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در شورای شهر چه می گذرد

يادداشت

والدت حضرت زينب (س)
را تبريک مي گوييم

 22دي مـــاه 1397
شـــنبه
ســـال پانزدهـــم شـــماره 3385

در تلگرام

کانال نیازمندیهای روزنامه در تلگرام telegram.me/bazarehamedan

امیدهایی که به شورا داشتیم

گویا با اجرای قانون شــوراها در سال ۷۸
قرار بود گره از کار فروبسته مردم گشاده شود
و رأی و نظر شــهروندان در امور شهر توسط
منتخبان آنها به شهرداری ها اعالم شود.

ساخت موزه ميدان شهر قطعی است

 12ژانويـــه 2019
 5جمـــادياالول 1440
 12صفحـــه روزنامـــه  +نيازمنديهـــا  1000تومـــان
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یادداشت روز

پيگيري نظر نمايندهها پس ازتصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس

همه موافق استاني شدن مشروط

قانون بازی نمایندگان

مجلس شــورای اســامی سالهاست
که در صحن ،قانون اصــاح میکند .این
اصالحات یا بخاطر پیش نویس اولیه قانون
اساسی اســت که برگرفته از قوانین سایر
کشورهاست.
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رئيس اداره حقوقي منابع طبيعي استان:

مردم عادي
کوهخواري نميکنند

بررسي برخي مشکالت
پرستاران در استان

«فرشتگان
سالمت»
نياز به پرستاري
دارند
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لزوم توجه به رونق ورزشهای زمستانی

یخ گردشگری زمستانی
ِ
آب میشود؟
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/عكس:مصطفي شيرمحمدي
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نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

«ممنوعیت ازدواج دختران
زیر  13سال» رأی مي آورد

نایب رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس گفت :طرح
«ممنوعیت ازدواج دختران زیر  13سال» در کمیسیون قضایی مجلس
رد شد اما احتماالً در صحن مجلس رأی میآورد.
محمــد کاظمــی در گف 
توگــو بــا فــارس بــا بیــان اینکــه در
طرحــی مطــرح شــد ازدواج «دختــران زیــر  13ســال» ممنــوع
شــود اظهــار کــرد :ایــن بحــث در کمیســیون قضایــی مجلــس
طــی چنــد جلســه توســط کارشناســان حقوقــی ،روانشناســان،
جامعهشناســان ،متخصصــان ازدواج ،دانشــگاهیان و مراکــز عملــی،
وزارتخانههــای مختلــف و مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای
اســامی مــورد بحــث قــرار گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه موافقــان و مخالفــان ایــن مســأله را مــورد
بررســی قــرار دادنــد افــزود :اگرچــه در جلســه روز رأیگیــری
در مأموریــت بــودم امــا ایــن طــرح در کمیســیون قضایــی مجلــس
رأی نیــاورد.
نایب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شــورای اسالمی
تصریح کرد :در جلسات مختلف موافقان مطرح میکردند که با عدم
تصویب این طرح افراد کم ســن و سال مورد ســوء استفاده افراد
ناســالم قرار میگیرند و مخالفان بیان میکردند دخترانی که به سن
 13سال میرسند ،آمادگی ازدواج دارند.
وی در پایان ســخنانش افزود :احتمال میدهــم ممنوعیت ازدواج
دختران زیر  13سال در صحن مجلس رأی بیاورد.

آگهي مزایـده (نوبت دوم)
شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)

شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر دارد  717قلــم از
اقــام مــازاد مصــرف كارخانــه را از طریــق مزایــده
عمومــی بــه فــروش رســاند .ايــن اقــام در  28گــروه
شــامل قطعــات يدكــي ماشــين آالت ســنگين و ســبك
و قطعــات ريختــه گــري صنعــت ســيمان طبقــه بنــدي
شــده و فقــط در قالــب ايــن گــروه بنــدي بــه فــروش
مــي رســند .قطعــات يدكــي فــوق شــامل قطعــات لودر
كاترپيــار  ، 988Bدامپتــراك يوكليــد  ، R32بلــدوزر
هپكــو  ، 751جرثقيــل تادانــو ،ليفتــراك كوماتســو،
بلــدوزر كوماتســو  ، D155كمپرســور ،تراكتــور ،بتونير،
دمپــر ،پــژو  ،405پيــكان ،پاتــرول و  ...اســت .عالقمندان
جهــت دريافــت اســناد و ليســت كامــل اقــام مــي
تواننــد از تاریــخ  97/10/22تــا  97/11/3بــه ســايت
 www. HegmatanCement.Comو يــا يكــي از
آدرس هــاي ذيــل مراجعــه نماینــد.
متقاضيان به خريد هر تعداد از  28گروه قابل فروش مي
توانند در مزايده شركت نمايند.
 ) 1دفتر تهران :خيابان فردوسي ،خيابان كوشك(تقوي)،
بن بست انوشيرواني ،پالك ، 6
تلفن66727816-66734893 :
 ) 2كارخانه :شهرستان رزن ،بخش قروه درجزين ،روستاي
شاهنجـرين
تلفن081 3633 7316-20 :
روابط عمومي شركت سيمان هگمتان
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خدمت در حوزه انتظامی،کلیدی و زیر بنـایی است
نماینده ،ولی فقیه وامام جمعه همدان
در همایش فرهیختــگان فرهنگی ناجا
گفت :خدمت در حوزه انتظامی ،کلیدی
و زیر بنایی است.
به گزارش خبرنگار گروه اســتان های
باشگاه خبرنگاران جوان از همدان ،آیت
اهلل طه محمدی امــام جمعه همدان در
همایش همایش فرهیختگان فرهنگی با
قدردانی از تالشهای شبانه روزی وبی
وقفه کارکنان نیــروی انتظامی گفت:کار
پلیس بسیار سخت است و قطعا به خاطر
این سختی خدمت ،خداوند متعال برای
همه شــما عزیزان ثواب واجری عظیم
عطاء میکند.
امــام جمعه همدان خدمــت صادقانه و
خالصانه به مردم را موجب خشــنودی
خدا و خلق خدا دانست و گفت :خدمت
باید برای رضای خــدا و رضایت خلق
خدا باشد.
وی با اشــاره به اینکه کار پلیس بســیار

سخت و حساس اســت ،اظهار داشت:
خدمت در حوزه امنیت خدمت کلیدی
و زیر بنایی است و اقشار مختلف جامعه
مدیون امنیت هستند.
نماینده ولی فقیه در همدان با بیان اینکه
نیــروی انتظامی امروز منشــاء خدمات
ارزشــمند و در خور تحســین است به

فعالیتها و اقدامات شبانه روزی پلیس
اشــاره داشــت و گفت :امــروز نیروی
انتظامــی در همه جــا و در عرصههای
مختلف جامعه حضور دارد و این نشان
از آمادگی و توانمنــدی پلیس در انجام
ماموریت است.
وی ادامه داد :نیروی انتظامی حافظ امنیت

و اقتدار نظام جمهوری اسالمی است لذا
حمایت از این نیرو در برقراری امنیت بر
همه واجب است و همه باید در برقراری
امنیت به ناجا کمک کنند.
امام جمعه همــدان به تنوع و پیچیدگی
ماموریتهای نیروی انتظامی نیز اشــاره
داشــت و گفت :امروز نیــروی انتظامی
بیشــترین ارتباط و ماموریت مردمی را
بــر عهده دارد لذا وظیفه همه حمایت از
ماموریتهای این نیروی خدوم است.
وی با اشــاره به اینکه نیروی انتظامی
در نــوک پیــکان برقــراری نظــم و
امنیــت قــرار دارد ،افزود :دشــمنان
بدانند بــا همه حربههایــی که دارند
نمیتوانند به ما ضربــهای وارد کنند
چرا که ایــن امــت ،دارای اعتقادی
واال بــه هدف انقالب میباشــند و با
حضور نیروهــای نظامی و انتظامی و
پشــتیبانی این ملت به هیــچ موفقیتی
نخواهند رسید.

 ۸۳هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد
رئیــس اداره نظــارت و بازرســی
صنعت ،معدن و تجارت اســتان همدان
از انجام  ۸۳هزار و  ۷۲۹مورد بازرســی
از واحدهای صنفی ،تولیدی و خدماتی
همدان در  ۹ماهه امسال خبر داد و گفت:
در این بازرسیها  ۶هزار و  ۱۸۲پرونده
تخلف تشکیل شده است.
علیرضا شجاعی در گفتوگو با خبرنگار
تســنیم در همدان در مورد بازرسیهای
انجام شده در  9ماهه امسال اظهار داشت:

همدان دومین
استان کشور
در کمترین نرخ
بیکاری اعالم شد

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اســتان همدان گفت :از سوی مرکز آمار
ایران ،همدان بعد از سمنان با  ۷.۳دومین
استان کشور در کمترین نرخ بیکاری در
مدت  ۹ماهه سال  ۹۷است.
توگو با
ســید احمد توصیفیــان در گف 
خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت:
اســتان همدان  25بخش و  73دهستان

تاپایــان آذرماه ماه  83هزار و  729مورد
بازرســی از واحدهای تولیدی ،صنفی،
عمده فروش ،خورده فروش ،خدماتی،
انبار ،ســردخانه و صنعتی همدان انجام
شده است.
وی با اشــاره به اینکه در بازرســیهای
انجام شده  6هزار و  182پرونده تخلف
تشکیل شده است ،افزود :یک هزار و 37
گزارش مردمی تلفنی و یک هزار و 940
گزارش کتبی و حضوری برای ما ارسال

شده است.
شــجاعی در مورد مهمتریــن عناوین
تخلفات کشف شــده با بیان اینکه عدم
درج قیمت بیشترین تخلف کشف شده
بوده است ،گفت 2 :هزار و  171پرونده
عدم درج قیمت ،یک هزار و  784پرونده
گران فروشی ،یکهزار و  70پرونده کم
فروشی و تقلب 632 ،پرونده عدم صدور
فاکتور و  65پرونده عدم اعالم موجودی
کاال تشکیل شده است.

دارد و جمعیتی معادل یک میلیون و 738
هــزار و  234نفر دارد که بعد خانوار آن
نیز  3.2نفر است.
وی بــا بیــان اینکــه مالیــر و نهاوند
پرجمعیت ترین شهرســتانهای استان
است گفت :جمعیت روستایی  37درصد
جمعیت استان را به خود اختصاص داده
که به نســبت جمعیت کشــور مناسب
است.
توصیفیان عنوان کــرد 59 :هزار نفر در
اســتان همدان بیکار هســتند که در رده
ســنی  15تا  29سال قرار دارند و تعداد
جمعیت شــاغل در استان  540هزار نفر
اســت و تعداد فــارغ التحصیالن بیکار
همدان نسبت به میانگین باالتر است.

مدیــرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
اســتان همدان با بیان اینکه آمار از سوی
مرکز آمار ایران اعالم شــده است افزود:
در مدت  9ماهه امســال نــرخ بیکاری
اســتان همدان در کشــور  7.3و در این
بخش بعد از استان سمنان استان دوم در
نرخ بیکاری هستیم.
توصیفیــان نرخ بیکاری اســتان همدان
در فصــل پاییــز را  7.3اعــام کرد و
گفت :این میزان در پاییز ســال گذشته
 10.5بوده ضمن اینکه نرخ مشــارکت
اقتصادی در پاییز سال  96به میزان 40.8
بوده که امســال به  40.3رســیده است.
کمترین نرخ بیکاری در کشــور در پاییز
امســال به ترتیب به اســتانهای سمنان،

رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان همدان
با بیــان اینکه مهمتریــن کاالهای مورد
تخلف گوشت با  125تن تخلف و برنج
با  122تن تخلف بوده اســت ،بیان کرد:
کود شیمیایی  65تن ،قند و شکر  15تن،
شیر  19تن ،روغن نباتی  21تن ،آرد 64
تن ،میوه  61تن ،حبوبات  15تن و پودر
شــوینده  8هــزارو  850کارتن از دیگر
کاالهای مورد تخلف است.
مرکزی و همدان بیشــترین نرخ بیکاری
برای اســتانهای کرمانشاه ،چهار محال و
بختیاری و البرز ثبت شد.
وی با بیان اینکه استان همدان با نرخ 6.5
درصد دارای کمترین نرخ بیکاری کشور
در تابستان امسال بود  ،گفت :بااین حال
نرخ بیکاری استان همدان از  9.7درصد
در تابستان  96به  6.5درصد در تابستان
 97کاهش یافت.
توصیفیان با اشاره به اینکه در بهار امسال
نرخ بیکاری اســتان  8.2اعالم شده بود،
افــزود :همدان در ایــن فصل نیز بعد از
سمنان و اردبیل رتبه ســوم را به لحاظ
کمترین نرخ بیکاری در کشــور کسب
کرده بود.

برند بانوي خير کشور به مالير
تعلق گرفت

مالير پيشتاز
عرصه وقف
در کشور

يکي از افتخارات شهرستان مالير پيشتازي در
حوزه خيرين سالمت است که با فاصله بسيار زياد
نســبت به ديگر شهرهاي استان و حتي در کشور
صاحب نام نيک و قدمت طوالني است.
رئيس دانشگاه علوم پزشــکي همدان با بيان اين
مطلب در همايش تجليــل از بانوان خير عرصه
سالمت شهرســتان مالير و همچنين بزرگداشت
بزرگ بانوي خير عرصه سالمت «فخر الحاجيه»
تأکيد کرد :مهمترين و بهترين اقدام جهت کارهاي
خیر زنده نگه داشــتن کار خير است و ادامه داد:
آموزههاي دين مبين اسالم نيز در اين باره توصيه
ميکند کار خير را توسط فرزندان خود انجام دهيد
چرا که اين کار باعث نهادينه کردن اين اقدام بزرگ
و شايسته انساني است.
حبيبا ...موسوي بهار درخشانترين کارنامه دولت
را در حوزه ســامت بيان کرد و گفت :افتخار مي
کنیم در آســتانه  40سالگي انقالب اسالمي حوزه
سالمت اقدامات بسيار شايسته و فراگيري انجام
داده و به اهداف متعالي خود رسيده است.
وي افزايــش اميد به زندگي از  55ســال به بيش
از  76سال را از نشــانههاي بارز موفقيت عرصه
ســامت در ايران دانست و افزود :متأسفانه مرگ
و مير ناشــي از حوادث ترافيکــي و تصادفات و
بخشــي نيز از حوادث کار آمــار افزايش اميد به
زندگي در ايران را پايين مي آورد.موســوي بهار
گفت :در پوشش سراسري واکسيناسيون ،کاهش
مــرگ و مير نوزدان و مادران سالهاســت که در
دنيا پيشتاز هســتيم و افزود ما موفق به ريشهکني
بيماريهاي واگيردار در کشور شدهایم،همچنين با
اشاره به اقدامات خوبي که در زمينه پيشگيري در
درمان بيماريهاي قلبي و عروقي صورت گرفته از
خيرين حوزه سالمت در شهرستانها خواست که
مردم را در کانون سالمت محالت به ورزشهاي
همگاني و تحرک تشويق و از مصرف قند و شکر
و چربي و استعمال دخانيات که ريشه بسياري از
بيماريها و سرطانهاست خودداري کنند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشکي همدان مردانگي را
يک سبک و صفت انســاني برجسته توصيف و
اظهار کرد :خانمها بيشتر از اين صفت برخوردارند
و از آنها خواســت که آقايون را به سمت خيرين
سالمت سوق دهند.
رئيس مجمع خيرين ســامت ماليــر نيز در اين
همايــش مجمع خيريــن ســامت را يک نهاد
غيردولتي و غير سياسي که هدفش تشويق خيرين

به مســاعدت و کمک درمان بيماريهای سخت
درمان و خرید تجهيزات پزشکي است عنوان کرد
و گفــت :مالير يد طواليي در حــوزه وقف دارد
چنانچه واقفين خيرانديش در احداث بيمارستانها
و کمک به تجهيزات بيمارستاني مالير بسيار نقش
س آذر همايون
پررنگ و تأثيرگذاري داشــتند.عبا 
با بيان اينکه حوزه ســامت امري ملي و کشوري
است و هزينههاي درماني با رشد فرآيندهاي مواجه
شده و همچنين تجهيزات پزشکي جديدي روي
کارآمده و از سوي با کمبود بوجه پزشکي کشور
که يکي از داليل اســتعفاي وزير بهداشــت بوده
مواجه شــده ایم تأکيد کرد :براي رفع اين چالش
و پر کردن اين فاصله بايد از ارگانها و افراد خير
بهره بيشتري ببريم.
وي ادامــه داد :با مشــارکت مــددکاران مجرب
و مســاعدت خيرين به بيماران ســخت درمان
کمکهاي بسياري شده که در اين راستا ميتوان
از برگزاري جشنواره غذا که درآمد حاصل از آنها
صرف هزينه درمان بيماران ســخت درمان شده
و همچنين توزيع صندوقهايي در شــهر جهت
جمعآوري کمک مردم نام بود.معاون اســتاندار و
فرماندار ويژه مالير نيز در اين همايش با تأکيد بر
اينکه مسير توســعه هر جامعهاي در گرو داشتن
ســرمايه عظيم انساني و اجتماعي است بيان کرد:
همه واقفند که بزرگترين منابع هر کشوري داشتن
انسانهاي فهيم و خيرانديش آن جامعه است.
بابا ...فتحي واقفين را انسانهاي بزرگي که مال
و دارايــي و هر آنچه دارنــد را به طبق اخالص
ميگذارنــد و به خلق خدمت ميکنند عنوان کرد
و سکينه ترکمان ســهرابي ملقب به فخر الحاجه
را که بــا امر بخش بزرگي از دارايي و اموال خود
در راستاي احداث بيمارستان فخريه مالير گامي
بزرگ در عرصه ســامت برداشــته نماد ،الگو و
اسوهايي اجتماعي دانست که در کنار واقفين چون
سيفالدوله ،دکتر راســتان،دکتر بهنام جو و ...در
ذهن و ضمير مردم قدرشناس مالير نقش بسته و
هيچگاه با گذر زمان فراموش نميشود.
نماينده واقف بيمارســتان فخريه ضمن تقدير و
تشــکر از برگزاري همايش و نکوداشــت بزرگ
بانوي خير عرصه ســامت عنــوان کرد جايگاه
خيرين مالير جايگاه عظيم و وااليي است و وقف
يک واژه و کلمه نيست بلکه امروزه تبديل به يک
ادبيات شده است.اسفنديار سهرابي در اين همايش
پيشــنهاد داد :اداره اوقاف مالير ايــن توانايي و
امکانات را دارد که مکاني زيبا احداث و مجسمه و
بيوگرافي خیران مالير را در آن جمع کند و تصريح
کرد :بنا را طوري بســازند که امکان توسعه داشته
باشد زيرا مالير ثابت کرده که ظرفيت و پتانسيل
بسيار زيادي در اين زمينه دارد.
گفتنی اســت :سکینه ترکمان سهرابی که درتشرف
به حج به دلیل خدماتــش به حجاج فخر الحاجیه
لقب گرفت در سال 1317بیمارستان فخریه مالیر را
احداث کرد و اولین بانوی پرستار مالیر می باشد.
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سرپرســت فرمانداری همدان گفت :اولویت تامین آب شرب روستاهای این
شهرســتان که با مشکل مواجه هســتند از منابع آبهای سطحی است .به گزارش
ایرنا ،حســین افشاری در جمع معتمدان روستای کنجینه و بازدید از مجتمع آب
سنگســتان افزود :حل مشکل کیفیت آب شرب روستای کنجینه و چند روستای
مرکزی همدان در دستور کار مدیران شهرستان قرار گیرد.وی با بیان اینکه برداشت
بــی رویه آب از منابع زیرزمینی باعث افت قابل توجه این منابع شــده اســت،
خاطرنشان کرد :تامین آب از اســتان های مجاور نیز در دستور کار مدیران قرار
دارد.افشار با تاکید بر اینکه با مشکل کیفیت آب در برخی روستاها مواجه هستیم،
افزود :در همین ارتباط منابع آب موجود و شــبکه آب روســتایی مورد بررسی
کارشناسی قرار می گیرد تا به نحو مقتضی نسبت رفع این مشکل اقدام شود.

ت نام  2هــزار نفر از
مدیــرکل آمــوزش و پرورش اســتان همــدان از ثب 
دانشآموزان متوسطه دوم استان در المپیادهای علمی خبر داد.
محمد پورداود با بیان اینکه امسال المپیادهای علمی در  9رشته برگزار میشود
اظهار کرد :این المپیاد در محورهای ادبی ،ریاضی ،زیستشناســی ،سلولهای
بنیادی و پزشکی بازساختی ،شــیمی ،فیزیک ،جغرافیا ،کامپیوتر ،نجوم و اختر
فیزیک برگزار میشــود.وی با اشاره به اینکه نخســتین بار است که در رشته
جغرافیا المپیاد برگزار میشود افزود :امسال یکهزار و  992نفر از دانشآموزان
استان در این المپیاد ثبتنام کردهاند.مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با
بیان اینکه  975نفر از شرکتکنندگان را پسران و یکهزار و 17نفر را دختران
تشکیل میدهند گفت :بیشترین آمار شرکتکنندگان در رشته زیستشناسی با
 565نفر و کمترین آمار در رشته نجوم و اختر فیزیک با  42نفر است.
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اولویت تامین آب روستاهای همدان
از منابع سطحی است

شرکت  2هزار دانشآموز همدانی در المپیاد علمی

استاندار همدان:

يادداشت روز

قانون بازی نمایندگان
»»مهدی غالمی

مجلس شورای اســامی سالهاست که در صحن ،قانون اصالح
میکند .این اصالحات یا بخاطر پیش نویس اولیه قانون اساسی است
که برگرفته از قوانین سایر کشورهاست و یا قوانین تسریعی و منفعتی
است که در این ده دوره در مجلس به تصویب رسیده و یا اینکه هردو
عامل بنوعی در اینباره تاثیرگذارند.
نمونه آن طرح اســتانی شدن انتخابات است که برای چندمین بار در
مجلس شورای اسالمی مطرح میشود و همواره چالشها و بحثهای
مختلفی را سبب شده است(.به موجب این طرح نامزدهای نمایندگی
مجلس شورای اسالمی به جای آنکه نامزد یک شهرستان باشند برای
استان خود نامزد میشوند)
ایــن طرح نقاط مثبت و منفی بســیار دارد .اگر کلی بخواهیم در این
خصوص نتیجهگیری کنیم باید بگوییم؛ منفی است بدلیل آنکه گویی با
تصویب این طرح ماهیت نمایندگان در ُحسن انجام امور تغییر میکند
و مثبت است چون منافع ملی را در ارجحیت قرار میدهد.
امروز اســتانها در تنها جمعی(مجمــع نمايندگان)که میتوانند برای
استانشــان تصمیمگیری کنند با یکدیگر تعامــل ندارند .اخبارهای
گوناگونش مدام رســانهای میشــودکه؛ فالن استان با افتخار یکی از
نمايندگان خود را از مجمع اخراج كرد ،تفرقه افكني اجازه اجماع را از
مجمع گرفت ،اختالف بین مجمع نمایندگان استان دلیل عقب ماندگی
است  ،عدم تعامل باعث شده در طول چهار سال تنها یک بار مجمع
تشکیل شود ،مباحث قومیتی سبب اختالف در مجمع نمایندگان شد
و  . ...چراکه در کنار كاستي فرهنگ سياسي تعامل مشترك؛ یک مكتب
معين فكري وجود ندارد که الزامی برای عدم شکلگیری این اتفاقات
ایجاد کند .این کاســتیها توجه به منافع و مصالح ملي را به کمترین
حد ممکن میرساند و این اتفاقات همگی به دالیلی که در سطور باال
در مورد قانون اساسی گفته شد بازمیگردد.
اینکه در ســالهای پایانی مجلس ،نماینــدگان بدنبال طرحهایی مانند
حقوق مادامالعمر و اســتانی شدن انتخابات میروند که در انتخابات
بعدی ســهلتر به مجلس ورود کنند یا در صــورت عدم راهیابی به
اهدافشــان دســت یابند؛ نهتنها موارد منفعتطلبی شخصی را نشان
میدهد که کاســتی فرهنگ رقابت را نیز عیان میکند .این تسریع در
ماههای پایانی در تصویب و اصالح قوانین باعث شــده در دورههای
بعدی نیز بر همین اصالحیهها ،اصالحیه  ،تبصره و غیره وارد شود .در
حالیکه چنین طرحهایی که کال روند انتخابات مجلس شورای اسالمی
را به چالش میکشــاند نیاز صرف وقت و مطالعه فراوان اســت .این
تعجیل باعث میشود طرح ،قربانی منافع شخصی و جناحی نمایندگان
شود و هزینهها به دوش نمایندگان دورههای بعد گذارده شود.
درصورت قرار دادن وقت و انجام مطالعات تخصصی ،طرح اســتانی
شــدن انتخابات بسیار برای منافع ملی کشور مفید است .زیرا نماینده
را از توجه و صرف هزینه باال بر منطقهای خاص معطوف به ســطح
استانی میکند که در دراز مدت هرچه منافع کشور تامین شود مطمئنا
استانها و شهرستانها نیز از آن نفع خواهند برد .امروز مشکالت روزمره
نمایندگان با مردم شــهر منتخب خود بگونهای زیادشــده که فرصت
حضور و کار کارشناســی را در مــورد قوانین صحن علنی به حداقل
رسانده است .در حالیکه همان مشکالت روزانه مردم اصال در حوزه
رســیدگی نمایندگان مجلس که وظیفه قانونگذاری و نظارت دارند
نیســت .منتهی نمایندگان با اذعان به ناتوانیشــان در حل مشکالت
و بخاطر منافع انتخاباتی و کســب رأی ،باالجبار به این امور مبادرت
میکنند .همین اقدامات منفتطلبانه و به دور از مطالعه است که باعث
شــده هزاران پروژه نیمهکاره در کشور باشــد که برآورد شده بیست
هزار میلیارد تومان خسارت تأخیر همین پروژههای عمرانی در طول
سال است.
دولت پروژههایی را به اجرا گذارده که در همین مجلسها به تصویب
رسیده اســت .نمایندگان ازیکطرف برای انتخابات و از طرف دیگر
بخاطر رأی ناآگاهانه به لوایح و طرحها مسبب این خسارات هستند.
چراکه وقتشان صرفا اختصاص به مشکالت روزمره مردم و انتخاباتی
گره خورده است.
این روند در دراز مدت منجر به وارد شــدن خسارات بیشتر به کشور
میشــود .تا وقتی نمایندگان بجای توجه بــه منافع ملی بدنبال بازی
با قوانینی باشــند که خود میدانند در دورههــای بعد لغو و اصالح
میشوند ،این روال مضر برای کشور هم ادامه دارد .اما اگر طرحهایی
مثل طرح استانی شدن انتخابات با مطالعه و تخصص و نه در تسریع
و کپی برداری بســرانجام برسد در طوالنی مدت جوابهای خوبی در
قانونگذاری برای کشور خواهد داد.

گذشت از قصاص قاتل در همدان

با حضور عباس صوفی ،شــهردار ،سرپرســت فرمانداری،
تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر ،معتمدین و نیکوکاران
شهر همدان ،خانواده مقتول از قصاص قاتل فرزندشان گذشت
کردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از همدان ،طی مراســمی
که در مسجد بالل حبشی این شهر برگزار شد ،اولیای دم ،قاتل
فرزندشــان را که حدود  ۳سال پیش در یک نزاع ،پسر خانواده
را به قتل رسانده بود ،مورد عفو و بخشش خود قرار دادند.
این محکــوم به قصاص ،در یک نزاع در شــهر همدان جوانی
را به قتل رســانده و  ۳ســال در زندان در انتظار اجرای حکم
قصاص بود.
 ۱۵روز پیــش قرار بود حکم قصــاص این فرد در محل زندان
مرکزی همدان اجرا شــود که با وساطت معتمدین محلی و تنی
چند از مسئولین شهری و گذشــت بزرگوارانه خانواده مقتول،
این شــخص به زندگی لبخند دوبــاره زد و به آغوش خانواده
بازگشت.

شنیدهها

 -1مولوی به شــورای شهر بر می گردد .بنیاد شهید جواب استعالم
شورای شهر را با تایید مرخصی درمان پاسخ داده است .گویا در این
نامــه مدت زمان حضور مولوی در آلمان را با هماهنگی ســتاد اعزام
دوره درمانی اعالم کرده اســت گفتنی اســت در صورت تایید دوره
درمان و مرخصی عضو شورا مشمول قانون مدت زمان مرخصی نمی
شود و احتمال بازگشت وی به پارلمان شهر باال است.
 -2فراخوان جذب نیروی شــهرداری همدان با اســتقبال چشمگیر
مواجه شده است  .گفته می شود بیش از 10برابر میزان جذب متقاضی
به شــهرداری مواجه کرده اند .گویا این اســتقبال شورا و شهرداری
متعجب کرده است .گفتنی است قرار است متقاضیان از طریق آزمون
و پس از طی مراحل قانونی در واحد پلیس ســاختمان شهرداری به
کار گرفته خواهند شد.
 -3دفاع ویژه یکی از نمایندگان مجلس از یکی از مدیران کل اســتان
مورد توجه بوده اســت  .گفته می شــود در حالیکه حرف و حدیث
تغییر مدیر کل استان داغ اســت نماینده اسدآباد به طور ویژه از وی
دفاع کرده است.
گویا این نماینده بدون اشاره به عملکردهای حوزه تعاون  ،کار و رفاع
اجتماعی از ادامه فعالیت مدیر جوان خبر داده است.

يادداشت
در شورای شهر چه می گذرد

این استان در سال گذشته  861میلیون دالر
بود ،یادآوری کرد :میزان صادرات امســال
یک میلیارد دالر هدف گذاری شده است.
شــاهرخی همچنین بر ضرورت استاندارد
ســازی تولیدات و محصوالت استان تاکید
کرد و افزود :استانداردســازی برای افزایش
روز افزون توسعه و اعتماد عمومی ضروری
است.
وی بیان کرد :تولید کاالهای استاندارد عالوه
بر رونــق اقتصادی به افزایــش رضایت و
اعتماد عمومی در اســتان همدان منجر می
شود.
شاهرخی خاطر نشان کرد :استاندارد سازی
در افزایــش اعتمــاد در بین تولیــد کننده،
مصــرف کننــده و در ابعاد دیگر توســعه
اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار است و باید
آحاد مردم و مســئوالن به این رویکرد مهم
توجه داشته باشند.
وی ادامه داد :اگر رویکرد اســتاندارد سازی
در تولید محصوالت به خوبی انجام نشــود
در بلند مدت اعتماد مردم در جامعه کاهش
می یابد و اداره کل استاندارد استان همدان
وظیفه بســیار مهم برای حفــظ و افزایش
اعتماد اجتماعی دارد.

نقش آیت ا ...هاشــمی در تاریخ
انقالب جاودانه است
استاندار همدان اضافه کرد :آیت ا ...هاشمی
رفســنجانی را کســی نمی تواند از تاریخ

انقالب اســامی و ذهن مردم ایران حذف
کند.
شــاهرخی افزود :واقعیت های شخصیتی
آن مرحــوم در زمینه مبارزات دوران قبل از
انقالب ،وفاداری وی به تداوم انقالب و نیز
حضور در تصمیم گیری های کلیدی کشور
برای پیشــبرد اهداف نظام مقدس اسالمی
بارز و بی بدیل بود.
ت اهلل هاشــمی رفسنجانی
وی بیان کرد :آی 
از یاران دیرین امــام و رهبر معظم انقالب
بــود و از پیش از پیــروزی انقالب تا پایان
عمر همواره برای اعتــای نظام و انقالب
تالش کرد.

بیش از  116میلیون دالر سرمایه
گذاری خارجی در همدان انجام شد

مدیرکل امور اقتصــاد و دارایی همدان هم
در این جلســه گفت 13 :طــرح به ارزش
 116.6میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی
در دولت تدبیر و امید در این اســتان انجام
شده است.
ســید ناصر محمودی افزود :هشت طرح از
این تعداد با اعتبار  84.5میلیون دالر به بهره
برداری رسیده و چهار طرح به ارزش 32.1
میلیون دالر در حال اجرا است.
وی ادامــه داد :همچنین طرح «فرنچ فرایز»
منجمد سیب زمینی رزن نیز عالوه بر این با
سرمایه گذاری هشت میلیون دالر و  175نفر
اشتغالزایی در دست اجرا است.

محمــودی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 67
میلیــون دالر ســرمایه گــذاری خارجــی
در همــدان جــذب شــده اســت افــزود:
بیشــترین میــزان ســرمایه گــذاری
خارجــی در همــدان مربــوط بــه کشــور
آلمــان بــا  62.4میلیــون دالر اســت.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان
بیان کرد :همچنین کشورهای آمریکا ،ایرلند،
اســترالیا ،هلند ،عراق ،لبنان هم در همدان
سرمایه گذاری کرده اند.
محمودی دربــاره آخرین وضعیت احداث
نیروگاه های خورشیدی در همدان توضیح
داد :اجرای هفت طرح نیروگاه خورشیدی با
اعتبار  65.1میلیون دالر و توان تولیدی 50.9
مگاوات مصوب شده است.
وی ادامه داد :تاکنون پنــج نیروگاه با توان
تولیدی  36.9مگاوات به بهره برداری رسیده
و  2طرح دیگر با توان  14مگاوات در دست
اجرا است.

انســداد  966حســاب راکــد
دستگاههای اجرایی

مدیرکل امــور اقتصادی و دارایی اســتان
همدان اظهار داشــت 966 :شماره حساب
راکــد و غیرضروری دســتگاههای اجرایی
استان همدان مسدود شده است.
وی تاکید کرد :دولت با کنترل این حسابها
از دارایــی خود مطلع می شــود و میتواند
دارایی خود را مدیریت کند.

نقش  ۷درصدی خودروهای سنگین در تصادف شهری
رئیس اداره عملیات پلیس راهور استان
همدان گفــت :در تصادفهای شــهری
بین  ۵تا  ۷درصد یک خودروی ســنگین
نقشآفرین است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان سید
جواد حســینی اظهار کرد :در تصادفهای
شــهری بین  ۵تا  ۷درصد یک خودروی
سنگین نقشآفرین است که این میزان غیر
از اتوبوس و مینیبوس اســت که به دلیل
وزن باالی این خودروها و شدت برخورد
جراحتها هم افزایش مییابد.
وی بیــان کــرد :ســر و صــدای ورود
خودروهای ســنگین مانند وســایل نقلیه
عمرانی (کمپرســی ،بیل مکانیکی ،لودر و

گریدر) ،کشاورزی (تراکتور و کمباین) و
اتوبوسهای بین شــهری همیشه یکی از
گالیههای مردم بوده اســت که پلیس هم
در اینباره به وظیفه خود عمل کرده است.
وی گفت :آســیب رســاندن به تأسیسات
زیربنایی شــهری همدان ماننــد لولههای
آب و فاضالب ،بــرق و گاز ،کاهش دید
رانندگان به لحاظ حجم وسیع خودروهای
ســنگین و احتمال افزایش خطر تصادف،
ایجادآلودگیهــای زیســت محیطــی
(صوتی و بصری) ،ایجــاد تکان و لرزش
در ســاختمانهای اطــراف معابر از دیگر
مشــکالت تردد خودروهای ســنگین در
شهرهاست.

رئیس اداره عملیات پلیس راهور اســتان
همدان بدون اشاره به آمار امسال در مورد
اعمال قانونهای این حوزه افزود :پلیس
بــا کد  ۲۱۴۰هر راننــده را به مبلغ ۲۰۰
هزار ریال جریمه میکنــد .انتظار داریم
رانندگان با پیــروی از قانون ،خودروها
خود را در پارکینگهای پیشبینی شــده
پارک کنند.
وی اظهار کرد :در شهر همدان برای کاهش
ورود خودروهای سنگین به معابر شهری
و توقف گاه و بیگاه آنها در حاشیه معابر،
به عنوان نمونه در میدان شاهد ،کوی الوند
و شــهر مریانج پارکینگهایــی راهاندازی
شده است که این مکانها تا حدود زیادی

تقویت مراکز خدمات
سرمایه گذاری استان
در دستور کار
قرار گیرد

همدان که در ســالن جلسات اداره کل امور
اقتصادی و دارایی استان همدان و با حضور
مدیران دســتگاهای اجرایــی مرتبط با امر
سرمایهگذاری تشکیل شــد ،اظهار داشت:
مشاوره به سرمایه گذاران خارجی ،تسهیل و
روان سازی صدور مجوز و پیگیری صدور
مجوز ســرمایه گذاری خارجی از سازمان
سرمایه گذاری کشور از جمله اهداف مهمی
است که باید آن را دنبال کنیم.
وی با اشــاره به تســهیالت روستایی ارائه
شده در ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶بیان کرد:
بیشتر طرح های ارائه شده در استان همدان
تکراری اســت و تعداد محدودی از طرح

های سرمایه گذاری مشمول نوآوری هستند
که بر همین اســاس تقویت مراکز خدمات
سرمایه گذاری دستور کار قرار گیرد.
عســگریان افــزود :جذب ســرمایه گذار
خارجی در اســتان همدان مستلزم آموزش
و یادگیری اصــول پایه و اولیه این امر مهم
است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
اســتانداری همــدان در ادامه ضمن مکلف
کردن دستگاههای اجرایی به اطالع رسانی
در خصوص حضور هرگونه ســرمایه گذار
خارجی در استان تأکید کرد :هرگونه جلسه
با سرمایه گذار خارجی باید در محل مرکز

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امور
اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان بر
تقویت مراکز خدمات سرمایه گذاری استان
همدان تاکید کرد و گفت :بیشتر طرح های
ارائه شده در استان همدان تکراری است.
به گــزارش مهــر ،محمود عســگریان در
جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان همدان از انتظار  ۲۰۰زوج برای قبول
حضانت فرزند خبرداد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  ،جمشید شیران با بیان اینکه براساس قانون،
دختران باالی  ۳۰ســال اجازه قبول حضانت فرزنــد را دارند ،گفت :موقعیت
مطلوب اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از جمله شرایطی است که نه تنها برای
دختران باالی  ۳۰ســال بلکه تمام زوجهایی که تمایل به حضانت فرزند دارند
الزم اســت.وی در رابطه با اولویتبندی اداره بهزیســتی برای اجازه حضانت
فرزند به زوجها و دختران باالی  ۳۰ســال ،بیان کرد :اولویت اصلی و نخستین
بهزیســتی ،مادرانی هســتند که چندین بار فرزندانشان ســقط شده و توانایی
شیردهی دارند .به گونهای که بدون نوبت و محدودیتی نوزاد به این خانوادهها
تحویل داده میشود تا شرایط محرمیت و نکات شرعی مرتفع شود.

shenide@hamedanpayam.com

زمينه سرمایه گذاری در همدان
ايجاد شده است

بسترهای سرمایه گذاری در استان فراهم
است و باید برای جذب حداکثری سرمایه
گذاران داخلی و خارجــی با جدیت وارد
عمل شد.
اســتاندار همدان روز پنجشنبه در جلسه
اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان
افــزود :اگر بــه دنبال ارتقا معیشــت مردم
هستیم باید سیاست های اقتصاد مقاومتی را
با جدیت دنبال کرد و در راستای تحقق آن
گام برداشت.
به گزارش ایرنا ،سیدســعید شاهرخی بیان
کرد :رویکرد دولت توجه به معیشت مردم
و اشتغال اســت و برای تحقق این رویکرد
راهــی جز حمایــت از بخش خصوصی و
تولید نیست.
وی از فراهــم بودن بســتر فعالیت بخش
خصوصی خبرداد و افزود :استان همدان با
همکاری بخش خصوصی در مسیر توسعه
قــرار دارد بنابراین اســتانداری برای رونق
تولید از هیچ کمکی دریغ نمی کند.
شاهرخی ادامه داد :سرمایه یک جریان سیال
اســت که اگر موانع را کنار نزنیم و قوانین
را اصالح نکنیم ،ســرمایه گذار را از دست
می دهیم.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب و رئیس
جمهوری کشورمان بر این مهم تاکید دارند،
گفت :همه مســئوالن دغدغه معیشت مردم
را دارند و مدیران و مســئوالن دستگاه های
اجرایی نوک پیکان این خط مقدم هستند.
اســتاندار همــدان بر اســتفاده بهینه از
امکانات تاکید کرد و افزود :در راستای
تحقق اقتصاد مقاومتی برش ســه ســاله
اســتانی در مسیر برنامه ششم توسعه در
دســت اجرا اســت و مراحل پایانی را
می گذراند.
شاهرخی اظهار داشــت :اولویت بندی در
طرح ها از ضرورت های مصرف بهینه منابع
و اعتبارات اســت و اکنون تمام طرح های
نیمه تمام استان برای تامین اعتبار در اولویت
بندی قرار گرفته اند.
وی ادامه داد :همچنین سیاست های اقتصاد
مقاومتــی در بودجه ســال  98مورد تاکید
است و با توجه به برنامه هایی که در حوزه
اقتصاد مقاومتی و فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در استان شکل گرفته ،این راهبرد با قدرت
ادامه می یابد.
استاندار همدان با بیان اینکه میزان صادرات

 ۲۰۰زوج متقاضی حضانت فرزند در همدان

اعتراض و گالیه مردم این نواحی را کاهش
داده است.
حســینی گفــت :از دیگــر مزاحمتها
و خطرهــای احتمالــی ناشــی از ورود
خودروهــای ســنگین به معابر شــهری
همدان ریزش گازوئیل ،روغن ســوخته،
گریس و سایر مواد لغزنده است که برای
تردد ســایر رانندگان خطرساز است .در
تصادفهای شــهری بیــن  ۵تا  ۷درصد
یک خودروی ســنگین نقشآفرین است
که این میزان غیر از اتوبوس و مینیبوس
است که به دلیل وزن باالی این خودروها
و شدت برخورد جراحتها هم افزایش
مییابد.
خدمات سرمایه گذاری استان همدان برگزار
شود و مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه
نیــز باید هفتــه ای یکبار به منظــور ارائه
خدمات مناسب تر و تسهیل فرآیند سرمایه
گذاری در این مرکز حضور یابند.
عسگریان یادآور شد :مرکز خدمات سرمایه
گذاری را باید اساس سرمایه گذاری دانست
و در صورتمراجعه ســرمایه گذار به این
مرکز درصدد رفع مشکالت آن بود.
وی بــر لــزوم حضــور مدیــران دســتگاه
هــای اجرایــی در خصــوص بازدیــد از
پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــزرگ در
اســتان همــدان تاکیــد کــرد.

امیدهایی که به شورا داشتیم
»»اکرم چهاردولی

گویا با اجرای قانون شــوراها در ســال  ۷۸قــرار بود گره از کار
فروبســته مردم گشــاده شود و رأی و نظر شــهروندان در امور شهر
توسط منتخبان آنها به شهرداری ها اعالم شود تا کارها تسهیل شده و
مردمساالری عینیت بیشتری بیابد.
اما به غیر از نخستین دوره که ژست های مردمی را به همراه داشت در
بقیه ادوار شوراها بسیاری امور دیگر غیر از مطالبات مردم در شوراها
راه یافت و بعضا از اســتخدام خویشــان و اقوام گرفته تا جنگ های
بیحاصل بین شهرداران و اعضای شورا مردم را به ستوه آورد.
اینکه چرا و به چه دلیل شــوراها کم و بیش درگیر حواشــی شدند
فرصتی دیگر می طلبد تا به آن بپردازیم اما در این خالصه قصد داریم
به شــورای شهر همدان و اتفاقات اخیر در غیبت یک عضو مطرح و
ورود عضو علی البدل به آن بپردازیم و تبعات کشمکش های آن را بر
مسایل مدیریت شهری بررسی نماییم.
از روزی کــه زمزمه عزل ابراهیم مولوی نماینده اســد آبادی االصل
شــورای همدان در رســانه ها به گوش رســید تا زمانــی که جواد
گیاهشــناس عضو علی البدل شورا بجای وی وارد صحن شد ،مدت
زمان طوالنی سپری نشد تا فرصت بررسی دالیل غیبت و علت عدم
اطالع شــورا از آن بررسی شــود اما در دو سوی یک معادله قدیمی
برخی ها به دفاع از عزل و عده ای به ابقای وی صف آرایی کردند تا
شاید غائله ختم بخیر شود.
باالخره روز پنج شــنبه مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
در نامه ای به رئیس شــورای اســامی شهر همدان حضور مولوی
را در آلمــان را به جهت مباحث درمــان تایید کرد .هر چند کامران
گردان رئیس شــورای اســامی شهر همدان با اشــاره به وضعیت
ابراهیم مولوی عضو کنارگذاشته شــده این شورا ،گفته است آرای
اعضای شورا در صحن علنی روز یکشنبه هفته آینده تکلیف نامبرده
را روشن می کند.
از ســوی دیگر در اولین روزهای ورود عضو علی البدل هم شاهد
افشــای انتصاب های فامیلی بودیم که گویا عذرشــان هم خواسته
شده است.
بطوریکه اخبار متناقضی مبنی برخی استخدام ها از اقوام و خویشان
و بســتگان یک نماینده شــورا رسانه ای شــد هرچند این موضوع
هــم باالفاصله از ســوی حميد بادامي نجات نایب رئیس شــورای
شهر تکذیب شــد و به این نکته تاکید شــد که از زمان آغاز دوره
پنجم شــورا هیچ اســتخدامی صورت نگرفته اســت چه برسد به
اینکه بســتگان اعضای شورای شــهر در شهرداری و شورای شهر
اســتخدام شوند تنها چند نفری به عنوان راننده آژانس جذب شدند
اما استخدام نیستند.
به هر حال جای چند پرسش همچنان باقی است.
نخســت اینکه ماموریت اصلی شورا چیســت و چرا تاکنون بجای
پرداختن به حل و فصل مســائل مردم ،بیشتر مباحثی مطرح شده که
حاکی از یارگیری و اعمال فشار و رانت جویی بوده است.
در ماجرای انتخاب شهردار نیز به یاد داریم که اعضای شورا چگونه
وقت و فرصت مردم را سوزاندند تا به نقطه تفاهم حداکثری برسند!
این تفاهم نه بر سر منافع شهر بلکه بر سر توافقات پنهان برای استفاده
جمعی از مواهب حضور یک مدیر گوش بفرمان ناشی می شود.
متاســفانه این رویه در بسیاری از شــهرها به یک امر پذیرفته شده
تبدیل گشــته و شــهردارانی که بدون توافقات پنهان وارد مدیریت
میشوند ،چندان اقبالی برای استمرار کار خود نداشته و پس از مدتی
ناچار از استعفا می شوند.
حال که اتفاقــا همدان در آخرین انتخاب خــود برای حضور یک
شهردار مستقل سربلند بیرون آمده ،جای بسی تعجب است که چرا
اعضای شــورا بجای همدلی و تفاهم بیشتر اینچنین به دنبال حاشیه
ســازی و اتالف وقت رفته و خروجی صحن شورا انگونه که باید
باشد نیست.
مگر نه آنکه آن همه دســتگاه عریــض و طویل اداری برای اصالح
مدیریت کالن شــهری برپا شده پس چگونه است که مطالبات مردم
و خواســته های ایشان در آخرین ردیف از کارهای در دست اقدام
شورا قرار دارد!؟
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فعاليت يكهزار پرستار در مالير و كمبود يكهزار نيرو

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

رئیس نظام پرستاری مالیر با بیان اینکه در حال حاضر یکهزار پرستار در مراکز درمانی
و بیمارســتانی مالیر فعالیت دارند اظهار کرد :از این تعداد  600نفر عضو نظام پرستاری
هستند.
علیرضا مرادی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه پروانه  450نفر از اعضای نظام پرستاری
بهروزرسانی شده است گفت :پرستاران شهرستان مالیر شامل پرستار ،کارشناس اتاق عمل،
کارشناس بیهوشی ،بهیاران و کمکبهیار هستند.
رئیس نظام پرستاری مالیر تعداد پرستاران خانم را دو برابر پرستاران مرد عنوان کرد و افزود:
کمبود پرستار به ویژه پرستار مرد یکی از مشکالت مراکز درمانی شهرستان است.

وی بیــان کرد :در حال حاضر با توجه به حد نرمال کشــوری برای هر تخت نســبت به
تختهای بیمارستانی ،در مالیر با کمبود پرستار مواجهیم.
مــرادی از کمبود یکهزار پرســتار خبر داد و افزود :با وجود فارغالتحصیلی بســیاری از
پرستاران از مراکز دانشگاهی ،متاسفانه برای تأمین نیروی مورد نیاز خود جذب نداریم.
پرستاران به خاطر کمبود نیرو مجبور به اضافه کار اجباری هستند
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت امروز فارغالتحصیالن جذب نشدن بعد از تحصیل
اســت گفت :در بودجه امسال نیز توجه خاصی به جذب پرستاران نشده که از نمایندگان
مجلس خواستاریم در کمیسیون تلفیق بودجه به این مهم توجه کنند.
رئیس نظام پرســتاری مالیر یکی دیگر از مشکالت پرستاران را عدم اجرای قانون کار در

خصوص بازنشســتگی پرستاران با قانون مشاغل سخت برشمرد و تصریح کرد :با وجود
اینکه پرستاری جزو مشاغل سخت است اما قانون آن اجرا نشده است.
وی اضافه کار اجباری را از دیگر مشــکالت پرستاران برشمرد و افزود :پرستاران به خاطر
کمبود نیرو مجبور به اضافه کار اجباری هستند.
مرادی با بیان اینکه کارانه و اضافه کار پرستاران قبال به صورت یکجا پرداخت میشد گفت:
در حال حاضر این پرداختی به صورت مجزا بوده که پرداختیها هم به صورت معوقات داده
میشود و بهروز نیست.وی از برگزاری جشن ویژه روز پرستار در روز سهشنبه  25دی ماه
در سینمافرهنگیان مالیر با حضور پرستاران و مسووالن مالیر خبر داد و گفت :غبار روبی
گلزار شهدا ،دیدار با امام جمعه و مسووالن شهرستان از دیگر برنامههای هفته پرستار است.
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پيگيري نظر نمايندهها پس ازتصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس

خبـر

جذب بيش از  32ميليارد تومان اعتبار
اشتغالزايي در کبودراهنگ

کبودراهنگ -اکــرم حميدي -خبرنگار همدانپيــام :از ابتداي
امســال تاکنون  32ميليارد و  916ميليون تومان اعتبار اشتغالزايي در
شهرستان کبودراهنگ جذب شده است.
رئيس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعي با بيان اين مطلب در کارگروه
ســرمايهگذاري و اشتغال شهرســتان کبودراهنگ افزود :اين ميزان
اعتبار برای يک هزار و  230نفر اشتغالزايي داشته است.
حميدرضا عاشوري خاطرنشان کرد :در زمينه تسهيالت روستايي نيز
 20ميليارد و  417ميليون تومان با اشتغالزايي  378نفر براي  81طرح
عقد قرارداد و پرداخت شــده و در بخــش فراگير نيز  11ميليارد و
 400ميليون تومان پرداخت شده و با اشتغالزايي  31نفر بود و سهميه
شهرستان در اين زمينه  26ميليارد و  200ميليون تومان ميباشد و در
زمينه مشاغل خانگي نيز يک ميليارد و  314ميليون تومان اختصاص
يافته که يک ميليارد و  99ميليون تومان پرداخت شده و با اشتغالزايي
 112نفر که در اين زمينه رتبه سوم استان را داريم.
وي در ادامه افزود :از ابتداي ســال تاکنون  58جلســه در خصوص
کارگروه اشــتغال کميته فني و کميته ويژه در زمينه اشتغال و جذب
اعتبارات در اين شهرستان برگزار شده است.
فرماندار کبودراهنگ نيز در اين نشســت با ايجاد اشــتغال و جذب
اعتبار و ســرمايه در شهرســتان تأکيد کرد و افزود :تمامي مسئوالن
بايد در اين زمينه تالش خود را به کار گيرند و در جهت توســعه و
پيشرفت شهرستان گامهاي مثبتي بردارند.
حجتا ...مهدوي بيان داشــت :مديران بانکها نيز بايد در پرداخت
تسهيالت بانکي اشــتغالزايي به متقاضيان نهايت همکاري را داشته
باشــند و زمينه سهولت در اعطاي تسهيالت بانکي را در دستور کار
خود قرار دهند.
وي در ادامــه اظهار داشــت :هر طرحي که ميخواهد اجرا شــود
در جهت رضايتمندي مردم باشــد و مســئوالن براي رفع مشکالت
روســتاييان بايد در روستاها حضور داشته باشند و از نزديک مسائل
و مشکالت روستاها را بررسي کنند.
در پايان اين نشســت مســئوالن ادارات و کارشناســان در طمينه
طرحهاي اشتغالزايي با يکديگر بحث و تبادل نظر کردن و مقرر شد
بانکها در پرداخت تسهیالت اشتغالزايي سختگيريهاي بيمورد
نداشته باشند و با متقاضيان همکاري کنند.

رونمایی از سایت دانشنامه مشاهیر نهاوند
مدیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان نهاوند گفت :سایت
دانشــنامه مشــاهیر این شهرســتان در ایام دهه فجر به بهرهبرداری
میرسد
زینب ســیف از برگزاری بیش از  ٢٠عنوان برنامه به مناسبت دهه
فجر در نهاوند خبر داد و اظهار کرد :برگزاری عصر شعر و خاطره با
حضور شــاعران و اهالی فرهنگ و ادب شهرستان ،برپایی نمایشگاه
هنرهای تجسمی و عکس انقالب از جمله این برنامههاست.
وی با بیان اینکه همزمان با دهه فجر فیلمهای ســینمایی در ســینما
اندیشــه با  ٥٠درصد تخفیف اکران خواهد شــد ،خاطرنشان کرد:
برگــزاری ویژه برنامــه دهه فجر در کانون هــای فرهنگی و هنری
مساجد ،برگزاری محفل انس با قرآن و تجلیل از فعاالن این حوزه و
دیدار با خانواده هنرمندان ایثارگر و جانباز از دیگر برنامههایی است
که برای این ایام تدارک شده است.
مدیر آب و فاضالب شهرستان رزن:

تصفیهخانه رزن  97درصد
پیشرفت فیزیکی دارد

مدیر آب و فاضالب شهرســتان رزن با بیان اینکه جمعیت زیر
پوشش شبکه فاضالب  75درصد است ،گفت :تصفیهخانه رزن 97
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
خسرو ترکمانیان در گفتوگو با فارس اظهار کرد :در شهرستان رزن
حدود  4هزار اشــتراک فاضالب به شبکه متصل هستند که پیشرفت
فیزیکی تأسیسات  90درصد است.
وی با بیان اینکه جمعیت زیر پوشــش شــبکه فاضالب  75درصد
است افزود :شهرستان رزن دارای تصفیهخانه بزرگی است که پساب
آن نیز در اختیار صنعت و کشاورزی قرار میگیرد.
مدیــر آب و فاضــاب شهرســتان رزن کیفیت پســاب فاضالب
را مطلوب دانســت و گفت :تصفیهخانه رزن  97درصد پیشــرفت
فیزیکی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه خــط انتقــال شــبکه فاضــاب رزن  100درصــد
پیشــرفت فیزیکــی دارد بیــان کــرد :شــبکه اصلــی  100درصــد
پیشــرفت دارد و تنهــا شــبکه فرعــی و نصــب انشــعابات مانــده
اســت.
ترکمانیان در خصوص اجرایی نشــدن مابقی عملیات اجرای شبکه
فاضالب خاطرنشــان کرد :رزن از شــهرهایی اســت که به علت
بارندگی زیاد و ســرمای زودهنگام تنها تا اوایل مهرماه میتواند کار
اجرایی داشته باشند.
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همه موافق استاني شدن مشروط

خجسته:استانی
شدن انتخابات
یک موفقیت برای
مجلس است

حاجی بابایی:اگر
قانون اساسی و نظام
اجازه دهد باید دو
مجلس داشته باشیم

»»شبنم طهماسبی

انتخابات به مثابه ابــزاري براي تعيين نمايندگي و
توزيع و انتقال قدرت از اهميت ويژهاي در نظام حقوقي
کشــورهاي مختلف برخوردار اســت از اين رو قالب
کشــورها به منظور تمشــیت امور انتخاباتي بر اساس
اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي خود ،ساز و کارهاي
مختلفي را برگزيدهاند.
طرح حاضر که براي استاني شــدن انتخابات مجلس
شوراي اســامي به مجلس تقديم شده است از طريق
تغيير و تعيين حدود جديــد حوزههاي انتخابيه در پي
کســب اهدافي نظیر ارتقا سطح کيفي مجلس ،افزايش
ميزان مشــارکت عمومي در انتخابات و جلوگيري از
وقوع برخي تخلفات همچون خريد رای است.

آيا موافق طرح اســتاني شدن
انتخابات هستيد و چگونگي طرح
را بيان کنيد؟

■ خجسته :بنــده موافق اين طرح هستم
زيرا اين طــرح مربوط به مصلحت نظام
اســت و نماينده به جايگاه اصلي خود
باز ميگردد وظيفــه نماينده در مجلس
شوراي اســامي اول قانونگذاري است
و بعــد نظارت در حــال حاضر نظارت
در مجلس ضعيف ميباشــد قوانين در
کشــور زياد است اما متأســفانه نظارتی
وجود ندارد .استاني شدن انتخابات يک
موفقيــت براي مجلس ،نظام و کشــور
است و اين طرح کشور را از بحراني که
وجود دارد نجات ميدهد.
■ حاجيبابايي :بنده نه موافق اين طرح
هســتم و نه مخالف آن زيــرا اين طرح
داراي يکسري نکات مثبت و يک سري
نکات منفي است.
امــروزه در مجلس شــوراي اســامي
نمايندگان بين وظيفه خود دچار مشکل
شــدهاند از طرفي نمايندگان ميخواهند
در مجلس حضور داشــته باشــند و به
صورت ملي به وظايف خود عمل کنند
و از طرف ديگر هم ميخواهند در حوزه
شهرستان اهداف مردم را پيگيري کنند.
اگر زماني قانون اساســي و نظام اجازه
دهد بايد دو مجلس داشــته باشيم يکي
به صــورت مجلس اســتاني کــه کار
قانونگذاري را در ســطح اســتان انجام
دهد و ديگري به صورت محلي که کار
مردم را انجام دهد و با مردم ارتباط گيرد
يکســري نقايص وجود دارد در مجلس
که قطع ًا با استاني شــدن انتخابات حل
نميشود و بايد حتم ًا اين راه کار صورت
گيرد.
■ کاظمي :بنده موافق اين طرح هستم در
واقع استاني شدن انتخاب سبب تصويب
قوانين مستحکم ميشــود .و نمايندگان
ميتوانند براي رســيدگي بــه وظايف
اصلي خــود که همــان قانونگذاري و
نظــارت اســت وقت بيشــتري صرف
کنند و انتظــارات از نمايندگان واقعيتر
ميشود.
■ آزديخواه :بنده نيــز موافق اين طرح
هســتم زيرا اين طرح باعث ميشود که
نمايندگي در مدار خودش قرار ميگيرد
يعني نماينده به جاي پرداختن به کارهاي
غيرضروري بــه کارهــاي اصلي خود
که همان قانونگذاري و نظارت اســت
بپردازد و جامعيت هــم بين نمايندگان
يک اســتان بهتر ميشود و نمايندگان بر
ســر پروژههاي مهم به اتحاد ميرسند و

کاظمی:استانی شدن
انتخابات سبب
تصویب قوانین
مستحکم می شود

لطفی:استانی شدن
آزادیخواه:استانی
انتخابات سبب می
شدن انتخابات
سبب جامعیت بین شود نماینده به وظایف
اصلی خود بازگردد
نمایندگان می شود

استاني شدن انتخابات مجلس موضوعي است که قدمت
طوالني در حوزه قانونگذاري کشــور دارد.اين طرح
براي اولين بار در مجلس ششم مطرح شد و رأي نياورده
و اکنون به مجلس دهم رســيد و يک فوريت آن رأي
آورده است و در کميسيون امور داخلي کشور بررسي
و نظرات اعضاي نيز جمعبندي شــده و کليات آن به
تصويب مجلس رسيده است و قرار است براي تصويب
جزييات آن به صحن علني مجلس بيايد تابه قانون تبدیل
شده و به انتخابات آينده مجلس برسد.
در اين طرح پيشبيني شــده اســت که کانديداهاي
نمايندگي بايد  15درصــد از حوزه انتخابيه خود رأي
بياورند.
موضوع استاني شدن انتخابات در بين خود نمايندگان

سبب پيشرفت استان ميشود.
■ لطفــي :بنده موافق اين طرح هســتم
از وظايــف اصلــي نماينــدگان بحث
قانونگذاري و نظارت اســت متأسفانه
امروزه نمايندگان به وظايف خود عمل
نميکننــد و مســئولین عم ً
ال در ســايه
نمايندگان ســلب مســئوليت شدهاند و
چون نمايندگان مشــغول مسائل اجرايي
هســتند در تصويب قوانين تمرکز الزم
را ندارند.

طرح اســتاني شدن انتخابات
چه معايب و چه مزايايي دارد؟

■ خجســته :مزاياي اين طرح این است
که نماينــده به جايگاه اصلــي خود باز
ميگردد و نماينده هر اســتان مشخص
ميشــود و در عين حال مجلس شورای
اســامی جايگاه خود را پيــدا ميکند
از ديگــر مزاياي اين طرح فعال شــدن
احزاب اســت احزاب فعال ميشوند و
رقابت ايجاد ميشــود لذا بحث احزاب
به عنوان بحث مهم در ذيل استاني شدن
انتخابات ظهــور پيدا ميکند از ديد بنده
معايــب اين طــرح به ندرت ميباشــد
ممکن است بعضيها اعتقاد داشته باشند
که به شــرايط شهرســتانها کمتر توجه
ميشود اما اين گونه نيست.
■ حاجيبابايــي :مزايــاي ايــن طرح
اين اســت که معمــوالً نمايندگاني که
انتخاب ميشــوند هــم نمايندگان قوی
تری خواهند بود وهــم نمایندگانی که
در مجلــس ميتواننــد در قانونگذاري
و نظارت نقشآفرينــي کنند .هم چنین
جايگاه مجلس رشــد ميکند به طوري
کــه مجلس ميتواند بهتــر از آن چه که
امروز است در کشور نقشآفريني کندو
به وظايف اصلي خود عمل کند از جمله
معايب اين طرح آن است که رابطه مردم
با نماينده کاهش پيدا ميکند و مشکالتي
کــه مردم دارند را نماينــده کمتر با آنها
آشنا ميشود و اين طرح هزينه بااليي را
ميطلبد و مستلزم حزبي شدن است اگر
حزب تقويت نشود در کشور ،فردي کار
کردن در سطح استان مشکل است.
■کاظمي :از جمله مزاياي اين طرح اين
اســت که سبب ميشــود بحث نظارت
بــر قوانين صورت گيرد کــه امروزه به
صورت ضعيف عمل ميشود و مقامات
اجرايي و ســازمانهاي اداري و دولتي
خود بايد نيازهاي مــردم را تأمين کنند.
و انتظار نداشته باشند که نماينده درگیر
کارهاي کوچک شود و به وظايف خود
برســند طبيعي اســت که در اين طرح
نماينــدگان شــاخصتر بــا تجربهتر و

هم مخالفتها و موافقت های زيادي را به دنبال داشته
است برخي از قطع ارتباط نمايندگان با مردم در صورت
اســتاني شــدن انتخابات ابراز نگراني ميکنند و عده
ديگري هم توسعه تحزبگرايي را از مزاياي اين طرح
ميدانند.
گفتنی است با  9نماينده استان تماس گرفته شده اما به
غير از  5نماينده مابقي تمایلی به مصاحبه نداشتند!
در ادامه ماحصل گفتگو با امير خجســته نماينده مردم
همدان و فامنين ،حميدرضا حاجي بابايي ديگر نماينده
مردم همدان و فامنين ،محمد کاظمي نماينده مردم مالير،
حجتاالسالم احد آزاديخواه ديگر نماينده مردم مالير،
و حســن لطفي نماينده مردم رزن در مجلس شــوراي
اسالمي را ميخوانيد:

مطرحتر انتخاب شوند.
از معايب اين طرح اين است که مخالفين
معتقدند که ممکن است درصد مشارکت
مردم پايين آيد.
■ آزاديخواه :از مزايــاي اين طرح آن
است که نمايندگي در مدار خودش قرار
ميگيرد يعنــي نماينده به جاي پرداختن
بــه کارهاي غيرضروري بــه کار اصلي
خود که همان قانونگــذاري و نظارت
اســت می پردازد که امروزه خأل جدي
کشور ما هم در اين زمينه است از ديگر
مزايــاي اين طرح اين اســت که رانت،
رابطــه بازي و اســتفاده از زور و تزوير
به حداقل ميرســد همچنين افرادي که
داراي توانمنــدي زياد هســتند معرفي
ميشــودو مســير نمايندگي مسير افراد
نخبــه و مردمي ميشــود از معايب اين
طرح اين اســت که ممکن اســت افراد
جديــد براي رأي آوردن دچار مشــکل
شــوند وهمچنين ممکن است تبليغات
سخت شود چون قب ً
ال افراد خود را براي
شهرســتان معرفي ميکردند اما اآلن بايد
براي کل اســتان معرفي کنند که اگر به
صورت ســنتي صورت گيرد هزينههاي
زيادي را در بر دارد و به شيوه مدرن نيز
رقابتهاي زيادي در بر ميگيرد.
■ لطفــي :از مزايــاي اين طــرح اين
اســت کــه نماينده بــه وظايف اصلي
خــود باز ميگردد اگر ايــن وظيفه که
همــان قانونگذاري و نظارت اســت
به درســتي صورت گيــرد از ديدگاه
بنده ســاير معايب را در بــر ميگيرد.
شــايد مخالفين معتقد باشــند که اين
طرح داراي معايبي ميباشــد از جمله
مســئوالن روند قبلــي کار خود را که
همان قرار گرفتن در ســايه نمايندگان
اســت را دنبال کنند و ســبب ميشود
بحث اجرايي به شکل قبلي باقي بماند.

علت مطرح شدن اين طرح را
بيان کنيد؟

■ خجسته :علــت مطرح شدن اين طرح
ايــن بود کــه نمايندگان به ايــن نتيجه
رســيدن که مجلس جايــگاه خود را از
دست داده اســت در اين  40سال روند
طوري جريان يافته اســت کــه نماينده
وارد کارهاي اجرايي و فرعی شــده و از
کارهاي اصلي خود بازمانده است.
■ حاجــي بابايي :معموالً هميشــه در
اواخر هــر دوره از مجلــس اين گونه
طرحهــا مطرح ميشــود و اين طرح از
مجلس ششم تا به امروز پيگيري شد اما
در مجموع شــوراي نگهبان آن را تأييد
نکرد علت مطرح شدن آن اين است که

نمايندگان به جايگاه خود برسند.
■ کاظمي :علت بيان شدن اين طرح اين
اســت که نماينده به جايگاه اصلي خود
بپردازد و به جاي پرداختن به مسائل غیر
ضروری بايد وظيفــه اصلي خود را که
همان قانونگذاري و نظارت بر حســن
اجراي قوانين است بپردازد.
■ آزاديخواه :علت اين که اين طرح بيان
شد اين است که احســاس ميکنيم که
نماينــدگان بیشــتر از آن که به وظايف
اصلي خــود بپردازند بــه وظايف غير
ضروري خود ميپردازند.
■ لطفي :دلیل مطرح شدن اين طرح اين
است که کيفيت قانونگذاري باال رود و
نمايندگان بتوانند به وظايف اصلي خود
بازگردند در واقع ســطح قانونگذاري و
ســطح عملکرد مســئولين باال رود البته
ناگفته نماند بســياري از امورات داخلي
مجلس هم بايد بررســي و اصالح شود
چــون صرف ًا تنها بــا تصويب اين طرح
کيفيت قانونگذاري باال نميرود.

چــرا تاکنــون اين طــرح به
تصويب نرسيده است؟

خجســته :از زماني که بنده به کميسيون
شــورا راه پيــدا کردم اين طــرح مورد
بررسي قرار گرفت و علت مخالفت اين
بود که اگر نمايندهاي که در شهرســتان
است وارد استان شود رأي نميآورد.
مهم نيست که یک نماينده رأي بياورد يا
رأي نياورد مهم اين اســت که در کشور
نظام قدرتمندانه ظهور پيدا کند.
حاجيبابايي :علت تصويب نشــدن اين
طــرح اين بود کــه فقط اســتانی بودن
مطرح بود بحث شهرستان در نظر گرفته
نميشد و اآلن با مطرح کردن شهرستان
سبب ميشــود بحث عدالت در نگاه به
قومیتها لحاظ شود.
■کاظمــي :علت تصويب نشــدن اين
طرح اين بود که ميزان مشــارکت مردم
دررأيگيــري پايين می آیدوشــورای
نگهبان آن را تأييد نکرد.
■ آزاديخواه :علت تصويب نشــدن اين
طرح مربوط به شوراي نگهبان است که
آن را تأييد کند و چون بنده در دورههاي
قبل حضور نداشتم از جزئيات آن بيخبر
ميباشم.
■ لطفــي :از دوره ششــم ايــن طرح
مطرح شــده اســت و اين طرح صرف ًا
استاني بود و بحث شهرستان را مطرح
نميکــرد و ممکن بود از مرکز اســتان
بيشتريــن رأي را بياورند و به مجلس
راه پيــدا کنــد و عم ً
ال به شهرســتان
توجهي نشود.

خبـر

افتتاح شبکه فشار ضعیف روشنایی
بلوار شهید کیانی گیان در دهه فجر

عملیات اجرایی برق رســانی به بلوار شهید کیانی در مسیر محور
گیان به ســمت سراب گیان نهاوند آغاز شد  .فرماندار نهاوند در این
مراسم گفت :این پروژه به طول  ۱۵۰متر با  ۵۰میلیون تومان بخشی از
جاده دسترسی به سراب است که با نصب چراغ برق روشن می شود.
مراد ناصری از افتتاح این پروژه در دهه فجر امسال خبر داد.
فرماندار نهاوند با اشــاره به تخصیص بیــش از  ۳میلیارد تومان برای
ساماندهی سراب های گیان ،گاماسیاب و فارسبان گفت :خوشبختانه
در سفر معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فر هنگی صنایع
دستی وگردشــگری کشــور به نهاوند  ۲میلیارد تومان اعتبار خارج
از اعتبارات اســتانی وشهرســتانی به ســراب های گیان وگاماسیاب
تخصیص دادند که سراب گیان به اکو کمپ کشور معرفی شد.
ناصری با اشــاره به اینکه نهاوند دارای ظرفیت های خوبی در حوزه
گردشــگری اســت افزود  :اگر به درســتی برنامه ریزی شود نباید
جوان بیکاری در نهاوند پیدا شــود زیرا صنعت گردشــگری صنعتی
اشتغالزاست که به دنبال ایجاد زیر ساخت های مناسب در سراب ها
با هدف جذب بیشتر گردشگر هستیم.

کلید توسعه فارسبان توسعه گردشگری است

فرماندار نهاوند گفت :کلید توســعه روســتای فارسبان و روستاهای
همجوار آن توسعه زیرساخت های گردشگری است.
ناصری در بازدید از روستای فارســبان از توابع بخش خزل نهاوند،
افزود :به خاطر وجود ســراب فارسبان و طبیعت کم نظیر این منطقه
شــرایط روستای فارسبان با روســتاهای دیگر متفاوت است و کلید
توسعه فارسبان و روستاهای همجوار در حوزه گردشگری است.
ناصری گفت :سراب فارسبان یکی از قطب های گردشگری شهرستان
نهاوند اســت که در طول سال مهمانان و مسافران زیادی از آن بازدید
می کنند ،و جلسات متعددی را با مدیران استانی به منظور ایجاد زیر
ساخت های الزم در این منطقه انجام داده و پیگیر این موضوع میباشم.
وی گفت :اولویت اول با مردم اســت و بایــد تفکر حاکم بر منطقه
جذب گردشگر و آماده سازی زیر ساخت ها در این مورد باشد.
فرماندار نهاوند در ادامه با حضور در روستای جعفرآباد بخش خزل در
دیدار با مردم این روستا اظهار کرد :با توجه به اینکه  ۸۰درصد از خانه
های این روســتا مقاوم سازی شده اند امیدواریم که در آینده نزدیک
عملیات طرح هادی روســتا نیز اجرایی شــود تا کمبودهای موجود
برطرف گردد .ناصری بررسی و رفع مشکل حریم مراتع منابع طبیعی
جهت چرای دام های اهالی این روستا  ،خط کشی جاده اصلی از سه
راهی برزول تا فارسبان و روشنایی معابر روستا را از مهترین مصوبات
و تعهدات خود و مدیران عنوان کرد

وقف یک باب منزل در روستای "گردیان"
نهاوند
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان نهاوند از وقف یک
باب منزل برای زینبیه روستای «گردیان» نهاوند خبر داد.
حجتاالســام فیضا ...اســدپور از ثبت یک مــورد وقف جدید
شهرســتان نهاوند خبر داد و اظهار کرد :خانم خزایی یک باب منزل
به مساحت  342متر مربع را در روستای گردیان نهاوند وقف کرد.
وی با بیان اینکه نیت واقف برای زینبیه روستای گردیان نهاوند است
گفت :ارزش تقریبی این موقوفه  60میلیون تومان است.
رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان نهاوند با بیان اینکه ماه
گذشته دو وقف جدید به ارزش  800میلیون تومان در نهاوند ثبت شد
خاطرنشــان کرد :یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت  38هزار متر
مربع به ارزش  760میلیون تومان در روستای دهفولنهاوند وقف شد.
وی بیان کرد :ایتام نیازمندان و کمک به هزینههای درمان آنهاو برپایی
مراســم عزاداری حضرت زهرا(س) و امام حسین(ع) در شهرستان
نهاوند از نیات این موقوفه بود .اسدپور با بیان اینکه یک قطعه زمین
به مســاحت  640متر مربع وقف دیگری بود که در شهرستان نهاوند
ثبت شد افزود :ارزش ریالی این موقوفه  45میلیون تومان است که در
روستای گوشه سعدوقاص برای خانه عالم روستا وقف شد.

مادر باردار در تصادف گردنه اسدآباد
کشته شد
رئیس فوریتهای پزشکی اســدآباد از تصادف و برخورد خودرو
سمند و یک دستگاه تریلر در گردنه این شهرستان و کشته شدن یک
مــادر باردار خبر داد.قبادی در گفت و گو با ایســنا  ،اظهار کرد:صبح
روز پنج شنبه در تماس تلفنی با فوریتهای پزشکی این شهرستان یک
مورد تصادف خودرو سمند با یک دستگاه ماشین سنگین به فوریتهای
پزشــکی شهرســتان گزارش داده شد که متاســفانه این تصادف
دلخراش یک کشته و  2مجروح به همراه داشته است.
وی افزود :یکی از سرنشــینان خودرو سمند مادر بارداری بوده که به
علت ضربه به سر و گردن در این تصادف جان باخت اما خوشبختانه
با حضور به موقع فوریتهای پزشکی و اعزام مادر باردار به بیمارستان
قائم (عج ) در عمل سزارین نوزاد مادر صحیح و سالم به دنیا آمد.
قبادی خاطر نشــان کرد :راننده خودو ســمند نیز به دلیل شکستگی
دست و پا به بیمارستان قائم (عج ) شهرستان اعزام شد.

دانشنامه با شماره  3163اصغر نقديمرام فرزند محسن
به شماره ملي  0059379324رشته مهندسي تکنولوژي
عمران و آب ،کارشناسي موسسه عمران و توسعه و
آباداني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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کوتاهی برخی دستگاهها در ساماندهی کودکان کار و
خیابان
برخی دستگاهها به وظایف خود در رابطه با ساماندهی کودکان کار و خیابانی به درستی
عمل نکردهاند.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه گفت :این موضوع ابعاد مختلفی دارد که آن
را تشدید میکند ،از طرف دیگر قوانین و مقررات نسبتا قوی در این زمینه وجود دارد که
صریح و شفاف است و در آن وظایف دستگاههای متولی نیز مشخص هستند؛ اما به لحاظ
مشکالتی که در اجرا رخ میدهد باعث عقیم ماندن اجرای کامل آن شده است.
به گزارش مهر محمد جواد حشــمتی ،در ادامه با بیان اینکه ما به عنوان یار کمکی در این

مساجد استان را سنگربان باشیم

ايران و جهان

هاشمی همواره برتر و باالتر از
منصب خود بود

آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در طول زندگی همواره برتر و باالتر
از آن منصب و جایگاهی بود که در آن قرار گرفته بود.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام و المسلمین حسن روحانی افزود:
جلسه باشکوه برای تعظیم و احترام و به مناسبت دومین سالگرد در
برابر شــخصیت بلندی است که بر گردن همه ما ملت ایران ،انقالب
ایران ،عزت ایران و نواندیشی اسالمی حق بزرگی دارد.
وی ادامه داد :هاشــمی در طول زندگــی همواره برتر و باالتر از آن
منصــب و جایگاهی بود که در آن قرار گرفته بود .آن روز که در قم
قبل از نهضت اسالمی یک طلبه جوان پرشور بود ،او به فکر آن بود
که از قلم بزرگان حوزه اســتفاده شــود و مجله ای را به نام مکتب
تشیع منتشر کند.
روحانی افزود :اینجا جمع شــدیم تا بگوییم هاشمی هست و زنده
اســت و هاشــمی می ماند ،فکر ،اندیشــه ،صبر ،مدار ،استقامت ،
فداکاری ،تحمل هاشــمی می ماند؛ آنچه آرزوی هاشمی بود یعنی
نظام ســربلند اسالمی و ایران باشــکوه ،این هدف بلند را امت ما و
ملت ما دنبال خواهد کرد .تا این هدف ادامه دارد هاشمی هست ،تا
ایران هست هاشمی هست ،تا نظام اسالمی هست هاشمی هست.
رئیس جمهوری افزود :رهبر معظم انقالب فرمودند هیچ کس برای
من هاشمی نخواهد شد ،این نشانگر جایگاه بلند هاشمی رفسنجانی
اســت .بعد از رحلت آقای هاشــمی تا چند هفته که من طبق روال
هفتگی خدمت رهبری می رفتم ،در هر جلســه ای ایشــان با آه و
افســوس و ناراحتی از مرگ غم بار هاشــمی سخن می گفت و می
گفت من شــب و روز یادم نمی رود که تمام ساعات روزم به فکر
هاشمی هستم.
وی گفــت :دو نفر در ســاختار انقالب و اســتقرار نظام از یاران و
حواریون امام (ره) به نام هســتند یکی شــهید بهشتی که او مجلس
خبرگان قانون اساسی را اداره کرد و آن ثمره بلند انقالب یعنی قانون
اساسی و منشور ملی را به ثمر رساند.
رئیــس جمهــوری با بیــان این که یکــی از پیچیدهترین مســایل
اســتراتژیک در دنیا نحوه پایان دادن به جنگ است گفت :در مسایل
جنگ سیاسی و اقتصادی هم همینطور است؛ این هنر نیست که در
جنگ اقتصادی چه کاری انجام دهیم و در جنگ سیاســی بخواهیم
با دنیا بجنگیم بلکه هنر این است که چگونه به جنگ پایان دهیم.
وی تاکید کرد :آقای هاشــمی تنها مســوولی است که در کشور از
ابتدای انقالب تا روز آخر عمر خود مســئولیت را بردوش گرفت و
تا ساعات آخر برای اسالم ،نظام و ایران تالش کرد.
رئیس جمهور گفت :اگر اعتدال داریم یادگار هاشــمی اســت چرا
کــه او مرد اعتدال بود .اگــر بخواهیم در دوران انقالب اســامی،
مجســمهای از اعتدال بسازیم ،تندیس هاشــمی ،تنها می تواند نماد
برای آن باشــد ،چرا که او همواره بــا افراط و تفریط مخالف بود و
اعتدال را به ما آموخت .گرچه اصل اعتدال برای پیامبر(ص) و اهل
بیت(ع) است اما در این شرایط و دوران ما هاشمی پدر تفکر اعتدال
و اســاس امید در کشور بود و هیچ وقت من او را ناامید ندیدم و به
همه امید می داد.
رئيــس جمهوری افــزود :به طور حتم با وحــدت ،اتحاد و صبر و
حوصله و با پیروی از راه هاشــمی ،میتوانیم انقالب را حفظ کنیم.
خداوند جزا می دهد به هاشــمی ها همانطور که در قرآن خود به ما
وعده داده است.

به مردم انگ نزنید
در شرایطی که آمریکا به دنبال ایجاد مشکالت برای ماست ،باید
به فکر حل مشکالت باشیم نه آنکه به مردم انگ بزنیم.
به گزارش ایســنا نایب رئيس مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد:
در این اوضاع هر کســی یک چیــزی میگوید باید از آن همان فرد
منظورش را پرسید.
مســعود پزشــکیان گفــت :در حــال حاضــر آمریــکا بــه دنبــال
ایجــاد مشــکل بــرای مــا اســت و ایــن مشــکل در حــال بــروز
اســت ،امــا مــا بــه جــای حــل مشــکل مــردم نبایــد بــه آنهــا
انــگ بچســبانیم .بایــد بــا مــردم باشــیم و درد و دل آنهــا را گــوش
دهیــم و ســعی کنیــم زیــاد لــه نشــوند باالخــره جنــگ اســت و در
جنــگ هــم مشــکالت زیــادی وجــود دارد.

اروپاییها به دنبال بهانهسازی برای
عدم پاسخ به انجام تعهداتشان هستند
یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس شــورای اســامی ،تحریــم اخیــر اتحادیــه اروپــا
را بهانــه ســازی اروپایــی هــا بــرای عــدم پاســخ بــه انجــام
تعهداتشــان دانســت و گفــت کــه اروپاییهــا تــوان تصمیــم
گیــری مســتقل از آمریــکا را ندارنــد و بــه همیــن دلیــل در
راســتای خواســتههای آمریکاییهــا بــا توســل بــه بهانههایــی
حرکــت میکننــد.
سیدحســین نقــوی حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :امــروز اغلــب کشــورهای اروپایــی میزبــان گروههــای
تروریســیتی هســتند کــه خودشــان بــه انجــام دادن عملیــات
تروریســتی در ایــران اعتــراف کردنــد .نمونــه آن اعترافــات کالهــی
عامــل بمبگــذاری در حــزب جمهــوری اســامی اســت کــه در
طــول  30ســال در هلنــد زندگــی کــرد و بــه قتــل عــام  72نفــر از
مســئوالن کشــور اعتــراف کــرد.
وی گفــت :واقعیــت آن اســت کــه اروپایــی هــا تــوان تصمیــم
گیــری مســتقل از آمریــکا را ندارنــد و بــه همیــن دلیــل در راســتای
انجــام خواســتههای آمریــکا بــه بهانــه هایــی متوســل میشــوند
تــا نشــان ندهنــد کــه چنیــن وابســتگی وجــود دارد.

موضوع ورود کردهایم ،گفت :با توجه به صحبتهایی که قبال صورت گرفت و جلساتی که
با سازمان بهزیستی در این خصوص داشتیم و مطالبهای که ریاست وقت سازمان بهزیستی
داشت و از جهت اینکه احقاق حق کودکان کار و خیابان یک مطالبه عمومی است ،دادستان
کل کشور نیز تاکید کردند که این موضوع پیگیری و از امکانات و ابزارهای الزم دستگاههای
مربوطه در این خصوص اســتفاده شود.حشمتی در ادامه افزود :آیین نامه و مصوبه دولت
را در این خصوص داریم و دســتگاههای مختلفی نیز مســئول هستند؛ اما کماکان شاهد
هستیم این طرح به درستی اجرا نمیشود و اشکاالتی وجود دارد ،لذا در این خصوص کم
کاریهایی صورت گرفته است.حشــمتی گفت :اکنون پس از گذشت بیش از  ۱۳سال از
آیین نامه مربوط به کودکان کار ،متاسفانه خیلی از دستگاهها به وظایف خود به درستی عمل
نکردند که این یک نقص محسوب میشود.معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه

در ادامه اذعان کرد :ســازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی ساماندهی این موضوع حتما
باید تدابیر الزم را اتخاذ کند.حشمتی در ادامه خاطرنشان کرد :ما به دادستانهای استانهای
سراسر کشور اعالم خواهیم کرد تا در استانهای خود مباحثی که در این زمینه وجود دارد
با ادارات بهزیســتی سراسر کشور طرح کنند تا برای حل نواقصی که وجود دارد اقدامات
الزم انجام شود.معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه ادامه داد :از طرف دیگر حیطه
بندی درست باید در این زمینه صورت گیرد تا حوزهها مشخص و تکالیف دستگاهها که در
آیین نامه و در بخشهای مختلف آمده است ،تبیین شود.
وی با بیان اینکه در این موضوع توسط وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی کوتاهی صورت
گرفته اســت تصریح کرد :این وزارتخانه باید در این زمینه خیلی جدی ورود کند و پیگیر
باشد و باید به صورت جدی پاسخگو باشد.

»»جعفرمحقق
»» مدرس دانشگاه ومسئول دفترمرکزرسیدگی به امورمساجد استان همدان

اگر خداوند بعضي از مردم را به وســيله بعضي ديگــر دفع نميكرد ديرها و
كليســاها و معابد يهود و نصارا و مساجدي كه نام خدا در آن بسيار برده ميشود
ويران ميگرديد .خداوند كساني را كه ياري او ميكنند (و از آيينش دفاع مينمايند)
ياري ميكند ،خداوند قوي و شكســت ناپذير است(حج".)40واژه مسجد از باب
(سجد یسجد) مصدر میمی و یا اسم زمان و مکان است .مسجد به معنی سجده گاه،
مکان سجده می باشــد .اما در قرآن و تمدن اسالمی ،مسجد نه به مکانی گفته می
شود که عبادتگاه مومنان است .وجه تسمیه عبادتگاه مسلمانان به مسجد از آن روی
است که سر به سجده نهادن مظهر و نمود اوج فروتنی و کرنش در برابر خداست.
از این رو در اسالم محل عبادت را مسجد نامیده اند .پایگاه مقدس و عظیمی چون
مسجد با اماکنی مشابه آن که در سایر مذاهب مطرح است اصال قابل مقایسه نیست،
اماکنی چون کلیسا ،کنیسه ،خانقاه ،آذرکوه ،دیر ،محیطهای بی روح و مرده و محل
انجام مراسم تشریفاتی و گاهی توأم با فساد ،همانند :شراب ،رقص ،آواز و غنا و...
و در واقع اماکن بزم هستند تا یک عبادتگاه و جایگاه توحید و یکتاپرستی.

مسجد در قرآن

کلمه مســجد حدود  ۲۸مورد در قرآن ذکرشــده ۲۲ ،بار به صورت مفرد (مسجد) و  ۶بار به صورت
جمع (مســاجد) آن  ۲۲موردی که مفرد آمده  ۱۵موردش مقید به قید(الحرام) اســت که مراد از همه آنها
همان مسجد مخصوص و معروف و مقدس مسجد الحرام در مکه می باشد و یک مورد هم مقید به قید
(االقصی) که مراد از آن اولین قبله گاه مسلمانان مسجداالقصی در بیت المقدس می باشد .یک مورد دیگر
به قید اضطرار ،مقید گشته که مقصود همان مسجد معروف ضرار است که به دست منافقان در مدینه ساخته
شده بود .بنابراین کلمه مسجد به صورت مفرد از  ۲۲مورد ۱۷ ،موردش در قرآن مقید به این سه قیدی که
بیان گردید( ،الحرام ،االقصی ،ضرار) و  ۵موردش به صورت مطلق و بدون قید آمده ،اما کلمه مساجد که
 ۶مورد از قرآن مجید به چشــم می خورد ســه مورد از آن نیز مقید اما به قید (ا )...به این عبارت (مساجد
ا )...و سه مورد دیگر به طور مطلق بیان گردیده است.
مساجد ازمنظروالیت:
معظم له معتقدند :و فراموش نکنیم که «روز مســجد» اساســ ًا یک روز انقالبی اســت؛ یعنی تشکیل این
روز و تعیین این روز که به خواســت و مطالبهی جمهوری اســامی بود و در سازمان کنفرانس اسالمی
بهعنوان «روز مسجد» تصویب شد ،بهمناسبت آتش زدن مسجداالقصی است؛ بهمناسبت مقابلهی با دشمن
صهیونیست است؛ اساس این روز یک چنین اساسی است؛ با این نگاه به روز مسجد نگاه کنید و حرکت
را در این مسیر قرار بدهید)1395/5/31(.

جاذبه های مساجد

از پیامبر (ص) نقل شــده« :من اســرج فى
مسجد ســراجا لم تزل المالئکة و حملة العرش
یســتغفرون له ما دام فى ذلک المســجد ضوئه؛
کسى که چراغى در مسجدى برافروزد فرشتگان
و حامالن عــرش الهى مادام که نــور آن چراغ
در مســجد مىتابد براى او اســتغفار مىکنند».
(کنزالعرفان ،جلد  -۱صفحــه  )۱۰۸ولى امروز
آنچه بیشتر اهمیت دارد ،عمران و آبادى معنوى
مساجد اســت ،و به تعبیر دیگر بیش از آنچه به
ســاختن مسجد اهمیت مىدهیم باید به ساختن
افرادى که اهل مســجد و پاســداران مسجد و
حافظان آنند اهمیت بدهیم .مســجد باید کانونى
باشــد براى هر گونه حرکت جنبش و ســازنده
اســامى در زمینــه آگاهى و بیــدارى مردم ،و
پاکسازى محیط ،و آماده ساختن مسلمانان براى
دفــاع از میراثهاى اســام! مخصوصا باید توجه
داشــت ،مســجد مرکزى براى جوانان با ایمان
گردد ،نه اینکه تنها مرکز بازنشســتگان و از کار
افتادگان شود .مسجد باید کانونى براى فعالترین
قشرهاى اجتماع باشد ،نه مرکز افراد بیکاره و بى
حــال و خواب آلودهها! باید کاری کرد که مردم
بهسوی مساجد بشتابند.
 -۱نظافــت :بــا دیــدن تشــکیالت یــا هــر فــردی،
اولیــن چیــزی کــه نظــر انســان را جلــب میکنــد
نظافــت محــل یــا لبــاس ،بــدن و ...اســت .در
حدیثــی از پیامبــر اکرم(صلا...علیهوآلــه) آمــده
یــس
َــس َم ْســ ِجدا ً یَــ ْو َم الْخَ ِم ِ
ــن َکن َ 
اســتَ « :م ْ
َ
ـرابِ َمــا یُـ َ
ـذ ُّر
ـر َج مِنْـ ُه مِـ َ
ـن التُّـ َ
لَیْ َلـ َة ال ْ ُج ُم َعـ ِة َفأخْ ـ َ
ـر ل َـ ُه» ،کســی کــه روز پنجشــنبه
فِــی ال ْ َعیْــنِ ُغفِـ َ
(شــب جمعــه) مســجدی را جــارو کنــد ،پــس
بــه انــدازهی یــک ذره خــاک کــه اگــر در چشــم
رود ضــرر میرســاند ،از مســجد خــارج ســازد،
خداونــد او را میآمرزد.آیــا معنــی حدیــث
ایــن نیســت کــه بــه انــدازهی کمــی غبــار هــم
نبایــد در مســجد باشــد؟ بایــد اولیــن دغدغ ـهی
امــام جماعــت ،متولیــان ،هیئــت امنــا و مدیــران
مســاجد نظافــت مســجد باشــد .مســاجد بــزرگ
بایــد شــبانهروزی نظافــت شــوند ،نــه هــر روز.
وقتــی میخواهیــد جوانــان را از دانشــگاه بــه
مســجد بکشــانید ،نبایــد هنــگام ســجده بــوی پــا
بــه شامهشــان بخــورد.
 -۲نظم در برنامه :مســجد باید نظم داشته باشد؛
باید معلوم باشــد چه ساعتی درِ مسجد باز و چه
ساعتی بسته میشود تا مردم سرگردان نشوند .در
برنامههای دیگر مسجد نیز باید نظم برقرار باشد.
 -۳عدم مزاحمت :مسجدنبایدبرای همسایههایش
مزاحمت ایجادکندمتأســفانه،بعضی ازمســاجد
بهگونهای بودهاند که برخی از همسایگان ،بهسبب
رفتار اهالی مسجد ،خانهی خود را فروختهاند و
در جایی دور از مســجد خانــه خریدهاند .برای
مثال ،فقط هنگام اذان بایــد صدای بلندگوها به
گوش برسد .مســجد برای مردم قرار داده شده
است (وضع للنّاس) ،نه بر علیه مردم (وضع علی
النّاس).
 -۴برنامهریزی :مســجد باید برای هر ســلیقه و
هر ســنی برنامهای مناسب داشــته باشد .مسجد

بایــد برای آنها که اهل دعا هســتند برنامهی
دعا ،برای آنها که اهل کتاب هســتند ،کتابخانه
و خالصــه برای هر ســلیقهای برنامهای تدارک
ببیند .برخالف نظر برخی ،واجب است کودکان
و بانوان به مســاجد بیایند؛ زیرا مســجد کانونی
اســت برای آموزش اســام و هیچ جای دیگر
جای مسجد را پر نمیکند.
 -۵خوشرفتاری :امام جماعت ،هیأت امنا ،خادم
و ...باید با احترام با مردم رفتار کنند .برای مثال،
نباید بــا کودکی که به صف نخســت میآید با
تندی رفتار کرد.
 -۶پرهیز از افراط و تفریط در برنامهی مسجد:ما
باید بتوانیم همانگونهکه انقالبمان را از مســجد
شروع کردیم ،آن را با مســجد حفظ کنیم .باید
بدانیم غیر از مسجد پاسدار دیگری برای انقالب
نخواهد بود و دشــمنان انقالب هم بههمیندلیل
اصرار دارند مســجدها را خلوت کنند .مســجد
از زمان پیامبر اکــرم(ص) تاعصرامام راحل(ره)
پایگاه اصلی انقالب بوده اســت .اکنون نیز نماز
جمعــه ،مســجد ،جماعتها و  ...بایــد پایگاه
انقالب باشــند .بایدبرنامههای مسجد نه خشک
و بیروح باشــد ،نه حرمت مسجد را خدشهدار
کند .در جنگهای دوران گذشــته ،برافراشتگی
پرچم دلیل بر برقراری لشــکر بــود .تازمانیکه
علمدار علم را بهدســت داشت ،میگفتند هنوز
لشــکر مضمحل نشده اســت .علم لشکر اسالم
و جوامع اســامی فقط و فقط مســجد اســت.
تازمانیکــه این علــم برقرار باشــد ،حاکمیت
ارزشها ،دفاع از دین و پرستش خدا باقی است؛
درنتیجه اولین نشــان اضمحالل مسلمانان انهدام
مساجد است .خداوند متعال دفاع از مسجد را به
خود ،اما بهدست مردم،نسبت داده است .خداوند
بهوســیلهی مردم از مســجد دفاع میکند .مردم
موظفاند با دشــمنان بجنگنــد ،آن هم نه فقط
برای حفظ جان و مال و حدود کشــورها ،بلکه
برای حفظ مسجد .اگر دفاع جانانهی انسانهای
باایمان نباشــد ،به فرمودهی قرآن ،مسجد منهدم
میشود(حج.)40
 -۷مدیریت صحیح:مدیریــت صحیح میتواند
از امکانات و نیروهای انســانی بیشترین بهره را
ببرد و مدیریت نابهجا میتواند امکانات بسیاری
را نابــود کند .باید تالش کنیم از همین امکاناتی
که در اختیار مسجد است بهترین و صحیحترین
اســتفاده را ببریم .گاهی دیده میشود مسجدی
بســیار خوب ،بهدلیل نداشــتن امــام جماعت،
مانند محلی متروک اســت .اگر برای مسجد امام
جماعتی توانا ،مدیر و مدبر پیدا شــود ،خودش
امکانات و بودجه را جذب میکند ،ســاختمان
میسازد ،مسجدیها را به مسجد میآورد ،نماز
جماعتی عالی بر پا میکند و به اهداف ارزشمند
مسجد میپردازد.
 -۸تفکر برای بهبود مساجد:تفکر برای بهینهسازی
وضعیت مســاجد یکی از وظایف ائمهی جماعت
و متولیان مســاجد اســت .گاه برخــی از امامان
جماعت به این نمیاندیشند که برای بهبود وضعیت
مسجد چه باید کرد .اهالی مسجد باید دائم به فکر
چارهاندیشــی برای رفع مشکالت ،ایجاد تحول و
بهینهسازی اوضاع مساجد باشند.

مساجد انقالبی همدان
ابوالفتح مومن ،تاریخ شناس همدانی و مؤلف
کتاب انقالب اســامی در همدان نقل می کندکه:
در حوادث ســال41و 42که شــروع نهضت امام
خمینی(نهضت اسالمی) است شاهد برپایی،یادبود
و عزاداری ها هستیم و همچنین مواردی که درباره
انجمن های ایالتی و والیتی روی داده است.نمونه
بارز شدت این تحرکات در مسجد جامع همدان و
پس از سخنرانی کوبنده آیت ا ...شهید مدنی است
که در سخنرانی آن روز اولین مخالفت صریح علیه
رژیم در قالب یک نطق کوبنده ایراد میشــود ،در
آن سخنرانی اعالم می شــود هر فردی که در این
زمینه توجه نکرده و تنبلی کند باید پاسخگو باشد.
اعالمیه روحانیون همدان و حضور شهید باهنر در
همدان»در همین زمان اســت که مدرسه فیضیه قم
مــورد حمله قرار می گیرد که در همدان روحانیان
و اصناف مختلف اعالمیــه ای بلند باال خطاب به
مراجع و امام صادرو ضمن اعالم همدردی حرکات
رژیم را محکوم می کنند.این نامه یا تلگراف توسط
محمدابراهیم درفشــی ،حاج جواد نوریان و افراد
دیگــر جمع آوری و با امضــای تلگرافی آیت ا...
آخوند به قم فرستاده میشود.ورود آیت ا ...شهید
باهنر در محرم  42به همدان و ســخنرانی قرای او
و آقای وافی در مســجد جامع ،مسجد میرزاتقی و
دیگر مساجد همدان منجر به دستگیری شهید باهنر
شــد اما با تجمع مردم در مقابل شهربانی همدان،
آنها ناچار به آزادی وی می شــوند که شهید باهنر
پس از آزادی بالفاصله همدان را شــبانه به مقصد
تهران ترک می کنند.اولین دستگیری در همدان در
سال 1337همزمان با شکل گیری سازمان اطالعات
امنیت یا ســاواک انجام می شــود که در آن سال
آیت ا ...هاشــمی رفسنجانی طلبه ای جوان بود و
با حضور در همدان و ایراد ســخنرانی شدیدی در
مورد تحوالت عراق در کشــور ایران دستگیر و به
پادگان همدان منتقل شــد که با میانجی گری آیت
ا ...سیدنصرا ...بنی صدر و آیت ا ...آخوند آزاد شد.
مســجد میرزا تقی همدان مبارزان بســیاری را در
انقالب تربیــت کردباهدایت آیــت ا ...مصطفی
هاشمی مبارزینی چون علی آقا محمدی ،سید کاظم
اکرمی و مشــتاق با همکاری هم کتابخانه ای با نام
ِخ َرد در مسجد راه اندازی می کنند و عضو گیری
از دانشــجویان و دانش آموزان از همان زمان آغاز
می شود.البته نباید از تأثیر تبعید و حضور میر خلیل
نقدی از تبریز به همدان غافل شــد چرا که شاکله
پرورش افرادی چون اکرمی و مشــتاق در کالس

های درس این معلم بوده است .گروهی از همافران
مسلمان و مبارز پایگاه نوژه همدان که فعالیت خود
را از ســال  ۱۳۵۳با تأسیس این مسجد و برقراری
نماز جماعت و نماز عید فطــر آغاز کرده بودند ،
ازطریق ارتباط با حجت االسالم رضوانی  ،در متن
انقالب قرار گرفته و بــا روحانیون همدان ارتباط
یافتند .این فعالیت هــا در قالب پخش اعالمیه ها،
سخنرانی ها و تجهیز و تســلیح مبارزان و تدارک
تظاهرات و راهپیمایی ها سازماندهی می شد .هم
اکنون مســاجدی مانندمســلم ابن عقیل هنرستان
باحضور بقیه السیوف جنگ تحمیلی،مسجدجامع
باموسسه آفتابگردان ومســجدعباس آبادبا امامت
سیدحسن فاضلیان ازجمله مساجد پیشتاز انقالبی
همدان به حساب می آیند.
مساجد خدا را تنها کسانی آباد می کنند که به خدا و
روز قیامت ایمان دارند و نماز برپا می کنند و زکات
می دهند و جز از خدا نترسیده اند .امید است آنان از
هدایت یافتگان باشند(التوبةآیه .) 18در دارالمومنین
ودارالمجاهدین استان همدان سرجمع  1799مسجد
وجود دارد که ازاین میان 401مورد آن شــهری و
 1398مورددیگر در روســتا ها قرار دارند .درمرکز
استان کمی بیش از300مسجد فعال است ازمجموع
مساجد مذکور701مسجد دارای امام جماعت ثابت
هست،به مفهوم دیگر./.61مساجد استان فاقد امام
جماعت ثابت می باشند،این درحالی است که استان
3537روحانــی ملبس دارد ،ازطرفی نیز 2823طلبه
درحال تلمذ داردیعنی جمعا6360معمم وطلبه هم
اســتانی داریم به عبارت دیگر برغم  1065مسجد
روستای فاقدامام جماعت  ،سرانه هرمسجد استان
تقریبا 2روحانی وجــوددارد این ممکن به برکت
انقالب اسالمی ومدیریت شایسته 16حوزه علمیه
استان محقق گردیده است.
درسال1392بدســتور ایت ا...محمدی امام جمعه
ونماینــده محترم ولی فقیه بنای مبارک شــورای
رســیدگی به امورمساجداســتان بادبیری حجت
االســام حســنی حلم گذشته شــد،متعاقب آن
اواخرســال گذشته  1396ایشــان این شورا را به
مرکز تبدیل کردند ،اکنون مرکز رســیدگی به امور
مساجداســتان به ریاست معظم له درطول یکسال
فعالیــت موفق گردیده عــاوه برتصویب وابالغ
اساسنامه ،ساختار وشرح وظایف را تدوین نموده
و به 16دستگاه ذیربط اعالم نماید.مرکز رسیدگی
به امورمساجد استان همدان در نظر دارد براساس
طرح از پیش طراحی شده مجمع بسیجیان،مسجد
تراز انقالب اسالمی را مطابق منویات حضرت امام

موانع وچالش های پیش رو

■ نبــود ردیــف اعتبــار مالــی بــرای فعالیــت مرکــز وفقــدان بودجــه بــرای
ســاخت ومرمــت ونگهــداری مســاجد
■ تعــدد نهادهــا ودســتگاه هــای متولــی مســجد و مــوازی کاری هــای مکــرر
یــا جزیــره ای عمــل کــردن آنــان
■ عدم مدیریت واحد ومتمرکز درمساجدو بی سروسامانی حسابرسی های مالی
■ اختالفات گسترده ارکان مسجد بایکدیگر
■ فقــدان برنامــه ریــزی متولیــان بــرای مراســم هــای اجرایــی
ودالیــل جــوان گریــزی
■ عــدم ســاماندهی مناســب منابــع نیــروی انســانی مســاجد بویــژه ائمــه
جماعــت
■ فقدان نظامنامه آموزشی برای متولیان مساجد
■ فقــدان آئیــن نامــه هــای پرداختــی وبیمــه نامــه هــای درمانــی بــرای
متولیــان مســاجد
■ عــدم اســتفاده از تجهیــزات فرهنگــی و هنــری رایانــه ای و نــرم
افــزاری روز
■ عدم استفاده ی درست از کتابخانه های مساجد

ومقام معظم رهبری در افق  1400را تحقق بخشد،
درهمین راســتا الزامات آن را در اســتقالل مرکز،
استقرار 6رکن ضروری مساجدشامل امام جماعت
راتــب باحکم نماینده ولی فقیه دراســتان ،هيأت
امنای منتخب ازســوی نمازگزاران ،مریدیاخادم،
پایگاه مقاومت بســیج ،کانــون فرهنگی وهيأت
ویژه حســینی مستقر درمســجد به انجام رساند.
لذا شــیوه نامه های انتخاب ارکان فوق تهیه شده
وبرای این منظور در عرض یک ســال گذشــته
 70امام جماعت باحکــم نماینده ولی فقیه وامام
جمعه محترم منصوب گردیــده  15،هيأت امنای
منتخب تغییریافته 10،فرمانــده پایگاه مقاومت با
همکاری سپاه جابجا گردیده اند .درطول یکسال
گذشته مرکز رسیدگی به امور مساجد با همکاری
نهادهای دســت اندرکارموفق به استقالل مکانی
وجاری ســاختن تشکیالت کاری الزم شده برای
گسترش مشــارکت فعالیت های دینی واجتماعی
مساجد ،الگوی محلی ومنطقه ایی ساختن فعالیت
اماکــن مقــدس را در 8نقطه مرکز اســتان پیش
گرفته اســت .به همین منظور کارگروهای متعدد
هيأت امنا ،امامان جماعت ،فرماندهان پایگاه های
مقاومت مســاجدو ...تشکیل شده است.سرکشی
به 150مسجد شهرســتان همدان منتج به تدوین
شناســنامه آنان گردیده واحیانا حــل اختالفات
جاری شــده ،دفاتر وائمه جمعه محترم شهرستان
های استان با حکم رسمی نماینده ولی فقیه مامور
انجام ایجاد مرکز رسیدگی به امور مساجد درحوزه
استحفاظی خود شده اند.
کار توجیهی درشورای اداری شهرستان هابه پایان
رسیده وعالوه برهمه اینها فایلی درسایت نماینده
ولی فقیه تحت عنوان مرکز ســیدگی برای ارتباط
دهی مساجد طراحی گردیده است.درسال جاری
اولین نشســت تخصصی بررسی مساجداستان در
دانشگاه امام حسین(ع)تهران برگزار شد.
ودر ادامه برای کســب تجارب بیشــتر درمعیت
نماینده ولی فقیه کاروانی از ائمه جمعه شهرستان
های استان و برخی از مدیران اجرایی از نمایشگاه
تخصصی مرکز رســیدگی به امورمســاجد تهران
بازدید به عمل آوردند ودر مالقاتی باحجت االسالم
علی اکبری منصوبی حضرت آقا مذاکراتی صورت
گرفت .باالخــره برای خودگردانــی ودرآمدزایی
پایدار برای مســاجد ازسوی شورای شهر همدان
60متر مرکز تجاری بانقشــه وپروانه رایگان برای
مســاجد ازنظر اعضای محترم شورای شهرمرکز
استان مصوب شد.

■ نبــود امکانــات مناســب فرهنگــی و رفاهــی  ،تاسیســاتی و  ...در ســطح
مسا جد
■ عــدم کارشناســی قــوی و کاردان جهــت بازآفرینــی نقشــها و کارکردهــای
مســاجد و بــه روز کــردن آن
■ نبود اطالعات جامع از وضعیت مساجد
■ بهداشــت ونظافــت نامناســب مســاجدوجانمای نامناســب تــر بــرای زنــان
نیمــی ازپیکــره جامعــه
■ روش و شیوههای نامناسب تبلیغ و دعوت به مسجدومنبر
■ ســوء اســتفاده هــای جناحــی وحزبــی شــخصیت هاوگــروه هاواحــزاب
سیاســی ازمســاجد
■ وجــود لــوازم عبــادی وکتــب قــرآن وادعیــه ومهرهــا وســجاده و ...بســیار
نامناســب درمســاجد
-18وسایل واسباب سرمایشی وگرمایشی نامناسب
-19سرویس های بهداشتی کثیف ودور از دسترس سنین مختلف
-20عــدم دسترســی وتربیــت مکبریــن وموذنین،قاریــان ومداحــان ویــژه
مســجد
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فیلترینگفضایمجازیبدونمستندقانونی،ممنوعاست
ایجاد هرگونه محدودیت مانند فیلترینگ ،پارازیت ،کاهش سرعت یا قطعی شبکه
بدون مستند قانونی صریح ،ممنوع است.
حقوقدان و وکیل دادگســتری به استناد ماده  33منشور حقوق شهروندی درباره حق
دسترســی به فضای مجازی گفت :حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از
امکان دسترســی و برقراری ارتباط و کسب اطالعات و دانش در فضای مجازی بهره
مند شوند.
فرهاد شهبازوار اظهار داشت :بسیاری از مسئوالن سیاسی ،فعاالن صنفی ،مدنی و مردم
عادی در شــبکه های اجتماعی حضور پرنگ دارند و شبکه های اجتماعی بخشی از
تعامالت و ارتباطات زندگی مردم شده است.

معــاون تربیت بدنی و ســامت وزارت آموزش و پــرورش از تصویب مجلس
شورای اسالمی در ادامه کار این معاونت به روال سابق خبر داد و گفت :ادغام معاونت
تربیت بدنی با معاونت پرورشی آموزش و پرورش منتفی شد.
به گزارش ایســنا ،مهرزاد حمیدی با بیان اینکه در ردیــف تربیت بدنی  ۳۵۰میلیارد
اعتبــار داریم بیان کرد :صد میلیارد تومان اعتبار عمرانی داریم که طرحهای نیمه تمام
کلید بخورد.
معاون تربیــت بدنی ،گفت :باید برنامه ها را طوری تدارک ببینیم تا بچهها هفتهای ۳
تا  ۴ساعت ورزش کنند.

بخشــی از کارهــا و مذاکرات درباره ضربه زدن به قاچاقچیان انجام شــده اســت،
بازدارندگیها باید افزایش یابد ،تخفیفات باید کم شود و ماندگاری در زندان افزایش
یابد تا ارتباط با سرشاخهها کم شود.
به گزارش ایسنا ،دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :مراجع قانونگذار و مجلس
و مجمع تشــخیص اعالم آمادگی کردهاند و پیش نویس مبارزه با مواد مخدر نوشته
شده است.
اسکندر مومنی افزود :با توافقهایی که با دستگاههای مختلف صورت گرفته ،معتادان
پس از بازپروری و مهارت آموزی به شکل مفید به جامعه باز می گردند.

بررسي برخي مشکالت پرستاران در استان

مناسبت

جلوه هایی از فضایل زینب کبری

(س)

»»علي حيدري

پنجم جمادی االولی زادروز فرخنده دخت امیرمؤمنان(ع) و فاطمه
زهرا(س) ،زینب کبری(س) است .این بانوی مکرمه جایگاه واالیی در
فرهنگ شیعی دارد و مخصوص ًا مجاهدتهای ایشان در جریان واقعه
کربال بر هیچ کس پوشــیده نیست .در این مجال اندک سعی میکنیم
گوشهای از فضائل و مکارم اخالق آن بانوی گرامی را یادآور شویم.
در فضائل و کماالت اخالقی حضرت زینب (س) ســخنان بسیاری
حتی از جانب دشمنان گفته شده است .ایشان که پرورش یافته دامان
حضرت صدیقه کبری(س) و موالی موحدان علی(ع) اســت ،مظهر
فضیلت و تقوا و شجاعت و استقامت و نمونه کامل از چهره راستین
یک زن مسلمان است .بر همین اساس است که گفته شده جز پدر و
ی زنی چون او نبود و در پاکی فطرت زنی به مثل
مادر او از نظر اخالق 
او مشاهده نشد و از نظر روحی و وجودی پاکیزه تر از او نبود .درباره
کسی که از وطن و خانه و شوهر و اموال چشم بپوشد ،نیز از دو نور
چشم خود صرفنظر کند و آنها را به خدمت برادر بیاورد تا قربانی راه
حق بشــوند و در راه شــام و کوفه نان خود را به اطفال بدهد و خود
گرسنه به سر برد چگونه میتوان سخن گفت!
«نقل است که روزی میهمانی براي امام علی (ع) رسید .آن حضرت به
خانه آمد و فرمود :اي فاطمه آیا طعامی هست که براي میهمان ببرم؟
حضرت زهــراء(س) عرض کرد :فقط یک تکه نانی اســت که آن
را براي دخترم زینب کنار گذاشــته ام .حضرت زینب(س) بیدار بود
عرض کرد :مادر جان ،نان مرا براي میهمان ببرید .من صبر میکنم».
طفلی که در آن وقت چهار یا پنج ســال بیشــتر نداشته اما اینگونه با
کرامت و بخشــش رفتار میکند ،همان است که در بزرگسالی هستی
خود را در راه خدا بذل نماید و فرزندان از جان عزیزتر خود را در راه
خداونــد متعال انفاق نماید و از آنها بگذرد ،باید که در نهایت جود و
بخشش خود بوده باشد.
یکی دیگر از ابعاد شــخصیت واالی زینب کبــری (س) انیس بودن
ایشــان با قرآن کریم و نقش آفرینی در این حوزه در قامت یک مفسر
قرآن بود .پژوهشگران به ذکر نمونه هایی از حیات تفسیری آن بانوی
گرامی پرداخته اند.
السالم در کوفه مستقر بود،
علیه
امیرالمؤمنین
که
امی
گفتهشــده در ایّ
ّ
حضرت زینب(س) جلســه تفسیری برای زنان کوفه برگزار میکرد.
یکی از روزها که تفســیر «کهیعص» را میفرمود ،امام علی (ع) وارد
شده و فرمود :اي نور دیده ،شنیدم تفسیر «کهیعص» را مینمایی .زینب
(س) عرض کرد :بلی یا ابتاه فدایت شوم.
سپس امام علی (ع) نکاتی را به او فرمود و به او تفهیم کرد که در آن
اشاره و رمزی برای مصیبت خاندان پیامبر(ص) است و مصائب بعدی
را برای او شرح داد و گریست.
امــا یکی از جلوه هــای فضایل حضرت زینــب (س) محافظت
از امام ســجاد(ع) در جریان واقعه کربال بــود .همانگونه که در
کتابهای تاریخی گفته شــده امام سجاد (ع) در جریان واقعه کربال
بیمــار بود و بــه همین دلیل در جنگ حضور نداشــت .حضرت
زینب(س) عالوه بر مراقبت از همه خانواده و سرپرســتی کاروان
اسرا ،توجه خاصی به وضعیت امام سجاد (ع) داشت ،زیرا عالوه
بر اینکه یادگار برادر محســوب میشــد ،به عنــوان امام زمان و
جانشــین پدر بزرگوارشان به شــمار میآمد و جامعه تشیع نیاز
مبرمــی به حضور ایشــان داشــت .مورخین اهل ســنت در این
خصوص چنین نقل کردهاند:
على بن حسين بن على (ع) مىفرمايد :آن شبى كه پدرم فردايش كشته
ّ
شد نشسته بود و ع ّمهام زينب نزد من بود و از من پرستارى مىكرد .نیز در
خصوص جانفشانی حضرت زینب(س) گفته شده عمر بن سعد خانواده
حسين (ع) را پيش عبيدا ...فرستاد .از خاندان حسين بن على (ع) به جز
پســرى نمانده بود كه بيمار بود و با زنان بود .عبيدا ...گفت او را بكشيد
اما زينب خويشتن را بر او افكند و گفت« :به خدا كشته نشود ،تا مرا نيز
بكشند ».عبيدا ...دلش به رحم آمد و رهايش كرد و دست از او برداشت.
آری! آن بانــوی گرامی نمونــه کامل فداکاری و جانفشــانی در راه
آرمانهای الهی و انســانی بود و وظیفه پرستاری از جلوههای حق را
به شایستگی انجام داد.
* منابع
طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر ،تاریخ االمم و الملوک
محالتی ،ذبیح ا ،...ریاحین الشریعة در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه
قائمی ،علی ،زندگانی حضرت زینب(سالم اهلل علیها)

آغاز صدور کارت های
جدید معلولیت
معاون امور توانبخشــی سازمان بهزیســتی ،از آغاز صدور
مجدد کارت های جدیــد معلولیت خبر داد و گفت :طرح های
توانبخشی با اولویت مناطق محروم انجام میشود.
حســین نحــوی نــژاد در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه از
ســرگیری صــدور کارتهــای جدیــد معلولیــت گفــت :بــا
توجــه بــه برخــی مشــکالت در مقطعــی صــدور ایــن کارتهــا
بــه تعویــق افتــاد و هــم اکنــون یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار
معلــول در کشــور وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد  ۳۵درصــد
زنــان و  ۶۵درصــد مــردان هســتند.
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ادغام معاونت تربیت بدنی با معاونت پرورشی
آموزش و پرورش منتفی شد

مذاکره برای کاهش تخفیف مجازات قاچاقچیان و
افزایش ماندگاری در زندان

«فرشتگان سالمت» نياز به پرستاري دارند
ســالروز میالد بزرگ پرســتار تاریخ
بشــریت حضرت زینــب (س) ،روزی
اســت که برای ارج نهــادن به زحمات
فرشتگان سفید پوش ،انتخاب شده است
تا شــاید اینگونه کمی از خستگی و شب
بیداریهای آنان زدوده شود.
پرستاران فرشتگانی سپید پوش هستند که
در لحظات سخت زندگی ،نگاه سرشار از
محبت آنان ،آرامش و امید به تندرستی را
نسیب بیماران و اطرافیان میکند.
شکی نیست که پرستاران نمونههای واقعی
گذشــت و ایثارند و اگر از آنها بخواهیم
بهترین خاطرهشان را تعریف کنند چیزی
جز بازگشــت به حیات و فرصت زندگی
دوباره بیماران تعریف نخواهند کرد.
جامعه پرستاری کشور را میتوان به عنوان
پیشقــراوالن خط مقــدم ارائه دهندگان
خدمات سالمت به مردم و بیماران ،تعریف
کرد جامعهای که بیشترین سختی و مشقت
را متحمل میشوند و در عین حال کمترین
نفع را از شغل خود میبرند.
در هر حال روز پرســتار که به یمن میالد
پر خیر و برکت بانوی کربال به این عنوان
نامگذاری شده اســت ،روز بزرگداشت
دلسوزترین ،پرتالشترین و تاثیرگذارترین
افرادی است که در عرص ه سالمت مشغول
خدمترسانی هستند.
پرســتاران گروهــی از کادر درمانــی
بیمارستان هستند که بر خالف سایر نیروها
طبق شــرایط کاری خود ،شب و روز بر
بالین بیمار بیدار میمانند تا ذرهای از درد
و ناراحتی او را کم کنند ،رسالتشان درمان
اســت و در راهش قسم خوردهاند که از
هیچ تالشی دریغ نکنند.
با این حال پای دردِ دل تک تک آنان که
مینشینیم ،مشکالت مالی و حقوق کم ،از
آن دســت مشکالتی است که آنان مطرح
میکنند و هر بار با اظهارات مسئولی و یا
تصویب قانونی به یاد میآید و باز دوباره
بیآنکه اتفاقی رخ در سکوت و بیخبری
به فراموشی میرود.با این حال عجیب این
است که پرستاری از آن رشتههایی است
که فارغالتحصیالنش مشتاق خدمت در آن
هستند.
بار مضاعفی که پرستاران به دوش
میکشند
کمبود نیروی پرســتار در کشور و به تبع آن
در اســتان همدان خود به تنهایی گویای بار
اضافهای اســت که این سپیدپوشان باید بر
دوش بکشند تا سالمت مردم حفظ شود.
به مناســبت روز پرســتار برای پی بردن به
مشکالت این گروه از فعاالن عرصه سالمت
به چند بیمارستان استان مراجعه کردیم تا بار
دیگرمشــکالت این گروه را به قانونگذاران
تصمیم گیران کشــوریادآور شــویم بلکه
چارهای بیندیشند.
زارعی یکی از پرستارانی است که میگوید:
سالهاست که در شغل پرستاری کار میکنم
و با وجود ســختیهای زیاد ،این کار برایم
شیرین و لذت بخش است .در این بین تنها
از دست دادن یا بهبود نیافتن بیماران قسمت
ناراحت کننده شــغل من در این سالها بوده
است.
وی افــزود :ســاعت کار زیــاد همــراه با
سختیهای کار ،اضافهکاری اجباری به ویژه
در روزهای تعطیل به دلیل کمبود پرســتار
و مطالبات تســویه نشده از جمله مشکالتی
است که پرســتارها با آن دست و پنجه نرم
میکنند.
این پرســتار ادامه داد :پرستاری در مقایسه
وی بیــان کرد :به همین منظور برنامــه ریزی هایی برای صدور
کارتهای جدید معلولیت انجام شــده است و تاکنون ۴۵۰هزار
کارت صادر شده و در اختیار معلوالن قرار گرفته است.
معاون امور توانبخشــی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه
تالش میشــود صدور کارتهای جدید معلولیت تا پایان سال
آینده به اتمام برســد ،گفت :در این بخش هماهنگیهای با سایر
بخشهای ســازمان بهزیستی شده اســت و آنها نیز قول مساعد
دادهاند.
نحوی نژاد بیان کرد :ســازمان بهزیستی بابت صدور کارتهای
جدید رقمی از معلوالن دریافت نمیکند ضمن اینکه کارتهای
جدید دارای ویژگیهای خاصی است که میتواند برای معلوالن
مفید باشد.

با ســایر کارمندان دولتی با وجود ســختی
کار زیــاد ،درآمــد کمی دارد و ســختتر
آنکه با تمام مشــکالت و شب بیداریها با
افراد بیماری سروکار دارد که باید جدای از
مشکالت شــخصی خود ،واکنش خوب و
مناسبی در برابر آنان از خود نشان دهد.

کمبود نیروی پرستار راندمان کاری
را پایین میآورد

مهسا.م ،پرستار یکی از بیمارستانهای همدان
نیز میگوید :قطعا تنها کسانی که به پرستاری
عشق و عالقه دارند میتوانند وارد این حرفه
شوند.
وی معتقد اســت :زندگی پرســتاری بسیار
ســخت اســت .از زمانی که ازدواج کردم
حتی در برخی هفتههای ســال شده که دو
روز در هفته نتوانستم با همسرم غذا بخورم
حال خودتان دریابید که اگر فرزندی نیز در
خانواده باشــد چقدر زندگی دشوار خواهد
شد.
این پرستار میگوید :طبق قانون هر بیمار باید
یک پرستار داشته باشد اما به دلیل کمبود نیرو
در همدان در بخش ویژه هر ســه بیمار یک
پرستار و در بخشهای داخلی هر  8نفر یک
پرســتار دارند و این راندمان کاری را پایین
میآورد.
زهرا یکی از این پرســتارانی است که با 15
ســال خدمت در این شغل از عالقه وافرش
به این شغل چنین ســخن میگوید که اگر
این عشق و عالقه نباشد ،دوامی در این کار
نخواهید آورد.

مشکل پرستاران استانی نیست

او که این روزها مسئول بخش داخلی یکی
از بیمارســتانهای همدان اســت میگوید:
خوشــبختانه در همدان بــه لحاظ مدیریت
مناســب و شایستهای که وجود دارد مشکل
پرســتاران هیچــگاه داخلــی نبــوده بلکه
مشکالت بیشتر به مسائل و مباحث کشوری
بر میگردد.
وی ادامه داد :یکی مشکالت شغل پرستاری
بعد خانوادگی آن است به لحاظ شیفتی بودن
این شــغل پذیرفتن شبکاری برای اعضای
خانواده کمی دشــوار است .هیچ تعطیلیای
شامل گروه درمان نمیشود و باید براساس
شــیفت در محل کار حاضر شوند .شغل ما
آلودگی هوا،حوادث طبیعی و  ...نمیشناسد
و در این مواقع کار ما چند برابر میشود.
زهرا میگوید :توقع اطرافیان بیمار و بعضا
خود بیمار هم دیگر مشــکل ماست .آنان از
یک پرستار توقع دارند که در حد یک پزشک
به سؤاالتشان پاسخ دهند که مشکلآفرین
میشــود .هرچند ممکن است در این زمینه
اطالعاتمان باال باشــد اما اجازه بسیاری از
کارها و پیشنهادات را نداریم.

شغل پرستاری و تاثیر آن بر روح
و جسم

وی یکی از مشکالت شغل پرستاری را تأثیر
آن در سالمت جسم و روان دانست و افزود:
بیشتر پرســنل درمانی که سابقه باالی کاری
دارند ،دچار کمــردرد ،زانودرد و گردندرد
هستند .همچنین برخورد با مشکالت جسمی
و روحی انواع بیمارانی که روزانه با آنها سر و
کار داریم واقع ًا بر روحیه ما تأثیرگذار بوده و
گاهی ما را دچار افسردگی میکند.
این پرستار باســابقه ادامه داد :مشکل بعدی
که یک موضوع کشوری است ،تعرفهگذاری
خدمات پرستاری است طرحی که چند سالی
است نظام پرستاری میخواهد اجرا کند ولی
جلویش ســنگ اندازی میکننــد .اگر این
طرح اجرا شــود ،دریافتی پرستاران به ازای
هر خدمتی که بــرای مریض انجام میدهند
ضریب میخورد.
مرضیه  44ســاله هم پرســتار بخش دیالیز
یکی از بیمارســتانهای همدان اســت  .او
که دو فرزند دارد؛ از ســختی کارش چنین
ســخن میگوید :به دلیل کمبود نیرو بیشتر
ســاعات مجبوریم کار کنیم و درواقع اضافه
کاری اجبــاری داریم .که این کمبود نیرو در
بیمارستانهای دولتی بیشتر به چشم میآید.
به صورت میانگین  80تا  90ســاعت اضافه
کار اجباری در ماه داریم و همین مسأله جسم
و ذهنمان را بهشدت فرسوده میکند.
وی ادامه میدهد در ســالی که باردار بودم
در یکــی از بیمارســتانها مســئول خدمت
بودم که بیماران برای عکس برداری بســیار
آنجا مراجعه داشــتند ایــن در حالی بود که
برای یک مادر باردار قــرار گرفتن در برابر
چنین اشــعههایی مضر است و من آن زمان
اســترسهای زیادی برای سالمت فرزندم
داشــتم که باعث افســردگی پس از زایمان
من شد.

فارغ التحصیل پرستارداریم مجوز
استخدام نیروی پرستار نداریم

در همین ارتباط رئیس دانشگاه علوم پزشکی
همدان نیز در مصاحبه با خبرنگار ما گفت:
تعداد پرســتارانی که برای مــا کار میکنند
 3400نفر و تعداد تختهای اســتان2400
تخت است.
حبیب موسوی بهار افزود :استاندارد جهانی
برای هر تخت  2و نیم نفر پرستار است که
در حال حاضر در اســتان همدان یک و نیم
نفر میباشد.
وی با اشاره به اینکه کمبود نیروی متخصص
پرستاری نداریم و علت کمبودها به جذب
این نیروها بر میگردد افزود :پرســتاری جز
مشاغل سختی است که نیاز به توجه بیشتری
دارد به ویژه در شــرایط کنونی که با بحران

تسهیالت سازمان وظیفه عمومی برای
مشموالن دارای فرزند
مشموالن دارای فرزند در صورت اعزام به خدمت به ازای
هر فرزند ،ســه ماه از مدت خدمت آنان کسر می شود و غیبت
نیز مانع بهرهمندی از این تسهیالت نمیشود.
بــه گزارش مهر ،معاون اجتماعی ســازمان وظیفه عمومی ناجا
گفت :در ســال های اخیر ســتادکل نیروهای مسلح به منظور
خوشایندسازی خدمت سربازی مشموالن متاهل ،تسهیالتی را
برای آنان در نظر گرفته اســت؛ مبنی بر اینکه مشموالن متاهل
در محل ســکونت همسر خود به کارگیری شوند و در صورت
داشــتن فرزند ،به ازای هر فرزند ،سه ماه از مدت خدمت آنان

اقتصادی مواجه هستیم دریافتی ها با مخارج
و سختی کار برابر نیست.
موسوی بهار افزود :سختی شغلی پرستاری
آنجا آشکار میشــود که با تزریق ناخواسته
یک دارو به یــک بیمار که اخیرا در یکی از
بیمارستاهای خصوصی شــاهد آن بودیم (
البته هنوز دلیل آن مشــخص نشده) ،بیمار
فوت میکند و تبعــات بعدی آن زندگی و
روح و روان پرستار را در بر میگیرد.

برخورد با پرستار را اصالح کنیم

وی همچنین گفت :برخورد برخی افراد و
گاهی رســانهها نیز باعث تضعیف روحیه
پرستاران میشــود چنانچه بارها شنیدیم
که گفته میشــود در بیمارســتان فاطمیه
بیماران در راهرو و در روی زمین پذیرش
شــدند وقتی تخت و فضای خالی وجود
ندارد آیــا میتوان بیمــاری را که به تنها
بیمارســتان تخصصی زنان مراجعه کرده
را متقاعــد کرد که به بیمارســتان دیگری
بــرود یا خدمت دادن با همان امکانات که
برای پرستاران نیز ســختی مضاعفی دارد
بهتر است؟
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بیان کرد :با
هر دردی که بیمار میکشد پرستار هم با آن
درد بیمار میشود و میداند که در این شغل
خطرات جانی زیادی است که باید عواقب
آنرا بپذیرد.
وی در بیان دریافتی کم پرســتاران نسبت به
پزشــکان نیز گفت :قبــول دارم که دریافتی
پرســتاران کم است اما هر شغلی در جایگاه
خود تعریفی دارد و نمیتوان شغل پرستاری
را با پزشکی مقایسه کرد.
موســوی بهار بــا تاکید بر اینکه شــغل
پرستاری ،هوشبری ،کارشناس اتاق عمل
و بهیاری از جمله مشاغلی است که نیاز
اســت حداقل در این روز به لحاظ باال
بردن روحیه ،آنان را مــورد تکریم قرار
دهیم اظهــار کرد :با وجود کمبود نیروی
پرستاری متاسفانه مجوز جذب نداریم و
نیروهای جذب شده در سالهای قبل هم
به صورت شرکتی بودهاند که الزم است
تدابیر الزم از ســوی مســئوالن کشوری
اندیشیده شود.
مشکالت پرســتاران سالهاست که تکرار
میشود .هرسال با نزدیک شدن روز پرستار
شــاهد وعدهوعیدهایی برای بهبود شرایط
آنها و ســخنرانیهای بســیاری هستیم که
نشــان از اهمیت و لــزوم بهبود شــرایط
پرستاران دارد اما همواره میبینیم که بسیاری
از پرستاران بهویژه گروههایی که بهصورت
رسمی استخدام نشدهاند ،با مشکالت دست
و پنجه نرم میکنند .به امید روزی که وعدهها
محقق شود.

کسر شود.
ســید مهدی تقوی معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا
بــا بیان اینکه غیبــت ،مانع بهرهمندی مشــموالن متاهل دارای
فرزند از این امتیاز نیســت ،گفت :مشموالن غایب و غیرغایب
در صورت اعزام به خدمت به ازای هر فرزند از ســه ماه کسر
خدمت بهرهمند میشوند.
معاون اجتماعی ســازمان وظیفه عمومــی ناجا تصریح کرد:
مشــموالن متاهل حین ثبت درخواست اعزام به خدمت باید
مدارک متاهلی خــود را به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
(پلیــس  )۱۰+ارائه دهند تا پــس از اتمام دوره آموزش رزم
مقدماتی در شــهر محل ســکونت همســر خود به کارگیری
شوند.
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جامعه
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نیش و نوش
ايسنا :افزايش  34درصدي جوجهريزي در آذرماه
پس به خاطر این آماراســت که میگن جوجه رو آخر پاییز
میشمارن!!
شرق :هر دالر يک تومان ميشود
زهی خیال باطل!!
همدانپيام :روند رو به رشد سرمايهگذاري خارجي در همدان
اینجور که معلومه خارجیها دارن بازار رو از دســت ایرانی
میگیرن!!
جامجم :هيچ ايراني خارج نشين يارانه نميگيرد
یعنی آمارتون اینقدر دقی ِق!!
جامجم :گوشهنشيني پسته کرمان
با این گرونی کی پسته میخره همون بهتر که بره گوشه نشین
بشه!!
همدانپيام :آيا با مديريت جديد ورزش همدان تکان خواهد خورد
مگه زلزله اومده که همدان تکون بخوره!!
جمهوري اسالمي :ولخرجي در شهرداري ورشکسته تهران
انگار تو کشور ما ولخرجی یکی از اصول مدیریت شهری شده!!
رسالت :نگاه دولت به فرهنگ سطحي است
هنوز به عمق ماجرا پی نبرده!!
روشنگر :تخريب طبيعت تضعيف تجربه ديني
بدون شرح!!
شروع :تأمين مسکن ضعف بزرگ دولت
باالخره یکی ضعف دولت رو رو کرد!!
تجارت :قطارهاي پرسرعت در دست انداز نقدينگي
اینا هم دچار مشکالت نقدینگی شدن؟!!
هگمتانه :ارائه تسهيلت راهکار رونق بازار فرش همدان
کیه که بده!!
صبح اقتصاد :وام  20ميليون توماني ازدواج از حرف تا واقعيت
بشنو ولی حاال حاالها باور نکن!!
ايرنا :استاندار همدان رئيس شوراي ورزش همگاني شد
آقای استاندار ،اشتغالزایی رو اول از خودت شروع کردیها!!

خبـر

برنامههای خیریه باید بر اساس
تنوع بومی و منطقهای اجرا شوند

معــاون ســازمان داوطلبــان جمعیتهــال احمــر کشــور در
همــدان ،بــا اشــاره بــه لــزوم اجــرای برنامههــای خیریــه برحســب
نیــاز هــر منطقــه خاطرنشــان کــرد :خانههــای داوطلــب خاکریــز
اول خدمــات داوطلبانــه هســتند.
حســن عبــودی مزروعــی معــاون منابــع داوطلبــی و خدمــات
اجتماعــی ســازمان داوطلبــان جمعیــت هاللاحمــر کشــور بــه
همــراه محمــد رضــا کریمــی کارشــناس جــذب و ســازماندهی ایــن
ســازمان ضمــن بازدیــد از فعالیتهــای صــورت گرفتــه در جمعیــت
هــال احمــر اســتان همــدان ،پــای صحبتهــای اعضــای داوطلــب
ایــن جمعیــت نشســتند.
عبــودی بیــان داشــت :تنــوع فرهنگــی در کشــور ،خــود نوعــی
پتانســیل قــوی در اجــرای برنامههــای خیریــه اســت کــه میطلبــد
ایــن برنامههــا بــر اســاس تنــوع بومــی و منطق ـهای و متناســب بــا
نیازهــای محلــی طرحریــزی و اجــرا شــوند.
وی علــت حضــور ایــن تیــم را در اســتان همــدان کــه بــه صــورت
دورهای و همــه اســتانها انجــام میشــود ،شــنیدن دغدغههــای
داوطلبــان و کارکنــان ایــن حــوزه برشــمرد و گفــت :هــدف از
ایــن هــم اندیش ـیها بهســازی و تســهیل در رونــد ارائــه خدمــات
داوطلبانــه در سراســر کشــور اســت.
معــاون ســازمان داوطلبــان هاللاحمــر جــذب و ســازماندهی و
ارائــه خدمــات داوطلبانــه بــه نیازمنــدان را اســاس برنامهریــزی
در ســازمان داوطلبــان دانســت و گفــت :در فراینــد جــذب و
ســازماندهی ،آمــوزش و نگهــداری رکــن اساســی فعالیتهاســت و
آموزشهــای متعــدد ویــژه کارشناســان حوزههــای داوطلبــی،
روســای خانههــای هــال و آمــوزش روشــهای نویــن مــددکاری
ویــژه مــددکاران اجتماعــی داوطلــب ،از اولویتهــای آموزشــی در
ســال  98خواهــد بــود.
عبــودی افــزود :تزریــق انگیــزه بــه اعضــا بــه شــیوههای نویــن
و فــارغ از مســائل مــادی امــری ضــروری اســت و فراهــم آوردن
بســترهای الزم بــرای ایــن مهــم از وظایــف اصلــی ســازمان بــوده
و هســت.
وی بــا اســتناد بــه آیــه شــریفه "و امرهــم شــورا بینهــم" گفــت:
تفاهــم ،تعامــل و دریافــت نظــرات بکــر و ســازنده از داوطلبــان و
تعمیــم ایــن طرحهــای بومیســازی شــده ،در پیشــرفت و تعالــی
ایــن نهــاد خیریــه بســیار تاثیرگــذار اســت.
عبــودی در خاتمــه اظهــار داشــت :خداونــد تــک تــک داوطلبــان
را بــرای کارهــای خیــر انتخــاب کــرده اســت ،بــه نوعــی داوطلبــان
نظرکــرده حضــرت حــق هســتند و از اینــرو بــا هویــت عشــقی
خویــش پــا بــه عرصــه فعالیتهــای خیرخواهانــه نهادهانــد و همیــن
امــر باالتریــن انگیــزه بــرای ارائــه خدمــات خداپســندانه بــرای ایــن
فرشــتههای زمینــی اســت.
وی در ادامــه بازدیــد یــک روزه از اســتان همــدان ،ضمــن دیــدار
بــا مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان و کارکنــان حــوزه
داوطلبــان ،طــی بازدیدهــای مختلــف از برخــی خانههــای
داوطلــب ،نشســتهایی صمیمــی بــا اعضــای ایــن خانههــا
داشــت و از نزدیــک بــا مســائل و دغدغههــای ایــن داوطلبیــن
آشــنا شــد.
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وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :برخــاف اینکــه گوشــت گــرم گوســفندی در دو
مــاه گذشــته بیــش از دوبرابــر ســال گذشــته وارد شــده اســت ،امــا بــه دلیــل وجــود
قاچــاق ،تفاضــا بیشــتر شــده کــه امیــدوارم بــا کنتــرل قاچــاق و افزایــش واردات،
مشــکل را حــل کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــود در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره علــت افزایــش قیمــت
گوشــت قرمــز ،بيــان کــرد :چــون قاچــاق دام بــا توجــه بــه اینکــه نــرخ ارز
کشــورهای دیگــر بــاال رفتــه ،شــدت پیــدا کــرده اســت ایــن موضــوع باعــث شــده
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اقتصـاد

کــه قیمــت گوشــت تحــت تاثیــر قــرار گیــرد.
وی افزود :از طریق آنچه که به ما مربوط میشــود ،با واردات ســعی در حل این
مســئله داریم که این کار را شــدت بخشــیدهایم و امیدواریم که بتوانیم بازار را
بیشــتر تامین کنیم .همچنین از طرفی هم بنا شــد مســئوالن وزارت کشور ،ستاد
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز و نیز نیروی انتظامی موضوع قاچاق دام ســبک را
به خصوص در مرزها با شــدت دنبال کنند که انشــاءا ...قیمتها مقداری تثبیت
شود.
حجتــی ادامــه داد :در حــال حاضــر گوشــت منجمــد را عمدتــا از برزیــل وارد میکنیــم
امــا گوشــت گــرم از اســترالیا بــا هواپیمــا و نیــز از برخــی کشــورهای آســیای میانــه و

قفقــاز وارد کشــور میشــود.
وزیــر کشــاورزی دربــاره نگرانــی برخــی از مــردم نســبت بــه
بهداشــتینبودن گوشــتهای وارداتــی ،گفــت :تمــام مالحظــات بهداشــتی
و همــه تاییدیههایــی کــه الزم اســت را گوشــتهای وارداتــی دارا هســتند
و مشــکلی نیســت ،امــا حجــم ایــن گوشــت گــرم پاســخگوی نیازهــای
کشــور نیســت و برخــاف اینکــه گوشــت گــرم گوســفندی در دو مــاه
گذشــته بیــش از دوبرابــر ســال گذشــته وارد شــده اســت امــا چــون
قاچــاق هــم هســت ،تقاضــا بیشــتر شــده کــه امیــدوارم بــا کنتــرل قاچــاق
و افزایــش واردات مشــکل را حــل کنیــم.

eghtesad@hamedanpayam.com

رئيس اداره حقوقي منابع طبيعي استان:

مردم عادي کوهخواري نميکنند

خبـر

قطار همدان  -تهران تا نوروز 98
راهاندازی میشود

■ مدیرکل راه آهن غرب کشور :اگر در راهاندازي تأخير
بهوجود بيايد بخش خصوصي متضرر ميشود
آنطــور کــه مدیــرکل راه آهــن غــرب کشــور خبــر داده ،بــا
بررســیهای صــورت گرفتــه و برطــرف کــردن موانــع کاهنــده
ســرعت ،قطــار همــدان  -تهــران تــا تعطیــات عیــد نــوروز98
راه انــدازی میشــود.
بــه گفتــه روحا ...تق ـیزاده ،ارتقــاع خــط ریلــی همــدان -تهــران،
بــرای افزایــش ســرعت ،از ســه هفتــه پیــش آغــاز شــده اســت و
پیــش بینــی میشــود تــا مــاه آینــده بــه پایــان برســد.
وي ســپس عنــوان کــرد کــه چــون بخــش خصوصــی راهانــدازی
و بلیتفروشــی نــاوگان ریلــی را بــر عهــده دارد ،بنابرايــن قطــار
بایــد در بــازه زمانــی مشــخص حرکــت کنــد در غيــر اينصــورت
مســافران از ايــن قطــار اســتقبال نميکننــد و بخــش خصوصــی
متضــرر میشــود.
تقيزاده تأمين ارز را مشکل تامین واگن و لوکوموتیو عنوان کرد و به
ايرنا گفت که قطار مسافربری به ناوگان نیاز دارد اما با توجه به شرایط
کنونی ارز با مشکالتي مواجه هستيم.
مدیرکل راه آهن غرب کشــور با اشــاره به اینکه اکنون این اداره کل
در ایستگاه راهآهن رباط همدان مستقر است گفت :برای سهولت در
انجام کارهای ســازمانی ،تا پایان ماه ساختمان این اداره کل به داخل
شهر همدان منتقل میشود.
وی بــا بیــان اینکــه  21مرکــز راه آهــن در کشــور وجــود دارد
افــزود :خــط ریلــی پرنــد تــا همــدان و همــدان تــا ســنندج زیــر
نظــر اداره کل راه آهــن غــرب کشــور مدیریــت میشــود و
مدیریــت خطــوط ریلــی اراک بــه مالیــر و مالیــر بــه کرمانشــاه را
اســتان مرکــزی بــه عهــده دارد.
تق ـیزاده عنــوان کــرد :خطــوط ریلــی بــه طــور معمــول از چنــد
اســتان عبــور میکننــد و ممکــن اســت برخــی از اســتانها
همچــون همــدان دارای  2خــط ریلــی باشــند کــه مدیریــت آنهــا
جــدا اســت.
وی گفت :قطعه نخست راه آهن همدان  -مالیر در حال ساخت است
و پیمانکار آن زیر نظر شــرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و
نقل کشور مشغول به کار هستند.
طــرح احــداث راه آهــن همــدان  -تهــران در ســفر پــر خیــر و
برکــت رهبرمعظــم انقــاب در ســال  83بــه همــدان مصــوب شــد.
نخستین قطار مسیر همدان  -مشهد نیز تیر ماه سال گذشته با حضور
حدود  150تن از خانواده های شــهدا ،ایثارگران و اصحاب رســانه
اســتان همدان عازم مشهد مقدس شد که در حال حاضر یک روز در
میان قطار همدان  -مشهد حرکت دارد و تاکنون استقبال خوبی از آن
صورت گرفته است.

فــراخـــوان

بازار

پيشنهاد ايجاد فروشگاههای بزرگ داده شد،
توجه نكردند!

»»غزل اسالمي

از ســال  91تــا  9ماهــه  6 ،97هزار و
 688فقره پرونده کوهخواري و زمينخواري
در اســتان همدان تشکيل شــده که عمده
تصرفهــا توســط افــراد آگاه و حريص
صورت گرفته است.
آنطور که رئيس اداره حقوقي اداره کل منابع
طبيعي و آبخيزداري استان همدان ميگفت:
اين تعداد پرونده مربوط به کليه پروندههاي
تقســيم و تصــرف ،چراي غيرمجــاز دام،
کوهخواري ،اراضي زراعي و غيره است.
به گفته عليرضا قاسمي مجاهد ،از سال 90
به بعد بيشترين کوهخواري و زمينخواريها
در همــدان آغاز شــده که عمــده آنها در
عباسآباد ،گنجنامه و حيدره صورت گرفته
است.
طبــق گفتههــاي وي ،بيشــتر تصرفهــا
در حاشــيه و حريــم شــهر انجــام
شــده اســت و چــون همــدان اســتاني
کوهســتاني اســت ،نســبت بــه اســتانهاي
همجــوار کوهخــواري بيشــتري بــه وقــوع
ميپيونــدد.
قاســمي مجاهــد ادامــه داد :ايــن
کوهخــواري و زمينخــواري عمدتــا
توســط افــراد حريصــي صــورت ميگيــرد
کــه زيــرک و بــا تجربــه هســتند.
وي افــزود :اغلــب آنهــا در همــه
زمينههــاي پيشــرو هســتند و دستشــان بــه
دهانشــان ميرســد.
رئيــس اداره حقوقــي اداره کل منابع طبيعي
و آبخيــزداري اســتان همــدان در ادامــه
گفتوگويــش بــا همدانپيــام توضيــح
داد کــه در مواقعــي هــم زمينخــواري
يــا کوهخواريهــا توســط کشــاورزان و
باغــداران صــورت ميگيــرد کــه در کنــار
زمينهايشــان مقــداري از زميــن يــا کــوه
را هــم تصــرف ميکننــد امــا تعــداد آنهــا
زيــاد نيســت.
قاســميمجاهد ادامــه داد :طبــق اطالعاتــي

کــه دارم در تهــران و اســتانهاي
شــمالي بيشــتر از همــدان ،کوهخــواري
و زمينخــواري ميشــود بــه طــوري
کــه در شــمال کشــور ايــن موضــوع بــه
مشــکلي حــاد تبديــل شــده اســت.
طبــق گفتههــاي قاســمي مجاهــد ،در
ســال  93بــا هــزار و  108فقــره پرونــده
بيشــترين تصرفــات غيرقانونــي صــورت
گرفتــه و پــس از آن هــزار و  41فقــره
پرونــده در ســال  ،91هــزار و  29فقــره
در ســال  982 ،92پرونــده در ســال ،94
 916پرونــده در ســال  879 ،95پرونــده در
ســال  96و  733فقــره پرونــده تصــرف در
 9ماهــه ســال  97صــورت گرفتــه کــه ايــن
آمــار نشــان ميدهــد در  4ســال گذشــته
تخلفــات در ايــن زمينــه رو بــه کاهــش
بــوده اســت.
رئيــس اداره حقوقــي اداره کل منابــع
طبيعــي و آبخيــزداري اســتان همــدان ادامه
داد :حــدود  50درصــد پروندههــا کــه بــه

ناظران حفاری چاههای آب (بخش خصوصی)

به اطالع میرساند شرکت آب منطقه ای همدان درنظر دارد براساس آیین نامه
اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب و دستورالعمل نظارت بر عملیات
حفاری ،لوله گذاری ،شست و شو ،توسعه و آزمایش پمپاژ چاه های آب با استفاده
از بخش خصوصی و بر اساس شرایط ذیل نسبت به استفاده از خدمات ناظران
حفاری چاه های آب اقدام نماید .لذا از واجدین شرایط دعوت می گردد تا نسبت
به ثبت نام در سایت این شرکت به نشانی  www.hmrw.irاقدام نمایند .الزم
به ذکر است در خصوص ادامه فرایند انتخاب ناظران حفاری متعاقبا اطالع رسانی
الزم انجام خواهد شد.
شایان ذکر است پس از صدور پروانه صالحیت نظارت بر عملیات حفاری و به منظور
ارجاع کار می بایست با کسب نظر این شرکت تشکل مهندسین ناظر تشکیل و یا
برای عضویت در یکی از تشکل ها یا نظامهای مهندسی معتبر اقدام الزم صورت
پذیرد.
مهلت ثبت نام از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت سه هفته می باشد.
شرایط ،مدارک ،نحوه ی برگزاری آزمون ،صدور و تجدید پروانه صالحیت نظارت
بر حفاری
*تابعیت ایران و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران

*متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور
*ارائه درخواست مطابق فرم موجود در سایت شرکت به نشانی www.hmrw.ir
*تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه
*دو قطعه عکس سه در چهار
*تصویــر مصــدق مــدرک تحصیلــی کارشناســی و یــا باالتــر در یکــی از
رشــتهها ی منــدرج در مــاده  17آییــن نامــه اجرایــی فصــل دوم قانــون توزیــع
عادالنــه آب (فــارغ التحصیــان رشــته هــای آب زیرزمینــی ،زمیــن شناســی و
معــدن)
* ارائه ی گواهی حداقل سه سال سابقه ی کار مرتبط مستند به پرداخت بیمه
* گواهی عدم سوء پیشینه (پس از ثبت نام و در مراحل بعدی اخذ خواهد شد)
*تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
*گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (پس از ثبت نام و در مراحل بعدی اخذ خواهد شد)
*عدم اشتغال به کار رسمی و قراردادی در سازمان ها ،ادارات و شرکت های دولتی
(به استثناء اعضای هيأت علمی و تحقیقاتی).
*نداشتن سهام و عدم اشتغال در شرکت های حفاری .

شرکت آب منطقه ای همدان

آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاقهای
بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی سراسرکشور (نوبت دوم)
در اجرای مواد  12و  13و تبصره  2ماده  15قانون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران ،انتخابات نهمین دوره هيأتهای نمایندگان
اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سراسر کشور ،از ساعت  8الی  18روز شنبه  11اسفندماه  1397در محل اتاق های شهرستان برگزار خواهد شد
بدین وسیله از اعضای محترم اتاق های بازرگانی سراسر کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هيأت نمایندگان
اتاق های بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هستند ،درخواست می شود از ساعت  8صبح روز سه شنبه تاریخ 97/10/11تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه
مورخ  97/10/26جهت دریافت و تکمیل فرم داوطلبی با در دست داشتن اصل و تصویر کارت عضویت معتبر به دبیرخانه هيأت نظارت برانتخابات اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی همدان مستقر در خیابان شهرداری(جهان نما)نبش بهاران غربی،پالک  369مراجعه فرمایند.
فرم ثبت نام باید به وسیله شخص داوطلب عضویت در هيأت نمایندگان در محل دبیرخانه تکمیل و به همراه مدارک به دبیرخانه مربوطه تسلیم و رسید دریافت شود
داوطلبان موظفند به هنگام مراجعه برای ثبت نام ،مدارک زیر را ارائه کنند:
 ( -1تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی)
 -2اصل صورت جلسه اعضای هيأت مدیره حاکی از رعایت بند ب ذیل (برای اشخاص حقوقی)
 -3ارائه کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و حقوقی
شرایط داوطلبان عضویت در هيأت نمایندگان به استناد بند  5-7آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان مصوب 97/4/20
شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به شرح ذیل است:
الف :برای اشخاص حقیقی ،داشتن کارت عضویت معتبر با حداقل سه سال سابقه
ب :برای اشخاص حقوقی ،مشروط به داشتن سه سال سابقه یا بیشتر دارا بودن کارت عضویت ،از طریق معرفی احدی از اعضای هیأت مدیره حقیقی و یا مدیر
عامل خود ( که دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در هیأت مدیره یا مدیر عاملی داشته باشند)
شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می شود
ج :تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
د :عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب
ه :عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود

ق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی استان همدان
اتا 

دادگاه ارســال شــدهاند تاکنــون يــا حــل و
فصــل شــده يــا محکــوم و يــا احســاس
ندامــت کــرده و اراضــي را بازگرداندهانــد.
وي گفــت :مــا حمايــت دادگســتري و
دادســتانها را داريــم و بــا دســتورات
قاطــع تاکنــون مــا را يــاري کردهانــد.
قاســمي مجاهــد گفــت :در مناطقــي کــه
زميــن گرانتــر اســت شــدت عمــل و
برخــورد هــم بيشــتر ميشــود بــه طــوري

کــه در مــواردي اداره اطالعــات و ســازمان
بازرســي هــم وارد عمــل ميشــوند.
قاســمي مجاهــد ،در پاســخ بــه ايــن ســوال
کــه آيــا ممکــن اســت در مــواردي مجبــور
شــده باشــيد از برخــورد بــا تصرفــي
چشمپوشــي کنيــد؟ هــم توضيــح داد
کــه قانــون در همــدان همــه را بــه يــک
چشــم ميبينــد و اعمــال قانــون بــه طــور
مســاوي بــه اجــرا در ميآيــد.

رئیس اتحادیه خواروبار فروش همدان با بيان اینکه حدود هفت سال
پیش به خواروبارفروشان همدن اعالم شد ايجاد فروشگاههای بزرگ در
راه است گفت :پیشنهاد شد اعضايی اين صنف در قالب گروههای 50
نفری ساماندهی شوند اما استقبال نكردند.
رضا بــهزارع با بیان اینکــه باید هرچه زودتر نظــام توزیع مریض و
ناکارآمد کشــور تغییر کند اظهار کرد :در حالی که کشور نیازمند ایجاد
فروشگاههای بزرگ است ،در مقابل این پدیده شاهد برخی سیستمهای
دفاعی و مقاومتی هستیم.
وی بــا بیان اینکه واحد صنعتی میتواند با پذیرش ســفارشهای این
فروشگاهها به جذب نیروی کار بپردازد و برنامهمحور پیش رود افزود:
خرید نقدی و انبوه این فروشگاهها باعث کاهش قیمت میشود و جامعه
نیز به همین دلیل به سمت این فروشگاهها سوق مییابد.
رئیس اتحادیه خواروبار فروش همدان با بیان اینکه شفافســازی در
امور مالیاتی و کنترل کیفیت و کمیت کاالها در این سیستم امکانپذیرتر
است به فارس گفت :متأسفانه برخی از اصناف قدیمی به این واقعیت
اقتصادی توجه نکردند و با ظهور فروشــگاههای بزرگ ناچار به ترک
صحنه هســتند.وی با بیان اینکه اصل بهرهوری بر اصل کاهش قیمت
بنا نهاده شــده است ادامه داد :به عنوان مثال اگر سه نیروی کار در یک
فروشگاه به کار گرفته میشوند در حالی که دو نیروی کار کافی است
چارهای جز تعدیل یک نیرو و یا تعریف یک کار جدید وجود ندارد.
بهزارع با بیان اینکه کاهش قیمت توســط فروشگاههای بزرگ کاهش
هزینه را به دنبال دارد و امری منطقی اســت خاطرنشان کرد :در حوزه
اقتصاد و سیســتم توزیع به ویژه سیســتم توزیع خواروبار و کاالهای
اساسی چارهای جز توسل به فروشگاههای بزرگ نداریم.
به گزارش ايسنا ،وی با اشاره به اینکه حدود هفت سال پیش به فعاالن
این صنف در همدان اعالم شــد که ایجاد فروشگاههای بزرگ در راه
است گفت :پیشنهاد شد اعضای این صنف در قالب گروههای  50نفری
ساماندهی شوند و برای ایجاد فروشگاههای بزرگ زمین رایگان گرفته
شود اما استقبال نشد.

اداره كــلكتابخــانههـــاي عمومــي استــان همدان
دعــوت به همكـــاري مينمايد
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان همدان براي تكميل نيروي انساني(یازده نفر)در رشته شغلي كتابدار و (یک نفر)در رشته شغلي كارشناس روابط عمومي ،براي
كتابخانههاي عمومي استان از طريق گزينش و مصاحبه ،از بين افراد واجد شرايط ذيل ،در چارچوبقراردادساعتي (موقت)دعوت به همكاري مي نمايد.
داوطلبان محترم الزم است حداکثر تا پایان وقت اداریچهارشنبه مورخ 1397/10/26نسبت به تحویل مدارک مورد نیازبه واحد امور اداری ،اداره کل کتابخانه های عمومی
استان همدان اقدام نمایند .
الف) شرايط اختصاصي :
 )1داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاهها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم
تحقيقات و فناوري /بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و يامراكز مديريت حوزههاي علميه.
 )2دارا بودن حداكثر سن  30سال تمام تا تاريخ 1397/07/30
تبصره  :1دارندگان مدارك باالتر از كارشناسي ،به ازاي هر مقطع  2سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره  :2درخصوص آقايان ،مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
 )3سكونت در استان و شهرستان هاي مورد نظربراي داوطلبان الزامي است.
 )4كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي :
 )1تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور.
 )2تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
)3اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي و قانون اساسي.
 )4دارا بودن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي.
 )5برخورداري از سالمت جسمي و رواني متناسب با شغل.
 )6دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره :كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 1397/07/30صادر شده باشد.
 )7نداشتن رابطه استخدامي با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره  :1اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره  :2بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق ،منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره  3ايثارگران در اجراي ماده  21قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
 )8نداشتن منع استخدام به موجب آراء مراجع قضایی
ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش :
■ رشته شغلي كتابدار:دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا باالتر در يكي از رشته هاي علوم كتابداري واطالع رساني و علم اطالعات و دانش شناسي.
■ رشته شغلي كارشناس روابط عمومي :دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا باالتر در يكي از رشته هاي روابط عمومي ،امور فرهنگي ،علوم ارتباطات  ،روزنامه نگاري و مديريت
رسانه.
پذيرفته شدگانپس از طي مراحل گزينش ،به همكاري دعوت خواهند شد.
تذكر :همكاري متقاضيان به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون ،هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي
شود.

جدول نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک شهرستان

ردیف

نام شهر

عنوان شغلی مورد
نیاز

ظرفیت

1

اسد آباد

کتابداری

1

2

بهار

کتابداری

2

3

رزن

کتابداری

2

4

نهاوند

کتابداری

2

5

همدان

کتابداری

4

6

اداره کل

روابط عمومی

1

رشته های تحصیلی مورد پذیرش

علوم کتابداری و اطالع رسانی و

روابط عمومی ،امور فرهنگی،علوم ارتباطات،روزنامه نگاری و مدیریت رسانه

د) مراحل ثبت نام:
الف  -مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام:
اصل وتصویر مدرک تحصیلی
اصل وتصویرکارت ملی.
اصل وتصویرشناسنامه.
اصلوتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه برادران).
اصل وتصویر اسناد مثبته دال بر بومی بودن در شهرستان محل خدمت.
ب)مراجعه حضوری وارائه مدارک ثبت نام به واحد امور اداری  ،اداره کل کتابخانه های عمومی استان؛ واقع در همدان،میدان فردوسی ،بلوار شهید چیت سازیان  ،بلوار قلم،
اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان.

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان همدان

Y K

پیشخوان

مشکل خوابگاه نداشتیم
ميزبان مسابقات کشوری میشديم
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند با بیان اینکه اگر مشکل خوابگاه
ورزشی نهاوند رفع شــود ظرفیت برگزاری مسابقات کشوری را داریم
گفت :اگر مشــکل خوابگاه نداشتیم بیش از چهار تا پنج مسابقه قهرمان
کشوری را در نهاوند اجرا میکردیم.
مهرداد ســعدینژاد اظهار کرد :امروز کفپوش سالن ورزشی روستای
قلعهقباد با پیگیریهایی که از طریق اداره ورزش و جوانان نهاوند انجام
شد توسط پیمانکار شروع به چسباندن شده است.

خبـر

 6کشتی گیر همدانی سهمیه مسابقات
کشوری را کسب کردند

دبیــر هيــأت کشــتی همــدان گفــت :تیــم منتخــب همــدان بــا 6
ســهمیه در مســابقات کشــتی پهلوانــی کشــور حضــور مــی یابــد.
محمدحســین ســلطانی اظهــار داشــت :مســابقات کشــتی پهلوانــی
بزرگســاالن قهرمانــی کشــور"انتخاب پهلــوان ســال "97یــادواره
پهلــوان باشــی علیرضــا ســلیمانی از فــردا جمعــه در مجموعــه
ورزشــی انقــاب شــهر کــرج برگــزار مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :ترکیــب تیــم همــدان در ایــن رقابــت هــا را
ســعید رحمانــی در وزن  60کیلوگــرم ،حســن قاســمی در وزن 70
کیلوگــرم ،فردیــن قهرمانــی در وزن  80کیلوگــرم ،هــادی وفایــی
پــور در وزن  90کیلوگــرم ،میثــم ترکاشــوند در وزن یکصــد
کیلوگــرم و ابوالفضــل بربــط در وزن بــه اضافــه یکصــد کیلوگــرم
تشــکیل مــی دهنــد.
ســلطانی خاطرنشان کرد :حسین نوروزی و مجید الوندی مربیان تیم
منتخب همدان در این دوره از مسابقات هستند ضمن اینکه سرپرستی
تیم برعهده سیدحسین مصطفوی تابش است.

وی در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه این پروژه از حدود  10سال
ت مسووالن
قبل رهاشــده مانده بود تصریح کرد :به یاری خدا و حمای 
شهرســتان و استان توانستیم در جشن  40سالگی انقالب این پروژه که
نقش بســزایی در توسعه ورزش روستایی شهرستان دارد را به سرانجام
برسانیم.رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند خاطرنشان کرد:
امیدواریم با توجه به حضور محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان
اســتان بتوانیم اماکن ورزشــی نهاوند را از لحاظ کمی و کیفی به نقطه
تعادل برســانیم تا شــاهد موفقیتهای روزافزون ورزشکاران نهاوندی
در حوزههــای مختلف باشــیم.وی در خصوص واگذاری ســالنهای
ورزشــی شهرســتان عنوان کرد :اداره ورزش و جوانان شهرستانها در

قبال باشــگاههای ورزشــی با توجه به اینکه خصوصی هستند دخالتی
ندارد چراکه خود دارای درآمد هستند.ســعدینژاد با بیان اینکه خوابگاه
مجموعه ورزشی علیمرادیان واگذار شده و هیچ دخل و تصریفی در آن
نداریم گفــت :در حال حاضر نیز خوابگاه مجموعه بانوان با  30درصد
پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.
وی با بیان اینکه اگر مشکل خوابگاه ورزشی در نهاوند رفع شود ظرفیت
برگزاری مســابقات کشوری در شهرستان را داریم بیان کرد :اگر مشکل
خوابگاه نداشــتیم تاکنون بیش از چهار تا پنج مسابقه قهرمان کشوری
را که درخواســت میزبانی دادیم در نهاوند اجرا میکردیم اما متأســفانه
فدراسیونها به خاطر عدم وجود خوابگاه نپذیرفتند.

جام هفدهم
پرگل و شوکآفرین

سالن ورزشی قلعه قباد نهاوند آماده
بهرهبرداری شد
رئيــس اداره ورزش و جوانــان نهاونــد گفــت :ســالن ورزشــی
روســتای قلعــه قبــاد نهاونــد آمــاده بهــره بــرداری در دهــه مبــارک
فجــر شــد.
مهــرداد ســعدی نــژاد در بازدیــد از رونــد ســاخت ســالن ورزشــی
روســتای قلعــه قبــاد از توابــع بخــش مرکــزی نهاونــد اظهــار
داشــت :کــفپــوش ایــن ســالن بــا پیگیــری اداره ورزش و
جوانــان شهرســتان نهاونــد انجــام شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح از حــدود  10ســال قبــل رهــا
شــده بــود گفــت :بــا حمایتهــای مســئوالن شهرســتان و اســتان
توانســتیم در جشــن  40ســالگی انقــاب شــکوهمند اســامی
ایــن طــرح را کــه نقــش بســزایی در توســعه ورزش روســتایی
شهرســتان دارد ،تکمیــل کنیــم.
ســعدی نــژاد ابــراز امیــدواری کــرد؛ در دوره مدیریــت جدیــد
دســتگاه ورزش و جوانــان اســتان همــدان بتــوان اماکــن ورزشــی
نهاونــد را ازلحــاظ کمــی و کیفــی بــه نقطــه تعــادل رســاند تــا
شــاهد موفقیتهــای روزافــزون و بیشــتر ورزشــکاران نهاونــدی
در حــوزه هــای مختلــف باشــیم.

رشد  60برابری استخدام دبیران
تربیت بدنی پس از انقالب اسالمی
مدیرکل دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش
و پرورش با اشــاره به توســعه ورزش دانش آموزی در  40ســال
گذشــته گفت :اســتخدام دبیران تربیت بدنی برای مقاطع مختلف
تحصیلی در  40سال گذشته رشد  60برابری داشته است.
محمد جعفری در گفت وگو با ایرنا با اشــاره به رشــد چشمگیر
ورزش مدارس در ســال های پس از انقالب اسالمی اظهار داشت:
اگر بخواهیم تاریخ دقیق ورود رسمی درس تربیت بدنی به مدارس
ایران را دقیقا مشــخص کنیم باید گفت که  90ســال از اجرای این
طرح می گذرد که  50ســال آن در دوره رژیم پهلوی و  40سال آن
در دوره انقالب اسالمی بوده است .در این  90سال بیش از سه هزار
ســالن ورزشی در کشور راه اندازی شده که حدود پنج درصد یعنی
 150ســالن آن در نیم قرن دوران پهلوی و سه هزار آن در  40سال
مورد بهره برداری قرار گرفته است.
او با بیان اینکه برنامه و فوق برنامه ورزشی در حال حاضر در قالب
برنامه های درسی در مدارس اجرایی خواهد شد ،تاکید کرد :حیاط
پویــا ،ورزش صبحگاهی و اجرای ده ها برنامه ورزشــی دیگر در
مدارس نشــان می دهد درس تربیت بدنی در مدارس برنامه محور
شــده و این نتیجه تالش مدیران از ابتدای انقالب تاکنون بوده است
و ما پیشرفتمان بیشــتر از یک دوره زمانی  40ساله است .به همین
خاطر دیگر کسی سخن از حذف معاونت تربیت بدنی در وزارتخانه
به میان نخواهد آورد.
آگهی تغییرات شرکت بردیا سازه هگمتان شرکت سهامی خاص
به شــماره ثبت  12257و شناســه ملی  14005528942به اســتناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/06/ 25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
-1اعضای
هيأت مدیره به ســمت ذیل تعیین گردیدند  :آقای امین بخشی کیا با
شماره ملی 3875232917به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
آقای میالد باب الحوائجی با شــماره ملی 3860045652به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره خانم مرجان کوه گرد با شماره ملی3875516176
به سمت عضو هیئت مدیره  - 2کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر
نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد
بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری همدان (.)345880
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استعفای ناگهانی تقوی از
هدایت تراکتورسازی
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛ دیدار
تیمهای تراکتورسازی تبریز و استقالل
خوزستان
ســرمربی تراکتورســازی در تصمیمی
ناگهانی و در حالی که دیروز با الیاســی
جلسه داشت ،از سمت خود استعفا کرد.
به گزارش ایسنا ،محمد تقوی سرمربی
تراکتورســازی به دلیل اختالف نظر با
مدیران باشــگاه تراکتورسازی از سمت
خود استعفا داد.
تقوی کــه پس از کنار رفتن توشــاک
هدایت ســرخها را بر عهده گرفته بود،
نتایج خوبی را با سرخپوشــان تبریزی
کسب کرده بود و توانسته بود در پایان
نیمفصل این تیم را به رده چهارم جدول
برساند.
به نظر میرســد در صورت موافقت با
اســتعفای تقوی ،زنوزی برای نیمکت
تیمش دوباره به دنبال سرمربی خارجی
برود.

2

حذف پاری سن ژرمن
از جام اتحادیه

فرنگــی کار همدانــی قهرمــان نیروهــای مســلح
کشــور شــد

دبیر هيأت کشــتی همدان در گفت و گو با ایرنا یادآور شــد :مهران
محسنی کشتی گیر مستعد همدانی عنوان قهرمانی رقابت های کشتی
فرنگی نیروهای مسلح کشور را کسب کرد.
سلطانی بیان کرد :رقابت های کشتی آزاد و فرنگی سربازان نیروهای
مسلح به میزبانی خانه کشتی محمد بنا برگزار شد.
وی اضافــه کــرد :در ایــن دوره از مســابقات و در وزن  55کیلوگــرم
مهــران محســنی از همــدان عنــوان قهرمانــی را به دســت آورد.
دبیــر هيــأت کشــتی همــدان افــزود :نفــرات برتــر ایــن رقابــت هــا
بــه مســابقات بیــن المللــی اعــزام مــی شــوند.
همــدان دارای هشــت هــزار کشــتی گیــر و مربــی فعــال در رشــته
هــای آزاد و فرنگــی اســت.
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هفدهمیــن دوره جام ملت های آســیا
اگرچه آغازی پرگل داشــته است اما مهمتر
از آن خط و نشــان حریفــان بی ادعا برای
مدعیان پرادعا نبرد را ســخت ،خطرساز و
شوک آفرین کرده است.
دور نخســت این مســابقات در حالی روز
گذشــته به پایان رســید که اگــر چه خلق
شــگفتی وجود نداشــت اما پیامی هشدار
دهنده بــرای مدعیان بود تــا هیچ تیمی را
دست کم نگیرند.
مروری بر نتایج دور نخست مسابقات نشان
از رقابــت بین حریفان را داشــت و اگر از
بازی ایران با یمن و عربستان با کره شمالی
چشــم پوشی کنیم ،ســایر بازی ها با نتایج
نزدیک به پایان رسید.
در گــروه یک این رقابت هــا بدون تردید
اماراتی ها بســیار خوش شــانس بودند که
بازی برابر بحرین برای آنها یک امتیاز داشت
چرا که کارشناسان فوتبالی مسابقات اعتقاد
به اشــتباه بودن پنالتی مردان ســفید پوش
حوزه خلیج فارس داشــتند و به نوعی یک
امتیاز بادآورده نصیب شاگردان زاکرونی شد.
از ســوی دیگر هندی های با برتری پرگل
چهار بر یک برابر تایلند ،مدعی نوظهور در
این گروه شدند و این برد زنگ خطری برای
بحرین و امارات است .هندی ها اگر بتوانند
امروز مقابل امارات امتیاز بگیرند چه بسا راه
صعود به مرحله بعــدی را برای خود حتی
به عنوان تیم ســوم منتخب گروه ها هموار
سازند.
در گروه ب مسابقات نیز اردن با برتری یک
بر صفر برابر استرالیا نشان داد که برای زنگ
تفریح به این مســابقات نیامده است .اردنی
ها با این پیروزی گام محکمی برای صعود
به دور دوم برداشــتند و حاال استرالیا برای
صعود محکوم به برد در  2بازی آینده است.
فلسطین و سوریه هم از این گروه به تساوی
بدون گل رسیدند تا کسل کننده ترین بازی
دور نخست مسابقات را ثبت کنند.
در گروه ســوم جام ملت های آسیا برتری
چین برابر قرقیزســتان قابل پیش بینی بود
اما نماینده آســیای مرکــز میلمتری مقابل

پرجمعیت ترین کشــور قاره کهن شکست
خورد.
نکتــه جالب این گــروه برتری خفیف کره
جنوبی برابر فیلیپین ســخت کوش بود که
تنها یک گل به دنبال داشت .در واقع همان
اندازه که کره جنوبی را در این بازی ضعیف
مشــاهده کردیم ،فیلیپین با انگیزه و دونده
ظاهر شــد تا آنها نیز به سایر حریفان خود
گوشــزد کنند که هرگز برای زنگ تفریح به
جام هفدهم نیامده اند.
فیلیپینی ها با هدایت سوان گوران اریکسون
 70ساله نشــان دادند به نسبت قبل متحول
شده و می توانند هشــداری برای حریفان
خود باشند.
اما در گروه چهارم بازی ها اگرچه پیروزی
یک طرفــه ایران مقابل یمن قابل پیش بینی
بود اما نباید فرامــوش کرد که خط دفاعی
کشــورمان چندباری در این بازی لغزید هر
چند به موقعیت گلزنی برای حریف تبدیل
نشد.
البته کی روش با تشــخیص درســت این
ضعف ،نیمه دوم را با تغییری که ایجاد کرد
در واقع آرامــش را بابت نگرانی ها از خط
دفاعی برطرف ساخت.
اما عراقی ها دیگر حریف گروه ایران برابر
ویتنام پر دردســر به برتری  3بر  2دســت
یافتند تا شروع ســختی را در جام هفدهم
تجربه کنند .در واقع این نتیجه نوعی هشدار
برای تیم ملی کشورمان بود که هرگز ویتنام
را با یمن مقایسه نکند و این تیم سرعتی را
دست کم نگیرد.
اما در گروه پنجم مسابقات در حالیکه تصور
نمی شد کره شــمالی به این راحتی مقابل
عربستان تن به شکســت پرگل  4بر صفر
بدهد ،حرفی برای گفتن نداشت.
کره شــمالی با دوران گذشته خود به هیچ
عنوان قابل مقایســه نبود و هرگز به عنوان
تیمی مدعی در این بازی ظاهر نشد.
این شکســت تلخ کره ای ها به ســود قطر
میزبان نیز رقم خورد چــرا که قطری ها با
برتری  2بر صفر مقابل لبنان ،حاال در اندیشه
صدرنشینی گروه هستند.

در گروه ششــم مســابقات نیز ژاپنی ها در
شرایطی که یک نیمه را به ترکمنستان واگذار
کرده بودند ،با تجربه و تسلط در بازی نیمه
دوم در نهایــت  3بر  2به برتری رســیدند.
نتیجــه ای که هرگز برای ســامورایی ها به
عنوان پرافتخارترین تیم جام ملت های آسیا
قابل پیش بینی نبود.
به گزارش ایرنا درخشــش یوســا اوساکو
مهاجم ژاپنــی ها تیر خالص بــر تیم کم
تجربه ترکمنستان بود تا سامورایی ها با برد
میلیمتری در اندیشه بازی دور دوم باشند.
ازبک ها نیــز در همین گروه برد خفیف را
مقابل عمانی ها کســب کردند و توانستند
در دقایق پایانی از یک تســاوی کم ارزش
پیروزی دلچسب را به ارمغان بیاورند.
 36گل ســهم دور نخست هفدهمین دوره
جام ملت های آســیا بود و در دور نخست
این مســابقات گروه «بــی» ( )Bکه در آن
استرالیا ،اردن ،ســوریه و فلسطین حضور
دارند با ثبــت تنها یک گل ،کمترین گلزنی
را در بین گروه های ششگانه این رقابت ها
داشتند.
ایران از گروه «دی» ( ،)Dهند از گروه «اِی»
( )Aو عربستان از گروه «ئی» ( )Eمسابقات
به ترتیب پرگل ترین بازی های دور نخست
را به ثبت رســاندند و بدون تردید پیروزی
هند برابر تایلند و اردن مقابل استرالیا شگفتی
دور نخست این رقابت ها بود.
به جز بازی ســوریه و فلســطین ،ســایر
مســابقات دور نخست با گل همراه بود که
نشان از ارتقا کیفی تیم های آسیایی دارد.
حاال از امروز دور دوم مســابقات آغاز می
شــود و به نوعی عیار تیــم ها برای صعود
مشخص خواهد شد .دیدارهایی که به طور
قطع به نسبت دور نخست جذاب و دیدنی
تر خواهند بــود و تیم ها بــرای اینکه راه
صعود را هموار سازند ،چاره ای جز تالش
برای پیروزی نخواهند داشت و همین مساله
به زیبایی بازی ها خواهد افزود.
جــام هفدهم را می توانیم جام پرگل همراه
با خطرســازی تیم های غیرقابل پیش بینی
بنامیم.

جهانبخش آماده و سرحال
در اختیار کی روش

ویتنام را سپری می کند .شاگردان کارلوس
کی روش کــه با پرگل ترین پیروزی جام
نخســتین بازی خود را خاتمه دادند ،حاال
در اندیشه قطعی کردن صعود خود هستند
و امیدوارنــد با یک نتیجــه خوب دیگر
ابوظبی را ترک کنند.
یکــی از اتفاقات ویژه و مثبــت که روز
گذشته در اردوی تیم ملی رخ داد ،حضور
علیرضا جهانبخــش در تمرینات گروهی

بود .وینگر شــماره  18تیــم ملی که این
فصل با مصدومیت های زیادی دســت به
گریبان بوده ،پیش از جام ملت ها نگرانی
های زیادی را به خاطر همین مصدومیت
در بین اهالی فوتبال ایجاد کرد اما کارلوس
کی روش نهایتا او را در لیست نهایی خود
قــرار داد تا این بازیکــن جوان چهارمین
تورنمنت ملی خود را در  5ســال گذشته
تجربه کند.

علیرضــا جهانبخــش پــس از
مصدومیت نــا به هنگامــی که در تیم
برایتــون برایــش پیش آمــد ،حاال در
سالمت کامل به سر می برد.
به گزارش "ورزش ســه" ،تیم ملی ایران
تمرینات آماده سازی خود پیش از بازی با

آگهی تغییرات شرکت آماد طرح چکاد سازه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 13326و شناسه ملی  14007577584به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/08/07تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:ماده  3اساسنامه به شــرح ذیل اصالح گردید:نشانی شرکت از آدرس قبلی در همدان
به آدرس جدید:استان همدان-شهرستان همدان -بخش مرکزی-شهر همدان -اعتمادیه
 کوچه عدل  -خیابانعمار-پالک - 0سازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان همدان  -طبقه اول  -واحد یک
کدپستی  6515961665تغییر یافت. .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
همدان ()345879
آگهی تغییرات شرکت بردیا سازه هگمتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12257
و شناسه ملی  14005528942به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1397/06/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
-1اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای امین بخشی کیا
با شماره ملی  3875232917آقای میالد باب الحوائجی با شماره ملی  3860045652خانم
مرجان کوه گرد با شــماره ملی  3875516176اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری همدان()345878

آگهي حصر وراثت

خانم اعظم افســري دارای شماره شناسنامه  18به شــرح دادخواست کالسه
965/97ش112ح از این شــعبه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان رضا طاهريافخم به شــماره شناســنامه  1172در
تاريــخ  97/10/3در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1:طاهر طاهري افخم فرزند محرم به شماره
شناسنامه 1456متولد 1348خواهر متوفي -2اکبر طاهري افخم فرزند محرم به
شماره شناسنامه 902متولد 1331برادر متوفي -3علي طاهري افخم فرزند محرم
به شماره شناســنامه 1171متولد 1339برادر متوفي -4زهرا طاهري افخم فرزند
محرم به شماره شناســنامه 1310متولد 1344خواهر متوفي -5اشرف طاهري
افخم فرزند محرم به شماره شناسنامه 1309متولد 1343خواهر متوفي -6اکرم
طاهري افخم فرزند محرم به شــماره شناسنامه 839متولد 1328خواهر متوفي
-7افســر طاهري افخم فرزند محرم به شماره شناسنامه 19متولد 1334خواهر
متوفي -8اعظم افســري فرزند حبيباله به شــماره شناسنامه 18متولد1339
همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت
آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از
تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد
شد( .مالف )742

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجین

پاری ســن ژرمن با شکست برابر
گنگام ازجام اتحادیه فرانسه حذف شد.
به گزارش ایسنا ،در جام اتحادیه فرانسه
دو دیدار برگزار شــد .ابتــدا موناکو به
سختی و در ضربات پنالتی توانست رن
را از پیش رو بردارد.
و اما در دیگر دیدار برگزار شــده پاری
سن ژرمن در ورزشگاه خانگی خود از
گنگام پذیرایی کرد و با نتیجه دو بر یک
تن به شکست داد.
تــک گل تیم پاریســی را نیمار به ثمر
رساند.
پاری سن ژرمن با شکست در این دیدار
از دور رقابت ها حذف شد و باید منتظر
انتقادهای زیاد از توخل شد.
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کیروش ماه مارس روی
نیمکتکلمبیا
ســایت مارکا و دیگر رسانه های
اسپانیایی مدعی شدند سرمربی پرتغالی
تیم ملی ایران هدایت کلمبیا را پس از
جــام ملت های آســیا  2019بر عهده
خواهد گرفت.
کارلوس کــیروش در حــال حاضر
هدایت تیم ملی ایــران را در جام ملت
های آسیا  2019بر عهده دارد و در بازی
نخست با یک پیروزی قاطع کار خود را
شروع کرد .ایران تحت هدایت سرمربی
پرتغالی پنج بر صفر یمن را شکست داد.
رسانه های کلمبیایی بعد از این پیروزی
نوشتند سرمربی آینده کشورشان در جام
ملت ها کار خود را با قدرت آغاز کرد.
به گزارش ایســنا ،تنها چند روز پس از
این برد رســانه های مختلف اسپانیایی
زبان از حضور کــی روش بر نیمکت
تیم ملی کلمبیا پس از جام ملت ها خبر
دادند .مارکا در این باره نوشــت :همه
چیز برای مربیگری کــیروش در تیم
ملی کلمبیا آماده شــده است .سرمربی
 65ســاله پس از پایان حضور تیم ملی
در جام ملــت ها با کلمبیا قرارداد امضا
خواهد کرد.
این تورنمنــت تا یکــم فوریه طول
خواهد کشید و ســرمربی سابق رئال
مادریــد ،تیم ملی پرتغــال و آفریقای
جنوبی در نخستین روزهای این ماه به
عنوان سرمربی تیم ملی کلمبیا معرفی
خواهد شد.بر این اساس کیروش در
بازی های دوســتانه ماه مارس (اواخر
اســفند ماه) هدایت کلمبیا را بر عهده
خواهد داشت.
پس از رد پیشــنهاد فدراســیون فوتبال
کلمبیا توســط لوییس فلیپه اسکوالری
همه چیز برای مربیگری کیروش آماده
است.
آگهي حصر وراثت

آقاي رضا بهرامي دارای شماره شناسنامه  911به شرح دادخواست
کالســه 113/924/97ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان دختر بهرامي به شماره
شناســنامه  11در تاريخ  85/9/19در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به:
-1احمد بهرامي به شماره شناسنامه  2پسر متوفي -2رضا بهرامي
به شماره شناسنامه  911پســر متوفي -3مجيد بهرامي به شماره
شناسنامه  1013پسر متوفي -4عباس بهرامي به شماره شناسنامه
 636پسر متوفي -5ياورعلي بهرامي به شماره شناسنامه  657پسر
متوفي -6عفت بهرامي به شــماره شناســنامه  658دختر متوفي
-7سياره بهرامي به شــماره شناسنامه  635دختر متوفي اينك با
انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد( .مالف )254
رئیس حوزه شماره  113شوراي حل اختالف کبودراهنگ
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ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر

اجرای طرح تطبیقی برنامه های ورزشی
ویژه بانوان سالمند

هیأت همگانی شهرســتان مالیر برای اولین بار با هماهنگی های
الزم و و دریافت مجوز از هیئت استان طرح تطبیقی با هدف باالبردن
آگاهی و نقش ورزش دردوران کهنسالی را در استادیوم تختی برگزار
کرد
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان به دنبال
برگزاری برنامه های فرهنگی و رزشی هیأت همگانی در ایجاد شور
و نشاط اجتماعی که با همکاری اداره ورزش و جوانان و مسئول امور
ورزش بانوان این اداره صورت میگیرد  ,اینبار شاهد برگزاری همایش
طرح تطبیقی برنامه های ورزشــی ویژه بانوان ســالمند در مجموعه
ورزشی تختی این شهرستان بودیم
رئیس هیأت همگانی شهرســتان مالیر ضمن تشــکر و قدردانی از
همکاریهای خــوب و صادقانه رئیس اداره ورزش وجوانان و عوامل
اجرایــی این طرح در خصوص برگــزاری آن گفت :با توجه به اخذ
مجوز از هیئت ورزشهای همگانی استان و طبق دستورالعملها و قوانین
الزم این طرح ویژه بانوان سالمند برای اولین بار در مجموعه ورزشی
تختی این شهرستان با هدف باالبردن آگاهی و نقش ورزش دردوران
کهنسالی و ایجاد نشاط و تندرستی در دوران کهنسالی برگزار شد
وی در پایــان صحبتهای خود گفت:در ادامــه برگزاری این طرح دو
برنامه دیگر تا پایان دیماه ســال جاری دردست اقدام میباشد که یکی
مربوط به اجرای آن برای زنان باردار و دیگری برای کودکان به منظور
باال بردن آگاهی و نقش ورزش در دوران بارداری و کودکی میباشــد
که برنامه ریزی آن نیز انجام شده است.

نابغه بدمینتون همدان در تیم ملی
امیر جباری نابغه بدمینتون همدان به اردوی تیم ملی دعوت شد.
رئیس هيــأت بدمینتون همــدان گفت :اردوی تدارکاتی رده ســنی
بزرگساالن آقا در رشــته بدمینتون از  21دی ماه به مدت سه هفته با
حضور امیر جباری و  9تن از برترین های بدمینتون کشــوردر کمپ
فدراسیون در تهران برگزار خواهد شد .
هادی تیپ افزود :این اردو بــه منظور آمادگی و انتخاب نفرات برتر
کشــور برای شرکت در بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی
بدمینتون فجر که در استان البرز برگزار می شود ،دایر خواهد شد

مرحله پنجم طرح پارک گام در مالیر
هیأت همگانی شهرســتان مالیر با هدف ایجاد نشاط و شادابی با
حداقل هزینه و فرهنگ ســازی شور و نشاط اجتماعی مرحله پنجم
طرح پارک گام ویژه بانوان را در سالن شهید بهشتی مجموعه ورزشی
تختی در اواسط دیماه سال جاری برگزار کرد .
صبحگاهــی کاران بانوی مالیری تحت پوشــش هیئت ورزشــهای
همگانی این شهرســتان بــا مربیگری مریم رضایی که در ایســتگاه
صبحگاهی تختی فعالیت میکنند در این طرح شرکت کردند و با شعار
ورزش نشاط و تندرستی به فعالیتهای ورزشی خود در این طرح ادامه
دادند و خواهان برگزاری آن در ماههای آینده شدند

توصیههای ورزشی برای بیماران سرطانی
یک متخصص پزشکی ورزشی می گوید :بیماران مبتال به سرطان
از انجام تمرینات پرفشــار و خســتهکننده پرهیز کننــد و تنها برنامه
پیادهروی و تمرینات کششی را در دستور کار خود قرار دهند.
شــاهین صالحی در گفتوگو با ایسنا ،افزود :بیماران مبتال به سرطان
پیش از شــروع برنامه ورزشــی بهتر اســت با پزشک مربوطه خود
صحبت کنند تا با توجه به ســن ،میزان تجربه ورزشی ،نوع سرطان،
مرحله و نوع درمان و دیگر شــرایط پزشکی برنامه ورزشی خود را
انجام دهند.
وی گفت :برنامه تمرینی باید با شــدت کم ،افزایش تدریجی ،بدون
ایجاد خستگی و با توجه به نوع داروهای مصرفی و عوارض احتمالی
آنها برنامهریزی شود که البته توصیه میشود شروع فعالیت ورزشی در
افراد مبتال به سرطان با  ۱۰دقیقه ورزش هوازی انجام شود.
این متخصص پزشــکی ورزشی خاطرنشــان کرد :اگر هنگام انجام
ورزش این گونه افراد حالت تهوع و یا استفراغ داشتند باید بالفاصله
فعالیت ورزشــی را قطع کنند .ضمن این که از پلهها و اســتپ برای
ورزش اســتفاده نکنند ،زیرا احتمال به خطر افتادن و بروز خونریزی
مغزی زیاد اســت.وی در پایان با بیان ایــن که گرم کردن به مدت ۵
دقیقــه قبل از تمرین به صورت ورزش آرام و مرحله ســردکردن به
مدت  ۵دقیقه بعد از تمرین فراموش نشــود ،افزود :برای افراد مبتال
به سرطان ورزش فقط به صورت تمرینات هوازی مالیم شامل پیاده
روی ،دوچرخه ثابت و تمرینهای کششی مفاصل توصیه میشود و
از انجام تمرینات سنگین و پرفشار پرهیز کنند.
آگهي حصر وراثت

آقاي رضا بهرامي دارای شــماره شناسنامه  911به شرح دادخواست
کالســه 113/923/97ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسين بهرامي به شماره
شناسنامه در تاريخ  85/5/5در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :احمد
بهرامي به شماره شناسنامه  2پسر متوفي -2رضا بهرامي به شماره
شناسنامه  611پســر متوفي -3مجيد بهرامي به شماره شناسنامه
 1013پســر متوفي -4عباس بهرامي به شماره شناسنامه  636پسر
متوفي -5ياورعلي بهرامي به شــماره شناسنامه  657پسر متوفي
-6عفت بهرامي به شماره شناســنامه  658دختر متوفي -7سياره
بهرامي به شــماره شناسنامه  635دختر متوفي -8دختر بهرامي به
شماره شناسنامه  11همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد 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( .مالف )253
رئیس حوزه شماره  113شوراي حل اختالف کبودراهنگ
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خبـر

پل ارتباطی مولدهای تجدیدپذیر و شبکه
برق سراسری ساخته شد

«اینورتر متصل به شــبکه» به عنوان پــل ارتباطی مولدهای برق
تجدیدپذیر و شبکه برق سراسری توسط محققان کشور ساخته شد.
فرهاد براتی مجری طرح «اینورتر متصل به شبکه به عنوان پل ارتباطی
مولدهای برق تجدیدپذیر و شبکه برق سراسری» با اشاره به اهمیت
بکارگیری اینورترهای متصل به شــبکه در کشــور ،به خبرنگار مهر
اظهار داشت :اینورترهای متصل به شبکه ،پل ارتباطی مولدهای برق
تجدیدپذیر اعم از بادی و خورشیدی و شبکه برق سراسری هستند.
وی گفت :با بروز بحران های زیست محیطی در کشور ما ،لزوم بهره
گیری از مولدهای برق تجدیدپذیر به منظور تامین بخشی از نیاز شبکه
برق سراسری روز به روز نمایان تر می شود.

نگرانی کاربران موبایلهای سامسونگ از
عدم حذف اپلیکیشن فیسبوک

برخی کاربران موبایل های سامســونگ گله دارند که اپلیکیشــن
فیس بوکی که در دســتگاه نصب شده ،حذف نمی شود و کاربر فقط
می تواند آن را غیر فعال کند .این امر کاربران را نگران کرده است .به
گزارش دیلی میل ،بســیاری از صاحبان موبایل های سامسونگ نمی
توانند اپلیکیشن فیس بوک را از روی دستگاه های خود حذف کنند.
این افراد به دلیل نگرانی های مربوط به حفظ حریم شــخصی سعی
دارند اپلیکیشــن فیس بوک را پاک کنند .به گفته کاربران شبکه های
اجتماعــی آنها فقط می توانند اپلیکیشــن را غیرفعال کنند اما حذف
کردن آن از دســتگاه ممکن نیســت .برخی از دستگاه های مبتنی بر
سیستم عامل اندروید در حالی برای فروش عرضه می شوند .

دوربین تلسکوپ هابل از کار افتاد
یک مشــکل سخت افزاری سبب شــده دوربین اصلی تلسکوپ
فضایی هابل از کار بیافتد .این درحالی اســت که ناســا نیز مانند بقیه
سازمان های دولتی آمریکا در وضعیت نیمه تعطیل است .به گزارش
اسپیس ،طبق گزارش ناسا یک مشکل سخت افزاری سبب شده است
دوربین اصلی تلسکوپ فضایی هابل از عملیات خارج شود.
این اختالل در  Wide Fiels Camera۳در  ۸ژانویه اتفاق افتاده
است .ناسا بدون بیان جزئیات دقیق ،فقط اعالم کرده اختالل دقیقی در
اثر یک مشکل سخت افزاری ایجاد شده است .هابل همچنین دوربین
تجهیزات الکترونیکی اضافه ای حمل می کند که می توان با استفاده
از آنها دوباره ابزار فضایی را فعال کرد .هنوز مشخص نیست چه مدت
زمان طول می کشد تا این اختالل حل شود.

روشی برای مطالعه مقاومت در برابر درد
شناسایی شد

محققان دانشکده پزشکی  Yaleتوانسته اند با موفقیت نشان دهند
که امکان شناســایی ژن های دخیــل در تفاوت های بین فردی برای
مقاومت به درد وجود دارد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی سلول های
بنیادی ،دردهای مزمن بیــش از  ۱۰۰میلیون نفر را در ایاالت متحده
آمریکا تحت تاثیر قرار داده است .در این میان پزشکان دریافته اند که
برخی از افراد در مقایســه با ســایرین به درد مقاوم تر هستند .با این
حال دلیل این تفاوت در مقاومت برابر درد به خوبی درک نشده است.
در این راستا ،محققین دانشگاه  Yaleروی بیماران مبتال به اریترومالژیا
تمرکز کردند که مشکلی است که در آن موتاسیون در ژن  Nav۱.۷منجر
به این می شود که سیستم حس کننده درد دچار مشکل شود

 ۴۶میلیون ایرانی کاربر اینترنت هستند
آخریــن آمار برخورداری خانواده های ایرانی و اســتفاده افراد از
فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور ،اعالم شد .برمبنای این آمار،
 ۶۴درصد ایرانیهای باالی  ۶سال کاربر اینترنت هستند.
به گزارش مهــر ،آخرین آمار برخورداری خانوار ایرانی و اســتفاده
افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات در کشــور تا پایان ســال  ۹۶از
سوی نظام پایش شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران
(مربوط به سازمان فناوری اطالعات ایران) ،اعالم شد .این اطالعات
برمبنای طرح آمارگیری دسترســی خانوار ایرانی به ابزارهای فناوری
اطالعات و ارتباطات در مناطق شــهری و روستایی که زمستان سال
گذشته توسط مرکز آمار و با همکاری سازمان فناوری اطالعات ایران
انجام شد ،به دست آمده است.

گزارش
گردشگري
یک پژوهش دانشگاهی بررسی کرد

اثر گردشگری روستایی بر توزیع درآمد
در ادبیات اقتصاد
توریسم ،گردشگری
روســتایی بهعنوان
فرآیندی در توســعه
روســتایی در نظــر
گرفته میشــود که
میتوانــد در قالب
سیاستهای توسعه
منطقهای و محلی امکان توزیع عادالنه خدمات و تسهیالت عمومی را
در مناطق روســتایی ایجاد کند .نتیجه این فرآیند بهبود کیفیت زندگی،
کاهش مهاجرت از روســتاها به شــهرها و در نتیجه پایداری معیشت
خانوارهای روستایی خواهد بود .بر این اساس ،در رویکردهای جدید
توسعه روستایی بر جایگاه گردشگری خیلی تاکید شده است.
در واقــع از آنجا که ســهچهارم فقیرترین مردم در روســتاها زندگی
میکنند ،گردشــگری روســتایی میتواند فرصتی بــرای حمایت از
فعالیتهای سنتی از جمله کشاورزی ،صنایع دستی و ...باشد .پرسش
مهم این است؛ آیا توسعه گردشگری روستایی میتواند به عنوان راهی
برای توزیع مزایای صنعت گردشگری و بهبود درآمد خانوارهای مناطق
روســتایی تلقی شود؟ نتایج یک پژوهش در دانشگاه الزهرا که ازسوی
میرحســین موسوی ،زمزم سادات اصل و الله سادات اصل انجام شده،
نشان میدهد توســعه زیربخشهای گردشگری روستایی اثرات مثبتی
بر توزیع درآمد خانوارهای روســتایی دارد .براساس این پژوهش ،در
سادهترین شکل ،تاثیر اقتصادی گردشگری روستایی از طریق تفاوت در
اندازهگیری رفاه اقتصادی بین سطوح درآمدی بدون وجود فعالیتهای
گردشگری و سطوح درآمدی با وجود فعالیتهای گردشگری مشخص
میشود .اگر صنعت گردشگری بتواند در مناطق روستایی با عمل کردن
بهصورت مشارکت گسترده در فرآیند توسعه روستایی توسعه یابد ،در
این صورت اثرات صنعت گردشــگری بر بهبود توزیع درآمد تقویت
میشود.
اما نتایج برآورد ضرایب فزاینده درآمد خانوارهای روستایی و تجزیه آنها
در پژوهش مذکور نشــان داد که در بین بخشهای تولیدی گردشگری
نه تنها به لحاظ پتانسیل باال در ایجاد اشتغال در خود بخش و در سایر
بخشهای اقتصادی در خور توجه است ،بلکه به دلیل آنکه بخش قابل
توجهی از آثار توســعه این بخش بر ایجاد درآمد خانوارهای روستایی
ظاهر میشود ،از اهمیت باالیی برخوردار است .به عالوه نتایج برآورد
ضرایب فزاینده درآمدی نیز بازگوکننده این واقعیت اســت که توسعه
بخش گردشــگری نه تنها توان باالیی در افزایــش درآمد خانوارهای
روستایی دارد ،بلکه از جهت ایجاد درآمد برای گر وههای کم و متوسط
درآمد روســتایی و کاهش شــکاف درآمدی نسبت به بخش خدمات
ل و صادرات کاال دارای اولویت اســت .این نتایج به خوبی
حملونق 
جایگاه بخش گردشــگری را در بین سایر بخشهای اقتصادی به ویژه
زیربخشهای صنعتی ،از لحاظ پتانسیل باال در کاهش معضل بیکاری و
نابرابری توزیع درآمد آشکار میسازد.
این نتایج میتواند راهنمایی برای هدایت کارآی ســرمایه در توســعه
بخشهای اقتصادی باشد و به این ترتیب سیاستگذاران و برنامهریزان
کشور را در جهت دستیابی به بخشی از اهداف برنامههای توسعه یاری
بخشد .محققان در این پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهاد
میکنند که ســرمایهگذاری در بخش خدمات و به ویژه سرمایهگذاری
در بخش گردشــگری بهطور عام و گردشگری روستایی بهطور خاص
در اولویت سیاســتهای دولت قرار گیــرد و در این میان ایجاد مراکز
ل مناسب در نواحی روستایی
بهداشــت و امکانات ارتباطی و حملونق 
یکی از مهمتری 
ن اقدامات در راســتای فرآیند توسعه روستایی خواهد
بود.
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لزوم توجه به رونق ورزشهای زمستانی

یخ گردشگری زمستانیآب میشود؟
ِ
قلههــا و درههــای برفی کشــورمان بهتنهایی
میتواند جاذبههای زیادی برای رونق گردشــگری
بیافریند؛ اما بهرغم اینکه بهار و تابستان شاهد سیل
مسافرتها هستیم ،همچنان یخ گردشگری زمستانی
آب نشده اســت.خاطرات ســفرهای خانوادههای
ایرانی را که ورق بزنید تا جایی که چشم کار میکند
مسافرتهای تابستانی است و تعطیالت عید و بهار
که زمینه سفرهای دســتهجمعی فراهم میشود؛ اما
پاییز و زمستان کمتر شاهد اســتقبال از جاذبههای
برفی و رونق گردشگری زمســتانی هستیم.این در
حالی اســت که استانهای مختلف کشورمان دارای
ظرفیتهای متعدد و زیادی در حوزه گردشــگری
زمســتانی هســتند که میتوان با فعــال کردن این
قابلیتها بســتر درآمدزایــی در این بخش و رونق
اشتغال را فراهم کرد.
به گزارش مهر ،رئیس ســازمان میــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی در این رابطه با بیان اینکه
اجرای طرح تعطیالت زمســتانی مدارس در رونق
گردشگری نقش پررنگی دارد ،تأکید کرد« :با اجرای
این طــرح اوجی دیگر مانند ایــام عید در صنعت
گردشــگری استانهای جنوبی کشور ایجاد میشود
زیرا نیمه دوم سال شرایط این استانها از نظر دمای
هوا و ...مطلوب میشود».
مونســان در پاســخ به اینکه آیا جاده ،راه و مراکز
اقامتی برای اجرای طرح تعطیالت زمســتانی آماده
هســتند ،بیان کرد« :در ایام عید که زمان پیک سفر
اســت نیاز مســافران در حوزه راه ،جاده ،خطوط
حملونقل هوایی ،ریلی و ...فراهم میشــود این در
حالی است که در تعطیالت زمستانی تعداد مسافران
از ایام نوروز بیشتر نیست».
وی تصریح کرد« :ایجاد اشــتغال ،درآمد و رونق بازار
ازجملــه مهمترین عواید اجرای این طرح اســت ،با
اجرای طرح تعطیالت زمســتانی ،گردشگری کشور
پس از ایام نوروز دوبــاره در اوج قرار میگیرد ،بنا بر
اظهارنظرها در ایام نوروز سال  ،۹۷گردش مالی حاصل
از گردشگری داخلی در کشــورمان  ۱۰هزار میلیارد
تومان بوده است که با این طرح میتوانیم در نیمه دوم
سال نیز شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم».

زمســتان فرصتی برای جذب گردشگر در
همدان

زمســتان و فصل ســرما که در پایتخت تاریخ و

تمــدن ایرانزمین همدان از راه میرســد کمکم
حضــور مــردم در دامنهها و قلههای کوهســتان
الوند جلــوه دیگری بــه خود میگیــرد چراکه
ظرفیــت گردشــگری زمســتانی در مناطق برفی
کشــور ازجمله همدان رخ مینماید.همدان یکی
اســتانهایی اســت که بهترین آبوهوا را در بین
اســتانهای کشــور دارد بهطوریکه در شش ماه
نخست ســال آب و هوایی دلپذیر و بهاری دارد
و دمــای متعادلی را تجربه میکند و حتی در اوج
تابستان که مردم در بسیاری از استانها از گرمای
بسیار باال رنج میبرند و به کولرهای گازی و آبی
رو میآورند همدانیها به نســبت هوای مطبوع و
دلپذیری را تجربه میکنند که به همین علت میزان
ورود گردشگر نیمه نخست سال در همدان بسیار
چشمگیر اســت .اما چند سالی است که مسئوالن
استان همدان از روی دیگر سکه در این زمینه نیز
استفاده میکنند و در ششماهه دوم سال که هوای
این اســتان شاهد ســرما و ریزش برف است نیز
برنامههایی برای جذب گردشگر دارند.
در همین راستا مســئوالن با ارائه راهکارهایی نظیر

برگزاری جشنوارههای زمستانی به دنبال آن هستند
که پویایی گردشــگری را با برگزاری این دســت
جشــنوارهها در همدان حفظ کننــد چراکه برف و
کوهســتان الوند فرصت ارزشــمندی است که اگر
بهدرســتی از آن استفاده شود منابع درآمدی سرشار
را عاید این منطقه خواهد کرد.
همدان با داشتن پتانســیل ورزشهای زمستانی
میتواند بهعنوان یکی از قطبهای گردشــگری
زمســتانی در کشور معرفی و انتخاب شود آنچه
مســلم اســت اینکه امروزه ورزش میتواند به
رشد گردشــگری بهویژه در اســتانی که داعیه
ســرآمدی در برخــی رشــتهها را دارد؛ کمک
کنــد کما اینکه دور از انتظار نیســت اگر عنوان
کنیم همدان باید با داشــتن پتانسیل ورزشهای
زمســتانینظیر پیســت اســکی تاریــک دره و
کوهســتان الوند که راحتترین فضای دسترسی
از شــهر را نیز دارند میتوانــد بهعنوان یکی از
قطبهای گردشگری زمستانی در کشور معرفی
و انتخاب شود.
امــروزه در ســطح جهــان و در کشــورمان تعداد

مدير کل ميراث فرهنگي:

ساخت موزه ميدان شهر قطعی است
پروژه احداث سایتموزه میدان مرکزی همدان
همانند کالف ســردرگمی شده است که هر طرف
آن را میکشــند به مشکلی تازه برمیخورند ؛ طبق
وعدههای داده شــده این بنا باید تا پایان شهریورماه
و قبــل از اجالس  2018آماده میشــد اما در حال
حاضــر پروژه متوقف اســت  .در بیان علت تأخیر
در ساخت سایتموزه اظهارنظرات متفاوت است ،
برخی می گویند ؛ ســهگانگی رفتاری در این پروژه
در سه نهاد ادارهکل میراث فرهنگی استان ،ادارهکل
راه و شهرسازی استان و شهرداری همدان از دالیل
عمده طوالنی شدن روند این پروژه است.برخی نیز
معتقدند نبود اعتبــار جان انجام پروژه را هم گرفته
است در این میان برخی هم کال موضوع ساخت و
ساز را زیر سوال میبرند و میگویند حوصله شهر از
اجرای این پروژه طوالنی سر آمده است و بهتر است
موضوع رها شود و یا طرح تغییر اجرا پیدا کند
توقف ســاخت ســايت موزه در مرکز شهر اص ً
ال
موضوعيــت ندارد و هر طرح ديگري بايد از طريق
بررسي کارشناسان ميراث فرهنگي براي اجرا در این
منطقه از میراث فرهنگی مصوبه بگيرد .علی مالمير

مدير کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري
اســتان همدان با عنوان اين مطلب ميگويد :ايجاد
ســايت موزه در ميــدان مرکزي شــهر همدان از
مصوبات اجرايي ســازمان ميراث فرهنگي است .از
آنجا که اين ميدا يک اثر ثبت ملي شــده است هر
ساخت و سازي بايد با مجوز ميراث فرهنگي انجام
شود.
وي معتقد اســت :از ابتدا که بحث ساخت سايت
موزه ميدان مرکزي شهر همدان مطرح شد .موارد به
اين ترتيب به اجماع و تصميمگيري رسيد که فرايند

کاوش ،تهيه طرح توسط مشاور و تصويب طرح ،بر
عهده ميراث فرهنگي نهاده شد و ساخت و ساز اين
موزه طبق طرح تهيه شــده ميراث فرهگي بر عهده
شهرداري نهاده شد.
وي همچنين به اعتباري که اســتاندار وقت در سال
گذشــته به ســايت موزه اختصاص وارد نيز اشاره
کرد و گفت :حتي در آن زمان هم قرار شــد از مبلغ
 500ميليون تومان اعتباري بالغ بر  150ميليون تومان
به ميــراث فرهنگي و مبلــغ  350ميليون تومان به
شــهرداري تخصيص پيدا کند اين مهم خود بيانگر

عالقهمندان به ورزشهای زمســتانی کم نیســت و
این موضوع در اســتان همدان نیز قابلتوجه است
و ازآنجاکه معموالً گردشــگری ورزشی را به  ۳نوع
گردشگری رویدادهای ورزشی ،گردشگری ورزشی
فعال و گردشــگری ورزشی نوســتالژیک تقسیم
میکنند همدان میتواند در هر  ۳نوع این گردشگری
ورزشی فعال باشد.
به اعتقاد کارشناسان برگزاری یک رویداد خاص
و مهم در رشته اســکی و در پیست تاریک دره
میتوانــد کمک بزرگی به ورود گردشــگران به
همدان کنــد و از طرفی هیئــت کوهنوردی نیز
میتوانــد با دعــوت از گروههــای کوهنوردی
داخلی و خارجی کوهســتان الونــد را بهعنوان
یکی از بهترین کوهستانهای کشور برای صعود
زمستانی معرفی کند.
پرواضح اســت که با فهم درســت از گردشگری
زمستانی و همکاری میراث فرهنگی استان همدان و
دستگاه متولی ورزش میتوان در این زمینه قدمهای
خوبی را برداشت تا گردشگران در زمستان هم برای
سفر به همدان رغبت نشان دهند.
تفکيک بخشهاي مرتبط به ايجاد ســايت موزه در
ميدان مرکزي شهر در آن زمان شد.
مدير کل ميراث فرهنگــي در ادامه گفت :در حال
حاضر اص ً
ال نميتوان بخشــي در مورد اجرا نشدن
طرح ساخت و ســازه موزه مطرح کرد چرا که اين
مهم پيش از اين تعيين تکليف شده است.
و از ابتــدا هم مقرر شــده بود که ســايت موزه را
شهرداري همدان بســازد و اآلن بهتر است به جاي
طرح موارد حاشيهاي براي تخصيص اعتبار الزم همه
همت کنند تا اين پروژه که اجراي آن نميتواند کار
دشواري هم باشد به سرانجام برسد.
وي گفت :در حال حاضر بخشــي از خاکبرداري،
پيســازي پروژه را هم ميراث فرهنگي انجام داده
اســت و براي تأمين اعتبار الزم از ســازمان راه و
شهرســازي هم کمک گرفته شده است و با تأمين
اعتبار سايت موزه ميدان مرکزي ساخته خواهد شد.
و قطع يقين اين پروژه فقط به تأمين اعتبار نياز دارد و
گرنه طرح ساخت موزه نزد مشاوره ميراث فرهنگي
آماده است.
ســاخت این پروژه یک مصوبه اجرایی است و غیر
ممکن است در اجرای آن تغییری رقم خورد چرا که
محل اجرای پروژه در مرکز شهر است و این منطقه
از جمله آثار به ثبت ملی رسیده در ایران که برای هر
اتفاقش سازمان میراث فرهنگی تصمیمات الزم را
میگیرد و اعمال نظر می کند .

فرهنگ

دانش آموز قروه درجزین جزو
 9نفر برتر در مسابقه بین المللی
نقاشی

دختــر نوجوان ایرانی در بیــن بیش از  12هزار
شــرکت کننده در مسابقه نقاشــی محیط زیست با
عنوان «کائو» در ژاپن جز  9نفر برتر وموفق به کسب
جایزه بهترین نقاشی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورشــی
فکری کودکان و نوجوانان استان همدان از سرویس
بین الملل خبرگزاری صدا و ســیمای توکیو ،ملیکا
احدی عضــو کانون پــرورش فکری کــودکان و
نوجوانان مرکز قروه درجزیــن همراه پدرخود در
ویژه برنامه نهمین مسابقهی بینالمللی نقاشی محیط
زیســت «کائو» ســال  2018در کشور ژاپن حضور
یافت و لوح و هدایای این جشنواره را دریافت کرد.
این دانش آموز 10ساله قروه ای عضو مرکز فرهنگی
هنری کانون پرورشی فکری همدان به نمایندگی از
کشــور ایران و هشت نفر دیگر از دیگر کشورهای
جهان موفق شدنددرمسابقه امسال «کائو» که دوازده
هزار و پانصد و شــصت و سه نقاشی از  44کشور
رقابت داشتندجایزه بهترین نقاشی را کسب کنند.
«ملیکا احدی» از اعضا فعال کارگاههای هنری نقاشی،
سفالگری و کاردستی کانون پرورشی محسوب می
شود.او همچنین از اعضای کتابخوان مرکز نیز بشمار
می آیــد و در زمینه برگــزاری برنامههای فرهنگی
حضوری فعال و موثر دارد.
کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسالمی رزن
عنوان کرد:

شرکت  ۱۳۰۰نفر در جشنواره
«در امتداد نور» شهرستان رزن

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسالمی شهرستان
رزن گفت ۱۳۰۰ :نفر در جشــنواره «در امتداد نور»
شهرســتان رزن شــرکت خواهنــد کرد.به گزارش
مهر ،اکبر شمســی دلربا در جمع مربیان قرآن عنوان
کرد :با اتمام مهلت ثبت نام در جشــنواره بزرگ «در
امتداد نور» بیش از  ۱۲۰۰نفر از شهرســتان رزن در
رشــته نقاشی و  ۱۰۰نفر در ســایر رشته های کتبی
و عملی این جشــنواره ثبت نام کرده اند .کارشناس
امور قرآنی تبلیغات اســامی شهرستان رزن افزود:
جشــنواره بزرگ «در امتداد نور» یکی از طرح های
ابداعی اداره امور قرآنی اســتان همدان است که به
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در
 ۱۵رشته مختلف کتبی و عملی در دو مقطع سنی زیر
 ۱۲ســال و باالی ۱۲سال طی سال جاری در استان
همدان برگزار می شود.
وی همچنیــن از توزیع کتاب قرآن کریم توســط
کانون قرآن اداره تبلیغات اسالمی شهرستان رزن بین
تشکالت و جلســات قرآنی این شهرستان خبرداد.
کارشــناس امور قرآنی تبلیغات اســامی شهرستان
رزن گفت:به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب
اسالمی کانون قرآن اداره تبلیغات اسالمی شهرستان
رزن نســبت به توزیع قرآن کریم بین تشــکالت و
جلسات قرآنی اقدام می کند .اکبرشمسی دلربا گفت:
کتاب های قرآن به صورت رایگان توزیع می شود
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