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يادداشت

4

چرا آماده نيستيم 
 روز گذشــته در شــرايطي زلزلــه را احســاس 
ــر مشــغول رصــد كــردن  كــردم كــه پشــت كامپيوت
جديدتريــن خبرهــاي كشــور و اســتان بــودم شــايد 
ــتم  ــوده و يادداش ــدا نم ــراي پي ــدي ب ــوژه جدي س

راجع بــه آن باشــد.

تحليل

4

نگاه به دانشگاه قبل از انقالب و 
به حوزه بعد از انقالب

  در پيروزي انقالب اسالمي ايران؛ مثلث دانشگاه، 
روحانيت و اصناف نقشــي به ســزا در روند انقالب 
اســالمي ايفا كردند. تجربه اين سه ركن به صورت 

مجزا بسيار دشوار است.

يادداشت شهرستان

3

روستاگردى هاى فرماندار نهاوند، 
آزمون تعامل مديران كل در 

شهرستان است
 طرح روســتا گردى و رســيدگى به مشكالت و 
شنيدن مطالبات. مردم ، آن هم در جمع اهالى روستاها 

از طرح هاى ناصرى فرماندار  نهاوند است.

يادداشت روز

2

 طرح افزايش نمايندگان
 نيازمند پيگيرى جدى مسئوالن

 طرح موضوع اصالح جدول حوزه هاى انتخابيه 
توســط نمايندگان گرچه تازگى ندارد و براى افكار 

عمومى كامال تكرارى است.
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10 سال پس از آغاز 
ساخت موزه منطقه اى 

غرب كشور 
وعده 

افتتاح موزه به 
سال 98 رسيد

تبريك و تهنيت

مديريت شركت تعاونى مسافربرى مالير- همدان
شريفـى

جناب آقاي 
مهندس پناهنده 

مديركل محترم راهداري و حمل ونقل جاده اي استان همدان 
و جناب آقاى 

مهندس صادقى راد
معاون محترم حمل و نقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى استان همدان
هفته حمــل و نقل، راننــدگان و راهــدار را خدمت 
حضرتعالي و تمامي معاونان، كاركنان و پرسنل دلسوز و 
راهداران و رانندگان بخش حمل و نقل جاده اى تبريك 
و تهنيت عرض نموده، اميد است در سايه الطاف الهى در 

راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

اعتبارات محدوده 
بازآفرينى همدان 

4 برابر شد
 اعتبارات محدوده بازآفرينى اين شــهر در سال 
جارى نســبت به 2 سال گذشته چهار برابر شد و به 

رقم 300 ميليارد ريال رسيد.
شهردار همدان گفت: محدوده طرح بازآفرينى شهر 
همدان 2هزار و 400 هكتار اســت كه 70 درصد از 

محدوده شهرى همدان را شامل مى شود.
عبــاس صوفى در گفــت و گو با ايرنــا افزود: 
توجه به بافت هاى فرســوده و رفع ناپايدارى آن 
موضــوع جدى و محورى اســت و دولت روى 
اين موضوع بسيار حساس شده و در حال نهادينه 

شدن است.
وى بــا بيان اينكه رشــــد جمعيت شــــهرى در 
ايــــران بيش از اســــتانداردهاى جهانى اســت 
گفت: جمعيت شــهرى در ايران باالى 70درصد و 
در جهان حدود 60 درصد است و اين درحالى است 
كه با افزايش جمعيت و فرســودگى شهر، توجه به 

بازآفرينى را پررنگ تر مى كند. 
شهردار همدان ادامه داد: با توجه به قدمت بســــيار 
باال و بافت هاى چندگونه در شــهر، وجــود بافت 
هــاى تاريخى، ســكونت گاه هاى غير رســــمى و 
فضاهاى روستايى كه به شهر الحاق شــده محدوده 
طرح بازآفرينــــى همدان 70 درصــد از محدوده 

شهرى را شامل مى شود.
صوفــى با بيــان اينكه باال بــردن كيفيت و كميت 
است  شــهرى  مديريت  اولويت هاى  جزو  زندگى 
بيان كرد: در كنــــار مديريتهــاى دولت مبنى بر 
ارتقا كيفيــــت و كميت زندگــى در حوزه هاى 
بازآفرينى، مديريت شــهرى هــم وظيفه دارد اين 

موضوع را پيگيرى كند.
وى اظهار داشــت: بايد معنــــاى دقيق و واقعى از 
بازآفرينى داشــته باشــيم و نقش و مشاركت مردم 
در اين زمينه بســــيار ملموس اســت و اگر نتوانيم 
مشاركت مردم را داشته باشــيم همه طرحها بر روى 

كاغذ باقى مى ماند.
شهردارهمدان افزود: در اجراى طرح بازآفرينى شهر 
همدان، براى محدوده هاى حاشيه و سكونت  گاه هاى 
غيررسمى و حاشيه شهر، بخش هاى تاريخى بافت 
هاى واجد ارزش شناســايى و به تصويب رسيده و 
اقدامات خوبى براى بافت هاى ارزشــى و تاريخى 

انجام شده است.
صوفى اضافه كرد: بازســازى كاروانســراها نيز در 
اولويت قرار دارد كه كاروانســراى ميرزا نصراللهى 

انجام شده است.
وى با بيان اينكه شهروندان را ترغيب مى كنيم تا در 
حفــظ اين بافت ها تالش كنند افــزود: به دنبال باال 
بردن كيفيت و كميت حوزه هاى بازآفرينى هســتيم 
و نــگاه ويژه اى به تمام نقاط شــــهر كه در حوزه 

بازآفرينى هستند داريم.

آب سد گرين فقط براى 
شهرستان نهاوند استفاده مى شود

 با تالش نماينده مردم نهاونددر مجلس شــوراى اســالمى و اســتاندار همدان 
ادامــه عمليات اجرايى ســد گرين نهاوند پس از يك وقفــه مجددا به دو صورت 

آغاز مى شود.
سرپرســت شــركت آب منطقه اى همدان در خصوص شــروع عمليات اجرايى سد 
«گرين» در نهاوند و شــبهات جديد در مورد از ســرگيرى عمليات اجرايى سد گرين 
اظهار داشت: اولويت دولت و وزارت نيرو در سال هاى گذشته تكميل عمليات اجرايى 
ســدهاى با پيشرفت فيزيكى باالى 80 درصد در كشور بود كه متاسفانه اعتبار كافى به 
ســدهاى با پيشرفت فيزيكى كمتر از 20 درصد تخصيص داده نشد كه با پيگيرى هاى 
انجام شــده  توسط نماينده مردم نهاوند و اســتاندار محترم ادامه عمليات اجرايى سد 

«گرين» با طرح جديد به زودى شروع خواهد شد.
منصور ســتوده  گفت: در حال حاضر پيشرفت فيزيكى سد «گرين» شهرستان نهاوند  
10 درصد اســت همچنين ميزان ذخيره ســد در گذشته 40 ميليون متر مكعب و براى 
مصارف كشــاورزى و باغات پايين دســت بوده در صورتى كه در طرح جديد ذخيره 
ســد به كمتر از نصف و معادل 22 ميليون متر مكعب براى تامين نياز شرب و صنعت 
شهرســتان كاهش پيدا كرده و 120 ميليون متر مكعب مربوط به حجم تنظيمى و آورد 

ساالنه رودخانه گاماسياب است.
سرپرست شركت آب منطقه اى همدان اظهار داشت: در طرح جديد پروژه سد گرين 
به دو صورت قابل واگذارى است كه اگر دولت بخواهد از محل در آمد هاى عمومى 

آن را اجراع كند بر آورد هزينه آن حدود175ميليارد تومان است.
ســتوده افزود: اگر به روش دوم كه واگذارى به بخش خصوصى با آورده 170 ميليارد 
تومانى و سود مشاركت حساب كنيم هزينه عمليات اجرايى آن بين 375 تا 400ميليارد 

تومان با تورم ساالنه مى باشد.
وى بيان كرد: با تغيير كاربرى حجم ذخيره سد از كشاورزى به شرب و صنعت كيفيت 
ســد به چندين برابر افزايش پيدا كرده و با كاهش ارتفاع ســد تا يك متر كمتر از زير 
ســطح چشمه گاماسياب موضوع زير آب رفتن چشمه و امكان برگشت آب به چشمه 

هاى مجاور در شهرستان هاى اطراف منتفى خواهد شد.
سرپرســت آب منطقه اى همدان گفت: اخيرا شايعاتى در بين مردم و كشاورزان شده 
كه آب سد گرين به همدان منتقل مى شود كه اين خبر از اساس كذب است و احداث 
اين ســد براى نياز مردم نهاوند اســت و آب همدان از كردستان تامين مى شود و خط 

لوله آن در حال انجام است

يلداى همدان
 برفى است

 فعاليت سامانه بارشى در همدان 
آغاز شده است و پيش بينى مى شود 

شب يلداى امسال برفى باشد.
هواشناســى  كل  اداره  كارشــناس 

همــدان گفــت: بــه دنبــال ايــن 
و  ابرناكــى  دليــل  بــه  و  ســامانه 
ــاى  ــتان در روزه ــاى اس ــارش، دم ب
ســه شــنبه بيــن 6 تــا هشــت درجــه 
ــد و  ــى ياب ــش م ــراد كاه ــانتى گ س
ــود. ــى ش ــوا م ــردى ه ــب س موج
محمــد حســن باقرى شــكيب در 
گفت و گو با ايرنــا افزود: اما در دو 

شــب پيش رو هواى شبانه نسبت به 
روزهاى قبل كمى افزايش مى يابد.

وى اضافه كرد: در ادامه در روزهاى 
چهارشنبه و پنجشنبه با پايدارى هوا 
به صــورت موقت بارش ها قطع مى 
شــود و با ورود منبــع جديد از بعد 
ازظهر پنجشــنبه بارشهاى جديد در 

همدان آغاز مى شود.

 رئيس قــوه قضاييه با تاكيــد بر اينكه حل 
صرفا  بابرخوردهــاى  اقتصــادى  مشــكالت 
قضايــى ممكن نيســت وبــه تدبيردولت نياز 
دارد، به دادســتانهاى سراسر كشور دستور داد 
كــه درچارچوب قانون به موضــوع گرانى ها 

ورودكنند.
آيت ا... آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى 
قضايى با اشــاره به برخورد دستگاه قضايى با 
اخاللگــران اقتصادى تصريح كــرد: بحمداهللا 
برخوردها و رســيدگى هاى قضايى با قاطعيت 
ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند كه قوه 
قضاييه در اين مسير، هيچ توجهى به فضاسازيها 
ندارد و كار خود را در چارچوب قانون و شرع 
دنبال مى كند. استجازه اى هم كه از محضر مقام 

معظم رهبرى براى تسريع در رسيدگى ها انجام 
شــد، بســيار موثر بوده اما آنچه نبايد فراموش 
كنيم اين است كه مشكالت اقتصادى كشور با 
برخوردهاى صرفا قضايى حل نمى شــود بلكه 

نيازمند تدبير دولتمردان هستيم.
رئيس قــوه قضاييه بــا تاكيد بر اينكــه «ما در 
چارچــوب وظايف خود به رســيدگى ها ادامه 
خواهيم داد و دســت كســانى را كــه در امور 
اقتصادى كشور اخالل ايجاد كنند، قطع خواهيم 
كرد»، در عين حال يادآور شد: ماهيت اداره كشور 
و رفع مشكالت معيشتى مردم، يك ماهيت كامال 
اجرايى اســت كه دولت محتــرم با همكارى و 
حمايت قواى ديگر بايد اين امر را به پيش ببرد. 
بحمداهللا تالشهاى بسيار خوبى شده و مسئله ارز 

به تدريج در يك مســير تعادلــى قرار گرفته اما 
همچنان مشكل گرانى ارزاق و وسايل مورد نياز 

مردم پابرجاست و اين جاى تأسف دارد.
به گزارش مهر، آيت ا... آملى الريجانى با تاكيد 
بر ضرورت توجه هر چه بيشــتر دستگاههاى 
نظارتى و اتخاذ تدابير مناســب از سوى دولت 
براى كنترل قيمــت ها اظهار كرد: زمانى برخى 
بى تدبيريها موجــب افزايش بى رويه نرخ ارز 
شــد. در حال حاضر نيز نبايد اجازه داد كه پاره 
اى بى تدبيريها موجب وارد آمدن فشار بر مردم 
شود. برخى به بهانه اينكه قيمت ارز باال رفت، 
قيمت كاالهاى خــود را افزايش دادند و امروز 
هم كه نرخ ارز ســير نزولى دارد باز هم به بهانه 
آنكه اجناس را به قيمت باال خريدارى كرده اند، 

همچنان گرانفروشى مى كنند.
رئيس قوه قضاييه چنين رفتارى را «غير قابل 
قبول» دانســت و با ذكر برخى افزايش قيمت 
هاى خودســرانه مانند گرانــى ها در صنعت 
لبنيات و ... خاطرنشــان كــرد: قدرت خريد 
قشــر كارمند و كارگر كــه حقوق ثابتى دارد، 
محدود اســت و بر اين اســاس براى كنترل 
قيمت ها بايد فكر عاجلى كرد. البته در جلسه 
هماهنگى ســران قوا مطالبى طرح مى شود و 
دولــت نيز تالش هاى خوبــى براى حل اين 
مشــكالت داشته اما دســتگاههاى اجرايى و 
دولت موظفنــد طرح بياورند و تالش كنند تا 
هر چه سريع تر وضعيت معيشت مردم سامان 

معقول و منطقى پيدا كند.

 در جلسه كميسيون اصل 90 مقرر شد تا هر 
2 شركت خودروسازى اسامى اعضاى هيأت 
مديره خود و شــركت هاى اقمارى شان را از 
امروز در سايت اين دو شركت خودروسازى 

منتشر كنند.
عضو هيأت رئيسه كميسيون اصل 90 مجلس 
با اشاره به نشست كميسيون اصل 90، مجلس 
گفت: در جلســه  موضــوع قيمت و كيفيت 
خودروهــاى توليــد داخل با حضــور وزير 
صنعت، مديران عامل ســايپا و ايران خودرو و 
معاون حقوق رئيس جمهور و ... مورد بحث و 

بررسى قرار گرفت.
امير خجسته افزود: وزير صنعت در اين جلسه 
عنوان كرد كه توليد خودرو در كشور در ركود 
قرار گرفته و بايد تدابيرى انديشيده شود كه از 

اين ركود خارج شود.
عضو هيأت رئيسه كميسيون اصل 90 مجلس 
اظهار داشــت: مديرعامل ايران خودرو در اين 
جلسه گفت ما به تمامى تعهدات مان در قبال 
مشــتريان تا خرداد 97 عمل كرده ايم كه اين 

موضوع واكنش و مخالفت اعضاى كميسيون 
را در پى داشت.

عضو هيأت رئيسه كميسيون اصل 90 مجلس 
اظهار داشت: همچنين در اين جلسه مديرعامل 
سايپا كه ما در حال انجام تعهدات عقب مانده 
خود در قبال مشتريان هستيم و پس از جبران 
اين عقب ماندگى انجام تعهدات اين شركت به 

روز خواهد شد.
خجســته در پايان خاطرنشان كرد: در اين 
جلسه بر اين نكته تأكيد شد كه شركت هاى 
ايران خودرو و سايپا در مواردى كه ثبت نام 
و اقدام بــه خريد خودرو پيــش از گرانى 
قيمــت دالر بوده خودرو بــه قيمت ماقبل 
گرانى به مردم تحويل داده شــود و درباره 
بعد از گرانــى قيمت دالر هــم خودرو با 
قيمت تمام شــده به مردم تحويل داده شود 
و نــه 5 درصد زيــر قيمت بازار كــه البته 
مديــران عامل اين دو شــركت بر اين نكته 
تأكيد كردند كه 5 درصــد زير قيمت بازار 

باشد. مدنظر 

 شــتاب زدگى در تبديل روستاها به شهر 
بدترين آسيب را در آينده به حيات اجتماعى 

ونظام تصميم گيرى مى زند.
مدير كل تقسيمات وزارت كشور در حاشيه 
بررســى وضعيت ســه روســتا و دهستان 
چهاردولــى اســدآباد براى تبديل شــدن به 
شهر در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بررسى 
ميدانــى وانجــام كار كارشناســى در زمينه 
وضعيت اجتماعى روســتاهايى كه در آستانه 
تبديل شدن به شــهر هستند از سياست هاى 

اصلى وزارت كشور است.
به گزارش ايسنا، جاللى با بيان اينكه هدف از 
تقسيمات صرفا تبديل روستا به شهر نيست، 
افزود: تبديل وضعيت يك ابزار براى توسعه 
بيشــتر بــوده و در صورتى كه كارشناســان 
وزارت كشور تشخيص بدهند اين كار انجام 

خواهد شد.
وى تصريــح كرد:در غير اين صورت به طور 
قطع دولت به دنبال تبديل روســتاها به شهر 

نيســت چرا كه اين كار در آينده خســارت 
جبران ناپذيرى به حيات اجتماعى روســتاها 

مى زند.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى 
اســالمى هم از نهايى شدن تبديل روستاهاى 
چنار ســفلى ،مزرعه بيد و جنت آباد به شهر 
خبــر داد و تصريــح كرد:نامه نــگارى ها و 
مكاتبات اوليه انجام شده واين آخرين بررسى 

ميدانى كارشناسان وزارت كشور است.
اكبــر رنجبــرزاده همچنين از تبديل شــدن 
دهستان چهادولى با 27 روستا و 11 هزار نفر 
جمعيت به بخش خبر داد و اظهار كرد:طرح 
مطالعاتــى اين منطقــه هم در دســتور كار 

كارشناسان وزارت كشور قرار دارد.
گفتنى اســت؛ روســتاى چنار ســفلى با 5
هزار نفر جمعيت ، و روســتاهاى جنت آباد 
و مزرعــه بيد با جمعيت چهــار هزار نفر از 
روستاهايى است كه قرار است به شهر تبديل 

شود.

دادستان ها به موضوع گرانى ها ورود كنند

 خودروسازان اسامي هيأت مديره هاي 
خود را منتشر كنند

مدير كل تقسيمات وزارت كشور:

شتاب زدگى در تبديل روستاها به شهر 
بدترين آسيب به حيات اجتماعى است

مراكز سونوگرافي طلبكار از بيمه ها

دفترچه هاي تامين اجتماعي 
همه جا اعتبار ندارد

وفات حضرت فاطمه  معصومه (س) 
را تسليت مي گوييم

بازار آجيل، سرد مثل زمستان
در گراميداشت روز وحدت  و حوزه و دانشگاه تاكيد شد

محروميت زدايي 
از تويسركان

مديركل دفتر امور روستايى و عشايرى استاندارى همدان:

هيچ روستايى شهر نمى شود
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گازگرفتگى 17 نفر در تاالر پذيرايى
 مســئول روابط عمومى مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى استان همدان از 

مسموميت 17 نفر در يك باغ رستوران در همدان خبر داد.
عباس اولياســميع در تشــريح اين خبر اظهار كرد: روز يكشنبه در ساعت 15:10 دقيقه 
گزارشى مبنى بر مسموميت 17 نفر در يك باغ رستوران بر اثر گاز مونوكسيدكربن داده 

شد كه مأموران اورژانس بالفاصله پس از مطلع شدن در محل حادثه حضور يافتند.
وى ادامه داد: 4 اكيپ عملياتى در محل حضور يافتند كه 6 نفر از اين مســمومان توسط 

اورژانس و 11 نفر از آنان با خودروهاى شخصى به بيمارستان سينا منتقل شدند.
اولياســميع با بيان اينكه وضعيت مسمومان گاز مونوكسيد كربن در باغ رستوارنى واقع 

در حصار شــهيد مطهرى بحرانى نيست، تصريح كرد: با تحقيقات و بررسى هاى انجام 
شده توسط كادر پزشكى، عامل اصلى مسموميت گاز مونوكسيد كربن اعالم شده است.

كارشــناس روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان نيز در گفت وگو 
با ايســنا، با بيان اينكه در رابطه با اين حادثه گزارشى به سازمان آتش نشانى داده نشده، 

اظهار بى اطالعى كرد.
محمدامين عقيلى افزود: طى 24 ساعت گذشته گزارشى مبنى بر گازگرفتگى و مسموميت 

به سازمان آتش نشانى داده نشده است.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان ، با بيان اينكه گشــت انتظامى در شب گذشته براى 
بررسى اين حادثه عازم بيمارستان سينا شده است، عنوان كرد: در شب گذشته ساعت 20

گزارشى مبنى بر مسموميت ميهمانان يك باغ رستوران به واحدهاى فوريت پليسى داده 
شد كه نزديكترين گشت براى بررسى عازم بيمارستان شد.

جمشيد باقرى با اشاره به اظهارات مسمومان در بيمارستان اظهار كرد: پس از تحقيقات 
و اظهارات مسمومان حاضر در بيمارستان، جابجايى لوله بخارى در اين رستوران عامل 

اصلى مسموميت ميهمانان بوده است.
مدير روابط عمومى بيمارســتان سينا نيز تعداد مسمومان پذيرش شده در اين بيمارستان 
را 23 نفر اعالم كرد و گفت: همه مســمومان به صورت سرپايى درمان شده به جز يك 
خانم كه در بيمارستان بسترى شده است و وضعيت خوبى دارد و به احتمال زياد امروز 

مرخص مى شود.

طرح افزايش نمايندگان
 نيازمند پيگيرى جدى مسئوالن

 طرح موضوع اصالح جدول حوزه هاى انتخابيه توسط نمايندگان 
گرچــه تازگى ندارد و براى افكار عمومى كامال تكرارى اســت، اما 
انتخابات ســال آتى مجلس شوراى اسالمى باعث شده تا نگاه به اين 

موضوع قدرى جدى شود.
اين موضوع در استان همدان نيز صدق مى كند و طبق آنچه قبال مطرح 
شده، يك يا دو حوزه انتخابيه مشمول اصالح جدول مذكور و افزايش 

تعداد نمايندگان مى شود.
در ايــن ميــان دو حــوزه انتخابيــه بهــار و كبودراهنــگ كــه 
مدت هاســت بحــث جدايــى و تفكيــك آنهــا مطــرح شــده و امــروز 
ــه  ــن ك ــدان و فامني ــل شــده اســت و هم ــى جــدى تبدي ــه توقع ب
بحــث تفكيــك يــا افزايــش تعــداد نماينــدگان بــه ســه نفــر مطــرح 

ــوده اســت. ــورد توجــه ب اســت، بيشــتر م
ــر  ــك آن دو از يكديگ ــگ  تفكي ــار و كبودراهن ــوص به  در خص
بســيار محتمــل اســت ضمــن آنكــه در طــرح ارائــه شــده نمايندگان 

مجلــس نيــز آمــده اســت.
ــت و نتيجــه بخــش اســت.  ــز اهمي ــاق آن دوجهــت حائ ــن اتف اي
ــا وجــود نماينــده  يكــى منافــع دو شهرســتان مذكــور كــه قطعــا ب
ــش  ــرى افزاي ــد و ديگ ــد ش ــن خواه ــش تامي ــش از پي ــتقل بي مس
تعــداد نماينــدگان اســتان كــه تقويــت مجمــع اســتانى را بــه دنبــال 

دارد.
هميــن موضــوع در خصــوص همــدان و فامنيــن مطــرح اســت بــا 
ايــن تفــاوت كــه احتمــال تفكيــك آنهــا تاكنــون كمتــر از بهــار و 

كبودراهنــگ بــوده اســت .
ــز  ــى در مرك ــارات عموم ــوع و انتظ ــت موض ــال اهمي ــن ح ــا اي ب
ــر مهمــى در حــوزه  ــن ام ــه چني ــد ك ــى كن ــز ايجــاب م اســتان ني
انتخابيــه مذكــور بــا در نظــر گرفتــن اقتضائــات و شــرايط موجــود 
از يكســو و فاكتورهــا و مــالك هــاى الزم در ايــن زمينــه از ســوى 

ديگــر محقــق شــود.
بــدون ترديــد پيگيــرى هــاى مســئوالن اســتان بــه ويــژه نماينــدگان 

در تحقــق ايــن مهــم بســيار موثــر و حائــز اهميــت اســت.
بــا توجــه بــه ايــن كــه حدود 20 ســال اســت كــه تعــداد نماينــدگان 
افزايــش نيافتــه و آنچــه در قانــون اساســى پيــش بينــى شــده اســت، 
ــه  290 ــدگان  از 270  ب ــداد نماين ــه تع جــز در مجلــس ششــم ك
ــال  ــتيم، احتم ــى نداش ــر افزايش ــاد و ديگ ــاق نيفت ــيد، اتف ــر رس نف
اينكــه بــراى دوره بعــد ايــن كار انجــام شــود زيــاد اســت در نتيجــه 
ــتان از آن ضــرورى و  ــرى اس ــدى حداكث ــره من ــراى به ــرى ب پيگي
حائــز اهميــت بســيارى اســت و لــذا انتظــار مــى رود عــزم جــدى 

بــراى تحقــق آن در اســتان شــكل بگيــرد.

حجت االسالم ابوترابى فرد سخنران 
مراسم 9 دى در همدان

 رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى همــدان از حضور 
حجت االسالم ابوترابى فرد در سخنرانى مراسم 9 دى خبر داد.

حجت االسالم سيد حسن فاضليان در گفت وگو با فارس با بيان اينكه 
امسال مراسم بزرگداشت 9 دى با سخنرانى حجت االسالم ابوترابى فرد 
برگزار مى شود اظهار كرد: اين مراسم در آستان مقدس امامزاده عبداهللا 

(ع) برگزار خواهد شد.
وى افزود: حضور عاشورايى مردم حماسه ساز و واليتمدار ايران اسالمى 
در راهپيمايى 9 دى ماه 88 نقطه عطفى در تاريخ انقالب و برگ زرينى 
است در دفتر انقالب اسالمى كه جزء افتخارات كشور به حساب مى آيد.
رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى همدان با بيان اينكه حماسه 
9 دى نماد عزت، استقالل و بصيرت مردمى است كه تا پاى جان براى 
حفظ اصول اســالم و آرمان هاى انقالب ايستاده اند گفت: در اين روز 
مردم با صداى رسا اعالم كردند كه اگر دشمن در برابر دين آنها بايستد 

در برابر تمام دنياى آنها خواهند ايستاد.

جانباز 70 درصد همدانى شهيد شد
 رئيس اداره بنياد شــهيد و امور ايثارگران شهرســتان همدان گفت: 
«نورعلى مشهدى»، جانباز 70 درصد همدان روز يكشنبه بر اثر عوارض 

جانبازى به مقام شهادت نائل آمد.
مجيــد صفدريان در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: شــهيد نورعلى 
مشــهدى متولد سال 1307 بود و 8 فرزند دارد؛ او در 16 فروردين 
ســال 67 در بمباران منطقه  جواديه همدان جانباز شد به طوريكه از 
ناحيه هردو چشم، دست و پا داراى تركش بود و مشكالت جسمى 
و داخلى زيادى داشــت.وى افرود: اين شهيد 30 سال با درد و رنج 
فراوان كنار آمد و به ســختى زيست، فردى بسيار مؤمن و با اخالق 
بود و بــا رضايت از تقدير خداوند زندگى كــرد و هيچ گاه گله اى 
از سرنوشــت خود نكرد.صفدريان اظهار كرد: شهيد نورعلى مشهدى 
به علت مشــكالت داخلى 23 آذرماه براى ادامــه  روند درمان خود به 
بيمارســتان عرفان تهران منتقل شده بود كه در بامداد 25 آذرماه به مقام 

شهادت نائل شد و پيكرش شب گذشته به همدان انتقال يافت.
وى اعالم كرد: مراسم تشييع پيكر اين شهيد بزرگوار امروز ساعت 9:30

صبح از مقابل مسجد جامع شهر همدان تا ميدان پروانه ها و مراسم يادبود 
ساعت 15 تا 17 در مسجد مهديه برگزار خواهد شد.

تدوين دانشنامه جامع ايران شناسى
 در مراحل پايانى است

 رئيس بنياد ايران شناســى در اســتان همدان از انجام مراحل پايانى 
تدوين دانشنامه جامع ايران شناسى خبر داد و گفت: سال آينده تدوين 

آن به اتمام مى رسد.
محســن جانجان با بيان اينكه تدوين دانشــنامه جامع ايران شناسى در 
مراحل پايانى كار است، اظهار كرد: دانشنامه با انجام مراحل پايانى كار، 

سال آينده تدوين آن به اتمام مى رسد.
وى با بيان اينكه كتابخانه بنياد ايران شناســى نيز منابع غنى را در خود 
دارد، افزود: يك خير نهاوندى 110 جلد كتاب نفيس به بنياد اهدا كرده 

كه كتابخانه تقويت شد.
رئيس بنياد ايران شناســى در اســتان همدان در گفت وگو با فارس ، با 
بيان اينكــه اين كتاب هاى اهدايى در حوزه ايران شناســى، معمارى و 
باستان شناسى بوده اســت، افزود: اگر كسى كتاب هاى تاريخى و غنى 
در حوزه باستان شناسى دارد، مى تواند كتب خود را به كتابخانه اهدا كند.

وى از انعقاد تفاهم نامه با دانشكده علوم انسانى خبر داد و گفت: امسال 
دانشگاه بوعلى براى نخستين بار رشته ايران شناسى را در دانشگاه داير 
كرده و ما براى ارائه خدمات و راهنمايى در پروژه هاى پژوهشى با گروه 

ايران شناسى دانشگاه بوعلى مذاكره كرديم.
جانجان اضافه كرد: دانشــجويان اين رشته با بهره گيرى از ظرفيت هاى 
همدان مى توانند طرح هاى پژوهشــى را انتخاب كرده و متناسب با نياز 

استان در جاهايى كه خاليى وجود دارد، كمك كنند.

1- وعده كاهش قيمت شير ولبنيات محقق نشده است. گفته مى شود 
على رغم اعالم كاهش قيمت شير خام از هفته پيش محصوالت لبنى 

هنوزباقيمت هاى قبلى عرضه مى شود.
گويا مســئوالن امرنتوانسته اند توليدكنندگان شير وصنايع لبنى راقانع 

كنند.گفتنى است مسئوالن برنظارت دقيق بازارتاكيد دارند!
2- راه اندازى اداره كل راه اهن درهمدان با واكنش تند كرمانشاهى ها 
مواجه شــده است. گفته مى شود رســانه ها وفعاالن اقتصادى استان 
همجواربا حمله به توانمنديهاى همدان نســبت به مركزيت اســتان 

كرمانشاه درغرب كشورتاكيدكرده اند!
گفته مى شــود پــس ازاعالم خبــر افتتــاح اداره كل راه آهن غرب 
كشوردرهمدان ، بازوند استانداركرمانشاه خواستار استقالل اين استان 

شده است.
گويــا وزيردســتورراه انــدازى اداره كل راه آهن اين اســتان را هم 

صادركرده است.
3- نهضت توصيه به ترك پســت مديران ازســوى استانداران شكل 
گرفته اســت. گفته مى شود اســتانداران درادبياتى مشابه از مديران 

خواسته اند كاركننديا پست خودرا تحويل دهند.
گويا اين درخواست مشابه به دستورالعمل بخشنامه اى تحليل مى شود.

گفتنى است افكارعمومى اين گونه خط ونشان كشيدن براى مديران را 
تعارفهاى ادارى تحليل كرده وآنهاراغيرعملياتى مى دانند.

 به مناســبت روز ملــي حمل ونقل از 
رانندگان نمونه تجليل شــد و از ســامانه 
پرداخــت الكترونيك و مديريت لحظه اي 

تاكسي ها رونمايي گرديد.
شهردار همدان در ابتداى اين مراسم روز 
ملي حمل و نقل را به تمامي كســاني كه 
در حــوزه حمل و نقل شــهري و برون 
شــهري فعاليت مي كننــد تبريك گفت و 
اظهار داشت: روزانه 1 ميليون سفر درون 
شهرى در همدان  انجام مي شود كه از اين 
تعداد 650 هزار ســفر توسط تاكسي  ها و 

آژانس ها انجام مي شود.
عباس صوفي با اشاره به اينكه قرار است 
17 دســتگاه اتوبوس به نــاوگان حمل و 
الكترونيكي كردن  اضافه شود گفت:  نقل 
پرداخت اتوبوس ها انجام شده و به زودي 
در بدنه تاكســيراني هم انجــام عملياتى 

خواهد شد.
رئيس شوراي شــهر همدان نيز با اشاره 
بــه اهميت زيرســاخت هاي حمل و نقل 
افزود: براي توســعه در امور شــهري و 
خدمات دهــي بايد توجــه خاصي به اين 

مقوله شود.
كامران گردان با بيان اينكه در شهر همدان 
شاهد اتفاقات ويژه اي بوده ايم افزود: بعد 

از ايجاد پياده راه ها با مشــكالت در حوزه 
حمــل و نقل شــهري و جابجايى مواجه 
شديم كه خوشــبختانه توانستيم به همت 
معاونت تاكســيراني اين موانع را برطرف 

كنيم.
وي با اشــاره به اينكه تاكسيرانان سفيران 
فرهنگــي پايتخت تاريخ تمدن هســتند 
گفت: خوشبختانه آموزش هاي متوعى  در 
راستاي برخورد مناسب با مسافران انجام 
شده و سطح سواد رانندگان افزايش يافته.

گــردان ادامــه داد: ميــزان تخلفات در 
ايــن صنف بــه حداقل رســيده و براي 
ســرويس دهي بهترين تمهيــدات زيادي 

انديشيده شده است.
سرپرست ســازمان مديريت حمل و نقل 
بــار و مســافر گفت: براي رفــاه حال و 
خدمات دهي بهتر در ســال گذشته 191
تاكسي و در سال 97 تعداد 75 تاكسي نو 

به بدنه تاكسيرانى اضاف شده. 
سيد محمد پوروخشــوري تصريح كرد: 
پرداخت الكترونيكي در راستاي هوشمند 
ســازي شــهر در بدنه حمل و نقل انجام 
شــده كه  باعــث مي شــود پرداخت در 

كمترين زمان و به سهولت انجام شود.
وي افزود: شــاهد يك جنــگ اقتصادي 
هســتيم و براي رفع موانــع بايد همدلي، 

تالش، همكاري را افزايش دهيم.
مدير معاونت تاكسيرانى و حمل و نقل بار 
و كاال هم با اشاره به فعاليت شركت هاي 
غير مجاز در سطح شهر و مشكالت آنان 
افزود: درآمد تاكسي داران با مشكل مواجه 
شــده كه بــا رونمايي از سيســتم جديد 
الكترونيك اســكاد 1828 نظــم در اين 

سيستم برقرار مي شود.
ميالد كريمي در پايان اعتماد مردم به بدنه 
تاكســيرانى را عامل مهمــي براي اجراي 
برنامه هاي متنوع دانست و افزود: به روز 
شدن الزمه توسعه در خدمات تاكسيراني 

است.

 مديــركل دفتــر امــور روســتايى و 
ــان  ــا بي ــدان ب ــتاندارى هم ــايرى اس عش
ــل  ــراى تبدي ــه اى ب ــال برنام ــه امس اينك
روســتاها بــه شــهر نداريــم، گفت: امســال 
ــه  ــدان ب ــتان هم ــتايى در اس ــچ روس هي

نمى شــود.  تبديــل  شــهر 
ظاهر پورمجاهد با بيان اينكه مجوز تبديل 
روســتاى كرفس رزن به شهر آمده است، 
اظهار كرد: روســتاى كرفس به شهر تبديل 
شــد و مجوز آن نيز از وزارت كشور آمده 

است. 
وى درباره شهر شدن روستاى چنارسفلى 
اسدآباد نيز بيان كرد: شهر شدن اين روستا 
بــا پيگيــرى فرماندارى اســدآباد در دفتر 
تقسيمات كشــورى آغاز شــده و بازديد 
كارشناسان وزارت كشور نيز از اين روستا 

انجام شده است. 
وى در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه 
تبديل روســتاها به شــهر بايد بــا مطالعه 
صــورت گيرد، تصريح كرد: روســتاهايى 
كه تناسب جمعيتى و امكانات تبديل شدن 
به شهر را داشته باشــند، مى توانند به شهر 
تبديل شوند اما اين كار حتما بايد با مطالعه 

صورت گيرد. 
لزومــى  اينكــه  بيــان  بــا  پورمجاهــد 
ــه شــهر تبديــل شــود،  ــدارد روســتاها ب ن
ــدون  ــدارد ب ــى ن ــرد: لزوم ــان ك خاطرنش
مطالعــه و نداشــتن شــرايط روســتايى بــه 

ــود.  ــل ش ــهر تبدي ش
مديركل دفتر امور روســتايى و عشــايرى 
اســتاندارى همــدان تصريح كرد: رســما 
برنامه اى براى تبديل روســتاها به شــهر 
نداريم چرا كه روستاها امتيازات خوبى در 
بحث بيمه و يارانه آرد و ساير موارد دارند 
كه با تبديل شــدن به شهر اين امتيازات از 

روستاها گرفته مى شود. 
10 روســتاى همــدان صاحب 

دهيارى مى شوند 
وى بــا تأكيد بر انجام كار كارشناســى در 
زمينــه روســتاها، عنوان كرد: امســال 10
روســتاى اســتان همدان مجوز تأســيس 

دهيارى اخذ كرده اند. 
پورمجاهد با اشاره به اينكه 833 دهيار در 
اســتان همدان فعاليت دارند، بيان كرد: در 

اســتان همدان 875 دهيــارى فعال وجود 
دارد كه 150 دهيــارى تمام وقت و مابقى 

نيمه وقت هستند. 
 امســال هيچ روستايى در استان 

همدان خالى از سكنه نشده 
وى بــا بيــان اينكــه امســال هيچ روســتايى 
در اســتان همــدان خالــى از ســكنه نشــده 
اســت، ادامــه داد: هيــچ روســتايى در 
همــدان خالــى از ســكنه نشــده بلكــه 
ــز در  ــتا ني ــه روس ــت ب ــاى بازگش تقاض
در  طوريكــه  بــه  دارد  وجــود  اســتان 
اســدآباد و همــدان روســتائيان روســتايى 
ــده  ــكنه ش ــى از س ــته خال ــه در گذش ك
ــه روســتاى  اســت، خواســتار بازگشــت ب
خــود هســتند. مديــركل دفتــر امــور 
روســتايى و عشــايرى اســتاندارى همــدان 

شهرســتان بهــار  افــزود: همچنيــن در 
روســتائيانى كــه در گذشــته مهاجــرت 
بــه  بازگشــت  پيگيــر  بودنــد،  كــرده 

ــتند.  ــود هس ــتاى خ روس
پورمجاهد با اشــاره بــه پرداخت نزديك 
به 200 ميليارد تومان تســهيالت اشــتغال 
روستايى در استان همدان، تصريح كرد: در 
سال 96 و امســال نزديك به 200 ميليارد 
تومان تسهيالت اشتغال روستايى پرداخت 

شده است. 
ــرح  ــش از 1000 ط ــد: بي ــادآور ش وى ي
كارا  ســامانه  در  بانكــى  سيســتم  بــه 
ــان  ــارد توم ــه 174 ميلي ــده ك ــى ش معرف
عقــد قــرارداد و 140 ميليــارد تومــان نيــز 

ــت.  ــده اس ــت ش پرداخ
وى افــزود: همچنين عالوه بر آن در بانك 
سينا نيز 60 ميليارد تومان سهميه داشتيم كه 
نزديك بــه 75 ميليارد تومان طرح مصوب 
شده و 40 ميليارد تومان نيز پرداخت شده 

است. 
پورمجاهــد با اشــاره به اينكــه پيش بينى 
مى شود 4000 شــغل با طرح هاى اشتغال 
روستايى در استان ايجاد شود، خاطرنشان 
كرد: به تناســب جمعيت شهرســتان ها و 
روستايى  اشــتغال  طرح هاى  بيكارى  نرخ 
سهميه بندى شــده به طوريكه در نهاوند به 
علــت نرخ باالى بيكارى بيشــترين ميزان 

طرح ها ارائه شده است. 

خريد و فروش 
طال در
 فضاى مجازى
ممنوع است 
جواهــر  و  طــال  اتحاديــه  رئيــس   
همــدان بــا بيــان اينكــه برخــى از كانال هــا 
ــه جــاى طــال  ــكارى كــرده و ب نقــره را آب
ــه  ــون هيــچ پروان مى فروشــند گفــت: تاكن
ــر در  ــروش طــال و جواه ــراى ف كســبى ب

ــده اســت. ــازى صــادر نش فضــاى مج
مهــدى غالمــى با بيــان اينكــه بــراى فعاليت 
صنفــى در فضــاى مجــازى اخــذ نمــاد 
ــرد:  ــار ك الكترونيكــى ضــرورى اســت اظه
عــالوه بــر داشــتن پروانــه كســب از اتحاديه 

طــال بايــد نمــاد الكترونيــك اخــذ شــود.
ــراى  ــوز ب ــذ مج ــه اخ ــان اينك ــا بي وى ب
ــادگى  ــه س ــت در فضــاى مجــازى ب فعالي
ــاص  ــكالت خ ــت و مش ــر نيس امكان پذي
خــود را دارد، افــزود: فــروش طــال در 

فضــاى مجــازى بــه صــورت غيــر قانونــى 
انجــام مى شــود و از پشــتيبانى مراجــع 

ــوردار نيســت. ــز برخ ــى ني قانون
ــدان  ــر هم ــال و جواه ــه ط ــس اتحادي رئي
ــر  ــد ب ــا تأكي ــارس ب ــا ف ــو ب در گفت و گ
ــازى  ــاى مج ــال در فض ــراد فع ــه اف اينك
اغلــب شــناختى نســبت بــه  طــال ندارنــد 
تصريــح كــرد: افــرادى بودنــد كــه از 
ــد  ــدارى كردن ــال خري فضــاى مجــازى ط
ــدر  ــتند  كه ــه داش ــه مراجع ــه اتحادي و ب
ــاى  ــه ج ــه ب ــده ك ــخص ش ــت مش نهاي

طــالى،  اجنــاس بــدل بــه آن هــا تحويــل 
ــت. ــده اس داده ش

وى بــا اشــار بــه اينكــه در قبــال ايــن طالهــا 
فاكتــورى صــادر نمى شــود ادامــه داد: احتمال 
طالهــاى  و  كم عيــار  طالهــاى  عرضــه 
ســرقتى  كــه در بــازار خريــدارى ندارنــد در 

فضــاى مجــازى بســيار باالســت.
اتحاديــه  كــرد:  خاطرنشــان  غالمــى 
ــگيرى  ــت پيش ــا معاون ــر ب ــال و جواه ط
همــكارى  فتــا  پليــس  و  دادگســترى 
ــورد  ــراى برخ ــكايتى ب الزم را دارد و ش

ــاى  ــده در فض ــاد ش ــى ايج ــا كانال هاي ب
مجــازى كــه بــه صــورت غيرقانونــى بــه 
ــم  ــتند، تنظي ــغول هس ــال مش ــه ط عرض

ــت. ــده اس ش
وى بــا بيــان اينكــه پرونــده ايــن شــكايات 
در حــال بررســى اســت، گفــت: ايــن 
ــال  ــه دنب ــت در اتحادي ــا جدي ــوع ب موض
ــم  ــز نظ ــوزه ني ــن ح ــا در اي ــود ت مى ش

مى شــود. برقــرار 
ــدان  ــر هم ــال و جواه ــه ط ــس اتحادي رئي
اظهــار كــرد: وقتــى مشــترى از واحــد صنفى 
داراى پروانــه كســب معتبــر طــال خريــدارى 
ــكلى در كاالى  ــه مش ــر هرگون ــد، اگ مى كن
فروختــه شــده رخ دهــد، واحــد صنفــى بــه 

طــور كامــل پاســخگو اســت.
ــا  ــى از كانال ه ــه برخ ــان اينك ــا بي وى ب
ــه جــاى طــال  ــكارى كــرده و ب نقــره را آب
تاكنــون  كــرد:  تصريــح  مى فروشــند 
ــروش طــال  ــراى ف ــه كســبى ب ــچ پروان هي
و جواهــر در فضــاى مجــازى صــادر 
نشــده اســت چراكــه ســازوكار مخصــوص 
بــه خــود را دارد و بــه ســادگى نيــز 

مكان پذيرنيســت ا

تجليل از راننده هاي حمل و نقل شهري 

مديركل دفتر امور روستايى و عشايرى استاندارى همدان:

هيچ روستايى شهر نمى شود

نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان تأكيد كرد
ايجاد زيرساخت مناسب در شهردارى 

همدان براى استارت آپ ها
 نايب رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان با تأكيد بر اينكه 
حمايت از اســتارت آپ ها در شــهردارى كليد خواهد خورد، 
گفت: به دنبال ايجاد زيرســاخت مناســب در شهردارى همدان 
هســتيم تا اســتارت آپ ها (كســب وكار نوپا) در فضاى مناسب 

شهرى، ايده پردازى و محصول توليد كنند.
حميــد بادامى نجات در نشســت دهمين اســتارآپ (ايده فن) 
دانشــكده شهيد مفتح دانشــگاه فنى وحرفه اى استان با تأكيد بر 
اينكه توجه ويژه به شــركت هاى دانش بنيان و استارت آپ يكى 
از راهكارهاى اساســى در راســتاى ترميم حوزه اقتصاد است، 
بيــان كرد: اســتارتاپ ها، افق جديد در خلق طــرح و ايده هاى 
نوين در حوزه هاى مختلف به شــمار مى روند كه فرصت مناسبى 
براى پياده ســازى انديشــه و افكار افراد متخصص، عالقه مند و 

دانشجويان را فراهم مى كنند.
بــه گــزارش روابــط عمومــى شــوراى اســالمى شــهر همــدان، 
ــد  ــتارت آپ در رش ــاى اس ــركت ه ــعه ش ــه داد: توس وى ادام
ــدى  ــه توانمن ــكا ب ــا ات ــازار ب ــاى ب ــن نيازه ــتغالزايى، تامي اش
هــاى داخلــى، افزايــش خالقيــت و نــوآورى و توســعه پايــدار 

ــود. ــر خواهــد ب اقتصــادى موث
ــتاى  ــدان در راس ــهرى هم ــت ش ــه بادامى نجــات، مديري ــه گفت ب
پيشــبرد اهــداف توســعه اى و بهبــود بخشــيدن بــه فضاى كســب و 
كار و همچنيــن كمــك بــه جوانــان بــراى تحقــق ايــده هــاى خود 
قصــد دارد تــا بــا حمايــت از رويدادهــاى كارآفرينــى در دانشــگاه 
هــا و ســاير مراكــز علمــى و فرهنگــى بــه پيشــرفت و رشــد ايــده 
هــاى خــالق بــراى ايجــاد كســب و كارهــاى جديــد بــه ويــژه در 

حــوزه مديريــت شــهرى كمــك كنــد.
نايــب رئيــس شــوراى شــهر همــدان معتقــد اســت: خروجــى 
تمــام پروژه هــاى اجرايــى بايــد بــه افزايــش كيفيــت مولفه هــاى 
ــاى كيفيــت زندگــى شــهروندان  شهرنشــينى و در نهايــت ارتق

ختــم شــود.
بادامى نجــات، الزمــه شــهر هوشــمند را فراهــم ســاختن 
زيرســاخت هاى فنــاورى در شــهر و شــهردارى دانســت و 
افــزود: شــركت هــاى اســتارآپ بــا دريافــت داده هــاى مناســب 
توســط مديريــت شــهرى ميتواننــد محصــوالت بهتــرى را توليــد 

كننــد.
وى با اشــاره به پتانسيل باالى شهر همدان از نظر نيروى انسانى 
خالق و كارآزموده، گفت: در صورت ساماندهى بهينه و به موقع 
از وضعيت موجود، مى توان اكوسيســتم كارآفرينى را به مرحله 
رشد و ســودآورى در سطح ملى برسانيم و كشور به ويژه استان 

همدان را در اين حوزه اقتصادى، مطرح كنيم.



C M

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

سه شنبه  27 آذر ماه 1397  شماره 3364 

3

وفات حضرت معصومه وفات حضرت معصومه (س)(س)
 را به تمام پيروان راستين  را به تمام پيروان راستين 

آن حضرت آن حضرت 
تسليت عرض مى نماييم تسليت عرض مى نماييم 

وز  ر  ی  و ط ع وز روا ر  ی  و ط ع ن روا تان ھمدا ق ا ن روی  تان ھمدا ق ا روی 

يادداشت شهرستان

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

ساماندهى اصلى ترين ورودى همدان از 
جورقان آغاز مى شود

 ساماندهى قســمتى از محور همدان-تهران حدفاصل ابتداى بلوار 
امام رضا )ع( شهر جورقان تا ميدان سردارشهيد حسين همدانى (ميدان 
فرودگاه) بطول 3كيلومتر يكى از مهمترين نيازهاى حوزه گردشــگرى 

در شهرستان همدان ميباشد.
شــهردار جورقان با بيان اين مطلب اظهار داشت : رويداد مهم 2018 
 UNWTO فرصت هاى گردشــگرى كه سازمان جهانى جهانگردى،
براى شهر همدان ايجاد نموده و روند رو به رشد زائرين عتبات عاليات 

به ويژه مراسم راهپيمايى اربعين حسينى  و همچنين افتتاح 500 واحد 
صنفى و بنكدارى در حريم شهر جورقان باعث افزايش حجم تردد در 

اين نقطه مهم گرديده است.
قــره باغــى در ادامــه بــا اشــاره حادثــه خيــز بــودن  مســير فــوق افزود 
ــوراى  ــرى اعضــاى ش ــى و همفك ــا هماهنگ ــان ب ــهردارى جورق :ش
اســالمى شهرنســبت بــه اجــراى  پــروژه اى در اليــن شــرقى بطــول 
ــه از  ــت ك ــوده اس ــدام نم ــال اق ــارد ري ــغ 8ميلي ــر و مبل 1,5 كيلومت
ــر 20  ــر و حداكث ــل 8 مت ــدرو حداق ــد تن ــه عــرض بان ــى ب ــر فن نظ
متــر افــزوده شــد كــه ايــن افزايــش عــرض باعــث ســهولت تــردد و 

كاهــش ترافيــك در ايــن منطقــه گرديــده اســت.
ــر  ــان خاط ــهردارى جورق ــده ش ــاى آين ــه ه ــريح برنام وى در تش
نشــان كــرد : در برنامــه بلندمــدت تدويــن شــده  شــهردارى جورقــان 
ــهردارى  ــى ش ــاى آت ــروژه ه ــوق در پ ــل ف ــل مح ــاماندهى كام س
تعريــف شــده اســت و درهميــن راســتا طــرح اصــالح دوربرگــردان 
هــا و اجــراى رفــوژ بلــوار فــوق كــه اكنــون بــا وجــود گاردريــل نــا 
پيوســتگى و نــا بســامانى بيــن دو شــهر ايجــاد نمــوده در دســت تهيــه 
مــى باشــد كــه پــس از تصويــب مراجــع مرتبــط در برنامــه عمرانــى 

ســال 1398 اجرايــى خواهــد شــد.

خبـر

تقدير از دانش آموزان برتر فامنينى
 فرماندار فامنين از برگزارى مراسم تقدير از 60 نفر از برگزيدگان 
دانش آموزى كه حائز رتبه در شهرستان و استان شده اند در آينده اى 

نزديك خبر داد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان فامنين، در جلســه 
شــوراى آموزش و پرورش شهرســتان كه با حضور اعضاى شــورا 
برگزار گرديد ،سيد مجيد شماعى ضمن تبريك آغاز هفته پژوهش از 
مسئوالن دستگاه ها خواست اجراى مناسب برنامه هاى اين هفته را در 

دستور كار خود قرار داده و با جديت پيگيرى نمايند.
وى استفاده از ايده هاى بر تر را ضرورى و با اهميت دانست و بر اين 
نكته تأكيد كرد كه بحث پژوهش مختص به يك هفته نيست و بايد در 

طول سال مورد توجه قرار گيرد.
در ادامه جلســه شــكرى مدير آموزش و پرورش شهرستان به بيان 
مشــكالت مربوط به مدارس شهرســتان از جمله ايزوگام ، سيستم 

گرمايشى و برق برخى مدارس اشاره نمود .
در پايان مديران دســتگاه ها و اعضاى ســتاد، برنامه ها و نقطه نظرات 

خود را ارائه كردند.

شناسايى 312 انشعاب غيرمجاز در نهاوند
 مدير امور آب و فاضالب روســتايى شهرستان نهاوند از تعويض 
345 كنتور معيوب در اين شهرستان خبرداد و گفت: در 8 ماهه امسال 

312 انشعاب غيرمجاز در نهاوند شناسايى شده است. 
به گزارش روابط عمومى شــركت آب و فاضالب روستايى استان ، 
ابراهيم طاهرى با اشــاره به اجراى 30 و 50 درصدى پروژه تعويض 
شبكه آب آشاميدنى  در روستاهاى مهين آباد، ورامين سفلى، فاماسب 
و گفت: در حال حاضر پيشرفت فيزيكى هر يك از پروژه هاى مذكور  

30 تا 50 درصد است. 
وى ادامــه داد: در 8 ماهه ســالجارى اصالح و اجراى خط برق در 3

روستاى وسج، زرين باغ، گره چغا نيز عملياتى شد. 
طاهرى در بخش ديگرى از ســخنانش از اتصال چشمه به مخزن در 
روســتاهاى محمدآباد و گيان، جمع آورى شبكه قديم در روستاهاى 
دهفول و توانه و نصب حوضچه و شــير آالت در 6 روستاى دهبوره، 
ميانگران، وراينه، شــعبان و زرين باغ اشاره كرد و گفت: همچنين در 
بازه زمانى مذكور آغاز عمليات اجرايى تصفيه خانه مجتمع گاماسياب 
امكان پذير شــد كه بازه زمانى تعريف شــده 12 ماه با يك ميليارد و 

نيم اعتبار اوليه است. 
وى در ادامه با اشــاره به نصب شــيرهاى فشارشــكن در5 روستاى 
نهاونــد، عنوان كرد: اين اقدام در راســتاى مديريت مصرف عملياتى 
شــد ضمن اينكه در بازه زمانى ياد شده رفع 520 مورد نشتى، تعمير، 
تجهيزو نصب 42 مورد پمپ شــناور، توســعه 2 هزار متر شبكه آب 

آشاميدنى، انجام 10 هزارو 100 مورد كلرسنجى نيز امكان پذير شد. 

جريمه 256 ميليون تومانى اصناف 
در رزن

 اصناف متخلف اين شهرســتان به پرداخــت 256 ميليون تومان 
جزاى نقدى محكوم شده اند.

رئيس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان رزن با بيان اين مطلب 
در جلسه تنظيم بازار شهرستان رزن اظهار داشت: از ابتداى سالجارى 
تا به امروز 8 هزار و 819 مورد بازرسى از واحدهاى صنفى شهرستان 
رزن انجام شده است.محمد سهيلى با اشاره به انجام 86 مورد گشت 
مشترك در بازار رزن ادامه داد: در اين بازرسى ها 563 مورد متخلف 

صنفى به تعزيرات حكومتى معرفى شده اند.
به گزارش مهر،رئيس صنعت معدن و تجارت شهرســتان رزن با بيان 
اينكه از ابتداى سال يك هزار و 991 مورد  بازرسى از نانوايى ها انجام 
شده است، افزود: تعداد 114 پرونده تشكيل و نصب يك پرده تخلف 
ســردرب واحد صنفى تاييد شده است.وى يادآور شد: صدور بارنامه 
با كد پســتى مبدا و مقصد امكان پذيراست و تمام كاالهاى صنفى و 
محصوالت كشاورزى از جمله بارنامه انبارهاى شركت هاى توليدى 
تعاون روستايى و انبارهاى سيب زمينى و ساير محصوالت كشاورزى 
شامل آن مى شود.سهيلى افزود: اصناف بايد وارد سامانه شده و نسبت 
به ورود و خروج كاال اقدام كنند در غير اينصورت كاال به منزله احتكار 

محسوب شده و به مراجع قانونى معرفى مى شود.
وى با اشاره به توزيع برنج در فروشگاه هاى رزن گفت: عرضه برنج 
با قيمت هر كيلو 5 هزار و600 تومان و برنج تايلندى با قيمت هركيلو 

4هزار و300 تومان از روز دوشنبه در فروشگاه ها آغاز شده است.

روستاگردى هاى فرماندار نهاوند، آزمون 
تعامل مديران كل در شهرستان است

معصومه كمالوند »
 طرح روستا گردى و رســيدگى به مشكالت و شنيدن مطالبات. 
مردم ، آن هم در جمع اهالى روســتاها از طرح هاى ناصرى فرماندار  
نهاوند اســت كه از تيرماه 97 ، با دســتور كار و اولويت مشكالت و 
مطالبات روستاييان به همراه مديران دستگاههاى خدماتى شهرستان، با 
هدف كاهش مراجعات حضورى و هزينه اين مراجعات به ادارات و 

فرماندارى اجرا مى شود. 
از زمان آغاز اين روســتاگردى ها كه در 4بخش شهرستان انجام شده 
اســت و مصوبات متعددى هم در موارد و موضوعات مختلف داشته 
اســت،  بيشــترين مصوبات مربوط به برق ، بنياد مسكن ،آبفاضالب 

روستايى  و راه بوده است.
وقتى يك مدير ارشد شهرستان يكشنبه هاى هر هفته را به حضور در 
روستاها و سه شــنبه ها را به محله گردى در شهر و مراكز بخش ها 
اختصاص دهد ،يقنيا هدف توسعه و احترام به حقوق اهالى شهرستان 

و مطالبات آنها است. 
اما اينكــه مصوبات و خروجى هاى اين برنامــه تا چه حد ضمانت 
اجرايى داشته باشد به تعهد مديران حوزه ها و بخش هايى وابسته مى 

شود كه مسوليت اجرايى آن را عهده دار و متعهد مى شوند.
از تيرماه 97 تاكنون 40 روستاگردى انجام و نتيجه آن 180 مصوبه بوده 
اســت كه تقريبا حدود 90درصد اين مصوبات اجرايى شده و مابقى 

منتظر اعتبارات است. 
برق يكى از اين دســتگاهها ست كه مصوبات بسيارى را شامل شده 
و تعهد اجرايى آن با توجه به شــرايط موجود تقريبا كامال اجرايى و 

انجام شده است. 
از جملــه داليلى كه برق، بعنوان يكى از نهاد هاى خدماتى پيشــتاز 
در شهرستان توانسته اســت به وعده ها و مصوبات اين حوزه جامه 
عمل بپوشــاند، تعامل مدير استانى اين نهاد، (محمد مهدى شهيدى )

با شهرستان و البته مديران ارشد شهرستان از جمله فرماندار و نماينده 
است كه در موارد مهمى مطالباتى براى شهرستان عنوان شده و بدون 

سوخت فرصت با اولويت اجرايى شده است. 
بر همين اســاس مى توان تعامل مديران اســتانى بــا مديران خود و 
حوزه مديريتى آنها در شهرستان ها بعنوان يكى از عوامل پيش رفتن 
مصوبات و تلنبار نشــدن مصوبات و مطالبات مردم در اين بخش ها 
بشــود. بنظر مى رسد وقت آن رسيده اســت يك جمع بندى از اين 
طرح توسط كميته روستاگردى در شهرستان توسط دستگاهها ارايه و 
ميزان تعهد دستگاهها و اجراى مصوبات و اعالم خروجى آن برگزار و 
فرماندار نتيجه را با معرفى دستگاه برتر و پيشگام در اجراى تعهدات، 
اعالم و با اين روش زمينه تشويق و تقويت انگيزه ساير مديران براى 

تحقق مصوبات و نتايج يكشنبه هاى روستاگردى فراهم كند.

اداره روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان همدان 

اداره مزايده عمومي 

 دولت بــراى كاهش آثار تحريم ها به 
كمك مردم نيــاز دارد و مهمترين هدف 
كنونى دولت، كاهش آثار تحريم هاست كه 
تحقق آن نيازمند همكارى و يارى رسانى 

مردم است. 
معاون پارلمانى رئيــس جمهور در آئين 
بزرگداشت شــهيد مفتح و هفته وحدت 
حوزه و دانشــگاه كه روز گذشــته در 
تويســركان برگزار شد با بيان اين مطلب 
اظهار داشــت: در سال هاى گذشته شاهد 
اجماع جهانــى براى ايران هراســى و 
تحريم هاى ظالمانه عليه جمهورى اسالمى 
ايران بوديم كه كشــور ما را ذيل فصل 

هفت سازمان ملل قرار داد.
حســينعلى اميرى با اشــاره به اينكه با 
تدابير رهبر معظم انقالب، مقاومت مردم، 
تالش هاى رئيس جمهورى و تيم مذاكره 
كننده هسته اى از ذيل فصل هفت سازمان 
ملل خارج شديم تصريح كرد: اين اولين 
بارى بود كه يك كشــور بدون مداخله 
نظامى از قرار گرفتن در ذيل فصل هفت 

خارج شد.
وى ابراز كرد: اكنون مهمترين اولويت هاى 
دولت، ايجاد اشــتغال، توجه به معيشت 
مردم و كاهش آثار تحريم ها و توســعه 
كشور اســت كه البته اين بار نه از سوى 
جامعه جهانى بلكه از طرف آمريكا اعمال 

مى شود.
 مفتح يك الگــوى اثر بخش در 

تعريف انسان الهى
اميــرى همچنيــن بــا اشــاره بــه شــخصيت 
ــهيد  ــت اهللا ش ــذار آي ــر گ ــر و اث ــم نظي ك
شــهيد  ايــن  گفــت:  مفتــح  محمــد 
مجاهدت هــاى  از  تلفيقــى  بزرگــوار 
و  انقالبــى  بــزرگ  تفكــرات  علمــى، 
ــود  ــده نگــرى هوشــمندانه ب فرهنگــى آين
ــون  ــى همچ ــاتيد بزرگ ــود اس ــه از وج ك
ــى(ه) و  ــام خمين ــردى، ام ــت اهللا بروج آي
عالمــه طباطبايــى بهره هــاى زيــادى بــرده 

ــود. ب
اميــرى اظهــار داشــت: شــهيد مفتــح يــك 
ــان  ــف انس ــش در تعري ــر بخ ــوى اث الگ
الهــى اســت كــه دشــمنان ملــت و نظــام 
ايــران نتوانســتند ايشــان را تحمــل كننــد.

ــدى و وحــدت  ــه توانمن ــاره ب ــا اش وى ب
و  دولــت  مديريتــى  و  اجرايــى  تيــم 
ــدان و  ــتان هم ــس در اس ــدگان مجل نماين
شهرســتان تويســركان تاكيــد كــرد: اكنــون 
بســتر بــراى توســعه زيــر ســاختى اســتان 
ــم  ــركان فراه ــتان تويس ــدان و شهرس هم
ــعه  ــاهد توس ــد ش ــدون تردي ــت و ب اس
ــركان  ــتان تويس ــدان و شهرس ــتان هم اس

ــود. ــم ب خواهي
 اســتان بيش از هر زمان نيازمند 

وحدت است
استاندار همدان در آيين بزرگداشت شهيد 
مفتح گفت: امروز بيش از هر زمان ديگر به 
گام برداشتن در مسير روشن شهدا و ايجاد 

فضاى اميد، شور و پويايى نياز داريم. 
ســيد ســعيد شــاهرخى افــزود :امــام 
ــه  ــد ك ــاد دادن ــا ي ــه م ــه هم ــى ب خمين
توســعه  و  موفقيــت  رمــز  مهمتريــن 
وحــدت كلمــه و هــم افزايــى اســت.

وى  بــا بيــان اينكــه خــط و مشــى 
مديريــت اســتان، دورى از حاشــيه هــا و 
تمركــز بــراى خدمــت گــزارى بــه مــردم 
ــاد  ــال ايج ــه دنب ــرد: ب ــوان ك ــت عن اس
و  مناطــق  همــه  در  متــوازن  توســعه 
نقــاط اســتان هســتيم و همــه شهرســتان 
ــاى  ــت ه ــدان از ظرفي ــتان هم ــاى اس ه
ــوردار  ــرفت برخ ــير پيش ــى در مس باالي

ــتند. هس
اســتاندار همدان تالش در جهت خدمات 
رســانى بى منت به مــردم و يكپارچگى و 
شــهادت  پيام هاى  مهمترين  از  را  وحدت 
شهيدانى مانند شهيد مفتح دانست و تاكيد 
كرد: امروز بيــش از هر زمان ديگر به گام 
برداشــتن در مسير روشن شــهدا و ايجاد 

فضاى اميد، شور و پويايى نياز داريم.
اختالفى  هيــچ  اينكه  اعالم  شــاهرخى با 
در ميان مســئوالن اســتان در مسير توسعه 
وجود ندارد، گفت: اكنون با حفظ وحدت 
و همدلــى، هيچ اختالفى ميان مســووالن 
مديريتى و اجرايى اســتان همــدان براى 
حركت در  مســير توســعه پايدار وجود 

ندارد.   
 تكميل پروژه هاى تويسركان نياز 

به بودجه دارد
در ادامه اين آيين، نماينده مردم تويسركان 
در مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه 
پروژه هاى تويســركان نيــاز به تخصيص 
بودجه دارد، گفت: خوشحاليم كه توانستيم 
براى عمــران و آبادانى اين شهرســتان با 
وجود تمام مشــكالت و كمبودها و جنگ 
اقتصادى كنونى كه دشــمن به راه انداخته 
است، بودجه هاى موردنظر را به شهرستان 

اختصاص دهيم.

محمدمهــدى مفتــح افــزود: اميدواريم با 
حمايت و كمك استاندار در راستاى جذب 
بودجه براى شهرستان و ايجاد اشتغال براى 
جوانان و رونق اقتصادى شهرستان موفق تر 
از قبل عمل كنيم و به زودى شــاهد توسعه 
همچنين  و  تويسركان  شهرستان  همه جانبه 

استان همدان باشيم.
 محروميــت زدايــى از چهــره 

تويسركان
ــدار تويســركان از ديگــر ســخنرانان  فرمان
ــم را  ــتان قائ ــل بيمارس ــن ،تكمي ــن آيي اي
مهمتريــن مطالبــه كنونــى مــردم شهرســتان 
داشــت:  اظهــار  دانســت  تويســركان 
شهرســتان تويســركان در مقاطــع مختلــف 
از محروميــت هــا و محدوديــت هــاى 
زيــادى در مســير پيشــرفت برخــوردار 
بــوده امــا اكنــون در مســير توســعه قــرار 

ــه اســت. گرفت
ــد  ــب موميون ــنيم ،حبي ــزارش تس ــه گ ب
ــا  ــركان ب ــتان تويس ــرد:  شهرس ــد ك تاكي
جــذب بيــش از 50 ميليــارد تومــان و 
تحقــق 220 درصــدى ســهميه جــذب 
تســهيالت ارزان قيمــت روســتايى خــود، 
ايــن  در  همــدان  اســتان  اول  رتبــه  از 

ــت. ــوردار اس ــش برخ بخ
وى بــا بيــان اينكــه تســهيالت ارزان 
ــت  ــتايى از مزي ــتغالزاى روس ــت اش قيم
هــاى ويــژه اى نســبت بــه انــواع ديگــر 
تاكيــد  اســت  برخــوردار  تســهيالت 
كــرد: ميــزان ســود تســهيالت اشــتغالزاى 
ــن شــش  ــورت ميانگي ــه ص ــتايى ب روس
درصــد اســت و دريافــت آن بــه راحتــى 
بــراى بخــش بيشــترى از فعــاالن حــوزه 
ــر  ــد، اشــتغال و اقتصــاد امــكان پذي تولي
هــاى  بخــش  بــه  مختــص  و  اســت 

ــت. ــدودى نيس مح
كــرد:  تصريــح  تويســركان  فرمانــدار 
شهرســتان  موفقيــت  و  دســتاورد 
ــهيالت  ــذب تس ــه ج ــركان در زمين تويس

ارزان قيمــت و اشــتغالزاى روســتايى كــه 
ــى  ــى و گروه ــك كار جمع ــول ي محص
شــايد  و  بايــد  كــه  گونــه  آن  اســت، 

انعــكاس پيــدا نكــرد.
موميونــد بــا تاكيــد بــر اينكــه معيــار ارزيابى 
عملكــرد دهيــاران در روســتاهاى خــود بــه 
ــردن  ــاده ك ــا در آم ــر بخشــى آنه ــزان اث مي
ــى بســتگى دارد  ــتغال و كارآفرين ــه اش زمين
ــن اولويــت  ــون مهمتري ــار داشــت: اكن اظه
اجرايــى و مديريتــى كشــور، ايجــاد فرصت 
هــاى متنــوع شــغلى اســت و دهيــاران 
عــالوه بــر اينكــه بايــد از مقبوليــت و 
ــد  ــند، باي ــوردار باش ــى برخ ــاد عموم اعتم

ــد. ــز فراهــم كنن ــه اشــتغالزايى را ني زمين
ــه  ــركان ب ــت تويس ــت جمعي وى از حرك
ســمت و ســوى ثبــات و حتــى مهاجــرت 
ميــزان  افــزود:  و  داد  خبــر  معكــوس 
ــال  ــه اى در س ــت گلخان ــاى كش واحده
ــركان  ــتان تويس ــته در شهرس ــاى گذش ه
ــود كــه در ســال هــاى  ــار ب ــا دو هكت تنه
95 و 96 ايــن ميــزان بــه 15 هكتــار رســيد 
ــار  ــز ايجــاد هفــت هكت و در ســال 97 ني
ــه اى ديگــر در دســتور كار  كشــت گلخان

ــرار دارد. ق
ــى رئيــس  گفتنــى اســت ، معــاون پارلمان
منظــور  بــه  گذشــته  روز  جمهــورى 
روز  گراميداشــت  آييــن  در  شــركت 
وحــدت حــوزه و دانشــگاه و بزرگداشــت 
شــهيد آيــت اهللا دكتــر محمــد مفتــح (ره) 

وارد تويســركان شــد.
بــه  ورود  از  پــس  اميــرى  حســينعلى 
شهرســتان تويســركان مــورد اســتقبال 
مــردم  نماينــده  و  همــدان  اســتاندار 
تويســركان در مجلــس شــوراى اســالمى 

قــرار گرفــت.
وى ســپس بــا حضــور در گلــزار شــهداى 
ــهداى  ــه ش ــار گل ب ــا نث ــركان و ب تويس
ايــن شهرســتان اداى احتــرام كــرد و پــس 
از آن در مقبــره حيقــوق نبــى حاضــر شــد.

در گراميداشت روز وحدت  و حوزه و دانشگاه تاكيد شد

محروميت زدايي از تويسركان

فرماندار فامنين :
از آبگيرهاى استفاده بهينه شود  

 ادارات منابع آب و طبيعى ،طرحى براى جمع آورى و ذخيره آبهاى 
حاصل از بارشــها تهيه كنند  تا آب شرب احشام وامورعمرانى روستا 

ها در تابستان تامين شود.
فرماندار شهرستان فامنين در بازديد از حوزه هاى آبگير دشتهاى اطراف 
جهان آباد به همراه بخشــدار مركزى و مدير منابع طبيعى شهرستان با 
بيان اين مطلب به استفاده بهينه از اين نعمت خدادادى با توجه به كمبود 

آب در منطقه تاكيد كرد.
ســيد مجيد شماعى از بخشــدار مركزى خواست ضمن هماهنگى با 
ادارات منابع طبيعى و آب شهرستان  نسبت به تهيه طرحى براى جمع 
آورى و ذخيره آبهاى حاصل از بارشــها اقدام كند تا عالوه تامين آب 
شرب  احشــام در تابســتان براى امورعمرانى نيزاز اين آب ها  بهره 

بردارى شود.
وى افزود : اين كار از آسيب زدن سيل به زمينهاى كشاورزى اطراف و 

جاده و راه آهن نيز جلوگيرى خواهد كرد .

 در چهلميــن ســالگرد پيــروزى انقــالب 
ــرى  ــا و پيگي ــى ه ــا هماهنگ ــالمى ب اس
ــالمى و  ــاد اس ــگ و ارش ــاى اداره فرهن ه
ســعى و تــالش هنرمنــدان، شــهروندان 
ــد از  ــى توانن ــتان 97 م ــرى در زمس مالي
ــا حضــور  ــه هــاى جــذاب و شــاد ب برنام

ــد.  ــدن كنن ــرح دي ــدان مط هنرمن
ــالمى  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئي
ــب،  ــن مطل ــان اي ــا بي ــر ب ــتان مالي شهرس
ــادى در  ــگ ش ــزارى جن ــيه برگ در حاش
جمــع خبرنــگاران گفت: امســال و ســاليان 
همــكارى  بــا  ايــم  توانســته  گذشــته 
هنرمنــدان بومــى و غيربومــى در شــادكردن 
همشــهريان ســهيم باشــيم و بــا توجــه بــه 
ذائقــه و ســاليق متفــاوت و دشــوارى كار، 
برنامــه هــاى جــذاب و پــر مخاطبــى را در 

ــم.  ــزار كني ــتان برگ ــطح شهرس س
غالمرضــا جمالــى زاده بيــان كــرد: بــا 
توجــه بــه آســيب هــاى اجتماعــى و 
حاشــيه هايــى كــه در هــر برنامــه اى 
ممكــن اســت وجــود داشــته باشــد، ســعى 

ــاد و  ــان اداره ارش ــه كاركن ــا و مجموع م
اصحــاب فرهنــگ و هنــر در برنامه ســازى 
هــاى مذهبــى، ملــى، بومــى، شــاد و هنرى 
و... ايــن بــود كــه بــا وجــود خــون دل هــا 
ــر پيشــانى بســيارى  ــه ب ــى ك و عــرق هاي
ــى  ــه م ــل برنام ــدگان و عوام از برگزاركنن
ــا و  ــت ه ــا، حماي ــت ه ــا هداي ــيند؛ ب نش
مراقبــت هــاى ويــژه خــود، ضمن تشــويق 
ــردم را  ــت م ــدان، رضاي ــب هنرمن و ترغي

ــم.  فراهــم كني
وى افــزود: نظــر بــه اســتقبال همشــهريان 
ــرح و  ــاد و مف ــاى ش ــه ه ــراى برنام از اج
ــالب  ــالگرد انق ــن س ــه چهلمي ــه ب باتوج
ــراى  ــبى را ب ــاى مناس ــه ه ــالمى، برنام اس
ــًا  ــه عمدت ــم ك ــده اي ــدارك دي ــتان ت زمس
ــه(س)  ــام فاطمي ــيدن اي ــل از فرارس ــا قب ت

ــى شــود.  ــزار م برگ
ــالمى  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئي
ــه  ــن برنام ــالم بعضــى از اي ــا اع ــر ب مالي
ــود  ــاس كب ــش ي ــروه نماي ــت: گ ــا، گف ه
ماليــر، ويــژه برنامــه شــاد بــراى كــودكان 

را بــا اجراى"خالــه شــادونه" در 6 دى 
ســالن  در   20 تــا   18 ســاعت  از  مــاه 
ورزشــى الغديــر ماليــر برگــزار مــى كنــد 

ــتقبال  ــا اس ــم ب ــه اميدواري ك
كــودكان و خانــواده هــا همراه 

ــود.  ش
ــراى  ــزود: اج ــى زاده اف جمال
از  يكــى  موســيقى  زنــده 
ــر مخاطــب و  ــاى پُ ــه ه برنام
ــه  ــه ب ــند اســت ك ــوان پس ج
هميــن لحــاظ كنســرت هايــى 
درنظــر گرفتــه شــده و در دى 
ــفند  ــن و اس ــر بهم ــاه، اواخ م
ــد.  ــى آي ــرا در م ــه اج ــاه ب م

مــكان  داد:  ادامــه  وى 
ــا  ــرت ه ــن كنس ــزارى اي برگ
ماليــر  فرهنگيــان  ســينما 
اســت و عالقمنــدان موســيقى 
مــى تواننــد بــراى خريــد 
آدرس  بــه  بليــت  اينترنتــى 
iranconcert.com و يــا 

مراكــز فروشــى كــه از طريــق نصــب بنــر 
و پوســتر اطــالع رســانى مــى شــود، اقــدام 

ــد.  كنن

عزم ارشاد مالير با اجراى برنامه هاى هنرى در چهلمين سالگرد انقالب اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان همدان 
در نظــر دارد در اجــراي مجــوز كميســيون 
ــخ 97/9/19  ــماره 970047 تاري ــاده 2 ش م
اداره كل امــور اقتصــادي و دارايــي اســتان 
ــاي  ــتگاه از خودروه ــداد 5 دس ــدان تع هم
ــل شــماره گذاري مــدل  ــد قاب ســواري پراي
ــي  ــده عموم ــق مزاي ــود را از طري 1382 خ

بــه فــروش برســاند.
 در ضمــن مزايــده گــران مي بايســتي 
از طريــق ســامانه ســتاد بــه نشــاني
ــركت  ــه ش ــدام ب  www.setadiran.ir اق
در مزايــده شــماره 10097211000003 نماينــد 
و پاكــت الــف و ب را بــه صــورت فيزيكــي 
تــا تاريــخ 97/10/8 بــه اداره دبيرخانــه اداره 
ــدان  ــتان هم ــرورش اس ــوزش و پ كل آم
واقــع در خيابــان فرهنــگ تحويل و ريســد 

دريافــت نماينــد.
تلفن تماس: 1178 داخلي 08138264041
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ايران و جهان

احتمال تصويب لوايح پالرمو
 و CFT زياد است

 رئيس كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى 
اسالمى گفت : احتمال تصويب لوايح اصالح قانون مبارزه با پولشويى، 
 (CFT) پالرمو و الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالى تروريسم

بيشتر از عدم تصويب آن است.
حشمت ا... فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام براى بررسى موارد اختالفى بين شوراى نگهبان 
و مجلس شــوراى اسالمى در اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويى، 
اظهار كرد: بنده در اين جلسه حضور داشتم. جلسه اى كه در آن مباحث 
جدى مطرح شــد به طورى كه تنها براى بررســى يك ماده در اليحه 

پولشويى سه ساعت بحث و بررسى صورت گرفت.
به گفته رئيس كميســيون امنيــت ملى و سياســت خارجى مجلس 
شوراى اســالمى اين جلسه نشان مى دهد كه در مجمع مباحث جدى 
مطرح اســت و موضوع با حساسيت پيگيرى مى شود. لذا معتقدم يك 
قانــون باقى  مانده و دو كنوانســيون مرتبط با گروه اقــدام ويژه  مالى 

( FATF ) بحث ها را داغ خواهد كرد.

اتهامات آمريكايى ها از نظر بين المللى 
مبنايى ندارد

 معاون حقوقى وزير خارجه با بيان اينكه اتهامات آمريكايى ها مبنايى 
ندارد گفت: آمريكايى ها طى چند دهه گذشته نشان داده اند كه به هيچ 

كدام از مقررات بين المللى پايبند نيستند.
به گزارش ايســنا غالمحسين دهقانى گفت: آمريكايى ها طى چند دهه 
گذشته به خصوص دهه اخير نشــان دادند كه به هيچ كدام ازمقررات 
بين المللى پايبند نيســتند و دولت جديدى هم كه در آمريكا بر سر كار 
است به طور كلى همه اصول و مقررات را زير پا گذاشته و اقداماتى هم 

كه در ارتباط با اتهام زنى به ايران انجام دادند را تشديد كردند.
وى خاطر نشان كرد: مركز حقوقى رياست جمهورى و ساير نهادها اين 
موضوعات را پيگيرى كــرده و اقدامات را انجام داده و مى خواهند كه 
اســتنادات را ارائه دهند  و به طور نمونه ديديم كه براى خروج آمريكا 
از برجــام و نقض پيمان مودت هم قرار موقت صادر شــده و راههاى 

مختلف را بررسى مى كنيم. اين اتهامات مبنايى ندارد .

بى توجهى به قوانين به پيكره قانونگذارى 
لطمه مى زند

 عضو حقوقدان شوراى نگهبان گفت: قوانين بسيار خوبى وجود دارد 
كه به آن عمل نمى شود، اين اقدام به پيكره قانونگذارى لطمه مى زند. 
اگر روزى قانونى تصويب شد و در رده مسئوالن حرمت آن نگه داشته 

نشود، كيان و روح تقنين لطمه مى خورد.
به گزارش ايرنا، «محسن اسماعيلى» افزود: اين معنا ندارد كه استفاده از 
يك شبكه اجتماعى ممنوع اعالم مى شود ولى همه در آن فعاليت مى 
كنند، چطور از مردم مى خواهيم استفاده نكنند زمانى كه خودمان از اين 
شبكه ها استفاده مى كنيم.عضو حقوقدان شوراى نگهبان خاطرنشان كرد: 
امروز شــاهديم ميزان اظهارنظر كسانى كه تاكنون دستشان به كامپيوتر 
نخورده اســت از ميزان اظهارنظر مدير مايكروسافت در طول عمرش 
بيشتر است.اسماعيلى تصريح كرد: اين حساسيت ها خوب است ولى 

زمانى به كار مى آيد كه آينده پژوهشى كرده باشيم.

وحدت و همدلى نقش پررنگى 
در مقابله با نفوذ دشمن دارد

 يك عضو كميسيون شوراها و امور داخلى كشور گفت: وحدت و 
همدلى و همراهى مردم و جريان هاى سياسى و دولت با يكديگر نقش 

پررنگى در مقابله با نفوذ دشمن دارد.
محمدرضا صباغيان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به هشدار مقام معظم 
رهبرى به مسئوالن كشور در خصوص اقدامات دشمن در سال 1398، 
بيان كرد: دشمن به دنبال افزايش فشار بر روى مردم است تا نقشه هاى 
خود را به هر شكلى كه ممكن است اجرايى كند.وى در ادامه اظهار كرد: 
براى رويارويى با نفوذ دشــمن هوشيارى مردم يكى از واجبات است. 
وحدت، همدلى و همراهى مردم با دولت و همچنين جريان هاى سياسى 
نقش پررنگى در مقابله با نفوذ دشمن و اجرايى كردن نقشه هايش دارد.

در جنگ اقتصادى موجب ياس و نااميدى 
نشويم

 يك عضو فراكسيون مســتقلين مجلس گفت: وحدت، همدلى و 
پرهيز از مسائل حاشيه اى مى تواند ما را براى برون رفت از اين شرايط 

كمك كند.
يحيى كمال پور در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به هشدار مقام معظم 
رهبرى در خصوص توطئه هاى آمريكا براى ســال 98 بيان كرد: دنياى 
اســتكبار و در راس آن آمريكا تمام توان خود را به كار گرفته است تا 
مردم ايران را دچار مشــكل كنند و حكومت ايــران را از كار بيندازند، 
طبيعى اســت سياست ها، نقشــه ها و طراحى هاى كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلند مدتى در دست داشته باشند تا هر چه زمان به جلوتر برود 
بتوانند فشار را بر مردم ايران افزايش دهند.نايب رئيس كميسيون حقوقى 
و قضايى مجلس شــوراى اسالمى در خصوص راهكار هاى مقابله با 
نفوذ دشمن تصريح كرد: مسئولين بايد تالش كنند اعتماد عمومى مردم 
را بازگردانند، اين موضوع ميســر نمى شود مگر در سايه عملكرد خود 
مسئولين. عده اى اين روزها به نان شب خود محتاج هستند اما در مقابل 
اين افراد زندگى عده اى از افراد كه به نظام وابسته هستند و يا مسئول 
هستند زمين تا آسمان تفاوت دارد. اگر كمى از اشرافى گرى مسئولين 
كاسته شــود و مردم به اين نتيجه برسند كه مسئولين به دنبال برطرف 

كردن مشكالت آن ها هستند مى تواند موجب توفيق ما شود.

رونق روستاها با رونق بوم گردى
 اقامتگاه هاى بوم گردى استان، بيشتر در روستاهاى واجد ارزش 

تاريخى و فرهنگى و يا در بافت هاى تاريخى ايجاد شده است.
يك كارشناس طبيعت گردى با اشاره به فعاليت 12 اقامتگاه بوم گردى 
در همدان بيان كرد: تا پايان ســال 8 اقامتگاه ديگر در استان ساخته 

خواهد شد كه پرونده آنها در دست بررسى است.
رضــا صفرى شــكوه در گفت وگو بــا ايســنا، در توضيح ويژگى 
اقامتگاه هاى بوم گردى اظهار كرد: اين بناها از نظر معمارى به سبك 

قديمى و سنتى بوده و بيانگر آئين فرهنگ روستايى است.
كارشناس طبيعت گردى ادامه داد: گردشگرانى كه در اين اقامتگاه ها 
ساكن مى شوند، خوراكشان غذاهاى سنتى روستا بوده و از نزديك با 
فرهنگ، پوشش، آئين هاى مخصوص و پذيرايى آن منطقه آشنا شده 

و تجربه هاى جديد كسب مى كنند.
صفرى شكوه افزود: حفاظت از منابع آب، حتى در بحث كشاورزى 
و آبيارى زمين ها، اســتفاده از انرژى خورشيدى و رونق اقتصادى از 

جمله دستاوردهايى است كه براى آن برنامه ريزى كرده ايم.
وى در معرفــى برخى از اين اقامتگاه ها، عنوان كرد: اقامتگاه وركانه 
واقع در روســتايى با اين نام، با داشتن 4 اتاق، ظرفيتى افزون بر 20

نفر را دارد و به علت داشــتن بافتى خاص يكــى از پربازديدترين 
اقامتگاه هــا بوده و به عنوان نگين اقامتگاه هاى بوم گردى لقب گرفته 
است.صفرى شــكوه اضافه كرد: معمارى روستاى امزاجرد از جنس 
خشت و گل اســت كه اقامتگاه مزداگرد در اين روستا واقع شده و 
ظرفيتى افزون بر 30 نفــر دارد و در يكى از كوچه هاى قديمى اين 
روستا كه نوســازى در آن صورت نگرفته و حالت قديمى خود را 
حفظ كرده، بنا شده است.اين كارشناس طبيعت گردى درباره اقامتگاه 
مزداگرد، يادآور شــد: در فصول تابستان و پاييز كه كشاورزى رونق 
دارد، تورهاى كشــاورزى- گردشگرى مانند ميوه چينى و برداشت 
گندم در اين روستا برگزار مى شود.وى در معرفى اقامتگاه وهنام نيز 
گفت: اين اقامتگاه در روستاى وهنام قرار داشته و قابليت اسكان 25

نفر را دارد و از جمله برنامه هايى كه براى اين اقامتگاه درنظر گرفته 
شده، دوشيدن شير، جمع آورى تخم مرغ براى استفاده روزمره توسط 

گردشگران، پرورش زنبورعسل و سواركارى است.
صفرى شكوه اظهار كرد: ايجاد اين بناها سبب انتفاع جامعه  روستايى 
مى شود و اهالى اين مناطق محصوالت كشاورزى، دامى، خشكبار و 
صنايع دســتى خود را به طور مستقيم و بدون واسطه به گردشگران 

عرضه مى كنند كه موجب رونق اقتصادى در اين مناطق مى شود.
اين كارشناس طبيعت گردى در پايان خاطرنشان كرد: توسعه و رونق 
بوم گردى در استان موجب مهاجرت معكوس مى شود چرا كه تعداد 
زيادى از افرادى كه به شهر رفته بودند، به روستاهاى خود بازگشته و 
منازلشان را به منبع درآمد خود تبديل كرده اند كه اين موضوع يكى از 

فوايد مهم اين اقامتگاه ها است.

مرحوم جعفرى معلمى شايسته و انقالبى
غالمرضا فريدونى »

 حاج محمد علــى جعفرى رحمه ا... عليه دبير باســابقه ، متدين 
و انقالبى بعد از يك عمر تالش خســتگى ناپذيــر در عرصه تعليم 
و تربيــت و خدمات فرهنگى فراوان و بعد از مدتها رنج كشــيدن از 
بيمارى به ديار معبود و معشــوق خود شتافت. مرحوم جعفرى  الگو 
و اســوه براى دانش آموزان ، معلمان و جامعه بود او عالوه بر تدريس 
زبان خارجه، درس زندگــى و درس انقالب به دانش آموزان مى داد و 
بخشــى از وقت كالس را به اين مباحث مى پرداخت و بسيار دلسوز 

دانش آموز بود مثل فرزندان خودش. 
وى مدتى در كسوت معاون اداره كل آموزش و پرورش خدمت كرد 
و  قبل از انقالب جوانيش را در مبارزه با رژيم طاغوت سپرى كرد و 
بعــد از پيروزى انقالب در  جبهه هاى حق عليه باطل حضورى فعال 
داشــت و پس از بازنشستگى كارها و خدمات فرهنگى زيادى انجام 
داد از جمله مسئول هيأت امناى مسجد جامع ، مسئول جلسه جامعه 
كبيره دوشنبه ها و پنجشنبه ها و توفيق خدمت به زوار ابى عبدا... عليه 

السالم به عنوان مدير راهنماى كاروان و...
مرحوم جعفرى ارتبــاط نزديكى با 
علما داشــت به نحوى كه مى توان 
گفت از محضــر بزرگان درس هاى 
زيادى آموخت. آيات عظام آقانجفى، 
تالهــى، عندليــب زاده، طه محمدى 
و ســيدرضا فاضليان نمونه هاى از 
علماى عامل هستند كه آن مرحوم از 
محضرشان كسب فيض نموده است. 
وى در خط واليت و مطيع رهبرى 

بود و اختالف ســليقه سياسى او را از جمع ياران انقالب و رزمندگان 
خــارج نكرد و همواره دل در گــرو آرمان هاى انقالب ، امام راحل و 

رهبرى معظم داشت.
 الحق او شايسته اسم معلم بود و مصداق بارز تواصوا بالحق و تواصوا 
بالصبر. هم خودش فردى متخلق بود و هم از توصيه به معروف و نهى 

از زشتى ها با لسان ليّن هيچ گاه غافل نمى شد.
از خصوصيات بارزحاج محمدعلى تقيد به واجبات و اصرار بر انجام 
مستحبات به ويژه نماز بود داب وى اقامه نماز اول وقت و به جماعت 
بــود و اين رويه را تا آخر عمر ادامه داد. در ســفرى به كربال كه در 
خدمتشان بوديم هر موقع اذان گفته مى شد اتوبوس را نگه مى داشت 

و در همانجا با انداختن زيرانداز نماز را اقامه مى كرد.
نمونه هاى از اين معلمان در بين ما هست كه بايد قدر آنها را دانست 
اســتاد مهذب تحّلى دبير هندسه و جبر و فرزند آيت ا... تحلى، استاد 

انقالبى و مخلص نداف دبير رياضى و...
خداوند روح بلند حاج محمدعلى جعفرى را  با محمد و آلش عليهم 

السالم محشور گرداند. 

  مهدى غالمى  »
 در پيروزي انقالب اسالمي ايران؛ مثلث 
دانشگاه، روحانيت و اصناف نقشي به سزا در 
روند انقالب اسالمي ايفا كردند. تجربه اين 
سه ركن به صورت مجزا بسيار دشوار است؛ 
چون هر يك در دوره هاى مختلف و به ميزان 
متفاوت تاثيرگذار بودند. اختالف دانشگاه با 
حكومت از همان اوايل فعاليت شان شروع 
شد. در سال 1313 اولين دانشگاه جامع در 
ايران تاســيس مى شود و پس از آن در سال 
1320 تحركات و تشــكالت دانشجويي به 
نقد حكومت مى پردازنــد. اين اختالف به 
داخل دانشگاه محدود نمى شود و تظاهرات 
دانشجويي، يكي از مظاهر اصلي دانشگاه و 
دانشجو تا 57 به شمار  مي رود. اين امر سبب 
شــده بود دانشــجويان در تمام صحنه هاي 
انقــالب حضور فعال داشــته باشــند. اين 
فعاليتها در كنار حضور روحانيون و اصناف 
باعث شد ضرب آهنگى قوى عليه شاه شكل 
بگيرد. در اين راستا هنگامي كه يك سلسله 
عوامل، حادثــه اي را به  وجــود مى آورند، 
آخرين عوامل بســيار نقــش دارند. عوامل 
بسياري انقالب اسالمي را پيش بردند؛ اما در 
آخرين روزهايي كه شاه رفته بود و بختيار بر 
حسب ظاهر نخست وزير شد، آخرين ضربه 
كه به جســد نيمه جان حكومت زده شــد، 
كاري بود كه در دانشــگاه صورت گرفت. 
حضور پر شور دانشجويان در كنار تحصن 
روحانيت و بازاريان بود كه توانست انقالب 
57 را پس از ســالها مبارزه به ثمر رســاند. 
چراكه عدالت خواهي، ظلم ستيزي و مبارزه 
با استكبار،اهداف مشترك حوزه و دانشگاه 

را تشكيل مي  داد.
در طــول مدتى كه از انقــالب مى گذرد، با 
يادآورى شــهادت دكتر محمــد مفتح كه 
تالش بسيارى براى وحدت دو نهاد حوزه 
و دانشــگاه صــورت داد روز 27 آذر «روز 
وحدت حوزه و دانشگاه» ناميده شده و اين 
روز زمان مناسبى براى آسيب شناسى اين دو 

ضلع تاثيرگذار است.
در ايــن چهل ســال هرچــه از 57 فاصله 
گرفتيم نگاه به حوزه و دانشــگاه نيز تغيير 
كرد. امروز نگاه به حوزه از همه ابعاد كامال 
متفاوت از دانشگاه است. در حال حاضر نه 
آن استقالل در دانشگاهها حاكم است و نه 
تحمل آن نگاه نقادانه. در حاليكه حوزه نتنها 
از استقالل مطلق برخوردار است كه از توان 
تاثيرگذارى بيشترى در تحت تاثير قرار دادن 
حكومت برخورادر هستند و اين امر سبب 
فاصله بســيار زياد بين اين دو نهاد شده تا 
جاييكه ديد حوزه بــه همه اركان قدرت و 

حتى دانشگاه ديدى از باال شده است.
اظهارات نسنجيده يكى از ارگان هاى مذهبى 
در اوايل امســال را فرامــوش نمى كنيم كه 
پيشنهاد تشكيل كشورى به نام قم و تبديل 
حوزه علميه قم به كشورى مستقل همچون 
واتيكان را داده بود و خواســتار اين بود كه 
بودجه پااليشــگاه و موسسه اقتصادى هم 
بــراى آن اختصاص يابد تــا نيازهاى مالى 
اين كشور هم رفع شــود! در حاليكه گويا 

اصال خبر نداشت پيمان التران سال 1929 
بدنبال ســكوالريزه كردن جامعه بدســت 
موسولينى(رهبر ايتالياى فاشيست در جنگ 

جهانى دوم) امضا شد.
اســتقبال و بنوعى امتياز بــه روحانيون در 
شــرايط بحرانى انقالب 57 نيز باعث شد 
شــاپور بختيار اولين كسى باشــد كه اين 

موضوع را در ايران مطرح كند.
ازطرفى ديگر بحــث اضافه كردن بودجه 
ارگان ها و نهادهاى مذهبى است. يكى از 
اساتيد دانشــگاه تهران بودجه سال نود و 
پنج 44موسســه، ســازمان، نهاد و بنيادى 
كه در امــور فرهنگى - مذهبــى فعاليت 
مى كننــد را 8100 ميليــارد تومان اعالم 
مى كند و سپس در قياسى بودجه دانشگاه 
فردوســى با320ميليارد تومان و دانشگاه 
تبريز را 250ميليارد تومان برآورد مى كند. 
در عيــن حال يادآور مى شــود كه «به جز 
وزارت ارشاد، هيچ يك از اين چهل ارگان 
و نهاد نه به دولــت، نه به مجلس و نه به 
هيچ نهاد ديگرى در قبال ميلياردها تومان 

بودجه هايى كه دريافت مى دارند پاسخگو 
نبوده و هيچ نظارتى بر دخل  وخرجشــان 
اعمال نمى شــود.» غير از اين اســت كه 
از زمــان معصوميــن(ع) طراحــى امور 
مالى مرجعيت شــيعه و حوزه هاى عليمه 
تشــيع بر مبناى ارتباط بــا مردم و جامعه 
صورت گرفتــه و قرار اســت روحانيت 
و حــوزه علميه از خودِ مــردم بوده و در 
دل مناســبات مالى جامعه رشد كند نه با 

امتيازات ويژه؟ 
اين گفته ها تنها در روزى بنام وحدت حوزه 
و دانشــگاه زده مى شــود و تا سال ديگر به 
فراموشــى مى رود منتهى اينكه امروز حوزه 
همچون دروس حوزوى نســبت به مسائل 
روز با يقين سخن مى گويد با آنچه دانشگاه 
در پى آنســت كامال متفاوت اســت. نگاه 
نقادانه و جســتجوگر دانشــگاهيان كه بايد 
حتمــا با علم به مجهوالت دســت يابند با 
يقين حوزه فاصله بســيار دارد. در حاليكه 
همين نگاه نقادانه و پرسشگر بود كه مسبب 

بسيارى از اتفاقات قبل از 57 شد.

باز هم زلزله 

چرا آماده 
نيستيم 
 روز گذشــته در شــرايطي زلزلــه را 
احساس كردم كه پشت رايانه مشغول رصد 
كردن جديدترين خبرهاي كشور و استان 
بودم شايد ســوژه جديدي براي پيدا كرده 
و يادداشتم راجع به آن باشد. حدود ساعت 
10:30 تكان هاي شديدي مرا متوجه زلزله 
كرد و از پشت صندلي بلند شدم و به سمت 
در خروجي حركت كردم همزمان همسرم 
نيز از طرف آشــپزخانه بــا گفتن زلزله به 
سمت در خروجي دويد كه دو تاي ما در آن 
نقطه به هم رسيديم. ولي به گرد زلزله هم 
نرسيديم زيرا كه زلزله فقط چند ثانيه طول 
كشيد و من دوباره به سمت رايانه و فضاي 
مجازي حركت كردم ديــدم زلزله به خبر 
اول كانال ها به ويژه كانال خبري همدان پيام 
تبديل شد و چند همكار رسانه اي ديگر خبر 
وقوع زلزلــه را اعالم كردند. هر چه بود به 
خير گذشت و من سوژه امروز روزنامه را 
پيدا كردم و آن لزوم آمادگي انسان در برابر 

زلزله هاي دنيوي و زلزله  بزرگ روز قيامت 
است.

خداوند در قــرآن كريم در ســوره زلزال 
مي فرمايــد: اذا زلزلــه االرض زلزالهــا و 
اخرجت االرض اثقالها و قال االنساُن مالها ...
يعني وقتي كه زميــن مي لرزد چه لرزيدني 
و خارج مي كند زمين وزن هاي ســنگين را 
از درونــش در آن روز يا آن موقع انســان 
مي پرسد زمين را چه شده است. و آن روز 
زمين به فرمان خــدا خبرهايش را تعريف 
مي كند و ادامه آيات كه عالقه مندان به تفسير 

سوره مراجعه كنند.
زلزله آنچنان اهميتــي دارد كه قرآن يك 
ســوره به آن اختصاص داده است گر چه 
زلزله اي كه قرآن از آن ياد مي كند راجع به 
زلزله بزرگ روز قيامت است. ولي به هر 
حال زلزلــه موضوعي قابل ملموس براي 
انسان ها بلكه حيوانات ذي شعور است. كه 
حتي قبل از وقوع آن از خود عكس العمل 
نشــان مي دهند. اين در حالي است بشر 
مدعي هنوز نتوانســته زمان و مكان وقوع 

زلزله را پيش بيني كند.
و يكــي از مهمترين داليل خســارت هاي 
جانــي و مالي زلزله در همين نكته اســت 
كه انســان تاكنون نتوانســته زمان زلزله را 

پيش بيني كنــد و آمادگي الزم را داشــته 
باشــد امروزه مي بينيم كه در وقوع حوادثي 
نظير فوران آتش فشــان به علت پيش بيني 
و مشــاهده اوليه وقوع آن ساكنان اطراف 
كوه هاي آتش فشاني را تخليه مي كنند و به 
مكان هاي امن مي برنــد و يا از طرفي علم 
هواشناسي و جغرافيا احتمال وقوع طوفان 
و ســيل را پيش بيني نموده و هشدارهاي 
الزم را به ســاكنان محل وقوع اين حوادث 
مي دهند. تا آمادگي الزم را داشته باشند. ولي 
در خصوص زلزله اينگونه نيست. چون هم 
قابل پيش بيني نيســت و هــم اينكه زمان 
وقوع زلزله بسيار كوتاه است يعني از چند 
ثانيه تا حداكثر چند دقيقه اســت و آنچنان 
سريع است كه انســان حتي فرصت رفتن 
به جاهاي امن را پيدا نمي كند و لذا آمادگي 
در برابر زلزله بســيار كم است. اگر چه در 
كشــورهاي زلزله خيز دنيــا تدابيري براي 
مقاوم سازي بناها انديشيده اند تا خسارات و 
تلفــات آن را كاهش دهند به طوري كه در 
كشــوري مثل ژاپن علي رغم وقوع چندين 
زلزله باالي 6 ريشــتر در سال تلفات جاني 
و خســارات مالي ساكنين بسيار كم است. 
زيرا كه ســاختمان ها مقاوم است. ولي در 
كشورهايي نظير كشور ما كه هنوز بناها در 

مقابل زلزله كامال مقاوم سازي نشده اند و يا 
اينك بناها در روي گســل ها ايجاد شده اند 
ميزان خسارات بسيار باالست آن گونه كه 
در آخرين زلزله شــديد كشور در سال 96 
در استان كرمانشــاه اتفاق افتاد كه با كمال 
تأسف همچنان ساكنان آنجا درگير تبعات 
ناشي از زلزله هستند بايد فكري كرد و بايد 
آمادگي ها را بيشتر كرد. آيا ستاد بحران در 
استان هاي مختلف و به ويژه همدان آمادگي 
الزم را دارند؟ بايد مسئولين آن پاسخ دهند 
به هر حال زلزله هاي روز گذشته همدان و 
گيالن بار ديگر اين هشــدار را به ما داد كه 
در مقابل زلزله بايد آمادگي بيشتري داشته 
باشــيم و اين آمادگي ابتــدا در خصوص 
زلزله هاي عمومي روي زمين و ســپس در 
برابر زلزله روز قيامت اســت كه بفرموده 
قرآن ام يتسائلون عن النبا العظيم الذي هم 
فيه مختلفون... و يا آيات اول ســوره واقعه 
كه مي فرمايد: «اذا وقعت الواقعه ليس لوقتها 

كاذبه...»
انســان بنا بر طبيعت غفلــت خود همواره 
احتمال وقوع چنين حوادثــي را فراموش 
مي كند و درس عبرتي از آنها نمي گيرد ولي 
بايد همواره آماده باشيم براي وقوع زلزله در 

دنيا و در قيامت.

نگاه به دانشگاه قبل از انقالب 
و به حوزه بعد از انقالب

بودجه 98 بايد براساس قطع وابستگى به نفت باشد
  در اليحه بودجه 98 براساس تاكيدات رهبر معظم انقالب بايد در كاهش هزينه ها، 
قطع وابستگى به نفت و توجه به اقتصاد مقاومتى گام برداريم و اگر بر اين اساس بودجه 

را تدوين نكنيم، موفق نمى شويم.
به گــزارش ايرنا، «على الريجانى» رئيس مجلس شــوراى اســالمى گفت: در هفتمين 
همايش نقش پژوهش در فرآيند قانونگذارى درمورد وضعيت بودجه ســال آينده كشور 
افزود: بودجه در شرايط تحريمى بايد با ديگر شرايط كشور متفاوت باشد در اين شرايط 

ضرورى است كه برخى موضوعات مورد توجه ويژه قرار گيرد.

الريجانى ادامه داد: براساس بيانات رهبر معظم انقالب و تاكيدات ايشان ما بايد در كاهش 
هزينه ها، قطع وابســتگى به نفت و توجه به اقتصاد مقاومتــى گام برداريم، اگر در اين 

شرايط بر اين اساس بودجه را تدوين نكنيم، موفق نخواهيم بود.
وى با بيان اين كه بودجه كشــور بايد التزام يابد، خاطرنشــان كرد: اگر امسال بودجه را 
اينگونه نهايى و تصويب كنيم، اين قانون مى تواند پايه بودجه سال بعدى كشور نيز باشد، 

از اين روز بودجه 98 بايد با اصالح تدوين شود.
الريجانى خاطرنشــان كرد: اگر دولت الكترونيك نيز اجرايى شــود بر اساس آن حجم 
كارمندان نيز كم مى شــود، البته ما نمى خواهيم كارمندان اخراج شــوند بلكه خواستار 
فعال شــدن توليد كشور هستيم. رئيس مجلس شوراى اسالمى يادآور شد: اين مركز در 

موضوعاتى مانند مشــكالت صندوق هاى بازنشستگى، كمبود آب، مشكالت نقدينگى، 
اعمال تحريم ها عليه ايران و اين كه در شــرايط فعلى بايد چه اقداماتى را انجام دهيم، 

گزارش هاى خوبى را ارائه كرده است.
وى ادامه داد: در شــرايط عادى رويكرد رفتن به ســمت توليــد را نداريم و از واردات 
اســتفاده مى كنيم ولى امروز كه در تحريم هستيم بايد به سمت توليد داخلى برويم، آن 

وقت موفق مى شويم.
الريجانى خاطرنشان كرد: ما بدون حمايت دانشگاهيان نمى توانيم كار را در كشور جلو 
ببريم از اين رو دانشگاه ها بايد به سمت توليد بروند و ما بايستى مشوق هاى الزم براى 

توليد را به آنان بدهيم.

 رئيس مركــز تحقيقــات كيفيت آب، 
دانشــگاه  محيــط زيســت  پژوهشــكده 
علوم پزشــكى ايران با اشــاره به مهم ترين 
كرد:  اظهــار  محيطى  زيســت  چالش هاى 
مســائل زيســت محيطى عامل 17 درصد 

بيمارى هاى كشور به شمار مى روند.
ســيمين ناصرى؛ اظهار كرد: ايــران دومين 
كشور پرجمعيت بعد از مصر در خاورميانه 
و هجدهمين كشور از نظر وسعت و جمعيت 
در دنيا اســت وجمعيت ايران ساالنه حدود 

يك ميليون نفر افزايش پيدا مى كند.

وى ادامه داد: ايران از جمعيت شــهرى 59
ميليونى و روستايى 20 ميليونى در سال 1395

برخوردار بوده است، اين در حالى است كه 
جمعيت شهرى در سال 90 حدود 54 ميليون 
نفر بوده و جمعيت روســتايى در پنج سال 

حتى يك ميليون نفر كمتر شده است.
به گزارش ايسنا، ناصرى اضافه كرد: نسبت 
جمعيت شهرى به روستايى در ايران حدود 
20 درصد بيشتر از ميانگين جهانى است و در 
حال حاضر 74 درصد از جمعيت شهرنشين 
هستند كه تا سال 2025 به 87 درصد مى رسد.

رئيس مركز تحقيقات كيفيت آب، پژوهشكده 
محيط زيست، دانشگاه علوم پزشكى تاكيد 
كرد: در حال حاضــر مهمترين چالش هاى 
زيست محيطى در ايران آلودگى هوا، كمبود 
و آلودگى منابع آب، تغيير اقليم، پســماند، 
آلودگى مواد غذايى و حمل ونقل، سروصدا، 
فرســايش  جنگل زدايى،  نفتى،  آلودگى هاى 

خاك و انقراض زيستى است.
ناصــرى خبر داد: 24 درصد از بار بيمارى ها 
در مديترانه شرقى منتسب به عوامل محيطى 
اســت كه البته اين رقــم در ايران 17 درصد 

اســت.   در ايران آلودگى هوا هفتمين علت 
مرگ و مير است و تقريبا 35 ميليون نفر در 
ايران در معرض سطوح مختلف آلودگى هوا 

قرار دارند.
اين مســئول اضافه كــرد: از 12.6 ميليون 
مرگ منتســب بــه عوامل محيطــى، 8.2
ميليون مرگ ناشى از بيمارى هاى غيرواگير 
اســت. متاسفانه برداشــت بى رويه از منابع 
آب، تخصيــص ناصحيح مصرف، مصرف 
ناكارآمد در كشاورزى، عدم توجه به برنامه 
آمايش ســرزمين و آبهاى مجازى، كاهش 
ســرانه آب تجديدپذير و باالبودن ســرانه 
مصــرف آب از مهمترين چالش هاى حوزه 

آب است. 

مسائل محيطى ريشه 17 درصد بيمارى ها

يادداشت 
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نيش و نوش

مناسبت

احتمال افزايش نرخ جرائم راهنمايى و رانندگى
 رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى ناجــا از احتمال افزايش نرخ جرائم راهنمايى 
و رانندگى خبر داد. تقى مهرى در گفت وگو با ايســنا، دربــاره احتمال افزايش نرخ 
جرائم راهنمايى و رانندگى در قانون بودجه سال آينده گفت: برابر قانون هر سه سال 
يكبار با هماهنگى وزراى كشــور، مسكن راه و شهرسازى، دادگسترى و فرمانده ناجا 
پيشنهاداتى براى افزايش نرخ جرائم رانندگى داده مى شود كه امسال هم در دستوركار 
هســت كه اين اتفاق بيفتد و برابر قانون زمانش رسيده است.رئيس پليس راهنمايى و 
رانندگى ناجا درباره اينكه آيا اين جرائم افزايش مى يابد يا خير نيز تصريح كرد: تصميم 
نهايى در مورد اين موضوع بستگى به اين دارد كه هيأت وزيران چه تصميمى بگيرد و 

ما هم تابع نظر هيأت وزيران هستيم. 

غايبان از مزاياى سربازى محروم مى شوند
 غيبت از سربازى خط قرمز ناجا است و غايبان نمى توانند از مزاياى طرح هايى كه 
براى سربازان اجرا مى شود مانند بهره مندى از امريه دستگاه ها يا شركت در دوره هاى 

مهارت آموزى براى اشتغال پس از سربازى استفاده كنند.
جانشين سازمان نظام وظيفه عمومى نيروى انتظامى در مورد معرفى مشموالن ليسانس 
و باالتر به شــركت هاى دانش بنيان براى گذراندن دوره سربازى و فراهم شدن زمينه 
اشــتغال جوانان تحصيلكرده پس از سربازى، افزود: اكنون مرحله شناسايى و معرفى 
ســهميه ها در حال انجام اســت و اين طرح ابتدا به صورت آزمايشى اجرا مى شود تا 
در صورت مثمرثمر بودن، ادامه يابد.ابراهيم كريمى در گفت و گو با ايرنا، تاكيد كرد: 

معرفى تحصيل كرده ها به شركت هاى دانش بنيان شامل همه افراد نمى شود.

مرگ ساالنه 2هزار بيمار سوخته در كشور
ــتاى  ــه در راس ــى ك ــه اقدامات ــاره ب ــا اش ــر بهداشــت ب ــى وزي ــاون اجتماع  مع
پيشــگيرى از ســوختگى انجــام شــده، گفــت: ســاليانه 180 هــزار نفــر در كشــور 
ــه  ــا هزين ــان آنه ــراى درم ــى ب ــل توجه ــام قاب ــوند و ارق ــوختگى مى ش ــار س دچ
ــا پيشــگيرى مى تــوان جلــوى بســيارى از ايــن حــوادث  مى شــود؛ درحالــى كــه ب

و هزينه هــا را گرفــت.
به گزارش ايســنا، ســيد محمدهادى ايازى، افزود: بســيارى  از افرادى كه در سال 
مى سوزند، بعد از مدتى به دليل هزينه هاى باالى سوختگى فقير مى شوند و اگر بتوانيم 
از سوختگى پيشگيرى كنيم به نفع نظام سالمت است. ساليانه در اثر سوختگى 28 هزار 

نفر در بيمارستان ها بسترى مى شوند.

قصور پزشكى همسرم را گرفت
■ گفته بوديم حساسيت دارويى دارد

 «مهدى زيورى» همســر «منصوره حسينى شــعار»؛ مادر باردار 
همدانى كه چند روز پيش در بيمارســتان بوعلى درگذشت؛ معتقد 
اســت همســرش به خاطر قصور پزشــكى جان خود را از دست 

داده است.
بعد از فوت «منصوره حسينى شعار»؛ مادر باردار همدانى در بيمارستان 
بوعلى پيگيرى  ها به منظور بررسى علت وقوع اين اتفاق آغاز شد كه 
ابعاد آن هنوز نيز ادامه دارد؛ اتفاقى كه خانواده مرحوم آن را ناشــى از 
قصور پزشــكى مى دانند اما رئيس دانشگاه علوم پزشكى معتقد است 
مرگ مادر مشــكوك نبوده است، البته موســوى بهار عنوان كرده بايد 
منتظر بررســى  و اعالم رأى پزشــكى قانونى ماند. مسئوالن پزشكى 
قانونى هم معتقدند بايد بعد از بررسى دقيق پرونده در اين خصوص 

اظهار نظر كرد.
در اين ميان مهدى زيورى همسر مرحومه عنوان مى كند همسرش به 
خاطر قصور پزشكى و بى توجهى پزشكان به حساسيتى كه به داروى 

آمپى سيلين داشت جان خود را از دست داده است.
به گزارش  فارس، وى در تشــريح اين مطلب گفت: همســرم 9 ماه 
زير نظر پزشــك معالجش بود و پزشــك نيز از همان ابتدا نسبت به 
حساسيت او به داروهاى خانواده «سيلين» اطالع داشت، روى دفترچه 

درمانى همسرم هم حساسيت به 9 قلم دارو ذكر شده بود.
همسر متوفى در پاسخ به اين موضوع كه رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
عنوان كرده در پرونده همســرتان، حساســيت به داروى آمپى سيلين 
درج نشــده بود بيان كرد: شــايد روى دفترچه حساسيت به داروى 
آمپى سيلين عنوان نشده بود اما همسرم به خانواده پنى سيلين، هيوسين 

و در مجموع «سيلين» حساسيت داشت.
وى ادامه داد: روزى كه براى زايمان همســرم وارد بيمارستان شديم 
همه جا حساسيت شــديدش را گوشزد كرديم، وقتى هم به ايستگاه 
پرستارى مراجعه كرديم و موضوع را در ميان گذاشتيم، روى دست او 
دستبند قرمز زدند، دليلش را كه پرسيدم گفتند اين دستبند براى افراد 

داراى حساسيت استفاده مى شود.
زيــورى گفت: تأكيد مى كنم به تمام نيروهاى دســت اندركار زايمان 
گفتيم كه همســرم به خانواده داروى  «سيلين» حساسيت دارد، وقتى 
براى مشــاوره به پزشك عمومى بيمارستان مراجعه كرديم، او نيز در 

دفترچه همسرم حساسيت به اين دارو را نوشت.
وى ادامه داد: پزشــك بيهوشى هم حساســيت به داروهاى «سيلين» 
در دفترچه درج كرد، وقتى به پزشــك بيهوشــى پيشــنهاد داديم از 
كپســول هاى درد براى زايمان استفاده كند، گفت به خاطر حساسيت 

همسرم، ترجيح بر اين است از اين دارو استفاده نكنيم.
زيورى گفت: وقتى همســرم از اتاق عمل بيــرون آمد، همه چيز آن 
قــدر عادى بود كه درباره وزن و قــد فرزندم صحبت كرديم، حالش 
خوب بود و حتى عكس  يادگارى هم گرفتيم، بعد از آن پرستار براى 
تزريق آمپول به اتاق آمد، دفترچه درمانى را به او نشان دادم و موضوع 

حساسيتش را گفتم تا مراقب باشد.
وى با بيان اينكه عالوه بر من، مادرش هم موضوع را به پرستار گوشزد 
كرد افزود: حتى همسرم دستش را پس كشيد و نگذاشت تزريق انجام 
شود؛ بعد از اين اتفاق پرستار از اتاق خارج شد و وقتى برگشت گفت 
«پزشك معالجش گفته اين دارو حساسيت ايجاد نمى كند و تزريق آن 

اشكال ندارد!».
همسر متوفى با اشاره به اينكه تزريق آمپول چند ثانيه طول نكشيد كه 
بدن همســرم سريع واكنش نشان داد خاطرنشان كرد: به خاطر اطالع 
از اين حساسيت بايد اول تست روى پوستى انجام مى شد و يا اينكه 

از روى سرم تزريق صورت مى گرفت اما تزريق مستقيم انجام شد! 
وى با بيان اينكه تزريق آمپول بدون حضور پزشكى بيهوشى و پزشك 
معالج انجام شــد گفت: بيشتر از چند ثانيه طول نكشيد كه همسرم با 

تزريق آمپول ايست قلبى كرد.
زيورى در پاســخ به اينكه گفته شــده قبًال در همين بيمارستان براى 
همســرتان از اين دارو استفاده شده بود اظهار كرد: همسرم چند سال 
پيش به علت بيمارى آپانديس در بيمارستان بوعلى بسترى شد اما آن 
زمان هم پزشــك معالجش از حساسيت او اطالع كامل داشت.وى با 
بيان اينكه من حضور ذهن ندارم از خانواده همان دارو استفاده شد يا 
داروى ديگر گفت: چيزى كه مى دانم اين است كه همسرم به خانواده 
«سيلين» حساسيت داشت و فكر نمى كنم آن هنگام پزشك از خانواده 

داروى آمپى سيلين استفاده كرده باشد.
زيورى ادامه داد: حتى او از پنج سال پيش كه عمل آپانديس انجام داد 

تا قبل از مرگش، هيچ گونه سابقه بيمارى نداشت.
همسر اين مرحوم با بيان اينكه گاهى اوقات بى مسئوليتي و نبود حس 
تعهد به كار از سوى عده اى باعث بروز مشكالت جبران ناپذيرى براى 
ديگران مى شود بيان كرد: ســوال من اين است كه چرا پزشك وقتى 
از اتاق عمل بيرون آمد، ديگر به همســرم سر نزد و جوياى احوالش 

نشد؟! مگر نه اينكه چنين وظيفه اى دارد؟
گفتنى اســت مرحومه سيده منصوره حسينى شــعار؛ رئيس كتابخانه 

مركزى همدان بود.

ابرار ورزشي: عاليشاه: برانكو برگ برنده پرسپوليس است 
 خوبه الاقل يه برگ برنده دارن!!

ايران ورزش: رأيي كه استقاللي ها را شوكه مي كند!
 االن تو اين وضع اين شك بهشون وارد نشه بهتره!!

همدان پيام: توليد كاغذ درايران آبها و محيط زيست را از بين مي برد
 پس ما بايد چيكار كنيم!!

اخبار صنعت: انحراف 5000 ميلياردي در پرداخت يارانه 
 تو جيب ملت كه نرفته چون رقمش كامال مشخصه!!

بهار: برخي از اقشار فقط زنده هستند 
 گل گفتى تو اين گرونى اونا فقط نفس مى كشن!!

دنياي اقتصاد: شكست مقاومت بازار سكه 
 باالخره سكه هم شكست خورد!!

فرهيختگان: ماجراي سرك كشيدن دوروف به تلگرام طاليي شما
 بدون شرح!! 

همدان پيام: ميوه فروشان بلوار آيت ا... مطهري ساماندهي مي شوند
 خدا رو شكر همه چى ســامانهى شده بود اينا هم ساماندهى 

شدن!!
ابرار اقتصادي: امكان افزايش يارانه ها وجود ندارد (نوبخت)

 پس چرا امكان افزايش قيمت وجود دارزد؟!!
آفتاب: چك هاي برگشتي ركورد مي زند؟!

 با اين گرونى ها هيچ بعيد هم نيست!!
همشهري: تجارت ميليارد با مشق شب 
 اينم كاسبى جديد از مشق شب!!

حمايت: وصول 3 هزار ميلياردي مطالبات معوق بانكي
 حاال همين كه وصول شده جاى شكر داره!! 

جوان: زنان عضو هيأت علمي، پس از انقالب 210 برابر شدند
 خدا بده بركت!! 

همشهري: شبي كه شهردار تهران يك زن بود
 چه شود!! 

جام جم: 20 درس كارآفرين كه در كالس ها ياد نمي دهند
 فقط ياد ميدن كه چطور منتظر استخدامى هاى دولتى باشين!!

پنج نكته الگويى از سيره حضرت فاطمه 
معصومه(س)

 از صفات پســنديده و نيكوى اين بانوى عظيم الشــأن، عالقه و 
دوستى زايدالوصفى است كه ايشان نسبت به خانواده، پدر و مادر و به 
خصوص به برادر محبوبشان امام رضا(ع) داشتند. ايشان ده ساله بودند 
كه پدر بزرگوارشان در زندان هارون الرشيد به شهادت رسيد و از آن 

به بعد در آغوش پرمهر امامت و واليت تربيت يافتند.
■ يك دانشمند واقعى

از مشــخصات بارز اين الگوى به تمام معنا، علم و دانش ايشان بود. 
در تاريخ براى اثبات اين موضوع روايات متعددى آمده است: زمانى 
جمعى از شيعيان براى دريافت پرسش هاى خود به مدينه وارد شدند 
تا به محضر امام موســى كاظم(ع) برسند. وقتى به منزل آن حضرت 
رســيدند، باخبر شــدند كه آن بزرگوار در مســافرت هستند. ناگزير 
سؤاالت را نوشــتند و به خانواده امام سپردند تا در سفر بعدى پاسخ 
هــا را دريافت كنند. چند روز بعد كه بــراى خداحافظى به در خانه 
امام آمدند، ديدند حضرت معصومه(س) پاســخ سؤاالت را نوشته و 
آماده نموده اســت. شادمان جواب ها را گرفتند. هنگام مراجعت، امام 
كاظم(ع) را ديدند و ماجرا را تعريف كردند. امام پاسخ هاى حضرت 
معصومه را خواندند و بــه تمجيد از آن حضرت فرمودند: پدرش به 

فدايش باد.
■ شجاعت در دفاع از اسالم

حضرت معصومه(س) محدثه و امينى براى پدرشــان محســوب 
مى شــدند. احاديثى از قول ايشان به ما رســيده است از جمله: 
حديث منزلت، حديثى كه قســمتى از معــراج پيامبر را بيان مى 
كند. حديثى در حاالت تولد امام حســين(ع) و احاديث ديگرى 
كه همه در وصف بزرگان اســالم است. اين امر نشانگر شجاعت 
و جرأت اين شــيرزن اســت. بــا وجود خفقان حاكــم در زمان 
هارون، كه نقل احاديث ممنوع بود، ايشــان در همه حال از اسالم 
واقعى دفاع كردند و تا آنجا كه توانســتند پيام واليت را به گوش 
مســلمانان رساندند. اين درسى براى دختران ماست كه هميشه و 

همه حال در فكر احياء اسالم باشند.
■ حجاب و عفاف

حضرت فاطمه معصومه(س) در تمام زندگانى خود مظهر يك بانوى 
مســلمان به تمام معنا بود. رفتار و كردار او حتى تا واپسين روزهاى 
عمر مبارك شان يادآور حجب و حيا و عفت مادران مومنين و فاطمه 
زهرا(سالم عليهما) بود. شخصيت ايشان نه تنها در زمان حيات شان 
بــراى زنان و دختران روزگار خود الگو و اســوه اى بود بلكه پس از 
گذشت قرنها نيز براى دختران و زنان امروز هم الگويى مناسب هستند 
و رفتار و كردارشان نمونه اى واال است از درسهاى معرفتى و رفتارى 

يك زن مسلمان.
■ عبوديت خداوند

درس ديگرى كه دختران ما مى توانند از اين بانوى ارجمند بگيرند 
اين اســت كه ايشان خود با تالش و پشــتكار خويش به درجات 
باالى معنوى دست يافته اند، چراكه امام كاظم(ع) دختران ديگرى 
هم داشــت ولى هيچ كدام شــان به چنين درجــه اى از كمال و 
معنويت نرســيدند. از گذر همين عبوديت خداوند و شــب زنده 
دارى هــا و اقامه نماز و كمك به نيازمندان و دســت خلق ا... را 
گرفتن بود كــه متخلص به القاب گوناگون چــون "معصومه" و"

كريمه اهل بيت" شدند.

 انجام نشــدن تعهــدات اداره كل درمان 
تامين اجتماعى همدان نســبت به پرداخت 
بدهى پزشكان راديولوژى، مردم را با مشكل 
مواجه كرده اســت چنانچــه دفترچه بيمه 
شدگان با وجود پرداخت هزينه ماهانه درمان 
به راحتى پذيرش نمى شــود و آنها مجبورند 
برخى موارد پزشكى را با هزينه آزاد بپردازند.

از بيــن همه خدمات ارائه شــده پزشــكى 
سونوگرافى ها از مراكز مهم تشخيصى درمانى 
هستند كه همه افراد براى يك بار هم كه شده 

در طول زندگى خود به آن مراجعه مى كنند.
با سر زدن به مراكز ارائه خدمانت سونوگرافى 
و راديولوژى به خوبى مشــهود مى شود كه 
تعرفه هاى انجام ســونوگرافى براى اقشــار 
متوسط و ضعيف جامعه حتى با قبول دفترچه 

هم گران تمام مى شود 
با اين توصيف بــا توجه به اينكه مردم توان 
پرداخت ايــن هزينه ها را ندارنــد بنابراين 
براى كاهش هزينه هــاى درمان در بيمه هاى 
بازنشســتگى خود با پرداخت هزينه ماهيانه 
به تامين اجتماعى زير پوشــش بيمه درمان 
نيز قــرار مى گيرند تا عالوه بر اســتفاده از 
مزاياى بازنشستگى از مزاياى درمانى تامين 

اجتماعهى هم بهره مند شوند. 
با اين حال مشكل از جايى شروع مى شود كه 
سازمان بيمه گر به تعهدات مالى خود در قبال 
پزشــكان عمل نكرده و پزشكان راديولوژى 
نيز قرارداد خود را با اين سازمان لغو مى كنند 
كه در اين شرايط اين تنها مردم هستند كه با 
وجود پرداخت حق بيمه دچار ضرر و زيان 
مى شوند و قطعا براى تامين اجتماعى اين به 

مثابه همان حق الناس است.
يكــى از بيمارانى كــه به چنديــن مركز 
ســونوگرافى مراجعــه كــرده و هيچ يك 
دفترچــه تامين اجتماعــى او را نپذيرفتند، 
گفت: با دســتور پزشــك معالج، به يك 
مركز ســونوگرافى خيابــان بوعلى همدان 
مراجعه كــردم اما وقتــى دفترچه خود را 
براى پذيــرش تحويل منشــى دادم، برگه 
پشت سرش را نشــان داد كه نوشته بود"

بــه دليل عــدم تعهد تاميــن اجتماعى در 
پرداخت هزينه ســونوگرافى و راديولوژى 
فعــال قرارداد ما با اين اداره كل لغو شــده 
و مراجعان مى تواننــد براى مطالبه خود به 

اداره كل مراجعه نمايند".
وى تصريــح كرد: با توجه بــه هزينه باالى 
سونوگرافى كه براى يك سونوى nt كه مبلغ 
آن 124 هزار تومان بود به چندين سونوگرافى 
ديگر در مناطق مختلف شهر مراجعه كردم اما 

راضى به پذيرش دفترچه ام نشدند.
اين شهروند همدانى بيان كرد: ماهيانه بيش 
از 200 هزار تومان براى بيمه تامين اجتماعى 
هزينه مى كنيم كه بخشــى از آن مربوط به 
جبــران هزينه هاى درمان اســت و حاال كه 
پــس از مدتها يك بار به درمالن احتياج پيدا 
كردم، پس انتظــار داريم كه اين اداره هم در 
كنار ما باشد و خدمات درمانى شايسته اى را 

به ارائه دهد.
وى گفت: هزينه ســونوگرافى بسيار گران 
اســت و اگر دفترچه هايمان را قبول نكنند 
قادر به انجام سونوگرافى نخواهيم بود كه با 
اين توصيف صدمات ناشــى از ان هم باز به 

خود جامعه برمى گردد.
ايــن مراجعــه كننده بــا بيان اينكــه انجام 
سونوگرافى برايم ضرورى است اما توانايى 
پرداخــت هزينه اش را ندارم، بيــان كرد: از 
مسئوالن مى خواهم به امورات مردم رسيدگى 
كننــد چرا كه ســونوگرافى مــن مربوط به 

غربالگرى نوزادم است و اگر مادران باردارى 
چون من از اين غربالگرى ســر بزنند در بين 
آنها كــودكان معلولى خواهد بود كه عواقب 
ناشــى از عدم ســونوگرافى و تشخيص به 
هنگام ان باعث تولد نوزاد معلولى مى شــود 
كه عالوه بر درگيــرى خانواده ها بار اداره اى 
ديگر را براى رسيدگى به امورات آن مضاعف 

مى نمايد.
وى افزود: پزشكان ســونوگرافى مى گويند 
چون تامين اجتماعى به تعهدات مالى خود 
عمل نمى كند و بيش از يك ســال است كه 
هزينه ها را پرداخت نكــرده بنابراين قادر به 

ارائه خدمت نيستيم.
 تاميــن اجتماعى همدان پاســخ 

نمى دهد
نايب رئيس انجمن راديولوژيست  هاى همدان 
گفت: ســازمان تامين اجتماعى بيش از يك 
ســال است كه بدهى ما را پرداخت نكرده و 

حتى پاسخ نامه ارسالى ما 
را هم نداده است.

صالــح  على احســان 
كــه خــود داراى مركز 
گفت:  است  سونوگرافى 
يك ســال و ســه ماهى 
است كه ســازمان تامين 
اجتماعى بدهى همكاران 
مــا را پرداخــت نكرده 
و گويــا مــا را فراموش 

كرده اند.
وى تصريح كــرد: بارها 
بــا اين ســازمان مكاتبه 
و نامه نــگارى كرديم اما 
حتى پاسخ نامه ما را هم 

نداده اند.
اين متخصص راديولوژى 
اساس  بر  داشــت:  بيان 

نامه اى كه از طرف انجمن راديولوژيست هاى 
همدان به ســازمان تامين اجتماعى ارســال 
كرديم، از آن ها خواستيم تا نسبت به پرداخت 
مطالباتمان اقدام كنند اما هيچ عكس العملى از 

جانب آن ها مشاهده نشد.
 مراكز سونوگرافى در بحران

صالــح بــا تاكيــد بــر اينكه هــر مركز 
ســونوگرافى هزينه هاى هنگفتى را براى 
خريد تجهيزات و نگهدارى آن ها پرداخت 
مى كند، تصريح كــرد: قيمت تجهيزات و 
ابزار ما چند برابر شــده اســت و از طرفى 
هم بيمــه تامين اجتماعــى بدهى خود را 
پرداخت نمى كنــد پس به جرات مى گويم 
كه اگر شــرايط به همين روال پيش رود ما 

در آستانه ورشكستگى خواهيم بود.

وى بــا بيان اينكه در حال حاضر قراردادهاى 
خود را با اين ســازمان بيمه گــر به تعليق 
درآورده ايــم، ابراز كــرد: از دو ماه پيش به 
اين سازمان هشــدار داديم كه اگر نسبت به 
پرداخــت بدهى خود اقدام نكنند از پذيرش 
دفترچه هاى درمانى افراد زير پوشــش اين 

سازمان معذورخواهيم بود.
نايب رئيس انجمن راديولوژيســت همدان 
گفــت:از ابتداى مهر تا كنــون دفترچه هاى 
تامين اجتماعى را پذيــرش نمى كنيم، اما از 
طرفى هم دغدغه مند وضعيت اقتصادى مردم 
هســتيم و دلمان نميخواهد مردم در مشقت 

قرار بگيرند.
صالح افزود: حتى اگر اين سازمان قول بدهد 
كه در زمانى مشــخص نســبت به پرداخت 
بدهى هاى ما اقدام مى كنــد، ما نيز خدمات 
خود را به طور مجدد به مردم ارائه مى كنيم، 
اظهار داشــت: اما متاسفانه مســئوالن اين 
سازمان قول مساعدت هم 

نمى دهند.
وى با بيان اينكه مسئوالن 
ســازمان تامين اجتماعى 
كمبــود بودجــه را عامل 
مالى  تعهدات  عدم  اصلى 
راديولوژيست ها  به  خود 
كرد:  عنوان  مى كنند،  بيان 
متاسفانه در توزيع بودجه 

عدالت رعايت نمى شود.
پزشــكان   
دنبال  به  سونوگرافى 
حل مشكالت هستند

رئيــس ســازمان نظــام 
پزشــكى همــدان گفت 
به  ســونوگرافى  پزشكان 
دنبال ايجاد چالش نيستند 
و اگر هم گاليه اى دارند 

بخاطر مشكالت مالى آن ها است.
عليرضا مدركيان، اظهار داشــت: در جريان 
گاليه راديولوژيست ها هســتم و مردم بايد 
بدانند كه كار اين پزشكان با تجهيزات است 
و آن ها براى تامين هزينه هاى بروز رســانى 

تجهيزاتشان نياز به منابع مالى دارند.
وى تصريح كرد: بر اســاس گفته پزشــكان 
راديولوژى، بيش از يك سال است كه تامين 
اجتماعى بــه تعهدات مالى خــود در قبال 
پزشكان عمل نكرده و اين دسته از پزشكان با 

مشكل مواجه شده اند.
رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان با تاكيد 
بر اينكه پزشكان به دنبال ايجاد چالش نيستند 
و نمى خواهند مردم در مشقت قرار بگيرند، 
تصريح كرد: بدون شك اگر تامين اجتماعى 

نسبت به پرداخت بدهى مراكز سونوگرافى 
اقدام كند، راديولوژيســت ها نيز عقد قرارداد 
خود را با اين سازمان بيمه گر ادامه مى دهند.

 نياز به تعامل و ساَزش داريم
مدركيان با تاكيد بر اينكه در اين شرايط سخت 
اقتصادى راضى به رنجش مردم نيستيم، ابراز 
كرد: اين آمادگى را داريم تا به شرط پرداخت 
مطالبات پزشــكان، ميانجى گرى كنيم تا به 
طور مجدد دفترچه هاى تامين اجتماعى مورد 

پذيرش سونوگرافى ها قرار گيرد.
 بــراى خود دارى از قضــاوت يك طرفه و 
يافتن پاســخ هاى بيشتر به ســراغ مسئوالن 

سازمان تامين اجتماعى مى رويم.
سونوگرافى  پزشــكان  مطالبات   

پيگيرى مى شود
هر چند مدير درمان تامين اجتماعى مصاحبه 
بــا خبرنگار ما را منوط بــه حضور در دفتر 
ايشان دانســت اما مســئول روابط عمومى 
بخش درمان سازمان تامين اجتماعى همدان 
در گفتگو با يكى از ســايتهاى خبرى گفته 
است: مطالبات پزشكان سونوگرافى در دست 
بررسى و پيگيرى است و جلسات مربوط به 

آن را تشكيل داده ايم.
مجتبى شــيراوند، اظهار داشت: حوزه درمان 
سازمان تامين اجتماعى در دو بخش مستقيم 

و غير مستقيم فعاليت مى كند.
وى تصريــح كــرد: بخش درمان مســتقيم 
مربوط به پلــى كلينيك هاى تامين اجتماعى 
و بيمارســتان آتيه اســت كه خوشــبختانه 
رضايتمنــدى 90 درصدى مردم را كســب 

كرده ايم.
مســئول روابط عمومى حوزه درمان تامين 
جتماعى همــدان افزود: بخــش ديگرى از 
خدمــات درمانى ما مربوط بــه بخش غير 
مســتقيم درمان اســت كه آن هم مربوط به 

مطب هاى خصوصى پزشكان است.
شيراوند تصريح كرد: در بخش درمان مستقيم 
هيچ مشكلى وجود ندارد و مردم رضايتمند 
امــا در خصــوص مطب هــاى خصوصى 
پزشــكان و قرارداد با آن ها مشكالتى پيش 

آمده كه در صدد رفع آن هستيم.
وى با بيان اينكه به طور ويژه به اين مشــكل 
رســيدگى مى كنيــم، تصريح كــرد: پس از 
برگزارى جلسه با مديران سازمان نتيجه را به 

مردم اعالم خواهيم كرد.
به گزارش خبرنگار مــا، در حال حاضر 38

متخصــص راديولوژى و ســونوگرافى در 
اســتان همدان فعاليت مى كننــد، كه تا پنج 
سال گذشته تعداد متخصصان اين رشته 15
متخصص بوده كه با گذشت پنج سال به 40

متخصص افزايش يافته است

استفاده از لباس 
«ايرانى» در جامعه 
تقويت شود
 درحالى كــه معصومــه ابتكار، معــاون رئيس 
جمهورى در امور زنان و خانواده - درباره پوشيدن 
لباس هاى سنتى- فرهنگى اقوام ايرانى معتقد است 
كه بايد افراد داوطلبانه و با رضايت خاطر به سمت 
پوشــيدن لباس هــاى اقوام مختلــف در مدارس، 
دانشــگاه ها و ديگر مراكزسوق پيدا كنند و در اين 

زمينه پيشقدم شوند، يك جامعه شناس مى گويد كه 
لباس ملموس ترين بخش فرهنگ هر قوميت است. 
لذا بايد استفاده از مد و لباس ايرانى در جامعه ميان 

مردم تشويق و تقويت شود.
محمــد حيدرپور در گفت وگو با ايســنا با بيان 
اينكــه ايــران داراى خرده فرهنگ هاى متعددى 
است،اظهاركرد: جامعه ايرانى در دوران قبل از 
اســالم از اقوام و فرهنگ هاى مختلفى تشكيل 
شــده بود و در دوران صفويه نيز ايران توانست 
ميان دين اســالم و ســنت ايرانى يكپارچگى و 
وحدت ايجاد كند و فرهنگ هاى مختلف ايرانى 
را در جامعه تداوم بخشــد لذا بايد چشم اندازى 

داشــت تا نخبگان فرهنگى اســتفاده لباس هاى 
ســنتى و ملى را در جامعه ايرانى تقويت كنند.

وى خرده فرهنگ هــاى ايرانــى را نماد زيبايى، 
پويايــى و ظرافت هــاى فرهنگ اصيــل ايرانى 
دانســت و گفت: اســتفاده از لبــاس ايرانى را 
ميان مردم بايد تشــويق و تقويــت كنيم چراكه 
لباس هــاى متعــدد ايرانى- ســنتى زيبايى هاى 
خــاص خــودش را دارند و وجــود رنگ هاى 
مختلــف در لباس هاى ايرانى نيازمند حمايت و 

استفاده در جامعه است.
لباس هاى  بــا  مردم  حضور  جامعه شــناس  اين 
سنتى - محلى از جمله زنان در جامعه را امرى 

ضــرورى و مثبت عنــوان و اظهاركرد: با توجه 
به اينكه لباس هاى ايرانــى نماد هويت هاى هر 
قوميتــى اســت و مى تواند در ايجاد نشــاط و 
شادى جامعه موثر باشد پس بايد با به كارگيرى 
ايــن لباس ها در محيط كار، جــان دوباره اى به 
فرهنگ ايرانى ببخشــيم و از اين طريق معرف 

باشيم. ايرانيان  ملى  فرهنگ 
وى با ارائه پيشــنهادى در جهــت ترويج موثرتر 
فرهنگ و لباس هاى ايرانى گفت:شــبكه اى خاص 
بايد براى نمايش لباس و مد ايرانى در رسانه ايجاد 
شــود تا انواع طراحى هاى مخصــوص لباس هر 
فرهنــگ را در آن تبليغ كنيم چراكه همين موضوع 

مى تواند نشاط را به جامعه زنان بازگرداند. اگر زنان 
جامعه احساس نشاط و شادى كنند آن را به خانواده 
خود منتقل مى كنند و به تبع اين نشاط به جامعه نيز 
منتقل خواهد شد. لذا بايد گفت «خانواده» اساسى 
ترين نهاد اجتماعى است و زنان، مديران تاثيرگذار 

و تعيين كننده اين نهاد اجتماعى هستند.
حيدرپور با بيان اينكه سياســت گذارى هاى كالن 
در ترويــج اســتفاده از مد و لبــاس ايرانى موثر 
هســتند،گفت: ايران در حال حاضــر در دهكده 
جهانــى قرار دارد، اين درحاليســت كه مى توان با 
به كارگيرى لباس هاى ايرانى و سنتى رفت وآمدهاى 

جهانى گردشگران را از اين راه افزايش دهيم.

مراكز سونوگرافي طلبكار از بيمه ها

دفترچه هاي تامين اجتماعي 
همه جا اعتبار ندارد

سخت  شــرايط  اين  در 
به  راضــى  اقتصــادى 
رنجش مردم نيســتيم و 
اين آمادگى را داريم تا به 
مطالبات  پرداخت  شرط 
گرى  ميانجى  پزشكان، 
مجدد  طــور  به  تا  كنيم 
تاميــن  دفترچه هــاى 
اجتماعــى مورد پذيرش 
سونوگرافى ها قرار گيرد
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 ثبت نام براى دريافت كارت سوخت 
المثنى به مدت يك هفته تمديد شــد و 
مالكان خــودرو يا موتورســيكلت فاقد 
كارت ســوخت ، مى توانند براى ثبت نام 

اقدام كنند.
 شــركت پست هم قرار است از امروز به 
افرادى كه خودرو يا موتورسيكلت شــان 
را بعد از ســال 1394 خريدارى كرده اند، 
پيامكى ارسال و وضعيت كارت سوخت 

اين مالكان را به آن ها اعالم كند.
به گزارش ايســنا، مهلــت ثبت نام كارت 
ســوخت المثنى براى مالكان خودرو و 

موتورســيكلت فاقد كارت كه از مرحله 
نخست ثبت نام جا مانده اند، روز گذشته 
و به مدت يك هفته تا شــنبه يكم دى ماه 

تمديد شد.
 بــر اين اســاس، مالــكان خــودرو و 
موتورســيكلت مى توانند بــا مراجعه به 
www.mob.gov.  اينترنتى ســامانه 

ir، اپليكيشن خدمات دولت همراه و كد 
دســتورى #4* و خودروهاى عمومى و 
دولتــى نيز به دفاتر پليس 10+ براى ثبت 
درخواســت كارت سوخت خود مراجعه 

كنند.

اقتصـاداقتصـاد

گزارش

 eghtesad@hamedanpayam.com

حذف يارانه سه دهك در اليحه بودجه سال 98
در اليحه بودجه ســال 98 پيش بينى كرديم، استاندارى ها، يارانه 3 دهك را حذف و 
از محل آن در جهت توسعه حمل و نقل توليد و معيشت افراد بى بضاعت استفاده كنند.

وزير كشور با بيان اينكه ترافيك هزينه هاى زيست محيطى و اجتماعى و ... بسيارى دارد، 
گفت: روزانه حدود 85 ميليون ليتر سوخت مصرف مى شود، البته در برخى موارد ميزان 
به 100 ميليون ليتر نيز رســيده است كه نســبت به شاخص بين المللى رقم بسيار بااليى 
است همچنين ميزان هزينه هاى برطرف شدن آلودگى هوا و تاثيرات آن بر سالمت مردم 
بسيار باالست. ترافيك بخشــى از جريان زندگى است و نقش مهمى در جريان زندگى 

مردم دارد اما بايد بتوانيم هزينه هاى آن را كاهش دهيم.

بــه گزارش ايلنــا،  عبدالرضا رحمانى فضلى با بيان اينكه وزارت كشــور توانســته 
هماهنگى خوبى بين دســتگاه هاى مختلف ايجاد كند، گفت: تاكنون ســفارش خريد 
2000 واگن در يك نوبت و در نوبت ديگر 350 واگن داده شــده است، خوشبختانه 
در اين دولت كميسيون كالنشــهرها تشكيل شده و به موضوعات حمل و نقل ريلى 
و معاينه فنى به خوبى پرداخته شــده است، اما معتقدم اين روند بايد شتاب بيشترى 

بگيرد.
وزير كشور با اشاره به اينكه قرار بود از محل هدفمندى يارانه ها در حوزه توليد و حمل 
و نقل اســتفاده شــود، گفت: در بحث هدفمندى يارانه ها مقرر شده بود از محل درآمد 
يارانه ها براى حمل و نقل و توليد اســتفاده شود اما متاسفانه در مسير كار به دليل اينكه 

مجبور شديم يارانه ها را به همه افراد پرداخت كنيم، اين رقم كم شد و در ادامه مسير از 
محل درآمد يارانه ها كه براى توليد  و حمل و نقل در نظر گرفته شده بود، براى پرداخت 
يارانه ها برداشت شد، متاسفانه دولت تدبير و اميد نيز درگير همين موضوع شده و امكان 
كاهش يارانه ها اصال وجود نداشــت البته دو ســه بار تالش هايى انجام شد اما اين امر 

محقق نشد.
وى با بيان اينكه از استان ها خواستيم با همكارى مردم و شهردارى ها اين منابع را صرف 
توليد گسترش حمل و نقل و معيشت افراد محروم كنند، گفت: در اليحه بودجه سال 98 
پيش بينى كرديم، اســتاندارى ها، يارانه 3 دهك را حذف و از محل آن در جهت توسعه 

حمل و نقل توليد و معيشت افراد بى بضاعت استفاده كنند.

خبـر

واريز بسته حمايتى كارگران 
بسته بازنشستگان واريز شد 

 براساس اطالعات بدست آمده از روز گذشته بسته حمايتى دولت 
براى كارگران به حسابشان واريز شد. 

به گزارش فارس، دولت براى جبران شــرايط پيش آمده اقتصادى و 
معيشتى جامعه، پنج بســته حمايتى ضد تحريم در نظر گرفت كه از 
جمله آنها، توزيع بســته حمايتى دولت و فــوق العاده جبرانى براى 
كارمنــدان و كارگران (بســته حمايتى كارگران) و اقشــار كم درآمد 
است تا بخشــى از اين تنگى معيشتى جبران شود.بر اين اساس همه 
افــرادى كه درآمد زير 3 ميليون تومان دارند،مشــمول دريافت طرح 
بسته حمايتى دولت قرار گرفتند.بررسى ها نشان مى دهد توزيع بسته 
حمايتى دولت به حساب يارانه افراد آغاز شده و تا كنون افراد تحت 
پوشش كميته امداد، بهزيستى، كارمندان دولت مانند كارمندان وزارت 
آموزش و پرورش و برخى از افرادى كه يارانه دريافت مى كنند، كارت 
يارانه آنها شارژ شده است و باقى افراد نيز به زودى شارژ خواهند شد. 

يارانه  آذرماه واريز شد
 يارانه نقدى آذرماه  شــب گذشته به حســاب سرپرستان خانوار 

واريز شد.
به گزارش ايســنا،  يارانه 45 هزار و 500 تومانى كه به ازاى هر نفر، 
هم زمان با 26 آذرماه، به حساب سرپرستان خانوار واريز مى شود، نود 

و چهارمين مرحله از پرداخت هاى نقدى از سال 1389 است.
هم زمان بــا واريز يارانه نقدى، افزايش مســتمرى خانوارهاى هدف 
تحت پوشش بهزيســتى و هم چنين كميته امداد امام خمينى(ره) نيز 
واريز گرديد؛ اين مبلغ از قانون بودجه ســال گذشته به دولت تكليف 
شده اســت و با منابعى حدود 7000 ميليارد تومان در سال پرداخت 

مى شود.
دولت در هر ماه به بيش از 78 ميليون نفر يارانه پرداخت مى كند كه با 
مجموع پرداختى به خانوارهاى هدف هزينه اى بيش از 4000 ميليارد 

تومان در هر ماه براى آن به دنبال دارد.

بررسى  تست سالمت سيب زمينى هاى استان
رد اتهام از كشاورزان همدانى

 چندى پيش گزارشى از توليد سيب زمينى هايى با نيترات باال توسط 
كشــاورزان همدانى در اراضى استان كرمانشــاه در رسانه ها و فضاى 
مجازى منتشر شد كه در آن استفاده بى رويه كودشيميايى و اسيد توسط 
كشــاورزان همدانى را عامل باال بودن تجمع نيترات در سيب زمينى ها 

اعالم كردند.
براساس اســتانداردها ميزان مجاز ازت در سيب زمينى در كشور ايران 
190 تا ۲۰۰ppm است و باالتر از اين ميزان قابل قبول نيست. انتشار 
خبر وجود نيترات در سيب زمينى  موجب نگرانى مردم، مسئوالن و حتى 
كشاورزان شده است چرا كه آنچه در اين گزارش منتشر شده كشاورزان 
همدانى را متهم قرار داده و اين درحاليست كه همدان يكى از قطب هاى 
توليد و صادرات سيب زمينى به كشورهايى همچون روسيه و عراق است 
و اگر ذره اى نيترات باالتر از حد استاندارد باشد به طور قطع هيچ يك 

از كشورهاى خارجى متقاضى خريد سيب زمينى همدان نخواهند بود.
براين اســاس ايسنا به دنبال راستى آزمايى توليدات سيب زمينى همدان 
رفت و از سازمان جهادكشاورزى و مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى 
استان درخواست همكارى كرد كه اين پيشنهاد بالفاصله از سوى هر دو 
نهاد مورد اســتقبال قرار گرفت و تيمى براى نمونه بردارى از توليدات 

كشاورزان همدان به مزارع استان اعزام شد.
در اين امر مديرعامل شركت تعاونى سيب زمينى كاران بهار، مسئوالن و 
كارشناسان ســازمان جهادكشاورزى و مركز تحقيقات، شركت داشتند 
كه با حضور سرزده به مزارع از كشاورزان درخواست نمونه كرده كه با 

همكارى و استقبال كشاورزان استان اين كار صورت گرفت.
 بزرگنمايى هايى با انگيزه سياسى نه كارشناسى 

معاون بهبود توليدات گياهى ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با 
بيان اينكه مورد اتهام قرار دادن توليدكنندگان و كشــاورزان كم لطفى به 
اين قشــر است، گفت: عده اى در فضاى مجازى به دنبال متزلزل كردن 

بخش كشاورزى هستند.
محمد شــهرام پرورش ، اظهار كرد: ســيب زمينى پس از گندم و برنج 
سومين محصول مورد نياز مردم بوده و امروزه با توجه به گرانى گوشت 

و مرغ، سيب زمينى ارزان ترين غذا براى مردم است.
وى با تأكيد بر اينكه ميانگين توليد سيب زمينى استان ساالنه باال مى رود، 
تصريح كرد: اگر سيب زمينى همدان مشكل داشت عراق اين محصول 
را وارد نمى كرد بنابراين اين بزرگنمايى ها با انگيزه سياســى اســت نه 
كارشناسى و اگر جلوى صادرات را باز كنند تمام انبارهاى همدان خالى 

مى شود.
 استفاده از اسيد در مزارع پايه علمى ندارد 

وى در رابطه با اين ادعا كه در مزارع سيب زمينى از اسيد استفاده مى  شود، 
ادامه داد: از اسيد اصًال استفاده نمى شود چرا كه كوچكترين اثرى نخواهد 

داشت.
پرورش با اشاره به اينكه خاك هاى همدان رو به قليايى شدن مى روند، 
يادآور شد: از گوگردهاى معدنى در خاك هاى استان به منظور هدايت 
مواد غذايى به گياه استفاده شده اما از اسيد به هيچ وجه استفاده نمى شود.

وى با بيان اينكه اســتفاده از اســيد در مزارع پايه علمى ندارد، افزود: 
جايگزين اسيد در مزارع گوگرد است كه ارزانتر بوده اما استفاده از اسيد 

نه پايه علمى داشته و نه اينكه توجيه اقتصادى دارد.
معاون بهبود توليدات گياهى ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با 
اشاره به تشكيل كميته محصول ســالم در استان، ادامه داد: نتايج آناليز 
نشان مى دهد همدان يكى از سالم ترين استان هاى توليدكننده سيب زمينى 
در كشور است به طوريكه آلودگى به فلزات سنگين در همدان گزارش 
نشــده است.پرورش با تأكيد اينكه كشاورزان به اين نتيجه رسيدند كه 
استفاده از اسيد نه تنها مفيد نيست بلكه براى خودشان مضر است، يادآور 
شد: امسال در همدان حتى يك مورد گزارشى از مصرف اسيد نداشته ايم 

و استفاده از اين ماده فقط پول هدر دادن است.
وى با اشاره به اينكه كشــاورزى كه صاحب زمين است هيچ گاه زمين 
خود را با سم و كود نابود نمى كند، اظهار كرد: بايد به محصوالت داخلى 
اعتماد كنيم چرا كه اگر اين ميزان توليد را نداشتيم بايد با قيمت گزاف 

از خارج وارد مى كرديم.
 ميانگين نيترات موجود در سيب زمينى هاى استان همدان 

۴۱ppm است
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشــاورزى اســتان همــدان نيز در 
گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به آزمايشــات صورت گرفته بر روى 
نمونه هاى ســيب زمينى استان، اظهار كرد: خوشــبختانه در نمونه هاى 
آزمايش شــده ميزان نيترات كمتر از حداســتاندارد است و اينكه گفته 

مى شود سيب زمينى همدان داراى ازت بااليى است، درست نيست.
قاسم اسديان با اشاره به اينكه ميانگين نيترات موجود در سيب زمينى هاى 
استان همدان 25 درصد كمتر از استاندارد ايران است، تصريح كرد: اين 

ميزان نيترات كمتر از حد استاندارد بوده و قابل قبول است.
كــه  داد  را  نويــد  ايــن  اســتان  مــردم  بــه  مى تــوان  حــال 
ــت  ــى از باب ــچ نگران ــوده و هي ــالم ب ــدان س ــيب زمينى هاى هم س
محصــوالت اســتان نداشــته باشــند امــا نكتــه اى كــه بايــد متذكر شــد 
ايــن اســت كــه هــر گونــه ادعايــى در زمينــه محصــوالت كشــاورزى 
ــى و  ــتندات علم ــاس مس ــد براس ــرى باي ــول ديگ ــر مصح ــا ه و ي
توســط كار كارشناســى باشــد نــه اينكــه بــا نــگاه بــه جامعــه كوچكى 
كــه اقــدام بــه اســتفاده از ســموم و كودهــاى شــيميايى مى كننــد ايــن 

ــم داد. ــاير كشــاورزان تعمي ــه س موضــوع را ب

 قيمت هر كيلوگرم آجيل درجه يك 
شــب يلدا 100 هزار تومان اعالم شده 
كه شامل 10 قلم انواع خشكبار بوده و 
بنابر اعالم متوليان بازار فروش گران تر، 

تخلف محسوب مى شود.
روزهاى پايانى آذرماه با مراســم ويژه 
شــب يلدا همراه اســت. اگرچه خريد 
آجيــل و ميوه از مناســك اين شــب 
به حســاب مى آيد اما بــروز برخى از 
مشــكالت اقتصادى نيز مى تواند دامن 
براى  اين رويداد فرهنگى را نيز بگيرد. 
بازار  اين  فعاالن  يلدا  شب  آجيل  تأمين 
معتقدند كه در واردات آن بايد تسهيل 
آمادگى  قانونى  مبادى  و  بگيرد  صورت 
بيشــترى براى واردات كسب كنند و از 
ورود غير قانونى و قاچاق آن خوددارى 
سالمت  در  است  ممكن  چراكه  شــود 
مــردم تأثير بگــذارد و توليد داخل به 
كشور  نياز  پاسخگوى  نمى تواند  تنهايى 

باشد.
اگرچه قيمت آجيل نيز به مانند ســاير 
اقــالم در ماه هــاى گذشــته افزايش 
چشمگيرى داشت اما در روزهاى منتهى 
به شب يلدا شــاهد كاهش قيمت اكثر 
اقالم آجيل هســتيم و دست اندركاران 
پيش از ايــن كاهش 25 درصدى آن را 
فعلى  شرايط  درباره  بودند.  كرده  اعالم 
بازار آجيل و قيمت هاى نهايى آن را با 
فعاالن اين بازار به گفت و گو نشستيم كه 

با هم مى خوانيم.
 رصد ويژه بازار شب يلدا

رئيــس اتحاديــه قنادان و آجيل فروشــان 
همدان در گفت  و گــو با فارس اظهار كرد: 
آجيل درجه يك شــب يلدا شامل 10 رقم 
نخود، كشمش شــانى، توت خشك، برگه 
زردآلو، نقل بادامى، انجير، باســلوق، پسته 
خــام، گردو و بادام هندى اســت، كيلويى 

100 هزار تومان عرضه مى شود.
محمــد ارغوان با بيــان اينكه قيمت آجيل 
درجــه 2 نيــز 20 تا 30 درصــد ارزان تر 
اســت افزود: اگر واحدهاى صنفى بيش از 
ايــن قيمت محصوالت خود را ارائه دهند، 

مصداق تخلف است.
وى درباره قيمت آجيــل چهارمغز درجه 
يك نيز تصريح كرد: بهترن آجيل چهارمغز 
شــامل 250 گرم پســته، 250 گــرم بادام 
ايرانــى، 250 گرم مغز فنــدوق، 250 گرم 
بادام هنــدى و 160 هــزار تومان عرضه 

مى شود.
رئيــس اتحاديــه قنادان و آجيل فروشــان 
همدان در تشــريح قيمت اقالم آجيل ادامه 
داد: هر كيلو پســته اكبرى درجه يك 200

هزار تومان، پســته احمدآقايى 170 هزار 
تومان، پســته فندقى 150 هــزار تومان و 
پســته كله قوچى 200 هزار تومان در بازار 

عرضه مى شود.
وى خاطرنشان كرد: بادام هندى درجه يك 
240 انس كيلويى 180 هزار تومان و 320
انس نيز 160 هزار تومــان بايد به فروش 

برسد و بيش از آن مصداق تخلف است.
ارغوان با بيان اينكه بــادام ايرانى درجه 
يك ســورت شده نيز 130 هزار تومان به 
ازاى هر كيلوگرم اســت، گفت: هر كيلو 
تخم كدوى گوشــتى درجه يك 50 هزار 
ژاپنى 50 هــزار تومان  تومان و تخمــه 

مى شود. عرضه 

وى قيمت مغز فنــدوق ايرانى درجه يك 
را بــه ازاى هــر كيلو 150 هــزار تومان، 
نخودچى 20 هــزار تومان، بادام زمينى 40

هزار تومان، تخمه سنقرى 25 هزار تومان، 
تخمه شمشــيرى درجه يــك گلپردار 25
هزار تومــان و تخمه ريز درجه يك را 20

هزار تومان عنوان كرد.
رئيــس اتحاديــه قنادان و آجيل فروشــان 
همدان با بيان اينكــه قيمت اقالم درجه 2
نيز 20 تا 30 درصد ارزان تر اســت، اظهار 
كرد: بازار به صورت مداوم رصد مى شــود 
و بــا هرگونه افزايش غيــر منطقى قيمت 

برخورد خواهد شد.
50 درصد نياز كشور در گرو واردات آجيل

يك فعال بــازار آجيل همدان با بيان اينكه 
توليد داخل به تنهايى نياز كشــور را تأمين 
كند، اظهار كرد: امروز حداقل به 50 درصد 
فندوق،  جملــه،  آجيل از  انــواع  واردات 
كدو، مغز بادام نياز داريم اگر چه كاالهاى  
چــون بادام هندى هم وجــود دارند كه به 
طور كامل وارداتى است و در داخل توليد 

نمى شود.
امجد ويسى با اشاره به اينكه روند واردات 
آجيل از مبادى رسمى بايد تسهيل شود تا 
از قاچاق آن جلوگيرى به عمل آيد، افزود: 
امروز بخش قابل توجهى از آجيل از مبادى 
غير رسمى وارد كشــور مى شود و همين 
مســأله براى كسبه خرد و كالن مشكل ساز 

است.
وى با بيــان اينكه دولــت تعرفه واردات 
آجيل را كاهش دهد تصريــح كرد: توليد 
داخل محصوالتى چون بادام پاســخگوى 
نياز مردم نيســت و بايــد اجناس خارجى 

براى ثبات بازار وارد كشور شود.
ايــن فعال بــازار آجيل با اشــاره به اينكه 
تخمه ســنقرى افزايش قيمت داشته است 
ادامــه داد: قيمت تخمه نســبت به ســاير 
محصوالت افزايش قيمت داشته است، در 
حالى كه ســاير اقالم با كاهش حدود 25

درصدى قيمت مواجه شدند.
وى با بيان اينكه باغات پســته كشــور با 
گرمازدگى در ســال گذشته و سرمازدگى 
در ابتداى ســال جــارى مواجه شــدند، 
خاطرنشــان كرد: 85 درصد محصول پسته 

از بين رفت و تنها 15 درصد باقى ماند.
ويســى  با تأكيــد بر اينكه قيمــت ارز بر 
افزايش قيمت پســته بــه تنهايى مؤثر نبود 

گفت: البته اين ميزان مى توانست نياز داخل 
را تأميــن كند اما 50 درصد آن صادر و در 

نتيجه با افزايش قيمت روبه رو شد.
وى با اشــاره به اينكه نياز شب يلدا مردم 
به آجيل  تأمين مى شــود و مشكلى نيست 
اظهار كــرد: از امروز به دنبــال تأمين نياز 
مردم در شــب عيد هستيم و در اين حوزه 

نياز به حمايت مسؤوالن داريم.
 كاهش چشمگير فروش آجيل

اين فعال بازار آجيــل با بيان اينكه فروش 

آجيل نسبت به گذشــته با كاهش بيش از 
50 درصدى مواجه شده است افزود: امروز 
بيشــترين ميزان فروش در حوزه آجيل به 

تخمه بازمى گردد.
وى با اشاره به اينكه در داخل كشور اقالمى 
چون پســته، مغز بادام، گردو، تخمه ژاپنى 
توليد مى شــود تصريح كرد: به جز پســته 
ســاير محصوالت توليدى در داخل كشور 
كفاف نيــاز مردم را نمى دهد به ويژه  اينكه 

اقالم مرغوب به خارج صادر مى شوند.

بازار آجيل، سرد مثل زمستان

تعيين تكليف كارت هاى سوخت 
جامانده در شركت پست

س
فار

س : 
عك
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آگهي حصر وراثت
آقاي غالمعلي باروتيان داراى شــماره شناســنامه  695 به شــرح دادخواست كالسه 
توضيح  چنين  و  حصروراثت نمــوده  گواهى  حوزه درخواســت  اين  از  112/970675ح 
داده كه شادروان بتول پوريايي به شــماره شناسنامه  53758 در تاريخ 87/11/8 در 
اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
است به: 1-غالمعلي باروتيان به شماره شناســنامه 695 متولد 1330 صادره از همدان 
فرزند متوفي 2-شمســي باروتيان به شماره شناســنامه 1048 متولد 1328 صادره از 
همدان فرزند متوفي 3-محمد باروتيان به شــماره شناسنامه 407 متولد 1326 صادره 
از همدان فرزند متوفي 4-جعفرعلي باروتيان به شــماره شناسنامه 786 متولد 1337 
صادره از همدان فرزند متوفي 5-اميرعلي باروتيان به شــماره شناسنامه 1428 متولد 
1340 صادره از همدان فرزند متوفي 6-حميد باروتيان به شــماره شناسنامه 145 متولد 
1343 صادره از همدان فرزند متوفي 7-فاطمه باروتيان به شماره شناسنامه 305 متولد 
1334 صادره از همدان فرزند متوفي 8-معصومه باروتيان به شــماره شناسنامه 1415 
متولد 1332 صادره از همدان فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 3459)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي علي يعقوبي داراى شــماره شناســنامه  4052062221 به شرح 
دادخواســت كالســه 112/97/909ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان محرمعلي 
يعقوبي به شــماره شناسنامه  8193 در تاريخ 1397/7/1 در اقامتگاه 
متوفى/متوفيه  آن  حين الفــوت  ورثه  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 
منحصر اســت به: 1-فاطمــه يعقوبي فرزند محرمعلــي متولد1381 
يعقوبي  2-مبينا  متوفي  دختر  شناســنامه4040416627  شــماره  به 
شناســنامه44482905  شــماره  به  متولد1385  محرمعلــي  فرزند 
شماره  به  متولد1368  اصغر  فرزند  مهاجراني  متوفي 3-شــهال  دختر 
يعقوبي  4-محمدعلــي  متوفي  همســر  شناســنامه4040048768 
فرزند رجبعلي متولد1312 به شــماره شناســنامه2225 پدر متوفي 
شناسنامه5119  شماره  به  متولد1326  قلى  فرزند  يعقوبى  5--خديجه 
مادر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 700)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

برابر رأي  اصالحى شــماره 139760326002000746-1397/7/18 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند 
رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه  
بالمعارض متقاضى آقاي حسين شامرادي فرزند پيرمراد به شماره شناسنامه 
339 صــادره از گل تپه در يك قطعه زمين مزروعي ديم به مســاحت 4500 
مترمربع پالك 396 فرعي از 325 اصلي بخش 4 همدان واقع در ســرايجوق 
كه خود مالك رســمي مي باشد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 213)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/27
قدير يوسفى نيا، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
 توضيح داده كه شــادروان علي حســين عليخاني به شــماره 
شناسنامه  126 در تاريخ 96/9/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 
1-ژاله پاكدامن فرزند عبداالحد به شــماره شناسنامه 29 همسر 
متوفي 2-زهره عليخاني فرزند علي حســين به شماره شناسنامه 
3457 دختر متوفي 3-ژيال عليخاني فرزند علي حسين به شماره 
شناسنامه 85 دختر متوفي 4-فاطمه عليخاني فرزند علي حسين 
به شماره شناســنامه 83 دختر متوفي 5-مژگان عليخاني فرزند 
علي حسين به شــماره شناســنامه 202 دختر متوفي 6-مهدي 
عليخاني فرزند علي حسين به شماره شناسنامه 157 پسر متوفي 
7-ســيامك عليخاني فرزند علي حســين به شماره شناسنامه 1 
پســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي 
ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شــد. (م الف 

(590
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

فاز نخست ورزشگاه مالير دهه فجر 
بهره بردارى مى شود

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان گفت: فاز نخست ورزشگاه 
5 هزار نفرى مالير به عنوان بزرگترين مجموعه ورزشــى اين شهرستان 

دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد.
رســول منعم روز يكشــنبه پيرامون آخرين وضعيت اين ورزشگاه به 
خبرنگار ايرنا اظهار كرد: عمليات ساخت اين ورزشگاه تاكنون 65 درصد 

پيشرفت فيزيكى داشته است.

وى بيان كرد: براساس برنامه ريزى صورت گرفته، فاز نخست ورزشگاه 
متشكل از زمين چمن مصنوعى، نصب صندلى، نصب اسكوبرد و سيستم 
روشنايى، نصب پيســت تارتان و ساخت رختكن و سرويس بهداشتى 

دهه فجر امسال بهره بردارى مى شود.
منعم خاطرنشــان كرد: تاكنون 150 ميليارد ريال براى ساخت اين 
ورزشــگاه هزينه شــده و 40 ميليارد ريال نيز امســال اختصاص 

داده ايم.
وى با بيــان اينكه عمليات تكميل اين طرح بزرگ ملى با ســرعت در 
حال انجام اســت و حتى يكروز هم تعطيلى نداشته ايم، افزود: فاز دوم 

اين ورزشــگاه پس از تكميل فاز نخست و اختصاص بودجه مورد نياز 
آغاز خواهد شد.

گفتنــى اســت؛ ورزشــگاه پنــج هــزار نفــرى ماليــر جــزو مصوبه هــاى 
ســفر رياســت جمهــورى دولــت تدبيــر و اميــد بــوده و در دامنه هــاى 
كــوه گرمــه در جــوار منطقــه گردشــگرى بــام ماليــر در حــال احــداث 

ست. ا
تاكنون چندين بار براى اين افتتاح اينطظرح از سوى مسئوالن وعده داده 
شــده بود و اين بار بايد منتظر ماند و ديد آيا اين ورزشــگاه زيبا افتتاح 

خواهد شد يا خير.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

حيدرى در قطر سوت مى زند
 داور ارزنده استان به زودى وارد كشور قطر خواهد شد تا در 2 بازى 

تداركاتى به قضاوت بپردازد.
قطر را مى توان يكى از روى بورس ترين نقاط دنيا براى انجام اردوهاى 
تداركاتى در اين وقت ســال دانست و به همين دليل تيم هاى بسيارى 
براى برپايى اردوى تداركاتى در اين كشور حضور يافتند و يا حضور 
خواهنــد يافت و جالب اينكه تيم ملى فوتبال ايران نيز يكى از همان 
تيم هايى اســت كه پيش از آغاز جام ملت هاى آسيا در دوحه حضور 
خواهــد يافت تا آخرين تدابير تاكتيكــى كارلوس كى روش را مرور 

كنند.
اما در كنار ملى پوشــان فوتبال ايــران، داوران ايرانى نيز به زودى در 
اين كشــور حضور خواهند يافت تا به قضاوت تعدادى از ديدارهاى 
دوســتانه و تداركاتى پرشمارى كه اين روزها در قطر برگزار مى شود 

بپردازند. 
دكتر بيــژن حيدرى و موعــود بنيادى فر به عنــوان دو داور اصلى و 
محمدرضا ابوالفضلى و آرمان اســعدى نيز به عنــوان دو كمك داور، 

نفراتى هستند كه به زودى در قطر به ميدان خواهند رفت.
داوران ايرانــى در زمان حضور خود در دوحــه، ديدار تيم هاى قطر و 
الجزاير را در تاريخ ششم دى ماه و همينطور بازى دو تيم چين و اردن 

را نيز در تاريخ هفتم دى ماه قضاوت خواهند كرد.
حيدرى امسال در ميادين مهمى قضاوت كرده كه مهم ترين آن بازى هاى 

آسيايى 2018 جاكارتا بود.

دعوت كاتاروهاى همدانى به اردوى تيم ملى
 سخنگوى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان گفت: 2 كاتاباز 

همدانى به اردوى تيم ملى كاتا دعوت شدند.
حمداهللا چاروسايى اظهار كرد: اردوى تيم ملى كاتا كشورمان در بخش 
آقايان از ششم دى ماه به ميزبانى استان تهران و با حضور 20 ورزشكار 

از 7 استان برگزار خواهد شد.
وى تصريح كرد: محمدحسن نجفى و عليرضا كريمى ناصر از همدان در 
اين مرحله از اردوى آماده سازى تيم ملى كشورمان حضور پيدا خواهند 
كرد. ســخنگوى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان در ادامه به 
دعوت داور همدانى جهت قضاوت در مسابقات قهرمانى كاتاى بانوان 
كشور اشاره كرد و افزود: سيدحنانه عقيليان داور خوب همدانى جهت 
قضاوت در مســابقات قهرمانى كاتاى جوانان كشــور در بخش بانوان 

دعوت شده است.
چاروسايى با بيان اينكه مسابقات قهرمانى كاتاى جوانان كشور در بخش 
بانوان بيست وهشتم آذرماه برگزار خواهد شد، عنوان كرد: استان تهران 
به عنوان ميزبان اين دوره از بازى هاى قهرمانى كشور معرفى شده كه طى 

آن بيش از يكصد ورزشكار بايد به مصاف هم بروند.
وى در پايان خاطرنشــان كرد: در اين رقابت ها سيدحنانه عقيليان داور 
خوب همدانى نيز حضور خواهد داشــت و اين دوره از مســابقات را 

قضاوت مى كند.

همدان و كهگيلويه تنها هيأت هاى كشتى 
با سرپرست

 در حاليكه برخى مسئوالن، تعيين تكليف رياست برخى هيأت هاى 
كشــتى را دليل تاخير صورت گرفته در آغاز ثبــت نام از كانديداهاى 
رياست فدراسيون كشتى اعالم كرده اند، اما تا زمان برگزارى انتخابات 

تنها 2 استان مى مانند كه با سرپرست اداره مى شوند.
با توجه به وضعيت بالتكليفى فدراسيون كشتى و اداره اين فدراسيون 
توسط سرپرست، اعضاى مجمع فدراسيون كشتى در نامه اى خطاب به 
وزير ورزش خواستار تعيين تكليف هر چه زودتر رياست فدراسيون و 

آغاز فرآيند ثبت نام از كانديداها شده اند.
اعضاى مجمع، سرمربيان تيم هاى ملى و بسيارى از بزرگان كشتى از 
جمله محمد بنا و غالمرضا محمدى ســرمربيان تيمهاى ملى بارها در 
مصاحبه هاى مختلف تاكيد كرده انــد ادامه اين بالتكليفى با توجه به 
در پيــش بودن رقابت هاى جهانى و المپيك و لزوم برنامه ريزى براى 
كســب موفقيت در رويدادهاى پيش رو، مى تواند به ضرر كشــتى به 
عنوان ورزش ملى ايران تمام شــود. اما در حاليكه برخى مســئوالن 
وزارت ورزش، تعيين تكليف هيأت هاى كشتى و برگزارى انتخابات 
آن ها را دليل اين تاخير اعالم كرده اند، فقط استان هاى اردبيل، اصفهان، 
كردستان، همدان و كهگيلويه و بويراحمد در حال حاضر با سرپرست 
اداره مى شــوند كه در اين ميان طى روزهاى آتى انتخابات هيأت هاى 
اســتانى اردبيل، اصفهان و كردســتان برگزار مى شود و تا طى شدن 
فرآيند ثبت نام و برگزارى انتخابات فدراســيون كشــتى روساى اين 

هيأت ها نيز مشخص خواهند شد.
بر همين اساس تاخير در آغاز ثبت نام  از كانديداهاى رياست فدراسيون 
كشتى به اين بهانه نمى تواند موجه باشد و ادامه اين روند به اعتقاد اهالى 

كشتى مى تواند پيامدهاى بدى براى ورزش اول ايران داشته باشد.

كاش ليگ محالت تعطيلى نداشته باشد
تب داغ فوتبال در زمين هاى خاكى همدان

 فوتبال محالت همدان در چند سال اخير ميدان هيجان انگيز رقابت 
ميان جوانان فوتبالى است كه نه قرارداد ميلياردى دارند و نه براى خود 

شهرتى دست و پا كرده اند.
در چند سال اخير شاهد رشد فوتبال محالت همدان چه به لحاظ تعداد 
تيم ها و چه از نظر سطح كيفى بازى ها بوده ايم. همدان در ليگ محالت 
به خصوص در فوتبال يكى از بهترين هاى كشور است و برگزارى ليگ 

محالت فوتبال همدان الگوى خيلى از استان هاست.
از حــق نگذريم فوتبال در دنيا حــرف اول و آخر را مى زند وبى اندازه 
محبوب و پرطرفدار كه كمتر كسى مى تواند اين ادعاى نگارنده را انكار 
كند، اما شــايد باشند افرادى كه ذهن خود را خيلى كم مشغول به اين 
سوال كرده باشند كه چرا فوتبال تا اين حد جذاب است و پرمخاطب؟

غيرقابل پيش بينى بودن مسابقات، تعصبات منطقه اى و ملى، تفكيك هاى 
فردى، مبارزه مدرن، تأثيرگذارى اجتماعى اين ورزش و ...همه و همه 

در جذابيت چمن، توپ و مستطيل سبز تأثيرگذار است.
اينهــا را كه كنار بگذاريم عامل مهم ديگرى در جذابيت اين ورزش آن 
هم در ســطوح پايين تر نقش بى بديلى ايفــا خواهد كرد. عاملى به نام 

هزينه هاى نه چندان زياد!
اگرچه امــروز پول هاى هنگفتى در فوتبال جابجا مى شــود و گردش 
مالى در اين ورزش ســربه فلك كشيده است اما در سطوح پايين تر و 
بخصوص در ورزش محالت، فوتبال با هزينه هاى كم، حساسيت را به 

اوج مى رساند و كارى مى كند كارستان!
فوتبال همدان با وجود اينكه از رده باشــگاهى و داراى ليگ هاى برتر 
و دسته اول استانى اســت اما در سطح محالت شاهد حضور چندين 

برابرى تيم ها هستيم.
در واقع فوتبال محالت نسبت به باشگاهى نزد جوانان همدانى از اهميت 
بيشــترى برخوردار است و باعث شده تا بازيكنان پرشمارى حتى قيد 
حضور در مسابقات باشگاهى را زده و تن به فوتبال زمين خاكى بدهند.
آمارها بيانگر اين است كه امسال بيش از 50 بازيكن باشگاهى با دريافت 
رضايت نامه و ثبت در هيأت فوتبال جذب تيم هاى محالت شــدند و 

فوتبال پرحاشيه و جذاب را در محالت جستجو مى كنند.
بازى زير آفتاب سوزان تابستان گرم و سرماى استخوان سوز نيمه دوم 
سال در زمين هاى خاكى و سنگالخ حاشيه شهر همدان براى آنها فراتر 

از يك مسابقه تلقى مى شود و تداعى كننده خاطره هاست.
 شهردارى حامى فوتبال محالت

تنها ارگانى كه همچنان بــه حمايت از ورزش محالت به ويژه فوتبال 
وفادار بوده، شهردارى همدان است. اگرچه حمايت ها از فوتبال محالت 
به نســبت سال هاى گذشته كم رنگ تر شده و مديران سازمان ورزش 
شهردارى دليل آن را شرايط اقتصادى و محدوديت منابع مالى مى دانند

با اين حال امسال نيز البسه ورزشى به تيم ها به صورت رايگان اعطا شد 
تا برگزاركننده المپيادى يكدست، منظم و مخاطب پسند باشند.

تمامى تيم ها البســه و توپ رايگان از سوى سازمان فرهنگى ورزشى 
شــهردارى همدان دريافت مى كنند و در واقع حامى اصلى آنها همين 

سازمان است.
سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى ساالنه بيش از 2 ميليارد ريال صرف 
فراهم كردن نياز اين تيم ها مى كند؛ با وجود اين حمايت ها، دســتگاه 

ورزش جايگاهى در همكارى الزم براى برگزار اين مسابقات ندارد.
شايد تنها كمك دستگاه ورزش همدان همان بازى فينال باشد كه يكى 

از ورزشگاه هاى سطح شهر را اختصاص مى دهد.
  توسعه ورزش حق محالت است

مديرعامل سازمان فرهنگى ورزشى همدان در اين باره مى گويد: توسعه 
ورزش حق محله هاى مختلف شهر همدان است و انتظار داريم تمامى 

مناطق شهردارى در مسابقات ورزشى محالت مشاركت كنند.
سعيد خوشبخت افزود: رونق ورزش محالت يكى از برنامه مهم سازمان 
فرهنگى ورزشى شهردارى است و اعضاى شوراى شهر و شهردار نيز 

حمايت بسيار خوبى از آن دارند.
خوشــبخت تصريح كرد: زمينه حضور اســتعدادهاى فوتبال محالت 
در تيم هاى شــهردارى همدان نيز مهياست و همكارى خوبى در اين 

خصوص انجام مى شود.
مديرعامل ســازمان فرهنگى ورزشى شهردارى همدان اظهار داشت: با 
توجه به نگاه مثبت اعضاى شــوراى شهر و شهردارى، سال آينده نيز 
بودجه مناســبى به ورزش محالت اختصــاص مى يابد و مى خواهيم 

چندين رشته جديد را در قالب مسابقات مختلف برگزار كنيم.
  همدان جزو شهرهاى حامى ورزش محالت

شهردار همدان در اين باره گفت: هم اكنون در فوتبال با بيش از يكصد 
تيم در رده هاى ســنى مختلف جزو شهرهاى برتر در گستره فعاليت 

ورزش در محالت هستيم.
عباس صوفى اضافه كرد: ضمن اينكه در هيچ شــهرى امكانات رايگان 
از قبيل لباس، توپ و ســاير وسايل شــخصى به تيم هاى محلى داده 

نمى شود
وى بيان كرد: هدف ما فراهم سازى بستر فعاليت گسترده خانواده ها در 
ورزش محالت اســت و سال آينده ضمن افزايش رشته هاى ورزشى، 
المپياد محالت را به شكل فراگير در چهار منطقه مديريت شهرى همدان 

برگزار مى كنيم.
صوفى افزود: رويكرد شــورا و شهردارى به توسعه و رونق ورزش در 
عرصه هاى مختلف همگانى، قهرمانى و محالت مثبت است و تاكنون 

حمايت هاى بسيار مطلوبى را شاهد بوده ايم.
وى با تاكيد بر توسعه فضاى فرهنگى، تفريحى و ورزشى در محالت 
مختلف شهر همدان گفت: امسال احداث چندين پارك بزرگ و كوچك 
در سطح مناطق مختلف شهر همدان را آغاز كرده ايم و سياست ما ايجاد 

فضا براى ورزش هاى متنوع در اين پارك ها است.
شــهردار همدان ايجاد فضاهاى تفريحى را حق مردم دانســت و 
گفــت: ايجاد پارك ها عالوه بر افزايش ســرانه فضاى ســبز، در 
راستاى فراهم كردن محيط شادى، نشاط و تفريح خانواده ها مورد 

توجه قرار دارد.

كعبى از فوتبال 
خداحافظى كرد 
و مربى شد

 بازيكن سابق سپيدرود با خداحافظى 
از دنياى قهرمانى فوتبال به كادرفنى اين 

تيم پيوست.
به گزارش فارس، حســين كعبى بعد از 
دو ســال دورى از فوتبال در فصل 95-

96 ليگ يك به سپيدرود پيوست و بدون 
شك يكى از عوامل تاثير گذار در صعود 

ارتش سرخ گيالن به ليگ برتر بود. 
گل حياتى و با ارزش كعبى به نساجى 
كه منجر به صعود سپيدرود به ليگ برتر 
شــد تا ابد در ذهن هواداران سپيدرود 
ماندنى خواهد بود.بازيكنى كه در ســه 
فصل حضور خود در رشت محبوبيت 
بســيار زيادى نزد هواداران داشــته و 
همواره با تعصب خاصى در زمين براى 
ســپيدرود بازى كرد.حسين كعبى با 94

بــازى ملى و بازى در باالترين ســطح 
فوتبال ايران و حضور در لسترســيتى 
انگليس و ... با پيراهن با ارزش سپيدرود 
و با بدرقه همبازيانش پيش از شــروع 
تمرين صبح ديروز در ورزشگاه سردار 
جنــگل كفش هايــش را آويخت و از 

فوتبال حرفه اى خداحافظى كرد.

بدمينتون بازان به آنكارا 
سفر كردند

 ملــى پوشــان بدمينتون ايــران در 
مســابقات بين المللــى تركيه حضور 
مى يابند.بــه گــزارش روابط عمومى 
فدراسيون بدمينتون، 4 تن از ملى پوشان 
دختر و پسر كشورمان در مسابقات بين 

المللى تركيه شركت خواهند كرد.
ثمين عابدخجســته از تهران، حســن 
متقى از گيــالن، مهدى انصارى و على 
حسين خانى از زنجان به مسابقات بين 
المللى تركيه كه در شــهر آنكارا برگزار 
مى شــود، اعزام شدند.مســابقات بين 
المللى بدمينتــون تركيه در روزهاى 27

لغايت 29 آذرماه در شهر آنكارا برگزار 
مى شود.ملى پوشان بدمينتون كشورمان 
شــب گذشــته از طريق فرودگاه امام 
خمينى (ره) تهــران را به مقصد تركيه 

ترك كردند.

اعزام كمانداران به 
مسابقات داخل سالن 

به صورت آزاد
 كمانــداران در گروه هاى مختلف به 
صورت آزاد در مراحل متعدد مسابقات 

داخل سالن جهان شركت مى كنند.
بهــزاد پاكزاد سرپرســت دبيرى جديد 
فدراســيون تيراندازى با كمــان درباره 
برنامه هــاى پيش روى ملى پوشــان در 
مســابقات مختلف گفــت: ويترين هر 
فدراســيونى تيــم ملى اســت. ما هم 
برنامه هاى زيادى براى ملى پوشان داريم 
كه مى توان به مسابقات جهانى هلند در 
بخش بزرگساالن و نوجوانان و جوانان 
در اسپانيا اشاره كرد. برنامه ما اين است 
بتوانيم ملى پوشــان را به اين مسابقات 

اعزام كنيم.
وى درباره مســابقات داخل سالن آسيا 
كه در مراحل مختلف در كشــورهاى 
اروپايــى و امريكايى برگزار مى شــود، 
عنوان كرد: ورزشكاران به صورت آزاد 
به اين مسابقات اعزام مى شوند. تعدادى 
از آنها به فرانسه مى روند و برخى هم در 
تالش هستند در مسابقات الس وگاس 
شركت كنند. ممكن است در بين نفرات 
ملى پوشان هم باشــند اما مسابقات در 
مجموع بــه صورت آزاد اســت و هر 
ورزشــكارى بخواهد مى تواند شركت 
گفت:  فدراسيون  دبيرى  كند.سرپرست 
برنامه ريزى شــده تا در اين مســابقات 
شركت كنيم اما با توجه به اينكه ديروز 
نخســتين روز كارى ام بود اجازه دهيد 
در جريان امور قــرار بگيرم تا بتوانم به 

سواالت دقيق پاسخ دهد.

 با آغــاز جديدترين مرحلــه از اردوى 
آماده ســازى تيــم ملى كشــتى آزاد، نايب 
قهرمــان المپيك به عنوان مربى در اين اردو 

حضور پيدا خواهد كرد.
مرحلــه جديــد اردوى آماده ســازى تيم 
ملى كشتى آزاد كشــورمان بعد از انتخاب 
غالمرضا محمدى به عنوان ســرمربى تيم 
ملــى از ديروز آغاز شــد و 35 آزادكار در 
خانه كشــتى حضور يافتند تا بعد از 7 سال 
همكارى با خادم، از اين پس زير نظر غالم 

محمدى فعاليت كنند.
نفراتى  غــالم محمدى كه بــا دعــوت 
چــون مهداى تقــوى، رضــا يزدانى و 
محمدحســين محمديان ســورپرايزهاى 
جالبى داشــت و تعجب خيلى از اهالى 
كشــتى را فراهم كرد، دستياران خود را 
هم معرفى كرده و در اين بين نام صادق 
گودرزى نايب قهرمــان ماليرى المپيك 
هم به چشــم مى خورد تا عضو سابق تيم 
ملــى و نايب قهرمــان جهان از اين پس 
در كادرفنى تيم ملى بزرگســاالن حضور 

باشد. داشته 
ابراهيم مهربــان، محمد طاليــى و عباس 
حاج كنارى ديگر اعضاى كادرفنى تيم ملى 

كشتى آزاد هستند.
اين مرحله از اردوى آماده ســازى تيم ملى 
كشتى از ديروز در خانه كشتى عبداهللا موحد 
تهران آغاز و به مدت 10 روز ادامه خواهد 

داشت.
صادق گودرزى كه پيشــتر در تيم هاى ملى 

پايه ســابقه فعاليت داشت حاال به كادرفنى 
تيم ملى بزرگســاالن مى پيونــدد تا دوران 
جديدى در زندگى ورزشى خود تجربه كند.

گفت وگوى ما با گودرزى را بخوانيد:
چون  نفراتى  دعــوت  از  ابتــدا   
تقوى و يزدانى كه خيلى انتظارش را 

نمى رفت برايمان بگو. 
تالش شــده در اين اردو از تمام پتانســيل 
كشتى ايران استفاده شود؛ از طرفى فرصتى 
در اختيار دوستانى كه در اين سال ها بيرون 
گود بودند قرار گرفت تا تصميم نهايى شان 

را براى ماندن يا رفتن بگيرند.
 بــه نظرت در اين شــرايط آنها 
مى تواننــد بــه دنياى حرفــه اى و 

قهرمانى برگردند؟
به اعتقاد من اين دوســتان بايــد ببينند آيا 
مى توانند شــرايط اردو و فشار تمرينات را 
تا المپيك تحمل كنند يا نه؛ از طرفى فاصله 

خود را با حريفان داخلى محك بزنند.
 اما ســن نفراتى مثــل يزدانى و 
تقوى باال رفته و بعيد است همچون 

دوران گذشته كار كنند.
مهدى تقوى 3 - 4 ســال اســت از شرايط 
كشــتى به دور بود، اما طى صحبت هايى كه 
با هم داشته ايم تمايل به بازگشت دارد؛ البته 
بســتگى دارد كه بتواند اردوها و تمرينات 
مســابقه اى را تحمل كند يا نه. به هر حال 
وقتى ســن باال مى رود ديگر آن شــادابى و 
نشاط جوانى نيست و بايد بار روانى بيشترى 
را تحمل كرد. البتــه خيلى از قهرمانان بعد 

از 30 ســالگى مدال هاى جهانى و المپيك 
گرفتند. تصميم گيرنــده در اين زمينه خود 
تقوى اســت و بايد تكليفش را با خودش 
مشــخص كند. او بهتر از هر كسى مى داند 
در چه شــرايطى قرار دارد و چه مسيرى را 

مى خواهد طى كند.
در وزن 74 كيلوگرم بعد از صادق گودرزى 
ديگــر يك كشــتى گير خــوب و 6 دانگ 
نداشتيم. براى اين وزنه برنامه خاصى داريد؟

ببينيد ما در 74 كيلوگرم كار بســيار سختى 
داريم؛ در بيشــتر اوزان شرايط همين طور 

است و به نوعى بايد از نو شروع كنيم.
 پس مى توان اميدوار بود؟

نفــرات خوبــى در 74 كيلوگــرم داريم و 
اميدواريــم با يك برنامه مناســب آنها را به 
شرايط ايده آل برســانيم. تالش مى كنيم در 
اين مدت بــا برنامه ريزى مناســب بتوانيم 
كشتى را به جايگاه اصلى خودش برگردانيم.
 از انتخاب خودت به عنوان مربى 

تيم ملى صحبت كن.
من تجربه حضور در رده هاى پايه را داشتم؛ 
وقتى هم در تيم ملى نبودم در باشگاه خودم 
مربيگرى مى كردم. حاال هم هدفم خدمت به 
كشتى است؛ فرقى نمى كند كجا باشد؛ ديروز 

در باشگاهم و امروز در اردوى تيم ملى. 
 چه حسى دارى؟

اين مسئوليت بر دوش من است و اميدوارم 
در كنار اساتيد خودم بتوانم هم به تجربياتم 
اضافــه كنم و هم داشــته هايم را در اختيار 

جوانان قرار دهم.

 رئيس ســازمان خصوصى ســازى با 
اشــاره مصوبه هيأت وزيــران درباره دو 
باشگاه استقالل و پرسپوليس گفت: تا دو 
ماه ديگر و نهايتا تا پايان سال قيمت گذارى 

اين دو باشگاه انجام مى شود.
على اشــرف عبدا... پورى حســينى در 
گفت وگو با ايســنا، درباره قيمت پايه دو 
باشگاه پرســپوليس و اســتقالل و زمان 
واگذارى آن اعالم كرد كه قطعا ســازمان 
خصوصى سازى تالش مى كند به وظايف 
خود به درستى عمل كند و اقدامات الزم 

را در كوتاه ترين زمان ممكن انجام دهد.
وى گفت: تا دو ماه بعد قيمت گذارى اين 
دو باشگاه انجام مى شود و اين قيمت را به 
هيأت واگــذارى اطالع مى دهيم و تالش 
مى كنيم تا پايان سال جارى مزايده اين دو 

باشگاه را انجام دهيم.به گزارش ايسنا، در 
سال 1394 بود كه هيأت وزيران مصوبه اى 
را تاييد كرد كه طبق آن دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس، بنگاه هاى فرهنگى به حساب 
مى آيند و در نتيجه نبايد خصوصى شوند. 
اما بسيارى معتقدند كه اين دو باشگاه جنبه 

ورزشى دارند، نه فرهنگى.
در نتيجه طى اين ســال ها با اين استدالل 
كه دو باشــگاه اســتقالل و پرسپوليس از 
سوى هيئت دولت به عنوان بنگاه فرهنگى 
شــناخته شــدند واگذارى آنها امكانپذير 
نبود، مگر اينكه هيئــت دولت بر مصوبه 
خــود، بازنگرى كنــد و آن را تغيير دهد 
در آن صورت اين دو باشگاه مى توانند به 

چرخه واگذارى برگردند.
امــا چندى پيــش وزيــر ورزش نامه اى 

بــه دولــت ارســال كــرد و خواهــان 
خصوصى ســازى دو باشــگاه استقالل و 
پرسپوليس شــد. در اين راستا در ماه هاى 
گذشته على اشرف عبداهللا پورى حسينى 
- رئيس سازمان خصوصى سازى - درباره 
آخرين اخبار مربوط به خصوصى ســازى 
دو باشگاه اســتقالل و پرسپوليس گفت 
كه وزيــر ورزش و جوانان به  جد پيگير 
خصوصى ســازى اين دو باشگاه است و 
با نامه اى كه به  درخواســت وزير ورزش 
و جوانــان بــراى شــروع مجــدد روند 
خصوصى ســازى اين دو تيم از ســوى 
سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى 
به دولت رفته، منتظر مصوبه هيئت وزيران 
براى شــروع روند واگذارى اســتقالل و 

پرسپوليس هستيم.

استقالل و پرسپوليس 2 ماه تا قيمت گذارى

صادق گودرزى بعد از انتخاب به عنوان مربى تيم ملى:

بايد از نو آغاز كردبايد از نو آغاز كرد



 بر اســاس مصوبه مجلس شــوراى 
اسالمى قرار اســت در كشور 12 موزه 
منطقه اى احداث شود كه موزه منطقه اى 
همدان يكى از اين 12 موزه است. چندى 
پيش بر اســاس گفته نماينــدگان مردم 
همدان در مجلس شوراى اسالمى مطرح 
شد ، بودجه سال 96 كه 80 ميليارد ريال 
بود كه دير ابالغ شــد و امسال نيز 100 

ميليارد ريال براى آن اختصاص يافت كه در مجموع 
180 ميليارد ريال به اين موزه اختصاص مى يابد.

مخزن امن اشياى فرهنگى و تاريخى محل جمع آورى 
و نگهدارى تمام اشياى عتيقه اى است كه در منطقه 
غرب كشور وجود دارد و اين اشيا در موزه منطقه اى 
در مجاورت تپه هگمتانه در استان گردشگرى همدان 
به نمايش در مى آيد. بر اساس وعده مسئوالن ، طرح 
احــداث موزه منطقه اى بــا 180 ميليارد ريال اعتبار 
مراحل ادامه كار را آغاز كرده و با رفع موانع موجود، 
تكميل مى شود .  پس از حضور معاون رئيس جمهور 
در همدان عنوان شــد ؛  موزه منطقه اى همدان سال 
آينده افتتاح شود و يكى از بزرگترين منابع گردشگرى 

و جذب مسافر براى استان همدان باشد.
موزه منطقه اى غرب كشــور كه احداث آن پس از 
ســالها انتظار دوباره به جريان افتاده است، اين نويد 
را مى دهد كه در آينده اى نزديك يكى از بزرگترين 
منابع گردشگرى غرب كشور و عاملى مهم در جذب 
توريست داخلى و خارجى را براى همدان به ارمغان 
آورد.همدان گنجينه ارزشــمندى از تاريخ و هويت 
باســتانى مردم ايران زميــن را از دوره هاى مختلف 
تاريخى در خود جاى داده و قدمت چندهزارســاله 
آن همواره مورد تحســين و شــگفتى بازديدگان و 

خارجى اين  گردشــگران داخلى و 
استان شده است.

براى  استاندارد  زيرساختى   
نمايش اشياى تاريخى 

مسئول اجراى طرح موزه منطقه اى 
غرب كشــور و مخزن امن اشــياى 
فرهنگــى و تاريخى هگمتانه گفت: 
موزه هگمتانــه فضايى براى نمايش 

محدود اشياى خاص سايت تاريخى 
هگمتانه است و به جز اين موزه، زير 
ساخت مناســبى براى ارائه اشياى 

تاريخى در همدان وجود نداشت.
حســن ســلطانى اظهار داشت: لذا 
احداث موزه منطقــه اى در همدان 
به عنوان پايلوت غرب كشــور در 
محدوده تپه هگمتانه و در مجاورت 
مخزن امن اشياى فرهنگى و تاريخى 
هگمتانه پيش بينى شد . وى افزود: 
10 سال پيش كلنگ موزه منطقه اى 
در كنار مخزن امن اشــياى فرهنگى 
و تاريخى هگمتانــه زده و به دليل 
مشكالت فنى و اجرايى چندين سال 

احداث آن متوقف شــد و با پيگيرى هاى استاندار و 
مسئوالن استان پس از رفع موانع اجرايى، طرح جديد 
آن در سال گذشــته با ايجاد تغييراتى تصويب شد. 
سلطانى ادامه داد: ارديبهشــت امسال اعتبارات الزم 
براى ادامه اين طرح ابالغ شــد و در حال حاضر اين 

طرح در حال اجراست.
 مخزن امن اشــيا 95 درصد پيشــرفت 

فيزيكى دارد

مســئول دفتر فنى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى همدان ادامه داد: مخزن امن 
اشــياى فرهنگى و تاريخى هگمتانه نيز از سال 84 با 
توجه به لزوم حفظ و نگهدارى بيش از 23 هزار شى 
فرهنگى و تاريخى كه در جاهاى مختلف با شــرايط 
نامطلوب نگهدارى مى شد، طراحى و كلنگ احداث 
آن بر زمين زده شــد. ســلطانى افزود: زير بناى اين 
مخزن 2 هزار متر مربع اســت كه با شــرايط پدافند 
غيرعامــل و مطابق با معيارها 
و ضوابط اســتانداردهاى روز 
مخــازن امن اشــيا در جهان 
احداث شــده است. وى ادامه 
داد: سيســتم تهويه پيشرفته و 
قفســه هاى مكانيزه منطبق با 
اين  روز  استاندارهاى  آخرين 
مخزن در حال ســاخت است 
و مخزن با پيشــرفت فيزيكى 
بــاالى 95 درصد آماده نصب 

قفسه هاست.
اطراف  هــاى  خيابان 
موزه ساماندهى مى شود

فرهنگى،  ميــراث  مديــركل 
صنايع دستى و گردشگرى همدان گفت: بعد از افتتاح 
موزه منطقه اى، ســاماندهى خيابان هاى ورودى اين 
موزه با حمايت شــهردارى و استاندارى همدان آغاز 
مى شــود .على مالمير افزود: مخزن امن اشيا تاريخى 
و فرهنگــى همدان، محلى اســتاندارد براى مرمت، 
نگهــدارى و انجام اقدامات مطالعاتى و پژوهشــى 

اشياى تاريخى است.
وى ادامه داد: در اين مكان اســتانداردهاى الزم براى 

نگهدارى اشياى تاريخى و فرهنگى همدان و منطقه 
غرب كشــور در نظر گرفته شده است. تكثر و تنوع 
آثار با ارزش تاريخى و فرهنگى در كنار جاذبه هاى 
منحصر به فرد طبيعى موجب معرفى همدان به عنوان 
يكى از مناطق اصلى گردشــگرى ايران در داخل و 
خارج كشور شده است.  از سوى ديگر كشف اشياى 
تاريخى و آثارى زيبا، ديدنى و جذاب از دوران مادها، 
هخامنشيان، ساسانيان، صفويه، سلجوقيان، اشكانيان و 
قاجاريه از خاك ديــار همدان، تبلورى از فرهنگ و 

تمدن ايرانيان را در اين ديار به نمايش مى گذارد.
تعدد اين آثار تاريخى و باســتانى با ارزش و قدمت 
تاريخى و فرهنگى، همدان را به يكى از بهترين گزينه 
ها براى ســاخت موزه منطقه  اى غرب كشور تبديل 
كرد و در حدود 10 سال پيش كلنگ احداث اين موزه 
بر زمين زده شــد تا بتواند بخشى از آداب و رسوم و 
آيين زندگى مردم و آثار تاريخى منطقه را در معرض 

ديد عالقه  مندان قرار  دهد.
اگرچه 10 سال از آغاز اين طرح گذشته و طى دوره 
هاى مختلف با وقفه ها و مشكالت اجرايى فراوانى 
دست و پنجه نرم كرده است، اما از سال گذشته ادامه 
عمليات اجرايى آن كليد خورد و قرار اســت امسال 
سالى طاليى براى تكميل اين گنجينه ارزشمند باشد. 
اين موزه منطقه  اى در كنار ســايت تاريخى هگمتانه 
شهر همدان در حال احداث است و در مجاورت آن 
گنجينه و مخزن امن اشــيا احداث شده تا محل امنى 
براى نگهدارى اشــياى تاريخى اين منطقه باشد. در 
حقيقت قرار اســت در موزه منطقه اى غرب كشور 
كل اشيا مكشوفه از كاوش هاى باستان شناسى شامل 
سفال ها، اشيا مفرغى و سكه هاى تاريخى نگهدارى 

مى شود.
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مخزن امن اشياى فرهنگى 
و تاريخى محل جمع آورى 
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عتيقه اى است كه در منطقه 
غرب كشــور وجود دارد و 
اين اشيا در موزه منطقه اى 
در مجاورت تپه هگمتانه در 
همدان  گردشگرى  استان 

به نمايش در مى آيد
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■ حديث:
امام علي(ع):

انسان نبايد به سفرى رود كه مى ترسد در آن به دين و نمازش لطمه اى وارد آيد . 
بحار األنوار : 1/108/10 

بيشترين افزايش بودجه 98 
در سازمان ميراث اتفاق افتاده

 رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى از 
افزايــش قابل توجه بودجه اين ســازمان در ســال آينده خبر داد و 
گفت: شــايد ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
نخســتين دستگاه در دولت باشد كه بيشترين افزايش بودجه را براى 

سال 98 داشته است.
على اصغر مونسان رقم اين بودجه و درصد افزايش آن را مشخص نكرد 
و اعالم آن را به وقت بررسى اليحه بودجه 98 در مجلس موكول كرد 
و افزود: خوشــبختانه در دولت چنين افزايشى را براى سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى قائل شده اند، اما اجازه دهيد اين 

بودجه در مجلس بررسى و نهايى شود، آن وقت خودتان مى شنويد.
او در پاســخ به اين پرسش كه آيا سهم اين سازمان از محل هايى چون 
عوارض خروجى در بودجه 98 افزايش پيدا كرده اســت؟ اظهار كرد: 
اجازه دهيد سازمان برنامه و بودجه كار خود را انجام دهد. ما نمى توانيم 
تعيين كنيم افزايش سهم بودجه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 

گردشگرى از كدام محل باشد.
افزايش بودجه پيشــنهادى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشــگرى براى ســال 98 درحالى صورت گرفته كه مجلس اخيرا 
تبديل اين ســازمان به وزارتخانه را با شــرط نداشتن بار مالى اضافى 

تصويب كرده است.
از سوى ديگر اسحاق جهانگرىـ  معاون اول رئيس جمهورـ  به تازگى 
اظهارنظرى مبنى بر اين داشــته كه «آمريكا به دنبال اين است كه نفت 
ايران فروخته نشود. ما هم بودجه 98 را به گونه اى تنظيم كرديم كه سهم 

درآمدهاى نفتى خيلى بيشتر از 25 درصد نباشد. »
او دقيقا اشاره نكرده كه دولت براى تغيير اين وضعيت به دنبال افزايش 
درآمد از گردشگرى يا صنايع دســتى است كه بارها روى آن ها تاكيد 
داشــته، اما اين مطلب را گفته: «آمريكا دنبال اين است كه حمل و نقل 
كاال به ايران انجام نشــود، اما ايران كشــورى نيست كه محاصره شود. 
ايران مرزهاى دريايى طوالنى دارد، به وسيله ريل از چين تا اروپا اتصال 
دارد و مرزهاى زمينى زيادى دارد و اين كشور را نمى شود تحريم كرد. »
اينك ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى كه بنا بر 
اعتراض رؤســاى آن جزو دســتگاه هاى كم بودجه در دولت بوده، با 
پيشــنهاد افزايش بودجه در ســال 98 مواجه شده كه شايد علت آن با 
وضعى كه معاون اول رئيس چمهور از تحميل تحريم آمريكا بر اقتصاد 

كشور تشريح كرده است، بى ارتباط نباشد.

رونمايى «عروسى مگى» 
در همدان

 عصر روز يكشــنبه 25 آذرماه مراسم رونمايى و 
جشــن امضاى كتاب « عروســى مگى» نوشته مريم 

رازانى در همدان برگزارشد.
«مريم رازانى» بانوى محجــوب تئاتر همدان، متولد 
1332 و از فعاالن و پيشكســوتان هنرهاى نمايشى 
استان به شــمار مى رود، او در سال هاى اخير بيشتر 
عالقمندان خود را با نوشته هاى خود در حوزه ادبيات 

داستانى شگفت زده كرده است.
« هنوز هيچكس نيستم» عنوان نخستين كتاب اوست 
كه در ســال 1396 توسط انتشــارات آرادمان تهران 
چاپ و روانه بازار شــد و اكنون در واپسين روزهاى 
پاييز 97 هم جديدترين تاليف اين نويســنده خوش 
ذوق با عنوان «عروســى مگى» منتشر شده كه عصر 
روز يكشنبه 25 آذرماه مراسم رونمايى و جشن امضاء 
اين كتاب نيز در همدان برگزار شــد.اين مراســم از 
ســاعت 17 و با حضور مريم كاظمىـ  دبير دو دوره 
اخير جشــنواره بين المللى تئاتر كــودك و نوجوانـ  
و مســئوالن، هنرمندان و دوســتداران فرهنگ و هنر  
پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين  در محل فروشگاه 
شهر كتاب واقع در ميدان دانشگاه (جهاد) برگزار شد.

فراخوان سيزدهمين دوره 
جشنواره بين  المللى شعر فجر 

منتشر شد
 جشنواره بين المللى شــعر فجر با آرمان بالندگى 
گونه هاى شعر امروز از ســال 1385 هر ساله ميزبان 
كاروان شعر پارسى بوده است، سيزدهمين دوره اين 

جشنواره نيز در سال 1397 برگزار مى شود.
به گزارش روابــط عمومى معاونــت امورفرهنگى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى به نقل از بنياد شعر 
و ادبيات داســتانى ايرانيان، در اين دوره آثارى كه در 
سال 1396 به زبان فارسى و با مجوز وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى منتشر شده  باشد در گروه  هاى زير 

مورد ارزيابى قرار مى گيرد:
شعر بزرگسال

شعر كودك و نوجوان
درباره شعر

برگزيدگان جشــنواره بهمن امسال در آيين اختتاميه 
معرفى خواهند شــد و به اين برگزيدگان، عالوه بر 
جايزه نقدى، لوح يادبود و نشان جشنواره بين المللى 

شعر فجر اهدا خواهد شد.
چه كتاب هايى مى توانند در اين جشــنواره شــركت 

كنند؟
كتاب هايــى كه با مجــوز وزارت فرهنگ و ارشــاد 
جمهورى اسالمى ايران، براى اولين بار در سال 1396 
در داخل كشور به چاپ رسيده و در يكى از سه گروه 

ادبى باال قرار بگيرند.
نكات مهم

آثار بايد تاليفى و به زبان فارسى باشد.
 مجموعه شــعر بايد به صورت مستقل منتشر شده 
باشــد. مجموعه هاى مشــترك و گزيده آثار داورى 

نمى شوند.
 آثارى كه در ســال هاى قبل با عنوانى ديگر يا توسط 
ناشرى ديگر به چاپ رسيده يا به صورت گزيده آثار 

قبلى باشد، داورى نمى شود.
دبيرخانه تنها آثار رســيده به دبيرخانه جايزه (تا هفتم 

دى ماه) را در روند داورى بررسى خواهد كرد.
مهلت و شيوه ارسال اثر

آخرين مهلت ارسال اثر به دبيرخانه، هفتم دى ماه 1397 
است. ناشران، شاعران و پژوهشگران مي توانند دو نسخه 
از آثار خود را به اين نشــانى ارسال كنند: تهران، خيابان 
كريم خان زند، خيابان ســنايى، كوچه شهيد اعرابى (5)، 
پالك 6، بنياد شــعر و ادبيات داستانى ايرانيان؛ دبيرخانه 

سيزدهمين جشنواره بين المللى شعر فجر
عالقه منــدان، ناشــران و مؤلفــان بــراى كســب 
اطالعــات بيشــتر مى تواننــد بــه وب ســايِت رســمى 
بنيــاد شــعر و ادبيــات داســتانى ايرانيــان بــه نشــانى 
http://www.adabiatirani.com  مراجعــه 

كننــد يــا بــا دبيرخانــه تمــاس بگيرنــد.

شمار سايت هاى اينترنتى با هويت ايرانى 
از مرز يك ميليون گذشت

 آخرين آمار ارائه شــده از ثبت پسوندها و دامنه هاى اينترنتى در 
ايران از فعاليت بالغ بر يك ميليون ســايت با دامنه كشورى حكايت 
دارد و «دات ir» بيشترين پسوند سايتهاى ايرانى را به خود اختصاص 
داد.به گزارش مهر، بر اســاس آمارهاى به ثبت رسيده در مركز ثبت 
پسوندها و دامنه هاى اينترنتى پژوهشگاه دانش هاى بنيادى، نشان مى 
دهد كه تا آذرماه امســال يك ميليون و 11 هزار و 14 دامنه اينترنتى 
ســايت هاى متعلق به ايران، از ســوى كاربران به ثبت رسيده و اين 
درحالى است كه تا پايان ســال 96 بالغ بر 967 هزار و 989 دامنه به 
نام ايران ثبت شــده بود.اين آمار در مقايســه با پايان سال 96 از ثبت 
بيش از 50 هزار پسوند جديد اينترنتى در 9 ماه امسال حكايت دارد.

«شكالت تلخ» كاهنده سكته مغزى در زنان
 يكى از خوش طعم ترين خوردنى هاى دنيا شكالت است كه طعمى 
شــيرين و به ياد ماندنى را در ذهن هر فردى ايجاد مى كند كه مى تواند 
آنها را در خوردن انواع طعم هاى مختلف وسوســه كند. درخت كاكائو 
از درختان مناطق حاره اى جهان اســت كه كشورهاى آفريقايى در توليد 
آن بيشــترين نقش را دارند و اين خوراكى خوشمزه با گذشت زمان از  
تغذيه هاى جدايى ناپذير زندگى انسان ها شده است. مصرف اين خوراكى 
در بسيارى از خانواده ها به حدى باال رفته است كه مى توان مضرات آن را 
در كنار فوايدش بررسى كرد. يك كارشناس تغذيه در اين باره با بيان اينكه 
شكالت بر خالف تصور ديگران افزون بر مضرات، فوايدى دارد، اظهار 
كرد: شكالت تلخ بر خالف طعمى كه ممكن است باب ميل بسيارى از 

افراد نباشد يكى از خواركى هاى مورد عالقه بانوان است.

روشى براى كوچك كردن اشيا در مقياس نانو
 محققان روشــى نوين براى كوچك كردن اشــيا سه بعدى ارائه 
كرده اند كه در آن از ليزر اســتفاده مى شــود. به گزارش ديلى ميل، 
محققان دانشگاه MIT روشى براى كوچك كردن كوچك كننده ابداع 
كرده اند كه مى تواند اندازه ســازه هاى ســه بعدى را به اندازه يك 
هزارم حجم واقعى شان بكاهد.دانشــمندان مى توانند مواد مختلفى 
ماننــد فلزات، نقاط كوانتومــى و دى ان اى را در قالب پليمرى قرار 
دهند و به وســيله اشــعه ليزر آنها را كوچكتر كنند.ايــن فرايند كه 
implosidon fabrication نام دارد، در حقيقت برعكس فرايند 
انبســاط ميكروسكوپى اســت. محققان مولكول هاى مخصوصى را 
استفاده مى كنند كه براى بزرگتر كردن اشيا، شارژ منفى بين مولكول 

ها را مسدود مى كند.

سفرهاى تازه به ماه 
فضانوردان را خواهد كشت

 بعد از گذشت حدود نيم قرن برخى كشورها به فكر سازماندهى 
ســفرهاى فضايى مجدد به كره ماه افتاده اند و چين نيز فضاپيمايى را 
به نيمه تاريك ماه فرســتاده، اما اين سفرها مى توانند مرگبار باشند.

بــه گزارش بيزينس تايمز، آمريكا اعالم كرده كه به زودى فضاپيماى 
سرنشــين دارى را به تنها قمر كره زمين مى فرســتد. اما بررسى تازه 
اى كه توسط دانشگاه استونى بروك صورت گرفته نشان مى دهد كه 
اعزام فضانورد به كره ماه مى تواند بسيار خطرناك تر از ميزانى باشد 
كه قبال تصور مى شد.محققان اين دانشگاه مى گويند خاك ماه به هيچ 
وجه با بدن انسان سازگار نيست و حضور طوالنى مدت در سطح اين 

قمر مى تواند منجر به ابتال به بيمارى هايى مانند انواع سرطان شود.

بررسى شب يلدا از ديدگاه نجوم
 جشــن شب يلدا با هدف بررسى شــب يلدا و ارائه رويدادهاى 

رصدى دى ماه در باشگاه نجوم آياز تبريز برگزار مى شود.
به گزارش مهر، نود و نهمين باشگاه ماهانه انجمن نجوم آياز تبريز به 
مناسبت شب يلدا برگزار مى شود. اين باشگاه ساعت 15 پنجشنبه 29 
آذر 97 در تبريز تشكيل خواهد شد.موضوع اصلى اين باشگاه گفتگو 
درباره شب چله و تاريخچه آن در آذربايجان است. «عليرضا ميرزايى» 
دانش آموخته كارشناســى ارشــد تاريخ جهان، دربــاره اين موضوع 
ســخنرانى خواهد كرد.تازه ترين خبرهاى نجــوم و فضا و نگاهى به 
پديده هاى رصدى دى ماه نيز از ديگر بخش هاى اين نشســت است. 
همچنين در بخشــى از اين برنامه مسابقه اى برگزار و به برنده جايزه 

اهدا خواهد شد.

سينـما
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عاشقانه-پاستاريوني - الزانيا

 تفاهم نامــه فرهنگى هنرى با محوريت توجه به 
شــعائر مذهبى و با هدف توسعه مباحث فرهنگى 
و اســتفاده از ظرفيت هاى فرهنگــى، دينى، هنرى 
و اجتماعى شــهر همدان، بيــن اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اســالمى استان و شــهردارى همدان منعقد 
شــد . نشست مشــترك براى انعقاد اين تفاهم نامه 
روز گذشــته با حضور رئيس شوراى اسالمى شهر، 
رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شورا، مديركل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان، شهردار و برخى 

مسئوالن شهردارى برگزار شد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان در 
اين ديدار گفت: نگاه فرهنگى در شــوراى اسالمى 
شهر و شــهردارى همدان بسيار ارزشمند و درخور 
توجه اســت و در اين بين جــا دارد از زحمات و 
همكارى شــهردارى همدان در خصوص برگزارى 
جشــنواره بين المللــى تئاتر كــودك و نوجوان در 
همدان و نصب نماد اين جشنواره در محوطه تاالر 
فجر قدردانى كنم.عليرضا درويش نژاد افزود: اعتقاد 
داريم ايجاد شور و نشاط اجتماعى از وظايف هر دو 
دستگاه است كه قطع به يقين با گسترش همكارى ها 
و هم افزايى ها مى توان شاهد شهرى خالق و جذاب 
در حوزه هاى مختلف گردشگرى، فرهنگى، هنرى و 

اجتماعى باشــيم كه امضاى تفاهم نامه هاى فرهنگى 
نقش مهم و اثرگــذارى در تحقق اهداف مورد نظر 

خواهد داشت.
وى در ادامه صحبت هاى خود بيان كرد: ايجاد "گذر 
فرهنــگ و هنر"با هدف اجراى برنامه هاى شــاد و 
متنوع فرهنگى و اجتماعى در برخى شهرهاى كشور 
محقق شده اســت و سهم مهمى در پركردن اوقات 
فراغت شــهروندان دارد؛ همين موضوع مى تواند با 
همكارى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان، 
شوراى اسالمى شهر و شهردارى در همدان پيگيرى 
شود. خوشــبختانه در اين خصوص نگاه فرهنگى 
در مجموعه مديريت شــهرى همدان وجود دارد و 
اميدوارم به زودى شاهد تحقق اين موضوع در شهر 
همدان نيز باشيم. رئيس شوراى اسالمى شهر همدان 
هم در اين جلســه اظهار كــرد: در دوره مديريت 
جديد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان شاهد 
تحوالت ارزشــمندى در مباحث مختلف فرهنگى، 
هنــرى و اجتماعــى هســتيم كه مى طلبــد تمامى 
دستگاه هاى متولى فرهنگ در استان نگاه ويژه ترى به 

مقوله نشاط اجتماعى شهروندان داشته باشند. 
كامران گردان با بيان اينكه در تهيه و تدوين مباحث 
فرهنگى اصــول و قواعد حاكم بايــد مورد توجه 

قرار گيرد، تصريح كرد: با اســتفاده از ظرفيت هاى 
ســخت افزارى و نرم افزارى موجود مى توان اهداف 
مورد نظر را ترســيم و به مرحله اجرا رســاند. در 
اين بيــن امضاى تفاهم نامه هــاى فرهنگى مى تواند 
زمينه توســعه فرهنگى و اجتماعى شــهروندان را 
سرعت ببخشد و مى طلبد در اين مسير با بهره گيرى 
از تجربيات و ظرفيت هاى ســاير شــهرهاى موفق 
و پيشــرو در اين زمينه و بومى ســازى آنها به نقطه 

مطلوب و مورد رضايت شهروندان دست يافت.
عباس صوفى شــهردار همدان نيز در اين نشست با 
بيان اينكه همدان در حوزه هاى فرهنگى و تاريخى 
سرآمد شهرهاى كشــور و جهان است، اظهار كرد: 
پيشــينه تاريخى و فرهنگ فاخر همدان بر كســى 
پوشيده نيست و مردم فرهنگ دوست همدان شهره 
عام و خاص هســتند. بايد در حوزه هاى فرهنگى، 
اجتماعى و هنرى با تمام توان از ظرفيت هاى موجود 
نهايت استفاده را داشته باشيم؛ همانطور كه مجموعه 
شــهردارى همدان در بحث بودجه نويسى به حوزه 
مبحث فرهنگى نگاه ويژه اى دارد و معتقديم اگر در 
اين حوزه هم افزايى و هم انديشــى ها افزايش يابد، 
قطعاً به توســعه نشاط اجتماعى شــهروندان منجر 
خواهد شد و در اين بين تدوين سند فرهنگى شهر 

با رويكرد جديد و اســتفاده از ظرفيت هاى موجود 
بيش از پيش ضرورى است. 

رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
همدان نيــز در اين نشســت اظهاركرد:  توســعه و 
گســترش مباحث فرهنگى و اجتماعى در شهر يكى 
از مهمترين اهداف كميســيون فرهنگى شوراى شهر 
و ســازمان فرهنگى شهردارى همدان است و امضاى 
تفاهم نامه هاى فرهنگى نقش فزاينده اى در خصوص 
دســت يابى به اهداف مورد نظر دارد كه با هم افزايى و 
همكارى دستگاه هاى متولى اين روند شتاب بيشترى به 
خود خواهد گرفت.سعيد خوشبخت اضافه كرد: توسعه 
مباحث فرهنگى، اجتماعى و هنرى نيازمند زيرساخت 
است كه خوشــبختانه با توجه به وجود فرهنگسراها 
و همچنيــن پياده راه هاى شــهر همــدان مى توان از 
ظرفيت هاى مهم فرهنگى و اجتماعى آنها به طور ويژه 
بهره برد كه اميدواريم با امضاى تفاهم نامه هاى فرهنگى 
با محور نشاط اجتماعى، شاهد تحقق اهداف و جلب 

رضايت شهروندان باشيم.
در پايان اين نشســت تفاهم نامــه فرهنگى هنرى با 
محوريت توجه به شــعائر مذهبى بين شــهردارى 
همدان و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با 

رويكرد افزايش نشاط اجتماعى امضاء شد.

10سال پس از آغاز ساخت 
موزه منطقه اى غرب كشور 

وعده 
افتتاح موزه به 
سال 98 رسيد

همزمان با انعقاد تفاهم نامه فرهنگى هنرى بين اداره ارشاداسالمى استان و شهردارى همدان مطرح شد

ايجاد "گذر فرهنگ و هنر" با هدف اجراى برنامه هاى شاد

ــر قصــد دارد محل هــاي  ــر غرضــي مالي بيمارســتان دكت
فروشــگاه و تاكســي تلفني بيمارســتان را از طريــق مزايده 
بــه مــدت يكســال بــه اجــاره واگــذار نمايــد، متقاضيــان 
واجــد الشــرايط مي تواننــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي 
ــرايط  ــدارك و ش ــت م ــت درياف ــت 10 روز كاري جه لغاي
ــتان  ــي بيمارس ــايت اينترنت ــه س ــده، ب ــركت در مزاي ش
ــه  ــا ب ــه آدرس www.gharazi..malayer.temin.ir ي ب
ــر  ــتان دكت ــه بيمارس ــه دبيرخان ــوري ب ــورت حض ص
غرضــي واقــع در ماليــر، بلــوار نبــوت، مراجعــه 

ــد. نماين
تلفن تماس جهت هماهنگي:
33348083-081 (امور اداري)

بيمارستان دكتر غرضي مالير 

آگهي مزايده اجاره 
(نوبت دوم)


