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جزئيات پرداخت 
سبد حمايتى
 به كارگران

جشن پيروزي 
انقالب با برگزاري 
1500 برنامه 
دراستان

مصرف لبنيات در 
همدان 40 درصد
 كاهش يافت

اين تيمِ آس
قهرماِن ماس!
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بودجه ريزى در بن بست
 در آغاز كار دولت آقاى روحانى، يكى 
از مشــكالت بزرگ، حجم باالى مطالبات 
پيمانكاران از دولت بود. از طرفى سرجمع 
رقم مطالبات، نامشخص بود و از طرفى هم 

راهى براى پرداخت آن وجود نداشت.

اليحه بودجه با 1703 هزار ميليارد تومان تقديم شد

5و3
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دوم) نوبت  ) اول   مرحلــه  يـده  مزا گهـي  آ

علي جاللي- شهردار گيان 

يك سال از تخريب 3 خانه 
در محوطه كبابيان گذشت 

فعال داربست 
و حصار 

■ مرمت در دست انجام است  

شهرداري گيان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 757/ش/گ مورخ 1397/8/26 شوراي اسالمي شهر گيان از طريق برگزاري مزايده عمومي موضوع ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها 
يك واحد گلخانه به متراژ 1200 مترمربع واقع در ساختمان شهرداري با شرايط زير اجاره داده شود.  كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند با شرايط ذيل اقدام نمايند.

1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ 1397/9/25 لغايت 1397/9/14 با واريز مبلغ 11/500/000 به شماره حساب سپرده 686896516 نزد بانك كشاورزي و يا ضمانتنامه 
بانكي و يا اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهرداري گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادي مكتوب و فيش واريزي به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
3- كليه هزينه هاي كارشناسي و آگهي روزنامه هاي (مزايده) به عهده برنده مزايده مي باشد.

4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- قيمت پايه بر اساس قيمت كارشناس واحد عمران شهردارى جهت خريد و تجهيز گلخانه 234/000/000 ريال مي باشد.
7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.

8- شركت كنندگان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از موقعيت گلخانه فوق الذكر به شهرداري گيان مراجعه نمايند.
9- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 1397/10/5 لغايت 97/10/14 مي باشد.

10- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.
11- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 و 08133423060 مي باشد.

12- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز1397/10/15 ساعت 11 در محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله رسيدگي خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت 
انصراف نفر اول و دوم سپرده وي طبق ضوابط قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدى عقد قرارداد مي گردد.

عيــه  طال ا

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان 

موضوع: واگذاري مراكز علمي و كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 و 2 همدان 
اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمي اســتان همــدان در نظــر دارد در اجــراي مصوبــه 1682488 مورخــه 96/11/17 شــوراي عالــي اداري نســبت بــه واگــذاري مراكــز 

علمــي و كاربــردي فرهنــگ و هنــر واحــد 1 و 2 اقــدام نمايــد.
زمان ارسال پاكت ها تا 97/10/6 به آدرس: همدان، چهارراه تختي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان، معاونت توسعه مديريت و منابع 

شرايط متقاضيان:
موسساتي مي توانند نسبت به اخذ مجوز برگزاري دوره هاي مراكز علمي كاربردي مذكور اقدام نمايند كه شامل شرايط زير باشند:

*داراي مجوز موسسه فرهنگي و هنري چند منظوره كه ذيل وظايف و موضوع فعاليت آنها، برگزاري دوره هاي آموزشي و مهارتي – كوتاه مدت و بلند مدت قيد شده باشد.
* از كارمندان رسمي دولت جزو هيأت موسس آنها نباشد 

* موسسه فعال و داراي اعتبارات الزم باشد.
* موسسين از صالحيت الزم علمي و تمكن مالي برخوردار باشند.

موسسه اي در اولويت قرار دارد كه داراي محيط كار پايدار باشد يعني با خود موسسه محيط كار واقعي و فعال داشته باشد و يا تفاهم نامه يا قراردادي با اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان همدان جهت استفاده از مكان و تجهيزات فعلي منعقد نموده باشد.

* متقاضيان در اولويت واگذاري قرار دارند كه امنيت شغلي پرسنل شاغل در اين مراكز را تأمين نمايند.
* تفاهم  في مابين طرفين در مورد موضوعات جاري مركز از جمله تعداد دانشجو و واحدهاي باقي مانده وضعيت اموال، بدهي ها و معوقات و مطالبات مركز الزامي مي باشد.

(م الف 3696)

آگهــي مزايــده
شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

شركت سيمان هگمتان در نظر دارد 705 قلم از اقالم مازاد مصرف كارخانه را از طريق مزايده عمومى 
به فروش رساند.اين اقالم در 28 گروه شامل قطعات يدكي ماشين آالت سنگين و سبك و قطعات 
ريخته گري صنعت سيمان طبقه بندي شده و فقط در قالب اين گروه بندي به فروش مي رسند. 
قطعات يدكي فوق شامل قطعات لودر كاترپيالر ۹۸۸B ، دامپتراك يوكليد R۳۲ ، بلدوزر هپكو 751 ، 
جرثقيل تادانو، ليفتراك كوماتسو، بلدوزر كوماتسو D۱۵۵ ، كمپرسور، تراكتور، بتونير، دمپر، پژو 405، 
پيكان، پاترول و ... است. عالقمندان جهت دريافت اسناد و ليست كامل اقالم مي توانند از تاريخ 
97/10/5 تا 97/10/17 به سايتwww. HegmatanCement.Com و يا يكي از آدرس هاي 

ذيل مراجعه نمايند.
متقاضيان به خريد هر تعداد از 28 گروه قابل فروش مي توانند در مزايده شركت نمايند.
1)  دفتر تهران: خيابان فردوسي، خيابان كوشك(تقوي)، بن بست انوشيرواني، پالك 6

 تلفن: 66727816-66734893
2)  كارخانه: شهرستان رزن، بخش قروه درجزين، روستاي شاهنجرين، 

تلفن: 7316-20  3633  081

كانال خبرى                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM
همراهتان هستيم

در سالگرد زلزله بم

پيش از بحران 
مديريت كنيم
■ نهاوند حادثه خيزترين شهرستان استان در زلزله

■ كاهش اثرات بالياى طبيعى با مشاركت اجتماعى و 
آموزش همگانى

روساى دستگاه قضا از ابتداى انقالب تا امروز

ميراث قضايى آيت ا... بهشتى
■ پيكرمطهر آيت ا... شاهرودى در قم به خاك سپرده مى شود
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بازار مسكن به خواب رفته است
 رئيس اتحاديه مشــاورين امالك همدان با بيــان اينكه بازار 
مسكن به خواب رفته است، گفت: در حال حاضر بازار مسكن از 

رونقى كه بايد داشته باشد، برخوردار نيست.
ابراهيم جمالى با اشــاره به اينكه خريد و فروش مســكن كاهش 
يافته اســت، افزود: خريدار مســكن وجود دارد اما فروشنده كم 
اســت چرا كه مردم نگرانند ملك خود را از دست بدهند و ديگر 

نتوانند خريدارى كنند.
وى درباره تأثير كاهش نرخ ارز در قيمت مسكن، به ايسنا گفت: 
كاهش نرخ ارز بر قيمت مســكن بى تأثير نيست به طوريكه وقتى 
دالر كاهش مى يابد تأثير خود را در بازار خواهد داشت و ممكن 
است قيمت مسكن نيز كاهش يابد البته اگر زياده خواهان و دالالن 

دست از زياده خواهى بردارند.
جمالى با اشــاره به فعاليت دالالن و سودجويان در بازار مسكن، 
يادآور شــد: اگر موضوع قيمت مســكن، نرخ دالر باشد بايد با 
كاهش آن قيمت مسكن نيز كاهش يابد چرا كه با كاهش نرخ دالر 

هزينه ها نيز كاهش يافته است.
وى با بيان اينكه طى 2 ماه اخير به علت ركودى كه در بازار حاكم 
بوده، افزايش قيمتى نداشــته ايم، افزود: در آبان ماه سالجارى 682 
معامله مسكن در همدان ثبت شده كه اين عدد در آذرماه به 740 

معامله رسيده اما قيمت مسكن ثبات داشته است.
رئيس اتحاديه مشــاورين امالك همدان اظهار كرد: آمارها حاكى 
از آن اســت كه گرچه در 2 ماه اخير معامالت مسكن با افزايش 
روبرو بوده اما قيمت مسكن در همدان از ثبات برخوردار بوده و 

در هيچ يك از مناطق افزايش و يا كاهش نداشته است.

بـرخبرخبر
خ افزايش دماى همدان در روزهاى آينده

 كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان با بيان اينكه سامانه بارشى جديد از 
اواخر روز پنج شــنبه تا شنبه هفته آينده در استان فعاليت خواهد داشت گفت: 

انتظار مى رود از نظر دمايى ميانگين دما طى روزهاى آينده افزايش يابد.
شــهرام حكيمــى در گفت وگو با فارس بــا بيان اينكه با توجه به نقشــه هاى 
هواشناسى آسمان استان تا اواخر هفته صاف تا قسمتى ابرى پيش بينى مى شود 
اظهــار كرد: در پاره اى از نقاط شــاهد افزايش ابر هســتيم و وزش باد دور از 

انتظار نيست.
وى با بيان اينكه سامانه بارشى جديد از اواخر روز پنج شنبه تا شنبه هفته آينده 
در استان فعاليت خواهد بود افزود: بارش ها به صورت باران و برف خواهد بود.

كارشناس اداره كل هواشناســى استان همدان عنوان كرد: انتظار مى رود از نظر 
دمايى ميانگين دما طى روزهاى آينده افزايش يابد.

ورود پرستاران جديد به بيمارستان هاى تامين 
اجتماعى همدان

 رئيس پرســتارى تامين اجتماعى همدان از ورود پرســتاران جديد به كادر 
پرســتارى بيمارستان هاى تامين اجتماعى همدان خبر داد.ناصر نوين مهر با بيان 
اينكه ســازمان تامين اجتماعى كيفيت ارائه خدمات درمانى را در مراكز درمانى 
خود به عنوان ويترينى براى خدمات رســانى به بيمه شــدگان در نظر مى  گيرد، 
اظهار كرد: با ايجاد فضاى رقابتى كيفيت ارائه خدمات مورد توجه سازمان است.
وى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه بيماران بيشترين ارتباط را در بيمارستان با 
پرستاران دارند و افزايش كيفيت خدمات در حوزه پرستارى حائز اهميت بوده است، 
گفت: آنچه باعث رضايتمندى ارباب رجوع از ارائه خدمات پرســتارى مى شود، 
وجود سيستم منسجم صالحيت  سنجى، ارتقاى حرفه  اى، ارتقاى سطح صالحيت ها 

و آموزش هاى كادر پرستارى و كنترل عملكرد اين كادر است.

اورژانس هوايى 115 همدان مجدد آغاز به كار كرد
 مسئول روابط عمومى اورژانس 115 استان همدان از فعاليت مجدد اورژانس 

هوايى 115 همدان خبر داد.
عباس اولياسميع در گفت وگو با فارس ، از فعاليت مجدد اورژانس هوايى 115 
همدان خبر داد و اظهار كرد: فعاليت اورژانس هوايى همدان با رويكردى نو از 

روز گذشته مجدد آغاز شد.
وى بــا بيان اينكه فصل جديدى از فعاليت ها بــا تغييرات قابل توجهى پس از 
افزايش توان عملياتى مورد توجه قرار گرفته اســت، گفت: ارائه خدمات پيش 

بيمارستانى اورژانس هوايى ارتقاء يافته است.
وى با اشــاره به دسترســى بهتر به مركز تروماى اصلى اســتان بــا اين امكان 
خاطرنشــان كرد:  ايجاد حفاظت فيزيكى با ضريــب امنيت باال نيز قابليت هاى 

اورژانس هوايى در ارائه خدمات به مصدومين و مددجويان را تأمين مى كند.

بودجه ريزى در بن بست
امير بختياريان »

 در آغاز كار دولت آقاى روحانى، يكى از مشكالت بزرگ، حجم 
باالى مطالبات پيمانكاران از دولت بود.

 از طرفى سرجمع رقم مطالبات، نامشخص بود و از طرفى هم راهى 
براى پرداخت آن وجود نداشت. دولت ابتدا شروع به شناسايى و ثبت 
مطالبات كرد. مرحله بعــد زمان بندى پرداخت مطالبات بود. از آنجا 
كه دولت نقدينگى الزم براى پرداخت مطالبات را نداشت مجبور بود 
از پيمانــكاران زمان را بخرد. به هميــن دليل به جاى پرداخت نقدى 
مطالبــات با خلق ابزار جديدى در بازار مالى ايران به نام اوراق بدهى 
تالش نمود به مطالبات پيمانكاران ســر و سامان دهد و ضمن قبول 
رقم مطالبات، پرداخت آنها را در سررســيد چند ماهه تا چند ســاله 
تعهد كند. بر اين اساس دولت براى اولين بار اوراق بدهى را در بازار 
مالى ايران منتشــر كرد. در آغاز قرار بود با انتشار اوراقى بدهى امكان 
نقدشــوندگى مطالبات پيمانكاران فراهم شود. آنها مى توانستند يا اين 
اوراق را با كســرى از قيمت اسمى در بازار مالى كشور بفروشند و يا 
دست نگه داشته و در سررسيد آن را به قيمت اسمى نقد كنند. دولت 
با انتشار اين اوراق ذوق زده شد چرا كه بدون داشتن نقدينگى توانسته 
بود بخشى از مطالبات خود را به كسانى كه مدام پيگير مطالبات خود 

بودند، پرداخت كند و از شر آنها خالص شود.
اما اوراق بدهى به تدريج كاركرد درست خود را از دست داد. در ابتدا 
قرار بود اين اوراق صرفا براى پرداخت مطالبات پيشين دولت باشد. از 
سويى بنا بود اين اوراق در حجمى منتشر شود كه دولت در سررسيد، 
امكان بازپرداخت آن را داشــته باشد. اما گويا دولتىها به تدريج اين 
دو اصل را فراموش كردند. از طرفى پرداختهاى جارى و حتى آتى 
دولت را به اين اوراق وصل كردند، از طرفى هم فكر فردا را نكردند و 
يادشان رفت كه سررسيد اين اوراق دير يا زود مىرسد و دولت بايد 
از محل وجوه نقد، تعهد ريالى مندرج در اين اوراق را پرداخت كند. 
نكته تاسفانگيز آنكه نهادهاى نظارتى و در راس آنها مجلس به اين 
وضعيت خو گرفتند و نه تنها جلوى انتشار اوراق بدهى براى پرداخت 

مطالبات آتى را نگرفتند بلكه بر طبل اين ماجرا كوبيدند.
همين چند روز پيش غالمرضا تاجگردون رئيس كميســيون برنامه و 
بودجه مجلس در صفحه اينســتاگرام خود مصرف نكردن اعتبارات 
عمرانى از محل اسناد خزانه را مساوى با خيانت اعالم كرد. او در يكى 
از پستهاى هفته گذشــتهاش تصويرى از نامه ناظر مالى شهردارى 
دوگنبدان را منتشر كرد. او در آن نامه ياداورى كرده بود امكان جذب 
حدود 5 ميليارد تومان از اعتبار اســناد خزانه فراهم نيســت. رئيس 
كميســيون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس مصرف نكردن اين 
اعتبار را خيانت تلقى كرده اســت. جاى شگفتى دارد فردى كه نقش 
محورى در تصويب بودجــه و نظارت بر اجراى آن را در مجلس بر 
عهده دارد، مصرف نكردن اعتبار را بدون هيچ قيد و شــرطى مساوى 
با خيانت تلقى كند. ايشــان شايد يادش رفته است كه اسناد خزانه در 
آغاز براى پرداخت مطالبات پيشين دولت طرحى شده بود و قرار نبود 
اين اسناد براى هزينهكرد فعلى دولت باشد و ابزارى باشد براى تلنبار 

شدن بيشتر مطالبات در سالهاى بعد.
همشــهرى بزرگــوار ما رضــا نيازمنــد در كتاب "تكنوكراســى و 
سياســتگذارى اقتصادى در ايران" به وجود همين مشكل در دهه 40
اشاره مىكند. آنجا كه نمايندگان مجلس شوراى ملى هر يك به دنبال 
تامين بودجه براى پروژههاى كوچك محلى خود بودند و از توســعه 
در ابعاد ملى، غفلت مى كردند. نگاه كوتهنگرانه، ريشــهاى تاريخى و 
طوالنى در نظام قانون گذارى مــا دارد. مطالبات مردم از نمايندگان، 
حول مسائل زودگذر و مقطعى شكل گرفته است و براى خروج از اين 
مشكل نه مردم و نه نمايندگان به دنبال يافتن راه حلى بنيادين نيستند. 
در شرايط كنونى مردم امكان و تمايلى براى نظارت مستمر بر عملكرد 
نمايندگان مجلس ندارند و به همين دليل بودجه به جاى ابزارى براى 
توسعه سرمايهگذارى در كشور به ابزارى براى گرايش بيشتر به سمت 

مصرف سوق پيدا كرده است. 

معاون سياسىـ  اجتماعى فرماندار همدان:
حل مشكالت مدرسه شهيدفراهانى 

در دستور كار است
 معاون سياســى ـ اجتماعى فرماندار همدان با بيان اينكه اقدامات 
الزم به منظور جابجايى مدرسه فرسوده شهيدفراهانى و يا تسريع در 
روند كار در حال انجام است گفت: نوسازى مدارس بر اساس وظيفه 

قانونى پيگير مشكالت است.
على اصغــر ناظرى پور در گفت وگو با فــارس در خصوص اقدامات 
صورت گرفته در مدرسه دخترانه شهيدفراهانى و پسرانه سعدى كه كد 
تخريبى دارد و در زلزله 2,5 ريشترى اخير سقف برخى از كالس هاى 
آن ترك خورد اظهار كرد: بر اساس اعالم و پيگيرى هاى به عمل آمده 

اقداماتى در اين زمينه انجام گرفته است.
وى با بيان اينكه بروز چنين اتفاقى خانواده ها را نگران مى كند افزود: 
اقدامات براى جابجايى و يا تسريع در روند كار در حال انجام است.

معاون سياسىـ  اجتماعى فرماندار همدان با بيان اينكه در بازار مصالح 
نوســاناتى  در قيمت ها داريم گفت: با توجه به اينكه در فصل ســرما 
هستيم نوسازى مدارس بر اساس وظيفه قانونى پيگير مشكالت است.

وى با بيان اينكه اينگونه نيســت كه مسووالن مربوطه از پاسخگويى 
امتنــاع ورزند تصريح كرد: اگر هر اتفاقى در اين رابطه رخ دهد خود 
مسووالن پاســخگو هستند و در اين رابطه نوسازى مدارس بايد نظر 

خود را در خصوص استحكام مدرسه اعالم كند.
ناظرى پور با بيان اينكه بر اســاس شنيده هاى ما قرار بر اين است كه 
تا سه ماه ديگر دانش آموزان در اين مدرسه حضور داشته باشند ادامه 
داد: اين نظر بر اساس كار كارشناسى شده است و در كنار آن همچنان 
مسائل پيگيرى مى شــود. وى با بيان اينكه در اين خصوص جلسات 
اضطرارى برگزار شده اســت عنوان كرد: با نمايندگان انجمن اوليا و 
مربيان در اين مدرسه صحبت شده و اطالع رسانى انجام گرفته است.  
معاون سياســى ـ اجتماعى فرمانــدار همدان با بيــان اينكه اگر در 
خصوص اطالع رســانى ضعيف عمل شــده و مناسب برخورد نشده 
دليلى بر عدم پيگيرى ها نيست بيان كرد: اميدواريم كه اين مشكل هر 
چه ســريع تر برطرف شود. وى با بيان اينكه نوسازى مدارس و ساير 
مسووالن مربوطه بايد در خصوص عدم پاسخگويى به تماس رسانه ها 
پاسخگو باشــند افزود: معتقدم اگر مســووالن پاسخگوى سواالت 
خبرنگاران باشند قطعاً در رفع نگرانى خانواده ها و تنوير افكار عمومى 

اثرگذار است.

مصرف لبنيات در همدان 40 درصد
 كاهش يافت

 مصرف لبنيات اين شــهر در ماههاى اخيــر با 40 درصد كاهش 
مواجه شده است.

رئيس اتحاديه خوار و بار فروشان همدان گفت: بسيارى از مواد اوليه 
مورد نياز براى بسته بندى مواد لبنى وارداتى بوده و نوسان قيمت ارز 

در گرانى آنها تاثير بااليى داشته است.
«رضا به زارع» در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: مواد اوليه مصرفى 
نظير ظرف مورد اســتفاده براى شير، فويل هاى موجود بر روى مواد 

لبنى و درب بطرى، در گرانى لبنيات موثر است.
رئيس اتحاديه خوار و بار فروشــان همدان، علت 80 درصد نوســان 
قيمت محصوالت حوزه لبنى را باال رفتــن نرخ مواد اوليه مورد نياز 

براى عرضه اين محصوالت ارزيابى كرد.
بــه زارع بيان كرد: البته نوســان قيمت لبنيــات از يكماه پيش 
كند شــده اســت تا جايى كه هم اينك نرخ ثابتى را در برخى 
اقــالم و حتى كاهــش قيمت برخــى فرآورده هــاى لبنى را 

هستيم. شاهد 
وى ادامــه داد: كاهش قيمت حلب پنير و بطرى دوغ موجب كاهش 

قيمت اين 2 فرآورده لبنى در حدود يكماه گذشته شده است.
به زارع بيان كرد: برخى از واحدهاى توليد لبنيات با وجود گران شدن 
مواد لبنى كيفيت و وزن آن را تغيير نداده اند اما شمارى از شركت ها 
عالوه بر گران كردن محصول از كيفيت محصول كاســته و وزن كاال 

را نيز كاهش داده اند.

1- پس از رحلت آيت ا... هاشــمى شــاهرودى، گمانه زنى ها براى 
جايگزين ايشان آغاز شده. گفته مى شود از آيت ا... موحدى كرمانى 
بعنوان محتمل ترين گزينه ياد مى شــود. برخى از محســن رضايى 

ميرقائد نيز بعنوان گزينه احتمالى نام مى برند.
2- اســتان همدان همچنان در موضوع گردشــگرى پيشتاز است. با 
برگزارى اجالسيه جهانى گردشــگرى و اجالس ACD در همدان 
اين استان در صدر جدول گردشگرى كشور قرار دارد، گويا در ديدار 
استانداران غرب كشور با محمدباقر نوبخت ، رئيس سازمان برنامه و 
بودجه كشــور همدان بعنوان پايلوت گردشگرى غرب كشور معرفى 

شده است.
3- طرح تفكيك حوزه انتخابى شهرســتانهاى بهــار و كبودراهنگ 

همچنان در هاله اى از ابهام قرار دارد.
آنچنان كه از شواهد امر پيداست، اراده جدى براى تفكيك اين حوزه 
انتخابيه مشاهده نمى شود. گفتنى است يكى از وظايف اداره كل امور 
سياسى و انتخابات اســتاندارى پيگيرى مواردى از اين قبيل است تا 
دولت را مجاب به تصميم جــدى در اين زمينه كند.دولت مى تواند 
طرح تفكيك حوزه انتخابى شهرســتانهاى بهار و كبودراهنگ را براى 

تصويب به مجلس ارائه كند.
گفته مى شــود اين موضوع يكى از جدى ترين مطالبات مردم هر دو 

شهرستان است.

مهدي ناصرنژاد  »
 سرپرســت فرمانداري همــدان كه به 
تازگي جايگزين آقاي على تعالي فرماندار 
بازنشسته اين شهرســتان شده است، روز 
يكشــنبه هفته جاري در نشست كارگروه 
سرمايه گذاري و اشتغال شهرستان همدان، 
موضوع نارســايي در وضعيت اشــتغال و 
كار و توليد روستانشــينان شهرستان 102 
هزارنفري همدان را به ميان كشــيده و در 
اين ارتباط از شرايط نامناسب كار و اشتغال 
در روســتاها و آمارهاي  آن در مقايسه با 
ديگر شهرســتان هاي استان به شدت انتقاد 

كرده است.
حســين افشــاري در اين بــاره مي گويد: 
شهرستان همدان در حال حاضر رتبه آخر 
كشوري را در حوزه اشتغال زايي روستايي 
دارد و به رقم همكاري نسبتًا خوب بانك ها، 
وليكن تعــدادي از دســتگاه هاي اجرايي 
شهرســتان عملكرد خوبــي در اين ارتباط 
نداشــتند و مسئوليت خود را نيمه تمام رها 

كردند.
البته برخي رســانه هاي اســتان در گذشته 
نســبت بــه عملكــرد ضعيف مســئوالن 
فرمانداري در ايجاد اشتغال براي روستاييان 
با اســتناد به گزارشــات متعدد انتقادهايي 
به عمــل آورده و به خصــوص روزنامه 
همدان پيام كه در گستره استان فعاليت دارد 
در ايــن ارتباط انتقادهاي زيادي را به خود 

فرماندار وقت وارد دانسته است. 
رويكرد خوب سرپرست جديد فرمانداري 
همدان براي تحرك بخشيدن به احياي نقاط 

روستايي شهرســتان و قبول نارسايي هاي 
اجرايي در گذشــته شهرستان تالش براي 

جبران مافات مي باشد.
پر واضح اســت كه يكــي از چالش هاي 
اصلي در بــروز بســياري ناهنجاري هاي 
اجتماعي و ضعيف شدن تدريجي ساختار 
اقتصادي، همانا خالي شــدن روســتاها و 
كاهــش جمعيــت روســتايي و همچنين 
خروج نيروهاي مولد روستانشين از چرخه 

توليد و خودكفايي بوده و هست.
چنين رونــد ويرانگري كه از نيم قرن پيش 
در ايران شــدت گرفته است، در دهه هاي 
اخير بيشتر از هر زماني ديگر چهره مخرب 
و بازدارنــده خود را نشــان داده و مي رود 
كه به مشكالت سنگيني براي جامعه ايران 

ختم شود.
در چنين شــرايطي چاره كار برنامه ريزي 
بســيجي و ضربتي براي احيــاء بافت هاي 
روســتايي و هدايت ســرمايه گذاري ها به 
سمت ايجاد اشــتغال پايدار در روستاهاي 
كشــور مي باشــد. اســتان همدان از سير 
شــهرها  به  روســتاييان  مهاجرت  فزاينده 
در دهه هــاي اخيــر بيشــتر از ديگر نقاط 
كشورمان ضربه خورده است و حدود 500 
روستاي استان در سال هاي بعد از انقالب 
به كلي از جمعيت خالي شــده اســت. در 
چنيــن رونــد تخريبي جمعيــت كمي از 
روســتاييان استان به تهران، كرج و يا ديگر 
نقاط ايران مهاجرت كرده اند و بيشــتر به 
حاشيه نشــيني در خود همــدان و معدود 
شهرهاي بزرگ استان گرايش پيدا كرده و 

به خيل بيكاران و صاحبان مشاغل كاذب و 
واسطه اي پيوستند.

اكنون زمان آن اســت با توجه به شــرايط 
دشوار اقتصادي در شهرها و لزوم طرح هاي 
بزرگ توليدي در بخش هاي كشــاورزي و 
خدماتي، بيشترين تالش دولت نيز معطوف 
به روستاها باشد و در استان همدان و خود 

مركز استان بيشتر از همه جا.
روســتاييان  اغلب  اينكــه  به  توجــه  با 
خود  اصلي  موطن  در  هنوز  شهرنشــين 
صاحب زمين و امــالك نيمه مخروبه اي 
هســتند، با كمي توجه و سرمايه گذاري 
و كمك به ايجاد زيرساخت هاي اساسي 
توســط دولت در روســتاها مي شــود 
حاشيه نشين  و  روســتايي  جمعيت  خيل 
شــهرها را به مهاجرت معكوس ترغيب 
كرده و چراغ بســياري از روســتاها كه 
در گذشــته به فانوس و لمپا كور سويي 
مــي زد، اينك با المپ هــاي پور نور و 
كم مصــرف بهتــر از هر زمــان ديگري 

ساخت. روشن 
يكي از مسئولين كارآزموده و مجرب استان 
كه سبقه مســئوليت در شهرستان ها را در 
كارنامه خود دارد آقــاي ظاهر پورمجاهد 
است كه هم اينك ســمت مدير كلي امور 
روستايي و عشــايري استانداري همدان را 

به عهده دارد.
وي بــا توجه به اســتنادهاي موجود در 
وضعيت كار و اشــتغال نقاط روســتايي 
استان مي گويد: همدان عملكرد خوبي در 
رونق و اوج گيري مجدد روستاها دارد و 

در اين ارتباط داراي رتبه برتر در اعطاي 
تسهيالت اشتغال زايي براي روستاييان در 
كشور مي باشــد وليكن شهرستان همدان 
نســبت به ديگر شهرســتان هاي اســتان 
عملكــرد ضعيفــي دارد وي چندي پيش 
روستايي  توســعه  تخصصي  كارگروه  در 
گفته است همدان از نظر درصد پرداخت 
نسبت  به  روستايي  اشتغال زايي  تسهيالت 
ســهميه اعتبارات ابالغــي رتبه اول و از 
در  شــده  بررســي  طرح هاي  تعداد  نظر 
كميته فني و معرفي شــده به بانك ها رتبه 
دوم كشــوري را به خود اختصاص داده 

است.
به گفته وي در ســال 96 بــه كمك برنامه 
ارتقاي اشتغال پايدار روستايي براي 3920 
نفر در روستاهاي اين استان اشتغال ايجاد 

شده است.
وي همچنين گفته اســت: براي توســعه 
روســتاها و كارآفرينــي بــه خصوص در 
شهرستان همدان نياز به يك برنامه منسجم 
و به كارگيري تســهيالت در ســطح كالن 

مي باشد. 
با توجه بــه صحبت هاي مديــر كل امور 
روستايي و عشاير اســتان همدان مي توان 
نتيجــه گرفــت، عملكــرد ضعيــف در 
شهرستان  روســتاييان  براي  اشــتغال زايي 
همــدان را بايــد بيشــتر از هــر كــس 
مســئوالن ســابق جوابگو باشــند چرا كه 
چنيــن عملكــردي، كارنامه موفق ســاير 
شهرستان هاي اســتان را تحت شعاع خود 

قرار داده است. 

 در چهلمين ســالگرد جشن پيروزي 
انقالب اســالمي كــه تأكيد بــر اجراي 
برنامه هاي اثر گذار اســت 12 هزار برنامه 
در استان براي پاسداشت اين روز برگزار 

خواهد شد.
مدير كل تبليغات اســالمي استان همدان 
سالگرد  چهلمين  برنامه ريزي  جلســه  در 
پيروزي انقالب اسالمي گفت: با توجه به 
تبليغاتي كه عليــه ايران و نظام جمهوري 
اسالمي مي شود بزرگداشت چهلمين سال 

پيروزي بسيار مهم است.
حجت االسالم دشتكي اظهار داشت: امسال 
از دي مــاه به مدت 40 روز تــا بهمن ماه 

برنامه هاي ايام ا... دهه فجر اجرا مي شود.
وي بــا بيان اينكــه 50 ســرفصل براي 
برنامه هاي دهه فجر در دســتور كار است 

خاطرنشان كرد: تعداد 40 نفر از داخل و 
خارج از استان براي برگزاري نشست هاي 
توجيهي در سطح مراكز علمي، آموزشي، 
هيأت ها و... به اين مراكز اعزام مي شوند.

برگــزاري  از  دشــتكي  حجت االســالم 
گفتمان هاي متعدد با موضوع انقالب ويژه 
دانشــجويان، طالب و عمــوم مردم خبر 
داد و گفت: اعــزام هزار نفر مبلغ، تجليل 
از نخبــگان فعــال در پيــروزي انقالب، 
استفاده از نخبگان بين المللي براي توجيه 
دســتاوردهاي انقالب، تشكيل 350 ستاد 
فرهنگــي- مردمي در روســتاها از جمله 

برنامه هاي فجر 97 است.
همچنين 1500 ويژه برنامه نيز براي بانوان 
با عنــوان فراخوان طــرح بانوي مجاهد، 
راه اندازي  اســالمي،  انقــالب  در  بانوان 

ســايت قرآني، جشــنواره در امتداد نور 
خواهيم داشت.

وي شركت در حماســه 9 دي را مقدمه 
برگزاري جشــن پيروزي انقالب دانست 
و بيان كرد: انقالب اســالمي دردانه جهان 
است كه علت آن ايستادگي حق در برابر 

باطل است.
در ادامه رئيس ســتاد اجرايي برنامه هاي 
دهه فجر نيز گفت: عظمت 9 دي كمتر از 
پيروزي شكوهمند انقالب نيست چرا كه 
اين حماســه بار ديگر انقالب را در برابر 

فتنه دشمنان بيمه كرد.
در  آنچه  افزود:  فاضليان  حجت االســالم 
برنامه هاي دهه فجر امســال اهميت دارد 
اين است كه هر دســتگاهي بايد بكوشد 
كه در اين ايام به مردم نوعي خدمت ارائه 

دهــد و گرنه چراغاني كــردن خيابان ها، 
بستن پرچم ها و جشــن هاي شادي جزء 
ملزومات و برنامه هاي روتين و هر ســاله 
است. وي از دستگاه ها خواست خدمات 
حضــور را به نام بركات چهلمين ســال 

انقالب به مردم عرضه بدارند.
فاضليان با اشــاره به اينكه دهه فجر امسال 
همزمان است با شــهادت حضرت فاطمه 
زهرا(س) افزود: به همين مناســب جشن 
روز 22 بهمــن با يــك روز تأخير برگزار 

خواهد شد.
وي از دستگاه هاي متولي از جمله آموزش 
و پرورش دانشــگاه ها، ارشاد اسالمي و.. 
خواســت تا در برنامه هاي خود به نســل 
ســوم به عنوان ميــراث دار انقالب توجه 

كنند.

 در 9 ماهه امســال 1800 ميليارد ريال 
تسهيالت براى خريد 4071 واحد مسكن 
در اســتان همدان پرداخت شــده كه 671
ميليارد ريال آن مربــوط به خريد از محل 

صندوق مسكن يكم بوده است. 
مدير شــعب بانك مسكن اســتان همدان  
تســهيالت  ريال  ميليارد  پرداخت 500  از 
و  مســكن(انفرادى  ســاخت  مشــاركت 
مجتمع) در همــدان خبر داد و اظهار كرد: 
در 9 ماهه امســال 1282 فقره تسهيالت به 
مبلغ 500 ميليارد ريال تسهيالت مشاركت 
ساخت مســكن در استان همدان پرداخت 

شده است.
رســول مالميــر در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه از 500 ميليارد ريال تســهيالت 
پرداخت شــده 109 ميليارد ريال در  بافت 
فرسوده بوده است، افزود: در 9 ماهه امسال 
293 واحد به مبلــغ 109 ميليارد ريال در 

بافت فرسوده پراخت شده است. 
مالمير تصريح كــرد: از 500 ميليارد ريال 
تسهيالت مشــاركت ســاخت انفرادى و 
مجتمع مســكن، 31 ميليارد ريال به 131

واحد روستايى پرداخت شده است. 
بخــش  در  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
مجتمع(غيربافت فرســوده و روســتايى) 
858 واحد بــه مبلــغ 360 ميليارد ريال 

پرداخت شــده اســت، اظهار كرد: بانك 
مسكن از ابتداى شروع مسكن مهر براى 
احداث و نوسازى بيش از 59 هزار واحد 
مســكن مهر و روستايى 11 هزار و 110

ميليــارد ريال تســهيالت پرداخت كرده 
اســت.  مدير شــعب بانك مسكن استان 
همدان با اشــاره به پرداخت تســهيالت 

تعميرات جعاله مسكن، تأكيد كرد: در 9
ماهه امســال براى 2082 واحد مسكونى 
جعاله  تســهيالت  ريــال  ميليــارد   310

پرداخت شده است. 
وى خاطرنشــان كرد: از محل تســهيالت 
قرض الحســنه كه شامل ازدواج، بهزيستى، 
كميتــه امــداد، بنياد شــهيد و اداره كار به 

1427 نفر مبلغ 203 ميليارد ريال تسهيالت 
پرداخت شده است. 

مالمير اظهار كرد: بانك مســكن عالوه بر 
حوزه تخصصى مســكن 34 ميليارد ريال 
به 326 نفر تســهيالت در سايرحوزه ها از 
جمله خيردكاالى ايرانى و مضاربه پرداخت 

كرده است. 

4000 همدانى خانه دار شدند

جشن پيروزي انقالب با برگزاري 1500 برنامه د راستان

يادداشت 

چالش اصلي توسعه همدان 
عقب ماندگي روستاها در كار و اشتغال است
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راه اندازى بزرگ ترين فروشگاه رفاه غرب كشور 
در مالير 

 به زودى بزرگ ترين فروشــگاه رفاه غرب كشــور در مالير با اشــتغال زايى 70 تن 
راه اندازى مى شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد مالير بابيان اين مطلب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى 
شهرســتان مالير گفت: در حال حاضر قرارداد اين فروشگاه با رفاه بسته شده و باوجود 

مواد غذايى فراوان مى تواند در بحران هاى طبيعى و امنيتى كمك كننده باشد. 
عباس ملك حســينى بيان كرد: هرگونه توليدات شهرســتان مالير همچون شيره انگور، 
كشــمش و فرآورده هاى آن دربسته بندى هاى شكيل را مى توانيم از طريق اين فروشگاه 

در سراسر كشــور توزيع و به فروش برسانيم. ملك حسينى بابيان اينكه يك غرفه براى 
توليدات مبلمان منبت در اين فروشــگاه خالى است تأكيد كرد: اين فرصت بسيار خوبى 
اســت كه مبلمان منبت كار دست هنرمندان ماليرى را از طريق اين فروشگاه بين 400 تا 

500 فروشگاه رفاه در سراسر كشور عرضه كنيم. 
وى بابيان اينكه عمده طرح هاى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد مالير در راستاى اقتصاد 
مقاومتى اســت گفت: پس از زلزله كرمانشاه، دانشجويان اين دانشگاه نسبت به ساخت 
كانكس تاشو براى اسكان پس از حوادث طبيعى را اقدام كردند كه بايد در حجم انبوه و 

به صورت صنعتى توليد شود. 
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت مالير نيز با اشاره به اجراى طرح هاى اقتصاد مقاومتى 

در راستاى رونق توليد، توسعه اشتغال، بهبود فضاى كسب وكار و حمايت از كاالى ايرانى 
بيان كرد: از ابتداى امسال تاكنون 14 واحد غيرفعال در ستاد تسهيل شهرستان دوباره فعال 

و به چرخه توليد بازگشتند. 
داريوش صفارى افزود: در 9 ماهه امســال تعداد 13 واحد صنعتى و معدنى فعال و نيمه 

فعال كه داراى شرايط اخذ تسهيالت بانكى بودند، شناسايى شدند. 
به گزارش ايرنا، دانشگاه آزاد اسالمى واحد مالير هم اكنون داراى سه هزار و 200دانشجو 

است كه در 100 رشته از مقطع كاردانى تا دكترا مشغول به تحصيل هستند. 
اين دانشگاه در اجراى طرح هاى اقتصاد مقاومتى همچون راه اندازى بزرگ ترين فروشگاه 

رفاه در غرب كشور پيشتاز است. 

خبـر

سرپرست معاونت سياسى و امنيتى استاندار همدان:
هيأت انديشه ورزان راه گشا مشكالت 

جامعه باشد
  ماليــر - خبرنگار همدان پيام: هيأت انديشــه ورزان جوان بايد 
مطالبه گر باشد،آسيب ها و مشــكالت را شناسايى كند و راهكار و 
ايده ارائه بدهد تا بتواند با اين اقدامات در جهت دهى فكرى جامعه 

تأثيرگذار باشد.
ــى اســتاندار همــدان گفــت:  سرپرســت معاونــت سياســى و امنيت
بابيــان ايــن مطلــب در نشســت مشــترك بــا هيــأت انديشــه ورزان 
ــت  ــت هاى دول ــى از سياس ــت: يك ــر گف ــتان مالي ــوان شهرس ج
تدبيــر و اميــد توجــه ويــژه بــه جوانــان و بانــوان اســت در هميــن 
ــص 30  ــى ادارى تخصي ــوراى عال ــات ش ــى از مصوب ــتا يك راس
ــان  ــوان و جوان ــه بان ــى ب ــتگاه هاى اجراي ــت دس درصــد از مديري
ــا اشــاره بــه ظرفيــت بــاالى قشــر جــوان ايرانــى  مى باشــد. وى ب
گفــت: هــر مولــى كــه بتوانــد از ايــن قشــر اســتفاده بهينــه كنــد 

قطعــًا در جهــت منافــع ملــى و جامعــه حركــت كــرده اســت. 
ــوان  ــه ورزان ج ــأت انديش ــرد: هي ــار ك ــى اظه ــم الماس ابوالقاس
ــاى  ــه ايده ه ــا ارائ ــد ب ــه مى توان ــروه داوطلبان ــك گ ــوان ي به عن
ــر  ــر ثم ــه مثم ــكالت جامع ــل مش ــا در ح ــردى و راهكاره كارب

ــد.  باش
وى تأكيــد كــرد: بايــد اولويت هــا را بشناســيد و بــر اســاس 
اولويــت بــا طمأنينــه و آرامــش اقــدام كنيــد اجــازه ندهيــد 
تفاوت هــاى فــردى و شــخصى در گــروه تأثيــر بگــذارد و 

نشــويد. ايــى  حاشــيه  مســائل  وارد  به هيچ عنــوان 
فرمانــدار ويــژه ماليــر نيــز در ايــن نشســت بــا اشــاره بــه اقدامــات 
اســتاندار و معــاون سياســى و امنيتــى اســتان همــدان در راســتاى 
ــأت  ــب هي ــت: در قال ــوان گف ــه ورزان ج ــأت انديش ــكيل هي تش
و  انجام شــده  چشــمگيرى  تالش هــاى  جــوان  انديشــه ورزان 

ــد. ــت مى كن ــر فعالي ــه تمام ت ــر چ ــدرت ه باق
هيــأت  اساســنامه  قالــب  :در  كــرد  بيــان  فتحــى  ا...  بــاب 
انديشــه ورزان جــوان 5كارگــروه و15نفــر شــامل نخبــگان و افــراد 

صاحــب انديشــه و ايــده در ماليــر فعاليــت مى كننــد.

محور حادثه خيز نهاوند-فيروزان 
4 خطه مى شود 

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيام : پيمانكار چهار خطه كردن محور 
حادثه خيز نهاوند-فيروزان مشخص شد و در روزهاى آينده عمليات 

اجرايى اين پروژه آغاز مى شود.
فرمانــدار نهاونــد بابيــان ايــن مطلــب در جلســه اى كــه به منظــور 
ــهردارى  ــل ش ــد در مح ــزل نهاون ــش خ ــكالت بخ ــى مش بررس
ــتان  ــردم شهرس ــت: م ــار داش ــد، اظه ــزار ش ــروزان برگ ــهر في ش
نهاونــد از دســته بندى و جهت بنــدى سياســى هيــچ خيــرى 
ــردم را  ــا م ــى از زمان ه ــده اى در برخ ــه ع ــزء اين ك ــد ج نديده ان
ــعه را از  ــى توس ــاى طالي ــد و فرصت ه ــم مى اندازن ــان ه ــه ج ب

ــد. ــتان مى گيرن ــردم شهرس م
ناصرى با اشاره به اينكه خوشبختانه در حال حاضر شهرستان بهترين 
دوران سياسى خود را تجربه مى كند تأكيد كرد: اگر ما مديران پاى كار 
باشيم بيش از 80 درصد مشكالت بخش هاى مختلف شهرستان قابل 
حل اســت و مديرى كه مى گويد من تــوان و اجازه خدمات دادن به 
مردم را ندارم بايد آن اداره تعطيل شود زيرا هيچ مديرى نبايد ناتوانى 

خود را به گردن دولت بيندازد.
ــد  ــرد: نباي ــار ك ــالب اظه ــالگى انق ــن 40 س ــاره جش ــا اش وى ب
ــاخت  ــكل زيرس ــه مش ــيم ك ــته باش ــتان داش ــتايى در شهرس روس
داشــته باشــد و مشــكالت مــردم روســتاهاى شهرســتان در زمينــه 

ــود. ــل ش ــه زودى ح ــد ب ــاخت ها باي زيرس
فرماندار نهاوند عنوان كرد: درســت است كه محدوديت بودجه اى 
داريم ولى اگر مديران به خودشــان زحمت بدهند و به استان بروند 

قطعًا بسيارى از مشكالت شهرستان حل مى شود.
ناصــرى درباره نتيجه دوندگى ها در حوزه حل مشــكالت راه هاى 
مواصالتى شهرســتان گفت: هرچند كه اين حق به خاطر مشكالت 
اقتصادى دير به دســت مردم شهرستان رســيده است اما اميدورايم 
كه مردم شــيرينى آن را لمس كننــد.وى از چهار خطه كردن محور 
حادثه خيز نهاوند-فيروزان و مشــخص شــدن  پيمانــكار آن آغاز 

عمليات اجرايى اين پروژه در روزهاى آينده خبر داد.
فرمانــدار نهاوند در پايان گفت: محــور حادثه خيز نهاوند-آورزمان 
و زير گذر شــعبان نيز تا پنجم همين ماه پيمانكارش مشــخص و 

عمليات اجرايى آن ها آغاز خواهد شد.

كاهش اثرات بالياى طبيعى 
با مشاركت اجتماعى و آموزش همگانى
■ كارشناس مديريت بحران شهردارى همدان در گفت و گو با همدان پيام: گروه دوام بايد در همه محله ها تشكيل شود

 گروه شهرســتان ها: ايران كشورى لرزه خيز است كه در كمربند زلزله زمين واقع شده است، اين جمله اى 
اســت كه هركدام ما از دوران مدرسه شنيده ايم و آن را از بركرده ايم. بعدازآن نقشه مناطق پرخطر به لحاظ 
لرزه خيزى پيش روى چشمانمان گذاشته شد تا به ما بگويد مناطق كم خطر ازنظر زلزله در كشورمان عمدتًا 
مناطقى هستند كه كسى در آن ها زندگى نمى كند كه شامل "كوير لوت" است وكسى در آنجا توان زندگى 

ندارد. 
عالوه بر آن نوار سنندج - سيرجان نيز جزو نواحى كم خطر زلزله است. اين منطقه شامل اصفهان، سنندج، 
اراك و همدان مى شــود و همچنين ناحيه جنوب اهواز به ســمت آبادان و خرمشهر از لرزه خيزى كمترى 

برخوردار هستند، اما بقيه مناطق ايران جزء مناطق پر لرزه هستند. 
در يك سال گذشته 349 زلزله در استان همدان به ثبت رسيده و هرلحظه احتمال وقوع زلزله در همدان وجود 
دارد. مدير كل ستاد بحران استان همدان نيز با اشاره به مناطق پرخطر در هنگام وقوع سيل مى گويد: معابر و 

حاشيه هاى رودخانه ها بيشتر در معرض خطر در هنگام وقوع سيل قرار دارند.
عليمردان طالبى با اشاره به احتمال وقوع سيل در همدان اظهار كرد: ستاد بحران همدان موفق شده تا ميزان 
60 ميلى متر بارندگى را در راســتاى جلوگيرى از وقوع ســيل كنترل كند اما اگر از اين ميزان افزايش يابد 

احتمال كنترل آن مشخص نيست.
طالبى ضمن توصيه به مردم در هنگام وقوع ســيل در اســتان مى افزايد: مردم از ريختن زباله ها در بســتر 

رودخانه ها به شدت خوددارى كنند چراكه باعث آبگرفتكى مى شود.

تشكيل "گروه دوام" 
در تمام محالت شهر همدان 

 با توجه به اينكه شــهر همــدان ، جز مناطق كم خطر 
در بحث زلزله محسوب مى شــود اما اين نكته نمى تواند 

چيزى از خطر بروز زلزله احتمالى را كم كند.
البتــه نمى توان تنها از زلزله به عنوان بالى طبيعى يادكرد . 

خطر سيالب نيز كمتر از خطر زلزله نمى باشد.
كارشــناس روابــط عمومى و آموزش شــهروندى اداره 
مديريــت بحران شــهردارى همدان دربــاره خطر وقوع 
ســيالب در شــهر همدان مى گويد: 5  رودخانه از داخل 
شــهر عبور مى كنند كه توان گذردهى ســيالب 50 ساله 

را ندارد.
تعــدادى از اين رودخانــه از بافت مركزى شــهر عبور 
مى كنند و اگر بارندگى مانند بارندگى ارديبهشــت ســال 
گذشته داشــته باشــيم  ، احتمال وقوع  اين سيالب باال 

مى رود. 
البته در دوران خشك سالى كه بارندگى ها در فاصله كوتاه 
و با شــدت زياد است احتمال تبديل آن به سيالب بسيار 

باالتر است .
با توجه به احتمال بروز هميشــگى بالياى طبيعى ،بهترين 
راهكار براى كاهش خطرات و صدمات ناشى از حوادث 
طبيعى ، تربيــت نيروهاى آموزش ديده و يــا بهتر از آن 

آموزش همگانى در اين زمينه مى باشد.
پرواضح است نيروى آموزش ديده هنگام حادثه ، با توجه 
به آموخته هاى خود در راستاى مديريت بحران ، به راحتى 
و به دوراز شــتاب زدگى و سردرگمى مى تواند به عمليات 

امدادرسانى بپردازد.
شــهردارى همدان براى مقابلــه و جلوگيرى از خطرات 
جانى و مالى كه ناگريز در باليــاى طبيعى اتفاق مى افتد  
، اقدام به آموزش دهى همگانى در اين زمينه نموده است

كارشــناس روابــط عمومى و آموزش شــهروندى اداره 
مديريت بحران شــهردارى مى گويد: تفاهم نامه همكارى 
مشترك بين شهردارى همدان، جمعيت هالل احمر استان 
همدان و مديريت بحران اســتان همــدان در خصوص 
تشكيل گروه هاى واكنش اضطرارى محالت (دوام الوند 
- داوطلب واكنش اضطرارى) منعقد گرديده اســت كه بر 
اساس آن فراخوان عمومى براى كالس ها انجام مى شود.

طاهره هاشــمى در خصوص برگزارى كالس ها تصريح 
مى كند: در همدان 74 محله وجود دارد كه قرار اســت در 
همه اين محــالت با كمك هالل احمر كالس هاى رايگان 
35 ســاعته امداد و مديريت بحران تشكيل شود .در اين 
كالس ها به افــراد ، آموزش اوليه براى امدادرســانى به 

حادثه ديدگان هنگام بروز باليا، آموزش داده مى شود.
وى با اشــاره به گروه هاى دوام اظهار مى كند: با توجه به 
برنامه ريزى هاى انجام شده ، خروجى اين كالس ها منجر 
به تشكيل گروهى متشكل از سى نفر نيروى آموزش ديده 

به نام " گروه دوام " در هر محله مى گردد.
گروه هاى دوام وظيفه امدادرسانى و آگاهى اهالى محله را 
هنگام بروز حوادث تا قبل از رســيدن گروه هاى امدادى 

بر عهده دارند.
هاشــمى شــركت در كالس ها براى همه افراد ضرورى 
مى داند و مى افزايد:  البته ســعى بر اين اســت تمام افراد 
محــل آموزش ببنيد بر اين اســاس ، مانورهاى ســاليانه 
در مســاجد برخى از محالت هم زمان با مدارس برگزار 

مى شود.
نكته قابل توجه و غيرقابل اغماض در اين باره عدم استقبال  
باال مردم از اين كالس ها اســت. بيشتر شركت كننده هاى 
اين كالس هــا را خانم هــاى خانه دار تشــكيل مى دهند 
و اســتقبال آقايان از اين كالس ها بســيار پايين است .و 
درگروهاى دوام نياز به حضور آقايان بيشــتر احســاس 

مى شود.

مرگ تدريجى يا زندگى 
در بافت فرسوده نهاوند 

 مناطق فرســوده و خطرســاز نهاوند بيشــتر شامل 
محله هاى فرسوده و قديمى شهر است كه شامل 172هكتار 

بافت فرسوده و دريافت مركزى شهر قرار دارد. 
اين محالت شــامل، پاى قلعه، شــيخ منصــور ،گل زرد،  
دوخواهران، جواديه گوشه سرآسياب و.. است كه  اغلب در 
بافت مركزى و هسته شهر قرار دارد كه به گفته كارشناسان 
مديريت بحران اگر در نهاوند زلزله اى اتفاق بيفتد مديريت 

بحران و اقدامات براى نجات افراد در اين مناطق  
بسيار دشوار خواهد بود و ازآنجاكه براى مديريت بحران 
بايد هســته مركزى شهر آماده باش باشد، لذا كار اين ستاد 

بسيار سخت تر خواهد شد. 
ســال ها و بلكه دهه هاست كه هم پوشــانى بافت تاريخى 
و بافت فرســوده در منطقه دوخواهران مانع نوســازى و 
ساخت وساز اين منطقه شده است و كيفيت زندگى در اين 

مناطق  بسيار پايين و زيرخط استاندارد است. 
سال هاســت به اين اهالى وعده حل اين مشــكل و تعيين 
تكليف اليوديسه را مى دهند و اعتباراتى كه درراه است اما 
هر بار هم فصل كارى مى گذرد و اعتبارات هم تخصيص 
داده نمى شــود و كاوش ها هم دريافتن اليوديسه در فصل 

سوم به دليل نبود اعتبارات تعطيل شد. 
و اهالــى دوخواهــران هم براى اليوديســه اجــازه هيچ 
ساخت وسازى ندارند و همچنان در مسكن هاى فرسوده و 
ناامن خود با وحشت حيوانات گزنده اى كه يك باره سر از 

آشپزخانه هاى آن ها درمى آورد گذر عمر مى كنند. 
درنهايت اينكه ســيماى شــهرى نهاوند هم با اين بافت 
فرسوده چندين ساله به عنوان يك شهر تاريخى و توريستى 

جذبه خاصى كه انتظار مى رود  را نخواهد داشت. 
حاال بــا انتخاب نهاونــد در كنار 2 شــهر ديگر به عنوان 
پايلوت بازآفرينى شــهرى انتظار مى رود حداقل در ساير 
مناطق اتفاق هاى خوبى رخ دهد دو بافت فرســوده اى كه 
30 درصد آن در مناطق مســكونى شــهر قرار دارد حال 
خوشــى بگيرد و وعده اى به اجرا برسد البته پيش از آنكه 
در حادثه اى ناشى از همين كم وكاست ها در از دست دادن 

شهروندانمان سوگوار  باشيم.

بازنگرى در بافت فرسوده شهرستان اسدآباد
 با توجه به نزديكى شهر اسدآباد با كانون زلزله غرب كشور، لزوم توجه هرچه بيشتر به امر برنامه ريزى خود را بيش ازپيش نمايان مى سازد. سابقه بروز زلزله در اين منطقه،

لزوم داشــتن برنامه ريزى اصولى در خصوص مواجهه با خطرات بالياى طبيعى را طلب مى كند. كه متأســفانه به علت نبودن يك نگاه كارشناسانه و عدم پيروى از يك ديد شهرسازانه موجب كم رنگ شدن 
اقدامات پيشگيرانه در خصوص مقابله با بالياى طبيعى گرديده است. و اين ديد غير كارشناسى باعث عدم توجه به موضوع مقاوم سازى و نوسازى ساختمان ها شده است، كه با يك نگاه كلى مى توان دريافت 
كه بيش از نيمى از ساختمان هاى شهر در مقابل بالياى طبيعى غير ايمن است كه اين امر عالوه بر وارد شدن خسارات مالى باعث بروز صدمات جانى در هنگام وقوع باليا مى شود. همچون بسيارى از شهرهاى 
كشور، شهر اسدآباد نيز داراى بخش مركزى با درصد بافت فرسوده بيشتر، معابر كم عرض و تراكم جمعيت باال مى باشد كه اين امر امدادرسانى را در هنگام بروز حوادث بسيار كند و كم اثر مى سازد،و نياز 

به بازنگرى جدى و حساب شده در زمينه برنامه ريزى اصولى شهر دارد

فرو چاله ها بالياي طبيعي هستند كه 
دشت كبودرآهنگ را تهديد مي كنند

 بالياي طبيعي مجموعه حوادثي است كه منشأ انساني ندارد و اين 
حوادث غيرقابل پيش بيني اســت بنابراين بالياي طبيعي چون سيل، 
زلزله، خشك سالى، طوفان، تگرگ، بهمن و رعدوبرق وجود دارد كه 

انسان ما ممكن است در برخي از مواقع با آن مواجه شوند.
يكي ديگر از بالياي طبيعي فرو چاله ها هستند كه دشت كبودرآهنگ 

يكي از بحراني ترين دشت ها در اين زمينه است.
به گفته كارشناســان دشت كبودرآهنگ هنگامى كه دچار فرونشست 
مي شــود مى تواند تبديل به يكــي از مهم ترين بالياي طبيعى در اين 
شهرستان شــود كه هرلحظه ممكن است خطراتي براي مردمان اين 
منطقه داشته باشد و متأسفانه اين قضيه دشت كبودرآهنگ را تهديد 

مي كند.
شهريور امسال آخرين فرو چاله اى كه در شهرستان كبودرآهنگ ايجاد 
شــد به عمق تقريبي 50 متر بود كه نشان دهنده آن است كه تا عمق 
50 متري زمين، هيچ گونه رطوبتي در خاك دشت وجود ندارد و در 
چنين شرايطي نيروگاه هزار مگاواتي شهيد مفتح نيز در همين دشت 
بحراني با بيش از تقريباً 20 حلقه چاه وجود دارد كه گفته مي شود در 

ايجاد اين فرو چاله ها بي تأثير نيست.
متأســفانه 15 مورد فرو چاله در روستاهاي كردآباد، خان آباد، نوآباد، 
آق تپه و بابان در ســطح شهرستان ايجادشده است بنابراين مسئوالن 
بايد براي جلوگيري از برداشت آب هاي زيرزميني چاره اي بينديشند 

تا بار ديگر شاهد فرو چاله اى ديگر در شهرستان نباشيم.
رئيس جمعيت هالل احمر نيز خاطرنشــان كرد: خشك سالى و فرو 
چاله ها مهم ترين بحراني اســت كه شهرستان را تهديد مي كند و 15

فرو چاله در شهرستان ايجادشده كه عمق تقريبي اين فرو چاله ها از 
يك متر تا 50 متر است.

طهماســبي افزود: زلزله در اين منطقه ســابقه چنداني ندارد و بيشتر 
روســتاهاي هم مرز رزن ممكن است تحت تأثير زلزله قرار گيرند و 
بخشــي از منطقه مثل روستاهاي قباق تپه، طاسران، آق تپه، دستجرد 
و... سيل خيز هســتند و در مواقعي كه بارندگي ها بيش ازحد معمول 

باشد در اين روستاها شاهد جاري شدن سيل مي شويم.
وي در پايان گفت: براي پيشگيري و مقابله با اين بالياي طبيعي ستاد 
بحران شهرستان تشكيل مي شود و در هنگام وقوع بالياي طبيعي ستاد 

بحران به صورت آماده باش فعال است.

اجراى "طرح خادم " در مالير
 رئيــس جمعيت هالل احمــر مالير نيز با اشــاره به 
برگزارى دوره «طــرح خادم» در مالير بيان كرد: دوره هاى 
آموزشى اين طرح كه يك طرح كشورى است در راستاى 

مقابله با بالياى در مالير شروع شده است.
«طرح خادم» باهدف ارائه خدمات ايمنى امداد و نجات به 

مردم در مقابله با زلزله اجرايى شده است.
حســن آبخو اظهار كرد:اجراى اين طــرح در مرحله اول 
مربيان و داوطلبان هالل احمر با مراجعه حضورى به درب 
منازل آموزش هاى امدادى الزم شامل پناه گيرى در مقابل 
زلزله، كار با كپسول آتش نشانى، ايمنى در برابر زلزله و ساير 

موارد ايمنى... را به خانوارها آموزش دادند.
رئيس جمعيت هالل احمر مالير با اشــاره بــه اينكه اين 
آموزش ها براى مردم بســيار مفيد و ضرورى است، گفت: 
در صــورت تأمين بودجه موردنياز مراحل بعدى طرح نيز 

براى ساير نقاط اين شهر اجرا خواهد شد.
وى اجراى «طرح دادرس» در 38 مدرسه و آموزش بيش از 
يك هزار دانش آموز، اجراى مانور زلزله در مدارس و خانه 
سالمندان و برگزارى كالس هاى آموزشى براى دانشجويان 
در دانشــگاه هاى مختلف را از اقدامات اجرايى مجموعه 

تحت مديريتش در راستاى مقابله با بحران ها برشمرد.
دبير ســتاد بحران شهرســتان مالير بيان كرد:  در راستاى 
مقابلــه با بحران ضرورت دارد با توجه به امكانات موجود 
و دسترسى به آن ها  طبق اســتانداردها اولويت بندى ها را 

انجام دهيم.
حســين فارســى افزود: در راســتاى مديريت بحران هاى 
احتمالى و به كارگيرى راهكارهاى مقابله با آن ها شــامل، 
زلزله، ســيالب، آتش سوزى و ... در  بازار، مسكن مهر و... 
چهارده كارگروه شكل گرفت كه تعدادى از اين كارگروه ها 

فعال شده اند.
وي گفت: در اين راستا هر اداره مسئوليت يك كارگروه را 
بر عهده دارد كه در جلسات ستاد بحران وضعيت ها بررسى 

و راهكارهاى الزم براى مقابله  با بحران ارائه مى شود.
وى افــزود: اجراى طرح «اســكان اضطــرارى» در مواقع 
بحرانى بســيار مهم اســت كه در اين زمينه مناطق اسكان 

اضطرارى در شهر مالير شناسايى و اولويت بندى شده اند.
فارســى با اشاره به جلســه كارگاه آموزشى براى مديران  
ستاد بحران در استان افزود:  اين جلسات به صورت فشرده 

برگزار شد و مديران راهكارهاى الزم را آموزش ديدند.
وى گفت: مقاوم ســازى منــازل و واحدهاى مســكونى 
و تجــارى به ويــژه در مناطق روســتايى مى تواند از بروز 

خسارت هاى فراوان جلوگيرى كند.
دبير ســتاد بحران شهرســتان مالير گفت: بعد از اتفاقات 
و زلزله هاى اخير در كشــور، در شهرســتان آسيب شناسى 
انجام شده و حوزه هاى مختلف مناطق آسيب پذير شناسايى 

شدند.
وى با اشــاره به اينكه بحران ها و حوادث بدون خبر قبلى 
مى آيند، گفت: همان گونه كه بارها بيان شــده است «حادثه 
هيچ گاه خبر نمى كند» و مردم با ايمن سازى محيط سكونت 
و فراگيــرى آموزش هاى الزم براى مقابلــه با بحران هاى 
احتمالــى  مى توانند نقش مهمى در برابر اين گونه خطرات 

ايفا نمايند.

اداره كل تبليغات اسالمي همدان

اطالعيـه
 ســازمان تبليغات اســالمي مالك 70/28 شعير 
مشاع از 96 سهم پالك اصلي شماره 2298 واقع 
در بخش 3 همدان مي باشــد، چنانچه شخص يا 
اشــخاصي مدعي مالكيت الباقي سهم باقيمانده 
مي باشــند و يا از مالك يــا مالكين احتمالي آن 
اطالعي دارند با در دست داشتن مدارك و اسناد 
مثبته به واحد امالك و عمران اداره كل تبليغات 
اسالمي به آدرس همدان، ميدان فلسطين، ابتداي 
خيابان خبرنگار مراجعه نمايند تا از طريق مبادي 
ذى ربط اقدامات مقتضــي قانوني معمول گردد.

(م الف 3657)
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ايران و جهان

آگهى تغييرات شــركت معدنى كانى پژوه اكباتان شركت سهامى خاص به 
شــماره ثبت 4415 و شناسه ملى 10820053965 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 01/06/1397 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: ماده 23 
اساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد: تعداد اعضا هيأت مديره 3 نفر عضو اصلى 
مى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك اســتان همدان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجارى همدان (326518) 

آگهى تغييرات شركت تاكسيرانى در نهاوند شركت تعاونى به شماره ثبت 
152 و شناســه ملى 10820008840 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 06/08/1397 و باســتناد نامه 97/104 مورخ 30/08/97 
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرســتان نهاوند تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1 - اعضاء هيأت مديره به قرار ذيل براى مدت ســه ســال انتخاب گرديدند: 
آقاى رضا قياســى به شــماره ملى 3960210213 و آقاى صمد عنبردخت به 
شــماره ملى 3961665796 وآقاى خدابخش گودرز گيرنده به شــماره ملى 
3961607680 بعنوان اعضا اصلى هيات مديره و آقاى اردشير مرادى به شماره 
ملى 3933324092 و آقاى محمد ســورى به شــماره ملــى 3962574298 
بعنــوان اعضا على الدل هيات مديره 2 - آقاى نورالدين ده پهلوان به شــماره 
ملى 3962363572 به عنوان بازرس على البدل ، آقاى محمد مراد ميرزائى به 
شماره ملى 3962242732 به عنوان بازرس اصلى براى يك سال مالى انتخاب 
گرديدند. 3- ترازنامه و صورتهاى مالى ســال1396 به تصويب رسيد . اداره كل 
ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

نهاوند (326519) 

آگهى تغييرات شــركت تاكسيرانى در نهاوند شــركت تعاونى به شماره 
ثبت 152 و شناســه ملى 10820008840 به اســتناد صورتجلسه هيأت مديره 
مــورخ 06/08/1397 و باســتناد نامه 97/104 مــورخ 30/08/97 اداره تعاون 
كار و رفاه اجتماعى شهرســتان نهاوند تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - سمت 
اعضا هيات مديره به قــرار ذيل تعيين گرديد : آقــاى صمد عنبردخت با كد 
ملى3961665796به ســمت رئيس هيأت مديره آقاى خدابخش گودرزگيرنده 
با كد ملى 3961607680به ســمت نايب رئيس هيأت مديره آقاى رضا قياسى 
با كد ملى 3960210213به ســمت منشــى هيأت مديره و مديرعامل 2 -كليه 
قراردادهاواسناد رسمى و تعهدآور بانكى ازقبيل چك،سفته،برات و اوراق بهاداربا 
امضاءآقاى رضا قياسى (مديرعامل)به اتفاق آقاى صمد عنبردخت (رئيس هيأت 
مديره) ومهرشركت تعاونى داراى اعتباراست.و در غياب رئيس هيأت مديره آقاى 
خدابخش گودرزگيرنده (نايب رئيس هيأت مديره)دارى حق امضاء مى باشــد . 
-اوراق عادى ونامه ها ى ادارى با امضاءآقاى رضا قياسى (مديرعامل)ومهرشركت 
تعاونى معتبرخواهد بود. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (326521) 

بـرخبرخبر
خ

بررسى بر روى نقشه راه بودجه 98 و 99 
آغاز شده است

 رئيس مجلس شوراى اسالمى، از آغاز بررسى روى نقشه راه بودجه 
سال هاى 98 و 99 خبر داد.

به گزارش مهر، على الريجانى اظهارداشــت: اين بودجه در دستور كار 
كميسيون ها قرار خواهد گرفت تا نمايندگان پيشنهادات خود را درباره 

اين بودجه ارائه دهند.
الريجانى با بيان اينكه بودجه سال 98، بايد دو هفته پيش به مجلس ارائه 
مى شــد، خاطرنشان كرد: رهبرى معظم انقالب تدابيرى داشتند كه اين 
بودجه بايد متناسب با شرايط تحريمى مورد بازبينى قرار گيرد به همين 
جهت جلساتى درهمين زمينه برگزار شد و آقايان بحث كردند و به اين 
نتيجه رسيدند كه ســقف بودجه بايد از 430 و خرده اى پايين آورده و 

هزينه ها را كاهش دهند.
وى در ادامه با اشاره به مسئله نقدينگى و فربه شدن دستگاه هاى مختلف 
اجرايى در كشور، گفت: بار اصلى بودجه كشور به سمت اموراجرايى 

مى رود كه بايد اين مسئله متناسب شود.
رئيس مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: اگر بودجه سال 98 كه در حال 
حاضر تنظيم اوليه شده است، در اين فاصله در مجلس تصويب شود و 
بر اساس اصالح ساختار احتياج به اصالحات بعدى داشته باشد، باز هم 
اليحه اصالح بودجه درطول سال ارائه خواهد شد و براى سال 99 هم 

بر اساس همين چارچوب و نقشه راه كار جلو خواهد رفت.

بايد در معافيت هاى گمركى و مالياتى 
بازنگرى شود

 رئيس فراكسيون شفاف سازى و سالم سازى اقتصاد و انضباط مالى 
مجلس نســبت به برخى انتقادات به وى در مورد مخالفت با شــفاف 

سازى راى نمايندگان توضيحاتى داد.
به گزارش ايســنا، محمود صادقى در نشســت "راهكار مقابله با عدم 
شــفافيت در بودجه دولت گفت: شــفافيت الزاماً به معنى استفاده از 
اطالعات نيست بلكه اطالعاتى است كه قابل رديابى هستند؛ يعنى امكان 
چك كردن اين اطالعات مختلف بايد در سيســتم وجود داشته باشد. 

تبادل اطالعات مى تواند شفافيت ايجاد كند.
صادقى درباره شــفافيت راى نمايندگان مجلس اســت گفت: مسئله 
شــفافيت همزمان با اليحه  FATF در مجلس مطرح شد و برخى در 
واكنش به راى مثبت برخى نمايندگان ايجاد ترس كردند و فشار پشت 

فشار آوردند كه راى نمايندگان منتشر شود.
وى افزود: البته نمايندگان هيچ ترسى ندارند اما در برخى شهرستان ها 
از سوى نهادهاى  نظامى تحت فشار بودند. بعد از تمام شدن مساله اين 
اليحه نيز اساسا از مساله شفافيت عبور كردند اما براى من تبديل به يك 

برچسب شد كه چرا صادقى با شفافيت مخالف است.

صورت حساب هاى ثبت نشده بررسى 
مى شود

  نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، سازمان امور مالياتى را مكلف به 
صحت سنجى صورت حساب هاى ثبت نشده براى خزانه دارى كل و 

دستگاه هاى نظارتى كردند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان در جلســه مجلس مــاده 25 اليحه نحوه 
استفاده، نگهدارى و نظارت بر پايانه فروشگاهى را با 151 رأى موافق، 
12 رأى مخالف و 3 رأى ممتنع از مجموع 237 نماينده حاضر تصويب 

كردند.
نمايندگان در اين ماده مقرر كردند كه ذى حسابان و مديران مالى دستگاه 
هاى اجرايى موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشورى مصوب 
8 مهر 86 و اصالحات و الحاقات بعدى آن مكلفند در پذيرش اســناد 

هزينه اى، مفاد اين ماده را رعايت كنند.
همچنين بر اســاس اين ماده، سازمان امور مالياتى كشور مكلف است 
امكان صحت سنجى صورتحساب هاى موضوع اين ماده را براى خزانه 
دارى كل، ديوان محاسبات كشور و ساير دستگاه هاى نظارتى حسب 
مورد فراهم كند.عليرضا رحيمى عضو هيات رئيسه افزود: طرح الحاق 
يك تبصره به مــاده واحده قانون اصالح ماده 35 قانون خدمت وظيفه  

عمومى نيز اعالم وصول مى شد.

معاون وزير كار تشريح كرد 
جزئيات پرداخت سبد حمايتى به كارگران

■ هنوز نيمى از بازنشستگان بسته را دريافت نكرده اند

 معاون رفــاه اجتماعى وزير كار با تشــريح جزئياتى از پرداخت 
ســبد حمايتى به كارگران، گفت: بعد از آنكه بودجه ســبد حمايتى 
بازنشســتگانى كه بســته را دريافت نكرده اند تامين شــود، نوبت به 

كارگران مى رسد.
احمد ميدرى، معاون رفاه اجتماعى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
درباره آخرين وضعيت اعطاى ســبد حمايتى به اقشار مختلف گفت: 
آيين نامه مصوب دولت، ســبد حمايتى را بــراى چهار گروه در نظر 
گرفتــه  بود كه گروه اول افراد تحت پوشــش كميته امداد و ســاير 
نهادهاى حمايتى بودند كه 20 آبان ماه ســبد حمايتى به آنها پرداخت 

شد.
وى ادامه داد: گروه دوم تمام بازنشستگان كشور هستند كه تعداد آنها 
4 ميليون و 800 هزار نفر بوده كه تا كنون 50 درصد آنها بسته حمايتى 

را دريافت كرده اند .
ميــدرى با اشــاره به اينكــه تا كنــون 75 درصد بودجــه براى 
بازنشســتگان تامين اجتماعى دريافت شــده است به فارس گفت: 
پس از تامين كامل به بازنشســتگان پرداخت مى شود و پس از اين 
كه ســبد حمايتى به اين گروه تعلق گرفت نوبت به كارگران بيمه 

شده تامين اجتماعى مى رسد.
وى درباره جزئيات اين بخش ادامه داد: بعد از آنكه 25 درصد بودجه 
باقيمانده مربوط به بازنشستگان از سوى دولت تخصيص يابد و همه 
بازنشســتگان بسته حمايتى را دريافت كنند، به كارگرانى كه   در يك 
خانواده هستند حتى يك عضو از آنها بسته حمايتى را دريافت نكرده، 

آن را دريافت خواهند كرد.
معاون وزير كار در پاسخ به اينكه آيا سبد حمايتى با توجه به درآمد 
خانــوار به كارگران تعلق ميگيرد يا صرفًا درآمد سرپرســت خانوار 
مــالك خواهد بود: درباره كارگران صرفــًا احكام خود كارگران مد 

نظر قرار مى گيرد.
ميدرى تاكيد كرد: مبنا در اين زمينه بيمه پردازى كارگران است؛ مثال 
كارگرى حقوقش به ســازمان تامين اجتماعى 4 ميليون تومان اعالم 
شــده، همين رقم برايش مبنا قرار مى گيرد و با توجه به پيش شــرط 
دريافت بســته حمايتى كه به افرادى بــا درآمد زير 3 ميليون تومان 

تعلق مى گيرد ديگر رقمى در يافت نخواهد كرد.
وى در پاسخ به اينكه آيا درباره واحد خانوار، مالك بانك اطالعاتى 
هدفمنــدى يارانه هــا خواهد بود يا صرفا بيمه شــده در نظر گرفته 
مى شــود گفت: در اينجا مبناى خانواده همان چيزى اســت كه در 
ســازمان هدفمندى اعالم شــده اســت يعنى امكان دارد فردى در 
ســازمان تامين اجتماعى مادرش را تحت پوشــش قرار داده باشند 
اما در ســازمان هدفمندى جزء  خانواده او به حساب نمى آيد، مبناى 
ما براى خانوار سازمان تامين اجتماعى نيست بلكه سازمان هدفمند 

است.
معاون وزير كار همچنين درباره خانواده هايى كه بيش از يك نفر از 
اعضا بيمه شــده تامين اجتماعى هستند هم گفت: در خانواده اى كه 
بيش از يك نفر از اعضاى خانواده بيمه شده تامين اجتماعى هستند، 
ســبد حمايتى صرفًا به سرپرســت خانوار تعلق مى گيرد، لذا از 13
ميليون بيمه شده ممكن است به نصف افراد تعلق گيرد زيرا اعضاى 

خانوار آنها در ساير گروه هادريافت كرده اند.
ميدرى در پاسخ به اينكه آيا بودجه مربوط به سبد حمايتى كارگران 
تامين شده اســت يا خير؟ گفت: محل تامين اين بودجه در مصوبه 
دولت پيش بينى شــده اســت .در مصوبه مربوط به ســبد حمايتى 
اعالم شــده كه  منابع مالى مورد نياز اجــراى طرح حمايت غذايى 
از گروههــاى كم درآمد جامعه از محل مابه التفاوت تســعير قيمت 

خوراك كارخانه هاى پتروشيمى و پااليشگاهها تامين مى شود.
وى همچنين درباره زمان پرداخت اين بسته حمايتى به كارگران نيز 
بدون ذكر زمان مشخص، آن را بعد از پرداخت بسته حمايتى گروه 

دوم يعنى بازنشستگان اعالم كرد.

جلسه مشترك مجلس با شوراى نگهبان براى 
بررسى راهكارهاى كارآمدى مجلس

 رئيس كميســيون آئين نامه داخلى مجلس از برگزارى جلسه مشتركى بين 
كميسيون متبوعش و شوراى نگهبان جهت بررسى راهكارهاى كارآمدى مجلس 

خبر داد.
ــر  ــا مهــر، گفــت: پــس از اظهــارات اخي غالمرضــا كاتــب در گفتگــو ب
ــه وى  ــى ك ــن مباحث ــدار مجلــس و همچني ــاره اقت ــى درب ــت ا... جنت آي
ــى  ــتند، توافق ــس داش ــدى مجل ــذارى و كارآم ــت قانونگ ــاره كيفي درب
ــان  ــوراى نگهب ــس و ش ــن مجل ــه بي ــن جلس ــه اي ــت ك ــورت گرف ص

ــزار شــود. برگ
وى تصريح كرد: حتى اگر در اين زمينه نياز به اصالح آئين نامه وجود داشــته 

باشد، آن را در دستور كار كميسيون قرار مى دهيم.

كميسيون هاى تخصصى مجلس 15 روز براى 
بررسى بودجه 98 فرصت دارند

 رئيس مجلس شــوراى اسالمى گفت: كميســيون هاى تخصصى 15 روز 
فرصت بررســى اليحــه بودجه را دارند و بايد پــس از آن گزارش خود را به 
كميســيون تلفيق تقديم كنند.به گزارش مهر، على الريجانى اظهار داشت: طبق 
آئين نامه بودجه را به كميسيون هاى تخصصى مى دهيم تا در اختيار نمايندگان 
قرار گيرد.وى افزود: كميسيون هاى تخصصى پس از توزيع اليحه بودجه، 15 
روز فرصت دارند اليحه بودجه را بررسى و گزارش خود را به كميسيون تلفيق 
تقديم كنند.رئيس مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: همچنين نمايندگان مجلس 
شــوراى اسالمى 10 روز فرصت دارند كه نظراتشان در مورد بودجه سال آينده 
را به كميسيون هاى تخصصى ارائه دهند. سپس نظرات نمايندگان در كميسيون 

هاى تخصصى بايد در كميسيون تلفيق مورد بررسى قرار گيرد.

وعده نوبخت به مجلس براى ادامه پرداخت يارانه 
نقدى در سال 98

 سخنگوى فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
طبق توضيحات نوبخت در اليحه بودجه به همسان سازى حقوق بازنشستگان 
توجه شده است، گفت: آقاى نوبخت اعالم كرد كه در سال آينده همچنان يارانه 
هاى نقدى پرداخت مى شود منتها براى ساماندهى يارانه بگيران اختيار به استان 
ها داده شــده است.به گزارش ايسنا سيدحسين نقوى اظهار كرد: در اين جلسه 
آقاى نوبخــت اعالم كرد كه نفت، ماليات و اوراق ســرمنبع اصلى درآمدهاى 
دولت است. همچنين در بودجه سال آينده بيش از يك و نيم ميليون بشكه نفت 
صادراتى كه هر بشكه 54 دالر است، پيش بينى شده، در حوزه ماليات به عنوان 
منبع دوم درآمد دولت 11 درصد رشد پيش بينى شده كه نسبت به سال قبل كل 

رقم بودجه 407 هزار ميليارد تومان است.

مهدى غالمى  »
  اعتبار هر حكومتى به دستگاه قضايى آن 
كشــور است و منزلت اين دستگاه منوط به 
تصميمات قضات است و شأن يك قاضى 
هم به حكم دادن بر اساس عدالت و  رعايت 
صددرصــدى قانون اســت. موضوع ايجاد 
دستگاه قضايى به شكل و شيوه اى كه امروز 
در اكثر كشــورهاى پيشرفته دنيا و اروپايى 
هســت بعد از انقالب بوجود آمد. آنچه در 
مورد قوه قضاييه ايران قابل توجه است تأثير 
انقالب اســالمى و دينى شدن نظام قضايى 
اســت. به نوعى مى توان گفــت كه عدالت 
در سيســتم قضايى به عدالت اسالمى رنگ 
گرفت و افراد بزرگى در اين تأسيس جديد 
نقش جدى داشــتند. به جرأت بايد گفت 
آيت ا... شهيد بهشتى معمار دستگاه قضايى 
نوين ايران است. تالش وى در اينكه دستگاه 
قضايى دركنار برخوردارى از افكارنو، مبتنى 
بر مسائل اسالمى نيز باشد مسئله اى بود كه 

از عهده كمتر كسى برمى آمد. 
دســتگاه قضا تاكنون شــش رئيس به خود 
ديــده اســت. اوليــن رئيس ســيد مهدى 
سجاديان اســت كه يك دوره ناتمام را در 
ســال 58 طى نمود. ليكن عيان اســت كه 
اولين  و ميتوان گفت بنا كننده دستگاه قضا 
در ايران آيت ا... شــهيد سيدمحمد حسينى 
بهشتى(1358 - 1360) بود. وى در چهارم 
اسفند 1358 با حكم امام خمينى بنيان گذار 
جمهورى اسالمى ايران، رياست قوه قضاييه 
را به عهــده گرفت، دســتگاهى كه قبل از 
تصويب قانونى اساســى جمهورى اسالمى 
هنوز هويت و موقعيت امروزى را نداشت. 
اقدامات شــهيد بهشتى در آغاز شكل گيرى 
قوه قضاييه به عنوان قوه اى مســتقل ابتكار 
خالقانه اى بود كه متأســفانه با به شــهادت 
رساندن ايشان تداوم تفكرات نوآورانه وى 
در دستگاه قضايى مسكوت ماند. مثال يكى 
از ابتكارات شهيد بهشتى پليس قضايى بود. 
ازنظــر وى اگر در دســتگاه قضايى پليس 
متخصص نداشته باشد و نتواند پرونده ها را 
به طــور حرفه اى و دقيق تنظيم كند طبعاً در 
كاهش زمان رسيدگى پرونده ها و اخذ نتيجه 
كيفى تطابق از بين مى رود. در حال حاضر و 
با تدابير روساى بعدى قوه قضاييه اينچنين 

مجموعه اى شكل نگرفت.
رياســت ســوم دســتگاه قضا به آيت اهللا 
 - اردبيلى(1360  موســوى  سيدعبدالكريم 
1368) سپرده شد. بيشترين وظيفه آيت اهللا 
موسوى حول تدوين قوانين كيفرى، جزائى 
و حقوقى دادگسترى و انطباق آنها با موازين 
شرع و فقه اســالمى بود. با توجه به اينكه 
پاره  اى از قوانيــن موضوعه قبل از انقالب 
به ويژه قانــون مجازات عمومى برگرفته از 
قوانيــن اروپائى بود، چنين كار گســترده و 
وســيعى نيازمند صرف وقت فراوانى بود. 
بديهى است اين امر حسب ضرورت و در 
راســتاى تدوين قوانين و مقررات منطبق با 
شرع بايد صورت مى گرفت. از طرف ديگر 
گاهى مسائلى در محاكم پيش مى  آمد كه در 

قوانين مدونه پيش بينى نشــده بود و قاضى 
نيز نمى  توانســت، حكم مسئله را از قوانين 
موجود اســتخراج نمايــد. وانگهى قانون ، 
قاضى را موظف مى نمود كه كوشــش كند 
حكم هر دعــوا را در قوانين مدونه بيابد و 
اگر نيافت، با اســتناد به منابع معتبر اسالمى 
يا فتــاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد 
و بديهى اســت تمامى قضات به آسانى از 
عهــده اين مهم بر نمــى  آيند، خصوصا در 
مسائل جديد و نو پيدا كردن مسائل در متون 
و منابع معتبر فقهى كه داراى حكم روشنى 
پيرامون آنها باشــد بسختى يافت مى شد و 
يا اصال وجود نداشــت. در چنين مواردى 
راهنمائى و استخراج احكام شرعى مسائل 
مســتحدثه قضائى، از ديگر اشتغاالت مهم 

آيت ا... موسوى اردبيلى بود.
آيــت ا... محمــد يــزدى(1368 - 1378) 
چهارمين ســكاندار قوه قضاييه كشور بود. 
وى زمانى رياســت دســتگاه قضايى كشور 
را برعهده گرفت كه ديگر با مشــكالت دو 
رئيس قبلى خيلــى درگير نبود. لذا هرچقدر 
دو رئيس قبلى تمركزشان بر مسائل تطابقى 
فقهــى و قضايى بود در ايــن دوره مباحث 
بيشتر سياسى شده بود. وى پيش از رسيدن 
به كرسى رياست قوه قضاييه، به مدت 5 سال 
در مجلــس اول و دوم نايب رئيس آيت ا... 
هاشــمى رفســنجانى بود ولى در انتخابات 
مجلس ســوم، از گردونه رقابت ها حذف و 
مدتى خانه نشين شد. او بعد از مدتى با حكم 
رهبــر انقالب به عضويت شــوراى نگهبان 
درآمد و از همان زمان نيز آغاز ردصالحيتهاى 
گســترده نامزدان با انتخابات مجلس چهارم 
كليــد خــورد. انتصاب وى بعنــوان رئيس 
دستگاه قضا بعضا اتفاقاتى را رقم زد كه سبب 
شد رئيس بعدى اينگونه عنوان كند كه: «يك 

ويرانه را تحويل گرفته است.»
آيت ا...  قضايى  دســتگاه  سكاندار  پنجمين 
ســيدمحمود هاشمى شــاهرودى(1378 - 

1388) اســت. دوره وى مباحــث اغلــب 
رنگ و بوى سياســى داشــت. بگونه اى كه 
در مقاطعى نقد به استقالل قوه قضاييه زده 
مى شــد. اين نگرانى در سخنان شاهرودى 
در ســال 86 در اولين گردهمايى سراسرى 
دادســتانهاى عمومى، انقــالب و نظامى و 
روساى ستادهاى حفاظت اجتماعى سراسر 
كشــور نيز مشهود اســت:« دادسراها نبايد 
اجازه پرونده ســازيهاى خارج از دادسراها 
را بــه ضابطين قضايى بدهنــد. كار قاضى 
نيز رســيدگى به حق اســت. بنابراين نبايد 
وظايف خود را به دستگاههاى ديگر محول 
كند. اينكه قاضى اختيار كارهاى قضايى را 
در دســت اين نيروها قــرار دهد و آنها نيز 
برگه سفيدى در اختيار داشته باشند و شروع 
به پرونده ســازى بكنند خالف قانون است. 
امروز اســتنطاق و بازجويى ها به اين گونه 
اســت كه برخى مراجع اطالعاتى و امنيتى 
افراد را دستگير و آنها را در بازداشتگاههاى 
خصوصى خود مورد بازجويى قرار مى دهند 
و آنگاه آنرا به سازمان زندانها ربط مى دهند. 
بازجويى كار قاضى اســت. اقرارى كه در 
حضور قاضى نباشــد اقرار نيست و وجهه 
قانونــى ندارد. كــدام حقوقــدان و متفكر 
اســالمى چنين بازجويى هايى كه در برخى 
بازداشــتگاههاى خصوصى مى شود را اقرار 
مى داند؟! اقرار مبانــى خاص خود را دارد. 
اقرار فرد بايد عليه خود باشــد نه ديگران. 
بنــده اين مطلــب را تحت تاثيــر حقوق 
بشــرى كه برخى كشورها مدعى آن هستند 
نمى گويم چراكه خود آنها بزرگترين ظلمها 
و نقض هــاى حقــوق بشــرى را مرتكب 
مى شــوند. مــا داعيه دار عدلى هســتيم كه 
على(ع) مى گويد؛ قاضى حق ندارد به يكى 
از دو طرف پرونــده لبخند بزند و با طرف 
ديگر با اخم نگاه كند، على(ع) اينها را ظلم 
شناخته است.» در همين راستا رئيس پنجم 
دستگاه قضا با صدور بخشنامه هاى مختلف 

در جهت الزام دستگاه قضايى و ضابطانش 
به رعايت حقوق شهروندى، حقوق متهمان 
و ... نشان داده است كه سعى داشته آنچه را 
در آغاز تصدى گرى اش بر دســتگاه قضايى 
«ويرانــه» خوانده آباد كنــد. منتهى با اتمام 
مســئوليت وى نيز شاهد پايان نافرجام اين 

ويرانه نبوديم.
ششــمين رئيس قوه قضاييه آيت ا... صادق 
آملــى الريجانى(1388) اســت. دســتگاه 
قضايــى امــروز يكــى از پرمراجعه ترين 
دســتگاه ها و نهادهاى كشــور است. گفته 
شــده بيش از 14 ميليون ثبــت پرونده در 
اين قوه انجام شــده و با اعالم اين دستگاه 
بيش از 250 هزار زندانى در يك سال، وارد 
ندامتگاه ها و بازداشــتگاه هاى اين قوه شده 
و بعضا خارج مى شــوند. اين روند سبب 
شده است كه مديريت اين قوه براى ششمين 
رئيس بسيار مشكل شود. عالوه بر مشكالت 
سياسى و عدم استقالل كه از دوره هاى قبل 
باقــى مانده بود انواع و اقســام پرونده هاى 
اقتصادى است كه اينروزها روانه قوه قضاييه 
مى شــود. اين امر خود نتنها فساد اقتصادى 
در ســاير دســتگاهها را ايجاد كرده بود كه 
سبب شد فســادى در ميان نهادى نظارتى 
همچون سيستم قضايى كشور نيز احساس 
شود. در اين راســتا دستگاه قضايى بنوعى 
دچار پوست اندازى ادارى و تشكيالتى شد. 
شعب ديوان عدالت ادارى در استانها شروع 
به بازگشايى شــد، اجراى طرح كاداستر و 
ساماندهى آنالين اسناد مالكيت در سازمان 
ثبت اسناد، به كارگيرى تكنولوژى آنالين و 
جديد به صورت متمركز در معاونت فناورى 
اين قوه كــه منجر به ايجــاد دفاتر قضايى 
خارج از قوه قضايى شده و افزايش نظارت 
دادســتانى كل كشــور و دادستانهاى حوزه 
هاى مختلف در سراسر ايران در مسير همين 
اتفاقات راه اندازى شد تا به هرترتيب ممكن 

اعتبار سيستم قضايى ايران حفظ شود.

روساى دستگاه قضا از ابتداى انقالب تا امروز

ميراث قضايى آيت ا... بهشتى

  شامگاه دوشنبه رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به ديار باقى شتافت.

آيت ا... هاشــمى شــاهرودى رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام كه به دليل بيمارى 
در يكى از بيمارستان هاى تهران بسترى شده 
بود، ساعت 22 و 30 دقيقه  سوم دى ماه در 
سن 70 سالگى دعوت حق را لبيك گفت  و 

به ديار باقى شتافت.
رهبــر معظم انقــالب اســالمى در پيامى 
درگذشــت فقيه عاليقــدر و رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام آيت ا... هاشمى 

شاهرودى را تسليت گفتند.
در متن پيام حضرت آيت ا... خامنه اى آمده 

است:
با تأســف و انــدوه خبر درگذشــت فقيه 
عاليقدر و رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، آيةا.. آقاى حاج ســيدمحمود هاشمى 
شاهرودى رضوان ا... عليه را دريافت كردم. 
اين ضايعه ى اســفبار كه پس از حدود يك 
سال بيمارى ســخت و دردناك واقع شده 

اســت مايه ى تالّم همه  كسانى است كه به 
مقــام علمى و خدمات با ارزش ايشــان به 
نظام اســالمى و نيز به مجموعه هاى فقهى 
و اصولى و حقوقى حوزه هاى علميه آشــنا 

ميباشند.
در ادامه اين پيام آمده اســت: ايشان استادى 
بــزرگ در حوزه علميه قــم و كارگزارى با 
وفا در مهمترين تشــكيالت نظام جمهورى 
اسالمى، عضو مؤثرى در شوراى نگهبان و 
رئيس موفقى در مجمع تشخيص مصلحت 
بودند و آثار و بركات علمى بسيارى از خود 
بر جاى نهادند. ايشــان همچنين برادر سه 
شهيد و از ياران و شاگردان و همراهان شهيد 

نام آور و بزرگوار سيدمحمدباقر صدر بود.
جمعى از مقامات كشــورى و لشــگرى و 
ارگان هــا و نهادها، احزاب وشــخصيتهاى 
عراقــى، با صدور پيام هاى جداگانه رحلت 
آيت ا... ســيد محمود هاشــمى شاهرودى 
رئيس مجمع تشــخيص مصلحت نظام را 

تسليت گفتند.

رئيس  روحانــى  حســن  الســالم  حجت 
جمهورى ، محمدجــواد ظريف، وزير امور 
خارجه جمهورى اسالمى،  آيت ا...  جنتى 
دبير شــوراى نگهبان، اســحاق جهانگيرى 
معاون اول رئيس جمهــور، على الريجانى 
رئيــس مجلس،على اكبــر صالحى رئيس 
ســازمان انرژى اتمى و سيدمحمود علوى 
وزير اطالعــات وغياث الدين طه محمدي 
نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان نيز در 
پيام هايى جداگانه اى  درگذشــت حضرت 
آيت ا... هاشمى شاهرودى را تسليت گفتند.

رســانه هاى خبرى رويترز، بى.بى.ســى و 
يورونيوز به دنبال انتشار خبر درگذشت آيت 
ا... محمودهاشمى شاهرودى، ضمن بازتاب 

آن به بررسى زندگينامه وى پرداختند.
 مراســم تشــييع پيكر مطهر رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام امــروز  صبح در 

تهران و بعد از ظهر درقم برگزار مى شود.
پيكــر مطهــر آن عالــم ربانــى عصــر 
امروز چهارشــنبه از مســجد امام حسن 

عسكرى(ع) به سمت حرم مطهر حضرت 
معصومــه(س) تشــييع شــده و در جوار 
ضريح مطهر بانوى كرامت به خاك سپرده 
خواهد شــد. گفتنى اســت هيات دولت 
امــروز را درسراسركشــورعزاى عمومى 

اعالم كرد.
آيت ا... شــاهرودى متولد 1327 در شهر 
نجــف و از ســال 1373 در دوره هــاى 
مختلف (ســوم، چهارم، پنجم، ششــم و 
هفتم) عضو شــوراى نگهبــان بود. رئيس 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام بين سال 
هاى 1378 تا 1388 از ســوى رهبر معظم 
انقالب بعنوان رئيس قوه قضاييه منصوب 
شــد و نماينده مجلس خبرگان رهبرى در 

دوره هاى سوم، چهارم و پنجم بود.
وى از سال 1396 رياست مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و از سال 1390 رياست هيات 
عالى حل اختالف و تنظيم روابط قواى سه 
گانه را با حكم رهبر معظم انقالب بر عهده 

داشت.

پيكرمطهر آيت ا... شاهرودى در قم به خاك سپرده مى شود
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بهداشتنكتهدانشگاه

شركت در كنكور هنرستانى ها به شرط دادن امتحانات نهايى
 مديركل دفتــر آموزش هاى فنى و حرفــه اى وزارت آموزش و پرورش گفت: 
شــركت در امتحانات نهايى رشــته هاى ديگر و شــركت در كنكور با سهم سوابق 

تحصيلى، براى هنرستانى ها مهياست اما اجبارى نيست.
محسن حسينى مقدم در گفت وگو با مهر گفت: دوره هنرستان از امسال 12 ساله شد 
و با اين حساب هنرستانى ها مى توانند در كنكور سراسرى شركت كنند. وى ادامه داد: 
در حال حاضر دانش آموزان هنرستانى مى توانند به طور مثال در كنكور رياضى فيزيك 
و براى يك رشته مهندسى و ... شركت كنند و اگر بخواهند مى توانند براى تاثير سوابق 
تحصيلى اقدام كنند. در اين صورت بايد در امتحانات نهايى گروه رياضى شركت و 10 
درس رشته هاى نظرى پايه 12 را كه به صورت نهايى برگزار مى شود، امتحان بدهند. 

كارت ملى قديمى از سال 98 فاقد اعتبار مى شود
 بر اســاس مصوبه هيات وزيران تا پايان سال كارت هاى قديمى اعتبار دارد و از 

اوايل فروردين ماه سال 98 عمال فاقد اعتبار مى شود.
سخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: بايد پرژوه كارت ملى هوشمند را طبق مصوبه 

هيأت وزيران تا پايان سال 1397 به اتمام برسانيم.
به گزارش شبستان سيف ا... ابوترابى افزود: در اين سه ماهه پايانى سال ظرفيت تكميل 
ثبت نام براى دريافت كارنت هوشمند ملى براى حدود 12 ميليون نفر فراهم مى شود 

تا اين افراد فروردين ماه سال 98 دچار مشكل نشوند.
ابوترابى تاكيد كرد: سازمان ثبت احوال كشور به هيچ وجه كارت هاى نمونه قديمى را 
تمديد اعتبار نمى كند لذا بايد كسانى كه كارت دريافت نكردند سريعتر اقدام نمايند.

دانش آموزان بايد بى نياز از كتب كمك آموزشى شوند 
 اگر آموزش و پرورش برنامه ريزى دقيقى داشــته باشــد، ديگر خانواده  ها نيازى 
به وجود كتب كمك آموزشــى ندارند و طبيعتا مى توان جلوى مافياى كنكور و مشق 

شب را گرفت.
يك عضو كميســيون آمــوزش مجلس گفت: وزارت آمــوزش و پرورش و متوليان 
امر آموزش بايد آن چنان برنامه ريزى داشــته باشند كه ديگر احتياجى به كتب كمك 
آموزشى وجود نداشته باشد. يعنى آن قدر محتواى دروس و آموزش معلمان به خوبى 

انجام شود كه ديگر خانواده  ها نيازى به اين كتب نداشته باشند.
داود محمدى در گفت وگو با ايسنا، افزود: بايد برنامه ريزى به گونه اى باشد كه احساس 

نياز به كتب وجود نداشته باشد .

يك سوم دستگاه هاى زلزله نگار كشور
 كار نمى كنند

  يك دكترى زلزله شناســى گفت: شــايد بتوان گفت به موسسه 
ژئوفيزيك دانشگاه تهران و ديگر مراكز زلزله شناسى در ايران نيازى 
نيســت چراكه يك سوم دستگاه هاى زلزله نگار كشور كار نمى كنند و 
اطالعــات چندانى را نمى توان از هميــن تعدادى كه كار مى كنند به 

دست آورد.
  محمــد كاويى در گفت وگو با ايســنا،  عنوان كــرد: بايد در هنگام 
زلزلــه اين نكته را در نظر بگيريم كه هيچ راه فرارى از زلزله نداريم 
و بايــد از طريق آموزش مقابله با بحران هايى چون زلزله و ســاير 
بالياى طبيعى ياد بگيريم چگونه با اين مســئله رو شويم؛ به گونه اى 

كه كمترين خسارت هاى جانى را داشته باشيم.
كاويــى ادامه داد: براى مثال بايد تمامى نقاط امن را در منزل و محل 
كار خود شناسايى كرده و به صورت مداوم به خصوص براى بچه ها 

اين نقاط را مرور و پناه بردن به اين نقاط را تمرين كنيم.
وى با بيان اينكه بايد طرح جامع مديريت بحران برآورد خســارت 
جانى و مالى در هر شــهر اجرا شــود به گونه اى كــه پس از وقوع 
زلزله دسترســى به مواد غذايى  و آب تازه و تاريخ مصرف نگذشته 
امكان پذير باشــد، خاطرنشــان كرد: بايد ديد آيــا در حال حاضر 
در شــهرهاى ما مديريت بحــران تحت يك برنامــه جامع قادر به 

كمك رسانى در هنگام وقوع بحران هست يا خير؟!
اين دكترى زلزله شناســى اضافه كرد: توجه به اينكه 12 ميليون نفر 
دانش آموز در كشــور داريم اين سؤال مطرح مى شود كه آيا مدارس 

ما ايمن هستند؟
 عمر دست خداست اما منطق چه مى گويد؟!

كاوئــى با اشــاره به اينكه برخى مســئولين مى گويند عمر دســت 
خداست، بله عمر دســت خداست اما بايد ديد منطق چه مى گويد، 
بيان كرد: نمى توان با نداشــتن مديريت درســت و زيرساخت ها و 
آموزش هاى الزم خــود را در معرض خطر بگذاريم و بگوييم عمر 

دست خداست.
ــر  ــد در نظ ــه باي ــى ك ــر از نكات ــى ديگ ــه يك ــان اينك ــا بي وى ب
ــزود:  ــت، اف ــه اس ــوع زلزل ــان وق ــى در زم ــق طالي ــت دقاي گرف
ــل  ــه از قب ــى ك ــان ممكــن در مناطــق امن ــد در ســريع ترين زم باي
ــاى  ــوب در، محل ه ــا، چهارچ ــر ميزه ــل زي ــده مث ــايى ش شناس
اتصــال تيــر بــه ســتون و .. پنــاه گرفــت و از رفتارهــاى پرخطــرى 

ــرد. ــوددارى ك ــور خ ــتفاده از آسانس ــرار و اس ــل ف مث
ــرى  ــوارد ديگ ــه از م ــوك زلزل ــت: ش ــگاه گف ــتاد دانش ــن اس اي
ــته  ــى داش ــرى را در پ ــب جبران ناپذي ــد عواق ــه مى توان ــت ك اس
ــراى  ــراى تقويــت اعتمادبه نفــس خــود ب ــد ب ــن رو باي باشــد، ازاي

ــم. ــا بحــران تــالش كني ــه ب مقابل
ــك  ــوه و ي ــتن چراغ ق ــراه داش ــه هم ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى ب كاوي
ــا و دورى از ســاختمان هاى  ــه پارك ه ــو كوچــك، مراجعــه ب رادي
ــد  ــه مى توان ــوع زلزل ــگام وق ــه هن ــت ك ــى اس ــد، از اقدامات بلن
كمك كننــده باشــد، اظهــار كــرد: بايــد توجــه داشــت كــه 
هيچ گونــه ديــوارى از هيــچ نوعــى ايمــن نيســت و بايــد در هنــگام 

ــرد. ــوددارى ك ــا خ ــه ديواره ــدن ب ــك ش ــه از نزدي ــوع زلزل وق
 نبود ايمنى كافى در بيمارستان ها نگران كننده است

ــر  ــه و ه ــگام زلزل ــد در هن ــه مى توان ــائلى ك ــزود: از مس وى اف
بحــران ديگــرى مشكل ســاز باشــد، عــدم وجــود ايمنــى كافــى در 
بيمارســتان هاى شــهر اســت بــراى مثــال مى تــوان بــه بيمارســتان 
ــه كرمانشــاه در ســال 96 اســالم غــرب و ســرپل ذهــاب در زلزل

ــط  ــده توس ــاخته ش ــتان هاى س ــدى بيمارس ــرد؛ ناكارآم ــاره ك اش
دولــت در كشــور اثبــات شــده اســت.

ايــن دكتــرى زلزله شناســى بــا بيــان اينكــه مطالعــات نشــان 
ــرزه  ــزار و 100 زمين ل ــش از ه ــتم بي ــرن بيس ــى ق ــه در ط داده ك
بــزرگ در سراســر جهــان اتفــاق افتــاده اســت، عنــوان كــرد: ايــن 
ــون  ــم ميلي ــك و ني ــش از ي ــه بي ــه ب ــل صدم ــا عام زمين لرزه ه
نفــر شــده و 90 درصــد ايــن صدمــات بــه مــرگ منتهــى شــده اند؛ 
الزم بــه ذكــر اســت بيشــتر ايــن صدمــات بــه دليــل فــرو ريختــن 

ــت. ــوده اس ــاختمان ها ب س
 يك سوم دستگاه هاى زلزله نگار كشور كار نمى كنند

وى خاطرنشان كرد: افراد خوب و كارآزموده اى درزمينه زلزله شناسى 
در داخل كشــور وجود دارند اما متأســفانه از اين افراد در سيستم 
مديريتى كشور و در مراكز مديريت بحران و بالياى طبيعى استفاده 

نمى شود.
كاويى اضافه كرد: شــايد بتــوان گفت به موسســه ژئوفيزيك در 
ايران نيازى نيســت چراكه يك سوم دســتگاه هاى زلزله نگار كشور 
كار نمى كنند و اطالعات چندانــى را نمى توان از همين تعدادى كه 
كار مى كنند به دســت آورد؛ ضمن اينكه بيش از دو هزار ايســتگاه 

زلزله نگارى در دنيا زلزله هاى ايران را ثبت مى كنند.

تجارت: نظام جامع مديريت گمشده ناوگان حمل ونقل 
 يعنى مدير حمل و نقل گم شده؟!!

خراسان: خيرين آبخيزداري پشت سد قانون
  قانون هم براى خودش سد داره؟!!

همدان پيام: مردم همدان بايد به پاكيزگي شهر كمك كنند 
 آشغالها رو تو روز بيرون نيارين!! 

آفتاب: حضور بانوان در ورزشگاه ها با 3 شرط ممكن است 
 چادر بپوشن، الك نزنن،جيغ نكشن!!

همدان پيام: پرونده نخستين هتل همدان در انتظار ثبت
 از اين ثبت شدن ها چه خيرى ديدين؟!! 

اختبار صنعت: دست به دست شدن توپ گراني مرغ!
 مرغ ها هم دارن براى خودشون كالس ميان!!

ايسنا: اختالل ارتباطي در خانواده هاي ايراني رو به افزايش است
 از وقتى اين شبكه ها اومدن ارتبا خانواده رو هوا رفته!! 

رسالت: دولت با شعار نمي تواند نشاط ايجاد كند 
 با عمل كه مى تواند!!

سياست روز: مصرف كننده زير چرخ قيمت خودرو 
 كارى مى كنن كه ديگه هيچكس هيچى مصرف نكنه!!

سالمت نيوز: اسكلت خارجي پا ساخته شد 
 حاال ايرانيش چه اشكالى داشت!!

همدان پيام: شــهرداري همدان: تالش ما رســيدن به اســتانداردهاي 
كالنشهري

 با ادغام چند روستا به شهر اين استاندارزدها فراهم مى شه؟!!
مهر: دانشگاه بوعلي در ميان 16 دانشگاه سبز جهان

 سبز زيتونى يا فسفرى!! 
مشرق: 240 هزار ميليارد در جيب يك درصد مردم 

 از ما بهترون!!
اصالحات: آن روي سكه حاشيه نشيني

 هر دو روى سكه يه قيمته!! 
هگمتانه: شهرستان همدان رتبه آخر جذب تسهيالت روستايي 

 از آخر اول شديم!!

واژگونى مرگبار اتوبوس دانشجويان 
در واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد

حامــل  اتوبــوس  واژگونــى  از  تهــران  اورژانــس  رئيــس   
دانشــجويان در دانشــگاه علــوم و تحقيقــات تهــران خبــر داد 
ــر  ــه 9 نف ــه ب ــن حادث ــته هاى اي ــداد كش ــفانه تع ــت: متأس و گف

ــدند. ــروح ش ــز مج ــر ني ــداد 27 نف ــت و تع ــش ياف افزاي
ــار  ــاره اظه ــن ب ــنا، در اي ــا ايس ــو ب ــان در گفت وگ ــان صابري پيم
كــرد: حوالــى ســاعت 12 ديــروز واژگونــى يــك دســتگاه اتوبــوس 
حامــل دانشــجويان در دانشــگاه علــوم و تحقيقــات تهــران واقــع 
در بلــوار ســيمون بوليــوار بــه ســازمان اورژانــس اعــالم شــد كــه 
ــس ، دو  ــتگاه آمبوالن ــس، 15 دس ــرد اورژان ــك بالگ ــى آن ي در پ
ــه  ــل حادث ــه مح ــس ب ــتگاه موتورالن ــوس، دو دس ــتگاه اتوب دس

اعــزام شــدند.
ــن  ــفانه در اي ــت: متاس ــران گف ــس ته ــز اورژان ــس مرك رئي
ــد و  28 ــان باختن ــر ج ــر 9 نف ــم خب ــه تنظي ــا لحظ ــه ت حادث
ــط  ــه توس ــات اولي ــس از اقدام ــه پ ــدند ك ــروح ش ــر مج نف
درمانــى  مركــز  نزديكتريــن  بــه  اورژانــس  تكنســين هاى 

انتقــال يافتنــد.
 بررســى علت حادثــه مرگبار اتوبوس دانشــجويان 

دانشگاه آزاد
جانشــين رئيــس پليــس راهنمايــى و رانندگــى تهــران بــزرگ نيــز بــه 
ايســنا اعــالم كــرد كــه علــت تصــادف مرگبــار اتوبــوس در واحــد 

علــوم تحقيقــات دانشــگاه آزاد اســالمى در دســت بررســى اســت.
حســن عابــدى درايــن بــاره گفــت: اتوبــوس حامــل دانشــجويان 
ــان  ــه ناگه ــود ك ــت ب ــال حرك ــات در ح ــوم تحقيق ــد عل در واح
ــواره بتنــى واژگــون شــده  ــه دي ــا برخــورد ب از مســير خــارج و ب

اســت.

6 دى آزمون ارزشيابى دانش آموختگان داروسازى
 شــانزدهمين دوره آزمون ارزشــيابى دانش آموختگان داروسازى خارج از كشور و 
دهمين دوره آزمون ملى دانش آموختگان دندانپزشــكى خارج از كشــور 6 دى ماه 97

برگزار مى شود.
آزمون دروس اختصاصى رأس ســاعت 9 صبح روز پنجشنبه 6 دى 97 و آزمون دروس 
علوم پايه رأس ساعت 14 روز پنجشنبه 6 دى ماه 97 در يكى از دانشگاههاى علوم پزشكى 
و خدمات بهداشــتى درمانى مستقر در تهران برگزار خواهد شد كه نشانى دقيق آن روى 
كارت ورود به جلســه درج مى شود.به گزارش ايسنا، داوطلبانى كه پيش از اين در آزمون 
جامع علوم پايه شــركت كرده و قبول شده اند، با ارائه درخواست كتبى به مركز خدمات 
آموزشى، مى توانند از نتيجه قبولى قبلى استفاده و در بخش علوم پايه آزمون شركت نكنند.

پس از آزمون مرحله نظرى اسامى قبول شدگان در سايت اينترنتى مركز سنجش آموزش 
پزشكى اعالم خواهد شد و قبول شدگان در مرحله نظرى آزمون، جهت شركت در مرحله 

عملى آزمون به يكى از دانشگاه هاى علوم پزشكى معرفى خواهند شد.

آنفلوانزا را با سرماخوردگى اشتباه نگيريد
 با فرا رســيدن فصول سرد سال احتمال مبتال شدن به سرماخوردگى و آنفلوانزا و 
شــيوع آن به ويژه در كودكان و ســالمندان افزايش مى يابد اما عاليم و راه هاى درمان 
سرماخوردگى و آنفلوانزا تفاوت هايى دارند كه بايد با آگاهى از آن ها با اين دو بيمارى 

جدى مقابله كرد.
به گــزارش مهر، آنفلوانزا اغلب با عالئمى چون تــب و گاه تب هاى باالى 40 درجه، 
ســردرد، دردهاى عضالنى، ضعف هاى شديد همراه با ســرفه، درد سينه، درد مفاصل، 
بى اشتهايى و كسالت عارض مى شود البته ممكن است بيمار لرز هم داشته باشد اما لرز 
اكثرا در ذات الريه ديده مى شــود. البته عالئم گوارشى هم گاه در بيماران گزارش شده و 

اين عالئم در كودكان بيشتر است.
شست وشــوى مرتب دست و صورت با آب و صابون قبل از خوردن غذا به  ويژه پس 
از برخورد با فرد بيمار الزم اســت. همچنين بايد دهان و صورت هنگام عطسه و سرفه 

پوشانده شده و از تماس با ديگران هنگام بيمارى اجتناب كرد. 

پرداخت بودجه 500 ميليون يورويى سالمت
 از صندوق توسعه ملى آغاز شد

 معاون اجتماعى سازمان برنامه و بودجه گفت: اولين بخش ريالى از مبلغ 500 ميليون 
يورو دريافتى از صندوق توســعه ملى براى پرداخت بدهى دارو، تجهيزات پزشكى و 

ساير بدهى هاى نظام سالمت، امروز واريز مى شود.
سعيد نمكى در گفت و گو با سالمت نيوز درباره مبلغ 500 ميليون يورو كه با موافقت 
مقام معظم رهبرى از صندوق توســعه ملى براى پرداخت بدهى هاى نظام سالمت در 
نظر گرفته شده است، افزود: روز گذشته اولين تخصيص به مبلغ 2 هزار و 640 ميليارد 
تومان براى سازمان بيمه سالمت در نظر گرفته شد و اين مبلغ از امروز در حساب اين 

سازمان است.
وى درباره رشد بودجه حوزه سالمت براى سال 98 اظهار داشت: بودجه حوزه سالمت 
براى سال 98 حدود 36 هزار و 500 ميليارد تومان است. بودجه سال 97 حوزه سالمت 

حدود 31 هزار و 200 ميليارد تومان بود.

 معصومه كمالوند »
 پنجم دى 1382 زمين لرزه اى به بزرگى 
6/3 درجه در مقيــاس امواج درونى زمين 
(ريشــتر)، شهرســتان بم و حوالى آن در 
200 كيلومترى جنوب شــرقى شهر كرمان 

را لرزاند. 
بر اســاس آمار رسمى تعداد جان باختگان 

اين زلزله 26 هزار و 271 نفر اعالم شد.
مهــدى زارع، زلزله شــناس در يك مقاله 
درباره زلزله بم نوشته است: " در 20 مهرماه 
1378 يك سخنرانى در مورد خطر زلزله در 
استان كرمان داشتم و از جمله بيان كردم كه 
شهر بم در كنار گسل فعال بم قرار گرفته و 
گســل بم مدت هاى طوالنى است كه زمين 
لرزه مهمى نداشــته اســت و در صورت 
رخداد زميــن لرزه، حادثــه اى مانند زلزله 

1357 طبس در بم قابل انتظار است. 
اين مســاله همان موقع در ســال 1378 در 
منعكس  اســالمى  جمهورى  خبرگــزارى 
شــد و در روز زلزله1382بم هم مجددا به 
 صورت خبر از آرشيو خبرهاى 4 سال قبل 
از آن يافت شد و مجددا مخابره شد.به هر 
حال محل خطرناكى مانند بم را مى توانستيم 
از قبل تشخيص دهيم و تشخيص هم داديم 
و اعالم هــم كرديم. ولى تاكيد بر خطر در 
بــم و نحوه و ابعاد حادثــه قابل رخداد را 
من 4 ســال قبل تر بيان كــرده بودم، چنين 
زمين لرزه هايى در تمام شهرهايى كه در كنار 
گســل هاى فعال ايران هستند، ممكن است 

رخ دهند."
مسئول مركز شبكه لرزه نگارى استان همدان 
با بيان اينكه فعال ترين گسل، گسل نهاوند 
اســت، گفت: گســل نهاوند در مقايسه با  
ساير گســل ها يكى از فعال ترين گسل هاى 
همدان محســوب مى شــود كه در منطقه 
جنوبى اســتان قــرار دارد و منطقه جنوبى 

شامل جوكار، فيروزان و ... مى شود.
بــه گفته تيمورى در هفت ماهه امســال 8

مورد زلزله در منطقه ميانى كه شامل قهاوند، 
اللجين و مريانج و 4 مورد در منطقه شمالى 
از جمله شهرهاى فامنين و دمق و 85 مورد 

در منطقه جنوبى اتفاق افتاده است.
وى گفــت: محور جنوبى اســتان به ويژه 
جنوب غربى و شــمال شــرقى از مناطق 
و محورهاى زلزله خيز اســتان محســوب 
مى شود اما تا كنون زلزله اى كه شديد باشد 
و موجب خسارت شــود، در هيچ يك از 

مناطق اتفاق نيفتاده است.
تيمورى با بيــان اينكه زلزله هيچ وقت قابل 
پيش بينى نيســت، گفت: بر مبناى داده هاى 
تاريخى و دســتگاهى مى تــوان گفت كه 
همدان بــه لحــاظ زلزله خيــزى يكى از 
امن ترين شــهرها محســوب مى شــود اما 
زلزلــه هيچ وقت قابل پيش بينى نيســت و 
بايد هميشه براى مديريت اين بالى طبيعى 

آمادگى الزم را داشته باشيم .
مسئول مركز شبكه لرزه نگارى استان همدان 
به شهروندان توصيه كرد: نكات ايمنى الزم 
را در حين وقوع زلزله بياموزند و در مقابله 
با اين حادثه خونسردى خود را حفظ كنند 
و به نقاط امن خانــه و يا مكانى كه در آن 
قرار دارند، بروند چــرا كه در هر حادثه با 
رعايت نكات ايمنى مى توان ســالم ماند و 

با آن مقابله كرد.
با اين تفاسير به همان اندازه كه همدان يك 
نقطه امن در غرب كشــور است نهاوند به 

ســبب همجوارى با 4 گسل ، خاص ترين 
موقعيت در استان است.

 تهديدى 7ريشــترى بنام گسل 
نهاوند

شهرســتان نهاوند يك موقعيت حســاس 
زلزله خيز در جنوب اســتان همدان است. 
كه معموال زلزله هاى متعددى در طول سال 
در ان رخ مى دهد و اين ضرورت آمادگى 
و مديريت بحران را بيش از پيش تقويت و 

تاكيد مى كند. 
شــهر همدان از نظر مكانــى از امن ترين 
شــهرهاى غرب كشــور اســت كه تقريبا 
مى شود گفت هيچ گســلى درآن مشاهده 
نشده است، و ساير شهرستان هاى همجوار 
هــم به دليل همجوارى با نهاوند و گســل 
نهاوند اســت كــه گاهى زلزلــه هايى را 

احساس مى كنند. 
در شهرســتان رزن هم طول كمى ازگسل 

شهرستان قزوين در اين منطقه قرار دارد.
موقعيت  خطرناك ترين  نهاونــد   

زلزله 
در كنارهمه اين ها نهاوند با داشتن 4 گسل 
زلزلــه خطرناك ترين موقعيــت زلزله خيز 
در غرب كشــور محسوب و استان همدان 

محسوب مى شود.
يك كارشــناس ارشــد زلزله بــا بيان اين 
مطالــب مى گويد: نهاوند داراى 2 گســل 
اصلى (نهاوند به طول 70 و گارون به طول 

45 كيلومتر ) است.
گســل نهاونــد از منطقه ونايــى بروجرد 
شــروع و در امتداد گسل اصلى درود قرار 
دارد كه مهترين تهديد براى نهاوند شــمار 
مى آيد و قدرت 7و يك دهم ريشــتر لرزه 
دارد كه زلزله سال 36 و 37 در منطقه خزل 
و روســتاى كهريز صالح الدين كه كشته و 
زخمى هاى بسيارى را به بار آورد از سوابق 

همين گسل نهاوند است.
گسل گارون هم از شهرگيان و تا صحنه در 
كرمانشــاه ادامه دارد و 6چهار دهم قدرت 

لرزه دارد.
به گفته محمود ســورى، گسل هاى فرعى 
ديگرى هم در نهاوند ازجمله گسل بانسره، 
ده ســرخه و گيل آباد با ميــزان لرزه زايى 
كمتر از 5 ريشتر وجود دارد كه زلزله هاى 
نهاوند در يك ماه گذشــته هــم از همين 
گسل بود و زلزله ســال گذشته هم كه در 
عمق 2 كيلومتر بود نشــان مى دهد نهاوند 
از موقعيت هاى حساس زلزله خيز است و 

مديريت  براى  منسجم ترى  برنامه هاى  بايد 
بحران و تاب آورى زيرســاخت ها در برابر 

زلزله داشته باشيم.
فشارهايى  و  عربســتان  صفحه   

براى زلزله هاى مهيب
ســورى مى گويد؛ ايران تحت فشار صفحه 
عربستان قرار گرفته و بايد منتظر زلزله هاى 
مهيب بود با توجه به اينكه دوران بازگشت 
100، 150 و 50ساله وجود دارد، كه احتمال 

زلزله هاى مهيب در بازه زمانى زياد است.
 ضرورت افزايش حريم ساخت و 

سازها
به گفته اين كارشــناس ارشــد مخاطرات 
طبيعى، زلزله به خودى خود مخرب نيست 
وآنچه آن را مخرب كرده اســت سازه ها و 
بناهاى ناامنى اســت كه نمى تواند امنيت ما 

را در برابر زلزله تامين كند.
باتوجــه به اينكه گســل نهاونــد در يك 
كيلومترى مناطق مســكونى و تجارى قرار 
دارد بايد حريم ســاخت و سازها را، بيشتر 

كنيم.
 پيشگيرى قبل از بحران

بر اساس برنامه ســازمان بين الملل به ازاى 
هر يك دالر پيشــگيرى 15دالر غيرمستقيم 
و 10 دالر مستقيم نفع كرده ايم لذا بايد زير 
ساخت ها را تاب آور و اصل مقاوم سازى را 

بيشتر مورد توجه قرار دهيم.
 دشت هاى حاصلخيز و تهديدهاى 

بحرانى
به گفته سورى، با توجه به اينكه 170هكتار 
بافت فرســوده در نهاوند و اينكه بيشترين 

تراكم روســتايى در اســتان را داريم و اين 
روستاها به سبب حاصلخيزى زمين، بيشتر 
در دشت نهاوند و نزديكى گسل هاى اصلى 

قرار دارند.
و باتوجــه بــه اينكــه حجــم تلفــات و 
خســارت هاى حاصل از زلزله كرمانشاه در 
سرپل ذهاب و مناطق نز ديك به اين منطقه 
بيشتر و بيشترين خرابى هم درساختمان هاى 
خشتى و گلى و نواحى روستايى بوده است.

و در شهرســتان ســر پل ذهاب گســترده 
خرابى و تلفات انســانى قابل توجه مشتمل 
بر ساختمان هاى مهندسى ساز با ضعف هاى 
قابل توجه در طراحى ساخت و مكان يابى 
غيرصحيح اين بناها در اجرا بوده است، در 

خرابى هاى سرپل ذهاب ديده مى شود.
براى مثال در ســاختمان هاى انتهاى غربى 
شهر به ســمت قصر شيرين در فاصله كوه 
تا كنار رودخانه كه مجموعه ساختمان هاى 
مسكن مهر در مجاورت دامنه كوه و ديگرى 
هم در مجاورت رودخانه ساخته شده است.
خرابى هــا در مجاورت نواحــى پاى كوه 
به طور قابل مالحظه اى نســبت به نواحى 

مجاور رودخانه كمتر است. 
حاال با اين تفاســير كه در شرخ خسارات 
ســرپل ذهاب گفته شد، دشــت نهاوند با 
پهنــاى 10 و طول70كيلومتر جنس خاك 
آبرفتى دارد و همين بيشــترين خسارت را 
در خرابى هاى حاصل از زلزله، در بر دارد. 
لذا بايد بيش از گذشته در ساخت و سازها 

نظارت داشته باشيم.
 پيشنهادهايى براى كنترل بحران 

در زمان بحران
ســورى در بحــث مديريت بحــران هم 
براســاس ارزيابــى هاى اوليــه ،مى گويد: 
شواهد نشــان مى دهد حجم خسارات در 
مناطق روســتايى با توجه بــه ظرفيت هاى 
محدود منطقه در پاســخگويى به نيازها تا 

زمان اعزام نيرو و كمك، باالتر مى رود.
و از طرفــى اختالل در مديريــت بحران 
در منطقــه و توزيــع كمك ها به آســيب 
ديدگان، هجون زلزله زده ها و غير بومى ها 
ناهنجارى هايــى را بوجود خواهد آورد كه 
نياز است يك بانك اطالعاتى در هرمنطقه 
نســبت به افراد و اهالى آن داشته باشيم تا 

برنامه ريزى صحيحى انجام و اجرا شود.
همچنين در بحث آموزش همگانى، طراحى 
ســامانه جــذب كمك هاى مردمــى بطور 

آنالين و...  هم اقدام كنيم.

در سالگرد زلزله بم

پيش از بحران، مديريت كنيم
■ نهاوند حادثه خيزترين شهرستان استان در زلزله

شهر همدان از نظر مكانى 
شــهرهاى  امن ترين  از 
كه  است  كشــور  غرب 
تقريبا مى شود گفت هيچ 
مشاهده  درآن  گســلى 
نشــده اســت، و ساير 
همجوار  شهرستان هاى 
همجوارى  دليــل  به  هم 
نهاوند  گسل  و  نهاوند  با 
است كه گاهى زلزله هايى 

را احساس مى كنند. 
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مفقود گرديده و  از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام استان همدان خبر 
داد

توزيع 120 تن مرغ منجمد در بازار همدان
 مديرعامل شــركت پشتيبانى امور دام استان همدان از توزيع 120 
تن مرغ منجمد در بازار همدان خبر داد و گفت: 120 تن مرغ منجمد 

به قيمت 8900 تومان در بازار همدان توزيع شده است.
ابوالفضــل اينانلــو بيــان كــرد: بــا توجــه بــه نوســانات قيمــت مــرغ 
ــرغ  ــع م ــر توزي ــم ب ــور تصمي ــازار كش ــم ب ــتاد تنظي ــازار، س در ب
ــه نــرخ دولتــى گرفــت كــه بــر ايــن اســاس از 2 هفتــه  منجمــد ب

ــا كنــون 120 تــن توزيــع  گذشــته توزيــع مــرغ منجمــد آغــاز و ت
شــده اســت.

وى با اشــاره به اينكه توزيع مرغ منجمد به صورت اكيپ هاى سيار 
و فروشــگاه هاى زنجيره اى صورت گرفته اســت، افزود: تا زمانى كه 
آرامش به بازار مرغ بازگردد، توزيع مرغ منجمد ادامه خواهد داشت.

وى با بيان اينكه نوســانات قيمتى به داليل مختلفى در بازار مرغ رخ 
مى دهد، به ايســنا گفت: اســتان همدان از نظــر تأمين و توزيع مرغ 
هيچ گونه مشــكلى ندارد و خوشبختانه ميزان ذخاير شركت پشتيبانى 

مناسب و خوب است.

مديرعامل شــركت پشتيبانى امور دام استان همدان با اشاره به توزيع 
تخم مرغ به نرخ دولتى نيز خاطرنشان كرد: نخستين محموله تخم مرغ 
تنظيم بازارى به حجم 20 تن وارد اســتان شد كه با نرخ هر شانه 13 

هزار و 800 تومان در حال توزيع است.
اينانلو با بيان اينكه در كنار توزيع مرغ، اين شــركت توزيع گوشــت 
قرمز را نيز برعهده دارد، تأكيد كرد: روزانه 8 تا 10 تن گوشــت قرمز 
منجمد به نرخ 20 هزار تومان و 15 تا 20 تن در هفته گوشــت سرد 
گوســفند وارداتى به قيمت 38 هزار و 500 تومان در اســتان توزيع 

مى شود.

كارت دانشجويي نادر ظهرابى فرزند مظفر به شماره 
ملي 3350277659 رشته مواد و متالوژى دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9612178022 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي فاطمه كرمى نور  فرزند حسن به 
شماره ملي 3860729772 رشته كشاورزى دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9232203015 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي شيرين اميد  فرزند روح اله به شماره 
ملي 1382552440 رشته فيزيك دانشگاه بوعلي سينا 
به شماره دانشجويي 9014118001 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي يونس عبدالملكى فرزند جواد به شماره 
ملي 4900806501 رشته مهندسى كامپيوتر دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9712358029 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 اليحه بودجه 1398 با سقف درآمد و 
هزينه  1703 هزار ميليارد تومانى بسته شد 
كه نسبت به بودجه سال 97 با كاهش بيش 

از 5 هزار ميلياردي مواجه شده است .
اليحه  بودجه سال آينده كه قرار بود 15 
آذر ماه به مجلس ارائه شود سرانجام بعد 
از انجــام اصالحاتى به ويژه در هزينه ها 
ديروز (سه شنبه) همزمان با 4 دى ماه از 
ســوى رئيس جمهورى به مجلس ارائه 

شده است. 
دولت در اليحــه  بودجه 1398 مجموع 
بودجه عمومى كه شامل منابع عمومى و 
سقف  با  را  است  درآمدهاى اختصاصى 
478 هزار ميليارد تومان بسته است. از اين 
رقم حدود 407 هزار ميليارد تومان مربوط 
به منابع عمومى و بيش از 70 هزار ميليارد 
تومان به درآمدهاى اختصاصى تعلق دارد. 
منابع عمومى دولت شامل درآمدها با 208 
هزار ميليارد تومان، واگذارى دارايى هاى 
سرمايه اى (نفت و فرآورده هاى آن) 148 
هزار ميليارد تومان و واگذارى  دارايى هاى 

مالى با 51 هزار ميليارد تومان است. 
آنچه كه دولت براى منابع شــركت هاى 
دولتى موسسات انتفاعى وابسته به دولت 
و آنها پيش بينــى كرده بودجه اى حدود 
1274 هزار ميليارد تومان اســت كه با 
مجموع بودجه عمومى سقف بودجه كل 
كشــور را به 1702 هزار ميليارد تومان 

مى رساند. 
 در مقابــل مصارف دولت نيز شــامل 
مصارف عمومى و بودجه شــركت هاى 
دولتى، موسسات انتفاعى وابسته به دولت 
و بانك ها مى شود كه در بخش مصارف 
عمومى هزينه هاى دولت حدود 320 هزار 
ميليارد تومــان، بودجه هاى عمرانى 62 
دارايى هاى  تملك  و  تومان  ميليارد  هزار 
مالى با 25 هزار ميليارد تومان اســت كه 
مصارف عمومى را به 407 هزار ميليارد 
شركت هاى  مصارف  مى رســد.  تومان 
دولتى موسسات انتفاعى وابسته به دولت 
و بانك ها نيــز 1274 هزار ميليارد تومان 
پيش بينى شده كه در مجموع كل مصارف 
بودجه كشــور را به 1703 هزار ميليارد 
تومان رســانده و كل بودجه در بخش 
درآمد و هزينه در اين رقم تراز مى شود. 

 دولت درآمدهاى نفتى را افزايش 
داد

دولت در اليحه بودجه سال آينده، مجموع 
درآمدهاى ناشــى از فروش نفت را 142 
هزار ميليــارد تومان برآورد كرده اســت. 
اين رقم در مقايســه با 107 هزار ميليارد 
تومان مصوب شده در بودجه سال جارى 
حدود 34 هــزار ميليارد تومــان افزايش 
داشــته اســت.همچنين، در اليحه بودجه 
ســال آينده، پيش بينى بر قيمت 54 دالرى 
هر بشــكه نفت و ميزان صادرات حدود 
يك و نيم ميليون بشــكه در روز است كه 
طبق پيش بينى هاى انجام شده، قرار است 
درآمدهاى ارزى ناشــى از نفت با متوسط 
نرخ 5700 تومان به ريال تبديل شده و در 

اختيار دولت قرار بگيرد.
 افزايــش 11 هــزار ميلياردى 

درآمدهاى مالياتى در سال آينده

بــا پيــش بينى 153 هــزار تومــان براى 
درآمدهاى مالياتى اين منبع درآمدى نسبت 
به سال جارى حدود 11 هزار ميليارد تومان 
افزايش دارد. دولت در اليحه بودجه سال 
آينده مجموع منابــع عمومى را 407 هزار 
ميلياردتومان پيش بينى كرده كه بخشى از 
اين منبع از محل درآمدها تامين مى شــود. 
درآمدها كه متشــكل از ماليات و ســاير 
درآمدها اســت به گونه اى پيش بينى شده 
كه در مجموع به 208 هزار ميليارد تومان 
مى رسد و از اين رقم تا 153 هزار ميليارد 

متعلق به درآمدهاى مالياتى است. 
  وام ازدواج 15 ميليون تومان ماند

وام ازدواج جوانان در بودجه ســال 1398 
همان 15 ميليــون تومان ماند و نســبت 
به امســال تفاوتى نداشــت. تســهيالت 
قرض الحســنه ازدواج بــراى هريــك از 
زوج ها در سال 1398، 150 ميليون ريال با 

دوره بازپرداخت پنج ساله است.
  يارانه نقدى آماده است

طبق پيش بينى دولت در اليحه بودجه سال 
آينده حدود 42 هزار و 500 ميليارد تومان 
بــراى پرداخت يارانه هــاى نقدى در نظر 
گرفته شــده كه در ايــن حالت در هر ماه 
حدود 77 ميليون و 800 هزار نفر مى توانند 
يارانه دريافت كنند. اين در حالى است كه 
در بخش پرداخت هاى نقدى منبع 42 هزار 
و 500 ميليارد تومانى در نظر گرفته شــده 
كه در مقايسه با 30 هزار ميليارد تومان سال 
جارى 12 هزار و 500 ميليارد تومان رشد 

دارد. بر اين اســاس دولت مى تواند با اين 
رقم در سال آينده در هر ماه حدود 3 هزار 
و 541 ميليارد تومان يارانه نقدى پرداخت 
كنــد كه جمعيتى حدود 77 ميليون و 800 

هزار نفر را در هر ماه پوشش خواهد داد.
البته 7000 ميليارد تومــان براى كمك به 
كاهش فقر مطلق خانوارهاى هدف از منابع 
هدفمندى پيش بينى شده كه نسبت به سال 
جــارى تفاوتى ندارد و در هر ماه همراه با 
يارانه نقدى به حســاب سرپرستان خانوار 
واريز مى شود. يارانه نان و خريد تضمينى 

گندم نيز حدود 6 هزار و 145 ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده است.

 عوارض خروج از كشــور در 
سال آينده چقدر است؟

بر اســاس پيش بينى دولت در اليحه 
بودجه رقم 220 هزار تومانى براى هر 
نفر با عنوان عوارض خروج از كشور 

در نظر گرفته شده است.
حقوق  مالياتــى  معافيــت   

كاركنان تغييرى نكرد
حقوق كاركنان دولت در سال آينده تا 
ســقف دو ميليون و 300 هزار تومان 
در هر ماه معاف از ماليات خواهد بود.

بر اســاس اين تبصره نرخ ماليات بر 
كل درآمد كاركنان دولتى و غير دولتى 
اعم از حقــوق و مزاياى فوق العاده و 
كارانه مــازاد بر مبلغ 2 ميليون و 300 
هزار تومان در ماه تا پنج برابر مشمول 
ماليات ســاالنه 10 درصد و نسبت به 

مازاد آن 20 درصد اســت. افزايش حقوق 
كاركنان در سال آينده 20 درصد پيش بينى 
شــده كه اين رقم به طور متوسط بوده و 
به احتمال فراوان به صورت پلكانى براى 

كاركنان اعمال مى شود.
در  آب  قبوض  عوارض  افزايش   

سال آينده
بــر اســاس بودجــه 98 وزارت نيرو از 
طريق شــركت هاى آبفاى شهرى سراسر 
كشــور مكلف اســت عالوه بر دريافت 
نرخ آب هاى شهرى، به ازاى هرمترمكعب 

فــروش آب شــرب، مبلــغ 200 ريال از 
مشتركان آب دريافت و به خزانه دارى كل 
كشــور واريز كند. ميزان عوارض دريافتى 
بر روى قبوض آب از اين محل، در ســال 
97، 150 ريال بود و سقف وجوه دريافتى 
از اين محل براى آبرسانى شرب روستايى 
و عشايرى، در سال 97 به ميزان هفتصد و 

پنجاه ميليارد ريال بود.
 پيشــنهاد افزايش 20 درصدى 

قيمت گازوئيل
درآمــد حاصل از افزايــش 20 درصد به 
قيمت هر ليتر نفت گاز، هزار و 78 ميليارد 
تومان پيش بينى شــده اســت. همچنين، 
افزايش 20 درصدى قيمــت گازوئيل در 
اليحه بودجه ســال جــارى نيز پيش بينى 
شده بود اما اين امر تحقق نيافت و قيمت 

گازوئيل افزايش نيافت.
 ســهم 20 درصــدي صندوق 

توسعه ملى از نفت 
بر اين اســاس بايــد از 142 هزار ميليارد 
تومانى كه براى درآمدهاى نفتى در ســال 
آينده پيش بينى شــده از مبلغ درآمدى در 
هر ماه 20 درصد به حساب صندوق برود.

 افزايش 63 درصدى يارانه نان 
و گندم

بر اســاس اليحه بودجه، يارانه مستقيم و 
نقدى در نظر گرفته شده براى نان و خريد 
تضمينى گندم 63 درصد نســبت به سال 

گذشته افزايش پيدا كرده است.
 12 درصد بودجه عمرانى كشور 

به وزارت راه  رسيد
درحالى كه بودجه عمرانى كشور در سال 
1398 رقمى معادل 62 هزار ميليارد تومان 
در نظر گرفته شــده است، بودجه عمرانى 
وزارت راه و شهرســازى در ايــن بين با 
رقمى حدود 7717 ميليارد تومان، سهمى 

12/4 درصدى دارد.
 1020 ميليارد تومان اعتبار براى 

مالچ پاشى بيابان ها
بر اساس اليحه بودجه سال 1398 دولت 
تا ســقف 1020 ميليارد تومان اعتبار براى 
خاكپــوش يا همان مالچ پاشــى در اختيار 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى قرار 

داده اســت تا با مقابله و شن هاى روان را 
تثبيت كند.

اســناد  تومان  ميليارد  هزار   23 
خزانه اسالمى براى سال آينده

دولت در بودجه سال 1398 در مجموع 23 
هزار ميليارد تومان اســناد خزانه اسالمى با 
سررسيدهاى يكساله و سه ساله در نظر گرفته 
است. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر 
تمامى پرداخت هاى خزانه دارى كل كشــور 
است. همچنين انتقال تعهدات مربوط به اسناد 

منتشره به سال بعد، ممنوع است.
 افزايــش 5000 ميليارد تومانى 

سرمايه بانك مسكن
بر اســاس اليحه بودجه سال آينده، دولت 
پيشــنهاد كرده كه ســرمايه بانك مسكن 

5000 ميليارد تومان افزايش يابد.
مالياتــى  معافيــت  لغــو   
صادركنندگانــى كــه ارزشــان را 

برنگردانند
بر اساس اليحه بودجه سال آينده هرگونه 
معافيت مالياتى بــراى درآمدهاى حاصل 
از صــادرات كاال و خدمــات از جملــه 
كاالهــاى غيرنفتــى، محصــوالت بخش 
كشــاورزى و مواد خام در مواردى كه ارز 
حاصل از صــادرات طبق مقررات اعالمى 
بانك مركزى به چرخه اقتصادى كشــور 

برگردانده نشود، ملغى خواهد بود.
تومان  ميليارد  اختصاص 7132   

براى ريل  و جاده 
بودجه حمل و نقل كشور در بخش ريلى 
و جاده اى براى دستگاه هاى تابعه وزارت 
راه و شهرســازى در مجموع رقمى معادل 
7132 ميليــارد و 67 ميليون تومان در نظر 

گرفته شده است.
 يارانه هاى كشاورزى حذف شد 

يا ادغام؟
با وجود اين كه برخى از عناوين در رديف 
اعتبارات يارانه اى اليحه بودجه ســال 98 
حذف شدند، افزايش چند درصدى ميزان 
اعتبارات يارانه اى موجود در جدول شماره 
"9" نشــان مى دهد كه احتماال يارانه هاى 
بخش كشاورزى با يكديگر ادغام شده اند 

و حذفى در كار نبوده است.

اليحه بودجه با 1703 هزار ميليارد تومان تقديم شد

 رئيس جمهور روز گذشته در مجلس هنگام اليحه بودجه 98  اعالم كرد كه بودجه 1398 كل كشور، متناسب با تحريم هاى 
ظالمانه آمريكا تنظيم شده است.

به گفته حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى، در هفته هاى اخير بودجه را اصالح كرديم و در بودجه اى كه براى 15 آذر 
آماده كرده بوديم با دستوراتى كه مقام معظم رهبرى دادند، اصالحاتى انجام داديم، بودجه اى كه امروز تقديم مى شود بودجه اى 

است كه با اين اصالحات انجام گرفته است. 
■ رئيس مجلس اليحه بودجه 98 را به كميسيون هاى تخصصى ارجاع داد

رئيس مجلس شــوراى اســالمى پس از تحويل اليحه بودجه 98 از ســوى رئيس جمهور به مجلس آن را براى بررســى به 
كميسيون هاى تخصصى مجلس ارجاع داد.

به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شوراى اسالمى با ارجاع  اليحه بودجه 98 به كميسيون هاى تخصصى بيان كرد: مطابق آيين نامه 
كميسيون هاى تخصصى 15 روز فرصت دارند تا اليحه بودجه را بررسى كنند. سپس 10 روز نمايندگان فرصت دارند تا نظرات 

خود را به كميسيون هاى تخصصى ارائه كنند.
علي الريجاني در پايان گفت:  ســپس در كميســيون تلفيق نظرات كميسيون هاى تخصصى مورد بررسى قرار خواهد گرفت و 

ان شاء ا... اين مسير طى مى شود.

صادرات سيب زمينى شوك قيمتى 
به بازار ندهد

 صادرات سيب زميني بايد مديريت شده و با نظارت صورت بگيرد 
تا شوك قيمتى در بازار وارد نشود.

مديرعامل شركت تعاونى سيب   زمينى كاران بهار با اشاره به ارسال نامه 
وزير جهادكشــاورزى مبنى بر لغو ممنوعيت صادرات ســيب زمينى، 
گفت: ممنوعيت صادرات سيب زمينى از نيمه مهرماه در كشور آغاز شد 
و در شهريورماه به علت اعتصابات كاميون داران، همزمانى برداشت با 
ايام محرم و پيك مصرف اين محصول و از طرفى خأل برداشت در اين 
زمان قيمت سيب زمينى سير صعودى پيدا كرد كه منجر به شكل گيرى 
اعتراضات مردمى شــد چرا كه اين محصــول در جيره غذايى مردم 

جايگاه ويژه اى داشت و قيمت آن به 3 هزار تومان رسيد.
مجيد ريحانى با اشاره به اينكه در آن زمان فقط 15 درصد كشاورزان 
توانستند محصول خود را به قيمت باال عرضه كنند، افزود: در آن زمان 
دولت تصميم بر ممنوعيت صادرات گرفت و 15 مهر مرزها بســته و 

صادرات ممنوع شد.
ريحانــى با بيان اينكــه تصميم دولــت براى ممنوعيــت صادرات 
سيب زمينى عجوالنه بود، بيان كرد: قبل از ممنوعيت صادرات قيمت 
سيب زمينى روند نزولى پيدا كرده بود و اگر دولت كمى بيشتر تحمل 

مى كرد بازار به حالت عادى مى رسيد.
وى تأكيــد كرد: ممنوعيت صادرات با آغاز برداشــت پاييزه همزمان 
شــد و قيمت ها به شــدت كاهش يافت كه همين موضوع باعث شد 
كشــاورزان متضرر شــوند و در نهايت اعتراضات كشاورزان شكل 
گرفت كه البته اين اعتراضات توســط تشكل ها هدايت و از راه هاى 

قانونى و تشكل ها و انجمن ملى سيب زمينى ايران مطرح شد.
مديرعامل شركت تعاونى سيب   زمينى كاران بهار اذعان كرد: در جلساتى 
كه با مسئوالن جهادكشاورزى برگزار شد قيمت تمام شده محصول، 
هزينه كشت سال آينده و موجودى استان مورد بررسى قرار گرفت و 
در نهايت اعالم شد كه موجودى سيب زمينى استان مازاد بر نياز است.
ريحانى افزود: اين موضوع به تأييد استاندارى و سازمان صنعت، معدن 
و  تجارت رســيد و به وزارتخانه ارســال شد كه منجر به ارسال نامه 

وزير جهادكشاورزى مبنى بر لغو ممنوعيت صادرات شد.
وى با بيان اينكه اين نامه هنوز در ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
تصويب نشده است، يادآور شد: انتشار زودهنگام اين نامه در فضاى 
مجازى و رسانه ها ممكن است شوك قيمتى در سيب زمينى ايجاد كند 
در حاليكــه ابتدا بايد وزارت صنعت، معــدن و تجارت به گمركات 

دستور لغو ممنوعيت صادرات را بدهد.
وى با تأكيد بر اينكه اگر صادرات شــتاب پيدا كند ممكن اســت در 
قيمت داخلى هم تأثيرگذار باشد، به كشاورزان هشدار داد تا صادرات 
را حســاب شده انجام دهند چرا كه اگر قيمت با شيب تندى افزايش 

يابد، ممكن است دولت صادرات را ببندد.
ريحانى با اشــاره به اينكه روند باز كردن صادرات سيب زمينى بسيار 
طوالنى بود، ادامه داد: تشكل ها قول داده اند براساس موجودى انبارها 
صادرات صورت بگيرد و نبايد قيمت در ميدان ميوه و تره بار به بيش 

از 2200 تومان برسد.
وى بــا تأكيد بــر اينكه در بحث صادرات تشــكل ها و مســئوالن 
جهادكشــاورزرى اســتان همدان به خوبى وارد عمل شدند، يادآور 
شــد: كشاورزان بايد همگام با سياست هاى دولت باشند و بدانند اگر 
صادرات باعث افزايش قيمت ســيب زمينى شود از طرف وزارتخانه 

ترتيب اثر داده مى شود.

پ

آگهى تجديد مناقصه عمومى-مرحله دوم  - (نوبت دوم)

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى ذيل را طبق نقشه و 
مشخصات فنى موجود براساس فهرست بهاى سال 1397 از طريق برگزارى مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد در امور مربوطه كه تمايل 

همكارى دارند واگذار نمايد .
 نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

 انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى 
است .

 ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت سهماه از تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه معتبر بوده و براى 
سه ماه ديگر قابل تمديد باشد.

 تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه 
مورخ 1394/09/22 هيأت وزيران

مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل 

ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
 كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر از مورخه 97/10/3 تا 
مورخ 97/10/8 دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 
مورخ 1397/10/19 نسبت به بارگزارى اسناد به صورت فايلPDF در  1397/10/19 به دبير خانه شركت الزامى مى باشد .

كميسيون معامالت اين  در محل  راس ساعت 9  پنجشنبه مورخ 1397/10/20  روز  در  پيشنهادى   بازگشائى پاكات 
شركت طبق آدرس مزبور انجام مى شود.

  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس 
حاصل نمايند .

 الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم 
كه درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

 به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات 
مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.
 ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.

 برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .
 آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك 

يك
www.iets.mporg.ir :    پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور 

www.Abfarhamedan.ir  :   شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان 

شماره مناقصه : 973061 - روزچهارشنبه مورخ :1397/10/5

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمعپروژه
(ماه) 

شاخص مبلغ اوليه    (ريال)
تعديل

مبلغ ضمانتنامه 
(ريال)

حداقل 
رتبه

تهيه 
مصالح

اجراى خط برق و 
نصب ترانس و 

تجهيز چاه

دستجرد و آب 
باريك/مجتمع 
آقبالغ لتگاه

پيمانكارنيرو71,400,000دارد31,427,409,638بهار

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

پ

اي مرحله  يك  عمومي  مناقصه  تجديد  خوان  ا فر

شركت آب منطقه اي همدان

ــدان  ــه مي ــيده ب ــاي خ جهاد،نرس ــه نشــاني: همدان،انته ــدان ب ــه اي هم ــهامي آب منطق ــزار :شــركت س ــتگاه مناقصــه گ 1- دس
بيمه،تلفــن: 9-38220739-081 فاكــس: 081-38247993

2-موضوع مناقصه: انجام خدمات نقليه، تأمين خودرو با راننده سال 97 كه براساس شرايط اسناد مناقصه به شركتهاي واجد شرايط و داراي 
گواهي صالحيت از اداره كل تعاون كارو رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل واگذار مي گردد.

3-مدت اجراي كار: 12 ماه 
4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:415/000/000 ريال(چهارصدو پانزده ميليون ) ريال كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه ذيل همراه با 

اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:
الف: ضمانتنامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي 

جمهوري اسالمي ايران هستند
ب: واريز وجه به حساب سيبا تحت عنوان سپرده آب منطقه اي همدان به شماره 4001116406376819 مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حد 
اقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده وبراي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشدوعالوه برآن ضمانتنامه بانكي بايد طبق فرمهاي 

مورد قبول تنظيم شود.
5-قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت فروش اسناد مبلغ 500000 ريال است كه بايستي به حساب جاري سيبا به شماره  2175205611005 

بانك ملي شعبه مهديه بنام شركت سهامي آب منطقه اي همدان واريز و رسيد آن به فروشنده اسناد تحويل گردد.
6- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ97/10/6 لغايت پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 97/10/9

7- محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزاري مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق اين سامانه انجام مي گيرد لذا الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند
8- مهلت تكميل و تحويل پيشنهادها، حداكثر تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 مي باشد.

9-تاريخ و محل بازگشايي پاكات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ97/10/20  در سالن كنفرانس (شهيد يوسف صنعتي)شركت آب 
منطقه اي همدان

10- محل تحويل نسخه فيزيكي پاكات: دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اي ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به ارائه پاكت الف ،ب و ج 
هم بصورت فيزيكي )دستي (و هم بصورت الكترونيكي مي باشند

11- ضمنا هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

جمهوري اسالمي ايران- وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان 
شماره97/14- الف انجام خدمات نقليه،تأمين خودرو سال 97
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آگهي حصر وراثت
آقاي عارف ظرافتي احمد داراى شماره شناسنامه  
50127 به شرح دادخواست كالسه 112/97/916ح 
حصروراثت  گواهى  درخواســت  شــعبه  اين  از 
خانم  شــادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده 
جيران حيدرپور به شــماره شناسنامه  2842 در 
بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  در   1359/1/12 تاريخ 
متوفى/متوفيه  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگى 
منحصر اســت به: 1- محمد حنيفه ظرافتي احمد 
شناســنامه 4051742921  شماره  به  علي  فرزند 
متولد1342 پسر متوفي 2-ترابعلي ظرافتي احمد 
فرزند علي به شــماره شناسنامه 4051731952 
متولــد1333 پســر متوفــي 3-علي محمــد 
شناسنامه  شــماره  به  علي  فرزند  احمد  ظرافتي 
متوفــي  پســر  متولــد1339   4051737888
4-غالمحسين ظرافتي احمد فرزند علي به شماره 
شناسنامه 4051746615 متولد1346 پسر متوفي 
شماره  به  علي  فرزند  احمد  ظرافتي  5-محمدولي 
شناسنامه 4051746992 متولد1347 پسر متوفي 
6-هاجــر ظرافتي احمد فرزند علي به شــماره 
شناسنامه 4040242726 متولد1329 دختر متوفي 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 720)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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 97/1108  مــورخ 97/8/19 هيأت اول 
موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفــات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي جليل ســلطاني  صفــر زاده فرزند خليل به 
ششدانگ  در  اسدآباد  از  صادره  شناسنامه 12939  شماره 
يك باب ســاختمان بــه مســاحت 59/77 مترمربع در 
قســمتى از پالك 2219 اصلي واقع در اســدآباد خيابان 
ســيدجمال الدين، كوچه شــهيد جالل وارسته خريداري 
از مالك رسمي آقاي اهللا بخش ســلطاني صفر زاده محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  ســند  صدور  به  نسبت 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 534)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/20
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/10/5

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى تغييرات شركت آذين غرب مالير شركت تعاونى به شماره ثبت 
1498 و شناســه ملى 10820043766 به استناد صورتجلسه هيأت مديره 
مورخ 27/08/1397 و برابر مجوز شماره 6423 مورخ 30/08/1397 اداره 
تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان مالير تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 - با 
استعفاى آقاى محمود نوروزى موافقت بعمل آمد. 2 - سمت اعضاى هيات 
مديره به قرار ذيل براى بقيــه مدت تا تاريخ 18/03/1398 تعيين گرديد: 
رضا نوروزى به شــماره ملى 3934451985 به سمت منشى و مديرعامل 
على نوروزى به شــماره ملى 3933318955 به سمت رئيس هيات مديره 
محمود نوروزى به شــماره ملى 3930288427 به سمت نايب رئيس 3 - 
دارندگان حق امضاء : كليه قراردادها و اسنادرســمى و تعهدآور شركت از 
قبيل چك، ســفته، برات و اوراق بهادار با امضاى يك نفر از اعضاى هيأت 
مديره (باذكر سمت) آقاى على نوروزى (رئيس هيأت مديره) به اتفاق آقاى 
رضا نوروزى (مديرعامل) و مهر تعاونى داراى اعتبار است و اوراق عادى و 
نامه ها با امضاى آقاى رضا نوروزى (مديرعامل) و مهر تعاونى معتبر خواهد 
بود. اداره كل ثبت اســناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجارى مالير (326522) 

آگهى تغييرات شــركت معدنى كانى پژوه اكباتان شركت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 4415 و شناســه ملى 10820053965 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 01/06/1397 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد: 1 - اعضاى هيــات مديره به قرار ذيل براى 
مدت 2 ســال انتخاب گرديدند: آقاى مهران مقصودى به شــماره ملى 
1753474612 آقــاى مهدى مقصودى به شــماره ملى 1754159060 
بازرسان   - 2 ملى 3874464067  شــماره  به  زنجانى  رمضانعلى  آقاى 
شركت براى مدت يك ســال مالى به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاى 
امير ميگوئى به شماره ملى 3871289256 به سمت بازرس اصلى آقاى 
يحيى ذوالقدرى به شــماره ملى 3379803030 به سمت بازرس على 
البدل اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 

همدان (326520)  غيرتجارى  موسسات  و 

قهرمانى دونده ماليرى در مسابقات قهرمانى 
كشور

 رئيــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان ماليــر از كســب مــدال 
ــن  ــده اي ــى كشــور توســط دون ــى دووميدان طــالى مســابقات قهرمان

شهرســتان خبــر داد.
مهدى رضايى اظهار كرد: احمد غفارى دونده خوش آتيه ماليرى عنوان 
قهرمانى و مدال طالى مسابقات قهرمانى دووميدانى جانبازان و معلولين 
كشــور را كسب و جواز حضور در اردوى تيم ملى دووميدانى جانبازان 

و معلولين ايران را به دست آورد.
وى تصريــح كــرد: غفــارى ورزشــكار و دونــده شهرســتان ماليــر طــى 
حكمــى از ســوى فدراســون جانبــازان و معلولين كشــور در مســابقات 
قهرمانــى دووميدانــى مــردان و انتخابــى تيــم ملــى شــركت و توانســت 
در مــاده ســه هــزار متــر مقــام قهرمانــى و مــدال طــالى ايــن دوره از 

مســابقات را از آن خــود كنــد.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان ماليــر ادامــه داد: ايــن 
دونــده ارزنــده بــا ايــن قهرمانــى مجــوز حضــور در اردوى تيــم ملــى 
دووميدانــى جانبــازان و معلوليــن كشــور جهــت شــركت در مســابقات 

جهانــى 2019 اســتراليا را دريافــت كــرد.
ــات  ــات نج ــال هي ــان فع ــارى از غواص ــرد: غف ــح ك ــى تصري رضاي
ــه  ــود ك ــوب مى ش ــز محس ــر ني ــتان مالي ــى شهرس ــق و غواص غري
ــه منصــه ظهــور  در ايــن رشــته هــم خدمــات شايســته اى از خــود ب

ــته اســت. گذاش
وى در پايــان بــا بيــان اينكــه ورزش ماليــر روى ريــل موفقيــت قــرار 
دارد، عنــوان كــرد: جــاى خوشــحالى اســت كــه امــروز ورزشــكاران 
ــام ورزش  ــى و ن ــى افتخارآفرين ــته هاى ورزش ــتر رش ــر در بيش مالي

ــد. ــا مى كنن ــور ورد زبان ه ــتان را در كش شهرس

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

جذب بازيكن جديد نيازمند تامين
 منابع مالى است

 سرمربى تيم فوتبال پاس 
همدان گفت: جذب بازيكن 
منابع  تامين  نيازمنــد  جديد 
مالى اســت و نمــى توانيم 
با وعــده و وعيد بازيكن به 

ليست اضافه كنيم.
احمد جمشيديان اظهار كرد: 
براى  نياز  مــورد  بازيكن   3
ترميــم و تقويت تيم در نيم 
ايم  كرده  انتخاب  دوم  فصل 
اما بــه دليل نبود منابع مالى، 

عقد قرارداد با آنها مقدور نيست.
وى بيان كرد: هر 3 بازيكن از شــرايط خوبى برخوردار هستند كه مى 

توانند تيم پاس را در نيم فصل دوم خيلى كمك كنند.
ســرمربى تيم پاس تصريح كرد: در نيم فصل دوم بازى ها به مراتب 
سخت تر از نيم فصل اول است به خصوص اينكه در 4 هفته ابتدايى 

مسابقات 3 ديدار خارج از خانه داريم.
جمشــيديان عنــوان كــرد: نيــم فصــل دوم جــدال بــراى تصاحــب 
حداكثــر امتيــاز بــراى بقــا يــا صعــود اســت و بــر هميــن اســاس 
ــوردار  ــرى برخ ــى بهت ــى و مال ــوان فن ــى و ت ــه از آمادگ ــى ك تيم

باشــد، پيــروز ميــدان اســت.
جمشــيديان پيرامون جدايى يكى از بازيكنان پاس گفت: وحيد حاج 
عربى از مهاجمان نيم فصــل اول پاس بود و با توافق صورت گرفته 
از تيم جدا شــد كه براى او نيز در ادامه فعاليت ورزشى خود آرزوى 

موفقيت دارم.
گفتنى اســت؛ تيم فوتبال پاس هم اكنون بــا 20 امتياز در رتبه دوم 
جدول گروه ب ليگ دســته دوم فوتبال كشــور قرار دارد. اين تيم 
هفته آينده و در نخستين بازى نيم فصل دوم در كرمانشاه به مصاف 

تيم بعثت اين شهر خواهد رفت.

حامد صيفى»
 دوشنبه شب و در  ملى ترين 90 چندوقت 
اخير، عادل فردوسى پور يك جمله گفت كه 
همه را پرت كــرد به چندماه قبل و پيش از 
جام جهانى روسيه. درست روزهايى كه ميان 
مردم مى شد افرادى را ديد كه يك دلسردى 
تقريبا كم سابقه  نسبت به تيم ملى درون خود 
پــرورش داده بودند و قصه، حاال براى جام 

ملت ها در حال تكرار است.
امروز و در فاصله كمتــر از 2 هفته مانده 
به جام ملت هاى آسيا، مثل روزهاى پيش 
از حضــور به قول كــى روش رويايى مان 
در روسيه، هســتند افرادى در دل جامعه 
كه نسبت به اين تيم ملى شايد دچار يك 
دلســردى و بى رغبتى باشــند. به هردليل 
مثل مصاحبــه رامين رضائيان كه هواداران 
پرســپوليس را عليه خــودش و تيم ملى 

كشورش شوريد. 
تازه فراموش نكنيم كه آتش اين بى اشتياقى، 
شــايد امروز كه ليســت نهايى سينيور به 
AFC ارســال مى شــود و قطع به يقين 
بازمانده هاى بزرگ يوز را چمدان به دست 
به ايران خواهد فرستاد، نسبت به تيم ملى 
و شــخص كارلوس كــى روش پرتغالى 

شعله ورتر هم خواهد شد.
با تمام ايــن اوصاف، حرف درســت را 
اما عادل زد كه گفــت: "اطمينان داريم با 
نزديكــى به جام ملت ها حتى يك نفر هم 
بى انگيزه و بدبين به نتايج تيم ملى نخواهد 

بود." واقعيت هم همين است. نبايد به تيم 
ملى پشــت كرد، نمى توان براى سربازان 
جان بر كف مستطيل سبز و موفقيت هايشان 
دست به دعا نشد و نمى شود براى اين تيم 
"آس" آرزوى حال خوب در كشور پولدار 

و همسايه را نداشت!
هم ما و هم شــما به خوبى بــه ياد داريم 
كه همين چندماه پيش كاوه، ســيدجالل 
و وريا درســت در روزهايى كه درخشش 
بى سابقه شــان حتى هوادار حريف را هم 
وادار به تمجيد كرده بود، روياى حضور در 

بزرگ ترين فستيوال فوتبالى دنيا را از كف 
دادنــد و تبعات آن، قهر چند روزه مردم با 
تيم ملى و اشتراك پست هاى نااميدكننده اى 
بود كه در فضاى مجازى دســت به دست 
مى شد و خوب تر به ياد داريم كه آن قهرها، 
بى رغبتى هــا و روزهاى بــدى كه قبل از 
جام جهانى داشتيم، چگونه جاى خود را به 
روزهايى داد كه عاشقان فوتبال را عاشق تر 

كرد و  منتقدانش را هم محبوب تيم ملى.
رشــته محبوبيت تيم ملى قبل از روســيه 
باريك شد اما هيچ وقت قطع نه! و واقعيت 

همانى اســت كه مى دانيــم: فوتبال جزو 
بايدهاى زندگى مردم ماست و اگر هم در 
مواقعى هواخواهانش را آزرده خاطر و ملول 
مى كند به سبب همان احساساتى است كه 
از خودش و اتفاقات غيرقابل پيش بينى اش 

نشأت مى گيرد.
و حــاال جام ملت ها پيش روى ماســت. 
رسيده ايم به جايى از تاريخ كه از تيم آِس 
كشــورمان فقط يك قهرمانى طلب داشته 
باشــيم و والغير. نمى خواهيم روياپردازى 
كنيم، اما در جايى از روزگار ايســتاده ايم 

كه بعد از نمايش دلكــش و حيرت انگيز 
روســيه، فقط ايســتادن بر بام قاره كهن و 
غلبه بــر ژاپن و كره جنوبى و اســتراليا و 
ديگر ريزودرشت هاى آسيا راضى نگه مان 
مى دارد. شــايد كى روش مثل هميشــه از 
اتفاقات لب به گاليه بــاز كند و از زمين 
و زمان شاكى باشد، اما ما مردمانى هستيم 
كه وقتى چشــمان خود را قرض به مبارزه 
11 ســرباز تيم ملى در يك ميدان بزرگ 
مى دهيم، انگار خود با تمام توان وسط يك 

جنگ گالدياتورى هستيم.
و شــايد فوتبال صبر و دندان روى جگر 
گذاشــتن را از ما گرفته باشــد، اما عشق 
ورزيدن به تيم ملى كشورمان در روزهاى 
ســخت را به خوبى به ما ياد داده و ديكته 
كــرده و قطع به يقيــن مردمان دنيا خوب 
درك مى كنند اين عبــارت را كه اگر رگ 
ايرانى هــا را بزنى، از آنها عشــق مى ريزد، 
حتى عشــق به فوتبال و عشــق به تيمى 
كه دوست داشــتنش حتى از نان شب هم 

واجب تر است.
امروز دلســرد و نااميد هستيم، اما فردا به 
خيابان مى آئيم، هلهلــه و پايكوبى به راه 
مى اندازيم، مشت ها را گره مى كنيم و شادى 
خود را با خيابان ها تقسيم؛ حتى اگر حريف 

يمن پيش پا افتاده باشد.
حرف آخر اينكه "الكــس تان" مى گويد: 
شــايد چشــم هاى ما نياز داشته باشند كه 
گاهى با اشــك هاى مان شسته شوند تا بار 
ديگر زندگى را با نگاه شــفاف ترى ببينيم. 
در روسيه و بعد از بازى با ماتادورها بغض 
كرديم و پس از تساوى برابر پرتغاِل پرمهره 
و آن حــذف دراماتيك اشــك را ميهمان 
گونه هاى خود كرديم تا امروز جام ملت ها 
را با نگاهى بهتر ببينيــم و آن را به طرزى 

شگفت انگيز فتح كنيم.

به موقع به خيابان ها مى آئيم، به موقع مشت ها را گره مى كنيم

اين تيمِ آسآس، قهرماِن ماسماس!

 بعد از ســال ها و به همــت اهالى 
كشــتى، تصوير قهرمان بلنــدآوازه دنيا 
و اسطوره كشــتى نهاوند ميهمان سالن 
كشتى شد و همزمان با اين اتفاق خوب، 
مجتبى بهنام نــژاد از قهرمانــان ارزنده 
نهاوندى هم به دايره طاليى برگشت تا 
از اين پس اهالى كشــتى از تجربيات او 

بهره ببرند.
عصر دوشنبه اى كه گذشت سالن كشتى 
شهرســتان  خدارحمى  عبادا...  شــهيد 
نهاوند ميزبان تصوير قهرمان و ســتاره 
فقيد كشتى دنيا مرحوم عليرضا (بابك) 
درويشــى بــود. كار زيبــا و ارزنده اى 
كه توســط داريوش كمروند از مربيان 
خوب كشــتى نهاوند صورت گرفت تا 
به اين شكل ياد و خاطره اين دالورمرد 
سال هاى نه چندان دور كشتى زنده نگه 

داشته شود.
كمروند دربــاره اين كار خيرخواهانه و 
زيبا گفــت: اين كوچك ترين كارى بود 
كه مى توانستيم انجام دهيم. بابك حقش 
خيلى بيشتر از اين ها بود و خيلى بيشتر 
از چيزى كه فكرش را كنيم بر گردن نه 
تنها كشتى نهاوند بلكه ورزش اول ايران 

حق داشته و دارد.
اين مربى تصريح كرد: بايد يك تشــكر 
ويژه داشــته باشيم از مصطفى ساجدى 

كه با طراحى زيباى خود ما را در اين امر 
يارى كرد تا سالن كشتى ميزبان تصوير 
زيبايى از اين كشــتى گير فقيد و ارزنده 

باشد.
به  گويى  خوش آمــد  ضمــن  كمروند 
فرامرز ســماوات رئيس هيات كشــتى 
شهرســتان نهاونــد و همچنيــن اباذر 
هيات رئيســه  زحمات  از  ابوالفتحــى، 
كشــتى استان و شهرســتان در راستاى 

حمايت هاى صورت گرفته تقدير كرد.
وى درباره بازگشــت مجتبى بهنام نژاد 
قهرمان سابق آسيا به كشتى عنوان كرد: 
بازگشت اســتعداد ناب كشتى ايران به 
دايره طاليى را بايد به فال نيك گرفت و 
من واقعا خوشبين هستم كه با اين اتفاق 
در آينده از مجتبى كه قهرمانى آسيا را در 

كارنامه دارد بيشتر بشنويم.
كمرونــد دربــاره حضور كشــتى گيران 
نهاوندى در مرحله نخســت انتخابى تيم 
ملى كشتى آزاد كشورمان كه قرار است از 
امروز برگزار شود، گفت: وضعيت مسعود 
كمروند خيلى ايده آل است و اميدوارم روز 
مسابقه با بدنى آماده و قبراق روى تشك 

حاضر و به حق خود برسد.
اين مربى ادامه داد: عباس يزدانى متاسفانه 
از ناحيه دنده دچار آسيب ديدگى شد و 
در كنار آسيب ديدگى كتف، بايد در اين 

مسابقات خيلى مراقب باشد تا مشكلى 
برايش پيش نيايد.

وى يادآور شــد: وضعيت عارف كيانى 
هم خوب بوده اما بايــد خيلى مراقب 
باشــد و با ديد بازتر و هجومى تر روى 
تشك ظاهر شود، همه كشتى گيران نبايد 
فرامــوش كنند كه ايــن آوردگاه ميدان 
خوبى اســت براى اينكه خود را نشان 

دهند.
در اين برنامه، فرامرز ســماوات رئيس 
هيات كشتى شهرستان نهاوند هم ضمن 
رونمايى از تصوير قهرمان فقيد كشتى، 
به بيان خاطراتى زيبا از زنده ياد عليرضا 
درويشــى پرداخت و گفــت: عليرضا 
يــك نابغه بود و كشــتى هاى زيباى او 

هيچ وقت از يادها فراموش نمى شود.
وى با اشــاره به حضور كشــتى گيران 
شايســته نهاوندى در مرحله نخســت 
انتخابــى تيم ملــى و تقدير از زحمات 
داريــوش كمروند مربــى زحمت كش 
كشتى شهرستان خاطرنشان كرد: ما در 
نهاوند اســتعدادهاى خوبى را داشته و 
داريم و قطع به يقين در آينده اى نزديك 
از كشتى گيران اين شهرستان به نيكى ياد 

خواهد شد.
ســماوات با يادكــردن از تورج ظفرى 
مربى خوب نهاوندى و آرزوى موفقيت 

بــراى اين بزرگ مرد كشــتى ايران بيان 
كــرد: در نهاونــد بايد همــه مربيان و 
كشــتى گيران با هم همدل باشند و خود 
را در قلب يكديگــر جا دهند و مهم تر 

اينكه از مسائل حاشيه اى دورى كنند.
رئيس هيات كشتى نهاوند با بيان اينكه 
بايد دســت در دســت يكديگر كشتى 
نهاوند را بدون حاشيه نگه داريم، اضافه 
كرد: قطع به يقين كشتى نهاوند سرشار 
از اســتعدادهاى ناب است و من ايمان 
دارم كه راه بزرگانى چون درويشى ادامه 

خواهد داشت.
در اين برنامه مجتبــى بهنام نژاد قهرمان 
سابق آســيا و از كشــتى گيران خوب 
شهرستان نهاوند هم با بيان اينكه هدفش 
يارى و كمك به تيم بزرگساالن نهاوند 
اســت، گفت: اميدوارم با يارى خداوند 
كشتى نهاوند با دورى از حواشى همدل 
شود و به روزهاى خوب خود بازگردد.

مرحوم  عكس  طراح  ساجدى  مصطفى 
درويشى هم در اين برنامه با يادكردن از 
مرحوم درويشى و اينكه كشتى گير فقيد 
يكى از بهترين هاى ايران و حتى جهان 
بود، گفت: اميدوارم با حمايت مسئوالن 
استان و شهرســتان در آينده مسابقاتى 
تحت عنوان جام درويشــى در نهاوند 

برگزار شود.

وقتى ياد مرحوم درويشى زنده شد

تصوير اسطوره، ميهمان سالن خدارحمى نهاوند

حركت انسان دوستانه 
رونالدو پيش از 

كريسمس 
 مهاجم يوونتوس پيش از كريسمس 
به بيمارســتانى در توريــن رفت و به 

كودكان هديه داد.
به گزارش ايســنا، كريســتيانو رونالدو 
پيش از كريســمس از بخش سرطان و 
هماتولوژى بيمارســتان رجينا مارگريتا 
تورين بازديد كرد و به كودكان بسترى 
شــده هديه داد.مهاجم پرتغالى پس از 
تمرين بــا يوونتوس به همراه جورجينا 
رودريگس (نامزدش) به اين بيمارستان 
رفت. او با كودكان حاضر در اين بخش 
صحبت كرد، به آنها هدايايى داد و با آنها 

و خانواده هايشان عكس گرفت.
مدير بيمارستان و مدير بخش سرطان از 
مهاجم پيشين رئال مادريد ديدن كردند. 
همچنين رونالدو با كادر پزشــكى اين 

بخش صحبت كرد.

مشهورترين دروازه بان 
عرب به جام ملت ها 

دعوت نشد
 سنگربان سرشناس الهالل عربستان 
به تيم ملى فوتبال عمان براى حضور در 

جام ملت هاى آسيا 2019 دعوت نشد.
به گــزارش فــارس، على الحبســى، 
عرب  دروازه بان  بهترين  و  مشهورترين 
در اين چند ســال اخير بوده كه سابقه 
حضور در ليــگ برتر انگليــس را در 
كارنامه دارد و اين نخســتين دروازه بان 
عرب زبــان تاريخ اســت كــه چنين 

افتخارى را به دست آورده است.
فدراســيون فوتبال عمان اسامى بازيكنان 
دعوت شــده به اردوى تيــم   ملى براى 
حضور در جام ملت هاى آســيا را اعالم 
كرده كه در بين آنها نام الحبسى به چشم 
نمى خورد.فدراسيون فوتبال عمان دليل 
دعوت نشدن اين ســنگربان سرشناس 
الهالل عربستان را مصدوميت اعالم كرده 
اســت. الحبســى در بازى الهالل مقابل 

االهلى در ليگ عربستان مصدوم شد.
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در حــال حاضــر مرمت 
محله  در  كبابيــان  حمام 
كبابيــان در دســتور كار 
اســتان  فرهنگى  ميراث 
قرار دارد و اين مرمت هم 
اكنون در حال انجام است

خبـر

گزارش 

فرهنگگردشگري
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همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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■ حديث:
حضرت عيسي (ع):

حكمت، روشنگر هر دلى، و خداترسى، سرآمد هر حكمتى است، و حق، دِر هر خيرى و 
رحمت خدا دِر هر حّقى است، و كليدهاى آن، دعا و زارى و كردار (نيك) است، و چگونه 

درى بدون كليد، باز مى  شود؟! 
تحف العقول: ص 512

« جنانى» ثبت ملى شد 

 عمارت قديمى جنانى وارد فهرست آثار ملى شد . مديركل ميراث 
فرهنگى ، صنايع دســتى و گردشگردى استان همدان با اعالم اين خبر 
گفت: اين عمارت داراى بافتى است كه جداره بيرونى آن داراى ارزش 
اســت و به عنوان يك بناى ارزشمند در دست ثبت ملى قرار  گرفت و 

وارد فهرست ملى شد.
 على مالمير درباره آخرين پيگيرى ها درباره عمارت جنانى اظهار كرد: 
شــماره ثبت اين بنا به زودى اعالم خواهد شــد وى گفت : عمارت 
جنانى، نخستين بناى چند طبقه همدان است كه به عنوان يك اقامتگاه 

و مسافرخانه به يك برند در همدان تبديل شده است
 على مالمير ادامه داد: عمارت جنانى، قدمتى بيش از 80 ســال دارد و 
يكى از بناهاى دوران پهلوى بوده كه در خيابان شــهداى شهر همدان 

واقع شده است.
وى افزود: به منظور جلوگيرى از تخريب اين عمارت، چندين مرحله 
تيم حفاظتى يگان ويژه ميراث فرهنگى به محل اعزام شد و كارشناسان 
فنى نيز نظرات خود را با مكاتبات متعدد به شهردار همدان، شهردارى 
منطقه 2 و معاونت شهرســازى و معمارى شــهردارى و مديركل دفتر 
حفظ و احياى بناها، بافت ها و مديــركل دفتر امور پايگاه هاى جهانى 

اعالم شده است.
مالميــر  عنوان كرد: طى دو مرحله از كارشناســان دفتر حفظ و احياى 
ســازمان ميراث فرهنگى براى اعالم نظر كارشناسى و پيگيرى مراحل 
ثبت ملى بنا دعوت به عمل آمده كه در نهايت اين كارشناسان موافقت 

خود را در مهرماه اعالم كردند.
 عمارت جنانى هتل سنتى مى شود

احمد ترابى معاون ميراث فرهنگى اســتان نيز عنوان كرد  : مالك اين 
عمارت همكارى خوبى با ما داشته است و با سرمايه گذارى آن و كمك 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى عمليات تبديل اين 

عمارت به هتل سنتى صورت مى گيرد.
ــا بيــان اينكــه ايــن عمــارت در گذشــته بــه عنــوان مســافر  ترابــى ب
ــت را  ــات مرم ــا عملي ــك بن ــه داد: مال ــت، ادام ــرى داش ــه كارب خان
بــر عهــده دارد و بــا توجــه بــه طــرح هــا و معمــارى آن زيــر نظــر 

ــرد. ــراث فرهنگــى بازســازى آن صــورت مــى گي مي
وى گفــت: بــا بررســى دقيــق كارشناســان و اعــالم نظــر مشــاوران، 

اعتبــار مــورد نيــاز بازســازى ايــن بنــا اعــالم مــى شــود.
«عمــارت جنانــى» يــا همــان «مســافرخانه آبــادان» يــك بنــاى تاريخى 
بــا بيــش از 80 ســال قدمــت اســت كــه معمــارى آن را نمونــه  خــاص 

در اواخــر دوران قاجــار و اوايــل پهلــوى مــى دانند.
ــدان  ــه هم ــد طبق ــاى چن ــتين بن ــوان نخس ــه عن ــارت ب ــن عم اي
ــال، در قســمت  ــز امس ــى پايي ــه در بارندگ ــود ك ــى ش محســوب م

ــد. ــب ش ــار تخري ــى دچ هاي

5 دى ماه برگزار مى شود؛ كارگاه 
عكاسى خبرى در همدان

حضــور  بــا  خبــرى  عكاســى  كارگاه   
عبدالرحمــن رافتــى، عــكاس خبــرى و مســتندنگار 
ــا هــدف  همــدان برگــزار مى شــود . ايــن كارگاه ب
آشــنايى بــا عكاســى خبــرى، ســبك هاى خبــرى و 
تهيــه گــزارش تصويــرى چهارشــنبه پنجــم دى ماه 
ــان   ــينماى جوان ــن س ــا 18 در انجم ــاعت 16 ت س
همــدان برگــزار خواهــد شــد. ايــن عــكاس خبــرى 
اظهــار كــرد: ايــن كارگاه بــا هــدف آشــنايى 
عالقمنــدان كارگاه عكاســى خبــرى در همــدان 

برگــزار مى شــود.
عبدالرحمن رأفتى با بيان اينكه شــركت در كارگاه 
عكاسى براى عموم عالقمندان آزاد و رايگان است، 
افزود: بسيارى از جوانان عالقمند كه تمايل به ادامه 
فعاليت در حرفه عكاسى دارند، مى توانند از تجربيات 

عكاسى در اين كارگاه بهره مند شوند.

در پى درگذشت آيت ا... هاشمى شاهرودى
لغو دو كنسرت در همدان

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
از لغو كنســرت «ســيدمحمد معتمدى قمصرى» و 

«اميرعباس گالب» در همدان و مالير خبر داد.
عليرضــا درويش نــژاد در گفت وگــو بــا ايســنا، 
اظهــار كــرد: بــه مناســبت درگذشــت عالــم 
آيــت ا...  حضــرت  ربانــى  فقيــه  و  گرانقــدر 
موســيقى  صحنــه  اجــراى  هاشمى شــاهرودى، 
و  همــدان  در  معتمدى قمصــرى  ســيدمحمد 

شــد. لغــو  ماليــر  در  گالب  اميرعبــاس 
وى افــزود: پيــش از ايــن مقــرر شــده بــود 
ــه اى معتمــدى روزهــاى پنجشــنبه  اجــراى صحن
ــراى  ــدان و اج ــاه در هم ــه 6 و 7 دى م و جمع
در  4دى مــاه  سه شــنبه  روز  گالب  صحنــه اى 
ماليــر برگــزار شــود كــه برگــزارى آن بــه زمــان 

ــد. ــول ش ــرى موك ديگ

تست كنترل وضعيت ماهواره «پيام» با 
موفقيت انجام شد

 رئيس ســازمان فضايى ايران گفت: تست كنترل وضعيت ماهواره 
«پيــام» با موفقيت انجام شــد.به گــزارش مهر، مرتضــى برارى در 
اينستاگرام نوشت: امروز بازديدى از مراحل تست هاى فرآيند تحويل 
گيرى ماهواره «پيام» دانشگاه اميركبير داشتم و از نزديك شاهد تالش 
بى دريغ و خستگى ناپذير جوانان متخصص، خالق و پرتالشى بودم 
كــه ثابت كرده اند هيچ محدوديتى نمى تواند جلوى پيشــرفت آنها 
را بگيرد.رئيس ســازمان فضايى ايران ادامه داد: امروز نيز تست هاى 
كاليبراســيون نهايى سنسورها و عملگرهاى زيرسامانه تعيين و كنترل 
وضعيت ماهواره «پيام» با موفقيت انجام شــد و بسيار خوشحالم كه 
هنگام كسب اين موفقيت در كنار تيم سخت كوش اين پروژه بودم. 

انتقام ضدامريكايى چينى ها 
در دفاع از هواوى

 چينى ها كه از دستگيرى يكى از مديران ارشد شركت هواوى در كانادا 
با تحريك امريكا بسيار عصبانى هستند با تحريم خريد و استفاده از كاالهاى 
توليدى اپل درصدد انتقام گيرى هستند.به گزارش كوارتز، به دنبال دستگيرى 
منگ وانژو در كانادا به درخواست آمريكا و به جرم تالش هاى وى براى دور 
زدن تحريم هاى ايران، برخى شركت هاى چينى از كاركنان خود خواسته اند 
به جاى توليدات اپل از محصوالت هواوى استفاده كنند.اين شركت ها حتى 
براى ترغيب كاركنان خود به خداحافظى با توليدات اپل و به خصوص آيفون 
به آنها پول هم مى دهند. نكته قابل تامل اين است كه هواوى عليرغم تمامى 
فشــارها و تحريكات آمريكا و برخى متحدان اروپايى و آسيايى آن در سال 

2018 موفق به فروش بيش از 200 ميليون گوشى شده است.

توليد آب شرب از رطوبت هوا
 محققان كشــور توانستند با توليد دســتگاهى آب را از رطوبت 
هوا توليد كنند. اين آب آشــاميدنى بوده و حتى در شهرهاى آلوده 
مثل تهران هم  قابل كاربرد است.به گزارش مهر، اين روزها بسيارى 
از كشــورهاى دنيا درگير مســائل مربوط به خشكسالى و كم آبى 
هســتند و براى برون رفت از اين مشكل، دست به دامن فناوريهاى 
مختلف براى كمك به بارندگى بيشتر و دستيابى به منابع آبى جديد 
شــده اند. در اين ميان تكنولوژيهايى مانند شــيرين سازى و انواع 
تصفيه آب نيز مورد توجه قرار گرفته اند و در بســيارى از كشورها 
استفاده مى شوند.كشور ما نيز در بسيارى از اين فناوريها توانمندى 
و دستاوردهاى خوبى كســب كرده است كه مى تواند براى جبران 

كم آبى به كار رود.

فعالسازى گوشى هاى مسافرى دوسيم كارته 
با يك شناسه تا دوم دى ماه

 ســامانه هوشــمند مديريت تجهيزات ارتباطى براى آخرين بار 
گوشى هاى مسافرى دوسيم كارته را كه فقط يكى از شناسه هاى خود 
را در ســامانه گمرك وارد كرده اند، تا تاريخ دوم دى ماه، ثبت و فعال 

كرد.
به گزارش مهر، كانال اطالع رسانى سامانه هوشمند مديريت تجهيزات 
ارتباطــى (همتا) در اطالعيه اى اعالم كــرد: برخى از متقاضيان ثبت 
گوشــى هاى مسافرى دو سيم كارته به دليل آگاه نبودن از روال جديد 
ثبت گوشى هاى مسافرى در طرح رجيسترى، فقط يكى از شناسه هاى 
گوشــى خود را در ســامانه گمرك وارد كردند و به همين دليل كد 

فعالسازى تاكنون براى آنها ارسال نشده است.

كاربران فيس بوك با دريافت 250 دالر آن را 
ترك مى كنند

 نتايج يك بررســى جديد نشــان مى دهد كه اكثر كاربران عضو 
شبكه اجتماعى فيس بوك با دريافت مبلغى كه به طور متوسط از 250 
دالر بيشتر نيست حاضر به ترك آن هستند.به گزارش راشاتودى، در 
اين بررسى تالش شده تا ارزش اجتماعى عضويت در فيس بوك بر 

اساس مبلغى مادى محاسبه و برآورد شود.
 از همين رو از مصاحبه شــوندگان سوال شــد كه براى ترك فيس 
بوك چه مقدار پول بايد به آنها پرداخت شــود.فيس بوك در ماه هاى 
اخير به علت نقض حريم شخصى كاربران، عدم بى طرفى سياسى و 
تالش براى كنترل انحصارى بازار شبكه هاى اجتماعى به شدت زير 

فشار بوده است.

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

مريم مقدم  »
  اواخر ديماه ســال گذشته بود كه رسانه ها خبر 
از تخريب خانه هاى «شمسيان»، «بهرامى» و «اخالص» 
در محله كبابيان شهر همدان دادند . خبرى كه حاال 
از آن ردپايــى جز چند ديوار نيمه كاره كه به عنوان 
حصار اطراف اين محوطه كشيده شده و پاركينگ 
خودروهاى شخصى كه دور تا دور بناى تخريب شده 
پارك شده اند ، نمانده است آنچه بالفاصله توجه هر 
مخاطب را به خود جلب مي كند داربست هايي است 
كه بازمانده بناها را احاطه كرده اســت . اين روزها 
داربست ها در بناي هاي تاريخي و قديمي تخريب 
شده يا در شرف تخريب حرف نخست را ميزند . پس 
از خود نمايي داربست هاي فلزي كه جناني را احاطه 
كرده است حاال داربست هاي فلزي در كبابيان چشم 

ها را مي آزارد . 
در بازديد روز گذشــته خبرنــگار همدان پيام از 
محوطه كبابيان آنچه ديده شــد ردپاى ســاخت 
و ســازهاى محدود از ديوارهــاى نيمه كاره بود 
و حصــار خودروهايى بود كه جايى جز ســايه 
ديوارهاى نيمه كاره در محوطه كبابيان براى توقف 
پيدا نكرده بودند . مردم محله كبابيان مى گويند اين 
روزها كمابيش مرمت حمام قديمى كبابيان انجام 
ميشود و جاى سه خانه تخريب شده هم همچنان 

زمينى مسطح است وبس ..
نگاهى به پيشينه اخبار 

96/10/24 خبرگــزارى فارس در خبرى عنوان كرد : 
خانه هاى «شمسيان»، «بهرامى» و «اخالص» در محله 
كبابيان شهر همدان تخريب شد. اين خانه ها مربوط به 
دوره قاجار و پهلوى بودند و به تازگى اعتبار مرمت 
آنها تأمين شــده بود و قرار بود مرمت آنها آغاز شود 
اما شهردار چنين مجالى را نداد و آن را تخريب كرد.

96/10/25 روزنامه همدان پيام در خبرى عنوان كرد : 
خانه هاى «شمسيان»، «بهرامى» و «اخالص» در محله 
كبابيان شهر همدان تخريب شد. اين خانه ها مربوط به 
دوره قاجار و پهلوى بودند و به تازگى اعتبار مرمت 

آنها تأمين شده بود و قرار بود مرمت 
آنها آغاز شــود اما شــهردار چنين 

مجالى را نداد و آن را تخريب كرد.
محله كبابيــان مربوط به دوره قاجار 
است و اين اثر در تاريخ پنجم تيرماه 
1384 با شماره ثبت 11951 به عنوان 
يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيده 

است.
96/10/24 خبرگزارى ايســنا اعالم 
كرد : شهردار همدان 3 بناى تاريخى 
در چمن كبابيان را به عنوان سالم ترين 
مركز قديمى همدان تخريب كرد تا 
پاركينگ طبقاتى بســازد. واژه چمن 
از حدود 70 ســال پيــش براى هر 
كدام از مركز محله هاى شهر همدان 
استفاده مى شود. بيش از 50 چمنى كه 
مى توان ادعا كرد شهر همدان در آنها 

تكميل شده اســت. اما امروز فقط 6 چمن در شهر 
سالم مانده است.

96/10/25 خبرگزارى مهر نوشــت : محالت قديم 
همدان قربانى منفعت طلبى مديران

در حالى شهر همدان به عنوان شهر پايلوت در احياى 
مركز محله ها معرفى شده است كه ديروز در اقدامى 
عجيب شهردارى همدان با تخريب 3 خانه قديمى در 
يكى از محالت قديمى همدان هويت آن را خدشه دار 

كرد.
 اقدام به تخريب براى رفع خطر 

شــهردار همدان در زمان ياد شــده با تأكيد بر اينكه 
تخريــب خانه هاى قديمى در محله كبابيان توســط 
شهردارى منطقه يك كامال قانونى است، عنوان كرده 
بود شهردارى به منظور رفع خطر اقدام به تخريب اين 

منازل كرده است.
عباس صوفى گفت : با اشاره به اينكه سه خانه قديمى 
تخريب شده ثبت تاريخى نبودند و امكان بازسازى هم 
نداشتند، با اشــاره به اين مهم كه اين بافت ها كامال 
خطرنــاك بودند و هر آن امكان ريــزش ديوارها و 
آســيب رســيدن به شــهروندان وجود داشت دليل 
تخريب خانه هاى قديمى را توضيح داده بود . طبق 
اظهار نظر صوفى درباره سالم بودن خانه هاى بهرامى 
و شمســيان و طبق بازديدى كه پيش از تخريب اين 
بناها داشت ، هر سه خانه تخريب 50 درصدى داشتند 
و هيچ گونه امكان بازسازى براى آنها وجود نداشت اما 
حاال پس از يك سال كه زمين مسطحى از آنها باقى 
مانده است شــنيده ها حكايت از اين دارند كه قرار 
اســت يك فرهنگسرا به جاى 
اين خانه هاى تخريب شــده 

ساخته شود .
 مرمت بنــا در قالب 
انجام  دست  در  مشاركت 

است
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى استان 
همدان در گفت وگو با همدان 
پيام در اين زمينه گفت : حفظ 
هويت محله هاى قديمى الزامى 
اســت و با باز آفرينى محالت 
و حفــظ ســيماى تاريخى و 
فرهنگى بايد تالش كرد تا اين 
محالت ارزشمند حفظ شود . 
على مالمير گفت : پيشنهاد ما 
براى بناى در دســت ساخت 
به جاى خانه هاى تخريب شــده اقامتگاه سنتى و يا 
فرهنگســرا مى باشــد . وى در ادامه گفت : در حال 
حاضر مرمت حمام كبابيان در محله كبابيان در دستور 
كار ميراث فرهنگى استان قرار دارد و اين مرمت هم 
اكنون در حال انجام است . على مالمير گفت : با توجه 
به اعتبارات سال 1396 و 97 مرمت اين بنا در قالب 

مشاركت در دست انجام است .
وى در پاســخ به اين ســوال كه آيا قرار است حمام 
كبابيان به نقــل از اهالى محل پس از مرمت به موزه 
فرش تبديل شــود يا خبر گفت : تا امروز پيشــنهاد 
مدونى براى تعريف كاربرى به ميراث فرهنگى ارائه 

نشده است . 
 وى با تأكيد بر اينكه بناهاى تخريب شده به صورت 
جداگانه ثبت ملى نشده بودند اما بافت محله كبابيان 

اثر تاريخى ثبت شده است، اعالم كرد: پيگيرى هاى 
الزم را دربــاره دريافت طرح هاى الزم از ســازمان 
مســكن شهر ســازى انجام داده ايم و كار در دست 

پيگيرى است .
على مالميرتصريح كــرد: گرچه اين بناهاى تخريب 
شــده تك تك ثبت ملى نشــده بودند اما محالت 
داراى ارزش فرهنگى و تاريخى خاصى هســتند كه 

بايــد در جهت حفظ آنها كوشــيد 
. وى همچنيــن گفت : در دســتور 
كار وزارت راه وشهرســازى طرح 
بازآفرينى محــالت قديمى همدان 
وجود داشــت كــه بازآفرينى محله 
كبابيــان نيز در اين طــرح مطرح و 
مورد پيگيرى و اجراى مصوبات قرار 

گرفت .
همدان روزگارى 50 محله 

داشته است
شــهر همدان داراى 48 تا 50 مركز 
محله محور بوده اســت كه در حال 
حاضر تنها چند محله بيشــتر از اين 

مراكز باقى نمانده است.
هــدف اصلــى از حفــظ و احياى 
محله ها حفظ و احيــاى يك تفكر 
اســت چراكه اين محله ها در قديم 
محل تجمع مردم بوده و مردم بدون 
اينكه دغدغه خاطر داشــته باشــند 
در آنجــا جمع مى شــدند، درواقع 
مركز محله محلى براى نشســت و 
دادوســتد و انتقال افكار بوده است.
در آن زمــان همــه از حال يكديگر 
خبردار مى شــدند كه متأسفانه اين 
فرهنــگ از بين رفته اســت و افراد 
به دغدغه هاى روزمره دچار شده و 
تبادل افكار وجود نداردتوتونچى با 
اشاره به اينكه مناسبات فرهنگى از 
خود مركز محله مهم تر بوده اســت، 
عنوان كرد: در آن زمان همه از حال 
يكديگر خبردار مى شدند كه متأسفانه 
اين فرهنــگ از بين رفته اســت و 
افراد به دغدغه هــاى روزمره دچار 
شــده و ارتباطات اجتماعى به مانند 
گذشته وجود ندارد.اين موضوع در 
بلندمدت و ميان مدت صدمات خود 
را باقــى مى گــذارد و خألها حس 

مى شــود، هنگامى كه پويايى مركز محله حفظ شود 
درواقع پويايى تفكر جمعى حفظ مى شود.

بايد دلخوش بود كه سياســت ميراث فرهنگى انتقال 
فرهنگ ها اســت، پس مى توان اميدوار بود ، با حفظ 
اين محله ها و احيا و زنده نگه داشتن آن ها درواقع الگو 
و نمونه اى را براى نسل جديد حفظ كرده ايم تا نسل 

جديد نيز اين الگوها استفاده كنند.

يك سال از تخريب 3 خانه در محوطه كبابيان گذشت 

فعال داربست و حصار 
■ مرمت در دست انجام است  
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طرح: همدان پيام- محمود نظري وقتى با همكارى من ، ما مى شود


