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تغيير در مديريت ها 
 با نگاه به آينده استان باشد

 تغييــرات در حــوزه هــاى مختلف 
مديريتى به تناســب شرايط، ضرورت ها و 
اولويت هاى تعريف شده، امرى طبيعى و 

بلكه الزم است.

يادداشت

8

كنسرت و شادي 
خوب است براي همه باشد

 اجراي چند كنســرت موسيقي ايراني 
از انواع ســنتي و پــاپ در روزهاي اخير 
توانسته  اســت به نحو محسوسي حال و 

هواي مردم شهرمان...

 مديــركل دفتــر امور روســتايى و 
انتخاب  از  همدان  استاندارى  شوراهاى 
40 روســتا در اســتان همدان با توجه 
به چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب به 

عنوان روستاى نمونه خبر داد.
ظاهــر پورمجاهــد در جمــع دهياران 
شهرســتان مالير با بيان اينكه توســعه 
روســتايى شــاخص هاى مختلفى دارد 
اظهار كــرد: يكــى از مهمتريــن اين 
شاخص ها در توسعه روستاها استفاده از  

ظرفيت و مشاركت مردم است.
وى بــا بيان اينكه دهيــاران عضوى از 
مردم بوده و بايد براى توســعه روستاها 
تــالش كننــد گفت: 40 درصــد مردم 
شهرســتان مالير ساكن روستاها هستند 
و اگر دهياران و مســووالن با دلسوزى 
صداقت، تالش، مديريت و لحاظ كردن 
شــيوه قوانين كار و مستند كردن كارها 
پيش بروند بى شــك توسعه و پيشرفت 

در روستاها را شاهد خواهيم بود.
به گــزارش فارس مديــركل دفتر امور 
روستايى و شوراهاى استاندارى همدان 
با بيان اينكه همه مسووالن بايد در مسير 
شــهدا، واليت و  سياست هاى دولت با 
هدف خدمت بــه مردم كار كنند گفت: 
اگــر با اين هدف حركت نكنيم مســير 

توسعه را نخواهيم داشت.
وى شناســايى مشــكالت روســتاها، 
اولويت بندى، تعامل و همكارى دهياران 
با شــوراهاى روستا و افراد معتمد را از 
وظايف دهياران براى پيشرفت در روستا 
برشمرد و گفت: سرانه دهيارى ها بايد با 

برنامه و به درستى هزينه شود.
پورمجاهــد با اشــاره بــه جابجايى 3
هــزار و 200 ميليارد تومــان از رديف 
اعتبــارات قانون بودجــه گفت: در اين 
زمينــه پيگيرى هاى الزم صورت گرفت 
و نماينــدگان مجلس پيگير اصالح اين 

مشكل هســتند تا به زودى واريز سهم 
امســال  ابتداى  از  دهيارى ها  ســازمان 

محقق شود.
لزوم ايجــاد طرح هــاى خودكفايى در 

روستاها توسط دهياران
وى بر ثبت به موقع اطالعات بودجه ها 
و گزارشات و در سامانه توسط دهياران 
تاكيــد كرد و افزود: بــا توجه به وجود 
ظرفيت هاى خــوب مالير دهياران بايد 
از ظرفيت باالى مديران ارشد شهرستان 
به ويژه فرماندار براى توســعه روستاها 
اســتفاده كننــد و همــكارى الزم را با 

مسووالن داشته باشند.
مديركل دفتر امور روستايى و شوراهاى 
اســتاندارى همدان بــر حفظ وحدت، 
تعامل و همكارى بين همه مســووالن 
نظام تاكيد و گفت: شــايد گرايش ها و 
ايده هاى فكرى متفاوت باشــد اما آنچه 
بــراى همه ما مهم بوده خدمت به مردم 

است.
فرماندار مالير نيز با بيان اينكه شهرستان 
مالير داراى 208 روستاى داراى سكنه 
اســت گفت: از اين تعداد 155 روستا 

داراى 141 دهيار هستند.
باب ا... فتحــى با بيان اينكه طى ماه هاى 
گذشته جذب تسهيالت روستايى مالير 
از 3 ميليارد و 800 ميليون تومان به 45

ميليارد تومان رسيده است افزود: در اين 
زمينه مالير در رتبه هاى برتر جدول در 

استان قرار گرفته است.
وى بــر جــذب تســهيالت اشــتغال 
روستايى توســط دهياران تاكيد كرد و 
گفت: دهياران بايد در راســتاى قانون 
و اهدافــى كه براى آنها تعريف شــده 

حركت كنند.
فرمانــدار مالير داشــتن برنامه مدون، 
اســتفاده از ظرفيت نخبــگان، بانوان و 
خيران براى توســعه روســتا را بسيار 

مهم برشمرد و تصريح كرد: با توجه به 
كمبود اعتبارات دهياران ســعى كنند از 
صرف هزينه هاى غيرضرورى خوددارى 

كنند.
گردشــگرى،  توســعه  بحث  بــر  وى 

جذب  و  بوم گــردى  خانه هاى  ايجــاد 
سرمايه گذاران در روستاها تاكيد كرد و 
خاطرنشان كرد: در بحث كشاورزى نيز 
بايد استفاده از سيستم هاى نوين آبيارى 

بين كشاورزان تبليغ شود.

 بــذر گونه هــاى مختلــف مرتعى 
همخــوان با اقليــم همدان بــه ويژه 
گياهان ســوزنى برگ مثمر و غيرمثمر 
در بوستان جنگلى و كوهستانى اكباتان 

كاشته شد.
معــاون خدمات شــهرى شــهردارى 
همدان در حاشــيه  كاشت بذر گياهان 
مرتعى در اين پارك گفت: طبق قانون 
هواي پاك همه شــهرداري ها موظف  
هستند ســرانه فضاي سبز شهري خود 
را بــاال ببرند و مــا در حال حاضر در 
شــهر همدان نزديك بــه 530 هكتار 
فضاي سبز داريم كه 120 هكتار از آن 

متعلق به منطقه حيدره است.
وحيد علي ضمير ادامه داد: تالش مى 
كنيم در كنار پــارك حيدره يك پارك 
پارك  عنوان  با  فرامنطقه اي  كوهستاني 
جنگلي اكباتان را بــا 14 نوع كاربري 

احداث كنيم.

شــهر  ســبز  فضــاي  افزايــش  وي 
مهــم  اهــداف  از  را  همــدان 
ــق  ــت: طب ــت و گف ــهرداري دانس ش
هماهنگي هــاي انجــام شــده بــا منابــع 
طبيعــي زمينــي بــه مســاحت 238

هكتــار در منطقــه ســايت گردشــگري 
ــرار  ــهرداري ق ــار ش ــان در اختي اكبات
گرفتــه تــا بــا اجــراي  نــوع كاربــري 
ــاي  ــي، فض ــتي، اقامت ــاى ، توريس ه
ــي و...  ــان داروي ــت گياه ــبز، كش س
ــاي  ــرانه فض ــش س ــر افزاي ــالوه ب ع
ســبزيك  پــارك كوهســتاني فــرا 

ــود. ــاد ش ــه اي ايج منطق
علي ضمير افزود: بــا اجراي اين طرح 
عظيم ســرانه فضاي ســبز شــهروند 

همدان به 17 مترمربع مي رسد.
سرپرست سازمان سيما منظر و فضاى 
سبر شهرى نيز از توســعه گونه هاى 
دارويــى و مرتعى و جانورى در پارك 

جنگلى خبر داد .
بابك مهدى آزاد اظهار داشت : هدف 
ما برقرارى ارتباط با سازمان هاى مردم 
نهاد و اســتفاده از ظرفيت آنها اســت  
تا بتوانيم با ســرعت بيشترى منطقه را 

توسعه دهيم 
در ادامــه رئيــس مركــز تحقيقــات 
منابع طبيعي اســتان همدان جامعه اي 
را پيشــرفته توصيــف كــرد كه فكر 
حركــت  و  جامعــه  آن  انســان هاي 

خودجوش آنها توسعه يافته باشد.
قاطم اســدي افزود: اگر امروز شاهد 
كاهش مرتع و گياهان هستيم و به دليل 
بي تفاوتي افراد جامعه است  و امروزه 
نياز داريم فضاي سبز پوشش گياهي را 
گسترش دهيم زيرا كه كاهش پوشش 
گياهــي روي دام و انســان تأثير منفي 

گذاشته است.
درختــان  و  گياهــان  كشــت  وي 

مثمــر در اســتان همــدان را ضــروري 
مثــل  گياهانــي  گفــت:  و  دانســت 
ــروز كاشــته  ــه ام بادامــك وحشــي ك
مقــاوم  آبــى  كــم  بــه  مي شــود 
ــد و  ــى كن ــد م ــريع رش ــت و س اس
ــده  ــاه كــه در آين گردافشــاني ايــن گي
مي شــود  انجــام  زنبورهــا  توســط 
كمــك بزرگــي بــر زنــده شــدن 
ايــن   و  داشــت  خواهــد  طبيعــت 
كارهــا نيــاز بــه همــت تشــكل هــاى 
مردمــى نهــاد و NGOهــا دارد .

تشــكل هاى مــردم نهاد نيــز در اين 
برنامه فرهنگي حضور داشتند و رئيس 
انجمــن NGO ايمن شــهر اكباتان  
فضاي ســبز  همدان دربــاره افزايش 
گفت: موسســه مهر ايــران همدان به 
مناســبت يازدهمين سال تأسيس خود 
يك سري فعاليت هاي زيست محيطي 

انجام مي دهد.

علي اوسط افزود: يكي از فعاليت هاي 
استان  ايران  مهر  موسســه  مســئولين 
همدان به مناســبت يازدهمين ســال 
سبز  فضاى  افزايش  مهر  بانك  تأسيس 
است و ما نيز در قالب تشكل هاي مردم 
نهاد در اين برنامه جهادي مشــاركت 

كرديم.
ــران همــدان  معــاون موسســه مهــر اي
ــه در  ــن موسس ــري اي ــز از اسپانس ني
ــاي  ــادي كاشــت گونه ه ــت جه حرك
ــان  ــتاني اكبات ــارك كوهس ــي پ گياه

ــرد. ــندي ك ــراز خرس اب
كاوه نائينــي در ادامــه گفــت: مــا بعدها 
همــكاري بيشــتري بــا گروه هــاي 
مــردم نهــاد خواهيــم داشــت و بــراي 
شــروع فقــط اسپانســري طرح كاشــت 
دام  بــا  گياهــي  گونه هــاي  بــذر 
ــان را  ــي اكبات ــارك جنگل ــى پ وحش

ــم . ــده داري ــه عه ب
گفتنى است، با ايجاد پارك كوهستاني 
اكباتــان در كنار پارك حيدره ســرانه 
فضاي سبز شهر همدان از 11 مترمربع 

به 17 مترمربع مي رسد .
همچنين  اهداف شــهرداري در ايجاد 
14 كاربري توريســتي، فضاي ســبز، 
كاشــت گياهان دارويي، كمپ اقامتي 

و... محقق  خواهد شد.

براى نخستين بار در همدان

محور همدان- كرمانشاه به دوربين 
چهاروجهى مجهز شد

 رئيــس مركــز مديريــت راه هــاى اداره كل راهــدارى و حمل ونقــل جــاده اى 
اســتان همــدان از نصــب و راه انــدازى دوربيــن 360 درجه(چهاروجهــى) بــراى 

نخســتين بار در اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل راهــدارى و حمل ونقــل جــاده اى اســتان 
همــدان، ســعيد كريمــى بــا اشــاره بــه اينكــه دوربيــن 360 درجــه خاصيــت 
پوشــش تصويــرى 4 ســمت را بــه شــكل همزمــان دارد، افــزود: ايــن دوربيــن 

ــاد) نصــب شــده اســت. در محــور همدان-كرمانشاه(ســه راهى صالح آب
وى بــا بيــان اينكــه ايــن محــور جــزء پرترددتريــن محورهــاى اســتان به شــمار 
مــى رود، اظهــار كــرد: بــا توجــه بــه اينكــه گردنه هــاى اســدآباد و همه كســى 
جــزء محورهــاى مهــم اســتان هســتند، نصــب دوربيــن چهاروجهــى در ايــن 

محــور ضــرورت داشــت.
كريمــى بــا اعــالم اينكــه بــراى نصــب و  راه انــدازى ايــن دوربيــن 150 ميليــون 
ــا نصــب ايــن دوربيــن گره هــاى  تومــان هزينــه شــده اســت، عنــوان كــرد: ب

ــد. ترافيكــى كاهــش مى ياب
وى يــادآور شــد: بــا توجــه بــه ترددهــاى زيــادى كــه از ايــن محور براى ســفر 
اربعيــن و ســفرهاى تابســتانى انجــام مى شــود، نصــب ايــن دوربيــن مى توانــد 

در كاهــش تلفــات جــاده اى نقــش مهمى داشــته باشــد.
ــاده اى  ــل ج ــدارى و حمل ونق ــاى اداره كل راه ــت راه ه ــز مديري ــس مرك رئي
ــى از  ــرى يك ــارت تصوي ــتم نظ ــه سيس ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم اس
ــان  ــت، خاطرنش ــه اى اس ــات لحظ ــع آورى اطالع ــزار جم ــن اب قدرتمندتري
ــه  ــون در اســتان همــدان 20 ســامانه نظــارت تصويــرى فعــال ب كــرد: هم اكن

ــت. ــيده اس ــردارى رس بهره ب

جداره سازى بانك ملى 
در انتظار طرح ميراث فرهنگى

جداره ســازى  بــراى  الزم  آمادگــى  ملــى  بانــك  و  شــهردارى   
توســط  آن  طــرح  تصويــب  انتظــار  و  دارنــد  را  تاريخــى  بافــت 

هســتند. فرهنگــى  ميــراث 
ــازى  ــى جداره س ــت: طراح ــدان گف ــهرى هم ــك ش ــه ي ــر منطق مدي
بافــت تاريخــى برعهــده ميــراث فرهنگــى اســت امــا شــهردارى 
ــراث فرهنگــى طرحــى  را  ــر مي ــه اگ ــرده ك ــى ك ــالم آمادگ ــا اع باره
ــام  ــا تم ــز ب ــهردارى ني ــد، ش ــكارى باش ــه هم ــر ب ــوب و حاض مص

ــرد. ــد ك ــوان ورود خواه ت
ــى  ــك مل ــه بان ــان اينك ــا بي ــارس ب ــا  ف ــو ب ــر فتحيان نســب در گفت و گ امي
نيــز همــكارى مى كنــد افــزود: البتــه ميــراث فرهنگــى طــرح خــود را بــراى 
تصويــب تدويــن كــرده اســت امــا هنــوز بــه مرحلــه آخــر نرســيده اســت.

ــا تصويــب ايــن  ــه اينكــه ب ــا اشــاره ب ــر منطقــه يــك شــهرى همــدان ب مدي
ــراى تقســيم كار  ــى ب ــن دســتگاه هاى متول طــرح يــك جلســه هماهنگــى بي
برگــزار مى شــود تصريــح كــرد: شــهردارى خيلــى ســهمى نــدارد امــا چــون 

ــى نمــاى شــهرى اســت در راه گام برمــى دارد. متول
وى بــا بيــان اينكــه بانــك ملــى اعــالم كــرده كــه حاضــر هســتند هزينــه آن را 
قبــول كننــد ادامــه داد: ميــراث فرهنگــى طــرح آن را تصويــب و اعــالم كنــد، 

كار آغــاز خواهــد شــد.
ســوژه «جداره ســازى ديــواره بانــك ملــى در ميــدان امــام خمينــى(ره)» يكــى 
ــوان «  ــا عن ــن ب ــارس م ــهروندان در ف ــط ش ــده توس ــت ش ــوژه هاى ثب از س
جــداره ســازى ديــواره بانــك ملــى دور ميــدان امــام علــى رغــم وعــده هــاى 

تكــرارى ســاليانه» اســت.

با هدف توسعه پايدار فضاى سبز

كاشت گونه هاى مرتعى 
در بوستان اكباتان همدان

به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب صورت گرفت

انتخــاب 40 روستـاى نمونــه در همــدان

دستور جمع آورى يك 
نوع داروى هورمون 
رشد تقلبى صادر شد

 مديــركل دارو و مــواد تحــت كنترل 
ســازمان غذا و دارو، از توزيع غيرقانونى 
داروى «نورديتروپيــن نورديلت» كه نوعى 

هورمون رشد است، خبر داد.
به گزارش مهر، محمــد عبده زاده گفت: با 
توجه به گزارشــات دريافتى از سوى دفتر 
مبنى  ايران  در  نورونورديســك  شــركت 
 norditropin) غيرقانونــى  توزيــع  بر 
nordilet) با شــماره سرى ساخت هاى 
 ،HC۷۰۰۵۹  ،  GC۷۰۶۲۸
GC۷۰۵۳۷ با مشخصات داروى توليدى 
در شركت سازنده همخوانى نداشته و فاقد 

اصالت است.
وى افــزود: بــر اين اســاس الزم اســت 
دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور در 
اسرع وقت نسبت به ريكال فرآورده مذكور 
از سطح عرضه اقدام و با متخلفان به صورت 
قانونى برخورد شود. مديركل دارو و مواد 
تحت كنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به 
توزيع غيرقانونى «نورديتروپين نورديلت»، 
گفت: دســتور ريكال سه سرى ساخت از 
اين دارو به تمام دانشگاه هاى علوم پزشكى 

كشور ابالغ شده است.

متوليان موسيقي استان مي گويند رتبه استان پايين تر ازمعمول است

سازكوك كنسرت  درهمدانسازكوك كنسرت  درهمدان
■ جشنواره موسيقي فجرجشنواره موسيقي فجر
 همزمان با تهران در همدان نيز برگزار مي شود همزمان با تهران در همدان نيز برگزار مي شود

نيســت  پادگاني  ما  تفكر  د:  درويش نژا  ■  
است گفتماني 
گروههاي  به  مجوز  اعطاي  ولويت  ا  ■
سنتي موسيقي 

استاندار تاكيد كرد 
تالش براي بهره برداري 

از همه ظرفيت هاي توسعه استان

صدور پروانه كسب نياز به استعالم از شهرداري دارد 

شهردار:«صمت» از اجراى 
قانون طفره مى رود

مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان خبر داد

افزايش قاچاق سوخت و دام در استان

18 دى ماه
پرواز همدان - كيش از سر گرفته مى شود

22 دستگاه آمبوالنس جديد به اورژانس تحويل مي شود

تالش براي 
كاهش زمان رسيدن به بيمار
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بـرخبرخبر
خ همدان نيازمند 2ايستگاه آتش نشانى جديد

 كارشناس روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان 
تعداد ايستگاه هاى آتش نشــانى موجود در همدان را نزديك با استاندارد 

دانست. جهانى 
محمدامين عقيلى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه براساس استاندارد جهانى، 
مطابق با هر 50 هزار نفر بايد يك ايستگاه آتش نشانى وجود داشته باشد، افزود: 
پوشش مناطق شهرى در استان همدان مطلوب است و با استانداردهاى جهانى 

فاصله چندانى ندارد.
وى با اشــاره به الزام احداث يك يا دو ايســتگاه جديد آتش نشــانى براساس 
افزايش و رشــد جمعيت شــهرى، مطرح كرد: مســأله كمبــود منابع مالى و 
سختى هاى موجود براى اخذ مجوزهاى الزم از جمله مواردى هستند كه روند 

احداث ايستگاه هاى جديد را با ُكندى مواجه مى كنند.

اولويت شناخت آسيب ها در مدارس
 اگر مباحث دينى به درســتى به افراد آموزش داده شود، آسيب هاى جامعه 

مرتفع خواهد شد و بايد شناخت آسيب ها در مدارس در اولويت قرار گيرد.
امام جمعه رزن در شــوراى فرهنگ عمومى شهرستان رزن، با بيان اينكه نماز 
اثرگذار در همه برنامه ها است، ادامه داد: نماز در صورتى كه واقعى باشد مى تواند 
از آســيب هاى جامعه جلوگيرى كند بنابراين مسأله نماز در آموزش و پروش 
بايد جدى گرفته شــود چرا كه نماز مقدمات مى خواهد و بايد به اين مقدمات 
توجه كنيم. به گزارش ايسنا، حجت االسالم عبدالعظيم موالزاده افزود: اگر فضا 
خوب باشــد، دانش آموز براى خواندن نماز ترغيب مى شود و گرايش به دين 

نبايد اجبارى باشد به طوريكه معلمان در اين قضيه مى توانند تأثيرگذار باشند.
موالزاده  اذعان كرد: بيشتر مى توانستيم تأثيرگذار باشيم و با برنامه ريزى بايد به 

صورت جدى و هماهنگ شده عمل كنيم. 

عامل بيكارى جوانان كشف شد
 بيــكارى در جوانان به معناى بى مهارتى بــوده چرا كه احتمال بيكارى فرد 

داراى مهارت كم است.
مديــركل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان در بازديــد از مجتمع توليدى 
پوشــاك ديبا، با اشــاره به راه اندازى كارگاه هاى توليدى آموزشى افزود: افراد 
دارى مهارت هاى فنى وحرفه اى در اين قبيل كارگاه ها ســريع تر جذب بازاركار 

مى شوند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان، وهب 
مختاران با بيان اينكه بايد با كارآفرينان و افرادى كه در چرخه توليد و اشــتغال 
نقش دارند ارتباط موثر داشــته باشــيم، اظهار كرد: صاحبــان صنايع مى توانند 
تقاضاى آموزش حرفه هاى مرتبط را داشــته باشند و  اين اداره كل برنامه ريزى 

آموزش هاى مهارتى را مطابق با استانداردهاى سازمان برگزار مى كند.

تغيير در مديريت ها 
 با نگاه به آينده استان باشد

 تغييــرات در حوزه هاى مختلف مديريتى به تناســب شــرايط، 
ضرورت ها و اولويت هاى تعريف شده، امرى طبيعى و بلكه الزم است 
تا روند اجراى برنامه ها و رتق و فتق امور در مســير واقعى خود بدون 

مانع و مشكلى دنبال شود. 
از طرفى  هماهنگى و انســجام در ميان مديران به عنوان يكى از لوازم 
اصلى پيشــرفت در كارها، زمانى اتفاق مــى افتد كه تغييرات در زمان 

مناسب خود و منطبق با معيارها و شاخص هاى الزم باشد.
از زمان آغاز مديريت استاندار جديد همدان تاكنون روند تغييرات بيشتر 
متاثر از شــرايط افراد كه موعد بازنشستگى آنها فرارسيده و طبق قانون 
امكان ادامه كار نداشته اند، صورت گرفته و جنبه اضطرارى داشته است.

بــه دنبال اين تغييرات فورى و بعضا ناخواســته، مديريت حوزه هايى 
كه مشــمول اين تغيير شده اند، فعال به سرپرست هايى سپرده شده كه 

مشخص نيست در اين مناصب بمانند.
تداوم اين وضعيت و طوالنى شــدن مديريت هاى موقت آسيب هاى  
خاص خود را دارد كه قطعا مديريت ارشد استان به خوبى بر آن واقف 

هستند.
نبود انگيزه كافى براى انجام كارها، تعدد و تراكم برنامه ها، پراكندگى در 
تصميمات، آسيب ديدن اصل ثبات مديريتى، خدشه دار شدن انسجام و 
هماهنگى الزم در مديريت اجرايى و مانند آنها از جمله پيامدهاى تداوم 

اين روند مى تواند باشد.
از سوى  ديگر برنامه ها و اولويت هاى استان و ضرورت هاى توسعه 
ايجاب مى كند كه روند تغييرات در بازه زمانى مشخصى صورت گيرد 

تا ثبات و انسجام مديريتى در استان شكل بگيرد .   
بر اين اســاس ضرورت دارد در خصوص حوزه هايى كه به شــكل 
سرپرستى اداره مى شوند و يا مديريت ارشد استان تصميم به تغيير آنها 
دارد، تصميمات مقتضى گرفته شود تا اين شرايط چندان طوالنى نشود.

بدون ترديد اســتاندار همدان مطابق بــا اهداف  و برنامه هاى دولت و 
متناسب با شرايط و مقتضيات استان برنامه ها و اولويت هايى را تعريف 
كرده و دنبال مى كند كه تحقق آنها در گرو شــكل گيرى تيم مديريتى 
منســجم، هماهنگ و در عين حال كارآمد و اثربخش اســت تا ضمن 
پاسخگويى الزم به مطالبات عمومى و رفع مشكالت مردم، روند توسعه 

استان را سرعت بخشد.
شايد اين سوال در اذهان عمومى مطرح باشد كه آيا چنين انسجامى به 
معناى واقعى شكل گرفته يا همچنان نيازمند اقداماتى از جمله  تغييرات 
و جابجايى هايى هســتيم تا هماهنگى الزم و كافى در اين تيم شــكل 

بگيرد.  
تعييــن تكليف اين مديريت ها و اتخاذ تصميمات مناســب مى تواند 

دغدغه ها و نگرانى هاى موجود در اين زمينه را رفع نمايد.

استاندار تاكيد كرد 
تالش براي بهره برداري از 
همه ظرفيت هاي توسعه استان

 اســتاندار همدان از تالش براي بهره برداري از همه ظرفيت هاي 
اقتصادي، فرهنگي و گردشگري براي توسعه استان خبر داد.

سيد سعيد شاهرخي در بازديد از صنايع شهر جهاني سفال و سراميك 
اللجيــن و 2 واحــد توليدي فوالد در كبودراهنــگ گفت : توجه به 
معيشــت مردم در اولويت برنامه هاي دولت در سال 98 خواهد بود و 
به همين منظور همه امكانات در جهت توســعه اشتغال و حمايت از 

توليد ملي به كار گرفته مي شود.
استاندار پس از بازديد از روند ساخت طرح توسعه برگترين كارخانه 
چيني آالت بهداشــتي خاورميانه در اللجين افزود: مصمم هستيم از 
توليدكنندگاني كه با همه وجود كار مي كنند و ســرمايه آنها سرمايه 
ملي و سرمايه اي براي مردم محل است و مشكل اشتغال مردم منطقه 

را حل مي كند،حمايت كنيم
شاهرخي تصريح كرد: هيچ كاري براي دولت واجب تر از حمايت از 

توليد و توليدكننده نيست.
استاندار همچنين از كارخانه فوالد ويان بازديد كرد و در جريان روند 
فعاليت اين كارخانه و برنامه هاي آينده وچشم انداز اين واحد توليدي 

- صنعتي قرار گرفت.

بارش هاى همدان پنج برابر شد
 ميزان بارش هاى ســال زراعى جارى (اول مهرماه تاكنون) استان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج برابر افزايش يافته است.

مديركل هواشناســى همدان گفت: از ابتــداى مهرماه تاكنون به طور 
متوسط 198 ميلى متر بارش در استان رخ داده است كه اين آمار نسبت 

به سال گذشته رشد حدود پنج برابرى را نشان مى دهد.
سعيد باقرى در گفت و گو با ايرنا افزود: در مدت مشابه سال گذشته 
ميــزان بارندگى نزديك به 40ميلى متر بود كــه اين روند از افزايش 

چشمگير بارش ها حكايت دارد.
وى ادامه داد: ميانگين بلندمدت بارش ها نزديك به 69 ميليمتر است 

كه امسال حدود سه برابر بيشتر بارندگى رخ داده است.
باقرى عنوان كرد: با توجه به نقشه هاى پيش يابى هواشناسى، زمستان 
امســال با افزايش دما ميزان ريزش برف در استان نسبت به سال هاى 

گذشته كم مى شود.
مديركل هواشناسى همدان ادامه داد: در پيش بينى هاى صورت گرفته 
دماى اســتان در سه ماه دى، بهمن و اسفند بين 2 تا سه درجه سانتى 
گراد نسبت به بلند مدت افزايش مى يابد كه اين تغييرات دما، كاهش 

ريزش برف را به دنبال دارد.
وى افزود: با توجه به خروجى مدل هاى ماهواره اى، آســمان استان 
همدان امروز تا قســمتى ابرى، همراه با وزش باد ماليم، افزايش ابر و 

مه صبحگاهى پيش بينى مى شود.

18 دى ماه
پرواز همدان - كيش
 از سر گرفته مى شود

 پرواز همدانـ  كيش كه بارها از همدان انجام شده و مجدد تعطيل 
شده است، بار ديگر توسط شركت كيش اير راه اندازى شده است.

مدير فرودگاه همــدان از برقرارى پرواز همــدان ـ كيش خبر داد و 
گفــت: پرواز همــدانـ  كيش و بالعكــس از روز 18 دى ماه مجدد 

برقرار مى شود.
به گزارش فارس،.ســهراب كلوندى با بيان اينكه اين پرواز روزهاى 
سه شــنبه و جمعه هر هفته انجام مى شود، گفت: اين پرواز به صورت 

چارترى انجام خواهد شد.
وى يادآور شد: در حال حاضر هفته اى دو پرواز در روز هاى سه شنبه 
و پنجشنبه به صورت رفت و برگشت از همدان به مشهد و بالعكس 
انجام مى شود. مدير فرودگاه همدان اضافه كرد: پرواز همدان ـ تهران 
نيز هم اكنون هفته اى 2 بار در روز هاى شــنبه و سه شــنبه به صورت 

رفت و برگشت برقرار است.

1- همــدان كاهــش رتبــه تورمــى داشــته اســت. گفتــه مــى شــود در 
جديد تريــن آمــار اعــالم شــده همــدان رتبــه دوم تــورم را دركشــور 
بدســت آورده اســت. گويــا ايــن رتبــه در آبــان مــاه بــه نــام همــدان 
ــه  ــتان در رتب ــن اس ــش از اي ــى اســت پي ــده اســت .گفتن ــت ش ثب

نخســت تــورم دركشــور قــرار داشــت.
ــن  ــود درصح ــابق خ ــو س ــور عض ــا حض ــهر ب ــوراى ش 2- ش

ــرده اســت.  ــت ك مخالف
ــوى  ــم مول ــورا ابراهي ــته ش ــود در جلســه روز گذش ــى ش ــه م گفت
ــا مخالفــت  ــه ب درخواســت حضــور درصحــن را داشــته اســت ك

اعضــا مواجــه شــده اســت. 
ــاره  ــراى اداى برخــى توضيحــات درب ــوى ب ــا درخواســت مول گوي

غيبــت خــود بــوده اســت.
ــده اســت.  ــزارش ش ــهردارى ها گ ــازاد در ش ــد م 3- وجــود كارمن
گفتــه مــى شــود بيشــترين پرســنل مربــوط بــه شــهردارى همــدان 
اســت . گويــا برخــى از اعضــاى شــوراى شــهر خواســتار بررســى 

ــد. موضــوع و پاســخگويى مســئوالن مربوطــه شــده ان
ــالت  ــنل از معض ــورم پرس ــارات وت ــود اعتب ــت  كمب ــى اس گفتن

شــهردارى ها دركشــور اســت.

 شــهردار همدان با تبيين قانون نحوه 
صــدور پروانه كســب، گفت: ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان يك سال 
اســت كه از اجراى راى ديــوان عدالت 
ادارى مبنى بر اخذ استعالم صدور پروانه 

كسب از شهردارى، طفره مى رود. 
بر اســاس قانون نظام صنفى، تنها مرجع 
صدور پروانه كسب، اتحاديه هاى صنفى 
زير نظر اتاق اصناف هستند و هيچ مرجع 

ديگرى اجازه صدور مجوز ندارد. 
در قانون پيشــين نظام صنفى، شهردارى 
مى توانســت در برخى موارد مجوزهاى 
الزم در ايــن زمينه را صــادر كند اما در 
قانــون نظام صنفى جديد، شــهردارى به 
هيچ عنوان نمى توانــد مجوز صادر كند 
و صدور مجوز تنها از سوى اتحاديه هاى 

زير نظر اتاق اصناف داده خواهد شد. 
بر اســاس قانون قبلى رعايت ســقف و 
حدود صنفــى الزامى بوده و بــه اعتقاد 
برخى كارشناسان اين مساله موجب ايجاد 
امنيت واحد صنفى مى شــد اما در قانون 
جديد اين ماده براى ايجاد فضاى رقابتى 

حذف شده است. 
بر اســاس اســتانداردهاى جهانى بايد به 
طــور ميانگين به ازاى هر 25 خانوار يك 
واحد صنفى داشته باشــيم، در حالى كه 
در ايران اين رقم به پنج خانوار رسيده و 
باعث شده كه بازار كشور ما بازار توسعه 
اى نبوده و بازار معيشتى را شاهد باشيم. 
بنا بر اعالم كارشناســان شــهرى، صدور 
پروانه كسب بدون استعالم از شهردارى ها 
منجر بــه تاخيــر در وصــول مطالبات 
شهردار  كه  موضوعى  مى شود؛  شهردارى 
همدان نســبت به اين فرايند گاليه كرده 

است. 
به گفته كارشناسان، بخشى از درآمدهاى 
شهردارى از محل صدور پروانه، تفكيك 
و فــروش تراكم تامين و جزو درآمدهاى 
ناپايدار محسوب مى شود، اين در حالى 
اســت كه براســاس قانون نظام صنفى، 
صدور پروانه كســب نياز به اســتعالم از 

شهردارى ها ندارد. 
بر همين اساس شــهردارى همدان سال 
گذشته با مكاتبه با سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و اتاق اصناف همدان، خواستار 

اخذ استعالم از شهردارى شد. 
در همين ارتباط شــوراى اســالمى شهر 
همدان اقدام به برگــزارى صحنى علنى 
بــا محوريت راى هيــات عمومى ديوان 
عدالــت ادارى در مورد ابطال بند يك از 
ماده 3 آيين نامــه اجرايى نحوه صدور و 

تمديد پروانه كســب ماده 12 قانون نظام 
صنفى كرد. 

 سازمان صنعت از اجراى قانون 
طفره مى رود 

علنــى  صحــن  در  همــدان  شــهردار 
ــن  ــا تبيي ــن شــهر ب شــوراى اســالمى اي
ــب،  ــه كس ــدور پروان ــوه ص ــون نح قان
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  گفــت: 
ــه  ــال اســت ك ــك س ــتان ي تجــارت اس
از اجــراى راى ديــوان عدالــت ادارى 
مبنــى بــر اخــذ اســتعالم صــدور پروانــه 
ــى رود.  ــره م ــهردارى، طف ــب از ش كس
عباس صوفــى افزود: يكى از موضوعات 
مديريت شــهرى پرداخت حقوق قانونى 
شهردارى در جهت پيشــبرد و پيشرفت 

بهتر كار است. 
وى بــا بيــان اينكه قانون اخذ اســتعالم 
صدور پروانه كسب چندين سال است كه 
توسط ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان و اتاق اصناف اجرا نشــده است، 
ادامه داد: اما شهردارى در جهت مباحث 
حقوقى وارد نشــده بود تا اينكه منجر به 

ورود ديوان عدالت ادارى شد. 
صوفى اضافه كرد: بر اساس آخرين راى 
صادر شده از طرف ديوان عدالت ادارى، 
اتاق اصناف و ســازمان صنعت، معدن و 
تجــارت همدان ملزم به اجراى قانون ياد 

شده هستند. 

وى تاكيد كرد: در همين ارتباط از ســال 
96 با ابالغ اين راى، چندين مورد مكاتبه 
با سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
و اتــاق اصناف صورت گرفته اســت كه 
تكليف مقررات قانونى را مشخص كنند. 
شهردار همدان با بيان اينكه از از مجموعه 
اصناف انتظار مى رود همكارى الزم را در 
اين خصوص داشــته باشند اظهار داشت: 
قانــون مهمتريــن فصل الخطاب اســت 
و بايد بين كســانى كه حقــوق قانونى را 
پرداخت مى كنند و كســانى كه پرداخت 

نمى كنند تفاوت قائل شد. 
صوفى اضافه كرد: براســاس راى ديوان 
عدالــت ادارى در زمينــه تضييع حقوق 
عمومى، اصناف موظف هســتند كه براى 
صدور و تمديد پروانه كسب از شهردارى 
استعالم بگيرند و در صورت اجرا نكردن 
قانون، حكم استنكاف صادر خواهد شد. 
صوفى با تاكيد بر اينكه ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اعالم كند كه راى ديوان 
عدالت ادارى را اجرا خواهند كرد يا نه ؟، 
ادامه داد: يكسال است كه اين سازمان از 

اجراى قانون طفره مى رود. 
 خواسته ما اجراى قانون است 

رئيس ادراه اصناف سازمان صنعت، معدن 
و تجارت نيــز گفت: مــا در مورد اخذ 
مجوزهاى الزم براى صدور پروانه كسب 
ســكوت نكرده ايم و خواسته ما اجراى 

قانون است. 
على ســليمانى افزود: بر اساس ماده پنج 
قاون نظام صنفى، پروانه كســب مجوزى 
اســت كه طبق مقررات به  منظور شروع 
و ادامه كســب  و كار يا حرفه به صورت 
موقــت يا دائم به فرد يا افراد صنفى براى 
محل مشخص يا وسيله كسب معين داده 

مى شود. 
وى ادامه داد: كليه شركت ها و مؤسساتى 
كه مشمول قانون نظام صنفى هستند، بايد 
در مدت يك ســال پــس از الزم  االجرا 
شــدن اين قانون، نســبت به اخذ  پروانه 

كسب از اتحاديه مربوطه اقدام كنند. 
ســليمانى گفــت: اتاق اصنــاف همدان 
براساس ماده 53 قانون نظام صنفى عمل 
كرده اســت كه اخذ پروانه كسب نياز به 

استعالم شهردارى ندارد. 
وى با بيان اينكــه 30 هزار واحد صنفى 
در شــهر همدان وجــود دارد ادامه داد: 
اصناف زير نظر كميسيون نظارت هستند 
و تكليفى مبنى بر اســتعالم از شهردارى 

قيد نشده است. 
ابزار   100 مــاده  كميســيون   

قدرتمند شهردارى 
شــهر  شــوراى  اعضــاى  از  يكــى 
همــدان نيــز گفــت: صــرف نظــر از 
ــهردارى  ــت ادارى، ش ــوان عدال راى دي
از ابــزار حقوقــى بــراى اعمــال مديريــت 
شــهرى بــا عنــوان كميســيون مــاده 100
ــگريان  ــعود عس ــت. مس ــوردار اس برخ
افــزود: كســانى كــه در مــكان هــاى 
غيــر مجــاز، محــل كســب ايجــاد كننــد 
ــل  ــاده 100 تعطي ــيون م ــاس كميس براس
ــال  ــه دنب ــهردارى ب ــا ش ــوند، ام ــى ش م
تعامــل بــا اتــاق اصنــاف و جلوگيــرى از 

ــت.  ــهروندان اس ــوق ش ــع حق تضيي
وى بــا تاكيــد بــر اينكــه مــا تمايلــى بــه 
ــر مجــاز  ــاى تجــارى غي پلمــب واحده
ــاق  ــى رود ات ــار م ــزود: انتظ ــم اف نداري
اصنــاف بــا همســويى بــا مديريــت 
و  قانونــى  واحدهــاى  بيــن  شــهرى، 
ــرا  ــوند چ ــل ش ــاوت قائ ــى تف غيرقانون
ــى  ــوارض م ــاز ع ــاى مج ــه واحده ك
دهنــد و اصنــاف غيــر قانونــى عــوارض 
موجــب  كــه  كننــد  نمــى  پرداخــت 
ــود.  ــى ش ــهروندان م ــوق ش ــع حق تضيي
در پايان اين نشست، مقرر شد با تشكيل 
اسالمى  شــوراى  بين  مشترك  كميسيون 
شــهر همدان، شــهردارى و اتاق اصناف 
نســبت به پرداخت عــوارض واحدهاى 

صنفى اقدام شود. 

صدور پروانه كسب نياز به استعالم از شهرداري دارد 

شهردار:«صمت» از اجراى قانون 
طفره مى رود

 ورودى آب به سد اكباتان همدان در 
ســال آبى جارى نســبت به سال گذشته 
بيشتر شــده به گونه اى كه حجم ذخيره 
آب اين سد نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته نزديك به 24 درصد افزايش داشته 
اى  منطقه  آب  شــركت  است.مديرعامل 
همدان گفت: حجم ذخيره ســد اكباتان 
از ابتداى ســال آبى تا نهم دى ماه به 12

ميليون و 800 هزار مترمكعب رســيد كه 
اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 10

ميليون و 330 هزار متر مكعب بود.
منصور ســتوده ر در گفت و گو با ايرنا با 
اشاره به اينكه اين سد بيش از 32 ميليون 
متر مكعب ظرفيت ذخيره آب دارد، اظهار 
داشت: در حال حاضر ميزان ورودى سد 
اكباتان 925 ليتر در ثانيه و ميزان خروجى 
آن 880 ليتر در ثانيه براى مصارف شرب 
است.ستوده با اشاره به بارش هاى امسال 
گفت: ميانگين بارش هاى اســتان همدان 
از ابتداى سال آبى 184 ميلى متر گزارش 
شده اســت كه اين ميزان در سال گذشته 
48 ميلــى متر و در ميانگيــن بلند مدت 
114 ميلى متر بود و اين آمارها نسبت به 

سال گذشته بيش از 4,5 برابر و نسبت به 
ميانگيــن بلند مدت 63 درصد افزايش را 
نشان مى دهد..وى اضافه كرد: با بارشهاى 
مناسب سال آبى جارى (از اول مهر) 38
درصد از حجم سد اكباتان پر شده است 
كه در مدت مشابه سال گذشته اين ميزان 

31 درصد ارزيابى شد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با 
بيان اينكه وضعيت منابع آبى استان همدان 
محدود اســت از مردم خواســت براى 
جلوگيرى از بروز بحران آب، مصرف را 

مديريت كرده و صرفه جويى كنند.
سد اكباتان در پنج كيلومترى جاده همدان 
به مالير منشــعب شده و راه دسترسى به 
آن، به ســمت روستاى سنگستان است و 
ظرفيت فعلى مخزن اين ســد 40 ميليون 

متر مكعب اعالم مى شود.
جمعيت استان همدان يك ميليون و 750

هزار نفر شامل يك ميليون و 77 هزار نفر 
جمعيت شهرى اســت كه از اين تعداد، 
يك ميليون و 72 هزار نفر زير پوشــش 
شــركت آب و فاضالب اســتان همدان 

هستند.

 فرماندار شهرستان اسدآباد از فعاليت 
مجدد كارخانه ذوب مفيد اين شهرستان 
همراه با طرح توســعه  شــركت فوق در 

آينده نزديك خبر داد.
كريم حميدوند در حاشيه نشست خود با 
سرمايه گذاران جديد كارخانه ذوب مفيد 
اسدآباد واقع در شهرك صنعتى شهرستان 
در جمع خبرنــگاران، اظهــار كرد: اين 
شركت پس از 12 ســال تعطيلى توسط 
چند ســرمايه گذار جديــد از جمله يك 
سرمايه گذار هندى مجددا در آينده نزديك 
با طرح توســعه الزم به چرخه توليد باز 

خواهد گشت.
وى بــا بيــان اينكه شــركت ذوب مفيد 
ضايعــات آهــن آالت فرســوده را بــه 
آهن آليــاژى مبدل مى كند، خاطرنشــان 
كرد: اين كارخانه براى طرح توسعه خود 
نيازمنــد 6 مگاوات برق در زيرســاخت 
شهرك صنعتى اســت كه با پيگيرى هاى 
الزم در جلسات گذشته از جمله جلسه اى 
در دفتر معاون امور اقتصادى اســتاندارى 
همــدان  افزايش زيرســاخت برق كل 
شهرك صنعتى اسدآباد از 3 مگاوات برق 

به 13 مگاوات تصويب شد.
به گزارش ايسنا، حميدوند افزود: در اين 
مصوبه مقرر شد با اعتبارى افزون بر يك 
ميليــارد و 200 ميليون تومــان از طريق 
صنعتى  شهرك  فرماندارى،  سرمايه گذار، 
و شركت برق زيرســاخت برق شهرك 
صنعتى از 3 مگاوات به 13 مگاوات برق 

افزايش يابد.
وى تصريح كرد: مشكالت و موانع بانكى 
اين ســرمايه گذاران براى طرح توسعه و 
آغاز فعاليت مجــدد كارخانه پس از 12
ســال تعطيلى امروز مورد بررســى قرار 

گرفته و به جد در دست پيگيرى است.
فرماندار اســدآباد اظهار كــرد: در طرح 
توسعه شــركت ذوب مفيد اين شركت 
بــا ظرفيت 10 تن قرار بر فعاليت خواهد 
داشت كه در صورت اجراى طرح توسعه 
كامل اين پروژه براى 500 نفر از جوانان 
اسدآبادى اشتغال به همراه خواهد داشت.

حميدوند يادآور شد: هفته آينده از طرح 
توسعه شــركت ذوب مفيد شهرستان به 
اتفاق خبرنگاران بازديد الزم انجام خواهد 

گرفت.

رقابت 3 دقيقه اى دانشجويان 
براى دفاع از پايان نامه

 روز گذشته مرحله استانى سومين دوره مسابقه دفاع 3 دقيقه اى 
پايان نامه هاى دانشجويى با شناخت نفرات برتر در همدان برگزار 

شد.
معاون فرهنگى جهاددانشــگاهى واحد همدان در آئين برگزارى 
مسابقه بيان كرد: اين مسابقه دومين سال است كه در همدان برگزار 

مى شود.
به گزارش ايســنا، فاطمــه عزيزى هرمز افــزود: ميزبانى اختتاميه 
مرحله كشورى دومين دوره مسابقه دفاع 3 دقيقه اى پايان نامه هاى 
دانشــجويى بر عهده همدان قرار گرفت كــه در نهايت يكى از 

دانشجويان اين استان حائز رتبه سوم كشورى شد.
وى تصريح كرد: اين مســابقه جذاب بــا هدف تقويت اعتماد به 
نفس، مهارت هاى ارتباطى، اســتفاده از زبان بدن و مهارت تبديل 
ايده به ثروت در بين دانشجويان مقطع تحصيالت تكميلى برگزار 

مى شود.
عزيزى  هرمز گفت: در اين مســابقه 9 نفر از دانشــجويان مقاطع 
كارشناسى ارشــد و دكترى از دانشگاه هاى مختلف استان شركت 

داشتند.
گفتنى اســت؛ در اين مسابقه محبوبه روئين تن، ندا لطيفى و شيما 
كاكاوند توسط تيم 4 نفره هيئت داوران  به ترتيب به عنوان نفرات 

اول تا سوم شناخته شدند.

استفاده از تلفن همراه براي نمايندگان 
ممنوع شد

 رئيس كميســيون تدوين آيين نامه داخلى مجلس از تصويب 
طرح ممنوعيت استفاده نمايندگان از تلفن همراه در اين كميسيون 
خبــر داد و گفت: 151 نفر از نمايندگان با امضاى اين طرح تاكيد 

كردند كه نبايد در صحن مجلس از تلفن همراه استفاده كرد.
غالمرضا كاتب  در گفت و گو با ايرنا درباره ضرورت انضباط و 
اقتدار مجلس و كيفيت قانونگذارى در جلسات علنى و كميسيون 
هاى تخصصى مجلس اظهارداشــت: بعد از ديدار ساليانه مجلس 
با رهبر معظم انقالب، ايشــان بارديگر توصيــه هايى را درمورد 
ضــرورت رعايت انضباط و اقتدار مجلس و مشــاركت بيشــتر 

نمايندگان براى قانونگذارى و كيفيت آن داشتند.
وى ادامــه داد: نكته ديگر مورد تاكيد رهبر معظم انقالب، حضور 
مســتمر و فعال نمايندگان در صحن علنى مجلس و كميسيون ها 
بود به همين دليل كميسيون آيين نامه داخلى مجلس با مشاركت 
اكثريت اعضاى اين كمسيون درصدد برآمد كه توصيه هاى معظم 
له را اجرايى كنند بنابراين يكى از راهكارها اصالح بخشى از آيين 

نامه داخلى است كه پنج طرح در اين راستا به تصويب رسيد.

حجم ذخيره آب سد اكباتان 
24 درصد افزايش يافت

پس از 12 سال

اسدآباد دوباره آهن آلياژى مى سازد
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كسب رتبه اول شهرستان مالير در جذب تسهيالت 
روستايي 

 مالير-خبرنگار همدان پيام: روستاها با ظرفيت بزرگ سرمايه گذاري حقيقي مي توانند 
پا به پاي شهرها حركت كنند و در راستاي توسعه قدم بردارند.

معاون اســتاندار و فرماندار ويژه مالير با بيان اين مطلب در نشست مشورتي دهياران با 
مدير كل امور روستايي اســتان همدان با اشاره به اينكه نهاد دهياري از اقدامات مفيد و 
موثر دولت در اوايل دهه 80 بوده اظهار كرد: با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد توجه 
ويژه از لحاظ جايگاه و اعتبارات بودجه به دهياري ها شد و اميد است با تالش دهياري ها 

در راستاي قانون ،شاهد پيشبرد توسعه امور عمراني روستاها باشيم.
باب ا... فتحي با اشاره به تعامل دهياران با اقشار مختلف روستاييان گفت: دهياران بايد از 
ظرفيت جوانان، نخبگان و بانوان در راستاي توسعه عمراني و مسائل مختلف اجتماعي، 

فرهنگي، جذب سرمايه و ايجاد اشتغال، استفاده حداكثري كنند. 
فتحي با اشاره به اقدامات دولت در زمينه منابع انرژي آب و گاز گفت: حركت به سمت 
كشاورزي محصوالت كم آب طلب ، كشت گلخانه اي و بهره برداري از آبياري نوين بايد 
مورد توجه دهياران قرار گيرد و همچنين دولت در طرح تحول ســالمت و گازرساني به 

روستاهايي با جهت باالي 20 خانوار اقدامات چشمگيري انجام داده است.
مديركل امور روســتايي اســتان همدان نيز در اين نشست با اشــاره به رتبه اول جوكار 

در جشــنواره تعاوني برتر گفت: از شهرســتان مالير انتظار داريــم چند دهيار نمونه به 
جشنواره كشوري معرفي كند.مظاهرپورمجاهد دهياري را يك نهاد دولتي خودكفا عنوان 
و خاطرنشــان كرد: دهياران در آستانه 40 ســالگي انقالب اطالع رساني كافي در مورد 

اقدامات دولت در زمينه گازرساني روستاها، آب، اينترنت و... انجام دهند.
وى با بيان اينكه در اليحه بودجه امسال 3 ميليارد و 200 ميليون تومان در رديف اعتبارات 
بودجه ديده نشده افزود: نمايندگان تالش زيادي براي اصالح آن انجام دادند و 40 درصد 

از اعتبارات جاري و 60 درصد آن عمراني است كه بايد رعايت شود.
پورمجاهد همچنين از دهياران خواست تا اطالعات تفريق بودجه را در سامانه بودجه اى 

كه در كل كشور راه اندازي شده ثبت كنند.

خبـر

در اوايل تيرماه نســبت به ثبت نام كارت ملى هوشمند اقدام كردم و 
بارها و بارها حضورى مراجعه كرده ام وليكن تاكنون به نتيجه نرسيدم 
.خواســتم از طريق رسانه صداى خودم  را به گوش مسئوالن برسانم  
اميدوارم  پيگيرى هاى الزم انجام  شــود  و مسئوالن اداره ثبت احوال 

پاسخى قانع كننده بدهند . 
قره خانلر-شهروند صالح آباد

باوجود مشكالت اقتصادى كشور، نياز است مديران دستگاه هاي استان 
همدان به خصوص اداره صمت، با تخصيص يارانه يا هر حمايتي كه 
امكان پذير است، توليدكنندگان حاضر در نمايشگاه بين المللي همدان 
را حمايت كنند تا آن ها بتوانند با ارائه تخفيف ها بيشــتر محصوالت 
خود را عرضه كنند و مردم نيز با باال بردن خريد خود قدمي در رونق 

اقتصادي استان و كشور خود برمى دارند.
شهروندى در نمايشگاه مبل و لوستر همدان 

مردم از رويداد همدان  2018 هيچ گونه تغييرى در اســتان احســاس 
نكردند. باوجوداينكه يك سال است موضوع رويداد 2018 مقدمه همه 
جلسات در شهرســتان ها و مركز استان همدان شده است. ولي مردم 
هيچ گونه تغييراتى را مشــاهده نكردند كه نشــانگر نتيجه اين رويداد 
باشــد.  فقط چند بنر انگشت شــمار در سطح شهر ديده شد پس چه 
زمان قرار است شاهد رونق اقتصاد آن ناشى از اين رويداد در همدان 

باشيم؟
مرادي پناه ، بازارى 

هزار فامنينى زيرپوشش خدمات سالمت
 قرار گرفتند

 مدير شبكه بهداشت و درمان فامنين گفت: به دنبال ادغام خدمات 
نوين ســالمت دربسته خدمت سالمت ميان ســاالن 30 تا 59 سال و 
ســالمندان باالى 60 ســال، از ابتداى ســال 96 تاكنون 20 هزار تن از 
جمعيت واجد شرايط اين شهرســتان زيرپوشش خدمات جديد قرار 

گرفتند.
مهدى دينارى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: اين خدمات دربســته هاى 
متعدد و متنوع توسط كارشناسان مراكز جامع سالمت شهرى و روستايى 

شامل پزشك، ماما، مراقبت سالمت و بهورز انجام مى شود.
مدير شبكه بهداشت و درمان فامنين مهم ترين خدمات صورت گرفته 
را در بخش هاى غربالگرى ســرطان روده بزرگ، سرطان دهانه رحم، 
سرطان پستان، سالمت روان و خطر سنجى بيمارى هاى قلبى و عروقى 

دانست.
دينارى افزود: جمعيت مورد هدف غربالگرى سرطان روده بزرگ افراد 
بين 50 تا 70 سال به ميزان پنج هزار و 364 تن هستند كه تاكنون از 2

هزار و 951 تن مراقبت شده است.
وى اضافه كرد: همچنين طرح غربالگرى سرطان سرويكس(دهانه رحم) 
براى هفت هزار و 316 تن از بانوان 30 تا 59 سال فامنينى در دستور كار 

است كه تاكنون سه هزار و 877 تن زيرپوشش قرار گرفتند.
مدير شبكه بهداشــت و درمان فامنين اظهار داشت: سرطان برست يا 
پستان يكى از سرطان هاى شايع بين بانوان است بنابراين طرح غربالگرى 

بانوان 30 تا 70 سال در دستور كار قرارگرفته است.
دينارى افزود: جمعيت مورد هدف اين طرح هشــت هزار و 581 تن 

هستند كه حدود نيمى از اين تعداد غربالگرى شدند.
وى گفت: طرح خطر سنجى بيمارى هاى قلبى و عروقى براى 17 هزار 
و 618 تن از افراد 30 تا 70 سال فامنين در حال اجرا بوده كه 12 هزار 

و 26 تن خطرسنجى شدند.
مدير شبكه بهداشت و درمان فامنين افزود: غربالگرى سالمت روان براى 
10 هــزار و 63 تن از مجموع 15 هزار و 353 تن از جمعيت 30 تا 59

سال شهرستان فامنين اجرايى شده است.

40درصد ادوات كشاورزى اسدآباد
 نيازمند نوسازى است

 مدير جهاد كشــاورزى شهرستان اســدآباد از اختصاص اعتبارى 
افزون بر 5 ميليارد تومان براى نوسازى ناوگان و ادوات كشاورزى اين 
شهرستان در ســال جارى خبر داد و گفت: تاكنون از اين ميزان اعتبار 

اختصاص داده شده به شهرستان 95 درصد جذب شده است.
سقراط بيرنگ با اشاره به وجود بيش از 2 هزار دستگاه تراكتور و نيروى 
محركه كشاورزى در شهرســتان اسدآباد افزود: 60 درصد از ناوگان و 
نيروى محركه كشاورزى شهرســتان قابل استفاده بوده و مابقى نيازمند 

نوسازى هستند.
وى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: سهميه 5 ميليارد تومانى شهرستان 
در رابطه با نوسازى ناوگان كشاورزى و ادوات كشاورزى در بخش هاى 
مختلــف زراعى، باغــى، دامى و طيور تقسيم شــده و كشــاورزان و 
بهره برداران در همين راســتا مراجعه و تشكيل پرونده داده و از طريق 

بانك هاى عامل تسهيالت الزم در اختيار آنان قرار مى گيرد.
بيرنگ خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از سهميه اختصاص داده شده 
به شهرستان تشكيل پرونده داده شده و بخش نيروى محركه 150 درصد 
بر اساس مبلغ تخصيصى، جذب تسهيالت براى خريد تراكتور داشته 
اســت.وى ميزان جذب تســهيالت در بخش زراعت را 80 درصد و 
در بخش باغى را 25 درصد اعالم كرد و گفت: جذب تســهيالت در 
بخش هاى ادوات كشاورزى، باغى، دام و طيور به نسبت نيروى محركه 
پايين تر است كه متقاضيان مى توانند از اين امكان و فرصت پيش آمده در 

راستاى نوسازى و تجهيز بخش هاى فوق اقدام كنند.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان اسدآباد يادآور شد: تشكيل پرونده و 
معرفى به بانك در راستاى تجهيز و نوسازى ناوگان و ادوات كشاورزى 
شهرســتان بااعتبار اختصاص داده شده به شهرستان ادامه دارد كه ديگر 

كشاورزان نيز مى توانند مراجعه كرده و تشكيل پرونده دهند.

ثبت قانوني تولدها در مالير به استاندارد 
جهاني نزديك است 

 مالير-خبرنگار همدان پيام :در 9 ماهه اول امســال 3512 تولد در 
شــهر مالير واقع شده است كه از اين ميزان تولد 1659 دختر و 1835

نفر پســر بوده است. كه از اين ميزان تولد 99/9 درصد در زمان مهلت 
مقرر قانوني به ثبت رسيده است

رئيس اداره ثبت احوال مالير با بيان اين مطلب در جلســه ثبت وقايع 
حياتى  كه در فرماندارى مالير برگزار شد، گفت: ثبت قانوني تولدها در 

مالير به استاندارد جهاني نزديك است 
بابك بختياري افزود: در 9 ماهه سالجارى 1107 فوت اتفاق افتاده است 
كه از اين تعداد 663 مورد در رده سني 75 سال به باال اتفاق افتاده است 
و ميزان فوت در رابطه با بيماري قلبي و عروقي به ميزان 619 مورد بوده 
است و از اين ميزان فوتي 99/8 درصد به موقع و در مهلت مقرر قانون 

به ثبت رسيده است.
بختياري در ادامه اظهار داشــت: در 9 ماهه اول امسال 1639 ازدواج به 
ثبت رسيده كه اين ميزان در مقايسه با پارسال 16/4 درصد كاهش داشته 

است و روزانه حدود 6 ازدواج به ثبت مي رسد.
وي همچنين گفت: در 9 ماهه اول امســال حــدود 518 طالق اتفاق 
افتاده است كه متأسفانه نسبت به مدت مشابه پارسال 21 درصد افزايش 

داشته است.
وي در پايان گفت: نرخ باروري متأسفانه در ايران كاهش يافته است كه 
اين آمار در قبل از انقالب براي خانواده ها 7 فرزند بوده كه در سال هاي 
اخير به 1/6 رسيده و خوشبختانه با سياست هاي مقام معظم رهبري در 

اين زمينه به 2/1 فرزند رسيده است.

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0903515735109035157351 ارسال  نماييد.

الكترونيكــى  ارائــه  مهلــت 
اظهارنامــه ماليــات بــر ارزش افزوده 
دوره پاييــز 1397 از طريــق ســامانه 
ــا 15 دى  ــر ت www.evat.ir حداكث

ــد. ــى باش ــارى م ــال ج ــاه س م
35019-021ســتاد خبــرى دفتــر 
ــزى حراســت،1526مركز ارتباط  مرك

ــى مردم
 (م الف 3716)

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان

قابل توجه مؤديان محترم 
ماليات بر ارزش افزوده

كمالونــد-  معصومــه   - گيــان   
خبرنگارهمدان پيام: شهردار گيان  با اعالم 
آمادگى براى مديريت فصل سرما از تهيه 
بسته هاى شن و نمك در مسيرهاى منتهى 
به شهر نهاوند هم براى مسافران و راننده 
هــا و 30 نيروى خدماتى  در زمان بارش 
خبر داد و گفت: آتش نشــانى و خدمات 
شهرى از طريق سامانه  هماهنگ و آماده 

باش  و در دسترس هستند. 
شــهردار گيان از دســت اجرا بودن 15
پروژه عمرانى، شــامل ميدان و بلوارهاى 
شهر، روشنايى، آسفالت و.. در شهر خبر 
داد و گفت: اگر شرايط آب و هوا مساعد 
باشد اين پروژه ها را به دهه فجر خواهيم 

رساند. 
 گيان اولين شــهر كوچك داراى 

طرح بازآفرينى در كشور 
على جاللى  گفت:در حال حاضر مشــغول 
تهيه نقشــه هاى گردشــگرى، بازآفرينى و 
نقشه شهر هســتيم و همين موارد به منزله 
نقشــه راه و زير ســاخت اصلى شــهر در 
اجراى امور توســعه و خدماتى اســت كه 
بايد پيش ازاين ها تهيه و ارايه مى شــد تا از 
اجراى موارد كارشناســى نشده و سليقه اى 

خوددارى شود. 

وى بابيان اينكه گيان اولين شهر كوچك در 
كشور است كه طرح بازآفرينى شهرى براى 
آن تهيه شده اســت،  درباره بافت فرسوده 
گيان هم اعالم بحران كرد و گفت: در حال 
حاضر بيش از 80 درصد بافت شــهرگيان 

فرسوده است. 
و اينكه اغلب ساخت و سازهاى سال هاى 
اخير هم به دليل عــدم نظارت كافى ازنظر 
مقاومت و استحكام برابر زلزله مقاوم سازى 

نشده اند. 
گيان  در  فرسوده  بافت  80درصد 

تهديد است 

به گفته جاللى بافت مركزى شهر گيان اغلب 
قديمــى و ديوارهاى گلى و خشــتى باالى 
80ســال اســت كه تهديدى براى مديريت 
بحران در اين شهر محسوب مى شود و  اگر 
در شــرايط فعلى شــهر گيان زلزله يا آتش 
ســوزى در بافت مركــزى  رخ دهد امكان 
خدمات رسانى با خودرو هاى امداد رسان 
وجود ندارد و تنها امداد انفرادى  مى تواند 

انجام شود و ريسك كار هم باالست. 
شــهردار گيان از تالش براى ارتقاى درجه 
شهردارى به 4يا 5 خبر داد و گفت: درحال 
حاضر درجه شــهردارى گيان 2 اســت كه 

بــا ارتقاى ايــن درجه شــرايط اعتبارى و 
بكارگيرى نيروها و..در اين شــهردارى هم 

وضعيت بهترى پيدا خواهد كرد. 
 طرحى براى ميدان ورودى شهر 

جاللى بابيان اينكه ميدان امام رضا شــهر 
گيان با حضور فرماندار كلنگ زنى شــد، 
گفت: بــراى طرح اين ميــدان يا آبنماى 
موزيــكال يا المان اجــرا خواهيم كرد كه 
بــا فراخوان براى اين ميــدان، چند طرح 
ارايه شــد كه معموال يا كپى يا با ويژگى 
گردشــگرى  ازجمله  هايى  موقعيت  و  ها 
گيان همخوانى نداشــت كــه در صورت 
ارايــه طرح بهتر انتخــاب مصوب و اجرا 

خواهد شد. 
 حصار تپه گيان سنتى و گردشگرى 

مى شود 
حصار و جدارى كه سال ها پيش در محوطه 
تپه گيان ايجاد شده بود هم  مانع ديده شدن 
تپه گيان براى گردشگران مى شد و حاال با 
برداشتن اين حصار با كمك ميراث فرهنگى 
در حال ايجاد ديواره هايى به طول 100متر 
و نرده گذارى براى ديده شــدن بهتر و البته 
طراحى اين ديواره ها با طرح هاى ســنتى و 
گردشگرى ، هستيم تا موقعيت گردشگرى 

و جاذبه آن را ارتقا دهيم.

ــذوب-  ــي مج ــگ- عظيم  كبودراهن
خبرنــگار همدان پيــام: هوشمندســازي 
كارت هــاي  تعويــض  و  ملــي  كارت 
ــمند  ــه كارت هوش ــذي ب ــي و كاغ قديم
ــه  ــود كــه از ســال 91 ب طراحــي ملــي ب
ــال 95  ــر س ــمي و از اواخ ــور غيررس ط
ــه طــور رســمي در كشــور اجــرا شــد  ب
ــتناد  ــه اس ــال ب ــت 6 س ــد از گذش و بع
بــه آمــار دارنــدگان كارت هــاي هوشــمند 
ــد  ــش از 80 درص ــت ، بي ــوان گف مي ت
ــي  ــنين قانون ــرايط در س ــن ش از واجدي
توانســته اند  تمــام  ســال   15 بــاالي 
كارت هــاي ملــي خــود را هوشــمند 
كننــد بــا نزديــك شــدن به روزهــاى 
پايانــي ســال هفتــم از اجــراي ايــن 
طــرح، رســانه ها و منابــع اطالعاتــي 
ــت  ــان مهل ــن پاي ــئوالن اي ــه مس از گفت
تعويــض كارت هــاي ملــي هوشــمند تــا 

ــد. ــر دادن ــاري خب ــال ج ــان س پاي
عنــوان  بــا  كبودراهنــگ  شهرســتان 
ــتان  ــترده ترين شهرس ــيع ترين و گس وس
ــي  ــترين پراكندگ ــده بيش ــتان و دارن اس
مشــكالت  بــا  همــواره  جمعيتــي 
زيرســاخت هاي الكترونيكــي و اينترنتــي 
مي توانــد  كــه  اســت  بــوده  همــراه 
دررونــد اجــراي ايــن طــرح كامــًال 
الكترونيكــي تأثيرگــذار باشــد و ايــن 

مي آيــد  پيــش  ســؤال 
كــه آيــا ايــن عوامــل 
تأثيــري دررونــد اجــراي 
ايــن طــرح در شهرســتان 
ــتان  ــا شهرس ــته و آي داش
توانســته هــم پــاي ســاير 
نقــاط كشــور خــود را بــه 
ــك  ــوري نزدي ــار كش آم

ــد. كن
خصــوص  هميــن  در 
ثبت احوال  اداره  رئيــس 
در  كبودراهنگ  شهرستان 
با  باهمدان پيام  گفت وگو 
اجراي  وضعيت  به  اشاره 
شهرســتان  در  طرح  اين 

مي گويد: خوشبختانه زيرساخت هاي الزم 
براي اجراي اين طرح در شهرســتان قادر 
به پاســخگويي به رفع نياز در اين مورد 
مهيا بوده اســت و بيش از 80/3 درصد از 
جمعيت واجدين شــرايط هوشمندسازي 
كارت ملي افراد باالي 15 سال تمام موفق 
به ثبت نام و دريافت كارت هوشمند ملي 

شده اند.
اميــد جمشــيدي بــا اشــاره بــه جمعيــت 
شهرســتان  روســتاهاي  درصــدي   82
گفــت: باوجــود پراكندگــي جمعيتــي 
خوشــبختانه  شهرســتان  گســتردگي  و 

اجــراي ايــن طــرح تاكنــون در شهرســتان 
ــوده  ــا مشــكلي مواجــه نب كبودراهنــگ ب
اســت و بــا ايجــاد مراكــز ارائــه خدمــات 
هوشمندســازي كارت ملــي در مركــز 
افــراد  بيشــتر  شهرســتان  بخش هــاي 
ــه دريافــت خدمــات در بخــش  موفــق ب

ــده اند. ــود ش ــي خ ــل زندگ مح
ــرايط  ــن ش ــت واجدي ــيدي جمعي جمش
بــراي دريافــت كارت ملــي افــراد داراي 
15 ســال ســن را بيــش از 97 هــزار 
و 231 نفــر اعــالم كــرد و ادامــه داد: 
ــون  ــرح تاكن ــن ط ــراي اي ــان اج از زم
بيــش از 78 هــزار و 28 نفــر موفــق 

ــردن  ــام الكترونيكــي و طــي ك ــه ثبت ن ب
ايــن  از  و  ثبت نام شــده اند  مراحــل 
ــر  ــزار و 150 نف ــش از 76 ه ــداد بي تع
كارت هوشــمند ملــي (بــراي اوليــن 
صادرشــده  كارت هــاي  به جــز  بــار 
المثنــي) خــود را دريافــت و تحويــل 
كل  از  درصــد   80/3 كــه  گرفته انــد 
كارت  دريافــت  مشــمولين  جمعيــت 

مي باشــند. ملــي 
رئيــس اداره ثبت احــوال كبودراهنــگ 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ك ــه خاطرنش در ادام
بــه اينكــه انجــام بيشــتر خدمــات اداري 
و بانكــي از طريــق كارت هــاي ملــي 
هوشــمند امكان پذيــر اســت افــرادي 
كــه هنــوز بــراي داشــتن و تعويــض 
ــد هــر  ــدام نكرده ان ــي خــود اق كارت مل
چــه زودتــر از اقــدام را انجــام دهنــد كــه 
ــام  ــا ازدح ــال ب ــي س ــاي پايان در روزه
جمعيــت بــراي دريافــت كارت هوشــمند 
مواجــه نشــوند و افــراد بــاالي 15 ســال 
ــنامه عكــس دار  ــل شناس ــتن اص ــا داش ب
و كــد پســتى 10 رقمــي بــا حضــور 
خدمــات  ارائــه  مراكــز  از  دريكــى 
ســطح  در  تعيين شــده  الكترونيكــي 
ــت  ــراي درخواس ــام ب ــتان ثبت ن شهرس
داشــتن كارت ملــي هوشــمند اقــدام 

ــد. نماين

شهردار گيان با اعالم آماده باش براى فصل سرما: 

بحران در بافت مركزى گيان 
كمين كرده است

مادر شهيدان كيانى به فرزندانش پيوست
 مادر سرداران شهيد حاج حسين و عباس كيانى عصر دوشنبه دهم 

دى ماه دار فانى را وداع گفت.
ــا حضــور  ــى ب ــه كيان ــم معصوم ــر حاجيه خان ــييع پيك ــم تش مراس
مســئولين و مــردم شــهيدپرور شهرســتان نهاونــد و شــهرگيان صبــح 
ــهر  ــن ش ــهداى اي ــزار ش ــمت گل ــه س ــهرگيان ب ــنبه در ش سه ش

ــزار شــد.  برگ
سردار حاج حسين كيانى فرمانده گردان 152 سپاه انصارالحسين استان 
همدان بود كه در 24 دى ماه ســال 1365 در منطقه شــلمچه به علت 

اصابت تركش و گلوله به سر به شهادت رسيد.

كشف بيش از 1.5 تن برنج قاچاق و خارجى 
در شهرستان بهار

 فرمانــده انتظامــى شهرســتان بهــار از كشــف يــك هــزار و 660
كيلوگــرم برنــج خارجــى و قاچــاق در محورهــاى مواصالتــى ايــن 

شهرســتان خبــر داد.
 بزرگعلــى نــورى در گفتگــو بــا مهــر از كشــف يــك هــزار و 660

كيلوگــرم برنــج خارجــى و قاچــاق در محورهــاى مواصالتــى ايــن 
شهرســتان خبــر داد.

ــا كاالى  ــارزه ب ــاى مب ــراى طرح ه ــى اج ــت: در پ ــوان داش وى عن
قاچــاق در محورهــاى مواصالتــى شهرســتان بهــار مأمــوران پاســگاه 
ــزار و 660 ــك ه ــف ي ــه كش ــق ب ــتان موف ــن شهرس ــد اي آبرومن

كيلوگــرم برنــج خارجــى قاچــاق و دســتگيرى يــك نفــر در ايــن 
رابطــه شــدند.

ــرزى در  ــوار و م ــتان هاى هم ج ــه از اس ــن محمول ــزود: اي وى اف
يــك خــودرو نيســان بارگيــرى شــده بــود و ارزش ريالــى آن 160

ميليــون ريــال بــود.
 نورى گفت: بالفاصله پس از كشــف و ضبط كاالى قاچاق، خودرو 
و يك نفر قاچاقچى دستگيرشده و براى سير مراحل قانونى به مرجع 

قضايى معرفى شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان بهار از مردم خواست در صورت اطالع و 
مشــاهده هرگونه موارد مشكوك پليس را از طريق سامانه 110 مطلع 
كرده و چنانچه نســبت به عملكرد كاركنان انتظامى، پيشنهاد، انتقاد و 
يا شــكاياتى دارند از طريق سامانه 197 با بازرسى نيروى انتظامى در 

تماس باشند.

بيش از80 درصد كبودراهنگي ها 
كارت هوشمند ملي گرفته اند 

حكم 
3 شكارچى 
متخلف در مالير 
صادر شد

 رئيــس اداره حفاظــت محيط زيســت 
ماليــر گفــت: حكــم ســه شــكارچى 
ــه  ــدام ب ــته اق ــال گذش ــه س ــف ك متخل
شــكار يــك رأس ميــش و يــك رأس بــز 
ــگر  ــده لش ــه حفاظت ش ــى در منطق كوه

ــد. ــادر ش ــد، ص ــرده بودن درك
ــن  ــت: از اي ــار داش ــعبانلو اظه ــد ش مجي
ــز  ــش و ب ــر مي ــالوه ب ــف ع ــراد متخل اف
كوهــى، يــك قبضــه ســالح گــرم ام يــك 
ــود. ــده ب ــنگ ژ3 كشف ش ــدد فش و 61 ع

ــان  ــالش محيط بان ــا ت ــرد: ب ــان ك وى بي
منطقــه حفاظت شــده لشــگر در ماليــر، 
ايــن متخلفــان شناســايى و بــه مقــام هــاى 

ــدند. ــى ش ــى معرف قضاي
ــه  ــا ادام ــا ايرن ــو ب ــعبانلو در گفت وگ ش
ــى هاى  ــس از بررس ــده پ داد: قاضــى پرون
 200 پرداخــت  بــه  را  متخلفــان  الزم 
ميليــون ريــال ضــرر و زيــان واردشــده بــه 

محيط زيســت محكــوم كــرد.
رئيــس اداره حفاظت محيط زيســت مالير 
افــزود: عالوه بر اين شــكارچيان متخلف 
به پرداخت 72 ميليــون ريال جزاى نقدى 
محكوم شدند و سالح هاى مكشوفه نيز در 

حق دولت ضبط شد.
شــعبانلو گفــت: يكــى از متخلفــان عــالوه 
ــاه  ــه 6 م ــده ب ــغ يادش ــت مبال ــر پرداخ ب
حبــس تعزيــرى درجــه هفــت و ســه 
ســال و نيــم حبــس تعزيــرى درجــه پنــج 

ــد. ــوم ش محك
وى يــادآور شــد: ايــن تخلف هــا از 2 
ــده شــكار غيرمجــاز كشــف و  ــره پرون فق

ســه شــكارچى متخلــف دســتگير شــدند.
به گزارش ايرنا، امســال توسط محيط بانان 
ماليرى يك الشــه ميش از شكارچيان در 
منطقه حفاظت شده لشگر در كشف و ضبط 
شــد كه هنوز حكم اين شكارچى غيرمجاز 

صادر نشده است.
كشــف هشــت متخلــف صيــد ســهره هاى 
زنــده گيــرى در مناطــق آزاد، چنديــن 
ــر و  ــد كالن مالي ــرى در س ــور ماهيگي ت
2 متخلــف شــكار كبــك و كبوتــر وحشــى 
ــر  ــد از ديگ ــوع زن ــكار ممن ــه ش در منطق
ســال  محيطــى  زيســتى  تخلف هــاى 
ــت. ــوده اس ــتان ب ــن شهرس ــارى در اي ج

صفدرى مسئوليت راهدارى نهاوند 
را عهده گرفت

 وحيد صفدرى رئيس اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى نهاوند شد.
وحيد صفدرى بيش از مسئوليت پايانه هاى شهرستان نهاوند را بر عهده داشت.

پيش ازاين داود مؤمنى مسئوليت اين عنوان را به عهده داشت. 
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بررسى اليحه بودجه 98 از 27 بهمن
 آغاز مى شود

 هيأت رئيسه مجلس شــوراى اسالمى اعالم كرد: بررسى اليحه 
بودجه ســال 98 كل كشور از روز شنبه 27 بهمن ماه در خانه ملت 

آغاز مى شود.
به گزارش ايرنا، بر اســاس اعالم هيأت رئيسه، مجلس تا چهارشنبه 
19 دى ماه جلســه علنــى دارند كه مدت زمان جلســات علنى به 
چهار هفته مى رســد، بر اين اساس نمايندگان از يكشنبه 23 دى تا 
چهارشنبه 26 دى ماه به سركشى حوزه هاى انتخابيه مى روند و در 
اين مدت كميسيون تلفيق تشــكيل جلسه مى دهد و اين كميسيون 

اليحه بودجه سال آينده را بررسى مى كند.
بر اساس اعالم هيأت رئيسه مجلس، پس از آن نمايندگان از يكشنبه 
21 بهمن ماه تا چهارشــنبه 24 بهمن ماه به مــدت يك هفته براى 
سركشى به حوزه هاى انتخابيه مى روند و رسيدگى به اليحه بودجه 

سال آتى از 27 بهمن در مجلس آغاز مى شود.
حسن روحانى رئيس جمهورى اليحه بودجه سال 1398 كل كشور 
را چهارم دى ماه به مجلس تقديم كرد، اين ششمين بودجه اى است 

كه دولت تدبير و اميد به مجلس شوراى اسالمى تقديم مى كند.
كميســيون هاى تخصصى موظفند حداكثــر تا 15 روز پس از چاپ 
و توزيــع اليحه، گزارش خود را به كميســيون تلفيق تقديم كنند و 
كميسيون تلفيق نيز موظف است حداكثر ظرف 15 روز پس از پايان 
مهلت گزارش كميسيون هاى تخصصى، ضمن رسيدگى به گزارش 
اين كميســيون  ها گزارش نهايى خود را تنظيم و به مجلس شوراى 
اسالمى تقديم كند، مهلت رسيدگى كميسيون تلفيق حداكثر تا پانزده 

روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد است.

حكم نهايى پرونده «نماينده سراوان» 
صادر شد

 هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى حكم 
نهايى پرونده نماينده سراوان را صادر كرد.

ــام  ــده مجلــس -كــه خواســت ن ــارس،  يــك نماين ــه گــزارش ف ب
ــور  ــاره جزئيــات تصميم گيــرى هيــأت مزب او منتشــر نشــود ، درب
ــاره آقــاى درازهــى  در ايــن رابطــه اظهــار داشــت:  در 9 بنــد درب
ــأت  ــون هي ــاده 6 قان ــاس م ــر اس ــد ب ــرر ش ــرى و مق تصميم گي

ــار نماينــدگان عمــل شــود. ــر رفت نظــارت ب
ــم  ــه فيل ــده اى ك ــراى نماين ــد ب ــرر ش ــن مق ــزود: همچني وى اف
جلســه غيرعلنــى مربــوط بــه ايــن بخــش را ضبــط و منتشــر كــرده 
اســت اعمــال مــاده 6 قانــون نظــارت بــر رفتــار نماينــدگان شــود. 
بــا هــر دوى ايــن نماينــدگان اقدامــات قانونــى الزم طبــق مــاده 6 

ايــن قانــون صــورت گيــرد.
ــد  ــارت نمى توانن ــأت نظ ــرد: در هي ــان ك ــده خاطرنش ــن نماين اي
ــراى  ــا ب ــد ام ــر كنن ــار نظ ــرك اظه ــد گم ــار كارمن ــاره رفت درب
ــد  ــه خواه ــم گرفت ــه تصمي ــه صــورت جداگان ــد گمــرك ب كارمن
شــد كــه رفتــار اخــالق مدارانــه بــا او صــورت بگيــرد؛ البتــه ايــن 
موضــوع رفــع و رجــوع شــد لــذا هيــأت نظــارت صرفــا دربــاره 

ــار نظــر كــرد. ــده اظه نماين
ايــن نماينــده بــا بيــان اينكــه در چنــد بنــد بــراى نماينــده ســراوان 
ــراى وى فقــط  ــاد ب ــه احتمــال زي ــم گيــرى شــد، گفــت: ب تصمي
ــه  ــى ب ــى تذكــر شــفاهى و كتب ــد الــف و ب اعمــال شــود يعن بن
همــراه درج در پرونــده؛ البتــه كســر حقــوق هــم خواهــد داشــت 
امــا آنهــا خيلــى اثــر خــود را ندارنــد امــا هميــن تذكــر كتبــى و يــا 
درج در پرونــده بــراى يــك نماينــده خيلــى گــران تمــام مى شــود.

وى در هميــن رابطه عنوان كرد:  براى يك نماينده خيلى خوشــايند 
نيست كه در پرونده مديريتى او چنين موردى به لحاظ اهانت و توهين 
و يا حتى درگيرى به ثبت برسد. براى يك نماينده خيلى بد است كه 

درج در پرونده او انجام شود.

استعفاى وزير بهداشت 
براى فرار از استيضاح است

 رئيــس كميســيون بهداشــت و درمــان مجلــس شــوراى 
اســالمى از اســتيضاح وزيــر بهداشــت خبــر داد.

ــاره اســتعفاى  ــا، درب ــا ايلن علــى نوبخــت حقيقــى در گفت وگــو ب
ــوان كــرد: اطــالع مــن از ايــن موضــوع ايــن  وزيــر بهداشــت عن
ــد و  ــن خداحافظــى كرده ان ــوراى معاوني ــه ايشــان در ش اســت ك

ــد. ــه ده ــد ادام ــه ديگــر نمى توان گفت
رئيس كميســيون بهداشت و درمان مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
اينطور نقل مى كنند كه مســائل بودجه اى را عنوان استعفايش مطرح 
كرده اســت اما بايد گفت امســال در بودجه، بودجه بيمه سالمت و 

وزارت بهداشت افزايش داشته است.
وى خاطرنشــان كــرد: اليحــه بودجــه بــه تازگــى بــه مجلــس آمــده 
و نهايــى هــم نشــده اســت و نماينــدگان هــم اگــر چيــزى ديگــرى 
ــد  ــر مى توان ــد. وزي ــام دهن ــد آن را انج ــد، مى توانن ــالح بدانن ص
ــود را  ــل خ ــد و دالي ــدا كن ــط حضــور پي ــيون هاى زيرب در كميس

بگويــد و اعضــاء را قانــع كنــد.
رئيــس كميســيون بهداشــت ادامــه داد: بــه عنــوان يــك كارشــناس 
ــده اســت  ــه وزارت بهداشــت داده ش ــه ب ــه اى ك ــم بودج مى گوي
ــد،  ــت كنن ــون را رعاي ــه قان ــن وزارتخان ــر در اي ــت اگ ــاد اس زي
ــت  ــن كار را رعاي ــون اي ــا چ ــود ام ــاد نمى ش ــان زي ــرج ش خ

نمى كننــد، هزينه هايشــان زيــاد اســت.
ــان مجلــس شــوراى اســالمى  رئيــس كميســيون بهداشــت و درم
ــد  خــورده  خاطرنشــان كــرد: اســتيضاح قاضــى زاده هاشــمى كلي
ــه اســتيضاح  ــده برگ ــه پيــش 35 نماين اســت و حــدود يــك هفت
ــه  ــرار رو ب ــن ف ــر م ــه نظ ــد؛ ب ــاء كردن ــت را امض ــر بهداش وزي

ــن منظــور اســت. ــه همي ــوى ايشــان ب جل

مركز پژوهش ها درباره عواقب حجم باالى 
نقدينگى كشور هشدار داده بود

 رئيس مركز پژوهش هاى مجلس گفت: نخســتين مركزى كه در 
سال هاى گذشته در خصوص حجم باالى نقدينگى يا مشكالت بانكى 

كشور هشدار داد، مركز پژوهش هاى مجلس بود.
به گزارش مهر، جمعى از روساى پژوهشگاه هاى كشور با كاظم جاللى 
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، سعيد باستانى عضو 
شوراى پژوهشى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى و نماينده 
مردم تربت حيدريه در مجلس و ايروان مسعودى اصل قائم مقام مركز 
پژوهش هاى مجلس شــوراى اســالمى  و معاونان اين مركز، ديدار و 

گفتگو كردند.
جاللى گفت: جمهورى اســالمى ايــران در ايجاد مركز پژوهش هاى 
مجلس،  پيش قدم اســت در حالى كه بسيارى از كشورهاى دنيا پس 
از ايــران با توجه به ضرورت ايجاد چنين مراكزى به تاســيس مركز 

پژوهش پارلمانى اقدام كرده اند.
وى تصريــح كــرد: مركــز پژوهش هــاى مجلس مركز پژوهشــى 
كاربردى حكومتى اســت كه با كار پژوهشــى و كارشناســى در دو 
حوزه تصميم گيرى و تصميم ســازى به مجلس شوراى اسالمى يارى 

مى رساند و گزارش هايى كاربردى به مسئوالن كشور ارائه مى دهد.
جاللى با اشــاره به زمينه هاى موجود تعامــل مركز با مراكز علمى و 
دانشگاهى  كشور، گفت: مركز پژوهش هاى مجلس در سال هاى اخير 
با دانشگاه هاى مختلف كشور از جمله دانشگاه عالمه طباطبايى(ره)،   
دانشــگاه شهيد بهشــتى،  دانشگاه آزاد اســالمى و همچنين مراكز و 
انجمن هاى علمى تفاهم نامه هاى همكارى به امضا رســانده است و 

در حال همكارى است.
سعيد باستانى نيز در اين نشست با اشاره به ضرورت استفاده از مراكز 
علمى و پژوهشى در تصميم گيرى و تصميم سازى كشور، گفت: مراكز 
علمى و پژوهشگاه ها ظرفيت هاى خوبى دارند كه بايد از اين توان در 

امور متخلف كشور استفاده كرد.
گفتنى است روسا و نمايندگان پژوهشگاه ها نيز در اين نشست نظرات 
و ديدگاه ها خود در خصوص ظرفيت ها و توانمندى پژوهشــگاه ها و 

راهكارهاى استفاده از اين توان را ارائه كردند.

آمريكا باهمه قوا مقابل ما ايستاده اما ما 
يكديگر را تخريب مى كنيم

 نايــب رئيــس مجلــس شــوراى اســالمى گفــت: در شــرايطى 
كــه آمريــكا بــا همــه قــوا در مقابــل مــا ايســتاده اســت، متاســفانه 
مــا نيــز يكديگــر را تخريــب مــى كنيــم و بــراى يكديگــر پرونــده 

مــى ســازيم و آبروريــزى مــى كنيــم.
به گزارش مهر، مسعود پزشــكيان گفت: خداوند ميفرمايند اگر دو 
دســته از مسلمانان با هم دعوا كرده و اختالف داشتند، برويد و بين 
آنــان اختالفات را حل كنيد و اگر يكــى از آنان قبول نكرد، با آنكه 
نمى پذيرد، بجنگيد تا به دســتور خدا برگردد و اگر برگشــت، بر 

اساس عدالت بين آنان قضاوت كنيد.
نايب رئيس مجلس شــوراى اســالمى تأكيد كرد: مومنان نبايد هيچ 
گروه و دســته اى را مســخره كنند و به يكديگر تهمت بزنند و اگر 

كسى توبه نكند و به كارهايش ادامه دهد، ظالم است.
ــئوالن  ــر و مس ــده، مدي ــروى نماين ــرد: آب ــح ك ــكيان تصري  پزش
ــراد  ــن اف ــه مــى شــود و اي ــا ريخت ــون ه متاســفانه از پشــت تريب
ــه اســم  ــن ب ــد و همچني ــى گذارن اســم خــود را هــم مســلمان م
شــفافيت و تبليــغ آن، آبــروى افــراد را مــى ريزنــد، در حالــى كــه 
آبــروى يــك مســلمان از آبــروى كعبــه باالتــر اســت و مــا نبايــد 
از پشــت تريبــون هــا، پشــت بــرادر دينــى خــود بدگويــى كنيــم.

وى متذكر شد: جاى تاســف دارد كه فردى در لباس روحانيت در 
رسانه ملى حاضر مى شــود و مى گويد كه من از اين مجلس شرم 
مى كنم و با ايــن اظهارات خود همه نمايندگان اين مملكت را زير 
ســؤال مى برد و سؤال بنده از اين افراد اين است كه آيا اين دستور 

دين و قرآن است؟
پزشكيان گفت: چرا بايد كارى كنيم و از پشت تريبون آبروى كسانى 
را ببريم كه با تمام وجودشان براى اين انقالب زحمت كشيده و كار 

كرده اند اما قطعا همه عيب و نقص دارند.

شركت هاى دولتى يا وابسته به دولت مكلف 
به ثبت سفارش كاال شدند

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى، شركت هاى دولتى يا وابسته 
به دولت را مكلف به ثبت ســفارش كاال يا خدمت مربوط طبق قانون 

مقررات صادرات و واردات كردند.
به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى ودر 
ادامه بررسى گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملى و نظارت بر 
اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى در مورد طرح اصالح 
قانون حداكثر اســتفاده از توان توليدى و خدماتى در تامين نيازهاى 
كشور و تقويت آنها در امر صادرات را در دستور قرار دادند و ماده 6

آن را به تصويب رساندند. 
بر اســاس بند الف اين ماده، كليه دســتگاه هاى موضوع ماده 2 (كليه 
وزارتخانه ها، ســازمان ها، مؤسسات، شــركتهاى دولتى يا وابسته به 
دولت) ايــن قانون قبل از واردات كاالها يــا تهيه خدمات از خارج 
كشــور، مكلفند نسبت به ثبت ســفارش كاال يا خدمت مربوط طبق 
قانون مقررات صادرات و واردات (و آيين نامه اجرائى آن) اقدام كنند.

دســتگاه هاى موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند اســامى پيمانكاران 
طرح هاى(پروژه هــاى) خود را (بالفاصله پــس از تعيين) به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت اعالم كنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كاالها 
و خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى كه احكام اين قانون را رعايت 

نكرده اند، جلوگيرى كند.

اطرافيان رئيس جمهور اجازه نمى دهند 
روحانى واقعيت ها را ببيند

 نماينده مردم بافق در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه متاسفانه اطرافيان 
رئيس جمهور اجازه نمى دهند روحانى واقعيت ها را ببيند از وى خواست تا مشكالت 
را از نزديك ديده و براى آن چاره انديشى كند.به گزارش فارس، محمدرضا صباغيان 
در تذكرى شفاهى در صحن علنى مجلس خطاب به رئيس جمهور گفت: حسن 
روحانى رئيس جمهور زمانى كه اليحه بودجه 98 را تقديم مجلس مى كرد سخنى 
ناباورانــه و غيرعادى را بيان كردند.وى افــزود: رئيس جمهور در مورد كم كردن 
هزينه ها به سراغ فرهنگيان و معلمان رفتند اما اينكه كاهش هزينه هاى دولت اجرايى 
شود، خوب است ولى اينكه به سراغ فرهنگيان و معلمان برويم در حالى كه آنها 
گرفتار معيشت و مشكالت مختلف اقتصادى و هستند و به سراغ مستمرى بگيران 

برويم مورد اعتراض همگان وجامعه است.

پخش تبليغات موسسات آموزشى كاهش مى يابد
 وزير آموزش و پرورش از ارسال نامه به محضر رهبر معظم انقالب درمورد 
تبليغات موسسات آموزشى خبر داد و گفت: ايشان پى نوشتى را مرقوم فرمودند 
و به بخش هاى مختلف دســتور دادند در اولين گام و با همكارى صدا و سيما 

پخش اين تبليغات 50 درصد كاهش يابد.
به گزارش ايرنا ، ســيدمحمد بطحايى گفت: چندى پيش نامه اى خدمت رهبر 
معظم انقالب نوشــتم مبنى بر اين كه حجم گسترده تبليغات كتاب هاى كمك 

درسى موجب تخريب هدف هاى تربيتى و پرورشى ما در مدرسه شده است.
وزير آموزش و پرورش يادآور شد: رهبر معظم انقالب اسالمى هم پى نوشتى را 
مرقوم فرمودند و به بخش هاى مختلف دستور دادند؛ در اولين گام و با همكارى 
سازمان صدا و سيما پخش اين گونه تبليغات 50 درصد كاهش پيدا كرده كه اين 

يك قدم بسيار موثر است و از همكارى صدا و سيما تشكر مى كنم.

رفتارهاى هيجانى به جامعه آسيب مى زند
 ســخنگوى هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلــس گفت: اين هيأت با 
موضوعــات مختلف برخورد مى كند و تفاوتى براى ما ندارد كه از چه جناحى 
باشــد ولى رفتارهاى هيجانى را مخل جامعه مى دانيم.به گزارش ايرنا، «محمد 
جواد جمالى» در حاشــيه جلســه علنى مجلس اظهار داشــت: بعد از اتفاقات 
گمركات كشور، هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان سه جلسه با مسئوالن مربوطه 
از دولت و گمركات اين موضوع را بررســى كرد.ســخنگوى هيأت نظارت بر 
رفتار نمايندگان مجلس تاكيد كرد: بر اساس حكم هيأت نظارت، ما از دستگاه 
هاى اجرايى كشــور انتظار داريم كه شــان نماينده حفظ شود حتى اگر وقت 
قبلى هم هماهنگ نكرده باشد نبايد اين برخوردها صورت بگيرد.جمالى اظهار 
داشــت: در برخى رسانه ها اين موضوعات به شكل تقطيع شده، مطرح شد كه 
انتظار مى رود اين موضع در سطح خود بررسى شود و آن قدر دامن زده نشود.

 مجلــس در يك مــاه گذشــته درگير 
حاشــيه هايى شد كه بسيار پررنگ تر از متن 
بود. مساله درگيرى نماينده سراوان با يكى 
از كارمندان گمرك و انتشــار فيلمى از آن 
در فضاى مجازى، بهانه اى شد تا بخشى از 
وقت مجلس به بررســى اين موضوع هدر 
رود. مساله تا جايى پيش رفت كه صحبت 
از جمــع آورى امضا براى اســتيضاح وزير 

اقتصاد شد.
كمى بعد فيلمى از جلسه غيرعلنى مجلس 
منتشــر شــد كه نشــان از تــالش برخى 
نمايندگان براى استيضاح وزير داشت. حتى 
على الريجانى رئيس مجلس در اين جلسه 
عنوان كرده بود فردى كه از اين ماجرا فيلم 
گرفته، بايد مشخص شود. هرچند كه بعدها 
فردى كه از اين جلسه غيرعلنى فيلم گرفته 

بود نيز مشخص شد.
با اين حال، پرداختن به يك مساله حاشيه اى 
و اختصاص دادن ســاعاتى از وقت مجلس 
به آن، انتقاد بســيارى از كارشناســان حتى 
خــود نمايندگان را هم برانگيخت، تا جايى 
كه محمدقسيم عثمانى نماينده بوكان عنوان 
كرد «چهار دانش آموز در آتش سوختند و ما 
تنها براى توهين به يكى از همكاران جلسه 
غيرعلنى مى گذاريم». اشــاره او به همزمانى 
اين اتفاق مجلس باحادثه اى است كه براى 
دانش آمــوزان زاهدانى روى داد كه به دليل 
استفاده از وســايل گرمايشى غيراستاندارد، 

جان خود را از دست دادند.
به گزارش ايسنا،يا در مثالى ديگر، حواشى اى 
كه بيشتر از سوى يك طيف خاص تندرو در 
مجلس عليه برخى دولتمردان ايجاد مى شود به 
طــورى كه حتى صداى رئيس جمهور را هم 
درآورد و در سخنانى با انتقاد از هدررفت وقت 
وزراى كابينه جهت پاســخگويى به سواالت 
مكرر و بى پايان برخى نمايندگان گفت: «سوال 
حق نمايندگان است اما چنين حجمى از سوال 
از وزرا با حجم كارى باالى آنها تناسب ندارد 
و بعضاً برخى از تقاضاها و درخواست ها نيز 
منطبق با قانون نيســت و وزير در قبال عدم 

برآورده كردن آن، نبايد تهديد شود.»
 هر روز جلســه مجلــس، چقدر 

مى ارزد؟
چنين اتفاق هايى در كنار موارد مشــابه آن، 
مى تواند بهانه اى باشد براى نگاه به فعاليت 
مجلس و بررســى اينكه هر جلســه علنى 
مجلس چقدر هزينه در بردارد. اين مقياس 
از آن جهت است كه شايد كمتر بتوان متر و 
معيار مشخصى براى جلسات غيرعلنى پيدا 
كرد. به همين جهت بناى اين گزارش، صرفا 
جلسات علنى مجلس است. كما اينكه پيش 
از اين نيز يكى از نمايندگان مجلس به دليل 

تاخير در برگزارى جلسه علنى عنوان كرده 
بود كه «بايــد ببينيم هر دقيقه مجلس علنى 

چقدر هزينه دارد».
تاخيــر در آغــاز جلســه، پرداختــن به 
موضوعات فرعى به جــاى اصلى و طرح 
مســائلى كه شــايد در درجه كمتر اهميت 
باشــد، همگــى از انتقادهايى اســت كه 
بســيارى از كارشناسان به عملكرد مجلس 
دارند. آنطور كه پيــش از اين خبرگزارى 
تسنيم اعالم كرده بود، هزينه هر يك دقيقه 
از جلســات علنى مجلــس، 17.8 ميليون 
تومان و هر يك ساعت، 1.6 ميليارد تومان 
است. اين آمار كه مربوط به سال 93 است، 
با احتساب برگزارى 28 هزار و 501 دقيقه 

جلسه علنى محاسبه شده است.
اگر با احتســاب تورم 22 درصدى 8 ماهه 
97 بخواهيــم اين آمار را به روز كنيم، رقمى 
در حــدود 21/7 ميليون تومــان براى هر 
يــك دقيقه و 1/3 ميليــارد تومان براى هر 
يك ساعت جلســه علنى مجلس به دست 
مى آيد؛ يعنى مجلس بــراى هر يك روزى 
كه جلســه علنى برگزار مى كند، با محاسبه 
ميانگين 4 ساعت براى هر جلسه غيرعلنى 
در روز، رقمى در حدود 5/2 ميليارد تومان 
هزينه مى كند. حاال اگر قرار باشد جلساتى از 
اين قبيل يا جلسات غيرعلنى به موضوع هاى 
فرعى و يا حاشيه اى همچون مساله نماينده 
ســراوان بپردازد، مشخص نيست چقدر از 

اين هزينه ها هر ساله هدر مى رود.
در كنار اين مســئله، پيشــتر نيز بحث هايى 
درباره كاهش تعداد جلسات علنى مجلس 
از سه روز در هفته به دو روز نيز مطرح شد 
كه راه به جايى نبرد. به طور مثال عباسعلى 
كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان پيشنهاد 

كم كردن تعداد روزهــاى مجلس و به تبع 
آن، كم شدن روزهاى فعاليت مجلس را داده 
بود. حتى ارقام محاســبه شده با تورم سال 
جارى، بازهم كمتر از رقمى اســت كه سال 
95، فالحت پيشه نماينده مجلس گفته بود: 
«هر دقيقه اداره مجلس، 300 ميليون تومان 
هزينه دارد.» او در اين اظهارنظر گفته بود كه 

چرا بايد وقت پارلمان هدر رود.
 هر 10 روز بطالت كارى مجلس 
مســاوى با فرصت سوزى در خريد 
14 واگــن قطار بــراى مترو تهران 

است
بــراى درك بهتر رقمى كه بــراى يك روز 
اداره جلسه علنى مجلس اعالم شده است، 
مى توان آن را با طرح هايى مقايســه كرد كه 
سال هاســت روى دســت دولت ها مانده و 
اعتبــار الزم براى آنها هزينه نمى شــود؛ به 
عنوان مثــال تكميل واگن هــاى الزم براى 

خطوط متروى تهران.
آنطــور كه پيــش از اين مديرعامل ســابق 
شــركت بهره بردارى مترو گفته بود، قيمت 
قطار بــا دارا بودن 7 تــا 8 واگن 35 تا 40

ميليارد تومان اســت. از طرفــى كمى بعد 
اعالم شــده بود كه تهران 1300 واگن براى 
خطوط مترويش كم دارد. با اين حســاب، 
اگر مجلس به جــاى بطالت و پرداختن به 
مبادرت  خود  حاشيه اى  بى خاصيت  مسائل 
به 14 روز تعطيلى كند، با هزينه صرفه جويى 
شده در آن، مى توان دو قطار به متروى تهران 
اضافه كرد. يا در يك مقايسه كلى، اگر آنطور 
كه سخنگوى شوراى نگهبان گفته، روزهاى 
جلســات علنى مجلس در هفتــه از 3 به 2
روز كاهش يابد، ســه ماهه مى توان با هزينه 
صرفه جويى شــده از كنار آن، همين تعداد 

قطار را به ناوگان متروى تهران افزود.
با توجــه به قربانى شــدن 4 دانش آموز در 
زمســتان امســال و توجه دوباره اى كه به 
بحث استاندارد بودن سيستم گرمايشى شد، 
مى تــوان همين بودجه را با بودجه موردنياز 
براى تجهيز مدارس به سيســتم گرمايشى 

مقايسه كرد.
آنطور كه رئيس سازمان نوسازى، توسعه و 
تجهيز مدارس سال گذشته اعالم كرده بود، 
سيســتم گرمايشــى 83 هزار كالس درس 
«غيراســتاندارد» اســت. از طرفى همانطور 
كه در گزارش اشــاره شــد، هر روز جلسه 
علنى در مجلس 5.2 ميليــارد تومان هزينه 
دارد، يعنــى اگر هر يك بخارى كه براى هر 
كالس درسى نياز است را 300 هزار تومان 
در نظر بگيريم، با تعطيل يا لغو هر يك روز 
جلســه علنى مجلس مى تــوان بيش از 17
هزار كالس درســى را به سيستم گرمايشى 

مجهز كرد.
در مجموع 83 هزار كالس سيستم گرمايشى 
استاندارد ندارند؛ يعنى اگر هر يك روز لغو 
جلسه علنى مجلس، منجر به تامين سيستم 
گرمايشى براى 17 هزار كالس درس شود، 
در اين صورت با كمتر از 5 روز مى توان كل 
كمبود سيســتم گرمايشى استاندارد را براى 

كالس هاى درسى كشور جبران كرد.
البته اين ارقام صرفا جهت مقايســه اســت 
چرا كــه ارقام بودجه مجلــس و دولت به 
صورت مشــخص در بودجه ســاالنه آمده 
است. اين ارقام تنها مقياسى ارائه مى كند تا 
بتوان دريافت كه هر يك روز مجلس كه به 
بطالت، پرداختن به موضوع هاى حاشــيه اى 
بى خاصيت و بى اهميت سپرى شود، چقدر 

از سرمايه ملى به هدر مى رود.

هزينه هر دقيقه جلسه علنى مجلس 
چقدر است؟ 

 وزير كشور گفت: وفاق و همدلى ميان 
فراكسيون مديريت شهرى مجلس شوراى 
اســالمى و حوزه وزارت كشور به تسهيل 
امور شهرى و رفع مشكالت شهردارى ها 

كمك مى كند.
به گزارش ايرنا ، «عبدالرضا رحمانى فضلى 
افزود: ماموريت حمايت، هدايت و نظارت 
شهردارى ها در وزارت كشور با استناد به 
ماده 62 قانون شــهردارى ها توسط حوزه 
معاونت عمرانى و سازمان شهردارى ها و 

دهيارى ها انجام مى شود.
وى خاطرنشــان كــرد: مجلــس بــراى 
حمايت و پشتيبانى دهيارى ها و همچنين 
شــهردارى ها كه نهاد عمومى و غيردولتى 
هستند فراكسيونى با عنوان مديريت شهرى 

تشكيل داده است.

وى با يادآورى اين كه وفاق و همدلى ميان 
فراكسيون مديريت شهرى مجلس و حوزه 
وزارت كشور به تسهيل امور شهرى و رفع 
مشكالت شهردارى ها به ويژه در شرايط 
فعلى كمك مى كند، يادآور شد: به همين 
دليل اين نشســت را با اعضاى فراكسيون 
مديريت شهرى و روستايى مجلس تشكيل 

داديم.
 بررسى بودجه 98 و تاثير آن بر 

شهردارى ها
همچنين مهدى جمالى نژاد معاون عمران 
و توسعه امور شــهرى و روستايى وزير 
كشــور و رئيس ســازمان شهردارى ها و 
دهيارى هاى كشــور در اين جلسه گفت: 
با توجه بــه ارائه اليحــه بودجه 98 به 
مجلس مســائلى كه در خصوص درآمد 

و تاثير آن بر شهردارى ها اهميت داشت 
در اين نشست مطرح شد.

وى بــا بيان ايــن كه هشــت چالش در 
بودجــه 98 بــراى شــهردارى ها وجود 
دارد، خاطرنشــان كــرد: حــذف مجدد 
عــوارض ســوخت از طريــق واگذارى 
يارانه ها،  هدفمنــدى  ســازمان  به  اعتبار 
حــذف عوارض آاليندگــى و اختصاص 
آن بــه رديــف اعتبارى، حــذف رديف 
اعتبارى پســماند از وزارت كشــور و در 
واقع ســازمان شــهردارى ها و دهيارى 
ها، حذف رديف اعتبــارى يارانه بليط و 
ادغام رديف با اعتبار حمل و نقل عمومى 
درون و برون شــهرى و در واقع استفاده 
از ضريب كاهش جهت وصول ماليات بر 
ارزش افزوده و در عين حال دولتى شدن 

نظام توزيع عوارض ارزش افزوده اى كه 
در قالب شوراى برنامه و ريزى و توسعه 

استان قرار مى گيرد.
خارجى  تســهيالت  از  استفاده   
براى ســاخت و بهره بــردارى از 

خطوط مترو در بودجه
رئيس سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى 
يادآور شــد: البته اين بودجه فرصت هايى 
را بــراى شــهردارى ها مانند اســتفاده از 
تســهيالت خارجى براى ســاخت و بهره 
بردارى از خطوط مترو و طرح هاى كاهش 
آاليندگى هوا، استفاده از اوراق مالى براى 
حمل ونقــل عمومى و طــرح هاى قطار 
شهرى و تاييد مطالبات و بدهى دستگاه ها 
توسط ســازمان برنامه و بودجه را ايجاد و 

پيش بينى كرديم.

وفاق با مجلس موجب رفع مشكالت مى شود

براى آزادى 
مرزبانان با 
سران طوايف 
رايزنى مى شود

 فرمانــده مرزبانــى نيــروى انتظامى 
پيگير  گفــت:  ايران  اســالمى  جمهورى 
آزادى ديگر مرزبانان ربوده شــده در مرز 
ايران و پاكستان از طريق ديپلماسى مرزى 

و سران طوايف و بزرگان منطقه هستيم.
بــه گزارش ايرنــا، تعــدادى از مرزبانان 
و بســيجيان بومى در نقطــه صفر مرزى 
ميرجاوه در جنوب شــرق كشور 24 مهر 

97 توســط گروهك تروريســتى جيش 
الظلــم ربوده و به داخل خاك پاكســتان 

منتقل شدند.
قاســم رضايى فرمانــده مرزبانى نيروى 
انتظامــى در مــورد باقيمانــده مرزبانان 
دغدغه  بيشترين  اظهارداشت:  شده  ربوده 
ما آزادى آنها اســت كه اكنون در دســت 
تروريست ها و منافقين به نوعى گروگان 

هستند.
شــهريار حيدرى مديــر كل امور مرزى 
وزارت كشــور پيش از اين بــا بيان اين 
كه نيروى نفوذى عامــل اصلى بروز اين 
اتفاق بوده اســت، گفت: نيروهاى نفوذى 
گروهك تروريستى جيش العدل شناسايى 
شــده اند با اين حال تاكنون دســتگيرى 

خاصى در اين زمينه انجام نشده است.
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برخى خيريه ها موسسه پولشويى شده اند
 معاون امور مشاركت هاى سازمان بهزيستى از فعاليت برخى موسسات خيريه در 
امور پولشــويى خبر داد و البته از ايران خودرو و سايپا به خاطر بى توجهى به خانواده 

هزاران نفرى كه ساالنه در تصادفات رانندگى كشته و معلول مى شوند، انتقاد كرد.
به گــزارش خبرآنالين، محمدعلى كوزه گر افزود: ما نيازمنــد باز تعريف، كار خير 
هســتيم و لزوما نبايد از غرب الگو بگيريم. بر اين اساس مهم نفس نيكوكارى است. 
نيكوكارى را به مردم ياد بدهيم كه به همسايه نيازمند خود كمك كنند تا اينكه هميشه 
كمكشان را به موسسات بدهند. وى ادامه داد: بگذاريد نهاد دولتى كار خودش را بكند 
و شما نيز به عنوان موسسات خيريه كار خودتان را انجام بدهيد. هر روز دستتان را به 

سمت دولت دراز نكنيد. مگر قرار نبود يار دولت باشيد؟

«گل» سكوى اعتياد به هروئين و شيشه شده است
 بســيارى از كسانى كه براى درمان به كلينيك ها مراجعه مى كنند مى گويند كه فكر 
نمى كردند مصرف «گل» اعتياد آور باشــد اما اين طور نيست و اكنون گل به سكوى 

پرتاب مصرف مواد خطرناكتر مثل هروئين و شيشه است.
بر اســاس اعالم سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر، 2 ميليون و 808 هزار نفر در 
كشور مصرف كننده مستمر مواد هستند كه ترياك و مشتقات آن باالترين ميزان مصرف 
مواد در كشور را به خود اختصاص داده اند و 65 درصد معتادان ترياك و مشتقات آن 
را مصرف مى كنند. پرويز افشــار افزود: مصرف شيشه كم و مصرف ُگل جايگزين آن 
شده است و در رتبه دوم پس از ترياك قرار دارد. همچنين مصرف شيشه از 36 درصد 

به 8,2 درصد رسيده است.

برنامه پزشك خانواده بايد اجرا شود
 برنامه پزشك خانواده، برنامه اى است كه مطابق قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم 

بايد در كل كشور اجرا شود.
مديركل دفتر مديريت خدمات عمومى ســازمان بيمه ســالمت گفت: بر اساس اين 
برنامه هر پزشــك خانواده متولى ســالمت حدود دو هزار نفر مى شود و در صورت 
نياز اين بيماران را به ســطح دو كه خدمات تخصصى پزشــكى است در شهر است 

ارجاع مى دهد.
محمدرضا ميرزايى بيان كرد: براى وزارت بهداشــت مبلــغ هزار ميليارد تومان براى 
برنامه پزشك خانواده در سال 98 در نظر گرفته شده كه اين بودجه در سال هاى 94 و 

95 مبلغ 2 هزار ميليارد تومان بود. 

نگاه انحصارگرا در پلتفرم ها 
كشنده خالقيت است

 وزيــر ارتباطات و فناورى اطالعات با بيان اين كه از متوليان توليد 
محتوا در حوزه كودك و نوجوان حمايت مى كنيم، گفت: نگاه انحصارگرا 

در پلتفرم ها كشنده خالقيت است و كل سيستم را نابود مى كند.
به گزارش ايلنا، محمدجواد آذرى جهرمى با اشــاره به گسترش فضاى 
مجــازى و تاثير مهم آن بر آينده بشــريت اظهار كــرد: امروزه فضاى 
مجازى، فضايى بزرگ  براى شــكوفايى محسوب مى شود كه اقتصاد، 
اشتغال، درآمدزايى و خالقيت آن شكل مى گيرد بنابراين بايد نسل آينده 

را متناسب با اين ظرفيت تربيت كنيم.
وى با اشــاره به اين كه فضاى مجازى در همه جاى دنيا مخاطراتى را 
در كنار مزايا براى افراد در بردارد، خاطرنشــان كرد: تهديدهاى فضاى 
مجازى مختص كشور ما نيست بلكه همه كشورها با آن مساله دارند اما 

براى آن راهكارهايى انديشيده اند.
آذرى جهرمى درباره ســند اينترنت و كودك نيز توضيح داد: براى حل 
اين آســيب ها كميته اى تشكيل شد تا طبق مطالعه ميدانى و تطبيقى، 
منطبق با ساير كشورها عمل كنيم بنابراين در اين راه از همه دستگاه ها 
مانند وزارت دادگسترى و آموزش و پرورش، سازمان تبليغات و نيروى 

انتظامى درخواست همكارى كرديم.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره به بيانات مقام معظم رهبرى 
در ورزشــگاه آزادى در حوزه فضاى مجازى و دغدغه هاى ايشــان، 
خاطرنشــان كرد: از اين بيانات به اين نتيجه رســيديم كه به اين حوزه 
ورود كنيم و آتش به اختيار باشيم، اما بر اساس تعريف وزارتخانه، ادعاى 
محتوايى نداريم بنابراين اگر كســى متولى شود، محتوا را به او واگذار 
مى كنيــم و كنار او مى مانيم چون موضوع كــودك و نوجوان و فضاى 

مجازى، يك موضوع ملى و دغدغه همه ماست.
وى تصريــح كرد: ظرفيــت ارائه محتوا، ارتقاى دانــش والدين، توليد 
محتواى مناســب، ابزارهاى مديريتى و نظارتــى در فضاى مجازى و 
آموزش عمومى به همه خانواده در يك زنجيره قرار دارند كه تجميع آنها 

نهضت توليد محتوا در فضاى مجازى را شكل مى دهد.
آذرى جهرمى با اشــاره به جشــنواره كودكآنالين خاطرنشان كرد: در 
اين جشنواره فعاليت ســمن ها در وزارت ورزش و جوانان، اقدامات 
ترويجى، مشــاركت هنرمندان در معرفى جشــنواره و لزوم مشاركت 
آموزش و پــرورش در حمايــت از ترويج و راه انــدازى توليد وب 
سرىها ديده مى شود. وزير ارتباطات و فناورى اطالعات همچنين در 
بخشى از ســخنان خود در حضور متوليان آموزش و پرورش كشور، 
درباره مجموعه حلقه اكوسيستم براى كودك و نوجوان بيان كرد: نگاه 
انحصارگرا در پلتفرم ها كشنده خالقيت است كه امكان دارد رشدى را 

رقم بزند اما كل اكوسيستم را نابود مى كند و ضررده باشد.

پرداخت «كمك هزينه مهدكودك» فرهنگيان  
 معاون توســعه مديريت و پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش از 

پرداخت كمك هزينه مهد به فرهنگيان خبرداد.
به گزارش ايســنا، على الهيار تركمن با اشاره به اينكه توجه به كاركرد 
اصالحات ســاختارى از ويژگى هاى بودجه سال آتى است اظهار كرد: 
بودجه عالوه بر كاركرد تامين منابع مالى، كاركردهاى سياست گذارى، 

اصالحات ساختارى و تنظيم گيرى دارد. 
وى افــزود: كاهش اســتفاده از درآمدهاى ارزى، الــزام صندوق ها به 
افزايش كارايى بنگاه هاى تحت پوشش و اصالحات فرايندى در آموزش 

و پرورش در بودجه مورد تأكيد قرار گرفته است. 
كاهش ادارات كوچك مقياس كمتر از پنج هزار نفر در مراكز استان ها، 
پوشش ساالنه 10درصد دانش آموزان از طريق خريد خدمات آموزشى، 
هدفمندى مصرف درآمدهاى اختصاصى ســازمان ها، ممنوعيت ايجاد 
مراكز آموزش عالى جديد و انتقال دانشگاه هاى وابسته به دستگاه ها به 
وزارت علوم، ممنوعيت ايجاد واحدهاى ادارى در اســتان ها و افزايش 
شفافيت بودجه اى نيز از ديگر مواردى هستند كه در اليحه بودجه مورد 

توجه قرار گرفته است.
تركمن با اشــاره به تبصره هاى مهم ذيل مواد اليحه بودجه اظهار كرد: 
ساماندهى امالك مازاد، پاداش پايان خدمت بازنشستگان، پيش بينى دو 
هزار ميليارد براى مناسب سازى حقوق بازنشستگان، ممنوعيت اجراى 
بخشــنامه هايى كه بار مالى دارند اما بودجه آنها پيش بينى نشده است، 
پيش بينى 100 ميليارد تومان بــراى آب و برق و گاز مدارس از محل 
هدفمندى يارانه، اجازه به استانداران كه يارانه سه دهك باالى درآمدى 
را حذف و از منابع حاصله براى تكميل پروژه هاى نيمه تمام، اجازه به 
وزارت ارتباطات براى هوشمندســازى مدارس، سياست گذارى براى 
مشــاركت دولتى و غيردولتى در تكميل طرح هاى نيمه تمام، تكاليف 
دولت براى استقرار بودجه ريزى عملياتى، كاهش ادارات استانى به 62

مورد، تجميع ادارات زير پنج هزار دانش آموز ادارات آموزش و پرورش 
از اين جمله هستند.

فراديد: درازترين ربات جهان در استراليا آغاز به كار كرد
 مى گى يعنى ربات بابالنگ دراز رو هم ساختن؟!!

همدان پيام: اميدى بر پايان كالس هاى بى معلم
 اميد به كالسهاى بدون بخارى نفتى شيرين تره!!

ايرنا: كوه خوارى به بهانه گرانى زمين
 با اين گرونى مردم زدن تو كار ساخت و ساز تو كوه و بيابون!! 

شبستان: دولت و مجلس به دنبال نظام رتبه بندى معلمان
 همه دست به يكى كردن بلكه فرجى بشه!!

همدان پيام: سيب زمينى در بهار حرف اول را مى زند
 سيب زمينى بهار هم لب به سخن گشود!! 

هگمتانه: با سوادي 95/3 درصد از جمعيت استان همدان 
 دروغ نيست كه از اول بشمان گفتن همه دانا!!

آرمان: ضرورت برخورد با امامزاده هاي جعلي 
 مگه داريم!!

اعتماد: استعفاهايي كه شايد رنگ و بوي انتخاباتي داشته باشد 
 همه چيز رو سياسى مى كنن!!
تجارت: برخورد جدي با گراني ها 

 مى خوان گرانفروشها رو اعدام كنن!!
رسالت: عروس هاي بي جهاز

 مهم اينه كه شوهر گيرشون افتاده!! 
ايران: مي توانيم كمر تحريم را بشكنيم 

 بدون شرح!!
ستاره صبح: رازهاي بودجه سال آينده

 بودجمون جعبه سياه داره!! 
همدان پيام: خدمت به مردم بدون حاشيه در اولويت است

 هر مســئولى اومده همين رو گفته اينكه چرا وضعمون اينه رو 
كى بايد جواب بده؟!! 

رسالت: فقط دو تا سه دهك بايد مشمول دريافت يارانه شوند
  يعنى بقيه دهك ها باالى خط فقر زندگى مى كنن؟!! 

همشهري: زمين آزادي در انتظار زنان 
 ديگه خانوما خوشبخت مى شن!!

سارقان كارت عابر بانك دستگير شدند
2 نوجوان كه اقدام به ســرقت كارت عابر بانك سوپرماركتى ها 

مى كردند؛ دستگير شدند.
رئيــس پليس فضاى توليــد و تبادل اطالعــات فرماندهى انتظامى 
همدان گفت: فردى با مراجعه به ســوپر ماركت هاى همدان به بهانه 
نداشــتن كارت عابر بانك از مغازه دار درخواست مى كرد كه براى 
خريد شارژ تلفن از كارت عابر بانك شخصى استفاده كرده و او پول 

را نقدى پرداخت كند.
فيروز سرخوش نهاد در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: پس از كشيدن 
كارت عابربانك و وارد كردن رمز در برابر چشم مشترى، مرحله دوم 

نقشه سارق آغاز مى شد.
رئيــس پليــس فتــا همــدان اظهــار داشــت: ايــن جــوان بــا رصــد 
كاالهــاى موجــود در انتهــاى مغــازه از فروشــنده درخواســت كاال 
ــه  ــز ب ــتن كارت از روى مي ــش از برداش ــنده پي ــرد و فروش مى ك
ســمت انتهــاى مغــازه روانــه مى شــد كــه در ايــن هنــگام خريــدار 
ــرقت و  ــنده را س ــه و كارت فروش ــره گرفت ــى از فرصــت به قالب

ــد. ــوارى مى ش مت
سرخوش نهاد بيان كرد: پس از انجام چند سرقت مشابه با اين شيوه 
و شــگرد و سرقت 300 ميليون ريال دســتگيرى متهمان در دستور 

كار قرار گرفت.
رئيس پليس فتا همدان ادامه داد: پس از دستگيرى سارقان مشخص 
شــد 2 جوان 18 ساله ســاكن فرديس كرج در شهر همدان اقدام به 

اين سرقت ها مى كردند.
ــز  ــردن رم ــاش ك ــاد از شــهروندان خواســت از ف ســرخوش نه
ــر چشــم ديگــران خــوددارى  و وارد كــردن رمــز كارت در براب

ــد. كنن
500 تن 9 ماهه سالجارى به علت ارتكاب اعمال مجرمانه در فضاى 

مجازى توسط پليس فتا دستگير شدند.

جاعل مدارك ادارات دستگير شد
 مرد 50 ســاله اى كه اقدام به جعل مدارك ادارات خدمات رسانى 

كرده بود، شناسايى و دستگير شد.
رئيس پليس آگاهى استان همدان گفت: پس از دريافت گزارش هاى 
مردمى و شكايت شــمارى از ادارات مبنى بر جعل مدارك، موضوع 

رسيدگى شد.
ــوران  ــار داشــت: مام ــا اظه ــا ايرن رضــا زارعــى در گفــت و گــو ب
ــده  ــاد ش ــرد ي ــى ف ــاى اطالعات ــرى كاره ــام يكس ــا انج ــى ب آگاه
را شناســايى و پــس از دريافــت مجــوز قضايــى متهــم را در 

مخفيگاهــش دســتگير كردنــد.
رئيس پليس آگاهــى توضيح داد: متهم اقدام بــه جعل مدارك امور 
مالياتى و برگه عوارض كرده و آن را در اختيار متقاضيان قرار مى داد.
زارعى افزود: متهم از افراد ســاكن در شــهر همدان و بدون هر گونه 
سابقه كيفرى اســت كه پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايى 

شد.
هفته جارى 2 تن از افراد فعال در زمينه جعل و كالهبردارى دستگير 
شــدند كه يكى از اين پرونده ها مربوط به پزشــكى قالبى و ديگرى 
جاعل مدارك براى ترخيص موتورســيكلت هاى توقيفى از پاركينگ 

پليس راهور بود.

جهت دهى فرآيند جذب اعضاى هيأت علمى در راستاى 
توسعه كشور

 رئيس پژوهشگاه علوم انســانى و مطالعات فرهنگى گفت: بايد در موضوع جذب 
اعضاى هيأت علمى در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها، اهداف فراترى از آموزش عالى 
تدوين كرده و موضوع جذب اســتادان را در راستاى اهداف توسعه كشور جهت دهى 

كنيم.
به گزارش ايسنا، حسينعلى قبادى تاكيد كرد: در موضوع جذب و گزينش اعضاى هيأت 
علمى بايد دو نكته مورد توجه قرار گيرد، اول آنكه افرادى به ناحق كنار گذاشته نشوند 
و دوم آنكــه جذب اعضاى هيأت علمى مطابق با اهداف و ماموريت هاى موسســات 

صورت گيرد.
قبادى افزود: لزومى ندارد همه فارغ التحصيالن دوره دكتراى تخصصى با هدف تدريس 
جذب دانشــگاه ها و مراكز پژوهشى شوند، بلكه بسيارى از آنها مى توانند در هيأت يك 

پژوهشگر در سازمان هاى دولتى و خصوصى تاثير گذارى بيشترى داشته باشند.

فوايد در آغوش گرفتن كودك
 شــير مادر اثرات فراوانى در رشد جســمى كودك دارد، اما بسيارى از روانشناسان 
معتقدند كه دركنار آن، در آغوش گرفتن و بغل كردن كودك هنگام شير دادن عامل اصلى 

رشد جسمى و روانى كودك به شمار مى رود.
متخصص روانشناســى كودك در گفت وگو با ايسنا، درباره قوانين شيردادن به كودكان 
توضيح مى دهد: شــير دادن بــه كودك از نظر روانشناســى داراى پايه ها و ديدگاه هاى 
تحليلى عميق و پيچيده اى است. در همين راستا روان درمانگران تحليلى درباره اين مسئله 
معتقدند كه شير دادن موضوع اصلى نيست بلكه لمس و در آغوش گرفتن موضوع اصلى 

رشد جسمى و روانى كودك است كه آن را تحت تاثير قرار مى دهد.
به گفته اسماعيل خوش نظر، بسيارى از روان درمانگران از جمله "وينى كات" و "بالبى" 
درباره تغذيه و رشــد كودك گفته اند: در آغوش گرفتن تاثير زيادى بر روحيه و رشــد 
كودك دارد، به عبارت ديگر تغذيه عامل دوم و در آغوش گرفتن و نگه داشــتن كودك 

(hold) عامل ابتدايى و اصلى رشد كودك است.

چالش هاى بخش مراقبت هاى ويژه در كشور
 تخت هاى مراقبت هاى ويژه نياز ضرورى كشور است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

به گزارش مهر، دبير انجمن علمى مراقبت هاى ويژه، با اشاره به چالش هاى فعلى بخش 
مراقبت هاى ويژه بيمارستانى، 

اميــد مــرادى مقــدم در ارتبــاط بــا بزرگتريــن چالش هــا و مشــكالتى كــه 
مراقبت هــاى ويــژه كشــور بــا آن مواجــه اســت، گفــت: جمعيــت ايــران روز بــه روز 
در حــال افزايــش بــوده و از طرفــى بــا معضــل ســالمندى مواجهيــم بــه طــورى كــه 
طبــق بررســى هاى بــه عمــل آمــده طــى 15 ســال آينــده ايــران جــزو چنــد كشــور 

ــوند.  ــالمندى مى ش ــش س ــار افزاي ــه گرفت دنياســت ك
مرادى مقدم اعالم كرد: افزايش ســن، افزايش بيمارى هــاى متعدد را به همراه خواهد 
داشــت و اين مسئله نياز روز افزون به تخت هاى آى سى يو را نشان  مى دهد همچنين 
ايران جزو كشــورهايى است كه حوادث مختلف از جمله حوادث رانندگى  در آن باال 

بوده و اين موضوع نيز نياز به تخت هاى آى سى يو را نشان مى دهد.

 در جامعه ما هســتند افرادى كه هر روز 
صحنه تصادف، مجروحيت و يا جان باختن 
تعــدادي از هموطنان خــود را در جاده ها 
مى بينند و يا اينكه 24 ســاعته در طول 365 
روزِ ســال براي هــر نوع حادثــه ناگوار و 
احتمالي در آماده باش كامل هستند كه اينها 
سخت ترين شــرايط كاري را برايشان رقم 
مى زنــد. اما اين كار كه بــراى تامين معاش 
خانواده و خدمت به جامعه است تنها زماني 
برايشــان شيرين مى شــود كه با حضور اثر 

بخش خود جان انساني را نجات مى دهند.
اين موارد تنها بخشي از فعاليت كساني است 
كه فرشــته نجات حادثه ديدگان شده اند تا 
با حضور بر بالين آنهــا نگذارند خانواده اي 

داغدار از دست دادن عزيزانشان باشند.
نخستين بار فوريت هاي پزشكي زماني كه در 
حادثه اي سقف فرودگاه تهران ريزش كرد و 
چند نفر مصدوم و يا فوت كردند به وجود 

تشكيل شد
در همدان نيز اين پايگاه در ســال 57 شكل 
گرفت. در آن سال ها تا سال 84 همدان تنها 
16 پايگاه داشــت كه 90 درصد پرسنل آن 
ديپلــم و زير ديپلم بوند كه بعدها تجهيزات 
اورژانــس بــراي خدمات رســاني بهتر به 
روزرســاني و افزايش يافت كه اين حاصل 
تالش مسئوالن نظام و دولت براي خدمت 

به مردم بود.
به مناسبت چهلمين ســال انقالب اسالمي، 
رئيس اورژانس پيش بيمارســتاني اســتان 
همدان در نشستي با اصحاب رسانه به تشريح 
فعاليت هاي انجام شــده پرداخت و گفت: 
خوشبختانه اورژانس استان همدان با تجهيز 
بــه امكانات الزم و نيز فعاليت هاي مثمرثمر 
توانسته است در بسياري از شاخص ها پيشتاز 

خدمت رساني در كشور باشد.
حبيب معصومي در اين خصوص گفت: در 
سال 94 اورژانس همدان در بين 65 دانشگاه 
علوم پزشكي كشور در كاهش باليا برتر شد.
وي ادامه داد: استان همدان جزو استان هايي 
اســت كه به همت مســئوالن بر اســاس 
استانداردها، پايگاه شــهري آن كامل است 
و تنها اســتاني اســت كه از 9 شهرستان 6 
شهرســتان آن مجهز به پد بالگرد استاندارد 

است.
رئيس اورژانس پيش بيمارســتاني اســتان 
همدان گفت: پرســنل فوريت ها تنها گروه 
نيروهاي علوم پزشــكي هســتند كه داراي 

كارت سالمت مي باشند.
معصومي از كسب رتبه نخست توسط روابط 
عمومي فوريت هاي استان همدان خبر داد و 
بيان كرد: از نظر تعداد مراجعات به سايت هم 

اول تا سوم كشور هستيم.

وي با اشــاره به اينكه سه سال پيش گواهي 
بهبود كيفيــت دريافت كرده ايــم افزود: از 
ابتداي امسال جزء چهار دانشگاهي بوديم كه 
اعتباربخشي در دانشگاه ها را در بخش پيش 

بيمارستاني عملياتي كرديم.
وي اظهــار كرد: از ســال 85 تــا 88 تمام 
و 50  نوســازي  اورژانس  آمبوالنس هــاي 
آمبوالنس بنز وارد اين سيســتم شــد كه در 
دولــت يازدهــم يعني از ســال 92 تاكنون 
توانسته ايم 50 آمبوالنس نو خريداري نماييم.

معصومي با بيان اينكه تعداد پايگاه هاي شهر- 
جاده اي و هوايي استان هم اينك از 40 پايگاه 
به 57 پايگاه رسيده است اظهار كرد: در اين 

سال ها 10 ساختمان ساخته شد.
وي ادامــه داد: اســتان همــدان داراي يك 
اورژانس هوايي اســت كه از ســال 93 در 
مدت 3/5 سال 250 مأموريت هوايي انجام 

شده است.
معصومي از ايجاد پايــگاه  هوايي دائمي در 
اســتان خبر داد و گفت: حدود 250 ميليون 
تومان بــراي پايگاه دائم كه در بيمارســتان 
بعثت مستقر است صرف شده تا جابه جايي 
مصدوم و نجات مصدومان به راحتي انجام 

شود.
وي بيان كــرد: درصدد هســتيم كه در 50 
نقطه شــامل روســتاهاي پرجمعيت، مراكز 

گردشگري و جاده ها پد بالگرد ايجاد كنيم.
رئيس اورژانس پيش بيمارســتاني اســتان 
همدان با اشاره به فعاليت 400 نيروي انساني 
در اين پايگاه ها بيان كــرد: از اين تعداد 93 
نفر جذب شدند و توانستند تحصيالت عاليه 

را طى كنند.
معصومي با اشــاره به اينكه سال گذشته 2 
ميليارد تومان براي خريد بي سيم هزينه شد 
افزود: با افزايش تعداد پايگاه ها شــاهد آن 

هستيم كه زمان رســيدن به بالين بيمار هم 
كاهش يافته است.

رئيس اورژانس پيش بيمارســتاني اســتان 
بــا تأكيد بر اينكه خدمــات اورژانس كامًال 
رايگان است افزود: طبق قانون شرح خدمات 
ضروري  خدمات  شــامل  همدان  اورژانس 
و فوريت ها اســت بنابراين ما نمي توانيم به 
مباحث خرد كه شامل فوريت ها نمي شوند 

ورود پيدا كنيم.
وي از ايجاد مركز ثبت و پايش مراقبت هاي 
درماني به صــورت الكترونيكي خبر داد و 
گفت: با ايجاد اين مركز امور دســتي حذف 

مي شود.
معصومــي گفت: ســال گذشــته 42 هزار 
مأموريت شــهري و جاده اي كه 30 درصد 
آن مرتبط با حوادث ترافيكي بود انجام شد.

وي آمار فوتي هاي حــوادث ترافيكي طبق 
اعالم پزشكي قانوني را در 8 ماهه اول سال 
329 نفر و ســال گذشته 379 نفر اعالم كرد 
و گفت: طبق مصوبات كشوري بايد هر ساله 
10 درصد كاهش حوادث اينچنيني را شاهد 
باشيم كه خوشبختانه همدان در اين ارتباط 
با 14 درصد كاهش كه بخشــي از آن ثمره 
تــالش فوريت ها بوده اســت، خوب عمل 

كرده است.
معصومي پروژه هاي هفتــه دولت را افتتاح 
پايگاه اورژانس هوايي با 230 ميليارد تومان 
اعتبــار، كلنگ زني ســايت دانشــگاه براي 
احداث ســاختمان 4 طبقه ويژه انبار بحران 
و ساير امور ات دانست و افزود: بهره برداري 
از 120 بي سيم اوژانس، بهره برداري از ستاد 
تويسركان،  شهري  پايگاه  بازسازي  هدايت، 
راه اندازي پايگاه اورژانس شهري 2 در بهار، 
ايجاد 3 پايگاه روســتايي در شهرستان هاي 
تويسركان، رزن و مالير به سمت سد كالن، 

از ديگر پروزه هاى دهه فجر امســال است 
همچنين در دهه فجر امســال 22 دســتگاه 
آمبوالنس با حضور مسئول كشوري و با 20 
ميليارد تومان اعتبار به اورژانس فوريت هاي 

پزشكي تحويل داده مي شود.
وي ادامه داد: از ســال گذشــته تاكنون 12 
ســاختمان را براي پايگاه ها شــروع به كار 
كرده ايم كه بين 10 تا 80 درصد پيشــرفت 

فيزيكي دارند.
معصومي بيان كرد: در يكســال گذشته 23 
ميليارد تومــان بودجه از اورژانس كشــور 
دريافت كرديم تا به توسعه زيرساخت ها و 

گسترش خدمات اختصاص دهيم.
معصومي آموزش به پرســنل، اســتفاده از 
تجهيزات ورزشي براي توانمندسازي نيروها 
بكارگيري موتورالنس، تفاهم نامه با راه آهن 
براي ايجاد پايگاه  جاده اي منتهي به اين مسير، 
انعقاد تفاهم نامه با شهرداري براي تسهيل در 
بلندمرتبه  ســاختمان هاي  به  خدمت رساني 
بــا راهكاري چــون نصب آسانســورهاي 
بيمارســتاني در بيــش از 7 طبقه را از ديگر 

فعاليت هاي اين اورژانس دانست.
اين مسئول در پايان از مشكالت و سختي هاي 
كار در اورژانــس و مزاحمت هاي تلفني نيز 
سخن گفت و افزود: در برخي موارد اجازه 
ندادن صاحبان خودرو به آمبوالنس ها براي 
تــردد، مجوز دادن به صنوفي كه ســد معبر 
ايجاد مي كند در محوطه نزديك به اورژانس 
(اشــاره به پدر خوب در خيابــان مهديه)، 
توقع مــردم براي حضور نيروهاي اورژانس 
براي خدمت به افرادي كه فوريتي براي انها 
وجود ندارد و تماس بي ربط را از مشكالت 
است كه اميدواريم با فرهنگ سازي مناسب 
و خدمــات اورژانس كــه ثانيه ها هم در آن 

ارزشمند است اين مشكالت حل شود.

22 دستگاه آمبوالنس جديد به اورژانس تحويل مي شود

تالش براي 
كاهش زمان رسيدن به بيمار

50هزار زندانى معتاد 
تحت پوشش درمان 
با متادون هستند
 سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
گفــت: زندان گلوگاه بســيار خوبى براى 
كنترل اعتياد و درمان معتادان است و اكنون 
بيش از 50 هزار زندانى معتاد تحت پوشش 

درمان نگهدارنده با متادون هستند.
پرويز افشــار در گفت و گو با ايرنا، افزود: 
اعتياد در زندان به وجود نمى آيد بلكه فرد 

معتاد به زندان وارد مى شــود. هر چند از 
تعــداد معتادان زندانى آمــار دقيقى ندارم 
اما تقريبا همه كســانى كه نيــاز به درمان 

نگهدارنده دارند تحت پوشش هستند.
وى ادامــه داد: على رغــم اينكه بودجه و 
امكانات كامال حداقلى است اما زندان هاى 
كشــور جزو زندان هاى پيشرو در درمان 
اعتياد هستند و عالوه بر درمان نگهدارنده، 
زندانيــان در بدو ورود به زندان غربالگرى 
مى شوند همچنين مراكز مشاوره و كنترل 
ايدز وجود دارد كه راهكارهاى خوبى براى 

كنترل و درمان اعتياد است.

توســعه  و  تقاضــا  كاهــش  معــاون 
مشــاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد 
مخدر اظهار داشت: پوشش زندانيان معتاد 
با درمان نگهدارنده متادون سند افتخارى 
است و ايران يكى از باالترين ميزان هاى 
درمــان نگهدارنده در بين زندان هاى دنيا 

را دارد.
افشــار خاطرنشــان كرد: مصرف متادون 
باعث شــده است تا زندانيان معتاد، تزريق 
نكننــد و دچــار ايدز و هپاتيت نشــوند، 
كارهــاى روزمره خود را انجــام دهند و 
رفتارهــاى معــارض قانون ايــن افراد به 

حداقل برسد.
به گــزارش ايرنــا، پيش از اين ســردار 
اسكندر مومنى، دبيركل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر گفته بود: حدود 70 درصد زندانيان 
كشــور به  واســطه جرايم مرتبط با مواد 
مخدر در زندان به ســر مى برند همچنين 
اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان ها و 
اقدامات تامينى و تربيتى كشــور نيز اعالم 
كرده است: امسال ورودى زندانى جرايم 
مــواد مخدر به زندانهــا 6 درصد كاهش 
يافته و نيم درصــد از زندانيان مربوط به 

اين جرايم هم كم شده است.
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نفت سال آينده پايين 70 دالر خواهد ماند
 نظرســنجى رويترز نشان داد قيمت نفت در ســال 2019 احتماال پايين 70 دالر در هر 
بشكه خواهد ماند زيرا عرضه بيش از حد و كندى رشد اقتصادى به تالش هاى اوپك براى 

تقويت بازار ضربه مى زند.
به گزارش ايسنا، در نظرسنجى رويترز از 32 اقتصاددان و تحليلگر، ميانگين قيمت هر بشكه 
نفت برنت درياى شمال 69/13 دالر در سال 2019 پيش بينى شد كه بيش از 5 دالر كمتر 

از پيش بينى ماه گذشته بود.
ميانگين قيمت نفت برنت 71/76 دالر در هر بشكه در سال 2018 بوده است.

اشــلى پترسن از شركت "استراتاس ادوايزرز" اظهار كرد: در نيمه اول سال 2019 نگرانيها 

نسبت به مازاد عرضه بر بازار حاكم خواهد بود.
اوپك و متحدانش شامل روســيه در اوايل دسامبر با هدف كاهش سطح ذخاير جهانى و 
تقويت قيمت ها، موافقت كردند توليدشــان را مجموعا 1/2 ميليون بشكه در روز كاهش 
دهند.امــا اين كاهش تا ژانويه انجام نخواهــد گرفت و قيمت هاى نفت از زمان اعالم اين 

تصميم، بيش از 15 درصد كاهش يافته است.
كايلين بيرچ، تحليلگر واحد اطالعات اكونوميســت در اين باره گفت: بازار تا حد زيادى 
روى تجديد كاهش توليد از ســوى اوپك حساب كرده بود. در نتيجه ما انتظار داريم اگر 
اوپك يا روسيه از سهميه توليدشان تخطى كنند قيمت هاى نفت ريزش پيدا كند. وى در ادامه 
افزود: ما انتظار داريم كاهش توليد اوپك در آوريل كه اين گروه به بازبينى سياســت توليد 

خود خواهد پرداخت، تمديد شود زيرا توليد باالتر از سوى آمريكا و ضعيف شدن تقاضاى 
جهانى تداوم محدوديت عرضه را ايجاب مى كند.

قيمت هــاى نفت به دليل تاثير اختالف تجارى ميان آمريكا و چين و كندى رشــد اقتصاد 
جهانى و دورنماى تقاضــاى كمتر براى نفت، از اوجش در اوايل اكتبر بيش از 40 درصد 
كاهش پيدا كرده است.رويداد ديگرى كه مانعى براى باال رفتن قيمت هاى نفت خواهد بود، 

كندى رشد مصرف است.
طبق اعالم اداره اطالعات انرژى آمريكا، بسيارى از تحليلگران پيش بينى مى كنند تقاضا در 
سال 2019 اندكى بيش از يك ميليون بشكه در روز رشد خواهد كرد در حالى كه تقاضا در 

سال 2018 به ميزان 1/54 ميليون بشكه در روز رشد كرد.

خبـر

 دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى 
كارگران درباره توزيع بسته هاى حمايتى به 
كارگران كه در مرحله بعد از بازنشستگان 
قرار دارند گفت: در خصوص بازنشستگان 
تامين اجتماعى مبلغ بســته هاى غذايى به 
كارت هاى حقوقشــان واريز شد تا امكان 
خريد داشته باشــند، ولى درباره كارگران 
هنوز به ســازوكار مشخصى نرسيده ايم و 
معلوم نيست وجه بســته هاى حمايتى به 
حساب حقوق كارگران واريز مى شود يا به 

حساب يارانه سرپرستان خانوار؟
هادى ابوى افــزود: طبيعتا واريز نقدى به 
حساب كارگران ســاز و كارى مى خواهد 
كه بايد در كميتــه اى در وزارت كار مورد 
بررســى قرار گيرد و اين مســاله هرچه 

سريع تر اطالع رسانى شود.
دبيــركل كانون عالــى انجمن هاى صنفى 
كارگران درباره مذاكــره با اتحاديه امكان 
براى توزيع بسته حمايت غذايى به كارگران 
نيز به ايسنا گفت: قرار است مذاكراتى براى 
تامين اقالم كارگران شاغل حقوق بگير از 
طريق "امكان" انجام شود. در حال حاضر 
زيرساخت سامانه و سيستم POS اتحاديه 
امكان آماده اســت و به محض مشخص 
شدن نحوه واريز وجه بسته هاى حمايتى، 
فروشگاه هاى امكان آمادگى عرضه كاال و 

اقالم موردنظر را دارند.
ابــوى در پاســخ بــه اين پرســش كه با 
توجه به واريز وجه بســته هاى حمايتى به 
حساب هاى بازنشستگان تامين اجتماعى، 
تهيه و تاميــن اقالم و كاالهاى اساســى 
از چه خواهد بود؟ گفت: در بســيارى از 
شهرها از جمله مشهد و تبريز، تعاونى هاى 
بازنشســتگان وجــود دارد و عالوه بر آن 
تعاونى مصرف كارگرى هم هســتند كه 
بازنشســتگان مى توانند به آنهــا مراجعه 
كننــد؛   در تعاونى هاى امكان هم از مدتها 

قبل دستگاه هاى كارت خوان فعال بوده و 
بازنشستگان مى توانند براى خريد اقالم و 
مايحتاج مورد نياز خود به تعاونيهاى امكان 

مراجعه كرده و خريدشان را انجام دهند.
وى درعين حال درباره شناسايى كارگران 
مشمول دريافت بسته هاى حمايتى، گفت: 
براى اين منظور پيشــنهاد صدور كارتهاى 
شناســايى متحدالشــكل را با محوريت 
يكى از بانكهاى كشور مطرح  كرده ايم كه 
مذاكرات اوليه با شركت صادركننده كارتها 
صورت گرفته اســت. در اين كارتها نام و 
مشخصات افراد، كد ملى و ميزان دريافتى 
درج مى شود و يك سرى فيلدها نظير ميزان 
سابقه و شماره حســاب حقوق را هم ما 
اضافه مى كنيم كه با صدور آنها كار واريز 
وجوه بسته هاى حمايتى در كمترين زمان 

ممكن صورت مى پذيرد.
به گفته اين مقام مسئول كارگرى، كارگران 
با استفاده از كارت هاى شارژ شده مى توانند 
از تمام فروشگاه هاى تعاونى هاى مصرف 
كارگرى كه عضو امكان هستند سبد كاالى 

خود را دريافت كنند.
دبيــركل كانون عالــى انجمن هاى صنفى 
كارگران افزود: ليست شاغلين بيمه شده و 
ميزان دريافتى آنها از طريق سازمان تامين 
اجتماعى قابل پيگيرى اســت ولى ساز و 
كار واريز وجه هنوز مشخص نشده كه اگر 
پيشنهاد ما تاييد و عملياتى شود، كارت هاى 
مذكور به ســرعت صادر شده و از طريق 
تشكل هاى كارگرى و انجمن هاى صنفى 

در اختيار كارگران قرار مى گيرند.
وى در مورد آن دسته كارگران فاقد بيمه كه 
از حداقل هاى قانون كار برخوردار نيستند 
گفت: اگر ســامانه اى در اين زمينه ايجاد 
شــود مى تواند به شناسايى آنها كمك كند 
و تشكل هاى كارگرى آمادگى همراهى در 

اين زمينه را دارند.

تصحيح نظام كارمزد يكى از اولويت هاى 
اصالح نظام بانكى است

 بررسى صورت هاى مالى آن دسته از بانك هاى بورسى كه در كدال 
منتشر شده است، نشان مى دهد هسته مركزى بانك دارى در ايران در 
حاشيه زيان اســت. يكى از علل اصلى اين زيان دهى هم عدم تطابق 
مدل هاى بانكدارى در ايران با تغييراتى اســت كه طى سال هاى اخير 
مخصوصا در شــيوه بانكدارى دنيا بوجود آمده است. به عبارت ديگر 
با وجود اينكه ريشه و اســاس بانك دارى ايران در ابتدا از بانك هاى 
غربى الگوبردارى شــده اما اين الگوگيرى تداوم نيافته و از مقطعى به 
بعد ارتباط بانك دارهاى ايرانى با الگوهاى كسب وكار بانكى در جهان 
قطع شد. در اين مدت مدل درآمد- هزينه در بانك دارى دنيا به سرعت 
تغيير شكل يافته و كسب درآمد از كارمزد خدمات ارائه شده جايگزين 

بخشى از درآمدزايى از محل جذب منابع شده است.
بانك ها در ايران اما همچنان با همان الگوى سابق كار مى كنند بنابراين 
بانك هــاى ما اعم از بزرگ و كوچك، دولتى و خصوصى از عمليات 
ســنتى بانك دارى يعنى دريافت ســپرده و پرداخت تسهيالت، زيان 
مى بينند. از سوى ديگر طى سال هاى اخير سرمايه گذارى هاى سنگينى 
در حوزه فناورى اطالعــات انجام داده اند بنابراين هزينه هاى بانك ها 
بــا وجود صرفه جويى هايى كه از محل عمليات بانكدارى الكترونيك 
حاصل شــده، روزبه روز در حال افزايش است. به همين خاطر تغيير 
و اصالح ساختار درآمدزايى در بانك ها مقوله اى اجتناب ناپذير است 

و چاره اى نداريم جز اينكه به سمت كارمزدمحورى حركت كنيم.
واقعيت اما اين است كه مدل ذهنى مديران به گونه اى است كه چندان 
اهل پرداخت هزينه براى اصالح رويه هاى نادرست نيستند. مثال هاى 
فراوانى هم براى اين ادعا وجود دارد مانند نفت. سال هاست كه همه 
دولت ها و مديران مى گويند بايد وابستگى اقتصاد را به نفت كم كنيم 
و در ظاهر هم اين اتفاق مى افتد اما با مجوزهايى كه براى برداشــت 
از منابع صندوق توســعه ملى صادر مى شــود، عمال ســهم نفت در 

بودجه هاى سنواتى همانى است كه قبال بوده است.
اين در حالى است كه در حوزه بانكى برخالف برخى حوزه هاى ديگر، 
طى دو دهه گذشــته اقدامات بزرگ و مؤثرى در حوزه بانك دارى و 
پرداخت الكترونيك انجام شده است اما جو عمومى حاكم بر جامعه 
در برخى موارد اجازه بازتاب مناسب اين اقدامات موفق را نداده  است 
چرا كه فضاى غالب بر جامعه ما عاّمه پســند است. اگر كسى به نفع 
قشــر و طبقه يا صنف خاصى صحبت كند همه او را تشويق مى كنند 
فارغ از اينكه منافع آن طبقه يا صنف خاص همراستا با منافع عمومى 

هم هست يا خير؟
بدون ترديد يكى از مهم ترين اقدامات در راســتاى غلبه بر اين فضا، 
هماهنگى بانك ها با يكديگر است اما اين هماهنگى به علل مختلفى 
كمتر حاصل مى شــود كه يك علت عمده دارد آن هم وزن و سهمى 
است كه بانك هاى دولتى در اقتصاد ايران دارند. درست است كه تعداد 
بانك هاى خصوصى بيشــتر از دولتى ها است اما اثر اهرمى بانك هاى 
دولتى در شبكه بانكى و اقتصاد كشور همچنان با بانك هاى خصوصى 
قابل مقايسه نيست. اين عدم توازن، اولويت ها را در شبكه بانكى بسيار 

متغير و متنوع  كرده و آثار اقدامات اصالحى را خنثى مى كند.
بــه عنوان مثال چند ســال قبل كه يكى از بانك هــاى دولتى كارمزد 
تراكنش هــا را صفر كرد در جــواب اعتراض ســاير بانك ها گفت 
اولويت بانك من اين اســت كه ســهم خود را از بازار افزايش دهم 

و عقب ماندگى خود را در ورود به بازار به اين ترتيب جبران كنم!
در چنين شرايطى براى حل مشكالت بايد رودربايستى را با مردم كنار 
بگذاريم. ســال هاى سال اســت كه هر كدام از ما وقتى پشت تريبون 
مى رويم تكرار مى كنيم كه در كشورمان منابع خدادادى فراوان، نيروى 
انســانى توانا و ... داريم و مردم ما مســتحق دريافت انواع خدمات 
رايگان هســتند. در حالى كه طى همين سال ها بخش زيادى از همان 
منابع و نيروى انســانى را از دست داده ايم و براى ادامه راه بايد مدل 
فكرى و نگرشــى خود را تصحيح كنيم. يكى از رويكردهايى كه بايد 
تصحيح شود، تعريف و توقعى است كه در اجتماع و حتى مسئوالن ما 
نســبت به بانك وجود دارد. تا زمانى كه تصوير ما از بانك، يك بنگاه 
عام المنفعه و غيرانتفاعى است كه بايد بدون هيچ چشم داشتى فقط به 
مردم خدمات رايگان ارائه دهد، نمى توان انتظار داشت نظام كارمزد در 

اين شرايط اصالح شود.
*عليرضا لگزايى- كارشناس اقتصادى

 بيش از 78 ميليارد تومان قاچاق سوخت 
و دام در 2 ماهــه اخيــر در همدان صورت 
گرفته اســت. آنطور كه مديركل تعزيرات 
حكومتى استان همدان در جمع خبرنگاران 
اعالم كــرد: اين رقم مربوط بــه 5 پرونده 
قاچاق ســوخت بــه ارزش بيــش از 600
ميليون تومــان  و 7 پرونده قاچاق دام زنده 
بــا ارزش بيش از 77 ميليارد و 600 ميليون 

تومان است.
عليرضا حسن پور گفت كه در 2 ماه گذشته 
قاچاق ســوخت و دام زنده افزايش داشته 
اســت، به طوري كه در اســتان همدان 67
پرونده قاچاق سوخت تشكيل شده كه 49

پرونده منجر به محكوميت شده است.
وى با اشاره به تشكيل 7 پرونده قاچاق دام 
زنــده با بيش از 77 ميليــارد و 600 ميليون 
تومــان جريمه، افــزود: 3 پرونــده قاچاق 
گوشى هم در استان تشكيل شده كه بيش از 

400 ميليون تومان جريمه شده اند.
به گفتــه وي، 3 پرونده قاچاق ســيگار در 
شهرستان بهار به ارزش يك ميليارد و 800
ميليون تومان و يك پرونده قاچاق ســيگار 
در كبودراهنگ به ارزش 800 ميليون تومان 

بوده است.
758 مــورد قاچــاق در همدان 

كشف شد
وي اعالم كرد: در اين مدت 758 پرونده در 
قاچاق كاال و ارز به تعزيرات ارســال شده 
كه از بين آنهــا 58 پرونده مهم به ارزش 9

ميليارد و 900 ميليون تومان وجود دارد.
تخلف  تومان  ميليارد  نيم  و  چهار   

اقتصادي در همدان
طبق اعالم حســن پور، در مــدت نه ماهه 
امســال 8 هزار و 56 فقره پرونده در همدان 
تشكيل شده كه مبلغ قطعى جريمه وارده 11

ميليارد و 700 ميليون تومان اســت و از اين 

ميزان 60/9 درصد وصول شده است.
آنطور كه حســن پور اعالم كــرد: تخلفات 
اقتصــادي همدان در بخش كاال هم به بيش 
از 4 ميليارد و 569 ميليون تومان رسيد، كه 
اين مبلغ در 9 ماهه ســالجاري از 6 هزار و 
738 پرونده اي كه تاكنون رســيدگي شــده 

مشخص شده است.
به گفته مديركل تعزيرات حكومتى اســتان 
همدان، بــراي 529 پرونده اي كه در بخش 
بهداشــت، دارو و درمان تشكيل شده 183
ميليون تومان محكوميت صادر شده است .

حســن پور از جريمه بيــش از 100 ميليون 
تومانــي در 674 نانوايى خبــر داد و گفت: 
890 واحد خواروبارفروشى نيز بيش از 800

ميليون تومان جريمه شدند.
وى با بيان اينكــه 12پرونده با جريمه 106

ميليون توماني براى متخلفات توزيع گوشت 

قرمز در استان تشكيل شــده است، افزود: 
واحدهاى عرضه مــرغ هم به علت تخلف 

12 ميليون تومان جريمه شدند.
وى با اشــاره بــه اينكه تمامــى واحدهاى 
صنفى، شركت ها و نهادهاى دولتى موظف 
و مكلف هســتند هرگونه جابجايى كاال در 
انبارهاى خود را در سامانه ثبت كنند، به اين 

واحدها تذكــر داد در صورت عدم ثبت در 
ســامانه پرونده آنها در تعزيرات رسيدگى 

مى شود.
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان 
با اشاره به تشــكيل 50 پرونده درباره عدم 
ثبت گردش كاال در انبارها، تأكيد كرد: هيچ 

اغماضى در اين مورد نداريم.

سرانه مصرف سم در بخش كشاورزى و 
باغدارى همدان 480 تن است

 مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزى استان همدان گفت: همدان 
حدود 4/5 درصد توليدات كشــاورزى كشور را به خود اختصاص داده 
اســت و در اين ميزان عرصه همه ساله با تعداد زيادى عوامل خسارت زا 
مواجه هستيم كه در مراحل مختلف كشت و برداشت مى توانند تا 30 الى 

40 درصد به محصوالت خسارت وارد كنند.
شهرام پيشه ور در جمع خبرنگاران بيان كرد: ه ور ادامه داد: بر اين اساس 
ناچار هســتيم با اســتفاده از روش هاى مختلف نسبت به كاهش عوامل 
خسارت زا اقدام كنيم و يكى از اين روش ها"روش مبارزه شيميايى" است 
اگر به 15 ســال پيش برگرديم عمدتا روش هاى مبارزه شيميايى بود و 
حدود 700 تن مصرف ســاالنه سم استان بود كه اكنون بايد اين ميزان به 

ازاى هر هكتار يك ليتر يا يك كيلوگرم مى شد.
مدير حفظ نباتات ســازمان جهادكشاورزى استان همدان افزود: در طول 
اين مدت اقداماتى انجام گرفت تا ميزان 700 تن سم مصرفى به 480 تن 
برسد و سرانه مصرف سم استان به كمتر از 7 دهم ليتر در هر هكتار رسيده 
و اين آمار در كشور بين 7 الى يك درصد متغير است. ميزان مصرف سم 
در مقايسه با كشورهاى ديگر در ايران خوب است در برخى كشورها تا 
دو ليتر در هر هكتار سم مصرف مى  شود.پيشه ور عنوان كرد: ساماندهى 
فروشندگان سموم نباتى، آموزش بهره برداران و آشنا كردن آنها با عوامل 
خسارت زا و چگونگى مبارزه با آنها و نحوه مصرف سموم نباتى، اصالح 
و بازســازى ادوات سم پاشى، انجام مبارزات غير شيميايى و توسعه آنها 
را انجام مى دهيم ضمن اينكه در باغات مبارزات مكانيكى را به درســتى 
آموزش داديم. وى عنوان كرد: 100 نفر از كارشــنان جهاد به كار گرفته 
شدند و اين كارشناسان آخرين يافته هاى علمى مورد نظر جهاد كشاورزى 

را به صورت مستقيم به كشاورزان و باغداران ارايه دادند.
مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه 
در ســال زراعى جارى 42 هزار و 311 هكتار جو آبى و 65 هزار و 981

هكتار جو ديم در مزارع استان همدان كشت شده است، بيان كرد: بيشترين 
ســطح مبارزه با ســن مادر با 12 هزار و 500 هكتار مربوط به شهرستان 

اسدآباد بوده است.

مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان خبر داد

افزايش قاچاق سوخت و دام 
در استان

دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران خبرداد

صدور كارت  شناسايى كارگران 
مشمول سبد كاال

ثبات نرخ ارز درآغاز معامالت ديروز 
صرافى هاى بانكى

 در آغاز معامالت ديروز ســه شنبه 11 دى ماه در صرافى هاى 
بانكى، نرخ ارز بدون تغيير باقى ماند و هر دالر آمريكا 10 هزار و 

800 تومان فروخته شد.
به گزارش مهر، با آغاز معامالت ديروز 11 دى ماه در صرافى هاى 
بانكى، نرخ دالر و يورو نســبت به روز قبل بدون تغيير باقى ماند 
و صرافى هــا هر دالر را براى خريد 10 هزار و 700 تومان و براى 

فروش 10 هزار و 800 تومان قيمت گذارى كردند.
همچنيــن نرخ يورو در صرافى هاى بانكى براى خريد 12 هزار و 

650 تومان و براى فروش 12 هزار و 750 تومان قيمت خورد.
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آگهي حصر وراثت
آقاي ســجاد عندليبي اطهر داراى شماره شناســنامه  12153 به شرح 
دادخواســت كالســه 111/601/97ش از اين شــعبه درخواست گواهى 
حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان هادي عندليبي 
اطهر به شــماره شناســنامه  512 در تاريخ 97/8/18 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفــوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1- متقاضي گواهي حصر وراثت با مشــخصات فوق الذكر پسر 
متوفي 2-داود عندليبي اطهر فرزند هادي به شــماره شناســنامه 848 
صادره از بهار متولد1355 پســر متوفي 3-راحله عندليبي اطهر فرزند 
هادي به شماره شناســنامه 849 صادره از بهار متولد1357 دختر متوفي 
4-ســهيال عندليبي اطهر فرزند هادي به شماره شناسنامه 921 صادره از 
بهار متولد1363 دختر متوفي 5-ندا عندليبي اطهر فرزند هادي به شماره 
شناسنامه 39 صادره از بهار متولد1365 دختر متوفي 6-توران علي زاده 
مهدي فرزند صفر به شماره شناســنامه 566 صادره از بهار متولد1336 
همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 725)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهى تغييرات شركت محصوالت نمونه آالله الوند شركت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 322 و شناســه ملى 10820062462 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 05/01/1396 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 
نشانى شركت در واحد ثبتى كبودرآهنگ به شرح ذيل تعيين و ماده مربوطه 
اساســنامه اصالح گرديد: شهرستان كبودرآهنگ - بخش مركزى - دهستان 
سبزدشت - شــهرك صنعتى ويان-آجرپزى-خيابان بيست و سوم-خيابان 
بيســت و يكم-پالك 0-طبقه همكف كدپستى 6553171315 اداره كل ثبت 
اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شــركت ها و موسسات غيرتجارى 

كبودر آهنگ 
 (333436)

آگهي دعوت از مجاورين 
چون آقاي مســعود ســيد حسيني مالك ششــدانگ پالك 3594 
اصلي بخش يك اصلي نهاوند برابر درخواســت شماره 97/ن/4261 
مــورخ 1397/9/12 تقاضاي در قالب صدور ســند تك برگي پالك 
فوق را از اين اداره نموده و متقاضي مدعي مي باشــند كه مجاورين 
را نمي شناسند و دسترســي به مالكين ندارد، لذا به استناد كد 914 
مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در خصوص تعيين طول اضالع و مساحت 
دار كردن اســناد مالكيت و همچنين ماده 18 آيين نامه اجرايي مفاد 
اسناد رسمي الزم االجرا به كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ 
محل  در  ساعت10:30  مورخ 1397/11/8  دوشنبه  روز  در  كه  مي گردد 
وقوع ملك واقــع در  نهاوند- جاده دهنو راه باغات نقاره چي حضور 
يابند بديهي اســت عدم حضور مجاورين و مالكين مشــاعي مانع از 
انجام عمليات نقشــه برداري نمي گردد. چنانچه نياز به آگهي مجدد 

باشد در همين روزنامه درج مي گردد.(م الف 213)
جليلوند 

رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي دعوت از مجاورين 
چون خانم اعظم شــهنازي مالك ششــدانگ پالك يك فرعي از 3069 
اصلي بخش يك اصلي نهاوند  برابر درخواست شماره 97/ن/4917 مورخ 
1397/10/8 تقاضاي در قالب صدور ســند تك برگي پالك فوق را از اين 
اداره نموده و متقاضي مدعي مي باشــند كه مجاورين را نمي شناسند و 
دسترسي به مالكين ندارد، لذا به استناد كد 914 مجموعه بخشنامه هاي 
ثبتي در خصوص تعيين طول اضالع و مساحت دار كردن اسناد مالكيت و 
همچنين ماده 18 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا به كليه 
مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ مي گردد كه در روز دوشــنبه مورخ 
1397/12/9 ساعت10:00 در محل وقوع ملك واقع در نهاوند، باغات دهبور 
راه بين گلــزار و گيالي روبروي باغ حاج رضوي داخل كوچه گلزار حضور 
يابند بديهي اســت عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعي مانع از انجام 
عمليات نقشــه برداري نمي گردد. چنانچه نياز به آگهي مجدد باشد در 

همين روزنامه درج مي گردد.(م الف 214)
جليلوند 

رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاي بيرامعلي حمزه داراى شــماره شناسنامه  7422 به شرح دادخواست به 
كالسه 880/97 از اين شعبه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان محمد حمزه به شماره شناسنامه  2473 در تاريخ 
1362/3/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-بيرامعلى حمزه فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 7422 پســر متوفي 2-رمضان حمزه فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 4051108325 پسر متوفي 3-مريم حمزه فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 4051081801 دختر متوفي 4-ناصر حمزه فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 4051108317 پسر متوفي 5-حسين حمزه فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 4051099016 پســر متوفي 6-حسن حمزه فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 4051090906 پسر متوفي 7-معصومه حمزه فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 4051079414 دختر متوفي 8-سكينه حمزه فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 4051099024 دختر 9-  جيران اسكندرى فرزند كاظم به شماره 
شناســنامه 5151 همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 722)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاي بيرامعلي حمزه داراى شــماره شناسنامه  7422 به شرح دادخواست 
كالســه 881/97/ش112 از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان جيران اسكندري به شماره شناسنامه  
5151 در تاريخ 1391/12/12 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-سكينه حمزه فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 4051099024 دختر متوفي 2-بيرامعلي حمزه 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 7422 پسر متوفي 3-حسن حمزه فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 4051090906 پسر متوفي 4-رمضان حمزه فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 4051108325 پسر متوفي 5-ناصر حمزه فرزند 
محمد به شــماره شناسنامه 4051108317 پســر متوفي 6-حسين حمزه 
فرزند محمد به شماره شناســنامه 4051099016 پسر متوفي 7-معصومه 
حمزه فرزند محمد به شماره شناسنامه 4051079414 دختر متوفي 8-مريم 
حمزه فرزند محمد به شماره شناسنامه 4051081801 دختر متوفي اينك با 
انجام تشــريفات 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 723)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

برابر رأي شماره 139760326009000324 مورخه 97/9/10 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي مهدي بداغي فرزند قربانعلي به 
شماره شناســنامه 5020027626 صادره از فامنين به شماره ملي 5020027626 در 
شــش دانگ اعياني به انضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت سيصد و بيست و نه مترمربع و سي و سه صدم مترمربع قسمتي از 
پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان خريداري از مالك رســمي 
آقاي محمد علي رشيدي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان فامنين تسليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 239)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/11

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

برابر رأي شماره 139760326009000323 مورخه 97/9/10 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي قربانعلي بداغي فرزند اسمعيل 
به شماره شناسنامه 2507 صادره از فامنين به شــماره ملي 502954566 در شش 
دانگ اعياني به انضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت دويست و نود و نه مترمربع و هشت صدم مترمربع قسمتي از پالك 99 اصلي 
واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان خريداري از مالك رسمي آقاي محمد علي 
رشيدي محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان فامنين تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 240)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/11

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

سرمربى پاس استعفا داد
 احمد جمشيديان ســرمربى تيم فوتبال پاس همدان از سمت خود 

استعفا داد.
جمشيديان در گفتگو با ايرنا  اظهار داشت: با گذشت هفته ها هنوز وعده 
رفع مشــكالت مالى تيم برطرف نشــده و به همين دليل هم نتوانستيم 

بازيكن جديد در نيم فصل جذب كنيم.
وى اضافه كرد: برخى مســئوالن در گفــت و گوها همواره از صعود و 
شرايط مطلوب براى تيم سخن به ميان مى آورند در حاليكه صعود بدون 

حمايت واقعى عملى نمى شود.جمشيديان بيان كرد: در باشگاه پاس همه 
دنبال صعود هستند اما تنها تيم ليگ 2هستيم كه هفته اول را بدون اضافه 
شــدن يك بازيكن انجام دادم در حاليكه حتى تيم هاى قعرنشين گروه 
ب به اندازه پولى كه نيم فصل اول به اعضاى تيم پرداخت شد، بازيكن 
جديد جذب كردند.وى افزود: در نيم فصل يكى از بازيكنان مدنظر ما با 

سه برابر پيشنهاد ارايه شده به تيم قعرنشين گروه ب رفت.
جمشــيديان تاكيد كرد: زمينه هاى صعود به هيچ عنوان در اين تيم مهيا 
نيست و توان راه يابى به ليگ يك وجود ندارد و اگر اين مهم اتفاق بيفتد 

به دليل تالش و تعصب اعضاى تيم است.

وى پيگيرى هاى اعضاى هيأت مديره را كارگشا ندانست و گفت: زمان 
اين رســيده كه موقعيت را در اختيار افرادى ديگــر قرار دهم تا تيم را 
هدايت كنند.جمشيديان با قدردانى از اعضاى تيم پاس و هواداران ابراز 
اميدوارى كرد پاس نه به پشــتوانه منابع مالى كه ســال هاى قبل پايمال 
شد بلكه با حمايت هواداران و غيرت بازيكنان و كادر فنى به ليگ يك 
صعود كند.احمد جمشــيديان عصر روز دوشــنبه پس از تساوى مقابل 

بعثت كرمانشاه از سمت خود استعفا داد.
پاس هم اكنون با 21 امتياز در رده دوم جدول گروه ب ليگ دســته دوم 

كشور قرار دارد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

همدان در رشته بوكس جزو 5 استان برتر 
كشور است

 عملكرد اين هيأت در 20 ســال گذشته به لحاظ موفقيت بى سابقه 
است و اكنون جزو پنج استان برتر كشور در رده هاى سنى مختلف به 

ويژه پايه هستيم.
دبير هيأت بوكس همدان گفت: اينكه بوكس همدان در دو ســه سال 
اخير از رده 28 كشــور به جمع برترين ها رسيده است، افتخار بزرگى 

محسوب مى شود كه بايد توسط مسئوالن حمايت بيشترى شود.
اميد مرامى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: بر اساس آمار موجود 
همدان در ســال 91 رتبه هاى پايين را داشته است اما در اين سال هاى 

اخير همواره جزو پنج استان برتر كشور بوده ايم.
دبير هيأت بوكس همدان با اشــاره به موفقيت هاى تيم بوكس جوانان 
همدان در مسابقات كشورى كه اكنون در رشت جريان دارد گفت: هم 
اينك سبحان صحرايى و سلمان موسيوند 2 بوكسور همدانى به فينال 

مسابقات راه يافته اند.
وى افزود: سطح فنى مســابقات امسال قابل مقايسه با سال هاى اخير 

نيست و با اين حال توانسته ايم به موفقيتى بزرگ دست يابيم.
دبير هيــأت بوكس همدان اضافه كرد: در اين مســابقات با تركيبى از 
بوكســورهاى باتجربه و نفراتى كه به تازگى به رده جوانان رسيده اند، 

شركت كرديم و قصد ما پشتوانه سازى براى سال آينده است.
وى اظهار داشــت: اكثر بوكسورهاى همدانى حاضر در قهرمانى كشور 
مى توانند سال آينده نيز در همين رده سنى شركت كنند و در واقع اين 

رقابت ها ميدان تجربه اندوزى و محك خوردن آنها بود.
مرامى يادآور شد: كارنامه همدان در اين دوره از مسابقات درخشان بود 
و اين موفقيت حاصل تالش مربيان سازنده، برنامه ريزى اعضاى هيأت 

بوكس و تالش بوكسورها است.
پيكارهاى بوكس قهرمانى جوانان كشور هم اكنون به ميزبانى شهرستان 

رشت از توابع استان گيالن جريان دارد.
ســبحان صحرايى، مسعود عنايتى، امير روحى، ســينا عنايتى، سامان 
موسيوند، احمد بيرامند، آرش خاصه، اميرحسين مهرى و مهدى سلطانى 

در تركيب تيم اعزامى همدان در اين مسابقات حضور دارند.

91 طرح نيمه تمام ورزشى 
در همدان وجود دارد

91 طرح نيمه تمام ورزشى در اين استان باقى است كه پيگير جذب 
اعتبار و تكميل آنها هستيم.

مديركل ورزش و جوانان همدان گفت: 50 طرح از اين تعداد طرح هاى 
عمرانى ورزشى از محل اعتبارات استانى بوده و 41 طرح نيز ملى است.

رسول منعم در گفت وگوى با ايرنا اظهار داشت: هم اينك براى تكميل 
50 طرح استانى 500 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.

منعم با اشاره به طرح هاى نيمه تمام ملى گفت: براى تكميل 41 طرح 
ملــى نيز 400 ميليارد ريال اعتبار الزم اســت كه پيگيرى مجدانه براى 
تامين آن همچنان ادامــه دارد.مديركل ورزش و جوانان همدان يادآور 
شد: هم اكنون طرح هاى نيمه تمام ورزش استان همدان به طور ميانگين 
با پيشرفت 33 درصدى روبه رو است و با اولويت انجام شده، درصدد 
تكميل آنها هستيم.وى خاطرنشان كرد: اين طرح هاى ورزشى از ابتداى 
دهــه 80 تاكنون باقى مانده و در اين ســال ها نيز پيگيرى براى تامين 

بودجه مورد نياز به طور جدى انجام شده است.
منعم افزود: طرح هاى نيمه تمام شــامل اســتخر، زمين چمن، فضاى 
ورزشى روستايى، مجموعه هاى ورزشــى و سالن هاى چند منظوره 
اســت.وى با قدردانى از حمايت سيدسعيد شــاهرخى استاندار و نيز 
نمايندگان مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى در جذب 
اعتبارات مالى حوزه عمرانى ورزشــى گفت: اعتبارات حوزه عمرانى 
ورزش همدان به نسبت 2 سال قبل حدود سه برابر افزايش داشته است.

واليبال نوجوانان ايران 
در رتبه نخست جهان قرار گرفت

 فدراسيون بين المللى واليبال رده بندى جديد تيم هاى پايه جهان را 
اعالم كرد كه بر اساس آن تيم نوجوانان ايران با 2 پله صعود، در رتبه 

نخست قرار گرفت.
در اين رده بندى كه امروز اعالم شــد، تيم واليبال زير 19 سال ايران با 
122 امتياز رتبه نخست جهان را از آن خود كرده است. نوجوانان ايران 
با هدايت محمد وكيلى قهرمانى جهان در سال 2017 و سومى آسيا در 

سال 2018 را به دست آورده اند.
به گزارش ايرنا، رده بندى قبلى تيم هاى پايه واليبال جهان 2 سال قبل 

و در ماه ژانويه 2017 اعالم شده بود.
تيم نوجوانان دختر ايران هم در اين رده بندى با 5 امتياز و 3 پله صعود، 

در رده 36 قرار گرفته است.
در رده سنى جوانان، تيم پسران ايران با كسب 90 امتياز و 6 پله صعود، 
رتبــه پنجم رده بندى جهانى را از آن خود كرد. در بخش دختران اين 
رده سنى نيز ايران با 5 امتياز و 2 پله صعود در رتبه 32 جاى گرفت.

در بخش زير 23 سال، تيم مردان ايران با 70 امتياز و يك پله صعود، 
رتبه ششم جهان را به دست آورد. در بخش زنان نيز ايران با 5 امتياز 

و يك پله سقوط در رده 29 قرار گرفت.

تيم ملى ايران چهارمين تيم گران 
جام ملت هاى آسيا

 تيم ملى فوتبال ايران بعد از كره جنوبى، ژاپن و استراليا چهارمين 
تيم گران قيمت جام ملت هاى آسيا محسوب مى شود. 

به گزارش مهر، هفدهمين دوره جام ملت هاى آسيا به ميزبانى كشور 
امارات از 15 دى ماه آغاز مى شود و 24 تيم از سراسر قاره در 6 گروه 

چهار تيمى با يكديگر رقابت خواهند كرد.
بــا افزايش تعداد تيم ها از 16 به 24 تيم، 552 بازيكن در اين دوره از 
بازى ها حضور دارند كه مبلغ كل اين بازيكنان 389 ميليون يورو (1

ميليارد و 700 ميليون درهم) برآورد شده است.
كــره جنوبى با 84 ميليون و 300 هزار يــورو گرانترين بازيكنان 
جام ملــت ها را در اختيار دارد و به تنهايى از 17 كشــور ديگر 

است. گرانتر 
ژاپن با 70.4 ميليون يورو، اســتراليا بــا 50.60 ميليون يورو، ايران با 
45.35 ميليون يورو و ازبكســتان با 21.68 ميليون يورو به ترتيب در 
رده هاى دوم تا پنجم گرانترين تيم هاى جام ملت هاى آســيا هستند. 
عربستان هم با 19.88 ميليون يورو ششمين تيم گران جام و گرانترين 

تيم كشورهاى عربى محسوب مى شود.
قيمــت كل بازيكنان امارات، ميزبان اين دوره از بازى ها 8.58 ميليون 
يورو است كه اين تيم را از اين حيث در رده دهم قرار مى دهد. عمر 
عبدالرحمان ستاره تيم ملى امارات كه در تيم الهالل بازى مى كند، به 
خاطر مصدوميت جام ملت ها را از دست داده است. عبدالرحمان به 
تنهايى مبلغ 3.5 ميليون يورو ارزش داشــت و همين مسئله در قيمت 

كل بازيكنان امارات هم تاثيرگذار بوده است.
عراق، يمن و ويتنام حريفان ايران در جام ملت هاى آسيا از اين حيث 
در رده هــاى پايين ترى قرار دارند. عراقى ها با 5.38 ميليون يورو در 
رده ســيزدهم هستند. يمن و ويتنام هم به ترتيب با 425 و 225 هزار 

يورو در انتهاى اين جدول قرار دارند.

 تيم فوتبال شهردارى همدان روز گذشته 
در آغاز نيم فصل دوم ليگ دسته دوم به يك 

پيروزى ارزشمند خانگى رسيد.
تيم فوتبال شهردارى همدان نيم فصل اول 
ليگ دســته دوم ناكام بــود و در جمع تيم 
هاى فانوس به دست گروه اول قرارگرفت 

تا اوضاع و احوال خوبى نداشته باشد.
متوليــان شــهردارى هرچند ديــر، اما در 
روزهــاى پايانى تعطيــالت نيم فصل ليگ 
دســته دوم سرمربى تيم خود را تغيير دادند 
تا هادى گل محمدى جانشين بابك صمديان 

در ادامه مسابقات باشد.
گل محمدى كــه زمان زيادى نداشــت و 
نمى توانست كار خاصى انجام دهد، ديروز 
در اوليــن تجربه مربى گرى اين فصل موفق 
بود و تيمش با نتيجه دو بر يك چوكا تالش 

را از ميان برداشت.
به گــزارش فارس، وى در اين خصوص 
به خبرنــگار فارس گفت: مــا با كمبود 
بازيكــن مواجه بوديــم و توفيق اجبارى 
شــد تــا از چند جــوان در زميــن بهره 
بگيريم، امــا با اين حال خوشــحالم كه 

با دســت خالى كار بزرگى انجام داديم. 
گل محمدى تصريح كرد: ما كار ســختى 
داريــم و كمبــود بازيكن در تيــم ما به 
بتوان  اميدوارم  اســت،  آزاردهنده  شدت 
نقايــص را برطــرف و در ادامــه راه با 

قدرت در ليگ دسته دوم حاضر شويم.
سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان عنوان 
كرد: ديروز بــازى خوبى انجام داديم و اگر 
بدشانس نبوديم بايد پنج يا 6 گل مى زديم؛ 
اما همين كه سه امتياز را در ابتداى كار دشت 

كرديم بسيار خوشحال كننده است.

با دست خالى كار بزرگى كرديم

پيروزي شهرداري 
در نيم فصل

  در 16 دوره گذشته برگزارى مسابقات 
جام ملت هاى آســيا، 15 مربى توانسته اند 
قهرمانــى در اين مســابقات بــا تيم هاى 
مختلــف را تجربه كنند كــه در بين آنها 

مربيان ايرانى عملكرد خوبى داشته اند.
به گزارش مهر، هفدهمين دوره مسابقات 
جام ملتهــاى آســيا از 15 دى به ميزبانى 
كشور امارات و با حضور 24 تيم آغاز مى 
شود كه تيم ملى كشورمان به همراه يمن، 
عراق و ويتنام در گروه D اين مســابقات 

حضور دارد. 
در شــانزده دوره گذشــته اين مسابقات 
ژاپن 4، ايران و عربســتان 3، كره جنوبى 
2 و كويت، رژيم اشغالگر قدس، عراق و  
استراليا هر كدام يكبار در جام قهرمانى را 

باالى سر بردند.
در همه ادوار گذشــته اين مسابقات تنها 
يك مربى توانسته بيشتر از يكبار قهرمانى 
در اين مســابقات را تجربه كند. «كارلوس 
آلبرتو پريرا» مربى سرشــناس اهل كشور 
برزيــل دو بار و با دو تيــم ملى مختلف 
قهرمان اين مســابقات شــده است. پريرا 
يكبار در ســال 1980 همــراه با تيم ملى 
كويت و يكبار هم در ســال 1988 همراه 
با تيم ملى عربســتان سعودى قهرمان جام 
ملتهاى آســيا شده اســت تا از اين حيث 
داراى بهتريــن عملكــرد در تاريــخ اين 

مسابقات باشد.
تيم ملى ايران كه 3 بار عنوان قهرمانى اين 
مسابقات را به دســت آورده است، هر 3
قهرمانى اش را با مربيان وطنى تجربه كرده 
تــا مربيان ايرانى در مجموع داراى بهترين 
عملكرد بــا تيم هاى خودى در اين بازيها 

باشند.
ايران در ســال 1968 بــا هدايت محمود 

بياتى، در ســال 1972 بــا هدايت محمد 
رنجبر و در سال 1976 با هدايت حشمت 

مهاجرانى قهرمان قاره كهن شده است.
تيم ملى ژاپن ركــورددار قهرمانى در جام 
ملتهاى آسيا با 4 عنوان قهرمانى، با 4 مربى 
غير ژاپنى و غير تكــرارى اين عناوين را 
به دســت آوره اســت. ژاپنى ها نخستين 
قهرمانى خود در آسيا را در سال 1992 و 
با هدايت يك مربى هلندى به اسم «هانس 

اوفت» به دست آوردند.
آنها ســپس در ســالهاى 2000 با فيليپ 
تروسيه مربى سرشناس فرانسوى، در سال 
2004 با هدايت «زيكو»ى افسانه اى و در 
سال و در ســال 2011 با هدايت «آلبرتو 
زاكرونى» ايتاليايى به قهرمانى اين مسابقات 

رسيده اند.
عربســتان ســعودى كه 3 بار قهرمانى در 
اين مســابقات را تجربه كرده تنها يكبار با 
مربى داخلى به اين عنوان نائل شده است. 
«خليل الريانى» كه با اين تيم در سال 1984
قهرمان آسيا شد تنها مربى عربستانى است 
كه با تيمش به اين عنوان رســيده اســت. 
ســعودى ها بعد از آن دوبار ديگر بر بام 

آســيا ايستادند كه اين عناوين را در 1988 
با كارلوس آلبرتو پريرا و در ســال 1996 
با «نلو وينگادا»ى پرتغالى به دست آورند.

در حالى «كارلوس آلبرتو پريرا»ى برزيلى 
با 2 قهرمانى در آســيا به صورت انفرادى 
بهترين عملكرد را دارد كه مربيان ايرانى و 
برزيلى با 3 قهرمانى داراى بهترين عملكرد 

در ادوار گذشته اين مسابقات هستند. 
مربيان اهل كشــور كره جنوبــى هم با 2 
قهرمانى با تيم ملى كشور خودشان در رده 
بعدى قرار مى گيرند. سهم ديگر كشورها 
در قهرمانى آسيا به لحاظ داشتن سرمربى 
عبارت اســت از: رژيم اشــغالگر قدس، 
عربستان ســعودى، هلند، پرتغال، فرانسه 

و استراليا. 
ايران، كره جنوبى، رژيم اشــغالگر قدس، 
عربستان و  استراليا تنها كشورهايى هستند 
كه با مربيان داخلــى موفق به قهرمانى در 
اين مسابقات معتبر آسيايى شده اند. سهم 
ايران بــا 3 قهرمانى با 3 مربى وطنى بيش 
از ســايرين اســت و كره جنوبى هم با 2

قهرمانــى با 2 مربى داخلــى بعد از ايران 
بهترين عملكرد را دارد.

تمركزمان براى بازى
 با يمن است

 سرمربى تيم ملى فوتبال كشورمان با 
تاكيد بر اينكه تمركز او و ملى پوشــان 
براى نخســتين بازى در هفدهمين دوره 
جام ملت هاى آســيا برابر يمن خواهد 
بود، از پيروزى برابر قطر ابراز خرسندى 

كرد.
به گزارش ايرنا، كارلوس كى روش پس 
از پيروزى تيم ملى فوتبال ايران برابر قطر 
در پيامــى اعالم كرد: يــك هفته تمرين 
ســخت، با مقدارى خستگى بيشتر براى 
بازيكنان را پشت ســر گذاشتيم، با اين 
حال مســابقه تداركاتى خوبى را مقابل 
قطر برگزار كرديم، براى نتيجه جنگيديم 
و براى ايران يك پيروزى معتبر به دست 
آورديم. حاال همگــى روى اولين بازى 
خــود در جام ملت ها مقابل يمن تمركز 

كرده ايم.
تيم ملى فوتبال ايران كــه خود را براى 
حضــور در هفدهميــن دوره رقابتهاى 
جام ملت هاى آســيا در امــارات آماده 
مى كند، دوشــنبه شب در آخرين ديدار 
تداركاتى اش برابر قطــر به برترى 2 بر 

يك رسيد.
اردوى آمادگى تيــم ملى فوتبال ايران تا 
12 دى ماه در قطر برگزار مى شود و پس 
از آن از طريق جزيــره كيش به امارات 
ســفر خواهند كرد تا در هفدهمين دوره 

جام ملت هاى آسيا شركت كنند.

قوچان نژاد بازهم با 
پرسپوليس به توافق 

نرسيد
 مســئوالن باشــگاه پرســپوليس در 
آخرين مذاكره خود با رضا قوچان نژاد با 
اين مهاجم به توافق نرسيدند و به نظر مى 
رسد آنها از جذب اين بازيكن منصرف 

شدند.
به گزارش ايرنا، از ابتداى نقل و انتقاالت 
نيم فصــل، از رضا قوچان نژاد به عنوان 
يكــى از خريد هاى بزرگ پرســپوليس 

براى نقل و انتقاالت ياد مى شود.
مديربرنامــه هاى قوچــان نژاد در گفت 
و گو مختلف با مســئوالن پرسپوليس به 
توافقات اوليه نرسيد و حتى در اين بين 
پيشنهاد تراكتورسازى به اين مهاجم سابق 

تيم ملى فوتبال ايران مطرح شد. 
گفته مى شود مديران باشگاه پرسپوليس 
در آخرين مذاكره خود با مديربرنامه هاى 
قوچان نژاد به توافق نرســيده و حضور 
اين بازيكن در پرســپوليس منتفى شده 

است. 
نــام مهدى طارمى هم بــه عنوان خريد 
زمســتانى تيــم برانكو مطرح شــد اما 
پرسپوليســى ها هنوز بــراى جذب اين 
مهاجــم اقدامــى نكرده انــد و احتماال 

بازگشت او به پرسپوليس منتفى شود.
البتــه ماركــو فوتاكــس ديگــر گزينه 
سرخپوشان هم هنوز مذاكرات جدى با 

باشگاه انجام نداده است.

هيأت هاى ورزشى از قانون 
بازنشستگان معاف شدند

 معاون توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت ورزش 
و جوانان از معاف شدن هيأت هاى ورزشى استان ها از قانون 
منع بكارگيرى بازنشستگان خبر داد و گفت: بر اساس استعالم 
از رياست جمهورى و مجلس شــوراى اسالمى، هيأت هاى 

ورزشى استانها و شهرستانها شامل اين قانون نمى شوند.
به گــزرش ايرنــا از وزارت ورزش و جوانــان «محمدرضا 
داورزنى» اين خبر را در نشست تخصصى مديران كل ورزش 

و  جوانان سراسر كشور در هتل المپيك تهران اعالم كرد.
پيش تــر «اميررضا خادم» معاون حقوقــى و پارلمانى وزير 
ورزش و جوانــان به ايرنــا گفته بود: با ابــالغ قانون منع 
بكارگيرى بازنشســته ها در شــهريور ماه امســال، سازمان 
بازرسى كل كشور و ديوان محاســبات به عنوان 2 دستگاه 
نظارتى درباره رئيســان بازنشســته هيأت هاى استانى نظر 
متفاوتى داشــتند كه سازمان بازرســى معتقد بود اين قانون 
شامل رئيسان بازنشسته مى شــود اما نظر ديوان محاسبات 
مغايــر آن بود تا اينكــه وزارت ورزش براى رفع اين ابهام، 

نامه به مجلس ارسال كرد.

كدام مربيان بيشترين قهرمانى را داشته اند
ركورد جالب مربيان ايرانى
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■ حديث:
امام علي (ع):

بــا كوچك ترهاى خانواده ات مهربان باش  و به بزرگ ترهايشــان احترام بگذار. 
األمالي للمفيد : ص 222 ح 1

كنسرت و شادي خوب است براي همه باشد
مهدي ناصرنژاد »

 اجراي چند كنســرت موســيقي ايراني از انواع سنتي و پاپ در 
روزهاي اخير توانســته  اســت به نحو محسوسي حال و هواي مردم 

شهرمان را به سمت نشاط و سرگرمي بهبود بخشد.
 عليرضا درويش نژاد مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان 
در اين باره مي گويد، افزايش نشــاط اجتماعي در شهرهاي استان را 
با تأســي از نگاه رهبري و براي ايجاد روحيه شاد در دستور كار خود 
قرار داده ايم و برگزاري كنسرت هاي موسيقي بخشي از برنامه هاي ما 

در اين خصوص مي باشد.
به گفته آقاي درويش نژاد مجوز برگزاري كنســرت هاي موسيقي در 
فضاي سالم و رعايت تمام شئونات اجتماعي براي تمام شهرستان هاي 

تابعه صادر شده است.
اينكــه هنــر موســيقي و نوعــًا كنســرت هاي متنــوع توســط هنرمنــدان 
ــد  ــدازه اي مي توان ــا چــه ان ــردم ت ــه م ــورد عالق شــناخته شــده و م
ــه دار و  موجــب شــادي و اميــدواري در جامعــه باشــد، بحــث دامن
طوالنيســت كــه بايــد صاحب نظــران مربوطــه بــه آن پاســخ گوينــد. 
ــه طــور كلــي تمــام مســئوالن دلســوز و  ــه ب وليكــن موضوعــي ك
جامع نگــر مــا بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد، ايــن اســت كــه بــه طــور 
ــه  ــختي ك ــراز و نشــيب هاي س ــه ف ــه ب ــا توج ــا ب ــه م ــي جامع كل
ــر  ــا آن درگي ــز ب پشــت ســر گذاشــته  اســت و در حــال حاضــر ني
مي باشــد، نيازمنــد روحيــه اي بــا نشــاط و فضايــي سرشــار از 
ــراي  ــود را ب ــل هاي خ ــوان نس ــا بت ــش اســت ت ــبك بالي و آرام س
تعليــم و تربيــت و تحقيــق و علم آمــوزي و پهلوانــي و اداره جامعــه 

و كشــوري پيشــرفت و ســربلند آمــاده ســاخت.
برگــزاري  بــا  تنهــا  بخــش  روحيــه  و  شــاد  فضــاي  ايجــاد 
ــا موســيقي هــم در ايــن  كنســرت هاي موســيقي ممكــن نيســت ام
معنــا يــك وســيله اســت بــه خصــوص اينكــه هنــر موســيقي در رگ 
و خــون و متــن زندگــي مردمــان ســربلند و كهــن ايرانــي جريــان 
ــات  ــي و ادبي ــاي فرهنگ ــي و پايه ه ــت ايران دارد و بخشــي از هوي

ــد. ــكيل مي دهن ــوم را تش ــرز و ب ــن م ــردم و اي ــن م اي
ــي  ــن جامعــه ايران ــج در بي ــًا برخــي تفكــر و ديدگاه هــاي راي حتم
و در شــرايط روز كــه همــگان دغدغــه معيشــت قشــرهاي ضعيــف 
ــه  ــاش ك ــان ب ــر ن ــرو فك ــد «ب ــه مي گوين ــن اســت ك ــد، اي را دارن
خربــزه آب اســت» ايــن نظريــه، نظريــه اي چنــدان بي ربــط نيســت 
وليكــن جامعــه اي را كــه در بحــث امــروز ماســت فقــط مختــص 
بــه قشــرهاي خــاص نمي باشــد و همــان گونــه كــه تاريكــي شــب 
ــان دارد شــادي و  ــال هــم جري ــه دنب ــا هــم و ب و روشــنايي روز ب
ــم  ــا ه ــود دارد و زندگي ه ــع بشــري وج ــام جوام ــز در تم ــم ني غ

همچنــان جاريســت.
خيلي هــا و خيلي بيشــتر از افــرادي كه پاي ثابت كنســرت هاي 
موسيقي هســتند، آنهايي هســتند كه توان تهيه بليت كنسرت ها را 
ندارند. ميانگين 150 هزار تومان براي بليت يك نفر در كنســرت 
يك ســاعته مي تواند بهاي قوت زندگي يك خانواده ســه نفره در 

باشد. هفته  يك 
البته مشــكل برگزاري كنسرت ها نيست چرا كه عيبي بر آنها كه توان 
حضور در كنسرت ها را دارند وارد نمي باشد و بليت 150 هزار توماني 
كمترين حق فرزندان ماســت كه دوســت دارند شاد باشند و زندگي 
كنند و موســيقي مورد عالقه خويش را از نزديك بشنوند و در كف 

زدن هاي پرهيجان شركت كنند.
اين كمترين حق و نياز جامعه ماست و عيبي ندارد اما عيب بزرگ فقر 
و نابرابريســت و به عهده همه ما و همه وجدان هاي بيدار از مسئول 
و غيرمســئول اســت كه تا زندگي را براي همه مردم و همه فرزندان 
اين مرز و بوم همســان سازي كنيم و راه و رسم فاصله هاي ويرانگر 

را براندازيم.

فضاپيماى ناسا 2 ركورد ثبت كرد
  فضاپيماى«اوسيريس-ركس» ناسا 2 ركورد ثبت كرد. نخست دور 
سيارك «بن نو» مدار زد. اين كوچكترين شى آسمانى است كه فضاپيما 
دور آن مدار زده اســت. عالوه بر آن به فاصله 1.6 كيلومترى ســطح 
سيارك رســيد.به گزارش مهر، يك فضاپيماى ناسا كه دور سياركى 

قديمى مدار مى زد، ركوردهاى جديدى ثبت كرده است.
فضاپيماى Osiris-Rex روز دوشنبه وارد مدار سيارك «بن نو» شد. 
اين سيارك 110 ميليون كيلومتر از زمين فاصله دارد و كوچكترين شى 
آسمانى اســت كه يك فضاپيما دور آن مدار زده است. قطر «بن نو» 

حدود 500 متر است.
عالوه بر اين ركورد، فضاپيما به فاصله 1.6 كيلومترى سيارك رسيد كه 

خود ركورد ديگرى به حساب مى آيد.

سيستم تاييد هويت مبتنى بر رگ هاى 
خونى هم هك شد

  هكرها با طراحى و ســاخت يك دست قالبى توليد شده با موم 
توانستند يك سيســتم تاييد هويت مبتنى بر رگ هاى خون دست را 
فريب دهند.به گزارش مهر ، سيســتم تاييد هويت مبتنى بر رگ هاى 
خونى يك روش امنيتى بيومتريك اســت كه براى شناســايى هويت 
هر كاربر دســت وى را اسكن مى كند. اما هكرها توانستند اين روش 

تشخيص هويت را هم دور بزنند.
دو هكر مشهور به نام هاى جان كريسلر و جوليان آلبرشت با استفاده 
از دســت مومى ساخته شــده خود اســكنرهاى توليدى دو شركت 
هيتاچى و فوجيتسو را فريب دادند. اين اسكنرها در مجموع 95 درصد 

از اين بازار را در اختيار دارند.

شناسايى درياچه اسرارآميز در زير يخ هاى 
قطب جنوب

 دانشمندان بعد از مدت ها گمانه زنى موفق به شناسايى درياچه اى 
در زير يخ هاى قطور قطب جنوب شــده اند كه از نظر ابعاد دو برابر 

محله مانهاتان نيويورك است.
 بــه گزارش فارس ، اين درياچه عجيب در زير بيش از يك كيلومتر 
يخ مدفون شده است. محققان در تالش هستند تا اين درياچه را براى 

يافتن نشانه هاى حيات به طور دقيق بررسى كنند.
 اين اقيانوس آب به طور رســمى درياچه زيرخاكى مرسر نامگذارى 
شــده است. درياچه يادشده كه حدود يك كيلومتر مربع نيز مساحت 
دارد حدود يك دهه قبل كشــف شــده بود، اما بررسى دقيق ابعاد و 

ويژگى هاى آن تا به امروز ممكن نشده بود.

آزمايشگاه هوش مصنوعى گوگل 
در دانشگاه پرينستون

 گوگل پروژه تحقيقاتى مشترك خود در حوزه هوش مصنوعى با 
دانشگاه پرينستون را در ماه ژانويه آغاز مى كند.

 به گزارش فارس ، شــركت گوگل پروژه تحقيقاتى مشــتركى را در 
حوزه هوش مصنوعى با دانشگاه پرينستون آغاز كرده است.

اين آزمايشــگاه هوش مصنوعى در ماه ژانويه در ميدان پالمر در شهر 
پرينستون شروع به كار خواهد كرد.

هدف از اين پروژه بررســى عميــق در حوزه هاى علمى مانند هوش 
مصنوعى  و  يادگيرى ماشــينى اســت؛ به طور كلى اين آزمايشگاه 
يك تالش مشــترك براى پيشبرد تحقيقات در زمينه هوش مصنوعى 

خواهد بود.

دستيابى تيم دانشگاه اميركبير به مدال طال 
در مسابقات برنامه نويسى پاكستان

 ACM تيم دانشــگاه صنعتى اميركبير در مسابقات برنامه نويسى 
ICPC الهور پاكستان به مدال طال دست يافت.

 به گزارش فارس ، امين غيبى عضو هيأت علمى دانشكده رياضى و 
علوم كامپيوتر و سرپرســت تيم دانشگاه صنعتى اميركبير با اعالم اين 
خبر گفت: تيم سه نفره دانشگاه موفق به كسب مدال طالدر اين دوره 
از مســابقات شد و جواز حضور در مسابقات جهانى كه مارس سال 

2019 در كشور پرتغال برگزار مى شود را پيداكرد.
وى گفت: اميررضا پوراخوان، محمدعرفان غالميان و پارسا عبداللهى 
به مربيگرى رضا آشــتيانى و سرپرستى امين غيبى عازم در مسابقات 

برنامه نويسى ACM ICPC پاكستان شركت كردند.

سينـما

■ قد  س1.................كلمبوس- بمب يك عاشقانه
■ قد  س2...................... اتاق تاريك - دزد و پري2 

 سرو زيرآب
■ فلسطين1............................ دزد و پري - پاستاريوني
فلسطين 2.....................................................مارموز

■ سينما كانون....  كلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير........................ ................بمب يك 

عاشقانه - كلمبوس - پاستاريوني
■ آزادي تويسركان...............   واي آمپول -  مغزهاي 

كوچك زنگ زده- لس آنجلس تهران
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

 هنوز همدان تا نقطه مطلوب فاصله دارد 
مدير كل ارشاد اســالمي استان همدان كه در مدت 
حضور خــود در جايگاه مديريتي اداره كل ارشــاد 
اســالمي تالش كرده است مسير اعطاى مجوزهاي 
برگزاري كنسرت  موسيقي را در استان همدان تسهيل 
بخشد مي گويد: در 5 سال اخير توانسته ايم 20 هزار 
نفر از عالقمندان به موســيقي را با اعطاي 36 مجوز 
در ســالن اجراي كنســرت ها پذيرا باشيم اين به آن 
معناست جامعه محلى در همدان بسيار عالقمند به 
فضاهاي فرهنگي و هنري اســت. از نگاه وي رتبه 
همدان در اعطاي مجوز به كنسرت هاي موسيقي كه 
نياز پويا  نگاه داشــتن فضاي فرهنگي استان همدان 

است هنوز با جايگاه مطلوب فاصله دارد.
عليرضــا درويش نژاد در حالي كه به عنوان پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران زمين اشاره كرد در اين نشست 
به مثال هاي متعددي گريز زد از جمله جايگاه حائز 
اهميت همــدان در بين اســتان هاي صاحب نام در 
حوزه فرهنگ، هنر و تاريخ در كشور و گفت: براي 
استاني كه چنين عنوان پرآوازه اي را براي خود دارد 
الزم است كه در عرصه فرهنگ و هنر ناب موسيقي 
ويتريني تمام نما از داشته هاي هنري را به مردمانش 

عرضه كند.
وي به جايگاه پيامبران كه بسترساز در فضاي فرهنگي 
هســتند اشــاره كرد و افزود: ما در حوزه فرهنگي 
موظف هستيم بستر الزم را مهيا كنيم و اجازه دهيم 
جامعــه و مخاطبان طبق ســاليق و عاليق خود از 

فضاي محيا بهره مطلوب را ببرند.
هنوز همدان تــا نقطه مطلوب و جايگاهي شــبيه 
اســتان هاي ديگر در حوزه موســيقي فاصله دارد و 
هنوز نتوانسته ايم در همدان نياز جامعه محلي را در 

زمينه برپايي كنسرت هاي موسيقي پاسخگو باشيم.
اصل بر تعداد فعاليت هاي فرهنگي است 

در اعطــاي مجــوز بــر 
اصل  كنســتر ها  برقراري 
بر تعــدد و ايجاد رقابت 
بين برگزاركنندگان چنين 

رويدادهاي مطلوب هنري اســت.برگزاري كنسرت 
جزو قانون وزارت ارشاد اسالمي است و اين ارگان 
موظف است همچون ساير وظايف خود براي رقم 
خوردن آن زمينه هاي الزم را فراهم كند. موسيقي از 
نيازمندي هاي بشــر است و همه فردي مطلق به هر 
جامعه اي نسبت به موسيقي واكنش مطلوب را نشان 
مي دهــد اين مهم بيانگر آن اســت كه مردم نيازمند 
فضاي شاد و نشاط هستند. و اين همان اصل نشاط 
اجتماعي است همچنان معتقدم تعدد كنسرت ها در 
همدان مطلوب نيست و جاي كار بيشتر دارد و اين 
فضا نيازمند متحول شدن است.وقتي از بندر عباس 
به همدان آمدم در كارنامه 4/5 ســاله مديريت خود 

در آنجــا رد پاي اعطاي بيــش از 900 مجوز براي 
برگزاري كنسرت بود و حاال در مقام مقايسه مي توان 
ادعــا كرد در همدان حضور فضاي براي كنســرت 
جــاي كار دارد و بايد نياز جامعــه محلي را جدي 
گرفت.در چرخه تمدن نمي توان رد پاي موسيقي را 
نديده گرفت. جامعه شناس ها معتقدند جامعه با نشاط 
موفق تر خواهد بود از نگاه آنها جامعه اي رو به جلو 
حركت مي كند كه نشاط آن بيشتر باشد. جامعه وقتي 
نشاظ دارد داراي تكاپو و حركت است و اين پويايي 
محصول كاركرد فكر پويا و خالق اســت.اما جامعه 
عاري از نشاط با بزهكاري دست به گريبان مي شود.

در حوزه فرهنگ معتقــدم در كنار الزامات اداري و 
قانوني وزارت ارشاد اسالمي موسيقي در چارچوب 
استاندارد بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه محلي باشد 
و به تــوازن فرهنگي اعتقــاد دارم. معتقدم در همه 
حوزه ها شاخص هاي فرهنگي و هنري را دارا هستيم 
و بايد در شاخه هاي مختلف فرهنگي رشدي متوازن 

را شاهد باشيم.
  درسليقه مردم نبايد دخالت كرد

اين مدير فرهنگى مى گويد : معتقدم درسليقه مردم 
نبايد دخالت كرد مردم هر جامعه اي براي بهره بردن 

فضــاي  از 
فرهنگي حق انتخاب دارند اينكه موسيقي پا يا سنتي 
كدام مورد اقبال جامعه محلي اســت به ســاليق و 

عاليق آن جامعه بستگي دارد.
البته كه اولويت اعطاي مجوز براي ما موسيقي سنتي 
و كالسيك است اما اين به آن معنا نيست كه موسيقي 

پاپ سطح پاييني دارد و اهميت ندارد.
معتقدم موســيقي پاپ موســيقي منحرف كننده اي 
نيســت بلكه يك سبك است كه عالقمندان خود را 
دارد. همانطور كه معماري و هنر از ســبك سنتي به 
سمت به روز شــدن در حال تغيير و حركت است 
موســيقي هم تغييرات خود را دارد و نمي توان آن را 
انكار كرد مهم اين است كه بتوانيم داشته ها و ميراث 

خود را در موسيقي و هنر حفظ كنيم.
اگر مي بينيم جامعه به موســيقي پاپ بيشتر واكنش 
نشــان مي دهد قصور از ســمت و ســوي خود ما 
بوده است شايد درســت به معرفي موسيقي سنتي 
نپرداخته ايم هنوز جاي خالي آموزش موسيقي سنتي 

در خانه و مدرسه خالي است.
فركانس هايي كه محيط به انســان ها منتقل مي كنند 
اگر صادقانه باشــد قابل دريافت اســت فركانس ها 
حس هــاي مختلــف را با هم گــره مي زنند و يك 

هارموني ناب را ايجاد مي كنند.
ما ايراني ها پر از داشــته هايي از فرهنگ غني هستيم 

فرهنگي كه هنوز به آن درست نپرداخته ايم.
مردم هر جامعه اي براي پويا بودن نيازمند يك جو و 
فضاي شادي و نشاط هستند. شاديپيمايي در پياده راه 
بوعلي همدان وقتي 22 هزار نفر را با هم همراه كرد 
اين پيام را به برنامه ريزان حوزه فرهنگ و ارشاد داد 
كه مردم همدان خواهان فضاي شادي و مطلوب گرا 
هستند مگر غير از اين است كه هدف ما بسترسازي 
فرهنگي است پس چرا با داشتن چنين ظرفيت هاي 
از فرصت ها به نحو مطلوب در راستاي خواسته هاي 

مردم محلي بهره مند نشويم.

مدير كل ارشاد اسالمي در ادامه اين نشست به اهميت 
تكاپويي كه اين كنسرت ها در چرخه اقتصادي جامعه 
محلي ايجاد مي كنند نيز اشــاره كرد و گفت: در حال 
حاضر شركت هايي متولي برگزاري كنسرت ها هستند 
كه البته براي ما شــركت هاي بومي در اولويت هستند 
هر بخشــي منطبق بر استانداردها براي دريافت مجوز 
كنسرت به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي مراجعه كند 
در خواستش طبق ضوابط و قوانين مورد بررسي قرار 

مي گيرد و به آن پاسخ داده مي شود.
 براي نخستين بار جشنواره موسيقي فجر 

همزمان با تهران در همدان
در اين نشســت محمدي رئيس انجمن موســيقى 

همدان بــه نياز جامعه محلي بــراي تعدد برگزاري 
كنسرت هاي موسيقي اشــاره كرد و گفت: در حال 
حاضر همدان هنوز به ســطح مطلوب از برگزاري 
كنسرت ها نرســيده است ما در همســايگي استان 
لرستان كه در سال گذشته 130 كنسرت چاپ برگزار 

كرده است چه حرفي براي گفتن داريم.
وي گفت: انجمن موســيقي اســتان همــدان كه به 

انتخاب فعاالن هنري اســتان 
شكل گرفته اســت در قالب 
يك تفاهم نامه با اداره ارشــاد 
اسالمي به اين مورد رسيده اند 
كه در صورتــي كه برگزاري 

ت   كنســر
اســتان  در 

همدان شكل قانوني نداشته باشد دريافت مجوز آن 
رقم خورد و چرخه اين اعطاي مجوز به اين شــكل 
اســت كه پس از اعالم درخواســت برگزار كننده، 
انحمن موسيقي موافقت يا مخالفت خود را به اداره 
ارشاد اسالمي اعالم مي  شود و سپس مراحل اعطاي 
مجوز انجام مي شود. وي به جايگاه انجمن موسيقي 
ايران اشــاره كرد و گفت: از ســال 1395 با تشكيل 
اين انجمن تالش شد تا به عنوان يك بازوي توانمند 
در كنار اداره ارشــاد اسالمي در راستاي تسهيل امور 
هنري موسيقي تأثيرگذار باشد.وي گفت: همكاري و 
تعامل انجمن موسيقي ايران در همدان با اداره ارشاد 
اسالمي اســتان موجب شد براي نخستين بار شاهد 
يك رويداد مطلوب هنري در همدان باشــيم. به اين 
ترتيب كه براي نخستين بار جشنواره موسيقي فجر 
همزمان با تهران به مدت 7 شب توسط 10 گروه كه 
80 درصد فعاليت آنها شامل موسيقي سنتي، نواحي، 

محلي و مقامي مي شود در همدان برگزار شود.
وي گفــت: از همين اآلن اعضاي انجمن موســيقي 
ايران در همدان به دنبال آن هســتند در روســتاهاي 
استان همدان نوازندگان موسيقي مقامي را شناسايي 
و حمايت كنند تا شــرايط درخشــش در جشنواره 
موســيقي فجر كه قرار است در همدان برگزار شود 

را براي آنها فراهم كنند.
 اولويــت اعطــاي مجوز بــه گروه هاي 

موسيقي سنتي
در اين نشســت شــهرام خوش صفت عضو هيأت 
مديــره انجمن موســيقى همدان  نيــز گفت : در 
همدان اولويت اعطاي مجوز به گروه هاي موســيقي 
ســنتي اســت و اين غير قابل انكار اســت. اينكه 
موســيقي در انواع مختلف عالقمندان خود را دارد 
تعريفي مشــخص اما هر يك از سبك هاي موسيقي 
نكات مثبت يا مشــكالت مربوط به خود را دارند. 
نمي توان گفت، اجراي موســيقي ســنتي بي عيب و 
نقش اســت و يا موسيقي پاي عاري از خطاست به 
هر ترتيب هر بررســي در اين زمينه شرايط خود را 
مي طلبد اما در انجمن موســيقي تصميم اتخاذ شده 
اســت مبني بر اينكه از اركســترها بزرگ براي اجرا 
و اتقال مفاهيم آموزشــي موسيقي در همدان دعوت 
شود. و به گونه اي كنســرت پژوهشي برگزار كنيم، 
اين همان اتفاقي اســت كه موسيقي دارهاي بزرگ 

در قرون گذشــته انجام داده اند. به واقع امور برنامه 
اصلي دعوت از اركسترهاي بزرگ براي حضور در 

همدان است.
در ادامه اين نشست اسدي ، كه يكى از صاحبان نام 
در آموزش موسيقى در همدان است نيز گفت : نقش 
افراد غيربومي در روند برگزاري كنســرت ها اشاره 
كرد و گفت: به  اينگونه نيســت كه صرفاً در سرقت 

مجوزها از سمت و سوي شركت هاي خارج از استان 
پيگيري شــود بلكه اعطاي مجوزها به درخواســت 
كنندگان مجوز است در اين زمينه به دنبال آن هستيم 
كه جاذب سرمايه گذاران هنري براي اعتالي فضاي 
فرهنگي در استان باشيم چرا كه معتقديم زمينه عرضه 
و تفاضاي محصول فرهنگي در همدان بايد تكاپوي 

بيش از اين كه امروز شاهد آن هستيم داشته باشد.
 سخن پايانى 

گسترش شــهرها و صنعتى شــدن جوامع تاثيرات 
فراوانى در نشــاط يك جامعه دارد و چنانچه مسائل 
حاشيه اى از جمله درگيرى ها و ناامنى هاى اجتماعى 
هم به اين موارد اضافه شــود در نهايت آنچه را كه 
بايد در هياهوى شهرنشــينى جستجو كرد نشاط و 
شــادى عمومى است.  جامعه به لحاظ مواجه شدن با 
تحوالت ساختارى همانند افزايش ساالنه جمعيت، 
   مسائل اقتصادى،    اجتماعى و سياسى و همچنين گذر 
از جامعه ســنتى به جامعه مدرن و در آستانه ورود 
به عرصه دنياى تكنولوژى شــاهد بروز پديده هاى 
مختلفى در حوزه امنيت و آسيب هاى اجتماعى است 
كه اين موضوع نشــاط و شــادى جامعه را بيشتر از 

گذشته تحت تاثير قرار داده است.    
 متأسفانه به رغم اهميت موضوع نشاط در يك جامعه 
تا به امروز هيچ انديشــمند و كارشناسى در رابطه با 
ميزان نشــاط اجتماعى جامعه تحقيق و يا پژوهشى 
ارائه نكرده و هيچ آمار دقيقى در رابطه با ميزان نشاط 
جامعه وجود ندارد و حتى براى سنجش ميزان نشاط 
هم شــاخص تعيين كننده اى نداريــم،   اما موضوعى 
كه بارها و در دفعات مختلف توســط كارشناســان 
اجتماعى نســبت به توجه به آن هشــدار داده شده 
است،   مربوط به كمرنگ شدن ميزان نشاط در جامعه 
است.     نشاط و شادى در يك جامعه آنقدر با اهميت 
است كه در دين اسالم هم بارها به آن اشاره شده و   از 
ديد اسالم زندگى بانشاط،   نعمت و رحمت خداست 
و زندگــى توأم با گريه و زارى و ناله و افســردگى، 
  خالف رحمت و نعمت خداســت،    چرا كه شــادى 
باعث نشــاط و اميد و غم و اندوه باعث افسردگى 
و يأس و نااميدى اســت.   و حال امــروز برگزارى 
رويدادهاى فرهنگى همچو جشنواره هاى فيلم ؛ تئاتر 
؛ موسيقى و كنســرت از مسببان اين شادى و نشاط 

هستند كه نميتوان آنها را انكار كرد. 

يك گفتگو و چند سوال   
 شــرايط موجود پيرامون حال و هواي كنسرت ها در همدان موجب شد فرصتي فراهم شود براي 
يك گفتگوي متفاوت، با حضور درويش نژاد مدير كل ارشــاد اسالمي استان همدان محمدي رئيس 
انجمن موسيقي استان همدان، اسدي استاد موسيقى و خوش صفت عضو هيأت مديره انجمن موسيقى 

در همدان  در سالن جلسات روزنامه همدان پيام برگزار شد.
اين نشست با محوريت دريافت پاســخ هايي براي سواالتي بود كه از سوي كارشناسان و مخاطبان 

روزنامه مطرح شده بود.
1- چرا برگزاري كنســرت هاي موسيقي در سال هاي اخير نسبت به استان هاي ديگر در همدان كمتر 

اتفاق افتاده است؟
2- روال دريافت مجوز براي كنســرت هاي موسيقي پاپ يا سنتي آيا با يكديگر متمايز است مردم و 

مسئولين نسبت به هر كدام چه واكنش هايي را دارند.؟
3- آيا برگزار كنندگان كنسرت ها از جامعه محلي هستندو نفع مالي و اقتصادي اين كنسرت ها را افراد 

بومي مي برند يا خارج از استان مى رسد ؟ 
4- در حوزه موسيقي تكاپوي قابل قبولي رقم خورده است آيا اين تكاپو و شور و نشاط موقتي است 

مسئوالن مربوطه براي حفظ آن برنامه دارند؟

 سالها گذشت تا ريتم برگزاري كنسرت هاي 
همدان موزون نواخته شــود ، سالها گذشت تا 

غربت برگزارى كنسرت در همدان تمام شود . 
حاال در ســال 1397 همدانى ها با تالش متوليان 
امور فرهنگى در استان راه به سطح استاندارد در 

اين زمينه نسبت به استانهاى ديگر پيدا كردند .
بر اين باوريم ، هنوز با تعدد مجوزهايي كه ظاهراً 
براي كنســرت ها صادر مي شود در يك مقايسه 
ســطحي به اين مهم پي مي بريم كه همدان بهره 
كافي را از فضاي موســيقي و هنر نبرده است. 
كارشناسان موســيقي مي گويند، به عنوان مثال 
سال گذشــته بالغ بر 130 كنســرت در استان 
لرستان برگزار شده است پس نمى توان همدان را 
هنوز هم در سطح مطلوب اعطاى مجوزها براى 

برگزارى كنسرت دانست . 
در يك نگاه كلي در ســطح كالن با توجه به 
آمار اعالم شده از سوي دفتر موسيقي وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمي، تعــداد دفعات 
سال  اجراهاي  با  قياس  در  كنسرت ها  برگزاري 
1388در سطح كشور بيش از 9 برابر شده است 
اما شرايط موجود در ســالهاى قبل بيانگر آن 
اســت كه همدان ســهمى از اين آمار متحول 
نداشــته اســت اين موارد بيانگر آن است كه 
برگزاري كنســرت هاي موسيقي در اين سال ها 
روندي مثبت را به خود ديده است و مى طلبيد 
كه همدان هم سوار بر ريل پيشرفت به نيازهاى 

جامعه پاسخ مطلوب دهد .
اما نكته حايز اهميت اينجاست كه همدان در سال هاي 
اخير ســهم بســيار ناچيزي در اعطاي مجوزهاي 
كنسرت به خود ديده است، سهمي كه حاال در چند 
ماه اخيرعليرغم سنگ اندازي ها رويه مطلوب تر شدن 
است اما هنوز تا سطح استاندارد كشوري و نسبت به 

استان هاي ديگر فاصله محسوسي داريم.

متوليان موسيقي استان مي گويند رتبه استان پايين تر ازمعمول است

سازكوك كنسرت  در همدان
■ درويش نژاد: تفكر ما پادگاني نيست تفكر ما گفتماني است

■ جشنواره موسيقي فجر همزمان با تهران در همدان نيز برگزار مي شود
■ اولويت اعطاي مجوز به گروه هاي موسيقي سنتي

اصل بر تعدد فعاليت ها فرهنگي است

مردم نياز به شادي و نشاط دارند. (اصل نشاط اجتماعي)

رئيس انجمن موسيقى همدان : همزمانى برگزارى جشنواره موسيقى فجر در همدان با تهران 

در سليقه مردم دخالت نكنيم
موسيقي جزء نيازمندي هاي بيشر است.

موسيقي پاپ موسيقي منحرف كننده اي نيست يك سبك است اولويت ما موسيقي سنتي است.

مريم مقدم  »


