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استاندار همدان 
خواستار 
بازگشايى 
پيست تاريك 
دره شد
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طه محمدى، سرمايه 
ارزشمند استان 

  خداحافظــى آيــت اهللا محمــدى با 
مــردم  در نمازجمعه ديــروز كه به معناى 
پايان رسمى مســئوليت ايشان در جايگاه 
نمايندگــى ولى فقيه در اســتان  و امامت 
جمعــه  همدان بود، بازتــاب هاى خاص 
خود را در فضاى استان داشت كه پرداختن 

به آن مجال ديگرى را مى طلبد.
آنچــه اكنون مهــم تر به نظر مى رســد، 
شخصيت و مرام كسى است كه بيش از 14 
سال به عنوان يك پدر معنوى تالش وافرى 

در جهت هدايت استان  داشته است.

يادداشت

2

انتخابات استانى 
در نبود احزاب فراگير

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در 
12اســفند ماه به اصالح مــوادى از قانون 
انتخابات مجلس راى دادند كه بر اســاس 
آن حــوزه انتخابيــه در انتخابات مجلس، 
محدوده جغرافيايى هر استان است. هريك 
از اســتانها به عنوان حوزه انتخابيه اصلى 
و حوزه هــاى انتخابيه موجود واقع در آن 
استان موضوع قانون تعيين محدوده حوزه 
هاى انتخاباتى مجلس شــوراى اســالمى 
مصــوب 30 فروردين 1366 با اصالحات 

و الحاقات پسى، حوزه...

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM همراهتان هستيم

قصه سال به سر رسيد/  موزه به سرانجام نرسيد
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

آخرين خطبه اى كه آيت ا... محمدى خواند

خداحافظ! معلم ادب و عرفان

قابل توجه مخاطبان گرامي ، دستگاههاي دولتي و خصوصي استان
 برنامه هاي نوروزي استان 
 اطالعات الزم از ستاد سفر 

 فرهنگ و آئين نوروز همدان 
 اطالعات مورد نياز گردشگران 
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براي رزرو آگهي با ما تماس بگيريد 
تلفن : 08138264433-  فكس : 08138279013

جشنواره خيرين مدرسه ساز كبودراهنگ 
امروز برگزار مي شود 

خيرين بازوى توانمند
آموزش و پرورش هستند
توضيحات نظام پزشكي درباره مرگ در بيمارستان بوعلي 

تمام مردم فهميدند 
تعليق 3ماهه پزشك كافي است
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

طرح فراز در باغ هاى مالير اجرا مى شود
 رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى همدان با بيان اينكه اجراى 
طرح فراز يكى از اولويت هاى مهم در ســند راهبردى توســعه 
شهرستان مالير است گفت: در همين راستا طرح فراز «داربستى» 
در پنج هزار هكتار از باغ هاى انگور اين شهرستان تا سال 1400 

اجرا مى شود.
منصور رضوانى جالل اظهار داشــت: طبق تدوين سند راهبردى 
توسعه مالير، در سه سال آينده در هر سال حدود يك هزار و 500 
هكتار طرح فراز در سطح باغ هاى اين شهرستان اجرايى مى شود.

به گزارش ايرنا وى ارتقا و بهره ورى انگور را در حوزه باغ هاى 
اين شهرستان يك اولويت دانست و افزود: انگور مالير به عنوان 
پنجاه و سومين ميراث مهم كشاورزى جهان و شهر جهانى انگور، 

منشا خدمات بسيار خوبى براى استان و شهرستان است.
بادامى نجات رئيس فراكسيون

 شفافيت شوراى عالى استان ها شد
 رئيس شوراى اسالمى شهر همدان گفت: حميد بادامى نجات 
نايب رئيس اين شورا به عنوان رئيس كميسيون فراكسيون شفافيت 

شوراى عالى استان هاى كشور برگزيده شد.
كامران گردان اظهار داشــت: جلســه فراكسيون شفافيت شوراى 
عالى اســتان ها با حضور اعضاى فراكســيون تشكيل و در اولين 
دستور جلسه نسبت به انتخاب هيات رئيسه فراكسيون اقدام شد.

وى در گفت وگو با ايرنا اضافه كرد: در اين راســتا بادامى نجات 
نماينده اســتان همدان در شوراى عالى اســتان ها به اتفاق آرا به 
عنوان رئيس انتخاب شد. گردان خاطرنشان كرد: اخذ تجربه الزم 
مرتبط با شفاف ســازى در شوراها، شهردارى ها و دهيارى هاى 

كشور از مصوبات اين جلسه بود.

اهداى عضو مرد رزنى به سه بيمار زندگى بخشيد
 اهداى سه عضو از بدن يك بيمار مرگ مغزى شده در شهرستان رزن منجر به زندگى 

دوباره سه بيمار نيازمند به عضو شد.
مســئول تيم فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم پزشكى همدان گفت: مرد 48 
ساله به علت فشــار خون باال چندى پيش دچار خونريزى مغزى شده و در بيمارستان 

وليعصر(عج) رزن بسترى شد.
مجيد حميدى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: پس از گذشت چند روز اين مرد دچار 
مرگ مغزى شد و اعضاى خانواده وى با اهداى كبد، 2 كليه و نسوج او موافقت كردند.

مســئول تيم فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشــكى همدان اظهار داشت: 
اعضاى تيم پيوند روزانه بيمارستان ها را رصد كرده و مسئوالن بيمارستان نيز مكلف به 

اطالع رسانى در زمينه بيماران مرگ مغزى و مهياى پيوند هستند.
حميــدى ادامه داد: وظيفه تيم فرآورى پيوند اعضا شناســايى بيمار، نگهدارى، جلب 
رضايــت و انتقال به مركز اهدا عضو اســت، همچنين به منظــور قدردانى از خانواده 
اهدا كننده و فرهنگســازى اين اقدام خيرخواهانه در مراسم خاكسپارى متوفى شركت 

مى كنند.
وى افزود: استان همدان زير نظر بيمارستان سينا تهران بوده و پس از شناسايى اهدا كننده 
كار پيوند عضو در اين بيمارســتان صورت مى گيرد و براى پيوند 2 عضو شامل كبد و 

قلب اهدا كننده به ساير بيمارستان ها منتقل مى شود.
مسئول تيم فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشكى همدان بيان كرد: بيماران 
داراى شــرايط الزم دريافت عضو نيز در شبكه تخصصى پيوند عضو وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكى نام نويسى مى كنند.
حميدى اضافه كرد: هنگام كســب رضايت از خانواده براى اهداى عضو بيمار، متناسب 
با بيمارى فرد و اورژانســى و غيراورژانسى بودن آن، براى پيوند عضو فراخوان داده مى 

شود.
وى ادامــه داد: پس از انجــام آزمايش هاى الزم و تاييد كانديــد دريافت عضو از نظر 

پزشكى، بدون از دست دادن زمان كار پيوند صورت مى گيرد.

انتخابات استانى در نبود احزاب فراگير
 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در 12اسفند ماه به اصالح 
موادى از قانون انتخابات مجلس راى دادند كه بر اســاس آن حوزه 
انتخابيه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافيايى هر اســتان است. 
هريك از استانها به عنوان حوزه انتخابيه اصلى و حوزه هاى انتخابيه 
موجود واقع در آن اســتان موضوع قانون تعيين محدوده حوزه هاى 
انتخاباتى مجلس شــوراى اســالمى مصوب 30 فروردين 1366 با 
اصالحات و الحاقات پسى، حوزه انتخابيه فرعى محسوب مى شوند 
و مناطــق تابع حوزه انتخابيه موجود به عنــوان حوزه انتخابيه تابعه 

فرعى شناخته مى شوند.
همچنين تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه اصلى (اســتان) معادل 
تعداد نمايندگان حوزه هاى انتخابيه موجود در استان است كه مطابق 
قانون تعيين محدوده حوزه هاى انتخاباتى مجلس شــوراى اسالمى 

تعيين گرديده است.
با اين مصوبه، احزاب مجاز به معرفى كانديداهاى خود شدند و راى 

به فهرست هاى انتخاباتى امكانپذير شد
نگاهى به ســوابق مباحث مجلس، بيانگر آن اســت كه طرح استانى 
شدن انتخابات مجلس شوراى اســالمى، اولين بار در ذهن ساكنان 
مجلس پنجم جرقه خورد؛ اما به نتيجه اى نرسيد. پايان مجلس پنجم، 
ُمهر پايانى بر طرح استانى شــدن انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
نبود و نمايندگان دوره هاى پس نيز هر بار با نزديك شــدن به پايان 
حضور چهارساله شــان در مجلس، اين طــرح را روى ميز كار خود 
قرار دادند. آخرين بار نمايندگان مجلس نهم طرح اســتانى شــدن 
انتخابات مجلس را در دســتور كار خود قرار دادند و در آذرماه سال 
93 كليات آن را به تصويب رساندند. در نهايت اين طرح با مخالفت 
شوراى نگهبان به بايگانى رفت و حاال دوباره در بهارستان مطرح و 

تصويب شده است.
ــى،  ــعلى كدخداي ــار عباس ــن ب ــه اي ــت ك ــرايطى اس ــن در ش اي
ــرح  ــن ط ــدن اي ــرح ش ــس از مط ــان پ ــوراى نگهب ــخنگوى ش س
ــات  ــه مصوب ــبت ب ــت: «نس ــي نوش ــم، در توييت ــس ده در مجل
ــدن  ــتانى ش ــات و اس ــون انتخاب ــالح قان ــه اص ــس، از جمل مجل
نمى تــوان قضــاوت پيشــينى داشــت. بــا وصــول مصوبــه، شــوراى 
نگهبــان نظــر خواهــد داد. ليكــن درخصــوص كاهــش مشــاركت 
ــد دقــت الزم انجــام شــود.  ــى باي ــروز مشــكالت امنيت ــردم و ب م
شايســته گزينى، شــفافيت و نظــارت بــر عملكــرد نماينــدگان 
ــن  ــايى از لح ــد.» رمزگش ــس مى انجام ــگاه مجل ــاى جاي ــه ارتق ب
ايــن توييــت شــايد به نوعــى نشــان دهنده تغييــر موضــع شــوراى 

ــن موضــوع باشــد.  ــاره اي ــان درب نگهب
ــار نظــر شــوراى نگهبــان  ايــن ادبيــات نشــان مــى دهــد ، ايــن ب
نســبت بــه اســتانى شــدن انتخابــات مجلــس ماننــد گذشــته منفــى 
نيســت و بهارستان نشــينان مى  تواننــد اميــدوار باشــند ، نظــر 

مثبــت ايــن شــورا را جلــب كننــد.
 اســتانى شــدن انتخابــات  هــم ماننــد هــر طــرح و اليحــه ديگــرى 
ــر   ــان ب ــه موافق ــن زمين ــود را دارد در اي ــان خ ــان و موافق مخالف
ــر ،  ــراد شايســته تر و توانمندت ــا ســطح مجلــس و انتخــاب اف ارتق
در امــان بــودن از جابــه جايــى آرا بــا از بيــن رفتــن نيــاز بــه جابــه 
جايــى جمعيــت بــه داليــل قومــي، قبيلــه اي يــا عشــيره اي بــراي 
رأي از حــوزه اي بــه حــوزه اي ، كاهــش هزينــه انتخابــات بــا ارائــه 
ــكان ائتــالف اســتاني  ــى، ام ــق رســانه هاي عموم تبليغــات از طري
كانديداهــا ، درگيــر شــدن نماينــدگان بــا تصميمــات كالن پــس از 
ــراد خــاص  ــه اف ــدگان ب ــرى  از وام دارى نماين ــات، جلوگي انتخاب
و جمــع كــردن بســاط خريــد رأى و كاروان هــاى تبليغاتــى، 
پيشــگيرى از توزيــع ناعادالنــه امكانــات و تقويــت احــزاب را بــه 
عنــوان اهــم داليــل موافقــت بــا اســتانى شــدن انتخابــات مطــرح 

مــى كننــد.
ــراى مخالفــت دارنــد.  ــل، مخالفــان نيــز داليــل خــود را ب در مقاب
برگــزار نشــدن انتخابــات مجلــس بــه صــورت اســتانى در 
هيچ يــك از كشــورهاى دنيــا، كمرنــگ شــدن حضــور نمايندگانــى 
از اقــوام، مذاهــب و زبان هــاى مختلــف كشــور در مجلــس، 
انحصارگرايــى در پارلمــان بــا وابســتگى حزبــى نماينــدگان، 
ــدن راه ورود  ــته ش ــات، بس ــردم در انتخاب ــاركت م ــش مش كاه
مســتضعفين بــه مجلــس، تشــديد دو قطبى هــاى سياســى، مذهبــى 
ــه  ــور ب ــذارى در كش ــطح قانونگ ــزل س ــور ، تن ــى در كش و قوم
ــاى  ــى و گروه ه ــكل هاى صنف ــا تش ــت ها ي ــن ليس ــتد بي دادوس
ــراى  ــات ب ــزارى انتخاب ــه برگ ــش هزين ــع و افزاي ــزرگ ذى نف ب

ــت اســت. ــراى مخالف ــل ب ــن دالي ــم اي ــت اه دول
با تمام اين اوصــاف با توجه به موضع بينابينى شــوراى نگهبان 
و افزايــش اميــدوارى براى تصويب اســتانى شــدن انتخابات ، 
آنچه مشخص است اين اســت كه استانى شدن انتخابات مجلس 
نيازمند فعاليت احزاب قوى فراگير در كشــور اســت كه بتوانند 
نقــش احــزاب را به صورت كامــل از جذب نيــرو، آموزش و 
كادرســازى گرفته تــا ارائه برنامه و ارائه ليســت در انتخابات و 
كســب راى انجام داده و پس از آن هم پاســخگوى مردم درباره 

اجرا يا اجرا نشــدن برنامه ها و وعده ها باشند.
ــه  ــر ب ــد منج ــات مى توان ــدن انتخاب ــتانى ش ــر اس ــن منظ  از اي
تقويــت احــزاب شــود و بنــا بــر گفتــه رئيس كميســيون شــوراهاى 
مجلــس، در اســتانى شــدن انتخابــات فرصتــى هــم بــراى 
تحزب گرايــى و حزبــى شــدن پيــش مى آيــد. درنتيجــه، تعهــدات 
حزبــى پيشــگام خواهــد بــود. وقتــى مــردم بــه مجموعــه اى رأى 
مى دهنــد بــه آن معناســت كــه آن مجموعــه برنامــه دارد و موظــف 
اســت از طــرح و برنامــه خــود دفــاع كنــد. در نتيجــه، ديگــر يــك 
ــرى  ــزار نف ــول بدهــد در يــك شــهر ســى ه ــه ق ــرد نيســت ك ف

ــرودگاه بســازد، ف
لــذا اين هــا از بيــن مــى رود و برنامه هــاى كالن كشــورى بــه ميــان 
ــان  ــه برنامه هايش ــد ب ــروه نتوانن ــك حــزب و گ ــر ي ــد و اگ مى آي

عمــل كننــد، در دوره پــس مــورد اقبــال مــردم قــرار نمى گيرنــد.

1- آئين تكريم آيت اهللا دراســتان برگزار مى شود. گفته مى شود پس 
از اعالم پايان ماموريت آيت اهللا محمدى در نماز جمعه همدان، برخى 
از تشــكلها ومسئوالن به دنبال برگزارى مراسم بزرگداشت براى وى 

هستند.
گويا اين مراســم بزودى با هدف قدردانى از تالش هاى بيش از يك 

دهه بدوراز حواشى و وحدت بخش وى برگزارخواهدشد.
2- خوشه فرش دراستان راه اندازى مى شود. گفته مى شود برخى از 
فعاالن بخش خصوصى استان پيگير راه اندازى خوشه صنعتى فرش 
دراستان هستند. گويا قراراست محور اين خوشه فرش ثبت ملى شده 

مهربان باشد.
گفته مى شــود با راه اندازى اين خوشه رونق به هنر فرش بافى استان 

بازمى گردد.
گفتنى است استان همدان زمانى قطب توليد وصادرات فرش دستباف 

بوده است.
3- افزايش سرقت و زورگيرى دراستان گزارش شده است. گفته مى 
شود على رغم اعالم امنيت باالدراستان درآستانه نوروز ميزان سرقت 
هاى خرد دراستان افزايش داشته است. گويا بيشترين مورد مربوط به 

زورگيرى و سرقت از راننده هاى مسافركشى بوده است.
گفتنى اســت انتظار مى رود ميزان آموزش وهشــداربه شــهروندان 

درآستانه سال نو افزايش يابد.

 روزهاى ابتدايى بهمن ماه امسال سرانجام 
پس از چندين مــاه پيگيرى، رأى به قصور 
پزشــكى در مرگ منصوره حسينى شــعار؛ 
مادرى كه براى زايمان به بيمارستان بوعلى 
رفته بــود و به گفته خانــواده اش به آمپول 
آنتى بيوتيك حساســيت شديد داشت اما به 
رغم اطالع دكتر معالجش، اين آمپول به او 
ترزيق شد و در نهايت فوت كرد، صادر شد.
در ادامه قرار بر اين بود اين رأى به دادســتانى 
ارجاع شود تا با توجه به رأى پزشكى قانونى 
و نظام پزشكى درصد قصور پزشكى تعيين و 
حكم صادر شود اما پرونده به دادستانى نرفت؛ 
در واقع نظام پزشكى نظر اوليه را در خصوص 
اين پرونده به دادستانى ارجاع داد اما پس مورد 
اعتراض اولياء دم قرار گرفت و پرونده به رأى 
تجديد نظر كميسيون نظام پزشكى ارجاع شد.

اين بار پرونده دوباره در جلسه هيات تجديد 
نظر مطرح و تصميم بر آن شــد تا به عضو 
محقق محول شــود و بررسى دقيق صورت 
گيرد كه براى ادامه روند رســيدگى باز هم 

به سراغ رئيس نظام پزشكى همدان رفتيم.
عليرضا مدركيان با اشــاره به اينكه دوشــنبه 
هفته گذشته جلســه تجديد نظر برگزار شد 
و رســيدگى به اتمام رسيد كه رأى نيز صادر 
شــد اظهار كرد: البته هنوز رأى انشاء نشده و 
احتمــاالً در چند روز آينده انجام و به طرفين 

ابالغ مى شود.
وى با بيان اينكــه در رأى قبلى 90 درصد 
تيم درمانى مقصر شــناخته شــده بود و در 

رأى تجديد نظر صد درصد قصور براى تيم 
درمانى لحاظ شده است گفت: تعليق طبابت 

پزشك به مدت سه ماه باقى ماند.
رئيس نظام پزشكى همدان اظهار كرد: تعليق 
سه ماهه شايد از نظر بسيارى، تنبيه كمى باشد 
اما با توجه به اينكه اعتبار حرفه اى پزشك زير 
سوال مى رود و تمام مردم نيز متوجه موضوع 
شده اند براى اين پزشك بسيار گران تمام شده 

و يك تنبيه جدى است.
وى تاكيــد كرد: البته حرفم به منزله دفاع از 
پزشك نيست و اين راى حتى قابل تجديد 
نظر اســت. مدركيان بيان كــرد: در حوزه 
پزشكى عالوه بر تعيين قصور آئين نامه هاى 
انتظامى نيز لحاظ مى شــود كه شامل تذكر 
كتبى و شــفاهى و درج موضوع در پرونده، 
تابلوى اعالنات و رســانه ها و ممنوعيت از 

طبابت از يك ماه تا مادام العمر است.
وى با اشاره به اينكه فردى با چندين سال 
سابقه فعاليت يك بار دچار اشتباه مى شود 
در ايــن خصوص هم بــا در نظر گرفتن 
مى شــود،  لحاظ  مجازات  جوانــب  تمام 
خاطرنشان كرد: وقتى يك پزشك محروم 
و مســئله در تابلو اعالنات درج مى شود 
جزو جرايم ســنگين به شمار مى آيد البته 
در ايــن پرونده تمــام مردم نيــز متوجه 

موضوع شده اند.
وى با بيان اينكه چون تيم پزشــكى مقصر 
صد درصدى اســت پرداخت مجازات ديه 
كامل نيز براى اين تيم لحاظ مى شود افزود:  

در اين پرونده در مجموع عالوه بر ديه كامل 
ســه ماه محروميت از فعاليت براى فرد در 

نظر گرفته شده است.
رئيس نظام پزشكى همدان تاكيد كرد: جامعه 
پزشــكى جداى از افراد جامعه نيست و هر 
آنچه براى شخصى مجازاتى در نظر گرفته 
شــود قطعا براى اين قشــر نيز در صورت 

مقصر لحاظ مى شود.
مدركيان ادامــه داد: در پرونــده مرگ خانم 
حسينى شعار جزو هيات تجديد نظر نيستم و 
نمى خواهم دفاعى داشته باشم اما سه ماه تعليق 

براى يك پزشك مجازات سنگينى است.
وى در خصوص اينكه برخى  مى گويند سه 
ماه تعليق اين معنا دارد كه ممكن است دكتر 
مربوطه براى مدتى به ســفر رفته باشد بيان 
كرد: اين موضوع از منظر پزشــكى منطقى 
نيست، پزشكى كه سه ماه تعليق مى شود به 
اعتبار حرفه ايش آسيب وارد مى شود و اين 

مجازات بسيار سنگين است.
رئيس نظام پزشــكى همدان با اشاره به اينكه 
هنوز رأى در هيات عالى انتظامى قابل رسيدگى 
است افزود: با خانواده مرحوم حسينى شعار 
صحبت كردم و خواستم اگر مايلند يك پزشك 
مورد اعتماد خود آنها پرونده را در دست گيرد 

تا پرونده بيشتر بررسى شود.
وى با تاكيد به اينكه حتى گفته شد پرونده 
امكان ارســال به اســتان ديگر را دارد تا در 
آنجا مورد بررسى قرار گيرد گفت: حتى به 
خانواده مرحوم گفته شــد مى توانيد وكيلى 

بگيرد تا به خواسته نظام پزشكى در جلسات 
شركت كند و آئين نامه هاى انتظامى را ببيند 

و نظر بدهد.
مدركيان در پاســخ به اين سوالى كه اخيراً 
جوانى زير عمل جراحى زيبايى بينى فوت 
كرد و اين مســئله ناشــى از حساسيت به 
آمپول بيهوشى بوده است گفت: در اين مورد 
فعال علت مرگ مشــخص نيست و پس از 
اعالم پزشكى قانونى مى توان اظهار نظر كرد.
وى ادامــه داد: برخى از مردم علت مرگ را 
تزريق داروى بيهوشى دانسته اند در صورتى 
كه ما هم به عنوان كارشــناس اين امر هنوز 
نمى توانيم نظرى بدهيــم و بايد منتظر نظر 

پزشكى قانونى باشيم.
رئيس نظام پزشــكى همدان گفت: روزانه 
بيش از 20 هزار خدمت سرپايى در همدان 
انجــام مى شــود و اين كار بزرگى اســت، 
هرچند ممكن اســت در طول سال  تعداد 
كمى از افراد هم نسبت به خدماتى شكايتى 
داشته باشند. وى تاكيد كرد: البته نبايد حتى با 
اين تعداد شكايات اندك نيز مواجه شويم اما با 
توجه به حجم خدمات و خطراتى كه اساساً در 
حوزه پزشكى وجود دارد اين موضوع طبيعى 
است. مدركيان با بيان اينكه مراجعات باال به 
پزشكان نشاندهنده اعتماد به جامعه پزشكى 
است خاطرنشان كرد:  پيشــينه پزشكى در 
ايران بســيار درخشان اســت، مردم هم با 
مراجعات نتيجه بسيار خوبى گرفته اند و در 

نتيجه اعتماد جلب شده است.

توضيحات نظام پزشكي درباره مرگ در بيمارستان بوعلي 

تمام مردم فهميدند تعليق 3ماهه پزشك كافي است

طه محمدى، سرمايه ارزشمند استان 
  خداحافظــى آيت اهللا محمدى با مــردم  در نمازجمعه ديروز كه 
به معناى پايان رسمى مسئوليت ايشان در جايگاه نمايندگى ولى فقيه 
در اســتان  و امامت جمعه  همدان بــود، بازتاب هاى خاص خود را 

در فضاى استان داشت كه پرداختن به آن مجال ديگرى را مى طلبد.
آنچه اكنون مهم تر به نظر مى رســد، شخصيت و مرام كسى است كه 
بيش از 14 ســال به عنوان يك پدر معنــوى تالش وافرى در جهت 

هدايت استان  داشته است.
جايگاه نمايندگى ولى فقيه ايجاب مى كند كه عهده دار اين مسئوليت 

سنگين همواره بر مدار عدالت حركت كرده و محور وحدت باشد.
آيت اهللا محمدى با رويكرد منطقى و مرام مثال زدنى خود اين نقش را 
به خوبى ايفا نمود و در اين سال ها همواره راه ميانه را در پيش گرفت 

تا همبستگى و وحدت در استان حفظ شود. 
البته پرهيز ايشان از افراط و تفريط ها و حتى برخورد با حركت هاى 
آسيب زا باعث شد كه خود نيز متحمل سختى ها  و مشقت هايى شد، 
اما صبر و تحمل همراه با درايت و عقالتيت باعث گرديد كه از شدت 

اين آسيب ها كاسته شود.
مردم دارى و توجه به حقوق شــهروندان از ديگر  ويژگى هاى بارز 
در اين عالم توانمند بود كه در طول مســئوليت چندين ســاله ايشان 

مشهود بود.
حمايــت هاى منطقــى و واقع بينانه آيت اهللا محمدى  از مســئولين 
اجرايى استان  نيز با محوريت منافع مردم و مصالح استان بود كه نتايج 

آن را در روند پيشرفت استان ديده ايم. 
به هر حال مردم ديروز شــاهد خداحافظى شخصيتى بودند كه نه تنها 
در ســنگر نمازجمعه بلكه در فرصت هاى مختلف شاهد تالش ها و 
زحمات دلسوزانه و در عين حال عالمانه ايشان براى هدايت استان در 

مسير رشد و تعالى بوده اند. 
امروز گرچه آيت اهللا ديگر مسئوليت امامت جمعه را ندارد اما حضور 
موثر ايشان در استان دركنار مسئوليت هاى نمايندگى خبرگان رهبرى 
از طرف مردم اســتان ورياست بنيادبين المللى علمى فرهنگى بوعلى 
ســينا و نقش مهمى كه  در كمك به توسعه اين خطه مى تواند داشته 
باشــد، غير قابل انكار است. از اين رو استان همچنان نيازمند حضور 

اين عالم توانمند است.
پس بايد در حفظ آيت اهللا محمدى و بهره گيرى از وجود ايشان بايد 
بكوشــيم تا ديار عالم پرور همدان با وجود چنين شخصيت هايى راه 

بالندگي و رشد علمى و معنوى  را همچنان طى كند.

اكرم چهاردولى »
  ســرانجام خبرى كه بســيارى انتظار 
شنيدنش را نداشتند از زبان آيت ا... محمدى 
بيان شــد و گرچه ايشان تاكيد كردند كه با 
همدان خداحافظــى نمى كنند اما از امامت 
جمعه كناره گرفته و در سخنان خود بدون 
اشاره به موضوعى خاص اظهار داشتند كه 

از كسى كينه به دل ندارند!
خبرى كه ماه ها در رســانه ها با تحليل ها 
و پيش بينى هايى همراه بود و تحليل هاى 
مختلفى از چرائى وچگونگى آن مطرح بود.

با اينهمه به هرحال مصلحت نهادهاى باالى 
دست اقتضا مى كرد كه در اين برهه زمانى 
تغييراتى در اين حوزه رخ دهد و همدان از 

اين جابجايى بى نصيب نماند.
اما در خطبه هــاى اين هفته آيت ا... غياث 
الدين طه محمدى در سخنان خود با همان 
ظرافت هميشگى بر چند نكته تاكيد كردند 

و به دوستداران  خود گفتنى ها را گفتند.
ايشان پس از تشريح رئوس مهم در سياست 
هاى اجرايى اســتان بر توجــه مديران بر 

رعايت چند امر جامع سفارش كردند.
نهال كارى، حفظ محيط زيست، خدمت به 
ايثارگران و خانواده شهدا، مبارزه با گرانى، 
فرهنگ عمومى، مبارزه با اعتياد و دخانيات، 
پرداخــت ماليــات، نســل آورى از جمله 

مواردى بود كه ايشان بدان پرداختند.
امام جمعه همــدان و نماينده ولى فقيه در 
استان همچنين به تالش سربازان گمنام امام 
زمان (عج) بــراى حفظ امنيت ارج نهاده و 
حفظ دســتاوردهاى اين عزيزان را وظيفه  

همه مردم دانستند.
در ادامه خطبه ها ايشان با پرداختن به اتمام 
دوران مسئوليت خود چند نكته را به ظرافت 

بيان كردند:
اول آنكه شخصا ســالها آرزو داشته اند كه 
اين بار سنگين مســئوليت از دوش ايشان 

برداشته شود.
دوم آنكه در همدان مى مانند و خداحافظى 

نمى كنند.
سوم آنكه از كســى كينه به دل ندارند. اين 
تاكيد بدون اشاره مستقيم به كسى، حاكى از 
رنجى است كه ايشان سالها از زخم زبان ها 
و توطئه هاى برخى مغرضان به ساحت امام 
جمعه محترم روا داشته و از هيچ آزارى فرو 

گذار نكردند.
چهارم آنكــه از تالش هاى نيمه تمام براى 
تكميل حوزه اميرالمومنين ســخن گفتند و 

گرچه باز هم از كسى گاليه نكردند.
 مهم ترين و ارزشمندترين خصلت آيت ا... 
محمدى، را مى توان اجتناب از تعصب هاى 
بى مورد و داشتن روحيه تساهل در برخى 

مسائل روزمره برشمرد.
 بايد بگوييم كه آيت ا... در قلب مردم همدان 
جا دارد و هيچگاه خاطره  دوران امامت جمعه 

ايشان از اذهان پاك نخواهد شد.
مــردم مومن و خداجوى همــدان، همواره 
قدردان و قدرشــناس علماى برجســته و 

عرفاى بزرگ بوده و سال ها هم كه بگذرد 
نام ايشــان را در پيشــانى اين ديار كهن به 

يادگار خواهند نگاشت.
از مير ســيد على همدانى تا آخوند مالعلى 
معصومــى و از آيت ا... بهــارى تا آيت ا... 
غياث الدين طه محمــدى، علما و عرفايى 
هســتند كه اهل نجابت و كمــال بوده و با 
روحيه مردمان اين آب و خاك عجين شده، 
كالم الهى را بــه زبان خلق خدا ابالغ كرده 
و به رسالت اصلى خويش عمل نموده اند. 

همان رسالتى كه حاصلش  وحدت و همدلى 
مردم و مسئوالن براى سربلندى، آبرو و اعتبار 
اســتان همدان به عنوان كهن ديار فرهنگ و 

تمدن بوده و هست و خواهد بود.
با اين حال آيت ا... غياث الدين طه محمدى  
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان روز گذشته آخرين خطبه نماز جمعه 
همدان را  خواند و  اين مســند به آيت ا... 
حبيب ا...  شــعبانى روحانى جوان و عالم  

واگذار شد.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى، متولد 1326 
از سال 1383 تاكنون نمايندگى ولى فقيه و 
امامت جمعه همدان را به عهده داشــت و 
پيش از آن نيز از ســال 61 تا 83 امام جمعه 

شهرستان فامنين بوده است.
آيت ا... طه محمدى رئيس بنياد بوعلى سينا 
و نماينده مردم اســتان همــدان در مجلس 

خبرگان رهبرى است.
حجت االســالم حبيب ا....شعبانى در سال 
1356 در شهرســتان بهار متولد شــد، پس 
از طى دروس كالســيك وارد حوزه علميه 

همدان شد.
بعد از طى مقدمات به شهر مقدس قم هجرت 
ودر دروس پر رونق حضرات آيات، آيت ا... 
شبيرى زنجانى، آيت ا... وحيد خراسانى و آيت 

ا... جوادى آملى حاضر شد.  
او داراى مدرك سطح 3 (كارشناسى ارشد) 
حقوق و همچنين مدرك سطح 4 (دكترى) 

فقه و اصول است.
 تدريس فقه و اصول، فلسفه، كالم و تفسير 
در حوزه هاى علميه قم و تهران و موسسه 
عالــى علوم انســانى از فعاليت هاى اصلى 
وى بوده و همچنين ين مديريت موسســه 
كالمى احيا، عضو هيات امنا مدرسه چهارده 
معصوم(س) قــم و همكارى بــا معاونت 
فرهنگى حرم حصرت عبدالعظيم حسنى را 

در كارنامه اجرائى خود دارد.
تاليف مقاالت متعدد در زمينه فقه سياســى 

و اقتصــادى و حقوق از جمله فعاليت هاى 
وى بوده است.

حجت االسالم حبيب ا... شعبانى با دريافت 
حكم از ســوى مقام معظم رهبرى به عنوان 
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان معرفــى و اين  هفتــه  نمازگزاران 
همدانى به امامــت وى نماز جمعه را اقامه 

خواهند كرد.

  بدرقه باشكوه ومردمى 
آيت ا...

پس از برگــزارى نماز جمعه و اعالم تغيير 
نماينــده ولى فقيه در اســتان همدان، مردم  
آيت ا... طه محمدى را از محل حســينيه امام 

خمينى(ره) تا ميدان شريعتى بدرقه كردند.
در ايــن ميان مــردم شــعارهاى ا... اكبر و 
محمدى تشكر تشكر سر دادند و از زحمات 

وى قدردانى كردند.
محمدى 15 سال مسئوليت نمايندگى ولى 
فقيه و امام جمعه همدان را بر عهده داشت 
و آيين معرفى امام جمعه جديد هفته آينده 

برگزار مى شود.

آخرين خطبه اى كه آيت ا... محمدى خواند

خداحافظ! معلم ادب و عرفان

 براى همدان
 جهادى تالش كردم

  در مدت مسئوليتم براى همدان شبانه 
روزى و جهادى كار كرده و به اندازه ســر 

سوزنى كوتاهى نكرده ام.
 نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
شهر همدان  روز گذشته با بيان اين مطلب 
در خطبه هاى عبادى  و سياسى نماز جمعه 
همدان گفــت: در مدت مســئوليتم براى 
همدان شــبانه روزى و جهادى كار كرده و 

به اندازه سر سوزنى كوتاهى نكرده ام.
به گزارش روابط عمومى ستاد نماز جمعه 
همدان، آيــت ا... غياث الدين طه محمدى  
اظهار داشت: مسئوليتم در كسوت نمايندگى 
ولى فقيه به اتمام رسيده و بسيار خوشحالم 
اين امانت سنگين از دوشم برداشته شده و 

از رهبر معظم انقالب سپاسگزارم. 
وى با بيان اينكه در اين مدت به اندازه سر 

سوزنى كوتاهى نكرده و براى همدان شبانه 
 روزى و جهــادى كار كرده ام، گفت: هيچ 
طلبه  اى به اندازه من از مردم همدان محبت 

و نيكى نديده است. 
امام جمعه همدان با اشــاره بــه انتصاب 
آيت ا... شــعبانى به عنوان نماينده ولى فقيه 
استان همدان ادامه داد: وى طلبه اى جوان، 
انقالبى و از هر نظر شايسته است و مردم از 

علم و دانش وى بايد بهره بگيرند. 
 محمدى با اشــاره به اينكــه نماز جمعه  
همدان يكى از باشــكوه  تريــن نمازهاى 
جمعه  كشــور از نظر كمى و كيفى اســت 
اضافه كرد: استقبال نمازگزاران در اين سالها 

كم نظير بود و قدردانى مى كنم. 
وى بــا بيان اينكه از كســى كينه اى به دل 
ندارم گفت: از مــردم همدان خداحافظى 
نكرده و در اين شــهر مى مانم و هركارى 
بتوانم براى پيشــرفت اين استان انجام مى 

دهم. 
امام جمعه همدان خواستار تكميل مصلى 
شــهر شــد و افزود: براى اين طرح تالش 
بســيارى صورت گرفتــه و تاكنون حدود 
300 ميليارد ريال هزينه شــده و چنانچه به 

اتمام برسد طرح بى نظيرى است. 
وى همچنين به اتمام طــرح حوزه علميه 
اميرالمومنين (ع) تاكيد كرد و گفت: اگر اين 
طرح محقق  شود، غرب كشور و بخشى از 

عراق و سوريه را پوشش مى دهد. 
 محمدى با اشاره به كمبود فضاى آموزشى در 
همدان يادآورى كرد: ساخت جامعه الزهرا (س) 
نيز ضرورى است و بايد مسئوالن براى به نتيجه 

رسيدن طرح هاى آموزشى تالش كنند. 
امام جمعه همــدان از همه مردم حالليت 
خواســت و خاطرنشــان كرد: تمام تالش 
هايم براى رضاى خدا بوده و از كسانى كه 

ياريگر بودند قدردانى مى كنم. 
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كلنگ زنى يك باب مدرسه در قروه درجزين
 رزن- خبرنگار همدان پيام: چهارشــنبه هفته گذشــته در مراسم تقدير از خيرين 

مدرسه ساز قروه درجزين، يك باب مدرسه توسط اين خيرين كلنگ زنى شد.
مديــر آموزش پرورش شهرســتان قروه درگزين در اين خصــوص گفت: به همت 
خانواده مرحومه مغفوره مريم رستمى كه در سانحه رانندگى همراه همسرش دار فانى 
را وداع گفت ، مدرســه شش كالســه اى جهت  يادبود ايشان در شهر قروه درجزين 

كلنگ زنى شد.
يحيى شجاعى حاصل افزود: پنجاه درصد از اعتبار ساخت اين مدرسه توسط خانواده 

آن مرحومه و پنجاه درصد ديگر از اعتبارات دولتى تامين خواهد شد.
ــده اســت  ــن زده ش ــتان درگزي ــگ در شهرس ــج كلن ــال 97 پن ــت : در س وى گف
ــل  ــدارس تحوي ــن م ــداث اي ــن محــل اح ــارى زمي ــال ج ــاه س ــفند م ــه از اس ك

ــد. ــد ش ــكاران خواه پيمان
ــان  ــك ميلياردتوم ــش از ي ــارى بي ــال ج ــرد: در س ــان ك ــل بي ــجاعى حاص ش
ــوى  ــزات از س ــد تجهي ــى و خري ــات عمران ــراى عملي ــت اج ــز جه ــار ني اعتب
ــه آمــوزش و پــرورش ايــن شهرســتان  خيريــن مدرســه ســاز قــروه درگزيــن ب

ــده اســت. كمــك ش
در پايان اين مراسم با اهداء لوح تقدير از خيرين مدرسه ساز تجليل به عمل آمد.

مدرسه سازى از بركات اسالم و انقالب است
 خيرين مدرســه ســازمصداق آيه شريفه " فاستبقوالخيرات" هســتندكه گوى سبقت را از 
ســايرين ربوده و تالش و ايثار اين عزيزان مدرسه ســاز موجب شده هم اكنون بيشتر مناطق 
محروم از تحصيل در كشور و اين منطقه طعم شيرين سوادآموزى را بچشند و ديدگان ظاهرى 

و بصيرت باطنى آنهابه نوردانايى ومعرفت روشن ونورانى گردد.
يكــى از معارف دينى واخالقى، موضــوع هميارى وتعاون درجامعه اســت كه اين مهم پس 
ازانقالب باهمتى بلند در قالب خيرين مدرسه ساز نمايان شده و اين از بركات اسالم و انقالب 
است كه بايد قدرآن را همه بدانيم و بر ادامه وتداوم آن همت بگماريم .خداوند بزرگ را شاكرم 
كــه توفيق خدمت درايــن خطه را نصيب اينجانب كرد و از همكارى وهميارى شــما خيرين 

عزيزسپاسگزارم و برايتان خيردنيا وآخرت از درگاه ايزدمنان خواستارم.
*دكتر حجت ا... مهدوى فرماندار شهرستان كبودراهنگ

مدرسه سازى مانند ساخت مسجد باقيات و صالحات است 
 هيچ كاري برتر از مدرسه سازي نيست، مدرسه سازي عبادتي بزرگ 
و فرهنگي اســت كه ســال ها اجر آن باقي خواهد ماند. بزرگترين تأثير 
اين كار آرامش و ســالمتي است من در زندگي خود اهدافي داشتم كه با 

ساخت مدرسه به آن رسيده ام و از زندگي ام راضي هستم.
من به كســاني كه تمايل دارند كارهاي خيــر انجام دهند توصيه مي كنم 
كه در مدرســه سازي مشاركت داشته باشند چرا كه اشخاص در ساخت 
مدرســه مي تواند حتــي با كمك هزينــه يك آجر در ايــن كار خير و 
خداپسندانه شريك شــوند و وقتي كه به اين كار روي مي آورند و لذت 

كار را مي چشند مي تواند كارهاي خير بزرگي را انجام دهند.
بنابراين خيرين نه تنها در ساخت مدرسه بلكه بايد در جبران كمبودهاي 

مدارس نيز تالش كنند چون داشتن امكانات و تجهيزات در هر مدرسه اي حق دانش آموزان است.
مدرسه سازي مانند ساخت مسجد باقيات و صالحات است و خيرين مدرسه ساز نيز با خود عهد بسته اند 
تا با ايثار مال خود در پيشرفت فرزندان ايران اسالمي سهم بسزايي داشته باشند و در اين زمينه دولت را 
ياري كرده اند اميدوارم همان قدر كه خيرين قدم در اين راه بر مي دارند دولت نيز ياريگر آنها باشــد و به 
تعهداتــش عمل كند تا دانش آموزان به راحتي بتواننــد در مدارس خوب و با امكانات خوب به تحصيل 
خود ادامه دهند. بنابراين مي توان گفت: كه مشاركت در مدرسه سازي از ماندگارترين كارهاي نيك است 
و مدرسه ســازي بهترين سرمايه گذاري است پس كســاني كه مي توانند در اين كار خير سهيم باشند كار 

امروزشان را به فردايشان نسپارند.
*حاج حسين حيدري
خير نمونه و مدرسه ساز كشور 

 خيرين در نزد خداوند متعال اجر و قرب و عزت بااليى دارند
 در مدرســه سازى بايد آجرها را دانه دانه بوســيد و در ديوار آن كار 

گذاشت.
انجمن خيرين مدرســه ساز ايران يك نهاد غير دولتى در ايران است كه با 
هدف ساختن مدرسه هاى جديد ونيز بازسازى، بهسازى و تجهيز مدارس 
موجود در اين كشــور بنا نهاده شده است اعضاى اين انجمن از بطن مردم 
بوده و به عنوان بازوى مردمى با ســازمان نوسازى مدارس ايران همكارى 
الزم انجام مى دهد تا كنون صدها مدرســه در شهرها و روستاهاى سراسر 
ايران توســط اين نهاد مردمى ساخته شده است.در دين اسالم كمك به هم 
نوع و انجام كارهاى خير براى رضايت خداوند متعال ســفارش شده است 
كارهاى خير خواهانه صالحات و باقيات محسوب مى شود ودر اصل يك 

نــوع تجارت معنوى به حســاب مى آيد و همه اين خيرين در نزد خداونــد متعال اجر و قرب و عزت 
بااليى دارند و اعتبار اين عزيزان در نزد خداوند بى نظير است و بايد قدردان اين موقعيت باشند بنا براين 
برگزارى اين جشنواره ها در جذب خيرين بسيار مثبت و كار ساز بوده و لذا مجمع خيرين مدرسه ساز اين 
شهرستان نيز تا كنون خدمات ارزنده اى را در اين راستا انجام داده و بنده به عنوان كوچكترين خدمتگزار 

اين مجموعه دستبوس تك تك اين عزيزان و خيرين گران سنگ هستم.
اجركم عند ا... .

* غالمرضا قلى ئي، رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز كبودراهنگ 

قدم نهادن در كار خير هميشه ماندگار است
 يكي از اركان تربيت و پرورش در هر كشوري مدرسه و تحصيل است 
در حقيقت اگر افراد يك جامعه از تحصيل مناسب برخوردار شوند بسياري 
از مشكالت اجتماعي و فرهنگي كشور حل خواهد شد و اين دغدغه انساني 
سبب شده تا افراد خيري به ساخت، تجهيز و نوسازي مدارس رو مي آورند 
و بنده نيز با توكل به خداوند متعال اين كار خير را شروع كرده ام و اميدوارم 

بتوانم خدمتي به مردم كشور خصوصاً مناطق محروم كرده باشم.
تجربه مدرسه ســازي خيري در ايران براي دنياي امروز و انسان امروز پيام 
مهمي دارد و جنبش خيرين مدرسه سازي حتي ظرفيت جهاني شدن را دارد 
و ايــن حركت بــزرگ را كه مقام معظم رهبــري آن را به نام جهاد مقدس 
ناميده اند نهضت بزرگي اســت و متوقف نخواهد شــد تا به ياري خداوند 

متعال بتوان به نتيجه مطلوب كه توسعه و پيشرفت، ترقي و سرفرازي ايران خواهد بود، دست يافت.
بنابراين قدم نهادن در اين كار خير باقيات و صالحاتي اســت كه هميشــه جاويدان و ماندگار خواهد ماند و 
كساني كه در امر مدرسه سازي مشاركت كنند هم توشه اي براي آخرتشان ذخيره كرده اند و هم در دنيا نامشان 

به نيكي خواهد ماند.
پس براي رضاي پروردگار آن كس كه مي تواند و توان مالي دارد در اين كار خير و خداپسندانه مشاركت كند 

تا دانش آموزان بتوانند با خيالي آسوده به تحصيل خود ادامه دهند.
*حميد ترابى: خير مدرسه ساز 

مدرسه سازى از ماندگارترين اعمال حسنه است
 رشد و توسعه زيرساختي جوامع با رويكرد ايجاد بسترهاي مناسب براي 
تعليم و تربيت نسل فرداي آن جامعه به دست زنان و مرداني رقم مي خورد كه 
تالش مي كنند براي نجات از جهل و ناداني جهاني بسازند كه هدف زندگي 

در آن انسانيت و خدمت به همنوع باشد.
مدرسه ســازي از ماندگارترين اعمال حسنه است كه بر اساس آيات نوراني 

قرآن كريم و روايت ارزشمند ديني، جزء داراي آثار ماتأخر هستند.
تالش هاي مداوم خيرين در امر مدرسه ســازي و محروميت زدايي در حوزه 
تعليم و تربيت عالوه بر اجر معنوي فراوان، جلوه زيبايي از مشاركت مردمي 

است.
خيرين نيك انديش با ســاخت و تجهيز مدارس، به ويژه در مناطق محروم و 
كم برخوردار، كاري مي كنند كارســتان و در مســيري گام برمي دارند كه خير دنيا و آخرت در آن است. بدون 
ترديد حركت ارزشمند و ماندگار اين انسان هاي شريف و سخاوتمند نقش مهم و كليدي در رشد و شكوفايي 

آموزش و پرورش دارد و از اين جهت خيرين مدرسه ساز جزء پيشگامان عرصه تعليم و تربيت هستند.
اين جانب با تقديم صميمانه ترين ســپاس ها به خيرين مدرسه ســاز به ويژه خيرين بزرگوار در شهرســتان 
كبودراهنگ اميدوارم در ســايه مشــاركت آحاد جامعه، مجمع خيرين مدرسه ســاز به عنــوان نهاد مردمي و 
خيرانديش همچنان بالنده و شكوفا به راه خود ادامه دهد و شاهد آثار اقدامات ارزشمند خيرين در جاي جاي 

ميهن عزيزمان براي بهبود و ارتقاي نظام تعليم و تربيت باشيم.
* محمد پورداوود
مدير كل آموزش و پرورش استان همدان

بهترين هديه خيرين مدرسه سازى است 
 بــار ديگر بــا كمك هاي خداوند منــان و با همت هــاي بي دريغ خيرين 
مدرسه ساز گام در بيســت و يكمين جشنواره خيرين مدرسه ساز نهاديم تا بار 
ديگر در پي تكريم و تجليل خيرين مدرسه سازي باشيم كه با هيچ منتي در امر 

مدرسه سازي خدمت مي كنند.
بزرگتريــن و بهترين هديــه اي كه مي تــوان از خيرين دريافــت نمود هديه 

مدرسه سازي است كه در خدمت تعليم و تربيت مي باشد.
هــر گاه مردم خير به عنــوان صاحبان اصلي جامعه پــا در عرصه همراهي و 
مشاركت با دولت نهاده اند شاهد درخشش زيباترين صحنه حضور آنها بوده ايم.

مردم خيري كه ريشــه هاي عميق تاريخي و فرهنگي و ديني كه حافظه تاريــخ مدارس قدريمي به ياد دارد. 
پيشينه اي روشن براي كمك به آموزش و پرورش و توسعه علم و دانش دارند.

بيســت و يكمين جشنواره خيرين مدرسه ساز، نويد حضور انسان هاي آگاه، سخاوتمند و نيكوكاري است كه 
مدرسه را مهد دانش و آغاز پيشرفت و توسعه مي دانند و به فرزندان ميهن خويش عشق مي ورزند.

در ميان همه بناها مدرســه مناره نور است و مدرسه سازي منادي شئون طنين زنگ مدرسه ترنم دلنواز دانش 
اســت كه غنچه ذهن را مي شكوفاند و پرده جهل را مي شكافد خيرين مدرسه ساز چراغ روز افزون دانايي و 

روشنايي هستند.
الزم به ذكر است در سال هاي اخير با رشد چشمگير نهضت مدرسه سازي شاهد فعاليت هاي گسترده خيريني 
هســتيم كه در جاي جاي كشور پهناورمان دست به كار با عظمت مدرسه سازي زده اند و روز به روز در حال 
توسعه اين فعاليت خيرخواهانه هستند.  سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس به عنوان متولي رسمي در 
امر مدرسه سازي به دقت و حساسيت تمام اين تالش هاي موثر را رصد مي كند و در راستاي رسالت سنگيني 

كه بر دوش دارد، تا جاي ممكن سعي در هموار كردن مسير اين فعاليت ها دارد.
شكي نيست كه اگر حركت هاي خودانگيخته و تك تك خيرين با مجموعه اي از هم انديشي ها و همفكري ها 

بين خودشان عجين شود نيروي پربركت امروز را قوي تر و موثرتر خواهد كرد.
بديهي است در چند دهه گذشته از انقالب اسالمي شكوفا و نوگرا ايران،همه ما بايد با مرور فعاليت هاي گذشته 
و رفع اشكاالت و دوري جســتن از تكرارهاي غيرضروري، مدارس كشور را تجلي گاه نوآوري و شكوفايي 
ميهن اسالمي خودمان گردانيم. ترديدي نيست كه مهمترين ابزار تعالي هر فرد و ملتي تقويت اركان فرهنگي 
آن است و فرهنگ به تعبير مقام معظم رهبري براي انسان ها در حكم هوايي است كه از آن استنشاق مي كنند 
بر پايه چنين اســتداللي اســت كه آموزش و پرورش به عنوان ركن اصلي فرهنگ، جايگاهي برجسته و حائز 
اهميت بســيار مي شــود و هر برنامه و حركتي كه در جهت تقويت صحبح پايه هاي آموزش و پرورش كشور 

باشد به يقين مسير تعالي و رشد توسعه همه جانبه كشور را هموار مي كند.
و در آخر به نوبه خود الزم مي دانيم از اين جهاد مقدسي كه خيرين عزيز مدرسه ساز در زدودن زنگارهاي جهل 

و بيسوادي برمي دارند صميمانه تقدير و سپاسگزاري مي نماييم.
* فرزاد تيموري 
مدير كل نوسازي مدارس استان همدان

خيرين در تجهيز مدارس به تكنولوژى و فناورى 
روز كمك كنند

 آنچه ركن اصلي و زيربناي توســعه محســوب 
مي شــود علم و دانــش و پ ژوهش اســت و يكي از 
راه هاي همگاني كردن فرهنگ شركت در امور خير در 
خصوص رفع نياز مدرسه ها و مدرسه سازي تقدير از 

اقدامات سخاوتمندانه و ايثارگرانه خيران است.
از عمل خداپســندانه و اهتمام خيريــن گرانقدر در 
ساخت مدرسه به عنوان مكان تعليم و تربيت آموزش 
علم و دانش و پژوهش و جايگاه مطالعه و تأمل علمي 
و محل آموختــن مهارت هاي زندگي خالصانه تقدير 

مي نمايم.
علم عالمان در نزد اســالم جايــگاه رفيع و بلندي دارد و هر كس كه در ســاخت 
مدرســه اي كه عالمان در آن به تحصيل علم و دانش مشــغول باشند مشاركت كند 

كاري ماندگار و ابدي است.
عالوه بر ســاخت و ســاز فيزيكي مدارس تعمير و بازسازي امروزه با تغيير محتوي 
كتب، روش هاي تعليم و آموزش نيز ارتقاء و تغيير يابد و با تكنولوژي و پيشــرفت 
جامعه روش ها و ابزار تعليم نيز تغيير كرده كه مراتب كمك ها به ســوي ارتقاء ابزار 
آموزش و تجهيزات به روز آموزشي از اهميت ويژه اي برخوردار است كه بخشي از 

اين كمك ها در اين راستا هزينه شود بسيار مطلوب است.
آمــوزش و پــرورش و مجمع خيران بايد تالش و همت خــود را در جهت تجهيز 
مدارس به تكنولوژي و فناوري هاي روز به كار گيرند و با رفع مشكالت آموزشي در 

بخش تعليم و تربيت گام بردارند.
محمدعلي پورمختار نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شوراي اسالمي 

خيرين مدرسه ساز به نداى الهى لبيك گفته اند 
 اوالً جايگاه خير در اســالم كه رسول ا... فرمودند در روز قيامت گرما آنقدر حرارت مي دهد 
كه مردم تحمل حرارت روز قيامت را ندارند و ســايه هاي يافت شــهر شود مگر سايه خيرين به 
صدقه دهندگان و انفاق كنندگان و حضرت علي(ع) فرمودند: خيرين و احسان كنندگان خودشان 
بيشتر از نيازمندان و مصرف كنندگان ســود مي برند چون نيازمندان يك بار استفاده مي كنند ولي 
خيرين با تمام مصرف كنندگان و نيازمندان همراه است و سود مي برد و امام سجاد(ع) خيرين را 
با اخالق ترين قشــر جامعه خطاب مي كنند و مي فرمايد: اخالق مومن است كه آثاري از خودش 

باقي بگذارد تا نيازمندان استفاده كنند.
و مدرسه خودش صدقه جاري است اگر مدرسه و مسجد و مراكز ديني توسط خيرين ساخته شود 

پس نور علي نور مي شود مانند يك چشمه جاري ثوابش، اجرش ابدي مي شود مثًال در يك مدرسه كسي علم ياد بگيرد خيرين 
ثواب مي برد و اگر آن كس كه علم ياد گرفته رفته جاي ديگر تعليم نموده باز هم اين خير سود مي برد يعني از اجر و پاداش الهي 

برخوردار مي شود الي ابد خير و انفاق كننده سود مي برد.
حتي خداوند در قرآن سوره مائده 48

كاستقوا الخيرات الي اهللا رجعكم جميعا
اوالً خداوند يك فراخوان عمومي براي كارهاي خير دادند قشري از جوامع اسالمي اين فراخوان الهي را متوجه شدند و اقدام به 

تأسيس مراكز عام المنفعه و مراكز تعليم و تربيت نمودند.
حتي خداوند در سوره بقره آيه 261 خود و زحمت انفاق كنندگان و خيرين را اينطور بيان مي فرمايند.

كساني كه در راه خداوند اموال خود را انفاق مي كنند همانند دانه اي است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه اي صد دانه 
باشد و خداوند براي هر كس كه بخواهد آن را چند برابر مي كند و خداوند گشايشگر داناست.
و خداوند متعال جوامع بشري را براي خريد و فروش در اين دنيا دعوي نموده كه سود ببرند.

و نادم و پشيمان نشدند بقره آيه 254
يا ايها الذين آمنو انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم االينفع خير 

اي كساني كه ايمان آورديد از آنچه به شما روزي داده ايم انفاق كنيد پيش از آنكه روزي فرا رسيد كه در آن نه خير و فروش است.
پس خيرين بزرگوار به نداي الهي لبيك گفته اند معامله پرسود با خداوند انجام مي دهند تا خداوند پاداش اينها را در آخرت مهيا 
نمايند آنطور كه خيرين مدرسه ســاز مدرسه درست مي كنند دراين دنيا و خداوند هم در آخرت انشاءا... خانه هاي بشهتي براي 

خيرين درست مي كنند.
*حاج آقا باقرى: امام جمعه كبودراهنگ 

مهمترين مصاديق فرهنگ شركت 
در امور خيريه مدرسه سازى است

 والذين آمنو و عملو الصالحات لهم مغفره و اجر كبير 
خيرين نيكوكار، دريادالن عزيز 

با سالم و درود خالصانه و ارادتي خاضعانه محضر شما 
كه مظهر عشق هستيد و از تبار باران.

شــما دريادالني كه فروغ مهرتان روشــني بخش حريم 
مهرورزي و ريزش ابر كرامتتان رويش زندگي براي نسل 

آينده ساز جامعه است.
خداوند منان را شاكريم كه بوستان علم و دانش و معرفت 
به مدد مشاركت آگاهانه و فعاليت هاي خيرخواهانه شما 
عزيزان در شهرســتان كبودراهنگ حال و هواي بهاري 
دارد و همت و حمايت شــما نشاطي مضاعف به جان 

و دل و روح آينده سازان اين مرز و بوم بخشيده است.
بر اين باوريم از مهمترين مصاديق فرهنگ شــركت در 
امور خير، مدرسه سازي است كه با نگاه سخاوتمندانه و 

ايثارگرانه خيرين نوع دوست، پيوند خورده است.
اينك نيز در امتداد دستاورد ســتودني جشنواره بيستم، 
امسال جشــنواره بيســت  و يكم نيز با رويكرد افزايش 
ايمني مدارس و با تشــكيل چهار كميته شامل كميته اي 

1- جذب و شناســايي 2- اطالع رســاني 
و تبليغات 3- پشــتيباني 4-تشــريفات، 
فعاليت هاي خود را از يك ماه پيش شروع 
و ابتدا در تمامي مدارس جشنواره خيرين 
مدرسه اي برگزار گرديد كه نزديك به 700 
ميليون تومان كمك بــه مدارس صورت 
گرفته و در مرحلــه پس جهت تجليل از 
خيرين و نكوداشــت افــراد خير همايش 
خيرين در روز شــنبه 97/12/18 برگزار 

مي گردد.
در همين راستا ضمن تقدير از خيرين به جهت كمك در 
پيشبرد اهداف آموزشي، تربيتي، پشتيباني و فرهنگ سازي 
در زمينه ساخت، تجهيز و ايمن سازي مدارس شهرستان، 
امســال نيز با كمك اين عزيزان در اين همايش انشاا... 
يك باب مدرسه 9 كالســه توسط خير گرانقدر جناب 
آقاي حميد ترابي در روســتاي داق داق آباد به ارزش 3 
ميليارد و دويســت ميليون تومان كلنگ زني خواهد شد. 
همچنين در طي امســال 40 باب از مدارس شهرســتان 
نقاشي و زيباسازي و از محل كمك هاي خيرين بزرگوار 
20 باب مدرســه تعمير، تجهيز و نوســازي شــده كه 
تالش هاي مجمع خيرين شهرستان امسال بر اين است 

كه پروژه هاي نيمه تمام به اتمام برسد كه 
از جمله اين مدارس، مدرســه خيرساز 
فيزيكي  پيشرفت  با  فوالدويان  شــركت 
50 درصد مدرســه ســميه با اختصاص 
200 ميليون تومان سال توسط بانك ملي 
اختصاص يافته بــود كه اين مبلغ ناكافي 
و امســال نيز با مساعدت اين بانك مبلغ 
300 ميليــون اختصاص يافته و به زودي 
عمليات ســاخت آن آغاز خواهد شد كه 
جــا دارد از جناب آقاي همتي رياســت 
محترم بانك مركزي جمهوري اســالمي ايران كه فرزند 
اين شهرستان مي باشند و نيز جناب آقاي طوماسي رئيس 
بانك ملي استان بابت اين مساعدت ويژه قدرداني كنيم 
مدرســه خيرساز شاوه كه با مساعد اتحاديه لوازم يدكي 
تهــران و مديرعامل بزگوار ايــن اتحاديه جناب آقايان 
دخانچــي و شــيرازي با پيشــرفت 50 درصد در حال 
ساخت مي باشد قول ساخت يك باب مجتمع آموزشي 
توسط حاج حسين حيدري خير نمونه كشوري و بنياد 
قلم چي در شهر كبودراهنگ كه اميد است امسال احداث 
آن شروع شود. ساخت 4 كالس درس در مدرسه شهيد 
ذيغمي توســط اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان 

كلنگ زني و احداث خواهد شد و در نهايت پيگيري 
احداث اردوگاه دانش آموزي در روســتاي توريســتي 
تفريحــي قلي آباد رادر برنامه ها خواهيم داشــت كه 
اين امر نيز نيازمند ياري خيرين بزرگوار را مي طلبد.

در سطح شهرستان كبودراهنگ نيز 10 درصد از مجموع 
مدارس اين شهرســتان توســط خيرين گرامي احداث 
گرديده اســت و از مجموع 201 مدرسه شهرستان 40 
مدرســه فرسوده و تخريبي مي باشد و بعضي از مدارس 
نياز فوري به بازسازي دارد كه اميد است خيرين گرامي 

در اين راستا ما را ياري و كمك نمايند.
خوشبختانه در ســايه توجه ويژه دولت تدبير و اميد و 
مهرورزي خيرين عزيز و شريف، شاهد توسعه فضاهاي 
آموزشي در جاي جاي اين سرزمين هستيم كه قطعاً اين 
عمل نيك باقيات و صالحات براي نوع دوستان خير، در 

جهاد مدرسه سازي است.
آموزش و پرورش شهرســتان كبودراهنگ در اين مسير، 
رشــد و بالندگي خود را مرهون همــت واالي خيرين 
نوع دوســت اســت كه با مشــاركت در جهاد مقدس 
مدرسه ســازي، نام كبودراهنگ را در كار خير و خيري 

بلند آوازه و زبانزد كرده اند.
*رضا عسگري 
مدير كل آموزش و پرورش شهرستان كبودراهنگ

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان 
پيام: بيست و يكمين جشنواره خيرين مدرسه ساز 
شهرستان كبودراهنگ امروز در سالن اجتماعات 
شهيد ســادلجى كبودراهنگ با حضور مسئوالن 

كشورى، استانى و شهرستانى برگزار مى شود.
در اين جشــنواره از خيرين قدردانى مى شود و 
تعهدات جديدى توســط خيرين جذب خواهد 

شد.
الزم به ذكر است  جشنواره خيرين مدرسه ساز 
كبودراهنگ هر ســاله با استقبال خوب خيرين 
برگزار مى شود و خيران هر  آنچه در توان دارند 
براى مدرسه سازى، تعمير و تجهيز مدارس كمك 
مى كنند امســال نيز همانند سال هاى گذشته در 
هاى  توانمندى  از  نمايشــگاهى  جشنواره  كنار 
دانش آموزان و دست سازه هاى آنها به نمايش 

گذاشته مى شود.
رويكرد جشــنواره خيرين امسال افزايش ايمنى 
مدارس نامگذارى شده اســت در اين همايش 
خيران دست به دست هم مى دهند و با تعهداتى 
كه مى دهنــد در اين امر خير و خداپســندانه 
مشــاركت كنند و در عمــران و آبادانى مناطق 

محروم سهيم مى شوند.
ــن مدرســه  ــوان گفــت: خيري ــن مــى ت بنابراي
ــكل  ــع مش ــى در رف ــيار مهم ــش بس ــاز نق س
فضــاى آموزشــى در كشــور داشــته انــد 
بــدون  هــاى  كمــك  اگــر  بى شــك  و 
ــيارى  ــان بس ــود همچن ــان نب ــت آن چشمداش
ــى  ــكالت فراوان ــا مش ــور ب ــدارس كش از م
مواجــه بودنــد پــس همــه مــا بايــد قــدردان 
ــوال  ــاق ام ــا انف ــه ب ــيم ك ــن باش ــن خيري اي
خــود توانســته انــد بخــش قابــل مالحظــه اى 

ــد. ــع كنن ــكالت را مرتف ــن مش از اي

جشنواره خيرين مدرسه ساز كبودراهنگ امروز برگزار مي شود 

خيرين بازوى توانمند خيرين بازوى توانمند 
آمـوزش و پـرورش هستندآمـوزش و پـرورش هستند



Y K

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

شنبه  18 ا سفندماه 1397  شماره 3431 

4

احزاب

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

تا انتخابات

خبـر

انتخابات مجلس دوم اسفند 98 
برگزار مى شود

 در مورد زمان برگزارى انتخابات مجلس و ميان دوره اى خبرگان 
نامه اى به شــوراى نگهبان ارسال كرديم و دو زمان را پيشنهاد داديم و 

شورا با روز دوم اسفند 98 موافقت كرد.
معاون سياسى وزارت كشور گفت: ما ساالنه جلساتى براى همفكرى 
و هم افزايى براى نمايندان دولت در اســتان ها و شهرستان ها داريم. 
امســال اين همايش را با تدبير جديدى برگزار كرديم. اين نشست در 

سه روز برگزار شد.
بــه گزارش مهر، جمــال عرف افزود: قصد ما اين بود كه به شــكل 
كارگاه اين همايش برگزار شــود كه روز اول 7 كارگاه داشــتيم و به 
معنايى موضوعات سياســى، امنيتى، اجتماعى و اقتصادى مورد بحث 
قرار گرفت. در گذشته با مهمانان بيرون اين كار صورت مى گرفت و 
عموماً فرمانداران شــنونده بودند ولى در سال جارى اينها در مباحث 

مشاركت كردند.
عرف اظهار داشــت: تالش كرديم صف و ســتاد در وزارت كشور 
به يك گفتگو و تعامل متقابل برســد و بر اســاس آمارى كه وجود 
دارد تقريبا يك ســوم از فرمانداران ما در مباحث شــركت كردند و 
موضوعات خود را مطرح كردند. فرمانداران ما در صف هستند و در 

شهرستان ها به عنوان نماينده دولت فعاليت مى كنند.
وى گفت: انتخابات در جمهورى اسالمى ماهيتاً فرصتى براى انسجام 
بيشــتر و افزايش سرمايه اجتماعى اســت. لذا ما با رويكرد فرصت 
محــورى به انتخابــات بحث و گفتگو داشــتيم و زمينه هاى افزايش 
مشاركت مردم مورد بحث قرار گرفت. همچنين ساير موضوعات را 

به صورت كلى بحث كرديم.
عرف افزود: اين بحث در مجلس شوراى اسالمى مطرح است و تعامل 
دولت و مجلس مثبت اســت. ما هم نظرات خــود را منتقل مى كنيم 
ولى اســتانى شدن انتخابات به اين معناست كه حوزه به سطح استان 
مى آيد فلذا بخش هايى كه از نظر ما مى تواند ابهاماتى ايجاد كند، منتقل 
مى كنيم و تعامل مثبتى بين دولت و مجلس شوراى اسالمى وجود دارد 

تا اين بحث به نتيجه مطلوب برسد.

رشد پوپوليسم در غياب احزاب و 
جامعه مدنى فعال

 برخى از صاحبنظران بر اين باور هستند كه بدون وجود احزاب 
قوى و در غياب جامعه مدنى فعال، تفكرات پوپوليستى عوام گرايانه 
ميدان دار جامعه مى شود و فرايند توسعه پايدار را مختل مى سازد.
بــه گزارش ايرنا، از شــاخصه هــاى اصلى و برجســته نظام هاى 
مردمســاالر، وجود و تقويت تحزب در كشور است. جامعه ما نيز از 
اين مســاله مستثنى نيست و برداشتن قدم هاى جدى در اين عرصه 

امرى غير قابل كتمان است.
با اين حال ســوالى كه مطرح مى شــود اين است كه تحزب و نظام 
حزبى تا چه اندازه اى در جامعه ما نهادينه شــده اســت؟ از طرفى 
ديگر در صورت پذيرش نهادينه شدن احزاب، كاركرد و كارنامه آنها 

چه نمره اى مى گيرد.
بررسى تاريخ تحزب ايران در ســده گذشته بيانگر بيمارى مزمن و 
ناكارآمدى احزاب در پيش و پس از انقالب اســالمى بوده اســت. 
احزاب نتوانستند قابليت و توانايى هاى خود و كار ويژه هاى مطلوب 
حزب را نشــان دهند و اهداف تاسيس اين پديده سياسى را محقق 
ســازند و خود به عنوان مولود حركت هاى سياســى، به جريان هاى 

سياسى كارآمد، پويا و بادوام منجر گردند.
اين كه تحزب در ايران نتوانسته قوام بگيرد به علت و داليلى باز مى 
گردد. در اين ميان به نظر مى رسد جارى و سارى نشدن نظام حزبى 
نخست به فرهنگ سياســى ما باز مى گردد كه هنوز در كوچه پس 

كوچه هاى طايفه تبارى باقى مانده است.
البته تمامى علل ناكارآمدى احزاب ايرانى داخلى نيست، بلكه حزب 
و تحزب، در كليه نظام ها و عرصه هاى سياسى خارجى و به ويژه در 
جهان ســوم، بسيار آسيب پذير اســت و بعضى از مشكالت اساسى 
آن همچون ســازمان محورى، امكان دولت ســاخته شدن و... ريشه 

جهانى دارد.
ــات  ــتانه انتخاب ــزاب در آس ــرد اح ــا و عملك ــورما، رفتاره در كش
شــدت مــى يابــد و پــس از آن بيشــتر احــزاب دوبــاره بــه خــواب 
زمســتانى فــرو مــى رونــد تــا انتخابــات ديگــر بــه عرصــه آينــد. 
ــه صــورت فصلــى  ــى ديگــر فعاليــت احــزاب بيشــتر ب ــه عبارت ب

بــوده و پايــدار نيســت.
از آن جايى كه رشــد پوپوليســت ها در جايــى حالت تصاعدى و 
چشمگير پيدا مى كند كه جامعه حالتى توده وار داشته باشند؛ فقدان 
احزاب قوى و كارآمد، مهيأترين شرايط براى رونق تفكر پوپوليستى 
اســت. زيرا جامعه اى كه تبديل به جامعه اى همســان و توده وار 
شــود فضايى اندك براى تخصص گرايى و كنشگرى نخبگان باقى 
مــى ماند و جايى كه نخبگان ضعيف باشــند آن جامعه دچار ركود 
فكرى و كاركردى مى شود. از اين رو به نظر مى رسد هدفمند شدن 
احزاب و نهادينه شــدن تحزب، خطر رشد و گسترش پوپوليسم را 

از بين مى برد.
در واقع كنشــگرى سياسى و حضور در عرصه سياست بدون وجود 
احزاب قوى و مشــخص بى گمان جامعه را به سمت پوپوليسم مى 
برد و اين مســاله اى است كه بايد همواره مدنظر باشد. تا زمانى كه 
احزاب نهادينه و ســامان مند نشوند و احزاِب فصلى و بدون برنامه 
مشخص ميدان دار شــوند انتظار از تحقق تمام و كمال نظام حزبى 

معنا ندارد.
بر اين اساس وجود احزاب توانمند و كارآمد به تقويت جامعه مدنى 
مى انجامد كه همين مســاله نيز پاسخگويى را به امرى متداول مبدل 
مى ســازد؛ به اين معنى كه افراد و جريان هاى سياسى به دليل حس 
نظارتى كه بر رفتار و رويكردهاى آنان وجود دارد، ســعى مى كنند 

در برابر مطالبات پاسخگو باشند.
از اين رو در غياب احزاب، پوپوليســم مخاطرات بســيارى براى 
مردمســاالرى ايجاد مى كند چرا كه پوپوليســت ها با سوار شدن 
بر موج شــكاف هــا و نارضايتى هاى مردم و طرح شــعارهاى 
عوام فريبانه، تيشــه به ريشه دموكراســى و نهادهاى برخاسته از 

آن مى زنند.
بنابراين توقع توســعه پايدار با غلبه پيدا كردن رويكرد پوپوليســتى 
نه تنها امكان تحقق ندارد بلكه جامعه را به ســمت عقب مى راند و 

موتور توسعه اى را به حالت خاموش در مى آورد.

لل
 الم

ين
ب

لت
دو

لت
دو انتقاد ايران از رويكرد غيرمسئوالنه آمريكا 

دركنفرانس خلع سالح
 رويكرد غيرمسئوالنه و يكجانبه آمريكا در قبال معاهدات بين المللى مربوط 
به كنترل تسليحات و دليل شكست تالش هاى بين المللى در مسير خلع سالح 
و جــدى ترين چالش براى تحقق آرمان جهان عارى از ســالح هاى كشــتار 

جمعى است.
به گزارش ايرنا، سفير و نماينده دائم ايران نزد دفتر سازمان ملل متحد گفت: با 
برشمردن نمونه هايى از تصميم هاى يكجانبه و خالف قانون دولت آمريكا از 
جمله خروج از برجام، اين اقدام را نقض آشكار قطعنامه 2231 شوراى امنيت 
ملل متحد دانست.اسماعيل بقايى افزود: تحريك و تهديد ساير دولتها به تبعيت 
از ايــن اقدام غيرقانونى را حمله بــه چندجانبه گرايى و اصل وفاى به عهد در 

روابط دولت ها توصيف كرد.

تهران در همه زمينه ها آماده توسعه 
همكارى با بغداد است

 بــا تأكيد بر اينكه اراده رهبرى، دولت و مجلس جمهورى اســالمى ايران 
همكارى برادرانه و نزديك با عراق است، و تهران در همه زمينه ها آماده توسعه 

همكارى با بغداد است.
رئيس جمهورى در ديدار محمد الحلبوســى رئيس مجلــس عراق، ادامه داد: 
حضور مسئوالن عراقى در ايران و بويژه روابط نزديك پارلمانى براى گسترش 

روابط دو ملت مغتنم و مفيد است.
به گزارش ايرنا ، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى روحانى اظهار كرد: 

امنيت و ثبات عراق و جمهورى اسالمى ايران در يكديگر تأثيرگذار است.
وى افــزود: روابط تاريخى دو ملت و حجم باالى رفت و آمد گردشــگران و 

زائران، نشانگر پيوستگى فرهنگى و عالقه دو ملت به يكديگر است.

نقش آفرينى اقوام در مديريت كشور 
وحدت آفرين است

 نقش آفرينى اقــوام و مذاهب مختلف در بدنه مديريتى كشــور عالوه بر 
وحدت آفرينى موجب يكپارچگى و قوام پيكره نظام جمهورى اســالمى شده 

است.
معاون حقوقى رياســت جمهورى گفت: راهبردهاى اتخاذ شده در انتخاب و 
چينش افراد در بدنه مديريت كشــور و استفاده از اقوام، فرهنگ ها و مذاهب 

مختلف اتحادى منحصر بفرد در ايران رقم زده است.
به گزارش ايرنا، لعيا جنيدى اضافه كرد: اتخاذ چنين راهبردى سبب شده باوجود 
تمام مشكالت تحميلى از سوى دشمنان ايران همچنان روى ريل توسعه باشد.

وى گفت: امروز در شــرايط انقباض اقتصادى هســتيم اما اينكه مردم انبساط 
اجتماعى خود را حفظ كرده اند، خوشحال  كننده است.

اسلحه تك لول ساچمه زنى به شماره بدنه 91881052 
، كاليبر 12، مدل دستكش ساخت تركيه و سريال جواز 
1931770 به نام مجتبى غالم حسينى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 شرايط امروز ما در عرصه جهانى 
به گونه اى اســت كه اكثريت قاطع 
قريب به اتفاق كشورهاى دنيا مخالف 
تحريم نظام جمهورى اسالمى ايران 

هستند.
رئيس جمهورى گفت: درست است 
كه امروز در تحريم هستيم، اما يادمان 
باشد از اول پيروزى انقالب تا امروز، 
اين نخســتين باريست كه طرفداران 
اين تحريم چند كشور بيشتر نيستند 
و مخالفان آن، اكثريت قاطع قريب به 

اتفاق كشورهاى دنيا هستند.
به گزارش ايرنا ،حجت االسالم حسن 
روحانى افزود: از اول انقالب تاكنون، 
تحريم هاى مختلفى داشتيم و خيلى 

از كشورهاى غربى از آمريكا حمايت كردند 
ولــى هيچ وقت نبوده كــه تحريم كنندگان 
ايران ، فقط سردمداران آمريكا و طرفدارانش 

رژيم صهيونيستى و چند كشور باشد.
وى خاطرنشان كرد: براى اولين بار در تاريخ 
منطقه و جهان كه تصميم گيرى موثر و حتى 
بايد بگوييم تصميم گيرى اصلى براى امنيت 
منطقه به ويژه ســوريه، توســط سه كشور 
انجام مى شود كه يكى ايران اسالمى است.

روحانــى گفت: از تمامــى اين موفقيت ها 
مهمتر ، حضور ملت ايران است كه با وجود 
سختى ها و مشكالت نشان دادند كه خسته 

نمى شوند، مقاوم هستند و مى ايستند.
  هيچ ترسى از ميز مذاكره نداريم 
وى در ادامه ســخنانش بيان كرد: آمريكا در 
پى مذاكره با ماســت و من چون تخصص 
مذاكــره دارم، با قدرت مــى گويم آنچنان 
منطق ما قوى و به حق است كه هيچ ترسى 

از ميز مذاكره نداريم.
رئيــس جمهورى اظهار داشــت : براى ما 
واضح اســت كه مشــكل وجود دارد، راه 
ســختى اســت اما راه دومى جز مقاومت 
نداريم و اگر داشــتيم دنبالــش مى رفتيم؛ 
امــروز راهى جــز ايســتادگى و مقاومت 

نداريم.
روحانى گفت: اينكه مى بينيد در ســال 97

على رغم همه مشكالت اقتصادى بزرگترين 

پااليشگاه ما در همين سال افتتاح شد، يكى 
از راه آهن هاى مهم در همين سال بود و تا 
آخر ســال هم بزرگترين طرح گازى را در 
عسلويه افتتاح خواهيم كرد و در هر استانى 
براى ســفر اســتانى؛ هزاران ميليارد پروژه 
افتتاح مى شــود و به همان ميزان نيز كلنگ 
احداث پروژه زده مى شود بدان معناست كه 
ما مايوس نيستيم و به راهمان ادامه مى دهيم.

رئيس جمهور ادامه داد: رابطه ما با دنيا اعم 
از اروپا ، روســيه، چين، هند و همسايگان 
بر مبناى منفعت مشترك است و يك طرفه 

نمى شود.
روحانى گفت: كار بزرگى از ســوى ملت 
ايران انجام شده؛ اين به معناى ايمان، ايثار و 
تعامل مردم است وقتى مشكل پيش مى آيد 
همه شانه آماده مى كنند تا زير بار مسئوليت 

بگذاريم كه اين اخالق و ايثار است.
وى اضافه كرد: نمايندگان مجلس شــوراى 
اســالمى هم چون به مشكالت حوزه خود 
واقف هستند و مى دانند بر مبناى دلسوزى 
حرف مى زنند و افكار عمومى از آنان مطالبه 
مى كنند؛ در مجلس هم كه اين روزها راجع 
به معيشــت مردم بحث بود ممكن اســت 
مجلس نظرى داشــته باشــد مــا موافق يا 
مخالف باشــيم نهايتش اگر مجلس تصميم 
نهايى گرفت و شــوراى نگهبان تاييد كرد 
ما اجرا مى كنيم و مجرى هســتيم؛ هرچند 

ممكن است كه در اجرا سختى داشته باشيم 
ولى هميشه بين دولت و مجلس بحث هاى 
اينچنينى هست و اين موضوع طبيعى است.

روحانى افزود: دو مشكل داريم كه بايد حل 
شود؛ يكى حزب نداريم و احزاب ما فصلى 
هســتند، در اين كار حركت ما ناقص است 
كه بايد تكميل كنيم و بايد توجه داشته باشيم 
كه دموكراســى بدون حزب سخت است و 
االن دولــت من، دولــت كامال غيرحزبى و 
غير جناحى اســت؛ البته امتيازاتى دارد اما 
سخت هم هست، چون تعهد آنچنانى ندارد 
و حزب بايد بيايد به مردم تعهد بســپارد و 

دولت فراحزبى سخت است.
وى اضافه كرد: مشكل دوم بخش خصوصى 
است؛ االن بخش خصوصى داريم ولى بايد 
تقويت كنيم اما بخش خصوصى توانمند و 
قدرتمندى كه بتواند در كشورهاى منطقه و 
جهان رقابت كنــد، يا نداريم يا كم داريم و 
اگر امروز در ايران اقتصاد ما در اختيار بخش 
خصوصى آگاه و آشنا به تجارت جهانى بود، 

تحريم كمتر بر ما اثر مى گذاشت.
  دولت به خاطر مــردم و منافع 
آنان، تاوان كالهبردارى موسسه هاى 

غيرمجاز را پرداخت كرد
رئيس جمهــورى ادامه داد: كســانى ديگر 
سر مردم كاله گذاشتند، اما دولت به خاطر 
مــردم، تاوان آن را بر عهــده گرفت و الزم 

اســت توجه داشته باشــيم كه يكى 
از فســادهاى بزرگ كشــور، همين 
موسسه هاى غيرمجاز بودند و دولت 
اصالحات مهم و دشــوارى در اين 

خصوص انجام داد.
روحانى خاطرنشــان كرد: گام هاى 
ديگرى نيز از سال آينده براى اصالح 
بانك ها برمى داريــم و اين تحول 
مهمى است كه در كشــورمان بايد 
ايجاد شود تا به نتيجه برسيم كه البته، 

كارى سخت و پيچيده است.
  اهتمام به عرضه كاالهاى 
اساســى با ارز 4200 تومانى 

داريم
رئيس جمهورى بــا تاكيد بر اينكه 
تحوالت اقتصادى را بايد از ريشــه درست 
كنيم، گفــت: در تالش هســتيم كاالهاى 
اساسى را ارزان به دســت مردم برسانيم و 
قرار شد 25 درصد از كاالهاى اساسى با ارز 
چهار هزار و 200 تومانى باشــد و تاكيد به 

نظارت كرده ايم.
روحانى ادامه داد: هدف اين است بكوشيم 
آنانــى كه حقوقى ثابت دارنــد، به دريافتى 
شان اضافه شود و راه حل ما همان بوده كه 
اليحه داده ايم اما آنچه قانون تصويب شود، 
اجرا مى كنيم و در تالشيم به حقوق بگيران 
كمك كنيم تا در حد امكان فشار روى آنان 

كاهش يابد.
  دولــت الكترونيك، راه مبارزه با 

فساد
رئيس جمهــور افزود: امر بــه معروف و 
نهى از منكر كه به آن تاكيد شــده، نظارت 
همگانى اســت كه در چنيــن موضوعاتى 
همه ملت بايستى نظارت كنند تا مشكالت 
اصالح شود زيرا دســتگاه هاى نظارتى به 
تنهايى قادر به نظارت نيســتند و مردم بايد 

همراهى كنند.
روحانــى گفت: از لحــاظ ذخائر، خريد و 
تخصيص ارز مشكلى نداريم، بلكه سيستم 
توزيع در كشور مشكل دارد كه بايد در اين 
زمينه به چارچوبى برسيم تا مردم راحت تر 

بتوانند به كاالها دسترسى داشته باشند.

اليحه بودجه سال 98 در هشت بند ايراد 
شرعى و قانونى دارد

 داد: طبعا اليحه بودجه هر ســال 
اشــكاالت متعارف دارد كــه اينگونه 
اشــكاالت در نظر گرفته شــده است 
و در بررســى هاى كه تا كنون داشتيم 
با شــمارى از اشكاالت مغاير با قانون 
اساسى و شرع مقدس مواجه شديم و 
در برخى موارد نيز داراى ابهام اســت 

كه به مجلس ارسال خواهيم كرد.
سخنگوى شــوراى نگهبان گفت: در 
مواردى نيز الزم اســت اصالحات جزئى انجام شود كه آن را نيز در 

قالب تذكر به مجلس ارسال خواهيم كرد.
به گزارش فارس، عباسعلى كدخدايى افزود: البته شايد هنوز برخى از 
اين ايراد ها قطعى نشده باشد، اما به عنوان نمونه مغايرت هايى با برنامه 
ششم و سياست هاى كلى دارد و اشكاالتى مانند اصل 15 كه مربوط به 

استفاده از واژه هاى غير فارسى است وجود دارد.
وى خاطرنشان كرد: مغايرتى هايى نيز مربوط به اصل 57 قانون اساسى 
وجود دارد و برخى سازمان ها و شركت هاى دولتى مانند شركت ملى 
گاز يا سازمان امور شهردارى ها و يا دهيارى هاى كشور كه از آنان نام 
برده شده است از نظر اساسنامه داراى ابهام هستند كه اين ها نيز مطرح 

است و اعالم خواهد شد.
كدخدايى افزود: با اين حال همچنــان ايراد هاى ما در اين خصوص 
باقى اســت و شــفاف نبودن در برخى از بند هاى بودجه به چشــم 

مى خورد كه آن را در قالب ايراد براى مجلس ارسال مى كنيم.
وى در پايان افزود: به همين علت سعى كرديم كه با تشكيل جلسات 
فوق العاده به آن رســيدگى كنيم تا مشــكل محدوديت زمان نداشته 

باشيم.

برخى مسائل حتما بايد براى مسئوالن 
تجربه شود تا آن را بپذيرند

 برخى مســائل حتماً بايد براى مسئوالن ما تجربه شود تا بخواهند 
آن را بپذيرند و بتوانند آن را عملى سازند.

مشاور رســانه اى فرمانده كل سپاه گفت: ما غصه دار اين هستيم كه 
پس از اين مدت طوالنى مســئوالن ما به نقض عهد دولت اوباما در 

قبال برجام اذعان مى كنند.
به گزارش مهر،حميدرضا مقدم فر اظهار داشــت: در دشمنى با ملت 
ايران تفاوتى ميــان دموكرات ها و جمهورى خواهان در آمريكا وجود 
ندارد، تنها روش دنبال كردن اهداف شأن و تاكتيك هاى به كار برده در 

اين مسير با هم تفاوت دارند.
وى گفت: متأســفانه برخى مسائل حتماً بايد براى مسئوالن ما تجربه 
شــود تا بخواهند آن را بپذيرند، اين تجربه هزينه هاى بســيارى براى 

كشور و مردم در پى داشته و دارد.
مقدم فر ادامه داد: متأســفانه برخى مسئوالن به راهبردهاى كالن نظام 
كه از جانب مقام معظم رهبرى اعالم مى شــود كم توجهى مى كند و 
اين كم توجهى هزينه هاى براى كشور در پى داشته و دارد. در انديشه 
برخــى نگاه به غرب و اعتقاد و اعتماد به آنها چنان جايگاهى دارد كه 

معتقد اند مسائل بدون توجه غربى ها حل نمى شود.

طرح روز

اينفوگرافيك: ايرنا

روحانى: 

اكثركشورهاى دنيا
 مخالف تحريم ايران هستند

ظريف از جامعه بين الملل خواستار 
محكوميت تحريم هاى آمريكا شد

 وزير امور خارجه در توئيتى با بازتاب نامه 66 تن از دانشمندان 
علوم پزشكى به دبيركل سازمان ملل متحد، خواستار محكوميت 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران در خصوص نيازهاى پزشــكى از 

جامعه بين الملل شد.
به گــزارش  مهر، محمد جواد ظريف در اين توئيت، نامه 66 تن 
از دانشمندان علوم پزشــكى كشور به دبيركل سازمان ملل متحد 

را بازتاب داد.
وى همچنيــن در اين توئيت، از جامعه بين المللى خواســت تا 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران به ويژه در هدف قراردادن نيازهاى 

پزشكى مردم و تحقيق و توسعه علمى را محكوم كنند.
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حوادث

بهداشتنكته

ميزان بروز سرطان در ايران طى دهه آينده 
دو برابر خواهد شد

 مسئول پژوهشكده سرطان، با اشاره به افزايش چاقى و مصرف دخانيات و قليان، 
گفت: ميزان بروز سرطان در ايران طى دهه آينده دو برابر شرايط كنونى خواهد شد.

به گزارش فرارو، كيوان حميدزاده، با گاليه از مغفول ماندن نيازهاى فرهنگى در حوزه 
ســرطان، گفت: خيلى از نيازهاى آموزشــى و فرهنگى در زمينه پيشگيرى از ابتالء به 
ســرطان ها، در كشور مغفول مانده و فراموش شــده است.مسئول پژوهشكده سرطان 
پستان، به مسائلى همچون چاقى، مصرف دخانيات و قليان به خصوص در بين خانم ها 
و...، به عنوان علل افزايش بروز سرطان در كشور اشاره كرد و افزود: نرخ بروز سرطان در 
ايران طى دهه آينده دو برابر خواهد شد و ما بايد از همين حاال به فكر پيشگيرى باشيم.

افزايش 20 درصدى مستمرى مددجويان 
از فروردين اجرا مى  شود

 رئيس كميته امداد از افزايش 20 درصدى مستمرى مددجويان از فروردين 98 خبر 
داد و گفت: طبق مذاكراتى كه با دولت انجام داده ايم، يك نوبت ســبد كاال تا پيش از 

اتمام سال 97 به مددجويان اختصاص مى يابد.
به گزارش ايرنا، ســيد پرويز فتاح با اشــاره به اينكه در سال 97 از محل تبصره 16 
بودجه كل كشــور 1400 ميليارد تومان براى ارائه تسهيالت قرض الحسنه اشتغال به 
مددجويان كميته امداد اختصاص يافته بود، گفت: سهم بانك كشاورزى از اين ميزان 
حــدود 100 ميليارد تومان بود كه همه اين اعتبــار تاكنون به مددجويان تخصيص 

يافته است.

نظر سنجى از خانواده ها 
براى تغيير قطع كتاب هاى درسى

 اداره كل چاپ و نشــر كتاب هاى درسى براى تغيير قطع كتاب هاى درسى مقطع 
ابتدايى فرم نظرسنجى را براى آموزگاران و اولياء تهيه و در دسترس قرار داد.

به گزارش مهر، اداره كل چاپ و نشر كتاب هاى درسى سازمان پژوهش فراخوانى را 
روى ســايت خود قرار داده است و از آموزگاران و اولياى دانش آموزان دوره ابتدايى 
درخواست شده تا در اين نظرسنجى كه مربوط به تغيير قطع كتاب هاى درسى است، 

شركت كنند.
اقدام به تغيير قطع كتاب هاى درسى به گفته مسئوالن با هدف صرفه جوئى در مصرف 

كاغذ كتاب هاى درسى در دست بررسى است.

انتخاب صحيح سيستم گرمايشى 
براى ساختمان

احمد رضا نوروزى »
 ســاليانه درصد بااليى از هزينه هــاى انرژى مصرفى خانوار صرف 
گرمايش خانه مى شود، به همين دليل انتخاب سيستم گرمايشى مناسب 
با شرايط منزل اهميت بااليى دارد. البته اگر قرار است انتخابى آگاهانه 
صورت بگيرد بايد قبل از آن تمامى انواع سيستم هاى گرمايشى متداول 
در بازار را بشناســيد و از نقاط قوت و ضعفشــان اطالع داشته باشيد. 
ممكن است هزينه زيادى بكنيد اما سيستم انتخابى تان مناسب خانه شما 
نباشــد و هر كار كنيد منزل آن طور كه بايد و شــايد گرم نشــود. يا از 
طرفى ديگر در هزينه اوليه صرفه جويى كنيد، اما مصرف باالى انرژى در 
سال هاى استفاده از آن سيستم هزينه  بسيار بيشترى روى دستتان بگذارد. 
در اين مطلب مى خواهيم مرورى داشــته باشــيم بر انواع سيستم هاى 

گرمايشى متداول و معايب و مزايايشان.
 بخارى: مشهورترين و محبوب ترين سيستم گرمايشى براى خانه بخارى 
است. بخارى ها انواع مختلفى دارند كه در ايران مدل هاى گازى عموميت 
بيشــترى دارد. مهم ترين ايراد بخارى ها در مقايسه با ساير سيستم هاى 
گرمايشى اين است كه ديوار و وسايل نزديكشان را سياه مى كنند. ضمن 
اينكه معموال فضاى زيادى را اشغال مى كنند و اگر درست نصب نشوند 
خطر گازگرفتگى بااليى دارنــد. البته با آمدن بخارى هاى برقى-گازى 
بخش عمده اى از اين ايرادات برطرف شــده، اما اين بخارى ها معموال 

قيمت باالترى نسبت به مدل هاى گازى دارند.
 بخارى ها بهره ورى انرژى بااليى دارند و اجازه نمى دهند گرماى توليد 
شده به راحتى هدر برود. ضمن اينكه نحوه نصب و راه اندازى شان آسان 
اســت قيمت كمترى دارند. هزينه تعمير و نگهدارى شان نيز كم است. 
هميــن مزايا بخارى را به انتخاب اول اكثــر مردم براى گرمايش خانه 

تبديل كرده است
شومينه: شومينه شيك ترين سيستم گرمايشى موجود در بازار و در عين 
حال بى استفاده ترين آن هاست. تمام ويژگى هاى مثبت شومينه در يك 
كلمه خالصه مى شود: زيبايى! بنابراين اگر به جيبتان و گرم شدن خانه تان 

بيشتر از زيبايى اهميت مى دهيد بهتر است سراغ اين سيستم نرويد.
شومينه در مصرف انرژى بسيار غيربهينه عمل مى كند. مصرفش باالست 
و نمى تواند خوب خانه را گرم كند. ضمن اينكه عمل احتراق شــومينه 
در فضاى باز صورت مى گيرد به همين دليل اســتفاده از آن خطر بروز 
آتش سوزى را به دنبال دارد. استفاده از شومينه مانند اين است كه بخارى 
را روشن كنيد و پنجره خانه را باز بگذاريد! زيرا با روشن كردن شومينه 
هواى سرد مرتب از دودكش آن وارد و هواى گرم از آن خارج مى شود. 
حتى در خانه اى كه كامال عايق بندى شده مصرف انرژى شومينه نسبت 

به ساير سيستم هاى گرمايشى 30 درصد بيشتر است.
موتورخانه: سيســتم گرمايشــى موتورخانه معموال در آپارتمان ها و 
مجتمع هاى مسكونى داراى 12 واحد به باال كاربرد دارد. در اين سيستم 
آب در موتورخانه گرم مى شــود و از طريق رادياتور به واحدها منتقل 
مى شود. ســپس آب در لوله هاى تعبيه شده در هر واحد به گردش در 
مى آيد و به مرور گرمايش را از دســت مى دهد. بدين  ترتيب خانه گرم 

مى شود.
سيستم موتورخانه بهره ورى انرژى مناسبى دارد. فضايى از خانه  شما را 
اشغال نمى كند و توانايى گرمايش مناسبى دارد. اما اين سيستم معايبى نيز 
دارد. از جمله نياز به در نظر گرفتن محيطى نسبتا بزرگ براى موتورخانه، 
عــدم انتقال يكنواخت حرارت و نياز به لوله كشــى زياد در مجتمع ها. 
ضمن اينكه هزينه انرژى مصرفى به صورت مساوى بين ساكنين مجتمع 
تقسيم و در شارژ ماهيانه محاسبه مى شود، در نتيجه براى صرفه جويى 

در هزينه هايتان استقالل نداريد.
پكيج: پكيج ها از نظر نحوه عملكرد مشــابه سيســتم موتورخانه عمل 
مى كنند، با اين تفاوت كه در سيســتم موتورخانه براى تمامى واحدها 
از يك مخزن بزرگ اســتفاده مى شود ولى در سيستم پكيج اين مخزن 
به مخزن هاى كوچك تر تقســيم شده و در هر واحد يكى از آن ها قرار 

گرفته است.
پكيج به خاطر اســتفاده از سنسورهاى هشــداردهنده نسبت به ساير 
سيســتم هاى گرمايشــى ايمنى باالترى دارد و بدون بو كار مى كند. از 
طرفى چون در اين سيســتم هر واحد مى تواند دماى هوا و آب گرم را 
مستقل از ساير واحدها تنظيم كند بهره ورى باالترى دارد. در ضمن آب 
در اين سيستم هدر نمى رود زيرا در آشپزخانه و حمام مورد استفاده قرار 
مى گيرد. شايد هزينه انرژى مصرفى پكيج نسبت به بخارى باالتر باشد، 
اما به خاطر حذف مسير لوله كشى آب، حذف پمپ آب و استقالل در 
مصرف هر واحد نســبت به موتورخانه بسيار به  صرفه تر است. ضمن 
اينكه هم هزينه تعمير و نگهدارى اين سيستم از موتورخانه كمتر است 

و هم براى تعمير آن دردسر كمترى خواهيد كشيد.
گرمايش از كف: سيستم گرمايش از كف يكى از مدرن ترين و بهينه ترين 
سيستم هاى گرمايشى حال حاضر محســوب مى شود. اساس كار اين 
سيستم مانند سيســتم پكيج و موتورخانه عبور دادن آب داغ از لوله ها 
و استفاده از گرمايى اســت كه آب از دست مى دهد. با اين تفاوت كه 

لوله هاى مذكور در كف كار گذاشته شده و ديده نمى شوند.
اين سيســتم فضايى را اشــغال نمى كند و گرمايش يكنواخت است. 
ضمن اينكه چون دقيقا از كف شروع به گرم كردن فضا مى كند، گرماى 
مطلوب ترى را توليد مى كند. همچنين به خاطر اســتفاده از تمام كف، 
گرماى توليدى اش در مســاحتى بسيار باال پخش مى شود. مى توان آن 
را به صورت دســتى يا خودكار تنظيم كرد و براى هر اتاق مســتقل از 
اتاقى ديگر برنامه اى خاص به آن داد. واحدهاى آپارتمانى روى پيلوت 
به خاطر خالى بودن فضاى زير ساختمان هميشه در زمستان از سرماى 

شديد كف شكايت دارند.
اين سيستم بهترين راه حل براى اين مشكل است. اين سيستم نيز معايبى 
دارد. نسبت به سيستم هاى ديگر هزينه راه اندازى اوليه آن باالست، تعمير 
آن به راحتى سيستمى مثل پكيج نيست و به محض روشن كردن سيستم 
خانه گرم نمى شــود. گاهى اوقات حدود يك ساعت طول مى كشد تا 

گرما از مصالح كف عبور كند.
*كارشناس تأسيسات شهردارى همدان

سياست روز: گوش ها گزينش مي شوند
 بدون شرح!!

زنگان امروز: تلخي افزايش قيمت شكر در كام قنادان 
 اونا كه خودشون شكرستون هستن!!

جام جم: ميلياردرى كه دزد شد
 هزينه ها زياد شده پوالى ميلياردى هم جوابگو نيست!!

هكمتانه: توقيف خودروي اوباش تا پايان تعطيالت 
 خودروى اوباشى ها ميره كه استراحت كنه!!

ديده بان لرستان: وعده هاي مسئولين باز هم تمديد شد
  كال وعده ها تمديد پذيرند!!

شوت ورزشي: زنگ تفريح آسيايي ها؟!
 مثل زنگ تفريح مدرسه است؟

شروع: كارآفرينان خسته اند 
 خسته نباشن!!

اطالعات: تهران، پايتخت كنترل ديابت مي شود
 همون پايتخت سياسى باشه كافيه!!
همدلي: گروكشي نوروزي داروغه شهر 

 بدون شرح!!
جام جم: در خواست طالق به دليل گم شدن گوشى

 طالق ها هم عجيب غريب شدن!!
صداي زنجان: خودگويي و خودخندي مرد زنجان 

 دلش خوشه ديگه!!
ديده بان لرستان: اقتصاد جراحي مي شود

 البته اگه قيچى پزشــكا تو شكم اقتصاد نمونه كه وضع از اين 
هم كه هست بدتر بشه!!

آفتاب: اشتغال زايي در صف هاي گوشت
  پس دولت براى اشتغالزايى همه چيز رو صفى كرده!!

همدان پيام: مسئولين كشور شهدا را ناظر كار خود بدانند
 اگه ناظر ميدونستن كه پس 40 سال وضع به اينجا نمى كشيد

آفتاب: در مسابقات قيمت ها خط پاياني نيست!!!
 پس برو بريم!!

زن جوان توسط همسرش به قتل رسيد
 فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: زن 20 ساله اى در منزل 
مسكونى واقع در يكى از شهرك هاى اطراف همدان توسط همسرش 

به قتل رسيد.
جمشــيد باقرى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: شــامگاه چهارشنبه 
يك مورد درگيرى خانوادگى توسط همسايه ها به مركز فوريت هاى 

پليسى اطالع رسانى شد.
وى اضافه كــرد: ماموران كالنترى 16 شــهرك مدنى به محل اعزام 
شده و در بررسى ها و شواهد اوليه دريافتند كه مرد 30ساله در حين 

درگيرى زن جوان خود را خفه كرده است.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان ادامــه داد: پيش از حضور پليس 
همسايه ها با ورود به اين منزل مسكونى با جسد زن جوان مواجه شده 
و او را به بيمارســتان تامين اجتماعى منتقل كردند اما اين زن پيش از 

اعزام به مركز درمانى جان خود را از دست داده بود.
باقرى افــزود: آثارى از جراحت بر روى بــدن مرد جوان نيز وجود 
داشــت و گويا اين جوان با پاره كردن شيلنگ گاز قصد خودكشى با 

گاز مونوكسيد كربن را داشت كه موفق به اين كار نشد.
وى اضافــه كرد: با توجه به جراحت متهم، وى به مركز درمانى بعثت 
منتقل شد و هم اينك پرونده قاتل در پليس آگاهى در حال رسيدگى 

است.
اين مقام انتظامــى اختالف خانوادگى را علــت اصلى اين درگيرى 
دانست و گفت: تحقيقات تكميلى در اين زمينه توسط كارآگاهان زبده 
صورت مى گيرد و متهم هم اينك در بيمارستان زير نظر پليس است.

نوشيدنى هاى شيرين هيچ ارزش غذايى ندارند
 يك متخصص تغذيه گفت: نوشيدنى هاى شيرين 90 درصد آب گازدار دارند، و هيچ 

گونه ماده مغذى و ارزش غذايى براى بدن فراهم نمى كنند.
محمدرضا شفايى در گفت و گو با سالمت نيوز افزود: نوشيدنى هايى مانند نوشابه حاوى 
مقادير زيادى شــكر يا شــربت ذرت با فروكتوز باال هستند و موجب تغيير متابوليسم، 
افزايش چربى بدن و افزايش اشــتها مى شــوند.وى اظهار داشت: ساير مواد موجود در 
نوشابه ها، طعم دهنده هاى مصنوعى و طبيعى هستند و اضافه كردن اسيدها مانند اسيد 
ســيتريك و اسيد فســفريك به نوشــابه ها طعم تندى مى دهند و به عنوان نگهدارنده 
عمل مى كنند.اين متخصص ادامه داد: بســيارى از اين نوشابه ها حاوى كافئين هستند. 
كافئين لزوما زيان آور نيســت ولى ماده اى محرك اســت كه مى تواند بر هوشيارى و 
الگوى خواب كودكان تاثير بگذارد.وى تصريح كرد: كافئين مى تواند سبب هيجان زدگى، 
عصبانيت يا گيجى به ويژه در كودكان شده، اين ماده موجب سردرد نيز شود، متاسفانه 

در برچسب هاى غذايى، مقدار كافئين موجود در نوشابه ذكر نمى شود.

نگاه همه جانبه به موضوع سالمت ضرورت 
انكارناپذير است

 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با تاكيد براينكه نگاه همه جانبه به موضوع 
ســالمت ضرورت انكارناپذير و اولويت مبين اســت،گفت: با توجه به شــرايط امروز 
جامعه، پس اجتماعى سالمت از مهمترين ابعاد است كه مى بايست در جاى جاى نظام 

سالمت و در تمامى فرآيندها، برنامه ها و خدمات، جارى و سارى باشد.
به گزارش ايرنا، سعيد نمكى افزود: امروزه مفهوم سالمت تنها مباحث درمانى را در بر 
نمى گيرد بلكه تمام عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى، روانى، معنوى را در مى نوردد و در 
تمام ابعاد زندگى انسان مصداق و معنى پيدا مى كند.وى افزود: نگاه همه جانبه به موضوع 
سالمت ضرورت انكارناپذير و اولويت مبين است. با توجه به شرايط امروز جامعه، پس 
اجتماعى سالمت از مهمترين اين ابعاد مى باشد، اين در حالى است كه موضوع اجتماعى 
شدن سالمت يك امر فرعى و جانبى بر ابعاد ديگر نيست بلكه مى بايست در جاى جاى 

نظام سالمت و در تمامى فرآيندها، برنامه ها و خدمات، جارى و سارى باشد.

سمانه جهانگيرى عرش »
اســفند ماه كه از راه مى رسد، بوى عيد و 
ســالى نو در فضا مى پيچد و دل ها بهارى 
مى شــوند؛ دل هايى كه عطر سيب و نسيم 
بهــار را تنها بــراى خــود نمى خواهند؛ 
دل هايــى كه شادى هايشــان را با ديگران 
تقســيم مى كنند و دســتان نيازمند را در 
مهرشــان مى نوازنــد. جوانه هاى  آغوش 
دوســتى را در دل مى نشانند و به استقبالى 
بهــارى از جنس ديگر مى روند ، از جنس 

احسان و نيكوكارى.
انسانها همانند حلقه هاى يك زنجيرند كه 
حيات و پايدارى آنها در گرو پيوستگى و 
وابستگى به يكديگر است. به همين منظور 
در فرهنگ بشرى؛ نوعدوستى و احسان به 

ديگران جايگاهى خاص دارد.
 اديــان الهى نيز كه بر ارزشــهاى فطرى 
بشر اســتوارند، به اين امر توجه بسيارى 
نموده انــد و پيامبران كه خــود در راس 
هدايتگــران و مصلحــان جوامع بشــرى 
بوده انــد ، نقــش مهمــى در تقويت اين 
روحيه داشــته اند . احســان و نيكوكارى، 
يكى از شــاخه هاى مهم اخالق اجتماعى 
اســت كه سرچشمه همه نيكى ها به شمار 

مى رود. 
ايــامِ نزديك بــه عيد نــوروز ، روزهاى 
خاص و پر از شــور و نشــاط براى هر 
ايرانى اســت و هر فــردى تالش مى كند 
تا بتواند براى ســال جديد لباس، وسايل 
و آنچــه را كه اطرافش اســت، نو و زيبا 
كند. به همين دليل افراد به بازارها و مراكز 
تجارى مى روند تا بتوانند نيازهاى خود را 
خريدارى كنند. امــا در اين بين برخى از 
قشرهاى جامعه هستند كه از درآمد پايينى 
برخوردارند و نمى توانند آن طور كه بايد، 
نيازهاى خود را برطرف كنند. از اينرو در 
آســتانه عيد، اگر چه هر كس دغدغه هاى 
خود را براى ورود به سال جديد دارد، با 
اين حال ديگران را از ياد نبرده و سهمى را 
براى كمك به نيازمندان در نظر مى گيرد.

مردم مســلمان ايران به طور خود جوش، 
به آشــنايان نيازمند كمك و آنان را براى 
شــروع ســالى جديد همراهى مى كنند. 
افرادى نيز از طريق موسســه هاى خيريه، 
بويژه كميتــه امداد امام خمينــى (ره) به 
مســتمندان و نيازمندان يارى مى رسانند. 
كميته امداد امام خمينى يكى از مهم ترين 
دســتاوردهاى انقالب اسالمى است كه به 
فرمان امــام خمينى (ره) در اوايل انقالب 
اسالمى ايران تشكيل شــده و تاكنون در 
توانمندسازى  و  نيازمندان  احتياجات  رفع 
آنان اقدامات مناسبى انجام داده است. اين 
نهاد خيريه در كشورهاى ديگر نيز به افراد 
محتــاج و بى پناه خدمــات قابل توجهى 

كرده است.
كميتــه امداد امام خمينى (ره) در آســتانه 
عيــد نوروز كه بيشــتر افــراد جامعه در 
تكاپوى خريد مايحتــاج و لوازم زندگى 

مانند لبــاس، كفش، لــوازم منزل، آجيل 
و شــيرينى هســتند، با برپايى "جشــن 
نيكــوكارى" از مردم مى خواهد كه از البه 
الى خريدهــاى خود ســهم نيازمندان را 
كنار بگذارند و هدايايى براى رفع نيازهاى 

محرومان اهدا كنند.
بى شــك كمك كردن به يتيمــان يكى از 
زيباترين سنت هاى الهى است و روزهاى 
نزديك به عيد بهانه و فرصت بسيار خوبى 
براى احياى اين سنت الهى و انسانى است. 
روزهايى كه مى توان با كوچكترين احسان 
و نيكــى، لبخند بهارى را بــر لب يتيمان 
نشــاند و به انتظار چشم هاى نيازمندان، با 

دادن هديه و يا مبلغى پول، پايان داد.
 فعاليــت 1754 پايگاه جشــن 

نيكوكارى در همدان
جشن نيكوكارى امســال با شعار «عيدى 
براى همه» با هدف جمع آورى كمك هاى 

مردمى براى نيازمندان برگزار شده است.
در  پايــگاه   505 و  يك هــزار  امســال 
ميدان هــا به   در  پايــگاه   63 مــدارس، 
صــورت ثابت و ســيار، 165 پايگاه در 
مساجد و بســيج و 21 مركز نيكوكارى 
براى دريافــت كمك هاى هم وطنان خير 
و نيكوكار اســتان همدان برپا شده اند كه 
روز پنجشــنبه اين پايگاه هــا در ميدان 
اصلى و ساير ميادين شلوغ همدان محل 

جمع آورى كمك هاى مردمى بود.
سرى به ميادين ســطح شهر مى زنيم، هر 
چنــد كمك هاي مردمي امســال نســبت 
به ســال هاي گذشــته با توجــه مباحث 
اقتصادي كم رنگ به نظر مي رســيد اما با 
همچنان  مياديــن  پايگاه هاي  بــه  نگاهي 
شــاهد كمك هاي مردم نوعدوست استان 
به نيازمنــدان بوديم چنانچه بســياري از 
كمك هــا در قالــب اجنــاس و هداياي 

غيرنقدي به اين پايگاه ها ارائه مي شد.
شور و شــوق كمك به نيازمندان در اين 
پايگاه ها وصف ناشــدنى است آنان كه به 

قولى دستشان به دهانشان مى رسد در اين 
فرصــت پيش آمده بــراى انجام كار خير 
كمك هاى خود را به اين مراكز رسانده اند.

 مادري كــه به همراه فرزنــد خويش به 
پايگاه كميته امداد ميدان امام (ره) مراجعه 
كرده بود در گفتگويي اظهار داشــت: هر 
چند به دليل مشــكالت مالي خودمان در 
تامين مخــارج خانواده مانده ايم اما در هر 
حال بايد به فكر نيازمنداني كه وضعشــان 
بدتر از ما هســت نيز باشــيم و نسبت به 

وضعيت خودمان شكرگزار باشيم.
وي گفــت: كودكــم را به همــراه خودم 
آورده ام تا اين ســنت حسنه را ياد بگيرد 

و انشاءا... در آينده ياريگر ديگران باشد.
پيرمردي نيز پس از انداختن مبلغي پول در 
صندوق صدقات گفت: كمك به نيازمندان 
از وظايف اصلي ماســت و ما بايد آن را 

جزء واجبات بدانيم.
وي ادامه داد: من ســال گذشــته قرار بود 
كــه به مرقد مطهر امام حســين (ع) بروم 
اما با توجه به اينكه يك بار به اين ســفر 
معنوي رفته بــودم ترجيح دادم پول آن را 
جمــع آوري كرده و به نيازمندان كشــور 
خــودم هديه كنم كه قســمتي از آن را به 
زلزله زدگان و قسمتي را به نيازمندان استان 

خودم اختصاص دادم.
خانمي هم پــس از كمك غيرنقدي خود 
بــه پايگاهي واقع در ايســتگاه عباس آباد 
گفت: متأسفانه در كشور ما هستند كساني 
كه پول مورد نياز براي تأمين زندگي خود 
و خانواده را دارند اما حاضر نمي شــوند 
بــه ديگران كمك كنند در حالي كه اگر از 
مخارج مازاد خود بزننــد و آن را صرف 
كمــك به ديگران كنند در كشــور ما فرد 

مستضعفي وجود خواهد داشت.
وي ادامه داد : انتظار مي رود در اين برهه 
كه همه مردم با مشكالت اقتصادي دست 
و پنجه نرم مي كنند مديران استان و كشور 
همت كننــد و مبلغي از حقوق خود را به 

حساب كميته امداد بريزند.
پســر نوجوانى هم گفت: ميخواستم براى 
عيد امسالم كت و شلوارى نو بخرم اما با 
ديدن يك برنامه در تلويزيون ترجيح داد، 
پــول انرا صرف كمك به نيازمندان كنم تا 
انشااله با اين كمك خدا هم مرا كمك كند 

تا درز كنكور سال آتى قبول شوم.
خانمــى هم كه از كنار چــادر كمك هاى 
مردمى رد مى شــد گفت: خــودم به دليل 
بى سرپرســت بودن پول مــورد نياز براى 
كمك به ديگران را ندارم اما هميشه سعى 
مى كنــم مردم را بــه كار خير دعوت كنم 
چنانچه ســال گذشــته براى دو دختر دم 

بخت جهيزيه تهيه كرديم. 
احســان و مردمــدارى، اخــالق زيبنده 
مسلمانى است كه مى خواهد از الگوهاى 
دينى و ارزش هاى مكتبــى الهام بگيرد و 
زندگى اســالمى را به وجود آورد. مردم، 
به ويــژه گرفتاران و دردمنــدان، نيازمند 
رسيدگى و كمك اند. پى گيرى گرفتارى ها 
و مشــكالت ديگران و تالش در برطرف 
ســاختن آنها، درهاى بهشــت و رحمت 
الهى را به روى انسان مى گشايد. سخاوت 
درخــت بارورى اســت كه نهــال آن در 
بهشت كاشته شده و شاخه هاى آن در دنيا 
پراكنده است و هر كس به شاخه اى از اين 
درخت تمســك جويد، آن شاخه او را به 

بهشت خواهد برد.
 بياييد عيــد را براى همگان عيد 

كنيم 
در هر حال كمك به هموطنان و فقرا فقط 
مربوط به اين يكى دو روز نيست بلكه هر 
روز كه سپرى مى شــود بايد به فكر آنان 
باشيم چرا كه در شرايط بحرانى لحظه به 
لحظه زندگى براى آنان سخت تر مى شود.

بايد هر جا مسكينى را سراغ ديديم دست 
او را بگيريم و نگذاريم فقر او را به ورطه 
نابودى بكشــاند چرا كه فقر دروازه ورود 

به گناه است.

كمك به هموطنان همه ايام سال

دستانى كه گره مى گشايند

جزئيات ثبت نام 
كارشناسى بدون 
كنكور دانشگاه 
آزاد اعالم شد
پذيرفته شدگان  ثبت نام  نحوه  جزئيات   
نهايى مقطع كارشناســى پيوسته براساس 

ســوابق تحصيلى در نيمســال دوم سال 
تحصيلى 98-97 دانشــگاه آزاد اســالمى 

اعالم شد.
به گزارش ايرنا، نتايج مقطع كارشناسى پيوسته 
براساس سوابق تحصيلى در نيمسال دوم سال 
تحصيلى 98-97 دانشگاه آزاد در سامانه اعالم 
نتايج مركز سنجش و پذيرش دانشگاه به آدرس
مشــاهده  قابل   www.azmoon.net

است.

زمان و نحوه مراجعه پذيرفته شدگان همه 
رشــته ها بايد شخصاً در روز هاى سه شنبه 
30 بهمن ماه و چهارشــنبه اول اسفند ماه 
با در دســت داشــتن مدارك الزم جهت 
ثبت نام بــه واحدهاى ذيربط كه نشــانى 
و تلفــن آنهــا در ســامانه اينترنتى مركز 
ســنجش و پذيرش دانشــگاه بــه آدرس
و   www.sanjesh.iau.ac.ir
همچنين ســامانه دانشــگاه آزاد به آدرس 

iau.ac.ir درج شده است، مراجعه كنند.
پذيرفته شدگان واحدهاى علوم و تحقيقات، 
شمال،  تهران  تهران جنوب،  تهران مركزى، 
پزشــكى تهران، الكترونيكى، تهران شرق، 
بروجرد، ســنندج، نجف آباد، تبريز، كرج، 
قم، پرند، شيراز، مشــهد، همدان، اراك و 
شــهررى براى اطالع از چگونگى و زمان 
ثبت نام مقتضى اســت به آدرس سايت آن 

واحد ها مراجعه كنند.

اعتماد عمومى در جامعه كم شده است
 معاون توســعه پيشگيرى ســازمان بهزيستى كشور گفت: در 
شــرايط حســاس فعلى نياز به اعتماد عمومى داريم اما متاسفانه 

اعتماد عمومى برخالف قبل به داليل متعدد كم شده است.
به گزارش ايرنــا، مجيد رضازاده افزود: يكــى از راه هايى كه از 
آن طريــق مى توانيم اعتماد عمومــى را در جامعه افزايش دهيم 
اين اســت كه به مردم مراجعه كنيم و براساس نظرات خود آنان، 
برنامه ريزى هــا را انجام دهيم تا ســرمايه اجتماعى و ســالمت 

اجتماعى تقويت شود.
وى اضافه كرد: در صورتى كه برنامه و نظارت ها از طريق مردم 
انجام شــود، جنبه اى از عدالت اجتماعى را نشــان مى دهد؛ اگر 
اجتماع محور عمل كنيم مردم خودشــان تصميم مى گيرند كه چه 
مى خواهند و طبقات پايين و متوســط نيز به خدمات دسترســى 

پيدا مى كنند.
وى ادامه داد: بخشــى از معناى اقتصاد مقاومتى به اين مساله باز 
مى  گردد كه از ظرفيت هاى موجود اســتفاده كنيم؛ مشاركت هاى 
مردمى و اجتماع محور ظرفيت نامحدودى براى رشــد جامعه در 

اختيار ما قرار مى دهند.
معاون توسعه پيشگيرى سازمان بهزيستى كشور تاكيد كرد: جلب 
همكارى مردم از طريق آگاهى ســازى و اعتماد انجام مى شود و 
البته براى عبور از پيچ هاى خطرناك در اين موقعيت حساس نياز 

به اعتماد عمومى داريم.
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رئيس تعاون روستايى شهرستان همدان خبر داد 
پيش بينى برپايى 45 غرفه توزيع ميوه شب عيد 

در همدان
 رئيس تعاون روســتايى شهرســتان همدان گفت: در حال حاضر فعال قرار شده در 
45 نقطه توزيع ميوه انجام شــود اما اين مســئله منوط به تاييد كميته استانى است كه 

استاندار در رأس آن است.
مسعودعلى سعيدى ضمن تأكيد بر اينكه متولى توزيع ميوه تعاون روستايى است، بيان 
كرد: بر اساس ابالغيه وزارتخانه امر تهيه، تدارك و توزيع ميوه بر عهده سازمان تعاون 

روستايى استان است.

وى با بيان اينكه همانند سال هاى گذشته هم ميوه شامل پرتقال و سيب را داخل استان 
داريم افزود: اميدواريم بتوانيم بيشــتر از ســال قبل سهيمه را در اختيار غرفه داران قرار 

دهيم.
رئيس تعاون روستايى شهرستان همدان بيان كرد: در حال حاضر فعًال قرار شده در 45

نقطه توزيع ميوه انجام شود اما اين مسئله منوط به تاييد كميته استانى است كه استاندار 
در رأس آن است و تا اعالم نظر آنها  45 نقطه در شهر همدان در نظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه هنوز قيمت و كارمزد مشــخص نشده است، به فارس گفت: همه اين 
موارد از نظر تعداد غرفه، كارمزد و نحوه توزيع منوط به نظر اســتاندار در استان و در 

همدان فرماندارى است.

ســعيدى بــا تأكيــد بــر اينكــه تعــاون روســتايى آمادگــى كامــل دارد بــه محــض تعيين 
تكليــف در كميتــه اســتانى ارائــه خدمــات داشــته باشــد افــزود: هنــوز ميــزان ميــوه اى 
كــه قــرار اســت توزيــع شــود، نيــز مشــخص نشــده اســت امــا كمتــر از ســال قبــل 

نخواهــد بــود.
وى با بيان اينكه برنج هم در سطح روستاها توزيع شده است افزود: صنعت و معدن نيز 

در تامين برنج همكارى الزم را دارد و مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.
وى با بيان اينكه در شــكر نيز مشــكلى وجود ندارد بيان كرد: شــكر و برنج هر دو با 
قيمت 4 هزار و 400 تومان توزيع مى شــود و اين دو از سوى صنعت، معدن، تجارت 

تامين شده است.

نگاه

اتاق فردا و الزامات رهبرى بخش خصوصى
 اتاق بازرگانى ، دوره تالش براى بقا و كســب مشروعيت دهه پس 
از انقالب، نيز تثبيت جايگاه نمايندگى نهادى در حاكميت را پشت سر 
گذاشــته، و از منظر نهادى، آماده ايفاى نقش  رهبرى بخش خصوصى 
است. بايد در نظر داشــت  بخشى عمده مشكالت موجود در اقتصاد 
از اختيار اتاق خارج اســت و شايد حتى دولت و حاكميت نيز قادر به 

اصالح و حل آن نباشد.
بنابراين رهبران اتاق در دور جديد، بايد با توجه به جايگاه و توان واقعى 
اين نهاد راهبرد و برنامه اتخاذ كنند و از بيان برنامه ها و اظهارات خارج 
از توان و ماموريت اتاق خوددارى كند. اما، سه مسئله اساسى در زمينه 

نقش اتاق بازرگانى در اقتصاد كشور مشهود است:
مســئله اول نبود تمركز بر مشكالت اســت. دوره هشتم اتاق دوره اى 
پرتحرك اما فاقد تمركز بوده اســت. به اين معنا اتاق مى بايست، طيف 
متنوعــى از خواســت ها و تمايالت اعضا را در قالــب چند موضوع 
اســتراتژيك محدود دســته بندى و تحقق آن ها را در يك بازه زمانى 

مشخص  پيگيرى كند.
دوميــن خأل كاركردى اتــاق، نقش پارلمانى به جــاى رهبرى بخش 
خصوصى اســت. در صورتى كه نقش اتاق صرفــا به پارلمان بخش 
خصوصى محدود شــود عالوه بــر اينكه قادر به مســئوليت پذيرى 
ضعف هاى ساختارى و اهداف نخواهد بود بلكه اين رويكرد اساسا با 
فلسفه شكل گيرى اتاق براى حفاظت از منافع فعاالن بخش خصوصى 
منافات خواهد داشــت. از اين رو توسعه دامنه نمايندگى براى رسيدن 
به جايگاه رهبرى بخش خصوصى اجتناب ناپذير است. ارايه خدمات 
حرفه اى به اعضاء، مانند مشــاوره هاى حقوقــى و مالياتى، اتاق را به 
صورت عينى تر با بنگاه هاى اقتصادى متصل مى كند. بايد توجه داشت با 
توجه معضالت بودجه اى دولت در سال هاى پيش رو، بخش عمده اى از 
فشار مالياتى و بيمه اى بر دوش فعالين اقتصادى خصوصى خواهد بود. 
نقش دو جانبه اتاق در ارائه خدمات موثر و همزمان مذاكره با دولت در 
جهت كاهش فشارهاى مالياتى و هزينه هاى فضاى كسب و كار نقش 

نمايندگى اتاق را تقويت مى كند.
مسئله سوم اتاق بازرگانى را بايد در ضعف سالمت فعاليت هاى سازمانى 
دانست اســت. ســنگينى بدنه، به نحوى اتاق را در ادامه بوروكراسى 
ناكارآمد دولت قرار داده است. ورودى هاى غيرمجاز به فعاليت هاى اتاق 
مانند اجاره دادن كارت هاى بازرگانى ســبب ناپايدار شدن بستر فعاالن 
واقعى در طول زمان مى شود كه اين موضوع به اعتبار و جايگاه اتاق و 

بالطبع نتايج فعاليت هاى اتاق آسيب وارد مى كند.
 اتاق بايد ضمن تجميع خواســته هاى اعضا در بخش هاى مختلف از 
پيگيرى و ايجاد سود براى ذينفعان خاص اجتناب كرده و با گستردش 
افق فعاليت هاى خود نسبت به هدايت و رهبرى فعاالن بخش خصوصى 
اقدام كند.در عين حال با جذب مديران باتجربه و آموزش نيروى انسانى 
متخصص مى توان با تشكيل كارگروه هاى مختلف از ادامه روند بدون 
عايدى بوروكراتيك كنونى  جلوگيرى كرد و نقش اتاق را در تحوالت 
اجتماعى و سياسى ايران بيش از گذشته نمايان كرد  به صورتيكه مردم 
و فعاالن حوزه بخش خصوصى به اتاق اعتماد شايسته اى داشته باشند.
*سجاد غرقى
 عضو هيأت نمايندگان دور هشتم اتاق ايران

پ

آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم)
شركت ملي گـاز ايران 

روابط عمومي شركت گاز استان همدان 

مزايده گزار: شركت گاز استان همدان 
شركت گاز استان همدان در نظر دارد خودروهاي مازاد خود را با مشخصات ذيل از طريق مزايده به فروش برساند.

ــي  ــاعت 8 ال ــه روزه از س ــي هم ــخ درج آگه ــور از تاري ــاي مذك ــت اتومبيل ه ــت روي ــد جه ــان مي توانن متقاضي
16 بــه آدرس ســاختمان اداره گاز منطقــه 2 شهرســتان همــدان واقــع در ميــدان امــام حســين(ع)، ابتــداي بلــوار 
عالقبنديــان مراجعــه و در صــورت تمايــل بــه خريــد ضمــن دريافــت فــرم پيشــنهاد قيمــت، قيمــت پيشــنهادي 
خــود را در پاكــت دربســته و حداكثــر تــا ســاعت 14:30روز يكشــنبه 1397/12/26 بــه دبيرخانــه حراســت شــركت 
گاز اســتان همــدان تحويــل داده و رســيد دريافــت نماينــد. ضمنــًا بازگشــايي پاكــت مالــي مزايــده روز دوشــنبه 

1397/12/27 ســاعت 10 صبــح در ســاختمان اداره مركــزي شــركت گاز اســتان همــدان مي باشــد.
تلفن: 38260571-4

 38261075-8
دورنويس 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت
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فروش اسقاطي 18K24862845Y-498- الف138220781711نيسان پيكاب6
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مزايده شماره 97-61
مجوز شماره: 1397,6692

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى
برونسپارى ارائه خدمات بهره بردارى،نگهدارى،تعميرات

(اضطرارى،پيشگيرانه و اصالحى)از مجموعه انشعابات ،شبكه جمع 
آورى و خطوط انتقال فاضالب و راهبرى،كنترل فرايند، بهره بردارى 

و نگهدارى از تجهيزات و تاسيسات تصفيه خانه فاضالب شهرهاى 
تويسركان و سركان

به  شماره ج/ 97/226
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار 
اصالحى)از  و  بردارى،نگهدارى،تعميرات(اضطرارى،پيشگيرانه  بهره  خدمات  ارائه  ،برونسپارى 
مجموعه انشعابات ،شبكه جمع آورى و خطوط انتقال فاضالب وراهبرى،كنترل فرايند، بهره بردارى 
و نگهدارى از تجهيزات و تاسيسات تصفيه خانه فاضالب شهرهاى تويسركان و سركانبا برآورد 
اوليه8,273,311,200 ريال را به مدت دوسالبه پيمانكاران داراى گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى 
از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى وگواهينامه صالحيت معتبر از سازمان برنامه و بودجه كشور 
(حداقل پايه 5 در رشته آب)يا گواهينامه صالحيت بهره بردارى از شبكه جمع آورى و تصفيه خانه 

فاضالب  از وزارت نيروواگذار نمايد.
ارائه  با  شود  مي  دعوت  هستند  مناقصه  در  شركت  متقاضي  كه  شرايط  واجد  پيمانكاران  ازكليه 
شماره  صادرات  بانك  سپهر  حساب  به  ريال   300/000 مبلغ  به  واريزي  فيش  و  كتبي  درخواست 
0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداري از 97/12/18  لغايت 97/12/27به دفتر 

قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه  274,819,934ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل 
شماره  صادرات  بانك  سپهر  حساب  به  را  مذكور  مبلغ  يا  تسليم  معتبر  تضمين   ، سپرده  مبلغ 
0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه ويا از مطالبات قطعى تائيد 
شده نزد شركت بلوكه نمايد و  حسب مورد ضمانتنامه يارسيد واريز وجه يا چك بانكي و يا گواهى 

مطالبات قطعى تائيد شدهرا ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. 
به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپيشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر در 
فراخوان واصل شود ،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير 
آن،، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.مهلت عودت اسناد 
تكميل شده مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1398/01/17 ومحل تحويل دبيرخانه شركت آب و 
شركت  محل  در  مناقصه  كميسيون  ساعت 10:30مورخ 1398/01/18در  پاكات  باشد.  مى  فاضالب 

بازگشايى خواهد شد .
احوال-   ثبت  بيمه-جنباداره  ميدان  همدان -  پيشنهادها:  وگشايش  اسناد،تحويل  دريافت  محل 
شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 

7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت (www.hww.ir) درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

(نوبت اول)

 رئيس اداره تنظيم بازار ســازمان جهاد 
كشاورزى اســتان همدان با اشاره به كشف 
31 تن مرغ منجمد فاســد در همدان، گفت 
كه اين مرغ ها گواهى بهداشتى حمل داشته 
و شــركت دولتى اطالعى از فاسد بودن آن 

نداشته است.
مهدى نجفيان توضيح داد: سردخانه دولتى 
هر بــارى را تحويل نمى گيرد بلكه بارهايى 
كه گواهى حمل سالمت از دامپزشكى داشته 

تحويل گرفته و دپو مى كنند. 
وى با تأكيد بر اينكه اين اقدام شركت دولتى 
عمدى نبوده است، بيان كرد: شركت دولتى 
به دليل اينكه سردخانه بزرگى است؛ مركز 
دپوى ملى بوده و نقشى در خريد و تحويل 
نداشته اســت و به دليل اينكه اين محموله 
داراى گواهى ســالمت و بهداشتى از سوى 
دامپزشكى استان مقصد بوده تحويل گرفته 

شده است.
وى با اشــاره بــه روال تحويل گرفتن مرغ 
منجمد در ســردخانه ها، افزود: ابتدا مرغ در 
اســتان مقصد كشتار شده، پس از سورت و 
بســته بندى و دريافت گواهى بهداشتى به 

استانهاى ديگر داده مىشود.
نجفيان ادامه داد: در ســردخانه هاى شركت 
پشيبانى امور دام استان هر سلول مربوط به 
مرغ هايى با تاريخ مصرف مشخص است و 
سيســتم اطالع مى دهد كه چقدر از تاريخ 

مصرف مرغ باقى مانده است.
رئيــس اداره تنظيــم بازار ســازمان جهاد 
كشــاورزى اســتان همدان درباره اينكه آيا 
صادرات مرغ به ساير استان ها باعث افزايش 
قيمت مرغ شــده اســت، به ايســنا گفت: 
صادرات و واردات مرغ به اســتان همدان 

باالنس است به طوريكه روزانه 10 تن مرغ 
وارد استان شده و 10 تن خارج مى شود.

وى با بيان اينكه مرغ استان همدان به تهران 
و 2 استان مجاور صادر مى شود، يادآور شد: 
بازار مرغ ســيال است و همانطور كه صادر 

مى شود وارد استان نيز مى شود.
نجفيان با بيان اينكه قيمت مرغ زنده كاهش 
يافته اســت، گفــت: قيمت مــرغ زنده از 
10هزار و 300 تومان به 9600 تومان رسيده 
اســت و قيمت مرغ آماده طبخ با احتساب 
قيمت مرغ به عالوه 3500 تومان هزينه هاى 
كشتار درنظر گرفته مى شــود كه اين عمل 

برعهده سازمان صمت است.
وى با اشــاره به اينكه ميانگين قيمت مرغ 

زنده در كشور 10هزار و 155 تومان است، 
خاطرنشان كرد: مينيُمم قيمت مرغ زنده در 
استان هاى كشور 8 هزار تومان و ماكسيُمم 
آن 11 هزار و 900 تومان، انحراف ميانگين 
آن 600 تومان و قيمت مرغ زنده در همدان 
9600 تومان اســت كه كمتــر از ميانگين 

كشورى است.
رئيــس اداره تنظيــم بازار ســازمان جهاد 
كشاورزى استان همدان با بيان اينكه ميانگين 
مرغ آمــاده طبخ در كشــور 14هزار و300

تومان اســت، اظهار كرد: مينيمم قيمت مرغ 
آماده طبخ در استانها 11هزار و500 تومان، 
ماكســيمم قيمت آن 16هزار و 300 تومان 
و قيمــت مرغ آماده طبخ در همدان 14هزار 

تومان است.
نجفيان با تأكيد براينكه قيمت گوشت قرمز 
همچنان باالســت، افزود: بــا وجود توزيع 
گوشــت قرمز منجمد و گــرم وارداتى در 
اســتان و جلوگيرى از قاچاق دام همچنان 

قيمت گوشت قرمز باالست.
وى با اشاره به اينكه قيمت دام زنده 43هزار 
تومان اســت، گفــت: قيمــت هركيلوگرم 

گوشت گوسفندى 93 هزار تومان است.
وى بيان كــرد: با وجود اينكه در اســتان 
همدان مجــوز حمــل و تــردد دام داده 
نمى شــود اما كارساز نبوده و جلوگيرى از 
خروج دام اثربخشــى در كاهش قيمت ها 

نداشته است.

رئيس اداره تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزى استان همدان:

شركت دولتى اطالعى از فاسد بودن 
مرغ ها نداشته است

■ مرغ ها داراى گواهى سالمت و بهداشتى بوده اند                         ■  قيمت مرغ زنده كاهش يافت

كالنشهر شدن همدان؛ بايدها و نبايدها
 امروزه با توجه به پيشــرفت روزافزون علوم مختلف و به وجود 
آمدن مسائل و موضوعات جديد و چندوجهي، توجه به امر پژوهش 
و انجــام ارزيابي هاي علمــي براي حل اين چالش هــا به ضرورتي 
انكارناپذير تبديل شده اســت. در حوزه مديريت شهري نيز بررسي 
كارشناسي و دقيق موضوعات مبتال به، عالوه بر روشنگري در زمينه 
تصميمات مديريت شهري، موجب ارائه نظرات كارشناسي دقيق براي 
آگاهي و اطالع شهروندان و كمك به تصميم گيري بهتر توسط مديران 

شهري مي شود.
 كالنشهر كجاست؟

كالنشــهر شــدن پديده اي كامًال طبيعي در رشــد و توسعه زندگي 
شهرنشــيني در يك دهه اخير كشــور ما بوده است. الزم است پيش 
از بيان تعريف كالنشــهر؛ به اين نكته اشاره شود كه در ادبيات نظري 
جديد، ديگر هر تجمع و هم نشيني زيستي و انساني را شهر نمي دانند، 
بلكه براي آن شاخص هايي تعريف شده است. به طور خاص در مورد 

كالنشهر نيز همين مسئله صادق است.
به صورت كلي، كالنشــهر عنواني اســت كه به شــهرهاي بزرگ و 
پرجمعيت كه معموالً از يك شــهر مركزي و تعدادي شــهر اقماري 
تشكيل شده اند، اطالق مي شود. كالنشهرها معموالً از اهميت سياسي، 
اقتصادي، فرهنگي، علمي گردشگري و ورزشي بسياري برخوردارند 
و از مراكز مهم اقتصادي و تجاري در هر كشوري به حساب مي آيند.

با بررسي آثار علمي موجود؛ مالحظه مي شود شاخص ها و معيارهاي 
مختلفي براي كالنشهر وجود دارد كه برخي از آنها كمي هستند (نظير 
جمعيت و وســعت جغرافيايي) و برخي ديگر ابعاد كيفي موضوع را 
در دل خود جاي داده اند (نظير سطح استاندارد زندگي، ميزان عدالت 
اجتماعــي، ميزان فعاليت هاي اقتصادي و سيســتم حمل ونقل مجهز 

درون شهري و برون شهري).
در كشور ما؛ تعريف قانوني غالب در اين خصوص بر اساس جمعيت 
صورت پذيرفته اســت. ازيك طرف، از نظر وزارت كشــور به عنوان 
دستگاه متولي تقسيمات كشــوري؛ كالنشهر به شهرهاي با جمعيت 
باالي يك ميليون نفر جمعيت اطالق مي شــود. اما از نگاه وزارت راه 
و شهرســازي به عنوان دســتگاه متولي تأييدكننده طرح هاي شهري؛ 
شهرهاي باالي پانصد هزار نفر جمعيت كالنشهر محسوب مي شوند.

همين تفاوت نگاه خود در مواردي مشكل آفرين شده است. چراكه به 
علت نداشتن تعريفي حقوقي و يكسان از كالنشهر در كشور، امروزه 
فقط شــهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفــر جمعيت مي توانند از 

مزاياي قانوني نظير ماليات بر ارزش افزوده بهره بيشتري ببرند.
اما بايد اظهار داشــت براي كالنشهر يك تعريف دروني هم مي توان 
داشت. يعني مي توان گفت از منظر اجتماعي در كالنشهر همه افراد در 
راستاي يك هدف مشخص كه آن را تعالي زندگي اجتماعي مي ناميم، 
گرد هم مي آيند. لذا اگر جمعيت وجود داشــته باشد، اما اين تعريف 

ذهني در آن صدق نكند، نمي توان يك مجموعه را كالنشهر دانست.
كالنشهر شدن همدان؛ بايدها و نبايدها

چه واژه كالنشــهر را بر همدان بگذاريــم و چه نگذاريم، بايد عنوان 
داشت شهر همدان به عنوان مركز اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي غرب 
كشور در حال رشد است و مهاجرت ها از بيرون استان به همدان نشان 

از ظرفيت هاي دروني آن مي باشد.
اما بايد پذيرفت با توجه به اينكه شهر يك موجود زنده است و مسائل 
اجتماعي و فرهنگي بر ابعاد عمراني و فيزيكي آن تأثير دارد، كالنشهر 
شــدن هم مانند ســاير پديده ها، داراي مزايا و معايبي است و تبديل 
شدن به كالنشهر، موافقين و مخالفيني در بين عموم مردم، كارشناسان، 
مديران و صاحب نظران دارد. با توجه به اين نكته كه كالنشــهرها در 
كشور ما به علت رشــد نامتوازن و عدم تحقق هم زمان شهرنشيني و 
صنعتي شدن، با مشــكالتي متعدد روبه رو هستند، لذا بررسي آثار و 
پيامدها و در نظر گرفتن تهديدها و فرصت هاي احتمالي اين رخداد، 

ضروري به نظر مي رسد.
به طوركلي امروزه در توسعه شهرها رويكردهاي جديدي مورد توجه 
صاحب نظران قرار گرفته اســت. تاكنون رويكرد غالب اين گونه بوده 
كه ابتدا شهر را ساخته و ســپس به دنبال انسان هاي آن بودند؛ اما در 
دنياي كنوني با رويكردهاي نويني نظير شــهر خالق، شهر هوشمند، 
نحوه مشاركت مردم در توسعه شهر، تاب آوري شهري و گردشگري 
شهري و ... روبرو هستيم. لذا با توجه به اين رويكردهاي جديد، بايد 
به اين نكته مهم توجه شــود كه چقدر ظرفيت كالنشهر شدن وجود 
دارد. به عبارت ديگر، بايد در نظر داشت كه كالنشهر بايد شرايط توسعه 
درون زا را داشته و ساختار آن بايد به گونه اي باشد كه قابليت پذيرش 

جمعيت بيشتر و ارائه خدمات مطلوب به آنها فراهم باشد.
بعالوه بايد در اين زمينه تأمل كرد كه آيا كالنشــهر شدن به طور عام 
منافع شهروندان را در بر مي گيرد و تأمين كند يا منافع آن فقط به تعداد 

خاصي خواهد رسيد؟
از طرفــي هم ايــن نكته را بايد در نظر گرفت كه اگر در كالنشــهر، 
فرهنگ غالب وجود نداشــته باشــد؛ چند فرهنگي حاكم مي شود و 

ممكن است آسيب هاي اجتماعي زيادي به دنبال خود به بار آورد.
همچنين بايد تأمل شــود كه با در اختيار داشــتن ظرفيت هايي چون 
مديران و نخبگان در شــهر؛ همدان را به بزرگي در حوزه اثرگذاري 

-آن گونه كه سزاوارش است- رساند.
چراكــه صرفاً با مطرح كردن موضوع الحاق شــهرها و روســتاها به 
همدان، احداث رينگ ســوم شهري و يا تأكيد صرفاً كالمي كالنشهر 
شدن بدون برخورداري از مزاياي آن، اثرگذار نيست و تنها باعث دامن 

زدن به نگراني هاي عمومي مي شود.
مؤخره؛ توصيه هاي سياستي

شهر و شهرنشيني رخدادي چندبعدي است و نبايد نگاهي صرفاً كمي 
و عددي در فضايي تعريف شده به آن داشت؛ لذا بايد كالنشهر شدن 
همدان را به عنوان يك فرآينــد كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در 
نظــر گرفت و براي تمامي ابعاد و پيامدهــاي آن آينده نگري كرده و 
برنامه عملياتي داشــت تا بتوان ضمن كاهش تهديدهاي احتمالي؛ از 

فرصت هاي آن هم به بهترين شكل بهره مند شد.

 202 نفر از 
مقررى بگيران بيمه 
بيكارى در همدان 
مشغول به كار شدند
 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
اســتان همدان گفت: اشــتغال مجدد 
بيــش از 202 نفــر از مقررى بگيــران 
بيمه بيكارى طى سال جارى در استان 

همدان محقق شد.
احمد توصيفيان بيان كرد: بيمه بيكارى 
بــه عنوان يكى از قوانيــن حمايتى در 
آن ســعى شده با پرداخت مقررى بيمه 
بيــكارى از كارگرانى كــه به صورت 
غيــر ارادى از كار اخراج و طبق قانون، 
مســتحق دريافت بيمه بيكارى شناخته 

شده اند حمايت شود.

بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره 
كل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى 
البته  گفت:  توصيفيان  همدان،  اســتان 
صاحبان  ازكارافتادگان،  و  بازنشستگان 
حرفه ها و مشاغل آزاد و بيمه اختيارى 
و اتبــاع خارجى مشــمول قانون بيمه 
از  نمى توانند  و  نمى شــوند  بيــكارى 

مزاياى اين قانون بهره مند شوند.
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
اســتان همدان تأكيد كرد: بر اســاس 
قانون، «كارگران قراردادى» در صورتى 
مشمول دريافت بيمه بيكارى مى شوند 
كه حداقل يك سال، در آخرين كارگاه 

سابقه اشتغال داشته باشند.
وى بــا بيان اينكه كارگــران قراردادى 
فارغ از در نظر گرفتن ســوابق بيمه اى 
خــود، اگر حتــى 11 مــاه در آخرين 
كارگاه شــاغل بودند، مشمول دريافت 

گفت:  نمى شوند  بيكارى  بيمه  مقررى 
در خصوص كارگران قرارداد دائم نيز 
كارگران به شرط داشتن حداقل 6 ماه 
ســابقه كار در صورتى كه بدون اراده 
خود بيكار شــده باشــند مى توانند از 

مزاياى مقررى اين بيمه استفاده كنند.
توصيفيــان غير ارادى بــودن بيكارى 
را مــالك اصلى حمايــت قانونى از 
بيمه شــدگان بيكار دانســت و افزود: 
كارگــرى كه به اراده خود نســبت به 
ترك كار اقدام كنــد نمى تواند از اين 

حمايت ها برخوردار شود.
وى بيان كــرد: تعداد كل مقررى بگيران 
بيمه بيكارى در اســتان تــا پايان بهمن 
ســال جارى 2 هزار و 439 نفر هستند 
كه در همين مدت 2 هزار و 705 پرونده 
متقاضــى در كميته مشــترك با تامين 

اجتماعى مورد بررسى قرار گرفته اند.
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7
200 ورزشكار همدانى از مناطق عملياتى 

جنوب بازديد مى كنند 
 مسئول بسيج ورزشــكاران سپاه انصارالحســين(ع) همدان گفت: 
200 ورزشــكار همدانى در ايام نوروز از مناطق عملياتى جنوب مانند 
هورالعظيم، هويزه، دهالويه، معراج الشهدا، اروند، كربالى4، نهرخين و 

شلمچه بازديد مى كنند. 
مهــدى بابايى فر در گفت وگو با تســنيم ، اظهار داشــت: در نوروز 98
نزديك به 200 نفر از  مديران، مربيان، قهرمانان و ورزشــكاران اســتان 

همدان در قالب سه كاروان  به مناطق عملياتى جنوب اعزام مى شوند.
مسئول بسيج ورزشكاران سپاه انصارالحسين(ع) همدان افزود: عالقمندان 
به شــركت در كاروان هاى راهيان نور بسيج وزرشكاران مى تواند از 12 
تا 25 اســفندماه امسال با مراجعه به كانون هاى بسيج ورزشكاران استان 

ثبت نام كنند.
وى با بيان اينكه اردوهاى راهيان نور بســيج ورزشــكاران از 4
98 برگزار مى شــود،گفت: افراد شركت كننده  7 فروردين ماه  تا 
در اين اردو از مناطــق عملياتى، هورالعظيــم، هويزه، دهالويه، 
معراج الشــهدا، اروند، كربالى4، نهرخين، شــلمچه و فتح المبين 

مى كنند. بازديد 
 بابايى فر با اشــاره به اينكه  در نوروز گذشته نيز 200 تن از ورزشكاران 
اســتان از مناطق عملياتى جنوب بازديد كردنــد، ابراز كرد:  درصورت 
استقبال ورزشــكاران آمادگى داريم تعداد كاروان هاى راهيان نور را به 

چهار كاروان افزايش دهيم.
وى درباره اردوهاى راهيان نور غرب كشور اين مجموعه نيز بيان كرد: 
در نظر داريم با فرا رســيدن ارديبهشت ماه 200 تن از ورزشكاران استان 
را به مناطق عملياتى قراويز، مرصاد، پادگان ابوذر، يادمان مطلع الفجر، و 

منطقه عملياتى ثاراهللا اعزام كنيم.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

4

پيشخوان

14تيم براى حضور در آلتيميت فريزبى 
بانوان اعالم آمادگى كردند

 رئيس كميته ورزش فريزبى همدان گفت: 13 تيم براى حضور در 
مسابقات آلتيميت فريزبى قهرمانى بانوان كشور به ميزبانى شهر همدان 

اعالم آمادگى كردند.
على درخشــان پناه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: سومين دوره 
مسابقات آلتيميت فريزبى چمنى قهرمانى بانوان و انتخابى تيم ملى قرار 

است 21 اسفندماه امسال به ميزبانى همدان برگزار شود.
وى بيان كرد: جايگاه ســوخت آزادى همدان، مركزى، قم، بوشــهر، 
خوزســتان، اصفهان، كهگيلويه و بوير احمد، تهران، البرز، هرمزگان، 
فارس، يزد، گيــالن و اميد همدان در ايــن دوره از رقابت ها حضور 

خواهند يافت.
درخشان پناه افزود: اين رقابت ها در چمن 2 ورزشگاه شهداى قدس و 

شهيد مفتح همدان برگزار مى شود.
رئيس كميته ورزش فريزبى همدان خاطرنشان كرد: در 2 دوره قبلى اين 
رقابت ها تيم هاى خوزستان و اصفهان به ترتيب عنوان هاى قهرمانى 

را به دست آوردند.
همدان از قطب هاى اصلى آلتيميت فريزبى كشور است.

فريزبى يك بشقاب لبه دار پالستيكى با ضخامت 2,5 سانتى متر و قطر 
27 سانتى متر است.تمرين رشته فريزبى به طور رسمى، از ابتداى آذرماه 
ســال 1390 در همدان آغاز شد و هم اكنون حدود يكصد نفر در اين 
ورزش فعاليت دارند.اين رشته ورزشى داراى رقابت هاى جهانى بوده 
و هم اكنــون داراى ماده هاى فريزبى آلتيميت، فريزبى گلف، حركات 

نمايشى انفرادى با فريزبى است.

پاس همدان در جمع مدعيان ليگ 2 باقى ماند
 تيم پاس همدان با برترى مقابل تيم نفت اميديه در جمع مدعيان ليگ 

دسته دوم فوتبال كشور باقى ماند.
به گزارش ايرنا در اين ديدار كه عصر روز چهارشنبه در حضور يكهزار 
تماشاگر حاضر در ورزشــگاه شهيد حاجى بابايى مريانج برگزار شد، 

پاسى ها با نتيجه 2 بر يك به برترى رسيدند.
بهزاد ســلطانى و على عزيزى براى پاس همدان و مرتضى رنجبر براى 

نفت اميديه در اين بازى گلزنى كردند.
احمد عرب پور، مجيد خميســى، على عزيزى، مهدى نصيرى، بهزاد 
ســلطانى، آرمين طاليى منش، مرتضى حسين زاده، ابوالفضل زمردى، 
امير عليدادى، رسول رضايى و محمدرضا بازاج براى پاس در اين بازى 

به ميدان رفتند.
تركيب تيم نفت اميديه را شكيب سرورى، صادق كرمى، سعيد مرادى، 
حسين حجازيان، صياد كوكبى، محسن طيبى، ميالد شريفات، مسعود 
اشرفى، محمود شريفى، احمد وضعمى و مرتضى رنجبر تشكيل دادند.

حسين جودكى، عرفان فتاحى و رضا كاشفى در نيمه دوم براى پاس در 
اين بازى به ميدان آمدند.

تيم پاس با اين پيروزى ارزشمند 33 امتيازى شد و به دليل تفاضل گل 
كمتر در رده سوم جدول گروه ب باقى ماند.

در اين گروه آرمان گهرسيرجان با 35 امتياز صدرنشين است و نيروى 
زمينى با 33 امتياز در مكان دوم قرار دارد.

پاسى ها هفته آينده در چارچوب هفته بيست و سوم ليگ دسته 2 فوتبال 
كشور بايد به مصاف پرسپوليس گناوه بروند.

حذف تيم فوتبال دختران زير 16 سال از 
قهرمانى آسيا 

 تيم ملى فوتبال دختران زير 16 سال ايران از صعود به مرحله نهايى 
مسابقات قهرمانى آسيا باز ماند.

به گزارش ايســنا، تيم ملى فوتبال دختران زير 16 سال ايران در آخرين 
بازى از مرحله دوم قهرمانى آسيا امروز( پنجشنبه) به مصاف تيم ويتنام 
رفت و به تســاوى بدون گل رسيد. با اين نتيجه تيم ايران يك امتيازى 
شد و در قعر جدول رده بندى گروه A قرار گرفت و نتوانست به مرحله 

نهايى صعود كند.
شادى مهينى، ســرمربى تيم زير 16 ســال ايران مريم عباسى، هستى 
غالمى، زينب عباسپور، هليا پيل تن، كيميا رحيمى نيا، مهديه حمدزاده، 
رقيه جالل نسب، زهرا معصومى، كيميا كافى، سارا ديدار و نگين زندى 

را به عنوان تركيب اصلى ايران با ويتنام راهى ميدان مسابقه كرد.
تيم ايران در دو بازى قبلى خود برابر استراليا با نتيجه 3 بر صفر و برابر 

الئوس با نتيجه 2 بر صفر شكست خورد.
در گروه تيم ايران، استراليا با 6 امتياز صعود خود را به مرحله دوم قطعى 
كرد، ويتنام با چهار امتياز در رتبه دوم قرار دارد و در صورت شكست 

الئوس برابر استراليا به عنوان دومين تيم به مرحله پس صعود مى كند.
مرحله دوم مسابقات فوتبال قهرمانى آسيا در رده سنى دختران زير 16
ســال آسيا از 9 تا 18 اســفند ماه در دو گروه به ميزبانى الئوس برگزار 
شــد و ايران در گروه A با تيم هاى استراليا، الئوس و ويتنام به رقابت 

پرداخت.
تيم هاى چين، بنگالدش، فيليپين و ميانمار نيز در گروه B حضور دارند. 
تنها دو تيم اول هر گروه به مرحله نهايى صعود مى كنند تا با ژاپن، كره 
جنوبى، كره شمالى و تايلند (ميزبان) كه به صورت مستقيم در مرحله 

نهايى حضور دارند، رقابت كنند.

كسب يك سهميه المپيك 
هم شاهكار است

 مدير فنــى جديد تيــم هاى ملى 
تفنگ و سرمربى تيم تفنگ زنان گفت: 
تيراندازان ايرانى بسيار خوب و حرفه اى 
هستند اما با توجه به شرايط و مشكالت 
موجود كسب يك سهميه هم شاهكار 

است.
الهام هاشــمى در گفت و گــو با ايرنا 
افــزود: در حال حاضر حتى فشــنگ 
معمولــى هم براى تمرين نداريم و اين 
كار ما را دشــوار مى كند. خوشبختانه 
وضعيــت در بخش تفنگ بــادى بهتر 
اســت زيرا امكان تامين ساچمه نسبتا 

مرغوب وجود دارد.
وى در پاسخ به اين ســئوال كه آيا در 
قرارداد شــما تامين فشــنگ، ساچمه 
و امكانــات تمرين براى آماده ســازى 
تيراندازان لحاظ شــده اســت گفت: 
صحبت هايى در اين خصوص داشتيم 
و رئيس فدراسيون قول هاى براى تامين 

نيازهاى تيم ملى داده است. 

جريمه 130 ميليون 
ريالى كميته انضباطى 
فوتبال براى دو تيم

 كميته انضباطى فدراســيون فوتبال 
روز پنجشــنبه آرا تخلفات تيم مسجد 
ســليمان در ليگ برتر فوتبــال و ملى 
حفارى اهواز از ليگ برتر فوتســال را 
صادر كرد كه در مجمــوع اين دو تيم 
به پرداخــت جريمه نقدى 130 ميليون 

ريالى محكوم شدند.
به گزارش ايرنا از فدراســيون فوتبال، 
ديدار 2 تيم ملى حفارى اهواز و گيتى 
پسند اصفهان از سرى رقابت هاى ليگ 
برتر فوتسال در حالى برگزار شده بود 
كه پرتاپ مواد آتش زا و بطرى آب از 
سوى تماشــاگران حفارى اهواز باعث 
وقفــه در ادامه رقابت ها شــد. بر اين 
اساس اين تيم به مبلغ 50 ميليون ريال 

جريمه نقدى محكوم شد.
تيم نفت مسجد ســليمان هم به دليل 
تخلفات تماشاگرانش به تيم داورى و 
تكرار آن در ديدار برابر پارس جنوبى، 
به 80 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم 

شد.
تكرار تخلفات در مســابقات پسى از 
ســوى تماشــاگران طرفدار تيم نفت 
مســجد ســليمان، تنبيهات شديدى را 

براى تيم در بر خواهد شد.

ركورد جديد براى 
كاسياس

 سنگربان اسپانيايى پورتو كريستيانو 
رونالدو را پشــت ســر گذاشــت و 
ركــورددار پيــروزى در تاريــخ ليگ 

قهرمانان اروپا شد.
به گزارش ايســنا ، پورتو توانست در 
ديدار برابر رم با نتيجه ســه بر يك به 
پيروزى برســد تا با توجه به شكست 
دو بر يك در ديــدار رفت به دور پس 
راه پيدا كند.ايكر كاسياس در اين ديدار 
در تركيب اصلى پورتو به ميدان رفت و 
يك ركورد جديد را به نام خود به ثبت 
رساند.سنگربان اســپانيايى پورتو صد 
و يكمين پيــروزى خود در تاريخ ليگ 
قهرمانان اروپا را جشــن گرفت كه اين 

يك ركورد به شمار مى آيد.

حضور ووشو در 
بازى هاى 2021 
دانشجويان جهان

 تاييد شد
 بــا تصويب اعضاى هيأت رئيســه 
ورزش هــاى  جهانــى  فدراســيون 
دانشــجويى، رشته ووشــو به صورت 
تابســتانى  بازى  هــاى  در  رســمى 

دانشجويان 2021 شركت دارد. 
به گزارش  مهر، هيأت رئيسه فدراسيون 
جهانى دانشــجويى در جلسه خود كه 
همزمان با بازى هاى زمســتانى برگزار 
شد، ميزبانى شهر «چنگدو» چين براى 
را  تابســتانى 2021  بازى هاى  ميزبانى 

تأييد كرد.
اين ســومين بار است كه چين در يك 
دانشــجويان  بازى هاى  ميزبــان  دهه، 
مى شود. در اين دوره از بازى ها كه 8 تا 
19 آگوست سال 2021 ميالدى برگزار 
مى شــود، 18 رشــته از جمله ووشو 

حضور دارند.

استاندار همدان خواستار بازگشايى 
پيست تاريك دره شد

 استاندار همدان در نشست با سيدعبدى افتخارى رئيس فدراسيون 
اسكى خواستار بازگشايى پيست تاريك دره اين شهر شد.

سيدسعيد شــاهرخى در ديدار با رئيس فدراسيون اسكى اظهار داشت: 
همدان با توجه به شرايط اقليمى از ظرفيت بسيار خوبى در ورزش هاى 

كوهستانى به ويژه اسكى برخوردار است.
وى بيان كرد: پيست اســكى تاريك دره نيز در منطقه اى مناسب قرار 
گرفته و پتانسيل بســيار خوبى براى اســتان همدان در رونق صنعت 

گردشگرى ورزشى به شمار مى رود.
به گزارش ايرنا شــاهرخى اضافه كرد: اسكى همدان بايد همچون قبل 
فعال شــود و انتظار داريم فدراسيون مساعدت و حمايت الزم را داشته 

باشد.
رئيس فدراســيون اسكى كشور نيز در اين نشست با قدردانى از حسن 
توجه اســتاندار همدان به توســعه ورزش به ويژه اســكى گفت: اين 

فدراسيون آماده هرگونه همكارى در اين زمينه است.
سيدعبدى افتخارى افزود: پيست اسكى همدان در گذشته فعاليت خوبى 
داشت اما برخى مسايل باعث شد تا در سال هاى اخير اقدام خاصى در 

اين پيست صورت نگيرد و اكنون آماده فعال سازى دوباره آن هستيم.
وى اضافه كرد: به طور قطع با حمايت دستگاه ورزش و ساير مسئوالن 
اجرايى اســتان از ورزش اسكى مى توانيم پيست تاريك دره را يكى از 

آزمونه هاى (پايلوت) اصلى توسعه اين رشته تبديل كنيم.
افتخارى خاطرنشــان كرد: زيرســاخت هاى موجود در پيست اسكى 
تاريك دره مناســب است و فدراســيون نيز در فعال سازى دوباره آن 

مشاركت جدى خواهد داشت.
ســيدعبدى افتخارى رئيس فدراسيون اســكى پس از اين نشست، از 
پيست اســكى تاريك دره همدان بازديد و در جريان آخرين وضعيت 

اين پيست قرار گرفت.

اينجاست كه ارزش تاريخچه باشگاه مشخص 
مى شود

 فابين بارتز، دروازه بان سابق تيم ملى فرانسه، داليل حذف پارى سن 
ژرمن برابر يونايتد را برشمرد.

بــه گــزارش "ورزش ســه"، بارتز كه ســابقه بازى كــردن با لباس 
منچســتريونايتد را نيز در كارنامه دارد، معتقد است بازيكنان پارى سن 
ژرمن تواضع نداشتند و از اشتباهات گذشته خود در ليگ قهرمانان درس 
نگرفته اند.فابين بارتز گفت: "دليل حذف پارى سن ژرمن؟ عدم احترام 
به حريف. من فكر مى كنم احترام به رقيب بايد اولين فاكتور و ارزش 
براى يك باشگاه باشــد و در هر شرايطى الزم است كه به رقيب خود 
احترام بگذاريم.شايد از نظر مهارت تيمى پارى سن ژرمن تيمى بهتر بود 
و آنها با برترى در دور رفت برابر منچستريونايتد كه نسبت به تيم ديشب 

كامل تر هم بود اين موضوع را ثابت كردند.
پارى ســن ژرمن فاقد تمركز بود و انگار بازيكنان در اين بازى نبودند. 
تيمى كه قصد دارد در چنين مراحلى موفق شود بايد بازيكنانى در اختيار 
داشته باشند كه اشتباه نمى كنند، نه لزوما ستاره هايى كه بهترين نمايش 
را ارائه مى دهند. آنها نمايشى فروتنانه و با تواضع ارائه نداده و انگار از 
اشتباهات گذشته خود درس نگرفته اند. اينجاست كه ارزش تاريخچه و 

نكات آموزشى در يك باشگاه مشخص مى شود."

3 ميليون نفر ورزشكار سازمان يافته 
در ايران فعاليت دارند

 رئيس فدراسيون پزشكى ورزشى گفت: تعداد ورزشكاران سازمان 
يافته در كشور از ابتداى امسال تا پايان بهمن ماه سه ميليون و 200 هزار 
نفر بوده اســت و براى اولين بار نمودار ورزشكاران سازمان يافته سير 

صعودى داشته است.
غالمرضا نوروزى در مجمع ساليانه فدراسيون پزشكى ورزشى افزود: 
طبق برنامه ريزى تعداد ورزشكاران سازمان يافته كشور در سال آينده به 

چهار ميليون نفر خواهد رسيد.
وى ادامه داد: امسال كارت خدمات درمان ورزشكاران اينترنتى مى شود 
و با اين اقدام از بسيارى از سوءاستفاده ها و تخلفات جلوگيرى خواهد 
شد.رئيس فدراسيون پزشكى ورزشى با بيان اين كه نقش هيأت پزشكى 
ورزشى در تمامى موفقيتهاى ورزش كشور در سطح ملى و بين المللى 
بارز بوده است گفت: پزشــكى ورزشى علمى نوپا و جديد در كشور 
ماست و به قدرى رشــد يافته كه ورزشكاران ديگر براى مداوا رغبت 

كمترى به رفتن به خارج از كشور دارند.
نوروزى افزود: وظيفه اصلى هيأتهاى پزشــكى ورزشــى حمايت از 
ورزشــكاران به خصوص در زمان مصدوميت است و در همين راستا 
در بحث درمان خدمات خوبى به جامعه ورزشى كشور طى امسال ارائه 
شــد و از ابتداى سال تا كنون افزون بر 11 هزار ورزشكار در كشور از 

خدمات درمانى بهره مند شدند.
وى ادامه داد: در بحث فيزيوتراپى نيز خدمات تخصصى به ورزشكاران 
ارائه شــد و افزون بر ســه هزار نفر مشاوره به ورزشكاران نيز صورت 
گرفت.رئيس فدراسيون پزشكى ورزشــى با تاكيد بر تقويت بازرسى 
از باشگاههاى ورزشى گفت:متاسفانه تجويز داروهاى غيرمجاز توسط 
برخى مربيان در باشگاهها، ورزش كشور را به مخاطره مى اندازد لذا بايد 
بازرسى از باشگاهها بيشتر شود چون اگر باشگاهها سالم كار كنند جامعه 

ورزشى نيز سالم تر خواهد بود.
نوروزى با اشاره به حضور فعال كميته مسابقات اين فدراسيون در سطح 
كشور و در تمامى مسابقات افزود: عضويت فدراسيون پزشكى ورزشى 
در شــوراى برون مرزى و عضويت در مجمع پارا المپيك از مهمترين 

اقدامات اين فدراسيون در سال كنونى است.
وى ادامه داد: هيأتهاى پزشكى ورزشى استانها، بازوان اصلى فدراسيون 
در استانها هستند و تعامل خوبى با آنها وجود دارد و با نظارت و تعامل 

دوستانه هيأتهاى استانى به روز شده اند.

 رئيس فدراسيون اسكى با تاكيد بر اينكه 
پيست هاى كشور نيازمند استاندارد سازى 
است گفت: نداشتن استاندارد مشكل برخى 
از اين پيست ها است كه از گذشته تاكنون 

به همين شكل باقى مانده است.
ســيدعبدى افتخارى در مجمــع انتخابات 
رئيس هيأت اســكى همدان اظهار داشت: 
نبــود اســتاندارد يكــى از اساســى ترين 
مشكالت اسكى كشور از قبل تاكنون است 
و پس از ســال ها استفاده از اين پيست ها، 
هنوز آنها را به استانداردهاى جهانى نزديك 

نكرده ايم.
وى اضافــه كرد: هــم اكنون نيــز در بين 
پيســت هاى كشور ديزين بدترين شرايط را 
دارد و شمشــك هم تعطيل است اما دربند 
سر 60 تا 70 درصد استاندارد الزم را دارد. 
افتخارى خاطرنشــان كرد: البته در فارس و 
اردبيل نيز پيســت ها استاندارد هستند و در 
مابقى پيست ها نيز به دنبال استانداردسازى 
هســتيم اما ديزين در هفت مسير به شدت 

نياز به استانداردسازى دارد.
رئيس فدراســيون اسكى كشــور با اشاره 
به فعاليت هاى مهم اين فدراســيون گفت: 
اســتعداديابى يكــى از مهمترين اهداف در 
حال اجرا است در همين راستا كالس هاى 
ويژه مربيان اســتعدادياب هفته گذشــته با 

حضور 50 تن در اصفهان برگزار شد.
وى اظهــار داشــت: در حــال حاضر نيز 
فدراســيون اســكى قصــد دارد كــه تمام 
هزينه هاى خود را به ســنين پايه اختصاص 

دهد.
افتخارى با اشاره به وضعيت اسكى همدان 

گفت: كوهنوردى و اسكى از هيأت هاى مهم 
همدان محسوب مى شــوند و شرايط الزم 
براى پيشرفت اين 2 رشــته نيز در همدان 
وجود دارد و مســئوالن اجرايى اســتان نيز 
پاى كار هســتند و از اين رشته ها حمايت 

مى كنند.
رئيس فدراســيون اسكى كشور اضافه كرد: 
البته در ســال هاى اخير حاشيه هاى داخلى 
هيأت اسكى سبب شد تا اين رشته ورزشى 
به حالت تعطيلى درآيد و منجر به تضعيف 

آن شد.
افتخارى بيان كرد: البته در يك ســال اخير 
شرايط اسكى همدان بهتر از گذشته شده و 
اگر اين روند ادامه يابد در 2 الى ســه سال 
آينده مى توانيم شــاهد حضور اسكى بازان 

همدانى در تيم هاى ملى باشيم.
 اسكى همدان از ظرفيت بالقوه اى 

برخوردار است
مديــركل ورزش و جوانــان همدان گفت: 
اسكى همدان با داشتن زيرساخت هاى الزم 
و برخوردارى از پيســت استاندارد و آب و 
هواى مطلوب، از ظرفيــت هاى بالقوه اى 

برخوردار است.
محسن جهانشــير در مجمع انتخاب رئيس 
هيأت اســكى همدان اظهار داشت: همدان 
در ورزش اســكى داراى پتانســيل بسيار 
بااليى اســت هر چند در ســه سال اخير با 
افت محســوس مواجه شده اما انتظار داريم 
در دوره مديريــت جديد هيأت نســبت به 
بازگشت اين رشــته به جايگاه اصلى خود 

اقدام شود.
وى افزود: مهدى كرمى رئيس جديد هيأت 

اسكى همدان از پيشكسوتان و افراد با تجربه 
در رشــته اسكى به شمار مى رود و توقع ما 
رشد و پيشرفت اين رشته ورزشى در سطح 

استان است.
جهانشير بيان كرد: همدان با توجه به موقعيت 
كوهستانى و داشتن پيست استاندارد و بين 
المللى تاريك دره، زيرساخت بسيار مناسبى 

براى توسعه اين رشته ورزشى دارد.
مديــركل ورزش و جوانــان همــدان بر 
ضرورت توجه به طرح اســتعداديابى تاكيد 
كرد و افزود: اســكى همانند ســاير رشته 
هاى ورزشــى بايد نســبت به تدوين طرح 

استعداديابى و نخبه پرورى اقدام كند.
جهانشير با اشاره به آخرين وضعيت پيست 
اســكى تاريك دره يادآور شد: در يك سال 
گذشته پيســت تاريك دره به دليل نداشتن 
اســتاندارهاى الزم به حالت تعطيل درآمده 
بود كــه با پيگيرى هاى صــورت گرفته و 
تاييد بازرسى سازمان استاندارد اين پيست 

به زودى راه اندازى مى شود.
در اين مجمع مهدى كرمى با اخذ يازده راى 
از يازده راى ماخوذه به مدت چهار سال به 
عنوان رئيس هيأت اســكى همدان انتخاب 

شد.
كرمــى تنهــا كانديداى حاضــر در مجمع 

انتخابات هيأت اسكى همدان بود.
وى پيش از اين رياست هيأت كوهنوردى و 
صعودهاى ورزشى همدان را برعهده داشت.
مجمع انتخاباتى هيأت اسكى استان همدان با 
حضور سيدعبدى افتخارى رئيس فدراسيون 
اسكى ، محسن جهانشير مديركل ورزش و 
جوانان همدان و اعضاى مجمع برگزار شد.

 يــك متخصص پزشــكى ورزشــى 
معتقد است: در بحث پيشگيرى از آسيب 
پروتكل خاصى نداريم و ثبت آسيب ها در 
انجام  جزيره اى  صورت  به  ورزشــكاران 

مى شود.
اميرحسين براتى در گفت وگو با ايسنا، در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا پروتكل خاصى 
براى پيشــگيرى از آســيب در رشته هاى 
ورزشى وجود دارد يا خير؟ اظهار كرد: در 
زمينه پيشــگيرى از آسيب از لحاظ علمى 
در اول راه هســتيم و ثبــت آســيب ها به 
صورت جامع و مدون صورت نمى گيرد. 
البته اگر حركتى نيز انجام شود، به صورت 

جزيره اى است.
وى گفت: متأسفانه پروتكل هاى تحقيقاتى 
مدون و ثابتى براى پيشگيرى از آسيب در 
رشته هاى مختلف ورزشى وجود ندارد و 
اگر تحقيقاتى نيز صورت گرفته باشد، در 

حد رساله و پايان نامه است.
اين متخصص پزشــكى ورزشى تصريح 
كرد: تنها رشــته اى كه تحقيقات علمى در 
زمينه پيشــگيرى از آسيب طى چند سال 
گذشته به صورت 11+ اجرا مى شود و در 

دستورالعمل فيفا قرار دارد، فوتبال است كه 
اجراى آن در فوتبال طى ساليان اخير سبب 
كاهش آســيب هاى زيادى در ورزشكاران 
شده اســت. البته اجراى اين پروتكل در 
تمام باشگاههاى فوتبال اجبارى شده، اما 
اين كه چقدر عملياتى مى شود بستگى به 

سياست باشگاه ها دارد.
براتى خاطرنشان كرد: در زمينه پيشگيرى 
از آسيب در كشــتى نيز تحقيقات زيادى 
صورت گرفتــه و پروتــكل آن در حال 
تدوين اســت. البته چون به دنبال صحت 
كامل از نتايج آمارى آن هســتيم، هنوز به 

صورت دستورالعمل اســت كه اميدوارم 
نتايــج تحقيقات آن هر چه ســريع تر در 

كشتى نيز عملياتى شود.
وى در پايــان گفت: در ســاير رشــته ها 
نيز اميــدوارم تحقيقات خوبــى در زمينه 
پيشگيرى از آســيب صورت بگيرد تا در 
آينده از طريق تحقيقات علمى در كاهش 
و پيشگيرى از آسيب ها در ورزشكاران به 
نتايج علمى خوبى دســت پيدا كنيم، قبل 
از اين فدراسيون ها مجبور شوند هزينه ى 
ســنگينى را بــراى درمان و توانبخشــى 

ورزشكاران خود بپردازند.

ثبت آسيب در ورزشكاران به صورت جزيره اى 
انجام مى شود 

رئيس فدراسيون اسكى:

پيست هاى كشور 
نيازمند استاندارد سازى است
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■ دوبيتي:
دلم ميل گل روى ته ديره                                           سرم سوداى گيسوى ته ديره
اگر چشمم بماه نو كره ميل                                             نظر بر طاق ابروى ته ديره

 سياه نمايى نكنيم؛ هتل ها نرخ مصوب دارند
  رئيــس ســازمان ميــراث 
و  دســتى  صنايــع  فرهنگــى، 
گردشــگرى كشــور با اشاره به 
اينكــه هيــچ هتلى حــق ندارد 
خارج از نرخ مصوب شــده به 
ارائــه خدمات بپــردازد، گفت: 
هتل ها نرخ مشــخصى دارند و 
مردم مى توانند هــر هتلى را كه 
شده  مصوب  نرخ هاى  از  خارج 
شــماره  به  را  مى دهند  قيمــت 

تماس 09629 اطالع دهند.
"على اصغر مونســان" اظهار داشــت: مناطق آزاد نيز بدانند كه تحت 
نظارت كلى كشــور قرار دارند و اينگونه نيست كه چون منطقه آزاد 
هســتند هر رقمى را كه مى خواهند، اعالم كنند. از سازمان هاى منطقه 
آزاد خواهشمنديم تا دستورالعمل هاى ابالغ شده مبنى بر عدم افزايش 

قيمت ها را رعايت كنند.
معاون رئيس جمهور در رابطه با شــايعات اخيــر در خصوص ارائه 
اتاق هاى رزرو شــده از سوى گردشــگران خارجى به افراد ديگر نيز 
گفت: فضاى كشــور به اندازه كافى مشكل دارد پس لطفا سياه نمايى 

نكنيم. امكان ندارد اين اتفاق افتاده باشد.
 رئيس دستگاه گردشگرى كشور، ادامه داد: در نوروز امسال نيز مانند 
سال 97 رونق خوبى در گردشگرى خواهيم داشت.  وى افزود: حدود 
يك ماهى است كه ستاد هماهنگى خدمات سفر در كل كشور تشكيل 
شده اســت و انصافا اينگونه نيســت كه بر نرخ هتل ها هيچ نظارتى 
نداشته باشيم. مونسان در پايان تاكيد كرد: من از مردم دعوت مى كنم 
اگر مشــكلى مشاهده كردند، شكايت خود را اعالم كنند تا به سرعت 

پيگيرى كنيم.

راه اندازى سامانه نظارت بر خدمات سفر به 
منظور شكايت از هتل هاى متخلف

 رئيــس ســتاد مركزى هماهنگى خدمات ســفر، اظهار داشــت: 
گردشــگران نــوروزى مى توانند با نصب و اســتفاده از اپليكيشــن 
كاربردى "سامانه نظارت بر خدمات سفر" هر گونه پيشنهاد، گزارش 
و يا شــكايت از خدمات گردشگرى را در كوتاه ترين زمان ممكن به 

متولى مربوطه منتقل و از روند نتايج حاصل، مطلع شوند.
"ولى تيمورى" ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: اپليكيشن "سامانه 
نظارت بر خدمات سفر" با هدف تكريم گردشگران و رعايت حقوق 
شــهروندى با برقرارى ارتباط همزمان ميان گيرندگان خدمات حوزه 
گردشگرى با اعضاى ســتاد هماهنگى خدمات سفر، راه اندازى شده 
اســت تا بدينوســيله گزارش ها، شكايات و پيشــنهادات خود را در 

زمينه هاى متنوع به ثبت برسانند.
وى تصريــح كــرد: گردشــگران مى تواننــد بــا نصــب ايــن اپليكيشــن 
ــى،  ــه نارضايتــى از مراكــز پذيراي در تلفــن همــراه خــود، هــر گون
ــر خدمــات مســافرتى، پايانه هــاى مســافربرى،  مراكــز اقامتــى، دفات
ــزارش و  ــب گ ــات را در قال ــا و خدم ــز كااله ــى و ني ــز درمان مراك

پيشــنهاد بــه ثبــت برســانند. 
معاون گردشگرى كشــور با تشريح فرايند عملكرد اين اپليكيشن در 
بخش مراكز اقامتى، گفت: امكان ثبت هر گونه گزارش از كليه مراكز 
اقامتى شامل هتل، متل، ميهمانپذير، هتل آپارتمان، اقامتگاه بوم گردى، 
مجتمع اقامتى، كمپينگ، خانه مســافر و زائرســرا، تدارك ديده شده 
است تا زمينه پاســخگويى به انواع نارضايتى از جمله شرايط رزرو، 
عدم درج نرخ نامــه در معرض ديد، نوع برخورد، خدمات و ســاير 

موارد، انجام پذيرد.

كاتاليستهاى جديد ايرانى نياز پتروشيمى را 
برطرف مى كنند

 محققان در يك شركت دانش بنيان موفق به توليد كاتاليست هايى با 
استحصال فلز نيكل از كاتاليست هاى مستعمل شدند كه اين دستاورد 

صرفه جويى ارزى به دنبال دارد.
ــركت  ــك ش ــعه ي ــش و توس ــر پژوه ــى مدي ــا روح اله غالمرض
ــه «اســتحصال فلــز نيــكل از كاتاليســت  ــان كــه در زمين دانــش بني
ــت  ــاى الكتريكــى» فعالي ــه روش احي ــكل دار ب ــاى مســتعمل ني ه
مى كنــد در گفتگــو بــا مهــر گفــت: ايــن طــرح بــه توليــد صنعتــى 
كاتاليســت هــاى ريفرمينــگ گاز طبيعــى بــا اســتفاده از نيــكل گريــد 
ــكل دار  ــتعمل ني ــاى مس ــت ه ــتحصالى از كاتاليس ــتى اس كاتاليس

ــاص دارد. اختص

هواوى از دولت آمريكا شكايت كرد
 شــركت چينى هواوى به دليل ممنوعيت استفاده از محصوالت و 
خدماتش در سازمان هاى دولتى آمريكا از دولت اين كشور شكايت 
كرد.به گزارش فرانس 24، به نظر مى رســد جنــگ تجارى چين و 
آمريكا همچنان ادامه دارد و اين بار وارد فاز جديدى شــده اســت. 
شــركت چينى هواوى از دولت آمريكا شكايت كرد زيرا سازمان هاى 

دولتى را از خريد تجهيزات مخابراتى اين شركت منع كرده است.
هــواوى ادعا مى كنــد آمريكا با تصويــب قانونى به ســازمان هاى 
دولتى اجــازه نمى دهد تجهيزات و خدمات اين شــركت را بخرند 
و با شركت هاى ديگرى كه مشــترى هواوى هستند، همكارى كنند.
دادخواســت هواوى چين عليه آمريكا در دادگاهى در ناحيه شــرقى 

تگزاس ثبت شده است.

12 طرح كالن ملى تعيين تكليف شدند
 دبير كل شوراى علوم، تحقيقات و فناورى گفت: در حال حاضر 
20 طرح كالن ملى وجود دارد كه 12 طرح آن در حال انجام است و 

پيگير اجرايى سازى 8 طرح ديگر هستيم.
ــاد و  ــيه صــد و هفت ــد در حاش ــعود برومن ــر، مس ــزارش مه ــه گ ب
هفتميــن جلســه كميســيون دائمــى شــوراى عالــى علــوم، تحقيقات 
و فنــاورى در جمــع خبرنــگاران در دبيرخانــه شــوراى عتــف گفت: 
در ايــن جلســه شــيوه نامــه تصويــب طرح هــاى كالن ملــى مــورد 
ــد از دقــت  ــه باي ــن شــيوه نام ــه اي ــرار گرفــت چــرا ك بررســى ق
ــراى  ــه ب ــيوه نام ــن ش ــزود: اي ــود.وى اف ــوردار ش ــترى برخ بيش
ــه  ــاورى ارائ ــات و فن ــوم، تحقيق ــى عل ــوراى عال ــب در ش تصوي

خواهــد شــد.

ايدز در يك بيمار دوسلدورفى هم درمان شد
 محققان اعالم كرده اند نشــانگرهاى ايدز در يك بيمار ديگر در 
دوســلدورف آلمان نيز خاموش شده اســت. اين فرد نيز سلول هاى 
بنيادى مغز استخوان از فردى با جهش ژنتيكى CCR۵ دريافت كرده 
اســت.به گزارش اليو ساينس، پس از انتشــار خبر درمان يك بيمار 
مبتال به ايدز در انگليس، محققان از درمان يك بيمار ديگر با شيوه اى 
يكســان در آلمان خبر دادند.اخبار سومين نمونه احتمالى درمان ايدز 
 Retroviruses Opportunistic Infections در كنفرانس
در ســياتل اعالم شــد. به گفته آن مارى ونسينگ از دانشگاه پزشكى 
Utrecht در هلند، 3.5 ماه پس از قطع داروهاى ضدويروسى ايدز 
در يك بيمار در آلمان، در بيوپســى هاى معــده و غدد لنف او هيچ 

نشانى از ايدز ديده نشد.

احتمال كاهش شديد فروش آيفون در ايران
 معاون وزير ارتباطات گفت: اعمال ممنوعيت ها در زمينه استفاده 
از اپليكيشن هاى ايرانى در سيستم عامل آى او اس استفاده از آيفون 
را در ايران ناممكن و فروش آن را كاهش مى دهد.به گزارش فايننشال 
تريبون، اميــر ناظمى، معاون وزير ارتباطات و رئيس ســازمان فناورى 
اطالعات در يادداشتى آورده است: «اين بار سه عامل استفاده از اپليكيشن 
هاى يادشده را دچار چالش كرده است. مساله اول تحريم هاى آمريكا بر 
ضد ايران است، مســاله دوم تغيير در سياست هاى اپل در زمينه صدور 
گواهى هاى مربوط به توسعه دهندگان و برنامه نويسان تجارى اپ هاى 
آيفون اســت و موضوع سوم به انتشار گزارشــى بازمى گردد كه در آن 
فهرستى از استارت اپ هاى ايرانى وجود دارند كه با استفاده از گواهى هاى 

يادشده براى شركت هاى آمريكايى، تحريم ها را دور مى زدند.

سينـما

■ قد  س........................... .قانون مورفي-هت تريك 
■ قد  س2.......  ماموريت غيرممكن - پاستاريوني
■ فلسطين1.................................. سوتفاهم- تخته گاز
فلسطين 2..................................... جن زيبا-درساژ
■ سينما كانون................. پاردايس - ضربه فني
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- سندباد و سارا
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

مريم مقدم  »
 قرار بود ميدان مركزى شــهر با اجراى 
آبنما حلقه واسط پياده راه هاى سنگ فرش 
شده باشــد كه حفارى ها خبر از تاريخى 
بودن منطقه داد و محاســبات شهردارى به 
هم خورد و پاى ميــراث فرهنگى به ميان 
آمــد . پس از افت و خيز هــاى فراوان و 
كاوشهاى متعدد و پاكسازى ميدان از ردپاى 
تاريخى ميراث فرهنگى طــرح موزه ارائه 
كرد  تا ميدان شــهر موزه شود ؛ اينجا بود 
كه شهردارى از ساخت و ساز پا پس كشيد 
و گفت ؛ ما رديف بودجه براى اجراى اين 
طرح ها نداريم ، ميراث فرهنگى هم مدعى 
شد اعتبارى در كار نيست كه موزه را بسازيم 
در اين گيرو دار راه وشهرسازى منجى شد 
و گفــت ؛ از رديف بودجــه و اعتبارات 
بازآفرينى كار ساخت موزه ميدان را انجام 
ميدهيم . داســتان به اينجا رسيد و وعده ها 
از پايان پروژه در چند ماه گذشته دادند اما 
حاال در واپسين روزهاى اسفند قصه سال به 
سر رسيد و موزه به سرانجام نرسيد . حاال در 
اين بازار آشفته وعده ها مردم شاهد تعطيلى 
پروژه در ماه هاى اخير هستند و اصال خبرى 
از اعتبار و انتخاب پيمانكار توسط راه و شهر 

سازى نيست كه نيست ...
 ميدان با ظاهرى در هم در انتظار 

ساخت 
از ابتدا كه بحث ساخت سايت موزه ميدان 
مركزي شــهر همدان مطرح شد، موارد به 
اين ترتيب به اجماع و تصميم گيري رســيد 
كه فرايند كاوش، تهيه طرح توسط مشاور و 
تصويب طرح، بر عهده ميراث فرهنگي نهاده 
شد و ساخت و ساز اين موزه طبق طرح تهيه 
شده ميراث فرهگي بر عهده شهرداري نهاده 
شد و تامين اعتبار آن سر از بودجه هاى باز 

آفزينى راه و شهرسازى در آورد .
با توجه به وعده هاى مديران و برنامه ريزان 
استان االن بايدساخت و ساز ميدان مركزى 
شــهر همدان به عنــوان اصلى ترين منطقه 
شهرى در حوزه گردشگرى به  پايان رسيده 
باشــد اما اين ميدان همچنان با ظاهرى در 
هم و در انتظار ساخت انتظار ورود به سال 

جديد را ميكشد .
پــروژه احداث ســايت موزه  ميدان مركزى 
همدان در مــاه هاى اخيــر همانند كالف 
سردرگمى شده اســت كه هر طرف آن را 
مى كشــيم. طبق وعده هاى داده شــده اين 

بنــا بايد تا پايان شــهريورماه و قبل از آغاز 
كنفرانــس بين المللى همــدان 2018 آماده 
مى شــد اما در حال حاضر درهمان  مراحل  
گودبردارى و ريختن فونداسيون به سر ميبرد 
و مسئوالن مربوطه هر يك چشم به ديگرى 
براى يارى دارند و اين وســط مردم شــهر 
خسته از خمودگى و نازيبايى ميدان بزرگ 

شهر از عملكرد مديران ناراضى اند 
از مرداد مــاه 1396 طرح  پياده راه ســازي 
اجرايى شــد و به اين وسيله  دو خيابان از 
6 خيابان اصلي شهر همدان "خودرو ممنوع"  
شــد ،  و ميدان مركزي شهر حفارى شد و 
اطراف آن ســيماي سنگ فرش به خود ديد. 
به اين ترتيب در اين منطقه از شهر ، خيابان 
تعريفش را از دست داد و پياده راه جاي آن 
را گرفت ماشين ها عرصه را خالي كردند و 
آدم ها به ميدان آمدند تا بافت تازه شهر خو 
بگيرند بافتى كه اين روزها سر و رويى نا زيبا 

و خاك آلود به خود گرفته است . 
 طرح ايجاد سايت موزه در دست 

ميراث 
علي مالمير مدير كل ميراث فرهنگي صنايع 
دستي و گردشگري همدان در اين زمينه به 
پيشينه كليد خوردن اجراى طرح سايت موزه 
در ميدان مركزي شــهر گريزي زد و گفت: 
از روزي كه قرار شــد حفاري براي تبديل 
المان ميدان مركزي شهر به آبنما انجام شود 
زماني نگذشته بود كه آثار تاريخي نمايان شد 
و از آنجــا كه همكاري مطلوبي بين ميراث 
فرهنگي و شــهرداري منطقــه  يك وجود 
داشــت موجب شــد براي مطالعه و حفظ 
آثار فرايند مشــخصى رقم خورد. آثاري كه 
يافت شد آثار منقول بود و به معماري خاص 
برنخورديم و غالباً آثار مربوط به تدفين هاي 
دوره هاي اشكاني و حتي دوره هاي قبل از آن 
از دوره هاي ماد بود. و اين شــرايط موجب 
شد طرح ايجاد سايت موزه در ميدان مركزي 
شــهر مطرح و مورد پيگيــري و اجرا قرار 
گيرد. از آنجا كه يافته هاي شــهري نيازمند 
قرار گرفتن در معرض ديد عموم بود و البته 
اهميت حفظ آنها بايد در نظر گرفته مي شد 
تصميم گيري ها به اين سمت و سوي هدايت 
شد كه محلي در گذر مردم شهر تعريف شود 
كه اين مجموعه موزه براي بازديد و معرفي 
قدمت و تاريخ همدان در دسترس قرار گيرد.

 تاريخ ، ميدان و سايت موزه
كارشناســان پروژه هم ميگويند : هدف اين 

بود كه با اجراى طرح موزه در ميدان مركزى 
شهر ساكنان و گردشگران پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران زمين بدانند كه زير پايشــان رد 
پاي تاريخي پنهان است كه قدمت اين شهر 
را تأييــد مي كند. البته هدفى ديگر نيز مورد 
تاكيد بود و آن ايجاد ســايت موزه به عنوان 
نگيــن در بين پروژه هاي پياده راه بود ،  اين 
دو مقوله با يكديگر تلفيق شد تا نقطه مركزي 
شهر همدان به يك سايت موزه تبديل شود. 
اما از آنجا كه ميدان مركزي شــهر از جمله 
آثار ثبت ملي شده بود تصميم بر اين اساس 
شد كه پس از نظارت و تاييد سازمان ميراث 
فرهنگى كشور ؛  بخشي از پروژه كه كاوش 
و نظارت بر خاكبرداري و مطالعات را شامل 
ميشود  برعهده ميراث فرنگي و بخش ديگر 
كه اجراي طرح ســايت موزه بود بر عهده 
شهرداري نهاده شود و راه و شهر سازى هم 
كه متولى احياى بافت هاى تاريخى در شهر 
اســت پاى كارآمد تا ساخت و ساز موزه را 
به نتيجه برساند  و بر اين اساس اجراي كار 

مشترك در چند فاز كليد خورد.
 حفاري براي تبديل المان به آبنما 

يوســفي نويد معاون  معاون شهرســازي و 
معماري شــهرداري همدان در نشستى كه 
چندى پيش در همدان پيام داشــت ،عنوان 
كرد: ابتدا كه  قرار شــد حفاري براي تبديل 
المان ميدان مركزي شهر به آبنما انجام شود 
كسى نميدانست كه  زير سطح فعلى ميدان 
؛  آثار تاريخي نهفته است  و پس از حفارى 
و نمايان شدن رد پاى تاريخى شهردارى و 
ميراث فرهنگى به صورت مشاركتى پاى كار 
آمدند تا اين منطقه از شــهر را به يك موزه 
تبديل كنند . البته كه اين مهم زمان و برنامه 
مى خواهد . در ماه هاى اخير مشكل اعتبار 
براى پيشــرفت پروژه بود كه حاال من  در 
حال حاضر حامل خبرى خوبى هســتم و 
آن اينكه به همت و تامين اعتبار راه و شهر 
سازى پروژه سايت موزه ميدان مركزى  در 

آينده نزديك سرانجام خواهد  يافت.  
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ماهه ساخته مى شود
8 خرداد ماه 1397 ؛ ســخنگوى شــوراى 
اسالمى شهر همدان عنوان كرده بود ؛  نقشه 
اجرايى ســايت موزه ميدان امام خمينى(ره) 
شــهر همدان اوايل خردادماه به شهردارى 
تحويل داده شده اســت. كامران گردان در 
گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه پيش بينى 

مى شود ساخت سايت موزه در ميدان امام(ره) 
تا سه ماه آينده به اتمام برسد، افزود: در حال 
حاضر نقشه اجرايى سايت موزه به شهردارى 
تحويل شــده و بر اساس اين نقشه فعاليت 
خــود را آغاز خواهد كرد.  گــردان با بيان 
اينكه يك ميليــارد و 3 ميليارد تومان اعتبار 
براى ساخت سايت موزه برآورد شده است، 
يادآور شد: مشــكلى براى تأمين بودجه در 
اين سايت وجود ندارد و به محض انتخاب 
پيمانكار ســاخت مجموعه آغاز مى شــود. 
سخنگوى شــوراى شهر همدان تأكيد كرد: 
ساخت سايت موزه ميدان امام خمينى(ره) تا 
قبل از شــهريورماه و پيش از آغاز رويداد « 
همدان2018» به اتمام خواهد رسيد اما اين 

وعده در تاريخ ياد شده محقق نشد 
 توقف ساخت سايت موزه 

16 ديماه هم رئيس كميسيون نظارت شوراى 
شهر همدان بابيان اينكه ميدان مركزى شهر 
همدان به صورت نامناســب، نابســامان و 
مخروبه رها شــده است، بر توقف ساخت 

سايت موزه پياده راه ميدان تاكيد كرد.
سيدمسعود عسگريان در اين خبر به رسانه 
هــا گفت: با توجه به كشــف آثار تاريخى 

در ميدان مركزى شــهر بيش از يك سال از 
جانمايى ســايت موزه طراحى شده توسط 
دانشــگاه بوعلى ســينا در مركز ميدان امام 
خمينى(ره) شهر مى گذرد كه اين امر موجب 
ايجاد وقفــه و تأخيــر در تكميل عملكرد 
اجرايى پروژه شــهرى پياده راه ســازى امام 
خمينى(ره) شــده اســت. وى با بيان اينكه 
همچنان تعيين تكليف و زمان بندى اين پروژه 
در پياده راه امام(ره) مشــخص نيست، ادامه 
داد: در حال حاضر پياده راه امام خمينى(ره) 
به عنوان يكى از مراكز اصلى گردشــگرى 
شــهر كه جزو آثار فاخــر و واجد ارزش 
ميراث فرهنگى به شمار مى رود، به صورت 
نامناسب، نابســامان و مخروبه رها شده و 
موجب نگرانى و نارضايتى صاحب نظران 

و شهروندان شده است.
عســگريان افــزود: در نهايــت بــا انتقال 
اشــياى مكشــوفه به مكانى ديگــر، اداره 
كل راه وشهرســازى و ميــراث فرهنگــى، 
صنايع دســتى و گردشگرى اســتان متعهد 
شدند نسبت به احداث موزه اقدام كنند؛ اما 
تاكنون در ايــن زمينه اقدام خاصى صورت 

نپذيرفته است.

به هر ترتيب پروژه احداث سايت موزه  ميدان 
مركزى همدان همانند كالف ســردرگمى 
شده اســت كه هر طرف آن را مى كشند به 
مشكلى تازه برمى خورند ؛  طبق وعده هاى 
داده شــده اين بنا بايد تا پايان شــهريورماه 
و قبــل از اجالس 2018 آماده مى شــد اما 
در حــال حاضر پروژه متوقف اســت . در 
بيان علت تأخير در ســاخت ســايت موزه 
اظهارنظرات متفاوت است ، برخى مى گويند  
سه گانگى رفتارى در اين پروژه در سه نهاد 
اداره كل ميراث فرهنگى استان، اداره كل راه 
و شهرسازى اســتان و شهردارى همدان از 
داليل عمده طوالنى شــدن روند اين پروژه 
اســت.برخى نيز معتقدند نبود اعتبار جان 
انجام پروژه را هم گرفته اســت در اين ميان 
برخى هم كال موضوع ساخت و ساز را زير 
ســوال ميبرند و ميگويند حوصله شــهر از 
اجراى اين پروژه طوالنى ســر آمده است و 
بهتر است موضوع رها شود و يا طرح تغيير 
اجــرا پيدا كند اينها همه يك طرف و ظرف 
تحمل جامعه شــهرى از اين بينظمى يك 
طرف اميد آنكه مسئوالن شهرى با جديت 

اين مهم را حل و فصل كنند.

وعده راه و شهر سازى محقق نشد 

قصه سال به سر رسيد
 موزه به سرانجام نرسيد
■ سيماى آشفته شهر ميراث بى پولى شهردارى و ميراث

سرنـا و تنبـور
 ثبت ملى شد
در اجراى ماده 12كنوانســيون بين المللى حفــظ ميراث فرهنگى 
ناملموس و ماده3قانون اساسنامه ســازمان ميراث فرهنگى كشور 

موضوع ميراث فرهنگى : 
■ شاهنامه خوانى لكى 

■ آواز لرى على منه
■ هنر ساختن و نواختن تميره تنبور لكى

■ دانش و فرهنگ گاهشمارى و ستاره شناسى لكى
■ ترانه لرى سيت بيارم

■ هنر ساختن و نواختن بلور (نى چوپانى لكى)
■ ساز و دهل لكى مقام هاى سرنا در مناطق لك نشين 

با گســتره موضوع فرهنگى ناملموس مناطق لك نشين استان هاى 
لرســتان ,ايالم , كرمانشــاه و همدان به شــماره 1563 در تاريخ 

9اسفند97 در فهرست ملى ميراث فرهنگى ناملموس ثبت شد.

پ

آگهى مزايـده عمومى

روابط عمومى  سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان

سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان در نظر دارد نسبت به واگذارى طبقه فوقانى مجموعه آبى وتفريحى 
شهداء شهردارى و بوفه مواد غذايى اين مجموعه از طريق مزايده به صورت اجاره دو ساله اقدام نمايد:لذا كليه اشخاص 
حقيقى و حقوقى كه قصد شركت در مزايده را دارند مى بايست جهت دريافت اسناد مزايده به معاونت ورزش سازمان فرهنگى 
اجتماعى  ورزشى شهردارى به نشانى: خ مهديه-  خ شهيد بهنامجو مراجعه و پس از تكميل اسناد مزايده درخواستهاى خود 

را به دبيرخانه سازمان تحويل و رسيد دريافت نمايند.
1. ملك مذكور(طبقه فوقانى استخر)  به مساحت تقريبى 1000 متر مربع و با كاربرى ورزشى شامل 3 سالن جهت رشته بيليارد 

، يك سالن بولينگ با 3 خط تجهيزات كامل بولينگ ،فضاى بوفه، اتاق دارت،و غيره ميباشد.
2. بوفه استخر شامل يك فضاى 6 مترى واقع در طبقه همكف استخر 

3-متقاضيان مى بايست كليه مجوزهاى الزم را جهت استفاده از ملك مذكور با كاربريهاى قيد شده از مراجع ذى ربط اخذ 
و ارئه نمايند. 

4-شركت كنندگان بايد سپرده را به شماره حساب 0108441288000 به نام سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى نزد بانك ملى 
شعبه شهردارى با ضمانت نامه بانكى با مدت اعتبار حداقل سه ماه و يا اوراق مشاركت واريز و فيش واريزى مربوطه را همراه 

درخواست به امور مالى تحويل نمايند. جهت اطالعات بيشتر با تلفن 38370909 تماس حاصل نماييد. 
5-مهلت اخذ و تحويل پيشنهادات تا ساعت 14 روز سه شنبه 97/12/28

6-تاريخ بازگشايى پاكت پيشنهادات 98/01/18 ساعت 12 در محل معاونت مالى و اقتصادى  شهردارى همدان خواهد بود.
7-سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. 

8-كليه اشخاص حقيقى و حقوقى داراى صالحيت ميتوانند در مزايده شركت نمايند. 
9-كليه هزينه ها اعم از درج آگهى و كارشناسى بعهده برنده مزايده مى باشد. 

10-در صورت انصراف نمودن نفرات اول و دوم از انعقاد قرارداد سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد
نحوه پرداخت اجاره بها:

برنده مزايده مكلف است پس از ابالغ نسبت به واريز نقدى  اجاره بهاى سال اول طبق مبلغ پيشنهادى اقدام  و بابت اجاره 
بهاى سال دوم يك فقره چك بانكى به تاريخ 99/2/01 به امور مالى سازمان تحويل نمايد و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد 

در غير اينصورت ضمانت شركت در مزايده وى ضبط وقرارداد با نفر پسى با رعايت مفاد همين بند منعقد خواهد گرديد. 
به پيشنهاداتى كه فاقد سپرده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مبلغ سپردهمبلغ برآورد پايه اجاره ماهيانهعنوان
60,000,000ريال50,000,000 ريالطبقه فوقانى استخر شهداى شهردارى*

24,000,000 ريال20,000,000 ريالبوفه مواد غذايى

*تبصره:هزينه انشعابات(آب،برق وگاز ) طبقه فوقانى استخر كه بصورت اشتراكى ميباشد. طبق برآورد كارشناس محترم 
دادگسترى برابر 5 درصد از هزينه هاى كلى مجموعه طبق قبوض دريافتى بعهده مستاجر ميباشد.
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