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يادداشت روز
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سرپرستى در حوزه هاى 
مديريتى طوالنى نشود

 پس از اجراى قانون منع به كار گيرى 
بازنشســتگان در مناصــب و مســئوليت 
هاى اجرايى بســيارى از مديران اســتان 
كه شــاخص ترين آنها نيكبخت، استاندار 
همــدان بود جــاى خود را بــه نيروهاى 

جديد دادند.

"جـوزان" منطقه تنوع فرهنگي كشاورزي است
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پرونده «جناني» روي ميزهيأت3نفره
 نظر فعلي هيأت:        شهردار:حفظ عمارت        دادستاني: تقدم جان مردم        ميراث فرهنگي:داراي ارزش تاريخي

همدان  بوعلى سينا  دانشــگاه  استاد   
بــا بيان اينكه بحــث بازآفرينى يكى از 
رويكردهــا و رهيافت هــا در موضوع 
مديريت شــهرى بوده و دنيــا در ادامه 
تفكرات نوسازى و بازسازى و بهسازى 
به اين رويكرد رســيده اســت، گفت: 
بازآفرينى به مفهوم تكامل مجموعه نگاه 
ها اســت. در سطح كالن، چيزى حدود 
هفتاد تا هشتاد سال، يعنى از 1960به اين 
طرف اســت كه بحث بازآفرينى در دنيا 

مطرح شده است.
اســدا... نقدى افــزود: در ابتداى تولد 
اين رويكرد، محالت تاريخى بيشــتر 
مــورد توجه بود. به دليل فرســودگى 
و پيــرى بافت و ارگان هاى شــهرى 
معمــوال اين محالت رها مى شــدند. 
در نظريه دواير متحدالمركز«ارنســت 
برجــس« اين قلمروها برابر اســت با 
منطقــه انتقالى. يعنى محدوده و محله، 
ارزش پيشــين خود را از دســت مى 
داد و به محل اســتقرار تازه واردين و 
مهاجرين تبديل مى شــد. به مرور بر 
اين فرسودگى و ناكارآمدى افزوده مى 
گشت. حتى ممكن بود موضوع زوال 
شهرى در اين عرصه ها به وجود بيايد، 
كه در عمل بــه معناى زوال كالبدى و 
اقتصادى، فرسايش اجتماعى و از بين 
رفتن امكان زندگى معمول و مرســوم 
در اين محالت بود. اين امر، عموما در 
شهرهاى بزرگ و صنعتى مطرح بود. از 
يك سو، در اين شهرها افزايش جمعيت 
اتفاق افتاد، و از سوى ديگر با افزايش 
جمعيت زمين در همه شهرهاى دنيا به 
ويژه در شــهرهاى بزرگ محدودتر و 
بايد هزينه هنگفتى بابت زمين پرداخت 
شود. بنابر اين، دولت ها، انجمن ها و 
شوراهاى شــهر به اين فكر افتادند كه 
نبايد از اين عرصه ها غفلت كرد. مهمتر 
اينكه چنين مناطقى بــه مثابه زخمى 
بودند بر پيكر اين شهرها و قاعدتاً بايد 

براى آنها فكرى مى شد.
وى در ادامــه بــه ايرنا گفــت: ايده و 
رويكرد بازسازى، نوسازى و زنده سازى 
قبال مطرح شــده بود، منتها در اين ايده 
ها يك سرى اشــكاالت و خالء هايى 
وجود داشت كه رويكرد بازآفرينى آمده 
بود تا آنها را برطرف سازد. تمام تالش 
بازآفرينــى خلق فضاهــا و مكان هاى 
شهرى است كه مردم براى دو چيز طالب 

آن هستند؛ براى زندگى استاندارد و براى 
كار. مردم فضاى شهرى را براى اين دو 
كاركرد مى خواهند، هرچند موارد ديگرى 
چون فراغت در عرصه هاى عمومى در 

كنار اين دو كاركرد مورد نظر است.
پژوهشــگر و متخصص حوزه جامعه 
شناســى شــهرى افزود: اگــر با منطق 
بازآفرينى بــه اين فضا و عرصه ها نگاه 
بشــود مى توان به رفع كمبود مسكن و 
ايجاد فرصت هايى براى زندگى از طريق 
بازگردانــدن امكان زيســت و زندگى 
در زيست گاه هاى شــهرى كمك كند، 
نابرابرى هاى فضايى ترميم شود و اشتغال 
و كار ايجاد گردد. آسيب هاى اجتماعى 
در اين مناطق كنترل مى شود و در نهايت 
استاندارد زندگى و كيفيت زندگى ارتقاء 
پيــدا مى كند. چون دســت كــم امروز 
جمع بندى جهانى در مورد شــهرها اين 
اســت كه بايد به دنبال شــهرهاى تاب 
آور باشــيم تا در شرايط بحرانى بتوانند 
انطباق پيدا كنند و زودتر به شرايط عادى 
برگردند. اين عرصه هاى مركزى شهرها 
و بافت هاى تاريخــى و محالتى كه به 
عنــوان بافت هاى فرســوده يا در حال 
فرسايش به آنها نگاه مى شوند، مى توانند 
تهديد كننده شــهر تاب آور و پايدارى 
شهرى باشــند. بنابر اين امروزه در دنيا 
مديران شهرى به دنبال شهرهاى پايدار 
و تاب آور و قابل سكونت و عادالنه و 
هوشمند و آينده نگر هستند. اين ايده ها 

در درون بازآفرينى وجود دارد.
وى در ادامه گفت: دولت ايده بازآفرينى 
شــهرى را از مناطــق مركزى شــهر و 
بافت هــاى تاريخى به مناطق حاشــيه 
شــهر و ســكونت گاه هاى غير رسمى 
گســترش داده است. براى اينكه در اين 
مناطــق در مدت زمان كمتــرى اتفاق 

فرسودگى و آسيب پذيرى افتاده است، 
اين گونه مكان هــا هم عرصه و هدف 
برنامه هاى بازآفرينى شهرى قرار دارد. 
البته در فضاى رســانه اى و در مجلس 
در جريــان رأى اعتماد بــه وزير راه و 
شهرسازى بيشــتر تأكيد بر بافت هاى 
تاريخى و فرسوده شهرى و حل مشكل 
مسكن بود. ولى در كل در طى سال هاى 
گذشــته هردو عرصه هاى غير رسمى و 
بافت هاى تاريخى مورد توجه بوده است. 
بايستى توجه كرد كه نبايد به بافت هاى 
تاريخى به عنوان عرصه هايى براى توليد 
مسكن نگاه كنيم. اين عرصه ها تا جايى 
كه امكان دارد بايد بازآفرينى شود. البته 
بخشى هم عرصه هايى است كه به مرور 
زمان تقريباً از حيز انتفاع خارج شــده و 
ديگــر از بين رفته اند، بنابر اين مى توان 
در چنين عرصه هايى متناســب با بافت 
و گروه هاى هدف متقاضى مســكن در 

برخى جاهاى آن توليد مسكن كرد.
و  حضور  نيازمنــد  بازآفرينى   

همراهى مردم است
نقدى ضمن اشاره به اهميت حضور مردم 
گفــت: با توجه به تجربه دنيا و همچنين 
تجربه اجراى پروژه هاى مختلف در ايران، 
براى مثال در همدان، در مشــهد، سارى، 
بوشــهر، يزد، اصفهــان و ... ، بازآفرينى 
بدون همراهى و حضــور مردم عمًال به 
نتيجه مورد نظر منجر نمى شــود. براى 
آنكه هدف نهايــى بازگرداندن حيات به 
اين عرصه هاى كمسو و كم رونق شهرى 
اســت و مردم بهره بردار نهايى و اصلى 
هستند بنابر اين بايد در قدم اول همراهى 
و مشاركت مردم و نخبگان محلى در اين 
مجموعه ها وجود داشته باشد. همچنين 
بايستى در كنار سازمان هاى مسئول بايد 
شــهروندان مقيم يا بهره بردار و سمن ها 

بايد حضور داشته باشند. يعنى بازآفرينى 
با ســه ركن سازمان ها، سمن ها و جامعه 
محلى و بخش خصوصى قابل اجرا است. 
 ناهماهنگى سازمانى عمده ترين 

مشكل طرح بازآفرينى شهرى
وى در ادامه اظهار داشت: من تجربه هايى 
از مطالعات شــهرهاى همدان، تهران و 
مشهد و ديگر شهرها را پيگيرى كرده ام و 
در برخى از آنها از نزديك درگير بوده ام. 
با توجه به اين تجربيات مهمترين مشكل 
در فراينــد بازآفرينى شــهرى در ايران 
عدم هماهنگى و نگاه بخشــى سازمان 
هاى مختلــف ذى مدخل در بازآفرينى 
شهرى است. در يك محله يا يك بخشى 
از بافت يك شــهر بزرگ تعداد زيادى 
ســازمان ذينفع هستند و مسووليت و يا 
تأسيسات و زيرســاخت هايى دارند كه 
اجراى اين پروژه ها و مداخالت مستلزم 
هماهنگى بين سازمان هاى مختلف است 
كه اين امر متأسفانه در شهرهاى ما وجود 
ندارد. سازمان ها هماهنگ عمل نمى كنند 
و منافع ســازمانى خود را بسيار مد نظر 
قرار مى دهند. همين امر باعث مى شــود 
پروژه هــا زمان بر شــده و هزينه هاى 
بيشترى تحميل شود. اين امر بر اعتماد 
مردم تأثير منفى مى گذارد. اعتماد مردم 
به مداخالت شهرى موضوع بسيار مهمى 
است. داده هاى ميدانى ما نشان مى دهد كه 
مردم اعتماد زيادى به مداخالت شهرى 

به ويژه توسط شهردارى ها ندارند. 
وى عنــوان كــرد: دومين مشــكل، به 
نگاه ســودجويانه صرف به پروژه هاى 
بازآفرينى توســط برخى ســازمان ها يا 
مداخله گران مربوط اســت. بازآفرينى 
صرفا يك پــروژه يا فرايندى نيســت 
كه بايســتى، چه براى مــردم يا بخش 
خصوصى يا سازمان هاى دولتى منجر به 
سود شود. قاعدتا، بايد سودآورى داشته 
باشد و تحليل هزينه - فايده در اين مورد 
امرى عقالنى است. ولى ايجاد تعادل بين 
ابعاد اجتماعى، فرهنگى، زيست محيطى 
و اقتصادى و منافع ذينفعان رســمى و 
غير رســمى در امــر بازآفرينى هم نكته 
بسيار مهمى اســت. همچنين نبود و يا 
كمبود پروژه هاى موفقى كه مردم ببينند و 
از آن درس بگيرند يكى از مواردى است 

كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
نقدى گفت: موضوع ديگر مساله مالكيت 
و ســند خانه ها و واحدهاى مسكونى و 

غيره به ويژه در مناطق ســكونتگاه هاى 
غير رسمى است كه در بازآفرينى شهرى 
بســيار اهميت دارد و مــى تواند خيلى 
مشــكل آفرين باشد. زيرا در اين مناطق 
واحد هاى مسكونى ريزدانه بوده و معابر 
غير استاندارد هســتند. همچنين دست 
به دست شدن غير رســمى واحدهاى 
مســكونى و غيره در آنها بســيار زياد 
شهرهايى  اســت. در محالت تاريخى 
مانند همدان چنين مشكلى وجود ندارد 
ولى در محالت حاشيه اين مسئله بسيار 

مهم است.
 بازآفرينى بايد پاســخى براى 
ساكنان  احتمالى  ضررهاى  جبران 

داشته باشد
وى در ادامه عنوان كرد: وقتى در محله اى 
براى بازآفرينى وارد مى شــويد با وجود 
هجوم بســاز بفروشى و كوبيدن و از نو 
ســاختن به دليل آورده و سود اقتصادى 
در كشور كار دشــوار مى شود. يكى از 
معضالت و مشكالتى كه در اجرا، براى 
مثال در همدان با آن مواجه شديم اين بود 
كه وقتى قرار بود بافت تاريخى يك محله 
در حد امكان امروزى باز سازى شود و در 
عين حال ساختارهاى كلى آن حفظ شود 
به ناچار بايد يك ســرى محدوديت ها 
اعمال مى شد و اين با منافع مردم ايجاد 
تعارض مى كند. مثال بر اســاس قواعد 
بازآفرينى شما نمى توانيد ساختمان هاى 
جديد بدقواره در بافت تاريخى بسازيد. 
ولى بايد پاسخى براى جبران ضررهاى 

احتمالى ساكنان داشته باشيد.
اين اســتاد دانشگاه گفت: بخش زيادى 
از بافــت تاريخى در تعــداد زيادى از 
شهرهاى ما هم به دليل غفلت شهردارى 
ها و هم منطق ســودجويانه و تبديل به 
احسن، يعنى طبقات بيشتر و سود بيشتر، 
بدون مالحظه فرهنگى و بدون مالحظه 
ميراث تاريخى از بين رفته اســت. براى 
مثال از 51 محله تاريخى همدان حدود 
شــش يا هفت محله تا حدودى بافت 
تاريخى شــان حفظ شــده است، مابقى 
به دليل بى دقتى و كم توجهى طرح هاى 
جامع و تفصيلى و مســووالن شهرى و 
طرح ها و مداخالت شهرى از بين رفته 
و بخش عمده اى از ميراث شهرى مان را 
از دست داده ايم. اين در حالى است كه 
يكى از اهــداف بازآفرينى حفظ و زنده 

كردن هويت تاريخى است. 

چالش ها و راهكارهاى طرح بازآفرينى شهرى نمايشگاه تخصصى
 كودك و نوجوان در همدان برگزار مى شود 
 شركت نمايشــگاه هاى بين المللى استان همدان هجدهمين دوره نمايشگاه 
تخصصى كودك و نوجوان، اســباب بازى، سيســمونى، ســرگرمى، تفريحى، 

ورزشى، لوازم و تجهيزات آموزشى را برگزار مى نمايد . 
اين نمايشــگاه از تاريخ 19 تا 25 آذر ماه ،با حضور 70 مشــاركت كننده و در 
فضايى بالغ بر 5000 متر مربع ، در سالن هاى ابن سينا،الوند ، هگمتانه و فضاى 

باز شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان برپا خواهد شد.
در اين دوره از نمايشــگاه مشاركت كنندگانى از استان هاى تهران،اصفهان،البرز، 
قم، كرمانشــاه، آذربايجان شرقى و همدان حضور دارند كه در زمينه هاى اسباب 
بازى، سيســمونى، سرگرمى، تفريحى، پوشاك ، تم تولد،بازى هاى فكرى،كتاب 
كــودك و نوجوان و ... آخرين محصوالت و به روز ترين خدمات خود را ارايه 

مى نمايند.
همچنين، در اين دوره شــاهد حضور اداره آموزش و پروش،ســازمان تبليغات 
اسالمى،كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان،اداره ى بهزيستى، هميار پليس 
، پليس راهنمايــى و رانندگى،كميته امداد امــام خمينى(ره)،آموزش و پرورش 
اســتثنايى و دانشگاه علوم پزشكى هستيم كه با اســتقرار در غرفه هاى ويژه در 

زمينه ى فعاليت خود اطالع رسانى مى نمايند.
در زمان برگزارى نمايشگاه، برنامه هاى آموزشى و مشاوره مختلف در نظر گرفته 
شده اســت كه مى تواند براى كودكان، نوجوانان و خانواده هاى آنان آموزنده و 
مفيد باشــد.برگزارى جنگ شــادى نيز از ديگر برنامه هاى جنبى اين نمايشگاه 

است. ساعت بازديد از نمايشگاه همه روزه 10 صبح تا 8 شب مى باشد.

امكانات نواحى 12 گانه شهردارى همدان 
براى خدمت رسانى ضعيف است 

 رئيس كميســيون خدمات شــهرى، حمل و نقل و ترافيك، محيط زيست و 
بهداشت شوراى شهر همدان گفت: تا زمانى كه نواحى12 گانه شهردارى همدان 
در هر منطقه با امكانات ضعيف در حال خدمات رســانى به مردم همدان هستند 

نبايد انتظار داشت پيشرفت و توسعه اى در شهر رخ بدهد. 
به گزارش تســنيم  ، على فتحى  در پنجمين نشســت شــهر انديشى با عنوان 
ناحيه محورى و ابعاد آن اظهار داشــت: اكنون نواحى 12 گانه شــهردارى همدان 
براى ارائه خدمات خود به مردم به غير از يك وانت پرايد، يك بيسيم و  ساختمان 
اجاره اى امكانات ديگرى در اختيار ندارند و حتى آنها تبديل به گماشته پيمانكاران 
شدند اخبار آنان را به مديريت مناطق چهار گانه شهردارى همدان منتقل مى كنند 

كه در شان آنها نيست و هدف اجراى طرح ناحيه محورى هم اين نبوده است.
وى گفت: اگر اجراى طرح ناحيه محورى و اهداف آن اهميت براى مســئوالن 
نواحى  و مديران شــهردارى داشــت بايد در سرســاعت در اين جلسه حاضر 
مى شــدند نه اينكه  يك ســاعت و با بيشتر از آغاز جلســه بگذرد و بعد شاهد 
حضور مديران شــهردارى يا نواحى در جلسه باشيم پس نشان مى دهد خروجى 

جلسه هايى مانند اين بيشتر دور همى و صرف پذيرايى است.
 نواحى 12 گانه شهردارى همدان بايد تقويت شوند 

رئيس شوراى اسالمى شهر همدان  هم گفت: مديران نواحى بازوى توانايى براى 
شهردارى هستند و بايد بيش از گذشته تقويت شوند تا خروجى فعاليت هاى موثر 
آنان در مديريت امور شــهر ديده شود. كامران گردان  اظهار داشت: اكنون شورا 
و شــهردارى بيش از گذشته به اين موضوع اذعان دارند كه نواحى نقش موثرى 
در افزايش تعامل شهروندان با شهردارى و مديريت شهر دارند و موجب كاهش 

تمركز ارايه خدمات توسط شهردارى به شهروندان مى شوند.
رئيس شوراى اسالمى شــهر همدان گفت: مديران مناطق به دليل مشغله كارى 
فرصت مواجهه رودور با شهروندان را ندارند تا جزئيات مشكالت مردم را بشوند 
اما اين مسئوالن نواحى هستند كه با حضور در هر ناحيه زمان كافى را دارند و به 

اين دليل موجب حل مشكالت شهروندان خواهند شد.

باران، غبار 
همدان را شست

 بــارش بــاران وضعيــت كيفــى هــواى 
شــهر همــدان را از حالــت ناســالم خــارج 
كــرد و هــم اينــك هــواى ايــن شــهر در 

وضيعــت ســالم قــرار دارد
ــش  ــارت و پاي ــت نظ ــت معاون .سرپرس
زيســت  محيــط  حفاظــت  كل  اداره 
ــواى  ــى ه ــت كيف ــت: وضعي ــدان گف هم
همــدان از روز ســه شــنبه هفتــه گذشــته 

ــت. ــرار گرف ــالم ق ــت ناس در حال
رضــا عبدالهــى در گفــت و گــو بــا ايرنــا 
افــزود: گــزارش دريافتــى از ايســتگاه 
ذرات  هــوا  آلودگــى  پايــش  هــاى 
ــرون  ــر از 2,5 ميك ــر كمت ــا قط ــق ب معل
ــر  ــرم ب ــنبه 147 ميكروگ ــه ش در روز س

مترمعكــب رســيد.
ــش  ــارت و پاي ــت نظ ــت معاون سرپرس
حفاظــت محيــط زيســت همــدان اضافــه 
ــراى گــروه هــاى  كــرد: ايــن وضعيــت ب
حســاس شــامل كــودكان، ســالمندان، 
بانــوان بــاردار، بيمــاران داراى مشــكالت 
ــى  ــه شــمار م ــى ناســالم ب تنفســى و قلب

رود.
ــى  ــت آلودگ ــه داد: وضعي ــى ادام عبداله
چهارشــنبه  روز  در  همــدان  هــواى 
ــرم  ــه 153 ميكروگ ــت و ب ــش ياف افزاي
ــن شــرايط  ــه اي ــر مترمعكــب رســيد ك ب
ــا اســت. ــراى تمامــى گــروه ه ناســالم ب
وى گفــت: وضعيــت كيفــى هــوا بــا ورود 
بــه روز پنجشــنبه و بــارش بــاران بهتــر و 
ــوا  ــار موجــود در ه ــرد و غب ــزان گ از مي

كاســته شــد.
ــش  ــارت و پاي ــت نظ ــت معاون سرپرس
زيســت  محيــط  حفاظــت  كل  اداره 
همــدان توضيــح داد: گــرد و غبــار شــامل 
ذرات معلــق در هــوا اســت كــه بــا بــارش 
بــاران و برخــورد و تركيــب قطــرات آب 
ــا ســنگين شــده و  ــار، آنه ــرد و غب ــا گ ب
ــن  ــر روى زمي ــرات آب ب ــا قط ــراه ب هم

ــى نشــينند. م
ــدان توســط  ــواى هم ــى ه ــت كيف وضعي
پنــج ايســتگاه پايــش آلودگــى هــوا واقــع 
ــد،  ــر، نهاون ــدان، مالي ــهرهاى هم در ش
ــى شــود. اســدآباد و تويســركان ثبــت م

هايــى  مولفــه  هــا  دســتگاه  ايــن 
ــروژن،  ــيد نيت ــزان دى اكس ــون مي همچ
اكســيدگوگرد،  دى  مونواكســيدكربن، 
ذرات معلــق و ازن را بررســى مــى كننــد.

شهر بى سند گزارشي از بازار خودرويي همدان
ماشين هاى بى آشيانه

استانداردر بازديد از  
نمايشگاه توانمندى  هاى 

استان:

نمايشگاه 
گام بزرگ

تقويت صنايع 
استان است

رئيس شوراي شهر با اشاره به مرخصي استعالجي مولوي:

كميسيون تلفيق 
بايد نظر دهد
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صدور 487 گواهينامه تائيديه ايمنى و كيفيت آسانسور در همدان
 مديركل استاندارد استان همدان از صدور 487 گواهينامه تاييديه ايمنى و كيفيت آسانسور در اين استان خبر داد.

محمــد مــددى در گفتگو با مهر بــا بيان اينكه پس از نصب و راه اندازى آسانســور زمانى كه بايد دوره بهره ورى 
از آن آغــاز شــود، حتما بايــد گواهينامه تائيديه ايمنى و كيفيت آسانســور و بهره بردارى از آن توســط شــركت 
هاى بازرســى مورد تائيد اداره اســتاندارد صادر و اخذ شــود، اظهار داشت: از ابتداى ســال جارى تاكنون پس از 
بازرســى هاى به عمل آمده از آسانســورهاى نصب شده در ســطح اســتان، 487 گواهينامه تاييديه ايمنى و كيفيت 

است. شده  صادر  اداره كل  اين  توسط  آسانسور 
وى تمام آسانسورهاى نصب شده در كشور را مشمول مقررات استاندارد اجبارى دانست و گفت: صدور پروانه پايان كار براى 

ساختمان هاى داراى آسانسور توسط شهردارى هاى استان، در گرو ارائه گواهينامه ايمنى و كيفيت آسانسور است.
مديركل استاندارد استان همدان مدت اعتبار گواهينامه ايمنى و كيفيت آسانسور را يك سال دانست و گفت: آسانسورهاى در 
حال بهره بردارى نيز بايد به صورت مستمر تحت سرويس و نگهدارى قرار گيرند و در صورت عدم انعقاد قرارداد سرويس و 

نگهدارى، مسئوليت هرگونه سانحه با مديريت ساختمان خواهد بود.

بارش باران و برف در محورهاى مواصالتى همدان
 كارشــناس مركز مديريت راه هاى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جــاده اى همدان از بارش باران و برف در محورهاى 

مواصالتى همدان خبر داد.
بابك گردان در گفت وگو با فارس ، اظهار كرد: در حال حاضر در محورهاى همدان به سمت مالير، همدان به سمت تويسركان 
و محورهاى نهاوند بارش باران داريم.وى با بيان اينكه در گردنه ها شاهد بارش برف پراكنده هستيم، افزود: در محور جوكار 

و تويسركان گردنه دواليى عالوه بر بارش، پديده مه نيز وجود دارد.
كارشناس مركز مديريت راه هاى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان با اشاره به اينكه در گردنه اسدآباد نيز بارش 

پراكنده باران گزارش شده است، افزود: تمام راه ها باز است، تردد جريان داشته و ترافيك روان است.
وى با معرفى شماره 141 براى كسب آخرين اطالعات راهدارى بيان كرد: مسافران مى توانند از سامانه پيامكى 1000141 كه 

24 ساعته پاسخگو هستند، اطالعات الزم را كسب كنند.
گردان با تأكيد بر اينكه اكيپ هاى راهدارى نيز آماده خدمات رسانى در زمان بحرانى و بارش برف هستند، گفت: توصيه مى شود 

مسافران براى عبور از نقاط برف گير و كوهستانى وسايل ايمنى و زنجير چرخ همراه داشته باشند.

سرپرستى در حوزه هاى مديريتى 
طوالنى نشود

 پس از اجراى قانون منع به كار گيرى بازنشســتگان در مناصب و 
مسئوليت هاى اجرايى بسيارى از مديران استان كه شاخص ترين آنها 

نيكبخت، استاندار همدان بود جاى خود را به نيروهاى جديد دادند.
در همين راستا و پس از روى كار آمدن استاندار جديد در هفته هاى 
اخير شــاهد تغييراتى در سطح مديران استانى و شهرستانى بوديم كه 
از استاندارى كليد خورد كه او سطح مديران كل تا برخى معاونت ها 

را شامل شد. 
به دنبال اين تغييرات كه البته فاكتور زمان هم مهم بود و بايد در موعد 
مقرر انجام مى شــد، تقريبا در تمام موارد مسئوليت ها به سرپرست 
سپرده شده است كه معموال موقتى خواهد بود و در بازه زمانى تعريف 

شده بايد تعيين تكليف شود.
اينكه مديريت ارشد استان به دنبال اجراى دقيق قانون بوده و بايد در 
زمان مشخص شــده، اين تغييرات صورت مى گرفت، اقدامى كامال 
درست است، اما در ادامه راه با توجه به شرايط، نيازها و اولويت هاى 
استان طوالنى شدن اين وضعيت و حضور سرپرستان متعدد در حوزه 
هاى مديريتى اســتان كه بعضا از حساســيت بااليى نيز برخوردارند، 
چندان به نفع استان نخواهد بود و چه بسا هزينه هايى را نيز به دنبال 

داشته باشد.
از طرفى شــرايط كنونى استان نيز كه با موانع ريز و درشتى در مسير 
توسعه مواجه اســت و ما نيازمند برنامه ريزى ها و اقدامات گسترده 
ترى هستيم تا بتوانيم اهداف توسعه استان را متناسب با اولويت هاى 
تعريف شده محقق سازيم، ايجاب مى كند كه روند اداره امور توسط 
سرپرســت ها خيلى طوالنى نباشــد تا ثبات مديريتى و انسجام ميان 
مديران كه او اهميت بااليى برخوردار اســت در اســتان شكل بگيرد 

و تقويت شود.
بر اين اساس انتظار مى رود براى تسريع در تعيين تكليف حوزه هاى 
مديريتى كه فعال اداره آنها به سرپرست سپرده شده است، اقدام عاجل 

صورت گيرد.
به طور قطع هم اســتاندار و هم تيم همراه او به دنبال توسعه بيش از 
پيش اســتان هستند و در اين راستا تالش مى كنند از تمام ظرفيت ها 

استفاده كنند. 
ثبات مديريت و پايان بخشــيدن به رونــد مديريت موقت آن جمله 
ضرورت هايى است  در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد و لذا 
شايســته است از هم اكنون به فكر تعيين تكليف پست هاى مديريتى 

و مسئوليت هاى باشيم كه اداره آنها به سرپرست سپرده شده است. 
فراموش نكنيم كه طوالنى شــدن چنين روندى ضمن اينكه ثبات و 
انســجام ميان مديران و هماهنگى آنها را بــا چالش هايى مواجه مى 

كند، در بلند مدت مى تواند موانع جدى در مسير توسعه ايجاد كند.
به هرحال ضرورت ها و الزامات توســعه ايجاب مى كند كه توجه 
جدى به فاكتــور ثبات در مديريت ها شــود. ثباتى كه با طوالنى 
شدن روند اداره امور با مديران موقت يا همان سرپرست ها آسيب 

خواهد ديد.

تصويرگرى شهدا در بيش از 2000 متر 
مربع از جداره شهر همدان

 معاون خدمات شهرى شهردارى همدان با بيان اينكه تصاوير شهدا 
و رزمنــدگان دفاع مقدس در 2030 متر مربع از جداره شــهر همدان 
نقاشى شده است، از بازســازى و مرمت تصاوير شهدا برجداره هاى 

شهر همدان خبرداد.
وحيد على ضمير با تأكيد براينكه تصوير گرى شــهدا در فضاى شهر 
با هدف زنده نگهداشــتن ياد و خاطره دلير مــردان اين مرز و بوم و 
معرفى رشــادت هاى آنان به نسل امروز است ، اظهاركرد: بسيارى از 
نقاشــى هاى ديوارى جزو آثار هنرى ارزشــمند و ماندگار محسوب 
مى شــوند كه بر اثر مرور زمان و قــرار گرفتن در معرض باد، باران و 
تابش نورخورشيد آسيب مى بينند و  نياز به مرمت دارند، تالش ما بر 
اين است كه از اين بخش از هنر شهرى به گونه مناسبى حفاظت كنيم.
وى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه شهدا حق بزرگى بر گردن 
همه آحاد مردم دارند و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت وظيفه همگانى 
اســت، بيان كرد: در حال حاضر عمليات بازسازى و مرمت تصاوير 
شــهدا بر جداره هاى سطح شهر انجام شده و تعدادى در دست اقدام 

است.
وى تصريح كرد: هنرمندان شــركت كننده در اين بخش ضمن حفظ 
مضمون، محتوا و موضوع اين آثــار، به ايده پردازي و طراحي مجدد 
در راســتاى بهســازي و ارتقاي كيفيت هنري آنها با در نظر گرفتن 

قابليت هاي اجرايي و هماهنگي با محيط پرداختند.
على ضمير افزود: در اين راستا فراخوان راويان ايثار مورخ 19/3/97 از 
طريق ســايت سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى، نصب بنر در 
سطح شهر، آگهى در روزنامه هاى كثيراالنتشار و سايت خبرگزارى ها 

و فضاى مجازى منتشر شد.
وى با بيان اينكه انتخاب هنرمندان كه از بهترين هنرمندان كشــورى 
بودند و در فراخوان شركت كردند، براساس داوري رزومه ارائه شده 
به دبيرخانه و باتوجه به ســوابق كاري در 31/4/97 صورت گرفت، 
خاطرنشــان كرد: در نهايت از  11  هنرمند برگزيده توســط داوران  
ســعيد دولتى، حســين اردالنى و محمد مهدى گودرزى سروش در 

مرحله داورى، 6 هنرمند به ارائه طرح براى اجرا پرداختند.

بايد فضاى كتابخوانى را در شهر همدان 
ايجاد كرد 

 در صورتى فرهنگ كتابخوانى در جامعه و بين شهروندان همدانى 
نهادينه خواهد شد كه فضاى ســخت  افزارى و نرم افزارى آن توسط 

شهردارى همدان در شهر مهيا شود.
 رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر همدان در كميسيون 
فرهنگى اجتماعى شوراى شــهر همدان اظهار داشت: همچنين براى 
آنكه همدان به عنوان پايتخت كتاب كشــور معرفى شــود شهردارى 
همدان بايد تالش كند تا شاخص هاى مطرح شده توسط دبيرخانه اين 

انتخاب را در شهر اجرايى كند.
رضوان سلماسى افزود: شهر پايتخت كتاب كشور سال آينده بر مبناى 
معيار هاى تعيين شده  توسط وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمى معرفى 
خواهد شد و همدان هم با ظرفيت هايى كه در اين حوزه به ويژه تعداد 
فعاالن نشر كتاب و كتابخوانى دارد مى توان با مشاركت همه بخش ها 

به اين عنوان كشورى دست يابد.
به گزارش تســنيم ، سلماســى تاكيد كرد: يكى ديگر از خواســته ها 
اعضاى كميسيون فرهنگى شــورا تعيين تكليف فضاى مناسبى براى 
بوســتان كتاب بوده است كه پيشنهاد اجرايى شــدن اين بوستان در 
بوستان بانوان موجب انحصارى شدن اين فعاليت فرهنگى مى شود و 
ما موافق آن نيستيم پس بايد فضاى ديگرى براى اين بوستان پيش بينى 

شود.
رئيس كميســيون فرهنگى اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان 
اظهار داشــت: در حوزه فرهنگ سازى و راه اندازى بوستان كتاب 
نهــاد كتابخانه هــاى عمومى هم بايد همكارى و مشــاركت الزم 
را داشــته باشــد تا اگر شــهروندان كتاب  قرار داده شده در اين 
فضا هــاى فرهنگــى  را برنگردانــد مجدد اين فضا هاى توســط 

كتاب هاى جديدى شارژ شود.

1- همدان كرسي شوراي مركزي حزب موتلفه را بدست آورده است. 
گفته مي شــود دردوازدهمين مجمع انتخابات شوراي مركزي حزب 
موتلفه اســالمي  محمود الفت، دبير موتلفه همدان به شوراي مركزي 

اين حزب راه يافته است.
گويا دراين انتخابات اســتانهاي كرمانشاه وهمدان براي نخستين بار 

وارد شوراي مركزي شده اند.
2- جايگزين برخي مديران بازنشسته ازخارج ازاستان مي آيند. گفته 
مي شود براي برخي پســت هاي مديريتي استان كه به تازگي خالي 

شده اند مديران غيربومي پيشنهاد شده است. 
گفتني است برخي صاحب نظران خواستار توجه به شايسته ساالري 

در انتصاب مديران هستند.
3- قانون بازنشستگي مديران تعداد بيشتري از پست هاراخالي خواهد 
كرد. گفته مي شود علي رغم اعالم آمار بازنشستگي مديران استان اين 
آمار23 نفره افزايش خواهديافت. گويا تاپايان ســال تعدادي ديگراز 

مديران پست هاي خودرا تحويل خواهند داد.
گفتني اســت با ممنوعيت ادامه كار بازنشســته ها تاكنون مديراني از 
استانداري ، فرمانداري،شهرداري وهيات هاي ورزشي حكم پايان كار 

گرفته اند.

 اســتاندار همدان با بيــان اينكه اصل 
تمركــز كارى مديــران شايسته ســاالرى، 
خدمت به مردم و سياســت دولت باشــد 
گفــت: با وجود شــرايط كشــور در هيچ 

سازمانى نبايد رخوت و سستى باشد.
به گزارش فارس سعيد شاهرخى در جلسه 
قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــى در خصوص 
حقانيت تدابير سياســت دولــت تدبير و 
اميد در پنج ســال گذشــته نيز گفت: يكى 
از برنامه هاى دولت در سياســت خارجى 
جلــب اعتماد عمومــى و افزايش جايگاه 
نظام جمهورى اســالمى در دنياست كه با 

ايجاد توافق برجام اقداماتى را ايجاد كرد.
از  خرسندى  اظهار  با  همدان  اســتاندار 
اينكــه به رغم محدوديت و فشــارهاى 
همچنان   ايــران  نفت  اســتكبار  ســران 
صادر مى شــود، خاطرنشان كرد: در اين 
مسووالن  و  مديران  همه  حساس  دوران 
اســتان و شهرســتان ها در مواجهــه با 
بايد  دشــمن  تحريم هاى  و  تهديــدات 

كنند. ايفا  را  موثرى  نقش 
شــاهرخى با بيان اينكــه دولت در جنگ 
اقتصادى پيش آمده در خط اول مبارزه قرار 
دارد، تصريح كرد: در اين شرايط بايد نوع 
مديريت و تصميم گيرى ها متفاوت باشد و 

به صورت جهادى انجام شود.
وى با تاكيد بر اينكه گسترش فرهنگ كار 
جهادى در مديران عملياتى محقق شــود، 
گفت: بايد به برنامه هاى اجرايى ســرعت 
ببخشــيم و تــالش خود را بــراى تحقق 

اقتصاد مقاومتى مضاعف كنيم.
اســتاندار همدان با بيان اينكه بر سر منافع 
مردم با هيچ جناحى تعارف نداريم، تصريح 
كرد: اصل تمركــز كارى همه مديران بايد 

شايسته ساالرى، خدمت به مردم و سياست 
دولت باشد.

وى بــا بيــان اينكه در انتخــاب همكاران 
استوارى و  در پســت هاى مختلف مالك 
جديت در حركت اســت، تاكيــد كرد: با 
وجود شرايط كشور در هيچ سازمانى نبايد 

رخوت و سستى باشد.
 88 طــرح اقتصــاد مقاومتى در 

همدان واگذار شده است
رئيس ســازمان مديريــت و برنامه ريزى 
همدان نيز گفت: در ســال جارى 88 طرح 
اقتصاد مقاومتى به بخش خصوصى واگذار 
شده است و40 طرح نيز در حال واگذارى 

است.
اسكندر صيدايى ادامه داد: 40و 300 طرح 

نيز شناسايى شــده كه در صورت استقبال 
بخش خصوصى نيز واگذار مى شود

وى از تعداد طرح هاى واگذار شــده 39 
طرح تكميل شــده و 49 طرح جديد است 
كه تفكيك شهرســتانى و موضوعى آن نيز 

تهيه شده است.
وى با بيان اينكه 2 هزار طرح قابل اجرا در 
همدان وجود دارد عنوان كرد: از اين تعداد 
800 طــرح مى تواند بــه بخش خصوصى 
واگذار شــود كه اين تعداد نيز در سه رده 
اولويــت  بندى شــده و 88 طرح به عنوان 
طرح اقتصاد مقاومتى در استان معرفى مى  

شود.
مديركل امــور اقتصادى و دارايى اســتان 
همدان نيز گفت: 530 ميليارد ريال از اسناد 

خزانه تاكنون جذب نشده است.
ســيد ناصرمحمــودى افزود: ايــن ميزان 
اســناد مربوط به 48 دستگاه اجرايى و 27 
شــهردارى اســت كه مى توانند تا 2 هفته 

آينده براى جذب اقدام كنند.
وى بر اســتفاده دستگاه هاى اجرايى استان 
از اين فرصت بــراى تهاتر بدهى ها تاكيد 
كــرد و گفت: افزايش درآمد اســتان نيز با 
اســتفاده از اين روش ها بــراى پرداخت 

بدهى ها ضرورى است.
محمودى افــزود: يكى از سياســت هاى 
اصولــى وزارت امور اقتصــادى و دارايى 
در دولــت يازدهم و دوازدهم اســتفاده از 
ابزارهاى نوين مالى بوده است و اين روند 

ادامه دارد.

در جلسه قرارگاه  اقتصاد مقاومتي استان تاكيد شد:

هيچ سازمانى نبايد درگير 
رخوت و سستى شود

 شــتاب زدگى در تبديل روســتاها به 
شــهر بدترين آسيب را در آينده به حيات 

اجتماعى ونظام تصميم گيرى مى زند.
مدير كل تقســيمات وزارت كشــور در 
حاشيه بررســى وضعيت ســه روستا و 
دهستان چهاردولى اســدآباد براى تبديل 
شدن به شــهر در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: بررسى ميدانى وانجام كار كارشناسى 
در زمينه وضعيت اجتماعى روستاهايى كه 
در آستانه تبديل شــدن به شهر هستند از 

سياست هاى اصلى وزارت كشور است.
به گزارش ايســنا ،جاللى بــا بيان اينكه 

هدف از تقسيمات صرفا تبديل روستا به 
شهر نيســت، افزود: تبديل وضعيت يك 
ابزار براى توسعه بيشتر بوده و در صورتى 
تشخيص  وزارت كشور  كارشناســان  كه 

بدهند اين كار انجام خواهد شد.
جاللى تصريح كرد:در غير اين صورت به 
طور قطع دولت به دنبال تبديل روســتاها 
به شهر نيســت چرا كه اين كار در آينده 
حيات  بــه  ناپذيرى  جبــران  خســارت 

اجتماعى روستاها مى زند.
وى از تدويــن و اجراى طرح نظام درجه 
بندى روســتاها و توجه به آنها  به جاى 

افزايش شهرهاى جديد خبر داد و يادآور 
شــد: دولت در اين طرح روستاهايى كه 
جمعيت بااليى دارند و داراى پتانسيل ها 
و ظرفيت هاى بالقوه هستند را ويژه كمك 

مى كند.
جاللى تصريح كرد: نبايد طورى برخورد 
كنيم كه بعد از چند ســال روســتاييان از 
انجــام اين كار پشــيمان و وضعيت بدتر 
و موجب فرار روستائيان به كالن شهرها 

شود.
مجلــس  در  اســدآباد  مــردم  نماينــده 
ــدن  ــى ش ــم از نهاي ــالمى ه ــوراى اس ش

تبديــل روســتاهاى چنــار ســفلى ،مزرعــه 
ــر داد  ــهر خب ــه ش ــاد ب ــت آب ــد و جن بي
و  هــا  نــگارى  كرد:نامــه  تصريــح  و 
مكاتبــات اوليــه انجــام شــده وايــن 
آخريــن بررســى ميدانــى كارشناســان 
ــرزاده  ــر رنجب ــور اســت. اكب وزارت كش
دهســتان  شــدن  تبديــل  از  همچنيــن 
چهادولــى بــا 27 روســتا و 11 هــزار نفــر 
ــار  ــر داد و اظه ــه بخــش خب ــت ب جمعي
كرد:طــرح مطالعاتــى ايــن منطقــه هــم در 
ــور  ــان وزارت كش ــتور كار كارشناس دس

قــرار دارد.

مدير كل تقسيمات وزارت كشور:

تبديل روستاها به شهر بدترين آسيب 
به حيات اجتماعى است

ششمين دوره درس پژوهى ويژه 
معلمان در همدان برگزار شد

يادگيرى 
يك امـر 
درونى است
 ششــمين دوره درس پژوهــى ويــژه 
معلمان پژوهنده اســتان همدان در حوزه 
آموزش ابتدايى بــا هدف تقدير از معلمان 
پژوهنده در ســالن اجتماعات خانه معلم 

همدان برگزار شد.
بــه گزارش همــدان پيام، مديــر كل دفتر 
آموزش دبســتانى در اين جشنواره گفت: 
امروز جشن كســانى است كه فكر كردن، 
پژوهش كردن را ارزشــمندترين موضوع 
مى دانند و اگــر مى خواهيم در انجام كارى 
موفــق باشــيم اول از همه بايــد فكور و 
پژوهش گر باشيم و هرگاه پژوهش گروهى 

باشد قطعا نتايج بهترى دارد .

مرتضى شــكوهى افزود: امــروزه توانمند 
ســازى حرفه ايى معلمان يك احساس نياز 
درونى اســت و اگر باور داشــته باشيم كه 
خودمــان بايد قدم اصلى را بــراى توانند 
ســازى برداريم آن زمان است كه به معناى 
واقعى، توانمند هستيم. توانمند سازى بايد 
با رويكرد خود ارتقاعى همراه شــود و با 
باور درونى همراه باشد و باور به اين جمله 
كــه تا خود نخواهم هيــچ كس نمى تواند 

تغييرى را در من به وجود آورد .
ــت:  ــار داش ــه اظه ــن در ادام وى همچني
درس پژوهــى زمينــه و كانونــى اســت 
ــه وجــود  كــه در مــن ايــن احســاس را ب
ــدام  ــر خــود اق ــراى تغيي ــه ب ــى آورد ك م
ــا گروهــى  ــه تنهايــى، بلكــه ب ــه ب كنيــم ن
از انســان هايــى كــه سرنوشــت، تجربــه، و 
ديــدگاه مشــترك دارنــد امــا بــا پــردازش 
و نگاه هــاى متفــاوت. همــه در تخصــص 
ممكــن اســت يكــى باشــند امــا در عمــل 
متفــاوت هســتند پــس مهــم بــا هــم بــودن 

و بــا هــم فكــر كــردن اســت.
ســند  امــروزه  كــرد:  بيــان  شــكوهى 

ــى  ــه روش متفاوت ــادى مدرس ــول بني تح
ــا ،  ــد ويژگى ه ــى مى كن ــا معرف ــه م را ب
ــى  ــدى هــاى متفاوت شايســتگى ها وتوانمن
را بــراى هــر فــردى كــه مــى خواهــد در 
ــد  ــى كن ــرورش نقــش افرين ــوزش و پ آم

ــى دهــد.  ــه م ارائ
امــروز دانــش آمــوز تنهــا يــك فــرد 
پذيرنــده صــرف كــه بتوانــد هــر آنچــه را 
ــد نيســت  ــام ده ــم انج ــه او بگويي ــه ب ك
بلكــه بايــد از خــود نــواورى ارائــه دهــد.

ــول  ــند تح ــرد: س ــان ك ــه بي وى در ادام
بنيــادى قطعــا نيازمنــد دوره بازنگــرى 
ــا  ــراى م ــى ب ــاى نوين ــد و پيام ه مى باش
ــگاه آزاد  ــا ن ــت دارد و ب در ســطح مديري
ــه  ــول را مطالع ــند تح ــد س ــانه باي انديش
ــود  ــادات خ ــال انتق ــن ح ــم و در عي كني

ــم. ــان كني رابي
ــه وجــود  ــا اگــر بخواهيــم تحولــى را ب م
ــم  ــد توســط معل ــن تحــول باي ــم اي آوري
ــه  ــط مدرس ــوزان و در محي ــش آم و دان
صــورت بگيــرد و ايــن تحــوالت تــا 
ــود آن  ــرا نش ــه اج ــه در مدرس ــى ك زمان

ــى  ــش بين ــول پي ــناد تح ــه در اس ــه ك چ
ــرد.  شــده اســت تحقــق عينــى نمــى پذي
معلــم ضمــن اتــكا بــه نظريــه هــاى 
ارزشــمند مــى توانــد ايــن مســائل را 
اجــرا كنــد امــا بايــد مهــم تــر از هــر چيــز 
بــه دانــش ، تجربــه، و تخصــص خــودش 

ــد . ــكا كن ــل ات ــه عم در عرص
شــكوهى در پايــان گفــت: جشــنواره 
الگوه هــاى تدريــس بيشــتر بــه دنبــال 
ــس  ــوزش و تدري ــاى آم ــود روش ه بهب
بودنــد امــا درس پژوهــى بــه دنبــال 
ــوزان  ــرى دانش آم ــرايط يادگي ــود ش بهب
ــراى  ــس ب ــه روش تدري ــه ب اســت. توج
تدريــس  زمينــه  در  معلــم  توانمنــدى 
اســت امــا درس پژوهــى تمركــز بــه 
ــش  ــاى دان ــت ه ــل و فعالي ــر ، عم تفك
ــرد و  ــم عملك ــس مه ــت پ ــوزان اس آم
ــت  ــوزان اس ــش آم ــش دان ــش و واكن كن
ــس درس  ــم در تدري ــه معل ــه ك و آن چ
پژوهــى بايــد دقــت كنــد عملكــرد دانــش 
آمــوزان اســت تــا بتواننــد در اجــراى ايــن 

ــد. ــل كنن ــق عم ــرح موف ط

21 همدانى اعضاى بدن خود را اهدا كردند
 مسئول تيم فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان اظهار داشــت: هشت ماهه امســال 21 همدانى نسبت به 

اهداى عضو خود اقدام كردند.
مجيــد حميدى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: 12 مورد از اهداى 

عضوها در خارج از استان صورت گرفته است.
وى توضيح داد: اين افراد در خارج از اســتان ســاكن يا مشغول 
به فعاليت بودند كه پس از كســب رضايــت از خانواده هاى آنها 
عمل پيوند صورت گرفت.مسئول تيم فراهم آورى اعضاى پيوندى 
دانشگاه علوم پزشكى همدان اظهار داشت: به تازگى يك جوان 27 
ساله همدانى كه در بندرعباس مشغول به كار بود دچار مشكل قلبى 
سپس مرگ مغزى مى شود.حميدى با بيان اينكه اين جوان داراى 
كارت اهداى عضو بود اظهار داشــت: با كسب رضايت از والدين 
اين جوان و اهداى 2 كليه و يك كبد وى، سه بيمار زندگى دوباره 
يافتند.وى گفت: 9 مورد جلب رضايت براى پيوند عضو امسال در 
اين استان صورت گرفته است و هم اينك نيز 60 بيمار در همدان 

در صف انتظار پيوند عضو هستند.

راه اندازى مركز مهارت هاى بالينى 
در همدان

 معاون آموزشــى دانشگاه علوم پزشــكى همدان از راه اندازى 
مركز مهارت هاى بالينى در همدان طى يك ماه آينده خبر داد.

فرهاد فراهانى در گفت وگو با فارس از پيگيرى ورود رشــته هاى 
جديد به دانشــگاه علوم پزشــكى همدان خبــر داد و اظهار كرد: 

اقدامات جديدى در حوزه پزشكى استان در حال انجام است.
 Skill) وى با بيان اينكه اقدامات راه اندازى مركز مهارت هاى بالينى
lab) و امتحانات عملى رشته هاى پزشكى تمام شده و اين ماه به 
بهره بردارى خواهد رســيد، گفت: بازديدهــا براى ورود برخى از 

رشته هاى پزشكى به استان انجام شده است.
معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشكى همدان با اشاره به اينكه براى 
ايجاد مركز آموزش مهارتى و حرفه اى علوم ســالمت در اســتان 
بازديدى از سوى وزارت بهداشت صورت گرفت، افزود:  اميدوارم 

با دريافت مجوز بتوانيم اين مركز را راه اندازى كنيم.
وى با بيان اينكه در مركز مهارت هاى حرفه اى الزم نيست افرادى 
تحصيالت رسمى داشته باشند، گفت: افرادى بخشى از مهارت هاى 
حوزه سالمت را پس از طى دوره هايى به دست آورده و گواهينامه 

دريافت مى كنند.
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ثبت جهانى گردوى تويسركان معطل هزار فرانك سوئيس 
نمى ماند 

 ثبت جهانى گردوى تويســركان معطل هزار فرانك سوئيس كه سازمان جهانى مالكيت فكرى 
مستقر در كشور سوئيس طلب كرده، نمى ماند بلگه نيازمن پيگيرى همه جانبه مسئوالن است. 

به گزارش تسنيم از بيش از پنج هزار و 500 هكتار باغ هاى گردو، و توليد نزديك به 17 هزار تن 
محصول مغز گردو به صورت ساليانه و با كيفيت و مرغوبيتى در مقياس جهانى، پايتخت گردوى 
ايران زمين نام گرفته اما شواهد نشان مى دهد كه ثبت جهانى اين محصول چند منظوره تويسركان 

هنوز در ايستگاه آخر متوقف مانده است.
در حالى گردوى تويســركان هنوز رســمًا جهانى نشده كه مردم تويســركان نسبت به جهانى 

شــدن سوغات بى بديل شهرســتان خود تعصب و غيرت خاصى دارند و وقتى به نقل از مدير 
تعاونى گردوكاران تويسركان شنيدند كه سازمان جهانى مالكيت فكرى براى ثبت نهايى گردوى 
تويســركان در فهرست جهانى خود، تنها واريز هزار فرانك سوئيس(رقمى نزديك به 15 ميليون 
تومان) را شــرط كرده و ديگر اســناد، مدارك و شــرايط الزم براى تحقق اين هدف ارائه شده 
اســت به سرعت واكنش نشان دادند و براى جمع آورى اين مبلغ از سوى مردم شهرستان اعالم 

آمادگى كردند.
در اين ميان اما برخى فعاالن فضاى مجازى و شــهروندان تويســركانى نسبت به آنچه كم اعتنايى 
مســئوالن شهرستان نســبت به اين موضوع مى دانستند، واكنش نشان دادند و اين سوال را مطرح 

كردند كه چرا مسئوالن در اين زمينه اقدام نمى كنند؟

در شهرداري منطقه 2 كنار پارك پرواز مج تمع جانبازان يك قسمت از 
پارك فاقد آسفالت است و زمين به صورت مخروبه و گودال مانده كه 
فصل تابستان رويش علف هرز شدت مي گيرد و در پايان فصل باعث 
آتش ســوزي مي شود و فصل زمستان به گودالي لجني تبديل مي شود 

كه باعث سقوط كودكان و خودروها در گودال مي شود.
شهروندي از خيابان بوعلي 

روزنامه همدان پيام روزنامه اي اســت كه به همه اقشار جامعه بها مى 
دهد  و همه مردم اســتان آن را به عنوان رســانه توانمند قبول دارند. 
اين موضوع در يادداشــت 97/9/13 صادق است.  يادداشتي به عنوان 
"مردم كجاي كارند"  با اين موضوع بازمى گردد كه در مراسم توديع 
و معارفه اســتاندار همدان كه همه نماينده ها مردم اســتان در مجلس 
شوراي اسالمي و مسئوالن و همچنين استاندار گفتند كه همدان گل و 
بلبل است و در اين جلسه نيز قول بردن خبرنگاران  به مشهد داده شد 
كه در اذهان عمومي اينگونه تداعي كرد كه به همين دليل روزنامه هاي 
استان هيچ انتقادي از اين مراسم نداشته باشند و واقعيت را بيان نكنند. 
همين گونه شــد . اما روزنامه همدان پيام اين شــجاعت را داشت كه 
رســالت اصلي خود را رعايت كند و  اين يادداشــت بيانگر قدرت 

روزنامه و مردمي بودن اين رسانه است.
شهروندي كه در جلسه توديع و معارفه استاندار حضور داشته است

شــهرداري از زير پل هاي عبوري، ورودي هاي محوطه ها و زير پل ها 
پول پاركينگ مي گيرد.

من ديروز زير پل تختي به مدت نيم ســاعت خودروي خود را پارك 
كردم زمان برگشــت 1200 تومان جريمه برايم محســوب شده بود 
دليلش را پرســيدم و امروز هم با شــهرداري و شوراي شهر تماس 
گرفتم اينگونه جواب دادند كه اين طرح ترافيك هوشــمند اســت و 
شــوراي شهر جديد اگر مصوب كرده است كاش اعضاي شورا مردم 
را در جريان مصوبات آينده خود قرار دهند كه هر روز شاهد مصوبات 
جديد و عجيب و غريب نباشــيم ما در تعجبيم شوراي شهر اين همه 

هزينه را صرف چه كاري مي كند.
تماس تلفني

ورودي كبودراهنگ از ســمت ميدان واليت سرعت گير ندارد و با 
توجه به اينكه ادارات زيادي در بلوار بعثت هســت  و عابران پياده 
بســياري از اين خيابان عبور و مرور مي كنند متأسفانه خودروهايي 
كه از سمت ميدان واليت به ســمت داخل شهر مي آيند با صرعت 
بااليي در حال تردد هســتند و امنيت جاني عابــران پياده در خطر 
اســت لطفا مسئوالن عنايت ويژه به اين موضوع داشته باشند و يا با 
ايجاد سرعت گير و يا تابلوهاي راهنمايي رانندگي  سرعت پايين را 

در اين مكان نصب كند.
جمعي از اهالي كبودراهنگ

ــهولت  ــا س ــان  ب ــم زنديگيش ــهر رأي دادي ــوراي ش ــه ش ــردم  ب م
بيشــتري پيــش بــرود ولــي هميــن شــورا بــراي رأي دهنده هايــش 
ســنگ اندازي مي كنــد. مــن شــهروندي هســتم كــه دو ســال پيــش 
بــراي فضــاي سبزاســتعالم رايــگان گرفتــم و امســال كــه پيگيــري 
ادامــه كار را داشــتم و بــه حــوزه مربوطــه در شــهردارى  مراجعــه 
ــه  ــه مطالب ــان هزين ــزار توم ــتعالم 500 ه ــن اس ــراي همي ــردم  ب ك
مي كننــد اگــر قــرار اســت اينگونــه باشــد مــا ديگــر شــورا انتخــاب 

نكنيــم بهتــر اســت.
صفا كيش از همدان 

طالي سبز مالير ثبت جهاني شد 
روح ا... كريمى »

 ثبت جهاني محصوالت كشاورزي يكي از ابتكارات ارزشمند سازمان 
خوار و بار جهاني (FAO) اســت كه از سال 2002 به منظور حفاظت 
و صيانت پويا از محصوالت با ســابقه تاريخي و فرهنگي رقم خورد. 
در اين راســتا با توجه به سابقه طوالني مدت كشت و كار انگور ايراني 
در جاي جاي كشــور عزيزمان ايران، جرقه ثبت جهاني اين محصول 
ارزشمند در وزارت جهاد كشاورزي زده شد كه با توجه به سطح باالى 
زير كشت باغات انگور مالير، كيفيت مطلوب محصول توليدي در اين 
شهرســتان و مبتني بودن اقتصاد شهرستان و جامعه روستاي مالير در 
توليد انگور، طرح ثبت جهاني انگور مالير به طور جدي در سال 1397 
توسط سازمان جهاد كشاورزي  همدان مطرح و طي جلسات مشتركي 
كه با حضور فرمانداري محترم شهرســتان مالير، معاونت امور باغبانى 
سازمان جهاد كشاورزي اســتان همدان، پژوهشكده انگور و كشمش 
دانشگاه مالير، مديريت جهاد كشاورزي، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و اداره ميراث فرهنگي و صنايع دســتي ومحيط زيست وشهردارى و 
ديگر ارگان هاي شهرســتان مالير برگزار گرديــد در نهايت پروپوزال 
ثبت جهاني انگور تهيه و همراه مدارك و مســتندات به وزارت جهاد 
كشاورزي ارسال شد. با توجه به تكميل شدن پرويوزال نماينده فائو در 
مهر ماه ســال جارى در شهرستان حضور يافت و از تمام ظرفيت هاي 
مرتبط با صنعت انگور و كشــمش و شــيره و... به طور ويژه از باغات 

سايت دره جوزان به عنوان سايت هدف جياس بازديد نمود. 
خوشبختانه سايت دره جوزان تمام پارامترهاي الزم براي ثبت جهاني 
شــدن را دارا شد كه در نهايت در جلساتي كه در مقر فائو در شهر رم 
ايتاليــا در اين مورد برگزار گرديد، انگــور مالير به عنوان ميراث مهم 
كشاورزي در سازمان خوار و بار جهاني (FAO) تأييد و به ثبت رسيد.

پژوهشكده انگور و كشمش ضمن تشكر از تمامي  دست اندركاران ثبت 
جهاني انگور و تبريك اين دستاورد بزرگ حماسي در حوزه كشاورزي 
به مردم خوب مالير و جامعه باغباني كشور، نماينده مردم شريف مالير 
در مجلس شوراي اسالمي، فرمانداري محترم، روساي ارگان هاي شهر 
و همچنين اصحاب محترم رســانه از تمامي ظرفيت هاي خود جهت 
اعتالي صنعت انگور و كشمش  مالير و ساير استان هاي تاك خيز كشور 

استفاده خواهد كرد.
طبيعتــًا ثبت جهاني انگــور مالير در صــورت برنامه ريزي دقيق و 
همدلي و وفاق بين مسئولين استاني و به ويژه سطح شهرستان منجر 
به رونق اقتصادي و گردشگري خواهد شد. به عبارت ديگر با توجه 
به اهميت موضوع و باال رفتن ســطح توقعات ملي و شهرستاني در 
رابطه با صنعت انگور و كشــمش مالير يكي از اقدامات مهمي كه 
بايد به آن پرداخته شــود برنامه تدوين عمل جامع اســت كه در آن 
برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مديريت تاكستان هاي 
شهرســتان مالير و به دنبال آن مباحث مرتبــط با تبديل و فرآوري 

انگور و صادرات كشمش مشخص شود.
جهاني شدن انگور مالير مزاياي متعددي خواهد داشت كه يكي از آنها 
هويت بخشي به انگور مالير و كشور است، رونق بوم گردي و توريسم 
انگور از ديگر پيامدهاي اين رويداد خواهد بود. يكي از مهمترين نتايج 
اين ثبت جهاني حفاظت پويا از توليد فعلي انگور در سايت مورد نظر در 
بود كه در صورت كاهش توليد در اثر شرايط نامساعد محيطي يا شيوع 
آفات و بيماري ها، سازمان خواروبار جهاني حمايت جدى جهت مقابله 
با اين شرايط نامساعد خواهد داشت. با ثبت جهاني اميدواريم كه جوامع 
ملي به دليل حذف واســطه ها و رونق فروش محصول در بازارچه هاي 

محلي از لحاظ اقتصادي تقويت شوند.
* رئيس پژوهشكده انگور و كشمش دانشگاه مالير
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ايميل

فرماندار فامنين :
در حوزه ترافيك با اندكى توجه مى توانيم 

نتيجه خوبى بگيريم 
 مصوبات شــوراى ترافيك فامنين همواره در فرهنگ سازى مقوله 
ترافيك و تسهيل در عبور و مرور وسايل نقليه تاثيرگذار بوده است .

فرماندار فامنين درجلســه شــوراى ترافيك گفت : بايد توجه داشتن 
به مســائل مربوط به ايمنى در عبورو مرور اولويت كارى برنامه هاى 

شوراى ترافيك باشد .
به گزارش روابط عمومى فرماندارى فامنين سيد مجيد شماعى با تاكيد 
بر فرهنگ سازى برنامه هاى ترافيك گفت: مصوبات شوراى ترافيك 
همواره در جهت فرهنگ ســازى مقوله ترافيك و تسهيل در عبور و 
مرور وسايل نقليه كمك كرده و اعضا شورا نيز ضمن اهميت دادن به 
اين موضوع بايد گزارشى از پيگيرى مصوبات به دبيرخانه شورا ارسال 
كنــد. وى همچنين با توجه به نيازهاى شهرســتان در حوزه ترافيكى 
اظهار داشــت : در حوزه ترافيك با اندكــى توجه و صرف زمان مى 
توانيم با كمترين هزينه بيشــترين و باالترين بهره راببريم و نياز است 
.بازديدهاى مشترك اعضاى شوراى ترافيك و تهيه شناسنامه سرعت 

گاه هاى شهرستان جدى و به طور مستمر انجام شود .
فرماندارشهرستان فامنين مصوبات شوراى ترافيك داخل شهر را قابل 
اجرا دانست و گفت : براى تصميم گيرى درباره نصب سرعت گاه در 
روستاها اداره راهدارى وحمل ونقل جاده اى بايد با دعوت از عوامل 

ذيربط و انجام بازديد هاى الزم اقدامات مناسبى انجام دهد . 
فرماندار فرهنگ ســازى مباحث ترافيكى در آموزش و پرورش را از 
موارد اساسى عنوان كرد و افزود: وانت بارهاى حمل بار در سطح شهر 
نيز بايد از طريق شهردارى و تشكيل جلسات مربوطه با پليس راهور و 

نماينده وانت بارها مديريت شوند .
 وى همچنين تاكيد كرد: .زمين مناسب براى راه اندازى پيست موتور 

سوارى در اين شهرستان مشخص شود .

 سالم سازي موضوع تغذيه در بوفه هاي 
مــدارس موضــوع با اهميتي اســت كه به 
دليل قرار گرفتــن تعاونى هاى  مدارس در 
بطن فضاهاي آموزش از ابتداي ســال مورد 
بررســي ســازمان دانش آموزي استان بوده 
اســت  وبا وجود اينكه تغذيه سالم عالوه 
بر جسم تأثير بسزايي  روي سالمت فكرى 
و يادگيرى ذهنى دانش آموزان  دارد. سازمان 
دانش آمــوزي در صدد برآمده   اين موضوع 
بســيار مهم تغذيه در بوفه هــاي مدارس را 
كه تا به حال به طور كامل  رها شــده بود.
ساماندهي كند و به اين آشفتگي پايان  دهند.

رئيس سازمان دانش آموزي استان همدان با 
بيان اهميت تغذيه بر يادگيري دانش آموزان  
تاثير بســزايى دارد گفت: طي پيگيري هاي 
كه ما در ســازمان دانش آموزي استان انجام 
داده ايم و طبق دستور وزارت خانه آموزش 
و پــرورش به همه مديران مــدارس ابالغ 
شــده اســت از توزيع مواد فست فودي و 
تغذيه هايي كه مورد تأييد وزارت بهداشت 
جلوگيري  مــدارس  بوفه هاي  در  نيســت 
شــود تا با اين روش بتوانيم سالمت غذايي 

دانش آموزان را تأمين كنيم.
رضــا ميرزايي در گفت وگو بــا همدان پيام 
فعاليــت تعاوني هاي مــدارس را منوط به 
داشتن مجوز از سازمان دانش آموز دانست و 
افزود: ضرورت دارد عالوه بر آموزش هاي 
بهداشــتي و تغذيه اي توجه ويژه به نوع و 

كيفيت مواد غذايي عرضه شده و چگونگي 
تهيه وتوزيــع، مكان تهيــه ، عرضه و فرد 

فروشنده نيز اهميت خاصى دارد .
ميرزايــي حضور توانمنــد مديران مدارس 
و والدين در فرهنگ ســازي تغذيه سالم را 
بسيار ســازنده دانســت و گفت: در اينجا 
از مديــران، معلمان و والدين درخواســت 
داريم براى اجرا طرح تغذيه ســالم و تامين  
ســالمت غذايي دانش آموزان خود را سهيم 

بدانند زيرا كه تغذيه ســالم در فكر، جسم 
و ذهن دانش آموزان  و قدرت يادگيري بى 
تأثير نيست و علم پزشكي هم اين موضوع 

را تأييد كرده است.
وي از همــكاري مديــران دانشــگاه علوم 
پزشكي بوعلي سينا، اداره سالمت و معاونت 
تربيت بدني با ســازمان دانش آموزي براي 
سالم ســازي تغذيه دانش آموازن در غرفه ها 
خبر داد و افزود: از 10 روز گذشته نيز بيش 

از 20 مدرسه را مورد بازرسي قرار داده ايم.
كه به همــه مدارس ابــالغ كرده ايم كه اگر 
استانداردهاي الزم سالمت غذايي در غرفه ها 
رعايت نشود مي توانيم از ادامه فعاليت  بوفه 
جلويگري كنيم .گر چه اين فرهنگ ســازي 
غذاي سالم در تعاونى هاى  مدارس چندين 
ســال زمان مي برد ولي ما در صدديم بر هر 
شــكل ممكن اين كار را انجام دهيم و با هر 
بى قانونى برخورد جدى انجام خواهيم داد .

 مالير- خبرنگار همدان پيام: مدير  جهاد 
GIAHS كشــاورزي مالير گفت: بحث
در ســال 2002 نظــام خواروبار جهاني به 
وجود آمد و براي يك ســري از نظام هاي 
كشــاورزي كه در حال انقراض و نابودي 
بودند چاره انديشــي كرد و GIAHS را 
تشــكيل داد. و از ســال 2002 تا به امروز 
GIAHS در جهان ثبت شــده است.  53
اگر كشــوري مي خواهد محصول خود را 
ثبت جهاني كند بايد از طريق وزارت جهاد 

كشاورزي پيگيري كند.
علــي مروت اميري  در نشســت خبري با 
خبرنــگاران اظهار داشــت:  هدف از ثبت 
جهاني GIAHS معرفــي و در رأس آن 
حفاظت از ميراث كشــاورزي است. براي 
GIAHS اينكه سيســتم كشــاورزي در
قرار بگيرد امنيت غذايي را بايد براي مردم 
بومــي آن منطقه فراهم كند و در ســايت 
هكتار باغ هاي  حــدود 4200  جوزان  دره 
كشــاورزي وجود دارد كــه از اين مقدار 
حدود 3000 هكتار باغ انگور اســت و از 
هر هكتار باغ انگور كه در اين منطقه وجود 
دارد حــدود 35 تن در هــر هكتار انگور 

توليد مي شــود كه ميانگين ايــن توليد در 
شهرستان 22 تن است. 

وى ادامــه داد: تنوع زيســتي نيز يكي از 
معيارها بــراي ســازمان خواروبار جهاني 
اســت و حدود 15 رقم انگور در ســايت 
دره جــوزان وجــود دارد و همچنين تنوع 
زيست محيطي و حيات وحش هم در اين 
منطقه وجود دارد و در منطقه لشكر در دره 
سماق با 40 هكتار سماق و دره شير پلنگ 
كه انواع گونه هاي زاگرس رادر خود دارد 
و اين توانايي زيســت محيطي هم مدنظر 

FAO بوده است. 
مدير  جهاد كشــاورزي مالير افزود: بحث 
دانــش بومــي و محلي بــراي حفاظت از 
باغ هاي انگور از ســرما براي FAO بسيار 
جالب بوده اســت و نماينده FAO معتقد 
بوده اســت كه كشــاورزان ماليري دانش 
بومي در حفظ باغ هاي خود از سرما دارند 
همچنيــن پررنگ كردن فــرش منطقه دره 
جوزان ، موقعيــت فرهنگي اين دره و راه  
اندازي يك نمايشگاه فرش در دره جوزان 
، طراحي نقشــه دره جوزان كه حاشيه اين 
فرش اســتفاده از طرح هاى بومى و محلى 

برداشت انگور و شيره پزى است كه اولين 
گره اين فرش به دست نماينده FAO زده 
شــد. و نماينده FAO از ما خواستند كه 
طــرح و آرم FAO هم در وســط فرش 
بافته شــود و نماينده FAO پيشنهاد دادند 
كه حتمًا نــام GIAHS هم در اين فرش 

بافته شود.
وي اظهار كرد: مهمترين بخشــي كه مورد 
حساســيت نماينده فائو بــود بحث برنامه 
اقــدام و عمل براي حفاظت و بهره برداري 
از باغات بود تا با هم برنامه 5 ســاله براي 

GIAHS را داشته باشيم .
FAO  مهمتريــن فاكتــوري كه بــراي
بسيار مهم بود ريشــه تاريخي باغات بود 
مــا به كمك ريش ســفيدان دره جوزان و 
همچنين به كمــك عقدنامه هاي قديمي و 
خمره هاي موجود توانســتيم ثابت كنيم كه 
انگور مالير و ســايت دره جوزان ريشــه 
در تاريــخ دارند و اينكه بحث ثبت جهاني 
ميراث كشــاورزي بحث ساده اي نيست و 
باالي 1000 درخواســت در FAO هست 
كه تاكنون فقط 53 مورد ثبت جهاني شده 
است و در ايران هم كشاورزي مبتني بر آب 

قنات كشــاورزي در كاشان بوده است كه 
اين ثبت در ســال 2014 ثبت شد و انگور 
مالير دومين ميراث ثبت شده در FAO به 
نام ايران اســت. ايده ثبت جهاني انگور را 

مالير داده است. 
مروت اميري  با بيــان اينكه انگور مالير 
10 آذر مــاه 1397 بــه طور رســمي به 
عنــوان 53 ميراث گرانبهاي كشــاورزي 
ثبــت جهاني شــد خاطرنشــان كرد: كه 
براي اينكــه بتوانيم از ايــن ثبت جهاني 
حفاظت و صيانت بكنيم بايد طبق برنامه 
5 ساله FAO اقدام كنيم كه اين برنامه ها 
عبارتند از: سيســتم كشت 5 هزار هكتار 
از باغات انگور بــه صورت طرح فراز ، 
مبارزه  با آفات و امراض 10 هزار هكتار 
از اين باغات  و تغديــه اصولي باغ ها و 
آبيــاري نوين باغ ها و همچنين اســتفاده 
كشاورزان از گوني هاي كتاني كه كشمش 

كنند. مرغوب تهيه و توليد 
وي افزود: بايد كارخانه هاى كشــمش در 
مالير به وضع اســتاندارد برســند و جهاد 
كشــاورزي بايــد كمك كند تــا وضعيت 

بهداشتي كارخانه ها بهتر شود.

تعيين حريم تپه باستانى 
«كسب» و «ناميله» آغاز شد

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى مالير 
گفت: طرح تعيين عرصه و حريم تپه باستانى روستاهاى «كسب» و 

«ناميله» در مالير آغاز شد.
ابراهيم جليلى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: يكى از اولويت  
هاى ميــراث فرهنگى تعيين عرصه و حريم محوطه  هاى تاريخى، 
حفظ و حراســت از بناهايى كه عرصه و حريم ندارد و در صورت 

نياز انجام مطالعات باستان شناختى است.
وى افزود: تعيين عرصه و حريم تپه روســتاهاى «كسب» و «ناميله» 
نيز در اين راستا اســت كه از محل اعتبارات استانى براى روستاى 
كســب 149 ميليون ريال و براى روستاى ناميله 180 ميليون ريال 

پيش بينى شده است.
جليلى با بيان اينكه براى نخستين بار است كه تعيين عرصه و حريم 
تپه 2 روستا انجام مى شــود بيان كرد: در مرحله نخست عرصه و 
حريم محوطه شــاخص اين تپه ها مشــخص و در مراحل بعدى 

حفارى  هاى باستان  شناختى آنها آغاز مى شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى مالير در 
توضيح كشــف تپه هاى باستانى اين شهرستان گفت: دشت مالير 
از جمله دشــت  هاى حاشيه شرقى زاگرس مركزى است كه براى 

نخستين بار توسط «ديويد استروناخ» مورد بررسى قرار گرفت.
جليلــى بيان كرد: اســتروناخ در طول كاوش در تپه نوشــيجان و 
شناسايى دشــت، به سه محوطه شاخص نوشــيجان، «حسين آباد 
شاملو» و «كســب» به عنوان محوطه  هاى دوران عصر آهن دشت 
مالير اشاره كرد.وى يادآور شد: دژ معبد باستانى نوشيجان به دليل 
اينكه يكى از شــاخص ترين اثر دوران مادها اســت، اين آثار در 

شهرستان مالير بسيار حايز اهميت است.

 پيكر 2 شهيد گمنام تازه تفحص شده 
صبح  پنج شنبه بر دستان مردم واليتمدار 
نهاوند تشييع و در دانشگاه آزاد نهاوند به 

خاك سپرده شد.
به گزارش مهر، صبح پنج شــنبه در حالى 
كه بارش باران به هــواى نهاوند لطافت 
خاصى بخشــيده بــود مــردم مومن و 
قدرشــناس خود را به مراسم تشييع پيكر 

دو شهيد گمنام رساندند.
همــه آماده بودند تا دينى خود را ادا كرده 
و تجديد بيتى با آرمان هاى امام و شهداى 
گرانقدر ايران اســالمى داشته باشند؛ آرى 
شهدا از همه آنچه خواستند گذشتند تا در 
راهى روشن كه ســعادت انسانيت را در 

پيش داشت قدم بردارند.
امام جمعه نهاوند در اين مراســم تشييع 
پيكر اين دو شــهيد گمنام و پس از اقامه 
نماز بر پيكر اين دوشهيد گرانقدر، گفت: 
امروز همه آنچه داريم مرهون رشــادت 
ها و از خودگذشــتى هاى اين شــهدا و 

خانواده هاى مكرم و معزز آنان است.

حجت االســالم عباســعلى مغيثى ضمن 
توصيــه جوانــان به بصيــرت و تقويت 
معنويت، اظهار كرد: ايران اسالمى رسيدن 
به سر مقصد منظور كه زمينه سازى براى 
ظهور حضرت مهدى (عج) است را هدف 
قــرار داده و بايد در اين راســتا مقدماتى 

فراهم شود.
وى افزايش تــوان علمى توام با معنويت 
و ديندارى را الزمه اين مهم عنوان كرد و 
گفت: آمريكا روزى با شيطنت در منطقه 
عليه ايران؛ دشــمن ورزى را به صورت 

مستقيم نشان مى داد.
وى افزود: اين دشمنان امروز با بكارگيرى 
ابزارهاى رســانه اى كه در دســت دارند 
دشمن ورزى مى كنند و به خيال خامشان 
به دنبال از بين بردن ايران اسالمى هستند.

وى با اشاره به سخن امام خمينى(ره) مبنى 
بر اينكه ما را بكشــيد بيدارتر مى شويم، 
تصريح كرد: حضور در مراســم تشــييع 
پيكر پاك شــهدا، ملت ايران را بيدارتر و 

هوشيارتر مى كند.

 ســاماندهى دفع بهداشتى زباله توسط 
شهردارى هاى شهرستان رزن بايد هرچه 

سريعتر اجرايى شود.
فرماندار شهرستان رزن در جلسه مديريت 
پسماند شهرســتان رزن با اشاره به اينكه 
يكى از مشــكالت زيســت محيطى اين 
شهرســتان تخليه فاضالب چــاه ها در 
اراضى كشــاورزى و يــا در رودخانه ها 
اســت، گفت: بايد در راســتاى حل اين 
مشكل محل هايى در شبكه فاضالب شهر 
رزن پيش بينى شود تا كار تخليه فاضالب 

چاه ها در اين محل ها صورت گيرد.
به گزارش مهر، سيد رضا سالمتى ياداور 
شد: كشاورزانى كه سال گذشته پالستيك 
هاى حاصل از كشت را از زمين هاى خود 
جمع آورى نكرده بودند به پرداخت 2 تا 
8 ميليون تومــان جريمه نقدى و 91 روز 
تا 1 سال حبس درســال گذشته محكوم 

شدند.
فرماندار رزن از تشكيل 10 پرونده قضايى 
شهرستان  كشاورزان  براى  سالجارى  طى 

رزن خبــر داد و گفت: در اين ارتباط 35
نفر از صاحبان زمين ها و اجاره كنندگان 

اين زمين ها به دادگاه معرفى شده اند.
وى بــا تاكيد بــر اينكه ســاماندهى دفع 
بهداشــتى زبالــه در شــهردارى هــاى 
شهرســتان بايد هرچه ســريعتر اجرايى 
شــود، اضافه كرد: بايد تيم كارشناسى از 
طرف شهردارى ها، اداره محيط زيست و 
فرماندارى براى جانمايى مكانى مناســب 
تشكيل و هرچه ســريعتر  محل مناسب 
شناسايى شود.سالمتى بابيان اينكه برخورد 
جدى با كشــاورزانى كه اقدام به كشــت 
محصوالت زير پالستيكى كرده و بعد از 
كشت پالستيك ها را در زمين كشاورزى 
رها مــى كنند با جديــت در حال انجام 
است، عنوان كرد:سال گذشته 15 پرونده 
براى كشــاورزانى كه اقدام به آلوده كردن 
زمين هاى كشاورزى كرده بودند تشكيل 
شد.سالمتى گفت: در اين ارتباط براى 20
نفر پرونده قضايى تشــكيل و متخلفان به 

دستگاه قضا معرفى شدند.

رئيس سازمان دانش آموزي استان :

بوفه هاي مدارس مديريت مي شوند

"جـوزان" منطقه تنوع فرهنگي كشاورزي است

شهداي گمنام 
در نهاوند آرميدند

شهردارى هاى رزن به ساماندهي
 دفع زباله توجه كنند
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ايران و جهان

بودجه يارانه نقدى42هزار ميلياردتومان 
پيشنهاد شد

 رئيس ســازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه اليحه بودجه98 در 6 
جلد به مجلس ارسال شــد،گفت:در اليحه پيشنهادى دولت، بودجه 
يارانه نقدى سال آينده 42 هزارميليارد تومان درنظر گرفته شده است.

به گزارش مهر،  محمدباقر نوبخت در مراسم رونمايى از اليحه بودجه 
ســال 98 كل كشور  با بيان اينكه اليحه در 6 جلد تنظيم شده است، 
گفت: صبح امروز همراه با اليحه بودجه، ســه جلد گزارش عملكرد 
دولت در خصوص اجراى برنامه ششم توسعه به مجلس تقديم شده 

است.
وى افــزود: همچنين دو جلد اهداف مبانى اقتصادى و اجتماعى همه 
دستگاه ها را تحت عنوان ســند بنيادين اليحه بودجه 98 به مجلس 

تقديم كرده ايم.
معاون رييس جمهور با بيان اينكه بودجه 98، بودجه مبتنى بر عملكرد 
اســت، گفت: براى اينكه نمايندگان مطمئن شوند كه بودجه مبتنى بر 
عملكرد اســت، در يك جلد مبانِى قيمت تمام شده دستگاه ها را نيز 

به مجلس ارسال كرديم.
وى ادامه داد: به صورت شــفاف يك كتــاب در رابطه با طرح هاى 
عمرانى كه قرار اســت واگذار شــوند، تهيه كرده و به مجلس ارسال 

كرده ايم تا از رانت جلوگيرى شود.
نوبخت بــا بيان اينكه تمامى دســتگاه هايى كــه از معافيت مالياتى 
برخوردار هستند را به مجلس معرفى كرديم، افزود: همچنين گزارشى 
تهيه كرديم مبنى بر اينكه غير از يارانه نقدى كه پرداخت مى كنيم، چه 

ميزان يارانه غيرمستقيم پرداخت مى كنيم.
42هزارميليارد تومان؛ بودجه يارانه نقدى

وى در خصوص بودجه يارانه نقدى براى سال آينده گفت: در اليحه 
پيشنهادى دولت،  بودجه يارانه نقدى براى سال آينده 42 هزار ميليارد 

تومان در نظر گرفته شده است.
در قانون بودجه ســال 97 كل كشــور، بودجه يارانه نقدى 44 هزار 

ميليارد تومان است.  
14 ميليارد دالر؛ ارز 4200 تومانى كاالهاى اساسى

وى با بيان اينكه يكى از مهم ترين مولفه هاى بازار اين است كه دولت 
چه ميزان ارز در اختيار بازار مى گذارد، گفت: 14 ميليارد دالر، ارز با 

نرخ 4200 تومانى براى كاالهاى اساسى در نظر گرفتيم.
7هزارميلياردتومان براى حمايت از معيشت خانوارهاى نيازمند

پورمحمدى ادامه داد: 7 هزار ميليارد تومان براى حمايت از معيشــت 
خانوارهاى نيازمند، 37 هزار ميليارد تومان براى حوزه ســالمت، 15

هزار ميليارد تومان براى توسعه متوازن منطقه و 8 هزار ميليارد تومان 
براى يارانه گندم در نظر گرفتيم.

 رشد 20 درصدى اعتبارات آب شرب
وى در ادامه با بيان اينكه براى ســال آينده اعتبارات آب شرب رشد 
20 درصدى دارد، گفت: براى خريد تضمينى آب از بخش خصوصى 

رشد 100 درصدى در نظر گرفته ايم.
وى افزود: براى اعتبار عمرانى بخش محيط زيست رشد 18 درصدى 

در نظر گرفته ايم.

جزيياتى از حادثه تروريستى چابهار
شهادت 4 نفر و ترور ناموفق فرمانده 

انتظامى
 صبح روز پنجشنبه يك عامل انتحارى اقدام به انفجار بمب داخل 
خودرويى در يكى از خيابان هاى چابهار كرد كه اين حادثه چند شهيد 

و مجروح به دنبال داشت.
يك منبــع آگاه امنيتى به مهر گفت: هدف اين اقــدام، ترور فرمانده 
انتظامى چابهار بوده كه موفق نشــده و فرمانده انتظامى اين شهرستان 

در سالمت است.
عامل انتحــارى در يك خودرو بمب گذارى شــده قصد ورود به 
مقر فرماندارى شهرســتان چابهار را داشــت كه با مقاومت نگهبان 
روبرو شد. اين اقدام در نهايت منجر به شهادت دو تن از نيروهاى 
انتظامى شــد. در اين حادثه 23 نفر مجروح شدند واكثر اين افراد 

سرپايي مداوا شدند.
ستوان دوم داريوش رنجبر و سرباز وظيفه ناصر درزاده در اين حادثه 

به شهادت رسيدند.
تا لحظه تنظيم اين خبر هيچ گروه يا شخصى تاكنون حادثه تروريستى 

چابهار را برعهده نگرفته است.
فرمانــده نيــروى زمينــى ســپاه پاســداران انقــالب اســالمى كــه در 
ــا اشــاره  محــل عمليــات تروريســتى چابهــار حضــور داشــت، ب
ــك  ــروز ي ــح ام ــت: صب ــروز گف ــتى ام ــات تررويس ــه عملي ب
خــودروى انتحــارى كــه بــا بمــب و مــواد منفجــر تجهيــز شــده 
ــه  ــار حمل ــى در چابه ــروى انتظام ــى ني ــر فرمانده ــه مق ــود ب ب

ــرده اســت . ك
محمد پاكپور در گفت وگو با ايســنا افــزود: در اين حادثه دو نفر به 

شهادت رسيدند و تعدادى از مردم نيز مجروح شدند.
وى بيان كرد: تاكنون هيچ گروه با شــخصى حادثه تروريستى چابهار 

را برعهده نگرفته است.
وى افزود: اين عمليات تروريســتى يك عمليــات كور بوده و هيچ 

حاصلى براى تروريست ها نداشته است.

گاليه مردم و كسبه از بوى نامطبوع 
بازارچه موقت انتهاى خيابان فرات همدان

 حدود 2 ماه اســت كه پرنده فروشــان انتهــاى چال نمك كوبى 
همدان مقابل گنجينه آثار تاريخى غرب كشــور بــه انتهاى خيابان 
فرات و در مجاورت پايانه بين اســتانى شهر همدان منتقل شدند اما 
اهالى و كسبه اطراف اين بازارچه از فعاليت آن در اين مكان ناراضى 

و گاليه مند هستند.
ــدادى از  ــت تع ــه فعالي ــردم ب ــرر م ــاى مك ــل اعتراض ه ــه دلي ب
پرنده فروشــان متفــرق در شــهر، مدتــى  پرنده فروشــان( بــه 
ــژه  ــه وي خصــوص مــرغ و كبوترفروشــان) ايــن نقــاط از شــهر ب
ــازار كمــد فروشــان  ــر و داخــل راســته ب ــان بابا طاه ــداى خياب ابت
ــه چــال نمك كوبــى همــدان و مقابــل پشــت پاركينــگ  همــدان ب
ــار تاريخــى  ــه آث ــان و مقابــل محــل ســاخت گنجين طبقاتــى اكبات
غــرب كشــور منتقــل شــدند تــا بــدون هيــچ مشــكلى بــراى تــردد 
ــر  ــد و ديگ ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالي ــهر ب ــر ش ــردم در معاب م
ــد ســر برى  ــا مشــكالت و آســيب هاى مانن ــى ب شــهروندان همدان
پرنــدگان، تجمــع و راه بنــدان پرنده فروشــان و انتشــار بــوى بــد را 

ــر شــهرى مواجــه نشــوند. در معاب
ــى  ــار تاريخ ــه آث ــاخت گنجين ــاز س ــا آغ ــنيم ب ــزارش تس ــه گ ب
ــت نكــردن  ــه فعالي ــراض ب ــى و اعت ــرب كشــور در محــل فعل غ
ايــن فعــاالن در ايــن نطقــه از شــهر، بــاز جانمايــى مجــددى بــراى 
ــدود 64 ــد و ح ــرا در آم ــه اج ــر ب ــى ديگ ــا در مكان ــت آنه فعالي
ــرات  ــان ف ــاى خياب ــه انته ــه ب ــن نقط ــى از اي ــد پرنده فروش واح
ــردار  ــطح س ــع غير همس ــاخت تقاط ــل س ــك مح ــدان و نزدي هم
ــا  ــدند ت ــل ش ــى منتق ــين همدان ــاج حس ــهيد ح ــرم ش ــع ح مداف
فعاليــت خــود را در غرفه هــاى جانمايــى و تعييــن شــده در ايــن 
محــل آغــاز كننــد تــا مــكان اصلــى در  پشــت گورســتان همــدان 
ــت  ــاى فعالي ــاخته و مهي ــن (ع) س ــام حس ــدان ام ــر از مي و باالت
آنهــا شــود امــا بــا گذشــت 2 مــاه از فعاليــت ايــن كســبه در ايــن 
ــدگان در  ــر برى پرن ــد و س ــوى ب ــه ب ــى ب ــراض اهال ــل، اعت مح
ــه خــود  ــه البت ــان و خــارج از بازاچــه آغــاز شــد ك حاشــيه خياب
كســبه پرنــده فــروش ايــن موضــوع را قبــول ندارنــد و معتقدنــد 
مكانــى در بازارچــه بــراى ســر برى و شستشــوى خــون پرنــدگان 
فروختــه شــده وجــود دارد امــا دربــاره بــوى بــد هــم اظهــار نظــر 
مى كننــد كــه بــه هــر حــال ماكيــان فضلــه توليــد مى كننــد و ايــن 

ــو دارد. فضلــه  هــم ب
جــواد عاشــورى رئيــس اتحاديــه مــرغ، ماهــى و پرنــدگان زينتــى 
ــراى  ــى ب ــدا فضاي ــت: ابت ــار داش ــاره  اظه ــن ب ــدان  در اي هم
ــر  ــك در نظ ــار راه باب ــدان در چه ــان هم ــاماندهى پرنده فروش س
ــى  ــكان فضاي ــدن آن م ــا نش ــل مهي ــه دلي ــه ب ــم ك ــه بودي گرفت
ــن  ــت اي ــيده اس ــرانجام رس ــه س ــم و ب ــرى كردي ــر را پيگي ديگ
ــدان  ــك مي ــدان و نزدي ــاغ بهشــت هم ــم در مجــاروت ب فضــا ه
امــام حســن (ع) قــرار دارد بخــش خصوصــى ايــن فضــا را بــراى 
ــاده  ــى آم ــرد و بازه زمان ــد ك ــا خواه ــان مهي ــت پرنده فروش فعالي
شــدن ايــن مــكان كــه امكانــات مناســبى ماننــد ســامانه بهداشــتى، 
ــره  ــى و غي ــتى، نگهبان ــارت بهداش ــتى، نظ ــربرى بهداش ــكان س م
فضــاى  در  و  مى كنــد  تاميــن  پرنده فروشــان  ايــن  بــراى  را 
ــان  ــن پرنده فروش ــت اي ــاهد فعالي ــر ش ــهر ديگ ــگرى ش گردش
ــن  ــد اي ــش مى ياب ــم كاه ــردم ه ــراض م ــود و اعت ــم ب نخواهي

ــت اســت. ــم موق ــى ه ــده فعل ــن ش فضــاى تعيي

جنبش دانشجويى از رمق افتاده است

ــدرت  ــه ق ــى ب ــى و مدن ــدرت اجتماع ــل ق ــر تقلي ــگ خط  زن
سياســى، بيــش از فعــاالن اجتماعــى بــراى حــوزه  علميــه بــه صــدا 

درآمــده اســت.
يــك اســتاد جامعه شناســى در خصــوص رســالت فرامــوش شــده  
جنبــش دانشــجويى عنــوان كــرد: رســالت فرامــوش شــده  جنبــش 
ــد،  ــا باش ــداى بى زبان ه ــان و ص ــه زب ــود ك ــن ب ــجويى اي دانش
ــد، در پــى نقــد و عدالت خواهــى  روشــنگرى و آگاهى بخشــى كن
ــزار  ــان و اب ــه زب ــروزه ب ــش ام ــن جنب ــا اي ــد، ام ــى باش اجتماع

صاحبــان قــدرت رســمى تبديــل شــده اســت.
ــروزه جنبــش  ــرد: ام ــار ك ــروغ اظه ــاد اف ــزارش ايســنا، عم ــه گ ب
ــش دانشــجويى،  ــاده  اســت.آفت جنب ــق افت ــا از رم دانشــجويى م
ــى  ــود و از وقت ــى ب ــدرت سياس ــه ق ــى ب ــدرت اجتماع ــل ق تقلي
ــا گروه هــا و جريان هــاى سياســى بســت و  جنبــش دانشــجويى ب
خــودش را در قــدرت مســتقر سياســى و رســمى مســتحيل كــرد، 

ــرد. رســالتش را فرامــوش ك
وى با اشــاره به «نقد كردن» به عنوان يكى از مهم ترين رســالت هاى 
دانشجويان بيان كرد:عده اى اهميت نقد كردن را نمى دانند، نقد، سلب 
و غياب به مراتب اهميتش بيشــتر از ايجاب، اثبات و حضور است و 

مانند دريايى در برابر قطره است.
ــار  ــى» اظه ــى» از «سياســت زداي ــك «سياســت زدگ ــا تفكي وى ب
ــه جــز  ــز سياســى شــود ب ــه همه چي ــد ك ــرد: برخــى مى خواهن ك
خــود سياســت . سياســت زدايــى از جنبــش دانشــجويى منجــر بــه 
تغييــر دغدغه هــا شــده و باعــث گشــته دانشــجو يــك چيزهايــى 

را سياســى بدانــد كــه سياســى نيســت.

 با وجود گذشت چند سال از راه اندازى 
واحدهاى  هنوز  همدان،  ماشــين»  «شــهر 
نمايشــگاهى در اين بازار از ســند ملكى 
برخوردار نيســتند و شهردارى هم نتوانسته 

با معارضان زمين كنار بيايد.
پس از اينكه شهر ماشين در همدان ساخته 
شــد تا واحدهاى نمايشگاهى به اين منطقه 
منتقل شوند، مشخص شــد امكان صدور 
ســند و تحويل آن به صاحبان ملك وجود 
ندارد چراكه برخى از افراد با شــكايت به 
دادگسترى مدعى شــدند كه اين امالك به 
آنها تعلق دارد و شــهردارى همدان مبلغى 
بابت آن پرداخت نكرده است، به همين دليل 
صدور سند براى اين واحدهاى نمايشگاهى 
پس از چند سال كه از فعاليت اين نمايشگاه 

مى گذارد، متوقف مانده است.
البته فعاالن اقتصادى بازار خودرو در همدان 
معتقدند كه ســاخت شهر ماشين بر اساس 
اصول مهندســى و مطابق بــا نيازهاى اين 
بازار اســت و همــدان را مى توان به عنوان 
يك شــهر پيشــرو در اين حوزه به شمار 
آورد، اما اتفاقاتى مانند عدم صدور اسناد به 
دليل وجود معارضان، حذف سكوى حراج 
و حذف دفتر مديريت شــهر ماشين مورد 

اعتراض فعاالن بازار قرار گرفته است.
امروز اگرچه شهردار همدان معتقد است كه 
مراحل صدور ســند در حال انجام است اما 
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل همدان 

از سكون در اين زمينه خبر مى دهد.
در ادامه اگرچه رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
اتومبيل همدان ســكوى حراج را يك اتفاق 
مطلوب مى داند اما شــهردار معتقد است اين 
اتفاق با فرهنگ بازار همدان همخوانى نداشت.
 شهر ماشــين همدان در كشور 

پيشرو است
رئيــس اتحاديــه نمايشــگاه داران اتومبيل 

همدان در گفت و گو با فــارس اظهار كرد: 
«شهر ماشــين» همدان يكى از به روزترين 
و پيشروترين شهرهاى ماشين كشور است 
و بــا توجه به نياز مردم طراحى و ســاخته 
شده است.اكبر ديزهچيان با بيان اينكه بايد 
از شهردارى همدان و مهندسان آن به دليل 
ساخت استاندارد اين شــهر ماشين تقدير 
كرد، افزود: رعايت نكات فنى و مهندســى 
و اســتانداردهاى مورد نياز چنين فضاهايى 

در شهر ماشين همدان قابل مشاهده است.
ــين  ــهر ماش ــى ش ــرد: وقت ــح ك وى تصري
همــدان را بــا ديگــر نقــاط كشــور مقايســه 
مى كنيــم بــه برتــر بــودن همــدان در ايــن 

ــم. ــى مى بري ــوزه پ ح
 حــذف ســكوى حــراج منطقــى 

نبــود
رئيــس اتحاديــه نمايشــگاه داران اتومبيــل 
ــداى احــداث  ــه در ابت ــه داد: البت همــدان ادام
شــهر ماشــين، ســكوى حراجــى در ايــن فضا 

تعبيــه شــده بــود كــه بســيار مناســب بــود اما 
متأســفانه توســط شــهردارى حــذف شــد.وى 
بــا بيــان اينكــه همچنــان در روز جمعــه بــازار 
خريــد و فــروش برقرار اســت اما از ســازوكار 
قبلــى برخــوردار نيســت، گفــت: حــذف دفتر 
مديريــت شــهر ماشــين نيــز اقــدام نامناســبى 

ــود كــه نبايــد انجــام مى شــد. ب
واحدهاى  اســناد  كــور  گــره   

نمايشگاهى در شهر ماشين 
نمايشــگاه هاى  ســند  درباره  ديزه چيــان 
اتومبيل در شهر ماشين اظهار كرد: متأسفانه 
ساليان بسيارى است كه اين مسأله همچنان 
الينحــل باقيمانده و پيگيرى هــا به نتيجه 

نرسيده است.
وى بــا بيان اينكه هنوز موفــق به ديدار با 
آخرين  افزود:  نشــديم،  همدان  شــهردار 
اطالعاتى كه مسؤوالن شهردارى به ما دادند 
اين است كه براى حل مشكل معارضان به 

8 ميليارد تومان اعتبار نياز است.

رئيس اتحاديه نمايشــگاه ها داران اتومبيل 
همدان تأكيد كرد: بدون شــك شهردارى 
پيــش از احــداث و تحويــل واحدهاى 
نمايشــگاه داران بايد مشكالت را برطرف 
مى كردند و اجــازه نمى دانند تاكنون ادامه 

يابد.
 ســكوى حراج با فرهنگ همدان 

همخوانى نداشت
شــهردار همدان نيز با بيان اينكه ســكوى 
حــراج شــهر ماشــين همــدان از منظر 
كارشناســى و بــا توجه به فرهنگ شــهر 
به اهــداف مورد نظر نرســيد، اظهار كرد: 
كارشناسان شهردارى به اين نتيجه رسيدند 

كه سكوى حراج را جمع آورى كنند.
عباس صوفى با اشاره به اينكه به دنبال اخذ 
سند واحدهاى نمايشگاهى هستيم، افزود: 
پس از تملك زمين هاى شــهر خودرو، از 
منظر ثبتى معارض داشت كه برطرف شده 

و فرآيند صدور سند در حال انجام است.

گزارشي از بازار خودرويي همدان

شهر بى سند، ماشين هاى بى آشيانه

نتوانستيم آن طور كه بايد عدالت اجتماعى را در كشور 
پياده كنيم

 يك عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى با بيان اين كه «قضاوت كردن سريع و بدون 
بررســى مهمترين چالش كشور اســت» گفت: رفع ضعف هاى جدى در حوزه عدالت 

اجتماعى بايد در اولويت اول مسئوالن و دست اندركاران قرار گيرد.
عــزت ا... ضرغامى با بيان اين كه «ايران در تمام ميدان هــاى مبارزه با آمريكا پيروز بوده 
اســت»، افزود: از ابتدا تاكنون هرجا كه ايران و آمريكا در صحنه هاى مختلف نبرد نظير 
جنگ عراق، فلسطين، سوريه، يمن  و بحرين رودروى يكديگر قرار گرفتند ايران اسالمى 

پيروز و آمريكا شكست خورده است.

وى با اشاره به اعتقاد شخصى خود در راستاى تقسيم كردن افراد اعم از سياستمداران و 
هنرمندان، گفت: من اعتقاد دارم سياستمداران با هر نگاه و تفكر سياسى به دو دسته مرد و 

نامرد و هنرمندان به دو دسته با شخصيت و بى شخصيت تقسيم مى شوند.
به گزارش ايســنا، اين عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگى در بخش ديگرى از سخنان 
خود با بيان اين كه «متأسفانه ما امروز در حوزه عدالت اجتماعى ضعف هاى جدى داريم»، 
تصريح كرد: مسئوالن و دست اندركاران حال و گذشته نتوانستند آن طور كه بايد و شايد 

شعارهاى عدالت محور انقالب را اجرايى كنند.
وى با بيان اين كه «ما در كشــور قانون و تكاليف قابل قبولى داريم» ادامه داد: عدم وجود 
راهبرد مناسب براى اجراى قانون يكى از مهمترين معضالت توسعه كشور در حوزه هاى 

مختلف است.
عضو شــوراى عالى فضاى مجازى كشــور عقب ماندگى را از ديگر چالش هاى جدى 
كشور دانست و بيان كرد: وابستگى به آمريكا و متحدانش منجر به عقب ماندگى مى شود.

رييس ســابق صدا و ســيماى جمهورى اسالمى حاكم شــدن برخى نگاه ها و تفكرات 
امنيتى به مســائل معيشــتى و روزمره مردم را يكى ديگر مشكالت كشور عنوان كرد و 
افزود: قضاوت كردن ســريع مهمترين عامل عقب ماندگى و عدم پيشــرفت رو به جلو 

در هرجامعه است.
وى در پاســخ به ســئواالت دانشــجويان تأكيد كرد: هيچ برنامه اى براى كانديداتورى 

انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسالمى ندارم.

سروها دلشكسته مي ميرند 

مهدي ناصرنژاد »
  ملت هاي جهان در تاريخ خود نام هاي 
بزرگــي دارند كه به يك يــك آنها افتخار 
مي كنند، نام هايي در عرصه هاي شجاعت و 
كشورگشايي، در ادبيات و فرهنگ، در علوم 
گوناگون پزشكي، برق، ماشين، چاپ، فضا، 
دريا و ميدان هاي بزرگ رقابت ورزشــي و 
قهرمان هاي پر نام و آوازه كه براي ملت هاي 
خود افتخارآميز و شورانگيز هستند. شهرت 
بســياري از اين نام هاي بــزرگ در طول 
اعصار حتي از مــرز و بوم ملي فراتر رفته 
و به سرتاسر دنيا نفوذ كرده است. نام هايي 
كه بشريت را از غارنشيني به فرود علمي و 

نمادين در كره  ماه رسانده است.
نام هايي كه انســان را از كوه هاو دشت ها به 
ژرفاي اقيانوس هاي بزرگ رسانده و منشاء 
تحقيقات شــگرف علمــي و تكاملي بوده 

است.
نام هــاي پر آوازه و با شــكوهي كه قلب 
تپنــده موجودات را شــكافته و در همان 
حــال به دنيا معرفي كرده اســت، تا ادامه 
حيات بشر در بستر هاي بهبودي از بيماري 
و ضعف فراهــم گردد. نام هاي بزرگي كه 
رنگ هاي سفيد و زرد و سرخ و سياه را با 

معجزه علم ارتباطات در اين سو و آنسوي 
كره خاكي با هم دست به دست مي دهد و 
چه نام ها و چه بندگان شاخص آفريدگار 
مانــا و جاويد كه كهكشــان را در مدار و 
زمــان چندين ميليون ســاله به حركت و 
زايش و تالش و هيجان و رقابت واداشته 
و مي دارد. آري دنيا بدهكار نام هاي بزرگ 
و ماندگار و جاويد اســت، همان نام هايي 
كه در پســتوهاي تاريــك زندگي هرگز 
آرام و قرار و ســكون نداشته و همواره به 
مبارزه و جدل و كاشــفه و رسيدن به اوج 
و قله نشــيني پرداخته است. آري تا نبودند 
انسان هاي پر شور و شوريده و ستيزه گر و 
معترض، دنيا هم به حركت در نمي آمد و 
بشــريت در همان غارها به زوال و نيستي 
پيوسته بود. اما نه، اين همه رمز بقا و دوام 
و درازاي وجود و هســتي بشريت نيست! 
دنياي امروز و بشــريت حاضر به خيلي از 
ريســمان بودن ها و باليدن ها آويزان است. 
رمز بقاي هستي و كشف بسياري حقيقت 
در همان ناگفته هاي پنهان است، در همان 
ناديده ها و ناشــنيده ها كه در هنگامه هاي 
رخوت و سســتي آدمي چونان جرقه اي 
مي زند و روشن مي سازد و از نظرها پنهان 

مي شــود. اين همان قدرت اليزال و زالل 
و ناديدني هــاي خلقت آدميزاد اســت كه 
وجــودش در جوش و خروش هاي پنهان 
است، زنده اســت و نمي ميرد، اما چگونه 
ممكن اســت روزي هزاران بار نشكند و 
خم نشــود؟! چگونه ممكن است بي صدا 
نگريد و بي هيــچ آوازي گوش ها را لبريز 

سازد؟! 
اين همان مهر و مهرباني و عشــق خدايي 
و لذت جاويد اســت كه هست و نيست، 
مي آيــد و نمي ايــد، مي مانــد و نمي ماند، 
مي بيند و آشــكار نيســت و مي شــنود و 
شــنيداري ندارد. او در وجــود من و تو و 
ماست. او زخم برمي دارد و ضجه نمي كند، 
او مي شــكند و فرو نمي ريزد، او در دنياي 
همه هســت و در دنياي كســي نيست. او 
گرسته مي ماند و هميشه سير، سير است، او 
لب تشنه و از عطش خميده است و آب از 
دست كسي نمي ستاند. او همه جا و هميشه 
در كنار من و توست و اين من و ما هستيم 
كه نمي شناســيمش و نمي خواهيمش. اين 
جهان باقي اســت و باقي مي ماند و به اوج 

و فرود مي رود. 
در اين جهان همه چيز در فراز و نشــيب 

اســت. همه چيز ايــن جهــان ديدني و 
زيباســت، اما تمام چيزهايي كه نمي بينيم 
و نمي دانيم شــگفت انگيز و باشكوه است. 
اين دنياي شگفت انگيز و با شكوه ساخته و 
پرداخته كساني است كه هستند و نيستند و 

چون نيستند، مانده اند و مي مانند.
 تو چه مي داني كه بســياري قرار و مدار 
زندگي در رمز بقــاي دنيا مولود تفكر و 
است  گمنام  اما  بزرگ  آدم هاي  كنش هاي 
كه نانوشــته و ناخوانده بــا يك حركت 
يا نوآوري و ايده اي ناب، مســير حيات 
بشــري را در طــول ادوار تاريــخ تغيير 
داده اند و آرام و بيصدا و بي توقع از كنار 
همه چيز گذشته اند. و شايد ندانيم درون 
خود خم شــوند و خميده بشــكنند. آن 
سروهاي ناز، آن نازنين سروهاي سربلند 
هســتند تا روزي براي هميشه بشكنند و 

بميرند.
دنيا را آن كساني مي ســازند و مي نويسند 
كه ديده نمي شــوند و وجودشان در همين 
ناديده هايشان اســت. آنانند كه وجودشان 
در عدم شهرت و آوازه هايشان در گمنامي 

است.
«سروها هم روزي دلشكسته مي ميرند»
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بهداشتنكتهدانشگاه

35 ميليون نفر عضو تلگرام و طالگرام هستند
 رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات نيروى انتظامى (فتا) گفت: بر اســاس 
آخريــن آمار موجــود، 35 ميليون نفر در فضاى مجازى عضــو كانال هاى تلگرام و 
طالگرام (تلگرام طاليى) هستند.به گزارش ايرنا، سيدكمال هاديان فر افزود: بر همين 
اساس از ابتداى سال گذشته تاكنون نسبت به مدت مشابه سال قبل جرايم در فضاى 

مجازى 71 درصد رشد و كشف جرايم نيز 80 درصد رشد داشته است.
وى بــا بيان اينكه كشــف جرايم در پليس فتا از زمان گــزارش، 15 روز به طول مى 
انجامد، اظهار داشت: از ابتداى امسال تاكنون 41 هزار مورد از جرايم مختلف مربوط 
به فضاى مجازى گزارش شــده است كه پيش بينى مى شود اين رقم تا پايان سال به 

58 هزار مورد برسد.

اجراى طرح اسكن اثر انگشت سردفتران 
به تعويق افتاد

 نايب رئيس كانون ســردفتران و دفترياران اسناد رسمى، از به تعويق افتادن پانزده 
روزه اجراى طرح اســكن اثر انگشت سردفتران با موافقت رئيس سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشــور خبر داد.محمد عظيميان گفت: الزمه اجراى طرح اسكن اثر انگشت 
ســردفتران، انجام كار كارشناسى است كه در جلسه اى با حضور هيأت مديره كانون 
و همكارانى از شهرستان ها به عنوان شــوراى عالى كانون ها، مشكالت اجراى طرح 
يادآورى شــد.رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور طى بخشنامه اى به سردفتران 
اســناد رســمى اعالم كرده بود كه از فردا 15 آذرماه موظف بــه تصويربردارى از اثر 

انگشت خود هستند.

جرايم فضاى مجازى 71 درصد رشد يافته است
ــون در  ــداى ســال جــارى تاكن ــروى انتظامــى (ناجــا) گفــت: از ابت ــده ني  فرمان
ــم در فضــاى مجــازى 71 درصــد  ــا مــدت مشــابه ســال گذشــته جراي مقايســه ب

رشــد داشــته اســت.
به گزارش ايرنا، حســين اشــترى اظهار داشــت: همچنين طى اين مدت با توجه به 
ظرفيت و تالش شبانه روزى پليس فتا كشف جرايم در فضاى مجازى نيز 80 درصد 

رشد داشته است.
وى گفت: وضعيت فضاى مجازى نگران كننده اســت و آگاهى و اطالع رســانى به 
مردم يكى از مهمترين دغدغه هاى پليس براى پيشگيرى از هرگونه سوءاستفاده افراد 

كالهبردار در اين فضا است.

سنجش صالحيت حرفه اى مربيان 
پيش دبستانى

 معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش از ارســال برنامه 
آموزش صالحيت حرفه اى مربيان پيش دبستانى به شوراى عالى آموزش 
و پرورش خبر داد و گفت: پس از تصويب،  دوره هاى آموزشى آنالين 
ترتيب خواهيم داد و كليه مربيان ملزم به شركت در اين دوره آموزشى 

و كسب مهارت هاى الزم هستند تا بتوانند ادامه فعاليت داشته باشند.
رضــوان حكيــم زاده، با اشــاره به برنامــه  آموزش و پــرورش براى 
توانمندسازى مربيان پيش دبستانى اظهار كرد: ورود مربيان پيش دبستانى 
به سيستم تعليم و تربيت و ادامه فعاليت آنها در مراكز نيازمند شاخص ها 
و ارزيابى هايى اســت و بايد افراد متخصص در اين سمت بكار گرفته 

شوند و اطالعات آنها مرتب بروز آورى شود. 
وى افزود: پيش دبستانى دوره اى بســيار مهم، اثرگذار و بنيادى است 
و شناسايى اســتعدادها و تربيت صحيح كودكان در اين دوره مى تواند 
منجر به بروز خالقيت ها و نوآورى ها شده و به رشد همه جانبه كودكان 

كمك كند.
معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در همين 
راســتا اقدام به تعيين چارچوبى بــراى تعيين و ارتقاى صالحيت هاى 
حرفه اى مربيان پيش دبســتانى كرديم گفت: در اين برنامه به آموزش 
مقوله هاى تربيتى مختلف پرداخته مى شــود. شناسايى نيازهاى اساسى 
كودكان، بازى، يادگيرى و ساير مسائل مرتبط با كودكان از منظر اسالم 

جزو همين برنامه هاى آموزشى هستند.
حكيــم زاده ادامه داد: ما برنامه مربوط بــه آموزش صالحيت حرفه اى 
مربيان پيش دبســتانى را به شــوراى عالى ارســال كرده ايم و پس از 
تصويب،  دوره هاى آموزشى آنالين از طريق اپليكيشن «سينا روبيك» را 
ترتيب خواهيم داد و كليه مربيان ملزم به شركت در اين دوره آموزشى 

و كسب مهارت هاى الزم هستند تا بتوانند ادامه فعاليت داشته باشند.
به گزارش ايســنا، وى پيش از اين به درجه بندى مربيان پيش دبستانى 
نيز اشــاره و اظهار كرده بود كه «براى درجــه بندى مربيان چارچوب 
و اســتاندارد صالحيت هاى حرفه اى را تنظيم كرديم و پيش بينى شده 
مربيان در ســطوح عادى ، پيشــرفته و حرفه اى قرار بگيرند. اگر اين 
چارچوب مصوب شــود مى توانيم ساماندهى خوبى از جهت مبناهاى 

علمى براى بكارگيرى مربيان داشته باشيم.»

69 ساله ها با 11 سال سابقه بازنشسته 
مى شوند

 مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير با 
بيان اينكه امسال طبق قانون كسانى را كه 69 سال سن و 11 سال سابقه 
بيمه پردازى دارند بازنشســته مى كنيم، از سازمان هدفمندى يارانه ها به 
دليل عدم عمل به تعهدات و پرداخت منابع مالى الزم براى بازنشستگى 

پيش از موعد مشموالن گاليه كرد.
محمدرضا واعظ مهدوى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه صندق بيمه 
كشاورزان، روستاييان و عشاير، صندوق جوانى است و خوشبختانه در 
ايام اخير اســتقبال خوبى از آن به عمل آمده و ميزان مراجعات عشاير 
براى استفاده از امكانات بيمه بسيار بيشتر از قبل شده است اظهار كرد: 
طبق آخرين گزارشــات، ميزان حق بيمه دريافتى، 28 درصد نسبت به 

سال قبل رشد كرده است.
وى افزود: بويژه در دو ســه ماه اخير رشــد بيمه شدگان باالتر بوده و 
براى ما مســئوليت سنگينى دارد. بايد نظام تعادل درآمد هزينه صندوق 
را مديريت كنيم به نحوى كه گرفتار مشكالت ديگر صندوق ها نشويم.

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و عشاير 
با بيان اينكه بر اســاس محاســبات اكچوئرى بايد مطابق با حق بيمه 
پرداختى بيمه شدگان براى آنها مستمرى تعيين و برقرار كنيم؛ درباره 
روند اجراى قانون بازنشســتگى پيش از موعد در اين صندوق گفت: 
پرونده بازنشستگان پيش از موعد همگى رسيدگى شده است. حقوق 
و مســتمرى كامل براى مشموالن برقرار شــده و در سال جارى نيز 

ادامه مى يابد.
واعظ مهدوى ادامه داد: امســال طبق قانون كسانى را كه 69 سال سن و 
11 سال سابقه بيمه پردازى دارند بازنشسته مى كنيم. پرداخت مستمرى 
به بازنشســتگان سال هاى قبل هم ادامه دارد و شمار بازنشستگان ما به 

بيش از 36 هزار نفر رسيده است.
وى البتــه از عدم عمل به تعهدات ســازمان هدفمندى يارانه ها گاليه 
كرد و گفت: متاسفانه كليه حقوق و دستمزدى كه بابت بازنشسته هاى 
پيش از موعد پرداخت مى شــود از محل منابع صندوق است. بار مالى 
بازنشستگى پيش از موعد در محاسبات اوليه صندوق ديده نشده و اين 
قانون از سوى مجلس به تصويب رسيد. ما مديريت مى كنيم كه اجراى 
قانون با مشكلى مواجه نشود ولى آنطور كه مجلس پيش بينى كرده قرار 
بوده بار مالى الزم از محل هدفمندى يارانه ها تامين شــود كه تابحال 

پرداختى در اين زمينه نداشته ايم.

مهر: دست در دست هم غول هفت سر كنكور را شكست بدهيم
 شما ازش غول ساختين واال اونقدرها هم سخت نيست!!
فرارو: بى درايتى ماست اگر از ظرفيت نخبگان استفاده نكرديم

 چيزى كه بين بعضى مسئوال نيست همون درايِت!!
خبر ورزشي: به داور گفتم پرسپوليس يتيم است

 وضعشون خوبه يتيم هم كه بشن از پس خودشون بر ميان!! 
جام جم: 15 ميليارد يورو غيرنفتي كجاست 
 اينجا نگرد كه نيست چون گشتم نبود!!

جمهوري اسالمي: اميد به آينده مهمترين نياز كشور است
 از بس اميد به خوردمون دادن مرديم!!

اطالعات: اعتياد جوانان تن جامعه را مي لرزاند
 پس چرا تن مسئوال نمى لرزه!!

خراسان: سيب زميني 17 هزار تومان در مهرآباد
 فقط سيب زمينى گرون نشده بود كه اونم شد!!

همدان پيام: موســوي بهار مي گويــد: افرادي كه همراه تر هســتند را 
منصوب كردم

  همراه كم داشتى!! 
مهر: نامه انيشتين 5/9 ميليون دالر فروخته شد 

 بعد مردنشون هم باز سود دارن!!
صداي زنجان: وضعيت قرمز گوشت قرمز

 بدون شرح!! 
ايران: صداي دانشگاه را بشنويد

 گوش شنونده نداريم!!
شرق: برقراري كانال بين ايران و اروپا

 رابطه داره كانالى مى شه!!
هدف ورزشي: برانكو براي شاگردانش نوشابه باز كرد

 خوش به حالشون!!
همدان پيام: كمبود مرغ نداريم 
 كمبود تخم مرغ داريم!!

شوت ورزشي: قطبي گفت تو بهتريني بعد اخراجم كرد
 خواسته اينجورى راضى بيرون برى!!

دبير ستاد مبارزه با موادمخدر
30 درصد ابتال به ايدز 

از موادمخدر است
 دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بيان اينكه روزانه 9 نفر معتاد در 
كشــور جان خود را از دســت مى دهند، گفت: حداقل 30 درصد از 

موارد ابتال به ايدز، ريشه در مواد مخدر دارد.
به گزارش خبرآنالين، اسكندر مومنى، اظهار داشت: براساس آمارهاى 
رسمى در كشور، 55 درصد از طالق ها ناشى از مواد مخدر است. البته 
در بســيارى از خانواده ها، شاهد طالق نيستيم، اما در عمل، زوجين 
از همديگر جدا هســتند و بار سرپرســتى خانواده بر دوش همسر و 

زن است.
ــورت  ــه ص ــان ب ــد از زنداني ــدود 70 درص ــرد: ح ــح ك وى تصري
مســتقيم و غيــر مســتقيم بــا مــواد مخــدر مرتبط هســتند و از ســويى 
نيــز حداقــل 30 درصــد از مــوارد ابتــال بــه ايــدز، ريشــه در مــواد 
مخــدر دارد. البتــه اگــر بخشــى از رفتارهــاى پرخطــر جنســى و تــن 
ــم، ســهم آن در ايــدز  فروشــى را نيــز ناشــى از مــواد مخــدر بداني

بســيار بيشــتر هــم مــى شــود.
دبيــر ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا بيــان اينكــه روزانــه 9 نفــر 
معتــاد در كشــور جــان خــود را از دســت مــى دهنــد، افزود: ســاالنه 
ــد كــه متاســفانه  ــادان فــوت مــى كنن بيــش از 3 هــزار نفــر از معت
ــه  ــن توج ــد. بنابراي ــرار دارن ــد ق ــنين كار و تولي ــا در س ــر آنه اكث
جــدى همــراه بــا اســتفاده از يافتــه هــاى علمــى بــه منشــا و علــت 
تعييــن كننــده بســيارى از آســيب هــا و ناهنجــارى هــاى اجتماعــى 

يعنــى اعتيــاد، بســيار مهــم اســت.
جانشــين ســابق فرمانــده ناجــا تصريــح كــرد: در دو دهــه گذشــته 
ــوده  ــن ب ــواد مخــدر در افعانســتان حــدود 200 ت ــد م ــزان تولي مي
ــش از 50 ــه بي ــيده ك ــن رس ــزار ت ــه 10 ه ــا در حــال حاضــر ب ام

برابــر افزايــش يافتــه اســت. افغانســتان از نظــر اقتصــادى در شــرايط 
مناســبى قــرار نــدارد و عــالوه بــر عدم دسترســى بــه آب هــاى آزاد، 
ــورد  ــه اى م ــدرت هــاى فرامنطق ــن اســت و توســط ق بســيار ناام
تجــاوز قــرار گرفتــه كــه در مــدت تجــاوز، توليــد مــواد مخــدر در 

ايــن كشــور 50 برابــر افزايــش يافتــه اســت.
ــى، راحــت و ارزان  ــرد: يكــى از مســيرهاى اصل ــه ك ــى اضاف مومن
ــدر  ــواد مخ ــه م ــع و عرض ــاق، توزي ــه ورود، قاچ ــت و البت ترانزي
ــه  ــم در 4 ده ــران ه ــت و اي ــوده اس ــران ب ــتان، اي ــراى افغانس ب
گذشــته، مبــارزه بــى امانــى بــراى ورود، قاچــاق، توزيــع و درمــان 
ــده و  ــهيد ش ــر ش ــزار نف ــن راه، 4 ه ــته و در اي ــدر داش ــواد مخ م
چنديــن برابــر ايــن تعــداد، مجــروح و معلــول شــده انــد، امــا بــراى 
كشــور هيــچ تفاوتــى نداشــت كــه مــواد مخــدر افغانســتان در ايــران 
توزيــع شــده يــا ترانزيــت شــود و يــا ايــن مــواد، جــوان ايرانــى يــا 

ــوده كنــد. غيرايرانــى را آل
وى توجــه بــه پيشــگيرى از اعتيــاد بــه مــاده مخــدر را بســيار مهــم 
و يكــى از اولويــت هــاى كنونــى كشــور دانســت و گفــت: درمــان 
اعتيــاد، ســخت و پيچيــده اســت و مــواد مخــدر، منشــا بســيارى از 
ــى و كالن  ــت اصل ــن اولوي ــاى اجتماعــى اســت. بنابراي آســيب ه
مــا بايــد پيشــگيرى باشــد كــه متاســفانه در طــول دوران گذشــته، 
مغفــول مانــده اســت. البتــه بايــد توجــه داشــته باشــيم كــه كشــف 
ــرد،  ــا زندانــى شــدن ف ــده ت مــواد مخــدر از مرحلــه تشــكيل پرون

هزينــه هــاى بســيارى بــراى كشــور بــه همــراه دارد.

رشته هاى بى نياز از كنكور تا پايان دى ماه مشخص 
مى شوند

 رشــته هاى بى نياز از كنكور تا پايان دى ماه مشخص مى شوند و پس از نهايى شدن 
پيش از ثبت نام كنكور سراسرى در بهمن ماه اطالع رسانى مى شوند.

رئيس ســازمان سنجش آموزش كشــور گفت: در حال حاضر در حال كار كارشناسى 
بر روى رشــته ها و جمع آورى نظرات همكاران در اين زمينه هســتيم و پس از آن به 
كارگروه ارائه مى دهيم و در نهايت در صحن شوراى عالى سنجش و پذيرش دانشجو 
مطرح مى شود.ابراهيم خدايى در گفت وگو با مهر گفت: فهرست رشته هاى بى نياز از 

كنكور تا قبل از پايان دى ماه جمع آورى و مشخص مى شود.
رئيس سازمان سنجش درباره نظر دانشگاه ها در اين زمينه گفت: همه دانشگاه ها با اين 
موضوع موافق هستند و سازوكار ثبت نام داوطلبان در اين رشته ها نيز ديده شده است.
وى افزود: پيش از اين يك سيســتم ثبت نام را به همين منظور كنترل و نتايج مثبتى را 

دريافت كرديم.

افزايش ريسك ابتال به سرطان با مصرف 
همبرگر و پيتزا

 يك مطالعه جديد نشان مى دهد همبرگر و پيتزا عالوه بر افزايش وزن در بزرگساالن، 
ممكن است خطر ابتال به سرطان را نيز افزايش دهند.

به گزارش ســالمت نيوز، محققــان دريافتند مصرف غذاهاى پرانــرژى با افزايش 10
درصدى سرطان هاى مرتبط با چاقى در بين زنان مربتط است.

سرپرســت تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «اثرات نشان داده شده در زنان داراى وزن 
نرمال در ارتباط با خطر ابتال به سرطان هاى ناشى از چاقى، يافته اى جديد است.»

اين يافته نشــان مى دهد كه تنها كنترل وزن در پيشــگيرى از سرطان هاى مرتبط 
با چاقى موثر نيســت، بلكه زنان بايد بر رژيم غذايى داراى انرژى باال نيز توجه 

باشند. داشته 
غذاهاى كامل از جمله سبزيجات، ميوه ها، پروتئين هاى كم چرب و لوبيا، داراى انرژى 

كم هستند زيرا آنها مقدار زيادى مواد مغذى را با كمترين كالرى تامين مى كنند.

بدهى هاى تامين اجتماعى به وزارت بهداشت 
پرداخت مى شود

 طبق وعده وزير تعاون، كار و ر فاه اجتماعى قرار است بدهى هاى تامين اجتماعى به 
وزارت بهداشت به زودى پرداخت شود.

عضو كميســيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينكه در اين جلسه درباره بدهى 
هاى تامين اجتماعى به وزارت بهداشــت و درمان مسائلى مطرح شد، گفت: طبق گفته 
شــريعتمدارى مذاكراتى با وزير بهداشــت در اين باره صورت گرفته و قرار است اين 
مشكالت رفع شود.ابوالفضل سروش در گفتگو با ايلنا، اظهار داشت: البته طبق مباحثى 
كه در اين جلســه مطرح شد، يكسرى موانع قانونى در اين باره وجود دارد كه البته اين 

مسائل در مجلس قابل رفع است و آنان را حل و فصل مى كنيم.
وى افزود: بر اين اســاس قرار شــد تا آخر آذر ماه 1500 ميليــارد تومان بدهى مراكز 
دانشگاهى تسويه و 1500 ميليون تومان هم به بخش غيرخصوصى در حوزه دانشگاهى 

اختصاص يابد.

  از همــان ابتــدا كه ابراهيــم مولوي، 
كانديد شــوراي شــهر همدان شد با توجه 
بــه اينكه وى در دور قبل هم توانســته بود 
با رأي اكثريت وارد شــورا شود، نسبت به 
غيبت هاي او از شــورا به او انتقاد مي شــد 
كه البته با توجيهى كه وى داشــت توانست 
با قرار گرفتن در ليسســت اميد وارد شورا 
شود و در سال اول به عنوان رئيس شورا در 

كرسى رياست بنشيند .
با اين حال امــا اينبارتعداد غيبت هاى او از 
شورا به جاي رسيده است كه گفته مي شود 
مرخصي هاي او تمام شده و بايد طبق قانون 

كرسي خود را به عضو علي البدل بسپارد.
ســفرهاى بلند مدت به خارج از كشــور 
براى اســتفاده از فرصت هاى مطالعاتى و يا 
ديدن جام جهانى در روســيه و نيز استفاده 
از ساير مرخصى ها در سال دومى كه وى به 
عنوان سخنران شوراى شهر همدان انتخاب 
شده شوراى شهر را با چالش جدى غيبت 
يك عضو، مواجه كرده اســت چنانچه در 
آخرين برنامه شورا كه مربوط به مجمع ملى 
اجالس شــوراهاى اسالمى مراكز استانها و 
كالنشــهرهاى كشــور بود، وى براي دوره 

زماني در خارج از كشور حضور داشت.
اين در حالي اســت كه به گفته برخي منابع 
موثق مولوى با ارسال پيام هايي منتظر است 

كه دوباره در شورا حاضر شود.
طبق قانون، يك عضو شورا تا 6 بار مي تواند 
از جلسات شــورا و كميسيون غيبت داشته 
باشــد كه در حال حاضــر غيبت هاي اين 
عضو (مولوى) به 9 جلســه رســيده است 
همچنين طبق قانون شوراها، ميزان مرخصي 
اســتحقاقي يك ماه و نيــز ميزان مرخصى 
اســتعالجي يك ماه جمعا 2 ماه است كه با 
توجه به مرخصي هايي كه مولوي داشته اين 

ميزان هم به اتمام رسيده است.
به همين لحاظ اعضاي شــوراي شهر براي 
تصميم گيري در ارتباط با اين عضو شوراى 
شهر موظف هســتند طي جلسه اي مراتب 
را به كميســيون تلفيــق فرمانداري همدان 
اطــالع دهند كه البته با اكثريت آرا شــورا 
در حالــى كه مولوى مرخصــى مربوط به 
فرصتهــاى مطالعاتى را كســب كرده رأي 
به مرخصي اســتعالجي وي داده و آنرا به 
فرمانداريارجاع داده  اند كه البته با تغييراتي 
كه در فرمانداري همدان رخ داده اســت به 
نظر مي رسد رأي كميســيون تلفيق هم به 

طول بيانجامد.
در همين ارتباط رئيس شوراي شهر همدان 
مي گويد: اتمام مرخصي مولوي پانزدهم آذر 
ماه اســت كه با اين حال دو ماه مرخصي او 

پايان يافته است.

كامران گردان گفت: بر اســاس قانون بايد 
از طريق فرمانداري به وي اعالم شــود كه 
مرخصي اش پايان يافتــه و  نفر علي البدل 
مى توانــد جايگزيــن شــود كــه البته نفر 
علي البــدل را هم فرمانداري دعوت خواهد 

كرد.
وي با بيان اينكه روز يكشنبه اين موضوع در 
صحن شورا اعالم مي شود افزود: چون پس 
از پايان غيبت به روز تعطيل برخورديم لذا تا 
روز يكشنبه كه شورا جلسه داشته باشد صبر 

مي كنيم تا نظر دوستان اخذ شود.
گردان بيان كرد: طبــق قانون اگر در مدت 
دو مــاه فردي كــه غيبت كرده اســت در 
شورا حاضر نشــود نفر علي البدل مي تواند 
جايگزين شود اما در همين ارتباط هم طبق 
قانون 6 ماه فرصت بررســي وجود دارد كه 
در ايــن فرصت عضو غيبــت كننده و نفر 

علي البــدل بايد بيرون از شــورا منتظر نظر 
كميسيون تلفيق باشند.

رئيس شوراي شهر همدان با اشاره به اينكه 
نظر شورا به كميســيون اين بوده است كه 
وي در اســتراحت پزشكي اســت افزود: 
فرمانداري هم اعالم نموده كه در صالحيت 
شورا نيســت كه مرخصي وي را تصويب 

نمايد.
وي بيان كرد: فرد علي البدل منتظر حضور در 
صحن شورا بوده و اعالم آمادگي كرده است 
اما آقاي مولوي طبق شنيده ها اعالم داشته كه 

در استراحت پزشكي است.
گردان در پايان با بيان اينكه شــورا مراحل 
قانونــي را طي كرده و در صدد اســت كه 
قانون را اجرا نمايــد افزود: همچنان منتظر 
نظر كميســيون تلفيق بوده به قوانين عمل 

خواهيم كرد.

 توهين و ناسزاگويى در كشور اسالمى 
عملى زشــت و ناپسند اســت؛ حتى اگر 
فــرد، متهم و يــا حتى مجــرم و محكوم 
باشدبه طوريكه كه پيامبر اكرم (ص) در اين 
رابطه فرموده كه خداوند بهشــت را براى 
افراد فحاش و بد زبان كه نسبت به گفته هاى 
خود بى مباالت هستند حرام كرده است به 
خصوص اينكه  غالبا اين سخنان به صورت 

تهمت ، كنايه و دروغ جارى مى شود.
متلــك و مزاحمــت در خيابان ها و معابر، 
معضلى بــراى زنان و كودكان شده اســت 
كه اغلب در تيــررس اين مزاحمت ها قرار 
مى گيرند و به دليــل حجب و حيا و يا بى 
ارزش بــودن عمل طــرف مقابل توجهى 

نمى كنند .
قانون مجازات اسالمى براى اين مزاحمت، 
مجازات هايى را در نظر گرفته كه هر فرد با 
انجام اين جرائم بايد مجازات شود و سزاى 
اعمــال خود را ببيند چرا كــه اين عمل از 

لحاظ شرعى و اسالمى قابل بررسى است.
يك وكيل بــا بيان اينكه مزاحمت در معابر 
و اماكن عمومى جرائم ســنگينى دارد، به 
خبرنگار ايسنا گفت: طبق ماده 619 قانون 
مجازات اســالمى هر فرد در اماكن و معابر 
عمومى متعرض و يا مزاحم اطفال و يا زنان 

شود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و 
حيثيت به آنان توهين كند به حبس از 2 تا 6
ماه و يا 74 ضربه شالق محكوم خواهد شد.
نرگس نصيرى اظهاركرد: عالوه بر ماده 619

قانون مجازات اسالمى ايران، ماده 608 نيز 
به اين امر اشــاره كرده كه توهين به افراد از 
قبيل فحاشى و استعمال الفاظ ركيك چنانچه 
موجب حد قذف نباشد، به مجازات شالق 
تا 74 ضربــه و جريمه نقدى از 50 هزار تا 

يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
وى با بيان اينكه ايــن مزاحمت ها  تنها به 
خيابان هــا و معابر محدود نمى شــود و در 
فضاى مجازى نيز مشهود است تصريح كرد: 
با رواج فرهنگ اســتفاده از فضاى مجازى، 
مزاحمت در اين فضا به مراتب بيشــتر از 

مزاحمت در معابر عمومى شده است.
نصيرى خاطرنشان كرد: مجازات مزاحمت 
در فضــاى مجــازى براى اطفــال و زنان 
محكوميت به2 ســال حبــس و 74 ضربه 
شالق اســت چرا كه آسيب پذيرى زنان و 
اطفال در فضاى مجازى بيش از هر قشــر 

ديگرى است.
اين وكيل  دادگسترى مزاحمت تلفنى را يك 
فعل عمدى و آگاهانه دانست و خاطر نشان 
كرد: طبق ماده 641 قانون مجازات اسالمى، 

هرگاه كســى به وسيله تلفن يا دستگاه هاى 
مخابراتى، براى اشــخاص ايجاد مزاحمت 
كند عالوه بر اجراى مقررات خاص شركت 
مخابرات، محكوم به حبــس از 1 تا 6 ماه 

مى شود.
 بسيارى از مزاحمان دچار اختالل 

روانى هستند
به گزارش ايسنا، يك روانشناس با بيان اينكه 
اين دسته افراد عالوه بر اختالل شخصيتى 
ممكن اســت دچار بيمــارى پارانوئيد هم 
باشند، گفت: اين دســته از بيماران كه نياز 
و احساس خود را با مزاحمت ارضا مى كنند 

معموال غير قابل درمان هستند.
زهــرا رجايــى تصريح كــرد: ايــن افراد 
مزاحمت هاى زيــادى نه تنها براى ديگران 
بلكه براى خانــواده خود ايجاد مى كنند كه 
معموال غير قابل كنترل و پيش بينى نشــده 
اســت كه افراد و يا زنان در معابر عمومى 

در صورت مواجه با اين مزاحمت ها تنها با 
سكوت و بى توجهى مى توانند به آن خاتمه 

دهند.
وى خاطر نشــان كرد: در صورت استمرار 
مزاحمت هــا مى توان بــه نزديكترين مركز 
قضايى براى رســيدگى به اين شــكايات 
مراجعه كرد شكاياتى از جمله مزاحمت هاى 
تلفنى، مجازى و خيابانى كه ممكن اســت 

براى هر فردى پيش آيد.
رجايى در پايان با بيان اينكه بدترين اقدام 
در مقابل اين افراد بحث و جدل كردن با 
آن هاست تأكيد كرد: اگر زنان و يا كودكان 
در مقابل افراد مزاحــم اصرار به بحث و 
جــدل داشته باشــند نه تنها بــه نتيجه اى 
نخواهند رسيد بلكه افراد مزاحم در ادامه 
كار خود راسخ تر مى شوند بنابراين بحث 
با بيمارى كه دچار اختالل روانى است بى 

فايده خواهد بود.

رئيس شوراي شهر با اشاره به مرخصي استعالجي مولوي:

كميسيون تلفيق بايد نظر دهد

از علت تا مجازات مزاحمان 
خيـابـانى



Y K

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

شنبه  17 آذر ماه 1397  شماره 3355 

6
اقتصـاداقتصـاد

بازار

 eghtesad@hamedanpayam.com

معاون وزير جهاد كشاورزى اعالم كرد:
تشكر از رييس جمهورى براى افزايش قيمت گندم 

 معــاون وزيــر جهــاد كشــاورزى در امــور زراعــت اعــالم كــرد كــه از 
ــه 1600  ــدم ب ــى گن ــد تضمين ــش قيمــت خري ــر و افزاي ــراى تغيي ــورى ب رييس جمه
تومــان تشــكر مى كنيــم و اگــر قيمت هــا متعــادل باشــد و هزينه هــا بــراى كشــاورزان 
كنتــرل شــود، ديگــر نيــازى بــه تغييــر قيمــت وجــود نــدارد و اگــر شــاهد افزايــش 
هزينه هــاى توليــد در ماه هــاى آينــده باشــيم، احتمــال تغييــر ايــن قيمــت وجــود دارد.

عباس كشــاورز در پاسخ به ســوالي درباره  قيمت خريد تضمينى گندم و تجديدنظر در 

آن با دســتور رييس جمهورى، بيان كرد: درباره آناليز و نرخ خريد تضمينى گندم نظرات 
مختلفى وجود دارد، اما به نظر من اگر قيمت ها و هزينه هاى توليد براى كشاورزان كنترل 
شود و متعادل بماند، ديگر نيازى به افزايش قيمت گندم نيست، اما اگر تغييرات پيش بينى 

نشده اى اعمال شود مجددا آن را بررسى مى كنيم.
معاون وزير جهاد كشاورزى در امور زراعت ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزى به عنوان 
متولى توليد محصوالت كشاورزى از سويى بايد مواظب توليدكنندگان باشد و از سويى 
بايد منافع ملى را در نظر بگيرد، بنابراين كشــاورزان خيال شــان راحت باشد كه اجازه 
نمى دهيم آنها متضرر شــوند. كشــاورز درباره وضعيت توليد گندم نيز به ايسنا اينگونه 
توضيح داد كه برآوردهاى صورت گرفته ابتدايى براى توليد برداشــت گندم از اسفندماه 

قابل بيان است، اما از نظر سطح زير كشت مى توان گفت كه اندكى بيشتر از برنامه تعيين 
شده، كشاورزان اقدام به كشت گندم كردند كه نشان دهنده توجه آنها به برنامه هاى مطرح 

شده است.
وى گفت: وضعيت شرايط اقليمى با توجه به اين كه تنها در سه استان ميزان بارندگى از 
متوســط كمتر بوده است و در بقيه اســتان ها اين ميزان باالتر از ميزان ساالنه بوده است، 

مى توان گفت كه وضعيت مزارع گندم عالى است.
معاون وزير جهاد كشاورزى در امور زراعت با بيان اين كه برخالف برخى كارشناسان 
اعتقادى به اين كه امســال ديگر با خشكســالى مواجه نيستيم و وارد ترسالى شده ايم، 

ندارم. 

وقتى ناظران كم كارى مى كنند
 داستان لبنياتى هاى گران فروش 

و جرائم ناچيز!
 بازار لبنيات هميشــه يكى از پرحاشــيه ترين بازارهايى بوده كه 
تخلفات زيادى را در خود جاى داده است. وضعيت به گونه اى است 
كه صنايع لبنى قيمت محصوالت شــان را حــدود 60 درصد گران تر 
از پارسال مى فروشــند و وقتى هم جريمه مى شوند مى گويند:" مهم 

نيست، ادامه مى دهيم!"
به گزارش ايسنا، تخلفات سنتى صنايع لبنى سابقه در سال هاى طوالنى 
دارد، به عنوان مثال خرداد ماه ســال 1392 بود كه داوود اسكندرى - 
مدير بازرســى اصناف استان تهران - اعالم كرد كه بيشترين تخلفات 
بــراى محصوالت تخم مرغ، مرغ و لبنيات بوده اســت و همواره پاى 
ثابت گزارش هاى كشف و برخورد دســتگاه هاى نظارتى از سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا سازمان تعزيرات حكومتى، 
صنايع لبنى هســتند و در ســال جارى هم چندين بار افزايش قيمت  
بســيارى از برندهاى مطرح در صنايع لبنى به عنوان تخلف از سوى 

اين ناظران اعالم شده است.
البته نگاهى به ميزان افزايش قيمت در اين صنعت نشــان مى دهد كه 
آن ها چقدر تخلف مرتكب شــده اند، چرا كه بر اســاس جديدترين 
گزارش رســمى بانك مركزى، محصوالت لبنيات در هفته منتهى به 
نهم آذر ماه امسال 58 درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزايش 
قيمــت را تجربه كرده اند و اين ميزان براى برخى از محصوالت مانند 

ماست پاستوريزه به 75/1 درصد هم مى رسد.
مشخص نيست اين ميزان افزايش قيمت چه سنخيتى با ميزان افزايش 
قيمتى دارد كه انجمن صنفى صنايع لبنى براساس مصوبه ستاد تنظيم 
بازار به كارخانه ها و برندهاى زيرمجموعه خود ابالغ كرد و اساســا 
اگــر حتى افزايش قيمت 32 درصدى بــراى برخى محصوالت لبنى 
تصويب شده، چرا قيمت شان نسبت به سال گذشته 58 درصد گران تر 

شده است!؟
بررسى قيمت هاى مصوب با قيمت هاى رسمى كه بانك مركزى آن را 
رصد كرده زواياى ديگرى از تخلفات لبنياتى ها را نشــان  مى دهد، به 
عنوان مثال در آخرين مصوبه ســتاد تنظيم بــازار براى لبنيات قيمت 
ماســت 900 گرمى كم چرب و پرچرب 3800 و 4000 تومان تعيين 
شــده بود اما جديدترين جدول ارزيابــى بانك مركزى قيمت 6077
تومان را براى اين محصول ثبت كرده اســت كه اتفاقا نسبت به سال 

گذشته 75.1 درصد گران تر شده است.
و در حالى كه نرخ مصــوب 5700 تومانى براى پنير 400 گرمى ثبت 
شــده است، متوسط قيمت اين محصول بسته به برندهاى مختلف در 
بازار تهران در هفته منتهى به نهم آذر ماه 8503 تومان ثبت شده است 
كه 66.5 درصد نســبت به هفته مشابه هفته سال گذشته گران تر شده 

است.

اتحـاديـه آرايشگـران

اتحـاديـه آرايشگـران

درجه دودرجه يك
كوتاه كردن موى سر آقايان(با خشك كردن) 10/000كوتاه كردن موى سر آقايان(با خشك كردن) 13/000

اصالح صورت طبق موازين شرعى     4/000اصالح صورت طبق موازين شرعى     5/000

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه: احداث شبكه و ساخت و نصب انشعابات به صورت پراكنده در شهرستان همدان ناحيه دو 
 شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذكور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 3/917/019/000 (سه ميليارد و نهصد و هفده ميليون و نوزده هزار)  ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 195/851/000 (يكصد و نود و پنج ميليون و هشتصد  و پنجاه و يك هزار) ريال مي باشد كه به صورت يكي 
از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد..
4- قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 12 روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شركت در مناقصه مذكور، نسبت 
به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.

تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز دو شنبه 1397/10/03 مي باشد.
محل تحويل همدان، ميدان شيرسنگي، ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، امور قراردادها مي باشد.

تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقبًا  در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمنًا هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنويس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

شركت گاز استان همدان سهامى خاص
 آگهـي ارزيابي كيفـي 

مناقصه 51-97 يك مرحله اي با شماره مجوز 4581. 1397( نوبت دوم) 

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مزايده عمومي 
فروش لوله فوالدي كار كرده با سايز 400 واقع در شهرستان رزن 

شــركت آب و فاضــالب اســتان همــدان (ســهامي خــاص) در نظــر دارد لولــه فــوالدي كاركــرده بــا ســايز 
ــا همــراه  ــه فــروش برســاند متقاضيــان مي تواننــد ب 400 واقــع در شهرســتان رزن را از طريــق مزايــده ب
ــك صــادرات شــماره  ــه حســاب ســپهر بان ــزي ب ــال واري ــغ 300/000 ري ــه مبل داشــتن فيــش بانكــي ب

ــه دفتــر قراردادهــاي شــركت مراجعــه نماينــد. 0101396197001 ب

زمان خريد اسناد: ساعت اداري از مورخ 97/9/17 لغايت 97/9/22
زمان بازديد: ساعت اداري از مورخ 97/9/17 لغايت 97/10/3 (بازديد خريداران اسناد مزايده از مورد مزايده صرفا 

با نامه مدير امور آب و فاضالب رزن امكان پذير خواهد بود)
آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: 97/10/03

زمان گشايش پيشنهادها: 97/10/04 ساعت 10
پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ سپرده (تضمين شركت در مزايده) تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به 
حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب 

مورد ضمانتنامه با رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد و شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 
داده  اثر  ترتيب  مطلقاً  آن،  نظاير  و  شخصي  چك  مقرر،  ميزان  از  كمتر  سپرده هاي  مخدوش،  سپرده هاي  شود 

نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.
محل دريافت اسناد تحويل و گشايش پيشنهادها: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و 

فاضالب استان همدان و ساعت اداري (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
در مقابل فروش وجه آن نقداً دريافت و هر گونه ماليات، عوارض و هزينه هاي انتشار آگهي و نظاير آن طبق قوانين 

و مقررات به عهده خريدار است.
اين آگهي در سايت پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت آب و فاضالب استان همدنا درج شده است.

قيمت كل كارشناسي موضوع مزايده 
(ريال) 

مبلغ تضمين شركت در 
مزايده (ريال)

توضيحات 

فروش لوله فوالدي كاركرده 
با سايز 400 واقع در 

شهرستان رزن 

طول تقريبي 1600 متر و 2/073/600/000207/360/000
هر متر 48 كيلوگرم (در 
مجموع76/800 كيلوگرم)

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج 

به شماره ج/به شماره ج/200200//9797
( نوبت اول) ( نوبت اول) 

بر اساس مصوبه كميسيون نظارت شهر همدان به شماره 32192مورخه  1397/9/7نرخ خدمات 
آرايشگران مردانه همدان به شرح ذيل ميباشد

اشتغال

يك كارشناس حوزه كار اعالم كرد
دستفروش فضاى كار مى خواهد

نه محدوديت!
 كارشناس حوزه كار معتقد است در شرايطى كه امكان فراهم كردن 
زمينه كار براى فروشــندگان سيار وجود ندارد نبايد براى امرار معاش 
آنهــا محدوديت ايجاد كرد. وى ايجــاد بازارچه هاى محلى در مراكز 
عمومى، متروها و پايانه ها را ايده مناســبى براى حمايت و ساماندهى 

دستفروشان دوره گرد دانست.
عليرضا حيدرى، در ارزيابى ايــده ايجاد بازارچه هاى محلى و جمع 
آورى فروشــندگان سيار، بيان كرد: آنچه مسلم است اين افراد عموما 
فاقد شــغل و درآمد هستند و براى آن كه بتوانند هزينه هاى زندگى را 
پوشش دهند به چنين مشــاغلى روى مى آورند.آنها از بيمه بيكارى 
استفاده نمى كنند،تحت پوشــش نهادهاى حمايتى نيستند و در بازار 

رها شده اند.
وى ادامه داد: از آنجايى كه از ناحيه هيچ سازمان و دستگاهى نظارت 
و حمايت نمى شوند طبيعى است كه براى امرار معاش ناچار باشند به 

مشاغل كاذب و غير رسمى همچون دستفروشى روى بياورند.
حيدرى به ايسنا گفت: دستفروشان دوره گرد سرمايه اوليه براى فراهم 
كردن جا و مكانى براى فعاليت ندارند و بعضا اعتبارى خريد مى كنند 
و كسى آنها را تعهد مى كند تا جنس امانى خريدارى كنند و به شكل 
سيار بفروشند.بنابر اين قدرت و توانايى جابه جايى به لحاظ مكانى و 

تامين سرمايه در گردش را ندارند.
اين كارشــناس حوزه كار با اشاره به اصل 43 قانون اساسى، افزود: بر 
اســاس اين اصل دولت در قبال فراهم كردن شــرايط و امكانات كار 
براى همه آحاد جامعه تكاليفى دارد و وقتى نمى تواند از عهده تكاليف 
قانونى خود برآيد، افراد خود دست به كار شده و اشتغالزايى مى كنند؛ 
بنابر اين چون قادر به دادن حقوق اوليه آنها نيستيم، نمى توانيم برايشان 

محدوديت ايجاد كنيم.
حيدرى تاكيــد كرد: با در نظر گرفتن اين مســاله كه فروشــندگان 
دوره گرد از پوشــش بيمه اى برخوردار نيســتند و به دليل پايين بودن 
قدرت خريــد و درآمد و با هدف كم كردن هزينه هاى نهايى از بازار 
اشتغال رسمى خارج شده و به حوزه بازار كار غير رسمى و زيرزمينى 
روى آورند، ظلم بزرگى اســت كه به جاى حمايت و تامين شــرايط 

كار، آنها را محدود كنيم.
او با بيان اين كه افرادى كه به كســب و كارهاى غير رســمى اشتغال 
دارند در اقتصاد نقش آفرين هســتند، گفت: همچنان كه در اصل 22

قانون اساسى آمده و حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد 
از هــر تعرضى مصون اســت، دولت بايد به ســمت رعايت حقوق 
شهروندى برود و شــرايط حداقلى فضاى كسب و كار را براى افراد 
فراهــم كند و لذا ايجاد بازارچه هاى محلى ايده خوبى اســت كه هم 

اكنون در برخى متروها و پايانه ها به اجرا درآمده است.

 توليدكنندگان و صاحبان مشاغل استان 
همدان به همت شــركت شهركهاي صنعتي 
اســتان براي پنجمين بار گــرد هم آمدند 
تاتوانمنديهاو توليدات خودرا درمعرض ديد 

بازديد كنندگان قراردهند.
ايــن نمايشــگاه كــه در محــل دائمــي 
نمايشــگاههاي همدان به مدت 4 روز برپا 
بــود بااســتقبال مردمي ومديران مشــاغل 

وصنايع مواجه شد.
روز پنج شــنبه اســتاندار  همدان به همراه 
صنعتــى، رئيس  مديرعامل شــهرك هاى 
سازمان صنعت و معدن و تعدادي از مديران 
كــه وى را همراهى مــي كردند از پنجمين 
نمايشــگاه توانمندى هاى صنايع كوچك و 

متوسط استان همدان بازديد كرد. 
سيد سعيدشاهرخي همزمان با بازديد از غرفه 
ها و صحبت با مديران شركت هاى حاضر 
در نمايشگاه در جريان توانمنديها توليدات 
وبرخي مشكالت پيش روى توليدكنندگان 
قرار گرفــت و عنوان كرد كه در شــوراى 
برنامه ريزى و شــوراى اشــتغال اقدامات 
الزم درنظرگرفته شده است تا از واحدهاى 
توليدى به صورت جدى حمايت شــود و 
تمام مسايل مطرح شده توسط توليدكنندگان 
در اين نمايشــگاه نيز مدنظــر قرار خواهد 
گرفت.سيد سعيد شاهرخى ادامه داد: هدف 
مان اين اســت تا توليدكننــدگان به راحتى 
بتوانند هنرمندى شــان را در رونق توليد و 
ايجاد اشتغال به نمايش بگذارند. وى با بيان 

اينكه اين نمايشــگاه با هدف نمايش داشته 
ها و توليدات اســتان برگزار شد تا صنايع 
كوچك و متوسط بتوانند محصوالت خود را 
ارايه كنند، افزود: برگزارى اين نمايشگاه گام 
بزرگى در جهت تقويت صنايع استان است.
اســتاندار همدان گفت: پــس از بازديد از 
نمايشگاه متوجه شدم كه بسيارى از كاالهاى 
توليدى اســتان بى نظير هستند و مى توانند 
با كاالهاى خارجــى رقابت كنند. به خاطر 
همين مردم مى توانند با خيال راحت از اين 

برندها خريدارى كنند.
شــاهرخى در پايــان ســخنانش گفــت: 

تمــام برداشــتم از ايــن نمايشــگاه را در 
تصميم گيرى ها لحاظ خواهم كرد.

 هــدف تقويــت ســرمايه هاى 
اجتماعى است

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان 
همــدان با اعالم اينكه 110 واحد توليدى و 
صنعتى در اين دوره از نمايشــگاه شركت 
كرده انــد، گفت كه صنايــع غذايى، قطعه 
ســازى، ماشين سازى، مبل و منبت، صنايع 
دارويى و ســاخت زيورآالت و سنگ هاى 
تزئينى از جمله واحدهايى هســتند كه در 

نمايشگاه حضور دارند.

كيوان گــردان ادامه داد: اين نمايشــگاه بر 
اساس شعار سال حمايت از كاالهاى ايرانى 
و در جهت تقويت سرمايه هاى اجتماعى و 
آشنايى مردم استان براى حمايت از كاالها با 

خريد طراحى شده است.
وى افزود: حضور 110 واحد فعال و موفق، 
به عنــوان نمونه از بين همــه واحدها، در 
پنجمين دوره از نمايشــگاه صنايع كوچك 
نشان مى دهد كه با وجود همه تحريم هاى 
غرب عليه ايران امــا صنايع با قدرت تمام 

راهشان را ادامه مى دهند.

استانداردر بازديد از  نمايشگاه توانمندى هاى استان:

نمايشگاه گام بزرگ
 تقويت صنايع استان است

هشدار نسبت به 
احتمال افزايش 
قيمت سيب و كمبود 
گوجه فرنگي

 رئيــس اتحاديه ميوه و سبزى فروشــان از 
تشديد بازرسى با نزديكى به شب چله خبر داد 
و گفت: با توجه به شــرايط بازار اگر صادرات 
ميوه بيش از مازاد نياز بازار داخلى انجام شود، 
افزايش قيمت ميوه به خصوص سيب درختى 
رخ خواهد داد.اسدا... كارگر در رابطه با تأثيرات 

صادرات برخى اقــالم ميوه كه بازار داخلى آن 
با كمبود مواجه اســت، بيان كــرد: اتحاديه و 
صنف ميوه فروشان در زمينه  كمبودهاى حال و 
احتمالى اطالع رسانى داشته و خواستار آن شده 
تا صادرات ميوه بــر پايه مازاد مصرفى داخلى 
انجام شود، زيرا در صورتى كه نياز بازار داخلى 

رفع نشود، قيمت ميوه افزايش پيدا خواهد كرد.
رئيــس اتحاديه ميوه و سبزى فروشــان افزود: 
قيمت سيب در پى كمبود، افزايش قابل توجهى 
داشته و بنابر تجربه سال هاى گذشته پيش بينى 
مى شود عرضه ســيب براى بازار شب عيد با 

كمبود 30 درصدى مواجه شود.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 97/988  مورخ 97/7/26 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رستمعلي زبرجدي فرزند 
محمدقلي به شماره شناسنامه 342 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 184/85 مترمربع در قسمتى از پالك 1420 اصلي واقع در اسدآبادخيابان 
پاسداران كوچه شــهيد رنجبر خريداري باواسطه از مالك رسمي آقاي غالمحسين 
ياراحمدي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 566)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/02
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي تحديد حدود اختصاصي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
مالير 

برابر رأي شماره 139560326006000819-1397/6/19 هيأت اول در اجراي ماده 13 
آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رســمي نظر به اينكه تحديد حدود پالك 20 اصلي واقع در بخش چهار مالير بعمل 

نيامده تحديد حدود اختصاصي رقبه ذيل به شرح ذيل در محل انجام خواهد شد:
آقاي/ خانم فاطمه نبي ئي فرزند علي به شــماره شناســنامه 771 صادره از مالير در 
از ششــدانگ اعياني بانضمام هشتاد و هشت شعير مشاع عرصه يكباب به مساحت 
107/76 مترمربع قسمتي از پالك 20 اصلي اراضي جعفرآباد واقع در بخش چهار مالير 
خريداري از مالك رســمي آقايان محمود احمدي ماليري و مطلب صارمي و ماشاءاهللا 

بابا رئيسي محرز گرديده است.
(روز يكشنبه 1397/10/10 شروع ساعت 9 صبح )

لذا به استناد ماده 14 قانون ثبت و قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت به صاحبان امالك 
و مجاورين رقبه ياد شــده اخطار مي شود كه در روز و ساعت مقرر در آگهي در محل 
حضــور يابند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در محل حضور 
نداشته باشند با حدود اظهار شده از سوي مجاورين تحديد حدود خواهد شد واخواهي 
به حدود و حقوقي ارتفاقي برابر ماده 20 قانون ثبت اســناد و امالك از تاريخ تحديد 

حدود به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد.(م الف 692)
تاريخ انتشار: 1397/9/17

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 97/10/45  مورخ 97/8/6 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي منصور گوهري پيران فرزند 
علي قمر به شماره شناسنامه 761 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 94/58 مترمربع در قســمتى از پالك 66 اصلي واقع در اسدآباد خيابان 
كاشاني كوچه شهيد ابراهيمي خريداري باواسطه از مالك رسمي آقاي روح اهللا سبزه اي 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 
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تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/02
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

ابالغيه
سرداريان-محمود  مهدي  آقاى  بدينوســيله  احترامًا 
عاشورى كه فعًال مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد 
كه آقاى بهروز قاسمي ســرو دادخواستى به خواسته 
مطالبــه وجه به طرفيت شــما تقديم كه به كالســه 
970397 ثبت و براى روز چهارشنبه 97/10/12 ساعت 
9:30 وقت رســيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب جهت 
تقاضاى خواهان در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين 
نوبت  يك  انقالب  و  عمومى  دادگاه هاى  مدنى  دادرسى 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى همدان درج 
مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
حوزه 117 واقع در همدان، ميدان بيمه، كوچه مشكي 
شوراي حل اختالف همدان مراجعه و در روز و ساعت 
مقرر فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هر گونه دفاعى 
دارد به عمل آورد واال شــوراً غيابًا رسيدگى و تصميم 
مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه من بعد آگهى الزم 

شود يك نوبت به مدت آن ده روز خواهد بود.
(م الف 3478)

دبيرخانه 117 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

رئيس فدراسيون نابينايان:
همدان سهم بسزايى در مدال آورى هاى 

بين المللى دارد
 رئيس فدراســيون نابينايان و كم بينايان كشــور گفت: همدان سهم 
بســزايى در مدال آورى عرصه هاى مهم بين المللى به ويژه در رشــته 

دو وميدانى دارد.
محمدرضا مظلومى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: ســهم همدان 
در مدال آورى پاراآســيايى 2018 برجســته بود و تصاحب چهار نشان 
رنگارنگ نشــان از برنامه ريزى مطلوب و توجه ويژه مسئوالن اجرايى 

به ورزش معلوالن دارد.
وى بيان كرد: امروزه همدان يكى از قطب هاى مدال آورى فدراســيون 
نابينايان و كم بينايان در عرصه هاى جهانى و آسيايى محسوب مى شود 

و جزو پنج استان برتر است.
مظلومى خاطرنشان كرد: در همدان ورزشكاران ارزنده اى در رشته هاى 
مختلف نابينايان و كم بينايان به ويژه دو وميدانى داريم و بايد اين روند 

با حمايت هاى بيشتر ادامه يابد.
رئيس فدراسيون نابينايان و كم بينايان كشور يادآور شد: اين موفقيت ها 
در حالى ايجاد شد كه يكى از بانوان به عنوان رئيس در راس هيأت قرار 
گرفته و نشان مى دهد بانوان نيز مى توانند افتخارات بزرگ را رقم بزنند.

وى عملكــرد هيــأت نابينايان و كم بينايان همــدان را مطلوب و مورد 
رضايت فدراســيون دانست و گفت: افق فدراسيون افزايش مدال آورى 
در پاراالمپيك 2020 به نســبت دوره گذشته است و به طور قطع به اين 

هدف مهم مى رسيم.
مظلومى يادآور شد: حضور موفق در پاراآسيايى 2018 جاكارتا اندونزى 
نيز زمينه مناســبى براى درخشش در پاراالمپيك 2020 بود كه از همين 
امسال برنامه ريزى منظم و منسجم را براى رسيدن به اين مهم داشته ايم.

محمدرضا مظلومى رئيس فدراســيون نابينايان و كم بينايان كشور براى 
حضور در آيين تجليل از مدال آوران پاراآسيايى جاكارتا و مجمع ساالنه 

هيأت همدان به اين شهر سفر كرده بود.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

نام فوتساليست زن ايرانى 
در ميان بهترين بازيكنان جهان

 در ادامه درخشش دختران فوتساليست ايرانى نام فاطمه اعتدادى 
هم در ليست بهترين هاى جهان قرار گرفت.

به گزارش ايرنا، نام فرزانه توسلى از سوى سايت «فوتسال پلنت» در 
ميان بهترين دروازه بان هاى جهان قرار گرفته بود.

امروز در ادامه تكميل فهرســت بهترين ها در ســاير پســت ها نام 
اعتــدادى ديگر ملى پوش فوتســال زنان ايران هــم در بين بهترين 
بازيكنان قرار گرفت تا روند درخشــش دختران فوتسال ايران ادامه 

داشته باشد.
سيســتم امتيازدهى و انتخاب به اين شكل است كه، ابتدا تعدادى از 
بازيكنان در ليست اوليه از سراسر جهان توسط سايت فوتسال پلنت 
انتخاب مى شوند و كارشناسان در هر گروه 5 بازيكن را انتخاب مى 
كننــد و به آنها امتياز مى دهند، برنده اين جايزه در هر گروه كســى 

هست كه بيشترين امتياز را دارا باشد.
نتيجه نهايى همه گروه ها 10 دى ماه (31 دسامبر) اعالم خواهد شد.

باشگاه استقالل صدا و سيما را تحريم كرد
 باشــگاه اســتقالل با صدور اطالعيه اى به دليل نام بردن از اين 
باشگاه به عنوان «استقالل تهران» به جاى «استقالل ايران» براى اعالم 
محل ديدار آبى پوشــان برابر الهالل عربســتان در چارچوب ليگ 

قهرمانان آسيا، رسانه ملى را تحريم كرد.
به گزارش ايرنا؛ پس از اينكه يكى از شــبكه هاى تلويزيونى در زير 
نويس خود اعالم كرد باشگاه «الهالل عربستان» در ابوظبى امارات از 
«استقالل تهران» ميزبانى مى كند، باشگاه استقالل بيانيه اى را منتشر 
و اعــالم كرد از ايــن پس اجازه نخواهد داد هيــچ كدام از اعضاى 

باشگاه استقالل مصاحبه اى با شبكه هاى تلويزيونى انجام دهند.
در قســمتى از اين بيانيه آمده اســت: متاســفانه براى دومين مرتبه، 
رسانه ملى به جاى استفاده از نام «ايران» براى تيم استقالل به نماينده 
كشــورمان در ليگ قهرمانان آسيا، اين باشــگاه را «استقالل تهران» 
ناميده اســت. بــا توجه به اينكه چنين اشــتباهى پيش از اين تكرار 
شــده و باشگاه استقالل نيز مراتب اعتراض خود را بيان كرده بود و 
اين موضوع بار ديگر از ســوى رسانه ملى! انجام شده است، باشگاه 
اســتقالل ضمن اعالم اعتراض شــديد خود به مديران و مسئوالن 
رســانه ملى، خواســتار عذرخواهى رسمى از باشــگاه استقالل و 

هواداران اين باشگاه است.

گزينه پيشنهادى شفر مذاكره با استقالل را 
تكذيب كرد

 گزينه مورد نظر وينفرد شفر براى اضافه شدن به جمع كادر فنى 
استقالل، مذاكره با مسئولين اين باشگاه را تكذيب كرد.

به گزارش ايرنا؛ در حالى كه نصرا... عبداللهى مشــاور اميرحســين 
فتحى اعالم كرده بود شفر يك مربى آلمانى (گرهارد شرودينگر) را 
به باشگاه معرفى كرده و قرار است در نيم فصل دوم مسابقات ليگ 
برتر به جمع اعضاى كادر فنى اســتقالل اضافه شود گزينه سرمربى 

آلمانى آبى پوشان، شايعه حضورش در اين تيم را تكذيب كرد.
گرهارد شــرودينگر در صفحه شــخصى اش در شــبكه اجتماعى 
اينستاگرام نوشت: هيچكس از باشگاه استقالل با من صحبت نكرده 
اســت. تا تابســتان آينده با باشگاه دارمشــتات قرارداد دارم. هرگز 

دستيار نبوده و نيستم و مربى دروازه بانى هستم.
شرودينگر فصل گذشته حدود يك هفته گلرهاى استقالل را تمرين 

داد اما با مسئوالن اين تيم به توافق نرسيد و ايران را ترك كرد.

مسابقه ليگ فوتبال همدان به دليل بارش 
باران لغو شد

 به دليل شــدت بارش باران ، 2 مسابقه از سرى رقابت هاى ليگ 
برتر و دسته يك فوتبال استان همدان لغو شد.

ســخنگوى هيأت فوتبال همدان گفت: بر اين اساس ديدار تيم هاى 
هالل احمر تويســركان و مهر همدان در چارچوب رقابت هاى ليگ 

برتر فوتبال استان همدان برگزار نشد.
ميثم فتاحى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: همچنين ديدار بين 
تيم هاى شهداى سامن و شهداى بابا على بهار از سرى مسابقات ليگ 
دسته يك فوتبال استان همدان كه قرار بود امروز پنجشنبه برگزار شود، 

به دليل شدت بارش ها لغو شد.
فتاحى خاطرنشــان كرد: ليگ برتر فوتبال همدان گراميداشت سردار 
شهيد شمســى پور با حضور هشت تيم در فصل جارى پيگيرى مى 

شود.
وى بيان كرد: هشت تيم نيز در ليگ دسته اول فوتبال همدان شركت 

دارند.
سخنگوى هيأت فوتبال همدان يادآور شد: زمان برگزارى اين 2 بازى 

به زودى از سوى كميته برگزارى مسابقات اعالم مى شود.
ماه گذشته نيز رقابت هاى هفته دهم ليگ برتر فوتبال همدان نيز لغو 

شده بود.
هم اكنون بيش از يكصد تيم در قالب رده هاى سنى مختلف در سطح 

باشگاه هاى استان همدان فعاليت دارند.

2 وزنه بردار همدانى به اردوى تيم ملى 
دعوت شدند

 دبير هيأت وزنه بردارى همدان گفت: 2 وزنه بردار اين اســتان به 
اردوى آماده سازى تيم هاى ملى زنان و مردان كشور دعوت شدند.

اميرحسين حسنى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اردوى تيم وزنه 
بردارى بانوان ايران در رده ســنى نوجوانان براى حضور در مسابقات 

بين المللى با حضور 11 ورزشكار از فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد.
وى اضافــه كرد: در اين اردوى 2 هفتــه اى پريا حاج على اكبرى از 

استان همدان حضور خواهد داشت.
حســنى خاطرنشــان كرد: همچنين عليرضا زندى ديگر وزنه بردار 

مستعد استان همدان به اردوى تيم ملى جوانان كشور دعوت شد.
وى افــزود: اين وزنه بردار خــود را براى حضور قدرتمند در رقابت 
هاى جهانى ســال 2019 جوانان كه خردادماه ســال آينده برگزار مى 

شود، آماده مى كند.
دبير هيأت وزنه بردارى همدان يادآور شد: اردوى تيم ملى جوانان نيز 

در 2 مقطع زمانى 10 روزه برگزار مى شود.
وى بيان كرد: اردوى آماده سازى تيم هاى ملى زنان و مردان كشور به 

ميزبانى تهران داير خواهد شد.
پريا حــاج على اكبرى هم اكنون بهترين بانوى وزنه بردارى اســتان 

همدان است.
همدان يكى از استان هاى مستعد وزنه بردارى كشور به شمار مى رود.

اين اســتان در چند سال اخير پيشــرفت قابل توجهى در رشته وزنه 
بردارى داشته است.

على دايى؛ بهترين گلزن تاريخ جام ملت هاى 
آسيا 

توييتر  رســمى  صفحه   
با  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون 
انتشار تصويرى 5 گلزن برتر 
تاريخ جام ملت هاى آسيا را 
معرفى كرد كه على دايى از 
ايران در صدر اين رده بندى 

قرار دارد.
بــه گزارش ايســنا، صفحه 
رســمى توييتــر AFC با 
انتشــار تصويرى از بهترين 

گلزنان تاريخ جام ملت هاى آسيا 5 نفر نخست اين فهرست را معرفى 
كــرد كه در اين بين على دايى با 14 گل در صدر قرار داردو اختالفى 

4 گله با نفر دوم دارد.
ليست 5 گلزن تاريخ برتر جام ملت هاى آسيا به شرح زير است:

على دايى (ايران) .................................................................... 14 گل
لى دونگ گوك (كره جنوبى) ....................................................10 گل
نائوهيرو تاكاهارا (ژاپن).............................................................. 9 گل
جاسم الهويدى (كويت) .............................................................8 گل
يونس محمود (عراق)................................................................ 8 گل

 عملكرد مــدال آوران همدانى در بازى 
هاى پاراآسيايى 2018 اندونزى درخشان بود.

سرپرســت معاونــت سياســى، امنيتى و 
اجتماعى اســتاندارى همــدان گفت: اين 
ها  محدوديت  وجــود  بــا  ورزشــكاران 
توانســتند نتايج بســيار خوبى را در ميدان 

مهم پاراآسيايى كسب كنند.
ابوالقاسم الماســى در آيين تجليل از مدال 
آوران پاراآســيايى همدان اظهار داشــت: 
توســط  كشــورمان  براى  افتخارآفرينــى 
ورزشــكاران در مياديــن بيــن المللى از 
اهميت و جايگاه مهمى برخوردار است به 
ويژه اينكه در بخــش معلوالن و جانبازان 

حضورى موفق داشته ايم.
الماســى اين قهرمان پرورى و مدال آورى 
را الگويــى مناســب براى ترغيب ســاير 
ورزشكاران خاص براى حضور در عرصه 
هاى ورزشــى دانســت و گفت: اعتماد به 
نفس، تالش و توانمندى اين ورزشــكاران 
باعث كســب مدال هاى رنگارنگ شــده 
اســت و مايه مباهات براى نظام و جامعه 

هستند.
اســتاندارى  سياسى  معاونت  سرپرســت 
همدان خاطرنشان كرد: ورزشكاران خاص 
سفيران ايران اسالمى در پاراآسيايى بودند 
و با مدال آورى هاى رنگارنگ كشورمان را 

در اين عرصه از رقابت ها سربلند كردند.

وى حمايت از ورزشكاران معلول و جانباز 
را مهم دانست و گفت: تداوم اين حمايت 
ها منجر به درخشش بيشــتر ورزشكاران 

خواهد شد.
الماســى ســطح مدال آورى ورزشكاران 
همدانى در مياديــن بين المللى را مطلوب 
دانست و گفت: اين موفقيت نشان از توان 
و قــدرت ورزش اســتان در آوردگاه بين 

المللى است.
 ورزش در دولــت تدبيــر و اميد 

پيشرفت قابل توجهى داشت
مديركل ورزش و جوانــان همدان نيز در 
اين آيين گفت: ورزش كشــور در دولت 
تدبير و اميد و نيز حمايت نمايندگان مردم 
در مجلس رشــد و پيشرفت قابل توجهى 

داشته است.
رســول منعم افزود: كســب مــدال هاى 
رنگارنگ فراملى نشــان از توجه دولت و 
مجلس براى فراهم كردن نيازهاى قهرمانان 
ورزشى در رسيدن به جايگاه هاى برتر را 

دارد.
وى اضافه كرد: ورزش در استان همدان به 
لحاظ فضاى ورزشــى، قهرمانى و همگانى 
نيز از جايگاه بســيار مطلوبــى برخوردار 
اســت و در بخش ورزشــكاران خاص از 

رشد قابل توجهى مواجه هستيم.
منعم با اشــاره به موفقيت كاروان ورزش 

همدان در رقابت هاى پاراآســيايى 2018 
اندونــزى بيان كرد: در اين رقابت ها چهار 
ورزشكار اعزامى داشتيم و سه نشان طال و 

يك نقره كسب كرديم.
ــب  ــالى كس ــدال ط ــه م ــزود: س وى اف
ــان و  ــى نابيناي ــته دو وميدان ــده در رش ش
ــته  ــال نشس ــته واليب ــره در رش ــان نق نش

ــد. ــت آم ــه دس ــوان ب بان
همــدان  جوانــان  و  ورزش  مديــركل 
ــن دوره  ــال بهتري ــرد: امس ــان ك خاطرنش
ــاى  ــازى ه ــدال آورى در ب را از لحــاظ م
آســيايى و پاراآســيايى داشــتيم و در جمــع 
ــدال  ــاظ م ــه لح ــور ب ــاى كش ــن ه بهتري

ــم. ــرار گرفتي آورى ق
ــى،  ــى نجيم ــد عل ــن از وحي ــن آيي در اي
ــارف  ــى ع ــرا نجات ــد اســالمى و زه حمي
دارنــدگان مــدال و نيــز همراهــان دونــده 
ــى دو  ــاى مل ــم ه ــان تي ــن از مربي و 2 ت
نشســته  واليبــال  و  نابينايــان  وميدانــى 
بانــوان حاضــر در مســابقات پــارا آســيايى 
2018 جاكارتــا بــا اهــداى جوايــز نقــدى 

ــل شــد. تجلي
چهار ورزشــكار جانباز و معلول از استان 
همــدان در بازى هاى پارا آســيايى 2018 
جاكارتا حضور داشتند كه توانستند در اين 
مســابقات سه نشان طال و يك نقره كسب 

كنند.

صعود فوتسال ايران به 
رده پنجم جهان

 تيم ملى فوتســال ايران با يك پله 
صعود در رده بندى جهانى، در رتبه پنجم 

قرار گرفت.
به گزارش ايســنا، جديدترين رده بندى 
تيم هاى ملى فوتسال جهان توسط سايت 
futsal world ranking اعالم شد 
كه بر اين اساس، تيم ملى فوتسال ايران 

با 1665 امتياز به رده پنجم صعود كرد.
تيم ملى فوتسال ايران كه در تورنمنت 
ســه جانبه اســلواكى به مقام قهرمانى 
رســيده، با دو امتياز بيشــتر نسبت به 
آرژانتين در رده پنجم جاى گرفته است.

روســيه با دو امتياز بيشتر از ايران، رتبه 
چهارم را در اختيار دارد.

در اين رده بندى، تيم هاى ملى فوتســال 
برزيل، اســپانيا و پرتغال در جايگاه اول 
تا سوم قرار گرفته اند و قزاقستان، ايتاليا، 
اوكراين و پاراگوئه نيز تيم هاى هفتم تا 

دهم هستند.

صميمى نامزد بهترين 
دورازه بان فوتسال 

جهان شد
 دروازه بان تيم ملى فوتسال ايران و 
باشگاه مس سونگون در بين 10 گزينه 
نهايى كســب عنوان برترين گلر جهان 

قرار گرفت.
به گزارش ايســنا، سايت معتبر فوتسال 
پلنت در ادامه معرفى كانديداى برترين 
هاى فوتســال جهان در ســال 2018، 
اسامى 10 نامزد كســب عنوان برترين 

دروازه بان را اعالم كرد.
بر اين اســاس عليرضا صميمى دروازه 
بان تيم ملى فوتســال ايران و باشــگاه 
مس ســونگون در بين 10 گزينه كسب 
اين عنوان قرار گرفت.صميمى سال قبل 
نيز به همراه سپهر محمدى براى كسب 
عنوان برترين دروازه بان كانديدا شده و 

در نهايت در رده هفتم قرار گرفته بود.

فغانى داور پرسپوليس - 
سپاهان شد

 كميتــه داوران فدراســيون فوتبال 
اســامى تيم داورى مســابقه تيم هاى 
ســپاهان اصفهان و پرســپوليس تهران 
را اعالم كرد.به گزارش ايســنا ، بر اين 
اساس مســابقه دو تيم كه بازى معوقه 
از هفته دوازدهم رقابت هاى ليگ برتر 
به شــمار مى رود روز يكشنبه 18 آذر 
با قضاوت عليرضــا فغانى در اصفهان 
برگــزار خواهد شــد.رضا ســخندان، 
محمدرضا منصورى و رضا عادل ديگر 
اعضاى تيم داورى اين بازى خواهند بود 
و حسين عسگرى به عنوان ناظر داورى 

اين مسابقه انتخاب شده است.

جابر فيكس شد 
تا خداحافظى كند 

 جابر انصارى يكــى از گزينه هاى 
وينفرد شــفر براى خروج از استقالل 

است. 
به گــزارش ايلنا،جابر انصارى يكى از 
گزينه هــاى وينفرد شــفر براى خروج 
از اســتقالل اســت. بازيكنــى كه از 
ابتداى فصل هم مــورد نظر كادر فنى 
نبود و با توجه به قرارداد يكســاله اى 
كه داشــت و خالى بودن ليست تا نيم 
فصل كه مصدومان برمى گردند ماندگار 
شــد. غير از بازى جام حذفى با نفت 
مسجدســليمان كه دست شفر حسابى 
خالى بــود او در هيچ مســابقه اى در 
تركيــب اصلى قرار نگرفته اســت. به 
نوعى مى شود گفت بازى رشت، بازى 
خداحافظى جابر با استقالل خواهد بود. 

ميزبـانى ليگ برتر 
اسكيت هاكى 
كشور به همـدان 
سپرده شد

 مدير روابط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان همدان گفت: ميزبانى دور دوم 
رقابت هــاى ليگ برتر اســكيت هاكى 

كشور به همدان سپرده شد.
حمدا... چاروســايى اظهار داشــت: دور 
دوم رقابت هاى ليگ برتر اسكيت هاكى 
(اينالين) مردان كشور 22 آذرماه جارى و 
به مدت 2 روز به ميزبانى اســتان همدان 

برگزار مى شود.
وى اضافــه كرد: تيم همــدان در مرحله 
نخست اين رقابت ها عملكرد درخشانى 
داشــت و توانســت 2 پيروزى دلچسب 
خاطرنشان  كند.چاروســايى  كســب  را 

كــرد: نماينده همدان در نخســتين بازى 
با نتيجه پرگل هشت بر يك تيم اصفهان 
را شكســت داد و در دومين مسابقه نيز 

خرمشاد تهران را با 9 گل درهم كوبيد.
وى در گفــت و گو با ايرنا يادآور شــد: 
همــدان از امكانــات خوبى در رشــته 
اختصاصى برخوردار  سالن  اسكيت نظير 
است و تيم اســكيت هاكى اين استان با 
داشــتن چند ملى پوش براى رسيدن به 

سكوهاى قهرمانى تالش مى كند.
مديــر روابــط عمومــى اداره ورزش و 
همچنين  كرد:  خاطرنشان  همدان  جوانان 
در بخش بانــوان نيز همــدان از 29 ماه 
جــارى ميزبان ليگ برتر اســكيت هاكى 

(اينالين) كشور خواهد بود.
حميد ابكار، على مهرجو، افشــين محبى، 
على ستار، عارف بهمنيان، خشايار هراتى، 
عرفان قمرى، تورج چولكى، امير فتوحى، 
مهدى فتوحى، ســامان ســعيدى، محمد 
رضا مــدادى، ميالد ناميــان، محمد على 

محســنى، عرفان زنگنه، شهاب عمادى، 
پويا آجيلى و محمــد فرزانه تركيب تيم 
همدان در فصل جارى رقابت هاى ليگ 
برتر اســكيت هاكى كشور را تشكيل مى 

دهند.
يازدهمين دوره ليگ برتر اســكيت هاكى 
مردان تا اسفندماه امسال پيگيرى مى شود.

قهرمانى در رقابت هاى دسته يك اسكيت 
هاكى در سال 90، كسب عنوان قهرمانى 
در پيكارهــاى ليگ برتر اســكيت هاكى 
در ســال 91 و دو عنوان سومى در سال 
هاى 92 و 93 ليگ برتر از افتخارات تيم 

همدان محسوب مى شود.
ايناليــن يكى از رشــته هاى ورزشــى 
زيرمجموعه اسكيت بشمار مى رود كه در 
اواسط دهه 90 به يكى از پر طرفدارترين 
ورزش ها در آمريكا و جهان تبديل شد. 
در حقيقــت ورزش اينالين اســكيت از 
حدود سال 1985 آغاز شد كه تا به امروز 
از رشد قابل مالحظه اى برخوردار است.

عملكرد مدال آوران پاراآسيايى 
همدان درخشان بود

توسعه توان عضالنى يكى از 
اساسى ترين سازگارى هاى فيزيولوژيكى

 يك دكتراى فيزيولوژى ورزشى، معتقد است كه توسعه توان 
عضالنى يكى از اساسى ترين سازگارى هاى فيزيولوژيكى است.

وحيد ولى پورى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: توسعه توان 
عضالنى يكى از اساســى ترين سازگارى هاى فيزيولوژيكى براى 

بهبود اجراى جسمانى است.
وى ادامه داد: توانايى براى اعمال نيروى زودتر در يك حركت و 
در سرتاسر يك دامنه حركتى بزرگتر در بيشترين حركات ورزشى 

از اهميت زيادى برخوردار است.
ولى پورى اضافه كرد: اين حركات كه در بيشترين ورزش ها به كار 
برده مى شود عبارتند از دوى سرعت، پرش، تغيير جهت، پرتاب 

كردن و ضربه زدن با پا و حركات برخوردى است.
اين عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور لرستان خاطرنشان كرد: 
توليد توان ممكن اســت مهمترين ويژگى اجراى ورزش باشد و 

ممكن است كيفيت اجرا را تعيين كند.
وى يادآور شــد: مطالعات زيادى نشان داده اند كه اجراى انسان 
بعد از پايان ورزش مى تواند بــه طور مثبت يا منفى تحت تاثير 

قرار گيرد.
ولى پورى تصريح كرد: براى مثال اجراى انسان بعد از يك جلسه 
ورزش خسته كننده كاهش مى يابد اما بعد از يك جلسه گرم كردن 

با شدت بيشينه يا شدت باال افزايش مى يابد.
اين مدرس دانشگاه گفت: تمرينات چابكى شايد موثرترين شيوه 
براى رســيدن به سيســتم عصب-عضالنى قوى و مهارت هاى 
خاص ورزشــى الزم براى اجراى مســابقات ورزشــى باشد، 
بخصوص اگر حــركات بكار رفته در تمرينات چابكى بســيار 

نزديك به حركات آن رشته مختص خود ورزشكار باشد.
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■ حديث:
امام صادق(ع):

دنيا، حاللش حساب دارد و حرامش عقاب. كجا شما را آسايش رسد، در حالى كه هنوز به 
راه و رسم پيامبرتان اقتدا نكرده ايد؟! شما چيزى (ثروت فراوان) را مى جوييد كه شما را به 

سركشى مى كشاند، و به اندازه كفافتان قانع نيستيد» .
الكافي: ج 2 ص 459 ح 23 

«شهرهاى پنهان» همدان مستند مى شود

 ســاخت مستند «شــهرهاى پنهان ايران» آغاز شده و دو دستكند 
«ارزانفود» و «ســامن» در همدان نيز در اين مجموعه معرفى خواهند 

شد. 
ســاخت مستند «شــهرهاى پنهان ايران» آغاز شــده، مجموعه اى كه 
به معرفى «نوش آباد در كاشــان»، «دژمنــده در زنجان»، «ارزانفود در 
همدان»، «ســامن در همدان»، «كردعليا در اصفهان» و «رباط آغاج در 
خمين» پرداخته و مى كوشد شرايط جغرافيايى، تاريخى و مردم شناسى 

اين آثار را بررسى كند. 
توليد اين مجموعه در شــبكه مستند آغاز شــده است، ايرج ميالنى 
نويســنده ايــن مجموعه اســت و از ديگــر عوامــل آن مى توان به 
تصويربردار مجيد قربانى فر، گروه تصويربردارى وحيد  حســين زاده 
و ســعيد باقرى، صدابردار جواد عبداهللا زاده و هماهنگى توليد فاطمه 

حيدرى اشاره كرد.
كارگردان مســتند «شــهرهاى پنهان ايران» در گفت وگو با فارس در 
همدان اظهار كرد: يكســالى است پيگير ســاخت اين مستند بودم تا 
اينكه شبكه مستند براى ساخت اين مستند تمايل نشان داد و قرار شد 

در چند قسمت كار شود. 
جمال اســكويى بيان كرد: حدود يك ســال پيش به صورت رسمى 
چهار دســتكند در كاشــان، زنجان و دو دستكند در همدان مشخص 
شده بود كه قرار شــد تصويربردارى آغاز شود. وى ادامه داد: بعدها 
مشــخص شد كه دو دستكند ديگر در خمين استان مركزى و اصفهان 

وجود دارد كه به مجموعه مستند اضافه شدند.
 كارگردان مستند «شهرهاى پنهان ايران» با بيان اينكه تاكنون دو قسمت 
از اين مجموعه از دستكند نوش آباد كاشان و كرد علياى اصفهان آماده 
شده است، افزود: براى تصويربردارى از ديگر دستكندها نيز در حال 

برنامه ريزى هستيم اما شرايط جوى نيز بايد مساعد باشد.
 وى در خصــوص زمــان اتمام كار ســاخت اين مســتند نيز گفت: 
تصويربردارى يك ماه بعد تمام مى شــد اما با توجه به شرايط جوى 
ممكن است به تعويق بيفتد كه در نهايت تا پايان سال آماده مى شود.

اســكويى با بيان اينكــه تصويربردارى از دســتكندهاى همدان طى 
دو هفتــه آينده آغاز مى شــود، بيان كرد: هر كدام از اين دســتكندها 
ويژگى خاص خود را دارند و سعى مى كنيم با تحقيقات كارشناسى و 

باستان شناسى انجام شود. 
اســكلت هاى كشف شده در دستكند ســامن در حال مرمت است . 
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى همدان نيز گفت: كارگردان 
مستند «شهرهاى پنهان ايران» بازديدهاى ميدانى از دستكندها را انجام 

داده و به زودى تصويربردارى آغاز مى شود.
على خاكســار بيان كرد: در سامن اســكلت هاى انسانى كشف شده 
در آن اكنــون بــراى مرمت به جــاى ديگرى انتقال يافتــه كه براى 
تصويربردارى در دســتكند اين اسكلت ها شبيه سازى شده است. وى 
با بيان اينكه اســكلت هاى اصلى كشف شده در دستكند سامن پس از 
مرمت به داخل دســتكند برمى گردد، افزود: فضاسازى، نورپردازى و 
ويترين سازى اشياى كشف شده نيز در اين دستكند انجام شده است.

توسط نشر چشمه؛
كتاب گفتگوى موراكامى با 
روان شناس ژاپنى چاپ شد

 كتــاب «هاروكى موراكامــى به ديــدار هايائو 
كاواى مى رود» شــامل گفتگوى هاروكى موراكامى 
و هايائو كاواى با ترجمه مژگان رنجبر توســط نشر 
چشمه منتشر و راهى بازار نشر شد. كتاب «هاروكى 
موراكامــى به ديــدار هايائو كاواى مى رود» شــامل 
گفتگوى هاروكى موراكامى و هايائو كاواى به تازگى 
با ترجمه مژگان رنجبر توســط نشر چشمه منتشر و 
راهى بازار نشــر شده است. اين كتاب دهمين عنوان 
از مجموعه «ادبيات غيرداســتانى» است كه اين ناشر 

چاپ مى كند.
كتاب مورد نظر، شامل گفتگوى دو روزه و دوستانه اى 
بين اين دو چهره فرهنگى ژاپن است. رابرت هينشاو 
ويراستار نسخه انگليسى اين كتاب، گفته اين گفتگو 
در مكان و لحظه اى خاص از تاريخ رخ داد و بخش 

عمده آن، جاودان و جهان شمول است.
موراكامى نويســنده و هايائو كاواى روان شــناس و 
روان درمانگر مكتب يونگ است و اين دو در گفتگوى 
پيش رو، درباره مفاهيمى چون فرديت، جامعه، تعهد، 
هم دردى، منطق، تفاوت هاى زبانى، رمان، خوددرمانى، 
رابطه اثر و نويسنده، بدن و ... بحث كرده اند. از خالل 
گفتگوى چاپ شــده در اين كتــاب مى توان نقبى به 
انديشه و داستان نويســى موراكامى به عنوان يكى از 

نويسندگان مطرح ادبيات جهان زد.
موراكامــى و كاواى همديگر را در ســال 1994 در 
آمريــكا مالقــات كردند؛ يعنى زمانى كه نويســنده 
مشــهور ژاپنى مقيم آمريكا بود. زمانى كه گفتگوى 
اين دو انجام شــد، ژاپن به تازگــى دو اتفاق مهم را 
از ســر گذرانده بود؛ حمله فرقه بدنام اوم شينريكيو 
به متروى توكيو و زلزله شديد شهر كوبه. موراكامى 
درباره اين گفتگوى دو نفره نوشته است: هنگامى كه 
رو در رو با كاواى صحبت كردم، از اين كه مشغوليت 
ذهنى ام رفته رفته كم مى شــد احساسى حيرت انگيز 
و دوست داشــتنى داشتم. شايد اين كه بگويم «بهبود» 
يافتم بزرگنمايى باشد، اما به يقين مى توانستم آسان تر 
نفس بكشم. ممكن اســت عجيب به نظر برسد اما 
هايائو كاواى انسان شگفت انگيزى است. من رفته رفته 
فهميــدم كه چرا او طرف دارانى پرشــور و متعصب 

دارد؛ چند نفرى شان را خودم مى شناسم.
رابرت هينشاو درباره آخرين ديدار او و موراكامى با 
روان شناس ژاپنى مى گويد: هيچ كدام از ما دو نفر خبر 
نداشتيم كه قرار است اين ديدار يك روزه در بارسلونا، 
آخرين مالقات ما باشــد. او بر اثر ســكته مغزى كه 
ســرانجام از پا درآوردش، ناتوان شــد و كتاب هاى 
زيادى را كه قرار بود بنويســد و انديشه هايش را با 

خود در خاك برد.

مات كننده رنگ نانويى توليد شد/جايگزينى 
براى نمونه هاى گران خارجى

 محققــان موفق به توليد مات كننده هاى نانويى شــدند كه در صنايع 
فوالدى، ورقه هاى فوالدى پليمر و پتروشيمى و ورقه هاى پالستيكى كاربرد 
دارد. فريده كالهدوزان كارشناسى ارشد شيمى-فيزيك از دانشگاه كاشان 
مجرى طرح مات كننده بر پايه نانوســيليكات اظهار كرد: يكى از افزودنى 
هاى مطرح در صنعت رنگ و پوشــش، مواد مات كننده هستند كه جهت 
تنظيم ميزان بازتابش نور از سطح «فيلم» استفاده مى شود.وى با بيان اينكه در 
صنعت رنگ ايران در توليد انواع رنگ هاى مات و نيمه مات از گريدهاى 
مختلف مات كننده استفاده مى شود، افزود: هم اكنون مات كننده غالب مورد 
استفاده در صنعت رنگ، مات كننده نانوساختار سيليكايى است كه در بازار 

برندى شناخته شده است و غالباً از شركت هاى اروپايى تامين مى شود.  

ستاره دنباله دار سبز رنگ و درخشان از 
كنار زمين مى گذرد

 هفته آينده يك ســتاره دنباله دار به نزديك ترين فاصله تا زمين 
مى رسد. اين شى نور سبز رنگى منتشر مى كند و مى توان آن را با 
تلسكوپ مشــاهده كرد. به گزارش ديلى ميل، اين شى آسمانى هم 
اكنون درخشان ترين ستاره دنباله دار در آسمان شب است و نورى 
ســبز رنگ منتشر مى كند. ستاره دنباله دار 4۶P/Wirtanen يك 
مدار 5.4 ســاله دارد و هم اكنون به اندازه اى نزديك زمين است كه 
مى توان با تســلكوپ مشــاهده كرد. طبق اعالم ناسا به زودى مى 
توان ســتاره دنباله دار  مذكور را با چشــم غير مســلح ديد. در 16 
دســامبر فاصله ستاره دنباله دار درخشان مذكور تا زمين به كمترين 

ميزان مى رسد.

كاغذ حساس به گرما با قابليت چند بار 
استفاده ابداع شد

 محققان چينى كاغذى حساس به گرما توليد كرده اند كه مى توان بارها 
نقــش ها و واژه هاى آن را پاك كرد و دوباره روى آن نوشــت. به گزارش 
نيواطلس، محققان دانشگاه فويجيان نرمال در چين  كاغذى  ابداع كرده اند كه 
به گرما حســاس است و مى توان روى آن چند بار  نوشت. اين محققان به 
رهبرى لوژو چن روى يك كاغذ عادى را با اليه اى از رنگ آبى ترموكروميك 
پوشاندند كه در معرض گرما بى رنگ مى شود. پشت كاغذ نيز با تونر سياه 
فوتوترمال پوشــيده شد. اين ماده رساناى گرما است و در معرض نور گرما 
توليد مى كند. آنها در مرحله بعد با كمك يك  قلم منتشر كننده گرما روى  
قسمت آبى كاغذ نقش هايى را كشيدند، سپس تونر كاغذ گرم و به اين ترتيب 

رنگ در قسمت طراحى نقوش شفاف شد و رنگ سفيد كاغذ نمايان شد.

سيستم عامل جايگزين اندرويد با آيفون 
سازگار است

ــراى طراحــى  ــد كــه گــوگل در تــالش ب  بســيارى اطــالع دارن
ــر  ــه ب ــد اســت ك ــى اندروي ــور جايگزين ــه منظ ــى ب ــتم عامل سيس
روى دســتگاه هــاى مختلــف قابــل اجــرا باشــد و حــاال اطالعاتــى 
تــازه در مــورد آن منتشــر شــده اســت. بــه گــزارش بــى جــى آر، 
ــيارى از  ــام دارد، بس ــال Fuchsia ن ــه فع ــل ك ــن سيســتم عام اي
مشــكالت ناشــى از طراحــى خــاص اندرويــد را نخواهــد داشــت 
و بــر روى گوشــى، تبلــت، ســاعت هوشــمند، رايانــه و غيــره قابــل 
ــا  ــازگارى ب ــاى Fuchsia س ــى از مزاي ــود. يك ــد ب ــرا خواه اج
برنامــه هــاى اندرويــدى اســت و لــذا انتقــال از ايــن سيســتم عامــل 

ــدون مشــكل انجــام مــى شــود.  ــه Fuchsia ب ب

محققان كشور خودروهاى معمولى را برقى 
مى كنند

 معاون پژوهشى دانشگاه خواجه نصير گفت: محققان اين دانشگاه 
موفق شدند يك خودرو را به خودروى برقى تبديل كنند.

محمد طالعى گفت: براســاس توافق صورت گرفته ميان دانشــگاه 
خواجه نصير و يك شــركت خودروســازى، محققان اين دانشــگاه 
موفق به تبديل يك خودرو به يك خودروى برقى شدند. وى افزود: 
محققان اين دانشــگاه با نصب تجهيزاتى توانستند اين خودرو را به 
يك خودروى برقى قابل عرضه در بازار تبديل كنند. معاون پژوهشى 
دانشگاه خواجه نصير خاطرنشان كرد: تجهيزات مورد نياز براى تغيير 
در ســوخت مصرفى اين خودرو، از خارج وارد شــده اما طراحى و 
نصب اين تجهيزات توسط محققان اين دانشگاه صورت گرفته است. 

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

 چنــد وقت پيش بود كه خبر تخريب عمدى 
عمارت جنانى كه همدانى ها  به آن مسافرخانه 
آبادانى ها مى گويند ، در همدان پيام منتشــر شد 
و به دنبال آن فعاالن مدنى و رسانه اى به دنبال 
راهى مى گشــتند تا اين بناى زيباى تاريخى را 
حفظ كنند. موضوع كه رســانه اى شد مسئوالن 
با جديت بيشــترى پاى كار آمدند  پيش از اين  
قرار بر اين بود كه عمارت ثبت ملى و در ادامه 

مرمت و حفظ شود .  
پــس از رســانه اى شــدن ايــن اتفــاق ، 
ــتى  ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
ــان  ــراه كارشناس ــا هم ــتان ب و گردشــگرى اس
ايــن اداره از از عمــارت جنانــى بازديــد كــرد. 
بنابــر گفتــه كســبه در ايــن بازديــد از مالــك 
خواســته شــده بــراى بنــا نــاودان نصــب كنــد 
تــا در صــورت بارندگــى آب بــه داخــل بنــا 
ــن  ــروز چني ــا ام ــك ت ــا مال ــد ام ــوذ نكن نف

ــت. ــداده اس ــام ن كارى انج
 مالك تمايل به تخريب عمارت دارد

على مالمير مديركل ميراث فرهنگى اســتان همدان 
در اين باره به رســانه ها مى گويد : عمارت جنانى 
در فهرســت آثار تاريخى ثبت نشــده است اما بر 
اساس بررسى هاى صورت گرفته توسط كارشناس 
اين ســازمان، جداره عمارت واجد ارزش است و 
بايســتى حفظ شــود كه در همين رابطه بسته هاى 
تشويقى نظير اهداى وام، ســاخت اقامتگاه سنتى 
و... جهــت حفظ حقــوق و منافــع مالك به وى 
پيشنهاد شده است كه متأســفانه تاكنون اقدامى از 
ســوى وى صورت نگرفته است و طبق شواهد و 
گمانه زنى هاى ما، مالك تمايل به تخريب عمارت 
دارد كه بايســتى در اين باره چاره انديشى شود كه 
بــا چه مدلى مى توان با حفظ جداره عمارت، خطر 
احتمالــى را رفع كرد. وى ادامه داد: اگر چه اصرار 
داريم كه جداره بناى جنانى بايستى حفظ شود اما 
تمكين به قانون در اولويت اين ســازمان قرار دارد 
و اگر به اين نتيجه رســيديم كه رفع خطر احتمالى 
منوط به تخريب جداره عمارت مى باشــد، موظف 

به اجراى قانون مى باشيم.
 عمارت جنانى بايد حفظ شود

شهردار همدان بر لزوم حفظ عمارت جنانى تأكيد 
كرد و گفت: بناهاى قديمى و با ارزش شهر همدان 
بايد حفظ شــود.  عباس صوفى شهردار همدان از 
برگزارى جلسه اى با حضور معاون دادستان همدان، 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

استان، پيرامون آخرين وضعيت عمارت جنانى خبر 
داد و گفــت: عمارت جنانى بر اثر ســهل انگارى 
مالك از سال گذشته در معرض تخريب قرار دارد 
كه متأسفانه در بارش هاى اخير نيز قسمتى از نماى 

داخلى اين عمارت تخريب شده است.
وى ادامــه داد:  با تمام اين اوصاف من اعتقاد دارم 
عمارت جنانى بايد حفظ شــود و هر ســاختمان 
قديمى در شــهر كه قابليت نوســازى و بازسازى 
دارد بايد حفظ شود اما چون متأسفانه اين بنا مالك 
دارد و مــا اجازه دخل و تصــرف در آن را نداريم 
تصميم گيرى در اين باره تنها بر عهده شــهردارى 
نيست و بر اســاس قانون وظيفه حفظ، نگهدارى 
و مرمت بناهــاى تاريخى بر عهده ميراث فرهنگى 

است.
صوفــى در اين باره تصريح كرد: با توجه به وجود 
خطــر احتمالى در اين بنا، شــهردارى طبق قانون 
موظف به رفع خطر است كه در اين رابطه چندين 
نامه مبنى بر ضرورت رفع خطر به مالك ابالغ شده 
اســت كه متأســفانه مالك تاكنون تمكين نكرده و 
هيچ گونه اقدامى در اين باره انجام نداده اســت و 
همچنان احتمال ريزش بخشــى از نماى بيرونى و 
بروز حادثه جانى براى عابران و شهروندان در اين 

محل وجود دارد.                                                                              
شهردار همدان گفت:  عالوه بر ابالغ نامه به مالك، 
شــهردارى با احتمال تاريخى بــودن اين عمارت، 
طى نامه اى به ميراث فرهنگى خواســتار اســتعالم 
و تعيين تكليف وضعيت تاريخى اين بنا شــد كه 
ميراث فرهنگى در پاســخ به اين نامه، از عدم ثبت 
اين عمارت در فهرست بناهاى تاريخى خبر داد و 

ملك را فاقد اثر فرهنگى و تاريخى دانست.
وى با بيان اينكه  متأســفانه تاكنون اقدامى از سوى 
مالك و ميــراث فرهنگى در خصوص مرمت و يا 
رفع خطر صورت نگرفته است گفت: چندى پيش 
نيز نامه اى از ســوى دادگســترى همدان مبنى بر 
ضرورت تسريع در رفع خطر به شهردارى همدان 
ابالغ شده است كه بر اساس نظريه هاى كارشناسى 
و فنى صورت گرفته از ســوى شهردارى، اين بنا 
فاقد استحكام اســت و تخريب قسمت خطرپذير 
عمارت جنانى به دليل اينكه محل عبور شهروندان 

است ضرورى است.
 حفظ جان اشــخاص مقدم بر حفظ آثار 

تاريخى مى باشد
هاده اى معاون دادســتان اســتان همدان پس از 
اســتماع صحبت ها و اظهارات شهردار، مديركل 

ميراث فرهنگى و كارشناســان فنــى و حقوقى،  
بيان داشت: بر اساس قانون حفظ جان اشخاص 
مقدم بــر حفظ آثار تاريخى مى باشــد و در اين 
خصوص رفع خطر احتمالى در قســمت فرسوده 
جداره عمارت جنانى بيش از پيش ضرورت دارد 
اما بايســتى يادآور شد از ســوى قانونگذار اين 
رفع خطر هميشه مستلزم تخريب بنا نمى باشد و 
در صورتى كه نگهدارى و حفــظ بنا با تعمير و 
مرمت امكان پذير باشد بايستى با انجام اقدامات 
و عمليات كارشناســى و فنــى از تخريب بنا در 

جهت رفع خطر احتمالى بهره برد.
وى در پايــان صحبتهاى خود گفــت: با توجه به 
حساســيت موضوع و در جهت شفافيت و تنوير 
افكار عمومى كه نســبت به ايــن عمارت در بين 
شهروندان بوجود آمده است مقرر شد با همكارى 
و همراهى دادگسترى، شهردارى و سازمان ميراث 
فرهنگى، از سوى هر دستگاه يك كارشناس جهت 
ارزيابى و بررســى نهايى عمــارت جنانى انتخاب 
و معرفى شــود تا در نهايت پس از اظهار نظرات 
كارشناسى اين هيأت ســه نفره، تصميم نهايى در 
خصوص نحــوه رفع خطر احتمالــى جداره بناى 

عمارت جنانى اتخاذ شود.

پرونده «جناني» روي ميزهيأت3نفره
 نظر فعلي هيأت:        شهردار:حفظ عمارت        دادستاني: تقدم جان مردم        ميراث فرهنگي:داراي ارزش تاريخي

 بهترين بازيگر مرد جشنواره تئاتر كودك گفت: 
امســال در جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان اكثر 
كارهــاى همدان تك جايزه يا حتــى بدون جايزه 
ماندنــد پس بايد بــا تكنيك هــاى روز اين هنر 
پيش رويم. با ظهور هنرمندان جديد و شــكوفايى 
اســتعدادهاى جوانان در رشته هاى مختلف هنرى 
اســتان و بخصوص تئاتر شاهد درخشش هر چه 
بيشتر آنها در عرصه هاى ملى و بين المللى هستيم.

«ســيد مهــرداد حسينى كاووســى» يكــى از اين 
هنرمندان است كه توانسته در سال هاى اخير عالوه 
بر حضور در جشنواره هاى مختلف حتى به كسب 
جوايز متعددى نيز دســت پيدا كند كه آخرين آنها 
دريافت لوح تقديــر و جايزه نقدى بازيگرى مرد 
بخش نوجوان از  بيست و پنجمين دوره جشنواره 

بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان است.
 كاووسى حســينى با بيان اينكه اين افتخار به دليل 
بــازى در نمايش«موش و گربه» به نويســندگى 
«حسين فدائى حسين» و كارگردانى «فرزاد لباسى» 
بــود كه در بخش نوجوان اين دوره از جشــنواره 

حضور داشــت؛ اظهار كرد: در اين نمايش در دو 
نقش جدا از هم «اســتاد مــوش» و«بابا موش» به 
ايفاى نقش پرداختم كه البته كار بسيار سختى هم 

بود.
وى كه سابقه 6 دوره حضور در جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجــوان را در كارنامه هنرى خود 
دارد؛ گفت: خدا را شــاكرم بازى ام در اين دوره از 
جشنواره براى تماشــاچيان مقبول بود و از طرفى 
هم از سوى داوران ديده شد حتى هنرمند بزرگى 
همچون گالب آدينــه از بازى ام تعريف كرد. اين 
هنرمند همدانى در خصوص سطح كيفى جشنواره 
تئاتر كودك گفت: جشنواره امسال از سطح خوبى 
برخوردار بود اگر چه برخى كارهاى معمولى هم 
حضور داشــتند اما اكثر اســامى افراد و گروهاى 
شركت كننده از اشخاص سرشناس و شناخته شده 
اين هنر بودند. كاووسى حسينى با بيان اينكه وجود 
جشــنواره تئاتر كودك در همدان مزاياى بسيارى 
بخصوص براى اهالى تئاتر اين استان دارد؛ افزود: 
اين جشنواره گذشــته از آنكه باعث آشتى بيشتر 

مردم با تئاتر مى شــود، زمينه برگزارى كارگاه هاى 
آموزشى، ديدن آثار ساير هنرمندان مطرح اين رشته 

و ارتباط با گروه هاى ديگر را فراهم مى كند.
وى گفت: اين مهم باعث مى شــود تا فعاالن تئاتر 
همدان با تجربيات و علم روز تئاتر آشنا شده و از 
آنها در راستاى ارتقاى سطح كارهاى خود استفاده 
كننــد. اين هنرمند همدانى بــا تاكيد بر اينكه هنر 
نمايش همدان را با تئاتر كودك آن مى شناســند؛ 
ادامه داد: امسال همكاران ما در بخش هاى مختلفى 
حضور داشــتند اما اكثر كارهــا تك جايزه يا حتى 
بدون جايزه ماندند كه اين بدان معناســت بايد با 
علم و تكنيك هاى روز اين هنر همراه باشيم و رو 

به جلو حركت كنيم.
وى در پايــان تصريح كرد: از طرفى ديگر يكى از 
راه هاى رسيدن به اين اهداف ميدان دادن و اهميت 
قائل شــده براى هنرمندان بومى استان و استفاده 
بهينه از استعدادها و جوانان خالق اين رشته است 
كه اميدواريم دست اندركاران به اين مهم هم توجه 

داشته باشند.

«پاستاريـونى»
 ايده اين روزهاى 
سينمــا

 پاســتاريونى داســتان غذاهاســت، البته نه هر 
غذايــى! اين فيلم يكــى از بهتريــن ايده هايى كه 
كمتــر به آن پرداخته شــده را در خود دارد و اين 
روزها در ســينما فلســطين همدان در حال اكران 
است.  ســينماهاى همدان در اواســط آخرين ماه 
فصــل پاييز در قبضــه فيلم هاى كمدى اســت و 
ايــن فيلم هــا گرمابخش اين روزهاى ســالن هاى 
سينما شــده است. سينما قدس همدان در نخستين 
اكران خود فيلم سينمايى «ُكلمبوس» به كارگردانى 
هاتف عليمردانى را دارد كه در سانس هاى 10:30، 
12:30، 14:30، 16:30 و 18:30 ســالن يــك بــه 
نمايش گذاشــته مى شود. همچنين «آستيگمات» به 
كارگردانى مجيدرضا مصطفوى در سانس 20 سالن 
دو و «هشــتگ» به كارگردانى رحيم بهبودى فر در 
ســانس هاى 10، 12، 14، 16، 18 و 20:30 سالن 

دو اكران مى شود.
در سينما فلسطين نيز فيلم سينمايى «پاستاريونى» به 

كارگردانى سهيل موفق در سالن يك و در سانس هاى 
11:30، 13:30، 17:30 و 19:30 اكــران مى شــود. 
پاستاريونى داستان غذاها است، البته نه هر غذايى! اين 
فيلم يكى از بهترين ايده هايى كه كمتر به آن پرداخته 
شده را در خود دارد و آن ايده آشنايى مردم با غذاهاى 
اقوام ايرانى در قالب فيلم اســت. «سرو زير آب» به 
كارگردانى محمدعلى باشــه آهنگر در ســانس هاى 
9:30 و 15:30 در ســالن يك و «لس آنجلس تهران» 
به كارگردانى تينا پاكروان در سانس هاى 14، 16، 18 و 
20 در سالن دو به روى صفحه نمايش مى رود. اكران 
«امين و اكوان» به كارگردانى زحل رضوى در سانس 
10 و 12 در ســالن دو از ديگر فيلم هايى است كه در 

اين روزها اكران خواهد شد.

بهترين بازيگر مرد جشنواره تئاتر كودك:

آثار همدان در جشنواره تئاتر كودك يا تك جايزه بود يا بى جايزه


