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يادداشت
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آموزه هاي 9 دي را بكار گيريم 
بصيرت راه 
مقابله با توطئه

  امــروز نهم دي ماه در تقويم رســمي 
كشــور روز بصيرت نام گرفته اســت در 
آستانه چهلمين ســالگرد انقالب اسالمي 
ايران قرار داريم دي ماه در دل خود در طول 
40 سال گذشــته حوادث بزرگي را تجربه 
كرده اســت. روز 19 دي ماه 56 قيام مردم 
شــريف قم در دفاع از مرجعيت و رهبري 
امام خميني آتش انقالب را شعله ور ساخت 
عوامل رژيم شــاه با درج مقاله توهين آميز 

نسبت به امام خميني (ره) ...

زمين خوارى اشتهايى كه بايد كور شود
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فيض ا... مظفرپور»
  امروز نهم دي ماه در تقويم رسمي كشور 
روز بصيرت نام گرفته است در آستانه چهلمين 
سالگرد انقالب اسالمي ايران قرار داريم دي ماه 
در دل خود در طول 40 سال گذشته حوادث 

بزرگي را تجربه كرده است. 
روز 19 دي ماه 56 قيام مردم شريف قم در دفاع 
از مرجعيت و رهبري امام خميني آتش انقالب 
را شعله ور ســاخت عوامل رژيم شاه با درج 
مقاله توهين آميز نسبت به امام خميني (ره) در 
روزنامه اطالعات 17 دي ماه 56 مي خواســتند 
بين مردم و رهبري شكاف ايجاد نمايند غافل 
از آنكه همين كار ابلهانه آنان پاشنه آشيل خود 
آنها گرديد و قيام مردم ايران به ويژه مردم قم 
را در پي داشــت و همين قيام نوزدهم دي ماه 
منجر به قيام 29 بهمن مردم تبريز و برگزاري 
مراسم چهلم براي اين قيام ها گرديد و انقالب 
اســالمي را فراگير كرد. از فرار شاه 26 دي ماه 
57 گرفته تا حماســه 9 دي ســال 88 مردم و 
حوادث تلخ دي ماه 96 كه دست بيگانگان در 
آن كامًال مشهود بود. در همه اين حوادث تلخ 
و شــيرين عبرت هايي وجود دارد كه بايد از 
آنها درس گرفت و چراغ راه آينده ســاخت. 
فرار شــاه در 26 دي ماه 57 مقدمه ورود امام 
خميني(ره) به كشور در 12 بهمن 57 گرديد. و 
ورود امام كه به تعبير قرآن جا  ءالحق بود. زهق 
الباطل را رقم زد و در مدت 10 روز دهه فجر 
به پيروزي ملت ايران در 22 بهمن 57 انجاميد. 

ديو بيرون شد و فرشته درآمد. و اين پيروزي 
بزرگ حاصل نشد مگر در سايه رهبري الهي 
خميني كبير(ره) وحــدت و يكرنگي ملت و 
بصيرت و آگاهي آنان نسبت به توطئه دشمنان 
داخلي و خارجي آن روز توطئه دشمن آوردن 
بختيار بر ســر كار بــود و ايجاد توطئه جديد 
در كشــور كه با هوشياري امام و هوشياري و 
يكصدايي مردم تير دشمنان به سنگ خورد و 
امام به وطن بازگشت و همانگونه كه خود در 
اولين سخنراني خويش فرمود به پشتيباني ملت 

دولت تعيين كرد.
انقالب را در مســير درست قرار داد و تالش 
مخالفان بــا بصيرت مردم و پشــتيباني همه 
جانبه آنــان از آرمان هاي انقالب و رهبري آن 
امام خميني(ره) به شكست انجاميد و انقالب 

اسالمي پيروز شد و قيام مردم به بار نشست.
در حوادث 7 ماهه ســال 88 نيز باز دســت 
دشــمنان خارجي و دنباله روهاي داخلي آنان 
كشــور درگير حوادث تلخ و آشوب هايي شد 
كه خســارات مادي و معنــوي فراواني را به 

كشور و ملت وارد كرد.
تاكنون نيز كشور نتوانسته است از آسيب هاي 
آن خالصــي يابــد. انتخابات خرداد ســال 
88 كــه با حضور 85 درصــدي مردم در پاي 
صندوق هاي رأي باالترين ميزان مشاركت در 
تاريخ نظام اســالمي بلكه جهان بود پيروزي 
بزرگــي براي ملــت و نظام اســالمي بود. و 
رهبر معظم انقالب از آن به اعجاز الهي تعبير 

كردند. با طراحي دشمنان خارجي براي ايجاد 
شكاف بين ملت تحت عنوان اعتراض به نتايج 
انتخابات شــيريني  حماســه عظيم 24 خرداد 
98 به تلخي گراييد و با اعتراض كانديداهاي 
شكست خورده در انتخابات  دستاورد كشور 
در مردم ســاالري ديني را كه همانا شركت 40

ميليونــي مردم در انتخابــات بودند به چالش 
كشــيده و به اعتراضات خياباني كشــاندند و 
اينگونه بود كه آتش فتنه دامن كشور را گرفت 
و در نهايــت كار به جايي رســيد كه در روز 
عاشوراي حسيني برخي فتنه گران فريب خورده 

به عزاي حسيني نيز اهانت كردند.
بعــد از آن بود كه خون حســين در دل هاي 
مردم بصير ايران اســالمي به جوش آمد و با 
حضور گســترده خويش در روزهاي هشتم و 
نهم دي ماه 8 حماسه عاشورايي 9 دي را رقم 
زدند و بســاط مخالفان دوباره در هم پيچيد. 
همداني هــا در اين قيام نيز پيشــتاز بودند و 
حماسه 8 دي ماه 88 را در ميدان امام و حماسه 
9 دي ماه را در ميدان آرامگاه بوعلي رقم زدند.

و اينگونه بود كه تعبير مقام معظم رهبري حماسه 
9 دي ماه در تاريخ ايران اســالمي ماندگار شد. 
همين بصيرت مردم و حضور به موقع آنان منجر 
به شكست فتنه هاي داخلي و خارجي گرديد و 

روز بصيرت به حق به نام 9 دي ثبت شد.
رهبر معظــم انقالب فرمود: ايــن مردمند كه 
ناگهان با يك حركت كه آن حركت برخاسته 
از همان عواملي است كه 19 دي قم را تشكيل 

داد يعني برخاسته از بصيرت است» دشمنان را 
مأيوس مي كند.

در حــوادث دي ماه ســال 97 نيز اگر به دقت 
بنگريم دشــمنان خارجي با در اختيار داشتن 
ابزارهاي رســانه اي و بــا روش هاي جديد با 
همراهي اپوزيســيون داخلي و خارجي و به 
ويژه همراهي منافقين كوردل مردم را دعوت 
به آشــوب مي كردند و فضــاي مجازي ابزار 
دســت آنان بود قيام كوري كه ســر و ته آن 
معلوم نبود و عده اي فريب خودره با بهانه قرار 
دادن مشكالت اقتصادي كشور را يك هفته اي 
درگير اين حوادث كردند و خسارت مادي و 
معنوي بر ملت و كشور وارد كردند. كه همين 
موضوع همانطور كه در حوادث سال 88 منجر 
به آسيب به كشــور و عقب ماندگي كشور و 

حتي تحريم ظالمانه دشمنان شد.
در سال گذشــته نيز بهانه اي به دشمنان داد تا 
فشارها به ويژه فشارهاي اقتصادي را بر كشور 
افزايش دهنــد و در جنگ اقتصادي عليه اين 
نظام به اهداف شــوم خود برسند كه بار ديگر 
با بصيرت و هوشياري ملت و حضور گسترده 
آنان در مراســم 9 دي ماه 97 آب ســردي بر 
آتش كينه ها ريختند. ولي نبايد فراموش كرد 
كه هنوز دشمن دســت از جنگ اقتصادي بر 
نداشــته و همچنان در حال توطئه عليه كشور 
اســت و براي پيروزي بر اين توطئه كه همان 
جنگ اقتصادي است نياز به وحدت و اطاعت 

از رهبري و بصيرت الهي داريم.

60 درصد واحدهاى 
بهداشتى همدان 
ايمن هستند

 مديــر گروه مديريت بحــران معاونت 
بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
گفت: 60 درصد واحدهاى بهداشتى استان 
طبق آخرين آمار اســتخراج شده از برنامه 
ارزيابى ايمنى و خطر واحدهاى بهداشتى، 

در برابر بالياى طبيعى ايمن هستند.
ــا  ــه در گفــت و گــو ب محمــد ربيــع يگان
ايرنــا اظهــار داشــت: ايــن طــرح در چهــار 
بخــش مختلــف، واحدهــاى بهداشــتى را 
ــر 450 ــتمل ب ــد و مش ــى كن ــى م ارزياب

ســوال اســت.
وى بيان كرد: براى بررســى ميزان آمادگى 
اين  همدان  دانشــگاه  بهداشتى  واحدهاى 
برنامه امســال هم مطابق سالهاى قبل، اجرا 
شــده و نتايج حاصل نشان دهنده آمادگى 
بيش از 50 درصدى واحدهاى بهداشــتى 
بوده و حوزه بهداشت دانشگاه همدان را در 

سطح ايمنى 6 از 10 قرار مى دهد. 
يگانــه توضيح داد: بــراى ارزيابى اين 
موضــوع، وزارت بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــكى ابــزارى در اختيار 
دارد كه ســاالنه يك نوبــت واحدهاى 
بهداشــتى كشــور را از نظــر وضعيت 
ايمنــى و خطــر بالياى طبيعــى مورد 

دهد.  مى  قرار  ارزيابى 
مدير گــروه مديريــت بحــران معاونت 
بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
اضافه كــرد: ابزار ارزيابــى ايمنى و خطر 
واحدهاى بهداشتى در قالب كتاب توسط 

على اردالن تاليف شده است.
دكتــر يگانه ادامه داد: اين ارزيابى شــامل 
بخش هاى شناخت مخاطرات تهديد كننده 
واحدهاى بهداشــتى و سه شاخص ايمنى 
سازه، ايمنى غيرسازه و آمادگى عملكردى 
نيروهاى بهداشتى است و از مجموع وزن 
داده شده اين سه شاخص، ايمنى كلى واحد 

بهداشتى به دست مى آيد. 
وى گفــت: از مجموع حــدود 700 واحد 
بهداشــتى 292 واحد بهداشتى اين استان 
نوسازى شــدند كه بيشتر اين مراكز داراى 

ايمنى سازه اى خوبى هستند. 
مدير گــروه مديريــت بحــران معاونت 
بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
بيان كرد: در 45 درصد واحدهاى بهداشتى 
اقدامات ايمنى ســازه اى انجام شده و هم 
اينك وضعيت ايمنى ســازه اى واحدهاى 
بهداشــتى بين 57 تا 60 درصد برآورد مى 

شود. 

آموزه هاي 9 دي را بكار گيريم 

بصيرت راه مقابلـه با توطئـه

وقتى كمروند كار نيمه تمام را تمام كرد

تداوم موفقيت هاى كشتى هگمتانه

سهم استان ها از طرح افزايش 
تعداد نمايندگان چقدراست؟

3

يادداشت  نماينده مجلس اختصاص داد
20 هزار ميليارد براى همسان سازى 

حقوق بازنشستگان
20 هزار ميليارد ريال اعتبار براى اجراى طرح همســان سازى و حمايت از حقوق بازنشستگان 

كشور در اليحه بودجه 98 اختصاص يافت.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى در نشست مشترك روساى كانون هاى بازنشستگى 
استان همدان افزود: افزايش اين رقم طبق اعالم نياز صندوق بازنشستگى كشورى به 150 هزار ميليارد 
ريال غيرممكن است، اما تالش مى كنيم تا بتوانيم براى افزايش اين رقم در مجلس كارى انجام دهيم.
به گزارش ايرنا، محمد كاظمى اظهار داشت: تا حد امكان تالش مى كنيم براى همسان سازى حقوق 
بازنشستگان در حد معقول دست كم براى حقوق هاى زير 20 ميليون ريال گامى برداريم و اقدامى 
اثرگذار انجام دهيم.نائب رئيس كميســيون حقوقى و قضايى مجلــس دهم با بيان اينكه بودجه 98

متناسب با شرايط تحريم بسته شده است، افزود: طرح همسان سازى و حمايت از حقوق بازنشستگان 
از سوى مجلس مطرح شد و همواره در بودجه نگاهمان به بازنشستگان بوده است.

كاظمى يادآور شــد: اينكه طرح همسان سازى حقوق بازنشستگان از سوى مجلس شوراى اسالمى 
مطرح و به دنبال اجراى آن است و دغدغه اى براى دولت شده است، شروع بسيار خوبى است.

وى با بيان اينكه براى حل مشكالت بازنشستگان با جديت در تالش هستيم گفت: براى افزايش اعتبار 
طرح همســان سازى حقوق بازنشستگان در بودجه 98 با مجمع نمايندگان استان و كميسيون هاى 

تلفيق و بودجه رايزنى هايى انجام مى دهيم.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: تكريم بازنشستگان در جامعه بايد پويا شود 

و اين فرهنگ كه طى سال هاى گذشته دچار آسيب شده، بايد دوباره احيا شود.
كاظمى با اشاره به شرايط سخت كنونى كشور بيان كرد: از ابتداى پيروزى انقالب تاكنون ظلم ها و 
توطئه هاى زيادى عليه ملت ايران روا داشته شده و امروز به گناه ناكرده اين سختى ها و مصيبت ها 
را تحمل مى كنيم.وى ادامه داد: شايد در بسيارى از موارد نيز به دليل برخى سياست هاى غلط داخلى 
و خارجى در گذشته، نوع برخورد با مردم و نوع نگاهمان به ساير كشورها مشكالتى براى كشور به 

وجود آمده و بايد سياست ورزى بهترى اعمال مى كرديم.
كاظمى با اشاره به توافق برجام و خروج آمريكا از اين توافق بين المللى خاطرنشان كرد: پس از توافق 
برجام سرمايه گذاران در صف ورود به ايران بودند و بزرگترين قرارداد نفتى ايران با توتال بسته شد. 
وى ادامه داد: در اين شرايط آمريكا با خروج خود از اين توافق بين المللى نشان داد كه قابل اعتماد 
نيست و تحريم هاى ظالمانه بدتر از جنگ را به ما تحميل كرد و شرايط سختى را براى ما به وجود 
آورد.عضو فراكسيون اميد مجلس دهم با بيان اينكه در طول 40 سال از عمر انقالب دشمنان همواره 
عليه ما توطئه چيده اند گفت: در تمامى عرصه ها در مقابل دشمنان پيروز بوده ايم، به طور قطع در 
عرصه كنونى نيز با وحدت و تزريق اميد به جامعه از اين گردنه سخت نيز با موفقيت عبور مى كنيم.

 قانونى كه بايد اجرا شود
ديگر نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى نيز در اين جلسه گفت: طرح همسان سازى و 
حمايت از حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه تدوين و به يك قانون تبديل شده كه هر سال 

بايد اجرايى شود.
حجت االسالم احد آزاديخواه با بيان اينكه اين طرح طى 2 سال گذشته از سوى دولت اجرا نشد بيان 
كرد: امســال 20 هزار ميليارد ريال براى اجراى اين طرح در بودجه 98 در نظر گرفته شده است كه 
تالش مى كنيم اين مبلغ افزايش پيدا كند.وى ادامه داد: براى حل مشــكالت و اجراى طرح همسان 
سازى حقوق بازنشستگان اين مبلغ بسيار كم است، در حاليكه حدود 300 هزار ميليارد ريال اعتبار 

براى اجراى اين طرح مورد نياز است.
سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس دهم خاطرنشان كرد: اگر دولت بخواهد از آسيب هاى اجتماعى 
و ناامنى ها جلوگيرى كند، بايد چند سرفصل همچون نظام رتبه بندى فرهنگيان، همسان سازى حقوق 
و آب كشاورزى را در بودجه مد نظر قرار دهد.حجت االسالم آزاديخواه با بيان اينكه در حوزه اشتغال 
همچنان مشكل داريم اظهار داشت: با توجه به اينكه شرايط كشور هم اكنون ويژه و حساس است، بايد 
اميد و انگيزه در بين مردم تقويت كنيم تا بتوانيم اين شرايط را با موفقيت پشت سر بگذاريم.به گزارش 
ايرنا، مواردى همچون جايگزينى، اقدامات اجتماعى و گزينش از ديگر مشــكالتى بود كه از سوى 
بازنشستگان مطرح شد و نمايندگان مالير قول مساعد دادند با همفكرى با مجمع نمايندگان استان و 
كمك گرفتن از فراكسيون ها و كميسيون هاى مجلس تا حد امكان براى پيگيرى و حل اين مشكالت 
تالش كنند.در حال حاضر بيش از 31 هزار بازنشســته زير پوشش صندوق بازنشستگى كشورى در 

استان همدان قرار دارند كه از اين تعداد بيش از پنج هزار بازنشسته مربوط به شهرستان مالير است.

كارخانه هاى توليد فرآورده هاى غذايى سطح بندى مى شوند
 مديركل فرآورده هاى غذايى و آشــاميدنى 
سازمان غذا و دارو از سطح بندى كارخانه هاى 

توليد فرآورده هاى غذايى خبر داد.
به گزارش ســازمان غــذا و دارو، وحيد مفيد 
روز شــنبه با اعالم اين خبر افــزود: اين اقدام 
باعث مى شود مصرف كننده ها از سطح كيفيت 
محصوالت مصرفى مطلع شــوند. سطح بندى 
كارخانه هاى توليد محصــوالت غذايى كمك 
مى كند كه مصرف كننده هنگام خريد يك كاال از 
كيفيت محصول مصرفى مطمئن و دليل اختالف 

قيمت را بداند.
وى درباره اصالح سياستگذارى ها بيان كرد: اين 
كار باعث افزايش آمار صادرات صنايع غذايى 
مى شــود. در كشــور با محدوديت هاى آب و 
هوايى، منابع آب و زمين روبه رو هستيم كه مانع 

از افزايش روند صادرات مى شود، اما بسيارى از 
كشورهاى صادركننده با وجود مشكالت مشابه، 
مواد اوليه را فرآورى كرده و صادر مى كنند. در 
حال حاضر اين ظرفيت در صنعت لبنيات ايجاد 
شده اســت و نيازمند دگرانديشى براى شتاب 

بخشى به حركت رو به رشد صادرات هستيم.
 نظارت بر توليد و عرضه مواد غذايى 

غيرمجاز
مفيــد در مــورد نظــارت بر توليــد و عرضه 
فرآورده هاى غذايى و آشــاميدنى هاى غيرمجاز 
نيز اظهار داشــت: محصوالت غيرمجاز به دو 
دســته تقســيم مى شــوند، محصوالتى كه در 
كارگاه هاى غيرمجاز يا زير پله اى توليد شده و 
يا محصوالت غيرمجازى كه به صورت قاچاق 

از خارج وارد كشور مى شوند.

وى ادامه داد: نظارت مستمر سازمان غذا و دارو 
بر كارخانه هاى صنايع غذايى انجام مى شــود 
و با تصويب قانون مواد خوردنى و آشــاميدنى 
در ســال 1346، ادارات نظارت بر مواد غذايى 
تشكيل شــد تا كارخانه ها ســاماندهى شده و 
پروانه هاى بهره بردارى، ساخت و محصول فنى 

با شرايط مختلف ايجاد شود.
مفيــد گفت: در مــورد برخورد با مــواد غذايى 
غيرمجــاز زير پلــه اى دو رويكرد وجــود دارد؛ 
ساماندهى اين توليدكننده ها تا رسيدن به شرايط 
مطلوب براى توليد و همچنين برخورد قهرى با 
افرادى كه در اين زمينه همكارى هاى الزم را انجام 
ندهند، از جمله اين رويكردها محسوب مى شود.

 برخــورد با محصــوالت غذايى بى 
كيفيت

وى در مــورد برخورد با محصــوالت داراى 
مجوز اما بى كيفيت نيز گفت: طرح درجه بندى 
يا رتبه بندى كارخانه هاى توليدكننده مواد غذايى 
در آينده اجرا مى شود كه از اين طريق با توجه 
بــه نوع تكنولــوژى، ميزان توان كارشناســى، 
توان كنترلى، سيســتم هاى كيفيتى ايجاد شده و 
مجموعه عواملــى كه در توليد يك محصول با 
كيفيت و سالم تاثيرگذار هستند، رتبه بندى مى 

شوند.
مديركل دفتر فرآورده هاى غذايى و آشــاميدنى 
سازمان غذا و دارو بيان كرد: گريد الف (A) يا 
5 ستاره، مرحله بعد گريد (B) و سطوح ديگر 
نيز به  عنوان كف رتبه بندى در نظر گرفته  شده 
اســت كه شامل محصوالت معمولى مى شود و 

رتبه هاى پايين تر نيز اجازه فعاليت ندارند.

خود فرماندار 
شيوه پيشرفت شهرستان 

تويسركان را مي داند
  بي گمان اگر تا ده سال پيش از خيلي از 
هم استاني هاي همداني در خصوص شرايط 
جغرافيايي و نحوه تقســيمات كشوري در 
استان ســوال مي شد، تويسركان را نقطه اي 
بن بست در استان مي شناختند و نهايتاً اين 
شهرســتان را جايي خــوش آب و هوا با 
محصول گردوي بسيار مرغوب و پيشينه اي 
معروف در توليد ســاخت اتصاالت براي 
ادوات كشــاورزي از جملــه بيل، معرفي 

مي كردند. مهدوي فرماندار 
مي گويد:طرح گردشگري 
كوهستان قلي آباد مي تواند 
نمك آبرود دوم كشور باشد

توسعه 
كبودرآهنگ 
با اولويت 
گردشگري

جايي كه نظارت چشم خود را مي بندد

فعاليت 58 مركز انفجار 
در همدان

■ با ادارات مربوطه مكاتبه كرديم هيچكدام جواب ندادند
■ صنعت و معدن موظف به نظارت است
■ ببينيد چه كسى به آنها گاز مى دهد
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بـرخبرخبر
خ سايت بازيافت زباله همدان بهمن ماه فعال مى شود

 مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان از پيشرفت 85 درصدى 
ســايت بازيافت زباله شهر همدان خبر داد و گفت: سايت بازيافت زباله بهمن ماه 
امســال راه اندازى و فعال مى شــود. حسين سيبى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
ميزان سرمايه گذارى ســايت بازيافت زباله همدان، اظهار كرد: در سايت بازيافت 
زباله شهر همدان براساس تعهدات سازمان مديريت پسماند 12 تا 13 ميليارد تومان 
ســرمايه گذارى شده اســت. وى با بيان اينكه روزانه 450 تن زباله در شهر همدان 
توليد مى شود، تصريح كرد: سايت  بازيافت زباله در مجموع داراى 500 تن ظرفيت 
پردازش است كه در فاز اول اين سايت 250 تن زباله بازيافت خواهد شد. سيبى بيان 
كرد: اين واحدها در محدوده شهر مريانج قرار دارد و ما فقط در محدوده شهر همدان 
تكليف داريم و موضوع انتقال اين واحدها به سايت بازيافت به تمهيداتى از سوى 

استاندارى و شهردارى مريانج نياز دارد كه هنوز چيده نشده است. 

هالل احمر همدان 256 عمليات امداد و نجات انجام داد
 مديرعامل جمعيت هالل احمر همــدان گفت: 256 مورد عمليات امداد و 
نجات در برف و كوالك توسط امدادگران هالل احمر اين استان در روز جمعه 

انجام شده است.
بهروز كارخانه اى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: بيشترين ميزان ريزش 

برف و كوالك در گردنه اسدآباد، آوج و محور نهاوند بوده است.
وى اضافه كرد: تيم هاى امدادى هالل احمر اين اســتان اقدام به رها ســازى 

خودروها و مسافرهاى گرفتار در برف و سرما كردند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر همدان بيان كرد: 12 پايگاه ثابت و هفت پايگاه 

موقت هالل احمر در طرح زمستانى مشاركت دارند.
كارخانه اى ادامه داد: پايگاه هاى هالل احمر اين استان مجهز بوده و در صورت 

اسكان اضطرارى توان پذيرش 150 تا 200مسافر را دارند.

غربالگرى 3 سرطان در همدان
 مديرگروه بيمارى هاى غيرواگير معاونت بهداشتى همدان ورود خيرين به حوزه 
بهداشتى را مهم دانست و گفت: غربالگرى سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم 
در مراكز بهداشتى همدان در حال انجام است.راضيه السادات ميرمعينى در گفت وگو 
با فارس با اشاره به غربالگرى سه سرطان  درمان پذير در مراكز بهداشتى همدان اظهار 
كرد: غربالگرى سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم در مراكز بهداشتى همدان 
در حال انجام است.وى بيان كرد: سرطان هايى در ليست غربالگرى قرار مى گيرند كه 
قابل تشخيص زودرس باشند و در موقع تشخيص مداخله درمانى براى بهبود بيمارى 
صورت گيرد.مديرگروه بيمارى هاى غيرواگير معاونت بهداشتى همدان با اشاره به 
اينكه ممكن است در مورد سرطان هايى غربالگرى صورت گيرد و تشخيص نيز داده 
شوند اما هيچ كارى براى بيمار نتوان انجام داد گفت: در سرطان پستان 15 سال طول 

مى كشد كه يك سلول سرطانى تبديل به توده شود.

خود فرماندار شيوه پيشرفت شهرستان 
تويسركان را مي داند

مهدي ناصرنژاد »
  بي گمــان اگــر تــا ده ســال پيــش از خيلــي از هم اســتاني هاي 
ــيمات  ــوه تقس ــي و نح ــرايط جغرافياي ــي در خصــوص ش همدان
كشــوري در اســتان ســوال مي شــد، تويســركان را نقطــه اي 
بن بســت در اســتان مي شــناختند و نهايتــًا ايــن شهرســتان را 
جايــي خــوش آب و هــوا بــا محصــول گــردوي بســيار مرغــوب 
ــراي ادوات  ــد ســاخت اتصــاالت ب ــروف در تولي و پيشــينه اي مع
كشــاورزي از جملــه بيــل، معرفــي مي كردنــد چــرا كــه تويســركان 
ــا جــاده ارتباطــي آن  ــع اســت و تنه ــه اي كوهســتاني واق در منطق
بــه ماليــر و همــدان ختــم مي شــود و در واقــع بــه طــور مســتقيم 
راهــي بــه خــارج از اســتان نــدارد و هم وطنــان كمتــري بــه ايــن 

بهشــت گــم شــده روي زميــن رفــت و آمــد داشــتند.
چنيــن دنيــاي خاموشــي از منظــر عــوام صرفــًا مي توانــد بــه علــت 
طــول و عــرض جــاده ارتباطــي باشــد امــا در دنيــاي ارتباطــات و 
ــا و  ــي آدم ه ــانه ها در معرف ــده و راه گشــاي رس ــن كنن نقــش تعيي
مكان هــا، معلــوم شــده اســت كــه كوتاهــي و بلنــدي ديوارهــاي 
ــم و  ــه ك ــط بســتگي ب ــط و فق ــع انســاني فق ــن جوام ــي بي جداي

كيــف ارتبــاط بــا دنيــاي رســانه اي دارد.
نقطــه  بســيار مهمــي كــه آقــاي حبيــب موميونــد، فرمانــدار 
شهرســتان تويســركان بــه خوبــي بــر آن واقــف اســت و در طــول 
ــتان  ــن شهرس ــدار اي ــه فرمان ــال) ك ــدود 4 س ــالي (ح ــد س چن
مي باشــد، ســعي كــرده آن را بســط داده و از طريــق ارتبــاط 
ــتاب  ــاي پرش ــي تويســركان را وارد دني ــاط جمع ــايل ارتب ــا وس ب

ــازد. ــي بس ــرفت همگان ــعه و پيش توس
ــا اصحــاب رســانه هميــن  ــد ب تازه تريــن نشســت حبيــب موميون
يكشــنبه هفتــه گذشــته بــود كــه نماينــدگان روزنامــه همدان پيــام 
را بــه تويســركان دعــوت كــرد و گــپ و گفــت دو ســاعته اي بــا 
ســردبير و خبرنــگار مــا در حضــور جمعــي از مديــران فرمانــداري 

بــه انجــام رســاند.
عــالوه بــر ايــن شهرســتان تويســركان در ســال هاي اخيــر ميزبــان 
چنديــن همايــش و جشــنواره ويــژه در حوزه هــاي گردشــگري و 
ــوده  ــر منبــت كاري ب ــه خصــوص صنعــت و هن ــع دســتي ب صناي
اســت كــه شــايد در ســال هاي قبــل از آن ســابقه چندانــي نداشــته 

اســت.
برنامه ريزي هاي هوشــمندانه مســئوالن فعلي شهرستان تويسركان 
در زمينه هــاي اقتصادي، فرهنگي و گردشــگري، هم اينك راه هاي 
ارتباطي جديد و ايمني پيش روي خود مردم شهرستان تويسركان و 
هم وطنان ايراني براي رفت و آمد و سرمايه گذاري و اشتغال و نگاه 

فراگير نسبت به آينده گشوده است.
توســعه گرانه  برنامه هــاي  اصلــي  محــور  مي آيــد  نظــر  بــه 
ــز  ــتايي متمرك ــاي روس ــتر در بخش ه ــركاني بيش ــران تويس مدي
باشــد، چــرا كــه اعتبــارات اشــتغال زايي در روســتاهاي شهرســتان 
ــه بخش هــاي ديگــر،  ــوط ب ــارات مرب ــه اعتب تويســركان نســبت ب
ــركان  ــتان تويس ــه شهرس ــده اســت. البت ــر ش درشــت تر و چرب ت
ــد مبلمــان درجــه  ــه لحــاظ تمركــز روي صنعــت منبــت و تولي ب
يــك زمينه هــاي خوبــي بــراي اشــتغال پايــدار روستانشــينان دارد 
ــه قطــب توليــد  و توســعه باغ هــاي گــردو و تبديــل تويســركان ب

ــد. ــژه مي باش ــتعداد وي ــن اس ــر اي ــد ب ــردو در كشــور مزي گ
ــه  ــمندانه و توج ــزي هوش ــن برنامه ري ــل همي ــه دلي ــدون شــك ب ب
بــه اســتعدادهاي بالقــوه در اقتصــاد روســتايي اســت كــه بــه تدريــج 
ــي از ســكنه شهرســتان تويســركان  ــه و خال ــد روســتاي مخروب چن
ــت  ــتانگر) اس ــتاي (بوس ــه آن روس ــرد و نمون ــان مي گي ــم ج كم ك
كــه در ســال هاي بعــد از انقــالب كامــًال تخليــه و مخروبــه بــود امــا 
ــروع  ــه آن ش ــر مهاجــرت معكــوس ب ــال هاي اخي ــك و درس هم اين
ــزرگ  ــد شــهر ب ــواده از تهــران، همــدان و چن ــن خان شــده و چندي
ــداري  ــه باغ ــته و ب ــود بازگش ــي خ ــن اصل ــه زادگاه و موط و دور ب
ــد. ــتغال ورزيده ان ــتايي اش ــع روس ــداري و صناي و كشــاورزي و دام

ــه  ــت ك ــركان اس ــتان تويس ــارز در شهرس ــاي ب ــن ويژگي ه همي
ــانه ها  ــا رس ــاط ب ــراري ارتب ــه برق ــتان را ب ــن شهرس ــدار اي فرمان
ــد  ــورمان بدانن ــي كش ــكار عموم ــه اف ــرا ك ــد، چ ــب مي كن ترغي
و آگاه باشــند كــه برگشــت مجــدد روســتاييان مهاجــر بــه 
زادگاه هــاي خــود يــك امــر ممكــن و شــدني اســت و مي توانــد 
ــان روســتايي و مهاجــر  ــراي مســئوالن و هم وطن الگــوي مثبتــي ب

ــران اســالمي باشــد. ــاط اي ــا در اقصــي نق م
و  ســرمايه گذاري  يــك  روســتاها  بــه  معكــوس  مهاجــرت 
برنامه ريــزي معقــول و شــايد نســبت بــه ســاير طرح هــاي بــزرگ 
ــود را از  ــد خ ــتايي بتوانن ــران روس ــا مهاج ــد ت ــر باش كم هزينه ت
حاشيه نشــيني و ســردرگمي در شــهرها نجــات داده و زمين هــاي 
باقيمانــده و متروكــه خويــش در روســتاي دور و نزديــك را يكبــار 

ــه زندگــي بازگرداننــد. ــاد ســاخته و ب ديگــر آب

حل مشكالت محيط زيستى 
اراده ملي مي خواهد

 ســازمان محيط زيســت نبايد محدود به كارشناسان و نيروهاى 
محيط زيستى شود بلكه بايد همه مردم پاى كار باشند.

مديركل روابط عمومى ســازمان حفاظت محيط زيست كشور با بيان 
اين مطلب در كارگاه آموزشــى روشــهاى نوين خبرسازى و ارتقاء 
دانش و سواد محيط زيستى گفت: رســانه ملى، اساتيد دانشگاه ها و 
پژوهشگران مى توانند ســازمان محيط زيست را براى حل مشكالت 

زيست محيطى يارى كنند.
اميرعبدالرضا ســپنجى با تشريح سرفصل هاى مهم محيط زيست در 
كشــور افزود : آب، آلودگى هوا، پسماند و تاالب ها از جمله مسائل 
مهم محيط زيســت كشور است كه براى حل آنها نياز به يك همت و 

اراده ملى و حمايت همه مردم داريم.
در ادامه رئيس جهاد دانشگاهى همدان آموزش با اشاره مخاطره افتادن 
محيط زيست در جهت آســايش و آرامش بشر اظهار كرد: رسانه ها 
وظيفــه دارند تا از اين تاخر فرهنگى جلوگيرى كنند و در راســتاى 
بكارگيــرى تكنولوژى هاى نوين در خدمت محيط زيســت حركت 

كنند.
اكبر اســدى  حفظ ميراث به جامانده از گذشــتگان براى آيندگان را 
جدى دانســت و افزود: بايد رسانه ها ســواد محيط زيستى خود را 
افزايش داده و از اين رو حساسيت در حوزه محيط زيست را در بدنه 

جامعه افزايش دهيم . 
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان همدان نيــز در اين كارگاه 
آموزشــى، از فروچاله ها، خشكسالى و پســماند به عنوان معضالت 

محيط زيستى استان همدان در چند سال اخير نام برد. 
ســيدعادل عربى  از شركت 50 هزار نفر در دوره آموزشى ارتقا سواد 

محيط زيستى ويژه خبرنگاران در كشور خبر داد .
مهرداد حمزه، مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان نيز گفت: ارتقا 
سواد رسانه اى براى خبرنگاران بسيار ضرورى است و از اين جهت 
خانه مطبوعات همدان  به دنبال تدوين يك تفاهم نامه با سازمان فنى 

و حرفه اى براى برگزارى دوره هاى آموزشى براى خبرنگاران است.
در ادامه اين كارگاه آموزشــى زينب شريفى مدير گروه خبر دانشگاه 
اهواز به عنوان مدرس دوره، ضمن بيان لزوم وجود خبرنگار تخصصى 

حوزه محيط زيست به ارائه مطالب تخصصى در حوزه پرداخت. 
دومين روز اين كارگاه با  بازديد از تاالب و سد آبشينه و پرنده نگرى 
در اين تاالب و بازديد از منطقه حفاظت شده لشگردر مالير به همراه 

بيان نكات آموزشى سپرى شد.
اين كارگاه آموزشى بنا بر تفاهم نامه منعقد شده بين جهاد دانشگاهى 
واحــد همدان ، خانه مطبوعات اســتان همدان و اداره كل حفظت از 
محيط زيســت  6 و 7 دى ماه ســالجارى در جهاددانشگاهى واحد 

همدان برگزار شد.

آنتى بيوتيك ها در صدر مصرف خودسرانه 
هستند

 كارشــناس تجويز و مصرف منطقى دارو دانشگاه علوم پزشكى 
همدان گفت: طبق گزارش سازمان نظام پزشكى اين استان به ترتيب 
آنتى بيوتيك ها، ُمســكن ها و قطره چشــمى بيشترين ميزان مصرف 

خودسرانه را به خود اختصاص دادند.
مجيــد حنيفه در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: مصرف خودســرانه و 
بدون توصيه پزشــك دارو، بسيبار مضر و تهديد جدى براى سالمت 

بدن است.
وى اظهار داشت: مصرف منطقى دارو يعنى استفاده داروى مورد نياز 
با تجويز پزشك و به روش درست كه در صورت رعايت نشدن يكى 

از اين مولفه ها، مصرف دارو آسيب زا است.
كارشناس تجويز و مصرف منطقى دارو دانشگاه علوم پزشكى همدان 
بيان كرد: بيشــتر افراد خودســرانه يا به توصيه افراد غيرمتخصص از 

جمله دوستان و بستگان اقدام به مصرف دارو مى كنند.
دكتر حنيفه اضافه كرد: مصرف خودسرانه و بيش از اندازه آنتى بيوتيك ها 
، مقاومت ميكروبى را باال برده و موجب تسرى اين ميكروب ها به جامعه 
مى شود و نتيجه منفى اين موضوع در بلند مدت بيشتر مشخص مى شود.

1- پرواز همدان - كيش دوباره داير مى شود . گويا پس از يك وقفه 
طوالنى از تعطيلى اين پرواز دوباره روزهاى ســه شنبه و جمعه اين 
پرواز برقرار خواهد شد . گفتنى است بى ثباتى در برنامه هاى پروازى 
يكى از چالش هاى جدى مســافران در استقبال نكردن از پروازهاى 

هوايى فرودگاه همدان مى باشد.
2- برگزارى كنســرت هاى موســيقى در همدان از ميانگين كشورى 
فاصله زيادى دارد . گويا على رغم برگزارى چندين كنسرت در طول 
هفته در استان باز هم همدان در طبقه استان هاى ضعيف در برگزارى 
كنسرت طبقه بندى مى شود . گفته مى شود ميانگين برگزارى كنسرت 

در استان هاى هم تراز همدان 4 برابر استان است.
3- ميز خدمت برخى ادارات تشــريفاتى شــده است. گفته مى شود 
برخى ادارات شهرستانى مراجعات ارباب رجوع را به مركز استان ويا 

مناصب باالتر سوق مى دهند.
گويا دليل اين امر ريسك ناپذيرى برخى مديران و ناتوانى در تصميم 
گيرى ها مى باشد. گفتنى است راه اندازى ميز خدمت باهدف افزايش 
رضايت مندى و سرعت بخشى در خدمت رسانى به مردم بوده است.

 مديركل پزشــكى قانونى استان همدان 
از مــرگ 10 نفــر بــر اثر مســموميت با 
گازمونوكسيدكربن در سطح استان خبر داد. 
على احســان صالح با اشــاره بــه آمار 8 
ماهه مســموميت با گازمونوكسيدكربن در 
ســالجارى اظهار كرد: طى اين مدت 3 زن 
و 6 مرد بر اثر گازگرفتگى جان باختند اين 
در حاليست كه در مدت مشابه سال گذشته 

7 زن و 3 مرد فوت كرده بودند.
وى با بيان اينكه آمــار گازگرفتگى آذرماه 
هنوز آماده نيست، به مسموميت اخير اشاره 
كرد و گفت: شب يلدا يك جوان 21 ساله 
ســاكن تهران براى گذراندن اين شــب به 
روســتاى حسين آباد عاشــورى شهرستان 
بهار نــزد خانواده اش آمده بــود كه دچار 

گازگرفتگى و مرگ شد.
صالــح در ادامه بــا تأكيد بــر ضرورت 
رعايــت نــكات ايمنى در فصل ســرما 
مرگ آور  مونوكســيدكربن  گاز  كرد:  بيان 
اســت و شــهروندان بايــد در هنــگام 
گازسوز  گرمايشى  تجهيزات  از  اســتفاده 
مراقب باشــند و هنگام استفاده از وسايل 
گرمايشــى براى گرم نگهداشــتن فضاى 
درون خانــه و محل فعاليــت بايد نكات 
ايمنى را در نصب و به كارگيرى وســايل 

كنند. رعايت  گرمايشى 
وى در گفت وگو با ايســنا، بــا بيان اينكه 
شهروندان هنگام استفاده از وسايل گرمازا 
بايد به ســالم بــودن و اســتفاده صحيح 
از وســايل گرمايشــى و باز بودن مســير 
خروجى گاز مونوكسيد كربن توجه داشته 
باشند، تصريح كرد: اســتفاده از آبگرمكن 

يا بخارى هــاى داراى نقص فنــى و فاقد 
دودكش يــا داراى دودكش بدون عملكرد 
مناســب در منزل بيشــترين موارد ابتال به 

مسموميت را تشكيل مى دهند.
صالح سردرد و سرگيجه، تهوع و استفراغ 
و درد شــكمى و ســپس حالت بيهوشى، 
تشــنج و اغما، ســفتى عضالت، افزايش 
تعــداد تنفــس، كاهش فشــارخون و گاه 
تنگى مردمك ها را از عالئم مســموميت با 
گاز مونوكسيد كربن برشمرد و تأكيد كرد: 
شــدت اين عالئم در بيماران قلبى بيشــتر 

است.
وى گفت: براى پيشــگيرى از مسموميت 

با اين گاز بايد از بخارى هاى مســتعمل و 
فرســوده بدون دودكش يا داراى دودكش 
نامناســب و غيراستاندارد اســتفاده نكنيد 
و آگاه باشــيد كه اســتفاده از بخارى هاى 
بدون دودكش به هيچ وجــه از توليد گاز 

مونوكسيد كربن جلوگيرى نمى كند.
مديركل پزشــكى قانونى همدان توجه به 
توصيه هايى همچون روشــن نكردن آتش 
در فضاى بسته و محدود كه تهويه كافى و 
مناسب ندارد، روشن نگه نداشتن اتومبيل 
در فضاى بســته گاراژ، استفاده از كالهك 
مناسب براى دودكش ها، نصب صحيح لوله 
بخارى و آبگرمگن در كاســته شدن تلفات 

ناشى از گاز گرفتگى موثر دانست.
وى خاطرنشان كرد: شــهروندان عالوه بر 
نصب تهويه مناســب براى آشــپزخانه و 
حمام منزل، از نصــب آبگرمكن در حمام 
و نيز روشن كردن شعله هاى اجاق گاز در 
آشــپزخانه به منظور گرم نگهداشتن محيط 

داخل خانه خوددارى كنند.
صالــح در پايــان يادآور شــد: چنانچه از 
محيط  گرمايش  براى  گازسوز  بخارى هاى 
اســتفاده مى شــود بايد مختصرى تهويه از 
طريــق در يا پنجره در فضــا ايجاد كرده و 
از درز بندى و بستن كامل منافذ خوددارى 

شود.

 طبق آخرين سرشــمارى انجام شده در 
سال 95 از حدود 49 هزار بى سواد موجود 
در استان 16 هزار و 656 نفر آقا و 32 هزار 
و 260 نفــر خانم در رنج ســنى 10 تا 47 

سال هستند.
و  آموزش  سوادآموزى  معاونت  سرپرست 
پرورش اســتان همدان با اشاره به تشكيل 
نهضــت ســوادآموزى در اوايل انقالب به 
فرمان امام راحل و ساختارســازى ايشــان 
براى به حركــت درآوردن چرخ مملكت 
با وجود بســيارى از آسيب هاى اجتماعى، 
سياســى، داخلى و بين المللى بيان كرد: در 
ســال 55 حدود 47 درصد مردم باســواد 
بود و اين بى ســوادى خود را در روستاها 
خيلى بيشتر نشــان مى داد و فاجعه بزرگتر 
آنجاســت كه در ســال 47 تنها 17 درصد 
زنــان و دختران ايرانى چه شــهرى و چه 

روستايى باسواد بودند.
به گزارش ايسنا، ياسر نانكلى، افزود: امروز 
94/7 درصد مردم ايران باســواد هستند كه 
يكى از ثمرات ســوادآموزى اســت و در 
اســتان همدان حدود 95/3 مردم باسوادند 

كه ايــن ميانگيــن حدود يــك درصد از 
ميانگين كشــور و 11 درصــد از ميانگين 

باسوادى دنيا باالتر است.
آخرين  براســاس  كــرد:  عنــوان  نانكلى 
سرشــمارى افزون بر 234 هــزار نفر در 
اســتان بى سواد هســتند كه بعد از پااليش 
جمعيت مورد نظر ســوادآموزى افراد بين 
10 تا 49 ساله حدود 49 هزار نفر است كه 
طى يك برنامه كوتاه مدت بى سوادى را از 

استان ريشه كن خواهيم كرد.
وى ادامه داد: ســوادآموزان در ســه دوره 
ســوادآموزى در كالس ها شركت خواهند 
كرد كه ويژه بى سوادان، دوره تحكيم ويژه 
افراد باســواد كه دوره اول را گذرانده اند و 
دنبال تثبيت و حفظ معلومات خود هستند 
و دوره انتقال براى شركت عالقمندان براى 
ادامه تحصيل در مقاطع متوسطه اول و دوم 

است.
و  آموزش  سوادآموزى  معاونت  سرپرست 
پرورش اســتان همدان اظهار كرد: دولت 
هر ســال براى كســانى كه در كالس هاى 
ســوادآموزى شــركت مى كننــد هديه اى 

نقدى پرداخت مى كند و امســال هم براى 
افرادى كه دوره اول يعنى ســوادآموزى را 
طى كنند، 810 هزار تومان، دوره دوم 140 
هزار تومان و دوره سوم 860 هزار تومان به 

آموزش گيرنده پرداخت خواهد كرد.
وى با بيان اينكه سه شهرستان كبوداهنگ، 
فامنيــن و رزن باالترين نرخ بى ســوادى 
استان را در بين ســاير شهرستان ها دارند، 
گفت: اين نرخ ها در درون خود شهرستان 
چالــش برانگيز اســت بــه طوريكه طبق 
بررســى هاى انجام شده ميزان جذب براى 
سوادآموزى كم اســت و ممكن است اين 
تعداد آمار بى سوادى غلط باشد و مردم به 
داليل مختلف به پرسشگران چنين چيزى 

را گفته باشند.
نانكلى اظهار كــرد: از حدود 49 هزار نفر 
بى ســواد موجود در استان 16 هزار و 656 
نفر آقا و 32 هزار و 260 نفر خانم در رنج 
سنى 10 تا 47 سال هستند كه از اين تعداد 
هــزار و 712 نفر در مناطق شــهرى و 47

هزار و 204 نفر در مناطق روستايى ساكن 
هستند.

وى از برگزارى كالس  هاى سوادآموزى در 
مراكز يادگيرى محلى در اســتان خبر داد و 
بيــان كرد: در حال حاضر 4 مركز يادگيرى 
در ســطح همدان تأسيس شده و برخى از 
اين مراكز به صورت مشاركتى با همكارى 

زندان ها و شهردارى ايجاد شده است.
نانكلــى در رابطه بــا آموزش دهندگان و 
معلمان ســوادآموزى عنوان كرد: امســال 
555 نفــر آموزش دهنده در ســطح مراكز 
سوادآموزى خواهيم داشت كه از اين ميان 
455 نفر به صورت آزاد و شركتى و 95 نفر 
از همكاران فرهنگى در حال خدمت رسانى 
هســتند اين در حاليســت كه سال گذشته 
بيشــتر آموزش دهندگان از ميان همكاران 

فرهنگى بوده است.
وى با بيــان اينكه 95 درصــد اين مربيان 
خانم هستند، خاطرنشان كرد: امسال حجم 
پوشــش ابالغى به استان به 7 هزار و 800 
نفــر افزايش پيدا كرده و تا 15 دى فرصت 
داريم تا اين ميزان را به تحقق برسانيم البته 
تاكنون 86 درصد اين حجم محقق شــده 

است

در 8ماه گذشته اتفاق افتاد

10 همدانى قربانى قاتل خاموش

نرخ بى سوادى كدام مناطق استان همدان باالست؟

همدان سردتر مى شود
 كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: با خروج سامانه 
بارشــى، دماى نقاط مختلف اين استان كاهش مى يابد و كم كم 

سرماى زمستان همدان نمايان مى شود.
محمد حســن باقرى شكيب در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه 
به خروجى مدل هاى ماهواره اى، آسمان استان همدان د صاف تا 
قسمتى ابرى، همراه با وزش باد ماليم، افزايش ابر و احتمال بارش 

پراكنده در مناطق كوهستانى پيش بينى مى شود.
وى عنوان كرد: امروز و فردا  دماى صبحگاهى (كمينه) استان بين 

سه تا پنج درجه سانتى گراد كاهش مى يابد.

 پزشكى قانونى اواسط اين هفته نتيجه 
علت مرگ مادر همدانى را صادر مى كند.

رئيس نظام پزشــكى همدان با اشــاره به 
بيمارســتان  در  مادرى  مشــكوك  مرگ 
بوعلى و پيگيرى هــا در خصوص علت 
فوت او اظهار كــرد: اقدامات الزم انجام 
شده و كيفرخواســت منتظر اعالم نتيجه 

پزشكى قانونى است.
عليرضا مدركيــان در گفت وگو با فارس  
بيان كرد: به محض اينكه پزشــك قانونى 
علت تامه مرگ را مشــخص كند، آن را 
براى صدور رأى به هيأت رسيدگى ارسال 

خواهيم كرد.
رئيس نظام پزشــكى همدان با بيان اينكه 
ممكن است پزشكى قانونى نيز به نتيجه 
قطعى نرسد اما نتيجه اعالم شده را براى 
صدور رأى به هيأت رســيدگى ارســال 
خواهيم كــرد، افزود: از فرداى روز مرگ 

مادر دادســتان انتظامى پرونــده را مورد 
بررســى قرار داد و تا اين روز با عوامل 

درگير مصاحبه هايى انجام شد.
وى با اشــاره بــه اينكه از همــان روز 
تحقيقات آغاز شده است، گفت: دادستان 
خود نيز پس از شنيدن اين اتفاق، بيمار را 
ويزيت كرده بــود و معاون انتظامى نظام 
پزشكى هم دستورات الزم را داده بود كه 
در حال حاضر منتظر اين  اعالم پزشكى 
قانونى هستيم تا به هيات رسيدگى ارسال 

كنيم.
مدركيــان با بيان اينكه در اولين جلســه 
هيات رسيدگى پرونده را بررسى خواهيم 
كرد خاطرنشان كرد: طبق پيگيرى صورت 
گرفته قرار بود پنج شــنبه هفته گذشــته 
پزشــكى قانونى نتيجــه را اعالم كند كه 
احتماالً اواســط اين هفتــه نتيجه اعالم 

خواهد شد.

 مديرعامــل ســازمان آتش نشــانى و 
خدمــات ايمنى همــدان از مصدوميت 3 
آتش نشان در عمليات اطفاء حريق حوادث 

آتش سوزى شهر همدان خبر داد.
به گــزارش  روابــط عمومى ســازمان 
آتش نشــانى و خدمات ايمنــى همدان، 
آتش نشــانان  گفت:  بياناتى  محمدرضــا 
همدان از آغاز ســالجارى تا پايان آذر ماه 
3233 عمليات اطفاء حريق، امدادونجات و 

احتياط حريق و حوادث انجام دادند.
وى ادامــه داد: در 9 ماهه امســال 1744 
عمليات اطفــاء حريــق، 1394 عمليات 
امدادونجات و 95 عمليات احتياط حريق 
و حوادث توسط آتش نشانان همدان انجام 

شده است.
بياناتــى در رابطــه با بيشــترين كاربرى 
عمليات هــاى اطفاء حريــق، اظهار كرد: 
پوشش گياهان خودرو با 720مورد، وسايل 
نقليه با 176 مورد، باغات و فضاى سبز با 

174 مورد، اماكن مسكونى با 143 مورد و 
مراكز تجارى با 49 مورد بيشترين كاربرى 
عمليات هاى اطفاء حريق را شــامل شده 
است.وى با اشاره به اينكه 1722 عمليات 
اطفاء حريق در محدوده شهر همدان و 22 
عمليات خارج از آن انجام شــده اســت، 
مطرح كــرد: علت بــروز 1143 مورد از 
حوادث آتش ســوزى عمدى، 580 مورد 
غيرعمدى و 21 مورد نيازمند كارشناســى 
اســت.بياناتى با بيان اينكه 1394 عمليات 
امدادونجــات در 9 ماهــه امســال انجام 
شده اســت، گفت: 431 موردنجات افراد 
محبوس شــده در آسانســور، 209 مورد 
مهار حيوانات، 208 مورد نجات حيوانات، 
195 مورد نجات افراد محبوس شــده در 
اماكــن مختلف و 76 مورد رهاســازى و 
امدادونجات در حوادث رانندگى، بيشترين 
نوع عمليات هاى انجام شده را در برگرفته 

است.

رئيس نظام پزشكى همدان خبر داد

اعالم نتيجه علت مرگ 
مادر همدانى

مصدوميت 3 آتش نشان همدانى 
در عمليات اطفاءحريق
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قهاوند در انتظار سرمايه گذارى 200 ميلياردى
 به زودى دعوت از يك سرمايه گذار براى سرمايه گذارى 200 ميليارد تومانى در توليد محصوالت كشاورزى قهاوند انجام مى شود. 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس بابيان اين مطلب در نشســت بررســى مشــكالت و پروژه هاى در دست انجام روستاهاى 
جيهون آباد از توابع قهاوند اظهار كرد: مشكل آب روستاى جيهون آباد در حال بررسى است و به زودى پس از انجام مطالعات با در 
نظر گرفتن چند گزينه اصالح خواهد شــد.امير خجسته تصريح كرد: مديران استانى و منطقه امروز همگى به اين روستا آمده اند تا از 
نزديك مشكالت روستا را ببينند و در پى آن هستيم با تشويق سرمايه گذاران براى اشتغال زايى در اين منطقه گام هاى محكمى برداريم. 
به گزارش ايسنا، وى اظهار كرد: با راه اندازى گاو دارى 600 راسى و سرمايه گذار جديدى كه براى سرمايه گذارى 200 ميليارد تومانى 
در توليد محصوالت كشاورزى وارد خواهد شد و در حال مذاكره براى متقاعد كردن او براى سرمايه گذارى هستيم و با ورود سرمايه 
گذارانى كه بر روى كاشــت گلمحمدى و زعفران سرمايه گذارى كرده اند، مى توان اميد داشت به زودى تغيير مهمى در اشتغال زايى 

در اين منطقه ايجاد شود. 

افزايش 6 هكتارى گلخانه هاى رزن در سال آينده
 مدير جهاد كشاورزى شهرستان رزن گفت: سال آينده 6 هكتار به سطح گلخانه هاى شهرستان رزن اضافه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومى جهاد كشاورزى رزن ،محمود فتحى بابيان اينكه تا سال آينده بيش از 6 هكتار به سطح زير كشت گلخانه هاى 
شهرســتان رزن اضافه خواهد شــد اظهار كرد: هم اكنون 1,5 هكتار گلخانه در دست ساخت است و عمليات احداث بقيه نيز به زودى 

شروع خواهد شد.
وى سطح زير كشت گلخانه در شهرستان رزن بيش از 15 هكتار با 36 واحد عنوان كرد و گفت: در اين گلخانه محصوالتى چون خيار، 
گوجه فرنگى و توت فرنگى توليد مى شود.مدير جهاد كشاورزى رزن افزود: محصوالت توليدى عالوه بر تأمين نياز استان و شهرستان 

به ميدان بار تهران براى فروش صادر مى شود.
وى بابيان اينكه از ديگر برنامه هاى شهرســتان رزن احداث مجتمع گلخانه اى روستاى عمان در 30 هكتار عنوان كرد و گفت: در فاز 

اول 12 هكتار از اين مجتمع واگذار خواهد شد.

خبـر

ضرورت اجراى مديريت يكپارچه شهرى 
براى رهايى از مشكالت

 رئيس شوراى اسالمى شهر مالير گفت: شوراها از مظاهر مشاركت 
مردمى و براى تسهيل امور مردم است بنابراين بايد ارتباط دائمى خود 
بــا مردم و حضور در ميان آنان و اطالع از مشــكالت آنان را وظيفه 

مستمر خود بدانند و دسترسى مردم را به خود آسان سازند.
جليل كوليوند افزود: شــوراها به عنوان پارلمان شــهرى نمادى عينى 
از دموكراســى مردم ســاالرى دينى و نقطه عطفى در مديريت محلى 
خدمات شــهرى به حســاب مى آيند و امروز جلوه هاى ويژهاى از 

خدمات اين نهاد مردمى در عرصه مديريت شهرى نمايان است.
به گزارش روابط عمومى شــوراى شهر مالير ، وى اظهار كرد: مبناى 
شكل گيرى شــوراى اسالمى شهر پيشبرد ســريع برنامه هاى توسعه 
شــهرى از طريق همكارى و مشاركت مردم اســت كه در اين راستا 
اعضاى شوراى اسالمى شهر بايد در نظام مديريت شهرى و شهردارى 

مشاركت و نظارت مستقيم داشته باشند.
كوليوند ادامه داد: محدود كردن اختيارات شوراها به زيان شهروندان 
تمام خواهد شــد چراكه سياستگذارى با توجه به وضع موجود و بر 
مبناى قانون تصميم گيرى مى شود بنابراين جايگاه شوراهاى اسالمى به 

علت انتخاب اعضاى آن ها از سوى مردم بايد تقويت شود.
وى گفت: با توجه به اينكه اصالح ســاختار واقعى شوراها و ارتقاء 
جايگاه آن ها ضرورت دارد، شوراها بايد به شوراى قانونگذارى براى 
اداره امور عمومى شهرها تبديل شــوند نه شوراى شهردارى باشند، 

همانند آنچه امروز عمل مى شود.
رئيس شوراى اسالمى شــهر مالير افزود: شوراها از مهم ترين اركان 
تصميم گيرنده براى كشــور هستند كه اصل 103 قانون اساسى نيز بر 
آن صحه گذاشــته است اما امروز متأسفانه اختيارات شوراها با وضع 

قوانين مختلف كمرنگ مى شود.
كوليوند خاطرنشــان كرد: در دنيا 40 درصد مردم در شهرها زندگى 
مى كنند، در ايران 73 درصد شهرنشين هستند، حال اين سوال مطرح 
مى شــود كه چه مبلغى از بودجه دولتى براى اين درصد مردم كه در 

شهرها زندگى مى كنند، اختصاص مى يابد.
وى بابيان اينكه چنانچه شــهردارى ها بتوانند خدمات خوب به مردم 
بدهنــد مردم از گرفتن خدمات مناســب دولتى از حكومت راضى و 
همين امر باعث برقرارى امنيت مى شــود، گفت: شــهردار 80 درصد 
وقت خــود را صرف وصول درآمد بــراى پرداخت حقوق و بخش 
ناچيزى از آن صرف خدمات مى شود و فكر آزاد براى برنامه ريزى و 

پيگيرى طرح هاى زيربنايى به منظور توسعه شهر را ندارد.

كارآمدي نظام ديني ايران را در دهه فجر
 به رخ جهانيان مي كشيم 

 كبودرآهنــگ- عظيمي مجذوب- خبرنگار همدان پيام: دهه فجر 
فرصتي است كه كارآمدي نظام ديني خود را به رخ جهانيان بكشيم.

فرماندار كبودرآهنگ در جلســه ستاد هماهنگي برنامه هاي دهه فجر 
با بيان اين مطلب گفت: دهه فجر اســمال چهل سال از انقالبي كه 
پــدران، برادران، خواهران و مردم ما در 22 بهمن ســال 57 كردند 
مي گذرد انقالبي كه اهداف بســيار بااليي داشــت و حال با گذشت 
چهل ســال از پيروزي شكوهمند انقالب اســالمي ايران اتفاقات و 
فراز و نشيب هاي بسياري از جمله، جنگ تحميلي 8 ساله، تحريم ها 
و جنگ هــاي نرم و... رخ داد و همواره اين كشــور در مقابل تمام 
ســختي ها دفاع كرده و به پيروزي رسيده است و دستاوردهاي 40 
ســاله انقالب اسالمي ايران كرامت ما و كرامت دين ما است كه اين 
انقالب همچنان نياز به ادامه دهنده دارد كه ما و فرزندان ما بايد ادامه 

دهند اين پيروزي باشيم.
حجت ا... مهدوي با اشــاره به دستاوردهاي 40 ساله انقالب دهه فجر 
را فرصتي براي به رخ كشيدن كارآمدي نظام ديني به جهانيان خواند 
وادامــه داد: حكومت ديني با بصيرت به مــردم خدمات مي دهد و با 
بصيرت مشتي بر دهان دشمنان مي زند و حكومت ديني ما به نقطه اي 
رســيده است كه قدرت و توان اداره دنيا را هم دارد و با گذشت چند 
دهه دنيا شاهد حكومت ديني ما خواهد بود و هم اكنون نيز اين انقالب 
و اين نظام در حال صدور به كل دنيا است و صدور انقالب اسالمي به 
دنيال يعني صدور بصيرت، تدبير، دين، خدمت بي منت، اسالم است.

امام جمعه شهرستان نيز در اين جلسه با گراميداشت چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي گفت: دشمنان در صدد دلسرد كردن مردم و 
لطمه زدن به انقالب و نظامند كه در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي با نمايشي از دستاوردهاي 40 ساله انقالب اسالمي و حضور 
گسترده مردم در صحنه و ارائه برنامه هاي مختلف فرهنگي اميد واهي 
دشمن يكبار ديگر به يأس تبديل خواهد شد و به فرموده مقام معظم 
رهبري هرگز خواب دشــمنان در مورد نظام و كشور اسالمي ما تعبير 

نخواهد شد.
در ادامه مسئولين كميته هاي ســتاد دهه فجر به بخشي از برنامه هاي 
فرهنگي، هنري، اقتصادي پروژه هــاي عمراني قابل بهره برداري دهه 
فجر اشاره كرد و كه اجراي بيش از 23 عنوان و 1000 برنامه فرهنگي، 
هنري، ورزشــي آموزش و پرورش شهرســتان كه از شاخص ترين 
آن مي توان نواختن زنگ انقالب در تمام مدارس و مراكز آموزشــي 
شهرستان برگزاري نمايشگاه هاي مختلف علمي پژوهشي و... نام برد.

همچنين اجراي بيش از 10 عنوان برنامه فرهنگي، علمي، هنري توسط 
كميته دانشجويي، 35 عنوان توسط كميته كارگران، اجراي بيش از 20

عنوان برنامه توســط كميته مســاجد و مردم، اجراي 50 عنوان برنامه 
كميته بانوان 90 عنوان برنامه در بخش شيرين سو، اجراي بيش از 170

عنوان كميته بسيج اجراي 18 عنوان برنامه توسط كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان اجراي 13 عنوان برنامه توسط كميته ايثارگران، 7
عنوان برنامه شهرداري، بيش از 45 عنوان برنامه توسط كميته همياري 
و بســياري برنامه هاي فرهنگي، وزرشي، اقتصادي، افتتاح پروژه هاي 
عمراني، هنري و... كه توســط كميته هاي 17 گانه ســتاد دهه فجر در 

شهرستان اجرا خواهد شد.

اسدآباد در مسير پيشرفت 
بهداشتى و درمانى

 فرماندار شهرســتان اسدآباد از درراه بودن رشته هاى جديد براى 
دانشكده علوم پزشكى اين شهرستان خبر داد.

كريم حميدوند در مراسم معارفه سرپرست دانشكده علوم پزشكى و 
خدمات بهداشتى درمانى اسدآباد، تقويت آموزش و افزايش رشته ها 
از 3 رشته پرستارى، فوريت هاى پزشكى و مامايى به چندين رشته را 
يك ضرورت براى تقويت دانشكده علوم پزشكى شهرستان دانست 
و  اظهار كرد: با تالش نماينده اســدآباد و رايزنى هاى انجام شــده با 
وزارتخانه رشــته هاى جديد براى دانشكده علوم پزشكى شهرستان 

درراه است.
به گزارش ايســنا، وى در ادامه از ســاخت 6 مركز خدمات جامع 
ســالمت و 5 خانه بهداشت روســتايى و 3 پايگاه سالمت شهرى 
با اجراى طرح تحول ســالمت در اين شهرستان خبر داد و تصريح 
كرد:تاكنون دولت تدبير و اميد در شهرستان اسدآباد 12 هزار و 300 
مترمربع كارهاى عمرانى در بحث بهداشت و درمان انجام داده است.

سرپرســت دانشكده علوم پزشــكى و خدمات بهداشــتى درمانى 
اســدآباد هم هدف گذارى دانشــكده علوم پزشكى براى رسيدن به 
اســتانداردهاى كشــورى را از برنامه هاى دانشــكده اين شهرستان 
عنوان كرد و گفت:دانشــكده علوم پزشــكى به عنوان يك دانشكده 
نوپا نيازمند حمايت همه جانبه مســئولين شهرســتانى و كشورى و 

كار جهادى است.
فريد يوســفى راه اندازى پد هوايى، توسعه پايگاه اورژانس شهرى، 
جبران كمبود پزشــك مغز و اعصاب و ام آر آى را براى شهرستان 
كه در محور مواصالتى غرب كشــور قرارگرفته يك ضرورت مهم 
دانســت و بر شتاب گرفتن و اجرايى شدن سريع تر اين موارد تأكيد 

كرد. 
وى همچنين از اســكان پزشــكان متخصص در شهرستان خبر داد 
و اظهــار كرد: بدون شــك رضايتمندى پزشــكان موجب افزايش 

بهره ورى بيشتر پزشكان و رضايتمندى عمومى جامعه خواهد بود.
اخذ مجوز ساخت بيمارستان دوم اسدآباد

نماينده اســدآباد در مجلس در ادامه جلسه معارفه گفت: دانشكده 
علوم پزشــكى اســدآباد در حوزه رضايتمندى با رشد 10 درصدى 

رتبه اول كشور را كسب كرد.
اكبــر رنجبر زاده اظهار كرد: وزارت بهداشــت و درمان بر اســاس 
شاخصه هاى درون و برون سازمانى هرساله دانشگاه و دانشكده هاى 
علــوم پزشــكى را مورد ارزيابى قــرار مى دهد كه امســال در اين 
ارزيابى ها دانشكده علوم پزشــكى اسدآباد در حوزه رضايتمندى و 

ارائه خدمات مطلوب رتبه اول را كسب كرده است. 
وى از 2 برابر شــدن تعداد پزشــكان متخصــص و عمومى بعد از 
اســتقالل دانشكده علوم پزشكى اين شهرستان خبر داد و افزود: در 
حال حاضر در اين شهرســتان 26 پزشــك متخصص در رشته هاى 
بيهوشــى، داخلى، زنان و زايمان، اطفال، جراحى، ارتوپد، ارولوژى، 
راديولوژى، چشــم، قلــب ،پاتولوژى و 10 پزشــك عمومى فعال 
هســتند.عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس در ادامه از اخذ 
مجوز ساخت بيمارستان دوم اسدآباد و راه اندازى ام آر آى و ساخت 
دانشكده پرستارى و بهداشت اين شهرستان خبر داد و تصريح كرد: 
مصوبه دولت براى توسعه دانشگاه هاى زيرمجموعه دانشكده علوم 
پزشــكى اسدآباد گرفته شــده و داراى رديف اعتبار ملى بوده و تنها 

نيازمند پيگير است.
رنجبــر زاده همچنيــن بابيــان اينكــه اســدآباد داراى 128 تخت 
بيمارســتانى است، خاطرنشان كرد: نسبت به جمعيت و قرار گرفتن 
شهرستان در بزرگراه كربال و حادثه خيز بودن گردنه اسدآباد در اين 
شهرســتان كمبود تخت بيمارســتانى وجود دارد كه دولت مجوز 2

برابر شــدن تخت هاى بيمارستانى اين شهرســتان را صادر كرده و 
با اين مجوز تعداد تخت هاى بيمارســتانى اســدآباد به 250 تخت 

بيمارستانى افزايش خواهد يافت.
عضو هيأت رئيســه در خانه ملت همچنين از اختصاص 33 ميليارد 
تومان اعتبار ملى در بخش بهداشت و درمان دانشكده علوم پزشكى 
اســدآباد خبر داد و يادآور شد:اين اعتبارات در سال گذشته تنها 27

ميليارد تومان بوده است.
در پايان فريد يوســفى به عنوان سرپرســت جديد دانشــكده علوم 

پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى اسدآباد معرفى شد.

افزايش والدت در شهرستان مالير 
 مدير اداره ثبت احوال شهرســتان ماليــر از ثبت 3 هزار و 512

مورد والدت در مالير در 9 ماهه امسال خبر داد.
بابك بختيارى با اشاره به ثبت وقايع چهارگانه در سال جارى توسط 
اداره ثبت احوال مالير اظهار كرد: در 9 ماهه امســال 3 هزار و 512

مورد والدت در شهرستان مالير به ثبت رسيده است.
به گــزارش روابط عمومى اداره ثبت احوال شهرســتان مالير، وى 
بابيــان اينكه از اين تعداد يك هزار و 853 مورد پســر و يك هزار و 
659 مورد دختر بوده است افزود: نسبت جنسيتى به ازاى هر يكصد 
دختر 112 پسر بوده و از والدت هاى ثبت شده در شهرستان نيز سه 

مورد سه قلوزايى داشتيم.
بختيارى بابيان اينكه تقريبًا روزانه 6 ازدواج در مالير ثبت شده است 

گفت: نسبت ازدواج به طالق 3,3 درصد بوده است.
مدير اداره ثبت احوال مالير با اشــاره به صدور 6 هزار و 829 جلد 
شناسنامه مكانيزه در مالير تصريح كرد: تعداد تغيير نامه هاى صورت 
گرفتــه 87 مورد، تعداد تغييــر نام خانوادگى 219 مــورد و تعداد 
پرونده هايى كه مشــكالت آن ها در هيأت اختالف حل و فصل شده 
697 مورد بوده است.وى در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در صدور كارت ملى گفت: در 9 ماهه امسال 34 هزار و 182 مورد 
درخواســت اخذ كارت ملى در مالير ثبت شــده است وكارت هاى 

ملى قديمى تا پايان امسال بيشتر اعتبار ندارند.

 كبودرآهنگ- اكرم حميدي- خبرنگار 
همدان پيام: شهرستان كبودرآهنگ داراي 
ظرفيت ها و اســتعدادهاي بالقــوه و نيز 
فرهنــگ عميق ديني و مذهبي اســت كه 
در بسياري از موارد ناشناخته مانده است.

 شهرستاني كه بزرگ ترين غار آبي جهان 
را در دل خــود جاى داده اســت و داراي 
هوايي  پايگاه  صنعتي،  شهرك  بزرگ ترين 
شــهيد نوژه، نيــروگاه شــهيد مفتح و... 
مى باشــد و وسيع ترين شهرســتان استان 
محسوب مى شود در بخش كشاورزي نيز 
حرف اول را در توليد برخى محصوالت 
چون گندم مي زند ولي همچنان به جرات 
مى توان گفت بــار محروميت را بر دوش 

مي كشد.
البته ناگفته نماند كــه در اين ميان بودند 
مديراني كه در اين شهرســتان دلسوزانه 
خدمت كرده اند و براي توسعه و پيشرفت 
اين شهرســتان قدم هايي برداشته اند ولي 
آن گونه كه شايســته اين شهرستان است 
نتوانسته اند ديِن خود را به مردم واليي و 

شهيدپرور اين ديار ادا كنند. 
چراكــه مردمان غيــور كبودرآهنگ در 5

آبــان 57 با تقديم 5 شــهيد و 21 جانباز 
ســربلندى بزرگى كسب كردند و دفاع از 
اسالم و انقالب و واليتمدارى خود را به 

اثبات رسانند.
حــال در اين دور از رياســت جمهورى 
كــه دولت اعتــدال و توســعه روى كار 
آمده اســت مردمان اين منطقه از فرماندار 
كبودرآهنگ به عنــوان نماينده اين دولت 
در شهرستان كه حدود 6 ماه است سكان 
كشــتي كبودرآهنــگ را برعهده گرفته اند 
انتظار دارند كه آنچه در توان دارد را براي 
رفــع محروميت اين شهرســتان در طبق 

اخالص بگذارد.
با توجه به اينكه استاندار وقت (نيكبخت) 
در توزيــع و معارفه فرماندار كبودرآهنگ 
(مهدوي) به دو اصل اقتصاد و اشتغال كه 
شهرســتان  اين  مردمان  دغدغه  مهم ترين 
است اشاره كرد اميدواريم گام هاي مثبتي 
در اين زمينه برداشــته شود تا شاهد رفع 
بســياري از مشــكالت در اين شهرستان 

باشيم.
فرماندار كبودرآهنگ در نشستي با اعضاي 
تحريريــه همدان پيام گفت: بنده در طول 
دوران خدمت خود با 12 اســتاندار، 14
فرماندار در 8 اســتان كاركردم و آخرين 
استان نيز اســتان تهران بود و حال مدتي 
است كه توفيق يافتم در شهرستان خودم 

به مردم خدمت كنم.
حجت ا... مهدوي افزود: خدمت در مناطق 
محروم جاي آزمون وخطا نيست و مديري 
كه مي خواهد در جاي محروم خدمت كند 
بايد بسيار قوي عمل كند بنابراين خدمت 

صادقانه و بي ريا يكي 
از مهم ترين اهداف ما 
اســت تا بتوانيم براي 
محروميت زدايي قدمي 

برداريم.
وي با اشــاره به اينكه 
در اين شهرستان مراكز 
و نقاطــي وجود دارد 
كاركرد  مي توانــد  كه 
ملي و فراملي داشــته 
باشــد افزود اين نقاط 
غارعليصدر،  شــامل 
هوايــي  پايگاه هــاي 
شــهيد نوژه، ســايت 
كهنه  و  سوباشي  رادار 
حصار كه امنيت غرب 
كشــور را نيــز تأمين 

مي كنند است.
مهــدوى با اشــاره به اينكــه بزرگ ترين 
شهرك صنعتي اســتان در اين شهرستان 
اســت گفت: كبودرآهنگ رتبه اول گندم 
و جو و نيز رتبه دوم يونجه در اســتان را 
دارد بنابراين توسعه شهرستان ما نخست 
بر پايه كشــاورزي و بعد گردشــگري و 
صنعت اســت چراكه در اين شهرســتان 
معيشت غالب مردم كشاورزي است و 89
درصد جمعيت روستايي شغل كشاورزي 

دارند.

مهدوي بيان داشــت: با توجــه به اينكه 
يكي از محورهاي توســعه شهرســتان ها 
كشاورزي اســت و كشور با كمبود منابع 
آبى مواجه است بايد تغيير الگوي كشت، 
توسعه كشت گل خانه اي، ايجاد الگوهاي 
پرورش  حبوبات،  كشــت  كشت،  جديد 
شــترمرغ، پرورش قارچ و... در شهرستان 
رواج يابــد كــه البتــه اقداماتي صورت 
گرفته كه گياهي به نام كينوا كه بسيار كم 
آب بر اســت اگر متناســب با اقليم آب و 
هوايي باشد در اين شهرستان كشت شود 
گرفته  صورت  برنامه ريزى  طبق  همچنين 
17 هكتار كشت گلخانه اي اين شهرستان 
بــه 33 هكتار افزايــش مي يابد و اين يك 
ظرفيت بســيار خوبي براى كشــاورزى 

كبودرآهنگ است.
وي خاطرنشــان كرد: 15 فرو چاله اى كه 
در شهرستان كبودرآهنگ ايجادشده است 
زنگ خطر براي ماســت بنابراين انسداد 
تمام چاه هاي غيرمجاز، هوشــمند كردن 
تمــام چاه هاي كشــاورزي، جلوگيري از 
اســتفاده بيش ازحد آب هاي زيرزميني در 
اولويت كاري مــا قرارگرفته و اميدواريم 
با همكاري مردم و مســئوالن ديگر شاهد 
چنين فرو چاله هايى در شهرستان نباشيم.

جذب  دفتــر  داشــت:  بيــان  مهــدوي 
فرمانداري  در  شهرســتان  سرمايه گذاري 
با مسئوليت دبيرخانه جهاد كشاورزي در 
فرمانداري افتتاح شــده كه در اين زمينه ما 
به دنبال جذب سرمايه گذاران شهرستاني، 
استاني، كشــوري و حتي خارجي هستيم 
و با توجه به اينكه 66 سال پيش پرفسور 
بالتــازار پايگاه انيســتيو پاســتور را در 
اكنلو داير كرد مــا به راحتى مي توانيم در 
چارچوب سياســت هاي نظام و دولت در 
زمينه هــاي مختلف جذب ســرمايه گذار 

داشته باشيم.
اجــالس  بــه  وي 
جهانگردي كه به ميزباني 
همدان برگزار شد اشاره 
كرد و افزود: 2018 يك 
كار كم نظيــر و مهمــي 
بود كه در اســتان انجام 
شــد و حضور ميهمانان 
خارجي باعث شــد كه 
از  بســياري  در  همدان 
نقاط جهان شناخته شود 
كــه البته تأميــن امنيت 
براى هركدام از ميهمانان 
بزرگ تريــن  خارجــى 
باعث  كــه  بــود  كارى 
كشور  و  اســتان  افتخار 

ما شد .
وى ادامه داد: شهرســتان ها شــاخه هاي 
2018 هســتند و اين مهم براى توسعه و 
ثروت آفرينى و نيز ايجاد زيرساخت هاى 
گردشــگرى بايد براي هميشــه در استان 

همدان باشد.
مهدوي گفت: شهرستان كبودرآهنگ يك 
مثلث گردشگري دارد كه غار على صدر، 
شــيرين سو و قلي آباد را شامل مي شود و 
كوي قلي آباد منطقه بكري است كه احداث 
تله كابين، پاراگرامور، پيست موتورسوارى 
و ماشين ســواري، مجتمع هاي آب رسانى، 

100 هكتــار جنگل كارى، خاك ســپارى 
پيكر شهداي گمنام در اين نقطه، پرورش 
حيوانــات اهلــي و... جــز برنامه هــاي 
پيشنهادي اســت كه اگر مصوب شود با 
همكاري مسئوالن استاني قلي آباد به مكان 
تفريحي، گردشــگري، فرهنگي و مذهبي 

تبديل خواهد شد.
وي در ادامه به داير شــدن ميز خدمت در 
فرمانداري وادارات شهرســتان اشاره كرد 
و گفــت: در راســتاي رضايتمندي مردم 
و پيگيري مســائل و مشــكالت مردم تا 
آنجايي كه مي توانيم همان روز مشكالت 

را  ارباب رجوع هــا 
رفــع  و  پيگيــري 
صورت  در  و  مي كنيم 
مرتفع نشــدن مشكلي 
مسئوالن  و  كارشناسان 
ادارات كــه در آنجــا 
پيگير  دارنــد  حضور 

رفع آن ها مي شوند.
مهدوي همچنين افزود: 
همبســتگي،  وحدت، 
و  هم افزايي  هم گرايي، 
اســتفاده نظرات مردم 
و اســتفاده از نخبگان، 
از  دوري  و  جوانــان 
حاشيه و پرهيز از افراد 
و تفريط در ساير منافع 
ملــي و تبعيت از مقام 

معظم رهبري و سياست هاي دولت تدبير 
و اميد جز اهداف ماست بنابراين خدمت 

صادقانه نيز مهم ترين وظيفه همه ماست.
مهــدوي در اين نشســت بــه آخرين 
نكته در حوزه بهداشــت نيز اشاره كرد 
و اظهار داشــت: با توجه بــه اينكه در 
"سي تي اسكن" كبودرآهنگ  شهرســتان 

وجود نداشــت امســال مجــوز گرفتن 
سي تي اســكن صادرشــده است و الزم 
مي دانم از مســئوالن اســتاني و نماينده 
مردم بهــار و كبودرآهنــگ در مجلس 
شــوراي و رئيس شــبكه بهداشــت و 
كنم  تقدير  اســالمي  كبودرآهنگ  درمان 
كه در ايــن زمينه تالش بســيار زيادي 
داشــتند و اميدواريم تجهيزات به زودي 

در شهرستان راه اندازي شوند.
■ در ادامه معاون امــور عمراني فرماندار 
شهرستان كبودرآهنگ نيز در اين نشست 
اظهار داشت: خوشــبختانه دكتر مهدوي 
نگاه ويژه اي به رســانه ها دارد و با توجه 
به اينكه خبرنگاران پــل ارتباطي مردم و 
مسئوالن هســتند بايد اخبار و اطالعات 
شهرســتان درســت و به موقع به اطالع 
مردم برســد و در اين كار صداقت را بايد 

سرلوحه كار خود قرار دهند.
فاطمه  حبيبي افزود: همه ما براي مردم كار 
مي كنيم و خدمت كــردن به مردم افتخار 
بزرگي براي ما اســت و اميدواريم بتوانيم 
براي توسعه و پيشرفت شهرستان گام هاي 

مؤثرى برداريم.
وي ادامه داد: در حوزه گردشــگري اين 
شهرستان يك منطقه بكر است و قلي آباد 
يكي از ظرفيت هايى اســت كه مي توان از 
آن به خوبى استفاده كرد ولي متأسفانه هم 
از ديد رسانه اي و هم از ديد اداري غافل 

مانده است.
■ در ادامــه ســردبير روزنامــه همــدان 
پيام نيز در اين نشســت اظهار داشــت: 
زادگاه خواســتگاه همدان پيام شهرستان 
كبودرآهنگ است و در دوره 15 ساله اين 
رسانه ســعي كرده است براي توسعه اين 

شهرستان فضاسازى كند.
يداله طاقتي احســن افــزود: كبودرآهنگ 
وســيع ترين شهرستان اســتان و سرزمين 
گندم هاي طاليي است كه توانمندي هايي 

دارد كه بايد شناسانده شود.
وى افزود: بايــد نيروها و ظرفيت ها كنار 
يكديگــر جمع شــوند 
و در ســرعت توســعه 
گام هايي  شهرستان  اين 

برداشته شود.
غــار  داد:  ادامــه  وي 
ســراب،  على صــدر، 
مهربان،  فرش  قلي آباد، 
تاالب  مهربان،  گوسفند 
شيرين ســو باشقوتران 
و... ظرفيت هاي بســيار 
خوبي است كه مي توان 
از آن ها به نفع شهرستان 
اســتفاده كــرد و اگــر 
و  محكم  اوليه  گام هايي 
و  شود  برداشته  اساسي 
حركت شروع شده ادامه 

پيدا كند.
همدان  استان  مطبوعات  خانه  نايب رئيس 
همچنيــن افــزود: تيم آموزشــي همدان 
پيــام اين آمادگــي را دارد كه با برگزاري 
رايگان  به صورت  خبرنويسى  كالس هاي 
براي روابط عمومي ادارات اين شهرستان 
آنان را با نحوه خبرنويســي آشــنا كند تا 
تعامل و همكاري بيشــتري با خبرنگاران 

و رسانه ها داشته باشند.
■ دبير سرويس گردشــگري همدان پيام 
نيــز در اين نشســت گفت: شهرســتان 
حوزه  در  بااليي  ظرفيت هاي  كبودرآهنگ 
گردشگري دارد كه متأسفانه در اين حوزه 
مغفول مانده اســت و نبود اطالع رساني 
و شفاف سازي زيرســاخت هايى كه مهيا 
است براي سرمايه گذاري موجب شده كه 
پاي هيچ سرمايه گذاري به اين شهرستان 
باز نشــود و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد 
مكان هايي مثل قلي آبــاد و امثال آن ديده 

نخواهد شد.
مريم مقدم خاطرنشان كرد: تمام ظرفيت ها 
بايد رسانه اي شوند تا شهرستان به درستى 
شناخته شــوند كه البته رسانه ها مي توانند 
كمك بســيار خوبــي براي شناســاندن 
ظرفيت هاي گردشگري در اين شهرستان 

باشند.
 وى بيان كرد: پيشــنهادي كه مي توان داد 
اين اســت كه براي اين منطقه طرح هاي 
گردشگري قوي ارائه و تيمي تشكيل شود 
و باانگيزه دادن و بها دادن به اين تيم بتوان 

بخشي از غفلت ها را جبران كرد.
در پايان اين نشســت تابلوهاي عكســي 
از كــوه قلي آبــاد كبودرآهنــگ از طرف 
مصطفي شــيرمحمدي عــكاس هنري و 
خبــرى روزنامه همدان  پيــام به فرماندار 

كبودرآهنگ اهدا شد.

مهدوي فرماندار مي گويد:طرح گردشگري كوهستان قلي آباد مي تواند نمك آبرود دوم 
كشور باشد

توسعه كبودرآهنگ با اولويت گردشگري

در حوزه گردشگري اين 
شهرســتان يك منطقه 
بكــر اســت و قلي آباد 
ظرفيت هايى  از  يكــي 
آن  از  مي توان  كه  است 
كرد  اســتفاده  به خوبى 
ولي متأسفانه هم از ديد 
رســانه اي و هم از ديد 
اداري غافل مانده است

ســراب،  على صدر،  غار 
قلي آباد، فــرش مهربان، 
شيرين  مهربان  گوسفند 
ســو، تــاالب شــيرين 
و...  باشــقوتران  ســو 
خوبي  بسيار  ظرفيت هاي 
كه مي توان از آن ها  است 
به نفع شهرستان استفاده 
اوليه  گام هايي  اگر  و  كرد 
برداشته  اساسي  و  محكم 

شود
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سيد حسن خمينى :
هيچ تضمينى وجود ندارد كه ما بمانيم

 يادگار امام با تأكيد بر اينكه زيربناى يك جامعه احساس رضايت 
مردم است، گفت: بايد قواعد رفتار انسان ها و علل سقوط و ثبوت را 
به دست بياوريم تا در زندگى رعايت كنيم؛ و اّال هيچ تضمينى وجود 
ندارد كه ما بمانيم و ديگران بروند. اگر قواعد را رعايت نكنيد، عرصه 

را از شما مى گيرند.
به گزارش ايســنا ، حجت االسالم و المسلمين سيد حسن خمينى در 
مراســم دهمين ســالگرد ارتحال آيت ا... جمى در حسينيه جماران،  
ادامه داد: يكى از اين قواعد فرمايش اميرالمؤمنين(ع) در مورد 4 دليل 
فروپاشــى حكومت هاســت؛ اولين دليل مورد اشاره ايشان، «تضييع 
اصول» (ضايع كردن اصول اساسى) است. اگر ملتى به سراغ تمّسك 
به فروع رفتند، از بين خواهند رفت. اگر ديديد در جامعه اى به جاى 
اصول جامعه و اّمهات مشكالت و زير بناى روابط اجتماعى، فقط به 
ظواهر پرداخته مى شود به فرموده اميرالمؤمنين(ع) اين مسيرى است 
كه به بداقبالى دولت ها مى انجامد؛ البته اين بدان معنا نيست كه اصال 

به فروع توجه نكنيم.
وى با تأكيد بر اينكه زيربناى يك جامعه اخالق و احســاس رضايت 
مردم اســت، گفت: طبق روايتى از پيامبر(ص)، «كسى كه بيشتر مدارا 
را مى كند بيشترين عقل را دارد»؛ اجتماع بشرى بر اساس وفق شكل 
گرفته اســت. پاره پاره كردن مداوم جامعه، پخش مكّرر كينه، انتشار 
مرتب نفاق، اينكه افراد در جامعه مجبور شوند شخصيت دوگانه داشته 
باشند و اينكه تك تك ما از صداقت دور شويم از نشان هاى بداقبالى 
دولت ها اســت. اگر ديديم اصول ما از دست رفته و به فروعات مى 

چسبيم زنگ خطرى است كه اين جامعه دچار مشكل شده است.
سيد حســن خمينى ادامه داد: در زبان ائمه(عليهم السالم)، «ظلم» به 
عنوان مشكل اصلى جوامع عنوان شده است.  احساس رضايت مردم 
از اصول جامعه است. مردم به هر ترتيبى بايد احساس رضايت كنند 
و تحميل جايى در جامعه نداشته باشد. همانگونه كه قرآن خطاب به 
پيامبر(ص) با آن شأن و منزلت مى فرمايد، «اگر تندخو بودى مردم از 

اطراف تو پراكنده مى شدند».
وى افزود: يكى از توفيقات دفاع مقدس همين بحث اســت كه در آن 
مقطــع ما اصول جامعه را فراموش نكرده و فروع را جايگزين اصول 

نكرده بوديم.
سيد حســن خمينى اظهار داشــت: نقش بى بديل آيت ا... جمى و 
توفيقــى كه در آبادان پيدا كرده بودند به همين بر مى گردد كه در آن 
لحظات اصل مسأله گم نشده بود؛ ايشان جزو كسانى بود كه در حوزه 

مسئوليت خود فضيلت محورى را در نظر داشت.
وى در فراز پايانى ســخنان خود اظهار كرد: بايد از روزى ترسيد كه 

جايگاه ها به هم بريزد و نقش ها دگرگون شود.

واژه رد صالحيت در قانون اساسى 
وجود ندارد

 ســخنگوى شــوراى نگهبــان بــه اظهــارات اخيــر فائــزه هاشــمى 
ــت ا... هاشــمى رفســنجانى در  ــت مرحــوم آي ــورد رد صالحي درم
انتخابــات ســال 92 واكنــش نشــان داد و گفــت: واژه  رد صالحيــت 

در قانــون اساســى وجــود نــدارد.
بــه گــزارش ايرنــا، عباســعلى كدخدايــى در حاشــيه آييــن 
بزرگداشــت آيــت ا... «ســيد محمــود هاشــمى شــاهرودى» رئيــس 
فقيــد مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام در پاســخ بــه ســوالى در 
مــورد اظهــارات فائــزه هاشــمى افــزود: رد صالحيــت نداريــم و 

ــون نيســت. ــت در قان واژه رد صالحي
وى يــادآور شــد: ايشــان قوانيــن را مطالعــه كننــد، ببيننــد چيســت. 
ــه وزارت  ــرايط را ب ــن ش ــامى واجدي ــط اس ــان فق ــوراى نگهب ش

كشــور اعــالم مــى كنــد.
بــه گــزارش ايرنــا، ســخنگوى شــوراى نگهبــان اخيــرا و 
پــس از دو ســال از رحلــت آيــت ا... هاشــمى رفســنجانى در 
ــات  ــت وى در انتخاب ــه موضــوع رد صالحي ــى ب گفــت و گوي
ســال 92 اشــاره كــرد و گفــت: اصــًال مــا در انتخابــات 
رياســت جمهورى ردصالحيــت نداريــم. پــس بــا جــرأت 
ــت نشــدند. ــه مرحــوم هاشــمى اصــًال رد صالحي ــم ك مى گوي

فائــزه هاشــمى نيــز در واكنــش بــه ايــن اظهــارات بــا بــه كاربــردن 
ــا لغــات ممنــوع» در واكنــش بــه ايــن اظهــارات  عبــارت «بــازى ب
ــا بيــان ايــن كــه آيــت ا...  گفــت: بــه نظــر مــن آقــاى كدخدايــى ب
ــا واجــد صالحيــت شــناخته  هاشــمى ردصالحيــت نشــدند و تنه
نشــدند، بــازى بــا لغــات كــرده، چــرا كــه ايــن دو هيــچ فرقــى باهم 
ــه  ــورى ب ــان اجــازه كانديدات ــه هــر روى، شــوراى نگهب ــد. ب ندارن

ايشــان نــداد.

استاندارى ها بايد طبق چارچوب ابالغى 
نسبت به پرداخت يارانه ها اقدام كنند

 وزيــر صنعت، معدن و تجارت از تدويــن آئين نامه با چارچوب 
مشــخص براى ابالغ به اســتاندارى ها خبر داد و گفت: استاندارى ها 

براى پرداخت يارانه بايد طبق چارچوب ابالغى عمل كنند.
محمد شريعتمدارى در گفت وگو با ايلنا، گفت: اين كار قرار است در 
قالب چارچوب و آئين نامه هايى كه به زودى صادر مى شود، صورت 

گيرد.
شــريعتمدارى ادامه داد: طبق هماهنگى كه بــا وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى صورت گرفته قرار شد يك آيين نامه مشترك تنظيم و 

استانداران بر اساس آن مسير را طى كنند.
وى در پاســخ به ســوالى كه آيا در اين آئين نامه امكان قرار گرفتن 
گروه هايى مانند مستمرى بگيران، بازنشستگان و... به عنوان خط قرمز 
استاندارى ها وجود دارد؟ گفت: بله اين گروه ها مشخص شده اند و در 

قالب آيين نامه به استاندارى ها ابالغ خواهند شد.

نايب رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
رياست را به عهده خواهد داشت

موحدى كرمانى به عنوان نايب رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، جلسات مجمع را تا انتصاب رئيس جديد از سوى مقام معظم 

رهبرى، اداره خواهد كرد.
غالمرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مثل دوره 
قبل كه پس از رحلت آيت ا... هاشــمى رفسنجانى ، بر اساس قانون 
مجمع  نايب رئيس جلســات را اداره كرد اين دوره نيز نائب رئيس 

جلسات را تا مشخص شدن رئيس اداره  مى كند.
وى ادامه داد: آيت ا... موحدى كرمانى نايب رئييس مجمع تشخيص 

مصلحت نظام هستند.
پيش از انتصاب هاشــمى شاهرودى به عنوان رئيس مجمع،  آيت ا... 
موحدى كرمانى به عنوان رئيس ســنى رياست جلسات مجمع را بر 
عهده داشت. وى و آيت ا... جنتى نيز پس از وخامت حال شاهرودى 

در دوران رياستش،  جلسات مجمع را اداره مى كردند.

قيمت نفت در بودجه 98 خوشبينانه است
 سخنگوى كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
قيمت نفت در بودجه خيلى خوشــبينانه در نظر گرفته شــده است، 
گفــت: بنده فكــر مى كنم 54 دالر براى هر فروش هر بشــكه نفت 

زياد است.
اسدا... قره خانى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: دو پارامتر در بودجه 
سال 1398 در خصوص درآمدهاى نفتى آمده است. يكى مربوط به 
قيمت هر بشكه نفت و ديگرى مربوط به مقدار توليد نفت است كه 

براى هر كدام سقفى در بودجه ديده شده است.
وى در ادامــه اظهــار كرد: قيمت فروش هر بشــكه نفت در اليحه 
بودجه 98، 54 دالر در نظر گرفته شــده است و در خصوص توليد 
نفت نيز ســناريوهايى آمده است. از يك ميليون و 100 هزار بشكه 
تا يك ميليون و 500 هزار بشــكه ديده شده است و به نسبت آن نيز 

درآمدها در بودجه انعطاف الزم را دارد.
قــره خانى افــزود: اگر ما به طريقــى بتوانيم صــادرات نفت را به 
باالتريــن حد توان توليدى برســانيم قطعا در بودجه بيشــتر از اين 
ميزان بايد فروش نفت را در نظر بگيريم، اما اگر همچنان مشكالت 
و محدوديت ها ادامه داشته باشد ما بايد رقم صادرات را يك ميليون 

و 100 هزار بشكه در نظر بگيريم.

45ماه انتظار براى تصويب قانون مديريت 
بحران در مجلس

 معاون وزيركشــور و رئيس ســازمان مديريت بحران بااشاره به 
اليحه مديريت بحران در مجلس گفت: 45 ماه اين اليحه در مجلس 
شوراى اســالمى مطرح است و درخواست و انتظار اين است كه با 
توجه به اين همه حوادث كه در كشور رخ مى دهد، اين موضوع به 

سرعت تعيين تكليف شود.
اسماعيل نجار در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: ايران كشور حادثه 
خيزى اســت و نياز به قانون و دستورالعمل محكم داريم تا همواره 

امكان مديريت حوادث وجود داشته باشد.
وى گفت: ، فوريت اليحه تقديم دولت و بعد در كميسيون هاى فرعى 
مطرح و در نهايت اوايل سال 94 به مجلس ارسال شد ، كميسيون هاى 
مختلف اين موضوع را بررسى كردند و نظرات جمع بندى شد تا پايان 
مجلس دوره قبل قرار بود در صحن علنى مطرح شود كه به دليل برنامه 

ششم توسعه از دستور كار مجلس وقت خارج شد.

افزايش سطح درآمد مردم شرط الزم 
براى آزادسازى قيمت سوخت

 يك عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى، با 
استقبال از استانى شدن توزيع يارانه ها در بودجه سال آينده، افزايش 
ســطح درآمد مردم را شرط الزم براى آزادســازى قيمت سوخت 

عنوان كرد.
محمدرضا تابش در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: در اليحه بودجه 
ســال 98 تصميم مدبرانه اى در مورد يارانه ها اتخاذ شد، البته سقف 
يارانه در ســال آينده افزايش نمى يابد ولى مقرر شده منابع به نسبت 
جمعيت اســتانى كه از يارانه اســتفاده مى كنند در اختيار شــوراى 
برنامه ريزى و اســتانداران استان ها قرار گيرد و با توجه به اطالعات 

آنها توزيع شود.
مــردم اردكان در مجلــس بــا بيــان اينكــه اجبــارى در انصــراف از 
دريافــت يارانــه وجــود نــدارد، افــزود: البتــه ممكــن اســت يارانــه 
فــرد متمولــى را قطــع كننــد ولــى نســبت بــه دهــك هــاى متوســط 
بــه پاييــن جامعــه هيــچ اجبــارى در انصــراف از دريافــت يارانــه 

وجــود نــدارد.
اين عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: اولين 
راهكار اين امر سياسى است. تعامالت منطقه اى و بين المللى ما به 
نحوى باشد كه بتوانيم از مجموعه ظرفيت ها و پتانسيل هايمان جهت 

بهره مندى مردم و ارتقاء درآمد سرانه استفاده كنيم. 

استيضاح «حجتى» قطعى است
 عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت:امروز وزير جهاد كشاورزى 
در مجلس استيضاح مى شود اما مشخص نيست كه رئيس جمهور براى دفاع از 

وى به مجلس مى آيد يا خير.
على اصغر يوســف نژاد در گفت وگو با مهر ،گفت :ما شرايط را براى استيضاح 
فراهم كرده و معاونت قوانين و نظارت مجلس هم آماده برگزارى اين جلســه 

هستند. 
عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اســالمى تصريح كرد: طبق آيين نامه، ما از 
رئيس جمهور دعوت مى كنيم كه در اين جلسه حضور يابد اما اين مسئله تحت 
اختيار رئيس جمهور است كه در اين جلسه حضور يابد يا خير و الزامى در اين 

باره وجود ندارد.

هدف ما از برجام رفع تحريم  بود نه اختالف افكنى 
 عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اســالمى گفت: يكى از دلخوشى هاى 
آقايان اين اســت كه ما بين اروپا و آمريكا اختالف ايجاد كرده ايم، در حالى كه 

هدف ما از مذاكرات، اختالف افكنى بين كشورها نبود.
ــران  ــت: اي ــار داش ــا ، اظه ــر ب ــا مه ــو ب ــى در گفتگ ــد اميرآبادى فراهان احم
هزينــه هــاى برجــام را داده اســت امــا آمريكايــى هــا هيــچ هزينــه اى بــراى 

برجــام نــداده انــد.
عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اســالمى تصريح كرد: در زمان مذاكرات 
برجام، حتى اين مسئله مطرح شــده بود كه اگر ما مقدارى از اورانيوم خود را 
اكسيد كنيم، آنان هم بخشــى از تحريم ها را بردارند و تصميماتى در اين باره 

اتخاذ كنند اما اين تضمين ها اتخاذ نشد.

كاهش نرخ ارز به حفظ و تقويت پول ملى كشور 
منجر خواهد شد

 يك عضو كميســيون عمران مجلس شوراى اســالمى گفت: نرخ ارز بايد 
بيشتر كاهش پيدا كند.

مجيد كيان پور در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بانك مركزى سياست خوبى را 
در خصوص نرخ ارز پيش گرفته تا قيمت آن به ميزان واقعى خود نزديك شود.
وى ادامــه داد: بدون ترديد اين كار به حفظ و تقويت پول ملى كشــور منجر 

خواهد شد و قدرت واقعى خود را به دست خواهد آورد.
كيان پور تأكيد كرد: البته نرخ ارز بايد بيشتر از اين ها كاهش پيدا كند و سياست 

بانك مركزى بايد كاهش آن باشد.
وى با تأكيد بر تقويت پول ملى تصريح كرد: همه بايد در اين خصوص تالش 

كنيم و نقش دولت و اقتصاددان ها بايد بيش از اين باشد.

 وزير امور خارجه جمهورى اسالمى 
ايران در گفت و گــوى اختصاصى با 
شبكه خبرى «فونيكس» چين گفت : ما 
از ابتدا معتقد بوديم كه حضور آمريكا 
در خليج فارس عــالوه بر اين كه غير 
قانونى اســت همراه با تنش آفرينى نيز 

هست.
به گزارش ايرنــا  محمد جواد ظريف  
گفــت : حضور ناو آمريــكا در خليج 
فارس بيش از آن كه اثر مثبت داشــته 
باشد ، در واقع ايجاد تنش و تشنج مى 
كند و هر وقت آمريكايى ها حضورشان 
را در خليج فارس افزايش داده اند همه 
كشــورهاى خليج فارس بــا خطراتى 

مواجه شده اند.
وى در مورد خروج نيروهاى آمريكايى 
از ســوريه نيز گفت: ما هنوز نمى دانيم 
كه آمريكايى ها چه برنامه اى دارند آن 
چه براى ما مهم اســت ، اين است كه 
سياســت آمريكا در منطقه يك سياست 

خطرناكى اســت كه بايد اين سياست 
عوض شود.

 آينده چالش هاى ايران و آمريكا
رئيــس دســتگاه ديپلماســى جمهورى 
اســالمى ايران همچنين در مورد چالش 
هاى پيش رو ميــان ايران و آمريكا گفت 
شــرايط و روابط به همين حالت چالشى 
ادامــه خواهد يافــت و بعيد مــى دانم 
آمريكايى ها به رغــم همه تصميم گيرى 
هاى نابخردانه اى كه داشــته اند، تصميم 
بر تشــديد اين حالــت در روابط خود با 

ايران بگيرند.
ظريف گفت: ما براى هر شــرايطى آماده 
هســتيم و مــردم ايران نشــان داده اند با 
جديت از كشورشــان دفاع مى كنند و ما 
دنبال درگيرى نيستيم و بعيد هم مى دانم 

كس ديگرى هم دنبال درگيرى باشد.
 با آمريكا مذاكره نمى كنيم

وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران 
گفت: فكر مى كنم تحليلگران چينى بعد 

از شش ماه، تحليلشان را عوض مى كنند.
او اظهار داشــت: فكر مى كنم تحليلگران 
چينى به ايــن نتيجه خواهند رســيد كه 
آمريكا چاره اى ندارد جز اين كه تصميم 

خود را عوض كند.
  آمريكا نمى تواند جلو صادرات 

ايران را بگيرد
وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران 
افزود : آمريكا نمــى تواند جلو صادرات 
نفت ايران را بگيــرد و اگر بخواهد جلو 
صادرات ما را بگيرد، مجبور اســت وارد 
سياست هايى شــود كه دنيا را به آشوب 

خواهد كشاند.
 برجام

وى در پاسخ به اين سئوال كه اگر سه سال 
پيش كه برجام را امضا كرديد مى دانستيد 
آمريــكا از آن خارج مى شــود چكار مى 
كرديد؟ گفت: اگر به ســه سال قبل بر مى 
گشتيم حتما سختگيرى بيشترى انجام مى 

داديم.

ظريف ادامه داد: اما اينطور نيست كه سه 
ســال پيش، پيش بينى احتمــال امروز را 
نداشــتيم ولى آيا اين كه مى شــد به يك 
توافق بهتر از توافق فعلى رســيد به نظر 

من دشوار بود.
او تصريح كرد: اگر امروز بخواهيم توافق 
را دوباره بنويســيم اوال كه بعيد مى دانم 
امكان رسيدن به توافق وجود مى داشت و 
اگر هم بتوانيم به توافق برسيم چيزى شبيه 

توافق سه سال پيش مى بود.
تجارى  طــرف  مهمترين  چين   

ايران است
ظريــف در پاســخ به ســئوالى در مورد 
وضعيت ســاز و كار مالــى اروپا با ايران 
تاكيد كرد سياســت خارجى ما سياســت 
واكنش به اروپا نيست اروپا هم مهمترين 
طرف تجارى ما نيســت مهمترين طرف 
تجارى ما چين، روســيه و همسايگان ما 
هستند ما با اين كشــورها مكانيسم هاى 

خود را ايجاد كرده ايم.

ظريف در گفت و گو با تلويزيون فونيكس چين:

حضور آمريكا در خليج فارس تنش آفرين است

محمود اكبري كيا »
 بررســى طــرح افزايــش تعداد 
نمايندگان مجلس در حالى در نوبت 
بررســى صحن علنــى مجلس قرار 
دارد كه در صــورت تصويب نهايى 
40 نماينده به مجلس يازدهم اضافه 
مى شوند و تعداد نمايندگان از 290 

به 330 نفر مى رسد.
افزايش تعداد نمايندگان هر 10 سال 
يكبار مى تواند انجام شــود كه مبناى 
قانونى اين امر اصل شصت و چهارم 
قانون اساســى جمهورى اســالمى 

ايران است.
اصل شــصت و چهارم مــى افزايد: 
عــده نماينــدگان مجلس شــوراى 
اسالمى 270 نفر اســت و از تاريخ 
همه پرســى سال يك هزار و سيصد 
و شصت و هشــت هجرى شمسى 
پس از هر 10سال، با در نظر گرفتن 
عوامل انسانى، سياسى، جغرافيايى و 
نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده 

مى تواند اضافه شود.
در اين گــزارش آمده اســت: بايد 

توجه داشــت كه اين اصل در سال 1368 
به تصويب رسيده است، در آن زمان تعداد 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 270 نفر 

بوده است.
 ايــن اصــل در قانون اساســى مصوب 
1358 چنين بوده اســت: عده نمايندگان 
مجلس شــوراى ملى 270 نفر اســت و 
پس از هر 10 سال در صورت زياد شدن 
جمعيت كشــور در هر حوزه انتخابى به 
نســبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك 

مى شود. اضافه  نماينده 
حســن ســليمانى نماينده مردم كنگاور، 
صحنــه و هرســين در مجلــس در اين 
بــاره اظهار داشــت: مطابــق اصل 64 
قانون اساســى، تعداد نمايندگان مجلس 
عوامل  گرفتن  درنظر  با  اسالمى  شوراى 
نظاير  و  سياســى  جغرافيايى،  انســانى، 
آن، مى تواند هر 10 ســال يك بار، 20 

يابد. افزايش  نفر 
نماينده مردم كنگاور، صحنه و هرسين در 
مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: بر همين 
اساس در ســال 1378 تعداد نمايندگان از 
270 به 290 نماينده افزايش يافت، اما اين 

افزايش درسال 1388 حاصل نشد.
در گزارش خانه ملت آمده است: بايد توجه 
داشــت كه در اصل شصت و چهارم قانون 
اساسى، قانونگذار قيد «مى تواند» را آورده 
است، به اين معنا كه اجبارى براى افزايش 
وجود ندارد و در صورت مهيا بودن شرايط 
بايد 20 نماينده به تعداد نمايندگان افزوده 
شــود.محمد ابراهيم رضايى نماينده مردم 

خمين در مجلس شوراى اسالمى نيز گفته 
اســت: اختيار قانون اساسى در خصوص 
افزايش تعــداد نمايندگان مربوط به زمانى 
اســت كه شــرايط اجراى آن مهيا باشد و 
الزامى براى افزايش تعداد نمايندگان وجود 
نــدارد و اين اختيارى اســت كه در قانون 
اساسى ديده شده اســت.اين گزارش مى 
افزايد: بعضا گفته مى شــود كه به ازاى هر 
150 هزار نفر جمعيت بايد به يك نماينده 
در مجلس داشته باشيم كه اين موضوع ابتدا 
در قانون اساسى مصوب سال 58 آمده بود 
اما گفته مى شود در اليحه اى كه دولت قرار 
بود در زمينه افزايش تعداد نمايندگان تهيه 
كند و به مجلس ارائه دهد نيز همين فرمول 

را در نظر داشته است.
احمد مرادى نماينده بندرعباس در مجلس 
نيز گفته اســت: به ازاى هر 150 هزار نفر 
بايد يك نماينده در مجلس باشــد و اگر 
اين فرمول را به كل كشــور تعميم بدهيم 
اكنون بايد حدودا 500 نماينده در مجلس 
حاضر باشــند تــا به ســهولت كار مردم 

پيگيرى شود.
على كرد نماينــده مردم خاش در مجلس 
بنابر اليحه اى كه وزارت كشور تهيه كرده، 
به طــور ميانگين به ازاى هــر 150 هزار 
نفر جمعيت، بايد يك نماينده در مجلس 
شــوراى اســالمى حضور داشــته باشد، 
بيان كرد: وقتى كه تعداد جمعيت بيشــتر 
مى شــود به ازاى هر 500 هزار نفر بايد 2 

نماينده در مجلس حضور داشته باشد.
در اين گزارش آمده است: اكنون با توجه 

به اينكه اصل 64 قانون اساســى در زمينه 
افزايــش تعداد نمايندگان از ســال 1378 
تاكنون اجرا نشــده اســت، در يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اســالمى نيز امكان 
افزايــش 40 نماينده وجــود دارد زيرا به 
ازاى هر 10 ســال مى توان 20 نماينده به 
تعــداد نمايندگان مجلــس اضافه كرد و 
اكنون 20 سال اســت كه اين قانون اجرا 
نشــده است؛ به بيان ديگر به ازاى 2 دوره 
10 ســاله بايد 40 نماينده به تعداد فعلى 

نمايندگان مجلس اضافه شود.
محمدجواد كوليوند نماينده مردم كرج در 
مجلس گفت: اين بار اميدوار هســتيم كه 
طرح افزايش تعــداد نمايندگان در صحن 
مجلس شــوراى اســالمى تصويب شود، 
دليل اينكه طرح افزايش تعداد نمايندگان 
در مجالس قبلى تصويب نمى شد اين بود 
كه در آن زمــان قرار بود فقط 20 نماينده 
به تعداد نمايندگان اضافه شود ولى اكنون 

40 نماينده اضافه مى شود.
در اين گزارش آمده است: بنابر آنچه گفته 
شد تعداد نمايندگان مجلس از 290 نماينده 
به 330 نماينده مى رسد كه همين امر يعنى 
افزايش 40 نماينده مى  تواند علتى باشد كه 
اين طرح تصويب شود. در پايان دوره 10 
ساله قبلى نماينده نتوانستند به جمع بندى 
نهايى در اين زمينه برســند ولى اين بار با 
توجه به توزيع افزايش تعداد نمايندگان به 
همه اســتان ها، زمينه تصويب قانون وجود 
دارد.ايــن گزارش مى افزايــد: بايد توجه 
داشــت كه طرح افزايش تعداد نمايندگان 

اكنون در كميســيون امــور داخلى 
كشور و شــوراهاى مجلس شوراى 
اســالمى تصويب شــده و هنوز به 
صورت قطعى تبديل به قانون نشده 
زيرا ممكن است در صحن مجلس 
نيز مانند ديگر طرح ها و لوايح دچار 

تغيير شود.
در اين گزارش آمده اســت: طرح 
افزايــش تعداد نماينــدگان پس از 
تصويب مجلس و تاييد در شوراى 
نگهبــان تبديل به قانون مى شــود، 
در نتيجه آنچه كــه در اين گزارش 
مطــرح مى شــود صرفا بر اســاس 
مصوبه كميسيون امور داخلى است.

در اين گزارش تصريح شده است: 
در طرح افزايش تعــداد نمايندگان 
4 نماينده به تعــداد كل نمايندگان 
اســتان تهران اضافه مى    شود. استان 
تهران اكنون 35 نماينده در مجلس 
شــوراى اســالمى دارد كه در اين 
طرح مقرر شــده تا اين تعداد به 39 

نماينده افزايش پيدا كند.
گــزارش خانه ملــت تاكيــد دارد: 
استان هاى خوزســتان و كرمان نيز هر كدام 
3 نماينده به تعــداد كل نمايندگان آن ها در 
مجلس اضافه مى شــود. استان خوزستان 18 
نماينده در مجلس دارد كه با اين افزايش، 21 
نماينده در مجلس خواهد داشــت همچنين 
اســتان كرمان اكنون 10 نماينده در مجلس 

دارد كه اين تعداد به 13 نماينده مى رسد.
اين گزارش يادآور مى شود: براساس طرح 
افزايش تعداد نمايندگان به تعداد نمايندگان 
هر يك از اســتان هاى آذربايجان شــرقى، 
اصفهان، البرز، خراســان رضوى، سيستان 
و بلوچســتان، فارس، هرمزگان و يزد دو 

نماينده اضافه خواهد شد.
گزارش خانه ملت آورده است: آذربايجان 
غربى، اردبيل، بوشــهر، خراســان جنوبى، 
خراســان شــمالى، قزوين، قم، كردستان، 
مازندران،  لرســتان،  گلســتان،  كرمانشاه، 
مركزى و همدان نيــز آنگونه كه در طرح 
افزايــش تعداد نمايندگان ديده شــده، هر 
كدام يك نماينده به تعداد نمايندگان آن ها 

افزوده خواهد شد.
ايــن گزارش تصريح مى كند: اســتان  هاى 
چهارمحــال و بختيارى و زنجان نيز بدون 
افزايش تعــداد نمايندگان باقــى مى مانند 
و فقــط حوزه هاى انتخابيــه آن ها اصالح 

مى شود.
در اين گزارش آمده اســت: اســتان هاى 
كهگيلويــه و بويراحمد، ايــالم، گيالن و 
ســمنان بدون تغيير در حوزه هاى انتخابيه 
و بدون افزايش تعداد نمايندگان و به شيوه 

قبلى به كار خود ادامه خواهند داد.

سهم استان ها از طرح افزايش 
تعداد نمايندگان چقدر است؟
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بــا  تاكنــون  ســال 94  از 
12 اداره مربوطــه از جملــه 
بحران  ســتاد  فرمانــدارى، 
استاندارى،شــوراى تاميــن 
استاندارد،  شهردارى،  استان، 
غيرعامل،معلونــت  پدافنــد 
دادگســترى،پليس امنيــت، 
شهرى  خدمات  اصناف،  اتاق 
كميسيون  همدان،  شهردارى 
ماده 20 و به ويژه ســازمان 
در  تجارت  و  معــدن  صنعت 
داشتيم  مكاتبه  خصوص  اين 
اما پاسخى ارسال نشده است

خبـر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

مجوز جذب 31 هزار نيرو را داريم، اما اعتبار نداريم
 مجوز جذب 31 هزار نفر نيرو در بخش هاى مختلف حوزه ســالمت صادر شده، 

اما براى اين كار در بودجه سال آينده پيش بينى اعتبار نشده است.
وزير بهداشــت،درمان و آموزش پزشكى تاكيد كرد: جذب اين تعداد نيرو با توجه به 
ارزيابى ها و جمع بندى نهايى خود مجموعه دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان 
امور استخدامى بوده است.سيد حسن قاضى زاده هاشمى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: وزارت بهداشت به ويژه در برخى استان هاى كمتر برخوردار كشور و برخى 

استان هاى مرزى به شدت با كمبود نيروى انسانى مواجه است.
وى ادامه داد كه حوزه ســالمت با جان مردم سرو كار دارد و تامين نيروى انسانى نيز 

مهمترين مولفه در تحقق اين هدف است.

راه اندازى شبكه اجتماعى ويژه آموزش دهندگان 
نهضت سوادآموزى

 رئيس سازمان نهضت سوادآموزى از توليد و طراحى شبكه اجتماعى ويژه آموزش 
دهندگان نهضت ســوادآموزى خبــر داد و گفت: طرح آمــوزش حضورى آموزش 
دهندگان را در دســت اجرا داريم و اميد است تا پايان سال آموزش مدرسين ملى به 

اتمام برسد و از ابتداى سال آتى هر فصل يك كارگاه برگزار شود.
على باقرزاده در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال خروج از روند استفاده از  وب 
و حركت به ســمت شبكه هاى اجتماعى هســتيم. شبكه اجتماعى كه در دست توليد 
داريم داراى ســه بخش اصلى يادگيرى و تجارب يادگيرى، ارزشــيابى و شركت در 

آزمون ها  است.

افزايش حمايت هاى تحصيلى از دانش آموزان و 
دانشجويان معلول در سال98

 معاون توانبخشــى سازمان بهزيستى از برنامه ريزى سازمان براى افزايش حمايت 
تحصيلى از دانش آموزان و دانشجويان معلول در سال 98 خبر داد.

 حســين نحوى نژاد در گفتگو با مهر با اشــاره به اينكه سازمان بهزيستى از مهمترين 
سازمان هاى فعال در زمينه فقرزدايى گفت: اين سازمان طى سال هاى اخير گام موثرى 

را در اين حوزه  برداشته است.
وى تصريح كرد: در سال هاى گذشته سازمان بهزيستى حركت رو به جلويى را داشته 
اســت و در اين زمينه دولت و مجلس نيز شرايط خوبى را براى فعاليت اين سازمان 

فراهم كرده  است.

فرآيند تحويل داروى بيماران هموفيلى 
دچار اختالل است

 فرآينــد تحويل داروى بيماران هموفيلى در تهران و شــهرهاى 
مختلف دچار اختالل است.

مديرعامــل كانون بيماران هموفيلى ايــران، گفت: بيماران هموفيلى 
مانند ديگر بيماران از اختالل در زنجيره تامين دارو ناشــى از بدهى 
هاى پرداخت نشــده به مراكز درمانى از سوى بيمه ها، متاثر هستند 
و گاهــى پول هايى كه به بيمارســتانها مى رود، به جاى تامين دارو 
صرف پرداخت هزينه آب و برق مى شود زيرا پول اختصاص يافته 

براى تامين دارو، نشان دار نيست.
احمد قويدل در گفت و گو بــا ايرنا از نمايندگان مجلس در فصل 
تعيين بودجه 98 خواست براى بيماران خاص و دير درمان، سرفصل 

معين و بودجه نشان دار تعيين شود.
قويدل بــا تاكيد بر اينكه اختصاص بودجه به داروى بيماران خاص 
بايد به گونه اى باشــد كه امكان اختصاص آن به جاهاى ديگر ميسر 
نباشــد، گفت: پول هاى اختصاص يافته به بيماران خاص نبايد در 
دل بودجه اى برود كه بازرســى نداشته باشد، اگر اين پول ها صرف 
ساختمان سازى بيمارستان شود، چه كسى مى تواند معترض باشد.

مديرعامــل كانون بيمــاران هموفيلى گفت: اميدواريم كميســيون 
بهداشــت و درمان مجلس شوراى اســالمى به ارقام اختصاصى به 

داروهاى خاص توجه بيشترى كند.
قويدل از تعيين 83 مركز نشــان دار بــراى ارائه دارو و خدمات به 
بيماران هموفيلى از ســوى وزارت بهداشت خبر داد و گفت: شبكه 

درمان و ارائه خدمات اين مراكز بايد به رسميت شناخته شود.

چگونه مانع سيگار كشيدن نوجوانان 
شويم؟

 يك روانشناس گفت:به كار بردن كلمات توهين آميز و فرياد زدن 
نوجوان را براى ترك سيگار قانع نمى كند.

نســيم نجفى روانشناس در گفتگو با خبرنگار حوزه حوزه ازدواج و 
خانواده گروه اجتماعى باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: ترس، 
نگرانى، خشم و رفتار پرخاشــگرانه از جمله واكنش هايى به شمار 
مى آيند كه ممكن است والدين به هنگام مشاهده فرزندشان در حال 

سيگار كشيدن از خود نشان دهند.
وى با بيان اينكه به كار بردن كلمات توهين آميز و فرياد زدن نوجوان 
را براى ترك ســيگار قانــع نمى كند، افزود: ســه مرحله (گفتگو با 
نوجوانان درباره پيامد هاى ســيگار كشيدن، محدود كردن دسترسى 
نوجوانان به ســيگار، برقرارى يك رابطه صادقانه با آن ها) در نحوه 

كمك كردن به نوجوانان براى ترك سيگار وجود دارد.
نجفى خاطرنشــان كرد: در مرحله نخســت بايد بــا نوجوان درباره 
صدمات جسمانى و بيمارى هاى ناشى از مصرف سيگار صحبت كنيم.

وى بــا بيان اينكــه خودمحورى چالش مهمى اســت كه در دوران 
نوجوانى توســط نوجوانان اتفاق مى افتــد، افزود: برخى از افراد در 
دوره نوجوانى بر اين باورند كه آسيب پذير نيستند و دست به انجام 

رفتارهاى پرخطر مى زنند.
نجفى گفت: صحبت كردن درباره صدمات جسمانى ناشى از سيگار 
كشيدن براى نوجوانانى كه فكر مى كنند هيچ خطرى آن ها را تهديد 

نمى كند، تأثير چندانى ندارد.
اين روانشــناس تصريح كرد: در مرحله دوم بايد توجه نوجوانان را 
به آســيب هايى كه زودتر رخ مى دهند جلب كنيــم كه يكى از اين 

آسيب ها، آسيب تحصيلى است.
وى با بيان اينكه نوجوانانى كه ســيگار مى كشــند در كالس درس 
تمركز كافى ندارند، عنوان كــرد: نوجوانان در زمانى كه به مصرف 
ســيگار احتياج دارند، اگر سيگار نكشــند، تمركز خود را از دست 

مى دهند.
نجفى گفت: آن ها ممكن اســت اين حالت را تحمل كنند و يا براى 
سيگار كشيدن از مدرسه خارج شوند. اين افراد در دراز مدت با افت 

تحصيلى مواجه خواهند شد.
وى افــزود: بايد به نوجوانان گفت كه با مصرف ســيگار در انجام 
فعاليت هاى ورزشــى نيز دچار مشكل مى شوند و ممكن است ديگر 
نتوانند فعاليت هايى كه همساالنشان به راحتى انجام مى دهند را انجام 

دهند.
اين روانشــناس ادامــه داد: پيامدى كــه مى تواند بــراى نوجوانان 
بازدارنده تر باشــد اين است كه درباره آثار مخرب سيگار بر ظاهر و 
چهره آن ها صحبت كنيم، همچنين در مرحله بعد، يكى از بســتگان 
و آشنايانى كه سال هاى زيادى سيگار كشيده را به عنوان نمونه بارز 
به نوجوان معرفى و درباره او و مشــكالتش صحبت كنيم. همچنين 
مى توانيــم بــه نوجوان پيشــنهاد دهيم كه با آن فــرد در خصوص 

عوارض سيگار كشيدن صحبت كند.

فارس: ميراث گرانبهاى حكيمان همدان را حفظ كنيد
 آخه كى دكتراى امروزى مثل قديمى ها مى شن؟!!

رسالت: ازدواج، آسيب هاي اجتماعي و قانوني كه هركز اجرا نشد
 چى مى گى حرف حسابت چيه؟!!

همدان پيام: توزيع 120 تن مرغ منجمد در بازار همدان
 زمستان آمد و مرغ ها منجمد شدن!! 

مهر: توليد آب شرب از رطوبت هوا 
 جل الخالق!!

كيهان: روحاني: نام دولت را در ليست گرانفروشان بگذاريد
 مگه دولت براى خودش فروشگاه زده!!

هگمتانه: آب رساني به همدان 14 ساله شد 
 تولدش مبارك!!

ايران: كاهش طالق با مهريه هاي نامتعارف
 مى گى يعنى هر چى مهريه نامتعارف باشه طالق كم مى شه!! 

جمهوري اســالمي: واشنگتن پست: ترامپ بي كفايت و دمدمي مزاج 
است

 تازه به اين نتيجه  رسيدى؟!!
دنياي اقتصاد: پايان ماه عسل دولت هاي نفتي

 بعد ماه عسل تازه سختى ها شروع مى شه!!
اطالعات: جنبش بازگشت به طبيعت

 مى گى يعنى جنبش سبز شروع شد!! 
همشهري: كارتن خوابي بيماران و خانواده هايشان 

 خدا به آدم تن سالم بده صلوات!!
رسالت: ما هنوز شلنگ، كلنگ و پفك وارد مي كنيم 

 خالصه همه چيزمون داره لنگ مى زنه!!
فارس: مشهورترين بازيكن غرب به جام ملت ها دعوت شد

 تا باشه از اين دعوتا!! 
هگمتانه: كاهش 40 درصدي مصرف لبنيات در همدان

 يه كم بگذره تا صد درصد هم مى رسه!! 
جام جم: آداب معاشرت با زلزله 

 بايد با زلزله با محبت فراوان صحبت بشه!!

تهيه جهيزيه مادر را گرفتار زندان كرد
 مادرى كه براى تهيه جهيزيه دختران زيربار قرض رفته بود با كمك 

ستاد ديه آزاد شد.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان گفت: يك زن 41 ساله كه همسرش 
به بيمارى كيسه صفرا و سنگ كليه دچار بود براى امرار معاش اقدام به 
دريافت تسهيالت بانكى و اجاره يك مغازه براى فروش لوازم آرايشى 

و بهداشتى مى كند.
ــار داشــت:  ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــش در گفــت و گ ــى من ــدا... روحان ي
نوســان بــازار و كاهــش فــروش اقــالم آرايشــى منجــر بــه انقضــاى 
تاريــخ مصــرف لــوازم داخــل مغــازه شــده و در نهايــت وى 

ــود. ــى ش ــته م ورشكس
مديرعامل ستاد ديه استان همدان ادامه داد: همچنين هنگام راه اندازى 
اين مغازه وى با مشاركت در وام هاى خانگى نسبت به تامين مايحتاج 

منزل و راهى كردن 2 دخترش به خانه بخت اقدام كرده بود.
روحانى منش بيان كرد: با توجــه به كافى نبودن درآمد اين زن براى 
تامين نياز خانواده و امرار معاش، وى اقدام به خريد تجهيزات خانگى 
به صورت قســطى و فــروش آن به 50 درصد قيمت تمام شــده به 

صورت نقدى مى كند.
وى افــزود: در نهايــت ايــن زن تــوان پرداخــت اقســاط را نداشــته 
و بــه علــت بدهــى ســه ميليــارد و 300 ميليــون ريالــى از فرورديــن 

امســال زندانــى شــد.
وى گفت: با مســاعدت ستاد ديه و گذشت شــاكيان اين زن امروز 

(پنجشنبه) آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
بــه گزارش ايرنا، 383 مددجو به علــت جرائم غيرعمد هم اينك در 
زندان هاى اين اســتان تحمل حبس مى كنند و 188 زندانى با بدهى 
103 ميليارد ريال در 9 ماهه ســال جــارى آزاد و به آغوش خانواده 

بازگشتند.

كالهبردار 110 ميليارد ريالى دستگير شد
 فرمانده انتظامى استان همدان گفت: عامل كالهبردارى 110 ميليارد 
ريالى پيش از خروج از كشور توسط پليس همدان شناسايى و دستگير 

شد.
به گزارش بخشــعلى كامرانى صالح بيان كرد: فردى 35 ساله پس از 
ثبت شركتى براى خريد و فروش لپ تاپ به بهانه واردات و سرمايه 
گــذارى، با صدور چك هاى بال محل، 110ميليارد ريال كالهبردارى 

و متوارى شده بود.
وى اضافه كرد: پس از شــكايت 18 تن از شهروندان همدانى در آبان 
امسال به پليس آگاهى رسيدگى به اين موضوع در دستور كار ماموران 

قرار گرفت.
اســاس  بــر  داد:  ادامــه  همــدان  اســتان  انتظامــى  فرمانــده 
ــل  ــا جع ــارزه ب ــان اداره مب ــاى كارآگاه ــى ه ــات و بررس تحقيق
ــم در  ــد مته ــتان مشــخص ش ــى اس ــس آگاه ــردارى پلي و كالهب

تهــران حضــور دارد.
كامرانى صالح اظهار داشت: متهم براى برداشتن گذرنامه و خروج از 

كشور به همدان مراجعه كرد كه بالفاصله دستگير شد.
وى بيــان كرد: متهم پس از انتقال به پليس آگاهى، در بازجويى ها به 
جــرم خود اعتراف كرد كه پس از تشــكيل پرونده به مرجع قضايى 

معرفى شد.

سهم دانشگاه هاى كشور از بودجه 98
 ميزان بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى در بودجه سال 98 مشخص شد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 4 دى ماه اليحه بودجه ســال 98 از سوى رئيس 
جمهور تحويل مجلس شــد؛ طبق صحبت هاى رحمانى فضلى وزير كشور، در بودجه 
پيشــنهادى به ارتقا پژوهش در مراكز علمى و دانشــگاهى كشور و توسعه فعاليت هاى 

پژوهشى كاربردى پارك هاى علم و فن آورى تاكيد شده است.
در ايــن اليحــه مبلــغ 3,039,600 ميليــون ريــال بــراى معاونــت علمــى و 
فنــاورى رياســت جمهــورى، 499,992 ميليــون ريــال بــراى بنيــاد ملــى نخبــگان، 
ــاوران  ــگران و فن ــت از پژوهش ــدوق حماي ــراى صن ــال ب ــون ري 208,000 ميلي
ــاورى،  ــوم، تحقيقــات و فن ــراى وزارت عل ــال ب ــون ري كشــور، 16,661,370 ميلي
ــال  ــون ري ــگاهى، 8,910,797 ميلي ــاد دانش ــراى جه ــال ب ــون ري 3,359,979 ميلي
بــراى ســازمان امــور دانشــجويان و مبلــغ 6,696,661 ميليــون ريــال بــراى 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــجويان در نظ ــاه دانش ــدوق رف صن

تسكين عالئم ام اس با تغيير در سبك زندگى
 تحقيق جديد نشان مى دهد رژيم غذايى سالم حاوى ميوه، سبزيجات و غالت كامل 
كه ميزان قند و گوشــت قرمز يا فرآورى شــده آن كمتر است با كاهش ريسك ناتوانى 

مرتبط است.
به گزارش مهر، طبق نتايج مطالعه محققان، سبك زندگى سالم با افسردگى، خستگى و 
درد كمتر در افراد مبتال به ام اس مرتبط است. زندگى سالم به معناى داشتن رژيم غذايى 

سالم، ورزش منظم، حفظ وزن نرمال و عدم سيگار كشيدن است.
در بيمارى ام اس، سيستم ايمنى بدن به چربى پوشش دهنده سلول هاى عصبى موسوم 
به ميلين و همچنين خود ســلول هاى عصبى حمله مى كند. اين آسيب مى تواند موجب 
بروز عالئمى نظير خستگى، بى حسى، سوزن سوزن شدن، مشكالت راه رفتن، سرگيجه 
و بينايى تار شود.محققان دريافتند افراد داراى سبك زندگى كامال سالم 50 درصد كمتر 
افســردگى را تجربه مى كردند، 30 درصد كمتر داراى خستگى شديد، 40 درصد كمتر 

داراى درد و يك سوم كمتر داراى مشكالت فكرى و حافظه بودند.

آنتى بيوتيك ها در صدر مصرف خودسرانه هستند
 طبق گزارش سازمان نظام پزشكى اين استان به ترتيب آنتى بيوتيك ها، ُمسكن ها و 

قطره چشمى بيشترين ميزان مصرف خودسرانه را به خود اختصاص دادند.
كارشــناس تجويز و مصرف منطقى دارو دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: مصرف 
خودســرانه و بدون توصيه پزشك دارو، بسيبار مضر و تهديد جدى براى سالمت بدن 
است.مجيد حنيفه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: مصرف منطقى دارو يعنى استفاده 
داروى مورد نياز با تجويز پزشك و به روش درست كه در صورت رعايت نشدن يكى 

از اين مولفه ها، مصرف دارو آسيب زا است.
كارشــناس تجويز و مصرف منطقى دارو دانشگاه علوم پزشكى همدان بيان كرد: بيشتر 
افراد خودســرانه يا به توصيه افراد غيرمتخصص از جمله دوســتان و بستگان اقدام به 
مصرف دارو مى كنند.حنيفه اضافه كرد: مصرف خودسرانه و بيش از اندازه آنتى بيوتيك 
ها ، مقاومت ميكروبى را باال برده و موجب تســرى اين ميكروب ها به جامعه مى شود 

و نتيجه منفى اين موضوع در بلند مدت بيشتر مشخص مى شود.

سمانه جهانگيري عرش»
 بر اثر انفجار همزمان 30 كپســول گاز 
مايع "ال پى جى" در حومه شــهر همدان سه 

نفر مصدوم شدند.
اين خبرى بــود كه روز جمعه در خروجى 
ســايت هاى خبرى و فضــاى مجازى قرار 
گرفــت تا بار ديگر موضــوع جان مردم به 
عنوان يكى از مهمترين مباحث در دســتور 

كار مسئوالن قرار گيرد.
با اين مقدمه كافى است صبح ها به حواشى 
شــهر كه بيشــتر مواقع كانــون بحرانهاى 
اجتماعى و اتفاقات ناگوار است سرى بزنيم.
بارها در ورودى  و حواشى هاى شهر همدان 
با صف رانندگانى براى دريافت كپسول هايى 
خاص امــا خطرناك مواجه مى شــويم كه 
مشتريان آن را كپسولى براى درمان كم پولى 

خود مى دانند.
حوالى چهارراه ميــدان بار همدان، يكى از 
ده ها مكانى اســت كه راننــدگان متقاضى 
استفاده از كپسول هاى گاز مايع (ال پى جى)
هــر روزصبــح زود و به دور از چشــم و 
نظــارت در مقابل اماكــن و يا خودروهاى 
حمل سيلندرهاى گاز به صف مى ايستند تا 
بتوانند سوختگيرى كنند و راهى شهر شوند.
مكان هاى غير قانونى شارژ سيلندرهاى 11

كيلويى و پيك نيكى در پشــت ديوارهاى 
منــازل مســكونى ، خيابان هــاى اصلــى 
و مكان هــاى پرتردد شــهر، جــان و مال 
شــهروندان را تهديد مى كنــد و بايد براى 

كاهش خسارت ها چاره انديشى شود.
مغــازه ها و يا مكان هايــى كه در هر نقطه 
از شــهر اقدام به ارائه سوخت كپسول مايع 
به خودروها و يا سيلندرهاى ديگر مى كنند 
مرتكب كارى غير قانونى و خالف شده اند 
و اتحاديه ها، اماكــن و تعزيرات حكومتى 
اصناف بايد با شــدت با اين موارد برخورد 

كنند.
همه اين مشــتريان مى داننــد كه اين روش 
سوختگيرى، غير استاندارد است اما ترجيح 
مى دهند كپســول هاى گازمايــع را با بهاى 
ارزان تر ولى با خطرهــاى گران تر با خود 

حمل كنند. 
نبود جايگاه سوخت رســانى ال پى جى در 
همــدان و ارزان تر بودن آن از يك ســو و 
گران بودن بنزين و ســهميه بندى شدن آن 
از طرف ديگر مزيد بر علت شده تا مالكان 
خودروها به سمت اين نوع سوخت رسانى 

غير استاندارد و خطرآفرين بروند .
برسى ها نشان مى دهد مدت زمانى كه راننده 
بــا گاز مايع مى تواند تردد كنند در هر دوره 
ســه برابر بيش از رانندگانى اســت كه گاز 

سى ان جى استفاده مى كنند.
اســتفاده از ســيلندرهاى گاز مايــع عالوه 
بر اينكه مصرف ســوخت را بــاال مى برد 
موجب افزايش حوادث و آتشســوزى در 
خودرو هايى مى شــود كه از اين كپسول ها 
اســتفاده كرده اند همچنين نصب كپســول 
ال پى جى برروى خودروها از نظر استاندارد 

ممنوع است .
در اين ميــان هم برخى افراد ســودجو با 
اســتفاده از بى پولى و اقتصاد ضعيف مردم 
با هدف كسب درآمد بيشتر نسبت به ايجاد 
كارگاه هــاى غيرمجاز تزريق گاز LPG در 

محورهاى پرتردد شهر اقدام مى كنند 

هر چند اداره صنعــت، معدن و تجارت با 
همكارى تعزيرات حكومتى، اداره استاندارد، 
شركت پخش و پااليش فرآورده هاى نفتى و 
نيــروى انتظامى موظف به پلمب اين اماكن 
است اما در گفتگويى كه با برخى مسئوالن 

اين ادارات داشــتيم آنها 
وظيفه نظارتــى خود را 
كردند  محول  ديگرى  به 
كــه البتــه در يك جمع 
بندى از گفته هاى مديران 
آيد  بر مــى  چنين  آنهــا 
اداره  نهايى  مســئول  كه 
تجارت  معــدن  صنعت 

است .
مربوطه  ادارات  با   
كرديــم  مكاتبــه 
هيچكــدام جــواب 

ندادند
رئيس  زمينه  هميــن  در 
آتش نشانى و  ســازمان 
خدمات ايمنى شهردارى 
حادثه  توضيح  با  همدان 

روز جمعه گفت: بر اثر انفجار كپسول گاز 
مايع ال پى جى در يــك كارگاه در ورودى 
حصار مطهــرى همدان موجب مصدوميت 
2 كارگر و راننده پرايد مستقر در كارگاه شد.

محمد رضا بياناتى اضافه كرد: در پى تماس 
با سامانه 125 ماموران آتش نشانى بالفاصله 
راهى محل حادثه شدند و پنج گروه از چهار 
ايســتگاه آتش نشــانى همدان با سختى و 
مخاطرات زياد اين آتش ســوزى و انفجار 

را مهار و كنترل كردند.
بياناتى بيان كرد: در صورتيكه آتش به موقع 
مهار نمى شد بيش از 400 كپسول 30 تا 60
كيلويى واقع در انبار منفجر شده و خسارات 

جانى و مالى زيادى به وجود مى آورد.
رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
شــهردارى همدان ادامه داد : آتش نشــانى 
همدان بر اساس پايش هاى انجام داده تعداد 
58 كارگاه هاى غيرمجــاز گاز ال پى جى در 
شــهر همدان را شناسايى كرده است كه در 
صورت بروز آتش جان شــهروندان زيادى 

را تهديد مى كند.
وى ادامه داد: از سال 94 تاكنون به صورت 
پــى در پى بــا 12 اداره مربوطــه از جمله 
استاندارى،شوراى  بحران  ستاد  فرماندارى، 

تاميــن استان،شهردارى،اســتاندارد، پدافند 
امنيت،  دادگسترى،پليس  غيرعامل،معلونت 
اتاق اصناف، خدمات شــهرى شــهردارى 
همدان، كميســيون مــاده 20 و بــه ويژه 
ســازمان صنعت معدن و تجــارت در اين 
داشتيم  مكاتبه  خصوص 
پاسخى  يا  متاســفانه  اما 
ارسال نشده و يا پاسخى 
را  مشــكالت  بتواند  كه 
فعاليت  جلــوى  و  حل 
بگيرد  را  كارگاه هــا  اين 

نداشتيم.
بياناتــى گفت: مــا تنها 
وظيفــه حفــظ ايمنى و 
نجات جان مردم را عهده 
دار هستيم و طبق قانون 
نمى توانيم چنين مكانهاى 
خطرســازى را پلمــپ 

نماييم.
ســازمان  رئيــس 
همــدان  آتش نشــانى 
بــودن  خطرســاز  بــه 
تردد خودروهاى ســوخت رســان و نيز 
خودروهايــى كه ال پى جى بــر روى آنها 
نصب است نيز اشاره كرد و گفت: امسال 
تاكنون 3 حادثه در اين ارتباط داشــتيم كه 
الزم است مســئوالن قبل از وقوع حادثه 
بزرگتردر اين خصوص چاره انديشى كنند
 ببينيد چه كسى به آنها گاز مى دهد
مدير كل استاندارد استان همدان نيز با بيان 
اينكه در وظيفه نظارتى ما نظارت بر چنين 
كارگاه هايى تعريف نشــده است افزود:اين 

كارگاه ها در حوزه كارى ما نيستند.
محمد مددى افزود: ادارات و صنوفى كه به 
كســب و كار اين افراد مربوط مى شوند و 
مجاز به ارائه مجوز هستند مشخصند و بايد 
آنها بر اين اماكن نظــارت نمايند تا جان و 

مال مردم به خطر نيفتد.
وى ادامه داد: بايد مشــخص شــود كه چه 
ارگانى بــه فعاالن اين كارگاه هــا گاز ارائه 
مى دهد كــه آنها هم به صــورت غيرمجاز 
آنرا به مــردم و به ويژه به راننده هاى داراى 

خودروهاى ال پى جى مى فروشند.
مــددى خاطر نشــان كرد: تمــام مكاتبات 
مربــوط در اين زمينه را با اين عنوان كه جز 

وظايف ما نيست پاسخ داده ايم.

 صنعت و معدن موظف به نظارت 
است 

مديــر روابــط عمومــى شــركت پخش 
فراورده هاى نفتــى منطقه همدان نيز گفت: 
تامين و شناسايى فعاالن اين صنف بر عهده 

سازمان بازرگانى است.
احمد شــيرانى با اشــاره به اينكه سياست 
دولت اســتفاده از گاز ســى ان جى است و 
اســتفاده از گاز ال پى جى از اصل و اساس 
براى خودروها ممنوع مى باشــد افزود: در 
استان همدان 45 جايگاه سى ان جى داريم كه 
تعــداد 22 مورد از آنها تك منظوره و تعداد 

23 مورد دو منظوره است.
وى بــا تاكيد بــر اينكــه گاز ال پى جى در 
خودروهــا مــردود اســت افــزود: حتى 
خودروهــاى داراى ال پى جى هم خارج از 
پوشش بيمه اى و معاونه فنى هستند كه بايد 
مشــخص شــود چگونه بيمه و معاينه فنى 

دريافت مى كنند.

 نتيجه
آنچه مشخص اســت اين است كه در اين 
زمينه هنوز راهكار مشخصى براى برخورد 
قانونى با شــركت هاى غير مجاز ارائه نشده 
است، متاســفانه هنوز اين كسبه و افراد به 
فعاليت هاى خود آنهم در انظار عمومى ادامه 
داده و در شهر مغازه هايى براى فعاليت خود 
دارد كه به صورت غير استاندارد، شارژ پيك 
نيك و سيلندر و نصب مخازن ال پى جى بر 
روى خودروهــا را انجام داده و هيچ ارگان 
يا دستگاه متولى، مسئوليت برخورد قاطع و 

شناسايى آنها را برعهده نمى گيرد.
بايد مشــخص شــود مســئول كيست و 
كدام ارگان يا ســازمان در صورت بروز 
حادثه به دليل ايــن عملكرد غير قانونى 
و نبود قوانين مشــخص بازدارنده ، بايد 

باشد؟ پاسخگو 
با توجــه به حادثــه اى كــه روز جمعه با 
آن مواجــه شــديم مردم و راننــدگان بايد 
حساسيت بيشترى نسبت به مقابله با مراكز 
ناايمن شارژ و فروش گاز مايع LPG داشته 
باشند. شهروندان بايد از جايگاه هاى عرضه 
ســوخت مجاز اســتفاده كنند زيرا هرگونه 
بى توجهى به موارد ايمنــى و عدم رعايت 
اصول ايمنى، بــازى با جان خود و ديگران 

است.

جايي كه نظارت چشم خود را مي بندد

فعاليت 58 مركز انفجار در همدان
■ با ادارات مربوطه مكاتبه كرديم هيچكدام جواب ندادند

■ صنعت و معدن موظف به نظارت است
■ ببينيد چه كسى به آنها گاز مى دهد
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آيا 10 درصد كاركنان دولت سال آينده 
اخراج مى شوند؟

 ســخنگوى ســتاد بودجــه ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور 
ــى  ــتگاه هاى اجراي ــر اينكــه دس ــى ب ــارى مبن درخصــوص اخب
ــازاد  ــاى م ــد نيروه ــر 10 درص ــده حداكث ــال آين ــد س مى توانن

خــود جابجــا، بازخريــد يــا بازنشســته كننــد، توضيــح داد.
ــارى  ــوص اخب ــو درخص ــژگان خانل ــنا، م ــزارش ايس ــه گ ب
ــده  ــر اينكــه دســتگاه هاى اجرايــى مى تواننــد ســال آين مبنــى ب

ــا لحــاظ يــك  حداكثــر 10 درصــد نيروهــاى مــازاد خــود را ب
ــد  ــى و بازخري ــرارداد، جابجاي ــل فســخ ق ــى مث ــرط اقدامات ش
ــد، گفــت: اجــراى جــزء (3) تبصــره (20) اليحــه  انجــام دهن
بودجــه ســال آينــده در راســتاى افزايــش كارايــى و اثربخشــى 
ــراى  ــر اج ــب ب ــار مترت ــه جزءوآث ــت ك ــانى اس ــروى انس ني

ــت. ــرد اس ــر عملك ــى ب ــزى مبتن بودجه ري
وى اظهــار كــرد: اجــراى ايــن بنــد از رســوب نيــروى انســانى 
مــازاد بــراى انجــام فعاليت هــاى مصــوب دســتگاه هاى اجرايــى 
ــه  ــه دســتگاه هايى كــه ب ــان ب ــا انتقــال آن جلوگيــرى كــرده و ب

ــش  ــه افزاي ــر ب ــد، منج ــاز دارن ــان ني ــص آن ــه و تخص تجرب
كارايــى نيــروى انســانى خواهــد شــد.

طبــق اعــالم ســازمان برنامــه و بودجــه، خانلــو گفــت: دســتگاه 
ــن  ــراى اي ــرى ب ــت ديگ ــى موظــف اســت محــل خدم اجراي

افــراد مشــخص كنــد و ســپس آنهــا را انتقــال دهــد.
ــى موافقــت  ــن جابجاي ــا اي ــرد ب ــه ف ــه او، درصورتى ك ــه گفت ب
نكنــد، دســتگاه اجرايــى مى توانــد وفــق قوانيــن و مقــررات و 
در صــورت دارا بــودن شــرايط، وى را بازنشســته يــا بازخريــد 

كنــد.

اشتغال

كارشناس حوزه كار اعالم كرد
دليل تاخير در توزيع سبد كاالى كارگران و 

بازنشستگان
 يك كارشــناس حوزه كار با تاكيد بر لزوم همســان سازى حقوق 
شــاغالن و بازنشستگان مى گويد: منابع ســازمان تامين اجتماعى بايد 

افزايش يابد تا پرداختى ها به كارگران و بازنشستگان هم بيشتر شود.
على اكبر لبافى بيان كرد: نظام حقوق و دستمزد تامين اجتماعى بايد با 
نظام حقوق و دستمزد قانون كار و قانون خدمات كشورى منطبق شود 
تا به سهامداران اصلى صندوق تامين اجتماعى كه كارگران هستند، بهتر 

رسيدگى شود.
وى ادامه داد: اگر دولت نمى تواند دســتمزدها را افزايش دهد يا بسته 
حمايت غذايى ميان كارگران توزيع كند، بدهى اش را به سازمان تامين 
اجتماعى بپردازد تا از اين طريق حمايت از بازنشستگان و كارگران هم 

بيشتر و خدمات دهى به اين گروهها ارزان تر شود.
لبافى به ايسنا گفت: البته تالش زيادى براى وصول اين بدهى صورت 
گرفته ولى نكته اساسى اين است كه تا وقتى نتوانيم شرايط مناسبى را در 

تطبيق حقوق و دستمزد  برقرار كنيم، نتيجه نمى گيريم.
اين كارشــناس حوزه كار در عين حال به دليــل تاخير در اختصاص 
بســته هاى حمايت غذايى به كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعى 
اشاره كرد و گفت: آن طور كه گفته مى شود نيمى از بازنشستگان تامين 
اجتماعى اين بســته ها را دريافت كردند و دليل اين كه مابقى دريافت 
نكردند اين اســت كه بودجه اى كه براى اين منظور پيش بينى شده به 
طور كامل تحقق نيافته و با اختصاص كامل آن مابقى بازنشستگان تامين 

اجتماعى نيز از بسته هاى حمايتى بهره مند خواهند شد.
به گفته وى پس از آن كه همه بازنشستگان تامين اجتماعى بسته  حمايت 
غذايى گرفتند، نوبت به كارگران خواهد رســيد كه بعد از تامين اعتبار 
از محل پيش بينى شــده در مصوبه دولــت در طرح حمايت غذايى از 

گروههاى كم درآمد جامعه اختصاص خواهد يافت.
لبافيدر بخش ديگرى از اظهارات خود با بيان اين كه اگر منابع سازمان 
تامين اجتماعى افزايش يابد، در بهبود وضع معيشت و ارتقاى درآمد و 
دريافتى بازنشستگان و كارگران اثرگذار است، افزود: تاكيد ما اين است 
كه دولت هرچه ســريع تر بدهى هاى خود را به اين سازمان پرداخت 
كند و در مرحله بعد شــركتهايى كه فاقد بهره ورى و سودآورى هستند 
و نمى توان عالجى براى آنها پيدا كرد را واگذار و تعيين تكليف كند و 
پول به دست آمده را صرف بهبود معيشت و افزايش حقوق و دستمزد 

كارگران و بازنشستگان كند.
وى تصريح كرد: اگر در شــركتهاى زيرمجموعــه تامين اجتماعى و 
صندوق هاى بازنشســتگى، نگاه بهره ورى و سودآورى باشد مى توانيم 
درآمد حاصله را به بازنشستگان و كارگران بدهيم ولى در سالهاى گذشته 
بيشتر زيان كرديم و فقط به اين مجموعه ها پول تزريق كرديم در صورتى 
كه اگر دولت حمايت خود را از آنها بردارد به سرعت زمين مى خورند 
لذا بايد هرچه ســريع تر اين شركتهاى زيان ده را كه ادامه فعاليتشان به 
صالح كشور نيست واگذار كنيم و اجازه حسابرسى از آنها را بدهيم تا 
بخش عمده اى از بودجه عمومى كشــور بيش از اين صرف شركتهاى 
زيان ده و حقوق هاى نجومى و پاداش هيأت مديره هاى آن نشــود؛ در 

مقابل شركتهاى سودده كه سرمايه كارگران هستند، بايد حفظ شوند.
اين كارشناس حوزه كار در پايان ب اظهار كرد: در طرح همسان سازى 
حقوق  كه قانونگذار در برنامه ششــم توسعه تكليف كرده، قرار است 

شاغل در شغل با بازنشسته آن شغل تطبيق داده شود.

نرخ خريد تضمينى گندم دروم 1670 تومان 
تعيين شد

 ماه گذشته با رايزنى هاى محمود حجتى وزير جهاد كشاورزى نرخ 
خريــد تضمينى گندم معمولى به كيلويى 1600 تومان افزايش يافت و 
امروز هم با توافق وزارت جهاد كشــاورزى و سازمان برنامه و بودجه، 

قيمت خريد تضمينى گندم دروم نيز به كيلويى 1670 تومان رسيد.
به گزارش ايســنا، دهم آذر ماه امســال عبدالمهدى بخشــنده، معاون 
برنامه ريــزى و اموراقتصادى  وزارت جهاد كشــاورزى اعالم كرد كه 
رئيس جمهــورى با خريد تضمينى گندم بــا قيمت هر كيلوگرم 1600 
تومان موافقت كرده اســت؛ اين در حالى بود كــه پيش از اين برخى 
رســانه ها از تثبيت قيمت 1540 تومانى براى اين محصول استراتژيك 
خبر داده بودند اما رايزنى ها و پيگيرى هاى وزير جهاد كشاورزى جواب 

داد و قيمت اين محصول به 1600 تومان رسيد.
در آن زمــان قيمتى براى خريد تضمينى گندم دروم اعالم نشــده بود 
اما براســاس اطالعاتى كه به دست خبرنگار ايسنا رسيده طى روزهاى 
گذشته با توافق بين وزارت جهاد كشاروزى و سازمان برنامه و بودجه، 
نرخ خريد تضمين گندم دروم ســال زراعى 97-1398 كيلويى 1670

تومان توافق شده است كه به زودى رسما ابالغ خواهد شد.
البتــه با رايزنى هاى وزارت جهاد كشــاورزى تغييراتى در افت مفيد و 
غيرمفيد گندم اعمال شده كه اين مسئله نيز به نفع كشاورزان تمام خواهد 
شد چرا كه سال گذشته درصد و نسبت افت مفيد و غيرمفيد گندم براى 
خريد تضمينى از سوى دولت 2 به 1 بود كه امسال به 2 به 4 تغيير كرده 
اســت و مى تواند به ازاى هر كيلوگرم گندم، 30 تا 40 تومان به ســود 

كشاورزان تمام شود.

3 ميليون نفر ثبت نام كردند
آمار نهايى ثبت نام كارت سوخت اعالم شد

 در مجموع 3 ميليون نفر براى دريافت كارت هوشــمند ســوخت 
المثنى ثبت نام كردند.

به گزارش ايســنا، زيبا اســماعيلى با بيان اين مطلب اظهار كرد: از اين 
تعداد، 2 ميليون و 400 هزار نفر در ســامانه ثبت نام كرده اند و ثبت نام 
509 هــزار نفر نيز از طريق مراجعه حضورى به دفاتر پليس 10+ بوده 
است.وى هم چنين با تاكيد بر اين كه هم اكنون پااليش اطالعات ثبت نامى 
افراد آغاز شده اســت، گفت: اطالعات دريافتى دسته بندى، پااليش و 
فيلتر مى شود و آمار نهايى ثبت نام كنندگان به صورت مشخص به زودى 

اعالم خواهد شد.
بر اساس اطالعات پايگاه اطالع رسانى وزارت نفت، سخنگوى شركت 
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران تاكيد كرد: بازتوزيع بيش 
از 260 هزار كارت سوخت متعلق به خودروهايى كه از سال 93 به بعد 
شــماره گذارى شده و در دفاتر پست معطل مانده بود، آغاز شده است. 
هم چنان امكان ويرايش اطالعات و حذف درخواســت براى ثبت نام 

كنندگان وجود دارد.
وى هم چنين از ابطال بيش از 37 هزار كارت سوخت غيرقانونى مهاجر 
خبر داد و افزود: اين كارت هاى سوخت  متعلق به كسانى بوده است كه 
در سامانه ثبت نام كرده و به صورت غيرقانونى كارت سوخت خود را به 
فروش رسانده اند و در استان سيستان و بلوچستان از طريق اين كارت ها 

سوخت گيرى انجام شده است.
ثبت نام كارت هوشــمند سوخت المثنى از روز شــنبه (سوم آذرماه) 
آغاز شــد و تا روز شــنبه (24 آذرماه) ادامه يافت. شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى در اطالعيه شماره هفت خود اين زمان را به مدت يك 

هفته ديگر يعنى تا روز شنبه (يكم دى ماه) تمديد كرد.

طى ماه گذشته
رب و موز بيشترين گرانى را 

تجربه كردند
 رب گوجه فرنگــى با 248/7 درصد افزايش قيمت و موز با 156/4

درصد افزايش قيمت، بيشــترين تورم نقطه به نقطه را در آذر امســال 
تجربه كرده اند.

به گزارش ايسنا، بر اساس نتايج به دست آمده توسط مركز آمار در آذر 
ماه 1397، بيشــترين افزايش قيمت در ماه جارى نسبت به ماه گذشته، 
مربوط به محصوالت كشاورزى از قبيل «خيار» با 15/9 درصد افزايش، 
«پياز» با 15/8 درصد افزايش و «سيب درختى زرد» با 9/5 درصد افزايش 
بوده است. در اين ماه «پرتقال محصول داخل» 14 درصد نسبت به ماه 
قبل كاهش قيمت داشته است. همچنين بيشترين افزايش قيمت نسبت به 
ماه مشابه سال قبل (آذر 1396) مربوط به «رب گوجه فرنگى» با 248/7
درصــد افزايش و پس از آن «موز» با 156/4 درصد افزايش و «ســيب 

درختى زرد» با 111 درصد افزايش است.

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

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

پ

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

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

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

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

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

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

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

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

تهيه و ارائه گردد . مدت اعتبار تضمين ها بايد حداقل 3 ماه پس از تاريخ صدور بوده و براى 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.
* محل تامين اعتبار پروژه: اعتبار پروژه از محل ارتقاء شاخص هاى توسعه يافته در سال 1397 برابر 20/000 ميليون ريال و پيش بينى اعتبار آن جهت 

سال هاى 1398 و 1399 به ازاى هر سال برابر 15/000 ميليون ريال مى باشد.
- مالك ارائه قيمت توسط واجدين شرايط نقشه هاى اجرايى و ديتايل هاى آن و مشخصات فنى خصوصى پيوست برآورد سر جمع جديدمى باشد.

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

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

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

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

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

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

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان

قابل توجه مؤديان محترم 
ماليات بر ارزش افزوده
مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه 

ماليات بر ارزش افزوده 
دوره پاييز 1397 

 www.evat.ir از طريق سامانه
حداكثر تا 15 دى ماه 

سال جارى مى باشد.
35019-021ستاد خبرى دفتر مركزى 
حراست، 1526مركز ارتباط مردمى

 (م الف 3716)
آب يعنى زندگى

 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

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

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

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

مورخ 1397/10/25 ساعت 10 صبح در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد.
به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر 
در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه 

است.
محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها:  همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت 
احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداري (شنبه تا چهارشنبه 7:45  تا 

14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
ساير اطالعات و جزييات در اسناد مناقصه مندرج است.

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

نوبت اولنوبت اول

 ســود باالى تصرف غيرقانونى اراضى 
ملى روند رو به رشــد زمين خــوارى را در 
همدان رقم زده اســت و انتظار مى رود با 
اتخاذ تدابير ويژه، اشــتهاى سيرى ناپذير 
سودجويان براى دست اندازى به زمين هاى 

ملى كور شود.
تصرفــات غيرقانونى زمين هــاى دولتى و 
عرصه هاى طبيعى موضوع تازه اى نيست؛ 
اما گســترش و تداوم اين موضوع تخريب 
شــديد عرصه هاى ملى را به همراه داشته 

است.
به اعتقاد كارشناســان، افزايش قيمت زمين 
ميل افــراد براى تصاحــب اراضى ملى را 
افزايش داده است تا جايى كه شاهد شكل 
گيــرى پرونــده هايى با ايــن موضوع در 

مراجع قضايى هستيم.
قطع تدريجــى درختان تنومند و ســر به 
فلك كشــده و رشــد قارچ گونه بناهاى 
ســنگى، ويالها و برج  ها نه تنها زندگى را 
براى گونــه هاى جانورى تنگ كرده، بلكه 

سالمت جامعه را نيز تهديد كرده است.
همدان كه به داشــتن چشم اندازى چشم 
نواز، طبيعتى بكــر و زيبا و اقليمى خوش 
آب و هوا شــهره اســت، با پديدار شدن 
ساختمان در قلب آن، نفس كشيدن را براى 

طبيعت سخت كرده است.
فرمانده يــگان حفاظت از اراضى اداره كل 
راه و شهرســازى اســتان همــدان در اين 
ارتباط گفت: 28 هكتــار از اراضى دولتى 
همدان از ابتداى سال تا كنون رفع تصرف 

شده است.
حميد چراغــى افزود: از ابتداى ســال تا 
كنون حدود 23 مورد رفع تصرف در شهر 
همدان، 2 مــورد در نهاونــد، 2 مورد در 
تويسركان، يك مورد در مالير و يك مورد 

در اسدآباد انجام شده است.
ــن  ــى اي ــه ارزش تقريب ــان اينك ــا بي وى ب
ميــزان از اراضــى تصــرف شــده 256

ميليــارد ريــال تخميــن زده مــى شــود، بــه 
ــه  ــات صــورت گرفت ــت: تصرف ــا گف ايرن
ــخم   ــى، ش ــال كارى، ديواركش ــامل نه ش
زنــى و ســاختمان  ســازى اســت كــه 
ــد. ــرف ش ــع تص ــب و رف ــى تخري همگ

چراغى يادآورشد: يگان حفاظت از اراضى 
اين اداره كل به صورت 24 ســاعته در 2

شيفت گشــت زنى داشته و از اراضى ملى 

افراد  بــا  و  محافظــت 
زياده  و  طلــب  فرصت 
قانونى  برخــورد  خواه 

مى كند.
كــرد:  عنــوان  وى 
جلوگيــرى از اخــالل، 
تصرف، تجاوز، تخريب 
و دخالــت در اراضــى 
پرونده  تشكيل  عمومى، 
قضايى بــراى متخلفان، 
متجاوزان  و  متصرفــان 
از وظايــف و اختيارات 
يگان حفاظت از اراضى 

است.
كرد:  خاطرنشان  چراغى 
اميدواريم هر شــهروند 
افراد  بــا  برخورد  براى 

ســودجو و حفظ منابع ملــى و دولتى به 
عنوان اموالى كه متعلق به همه مردم است 

يك نيروى حفاظت از اراضى باشد.
گفتنى است هموطنان در صورت مشاهده 
هر گونه تعرض به منابع ملى و دولتى مى 
توانند با شــماره تلفن 38261140 تماس 
گرفته و موضوع را به مســئوالن امر اطالع 

دهند.
مدير امور اراضى سازمان جهاد كشاورزى 
همدان نيــز در ايــن زمينه گفت: ســتاد 

نيروهاى مســلح با فعال 
شدن يگان ويژه حفاظت 
از اراضى كشــاورزى به  
يگان  چهارمين  عنــوان 
موافقت  دستگاهى  ويژه 

كرده است.
ى  مهــد محمد
از  افــزود:  نيك  مــرادى 
كشــور  مســاحت  كل 
تنهــا 14 درصــد معــادل 
هكتــار  ميليــون  يــك  
قابليــت كشــاورزى دارد 
ســال هاى  طــى  كــه 
اخيــر بخشــى از ايــن 
ــك  ــورد تمل ــى م اراض
و ســاخت و ســازهاى 
غيــر قانونــى افــراد قــرار 

اســت. گرفتــه  
وى با بيان اينكه نمى توان از گســترش و 
توسعه شهرها ممانعت كرد، اظهار داشت: 
اين توســعه بايد در قالب ضوابط و قوانين 
باشــد تــا به بافت ســبز شــهر و اراضى 

كشاورزى آسيب وارد نشود.
مدير امور اراضى سازمان جهاد كشاورزى 
همدان اضافه كرد: در استان هايى همچون 
همدان عالوه بر فضاى تنفسى شهر، بخش 
مهمى از درآمد استان نيز تحت تاثير بخش 

كشاورزى است.
وى بيان كرد: با اجراى طرح كاداســتر كه 
شناســنامه دار كردن اراضى را مورد هدف 
قرار داده است، بيش از 168 هزار هكتار از 
اراضى استان از سال 94 تاكنون داراى سند 

و ثبت شده اند.
مديــر امــور اراضــى ســازمان جهــاد 
ــال  ــرد: از س ــان ك ــدان بي ــاورزى هم كش
ــار  ــزار هكت ــطح 84 ه ــون در س 94 تاكن
ــام  ــل انج ــع تداخ ــتان رف ــى اس از اراض

ــت. ــده  اس ش
ــع  ــاى رف ــوع هزينه ه ــرادى مجم ــك  م ني
تداخــل و اجــراى طــرح كاداســتر را 
حــدود 40 ميليــارد ريــال اعــالم و اضافــه 
ــى  ــار از اراض ــزار و 750 هكت ــرد: 6 ه ك
ــرفصل  ــردم در س ــى م ــوان اراض ــه  عن ب
42) پــالك   42 در  تداخــالت  رفــع 

ــت. ــده  اس ــت ش ــتا) تثبي روس
وى بــا اشــاره بــه پيگيــرى و برخــورد بــا 
ــر  ــاز و تغيي ــازهاى غيرمج ــاخت و س س
كاربــرى در محــدوده اراضــى  كشــاورزى 
ــره  ــتا 136 فق ــن راس ــرد: در اي ــن ك تبيي
قضايــى  مراجــع  در  كيفــرى  دعــواى 
ــون  ــال تاكن ــداى س مطــرح شــده و از ابت
ــع  ــره قل ــدور راى و 49 فق ــره ص 68 فق
ــام  ــادره، انج ــاس آراء ص ــر اس ــع ب و قم

ــده اســت. ش

28 هكتار از اراضى دولتى همدان از ابتداى سال تا كنون رفع تصرف شده است

زمين خوارى اشتهايى كه بايد كور شود

هموطنــان در صــورت 
مشاهده هر گونه تعرض 
دولتى  و  ملــى  منابع  به 
مى توانند با شماره تلفن 
تمــاس   38261140
به  را  موضــوع  و  گرفته 
مسئوالن امر اطالع دهند
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 تاسيس شركت با مسئوليت محدود همياران ماهر مهر صدرا درتاريخ 05/08/1397 به شماره ثبت 13503 به شناسه ملى 14007913180 ثبت 
و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد.

 موضوع فعاليت :تامين نيروى انسانى جهت امور تعميرونگهدارى شامل تعميرونگهدارى تجهيزات و وسايل ادارى(به غير ازامور رايانه)خدمات فنى 
خودرو وامورآشــپزخانه ورستوران شامل طبخ وتوزيع غذا واداره رستوران وبوفه وخدمات عمومى شامل تنظيفات ونامه رسانى وپيشخدمتى امور 
آبدارخانه وخدمات پاسخگويى تلفنى و تشــريفات مجالس و نظافت منازل و ادارات و پيمانكارى و مكانيك ساختمان ونگهدارى وخدمات فضاى 
ســبز شامل خدمات باغبانى ونگهدارى فضاى سبز و محوطه ســازى باكس گل وگياه وامور چاپ وتكثير شامل صحافى وحروفچينى وغلط گيرى 
وخطاطى وامور تاسيساتى شامل تعميرونگهدارى وبهره بردارى از تاسيســات برودتى وحرارتى وپاركينگ وپاركبان وخدمات بازرگانى و وارادت 
وصادرات وگشــايش اعتبارات وال سى براى شركت نزد بانكها وترخيص كاال ازگمركات داخلى واخذ واعطاى نمايندگى وتهيه توزيع كاالهاى مجاز 
وبازاريابى(غيرهرمى وغيرشبكه اى وغيراينترنتى)و ارائه خدمات برپايى غرفه وشركت در كليه نمايشگاههاى داخلى وبين المللى وانعقاد قرارداد با 
كليه اشخاص حقيقى وحقوقى واخذ وام واعتبارات بانكى بصورت ارزى وريالى از كليه بانكهاى داخلى وخارجى وشركت در كليه مناقصات وپيمانها 
ومزايدات دولتى وخصوصى درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى 
: استان همدان - شهرســتان همدان - بخش مركزى - شهر همدان-محله خيابان آرام شرقى-كوچه جاويد-كوچه يادگار-پالك 36-طبقه اول- 
كدپستى 6515759484 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از شركا آقاى حامد حيرتى 
به شــماره ملى 3860763148 دارنده 500000 ريال سهم الشركه آقاى اميرحسين صدرى به شماره ملى 3860804251 دارنده 500000 ريال سهم 
الشــركه اعضا هيأت مديره آقاى حامد حيرتى به شماره ملى 3860763148و به سمت نايب رئيس هيأت مديره به مدت نامحدود آقاى اميرحسين 
صدرى به شــماره ملى 3860804251و به سمت رئيس هيأت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
حق امضاى مجاز دركليه ى موارداعم از چك -ســفته-برات-اوراق بهادار اسناد تعهد آور بانكى و ديگر قراردادها و عقود و نامه هاى عادى وادارى 
به عهده ى آقاى امير حســين صدرى مدير عامل و رئيس هيأت مديره و آقاى حامد حيرتى نايب رئيس هيأت مديره مشتركا است كه همراه با مهر 
شــركت معتبر ميگردد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. اداره كل 

ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (332117) 

تاســيس موسسه غير تجارى كانون هم انديشى ياران انقالب اسالمى استان همدان درتاريخ 29/09/1397 به شماره ثبت 845 به شناسه ملى 
14008021463 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 1 - موضوع : انجام فعاليت هاى 
فرهنگى اجتماعى و بصيرت افزايى در راســتاى فرمايشــات و مطالبات مقام معظم رهبرى حضرت امام خامنه اى(حفظه ا...) با توجه به توانمندى، 

استعداد، معضالت و موانع موجود در استان.
 ثبت موضوع فعاليت موسســه مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشــد. 2 - مدت فعاليت موسســه: از تاريخ ثبت به مدت 2 سال 
3 - مركز اصلى موسســه : استان همدان - شهرستان همدان - بخش مركزى - شهر همدان - مسجد ميرزاتقى- كوچه شهيد همه كسى - كوچه 
ميرزاتقى- پالك 14 - طبقه همكف - كدپستى 6514633546 4 - دارايى موسسه : مبلغ 2,000,000 ريال نقد مى باشد. 5 - اولين مديران : آقايان 
امين ابراهيم زاده رجائى باكدملى 3873517280 به ســمت مديرعامل وعضو هيأت مديره، هادى بالغى باكدملى 3875844610 به سمت رئيس 
هيأت مديره، محمدمهدى ســموات باكدملى 3874001695 به ســمت نايب رئيس هيأت مديره، محمد بياناتى همدانى باكدملى 3873561001 به 
سمت خزانه دار وعضو هيأت مديره، موسى مهدوى پارسا باكدملى 1861452543 به سمت عضو هيأت مديره همگى اعضاى اصلى و خانمها سميرا 
گمار باكدملى 3860190441 و زينب پورميدانى باكدملى 3860215760 هر دو نفر به ســمت اعضاى على البدل هيأت مديره براى مدت 2 ســال 
انتخاب گرديدند. 6 - بازرســان موسسه : آقاى سليمان حيدرى دلگرم باكدملى 3874780147 به سمت بازرس اصلى و شعبان محمدى باكدملى 
3872044648 به ســمت بازرس على البدل هريك براى مدت يك سال انتخاب گرديدند. 7 - روزنامه كثيراالنتشارهمدان پيام جهت درج آگهى 

هاى موسسه انتخاب گرديد.
8 - دارندگان حق امضاء : به اســتناد تبصره 3 ماده 30 اساسنامه كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاى مديرعامل و خزانه دار و در غياب 

خزانه دار با امضاى رئيس هيأت مديره و با مهر كانون معتبر خواهد بود.
 9 - اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه به اســتناد مجوز شماره 4694/16/210/9535 مورخ 13/08/1397 فرماندارى شهرستان همدان آگهى 

گرديده است. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان
(332102) 

ــركت  ــد ش ــوله الون ــدان س ــركت هم ــرات ش ــى تغيي آگه
ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 6099 و شناســه ملــى 
ــورخ  ــره م ــأت مدي ــه هي ــتناد صورتجلس ــه اس 10820061398 ب

14/06/1397 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد :
ــد:  ــه ســمت ذيــل تعييــن گرديدن ــره ب  1 - اعضــاى هيــأت مدي
ــر  ــى 4030537588 مدي ــماره مل ــه ش ــدى ب ــر اس ــى اكب عل
ــه شــماره ملــى  ــره ســعيد اســدى ب عامــل و عضــو هيــأت مدي
ــه شــماره  3860510487 رئيــس هيــأت مديــره زهــرا احمــدى ب

ــره ــأت مدي ــس هي ــب رئي ــى 3874439577 نائ مل
 2 - كليــه اوراق بهــادار و اســناد تعهــد آورشــركت اعــم ازچــك 
ســفته و نامــه هــاى ادراى بــا امضــاى مديــر عامــل بــه تنهايــى 

همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر ميباشــد .
ــت  ــدان اداره ثب ــتان هم ــالك اس ــناد و ام ــت اس  اداره كل ثب

ــدان  ــارى هم ــات غيرتج ــا و موسس ــركت ه ش
(332118)

آگهي ابالغ اجراييه 
بدينوسيله عليه شما:

مهدي قيطاسي نام پدر: ستار تاريخ تولد 1362/6/23 شماره ملي 3961904719 شماره شناسنامه 809 به نشاني: نهاوند 
شهرك طالقاني خيابان اصلي پالك 53

محمد يزداني فرزند ابراهيم تاريخ تولد 1351/12/5 شماره ملي 3931868818 شماره شناسنامه 1043 به نشاني نهاوند 
شهرك امام حسين كوچه شهيد تركمان (مدارج)

نسرين افصحي نام پدر: مهدي تاريخ تولد 1335/1/2 شماره ملي 3961676852 شماره شناسنامه 24 به نشاني نهاوند، 
خيابان حافظ كوچه ميري تقاضاي صدور اجرائيه نموده اســت له صندوق كار آفريني اميد پرونده اجرايي به كالســه 
9700174 در اجراي ثبت نهاوند عليه شما تشكيل و چون آدرس ها شناسايي نگرديده است لذا بنا به تقاضاي بستانكار 
طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشــار محلي آگهي مي شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ادامه عمليات بدون انتشار آگهي ديگري عمليات 

اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.(م الف 206)
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي دعوت از مجاورين
چون آقاي صادق ديناري مالك شــش دانگ پالك 27 فرعي از 57 اصلي بخش يك نهاوند مي باشد و 
برابر درخواســت شــماره 4890/ن/97 مورخ 1397/10/6 تقاضاي صدور سند تك برگي پالك فوق را 
از اين اداره نموده اند و برابر نامه شــماره 4890/ن/97 مورخ 1397/10/6 متقاضي مدعي مي باشند كه 
مجاورين را نمي شناسند و دسترســي به مالكين ندارند، لذا به استناد كد 914 مجموعه بخشنامه هاي 
ثبتي در خصوص تعيين طول اضالع و مســاحت دار كردن اسناد مالكيت و همچنين ماده 18 آيين  نامه 
اجرايي مفاد اسناد رســمي الزم االجرا به كليه مالكين مجاورين پالك فوق  الذكر ابالغ مي گردد كه در 
تاريخ دوشنبه 1397/11/15 ســاعت 10:00 صبح در محل وقوع ملك واقع در نهاوند خيابان پاسداران 
كوچه بن بســت ياس حضور يابند. بديهي اســت عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعي مانع از انجام 
عمليات نقشــه برداري نمي گردد، چنانچه نياز به آگهي مجدد باشــد در همين روزنامه درج مي گردد.

(م الف 205)
محمدعلي جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

آگهــى تغييــرات شــركت همــدان ســوله الوند شــركت ســهامى 
خــاص بــه شــماره ثبــت 6099 و شناســه ملــى 10820061398 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده 

مــورخ 14/06/1397 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد :
ــدت دو  ــراى م ــل ب ــرار ذي ــه ق ــره ب ــأت مدي ــاء هي  1 - اعض
ســال انتخــاب گرديدنــد : علــى اكبــر اســدى بــه شــماره ملــى 
ــى 3860510487  ــماره مل ــه ش ــدى ب ــعيد اس 4030537588 س
ــاى  ــى 3874439577 2 - آق ــماره مل ــه ش ــدى ب ــرا احم زه
ــه  ــى 3874456757 ب ــماره مل ــه ش ــدى ب ــى احم ــد تق محم
ســمت بــازرس اصلــى و آقــاى محمــد كوكبــى رشــيد بــه شــماره 
ــراى  ــدل ب ــى الب ــازرس عل ــمت ب ــه س ــى 6479358430 ب مل

ــد . ــاب گرديدن ــى انتخ ــال مال ــك س ــدت ي م
ــت  ــدان اداره ثب ــتان هم ــالك اس ــناد و ام ــت اس  اداره كل ثب

ــدان ــارى هم ــات غيرتج ــا و موسس ــركت ه ش
 (332120) 

ــوارى  ــوس و س ــى ب ــوس و مين ــرات شــركت اتوب آگهــى تغيي
ــت 590 و  ــماره ثب ــه ش ــى ب ــركت تعاون ــر ش ــك مالي ــماره ي ش
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 10820030448 ب ــه مل شناس
عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 26/08/1397 و برابــر 
مجــوز شــماره 6867 مــورخ 22/09/1397 اداره تعــاون كار و رفــاه 

ــر تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد:  اجتماعــى شهرســتان مالي
ــورد  ــالهاى 1395 و 1396 م ــه س ــى ب ــى منته ــاى مال 1 - صورته

ــرار گرفــت. تصويــب ق
 2 - بازرســان شــركت بــراى مــدت يــك ســال مالــى بــه قــرار 
ــماره  ــا ش ــدى زاده ب ــى مه ــاى عل ــد: آق ــاب گرديدن ــل انتخ ذي
ــاى مرتضــى  ــازرس اصلــى آق ــوان ب ــه عن ملــى 3931226255 ب
صالحيــان فــر بــا شــماره ملــى 3932752961 بــه عنــوان بــازرس 
ــدان  ــتان هم ــالك اس ــناد و ام ــت اس ــدل اداره كل ثب ــى الب عل

ــر  مرجــع ثبــت شــركت هــا و موسســات غيرتجــارى مالي
 (332119)

آگهي مزايده (نوبت دوم)
به موجب پرونده كالسه 204/97 اج م محكوم عليهم آقاي سيدابراهيم 
حسيني و سيدمجتبي حسيني محكوم به پرداخت مبلغ 41/936/000 
در حق محكوم له آقاي بهزاد عباسي و مبلغ 1/875/000 در حق صندوق 
دولت به عنوان نيم عشــر دولتي كه از بابــت پرداخت اقدام به معرفي 

دستگاه يا مشخصات ذيل نموده كه از طريق مزايده به فروش مي رسد.
مشخصات اموال معرفي شده جهت مزايده:
1- دستگاه دوقابي تانكر دار و پايه (بارميل)

قيمت پايه اموال معرفي شده 
رديف 1: 17/000/000 ريال جمعاً 17/000/000 ريال 

تاريخ و مكان برگزاري مزايده: روز يكشنبه مورخه 1397/10/30 ساعت 
4:30-4 عصر 

مكان: اجراي احكام شوراي حل اختالف اللجين 
توضيح اينكه مزايده حضوري مي باشــد و از قيمت پايه شــروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادي واگذار مي گردد 10 درصد از مبلغ في المجلس 
دريافت و مابقي ظرف يكماه وصول خواهد شد بديهي است در صورت 

انصراف 10٪ پرداختي نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
(م الف 716)

مدير اجراي احكام شوراي حل اختالف اللجين 
احمدي صفا 

آگهي ابالغ اجراييه 
بدينوسيله عليه شما (متعهد):

امين فريادرس نام پدر: محمدربيع تاريخ تولد 1363/11/1 به شــماره ملي 3961932190 
شماره شناسنامه 1847 به نشاني نهاوند قيصريه كوچه پشت امام زاده شاه محمد 

مجتبي سياه وشي نام پدر: اسدا... تاريخ تولد 1363/4/25 شماره ملي 3921309001 شماره 
شناسنامه 3921309001 به نشاني نهاوند بلوار شهيد حيدري چهار راه دكتر حسابي خيابان 

نشاط كوچه شميم 
ولي الــه سياوشــي نــام پــدر: جــواد تاريــخ تولــد 1356/6/20 شــماره ملــي 
3930975459 شــماره شناســنامه 217 بــه نشــاني نهاونــد خيابــان رســالت روبــروي 
دادگســتري تقاضــاي صــدور اجرائيــه نمــوده اســت لــه صنــدوق كار آفرينــي اميــد 
پرونــده اجرايــي بــه كالســه 9700171 در اجــراي ثبــت نهاونــد عليــه شــما تشــكيل 
و چــون آدرس هــا شناســايي نگرديــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــاي بســتانكار طبــق 
مــاده 18 آيين نامــه اجــرا مفــاد اجرائيــه فقــط يــك مرتبــه/ در يكــي از روزنامه هــاي 
كثيراالنتشــار محلــي آگهــي مــي شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه 
پرداخــت بدهــي خــود اقــدام ننماييــد ادامــه عمليــات بــدون انتشــار آگهــي ديگــري 

عمليــات اجرايــي طبــق مقــررات عليــه شــما تعقيــب خواهــد شــد.
(م الف 207)

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهــى تغييــرات شــركت توليــد روســتايى مــاه دشــت زاگــرس نهاونــد شــركت 
ــتناد  ــه اس ــى 14002845386 ب ــه مل ــت 1075 و شناس ــماره ثب ــه ش ــى ب تعاون
ــورخ 18/07/1397  ــاده م ــوق الع ــور ف ــادى بط ــى ع ــع عموم ــه مجم صورتجلس
روســتايى  تعــاون  اداره   18/9/1397 463/733/12مــورخ  شــماره  وتاييديــه 

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي ــد تصميم ــتان نهاون شهرس
ــاب  ــال انتخ ــه س ــدت س ــراى م ــل ب ــه قرارذي ــره ب ــأت مدي ــاى هي 1- اعض
ــورى  ــر س ــى 3961349134 و صاب ــورى باكدمل ــاه س ــى پن ــان عل ــد: آقاي گرديدن
باكدملــى3962814787 وخاقــان اميــرى باكدملــى 3961345074 و محمــد برزگــر 
باكدملــى 3961350434 و فرديــن جهانيــان باكدملــى 3961352526 بعنــوان اعضــاء 
اصلــى هيــأت مديــره و آقايــان محمــد شــيراوند باكدملــى 3962474471 و عظيــم 
شــيراوند باكدملــى 3962438742 بعنــوان اعضــاء علــى البــدل هيــأت مديــره. -2 
ــى  ــد باكدمل ــعيد محمودون ــى3950033701 و س ــدى باكدمل ــد كاكاون ــان احم آقاي
ــراى  ــى ب ــدل تعاون ــى الب ــى وعل ــوان بازرســين اصل ــه ترتيــب بعن 3960236441 ب
مــدت يكســال مالــى انتخــاب گرديدنــد. -3 ترازنامــه و صورتهــاى مالــى ســال1396 
مــورد تصويــب قرارگرفــت. اداره كل ثبــت اســناد و امــالك اســتان همــدان مرجــع 

ــد ثبــت شــركت هــا و موسســات غيرتجــارى نهاون
 (332116) 

شكست تيم هاكى استان در روز پايانى
 ليگ برتر

 رئيس هيأت هاكى استان همدان گفت: تيم هاكى آقايان همدان در آخرين 
روز از رقابت هاى دور رفت ليگ برتر كشور مغلوب حريف خود شد.

محمدجــواد جعفرى در گفت وگويى، اظهار كرد: دور رفت رقابت هاى ليگ 
برتر هاكى كشــور به ميزبانى شهرســتان اراك برگزار شد و تيم هاكى استان 
همدان در روز پايانى رقابت ها مقابل تيم تهران با نتيجه سه بر دو مغلوب شد.
وى عنوان كرد: در پايان دور رفت اين مسابقات، تيم هاكى مركزى با كسب 
21 امتياز در صدر جدول قرار گرفت، تيم هاكى سمنان با كسب 16 امتياز در 

رده دوم جدول ايستاد، تيم هاكى تهران با كسب 12 امتياز به رده سوم جدول 
تكيه زد، تيم هاكى لرستان با 12 امتياز چهارم شد و تيم هاكى همدان با كسب 

10 امتياز به رده پنجمى بسنده كرد.
رئيس هيأت هاكى استان همدان ادامه داد: همچنين تيم هاكى آذربايجان غربى 
با كســب پنج امتياز در رده ششــم جدول قرار گرفت، تيم هاكى آذربايجان 
شــرقى با كســب چهار امتياز در رده هفتم و تيم قم بدون امتياز رده هشتم 

جدول را مال خود كرد.
جعفرى خاطرنشان كرد: هاكى همدان يكى از قطب هاى كشور بوده كه در ليگ 
برتر هميشه روزهاى خوبى داشته است و اميدواريم در دور برگشت تيم هاكى 

استان همدان بتواند در جدول خود را به رده هاى باالتر برساند.

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

درخشش ووشوكاران نهاوندى 
در مسابقات استان

 رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند از قهرمانى ووشــوكاران اين 
شهرستان در مسابقات انتخابى استان خبر داد.

مهرداد ســعدى نژاد اظهار كرد: مســابقات ووشــو انتخابى استان در 
رده هاى ســنى نوجوانــان و جوانان به ميزبانى ســالن شــهيد عباد 
خدارحمى شهرستان نهاوند برگزار شد و ووشوكاران نهاوندى در هر 
دو رده نوجوانان و جوانان قهرمان شدند.وى با اشاره به اينكه نفرات 
برتر اين مسابقات به رقابت هاى كشورى انتخابى تيم ملى كه بهمن ماه 
در بندرعباس برگزار مى شود، اعزام خواهند شد، تصريح كرد: در اين 
رقابت ها از چهار ســهميه استان در رده سنى نوجوانان، سه سهميه و 
از هفت سهميه رده سنى جوانان چهار سهميه را ووشوكاران نهاوندى 
كسب كردند.سعدى نژاد در ادامه، احمدرضا جفرى از نهاوند در وزن 
42 كيلوگــرم، محمدصالــح نصيرى از ماليــر در وزن 45 كيلوگرم، 
مهــدى ميربك از نهاوند در وزن 48 كيلوگرم و ابوالفضل جعفرى از 
نهاوند در وزن 56 كيلوگرم را نفرات اول اوزان مختلف در دره سنى 
نوجوانان اعالم كرد و افزود: در رده سنى جوانان نيز مهدى عوض پور 
طاليــى از نهاوند در وزن 48 كيلوگرم، على ظفرى از نهاوند در وزن 
52 كيلوگرم، عرفان كرمعلــى از نهاوند در وزن 56 كيلوگرم، مهرداد 
جعفرى از نهاوند در وزن 60 كيلوگرم، على گودرزى از مالير در وزن 
65 كيلوگرم، عرفان ترابى از همدان در وزن 70 كيلوگرم و امين قربانى 
از مالير در وزن 75 كيلوگرم عناوين قهرمانى را به دست آوردند.رئيس 
اداره ورزش و جوانان نهاوند در پايان ضمن تشــكر از مساعدت هاى 
صورت گرفته توسط گفت: اميدواريم با حمايت هاى مسئولين بتوانيم 

بيش ازپيش شاهد قهرمانى ورزشكاران نهاوندى باشيم.

چشم انداز روشنى پيش روى ورزش 
شهرستان فامنين 

 معاون توسعه امور ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 
گفت: چشم انداز روشنى پيش روى ورزش شهرستان فامنين قراردارد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان ، 
عباس قهرمانى در نشســت روسا و نايب رئيسان هيات هاى ورزشى 
شهرســتان فامنين ضمن ابراز خرســندى از جايــگاه خوب ورزش 
قهرمانى و همگانى در شهرســتان فامنين افزود: در چند ســال اخير 
كارهاى خوبى در حوزه ورزش همگانى و قهرمانى درسطح شهرستان 
فامنين صورت پذيرفت و آمار رو به گســترش ورزشكاران سازمان 
يافته ، افزايش تعداد همايش هاى پياده روى و ايســتگاههاى ورزشى 

مختلف در اين حوزه نشانگر اين موضوست.
در ادامه رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين با بيان اينكه بايد 
براى ارتقاء ورزش شهرستان قدمهاى بلندترى برداريم افزود :معتقدم بايد 
براى بهتر شدن و ارتقا ورزش شهرستان برنامه ريزى مناسبى راانجام دهيم.

حسين قراگوزلو خطاب به مسئوالن هيات ها اظهار داشت: شما ها متولى 
ورزش شهرســتان هستيد كه بايد براى بهتر شدن ورزش سعى و تالش 
نمائيدوحمايت از ورزشكارانى كه شانس مدال آورى و كسب موفقيت در 

مسابقات ورزشى را دارند از جمله اهداف اداره است.

اوت دستى ميالد جزو 
اتفاقات بامزه 2018

 پرتــاب اوت منحصر به فرد ميالد 
محمدى در صدر اتفاقات بامزه ســال 

2018 ميالدى قرار گرفت.
به گزارش تيتر يــك آنالين، خيلى از 
ســايت ها و نشــريات ورزشى جهان 
در آســتانه پايان ســال 2018 ميالدى 
و شروع ســال 2019، اقدام به انتشار 
بامزه ترين و عجيب ترين اتفاقات سال 
كردند كه در اين بين، پرتاب اوت ميالد 
محمدى نيز به عنوان سوژه اى جالب در 

كانون توجه ها قرار گرفته است.
فورفورتــو درباره اين اتفاق نوشــت: 
بياييد هيچ وقت فراموش نكنيم كه در 
ثانيه هاى پايانى ديدار ايران و اســپانيا، 
وقتى ايران به دنبال زدن گل تســاوى 
برابر رقيب خود بــود، ميالد محمدى 
خالقانه ظاهر شــد و با پرتاب جالب 
خــود در بهترين زمان ممكن هنر خود 

را به رخ كشيد. آفرين ميالد خالق!
همچنين رسانه هاى آلمانى نيز اين اتفاق 
را در زمره جالب ترين اتفاقات فوتبالى 

جهان در سالى كه گذشت قرار دادند.

ايران-عراق
جزو خاص ها

 ســايت كنفدراســيون فوتبال آسيا 
ديدار ايران-عراق را جزو جذاب ترين 
بازى هاى مرحله گروهى جام ملت هاى 

آسيا 2019 قرار داد.
به گزارش ايسنا، كمتر از 10 روز ديگر 
يعنى 15 دى مــاه بزرگتريــن رويداد 
فوتبالى آسيا جام ملت هاى آسيا 2019

به ميزبانى امارات آغاز مى شود.
در اين راستا سايت كنفدراسيون فوتبال 
آسيا امروز گزارشــى را نوشت كه در 
آن 10 ديدار جذاب مرحله گروهى را 
معرفى كــرد. ديدار ايران با عراق جزو 
جذاب ترين هاى مرحله گروهى قرار 

گرفتند.
AFC دربــاره اين موضوع نوشــت: 
يكى از جذاب ترين بازى هاى مرحله 
گروهــى جام ملت هاى آســيا 2019

امارات ديدار ايران با عراق خواهد بود. 
اين ديدار به نوعى تكرار بازى خاطره 
انگيز اين دو تيم در مرحله يك چهارم 
نهايى جام ملت هاى آسيا 2015 است. 
آن ديدار با نتيجه تســاوى 3 بر 3 پايان 
رسيد و عراق در ضربات پنالتى برنده 

ميدان شد.
كارنامه ايــران در جام ملــت ها بهتر 
از عراق اســت اما آنها از ســال 1976

نتوانستند قهرمان شــوند. عراق كه در 
ســال 2007 قهرمان شــد اين روزها 
عملكرد خوبــى را داشــته و اميدوار 
است تا بار ديگر كشور همسايه اش را 

شكست دهد.

 كشتى همدان حاال به ساحل آرامش 
رســيده و درست است كه با مازندران 
هنوز فاصله زيادى دارد، اما در ميادين 
مهم همچون قهرمانى كشور و انتخابى 
همدان  به  ديگر  اســتان هاى  ملى،  تيم 
به چشــم يك رقيب قابل احترام نگاه 

مى كنند.
ورزش اول استان همدان اين روزها با 
روى كار آمدن قهرمانان بزرگى كه خود 
سالها روى تشك عرق ريختند و زحمت 
كشيدند، در مسير درست قرار گرفته و 
بدون ترديد تداوم اين روند، مى رود تا 
كشــتى هگمتانه را به روزهاى خوب 

خود نزديك و نزديك تر كند.
چندى پيش در مسابقات قهرمانى كشور 
شاهد بوديم كه كشتى همدان به لطف 
زحمات مربيان و كشــتى گيران ارزنده 
دســت به كارهاى بزرگى زد و حاال 
در انتخابى تيم ملى شــاهد درخشش 
همدانى ها هســتيم. فردا هم جام تختى 
پيش روى كشتى گيران استان است و 4

ســهميه اى كه اين تعداد را ظرف چند 
سال اخير نديده بوديم.

كشــتى همدان در ماه هاى اخير جهش 
چشــمگيرى در رقابت هــاى مختلف 
كشــورى داشــته و اكنون با كسب 4

سهميه حضور در جام بين المللى تختى، 
به نوار موفقيت هاى خود ادامه مى دهد.

ورزش اول همدان در سال هاى اخير به 
دليل حاشيه هاى پياپى نتوانست آنطور 
كه بايد در ميادين ملى مســير موفقيت 
را تداوم ببخشــد اما حاال عزم مفاخر 
كشتى اين استان، بازگشت به روزهاى 
اوج است. اگرچه در مسابقات انتخابى 
تيم ملى كشتى گيران مازنى و گيالنى به 
مراتب عملكرد درخشانى را ارائه كردند 
اما همدانى ها هم توانستند فاصله خود را 

با استان هاى مدعى كمتر كنند.
روزگارى كشتى گيران همدان همطراز 
با مازندران در صف اول كشتى كشور 
حاشيه اى  مسايل  به  پرداختن  اما  بودند 
باعث عقب ماندگــى از كورس رقابت 

شد.

 كسب 4 سهميه ارزشمند
مرحله اول رقابت هاى انتخابى تيم هاى 
ملى كشــتى فرنگى و آزاد بزرگســاالن 
كشور در حالى برگزار شد كه همدانى ها 
در نبرد ســخت با حريفان قدرتمند خود 

موفق به 4 سهميه شد.
اين در حاليست كه كاروان كشتى همدان 
سال قبل 3 سهميه كسب كرده بود كه به 
نسبت سال هاى قبل هم نتيجه مطلوب به 

شمار مى رفت.
هرچند امســال همدان به لحاظ كمى به 
نسبت سال قبل كشــتى گيران پرشمارى 
را اعزام كرده بود اما در افزايش ســهميه 

صعود يك پله اى داشت.
در واقع 4 كشــتى گير از 15 سهميه استان 
همــدان در مرحله نخســت مســابقات 
انتخابــى تيم ملى كشــتى آزاد و فرنگى 
بزرگساالن جواز حضور در جام تختى را 

كسب كردند.
مســعود كمروند، دانيال شريعتى نيا، ميثم 
فيروزآبادى و هادى وفايى كشــتى گيرانى 
بودند كه موفق به كسب سهميه حضور در 

جام تختى در رشته آزاد شدند.
 عملكرد درخشان كمروند

مســعود كمروند پس از دورى چند ساله 

از كشتى همدان، بازگشتى باشكوه در تيم 
منتخب اين استان داشت.

كمرونــد در وزن 74 كيلوگــرم عنــوان 
قهرمانى مرحله اول رقابت هاى انتخابى 
تيم ملى كشــتى آزاد بزرگساالن كشور را 

تصاحب كرد.
نكته مهم اينكــه كمروند تمامى حريفان 
خود را با اختالف امتياز شكســت داد تا 
ميزان آمادگى خود را به رخ ساير حريفان 

بكشاند.
اين كشــتى گير خطه نهاونــد در فينال 
مســابقات وزن 74 كيلوگرم هم به راحتى 
از ســد محمد اميرى از تهران گذشت و 

قهرمان شد.
حاال كمرونــد با انگيــزه مضاعف براى 
حضور در جام بيــن المللى تختى آماده 
داخلى  قدرتمند  حريفان  هرچند  مى شود 

و خارجى را در پيش دارد.
كمروند تنها كشتى گير قهرمان تيم منتخب 
استان همدان در اين دوره از مسابقات بود.

3عنوان در 2 رده وزنى
از كاروان 15نفــره همدان در انتخابى تيم 
ملى كشتى آزاد و فرنگى كشور، 4 كشتى 

گير موفق به كسب عنوان شد.
افــزون بر اينكــه كمروند كشــتى گير 

طاليــى همدان در اين مســابقات بود، 
دانيــال شــريعتى ديگــر كشــتى گير 
و  شــد  قهرمان  نايب  همــدان  منتخب 
ميثم فيروزآبــادى و هادى وفايى نيز بر 

سكوى سوم ايستادند.
ميثــم فيروزآبادى در رده بندى وزن 57

كيلوگرم رضا عيجان زاده از مازندران را 
11 بر 6 برد و روى سكوى سوم ايستاد.
اما رويارويى جالب در وزن 97 كيلوگرم 
اتفاق افتاد و دانيال شريعتى و هادى وفايى 
2 كشتى گير همدانى با يكديگر سرشاخ 

شدند كه شريعتى پيروز ميدان شد.
البته شــريعتى در حالى بــه ديدار نهايى 
راه يافت كه مقابل حســين رمضانيان از 
مازندران با نتيجه نزديك 10 بر 9 شكست 

خورد و نايب قهرمان شد.
هادى وفايى نيز براى كسب عنوان سومى 
و سهميه جام تختى به مصاف على آرين 
پور از كرمانشــاه رفت و توانســت اين 

حريف را 10 بر صفر شكست دهد.
4 سهميه ارزشمند كسب كرديم

همــدان  كشــتى  هيــأت  سرپرســت 
كشــتى گيران  عملكــرد  مى گويــد: 
همدانــى حاضــر در انتخابــى تيــم ملــى 
ــمند  ــهميه ارزش ــود و 4 س ــوب ب مطل

ــم. ــب كردي كس
ســطح  افــزود:  درويشــى  راميــن 
ــا  ــم ه ــود و تي ــاال ب مســابقات بســيار ب
بــا حداكثــر ســهميه در ايــن رقابــت هــا 
ــرد  ــدم عملك ــتند و معتق ــركت داش ش
ــود. ــران همدانــى مطلــوب ب كشــتى گي

ــا  ــدان ب ــور هم ــرد: حض ــه ك وى اضاف
4 ســهميه در جــام بيــن المللــى تختــى 
ــه  ــا برنام ــد ب ــت و باي ــش اس اميدبخ
ريــزى بهتــر بتوانيــم رونــد روبــه رشــد 

ــيم. ــداوم ببخش ــتان را ت ــتى اس كش
درويشــى خاطرنشــان كــرد: كشــتى 
همــدان بايــد بــه جايــگاه اصلــى خــود 
بازگــردد و ايــن مهــم مســتلزم اتحــاد و 
همدلــى خانــواده بــزرگ كشــتى اســتان 

اســت.
 پيش بينى 4 سهميه وجود داشت
دبير هيأت كشــتى همدان و عضو سابق 
تيــم ملى نيز گفت: پيش بينى كســب 4
سهميه وجود داشت چراكه بهترين هاى 
كشتى اســتان را عازم مسابقات انتخابى 

تيم ملى كرديم.
محمدحســين ســلطانى افزود: كشــتى 
همــدان از ظرفيــت هــاى بالقــوه اى 
برخوردار است منتهى قبل از هر اقدامى 
نياز بــه همدلى و اتحاد بيــن مربيان و 

پيشكسوتان احساس مى شود.
وى افزود: اين اســتان مملــو از مربيان 
صاحب نام و باتجربه است كه مى توانند 
كشــتى همدان را به روزهاى اوج خود 

بازگردانند.
گفتنى اســت؛ مرحله نخســت انتخابى 
تيم هــاى ملــى كشــتى آزاد و فرنگى 
بزرگساالن كشور در سالن شهداى هفتم 

تير تهران برگزار شد.
براى نخستين بار 15 كشتى گير منتخب 
اين اســتان در مرحله انتخابى تيم هاى 
ملى كشــتى آزاد و فرنگى كشور شركت 

داشتند.
برترين هاى اين پيكارها مجوز حضور در 
مسابقات كشــتى آزاد و فرنگى جام بين 
المللــى جهان پهلوان تختى كه بهمن ماه 

برگزار مى شود را كسب كردند.

وقتى كمروند كار نيمه تمام را تمام كرد

تداوم موفقيت هاى كشتى هگمتانه

نايب قهرمانى بدمينتون باز 
همدانى در مسابقات كشورى

 مدير روابــط عمومــى اداره كل ورزش 
و جوانــان اســتان همدان از نايــب قهرمانى 
بدمينتون باز همدانى در مسابقات كشورى خبر 
داد. حمدا... چاروسايى با بيان اينكه اميرجبارى 
در مسابقات رنكينگ كشورى درجايگاه دوم 
ايســتاد، اظهار كــرد: در ســومين مرحله از 

مســابقات رنكينگ بدمينتون مردان كشور كه 
به مدت ســه روز در شهرستان گنبدكاووس 
برگزار شــد، جبارى توانست مدال نقره را به 

خود اختصاص دهد.
وى تصريح كرد: در اين مسابقات كه با حضور 
78 نفر شــركت كننده برگزار شــد، سروش 
اســكندرى از زنجان به مقام قهرمانى دســت 
يافت، امير جبارى از همدان دوم شد و مهران 
شهبازى از كردستان و آرمين زكى زاده از تهران 

مشتركا در جايگاه سوم قرار گرفتند.
مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان 
استان همدان با بيان اينكه برخوردارى از سالن 
اختصاصى باعث تحوالت اساسى در رشد و 
ارتقاى جايگاه بدمينتون استان در سطح كشور 
شده اســت، عنوان كرد: استعداديابى يكى از 
مهم ترين اهداف فدراســيون بدمينتون كشور 
است كه هيأت هاى اســتانى نيز اين امر را در 

دستور كار خود قرار داده اند.
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خسرو محمدى»
 موزه  وقف همدان كه به تازگى در محل آرامگاه 
امامزاده عبدا...(ع) گشــايش يافت بهترين موزه ى 

اشياء و آثار وقفى كشور است. 
ايــن نه فقط حــرف نگارنده بلكــه حرف برخى 
كارشناســان و مسئولين ســازمان اوقاف و ميراث 
فرهنگى نيز هست. همزمان با رونق گردشگرى در 
همدان نياز اســت كه ايجاد و گسترش موزه ها در 
ســرلوحه ى امور قرار گيرد و در اين راستا اوقاف 
و ميراث فرهنگى همدان گامى بزرگ برداشــته اند. 
موزه ى وقف همدان بيش از 1000 قطعه اشــياء و 
آثار باســتانى را دربر مى گيرد كه برخى از آنها در 

نوع خود يگانه و بى همتا هستند.
 اين آثار نشان مى دهند كه چگونه هنر، صنعت، ذوق 
و انديشه ى مردمان اين ديار در قالب آثار هنرى - 
مذهبــى و دينى نمود پيدا كرده  اســت. گوناگونى 
آثار موزه ى وقف اين فرصت را به بازديدكنندگان 
مى دهد كه بتوانند با باورهاى مردمان استان همدان 
در سده ها و هزاره ى گذشته آشنا شوند و بدانند كه 
سنت نيكوكارى در همدان از چه پيشينه و كيفيتى 

برخوردار بوده است. 
همانطور كه گفته شد اشياء مزبور گوناگون هستند. 
مثال در اين موزه از قالى هاى نفيِس نذرى و وقفى 
گرفته تا شاهكارهاى نقاشى و از سكه ها تا كتيبه هاى 
باســتانى حاكمان همدان به نمايش درآمده است. 
نسخه هاى خطى نفيس كه برخى از آنها در جهان 
بى نظيرند از برجسته ترين آثار موزه هستند. آثار اين 
موزه از پشتوانه ى فرهنگى پربارى برخوردارند چرا 
كه همه ى آنها توليد و دست ساخته ى مردم هستند 
و هيچ نيروى حكومتى و دولتى در توليد آنها دخيل 

نبوده است و اين يك نكته ى بنيادى است. 
موزه ى وقف يك موزه ى تخصصى اســت كه در 
عين حــال براى همگان گيرايــى دارد. به عبارت 
ديگر بازديدكنندگان از هر طيف و طبقه ى اجتماعى 
مى توانند مطالب آموزنــده اى از آن دريافت كنند. 
دليل اين ادعا آن اســت كه بســيارى از آثار مزبور 
توليد شده ى دست درگذشتگان و پدران و مادران 
همين مردم اســت و به احتمال زيــاد هر بازديد 
كننده در گذشــته نمونه هاى امروزى آن آثار را در 
مراكز مذهبى و خانه هاى خود به چشم ديده اند. به 

همين واســطه مى توان گفت: آثار موزه با فرهنگ 
و باورهــاى بازديدكننــدگان هماهنگ و همخوان 
است و بيننده به راحتى با آنها ارتباط برقرار مى كند. 
همچنيــن بازديد كنند ى بيگانه نيــز از ديدن آنها 
بســى لذت خواهد برد چرا كه برايش تازگى دارد 
و با ميانجيگرى آن آثار مى توان با فرهنگ مردمان 
توليد كنند ى آن آشنا شود. يكى از بخشهاى موزه  
وقف همدان مجموعه آثار وقفى اســتاد محمدباقر 
ضرابيان، هنرمند- صنعتگر دوران ماست. آثار اين 
پير هنرمنــد دربرگيرنده ى ابزار زندگى مردم قديم 
همدان در قالب يك مجموعه ى 152 قطعه اى است 
كه با فلز ساخته شده و استاد ضرابيان همگى آنها را 
در سال گذشته وقف موزه  كردند. شاهكارهايى در 
اين آثار به چشم مى خورند كه يكى از آنها آرامگاه 

بوعلى سيناست. 
در اين شــاهكار هنرى و صنعتى جزييات آرامگاه 
بوعلى به دقت اجرا شــده است. هنر فلزكارى در 
همدان از پيشــينه ى كهنى برخوردار است و آثار 
ضرابيــان بازتاب دهنده ى آخرين نســل فلزكاران 
همدانى است. سخن پايانى. براى شناخت فرهنگ، 

باورهــا، هنر و صنعــت مردمان هــر ديار وجود 
موزه هاى تخصصى يك ضرورت اســت. موزه ى 
تخصصى وقف همدان كه در ســال 2018/1397

گشــايش يافت برآمده از يك كوشش طاقت فرسا 
و سخت در جمع آورى ميراث فرهنگى - مذهبى 
مردمان استان همدان است. تحقق اين هدف بزرگ 
برآمده از كوشــش دســت انــدركاران و متوليان 
موقوفات، بقاع متبركه، مسجدها و ديگر مراكز دينى 
است كه از سده ها پيش پاسدار و نگهدار آن مراكز 
بوده اند و حــاال در دوران ما و در قالب يك موزه 
به نمايش درآمده اند. اين كار بزرگ آثار ياد شده را 
براى نسل هاى آينده حفظ كرده و آيندگان با بازديد 
از اين موزه درخواهند يافت كه پشت سرشان چه 
فرهنگ و هنر پربارى نهفته است و آنها ميراث دار 

چه كسانى هستند. 
به قول حكيم خيام نيشابورى:

پيش از من تو ليل و نهارى بودست
 گردنده فلك نيز به كارى بودست 

 هرجا كه قدم نهى تو بر روى زمين 
 آن مردمك چشم نگارى بودست.            

 

Y K

 

خبـر

گزارش 

سراشيبيگردشگري

طرح روز

طرح: فريبا عزيزي مرغ باالتر از دالر پريد

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

نيمه ابري تا تمام ابري- بارش پراكنده

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

يكشنبه  9 د ي ماه 1397  22 ربيع الثاني 1440  30 دسامبر 2018  شماره 3374

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:54  
خورشيد         07:23                   طلوع 
اذان ظهر                      12:18
غروب خورشيد              17:13
اذان مغرب                   17:33 
نيمه شب شرعي           23:34

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
نگ

د  راه
كبو

 
وند

 نها
  

كان
سر

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

3 6 7 5 5 5 5 6 4 5 5
-9 -7 -3 -7 -6 -7 -7 -4 -4 -3 -6  
85 70 80 80 80 85 80 70 85 75 70

2018 ■
همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018

20182018

■ حديث:
امام رضا (ع):

در خانــه ات اذان بگو؛ زيرا اين كار، شــيطان را مى راند و براى كودكان نيز، خوب 
است.  (مفيد) 
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رئيس سازمان ميراث فرهنگى اعالم كرد:
برخورد قانونى با عامالن آسيب و تخريب 

آثار تاريخى
 رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى گفت: «اگر 
تخريب و آســيبى به آثار و بناهاى تاريخى وارد شــده باشد برخورد 

قانونى الزم انجام مى شود.»
به گزارش ميراث آريا، على اصغر مونســان معــاون رئيس جمهورى و 
رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى گفت: «يگان 
حفاظت سازمان ميراث فرهنگى اقدامات خوبى را در سال هاى اخير به 
لحاظ سخت افزارى و نرم افزارى انجام داده است.»او ادامه داد: «با توجه 
به داشته هاى تاريخى بســيار زياد در كشور و گستردگى اين مواريث 
ارزشــمند، يگان حفاظت نيازمند امكانات و تجهيزات بسيارى است، 
اما با همين امكانات محدود مامــوران يگان وظايف خود را به خوبى 
انجام مى دهند.»مونسان افزود: «فعاليت ميراث بانان افتخارى از امروز در 
دستور كار قرار مى گيرد و اميدواريم كه بتوانيم بيش از گذشته از ظرفيت 
و توان مردم و مشــاركت هاى اجتماعى در حوزه حفاظت از ميراث و 
آثار تاريخى اســتفاده كنيم.»معاون رئيس جمهورى در پاســخ به سوال 
يكى از خبرنگاران در مورد موزه  هاى دستگاه هاى مختلف تصريح كرد: 
«اين موضوع بدى نيست بلكه سازمان ميراث فرهنگى از راه اندازى موزه 
اســتقبال مى كند، اماتمام موزه ها تحت نظر و نظارت ميراث فرهنگى 

است  و اين موزه ها بايد با استانداردهاى سازمان هماهنگ باشد.»
معاون رئيس جمهور با بيان اينكــه پس از اعالم گزارش تخريب اين 
آثار بالفاصله كميته امنيت ميراث فرهنگــى با حضور نماينده هايى از 
قوه قضاييه، وزارت اطالعات، وزارت كشور و غيره جلسه تشكيل داد، 
افزود: «در اين جلسات بررسى هاى الزم انجام و تاكيد شد كه بايد جلو 
اين تخريب ها گرفته شــود؛ ضمن اينكه موارد تخريبى نيز بايد عين به 

عين بازسازى شود.»

دوربين مدار بسته و
 باب هفتم گلستان!

وحيد حاج سعيدى»
 راستش را بخواهيد يكى از دوستان ما بر اين باور 
اســت كه تا همين چند سال قبل كه اوضاع اقتصادى 
مملكت پشــت و رو نشــده بود، در فروشگاه هاى 
زنجيره اى بــا 50 هزار تومان همه چيز مى خريد اما 
االن همه جا دوربين مدار بســته گذاشته اند! البته اين 
دوربين ها مختص فروشگاه هاى زنجيره اى نيستند و 
يك عده با نصب اين دوربين ها در هر كوى و برزن 
ديگر شــورش را در آورده اند... از نصب دوربين در 
خيابان ها و معابر عمومى و مدارس هم كه حرفى به 
ميان نياوريم بهتر است كه هم دل رانندگان و مدير و 

معاون خون است و هم دل دانش آموزان!
سال گذشــته كه مدير مدرسه ما در سالن مدرسه در 
حال اجراى شيوه سنتى آگاه سازى يك دانش آموز با 
شيلنگ گاز بود عمو سيفى ( سرايدار مفخم مدرسه) 
دائم به باال اشــاره مى كرد كه البته مدير فكر مى كرد 
منظور ايشان در نظر داشتن خداوند است غافل از اين 
سيف ا... به دوربين باالى سر مدير اشاره مى كرد كه 
متاسفانه كار هم بد جورى بيخ پيدا كرد و ... بگذريم...
در حقيقت از زمانــى كه اين خير نديده والتر بروش 
آلمانى، ســنگ بناى دوربين مدار بسته را پايه ريزى 
كرد ، راحتى را از خلق ا... گرفت. تا جايى كه نماينده 
مجلــس نمى تواند به كارمند ســاده كمرگ چهار تا 
فحش معمولى و عادى بدهد و بگويد باالى چشمت 
ابروســت! هر چند پس از رويداد مدار بســته اى در 
گمرك، مجلس جلســه غير علنى گذاشت( هر چند 
فيلم آن جلســه غير علنى هم به بيرون نشت كرد) و 
عده اى افاضه نمودند بايــد نصاب، كارمند كمرگ، 
آن مرد ســياه پوش هل دهنده و حتى وزير اقتصاد و 
چند نفر ديگر را مواخذه كرد و استيضاح كرد تا جاى 
پارك كردن پرايد شــان را بيابند! يعنى اگر جا داشت 
رئيس جمهور و كل هيأت دولت را زير ســوال مى 
برند كه چرا اين فيلم منتشر شده است؟! اين البال ذكر 
اين نكته ضرورى اســت كه امروز با وجود دالر چند 
هزار تومانى هر كس در جيبش حداقل يك دوربين با 
كيفيت باال دارد و شــما اگر حواس تان نباشد ممكن 
اســت از تميز كردن بينى تان هــم فيلم بگيرند و در 

فضاى مجازى ولو كنند! 
دوربين مدار بسته با قابليت ضبط صدا و تصاوير فول 
اچ دى كــه جاى خود دارد.... فلذا توصيه مى شــود 
عزيزان در عــوض معذرت خواهى با تبصره و ماده، 
آسمان ريســمان بافتن، پيوند زدن زمين و آسمان به 
يكديگــر و پراكندن الطائــالت در جرايد و فضاى 
مجازى يك بار هم كه شده باب هفتم گلستان سعدى 
عليه الرحمه كه در باب تربيت نگاشته شده است، ورق 

بزنند! جاى دورى نمى رود...

ايران رتبه نخست "فيزيك و نجوم"
 در خاورميانه شد

 نظام رتبه بندى "سايمگو"(Scimago) در جديدترين رتبه بندى 
خود بر اســاس مقاالت علمى منتشر شــده در سال 2017، در منطقه 
خاورميانه كشور ايران را در رتبه نخست در حوزه "فيزيك و نجوم" 

و رتبه 13 در جهان اعالم كرده است.
به گزارش ايســنا، بر اساس داده  آمارى نظام رتبه بندى سايمگو، ايران 
در ســال 2017 به مقام نخســت توليدات علمى در حوزه "فيزيك و 
نجوم"در سطح كشورهاى خاورميانه رسيده است.بررسى هاى منتشر 
 SCImago Journal & Country Rank شــده در مجلــه
نشــان مى دهد ايران با تعداد 7 هزار و 929 مقاله در زمينه "فيزيك و 

نجوم" با اختالف نسبت به رقبا در رتبه نخست قرار دارد.

غده تيروئيد در فضا چاپ شد!
 فضانورد روس براى نخستين بار در فضا با كمك يك پرينتر سه 

بعدى، بافت زنده را چاپ كرد.
به گزارش  مهر ، روســيه براى نخستين بار بافت زنده اى را در فضا 
چاپ كرد. «اولگ كاننكو» محقق و فضانورد روس با اســتفاده از يك 
پرينتر زيستى، بافت غضروف انسانى و غده تيروئيد يك جانور جونده 

را در ايستگاه فضايى بين المللى پرينت كرد.
هدف از اين آزمايش بررسى تاثيرات ميكرو گرانش زمين روى رشد 
بافت و ارگان هاى زنده با چشــم اندازى از گســترش سفر انسان به 
فضا در آينده است.اين آزمايش قرار بود در اكتبر 2018 ميالدى انجام 
شود اما فضاپيماى سايوز MS-10 حامل «الكسى اوچينين»  و پرينتر 

زيستى به دليل اختالل فنى به زمين بازگشت و ماموريت لغو شد.

تقارن ماه گرفتگى و ابرماه در ژانويه
 نخســتين ماه كامل در 2019 همراه خســوف كامل خواهد بود. 
همزمان با اين رويداد فاصله ماه تا زمين به كمترين ميزان مى رسد و 

پديده ابرماه در آسمان قابل مشاهده است. 
در شــب 20 ژانويه ماه كامل در آسمان همراه با خسوف كامل قابل 
رويت اســت. عالوه بر آن، خســوف كامل و بدر درحالى اتفاق مى 
افتد كه ماه هنگام مدار زدن به نزديك ترين فاصله تا زمين مى رســد. 
بنابراين ماه كمى بزرگتر و درخشــان تر ديده مى شــود. اين رويداد 
ابرماه نام گرفته است.به گزارش مهر،  خسوف كامل بيشتر اوقات ماه 
ســرخ نام مى گيرد زيرا هنگاميكه خورشيد، زمين و ماه در يك راستا 
قرار مى گيرند نور خورشيد از طريق اتمسفر  زمين به ماه مى رسد و 

سبب مى شود اين ستاره قرمز رنگ به نظر برسد.  

قاب موبايل با شبيه سازى گوش انسان!
 يك توليد كننده محصوالت الكترونيكى از پروژه هاى جديد خود 
رونمايى كرده كه يكى از آنها قاب موبايلى اســت كه با شبيه سازى 
گوش انســان اصوات معمولى و صداهاى فضايى را بهتر پخش مى 
كند.به گزارش ايرنا ، سامســونگ از چند پروژه جديد در آستانه آغاز 
نمايشگاه محصوالت مصرفى الكترونيكى رونمايى كرده است.  يكى 
از اين پروژه ها ابزار ضبط صوت ASMAR اســت. از اين قابليت 

مى توان براى توليد ويدئوهاىASMAR استفاده كرد.  
فناورى مذكور در حقيقت يك قاب موبايل شــبيه گوش انسان است 
كه توليــد ويدئوهاى ASMAR با موبايل را آســانتر مى كند. اين 
فناورىaiMo نام دارد و به گفته سامســونگ با شــبيه سازى گوش 

انسان ساخته شده است. 

زنبورهاى عسل شمارش بلدند!
 تحقيقاتى جديد براســاس شبيه سازى مغز زنبورهاى عسل نشان 
مى دهد اين حشــرات مى توانند تا عدد 5 را بشمارند!به گزارش مهر، 
تحقيق جديدى نشان مى دهد مغز زنبورهاى عسل تكامل يافته و چنان 
كارآمد شده كه آنها مى توانند فقط با 4 سلول عصبى عمل شمارش را 
انجام دهند.پژوهشگران در شبيه سازى هاى مدل مغزى كه فقط شامل 
چهار سلول عصبى بود، متوجه شدند اين ارگان ساده مى تواند تا عدد 
5 را بشــمرد. البته پژوهش هاى پيشين نيز به همين نحوه انجام شده 
بود.به گفته محققان تعداد اندك ســلول هاى عصبى الزم براى فعال 
سازى قابليت شمارش نشان مى دهد كه ساختار مغز مهم تر از اندازه 
آن است؛ شبيه سازى ها نشان داد يك مغز ساده قابليت شمارش اعداد 

محدودى را دارد و مى تواند هر بار يك آيتم را بشمارد.

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

موزه 
 وقف همدان 
بهترين موزه  
وقف كشور

شناسايى
 7 خانه تاريخى 
در همدان

 رئيس سازمان ســرمايه گذارى و مشاركت هاى 
مردمى شهردارى همدان از شناسايى 7 خانه تاريخى 
در همــدان خبر داد و گفت: در حــوزه بوم گردى 
ســاختمان هاى داراى ارزش تاريخى شناسايى شده 

كه به هتل بوم گردى تبديل مى شوند.

مهــران حاجيــان ضمــن دعــوت از ســرمايه گذاران 
خانه هــاى  ايجــاد  زمينــه  در  فعاليــت  بــراى 
بوم گــردى، اظهــار كــرد: شــهر همــدان داراى 
پتانســيل ســرمايه گذارى در بخــش خانه هــاى 
ســرمايه گذارى  ســازمان  و  اســت  تاريخــى 
آمادگــى مشــاركت در ايجــاد فضــاى گردشــگرى 
بــا رويكــرد حفــظ ارزش هــاى ميــراث فرهنگــى 
ــان  ــردى كبابي ــل بوم گ ــه هت ــه طوريك را دارد ب

ــت. ــن فضاهاس ــى از اي يك
وى درباره واگــذارى شــهربازى رنگين كمان به 
شــهردارى همدان، تصريح كرد: اين شــهربازى 

پروژه اى با مشــاركت شــهردارى همــدان انجام 
شــده به طوريكه عرصه اين شــهربازى مربوط به 
شــهردارى همدان بوده است و در حال حاضر به 
علت مشكالتى سرمايه گذار توان ادامه كار در اين 
پروژه را ندارد كه به شــهردارى پيشنهاد شده اين 
شهربازى را مديريت كند و در حال حاضر در حال 

مذاكره با بخش خصوصى هستيم.
حاجيان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به پروژه ها و 
طرح هاى سازمان سرمايه گذارى شهردارى همدان 
يادآور شــد: به زودى 52 غرفه در پياده راه اكباتان 
نصب خواهد شد تا رونق به اين پياده راه بازگردد و 

از طرفى ساماندهى دستفروشان نيز صورت بگيرد 
همچنين برنامه اى براى ســاماندهى دستفروشــان 
پياده راه بوعلى خواهيم داشــت به طوريكه در اين 
طرح دستفروشــان غربالگرى شــده و پرونده دار 

خواهند شد.
مشاركت هاى  و  ســرمايه گذارى  ســازمان  رئيس 
مردمى شــهردارى همــدان از فعاليت 5 خودروى 
جديد در پياده راه بوعلى خبر داد و  تصريح كرد: 5
خودروى جديد و يك قطار 2 واگنه در هفته جارى 
در پياده راه بوعلى و اكباتــان فعاليت خود را آغاز 

خواهند كرد.

سفرهاى ارزان قيمت به عتبات از سر گرفته شد
 هم زمان با آغاز نام نويســى متقاضيان سفر به عتبات در بهمن ماه، سازمان 
حج و زيارت طرح »ابرار» ويژه ســفرهاى ارزان قيمت به عتبات را به منظور 

اعزام زائران كم برخوردار به اين سفر معنوى از سر گرفت.
به گزارش فارس، سال گذشــته با توجه به لزوم افزايش اعزام هاى مشتاقان 
زيارت امام حســين (ع) و ساير اعتاب مقدسه عراق، سازمان حج و زيارت 
ســفرهاى ارزان قيمت به عتبات را براى اقشار ضعيف و كم برخوردار جامعه 
راه اندازى كرد.بر همين اساس بسيارى از زائران و مشتاقان سفر به عتبات كه 
از تمكن مالى برخوردار نبودند، توانســتند با استفاده از اين ظرفيت به سفر 
عتبات مشرف شوند كه بر اساس نظرسنجى هاى صورت گرفته، اين زائران از 

امكانات و تسهيالتى كه پيش بينى شده بود، رضايت كامل داشتند.
به گفته مرتضى آقايى مدير كل عتبات ســازمان حج و زيارت امكانات ارائه 
شده براى زائران در طرح ابرار تقريبا همچون ساير اعزام ها در بهمن ماه است 
و زائران در اين طرح 3 شــب در نجف، 3 شــب در كربال و يك شــب در 

كاظمين اقامت دارند و به سامرا نيز مشرف مى شوند.
در ثبت نام متقاضيان ســفر به عتبات در بهمن ماه كه از روز گذشته آغاز شد، 
سازمان حج و زيارت يك پنجم ظرفيت پيش بينى شده را به كاروان هاى طرح 
ابرار اختصاص داده اســت؛ به طورى كه روزانــه 10 كاروان از اول تا پايان 

بهمن ماه همراه با اين طرح به عتبات مشرف مى شوند.
هزينه هاى ســفر زائران به عتبات در طرح «ابــرار» كه ويژه اعزام هاى زمينى 
اســت، از يك ميليون و 700 هزار تومان تــا يك ميليون و 800 هزار تومان 
در نظر گرفته شــده اســت. اين امر در حالى است كه هزينه سفر به عتبات 
براى كاروان هاى عادى 2 ميليون و 100 هزار تومان است.به گزارش فارس، 
سفرهاى ارزان قيمت به عتبات در طرح «ابرار» از بهمن ماه امسال از سرگرفته 
مى شود و زائران كم برخوردار مى توانند از امروز براى ثبت نام در كاروان هاى 
طرح ابرار از طريق يكى از 2 هزار و 500 دفتر مجاز حج و زيارت اقدام كنند.

نخواهيد رسانه هاى 
اجتماعى در برابر 
تلخى ها سكوت كنند

 يك كارشناس رســانه و علوم ارتباطات معتقد 
اســت كه «عامل بى ادبى نماينــده مجلس يا آتش  
گرفتن كالس، رســانه هاى اجتماعى نيســت؛ بلكه 
هر اتفاقى پيش از اينكه حياتى مجازى داشــته باشد 
در عالم حقيقى كنش هايى دارد كه با تشــويق و يا 

دلخورى مردم همراه است.»
على شــاكر، پژوهشــگر و كارشناس رســانه علوم 
ارتباطات و رسانه در گفت وگويى با ايسنا در پاسخ به 
اين پرسش كه با توجه به محدوديت هايى كه رسانه ها 
در انتشار برخى اخبار دارند، رسانه هاى اجتماعى چه 
كمك مثبتى مى توانند به اطالع رسانى و شفاف سازى 
بكنند؟ اظهار كرد: پيش از پاسخ مستقيم به اين پرسش 
بد نيســت خيلى كوتاه بگويم ما در فضاى مجازى و 
طبيعتا رســانه هاى اجتماعى، با نوعى «ارتباط جمعى 
خودانگيز» مواجهيم. اين مفهوم را مانوئل كاســتلز، 
استاد كرسى علوم ارتباطات دانشگاه كاليفرنياى جنوبى 

مطرح مى كند.

او ادامه داد: مفهوم «ارتباط جمعى خودانگيز» جمعى 
اســت، چون مخاطب جهانــى دارد و خودانگيز يا 
خودگزين است چون پيام ها در آن حالتى خودتوليد و 
خودگردان دارند. يعنى همان بحث قديمى كه مخاطب 
تبديل به كاربر شــده و حاال اين خود كاربر است كه 
مثال عكسى مى گيرد، برايش شرحى مى نويسد روى 
رســانه اى اجتماعى به اشــتراك مى گذارد، از ديگر 
كاربران «پس فرســت» لحظــه اى دريافت مى كند و 
بالحظه در حال تكميل و تصحيح پيام خويش است. 
اما ارتباط ما با هم تنها به رسانه هاى اجتماعى محدود 
نمى شود. يعنى ما جهان بيرون را فقط از راه خواندن 
توييت هــا و ديدن عكس ها فهــم نمى كنيم، بلكه با 
ديگران درباره اتفاق ها صحبت مى كنيم و در ضمن 
در صداوســيما هم برخى از موضوع هاى مرتبط را 
دنبال مى كنيم.او درباره ســازوكار تاثير رســانه هاى 
اجتماعى نيــز توضيح داد: به  قول كاســتلز قدرت 
در جامعه شــبكه اى به دســت كســانى مى افتد كه 
ظرفيت هاى ارتباطى ميان شبكه ها و گروه هاى درون 
شــبكه را كنترل مى كنند. قدرت برخاسته از ارتباط 
است؛ ارتباطى كه ديگر رودررو و هم سنگ نيست، 
بلكه كاربران را از راه هاى دور به هم وصل مى كند تا 

بتوانند بر تصميم ها تاثير بگذارد.


