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23 دستگاه آمبوالنس به ناوگان اورژانس همدان افزوده مى شود
 رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى همدان گفت: 23 دســتگاه آمبوالنس جديد كمك دار و معمولى به 

ناوگان اورژانس اين استان افزوده مى شود.
حبيب معصومى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 13 دستگاه آمبوالنس كمك دار هم اينك در گمرك بندرعباس است و 10
دســتگاه ديگر در تهران مســتقر دارد.وى اضافه كرد: براى خريد هر دستگاه آمبوالنس كمك دار 12 ميليارد ريال و آمبوالنس 

معمولى 10 ميليارد ريال و در مجموع 300 ميليارد ريال هزينه شده است.
رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى همدان بيان كرد: ســامانه اتوماسيون 115 اورژانس همدان از اوايل ماه 
جارى راه اندازى شــد تا ميزان شــكايت ها تا حد قابل توجهى كاهش يابد.معصومى توضيح داد: برخى مواقع مردم نسبت به 
حضور دير هنگام عوامل اورژانس در ســر صحنه گاليه مند بودند و كادر اورژانس نيز عنوان مى كرد به موقع حضور يافته 
است؛ كه با مستقر شدن اين سامانه به راحتى مى توان موضوع را رسيدگى كرد.وى گفت: طرح نوروزى اورژانس از 25 اسفند 
امسال آغاز مى شود و تا 17 فروردين سال آينده ادامه دارد و در اين طرح 400 نيرو، 70 آمبوالنس، يك اتوبوس آمبوالنس در 

53 پايگاه شهرى و جاده اى هشت شهرستان به مردم و مسافران خدمات ارائه مى دهند.

300 هزار هميار پليس راهنمايى و رانندگى همدان را يارى كردند 
 رئيس پليس راهور استان همدان با تاكيد بر اينكه براى فرهنگ سازى و توسعه پايدار در حوزه ترافيك آموزش الزم است، 

ابراز كرد: از سال 83 تا كنون همياران پليس در همدان به 300 هزار نفر رسيده است. 
على فكرى  در مراسم آماده باش نوروزى همياران پليس، اظهار داشت: انضباط و فرهنگ وابسته به پول نيست و دانش آموزان 

و همياران پليس  اين دو اصل را به خوبى فرا گرفته اند.
وى با بيان اينكه با همكارى همياران پليس سال گذشته كاهش تعداد كشته هاى تصادفات به ويژه والدين را شاهد بوديم، گفت: 

امسال آمار تصادفات در همدان كاهش يافت.
به گزارش  تسنيم ، رئيس پليس راهور استان همدان بيان كرد: با توجه به همكارى همياران پليس امسال 20 درصد تصادفات 

استان كاهش يافت.
وى با بيان اينكه ســال گذشته نيز طرح نوروزى همياران پليس اجرا شد، افزود: در ايام نوروز به كمك شما تصادفات كاهش 
يافت و امسال هم اين طرح اجرا مى شود.فكرى با تاكيد بر اينكه براى فرهنگ سازى و توسعه پايدار در حوزه ترافيك آموزش 

الزم است، ابراز كرد: از سال 83 تا كنون همياران پليس در همدان به 300 هزار نفر رسيده است.

قطار مسافربري تهران - همدان داير شد
مهدي ناصرنژاد»

 امــروز 20 بهمــن مــاه ســال 1397 همــان گونــه كــه 
مســئوالن راه آهــن جمهــوري اســالمي و مديــران ارشــد اســتان 
بــه مــردم همــدان وعــده داده بودنــد، قطــار ويــژه مســافري در 
خــط رفــت و برگشــت تهــران بــه همــدان دايــر شــد و اوليــن 

ــد.  ــدان گردي ــتگاه هم ــروز وارد ايس ــح ام ــار صب قط
ــراري قطــار  ــم و كيــف برق اطالع رســاني بيشــتر در خصــوص ك
مســافري بيــن تهــران بــا همــدان بــر عهــده مســئوالن راه آهــن و 
ــرب  ــن غ ــركل راه آه ــي زاده مدي ــاي روح ا... تق ــه خصــوص آق ب
ــا اهــل رســانه  ــر عهــده م كشــور در همــدان مي باشــد، وليكــن ب
ــت و ارزش  ــه اهمي ــا توجــه ب ــا ب ــگاران اســت ت ــه خبرن از جمل
ــتان  ــار در اس ــام قط ــه ن ــوه اي ب ــرمايه بالق ــود س ــور و وج حض
همــدان، بيشــتر بــه ايــن موضــوع بپردازيــم و اطالع رســاني 

ــم. بايســته انجــام دهي
شــنيده مي شــود از اوليــن قطــاري كــه بــا امكانــات و فضــاي 
رفاهــي كامــل طبــق وعــده بيســتم بهمــن مــاه از تهــران وارد 
همــدان شــد، اســتقبال قابــل مالحظــه اي از جانــب مســافر بــه 
ــئوالن  ــراي مس ــايد ب ــئله ش ــن مس ــت و اي ــده اس ــل نيام عم
ــي  ــاه و راحت ــراي رف ــه ب ــن ك ــوز راه آه ــش و دلس زحمت ك
ســفر مــردم خــوب اســتان همــدان وقــت و برنامــه و ســرمايه 
ــد  ــًا باي ــن قطع ــد، وليك ــب نباش ــدان دلچس ــته اند، چن گذاش
گفــت و پذيرفــت كــه كيفيــت مســافربري اوليــن قطــار 
ــده  ــاني ش ــف اطالع رس ــي ضع ــدان قربان ــران هم ــژه ته وي
ــروري  ــتقيم و ض ــتگي مس ــر بس ــن ام ــت اي ــت و موفقي اس
ــروري  ــات ض ــه خصــوص تبليغ ــاني و ب ــوه اطالع رس ــا نح ب

ــي دارد. و مل
ــدون شــك مــردم بيشــتري كــه ســاكن خــود  ــاط ب در ايــن ارتب
ــان  ــه در جري ــته و گريخت ــتند جس ــدان هس ــزرگ هم ــهر ب ش
برقــراري قطــار ويــژه مســافري در ايــن تاريــخ موعــود بوده انــد 
و هســتند وليكــن مســافران و همداني هــاي تهران نشــين بــه 
ــالوه  ــند. ع ــم مي باش ــاق مه ــن اتف ــان اي ــر در جري ــب كمت مرات
ــتانه  ــس در آس ــدان و بالعك ــران هم ــژه ته ــار وي ــه قط ــر اينك ب
ــار  ــت قط ــت و برگش ــاعت هاي رف ــم س ــوروز 1398 و تنظي ن
ــوروزي   ــافران ن ــه مس ــي ب ــدف خدمات ده ــا ه ــدم اول ب در ق
اســت و انتظــار مــي رود شــلوغي خــط راه آهــن تهــران همــدان و 
ــوروزي و مســافرت هاي ســال  ــالت ن ــام تعطي بالعكــس را در اي

ــو شــاهد باشــيم. ن
كمــا اينكــه در ايــن روزهــاي پايانــي ســال و بــا توجــه بــه اينكــه 
اكثــر قريــب بــه اتفــاق خانواده هــا بــه كار و ســاماندهي و نظافــت 
ــد و  ــفر مي پردازن ــه س ــر ب ــغولند كمت ــو مش ــال ن ــدارك س و ت

ــتند. ــين هس ــتر خانه نش بيش
ــه  ــاي همــدان ب ــراي رفــت و برگشــت قطاره شــنيده مي شــود ب
ــد، ســاعت هاي  ــده و شــروع ســال جدي تهــران در فصل هــاي آين
مناســبي پيش بينــي شــده و در حــال حاضــر همــه چيــز در گــرو 
اســتقبال خــوب مســافر در حريــم تــردد و برقــراري قطــار ويــژه 
ــخ و  ــران و پايتخــت تاري ــي ته ــران يعن ــزرگ اي ــن پايتخــت ب بي

ــدان مي باشــد. ــي هم ــران يعن تمــدن اي
فرامــوش نكنيــم در مــدت حــدود 6 مــاه از آغــاز فعاليــت راه آهــن 
در همــدان كــه از ابتــداي كار بيشــتر بيــن همــدان و مشــهد 
ــان خــوب  ــي از ســوي مردم جابه جــا مي شــود تقاضاهــاي فراوان
ديــار همــدان بــراي برقــراري قطــار ويــژه مســافري بيــن همــدان 
ــده اســت و خوشــبختانه وعــده مســئوالن  ــه عمــل آم و تهــران ب
ــه هــم  ــد ب ــق اســت و باي ــاط هــم اينــك محق ــن ارتب هــم در اي
ــوي و  ــن گ ــد اي ــت: بفرمايي ــوب گف ــريان خ ــتاني ها و همش اس

ايــن ميــدان!

جايگاه فراحزبى نمايندگى ولى فقيه 
در استان

 از جمعــه اين هفتــه و پس از تكريم از خدمــات، تالش ها و 
زحمات15ســاله آيت ا... محمدى در ســنگر نماينده ولى فقيه در 
اســتان و امام جمعه همدان و معارفه حجت االسالم شعبانى در اين 
سمت، اين جايگاه مهم  دوره اى جديد را آغاز خواهد كرد. دوره اى 
كه جوانگرايى شــاخصه اصلى آن است و اكنون همدان را به عنوان 
اســتانى كه جوان ترين نماينده ولى فقيه در بين اســتان ها را دارد، 

معرفى كرده است.
با مطرح شــدن نام حجت االسالم والمسلمين شــعبانى در محافل 
سياسى استان مواضع دوگانه اى نسبت به انتصاب وى به نمايندگى 

ولى فقيه در استان مشاهده شد.
در نگاهــى كلــى اصولگرايان از ايــن انتصاب خوشــحالى كرده 
و گروهى از آنها كه به تندروى مشــهور هســتند، ســابقه فعاليت 
اصولگرايانه حجت االسالم والمســلمين شعبانى را دليلى بر تداوم 
آن نگاه در جايگاه نماينده ولى فقيه در استان فرض كرده و از اكنون 
نسخه توصيه ها و تاكيدات اصولگرايانه از اين جايگاه را پيچيده اند.

در مقابل اصالح طلبان هنوز منتظر نخســتين نطق امام جمعه جوان 
همــدان مانده و تنها از رفتن آيــت ا... محمدى از اين جايگاه متاثر 
هســتند اما با اين حال جوانگرايى در اين جايگاه را نكته اى بسيار 

مثبت ارزيابى مى كنند.
امــا فــارغ از نــگاه اصولگرايــان و اصــالح طلبــان و ديگــر 
طيف هــاى سياســى بــه جايــگاه امــام جمعــه جديــد شــهر همــدان 
ــده  ــگاه نماين ــه جاي ــد ك ــه توجــه كنن ــن نكت ــه اي ــد همــگان ب باي
ولــى فقيــه در اســتان فراتــر از احــزاب اســت و نبايــد از آن انتظــار 

ــى داشــت. عملكــرد حزب
نماينــده ولــى فقيــه همچــون پــدر كــه وحــدت و انســجام خانواده 
را ايجــاد مــى كنــد بــا تــالش خــود همــه را در زيــر چتــر انقــالب 
ــا محــور وحــدت  ــراى اســتان ايجــاد و ب جــذب و وحــدت را ب

شــدن، از آن صيانــت مــى كنــد.
در احــكام صــادره از ســوى مقــام معظــم رهبــرى بــراى نماينــده 
ولــى فقيــه در اســتان هــا نيــز ســلوك بــا همــگان تاكيــد شــده و 
ــا اهميــت اســت تــا گروهــى امــام جمعــه را  ايــن نكتــه بســيار ب
در انحصــار خــود نخواهنــد و بداننــد كــه ايــن جايــگاه بايــد در 

دســترس همــگان باشــد.
رمز موفقيت آيت ا... محمدى در اســتان در اجراى عملى وحدت و 

خط قرمز قرار دادن آبروى استان و مديران استان براى خود بود.
روشن اســت وقتى وحدت و آبروى اســتان و مديران استان خط 
قرمز باشد، فضايى براى يكجانبه گرايى، حزب بازى، گروه گرايى و 

حاشيه سازى و تفرقه اندازى باقى نخواهد ماند.
آيــت ا... محمدى در اين ســالها وحدت در اســتان را با ســختى 
پاســدارى كرد و اكنون اســتانى متحد و دفترى در شأن و جايگاه و 
احترام خود را تحويل حجت االسالم والمسلمين شعبانى خواهد داد 

تا وى كار سختى در اين مسير نداشته باشد.
ــن  ــدى در اي ــت ا... محم ــتاوردهاى آي ــت از دس ــد صيان  هرچن
جايــگاه ســخت مــى نمايــد امــا ســابقه سياســى و فعاليــت هــاى 
علمــى حجــت االســالم والمســلمين شــعبانى بــه خوبــى حكايــت 
ــه  ــل دارد ك ــت در عم ــار و عقالني ــودن وى در رفت ــى ب از منطق
مــى توانــد دفتــر نماينــده ولــى فقيــه را بــه عنــوان جايگاهــى فــرا 

حزبــى و محــور وحــدت در اســتان حفــظ كنــد.

1- كانال هاى تلگرامى ادارات تبديل به تابلوى اعالنات ترحيم شــده 
است. گفته مى شود كانال هاى اطالع رسانى در برخى ادارات كاربرى 
اطالع رســانى تخصصى را از دســت داده و براى آگاهى بخشــى در 
خصوص آمار فوتى اقوام پرسنل مورد سوء استفاده روابط عمومى ها 

قرار مى گيرد.
گفتنى اســت، پيش از ايــن برخى ادارات حتى آگهــى مزايده را 
هــم از طريق كانال تلگرامى خود منتشــر مى كردند كه علنًا نقض 

قانون بود.
2- شهردارى هاى كوچك با مشكل تأمين حقوق كارگران وكارمندان 
مواجه اند. گويا تعدادى از شهردارى هاى استان در طول 9 ماه گذشته 

حقوق پرسنل و كارگران خود را پرداخت نكرده اند.
 گفته مى شود در ايام پايانى سال چالش مهم شهردارى ها تأمين منابع 

مالى براى پرداخت معوقات كاركنان است.

  آماده سازى مراكز راهنمايى مسافران 
نوروزى در همدان

 معـاون خدمـات شـهرى از آماده سـازى جايگاه هـاى امدادى 
و خدماتـى بـه منظـور راهنمايـى مسـافران نـوروزى در جنـب 

بوسـتان نمـاز و پـارك نوارى بهشـت خبـر داد.
وحيـد على ضميـر گفت:كانكس و جايگاه جمعيـت هالل احمر، 
ميـراث فرهنگـى، صنايع دسـتى و گردشـگرى و همچنين خودرو 
و كانكـس فوريت هاى پزشـكى، پليس راهور و نيـروى انتظامى و 
امـداد خـودرو خدمات مورد نياز در راسـتاى اسـتقبال و راهنمايى 

مسـافران نـوروزى را ارائه مى دهند.
وى بـا اشـاره به ضرورت هماهنگى دسـتگاه هاى خدمات رسـان 
بيـان كـرد: همـدان باتوجه بـه دارا بـودن قابليت هاى گردشـگرى 
پذيـراى هـزاران گردشـگر اسـت و بايـد دسـتگاه هاى متولـى بـا 
مشـاركت همديگـر در نحـوه خدمـات رسـانى بهتـر به مسـافران 

نـوروزى تـالش كنند.
علـى ضميـر بـا اشـاره بـه فضاسـازى و تبليغـات محيطـى قابـل 
توجـه براى راهنمايى گردشـگران از ميدان شـهيد سـردار همدانى 
تـا بوسـتان نمـاز و از ميـدان امـام حسـن(ع) تـا پـارك نـوارى 
بهشـت بيـان كـرد:  كانكـس عرضـه مـواد خوراكـى متناسـب بـا 
نيـاز مسـافران در بوسـتان نمـاز، آمـاده سـازى مسـجد راه كربال، 
پاك سـازى و تنظيـف پـارك و نگهـدارى از سـرويس بهداشـتى 
و نصـب تجهيـزات و عاليـم ترافيكـى جهت پـارك خودروها در 

ايـن دو پـارك آمـاده ميزبانـى از مسـافران هسـتيم.
وى از افتتـاح محـل بوسـتان نمـاز بـراى اسـتقبال و راهنمايـى 
مسـافران در روز يكشـنبه 26 اسـفند مـاه خبـر داد و اعـالم كـرد: 

خاتمـه طـرح، 16 فرورديـن مـاه 98 مـى باشـد.
معـاون خدمـات شـهرى تصريح كـرد: بـراى آماده سـازى اين دو 
محـل سـازمان هاى سـاماندهى مشـاغل شـهرى و فراورده هـاى 
كشـاورزى، سـيما، منظـر و فضـاى سـبز شـهرى، حمـل و نقل و 
ترافيـك، شـهردارى هاى مناطـق سـه و چهـار، ميـراث فرهنگـى، 
اورژانـس  بـرق،  اداره  خـودرو،  امـداد  احمـر،  هـالل  جمعيـت 
شهرسـتان، پليـس راهـور و نيـروى انتظامـى همـكارى مى نمايند.

 رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان با 
تأكيد بر اينكه به شهردار تكليف نمى كنيم، 
مدير شــهردارى منطقه يــك را عزل كند، 
گفت: در عزل و نصب مديران در شهردارى 
همدان دخالت نمى كنيم؛ اما بايســتى روند 
پاســخگويى به ارباب رجوع و انجام امور، 

اصالح شود.
كامران گردان در هشــتادوهفتمين صحن 
شورا با حضور اعضاى شورا و معاون مالى 
و اقتصادى شــهردارى با اشاره به افزايش 
نارضايتى هــاى شــهروندان و مراجعان از 
شهرداى منطقه يك، اظهار كرد: شايد به دليل 
اتفاقات گذشته در شهردارى، احتياط ها در 
خصوص رسيدگى به درخواست ها بيشتر 
شــده؛ اما اين موضوع موجــب نارضايتى 
ارباب رجوع شــده اســت و ميبايســت 

وضعيت منطقه يك اصالح شود.
وى همچنين در زمينه جذب نيروى انجام 
شده در مديريت كنترل و نظارت شهردارى 
نيز بيان كرد: اگر انحراف در جذب نيرو زياد 
باشد نبايد انجام شود؛ قراردادن امتياز صفر 
تا 20 براى نيروهاى شــاغل غيررسمى در 
آزمون مصاحبه نيز اشــتباه و موجب ايجاد 

يك رانت خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومى شــوراى 
اسالمى شــهر همدان؛ رئيس شوراى شهر 
همدان افــزود: صحبت هايى در خصوص 
درخواست جابجايى اين افراد در مديريت 
كنترل و نظارت نيز شنيده شده است كه اگر 
حتى يك نفر جابجا شــود در رسانه ها و با 

خبرنگاران عنوان مى كنم.
در  سازمانى  تبريك  كارت  حذف   

آستانه سال نو
گردان در ادامه خواستار حذف كارت تبريك 

درون و برون سازمانى مديريت شهرى در 
آســتانه سال نو شــد و توصيه كرد: انتظار 
مى رود مديريت شهرى همدان براي ايفاى 
نقش در حوزه مسئوليت هاى اجتماعى خود 
در اين نهــاد مردمى و همچنين حمايت از 
محيط زيست، چاپ و توزيع كارت تبريك 

عيد نوروز سازمانى را حذف كند.
به گفته وى، با توجه به اينكه اين اقدامات 
هزينــه مضاعفــى به شــهردارى تحميل 
خواهد كرد؛ تمامى نيروهاى شــهردارى، 
مناطق و ســازمان ها و همچنين مجموعه 
شوراى شــهر مى توانند به منظور ارسال 
پيام تبريك  صرفًا از ابزارهاى اطالع رسانى 
در دســترس از جمله اتوماســيون ادارى 

استفاده كنند.
  مدير موفق بايد تشويق شود

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و امور مالى 
شوراى شهر همدان در خصوص اختصاص 
تشــويقى پايان ســال به مديران شهردارى 
گفــت: مديرى كــه در حسابرســى مالى 
موفق بوده بايد بيشــتر تشويق شود و بايد 
شفاف سازى شــود كه پرداخت تشويقى ها 
چگونــه اســت و دســتورالعملى در اين 

خصوص تعريف شود.
اكبر كاوسى اميد با بيان اينكه با تراكم فروشى 
از آينده براى فعل شهردارى هزينه مى كنيم، 
اظهار كرد: سابق بر اين با فروش تراكم در 

سطح و ارتفاع، شهر را مديريت ميكردند.
وى بــا تأكيد بر اينكه هيچ گونه تغييرى در 
ضرايب فرمول هاى محاسبه بهاى عوارض 
نداشتيم به جز يك مورد، افزود: يك مورد 
تغيير يافته نيز به منظــور بازدارندگى براى 
اين امر بود كه شهروندان به سمت افزايش 

تراكم نروند.

كاوســى اميــد همچنيــن در خصــوص 
اســتخدامى كنترل نظارت اظهار كرد: بايد 
تمام نيروهاى زيــر ديپلم و داراى معافيت 
پزشكى جذب شده از طريق آزمون جذب 
نيروى شــهردارى حذف شــوند؛ زيرا به 
كارگيرى نيروى حجمى به صرفه شهردارى 

است.
 كار مردم در منطقه يك قفل شده 

است
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى 
شــهر همدان نيز گفت: اگر آقاى صوفى را 
به عنوان يك مدير جهادى در شــهردارى 
همدان مى شناختيم بايد در مناطق مختلف 

نيز مديران اينگونه باشند.
جواد گياه شــناس با اشــاره به نارضايتى ها 
از شــهردارى منطقه يك، بيــان كرد: بايد 
مديريــت جهادى براى منطقــه يك را نيز 
مدنظر قرار دهند؛ اگر آقاى فتحيان نسب در 
منطقه يك نمى تواند در موضوعات مختلف 

تصميم گيرى كند، او را عزل كنند.
وى با تأكيد بر اينكه در شهردارى منطقه يك 
نارضايتى عمومى وجــود دارد و كار مردم 
قفل شــده است، افزود: شهردار گفته است 
براى اين موضوع برنامه اى براى پس از عيد 
دارد، در حالى كه كار مردم را كه نمى شود به 

پس از عيد موكول كرد.
  اجازه تراكم فروشى ندهيم

رئيس كميسيون فنى عمرانى شوراى شهر 
همدان در ادامه گفــت: بارها به موضوع 
داشته ام؛  انتقاد  شــهر  در  تراكم فروشــى 
اينكه قاعده اى بگذاريم و عده اى استفاده 
ميلياردى ببرند و سپس قانون را برداريم، 
مــردم عادى ضــرر مى كنند كــه دور از 

انصاف است.

على رحيمى فر با تأكيــد بر اينكه از اين به 
پس اجازه تراكم فروشى ندهيم، گفت: از اين 
به پس اجــازه ندهيم برج هاى 15 طبقه در 
مناطق مسكونى ايجاد شود؛ بايد قبل از اينكه 
شهر فنا شود در خصوص تراكم فروشى اين 

موارد مطرح ميشد.
  شهردار و شهردارى هزينه افراد 

متخلف را پرداخت كرد
معاون مالى و اقتصادى شــهردارى همدان 
نيز گفت: مطالب عنوان شده در خصوص 
جذب نيرو نياز به بررســى و اعالم نتيجه 

دارد.
مجيد درويشــى با بيان اينكه شــهردار و 
مجموعه شــهردارى هزينــه وجود برخى 
افــراد متخلف را پرداخت كــرد، با وجود 
اينكــه چالش هايى نيز ايجاد شــد؛ افزود: 
بعضى موارد در ضوابط مبهم است و برخى 
دوســتان در اين مجموعه به لحاظ شرايط، 
جسارت الزم را ندارند و ارباب رجوع دچار 

سرگردانى مى شود.
وى يادآور شد: وظيفه ما نوكرى مردم است 
و زيبنده نيست كه بگوييد در اين مورد شعار 

ندهيد.
به گفته معاون مالى و اقتصادى شــهردارى 
همدان، شــهردارى همدان با مسائل و فراز 
و نشــيب هاى بســيار در بحث عمرانى و 

اقتصادى كمترين مشكل را داشته است
درويشــى با تأكيد بر اينكه با شرايط كنونى 
شــهردارى، طبيعى اســت برخى افراد در 
خصوص مســائل مبهم با احتيــاط رفتار 
كنند، عنوان كرد: در شــهردارى منطقه يك 
به دليل وجود پرونده هاى چند 10 ميلياردى 
با حساسيت بيشــترى در بررسى پرونده ها 

پيش مى روند.

 آموزش پرورش اســتان همدان نوروز 
98 در166فضــا بــا  مكانى بالــغ بر1465 
اتاق پذيراي فرهنگيان وديگرهم وطنان در 
ايام تعطيالت عيد خواهد بود . مســافرين 
مى توانند عالوه بــر فضاهاى خوابگاهى و 
شــبانه روزى، 160 مدرسه سطح استان را 

براي اسكان خود انتخاب كنند.
 الزم به ذكر اســت  براى آسايش مسافرين 
نوروز امســال 325 نفراز نيروهاي آموزش 
و پــرورش در مــكان هاى  اســكان كار 

خدمات رساني  را انجام مي دهند.
رزرو اينترنتي مكان هاي اسكان فرهنگيان نيز  
آغاز شده است و اين ثبت نام  تا 24 اسفند 

ماه  ادامه خواهد داشت. 
براي  مي توانند  وفرهنگيــان  ميهمانان  همه 
حداالمكان  خــود  ســفر  خاطر  آســايش 
اسكانشــان را اينترنتــي رزرو كننــد. در 
صــورت وجود فضا عالوه بــر فرهنگيان، 
ديگــر كارمندان نيز مي تواننــد از خدمات 
اسكان آموزش وپرورش  بهره مند شوند كه 
در ايــن فضا ها ميهما نــان با كمترين مبلغ 
در مكان هاي اســكان سفر خوبي را تجربه 
خواهنــد كرد.  اين مبالغ از شــبي 15000 

تومان تا 21هزارو 600 تومان خواهد بود.
 در همين راســتا معاون توسعه و مديريت 
پشــتيباني آمــوزش و پــرورش اســتان 
همدان  در نشســت خبري با هدف معرفي 
فعاليت هاي ستاد اســكان نوروزي در ايام 
تعطيالت عيد امســال گفت: نوروز تالقى 
فرهنگ ايراني اســالمي هســت و در دين 
مبين اســالم  7 روايت درباره ســفر آورده 
شده. چرا كه مسافرت بهترين فرصت براي 
تبادل فرهنگ و معرفــي توانمندي هاي هر 

منطقه توسط  سفيران و گردشگران است.
محمــد بداغي از آمادگــي 325 نفر نيروي 
خدمات رســان در 166 فضاي آموزشــى 
آموزش و پرورش اســتان همدان خبر داد 
و گفت:در 19پايگاه اســكان با 1465 اتاق 
در ايام نوروز پذيراى فرهنگيان و ديگر هم 

وطنان هستيم.
وي پيش بيني كرد عيد امســال 730 نفر در 

هر مدرسه شبانه روزي اسكان يابند بر همين 
اساس انتظار مى رودبه 150 هزار نفر در كل 
فضاهاي آموزشي استان خدمات داده شود.

وي آموزش ســرايداران در خدمات رساني  
محل اســكان را مهم دانست و تأكيد كرد: 
همه هدف ما تكريم در شــأن فرهنگيان و 
ديگــر هم وطنان اســت و آمــوزش هاى 
مورد نياز براى نيروهاى خدمات رســان را 
از اولويــت ها خود در نظر گرفتيم  چرا كه 
مسافرين كه به اســتانمان مراجعه مي كنند 
بهترين سفيران هستند و ما طبق نظر سنجي 
كه در مكان هاي اسكان داريم از سرايداران 
خوش برخورد به طور آنالين تقدير خواهيم 

كرد.
بداغي ثبت نام اينترنتي را تا به امروز مطلوب 
اعالم كرد و افــزود: 2192 نفر معادل 494 
خانوار فضاهاي اســكان فرهنگيان را رزرو 
كرده انــد وي ازهموطنــان خواســت در 
چرا  بگيرند  اســكان  مقصد  شهرستان هاي 
كه هم از لحــاظ آرامــش و جلوگيري از 
ازدحام مسافر در يك منطقه وآسايش  ديگر 

مسافران نيز تأثير گزار خواهند بود.

معاون توســعه و مديريت پشتيبانى معاون 
آموزش پرورش اســتانخاطر نشان كرد: در 
سطح شــهر همدان كار اســكان مسافرين 
نوروز را با تعامل شهردارى انجام مى دهيم 
و پيش بينى مى شــود در خصوص افزايش 
درجه خدمات رســانى به مسافرين نوروز 
امسال 20 درصد پيشــرفت داشته باشيم و 
همه كالس هاى  ما به ارتقا درج الف برسد.  
وي در ادامه زمان پايان اســكان تعطيالت 
فضاهاي فرهنگيان را 12 فروردين دانست 
و اظهار داشــت: تا زماني كه هم وطنان به 
محل هاي اسكان مراجعه مي كنند حتي پس 
از 12 فروردين خدمات بــه آنها ارائه داده 

مي شود.
بداغى  در ادامه از خدمات اضطراري و ويژه 
در مدارس خبر داد و گفت: در نقاط حادثه 
خيز اســتان همدان مدارسى براي خدمات 
ويژه تجهيز شــده اند و عالوه بر موارد ذكر 
شــده ما در آموزش و پــرورش در صدد 
آماده كردن اپليكيشن خدمات سفر هستيم 
كه براي تابستان 98 اين برنامه الكترونيكي 

آماده بهره برداري خواهد بود.

وى درخصوص درآمدهاي امسال مكان هاي 
اسكان آموزش و پرورش استان همدان نيز 
اظهار داشــت: يك ميليــارد و 260 ميليون 
تومان در اين فضاها كســب درآمد شده كه 
براي ارتقاء درجات فضاها، تجهيز مكان هاي 
اسكان، آبونمان و جبران خدمات سرايداري 

و... هزينه شده است.
معاون آمــوزش پرورش اســتان  پذيرش 
مســافر عيد97 را 151 هزار و 141 نفر روز 
عنــوان كرد و در درجــه بندي كالس هاي 
ويژه نو الف را 172 مورد دانســت كه نوع 
در درجه پسي قرار مي گيرد و اين نيز 181 

نفر بوده است. 
كه عالوه بر خوابگاه ها 160 مدرســه را نيز 
براي آســايش همكاران فرهنگي در استان 
آماده و تجهيز كرده ايم كه در ايام تعطيالت با 
آرامش خاطر سفر كنند و پيش بيني مي كنيم 
در نوروز 98 رشد 20 درصدي را نسبت به 

تعطيالت عيد 97 داشته باشيم.
الزم به ذكر است بيشترين مسافرين همدان 
در ســال 97 از استان هاي آذربايجان غربي، 

خوزستان و آذربايجان شرقي بوده  است .

معاون آموزش پرورش استان اعالم كرد

160مدرسه استان آماده 
پذيرايي از ميهمانان نوروز

رئيس شوراى شهر همدان در صحن شورا:

دخالتى در عزل و نصب مديران شهردارى نمى كنيم
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طرح هاى آبخيزدارى، آب را به چشمه هاى تويسركان 
بازگرداند

 با اجراى طــرح هاى آبخيز دارى در منطقه «كنجوران» اين شهرســتان آب قنوات، 
چشمه ها و چاه هاى پايين دست اين منطقه پُر شدند.

فرماندار تويســركان در جريان بازديد مسئوالن و مديركل منابع طبيعى استان همدان از 
طرح هاى آبخيزدارى كنجوران تويســركان اظهار داشت: طرح آبخيزدارى اين منطقه در 
ســطح چهار هزار و 100هكتار و با حجم سه هزار متر مكعب عمليات سنگى مالتى و 

سازه اى عملياتى شد.

حبيب موميوند اضافه كرد: اجراى طرح هاى آبخيزدارى از محل صندوق توسعه ملى در 
سالجارى آغاز و 110 ميليارد ريال به اين شهرستان تخصيص داده شده است.

فرماندار تويســركان مهمترين هدف آبخيزدارى را حفظ آب و خاك دانســت و افزود: 
مهمتريــن راه براى عبور از بحران كم آبى اجــراى طرح هاى آبخيزدارى و آبخواندارى 
است.موميوند بيان كرد: براى حفظ آب و خاك بايد طرح هاى آبخيزدارى رونق و توسعه 
يابــد بنابراين آب و خاك را بايد به معناى واقعى حفظ كرده و اميد و سرســبزى را به 

مردم هديه داد.
وى اضافه كرد: ظرفيت سدســازى در تويسركان وجود ندارد و بايد كارهاى آبخيزدارى 
كه اهميت بااليى از سدسازى دارد با جديت دنبال شود تا مردم رشد و رونق كشاورزى 

را با كارهاى آبخيزدارى ببينند.
فرماندار تويســركان گفت: هفته منابع طبيعى امسال 400 هزار اصله نهال رايگان در بين 
مــردم توزيع و غرس و 2 هزار و 200 اصله نهال گردو و بادام در بين مردم ســاكن در 

حوالى حوزه آبخيز كنجوران توزيع شد.
موميوند ادامه داد: نقش رســانه ها، ســمن ها و تشكل هاى مردم نهاد در شتاب دهى به 

طرحهاى منابع طبيعى و فرهنگ سازى حفظ منابع طبيعى پر رنگ است.
وى گفت: طرح هاى منابع طبيعى حياتى و زير ســاختى است و در صورت حفظ منابع 
طبيعى، خاك زراعى هم به خوبى حفظ شــده و به دنبال آن زراعت و كشاورزى توسعه 

مى يابد.

خبـر

بازديد از ناحيه صنعتى  فامنين
 فرماندارشهرســتان فامنين از وضعيــت ناحيه صنعتى و امكانات 

ايجاد شده اين شهرستان بازديد كرد
در اين بازديد ســيدمجيد شــماعى با توجه به نزديكى اين ناحيه به 
روســتاى نگار خاتون اظهار اميدوارى كرد صنعتگران نگارخاتون در 

اين ناحيه مستقر شوند. 
وى گفت: يكى از مشكالت اين ناحيه صنعتى مكانيابى آن  است كه 

بايد از داخل روستاى نگارخاتون عبور كند .
شــماعى در ادامه خاطر نشان كرد: ايجاد مسير مستقيم از سمت آزاد 
راه عاملى براى تشويق صنعتگران براى استقرار در اين ناحيه صنعتى 

است.

نهاوندى ها 22 ويژه برنامه براى مسافران 
نوروزى اجرا مى كنند

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى نهاوند 
گفت: مردم اين شهر توريستى براى مسافران نوروزى 22 ويژه برنامه 

تدارك ديده اند كه از 25 اسفند تا 13 فروردين اجرا مى شود.
محســن جانجان در گفت و گو با  ايرنا اظهار داشــت: اين برنامه ها 
با محوريت توليدات و محصوالت بومى و محلى، آداب و ســنت ها، 

طبيعت گردى و تورهاى گردشگرى برگزار مى شود.
وى اضافه كرد: رزمايش ترافيكى اســتقبال از بهار، جشنواره عشاير، 
تور نهاوند گردى، نمايشــگاه هاى صنايع دستى، همايش سواركارى، 
حاجى فيروز، جشــنواره آش محلى و مســابقه سبزه آرايى از جمله 
برنامه هاى پيش بينى شده است كه با هدف احياى سنت ها و اصالت 

هاى گذشته اجرا مى شود. 
جانجان افزود: هشــت نوروزگاه در ايام عيد در جوار ســراب ها و 
مناطق گردشــگرى اجرا مى شود كه از لحاظ تعداد اجراها در كشور 

بى نظير است. 
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نهاوند گفت: 
اجراى موســيقى محلى، شــاهنامه خوانى، بازى هــاى بومى عرضه 
محصوالت محلى به مسافران برخى از اجزاى نوروزگاه هاى نهاوند 

به شمار مى رود. 
وى با اشــاره به اســتقبال بى نظير مسافران و گردشــگران از نهاوند 
خاطرنشان كرد: در نوروز 97 نهاوند و شهرهاى برزول و گيان پذيراى 

200 هزار مسافر بودند. 
جانجان گفت: ســراب هاى نهاوند بيشترين بازديد كننده را به خود 
جذب مى كند و اميدواريم استقبال گردشگران از نهاوند پرشورتر از 
گذشته باشد. شمار آثار تاريخى نهاوند به 250 مى رسد و از اين تعداد 
100 اثر در فهرســت ملى ثبت شده كه سراب هاى پر آب اين منطقه 

از زيباترين آثار طبيعى اين شهرستان هستند. 

كاهش 70 درصدى ساخت و ساز غيرمجاز 
در اراضى كشاورزى فامنين 

 مدير جهاد كشــاورزى فامنين گفت: در دو سال گذشته 7 درصد 
تغيير كاربرى غيرمجاز در شهرستان فامنين كاهش يافته است. 

جعفــر كاويانى دلشــاد با بيــان اينكه صيانت و حفاظــت از اراضى 
كشــاورزى زراعى و باغى جزو الينفك توليد روستايى است اظهار 
كرد: پيشــگيرى از تغيير كاربرى غيرمجاز ضامن تأمين امنيت غذايى 

كشور و اشتغال پايدار روستاييان است.
وى با اشاره به اينكه متأسفانه در سال هاى گذشته بيشترين ساخت و 
سازهاى غيرقانونى در زمين هاى كشاورزى توسط افراد فرصت طلب 
و سودجو انجام شــده است افزود: اين ســاخت و سازها بيشتر در 

روزهاى تعطيل به ويژه ايام نوروز صورت مى گيرد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين در گفت وگو با فارس ادامه داد: 
با توجه به گستردگى ســطح اراضى كشاورزى فامنين كه بالغ بر 67 
هزار هكتار اراضى زراعى و باغى است، فعاليت گشت هاى ويژه براى 
حفظ و صيانت از اراضى زراعى و باغى و پيشگيرى از تغيير كاربرى 

غيرقانونى در تعطيالت نوروز دوچندان شده است.
وى گفت: در برنامه ريزى انجام شــده اكيپ هاى گشت زنى و نظارت 
بر اراضى كشــاورزى در نوروز 98 به طور فعال و مستمر با همكارى 
دستگاه قضايى و نيروى انتظامى در سطح شهرستان مشغول به فعاليت 
خواهند بود.كاويانى دلشاد خاطرنشــان كرد: براساس قانون، هرگونه 
تغيير كاربرى و تفكيك اراضى كشاورزى، ساخت و ساز و ديواركشى 
در مزارع و باغ ها بدون اخذ مجوز تغيير كاربرى از ســوى ســازمان 
جهاد كشاورزى ممنوع است كه عالوه بر قلع و قمع بناهاى احداثى با 

متخلفان برخورد خواهد شد.

اعزام 2 هزار و 100 ماليرى 
به اردوهاى راهيان نور

 جانشين فرماندهى سپاه ناحيه مالير از اعزام 2 هزار و 100 ماليرى 
به اردوهاى راهيان نور در سال جارى و ايام نوروز خبر داد.

على مرتضى زنگنه با بيان اينكه اردوهاى راهيان نور حركتى فرهنگى 
در راســتاى ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت و آشنايى نسل جوان با 
هشــت سال دفاع مقدس و فداكارى شــهدا و ايثارگران كشور است 
اظهار كرد: اين برنامه سال هاســت به صورت مستمر در كشور انجام 
مى شود.وى با اشاره به اينكه از ابتداى سال جارى نيز اردوهاى راهيان 
نور در سطح شهرســتان در حال برگزارى است گفت: در اين زمينه 
گروه هاى مختلف دانش آموزى، دانشــجويى و اقشار مختلف به اين 
اردوها اعزام شدند.جانشين فرماندهى سپاه ناحيه مالير گفت: از اين 
تعــداد 184 دانش آموز به مناطق عملياتى غرب و مابقى نيز به مناطق 

عملياتى جنوب اعزام شدند.

دانــش آمــوزان ممــتاز دبيـرستان فاطمـيه شهرستـان رزندانــش آمــوزان ممــتاز دبيـرستان فاطمـيه شهرستـان رزن

الينا فيروزى سرشار
هفتم

زهرا توحيدى نافع
هفتم

زهرا وثاقتى
هفتم

زهرا يونسى وكيل
هفتم

ساغر كريمى نسب
هفتم

سمانه اكبرى
هفتم

سونيا طاهرى منفرد
هفتم

عسل مرجانى
هفتم

فاطمه اميدى عابد
هفتم

معصومه تشكرى
هفتم

ميترا بيرامى
هفتم

ياسمن زارعى
هفتم

ياسمن سلطانى
هفتم

يگانه اميدى
هفتم

يگانه رهنمون
هفتم

آمنه شيرمحمدى
هشتم

زهرا اكبرى
هشتم

مبينا بهرامى يار
هفتم

زهرا كمال موسوى
هشتم

ستاره ولى كمال
هشتم

سنا احمدى
هشتم

سونيا اميدوار
هشتم

عسل على محمدى
هشتم

فاطمه قلندرى
هشتم

مبينا آقامحمدلو
هشتم

مريم شوكتى
هشتم

مهسا خوشبين
هشتم

نگين غالمى
هشتم

هستى خدمتى ذاكر
هشتم

ياسمن كمالى بختيار
هشتم

آتوسا اكبرى
نهم

راضيه عنايتى
نهم

زهرا شاهدى
نهم

ميترا امير نژاد
نهم

نازنين غالمى شهمند
نهم

نگين غالمى
نهم

(پروين عبدى نژاد مدير دبيرستان فاطميه)با كمال تشكر از دبيران و اوليايى كه همواره در راستاى رشد وتعالى فرزندان عزيز اين مرز و بوم گامهاى موثرى بر مى دارندبا كمال تشكر از دبيران و اوليايى كه همواره در راستاى رشد وتعالى فرزندان عزيز اين مرز و بوم گامهاى موثرى بر مى دارند

خبرنگارهمــدان   - كرمــي  شــهناز   
ــوى  ــده ش ــا زن ــد ت ــى آي ــار م ــام: به پي
خــط  بــراى  ســرودن  نــو  از  بــراى 
آوردن  يــاد  بــه  و  هــا  فاصلــه  زدن 

. س ها حســا ا
ــا  ــرى ب ــان بگي ــا ج ــد ت ــى آي ــار م  به
ــار  ــوى، به ــادى و معن ــى م ــه باران عاطف
ــودكان را درك  ــس ك ــا ح ــد ت ــى آي م

كنــى و درد درمنــدان را لمــس. 
بهــار مــى آيــد تــا بــا حضــور بخشــنده ات 
ــه  ــه ك ــان گون ــوى هم ــى بهشــت ش راه
رســول خــدا صلــى ا... عليــه و آلــه 
ــان  مــى فرمايد:بخشــندگى يكــى از درخت
ــاى آن در  ــاخه ه ــه ش ــت ك ــت اس بهش
ــنده  ــه بخش ــر ك ــت ه ــه اس ــا آويخت دني
باشــد بــه يكــى از شــاخه هاى آن آويــزان 
شــده و آن شــاخه او را بــه طــرف بهشــت 

مى كشــاند.
ــه  ــروز ب ــر از دي ــوروز زودت ــر روز، ن ه
ــانى  ــد، اى انس ــى كش ــرك م ــو س دل ت
كــه دلواپــس و دلتنــگ احســانى بــا 
احســان  احســاس؛  از  آكنــده  قلبــى 
ــران روزگار،  ــاران، پي ــودكان، بيم ــه ك ب
ــا  ــه تنه ــدران و مســتمندان؛ ن ــادران، پ م
ــار  ــم انتظ ــتى چش ــه هس ــه هم ــان، ك آن
كــه  تويــى  هســتند؛  تــو  شــدن  نــو 
انتخــاب شــده اى تــا بــا نســيم همدلــى 

ــادى را  ــى و ش ــت كن ــى حرك و همراه
ــوى. ــريك ش ــت ش ــم نوعان ــا ه ب

ــربلندى ات،  ــالمتى و س ــكرانه س ــه ش ب
ســر تواضــع فــرو آور و بــا همســايه ات 
هــم ســفره شــو و هــم درد. آغوشــى از 
بــاور بــاش بــراى آنــان كــه ناباورانــه در 

كام تلــخ حــزن گرفتارنــد.
دل نــوازى كــن بــا لبــاس و كفــش 
ــه  ــوروز؛ بلك ــگ ن ــه رن ــو ب ــى ن هاي
ــودكان  ــب ك ــر ل ــودن ب ــو ب ــم ن تبس
از  جشــن  جنــس  از  گلــى  بنشــانى! 
ــردار و اميدبخــش  ــى ب گيســوى مهربان
كليــد  بــاش.  بيمــاران  درد  پــر  دل 
ــر  ــردن خاط ــاد ك ــدا در ش ــت خ رحم
روزگار  پيــران  و  پــدران  و  مــادران 
اســت، پــس بــا تبســمى بــه رنــگ 
ارادت بوســه بــر دســتان بــى ادعاشــان 
بــزن ودر آســتانه ســال نــو و بــه يمــن 
ــروزى شــكوهمند  ــن ســالروز پي چهلمي
ــه  ــه همــت موسس ــالمى  ب ــالب اس انق
ــه رايحــه شــميم واليــت اللجيــن  خيري
ــبد كاال  ــو 3000س ــال ن ــتانه س در آس
ــار و  ــتانهاى به ــدان شهرس ــن نيازمن بي

ــد.  ــع ش ــگ  توزي كبودرآهن
شــميم  رايحــه  خيريــه  مؤسســه 
ــش از  ــو، بي ــال ن ــتانه س ــت در آس والي
3000 ســبد كاال بيــن خانــواده هــاى 

سرپرســت  بــد  يــا  سرپرســت  بــى 
تحــت  بهزيســتى  و  امــداد  كميتــه 
بهــار  وشــهرهاى  روســتاها  پوشــش 

كــرد. توزيــع  وكبودراهنــگ 
ــه  ــه رايح ــه خيري ــس مؤسس ــب رئي ناي
ــا همــدان  شــميم واليــت در گفت وگــو ب
پيــام در اللجيــن اظهار داشــت: در آســتانه 
ــه بيــش از  ــن موسســه خيري ــو اي ســال ن
ــت  ــج، گوش ــامل برن ــبد كاال ش 3000 س
ــى،  ــع، ماكارون ــن ماي ــه، روغ ، رب گوج
ــاى  ــواده ه ــن خان ــرغ بي ــكر وتخــم م ش

ــرد. ــع ك ــد توزي نيازمن
علــى چراغــى بيــان كــرد: ايــن ســبدهاى 
ــون  ــك ميلي ــغ ي ــه مبل ــته ب ــر بس كاال ه
وســيصدهزار ريــال و در مجمــوع بــا 
ميليــون   900 و  ســه ميليارد  هزينــه 
ــا حمايــت خيــران و نيكــوكاران  ريــال ب
ــتانه  ــه در آس ــده اســت ك ــدارى ش خري

ــدند. ــع ش ــو توزي ــال ن س
ــه  ــه رايح ــه خيري ــس مؤسس ــب رئي ناي
شــميم واليــت افــزود: ايــن مؤسســه بــا 
ــال  ــدان در س ــه نيازمن ــك ب ــدف كم ه

ــت. ــده اس ــكيل ش 1392 تش

موسسه خيريه رايحه 
شميم واليت پيشگام 
خدمت رسانى 
به محرومين جامعه
■ توزيع سبد كاال بين خانواده هاى نيازمند روستاها و شهرهاى 
بهار وكبودراهنگ

رايحه  خيريه  مؤسســه 
آستانه  در  واليت  شميم 
از 3000 بيش  نو،  سال 

خانواده  بين  كاال  ســبد 
هاى بى سرپرست يا بد 
سرپرست كميته امداد و 
پوشش  تحت  بهزيستى 
بهار  وشهرهاى  روستاها 
وكبودراهنگ توزيع كرد
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تا انتخابات

مجلس مصاديق تخلفات انتخاباتى را 
مشخص كرد

 نماينــدگان در 11 بند طرح اصالح مــوادى از قانون انتخابات 
مجلس شــوراى اســالمى، مصاديق تخلفات انتخاباتى را مشخص 

كردند.
نمايندگان در جلســه علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى ماده 38 
و 39 طرح اصالح موادى از قانون انتخابات را بررســى و تصويب 

كردند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى مقرر كردند: 
اقدامات مغاير امنيت ملى نظير تفرقــه قومى و مذهبى، دادن وعده 
هاى خارج از اختيارات قانونى توســط نامزدها، هر گونه تخريب، 
هتــك حرمت و حيثيــت، نهادها و افــراد و يا نامزدها از ســوى 
نامزدهاى انتخاباتى، نوشــتن اظهار و انتشــار مطالبى كه در قوانين 
مربوطه به عنوان جرم شــناخته شده اســت، ديوار نويسى، تخريب 
يا پاره كردن عكس و ديگــر آثار تبليغاتى نامزدها در مهلت قانونى 
تبليغات كه در محل هاى مجاز الصاق شــده يا قرار گرفته باشــد، 
نصب يا توزيع كليه اقالم و آثار تبليغات انتخاباتى تهيه شــده بدون 
رعايــت مفاد اين قانون و فاقد نام و هويــت تهيه كننده در فعاليت 
هاى تبليغاتى انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشخاص 

حقيقى و حقوقى جرم است.
براساس اين مصوبه متخلفان عالوه بر مجازات هاى مقرر در قوانين 
مربوطه به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسالمى به استثناى حبس 

محكوم مى شوند.
با تصويب مجلس، اســتفاده از آثار تبليغاتــى متضمن موارد مغاير 
عفت عمومى يا موازين شــرع، اخالل و برهــم زدن اجتماعات و 
ســخنرانى هاى قانونى و به ســتادهاى انتخاباتى نامزدها، اســتفاده 
از كاروان هاى تبليغاتى و اســتفاده از بلندگــو در خارج از محيط 
سخنرانى، استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالى و غير 
مالــى در تبليغات و فعاليت هاى انتخاباتى در فعاليت هاى تبليغاتى 
انتخابات توســط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشــخاص حقيقى و 

حقوقى نيز جرم است.
 تعييــن مجازات براى خريد و فروش رأى در انتخابات 

مجلس
 هم چنين نمايندگان مجلس در جريان بررســى طرح اصالح قانون 
انتخابــات مجلس مــاده 57 اين طرح را به تصويب رســاندند كه 
براساس آن عالوه بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب 
امورى مانند خريد و فروش مســتقيم و غير مســتقيم راى از قبيل 
توزيــع اقالم و لوازمى كه براى دريافت كننده جبنه انتفاعى داشــته 
باشــد، اعطاى كمك هاى نقدى و غير نقدى به اشخاص حقيقى و 
حقوقى، اماكن عمومى و مذهبى، هيأت ها و امور خيريه اعطاى وام، 
پاداش و يا امتيازات از زمان دســتور شروع انتخابات توسط وزارت 
كشور، راى دادن با شناسنامه و يا ساير مدارك شناسايى جعلى، راى 
دادن با شناسنامه و يا ساير مدارك شناسايى ديگرى و راى دادن بيش 
از يك بار، تقلب، جعل، دســت كارى، امحا، تخريب، معدوم كردن، 
جا به جايى، ربودن يا اختفاى آرا، صورت جلســات، اسناد مدارك، 
تجهيزات و برنامه هاى رايانه اى و نتايج انتخابات جرم محسوب و 
مرتكب به مجازات درجه شــش قانون مجازات اسالمى به استثناى 

حبس محكوم مى شود.
براين اســاس همچنين اســتفاده از نمادهاى خاص نظير لباس يا 
رنگ خاص جهت تبليغات نامزدهاى خاص در شــعب اخذ راى، 
افزايش يا كاهش تعداد شــعب، تعرفه ها، صندوق ها و يا عوامل 
و اســناد انتخاباتى بدون رعايت تشريفات قانونى، اعالم و القاى 
انصراف، شكســت و يا پيروزى نامزدهاى انتخابات بدون رعايت 
تشــريفات قانونى در فضاى عمومى، اعالم نتايج پيش از رعايت 
تشــريفات قانونى، انتقال يا جابه جايى صندوث اخذ راى به غير 
از محل آگهى شــده بدون مجوز قانونى، باز كردن و يا شكســتن 
قفــل محل نگهدارى و الك و مهر صنــدوق ها يا تجهيزات راى 
گيرى بــدون مجوز قانونى و ايجاد رعب و وحشــت براى راى 
دهندگان يا اعضاى شــعب ثبت نام و اخذ راى با اسلحه يا بدون 
اســحله در امر انتخابات جرم محســوب مى شــود و مرتكب به 
مجازات درجه شــش قانون مجازات اســالمى به استثناى حبس 

محكوم مى شود.
 صداوســيما موظف به حذف مطالب خــالف واقع در 

برنامه هاى تبليغاتى كانديداها شد
 هم چنين در ادامه صداوسيما موظف شد كه برنامه هاى تبليغاتى ضبط 
شده نامزدها حاوى مطالب و اطالعات خالف واقع و توهين آميز را به 

تشخيص كميسيون بررسى تبليغات استان حذف كند.
 و در ادامه نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى مواد 41، 42 و 43 اين 

طرح را تصويب كردند.
– صداوسيماى جمهورى اسالمى ايران دستورالعمل  ماده 65 مكرر 3
برنامه ها و زمانبندى شــبكه هاى راديويى و تلويزيونى اســتانى را به 
نحوى تنظيم مى كند كه امكان برخوردارى نامزدها از اين امكانات به 

صورت برابر وجود داشته باشد.
طبق ماده 42 ماده زيــر به عنوان ماده 65 مكرر چهار به قانون الحاق 

مى شود:
كميسيون بررسى تبليغات استان مى باشد.

تبصره: در صورت تخلف دســتگاه ها و مســئوالن مربوطه از احكام 
اين ماده، مرتكب به مجازات درجه شــش قانون مجازات اسالمى به 

استثناى حبس محكوم مى شود.
براساس ماده 43 ماده زير به عنوان ماده 65 مكرر پنج به قانون الحاق 

مى شود:
– چنانچه به تصويب كميســيون بررســى تبليغات  ماده 65 مكرر 5
اســتان، برنامه هاى تبليغاتى ضبط شــده نامزدهــا جهت پخش در 
صداوســيماى اســتانى، در برگيرنده مطالب و طالعات خالف واقع 
توهين آميز يا هتك حرمت ســاير  نامزدها يا ديگــر افراد يا مغاير با 

قوانين باشد، صداوسيما موظف به حذف آن مطالب است.

روحانى:
برادرى ايران در حق عراق 

در يادها  باقى مى ماند
 برادرى ايران در حق كشورهاى منطقه از جمله عراق در يادها 
باقى خواهد ماند و رابطه ما وبغداد قابل قياس با رابطه اين كشور 

با اشغالگرى همچون آمريكا نيست.
رئيــس جمهورى  پيش از عزيمت به عــراق در فرودگاه مهرآباد 
گفت: ايران بســيارى از نيازهايش را مى تواند از عراق تامين كند 
و در اين سفر طرح هاى مهمى در دست داريم و براى ما موضوع 
ترانزيــت اهميت خاصــى دارد و عالقه مند به توســعه راه هاى 

ارتباطى ميان ايران و عراق هستيم.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى اظهار 
داشــت: احداث شــهرك هاى صنعتى، مورد عالقه طرفين است؛ 
همچنين مســئله محيط زيســت و بحث گرد و غبار موضوعاتى 

است كه مى توان درباره آن اقدامات مشترك انجام داد.
وى گفت: اميدواريم اين ســفر به نفع ملت و توســعه روابط دو 
كشور باشــد و در همه زمينه ها از بهداشــت و درمان، تجارت، 
ســرمايه گذارى، ترانزيت، گردشــگرى و امنيت منطقه مباحث و 

جلسات موثرى داشته باشيم.
رئيــس جمهور تصريــح كرد: رابطه ايران و عراق با يك كشــور 
اشــغالگر همچون امريكا قابل مقايسه نيســت؛ آمريكا در منطقه 
منفور اســت، بمب هايى كه آمريكايى ها بر ســر عراقى ها، مردم 
ســوريه و ديگر كشــورهاى منطقه فرود آوردند فراموش شدنى 
نيســت و برادرى ايران نســبت به كشــورهاى منطقه هم در ياد 

كشورهاى منطقه خواهد ماند.
روحانى گفت: آمريكا يك كشور اشغالگر و منفور در منطقه است.

وى روابــط ايــران و عــراق را ويــژه دانســت و افــزود: گســترش 
ــفر  ــن س ــم اي ــداف مه ــداد از اه ــران  بغ ــه ته ــط دو جانب رواب

اســت.
رئيــس جمهور گفت: ملت دو كشــور از نظر فرهنگى، تمدنى و 
تاريخى در واقع دو ملتى هستند كه در طول قرن ها و هزاران سال 
در كنــار هم و با هم بودند و روابــط دو ملت همواره يك رابطه 

بسيار خوب و برادرانه بوده است.
روحانى ادامه داد: آمريكايى ها بدنبال ايران هراسى بوده و همواره 
به دليــل منافع خود و حفظ رژيم غاصب صهيونيســتى به دنبال 

اختالف افكنى و شكاف ميان كشورهاى منطقه هستند.
وى افزود: آمريكايى ها در يك ســال اخير تقريبا در تمام تالش 
هايشان ناموفق بودند و در نشست ورشو كه مى خواستند به ايران 

فشار وارد شود به شكست آنها و عظمت ايران تبديل شد.
رئيــس جمهورگفت : امــروز تقريبا با عراق در همــه زمينه ها از 
جمله حمل و نقل، ترانزيت، تامين ســرمايه، گردشگرى و زيارت 
و تجارت سرمايه گذارى مســائل سياسى، منطقه اى و بين المللى 

داراى رابطه هستيم.
روحانى يادآور شد: روابط اقتصادى ما با عراق حدود 12 ميليارد 
دالر در سال اســت، در حالى كه به راحتى مى توانيم در سال هاى 

آينده اين رقم را به 20 ميليارد دالر افزايش دهيم.
وى توضيح داد: امروز تنها كشتى هاى كوچك و متوسط مى توانند 
از اروندرود عبور كنند، اما چنانچه اليروبى اين رود انجام شــود، 
امكان رفت و آمد و پهلوگيرى كشــتى هاى باالى 20 هزار تن نيز 

فراهم خواهد شد.
رئيــس جمهور ابــراز اميدوارى كرد: اين ســفر و مباحثى كه در 
مذاكرات با مقامات عاليرتبه دو كشــور مطرح مى شــود، توسعه 
روابط دو كشــور در زمينه هاى بهداشــت و درمــان، تجارت و 
سرمايه گذارى ومسأله حمل و نقل و ترانزيت، گردشگرى و زوار 
و مخصوصًا مســايل امنيت منطقه و مسايلى كه به روابط و ثبات 
منطقه ما مربوط مى شــود را به همراه داشته باشد و موجب خير و 

بركت براى دو ملت ايران و عراق شود.
سفر ســه روزه روحانى به عراق از اين جهت حائز اهميت است 
كه عالوه بر دو كشــور، دوستان و دشمنان دو طرف نيز در سطح 
منطقه و جهان نظاره گر چگونگى و نتايج عملى اين سفر هستند.
بســيارى از مقامات ايران و عراق و ناظــران روابط منطقه اى دو 
كشــور، ســفر رئيس جمهورى ايران به عراق را نقطه عطفى در 
روابط تاريخى تهران بغداد مى دانند؛ ســفرى كه بيانگر شكست 
سياســت تحريم و انــزواى جمهورى اســالمى و خط بطالن بر 
اختالل در روابط ديرينه دو ملت و زمينه ســاز تفاهم هاى جدى 
تهــران و بغداد در عرصه هــاى دو جانبه، منطقه اى و بين المللى 

خواهد بود.

نگرانى امروز جامعه ايران بيكارى و 
افزايش قيمت هاست

 ايجاد فرصتهاى شــغلى در گروى برنامه، تالش، همگرايى و 
همكارى سه قوه است.

نماينــده مــردم مسجدســليمان در مجلــس گفــت: در آغــاز دهــه 
ــد كاســتى ها، كمبودهــا و خدمــات  پنجــم انقــالب اســالمى باي
ارائــه نشــده بــا جديــت دنبــال شــود. در كنــار صبــر و شــكيبايى 

مــردم نيــاز بــه تــالش مســئوالن داريــم.
بــه گــزارش ايســنا، على عســگر ظاهــرى عبدونــد افــزود: 
ــش  ــكارى و افزاي ــران بي ــه اي ــروز جامع ــى ام ــه و نگران دغدغ
ــه،  ــروى برنام ــغلى در گ ــاى ش ــاد فرصته ــت. ايج قيمت هاس

ــت. ــوه اس ــه ق ــكارى س ــى و هم ــالش، همگراي ت
وى بــا انتقــاد از اجرايــى نشــدن مــاده 112 برنامــه ششــم 
ــرار  ــر ق ــت: مگ ــون، گف ــن قان ــر اي ــال دوم عم ــعه در س توس
ــى جنــگ  ــتانهاى مناطــق عمليات ــروى انســانى در اس نيســت ني
ــتان  ــن اس ــردم اي ــت در م ــس دول ــود پ ــظ ش ــى حف تحميل

ــد. ــود آورن ــه وج ــت ب رضاي
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بي رئيس جديد قوه قضائيه به مشكالت دستگاه قضا 
اشراف دارد

 رئيسى به مشــكالت قوه قضاييه اشراف دارد و مى داند در اين جهت چه 
اقداماتى بايد انجام دهد.

ــس  ــى مجل ــى و قضاي ــيون حقوق ــس كميس ــنا،نايب رئي ــزارش ايس ــه گ ب
ــى توجــه داشــته  ــه محورهاي ــه ب ــد ب شــوراى اســالمى گفــت: رئيســى باي
باشــند، كــه ايــن محورهــا بــه خوبــى در حكــم انتصــاب ايشــان از ســوى 

ــرى مشــخص شــده اســت. ــام معظــم رهب مق
محمــد كاظمى بيان كرد: تكريم قضات، اجراى عدالت، تامين نيازهاى قضايى 
كشــور، انجام اقداماتى كه موجب اطمينان خاطر مردم مى شود، انجام اقداماتى 
كه موجب مى شود مردم اميدوار باشند كه دستگاه قضا در جهت احقاق حق آنها 

قدم بر مى دارد مواردى است كه رئيسى بايد به آنها توجه كند.

روزانه 4 هزار نفر از شهر موشكى بازديد مى كنند
 در شــهر موشكى دســتاوردهاى علمى نظامى جمهورى اسالمى در حوزه 
موشــكى به نمايش گذاشته شده كه موجب اميدآفرينى مردم مى شود و روزانه 

4هزار نفر از آن بازديد مى كنند.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: برادران ما در نيروى با افتخار هوافضاى 
سپاه امكانات مختلف خود اعم از موشكى و پهپادى را در يادمان بيت المقدس 

تعبيه و آماده بازديد كاروان هاى راهيان نور كردند.
به گزارش مهر، غالم حســين غيب پرور افزود: در ســاير يادمان ها آنچه را كه 
مردم مى بينند يادآورى هشــت سال دفاع مقدس اســت اما در شهر موشكى، 
دستاوردهاى علمى نظامى جمهورى اسالمى ايران در حوزه موشكى به نمايش 
گذاشــته مى شود. وى گفت: دشــمنان طى 40 سال گذشته هميشه چوب الى 

چرخ حركت انقالب اسالمى گذاشته اند.

مناسبات هيچ كشورى در منطقه به اندازه ايران و 
عراق به يكديگر نزديك نيست

 مسائل مربوط به داعش نشان داد كه مناسبات و مؤلفه هاى هيچ دو كشورى 
در منطقه به اندازه ايران و عراق به يكديگر نزديك نيست. لذا انتظار مى رود كه 

در سفر رئيس جمهور به عراق اين مولفه ها تقويت شود.
به گزارش ايســنا،رئيس كمسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: 
ما انتظار داشــتيم كه رئيس جمهور زودتر از اين به عراق ســفر كند لذا از اين 
سفر استقبال مى كنيم چون مهمترين راه براى شناخت و افزايش فصل مناسبات 

سفر به كشورها است.
حشمت ا... فالحت پيشه افزود: براساس آمارهاى موجود به خصوص در پس 
اقتصادى مناسبات ما با كشورهاى خارجى به اندازه مناسباتمان با عراق در طول 

يك سال گذشته نبوده است.

 اجراى عدالت بايد به گونه اى باشد كه 
هيچكــس در هيچ جايگاهى حق دور زدن 

قانون را نداشته باشد.
رئيس جديد قــوه قضاييه گفت: بايد ابتدا 
شاكر نعمت هاى خدا باشــم در توفيقاتى 
كه عنايت كرد و زمينه اى كه فراهم كرد تا 
بتوانم خدمتگزار باشم بويژه خدمتگزارى ام 
در آستان قدس رضوى و اميدوارم اعتماد 
مقام معظم رهبرى در مسئوليت قوه موجب 
شــرمندگى بنده به خدمت ايشان و مردم 
نشود و صميمانه از حســن اعتماد ايشان 

تقدير مى كنم.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين 
عدالت  افزود:اجراى  رئيســى  سيدابراهيم 
بايد به گونه اى باشــد كه هيچكس در هيچ 
جايگاهى حق دور زدن قانون را نداشــته 

باشد.
وى افزود: در دوره ســه ســاله دورى از 
قوه قضاييه چه در دوران آســتان قدس و 
چه در دوران انتخابات رياســت جمهورى 
فرصتى فراهم شد تا با مشكالت، تنگناها و 
مسائل مردم بيش از گذشته آشنا شوم و اين 
آشنايى در اين دوره سه ساله با مشكالت، 
تنگناهــا و آالم مردم ضرورت بيشــترى 
داشت و تالش مى كنم از ظرفيت هاى قوه 
قضاييه در براي كاهش آالم و مشــكالت، 
احقاق حقوق مردم، اجراى عدالت و آنچه 

مورد خواست مردم است، استفاده كنم.
رئيســى ادامه داد: نزديك ترين اســاس به 
اجراى عدالت، اجراى قانون اســت. بايد 
بگوييــم هيچكس اجــازه دور زدن قانون 

و تخلــف قانونى را نخواهد داشــت. اگر 
محور قانون باشــد چه در دســتگاه قضا 
و دســتگاه هاى ديگر كــه البته مواردى كه 
مشكلى داشته باشد، شامل شرايط بحرانى 
نمى شــود. خدا رحمت كند امام(ره) را كه 
در زمان جنــگ بايد و نبايدهــا را تعيين 

كردند.
وى گفت: كشــور ما كشورى است كه هر 
روز يــك جريان و يك حزبــى مى آيد و 
ما بايد بر اجراى قانــون توافق كنيم و انرا 
جــدى بگيريم.  تاكيد بنــده هم بر اجراى 

قانون خواهد بود.

رئيــس جديد قوه قضاييــه افزود: عفوى 
را مقام  رهبرى دادند و شــما مى  بينيد با 
اين قانون زندان ها دوباره به حالت قبلى 
خود باز خواهد گشــت لذا ما مى خواهيم 
زندان به گفته امام راحل دانشگاه و محل 
بازســازى نيروها  باشــد و اين مســاله 
نيازمنــد اين اســت كه مســئوالن كارى 
كنند. رئيسى گفت: امروز مدعى مبارزه با 
فســاد در درون قوه قضاييه، خود قضات 
هســتند. چند نفرى هســتند كه به عنوان 
كارمنــد يــا قاضى منحــرف  مى خواهند 
دســتگاه قضايى را آلوده جلوه دهند ولى 

آنهــا بدانند بــا همكارى همــكاران، در 
مقابل اين افراد منحرف خواهيم ايستاد و 
مصمم هســتيم تا سالمت دستگاه قضايى 

كنيم. تضمين  را 
وى تاكيــد كــرد: دولــت بايــد زمينــه 
سرمايه گذارى را فراهم كرده و ما از مسئله 
ســرمايه گذارى حمايــت مى كنيم و  مدير 
ســريع العمل، قاطع و شجاع مورد حمايت 

ما خواهد بود.
رئيسى در پايان گفت: تعامل قوا از مسائل 
مورد تاكيد رهبرى است كه ما آن را دنبال 

خواهيم كرد.

نخستين سخنراني رئيسي در رياست دستگاه قضا:

هيچكس حق دور زدن 
قانون را ندارد

 ســخنگوى وزارت كشــور با تاكيد بر 
اينكه استانداران بخشنامه 23 بندى وزارت 
كشــور را با جديت اجرايــى كنند، گفت: 
با توجه به اينكه در آســتانه ســال جديد 
قرار داريم وزير كشــور در بخشنامه اى از 
استانداران خواسته است به منظور ايجاد و 
توسعه شــور و نشاط اجتماعى به ويژه در 
ايام نوروز تكاليف مندرج در اين بخشنامه 
را با همكارى ســاير دستگاه ها و سازمان 

ها انجام دهند.
سيد ســلمان سامانى ســخنگوى وزارت 
كشــور از بخشــنامه نوروزى وزير كشور 
به اســتانداران در 23 بند خبر داد و اظهار 
داشــت: با توجه به اينكه در آســتانه سال 
جديد قرار داريم وزير كشــور در بخشنامه 
اى از اســتانداران خواسته است به منظور 
ايجاد و توســعه شور و نشاط اجتماعى به 
ويژه در ايام نوروز تكاليف مندرج در اين 
بخشــنامه را با همكارى ساير دستگاه ها و 

سازمان ها انجام دهند.
وى در ادامــه افــزود: اســتانداران بايد با 

اســتفاده از ظرفيتها و امكانات دستگاه هاى 
انتظامى و امنيتى نســبت به تامين و ارتقاء 
احساس امنيت عمومى پيش بينى هاى الزم 
را در كليه راه هاى مواصالتى، درون شهر 
ها و پــارك ها و اماكــن عمومى و مراكز 
فرهنگى و تفريحى و رفاهى و اقامتى انجام 

دهند.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت 
كشــور، ســخنگوى وزارت كشور رصد 

منظم و مســتمر بــازار كاالهــا و به ويژه 
كاالهاى اساســى را از ديگر وظايف مهم 
اســتانداران در اين ايام برشمرد و تصريح 
كرد: اســتانداران با هماهنگى دستگاه هاى 
نظارتى بايــد كنترل و نظــارت جدى بر 
كيفيــت و قيمت كاالها و خدمات داشــته 
باشــند و هرگونه گرانفروشى و تخلف در 
هر ســطحى را جهت برخــورد به مراجع 

قضايى معرفى كنند.

ســامانى تجهيز، آماده باش و فعال سازى 
كامــل مراكز امــدادى و اورژانس و هالل 
احمر و بيمارســتان ها را از ديگر تكاليف 
عنوان شــده در اين بخشنامه عنوان كرد و 
گفت: شــهردارى ها و دهيارى هاى كشور 
به منظــور مهيا كردن هر چه بهتر فضاهاى 
گردشــگرى، بوســتان ها و اماكن عمومى 
براى استفاده مسافران نوروزى در آمادگى 

كامل شبانه روزى خواهند بود.
وى خاطرنشــان كرد: آماده ســازى هرچه 
بهتــر مســاجد و اماكن بين راهــى، الزام 
شــبكه بانكى استانى به منظور فعال سازى 
خودپردازهــاى بانكى، برقــرارى ترافيك 
روان و تسهيل تردد هموطنان، برنامه ريزى 
جهت برگزارى جشــنواره ها و ايجاد شور 
و نشــاط، الزام همه دستگاه ها و سازمان ها 
به احترام و تكريم مردم و پاســخگويى و 
پيگيرى ســريع شــكايات مردمى از ديگر 
تكاليفى است كه در اين بخشنامه 23 بندى 
از استانداران خواسته شده با همكارى ساير 

دستگاه ها انجام دهند.

آملى الريجانى:

كسى كه 
تهمت بزند 
را حالل 
نمى كنم

 رئيس سابق قوه قضاييه گفت: خدمت 
رسانى عظيمى در دستگاه قضايى صورت 

گرفته است.
به گزارش ايســنا، آيت ا... صــادق آملى 
الريجانى درباره فضاى مجازى نيز گفت: 
يكى از منشــاهاى وقوع مفاسد فرهنگى، 

اجتماعــى و حتــى كالهبــردارى فضاى 
مجازى است. ما نمى توانيم فضاى مجازى 
را حذف كنيــم و نمى خواهيم هم حذف 
كنيم. من از جمله مســئوالن قضائى بودم 
كه از فضاى مجازى بيشتر استفاده مى كنم 
(دربحث هاى علمــى). تهمت به ما زدند 
كه مى خواهيــم حذف كنيم. چه كســى 
مى گوينــد حذف شــود؟ حــرف ما اين 
اســت كه فضاى مجازى مديريت شود و 
در كشورهاى بسيار پيشرفته اين مديريت 
در حال انجــام اســت.آملى الريجانى با 
اشاره به مسئله فساد گفت: فساد در كشور 
وجود دارد و در درون دستگاه قضائى هم 
وجود دارد. با آنكه بر برخورد با مفســدان 
تاكيد مى كردم، سياه نمايى زياد مى شد و از 
فساد سيستماتيك ســخن مى گفتند و آن 
را معنى مى كردند كه مســئول رسيدگى به 
فســاد، خود فاسد است. مهم اين است كه 

مسئوالن اين دستگاه عزم مقابله با فساد را 
داشته باشند كه مســئوالن عالى كنونى از 
فضال، متدينين و پاكدســت بودند كه اين 

مهمترين سرمايه ما بود.
آملى الريجانى با اشــاره به شــايعاتى كه 
پيرامون خانواده و دختــرش وجود دارد، 
گفت: گاهى دشمن بيرونى و جاهل درونى 

مشكل ايجاد مى كند. دشــمن شايعه كرد 
دختر رئيس قوه قضائيه جاســوس است. 
صبيه ما مى رفت مى گفتند شــما از زندان 
آزاد شديد. عزيزى از ما حالليت طبيد، من 
گفتم عهد كردم از كســى كه تهمت بزند 
نمى گذرم و كسى را هم كه حرف ناحقى 
را شنيد ولى دفاع نكرد، حالل نخواهم كرد. 
چرا وظيفه شرعى خود را انجام نمى دهيم 
و در برابر تهمت ســاكت هســتيم. برخى 
از قضــات در كانالى بودند و تهمتى زدند 
و يك نفر گفت عجــب دختر رئيس قوه 
جاسوس اســت. من كسى كه تهمت بزند 

را حالل نمى كنم.
وى با اشاره به اينكه ادعاهاى حقوق بشرى 
عليه ايران امر عجيبى اســت گفت: آنها با 
انقالب و اســالم مشــكل دارند كه تحت 
عنوان حقوق بشــر مطرح مى كنند و ادعاى 

منافقين را ليست مى كنند.

بخشنامه نوروزى وزير كشور به استانداران 

شهردارى ها شبانه روزي بايد خدمت رساني كنند
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اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
به دولت ارسال شد

 معاون حقوقى قوه قضائيه از نهايى سازى اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز در قوه قضاييه و ارسال آن به دولت خبرداد.به گزارش ايرنا، ذبيح اله خدائيان با 
اعالم اين مطلب گفت: تالش دستگاه قضايى در تدوين اين اليحه، مبتنى بر بهره مندى 
از نظرات تخصصى و تجارب تمامى ارگان ها و ســازمان هاى دست اندركار مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در كشــور بوده است.وى بيان كرد: قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در سال 1392 الزم االجرا و در سال 1394 مورد بازبينى و اصالح قرار گرفت.خدائيان 
افزود: از آنجا كه ايرادات و اشــكاالت قانون مذكور به طور كامل رفع نشــد، دولت، 

اليحه  اصالحى اين قانون را تهيه و تقديم مجلس كرد.

تابعيت فرزندان داراى مادر ايرانى و پدر خارجى در 
گذرگاه تصميم

 ابعاد حقوقى و اجتماعى اليحه اصالح قانون تابعيت فرزندان با مادر ايرانى و پدر 
خارجى كه از سوى دولت تقديم مجلس شده در نشستى بررسى شد.

بــه گزارش ايرنا، هيأت وزيــران، اليحه اصالح ماده واحــده تعيين تكليف تابعيت 
فرزندان داراى مادر ايرانى و پدر خارجى را تصويب كرد.

نايب رئيس فراكســيون زنان مجلس در اين باره گفت: به موجب اين اليحه، فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى، تا قبل از 18 ســالگى به درخواســت 
مادر و پس از 18 ســالگى به درخواست خودشان مى توانند تقاضاى تابعيت ايرانى و 

شناسنامه ايرانى دريافت كنند.

انتصاب هاى ضعيف از ريشه هاى بروز فساد است
 بروز بخش قابل توجهى از فساد، ضعف، ناكارآمدى ها و ايجاد نارضايتى در مردم 

ناشى از انتصاب هاى بد و ضعيف مديران و مسئوالن است.
به گزارش ايرنا، مديركل بازرســى نهادهاى اقتصادى و مالى نهاد رياست جمهورى 
گفت: اگر فســاد، نابســامانى ها، ضعف و ناكارمدى و نارضايتى مردم را مهندســى 

معكوس كنيم، ريشه اين امور به موضوع انتصاب ها برمى گردد.
امين رضازاده ادامه داد: اگر يك مدير شايســته، سالم، قوى، توانمند و با تجربه به كار 
گرفته شود تا چند سال آينده، پيشرفت امور، سالمت كار و رضايت مندى مردم تامين 
مى شود.رضازاده افزود: فساد در دزدى، رشوه و اختالس نيست، اينها در واقع عارضه 

يك انتصاب بد و مدير ناتوان و ضعيف است.

افزايش 400هزار تومانى «حقوق »ها مشمول 
مستمرى بگيران تامين اجتماعى مى شود؟

 سرپرســت سازمان تامين اجتماعى درباره زمان تصويب و اعالم 
افزايش حقوق مســتمرى بگيران و بازنشســتگان تامين اجتماعى در 
ســال آينده اظهار كرد: قطعا مســتمرى ها افزايش خواهد يافت ولى 
چون شــوراى عالى كار بايد براى حداقل حقوق و دستمزد تصميم 
بگيرد، ما منتظر مى مانيم و پس از آن ميزان افزايش مســتمرى ها را 

اعالم خواهيم كرد.
ــه پرسشــى  ــا ايســنا، در پاســخ ب محمدحســن زدا در گفت وگــو ب
ــاره زمــان تصويــب و اعــالم افزايــش مســتمرى هــا در ســال  درب
ــت  ــد ياف ــش خواه ــتمرى ها افزاي ــا مس ــرد: قطع ــار ك ــده اظه آين
ــوق و  ــل حق ــراى حداق ــد ب ــى كار باي ــوراى عال ــون ش ــى چ ول
دســتمزد تصميــم بگيــرد، مــا منتظــر مــى مانيــم و پــس از آن ميــزان 

ــرد. ــم ك ــالم خواهي ــتمرى ها را اع ــش مس افزاي
ــاده و  ــاق افت ــن اتف ــال اي ــان س ــل از پاي ــاله قب ــزود: هرس وى اف
ــاه دارد و در  ــر رف ــه وزي ــه پشــتكارى ك ــا توجــه ب امســال هــم ب
حــال پيگيــرى اســت، تصــور مــى كنــم قطعــا هميــن روزهــا بــه 

ــد. ــه برس نتيج
ــن  ــنهاد تامي ــاره پيش ــى درب ــن اجتماع ــازمان تامي ــت س سرپرس
اجتماعــى بــراى افزايــش نــرخ مســتمرى ها بــا توجــه بــه حداقــل 
دســتمزد گفــت: مــا چــون عضــو شــوراى عالــى كار نيســتيم قطعــا 

پيشــنهادى نداشــتيم.
حســن زدا دربــاره افزايــش 400 هــزار تومانــى حقــوق كارمنــدان و 
بازنشســتگان در ســال آينــده گفــت: آن 400هــزار تومــان مربــوط 
بــه بازنشســتگان كشــورى اســت و ميــزان افزايــش حقــوق 
ــى  ــه شــوراى عال ــا مصوب ــط ب ــى فق ــن اجتماع بازنشســتگان تامي

كار معيــن مى شــود.
ــوان  ــز عن ــورم ني ــرخ ت ــه نســبت ن ــاره افزايــش حقــوق ب وى درب
ــراى  ــراى حداقــل بگيرهــا يــك رقــم و ب ــزان افزايــش ب كــرد: مي
ســاير ســطوح يــك رقــم اســت. پــس از اعــالم حداقــل حقــوق و 
دســتمزد در شــوراى عالــى كار، مــا بــراى ســاير ســطوح درآمــدى 

ــم. ــران پيشــنهاد مى دهي ــأت وزي ــه هي ب

طرح سالمت نوروزى در همدان آغاز شد

 مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان گفت: طرح ســالمت نوروزى آغاز شده و تا 20

فروردين سال آينده ادامه دارد.
ليدا رفعتى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: تيم هاى سالمت نوروزى 

اقدام به رصد وضعيت سالمت در اماكن حساس مى كنند.
وى اضافه كرد: مهمترين اولويت معاونت بهداشتى بررسى وضعيت 
عرضه غذا در مراكز تهيه، توزيــع و فروش مواد غذايى، اماكن بين 

راهى، مجتمع خدمات و رفاهى است.
مديــر ســالمت محيــط و كار معاونــت بهداشــتى همــدان ادامــه داد: 
همچنيــن وضعيــت ســرويس هــاى بهداشــتى بوســتان هــا، اماكــن 
ــد و  ــوروز بازدي ــام ن ــافربرى در اي ــاى مس ــگرى و پايانه ه گردش

بررســى مــى شــود.
رفعتــى بيــان كــرد: بازرســان بهداشــت محيــط در بازرســى اماكــن 
ــردارى از آب  ــه ب ــل ســنجش و نمون ــزات پرتاب حســاس از تجهي
ــتى  ــت بهداش ــى وضعي ــراى بررس ــطوح ب ــى و س ــواد غذاي ، م

ــد. اســتفاده مــى كنن
ــكايت  ــكاس ش ــراى انع ــى 190 ب ــامانه تلفن ــت: س وى اظهارداش
هــاى مردمــى پيــش بينــى شــده اســت و پــس از تمــاس 
ــان  ــده و كارشناس ــت ش ــامانه ثب ــا در س ــكايت آنه ــهروندان ش ش

ــد. ــى كنن ــرى م ــاهده و پيگي ــكايت را مش ــن ش ــن اي آنالي
260 بازرس حدود 16 هزار واحد صنفى اين استان را در قالب اجراى 

طرح سالمت نوروزى بازرسى و ارزيابى مى كنند.
ــت  ــت از معاون ــا حرك ــوروزى ب ــالمت ن ــور س ــته مان روز گذش
بهداشــتى دانشــگاه بــه ســمت چهــار راه خواجــه رشــيد، آرامــگاه 
ــه  ــار راه خواج ــريعتى، چه ــدان ش ــتور، مي ــان پاس ــى، خياب بوعل
ــدان فلســطين برگــزار شــد. ــوار آيــت اهللا كاشــانى و مي رشــيد، بل

زنگان امروز: دارابي زير سايه شايعات 
 خوبه حداقل زير افتاب نيست پوستش بسوزه!!

همدان پيام: شكر به كمك گراني شب عيد آمد 
 عوضش مرغ گران شد!!

صداي زنجان: چرا خشونت در مدارس زياد شده 
 خشونت كجا نداريم!!

رنگا امروز: يك قدم تا افزايش 400 هزار توماني حقوق 
 حاال اين يك قدم اگه طى شد!!

جام جم: زن در خدمت شكالت 
 اين ديگه چه جورشه؟!!

آرمان: فدارسيون فوتبال در استعفا 
 بدون شرح!!

هگمتانه: وعده ازدواج تلگرامي 
 ازدواجش تلگرامى برابر با طالق تلگرامى مى شه اونوقت مهريه 

هم ميشه تلگرامى
جوان: پتروشيمي خواري 

 ديگه چى مونده بخورين؟
ايران: گرانترين هنرمند ايراني معرفي شد 

 هنرمندا هم نرخ دارن!!
اخبار صنعت: تشويق بد حسابان بانكي

 بد حسابى هم تشويق داره؟ 
همدان پيام: كاهش 9/1 درصدي تولد در همدان 

 با اين گرونى كى جرات اومدن به اين دنيا رو داره!!
اسكناس: جراحي يارانه ها

 جراحى يارانه بهتر از جراحى يارانه است!! 
همدان پيام: گوشت رستوران ها چگونه تأمين مي شود؟

 با گوشت االغ!!
آفتاب اقتصادي: مردم توان ايستادگي مقابل گراني را ندارد

 داره صبر مردم لبريز ميشه!!
هگمتانه: مردم آجيل نمي خورند 

 يعنى با يه آجيل نخوردن مشكال حل مى شه؟!!

منزل مسكونى توسط پسر جوان 
به آتش كشيده شد

  فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: اختالف پسر جوان با 
مادرش موجب انفجار و به آتش كشــيدن منزل مسكونى در حاشيه 

شهر همدان شد.
جمشيد باقرى شامگاه يكشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين 
پسر جوان با مادرش دچار اختالف شده بنابراين وى را از منزل بيرون 

كرده سپس اقدام به بازكردن شير گاز مى كند.
وى اضافه كرد: اين پســر قصد به آتش كشــيدن خانه را داشت و با 
كشيدن كبريت خانه منفجر شده و پسر جوان دچار جراحت سطحى 

شد.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: با حضور به موقع عوامل آتش 
نشــانى و ماموران كالنترى دامنه آتش مهار شد و تحقيقات پليس در 

اين زمينه ادامه دارد.
باقرى اضافه كرد: بخشى از شيشه هاى منزل مسكونى شكسته و خانه 
نيز آســيب ديده اما مادر اين خانواده به علت اينكه پســرش او را به 

بيرون از خانه هدايت كرده بود، آسيبى نديد.

فروش برنج هندى به نام ايرانى

 معاون اجرايى تعزيرات حكومتى استان همدان گفت: 150 هزار و 
400 كيلو برنج هندى كه در بسته بندى و كيسه هايى با برند ايرانى به 

فروش مى رفت كشف و توقيف شد.
قهرمان شــاهى در گفت و گو با ايرنا افزود: پس از دريافت گزارش 
هاى مردمى مبنى بر توزيع برنج هندى به نام ايرانى موضوع رسيدگى 

شد.
وى اضافه كرد: شــواهد گوياى اين بود كه فردى در يكى از ميادين 
بار شــهر همدان اقدام به تهيه سه هزار و هشت گونى 50 كيلوگرمى 

برنج هندى كرده است.
معاون اجرايى تعزيرات حكومتى استان همدان ادامه داد: اين فرد كيسه 
هاى برنج 50 كيلويى را در پنج كيسه 10 كيلويى قرار داده و به عنوان 

برنج شمال فريدون كنار به فروش مى رساند.
شــاهى افزود: برنج هــاى اين فرد متخلف توقيــف و براى وى در 

تعزيرات حكومتى پرونده تشكيل شده است.
ــاق  ــوزه قاچ ــف در ح ــده تخل ــزار و 500 پرون ــدود 10 ه ح
كاال و ارز، بهداشــت و درمــان و كاال و خدمــات در تعزيــرات 
ــالجارى تشــكيل شــده و  ــه س ــدان طــى 11 ماه ــى هم حكومت
ــه  ــال جريم ــارد ري ــش از 348 ميلي ــه پرداخــت بي ــان ب متخلف

محكــوم شــدند.

كارنامه آزمون دستيارى منتشر شد
 كارنامه علمى داوطلبان شــركت كننده در چهل وششــمين دوره آزمون دستيارى 
تخصصى پزشكى منتشر شد و داوطلبان مى توانند ضمن مراجعه به سايت مركز سنجش 

آموزش پزشكى با درج كد رهگيرى كارنامه خود را مشاهده كنند.
به گزارش ايســنا، بر اساس اعالم مركز سنجش آموزش پزشكى، چهل و ششمين آزمون 
دستيارى پزشكى پنجشنبه دوم اســفند با حضور 11 هزار و 832 داوطلب برگزار شد و 
با توجه به اعالم كليد نهايى و رســيدگى به اعتراضات داوطلبان، كارنامه علمى شــركت 
كنندگان در چهل و ششــمين دوره آزمون پذيرش دستيارى تخصصى پزشكى در سايت 
مركز ســنجش آموزش پزشكى منتشر شد.بر اساس مصوبات شوراى آموزش پزشكى و 
تخصصى، داوطلبانى كه نمره كل آنها كمتر از 150 باشــد مجاز به انتخاب رشته نيستند. 
نمره مجاز 150 از 600 است.كارنامه شامل نمره كل از 600، رتبه كل خارج از زير گروه ها 
(صرفاً جهت اطالع،) نمره كل علمى تراز و رتبه كل در هر يك از پنج زير گروه آموزشى 

است كه جايگاه داوطلبان را در مقايسه با سايرين در هر زير گروه مشخص مى كند.

جلوگيرى از پوكى استخوان با مصرف انجير خشك
 مدير آموزش همگانى انستيتو تحقيقات تغذيه اى و صنايع غذايى كشور با اشاره به 
فوايد بســيار ميوه انجير در سالمت، گفت: انجير خشك به عنوان يكى از منابع خوب 

غيرلبنياتى كلسيم در جلوگيرى از پوكى استخوان موثر است.
مينا كاويانى در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به فوايد ميوه انجير براى سالمتى، گفت: انجير 
ميوه اى بهشــتى، خوش طعم و شــيرين و از جمله ميوهايى است كه در قرآن از آن ياد 
شده است. ميوه انجير تأمين كننده بخشى از انرژى و منبع خوبى از فيبر غذايى و برخى 

مواد مغذى مثل پتاسيم، آهن، كلسيم و ويتامين هاى C و فوالت است.
وى با بيان اينكه انجير با داشتن مقادير مناسبى فيبر غذايى در پيشگيرى و رفع يبوست 
بخصوص در كودكان موثر است، افزود: دو عدد انجير تازه كه حدوداً 110گرم وزن دارد، 
بخشــى از فيبر غذايى مورد نياز روزانه را تأمين مى كند.وى افزود: انجير خشك حاوى 
مقادير مناسبى از آهن با منشاء گياهى است كه مى تواند در تأمين نياز بدن به آهن بويژه 
براى افرادى كه رژيم گياه خوارى دارند و دخترانى كه در سنين بلوغ هستند، موثر باشد. 

پرخورى در عيد، ممنوع
 مشــاور رئيس انجمن تغذيه ايران، نكات تغذيه اى براى پيشگيرى از چاقى در ايام 
عيد را يادآور شد و بر لزوم مصرف سبزيجات به منظور جلوگيرى از يبوست و همچنين 

جذب بهتر ويتامين ها و مواد معدنى تاكيد كرد.
برليانت بزرگمهر در گفت وگو با سالمت نيوز، با بيان اين كه يكى از ويژگى هاى تغذيه 
مناسب، مصرف كافى غذاست؛ به طورى كه تمام نيازهاى روزانه ما را تامين كند، گفت: 
متاسفانه بزرگ ترين مشــكلى كه در ايام نوروز گريبانگير افراد است، پر خورى است. 
از آنجا كه در ديد و بازديدهاى عيد، افراد ميزان شيرينى، ميوه و آجيل بيشترى مصرف 
مى كنند، از وعده هاى اصلى غذايى غافل مى شــوند و همين باعث به وجود آمدن يك 

الگوى غذايى غلط در افراد مى شود.
وى در ادامه افزود: با به وجود آمدن بى نظمى در ســاعات غذا خوردن، ريزه خوارى ها، 
عدم مصرف ســبزيجات و ســاالدها و كاهش تحرك در عيد، مشكالت گوارشى نظير 

يبوست هم به سراغ افراد مى آيد.

 خدمات پزشكى در نوروز تعطيل نيست 
چنانچه فعاليت بيمارستان ها به قوت خود 
باقى اســت و در بخش خصوصي هم در 
حال بررســي هستيم تا 25 درصد مطب ها 

مكلف به فعاليت در اين ايام شوند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان 
با اعالم اين خبر گفت: 16بيمارستان استان 
آماده خدمات نوروز هستند و اورژانس ها 

نيز در تمام رشته ها فعال شده اند.
حبيب ا... موســوى بهــار با بيــان اينكه 
واحدهاي بيمارستاني نيز در اين ايام فعال 
هســتند افزود: در قســمت غير اورژانسِي 
فعاليتها متوقف  بيمارستان ها، در هفته اول 

مي شوند.
وى ادامه داد: پايگاه هــاي فوريت ها تمامًا 
فعال بوده و در اين روزها فعال تر مي شوند 
همچنيــن در حوزه بهداشــت واحدهاي 
بهداشتي (بهداشت محيط و حرفه اي) وارد 

عمليات شده اند.
وى بيان كرد:250 كارشناس با 125 اكيپ 
از 8 صبح تا 8 شب تمام واحدهاي عرضه 
مواد غذايي و اقامتي را ســنجش مي كنند 
وشــب ها هم با شــماره 190 در دسترس 

هستند.
موســوى بهار افزود: در همدان اورژانس 
دندانپزشكي در بيمارستان قلب و فرشچيان 
24 ســاعته خدمــت مي دهد و درســاير 
شهرســتان ها نيز يك واحد دندانپزشــكي 

فعال خواهد شد.
وى در خصوص داروخانــه ها نيز گفت: 
همــه داروخانه هــاي شــبانه روزي فعال 
خواهند بــود و داروخانه هاى روزانه ها هم 

به صورت كشيك فعال مي شوند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى و خدمات 
درمانى استان همدان با بيان اينكه مهمترين 
رويداد اين روزها آماده شــدن خانواده ها 
براي ســفرهاى نوروزى اســت افزود: هر 
مســافر بيش از 10 شهر را طي مي كند كه 
اين شانس حادثه را باال مي برد اما با رعايت 
نكات ايمنى نبايد به گونه اي باشــد كه اين 
ايام براي تمام عمــر تبديل به غم و غصه 

شود.
 وى بــا بيان اينكه در كشــور تــا 2 هفته 
گذشته دو درصد افزايش حوادث مرگ و 
مير ناشي از جاده ها را داشتيم اما در همدان 
14 درصد كاهش را شاهد بوديم افزود: اين 
كاهش نشان از كنترل بهتر پليس، اقدامات 
يبشتر و بهتر فوريت ها و باال رفتن فرهنگ 

ترافيكي مردم دارد.
موسوى بهار با اشاره به آمارى اظهار كرد: 

سال گذشــته حوادث جاده اى باعث مرگ 
بيــش از 16 هزار نفر در ايران شــد و 20
برابر رقم آن نيز مصدوم داشتيم افزود: 70

درصد اين مــرگ و ميرها مربوط به مردان 
و ســنين 40-20 سال بود كه قطعا به دليل 
سرپرست بودن تبعات بسيارى براى جامعه 

خواهد داشت.
وى در ادامــه به حوادث خانــه تكاني و 
حوادث ناشــى از آن كه بيشتر براي زنان 
اتفــاق مى افتد اشــاره كــرد و گفت: بايد 
خانواده ها بــا رعايت نكات ايمنى مراقب 

سالمتى خود باشند. 
موســوى بهار همچنين گفت: با چهارشنبه 
سوري مخالف نيستيم اما بايد ايمن برگزار 
شود سال 95، 139 نفر مصدوم حمل شدند 
و به بيمارســتان مراجعه كــه 96 به 4 نفر 
رســيد و اميدواريم امســال نيز اين روند 

كاهشى باشد.
وى بيــان كــرد ســال گذشــته حادثــه مهــم 
ســال هاي  امــا  نداشــتيم  خطرنــاك  و 
ــه چشــم هــم رســيد. ــه تخلي ماقبــل آن ب
ــرات  ــده خط ــزود: عم ــار اف ــوى به موس
بــراي  بيشــتر  ســورى  چهارشــنبه 
ســنين 20-10 ســال اســت كــه البتــه 
ــتند  ــاش هس ــاده ب ــا آم ــاي م اورژانس ه
كــه اتفاقــات را رســيدگي كننــد هــر چنــد 
ــد  ــن باي ــه والدي ــم ك ــه مى كني ــاز توصي ب

ــند. ــب باش مراق
در  دهــى  نوبــت  خصــوص  در  وى 
بيمارســتانها گفــت: نظــام ارجــاع در حــال 
بازنگــري اســت تــا بيمــاران از ايــن طريق 

ــه متخصصــان مراجعــه كننــد و  بتواننــد ب
ــي حــل  ــال مشــكل نوبت ده ــن ح ــا اي ب

ــد. ــد ش خواه
ــوالى در  ــه س ــخ ب ــار در پاس ــوى به موس
ــز گفــت: سياســت  ــود دارو ني ــورد كمب م
اقتصــاد مقاومتــي و حمايــت از توليــد 
ــذا وزارت  داخــل در دســتور كار اســت ل
بهداشــت اســتفاده ازداروي توليــد داخــل 
ــاى  ــرار داده و داروه ــتور كار ق را در دس
ــي وارد  ــا ارز دولت ــر ب ــاز ديگ ــورد ني م
ــارد  ــه 3/5 ميلي ــن زمين ــود در همي مي ش
دالر ســال جــاري بــراي وارد كــردن 
ملزومــات پزشــكي اختصــاص داده شــد.

وى ادامــه داد: بــراي ايــام نــوروز بــه 
ــه  ــم ك ــالغ كردي ــتان ها اب ــام بيمارس تم
اقــالم خــود را بــراي دو مــاه تأميــن كننــد 
و ســهميه بيمــاران خــاص هــم كــه اقــالم 
دارويــي آنهــا را دولــت تهيــه كــرده، 

ــده اســت. ــن ش تأمي
موســوى بهار در مورد بيمارســتان هزار 
تختخوابــى كه وعده داده شــده بود و نيز 
درخواست بهزيستى براى تخليه بيمارستان 
بهشــتى نيز اظهار كرد: براى بيمارســتان 
جديد كه زمين آن كنار فرودگاه ديده شده 
بود معارض پيدا شــد. هنوز سندي به اسم 
دانشــگاه صادر نشده و زمين براي ساخت 
اين بيمارستان بايد داراى ويژگى خاص از 
جمله، دسترسي آسان، توزيع امكانات و... 

باشد.
بيمارســتان  تخليــه  خصــوص  در  وى 
ــاورد  ــند بي ــتي س ــت: بهزيس ــتى گف بهش

كــه بيمارســتان متعلــق بــه آنــان اســت تــا 
ــتي  ــًال در بهش ــه فع ــم البت ــي كني ــا خال م
هســتيم چــرا كــه 300 تخــت مســتقر 
ــه بهزيســتي  ــم اگــر آنجــا را ب در آن داري
دهيــم آنهــا چــه خواهنــد كــرد جــز ايــن 
ــد. ــان مي مانن ــاران در خياب ــه ســاير بيم ك
موســوى بهار در خصــوص تغييرات نيز 
گفت: اين تغييرات هيچ شــائبه سياســي 
ندارد معاون درمان خود استعفا داد و معاون 
بهداشتي هم اتفاقاتي باعث شد كناره گيري 
كند خودم هم خسته شدم اصرار كردم بروم 

كه اجازه ندادند.
وى در پاســخ بــه ســوالى در مــورد خطــاي 
ــكى در  ــاى پزش ــرد: خط ــان ك ــكي بي پزش
ــادى از خدمــات درصــد  ــل حجــم زي مقاب
ــم  ــد ه ــك درص ــي ي ــا حت ــي دارد ام كم
باالســت. خدمات پزشــكي بســيار ســنگين 
ــات  ــن خدم ــه اي ــي ك ــت در حال و باالس
قبــًال نبــوده اســت، اعتقــاد داريــم اتفاقــات 
پزشــكي همــه خطــاي پزشــكي نيســتند و 
گاهــى رســانه هــا بــزرگ نمايــى مى كننــد 
در حالــى كــه در خصــوص پرونــده مــادرى 
كــه فــوت كــرد  هنــوز راى نهايــى صــادر 

نشــده اســت.
وى در ادامــه خبــررى مبنــى بــر تأســيس 
گفــت:  و  داد  دندانپزشــكي  بيمارســتان 
ــكى  ــتان دندانپزش ــتين بيمارس ــن نخس اي

ــور اســت. كش
آمادگــى  از  جلســه  ايــن  ادامــه  در 
اورزانشــس هوايــى و شناســايى 50 نقطــه 

بــراى بالگردهــا خبــر داده شــد. 

رئيس انجمن چشم پزشكى 
ايران عنوان كرد

آسيب هاى چشمى 
حوادث چهارشنبه 
آخرسال
 رئيس انجمن چشــم پزشــكى ايران، 
حوادث  جســمى  آســيب هاى  بيشترين 
چهارشــنبه آخر ســال را متوجه چشــم 
مصدومان دانست و گفت: بيشترين آسيب 

چشمى متوجه قرنيه است.
محمــود جباروند، در گفتگــو با مهر، به 

چهارشنبه  حوادث  از  ناشــى  آسيب هاى 
آخرســال اشــاره كرد و افــزود: تلفات 
چشــمى كودكان و نوجوانان، از بيشترين 
آســيب هاى حوادث چهارشــنبه سورى 
است كه متأســفانه پيامدهاى ناگوارى به 

همراه دارد.
وى بــا عنــوان ايــن مطلب كه بيشــتر 
افراد  حــوادث  اين  چشــمى  مصدومان 
رهگــذر و تماشــاچى هاى اين مراســم 
هســتند، گفت: افرادى كه اقدام به انفجار 
موادمحترقه مى كنند، چون از عواقب اين 
كار اطالع دارند و آگاه هســتند، خودشان 
را درگيــر نمى كننــد و در نتيجــه افراد 

رهگذر و كسانى كه مشغول تماشاى اين 
مراسم هســتند، آسيب مى بينند و مصدوم 

مى شوند.
جباروند با اشــاره به آسيب هاى چشمى 
حوادث چهارشــنبه آخرســال، ادامه داد: 
تلفات چشمى كودكان و حتى بزرگساالن، 
در اين حوادث خيلى شايع است كه بعضًا 

منجر به نابينايى مصدومان مى شود.
رئيس انجمن چشم پزشكى ايران، افزود: 
در اين بين، بيشــترين آســيب چشــمى 
متوجه قرنيه و لنز چشــم است كه منجر 
به خونريزى و حتى آسيب عصب بينايى 
شــده و بينايى فــرد غيرقابل برگشــت 

مى شود.
جباروند با اشــاره به اين مطلب كه قرنيه 
به عنــوان يك عضو ظريــف و ضعيف 
چشم ســريع پاره مى شود، گفت: در اين 
قبيل حوادث، بعضًا نمى توان كارى براى 
مصدوم انجام داد و بايد چشــم او تخليه 

شود.
وى بيشــترين آسيب چشــمى حوادث 
چهارشنبه آخر سال را متوجه نوجوانان 
و كودكان دانســت و افزود: در حوادث 
بينايى  مصدومان  از  درصدى  چشــمى، 
خــود را از دســت مى دهنــد و ايــن 

است. تأسف بار 

رئيس دانشگاه علوم پزشكى خبر داد

فعاليت 25 درصد مطب ها در نوروز 
براى نخستين بار
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كمپين «نه به آجيل»؛ مؤثر در كاهش قيمت
 معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره تشكيل 
كمپين «نه به آجيل» در اســتان، گفت: كمپين خوبى بوده و به طور قطع تأثيرگذار است، 
خوشبختانه رفتار مردم به سمت كاهش تقاضا و مديريت رفته است و اگر مردم در مواقع 

كمبود تقاضاى خود را مديريت كنند بازار قادر نخواهد بود بهره بردارى كند.
عليرضا شــجاعى از توزيع گســترده مرغ در روزهاى آينده در بازار همدان خبر داد و 
گفت: از روزهاى آينده مرغ به نرخ 12هزار و 500 تومان در بازار همدان عرضه مى شود.

وى با بيان اينكه قيمت مرغ در همدان جزو يك سوم پايين قيمت مرغ در كشور است، 
بيان كرد: مرغ 12هزار و 500 تومانى در تمامى واحدهاى عرضه گوشــت و مرغ توزيع 

مى شود تا نرخ مرغ در كل استان از اين مبلغ بيشتر نشود.
وى در ادامه از افزايش قيمت شيرينى در همدان خبر داد و به ايسنا گفت: قيمت 72 قلم 

شيرينى نسبت به 2 سال گذشته بين 12 تا 20درصد افزايش يافته است.
معاون نظارت و بازرســى سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان عنوان كرد: 
نرخ هاى جديد شــيرينى به اتحاديه ابالغ شــده و قرار است در قنادى هاى سطح استان 

نصب شود.
شــجاعى همچنين با اشاره به توزيع روزانه 50 تن شــكر در همدان ادامه داد: شكر در 
سطح وسيع در بسته هاى 900گرمى، يك كيلو و 800 گرمى و يك كيلو و 200 گرمى در 

فروشگاه هاى بزرگ همدان توزيع مى شود.

وى درباره كمبود شكر در بازار، يادآور شد: همدان استانى مصرف كننده است و استان هاى 
بزرگ براى كشور تعيين تكليف مى كنند به طوريكه در مقطعى با اقدامات افرادى سودجو 

انبارهاى شكر خالى شد اما دولت با تزريق شكر بازار را به سمت كاهش قيمت برد.
معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأكيد بر اينكه 
با ســودجويان مقابله مى كنيم، تأكيد كرد: با بازرسى و كشف انبارهاى شكر و همچنين 

توزيع وسيع شكر از سوى دولت بازار شكسته خواهد شد.
شجاعى از توزيع قند در بسته بندى هاى 5 كيلويى خبر داد و يادآور شد: قند در بسته هاى 
5 كيلويى به قيمت هر كيلوگرم 4300 تومان عرضه خواهد شد به طوريكه برنامه توزيع 

روزانه 80 تن قند را در استان داريم.

«ريل» غيركارشناسي نمي خواهيم
غزل اسالمي »

  وقتي نقشــه ريلي كشور را نگاه مي كنيم و خبرهاي منتشر شده 
از زبان مســئوالن غير مرتبط را مي شنويم نگران برخي تصميم هايي 
مي شــويم كه جز صرف بودجه عايدي براي استان همدان ندارد. از 
جمله اين نگراني ها اين است كه مبادا با احداث خطوط ريلي اشتباه 
خط آهــن همدان را ناكارآمد كنند و ما نتوانيم با قطار به شــهرهاي 

كشور دسترسي پيدا كنيم.
انجــام طرح مطالعاتــي راه آهني كه از خط آهن همدان - ســنندج 
(نزديكي هاي شهر سنندج) به بيجار و سپس به زنجان متصل مي شود 
هيچگاه نمي تواند به نفع هيچ يك از همداني ها و يا شهرهاي همدان 

باشد زيرا اين خط از داخل شهرهاي استان نمي گذرد.
 معلوم نيست چه مطالعه و يا منافعي در احداث اين خط آهن وجود 
دارد كه موجب شــده تا خط آهن فامنين- تاكستان از نقشه حذف 
شود و اســتان را از اتصال به شبكه ريلي كشور و دنيا محروم كند. 
نمي دانيم چه تفكرات و طرح مطالعاتي اتصال بيجار به زنجان را در 
اولويت قرار داده است؛ ريلي كه ربطي به استان ما ندارد اما از اواخر 

سال 96 براي ماه ها به صدر اخبار همدان تبديل شد.
اگر قرار اســت خط آهني با بودجه كشور براي همدان كشيده شود 
بايد خطي باشــد كه اوالً ما را از نزديك ترين فاصله به شبكه ريلي 
كشــور متصل كند دومًا مزايايي براي اســتان همدان داشته باشد و 
طوري نشود كه مسئوالن در آينده مجبور شوند با صرف بودجه هاي 
هنگفت ريل جديدي براي دسترســي به شبكه ريلي كشور احداث 

كنند.
نقشــه ريلي كشور نشان مي دهد خط آهني كه از فامنين مي گذرد به 
شهر تاكستان مي رسد و از آن ايستگاه دو مسير به سمت آذربايجان 
و رشــت از هم جدا مي شوند. يك خط آهن همداني ها را به رشت 
و آستارا مي رســاند و ديگري ما را به تبريز و اروميه مي برد. همين 
خط ما را از جلفا به تركيه و ســپس به اروپا متصل مي كند. اما اگر 
خط آهن بيجار كه رديف بودجه اي 10 ميلياردي هم دريافت كرده، 
احداث شود همداني ها را به هيچ يك از اين مقاصد نمي رساند. مگر 
اينكه تا نزديكي هاي سنندج برويم و سپس از آنجا به بيجار و سپس 
به خط آهن زنجان تبريز برســيم. كه در اين ايســتگاه نه به زنجان 
رسيده ايم و نه به تبريز، بلكه فقط به خط ريلي اين دوشهر رسيده ايم 
و در ايــن دو راهي مي توانيم يكي از مقاصد زنجان يا تبريز را براي 

سفر انتخاب كنيم. 
ــاز  ــي ني ــر ريل كش ــان 260 كيلومت ــار- زنج ــنندج- بيج ــير س مس
دارد و بــا احتســاب طــي كــردن مســير تــا نزديكي هــاي ســنندج، 
ايــن مســير بــراي همداني هــا بــه حــدود 400 كيلومتــر مي رســد. 
امــا مســير فامنيــن-  تاكســتان 230 كيلومتــر اســت كــه 50 كيلومتر 
ــه  آن ســاخته شــده و آمــاده اســت، ايــن خــط آهــن فامنيــن را ب
ــع  ــد و مناف ــل مي كن ــتان تبدي ــران و تاكس ــدان، ته ــي هم 3 راه
ــراي  ــار ب ــن بيج ــط آه ــا خ ــال دارد ام ــدان را به دنب ــتان هم اس
ــر  ــمال دورت ــه ش ــارا ب ــير م ــي مس ــدان نيســت و حت ــتان هم اس
مي كنــد و مزيتــي بــراي همداني هــا نــدارد. ضمــن اينكــه بودجــه 

ــد. ــود مي كن ــتري صــرف خ بيش
قطار براي نزديكي و ســهولت در مسير، كاهش هزينه ها، اتصال به 
شبكه ريلي كشــور و كاهش آلودگي هواست اگر قرار است اين 4

مزيت وجود نداشته باشد مردم همدان قطار هم نمي خواهند.

تبريك و تهنيت

جناب آقاى

 رحيـم 
مرتضـايى

انتخاب شايسته جنابعالى را به عنوان
 هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى استان همدان

 كــه نشــان از تعهــد، توانمنــدى و حســن ســوابق خدمتــى 
ــد  ــوده، امي ــرض نم ــك ع ــه تبري ــما دارد را صميمان ش
ــروز  ــواره پي ــال هم ــد متع ــاه الطــاف خداون اســت در پن

و ســربلند باشــيد.

على اصغر اوليايى - رئيس اداره 
صنعت ، معدن و تجارت شهرستان فامنين

تبريك و تهنيت

جناب آقاى 

دكتر زبردست
 انتخاب به جا و شايسته 

جنابعالى را به عنوان
 رياست محترم 

اتاق بازرگانى استان همدان 
صميمانه تبريك عرض نموده و توفيقات روز 
افزون شما را از خداوند منان مسئلت داريم

مهندس احمد عزيزيان فام 
 مديرعامل شركت ساختمانى اللس

برخي  كه  اســت  ســال  چند   
مسئوالن از برقي شدن قطار همدان 
صحبــت مي كنند و ظاهــراً رديف 
بودجه هم گرفته اســت اما تاكنون 
اقــدام عملياتي بــراي آن صورت 
نگرفته است. به نظر شما مهمترين 
دســتاورد قطار برقي براي همدان 

چيست؟
قطار برقي براي شهرهايي مناسب است كه 
روزانه تعداد مسافران زيادي سفر مي كنند 
در غير اين صورت اتالف سرمايه است. 
راه اندازي قطار برقي سرمايه كالني الزم 
دارد. استفاده از اين قطارها افزايش سرعت 
و كاهش آلودگي زيست محيطي و صوتي 

را به دنبال دارد. 
اين نوع قطار براي شهرهايي ماند مشهد 
كــه روزانه تعداد قطار بااليي رفت و آمد 
مي كنند، مي تواند مناســب باشد كه البته 
اقداماتي براي برقي كردن هم انجام داده اند 
و احتماالً تا چند سال آينده به بهره برداري 
مي رســد. مســير مشــهد به تهران 926 
كيلومتر است. البته تيرماه سال جاري بود 
كه كارشناساني از يك شركت اسپانيايي 
به ايران آمدند و برقي كردن راه  آهن چند 
استان از جمله همدان را بررسي كردند كه 

من اطالعاتي از نتيجه آن ندارم.
ــرعت 160  ــا س ــدان ت ــي هم ــط ريل خ
ــده و  ــي ش ــاعت طراح ــر در س كيلومت
ــود  ــام ش ــر آن انج ــي ب ــر اصالحات اگ
ــا 180  ــرعتش را ت ــت س ــوان ظرفي مي ت
كيلومتــر در ســاعت افزايــش داد امــا بــا 
ايــن خــط ريلــي نمي توانيــم قطــار 
ــر  ــرعت 300 كيلومت ــا س ــه ب ــي ك برق
آن  در  مي كنــد  حركــت  ســاعت  در 
راه انــدازي كنيــم و اگــر هــم ايــن قطــار 
را بــراي همــدان وارد كنيــم در ايــن ريل 
نمي توانــد بيــش از 160 كيلومتــر در 
ســاعت حركــت كنــد. نــاوگان موجــود 
ــر 160 ــرعت حداكث ــراي س ــران ب در اي
ــر طارحــي شــده اســت. ضمــن  كيلومت
ــه  ــم ب اينكــه در حــال حاضــر در تحري
ســر مي بريــم و فعــًال نمي توانيــم مــورد 

ــم. ــه را وارد كني ــن زمين ــان در اي نيازم
مشكل ديگر هم اين است كه قطار برقي به 
منبع برق بسيار زيادي نياز دارد و با توجه 
به اينكه با كمبود برق مواجه هستيم و در 
مواقعي در فصل تابســتان با قطعي هايي 
مواجه مي شويم قطاربرقي هم احتمال دارد 

با قطعي مواجه شود.
مورد پســي هم اين است كه حجم تردد 
قطارها در همدان آنقدر زياد نيســتند كه 
چنين حجم عظيمي از سرمايه گذاري براي 

آن انجام بدهيم.
 شما با برقي كردن قطار همدان 

مخالف هستيد؟
خوب اســت كه قطار همدان برقي باشد 
اما ما اولويت هاي ديگري داريم. تكميل 
نواقص مســير همدان تهــران و افزايش 
سرعت از 140 به 160 كيلومتر در ساعت 
اولويت اول ريل استان است و اتصال ريل 
همــدان به مالير اولويت دوم اســت كه 
فقط قطعه اول آن آغاز شده و قطعه دوم 
هنوز به مزايده هم گذاشــته نشده است. 
اولويت سوم استان بايد اتصال ريل فامنين 
به تاكستان باشــد. اتصال ساوه به قم هم 

اولويت چهارم است و اگر مي خواهيم به 
جنوب ايران از جمله اصفهان، يزد، شيراز 
و بندرعباس وصل شويم بايد اين اتصال 

صورت بگيرد.
 پيشــنهاد شــما به جاي برقي 

كردن قطار همدان چيست؟
به نظر مــن به جاي برقي كــردن قطار 
همدان بــر روي توربوجت برنامه ريزي 

كنند. در حــال حاضر دنيا از برقي كردن 
قطار گذشــته و بــه ســمت راه اندازي 
توربوجت رفته اســت ايــن نوع قطار تا 
240 كيلومتر در ساعت مي تواند سرعت 
داشته باشد، آلودگي كمتري دارد، سوخت 
كمتري مصرف مي كند، كم هزينه تر است 

و نياز به خط انتقال برق هم ندارد.
همدان- راه آهــن  اتصال  خط 

ســنندج به بيجار و زنجان چقدر 
مي تواند به نفع استان همدان باشد؟

اين خط ربطي به استان ما ندارد.
در برخي محافل صحبت از خط 
فامنين به تاكســتان است اما در 
نقشه وجود ندارد. درباره آن توضيح 
مي دهيد كه بود و نبودش چه تأثيري 
در شبكه ريلي كشور دارد و احداث 
آن چه نفعي به حال استان ما دارد؟

يك زماني مطالعات آن انجام شد و قرار 
بود اين خط ايجاد شــود اما حذف شد. 
بــا حذف اين خط، شــهرهاي فامنين و 

رزن كه شهرهاي شمالي استان محسوب 
مي شوند از خط آهن محروم مي شوند.

 ايــن خــط 230 كيلومتر اســت كه 50 
كيلومتر آن ســاخته شده و 180 كيلومتر 

باقيمانده است.
حاال به جاي اين خط قرار شــده راه آهن 
همدان سنندج به خط آهن بيجار زنجان 
متصل شــود. در واقع اين دو مسير ريلي 
قرار اســت كه ما را به آذربايجان برساند. 
اما با ريــل بيجار زنجان مســير به 260 

كيلومتر افزايش پيــدا مي كند يعني ما به 
جاي اينكه 180 كيلومتر ريل بسازيم بايد 
260 كيلومتر بســازيم. ضمن اينكه اين 
مسير 30 كيلومتر طوالني تر از مسير فامنين 
اســت و تاكنون هم چيزي از آن ساخته 
نشده اســت. ضعف ديگرش اين است 
كه مســير بيجار زنجان ربطي به همدان 
ندارد و ما نمي توانيم از آن اســتفاده كنيم 

اما ريل فامنين به همدان مربوط مي شود 
و با ســاخت آن فامنين به 3 راهي تهران، 

همدان و تاكستان تبديل مي شود.
مســير فامنين ما را به تاكستان مي رساند 
كه از آنجا مســير به دو قســمت تبديل 
مي شــود يكي به آذربايجان و ديگري به 
رشت مي رود. اين مســير ما را به تبريز، 
اروميه، تركيه و اروپا وصل مي كند اما اگر 

ما از سنندج به بيجار برويم چون راه مان 
به شمال دور مي شود ديگر براي ما مزيتي 

نخواهد داشت.
اگــر دوســت دارنــد ريــل بيجــار- 
زنجــان را هــم بكشــند امــا مــا از 
راه آهــن  بــه  مي توانيــم  تاكســتان 
ــير  ــن مس ــويم. اي ــري متصــل ش سراس

ــت.  ــتان اس ــع اس ــه نف ــي و ب كارشناس
 نظر شما درباره مكان ايستگاه 
جديد قطار كه قرار است كنار پايانه 
با  چيست؟  شود  ساخته  اتوبوس ها 
توجه به اينكه براي تملك زمين هاي 
اطراف به زمان و هزينه زيادي نياز 
است و ممكن است ما را در انتقال 
ايســتگاه به داخل شهر سال ها به 
عقب بيندازد آيا محل انتخاب شده 

مناسب است؟

ايستگاه رباط شورين 8 كيلومتر با دانشگاه 
آزاد و حــدود 12 كيلومتر با مركز شــهر 
فاصله دارد. مي توان گفت ايستگاه خارج 
از شهر يك سري معايب و يك سري مزايا 
دارد، ايستگاه داخل شهر هم همين طور. 
شــهرداري طبق تفاهم نامه اي 5 كيلومتر 
از زمين هــاي اطراف ايســتگاه جديد را 
در اختيار راه آهن قــرار داد اما اين مقدار 

كافي نيســت و تملك بخش عمده اي از 
زمين هاي مورد نياز هنوز انجام نشــده و 

انجام آن كار راحتي نيست.
حتي اگر اين زمين ها تملك و ايســتگاه 
ساخته شود مشــكالت ايستگاه همدان 
به پايان نمي رسد. ايستگاه هاي شهرهاي 
اهواز، مشهد، تهران، قم و درود داخل شهر 
ساخته شــده اند و چون طراحي مناسبي 

نداشته اند اكنون به مشكل خورده اند. 
شــلوغي بســيار زيادي اطراف آن ديده 
آلودگي  زيست،  محيط  آلودگي  مي شود؛ 
صوتي، سنگ پراني مردم به سمت قطار، 
برخورد عابر پياده و وسايل نقليه با قطار 
مشكالتي هستند كه در اين ايستگاه ها به 
وجود آمده است. اين ايستگاه ها در اوايل 

ساخت خوب بوده اما چون آينده نگري در 
طرح وجود نداشته اكنون به معضل شهري 

تبديل شده اند. 
اما فاصله نزديك ايســتگاه قطار هم يك 
مزيت اســت. ساخت ايســتگاه همدان 
در كنــار پايانه اتوبوس ها اگر طبق اصول 
ساخته شــود دسترسي راحتي براي مردم 
ايجاد مي كند اما به هزينه هنگفتي نياز دارد 
و همانطور كه مي بينيم تاكنون تملك كامل 
زمين ها صورت نگرفته است و انجام آن 

زمان بر است.
 آيا پيشنهادي براي انتخاب محل 

ايستگاه داريد؟
يك مدت نظر اســتان ايــن بود كه اين 
ايســتگاه كنار فرودگاه ساخته شود اما 
وزارت راه و شهرســازي با آن مخالفت 
كرد و پيشــنهاد كنار پايانه اتوبوس ها را 
داد و قرار شد 4 كيلومتر از آن زيرزمين 
ساخته شود. اما پيشنهاد من ساخت اين 
ايســتگاه در حد فاصل دانشگاه آزاد و 
شورين است. زمين هاي زيادي در كنار 
چهارراه بابك وجــود دارد كه مي توان 
آنها را به راحتــي و هزينه پايين تر براي 

ســاخت ايســتگاه تملك كرد. ساخت 
ايســتگاه در اين محل نــه نياز به تونل 
و زيرگــذر دارد و نه روگــذر، ضمن 
اينكه هزينه تملك بســيار پايين اســت 
و آنقدر وســعت دارد كه مي توان پايانه 
اتوبوس ها و ترمينال هاي ميني بوس را به 
آنجــا منتقل كرد و همه را در يك محل 
تجميع كرد تا مســافران به راحتي وقتي 
از قطار پياده شدند اتوبوس و ميني بوس 
شهرخود را بدون طي كردن مسير ديگر، 
انتخاب و ســوار شوند. ما نبايد سفر در 
سفر ايجاد كنيم. وقتي همه اينها در يك 
مكان تجميع شوند محل شلوغي خواهد 
شــد، بنابراين بدون مزاحمت در داخل 
شــهر، خدمات به صورت شبانه روزي 
وجود دارد و مسافران با مشكل مواجه 

نمي شوند.
مزيت انتقال ايستگاه به اين محل، هزينه 
كمتر، زمان ساخت كمتر و راحتي مسافر 

را به دنبال خواهد داشت.
 در ايــن صورت بــراي پايانه 

اتوبوس ها چه فكري كرده ايد؟
اين محل تغيير كاربري مي يابد؛ مي تواند 

به يك هايپر ماركت و شــهربازي تبديل 
شود. آنقدر بخش خصوصي وجود دارد 
كه به استفاده از پايانه اتوبوس ها براي انواع 
فعاليت هاي اقتصادي تمايل داشته باشند. 
ضمن اينكه راننــدگان هم از فضاي اين 
پايانه راضي نيستند و با مشكالتي مواجه 

هستند.
گريزي بزنيم به ساعت حركت و 
قيمت بليت قطار همدان؛ قيمت هايي 
و  تهران  همــدان-  قطار  براي  كه 
نسبت  شده  اعالم  مشهد  همدان- 
و  باالست  ديگر  شهرهاي  قطار  به 
حتي تا چند برابر مي رسد. دليل آن 
چيست و آيا قرار نيست اصالحاتي 

صورت بگيرد؟
تعيين وقت قطار فرمول دارد. اگر مي بينيد 
بعضي قطارهــا مانند قم- تهران و حومه 
تهران قيمت بسيار پاييني دارند به اين دليل 
اســت كه اينها جزو حومه شهر تهران به 
حســاب مي آيند و يارانه دولتي دريافت 
مي كنند. قيمت قطار همدان را شــركت 
رجا پيشــنهاد داده و راه آهن كشــور هم 
آن را پذيرفته است. تعيين نرخ در اختيار 

همدان نيست.
 به نظر شــما با وجــود قيمت 
حدود 50 هزار تومــان براي قطار 
حدود 25  قيمت  و  تهران  همدان- 
تــا 30 هزار توماني بــراي قيمت 
مردم  آيا  مسير،  اين  اتوبوس  بليت 
از آن استقبال مي كنند؟ ضمن اينكه 
شــهري  بين  اتوبوس  ناوگان  هم 
همدان جوانترين ناوگان با بهترين 
هم  و  است  صندلي ها  و  اتوبوس ها 
مردم با اتوبوس حق انتخاب مسير 
را دارنــد و مي توانند در 3 ترمينال 
آزادي، آرژانتين و خزانه پياده شوند، 
اما هنگام سفر با قطار حق انتخابي 
در مسير پياده و سوار شدن ندارد و 
حتي مسير طوالني و هزينه مضاعفي 
بايد براي رســيدن به ايســتگاه 

پرداخت كنند.
به نظر من هم در قيمت بليت قطار همدان 

بايد اصالحاتي صورت بگيرد.
 ســاعات حركتي كه براي قطار 
همدان اعالم شده به نظر مي رسد 
فايده اي براي همداني ها ندارد، زيرا 
اغلب آنها مي خواهند صبح اول وقت 
در تهران باشــند. نظر شما در اين 
باره چيست آيا قرار نيست تغييري 

در آن ايجاد شود؟ 
ســاعت هايي كه اكنون اعالم شده براي 
مســافران تهراني است كه مي خواهند به 
همدان بيايند، اين برنامه براي عيد نوروز 
است و ساعت حركت براي پس از نورزو 
تغيير مي كند. هم همداني ها بايد بتوانند از 
قطار اســتفاده كنند و هم مسافراني كه از 

تهران به همدان مي آيند.
 با توجه بــه دوري راه از مركز 
شهر به ايستگاه قطار چه راهكاري 
براي مســافرين قطــار داريد كه 

راحت تر از آن استفاده كنند؟
با توجه به وضع موجود بايد چند ايستگاه 
اتوبوس و ون در داخل شهر براي ايستگاه 
قطار تعبيه شود تا مسافران با مشكل حمل 

و نقل مواجه نشوند.

كارشناس حمل ونقل ريلي:

توربوجت جايگزين قطار برقي همدان شود
 قطار همدان هنوز در ابتداي راه اســت و تا حل مشكالت 
آن از جمله اتصال به شبكه ريلي كشور، ايستگاه قابل دسترس، 
تعداد حركت ها و ســاعت و قيمت، الزم است تا اقدامات و 
بودجه زيادي صرف شــود. اما آنچه اهميت دارد اين است كه 
اوالً پس از مطالعه و بررســي هاي كارشناسانه، آنچه كه مورد 
نياز است و منافع اســتان را تأمين مي كند توسط كارشناسان 
به مديران مربوطه ارايه شــود تا موافقــت آن را از وزارتخانه  
دريافت كنند و سپس نمايندگان مجلس براي تصويب بودجه 
آن رايزني كنند. دومًا اين طرح هاي كارشناســي در ميانه راه به 
داليل نامعلوم حذف نشوند تا طرح هاي ديگر به داليل نامعلوم 
جايگزين شوند. براي مردم مهم است طرح هايي كه براي رفاه 
ايجاد و راه اندازي مي شــوند فقط به اسم رفاه نباشد بلكه واقعًا 

آســايش جامعه را هم به دنبال داشته باشد. به نظر نمي رسد كه 
انجام اقدامات صحيح عمراني و قابل استفاده كار سختي باشد. 
مردم انتظار دارند اگر بودجه كشــور در جايي صرف مي شود 
اهدافي كه درباره آن صحبت مي شود را واقعًا به واقعيت برساند. 
آنچه كه در ادامــه مي خوانيم ديــدگاه اميرعباس دزفوليان، 
كارشــناس حمل ونقل ريلي در اســتان است كه به سؤاالت 
خبرنــگار همدان پيام درباره لزوم ايجــاد قطار برقي و امكان 
راه اندازي آن در شــرايط كنوني در استان، چگونگي اتصال 
خط آهن همدان به شبكه ريلي كشور، صحيح يا ناصحيح بودن 
مكان يابي ايستگاه جديد قطار در داخل شهر و ساعت و قيمت 
رفت وآمد قطارهاي همدان- تهران و همدان- مشــهد پاسخ 

داده است.

ساخت خط آهن فامنين- تاكستان به نفع استان است

ساخت خط آهن بيجار زنجان شهرهاي شمالي استان را از قطار محروم 
مي كند و مزيتي براي همدان ندارد

ايستگاه قطار در كنار پايانه هاي اتوبوس پرهزينه و زمان بر است

قيمت بليت قطار همدان باالست
ساعت حركت قطار تغيير مي كند

نقشه طرح راه آهن فامنين - تاكستان

تاكستان



C M

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

سه شنبه  21 ا سفندماه 1397  شماره 3434 

7
فيفا با اجراى VAR در دربى مخالفت كرد

 فيفا با اجراى VAR در دربى پايتخت مخالفت كرد.
رئيس دپارتمان داورى، درباره سيســتم كمك داور ويدئويى، گفت: با 
توجــه به اين كه سيســتم VAR نياز به تاييد فيفــا و بورد جهانى بين 
المللى دارد، طى جلسات متعددى كه با فدراسيون جهانى فوتبال داشتيم.  
ايميلى از ســوى فيفا به فدراسيون فوتبال ارسال شد كه براى راه اندازى 
سيســتم ويدئو چك در مســابقات ليگ در چند مرحله براى ما اعالم 

كردند.
به گــزارش ايلنا،داود رفعتى در ادامه بيان كــرد: در مرحله اول ما بايد 

اسامى نفرات تيم VAR كه شامل مسئول فنى، ارتباطات، مالى، حقوقى 
و كنترل كننده را به فيفا معرفى كنيم. در مرحله پسى فيفا دوره آموزشى 

را ماه آينده براى تيم VAR در دوحه برگزار خواهد كرد.
رفعتى افزود: مرحله ســوم آزمايش اين ســامانه به صورت آفالين در 
بازيهاى ليگ انجام شــود كه خوشــبختانه در چندين مسابقه ليگ برتر 
VAR را بــه صورت آفالين مورد ارزيابى قرار داديم تا مشــكالت و 
نواقصى كه در اين سيســتم وجود دارد را شاهد باشيم. پس از بازرسين 
فيفا به ايران خواهند آمد تا اين سامانه در مسابقات ليگ به صورت آف 

الين مشاهده كنند.
رئيس دپارتمان داوران اظهار داشــت: قصد داشتيم در بازى پرسپوليس 

و اســتقالل از هفته 23 ليگ برتر، سيســتم VAR را به صورت آنالين 
اجرا كنيم كه متاسفانه فيفا با كمك داور ويدئويى در اين ديدار مخالفت 
كرد. ضمن اينكه پير لويجــى كولينا، رئيس كميته داوران فيفا با دعوت 
رئيس فدراسيون فوتبال قرار شد براى تماشاى اين بازى به تهران بيايد 
و سيستم ويدئو چك را به صورت آفالين با حضور كولينا در اين ديدار 

اجرا خواهيم كرد.
وى در پايان افزود: پس از تاييد فيفا با كمك داور ويدئويى در مسابقات 
ليــگ، بنظــرم بين 3 تا 9 ماه اين پروســه زمان مى بــرد.  بدون ترديد 
فدراسيون فوتبال و كميته داوران تمام تالش خود را در اين زمينه انجام 

مى دهد كه از اول فصل ليگ نوزدهم اين سامانه راه اندازى كنيد. 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

گزارش AFC از نبرد عليرضا بيرانوند و 
سعد الشيب 

 سايت رسمى گزارشــى از رقابت دروازه بان تيم هاى پرسپوليس 
ايران و السد قطر منتشر كرد. 

به گزارش  تسنيم، سايت رسمى كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) در 
آستانه بازى هاى هفته دوم مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا 2019 به 
معرفى پنج نكته اى پرداخته كــه بايد در هفته دوم مرحله گروهى اين 
مسابقات آنها را دنبال كرد كه يكى از اين موارد «نبرد دروازه بان ها» است.

در گزارش AFC آمده است: «دو دروازه بانى كه اين روزها در فوتبال 
آســيا زياد در مورد آنها صحبت مى شود، روز سه شنبه در بازى السد 
قطر و پرســپوليس در گروه C مقابل هم قــرار مى گيرند كه جدالى 
تكرارى از مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا 2018 است، ديدارى 
كه فصل گذشته پرســپوليس به لطف نقش پررنگ عليرضا بيرانوند 
در مجموع دو ديدار رفت و برگشــت با نتيجه 2 بر يك برد و راهى 

فينال شد.
عليرضا بيرانوند پس از اينكه بابت مهار پنالتى كريســتيانو رونالدو در 
مســابقات جام جهانى 2018 روسيه در ســطح جهانى شناخته شد، 
شــايعات زيادى در خصوص احتمــال انتقالش به تيمى ديگر مطرح 
بــود اما او در نهايت در اين تيم تهرانى مانــد. چند ماه پس بيرانوند 
مهار توپى در ســطح جهانى مقابل ضربه سر ژاوى نشان داد و توپ 
را از باالى دروازه در ورزشــگاه آزادى به بيرون فرستاد، ديدارى كه 
پرسپوليس موفق شد براى اولين بار به فينال ليگ قهرمانان آسيا صعود 

كند.
در حالــى كه بيرانوند براى رقم زدن يك عملكرد درخشــان ديگر پا 
به جام ملت هاى آســيا 2019 گذاشته، او تحت الشعاع عملكرد سعد 
الشيب، دروازه بان السد قطر قرار گرفته است، كسى كه در 7 بازى جام 
ملت هاى آسيا 2019 موفق شــد در 6 بازى دروازه  قطر را بسته نگه 
دارد و تنها يك گل دريافت كنــد و در نهايت هم بهترين دروازه بان 

تورنمنت لقب گرفت.
آخرين بارى كه اين دو تيــم در دوحه با يكديگر ديدار كردند بازى 
رفت از مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان آســيا 2018 بود، ديدارى كه 
پرسپوليس در دقايق پايانى بازى صاحب يك ضربه پنالتى شد و على 
عليپور دروازه الشــيب را باز كرد و اين گل در نهايت سرنوشت ساز 
شد. عادالنه است كه بگوييم بيرانوند نبرد دروازه بان ها را برد اما الشيب 
از آن زمان تا كنون پيشــرفت چشمگيرى داشته است و هر دو تيم در 
بازى سه شــنبه دو تيم السد و پرســپوليس براى تيم هاى خود نقشى 

حياتى خواهند داشت».

زين الدين زيدان به رئال مادريد برگشت
 زين الدين زيدان چند ماه پس 
از اســتعفاى خود از رئال مادريد 
بار ديگر سرمربيگرى اين باشگاه 

را بر عهده خواهد گرفت.
به گزارش "ورزش سه"، سرانجام 
پــس از حــرف و حديث هاى 
بســيار، زين الدين زيدان ديشب 
رسما جانشين سانتياگو سوالرى 
شد و يك بار ديگر هدايت رئال 

را بر عهده گرفت.
اين خبر را جوزپ پدررول در برنامه خوگونس از شبكه السستا اعالم 

كرد و سپس به تاييد ماركا و آاس نيز رسيد.
زيدان پس از اتمام فصل 18-2017 و در ميان ناباورى خبر از استعفاى 
خود داد. او پس از دو ســال و نيم هدايت رئال و كســب ســه ليگ 
قهرمانان متوالى تصميم به كناره گيرى از ســمت خود گرفت و همه 
هواداران رئال را شــوكه كرد. زيدان توضيــح خاصى در مورد دليل 
استعفاى خود نداد با اين حال عنوان كرد كه ديگر چيزى براى عرضه 

به بازيكنانش نداشت و نياز به استراحت را احساس مى كرد.
زيزو در تمام ماه هاى گذشــته به كانون شايعات مختلف تبديل شده 
بود و يك روز از حضورش در پى اس جى مى گفتند و يك روز هم 
خبر از قبول ســرمربيگرى منچستريونايتد از جانب او مى دادند. اين 
اواخر هم گفته مى شد كه زيدان جانشين مكس آلگرى در يوونتوس 

خواهد شد.
در هر صورت به نظر مى رسد كه بازگشت زيدان به رئال قطعى است 
و او بايد در يازده بازى باقيمانده رئال در الليگا، تيم بحران زده كنونى 

را هدايت كند و از فصل پس پروژه اى جديد را استارت بزند.
ســوالرى هم پس از از دســت رفتن سه جام در شش روز، از سمت 
خود بركنار خواهد شــد تا رئال و بسيارى از بازيكنان مغضوب اين 

تيم، نفسى به راحتى بكشند.

ميزبانى اسدآباد در 
هفته دوم مسابقات 

فوتسال جوانان استان 
 اسدآباد ميزبان هفته دوم مسابقات 

ليگ برتر فوتسال جوانان استان شد. 
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانــان اســتان ؛هفته دوم 
در  استان  جوانان  فوتســال  مسابقات 
اسدآباد برگزار مى شــود با توجه به 
حضور 2 نماينده از شهرستان اسدآباد 
و اســتاندارد بود ســالن 1500 نفرى 
آزادى اين مســابقات امروز از ساعت 
خود.ميزبانى  خواهــد  اســتارت   14
خوب اسدآبادى ها در فينال نونهاالن 
استان باعث شــد ليگ جوانان هم در 

اسدآباد برگزار شود.

AFC پاسخ 
پرسپوليس را داد

 كنفدراســيون فوتبال آسيا به نامه 
باشــگاه پرســپوليس مبنى بر داورى 
بازى اين تيم با پاختاكور ازبكســتان 

واكنش نشان داد.
به گزارش  مهر، كنفدراســيون فوتبال 
آسيا با ارســال نامه اى به امضاى داتو 
ويندســورجان، به نامه و درخواست 

باشگاه پرسپوليس پاسخ داد.
در اين نامه كه روز يك شــنبه توسط 
امير على حسينى مدير بخش بين الملل 
باشگاه دريافت شد، تاكيد شده است 
كــه تمام بازى هاى ليــگ قهرمانان به 
ويژه آنچه در زميــن روى مى دهد با 

دقت زير نظر قرار دارد.
همچنين در بخشى از نامه آمده است 
بــه عوامل برگــزارى مســابقات در 
داورى  جمله  از  مختلــف  بخش هاى 
حساسيت هاى  كه  اســت  شده  اعالم 
الزم را داشــته باشــند چون بازى ها، 
سرنوشــت تيم هــا را رقــم مى زند. 
اطمينان داشــته باشيد كه كنفدراسيون 
فوتبال آســيا تمام سعى خود را براى 
برگزارى هر چــه بى نقص تر بازى ها 

انجام مى دهد.

ترديد بزرگ بازيكنان 
رئال؛ رونالدو يا 

اتلتيكو؟ 
 بازيكنــان رئال مادريــد در مورد 
قهرمانان  ليگ  شــب  چهارشنبه  بازى 

دچار ترديد شده اند.
دو تيــم يوونتــوس و اتلتيكومادريد 
چهارشنبه شب ديدار برگشت خود را 
در ليگ قهرمانان برگزار خواهند كرد 
و برخى بازيكنان رئال مادريد خواهان 
صعود تيم اسپانيايى و بعضى عالقمند 

به بازگشت يوونتوس هستند.
بــه گــزارش "ورزش ســه"، موافقان 
اگر  معتقدند  اتلتيكومادريــد  صعــود 
رونالدو  كريستيانو  با  امسال  يوونتوس 
بــه موفقيت در ليگ قهرمانان برســد، 
فشــار روى آنها بيشتر خواهد شد و به 
نوعى موفقيت هاى سال هاى قبل نيز 
همه به نام ستاره پرتغالى منظور خواهد 
شد. اما عالقمندان به صعود يوونتوس 
نيز از كرى خوانى رقيب همشــهرى و 
هواداران آنها هراس دارند و ترجيح مى 
دهند تيمى خارج از پايتخت راهى دور 
پسى شــود.يوونتوس در بازى رفت با 
دو گل در اســتاديوم واندا متروپوليتانو 
مغلوب اتلتيكومادريد شده و كار بسيار 
دشوارى براى بازگشت مقابل شاگردان 

ديگو سيمئونه در تورين دارند.
 رئال مادريد هفته گذشــته با شكست 
ســنگين در خانه مقابل آژاكس با ليگ 
قهرمانــان وداع كرد و پس از ســالها 
نتوانست به مراحل پايانى اين رقابت ها 

راه پيدا كند.

بزرگترين حقه بازى جهان فوتبال چه بود؟ 
 روبرتو روخاس در ديدار شــيلى و برزيــل براى لغو كردن بازى 
با چاقو به خود آســيب رســاند اما فيفا متوجه اين موضوع شــد و 

سنگين ترين جريمه را برايش در نظر گرفت.
روبرتو روخاس ملقب به "ال كوندور" (كركس) دروازه بان بزرگى بود. 
او براى تيم كولو كولو، بزرگترين تيم شيلى بازى مى كرد. همچنين از 
دروازه تيم ملى كشــورش نيز حفاظت مى كرد. از او به عنوان يكى از 
بهترين دروازه بان هاى جهان ياد مى شــد. از عالقه مندى رئال مادريد 
به روخاس نيز صحبت مى شــد. او از همه لحــاظ دروازه بان كاملى 
بود. تمرينات اختصاصى انجام مى داد و سعى مى كرد بتواند به بهترين 
شكل ممكن ضربات آزاد را مهار كند. سوم سپتامبر 1989 بازى خيلى 
ســختى را پيش رو داشت. شــيلى بايد در ماراكانا برابر برزيل قرار 
مى گرفت. اين بازى براى صعود به جام جهانى 1990 تعيين كننده بود. 
براى برزيل تساوى كافى بود اما شيلى براى صعود به برد نياز داشت. 

ماراكانا پر از تماشاگر بود.
به گزارش  ايســنا، در دقيقه 49 گاركا دروازه شيلى را باز كرد. شرايط 
براى اين تيم بدتر شــد اما 20 دقيقه پس تصاوير تلويزيونى بازى را 
رها كرد و روخاس را نشــان داد كه روى زمين افتاده بود و دستانش 
را روى صورتش گرفته بود. در كنارش يك مواد منفجره ديده مى شد 
كه به نظر مى رســيد از آن آسيب ديده است. ماساژور وارد زمين شد 
و هــم تيمى هايش به دور او جمع شــدند. صورتش غرق خون بود. 
شــيلى ديگر بازى نكرد و داور پايان بازى را اعالم كرد. نتيجه بازى 

نامشخص ماند.
با اين حال يك روز پس همه چيز مشخص شد. تصاوير يك دوربين 
نشــان داد كه مواد آتش زا در فاصله سه مترى روخاس افتاده است و 
با او برخوردى نداشــته است. او از اين اتفاق بهره برد تا خود را مرده 
نشان دهد اما قضيه خون چه بود؟ خيلى زود هم اين موضوع روشن 
شد. ماساژور متوجه يك شىء (چاقو) در زير دستكش روخاس شده 
بود. اين ماجرا تا زوريخ هم كشيده شد و برزيل براى تبرئه خود همه 
كار كرد. آن ها توضيح دادند كه مواد آتش زا باعث بريدگى نمى شود. 
در نهايت فيفا رأى خود را اعالم كرد و تنبيه سختى را براى روخاس 

و تيم ملى شيلى در نظر گرفت.
دروازه بان شــيليايى براى هميشه از فوتبال محروم شد. فيفا همچنين 
اجازه نداد شــيلى در مرحله مقدماتى جام جهانى 1994 شركت كند. 
عالوه بر اين آراونا را براى پنج ســال و براى هميشه از مربيگرى در 
عرصه بين المللى محروم كرد. براى آستنگو (كاپيتان شيلى) پنج جلسه 
محروميت در نظر گرفت. همچنين دنى رودريگس را براى هميشه از 
فوتبال محروم كرد. روخاس نسبت به اين شرايط واكنش نشان داد و 
ادعاى بى گناهى كرد. او گفت: اين كار را با من كردند چون من اهل 

شيلى هستم. اگر من برزيلى بودم اين كار را نمى كردند.
با گذشــت زمان روخاس اعتراف كرد. آستنگو و او اظهار كردند 
كه قصد داشــتند بازى را لغو كنند چون تنها راه نجاتشــان بود. 
با اين حال چاره اى جز اعتراف نداشــتند. او تا ســال ها پس تنها 
20 دقيقــه بازى كــرد. زامورانو براى گراميداشــتش او را به تيم 
ســتاره هاى جهان دعوت كرد. ورزشگاه شــيلى از او به بهترين 
شــكل اســتقبال كرد و روخاس در حالى اين شعارها را مى شنيد 

كه اشك از چشمانش سرازير شده بود.

فرهاد مجيدى حاضر است 
در جمع از مامور پليس عذرخواهى كند

 جانشين فرماه ناجا گفت: تا 
به امروز به جمع بندى نرسيده ايم 
كه از افرادى كه به پليس توهين 
كرده اند شكايت كنيم؛ البته آقاى 
مجيدى با پليس تماس گرفتند و 

عذرخواهى كردند.
ايوب سليمانى جانشين فرمانده 
ناجا در پاسخ به سوال مهر مبنى 
بر اينكه آيا پليس قصد شكايت 
از فــردى كه به مأمــور راهور 
توهين كرد را دارد يا خير، گفت: تا به امروز به جمع بندى نرسيده ايم 
كه از افــرادى كه به پليس توهين كرده اند شــكايت كنيم؛ البته آقاى 
مجيــدى با پليس تماس گرفتند، عذرخواهــى كردند و حتى حاضر 
هســتند در جمع پليس از آن مأمور راهــور عذرخواهى كند و ديگر 

اصرارى بر مواردى كه باعث تشويش اذهان عموم شده بود ندارد.
وى افزود: البته بايد به دنبال طرح هايى باشيم تا از شأن پليس و آبروى 

پليس به ويژه در حين مأموريت صيانت كند.

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

رسمي
برابر رأي شماره 139760326007000967 مورخه 1397/10/5 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى خانم اقدس احمدي فرزند ملكعلي به شماره شناسنامه 
277 صادره از قروه در سه دانشگ مشاع از شش دانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 307/15 مترمربع پالك 10803 فرعي از 139 اصلي  واقع در 
بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاي جعفر 
قاسملو محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 792)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/21
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه مديرعامل تعاوني مســكن كاركنان شــهرداري 
شهرستان اسدآباد با ارائه دو برگ استشهاديه محلي مصدق دفتر 
اسناد رســمي 3 اسدآباد مدعي است كه يك جلد سند مالكيت 
ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت يكصد و بيست و شش 
مترمربع و چهل و پنج صدم مترمربع پالك 2 فرعي مجزي شده از 
پالك 1559  واقع در شهرستان اسدآباد بخش شش همدان كه در 
ذيل ثبت 39180 صفحه267 دفتر 270 به شماره چاپي 408665/
د91 به نام تعاوني مسكن كاركنان شــهرداري اسدآباد صادر و 
تسليم شــده كه هنگام جابه جايى مفقود گرديده لذا به استناد 
تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي 
مي شود تا هر كس مدعي انجام معامله با سند مالكيت نزد خود 
باشد از تاريخ انتشــار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت و يا ســند معامله اعتراض كتبي خود را تسليم نمايد در 
صورت انقضا مدت واخواهي و نرســيدن اعتراض و يا در صورت 
اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام 
(تعاونى مسكن كاركنان شهردارى اسدآباد)صادر و تسليم خواهد 

شد. (م الف 764)
كامران متقى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه مديرعامل تعاوني مســكن كاركنان شــهرداري 
شهرستان اســدآباد با ارائه دو برگ استشهاديه محلي مصدق 
دفتر اسناد رسمي 3 اســدآباد مدعي است كه يك جلد سند 
مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت پنجاه و يك متر 
مربع و نود و هفت صدم مترمربع پالك يك فرعي مجزي شده 
از پالك 1559  واقع در شهرستان اسدآباد بخش شش همدان 
كه در ذيل ثبت 39179 صفحه264 دفتر 270 به شــماره چاپي 
408646/د91 به نام تعاوني مسكن كاركنان شهرداري اسدآباد 
صادر و تسليم شده كه هنگام جابه جايى مفقود گرديده لذا به 
اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين 
وسيله آگهي مي شــود تا هر كس مدعي انجام معامله با وجود 
ســند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي 
مدت ده روز به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان اسدآباد 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراض 
كتبي خود را تســليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و 
نرســيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند 
مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام (تعاونى مسكن كاركنان 

شهردارى اسدآباد) صادر و تسليم خواهد شد. (م الف 765)
كامران متقى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
سيدشــهال حســيني داراى شــماره شناســنامه  2610 
ــه 1112/97-ش112ح از  ــت كالس ــرح دادخواس ــه ش ب
ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و 
چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان ايــرج ذوالفقــاري 
بــه شــماره شناســنامه  15 در تاريــخ 97/7/1 در 
ــه  ــدرود زندگــى گفتــه ورث اقامتــگاه دائمــى خــود ب
ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي حين الف
1-سيدشــهال حســيني فرزنــد ســيدقربان  به شــماره 
ــي  ــر متوف ــد1345/8/4 همس ــنامه 2610 متول شناس
ــماره  ــه ش ــرج ب ــد اي ــاري فرزن ــزدان ذوالفق 2-ي
ــر  ــد1370/11/26 پس ــنامه 4040228650 متول شناس
متوفــي 3-ســاناز ذوالفقــاري فرزنــد ايــرج به شــماره 
شناســنامه 28 متولــد1364/5/9 دختــر متوفــي 
ــت  ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب اين
ــر  ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي مزب
كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد 
او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك 

ــد شــد. ــم دارد واال گواهــي صــادر خواه ــاه تقدي م
(م الف 814) 

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
شــماره  داراى  نــادري  ســكينه  آقــاي 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  3036 ب شناس
حــوزه  ايــن  از  114/9701090ح  كالســه 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده 
شــادروان  كــه  داده  توضيــح  چنيــن  و 
ــنامه   ــماره شناس ــه ش ــوري ب ــن منص فردي
4000056832 در تاريــخ 97/10/13 در اقامتــگاه 
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ دائم
منحصــر  متوفى/متوفيــه  آن  حين الفــوت 
فرزنــد  نــادري  1-ســكينه  بــه:  اســت 
ــنامه 3036  ــماره شناس ــه ش محمدحســين ب
ــد  ــي منصــوري فرزن ــي 2- زرعل ــادر متوف م
ــدر  ــنامه 2078 پ ــماره شناس ــه ش ــاس ب الم
متوفــي اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتي 
ــت آگهــي  ــور را در يــك نوب درخواســت مزب
مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا 
وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ 
ــاه  ــك م ــرف ي ــي ظ ــتين آگه ــر نخس نش
تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 

(م الف 763)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف 
اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاى رمضانعلي ابراهيمي زاهد داراى شــماره شناســنامه  7 به 
شرح دادخواست كالسه 1065/97ش112ح از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان علي 
ابراهيــم زاهد به شــماره شناســنامه  447 در تاريخ 97/8/2 
حين الفوت  ورثه  گفتــه  زندگى  بدرود  خــود  دائمى  اقامتگاه  در 
زاهد  ابراهيمي  1-اقــدس  به:  اســت  منحصر  متوفى/متوفيه  آن 
متوفي  فرزند  متولد1339  شناســنامه 517  شماره  به  علي  فرزند 
2-ايپكعلي ابراهيمي زاهد فرزند علي به شــماره شناسنامه 518 
متولد1340 فرزنــد متوفي 3-زهرا ابراهيمــي زاهد فرزند علي 
به شــماره شناســنامه 576 متولد1347 فرزند متوفي 4-قزبس 
ابراهيمي زاهد فرزند علي به شــماره شناسنامه 519 متولد1342 
فرزند متوفي 5-پروين اللهي فرزند سبزعلي به شماره شناسنامه 
زاهد  ابراهيمي  6-رمضانعلي  متوفي   همســر  متولد1347   7312
متوفي  فرزند  متولد1345   7 شناســنامه  شــماره  به  علي  فرزند 
7-آق قز ابراهيمي زاهد فرزند علي به شــماره شناســنامه 516 
فرزند  زاهد  ابراهيمــي  8-نظامعلي  متوفــي  فرزند  متولد1336 
علي به شــماره شناسنامه 577 متولد1349 فرزند متوفي اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 816)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

 ســال هاست كشــتى همدان به ظاهر 
ورزش اول اين اســتان ناميده مى شود اما 
در عمل به نسبت ساير رشته هاى ورزشى 
تنزل داشته و ديگر اقتدار گذشته را ندارد.

كشتى همدان روزگارى در كنار استان هايى 
نظير مازندران قدرت اول كشــور به شمار 
مى رفت اما اكنون حضور ثابت در تركيب 

تيم هاى ملى هم آرزو شده است.
بــروز حواشــى متعدد در كشــتى همدان 
سبب شــد تا آســيب جبران ناپذيرى بر 
دهه  در  استان  ورزش  قدرتمندترين  پيكره 
80 وارد شــود و در هفت سال گذشته به 

بدترين وضعيت ممكن ادامه مسير بدهد.
به اعتقاد كارشناســان ايــن حوزه، صرف 
ميليون ها تومان براى توســعه و پيشرفت 
ورزش كشــتى در ســال هاى اخير با بى 
برنامگى همراه شــد و حتى در پشــتوانه 
سازى نيز آنطور كه بايد اقدام برنامه محور 

صورت نگرفت.
بــه گزارش ايرنا حتى در شهرســتان هاى 
استان همدان نيز شــاهد حواشى پياپى در 
رشته كشتى طى ســال هاى اخير بوديم و 
مالير و نهاوند كه روزگارى پايتخت هاى 
كشتى ايران و حتى آسيا به شمار مى رفتند، 

حاال آرزوى داشتن يك ملى پوش دارند.
دلسردى مربيان سازنده از وضعيت موجود 
و بــى توجه به آنها، كوچ برخى نخبه هاى 
كشتى به پايتخت، ســهم خواهى در بدنه 
اجرايى كشتى، تنش ميان بزرگان و جدايى 
پيشكســوتان از گود كشــتى سبب شد تا 
حاشــيه ها بر تضعيف ورزش اول استان 

منجر شود.
حاال پس از هفت ســال تنش و به حاشيه 
راندن كشتى اســتان، قهرمانان باقى مانده 
اين ورزش اميدوارند تا با تشــكيل مجمع 
انتخابات هيأت كشــتى، مديرى كاردان در 

راس امور قرار بگيرد.
كشتى اســتان همدان در ســال هاى اخير 
بيشترين ضربه را در بين استان هاى كشور 
خورده است و حاال در شرايطى قرار گرفته 
كه آذرى ها، كرمانشــاهى ها، تهرانى ها و 
ســاير حريفانى كه در دهه گذشــته مقابل 
كشــتى همدان حرفى براى گفتن نداشتند، 
به حريفى مقتدر و شكســت ناپذير تبديل 

شوند.
جامعه كشتى همدان حاال براى سروسامان 
بخشــيدن بــه ورزش اول اســتان لحظه 
شمارى مى كنند و مى خواهد طلوع دوباره 
در مســير موفقيت داشته باشــد و در اين 
راه همگان انتظار دارند كه ســكان هدايت 
كشتى به رئيســى كاردان و باتجربه سپرده 

شود.
آنهــا انتظار دارند مجمــع انتخابات هيأت 
كشتى همدان بزودى برگزار شود تا ورزش 
پرجمعيت اســتان از وضعيــت بالتكليفى 
خارج شده و روى ريل توسعه و پيشرفت 

قرار بگيرد.
كشــتى در سال آينده رقابت هاى مهمى را 
در پيش دارد و مهمترين آن كسب سهميه 

بازى هاى المپيك 2020 است و افزون بر 
آن بازى هاى المپيك 2024 جوانان را نيز 
از مهمترين برنامه هاى پيش رو محسوب 

مى شود.
جامعــه ورزش كشــتى اســتان انتظــار 
ــتى در  ــد كش ــت جدي ــد دوره مديري دارن
ــاهد  ــود و ش ــال ش ــا فع ــه ه ــام عرص تم
پويايــى ايــن رشــته در اقصــى نقــاط 

ــيم. ــتان باش اس
بــدون ترديــد برگــزارى ليــگ شهرســتان ها 
در رده هــاى ســنى مختلــف، اســتفاده 
ــر و كاردان در راس  ــب نظ ــراد صاح از اف

كشــتى شهرســتان هــا، بهــره منــدى از 
ــتى،  ــزرگان كش ــوتان و ب ــه پيشكس تجرب
ــا در  ــه ه ــى نخب ــروى جوان ــتفاده از ني اس
ــى  ــان كاف ــاص زم ــأت و اختص ــه هي بدن
بــراى رســيدن بــه امــور مشــتى اســتان مــى 

ــد. ــود ببخش ــرايط را بهب ــد ش توان
ســخنگوى اداره ورزش و جوانــان همــدان 
پيرامــون انتخابــات حســاس تريــن هيــأت 
ورزشــى ايــن اســتان گفــت: مجمــع 
ــا پايــان ســال  انتخابــات هيــأت كشــتى ت

برگــزار مــى شــود.
داشــت:  اظهــار  چاروســايى  حمــدا... 
بــه  را  مجمــع  برگــزارى  درخواســت 
ــر  ــم و منتظ ــرده اي ــالم ك ــيون اع فدراس
ــزارى  ــان برگ ــراى زم ــى الزم ب هماهنگ

هســتيم. آن 
ــته  ــى از رش ــتى يك ــرد: كش ــان ك وى بي
هــاى مــورد توجــه و حمايــت مديريــت 
جديــد دســتگاه ورزش و جوانــان اســتان 
هرچــه  اميــدوارم  و  اســت  همــدان 
انتخاباتــى  مجمــع  تكليــف  ســريعتر 

مشــخص شــود.
چاروســايى خاطرنشــان كــرد: اميدواريــم 
بــا  آينــده  ســال  در  كشــتى  ورزش 
ــد و  ــير رش ــد مس ــد بتوان ــت جدي مديري
موفقيــت را ســپرى كنــد و ديگــر شــاهد 

ــيم. ــته نباش ــى گذش حواش
دبير هيأت كشــتى همدان نيز گفت: شرايط 
براى برگزارى انتخابات هيأت كشتى استان 
همدان مهيا است و اميدواريم فدراسيون نيز 
هرچه سريعتر اين وضعيت را تعيين تكليف 

كند.
ــر  ــه ه ــزود: ب ــلطانى اف ــين س محمدحس
حــال كشــتى همــدان نياز بــه ســازماندهى 
رســمى دارد و اكنــون فضــا بــراى فعاليــت 

رئيــس جديــد هيــأت مهيــا اســت.
ــتى  ــه ورزش كش ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــتى  ــزار كش ــت ه ــش از هش ــدان بي هم
گيــر و مربــى دارد، خاطرنشــان كــرد: 
ــأت  ــع هي ــزارى مجم ــا برگ ــم ب اميدواري
كشــتى اســتان طــى چنــد روز باقــى 
ــارى، فرصــت  ــال ج ــان س ــا پاي ــده ت مان
برنامــه ريــزى الزم بــراى شــروع مناســب 

ــود. ــم ش ــد فراه ــال جدي در س

كشتي استان 
در انتظار مديرى كاردان

جامعــه كشــتى همدان 
سروســامان  براى  حاال 
بخشــيدن به ورزش اول 
مى  شمارى  لحظه  استان 
كنند و مــى خواهد طلوع 
موفقيت  مسير  در  دوباره 
راه  اين  در  و  باشد  داشته 
كه  دارند  انتظــار  همگان 
ســكان هدايت كشتى به 
باتجربه  و  كاردان  رئيسى 

سپرده شود
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■ حديث:
امام صادق(ع):

از خجسته بودن زن ، اين است كه كم خرج و آسان زا باشد ، و از شومى زن ، اين است 
كه پُرخرج و دشوارزا باشد .

الكافي : ج 5 ص 564 ح 37

■ دوبيتي:
اگر يار مرا ديدى به خلوت                                           بگو اى بى وفا اى بى مروت
گريبانم ز دستت چاك چاكو                                       نخواهم دوخت تا روز قيامت

فرودگاه همدان موتور محركه توسعه استان
سيد حميدرضا صائمين »

 امروزه يكى از شــاخصهاى مهم در بررسى كشورهاى توسعه يافته 
موضوع نظام حمل ونقل يك كشور است كه ميبايست مورد توجه همه 
انديشمندان و صاحبنظران اقتصادى قرار گيرد.با توجه به اظهارات مدير 
كل منطقه ياتا طى 20 ســال آينده انتظار دو برابر شدن تعداد مسافرين 

هوايى از رقم 4 ميليارد نفر در سال  در كل جهان هستيم. 
طى اظهارات اخير رضا جعفر زاده مدير كل روابط عمومى و امور بين 
الملل سازمان هواپيمائى كشورى با بيان اينكه در ايام نوروز از 25 اسفند 
ماه تا  17 فرودين 98 ادامه دارد افزود : براى انجام سفرهاى هوايى در 
نوروز 98 سازمان هواپيمائى كشورى مجوز 20 هزارو 959 پرواز فوق 
العاده برنامه اى براى ســفرهاى داخلى و خارجى صادر نموده اســت. 
اســتان همدان با توجه به اينكه در سال 2018 شاهد برپايى دو رويداد 
مهم جهانى در حوزه گردشگرى بوده و انتظار ميرود با توجه به معرفى 
ظرفيتهاى گردشــگرى در اســتان جهت جذب گردشگران خارجى و 
داخلى و همچنين استفاده از زير ساختهاى اين استان مورد توجه رسانه 
هاى داخلى و خارجى بوده است. فرودگاه همدان بعنوان يك فرودگاه 
بين المللى وداراى زير ساختهاى مجهز به پذيرش هواپيماهاى پهن پيكر 
و قابليت نشست و برخاست كليه تايپهاى پروازى از جمله پروازهاى 
مســافرى و ترانزيتى مى باشــد. لزوم بكار گيرى تجهزات ناوبرى و 
كمــك ناوبرى در ايــن فرودگاه با توجه به موقعيــت جغرافيايى و از 
جمله مرتفعترين برج مراقبت كشور دليل بر اين مدعاست. نكته مورد 
تامل صاحبنظران و انديشــمندان اقتصادى در توسعه پويايى هر منطقه 
براســاس نوع خدمات ارائه شده و زير ســاخت حمل ونقل از جمله 
"صنعت حمل و نقل هوايى " بسيار مورد توجه قرارگرفته است، حال 
اينكه با اتمام طرحهاى عمرانــى و آمادگى اين فرودگاه براى پذيرش 
پروازهــاى مختلف و مقاصد پروازى اعالم كرده اســت ،اســتفاده از 
ظرفيت پررونق گردشگرى ،وجود اماكن تاريخى و ظرفيتهاى توريستى 
و گردشگرى در سالهاى گذشته و تجهيز قابل مالحظه اماكن اقامتى از 
جمله هتلها ،هتل آپارتمانها و مهمانسراهاى گردشگرى كه شاهد ارائه 
خدمات مطلوب در اين قسمت مى باشد . مى طلبد از ظرفيتهاى علمى 
، پژوهشــى كه مراكز متعددى در اين استان رتبه علمى اين استان را در 
حد قابل قبولى ارتقاء داده ســهم ارزيابى كند كه اين اســتان در ارتقاء 
ظرفيتهاى حمل ونقل در ســالهاى گذشــته چگونه بوده است.  از اين 
رو نگاه كوتاه مدت نه تنها نمى تواند نقشــه راه پر اميدى براى رشــد 
سطح كيفى خدمات گردشگرى باشيم، بجاست بدور از هر گونه نگاه 

منطقه اى شاهد پى ريزى يك برنامه بلند مدت در اين مسير باشيم.
*  روابط عمومى فرودگاه همدان

مالكيت «ميراث ملى» واگذار نمى شود
  معــاون ميراث فرهنگى كشــور اعالم كرد: «مالكيــت بناهايى كه 
در فهرســت ميراث ملى هســتند و در اختيار دولت قرار دارند به هيچ 
عنوان واگذار نمى شود.» محمدحســن طالبيان افزود: «تمام بناهايى كه 
در فهرســت ميراث ملى ثبت هستند، حتى آنهايى را كه هنوز شناسايى 
نشــده اند يا در اين فهرست قرار نگرفته اند ولى شأنيت ملى دارند، جزو 

بناهاى نفيس مى دانيم.
 برخى از بناها نيز در اختيار حاكميت هستند؛ مانند تخت جمشيد يا آثار 
جهانــى ديگر. تعدادى ديگر از آنها هم كه پايگاه ملى دارند. ما 33 هزار 
بنا در فهرســت ميراث ملى داريم كه تعداد زيادى از آنها تپه و محوطه 

تاريخى هستند. 
برخى از اين بناها مالكيت شــان مشخص است و برخى ديگر در اختيار 
دولــت قرار دارد.» وى تاكيد كرد: «صنــدوق احياى بناهاى تاريخى نيز 
260 بنــا در اختيار دارد كه كاربرى آنهــا را واگذار مى كند اما همچنان 
مالكيت بناها در اختيار صندوق است؛ منتها هيأت وزيران به آنها اجازه 

تغيير كاربرى داده است.»

چندقلوزايى و درمان نازايى گوسفند
 محققان كشور موفق به ســاخت محصولى پليمرى شدند كه در 
تكثيــر دام و نابارورى دام ها تاثير دارد و چندقلوزايى به واســطه آن 

امكان پذير مى شود.
سيد مجتبى تقى زاده مجرى طرح «توليد فرآورده دارويى براى درمان 
نابــارورى و تراكم بارورى در دام» و عضو هيأت علمى پژوهشــگاه 
پليمر و پتروشــيمى در گفتگو با مهر اظهار كــرد: ما موفق به توليد 
فراورده پليمرى شــديم كه در بارورى، چندقلوزايى و رفع مشكالت 
كيســتى دام (گوسفند) تأثير گذار است. وى افزود: اين محصول يك 
فراورده پليمرى T شكل است كه در واژن دام طى 12 تا 14 روز قرار 
مى گيرد و از آن داروى پروژســترون آزاد مى شود؛ اين پروسه باعث 

مى شود كيست هاى دام از بين برود.

بازسازى كاسه چشم با محصوالت 
دانش بنيان انجام شد

 متخصصان كشــور با استفاده از محصوالت چند شركت دانش بنيان 
موفق به انجام عمل جراحى نوآورانه شــدند كه در آن كاسه چشم يك 
جوان 29 ساله بازيابى شد. به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهورى، محمد بيات رئيس مركز پيشرفته و مركز تحقيقات جراحى هاى 
فك و صورت دانشــگاه علوم پزشــكى تهران درباره جراحى ترميم و 
بازسازى كاسه چشم با فناورى گفت: استفاده از محصوالت شركت هاى 
دانش بنيان در موفقيت اين عمل نقش داشت.بيات افزود: طراحى پروتز 
اختصاصى بيمار در گذشته به صورت پراكنده انجام مى شد اما در مركز 
تحقيقات جراحى هاى فك و صورت و توسط كارشناسان شركت دانش 

بنيان مربوطه با استفاده از نرم افزارهاى پيشرفته اين اقدام انجام شد.

خودروهاى پرنده 5 سال ديگر
 از راه مى رسند

 اگر چه بعيد به نظر مى رســد توليد خودروهاى پرنده در مقياس 
انبوه به زودى عملياتى شود، اما استفاده از آنها براى حمل و نقل انسان 
ظرف پنج ســال آينده اتفاق خواهد افتاد.به گزارش آسين ايج، تحول 
اساســى و جديد در حوزه حمل و نقل استفاده از خودروهاى پرنده 
اســت و به گفته آنى ناندورى رئيس واحد توليد پهپادهاى شــركت 
اينتــل، مدت زمان چندانى تا از راه رســيدن خودروهاى پرنده باقى 
نمانده است و عالقمندان تنها بايد تا سال 2024 يعنى پنج سال ديگر 
منتظر عرضه اين خودروها باشند.امروزه از پهپادها براى پيشبرد امور 
مختلفى مانند سرگرمى، اكتشاف و تحقيق، تحويل غذا و كاال و غيره 

استفاده مى شود.

به روزرسانى ويندوز 10 كاربران را
 به دردسر انداخت

 تازه ترين به روزرســانى ويندوز 10 باعث كندشــدن و اختالل در 
عملكرد پردازنده هاى گرافيكى رايانه ها شــده و مايكروسافت مجبور به 
صدور پيام هشدارى در اين زمينه شده است.به گزارش فوربس، بسته به 
روزرسان تازه مايكروسافت براى ويندوز 10 اختالل هايى در كارت هاى 
گرفيك توليدى هر دو شــركت ان ويديا و اى ام دى ايجاد مى كند. اين 
مساله به خصوص در زمان اجراى بازى هاى ويدئويى بر روى رايانه هاى 
مجهز به ويندوز 10 مشهود است.مايكروسافت در بيانيه خود اين موضوع 
را تصريح كرده و آورده است: پس از نصب بسته KB4482887، عملكرد 
موشــواره و كارت گرافيك با مشكالتى مواجه مى شود و اجراى برخى 

بازى ها مانند Destiny 2 مختل مى شود.

وقتى كم شنوايى منجر به زوال عقل مى شود
 وزير اسبق علوم با اشاره به اينكه در افراد مسن تر اگر كم شنوايى مورد 
توجه قرار نگيرد منجر به زوال شناختى و افزايش خطر افسردگى و حتى 
زوال عقل مى شــود، گفت: ناشنوايى يك معلوليت خاموش است و اگر 

فردى نشنود قادر به سخن گفتن هم نخواهد بود.
به گزارش تسنيم، محمد فرهادى اظهار كرد: درحال حاضر حدود 470 
ميليون نفر در دنيا از كم شــنوايى ناتوان كننده رنج مى برند، اين رقم تا 
سال 2013، بالغ بر 360 ميليون بود و تا 2050 اين تعداد به 900 ميليون 
نفر مى رســد.رئيس هيأت امناى بنياد بخشش و وزير اسبق علوم افزود: 

كهنسالى و افزايش سن يكى از داليل مهم افزايش ناتوانى شنوايى است.
فرهادى گفــت: افزايش عفونت  و بيماريهاى مانند ســرخك، اوريون، 

سرخجه و مننژيت از داليل ناتوانى شنوايى است.

سينـما

■ قد  س.................................... . ماموريت غيرممكن 
■ قد  س2.........  هت تريك- قرارمون پارك شهر
■ فلسطين1.........................................................  تخته گاز
فلسطين 2.................................................. جن زيبا
■ سينما كانون................. پاردايس - ضربه فني
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان..........   تخته گاز - قانون مورفي
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

 چندى پيش شــاهرخى استاندار همدان در ستاد 
تســهيالت نوروزى با بيــان اينكه بخش خصوصى 
براى معرفى توانمنديهاى و ظرفيتهاى گردشــگرى 
ميتوانند نقش تاثيرگذارى در عرصه ملى و بين المللى  
ايفا كنند از متوليان اين بخش خواست براى دعوت 
از ميهمانان نوروزى بخش دولتى را حمايت كنند   .

اســتان همدان در عرصه گردشگرى با حمايت افراد 
تاثيرگذارى توانسته اســت توانمنديها را در آنسوى 
مرزهاى اســتان به نمايش بگذارد . از آنجا كه استان 
در ســالهاى اخير به نام دوســتدار كودك در عرصه 
گردشگرى نام گرفته اســت بار ديگر در اين حوزه 

شامل اتفاقى متمايز بوديم.
از آنجا كه عروسك و برنامه «مل مل» به عنوان يكى 
از محبــوب ترين مجموعه هــاى تلويزيونى كودك 
توليد مى شود كه بر اســاس آمار و نطرسنجى هاى 
صداو ســيما محبوبيتش در ميــان مخاطبان كودك 
بيــش از 80 درصد اســت . در اين زمينه شــهرام 
شيروانى،نايب رئيس جامعه هتلداران ايران و رئيس 
جامعه هتلداران اســتان همدان با حمايت از ضبط و 
اجراى اين برنامه در صدد معرفى همدان به كودكان 
و نوجوان بر آمد .  شــهرام شيروانى معتقد است  : 
امروزه در صنعت گردشــگرى بايــد از تبليغات به 
عنوان مهم تريــن ابزار و بلكه به صورت حرفه اى از 
آن استفاده كرد، زيرا موفقيت تبليغ براى ارزش هاى 
فرهنگى و گردشگرى كشور مبتنى بر درك صحيح 
و حرفه اى از تبليغات و ارزش هاى آن است از اينرو 
در روزهاى پايانى سال 1397 بر اساس برنامه ريزى 
براى جذب گردشگر يا محوريت قرار دادن مخاطبان 
كودك بر آن شــديم تــا با روى آنتن بــردن برنامه 
مورد عالقه كــودكان همدان را به عنوان يك مقصد 
گردشگرى قابال توصيه از سوى كودكان به خانواده 

ها معرفى كنيم .
شــيروانى به نقــش تاثيرگذار تبليغــات ظرفيتهاى 
گردشــگرى استان قبل از رســيدن نوروز 98 براى 
كمك به تصميم سازى ســفر خانواده ها تاكيد كرد 
و گفــت لذا اين بار بر آن شــديم پس از حمايت از 
حضور در يك غرفه مجزا در نمايشــگاه بين المللى 
گرد شگرى كشور همدان را روى آنتن صدا و سيما با 

برنامه دلخواه كودكان و نوجوانان معرفى كنيم. 
وى گفت : گردشگرى پديده اى است كه با زنـدگى 
روزمـره مـــردم ســـروكار دارد و بـه همين دليل 
روز به روز توسعه بيشترى مى يابد بنابراين، بـــراى 
اسـتفاده از ايـن شـرايط و جلـب گردشگران بايست 
از وســايل مختلف و از جمله تبليغات سود جست. 
وسايل ارتباط جمعى در دنياى تبليغات چنان قدرتى 
دارد كه مى تواند در جامعه، نســل جديدى را براى 
نخســتين بار پديد آورد؛ امروزه بــا برنامه ريزى و 
طراحى هاى بسيار مطالعه شده توانايى تغيير رفتار در 
انسانها و تشكيل ادراك آنها در جهت اهداف و منافع 
مبلغين انجــام مى گيرد و  تبليغات امروزه مى تواند 
تصورات،  اعتقادات و ذهنيات تازه اى را به انســان 
بدهد.شــيروانى عنوان كرد :  امروزه اهميت و نقش 
مؤثر تبليغات در هر حرفه و شغلى، بر كسى پوشيده 
نيست. تبليغات به عنوان يكى از مهم ترين مؤلفه هاى 
موفقيت در زندگى افراد اســت و ابزارى است  كه 
شاخه هاى علمى، اجتماعى، فرهنگى و ارتباطى هر 

شغلى را به دقت مورد مطالعه قرار  مى دهد.
 وى با تاكيد بر برنامه ريزى بلند مدت جامعه هتلداران 
براى معرفى همدان در عرصه هاى ملى و بين المللى 
گفــت : اگر اين ابزار تبليغى با نگاهى علمى، هنرى 
و كارشناسانه تر و تخصصى مورد استفاده قرار گيرد، 
مى تواند موفقيــت و اهداف مســتمرى را به دنبال 
داشته باشــد.  تبليغات حرفه اى مى تواند به عنوان 
ابزار برنده اى براى پيشرفت اهداف فرهنگى، به ويژه 
در استانى همچون همدان كه سابقه تاريخ و تمدنى 
عميق دارد و شــهر ى كه عنوان فرهنگى بودن را به 

يدك مى كشد، مدنظر قرار گيرد. 
گفتنى اســت نقش تبليغــاِت در توســعه صنعت 
گردشــگرى به هيچ وجه قابل چشم پوشى نيست 
چون كه در نظام توسعه اين عرصه هم، همانند ساير 
عرصه ها هر روز توســعه پيدا مى كند، و در دهكده 
جهانى هر روز نقــش پررنگ  ترى به خود مى گيرد.

اميد آنكه تبليغــات  همدان در برنامه هاى كودك و 
نوجوان روى آنتن صداوســيما  بتواند تصميم ساز 
مطلوب ســفرهاى نوروزى در خانواده هاى ايرانى 

براى نوروز 98 باشد.

كمك شخصيت كارتوني به تبليغات نوروزي

«مل مل» همدان را 

روي آنتن مي برد

ســازمان  رئيــس   
 ، هنگــى ث فر ا مير
صنايع دستى و گردشگرى 
ثبــت اطالعات متقاضيان 
ســرمايه گذارى در حوزه 
صــدور  و  گردشــگرى 
مجوزهــاى مربوطــه در 
يك ســامانه ويــژه را در 
بخشنامه اى به مديران كل 

استان ها ابالغ كرد.
بخشــنامه  متــن  در   

على  اصغر مونســان آمده اســت: «توسعه دولت 
الكترونيك نيازمند اهتمام مديران دســتگاه هاى 
اجرايى بــراي افزايش ســالمت ادارى، كاهش 
هزينه ارائه خدمات دسترســى مناسب متقاضيان 
بــه اطالعات و خدمات دولتــى و جلوگيرى از 

بروز فساد ادارى است. 
بــه هميــن منظور بــا هــدف ســاماندهى و 
يكپارچه سازى طرح هاى گردشگرى براى اجراى 
آيين نامه ايجــاد، اصالح، تكميــل، نرخ گذارى 

تاسيسات گردشــگرى، الكترونيكى شدن فرآيند 
صدور موافقت اصولى و مجوز ايجاد تاسيسات 
گردشــگرى نهايى شــده از تاريــخ صدور اين 
ابالغيه تمام اطالعات متقاضيان ســرمايه گذارى 
بــراى صــدور مجوزهــاى مربوطــه از طريق 
ثبت و  My.ichto.ir ســامانه مذكور به آدرس
عملياتى خواهد شــد و مسئوليت اجراى صحيح 
موارد مذكور و نظــارت بر آن به عهده مديركل 

ميراث فرهنگى استان است.»

ابالغ ثبت اطالعات 
سرمايه گذاران گردشگرى در سامانه

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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تلفن : 08138264433-  فكس : 08138279013


