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شرايط انتخاب 
شهرداران پس 
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يادداشت روز
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اختصاص بودجه
 با بهره ورى صفر

 حفظ حقــوق ملت، اعتالى كشــور، 
انجام وظايف وكالت و...همگى نكاتى را به 
نمايندگان گوشزد مى كند كه شايد تا پيش 

از سوگند گفتن به آن توجه نداشته

افزايش كتك كارى زنان در همدان
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نخستين جايزه كتاب سال اهدا شدنخستين جايزه كتاب سال اهدا شد

نوادة ميرسيد على  برنده تنديس ويژهنوادة ميرسيد على  برنده تنديس ويژه««الوندالوند»»

روابط عمومي اداره كل تأمين اجتماعي استان همدان

آگهي مزايده حضوري فروش خودرو 
با توجه به اينكه اداره كل تأمين اجتماعي استان همدان در نظر دارد 

تعداد 6 دستگاه خودرو با مشخصات ذيل

از  مي توانند  مزايده  در  شركت  به  عالقمندان  برساند  فروش  به  مزايده  طريق  از  را 
تاريخ انتشار آگهي (97/10/10)  به مدت 10 روز جهت بازديد و ارائه پيشنهاد قيمت 
در ساعات اداري به واحد امور اداري به آدرس همدان ميدان امامزاده عبداله، اداره 
كل تأمين اجتماعي مراجعه نموده و فرم پيشنهاد و شرايط مزايده را از واحد مذكور 

در همان روز دريافت نمايند.

مدل نوع خودرورديف 
1384سواري پژو 405 جي ال ايكس آي 8/1- نقر آبي متاليك 1
1384سواري پژو 405 جي ال  آي- عنابي روغن 2
1382وانت مزدا 2000-سفيد روغني 3
1384وانت دو كابين مزدا بي 2000 آي- نقر آبي متاليك4
1384وانت دوكابين مزدا آبي 2000 آي – نوك مدادي متاليك 5
1384وانت دوكابين مزدا آبي 2000 آي – نوك مدادي متاليك6
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همراهتان هستيم

يادداشت

بايد اول حادثه اي رخ دهد تا مشخص شود مسئول كيست
مهدي  ناصرنژاد»

 جمعه گذشــته حادثه مهيبي در يك گوشــه از شــهر همدان اتفاق افتاد كه اگر سازمان 
آتش نشاني به موقع اقدام نمي كرد و خواست الهي نبود، تبديل به فاجعه مي شد و آنوقت حتي 

نوش داروي بعد از مرگ سهراب هم چاره ساز نمي بود. 
حادثه مربوط به انفجار همزمان 30 كپسول گاز مايع دپو شده LPG در يك كارگاه غيرمجاز 
واقع در منطقه موســوم به چراغ قرمز و ورودي شهرك حصار مطهري مي باشد كه اگر چه به 
خير گذشــت اما سه مصدوم شديد بر جاي گذاشت. و اگر آتش سوزي حاصل از اين انفجار 
به انبار كارگاه سرايت مي كرد سونامي افسوس و دريغ و حيرت بر جاي مي گذاشت كه قطعًا 

چاره اي هم براي آن نبود و چيزي جبران نمي شد. 
مي گويند حادثه خبر نمي كند و البته قرار هم نيست هر روز و هر لحظه حادثه اي جان خراش 
در اينجا و آنجاي شــهرها و مدارس و دانشگاه ها و برج هاي پالسكو و كارخانجات انبارهاي 
بزرگ كاال، پااليشــگاه ها و چاه هاي نفت و تمام منابع حياتي متعلق به اين مردم و اين كشور 

اتفاق بيفتد تا به فكر يافتن مقصر بيفتيم و توپ مسئوليت ها را به زمين اين و آن بياندازيم.
حادثــه اگر هر از چند وگاهي يك بار هم اتفاق بيفتد باز هم زياد اســت و تبعات آن جبران 
ناپذير خواهد بود. اما هزار دريغ و حســرت كه ما مردم بي خيال هســتيم و عادت داريم بار 
مســئوليت هايم را به دوش اين و آن بيندازيم و نهايتاً هم پاي خدا و انبياء و ائمه (ع) را پيش 

بكشيم كه خدا بزرگ است و نگه مي دارد و يا خواست و مشيت الهي بوده است! 
در صورتي كه همين بي خيالي هاست كه موجب نارضايتي  خداوند قادر ومنان از اعمال بندگان 
خود مي شــود و پيش نيايد آن روزي كه او هم از ما روي گردان باشــد. خدا خودش نياورد 

آن روز را!
اما در حادثه تلخ جمعه گذشــته خبرنگار زحمت كش همدان پيام قبل از هر مرجع و مسئولي 
بــه فكر چاره افتاد و تصميم گرفت علل چنين حوادث گاه و بيگاه را از مســئوالن و هر آن 
مرجعي كه بايد چاره گر باشد و قبل از وقوع چنين حوادث كه خود آبستن فاجعه هاي بزرگتر 
اســت، راه هاي پيشگيري و ايمن سازي را فراهم نمايد، جويا شود و افكار عمومي شهرمان را 
به قضاوت بخواند اما متأســفانه همان شد كه مي ترســيديم و معمول تمام حوادث مي باشد، 
روبرو شديم چرا كه هر كس خود را از اين حادثه مبرا مي دانست و همراه خيل مردم متحير و 

مطالبه گر، آي دزد و آي دزد سر مي داد!
در اين ارتباط سرراست ترين جواب را رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
همدان به ما مي دهد كه گفت: با توجه به حوادث اين چنيني كه زياد اتفاق مي افتد و كارگاه هاي 
شارژ كپسول هاي گاز مايع LPG را براي مصرف غيرمجاز خودروهاي دوگانه سوز بالي جان 
مردم ساخته است، از سال 94 تاكنون پي درپي با 12 اداره و ارگان و سازمان مربوطه از جمله 
فرمانداري، ستاد بحران استانداري، شــوراي تأمين استان، اداره استاندارد و پدافند غيرعامل، 
معاونت دادگستري پليس امنيت، اتاق اصناف بازرگاني، خدمات شهري شهرداري ها، كميسيون 
ماده 20 و سازمان صنعت و معدن و تجارت مكاتبه داشته ايم اما تاكنون پاسخ قانع كننده و اقدام 
عملي مثبت مالحظه نشده است كه بتواند مشكالت را حل و فصل كرده و حداقل مانع فعاليت 

غيرمجاز كارگاه هاي مربوط به شارژ كپسول هاي مايع باشد.
وي در ايــن خصوص و با توجه به خطر بالقوه فعاليت كارگاه هاي بزرگ و كوچك شــارژ 
كپســول مايع يادآور شــد، چنانچه مأموران آتش نشــاني به موقع مانع گسترش آتش سوزي 
در حادثه روز جمعه نمي شــدند، حدود 400 كپســول 30 تا 60 كيلويي موجود در كارگاه 

حادثه ديده منفجر مي شد و فاجعه به بار مي آورد.
به گفته آقاي بياناتــي در حال حاضر 58 كارگاه غيرمجاز گاز مايع LPG در همدان فعاليت 

دارد كه تمام آنها آبستن حادثه هستند.
در اين باره و در گفتگوي خبرنگار ما با سازمان آتش نشاني، مدير كل استاندارد استان همدان، 
مدير روابط عمومي شــركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان و چند تماس مختصر با 
سازمان ها و ادارات ديگر گفتگو و نظرخواهي كرده است كه از چكيده نظرات جمع آوري شده 
برمي آيد، بيشــتر از هر سازمان اين اداره كل صنعت و معدن و تجارت و شركت نفت هستند 

كه بايد در خصوص نحوه و كيفيت فعاليت كارگاه هاي شارژ كپسول مايع پاسخگو باشند.

اقامت در واحدهاى 
اقامتى همدان 90 

درصد افزايش 
يافت 

 معاون گردشــگرى اســتان همدان با 
بيان اينكه در 9 ماهه امســال 710 هزار نفر 
گردشــگر داخلى از جاذبه هــاى تاريخى، 
طبيعى، فرهنگى و دست ساز استان بازديد 
كردند، گفت: اين ميزان بازديد نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته 12 درصد افزايش 

يافته است. 
على خاكســار در گفت وگو با تسنيم اظهار 
داشــت: از ابتداى سال تا پايان آذرماه 141
هزار مســافر داخلــى در واحدهاى اقامتى 
رســمى نظير هتل، هتــل آپارتمان و غيره 

استان همدان اقامت داشتند.
وى افزود: در 9 ماهه امســال ميزان اقامت 
در واحدهاى اقامتى رســمى استان همدان 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 90

درصد افزايش يافته است. 
خاكســار با بيان اينكه در 9 ماهه امســال 
710 هزار مورد بازديد توســط گردشگران 
داخلــى از امكان فرهنگى، تاريخى، طبيعى 
و دست ســاز اســتان همدان انجام شــده 
اســت، بيان كرد: اين ميــزان بازديد به جز 
آمار بازديد از غار عليصدر اســت. معاون 
گردشگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان همدان عنوان كرد: بازديد 
گردشــگران داخلى از جاذبه هاى تاريخى، 
طبيعى، فرهنگى و دست ساز استان همدان 
در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 12 درصد افزايش يافته است.

149 باند قاچاق 
كاال در همدان 
متالشى شد

149 باند قاچاق كاال در 9 ماهه سالجارى در 
استان شناسايى و منهدم شد.

فرمانده انتظامى اســتان همدان در جلسه قرارگاه 
مبارزه با قاچاق كاال اظهار داشت: انهدام باندهاى 
قاچــاق كاال در 9 ماهــه ســالجارى 27 درصد 

افزايش داشته است.
 بخشــعلى كامرانى صالح بيان كرد: بررسى هاى 
پليس گوياى اين اســت كه بيشــتر قاچاقچيان 
غيربومى بوده و هنگام انتقال محموله از استان هاى 

غربى به سمت مركز كشور دستگير شدند.
فرمانده انتظامى استان همدان دام، احشام و لوازم 
خانگى را در صدر كشفيات دانست و گفت: آمار 

كشــفيات كاالى قاچاق امسال از نظر ارزشى به 
يك هزار و 620 ميليارد ريال رسيده است.

ســردار كامرانــى صالــح افــزود: در ايــن راســتا 
ــش 23 درصــدى كشــفيات كاالى  ــاهد افزاي ش
ــال  ــابه در س ــدت مش ــه م ــبت ب ــاق نس قاچ

ــتيم. ــته هس گذش
وى اضافه كرد: 124 پرونده مهم امسال در زمينه 
كاالى قاچاق و ارز تشــكيل شده كه اين آمار در 
مقايســه با مدت مشابه ســال گذشته 80 درصد 

افزايش داشته است.
فرمانده انتظامى استان همدان اظهار داشت: يكى 
از اولويت هاى اساســى پليس استان در سال 97
مبارزه جدى با قاچاق كاال و ارز در راستاى تحقق 

شعار سال است.
ســردار كامرانى صالح اضافه كرد: پليس با رصد 
اطالعاتــى دقيق و هوشــمندانه مقابل هر گونه 
قاچاق كاال ايســتاده و با قاچاقچيان به شــدت 

برخورد مى كند.

سند راهبردى طب عمومى كشور تدوين مى شود
 وزير بهداشــت گفت: ســند راهبردى طب عمومى كشور تدوين مى شــود و بر اساس آن 
موضوع صالحيت هاى حرفه اى پزشــكان عمومــى و نظام جامع آمارى طب عمومى به زودى 

تعيين تكليف مى شود.
به گزارش ايرنا  ، ســيد حسن هاشمى  شكل گيرى نظام ارجاع را بدون كمك پزشكان عمومى 
غيرممكن دانســت و افزود: دولت به تنهايى نمى تواند نظام ارجاع را شكل دهد و بايد با كمك 

پزشكان عمومى و ساير گروه هاى علوم پزشكى آن را ايجاد كنيم.
وى گفت: پزشكان عمومى اگر احساس كنند كه در نظام ارجاع و نظام سالمت، نقش دارند، به ما 
كمك مى كنند و اگر احساس كنند كه ناديده گرفته شده اند، ممكن است توفيقى نداشته باشيم.

هاشمى اســتفاده از ظرفيت پزشكان عمومى در ســطوح مختلف مديريتى وزارت بهداشت را 
ضرورى عنوان كرد و گفت: برخى بيمارســتانهاى تهران كه به خوبى اداره مى شــود، توســط 
برخى پزشكان عمومى مديريت مى شوند به عنوان نمونه در بيمارستان امام سجاد(ع) شهريار يا 

بيمارستانهاى دانشگاهى تهران، پزشكان عمومى به خوبى بيمارستانها را اداره مى كنند.
وزير بهداشت با اشاره به پيشنهاد انجمن پزشكان عمومى كشور مبنى بر تشكيل نظام جامع آمارى 
طب عمومى در كشور، گفت: پيشنهاد بسيار خوبى است اما اشكالى كه وجود دارد، يكسان نبودن 
آمار از سوى انجمن پزشكان عمومى، سازمان نظام پزشكى و وزارت بهداشت است كه بايد در 
جلسات مشترك بين اين ارگانها، تشكيل اين نظام جامع آمارى مورد بحث و بررسى قرار گرفته 

و تشكيل شود.

 در دولــت هاى يازدهــم و دوازدهم، بيش 
از 5/5 ميليون جمعيت روستايى تحت پوشش 

شبكه هاى آبرسانى قرار گرفتند.
وزير نيــرو گفت: هم اكنون بيش از 99 درصد 
جمعيت شهرى كشور به شبكه هاى مطمئن و 

بهداشتى آب دسترسى دارند.
به گزارش ايرنا،رضا اردكانيان ادامه داد: با وجود 
اينكه فاضالب موضوع به نســبت جديدى در 
دنيا اســت، امروز 50 درصد جمعيت ما تحت 
پوشــش شــبكه هاى جمــع آورى و تصفيه 

فاضالب قرار گرفته اند.
وزير نيرو اظهار داشــت: جمعيت ما نسبت به 
40 سال گذشته كمتر از سه برابر شده اما ميزان 
انرژى توليدى بيــش از 11 برابر افزايش يافته 

است.
وى ادامه داد: با توجه به نقش موثرى كه انرژى 
و شــبكه برق در توسعه كشور و بهبود شرايط 
زندگى جامعه دارد، ايــن افزايش توليد انرژى 
شــاخصى است كه نشان مى دهد چه مقدار به 

جلو حركت كرده ايم.

اردكانيان اظهار داشــت: در بخش انرژى هاى 
تجديدپذير – كه تقريبا هر كارى شده در دوران 
اخير بوده - بسترسازى مناسبى انجام شده و هم 
اكنون اندكى كمتر از يك هزار مگاوات ظرفيت 

نصب شده در كشور وجود دارد.
وى اضافه كرد: برنامه وزارت نيرو اين اســت 
كه تا پايان دولت دوازدهم، ســهم انرژى هاى 

تجديدپذير را به چهار هزار مگاوات برسانيم.
وزير نيرو با بيان اينكــه هم اكنون 27 نيروگاه 
بزرگ ســيكل تركيبى در استان هاى كشور در 

حال ساخت است، گفت: تا تابستان سال آينده 
بيش از پنج هزار مــگاوات ظرفيت نيروگاهى 
جديد به ظرفيت نصب شــده كشــور اضافه 

خواهد شد.
اردكانيان ادامــه داد: عالوه بر ايــن، اقدامات 
مناسبى با همكارى مصرف كنندگان در جهت 
مديريت مصرف شــروع كرده ايم و امســال 
درصدد هســتيم كــه اوج بار را تا ســه هزار 
مگاوات با اجراى برنامه هاى مديريت مصرف 

كاهش دهيم.

وزير نيرو اعالم كرد
آبرسانى به 5/5 ميليون نفر از جمعيت روستايى در 5 سال اخير

 شهردارى كى اقدام مى كند؟ 

دست فروشان در انتظارساماندهى 
امام جمعه موقت تهران:  

قانونمندي الزمه ايجاد 
امنيت در كشور است

شهرستان ها
محروم از ميزبانى

 مراســم گراميداشــت حماســه 9دى روز گذشــته  
ــام  ــدان ام ــا در مي ــتان ه ــاير شهرس ــا س ــان ب همزم
گروه هــاي  شــد.  برگــزار  همــدان  خمينــي(ره) 

ــا شــعارهاي "مــرگ بــر آمريــكا"،  مختلــف مــردم ب
ــرت  ــتيزي و بصي ــرائيل"، استكبارس ــر اس ــرگ ب "م

ــيدند. ــان كش ــه رخ جهاني ــود را ب خ
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

كاهش 9/6 درصدى والدت در همدان
 مديركل ثبت احوال استان همدان از كاهش  9/6 درصدى ثبت والدت در استان خبر داد و گفت: امسال 21 هزار و 878 

مورد والدت در همدان به ثبت رسيده است.
محمود على پور در گفت وگو با فارس با بيان اينكه در 9 ماهه امسال 21 هزار و 878 مورد والدت در استان همدان ثبت شده 

است اظهار كرد: آمار 9 ماهه ثبت والدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/6  درصد كاهش را نشان مى دهد.
وى ادامه داد: در اين مدت ميزان آمار والدت  شهرى 14 هزار و 929 مورد و والدت  روستايى 6 هزار و 949 مورد بوده است.
مديركل ثبت احوال اســتان همدان خاطرنشان كرد: در اين مدت از مجموع والدت ها 11 هزار و 382 مورد مربوط به پسران 
و 10 هزار و 496 مورد مربوط به دختران بوده است.وى با اشاره به اينكه امسال به ازاى هر 100 دختر 108 پسر به دنيا آمده 
است يادآور شد: بيشترين فراوانى والدت ها براى مادران سنين 25 تا 29 سال به ثبت رسيده است.على پور اضافه كرد: بيشترين 

نام هاى به ثبت رسيده در بين پسران به ترتيب اميرعلى، حسين و اميرحسين و براى دختران فاطمه، زهرا و حلما بوده است.
وى افزود: براساس آمار به ثبت رسيده بيشترين كاهش والدت مربوط به شهرستان فامنين و كمترين آن نيز مربوط به شهرستان 

همدان است.

افزايش دو برابرى غربالگرى شنوايى در سال جارى
 معاون امور فرهنگى و پيشگيرى بهزيستى استان همدان از افزايش دو برابرى غربالگرى شنوايى در سال جارى خبر داد و 

گفت: از ابتداى امسال تاكنون 9 هزار نفر مورد غربالگرى شنوايى قرار گرفته اند.
امير كوكاييان در گفت وگو با فارس با بيان اينكه از ابتداى سالجارى تاكنون 9 هزار نفر مورد غربالگرى شنوايى قرار گرفته اند، 
اظهار كرد: سال گذشته 7 هزار نفر مورد غربالگرى شنوايى در سطح استان قرار گرفتند كه امسال درصدد هستيم آن را به دو 
برابر افزايش دهيم. وى با بيان اينكه امسال 11 پايگاه براى غربالگرى شنوايى نوزادان وجود دارد، افزود: 3 پايگاه در همدان و 

در ساير شهرستان هاى استان نيز يك پايگاه با آخرين تجهيزات پيشرفته روز خدمات ارائه مى دهند. 
معاون امور فرهنگى و پيشگيرى بهزيستى استان همدان با اشاره به اينكه در غربالگرى شنوايى، بهزيستى به كودكانى كه نياز 
به سمعك داشته باشند سمعك رايگان ارائه مى دهد، گفت: بهزيستى در راستاى كمك به افراد بى بضاعت براى كاشت حلزون 
كمك بالعوض 3 ميليون تومانى ارائه مى كند.كوكاييان  با اشاره به اينكه  امسال براى غربالگرى بينايى كودكان، 9 پايگاه سيار و 
120 پايگاه در مراكز مهدكودك و بهزيستى در سراسر استان همدان خدمت رسانى مى كنند، خاطرنشان كرد: پيشگيرى از تنبلى 

چشم با هدف پيشگيرى، كشف و مداخله بهنگام در اختالالت بينايى در كودكان اجرا مى شود.

اختصاص بودجه با بهره ورى صفر
مهدى غالمى  »

 حفظ حقوق ملت، اعتالى كشور، انجام وظايف وكالت و...همگى 
نكاتى را به نمايندگان گوشزد مى كند كه شايد تا پيش از سوگند گفتن 
به آن توجه نداشــته وصرفا از لحاظ ذهنى امرى خوشــايند بحساب 
آمده اســت چرا كه بعد از قسم شايد انچه نماينده را وادار به فعاليت 
ها فراى ذهنيت هاى قبلى خود كند اجبارى اســت كه سوگند پيش 

روى وى قرار داده است. 
از جمله موارديكه همواره ســبب شده است كه نمايندگان قسم خود 
را فراموش كنند و از مســير اين جاده پرتالطم وكالت منحرف شوند 
بازيهاى سياســى است كه در مسير خود انواع الگوها براى رسيدن به 
توســعه را از بين مى برد. توسعه پديده اى چند بعدى است كه شامل 
ابعاد اقتصادى ، سياسى ، فرهنگى ، اجتماعى و... است. تحقق هر يك 
از اين ابعاد بدون تحقق ابعاد ديگر ، به توسعه اى همه جانبه و پايدار 
منجر نخواهد شد و مشكالت عديده اى را در پى خواهد داشت ليكن 
سياسى كردن ابعادى كه سياسى نيستند خود عوارضى دارد كه عالوه 
بر تخريب آن حوزه عارضه اى جدى به نام سياســتزدگى را به همراه 

خود شكل مى دهد.
هفته گذشــته بودجه 98 به مجلس ارائه شــد و بازهم شاهد انواع و 
اقســام حركات و ســخنانى در صحن علنى مجلس بوديم كه نشان 
از تدوام همان سياســتزدگى اســت. تحصن و اعتراضاتى كه يا جنبه 
جناحى داشت و يا محلى و بومى بود. در حاليكه از همان ابتدا وظايف 
نمايندگان با منافع ملى رقم مى خورد و شأن و جايگاه مجلس با نگاه 

ملى است كه حفظ و صيانت مى شود.
در حال حاضر نمايندگان اســتان در كميســيونهاى مختلف مجلس 
حضور دارند اما بگونه اى صحبت ها و جهت گيرى ها صورت مى گيرد 
كه اغلب جز منافع شــخصى و جناحى  ماحصلــى از نمايندگان در 
مجلس ديد نمى شــود. اين روند نه تنها به استان يارى نمى رساند كه 

خود عاملى ضد توسعه و عليه مسائل كالن كشور است.
وقتى ضد توســعه مى شــود كه مــا در جهت انتخابات ســال آينده 
فعاليت هايمان دوبرابر و صرفا انتخاباتى مى شــود. سخنانى خوشايند 
بيان مى شود كه اهدافى مشخص را پيگيرى مى كند. بمانند كسانى كه 
قصد مديريت جهان را داشتند امروز همان حاميان معتقدند كه بايد به 
دنيا ثابت  كنيم كه ما در هر شــرايطى موفقيم؛ در بودجه به فكر اقشار 
كم درآمديم؛ نگاهمان به بازنشستگان متفاوت است و بيشتر از گذشته 
بفكر كارمندان در بودجه 98 هســتيم و غيــره! نظراتى كه تنها براي 

سخنراني و جلب نظر كارآمد است.
در حاليكه پتروشــيمى هگمتانه در همدان و پتروشيمى ابن سينا در 
شهرســتان فامنين بدون توجه همانگونه معطل مانده است و به مرز 
16 ســالگى مى رســد. پروژه اتوبان تهران - مالير، بيمارستان هزار 
تختخوابى، پروژه هاى مختلف در شهرستانها، از همه مهمتر پروژه هاى 
گردشگرى كه در سايه غفلت اثبات خود به جهانيان هر روز از نام و 

عمرشان بى ثمر مى گذرد.
بودجه، برنامه مالي دولت است كه براي يك سال تهيه و حاوي پيش 
بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام 
عمليات هاي جاري و عمراني است، نه اينكه نمايندگان مجلس براي 
جذب حداكثر اعتبارات بودجه در پى منفعت طلبى خود باشــند. در 
دوره هاى قبل بي انضباطي مالي دولت آنچنان چشــمگير شده بود كه 
بجاى طرح سوال از رئيس جمهور تفكرات حول محور نحوه جذب 
پول به بهانه پروژه هايى مى گشت كه امروز به سبب اطاله به فرسودگى 
رسيدند. چون رفتار نمايندگان مجلس بر حسب ميل دولت بود و عدم 
رســيدگي به بودجه در قالب ارقام و رديف ها سبب شد اين وضعيت 
امروز براى طرح ها پيش بيايد در حاليكه مجلس به جاي رســيدگي 
به جداول بودجه، به احكام و بندها مشغول بود تا از منافع آن چيزى 

هم نصيب آنها شود.
چندســالى است كه دولت دوازدهم كم و بيش(اما بيش از دولت نهم 
و دهم) تاكيد موكد بر قانونگرايي و اجرا بر مدار قانون دارد و اين امر 
در راســتاى همان سياستزدگى باعث شد وزرا تحت فشار بسيارى از 
نمايندگان قرار گيرند. غافل از اينكه افراد جامعه ماليات مى پردازند كه 
دولت با آن، اقتصاد كشور را توسعه دهد نه اينكه با اعتبارات به اعتبار 
نماينده مجلس فالن استان بيافزايد. بهمين خاطر است كه معموال در 

پروژه  ها با بهره ورى صفر و در عين حال طوالنى مواجه ايم.

استاندار همدان:
 خدمت به مردم بدون حاشيه 

در اولويت است
 خدمت به مردم بدون حاشيه در اولويت است و همه توان ما بايد 

صرف خدمت به مردم باشد.
استاندار همدان در ديدار با رنجبرزاده نماينده مردم، فرماندار، شهردار، 
بخشــداران و فعالين اقتصادي شهرستان اســدآباد با اشاره به وفاق و 
همدلي موجود در اســتان همدان و شهرستان اسدآباد گفت: بسياري 
از توفيق هايي كه داشته ايم به علت همين وفاق و همدلي بوده است 
و امروز شاهد اين هســتيم كه در استان و شهرستان اسدآباد كارهاي 
خوب و بزرگي انجام شده است.سعيد شاهرخي اضافه كرد: در تنظيم 
ســند راهبردي استان سعي شده است ظرفيت شهرستان ها به خوبي 
ديده شــود و در استان توســعه متوازن و بر اساس ظرفيت هاي هر 
شهرســتان را در دســتور كار قرار داده ايم و در ايــن راه از نظرات 
و پيشــنهادات نخبگان، نمايندگان مجلس و كارشناسان استفاده مي 
كنيم.اســتاندار همدان گفت: حمايت از بخش خصوصي و توليد از 
برنامه هاي با اولويت دولت تدبير و اميد اســت و در سطح استان نيز 
حمايت از اشــتغال و توليد در اولويت است و اين موضوع حتي در 

بودجه ابالغي از سوي دولت نيز ديده شده است.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراي اســالمي در اين جلسه 
گفت:استاندار همدان به دنبال خدمت بدون حاشيه است و با توجه به 
شــناختي كه از استان دارد مي تواند اقدامات خوبي در جهت خدمت 
رســاني به مردم انجام دهد.رنجبر زاده گفت: در شهرســتان اسدآباد 
عليرغم اختالف نظرهايي كه وجود دارد و طبيعي اســت اما مسئوالن 

شهرستان با وحدت و همدلي به دنبال خدمت به مردم هستند.

بزرگداشت آيت ا... شاهرودى 
در همدان برگزار شد

 آيين بزرگداشت آيت ا... «سيد محمود هاشمى شاهرودى» رئيس 
فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور شخصيت هاى مذهبى 

و قضايى در دادگسترى همدان برگزار شد.
يك اســتاد حوزه و دانشــگاه در اين آيين با اشــاره به تاكيد قرآن بر 
شــكرگزارى انســان ها در الطاف الهى و نتيجــه صبر مومنان گفت: 
اتفاقات تاريخى در قرآن كريم روايت گر سنت هاى الهى در آفرينش 
اســت. حجت االسالم سيد مجتبى حســينى يمين اضافه كرد: نظام 
اســالمى اجازه توسعه تفكر ماكياولى نمى دهد تا به هر قيمتى نظم يا 
توسعه در كشور اتفاق بيفتد.وى اضافه كرد: طبق گفته رهبرى انقالب، 
امروزه با يك چالش روانى مواجه هســتيم و با وجود مشكالت نبايد 
آنها را بســيار بيش از آنچه هست بدانيم.استاد حوزه و دانشگاه اظهار 
داشت: مهمترين نقشه دشــمن ايجاد نارضايتى عمومى در جامعه و 

ناكارآمد نشان دادن جمهورى اسالمى است.

مجموعه سپاه و بسيج 
در خدمت دانشگاه آزاد اسالمى است

  فرمانده ســپاه انصارالحسين استان همدان گفت مجموعه سپاه و 
بســيج در اســتان با تمام ظرفيت خود آماده همكارى با دانشگاه آزاد 

اسالمى است  و ما اميدواريم بتوانيم قدمى رو به جلو بر داريم .
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى همدان مظاهر مجيدى 
در نشســت مشترك با رئيس دانشگاه آزاد اسل اسالمى همدان گفت: 
به فرموده مقام معظم رهبرى بسيج سرمايه ملى  است و نقش بى بديل 
آن را  دفاع مقدس و ساير عرصه هاى پيشرفت ايران اسالمى نظاره گر 
بوده ايم  و اميد دارم بتوانيم با روحيه بسيجى در تمام عرصه ها پيروز 
بشويم .سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى در اين ديدار گفت برنامه ما در 
دانشــگاه   حركت در مسير گفتمان انقالب اسالمى است بايد تالش 
كنيم اين گفتمان عمق تر و وســيع تر  در جاى جاى كشور اسالمى 
نهادينه شود.  مرتضى قائمى تصريح كرد: دانشگاه آزاد اسالمى امروز 
با مشــكالت اقتصادى بسيارى مواجه است اما بايد ما با تمام توان در 
تربيت نيروى انسانى متعهد و حركت در مرزهاى دانش در حوزه هاى  
پژوهشــى رشــد كنيم و تا بتوانيم از  گرفتاريهاى علمى و اجتماعى  

جامعه را حل نماييم.

1- توليد برق پاك اســتان افزايش مى يابد. گفته مى شــود قرار است 
بزودى نيــروگاه بــرق خورشــيدى در شهرســتان كبودراهنگ به 
بهرهبردارى برسد. گويا اين بهرهبردارى ظرفيت توليد در اين شهرستان 

را تا 22 مگاوات افزايش خواهد داد.
گفتنى است استان همدان در سال هاى اخير پنج نيروگاه خورشيدى را 

احداث و به بهره بردارى رسانده است.
2- ادامه كار مديران بازنشســته در اســتان گزارش شده است. گفته 
مى شــود برخى مديران كه مشمول قانون منع بكارگيرى بازنشسته ها 
شده اند هنوز در پست هاى خود فعاليت مى كنند. گويا دليل ادامه كار 

اين مديران نرسيدن استفساريه است.
گفتنى است پيش از اين مســئوالن از برخورد قضايى با مديرانى كه 

ترك پست نكرده اند خبر داده بودند.
3- برخى دستگاه هاى دولتى در حال تخريب فضاى سبز هستند. گفته 
مى شــود برخى ادارات و نهادهاى همدان كه در محدوده كمربند سبز 
قرار دارند به بهانه توســعه فضــاى ادارى در حال تخريب درختان و 

فضاى سبز هستند.
گفتنى است ســاخت و ساز در كمربند سبز شهر همدان پيش از اين 

ممنوع اعالم شده است.

 مراســم گراميداشت حماسه 9دى روز 
گذشته  همزمان با ســاير شهرستان ها در 

ميدان امام خميني(ره) همدان برگزار شد.
 گروه هــاي مختلــف مردم با شــعارهاي 
"مرگ بــر آمريكا"، "مرگ بر اســرائيل"، 
استكبارســتيزي و بصيرت خود را به رخ 

جهانيان كشيدند.
به گزارش همدان پيــام، امام جمعه موقت 
تهران  در جمع راهپيمايان سالروز حماسه 
دي در همدان گفت: حضور ارزشمند مردم 
همدان در پايــداري از ارزش هاي انقالب 

اسالمي گواهي بر اين حقيقت است.
حجت االســالم محمد حسن ابوترابي فرد 
تأييد كرد: اين گونه نيســت كه هميشــه 
دشمنان ما خارج از مرزهاي جامعه اسالمي 
را تهديد كنند و گاهي افرادي را در مســير 

تضعيف نظام قدم برمي دارند.
وى بيان كرد: توطئه ها و نقشه هاي دشمنان 
هميشه به ضرر نظام اسالمي تمام نمي شود 
و اگر وحدت و انسجام خود را حفظ كرده 
و حول آموزه هاي قرآن و كالم پيامبر(ص) 
حركــت كنيــم مي توانيم تهديدهــا را به 

فرصت تبديل كنيم.
امام جمعه موقت تهــران عنوان كرد: بايد 
مراقب كســاني كه ممكن اســت از درون 
جامعه اســالمي و آرمان هــاي انقالب را 
تهديد كنند باشــيم و جوانــان بايد با الهام 
گرفتن از رهنمودهــاي امام (ره) و بيانات 

مقام معظم رهبري اوضاع را رصد كنند.
وي در ادامه بيان كرد: توطئه هاي دشــمنان 
همواره به ضرر جماعت نيست چرا كه اگر 
انســجام دروني را تحكيم كنيم تهديدها به 

فرصت ها بدل مي شود.
ابوترابي فرد گفت: در سايه مقاومت ملت 
و خون شهدا نظام اســالمي در قله اقتدار 
قرار دارد و تاريخ انقالب گواه روشــني بر 

اين حقيقت است.
وي اظهار داشــت: قانونمندي زمينه ايجاد 

امنيت در كشور اســت و مهمترين وظيفه 
مردم التزام به قانون اســت پس مســئوالن 

بايد قانون مدار باشند.
امــام جمعه موقــت تهران گفــت: زير پا 
گذاشــتن قانون يعنــي بي تفاوتي به منافع 
كشــور اســت و امروزه منافــع ملي ما به 
منافع كشورهاي اسالمي گره خورده است 
بي احترامي به قانون يعنــي بي احترامي به 

منافع يك ميليارد ملت مسلمان.
ابوترابــي  فرد بيان كرد: حضــور مردم در 
حماســه 9 دي ماه نشانه همت ملت است 
براي خروج از مشكالت و اگر چه امروزه 
مردم با مشكالت اقتصادي درگير هستند و 

بايد قدردان تك تك آنها بود.
وي در پايــان تصريــح كــرد: آينده ملت 
يمن، عــراق، بحرين و منطقه در دســت 
ملــت بزرگ ايران اســت و بــا همراهي 
خداوند، تدبير رهبــري و حضور مردم از 
همه مشكالت با عزت و سربلندي  خارج 

خواهيم شد.
روز گذشته همزمان با ساير شهرهاى استان 
مردم نهاوند به همراه مســئوالن نهاوند  در 
مصلى اين شهر جمع شدند و واليتمدارى 
و حمايــت از واليــت و رهبــرى و نظام 

اسالمى را به نمايش گذاشتند. 
 ســخنگوى كميســيون قضايى مجلس و 
نماينده رباط كريم در مجلس در مراســم 
شهرستان  دى   9 حماســه  گراميداشــت 
نهاوند گفت: مردم ايران اسالمى همواره 
دشــمنان را نااميد كردند كه 9 دى سندى 
مانــدگار از پايبنــدى مردم بــه انقالب 

است. اسالمى 
حجت االسالم والمسلمين حسن نوروزى 
گفت: متاســفانه در داخل نيــز عده اى با 
شــعار تقلب در زمين دشمن بازى كردند 

و كشور را به اشوب كشاندند.
امــام جمعــه نهاوند هم، گفــت: روز 9
دى در تاريخ ماندگار شــد و مردم ايران 

اسالمى بار ديگر نشان دادند در راه دفاع 
از انقالب و ارزشــهاى اسالمى با احدى 

ندارند. تعارف 
حجــت االســالم مغيثى افزود: دشــمنان 
هميشــه در حال برنامه ريزى براى ضريه 
زدن به انقالب اســالمى هســتند و بعد از 
پيروزى انقالب انواع توطئه ها و فتنه ها را 

بر عليه مردم اجرا كرده اند.
نماينــده نهاونــد در مجلس در مراســم 
گراميداشت حماســه 9 دى نهاوند گفت: 
روز 9 دى حماســه اى بود بى بديل كه با 
حضور مردم در دفاع از واليت به روزى به 

ياد ماندنى تبديل شد
حسن بهرام نيا گفت: تنها راه نجات كشور 
و جامعه اســالمى پيروى از واليت فقيه و 

دفاع از ارزشهاى اسالمى است.
وى گفت: مردم ما نشان دادند كه هر زمان 
كه نياز باشــد در دفاع از انقالب به ميدان 

مى آيند و فتنه گران را نا اميد مى كنند.

امام جمعه موقت تهران:  

قانونمندي الزمه ايجاد امنيت در كشور است

 كل بودجه سال 97 شهردارى هاى استان 
همدان 882 ميليارد تومان بود كه تاكنون 55

درصد از آن محقق شده است.
مديركل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى 
اســتاندارى همدان در نخســتين نشست 
تخصصى و آموزشــى اعضاى شــوراهاى 
اســالمى اســتان همدان كه به همت مركز 
آموزش و پژوهش شــوراى عالى استانها 
و با هــدف ارتقاى دانش اعضاى شــورا 
به ويژه در حوزه قوانين و مقررات حاكم بر 
عملكرد شوراهاى كشور در همدان برگزار 
شد، افزود: ميانگين ســرانه هر نفر نسبت 
به اين بودجه، 800 هزار تومان اســت در 
حالى كه اين رقم ســال گذشته 380 هزار 

تومان بود.

به گزارش مهر، سيد حسين جعفرى با اشاره 
به اهميت و جايگاه شوراهاى اسالمى، ادامه 
داد: امروزه جايگاه مديريت شــهرى چندان 
مطلوب به نظر نمى رســد و دغدغه امروز 
ما در شهردارى و شوراى شهر به عنوان دو 
بال مديريت شهرى، چالش هاى توسعه اى 
و آينده محور نيست و آنچه هست مربوط 

به حال و عبور از آن است.
 تراكم بيش از حد نيروى انسانى 

در شهردارى ها 
مديــركل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى 
اســتاندارى همدان با تأكيد بر اينكه دغدغه 
هاى شــهردارى ها بسيار ســطحى و شامل 
پرداخت حقوق، مزايا و بيمه اســت؛ گفت: 
هزينه اداره كردن شهر گران شده كه يكى از 

داليل آن مى تواند تراكم بيش از حد نيروى 
انسانى در شهردارى ها باشد.

جعفرى با بيــان اينكه امروز بايد به جاى 
خطاهــاى پر هزينــه از تجربــه ديگران 
اســتفاده كنيم، افزود: بايد بــه حكمرانى 
شهرى خوب فكر كنيم؛ زيرا در حكمرانى 
خوب، شــهر ما به مــواردى چون دولت 
الكترونيك، شــهر هوشمند، دولت محلى، 
طراحــى شــهرى و اســتاندارد كوچك 

مقياس، مواجه مى شود.
وى گفت: اگر مردم و شهروندان را با خود 
همــراه نكرده، از فكر و ايده آنها براى اداره 
شهر استفاده نكنيم و از ســرمايه آنها بهره 
نبريم، دوباره بــا روزمرگى مواجه خواهيم 

شد.

جعفرى با تأكيد بر اينكه منابع دولتى اندك 
اســت و با نگاه تقويت محــور نبايد فقط 
به منابــع دولتى اتكا كــرد، گفت: چاره اى 
نداريــم جز اينكه به منابــع درآمدى پايدار 
فكر كنيم؛ زيرا اثبات شــده كه ديگر نبايد 
منتظر درآمدهاى زودگذر و ناپايدارى چون 
جريمه هــاى ماده 100 و صدور چند پروانه 

ساختمانى باشيم.
مديــركل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى 
استاندارى همدان اعالم كرد: مجموع تعداد 
جلســات شوراها 2 هزار و 212 جلسه با 5

هــزار و 253 مصوبــه از اول دوره پنجم تا 
پايان آبان ماه امسال است كه از مجموع اين 
مصوبات، 4 هــزار و 133 مصوبه در هيأت 

تطبيق تأييد شده است.

55 درصد بودجه شهردارى ها محقق شده است 

 رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان 
در حالــى اعالم كرد علــت مرگ رئيس 
كتابخانــه مركزى همدان اواســط هفته 
مشخص مى شود كه پزشكى قانونى اين 

گفته را رد كرد.
عليرضا مدركيان در گفت وگو با ايســنا، 
اظهار كرد: بررسى ها درباره پرونده رئيس 
كتابخانه مركزى همدان كه 21 آذرماه پس 
از زايمان در بيمارستان بوعلى جان باخت، 
انجام شده و در مراحل قانونى قرار دارد 
و امروز نيز در اين زمينه جلسه اى برگزار 

خواهيم كرد.
وى بــا بيان اينكــه منتظر اعــالم نظر 
پزشكى قانونى هســتيم و هنوز جوابى 
از اين نهاد قضايــى دريافت نكرده ايم، 
ادامه داد: پزشــكى قانونى از اين مادر 
صــورت  در  و  كــرده  نمونه بــردارى 
با  الزم  برخــورد  قصــور،  تشــخيص 
پرســتار و پزشــك فرد متوفى صورت 
مى گيرد چرا كــه تا وقتى حكمى صادر 

اشتغال  منع  بر  تصميمى  نمى توان  نشود 
پزشك و گرستار گرفت.

مدركيان با تأكيد بر اينكه به طور قطع اگر 
قصورى صورت گرفته باشد، با اين افراد 
به شــدت برخورد مى شود، تصريح كرد: 
براى مشخص شدن قصور پزشكى بعد از 
نظريه پزشكى قانونى موضوع به كميسيون 

نظام پزشكى ارجاع داده مى شود.
ــركل پزشــكى  ــح، مدي على احســان صال
قانونــى همــدان نيــز دربــاره ايــن پرونده 
گفــت: هنــوز علــت مــرگ رئيــس 
كتابخانــه مركــزى همــدان مشــخص 
نشــده و پرونده در دســت بررســى است 
چــرا كــه معمــوال پروســه بــراى دريافت 
ــت. ــر اس ــا زمان ب ــج نمونه بردارى ه نتاي

گفتنى است؛ منصوره حسينى شعار، رئيس 
كتابخانه مركزى همدان حدودا 35 ســاله 
بود كه 21 آذرماه پس از تولد نخســتين 
فرزنــدش در بيمارســتان بوعلى همدان 

جان باخت.

11 هزار و 212 نفر به 
علت آسيب ناشى از نزاع 
به مراكز پزشــكى قانونى 
اســتان همــدان مراجعه 

كردند.
مديركل پزشــكى قانونى 
از  گفت:  همدان  اســتان 
افزايش 5,8 درصدى آمار 
نزاع در 8 ماهه امسال در 
استان خبر داد و افزود: از 

11 هزار و 212 مراجعه كننده به پزشــكى 
قانونى 3111 زن و 8101 مرد بوده اســت.

على احســان صالح در گفت وگو با ايسنا، 
ادامه داد: در مدت مشــابه سال گذشته، 10

هزار و 588 نفر به اين منظور به پزشــكى 
قانونى همدان مراجعه كرده بودند كه از اين 
تعداد 2892 نفر از مراجعان زن و 7696 مرد 
بوده است.صالح با بيان اينكه ظاهر خون آلود 
تأثيرى در صدور نظريه كارشناسى توسط 
پزشــكى قانونى ندارد، اظهــار كرد: نوع 
جراحت و عمق آن مبنــاى صدور نظريه 
اســت.وى  جراحات  درباره  كارشناســى 

يادآور شد: براى صدور نظريه كارشناسى 
درباره صدمات ناشى از نزاع توسط سازمان 
پزشــكى قانونى ارائه معرفى نامه از مراجع 
قضايى و يا كالنترى الزامى است.مديركل 
پزشكى قانونى استان همدان بيان كرد: در 
صورت وجود جراحات و صدمات عمده 
و تهديدكننده، افراد مى توانند پس از انجام 
اقدامات درمانى به پزشكى قانونى مراجعه 
كنند.وى خاطرنشــان كرد: سوابق اقدامات 
انجام شده از سوى پزشكى قانونى از مرجع 
درمان كننده گرفته مى شــود تا حق كســى 

ضايع نشود.

جمع آورى 3 تن نان  فاقد مجوز بهداشتى 
از سوپرماركت ها 

 مســئول بهداشت محيط مركز بهداشــت شهرستان همدان از 
جمع آورى ســه تن نان  فاقد مجوز بهداشــتى از سوپرماركت ها 
خبر داد.حســين خالقى مجد در گفت وگو با فارس با اشــاره به 
فعاليت هاى واحد مهندسى بهداشت محيط شهرستان همدان طى 
دو ماه اخير اظهار كرد: در اين مدت 7 هزار و 854 مورد از مراكز، 

اماكن، محل ها و سامانه هاى آبرسانى بازديد شد.
وى با اشــاره به 55 مورد بازرسى از مراكز و اماكن بين راهى طى 
آبان و آذرماه افزود: 60 مورد با دستگاه هاى ديگر بازرسى مشترك 
انجام شد.مسئول بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان همدان 
با بيان اينكه 64 مركز و مكان متخلف به مراجع قضايى معرفى شد، 

ادامه داد: 58 مورد اخطار بحرانى و غيربحرانى صادر شده است.
وى از تعطيلــى 58 مركز متخلــف خبرداد و گفــت: 99 مورد 

نمونه بردارى مواد غذايى طى دو ماه انجام شد.
خالقى مجد با اشاره به جمع آورى سه تن نان فاقد مجوز و قاچاق 
بيان كرد: در گشت هاى مشــترك با اتاق اصناف سه تن نان  فاقد 
مجوز بهداشتى از سطح سوپر ماركت ها جمع آورى شد.وى با بيان 
اينكه 13 هزار كيلوگرم مواد غذايى معدوم سازى و از سطح عرضه 
جمع آورى شد،خاطرنشان كرد: در دو ماهه اخير يك هزار و 455

عدد قليان و ادوات آن از اماكن عمومى جمع آورى شد.

علت جانباختن رئيس كتابخانه مركزى 
همدان كى مشخص مى شود؟

افزايش كتك كارى زنان درهمدان
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70 درصد ساختمان هاى ادارى اسدآباد مناسب سازى 
نشده است

 در حال حاضر بيش از 30 درصد از ساختمان هاى ادارى سطح شهرستان مناسب سازى 
شده كه كمبود اعتبار ادارات از مهم ترين داليل ُكندى مناسب سازى است.

فرماندار شهرســتان اسدآباد بابيان اين مطلب در ستاد هماهنگى و پيگيرى مناسب سازى 
شهرســتان اســدآباد، اظهار كرد: از ادارات در بحث مناسب ســازى توقعى براى نصب 
آسانســور نيست اما توقع داريم ورودى و احداث رمپ را انجام دهند چراكه كار چندان 

سختى نبوده و به اعتبار چندانى نيز نياز ندارد.
به گزارش ايسنا،كريم حميدوند با اشاره به اينكه حجم كارهاى اجرايى مناسب سازى 80 

درصد با شهردارى است، تصريح كرد: متأسفانه آموزش و اطالع رسانى در بحث ضوابط 
فنى بســيار كم بوده كه بايد با آموزش بيشتر در ساخت و ســازهاى غيراستاندارد مجاز 
در بحث مناسب سازى پيشگيرى كرد.حميدوند افزود: عدم مناسب سازى ساختمان هاى 
ادارى با شكايت معلوالن ضمانت اجرايى داشته و ضمن جريمه نقدى امكان انفصال دائم 
يا موقت از خدمات عمومى، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاى حساس 

و مديريتى و يا اخراج از نهاد سازمان متبوع نيز وجود دارد.
وى بابيان اينكه مناسب ســازى يكى از موضوعات مهمى است كه منجر به قانون شده و 
توجه به اعمال مناسب سازى به عنوان حقوق شــهروندى امسال در ارزيابى هاى ادارات 
مدنظر قرارگرفته، ادامه داد: بخشى از اعتبار را در قالب تعمير و تجهيز مى توان به بحث 

مناسب سازى ساختمان هاى ادارى سطح شهرستان اختصاص داد.
مدير اداره بهزيســتى شهرستان اســدآباد هم از وجود 1586 معلول ذهنى و جسمى در 
اين شهرســتان خبر داد و گفت: مجموع معلوالن شناسايى شده اين شهرستان 1586 نفر 
بوده كه از اين تعداد، معلوالن شناسايى شده 717 نفر معلول جسمى، 693 نفر ذهنى، 41 
نفر روانى، 170 نفر شــنوايى، 12 نفر صوت و گفتار و 94 نفر معلوالن بينايى را تشكيل 

مى دهند.
اكبر احمدى منش در ادامه بابيان اينكه سال گذشته 52 نقطه در سطح شهر اسدآباد توسط 
كميته فنى براى مناسب ســازى معلوالن شناسايى و به شهردارى معرفى شد، اظهار كرد: 
سال گذشته بهزيستى اعتبارات تملك دارايى را با اولويت مناسب سازى انجام داده است.

به عنوان يك شــهروند همدانى كه بيشتر مسير هاى خود را پاى پياده 
طى مى كنم با خرابى هايى كوچكى در آسفالت و يا سنگ فرش پياده 
رو ها رو برو مى شوم كه اين خرابى و ايراد در روزهاى اول كوچك 
اســت اما در طول زمان و عبور و مرور بيشــتر روز به روز بزرگتر و 
خراب تر مى شــود. از شــهردارى همدان تقاضا دارم راهكارى و يا 
اقدامى جدى در اين زمينه انجام دهد تا از خسارات مالى وارده كاسته 

شود و هم اينكه به زيبايى شهر آسيب كمترى وارد شود.
پيرو-شهروند همدانى

چند روز گذشــته با صفى عجيب و طوالنى در يكى از ميادين شهر 
روبرو شــدم وقتى پرس و جو كردم متوجه شــدم ، ماشينى مشغول 
توزيع مرغ يخ زده دولتى بين شــهروندان است و همشهريان مجبور 
به ايســتادن در صف هاى طوالنى براى خريد مرغ هستند. آيا واقعا 
اين شــيوه توزيع و فروش در شان و شخصيت مردمان اين مرز وبوم 
هســت؟ آيا امكان توزيــع بهتر اين محصول براى مســئوالن وجود 

نداشت؟
كاووسى-كارمند بازنشسته

دومين گردهمايي ساالنه  ماليري ها 
در تهران برگزار شد

 مالير - خبرنگار همدان پيام : دومين گردهمايي ساالنه ماليري ها 
باهمت شهرداري ، شوراي اسالمي شهر مالير ، كانون فرهنگي مردمي 
مالير و هيئت امناى حسينيه ماليري ها روز جمعه 7 دى ماه در حسينه 

ماليري ها مقيم تهران برگزار شد.
ستاد برگزارى، هدف از اين گردهمايي را ديدار دوباره همشهريان از 
شهرهاي مختلف ايران و جهان، شناسايي و پاسداشت از پيشكسوتان 
عرصه علمي، كارآفريني، ورزشــي، هنري و... و همچنين نكوداشت 
نام و ياد درگذشتگان و فرهنگ سازان شهرستان مالير و نيز شناسايي 
و هدايت آينده  ســازان كشور و همچنين ايجاد بستر توسعه فرهنگى، 
اجتماعي، بهداشــتي، اقتصادي و كارآفريني در سطح شهرستان مالير 

عنوان كرد.
گردهمايي با اســتقبال چشمگير همشهريان ماليري و حتي شهرهاي 
همســايه (بروجرد، تويســركان، همــدان، نهاونــد و...) هنرمندان، 
فرهيختگان، روحانيان و... روبه رو شــد به گونه اى كه مكان همايش 

گنجايش جمعيت حاضر را نداشت.
در اين همايش مقرر شــد، فعاليت ســتاد برگزاري همايش ســاالنه 
ماليري ها به صورت دائمي باشــد تا در سراسر سال جهت هماهنگي 
و بهتر برگزار شــدن ايــن گردهمايي و هم چنين در راســتاي ايجاد 
ارتباط بين دانشــجويان و دانش آموختگان، اساتيد، نخبگان ماليري 
انجمن دانشــجويان و دانش آموختگان مالير ايجاد و به منظور ايجاد 
همبســتگي بين تشكل ها و موسســه هاي مردم نهاد ماليري در تهران 
اقــدام الزم صورت پذيرد. در پايان از 14 چهره فرهنگي و كارآفريني 
اعم از خانواده هاي شهدا و آزادگان، خانواده دكتر بابك فرماندار فقيد 
شهرستان مالير كارآفرينان، هنرمندان صنعتگران، انجمن هاي مردم نهاد 

و... با اهداء لوح سپاس و هديه تجليل به عمل آمد.

برگزارى نشست اقتصادي دهياران بخش 
مركزي شهرستان همدان 

 بخشدار مركزي همدان در نشست اقتصادي دهياران بخش مركزي 
شهرســتان همدان گفت : برنامه اجرايي بودجه 5 ساله دهيارى هاى 
بخش مركزي پس از بررســى هاى متعدد در جلســات كارشناسي به 

مراحل پاياني رسيده است .
حميد عبدلي افزود : بودجه دهيارى هاى بخش مركزي همدان بر اساس 
اســناد باالدستي و چشم انداز توسعه اســتان و شهرستان تعريف شده 
اســت .وى با تأكيد بر لزوم استفاده از تجربه افراد كارآفرين موفق در 
روستاها ادامه داد : كارآفريني، توسعه اشتغال و ايجاد درآمدهاى پايدار 

خانگى در روستاها موردتوجه روستاها باشد .
عبدلى تصريح كرد : برقراري ارتباط اقتصادي بين توليدكننده و بازار با 

حذف واسطه ها يكي از رويكردهاى اقتصادي روستاها است .
عبدلي با اشــاره به برنامه ريزى برگزاري چهلمين ســالگرد پيروزي 
شكوهمند انقالب اسالمي در روستاها اظهار كرد: بخشداري مركزي 
درصدد برگزارى نمايشگاه دستاوردهاي روستاهاي بخش مركزي در 

همدان است .

رفع معضل بيكارى فامنين
با جذب سرمايه گذار

 ايجــاد فضاى مناســب و امنيــت خاطر براى جذب ســرمايه و 
سرمايه گذار يكى از مهم ترين راهكارهاى رفع  معضل بيكارى است

فرماندار فامنين بابيان اين مطلب در كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى 
اين شهرســتان گفت: تالش براى حضور سرمايه گذاران و استفاده از 
توان بخش خصوصى براى توســعه ، ازجمله مهم ترين سياست هاى 

دولت تدبير و اميد و مسئولين استانى و شهرستانى است .
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان فامنين ،سيدمجيدشماعى 
در خصوص سهم شهرستان از مشاغل خانگى افزود: سهم شهرستان 
از مشــاغل خانگى مبلغ 1 ميليارد و 180 ميليون تومان بوده كه مبلغ 
8ميليارد و 700 ميليون تومان آن اختصاص يافته است معدل 65 درصد 

جذب شده و اشتغال ايجادشده در اين زمينه 76 نفر است .
همچنيــن وى تصريح كرد: در بحث اشــتغال روســتايى ســهم 
شهرســتان 12 ميليارد و 600 ميليون تومان بوده است كه بالغ بر 9
ميليارد تومان آن عقد قرارداد شــده و مبلغ 8 ميليارد و 600 ميليون 
تومان آن پرداخت شــده است  و اشــتغال ايجادشده در اين زمينه 

253 نفر است .
شماعى با اشاره به سامانه رصد، سهم شهرستان فامنين در اين سامانه 

را 1305 نفر بيان كرد كه 900 نفر آن ثبت سامانه شده اند .

اختصاص 1/2 ميليارد تومان 
براى ساماندهى سراب هاى نهاوند

 فرمانــدار نهاوند از اختصاص يك ميليــارد و 200 ميليون تومان 
اعتبار براى ساماندهى سراب هاى «گاماســياب» و «فارسبان» نهاوند 

خبر داد.
مــراد ناصــرى در كارگروه اجــراى پروژه هاى آبخيــزدارى نهاوند 
اظهار كرد: به منظور ايجاد زيرســاخت هاى الزم و جذب گردشــگر 
در ســراب هاى نهاوند، يــك ميليارد و 200 ميليــون تومان از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملى استان همدان به دو سراب «گاماسياب» 

و «فارسبان» نهاوند اختصاص يافت.
به گزارش مهر، فرماندار نهاوند گفت: عمليات اجرايى فاز دوم طرح 
ســاماندهى سراب هاى «فارسبان» و «گاماسياب» امسال در هفته منابع 

طبيعى و با حضور مسئوالن كشورى و استانى آغاز مى شود.
ناصرى تأكيد كرد: بايد زيرســاخت هاى الزم ازجمله راه دسترســى، 
پاركينگ، مراكز اقامتى و خدماتى، سرويس هاى بهداشتى مناسب در 

اين مناطق گردشگرى فراهم شود

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

فراخوان صداي مشاور 
خط تلفني (1480)

كليــه  اطــالع  بــه  وســيله  بديــن 
عالقمنــدان فارغ التحصيــل كارشناســي 
روان شناســي  رشــته هاي  در  ارشــد 
بــا گرايش هــاي (بالينــي، تربيتــي، 
عمومــي،...) مي رســاند جهــت همــكاري 
بــا صــداي مشــاور خــط تلفنــي (1480) 
در ســال 98 تقاضــاي همــكاري خــود را 
ــا  ــي ت ــه تخصص ــام مصاحب ــت انج جه
تاريــخ 97/10/18 بــه حــوزه پيشــگيري 
ميــدان  در  واقــع  مشــاوره  دفتــر 
بعثــت بعــد از پــل نيازمنــد بهزيســتي 
ــد. ــل نمايي ــدان تحوي ــتان هم شهرس

شماره تلفن جهت اطالعات: 
38210682

پ

زرس  با و  ه  ير مد هيأت  ر  د عضويت  وطلبين  ا د ن  ا خو ا فر گهي  آ
صنفي يه هاي  د تحا صنفيا يه هاي  د تحا ا

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
اتحاديه زرگر و جواهر فروشان اتحاديه زرگر و جواهر فروشان 

علي سليماني - رئيس هيأت اجرايي انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي، در نظر است انتخابات هيأت مديره 
شرايط  واجدين  از  لذا   . گردد  برگزار  همدان  شهرستان  فروشان  جواهر  و  زرگر  اتحاديه  بازرس  و 
عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت 
به عمل مي آيد از روز شنبه مورخ 97/10/8 لغايت روز سه شنبه مورخ 97/9/18 به مدت 10 روز كاري 
(بدون احتساب ايام تعطيل) با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir (در صفحه اول سامانه/ سامانه 
ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاي صنفي) نسبت به ثبت نام 
و تكميل پرسش نامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، كارت ملي، پروانه كسب، مدرك تحصيلي يا 
اعتبارنامه و عكس پرسنلي و اخذ كد رهگيري اقدام نمايند سپس با در دست داشتن پرينت ثبت نام 

به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبين:

1- تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران 

3- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس 
4- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در اين خصوص استعالم مربوطه 

از سوي هيأت اجرايي صادر مي شود).
5- عدم اشتهار به فساد 

6- داشتن حداقل مدارك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه 
(مدرك تحصيلي و يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
آن  اعتبار  تاريخ  كه  است  كسبي  پروانه  معتبر  كسب  پروانه  دائم:  معتبر  كسب  پروانه  داشتن   -8
منقضي نگرديده صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده، 

واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارك مورد نياز ثبت نام:
1- دو قطعه عكس 4×3 جديد

2- يك برگ تصوير پروانه كسب 
3- يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه 

4- يك برگ تصوير كارت ملي 
5- يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (ديپلم به باال)

6- يك برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيأت مديره مي باشند.
7- آدرس،تلفن و كد پستى منزل و سابقه فعاليت در رشته مربوطه

(نوبت دوم)(نوبت دوم)

آگهـي دعوت مجمع عمومي 
فوق العاده 

اعتبار  تعاوني  شركت  مديره  هيأت  تصميم  به  بنا 
عمومى  مجمع   جلسه  فيروزان  و  نهاوند  فرهنگيان 
فوق العاده نوبت سوم  رأس ساعت 15عصر روز يكشنبه 
مورخ 97/10/23 در محل شركت تعاوني واقع در نهاوند، 
كمربندي طبقه دوم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان 
صاحبان  و  اعضا  كليه  از  لذا  مي گردد  برگزار  نهاوند 
سهام دعوت به عمل مي آيد رأس ساعت و روز مقرر 
در جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم حضور 
به هم رسانند و يا وكالي خود را طبق ماده 19 آيين نامه 
برگزاري مجامع عمومي مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي معرفي نمايند. 
دستور جلسه:

1-تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى منطبق با قانون 
بخش تعاون و قوانين بانك مركزى در 63 ماده و 36 تبصره

شركت تعـاوني اعتبـار فرهنگيان 
نهــاوند و فيــروزان

(نوبت سوم)- تاريخ انتشار:97/10/10
شماره ثبت 608 و شناسه ملي 10820030828

عبدالحسين سياهوشي 
رئيس هيأت مديره شركت تعاوني اعتباري 

فرهنگيان نهاوند و فيروزان

كمالوند-خبرنگار  معصومــه  نهاوند-   
همدان پيام: نماينده مردم نهاوند در مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به اينكه بايد در 40 
سالگى انقالب بدون در نظر گرفتن ساليق 
سياسى و ديدگاه هاى فردى به دنبال اعتالى 
نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران باشيم، 
گفت: با هدايت هــا امام جمعه و همچنين 
همراهى مسئولين اجرايى و روساى ادارات 
شهرســتان نهاوند اين مهم در نهاوند قابل 

مشاهده است. 
حســن بهرام نيا  بابيان اينكــه نبايد نگاه 
سياسى را بر توسعه ملى، استان و شهرستان 
غالب كنيم، گفت: امروز در شهرستان يك 
اقدام و عمل جمعى در حال انجام است و 
مسئولين به دنبال كاهش فاصله شهرستان با 

عقب ماندگى ها هستند. 
ايــن نماينــده مجلــس در نشســت بــا 
ــاى در  ــتان از كاره ــاى شهرس ــانه ه رس
حــال اجــرا و مشــكل دار شهرســتان هــم 
ــات جــدى  ــن  از مطالب ــد گري ــت: س گف
ــس از  ــه پ ــت ك ــاورزان اس ــردم و كش م
ــا شــد و در  مدتــى تعطيلــى ، مجــدد احي
ــكارى   ــكل پيمان ــه دو ش ــر ب ــال حاض ح
بااعتبــار 375ميليــارد تومــان و فاينــاس در 
صورتــى كــه دولــت اعتبــار نداشــته باشــد 

ــت.  ــرا اس ــال  اج ، در ح
حــاال در  پتروشــيمى كــه  وى گفــت: 
همــدان بالتكليــف مانــده ســهم نهاونــدى 
بــود كــه منابــع آبــى غنــى دارد و هميــن 
ســد گريــن هــم يكــى از زيرســاخت هاى 

ــت.  ــه پروژه هاس ــن گون اي
 خودروسازى گرينكوه وارد چرخه 

فعاليت مى شود 
اين نماينده خانه ملت تصريح كرد: در حال 
حاضــر 70 پروژه داريم كــه 165 مورد آن 

استانى و 5 مورد ديگر هم ملى است و براى 
اتمام اين پروژه ها 20 ســال زمان نياز است 
بــراى همين هم اجازه تعريف پروژه جديد 
در دولت نيست تا پروژه هاى موردنظر تعيين 

تكليف و به نتيجه برسد.
خودروســازى  پــروژه  دربــاره  وى 
ــال  ــت در ح ــال اس ــه 11س ــوه ك گرينك
ــام در  ــاى آن انج ــت، كاره ــرى اس پيگي
ــراى  ــه زودى باقابليــت ايجــاد اشــتغال ب ب
ــت  ــد و فعالي ــه تولي ــر وارد چرخ 300نف

ــود.  ــى ش م
بهــرام نيــا از رونمايــى از فيلــم زندگينامــه 
آســتانه  در  ابــوذر  انقالبــى  گــروه 
ــن  ــالگرد اي ــالب  و س ــالگى انق چهل س

گــروه انقالبــى در نهاونــد خبــر داد. 
وى درباره  پروژه هاى ورزشــى و افزايش 

سرانه ورزشــى نهاوند هم گفت: احداث 
دو اســتخر جديد براى دانــش آموزان و 

جوانان و تكميل مجموعه ورزشــى بانوان 
و ســالن هاى ورزشــى در چندين روستا 
و حمايــت از ورزشــكاران از مهم تريــن 
برنامه هاى ورزشــى براى ايجاد نشاط در 

بين جوانان است. 
نماينــده مردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشاره به احداث 5 مدرسه جديد 
از محل اعتبارات بنياد بركت در شهرستان 
نهاونــد گفت: با كمك بنياد مســكن طى 
مدت 3 ســال 50 روســتا به صورت كامل 

بهسازى شدند. 
بهرام نيا گفت: عمليات اجرايى تصفيه خانه 
نهاوند بــا 15 ميليارد تومــان اعتبار براى 
آب رسانى به 30 روســتاى نهاوند از چند 
ماه قبل شروع شده كه در تأمين آب شرب 
سالم و بهداشتى روستاها نقش مهمى دارد.

به روزرسانى تأسيسات آب رسانى 
بزرگ ترين روستاى اسدآباد

 مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان اسدآباد از به روزرسانى، 
بازســازى و نوسازى تأسيســات آب رسانى روســتاى چنارسفلى اين 

شهرستان خبر داد.
احــد احدى اظهار كرد: فرســودگى شــديد تأسيســات، جمعيت 
باالى روســتا و كســرى تأمين آب از داليل به روزرسانى تأسيسات 
آب رســانى بزرگ ترين روســتاى شهرســتان با بيش از 3600 نفر 
جمعيت بوده كه در چند ســال اخير  اين روستا را با قطعى ساعتى 

آب مواجه كرده بود.
وى در گفت وگو با ايســنا افزود: امور آبفار شهرســتان در همين راستا 
احداث 2 بــاب مخزن بتنى به حجم 1000 مترمكعب، اجراى شــبكه 
داخلى روستا به طول 27 كيلومتر، خط انتقال و پمپاژ به طول 3 كيلومتر، 
حفر يك حلقه چاه مكانيكى به عمق 132 متر، بازســازى و فنس كشى 
ايســتگاه پمپاژ 50 مترمكعبى، دســتگاه هاى تله مترى و مانيتورينگ و 

فشارشكن را در اين روستا نصب، اجرا و احداث كرده است.
وى در ادامه از كشــاورزان و اهالى روســتاها خواستار شد با توجه به 
كاهش ســطح آب هاى زيرزمينى و ضرورت حفظ منابع آبى شهرستان 
در مصرف آب شرب و كشــاورزى صرفه جويى كنند چراكه منابع آبى 
متعلق به همه مردم بوده و به عنوان يك امانت براى نســل هاى آينده در 

دستان ماست.

فرسودگى نيمى 
از ماشين آالت 
راهدارى اسدآباد

 مدير اداره راهــدارى و حمل ونقل 
جاده اى شهرستان اسدآباد از فرسودگى 
نيمــى از ماشــين آالت راهــدارى اين 

شهرستان خبر داد.
ساسان رســتمى اظهار كرد: راهدارى و 
حمل ونقل جاده اى اســدآباد داراى 29 
دســتگاه ماشين آالت ســبك و سنگين 
بوده كه از اين تعداد ماشــين آالت نيمى 
فرسوده هستند. به گزارش روابط عمومى 
راهدارى اســدآباد ،وى افزود: در حال 

حاضر ماشين آالت برف روب و راهدارى 
اســدآباد بيش از 26 ســال عمر دارند 
و با تعميرات مداوم مورداســتفاده قرار 
مى گيرند كه نوسازى اين ناوگان به عنوان 
يكى از مشــكالت اساســى راهدارى 
بذل توجه  نيازمنــد  و  بوده  شهرســتان 

مسئوالن امر است.
رستمى در ادامه با اشــاره به وجود 33 
كيلومتر راه شريانى در اسدآباد به عنوان 
بزرگراه كربال عنــوان كرد: اعتبار حفظ 
و نگهــدارى اين ميزان راه شــريانى از 
محل اعتبارات ملى بوده و هرســاله در 
راســتاى حفظ و نگهــدارى آن اعتبار 
الزم از محل اعتبــارات ملى به اين امر 
اختصاص داده مى شــود كه امســال نيز 

براى روكش آســفالت اين ميــزان راه 
شــريانى اعتبارى افزون بر يك ميليارد 
تومان به شهرســتان اختصاص يافت و 
در اين راستا هزينه شد.وى بابيان اينكه 
امســال بيش از 60 ميليون تومان اعتبار 
راهنما  تابلوهاى  استانداردسازى  صرف 
در سطح جاده هاى شهرستان شده است، 
خاطرنشان كرد: طرح زمستانه راهدارى 
اسدآباد از 15 آذر آغازشده و 34 دستگاه 
ماشــين بــرف روب در 4 راهدارخانه 
شهرستان، گردنه اســدآباد، مركز اداره، 
كليايى و چهاردولى مســتقر هستند كه 
اميدواريم با تمهيدات در نظر گرفته شده 
شاهد مسدود شدن محورهاى مواصالتى  

اسدآباد در زمان بارش برف نباشيم.

بهرام نيا در نشست خبرى با رسانه ها: 

خودروسازى گرينكوه پس از11سال 
وارد چرخه فعاليت مى شود 

پتروشــيمى كه حاال در 
مانده  بالتكليف  همدان 
ســهم نهاوندى بود كه 
و  دارد  غنــى  آبى  منابع 
هم  گرين  ســد  همين 
زيرساخت هاى  از  يكى 

اين گونه پروژه هاست



Y K

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

دوشنبه  10 دي ماه 1397  شماره 3375 

4

خبـر

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

ايران و جهان

بـرخبرخبر
خ

استانى شدن انتخابات مجلس مى تواند 
مقدمه تحزب در كشور باشد

 نايب رئيس فراكسيون اميد گفت: احزاب كنونى به صورت واقعى 
فعاليت حزبى را ندارند و استانى شــدن انتخابــات مجلس مى تواند 

مقدمه اى بر شكل گيرى احزاب در كشور باشد.
عبدالكريــم حســين زاده در گفت وگو با خانه ملت،  اظهار داشــت: 
استانى شــدن انتخابات مجلس چند ُحسن براى كشور دارد، يكى از 
موضوعات اساسى كه كشور از آن رنج مى برد، عدم وجود احزاب و 

تشكل هاى واقعى است.
نايب رئيس فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: احزاب 
كنونــى به صورت واقعــى فعاليت حزبى را ندارند و استانى شــدن 
انتخابات مجلس مى تواند مقدمه اى بر شــكل گيرى احزاب در كشور 

باشد.
حسين زاده با بيان اينكه اســتانى شدن انتخابات مجلس منجر به اين 
مى شود كه تحزب با سرعت بيشترى در كشور شكل بگيرد، ادامه داد: 
در اين سال ها صحبت هايى از اثرگذارى پول هاى كثيف شنيده مى شود 
كه اگر انتخابات به صورت ليستى، حزبى و استانى برگزار شود، ميزان 

ضريب نفوذ پول هاى كثيف كاهش پيدا مى كند.
وى افزود: ممكن اســت در دوره هاى اول اســتانى شــدن انتخابات 
مجلــس، جريان هاى اصالح طلــب نتوانند موفق باشــند و نگاه من 
بر خالف آن هايى كه اســتانى شــدن انتخابات مجلس را يك پروژه 
مى داننــد، معتقدم اســتانى شــدن انتخابات مجلــس در امتداد يك 
پروسه اســت و ايرادى در آن نمى بينم. ارتباط بين جامعه، احزاب و 

تصميم گيران منقطع است
نايب رئيس فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اكنون 
در انتخابات هــا جامعه مدنى راى مى دهد، احــزاب حضور دارند و 
ليست ها شكل مى گيرند، بيان كرد: بين جامعه مدنى و انتخاب شدگان 
ارتباط منقطعى وجــود دارد و اعضاى اين زنجيزه با يكديگر مرتبط 
نيستند و همين امر موجب شده صداى جامعه به تصميم   گيران نرسد 

كه در نتيجه پاسخگويى احزاب دچار خلل شده است.

اعتبار 15 هزار ميليارد تومانى براى 
رتبه بندى معلمان در بودجه 98 لحاظ شود

 يــك نماينــده مجلــس تصريــح كــرد: زمانــى كــه مقــام معظــم 
رهبــرى تخصيــص اعتبــار بــه آمــوزش و پــرورش را نــه بــه عنــوان 
ــد  ــوان مى كن ــده عن ــرمايه گذارى و فاي ــوان س ــه عن ــه ب ــه بلك هزين
بنــا بــر ايــن برداشــت از صنــدوق توســعه ملــى و جبــران كســرى 
اعتبــار بــه ايــن امــر مى توانــد توجيــه اقتصــادى و منطقــى داشــته 

باشــد.
بــه گــزارش ايلنــا، ولــى ملكــى گفــت: ضــرورت دارد بــراى تأميــن 
ــان 15  ــى معلم ــت اجتماع ــت و منزل ــردن كرام ــاال ب معيشــت و ب
هــزار ميليــارد تومــان اعتبــار بــراى رتبه بنــدى معلمــان در بودجــه 

لحــاظ شــود.
نماينــده مــردم مشــكين شــهر در مجلــس شــوراى اســالمى افــزود: 
زمانــى كــه مقــام معظــم رهبــرى تخصيــص اعتبــار بــه آمــوزش و 
پــرورش را نــه بــه عنــوان هزينــه بلكــه بــه عنــوان ســرمايه گذارى 
و فايــده عنــوان مى كنــد بنــا بــر ايــن برداشــت از صنــدوق توســعه 
ــه  ــد توجي ــر مى توان ــن ام ــه اي ــار ب ــرى اعتب ــران كس ــى و جب مل

اقتصــادى و منطقــى داشــته باشــد.
ســخنگوى كميســيون صنايــع و معــادن مجلس شــوراى اســالمى در 
تذكــرى بــه وزيــر نيــرو اظهــار داشــت: عليرغــم دســتورات كتبــى 
صــادره و قول هــاى شــفاهى داده شــده هنــوز اقــدام عملــى بــراى 
ــن آب  ــور تأمي ــه منظ ــبالن ب ــانى س ــع آبرس ــپارى مجتم پيمان س
شــرب 120 روســتاى مشــكين شــرقى و توابــع انجــام نشــده اســت 
ــار  ــدارك در اختي ــناد و م ــى اس ــى تمام ــه در صــورت بى توجه ك
ــى الزم صــورت  ــى و قانون ــه و اقدامــات نظارت ــرار گرفت ــد ق جرائ
ــر چــه  ــد ه ــاب ســد ســبالن باي ــتا پاي ــن راس ــه در اي ــرد ك مى گي

ســريعتر بــه پيمانــكار قــوى واگــذار شــود.

تحقيق وتفحص صندوق  بازنشستگى 
را6ماهه ارائه مى دهيم

 رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اينكه تحقيق و تفحص از 
صندوق بازنشســتگى را ظرف شش ماه به مجلس ارائه خواهيم كرد، 

گفت: شفافيت اطالعات اقتصادى در كشور الزم است.
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهيمــى گفت: اخيرا فرزندان وزير 
پيشين رفاه از مجلس و نمايندگان به علت بررسى تخلفات صندوق 
هاى بازنشستگى شكايت كرده اند. اين اقدام تعجب آور است، بدانند 

ذره اى از منافع ملت عدول نمى كنيم.
وى بــا اشــاره بــه وضعيــت نگــران كننــده شــركت هــاى اقتصــادى 
ــه  ــود ك ــى ش ــد بررس ــت: باي ــتگى گف ــاى بازنشس ــدوق ه صن
ــروز 90 ــه ام ــوده اســت ك ــه ب ــا چگون ــركت ه ــن ش ــرد اي عملك
ــت  ــط دول ــورى توس ــتگان كش ــوق بازنشس ــدات حق درصــد تعه
پرداخــت مــى شــود. ايــن مشــكالت در طــول ســالها شــكل گرفتــه 

ــر اســت. ــه ســال هــاى اخي ــوط ب ــا شــدت مشــكالت مرب ام
رئيس كميســيون اقتصادى با انتقاد از پرداخت هاى نجومى در بنگاه 
هاى اقتصادى صندوق هاى بازنشســتگى گفت: از دســتگاه قضايى 
سوال كنيد كه چه حجم پرونده شكايت از صندوق هاى بازنشستگى 

در دادگاه ها در حال بررسى است.
وى به فشارهاى سياسى براى جلوگيرى از بررسى تحقيق و تفحص 
يكى از تخلفات بنگاه هاى اقتصادى صندوق هاى بازنشستگى مبنى 
بر فروش چند برابر قيمت برخى شركت ها به اين بنگاه ها اشاره كرد 
و گفت: وزير وقت رفاه نيز اين تخلفات را قبول داشت اما معتقد بود 
عدد اين تخلفات كمتر از مقدارى اســت كه در كميســيون اقتصادى 

مورد بررسى قرار گرفته است.

بررسى طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
پس از تعطيالت بهمن ماه

 يك عضو كميســيون شــوراها و امورداخلى مجلس با بيان اينكه 
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس پس از تعطيالت بهمن ماه مجلس 
به صحن علنى مى آيد گفت: طرح به همراه پيشنهاد يكى از نمايندگان 
كه مى گويد "التزام هاى فرد صرفا با اعالم عمومى نامزد ثابت مى شود" 

در كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس راى آورده است. 
اصغر ســليمى در گفت وگو با ايسنا در خصوص طرح اصالح قانون 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى، اظهار كرد: اين طرح در كميسيون 
شــوراها و امور داخلى مجلس راى آورده است و به ميان نمايندگان 
آمده تا نمايندگان پيشــنهادات خود را ارائــه كنند و بر روى مصوبه 

كميسيون گذاشته مى شود.
وى با بيان اينكه اين طرح پس از تعطيالت مجلس شــوراى اسالمى 
به صحن خواهد آمد تا به راى گذاشــته شــود، افزود: طبق اين طرح 
انتخابات مجلس استانى و شهرستانى است. در واقع يك نفر در استان 
اصفهان مى تواند عالوه بر اينكه به كانديداى مدنظر خود راى دهد به 

19 نفر ديگر در استان اصفهان نيز راى بدهد. 
اين عضو كميســيون شــوراها و امورداخلى مجلس ادامــه داد: در 
شهرستان ها كســى كه مى خواهد راى بياورد بايد حداقل 10 درصد 
آراى شهرستان يا به اصطالح حوزه فرعى را كسب و سپس باالترين 

راى استان را در سبد خود داشته باشد. 
وى در پاســخ به اين ســوال كه آيا در اين قانــون در خصوص فرد 
كانديدا و چگونگى احراز صالحيــت او نيز صحبتى به ميان آمده يا 
خير، تصريح كرد: در خصوص التزام هاى فرد پيشنهادى بر روى اين 
طرح از سوى يكى از نمايندگان آمد كه آن پيشنهاد در كميسيون مطرح 
و اين طرح به همراه اين پيشنهاد كه مى گويد "التزام هاى فرد صرفا با 
اعالم عمومى نامزد ثابت مى شود" در كميسيون شوراها و امور داخلى 

مجلس راى آورده است. 

مجلس از عملكرد بنگاه هاى اقتصادى 
صندوق بازنشستگى تفحص مى كند

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با تحقيق و تفحص از عملكرد 
بنگاه هاى اقتصادى صندوق  بازنشستگى كشورى موافقت كردند.

به گزارش مهر، در جلسه مجلس شــوراى اسالمى بررسى تقاضاى 
تحقيق و تفحص از عملكرد بنگاه هاى اقتصادى صندوق بازنشستگى 

در دستور كار صحن علنى مجلس قرار گرفت.
محورهاى اين تحقيق و تفحص به شرح زير است:

1ـ بررســى دليل عدم انتشار صورت هاى مالى شركت هاى اقتصادى 
صندوق هاى بازنشستگى كشورى از سال 92 به بعد

2ـ بررسى قراردادهاى اقتصادى غيرشفاف و معامالت خالف قانون 
در پروژه هايى مانند پتروشيمى گچساران

3ـ بررسى به كارگيرى مديران بازنشسته و فاقد صالحيت
4ـ بررسى پرداخت هاى غيرقانونى به مديران شركت ها

دولت سريعتر سامانه شفافيت حقوق و دستمزد 
مديران را اجرايى كند

 نايب رئيس مجلس در پاسخ به تذكر نماينده شاهين شهر، خواستار تكميل 
سريعتر سامانه شفافيت حقوق و دستمزد مديران شد.

به گزارش مهر، حاجى دليگانى گفت: آقاى انصارى معاون ادارى و استخدامى 
رئيس جمهور چهارم دى ماه، اعالم كردند ليست حقوقى 242 نفر از نمايندگان 

به اين سازمان جهت قرار دادن در سامانه ارائه شده است.
عضو شوراى مركزى فراكسيون نمايندگان واليى اظهارداشت: دولت اعالم كرده 
اطالعات حقوق و دســتمزد ساير مديران را نيز منتشر خواهد كرد. با توجه به 
اينكه حدود يك ســال و دو ماه از مهلت قانونى اجراى سامانه شفافيت حقوق 

و دستمزد مى گذرد، دولت سريعتر اطالعات مربوطه را در سامانه قرار دهد.

بحث رتبه بندى معلمان مطالبه جدى فرهنگيان است
 يك عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس در مورد سرنوشت آيين 
نامه اجرايى معلمان حق التدريسى گفت: ما بعد از مدت ها قانون تصويب كرديم 
كه 3 ماه مهلت تدوين آيين نامه ى اجراى اين قانون بوده است. متأسفانه وزارت 
آموزش و پرورش با توجه به قول هايى كه در جلســه ى كميســيون داده بود، 
كميته تشــكيل تدوين آيين نامه ى اجرايى را نداده است. اصال مشخص نيست 
كه وزارت آموزش و پورش مى خواهد اين قانون را اجرا كند يا خير؟ چون در 
آن قانون گفته ايم كه بايد بودجه ى استخدامى حق التدريس ها هم در بودجه هاى 
سنواتى ديده شود. به گزارش ايسنا سيد محمدجواد ابطحى گفت: هنوز دولت 
به بحث رتبه بندى معلمان كه از ســوى كميســيون اجتماعى ارائه شده بود بها 

نمى دهد. اين موضوع مطالبه ى جدى فرهنگيان است.

شفافيت نبايد تنها مختص نمايندگان مجلس باشد
 نماينده مردم كاشــمر در مجلس شوراى اسالمى گفت: شفافيت نبايد تنها 

مختص نمايندگان مجلس باشد بلكه آراى ساير نهادها نيز بايد شفاف باشد.
بهروز بنيادى در گفت وگو با ايســنا عنوان كرد: با كمك فضاى مجازى امروز 
آراى همه نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در اختيار مردم قرار دارد و به 

ندرت افرادى داريم كه در اين خصوص بخواهند مخفى كارى كنند.
بنيادى اظهار كرد: امروزه شفاف ســازى در مســائل دغدغه همه است و خود 
من نيز جزء موافقان شــفافيت هســتم و معتقدم بايد اين اقدام صورت گيرد. 
شفاف ســازى بايد در خصوص كل حاكميت باشــد و بايد بر مبناى مجارى 
قانونى و مســتندات دقيق انجام شــود نه اين كه بدون ارائــه مدرك به دنبال 

تشويش اذهان باشيم.

طرح روز

اينفوگرافيك: ايرنا

 بر اساس آيين نامه شرايط احراز تصدى 
سمت شهردار، كســانى را مى توان انتخاب 
كرد كه داراى شرايطى از جمله حداقل 30
ســال و حداقل مدرك تحصيلى كارشناسى 

باشند.
سخنگوى وزارت كشور از تغيير آيين نامه 
اجرايى شرايط احراز تصدى سمت شهردار 
توسط هيات دولت خبر داد و اظهارداشت: 
اين آيين نامه به اســتانداران سراسر كشور 

جهت اجرا ابالغ شد.
به گزارش مهر، ســيد سلمان سامانى با بيان 
اينكه شــرايط جديد انتخاب شــهرداران با 
رويكرد تخصصى و توجه ويژه به تجربيات 
افراد در اين آيين نامه پيش بينى شده است، 
افزود: بر اســاس آيين نامه جديد كسانى را 
مى توان به ســمت شهردار انتخاب كرد كه 
داراى شــرايطى از جمله تابعيت جمهورى 
اسالمى ايران، داشتن حداقل 30 سال سن، 
انجــام خدمــت وظيفه عمومى يا داشــتن 
معافيــت دائم در زمان صلــح براى مردان، 
اعالم اعتقاد به مبانى جمهورى اسالمى ايران 
و قانون اساسى و نداشتن محكوميت كيفرى 

موثر باشند.
سخنگوى وزارت كشــور تصريح كرد: در 
آيين نامه اجرايى جديد شــروط عدم اعتياد 
به مواد مخدر و روانگــردان و دخانيات و 
داشــتن حداقل مدرك تحصيلى كارشناسى 

مرتبط پيش بينى شده است.
ســامانى با بيان اينكه شرايط سوابق اجرايى 
شــهرداران بصورت مبســوط در 6 بند و 
7 تبصره تشــريح شــده اســت، گفت: 3
ســال ســابقه مديريت پايه يا 5 سال سابقه 

كارشناسى در شهردارى براى شهردارى هاى 
شــهرهاى تا 10 هزار نفر جمعيت، 5 سال 
ســابقه مديريت پايه براى شــهردارى هاى 
شــهرهاى با جمعيت 10 هزار تا 50 هزار 
نفر، 5 ســال ســابقه مديريت ميانى براى 
شهردارى هاى شهرهاى با جمعيت 50 هزار 
تا 200 هزار نفر، 7 ســال ســابقه مديريت 
ميانى براى شــهردارى هاى شــهرهاى با 
جمعيت 200 هزار تا 500 هزار نفر، 9 سال 
ســابقه مديريت ميانى براى شهردارى هاى 
شهرهاى با جمعيت 500 هزار تا يك ميليون 

نفر جمعيت و 9 سال سابقه مديريت ارشد 
براى شــهردارى هاى شهرهاى با جمعيت 
بيش از يك ميليون نفر جمعيت از شــروط 

تعيين شهرداران است.
وى بــا بيان اينكــه مدارك و رشــته هاى 
تحصيلى مرتبط شــهرداران توســط وزير 
كشور متناســب با درجه شــهردارى طبق 
دستورالعملى تعيين خواهد شود، افزود: كليه 
كسانى كه در زمان تصويب اين آيين نامه در 
سمت شهردار مشــغول انجام وظيفه بوده 
يا توسط شــوراى شهر انتخاب و در انتظار 

صدور حكم مى باشند و از نظر تحصيالت 
و ســوابق اجرايى، واجد شرايط الزم براى 
تصدى سمت شهردار در شهر مربوط نباشند 
تا زمان تصدى در سمت مذكور در آن شهر 
از شرايط تحصيلى و سوابق اجرايى مندرج 

در اين آيين نامه معاف هستند.
ســخنگوى وزارت كشــور با بيان اينكه 
مالك تشخيص جمعيت هر شهر آخرين 
سرشــمارى عمومــى نفوس و مســكن 
است، اظهارداشــت: طبق تبصره ماده 4
اين آيين نامه شــهردار نبايــد هيچ گونه 
بدهى قطعى معوق نســبت به شهردارى 
كــه ميخواهد تصــدى آن را بــه عهده 

باشد. داشته  بگيرد 
ســامانى با بيان اينكه سكونت شهرداران در 
شهرهاى محل خدمت موجب آشنايى بهتر 
آنان با نارســايى ها و درك بهتر مشكالت 
مردم مى شــود، گفت: بر اساس آيين نامه 
اجرايى جديد، شــهرداران بايــد از تاريخ 
اشــتغال به كار تا زمانى كه در اين ســمت 
انجام وظيفــه مى كنند در داخل محدوده آن 
شهر سكونت و اقامت داشته باشند، همچنين 
نحوه احراز سكونت شهردار و خانواده وى 

توسط وزارت كشور ابالغ مى شود.
گفتنى است، آيين نامه اجرايى شرايط احراز 
تصدى سمت شــهردار كه 20 سال از عمر 
آن مى گذرد در جلسه اخير هيات وزيران با 
پيشنهاد وزارت كشور اصالح و تغيير يافت 
و توســط ســامانى قائم مقام وزير در امور 
مجلس و هماهنگى اســتانها به استانداران 
سراسر كشــور جهت اجرا در شهرها ابالغ 

شد.

شرايط انتخاب شهرداران پس از 20 سال تغيير كرد

داشتن مدرك مرتبط و عدم اعتياد 
براي شهرداران

استيضاح وزيـر 
جهـادكشاورزى 
منتفـى شد

ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــس مجل  رئي
گفــت كــه اســتيضاح محمــود حجتــى 
وزيــر جهــاد كشــاورزى كــه بنــا بــود 
ــت و  ــزم دول ــى ع ــود در پ ــام ش انج
نماينــدگان بــراى همــكارى دو جانبــه 

منتفــى شــد.
بــه گــزارش ايرنــا، علــى الريجانــى گفت: 
بــر حســب دســتور هفتگــى مجلــس 
قــرار بــود طــرح اســتيضاح وزيــر جهــاد 
كشــاورزى در برنامــه مجلــس باشــد، 

ــتيضاح  ــاورزى و اس ــيون كش ــا كميس ام
كننــدگان جلســه اى بــا وزيــر جهــاد 

كشــاورزى داشــتند.
كننــده  اســتيضاح   44 تمامــى  نهايتــا 

گرفتنــد. پــس  را  خــود  امضــاى 
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خبـر

شهرداري  گذشته  سال   
مشــكل  حــل  بــراي 
نفرى   دست فروشــان، 
400 هزار تومان دريافت 
كرد تا جايي مناســب و 
شلوغ ترين  در  كه  شكيل 
نقطه شــهر هم باشد در 

اختيارمان قرار دهد

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

انتقال جنسى ايدز بين زنان كشور 10 برابر شده است
 از دو ســال پيش اصلى ترين راه انتقال ايدز در كشور تماس جنسى است. زمانى 
انتقال اين بيمارى 97 درصد در معتادان مرد و سه درصد در زنان معتاد بود، اما طى دو 

سال اخير تعداد زنان مبتال از طريق روابط جنسى 10 برابر شده است.
رئيس مركز تحقيقات ايدز ايران گفت: اكثر مبتاليان به ويروس ايدز در كشــور 25 تا 
40 ساله هســتند و به علت ضعف اطالع رسانى و نبود آموزش در مورد انتقال ايدز، 

جوانان در معرض ابتال به اين بيمارى هستند.
مينــو محرز در گفــت و گو با ايرنا افــزود: آموزش و اطالع رســانى درباره 
افزايش ايدز از طريق روابط جنســى بســيار مهم و ضرورى براى نسل امروز 

است. كشورمان  آينده  و 

اجراى پايلوت طرح ملى غربالگرى سالمت ايرانيان 
باالى 30 سال

 همزمان با روز پرستار و به همت معاونت پرستارى و همكارى ساير معاونت هاى 
وزارت بهداشــت، طرح پايلوت ملى غربالگرى ســالمت ايرانيان باالى 30 سال در 

سراسر كشور اجرا مى شود.
به گزارش مهر، مريم حضرتى معاون پرستارى وزارت بهداشت، گفت: تعيين وضعيت 
بزرگساالن ايرانى از لحاظ فشــارخون، وزن، قد، شاخص توده بدنى و نسبت اندازه 
دور كمر به دور باسن از اهداف اين طرح است كه اين غربالگرى در بين تمامى افراد 
باالى 30 ســال در همه بيمارستا   ن هاى دولتى و غير دولتى كشور از 22 تا 26 دى ماه 

97 انجام مى شود. 

پليس از فناورى اطالعات براى پيشگيرى از جرم 
استفاده مى كند

 پليس از فناورى اطالعات براى پيشگيرى از جرم استفاده مى كند و در اين مسير 
از تحقيقات و همكارى دانشگاه ها بهره مند مى شود.

معاون فــن آورى اطالعات و ارتباطات ناجا گفت: ابــزار، تجهيزات، جمع آورى و 
پااليش اطالعات نقش بســيار مهم و بسزايى در هوشمند سازى پليس و پيشگيرى از 

وقوع جرم در جامعه دارد.
احمد دولتخواه در گفت وگو با ايرنا افزود: بهره مندى مشــاوره اى، مطالعه، تحقيقات، 
اقدامات اطالعاتى از جمله مواردى اســت كه در تعامل با دانشگاهها و مراكز علمى 

سطح كشور از آن برخوردار هستيم.

راه اندازى سامانه ويژه اعالم خطر 
در مدارس ناايمن

 سامانه اختصاصى ويژه اى تا دو هفته آينده راه اندازى خواهيم كرد 
كه مردم موارد خطرآفرين و مدارس ناايمن را گزارش كنند.

به گزارش خبرآنالين، رئيس ســازمان پدافند غيرعامل كشور، درباره 
ارتباط پدافند غيرعامل و مدارس و دانشگاه ها گفت: پدافند غيرعامل 
دفاع در برابر يك تهديد يا حادثه و خطر بدون اســتفاده از ســالح و 
تجهيزات است. نظاميان براى دفاع از سالح استفاده مى كنند اما پدافند 
غيرعامل دفاع بدون استفاده از سالح است. به عنوان مثال فرار كردن و 
مخفى شدن مى تواند ابزارى براى دفاع در فضايى باشد كه فرد مورد 

تهديد قرار گرفته است. 
غالمرضا جاللى، با عنوان اين مطلب كه با دو دسته تهديدات طبيعى 
مانند ســيل و زلزله و دوم تهديدات انســان ساخت و با منشا انسانى 
مانند دزدى، سرقت و جنگ داريم، درباره حوادثى مانند آتش سوزى 
در مدرســه زاهدان اظهار كرد: هرجا مخاطره و تهديدى وجود دارد 
بايد با روش هاى خاصى آن را به صفر نزديك كنيم. در بحث نظرى 
هر حوزه اى مخاطرات و ريســك هايى دارد بايد شدت، احتمال و 

پيامد خطر را بسنجيم.
جاللى ادامه داد: اگر ريســك يك ماجرا از سطح قابل قبول عبور كرد 
بايد سريعا اقدام و آن را به سمت صفر برد. اما در بسيارى مواقع اين 
تناظر وجود ندارد، به عنوان مثال در همين حادثه دانشــگاه آزاد شيب 
زياد جاده، عدم وجود عوامل كنترل كننده در جاده، مشــكالت فنى 
خودرو، تغيير و تحــوالت مديريتى و... از جمله عوامل خطر بودند. 
امروز در دنيا در داشــبوردهاى مديريتى حوزه هاى داراى ريسك را 

شناسايى مى كنند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور درباره اينكه آيا نبايد يك دستگاه 
باالســرى براى نظارت وجود داشته باشد، بيان كرد: روال كار در هر 
حوزه اى مشــخص اســت. در حوزه ايمنى و زيرساخت دانشگاه و 

وزارت علوم مقصرند. 
يك حادثه داراى ابعاد مختلفى اســت، يك بعد احساسات است ولى 
نبايد منجر به تصميم احساسى شود. يك بعد ديگر قانونى است و به 
قوه قضائيه برمى گردد بعد ســوم نيز داخلى اســت و وزارت علوم و 
دانشگاه آزاد بايد پيگير آن باشند و در نهايت هر كس مقصر است بايد 

برابر قانون با وى برخورد شود.
وى افــزود: ما يك وظيفه قانونى داريم هم هشــدار مى دهيم و هم 
برخورد مى كنيم. مثال بازديدى از مدرســه اى داشتيم كه در مجاورت 

آن مواد شيميايى خطرناك توليد مى شد و امنيت نداشت.
رئيس ســازمان پدافند غيرعامل كشــور به تكليف مدارس در برابر 
حوادث اشاره كرد و گفت: در دوره دفاع مقدس براى مدارس پناهگاه 
مى ساختيم و آموزش مى داديم. پدافند غيرعامل قصد دارد بدنه دفاع 

را در مدارس نهادينه كند.
وى ادامه داد: موضوع «مدرسه آماده در تهديد» از رويكردهاى جدى 
ماســت، الگويى را در قالب جزوات درســى براى آمادگى در مقابل 
حوادث تهيه كرديم كه هرســال تمرين ميكنيم. اين طرح سال قبل از 

طريق بسيج دانش آموزى در سه هزار مدرسه اجرا شد.

بسيارى از فرآورده هاى بهداشتى خارج از 
سامانه غذا و دارو تقلبى هستند

 مردم بايد اصالت فرآورده هاى غذايى و دارويى را با اســتفاده از 
برچسب اصالت كاال متوجه شوند.

سخنگوى سازمان غذا و دارو گفت: تخصيص ارز براى فرآورده هاى 
غذايى و غيردارويى جزو مأموريت هاى سازمان غذاودارو به حساب 
نمى آيد،  در واقع آن چيزى كه به نظام سالمت ارتباط دارد، صحت و 

سالمتى كاال و مواد غذايى مورد مصرفى مردم كشور است.
كيانوش جهانپور ادامه داد: ســالمت و اصالــت فرآورده هاى غذايى، 
دارويى و حتى آرايشى و بهداشتى يكى از اهداف مهم سازمان غذا و 
دارو محســوب مى شود. به همه مردم كشورمان توصيه مى كنيم براى 
استفاده از مواد غذايى، دارويى و يا آرايشى و بهداشتى حتما برچست 

اصالت كاال را نگاه كنند.
جهانپور تأكيد كرد: در بســيارى از موارد به خصوص در زمينه مواد 
آرايشــى و بهداشتى كاالهايى در بازار در دسترس مردم قرار مى گيرد 
كه اگرچه تحت عنوان اجناس خارجى به فروش مى رسند اما عمدتا 
كاالهاى قاچاق و تقلبى هستند كه مصرف آنها مى تواند سالمتى افراد 
را به خطر بيندازد.ســخنگوى ســازمان غذا و دارو تأكيد كرد: مردم 
مى توانند از طريق سامانه ســازمان غذاودارو سالمتى كاال را استعالم 
بگيرند و در صورت مورد تأييد بودن كاال با خيال آسوده آن فرآورده 
را مصرف كننــد.وى گفت: همه فرآورده هاى غذايــى، دارويى و يا 
بهداشتى بايد برچسب اصالت كاال داشته باشند، در واقع اين برچسب 

نشان دهنده سالمت محور بودن كاالى موردنظر است.

همدان پيام: 10 همداني قرباني قاتل خاموش 
 باالخره يه دليلى بايد باشه كه جون آدم رو بگيره!! 

صداي زنجان: جايگزين هزاران دســتگاه تاكسي فرسوده ميان زمين 
و هوا 

 ايشااله كه زمين هم برسه!!
هگمتانه: افزايش ساعت كاري معلمان غير منطقي است 
 مى خوان عوض فراغت تابستونشون رو در بيارن!!

آفتاب: آقاي روحاني با مردم حرف بزن 
 حرفى براى گفتن نيست!!

ابتكار: اداهاي ادامه دار احمدي نژاد 
 بازم يعنى دنبال ادا اصول هستش؟!!

همدان پيام: آنتي بيوتيك ها در صدر مصرف خودسرانه هستند
 خوراك مردم شده چون ارزونتر از اين نيست!! 

ايسنا: رب گوجه فرنگي و موز بيشترين گراني را تجربه كردند
 بدون شرح!!

قدسي: پاسخ مطالبات مردم بنزين 1500 توماني نيست 
 اينا فقط اينجورى پاسخ ميدن!!

همدان پيام: شناسايي 7 خانه تاريخي در همدان 
 آدمهاى تاريخى هم از توش كشف مى شه؟

همدان پيام: سهم استان ها از طرح افزايش تعداد نمايندگان چقدر است؟
 اين يكى هنوز سهمه بندى نشده!!

جمهوري اسالمي: دهمين و يازدهمين هواپيماي برجامي صبح امروز 
در تهران

 اينم از نتايج برجام!! 
باشگاه خبرنگاران: چگونه مانع سيگار كشيدن نوجوانان شويم؟

 صورتشــون رو بگيريم جلو اگزوز ماشين بگو اگه دود خوبه 
اينجا ارزونتر و فراوانتره!!

هگمتانه:همدان زمستاني تر مي شود
 داريم برمى گرديم به زمستان قديم!! 

همشهري: اميد مردم را نشانه گرفته اند
  عجب نشانه گيرى خوبى!!

دزدان زيورآالت كودكان دستگير شدند
 فرمانــده انتظامى شهرســتان همدان گفت: زن و شــوهرى كه با 
حضور در هتل ها و تاالرهاى عروسى اقدام به سرقت طالى كودكان 

مى كردند؛ دستگير شدند.
جمشــيد باقرى در گفت و گو با ايرنــا افزود: پس از وقوع يك فقره 
ســرقت طالى كودكان در مراسم عروسى در يكى از هتل هاى شهر 

همدان رسيدگى به اين موضوع در دستور كار قرار گرفت.
وى اضافه كرد: به گفته فرد مالباخته وى به همراه خانواده در مراســم 
عروسى يكى از اقوام در يكى از هتل هاى شهر همدان شركت كرده و 
در پايان مراسم متوجه به سرقت رفتن يك رشته گردنبند طالى كودك 

پنج ساله خود شده بود.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان ادامه داد: ماموران در بررسى هاى 
متوجه شدند زن 33 ساله در مراسم عروسى با نزديك شدن به آنها و 
جلب اعتمادشان، در يك لحظه غفلت خانواده گردبند دخترشان را به 
سرقت مى برد.باقرى بيان كرد: بررسى تصاوير دوربين هاى مداربسته 
هتل نشــان داد كه اين زن به همراه مردى 37 ســاله به عنوان مهمان 
وارد هتل شده و پس از سرقت با استفاده از خودروى ال 90 از محل 
گريختند. وى گفت: هنگام بررسى اين پرونده، 2 سرقت مشابه با يك 

شيوه و شگرد از 2 هتل ديگر نيز به پليس اطالع رسانى شد.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان افزود: نتايج بررسى ها مويد اين بود 
كه اين سرقت ها نيز توسط اين زوج در مراسم عروسى صورت گرفته 

است بنابراين تصوير متهمان در اختيار مديران هتل ها قرار گرفت.
باقرى اضافه كرد: اين زوج مجدد قصد سرقت با اين شيوه را داشتند 
كه چهره آنها توســط مسئوالن هتل شناســايى و موضوع به عوامل 
فوريت هاى پليسى 110 گزارش شد. وى بيان كرد: تيمى از ماموران 
واحد تجســس كالنترى 15 رســالت در هتل حضور يافته و پس از 

شناسايى نسبت به دستگيرى سارقان اقدام كردند.
باقــرى افزود: در بازرســى از منــزل متهمان؛ زيــورآالت به ارزش 

300ميليون ريال كشف و ضبط شد.

پزشك قالبى دستگير شد
 پزشك قالبى در منزل محل سكونت دستگير و مدارك و مستندات 

جعلى از محل اختفاى او كشف شد.
رئيس پليس آگاهى اســتان همدان گفت: پس از رصد فضاى مجازى 
مشــخص شد فردى با هويت پزشك اقدام به تبليغات در سايت هاى 
اينترنتى و اينســتاگرام اقدام به طبابت و فروش تجهيزات پزشكى مى 

كند.
رضا زارعى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: نتايج بررســى هاى پليسى 
مويد اين بود كه دكتر جراح با مشخصات ياد شده در فضاى مجازى 
وجود خارجى ندارد و هزينه تبليغات اين پزشــك قالبى توسط فرد 
ديگرى پرداخت شــده است.رئيس پليس آگاهى استان همدان اظهار 
داشت: كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى اقدام به شناسايى 

متهم كرده و وى را در محل سكونت دستگير كردند.
زارعى ادامه داد: ماموران در بازرسى از منزل و خودروى متهم اقالمى 
نظير نسخه هاى سفيد و نوشته شده، نامه جعلى دانشگاه علوم پزشكى 
مبنى بر تاييده كميسيون پزشكى، شناسنامه جعلى، يك كارتن حاوى 
كارت ويزيت و تبليغــات و نامه هاى جعلى مختلف مربوط به علوم 

پزشكى كشف و ضبط كردند.

معدل در رشته هاى پرطرفدار كنكور مالك نيست
 وزير علوم تحقيقات و فناورى درباره پذيرش معدل بيست ها در رشته هاى پرطرفدار 
كنكور گفت: معموال در مدارس، تعداد زيادى داراى معدل 20 هســتند و اگر مبنا فقط 

معدل باشد، اين كار امكان ندارد.
منصور غالمى در گفتگو با مهر درباره پذيرش معدل بيســت ها در رشته هاى پرطرفدار 
بعد از حذف كنكور گفت: در بحث حذف كنكور، ما براى رشــته هاى پرطرفدار حتما 

بايد يك روش ارزيابى و انتخاب داوطلبانه براى استعدادهاى باالتر را داشته باشيم.
وى ادامه داد: معموال در مدارس و دبيرستان ها، تعداد زيادى از دانش آموزان داراى معدل 

20 هستند و اگر مبنا فقط معدل تحصيالت باشد، اين كار امكان ندارد.
وزير علوم افزود: لذا دانشگاه ها و سازمان سنجش و آموزش كشور حتما طرحى را براى 
اينكه آزمون انتخاب برترها چگونه باشد تهيه مى كنند، قبل از اينكه كنكور كامال حذف 
شــود.غالمى گفت: با پذيرش 85 درصد داوطلبان ورود به دانشــگاه بر اساس سوابق 

تحصيلى در چند سال آينده كنكور حذف مى شود.

توصيه هايى براى حفظ سالمت در دوران باردارى
 اگر باردار هســتيد حتما از اهميت رژيم غذايى سالم و مصرف ويتامين كافى، اسيد 

فوليك و آهن و B۱۲ خبر داريد، اما اين توصيه ها را هم از دست ندهيد.
به گزارش تبيان، درباره آســيب هاى مصرف دخانيات براى مادر و بچه شــكى نيست. 
درباره الكل هم هيچ ميزان امن مصرف الكلى براى مادران باردار و سالمتى نوزاد تعريف 
نشده و حتى مصرف ميزان اندكى الكل خطر سقط جنين و زايمان جنين مرده يا ناقص 

را افزايش مى دهد و رشد مغزى جنين را متاثر مى كند. 
ــقط  ــر س ــت خط ــن اس ــذارد و ممك ــر مى گ ــوزاد اث ــب ن ــان قل ــر ضرب ــن ب كافئي
ــرم  ــى گ ــا 200 ميل ــه پزشــك شــما ممكــن اســت ت ــن را افزايــش دهــد. البت جني
كافئيــن در روز را تاييــد كنــد كــه معــادل 2 فنجــان قهــوه صــاف شــده يــا 4 فنجــان 
ــم  ــن ه ــبز از اي ــاى س ــا و چاى ه ــورد دمنوش ه ــده اســت. در م ــاى صــاف ش چ
ــه نشــان  ــوز تحقيقــات كافــى انجــام نشــده ك ــه هن ــد چــرا ك ــاط كني بيشــتر احتي

ــت. ــر اس ــاردارى بى خط ــى در دوران ب ــه دمنوش هاي ــرف چ ــد مص ده

مخالفت نظام پزشكى با "تجارى سازى مطب"
 سرپرست سازمان نظام پزشكى ضمن مخالفت با مصوبه شوراى عالى استان ها مبنى 
بر تجارى ســازى مطب پزشكان، گفت: سازمان نظام پزشكى با اين اقدام مخالف است؛ 

چراكه اين كار منجر به تحميل هزينه هاى بيشتر به نظام سالمت و مردم مى شود.
محمدرضا ظفرقندى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به مصوبه اخير شوراى عالى استان ها 
مبنى بر تجارى سازى كاربرى مطب پزشكان، گفت: در جلسه اخير شوراى عالى استان ها 
مصوبه اى مبنى بر اينكه مطب هاى پزشكان به عنوان مكان هايى با كاربرى تجارى تلقى 
شــوند، ارائه شده اســت. همچنين اين مصوبه را طى نامه اى به رئيس مجلس شوراى 

اسالمى منعكس كرده اند تا به عنوان اليحه اى قانونى در دستور كار قرار گيرد.
وى افزود: بايد توجه كرد كه يكى از مشــكالت اين مصوبه اين اســت كه طبيعتا وقتى 
قرار باشــد مطب هاى پزشكان تغيير كاربرى داده و تجارى شوند،  هزينه بسيار سنگينى 
بر مطب ها وارد مى شود كه اين هزينه سنگين در قانون تعرفه كه شامل هزينه خدمت به 

عالوه هزينه هاى سربازى اعم از اجاره مطب و... است، ديده نشده است.

پروين سليمى »
 به دنبال نارضايتى و نابساماني مجموعه 
دست فروشان شهر همدان و اعتراض آنان به 
اين موضوع و همچنين نبود مديريت جامع 
شــهرى در قبال اين گروه از فعاالن و كسبه 
علــت اين اعتراضــات را از زبان آنان جويا 

شديم.
با پرســه در اطراف اين شهر و محل دست 
فروشــان ســاعت 12 ظهر يكي از روزهاي 
زمستاني با حضور در ميدان امام خميني(ره) 
سر صحبت را با كسبه  باز كردم و وضعيت 

كسب و كارشان را جويا شدم.
 بساطشان را روي آب و گل پهن كرده بودند 
همه فروشنده ها از اين وضع ناراحت بودند 
از آنها خواســتم خودشــان پيشنهادي براي 
حل اين معضل شهري بدهند كه در جواب 
گفتند ســال گذشته شــهرداري براي حل 
مشكل دست فروشان، نفرى  400 هزار تومان 
دريافت كرد تا جايي مناسب و شكيل كه در 
شلوغ ترين نقطه شهر هم باشد در اختيارمان 
قرار دهد و در آخرين روزهاي سال اين كار 

شروع شد.
محوطه سر يخچال و پل پهلوانان محلى بود 
كه براى بساط دست فروشان در نظر گرفته 
شــد و در نهايت يك ميز به همراه چادر در 
اختيار افراد قرار دادند تا روى آن بساط پهن 

كنند. 
اين وضعيت مدت كوتاهي ادامه داشــت و 
پس از 15 روز نيروهاي شــهرداري به بهانه 
به اتمام رســيدن زمان ايــن پروژه، همه اين 
امكانات را كه در اختيارمان گذاشــته بودند 

جمع آوري كرده و بردند.
در نهايــت براي پيگيري مبلغى كه براى اين 
كار به شــهردارى داده بوديم به آنجا مراجعه 
كرديم جواب مــا را اينگونه دادند كه "ما به 
پيمانــكار اين پروژه دسترســي نداريم و به 
همين راحتي شــب عيد 400 هزار تومانمان 

پريد.
يكي از كســبه  كه ليســانس حقوق داشت از 
برخورد نامناســب نيروهاي شــهرداري ابراز 
گله مندي كرد و گفت: چرا مأمورين شهردارى  

حقوق شهروندي را رعايت نمي كنند.
وى ســوالى با اين عنوان از شهردار همدان 
داشت كه پياده راه هاي اطراف ميدان كه با اين  
همه هزينه  زيباسازي شده قرار است براي چه 
كاري اســتفاده شود كه به ما اجازه بساط در 

اين خيابان ها را نمي دهند.
وقتى يك سال است مديران 2018 را در زبان 
مطرح مى كنند بگويند كسبه همدان در كجاى 

رويداد 2018 قرار دارند ؟
شهروندي هم در حال  خريد لباس زمستاني 
براي دخترش بود كه حضور دست فروشان 
براي قشر كم درآمد جامعه  را مفيد دانست 
و در اين خصوص گفت: اقشــار كم درآمد 
حداقل مي توانند با قيمت كم اجناس  مورد 

نياز خود را تهيه كنند.
وي بدون اينكه من سوال بپرسم ابراز تأسف 
كرد كه مديران شــهر به فكر جوانان نيستند. 
جوانــان علي رغم داشــتن تحصيالت عاليه 
خودشــان شغل اينچنينى براى كسب روزى 
حالل براى خودشــان ايجاد كرده اند كه اين 
محيــط و اين نوع برخوردها در شــأن اين 

جوانان نيست.
دانشجويي هم از استان كرمانشاه براى خريد 
جوراب در كنار بساط توقف كرده بود  گفت: 
دركشور ژاپن دست فروشان در كالسكه هاي 

شيك بساط مي كنند و كارت شناسايي دارند 
پس اگر مديران شهر همدان ادعا دارند همدان 
شهر توريستى و تاريخى است و مى خواهند 
رويــداد 2018 را تقويت كنند  بايد موضوع 

كسبه شهر را هم در اين رويداد  ببينند.
يكي از فروشندگان كه ليسانس شيمي داشت: 
از شهردار خواســت براي نيروهايشان دوره 

آموزش اخالق  شهروندي برگزار نمايد.
با توجه به مشكالت مطرح شده در اين باره 

نظر مسئول مربوطه را هم جويا شدم. 
معاون خدمات شــهري شــهرداري همدان 
برخي از صحبت هاي دست فروشان را تأييد 
كرد و گفت: شب عيد سال گذشته تعدادي 
چادر موقت در اختيار دستفروشان قرار داديم 
تا در پل پهلوانان و ســر پل يخچال مستقر 
باشــند و از هــر فرد هم 350 هــزار تومان 
دريافــت كرديم كه تعــدادي از اين افراد تا 

آخريــن روزها فروردين 
پايان  تــا  ديگر  برخي  و 
ارديبهشت در اين مكان ها 

بساط كردند.
افزود:  علي ضمير  وحيد 
قرارداد بين شهرداري با 
افراد دســتفروش بدين 
شكل بود كه اگر فردي 
تمايل بــه ادامه فعاليت 
امكانات  اين  نداشــت 
را تحويــل شــهرداري 
دهد و پولش را دريافت 
افراد  از  برخي  ولي  كند 
تحويــل  را  امكانــات 

ندادنــد به هميــن دليل مبلــغ 350 هزار 
تومان خود را دريافت نكرده اند.

معاون خدمات شهري شهرداري همدان تأكيد 
كــرد: افراد  هر زماني كه چادر و امكانات را 
تحويل واحد خدمات شهري بدهند پولشان 

را دريافت مي كنند.
وي در توضيح اين موضــوع كه در بعضي 
موارد مأمورين با دستفروشــان بد برخورد 
مى كنند گفت: معتقدم شــأن همشهريان در 
هر كســوت بايد رعايت شــود و اگر چنين 
گزارشى به من بدهند با مأمورين توهين كننده 

برخورد مي كنم.
علي ضمير دليل ممنوعيت بساط در محوطه 
پياده راه ميدان امام را حفظ موقعيت تاريخي 
و منظر شهري دانست و اظهار داشت: ما به 
كسبه اجازه داده ايم از ساعت 7:30 دقيقه شب 
به بعد در خيابان بوعلي بســاط كنند ولي در 

طول روز اجازه اين كار را ندارند.
وي گفت: به دســت فروشان پيشنهاد شده 
خيابان اكباتان را بــه عنوان مكان اصلي كار 
خــود انتخاب كنند چرا كه نياز اســت اين 
خيابان نيز احيا شــده و بــه رونق اقتصادى 
خيابان بوعلي برسد ولي خود دست فروشان 
تمايلي براي بساط در خيابان اكباتان ندارند در 
حالي كه حضور در اين خيابان باعث رونق 
فروش و شــور و نشــاط در محوطه ميدان 

مي شود.
در ايــن بيــن نظر كارشناســى يكــى از 
اســاتيد دانشگاه بوعلى ســينا را جويا شدم 

صحبت هايش قابل تامل بود.
ســعيد عيســى زاده گفت: امروزه برخي از 
افــراد جامعه به خصوص جوانــان به دليل 
نداشتن شغل و علي رغم ميل باطني خود به 
دست فروشى رو آورده اند طوري كه متروهاي 
شهر تهران نيز محلي براي 
كســب و كار جوانان و 

نوجوانان  شده است.
اقتصاد  دانشــكده  استاد 
داد:  ادامــه  بوعلي ســينا 
جوانان كــه اكثر آنان نيز 
تحصيل كرده هســتند از 
معاش  امــرار  طريق  اين 
دستفروشي  با  و  مي كنند 
ايجاد  شــغل  خود  براي 
كرده اند كه مي شود گفت 
همين روش براي نجات 
از بيكاري و رونق معيشت 

فرصت مناسبى است.
عيســي زاده افــزود: دستفروشــي باعــث 
ناخوشــايندي فضاي ظاهري شهر مي شود 
ولي جامعه امروزي از يك سو نياز به مشاغل 
مختلف دارد و از سويى نياز به ساماندهي و 
برنامه ريزي مشاغل خرد حائز اهميت است. 
بايد  مديران شهري به اين موضوع بيشتر بها 

دهند.
وي ايجاد فضاي مناسب براي دست فروشان 
را امري ضروري دانست و گفت: شهرداري 
و مديران شهر بايد براي اين افراد مكان هاي 

مناسب در نقاط پرتردد در نظر بگيرند. 
اين  بســاط  زمان  دربــاره  زاده  عيســي 
كاســبان نيز اظهار كرد:  ســاماندهي اين 
مجموعه از كســبه در محوطــه پياده راه 
ميدان در شــب هنــگام الگــوي خوبي 
براي  مزاحمتي  هيچگونه  كه  زيرا  اســت 

داشت. نخواهد  مغازه داران 

كارشناس مســائل اقتصادي دانشگاه بوعلي  
همدان افزود: من به شخصه با دست فروشان 
در ســطح شــهر موافقم زيرا كه در شرايط 
كنوني دولت از ايجاد اشــتغال براي جوانان 
ناتوان اســت و در حال حاضر كه خود اين 
گــروه از جامعه براي امــرار معاش خانواده 
اشتغال ايجاد كرده اند مي طلبد دست اندركاران 

اين مجموعه را ساماندهي كنند.
در  انتظامى  نيــروى  موثر  نقش   

ساماندهى دست فروشان 
در همين ارتباط فرماندهى انتظامى اســتان 
همدان نيز كه در صحن شوراى اسالمى شهر 
همدان حضور پيدا كرده بود گفت: در تصميم 
گيرى ها و سياســتگذارى ها  اعضاى شورا 

بايد آينده نگر و كالن نگر باشند.
وى با بيان اينكه محله محورى در دســتور 
كار ما اســت اضافه كرد: در امر ســاماندهى 
وانــت بارها بايد موضوعات اجتماعى را در 
نظر گرفت و مديريت خوب به اين است كه 
موضوعات امنيتى به اجتماعى تبديل شود و 
در اين راســتا بايد  برنامه ريزى هاى مناسبى 
صورت پذيرد تا موضوعات اجتماعى تبديل 

به مسائل امنيتى نشود.
كامرانــى صالــح اظهار كرد: اجــراى طرح 
ساماندهى دســت فروشان گنجنامه با تدابير 
شــورا و اقدام شهردارى را ارزشمند دانست 
و گفت: اين امر الگوى موفقى بود كه صورت 
گرفت و بايد ســعى كنيم در امر ساماندهى 

دستفروشان الگويى در كشور باشيم.
 لزوم انتقال دست فروشان بوعلى 

به اكباتان
در اين خصوص رئيس شوراى اسالمى شهر 
همدان با اشــاره به الگو شدن همدان در امر 
ساماندهى دست فروشان و پياده راه سازى در 
كشور، يادآور شد: مجموعه نيروى انتظامى 
در موفقيــت همدان در  زمينه ســاماندهى 
دستفروشان و ايجاد پياده راه ها  نقش موثرى 

داشته است.
كامران گردان اضافه كرد: مديريت شــهرى 
براى انجام وظايف خود بويژه در ساماندهى 
دست فروشــان و انتقال بخشــى از آنها از 
پياده راه بوعلــى به اكباتان نيازمند همكارى 
دســتگاه هاى اجرايى مرتبط از جمله نيروى 

انتظامى است.
وى ادامه داد: اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
همدان و شهردارى در تالش است تا مسائل 
اجتماعى را تا حــد امكان با مصوبات خود 

لحاظ كنيم تا به امنيتى تبديل نشود.

 شهردارى كى اقدام مى كند؟ 

دست فروشان در انتظارساماندهى 
■ كسبه همدان در كجاى رويداد 2018 قرار دارند
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يك عضو كميته فضاى مجازى:
بايد روزى فعاليت تلگرام و اينستاگرام به اتمام برسد

 يك عضو كمسيون فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى گفت: ما نمى توانيم با وجود 
فسادهايى كه در تلگرام و پيام رسان هاى مشابه است تا آخر منتظر باشيم كه "تلگرام باشد 

و ما هم باشيم" و بايد روزى فعاليت تلگرام و اينستاگرام به اتمام برسد.
حجت االسالم احمد ســالك در خصوص از ميان رفتن حس رقابت بين پيام رسان هاى 
داخلى و خارجى با فيلترينگ تلگرام و اينســتاگرام، بيان كرد: مسئله  اصلى عبارت است 
از مديريت بومى پيام رســان هاى داخلى و به اين منظور بايد از مديريت پيام رسان هاى 
بيگانه خارج شويم. مسلما اين هدف هزينه هايى را در پى خواهد داشت كه از ميان رفتن 

حس رقابت بين پيام رسان ها از اين جمله است.
وى به ايسنا گفت: بايد اساس پيام رسان هاى ايرانى تقويت شوند، تامين بودجه و تقويت 
زيرساخت ها از جمله مواردى هستند كه بايد مورد برسى قرار گيرند، نكته ديگر اين است 
كه بايد مهاجرت افراد را از تلگرام و اينســتاگرام به پيام رسان هاى داخلى سوق دهيم و 
اين مهاجرت نيازمند يك تشويق است يعنى اگر تشويقى انجام نشود كارى انجام نخواهد 
گرفت.سالك ادامه داد: نكته سوم اين است كه پيام رسان هاى داخلى بايد صاحب مقررات 

شوند تا تخلفى در آنان انجام نشود.
وى در خصــوص موفق بودن يا نبودن فيلترينگ تلگرام گفت: اين مســئله بايد روزى 
انجام مى شــد و ما نمى توانيم با وجود فســادهايى كه در تلگرام و پيام رسان هاى مشابه 

است تا آخر منتظر باشيم كه "تلگرام باشد و ماهم باشيم" و بايد روزى فعاليت تلگرام و 
اينستاگرام به اتمام برسد.

وى درخصوص فيلترينگ اينستاگرام، بيان كرد: زمانى براى انجام اين امر تعين شد. بنابر 
اين بود كه تا پايان آذر ماه 97  فيلترينگ انجام شــود، اما همچنان زمان دقيق فيلترينگ 

مشخص نيست.
اين عضو كميته فضاى مجازى كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: اگر 
بســته شدن تلگرام در دى ماه سال گذشــته مداومت داشت امروز دچار مشكالت پيش 
آمده نبوديم، اما طى مصوبه هايى كه صادر شده بايد فيلترينگ با قوت انجام شود و اميد 

است اين مهاجرت به سمت پيام رسان هاى داخلى انجام شود.

طال

 خريداران طال و سكه دست نگه دارند
 رئيس كميسيون تخصصى طال و جواهر كشور گفت: در روزهاى 
اخير بــه دليل كاهش قيمت نفــت و ريزش ســهام در بورس هاى 
بين المللى و عدم تصميم گيرى درباره نرخ بهره در آمريكا سبب شد 
تــا قيمت هاى جهانى طال افزايش يابــد و به باالترين ميزان خود در 

15ماه اخير برسد. 
محمد كشــتى آراى افزود:  در هفته گذشــته 11درصد بر قيمت سكه 
و طال افزوده و ســبب شد تا حباب قيمت ســكه بيش از 400هزار 

تومان شود. 
وى در پاســخ به اين سوال كه اگر قيمت جهانى نفت افزايش يابد و 
شاخص سهام در بازارهاى جهانى باال رود، آيا مى توان به كاهش نرخ 
جهانى طال و در نتيجه پايين آمدن قيمت ســكه و طال در بازار ايران 
اميدوار بود، توضيح داد: نمى توان پيش بينى دقيقى داشت؛ شايد همه 
چيز برعكس شــود. در ماه ها و روزهاى گذشته پيش بينى مى كرديم 
مطابق تجربه ســال هاى گذشته در روزهاى پايانى سال ميالدى و ... 
نوسان در قيمت جهانى طال اتفاق بيافتد، كه اكنون اين اتفاق افتاده و 
ادامه اين وضعيت و جلوگيرى از كاهش بيشتر قيمت نفت و همچنين 
ممانعت از ريزش بيشتر ارزش سهام هاى بين المللى و مالى بستگى 
به تصميمات و سياست هاى مالى ديگر كشورها دارد كه اگر اين روند 

ادامه يابد ممكن است قيمت جهانى طال بازهم باالتر رود. 
اگر قيمت نفت ســير صعودى يابد طبيعى اســت قيمت طال كاهش 

پيدا كند. 
وى ادامــه داد: بنابرايــن بايد اجازه داد تــا 2-3 روز ديگر بگذرد و 
كشورها سياســت هاى مالى جديد براى سال 2019 را اعالم كنند كه 
اين مساله تاثير زيادى روى افزايش يا كاهش قيمت ها خواهد داشت. 
اين فعال بازار طال و جواهر پيش بينى كرد:  به نظر مى رسد اين روند 
تا 12 و 13 دى ماه جارى كه تعطيالت كشورهاى غربى اتمام مى يابد، 

ادامه خواهد داشت. 
كشــتى آراى درباره افزايش تقاضا براى خريد ســكه و طال با وجود 
افزايش قيمت ها در بازار ايران و احتمال تكرار شرايط بازار آشفته در 
ماه هاى گذشته به خبرآنالين گفت: خير اصال اين اتفاق نخواهد افتاد 
زيرا سياست بانك مركزى در پايين نگه داشتن و تعديل نرخ ارز است 

و براساس اين سياست ها چنين اتفاقى نخواهد افتاد .
وى اضافه كرد: افزايش تقاضا را مى توان اين گونه تفســير كرد كه به 
دليل هيجان و التهاب غيرطبيعى در بازار كشــور داريم كه اين روند 
برخالف ســاير كشورهاســت؛ به گونه اى كه اگر در ديگر كشورها 
كااليى گران شــود، درخواســت خريد كاهش مى يابــد اما در ايران 
برعكس است افزايش قيمت سبب به وجود آوردن هيجان كاذب مى 
شود براى خريد بيشتر كه در نهايت در نقطه اى ثابت خواهند ماند. 

وى دربــاره ميزان افزايش تقاضــا در اثر هيجانــات خريد توضيح 
داد: تقاضا به صورت موردى افزايش يافته بسيارى از افراد منتظر بودند 
كه كاهش بيشــتر قيمت ها اتفاق بيافتد  تا خريد كنند اما در 2-3روز 
گذشته وقتى ديدند اين روند برعكس شده تقاضاى آن خريد به يكباره 

به بازار آورده شد و موجب التهاب قيمت شد.
در هفته گذشــته قيمت هر قطعه ســكه تمام بهار آزادى به آستانه 4
ميليون تومان رســيد اما بار ديگر عقب نشينى از ميانه روز چهارشنبه 

آغاز شد و سكه در مرز سه ميليون و 600 هزار تومان ايستاد. 
وى خاطر نشــان كرد: به هموطنان عزيز توصيه مى شــود در مواقعى 
كه بازار ملتهب اســت، داد و ستد نبايد انجام شود تا بازار به آرامش 

قيمت ها برسد.

بودجه هايى كه مى آيند 
و آسيب هايى كه نمى روند

 نيازى نيســت خيلى به گذشــته هاى دور بازگرديم. دوران دو 
رئيس جمهور اخير، كفايت مى كند. بك نگاه به ســخنان دو رئيس 
جمهور اخير(جناب آقايان احمدى نژاد و روحانى)، هر كاوش گر و 
مخاطبى را به اين نتيجه مى رســاند كه بودجه هاى ساالنه ما نوشته، 
تقديم و تصويب مى شوند اما آسيب هاى آشكار و پنهان مستتر در 

بودجه، همچنان پايدار و ماندگارند!
رئيســان محتــرم جمهــور در نطــق هــاى تقديــم بودجــه ســاالنه، 
عمومــا خطابــه هــاى درســتى مــى خواننــد و از چالــش و 
ــه را  ــه بودج ــى كنندك ــاد م ــب دارى ي ــى و ت ــاى عفون بيماريه

ســخت رنجــور و گرفتــار مى كنــد.
صرفنظــر از اهــداِف احتمــاال زودگــذرِ سياســِى نهفتــه در برخــى 
ــه و  ــه و منصفان ــه،كل گرايان ــر محققان ــان، اگ ــه هــاى خطيب خطاب
فــارغ از ايــن دولــت و آن دولــت بنگريــم، بايــد بگوييــم كتــاب 
بودجــه در ايــران،" آينــه" اســت. آنچــه هســت در آن ديــده مــى 
شــود و نــه آنچــه كــه بايــد باشــد. رئيســان جمهــور هــم بعــداز  
مدتــى كــه در بــاِغ بودجــه هــاى ســاالنه قــدم مــى زننــد، بــه ايــن 

يافتــه مهــم، آگاهــى مــى يابنــد و الجــرم بــه زبــان مــى آينــد...
اما انگار قرار است اين قافله تا حشر برود!

بزرگــى حــرف جالبــى بــه زبــان مــى آورد: مــا بايــد بــه تاريــخ و 
جغرافيــاى خودمــان التفــات داشــته باشــيم!

حــق و"تلــخ" اســت، اينكــه بودجــه نويســان غالبــا نمــى تواننــد بــا 
قلــم قرمزشــان، بودجــه فــالن دانشــگاه، صنــدوق و ... را حــذف 
ــود بلكــه  ــه نمى ش ــه ك ــى بخواهند...ن ــر گاه ــى اگ ــد، حت كنن
ــا، و در  ــوان فرس ــه مردافكــن اســت و ت ــى دارد ك ــا مصائب عموم

عيــن حــال بدفرجــام!
اعمــال بخشــى از اصالحــات و رفــع برخــى چالــش هــا، گاهــى 
ــد و  ــم بن ــت و گاه ني ــختى و صعوب ــه س ــم ب ــدنى اســت آن ه ش
سينوســى. از بــاب مثــال، مــى تــوان موضــوع حــذف دســتگاه هاى 
ــاد آورد كــه رئيــس دولــت نهــم  بيشــمار در كتــاب بودجــه را بي
و دهــم مطــرح و دنبــال كــرده بــود و در نهايــت بدفرجــام شــد. 
موضــوع بودجه هــاى متنــوع و متكثــر نهادهــاى فرهنگــى، تبليغــِى 
حقيقــى و حقوقــى و ديگــر نهادهــا، موسســات و دســتگاه ها، در 
ــت  ــه در دول ــش ك ــر از چال ــم و پ ــات مه ــاير موضوع ــار س كن
ــده  ــه قاع ــز ب ــت، ني ــده اس ــرح ش ــم مط ــم ه ــم و دوازده يازده

جــارى، مــى توانــد بدفرجــام شــود.
ايــن جمــالت و گــزاره هــا، نــه بــراى ايجــاد يــاس بلكــه بــراى 
ــش  ــه اى پي ــه نتيج ــت ك ــن اس ــت...براى اي ــد اس ــش امي آفرين
ــا  ــه م ــرا ك ــود چ ــوده ش ــر، گش ــرد و تدبي ــدداران ِخ ــم كلي چش
عــادت كــرده ايــم بــا بيمارى هــاى روزانــه، زندگــى كنيــم. گويــى 
ــه،  ــب 39 درج ــا ت ــا و ي ــا زخم ه ــه ب ــه اينك ــم ب ــادت كرده اي ع
ــم! ــام مى دهي ــا انج ــا م ــه نيســت ام ــار بياييم...عاقالن ــه كن هميش

خوب اســت حال كه دهه چهلم را از سر مى گذرانيم، به اصالحات 
بنياديــن، و نيــز الزامات و پيــش نيازهاى مقدماتــى اش، مومنانه 
بينديشيم...هم در حوزه بســيار حياتى بودجه و هم در ديگر حوزه 

هاى مهم...شايد خيلى زود، دير شود!
دولت ها مى آيند و مى روند!

* فتح ا... آقاسى زاده
 صاحب نظر در حوزه برنامه ريزى و توسعه

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

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

پ

دوم) نوبت  كيفى( بى  يا ز ر ا با  اى  مرحله  يك  عمومى  مناقصه  گهى  آ

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عمليات احداث زورخانه بين المللى همدان به شماره 200973398000017را از محل اعتبارات 
استانى رديف 1702004037با شرايط ذيل و از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به پيمانكار داراى صالحيت واگذار نمايد.

مناقصه گران ابتدا ارزيابى كيفى شده و پس از كسب امتياز الزم در فرآيند ارزيابى كيفى در مراحل بعدى مناقصه شركت مى نمايند.
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران، بازگشايى پاكت ها و اعالم برنده از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيك دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد (الزم به ذكر است مناقصه گران مى بايست عالوه بر ارائه مدارك پاكت هاى الف، 
ب،ج و اسناد تكميل شده ارزيابى كيفى در سامانه مذكور، كليه پاكت ها را به صورت دستى نيز به دبير خانه اداره كل ارائه نمايند) و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء الكترونيك را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ 

انتشار مناقصه در سامانه دوشنبه1397/10/10 مى باشد.
* موضوع مناقصه:اجراى كامل عمليات ابنيه (شامل احداث فونداسيون، سازه، اجراى سفت كارى و نازك كارى) – تأسيسات برقى و تأسيسات مكانيكى.

* مبلغ برآورد :56/706/701/938 ريال مى باشد كه به روش بخشنامه سرجمع جديد با استفاده از  فهارس بهاء ابنيه، تأسيسات برقى و تأسيسات 
مكانيكيسال 1397 تهيه گرديده است.

* تضمين شركت در مناقصه :2/634/200/000ريال مى باشد كه بايد به صورت :
1- ضمانتنامه بانكى و يا ضمانت نامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 

هستند.
2-اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سر رسيد.

تهيه و ارائه گردد . مدت اعتبار تضمين ها بايد حداقل 3 ماه پس از تاريخ صدور بوده و براى 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.
- مالك ارائه قيمت توسط واجدين شرايط نقشه هاى اجرايى و ديتايل هاى آن و مشخصات فنى خصوصى پيوست برآورد سر جمع جديدمى باشد.

-  برنده مناقصه با استفاده از آخرين بخشنامه قيمت مناسب تعيين مى گردد.
- مطابق بخشنامه شماره 96/1232579 تاريخ 96/3/31 سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه آناليز بها الزاميست.

- پيمانكارانى كه جهت مناقصه پروژه فوق شركت مى كنند بايستى داراى گواهينامه تعيين صالحيت و رتبه بندى (حد اقل رتبه4 در رشته ابنيه)و (حداقل 
رتبه 5 در رشته تأسيسات)  باشند و بر اساس ظرفيت مجاز مورد تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزى اقدام به پيشنهاد قيمت نمايند.

- بازديد از مكان پروژه جهت تمامى پيمانكاران الزامى است.
- مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ازساعت 8 تاريخ1397/10/10لغايت ساعت 14 تاريخ1397/10/13مى باشد.
- مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه و همزمان به صورت فيزيكى تا ساعت 14 تاريخ 1397/10/27مى باشد.

- زمانبازگشايى پاكات حاوى پيشنهادات ازطريق سامانه راس ساعت 30 : 9 تاريخ1397/10/29مى باشد.
- آدرس پروژه :همدان - خيابان 30 مترى جعفر طيار - پشت مدرسه شهيده خوانسارى- جنب پارك مريم.

ارزيابى  اسناد  و  ج  ب،  الف،  هاى  پاكت  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بيشتر  اطالعات  دريافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات   -
كيفى:همدان - چهار راه پاستور - خيابان ورزش- اداره كل ورزش و جوانان استان همدان - واحد فنى و مهندسى تلفن:38253050

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :
 مركز تماس 27313131 - دفتر ثبت نام 58193768 و 88969737

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
خريد خريد 6060 تن پودر پلي آلومينيوم كلرايد (پك) به شماره ج/ تن پودر پلي آلومينيوم كلرايد (پك) به شماره ج/206206//9797

دستگاه  عنوان  به  دارد  نظر  در  خاص)  (سهامي  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت 
مناقصه گزار نسبت به خريد 60 تن پورد پلي آلومينيوم كلرايد (پك) مطابق مشخصات 

ارائه شده در اسناد مناقصه اقدام نمايد.
به  ريال  مبلغ 300/000  به  واريزي  فيش  و  كتبي  درخواست  ارائه  با  مي توانند  متقاضيان 
حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت 
اداري از مورخ 97/10/9 الي 97/10/13 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد 
مناقصه را دريافت نمايند. مبلغ تضمين شركت در مناقصه 257/000/000 ريال است كه 
پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، 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 يا رسيد واريز وجه يا چك بانيك را ضميمه 
مخدوش،  سپرده هاي  سپرده،  فاقد  پيشنهادهاي  به  نمايد  تسليم  شركت  به  پيشنهاد 
سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري مورخ 1397/10/24 بوده و پيشنهادات واصله در 

مورخ 1397/10/25 ساعت 10 صبح در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد.
به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر 
در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده 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)
ساير اطالعات و جزييات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشاني www.hww.ir درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

نوبت دومنوبت دوم

كارت دانشجويي امير حسين شريعتى فرزند جواد 
به شماره ملي 3860982796 رشته حقوق دانشگاه 
دادگسترى به شماره دانشجويي 95126035170027 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي فربد بيات فرزند كاوه به شماره ملي 
3950470220 رشته مهندسى كامپيوتر دانشگاه بوعلى 
سينا به شماره دانشجويي 9712358005 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي نيما صادقيان فرزند احمد به شماره 
ملي 0440758041 رشته كامپيوتر دانشگاه بوعلي سينا 
به شماره دانشجويي 9512358031 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي نزهت پورعلى فرزند فضل اله به 
شماره ملي 2581025166 رشته بهداشت مواد غذايى 
دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9712311009 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 مديــر امــور زراعت ســازمان جهاد 
كشاورزى اســتان همدان گفت: كشت و 
تناوب در اراضى ديم استان بايد به مرور 

افزايش يابد.
امير الهوتيان در خصوص سياســت هاى 
جهاد كشــاورزى در اســتفاده از اراضى 
آيــش و كشــت حبوبات بيــان كرد: در 
اراضــى ديم بــا توجه به اينكه هرســاله 
كشــت به صورت آيش در استان مرسوم 
است، برنامه اين اســت كه در سال هاى 
آينده اين سطح از 200 هكتار كاهش يابد.

وى در جمــع خبرنگاران بــا بيان اينكه 
توســعه كشــت و تناوب در اراضى ديم 
اســتان بايد به مرور افزايــش يابد افزود: 
در حال حاضر انواع كشــت هاى تناوب 
حبوبات ديم و محصــوالت علوفه اى و 
روغنى ديم در اراضى اســتان 10 درصد 

را شامل مى شود.
مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزى 
همدان با بيان اينكه برنامه ســازمان جهاد 
توســعه كشــت حبوبات ديم در اراضى 
استان به صورت متناوب است ادامه داد: 
تغيير كشت از سنتى به مكانيزه و بهاره به 
انتظارى در كشت انواع حبوبات مى تواند 
براى توجيه طرح هاى اقتصادى كشاورزان 

ثمربخش باشد.
وى با اشــاره به اينكه ادوات كشاورزى 
كاشــت، داشت و برداشــت با همكارى 
كشــت  توســعه  براى  خصوصى  بخش 
حبوبات در برنامه جهاد كشاورزى استان 
قرار دارد گفت: در بحث كشت با تبديل 
ادوات كشــاورزى به صورت مستقيم و 
حفاظتى مى توانيم روند برداشت حبوبات 
را به صورت مســتقيم و انتظارى تبديل 

كنيم.
الهوتيان در زمينــه حركت خوبى كه در 
زمينه داشت در جهاد كشاورزى در حال 
انجام اســت نيز گفت: پس از دو سال كه 
از كشت حفاظتى حبوبات بگذرد، كاهش 
خســارت به آب و خاك به دليل پوشش 
گياهى مى تواند ما را به ســطح كمترى از 

فرسايش در اراضى زيركشت برساند.
وى با بيان اينكه برداشــت محصول بايد 

به صورت مكانيزه انجام شــود بيان كرد: 
وجــود اراضى همــوار براى برداشــت 
مكانيزه بايد مورد توجه بهره برداران قرار 

گيرد.
جهاد  ســازمان  زراعــت  امــور  مديــر 
كشــاورزى همدان با بيــان اينكه جهاد 
كشــاورزى بذر را به صورت يارانه اى در 
دسترس كشــاورز قرار مى دهد ادامه داد: 
انتظار مى رود بهره بردارانــى كه اقدام به 
كشــت ديم در اراضى اســتان مى كنند با 
اين اقدام خود شاهد كاهش سطح اراضى 

آيش ديم در استان باشند.
وى در خصوص سياست حمايتى دولت 
در زمينــه اســتفاده از اراضــى آيش نيز 
تصريــح كرد: جهاد كشــاورزى درصدد 
اســت بذر را به صورت يارانه دار در بين 
كشاورزان و اقالم محصولى دانه درشت و 
پرمحصول وارداتى خارجى كه بتواند هم 
در بازار و هم كيفيت محصول را افزايش 

دهد را گسترش دهد.
الهوتيان با اشــاره به كمك رســانى براى 
كشــاورزان  تجهيز  تســهيالت  پرداخت 
به ادوات مكانيزاســيون بيــان كرد: براى 
عمليــات مبارزه بــا آفــات و بيمارها و 

اســتفاده از تجهيزات به روز كشاورزى 
اين اعتبارات با تسهيالت 15 درصدى در 

اختيار كشاورزان قرار مى گيرد.
وى در خصــوص كارگاه هاى آموزشــى 
بــراى كشــاورزان نيز گفــت: برگزارى 
ايــن كارگاه ها با اســتفاده از توان بخش 
يافته هاى  آخريــن  مى تواند  خصوصــى 

بخــش كشــاورزى را به ســمع و نظر 
كشاورزان قرار دهد.

 مديــر امــور زراعــت ســازمان جهاد 
كشــاورزى همــدان بــا بيــان اينكه در 
سال هاى گذشته روند كشت حبوبات در 
اســتان به صورت كشت سنتى و دستى با 
هزينه باال بوده اســت ادامــه داد: با تغيير 
كشــت حبوبات از سنتى به شيوه مكانيزه 
مى توانيــم انتظار افزايش برداشــت 500

كيلوگرم در حبوبات را داشته باشيم.
وى رويكرد كشــت حبوبــات در جهاد 
كشاورزى استان را ترويج اصولى كشت 
و اســتفاده از كشاورزى حفاظتى دانست 
و گفت: كشــتى كــه با كمتريــن تردد 
ماشــين آالت در اراضى انجام شــود هم 
بــه حفظ رطوبــت در اراضى ديم كمك 
 مى كند و هم بستر خاك را كم و با بقاياى 
محصول به صورت طبيعى با آفات مقابله 

مى كند.
الهوتيان افزود: تغيير از كشاورزى سنتى 
به مكانيزه، كاهش هزينه كارگرى، افزايش 
عملكرد در محصول با ارقام پرمحصول را 
از جمله اهداف جهاد كشاورزى استان در 

كشت حبوبات عنوان كرد.

مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزى همدان مطرح كرد

توسعه كشت و تناوب 
در اراضى ديم همدان

درصدد  كشاورزى  جهاد 
اســت بذر را به صورت 
يارانه دار در بين كشاورزان 
دانه  محصولى  اقــالم  و 
درشــت و پرمحصــول 
وارداتى خارجى كه بتواند 
كيفيت  هم  و  بازار  هم در 
دهد  افزايش  را  محصول 

را گسترش دهد
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نقدپذيرى قهرمان جهان، مورد ستايش 

مديرعامل خانه مطبوعات
 مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان گفت: افتادگى، تواضع و 
نقدپذيرى رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند مى تواند الگويى 

براى برخى مديران باشد.
مهرداد حمزه با اشــاره به نقش رسانه ها در توسعه و پيشرفت كشور و 
همچنين لزوم تقويت نقدپذيرى اظهــار كرد: اميدواريم همه مديران ما 
روحيه نقدپذيرى داشــته باشــند و همچون رئيس اداره ورزش نهاوند 

نقدها را پله اى براى كسب افتخارات بيشتر و رفع مشكالت قرار دهند.
وى با اشــاره به فعاليت خبرنگاران ورزشى در شهرستان نهاوند تصريح 
كــرد: همه ما يك خانواده هســتيم كه با انجام رســالت خبرى خود به 
دنبال رفع مشــكالت موجود در حوزه هاى مختلــف از جمله ورزش 
استان هستيم، لذا نبايد به دنبال تفكيك باشيم چراكه اگر مسئله اى مطرح 

مى شود به دنبال رشد همه جانبه هستيم.
مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان با اشــاره به اينكه نهاوند در 
بحث ورزشــى در برخى موارد از همدان جلوتر است، عنوان كرد: نيت 
ورزشى نويسان استان خير است كه اين مهم الزمه كار خبرنگارى است.

حمزه تاكيد كرد: خبرنگاران اســتان نيز در بحث مشــكالت شهرستان 
نهاونــد در خصوص محورهــاى مواصالتى گزارش هــاى خوبى كار 
كرده اند كه اين نشــان از اين مهم دارد كه به دنبال رشد نهاوند و مطالبه 

گرى از مسئولين هستند.
وى با اظهار به اينكه ما دوســت داريم اتفاقــات مثبت نهاوند نيز ديده 
و برجسته شــود، افزود: مجموعه خبرى استان همدان در بحث جذب 
اعتبارات و همچنيــن اعزام  تيم ها مى تواند خبرنــگاران نهاوند و اداره 
ورزش اين شهرســتان را حمايت كند تا نهاوند به آنچه حقش اســت، 

برسد چراكه جايگاه نهاوند به خصوص در ورزش بيش از اين است.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

پيشخوان

شهرستان ها، محروم از ميزبانى
 مهرداد سعدى نژاد رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند 
در نشســت خبرى خود به موضوع مهمى اشــاره كرد كه حكايت از 

محروميت عجيب شهرستان ها دارد.
او گفته بود كه درخواســت برگزارى چند مســابقه قهرمانى كشور را 
ارائــه كرده بوديم كه به خاطر نبود امكانــات، اين ميزبانى ها از نهاوند 
و از اســتان همدان گرفته شــد. اتفاق تلخى كــه مى تواند ضربات 
جبران ناپذيرى به ورزش اســتان وارد و به جاى آن بقيه اســتان ها كه 

حكم رقيب را دارند، تقويت كند.
واقعيت اين است كه شهرستان هاى استان همدان اگر چند پروژه مثل 
سالن عليمراديان نهاوند و سالن هاى معدود مالير را فاكتور بگيريم، با 

فقر امكانات ورزشى بهره مى برند.
همين جمعه گذشــته مسابقات ووشو انتخابى اســتان در سالن عباد 
خدارحمى شهرســتان نهاوند برگزار شد. مسابقاتى كه حكم انتخابى 
استان براى حضور در رقابت هاى قهرمانى كشور را داشت، اما سرماى 
سالن به قدرى بود كه براى حاضرين در سالن، بدون اينكه اغراق كرده 

باشيم غيرقابل تحمل بود.
بــدون ترديد برگزارى مســابقات مختلف به خصــوص رقابت هاى 
كشــورى در شهرســتان هاى استان به رشــد و پويايى ورزش كمك 
شــايانى خواهد كرد، اما قصه اينجاســت كه شهرستان هاى استان از 
كمبود امكانات رنج مى برند و بد نيست ادارات ورزش و جوانان براى 

بازسازى و تجهيز بسيارى از سالن ها اقدام كنند. 
هرچند از حق نگذريم دست متوليان ورزش و جوانان در شهرستان ها 
از نظر اعتبارات خالى است و با وضعيت بِد اقتصادى كه در آن رزوگار 
مى گذرانيم، تجهيز و بازسازى اماكن ورزشى تقريبا يك آرزوى محال 
اســت، چه برسد به اينكه در فكر احداث يك سالن يا پروژه ورزشى 

باشيم!
با اين اوصاف، شهرســتانى مثل نهاوند كه در حوزه ورزش امكانات 
فوق العاده اى ندارد، قهرمانانش دســت به افتخارات بزرگى مى زنند و 
شــايد آخرين افتخار بزرگ خطه نهاوند در حوزه ورزش، نقره فرود 
ظفرى در بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا بود كه اتفاقا در همين رشته 

ورزشى ووشو به دست آمد.
مثل روز روشن است كه اگر زيرساخت هاى ورزش ما در شهرستان ها 
وضعيت مطلوب ترى داشته باشد، قهرمانان بيشترى به خانواده ورزش 

استان و كشور معرفى مى شود.

محمد بنا و محمدابراهيم امامى 
به همدان مى آيند

 سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى و داور المپيكى كشورمان به همدان 
سفر خواهند كرد.

در جريان برگزارى مســابقات مرحله نخســت انتخابى تيم هاى ملى 
كشــتى آزاد و فرنگى در سالن شــهداى هفت تير تهران، على محمد 
مالمير مســئول كميته مربيان هيأت كشــتى اســتان همدان و يكى از 
بزرگان كشتى كشورمان گويا مذاكراتى با محمد بنا سرمربى نامدار تيم 
ملى كشــتى فرنگى براى حضور در همدان انجام داده و بنا هم براى 

حضور در اين شهر چراغ سبز نشان داده است.
بنا به احتمال بســيار فراوان بعد از جام تختى و براى برگزارى دوره 

مربى گرى به همدان سفر خواهد كرد.
همچنين محمدابراهيمى امامى رئيس كميسيون داوران كشتى ايران و 
داور المپيكى كشورمان سيزدهم دى ماه با پيگيرى كميسيون داوران و 
هيأت كشتى استان همدان جهت كنترل و ارتقاى درجه داوران كشتى 

استان همدان به اين شهر سفر خواهد كرد.

تيرانداز همدانى به اردوى تيم ملى 
دعوت شد

 رئيس هيأت تيراندازى استان همدان از دعوت تيرانداز همدانى به 
اردوى تيم ملى كشورمان خبر داد.

سيدناصر محمودى با بيان اينكه اردوى تيم ملى تپانچه با حضور 14
ورزشكار آغاز خواهد شد، اظهار كرد: اردوى منتخبين تيم ملى تپانچه 

در بخش زنان و مردان از 15 دى ماه آغاز خواهد شد.
وى با بيان اينكه اين اردو با حضور 14 ورزشكار از 15 دى ماه تحت 
نظر الكساندر سماكين مربى اوكراينى تيم ملى آغاز مى شود، افزود: در 
اين اردو 14 ورزشــكار از 9 اســتان كشور از 15 تا 28 دى ماه تحت 
نظر كادرفنى و با هدايت الكســاندر سماكين در محل سالن 80 خط 

مجموعه ورزشى آزادى به تمرين مى پردازند.
رئيس هيأت تيراندازى اســتان همدان خاطرنشان كرد: اين اردوى 13
روزه در رده هاى ســنى جوانان و بزرگساالن و با حضور ملى پوشان 

مطرح برگزار مى شود.
محمودى عنوان كرد: آميتيس جعفرى، سارا ميرابى، درسا عرب شاهى، 
امير جوهرى و عرفان صلواتى از تهران، هانيه رســتميان از مازندران، 
گلنوش ســبقت اللهى از اصفهان، جواد فروغــى از ايالم، وحيد گل 
خندان از فارس، مينا قربانى از همدان، ســجاد پورحسينى از گيالن، 
مصطفى نصيرى و محمد على پســاويده از البرز و محمد تاجدينى از 

بوشهر نفرات دعوت شده به اين اردو هستند.

بليط بازى ايران و عراق ناياب شد!
 در فاصله دو هفته تا بازى حســاس گروه D جام ملت هاى آسيا 
خريد بليت ورود به ورزشگاه كوچك آل مكتوم به بازار سياه كشيده 

شده است.
بعد از اينكه آئين قرعه كشــى مرحله گروهى جام ملت هاى آسيا در 
ابتداى ســال 97 در ابوظبى برگزار شد و ايران با عراق دوباره در يك 
گروه قرار گرفتند تا در شــهر دبى به مصاف هم بروند، مى شد پيش 
بينى كرد بليت تماشــاى اين بازى زودتر از آنچه تصور مى شــد به 

پايان برسد.
نزديك به يك ماه قبل كه پيش فروش بليت ها در دســتور كار كميته 
برگزارى جام ملت هاى آسيا و كنفدراسيون آسيا قرار گرفت  استقبال 
از خريــد بليت بازى ايران با عراق به شــدت باال بــود تا جايى كه 
مسئوالن برگزارى بليت هاى ورود به آل مكتوم را در سه قسمت 25، 
50 و 75 درهمى در معرض خريد قرار دادند كه در كمتر از 48 ساعت 

ظرفيت 12 هزار نفرى ورزشگاه به فروش رفت.
اما نكته ناياب شدن بليت هاى جنگ كالسيك آسيا جايى است كه در 
حال حاضر برخى سايت هاى فروش غيرقانونى بليت جام ملت ها بنا 
به درخواســت طرفداران بليت براى عرضه به طرفداران دو تيم دارند 
اما نه به قيمت معمول بلكه به قيمت بازار سياه. به عنوان مثال وقتى به 
يكى از اين ســايت ها وارد مى شويد و درخواست بليت 25 درهمى 
براى جايگاه روبرو ورزشگاه ال مكتوم را ارائه مى دهيد با اين پاسخ 
روبرو مى شــويد كه بايد براى خريد آن رقمى در حدود 380 درهم 

(بيش از يك ميليون تومان) واريز كنيد.
به همين نسبت ساير جايگاه هاى بهتر ورزشگاه كوچك آل مكتوم نيز 
با قيمت بازار سياه در حال فروش است كه كار را به جايى رسانده كه 
بــراى جايگاه VIP و VVIP آل مكتوم ارقامى بين 2/5 تا 3 ميليون 

تومان بايد پول بليت در بازار سياه هزينه شود.
اين اتفاق در شــرايطى رخ داد كه ايرانى ها و عراقى هاى مقيم شهر 
دبى بســيار بيشتر از شهرهايى مثل ابوظبى، شارجه يا العين هستند از 
همين رو مى شد پيش بينى كرد كه تماشاى جنگ كالسيك آسيا ميان 

دو رقيب ديرينه و همسايه به اين شكل درآيد.

بمان، بجنگ، از زندگى لذت ببر!
 مرتضى تبريزى، پســر بلندقامِت منهوك استقالل در روزهايى كه 
شايعه رفتنش مدام دهان به دهان مى شود، در تيررس انتقادات قرار دارد 
و او حاال بايد از معركه  بى ســابقه اى كه در آن گرفتار شــده با كمك 

پيرمرد آلمانى خود را نجات دهد.
وقتــى در همدان و در دورانى كه پــاس نگون بخت به عنوان آخرين 
قهرمان ايران در آســيا براى صعود به ليگ برتر حاضر بود دســت به 
هر كارى بزند، به يك مهره آس براى مربيانش تبديل شده بود، پيشتر 
سردار كريم مالحى مديرعامل وقت پاس همدان در ليگ برتر، خبر از 
ظهور يك جوان جوياى نام همدانى به فوتبال ايران داده بود و خوب 
بــه ياد داريم كه تبريزى از همدان را بــا مهاجمان بزرگ فوتبال اين 

ممكلت در مقام قياس قرار مى داد.
روياپردازى سردار براى مهاجمى كه مورد عالقه اش بود، خيلى زودتر 
از آنكه تصورش را مى كرد، رنگ واقعيت به خود گرفت و بعد از آن 
بازى دراماتيك پاس و ذوب آهن در پلى آف رســيدن به ليگ برتر كه 
حكم به بازگشت دوباره پاس همدان به ليگ يك داد، اين اصفهانى ها 
بودند كه از حضور در پلى آف يك سوغاتى جذاب همدانى با خود به 
ليگ برتر بردند. سوغات بزرگى كه هيچوقت با ترس قرابت نداشت 
و آنقدر پيشــرفت كرد كه سال ها بعد، استقالل براى جذبش با رقباى 

مرفه تا دندان مسلح رقابتى هيجان برانگيز داشت.
حاال پسر قامت بلندى كه تا همين چند سال پيش، به زحمت خود را 
از مناطق پائين شهر همدان به تمرينات مى رساند، اگرچه در نيم فصل 
نخست ليگ برتر پائين تر از سطح توقعات هوادار استقالل بود، اما اگر 

نگاهى به كارنامه اش بيندازيم، بارقه هاى اميد زنده مى ماند.
تبريزى با اهداف بزرگى كه در ســر پرورش داده بود راهى استقالل 
شــد و حاال نه خودش و نه هواداران به هيچ عنوان دوست ندارند كه 
پا جاى پاى مهاجمانى بگذارد كه با هزار اميد و آرزو لباس استقالل را 
به تن كردند اما زودتر از حد باور و بدون اينكه موفقيتى كسب كرده 
باشــند، آن را از تن بيرون و پيراهن استقالل برايشان تجربه ناموفقى 

شد فقط در حد پروكردن! 
تبريزى بايد بماند، بجنگد و از زندگى در استقالل لذت ببرد. به او و 
توانايى هايش ايمان داريم و مى دانيم كه با كمك پيرمرد آلمانى، دوباره 

روياهاى خود را در تيم محبوب جست وجو خواهد كرد.

آگهي مزايده (نوبت اول)
در پرونده كالســه974333 اجرايي طي رأي صادره از شــعبه اول اجراي احكام 
مجتمع 15 شوراي حل اختالف تهران آقاي رسول سليماني فر فرزند قربان محكومند 
به پرداخت مبلغ 10/310/000 ريال تا يوم الوصول به عنوان اصل خواسته در حق آقاي 
علي اكبر قلي نژاد كرد آبادي فرزند غالمحسين و مبلغ 5/000/000 ريال به عنوان نيم 
عشــر دولتي لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي 
ننموده اين اجرا به درخواست (محكوم له)، لهما، لهم اقدام به توقيف اموالي به شرح 
ذيل نموده كه در تاريخ 1397/11/1 روز دوشــنبه ساعت 10 صبح اقدام به عمليات 
مزايده جهت تأديه دين محكوم عليه، عليها، عليهم مي نمايد مهذا كساني كه تمايل 
به شركت در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش 
معين شده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمناً مزايده در دايره اجراي 

احكام مدني شوراى حل اختالف همدان برگزار مي گردد.
موضوع مزايده: يك دستگاه خودرو سواري پ ژو به نام رسول سليماني فر به شماره 
انتظامــي 99-0858-94 كه در حال حاضر در پاركينگ ملت با مشــخصات فني 
خودرو: سواري- سيستم پژو- تيپ 405- جي ال ايكس- رنگ خاكستري متاليك- 
مدل 1388 نوع سوخت بنزيني- شــماره موتور 12487185545- شماره شاسي 
284977، وضعيت ظاهري: موتور ســالم- چراغ ها ســالم- اتاق سالم- داشبورد 
ســالم- تودوزي سالم- سپرهاي عقب و جلو سالم- گيربكس سالم- الستيك هاى 
جلو 40 درصد و عقب 30 درصد كه با عنايت به مراتب فوق ارزش پايه خودرو مذكور 
مبلغ 220/000/000 ريال تعيين گرديده است.بديهي است برنده مزايده كسي تلقي 
مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و مي بايست ده درصدى را في المجلس و 

مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند. 
(3725)

اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف همدان 

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

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

برابر رأي شــماره 139760326001000641 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا پيروي فرزند يوســف به 
شماره شناسنامه 1233 صادره از تهران در اعياني يك قطعه باغ (با 
پرداخت حق االرض به مالك عرصه) به مساحت 1307/85 مترمربع 
قسمتي از پالك1/769 حومه بخش سه واقع در همدان جاده استخر 
عباس  آباد خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاي علي زيرك 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 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 3703)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/25
موسى حنيفه 
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك همدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شماره 139760326034001108 مورخه 1397/9/22هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان 
منطقــه دو تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضــي آقاي عليرضا 
غفوريان فرزند جواد به شــماره شناســنامه 288 صادره از همدان 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب كارخانه بتن به مساحت 
5894/39 مترمربع تحت پالك 28/829اصلي واقع در همدان بخش 
چهارم و ســوم به كنجينه خريداري مع الواسطه از شركت آبادگران 
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 
تاريخ  از  مي توانند  داشته باشــند  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند 
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 3685)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/25
موسي حنيفه

 رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

مورخه 1397/9/21هيأت  شماره 139760326034001107  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان 
منطقه دو تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر غفوريان 
فرزند جواد به شــماره شناسنامه 491 صادره از همدان در سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب كارخانه بتن به مساحت 5894/39 
مترمربع تحت پالك 28/829اصلي واقــع در همدان بخش چهارم 
و سوم به كنجينه خريداري مع الواســطه از شركت آبادگران 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 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 3687)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/25
موسي حنيفه

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

 با برگزارى مجمع انتخاباتى هيأت شنا، 
شيرجه و واترپلوى استان همدان، بختيارى 
براى ســومين دوره متوالى به عنوان رئيس 

اين هيأت انتخاب شد.
مجمــع انتخاباتى هيأت شــنا، شــيرجه و 
واترپلوى اســتان همدان با حضور محسن 
رضوانى (رئيــس) على آبادى (نائب رئيس 
فدراسيون) و رسول منعم (مديركل ورزش 
و جوانان همدان) و ساير اعضا برگزار شد.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان در اين 
مجمع گفت: همدان در اين رشته ورزشى 
حــرف زيادى براى گفتــن دارد به طورى 
كه در دهه 80 با حضــور برادران ميرابيان 
از اســتان هاى برتر كشــور در رشــته شنا 

محسوب مى شد.
رســول منعم افزود: ثبت نام 4 نامزد براى 
حضــور در اين مجمع نشــان از عالقه و 
احساس مســئوليت اين افراد به پيشرفت 

شناى همدان دارد.
وى بــا بيان اينكــه واترپلوى كشــورمان 
موفقيــت بزرگى را در بازى هاى آســيايى 
كسب كرد افزود: خوشبختانه قائم ميرابيان 
شناگر پرافتخار استان در معيت تيم ملى به 
اين رقابت ها اعزام شــد كه افتخار بزرگى 

براى استان بود.
ســبزى پور،  مجتبــى  روزبــه،  محــرم 
جليلونــد  حامــد  و  بختيــارى  صــادق 
ــراى تصــدى  ــه ب ــد ك ــرى بودن ــار نف چه
ــه  ــد ك ــرده بودن ــام ك ــأت ثبت ن ــن هي اي
محــرم روزبــه و مجتبــى ســبزى پور قبــل 
از آغــاز مجمــع انصــراف خــود را اعــالم 
ــس از  ــز پ ــد ني ــد جليلون ــد و حام كردن
ــود  ــراف خ ــداف انص ــه و اه ــان برنام بي
را اعــالم كــرد تــا صــادق بختيــارى تنهــا 

ــد. ــأت باش ــن هي ــدى اي ــد تص كاندي
در پايان اين جلســه پــس از رأى گيرى از 
اعضــاى مجمع انتخابى، صادق بختيارى با 
كســب 17 راى از 17 راى ماخــوذه براى 
ســومين دوره متوالى و به مدت 4 ســال 
به عنوان رياســت هيأت شــنا، شيرجه و 

واترپلوى استان همدان انتخاب شد.

 استفاده از مربيان برجسته دنيا
رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو در 
اين مجمع با بيان اينكه اگر بخواهيم در اين 
رشــته فراتر از ايران برويــم، بايد حتمًا از 
مربيان برجسته دنيا استفاده كنيم گفت: در 
همين راستا با يك مربى آلمانى و يك مربى 
از كرواســى مذاكره كرده ايــم و به زودى 

مربى خارجى تيم ملى معرفى مى شود.
محســن رضوانى بــا بيان اينكــه به دنبال 
مذاكره با مربى خارجى هستيم، اظهار كرد: 
تالشــمان اين است در شنا و شيرجه مربى 

خارجى داشته باشيم.
وى با تاكيد بر اينكه همدان داراى ظرفيت 
باال در رشــته هاى شنا، شــيرجه و واترپلو 
اســت تصريح كرد: در دهــه 80 همدان 
با حضــور مرحوم عادل ميرابيــان و قائم 

ميرابيان در كشور سرآمد بود.
رئيس فدراســيون شنا، شيرجه و واترپلو با 
اشاره به اهميت ترويج شنا در كشور گفت: 
شنا تأمين بودجه و حمايت بسيار جدى را 
مى طلبد كه حتى اين حمايت بايد از طرف 

دولت صورت گيرد.
وى با بيان اينكه شــنا يكى از ورزش هاى 
مورد تأكيد در دين اســالم است و ما بايد 
آن را گســترش دهيم افزود: شــنا يكى از 
مهم ترين رشــته ها در بازى هاى آسيايى و 
المپيك اســت، در جاكارتا تنها 6 كشــور 
موفق شــدند مدال كســب كننــد و چهار 

كشور نيز مدال  طال گرفتند.
رضوانــى عنوان كرد: كســب عنــوان در 
رشته هاى پايه، بسيار در رنكينگ كشورها 
در جــدول  رده بندى قابل اهميت اســت؛ 
ضمن اينكه پشــت يك مــدال در چنين 
رشــته هايى باالى 8 سال ســرمايه گذارى 

وجود دارد.
وى با بيان اينكه اگر بخواهيم فراتر از ايران 
برويــم، بايد حتمًا از مربيان برجســته دنيا 
استفاده كنيم، افزود: در همين راستا با يك 
مربى آلمانى و يك مربى از كرواسى مذاكره 
كرده ايم و به زودى مربى خارجى تيم ملى 

معرفى مى شود.

 قصه واگذارى استخرها
رئيس فدراســيون شنا، شــيرجه و واترپلو 
در ادامــه گفــت: بايد بدانيم كه شــرايط 
اقتصادى كشور خوب نيست و ورزش نيز 
از اين قاعده مســتثنى نبوده و بايد شرايط 
اقتصادى كشور را بپذيريم، چرا كه يكسرى 
تحريم هاى ظالمانه به كشــور تحميل شده 
اســت اما نبايد دســت از فعاليــت و كار 

بكشيم.
وى تاكيد كــرد: بازيكنــان واترپلو بدون 
حاشــيه و سر و صدا، دست به كار بزرگى 
زدند و مدال برنز بازى هاى آسيايى را پس 

از 44 سال كسب كردند.
رضوانى در ادامه با اشــاره بــه واگذارى 
استخرها در كشور گفت: طبق ماده 88 بايد 
استخرها به بخش خصوص واگذار شود و 
اين قانون آسيب بزرگى به شناى كشور زده 
اســت چرا كه بدون استخر و زير ساخت 
نمى توان دست به كارهاى بزرگ و خوب 

در ورزش زد.
 يك استخر براى استان ها

رئيس فدراســيون شنا، شيرجه و واترپلو با 
بيان اينكه طبق برنامه ريزى صورت گرفته، 
سال آينده در مراكز استان يك استخر بايد 
در اختيــار هيأت قرار بگيــرد، افزود: بايد 
توجه ويژه اى به بخش پايه داشــته باشيم. 
در بازى هاى آســيايى در بخش مردان سه 
كشور چين، ژاپن و ســنگاپور، مدال ها را 
كسب كردند كه البته شناگر سنگاپور همان 
اســكولينگ معروف اســت كه در المپيك 
مايكل فلپس را گرفــت. اگر بخواهيم كار 
ويژه اى انجام دهيم، بايد استخرها در اختيار 

هيأت ها قرار گيرد.
وى با بيان اينكه براى تبديل اين اســتان 
پايگاه توســعه ورزش همگانى شــنا  به 
بايــد الزامــات الزم نظير اســتخر براى 
هيأت شــنا فراهــم شــود، تصريح كرد: 
برنامه هاى ويــژه اى در قالب پايگاه هاى 
مى شود  اجرا  شنا  همگانى  ورزش  توسعه 
كه اولين شــرط آن داشتن استخر مجزا و 

ويژه است.

ليورپول بهتر از استقالل 
و پرسپوليس

 دو تيم پرطرفدار و ســرخابى تهران 
در نيم فصل اول ركوردى جالب به جا 
گذاشتند، هرچند درخشش تيم ليورپول 
در نيم فصل اول ليگ برتر انگلســتان 
ركــورد ايــن دو تيــم را در نيم فصل 

شكست.
به گزارش ايسنا، پرسپوليس و استقالل 
در نيم فصل اول ليگ برتر هجدهم، تنها 
6 گل دريافت كردند كه با توجه به انجام 
15 بازى ميانگين 0/4 گل خورده در هر 

مسابقه و آمارى قابل توجه است.
اين ركورد در مقايسه با ليگ هاى معتبر 
فوتبال جهان هم آمار خوبى به حساب 
مى آيد هرچند ليورپول در انگلستان با 
كســب نتايج فوق العاده اش خيلى از 

ركوردها را جابه جا كرده است.
اين تيم در 19 بازى نيم فصل اول ليگ 
برتر تنها 7 گل خورده كه ميانگين 0/36

گل خورده در هر مسابقه است و آمارى 
عالى آن هم در مسابقاتى در سطح ليگ 

برتر انگلستان به حساب مى آيد.
ليورپول امسال و در نيم فصل اول هيچ 
شكستى هم در كارنامه اش نداشته و در 
19 بازى 51 امتياز به دست آورده است.

جانشين جهانبخش 
كيست؟

 مصدوميــت عليرضا جهانبخش در 
تيم برايتون انگليس باعث شده نتواند در 
بازى هــاى ابتدايى ايران در جام ملت ها 

حضور داشته باشد.
به گــزارش تيتر يــك آنالين، عليرضا 
جهانبخش ستاره تيم ملى به دليل آنكه 
هنوز به تمرينات تيمى بازنگشته، احتماالً 
در بازى هاى ابتدايى ايران در جام ملت ها 
از  غايب خواهد بود.عليرضــا احتماالً 
ديــدار با يمن يا عــراق در تركيب تيم 
ملى حاضر مى شــود و بازى مى كند. تا 
زمانى كه عليرضا در تركيب ثابت نباشد، 
كريم انصارى فرد احتماالً به عنوان وينگر 

راست به ميدان خواهد رفت.
در نبــود او ترابى و وريــا غفورى دو 
بازيكنى بودند كه وينگر راســت بازى 
كردند ولى از وقتى كريم آمده، او براى 
حضور در اين پست كانديدا شده است.
انصارى فرد در گذشــته هــم براى تيم 
ملى در پست وينگر راست بازى كرده 
و تجربه خوبــى در اين جنــاح دارد. 
انصارى فرد يك جور هايى آچار فرانسه 

تيم ملى به حساب مى آيد.

حضور 10 روزه مربى 
هلندى شطرنج در ايران

 ايوان سوكولف هلندى براى تمرين 
با ملى پوشان شــطرنج ايران بامداد سه 

شنبه به تهران سفر مى كند.
به گزارش مهر، ايوان ســوكولف استاد 
بزرگ و مربى ارشد فيده بامداد سه شنبه 
براى تمرين با ملى پوشان شطرنج ايران 
وارد تهران مى شود.طبق هماهنگى هاى 
صورت گرفته تمرينات ســوكولف با 
ملى پوشان در دو بخش بانوان و آقايان  
شطرنج از روز شنبه آغاز مى شود و به 
مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. ملى 
پوشــان هــر روز در دو نوبت صبح و 
بعدازظهر زير اين استاد بزرگ هلندى به 

تمرين خواهند پرداخت.
در ايــن اردو اســاتيد بزرگ احســان 
قائم مقامى، پرهــام مقصودلو، عليرضا 
فيروزجــا، محمداميــن طباطبايى، پويا 
ايدنى، مسعود مصدق پور، سارا سادات 
خادم الشريعه، ميترا حجازى پور و مبينا 

على نسب حضور خواهند داشت.

بختيارى بعد از 8 سال، دوباره رئيس هيأت شنا ماند

همدان
 مستعد در ورزش هاى آبى
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كســى كه دنيا او را با آمال ُمحال، فريفته و با آرزوهاى دروغين، فريب داده اســت، 
ميراث بى بينشــى برايش بر جا گذاشــته و [جامه] كورى بر او پوشانده است و از 

آخرت محرومش ســاخته و او را بــه جايگاه هاى هالكت و تباهى مى آورد . 
غرر الحكم : ح 3532

رئيس ميراث فرهنگى كبودراهنگ:
حمام تاريخى «اكنلو» موزه مى شود

 حمام تاريخى روستاى هدف گردشگرى «اكنلو» مرمت شد كه براى 
تبديل به موزه در اختيار دهيارى روســتا قــرار مى گيرد. رئيس ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كبودراهنگ با اعالم اين خبر اظهار 
كرد: حمام تاريخى روســتاى هدف گردشگرى «اكنلو» مرمت شده كه 

براى تبديل به موزه در اختيار دهيارى روستا قرار مى گيرد.
مهدى غالمى با بيان اينكه اين حمام تاريخى با اعتبارات سال 96 مرمت 
شــد و 160 ميليون تومان در اين زمينه هزينه كرديم يادآور شد: قدمت 
حمام تاريخى روستاى «اكنلو» به دوره قاجاريه برمى گردد. رئيس ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى كبودراهنگ با بيان اينكه دهيارى 
روســتا درخواست تبديل اين حمام تاريخى به موزه را داده است بيان 
كــرد: دهيارى بايد ابتدا مجوز مــوزه را دريافت كند كه عالوه بر اقالم 
تاريخى موجود در روســتا از وســايل مركز انيستيتو نيز در آن استفاده 

خواهد كرد.
وى به بازديد مديركل ميراث فرهنگى از روستاى اكنلو نيز اشاره كرد و 
افزود: چندين پروژه گردشگرى در روستاى هدف گردشگرى «اكنلو» 
در حال اجراست كه مقرر شد ضمن بازديد اعتبارات مورد نياز آنها نيز 
پيگيرى شــود. غالمى با بيان اينكه اين حمام هنوز آماده بازديد نيست 

افزود: اين بناى تاريخى تا تبديل به موزه نشود قابل بازديد نيست.

معاون رئيس جمهور به استاندار همدان
ملى شدن «عمارت جنانى» را اعالم كرد 

 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان از 
ثبت ملى «عمارت جنانى» يا مسافرخانه آبادانى ها خبر داد.

على مالمير در توضيح اين خبر اظهار كرد: بر اســاس ابالغيه 8 دى ماه 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى كشور به استاندار 
همدان اعالم شــد «عمارت جنانى» يا مســافرخانه آبادانى ها به شماره 

32120 در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد.
وى با اشــاره به ثبت كل بنا در فهرســت آثار ملــى و نه فقط جداره 
بيرونى آن عنوان كرد: از اين پس هر گونه تخريب بنا توسط هر كسى 
جرم محســوب مى شود.مالمير اعالم كرد: با توجه به ثبت ملى عمارت 
جنانى مى توانيم در قالب مشاركت به مالك در مرمت بنا كمك كنيم و 
مشوق ها و تغيير كاربرى هايى به آن تعلق مى گيرد تا بتواند بدون هزينه 

كار اقتصادى انجام دهد.
وى با اشاره به تعلق مشوق هايى چون وام احيا و پرداخت يارانه سود 9 
درصد براى احيا بيان كرد: لزومى ندارد اداره كل ميراث فرهنگى نسبت 
به خريد بنا اقدام كند چرا كه تملك بنا توسط دولت كار درستى نيست 

و حق مالكيت مالك در بناى مذكور محفوظ است.
مديركل ميراث فرهنگى استان همدان مطرح كرد: مالك بنا درخواست 
تبديل عمارت به اقامتگاه ســنتى را دارد كــه موافقت اصولى داديم و 
اعــالم كرديم در قالب طرح احيا، طرح مطالعات مالى، فنى، اقتصادى، 
گردشگرى و مرمت بنا را آماده كند تا پيگيرى هاى الزم صورت گيرد. 
به گفته مالمير، مالك هم اكنون در پى آماده سازى طرح مرمت بنا بوده و 

اينك مرمت اضطرارى براى رفع خطر را در دستور كار دارد.

نگاه درآمدى و اشتغال زايى در 
مقوله فرهنگ مغفول مانده است

 مديركل ارشاد همدان با بيان اينكه نگاه تخصصى در 
حوزه فرهنگ و هنر وجود ندارد گفت: نگاه درآمدى و 

اشتغال زايى در مقوله فرهنگ مغفول مانده است.
عليرضا درويش نژاد در نشست هم انديشى با رويكرد 
موانع اشــتغال و كارآفرينى فرهنگــى و هنرى در 
شهرستان ها كه با حضور تعدادى از اساتيد دانشگاه، 
متوليان امور فرهنگى و مجريــان اين حوزه برگزار 
شد اظهار داشت: در نگاه كلى چند مشكل داريم كه 
اگر برطرف شود معضالت حوزه فرهنگ و هنر هم 

برطرف مى شود.
وى افزود: يكى از مشكالت اين حوزه جنبه تاريخى 
دارد و از گذشــته هاى دور تا امروز به مقوله فرهنگ 
با ديد يك شغل و منبع درآمد نگاه نشده و اين مورد 
حتــى در قانونگذارى تاثيرگــذار بوده و به صورت 
ناخــودآگاه در بحث بودجه هاى كشــور هم لحاظ 

شده است.
به گزارش تسنيم ، درويش نژاد با بيان اينكه انقالب 
ما بر پايه فرهنگ، قرآن، آموزه هاى دينى شكل گرفته 
است افزود: اما در عمل مى بينيم فرهنگ در حد يك 

برادر خوانده هم ديده نمى شود.
مديركل ارشــاد همدان با بيان اينكه در حوزه جامعه 
شــناختى گرفتار ظاهرگرايى هاى ملموس هســتيم 
عنوان كرد: اشــتغال زايى را فقط در حوزه مشــاغل 
درآمدزا و ســودآور مى بينيم در حالى كه توســعه 
انسانى از طريق فرهنگ و هنر يكى از پايه هاى اصلى 
توسعه پايدار است با اين حال ما در حوزه فرهنگ و 
هنر نگاه تخصصى نداريم و زمانى از فرهنگ سخن 
به ميان مى آيد همه صاحب نظر و متخصص هستند.

وى با اشــاره به اينكه موازى كارى در حوزه فرهنگ 
از ديگر مشكالت اين حوزه است اظهار داشت: اين 
مساله آسيب هاى جبران ناپذيرى به توسعه فرهنگى 
كشور وارد كرده است. فرهنگ اساس توسعه است 
و همه اين را مى دانيم، اما در زمينه عملى از اين نكته 
غافل شده ايم. بايد اين نكته را به جامعه القا كنيم كه 
فرهنگ و هنر سودآورى داشته و مى تواند در چرخه 

اقتصادى حضور داشته باشد.

اهميت تعريف بسته هاى ارزان 
سفر براى خانوارها

 يك نماينده مجلس درباره اينكه چرا وقتى در زمينه 
معيشت مردم تصميماتى براى برون رفت از مشكالت 
اقتصادى گرفته مى شود براى بهداشت روان مردم كه 
با سفر بهبود مى يابد، در قالب طرح  و بسته هاى سفر 
ارزان اقدامى نمى شــود، گفت: «درگذشته كارمندان 
دولت از چنين امكاناتــى برخوردار بودند و با انعقاد 
تفاهمنامه با هتل ها و مجموعه هاى گردشگرى مردم 
حداقل سالى يك يا دو بار به چنين سفرهايى مى رفتند؛ 
ولى هم اكنون متاسفانه به نظر مى رسد سفر رفتن مردم 
اصال در اولويت نيســت؛ درحاليكه ســفر بايد جزو 
اولويت هاى خانوارها قرار گيرد.» پروانه سلحشورى 
با تاكيد بر اينكه بســته هاى ارزان سفر بايد در اختيار 
تمام كاركنان دولت، كارگران و كارمندان بخش هاى 
خصوصى قرار گيرد، دربــاره اينكه آيا اصال مجلس 
درباره مســاله ســفرهاى ارزان براى مردم دغدغه اى 
دارد يا خير، گفت: «به شــخصه چند بار اين موضوع 
را مطرح كــرده  ام ولى چنين موضوعاتى عزم جمعى 

مى خواهد.»

حمايت از محصوالت بومى كه رقباى مشابه 
خارجى دارند

 رئيس صندوق نوآورى و شــكوفايى بر لزوم توجه و حمايت از  
محصوالت شركت هاى دانش بنيان حوزه سالمت كه توانايى رقابت با 

نمونه هاى مشابه خارجى دارند، تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از صندوق نوآورى و شــكوفايى، 
دكتر على وحدت در جمع مديران عامل شركت هاى دانش بنيان حوزه 
سالمت با تاكيد بر اينكه يكى از سياست هاى جديد صندوق، كاهش 
فرآيند اعطاى تسهيالت و خدمات مستقيم به شركت هاى دانش بنيان 
است، گفت: در همين ارتباط بايد با توجه به شرايط شركت دانش بنيان 
و فضاى حاكم بر اكوسيستم، تسهيالت صندوق نوآورى و شكوفايى 

تغيير كند تا متناسب با نياز شركت باشد. 

62 هزار سيم كارت ارسال كننده پيامك 
تبليغاتى قطع شد

 شــمار قطع و مسدود شدن ســيم كارت هاى شخصى ارسال كننده 
پيامــك تبليغاتى از طريــق فرآيند هوش مصنوعى از مــرز 62 هزار 
سيم كارت گذشت. به گزارش مهر، آخرين آمار ارائه شده از وضعيت 
برخورد با سيم كارت هاى شخصى ارسال كننده پيامك تبليغاتى كه در 
پايگاه اطالع رسانى رگوالتورى منتشر شده است، نشان مى دهد كه 62 
هزار و 364 ســيم كارت تا پايان روز 8 دى ماه جارى به دليل ارســال 
پيامك تبليغاتى مزاحم، قطع سرويس شده اند.اين درحالى است كه تا 
روز 25 آذرماه شمار سيم كارتهاى قطع شده به دليل مزاحمت پيامكى، 
30 هزار ســيم كارت بود.آخرين آمار رگوالتورى از برخورد با ســيم 

كارتهاى شخصى كه نسبت به ارسال تبليغات اقدام مى كنند.

محقق چينى «مهندسى ژنتيك نوزادان» 
در حبس خانگى است

 طبق گزارش هاى جديد، دانشــمندى محقق ارشد پژوهشى كه 
در تولد نخستين نوزادان مهندسى ژنتيك دنيا نقش داشت، در حبس 
خانگى به ســر مى برد. به گزارش انگجت، پس از انتشار خبر تولد 
دو نوزاد دوقلوى مهندسى ژنتيك شده، چين به سرعت فعاليت هاى 
«هى جيانكوى،» محقق ارشــد اين پژوهش را متوقف كرد اما به نظر 
مى رســد دولت چين اين اقدام را كافى ندانســته است. اكنون پس 
از  مدتــى عدم قطعيت و گمانه زنى درباره مكان جيانكوى، روزنامه 
نيويورك تايمز فاش كرد دانشمند چينى در حبس خانگى به سر مى 
بــرد. او مى تواند تماس تلفنى برقرار و ايميل ارســال كند اما اجازه 

ترك خانه را ندارد.

آتش گرفتن آيفون ايكس اس مكس 
جنجال به پا كرد

 يك مرد ســاكن شــهر كلمبوس در ايالت اوهايو از آتش گرفتن 
گوشى آيفون ايكس اس مكس خود كه كمتر از يك ماه قبل خريدارى 
كرده بود، خبر داده است. به گزارش فايومك، در حالى كه تا به حال 
خبرى در مورد آتش گرفتن مدل هاى جديد گوشى هاى آيفون منتشر 
نشده بود، اين مرد كه جاش هيالرد نام دارد، مدعى شده كه در تاريخ 
12 دســامبر و زمانى كه گوشــى آيفون در جيب وى بوده، ابتدا بوى 
ســوختگى به مشامش رسيده و سپس متوجه شده كه آيفون او آتش 
گرفته است. وى مى گويد چون به موقع متوجه موضوع شده، موفق 
شده قبل از آنكه آيفون بخش زيادى از پاى وى را بسوزاند، آن را از 

جيب عقب شلوارش بيرون بكشد. 

يونيفرم چينى دانش آموزان را كنترل مى كند
 دانش آموزان بيش از 10 مدرسه در چين يونيفرم هايى به تن مى كنند 
كه ورود و خروج آنان به مدرسه را ثبت و اطالعات را به معلمان و والدين 
ارسال مى كند. به گزارش انگجت، به نظر مى رسد چين تصميم دارد حتى 
كودكان در مدرسه ها را كنترل كند. درهمين راستا دانش آموزان بيش از 10 
مدرسه در ايالت گويژو و منطفه  خودمختار گوانگشى ژوانگ يونيفرم هاى 
هوشمندى مى پوشند كه شركت «گويانيو تكنولوژى» آن را براى ارتقاى 
امنيت و كنترل حضور دانش آموزان در مدرسه ساخته است.هر يونيفرم 
به دو تراشه مجهز است كه ورود و خروج دانش آموز به مدرسه را نشان 
مى دهد و به طور خودكار اطالعات را به والدين و معلمان ارسال مى كند. 
همچنين هنگام خروج بدون اجازه دانش آموز از مدرسه، يك پيام هشدار 

صوتى به مسئوالن اطالع رسانى مى كند. 

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................كلمبوس- بمب يك عاشقانه
■ قد  س2...............پيشوني سفيد2 - سرو زيرآب
■ فلسطين1................................. بي نامي - پاستاريوني
فلسطين 2..................... ميليونر ميامي - مارموز

■ سينما كانونى!....................................  واي 
آمپول - هزارپا - پيشوني سفيد2 

■بهمن مالير....................... ................پاستاريوني
■ آزادي تويسركان......................................................   واي 
آمپول - پاستاريوني- هشتگ - لس آنجلس تهران
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

 آيين پايانى نخســتين دوره جايزه كتاب ســال 
الوند (در حوزه شعر) همچنين همدان گردى شاعران 
كشور و چهره هاى علمى در حوزه ادبيات و نقد ادبى 

روزهاى 6 و 7 دى ماه در همدان برگزار شد. 
در روز نخست اميرشهاب رضويان كارگردان سينما 
اجراى برنامه را برعهده داشت و چهره هاى نام آشناى 
فرهنگ و هنر همدان و ايران رنگ و بوى ويژه اى به 

اين معاشرت فرهنگى داده بودند. 
پس از نقالى نســترن خالقى يكــى از بانوان جوان 
همدانــى، رئيــس انجمن علمى نقد ادبــى و رايزن 
فرهنگى سابق ايران در تاجيكستان نخستين سخنران 
اين مراسم بود. وى با اشاره به اينكه ما بايد به «ايران 
فرهنگى» بپردازيــم و آن را مهم بپنداريم گفت: اگر 
بــه جاى جاى ايــران زمين نگاه كنيــم مى توانيم با 
چشــم اندازهاى متنوعى از نگاه شاعرانة ساكنان اين 
سرزمين متنوع نسبت به زبان فارسى و نسبت به شعر 
فارسى در شــكل دهى و نقشش به شكل دهى تمدن 

جهانى آشنا شويم.
ابراهيــم خدايار ادامه داد: روايت مترجمان فارســى 
ماورالنهرى قرآن كريم " اولين ترجمه به زبان فارسى 
" از محمدبن جرير طبرى كه در ســده سوم در شهر 
بخارا مى زيست توانســته در يك قاب اسطوره اى و 
شاعران سرنوشت همة ايرانيان را به ابديت پيوند دهد.

او با محوريت قرار دادن ايــن اثر و بيان نمونه هايى 
نشان مى دهد كه زبان پارســى چقدر در شكل دهى 

تمدن در ايران فرهنگى موثر بوده است.  
داور جايزه و يكى از چهره هاى شــاخص در حوزه 
شعر و عكاس كشــور هم در اين مراسم گفت: من 
ابتدا تشكر مى كنم از دوستانى كه اين جايزه را با اين 
حجم كار ترتيب داده و به اينجا رساندند. اميد دارم در 

سال هاى آينده هم به اين شكل برگزار شود. 
افشين شاهرودى ادامه داد: من مشتركاتى بين عكس 
و شــعر دارم و در اين دو زمينه مسابقات فراوانى را 
داورى كرده ام؛ هر چه از سال هاى پيش به زمان حال 
مى رسم پركارى زيادى را در اين دو عرصه مى بينم اما 

متاسفانه كارهاى كيفى كم مى بينم. 
داور جايزه كتاب سال الوند افزود: زمانى كه داشتم اين 
دوره آثار جايزه را داورى مى كردم ديدم بين عكاسى 
و شــعر دوباره همان اتفاقات افتاده يعنى حجم زياد 
است اما كيفيت به اندازة حجم كار نيست. همانطور 
كه ســهولت تكنولوژى ديجيتال به عكاسى " به اين 
معنا كه دست همه دوربين است " ضربه زده، شعر هم 
به اين شكل شده است. شايد هم به خاطر شبكه هاى 
اجتماعى و اينترنت است؛ اين را بايد جامعه شناس ها 

بررسى كنند. 

وى در پايان گفت: نســلى كه شكل گرفته، به اندازة 
نســل گذشــته دانش و ســواد و ... ندارد اما ادعاى 

فراوانى دارد.  
پس از اجراى موسيقى توسط كاظم مرادى و همسرش 
" فريدونى - عليرضا بهرامى " داور جايزه كتاب سال 
الوند و دبير جايزه كتاب سال شعر خبرنگاران- هم به 
جايگاه رفت و گفت: در چند ســال اخير يك فرايند 
اجتماعــى - فرهنگى در همدان بــه وجود آمده كه 
افتخار آن ها مهاجرت نيســت، مهاجرت برايش ضد 
ارزش اســت، اين جريان شكل  گرفته، تلفيقى است 
بين نگاه مدرن داشــتن و توجه به زيرســاخت هاى 
سنتى. من در اين چند سفر اخير فرهنگى به همدان 

اين را ديده  و حس كرده ام. 
اين شــاعر ادامه داد: حاال چرا برگزارى جايزه ادبى 
الوند مهم اســت؟ دليلش اين است كه در اين چند 
سال اخير دوستان تالش كردند همدانى ها را به عنوان 
يك سرمايه دريابند و كنار هم جمع كنند، پس از انجام 
اين كار مهم، برگزارى جايزه هايى مانند جايزه كتاب 
سال الوند تكثير توان فرهنگى به سراسر كشور است. 
ســخنران پايان جلسه حســن گوهرپور دبير جايزه 
ادبى الونــد بود؛ وى در اين مراســم با اشــاره به 
ضرورت شــكل گيرى جايزه ادبى الوند گفت: براى 
ايجاد و شكل دادن به يك رويداد فرهنگى بايد نياز ها 
و ضرورت ها را بررسى كرد و سپس اقدام به كارى 

نمود. همه تكرار مى كنيم كه همدان پايتخت تاريخ 
و تمدن ايران اســت؛ همه از ابن ســينا و باباطاهر و 
بازمانده هــاى تمدن مادها و گنجنامه حرف مى زنيم 
اما در عمل حركتى كه در خور اين تمدن باشــد از 
ما روى نمى دهد؛ شايد يكى از داليل برگزارى اين 
جايزه در همدان پاســخى به اين پرســش است كه 
همدان در تصميم سازى ها در باب ادبيات در كجاى 
ايران ايستاده اســت؟ چرا با وجود اين همه شاعر، 
نويســنده و منتقد صاحب فكر و اثر همدانى كه يا 
ســاكن اين استان هســتند و يا در ساير استان هاى 
كشــور و تهران زندگى  مى كنند جريان مســتمر و 
پويايى (الاقل در بخش خصوصى) در همدان وجود 
نــدارد كه هم صداى همدان باشــد و هم نوعى از 
سليقه را در ادبيات كشور ترويج و نشر دهد، شايد 
در پاسخ به اين پرسش ها و پرسش هاى مشابه، بنده 
و حســين زندى وارد گفتگو براى ايجاد يك جايزه 

ادبى شديم.
وى ادامه داد: از آنجايى كه مى دانســتيم افراد باتجربة 
ديگرى نياز است تا اين حركت نوپا را همراهى كنند 
عليرضا بهرامــى را هم به اتاق فكــر جايزه دعوت 
كرديم، وى از شاعران، روزنامه نگاران و مستند سازان 
خوب كشور اســت كه زادگاه خانوادگى اش همدان 
است. او تجربة برگزارى 13 سال به صورت مستمر 
جايزه كتاب سال شعر خبرنگاران را دارد و كماكان در 

حال برگزارى است. 
دبير جايزه الوند در ادامه با اشاره به مصطفى بصيرى 
تويسركانى گفت: يكى ديگر از دوستان شاعرى كه ما 
در اتاق فكر دوره نخست جايزه از او دعوت كرديم، 
دوست ديگر شاعرمان بود كه در همدان چهرة آشنايى 

داشت. 
گوهرپور افزود: يكى از اتفاقات خوب ديگرى كه 
در دوره نخست جايزه روى داد اين بود كه هئيت 
مديره جديد انجمن علمى نقد ادبى به ويژه رئيس 
انجمن دكتر ابراهيم خدايار كه رايزن فرهنگى سابق 
ايران در تاجيكستان بودند به جايزه اعتماد كردند و 
مقرر داشتند كه يك تنديس به اثر برگزيده انجمن 

اهداء كنند كه خدارا شكر اين اتفاق محقق شد. 
گوهرپــور در پايــان گفت: ســعدى عليه الرحمه 
مى گويــد: «به راه باديه رفتن به از نشســتن باطل/
اگر مراد نيابم به قدر وســع بكوشــم». شاعران و 
نويســندگان و منتقدان و روشــنفكران همدان و 
كسانى كه غير از غر زدن كار ديگرى در گعده هاى 
خصوصى و نشســت هاى مختصر دور هم ندارند، 
به جاى اين كارها تــالش كنند حركت كنند و به 
راه باديه بيافتند؛ اين كار بهتر از نشستن هاى باطلى 

است كه پى گرفته اند!  
در ادامه جلســه نتايج داورى ها اينگونه اعالم شــد: 
مجموعه شعر«گفت  و گو با تاريكى» اثر فرزاد آبادى 
نظر هيأت داوران به عنوان كتاب سال برگزيده شعر 
اعالم شــد؛ همچنين تنديس ويژه انجمن علمى نقد 
ادبى ايران هم به كتاب «روح اندوهگين يك شــاعر» 
اثر «ســيدرضا محمدى» شاعر افغان اهداء شد. (وى 
در يكــى از گفتگوهايش اعالم كــرده كه از نوادگان 

ميرسيدعلى همدانى است)
در ادامه هم از شــاعر برجســته و محبوب همدان 
«مهدى شريفى امينا» به دليل توجه به ادبيات اقليمى و 
حفظ گويش محلى همدانى از مسير شعر تقدير شد.

الزم به ذكر اســت از چهره هــاى ديگرى كه در اين 
مراســم حضور داشــتند مى توان به رابعــه مدنى، 
سياوش ديهيمى، هادى گروسين، دكتر درويش نژاد، 
على فتحى، رضوان سلماســى، مجيد فروتن، بهناز 
ضرابى زاده نويسنده، بهروز كارخانه اى، قاسم و جاسم 

منوچهرى اشاره كرد. 
7 دى ماه  اين برنامه روز نخســت بود. اما روز دوم "
" از ســاعت 10 صبح و با حضور در آرامگاه بوعلى 
ســينا فيلسوف بزرگ مشايى آغاز و با اداى احترام و 
تقديم گل به مزار او و عارف قزوينى و شــعرخوانى 
برخى شاعران همدانى ادامه پيدا كرد؛ ميهمانان پياده راه 
بوعلى را تا ميدان امام (ره) و سپس خيابان اكباتان را 
تپه هگمتانه ادامه دادند و از بازمانده هاى تمدن مادى 

بازديد كردند.  

نخستين جايزه كتاب سال اهدا شد

نوادة ميرسيد على  برنده تنديس ويژه«الوند»

عكس روز

عكس: ايسنا محسن يگانه  اين روزها در همدان مي خواند


