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2

دعواي بودجه 
از اينجا و آنجا و هر جا 

 در شــرايطي که طبق قانون دولت بايد 
هر ســال اليحه بودجه ســال بعد را تا 15 
آذر ماه به مجلس شــوراي اسالمي تحويل 

نمايد.

خوش يمن مثل يمن!
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جشنواره 
زمستانی 
همدان

 زيرکرسی 
گرم شد

تبریک و تقدیر

هيأت اسکواش استان همدان

جناب آقای 

مهندس محسن جهانشير 
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت

مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان 
استان همدان 

 را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض مــی 
نمائیــم.

همچنیــن از خدمــات بی شــائبه جنــاب 
آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی 

ــم. ــكر را داری ــر و تش ــال تقدی کم

تبریک و تقدیر

اداره ورزش و جوانان شهرستان کبودرآهنگ

جناب آقای 

مهندس محسن جهانشير 
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت

مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان 
استان همدان 

 را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض 
. ئیــم می نما

همچنیــن از خدمــات بی شــائبه جنــاب 
آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان تصدی 

ــم. ــكر را داری ــر و تش ــال تقدی کم

تبریک و تقدیر

اداره ورزش و جوانان و 
هيأت های ورزشی شهرستان رزن

جناب آقای 

مهندس محسن جهانشير 
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت

مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان 
استان همدان 

کــه نشــان از تعهد،توانمندی و حســن ســوابق 
خدمتــی شــما دارد را صمیمانــه تبریــک 
و تهنیــت عــرض مینمائیــم ،همچنیــن از 
خدمــات ارزنــده جنــاب آقــای دکتــر رســول 

ــم. ــكر را داری ــر و تش ــال تقدی ــدی کم ــول تص ــم در ط منع

تبریک و تقدیر

اداره ورزش و جوانان و هيأت های ورزشی 
شهرستان تویسرکان

جناب آقای 

مهندس محسن جهانشير 
 

مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان 
استان همدان 

ــمت  ــی را در س ــته ی جنابعال ــاب شایس انتص
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــه تبری ــد صمیمان جدی
ــده  ــات ارزن ــن از خدم ــم. همچنی ــی نمائی م
جنــاب آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان 

ــم. ــكر را داری ــر و تش ــال تقدی ــدی کم تص

تبریک و تقدیر                                           جنـــاب آقای 

مهندس محسن جهانشير 
مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان همدان

انتصاب شایســته ی جنابعالی را در سمت جدید صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

                  دکتر مهرداد سعدی نژاد
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند

  استاندار همدان:

 جذب سرمايه گذار و حمايت 
از توليد در اولويت است

 اســتاندار همدان در جلســه با مديران بخش صنعت، معدن و کشاورزي استان، 
سياســت هاي اين بخش را مورد بررسي قرار دارد و گفت: هدف گذاري ما حمايت 
از توليد و جذب ســرمايه گذار است و بايد همه دستگاه هاي اقتصادي استان در اين 

راستا حرکت کنند.  
ســيد ســعيد شــاهرخي اســتاندار همــدان در جلســه بــا مديــران بخــش صنعــت، 
معــدن و کشــاورزي اســتان، سياســت هــاي ايــن بخــش را مورد بررســي قــرار دارد 
و گفــت: هــدف گــذاري مــا حمايــت از توليــد و جــذب ســرمايه گــذار اســت و 

بايــد همــه دســتگاه هــاي اقتصــادي اســتان در ايــن راســتا حرکــت کننــد.
اســتاندار همــدان گفــت: دولــت بــه تنهايــي نمــي توانــد اشــتغال را بــه ســرانجام 

برســاند و حتمــا نيــاز اســت بخــش خصوصــي در کنــار دولــت باشــد.
شــاهرخي گفــت: شناســايي واخدهايــي کــه زيــر 50 درصــد فعــال هســتند يــک 
اولويــت اســت و بايــد ســعي شــود واحدهــاي توليــدي تعطيــل شــده را بــه چرخه 

توليــد بازگردانيــم و بخــش خصوصــي را بــه کمــک توليــد دعــوت کنيــم.
ــت  ــه فعالي ــد زمين ــذار باي ــرمايه گ ــذب س ــراي ج ــت: ب ــدان گف ــتاندار هم اس
فراهــم شــود و همــه دســتگاه هــاي اقتصــادي اقداماتــي در جهــت تســهيل در 
ــان  ــا آرامــش و اطمين ــا ســرمايه گــذار ب ــد ت ــر ســرمايه گــذاري انجــام دهن ام

ــد. ــت کن در اســتان فعالي
ــاده شــود و همــه  ــه آمايــش حــوزه صنعــت آم ــدس شــاهرخي گفــت: برنام مهن
ــه امــر اشــتغالزايي بخــش صنعــت و حتــي  مســائل مهــم در ايــن حــوزه از جمل
شــهرک هــاي صنعتــي يــک گــزارش کارشناســي کامــل بــراي جلســه بعــد آمــاده 

کنــد.

 دادستان همدان شــوک ناشی از تزريق آمپول 
را علــت فوت منصوره حسينی شــعار مادر باردار 

همدانی عنوان کرد.
تقريباً يک ماه از فوت منصوره حسينی شــعار مادر 
باردار همدانی در بيمارســتان بوعلی می گذرد و از 
آنجا که اين فوت مشکوک بوده تحقيقات در مورد 

پرونده متوفی همچنان ادامه دارد.
گفتنی است طبق اظهارات مسئوالن قرار بود در اين 
روزها پزشــکی قانونی علت فوت را اعالم کند تا 
نظام پزشکی رأی مورد نظر را صادر کند که رئيس 

نظام پزشکی در اين زمينه اظهار نظر کرد.
عليرضا مدرکيان اظهار کرد: از آنجا که نظر پزشکی 
قانونی به دادســتانی محرمانه است نمی توانيم در 
مورد آن ســخنی بگوييم اما علت فوت مشخص 

شده است.
وی بــا اشــاره به اينکه پزشــکی قانونــی نتيجه 
بررســی های خود را نســبت به فوت اين پرونده 
به دادســتانی اعالم کرده است گفت: در اين راستا 

هيأت بدوی امروز تشــکيل شــد و رســيدگی ها 
همچنان ادامه دارد.

رئيس نظام پزشکی همدان با بيان اينکه روز گذشته  
تعدادی کارشــناس جديد برای بررســی پرونده 
دعوت شدند، افزود: اين کارشناسان نيز نظر خود را 
اعالم کرده اند و هفته آينده نيز جلسه بعدی بررسی 

اين پرونده تشکيل خواهد شد.
وی با اشــاره به اينکه بعد از برگزاری جلسه سوم 
در اولين فرصت رأی صادر خواهد شد، گفت: بعد 
از صدور رأی تمام اطالعات در اختيار رسانه ها و 

مردم قرار خواهد گرفت.
مدرکيان با بيان اينکه هفته گذشــته جلســه اول 
هيأت بدوی تشکيل شد و روز گذشته جلسه دوم، 
خاطرنشان کرد: هفته آينده جلسه سوم تشکيل و در 

اولين فرصت نتيجه را اعالم خواهيم کرد.
وی با اشــاره به اينکه در جلســه سوم کارشناسان 
مختلفی حضور خواهند داشــت و تاکنون پرونده 
روال رســيدگی خوبی داشــته اســت افزود: نظر 

پزشکی قانونی در مورد علت فوت حجت است و 
در هيأت های انتظامی نظام پزشکی عوامل قصورها 

در علت فوت بررسی خواهد شد.
رئيس نظام پزشکی همدان با بيان اينکه کارشناسان 
نظر خود را نسبت به علت فوت اعالم خواهند کرد 
تا هيأت بدوی نظر خود را بدهد گفت: اين پرونده 
چون به مرحله رأی نرســيده و اظهار نظر در مورد 

آن ممکن است باعث بروز مشکالتی شود.
وقتی از مديرکل پزشــکی قانونی اســتان همدان 
در خصوص علت فوت جويا شــديم اظهار کرد: 
اســرار بيمار را نمی توانيم فاش کنيم؛ نظر خود را 
به دادستانی اعالم کرده ايم و آنها اگر صالح بدانند 

می توانند در اين خصوص نظر دهند.
علی احســان صالح تاکيد کرد: فعــاًل اجازه ای از 

دادستانی نداريم تا علت فوت را بيان کنيم.
اما دادستان همدان نسبت به علت فوت اظهار کرد: 
پزشــکی قانونی نظر خود را نســبت به اين مرگ 

اعالم کرده است.

کامران حمزه با بيان اينکه علت فوت شوک ناشی 
تزريق آمپول بوده است گفت: فعاًل اينکه چه کسی 

مقصر بوده اعالم نشده است.
وی با اشــاره به اينکه علت فوت مشــخص شده 
تا در کميســيون نظام پزشــکی رأی نهايی صادر 
شــود، افزود: در کميسيون نظام پزشکی اينکه چه 
کسانی مقصر بودند و درصد تقصير چه بوده است، 

مشخص خواهد شد.
دادســتان همدان خاطرنشــان کرد: در اين پرونده 
دادستانی از ابتدای امر تشکيل پرونده بالينی، ارجاع 
پرونده به پزشکی قانونی و نظام پزشکی، تحقيق از 
پزشک و کسانی که در بيمارستان حضور داشتند و 
از خانواده متوفی را در دستور کار قرار داده است.

مادر متوفی ســيده منصوره حسينی شــعار؛ رئيس 
کتابخانــه مرکزی همدان اســت کــه طبق گفته 
خانواده اش به آمپول آنتی بيوتيک حساسيت شديد 
داشــته اما به رغم اطالع دکتر معالجش، اين آمپول 

به وی ترزيق شده است.

شهردار همدان خبرداد

انتقال موزه عبرت 
به همدان

 شــهردار همدان از انتقال موزه عبرت 
به همدان خبرداد و گفت: نمايشــگاه موزه 
عبرت به صورت کامل بــه همدان منتقل 

می شود. 
به گزارش ايســنا، عباس صوفی در کميته 
فضاســازی و خدمات شــهری ستاد دهه 
فجر همــدان اظهارکرد: انتقال موزه عبرت 
به همدان از ابتدای بهمن کليد می خورد و 
در تاالر قرآن اين موزه ايجاد خواهد شد. 

وی بــا بيــان اينکــه راهپيمايــی 22 بهمــن 
ــزار  ــی برگ ــورت خانوادگ ــه ص ــال ب امس
خواهــد شــد، تصريــح کــرد: امســال بايــد 
ســالی ويــژه بــرای حضــور مــردم در 

ــد.  ــن باش ــی 22 بهم راهپيماي
صوفی ادامه داد: جشن روز بزرگ 22 بهمن 
در پياده  راه امام خمينی)ره( برگزار می شود 
و بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم جشن 

و نورافشانی برپا می شود. 
شــهردار همــدان بــا تأکيــد براينکه امســال 
ــام  ــور اي ــی در خ ــای خوب ــد برنامه ه باي
فاطميــه داشــته باشــيم، خاطرنشــان کــرد:  
امســال در تمامــی حوزه هــای مربــوط بــه 
ــه خوبــی برنامه ريــزی شــده  شــهرداری ب
و هيــچ محدوديتــی در تعــداد غرفه هــای 

22 بهمــن وجــود نــدارد. 
ــه  ــدور پروان ــف ص ــال تخفي وی از اعم
ســاخت در شــهرداری همــدان خبــرداد و 
گفــت: از 12 بهمــن تــا 20 اســفند صــدور 
ــا تخفيــف صــورت  ــه ســاختمانی ب پروان

می گيــرد. 

پيگيری عامل فوت مادر باردار همدانی در بيمارستان بوعلی

حمزه: علت فوت، شوك ناشی از تزريق آمپول
■ مدرکیان: هفته آینده رأی صادر می شود

آغاز بررسی تعرفه 
پیشنهادی عوارض سال ۹۸ 
شهرداری همدان

 رئيس کميسيون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر 
همدان از آغاز جلسات بررسی تعرفه های پيشنهادی 

عوارض سال ۹۸ شهرداری همدان خبر داد.
به گزارش مهر، اکبر کاوســی  در جلسه اين هفته 
کميســيون برنامه، بودجه و مالی شورا که با شروع 
بررسی تعرفه پيشنهادی عوارض سال ۹۸ شهرداری 

برگزار شــد، افزود: با توجه بــه اهميت موضوع، 
کميســيون برنامه، بودجه و مالی شورا با موضوع 
بررســی تعرفه های عوارض سال ۹۸ به صورت 
روزانه با حضور اعضای شورا، معاونين و مديران 

مناطق چهارگانه شهرداری برگزار می شود.
وی اضافه کرد: بر اســاس برنامــه ريزی صورت 
گرفته و تجربه سال گذشته، پيش بينی می شود در 
بررسی تعرفه پيشنهادی عوارض طی ۶ جلسه به 

جمع بندی مناسبی برسيم.
اين عضو شورای شهر همدان با اشاره به تاکيدات 

قانون، يکی از مهمترين وظايف شــورای شهر را 
رسيدگی کارشناسانه، بررسی و تصويب عوارض 
شهرداری تعرفه عوارض ساليانه برشمرد و اضافه 
کرد: هدف تعريف تعرفه عوارض روان اســت تا 
مجموعه های شــهرداری و اقشــار مختلف مردم 

برداشت مشترکی از آن داشته باشند.
کاوســی يادآور شــد: اميدواريم با پيشــنهادات 
کارشناســانه شورا و شــهرداری در تدوين تعرفه 
جديد تا حد توان از مباحث توصيفی و انشــايی 
کاســته و به مباحث قاعده مند جدولی و فرمولی 

اضافه کنيم تا برداشــت های متفاوت را از تعرفه 
کاهش دهيم و اگر نياز به اصالحی داشت بر اساس 

فرايند مشخص اصالحات صورت پذيرد.
رئيس کميســيون برنامه، بودجه و مالی شــورای 
شــهر همدان با تاکيــد بر اينکه بايد در بررســی 
تعرفه عوارض واقعيت ها لحاظ شود، يادآور شد: 
اميدواريم برای تعرفه عوارض ســال ۹۸ تصميم 
درســتی را اتخاذ کنيم تا در مسيری قرار گيريم که 
هم منافع مديريت شــهری و هم شهروندان در ان 

لحاظ شود.

بدهی ميلياردی بيمه ها چالش داروخانه ها
گفت و گوی همدان پيام با سرپرست فرمانداری همدان

میز خدمت الکترونیکي 
موفق تر است

پخت بزرگ ترين کیک 
جشنواره زمستانه در همدان 

ــل  ــه داخ ــدان ک ــداری هم  از درب ورودی فرمان
مــی شــوی ، شــايد اوليــن چيــزی کــه چشــم 
می خــورد ، ميــز بــزرگ چوبــی مــی باشــد کــه يــک 

ســرباز وظيفــه پشــت آن نشســته اســت و جلــوی ميز 
بــا بنــری کــه روی آن نوشــته ميــز خدمــت پوشــانده 

شــده اســت.
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حمايت از 1230 بیمار صعب العالج در همدان
 معاون حمايت و ســالمت کميته امداد اســتان همدان با بيان اينکه 1230 
بيمار صعب العالج تحت پوشــش اين نهاد حمايتی قــرار دارند، گفت: تأمين 
سالمت روانی بيماران و کاهش دغدغه های آن ها در پرداخت هزينه های درمان 
از رويکردهای مهم و اساســی کميته امداد است. علی بحيرايی در گفت وگو با 
ايســنا،بابيان اينکه 17۶ بيمار خاص تحت حمايت کميته امداد استان هستند، 
افزود: بيماری های خاص شــامل ام اس، هموفيلی، تاالسمی، دياليزی و بيماران 
پيوند کليه می شود. معاون حمايت و سالمت کميته امداد استان همدان با اشاره 
به حمايت اين نهاد از 1230 بيمار صعب العالج استان ، مطرح کرد: بيماری های 
صعب العالج شامل انواع سرطان، ديابت و بيماران زمين گير می شود. وی گفت: 
هزينه های شــيمی درمانی و پرتودرمانی اين بيماران در صورت داشــتن کارت 

درمان کميته امداد به صورت کامل از سوی اين نهاد پرداخت می شود.

بهره برداري از 3 جايگاه جديد سی ان جی
 تا پايان سال 

 روزانه 42۸ هزار متر مکعب گاز طبيعی فشــرده )CNG( در جايگاه های 
دومنظوره و تک منظوره منطقه همدان تحويل دارندگان خودروهای گازسوز می 
شود.به گزارش روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان، 
مدير منطقه در اين باره گفت: از ابتدای ســال تا کنون بيش از 11۸ ميليون متر 
مکعب گاز طبيعی فشرده در منطقه مصرف شده که اين رقم در قياس با ميزان 

مصرف در بازه زمانی مشابه سال قبل تغيير محسوسی نداشته است.
امين روســتايی ادامه داد: هــم اکنون در اين منطقه 3 جايــگاه جديد )2 باب 
دومنظوره و يک باب تک منظوره( در دست احداث بوده که پيش بينی می شود 
تا پايان ســال در مدار سوخت رســانی قرار گيرند که در پی آن ظرفيت توزيع 

سوخت پاک دراستان افزايش خواهد يافت.

کیف و کفش ارزان می شود
 رئيس اتحاديه کيف، کفش و چرم همدان گفت: با توجه به شــرايط موجود و 
ايجاد ثبات در نرخ ارز به نظر می رسد در هفته های آتی و بازار نزديک عيد شاهد 
کاهش قيمت کيف و کفش باشيم.احمد گازرانی با بيان اينکه امروز توليدکنندگان 
کيف و کفش مواد اوليه را بايد نقد تهيه کنند اظهار کرد: مواد اوليه توليد به اندازه کافی 
وجود دارد اما تهيه آن بايد نقداً انجام شود که نسبت به گذشته شرايط را سخت تر 
کرده است.وی با بيان اينکه  به دليل نوسانات قيمت ارز بسياری از قيمت ها واقعی 
نبــوده و به طور کاذب افزايش يافت افزود: اجناســی که با قيمت ارز جديد وارد 
می شود با قيمت جديد محاسبه می شود و به همين دليل هزينه ها کاهش يافته است.
رئيس اتحاديه کيف، کفش و چرم همدان در گفت و گو با فارس با تأکيد بر اينکه به 
اندازه کافی شاهد افزايش قيمت ها بوديم تصريح کرد: بر اساس وضعيت امروز با 

توجه به ثبات قيمت ارز احتمال کاهش قيمت محصوالت وجود دارد.

1- سهم کالن شهرهمدان از بودجه ۹۸ صفر است. گفته می شود علی 
رغم اعالم برخی نماينده ها ومسئوالن شهرهمدان درليست کالن شهر 
ها قرارندارد. گويا اين بودجه سالهای پيش  نيز به استان تعلق نگرفته 
است. گفتنی است کالن شهر همدان شعار تبليغاتی برخی نماينده ها 

ومسوالن استان است که تاکنون تاييد نشده است!
2- رســانه ملی اقدام به تذکر برای رســانه ها برای دريافت مجوز از 
صداوسيما کرده است! گفته می شود دراقدامی عجيب سازمان تنظيم 
مقررات زيرمجموعه رسانه ملی از برخی رسانه ها خواسته است تا به 
جای وزارت ارشــاد ازاين نهاد مجوز دريافت کنند. گويا اين تصميم 
درحالی گرفته شده است که رسانه های زيرمجموعه اين سازمان نيز 

بايد از ارشاد مجوز داشته باشند.
گفتنی است وظيفه صدورمجوز وتاييد ونظارت برکاررسانه ها  طبق 

قانون  برعهده هيأت نظارت برمطبوعات وزارت ارشاد است.
3- اظهارنظــر برخی نماينده ها درباره قيمت واقعی دالر مورد توجه 
قرارگرفته است. گفته می شود برخی نماينده ها گفته اند قيمت واقعی 
دالر حداقل دو برابرقيمت کنونی است که دولت غيرواقعی نزديک به 
ده هزارتومان نگه داشته است.گويا اين اظهارنظرها موج نگرانی جديد 

را ايجادکرده است 
گفتنی اســت بازار ارز ايران در چندماه اخير به شدت متالطم شده و 

منجربه تورم بی سابقه درکشورشده است.

فیض ا... مظفرپور «

 در شــرايطي که طبق قانون دولت بايد هر سال 
اليحه بودجه ســال بعد را تا 15 آذر ماه به مجلس 
شوراي اسالمي تحويل نمايد. و در دولت يازدهم  
و دوازدهم در طول 5 ســال گذشــته همواره اين 
سنت حســنه يعني تحويل به موقع اليحه بودجه 
به مجلس رعايت شــده بود. امسال به علت شروع 
دعواها بر ســر اليحه بودجه قبــل از ارائه اليحه 
به مجلس دولت مجبور بــه تجديدنظر در بخش 
هايي از بودجه شــده و تغييراتي در تبصره بودجه  
را بعمل آورد از جمله گفته مي شــود در خصوص 
بودجه نيروهاي مسلح تغييراتي اعمال شده است. 
به هر حال انجــام برخي اصالحات و تغييرات در 
بندهاي بودجه منجر به طوالني شــدن روند ارائه 
اليحه بودجه به مجلس شــده دولت در اواخر آذر 
ماه اليحه بودجه را به مجلس ارائه داد. دعوا بر سر 
بودجه با استعفاي نمايندگان اصفهان در اعتراض به 
پيش بيني نشدن اعتبارات مربوط به مشکالت آب 
آن اســتان استارت خورده بود. و همين اعتراض ها 
به صحن علني مجلس کشــيده شــد و تعدادي از 
نمايندگان در هنگام ســخنراني رئيس جمهور در 
مجلس در خصــوص ويژگي هاي اليح بودجه ۹۸ 
بر سر وي داد و فرياد کشيدند و لحظاتي سخنراني 

رئيس جمهور را متوقف کردند.
اما دعواي بودجه به ايران ختم نشــده در آن سوي 
آب ها و در ينگه دنيا )اياالت متحده آمريکا( دعوا 
بر سر بودجه به اوج خود رسيده به طوري که قبل 
از آغاز تعطيالت ســال نو ميالدي و کريسمس به 
علت تصويب نشــدن بودجه بسياري از کارمندان 
بــه تعطيالت رفتــه و به تع طيالت  خــود ادامه 
مي دهند. و بــه اصطالح خوش مي گذرانند. ظاهراً 
تعطيالت سال نو براي آنها خوش يمن بوده است. 
که به علــت تعطيلي دولت حســابي به تفريح و 
اســتراحت مي پردازند. و آنگونه که ترامپ رئيس 

جمهور آمريکا گفته ممکن است که اين تعطيالت 
يکسال نيز طول بکشد. با توجه به اينکه در کنگره 
آمريکا و در مجلس نمايندگان در انتخابات گذشته 
اکثريت نمايندگان به دموکرات ها )رقباي( ترامپ 
تعلق گرفته و نانسي پلوسي بانوي قدرتمند دوباره 
به رياست مجلس نمايندگان انتخاب شده دعواي 
بودجــه اي در آن کشــور به علت سرســختي دو 
طرف در تصويب شــدن يا تصويب نشدن بودجه 
5 ميلياردي پيشنهادي ترامپ براي احداث ديوار در 

مرز مکزيک همچنان ادامه دارد.
و اما در قاره سبز اروپا نيز دعواي بودجه به مناقشه 
بين مردم و حاکمان آنها مبدل گشــته اســت. در 
فرانسته که به عنوان مهد دموکراسي از آن ياد مي شد 
و در حال حاضر به مهد خشونت و سرکوب مردم 
معترض مبدل شــده دعوا بر سر بودجه است. به 
علت افزايش ۹ درصدي ماليات سوخت در اليحه 
بودجه تعداد زيادي از مردم فرانســته تحت عنوان 
جليفه زردها از دو ماه پيش شــروع به اعتراض به 
مصوبه رئيس جمهور مکرون نموده اند و هر شنبه 
در خيابان هاي پاريس اين اعتراضات بر عليه دولت 

و رئيس جمهور ادامه يافته است.
علي رغــم آنکه ماکــرون چندين بــار اعالم کرده 
صداي اعتراض جنبش ضد سرمايه داري را شنيده 
و از اليحه افزايش ماليات ســوخت عقب نشيني 
کــرده ولي جليقــه زردها حاال ديگربــه کمتر از 
استعفاي رئيس جمهور مکرون که در حال حاضر 
محبوبيتش به کمترين سطح در فرانسه رسيده قانع 
نيستند و اين اعتراضات به ساير کشورهاي اتحاديه 
اروپا نيز ســرايت کرده است. هر چه هست دعوا 

سر بودجه است.
اما برگرديم به کشور خودمان گفتيم که قبل از ارائه 
اليحه بودجه اســتعفاي نمايندگان اصفهان بر سر 
بودجه اتفاق افتــاد و بعد از ارائه اليحه بودجه نيز 
استعفاي وزير بهداشت قدرتمندترين وزير کابينه 

اتفاق افتاد وزير اســتعفاو بر آن اصارار و سرانجام 
رئيس جمهور مجبور به پذيرش استعفاي وي شد. 
به طور مشخص اســتعفاي قاضي زاده هاشمي بر 
سر بودجه وزارتخانه و بي توجهي سازمان برنامه و 
بودجه به رياست نوبخت بود. اتفاقاً بعد از استعفاي 
وي نوبخت معاون خود را به عنوان سرپرست اين 
وزراتخانه به رئيس جمهور معرفي و از وي حکم 
انتصــاب گرفت. و انتصاب نمکــی نمکی بود بر 
زخمهای قاضی زاده  اخيرا  حســام آشــنا مشاور 
رســانه ای رييس جمهور که اين روز ها نامی آشنا 
در اظهار نظرهای جنجالی ست از گرو گان گيری 

بودجه  برای دانشجويان سخن گفته است
اما يکي از مهمترين قسمت ها يا بندها و تبصره هاي 
بودجه اي در کشور که همواره مورد مناقشه دولت و 
مجلس در دهه گذشته بوده است. بودجه هدفمندي 
يارانه ها مي باشــد از زماني کــه رئيس دولت نهم 
در 2۸ آذر ۸۹ طــرح هدفمندي يارانه ها را به اجرا 
گذاشت. جالب است بدانيد که تنها روزنامه اي که 
در همــان روز اين خبر را کارکــرد همدان پيام در 
سطح کشــور بود و بقيه فرداي اجراي هدفمندي 

خبر را انعکاس دادند.
از آن زمــان تاکنون چنــدان اعتبارات، ســازمان 
هدفمندي همواره در هنگام ارائه اليحه بودجه سر 
و صداهاي زيادي را ايجاد کرده اســت. به طوري 
که سال گذشته ماه ها نمايندگان از جمله نمايندگان 
استان بر سر ميزان درآمد دولت از محل هدفمندي 
يارانه ها زبان به اعتراض گشــو دند و برخي معتقد 
بودنــد که دولت بخشــي از درآمدهاي حاصل از 
هدفمندي  را خارج از ضابطه قانوني صرف مي کند 
و محل مصرف آن نيز به طور شــفاف اعالم نمي 

شود.
از طرفي نيز هدفمنــدي يارانه ها چون به موضوع 
افزايــش ســوخت ارتبــاط مســتقيم دارد يکي 
موضوعــات مهم کــه منجر به دعــوا بين طرفين 

مي شــود افزايش يافتن يا نيافتن قيمت ســوخت 
در کشــور است که سال گذشــته نيز اين موضوع 
مطرح ولي در نهايت مجلس با افزايش حامل هاي 
انــرژي مخالفت کرد. امســال نيز بــا وجود آنکه 
مدت هاســت موضوع افزايش قيمت ســوخت به 
ويــژه بنزين به گوش مي رســد و از احتمال چند 
نرخي شدن سوخت صحبت مي شود. ولي تاکنون 
مجلس با افزايش قيمت حامل هاي انرژي مخالفت 
کرده اســت به طوري که الريجاني رئيس مجلس 
نيــز بارها به صراحت بــه مخالفت با اين موضوع 
پرداخته اســت زيرا که وي معتقد اســت شرايط 
اقتصادي فعلي مردم مناسب تحميل فشار بيشتر بر 
آنها با افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيســت. گر 
چه برخي ها موضوع را سياســي کرده و معتقدند 
مخالفت صريح مجلس با افزايش قيمت ســوخت 
بي ارتباط با انتخابات سال آينده نيست. و نمايندگان 
دوست ندارند اين موضوع به پاشنه آشيل آنان در 

انتخابات ۹۸ تبديل شود.
و امــا موضوع ديگر در خصــوص اليحه بودجه و 
هدفمندي يارانه ها که در سال هاي اخير همواره مورد 
بحث و جدل بين مجلس و دولت بوده و تاکنون به 
نتيجه مشخص نرسيده است. نحوه اجراي هدفمندي 
يارانه ها اســت مجلس بارها به دولت تکليف کرده 
که بايد يارانه ســه دهک باال را حذف نمايد امري 
که تاکنون تحقق پيدا نکرده اســت. و اخيراً گزارش 
تحقيق و تفحص از ســازمان هدفمندي در مجلس 
قرائت شــده و از تخلفات عديــده در آن گزارش 
داده شــد و بر اســاس اين گزارش در حال حاضر 
7۸ ميليون يارانه نقدي مي گيرند که ۶ ميليون نفر از 

هموطنان مقيم خارج از کشور هستند.
و ســر مردم در موضوع هدفمنــدي بي کاله مانده 
است. زيرا که در ۸ سال گذشته همواره ميزان يارانه 
نقدي آنان 45 هزار تومان ثابت بمانده اســت اين 
در حاليســت که همه چيز در کشور گران شده و 
افزايش يافته اســت به ويژه امسال که تورم افسار 
گسيخته ميزان درآمدهاي مردم را به شدت کاهش 
داده و به يک ســوم تقليل داده است بحث هايي در 
خصوص لزوم افزايش ميزان مبلغ يارانه پرداختي به 
مردم مطرح شده است. از جمله رئيس دولت نهم 

و دهم که يارانه ۹00 هزار توماني را اعالم کرده و 
مجلس که به يارانه ۹0 هزار تومان مي انديشــد و 
دولت که همچنان در انديشه حذف يارانه مي باشد 
هيچکدام به ســرانجام نرســيده و هنوز در اليحه 
بودجه بر ســر اين موضوعات دعواست. اگر قرار 
اســت يارانه 3 دهک حذف شود بايد يارانه آن 7 
دهک باقي مانده نيز تکاني بخورد و بعد از ۸ سال 

ميزان آن افزايش يابد.
45 هزار تومان ۹  ســال پيش که دالر 1000 تومان 
بوده امروز بعد از ۹ سال که دالر به 10 هزار تومان 
رســيده حدود يک دهم کاهش يافته اســت يعني 
ارزش يارانــه امروز به اندازه زيــر 5 هزار تومان 
رســيده اســت. حال بايد مجلس و دولت فکري 

اساسي بکنند و حق را به حق دار بدهند.
يک موضوع ديگر که در هنگام فصل بودجه ســر 
و صــداي زيادي به راه مي انــدازد موضوع ميزان 

افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان است.
که بر اساس قانون بايد به ميزان تورم بايد هر سال 
افزايش يابد ولي همواره به اين موضوع بي توجهي 
مي شــود و ميزان افزايش حقوق هــا همواره کمتر 
از آن چيزي اســت که اعالم مي شــود. از طرفي 
يکسان سازي حقوق بازنشســتگان با شاغلين نيز 
که در اليحه برنامه ششــم بدان اشاره شده تاکنون 
اجرايي نشــده اســت. چنانکه يکی از نمايندگان 

همدان روز يکشنبه در اين خصوص تذکر داد
و در اليحه ســال آينده ميــزان افزايش حقوق 20 
درصد در نظر گرفته شــده است که امير خجسته 
نماينده همدان اين ميزان را متناسب با تورم فعلي 
در کشور نمي داند و خواستار توجه بيشتر نمايندگاه 
به اين موضوع شــده است. شــايان ذکر است که 
نمايندگان اســتان تاکنــون موضع گيري جمعی و 
صريــح در خصوص اليحه بودجه ۹۸ و اعتبارات 
استان در سال آينده نداشته اند اميدواريم از حقوق 

استان در اين زمينه دفاع نمايند.
جــز در دو مورد و خاص که اميدواريم با پيگيري 
مجدانه آنها اعتبارات استاني و ملي سهم استان در 
اليحه بودجه ســال آينده متناســب با ظرفيت ها و 
توانمندي هاي استان همدان پايتخت تاريخ و تمدن 

ايران زمين باشد.

دعواي بودجـه 
از اينجا و آنجا و هر جا

یادداشت روز 

گشتي در کوچه هاي خاطره 
با جشنواره کرسي

مهدي ناصرنژاد «

  ما آدم هاي امروز بدون هيچ مالحظه و بي مهابا تمام داشته هاي 
ديروزمــان را ولخرجــي مي کنيم و در اين معنــا هر کجا حرف از 
آيين ها و ســنت هاي گذشتگانمان در ميان باشد ابرو باال مي اندازيم 
و با يک واژه بي خيالي )اي بابا( صورت مســئله را پاک مي سازيم. 
اما در همين حال به شــدت حسرت بســياري از سادگي ها و يک 

رنگي هاي زمان هاي گذشته را مي خوريم.
خيلي دلمــان مي خواهد حتي اگر شــده براي يــک روز يکي از 
خاطرات خوب پدران و مادران خود که از زندگي آنها شــنيده ايم 
براي خود بسازيم و با آن زندگي کنيم اما دريغا که گذشته، گذشته 

و به عقب برنمي گردد و چيزي هم عوض نمي شود.
الاقــل بياييــد براي يــک بار هم که شــده از بزرگتــر و باز 
هــم بزرگترها بپرســيم، گذشــته چــي بوده که حســرت آن 
را مي خوريــد و چــرا نســل هاي جديد را هم در حســرت 

مي سوزانيد! خود  گذشته هاي 
يکي از همين بزرگترهاســت که براي مــن مي گفت: تمام ويژگي 
گذشــته ها اين اســت که آن زمان مردم خيلي بيشتر با هم بودند و 
امروز همــه دارند از هم فاصله مي گيرنــد در حالي که تمام لذت 
زندگي چه در گذشــته و چه در جامعه و دنياي امروز اين است که 

با هم باشيم و در مشکالت زندگي بهم کمک کنيم.
البته ابزار و امکانات و زيرســاخت هاي زندگي در دنياي امروز به 
گونه اي اســت که زمينه خيلي از دوري ها و جدايي ها و تنهايي را 
فراهم مي کند، دردناک تر از اين که فاصله فکري نســل ها را با هم 

دامنه دارتر و تيره تر مي سازد.
آپارتمان نشــيني اجازه زندگي به نسل هاي وابسته و فاميلي را کنار 
نمي دهد. تلفن خيلي از مشکالت را حل کرده و الزم نيست بچه ها 
زحمت ديدار پدر و مادرهــا را از خانه خود تا خانه پدري تحمل 
کنند چرا که يک تلفن کليشه اي و تکراري مشکالت اين چنيني را 

حل کرده است.
برنامه هاي تلويزيوني آنقدر متنوع و ســرگرم کننده اســت که کسي 
پــاي جعبه جادويي هرگز براي اعضاي فاميل و خانواده احســاس 

دلتنگي نخواهد داشت چون سخت سرگرم شده است.
دنيا آنقدر کوچک شــده اســت که خيلي ها حتي براي يک شــغل 
کوچک فاصله شــهرها و کشورها را در مي نوردند و ديگر هم پاي 

برگشت پيدا نمي کند.
قصه هاي قديمي هرگز آن طعم و مزه گذشــته را ندارد و يک فيلم 
کارتونــي براي بچه ها خيلي شــيرين تر از قصه هاي پدربزرگ ها و 

مادربزرگ هاست.
خالصه اينکه فرق دنياي گذشــته و آدم هاي گذشته با امروزي اين 
اســت که دنيا عوض شده و چيزي شکل گذشته خود نيست آدم ها 
هم عوض شده اند و نمي دانند مشکالت آنها چقدر بزرگ و بزرگتر 
شده اســت آنها نمي دانند براي بهره مند شــدن از امکانات زندگي 

امروز بايد تمام دارايي و عمر خود را هزينه کنند. 
البته پدران و مادران و نسل هاي گذشته ما هم زحمت مي کشيدند و 
کار مي کردند اما احســاس بهتري نسبت به زندگي داشتند و ممکن 
بود بســياري هم مقهور زندگي و نداشــتن هاي آن شوند. وليکن 
فرقش اين اســت که نســل امروز از زندگي جز تالش و دوندگي 
براي خدمت به ماشــين آخرين مدل و گوشــي ايفــون  و مبلمان 
آنچناني خانه و وسايل بدون مصرف دور و بر خود نفهميده است! 
و از تمــام فرصت هــا همين بس تا زندگــي را از دريچه تلگرام و 

اينستاگرام و ديگر فضاهاي کاذب درک کند! 
يکــي از ويژگي هاي دنياي قديم و نســل هاي گذشــته در وجود 
بســياري وسايل ساده و دست ســاخت زندگي بود همان وسايل و 
خانه ماني که براي دور هم بودن ها و کوتاه ساختن فاصله ها ساخته 

مي شد.
همين کرسي ســاده و تخته پاره که هم اينک در جشنواره کرسي 
همدان شــور و حال زندگــي پدران و مادران مــا را به نمايش 
گذاشته اســت از همان وسايلي اســت که امروز حسرت آن را 
مي خوريم. وجود کرســي در روزها و شب هاي سرد و يخ بندان 
نيم قــرن پيش، گرما و اشــتياق خانواده ها را بــراي دور همي ها 
فراهم مي ســاخت و هر کس از خانــواده در طول روز هر کجا 
که بود با فرا رســيدن شــب ها و اوقات بيکاري به حريم کرسي 
پناه مــي آورد تا لذت چاي داغ و ديشــلمه مادر و مادربزرگ ها 
را بچشــد و حرارتــي که زير کرســي از نوک انگشــتان او به 
مويرگ هاي کله اش مي رســيد، موجي از شــور و اشتياق در او 
به وجــود مي آورد تا حوادث اتفاقات روزمــره را براي عزيزان 

خويش بازگو نمايد و چاره جويي کند.
کرســي که به خاطر زمستان هاي ســرد و طوالني همدان در اغلب 
شهرها و روســتاهاي اين استان در زمره اصلي ترين وسايل زندگي 
و تکــه  اصلــي جهيزيه  عــروس  خانم ها به شــمار مي آمد، امروز 
مي تواند الگويي براي جشــنواره هاي استاني و ملي در همدان باشد 
و دوستداران سنت هاي شيرين گذشتگان را از چهار سوي ايران به 

همدان دعوت کند.

 مديرکل دفتر امور روستايی استانداری 
همدان آينده گردشــگری کشور را در گرو 
توجه به بوم گردی روســتايی دانســت.به 
گزارش مهر، ظاهر پورمجاهد در نشســت 
با مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی 
و گردشــگری اســتان همدان با تقدير از 
اقدامات انجام شــده در راســتای معرفی 
هرچه بهتر روســتاهای هدف گردشگری 
اســتان همدان گفت: طی سالهای گذشته 
کمتر شاهد ورود اداره کل ميراث به پروژه 
های عمرانی بوديم ولی اقدامات خوبی در 

2 سال اخير انجام پذيرفته است.
ظاهرپــور مجاهــد بابيــان اينکــه آينده 
گردشگری کشــور در گروه توجه به بوم 
گردی روســتايی اســت، گفت: ترويج و 
تقويت بوم گردی و گردشــگری روستايی 
در اولويت کارهای استان همدان قرار دارد 
و اميدواريم با همکاری دستگاه های متولی؛ 
مدت برگزاری جشنواره های روستايی به 
بيش از يــک روز افزايــش يابد.مديرکل 
ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری 
استان نيز در اين نشست گفت: اگر بتوانيم 
نوع نگاه روستاييان را به مقوله گردشگری 
تغيير دهيم کارهای خوبی در استان همدان 

قابل انجام اســت.علی مالمير اظهارداشت: 
نوع نگاه در گردشگری روستايی بايد تغيير 
يافتــه و آموزش های الزم در اين زمينه به 

روستاييان داده شود.
در  ايران  آينده گردشگری  مالمير گفت: 

طبيعــت گردی و بوم گردی روســتايی 
و عصــاره  نتايــج  از  يکــی  و  اســت 
هــای رويدادهمــدان 201۸ توجــه به 
داد:  ادامه  بود.وی  روستايی  گردشگری 
مشــارکت پذيری بايد ســرلوحه کارها 

آموزش  بينــش و  تغيير  قرار گرفتــه و 
از  پربارتر  همچنــان  روســتاها  مــردم 
قبــل در اولويت برنامه هــای معاونت 
گردشــگری اداره کل و نيــز دفتر امور 

گيرد. قرار  استان  روستايی 

مديرکل دفتر امور روستايی استانداری همدان:

آینده گردشگری کشور 
در گرو توجه به بوم گردی روستایی است

روند رو به رشد سرمايه گذاری خارجی 
در همدان

 مديرکل اقتصاد و دارايی اســتان همدان با بيان اينکه سرمايه گذاری 
خارجی در همدان رو به  رشد است گفت: عمليات اجرای توليد برق از 

انرژی خورشيدی بهمن  ماه اجرايی می شود.
ســيد ناصر محمودی بــا  بيان اينکه يکی از وظايــف اداره کل اقتصاد 
و دارايی ارائه خدمات مشــاوره  ای برای ســرمايه گذاری است افزود: 
اپليکيشنی توسط استان طراحی شده که تمام فرصت های سرمايه گذاری، 

مقرارت و دستورالعمل  مربوط به اين امر خطير گنجانده شده است.
وی بــا بيان اينکه فرصت های ســرمايه گذاری اســتان بــرای داخل و 
خارج کشور تبيين شده اســت تصريح کرد: مشوق های مالی، گمرکی 
و تســهيالتی که دولت برای ســرمايه گذاری در نظر گرفته شده است 
نيز در اپليکشــن فرصت های سرمايه گذاری آمده است.مديرکل اقتصاد 
و دارايی اســتان همدان در گفت و گو با فــارس ادامه داد: فرصت های 
سرمايه گذاری استان در سايت اينترنتی سرمايه گذاری استان همدان به 
دو زبان و در سايت سازمان سرمايه گذاری مرکز به 11 زبان دنيا ترجمه 
شده و در دسترس است.وی با اشاره به اينکه پروژه های سرمايه گذاری 
که از قبل شروع شده بود با تحريم های جديد و خروج آمريکا از برجام 
آســيب نديدند خاطرنشان کرد: ســه پروژه در حال انجام است و يکی 
از پروژه های مهم ســرمايه گذاری خارجی در اســتان مصوب شده که 
به زودی اجرايی می شــود.وی با بيان اينکه عمليات اجرای توليد برق 
از انرژی خورشــيدی بهمن  ماه اجرايی می شــود گفت: سرمايه گذاری 
ضرورت جامعه ما است و دولت با تمام توان اين مسأله را دنبال می کند.

قیمت مرغ 
يکسان سازی 
شد
 مديــرکل تعزيرات حکومتــی همدان 
گفت: فعاالن صنف مرغ مکلف هســتند از 
روز سه شــنبه هفته جاری مرغ با برندهای 
مختلــف را بــه قيمت يکســان در اختيار 

مصرف کننده قرار دهند.
عليرضا حســن پور در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشــت: يکی از تصميم های خوب 
ستاد تنظيم بازار مهلت 2 روزه برای يکسان 

سازی قيمت مرغ با برندهای مختلف بود.
وی افــزود: طبــق گــزارش دامپزشــکی 
هيچگونه تفاوتی بين مرغ توليدی همدان و 
ديگر برندها از جمله مرغ سبز وجود ندارد 
و برخی از فعاالن اين صنف با تبليغ منفی و 
افزايش غيرمنطقی قيمت مرغ به بهانه داشتن 
برند، اقدام به فريب مردم برای کسب سود 

بيشتر کردند.
مديرکل تعزيرات حکومتــی همدان تاکيد 
کرد: مرغ سبز با مرغ ارگانيک و بدون آنتی 
بيوتيک متفاوت بوده در حاليکه سودجويان، 
آن را بــا عنوان ارگانيک گران تر عرضه می 

کنند.
حسن پور اضافه کرد: برخی از مرغ هايی که 
به بهانه داشتن برند، گران عرضه می شوند 

توسط فعاالن اين حوزه از همدان خريداری 
سپس در کشتارگاه خارج از استان ذبح و به 
عنوان مرغ مرغوب با قيمت باال در همدان 

عرضه می شود.
مديرکل تعزيرات حکومتــی همدان اظهار 
داشت: مرغ فروشــان بايد مرغ با برندهای 
مختلف را از روز ســه شنبه هفته جاری با 
قيمت يکسان عرضه کنند در غير اينصورت 

با آنها طبق قانون برخورد می شود.
 مرغ ارزان می شود

مديرکل تعزيرات حکومتی همدان بيان کرد: 
قيمت هر کيلوگرم مرغ هم اينک 127 هزار 
ريال است که به تدريج اين رقم کاهش يافته 

و ارزانتر به دست مردم می رسد.
حســن پور گفت: طبق نظر اعضای ســتاد 

تنظيــم بازار کاهــش يکبــاره قيمت مرغ 
ناممکن بوده چراکه جوجه ريزی 2 ماه پيش 
با قيمت های آن مقطع صورت گرفته و نمی 
توان هزينه آن زمان را در قيمت کنونی مرغ 

ناديده گرفت.
وی اضافــه کرد: بــا اين وجــود به علت 
اختصاص نهادهای دامی با قيمت مناسب، 
آسان کردن دسترســی به نهادهای دامی و 
جوجه ريزی به ميزان مناسب و مورد نياز به 
تدريج قيمت مرغ نيز روند کاهش می گيرد.

حسن پور پيش بينی کرد: با توجه به جوجه 
ريزی بــه اندازه مناســب، در ايام نوروز با 
مشکل تامين مرغ مصرفی و افزايش قيمت 
ها مواجه نشــده بلکه قيمت آن ارزانتر نيز 

می شود.

همدانی ها شب سردی را تجربه می کنند
 کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: با توجه به خروجی 
مدل های پيش بينی، آســمان اســتان همدان در 24 ساعت آينده نيمه 
ابــری، همراه با وزش باد، بارش پراکنده باران و کاهش شــديد دمای 

شبانه همراه است.
محمد حســن باقری شکيب در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينکه در 
ايــن مدت احتمال غبار صبحگاهی وجود دارد و دمای صبحگاهی نيز 
پايين خواهد بود اظهار داشــت: روز سه شنبه از ميزان شدت وزش باد 

کاسته و آسمان استان صاف می شود.
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مادستـان
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مصرف گاز طبیعی در همدان افزايش يافت
 مصــرف گاز خانگــی و صنعتــی در ايــن اســتان در ۹ ماهــه امســال نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال قبــل 5.3 درصــد افزايــش يافتــه اســت. 
مديرعامــل شــرکت گاز همــدان گفــت: در حالــی کــه تــا پايــان آذرمــاه ســال ۹۶ 
ــون و527  ــارد و 4۶۹ ميلي ــه 2 ميلي ــک ب مشــترک هــای گاز اســتان همــدان نزدي
هــزار متــر مکعــب گاز طبيعــی مصــرف کردنــد کــه ايــن ميــزان در مــدت مشــابه 

امســال بــه 2 ميليــارد و 5۹۹ ميليــون و 7۶3 هــزار متــر مکعــب رســيده اســت.
ــش  ــک ســال گذشــته بي ــزود: در ي ــا اف ــا ايرن ــاض در گفــت و گــو ب ــداهلل في عب

از 1۹ هــزار اشــتراک جديــد بــه شــبکه گاز رســانی اســتان همــدان اضافــه شــده 
اســت.

ــه افزايــش 3.3 درصــدی مشــترک هــای گاز اســتان همــدان  ــا اشــاره ب فيــاض ب
ــزار و  ــای گاز از 5۸1 ه ــداد مشــترک ه ــون تع ــته تاکن ــال گذش ــه داد: از س ادام

ــه اســت. ــش يافت ــزار و ۶77 مشــترک افزاي ــه ۶00 ه 475 مشــترک ب
ــرق شــهيد مفتــح بيشــترين مصــرف گاز را در بيــن  ــروگاه ب ــوان کــرد: ني وی عن

واحدهــای صنعتــی بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــرف  ــی در مص ــه جوي ــتار صرف ــدان خواس ــتان هم ــرکت گاز اس ــل ش مديرعام
گاز توســط مشــترکان شــد و گفــت: صرفــه جويــی يــک درجــه ای در مصــرف 

ــانتيگراد  ــه س ــا 21 درج ــن 1۸ ت ــاق بي ــای ات ــم دم ــهروندان و تنظي ــط ش توس
ــرژی  ــن ان ــتفاده از اي ــترک در اس ــر مش ــدی ه ــی ۶ درص ــه جوي ــب صرف موج

ــی شــود. م
ــه  ــی ب ــعله گاز مصرف ــه ش ــند ک ــته باش ــه داش ــترکان توج ــه داد: مش ــاض ادام في
ــز فراهــم  ــی ني ــه جوي ــکان صرف ــن شــعله ام ــا اي ــه ب ــی باشــد، چــرا ک ــگ آب رن

می شــود.
همــدان از اســتان هــای سردســير کشــور اســت ، 100 درصــد جمعيــت شــهری 
ــزار و 24  ــک ه ــامل ي ــتايی ش ــای روس ــد خانواره ــهر و ۹۸ درص ــامل 31 ش ش

ــد هســتند. ــره من ــی به ــتان از گاز طبيع روســتای اس

پ

هشتم( مرحله بــانك )  د ا ز مـــا مالك ا  يده ا مــز گهــي آ

بانک ملی ايران - اداره کل مهندسی و امالک

اداره امــور شــعب بانــک ملــي اســتان همــدان در نظــر دارد ، قســمتي از امــاك مــازاد 
خــود را از طریــق مزایــده کتبــي بــر مبنــاي قیمــت پایــه مزایــده ، در وضعیــت موجــود 
ــروش برســاند ،  ــه ف ــرف و داراي متصــرف ب ــدون متص ــد و اقســاط ، ب ــورت نق ــه ص و ب
متقاضیــان مــي تواننــد برایكســب اطاعــات بیشــتر ، بازدیــد از امــاك ، دریافت اســناد 
ــنبه97/10/27  ــاعت 12:30روز پنجش ــا س ــده ) ت ــرایط در مزای ــاي ش ــه ه ــده ( برگ مزای
در محــل ایــن اداره واقــع در خیابــان مهدیــه ،ســاختمان اداره امــور شــعب بانــک ملــي 
اســتان همــدان مراجعــه نماینــد و یــا بــا شــماره هــای  38370002 و 38371018تمــاس 
حاصــل نماینــد و قیمــت پیشــنهادي خــود را تــا ســاعت 13:30 روز ســه شــنبه مــورخ 

97/11/9 بــه آدرس مذکــور تحویــل نماینــد .
1-  پیشنهادات فاقد سپرده یا داراي سپرده کمتر از میزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط 

مردود است .
2- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاي مزایده الزامي است.

پایه مزایده است که متقاضي به  3-  سپرده ( ودیعه ) شرکت در مزایده معادل 5% قیمت 
صورت وجه نقد یا اوراق مشارکت یا ضمانت نامه بانكي معتبر و مورد قبول و یا اوراق بهادار به 

همراه پاکت حاوي برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند .
ــح روز  ــاعت 8 صب ــد در س ــان خری ــنهادات متقاضی ــاوي پیش ــاي ح ــه پاکته 4-   کلی
چهارشــنبه 97/11/10 در اداره امــور شــعب اســتان همــدان بازگشــائي خواهــد شــد،لذا 
ــور  ــه مذک ــائي در جلس ــه کارت شناس ــا ارائ ــده ب ــاد ش ــد درموعدی ــان میتوانن متقاضی

ــد . ــرکت نماین ش
به اخذ  به صورت وکالت باعزل و تقبل کلیه هزینه هاي مربوط  5-  اماك داراي متصرف 
استعامات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار مي گردد 

) هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود (
6-  براي کلیه اماك ، بازدید الزامي است و در وضعیت موجود واگذار میگردد و براي اماك 

متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است .
7-  اماکي که بصورت نقد و اقساط واگذار مي شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط 

تملیک مي باشد .
8-  هزینه آگهي و کارشناسي بر عهده خریدار است و مشارالیه مي بایست این هزینه را بر 

اساس اعام نظر بانک قبل از انعقاد قراردادها نقداً در وجه بانک واریز نماید .
9- متقاضیان خرید می بایست مبلغ 200،000 ریال به حساب شماره 0104403889003 در وجه 
کارپردازی اداره امور شعب بانک ملی استان همدان)قابل واریز در کلیه شعب( واریز و اصل 

رسید را به همراه برگه های تكمیل شده تحویل دهند.
10- متقاضیان خرید اماك به صورت نقد و اقساط مي بایست در برگه هاي شرایط شرکت در 
مزایده (که به صورت نقد واقساط در اختیار ایشان قرار مي گیرد ) صراحتًا اشاره به مدت و 

سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذیل نمایند .
11 - در صورتیكه مبالغ پیشنهادي خریداران ، به طور مساوي باشد ، اولویت فروش با شرایط 

نقدي است .
12- نحوه فروش اماك بانک به شرح ذیل اعام میگردد .

شرح شرایط ردیف
در صورت خرید نقدي 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد 1

)براي کلیه کاربري ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات(
اماك متصرف دار به صورت نقدي و یا اقساط )به روش اجاره به شرط 2

تملیک( و یا ارائه وکالت نامه به فروش مي رسد

نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط 
شرایط اقساط مدت کاربريردیف

دو ساله تجاري، مسكوني، اداري 1
)24 ماهه(

50% نقد + 50% اقساط ماهیانه 
بدون سود 

30% نقد + 70% اقساط ماهیانه 
با سود 20 %

صنعتي، کشاورزي، 2
دامداري و خدماتي 

دو ساله 
)24 ماهه(

30% نقد + 70% اقساط ماهیانه 
بدون سود

توضيحات وضعيت پالک ثبتی مبلغ کارشناسی مساحت اعيان مساخت عرصه کاربری نوع ملک ادرس ردیف

محل سابق شرکت نگاه الوند واقع در شهرك صنعتی 1
بهاران خیابان کردستان

کارخانه لبنیات 
فروش براساس وضعیت موجود-بازدیدازملک تخلیه شهرك صنعتی2406137328,936,000,000دامداریومنصوبات

الزامیست-متراژ اعیان براساس گزارش کارشناس 

محل سابق شرکت پیشه وران خلیج فارس واقع در 2
فروش براساس وضعیت موجود-بازدیدازملک تخلیه  18و19قطعه336084813,744,000,000صنعتی کارخانهشهرك صنعتی رزن)فروش از طریق جانشینی(

الزامیست-متراژ اعیان براساس گزارش کارشناس 

بازدیدازملک الزامیست-فروش بر اساس وضعیت تخلیه 400013431,644,000,00045/15کشاورزیمرغداریمرغداری دشت افشار واقع در اسدآباد روستای دهنو3
موجود.شامل 10% تخفیف نقدی نمیباشد.

4
شرکت پارسیان گستر فخر-نهاوند شهرك 

صنعتی نهاوند میدان صنعت خیابان کارگر خیابان 
هشتم)فروش از طریق جانشینی( 

.فروش براساس وضعیت موجود-بازدید از ملک تخلیه 30و45و46و47 قطعه8441244631,596,000,000صنعتیکارخانه و منصوبات
الزامیست-متراژ اعیان بر اساس گزارش کارشناس

یک قطعه زمین واقع در مایر شهرك صنعتی شوشاب 5
بازدید از ملک الزامی است.فروش بر اساس وضعیت تخلیه 19951,006,000,00094/2صنعتی کارخانه  خیابان دوم)فروش ازطریق جانشینی(

موجود.شامل 10% تخفیف نقدی نمی باشد.

محل سابق شرکت سیمین لبن واقع درشهرك صنعتی 6
اسدآباد خیابان 7قطعه240فروش ازطریق جانشینی(

کارخانه لبنیات 
تخلیه شهرك صنعتی2625136717,200,000,000دامداری ومنصوبات 

بازدیداز ملک الزامی است وفروش براساس وضعیت 
موجود میباشد.درضمن ملک مذکورشامل ده درصد 

)10%(  تخفیف نقدی نمیباشد

محل سابق شرکت پاکدانه واقع درجاده نهاوند به 7
تخلیه 297012004,486,000,00038/411صنعتی کارخانه کرمانشاه

.
بازدیداز ملک الزامی است . فروش براساس وضعیت 

موجود.

شرکت لوله پروفیل افق الوند-همدان شهرك صنعتی 8
فروش براساس وضعیت موجود-بازدیدازملک تخلیه قطعه 7800233325,521,000,00043صنعتی کارخانه ویان 

الزامیست-متراژ اعیان براساس گزارش کارشناس 

بازدیداز ملک الزامی است . فروش براساس وضعیت تخلیه 344399522,000,000269/793صنعتی کارگاه قالی بافی ) زارعی سابق(..واقع در شهرستان گل تپه 9
موجود.

کارخانه سینا پاستیک واقع در مایر شهرك صنعتی 10
فروش براساس وضعیت موجود-بازدید از ملک تخلیه 249قطعه36011,3158,110,000,000صنعتی کارگاه شوشاب

الزامیست-متراژ اعیان بر اساس گزارش کارشناس

یک قطعه زمین باکاربری مسكونی واقع در مایر 11
بازدیداز ملک الزامی است .درضمن ملک مذکورشامل تخلیه 2070370,000,0002046/606مسكونی زمینروستای حاجی آباد بلوارشهدا

ده درصد )10%(  تخفیف نقدی نمیباشد.

منزل مسكونی واقع دررزن خیابان امام خمینی خیابان 12
فروش براساس وضعیت موجود.بازدید ازملک متصرف دار656,000,00059/857_375مسكونیخانه ستارابراهیمی کوچه نسترن پاك28

الزامیست.

منزل مسكونی واقع دررزن خیابان امام خمینی خیابان 13
فروش براساس وضعیت موجود.بازدید ازملک متصرف دار11771661,000,00059/1691مسكونیخانه ستارابراهیمی کوچه نسترن پاك114و116

الزامیست.

بازدیداز ملک الزامی است .درضمن ملک مذکورشامل تخلیه 952341784,000,00045/60مسكونی خانه منزل مسكونی واقع در اسدآباد روستای دهنو14
ده درصد )10%(  تخفیف نقدی نمیباشد.

منزل مسكونی واقع درفیروزان نهاوند بلواربسیج 15
بازدیداز ملک الزامی است .متصرف دار1803751,815,000,00020/321مسكونی خانه خیابان18متری فردوسی 

خانه مسكونی واقع در فامنین روستای فیض آباد 16
بازدیدازملک الزامیستمتصرف دار911332504,000,000102/696مسكونیخانه مجاورپارك روستا جنب امامزاده

17
آپارتمان مسكونی واقع در همدان خیابان شهدا 

کوچه منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه اول 
غربی)ملک مشاعی است(

.931/37سهم مشاع بانک از96شعیر.متصرف دار68,24451,100,0001726/2قدرالسهممسكونیاپارتمان

18
آپارتمان مسكونی واقع در همدان خیابان شهدا 

کوچه منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه اول 
شرقی)ملک مشاعی است(

.931/37سهم مشاع بانک از96شعیر.متصرف دار69,91435,000,0001726/3قدرالسهممسكونیاپارتمان

19
آپارتمان مسكونی واقع در همدان خیابان شهدا 

کوچه منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه دوم 
غربی)ملک مشاعی است(

.931/37سهم مشاع بانک از96شعیر.متصرف دار69,02462,000,0001726/4قدرالسهممسكونیاپارتمان

20
آپارتمان مسكونی واقع در همدان خیابان شهدا 

کوچه منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه دوم 
شرقی)ملک مشاعی است(

.931/37سهم مشاع بانک از96شعیر.متصرف دار68,27443,000,0001726/5قدرالسهممسكونیاپارتمان

21
آپارتمان مسكونی واقع در همدان خیابان شهدا کوچه 

منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه اسوم 
غربی)ملک مشاعی است(

.931/37سهم مشاع بانک از96شعیر.متصرف دار68,92443,000,0001726/6قدرالسهممسكونیاپارتمان

22
آپارتمان مسكونی واقع در همدان خیابان شهدا کوچه 
منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه اسوم شرقی 

غربی)ملک مشاعی است(
.931/37سهم مشاع بانک از96شعیر.متصرف دار68,17427,000,0001726/7قدرالسهممسكونیاپارتمان

آپارتمان مسكونی واقع در اسدآباد بلوار چمران نبش  23
بازدیداز ملک الزامی است .درضمن ملک مذکورشامل متصرف دار2081,400,000,00018/1430/26قدرالسهممسكونیاپارتمانکوچه صوفی طبقه اول به انضمام پارکینگ 

ده درصد )10%(  تخفیف نقدی نمیباشد.

24
آپارتمان مسكونی واقع در اسدآباد شهرك احمد 

خمینی بلوار دانشگاه کوچه الدن 10 خیابان 12 متری 
سعدی نبش کوچه رضایی

فروش براساس وضعیت موجود.بازدید ازملک متصرف دار1431,497,000,000541/1630قدرالسهممسكونیاپارتمان
الزامیست.

منزل مسكونی واقع در شهرك مدنی به مقدار 55/51 25
متصرف دار250.003352,454,000,00019/3838مسكونیخانهشعیر مشاع از 96 شعیر

ملک فاقد پایانكار و دارای اضافه بنا می باشد 
لذا پرداخت هزینه های تخریب یا عوارض اضافه 

بنای احداث شده در تعهد خریدار میباشد و بانک 
ساختمان موصوف

)م الف3809(

   اجرای زنده موســيقي محلــي و پخت بزرگترين 
کيک از جمله برنامه های جشنواره زمستانه است که در 

نمايشگاه دائمی همدان در حال برگزاری است.
210 غرفه از قبيل صنايع دســتی ،ســوغات استان های 
اصفهان ، قمصر ، شــيراز وديگر اســتان  های کشوردر 
جشــنواره زمستانه درمحل  نمايشگاه های  دائمی استان 
همدان شرکت دارند. اين نمايشگاه تا 21 دی ماه هر روز  
از ساعت 15 الی21 و در روز جمعه به صورت يکسره از 

ساعت 10 تا 21  پذيراي عالقمندان است. 
در جشنواره زمستانه امســال  فضايی شاد و مفرح برای 
شــهروندان فراهم شده که  پخت بزرگترين کيک ايرانی 
، اجرای زنده موســيقی کردی جونگ شــادی، عرضه 

محصوالت غذايی متنوع و سوغات استان ها نيز  از جمله 
برنامه های نمايشگاه است.

گفتني اســت  براي پخت بزرگترين  کيــک ايرانی 22 
نفر مشــارکت دارند و طول اين کيک  40 متر است که 
روز جمعه پس از آماده شــدن بين هشمهريان حاضر در 

نمايشگاه و غرفه داران تقسيم مي شود.
عرضه سوغات و صنايع دستی از اکثر استان های کشور 
در اين نمايشگاه به جشنواره زمستانی همدان رنگ و بوی 

بهاری داده است.
توليد کنندگان نيز با حضورپر رنگ خود در نمايشگاه گرما 
بخش روزهای سرد زمستان همدان هستند.  توليد کننده 
ظروف تزئيني از اســتان همدان توليدات خود را اينگونه 

معرفي کرد که کار ما 120 آيتم داردو ســال است توليد 
خود را شروع کرديم  اولين بار در نمايشگاه حضور داريم.

 علــي حاجيان افزود: کار ما ترکيبي از گالوانيزه و مس و 
پالستيک است که با نام پيتر معرفي مي شودکه  برای 15 
شــغل ايجاد کرده ايم و اين توليد  را مشترک با همدان و 

استان مرکزي انجام می دهيم .
سرونيا خليلي از قمصر کاشــان به همراه همسر خود با 
عرقيات گياهي در نمايشــگاه حضور دارد وي توليدات 
خود را عرقايت را آرامش بخش دانست و گفت: 10 نوع 
شربت گياهي داريم که انواع خواص اين شربت آرامش 
بخش، ضد صفري، روشــن کننده پوست، سفت کننده 
لثه اســت.نماينده نان رضوي مشهد در همدان هم براي 

معرفي محصوالتش در نمايشگاه حضور پررنگ دارد که 
نان هايشان رضوي با قارچ و گوشت گوساله، پيتزا، جوجه، 
بندري و يک نوع نان ويژه مدارس از جمله محصوالتشان 

بود.
زوج جواني هم توليدات زيورآالت خود را به نمايشگاه 
آوردندتا فرصتي باشد براي افزايش عرضه و توليدات هنر 
دستی ايرانی . اين زوج موفق از 7 سال پيش توليدي خود 
را فعال کرده اند و در همه نمايشــگاه هاي کشور حضور 

دارند.
توليد کننده چرم همدان حمايت نکردن مديران کشــور 
و محجــور ماندن  توليدکننــدگان داخلی  گله مند بود و 
مي گفت همه مسئولين شعار مي دهند 40 سال توليد کننده 

هستم دولت هيچ حمايتي از مند نداشته است ما توليد ات 
چرم را  را در مرزهاي کشور به فروش مي رسانيم بازار پر 

از کاالي مشابح  چيني است که کار مارا به حاشيه برده .

حامد پورهادي از استان يزد براي اولين بار به همدان آمده 
است کار و هنرش را اينگونه معرفی کرد که  برند کارمان 

ترمه است که  روي پارچه سنتي يزد طراحی  می شود.

پخت بزرگ ترین کيک جشنواره زمستـانه 
در همـدان 
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خبـر

میز خدمــت الکترونیکي 
موفق تر اســت زيرا میز 
خدمت الکترونیکي رفت و 
آمد کمتر صورت مي گیرد 
و ترافیــک را کاهــش 
مي دهد و همچنین سبب 
کاهش هزينه نیز مي باشد 
پس لــذا میــز خدمت 
راحتي،  براي  الکترونیکي 
سرعت کار و ارائه خدمات 

اولويت اول است

خبـر

معاينه 6 هزار کودک ماليری 
در طرح غربالگری تنبلی چشم 

 در طرح غربالگری پيشــگيری از تنبلی چشــم امسال بيش از ۶ 
هزار کودک ماليری سنجش بينايی شدند.

ــب در  ــن مطل ــان اي ــا بي ــر ب ــتان مالي ــتی شهرس ــس بهزيس   رئي
ــرح  ــاله ط ــه س ــرای هم ــرد: اج ــار ک ــارس اظه ــا ف ــو ب گفت  وگ
غربالگــری پيشــگيری از تنبلــی چشــم باعــث تشــخيص بــه موقــع 
ــخص  ــرای ش ــدی ب ــوارض بع ــود و از ع ــی ش ــاری م ــن بيم اي
مبتــال بــه ايــن بيمــاری پيشــگيری کــرده و درنتيجــه قابــل درمــان 

اســت.
ــه اينکــه امســال ايــن  ــا اشــاره ب حجــت  االســالم حميــد تکلــو ب
طــرح از تيرمــاه در روســتاها و از ابتــدای آبان مــاه در شــهر ماليــر 
ــنجی  ــز بينايی س ــرح در مرک ــن ط ــرای اي ــت: اج ــد گف ــرا ش اج

بهنــام تــا 15 دی مــاه ادامــه داشــت.
ــرح  ــن ط ــزود: در اي ــر اف ــتان مالي ــتی شهرس ــس اداره بهزيس رئي
امســال ۶ هــزار و ۸1 کــودک 3 تــا ۶ ســاله ماليــری مورد ســنجش 
ــه  بينايــی قــرار گرفتنــد کــه تاکنــون مــوارد ارجاعــی مشــکوک ب

تنبلــی چشــم 450 نفــر بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کمک هزينــه ۸ ميليــون تومانــی بهزيســتی ماليــر 
بــرای کــودکان نيازمنــد بــه عينــک طبــی تصريــح کــرد: همه ســاله 
ايــن کمک هــا بــرای کــودکان نيازمنــد معرفــی شــده بــه بهزيســتی 

ــود. ــام می ش انج
ــام در طــول ســال  ــان اينکــه مرکــز بينايی ســنجی بهن ــا بي ــو ب تکل
بــرای ســنجش بينايــی کــودکان فعــال اســت اضافــه کــرد: چشــم 
ــال توســط  ــر س ــل از دبســتان و ه ــه قب ــه مرتب ــد س ــودکان باي ک

ــود. ــه ش ــص معاين ــا متخص ــنج ي بينايی س
وی بــا بيــان اينکــه انجــام غربالگــری نــوزادان نيــز در بــدو تولــد 
ــدای  ــرد: از ابت ــان ک ــود خاطرنش ــام می ش ــتی انج ــط بهزيس توس
ــورد  ــر م ــتان مالي ــوزاد در شهرس ــزار و 22 ن ــون 3 ه ــال تاکن س

ــد. ــرار گرفتن ســنجش شــنوايی ق

مدارس اسدآباد مجهز به سیستم 
گرمايشی استاندارد

 تمامی مدارس اين شهرســتان به سيســتم گرمايشی استاندارد 
گازی مجهز هستند . 

مدير اداره آموزش و پرورش اســدآباد با بيان اين مطلب در گفت و 
گو با ايســنا، اظهار کرد: تنها 2 مدرســه در 2 روستای شهرستان از 
بخاری نفتی کاربراتوری  استفاده می کنند که علت آن عدم گازکشی 

روستاها بوده است . 
رحمــان ســجادی در ادامــه از اختصــاص  5 ميليــارد و ۸50 ميليون 
ريــال اعتبــار از محــل نوســازی، توســعه و تجهيــز مــدارس کشــور 
ــا  ــزود: ب ــر داد و اف ــتان خب ــن شهرس ــای آموزشــی اي ــه پروژه ه ب
ايــن ميــزان اعتبــار اختصــاص يافتــه بــه شهرســتان، ســال آينــده 
2 تــا 3 پــروژه از پروژه هــای نيمــه کاره آموزشــی شهرســتان  بــه 

ــيد .  ــد رس ــرداری خواه بهره ب
ــه  ــدآباد دارای 24۸ مدرس ــتان اس ــرد: شهرس ــح ک ســجادی تصري
ــن مــدارس، 131  ــوده کــه از اي ــا 17 هــزار و ۹50  دانش آمــوز ب ب
ــتايی، ۶۹ مدرســه شــهری، 10 مدرســه  ــدارس روس مدرســه را م
ــد .  ــکيل می دهن ــتانی تش ــه را پيش دبس ــاالن و 3۸ مدرس بزرگس
وی  بــا اشــاره بــه اينکــه اســدآباد بــا 1۶7 مدرســه  بيشــترين مدارس 
ــد شــهر اول کشــور در  ــه ای اســتان را داراســت و جــزء چن چندپاي
ــزاری  ــرد: برگ ــه ای اســت، خاطــر نشــان ک ــدارس چندپاي بحــث م
کالس هــا بــه صــورت تجميعــی بــه علــت مهاجــرت روســتائيان بــه 

شــهر از مهمتريــن داليــل وجــود کالس هــای چندپايــه ای اســت . 
ــه از اخــذ مجــوز تجــاری ســازی 7 آموزشــگاه  ســجادی در ادام
ايــن شهرســتان خبــر داد و يادآورشــد: از ايــن تعــداد آموزشــگاه، 
و  خليج فــارس  خــرداد،   15 مــدارس  تجاری ســازی  فعــاًل  
دبيرســتان حضــرت خديجــه)س( بــا توجــه بــه موقعيــت مناســب 

ــد داشــت . ــرار خواه ــت ق ــه اول در اولوي ــی در مرحل مکان

تجلیل از مسئولین موکب های شهرستان 
فامنین توسط فرماندار 

 اينکــه اجتمــاع و همايــش اربعيــن حســينی بــا وجــود حضــور 
ــگاه  ــه جوالن ــوری ک ــا در کش ــر دني ــردم از سرتاس ــی م ميليون
ــی  ــی و بخوب ــچ  اتفاق ــدون هي ــود ب ــش ب ــای داع ــت ه تروريس

ــی اســت . ــک معجــزه و فضــل اله ــد ، ي ــزار ش برگ
ــن  ــان اي ــا بي ــن ب ــدار شهرســتان فامني ــد شــماعی فرمان ســيد مجي
ــن  ــا مســئولين موکــب هــای شهرســتان فامني ــدار ب مطلــب در دي
گفــت : بــا عنايــت امــام حســين عليــه الســالم توانســتيم موکبهايی 
در شهرســتان بــرای خدمــات رســانی بــه زائــران کربــال برپــا کنيــم 
کــه اخــالص و شــور و اشــتياق مــردم در ايــن خصــوص وجــه 

متمايــز ايــن حرکــت زيبــا و ارزشــمند بــود
رئيس ســتاد اربعين حسينی شهرستان اظهار کرد : مسئولين استانی با 
بازديد از موکب های شهرستان از موکب های شهرستان تقدير  ويژه 
ای کردند .وی با اشاره به مشارکت خوب مردم در برگزاری همايش 
اربعين حسينی ، بيان کرد :  آيين معنوی اربعين حسينی )ع( با کمک 
های مردمی برگزار شــد و دستگاه های اجرايی تنها نقش پشتيبان و 
تأمين کننده زيرساختی داشــتند و در بسياری از موارد مردم همواره 
جلوتر از مســئوالن اقدام کردند که اين مهم سرمايه بزرگی است که 
می توان آن را از بزرگترين مشارکتهای انقالبی در جمهوری اسالمی 

دانست .
ــای  ــب ه ــئولين موک ــدار از مس ــن دي ــان اي ــت در پاي ــی اس گفتن
ــدار  ــرف فرمان ــا از ط ــر و هداي ــوح تقدي ــداء ل ــا اه ــتان ب شهرس

ــد . ــل آم ــه عم ــر ب ــتان تقدي شهرس

صنعت پوشاک منجر با اشتغال پايدار 
در روستاها می شود

 صنعت پوشــاک از صنايع پردرآمد می باشد که اگر مديريت شود 
قطعا منجربه اشتغال پايدار در روستاها می شود .

فرماندار شهرستان فامنين با بيان اين مطلب در بازيد از کارگاه خياطی 
بانوان روســتای اکله ، از نزديک در جريان مســائل و کمبود های اين 

کارگاه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان فامنين ،ســيد مجيد 
شماعی در اين بازديد ضمن قدردانی از مسئول اين کارگاه اقدام وی را 
نمونه بارز در اجرا و پياده سازی سياست های اقتصاد مقاومتی و برنامه 

های توانمندسازی بانوان عنوان کرد.
 شــماعی اظهار داشــت : دولت هم اکنون تسهيالت بسيار خوبی در 
حوزه اشــتغال روســتايی اختصاص داده و کار آفرينان بايد فرصت را 

مغتنم بشمارند.
وی با تاکيد بر بازاريابی فروش توليدات مشــاغل خانگی تصريح کرد 
: بايد فرهنگ ســازی شود تا حمايت از توليدات داخلی و مصرف آن 

نهادينه گردد .

شبکه فاضالب نهاوند در دست اجرا 
قرار گرفت

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام :تاکنون 7۸ کيلومتر شبکه فاضالب در 
نهاوند انجام شده است و 1۸ کيلومتر ديگر نيز در دست اجرا قرار دارد. 
رئيس اداره آب و فاضالب شــهر نهاونــد بابيان اين مطلب در 
گفــت و گو با همــدان پيام اظهار کرد: طول شــبکه فاضالب 
شــهری نهاوند 1۸۶ کيلومتر اســت که تاکنون 7۸ کيلومتر آن 
شــبکه گذاری شــده اســت و 1۸ کيلومتر ديگر نيز در دست 

اجرا قرار دارد. 
مرتضی شريفی افزود:  هزينه خريداری انشعاب فاضالب برای مشترکين 
شــهر نهاوند ۹۶0 هزار تومان است که اين مبلغ در اقساط 12 ماهه از 

مشترکين دريافت می شود.

ياوران زندگی نو در شهرستان مالير

 مالير-خبرنگار همدان پيام :دومين کاروان جهيزيه با شــعار ياوران 
زندگی نو به همت ســازمان مردم نهاد ياوران زندگی نو و مســاعدت 
خيريــن و  حمايت و همــکاری تعدادی از ســازمانهای مردم نهاد و 
همچنين همــکاری اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالير تهيه وراه 

اندازی شد.
 رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان ماليرضمن تشکر از زحمات 
دبير سمن ياوران زندگی نو و سازمانهای مردم نهاد تحت پوشش اداره 
ورزش وجوانان و خيرين پرتالش و خير انديش شهرستان مالير اظهار 
کرد : دومين کاروان جهيزيه با شعار ياوران زندگی به همت سمن ياوران 
زندگی نو تحت پوشــش امور جوانان اداره ورزش وجوانان و کمک 
خيرين خير انديش و همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير به 
مبلغ 35 ميليون تومان تهيه و در اختيار سه خانواده در مالير . اسالمشهر 

آق گل و روستايی لولوهر قرار گرفت.
مهدی رضايی خاطر نشــان کرد: در نظر داريم تا پايان سال جاری دو 

کاروان ديگر نيز برای نو عروسان تهيه و  در اختيار آنان قرار دهيم.

شهر آجین صاحب زمین چمن مصنوعی 
می شود

 بخشــدار پيرســلمان از افتتاح و بهره برداری  پــروژه زمين چمن 
مصنوعی  شهر آجين در دهه مبارک فجر خبر داد . 

محســن عزيزی در گفت و گو با ايســنا، اظهــار کرد : اين پروژه 
ورزشــی با اعتباری افزون بر 250 ميليون تومان درشــهر آجين 
مرکز بخش پيرسلمان در راســتای تقويت ورزش جوانان بخش 

در دست احداث است . 
وی با اشــاره به فعاليت 10 هيأت ورزشــی در بخش پيرسلمان 
افزود: تاکنون در روســتاهای بخش پيرسلمان دو خانه ورزش در 
روســتاهای طويالن ســفلی و لک لک افتتاح و راه اندازه شده و 
دو روستای ديگر شامل ميوله و گاوگدار برای ايجاد خانه ورزش 

معرفی شده اند.
عزيزی  يکی از اولويتها در  بخش پيرســلمان را گســترش ورزش در 
روستاها به ويژه ورزشــهای همگانی و پياده روی عنوان کرد و گفت: 
درحال حاضر نمايندگی ورزش و جوانان در بخش پيرســلمان فعال 
بوده که اين امر از نقش مؤثری به بحث ورزش جوانان بخش برخوردار 

است . 
عزيزی  در ادامه با اشــاره به راه اندازی خانــه بوم گردی در بخش 
پيرسلمان در راســتای رونق صنعت سبز گردشگری به عنوان يکی 
ازمشاغل نو، تصريح کرد: در اين راستا يک مورد خانه بوم گردی در 
روســتای هدف گردشگری حبشی معرفی شده که در دست بررسی 
بوده و با تأييدات الزم نســبت به راه اندازی نخستين خانه بوم گردی 

بخش اقدام خواهد شد .

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

شبنم طهماسبي  «

 از درب ورودی فرمانــداری همدان که 
داخل می شــوی ، شــايد اولين چيزی که 
چشم می خورد ، ميز بزرگ چوبی می باشد 
که يک سرباز وظيفه پشت آن نشسته است 
و جلوی ميز با بنری که روی آن نوشته ميز 

خدمت پوشانده شده است.
از ســرباز پشــت ميز نشــين راجع به ميز 
خدمت ســوال کردم او در پاسخ می گويد: 
به منظور ارائه خدمات به موقع، ســريع و 
آســان به ارباب رجوع و همچنيــن ارتقاء 
رضايت مندي آنان از عملکرد دســتگاه هاي 
اجرای، ميز خدمــت در فرمانداري همدان 

راه اندازي شد.
و سپس مرا به دفتر فرماندار برای اطالعات 
بيشــتر راهنمايی کرد. هنگامی که در حال 
ترک ميز خدمت بــودم ،دو مراجعه کننده 
ديگر از وارد فرمانداری شدند و يک راست 

به سراغ ميز خدمت رفتند.
سرپرست فرمانداری همدان هنگامی که از 
هدف گفت و گو مطلع شد با روی باز ، از 
اين مطلب اســتقبال کرد و رسانه ای کردن 
ميز خدمت های ادارات را يک نوع فرهنگ 

سازی خوب توسط رسانه ها عنوان کرد. 
سرپرســت فرمانداري همدان مي گويد: در 
استان همدان همه ۹2 دستگاهي که مشمول 
بخش نامــه آقاي رئيس جمهــور بودند در 
دســتگاه هاي خدمات عمومــي و دولتي و 
حاکميتي ميز خدمت حضوري ايجاد کردند.

حسين افشــاري ادامه می دهد: ميز خدمت 
حضوري ســاعتي و مقطعي نبود در طول 
ســاعات اداري به ارباب رجــوع مراجعه 
مي کننــد و مردم خدمت خــود را دريافت 

مي کنند.
مدير کل دفتر بازرســي مديريت عملکرد و 
امور حقوقي استانداري همدان معتقد است: 
عالوه بر ميز خدمت حضوري ميز خدمت 
الکترونيکي نيز آماده خدمت رساني به مردم 

مي باشــد و مردم به کمک سامانه اطالعاتي 
در منزل خود درخواست خود را مي دهند و 

پاسخ دريافت مي کنند.
وي مي گويد: همه ۹2 دســتگاه مشــمول 
اين طرح بودند و در ســطح استان همدان 
ميــز خدمــت حضــوري را از اول تير ماه 
۹7/4/1 راه اندازي کردند کيفيت در بعضی 
از دســتگاه ها خــوب بــود و در بعضي از 
دســتگاه ها متوســط و ضعيف بود و اين 
داليلي داشــت که بخشــي  از آن در مورد 
ابهامات موجود در بخش نامه ها و برداشت 
مشترکي که از ارائه خدمات از محل تجمع 
شده بود.افشاري ادامه مي دهد: چالش هايي 
وجود داشت که ما در عين اجرا اين طرح به 
آن دست پيدا کرديم و همه را مستندسازي 
کرديــم و براي نهادهاي مرتبط در کشــور 

ارسال کرديم.
وي ادامه مي دهد: يک بخش توقعات مردمي 
بود که خيلي از مــردم و ارباب رجوع مايل 
بودنــد بــه باالترين مقام دســتگاه اجرايي 
مراجعه کنند و حاضر نبودند به کســي که 
در ميز خدمت نشسته مطالبات خود را بيان 

کنند.
سرپرســت فرمانداري افزود: خيلي ازمردم 
از ميز خدمت اســتقبال نمي کردند و مايل 

بودند چهــره به چهره مســائل خود را در 
ميان بگذارند و ســاير دستگاه ها کم و بيش 
به همين منوال بودند.افشــاري مي گويد: در 
دســتگاه هاي خدمات رســان موفقيت هاي 
زيادي حاصل شــد دستگاهي که خدماتش 
کمــي بودند و قابل ارائه در همان محل ميز 
خدمت مثل دستگاه بهزيستی، شرکت آب و 
فاضالب شهري، شرکت توزيع نيروي برق، 

اينها خيلي مورد قبول مردم بود.

وي مي گويد: فاز اصلــي ميز خدمت، ميز 
خدمت الکترونيکي اســت که مردم راحت 
بتوانند از طريق منزل و يا سيستم يارانه اي که 
در خدمت هســت خدمات را بگيرند مانند 
خدمات بانکي. افشــاري ادامه مي دهد: ميز 
خدمت چه به صــورت حضوري و چه به 
صورت الکترونيکي بايد به صورتي باشد که 
افراد دخل و تصرف کمتري در آن داشــته 
باشــندو يک قاعده بــراي همه به صورت 

يکنواخت ارائه نشود.
وي مي گويــد: ميــز خدمــت الکترونيکي 
موفق تر است زيرا ميز خدمت الکترونيکي 
رفت و آمد کمتر صورت مي گيرد و ترافيک 
را کاهش مي دهد و همچنين ســبب کاهش 
هزينه نيز مي باشــد پس لــذا ميز خدمت 
الکترونيکي براي راحتي، سرعت کار و ارائه 

خدمات اولويت اول است.
در پايــان گفتنــی اســت ،بــراي اين که 
ميز خدمت خوبي داشــته باشــيم نيازمند 
فرهنگ سازي هستيم و بايد عادات ما تغيير 
کند که هم بدنه کارکنان دولت اين آمادگي 
را پيــدا کنند تا در کمتريــن زمان خدمات 
به مردم ارائه کننــد و هم مردم و ادارات و 
جاهاي مختلف به دنبــال ضابطه و قواعد 

باشند.

 حتما براي شما هم به عنوان یک مراجعه كننده به سازمان هاي اداري این مشكل پیش آمده كه براي انجام یک كار، نمي دانستید 
باید از كجا شروع كنید. 

این موضوع گاه تا جایي پیش مي رود كه مراجعه كننده بارها به دفاتر مختلف در یک اداره مي رود و در نهایت متوجه مي شــود كه 
كارش به بخش دیگري مربوط است.

به استناد ماده 18 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" در مورخ  28اسفند ماه سال 95 و به 
منظور  ارائه خدمات به موقع، ســریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملكرد دستگاههای اجرایی، 
آن دســته از دستگاههای اجرایی )اعم از ملی و اســتانی( كه عهده دار ارائه خدمات به مردم هستند، موظفند واحد هماهنگ كننده 
اي تحت عنوان »میز خدمت« در طبقه همكف ســاختمان و با حضور یكي از معاونان و یا مدیران دستگاه با اعطاي اختیارات  قرار 

دهند تا ارباب رجوع بدون حضور در واحدهاي داخلي دستگاه خدمت مورد نیاز خود را صرفًا از طریق این میز دریافت نمایند.
گروه شهرســتانهای همدان پیام بر همین اســاس و پیگیری نحوه عملكرد میز خدمت ها در استان همدان سلسله گزارش های میز 

خدمت را ارائه می دهد.

گفت و گوی همدان پيام با سرپرست فرمانداری همدان

ميز خدمت الکترونيکي موفق تر است

صیانت از جنگل ها و مراتع نیازمند عزم همگانی است

 بهترين حفاظت کننده عرصه های منابع طبيعی خود مردم هســتند که نقش اساســی 
کليدی در حفظ اين مواهب الهی دارند.

فرماندار شهرستان تويسرکان بابيان اين مطلب در نشست مشترک با مدير کل منابع طبيعی 
وآبخيزداری، مسئول بسيج ادارات و دستگاه های اجرايی استان و رئيس اداره منابع طبيعی 
شهرستان که در فرمانداری کبودراهنگ برگزار شد، بيان کرد: » صيانت از جنگل ها مراتع 

نيازمند عزم همگانی است«
حبيب موميوند با اشــاره به ظرفيت هاي خوب شهرســتان در زمينه هاي منابع طبيعي ، 

حفاظت از اين عرصه ها را يک وظيفه همگاني عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبيعی وآبخيزداری اســتان همدان، وی افزود: 
منابع طبيعی نعمتی ارزشــمند و بااهميت اســت که زندگی بدون آن ممکن نيست و در 
آموزه های دين مبين اســالم، تأکيد فراوانی بر حفاظت و حراســت از طبيعت، درختان، 
آب وخاک شده اســت.موميوند با تاکيد برحل مشکالت  مردم با منابع طبيعی اظهارکرد: 
ســرمايه های واقعی جامعه مردم هستند  بايد باجلب مشارکت های مردمی و استفاده از 
دانش و ظرفيت نيروهای بومی محلی در حفاظت وتوسعه طرحهای منابع طبيعی نهايت 
اســتفاده را کرد.مدير کل منابع طبيعی وآبخيزداری اســتان همدان در ادامه اين نشست 
تصريح کرد: خوشــبختانه با اعتبارات صندوق توســعه ملی کارهای زير بنائی وخوبی 

در زمينه  طرحهای آبخيزداری شــامل کنترل سيل ورســوب درحوزه دارانی وکنجوران 
وطرحهای بهبود واصالح مراتع که نقش مهمی درحفظ منابع پايه آب وخاک سهرستان 
دارند در حال انجام اســت که بزودی به بهره برداری خواهند رسيد ومردم اثرات ونتايج 

اجرای اين طرحها را خواهند ديد.
اسفنديارخزائی افزود :منابع طبيعی ميراث آيندگان است وحفظ اين منابع ارزشمند الهی 

يک تکليف و وظيفه همگانی است.
وی در پايــان ضمــن تشــکرازحمايت هــای فرمانــداری ازبخــش مختلــف منابع 
طبيعی،خواســتارهمکاری همه مردم ،بسيج ،ادارات وارگانهای شهرستان در زمينه حفظ 

وتوسعه طرحهای منابع طبيعی شد.

 استانی شدن انتخابات باعث واقعی 
و  نمايندگان مجلس  از  انتظارات  شدن 
نتيجــه تصويب قوانين مســتحکم  در 

می شود.
نماينده مردم مالير در مجلس شــورای 
اســالمی با بيان اين مطلب اظهار داشت 
انتخابات، نمايندگان  با استانی شــدن   :
بــه وظايف  برای رســيدگی  می توانند 
بيشــتری صــرف می کنند  اصلی وقت 
و انتظــارات از نماينــدگان نيز واقعی تر 

می شود
محمد کاظمــی در گفتگو با فــارس،  با 
بيان اينکه بر اســاس قانون اساسی وظيفه 
نماينــدگان مجلــس تصويــب قوانين و 

نظارت بر حســن اجرای قوانين مصوب 
اســت اظهار کرد: متأســفانه در فرهنگ 
امروز جامعه نماينده بايد به تمام امور ريز 
و درشــت حوزه انتخابيه رسيدگی کرده، 
مشــکالت را برطرف و درخواست مردم 

را تأمين کند.
وی با بيــان اينکه يک مجلــس به واقع 
قانونگذار خروجی استانی شدن انتخابات 
خواهد شــد گفت: نمايندگانی اين طرح 
را امضا کردند که به تصويب کميســيون 
شوراها رسيده و در صحن مجلس بررسی 
می شــود. نماينده مردم مالير در مجلس 
شــورای اســالمی تصريح کــرد: وقتی 
نماينــده درگير حل مشــکالت روزمره 

مردم شود از وظيفه اصلی خود که همان 
قانونگذاری و نظارت بر حســن اجرای 

آن است بازمی ماند.
کاظمی با اشاره به اينکه در شهرستان ها 
نماينــدگان محل رجوع مردم هســتند 
افزود: گاهی حل بســياری از مشکالت 
از عهــده نماينده خارج اســت، اما اين 
ديدگاه وجود دارد که بايد اين مسأله را 

برطرف کند.
وی گفــت: با اين اتفــاق قوانين مصوب 
مجلس از قوت و استحکام الزم برخوردار 
نمی شود به طوری که يک قانون تصويب 
شــده امروز، ۶ ماه بعد بايد اصالح شــود 
چراکــه کار کارشناســی الزم بــه دليــل 
مشــغله های فرعی نمايندگان بر روی آن 

صورت نگرفته است.

روستاهای فامنین 
از آبرسانی سیار 
بهره مند شدند 
 مدير امور آب و فاضالب روستايی شهرستان 
فامنين از آبرسانی سيار به 14 روستا و 70 ميليون 

تومان هزينه برای اين کار خبر داد 
به گزارش تســنيم ، عيســی احمــدی  در جمع 

خبرنــگاران با اشــاره به اقدامات ايــن اداره در 
خدمات رســانی به مناطق روستايی اظهار داشت: 
اليروبی و بهســازی قنات روستای آقاج عملياتی 
شــده که ۸0 درصد پيشرفت فيزيکی دارد و 1۶0 

ميليون تومان برای آن هزينه شده است.
وی با بيان اينکه در بازه زمانی يادشــده حفاری 
و تجهيز چاه روســتای زرقان بــه عمق 104 متر 
عملياتی شده، افزود: اين طرح با پيشرفت فيزيکی 
۸5 درصــدی و هزينه کــرد ۶0 ميليون تومان در 

حال انجام است.

احمــدی بيان کــرد: از تعويــض و اصالح 
شــبکه فرســوده روســتاهای کله سر زرق، 
گفــت:  و  داد  خبــر  خماجيــن  و  طمچــی 
لوله گذاری چاه فيض آباد به ســمت سرواک 
بــه قطر 200 ميلی متر و عمق 3 هزار و ۸00 
700 ميليون تومان  بالغ بــر  متر بــا اعتباری 
عملياتی شــده که در حال حاضر، ادامه اين 
45 درصد در  فيزيکــی  پيشــرفت  بــا  طرح 

است. انجام  دست 
وی با اشاره به تعويض 17 الکتروپمپ با اعتباری 

بالغ بر 51 ميليون تومان افزود: در ۹ ماهه امسال، 
تعويض و تعمير ۶7 تابلو برق به ارزش 10 ميليون 
تومان و تعمير و اليروبی چاه روستای فيض آباد با 

هزينه 30 ميليون تومان انجام شده است.
احمدی مطرح کرد: اجرای خط انتقال روســتای 
چپقلو به طــول 2کيلومتر با همــکاری "قرارگاه 
پيشــرفت و آبادانی" و با صــرف اعتباری بالغ بر 

100 ميليون تومان هم عملياتی شد.ه است
وی از ســاخت مخزن بتنی روســتای ينگيجه با 
صرف 220 ميليون تومان اعتبار خبر داد و گفت: 

اين طرح با پيشــرفت فيزيکی 75 درصد در حال 
انجام است.

احمدی با اشــاره به آب رسانی سيار به 14 روستا 
در ۹ ماهه سال ۹7 مطرح کرد: در اين رابطه امور 
آب و فاضالب روســتايی شهرســتان فامنين 70 

ميليون تومان هزينه کرده است.
وی از تجهيــز چاه تجرک و اصالح شــبکه اين 
روستا با صرف اعتباری بالغ بر 1۶5 ميليون تومان 
خبر داد و گفت: اين طرح با پيشرفت فيزيکی ۹5 

درصد در دست انجام است.

استانی شدن انتخابات به تصويب قوانین محکم تر منجر می شود
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خبـر

دانش آموزان را با رفتارهای پرخطر 
آشنا کنیم

 يک مدرس آســيب های اجتماعی گفت: بــا توجه به  افزايش 
آســيب های اجتماعی در بين کودکان و نوجوانان و تاثيرات منفی 
و مخربی که اين آســيب ها بر ســالمت روانــی و اجتماعی آنها 
دارد، افزايش آگاهی و شــناخت دانش آموزان با علل و زمينه های 

رفتارهای پرخطر ضروری است . 
مهرداد هوشــمند در گفت وگو با ايســنا، با تأکيد براينکه در حال 
حاضر در گروه ســنی کودکان و نوجوانان، آسيب های اجتماعی و 
رفتارهــای پرخطری وجود دارد که ســالمت روانی و اجتماعی و 
اخالقــی آنها  و خانواده ها را تهديد می کند، اظهار کرد: کم توجهی 
و عدم نظارت و برنامه ريزی مناســب برای  آنهــا می تواند زمينه 
بروز ناهنجاريهای اجتماعی ديگری شــود ، که الزم است شرايط 
و برنامه ريزی هــا و راهکارهای مطلوبــی در مدارس و محيط های 
آموزشی فراهم شود تا دانش آموزان با اين رفتارهای پر خطر نظير 
گرايش به مصرف ســيگار و قليان و در ســطح وسيع تر اعتياد و 
خطرات و آسيب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بيشتر 
آشــنا شوند.هوشــمند در ادامه گفت: بايد دانش آموزان ما راه های 
مقابله با آسيب های اجتماعی را ياد بگيرند تا بتوانند سالمت روانی 

و اخالقی و اجتماعی خود را حفظ کنند.

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

حوادث

بهداشتنکتهدانشگاه

تعدد موسسات غیردولتی، بزرگترين چالش  نظام 
آموزش عالی

 تعدد موسسات غيردولتی و آزاد آموزش عالی با زمينه های مشترک آموزشی يکی 
از بزرگترين چالش های اين موسسات و نظام آموزش عالی است.

به گزارش ايســنا، مدير کل دفتر آموزش عالــی غيردولتی وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری با ذکر رســالت مراکز آموزشــی، عدم تغيير در وضعيت دانشجويان پس از 

دانش آموختگی را نشانه ای بر عدم اجرای درست اين رسالت عنوان کرد. 
فرزانه شــميرانی ادغام موسسات غيردولتی و آزاد را در کنار تخصص گرايی آنها، دو 
گام مهم به ســوی افزايش کيفيت نظام آموزش عالــی و رفع برخی چالش های اين 

موسسات دانست .

قرار نیست بچه ها اسباب بازی به مدرسه ببرند
 مديرکل آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه ايجاد اتاق اسباب 
بازی به معنای کاهش ســاعات درسی ديگر نيســت گفت: بچه ها بخشی از دروس 
مختلف خود را از طريق بازی فرا می گيرند و نشــاط و شادابی را در جريان آموزش 

تجربه می کنند.
به گزارش ايسنا، مرتضی شــکوهی گفت: درست است که بچه ها با بازی نشاط می 
يابند اما به معنای کاهش ساعات درسی ديگر نيست و بچه ها بخشی از دروس مختلف 
خود را از طريق بازی فرا می گيرند و نشــاط و شــادابی را در جريان آموزش تجربه 
می کنند.وی با بيان اينکه بازی محدود به تعدادی اســباب بازی در يک اتاق نيســت 

افزود: مجموعه بازی های انگيزاننده در اين پروژه مورد تأکيد قرار خواهد گرفت.

مهلت 20روزه برای ثبت تغییر نشانی سکونت
 با ايجاد سامانه ثبت تغيير نشانی محل سکونت در سازمان ثبت احوال، هموطنان 

از تا پايان دی ماه مهلت دارند که تغييرات را اطالع دهند.
معــاون فناوری اطالعــات ثبت احوال گفت: ســامانه ای با عنــوان ثبت تغيير 
نشانی محل ســکونت در ثبت احوال ايجاد شده و به هموطنانی که نشانی آنها 
تغيير کرده و يــا تغيير خواهد کرد تا پايان دی ماه مهلت داده ايم که برای ثبت 

کنند. اقدام  نشانی  تغيير 
به گزارش خبرآنالين، حميد پارســايی اظهار کرد: اين اقدام برای به روز کردن نشانی 
محل ســکونت شهروندان و ســهولت در ارائه خدمات ثبت احوال راه اندازی شده 

شده است.

ايرانی ها روزانه 3 گرم نمک با نان می خورند
 رئيــس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت، با عنوان اين 
مطلب که مردم به طور متوســط روزانــه حدود 310 تا 320 گرم نان 

می خورند، گفت: روزانه 3 گرم نمک از طريق نان دريافت می شود.
به گزارش مهر، زهرا عبداللهی، افزود: در سال 7۶ در بحث سوءتغذيه 
کودکان زير 5 ســال 1۶.۶ درصد، کم وزنی متوســط تا شديد و 20 
درصد کوتاهی قد متوســط تا شديد داشتيم که به دنبال مداخالت با 
کمک بهورزان و کارشناســان و کارکنان بهداشت و درمان پس از 20 
سال در سال ۹۶ کاهش بيش از 70 درصدی در سوءتغذيه داشتيم. در 
حال حاضر طبق مطالعات ســال ۹۶، کم وزنی کودکان زير 5 سال به 

3.۸ درصد و کوتاه قدی 4.۶ درصد رسيده است.
وی با بيان اينکه يکی ديگر از مشــکالت ما بحث کمبود ريزمغذی ها 
بود، گفت: طبق مطالعات، متاســفانه در کشور فقر آهن و کم خونی 
در همه گروه های سنی مشکلی جدی بود. بر همين اساس برنامه هايی 
مانند مکمل ياری و غنی ســازی آرد با آهن و اسيد فوليک و مکمل 
ياری برای دختران دبيرستانی در مدارس را اجرا کرديم. نتايج اجرای 
اين برنامه ها  نشــان می دهد که طی يک دوره 10 ساله کمبود آهن در 

کشورمان به ميزان 50 درصد کاهش يافته است.
رئيس دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت، ادامه داد: در سال های اخير 
به دنبال اجرای طرح تحول سالمت، کارشناسان تغذيه برای اولين بار 
در مراکز جامع بهداشتی در حاشيه شهرها و شهرها مستقر و مراجعين 
از خدمات تغذيه به صورت رايگان بهره مند شــدند و کارشناســان 
تغذيه در نخستين ســطح ارائه خدمت به مردم حضور پيدا کردند و 
مردم از مشــاوره و تنظيم رژيم غذايی بهره مند شدند. در حال حاضر 
1200 کارشــناس تغذيه در شبکه بهداشت فعاليت می کنند و نتايج و 
ارزشــيابی ها حاکی از آن است که با اين اقدامات در کنترل ديابت و 
فشــارخون، در ۶0 درصد موارد با توصيه ها و آموزش ها شاهد بهبود 

اين بيماری ها بوده ايم.
وی با بيان اينکه بيماری های غيرواگير مهم ترين عامل مرگ و مير در 
کشور محســوب می شوند و شامل ديابت، بيماری های قلبی عروقی، 
سرطان ها و بيماری های مزمن تنفسی هستند، گفت: تغذيه نقش مهمی 
در کنترل و پيشــکيری از بيماری های غيرواگير دارد. در عين حال۶0 
درصد جمعيت باالی 1۸ سال در کشور اضافه وزن و چاقی دارند که 

خود اين عامل ديابت، فشارخون و انواع سرطان هاست.

وضعیت »بیمه اعتیاد« در اليحه بودجه ۹۸

 معاون توسعه پيشگيری و درمان اعتياد سازمان بهزيستی کشور از 
حذف رديف بودجه بيمه اعتياد در اليحه بودجه ســال ۹۸ خبر داد و 

پيشنهاداتی را در اين زمينه مطرح کرد.
فريد براتی ســده در گفت وگو با ايسنا، ضمن تشريح بودجه سازمان 
بهزيســتی در مورد حوزه اعتياد، گفت: آنچه که به بهزيســتی تحت 
عنوان يارانه داده می شــود در قالب بودجه های کلی بهزيستی به اين 
سازمان اختصاص پيدا می کند. به عبارت ديگر به بهزيستی يک بودجه 
کلی پرداخت می شود و در بخش اعتياد تحت عناوين خدمات درمان، 

بازتوانی و ... مصرف می شود.
وی با بيان اينکه امسال در رديف های بودجه بهزيستی در حوزه اعتياد 
رديفی تحت عنوان »هزينه درمان اعتياد« قرار داده شــده است، افزود: 
بودجه اختصاص داده به اين بخش رقم زيادی هم نيست و تنها حدود 
دو ميليارد و ۶00 ميليون تومان است. البته معلوم هم نيست در نهايت 
چه مقدار از آن به بهزيســتی پرداخت می شود. با اين وجود بهزيستی 
خودش از اعتبار کلی که هر ســال به آن تعلق می گيرد، رقمی را برای 

يارانه درمان اعتياد اختصاص می دهد که البته خيلی کم است.
معاون توســعه پيشگيری و درمان سازمان بهزيستی کشور با اشاره به 
اينکه در ســال جاری نيز بهزيستی حدود سه ميليارد تومان برای اين 
بخش هزينه کرده اســت، اظهار کرد: شــايد بهزيستی بتواند تنها دو 
ميليارد ديگر هم به شــکل يارانه در اين بخش بــرای مراکز اقامتی، 
کمپ ها، مراکز ســرپايی و افراد بی بضاعتی که دنبال درمان هســتند 

پرداخت کند.
براتی ســده در ادامه توضيح داد: بهزيســتی به افــراد بی بضاعتی که 
هزينه درمان اعتيادشــان را ندارند، کمک هزينه ای در قالب ياری برگ 
در اختيارشــان قرار می دهد. اين افراد بــا معرفی نامه به مراکز مذکور 
مراجعه می کنند و به اين ترتيب ســازمان بهزيســتی هزينه هايشان را 

پرداخت می کند.
وی تصريح کرد: توقع ما اين بود که »بيمه درمان اعتياد« در درجه اول 
بايد به افرادی که کمتر برخوردارند و از نظر مالی تحت فشار هستند، 
پرداخت شود اما در عمل اين اتفاق محقق نشد. به همين دليل انتظار 
داشتيم که از پول بيمه رقمی را به بهزيستی پرداخت کنند اما متاسفانه 
دســتگاه های ديگری که متولی بودند نســبت به اقشــار کم درآمد، 

آسيب پذير و کم بضاعت کم لطفی کردند و اين کار را انجام ندادند.

همدان پيام: همدان 201۸ مطالبه گری می خواهد
 االن همه طلبكار می شن!!

شروع: خيانتی از جنس واردات اتوبوس دست دوم
 این می شه كه جان یه عده دانشجو می شه بازیچه!! 

همدان پيام: نبايد به توليد کنند همانند دالل ارز و محتکر برخورد کنيم 
 با لطافت برخورد كنید!!

رسالت: صنعت مظلوم پوشاک
 یكی هم بگه پول مظلوم مردم

عصر اقتصاد: صورتحساب يارانه پنهان به نام عوام به کار خواص
 بدون شرح!!

هگمتانه: کاهش 5 و ۹ درصد ازدواج در همدان
 تو اینم سرما و برف كی حال ازدواج داره!! 

اصالحات: رسانه های ما حرف نمی زنند
 حرفم بزنیم كسی نیست كه عمل كنه!! 

فرهيختگان: در حياط خلوت بودجه چه خبر است؟
 دارن تقسیمش می كنن!!

نصف جهان: 30 سال حبس برای زوج پزشکی متخصص
 اینم آخر عاقبت درس خوندن اونم تو رشته پزشكی!! 

آرمان: سکوت دولت در برابر قهر وزير بهداشت
 سكوتم از رضایت نیست دلم اهل شكایت نیست!! 
اقتصاد ملی: ادامه بالتکليفی خودروهای وارداتی دپو شده

 از دپو دربیان باالخره دست از ما بهترون می رسه دیگه
عصر اقتصاد: صلح و عدالت آرزوی روحانی برای سال آينده

 خیلی آرزوهای دیگه هم داشت اما نشد!! 
کليد: ايران خودرو و ســايپا، ســالی 20 هزار خانوار را  بی سرپرست 

می کنند 
 اونوقت از ازارئیل حرف می زنیم!!

همدلی: دالر ارزان شد صرافی ها منتظر گرانی هستند
 كال كار یه عده هم به گرانی گره خورده!! 

دنيای اقتصاد: دمای منطقه ای از قيمت مسکن 
 یعنی قیمت مسكن هم به درجه هوا بستگی داره؟!!

کشف 10 میلیارد کالهبرداري در همدان
 رئيس پليس آگاهي اســتان همدان از شناســايي و دســتگيري 
کالهبردار سابقه دار و کشف 27فقره کالهبرداري به ارزش 10 ميليارد 

ريال دراين استان خبر داد.
به گزارش ايسنا، رضا زارعی اظهارکرد: در پي ارجاع تعدادي پرونده 
مشــخص شد فردي به هويت معلوم با جلب اعتماد بازاريان و کسبه 
و چنديــن ماه فعاليت در بازار همدان با خريد اجناس از قبيل برنج و 
روغن و ... با ارائه چک بانکــي خودش افزون بر يک ميليارد تومان 

اقدام به کالهبرداري کرده و از همدان متواري شده است .
وي افزود: ابتدا با دعوت از کليه مالباختگان و احصاء اقدامات مجرمانه 
متهم مبني بر کالهبرداري و با بررسي در تمامی محل هاي تردد متهم 
، متواري شــدن نامبرده تأييد و با تعامل بوجود آمده ، کليه مرتبطان 
وی شناســايي و با بهره گيري از آنان مشــخص شد که متهم در يکي 

از رستوران هاي استان تهران به آدرس معلوم، مشغول به کار است.
زارعی ادامه داد: با چندين روز تعقيب و مراقبت، حضور وی به همراه 
خانــواده اش در يکي از مهانپذيرهاي واقــع در اطراف تهران محرز، 
بالفاصله با شناســايي آدرس مهمانپذير، اکيپي از کارآگاهان مبارزه با 
جعل و کالهبرداري به استان تهران عزيمت و متهم را در يک عمليات 

غافلگيرانه دستگير و به پليس آگاهي همدان داللت دادند.
وی تصريــح کرد: از نامبرده به صــورت دقيق بازجويي به عمل آمد 
که متهم با مشــاهده داليل و مدارک مســتند و مواجهه حضوري با 
شکات به تعداد 27 فقره کالهبرداري به ارزش يک ميليارد تومان در 

شهرستان هاي همدان ،آبگرم و آوج معترف شد.
رئيس پليس آگاهي اســتان در پايان گفت: با تکميل پرونده ، متهم با 
جبران خسارات مالي به شکات با قرار قانوني مناسب روانه زندان شد.

تنها ۸ درصد متقاضیان کنکور داوطلبان برتر هستند
 تنها ۸ درصد داوطبان کنکور داوطلبان برتر هســتند که در دانشــگاه های سطح يک 

پذيرش می شوند ، بايد نسبت به تربيت و آموزش آنان حساس باشيم.
به گزارش مهر، رئيس دانشــگاه شــهيد بهشتی به طرح پيشــنهادی وزارت علوم برای 
همســانی نســبی بين حقوق و مزايای اعضای هيأت علمی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اشــاره کرد و گفت: با توجه به 
تفــاوت بارز بين حقوق پرداختی به اعضای هيأت علمی در وزاتخانه های بهداشــت و 

علوم، طرحی مطرح شده است که در آن تالش شده است، اين تفاوت کاهش يابد.
حســن صدوق گفت: از دانشــگاه ها توقع دارد نه تنها در بعد آموزشــی، پژوهشــی و 
فرهنگی در تربيت دانشجويان کوشا باشند بلکه با مهارت آموزی، آنان را برای بر عهده 
گرفتن مســئوليت در جامعه و جذب در بازار کار آماده کند.صدوق خاطرنشان کرد: در 
شرايط پيچيده و حساس جامعه و بحران های بين المللی، شناسايی و ارائه راهکار برای 

آسيب های اجتماعی وظيفه مهم متخصصان و اعضای هيأت علمی علوم انسانی است.

10 درصد بیماران بستری در بیمارستان ها 
نیاز به ICU دارند

 در حدود 10 درصد بيمارانی که در بيمارستان ها بستری می شوند نياز به رسيدگی در 
بخش های مراقبت های ويژه دارند.

به گزارش ســالمت نيوز، نايب رئيس انجمن مراقبت های ويژه، با اشاره به اينکه وجود 
بخش مراقبت های ويژه در بيمارستان های بزرگ الزامی است، گفت: بيمارستان هايی که 

مجهز به اين بخش نباشند بيماران خود را به بيمارستان های ديگر منتقل می کنند.
رضا شــهرامی، افزود: بيماران دچار حوادث مغزی و ترومايی، افرادی که جراحی های 
بزرگ انجام داده و يا مشکالت داخلی عديده دارند نياز به مراقبت در بخش ويژه وجود 
داشته تا حيات آنها به خطر نيفتد.نايب رئيس انجمن مراقبت های ويژه، گفت: ايران در 
زمينه مراقبت های ويژه نســبت به بسياری از کشــورها پيشرو بوده ولی از کشورهای 
پيشرفته کمی عقب هستيم که با افزايش تخت های مراقبت ويژه و ارتقاء نيروهای پرستار 

و پزشک در اين زمينه می توانيم به موفقيت های بيشتری دست يابيم.

غربالگری هپاتیت C به پیشگیری از بیماری کبدی
 کمک می کند

 متخصصان سالمت عنوان می کنند عفونت ناشی از ويروس هپاتيت C قابل درمان 
است و از اينرو غربالگری برای پيشگيری از اين خطر امری ضروری است.

به گزارش برترينها، برای هپاتيت های A و B، واکســن های پيشگيرانه وجود دارد، اما 
هيچ واکســنی برای هپاتيت C وجود ندارد.»جيمز اســپيچر«، سرپرست تيم تحقيق از 
مرکز سالمت ايالت پنسيلوانيا، در اين باره می گويد: »ما می توانيم اين ويروس را از بين 
برده و افراد را در مقابل ابتال به بيماری کبد مراقبت نماييم. اما تنها با پی بردن به وجود 
ايــن ويروس می توانيم اين کار را انجام دهيم. از اينرو غربالگری بســيار حائز اهميت 
اســت.«هپاتيت C موجب بروز التهاب مزمن در کبد می شود. به مرور زمان اين التهاب 

می تواند منجر به سيروز کبدی، بيماری های کبدی يا سرطان کبد شود. 
از آنجائيکه هپاتيت C می تواند منجر به آسيب کبدی شود، مرکز کنترل و پيشگيری از 

بيماری ها توصيه می کند افراد بين 53 تا 73 سال تحت غربالگری قرار گيرند.

 بدهی ميلياردی ســازمان های بيمه گر به 
داروخانه ها بــه عنوان مراکز مهم در چرخه 
درمان و نظام سالمت، هم اکنون به چالشی 
برای ارايه خدمات به مردم تبديل شــده که 
ادامه شــرايط موجود به طور قطع در روند 

درمان تاثيرگذار است.
فعاالن عرصه بهداشت و درمان معتقدند که 
حمايت از اقتصــاد داروخانه ها حمايت از 
چرخه درمان است؛ اما سازمان های بيمه گر 
در مواردی ماهها است که بدهی خود را به 
داروخانه ها پرداخت نکرده اند و در صورت 
ادامه ايــن روند و وجود بدهی ســنگين، 

داروخانه ها با بحران مواجه می شوند.
از طرفی به اعتقاد کارشناسان با قطع ارتباط 
بيمه هــا با داروخانه ها ممکن اســت مردم 
مجبور شوند نسخه های خود را به صورت 
نقدی تهيه کنند؛ در حاليکه با شرايط موجود 
ســازمان های بيمه گر اميــدوار به پرداخت 
بخشــی از بدهی خود بــه داروخانه ها در 

ماه های آتی هستند.
به گــزارش ايرنــا، در اين زمينــه نماينده 
داروسازان نظام پزشکی مالير بدهی بيمه ها 
به داروخانه های اين شهرستان را حدود ۶0 
ميليارد ريال اعالم کرده اســت که اين رقم 
نشان می دهد چوب خط بدهی سازمان های 
بيمه گر پر شــده و شرکت های تامين دارو 
بيش از اين نمــی توانند در انتظار پرداخت 

مطالبات خود بمانند.
بــه گفتــه منصــور جاللــی فيروزکوهی 
بــه داروخانه های  بيمه ها  پرداختی  آخرين 
اين شهرســتان حدود هفت ماه پيش يعنی 

خردادماه بوده است.
وی با بيان اينکه مشکل عمده بدهی مربوط 
به بيمه دی اســت کــه از خرداد امســال 
تاکنون هيچ پرداختی به داروخانه ها نداشته 
اســت، ادامه داد: دوره های قبل توازنی بين 
بازپرداخت بيمه ها و شــرکت های دارويی 
وجود داشــت، اما هم اکنون فشار مضاعفی 

روی داروخانه ها است.
نماينده داروسازان نظام پزشکی مالير گفت: 
عالوه بر اين شــرکت هــای دارويی برای 
دريافت طلب خود از داروخانه ها تنفســی 
بين چهار تا ۶ ماه در نظر می گرفتند که هم 

اکنون اين تنفس را هم نداريم.
با اين اوصاف پرداخت به موقع بدهی بيمه 
هــا به داروخانه ها ذخيــره دارويی، امنيت 
دارويی و رونق اقتصادی را به دنبال دارد و 
توجه مسئوالن برای رفع مشکالت داروخانه  
ها در حقيقت در راستای پيشگيری از آسيب 
بر بدنه ارزشــمند طرح تحول نظام سالمت 

خواهد بود.
در حاليکه به اذعان کارشناسان طرح تحول 
نظام سالمت يکی از اقدامات ارزنده دولت 
تدبير و اميد به شمار می رود که تاثير بسيار 
قابل توجهی بر افزايش سطح رضايتمندی 
مردم در حوزه بهداشت و درمان و سالمت 
داشت که نبايد با به تعويق افتادن پرداخت 
مطالبــات داروخانه هــا و تامين دارو برای 
بيمــاران به اين طرح مانــدگار ضربه وارد 

شود.
در اين ميان بيمه ســالمت يکی از سازمان 
هايی است که بخشی از بدهی چندين ماهه 
به داروخانه ها را شــامل می شود و به گفته 
مديرکل بيمه سالمت همدان از شهريورماه 
امســال بدهی ما به داروخانــه ها پرداخت 

نشده است.
سعيد فرجی اظهار داشت: قرار است تا پايان 
ديماه امسال بدهی شهريور به داروخانه های 
اين شهرستان پرداخت شود و سند پرداختی 

مهر و آبان نيز تهيه شده است.
وی با بيان اينکه ماهانه ســه ميليارد و ۶00 
ميليون ريال به داروخانه های مالير پرداخت 
می کنيم افزود: در مجموع حدود 40 تا 50 
ميليارد ريال به صورت ماهانه توســط بيمه 
ســالمت به داروخانه های اســتان همدان 
پرداخت می شود که شهر همدان 10 درصد 

اين مبلغ است.
مديرکل بيمه سالمت همدان گفت: مسئوالن 

به مشــکالت اين حوزه 
بــه ويــژه داروخانه ها 
اذعــان دارند و با وجود 
نسبت  کنونی  مشکالت 
به ســاير اســتان ها در 
ها  داروخانه  بــه  توجه 
همکاری خوبی داشــته 
ايــم و در صدد رفع اين 

مشکل هستيم.
بيمه  داد:  ادامــه  فرجی 
سالمت همواره پرداخت 
بدهی داروســازان را در 
اولويت قرار داده اســت 
و در صدد به روز کردن 

پرداختی ها هستيم.
وی بــا موفــق ارزيابی 
نظام  تحول  طرح  کردن 

ســالمت و ارايه خدمات مطلوب به اقشار 
جامعــه بيان کرد: دولــت توجه خاصی به 
حوزه سالمت دارد که اين روند بايد تداوم 

يابد.
مديرکل بيمه ســالمت همدان يادآور شد: 
از ســال ۹3 تا ۹4 اعتبارات بسيار خوبی در 
حوزه ســالمت داشتيم که در شرايط کنونی 
نيز تمام تالش ها در راســتای تسويه بدهی 

داروخانه ها است.
فرجی خاطرنشــان کرد: قرار بــود پنج تا 
۶ ميليــون تن حق بيمه ســالمت همگانی 
دريافــت کنند، اما اين تعــداد به حدود 11 
ميليون تن رسيد که در اين زمينه محدوديت 
هايی ايجاد شد و عده ای از افراد که نيازمند 
نبودند، خدمات کم هزينه دريافت می کنند.

وی يادآور شــد: در حــال حاضر نيمی از 
جمعيت اســتان همدان زير پوشــش بيمه 
ســالمت هســتند و از خدمــات اين بيمه 

استفاده می کنند.
امــا بخش عمــده ای از اين بدهــی به 2۶ 
داروخانه مالير متوجــه تامين اجتماعی با 
حدود 15 ميليارد ريال و به طور متوســط 
به هر داروخانه 530 ميليون ريال اســت که 
مديــر درمان تامين اجتماعی همدان در اين 
زمينه به تاخير چهار ماهه بدهی اين سازمان 

به داروخانه های اين شهرستان اشاره کرد.
عليرضــا صفــری با بيــان اينکــه يکی از 
پرداختی های عمده ما به دانشــگاه اســت 
گفت: برای حل مشکل بدهی، سازمان قول 
داده بدهی دانشــگاه علوم پزشکی با دولت 
تهاتری شــود که در اين صورت دست ما 
بــرای پرداخت بدهی به 
داروخانه ها باز می شود.

وی ادامــه داد: طبق قول 
قرار  ســازمان  مســاعد 
اســت تا پايان ديماه اين 
مشکل حل شود و بتوانيم 
پرداختی هــای خود را به 

روز کنيم.
صفری با اشــاره به اينکه 
7۸ درصد از بيمه شــده 
حداقل  سازمان  اين  های 
را پرداخت می کنند افزود: 
که  حاليســت  در  ايــن 
همدان با پرداخت ماهانه 
3۶0 ميليارد ريال يکی از 
استان های ضرر ده است.

بيمه دی امــا عمده ترين 
مشــکل را برای داروخانه های مالير ايجاد 
کرده که بيشــترين زمان بدهی ها را به اين 
صنــف دارد و از خردادمــاه مطالبات خود 
را پرداخت نکرده اســت و در اغلب موارد 
موجب شــده برخی داروخانه ها از پذيرش 

اين بيمه سرباز بزنند.
بــه تازگی اکبــر رنجبــرزاده عضو هيأت 
رئيسه مجلس شورای اســالمی اعالم کرد 
که داروخانه ها صبور باشــند، تالش دولت 
بــرای پرداخت بدهی بيمه ها به داروخانه ها 
جدی است و تا پايان آبانماه بدهی پرداخت 

می شود.
محمد کاظمی نماينده مردم مالير در مجلس 
شورای اســالمی نيز که با جديت به دنبال 
حل مشکل داروخانه ها با سازمان های بيمه 
گر است، در روزهای گذشته با پيگيری های 
انجام شــده عنوان کرد که مقرر شده تا 12 
روز آينــده بخش زيادی از بدهی داروخانه 

ها توسط بيمه ها پرداخت شود.
در همين راســتا به دليــل اهميت موضوع 
مسئوالن اســتان و شهرســتان در نشستی 
تخصصی مسايل و مشکالت داروخانه های 
مالير را مورد بررسی قرار دادند و مقرر شد 
در 2 هفته آينده نتيجه پيگيری ها اعالم شود.

معاون اســتاندار همــدان و فرماندار ويژه 
مالير در اين نشســت قول مســاعد داد: با 
پيگيری های انجام شده به سرعت بدهی های 

داروخانه ها پرداخت شود.
بــاب ا... فتحی با بيان اينکه شــرايط فعلی 
ســخت و بيشــتر زحمت بر دوش حوزه 
سالمت و بهداشــت و درمان است افزود: 
تا پايان دی ماه مشکالت داروخانه های اين 
شهرستان بررســی و پس از آن جلسه های 

ديگری برای حل مشکل تشکيل می شود.
وی با اشاره به مشکالت عوارض و ماليات 
داروخانه ها خطاب به شهرداری و اداره امور 
دارايی تاکيد کرد: تا جايی که امکان دارد در 
جلسه ای تخصصی طبق ساز و کار موجود 
شــرايط برای حل مشکل داروخانه ها آسان 

سازی شود.
فرماندار ويژه مالير خواستار پيگيری مشکل 
بدهی داروخانه ها از سوی سازمان های بيمه 
گر همچون بيمه سالمت، تامين اجتماعی و 
بيمه دی شــد و بيان کرد: برای رســيدن به 
نتيجه مطلوب جلسه ای نيز در استان برگزار 

می کنيم.
فتحی همچنين از روسای بانک ها خواست: 
ارايه  داروســازان روند  طبق درخواســت 
تسهيالت به آنها آسان سازی و در اين زمينه 
جلسه ای برای بررسی مشکل تشکيل شود.
وی بــا بيان اينکــه در تالش بــرای حل 
دغدغه های داروخانه ها و پزشــکان هستيم 
اظهار داشــت: تا جايی که مشــکالت در 
شهرســتان قابــل پيگيری و حل باشــد، 
پيگيری های الزم را انجام می دهيم، در غير 
اينصورت مشکالت از طريق استان و مرکز 

پيگيری خواهد شد.
بــه گفته پرســنل داروخانه ها هــم اکنون 
مشــکالت دارويــی، کمبــود دارويــی و 
موجودی داروخانه، کيفيت داروهای ايرانی، 
بدهی سازمان های بيمه گر به داروخانه ها، 
مشــکالت داروخانه های حاشــيه شــهر، 
عوارض و ماليات از آن دســت مشکالتی 
است که امروز دغدغه داروخانه داران شده 
که با صبوری در انتظار باز شدن اين گره ها 

با تدبير مسئوالن هستند.

بدهی ميلياردی بيمه ها
 چالش داروخانه ها

سالمت:از  بیمه  مديرکل 
سال 93 تا 94 اعتبارات 
حوزه  در  خوبی  بســیار 
سالمت داشــتیم که در 
شــرايط کنونی نیز تمام 
تــالش ها در راســتای 
تسويه بدهی داروخانه ها 

است



C M Y K

6
سه شنبه
18 دي ماه 1397
شماره 3382

The Message Of 
 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

پيام تاريخ ،  تمدن 
و فرهنگ مادستان

پ

مديريت شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

آدرس و محل ملکردیف
متراژ متر مربع

نحوه واگذاريشرایط پرداختتوضيحاتمبلغ تضمينقيمت پایهنوع کاربریپالک ثبتی
اعیانعرصه

همدان-خیابان خضریان روبروی درمانگاه مهدیه بن بست 1
27 شعیر مشاع از 96 شعیر شش 1/139/062/50056/953/125مسكونی204/7030016/580گلزار پاك 324

تخلیه نشدهبند4-2    گروه الفدانگ یک باب منزل مسكونی

2
همدان –شهرك فرهنگیان  -علی آباد  خیابان شهید 

تهرانی کوچه شهید خیبر جنب دار القرآن چهارده معصوم 
پاك 257

تخلیه نشدهبند4-2    گروه الفشش دانگ1/100/000/00055/000/000مسكونی49/441229/1848

همدان –شهرك فرهنگیان  علی آباد خیابان شهدا خیابان 3
تخلیه نشدهبند4-2 گروه الفشش دانگ1/300/000/00065/000/000مسكونی1801109/1291شهید گل محمدی بن بست عبدی پاك

تخلیه نشدهبند4-2    گروه الفشش دانگ1/400/000/00070/000/000مسكونی131180274/10مایر-خیابان شهدا کوچه گنجي بن بست اول4

همدان- شهرك امیر کبیر خیابان بیست متري گلزار کوچه 5
تخلیه نشدهبند 4-2         گروه بشش دانگ5/700/000/000285/000/000مسكونی264/3239010/10350مریم پاك 24

تخلیه نشدهبند4-2          گروه الف78/87 شعیر1/068/031/25053/401/563مسكونی130/21201353/26تویسرکان-خیابان امیر کبیر-کوچه صدر-پاك 614

کبودرآهنگ-شیرین سو- انتهای خیابان امام-کوچه 7
تخلیه نشدهبند4-2          گروه  الفشش دانگ750/000/00037/500/000مسكونی627/6485277/247شهریار پاك 65571-86685

2/932/973/866146/648/694مرغ مادر17719219671/681اسد آباد- روستای آجین8
38/737  شعیر مشاع از96 
شعیرشش دانگ یک واحد 

مرغداری
تخلیه نشدهبند4-2          گروه  ج

2/987/394/875149/369/744مرغ مادر20530233271/1095اسدآباد-روستای آجین9
38/561 شعیر مشاع از96 
شعیرشش دانگ یک واحد 

مرغداری
تخلیه نشدهبند4-2          گروه   ج

140/000/0007/000/000زراعی15/238---------5600نهاوند شهر کیان10

دو سوم سهم مشاع از سه سهم 
و یک سوم سهم از چهار سهم 

مشاع از هشتصدو هشتاد سهم و 
هفتادو دو شعیر یک قطعه زمین 

مزوعی

تخلیه نشدهبند 4-2          گروه ب

تویسرکان-جاده کنگاور روبروي پمپ بنزین روستاي 11
15140جعفریه

70اصله درخت گردو و 
زردآلو وغیره ،مجهز به 

سیستم آبیاري قطره اي 
تحت فشار ،یک حلقه 

چاه با عمق 25 متر 
،استخر جمع آوري آب 

واشتراك برق سه فاز

52/135 شعیر مشاع از 96 شعیر 657/769/91732/888/496زراعي / باغ9/889
تخلیه نشدهبند 4-2          گروه   ج6 دانگ یک قطعه باغ

نهاوند-شهر فیروزان-کیلومتر 4 جاده کرمانشاه-روستای 12
تخلیه نشدهبند4-2 گروه بشش دانگ1/500/000/00075/000/000واحد گاوداری386666015/1/18/31بره فراخ

سال97 ول ا نــوبت يــده مزا گهــی آ
بانک توسعه تعاون در نظر دارد تعدادی از اماك مازاد خود را در استان همدان مطابق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری

 )https://eauc.setadiran.ir( از سامانه الكترونیكی تدارکات دولت 
با شماره مزایده 200970162900001 به صورت الكترونیكی به  فروش برساند : داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از ساعت 8:30 صبح روزسه شنبه مورخ 1397/10/18 لغایت پایان وقت 

اداری روز دو شنبه  مورخ 1397/11/01 به سامانه مذکور مراجعه و ضمن بازدید از ملک مورد نظر حداکثر تا ساعت 14:30 روز دوشنبه 97/11/1 نسبت به ثبت پیشنهاد خرید خود در سامانه 
تدارکات الكترونیكی دولت اقدام نمایند.

ــرم هــای مخصــوص  ــان مــی بایســت جهــت دریافــت ف 1-متقاضی
شــرکت در مزایــده مبلــغ 250/000 ریــال بحســاب 3700/111/10000/5 
بنــام امــور مالــي نــزد شــعب  بانــک توســعه تعــاون سراســر کشــور  
واریــز و فرمهــای مربوطــه را از مدیریــت شــعب وشــعب تابعه اســتان 

دریافــت نماینــد.
2-پیشــنهاددهندگان بــرای شــرکت در مزایــده مــی بایســت مبلــغ 
5% قیمــت پایــه کارشناســی را بــه حســاب بــا کــد 1251نزد شــعب 

بانــک توســعه تعــاون سراسرکشــور واریــز نماینــد .
3-به مدارك خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-نحــوه وصــول ثمــن معاملــه بصــورت نقــد و نقــد واقســاط و بــه 
شــرح ذیــل مــی باشــد :

4-1-فروش به صورت نقدی
ــده مــی بایســت حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز از  ــده مزای ــف( برن ال
زمــان ابــاغ نتیجــه مزایــده نســبت بــه واریــز 10% از ثمــن معاملــه 

بــه حســاب بانــک توســعه تعــاون اقــدام نمایــد.
تبصــره: تضمیــن شــرکت در مزایــده )5%( بعنــوان پرداختی قســمتی 

از 10% ثمــن معاملــه محاســبه مــی گــردد و خریــدار موظــف بــه واریز 
مبلــغ مابــه التفــاوت 10% می باشــد .

ب( کار ســازی 80% همزمــان بــا تنظیــم مبایعــه نامــه و 20 روز پــس 
از اعــام نتیجــه .

ج( کارســازی 10% همزمــان بــا تنظیــم ســند انتقــال بنــام 
خریداروحداکثــر یــک مــاه پــس از تنظیــم مبایعــه نامــه.

در صــورت تاخیــر در پرداخــت بنــد )ب( و)ج( 24 % جریمــه ســالیانه 
نســبت بــه باقیمانــده بعنــوان خســارت در نظــر گرفتــه خواهد شــد 
و در صــورت انصــراف از مزایــده یــا عــدم رعایــت مــوارد مذکــور در 
بنــد 4 جهــت پرداخــت ثمــن معاملــه 5% ســپرده شــرکت در مزایده 
نامبــرده بــه نفــع بانــک ضبــط و بانــک مراتــب را بــه شــخص دیگری 

کــه پیشــنهاد او در مرتبــه دوم قــراردارد ابــاغ مــی نمایــد 
ــه تنظیــم مبایعــه  و اگــر او هــم در ظــرف مــدت مذکــور نســبت ب
ــه  ــود وج ــر نش ــه حاض ــام معامل ــرای انج ــا ب ــد ی ــدام نكن ــه اق نام

ــد. ــد ش ــد خواه ــده تجدی ــط و مزای ــزی وی ضب واری
4-2- فروش به صورت نقد واقساط:

میزان پرداخت غیر نقدی)باقیمانده در اقساط(میزان پرداخت نقدیشرایط پرداخت گروهردیف
----------------100%الف1

30%در اقساط 36ماهه)اجاره به شرط تملیک(70%ب2

70%در اقساط 30 ماهه )اجاره به شرط تملیک(30%ج3

اولویت فروش با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی قابل بررسی است.د4

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد:

 تبصره1- در شرايط مساوی قیمت پیشنهادی، اولويت با فروش نقدی است.
تبصره 2- درفروش امالك بصورت نقد يا نقدو اقساط،در صورت انصراف برنده از شرکت در مزايده و يا عدم رعايت کلیه 

شرايط مزايده، 5% سپرده شرکت در مزايده ايشان به نفع بانک ضبط خواهد شد.  
5-واريزی نفر دوم تا معامله قطعی با برنده نفر اول مسترد نخواهد شد.

6-بانک در قبول ويا رد يک يا کلیه پیشنهاد ها مختارخواهد بود. شرکت کننده در مزايده هرگونه حق احتمالی را از اين جهت 
، قباًل از خود سلب و اسقاط می نمايد .

7- برنده مزايده حق واگذاری موضوع مزايده را به ديگری نخواهد داشت .
8-کلیه هزينه های مربوط به شــهرداری و نقل و انتقال اعم از مالیات و 1/2 خرج محضر بعهده بانک و1/2 خرج محضر و 
غیره به عهده خريدار می باشــد، ضمناً در فروش اجاره به شرط تملیک هزينه های دفترخانه)عقد اجاره به شرط تملیک( به 

عهده برنده مزايده میباشد.
9-حضور پیشنهاد دهندگان و يا نماينده آنها در جلسه مزايده با ارائه کارت شناسايی آزاد خواهد بود.

10- جلسه برگزاری مزايده راس ساعت10صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/11/03 در محل مديريت شعب استان همدان 
واقع در میدان جهاد- نبش خیابان جهان نما وعارف، با حضور يا عدم حضور شــرکت کنندگان در مزايده تشکیل گرديده و 

پیشنهاد ات رسیده باز و قرائت و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
11- کلیه هزينه های مربوط به درج آگهی در جرايد و هزينه کارشناســی بعهده برنده مز ايده خواهد بود و از اولین صورت 

حساب وی کسر می گردد.
12-اخذ اســتعالم ها با اعطای نمايندگی از طرف بانک بعهده خريدار می باشــد و صرفاً هزينه ها ی متعلقه رابانک تقبل 

خواهد نمود.  
13- واگذاري کلیه امالك با شرايط موجود میباشد. 

14-متقاضیان شــرکت در مزايده میبايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونیکی )توکن(  به مرکز آموزش بازرگانی 
اســتان همدان واقع در شهر همدان خیابان جهان نما  مقابل مجتمع تجاری جهان نما ساختمان 104 واحد3 مراجعه نموده 
و جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن دفتر مرکز آموزش با شماره 38230464و يا با  مديريت شعب بانک توسعه 

تعاون  استان همدان به شماره قید شده تماس حاصل نمايید.      

شـــرايط مـــزايــده:

تلفن: 38218400-5

م الف: 3811
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 نظارت مدير تحريريه
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پرونده کالسه ۹70۹۹۸۸15۸000437 شعبه 130 شوراي حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبي )ع( شهر همدان تصمیم نهاي شماره 
 ۹70۹۹7۸15۸000616

خواهان: آقاي احمد نادري فرزند عبدالحسین به نشاني استان همدان، شهرستان همدان، شهر همدان، میدان امام حسین، 10 متري طالقاني، پاك 189، منزل شخصي 
خوانده: آقاي امیر احمدیان فرزند علي اکبر به نشاني مجهول المكان 

خواسته:مطالبه وجه چک 
گردشــگار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و اجراي تشریفات قانوني قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء 

حوزه و اعام ختم رسیدگي به شرح آتي با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا 

در خصوص دادخواســت آقاي احمد نادري فرزند عبدالحســین به طرفیت اقاي امیر احمدیان فرزند علي اکبر و خواسته مطالبه طلب به مبلغ 112/000/000 ریال بابت 4 فقره چک به 
شماره هاي 547810 مورخ 97/2/30 و 547809 مورخ 97/2/15 و 54/7806 مورخ 96/12/10 و 547808 مورخ 97/1/30 هر چهار فقره عهده بانک توسعه تعاون با منظور نمودن کلیه 
خسارات دادرسي و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراي کم به اختصار به این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمي و اظهاراتش در صورتجلسه 
مورخ 97/8/29 بیان داشــته که خوانده دعوي بابت بدهي اش چهار فقره چک صادر و تحویل دادند که به استناد چک هاي موصوف و گواهي عدم پرداخت بانک محال علیه، مطالبه 
مبلغ خواســته را به انضمام سایر هزینه هایش نموده اند و خوانده دعوي علي رغم اباغ قانوني اخطاریه وقت رسیدگي از طریق انتشار آگهي در روزنامه عصر ایرانیان شماره 2556 
مورخ 97/7/23 در جلســه رسیدگي حاضر نشده و الیحه دفاعیه اي نیز ارسال ننموده است. نظر به اینكه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و 
از آنجا که ذمه مشغول خواانده تاکنون فراغتي حاصل نگرده است و ادعا و خواسته خواهان مصون از تعریض خوانده قرار گرفته. بنابراین با استصحاب بقاي دین، استحقاق خواهان 
را بر مطالبه خواسته ثابت و وارد تشخیص داده و با اختیار حاصله از بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختاف و به استناد مواد 1257، 1284 و 1301 قانون مدني و مواد 310، 311، 
313 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198، 502، 515، 519 و 
522 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور مدني حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 112/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/368/000 ریال بابت 
خسارات دادرسي از باب تسبیت و همچنین خسارت تأخیر تأدیه محكوم به از تاریخ سررسید چک ها )97/2/30( و )97/2/15( و )96/12/10( و )97/1/30( لغایت زمان اجراي حكم که 
به توسط واحد اجراي احكام و بر اساس آخرین شاخص اعامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسامي ایران محاسبه، وصول و ایصال مي شود، در حق خواهان صادر و اعام مي گردد. 
رأي صادره بنا به مفهوم مخالفت ماده 25 قانون شوراهاي حل اختاف مصوب 1394 نسبت به خوانده غیابي محسوب و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در این شورا و پس از 

آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي شهرستان همدان مي باشد. ه- )97/10/4( )م الف 3772(
قاضي شوراي حل اختالف شهر همدان، غالمحسين شيري 

آگهي حصر وراثت
آقاي ابوالفضل وکیلي دارای شــماره شناســنامه  403178966 
به شــرح دادخواست کاســه       از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان صدیقه 
رســتمي به شماره شناســنامه  1975 در تاریخ 1395/9/27 در 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
متوفی/متوفیه منحصر اســت بــه: 1-ابوالفضــل وکیلي فرزند 
علي اصغر به شــماره شناســنامه 370 متولــد1359 صادره از 
به  فرزنــد علي اصغر  وکیلي  2-ناصر  متوفي  کبودراهنگ پســر 
شماره شناســنامه 385 متولد1365 صادره از کبودراهنگ پسر 
متوفي 3-فریبا وکیلي فرزند علي اصغر به شماره شناسنامه 3441 
متولد1353 صادره از کبودراهنگ دختر متوفي 4-عصمت وکیلي 
فرزند علي اصغر به شماره شناســنامه 1349 متولد1349 صادره 
از کبودراهنگ دختر متوفي 5-لیلــي وکیلي فرزند علي اصغر به 
شماره شناسنامه 3442 متولد1355 صادره از کبودراهنگ دختر 
متوفي 6-علي اصغر وکیلي فرزند علي اصغر به شــماره شناسنامه 
2113 متولد1330 صادره از کبودراهنگ همســر متوفي اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 268(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
چون تحدید حدود اعیاني ششــدانگ یک باب ســاختمان مسكوني به مساحت 
158/31 مترمربع پاك شــماره 10789 فرعي مجزي شده از پاك 3858 فرعي 
از 139 اصلي واقع در بهار بخــش چهارهمدان ملكي آقاي مصطفي خاکزاد فرزند 
اکبر به شماره شناسنامه 392 تعطیل گردیده بود و اعمال تبصره ذیل ماده 15 هم 
میسر نیست لذا بنا به درخواست کتبي مالک تحدید حدود ششدانگ ملک مذکور 
رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1397/11/9 به عمل خواهد آمد، بنابراین 
به موجب این آگهي به مالک یا مالكین مجاور اخطار مي شود که در وقت تعیین شده 
در محل حضور برســانندف ضمناً واخواهي به حدود از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدیدي فقط به مدت سي روز پذیرفته خواهد شد.)م الف 732(
هادي یونسي عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بهار 

هفته تلخ شهرداری در لیگ دسته دوم

 هفتــه پانزدهم ليگ دســته دوم فوتبال باشــگاه های کشــور برای 
شهرداری، يکی از نمايندگان استان همدان تلخ و اسفناک بود.

در اين هفته تيم فوتبال شهرداری همدان که هفته گذشته و در آغاز نيم 
فصل دوم ليگ دسته دوم فوتبال به يک پيروزی ارزشمند خانگی رسيده 
بود، برابر اســتقالل اهواز در خانــه حريف با نتيجه عجيب چهار بر دو 
شکست خورد تا به نظر برســد وضعيت در اين تيم وخيم تر از چيزی 

است که فکرش را کنيم.

شهرداری همدان که هم اکنون با 14 امتياز در رتبه دهم جدول رده بندی 
گروه اول ليگ دســته دوم قرار دارد، در شــرايطی برابر استقالل اهواز 
شکست خورد که اين تيم در همسايگی شهرداری در جدول قرار دارد 

و اين بازی به نوعی ۶ امتيازی بود.
شــهرداری با هادی گل محمدی نيم فصل دوم ليگ دسته دوم فوتبال را 
اســتارت زد و در نخستين گام هفته قبل به پيروزی خانگی برابر چوکا 
تالش رسيد، اما به نظر می رسد وضعيت در اين تيم خيلی مساعد نيست 
و گل محمدی برای نگه داشــتن نماينده استان در ليگ دسته دوم فوتبال 

ايران کار بسيار دشواری در پيش خواهد داشت.

اين تيم در 12 بازی نيم فصل اول فقط 11 امتياز به دســت آْورد تا کار 
برای نيم فصل دوم دشوار باشد، اما با اين حال مسئوالن شهرداری دست 
به تغيير در تيم خود زدند تا بلکه هادی گل محمدی ناجی قرمزپوشــان 

باشد، موضوعی که خيلی سخت به نظر می رسد.
شــهرداری همدان هفته آينده و در چارچوب مسابقات هفته شانزدهم 
ليگ دســته دوم ميزبان تيم ســردار بوکان است. سردار در جدول با 11 
امتياز پائين تر از تيم فوتبال شــهرداری همدان قرار دارد و برتری برابر 
حريف بوکانی، حداقل می تواند خيال کادرفنی شــهرداری بابت فاصله 

گرفتن از تيم های فانوس به دست را کمی راحت تر کند.

نگاه یادبود

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

کارت دانشجویي مژگان موسوی فرزند حسین بگ به شماره ملي 
3319764111 و شماره شناسنامه 132 رشته برنامه ریزی درسی-
ارشد دانشگاه بوعلي سینا به شماره دانشجویي 9513291008 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بیمه نامه رازي موتورسیكلت شماره بیمه نامه 
31221091/96/791 شماره پاك 511-57356 شماره 
موتور 957959 شماره شاسي 9511107 به نام جواد 
آزاده  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

تختی، برای همیشه دوران
 اگر در همه ممالک و اقوام و اقشار قرار بر يک وجه اشتراک باشد، 
برای خانواده بزرگ کشتی ايران، وجه اشتراکی بزرگ تر از نام »آقا تختی« 

نداشته و نخواهيم داشت؛ بزرگ مردِ افسانه ای تاريخ اين مرزوبوم.
ديگر بار يادی می کنيم از آقاتختی و بزرگی اش، از فتوت و افتادگی اش 
و از افتخارات و پهلوانی های بی تکرارش و به خود می باليم به ســبب 
گذران روزگار در سرزمينی که اسطوره اش، مردی بوده برای تمام دوران.
تختی را »تختی بودنش« بزرگ کرد و ماندگار. خاطراتش را بايد در کتب 
مختلف به رشته تحرير درآورد و به قول ابراهيم جوادی خصائل جهان 

پهلوان بايد در مدارس تدريس شود.
وقتی به خاطرات تختی مراجعه می کنيد، حتما يکی از جذاب ترين آنها 
همان خاطره معروف »الکساندر مدويد«، پرافتخارترين کشتی گير تاريخ 
با هفت نشان طالی جهان و سه نشان طالی المپيک است که گفته بود: 
»از ناحيه پای راســت به شدت آســيب  ديده بودم و غالمرضا در حال 
عبور از رختکن به چشم ديد که پزشک تيم شوروی در حال بانداژ پای 
مصدوم من است. زمانی که تختی رفت، دکتر بالفاصله رو به من کرد و 
گفت ديگر کارت تمام است، حريف فهميد پای راست تو آسيب ديده 
و راحت شکستت می دهد. حتی سرمربی تيم از من خواست انصراف 
بدهم و کشتی نگيرم زيرا تختی کشتی گير سرسخت و قدرتمندی بود 
و هميشه کشتی های من با او يک بر يک يا يک بر صفر می شد اما من 
روی تشــک حاضر شدم و غالمرضا در طول مبارزه حتی يک بار هم 
به پای آســيب ديده من دست نزد و در آخر تختی با نتيجه مساوی و 
به خاطر 100 گرم وزن بيشــتر به من باخت اما برنده واقعی او بود. او 
با همه کشــتی گيران دنيا فرق داشت، آن مبارزه ام با او پاک ترين مبارزه 

عمرم بود«.
اين تنها بخشی از خاطرات مدويد، چهره افسانه ای کشتی جهان و دارنده 
سه مدال طالی المپيک و هفت مدال طالی جهان و از هم دوره ای  های 

جهان پهلوان تختی است.
اتفاقی که در جريان رقابت های جهانی 1۹۶2 رخ داد. تختی می توانست 
راحت تر از حد تصور و به خاطر آســيب  ديدگی شديد رقيب، شکست 
در تهــران را جبران مافات کند اما او تختی بود، برايش مرام پهلوانی و 
جوانمردی مهم بود تا مدال. تختی اگر اينگونه نبود، قطع به يقين امروز 
ايران و حتی جهان بعد از گذشت بيش از نيم قرن از سفر هميشگی اش، 

سوگوارش نبود.
و همان بزرگی ها، همان منش پهلوانی ها، همان افتادگی ها و شخصيت 
واالی آقاتختی بود که او را وجه اشــتراک خانواده بزرگ کشتی ايران 
کرد. اگر ميان اعضای اين خانواده بزرگ اختالف سليقه باشد، باز وجه 
اشــتراکی وجود دارد تا قلب ها را به تســخير درآورد و محبت ها را به 

هم پيوند دهد.
کشــتی اگر امروز تا اين اندازه ميان رگ و ريشه ما ايرانی ها نفوذ دارد، 
بايد مرهون تختی باشد، بايد مديون پهلوانی اش باشد که امروز الگوی 

هر نوجوان و جوان ايرانی است.
و کالم آخــر اينکــه وقتی امروز پا به ســالن های کشــتی همدان 
می گذاريم و عکس آقا تختی را قاب شــده روی ديوار به تماشــا 
می نشينيم، به خود می باليم به ســبب اينکه جهان پهلوان آنطور که 
گفته شــده، بزرگمردی اســت که از ميان ترک های استان همدان 

برخاست و در قلب ها جاودانه شد.

ر آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده

شرکت تعاونی مسكن شبكه 
بهداشت و درمان شهرستان رزن

تعاونی  شرکت  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
مسكن شبكه بهداشت و درمان شهرستان رزن در ساعت 
پرورش  سالن  محل  در   97/10/  29 مورخ  شنبه  روز   11:00

فكری کودکان برگزار می گردد .
 لذا از کلیه اعضاء و یا وکای آن ها دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه در این مجمع حضور 
به هم رسانند ، الزم به ذکر است جهت تایید وکالت نامه ها 

قبل از برگزاری مجمع به دفتر هیأت مدیره مراجعه گردد. 
دستورات جلسه:

1- گزارش هیأت مدیره و بازرس از عملكرد سال 1396
2- طرح تصویب صورت های مالی سال 1396

ــدم  ــی و ع ــای تعاون ــكاری اعض ــب بده ــرح تصوی 3- ط
ــا ــط اعض ــا توس ــداث بن اح

4- طرح تصویب حق الجلسه هیأت مدیره
5- طرح تصویب خط مشی تعاونی

6- انتخابــات اعضــای اصلــی و علــی البــدل هیــأت مدیره 
و بــازرس

 )نوبت دوم( تاريخ انتشار : 1397/10/16

 رئیس هیأت مديره شرکت تعاونی مسکن 
شبکه بهداشت و درمان رزن

فغانی ديدار ژاپن و 
ترکمنستان را سوت 

می زند
 نماينــده داوری ايــران در جــام 
ملت های آسيا، ديدار ژاپن و ترکمنستان 

را قضاوت می کند.
به گزارش مهر، در ادامه دور نخســت 
جــام ملت های آســيا 2 تيــم ژاپن و 
ترکمنســتان در گروه F امروز ساعت 

14:30 به مصاف هم می روند.
در همين راســتا کنفدراســيون فوتبال 
آســيا،  عليرضا فغانی و تيمش را برای 
قضاوت در ايــن ديدار انتخاب کرد تا 
نماينده داوری ايران در جام ملت های 

آسيا، نخستين قضاوتش را انجام دهد.
فغانی و تيم داوری ايران امسال در جام 
جهانی 201۸ روسيه هم قضاوت کرده 

بودند.

17 دی ماه به نام روز 
پیشکسوتان ورزش 

نامگذاری می شود
 مسعودســلطانی فر وزير ورزش و 
جوانان با پيشــنهاد صندوق حمايت از 
قهرمانان و پيشکسوتان برای نامگذاری 
17 دی  مــاه به نام روز "پيشکســوتان 

ورزش" موافقت کرد.
به  گزارش پايگاه خبری وزارت ورزش 
و جوانان، با پيشنهاد صندوق حمايت 
از قهرمانان و پيشکسوتان و با موافقت 
مسعود ســلطانی فر ، 17 دی ماه به نام 
"پيشکسوتان ورزش" در شورای  روز 
فرهنگ عمومی کشور به عنوان پيشنهاد 
مطــرح  جوانــان  و  ورزش  وزارت 

می شود.
روز   ايــن  نامگــذاری  از  هــدف 
گراميداشت مقام و جايگاه پيشکسوتان 
ورزش و تحکيــم جايــگاه بزرگان و 
بزرگداشــت قهرمانــان و ارزش ها و 
فرهنگی،  دينــی،  پيوندهای  تحکيــم 

اجتماعی در جامعه است.

اعزام 6 کماندار به 
جام جهانی فرانسه

 مرحله ســوم رقابت های تيروکمان 
جام جهانی داخل ســالن از 30 دی تا 
دوم بهمن در فرانســه برگزار می شود 
و تيم پتروکيمياگرراد به عنوان نماينده 
ايران با ۶ ورزشــکار در اين رقابت ها 

شرکت خواهد کرد.
به گزارش ايرنا، مرحله سوم رقابت های 
تيروکمان جام جهانی داخل ســالن از 
30 دی در رشته های ريکرو و کامپوند 
زنان و مردان و در رده ســنی نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان در فرانســه برگزار 
می شــود که تيم پتروکيمياگــر راد به 
عنوان نماينده ايران در اين تورنمنت با 
۶ کماندار هفته آينده راهی نيس فرانسه 

می شود.
اين مسابقات با حضور 500 کماندار و 
در مســافت 1۸ متر برگزار خواهد شد 
که اسماعيل عبادی، نيما محبوبی، مجيد 
احمدی و رســول جوان )تيم کامپوند 
مردان( و صادق اشــرفی و ميالد وزير 
)تيم ريکرو مردان( برای شــرکت در 
مرحله ســوم جام جهانی داخل سالن 

هفته آينده به فرانسه می روند.

 تيم  ملی ايران با شکســت پنج بر صفر 
يمن شــروع بسيار خوبی در جام ملت های 

آسيا داشت.
در نخستين ديدار از گروه D جام ملت های 
آسيا به ميزبانی امارات، تيم های ملی ايران و 
يمن از ســاعت 1۹:30 ديشب در ورزشگاه 
خليفه بن زايد ابوظبی بــه ميدان رفتند که 
شاگردان کی روش با پنج گل حريف کم نام 

و نشان خود را شکست دادند.
در اين ديدار مهدی طارمی )دوبار(، سردار 
آزمون، ســامان قدوس و السوادی )گل به 

خودی( برای ايران گل زدند.
گزارش بازی از دقايق پايانی به شــرح ذيل 

است:
*شوت بســيار زيبا و سرکش مهدی ترابی 
از فاصله حدودا 30 متری بعد از برخورد با 
ديرک افقی دروازه، به دروازه بان يمن خورد 

و به بيرون رفت.
*در دقيقه 1+۹0 سردار آزمون می توانست 
روی ارســال رامين رضاييان دروازه يمن را 
بارای ششمين بار باز کند که اين اتفاق رخ 

نداد.
*گل: سامان قدوس از روی توپ بازگشتی 
به مقابل محوطه جريمهيمن با شوتی محکم 
و چکشــی دروازه يمن را برای پنجمين بار 

باز کرد.
*در دقيقــه 7۶، ايــران در حوالی محوطه 
جريمهيمن صاحب ضربه ايســتگاهی شد 
که ارســال مواج داگه در شــلوغی محوطه 
جريمه و در مقابــل دروازه خالی به آزمون 
رسيد اما اين بازيکن در عين ناباوری توپ 
را به ديرک زد تا فرصت خوب گلزنی را از 

دست بدهد.
*در دقيق 70، مهدی طارمی و سردار آزمون 
حرکتی ترکيبــی را روی دروازه يمن آغاز 
کردنــد که آزمــون در موقعيت تک به تک 
تصميم به پاس دادن بــه طارمی گرفت اما 

توپ او را بازيکنانيمن به کرنر زدند.
*گل: در دقيقــه 54، ســانتر دژاگه از روی 

نقطــه با ضربه کم جان ترابی مقابل محوطه 
شش قدم افتاد و بعد از اشتباه دروازه يمن، 
با ضربه ســردار آزمون به گل تبديل شد که 
داور خط بعد از چند ثانيه گل ايران را اعالم 

کرد.
*در دقيقه 53، احســان حاج صفی ســانتر 
خوبــی روی دروازه يمن کشــيد که ضربه 
سر سردار آزمون با واکنش خوب السوادی 
همراه بود و در برگشت هم ضربه ترابی به 

کرنر رفت.
*ســانتر رامين رضاييان به روی دروازه با 
ضربه ســر ســردار آزمون به سمت دروازه 
الســوادی رفت اين دروازه بــان با واکنش 
ناقص مانع از گل شدن اين توپ شد و در 
برگشت هم مهدی طارمی نتوانست توپ را 

به گل کند.

*نیمه اول
*بازی تا پايان نيمه نخســت از افت و خيز 
افتــاد و ايران ميل کمتری بــرای زدن های 
گل های بعد داشــت و يمن  هم توان جبران 

نتيجه بازی را نداشت.
*در دقيقه 3۹، خطای خشن رامين رضاييان 
روی بازيکنيمن برای ايــن بازيکن کارت 

زردی را به دنبال داشت.
*در دقيقه 37، شوت اميد ابراهيمی از فاصله 
حدودا 20 متــری با واکنش دروازه بان يمن 
همراه شــد و توپ به کرنــر رفت و ثمری 

برای ايران نداشت.
*گل: در دقيقــه 25، ســانتر زيبای رامين 
رضاييان به روی دروازه يمن با ضربه ســر 
بســيار دقيق طارمی به گل سوم ايران و گل 

دوم اين بازيکن تبديل شد.
*گل: در دقيقه 23، ضربه ايستگاهی توسط 
اشــکان دژاگه نواخته شد و بعد از برخورد 
به ديرک عمودی دروازه يمن، به السعودی 
برخورد کرد و بــه گل دوم تيم ملی تبديل 

شد.
*شوت ســردار آزمون در شلوغی محوطه 

جريمهيمن با برخورد به صورت بازيکنيمن 
راه بــه دروازه نيافــت و در ادامه با خطای 
هند بازيکنيمن، بازی متوقف شــد و ايران 
مقابل محوطــه جريمهيمن، صحاب ضربه 

ايستگاهی شد.
*گل: شوت سردار آزمون به سمت دروازه 
يمن با واکنش ناقص السوادی همراه بود و 
مهدی طارمی توانســت روی ريباند دروازه 
يمن را باز کنــد و ايران را با يک گل پيش 

بياندازد.
*يمنی هــا روی کرنر تيم ملــی ايران، ضد 
حملــه تند و تيــزی را تــدارک ديدند که 
روی اشتباه بازيکن تيم ملی، توپ در داخل 
محوطــه جريمه به مهاجم يمن رســيد اما 
شــوت اين بازيکن با بی دقتی راه به دروازه 

پيدا نکرد.
*در دقيقه 10، پاس مهدی ترابی در مقابل 
محوطه جريمه به مهدی طارمی رســيد و 
شوت زمينی اين بازيکن را دروازه بان يمن 

راهی کرنر کرد.
*در دقيقه هشــت اين ديداريمن توانست 
نخستين شــوت راه راهی دروازه تيم ملی  
ايران کند که اين توپ با اختالف نسبتا زياد 

از باالی درواز به بيرون رفت.
*اين ديدار با ســوت ريوجی ساتو از ژاپن 

شروع شد.
ترکيب ايــران: عليرضــا بيرانوند، مرتضی 
پورعلی گنجی، احسان حاجی صفی، سيد 
مجيد حســينی )پژمان منتظری 4۶(، رامين 
رضاييان، اميــد ابراهيمی، مهــدی طارمی 
)کريم انصــاری فرد 71(، اشــکان دژاگه، 
مهدی ترابی، ســردار آزمون و وحيد اميری 

)سامان قدوس ۶1(.
فواد  الســوادی، محمد  ترکيبيمن: ســعود 
)محمد همســن 5۸(، محمد بــا روويس،  
ابــوراوی، احمد  عالادين مهــدی، مودير 
الهيفــی، احمــد الســروری، وحيد محمد 
)احمد العرب ۶4(، عماد منصور، عبدالوصی 

البتاری و عال الصاصی

يوزها برای شرق و غرب خط و نشان کشیدند

خوش یمن مثل یمن!

استقبال بانوان همدانی 
از ورزش بادی پامپ 
چشمگیر است
 مــدرس ورزش بــادی پامپ بانوان کشــور 
گفت: اســتقبال بانوان همدانــی از ورزش بادی 
پامپ )قدرتی - استقامتی( بسيار چشمگير است 
و در اغلب باشگاه های اين استان شاهد فعاليت 

گســترده در اين رشته هستيم.بهار يوسفی صفت 
اظهار داشت: ورزش بادی پامپ نه تنها می تواند 
کالری کافی بسوزاند بلکه در زمان ريکاوری هم 
ســوختن کالری در جريان است؛ ضمن اينکه با 
افزودن حجم عضالت، می توان متابوليسم بدن را 
همچنان باال نگه داشت.وی اضافه کرد: اين قابليت 
های بدنی همراه با فوايد روحی و جسمانی باعث 
شده تا گرايش بانوان به اين ورزش بيش از ديگر 

رشته ها باشد.

يوسفی صفت بيان کرد: استقبال بانوان در همدان به 
حدی است که تاکنون موفق به برگزاری سومين 
دوره بادی پامپ به ميزبانی يکی از باشــگاههای 
تناســب اندام شــديم که اين فعاليت در کشور 
کم نظير اســت.وی افزود: اين استقبال چشمگير 
باعث شــد تا برای نخستين بار در سطح استانی 
درخواست ميزبانی دوره مربيگری بادی پامپ را به 
فدراسيون ورزش های همگانی کشور ارايه دهيم.
وی خاطرنشــان کرد: برگزاری سه دوره کارگاه 

بادی پامپ به تجربه بانوان عالقه مند به مربيگری 
اين رشــته افزوده و اکنون فرصت مناسبی برای 

برگزاری دوره مربيگری است.
رئيس کميته بادی پامپ همدان يادآور شــد: اين 
ورزش برای افــرادی که زمان ندارند که هر روز 
به باشــگاه بروند و 2 ورزش هوازی و بدنسازی 
را کار می کنند، فرصت بی نظيری ايجاد می کند 
و همين مزيت باعث شده تا استقبال خوبی برای 

آموزش اين رشته شود.

برگزاری مسابقات پرس سینه در جورقان
 يک دوره مسابقات پرس سينه در اوزان مختلف در آستانه سالگرد 
عمليات کربالی 5 و به مناسبت تجليل از رشادتهای رزمندگان اسالم 

در اين عمليات در شهر جورقان برگزار شد.
در ايــن مســابقات ، مجيد انصــاری در وزن 55 کيلــو گرم، وحيد 
عبدالرحمانی در وزن۶5 کيلو گرم علی اکبر شــکری در وزن 75 کيلو 
گرم قاسم شکری در وزن ۸5 کيلو گرم مهراب دينی در وزن ۹0 کيلو 
گرم رحيم رضايی در وزن 100 کيلو گرم توانستند مقام اول را کسب 
نمايند.گفتنی اســت مربی گری اين دوره مسابقات را علی شکری بر 

عهده داشت.

گريزی بر چالش های 
مديريتی ورزش همدان

 ورزش اســتان همــدان در ســال هــای اخيــر اگرچــه توفقيــات 
ــا  ــا ب ــت ام ــی داش ــعه زيربناي ــدال آوری و توس ــزون در م روزاف
ــه  ــی ک ــش هاي ــود؛ چال ــراه ب ــز هم ــی ني ــای مديريت ــش ه چال
شناســايی و حــل آنهــا مــی توانــد بــه شــتاب گيــری رونــد رو بــه 

ــد. ــايانی کن ــک ش ــار کم ــن دي ــد ورزش اي رش
ــت  ــورش در راس مديري ــاه حض ــه 40 م ــم در کارنام ــول منع رس
ورزش همــدان در حالــی بــه برجســته ســازی موفقيــت هــای بــه 
دســت آمــده پرداخــت کــه ضعــف در عرصــه هــای مختلــف باعث 

بــروز حواشــی مختلــف نيــز شــد.
در اينکــه ورزش همــدان در دوره مديريتــی وی در ايــن ســال هــا 
پيشــرفت هــای خوبــی داشــت، ترديــدی نيســت امــا ضعــف هايــی 
نيــز همــواره دامــن گيــر ايــن حــوزه بــوده اســت کــه نبايــد آنهــا را 

بــه دســت فراموشــی داد.
بــی اعتنايی به حوزه روابــط عمومی به عنوان هســته اصلی اطالع 
رســانی، خود محوری در تصميم گيری ها و محــدود کردن اختيار 
معاونان، تمرکز بيش از حد به مســايل فرهنگی به جای پرداختن به 
اصل قهرمانی و همگانی، مقطعی عمل کردن در تشــکيل شوراهای 
ورزشــی اعم از شورای ورزش همگانی و شورای ورزش و رسانه و 
گماردن افراد مختلف در ســمت سرپرستی دستگاه ورزش و جوانان 
شهرســتان ها از جمله ضعف های حوزه مديريت ورزش استان در 

اين دوران بود.
همچنيــن ضعــف در انجــام مطالعــه هــای پژوهشــی، فاصلــه گرفتن 
کارمنــدان دســتگاه ورزش از حــوزه مديريتــی، کاهــش نظــارت بــر 
عملکــرد هيــأت هــای ورزشــی، ســپردن برخــی از هيــأت هــا بــه 
افــراد ناتــوان، کنتــرل نشــدن حواشــی برخــی هيــأت هــای ورزشــی 
و مبهــم بــودن وظايــف کارشناســان حاضــر در دســتگاه ورزش از 
ديگــر ايرادهايــی اســت کــه بــر عملکــرد مديريــت دســتگاه ورزش 

همــدان در ســال هــای اخيــر گرفتــه مــی شــود.
بــه گــزارش ايرنــا، در ايــن ســال ها هرگــز مشــخص نشــد ماهيــت 
شــورای ورزش همگانــی در چيســت و خروجــی ايــن شــورا 

ــوده اســت. ــد نب ــون مفي تاکن
از ســوی ديگر همگان واقف هســتند که کشتی و فوتبال پرمخاطب 
ترين ورزش های حال حاضر دنيا محســوب می شوند که همدان نيز 
اين قاعده مستثنی نيست و با اين حال در اين سال ها شاهد افول اين 

دو رشته ورزشی در سطح استان بوده ايم.
ــروازی اداره  ــه صــورت پ ــز ب ــی ني ــای ورزش ــأت ه ــی از هي برخ
مــی شــوند و روســای هيــأت هــا کمتــر فرصــت حضــور در محــل 
ــه بازنگــری اساســی در  ــاز ب مســئوليت خــود را مــی يابنــد کــه ني

ايــن حــوزه احســاس مــی شــود.
تعامل با نهادهايی نظير آموزش و پرورش که منشاء اصلی استعدادهای 

ورزشی به شمار می روند نيز مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
ايــن مســاله در المپيــاد ورزشــی اســتعدادهای برتــر نيــز مشــهود بود 
تــا جايــی کــه همــدان بســيار پاييــن تر از اســتان هــای همجــوار، در 

جــدول توزيــع مــدال هــا در رده پانزدهــم ايســتاد.
از ســوی ديگــر برخــی از شهرســتان هــا نيــز همچنــان با سرپرســت 
اداره مــی شــوند و حتــی برخــی از سرپرســتان نيــز فعاليــت الزم را 

ندارند.
اکنون کمتر خبرنگار ورزشــی در استان همدان صدا و چهره متوليان 
ورزش شهرســتان هايی نظير اســدآباد، رزن و فامنين را می شناسند 
و در مجموع به جز شهرســتان مالير، مابقی با اهميت اطالع رسانی 

غريبه هستند.
هنوز هستند برخی از هيأت های ورزشی که در شهرستان ها نماينده 

ندارند و تمرکز حمايتی آنها بيشتر به مرکزنشينان است.
تمامی اين ضعف ها بارها از ســوی رسانه ها گوشزد و پرداخته شد 
امــا هرگز به عنــوان مطلبه به حق خانواده ورزش اســتان اصالح و 

دستخوش تغيير و تحول نشد.



 دورهمی ها و شب نشــینی های زمستان از 
آیین های كهن همدان است ، سالهاست زمستان  
با همه زیبایی و آدابش با آجیل و میوه در كنار 
كرسی فضایی با نشاط توأم با عطوفت و مهربانی 

را در تقویت صله رحم فراهم كرده است.
یكی از گرم ترین و خاطره انگیزترین نمادهای 
زمســتان در همدان قدیم ، كرســی است، در 
گذشته این چهارپایه چوبی با آتش درون خود 
در شب های سرد زمستان، پادشاهی می كرده و 
یک كانون با صفا برای شب نشینی ها و دورهمی 
ها بوده است.در زمســتان ها استفاده از كرسی 
های ذغالــی و بعدها برقی به منظور گرم كردن 
خانه و نشســتن دور آن، معموال از شب یلدا، 
نخستین شب زمستان آغاز می شد و تا پایان چله 
بزرگ و در بعضی خانه ها تا انتهای چله كوچک 
ادامه داشت.اعضای خانواده از كوچک و بزرگ، 
دور كرسی كه روی آن را میوه و آجیل و چایی 
پوشانده بود؛ می نشســتند و به ویژه زمانی كه 
برف شدید می بارید و سرمای شدیدی می آمد؛ 

شعر همدانی مصداق پیدا می كرد:
تا می توان ز فرش چو كرسی جدا مباش

آتش به فرق ریز و مكن اختیار برف
در زمانی كه هنوز برق نبود، چراغ های گردسوز 
را همراه با یک قیچی در كنارش بر روی كرسی 
می گذاشــتند تا به محض باال آمدن فتیله آن را 

بچینند؛ در نتیجه این بیت شعر امیرخسرو دهلوی 
كه بعدها زبانزد خاص وعام شد مصداق عینی 

پیدا كرد:
به پای شمع شنیدم ز قیچی فوالد

زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد
كرسی نماد شب نشینی های زمستانی

حرارت دلچسب و بی نظیر كرسی با یک داغی 

تنبلی آور و دو راهی وسوسه ماندن زیر لحاف 
كرسی در اتاق یا برف بازی در هوای سرد بیرون 
همراه می شــد؛ كه هنوز هــم در یاد و خاطره 
مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها مانده اســت. تهیه 
سوخت و ذغال كرسی و به ویژه خاكه ذغال و 
تهیه گلوله های خاكستر ذغال كار چندان راحتی 
نبود. اما لذت جمع شــدن اعضــای خانواده و 

احســاس امنیت حاصل از آن دورهمی، سختی 
آماده كردن آن را پاک می كرد.

حاال كرســی در همدان جشنواره ای شده است 
، آغاز جشــنواره كرسی در حمام تاریخی قلعه 
همدان خاطرات بسیاری را برای قدیمی ها زنده 
كرده و لحظات شادی را براي عالقه مندان رقم 

زده است.
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■ حدیث:
امام علي )ع(:

در هنگامی که قدرت داری، باگذشــت بـــاش و در گاِه تنگ دستی ات 
بخشــنده، و در وقــت نیازمندی ات، ایثارگر باش تــا فضل تو کامل گردد. 

غرر الحكم : ج 4 ص 611 ح 7179

201۸ و افزايش اعتماد به نفس همدان
 سال 201۸ در حالی به پايان رســيد که رويداد »»همدان201۸«« 
به عنوان پايتخت گردشگری کشورهای آسيايی نيز اگرچه نتوانست در 
اين سال از همه ظرفيت هايش بهره ببرد اما به گفته برخی کارشناسان 
و مسئوالن تا جايی که در توان همدان بود، تالش شد از فرصت های 
اين رويداد بهره گرفته شــود. با اين حال، برخی از فعاالن گردشگری 
معتقد هستند چنين رويدادی نتوانست به رشد گردشگری شهر کمک 

کند .
اما برگزاری اين رويداد به باور بهنام افتخاريان، رئيس انجمن صنفی 
راهنمايان گردشــگری همدان جنبه ديگری نيز داشــت؛ بيدار شدن 
از خواب 30،40 ســاله همدان در عرصه گردشــگری. او در اين باره 
می گويد: »رويداد همدان201۸« دســتاوردش معرفی همدان به عنوان 
مقصد گردشــگری بود؛ در حالی که هميشــه همدان جزو شهرهای 
درجه دو محســوب می شــد.« او ســاخت چند هتل، اقامتگاه و... را 
گام های مثبتــی تلقی می کند و همچنين به اين نکتــه تاکيد دارد که 
»همدان201۸« باعث شده تا بسياری از آژانس های گردشگری مطرح 
کشــور، همدان را به مقاصد گردشــگری خود اضافه کنند: »حضور 
همدان در بســياری از برنامه هــای جامعه تورگردانــان، هتلداران و 
راهنمايان تور و... اتفاق ميمونی اســت که تا قبل از 201۸ رخ نداده 
بود. فضاهای شــهری بسياری از شهرهای بزرگ از جمله پايتخت به 
معرفی همدان پرداخت. برگزاری دو رويداد بين المللی اعتماد به نفس 
اين استان و ساير شهرستان ها را به منظور برگزاری چنين مراسم هايی 
بــاال برد. اين در حالی اســت که تا قبل از ايــن رويداد نه مردم و نه 
مسئوالن به اين موضوع باور نداشتند که شهری مانند همدان می تواند 

از پس چنين مراسم هايی برآيد.«
بــه گفته رئيس انجمــن صنفی راهنمايان گردشــگری همدان چنين 
رويدادی فرصتی بود که مســئوالن، بخــش خصوصی، بخش دولتی 
و... در کنار يکديگر قرار بگيرند؛ ســفرای کشورهای مختلف به اين 
شــهر بيايند و با شگفتی به اين شهر تاريخی بنگرند: »شخصا بسياری 
از سفرای مقيم ايران را در همدان ديدم که در هر سه مراسمی که در 
اين استان برگزار شد حضور داشتند. اين خود يک موفقيت محسوب 
می شــود. امســال همدان با توجه به آنکه ســال ها در بــازار رقابت 
گردشگری نبوده به يک جهش خوب دست يافت. اين ديدگاه غلطی 
است که پايان سال201۸ را پايان کار فعاليت های گردشگری همدان 
بدانيم. اگر بخواهيم از اين فرصت بهره ببريم بايد اين ســال را شروع 
کار همدان بدانيم.« با اين همه، افتخاريان منکر وجود ضعف هايی در 
رويداد »همدان 201۸« نيســت و در اين زمينــه می گويد: »مهم ترين 
ضعف در »همدان201۸« نوع اطالع رســانی بود. رسانه های کشوری 
آنقدر به اين موضــوع نپرداختند؛ در صورتی که خبرنگارهای زيادی 
به اين رويداد دعوت شــدند. همچنين می شد از ظرفيت اسمی سال 

»همدان 201۸« بيشتر استفاده کرد که اين مهم رخ نداد.
اين در حالی اســت که همدان اولين شهر ايران بود که اين عنوان را 
از آن خود کرد. « وی همچنين ضعف ديگر اين رويداد را در حضور 
کمرنگ مردم دانســت: »بزرگ ترين نقطه ضعف »همدان201۸« اين 
بــود که باعث حضور و همراهی مردم نشــد. رويداد به اين شــکل 
برگزار نشــد که مردم در آن حضور پيدا کــرده و آن را لمس کنند.« 
رئيــس انجمن صنفی راهنمايان گردشــگری همدان، البته وجود اين 
ضعف ها را هم تنها از ســوی اســتان نمی داند بلکــه عدم حمايت 
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری کشور را در اين 
امر موثر می داند و از اين روی ســکه می گويد: »متاســفانه در رويداد 
»همدان201۸« ســازمان ميراث فرهنگی بــه صورت صد درصد پای 
کار نبــود و عالقه مندی در اين زمينه از خود نشــان نداد. هر اقدامی 
هم صورت گرفت تنها به دليل پيگيری های معاون استاندار و مديرکل 
اســتاندار همدان بود. اگر بخش کشــوری يک گام جهت حمايت از 
گردشگری همدان برمی داشــت، موفقيت های »همدان 201۸« بسيار 
بيشــتر از اين بود. منظور تنها بخش مالی نيست بلکه بخش همگرايی 

و همدلی است.
امسال دو اســتان تبريز و همدان بايد بيشــتر از قبل موردتوجه قرار 
می گرفتند و از ظرفيت های آنها استفاده می شد و اين کار می توانست 
انگيزه ای باشد برای ساير استان های کشور اما سازمان ميراث فرهنگی 
روند صددرصدی حمايت را پيش نگرفت و فقط در حد رفع تکليف 
کار کرد.«  »همدان201۸« می توانست فرصت مناسبی باشد برای آنکه 
نگاه های جهانی به سمت ايران و شهرهايش بچرخد؛ مقصد جديدی 
بــه نام همدان که اســتفاده از اين موقعيت به نوع مديريت بســتگی 
داشت. البته نمی توان شــرايط بين الملل حال حاضر کشور را ناديده 
گرفت که چندان شــرايط مطلوب و ايده آلی ندارد. با اين وجود اگر 
چه اين شــرايط از يک سو کار را برای مســئوالن و دست اندرکاران 
ســخت کرده بود اما از سوی ديگر می توانســت فرصتی برای تغيير 

نگاه ها به ايران باشد. 
حاال شــايد بايد منتظر ماند و ديد آيا اثرات بعدی اين رويداد خود را 

در عرصه جهانی نشان خواهد داد يا خير.

کتاب صوتی »پیغام ماهی ها« 
در همدان رونمايی می شود

 کتاب »پيغام ماهی ها« سرگذشــت جنگ های 
نامتقارن سرلشــگر پاســدار شــهيد حاج حسين 

همدانی است که در همدان رونمايی می شود.
ــط عمومــی  ــور مســئول رواب ــم پ ــر کري علــی اکب
ســپاه انصــار الحســين)ع( همــدان در جمــع 
ــاب  ــت: کت ــر گف ــن خب ــالم اي ــا اع ــگاران ب خبرن
»پيغــام ماهــی هــا« سرگذشــت جنــگ هــای 
حســين  حــاج  پاســدار  سرلشــگر  نامتقــارن 
ــد  ــر 27 محم ــط نش ــه توس ــت ک ــی اس همدان
رســول اهلل و نشــر صاعقــه بــه قلــم ســردار 

ــت. ــده اس ــر ش ــی منتش ــی باباي گلعل
کريــم پــور ضمــن اشــاره بــه گــردآوری خاطرات 
ايــن شــهيد از زبــان همســرش گفــت: فصــل آخر 
ايــن کتــاب مجموعــه خاطــرات خانــم نــوروزی 
همســر ســردار همدانــی اســت کــه باعنــوان 

ــده اســت. ــک« منتشــر ش ــن پيام »آخري
ايــن کتــاب در قطــع رقعــی در  افــزود:  وی 
ــهيد  ــردار ش ــرات س ــی خاط ــه بازگوي 512 صفح

ــت. ــودش اس ــان خ ــی از زب ــين همدان حس
وی اضافــه کــرد: ايــن کتــاب بــه شــکل اول 
شــخص روايــت شــده و کل ماجــرا از دوران 
ــر  ــی اواخ ــی يعن ــی از زندگ ــا مقطع ــی ت کودک
ســال ۶4 پيــش از ايــن در کتــاب »مهتــاب خيــن« 
و در خــالل مصاحبه هــای حســين بهــزاد بــا 
ــا از  ــود و اينج ــده ب ــر ش ــی منتش ــهيد همدان ش

ــت. ــده اس ــی ش ــهيد بازنويس ــود ش ــان خ زب
ــه تــالش هــای صــورت  ــا توجــه ب کريــم پــور ب
ــام  ــی »پيغ ــاب صوت ــه کت ــه تهي ــه در زمين گرفت
ماهــی هــا« گفــت: معاونــت فرهنگــی و تبليغــات 
ســپاه بــا همــکاری بســيج هنرمنــدان ســپاه اســتان 
همــدان بخــش هايــی از ايــن کتــاب ارزشــمند را 

ــد. ــذاری کردن در همــدان صداگ
ــاب  ــی از کت ــم رونماي ــت: مراس ــور گف ــم پ کري
ــنبه 1۹ دی  ــا« چهارش ــی ه ــام ماه ــی »پيغ صوت
ــاب ســردار  ــن کت ــا ســخنرانی نويســنده اي ــاه ب م

ــرد. ــی گي ــورت م ــی ص ــی باباي گلعل

سال 201۹، سال میراث فرهنگی 
جهان اسالم اعالم شد

 سازمان آموزشی علمی فرهنگی آيسيسکو سال 
201۹ را سال »ميراث فرهنگی جهان اسالم« اعالم 
و قدس اشــغالی را پايتخت دائمی فرهنگ اسالمی 

و عربی معرفی کرد. 
به گزارش روزنامه اردنی »الدســتور«، اين سازمان 
که نهادی وابســته به سازمان همکاری های اسالمی 
اســت، با صدور بيانيه ای از اعضای خود خواست 
براهميت ميراث فرهنگی و تمدن کهن جهان اسالم 
در ذهــن همگان و حفاظت از هويت ملت ها تاکيد 

کنند.
 بيانيه آيسيســکو با اشــاره به تاريخ کهن جهان 
اســالم، ميــراث فرهنگی جهان اســالم را مظهر 
تمدن اسالمی و زمينه ای برای ظهور فرهنگ های 
آيسيســکو همچنين خواســتار  دانســت.  متنوع 
حمايت کشورهای اسالمی از کميته ميراث جهان 
اسالمی وابسته به اين ســازمان و توجه بيشتر به 
برنامه های فرهنگی جهان اســالم ازجمله معرفی 
آثار تاريخی و باســتانی و ثبت آنها در فهرســت 
ميراث فرهنگی جهان شــد. در عيــن حال، اين 
بيانيه تخريب آثار باســتانی کشــورهای اسالمی 
در جنگ ها، درگيری ها و اقدامات تروريســتی را 

کرد. محکوم 

حذف صدور قبض کاغذی آب و برق 
با دستور رئیس جمهور

 وزير ارتباطات از مذاکره با وزارت نيرو برای اجرای پروژه حذف 
قبوض کاغذی آب و برق خبر داد و گفت: تخمين زده می شــود اين 
پروژه با اســتفاده از ظرفيت های دولت الکترونيک تا ارديبهشت ماه 
انجام شــود.به گزارش مهر، محمد جواد آذری در حاشــيه بازديد از 
پژوهشگاه فضايی ايران گفت: موضوع حذف کاغذی قبوض خدماتی 
از جمله برنامه های در دســت انجام وزارت ارتباطات اســت که در 
ايــن زمينه با برخی مجموعه ها که اين قبــض ها را صادر می کنند 
وارد مذاکره شــده ايم.وی گفت: قبض های کاغذی هم اکنون توسط 
مخابرات، وزارت نيرو، وزارت نفت و شــهرداری برای مردم صادر 

می شود.

تلويزيونی که در چند ثانیه کوچکتر يا 
بزرگتر می شود!

 يک توليد کننده تجهيزات الکترونيکی از نمايشگری رونمايی کرده 
کــه می توان در چند ثانيه آن را کوچکتــر يا بزرگتر کرد تا منطبق با 
نياز کاربر شــود.به گزارش ماشــابل تک، سامسونگ سال گذشته در 
نمايشگاه محصوالت الکترونيکی مصرفی)CES( سال گذشته از يک 
تلويزيــون »ميکرو ال ای دی« عظيم رونمايی کرد. اما در نمايشــگاه 
امسال از يک تلويزيون 75 اينچی ۴K رونمايی کرده که برای خانه ها 
مناسب تر است. در اين تلويزيون از همان فناوری »ميکرو ال ای دی« 
استفاده می شود که در تلويزيون Wall وجود داشت.به عبارت ديگر 
همان طراحی ماژولیWall در اين نمايشگر وجود دارد و می توان 

آن را در هر سايز و وضوح دلخواه  شخصی سازی کرد.

باروری ابرها با نانوذرات توسط محققان کشور
 محققان دانشگاه يزد موفق شدند با فناوری نانو و توليد نانوذرات 
ابرها را بارور کننــد. همچنين از اين نانو ذرات می توان در مه  زدايی 

نيز استفاده کرد.
به گزارش مهر، اين روزها بســياری از کشورهای دنيا درگير مسائل 
مربوط به خشکســالی و کم آبی هســتند و برای برون رفت از اين 
مشکل، دست به دامن فناوريهای مختلف برای کمک به بارندگی بيشتر 
و دستيابی به منابع آبی جديد شده اند. در اين ميان تکنولوژيهايی مانند 
شــيرين سازی و انواع تصفيه آب نيز مورد توجه قرار گرفته اند و در 
بســياری از کشورها استفاده می شوند.کشور ما نيز در بسياری از اين 
فناوريها توانمندی و دستاوردهای خوبی کسب کرده است که می تواند 

برای جبران کم آبی به کار رود.

صادرات آسیاب ايرانی برای تولید 
نانوپودرها به بولیوی

 يک شــرکت فعال ايرانی در حوزه نانو که مجوز آسياب های توليد 
پودر نانو را از ســتاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی دريافت کرده 
است، محصوالت خود را در سبد عرضه  شده به کشور بوليوی قرار داد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، آسياب کاری يکی 
از روش های متداول تهيه  پودر است و يک شرکت ايرانی آسياب های 
پودر کننده  مواد معدنی و اکســيد فلزات در اندازه های نانومتری توليد 
کرده اســت. آسياب گلوله ای سياره ای و آسياب پره گلوله اين شرکت 
گواهی نانو مقياس را از ســتاد توسعه فناوری نانودريافت کرده است.
به گفته  حميدرضا کمال آبادی فراهانی مديرعامل اين شــرکت، چهار 

محصول ديگر نيز در فرآيند دريافت گواهی نانو مقياس هستند.

نوت بوک تازه ايسوس باريک ترين 
نمايشگر دنیا را دارد

 شــرکت ايسوس از توليد مدل به روزشده ای از سری نوت بوک 
هــای زن بوک خود خبر داده که زن بــوک اس 13 نام دارد و دارای 
باريک ترين نمايشــگر دنياســت.به گزارش انگجت، اين نوت بوک 
دارای نمايشگر 13.۹ اينچی ال ای دی با وضوح و شفافيت باالست. 
اگر چه ضخامت بدنه و بخش پايينی اين نوت بوک چندان کم نيست، 
اما ضخامت نمايشــگر آن از 2.5 ميليمتر فراتر نمی رود و همين امر 
باعث شــده ايسوس آن را باريک ترين نمايشگر دنيای نوت بوک ها 
بداند.البته دقت اين نمايشــگر در حد ۴K نيســت و وب کم آن هم 
در باالی نمايشــگر قرار گرفته است. وزن اين نوت بوک هم از 1.1 

کيلوگرم فراتر نمی رود.

 حمام قلعه و کرسي نشیني
نام »کرسی« برای نسل قديم و نسل جديد دو معنای 
مختلف را تداعی می کند. شايد همين نام است که 
هر دو نسل را به حمام تاريخی »حاج محمد سعيد« 
يا همان »حمام قلعه« در محله ای قديمی به همين نام 

در قلب شهر همدان کشانده است.
حمام حاج محمد سعيد شايد تا حدود 20 سال پيش 
کارکرد قديمی خود را داشــته است، قدمت آن به 
دوره قاجار می رسد و از همان زمان به عنوان حمام 
پذيرای مردم بوده اســت. بخــش زنانه حمام حاج 
محمد ســعيد همين بخشی است که ورودی درب 
اصلی حمام اســت و امروز پذيرای بازديدکنندگان 
است. بخش مردانه نيز در داخل  کوچه باريک کنار 

حمام قابل دسترس بود.
قديمی هــا می گويند که در اوايل حمام مردانه از در 
اصلی قابل دســترس بود و حمــام زنانه در داخل 
کوچه بود. حاال اين حمــام قديمی به محلی برای 
بازآفرينی سنن گذشــته بدل شده است؛ به طوری 
که نام جشــنواره »کرسی« کافی بود که که بسياری 
از مردان و زنان را به حمام قلعه بکشــاند. بسياری 
از اهالی محل نيز آمده بودند. قديمی ها تا رســيدند 
زير کرســی نشستند، انگار دســت خودشان نبود. 
نســل جديد هم که با شوفاژ و بخاری انس گرفتند 
با حيرت کرســی را نگاه می کردنــد که وصف آن 
را بارها از بزرگ ترها بــه خصوص پدربزرگ ها و 

مادربزرگ ها شنيده بودند.
 برخی هم کناری ايستاده بودند و بدون آنکه توجهی 
به اجرای برنامه داشته باشند، برای فرزندان خود از 
روزهای فعاليــت حمام می گفتند. به حافظه رجوع 
می کردند و تمام تالش خود را برای تصويرســازی 
حوض هــای کوچک و بزرگ بــه کار می بردند تا 
منظورشان را  به فرزندان و حتی نوه های خود منتقل 
کنند. حوزه های کوچک آبی رنگ که در حمام وجود 
داشــت و گروه گروه از آدم ها دور هم می نشستند 
و استحمام می کردند. البته همه اين اتفاقات پس از 
جمع آوری خزينه و ايجــاد دوش در حمام ها رخ 
داده و پيــش از آن خبــری از دوش و حوض های 
کوچک نبود، بلکه همان خزينه عميق به عنوان محلی 
برای استحمام مورد استفاده قرار می گرفت. اما امروز 

بــه جای آن حوض های کوچک و ســکوهايی که 
دالک ها مشغول شست وشو و با مشت و مال بودند، 

کرسی پهن بود تا ياد گذشته را زنده کند.
»سخت بود... اما خيلی  به آدمی خوش می گذشت« 
شايد جمله مشترک خيلی از بزرگ ترهاست. آنهايی 
که خانه را با چوب، خاک اره و يا در نهايت با کرسی 
و نفت گرم می کردند و امروز می بينند با يک دکمه 
ساده، سيستم گرمايشی روشن می شود و قرار نيست 
که خروس خان، خانم خانه از خواب برخيزد، منقل 
را از زير کرسی بردارد. خاکسترها را کنار بزند، چند 
دانه زغال داخل آتش گردان بندازد و آن را بچرخاند 
تا آتش بگيرد و وسط خاکستر زغال های آتش گرفته 
را قرار دهد و خاکســتر را با همان کف گير فلزی 
ســنگين ســياه رنگ کپه کند و دوباره زير کرسی 
چوبی بگــذارد و لحاف بزرگ کرســی را بيندازد. 
قديم ترها حتی آبگوشــت ظهر را نيز بر روی منقل 
بار می گذاشتند تا ناهار آماده شود. آداب جمع کردن 
و مرتب کردن کرسی خودش يک داستان جداگانه 
بود. عيان ها در هر اتاق يک کرســی داشتند و قشر 
ضعيــف با وجود انبوه جمعيت خانــواده زير يک 
کرسی می خوابيدند. خاطره اين دوره هم خوابيدن ها 
خودش يک فصل جداســت که بايد از زبان خود 
پدر و مادرها شــنيد و تعريف های مادربزرگ ها را 
گــوش داد. حاال امروز به طــور نمادين دورتادور 
کرســی بزرگ نشســتند و لحاف بزرگ کرسی را 
روی پاهای خود کشيده بودند. خنده، تمام مدت بر 
لبانشان نقش بسته بود. می شد ذهن ها را خواند که 
در چه انديشه ای هستند و خاطرات گذشته را مرور 
می کنند. گاهی دســت می زدند و گاهی گوشی های 
هوشمند خود را بيرون می آورند تا عکس يا فيلمی را 
ثبت کنند و در دنيای مجازی و شبکه های اجتماعی 

به اشتراک بگذارند.
صدای تا در حمام طنين انداز می شود، استاد می زند 
و می خواند. بين خواندن مردم را به تشويق دعوت 
می کنند.کرسی پلک ها را سنگين کرده است. انگار 
گرما کار خود را می کند. نوبت به سخنرانی می رسد، 
علی مالمير مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشــگری استان از اهميت آيين های سنتی سخن 
می گويد. تأکيد می کند کــه آيين ها کمتر از بناهای 

ارزشمند تاريخی نيستند. وی از همه می خواهد که 
اجازه ندهند اين آيين ها به فراموشی سپرده شود و 
گوشی های موبايل جايگزين همه داشته های ما شود.
 جشــنواره کرســی نشــینی، سرآغاز 

رويدادهای فرهنگی بزرگ است
مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
همدان در اين جشــنواره گفت: نخستين جشنواره 
کرسی نشينی سرآغازی رويدادهای فرهنگی بزرگ 

به ويژه در فصل زمستان است.
جشنواره کرسی نشينی، سرآغاز رويدادهای فرهنگی 
بزرگ اســت به گزارش خبرنگار  گروه استان های 
باشــگاه خبرنگاران جوان از همــدان، علی مالمير، 
مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
همدان در جشنواره کرسی نشينی حمام قلعه همدان 
گفت: جشــنواره کرسی نشينی يکی از محصوالت 
مهم برای زنده نگه داشتن و معرفی ميراث ناملموس 

منطقه همدان به گردشگران است.
وی افزود: ميراث ناملموس محصولی جذاب برای 
توسعه گردشگری است که بايد بيشتر به آن بپردازيم.

مالمير با اشــاره به پيشينه تارخی و فرهنگی همدان 
افزود: ســليقه و عالقه گردشــگران با داشته های 
فرهنگی همدان جور اســت و از اين قابليت برای 
معرفی ميراث ناملموس در دل ميراث ملموس بايد 

به طور بهينه استفاده کنيم.
مالمير مشــارکت بخش خصوصی را در اين راستا 
ضروری دانســت و گفت: مرمت و حفاظت از آثار 
تاريخی و همچنين اجرای آيين های سنتی در اين 
اماکن نيازمند ســرمايه گذاری و مشــارکت بخش 

خصوصی است.
مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
همدان با اشــاره به ظرفيت هــای بی نظير همدان 
خاطرنشان کرد: نخســتين جشنواره کرسی نشينی 
ســرآغازی رويدادهای فرهنگی بزرگ به ويژه در 

فصل زمستان است.
مالميربا تاکيد بر حفط و پاســداری آيين ها و سنت 
های قديمی منطقه همدان يادآوری کرد: اگر اينگونه 
جشــنواره برگزار نشود، ميراث ناملموس اين خطه 

منسوخ و فراموش می شود.
وی نقش سمن ها و شوراهای اسالمی را در يافتن 

و معرفی سنت ها و آيين های بومی و محلی بسيار 
موثر دانســت و گفت: اين کار به کارشناسان حوزه 
مردم شناســی برای ثبت ميــراث ناملموس کمک 

بزرگی می کند.
 26 بنا در حال بهره برداری است

در ادامه ميهمان کشوری هم لب به سخن باز می کند. 
علی فعله گری مشــاور مديرعامــل و رييس اداره 
ارزيابی عملکرد صندوق احياء و بهره برداری از بناها 
و اماکن تاريخی و فرهنگی کشور از امکان تاريخی 
که قابليت واگذاری به بخش خصوصی دارند سخن 

می گويد.
به گفته او صندوق تغيير نــام داده  و از اين به بعد 
با عنوان صندوق حمايت از صنايع دستی، فرش و 
احيای بناهای تاريخی و  فرهنگی ياد خواهد شد که 

در حال تدوين اساسنامه آن هستند.
وی بر حفظ و آثار تاريخی و جلوگيری از تخريب 
آنــان تأکيد می کنــد و می گويد: تا ســال 13۹2 از 
2۶۹ بنــای تاريخی که مصوبه هيأت دولت مبنی بر 
واگذاری آنان به بخش خصوصی صادر شده بود تنها 
10 مکان واگذار شده بود اما از سال ۹2 به اين سمت 
۶۶ بنا واگذار شده است. مشاور مديرعامل صندوق 
احياء با اشــاره به اينکه 2۶ بنا در حال بهره برداری 
است ادامه می دهد: از اين تعداد دو بنا شامل حمام 

قلعه و حمام حاجی در همدان قرار دارد.
وی همچنين اعالم می کند مديران کل اســتان ها نيز 
155 بنا معرفی کردند تا به بخش خصوصی واگذار 
شود. به گفته اين مقام مسؤول کاروانسرای فرسفج، 
خانه اقتداری، تاج آباد در آبرومند و چند بنای ديگر 

نيز در استان همدان در حال واگذاری است.
فعله گری همچنين از تأمين 100 ميليارد تومان اعتبار 
از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهيالت 
به بخش خصوصی در راســتای سرمايه گذاری در 

اماکن تاريخی خبر داد.
وی همچنين از تقويمی شــدن برگزاری آيين های 
سنتی در آينده نزديک خبر می دهد و ادامه می دهد: 
در ۶ ماهه دوم ســال 10 جشنواره آيينی در سراسر 
کشــور در اماکن تاريخی در نظر گرفته شده است.

جشــنواره کرســی حمام قلعه تا 22 دی ماه برقرار 
است و عالقمندان می توانند از آن بازديد کنند.

جشنواره زمستانی همدان
 زیرکرسی گرم شد


