايلPDF در  1397/9/24 به دبير خانه شركت الزامى مى باشد .
 بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز يكشنبه مورخ 1397/9/25 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت 

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

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

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

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

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

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

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

مرحله اول  - نوبت دوم
روز پنجشنبه مورخ :1397/9/8

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمعپروژه
(ماه) 

مبلغ ضمانتنامه شاخص تعديلمبلغ اوليه    (ريال)
(ريال)

تهيه مصالححداقل رتبه

بازسازى چشمه ها 
و خطوط انتقال 

دارسيبه،قشالق 
نجف

پيمانكارآب90600000دارد61811295366نهاوند

اجراى خط انتقال 
مجتمع عظيم دره 

از روستاى سوليجه 
تا مخزن 500 متر 

مكعبى

سوليجه/عظيم 
دره

پيمانكارآب1248900000دارد1224977672995كبودراهنگ

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست
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مادستـانمادستـان
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حكم متصرفين اراضى لشگردر مالير صادر شد
 رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرســتان مالير گفت:حكم جرائم دادگاه براى 

خاطى محيط زيست در شهرستان مالير صادر شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، مجيد شعبانلو،رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
شهرســتان مالير گفت: راى دادگاه براى متخلفى كه اقدام به تخريب و تجاوز به حريم 

اراضى حفاظت شده لشگردر را نموده بود صادر شد.
وى اظهار داشــت: اين متخلف با پيگيرى هاى صورت گرفته توسط اداره محيط زيست 
مالير به مراجع قضايى معرفى شد و دادگاه نيز جرايم الزم را براى خاطى در نظر گرفت.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست مالير اضافه كرد: در اين زمينه دادگاه براى فرد خاطى 
90 ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت به عنوان جايگزين يكســال حبس 
تعزيرى در نظر گرفت و همچنين حكم به رفع تصرف اراضى توســط متهم و اعاده به 

وضع سابق كرد.
پايان برداشت زعفران در 8 هكتار از اراضى فامنين

مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين از پايان برداشت زعفران در سطح هشت هكتار از 
اراضى شهرستان فامنين خبر داد.

جعفر كاويانى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: شهرستان فامنين به لحاظ كشاورزى محل 
مناسبى براى كشت محصول ارزشمند و استراتژيك زعفران است.

وى مزاياى كشت اين محصول را سودآورى، مقاوم به خشكى و نياز آبى كم برشمرد و 
افزود: كشــت اين محصول مى تواند در منطقه پيشخور اين شهرستان كه اكثرا ديم است 

جايگزين بسيار خوبى براى ساير محصوالت باشد.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان فامنين ادامه داد: با توجه به كم آبى چند سال 
اخير و توجه به اين امر كه فصل رشــد گياه زعفران در پاييز و زمستان قرار دارد 
و عمــده نياز آبى گياه زعفران توســط باران و برف تامين مى شــود و همچنين 
با توجه به اينكه زعفران در تابســتان برخالف بســيارى از محصوالت كشاورزى 
نيازى به آبيارى ندارد مى تواند گياهى اســتراتژيك جهت رهايى از بحران كم آبى 

باشد. خواهد  منطقه  در 

خبـر

پرداخت وام  خوداشتغالى به 306 مددجو
 در مالير

 مدير كميته امداد مالير از پرداخت 306 مورد وام خوداشــتغالى 
و خودكفايــى به مددجويان و افراد نيازمند مالير طى ســال جارى 

خبر داد.
تيمــور كرمى مقدم در گفت وگو با فارس با اشــاره بــه اينكه يكى 
از مهمتريــن خدمات و اولويت هــاى كميته امداد توانمندســازى 
خانواده هاى زير پوشــش و مددجويان اين نهاد اســت اظهار كرد: 
در اين زمينه كميته امداد طى ســال هاى اخيــر با پرداخت وام هاى 
اشتغالزايى و خودكفايى توانسته براى بسيارى از مددجويان اشتغال 

ايجاد كند.
وى با بيان اينكه مددجويان زير پوشــش و افراد نيازمند با دريافت 
اين وام ها توانسته اند به كسب و كار و موفقيت در زمينه هاى مختلف 
دست پيدا كنند گفت: با پرداخت اين وام ها بسيارى از اين خانواده ها 
از چرخه پوشش كميته امداد خارج شده و به خودكفايى رسيده اند.

مدير كميته امــداد مالير از پرداخت 306 مــورد وام خودكفايى و 
خوداشتغالى به مددجويان زير پوشش و افراد نيازمند داراى پرونده 
در كميتــه امداد خبر داد و افزود: 89 مورد اين اين وام ها با اعتبارى 

بالغ بر 713 ميليون تومان از منابع داخلى پرداخت شده است.
وى تعداد پرونده هاى معرفى شده به بانك را نيز 180 مورد دانست 
و گفــت: در اين زمينه نيز بانك ها 3 ميليــارد و 120 ميليون تومان 

تسهيالت براى ايجاد اشتغال پرداخت كرده اند.
كرمى مقدم تعداد پرونده هاى روستايى را نيز براى دريافت وام 254

مورد برشــمرد و تصريح كرد: از ابتداى ســال تاكنون 37 مورد وام 
خوداشتغالى به روستاييان پرداخت شده است.

حمايت از مخترعين، صاحبان ايده و 
طرح هاي نوآورانه در مالير 

 مركز رشــد واحد فنــاوري مالير از مخترعيــن و صاحبان ايده 
حمايت مي كند

مالير -خبرنگار همدان پيام: مركز رشــد واحدهاي فناوري شهرستان 
مالير مركز حمايت از مخترعين و صاحبان ايده و طرح هاي نوآورانه و 
فناورانه مي باشد كه در دانشگاه پيام نور واحد مالير مستقر شده است.

كارشناس مسئول مركز رشد واحد فناوري مالير با بيان اين مطلب در 
پيش رويداد ايده پارك گفت: در تمامي اســتان هاي كشور پارك علم 
و فناوري به وجود آمده است و مراكز رشد واحدهاي فناوري  تحت 

نظر اين سازمان در مراكز شهرستان ها فعاليت مي كنند.
مظفر عســگري افزود: مركز رشــد نهادي اســت تحــت مديريت 
متخصصيــن حرفه ايي كه با ارائه خدمــات حمايتي به دنبال ايجاد و 
توسعه كســب و كارهاي جديد توســط كارآفرينان است و اهداف 

اقتصادي مبني بر دانش و فن دارد.
وي خاطرنشان كرد: ايده پارك رويدادي است كه افراد توانمندي خود 
را در ايده پردازي، بيان ايده و انتقال آن به ديگران در محيط دوســتانه 

محك مي زنند.
عســگري گزيده اي از خدمات و حمايت هاي قابل ارائه توسط مركز 

رشد را اينگونه بيان كرد:
تسهيالت حمايتي بدون بهره و مدت دار، مشاوره هاي علمي و تخصصي 
و طراحي، مكان استقرار و اينترنت پرسرعت، شركت در نمايشگاه ها و 
جشنواره ها و همايش ها، ارائه معافيت سربازي، معافيت هاي مالياتي و 
گمركي براي شركت هاي عضو، مشاوره هاي ثبت اختراع، مشاوره هاي 
ثبت شــركت دانش بنيان، برگزاري دوره هاي آموزشي رايگان با ارائه 
مدرك معتبر، خدمات كارگاهي و آزمايشگاهي، از جمله خدمات مى 

باشد. 
كارشناس مركز رشد در پايان افزود: مهلت ارسال ايده و ثبت نام  12

آذر ماه در سايت مركز رشد event.hstp.ir مي باشد.
گفنى است: اين رويداد 14 آذر ماه  از ساعت 8:30 تا 12 در دانشگاه 
پيام نور واحد مالير برگزار مى شود و در پايان به ايده هاي برتر جوايز 

و لوح تقدير اهدا خواهد شد.

انجام آزمايش HIV  در 52 مركز مالير 
 رئيس مركز بهداشــت مالير از انجام آزمايش HIV  در 52 مركز 

اين شهرستان خبر داد. 
بــه گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان ،نيكو امجــدى، رئيس مركز 
بهداشــت مالير با اشــاره به اينكه از 8 تا 14 آذر در ايران به  عنوان 
هفته اطالع  رسانى و آگاه سازى ايدز نامگذارى شده است، افزود: در 
سطح شهرستان مالير 52 مركز وجود دارد كه مى توانند از افرادى كه 

مشكوك به HIV هستند، آزمايش بگيرند.
وى بــا بيان اينكه  با توجه به امكاناتى كه در شهرســتان وجود دارد، 
در كمترين زمان ممكن جواب آزمايش به افراد داده مى شــود، افزود: 
از گروه هــاى مختلف به  ويژه افــراد در معرض خطر آزمايش گرفته 
مى شــود اما بايد با اطالع  رســانى، افراد بيشــترى ترغيب به گرفتن 
آزمايش شوند. رئيس مركز بهداشت مالير خاطر نشان كرد: با توجه به 
هزينه هاى باالى كنترل اين بيمارى داروهاى مورد نياز در كشور فقط 
در اختيار مركز بهداشــت است و اين داروها در هيچ جاى ديگر قابل  

خريد و فروش نيست.

 همدان، اين پايتخــت تاريخ و تمدن 
ايران زمين با جاذبه هــاى فراوان تاريخى 
و طبيعى يكى از مناطق مهم گردشــگرى 
داخلى و خارجى است كه گذرگاه غرب 
كشور محسوب مى شود؛ بنابراين مديريت 
شهرى در اين شهر با سابقه تاريخى كهن 
تنها با مشاركت بيشتر شهروندان، شناخت 
موانع موجود در مشاركت و ارائه آموزش 

به آنان مى تواند موفق باشد.
مســير حركت مديريت شــهرى بايد بر 
اســاس مطالعــات و پژوهش هاى علمى 
روز، پيش روى داشــته باشد؛ زيرا به طور 
قطــع بناى هر اقدامى با پيوســت علمى، 

موفق تر است.
توجــه مديريت شــهرى به مشــاركت 
شــهروندان در اداره امور شــهر به عنوان 
ابزارى كه به وسيله آن مى توان به توسعه 
پايــدار فرهنگى، اجتماعــى و اقتصادى 

رسيد، قابل توجه است.
همراهى شــوراى شــهر همــدان به ويژه 
مركز مطالعات و پژوهشــهاى شــورا مى 
تواند در موفقيت شهردارى به عنوان يك 
نهاد خدماتى در اجراى پروژه ها و انجام 
وظايف، تأثيرگذار اســت كه با ادامه اين 
روند كارهاى موثرى در راستاى توسعه و 
آبادانى همدان به عنوان پايتخت تاريخ و 

تمدن ايران زمين صورت پذيرد.
 برگزارى اجالس ملى با محوريت 

رؤساهاى شوراى شهر
برگزارى شــصت ودومين اجالس مجمع 
مشورتى رؤساى شوراهاى اسالمى مراكز 
استانها و شهرداران كالنشهرها در همدان 
فرصت مناسبى است تا رؤساى شوراهاى 
اسالمى شــهرها و اعضاى شوراى عالى 
اســتان ها به وحدت رويه اى رســيده و 
بتوانند موارد و مشكالت شهرها كه گاهًا 
در قالــب مباحث قانون گذارى هم وجود 

دارند، تبادل نظر شود.
تأكيــد داريــم كــه انتظــار مــى رود از 
ظرفيت هاى شوراى عالى استانها حداكثر 
و بهترين بهره برى را داشــته باشــيم كه 
از اين رو مى توانيم مشــكالت مديريت 

شــهرى را از طريق اين نهاد در كشــور 
مطرح كنيم.

در اين نشست هاى ملى، مى توان ايرادات 
قانونى احتمالى را از طريق شوراى عالى 
اســتان ها براى تبديل شــدن به قانون به 

دولت به مجلس و دولت انتقال داد.
در مجموع نشســت هاى اينچنينى كه در 
شوراى  رؤساهاى  محوريت  با  اســتان ها 
شهر بر گزار مى شود، مى تواند حساسيت 
دولت و مجلس به شوراها و شهردارى را 
بيشــتر كند و مواردى و مشكالت يكسان 
در شهرها را بررسى كرده و به اتفاق نظر 

كامل براى رفع آنان تالش كنيم.
 درآمدهــاي پايدار شــهرى با 
همراه  كشور  و  شهر  اقتصاد  توسعه 

است
در هر حال توسعه شهرنشيني در سراسر 
جهــان به ويــژه در كشــورهاي در حال 
توسعه، عوارض و مسائل گوناگوني را به 

همراه داشته است.
عمده ترين مسأله بر سر راه مديريت شهري، 
مسائل مالي و كمبود منابع مالي پايدار است 
كه تأمين مالي و درآمد پايدار براي شــهر و 
اســتفاده از تجربه هاي بخش خصوصي، از 

ضروريات مديريت شهري است.
البتــه همزمان بايد به رفع مشــكالتي در 
عرصه نيروي انساني، فني و ظرفيت سازي 
در حوزه هاي مختلف توجه جدي نشــان 
دهنــد. اگر چــه محدوديــت منابع مالي 
خود عاملي اصلي در دامن زدن به ســاير 
مشكالت همچون كاســتي زيرساخت ها 
و ظرفيت هاي انســاني و فني اســت، اما 
مقايسه شــهرهاي مختلف نشان مي دهد 
كه مديريت شــهري و نــوآوري مديران 
شــهري به عنوان يك عامل تعيين كننده، 
نقشي اساســي در كاهش مشكالت مالي 

و مادي دارد.
درآمد ناشي از عوارض بر كاال و خدمات 
پايداري  درآمدهــاي  از مهمترين  يكــي 
شــهرداري ها محسوب مي شــود و نقش 
بي بديلي در تقويت اين دســته از منابع بر 
تركيب درآمدهاي شهرداري دارد؛ بنابراين 

يكــي از ابزارهاي الزم براي رســيدن به 
توســعه پايدار، ايجاد درآمد پايدار براي 

شهرداري است.
در ايــن صــورت، تحــول نوينــي در 
درآمدهاي پايدار و مديريت نوين شهري 
ايجاد خواهد شــد، كه ايــن امر موجب 
تحوالت بســيار در سطح شــهرها و كل 
كشور خواهد شــد؛ اميد است در اجراى 
صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده (كه 
هم اكنون در مجلس در هر حال رسيدگى 
اســت) و تقويــت نقــاط قــوت و رفع 
معايب آنها كه موجب كاســته شدن سهم 
شــهردارى ها از عوارض متعلقه مى شود، 
شاهد رونق و توســعه اقتصاد شهر و در 

نهايت اقتصاد كشور باشيم.
شهر  شــدن  عملياتى  ضرورت   

دانش محور
در ادامــه بايد گفت با توجه به مســائل 
و مشــكالت روزافزون شــهرها و لزوم 
مديريت بر مبناى دانش، مفهموم «شــهر 
دانش محور» مطرح بــوده و در اين زمينه 
باور عمومى بر اين اســت كه بايد تحقيق 
و پژوهش اولويت موضوعات مهم شهرى 
و نحوه خدمات رسانى به شهروندان باشد.
مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراهاى 
اسالمى به عنوان بازوي علمي- تحقيقاتي 
مديريــت شــهرى بــا هــدف مديريت 
به  تحقيقاتــي  و  مطالعاتــي  طرح هــاى 
منظور انجــام مطالعات براى ارائه نظرات 
كارشناسي و مشورتي به مديريت شهري 

شكل گرفته  است.
مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى 
شهر همدان هم به منظور پيشبرد برنامه ها 
و اهــداف تعريــف شــده، به تشــكيل 
تخصصى 9گانه  و  پژوهشــى  كميته هاى 
با حضــور اســاتيد برجســته و توانمند 
هيأت علمى، مديران و كارشناســان خبره 
شهردارى و اعضاى شوراى شهر با هدف 
بهره گيــرى از دانــش، تجربه و تخصص 
اساتيد در راستاى نيل به اهدافى همچون 
كمــك به تبييــن چشــم انداز، راهبردها 
و سياســت هاى كارى شــوراى اسالمى 

شــهر، شناسايى 
معرفــى  و 
دســتاوردهاى 
جديد و مطلوب 
شهر  آينده  براى 

و تســرى آن در بدنه مديريت شهرى و 
كمك بــه حاكميت تفكــرى راهبردى و 
آينده پژوهى در شــوراى شهر، اقدام كرده 
است. همچنين برنامه و طرح هاى اثرگذار 
در شــهر به منظور بررســى ساختار شهر 
در تمام ابعاد، چالش ها و فرصت ها براى 
ارائه راهكار صحيح در راســتاى توسعه 
پايدار شــهرى در كارگروه ها و اتاق هاى 

فكر مطرح هستند.
 شــوراى شــهر همــدان پاى 

حرف هايش مى ماند
اما مديريت شــهرى همــدان با كمك و 
همراهى همه مســئوالن امر و شهروندان، 
اين شــهر را به جايگاه واقعى خود -كه 
پايتخــت تاريــخ و تمدن اين ســرزمين 
است- خواهند رساند و اين مهم مى طلبد 
تعامل و هم انديشى همگان همراه با نقد و 
ارائه نظرات ســازنده در اداره شهر جارى 

باشد.
همــگان مى دانند نبود نظارت مســتمر و 
قانونمند شــوراى شــهر مى تواند عاملى 
مهم براى بروز مشكالت شهرى محسوب 
شــود؛ بنابرايــن نظــم مديريتــى عامل 

بازدارنده تخلفات شهرى است.
همچنين تأكيد بر پيوست نگارى فرهنگى 
اجتماعى و علمى پروژه هاى شــهرى به 
عنوان يكــى از اصلى ترين سياســتهاى 
شوراى دور پنجم شــوراى شهر همدان 
مطرح است كه پاى حرف هايمان هستيم.

تمامى اعضاى شــوراى شــهر همدان در 
خدمت رســانى به شــهروندان به عنوان 
نماينــدگان آنهــا در شــهر، وظيفه خود 
ميدانند كــه مثمرثمر عمل كند تا خدمات 

مناسب به شهروندان ارائه شود.
* رئيس كميسيون آموزش، پژوهش و فناورى 
شوراى عالى استان ها و نايب رئيس شوراى شهر 
همدان

محدود كردن اختيارات شوراها به زيان شهر 
و شهروندان است

 شــوراها به عنوان پارلمان شــهرى، 
نمادى عينى از دموكراسى، مردم ساالرى 
دينى و نقطه عطفــى در مديريت محلى 
خدمات شــهرى به حســاب مى آيند و 
امروز جلوه هاى ويژه اى از خدمات اين 
نهــاد مردمى در عرصه مديريت شــهرى 

نمايان است.
مبناى شكل گيرى شــوراى اسالمى شهر، 
پيشبرد ســريع برنامه هاى توسعه شهرى 

از طريق همكارى و مشــاركت مردم اســت كه در اين راستا اعضاى 
شــوراى اسالمى شهر بايد درسيســتم مديريت شهرى و شهردارى، 

مشاركت و نظارت مستقيم داشته باشند.
محدود كردن اختيارات شــوراها به زيان شهروندان تمام خواهد شد؛ 
زيرا سياست گذارى با توجه به وضع موجود و بر مبناى قانون تصميم 
گيرى ميشــود؛ بنابراين جايگاه شوراهاى اســالمى به علت انتخاب 

اعضاى آن ها از سوى مردم، بايد تقويت شود.
با توجه به اينكه اصالح ســاختار واقعى شوراهاى اسالمى و ارتقاى 
جايگاه آنها ضرورت دارد؛ شــوراها بايد به شوراى قانونگذارى براى 

اداره امور عمومى شهرها تبديل شوند.
شوراها از مهم ترين اركان تصميم گيرنده براى كشور هستند كه اصل 
103 قانون اساســى نيز بر آن صحه گذاشته است؛ اما امروز متأسفانه 

اختيارات شوراها با وضع قوانين مختلف، تنگ تر ميشود.
اعضاى شــوراى اسالمى نمايندگان مســتقيم مردم هستند و محدود 

كردن اختيارات آنها پذيرفتنى و به نفع مردم نيست.
شــورا ها در 4 دوره  گذشته به تكامل و بلوغ رســيده اند و در سايه  
تعامل با ديگر دســتگاه ها كارهاى بزرگى صورت گرفته، اما متأسفانه 

اختياراتشان محدود شده است.
 ضرورت اجراى مديريت يكپارچه شهرى

در حال حاضر در شهرهاى كوچك و كالنشهرها مشكالت مديريتى 
وجود دارد كه موجب افزايش هزينه هاى زندگى شده است، همچنين 
هزينه اداره شــهرها در حوزه مرمت، عوارض، تردد و ساير هزينه ها 
نيز شدت گرفته است كه مديريت يكپارچه شهرى مى تواند هزينه و 

درآمد شهرها را كنترل كند.
قوانين شــهردارى ها درخصوص نحوه اداره شــهرها نيازمند اصالح 
و بروزرســانى بوده كه در اين زمينه بهترين راهكار اجراى مديريت 
يكپارچه شهرى اســت.مديريت يكپارچه شهرى ضرورتى است كه 
بايد تالش شود تا هر چه زودتر بتوان آن را عملياتى ساخت؛ زيرا در 
صورت نبود آن، آسيب هاى بسيارى به شهر و شهروندان وارد ميشود.
 اليحه درآمدهاى پايدار شهردارى از ماليات بر ارزش 

افزوده
بر اساس اليحه حذف درآمدهاى پايدار شهردارى از ماليات بر ارزش 
افزوده، سهم شهردارى ها به خزانه دولت واريز و سپس به استاندارى 
داده مى شود تا استاندارى اين بودجه را تخصيص دهد كه اجراى اين 

طرح آسيب جدى بر شهرداريهاى كشور به ويژه مراكز شهرهاست.
در صــورت تخصيص ماليــات بر ارزش افــزوده به اســتاندارى، 
شــهردارى ها براى گرفتن حق خود درگير پيچ و خم ادارى شده و با 
مشكالت فراوانى روبرو مى شوند؛ اين در حالى است كه مى توان اين 

مبلغ را به شكل مستقيم و طبق روال سابق به شهردارى واگذار كرد.

كشف 320 راس دام قاچاق در بهار

فرمانده انتظامى شهرستان بهار از كشف 320 راس گوسفند قاچاق و 
فاقد مجوز از 3 دستگاه كاميون در اين شهرستان خبر داد.

بزرگعلــى نــورى در گفتگو با مهر گفت: در پــى اجراى طرح هاى 
مختلف مبارزه با قاچاق كاال، كاركنان انتظامى شهرستان بهار با ايست 

و بازرسى مقطعى به كنترل خودروهاى عبورى پرداختند.
وى افزود: در اين راســتا ماموران به 3 دســتگاه كاميون حامل احشام 

مشكوك و آن ها را براى بررسى متوقف كردند.
نورى بيان كرد: طى بازرسى هاى صورت گرفته از اين خودروها، 320
راس گوســفند قاچاق و فاقد مجوز به ارزش 23 ميليارد ريال كشف 

و 3 راننده كاميون در اين خصوص به مراجع قضايى معرفى شدند.
كشف 6 تن روغن فاسد در بهار

فرمانده انتظامى شهرستان بهار همچنين از كشف 6 تن روغن و چربى 
صنعتى غير بهداشتى و فاســد از 2 دستگاه كاميون در اين شهرستان 

خبر داد.
بزرگعلى نورى گفت: همچنين كاركنان انتظامى پاســگاه حسين آباد 
شهرســتان بهار از 2 دستگاه كاميون 6 تن روغن فاقد مجوز بهداشتى 
كشــف كردند.وى با اشــاره به اينكه ارزش كاالى كشف شده يك 
ميليارد ريال برآورد شده است، افزود: اين دو محموله روغن از استان 
هاى غربى كشور بارگيرى شــده بود.فرمانده انتظامى شهرستان بهار 

گفت: 2 متهم نيز در اين خصوص به مرجع قضايى معرفى شدند.

كامران گردان ، رئيس 
شوراى اسالمى شهر همدان 

براى اجالس شوراها

 حميد بادامى نجات
نايب رئيس شوراى اسالمى 

شهر همدان 

مديريت شهرى با پيوست علمى، موفق تر است

سايت هاى دفن زباله تجميع مى شود

طرحى براى كاهش دردسرهاى محيط زيستى
 توليــد روزانه 130 تــن زباله در مالير 
و به همين ميزان در شــهرهاى ديگر طرح 
ســاماندهى و تجميع سايت هاى دفن زباله 
در جنوب استان را كليد زده تا بااجراى آن 
تهديدات زيست محيطى به حداقل برسد.

موضــوع جمــع آورى و تفكيــك زبالــه 
همواره به عنوان يكى از دغدغه هاى جدى 
كشورهاى درحال توسعه مطرح بوده چراكه 
در صورت عدم مديريت صحيح و اصولى، 
به يكــى از معضــالت چالش برانگيز در 
تبديل  بهداشتى  و  زيســت محيطى  عرصه 

خواهد شد.
فارغ از مســائل زيســت محيطى مرتبط با 
زباله؛ نمى توان از اين واقعيت چشم پوشيد 
كه امــروزه از زباله ها به عنوان منبعى عظيم 
از ثروت ياد مى شود تا جايى كه عبارت و 

عنوان طالى كثيف بر آن اطالق مى شود.
در هميــن خصــوص رئيــس حفاظــت 
محيط زيســت شهرستان مالير در گفتگو با 
مهر بابيان اينكه عدم مديريت اصولى دفن 
زباله و پسماند موجب از بين رفتن سيماى 
محيط زيست مى شود، افزود: عدم مديريت 
صحيــح، افزايــش توليد پســماند و دفن 
غيراصولى زباله عالوه بر هدر دادن سرمايه 
ملى سبب نابودى منابع طبيعى نيز مى شود

مجيد شعبانلو موضوع مديريت پسماند را 
از مسائل مهم زيست محيطى عنوان كرد و 
بابيــان اينكه رفع اين مشــكل نيازمند يك 
برنامه مديريتى منسجم و پويا است، گفت: 
محل دفن زباله هاى شهرى مالير نامناسب 

است.
شــعبانلو با اشــاره به نامناسب بودن محل 
دفــن زباله شــهرى ماليــر در كيلومتر 8

جاده كركان با توجه بــه تبعات اجتماعى 
و مشــكالت و عوارض دفــن زباله براى 
اراضى مجــاور و نارضايتى مــردم منطقه 

خواســتار جديت مســئوالن شهرستان و 
ايجاد  درزمينه  ماليــر  شــهردارى  به ويژه 
كارخانه بازيافت زباله و كاهش معضالت 

زيست محيطى در منطقه شد.
شــعبانلو در مورد مديريت پســماندهاى 
روستايى نيز بابيان اينكه به روستاها اخطار 
داده شده است، گفت: مديريت پسماندهاى 

روستا از وظايف دهيار است. 
شــهردار مالير نيــز با اشــارهبه  تصاوير 
منتشرشــده در فضــاى مجــازى پيرامون 
انباشــت زباله ها در جــاده منتهى به مالير 
بابيان اينكه اين مــكان محل دفن زباله را 
نشــان مى دهد و خارج از مالير قرار دارد، 
گفت: وقتى زباله در محل خالى مى شــود 
به تبع شــاهد حضور ســگ هاى ولگرد و 
كركس ها براى تغذيه از زباله ها هســتيم و 

اين موضوع اجتناب ناپذير است.

حســين بابايى بابيان اينكه در حال حاضر 
مــكان به شــكل فعلى نيســت و درواقع 
مى توان گفــت هيچ موقع به اندازه اآلن اين 
مكان ســاماندهى نشده است، گفت: محل 
دفن زباله شــهر مالير نامناسب است و بر 
همين اساس طرحى ارائه شده كه در مراحل 
نهايى شدن اســت و فردا نيز جلسه اى در 

اين خصوص برگزار خواهد شد.
وى بابيــان اينكه طــرح تجميع محل دفن 
زباله در جنوب استان همدان مطرح است 
كه شــهردارى به تنهايى مجرى آن نيست و 
3 شهرســتان تويسركان، نهاوند و مالير در 
اجراى اين طرح مشاركت خواهند داشت، 
گفت: مشاور طرح در حال فعاليت است و 
مكان هايى براى اجراى طرح پيش بينى شده 

است.
بابايــى با تأكيد بر اينكه طــرح در مرحله 

تملك زمين اســت، گفت: اعتقاد مسئوالن 
امربر اين است كه ظرفيت محل فعلى دفن 
زباله هاى مالير پرشــده است و بايد محل 

جابجا شود.
وى بابيــان اينكه البته مــواردى نيز مبنى 
بر تغيير شيوه جمع آورى و انباشت زباله 
كنونى  روال  گفت:  اســت،  مطرح شــده 
همان روالى اســت كه در تمام شــهرها 
حاكم اســت اما در حال حاضر وضعيت 
شــهر مالير نسبت به تويسركان و نهاوند 

است. بهتر 
بابايى بابيــان اينكه 1280 شــهردارى در 
كشــور وجود دارد كه شايد تنها 10 درصد 
اين شــهردارى ها سيستم استانداردى براى 
دفن بهداشــتى زباله داشــته باشند، گفت: 
ماليــر روزانــه 120 تن زبالــه در مكان 

موردنظر تخليه مى كند.



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  8 آذر ماه 1397  شماره 3348 

4

پارلمان

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

ايران و جهان

بـرخبرخبر
خ

رئيس جمهور در جلسه هيأت دولت:
استانهاى مرزى در شرايط تحريم مسئوليت 

سنگينى بر عهده دارند
 رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه هيچ راهى به جز توســعه توليد، 
افزايش اشــتغال، كنترل تورم، حمايت از اقشــار ضعيف و كم درآمد 
و تأمين كاالهاى مورد نياز مــردم، نداريم، تصريح كرد: اين محورها 
برنامه اساسى و اصولى دولت در تنظيم بودجه سال آينده است تا مردم 

بتوانند احساس آرامش بيشترى داشته باشند.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى در جلسه 
هيأت دولت با اشاره به انتخاب استانداران جديد براى 4 استان مرزى 
آذربايجان شــرقى، مازندران، خراســان جنوبى و خراسان شمالى از 
سوى هيأت وزيران، گفت: استان هاى مرزى كشور در شرايط تحريم 

مسئوليت و بار سنگين ويژه اى بر عهده دارند.
 روحانى با تأكيد بر اينكه بايد در راســتاى گسترش تبادالت مرزى و 
توسعه و فعال تر كردن بازارچه هاى مرزى تالش كنيم، گفت: چند روز 
گذشته تصميمى در راستاى ارايه تسهيالت در مناطق آزاد اتخاذ كرديم 
تا به واسطه آن در موارد مشخص شده بدون انتقال ارز، بتوانند فرآيند 

واردات در اين مناطق را داشته باشند.
رئيــس جمهور ادامه داد: بايد در آينــده براى بازارچه هاى مرزى هم 
تسهيالتى در حدى كه نياز باشد،  قايل شويم تا بانك مركزى هم بتواند 

مديريت خود را به خوبى اعمال كند.
روحانى با بيان اينكه اســتان هاى مرزى بايد تبديل به تامين كننده و 
دپوى كاالهاى مورد نياز كشور به ويژه مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها 
شــوند، گفت: توليد به ويژه در بخش صنعت و خدمات بسيار حائز 
اهميت اســت كه گاهى نياز به مــواد، كاال و خدمات خارجى دارد و 
بايد تســهيالت الزم در اين راستا را فراهم كنيم تا به واسطه آن توليد 

در كشور، فعال شود.
رئيس جمهور اظهارداشــت: اســتان هاى مرزى بايد بــا فعال كردن 
بازارچه هاى مرزى و توسعه مناسبات تجارى با كشورهاى همسايه در 
مسير مبارزه با تحريم تالش كنند و برخى از مشكالتى كه با آن مواجه 

هستيم توسط اين استان ها حل و فصل شود.
وى با بيان اينكه در همه اين استان ها تنوع قومى و مذهبى وجود دارد 
كه بســيار حائز اهميت است، گفت: استان هايى كه داراى تنوع قومى 
هستند در حقيقت بايد اين تنوع را يك فرصت دانسته و به هيچ عنوان 

نبايد آن را به عنوان يك تهديد تلقى كرد.
روحانى با اشــاره به حوادث دى ماه ســال گذشــته در كشور، اظهار 
داشت: تنوعات قومى در روزهايى كه برخى مى خواستند براى كشور 
مشكالتى را بوجود آورند، از نظام حمايت كردند و مشخص شد كه 
ضدانقالب و كســانى كه مى خواستند كشور را ناآرام كنند، نتوانستند 

بر اين موج سوار شوند.

استيضاح وزيرانى كه در برابر دشمن 
ايستاده اند به صالح نيست 

 آيت ا... مكارم شــيرازى تصريح كرد كه استيضاح وزيرانى كه در 
برابر دشمن ايستاده اند به صالح نيست.

به گزارش ايسنا ، آيت ا... مكارم شيرازى ، در بخش ديگرى از سخنانش 
اظهار كرد: امروز در شــرايطى هستيم كه بايد در مقابل دشمن ظاهراً 
قوى، قوى باشيم؛ اخيراً پشــت سر هم مجلسى ها، وزرا را استيضاح 
مى كنند كه شــايد تغيير وزرا به مصلحت كشور نباشد البته دولت و 
وزرا بى اشكال نيستند ولى خوب است عزيزان از استيضاح هاى پشت 

سر هم صرف نظر كنند و سؤال و ايراد بگيرند و انتقاد كنند.
وى تصريح كرد: اســتيضاح وزيرانى كه در برابر دشــمن ايستاده اند 
به صالح نيســت، خود استيضاح اگر به نتيجه هم نرسد، پايه وزير را 

سست مى كند كه بايد شرايط امروز را در نظر بگيريم.
وى در بخش ديگر از ســخنان خود با اشاره به وسواس برخى افراد 
كه منجر به مصرف زياد آب و تباهى خانواده ها مى شود، گفت: گاهى 
برخى افراد وسواسى  از راه دور نزد ما مى آيند كه دل انسان مى سوزد. 
روحانيت بايد اين افراد را به احكام آشــنا و توجيه كند كه طبق حكم 

اسالمى بايد عمل كنند و بيشتر از آن نيازى نيست.

موفقيت يا عدم موفقيت برجام آزمونى جدى 
براى ارزيابى اعتبار آژانس است

 موفقيت يا عدم موفقيــت برجام، يك آزمون جدى براى ارزيابى 
اعتبار آژانس و معاهده عدم اشاعه هسته اى است.

رئيس ســازمان انرژى اتمى در كنفرانــس وزيران علوم و فناورى 
آژانس بين المللى انرژى اتمى كه از روز چهارشــنبه به مدت ســه 
روز در ويــن برگزار مى شــود، بر اهميت برگزارى اين نشســت 
تأكيد و ابراز كرد: جهان در يك مقطع حساســى قرار دارد؛ از يك 
ســو شــاهد روند اجتناب ناپذير افزايش تقاضا براى كاربردهاى 
هســته اى در كنــار افزايش تمايل به اتكاء بــه منابع ايمن و پاك 
واقعيت هاى زندگى امروزى هســتيم و از سوى ديگر، چالش هاى 
آب و هوايى و بيمارى هاى غيرقابل كنترل همانند سرطان در حال 
گسترش هستند. اينها در حالى است كه گرسنگى و سوء تغذيه نيز 
همانند منابع آب و بهداشــت و ســالمت عمومى، به مرحله بسيار 

حساسى رسيده اند.
به گزارش ايســنا، على اكبر صالحــى، افزود: به طور كلى ظهور 
چالش ها در جهان امروز از ظهور اشــكال مختلف مشــاركت و 
همكارى براى دســت و پنجه نرم كردن با اين چالش ها از طريق 
به كارگيرى پيشــرفت هاى تكنولوژيكى، در حال سبقت و پيشى 
گرفتن اســت، لذا برداشــتن گام هاى مشــترك و دسته جمعى 
براى رســيدگى به اين چالش هاى نوظهور، از ضرورت بســيار 

است. برخوردار  بااليى 
معاون رئيس جمهور كشورمان افزود: چشم بستن به اين مسائل چالش 

برانگيز، گزينه كارآمدى براى هيچ يك از كشورها در جهان نيست.

يكشنبه آينده؛ بررسى استيضاح 
كميسيون امنيت ملى

 رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى از بررسى اســتيضاح وزير خارجه در جلسه علنى يكشنبه 
آينده يازدهم آذرماه اين كميسيون خبر داد و تاكيد كرد كه كميسيون 

با رعايت بى طرفى نظرش را اعالم مى كند.
به گزارش ايسنا، حشمت ا... فالحت پيشه در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: كميســيون امنيت ملى بررسى اســتيضاح آقاى ظريف را در 
دســتور جلسه يكشنبه آينده قرار داده اســت معتقديم استيضاح به 
معناى روشن شدن مطالب است لذا اين جلسه، جلسه اى كارشناسى 

محسوب مى شود.
وى افزود: تالش بر اين اســت كه اين موضــوع به گونه اى مورد 
پيگيرى قرار بگيرد كه نتيجه آن بر اساس منافع ملى و شفاف سازى 
و رفع مشــكل باشــد. تالش كميسيون بر آن اســت كه بى طرفانه 

موضوع را پيگيرى كنند.
رئيس كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى 
اسالمى در توضيح روال بررسى استيضاح وزير خارجه گفت: طبق 
آيين نامه كميســيون امنيت ملى يك هفته زمان براى دعوت از وزير 
دارد به همين دليل ما بالفاصله با هماهنگى با شخص آقاى ظريف 
يكشــنبه را براى بررسى استيضاح در كميسيون امنيت تعيين كرديم 
كه آقايان متقاضى اســتيضاح هم هســتند. البته برخى از سوال هاى 
مرتبط مثل موضوع پولشــويى را هم در دستور گذاشتيم. بعد از آن 

كميسيون نظرش را به صحن علنى ارائه مى دهد.
فالحت پيشه ادامه داد: بنده مخالف استيضاح هستم اما با اين وجود 
جلسه كميسيون را بى طرفانه مديريت مى كنيم و نظرات را خواهيم 
شنيد. ســعى مان بر آن اســت كه نه تنها توان چانه زنى و سياست 
خارجى كشــور تضعيف نشود كه شفاف ســازى در امور مختلف 
كشــور نيز صورت گيرد. انتظارمان اين است كه به اين موضوع به 

عنوان نوسانى در سياست خارجه كشور نگاه نشود.
وى يادآور شد: خيلى از وزراى ديگر هم در مرحله ى استيضاح در 
كميسيون هاى ديگر پيش رفته اند كه حتى نتايج خوبى هم گرفته اند. 
آقــاى ظريف هم پذيرفتند كه براى يكبار موضوع را توضيح دهند. 

ان شاءا... نتيجه در راستاى منافع ملى كشور است.
رئيس كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى 
اســالمى در ادامه به توضيحاتى درباره بررســى ايرادات شــوراى 
نگهبــان در اليحه الحاق ايران به كنوانســيون مقابله با تامين مالى 
تروريســم ( CFT) پرداخت و گفت : ما در كميسيون امنيت ملى 
بر اســاس تجربه اى كه از برجام داشــتيم، CFT را پيش برديم و 
بر همين اساس در جلســه اول كميسيون امنيت ملى براى بررسى 
ايرادات شوراى نگهبان به اين اليحه مقرر شد كه كارگروه مشورتى 
تشكيل شود. جلســه اين كارگروه با حضور نمايندگانى از دولت، 
شــوراى نگهبان، مجمع تشــخيص مصلحت نظام و جريانات سه 
گانه سياســى مجلس شوراى اسالمى در پنج ساعت تشكيل شد و 

اصالحات مربوطه صورت گرفت.

دفتر موگرينى تاكيد كرد: 
برجام از ستون هاى امنيت منطقه و

 اروپا است

 دفتر مسئول سياست خارجه اروپا در بيانيه اى درخصوص ديدار 
موگرينى با على اكبر صالحى با تاكيد بر لزوم حفظ برجام، تصريح 
كرد كه اين توافق يك ســتون كليدى براى امنيــت منطقه و اروپا 

است.
به گزارش ايســنا، دفتر فدريكا موگرينى، پس از ديدار وى با على 
اكبر صالحى معاون رئيس جمهورى و رئيس ســازمان انرژى اتمى 
ايران در بروكســل يك بيانيه منتشــر و در آن تصريح كرد: هر دو 
طرف بر تعهد خود به ادامه اجراى موثر برنامه جامع اقدام مشترك 
(برجــام) تاكيد كردند و آخرين پيشــرفت ها در اين زمينه را مورد 

بررسى قرار دادند.
 آنها همچنيــن بر عزم خود براى حفظ برجــام  به عنوان يكى از 
ســتون هاى كليدى امنيت منطقه و اروپا و نيز بــا هدف احترام به 

توافق هاى بين المللى تاكيدكردند.
در ادامــه ايــن بيانيه آمده اســت: نماينده بلند پايــه اتحاديه اروپا 
خواســتار تداوم همكارى با ايران در زمينه فعاليت هاى هســته اى 
صلح آميز مطابق با ســومين ســمينار عالى همكارى هاى بين المللى 
هسته اى شد. اين سمينار با هدف ايجاد اعتماد درخصوص ماهيت 

صرفا صلح آميز برنامه هسته اى ايران برگزار شده بود.
همچنين در اين بيانيه آمده است كه فدريكا موگرينى در اين ديدار، 
نگرانى هاى اتحاديه اروپا درخصــوص فعاليت هاى منطقه اى ايران 

را نيز مطرح كرد.
به گزارش ايسنا، سومين ســمينار سطح باالى همكارى هسته اى 
ايــران و اتحاديــه اروپا روزهاى  5 و 6 آذرماه در بروكســل با 
حضــور على اكبر صالحى، عباس عراقچى، معاون سياســى وزير 
امورخارجــه ايران و نماينــدگان از مجلس و بــه عالوه رئيس 
كميســيون اتحاديه اروپا، هلگا اشــميد معاون مســئول سياست 
خارجــى اتحاديــه اروپا و نماينــدگان ديگرى از اروپا شــامل 

شد. برگزار  مهندسين  و  دانشمندان 

حقوق كاركنان دولت سال آينده 20 درصد افزايش 
مى يابد

 رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: در اليحه بودجه سال آينده افزايش 20 
درصدى حقوق كاركنان دولت پيش بينى شــده كه برابر يك پنجم حقوق آنان 
است.به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت افزود: يكى از ويژگى بودجه سال آينده 
اين اســت كه با وجود قرار داشتن در شرايط تحريم، به معيشت مردم به ويژه 
كاركنان دولت از طريق دستمزد توجه ويژه شده است.وى درباره روند رسيدگى 
به پيش نويس اليحه بودجه در دولت اظهار داشت: در جلسه روز گذشته هيأت 
دولت كار رســيدگى به 24 تبصره پيشنهادى سازمان برنامه و بودجه براى اين 
اليحه به تصويب رســيد.رئيس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: سال 1398، 
ســال ويژه اى است كه بايد در شرايطى كه به گفته آمريكايى هاى بى رحمانه 

ترين تحريم ها عليه ايران وضع شده است، كشور را اداره كنيم.

كارى كنيد دشمنان حتى جرأت تهديد ملت ايران را 
نداشته باشند

 فرمانده معظم كل قوا در ديدار فرماندهان و مســئوالن نيروى دريايى ارتش 
با تأكيد بر لــزوم كار مضاعف و افزايش آمادگى هــا، گفتند: هر چه مى توانيد 
توانايى هــا و آمادگى هاى خود را افزايش دهيد تا دشــمنان ايران حتى جرأت 

تهديد اين ملت بزرگ را نداشته باشند.
به گــزارش ايرنا، حضرت آيت ا... خامنه اى در ديدار فرماندهان و مســئوالن 
نيروى دريايى ارتش جمهورى اســالمى ايران، تكيه بر نيروى انســانى جوان، 
مؤمن و پر انگيزه را كليد حل مشــكالت در همه بخش هاى كشــور از جمله 
نيروهاى مسلح دانستند .وى با تأكيد بر لزوم كار مضاعف و افزايش آمادگى ها، 
خاطرنشــان كردند: هر چه مى توانيد توانايى هــا و آمادگى هاى خود را افزايش 

دهيد تا دشمنان ايران حتى جرأت تهديد اين ملت بزرگ را نداشته باشند.

كشور ثروتمندى هستيم؛ وضعيت اقتصادى ما 
بايد خيلى بهتر از اين باشد 

 دادستان كل كشــور با بيان اينكه بيشتر قصور، تقصير يا ضعف در مديريت 
داخلى است كه كشور ما امروز از لحاظ اقتصادى به اين وضع رسيده است، گفت: 
ما يك كشــور توانمند، ثروتمند، داراى پتانسيل هاى بسيار فراوان و ظرفيت هاى 

بسيار زياد هستيم و بايد وضعيت اقتصادى ما خيلى بهتر از اين باشد.
به گزارش ايســنا ، حجت االسالم والمســلمين منتظرى يكى از شاخصه ها را 
مبارزه با تعدى به بيت المال و حقوق عامه دانســت و تصريح كرد: بايد براى 
مبارزه با اين موضوع يك اراده جدى وجود داشــته باشد و اگر وظيفه نظارت 
عمومــى و امر به معروف و نهى از منكــر را در جامعه خودمان زنده بداريم و 
حفظ حقوق عامه به مطالبه عمومى تبديل شود، بسيارى از مشكالت اين حوزه 

كاهش پيدا مى كند.

اكرم چهاردولي »
  ايــن روزها كه از همه ســو موج 
فشارهاى پيدا و پنهان، دولت روحانى را 
هدف گرفته و مهم تر از بقيه دشمنى بى 
سابقه آمريكا و اسرائيل با سياست هاى 
اصولــى و قدرتمنــد وزارت خارجه 
ايران، دولتمــردان را با چالش هاى بى 
ســابقه مواجه ساخته اســت؛ اقدامى 
غيرمنتظره از سوى برخى نمايندگان، راه 
را بر اين فشارها هموارتر كرده و شايد 
نمايندگان  از  بعضى  نداشــته  تدبير  از 

سرچشمه گرفته است.
ظريف،  محمدجواد  استيضاح  موضوع 
كه به عنوان قهرمــان برجام در دولت 
اول روحانى، محبوب عام و خاص شده 
بود و مقــام معظم رهبرى ازتيم مذاكره 
با مديريت ظريف به عنوان ديپلماتهاى 
شجاع، متدين و غيور ياد كرده بودند، 
در رســانه هاى خارجى بيش از صحن 
مجلس بازتاب يافته و مى رود تا به دور 
جديــدى از تنش ميان دولت و مجلس 

تبديل شود.
از ابتــداى دولت يازدهــم چند عامل 
باعث جبهه گيرى مجلسيان عليه دولت 
مى شد كه عمدتا حول محور هاى زير 

خود را نشان مى داد:
اول: وظيفه ذاتى نمايندگان براى نظارت 
بــر رفتــار وزرا كه اين امــر حق طبيعى 
مجلس بوده و از منافع مردم سرچشــمه 

گرفته است.
دوم: برخى تصفيه حســاب ها و ســهم 
خواهى ها و يا اعمال فشار و تهديد وزرا 

براى تالفى و مقابله به مثل.
معموال هرگاه يك اســتيضاح يا چالش از 
حالت اول سرچشمه مى گيرد، رسانه هاى 
هر دو جناح و ناظران امر از آن اســتقبال 
كرده و معموال با تعداد آراى بيشــترى به 

استيضاح قوت مى بخشيده است.
اما در حالت دوم، نه تنها ماجرا ختم بخير 
نشــده بلكه بسيارى از ســهم خواهى ها 
افشا شده و بجاى نمايش قدرت مجلس، 
از شان و اعتبار آن كاسته شده است حتى 
اگر به اســتيضاح وزير مربوطه ختم شده 
وزير  استيضاح  ماجراى  همچون  باشــد. 
كار كه در آن بســيارى از اســرار از پرده 

بيرون افتاد.
بــا  وزيــر  اســتيضاح  داســتان  حــال 
امضــاى تندروتريــن نماينــدگان مجلــس 
كــه اتفاقــا برخــى از آنهــا هيچ دســتى در 
امــور بيــن الملــل ندارنــد و يــا برعكــس 
ــن  ــا فســاد هســتند، اي ــارزه ب مدعــى مب
روزهــا بــه چالشــى جديــد تبديــل شــده 
كــه شــكل اجــراى آن بســيارى چيزهــا 

را ثابــت خواهــد كــرد.
ــى  ــوط م ــا مرب ــتان م ــه اس ــه ب ــا آنچ ام
شــود امضــاى ســه نماينــده اســتان 
ــر  ــت. امي ــتيضاح اس ــن اس ــاى اي در پ
خجســته، محمدعلــى پورمختــار و احــد 
ــه  ــده اصولگــرا ك آزاديخــواه؛ ســه نماين
بــه  جبهــه پايــداري منتســب شــده انــد.

ــن  ــت و اي ــط نيس ــتيضاح غل ــس اس نف
حــق نماينــدگان اســت كــه بــه وظايــف 
ــوال  ــد س ــا چن ــد ام ــل كنن ــود عم خ
ــى  ــق طبيع ــز ح ــدگان ني ــن نماين از اي
رســانه هــا بــه عنــوان آيينــه افــكار 
ــه گــرى  ــه حــق مطالب ــى اســت ك مردم

از وكالى خــود را دارنــد.
مــردم ايــن روزهــا مــى پرســند كــه چــرا 
ايــن افــراد بــه اســتيضاح روى آورده 
ــراى  ــرى ب ــاده ت ــا راه حــل س ــد و آي ان
پاســخگويى وزيــر امــور خارجــه ســراغ 
ــرى  ــه كمت ــل هزين ــا حداق ــتند ت نداش

ــود؟ ــه كشــور ش متوج
 آيــا ايــن اقدامــات بــه نفــع اســتان 
اســت يــا مــردم مــا از ايــن امــور منتفــع 

ــر؟ ــا خي ــوند ي ــى ش م
آيا در اين شرايط جنبه سياسى و تبليغاتى 
اين اقدام بيشتر نيست و آيا خداى ناكرده 
نيت ســهم خواهى بيشتر ازدولت در اين 

اقدام نقشى ندارد؟
ســوال ديگــر اينكــه آيــا نماينــدگان 
محتــرم هيــچ كار ديگــرى بــراى اســتان 
در چنتــه ندارنــد كــه در انتخابــات آينــده 

از آن بــراى خــود كارنامــه درســت كننــد 
ــر وارد كارزار  ــدون تدبي ــن ب ــه اينچي ك

ــد؟ ــا دولــت شــده ان مقابلــه ب
همچنيــن جــاى يــك ســوال بــزرگ تــر 
خالــى اســت و آن اينكــه اگــر موضــوع 
اســتيضاح منتفــى شــود و مجلــس از 
ــان  ــود، آقاي ــع ش ــف قان ــخنان ظري س
ــد  ــه خواهن ــدان چ ــتان هم ــده اس نماين
كــرد؟ آيــا راى خــود را پــس مــى گيرنــد 
يــا تــا آخــر پــاى ايــن موضــوع خواهنــد 

ايســتاد؟
ــن  ــد اي برخــى از تحليلگــران مــى گوين
ــاى  ــردن آق ــاكت ك ــراى س ــا ب كار صرف
وزيــر و ســرپوش گذاشــتن بــر ســخنان 

افشــاگرانه او صــورت گرفتــه و بــه يــك 
ــت  ــام دول ــرد تم ــاع از عملك ــا دف معن
هــا در ســالمت اقتصــادى كشــور بــوده 

اســت.
ــد نقيصــه  ــل داراى چن ــن تحلي ــه اي البت

ــزرگ اســت: ب
ــت  ــه ليس ــى ب ــا نگاه ــه ب ــت آنك نخس
كــه  ديــد  خواهيــم  امضاكننــدگان 
ــدارى  ــه پاي ــا از جبه ــدگان عمدت نماين
ــد  ــد منتق ــول باي ــق معم ــه طب ــوده ك ب
شــديداللحن دولــت باشــند و اتفاقــا 
ــويى  ــتم پولش ــود سيس ــه وج ــد ب معتق

كشــور! در 
ــان را  ــف آقاي ــخنان ظري ــا س ــر واقع اگ

ــادآورى  ــد ي ــس باي ــرده، پ ــت ك ناراح
كنيــم كــه چــرا طــى ســال گذشــته 
اينهمــه برعليــه سياســت هــاى اقتصــادى 
دولــت حــرف زده و نوشــتند و او را 

ــد؟ ــادى كردن ــاد اقتص ــه فس ــم ب مته
ــه ســالمت اقتصــادى  اگــر هــم واقعــا ب
كشــور معتقدنــد پــس چــرا يــك ســخن 
حــق را دســتاويز اســتيضاح وزيــر كــرده 
ــد  ــه چن ــودن عريض ــى نب ــراى خال و ب
اتهــام ديگــر در ذيــل آن قطــار كــرده و 
ــتى  ــال كارى و سس ــه اهم ــف را ب ظري

متهــم مــى كننــد؟
ــدان  ــده هم ــه نماين ــب آنك ــاى تعج ج
كــه مشــهور بــه مبــارزه بــا فســاد اســت 
چــرا بايــد از افشــاى ماجــراى پولشــويى 
آشــفته شــود و رأى بــه اســتيضاح وزيــر 

دهــد؟
امير خجســته روز گذشــته در گفتگو با 
يكــى از خبرگزارى ها گفته بود كه ما در 
فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى و قوه 
قضاييه همان گونه كــه در بحث بانكها، 
مفاســد  و  صورى  ال ســى هاى  گمرك، 
خــودرو ورود كرديم اگر فهرســتى در 
مورد پولشــويى ارائه شود هم ورود پيدا 

خواهيم كرد.
پولشــويى در همه دنيا هست اما اين كه 
وزير امــور خارجه جمهورى اســالمى 
چنين اتهاماتــى را مطرح كنند قابل قبول 
نيست و بايد سخنان خود را اصالح كنند.

 آيــا مردم بايد ُدم خــروس را باور كنند 
يا ....؟

حــال بايد منتظــر ماند و ديــد كه آيا 
محمدجواد ظريــف نيز همچون همكار 
روز  در  كار،  وزارت  در  خــود  ديگــر 
اســتيضاح ليســتى بلندباال از خواســته 
هاى برخــى نمايندگان رو مى كند و يا 
اينكه پيش از جلســه اســتيضاح استعفا 
داده و ناكامــى در اجــراى برجام را به 
عهــده مى گيرد و جا را براى يك وزير 
معمولــى تر آن هم در شــرايط پيچيده 
كنونى باز خواهد كــرد. اميد آن داريم 
مراقب  دلســوز  و  محترم  نمايندگان  كه 
باشند كه اگر به فرض استيضاح ظريف 
رأى بياورد، آيا دولت كسى را در چنته 
دارد كــه بــراى اداره ايــن وزراتخانه 

بگمارد.. حساس 

11دليل استيضاح وزير خارجه 
 طرح استيضاح وزير امور خارجه از سوى برخى از نمايندگان تدوين روز سه شنبه 

6 آذر تقديم هيأت رئيسه مجلس مشد.
به گفته حسينعلى حاجى دليگانى نماينده اصولگراى مجلس اين طرح در واكنش به 

اظهارات ظريف درباره وجود پولشويى در ايران، تدوين شده است.
متن اين طرح به شرح زير است:

هيأت رئيسه محترم مجلس شوراى اسالمى
اينجانب امضا كنندگان زير به عنوان نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى به استناد 
اصل 89 قانون اساســى و ماده 220 آئين نامه داخلى مجلس شــوراى اســالمى تقاضاى 

استيضاح جناب آقاى دكتر محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه به داليل زير را داريم.
■ اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشويى به جمهورى اسالمى

■ بى توجهى به اقتصاد در ديپلماســى كشور و عدم اجراى برنامه هاى اعالمى به مجلس 
شوراى اسالمى جهت اخذ راى اعتماد

■ عدم توجه كافى به توســعه و فعال كردن روابط با عموم كشورها در قاره آسيا، آفريقا 
و آمريكاى التين

■ استفاده از برخى سفيران ناكارآمد كه ارزيابى عملكرد آنها در توسعه روابط با كشورهاى 
مقصد قابل ارائه نمى باشد از باب نمونه سفير ايران در استراليا

■ فرصت ســوزى و عدم انتخاب ســفير براى برخى كشورهاى دوست كه ارتباط خوبى 
داريم ولى تا مدتها در آن كشورها سفير نداشتيم. مانند چين و هند.

■ دســتگيرى ديپلماتهاى ايرانى در كشورهاى اروپايى به بهانه هاى واهى و عدم مقابله به 
مثل و تحركات كافى در دفاع از ديپلماتها

■ عدم استفاده از فرصتهايى كه مقاومت در منطقه فراهم نمود.
■ موضع منفعالنه دســتگاه ديپلماسى در خصوص كشــتار حجاج در منا و عدم احقاق 

حقوق ملت ايران و خانواده هاى آنها
■ به كارگيرى افراد نامطمئن در مذاكرات حساس و مهم

■ تهديد بنيه دفاعى كشور و از بين رفتن توانايى آن
■ عدم تامين منافع ملت ايران در قراردادهاى منعقد شده

در ليست 27 نفره استيضاح كنندگان وزير خارجه نام امير خجسته، پورمختار و 
احد آزاديخواه ديده مي  شود

3 نماينده از استان مخالف ظريف



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  8 آذر ماه 1397  شماره 3348 

5

نگاه

خبـر

در  همچنان  ما  كشور  در 
مورد حقوق شــهروندى 
سنتى  صورت  به  نگاه ها 
است، اگر با نگاه اسالمى 
بــه حقوق شــهروندى 
اين  بيشتر  شــود  توجه 
حقوق رعايت مى شــود، 
چرا كه اســالم برتكريم 
از ســالمندان، زنان و ... 

بيشتر تاكيد دارد

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

بايد خدماتى كه به شاغالن داده مى شود به 
بازنشستگان هم ارائه شود

 مديرعامل صندوق بازنشســتگى كشورى به اجراى ماده 85 قانون كار اشاره كرد 
و گفت: بايد همه خدماتى كه به شاغالن داده مى شود، به بازنشستگان هم ارائه شود.

به گزارش مهر، جمشــيد تقى زاده، گفت: اين قانون هنوز در كميسيون ها در دست 
بررسى است و بايد تا زمانى كه از كميسيون ها خارج نشده است، دوستان نظراتشان 
را بدهند تا بتوانيم مطالب جمع بندى شــده را به آنها منتقــل كنيم.  تقى زاده اظهار 
كرد: در بحث بيمه تكميلى ســعى شده است تا سهم پرداختى صندوق بيشتر از سهم 
بازنشستگان باشد.او به اجراى ماده 85 قانون كار اشاره كرد و افزود: بايد همه خدماتى 

كه به شاغالن داده مى شود، به بازنشستگان هم ارائه شود.

ممنوعيت برگزارى جشن هاى الكچرى در مهدهاى كودك
 مديركل امور كودكان و نوجوانان ســازمان بهزيستى كشور با اشاره به ممنوعيت 
برگزارى جشن ها و مراســم هاى غيرمتعارف در مهدهاى كودك گفت: دستورالعمل 
برگزارى هرنوع مراســم و جشن در مهدهاى كودك در اختيار مديران اين مراكز قرار 
دارد و رعايــت آن الزاميســت.محمد نفريه در گفت و گو با ايســنا، افزود: برگزارى 
هر مراســم و جشــنى، در مهد كودك بايد با رعايت عرف و شرعيات برگزار شود و 
اين موارد جزء قوانين ســازمان بهزيستى هستند.وى تصريح كرد: تمام مهد كودكها با 
رعايت قوانين و مقررات و براى كودكان خودشان مى توانند جشن هايى را برگزار كنند. 
اين مراســم و جشن ها در مهد كودك بايد مطابق عرف و شرعيات باشد و اين موارد 

جزء قوانين بهزيستى هستند كه، بايد از سوى مديرام مهدها رعايت شوند.

آغاز ثبت نام وام ضرورى ويژه دكترى روزانه 
وروديهاى 94 و 95

 ثبت نام وام ضرورى ويژه دكترى روزانه وروديهاى 94 و 95 آغاز شــده و تا 20 
آذر 97 ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم در راستاى حمايت بيشتر از 
دانشجويان مشــغول به تحصيل در دوره دكترى، پرداخت وام ضرورى ويژه دكترى 
را اجرايى كرد.پرداخت اين وام به دانشــجويان دكترى روزانه وردى 96 به قبل امكان 
پذير است، سامانه دانشجويى براى ثبت تقاضاى دانشجويان تا پايان نيمسال تحصيلى 
فعال اســت ضرورى است تمام متقاضيان نسبت به تقاضاى خود در سامانه در موعد 

اعالم شده، اقدام كنند.

افزايش جمعيت سالمندى 
وچالش هاى پيش رو

 برآيند آمارهاى موجود نشــان مى دهد كه جمعيت سالمندى در 
ايران با شــيب تندى در حال افزايش است، مشكلى كه تاكنون براى 
آن برنامه ريزى نشــده و بزودى كشــور را با چالش جدى مواجه 

خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، براســاس نتايج آخرين سرشــمارى درسال 95 و 
برگرفته از پژوهشى با عنوان "پيامدهاى جمعيت سالمندى در ايران 
با تأكيد بر چالش روز افزون نظام ســالمت"، جمعيت سالمندى در 
كشور در حال افزايش است كه هنوز برنامه ريزى و تمركز كافى در 
اين زمينه صورت نگرفته و ســاماندهى اين امور از پشتوانه قانونى 

كافى برخوردار نيست.
ــت  ــاماندهى، حماي ــه س ــدى ب ــه ج ــان توج ــد كارشناس ــه تاكي ب
ــرى  ــى ام ــگام ول ــر هن ــه دي ــالمندان، گرچ ــالمت س ــاء س و ارتق

ــت. ــر اس ــاب ناپذي اجتن
ــال  ــرعت در ح ــه س ــا ب ــت ه ــع، جمعي ــتر جوام ــروز در بيش ام
ــاله  ــك مس ــوان ي ــه عن ــالخوردگى ب ــتند و س ــدن هس ــالمند ش س

ــرح اســت. ــا مط ــم در دني مه
ــور از  ــى بهداشــت عب ــازمان جهان ــف س ــه تعري ــا ب ــالمندى بن س
مــرز 60 ســالگى اســت و بــراى تمــام افــرادى كــه از حــوادث و 
اتفاقــات زندگــى جــان ســالم بــدر بــرده انــد و جوانى و ميانســالى 

را پشــت ســر گذاشــته انــد، ايــن دوران تحقــق پيــدا مــى كنــد.
ــان  ــى انس ــى زندگ ــد طبيع ــى از رون ــالمندى بخش ــع س در واق
ــان، بيمــارى هــاى جســمى،  محســوب مــى شــود و گذشــت زم
ــه در  ــتند ك ــى هس ــى عوامل ــرايط محيط ــى و ش ــكالت روح مش

ــى باشــند. ــر م ــد موث ــن رون اي
بــه بــاور كارشناســان اكنــون افزايــش اميــد بــه زندگــى و كاهــش 
ســطح بــارورى و زاد و ولــد موجــب بــاال رفتــن شــمار ســالمندان 

نســبت بــه جمعيــت كل شــده اســت.
براساس آمار كميســيون بهداشت مجلس شوراى اسالمى، هم اكنون 
9,4 درصد جمعيت كشــور را سالمندان تشكيل مى دهند كه به تاكيد 
كارشناسان امور اجتماعى در آينده نه چندان دور، 30 درصد جمعيت 

يعنى از هر سه نفر، يك نفر سالمند خواهد شد.
تعداد سالمندان كشور براســاس اين آمار، هفت ميليون و 450 هزار 
نفر هستند كه استان گيالن حدود 13 درصد جمعيت سالمندى يعنى 
باالترين رتبه سالمندى در كشــور را داراست و از سويى سيستان و 
بلوچستان نيز 6 درصد سالمندى را به خود اختصاص داده يعنى جوان 

ترين استان كشور است.
ــداد  ــال 1425 تع ــه در س ــود ك ــى ش ــن زده م ــن تخمي همچني

ــد. ــر برس ــون نف ــه 17 ميلي ــل ب ــور حداق ــالمندان كش س
ايران بيش از 80 ميليون نفر جمعيت دارد.

12 آذر پايان ثبت نام كنكور دكترى 98 
 (Ph.D) ثبــت نام در آزمون ورودى دوره دكترى نيمه متمركز 

سال 1398 از ساعت 12 آذر پايان مى پذيرد.
ــز  ــرى (نيمــه متمرك ــون ورودى دوره دكت ــر، آزم ــزارش مه ــه گ ب
Ph.D) ســال 1398 بــراى پذيــرش در دوره هــاى روزانــه، نوبــت 
ــگاهها و  ــور، دانش ــام ن ــگاه پي ــالمى، دانش ــگاه آزاد اس دوم، دانش
ــردان  ــس خودگ ــى و پردي ــى غيرانتفاع ــوزش عال ــات آم مؤسس
ــود.  ــى ش ــزار م ــى برگ ــوزش عال ــات آم ــگاهها و مؤسس دانش
داوطلبــان واجــد شــرايط عمومــى و اختصاصــى منــدرج در 
دفترچــه راهنمــاى شــركت در آزمــون، مى تواننــد در آزمــون 

ــد. ــركت كنن ــام و ش ــور ثبت ن مذك
 (Ph.D ــز ــه متمرك ــرى (نيم ــون ورودى دكت ــراى آزم ــام ب ثبت ن
ــنبه  ــاز شــده و در روز دوش ــنبه 6 آذر 97 آغ ســال 1398 از سه ش
12 آذر 97 پايــان مى پذيــرد. ثبت نــام منحصــراً بــه صــورت 
اينترنتــى و از طريــق پايــگاه اطالع رســانى ايــن ســازمان بــه 

ــت. ــد پذيرف ــام خواه ــانى: www.sanjesh.org انج نش
هــر داوطلــب  براســاس  عالقــه  فقــط مى توانــد در يــك كدرشــته  
امتحانــى (بــر اســاس ضوابــط منــدرج در دفترچــه راهنمــاى ثبــت 
نــام و شــركت در آزمــون) ، ثبت نــام  و در آزمــون مربــوط شــركت  

. كند
ــال 1398 در  ــز Ph.D) س ــه متمرك ــرى (نيم ــون ورودى دكت آزم

روز جمعــه ســوم اســفند 97 برگــزار خواهــد شــد.

كمبود خواب ريسك زوال عقل در سالمندان 
را افزايش مى دهد

 طبق نتايج يــك تحقيق جديد ســالمندانى كه خواب خوب و 
راحتى نداشته باشند در معرض خطر ابتال به زوال عقل هستند.

به گزارش سالمت نيوز، يافته ها نشان مى دهد كه مدت زمان كمتر 
بودن در حالت خواب REM (حركت ســريع چشــم) (حالتى از 
خواب كه فرد در آن حالت خواب مى بيند) و طوالنى شــدن زمان 
ورود بــه خواب REM، هم مى تواند خطــر ابتال به زوال عقل را 

افزايش دهد.
هــر ميزان كاهش در مدت زمان خواب REM با 9 درصد افزايش 
ريسك ابتال به هر نوع زوال عقل و 8 درصد افزايش ريسك ابتال به 

زوال عقل از نوع آلزايمر مرتبط است.
بــروز اختالل خواب در افراد مبتال به زوال عقل شــايع اســت. اما 
مشــخص نيست كه ايا اختالل خواب در نتيجه زوال عقل اتفاق مى 
افتد يا خواب مختل شده با ريسك زوال عقل در اينده مرتبط است.

جام جم: شاخص را به شهر باز گردانيم
 اونوقت شهر چه تغييرى مى كنه!!؟

همدان پيام: جشــنواره تئاتر خوب است اما حقوق اجتماعي كودكان 
چه مي شود 

 مهم اينه كه يه جشنى برگزار مى شه!!
ايران: هيأت هاي انديشه ورز بازوهاي مشورتي مديران باشند

 خدا بده از اين بازوها!!
ابراز ورزشي: تذكر به برانكو شامل حال كي روش هم مي شود

 يه تير با دو نشان!!  
همدان پيام: استقبال از نمايشگاه فرش با جيب خالي 

 همين كه مى رن بازديد مى كنن باز خودش خوبه!!
همشهري ورزشي: كارت زرد به پروفسور 

 خوبه حاال كارت قرمز نگرفته!!
ايران ورزش: علي كريمي: خودم را به كي روش تحميل مي كنم

 نكن اين كارو خوبيت نداره!!
اقتصادي: نرخ بيكاري در برخي مناطق، 78 درصد

 اون 12 درصد هم شامل مديران ديگه!! 
همدان پيام: كارگران زير آوار تورم له مي شوند 

 له شدن خبر ندارى!!
ايسنا: تعدادي از فعاالن زن مقابل مجلس تجمع كردند

 سهمشون رو مى خوان!!
همدان پيام، 5، 6 ميليون نفر بيمه ندارند 

 ماها كه داريم چى شده!!
بهار: كسري بودجه چگونه بحران مي شود؟

 همونطور كه دارين مى بينين!!
اطالعات: اجراي نمايش هوايي در آسمان خليج هميشه فارس

 بدون شرح!! 
ابتكار: پول ملي با صفر يا بدون صفر

 هر جور راحتى چون هيچ فرقى نمى كنه!! 
اطالعات: مغرب «بن سلمان» را راه نداد 

 عجب كارى!!

خانواده ها به غربالگرى چشم كودكشان 
اهميت دهند

 معاون پيشگيرى و امور فرهنگى بهزيستى استان همدان با اشاره 
به آغاز برنامه غربالگرى «چشم» براى كودكان 3 تا 6 سال، از ابتداى 
آبان ماه به مدت دوماه، بيان كرد: همانند سال هاى گذشته در 9 پايگاه 
دائمى، 118 پايگاه غيردائمى و 9 پايگاه ســيار در استان، غربالگرى 
چشم در حال انجام اســت و به نوعى مشغول ارائه خدمات سطح 

يك هستيم.
امير كوكائيان در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه مدت زمان اجراى 
اين برنامه تا 3 ماه قابل تمديد اســت، افزود: سال گذشته 48 هزار 
نفر به اين مراكز مراجعه كردند اما امســال پيش بينى مى شود كه اين 

تعداد به 50 هزار نفر برسد.
وى از همكارى و قرارداد بهزيســتى با 22 كلينيك چشم خبر داد و 
گفت: در صورت مشــاهده موارد مشكوك از سوى پزشكان حاضر 
در اين پايگاه ها، فورا كودكان را براى بهره مندى از خدمات سطح 2

به كلينك هاى طرف قرارداد بهزيســتى معرفى مى كنند تا در صورت 
نياز از تخفيف هاى خريد عينك و يا عمل جراحى استفاده كنند.

كوكائيان در تشريح قرارداد بهزيستى با 22 كلينيك چشم در استان، 
ادامه داد: در تمامى اين كلينيك ها مددكار حضور دارد تا گزارشات 
پزشكى را به بهزيستى ارائه دهد، بهزيستى هم بر اساس شرايط مالى 
و پزشكى فرد اقدام به تأمين بخشــى از هزينه هاى جراحى مى كند 
همچنين بهزيســتى مبلغى تا 150 هزار تومان را براى كمك خريد 

عينك به مراجعان پر اخت مى كند.
وى بــا تأكيد بر اهميــت دادن خانواده ها به غربالگرى چشــم در 
كودكانشــان در سنين 3 تا 6 سالگى خاطرنشان كرد: بهزيستى براى 
اطالع رســانى  به موقع به خانواده ها اقدام به نصب پالكارد در سطح 
شــهر به ويژه نزديك مهدهاى كودك و مدارس، توزيع بروشور در 
مهدها و مدارس و ارســال پيامك تبليغاتى و آگاه سازى خانواده ها 
كرده است. معاون پيشگيرى و امور فرهنگى بهزيستى استان همدان 
مطرح كرد: با توجه به شــيوع تنبلى چشــم و درمان آسان تر در اين 
ســنين خانواده ها بايد نسبت به غربالگرى چشم فرزندانشان اهميت 
دهند همچنين بهزيســتى قصد دارد تا با انجام اين دسته از برنامه ها 
80 درصد كودكان را پوشــش دهد از اين رو غربالگرى چشــم تنها 
محدود به دوماه نيســت و در 9 پايگاه  دائمى در سطح استان آماده 

خدمت رسانى هستيم.
وى در رابطه با پايگاه دائمى غربالگرى چشم گفت: هر شهرستان يك 
پايگاه غربالگرى چشم دارد كه خانواده ها مى توانند در طول سال به آنجا 
مراجعه كنند؛ پايگاه دائمى غربالگرى چشم در شهرستان همدان واقع 
در پل بعثت، پل نيازمند اداره بهزيستى است كه مراجعان مى توانند همه 

روزه از ساعت 15 تا 20 به اين مركز مراجعه كنند.

 همانطــور كه مى دانيم حقوق و تكاليف 
در برابر هم قرار مى گيرند و هركسى در قبال 
حقى كه به او تعلق مى گيرد موظف اســت 
و وظيفــه اى را بايد انجام دهد و تكليفى بر 
عهده ى او مى باشــد. همچنين بايد واژه ى 
شهروند توضيح داده شود و بايد دانست يك 
شهروند در قبال حقوق شهروندى كه به او 

تعلق مى گيرد چه تكاليفى دارد؟
 به اعتقاد كارشناســان امــور اجتماعى و 
به  كه  زمانى  شهرنشــينان  جامعه شناسان، 
حقوق يكديگر و قوانين اجتماعى احترام 
مى گذارنــد و به مســئوليت هاى خويش 
در قبال شــهروندان ديگر و اجتماع عمل 

مى نمايند به شهروند ارتقا مى يابند. 
بايد در نظر داشت كه حقوق شهروندي را 
دولت ايجاد نمي كند بلكه بايد آن را رعايت 
نموده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه 
خود اين حقوق را نقض نموده است جبران 
نمايــد. در واقع خود حكومت (در جوامع 
دموكراتيك و مردم ســاالر) تبلور حقوق 

شهروندي است.
 به عبارت ديگر حكومــت زاييده تحقق 
بخشي از حقوق شهروندي است. حقوق 
شهروندي از اهم مباحث حقوق بين المللي 
و حقوق ملل است و ارزش ذاتي اين مقوله 
تا جايي اســت كه آن را در شمار مباحث 

محوري حقوق معاصر قرار داده است. 
اما اســتفاده از واژه شهروند و شهروندى 
يا حقوق شــهروندى در سال هاى اخير در 
ميان حقوقدانان و مجامع قانونى و حقوقى، 
ديد جامع ترى يافت. در ســال 83 قانونى 
با عنــوان «احترام به آزادى هاى مشــروع 
و حفــظ حقوق شــهروندى» به تصويب 
مجلس رســيد و به نام «بخشنامه حقوق 
شــهروندى» در قوه قضائيه، دســتوركار 

واحدها گرديد.
و   منشــور حقوق شــهروندي 

شاخص هاى آن در ايران
حاكميــت مطلق بر جهان و انســان از آن 
خداست و هم او، انسـان را بـر سرنوشـت 
اجتمـاعى خـويش حـاكم سـاخته اسـت. 

هيــچ كس نمى تواند اين حــق الهى را از 
انسان ســلب كند يا در خدمت منافع فرد 

يا گروهى خاص قرار دهد. 
ملـت ايـــران ايـن حق را از طريق اصول 
قانون ا ساســى اعمال كرده؛ و به موجب 
اصــول 113و 121، مســئوليت اجــرا و 
پاســداري از قانــون اساســى را بر عهده 

رئيس جمهور نهاده است.
شهروندى  حقوق  مفاد  از  برخى   

در ايران
حق زنان است كه از برنامه ها و تسهيالت 
بهداشتى و درمانى مناســب و آموزش و 
مشاوره هاى مناســب براى تأمين سالمت 
جســمى و روانــى در زندگــى فــردى، 
خانوادگى و اجتماعى در مراحل مختلف 
زندگى به خصوص دوران باردارى، زايمان، 
پس از زايمان و در شرايط بيمارى، فقر يا 

معلوليت، برخوردار باشند.
حق كودكان است كه صرف نظر از جنسيت 
به طور خاص از هرگونــه تبعيض، آزار و 
بهره كشى مصون و از حمايت هاى اجتماعى 
متناسب ازجمله در حوزه سالمت، مراقبت 
در مقابــل بيمارى هاى روحــى، روانى و 
جسمانى و خدمات بهداشــتى و درمانى 

برخوردار باشند.
حــق توان خواهــان (شــهروندان داراى 
معلوليت) و سالمندان نيازمند است كه از 
امكانات درمانى و توان بخشى براى بهبودى 
و يا توانمند شدن در جهت زندگى مستقل 
و مشــاركت در جنبه هاى زندگى بهره مند 

شوند.
دولت بايد همه امكانات خود را براى تأمين 
شرايط الزم جهت مبارزه با مفاسد اخالقى 
ازجملــه دروغ، ريــا، تملــق، نابردبارى، 
بى تفاوتى، تنفر، بى اعتمادى، افراط گرى و 

نفاق فراهم كند.
اعمــال هرگونه تبعيض نــاروا به ويژه در 
دسترسى شــهروندان به خدمات عمومى 
نظير خدمــات بهداشــتى و فرصت هاى 

شغلى و آموزشى ممنوع است.
توهين، تحقيــر يا ايجاد تنفر نســبت به 
قوميت هــا و پيــروان اديــان و مذاهب و 
گروه هــاى مختلف اجتماعى و سياســى، 

ممنوع است.
هر شــهروندى حق دارد از امنيت جانى، 
مالــى، حيثيتى، حقوقى، قضايى، شــغلى، 
اجتماعى و نظاير آن برخوردار باشد. هيچ 
مقامى نبايد بــه نام تأمين امنيت، حقوق و 

آزادى هاى مشروع شهروندان و حيثيت و 
كرامت آنان را مورد تعرض و تهديد قرار 

دهد. 
شهروندان به شكل برابر از حق مشاركت 
در تعيين سرنوشــت سياســى، اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى خويش برخوردارند و 
مى توانند اين حق را از طريق همه پرسى يا 

انتخابات آزاد و منصفانه اعمال كنند.
انديشــه  آزادى  حــق  از  شــهروندان 
برخوردارند. تفتيش عقايد ممنوع اســت 
و هيچ كــس را نمى توان به صرف داشــتن 

عقيده اى مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
حق شهروندان اســت كه آزادانه و بدون 
تبعيض از امــكان دسترســى و برقرارى 
ارتباط و كسب اطالعات و دانش در فضاى 

مجازى بهره مند شوند.
عضويت  تشــكيل،  حق  از  شــهروندان 
جمعيت هــا،  احــزاب،  در  فعاليــت  و 
انجمن هاى اجتماعــى، فرهنگى، علمى، 
سياسى و صنفى و سازمان هاى مردم نهاد، 
با رعايت قانــون، برخوردارند. عضويت 
يا عدم عضويت نبايد موجب ســلب يا 
محدوديت حقوق شــهروندى يا موجب 

تبعيض ناروا شود.

با توجه به اينكه حقوق شهروندى يكى 
از مهمتريــن اقدامات دولت و به تبع آن 
استاندارى ها بود با يك جامعه شناس به 
گفتگو در رابطه با اين موضوع نشستيم.

براى  رفتارى  علــوم  حوزه  در   
رعايت حقوق شهروندى برداشتها 

مختلف است
صفــى ا... صفايــى گفت: متاســفانه در 
حوزه علوم رفتارى و انســانى هركس و 
يا هر ارگانى برداشت خود را حق  خود 
مى دانــد. مثال در مــورد فضاى مجازى 
مخابــرات و دولت با فيلتر شــبكه هاى 
قوه قضاييه  ولى  نيســتند  موافق  مجازى 
به دليل اينكه فضاى مجازى خود عامل 
وقوع جرم اســت بنابراين موافق فيلتير 

هستند.
صفايى گفت: بر اســاس ديدگاه حقوق 
شهروندى بايد در جامعه جريان آزادى 
گردش اطالعات وجود داشــته باشد و 
بايد حريم خصوصى افراد حفظ شــود، 
در مورد بحث تلگرام و پيام رسان داخلى 
سروش كه با استقبال كمترى مواجه شد 
آن هم به علت يك ذهنيتى كه در جامعه 
حاكم اســت كه حريم خصوصى افراد 
مختل نشود، افراد ترجيح مى دهند كه به 
اطالعات خصوصى شان در خارج مورد 

دسترسى قرار بگيرد تا در داخل.
اين جامعه شــناس تصريح كرد: حقوق 
شــهروندى بســتگى دارد در چه حوزه 
بررسى شــود، همچنين در مورد حقوق 
زنان در حــوزه اجتماعى تفاوتى وجود 
ندارد اما در پســت ها و انتصابات زن ها 

عقب نگه داشته شده اند. 
وى بيــان كــرد: بــراى حفــظ حقوق 
بــه  هرچيــزى  از  قبــل  شــهروندى 
فرهنگ ســازى نياز دارد تا از اين طريق 
حريم ها حفظ شود، در كشورما همچنان 
در مــورد حقوق شــهروندى نگاه ها به 
صورت سنتى است، اگر با نگاه اسالمى 
به حقوق شــهروندى توجه شود بيشتر 

اين حقــوق رعايت مى شــود، چرا كه 
اســالم برتكريم از ســالمندان، زنان و 
... بيشــتر تاكيــد دارد و احترام حقوق 
شهروندى را حفظ كرده و مى كند، ولى 
همچنان نگاه هاى سنتى در جامعه غالب 

بر نگاه اسالمى است.
 در حوزه حقوق شــهروندى به 

خواسته شهروندان نرسيديم
جامعه شــناس ديگرى هم با بيان اينكه 
اين منشــور با هدف اســتيفا و ارتقاي 
حقوق شــهروندي و بــه منظور تدوين 
«برنامه و خط مشـــى دولـت»، موضـوع 
اصـــل 134 قانون اساسى، تنظيم شده 
اظهار كرد: براي دستيابى بـه ايـن هدف 

و  قوا  ســاير  همكاري 
مشــاركت  و  نهادهــا 
تشــكل ها،  مــردم، 
اتحاديه هــاي صنفــى، 
مردم نهـاد  سازمان هاي 
بخـش خصوصـــى   و 

ضروري است.
علــى لطفــى افــزود: 
تعاريف  اين  از  گذشته 
آنچه مســلم است اين 
اســت كه مــا هنوز در 
حوزه حقوق شهروندى 
شــايد  و  بايد  آنچه  به 
چنانچــه  نرســيده ايم 
گاهى  كه  هستيم  شاهد 
به  مردمى  اعتراض هاى 
خوانده  اغتشــاش  نام 

مى شود در حالى كه جداى از كارِ برخى 
اخاللگــران و مخالفان نظــام، اعتراض 
برخى افراد به عملكردها نشانه اعتراض 

آنان به وضع موجود است.
وى افزود: به جــز اين مورد با توجه به 
تاكيدات رهبرى مبنى بر يكســان بودن 
حق و حقوق شيعه و سنى و برابرى آن 
در برابر نظام ديده مى شود گه گروه هايى 
از اين قشــر نســبت به رعايت نشدن 

عدالت در حقشان اعتراض دارند.
ايــن جامعه شــناس افزود: مــا از قبل 
هــم همين قوانين را بــراى احقاق حق 
شهروندان داشــتيم اما رعايت نشدن آن 
مساله بود كه با تدوين حقوق شهروندى 

هيچ تفاوتى حاصل نشد.
وى تاكيد كرد: اگر منشــورى تدوين و 
مصوب مى شــود بايد طبق آن هم عمل 
شود وگرنه اين منشور تكه كاغذى بيش 
نيست كه وقت بسيارى از كارشناسان را 

صرف خود كرده است. 
لطفــى بيان كــرد: نه تنها ايــن حقوق در 
ايران به درستى و آنچنان كه شايسته است 
رعايت نمى شــود بلكه در شهرى نسبت 
هم  ديگــر  شــهر  به 
شــاهد تفاوت حقوق 
شــهروندى هستيم به 
همدان  در  مثال  عنوان 
ما شــاهد بوديم كه بر 
ديگر  استانهاى  خالف 
جشن انتخابات دولت 
روحانى برگزار نشد يا 
ديگرى  شهر  در  اينكه 
كنسرت  اجراى  اجازه 
وجــود نــدارد اما در 
پايتخت حتى خانم ها 
هم به صورت گروهى 
برگــزار  كنســرت 

مى كنند.
اجراى  مسير    
شهروندى  حقوق 

هموار شده است
در همين ارتباط مديركل امور اجتماعى 
و فرهنگى اســتاندارى همدان نيز گفت: 
حقوق و تكاليف شهروندى بايد از سنين 

كودكى به فرزندان آموزش داده شود.
مهرداد نادرى فر افزود: بايد هر شهروند 
از حقــوق خود در جامعــه آگاه بوده و 
نســبت به تكاليف خود هــم اطالعات 

كافى داشته باشد.

وى با اشــاره به اينكــه رعايت حقوق 
شــهروندى خود مى تواند باعث كاهش 
كرد:  اظهار  شــود  اجتماعى  آســيبهاى 
منشــور حقوق شهروندى كه جنبه هاى 
مختلــف زندگى را در بر گرفته اســت 
نقطه مثبتى براى رســيدن به يك جامعه 

ايده آل است.
نادرى فر بيان كرد: هنوز تا تحقق كامل 
اين منشــور فاصله زيادى باقى است اما 
تمام تالش دولتى كه خود اين منشور را 
مصوب كرده است اجراى آن براى بسط 

عدالت بين شهروندان است.
مدير كل امور اجتماعى استاندار همدان 
با اشــاره به اينكه نميتوان انتظار داشت 
تمامى مفــاد اين دســتورالعمل در طى 
يكى دو سال اجرا شود اظهار كرد: مهم 
تصويب اين قانون بود كه ثمر نشســت 
و خوشــبختانه بعد از آن شاهد ارتقاى 
برخى مباحث شهروندى بوديم و هستيم 
كه از جمله آن ميتوان به دسترســى همه 
مردم به بهداشــت با ارتقاى بهداشــت 
عمومى، تحقق خواسته بانوان در سهيم 
شــدن در مديريت، زمينه ســازى براى 
حضور توانيابــان در محافل مختلف با 
مناسب سازى شــهر و ... اشاره كرد كه 

البته فعال در ابتداى مسير هستيم.
در هر حال آنچه مســلم است و از نقطه 
نظرات كارشناســان بر مى آيد اين است 
كه اجــراى حقوق شــهروندى بيش از 
تدويــن آن اهميــت دارد و تا زمانى كه 
در يك بند اين حقوق گير كرده باشــيم 
در اصول يــا بندهاى ديگــر هم موفق  

نخواهيم بود.
عزمى  نيازمنــد  حقــوق  ايــن  رعايت 
همگانى و توســعه آن در همه شهرها از 
نقاط دور گرفته تا شهرهاى نزديك است 
كه اميد مى رود روزى مســئوالن قوا به 
اين نتيجه برســند كه حقوق شهروندى 
شهروندان  براى  بانشــاط  زندگى  الزمه 

است.

مديركل امور استانداري همدان: مسير منشورحقوق شهروندى دردولت هموار شده است

 حقوقي كه فقط براي شهروندان است


