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رويکرد ويژه اي براي 
آباداني روستاهاي استان 

وجود دارد
 مديــر کل دفتــر امــور روســتايي و 
شوراهاي استانداري همدان اخيراً در جمع 
دهياران شهرستان مالير راهکارهاي خوب 
و قابــل اجرايي براي پيشــرفت و آباداني 
روستاهاي استان همدان توصيه کرده است.

جان کالم آقاي ظاهــر پورمجاهد خطاب 
بــه دهياران و خود فرمانداران اين اســت 
کــه، شناســايي مشــکالت روســتاها و 
روستانشــينان، همــکاري و تعامل کامل 
دهياران با نمايندگان روســتاييان يا همان 

شوراهاي روستايي و...

فرهنگ

8

گرمی سینما 
در سرمای همدان

 گيشه زمستانی سينمای همدان تا امروز 
که گرم بود و ژانرهای گوناگونی روی پرده 
رفت، اين گرما چرخ اقتصادی ســينما را 
خوب چرخاند و سينماداران را راضی کرد.
 اکران زمســتانه در همدان شــروع خوبی 
داشــت و با نمايش منتخبان سينمای ايران 
نگذاشت سردی هوا بين هنرهفتم و دوست 
دارانش فاصله بيندازد. فاصله ای که به گواه 
آمار و رقم ها در سالهای گذشته آنقدر زياد 
می شد که زمستان به فصل مرده سينما لقب 

می گرفت.

گزارش آزار واذيت درهمدان افزايش يافت

تبریک و تقدیر

محمد جواد سیف- ریاست هیأت بولینگ،بیلیارد و 
بولس استان همدان

جناب آقای 

مهندس محسن جهانشیر 
انتصاب شايسته جنابعالی به سمت

مدير کل محترم اداره ورزش و جوانان 
استان همدان 

عــرض  تهنيــت  و  تبريــک  صميمانــه  را 
. ئيــم می نما

ــای  ــاب آق ــده جن ــات ارزن ــن از خدم همچني
دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی کمــال 

ــم. ــر و تشــكر را داري تقدي

تبریک و تهنیت

هیأت مدیره شرکت تعاونی زرخیز هگمتانه

جنـــاب آقايـــان 

علی محمودی و احمدرضا غفاری
 اعضای محترم شرکت تعاونی زرخيز هگمتانه 

استان همدان
 با کمال مسرت انتخاب شايسته شما عزيزان به عنوان صادر کننده نمونه استان در 

سال۹7 مايه مباهات گرديد.اميد است همواره در پيشبرد اهداف اقتصادی استان موفق و 
مويد باشيد.

کانال خبری                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

برندمان را بسازيم

 همدان می تواند خانه فیلم کمدی شود

پرهيز از اسراف و تبذير مورد توجه 
مردم و مسئوالن قرار گيرد 

 امام جمعه موقت همدان با بيان اينکه در شــرايط فعلی اقتصادی دوری 
از اســراف بايد مورد توجه مردم و مســئوالن باشد گفت: مسئوالن با کار و 
تالش شــبانه روزی و تدبير امور برای برطرف کردن مشــکالت اقتصادی 

مردم تالش کنند. 
حجت االسالم محمد جوادی در خطبه های اين هفته نماز جمعه همدان ضمن 
دعوت نمازگزاران به رعايت تقوای الهی اظهار داشــت: در سوره مبارکه فرقان 
خداوند متعالی صفاتی را برای عباد الرحمان بيان کرده اســت که شايسته است 

مئومنان اين صفات اخالقی را در خود ايجاد و تقويت کنند.
وی با بيان اينکه يکی از اين صفات پســنديده برای مومنان دوری از اسراف و 
تبذير در زندگی اســت افزود: اسراف يعنی از حد گذراندن هر امری حتی در 

عبادت که اين موضوع مهم در دين مقدس اسالم به  شدت نهی شده است.
امام جمعه موقت همدان با اشــاره به بحث انفاق که در سوره مبارکه فرقان به 
آن تاکيد شــده اســت گفت: در موضوع انفاق نيز نبايد اسراف شود و اين امر 

پسنديده نبايد از حد گذرانده شود.
به گزارش تسنيم ، وی خطاب به مسئوالن گفت: شما بايد با کار و تالش شبانه 
روزی و تدبير امور برای برطرف کردن مشکالت اقتصادی مردم تالش کنيد اما 
مردم نيز بايد با دوری از اسراف و تبذير در امور زندگی خود و در پيش گرفتن 

قناعت زندگی خود را اداره کنند.
جوادی با اشــاره به آيه ديگر از قرآن کريم در سوره مبارکه اسرا که خطاب به 
رسول اکرم)ص( در مورد رعايت تعادل در زندگی تذکر می دهد اظهار داشت: 
در اين آيه شريفه خداوند به رسول خود می فرمايد که نه چنان بخيل باش مانند 
کســی که دستانش به گردنش بسته شده و نه چنان گشاده دست که در زندگی 

خود دچار مشکل و سختی شوی.
وی با انتقاد از اســراف در مراســم ختم مانند تهيه تاج گل های گران قيمت و 
ســفره های رنگين و تجمالتی، گفت: برخی از اين کارها هيچ سودی نه برای 

اموات و نه برای بازماندگان ندارد لذا بايد از اين رسوم خرافی دوری کرد.
امام جمعه موقت همدان گفت: در اين شــرايطی که دشــمن ما را در محاصره 
اقتصادی قرار داده مردم بايد بيش از پيش تعادل در زندگی و دوری از اسراف 

را مورد توجه قرار دهند.
جوادی با تاکيد به رســيدگی به امور محرومان جامعه، از مردم خواســت تا از 
طريق نهادهايی مانند کميته امداد و بهزيســتی کمک رسان محرومان و فقرا در 

جامعه باشند.

عالرغم اعالم دولت در نرخ بااليی اشتغال:

بيکاری رو به رشد در همدان
 با وجودی اعالم اســتان همدان به عنوان رتبه اول اشتغال هنوز 
در برخی شهرســتان ها و مرکز اســتان همچنان آمار بيکاری روبه 

رشد است.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس با بيــان اينکه در حوزه صنعتی و 
مباحث دانش بنيان اشتغال جديدی صورت نگرفته، گفت: با وجودی 
که دولت، اســتان همدان را در ايجاد اشتغال رتبه اول اعالم کرده اما 
هنوز در برخی شهرستان ها و حتی مرکز استان همچنان آمار بيکاری 

روبه رشد است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،اکبــر رنجبرزاده   در واکنش 
بــه اظهارنظر رئيس جمهور در خصوص آمار خالص اشــتغال ۲۴ 
ميليونــی، گفت: طبــق فرمولی که آقای روحانی اعــالم می کند نه 
می توان به صراحت گفت اين آمار درست نيست و نه می توانيم تأييد 

کنيم، چرا گاهاً آمارها تناقض دارند.
وی اظهــار کرد: همانطور که طبق مرکز آمــارو پژوهش مجلس ما 
معتقديم ۷ ميليون نفر بيکار داريم، دولت اعالم می کند که ۵ ميبليون 
نفر بيکار در کشــور وجود دارد که حــدود دو ميليون نفر اختالف 
آماری داريم.نماينده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی افزود: 
اينکه اقای روحانی می گويد وضعيت مطلوبی در بحث اشتغال داريم 
نمی توانيم به طور قطع به يقين آن را تأييد کنيم بنابراين بايد موضوع 
از ناحيه مراکز علمی- پژوهشــی ارزيابی شده و با آمار مرکز علمی 

ايران تطبيق داده شده و اعالم نظر کنيم.
وی گفت ما خوشــحال می شويم که آمار اشتغال افزايش يابد اما در 
سالی که در آن هستيم از بسياری استانها گزارشات خوبی از اشنغال 
نمی شنويم که البته در استان همدان کسب و کار خوب رونق گرفته 
است.رنجبرزاده اذعان داشــت: دولت، آمار اشتغال استان همدان را 
اول اعالم کرده  در حالی که در سطح برخی از شهرستان ها و حتی 

مرکز استان همچنان آمار بيکاری روبه رشد است.
وی گفت: امســال تغيير شــرايط جوی و روند روبه رشــد اقالم 
کشــاورزی کمک کننده در بحث ايجاد اشتغال و کسب درآمد مردم 

بوده و سال خوبی را نسبت به سال ۹۶ داشتيم.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس گفت: اما در کسب کارجديد و نوين 
و حتی دانش بنيان رونقی نمی بينيم و شايد آماری که رييس جمهور 
اعالم می کند به مثابه اشتغال در حوزه کشاورزی است نه صنعتی ما.

 شهردار مالير از ساخت المان شهر انگور 
در اين شهر با توجه به ثبت جهانی انگور مالير 

خبر داد.
  حسين بابايی در گفت وگو با فارس با اشاره 
به فعاليت شــهرداری در حوزه های مختلف 
خدمات شــهری اظهار کــرد: اين خدمات با 
هدف خدمــت به شــهروندان در حوزه های 

مختلف در حال انجام است.
وی بــا بيان اينکــه حوزه شــهرداری نيز 
طی ســال های اخير مانند ساير حوزه ها با 
اقتصــادی مواجه بوده  مشــکالت مالی و 
گفت: با اين وجود شــهرداری سعی کرده 
در حوزه های مختلف خدمات دهی مناسبی 

را به مردم داشته و صرفه جويی در هزينه ها 
را داشته باشد.

شــهردار مالير با بيان اينکه زيباســازی شهر 
همواره يکی از اولويت های شــهرداری بوده 
اســت گفت: طی سال های گذشــته يکی از 
برنامه های خوب شهرداری ساخت المان ها با 
مضامين مختلف ملی، مناسبتی، آداب و رسوم 

و حفظ سنت های شهرستان بوده است.
وی با بيان اينکه بی شــک شهر زيبا در جذب 
گردشــگران نقش بســزايی دارد گفت: ارائه 
خدمات مناســب شــهری، مبلمان شــهری 
مناسب، فضای سبز، جاذبه های دست ساز و... 
فرصت گردشگری و توسعه و رشد  شهری را 

نيز به همراه دارد.
بابايــی با بيان اينکه در حال حاضر بســياری 
از جاذبه هــا از جملــه بام ماليــر، مينی ورد 
المان های شهری و... باعث جذب گردشگران 
و زيباســازی هر چه بهتر شــهر شــده است 
تصريح کرد: اتمام پروژه های مينی ورد يکی از 

اولويت های شهرداری است.
وی  با اشاره به جهانی شدن انگور مالير اين 
مهم را فرصتی ارزشمند در بخش های مختلف 
به ويژه توســعه گردشــگری مالير برشمرد 
و گفــت: در اين زمينه بايد زيرســاخت های 

گردشگری در شهرستان فراهم شود.
شهردار مالير گفت: در حال حاضر المان شهر 

جهانی انگور مالير توسط شهرداری در دست 
ساخت است. 

وی بــا بيان اينکــه مينی ورد ماليــر يکی از 
جاذبه های مهم گردشگری و توريستی غرب 
کشور است افزود: تا جايی که اعتبارات به ما 
اجازه دهد ادامه ساخت اين پروژه را خواهيم 

داشت.
بابايی با بيان اينکه تکميل اين پروژه می تواند 
در جــذب گردشــگران به شهرســتان نقش 
بسزايی داشته باشد خاطرنشان کرد: اميدواريم 
با تکميل هرچه ســريعتر المان های اين پروژه 
سال آينده جشــن های مالير را در اين محل 

برگزار کنيم. 

رئيس فراکسيون مبارزه
 با مفاسد اقتصادی:

31 تن از سران 
مفاسد اقتصادی 
شناسايی شدند

 رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی گفت: 31 تن از سران 
مفاســد اقتصادی که با فساد و رانت خواری 
ثروت کشور را غارت کردند، شناسايی شدند 
و درخواســت داريم در مالء عام و در ميدان 

آزادی اعدام شوند.
به گزارش ايرنا، امير خجســته در سخنرانی 
پيش از خطبه های نماز جمعه شــهر همدان 
با بيان اينکه مسئوالن بايد در رابطه با مبارزه با 

مفاسد اقتصادی ورود کنند عنوان کرد: عده ای 
غارتگر، بر روی ثروت کشور دست گذاشته 

اند و مال مردم را به تاراج می برند.
رئيس فراکســيون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
افزود: بايد گلوگاه های قاچاق بســته شود تا 

هيچگونه قاچاقی وارد کشور نشود.
وی با اشــاره به اينکــه ورود قاچاق موجب 
ضربه به توليد ملی می شود، ادامه داد: ما بايد 
با برنامه ريزی مدون توليد داخلی را افزايش 
دهيم چرا که توليد ملی تنها راه و گره گشای 

مشکل اقتصادی کشور است.
خجســته تاکيد کرد: بايد با جديت با ســران 
مفاسد اقتصادی همچون سلطان شکر، سلطان 

گوشت و ديگر کاالها برخورد شود.
وی با تاکيد بر اعدام مفاسد اقتصادی در مالء 
عام گفت: اعدام چهار تن از آنها قطعی شــده 
است و حکم اعدام ما بقی آن ها نيز بايد صادر 

شــود.نماينده مردم همدان و فامنين در خانه 
ملت ادامه داد: به کسی که فساد مالی دارد نبايد 
رحم کرد چراکه در صورت سکوت و چشم 

پوشی، به مردم خيانت کرده ايم.
وی افــزود: با هماهنگی رييــس قوه قضاييه 
آمادگی داريم تا با در اختيار گرفتن ۲ شــعبه، 
در فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی حکم 
مفاسد اقتصادی را اجرا کنيم.خجسته گفت: از 
تهديد و تخريب مفسد اقتصادی نمی ترسيم 
و آبــروی خود را برای اجرای احکام آنها می 
گذاريم.وی تاکيد کرد: سکوت مسئوالن نشان 
از باز شــدن جيب و بسته شدن دهانشان می 
دهد؛ بايد در برابر هــر کس که حق مردم را 
ضايع می کند بايســتيم.نماينده مردم همدان 
و فامنين در مجلس شــورای اسالمی اظهار 
داشــت: يکهزار و 1۲8 کانتينــر قاچاق وارد 
کشور شــده که با ورود مجلس شخصی که 

عامل آن بود شناســايی و دستگير شد و حاال 
در زندان به ســر می برد.وی اضافه کرد: بايد 
در برابر مسئوالنی که نتوانند اقتصاد کشور را 
کنترل کنند، بايستيم.خجسته با اشاره به اينکه 
بايد با يک عزم ملی ريشه های فساد را نابود 
کنيم ادامه داد: هر کســی که در جهت منافع 

مردم گام بردارد ما حمايتش می کنيم.
وی تاکيد کرد: قيمت دالر به کانال 100 هزار 
ريال وارد شده اما هنوز قيمت اجناس و کاالها 

کاهش نيافته است.
رييس فراکســيون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
افزود: ما زير تحريم هســتيم اما در شــرايط 
بحرانی، جنگ هشت ساله را مديريت کرديم و 
حاال جنگ اقتصادی را نيز بايد مديريت کنيم.

به گفته وی افزايش ۲0 درصدی حقوق قابل 
قبول نيست و بايد متناســب با تورم حقوق 

کارکنان افزايش يابد.

شهردار مالير:

اِلمانشهرجهانیانگوردرمالیرساختهمیشود

تحویل
کلیدداری
ورزشاستان
بهجهانشیر
■ مديرکل جديد 
می گويد: اميدوارم 
لبخند را برچهره 
مردم بنشانم
■ افتخاری: منعم 
از مديران توانمند 
دستگاه ورزش است

تراز تجاری همدان مثبت شد

صادرات  ۱۱۰میلیون دالری 
کاال از گمرک 

2

6

8

گرانی عامل رکود بازار مرغ

مردمديگرمرغنميخرند

 برگزاری جشــنواره های فرهنگی در هر شــهر، بــه ويژه اگر 
منحصر به فرد و يگانه و بديع باشــد، حکم مهــری را دارد که به 
پيشــانی شــهر می خورد تا آن را برندی فرهنگی کند. شهری برنِد 

اقتصادی است، شــهری ديگر برند سياسی و ديگری، برند مذهبی 
است. بعضی شهر ها هم در تالش برای جا انداختن خود به عنوان 

برند گردشگری هستند.
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توزيع 36 هزار و 700 تن کود شیمیايی در همدان
 مدير ســازمان تعاون روستايی اســتان همدان از توزيع 3۶ هزار و ۷00 تن 
انواع کودهای شــيميايی توسط شــبکه تعاونی های تحت نظارت اين سازمان 

خبر داد.
رضا عباســی در گفت وگو با فارس از توزيع 3۶ هزار و ۷00 تن انواع کودهای 
شيميايی توسط شــبکه تعاونی های تحت نظارت سازمان تعاون روستايی خبر 
داد و افزود: 3۶ هزار و ۷00 تن تن کود طی ۹ ماهه امســال توسط تعاونی های 

تحت نظارت اين سازمان بين بهره برداران بخش کشاورزی توزيع شده است.
وی ادامه داد: کودهای ريزمغذی نيز توسط تعاونی ها توزيع می شود که از ابتدای 
سال جاری تا کنون ۲۲8 تن نيز از اين کود توزيع شده است.مدير سازمان تعاون 
روســتايی همدان اضافه کرد: ۷0 درصد نهاده های مورد نياز کشاورزان توسط 

شبکه تعاونی های روستايی و توليد در سطح استان توزيع می شود.

افزايش 5 درصدی معاينه فني خودروهاي سنگین 
در همدان

 معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل    و نقل جاده ای استان همدان 
از افزايش ۵ درصدي معاينه فني خودروهاي ســنگين از ابتدای سال جاری در 

استان خبر داد. 
به گزارش ايســنا، ، صفر صادقی راد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 8 ماه 
نخســت امسال ۴۷ هزارو 103 معاينه فنی خودروهای سنگين در استان همدان 

انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزايش داشته است. 
  وی با اشــاره به فعاليت ۶ مرکز معاينه فنی در اســتان، يادآور شــد: اين 
تعداد خودرو پــس از طي مراحل مختلف آزمون هــاي ظاهري و مکانيزه، 
گواهي ســالمت فني و زيست محيطي، برگ و برچســب معاينه فني خود 

را دريافت کرده اند. 

1254 نوزاد مبتال به کم کاری تیروئید
 شناسايی شدند

 کارشناس گروه پيشگيری و مبارزه با بيماريهای غيرواگير معاونت بهداشتی 
همدان گفت: با شروع طرح غربالگری در اين استان از ارديبهشت ماه 8۵ تاکنون 
يک هزار و ۲۵۴ نوزاد مبتال به کم کاری تيروئيد شناســايی و تحت درمان قرار 
گرفتند.شــراره نيک سير در گفت و گو با ايرنا افزود: پوشش برنامه غربالگری 
کم کاری تيروئيد در اســتان همدان باالی ۹8 درصد بوده در حاليکه پوشــش 
کشــوری ۹۷.۶ درصد است.کارشناس گروه پيشــگيری و مبارزه با بيماريهای 
غيرواگير همدان با تاکيــد بر اينکه کم کاری تيروئيد نوزادان يکی از علل مهم 
قابل پيشــگيری عقب افتادگی ذهنی در کودکان اســت اضافه کرد: در صورت 
وجود کم کاری تيروئيد در جنين، اختالالتی در ارگانهای مهم از جمله سيستم 

عصبی مرکزی و اسکلتی ايجاد می شود.

رويکرد ويژه اي براي آباداني روستاهاي 
استان وجود دارد

مهدي ناصرنژاد «

 مدير کل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان اخيراً 
در جمع دهياران شهرســتان مالير راهکارهاي خوب و قابل اجرايي 

براي پيشرفت و آباداني روستاهاي استان همدان توصيه کرده است.
جان کالم آقاي ظاهر پورمجاهد خطاب به دهياران و خود فرمانداران 
اين است که، شناسايي مشکالت روستاها و روستانشينان، همکاري و 
تعامل کامل دهياران با نمايندگان روستاييان يا همان شوراهاي روستايي 
و افراد معتمد روســتايي، از راهکارهاي اصلي براي ايجاد تحول در 
روستاها به سمت اجراي زيرساخت هاي الزم، ايجاد زمينه هاي اشتغال 

پايدار و همچنين درآمدزايي براي روستانشينان مي باشد.
پورمجاهد در اين زمينه بر لزوم ايجاد طرح هاي خودکفايي در روستاها 

توسط دهياران تأکيد بسيار دارد. 
ناگفته نماند پورمجاهد از مسئوالن با تجربه، آب ديده، کاربلد و دلسوز 
استان است و بدون شک چنانچه ابزار و امکانات الزم از جمله بودجه 
کافي و رســا براي زيرساخت سازي در روستاها در اختيارش باشد و 
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در اين امر او را ياري کنند، 

نسيم آباداني در روستاهاي استان خواهد وزيد.
البته مدير کل دفتر امور روســتايي و شوراهاي استان همدان در جمع 
دهياران ماليري وعده غريب الوقوعي هم به زبان آورده اســت و آن 
انتخاب و معرفي ۴0 روســتاي نمونه در استان مي باشد که براي دهه 
فجر انقالب اســالمي برنامه ريزي شده اســت و اين برنامه نيز قطعا، 
در راســتاي پويا ســازي روستاها و اســتفاده از تمام توان و ظرفيت 
نقاط روســتايي جهت خودکفايي وايجاد اشــتغال و در نهايت ايجاد 
انگيزه هاي بيشتر براي دوام روستائيان در موطن هاي اصلي و کمک به 

چرخه اقتصادي و اجتماعي استان در کشورمان مي باشد.
هنوز معيارهاي کارشناســي براي نحوه انتخاب روستاهاي نمونه در 
اســتان همدان چندان رســانه اي نشده اســت و مشخص نيست چه 
عواملي و نشانه هايي در روستاها موجب نمونه شدن آن خواهد بود. 
وليکن حرکت بسيار انديشمندانه و انگيزشي است و مي تواند محرکي 
براي روســتاييان و شوراها روستايي و دهياران براي نمونه شدن هاي 
بعدي باشــد و خود اين برنامه در نهايت روحيه زندگي در روستاها 
و حيات بافت روستايي را احيا مي سازد و مي تواند زمينه اي هم براي 
احياء دوباره سنت هاي شيرين روستايي و حس محکم تعاون در بين 

مردمان روستا نشين باشد.
خاطرم هســت اوايل دهه ۶0 براي نخســتين بــار در دولت انقالب 
اقدام به انتخاب روســتائيان نمونه شد و زماني بود که سير مهاجرت 
روستاييان به شهرهاي کشور هم روستاها و هم شهرهاي بزرگ را در 

معرض ويراني و ناهنجاري هاي ناخواسته قرار مي داد.
در آن انتخاب ها دو نفر از روســتاييان که بين برگزيده شــدگان قرار 
داشــتند در دو روي سکه پديده هنجار شکن مهاجرت هاي روستايي 
قرار گرفته بودند اولي که از همين روســتاهاي نزديک همدان بود و 
روســتا به طور کلي تخليه شده بود در برابر فشار اطرافيان خود براي 
مهاجرت به همدان مقاومت مي کرد و در روســتا و همان خانه رو به 
تخريب خود باقي مانده و به پرورش و ازدياد معدود گوسفندان خود 
پرداخــت. آن مرد که حتي زن و بچه هايش تنهايش گذاشــته بودند 
جايــزه روســتايي نمونه را هم دريافت کرد امــا حقيقت اين بود که 
آن روستانشــين نمونه ما به شدت از ماشين و ماشين سواري وحشت 
داشت و گفته بود اگر وارد شهر شوم حتماً زير ماشين مي روم و جانم 

را از دست خواهم داد!
ديگر روستايي نمونه از شهرستان هاي همدان هم کسي بود که بعد از 
چندين سال شهرنشيني و اقامت در تهران تصميم گرفته بود با وقوع 
انقالب و توجه به قشــرهاي محروم به روســتا و موطن اصلي خود 

بازگردد و به کار کشاورزي و دامداري بپردازد و اين چنين هم شد.
در زمان ما و براي انتخاب روســتاها و روســتان نشينان نمونه استان 
تجربه هاي گذشــته بســيار مي تواند کمک کند و راهگشــا باشد اما 
موضوعي که مي تواند و بايد انگيزه هاي نمونه سازي را محکم نمايد، 
حمايت واقعي و اســتمرار توجه به زيرســاخت ها و نياز روســتاها 
مي باشــد چون هيچ اقدام کليشه اي تاکنون نتوانسته است منشاء زاد و 

ولد و توسعه و ماندگاري ارزش ها در زمان و مکان باشد. 

شهردار همدان مطرح کرد
راه اندازی مرکز توسعه همکاری های 

بین المللی شهرداری همدان
 مرکز توسعه همکاری های بين المللی شهرداری همدان راه اندازی 

می شود.
شهردار همدان با بيان اينکه شهرداری همدان در چند نهاد بين المللی 
عضو است اظهار کرد: شهرداری در نهادهای بين المللی مختلفی چون  
کمپين شهرهای تاب آور جهان، پايلوت شهر سبز جهان اسالم و عضو 
سازمان جهانی گردشگری عضويت دارد و با چند شهر در کشورهای 

خارجی برنامه خواهرخواندگی را اجرا کرده است.
عباس صوفی در گفت و گو با فارس با بيان اينکه سيستم بين المللی ما 
می طلبد به صــورت کاماًل تخصصی برنامه های بين المللی را به پيش 
ببرد تا تنها اين فعاليت ها در نام ها خالصه نشود افزود: بنابراين پيشنهاد 
داديم دبيرخانه شــهر ســبز را به مرکزی برای توسعه همکاری های 

بين المللی شهر بدل کنيم.
شهردار همدان با اشــاره به اينکه گردشگری همدان امروز در سطح 
بين الملل مطرح است تصريح کرد: چند سفير مانند سفير کشور اتريش 
و چــک نيز در ماه های اخير به همدان ســفر کردند و از ظرفيت های 

اين شهر بازديد کردند.
وی در پايان سخنانش گفت: برای توسعه فعاليت های بين المللی شهر 
ايجاد يک مرکز مســتقل که به صورت تخصصی مباحث مربوطه را 

دنبال کند را ضروری دانستيم و در اين راستا پيش می رويم.

مالير در اجرای سیستم آبیاری نوين
 عقب مانده  است

 نايب رئيس کميســيون حقوقی و قضايــی و نماينده مردم مالير 
در مجلس شــورای اسالمی گفت: در بودجه ۹8 برای اجرای سيستم 
آبياری نوين روستايی و تسهيالت اشتغالزايی اعتبارات خوبی درنظر 

گرفته شده است. 
محمد کاظمی در گفت و گو با ايســنا، با بيان اينکه دولت نگاه مثبتی 
به اشــتغال روســتايی دارد، افزود: در اجرای سيستم آبياری نوين در 

شهرستان عقب مانده ايم. 
وی تاکيد کرد: در اين راســتا بخشــداران، دهياران و شوراهای 
اســالمی روستاها تالش جدی داشته باشــند تا بتوانيم سال آينده 
با استفاده از تسهيالت بالعوض دولت سطح بااليی از کشاورزی 
شهرستان را به آبياری نوين تجهيز کنيم. کاظمی با اشاره به اينکه 
دولت بسترهای خوبی را برای ايجاد اشتغال روستايی فراهم کرد 
و اعتبــارات خوبی را اختصاص داد، اما بانک ها همچنان همراهی 
الزم را ندارنــد، گفت: با وجود کمبود بودجه و محدوديت منابع، 
اقدامات عمرانی خوبی در ســطح روســتاهای مالير در دســت 

اجراست. 
نماينده مردم مالير به اجرای شــتابان آسفالت و بهسازی روستاها در 
چند سال گذشته اشاره و بيان کرد: برای سه يا چهار روستای مالير که 
از نعمت گاز بهره مند نيســتند، اقدامات الزم درحال پيگيری است تا 

اين روستاها نيز بتوانند از نعمت گاز بهره مند شوند. 
وی با بيان اينکه با امکانات خوبی که دولت در ســطح روســتاها 
ايجــاد کرد، امروز شــاهد مهاجرت معکوس مردم از شــهرها به 
روســتاها هستيم، تأکيد کرد: اعضای شــوراهای اسالمی روستاها 
و دهيــاران بايد با همفکری و هماهنگی با افرادی که از روســتاها 
به شــهرها مهاجــرت کرده اند و دارای تمکن مالی هســتند، برای 
آبادانی و عمران بيشــتر روســتاها بهره بگيرند و منتظر اعتبارات 

دولتی نباشند. 
کاظمی با بيان اينکه با تمهيدات و تدابير سران قوا و مسئوالن کشوری 
ثبات در بازار حاکم شد و بايد کماکان تداوم يابد، گفت: تالش دولت 
و مجموعه مديران و نمايندگان مجلس نيز بر حل مسايل و مشکالت 

مردم به ويژه روستاها متمرکز شده است. 
نماينــده مردم مالير در بخش ديگری از ســخنان خود اظهارکرد: در 
نشست اخير خود با رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه کشور، مسائل 
مختلف مربوط به تعامل سازمان اوقاف و امور خيريه با مردم به ويژه 
در حوزه شهرستان مالير مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در آينده 
نزديک با سفر معاون اين سازمان به مالير، از نزديک مشکالت جاری 

واکاوی و مرتفع شود. 

1- مديران هاشــمی در حال خداحافظی هســتند. گفته می شود با 
اســتعفای وزيربهداشــت مديران همراه وی نيز درحال خداحافظی 
هســتند.گويا برخی از اين مديران نيز استعفای خود را داده اند. گفته 
می شود اين مديران در دوران هاشمی فرصت های ويژه ای را بدست 

آورده بودند!
۲- تبليغات همدان۲018 خارج از مرزها رفته اســت.گفته می شــود 
شــرکت های هواپيمايی در تبليغات خوداز همدان نام می برند.گويا 
تعدادی ازاين شــرکت هــا پايتختی همدان را فرصتی برای کشــور 
تحليل کرده اند که کمتر به آن توجه شــده است. گفتنی است استان 
همدان درســال گذشته ميالدی برنامه ريزی جامعی برای اين فرصت 

بين المللی انجام داد. 
3- ســفر يکــی از مديران اســبق آموزش و پرورش به اســتان به 
تحليل های متفاوت مواجه شــده اســت.گفته می شود حضور هفته 
پيش وی دراســتان با هدف توجيه نمايندگان اســتان درباره بودجه 
آموزش وپروش می باشد. گويا وی با برخی احزاب و افرادی نفوذ 

نيزديدار داشته است.

 شهريور ماه ســال گذشته محمد ناصر 
نيکبخت اســتاندار سابق همدان با تأکيد بر 
لــزوم معرفی فرصت های ســرمايه گذاری 
اســتان همدان عنوان کرد که صادرات يک 
ميليارد دالری همدان بايد محقق شود. دی 
 ماه امسال نيز سيد سعيد شاهرخی استاندار 
جديد هــم وعده داده که صادرات اســتان 
همدان در ســال جاری به يک ميليارد دالر 
خواهد رســيد. در همين راستا روز گذشته 
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان در گفتگويی از مثبت شدن 
تراز تجاری همدان خبر داده است که بيانگر 
يک اتفاق خوب در اين حوزه است هرچند 
تنها 10 درصد آن محقق شــده اســت و تا 
تحقق آن وعده نهايــی راه زيادی در پيش 
است و الزم است  بررسی و پيگيری جدی 

در اين زمينه صورت بگيرد.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان با بيان اينکه در ۹ ماهه امسال 
صادرات از گمرک همــدان 110 ميليون و 
۶۹3 هــزار دالر بوده اســت، گفــت: تراز 
تجاری اســتان مثبت و بالــغ بر ۹0 ميليون 

دالر است. 
حميد رضا متين با اشاره به اينکه در ۹ ماهه 
امســال صادرات استان از گمرک همدان از 
نظر ارزشــی به 110 ميليون ۶۹3 هزار دالر 
بوده است، اظهار داشت: صادرات استان به 
لحاظ وزنی به 30۲ هزار و ۵11 تن رسيده 

است.
وی با بيــان اينکــه واردات کاال از گمرک 
همدان نيــز در اين مدت ۲0 ميليون و ۶۷۲ 
هــزار دالر و بــه وزن 3 هــزار و ۶8۴ تن 
بوده اســت، افزود: از اين ميزان ۷3۶ هزار 
دالر معــادل ۶ /3 درصد کاالی مصرفی، ۹ 
ميليون و 88۴ هزار دالر معادل 8 /۴۷ درصد 
کاالی واســطه ای و 10 ميليون و ۵1 هزار 
دالر معادل ۶ /۴8 درصد خطوط توليد بوده 

است.
متين گفت: تراز تجاری استان مثبت و بالغ 
بر ۹0 ميليون دالر و حجم مبادالت تجاری 

استان بالغ بر 3 /131 ميليون دالر است.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان در گفت وگو با تسنيم بيان کرد: 

صادرات بخش صنعــت ۶۴ ميليون و ۷03 
هزار دالر و وزن ۲۶۷ هزار تن بوده است.

متين با تأکيد بر اينکه صادرات بخش صنعت 
سهمی ۴/ ۵8 درصدی را از صادرات استان 
به خود اختصاص داده اســت، عنوان کرد: 
سيم مسی با صادرات 1۶ ميليون و ۶8 هزار 
دالر، ۵ /1۴ درصــد از صادرات اســتان را 
به خود اختصــاص داده و مهمترين کاالی 

صادراتی استان در ۹ ماهه امسال است.
وی با اشــاره به اينکه گونی پالســتيکی با 
صادرات ۵ ميليون و 8۷۴ هزار دالر و 3 /۵ 
درصد از صادرات استان به عنوان چهارمين 
کاالی صادراتی اســتان است، تصريح کرد: 
کلينگر با ۵ ميليون و 1۶۶ هزار دالر، موتور 
کولر با ۴ ميليــون و ۹۵۲ هزار دالر و خيار 
شــور با 3 ميليون و ۶۹۵ هزار دالر از ديگر 
اقالم عمده صادراتی اين بخش است و اين 

بخش شامل 1۴۹ قلم کاال است.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان با بيان اينکه صــادرات در 
بخش معدن به ميزان 3 ميليون و ۷81 دالر 
بوده است، ابراز کرد: صادرات بخش معدن 
سهمی برابر ۴ /3 درصد از صادرات استان 

و اين بخش شامل نه قلم کاال بوده است.

متين با اشــاره به اينکه صادرات در بخش 
مواد شــيميايی ۶ ميليون و 1۴۵ هزار دالر 
بوده است، اعالم کرد: بخش مواد شيميايی 
سهمی برابر ۵ /۵ درصد از صادرات استان 
را به خود اختصاص داده و وازلين صنعتی 
با ۴ ميليــون و ۲0۴ هزار دالر از اقالم مهم 
صادراتی اين بخش است و اين بخش شامل 

هفت قلم کاال است. 
وی با بيان اينکه بخش کشــاورزی اســتان 
با صــادرات 31 ميليون و ۲۷3 هزار دالر و 
ســهمی برابر ۲8 درصد از صادرات استان 
را به خود اختصاص داده است، تأکيد کرد: 
کشــمش به عنوان دومين کاالی صادراتی 
اســتان با صادرات 3 /1۶ ميليــون دالر 8 
/1۴ درصــد از صادرات اســتان را به خود 

اختصاص داده است.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان با تأکيد بــر اينکه در بخش 
کشــاورزی لبنيات به عنوان سومين کاالی 
صادراتی با صادرات ۹ ميليون و ۹۶۵ هزار 
دالر ۹ درصــد از صادرات اســتان را در بر 
دارد، افــزود: محصــوالت صادراتی بخش 

کشاورزی شامل 38 قلم کاال بوده است. 
متين با اشاره به اينکه صنايع دستی استان با 
۴ ميليون و ۷8۹ هزار دالر و ســهمی برابر 
3 /۴ درصــدی از صادرات اســتان به خود 
اختصاص داده است، اظهار داشت: سفال به 
عنوان هشــتمين کاالی صادراتی استان بالغ 
بر 3 ميليــون و 8۷۴ هزار دالر ۵ /3 درصد 
صادرات اســتان را در بر دارد و اين بخش 

شامل 18 قلم کاالی صادراتی است.

سطحبندی
تراکمیدر
طرحجامعشهر
احیاشود
 رئيس کميسيون شهرسازی و معماری 
شورای اسالمی شهر همدان با بيان اينکه 
طرح جامع اين شــهر برای چشــم انداز 
1۴10 در دســت تهيه اســت، تأکيد کرد: 
انتظار می رود مسئوالن امر با آينده نگری و 
برنامه ريزی مبتنی بر دانش و تجربه نسبت 
به احيای ســطح بندی تراکمی اقدام کنند 
و با تدبير هوشــمندانه، شهر و محالت و 
مناطق آن را آنطور که شايسته است، برای 

آيندگان به امانت گذارند. 
به گزارش روابط عمومی شــورای شهر 
همــدان  نرگس نورا... زاده با اشــاره به 
تراکمی شهر  احيای سطح بندی  ضرورت 

در زمــان تهيه طرح جامع شــهر، گفت: 
بر اســاس طرح جامع تهيه شــده توسط 
شرکت »موژدا و همکاران« در حدود ۲۵ 
سال پيش، محالت و مناطق شهر همدان 
به 3 ســطح تراکمی باال، متوسط و پايين 
تقســيم بندی شــده بودند؛ به طوری که 
در مناطقی با تراکــم پايين صرفًا احداث 
ساختمان های ۲/۵ طبقه، در تراکم متوسط 
تا ۴/۵ طبقه و در تراکــم باال ارتفاع آزاد 

پيش بينی شده بود. 
وی افزود: در اين راســتا ابعاد زمين های 
تفکيکــی در نقاطی با تراکم متوســط و 
پاييــن، بزرگتر و مواردی که در مجاورت 
فضاهای سبز و باغ ها قرار داشتند، با متراژ 
بزرگتر و تراکم پايين پيش بينی شده بود. 

وی تصريح کرد: متأســفانه در گذر زمان 
و بر اســاس سياست های اشتباه مديريت 
شــهری و تصميــم کميســيون موضوع 
»ماده ۵« قانون تأســيس شــورای عالی 
شهرســازی و معماری، اين راهبرد مبتنی 
بر اســتانداردهای علم شهرسازی دچار 

تغيير و تحول شده و سياست اشتباه ارائه 
تراکــم ارتفاعی بر مبنای عــرض معابر 

جايگزين آن شده است. 
نوراله زاده افزود: اين تصميم اشتباه، شهر 
و مناطق شهری را مبتال به مشکالتی کرده 
که در آتيه با ادامه اين روند، مشــکالت 

چندين برابر خواهد شد. 
رئيس کميســيون شهرســازی و معماری 
شــورا همچنين گفــت: دانش آموختگان 
و اساتيد شهرســازی به خوبی واقفند که 
وقتی شــبکه معابر مناطق مختلف شهر در 
چارچوب طرح جامع طراحی و تصويب 
می شوند، آســتانه جمعيت پذيری محالت 
بر اساس تراکم های احداث ساختمان ها، 

پيش بينی و لحاظ می شود. 
نوراله زاده ادامه داد: پر واضح اســت که 
تغبير در تراکــم ارتفاعی محالت موجب 
افزايش جمعيت چند برابری محالت شده 
و ضمن ايجاد مشــکل ترافيکی و ناامنی 
فردی و اجتماعی شــهروندان، ســاکنين 
را با فقر کاربری هــای عمومی مورد نياز 

و  ورزشی  فرهنگی،  آموزشــی،  همچون 
تجاری مواجه می کند. 

وی بيان کرد: در ايــن ميان کاربری های 
انتفاعــی همچون تجاری يــا به صورت 
غيرمجاز و يــا در قالــب امتيازهايی که 
شــهرداری بــرای مالکين امــالک ايجاد 
ميکنــد، کــم و بيــش تأمين می شــود؛ 
بنابرايــن کاربری هــای خدماتی با توجه 
به عــدم پيش بينی اراضــی و نبود تمايل 
ســرمايه گذاری در اين بخش، هيچ وقت 
تأمين نشــده اســت و اين مهم، موجب 
گسيل ســاکنان اين مناطق به ساير مناطق 
برای بهره مندی از اين امکانات می شود که 
اين امر موجب ايجاد مشکالت ترافيکی، 
از بين رفتن آرامش و آسايش شهروندان 

خواهد شد. 
رئيس کميســيون شهرســازی و معماری 
شورای شهر همدان معتقد است: مشکالت 
حاصــل از افزايــش تردد درون شــهری 
موجب اتالف وقت و صرف هزينه مالی و 

اجتماعی برای ساکنين شهر می شود. 

 کميته پايش بهبود فضای کســب و کار 
برای نخســتين بار در کشور در همدان راه 

اندازی شد.
نماينده وزير و مديــرکل اقتصاد و دارايی 
اســتان همدان با بيان اينکــه دراداره کل 
اقتصــاد و دارايــی و معاونــت اقتصادی، 
تحليل هــا و آســيب شناســايی اطالعات 
اقتصادی اســتان انجام می شود، اظهار کرد: 
همه اين تحليل ها به مســؤوالن استانی و 

کشوری ارسال می شود.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ، 
ســيد ناصر محمودی با اشاره به اينکه  سه 
کارگروه ســرمايه گذاری، کارگروه مالی- 

پولی و بانکی و کارگره اقتصادی و آسيب 
شناسی در اين اداره کل وجود دارد، افزود: 
عملکرد اين کارگروه ها بر توليد و اشتغال 

استان تأثيرگذار است.
مديــرکل اقتصاد و دارايی اســتان همدان 
با بيــان اينکه يکی از اقدامــات راهبردی 
انجــام شــده، عملياتی کــردن مقررات و 
بهبود رتبه استان در حوزه کسب و کار در 
کشور است، تصريح کرد: همدان نخستين 
اســتانی است که کميته پايش بهبود فضای 
کســب و کار استانی را تشکيل داده و همه 
بخش های  و  دولتی  اجرايی  دســتگاه های 

خصوصی عضو آن هستند.

وی بــا بيان اينکه شناســايی قوانين مخل 
کســب و کار در ايــن کارگروه هــا انجام 
می شود، ادامه داد: يکی از خروجی های اين 
زمان صدور مجوزهای  کاهش  کارگروه ها 

الزم برای کسب و کار بوده است.
محمودی با اشــاره به اينکه پياده ســازی 
و توسعه ســامانه ثبت و پيگيری شکايت 
بخش خصوصی تحت عنوان سامانه دادور 
انجام شــده، خاطرنشان کرد: در اين راستا 
شکايت از همه دستگاه ها به صورت خرد 

و کالن ثبت و پيگيری می شود.
وی بــا بيان اينکه ســامانه يــاور نيز برای 
ارائه مشــاوره  در حوزه مختلف طراحی و 

اجرا شــده، گفت: همچنين در سامانه نما 
اســتعالم ها به صــورت الکترونيکی انجام 
می شود که باعث بهبود فضای کسب و کار 
شده و در نتيجه آن  در سال ۹۵ رتبه کسب 

و کار استان از ۲۴ به11 ارتقا يافت.
مديــرکل اقتصــاد و دارايــی اســتان همدان 
ــا  ــه ب ــتاد مقابل ــه س ــه اينک ــاره ب ــا اش ب
تحريــم و بحــران نيــز ايجــاد شــده، اظهار 
ــر  ــن ســتاد تدبي ــی در اي ــرد: راهکارهاي ک
ايــن  از  بيــش  اقتصــاد  کــه  می شــود 
دچــار آســيب نشــود و تأميــن منابــع 
ــی  ــادی و اجراي ــای اقتص ــی پروژه ه مال

اســتان صــورت می گيــرد.

افزايش 5 درصدی معاينه فني خودروهاي 
سنگین در همدان

 معــاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل    و نقل جاده ای 
استان همدان از افزايش ۵ درصدي معاينه فني خودروهاي سنگين 
از ابتدای ســال جاری در اســتان خبر داد. به گزارش ايســنا،صفر 
صادقی راد اظهار کرد: در 8 ماه نخســت امســال ۴۷ هزارو 103 
معاينه فنی خودروهای ســنگين در اســتان همدان انجام شده که 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزايش داشته است.   وی با 
اشاره به فعاليت ۶ مرکز معاينه فنی در استان، يادآور شد: اين تعداد 
خودرو پس از طي مراحل مختلف آزمون هاي ظاهري و مکانيزه، 
گواهي سالمت فني و زيست محيطي، برگ و برچسب معاينه فني 
خود را دريافت کرده اند. صادقی راد با تأکيد بر اينکه در راســتای 
بهبود وضعيت نظارت بر عملکرد اين مراکز و نيز برخورد به موقع 
با تخلفات احتمالی اقداماتی از ســوی اين اداره کل در دستور کار 
است، افزود: بر اساس تصميمات گرفته شده، بازديدهای نظارتی به 
شکل مستمر و در قالب تيمی به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد 
مراکز معاينه فنی سنگين استان در طول سال انجام می شود. معاون 
حمــل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
همدان خاطرنشــان کرد: تعداد پروانه عبور ترافيکی صادر شــده 
استان در 8 ماهه نخست امســال ۲ هزارو ۲۴0 مورد بوده که اين 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد کاهش داشته است. 

نماينده وزير و مديرکل اقتصاد و دارايی استان همدان خبر داد:

تشکیل کمیته پايش بهبود فضای کسب و کار در همدان  

تراز تجاری همدان مثبت شد

صادرات  ۱۱۰میلیون دالری کاال از گمرک 



C M Y K

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

يکشنبه  16 دي ماه 1397  شماره 3380 

3

خبـر

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

انسداد بیش از 1163 حلقه چاه غیرمجاز در کبودراهنگ 

 کبودراهنــگ - خبرنگار همدان پيام: بيــش از ۴383 حلقه چاه آب مجاز و غيرمجاز 
در شهرستان شناسايي شده اســت که از اين تعداد بيش از ۲1۴3 حلقه آن داراي مجوز 
فعاليت و بيش از ۲۲۴0 حلقه آن به صورت غيرمجاز در حال برداشت آب از منابع آبي 
زيرزميني مي باشد.رئيس اداره منابع آب شهرستان در جلسه شوراي حفاظت از منابع آبي 
کبودراهنگ با بيان اين خبر، گفت: تاکنون بيش از 11۶3 حلقه چاه غيرمجاز شناســايي 

شده مسدود شده است که ۲۲0 حلفه آن در سال ۹۷ صورت گرفته است.
علي اصغر بابايي ميزان برداشت آب از چاه هاي مجاز شهرستان را 300 ميليون متر مکعب 

در ســال عنوان کرد و افزود: ميزان مصرف آب در بخش کشــاورزي ۲۴۶/۶ ميليون متر 
مکعب، در بخش صنعت و خدمات ۲۵/3 ميليون مترمکعب و در بخش شرب و بهداشت 
۲8/1 ميليون مترمکعب مي باشــد که با توجه به کشاورزي بودن منطقه بيشترين مصرف 
آب در اين حوزه مي باشــد.بابايي، نصب کنتورهاي هوشمند براي چاه هاي داراي مجوز 
و انســداد چاه هاي غير مجاز را از راهکارهاي کنترل برداشت از منابع آبي خواند و ادامه 
داد: در اين راستا بيش از 3۲۶ دستگاه کنتور هوشمند باري کنترل ميزان برداشت آب در 
ســطح شهرستان نصب شده اســت که ۲3 دستگاه آن در سال ۹۷ انجام شده است که با 
نصب کنتور و انسداد چاه هاي غيرمجاز توانسته ايم.۵3 ميليون ۷00 هزار مترمکعب از اول 
اجراي طرح انسداد چاه هاي غيرمجاز تاکنون در ميزان برداشت آب از منابع صرفه جويي 

شود و در سال جاري نيز اين ميزان 3/۵ ميليون مترمکعب بوده است.
معاون سياسي فرماندار نيز در اين جلسه گفت: بحران آب در کبودراهنگ دغدغه همه ما 
است که بايد در اين راستا تالش کنيم.عمران ذيغمي، نصب کنتور هوشمند و کنترل ميزان 
برداشت آب از چاه هاي مجاز، ترويج کشت هاي گلخانه اي و کشت هاي کم آب بر، تغيير 
الگوي کشت، و ترويج کشت هاي زعفران و... مي تواند در ميزان مصرف اب و برداشت 
از منابع زير زميني صورت گيرد. که در حال حاضر شهرستان کبودراهنگ بيش از 1۶/۵ 
هکتار به کشــت گلخانه اي اختصاص يافته و در ترويج کشت گياهان کم آب بر، کاشت 
بيــش از 300 هکتار ذرت علوفه اي 100 هکتار گياهــان دارويي و 100 هکتار دانه هاي 

روغني و ۷ هکتار زعفران در سطح شهرستان صورت گرفته است .

خبـر

تهیه جهیزيه 42 زوج جوان توسط 
مجمع خیرين ازدواج نهاوند

 نهاوند - خبرنگار همدان پيام :معاون فرهنگی و امور جوانان اداره 
کل ورزش و جوانان همدان از اعطای جهيزيه ۴۲ زوج جوان توسط 

مجمع خيرين ازدواج شهرستان نهاوند خبر داد.
ــا همــت و تــالش  ــا اعــالم ايــن خبــر گفــت: ب ــه ب محــرم روزب
مجمــع خيريــن ازدواج  شهرســتان نهاونــد و بــا کمــک و 
مســاعدت خيريــن ســخاوتمند ايــن شهرســتان مرحلــه دوم 
جهيزيــه در ســال ۹۷ بــرای زوجيــن نيازمنــد شهرســتان  نهاونــد 

ــد. ــن ش ــه و تامي تهي
 وی افــزود: تحويــل زوجينــی کــه قبــال در مجمــع خيريــن ازدواج 

شهرســتان نهاونــد ثبــت نــام و تشــکيل پرونــده داده انــد ميگــردد.
ــا ارزشــی  ــورد ب ــه هــا ۴۲ م ــان اينکــه تعــداد جهيزي ــا بي ــه ب روزب
ــه ۴۲  ــزود: جهيزي ــد، اف ــی باش ــان م ــون توم ــر ۲۲0 ميلي ــغ ب بال
ــو  ــپزخانه، پت ــروف آش ــزی، ظ ــوراک پ ــامل گاز خ ــوان ش زوج ج
ــن  ــه مناســبت چهلمي ــه ب ــاز زندگــی اســت ک ــورد ني و وســايل م
ــال  ــاه س ــه دوم دی م ــالمی در نيم ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پي س

ــی شــود.   ــدا م ــان اه ــه آن جــاری ب
ــر  ــه ازدواج ام ــان اينک ــا بي ــان ب ــور جوان ــی و ام ــاون فرهنگ مع
ــوده  ــن ب ــزرگان دي ــالم و ب ــه اس ــد و توج ــورد تاکي ــی و م مقدس
و هســت، افــزود: بايــد ســنت الهــی و حســنه ازدواج بــا کمتريــن 
ــان  ــن جوان ــالمی در بي ــی اس ــا زندگ ــرد ت ــام گي ــا انج ــه ه هزين

ــد. ــترش ياب ــه گس جامع
روزبــه تصريــح کــرد: همچنيــن  بــا همــت مجمــع خيريــن نهاونــد، 
در ســال ۹۷ بيســت و هشــت زوج نهاونــدی کــه تــا کنــون ســعادت 
زيــارت مشــهد الرضــا را نداشــته انــد بصــورت رايــگان و توســط 
ــارگاه  ــارت ب ــه زي ــد ب ــتان نهاون ــن ازدواج شهرس ــع خيري مجم

مقــدس امــام رضــا مشــرف شــدند.

کشف 32 هزار لیتر سوخت قاچاق در نهاوند
 فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند از کشف 3۲ هزار ليتر گازوئيل 

قاچاق در شهرستان نهاوند خبر داد.
به گزارش ايسنا، منطقه همدان وبه نقل از پايگاه خبری پليس، سرهنگ 
شااحمد ساکی بيان کرد: در پي کسب خبری مبني بر عبور يک دستگاه 
کاميون نفتکش حامل بار ســوخت قاچــاق از محورهای مواصالتی 
شهرستان نهاوند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پليس آگاهی 

شهرستان نهاوند قرار گرفت.
وی گفت: با انجام اقدامات اطالعاتي، ماموران کاميون مذکور را حين 

کنترل محورهای مواصالتی مشاهده و متوقف کردند.
ســاکی افزود: در بازرســي به عمل آمده از اين کاميون 3۲ هزار ليتر 
گازوئيل قاچاق کشــف و پرونده متهم در تعزيرات حکومتی در حال 

رسيدگی می باشد.
فرمانده انتظامی نهاوند در پايــان عنوان کرد: پليس با تمام توان و به 
کارگيري حداکثري امکانات خود با پديده شوم قاچاق مبارزه خواهد 

کرد.

روز پر ترافیک در بخش درمانی 
شهرستان فامنین

 پرســنل فوريت های پيش بيمارســتانی و بيمارستان امام حسن 
مجتبی )ع( و امدادگران هالل احمر در سيزدهمين روز از زمستان ۹۷ 

روز پر کاری را سپری نمودند.
به گزارش روابط عمومی شــبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنين، 
مرکز فوريت های پزشــکی شهرستان فامنين در ۲۴ ساعت گذشته  ، 
10 مورد ماموريت تصادفی و  ماموريت غير تصادفی در کارنامه خود 
ثبــت نموده و در ماموريت ها 18 نفر مصدوم و بيمار بعد از اقدامات 

اوليه به بيمارستان فامنين منتقل شدند.
همچنين در حين برگزاری مراسمی در شهرستان فامنين ۴0نفر دچار 
مسموميت با منو اکسيد کربن شدند که با حضور پرسنل فوريت های 
پزشکی و هالل احمر 31 نفر بصورت سرپايی درمان و ۹ نفر توسط 

اورژانس 11۵ به بيمارستان انتقال داده شدند. 
کليه مصدومين و بيماران فوق در بيمارســتان امام حســن مجتبی ع 

درمان و يک نفر از بيماران نيز به بيمارستان بعثت منتقل گرديد
 روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنين از همشهريان 
فامنينی درخواست کرد ضمن رعايت اصول ايمنی و پرهيز از سفر های 
غير ضروری ،از ســالم بودن وسايل گرمايشــی و گاز سوز اطمينان 

حاصل نماييد.

52 هکتار از اراضی نهاوند زير کشت 
گیاهان دارويی است

 نهاوند - خبرنگار همدان پيام :رئيس اداره جهاد کشاورزی نهاوند 
گفــت: ۵۲ هکتار از اراضی نهاوند به کشــت 18 نــوع گياه دارويی 

اختصاص يافته است.
حســين خردمند در گفــت و گو با همــدان پيام افزود: بــا توجه به 
سياست های دولت مبنی بر تنوع کشت و توسعه سطح زيرکشت گياهان 
کم  آب بر از جمله انواع گياهان دارويی، اين مهم در دســتور کار جهاد 

کشاورزی شهرستان نهاوند قرار گرفته است.
کشــاورزان شهرستان به کشــت حدود 18 گونه گياه دارويی از جمله 
سير، موسير، گل محمدی، گل گاوزبان، مرزنجوش، اسطوخودوس، گل 

هميشه بهار، زعفران، بادرنجبويه و غيره اقدام کرده اند.
وی افــزود: در حال حاضر ۵۲ هکتار از اراضی شهرســتان نهاوند به 
زيرکشت انواع گياهان دارويی رفته است به طوری که اين محصوالت 
عالوه بر مصرف کم آب در ايجاد اشــتغال در منطقه نيز بســيار موثر 

هستند.
خردمند عنوان کرد: در گذشته نســبت به کشت و توليد انبوه گياهان 
دارويی در نهاوند بين کشــاورزان برای فروش شک و ترديد بود ولی 
در ســال های اخير سطح زير کشــت اين محصول در نهاوند به  طور 

چشمگيری افزايش  يافته است.
رئيس جهاد کشاورزی نهاوند با بيان اينکه نادرترين گونه گياهان دارويی 
از نظر مرغوبيت در بعضی مناطق نهاوند توليد می شوند، تاکيد کرد: اين 
محصوالت دارويی به صورت  خوراکی و دم نوش مورد اســتفاده قرار 
می گيرند و يا تعدادی از ايــن گياهان بعد از فرآوری به  صورت دارو، 

پمادهای مختلف و عرقيجات مختلف به بازار عرضه می شوند.
خردمند گفت: عالوه بر فوايــدی که در مورد توليد و مصرف گياهان 
دارويی گفته شــد نبايد رعايت تناوب و تنــوع زراعی، ضريب نفوذ 
نــزوالت جوی و غنی کردن منابع آب ســفره های زيرزمينی و خاک، 
جلوگيری از سيالب و تخريب مراتع، رونق گردشگری و ايجاد اشتغال 

را که با کشت گياهان دارويی به وجود می آيد، فراموش شود.
وی بيان کرد: شهرستان نهاوند بزرگترين قطب توليدکننده انواع گياهان 
دارويی در سطح استان همدان است که مهمترين مشکالت پيشروی آن 
عدم وجود سرمايه گذاری و ايجاد صنايع بسته بندی و فرآوری گياهان 

دارويی و توسعه صادرات و استفاده از روش های نوين است.

کنارگذر اسدآباد 20 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد 

 فرماندار اسدآباد گفت: پروژه 8 ساله کنار گذر شهرستان برای تکميل 
و به بهره برداری رسيدن به اعتبارات ملی نياز دارد. 

کريم حميدوند در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به پيشرفت فيزيکی ۹0 
درصدی پروژه کنار گذر اســدآباد، افزود: درحال حاضر اين پروژه به 
دليل کمبود اعتبار متوقف بوده و برای تکميل به اعتباری افزون بر 18 تا 

۲0 ميليارد تومان اعتبار نيازمند است. 
وی ميزان اعتبار امسال  اختصاص يافته به اين پروژه را 1.۵ ميليارد تومان 
اعالم کرد و يادآورشد: برای اين پروژه مهم وضروری به اعتبارات ملی 
نياز بوده که با پيگيری نماينده شهرســتان از  بند" ه" از محل سرجمع 
فصول اعتبارات پيگير اختصاص اعتباری افزون بر 13 ميليارد تومان به 
اين پروژه بوده که با تخصيص اعتبار ،مجدد عمليات اجرايی طرح ادامه 

خواهد يافت. 
حميدونــد با بيان اينکه از ابتدا تاکنون  3۲ ميليارد تومان اعتبار  به اين 
پروژه اختصاص يافته است، خاطر نشــان کرد: اين پروژه به طول 1۵ 
کيلومتر با پيشرفت فيزيکی ۹0 درصد با احداث دو پل روگذر و ساخت 
زيرگذر برای روستاهای مسير کنار گذر،تکميل و به بهره برداری خواهد 
رسيد. وی با اشاره به آغاز عمليات ساخت و احداث کنارگذر اسدآباد 
در سال 8۹، تصريح کرد: در اجرای اين طرح مقرر بود براساس قرارداد 
منعقد شده پروژه فوق ظرف مدت کمتر از 3 سال به بهره برداری برسد 
اما به دليل وجود معارض و نيز کمبود اعتبار اين پروژه تاکنون به طول 

انجاميده است. 
حميدونــد با بيان اينکه احداث کنارگــذر از طرح های ضروری برای 
کاهش بارترافيکی و کاهش تصادفات در اسدآباد به شمار می رود اضافه 
کرد: شهر اسدآباد در مسير بزرگراه کربال قرار دارد و تکميل نبودن کنار 
گذر و تردد تمامی خودروهای ســبک و سنگين از اين مسير عالوه بر 
آلودگی های صوتی و زيست محيطی و خطر تصادفات فوتی و جرحی 
موجب خسارت های ساليانه بسيار به معابر و خيابان های اين شهر شده 
که بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی شهرداری صرف بازسازی و 
ترميم  اين نقاط شده است و تکميل اين پروژه از نقش مؤثری در مرتفع 

شدن اين مشکالت در شهر تريلرها خواهد داشت. 

ساختمان جديد دانشگاه دولتی نهاوند دهه 
فجر امسال افتتاح می شود

 نهاوند- خبرنگار همدان پيام : دانشــگاه دولتی نهاوند در دو سال 
و با اعتباری بيش از ۹ ميليارد تومان ســاخته شــد که دهه فجر امسال 

افتتاح می شود.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی با بيان اين مطلب در 
جمع خبرنگاران، گفت: در بحث توسعه دانشگاه ها عالوه بر گسترش 
رشــته ای و افزودن دو رشته کارشناسی به دانشکده فنی حاج حشمت 
نهاوند، مجوز تشکيل دانشکده فنی دختران برای نهاوند نيز از وزارت 
علوم اخذ شده است.و از مهر ماه سال آينده دانشکده فنی حاج حشمت 
نهاوند برای خانم ها نيز در ۶ رشــته کاردانی و کارشناســی  پذيرش 
دانشجو خواهد داشت.حسن بهرام نيا افزود: دانشگاه دولتی نهاوند ظرف 
دو ســال و با اعتباری بيش از ۹ ميليارد تومان ســاخته شد که در دهه 
فجر امســال با حضور مسئولين کشوری افتتاح خواهد شد و همچنين 
رشته های مهندسی فيزيک، مترجمی زبان انگليسی، حقوق و کسب و 

کارهای کوچک به رشته های  دانشگاه ملی نهاوند افزوده خواهند شد.

 مجيد بيات - خبرنگار همدان پيام: مدير 
آموزش پرورش ناحيــه يک همدان با بيان 
اينکه امروز ميزان با سوادی در استان به ۹۶ 
درصد رسيده اســت گفت: با توجه با آمار 
و ارقام از ميانگين کشــوری يک درصد و 
از آمــار جهانی 11 درصد در حوزه ســواد 

جلوتر هستيم.
بهمن پارسا با اشاره به تغييرات مديريتی که 
در ســال ۹3 در سواد آموزي رخ داد خاطر 
نشــان کرد: اين تحوالت باعث بهبود انجام 
امور شــد و ناحيه يک آموزش و پرورش 
را جزو بهترين حوزه هاي ســوادآموزی در 

سطح استان قرار داد.
وی گفت: ميزان با ســوادی در اســتان و با 
توجه به جامعه هدف 10 تا ۴۹ ســال ۹۵/۶ 
اســت که باعث شــده اســتان در رتبه 13 

کشوری قرار بگيرد.
پارســا با بيان اينکه شهرهای همدان، مالير 
و نهاوند باالترين جمعيت باسواد و فامنين 
پايين ترين آمار را در حوزه سوادآموزی در 
اختيار دارند افزود: بر اســاس سرشــماري 
سال ۹۵ در شــهر همدان بيش از ۴8 هزار 
نفر در گروه ســنی 10 تا ۴۹ سال بي سواد 

وجود دارد.
وی با بيان اينکه سوادآموزی بايد بر اساس 
آموزه های دينی باشــد ادامه داد: در ســند 

تحــول بنيادين آموزش و پــرورش تأکيد 
خاصی بر اين مورد شــده که بر اين اساس 
ميزان جمعيت با ســواد در همدان در اوايل 
انقالب ۴۷ درصد بوده اما در حال حاضر به 

۹۶ درصد رسيده است.
 1 ناحيــه  پــرورش  و  آمــوزش  مديــر 
همــدان بــا اشــاره بــه اينکــه اســتان 
همــدان از رشــد 3۵ درصــدی برخــوردار 
ــاهد  ــم ش ــه ه ــن ناحي ــت: در اي ــوده گف ب
ــال  ــم و در ح ــدی بوده اي ــد 3۵ درص رش
ــداد حــدود ۹۵0  ــا تع حاضــر ۷0 کالس ب
نفــر پوشــش داده شــده و شــامل دوره های 
ــال می باشــد. ــم و انتق ســوادآموزی، تحکي
بهمن پارســا با بيان اينکه چهل سال بعد از 
انقالب به چهار دهه مجزا تقســيم می شود 
تصريــح کــرد: در هر دهــه موفقيت هايی 
متناســب با نــوع آموزش هــا نصيب اين 
مجموعه شــده که از مهمتريــن اين موارد 
ميتوان به کسب جايزه کنفوسيوس ۲018در 

زمينه کار با رايانه اشاره کرد.
وی گفت: دهه اول با محوريت بسيج دانش 
آموزی، دهه دوم تحکيم و تثبيت، دهه سوم 
مهارت آموزی و توانمند سازی و در نهايت 
دهه چهارم با توســعه و فناوری تلفيق شده 

است.
پارســا با اشاره به اينکه مبارزه با ريشه کنی 

بی ســوادی در جامعه از همان ســال های 
نخســت انقالب عملياتی شد خاطر نشان 
کرد: در سال ۶۵ بيش از ۶۶ درصد از افراد 
جامعه بی سواد بودند که اين آمار در آخرين 
ســر شماری انجام شده در سال ۹۵ به بيش 

از ۹۴ درصد رسيده است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه مراکز يادگيری 
محلی به ســه دســته دولتــی، غيردولتی، 
مشارکتی تقسيم می شــوند افزود: در حال 
حاضر دو مرکز يادگيری محلي مشــارکتی 
در ناحيــه يک همدان با تفاهم نامه هايی که 
با ســازمان زندان ها و شهرداری منعقد شده 

وجود دارد.
مدير ناحيه يــک همدان تصريح کرد: مرکز 
يادگيري مشارکتی در زندان مرکزی همدان 
سال گذشــته شــروع به فعاليت نموده که 
در سال گذشــته ۲00 نفر سوادآموز تحت 
آموزش قرار گرفتند و اين آمار در سال ۹۶ ، 

1۲0 نفر  مي باشد.
وی با بيان اينکه زندانيان و کشاورزان تا ۶0 
ســال می توانند تحت آموزش قرار بگيرند 
گفت: 80 درصد از سواد آموزلن ناحيه يک 

همدان را بانوان تشکيل می دهند.
بهمن پارسا با اشاره به اينکه در حال حاضر 
3۲ هزار آموزش دهنده آزاد در حال فعاليت 
هستند تصريح کرد: اين آمار شامل همکاران 

شاغل و بازنشسته هم می شود.
بســياری  آموزان  اينکه ســواد  بــا  وی 
بــا انگيــزه وارد کالس ها شــده اند و 
امــروزه در مقاطع عالــی در حال ادامه 
ايجاد رغبت  برای  تحصيل هستند گفت: 
برای مشارکت ســوادآموزان طرح های 
متفاوتی پيش بينی شــده کــه بارزترين 
بهشــت، طرح  کليد  نمــاز  آنها شــامل 
خوانــدن بــا خانواده، طــرح حلقه های 
کتــاب خوانــی و طــرح کار بــا رايانه 

می باشد.  ICDL
پارســا با بيان اينکه طرح کار بــا رايانه از 
سال گذشته در ســطح ناحيه يک عملياتی 
شــده افزود: در سال گذشــته ۴0 نفر ثبت 
نام انجام شــده و امسال اين آمار به ۶0 نفر 

رسيده است.
طبــق  کــرد:  تصريــح  ادامــه  در  وی 
ارزيابی هــای ســال گذشــته ناحيه يک 
همــدان رتبه نخســت را در بين مناطق 
1۹گانه در همه حوزه ها بدســت آورده 
که اين نکته باعث شــده براساس حجم 
 ۹۵0 حدود  پوشش  سوادآموزی  ابالغی 

باشيم. شاهد  را  نفری 
پارســا در پايان طبق آمار، درصد پوشــش 
سواد آموزی در سطح ناحيه يک همدان را 

11۶ درصد دانست .

مدير آموزش و پرورش ناحيه يک همدان:

میزان با سوادی در همدان ۹6 درصد است

 اهميت منابــع طبيعی در بخش جنگل 
و مرتــع و آبخيز امروزه بيش از گذشــته 
در مجامع علمی آشــکار شــده اســت، 
اقتصادی،  منابع طبيعی عالوه بــر اهميت 
کارکردهای زيست محيطی، گردشگری و 
توليد گياهان دارويی و صنعتی و حفاظت 

خاک و ذخائر ژنتيکی دارد. 
رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری مالير 
با بيان اين مطلب از اخذ ســند برای ۹۲0 
هکتار از منابع طبيعی اين شهرســتان خبر 

داد .
گــودرز قياســوند افــزود: جنگل ها نقش 
مؤثــری در توليد اکســيژن و ســاماندهی 
گردش آب در طبيعت، تلطيف هوا و حفظ 
نظام زيستی، کاهش سيل، ايجاد منظره و ... 
دارند و حــدود 300 هزار هکتار از جنگل 
های کشور به عنوان ذخيره گاه شناسايی و 

تحت مديريت ويژه قرار دارند. 
به گزارش ايسنا، وی با بيان اينکه  از 1۲0 
ميليون واحد دامی کشور 83 ميليون واحد 
متکی به مراتع هستند و ۵0 درصد گوشت 
کشــور از مراتع توليد می شود، اظهارکرد: 

در صــورت اعمال مديريــت صحيح در 
عرصه هــای منابــع طبيعی ســاليانه 100 
ميليارد مترمکعب آب به چرخه توليد وارد 
می شــود که اين رقم 10 برابر حجم ذخيره 

کل سدهای کشور است. 
قياســوند افــزود: 30 درصــد مســاحت 
خشکی های جهان پوشيده از جنگل است 
اما ايــن رقم در ايران حدود 8 درصد بوده 
و ســهم متوسط ســرانه جنگل در دنيا ۶۲ 

درصد و در ايران ۲ درصد هکتار است. 
جنگل کاری ۲۵ هکتار در حوزه سد کالن 
رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری مالير 
به نهال کاری مثمر در ۵0 هکتار و ۲۵ هکتار 
جنگل کاری در حوزه سد کالن به تعداد 10 
هزار اصله نهال با گونه های کاج سپاه، بادام، 
بنه، زرشــک، سماق، شن و زالزالک اشاره و 
بيان کرد: با تالش پرسنل اين اداره عمليات 
اطفای حريق در وســعت ۴۴ هزار هکتار از 

اراضی منابع طبيعی انجام شد. 
قياســوند خاطرنشان کرد: صدور 8۶  فقره 
احکام له سازمان، صدور ۶0 فقره تقاضای 
اجرائيه و صدور ۶۷ فقره  دادخواست خلع 
يد و مطالبه خســارت از ديگــر اقدامات 
انجام شده به شمار می روند، همچنين ۶8 
فقره تشکيل پرونده داشتيم که از اين تعداد 
۵۶ فقــره تخريب و تصرف به مســاحت 
۶۹.۵ هکتار، ۴ فقــره چرای غيرمجاز دام، 
3 فقره قطع درخت و ۵ فقره کشــف ذغال 

بوده است. 
رفعتصــرفاز20فقرهاراضی

ملیمالير
وی ادامــه داد: ۲0 فقــره رفــع تصرف از 
اراضی ملی به مســاحت 10.۷  هکتار، ۲1 
فقره اجرای حکم خلع يد به مســاحت ۲0 
هکتار، کشــف 10 هــزار و ۵00 کيلوگرم 
ذغــال غيرمجاز و کشــف ۷ هــزار و۵0 
کيلوگرم موســير غيرمجاز، از اهم اقدامات 
و عملکرد اداره منابع طبيعی و آبخيزداری 
ماليــر در ۹ ماهه ســال جاری به شــمار 

می رود. 

بروکراسی 
پیچیده اداری 
بزرگترين مشکل 
اشتغال استان
هماهنگی  درکميتــه  ناظرمجلس   
اشــتغال اســتان همدان بروکراســی 
پيچيــده اداری را بزرگترين مشــکل 
اشتغال استان دانســت و  گفت : اين 
امر نه تنها باعث شده که سرمايه گذار 
داخلی و خارجی نداشــته باشيم بلکه 
موجب شــده از پتانسيل های موجود 

استان هم بی بهره شويم. 
حســن لطفی درگفت وگو با ايسنا، با 
اداری  اينکه بروکراســی پيچيده  بيان 

بايــد جمع شــود، خاطرنشــان کرد: 
بزرگترين معضل و مشــکل استان ما 
نسبت به اســتانهای ديگر بروکراسی 
پيچيده اداری اســت که مديران استان 

درست کرده اند. 
نماينــده شهرســتان رزن در مجلس 
شورای اسالمی افزود: اگر بتوانيم اين 
مشکل را حل کنيم بيشترين اشتغال را 

ايجاد خواهيم کرد. 
وی  گفت: اگر بخواهيم استان پيشرفته 
درحوزه اشــتغال داشــته باشيم بايد 
آمار دقيق، علمی و کارشناســی شده 
از وضعيــت بيکاران، ســرمايه داران، 
کارآفرينان و پتانسيل های استان داشته 

باشيم. 
اگــر  اينکــه  بــه  بااشــاره  لطفــی 
ــتغال  ــت اش ــتان وضعي ــم اس بخواهي

خوبــی داشــته باشــد بايد زيرســاخت 
ــد  ــم. تأکي ــاد کني ــتان ايج الزم دراس
کــرد: بايــد يــک آمــار علمــی و 
کارشناســی شــده از پتانســيل های 
اســتان و شهرســتان ها داشــته باشــيم. 
نماينده شهرســتان رزن خاطرنشــان 
کرد:بايد آمــار علمی دقيــق از تمام 
بيکاران و کارآفرينان و ســرمايه داران 
داشته باشيم تا سرمايه داران هم از بی 
برنامه گی دولت نهايت سو استفاده را 

نکنند.   
وی با تأکيد براينکه باحذف بروکراسی 
اداری وآمار علمــی ودقيق از بانک ها 
اســتان  اشــتغال  در حوزه  می توانيم 
پيشــرفت کنيم، از اســتاندار همدان 
خواست اين بروکراسی پيچيده اداری 

استان کنار گذاشته شود. 

920هکتاراززمینهایماليرسنددارشد

گزارشويژه

تبریک و تقدیر

محسنافروخته-ریاستهیأتپینگپنگ
استانهمدان

جناب آقای 

مهندس محسن جهانشیر 
انتصاب شایسته جنابعالی 

به سمت
مدیر کل محترم اداره ورزش و 

جوانان استان همدان
 را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت 

عــرض مــی نمائیــم.
ــات بی شــائبه  ــن از خدم همچنی

جنــاب آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی 
کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم.

تبریک و تقدیر

هیأتانجمنهایورزشی
استانهمدان

جناب آقای

 مهندس محسن جهانشیر 
مدير کل محترم اداره ورزش و 

جوانان استان همدان
ــی  انتصــاب شايســته ی جنابعال
ــه  ــد صميمان ــمت جدي را در س
ــی  ــرض م ــت ع ــک و تهني تبري

ــم. نمائي
ــده  ــات ارزن ــن از خدم همچني

جنــاب آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی 
ــم. ــكر را داري ــر و تش ــال تقدي کم
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 CFT ايرادات شورای نگهبان به اليحه
هنوز رفع نشده است

 اليحه CFT پس از اعمال اصالحات توســط مجلس ارسال و در 
شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت اما فقط دو ايراد از ايراداتی که 

شورا گرفته بود مرتفع شده است.
به گزارش مهر، سخنگوی شــورای نگهبان در نشست خبری از تائيد 
طرح اصالح »قانون چک« توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: بعد از 
ايرادات شورا به اين طرح و ارسال آن به مجلس، نمايندگان اصالحات 
مربوط را انجام دادند و نهايتا شورای نگهبان عدم مغايرت اين طرح با 

شرع مقدس و قانون اساسی را اعالم کرد.
 عباسعلی کدخدايی بيان کرد: اين مصوبه مغاير اصل ۵۲ قانون اساسی 
شناخته شــد و در صورت لزوم متمم يا اصالح بودجه، بايد از طريق 

اليحه دولت تهيه و ارسال شود.
وی ادامه داد: از سال ۹۶ اين اختيارات به هيأت نظارت در مجمع داده 
شــد و هيأت نظارت مسئول نظارت بر مصوبات مجلس از حيث عدم 

مغايرت با سياست های کلی است. 
کدخدايی تاکيد کرد: پس از ابالغ سياست های کلی انتخابات انتظارمان 
از مجلس اين بود که قانون انتخابات را اصالح کنند زيرا قانون انتخابات 
نواقص زيادی دارد. ان شــا اهلل در فرصــت باقيمانده از مجلس دهم 

تغييرات و اصالحات در قانون انتخابات انجام خواهد شد.
وی گفت: برای بررســی شرايط نامزدها در شــورای نگهبان مکانيزم 
ديگری نداريم ابزاری برای شايســته سنجی وجود ندارد، هيچ ارگانی 
چنين ابزاری ندارد، بايد ابزاری برای شايســته ســنجی فراهم شود تا 

مشکالت حل شود.
کدخدايی در مورد شکايت شورای نگهبان از محمود صادقی به هيأت 
نظارت در خصــوص اظهارات وی مبنی بر گرفتن پــول برای تاييد 
صالحيت ها گفت: از هيأت نظارت خواسته ايم اين موضوع را بررسی 
کنند متاسفانه بررســی نکرده اند هيأت نظارت پشت درب های بسته 

است ما خبر نداريم اما شکايت کرده ايم، پيگيری کرديم.
وی دامه داد: بررســی اين موضوع نيازمند جلسه مشترک ميان هيأت 
نظارت و شــورای نگهبان نيســت هيأت نظارت برای وظيفه خود را 
انجام دهد اما تاکنون نتيجه بررســی اين پرونده را به شــورای نگهبان 
اعالم نکرده است.کدخدايی در خصوص روند بررسی اليحه بودجه در 
شورای نگهبان گفت: در سال های گذشته همزمان با تصويب بودجه در 
مجلس، شورای نگهبان به صورت غيررسمی بودجه را بررسی می کرد، 

امسال نيز همين کار را خواهيم کرد.
»عباســعلی کدخدايی« افزود: شورای نگهبان بيش از ۶ هزار نفر نامزد 
برای ۲۹0 کرســی را تاييد می کند، قطعا افراد شايسته ديگری نيز می 

توانند از ميان اين نامزدها انتخاب شوند.
وی ادامه داد: فقط معيار تاييد شورای نگهبان نيست و در ادامه اين مردم 

هستند که آن ۲۹0 نفر را از ميان ۶ هزار نفر انتخاب می کنند.
کدخدايی اضافه کرد: شورای نگهبان بررسی حداقل شرايط که در قانون 
انتخابات آمده است را در مورد نامزدها بررسی می کنند برای مثال می 
توان به مدرک کارشناســی ارشد نامزدها اشاره کرد ولی عالوه بر تاييد 
شــورای نگهبان مکانيزم ديگر، رای مردم است که اين دو در کنار هم 

باعث انتخاب افراد می شود.

احزاب هیچ مشارکتی در بررسی طرح 
استانی شدن انتخابات نداشتند

 بر خی ها دنبال اين هســتند که طرح اســتانی ر ا به سمتی ببرند که 
احزاب فعال شــوند، ا ما خود احزاب د ر تهيه اين لوايح و طرح ها هيچ 

فعاليتی ندارند.
سخنگوی کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس گفت وگو با فارس 
گفت: انتخابات مجلس، انتخابات شوراها و انتخابات رياست جمهوری 
د ر مجلس د ر حال بررســی اســت و قانون انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری نيز بايد از سوی خود مجلس خبرگان رهبری به تغييرات مربوطه 

اعمال شو د.
اصغر سليمی گفت: همزمان که ما اين طرح ر ا بررسی می کرديم، طرحی 
دوفوريتی از ســوی دکتر کاتب و بر خی نمايندگان به تصويب رسيد و 
به کميســيون آمد و اين طرح نيز بررسی شد ا ما بر خی از نمايندگان با 
۵1 امضا خواهان اين هســتند که اين طرح از فوريت خارج و سه ما ه 

مسکوت بماند.
وی تصريح کرد: بر خی ها دنبال اين هستند که طرح استانی ر ا به سمتی 
ببرند که احزاب فعال شوند، ا ما خود احزاب د ر تهيه اين لوايح و طرح ها 
هيچ فعاليتی ندارند. چر ا بايد سيســتم های کشــور ر ا به هم بريزيم که 

احزاب فعال شوند.

صبحت های اسماعيل بخشی بايد مورد بررسی قرار گيرد
قانون اساسی ما شکنجه را ممنوع می داند

 يک عضو کميســيون حقوقی -قضايی مجلس شورای اسالمی در 
مورد ورود اين کميســيون به پرونده نماينده کارگران هفت تپه گفت:  
ادعاهای اسماعيل بخشی بايد مورد بررسی قرار گيرد،  قانون اساسی ما 

شکنجه را ممنوع کرده است.
محمد کاظمــی در گفت وگو با ايلنا،  گفت: امکان دارد اين موضوع در 
کميسيون قضايی مطرح شود اما در هر صورت اين ادعايی است که بايد 
اثبات شــود و نياز به رسيدگی قضايی دارد.نايب رئيس دوم کميسيون 
حقوقی و قضايی مجلس شــورای اسالمی تاکيد کرد: در قانون اساسی 
ما شــکنجه ممنوع اســت و بايد ادعا در اين مورد بررسی و کميسيون 
مربوطه تشکيل جلسه دهد.وی ادامه داد: با اين ادعا فضاسازی بسياری 
عليه مســئوالن کشور صورت گرفته است و بايد حتما مورد رسيدگی 
قرار گيرد.کاظمی در پاســخ به سوالی مبنی بر اينکه اگر اين گفته های 
بخشی ثابت شــود آيا وزير اطالعات برای پاسخگويی بايد به مجلس 
بيايد يا خير؟ گفت: درصورتی که ادعا ثابت شــود مرجع قضايی بايد 
ورود کند و تشکيل پرونده صورت گيرد و کسانی که متهم هستند بايد 

فراخوانده شوند.

بررسی کلیات و تبصره های ارجاعی اليحه 
بودجه با حضور نوبخت

 بررسی کليات و تبصره های ارجاعی اليحه بودجه سال 13۹8 کل 
کشور با حضور رياست سازمان برنامه و بودجه، مسئوالن دستگاه های 
اجرائی، ديوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

در دستورکار روز يکشنبه کميسيون بهداشت قرار دارد.
به گزارش ايلنــا، امروز وضعيت منابع و مصــارف کميته امداد امام 
خمينی )ره( در اليحه بودجه سال 13۹8 کل کشور با حضور مسئوالن 
کميته امداد امام خمينی )ره(، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات 
و مرکز پژوهش  های مجلس شورای اسالمی در کميسيون بهداشت و 

درمان بررسی خواهد شد.
بررسی پيشنهادات نمايندگان درخصوص تبصره   های ارجاعی، جداول 
و رديف ها، جمع   بندی و ارائه گزارش نهائی اليحه بودجه سال 13۹8 

کل کشور به کميسيون تلفيق نيز روز سه شنبه انجام خواهد شد.

نخستین جلسه مجمع تشخیص 
با رياست آملی الريجانی برگزار شد

 نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با رياست آيت ا... 
صادق آملی الريجانی صبح ديروز برگزار شد.

به گزارش ايرنا، رهبر معظم انقالب اسالمی يکشنبه گذشته )نهم دی( 
در حکمی آيت ا... آملی الريجانی را به عنوان رييس مجمع تشخيص 

مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
در بخشــی از حکم رهبر انقالب خطــاب به آيت ا... آملی الريجانی 
آمده اســت: »همان طور که پيش از اين در حکــم دوره  جديد آمده 
اســت، مجمع در اين دوره عهده دار مسئوليت مهم و اساسی تغييرات 
در ســاختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نيز می باشد که با توجه به 
ســابقه ی برجسته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مديريت 
پــر تالش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائيه، اميد می رود با حضور 
فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و ايفای 
نقش مؤثر دبيرخانه و دبير محترم در انجام وظايف خود تحت نظارت 
و اشراف رياست مجمع، مسئوليت های محوله در اين دوره در کمال 

اتقان و به بهترين وجه به انجام برسد.

بررسی طرح واگذاری »بیمه تکمیلی 
ايثارگران« به بنیاد شهید در مجلس

 سخنگوی فراکسيون ايثارگران مجلس از بررسی طرح دوفوريتی 
واگذاری بيمــه تکميلی ايثارگران به بنياد شــهيد در جلســه علنی 

امروزخبر داد.
علی اکبر کريمی در گفتگو با مهر، گفت: بر اســاس اين طرح، مجددا 
کليه خدمات مربوط به حوزه بهداشــتی و درمانــی ايثارگران اعم از 
جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا به طور متمرکز توسط بنياد شهيد و 
امور ايثارگران ارائه خواهد شــد و اعتبارات مورد نياز آن هم هر سال 

در بودجه سنواتی کشور پيش بينی می شود.
ســخنگوی فراکســيون ايثارگران مجلس تصريح کرد: بر اساس اين 
طــرح، ماده 13 قانون جامع خدمات رســانی به ايثارگران که در حال 
حاضر واگذاری اين خدمات را به دســتگاه ها موکول کرده اســت، 
اصالح شــده و بنياد شــهيد خدمات مورد نياز را بــه ايثارگران ارائه 
می کند. وی متذکر شد: دولت در مهر ماه سال جاری مصوبه ای داشت 
که بر اساس آن، ارائه خدمات درمانی در حوزه بيمه تکميلی ايثارگران 
و جانبازان که به صورت متمرکز توســط بنياد شهيد ارائه می شد، به 
دســتگاه ها انتقال داده شد، اين در حالی است که اغلب اين دستگاه ها 
اعتبارات کافی برای اين موضوع را ندارند و نتوانستند سازوکار ارائه 

اين خدمات را فراهم کنند.

برای کاهش فاصله بین مردم و مسئوالن 
راه زيادی باقی مانده است

 نماينده مردم ايذه و باغملک در مجلس با اشــاره به ضرورت رفع 
تبعيض طبقاتی و فاصله بين مســئوالن و مردم کــه يکی از اهداف 
انقالب اســالمی بوده است، گفت: ما نبايد به نقطه ای می رسيديم که 
در بين مسئوالن و مردم فاصله ای وجود داشته باشد چراکه ما ۴0 سال 

پيش برای اين موضوع انقالب کرديم.
هدايت ا... خادمی در گفت وگو با ايســنا بيان کــرد: يکی از اهداف 
انقالب اسالمی رفع تبعيض طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی بود. 
در دوره بعد از انقالب تا دهه ۶0 نيز وضعيت خوب بود و فاصله بين 
مسئوالن و مردم نبود و مسئوالن خود را تافته جدا بافته نمی دانستند.

وی تصريــح کرد: متاســفانه هرچه جلوتر نيز آمديــم اين فاصله و 
اختالف بيشــتر شد و مسئوالن خود را از مردم جدا دانستند. فرزندان 
برخی مسئوالن برای تحصيل به خارج از کشور رفتند و حتی حاضر 
نيســتند فرزندانشان در کشوری که به دست خود آن ها ساخته شده، 
زندگی کنند و درس بخوانند. از ســوی ديگر برخی از مسئوالن هم 
زمان که کار دولتی انجام مــی دهند به کار اقتصادی و تجارت روی 

آوردند و از رانت های دولتی نيز استفاده کردند.
خادمی در پايان بيان کرد: برای کم کردن فاصله بين مردم و مسئوالن 
راه زيادی مانده اســت. امروز فاصله بين مردم و مسئوالن زياد شده و 

عدالت اجتماعی کم رنگ تر شده است. 

مجمع اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويی را 
تايید کرد

 عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظــام از تاييد نهايی اليحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشــويی با اصالحاتی در اين مجمع خبر داد و گفت: اين اليحه به 

رييس مجلس برای ابالغ ارسال می شود.
»غالمرضــا مصباحی مقدم« در گفت وگو با ايرنــا افزود: اصالحاتی در اليحه 

اصالح قانون مبارزه با پولشويی انجام شده است.
وی ادامه داد: علی الريجانی رييس مجلس شــورای اسالمی و الهيار ملکشاهی 
رييس کميســيون قضايی و حقوقی مجلس از طرف مجلس و فرهاد دژپســند 
وزيــر امور اقتصادی و دارايی و لعيا جنيدی معاون حقوقی رييس جمهوری به 

نمايندگی از دولت در اين جلسه حضور داشتند.

جزئیات بودجه شرکت های دولتی به صورت دقیق 
بررسی می شود

 امسال به دنبال اين هســتيم که رديف ها و بودجه شرکت های دولتی را 
مورد بررســی دقيق قرار دهيم.به گزارش مهر  عضو کميسيون تلفيق بودجه 
۹8 گفت: امســال در کميســيون تلفيق به دنبال اين هستيم که به رديف ها و 
بودجه شــرکت های دولتی هم توجه ويــژه کنيم.احمد امير آبادی ادامه داد:  
هر ســال کميسيون تلفيق بودجه، صرفا ســرگرم تصويب تبصره ها می شود، 
در حالی که دو ســوم بودجه کشــور، بودجه شــرکت ها و يک سوم آن در 

رديف ها است.
وی خاطرنشــان کرد: متاسفانه سال های قبل آن طور که بايد و شايد اين موارد 
مورد بررسی قرار نمی گرفت که اميدواريم اين بار در کميسيون تلفيق، رسيدگی 

به بودجه شرکت ها و رديف های بودجه بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

کمیسیون تلفیق بايد بودجه را از نظر حذف 
هزينه های غیرضرور جراحی کند

 يک عضو کميســيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بيان اينکه 
»کميسيون تلفيق بايد اليحه بودجه سال ۹8 را از نظر حذف هزينه های غيرضرور 
جراحی کند«، گفت که بودجه نهادهای فرهنگی مربوط به جدول شماره 1۷ بايد 

مورد بازنگری قرار گيرد و با توجه به عملکرد آنها اختصاص پيدا کند.
محمد فيضی در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: در بودجه سال جاری ما در زمينه 
واگذاری دارايی های مالی و همچنين در بخش تملک با کاهش مواجه هستيم، 
ولی متاسفانه در زمينه حذف هزينه های غيرضرور کار چندانی انجام نشده است.

وی افزود: کميسيون تلفيق بايد از نظر حذف هزينه های غيرضرور اليحه بودجه 
را جراحی کند. چرا که نمی توانيم بگوييم در جنگ اقتصادی هســتيم در حالی 
که هزينه های معمول ما سر جای خود مانده و آينده را با ابهام مواجه می کند.

 شورای وحدت که برخی اصولگرايان 
بدنبال پی ريزی آن هســتند ، در تکاپوی 
تحقــق رويــای وحــدت يک دهــه ای 
اصولگرايان اســت، اينکه اما بــا هفتاد و 
دوملت اصولگرايی و گرايش های موجود 
در اين جريان، راه افسانه و حقيقت چگونه 
تميز داده شود، ابهام آلود و نيازمند گذشت 

زمان است.
بــه گزارش ايرنا، گفتگوها، نشســت های 
خبری و تشــکيل جبهه های سياسی ميان 
احزاب و تشــکل ها نشــان مــی دهد که 
تحرکات احزاب و جريان های سياسی به 
فاصله يک ســال تا نزديک ترين انتخابات 
پيش رو، يعنی مجلس يازدهم، آغاز شــده 

است.
سال آينده سرنوشت دوره يازدهم پارلمان 
ايران مشخص خواهد شد و به همين دليل 
دو جريان شاخص سياسی و زير مجموعه 
حزبی منتسب به آن ها، در غياب سازوکار 
تثبيت شــده حزبی، بــرای تاثيرگذاری در 
انتخابات پيش رو، نخســتين گام های البته 
آشــکار را برمی دارند تا در اين مســير از 

رقيب عقب نمانند.
ايــن ميان جريــان اصولگرا بــه دليل نوع 
سياســت ورزی خود طی يک دهه گذشته 
و ميــزان ارتباط و آشــنايی با دغدغه های 
جامعه، از منظر تاريخی و سياسی با چالش 
های بيشتری نسبت به رقيب اصالح طلب 
خود که چهار انتخابات گذشــته به نوعی 
کاميــاب صندوق های رای بــوده، مواجه 
اســت. اين چالش ها را می توان از عمده 
داليــل تکاپوی زودهنــگام انتخاباتی اين 
جريان دانســت کــه کليد آن را ســخنان 
دبيرکل جبهه پيروان خــط امام و رهبری 
درباره ائتالف بزرگ اصولگرايان زده است.

محمد رضا باهنر چهره شــاخص اصولگرا 
از شــکل گيری ائتالف بزرگ اصولگرايان 
خبر داده و گفته است: »هرچند در جريان 
اصولگرايــی اختالفات درون تشــکيالتی 
وجود دارد اما بايد ائتالفی بزرگ به وجود 
بيايــد و اين ائتالف در حال شــکی گيری 
اســت. جلســات راهبــردی اصولگرايان 
به هميــن دليل با حضور افــراد حقيقی و 
حقوقی موثر تشکيل می شود و من هم در 
آن جلسات هســتم؛ هرچند هنوز عنوانی 

برای اين جلسات انتخاب نشده است.«
گرچه از پشت پرده فعاليت های انتخاباتی 
اصولگرايان خبر چندانی منتشــر نمی شود 
اما به گفته باهنر ايــن فعاليت ها وجود و 
ادامــه دارد. فعاليت هايی کــه با توجه به 

پيشينه خود با ابهامات بسياری روبروست 
و پرســش هايی را در عرصه سياســی و 
رسانه ای ايجاد خواهد کرد. پرسش هايی 
از اين جنس که اين فعاليت های انتخاباتی 
بــا حضور کدام چهره هــا و با چه هدفی 
شکل می گيرد؟ يا چه طيفی از اصولگرايان 
با هدف وحدت در اين جلسات حاضر می 
شــوند؟ چه تضمينی برای تثبيت و تداوم 
تصميمات اين جلسات و پايبندی اعضا به 

خرد جمعی نهفته در آن وجود دارد؟
جبهه پيشــرفت، رفاه و عدالــت هم آذر 
ماه، نخستين جلسه ســتاد انتخاباتی خود 
را با هدف بررســی سياست ها و اهداف و 
برنامه ها و تدوين ساختار و انتخاب رئيس 

ستاد برگزار کرد.
گزارشیازتالشبیپايانبرای

وحدت
رويــای وحــدت بــر ســر اصــول، در 
اصولگراترين تشــکيالت سياســی ايران، 
عمری سيزده ساله دارد. انتخابات رياست 
جمهوری نهــم در ســال 8۴ را می توان 
آخرين کنش وحدت محــور اصولگرايان 
برای حمايت از محمود احمدی نژاد، نامزد 
اين انتخابات دانســت که حتی در خرداد 
پرحادثه 88 و انتخابات رياست جمهوری 

دهم هم به اين شدت تکرار نشد. 
جريان راســت سياســی در ايران را امروز 
گروه های زيــادی نمايندگی می کنند. از 
علی الريجانــی معتدل تــا راديکال های 
متعصب اصولگرا. نزديکان فکری شهردار 
پيشــين تهران و ناکام انتخابات رياســت 
جمهوری با پرچم نــو اصولگرايی در اين 

ميدان حاضر هســتند. مفهومی که از سوی 
محمدباقر قاليباف طرح و از مانيفســت آن 

رونمايی شد.
اصولگرايان ســنتی که عمدتا معتدلين اين 
جريــان هم در اين طيف دســته بندی می 
شــوند، اين مفهوم نــو اصولگرايی را در 
يک برداشــت عبور از اصــول می دانند و 
رد مــی کنند. هرچند خبرهای انتخاباتی از 
اين طيف چندان رسمی و علنی منتشر نمی 
شــود اما شواهد بســياری از شانس باالی 
اين گروه برای تاثيرگــذاری در انتخابات 

حکايت دارد.
دسته سوم اصولگرايان را می توان جمنايی 
ها دانســت . باهنر درباره جمعيت مردمی 
انقالب اســالمی معتقد اســت:  نيروهای 
ســاز و کار جمنا منتفی نيست ، جمنايی ها 
هســتند؛ ممکن است اسم جمنا بماند و يا 
ســاختار عوض شود اما هدف غايی ايجاد 
يــک مرکزيت واحــد با مشــارکت همه 
طيف های اصولگرا اســت. اين جريان که 
در دی ماه ســال ۹۵ و برای ايجاد وحدت 
در جناح اصولگرا فعاليت خود را در مقام 
شــيخوخيت اصولگرايان آغــاز کرده بود؛ 
به واســطه شکست استراتژی در انتخابات 
رياســت جمهوری؛ اين روزهــا با برائت 
های مختلفی از اعضای خود روبروســت. 
برائت هايی که گرچه تکذيب می شــوند 
اما درستی يا نادرستی آن ها را در انتخابات 

آينده مشخص خواهد شد.
موتلفه دســته چهارم از احزاب تاثير گذار 
اصولگرا هســتند که اين روزها از منتقدان 
سرسخت وضع موجود هم دسته بندی می 

شوند. اين حزب در آخرين قدرت نمايی 
خود در سپهر سياست ايران به حمايت از 
مصطفی ميرسليم برخاســتند که نتيجه آن 
کســب يک و يک دهم درصد از کل آرای 
بود.  دوازدهم  رياست جمهوری  انتخابات 
شــايد همين حضور بی فروغ سبب شده 
که نخســتين حزبی که به صورت مستقيم 
درباره انتخابات اظهارنظر کند، موتلفه باشد 
که به گفته دبير کل خــود، به دنبال تعداد 
کانديدايــی برابر با کرســی های مجلس 

است.
جبهــه  در  روزی  کــه  ديگــری  گــروه 
اصولگرايــی، ســنگر حصينی داشــتند و 
اکنون در نوعی انزوا به سر می برند، جبهه 
پايداری هستند. به نظر می رسد اين گروه 
هم برای حضور جــدی در انتخابات خيز 
بلندی برداشــته اند که مرتضی آقا تهرانی 
دبيــرکل اين جبهه، آن را آمدن به وســط 
ميدان انتخابات مجلس يازدهم و رياســت 

جمهوری سيزدهم تعبير کرده است.
شــورایوحدت،راهحلتازهيا

تکرارراههایرفته
تا زمان انتخابات مجلس در ســال ۹8 يک 
ســال باقی مانده است و سيب سياست در 
ايران هزاران چرخ در اين زمان باقی مانده 
خواهد خورد. به همين دليل سخن گفتن از 
ميزان موفقيت، جزييات و سازوکار تشکل 
تازه اصالح طلبی )با فرض شــکل گيری 
اين تشــکل( چندان معقــول نخواهد بود. 
اما می توان تفسيرهای نادقيق از اهداف و 
شــيوه های تازه اصولگرايان از دستيابی به 

وحدت داشت.

مجلسدر
جايگاهواقعی
خودنیست
 عضو فراکســيون اميد مجلس شورای 
اســالمی با تاکيد بر اين کــه مجلس در 
جايــگاه واقعی خود نيســت، گفت: قوه 
مقننه بايد تصميمات شــجاعانه بگيرد که 
شــرط اين تصميمات توجه به واقعيات 

است و نه اين که احساسی اقدام کند.

»علــی بختيــار« در گفــت وگــو بــا 
ــس  ــات مجل ــر تصميم ــزود: اگ ــا اف ايرن
ــوان مشــکالت  احساســی باشــد نمــی ت
اقتصــادی،  هــای  بخــش  در  کشــور 
اجتماعــی، فرهنگــی و سياســت خارجــی 

ــرد. ــل ک را ح
نماينــده مــردم گلپايــگان در مجلــس 
خاطرنشــان کرد: يکــی از داليلی که ما 
تــالش کرديــم رييس مجلــس را تغيير 
دهيم، اين است که خانه ملت به صورت 
دموکراتيک بايد اداره شــود و به جايگاه 
واقعی خود برسد و به راس امور مجلس 

بازگردد.
بختيار يادآور شد: مردم از مجلس انتظار 
دارند برای مســائل کشور تصميم بگيرد، 
در تمام دنيا رياست مجلس سخنگو است 
ولی در علی الريجانی در مجلس مديريت 
می کند از اين رو الزم است اصالحاتی در 

اين ساختار ايجاد شود.
وی گفت: مــا قصد تقابل و دشــمنی با 
کســی نداريم بلکه می خواهيم تغييراتی 
را در اين ســاختار ايجاد کنيــم تا روند 

قانونگذاری پويا شود.
عضــو فراکســيون اميــد مجلــس يــادآور 

ــش  ــز پژوه ــتا مرک ــن راس ــد: در اي ش
محاســبات،  ديــوان  مجلــس،  هــای 
و  قوانيــن  اداره  اجرايــی،  معاونــت 
خدمــت  در  بايــد  مجلــس  نظــارت 
ــم را  ــات مه ــند و اطالع ــدگان باش نماين
ــد  ــا بدهن ــه م ــات الزم ب ــرای تصميم ب
ــت. ــه نيس ــن گون ــون اي ــم اکن ــی ه ول
وی گفت: امروز بــه جای اين که انرژی 
نمايندگان صرف مســائل مهم شود بايد 
صــرف اين شــود که چرا طــرح ها در 
معاونت های مختلــف مجلس گير کرده 

و در همه حال در حال پيگيری هستيم.

آموزش وپرورش به  تنهايی نمی تواند 
مدارس را استانداردسازی کند

 وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بودجــه فعلی نمی توانــد اقدامی اساســی برای 
استانداردسازی مدارس انجام دهد، اگر برايمان سالمتی دانش آموزان مهم است، بايد قبل 
از هر گونه تصميم گيری نسبت به ساخت انواع پروژه  ها اقداماتی برای استانداردسازی 
مدارس صورت گيرد.به گزارش ايسنا، سخنگوی کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شورای اســالمی اظهار کرد: در صورت توجه به موضوع استانداردسازی مدارس ديگر 
شاهد حوادثی همچون آتش سوزی نخواهيم بود. استانداردسازی موضوعی است که تنها 
بر عهده وزارت آموزش و پرورش نيســت و همــه بايد در اين زمينه کمک کنند تا اين 

وزارتخانه با چنين بودجه ای گام اساسی بردارد.
مير حمايت ميرزاده توضيح داد: وزارت آموزش و پرورش با همين بودجه همواره حداقل 
10 درصد کسری دارد که با اين پول نمی تواند حقوق را هم پرداخت کند. بودجه دولت 
مشخص است که هر ساله ميزان معينی به آن افزوده می شود ولی باز هم وزارت آموزش 

و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان کسری دارد.

طرح حمايت از شاغالن کم درآمد و 
بیکاران بررسی می شود

 طرح حمايت از شــاغالن کم درآمد و بيکاران با حضــور وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی روز دوشنبه در کميسيون ويژه 

حمايت از توليد ملی بررسی خواهد شد.
به گزارش ايلنا، مواد و تبصره های ارجاعی از صحن علنی مجلس در مورد طرح اصالح 
قانون حداکثر اســتفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور و تقويت آنها 

در امر صادرات در کميسيون ويژه حمايت از توليد ملی بررسی خواهد شد.
ادامه بررســی تبصره های ارجاعی اليحه بودجه ســال 13۹8 کل کشــور با دعوت 
از نمايندگان پيشــنهاددهنده، ســازمان برنامه و بودجه، ديوان محاســبات و مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســالمی و همچنين ادامه بررســی طرح حمايت از 
شــاغالن کم   درآمد و بيکاران با حضور مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در روز دوشــنبه در اين کميسيون 

انجام خواهد شد.

انتخابات مجلس و 
هفتاد و دو ملت اصولگرایی
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حوادث

انتظار بیماران خاص برای تائید اصالت دارو 
کاهش می يابد

 مدير عامل ســازمان تدارکات پزشکی جمعيت هالل احمر گفت: تمهيداتی برای 
کاهش انتظار بيماران خاص در تائيد اصالت دارو توسط بيمه در دست اقدام است.

به گزارش ايرنا، علی فرجی، اظهار داشت: متاسفانه گاهی تائيد اصالت دارو ۴0 دقيقه 
زمان می برد، چرا که در بيمه نيز بيماران زيادی در نوبت هســتند و در داروخانه های 
هالل احمر بعضا بيش از يک هزار تن در روز مراجعه می کنند که ارسال نسخه، زمان 
می بــرد. برای اين مهم در داروخانه، تعداد نيروها را افزايش داده ايم و در حال حاضر 
بيش از 10 کارشناس مشغول ارسال کد هستند، اما از سوی ديگر اين مساله به سرعت 

اينترنت و پهنای باند در اختيار نيز، وابسته است.

تحول در آموزش پزشکی کشور 
نیاز شرايط کنونی است

 برنامه های تحول آموزش علوم پزشــکی با رويکرد جامع شکل گرفته و نيازهای 
واقعی دانشگاه های ما در شرايط کنونی بين المللی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نبايد حوزه آموزش 
نسبت به مشکالت سالمت جامعه بی تفاوت باشد.

به گــزارش ايکنا، باقر الريجانی اضافه کرد: مســائلی مثــل بيماری های غير واگير، 
پرفشــاری خون، ديابت و چربی خون باال از چالش های اصلی سالمت جامعه است 
و ما در دانشــگاه های علوم پزشــکی بايد کاريکولوم های آموزشی را متناسب با اين 

نيازها طراحی کنيم.

امر خیر را به سمت توانمندسازی جامعه هدايت کنیم
 در انجام امور خير بايد توانمندسازی و پيشرفت جامعه و حل مشکالت مردم در 

اولويت قرار گيرد.
به گزارش ايرنا، رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه گفت: کار خير فقط پولی نيست و 

بايد به اين انديشيد که از مسيرهای درست مشکالت را برطرف کرد.
حجت االسالم و المسلمين خاموشی افزود: معتقدم بايد به امور خيريه جهت تازه ای 

داد و در همين راستا حرکت جامعه می تواند حالل اين مشکل شود.
خاموشــی با اشــاره به ورود اوقاف به کار خير پزشــکی بيان کرد: همچون بيماران 
پروانــه ای دنبال تامين هزينه درمان قطع نخاعی ها هســتيم که با اين کار خانواده های 

گرفتار را نجات دهيم.

نمايندگان در چند فرسخی قانون 
»تشديد مجازات اسیدپاشی«

 مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رياست 
جمهوری با اشاره به طرح »تشديد مجازات اسيدپاشی و حمايت از 
بزه ديدگان ناشی از آن« گفت: اين طرح نياز به بررسی بيشتری دارد 
تا بتواند موجب کاهش بروز حوادث اسيدپاشی شود در همين راستا 
الزم اســت مواد اسيدی از دسترس عموم مردم خارج و در راستای 
آگاه سازی، پيشگيری و فرهنگ سازی مردم گام موثری برداشته شود 

تا جامعه از عواقب جرم اسيدپاشی آگاه باشند و در امان بمانند.
اشــرف گرامــی زادگان در گفت وگو با ايســنا، با بيــان اينکه برای 
نخســتين بار در سال ۹۴ طرحی درخصوص »مقابله با اسيدپاشی و 
حمايت از بزه ديدگان ناشــی از آن« توسط نمايندگان ارائه و توسط 
کميســيون حقوقی و قضايی مجلس شــورای اسالمی بررسی شد، 
خاطرنشان کرد: بر اساس اين طرح، عالوه بر اينکه اسيدپاشی جرم 
غيرانسانی تلقی می شد، درخواست شد تا درباره تامين نظم عمومی 
نيز اقداماتی انجام شــود چراکه بيشــتر اين آســيب ها به زنان وارد 
می شــود و موجب بروز خســارت های جبران ناپذيری چون حذف 

زيبايی، عدم برگشت به وضعيت سابق و... برای آنهاست. 
به گفته وی در اين طرح مســئله عدم خريد و فروش مواد شيميايی 
مطرح شــد، بطوريکه وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف بود با 
ســاير وزارتخانه ها همکاری کند تا آئين نامه مرتبط با نحوه عرضه و 
فروش مواد اسيدپاشی به تصويب هيأت وزيران برسد. براساس آن 
بايد خريد و فروش مواد اسيدپاشــی محدود می شــد تا از بزه ديده 

حمايت شود، اما اين طرح مسکوت ماند.
مشــاور امــور حقوقــی و پارلمانــی معاونــت امــور زنــان و خانــواده 
رياســت جمهــوری افــزود: در فرورديــن مــاه ۹۷ مجلــس مجــددا 
طرحــی تحــت عنــوان »تشــديد مجــازات اسيدپاشــی و حمايــت 
از بزه ديــدگان ناشــی از آن« ارائــه داد، کميســيون اصلــی رســيدگی 
ــود؛ آنهــا بيشــتر  ــاز هــم کميســيون حقوقــی و قضايــی ب ــه آن ب ب
ــتناد  ــه اس ــه ب ــد ک ــرده بودن ــز ک ــه روی تشــديد مجــازات تمرک ب

قوانيــن فقهــی الضــرر بررســی شــد.
گرامی زادگان ادامه داد: در اين طرح جرم اسيدپاشــی موجب اخالل 
در نظم عمومی تلقی شــد و در ماده اول آن اينطور مطرح شــد که 
»پاشيدن اســيد و هر ترکيب شيميايی ديگری جرم است«؛ همچنين 
جهت حمايت از بزه ديدگان اسيدپاشی همه راه های فرار برای مجرم 

بسته می شود.
 مجازات برای مجرم بســته به نوع جرم در اين طرح حبس تعزيری 
درجه چهار اســت و برای اينکه به پرونده های اسيدپاشــی سريعتر 
رسيدگی شــود پرونده دعاوی مربوط به اسيدپاشی خارج از نوبت 

رسيدگی می شود. 
به گفته مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده 
رياســت جمهوری در ماده ششــم اين طرح قيد شــد که عالوه بر 
خسارات مادی، خسارات معنوی نيز مدنظر قرار گيرد. اداره قوانين 

مجلس نيز نقدهايی به اين طرح وارد کرده است.
گرامی زادگان با اشاره به انتقاداتی که به اين طرح وارد شده بيان کرد: 
اداره قوانين مجلس هم به عنوان طرح تشــديد مجازات اسيدپاشی 
و حمايت از بزه ديدگان ناشــی از آن، ايرادهايی وارد کرده اســت. 
آنها معتقدند که در عنــوان اين طرح "جرم انگاری" صورت نگرفته 
و بايد ادبيات عنوان آن بازنگری شــود. اين طرح در حال حاضر در 
کميســيون حقوقی و قضايی تصويب شده اما هنوز تا قانونی شدن 

فاصله دارد.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رياست 
جمهوری معتقد اســت: کاری که مجلس برای اين طرح انجام داده 
بررسی کارشناســی مرکز پژوهش های مجلس بوده که ايرادات اين 
طرح را به طور کامل واکاوی کرده و به آن پرداخته اســت. به نظرم 
برخی نظرات کارشناسی اين مرکز به اين طرح صحيح است و بايد 

از لحاظ تدوين حقوقی مورد اصالح قرار گيرد. 
حمايتازقربانیاناسیدپاشی

وی در ادامه با اشاره به اليحه »تامين امنيت زنان در برابر خشونت« 
نيز به ايســنا گفت: نمايندگان حق دارند به مــوازات لوايح دولت 
طرح هايی ارائه دهند که در حال حاضر معاونت امور زنان و خانواده 
رياســت جمهوری اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را به 

دولت و دولت به قوه قضائيه ارائه کرده است. 
بخشــی از اليحه خشونت عليه زنان، اسيدپاشی است لذا در بخشی 
از اين اليحه ماده ای اضافه شــده که براساس آن اگر فردی با ابزاری 
مانند اسيد مرتکب خشــونت عليه زنی شود مجازات فرد دو برابر 
تشديد شده و به هيچ عنوان تخفيفی برای مجرم مدنظر قرار نگرفته 
اســت. همچنين امکانات حمايتی مانند مشاوره، مددکاری، معالجه، 

درمان و وکيل رايگان به قربانی بزه ديده تعلق می گيرد.

اطالعات: بانوي سيستاني دومين سفير زن ايران مي شود 
 باالخره خانوما هم روی کار اومدن از آقایون که بخاری ندیدیم 

ببینیم خانوما چی می کنن!!
شروع: صادرات عصاي دست دولت

 یعنی دولت دست به عصا شده؟!! 
همدان پيام: نفت سال آينده پايين ۷0 دالر خواهد بود

 اینم یک کالم از پیشگو!! 
تجارت: ابتکارهاي تازه براي کاهش قيمت مسکن

 نهایت ختم می شه به چیزی مثل مسکن مهر!! 
همدان پيام: ساز کوک کنسرت در همدان

 اونقدر از کوک بودنشــون نگین که بیان کاســه کوسه ها رو 
بهم بزنن!! 

جوان: همه بايد از تيم ايران در جام ملت ها بترسند 
 مگه هیوالست؟

اصالحات: استعفاي وزير بهداشت براي فرار از استيضاح است
 ببین این استیضاح چی می کنه؟!! 

قانون: وفاي تريبون ۴ ساله
 این تریبونها و صندلی ها هیچکدوم وفا ندارن گفته باشم!!

استقالل: بمب نقل و انتقال استقالل شهر را تکان مي دهد
 مگه تیم داعِش؟ 

همدان پيام: کنسرت و شادي خوب است براي همه باشد
 االن که فقط برای اونایی هستش که جیبشون پره!! 

هگمتانه: مواد مخدر علت ۵۵ درصد طالق ها 
 بسوزه پدر این اعتیاد خانمانسوز!!

خبر ورزشي: بولدوزر غنايي نزديک استقالل 
 می خوان کارش رو یکسره کنن!!

همدان پيام: جداسازي بانک ملي در انتظار طرح ميراث فرهنگي
 بدون شرح!! 

همشهري: تحصيل با طعم ترس
 ترس از سوختن و کتک خوردن؟!! 

آرمان: ظريف در تيررس دلواپسان

سوانح جاده ای همدان 4 کشته 
برجا گذاشت

 بر اثر چهار ســانحه رانندگی در جاده های برون شهری اين استان 
چهار تن جان خود را از دست دادند.

رييس پليس راه اســتان همدان گفت: بر اثر واژگونی يک دســتگاه 
ســواری پرايد در فاصله 1۵ کيلومتری رزن- همدان، همســر راننده 

جان باخت.
رضا عزيزی در گفت و گو با ايرنا افزود: اين سانحه رانندگی به علت 
تخطی از ســرعت مطمئنه در جاده لغزنده رخ داد و سرنشين وسيله 

نقليه به بيرون از خودرو پرتاب شد.
رييس پليس راه اســتان همدان با بيان اينکه سرنشين جلو خودرو از 
کمربند ايمنی اســتفاده نکرده بود بيان کرد: بيشــتر رانندگان به علت 
ترس از جريمه از کمربند ايمنی اســتفاده می کنند در حاليکه برخورد 

پليس با اين تخلف به خاطر حفظ جان افراد است.
ــز در  ــژو ني ــواری پ ــودروی س ــتگاه خ ــک دس ــت: ي ــزی گف عزي
گردنــه اســدآباد بــه صــورت رخ بــه رخ بــا کاميــون برخــورد کــرد 

ــه مــرگ راننــده شــد. کــه ايــن تصــادف منجــر ب
وی اظهــار داشــت: تــردد بــا ســرعت غيرمجــاز در ســطح لغزنــده و 
انحــراف بــه چــپ خــودرو عامــل بــروز ايــن ســانحه فوتــی بــوده 

. ست ا
رييــس پليــس راه اســتان همــدان افــزود: همچنيــن در مســير فرعــی 
کوريجــان - قهاونــد ۲ ســانحه فوتــی رخ داد که در ســانحه نخســت 
ــژو يکــی از  ــا پ ــه رخ ســواری ســمند ب ــت برخــورد رخ ب ــه عل ب

سرنشــينان مجــروح و در بيمارســتان جــان باخــت.
عزيــزی اضافــه کــرد: ســانحه مشــابهی در ايــن جــاده فرعــی بيــن 
ســواری پــژو و وانــت رخ داد کــه در ايــن تصــادف هــم يــک تــن 

فــوت کــرد.
وی تاکيــد کــرد: خــروج خــودرو از جــاده و قــرار گرفتــن در مســير 
ــرگ  ــز م ــی ج ــه عاقبت ــای ۲ طرف ــل در جاده ه ــای مقاب خودروه

نــدارد.
طــرح زمســتانی پليــس راه از ۲۲ آذر آغــاز شــده و بــه مــدت ســه 

مــاه ادامــه دارد.

سمانه جهانگيري عرش «

 بر کسی پوشيده نيست 
که بــرای هر معلولی علتی 
وجود دارد اما آســيب های 
اجتماعی به مجموعه مسائل 
و مشــکالت جامعــه باز 
می گردد که معموال افراد را 

در خود گرفتار می نمايد.
آســيب های اجتماعــی و 
رشــد آنهــا از يــک مدل 
خــاص تبعيــت نمی کند. 
يعنی نمی تــوان يک عامل 
باعث بوجود آمدن يک  را 
آســيب اجتماعی شمرد و 
معموالً چندين عامل باعث 
بوجود آمدن چندين آسيب 
می شوند و از رابطه علت و 

معلول پيچيده ای تبعيت می کنند. برای مثال 
بيکاری، اعتياد و فقر می توانند از علل اصلی 
طالق باشند و خود طالق از مهمترين عوامل 
بوجود آورنده اعتياد است و از طرفی باعث 

افزايش کودک آزاری می شود.
به طور کلی عوامل رشد آسيبها در اين اواخر 
را به دو دســته اقتصادی و اجتماعی تقسيم 
می کنم چون اين دو عامل مانند دو لبه قيچی 
هستند که گلوی افراد جامعه را از دو طرف 

فشار می دهند.
با وجود تالش سازمان های متولی پيشگيری 
اجتماعی، متأسفانه هنوز نتوانسته ايم تعريف 
دقيقی از آســيب ها و مســائل اجتماعی در 

کشور داشته باشيم.
 در گذشته می توانستيم فشارهای اقتصادی و 
معيشــتی تأمين يک زندگی را عامل افزايش 
آســيبها بدانيم اما در دوره جديد شــرايط 
فرهنگــی جامعه و قواعد و ســنت هايی که 
کارکرد جامع خود را از دست داده است را هم 
بايد به آن افزود که با رشــد فرهنگ مصرف 
گرايی موجب رشــد آســيبها در خانواده ها 

شده اند.
هر چنــد اکثر مشــکالت اجتماعی انواعی 
تکراری در طول نسلهای مختلف هستند، اما 
چنانکه مشاهده می شود برخی از اين انواع در 
برخی نسلها اهميت بيشتری پيدا کرده است و 
حتی برخی انواع اين آسيبها در نسلهای بعدی 

زاده شده اند.
از ســوی ديگر از آنجايی که يکسری علل 
غالب در هر جامعه وجود دارند که نســبت 
به ساير علل اهميت بيشتری در بروز آسيبها 
دارند، هرچند از انواع متمايز آســيبها سخن 
می رود، اما عمدتا همپوشــی هايی بين آنها 
ديده می شــود.در حال حاضر اعتياد، طالق، 
خشــونت های خانگی، فرار از منزل، اقدام 
به خودکشــی، زنان خيابانــی و افراد دارای 
اختالالت جنســی بيشــترين آســيب های 

اجتماعی کشور را تشکيل می دهند.
طالق مهم ترين آسيب اجتماعی کشور است 
به طوری که رشــد آن نسبت به ازدواج 1۲ 

درصد بيشتر شده است.
 نبــود آموزش های قبــل از ازدواج يکی از 
عوامل مهم طالق و آســيب های اجتماعی 
پس از آن اســت در حالی که برای هر کاری 
حتی رانندگی بايد از هفت خوان رستم برای 
گرفتن يک گواهی گذشت اما برای امر مهمی 
مانند ازدواج هيچ نوع آموزشی وجود ندارد.

ماهيت آسيب های اجتماعی فرابخشی است 
بنابراين در زمينه کاهش و مقابله با آسيب های 
اجتماعی هيچ ســازمانی به تنهايی نمی تواند 

اقدامات موفقيت آميزی انجام دهد.
همچنين رشد آســيب های اجتماعی از يک 
مدل خاص تبعيت نمی کند بلکه زنجيره وار به 
هم متصل هستند و نگاه تک بعدی نتيجه ای 
نخواهد داشــت. اقدامات پيشگيرانه نيز بايد 

زنجيره وار و مرتبط با هم باشند.
به طور کلی هر جامعه ای متناسب با شرايط 
خود فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از 
انحرافات و مشکالت روبروست که تاثيرات 

مخربی روی فرآيند ترقی 
آن جامعه دارد. شناخت 
چنين عواملــی می تواند 
مســير حرکت جامعه را 
بســوی ترقــی و تعامل 
هموار سازد، بطوری که 
عالوه بر درک عمل آنها 
و جلوگيری از تداوم آن 
عمل با ارائه راه حلهايی 
به سالمت جامعه کمک 
کند. مثــال در جامعه ما 
بــا ايجــاد کار و امنيت 
می تــوان خانواده ها را از 

آسيبها دور کرد.
البتــه کنتــرل و کاهش 
شناخت  بدون  آسيب ها 
و شفاف سازی وضعيت 
پذير  امــکان  موجــود 

نيســت از اين رو تشکيل بانک اطالعات و 
آسيب های اجتماعی در اســتان های کشور 

کاماًل ضروری است.
در ســال های ۶۵-۶0 با باالترين نرخ رشد 
جمعيت مواجه بوديــم. االن آن جمعيت به 
۲۵-18 ســالگی رســيده که دانشگاه، کار و 
مســکن می خواهند. تا 10 سال ديگر با انبوه 
فوق ليسانس و دکترای بيکار مواجه هستيم 
که در دانشگاه نه مهارت زندگی را ياد گرفته 
و نه معلومات علمی و درستی فراگرفته است 
و اين خودبسترساز انواع آسيب های اجتماعی 

است.
در مواجهــه با بزهکاری بــا جوان بدبخت 
برخورد می شــود در صورتی که بايد بدانيم 
او علت نيســت بلکه خود معلول اســت. 
متاســفانه جوان ما بين خانواده، مدرســه و 
جامعه سرگردان است، خود ما بسترساز اين 

بحران هويت هستيم، از نوجوان 1۶ ساله چه 
انتظاری داريم وقتی در اين فضاهای متناقض 

قرار می گيرد.
متاسفانه در رويارويی با آسيب های اجتماعی 
حتی در سطح توصيف و اطالعات آماری، به 
خاطر فقدان يک مرکز رســمی و تخصصی 
اطالعات و آمار، با مشــکل اساسی روبه رو 

هستيم.
هر چند جامعه  ما مدرن شده است  اما در کنار 
توانايی ها، دچار آسيب هايی هم شده است، 
کــه اين موضوع وظيفه نهادهــای مدنی در 
مواجهه با آسيب های اجتماعی را سنگين تر 
می کند. در کل آسيب های 
اجتماعــی مثل يک زخم 
اســت که اگــر آن را از 
جريان هوا دور نگهداريم، 

آلوده و عميق تر می شود.
با اين توصيف در اســتان 
همــدان نيز کــه بيکاری 
و اعتياد دليل بســياری از 
مشکالت اجتماعی و ساير 
وجود  است،  شده  آسيبها 
نقش  اجتماعی  اورژانس 
قابل توجهی در کنترل اين 
آسيبها داشته است چنانچه 
با اعالم خــط ويژه 1۲3 
در همين ارتبــاط، تعداد 
و  کنترل  بــرای  تماس ها 
مداخله افزايش داشــته و 
توانسته الاقل آمار درستی 

از آسيبها را به دست متوليان امر بدهد.
اورژانــس اجتماعی درتمام شهرســتانهای 
اين اســتان )به جز فامنين( شکل گرفته که 
شــامل مراکز مداخله در بحران های فردی و 
اجتماعی، خط 1۲3، خدمات اجتماعی سيار 

است.
طبق آمار معاونت اجتماعی بهزيستی همدان 
در ۹ ماهه امســال 3 هــزار 3۶۵ مراجعه به 
مراکز خدمات مداخله که بيشتر روی خانواده 

و طالق تمرکز دارد، انجام شده است.
همچنين مردم همدان با خط 1۲3 تعداد ۲۵ 
هزار و ۵0۹ تماس داشــتند و خدمات سيار 
اجتماعی نيز۲۶ هزار خدمت، ارائه داده است 
که در نهايت بايد گفت بيشــترين مراجعان 
در بحث مداخله در بحران  کودک و همسر 

آزاری بوده است.   
شيران با اشاره به اينکه آسيب های اجتماعی 

از منطقه ای به منطقه ديگر 
فرق می کند خاطر نشان کرد 
به عنوان مثال در فامنين،رزن 
و کبودراهنگ به دليل نگاه 
ســنتی به ازدواج و ازدواج 
در سنين پايين آنهم 11و 1۲ 
سال و بعضا حتی  ۹ سال، 
چون اين کودک همســران 
گير  تصميــم  نمی تواننــد 
برای خانواده جديد  خوبی 
خود باشند و در نهايت در 
برقراری تعامل مشکل دارند 
دخالت خانواده ها باالست و 
همين موضوع باعث ايجاد 
مشــکل در خانواده شده و 
ميزان آسيب ها چون طالق، 
همســرآزاری و طــالق را 

افزايش می دهد.
وی بيان کرد: در همدان و نهاوند نيز مهمترين 
آســيب اجتماعی اعتياد است که همين يک 
موضوع هم تبعات بعدی و آسيبهای خودش 

را برای خانواده به همراه دارد.
معاون اجتماعی بهزيســتی استان همدان با 
اشــاره به اينکه جــدای از همه اين مباحث 
بيکاری مهمترين چالش خانواده های استان 
همدان اســت که باعث مشکالت فراوان از 
جمله اعتياد، خودکشی، طالق و ... می شود 
بيان کرد:  در همدان مشکل کودک و همسر 
آزاری رو به افزايش اســت که قطعا بسياری 
از اينها از يک يا دو موضوع که قابل حل هم 

هستند نشات می گيرد.
وی در ادامــه با بيان اينکه اطالع رســانی و 
آگاه ســازی مردم درخصوص انــواع آزارها 
باعث افزايش تماســهای مردم برای مداخله 
بهزيستی شده است خاطر نشان کرد: بيشتر 
اين آزار و اذيتها از نوع غفلت و عدم توجه به 

کودک و گاها همسر است.
شيران درپاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر 
اينکه آيا هويت و يا خانواده نوزاد پيدا شده 
در مسجد بهار مشخص شد و سرانجام اين 
کودکان چه می شود اظهار کرد: خير، معموال 
ايــن کودکان پس از غربالگــری به خانواده 

سپرده می شوند.
معاون اجتماعی بهزيستی استان همدان گفت: 
در استان همدان 1۲ مرکز برای نگهداری اين 
کودکان داريم که کودکانی با سن 3 تا 18 سال 

در آنجا نگهداری می شوند.
وی در ادامــه با بيان اينکــه هدف اورژانس 
اجتماعی بهزيستی کاهش آسيبها است بيان 
کرد: جامعه هدف ما زوجين متقاضی طالق، 
دختران و پسران فراری، افراد  دارای اختالل 
خانوادگــی، افراد  در معرض خودکشــی، 
همســران و کودکان آزار ديــده، مبتاليان به 
اختالل هويت جنســی و معتادان هســتند 
که بهزيســتی با مداخله به هنگام آنان را از 

آسيبهای بعدی نجات می دهد.
وی مهمترين ويژگی اورژانس اجتماعی را به 
موقع و در دسترس بودن خدمات دانست و 
گفت: در جامعه با وجود پيشرفت تکنولوژی 
مقابله سنتها با زندگی مدرن باعث بسياری از 
مشکالت شده است که اميد می رود خانواده 
ها با آگاهی کامل از اين مشــکالت به فکر 
نجــات نوجوانان و جوانــان خود با تربيت 

درست و مهارتهای باالی زندگی باشند.

ساماندهی
دستفروشان
در30سالگذشتهبیسابقه
بودهاست
 امسال8 هزار و 3۲۲ مورد رفع سد معبر و ساماندهي دست فروشان 
سطح شهر همدان را با در نظر گرفتن، انضباط شهري و حفظ شغلي 
همشهريان انجام داديم چنانچه ساماندهی دست فروشان  در 30 سال 

گذشته  بی سابقه بوده است.
سرپرست مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري همدان 
از اجراي طرح انضباط شــهري در سال ۹۷ خبر داد و گفت: ما امسال 
توانستيم همه دستفروشان و بساط گستران  از گنجنامه تا خيابان اکباتان 

همدان را ساماندهي کنيم.

حســين مرداني در گفت وگو با همدان پيام هدف از جمع آوري دست 
فروشــان از محوطه های توريستی و پياده راه های سطح شهر را حفظ 
زيبايي شهر تاريخ و تمدن دانســت و درباره اعتراض دست فروشان 
خيابان هاي اطراف ميدان بر زمان و مکان کسب وکار خود که از ساعت 
1۲ الی 1۶ بســاط می کنند گفت: به دليل حفظ آســايش همشهريان 
همچنين موقعيت و زيبايي شهرمان براي بساط اين افراد زمان مشخص 
کرديم که از ۷ شب تا هر ساعتی که خود دست فروشان مايل باشند در 

پياده راه های اکباتان و بوعلی به کاسبي خود ادامه دهند.
مرداني با اشــاره به اينکه عالوه بر اين، شهرداری در صدد آماده سازی 
دکه هايی در خيابان اکباتان برای اين افراد است درباره ساماندهي دست 
فروشان گنجنامه نيز افزود: درحال آماده سازي و نصب دکه هاي شکيل 
و مناسب براي کاسبان گنجنامه در قسمت پايين و پارک شهيد ساعي 
هســتيم طوري که کسب و کارشــان به مانند قبل ادامه داشته باشد و 

عالوه بر اين فصل زمستان هم بتوانند امرار معاش کنند.
سرپرست مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري همدان، 

علت ساماندهي بساط کنندگان خيابان اکباتان را اينگونه بيان کرد: اين 
خيابان به دليل داشتن موقعيت تاريخي براي شهر همدان بسيار حائز 
اهميت اســت و ضمن اينکه توريست هاي خارجي ما در اين خيابان 
حضور پررنگ داشــتند و شــاهد فروش انواع اجناس دست دوم و 
شکسته و کثيف بودند در برخي موارد صالح سرد هم  فروخته می شد 
و اين جلوه نامناســبي براي شهر تاريخ و تمدن کشورمان نيز داشت. 
بر همين اســاس تصميم گرفتيم اين هجم عظيم دست فروشان را در 
قسمت پايين خيابان اکباتان تجميع و ساماندهي کنيم ومکاني مناسب 

نيز در اختيارشان قرار داديم.
وي گذری هم بر ممنوعيت بســاط در پياده راه ميدان امام زد وگفت: 
ميدان اصلي همدان نگين تاريخ و تمدن کشــور است و ما نمي توانيم 
اجازه دهيم ظاهر شهرمان آســيب ببيند عالوه بر اين با وجود دست 
فروشــان امنيت وآرامش مردم نيزدر پياده راه ميدان با خطراتی روبرو 
بود  به همين دليل چرخ هاي دست فروشــی را به شــعاع 1۵0 متري 
ميدان امام هدايت کرديم که در عين حال کسب و کارشان طبق روال 

قبل ادامه دارد.
وي افزود: طبق گفته خود بازاريان طرح ساماندهي که امسال شهرداری 
همدان انجام داده در 30 سال گذشته بي سابقه بوده است وتنها هدف 
ما از اجرای چنين برنامه هاي فرهنگي و اقتصادي اين است وضعيت 
شهرمان را به مرحله اي برسانيم که در شأن مردم با فرهنگ و واليتمدار 

همدان باشد. 
الزم به ذکر اســت در ادامه اين ســامان دهی ها جمع آوري قليان  را 
داشــتيم و در اين بين  3 هزار تا قليان در 3 ماه گذشته ضبط و امحاء 

شده است.
سرپرســت مديريت پيشــگيري و رفع تخلفات شــهري شهرداري 
همدان در پايان گفت: وظيفه شــهرداري ايجاد شغل براي شهروندان 
نيســت وظيفه اصلی ما خادمان مردم ساماندهي شهر و جلوگيري از 
تخلفات شهري است ولي با اين حال به دليل وجود مشکالت معيشتي 
مردم و مشــکالت اقتصادي شهروندان  کمک به حفظ مشاغل، جزء 

اولويت هاي ساماندهي شهري قرار گرفته است.

آسيب های اجتماعی با جامعه چه می کند

گزارش آزار واذیت درهمدان 
افزایش یافت

چالش مهمترين بیکاری
خانوادههایاستانهمدان
مشکالت باعث که است
فــراوانازجملــهاعتیاد،
خودکشــی،طــالقو...
میشوددرهمدانمشکل
کودکوهمســرآزاریرو
افزايشاستکهقطعا به
بســیاریازاينهاازيکيا
دوموضوعکهقابلحلهم
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اقتصـاد

نگاه

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

رئيس مرکز آمار ايران:
40/5 درصد ايرانی ها جويای کارند

 همداني هــا کمتر از ميانگين کشــور جوياي کار هســتند. رئيس مرکز آمــار ايران اعالم کرد: 
۴0/۵درصد از مردم در کشور جويای کار هستند که اين ميزان در همدان ۴0/۲ است و نرخ بيکاری 

استان همدان نسبت به متوسط کشور کمتر است.
اميدعلی پارســا گفت: در استان همدان نرخ بيکاری ۷/۲ درصد است که با احتساب خطای نسبی 

۲۵ درصد، اين عدد کمتر يا بيشتر می شود.
پارسا بيان کرد: نرخ بيکاری يک برآورد نقطه ای است که برآورد می کنيم و اين ميزان از ۵/3 تا ۹/۲ 

متغير خواهد بود که اين ميزان به صورت نمونه از جامعه هدف است.

وی عنوان کرد: در کشور ۶ دهم درصد افزايش نرخ مشارکت اقتصادی داشتيم که مشارکت استان 
همدان نســبت به قبل کمتر بوده اما نرخ ميانگين کشــوری 11/۷ و استان همدان ۷/۲ درصد بوده 

است.
وی تاکيد کرد: آمار سال گذشته همدان ۴0/8 بوده که امسال به ۴0/۲ کاهش پيدا کرده و اين نشان 

می دهد نيم درصد نرخ مشارکت اقتصادی مردم کاهش يافته است.
وی به ايسنا گفت: در گذشته مرکز آمار فقط يک رقم می گفت اما امروزه ارقام پايين تر و باالتر رقم 
مورد نظر نيز بيان می شود چرا که ما به همه مردم مراجعه نکرديم و براساس نمونه گزارش داده  ايم.

اين مقام مســئول بيان کرد: در مرکز آمار عالوه بر برآورد نقطه ای از برآورد فاصله ای نيز گزارشی 
در اختيار مردم قرار گرفته است.

خبـر

خیابان "فرهنگ "
مشکلی برای مردم همدان

 خيابان فرهنگ همــدان از خيابان های قديمی و معروف همدان 
اســت که به دليل عرض کــم و نبود پياده رو مناســب و باقی ماندن 
خانه ها و درختان در عرض معبر برای مردم در گذر از اين معبر چه 

سواره و چه پياده خطر ساز است.
خيابان فرهنگ که وجه تســميه اش از فعاليت طوالنی مدت وزارت 
فرهنگ و هنر ســابق و آموزش و پرورش فعلی گرفته شــده است 
که به نقلی هم روايت شــده که رئيس فرهنگ و هنر ســابق همدان 
محمد علی آزاد همدانی در اين خيابان ســاکن بوده اما حاال روزگار 
خوشی ندارد و بخشی از خيابان به صورت دو تکه بازگشايی معبر، 
يک بخش آن در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اســتان و بخش 

ديگر کمی پايين تر از چهار راه فرهنگ.
ــان فرهنــگ  ايــن ناهمگونــی در باز گشــايی معبــر پر ترافيــک خياب
ــان پــر تــردد طالقانــی )پذيرايــی ســابق( و آزاد غربــی  کــه ۲ خياب
ــب  ــد موج ــل می کن ــه متص ــوار فاطمي ــه بل ــاال را ب ــگ ب و فرهن
ــهر  ــزی ش ــدان مرک ــه مي ــيدن ب ــرای رس ــهروندان ب ــه ش ــده ک ش
ــاب  ــان را انتخ ــن خياب ــگاه اي ــدان دانش ــی و مي ــدان فروس ــا مي ي
ــوب  ــدان محس ــهر هم ــک ش ــای پرترافي ــه از خيابان ه ــد ک کنن
می شــود و عــرض کــم معبــر و ســکونت شــهروندان در پيرامــون 
آن مشــکالتی را بــرای مــردم همــدان در ايــن نقطــه از شــهر ايجــاد 

کــرده اســت.
قاســم احمــدی مشــعوف کــه در حــال گــذر از خيابــان فرهنــگ 
ــه لحــاظ  ــان را ب ــد کل خياب ــت: باي ــه تســنيم گف ــن اســت ب پايي
پيــاده رو ســازی اصــالح کننــد يــک طــرف خيابــان را تــا حــدودی 
اصــالح کردنــد و بــرای رفــت و آمــد مشــکلی نــدارد امــا 
بخــش ديگــر همچنــان عــرض کمــی دارد و بــرای تــردد عابــران 

مشکل ســاز اســت.
ــرد: ۲  ــان ک ــرا ديگــر شــهروند همــدان هــم بي ــر حســينی ف جعف
قســمت از خيابــان تــا حــدودی بازگشــايی معبــر شــده امــا خيابان 
را ۲ تکــه کــرده و بــرای عبــور خودرو هــا و عابــران فضــای کافــی 
ــران  ــد و عاب ــور می کنن ــا ســرعت عب ــدگان ب ــد و رانن ــور ندارن عب

ــد. ــاده را نمی بينن پي
معــاون خدمــات شــهری شــهردار همــدان دربــاره وضعيــت ايــن 
خيابــان و درختــان باقی مانــده در عــرض معبــر گفــت: بــر اســاس 
ــر افزايــش  ــن معب ــد عــرض اي ــی شــهر همــدان باي طــرح تفصيل
ــم  ــر را ه ــن معب ــان اي ــک از درخت ــع هيچ ي ــد قط ــا قص ــد ام ياب

نداريــم.
ــه  ــترکی ک ــی و جلسه مش ــا هماهنگ ــزود: ب ــر اف ــد علی ضمي وحي
ــل و   ــی و حمــل و نق ــر بناي ــت زي ــاده ۷ و معاون در کميســيون م
شهر ســازی داشــتيم قــرار شــده اســت ضمــن حفــط بافــت فضــای 
ــم طرحــی  ــک ه ــرور ترافي ــور  و م ــود عب ــرای بهب ــی ب ــبز فعل س

مشــترک اجــرا کنيــم.
وی ادامــه داد: هــدف از اجــرای ايــن طــرح مشــترک توجــه ويــژه 
ــدان در  ــبز شــهری هم ــظ فضــای س ــد حف ــای مانن ــه اولويت ه ب
ــوزه  ــردم در ح ــاه م ــن رف ــن تامي ــهر و همچني ــه از ش ــن نقط اي
ــا  ــرای م ترافيــک شــهری اســت چــرا کــه هــم ســالمت مــردم ب
مهــم اســت  وهــم حفــظ فضــای ســبز شــهری کــه هــر ۲ موضــوع 

را بــه عنــوان اولويــت پيگيــر هســتيم.

اهمیت بهبود کسب و کار در رشد اقتصادی 
بخش خصوصی

 توســعه اقتصــادی مفهومی کيفی و فراگير اســت که با رشــد 
کميت های اقتصــادی تغييرات بنيادينــی را در افزايش فرصت های 
اقتصادی و ارتقای ظرفيت های توليدی، فيزيکی، اجتماعی و انســانی 

به وجود می آورد.
پيامد های اين رويکرد در رشد و ارتقای سطح عوامل توليد و نهاده های 
اقتصادی موثر بوده و باعث افزايش رتبه شاخص های سهولت کسب 
و کار مانند شرايط آغاز به کار شرکت ها، ثبت اموال، انعقاد قراردادها، 
تجارت فرامرزی و قوانين ســرمايه گذاری در جهان و همچنين ثبات 
نرخ ارز و طال و اثرات روانی ناشــی از اعمال سياست های اقتصادی 
در سطح جامعه می شود و جذب سرمايه های سرگردان را در بازار از 
طريق رونق فضای کسب وکار به منزله يک اولويت های بنيادی مورد 

توجه قرار می دهد. 
اين وضعيت در عمل باعث گســترش صادرات و ايجاد فرصت های 
شــغلی می شــود که اقتصاد خصوصــی طاليه دار آن اســت. بخش 
خصوصی يعنــی نظامی غيردولتی که فعاليت هــای اجرايی، مالی و 
حقوقی را از منظر ســودفردی در بازار دنبــال می کند. با اين ديدگاه 
می توان رتبه سهولت کســب و کار را در ايران به ۷0 رساند، هرچند 
براساس آمار سال سال گذشته ميالدی در ميان 1۹0 کشور رتبه ايران 
1۲0 اســت و تا رســيدن به رتبه ۷0 بايد تالش های زيادی را برای 

سهولت کسب وکار مرتبط با شاخص های بانک جهانی انجام داد.
 اکو سيســتم کارآفرينی که امروز مجموع افراد، سازمان ها، روش ها، 
قوانيــن و رويداد هايــی که مشــوق و حامی کارآفرينی هســتند را 
دربرمی گيرد، می تواند ذی نفعان اقتصادی را درحوزه های بازار، فرهنگ 
مصرف کننده، حمايت و سرمايه مورد توجه قرار دهد. کسب و کار يا 
Business، در واقع، ســازمانی برای فراهم آوردن کاال و خدمات 
يا هردو به مشتری است که به طور معمول کسب و کار هر نوع تبادل 
تکرارشــونده و تجديدپذير در شــکل خصوصی را شامل می شود و 
برســود و فروش بيشــتر تمرکز دارد تا سهم بيشــتری از بازار را به 

توليدکننده اختصاص دهد.
 درمجموع کسب و کار به 3 شــکل انجام می شود: راه اندازی کسب 
و کار از صفر، خريد کســب و کار های موجود از اشخاص ديگر، و 
گرفتن نمايندگی و فرانشــيز است. در ســال گذشته ميالدی، کاهش 
اندک در زمان صادرات و واردات مشــاهده شده که با توجه به بهبود 
ساير کشــورها، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزی از 1۶۷ به رتبه 

1۷0 تنزل يافته است.
 با اين اوصاف، براســاس نتايج مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی می توان گفت: وضعيت نماگر های ايران درگزارش کسب و 
کار بانک جهانی در 3 سال منتهی به سال ۲01۷ به طور واقعی تفاوت 
چندانی نکرده و کســب و کار در ايران سهل تر نشده است. ازاين رو، 
بايــد وضعيتی به وجــود آورد تا بخش خصوصی بتواند با شــرايط 
ســهل تری به فعاليت اقتصادی در بخش توليد و خدمات پرداخته و 

اقتصاد رونق بيشتری پيدا کند.
* ليال تقوی گودرزی 
 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرينی، کسب و کار جديد

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

جهـتعضودرکانالتلگرامنیازمندیلطفاً
عدد5رابهشماره09105398964ارسالنمایید.

پ

آگهي مزایده عمومي)شماره ۹7/3ز(

شرکتآبمنطقهایهمدان

شرکت آب منطقه ای همدان در نظر دارد در اجرای کميسيون ماده 2 شماره ۹70001 مورخ ۹7/01/30 ،شماره ۹7004 مورخ ۹7/08/0۹ و 
شماره ۹70035 مورخ ۹7/07/12  اداره کل امور اقتصادی و دارايی استان همدان تعداد 3 دستگاه از خودروهای فرسوده و نيز 2 دستگاه 

خودرو اسقاطی صرفا بين مراکز مجاز اسقاط خودرو  با شرايط زير بفروش برساند.
اسناد و شرايط مذکور را از تاريخ درج آگهي حداکثر تا پايان وقت اداري ساعت14:00روز سه شنبه مورخ ۹7/10/18 از سايت اينترنتی
www.setadiran.ir  دريافت و جهت بازديدبا شماره 383852۹5-081 و شماره 0۹18814814۹ تماس حاصل نمائيد ميزان  سپرده 
شرکت در مزايده کتبی  تمامی خودروها  هرکدام به مبلغ  10.000.000 ريال )ده ميليون ريال (می باشد  که می بايستی طی ضمانتنامه 
بانكی به نفع شرکت آب منطقه ای همدان و يا واريز وجه مورد نظر به حساب شماره 400111۶40۶37۶81۹ نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ايران از طريق در گاه سامانه تدارکات الكترونيک دولت واريز و رسيد وجه و يا اصل ضمانتنامه را در پاکت الف همراه با ساير 
مدارک مهرو موم شده به دبيرخانه  حراست شرکت آب منطقه ای همدان تحويل  و هم در سامانه تدارکات الكترونيكی دولت بار گذاری 

نمايند. 
شرکت کنندگان ميتوانند در ساعات۹-13 از تاريخ آگهی تا تاريخ ۹7/10/20 باهماهنگی ازخودروها درمحل انبار شرکت واقع در بلوار 
بعثت جنب پارک مردم خيابان زرگران اداره خدمات شرکت آب منطقه ای همدان بازديد نمايندمهلت ارسال پاکت پيشنهادي قيمت 
جهت مزايده کتبي تا ساعت ۹:00 صبح روز شنبه مورخ۹7/10/2۹مي باشد.همچنين بازگشايي مدارک ارائه شده راس ساعت 10صبح روز 
يكشنبه مورخ ۹7/10/30 در محل شرکت آب منطقه اي همدان ميباشد ضمنا  پيشنهاد دهندگان بايدقيمت پيشنهادی خود را بدون نه 

درصد ماليات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمايند. 
۹% ماليات بر ارزش افزوده برعهده برنده ميباشد.ضمنا هزينه اگهی مزايده از برنده مزايده اخذ می گردد.

نوع خودروشماره انتظامیمدلرنگنوع خودرورديف
اسقاطی18-۶53 الف 138014يشمی نيسان پيكاپ دوکابين1
اسقاطی18-32۹ الف 138۶11نقره ای سواری پژو405 تصادفی2
قابل شماره گذاری18-8۶1 الف 138413عنابی- متاليکپژو3405
قابل شماره گذاری18-857 الف 138413عنابی- متاليکپژو4405
قابل شماره گذاری14-الف۹25-138518نوک مدادی - متاليک  پژو5405

اطالعیهتأسیسانجمنصنفيکارفرمایينمایندگان
 بيمــه  رازی استــان همــدان 

امضاءهیأتموسس

به استناد ماده 131 قانون کار و آيين نامه مصوب 8۹/8/3 هيأت وزيران، انجمن 
صنفي با عنوان فوق در شرف تأسيس مي باشد.

ــت و  ــه عضوي ــل ب ــور در صــورت تماي ــراد شــاغل در صنــف مزب ــه اف  کلي
ــه ۹7/10/21  ــا مورخ ــين ت ــره و بازرس ــأت مدي ــي در هي ــالم داوطلب ــا اع ي
ــروي  ــيد، روب ــه رش ــوار خواج ــاني بل ــه نش ــود را ب ــي خ ــت کتب درخواس
ــس(  ــأت موس ــد 2 )هي ــكر، واح ــيريني نيش ــي ش ــه فوقان ــن، طبق اماک

ــد. ــت نماين ــيد درياف ــل و رس تحوي

تبریک و تهنیت

جناب آقای حامد سلیمانی
معاون محترم مدير کل حراست استانداری همدان

بدین وسیله انتصاب به جا و شایسته حضرتعالی را از صمیم 
قلب تبریک  عرض نموده و امید اســت همواره در پیشبرد 

اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی موفق و موید باشید.
شرکــایی

غزل اسالمي «

 قيمت مرغ  1۲ هــزار و 300 تومان در 
خيابان شهدا شــده است. اين مغازه ها تابلو 
روان دارند که قيمت روز در آن ثبت مي شود 
و آنها هم مرغ را بــه همان قيمت مصوب 
روزانه يا حتي گاهي زير قيمت مي فروشند. 
اما فروشــگاه هاي ديگر در سطح شهر هر 
کدام به دلخواه خود چند صد تومان يا چند 
هزار تومان روي قيمت مرغ مي کشند و آن 
را مي فروشند؛ مردم هم مي خرند. هر وقت 
به مغازه هاي مرغ فروشي سر بزنيد چند نفر 
در صف ايســتاده اند تا کارگر مغازه مرغ ها 
را پاک کــرده و تحويل بدهد. اما هر چه از 
سال مي گذرد و زمان جلوتر مي رود افرادي 
که در مرغ فروشي ها خريد مي کنند پااليش 
مي شوند و کمتر برخوردارها از رفت وآمد به 
اين فروشگاه ها حذف مي شوند. گران شدن 
و يا ناياب شدن کاالها محدوديت چنداني 
به وجود  فــروش فروشــگا ها  مقدار  براي 
نمي آورد، زيــرا آنها که بــراي خريد غذا 
مشکل چنداني ندارند بيشتر هم مي خرند اما 
فقط ندارها از اين چرخه حذف مي شوند.  

هنــوز نخريــدن يا کــم خريدن مــرغ به 
خانواده هاي کارمندي يا بازاري نرسيده اما 
تقريباً از سبد خانواده هاي کارگري در حال 

حذف شدن است.
هانيــه، خانم جوان و خانه داري اســت که 
مي گفت: همسرم حقوق بيکاري مي گيرد و 
با اينکه هر دو جوان هســتيم و يک کودک 
داريم اما چند ماه اســت که فقط يک مرغ 
براي مصرف يک ماه مي خرم و بيشــتر از 
ايــن هم در توانم نيســت. حاال مي خواهد 
قيمــت مرغ 10 هــزار تومان باشــد يا 1۵ 
هــزار تومان براي ما فرقــي ندارد چون در 
هر صــورت درآمدمان مخارج زندگيمان را 

تأمين نمي کند. 
علي نصرتي )نام مســتعار( هم که کارمند 
دولت اســت و به گفته خــودش به طور 
ميانگين هــر ماه 3 ميليــون و ۲00 هزار 
تومان دريافتي دارد، مي گفت: فعاًل گرسنه 
نمانده ايم. اما حدود 10 ســال است که از 
زندگي مشــترکمان مي گذرد که من همه 
جمعه ها براي ناهار جوجه کباب درســت 
کرده ام. البته در حال حاضر هم همين کار 
را مي کنم اما ديگر به سختي مي توانم مرغ 
يا هــر غذاي ديگر را براي خانواده ام تهيه 

کنم. در چند ماه گذشــته خانواده ام را که 
جمعه هــا ناهار منزل مــا بودند را حذف 
کــرده ام و آنها هم ايــن موضوع را درک 

مي کنند. 
مهدي اميدي هم که در کار بساز و بفروشي 
آپارتمان اســت، مي گفت: وضع مالي ما که 
خوب اســت به وضعي دچار شــده ايم که 
واقعا به اندازه سال گذشته نمي توانيم خريد 
کنيم. حتي اگر باور مي کنيد يا خير نمي دانم 
ولي گوشــت، مرغ، ميوه و کاالهاي اساسي 
براي منزل کمتر و باکيفيت پايين تر مي خرم 
و آجيل را کاًل از سبد خريدم حذف کرده ام. 
داليــل اين کم خريدن ها هــم همدردي با 
مستمندان نيست بلکه بيشتر از اين در توانم 
نيســت. ما حتي ديگر برنج ايراني خالص 
نمي خوريم و همسرم حجم مرغ و گوشت 

کمتري در غذا مي ريزد.
نــدا محبتي هم که زن خانه دار اســت و 
همسرش دامپزشک اســت هم مي گفت: 
همســرم عالوه بــر کار در مطب کارمند 
دولت هم هســت. من تا سال گذشته از 
درآمد همسرم پس انداز مي کردم به طوري 
که ما با همين درآمد خانه و ماشــين هم 
خريديم اما امســال واقعا درآمدمان را به 
مايحتاجمان به ســختي مي رسانم. من دو 
فرزند محصل دارم که تأمين مايحتاج آنها 
برايم  و ثبت نام در کالس هــاي فرهنگي 

سخت شده اســت. ما روزانه گوشت و 
مرغ زيادي مصــرف مي کرديم اما اکنون 
گوشت بسيار کم مي خرم، مقدار مصرف 
مرغ مــان به نصف رســيده و ۹0 درصد 

مهماني هايم را هم کنسل کرده ام.
يکي از مرغ فروشي هاي سرگذر مي گفت: 
به جرأت مي گويم که فروش من از ســال 
گذشته همين موقع به نصف رسيده، بسياري 
از مشتري هايم را ديگر نمي بينم و يا خيلي 

کم براي خريد مرغ مي آيند.
صاحب فروشگاه مرغ ديگري هم مي گفت: 
بســياري از مشــتري هايم که وضع مالي و 
درآمد خوبي دارند هم به تازگي وقتي براي 
خريد مــرغ و ماهي مي آيند، نگران افزايش 
قيمت ها مي شــوند و براي همين در مقدار 

خريدشان احتياط مي کنند.
او ادامه داد: بســياري هم هستند که مي آيند 
و آشــغال گوشت براي مصرف غذاي خود 
مي برند، من وقتي اينها را مي بينم اشکم در 
مي آيد و نمي دانم چه برخوردي بايد داشته 
باشم، هر روز هم که مي گذرد به تعداد آنها 

اضافه مي شود.
جــواد عاشــورپور رئيس اتحاديــه مرغ و 
ماهي همدان گفته طبق اعالم ســتاد مرکزي 
تنظيم بازار قيمــت مرغ بايد 10 هزارو۵00 
تومان باشد و قيمت آن بيش از اين تخلف 
اســت اما در همدان به 1۲ هزارو۵00 تا 1۴ 

هزارو۵00 تومان مي رسد. 
مدير کل تعزيرات حکومتي اســتان همدان 
هم  از گراني قيمت مرغ گاليه کرده و گفته 
که به سازمان هاي جهاد کشاورزي و صنعت 
و معدن اســتان اعالم کرده ايــم که درباره 
قيمت مرغ بررسي ها را انجام و تدابير الزم  

را بينديشند. 
مسئوالن مرتبط درباره عرضه مرغ و قيمت 
آن تقريبا هر چند روز يکبار اظهار نظرهايي 
مي کنند اما تاکنون اين صحبت ها مانع گراني 

مرغ نشده است.
در چنــد ماه اخيــر قيمت مــرغ همانند 
بســياري از اقالم مصرفي افسار گسيخته 
گران شــده و هر بار با گراني مجدد تعداد 
زيادي از خانواده ها از خوردن آن محروم 
شــده اند. اکنون براي بررسي و انديشدن 
تدبير بــراي کنتــرل قيمت مرغ بســيار 
دير اســت. زيرا از چند ماه گذشــته بايد 
قيمت ها کنترل مي شــد که نشــد. امروز 
هم اگر مســئوالن در بازار، نظارت کاملي 
ندارنــد و يا باال رفتــن قيمت مرغ هم به 
تبعيــت از کاالهاي ديگر صورت مي گيرد 
و افزايــش قيمت آن قابل کنترل نيســت 
پس مشــکل شغل و معيشت مردم را حل 
کنند. زيرا خريــد مرغ و برنج و روغن و 
ديگر کاالهاي اساســي نبايد دغدغه مردم 

کشوري چون ايران اسالمي باشد.

گرانی عامل رکود بازار مرغ

مردم دیگر مرغ نمي خرند

هفت پرونده قاچاق دام زنده 
در تعزيرات همدان تشکیل شد

 مديرکل تعزيرات حکومتی اســتان همدان گفــت: در دو ماه اخير 
هفت پرونده قاچاق دام زنده بــا بيش از ۷۷۶ ميليارد ريال جريمه نيز 

تشکيل شده است.
عليرضا حسن پور بيان کرد: در مورد جلوگيری از افزايش قيمت گوشت 
قرمز که در جريان خروج دام زنده از اســتان اتفــاق می افتاد اقدامات 
و مصوباتی در شورای تامين اســتان ايجاد شد که توزيع گوشت های 
وارداتی و توزيع گوشــت های منجمد و گــرم از جمله اقدامات انجام 

گرفته است.
وی افزود: بخشــی از دام زنده متاسفانه به ســمت استانهای مرزی و 
خروج از کشــور هدايت می شود و به سبب سود بااليی که دارد قيمت 
درخواستی خريداران از قيمت متعارف در همدان باالتر است و دامداران 

به طور طبيعی با قيمت باالتر مايل به فروش می شوند.
مديرکل تعزيرات حکومتی استان همدان به تسنيم گفت: به همين دليل 
شورای تأمين استان، کميسيون تنظيم بازار و کميسيون مبارزه با قاچاق 
استان تصميم گرفتند تا خروج هر نوع دام بدون مجوز رسمی دامپزشکی 
به عنوان قاچاق تحت تعقيب و رسيدگی قرار گيرد و در اين راستا در دو 

ماه اخير هفت پرونده قاچاق دام زنده در تعزيرات همدان تشکيل شد.
حسن پور با بيان اينکه بر اساس تبصره ۲3 ماده ۵3 و جهت جلوگيری 
از اتالف دام دســتور ذبح صادر شده و تشريفات قانونی در حال انجام 
است گفت: طبق تصميم شورای تامين استان نيروی انتظامی مکلف شده 
تا هر نوع جابجايی و انتقال دام به ســمت استانهای مرزی بدون مجوز 
از دامپزشکی را توقيف کرده و پرونده را به سازمان تعزيرات حکومتی 
ارســال کنند ضمن اينکه تمام مديران و مسئوالن استان نيز عزم جدی 

بر جلوگيری از توقف خروج دام زنده به صورت غيرقانونی را دارند.

اینباربانکهادالررا
گـرانکردند

 بانک هــا بار ديگر نــرخ خريد دالر را 
افزايش دادند و به حــدود 10 هزار و ۵00 

تومان رساندند.
به گزارش ايسنا، نرخ خريد دالر در شعب 
ارزی بانک ها که مجوز آن در نيمه نخست 
سال جاری از سوی بانک مرکزی به بانک ها 

داده شــد، در روز چهارشنبه هفته گذشته 
10 هزار و ۴0۵ تومــان بود که بانک ها در 
نخستين روز از هفته جاری )1۵ دی( نرخ 
خريــد دالر را افزايش داده و به 10 هزار و 

۴۹۹ تومان رساندند.
از ســوی ديگر نرخ خريد يورو در بانک ها 
نيز ديروز با افزايش همراه بود، به طوريکه 
قيمت خريد هر يورو در روز چهارشنبه 11 
هــزار و ۹0۹ تومان بود و امروز به 11 هزار 

و ۹۶۶ تومان رسيده است.بانک ها ديروز هر 
پوند انگليس را نيز بــا کاهش حدود 1۲0 

تومانی 13 هزار و 3۷1 تومان می خريدند.
شــعب ارزی بانک های تجارت، ســامان، 
ملی، ملت و پارســيان همچنين می توانند 
ارز مسافرتی را تا ســقف ۵00 يورو برای 
کشورهای همســايه و مشترک المنافع و تا 
ســقف 1000 يورو برای ســاير کشورها 
در صــورت کامل بودن مدارک مســافران 

بفروشــند. نرخ فروش هر يورو مسافرتی 
در شــعب ارزی بانک های عامل نيز امروز 
1۲ هزار و ۴۴۶ تومان است که با احتساب 
کارمزد بانک عامل و بانک مرکزی به حدود 

1۲ هزار و 800 تومان می رسد.
همچنين بر اســاس اعالم صرافی ها، ديروز 
هر لير ترکيه 1۹30 تومــان، درهم امارات 
۲880 تومــان و پوند انگليــس 13 و ۶00 

تومان بود.
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 رسول منعم ۴0 ماه پيش مديرکل ورزش 
و جوانان شد و ديروز جای خود را به محسن 
جهانشير داد تا اين مرد سمنانی از اين پس 

مدير جديد ورزش هگمتانه باشد.
مراسم تکريم و معارفه مديرکل ورزش و 
جوانان استان همدان ظهر ديروز با حضور 
اميررضا خادم معاون امور پارلمانی وزارت 
ورزش و جوانان و ديگر مسووالن استانی 

برگزار شد.
در اين مراسم سرپرست معاونت سياسی و 
امنيتی استانداری همدان، شهردار همدان، 
روسای هيأت های ورزشی، روسای ادارت 
ورزش شهرســتان ها، قهرمانان، داوران و 
مربيان رشته های مختلف ورزشی حضور 

داشتند.
در آئين تکريم و معارفه مديرکل ورزش و 
جوانان استان همدان از زحمات ۴0 ماهه 
رسول منعم تقدير و محسن جهانشير رسما 
به عنوان مديرکل جديد ورزش و جوانان 
استان همدان معرفی شــد تا کار خود در 

ورزش هگمتانه را استارت بزند.
توانمند مديران از منعم خادم: 

کشوراست
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های 
وزارت ورزش و جوانــان بــا بيان اينکه 
حــوزه جوانــان در اولويت هــای جدی 
وزارت ورزش است گفت: ورزش بانوان 

بايد مورد حمايت جدی قرار گيرند.
اميررضا خادم در اين مراســم، جابجايی 
مديران را در نظام اجرايی کشورها طبيعی 
دانست و اظهار کرد: به هر حال دير يا زود 
اين اتفاق برای همه مديران خواهد افتاد و 
مهم اين است که انتهای خدمت با عملکرد 

مثبت همراه باشد.
وی تصريــح کرد: رســول منعم در مدت 
تصدی دســتگاه ورزش و جوانان همدان 
منشــأ خدمات خوبی بــود و از مديران 
اخالق مدار و توانمند کشــور به شــمار 

می رود.
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های 
وزارت ورزش و جوانان يادآور شــد: اين 
مديــر باتجربه قرار اســت از اين پس در 
معاونت فرهنگی وزارتخانه فعاليت جديد 
خود را ســپری کند و اگــر هم صالح بر 

مديريت استانی باشد، اقدام خواهد شد.
وی بيان کرد: محســن جهانشير مديرکل 
جديد ورزش و جوانان اســتان همدان نيز 

در آخرين نظرسنجی و مصاحبه ای شورای 
معاونين وزارتخانه کــه در حوزه مديران 

فعال انجام شد، رتبه دوم را کسب کرد.
خادم خاطرنشــان کرد: عملکرد جهانشير 
در دوره سرپرستی اداره ورزش و جوانان 
سمنان به قدری مطلوب بود که برای انتفال 
وی به همدان با مقاومت جدی مسووالن 

اين استان مواجه شديم.
وی بــا تاکيد بر لــزوم توجه بــه حوزه 
جوانان و بانوان گفــت: حوزه جوانان در 
اولويت های جدی وزارت ورزش است و 

نگاه کالنی به سازندگی مديران موفق برای 
آينده کشور داريم.

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های 
وزارت ورزش و جوانــان بيــان کــرد: 
درخشــش بانوان در عرصه های مختلف 
ورزشی به ويژه بازی های آسيايی نشان از 
موفقيت ارزنده آنها داشــت که بايد مورد 

حمايت جدی قرار بگيرند.
در جوانان به توجه الماســی: 

اولويتدستگاهورزشباشد
سرپرســت معاونــت سياســی ـ امنيتی 
اســتاندار همدان هم در اين مراسم گفت: 
از مديرکل جديد ورزش و جوانان استان 
همدان اين تقاضا را دارم توجه به جوانان 

را در اولويت کاری خود قرار دهد.
ابوالقاســم الماســی اظهار کــرد: جوانان 
آينده سازان کشور هســتند و بدون ترديد 
توجه بــه اين قشــر از جامعــه موجب 

شکوفايی حوزه های مختلف می شود.
وی ادامه داد: بر هميــن مبنا دولت تدبير 

و اميد نگاهی ويژه به قشــر جوان داشته 
و نتايج خوبی نيــز در اين حوزه حاصل 

شده است.
سرپرست معاونت سياسیـ  امنيتی استاندار 
همدان با بيان اينکه توجه به جوانان بسيار 
حايز اهميت است، خاطرنشان کرد: اگرچه 
ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربيت 
بدنی توجهات به قشر جوان را کم کرد اما 
دولت تدبير و اميد اهميت ويژه ای به قشر 
جوان داده و در حوزه زيرساختی هم رشد 

خوبی داشته ايم.
وی در ادامــه با بيان اينکه ورزش شــور 
و نشــاط وصف ناپذيری را در بين مردم 
کشــورهای مختلف ايجاد می کند تصريح 
کرد: ورزش عامل دوستی و پديده ای است 
که ميليون ها انســان را به واسطه رخدادی 

چون جام جهانی به خود جذب می کند.
الماســی با بيان اينکه جايگاه ورزشکاران 
همدانی در ميادين ملی و فراملی پراهميت 
و خاص اســت، افزود: ورزشکاران استان 
ظرف چند ســال اخيــر در ميادين ملی و 
فراملی افتخارات زيادی به دست آورده اند 
و در ايــن ميــان حمايت هــای دولتی از 
ورزش و ورزشــکاران قابل تحسين بوده 

است.
وی با بيــان اينکه تا پايان برنامه ششــم 
توســعه 30 درصــد از مديريت ها بايد به 
جوانان سپرده شود، عنوان کرد: اگرچه در 
چند دهه اخيــر اقدامات موثری در حوزه 
جوانان و بانوان صورت گرفته اما با توجه 
به کثرت اين اقشار، انتظارات هنوز برآورده 

نشده است.
در اين مراســم رســول منعم گزارشی از 
فعاليت های انجام شــده خود ظرف مدت 
اين ۴0 ماه در حوزه های مختلف قهرمانی، 
همگانی، زيرســاختی، عمرانی، حرفه ای، 

جوانان، بانوان و ... ارائه کرد.
همچنين محسن جهانشير مديرکل جديد 
ورزش و جوانان اســتان همدان که تعداد 
هيأت های ورزشــی  از روســای  زيادی 
ســمنان در ورود به همــدان او را ياری 
کرده بودند، در اين مراسم سخنان کوتاهی 
ارائه کرد و گفت: رفت و آمدها در عرصه 
مديريت طبيعی است و اميدوارم روزی که 
از ورزش و جوانان استان همدان می روم، 
لبخند رضايــت را روی چهــره خانواده 

ورزش اين استان تماشاگر باشم.
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

13۹7/۹/14 هيأت موضوع  برابر رأي شماره 13۹7۶032۶007000838 مورخه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبــت ملک بهار تصرفــات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي مصطفي خاکزاد فرزند اکبر به شــماره شناســنامه 3۹2 صادره 
از بهار در اعياني ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 158/31 مترمربع 
پالک 1078۹ فرعي از 3858 فرعي از 13۹ اصلــي واقع در بهار بخش چهار 
همدان خريداري مع الواســطه از مالک رســمي آقاي رضــا پونس پور محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضــاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 

)۶88 شد.)م الف  خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات 
تاريخ انتشار نوبت اول: 13۹7/10/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 13۹7/10/1۶
هادي یونسي عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 13۹7۶032۶007000835 مورخه 13۹7/۹/14 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري اسالمي 
ايران به نمايندگي وزارت آموزش و پرورش اداره آموش و پرورش شهرســتان بهار 
بشــماره شناسنامه ملي 1400240023۹4 در شــش دانگ يک باب ساختمان اداري 
ورزشي )سالن ورزشي امير المومنين)ع( به مساحت 2۶7۶/28 مترمربع پالک 10784 
فرعي از 13۹ اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري از مالک رســمي آقاي 
يداله جهانشاهي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که 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 يک ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.)م الف ۶۹0(
تاريخ انتشار نوبت اول: 13۹7/10/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 13۹7/10/1۶
هادي یونسي عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

13۹۶/۶/13 هيأت موضوع  13۹۶۶032۶007000۶87 مورخه  برابر رأي شماره 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبــت ملک بهار تصرفــات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي کاظم قاســملو فرزند هاشم به شــماره شناسنامه 245 صادره 
از بهار در اعياني شش دانگ يک باب ســاختمان کلنگی به مساحت 11۶/۶۹ 
مترمربع قســمتي از پالک 14۹۶ فرعي از 13۹ اصلي واقع در بهار بخش چهار 
همدان خريداري مع الواســطه از مالک رســمي آقاي علي اصغر مبصري محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضــاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 

)702 شد.)م الف  خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات 
تاريخ انتشار نوبت اول: 13۹7/10/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 13۹7/10/1۶
هادي یونسي عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار

افتتاح فاز اول ورزشگاه 5 هزار نفری مالير
 رئيس اداره ورزش و جوانان مالير از افتتاح فاز نخست ورزشگاه ۵ 

هزار نفری مالير همزمان با ايام اهلل دهه فجر خبر داد.
مهــدی رضايی با بيــان اينکه تکميل طرح های نيمه تمام و ســالن های 
ورزشی همواره يکی از اولويت های اداره ورزش و جوانان است اظهار 
کرد: ورزشــگاه ۵ هزار نفری مالير يکی از طرح های ورزشی است که 
کمبود اعتبارات باعث شده هنوز اين طرح  به مرحله بهره  برداری نرسد.
وی با اشــاره به اينکه تاکنون 1۵ ميليــارد تومان برای اجرای اين پروژه 
هزينه شده است گفت: امسال ۴ ميليارد تومان برای اين پروژه اختصاص 

پيدا کرد و طبق بــرآورد صورت گرفته 8 ميليارد تومان ديگر تا تکميل 
اين پروژه نياز است.

رئيس اداره ورزش و جوانان مالير از پيشرفت ۶۵ درصدی اين ورزشگاه 
خبر داد و گفت: احداث اين ورزشــگاه در زمينی به مساحت ۴0 هزار 
متر از سال 8۹ شروع شده که فاز نخست آن در دهه فجر افتتاح می شود.
وی با اشاره به افتتاح پايگاه قهرمانی مالير در مجموعه ورزشی کوثر در 
دهه فجر افزود: اين پايگاه يک مرکز اســتعداديابی و نخبه پروری است 
که وسايل بدن سازی و تجهيزات اين پايگاه در همه رشته ها تجهيز شده 

است.

رضايی افتتاح ســالن ورزشــی روســتای ينگی کند مالير در زمينی به 
مســاحت ۹۲۶ متر و با اعتباری بالغ بــر ۷00 ميليون تومان از اعتبارات 
اســتانی را از ديگر طرح های افتتاحــی اداره ورزش و جوانان مالير در 

دهه فجر دانست.
وی با اشاره به اينکه با برنامه ريزی های دقيق و مناسب و ارائه راهکارهای 
الزم به دنبال برگزاری بهتر برنامه های دهه فجر در مالير هستيم تصريح 
کرد: ۷۵ برنامه مختلف شــامل 3۲ برنامه ورزشی، ۲8 برنامه فرهنگی و 
بيش از 1۵ برنامه در حوزه جوانان توســط اداره ورزش و جوانان مالير 

اجرا می شود.

جام ملت ها خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

نیم قرن در سوگ جهان پهلوان
 مراسم گراميداشت پنجاه و يکمين سالگرد درگذشت جهان پهلوان 

غالمرضا تختی روز دوشنبه 1۷ دی ماه برگزار می شود.
 روز دوشــنبه 1۷ دی ماه و در ابن بابويه شــهر ری مراســم پنجاه و 
يکمين سالگرد درگذشــت جهان پهلوان غالمرضا تختی بر سر مزار 

وی برگزار می شود.
اين مراسم از ســاعت ۹ تا 1۲ برگزار می شود و فدراسيون کشتی و 
روابط عمومی ســتاد برگزاری مراســم جهان پهلوان تختی از تمامی 
عالقمنــدان به آن پهلــوان بزرگ دعوت می کنند تا در اين مراســم 

شرکت کنند.
غالمرضا تختی در پنجم شــهريور سال 130۹ درخانواده ای مذهبی و 
متوسط در محله خانی آباد تهران بدنيا آمد رجب خان پدر تختی غير 
از وی دو پســر و دو دختر داشت که همه آنها بزرگتر از رضا بودند. 
تختی از ۲0 ســالگی کشتی را در باشگاه پوالد زيرنظر حبيب ا... بلور 

آغاز کرد.
تختی در رقابتهای قهرمانی کشــور طی ســالهای 13۲۹ تا 1338 در 
وزنهای ۶-۷-8 هشــت بار قهرمان کشورشد. غالمرضا همچنين سه 

بار پهلوان ايران شد.
به گزارش ايســنا،وی در اولين حضور خود در تيم ملی در رقابتهای 

جهانی 1۹۵1 هلسينکی دروزن ۷۹ کيلوگرم صاحب مدال نقره شد.
تختی در اولين حضور خود در المپيک در رقابت های 1۹۵۲ هلسينکی 

با شکست مقابل کوريدزه از شوروی صاحب مدال نقره شد.
افتخارات پهلوان بزرگ کشــتی ايران در رقابتهــای جهانی 1۹۵۹ و 
1۹۶1 و 1۹۶۲ تهران،  يوکوهاما  و توليدو با کســب دو  مدال طال و 

يک مدال نقره ادامه يافت.
جهــان پهلوان تختی در رقابتهای المپيک 1۹۵۶ و1۹۶0 ملبورن و رم 
صاحب 1مدال طال و1مدال نقره شــد و در بازيهای آســيايی 1۹۵8 

توکيو نيز به مدال طال رسيد.
وی آخرين بار در رقابت های جهانی 1۹۶۶ توليدو دوبنده تيم ملی را 
به تن کرد.غالمرضا تختی اولين کشتی گير ايرانی است که موفق شد 
در ســه وزن صاحب مدال شود. وی همچنين پر افتخار ترين کشتی 

گير تاريخ ايران در بازيهای المپيک است.
وايکينگ پالم ســوئدی، عادل آتان ترک، بوريس کواليف روس، پيتر 
بيلر آمريکايی، ديتريش آلمانی، ويحزيســتيوک روس، عصمت آتلی 
ترک، حسن کنگور ترک، الکســاندر مدويد بالروس و احمد آئيک 
تــرک مهمترين رقيبان تختی در 1۴ ســال حضور وی در عرصه بين 
الملی بودند.تختی در ليست بهترين های قرن فدراسيون جهانی کشتی 
در جايگاه ســيزدهم قرار دارد و در رقابتهای جهانی۲00۷ باکو نيز از 

وی بعنوان يکی از مشاهير کشتی دنيا تجليل شد.
اسطوره کشتی ايران در آبان ماه 13۴۵ زندگی مشترک خود را آغاز  و 

بابک تنها يادگار اوست.
تختی ســرانجام 1۷دی ماه سال 13۴۶در حاليکه بابک ۴ماهه بود در 
هتل آتالنتيک سابق درگذشت.غالمرضا تبلور آرزوهای يک ملت بود 
او ســمبل تاريخ ماست مردی که درميان مردم زيست و از ميان مردم 

رفت. و پيکرش در ابن بابويه شهر ری آرام گرفت.
روحش شاد، يادش گرامی.

دانش آموز همدانی نايب قهرمان مسابقات
 دو صحرانوردی کشور شد

 معاون تربيت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش همدان با بيان 
اينکه دانش آموز همدانی نايب قهرمان مسابقات دو صحرانوردی کشور 
شد گفت: اين دانش آموز توانست با کسب اين مقام سهميه تيم ملی را 

در مسابقات آسيايی هنگ کنگ به دست آورد.
عبداهلل جعفری با بيان اينکه نــگاه عميق مجموعه آموزش و پروش 
استان به امر ورزش باعث شده تا حضور مطلوب و فعال دانش آموزان 
را در بخش های مختلف شاهد باشيم  اظهار کرد: بر اساس تحقيقات، 
حضور در محيط های سالم ورزشی در عملکرد تحصيلی دانش آموزان 
اثرگذار است.وی با اشاره به اينکه اميرمحمد سعيدی دانش آموز ناحيه 
يک همدان موفق به کســب نايب قهرمانی مسابقات دوصحرانوردی 
کشور شد افزود: اين دانش آموز با کسب اين مقام توانست سهميه تيم 

ملی را در مسابقات آسيايی هنگ کنگ به دست آورد.
معاون تربيت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش همدان با اشاره به 
اينکه اين دانش آموز در پايه يازدهم رشــته رياضی تحصيل می کند، 
عنوان کرد: بايد در کنار پرداختن به مســائل آموزشی به موضوعات 

اجتماعی دانش آموزان نيز توجه شود.
وی با تأکيد بر اينکه در حال حاضر ما نيازمند ســواد حرکتی هستيم 
و اين موضوع دغدغه کارشناســان اجتماعی حوزه سالمت به شمار 
می آيد گفت: آموزش و پرورش به دنبال ايجاد محيطی است که بتواند 

حيات طيبه را برای دانش آموزان در کنار آموزش فراهم کند.

داور ژاپنی ايران و يمن را قضاوت می کند
 فدراسيون فوتبال آسيا داور اول ديدار ايران و يمن را معرفی کرد.

ساتو ريوجی از کشــور ژاپن به عنوان داور اول ديدار تيم ملی ايران 
برابر يمن در جام ملت های آسيا ۲01۹ انتخاب شد.

ريوجی که ســابقه قضاوت در فينال ليگ قهرمانان آسيا را در کارنامه 
خود دارد، پيش از اين در جام ملت های ۲01۵ استراليا نيز ديدار ايران 
و امارات را قضاوت کرده بود و آخرين قضاوت او در مسابقات جام 

ملت ها به ديدار نيمه نهايی ميان کره جنوبی و عراق باز می گردد.
اين داور ۴0 ســاله که پيش از اين برای تيم ملی قضاوت های زيادی 
انجام داده، در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا نيز ديدار نمايندگان ايران 

را سوت زده و ملی پوشان ايران آشنايی زيادی با او دارند.
ديــدار ايران و يمن از گروه چهارم جام ملت های آســيا ۲01۹ روز 

دوشنبه برگزار خواهد شد.

دلیل دعوت نشدن کرار به تیم ملی عراق 
فاش شد

 مدافع ســابق تيم ملی عراق دليل دعوت نشــدن هافبک عراقی 
صنعت نفت آبادان به تيم ملی اين کشــور برای مسابقات جام ملت 

های آسيا ۲01۹ را فاش کرد.
به گزارش فارس، مسابقات جام ملت های آسيا ۲01۹ امارات ديروز 
ســاعت 1۹:30 به وقت تهران با ديدار ميزبان اين رقابت ها با بحرين 

کليد خورد.
در ماه گذشــته اظهــارات متفاوتی درباره دعوت شــدن دوباره کرار 
جاسم، هافبک عراقی صنعت نفت آبادان به تيم ملی اين کشور برای 
جام ملت های آسيا ۲01۹ مطرح شد ولی در نهايت اين هافبک عراقی 

که در اوج آمادگی به سر می برد به تيم ملی عراق دعوت نشد.
باسم عباس، مدافع سابق تيم ملی عراق در مصاحبه با سايت اسپورت 
عراق به افشاگری پرداخت و گفت: يکی از اعضای فدراسيون فوتبال 
عراق به خاطر مشکلی که با کرار داشت مانع از دعوت شدن کرار به 

تيم ملی عراق برای مسابقات جام ملت های آسيا ۲01۹ شد.

چند نفر جام ملت ها را می بینند؟

 رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا گفت: امارات متحده عربی می تواند 
اين مســابقات را به بهترين شکل و متناسب با شهرت اين کشور در 

زمينه فوتبال برگزار کند.
به گزارش ســايت رســمی فدراسيون فوتبال، شــيخ سلمان رئيس 
کنفدراسيون فوتبال آســيا ضمن ابراز اطمينان از توانايی های امارات 
برای فراهم کردن شــرايط ايده آل و موفقيت در برپايی مسابقات جام 
ملت های آسيا گفت:امارات متحده عربی می تواند اين مسابقات را به 
بهترين شــکل و متناسب با شهرت اين کشور در زمينه فوتبال برگزار 

کند.
رئيس کنفدراســيون آســيا افزود:برگزاری جام ملت های آسيا برای 
دومين بار در امارات نشان دهنده توجه اين کشور به ورزش و توانايی  
موفقيت آن در ابعاد مختلف اســت.امارات متحده عربی در سال های 
گذشــته نيز مســابقات جهانی و قاره ای فراوانی را با موفقيت برگزار 
کرده و اين امر باعث خوشبينی ما در خصوص توانايی اين کشور در 
برگزاری هرچه بهتر اين رويداد ورزشی شده است که نقطه عطفی در 

تاريخ فوتبال آسيا به شمار می رود.
شيخ سلمان گفت:بيش از ۲.۵ ميليارد نفر در ۵۵ کشور، اين مسابقات 
را تماشا می کنند. همچنين 1۴۴۹ روزنامه نگار از سراسر جهان در اين 
رقابت ها حضور دارند. ما همچنين از اعضای فدراســيون های عضو 
برای روح همکاری و اتحادی که از خود نشان داده اند تشکر می کنيم 
و منتظر برگزاری مســابقاتی هستيم که شعار آسيا را به خوبی نمايش 

می دهد؛همه آسيا در کنار هم.
وی اضافه کرد: در اين رقابت ها برای نخســتين بار از سيستم ويدئو 
چک )VAR( و کمک داور پشــت دروازه)AAR( استفاده خواهيم 
کرد. در تاريــخ اول فوريه بعد از يک بازی هيجان انگيز قهرمان اين 
قاره مشــخص خواهد شــد و بدون ترديد برگزاری اين مسابقات نه 
تنها نقطه اوج چهار سال کار سخت به شمار می رود بلکه وحدت و 

همبستگی قاره کهن آسيا را به خوبی نشان می دهد.

مارادونا مرخص شد
 ســرمربی آرژانتينی پــس از چند 
ساعت بستری در کلينيکی در آرژانتين 

مرخص شد.
به گزارش ايسنا، ديگو آرماندو مارادونا 
پيش از سفر به مکزيک برای حضور در 
نيکمت دورادوس در کلينيک اوليواس 
آرژانتين بســتری شد و آزمايش داد. در 
اين تست ها در معده سرمربی آرژانتينی 
خون پيدا شــد و به همين خاطر او در 
کلينيک ماند تا بررسی های بيشتری انجام 

شود.
ستاره سال های دور فوتبال آرژانتين در 
نهايت پس از پنج ساعت مرخص شد 
اما بايد برای انجام يک جراحی کوچک 
دوباره به ايــن کلينيک برگردد. خطری 
مارادونا را تهديد نمی کند و مشــکل او 

جزئی است.
ســرمربی  روی  کــه  آزمايش هايــی 
دورادوس انجام شــد بر اساس برنامه 
فدراســيون فوتبال مکزيک بــود. اين 
وضعيــت  از  می خواســت  ســازمان 
جسمانی سرمربيان حاضر در ليگ اين 

کشور با خبر شود.

مهدی تقوی از کشتی 
خداحافظی می کند؟

 کشتی گير باتجربه که بعد از سال ها 
به اردوی تيم ملی بازگشته بود، تصميم 

به خداحافظی گرفته است.
بــه گزارش ورزش ســه، مهدی تقوی 
بدون شــک عجيــب تريــن انتخاب 
غالمرضا محمدی بعــد از حضور در 
راس تيم ملی کشتی آزاد بود. اين قهرمان 
ســابق کشتی ايران و جهان که ۲ طالی 
جهانی ۲00۹ و ۲011 را در کارنامه دارد، 
سال ها از دنيای قهرمانی دور بود؛ اگرچه 

خداحافظی رسمی نکرده بود.
غالمرضا محمــدی هم تصميم گرفت 
در کنــار رضا يزدانــی، از مهدی تقوی 
هم دعوت کند. اين کشتی گير در دور 
نخست اردوی تيم ملی هم حاضر شد و 

کنار بقيه تمرين کرد.
با ايــن حال از چند روز کــه دور دوم 
اردوی تيم ملی کشــتی آزاد آغاز شده، 

ديگر خبری از مهدی تقوی نيست.
به نظر می رسد اين کشتی گير باتجربه 
که چند سالی از دنيای قهرمانی دور بوده، 
قصد ندارد به کار خود در تيم ملی ادامه 

دهد.
اينطور که از گوش می رســد، تقوی به 
کادرفنی هــم اعالم کرده قصد ندارد به 
صورت جدی به دنيای قهرمانی بازگردد 
و به زودی برای خداحافظی رسمی در 

اردو حاضر می شود.

چراغ سبز شهرام 
محمودی برای بازگشت 

به تیم ملی
 پشــت خط زن سابق تيم ملی برای 

بازگشت چراغ سبز نشان داد.
به گزارش ورزش سه، شهرام محمودی 
که ۲ سالی است تصميم گرفته از بازی 
های ملی کنار برود و معتقد است آسيب 
ديدگی های کهنه به او اجازه نمی دهد 
فشار تمرينات و مسابقات را در کل سال 
تحمل کند، حاال برای بازگشــت چراغ 

سبز نشان داده است.
ايــن بازيکن که هم اکنــون در ترکيب 
خاتــم اردکان در ليگ برتر به ميدان می 
رود، شب گذشته در جريان برنامه 1+۵ 
به عنوان بهترين پشــت خط زن تاريخ 
واليبال باالتر از اميــر غفور و برادرش 
بهنام محمودی با رای مردم معرفی شد.

شــهرام محمودی در اين بــاره گفت: 
خوشحالم که مردم به من رای دادند. البته 
گزينه های ديگری هم در اين نظرسنجی 
بودند که شايستگی کسب چنين عنوانی 

را داشتند.

تحویل کلید داری 
ورزش استان به جهانشیر
■ مديرکل جديد می گويد اميدوارم لبخند را برچهره مردم بنشانم

■ افتخاری: منعم از مديران توانمند دستگاه ورزش است

ســازمان ادغام اگرچه
ملیجوانانوســازمان
توجهات بدنــی تربیت
بهقشرجوانراکمکرد
امادولــتتدبیروامید
قشر به ويژهای اهمیت
جــواندادهودرحوزه
رشد هم زيرســاختی

خوبیداشتهايم

کیروشجزو5مربیبهدنبال
افتخارآفرينیازديدروزنامهاماراتی

 روزنامه الرويه الرياضيه امارات ســرمربی تيم ملی کشورمان را جزو ۵ مربی 
بزرگ جام ملت های آسيا ۲01۹ معرفی کرد.

به گزارش ايرنا، با آغاز جام ملت ها روزنامه الرويه الرياضيه امارات ۵ مربی بزرگی 
که در اين رقابت ها به دنبال افتخار آفرينی هستند را معرفی کرد. ک

ارلوس کی روش، سرمربی تيم ملی کشورمان جزو اين مربيان بزرگ قرار گرفت. 
آلبرتو زاکرونی، سرمربی امارات، مارچلو ليپی، سرمربی چين، اريسکون، سرمربی 
فيليپين و هکتور کوپر، ســرمربی ازبکســتان ۴ مربی بزرگ ديگر اين رقابت ها 

هستند.
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■ حديث:
امام علي )ع(:

کســی که دنيا بر او غالب آيد ، از ]ديدن[ آنچه فراپيش اوســت ، کور 
 . می گردد 

غرر الحكم : ح 885۶

گرمی سینما در سرمای همدان
 گيشــه زمستانی ســينمای همدان تا امروز که گرم بود و ژانرهای 
گوناگونی روی پرده رفت، اين گرما چرخ اقتصادی ســينما را خوب 

چرخاند و سينماداران را راضی کرد.
 اکران زمســتانه در همدان شروع خوبی داشــت و با نمايش منتخبان 
ســينمای ايران نگذاشت ســردی هوا بين هنرهفتم و دوست دارانش 

فاصله بيندازد. 
فاصله ای که به گواه آمار و رقم ها در ســالهای گذشته آنقدر زياد می 
شد که زمســتان به فصل مرده سينما لقب می گرفت اما به نظر امسال 
اوضاع کمی فرق کرده تماشــاگران سينما نسبت به پارسال 80 درصد 
بيشتر شده اند. به گفته مدير امور سينمايی حوزه هنری همدان در فصل 
های بهار، تابستان و پاييز ۵۴ عنوان فيلم نمايش داده شده و در حدود 

303 هزار تماشاچی به سينما آمده اند. 
در اين ميان فيلمهای »هزار پا«، »به وقت شــام« و »التاری« بيشــترين 
مخاطــب و فروش را به خود اختصاص دادنــد؛ اين افزايش مخاطب 

در اکران بهاره و پاييزه بی ترديد رونق اکران زمستانه را در پی دارد. 
»دزد و پری ۲«، »کلمبوس«، »اتاق تاريک«، »پاســتاريونی«، »مارموز«، 
»اسکی باز«، »بمب« و »سرو زيرآب« هشت فيلمی هستند که از نخستين 
روزهای زمستان در سينما فلسطين و قدس همدان و بهمن مالير روی 

پرده رفت و اکرانش هنوز هم ادامه دارد.
در بين اين آثار »دزد و پری ۲« فيلم شادی است که مخاطبان زيادی از 
کودک تا بزرگسال را جذب خود کرده؛ داستان فيلم ماجراهای عجيب 
پدری را نشــان می دهد که خود را دانشمند فرض کرده و ادعا می کند 

قرص هايی برای رشد و فعاليت سريع کودکان اختراع کرده است.
اميرحسين صديق، ارژنگ اميرفضلی، شقايق فراهانی، بهنوش بختياری 

و افشين سنگ چاپ برخی از هنرپيشه های اين فيلم هستند. 
به گزارش ايرنا؛»مارموز« هم فيلمی با مضمون کمدی و سياســی است 
که داستان زندگی شخصی به نام »قدرت« را روايت می کند که سودای 

رسيدن به قدرت را در سر می پروراند. 
اين فيلم تازه  ترين ســاخته کمال تبريزی است و حامد بهداد، ويشکا 
آســايش و آزاده صمدی و چند بازيگر ديگر در اين فيلم نقش آفرينی 
کرده اند. »کلمبوس« ساخته هاتف عليمردانی که از 1۲ آذرماه امسال به 
اکران سراسری رسيده به تازگی روی گيشه سينماهای همدان نشست 
و فروش خوبی هم دارد. فرهاد اصالنی، هانيه توسلی، مجيد صالحی، 

سعيد پورصميمی و شبنم مقدمی از بازيگران اين فيلم کمدی هستند.
»پاســتاريونی« داستان غذاها است، البته نه هر غذايی! اين فيلم يکی از 
بهتريــن ايده هايی که کمتر به آن پرداخته شــده را در خود دارد؛ ايده 

آشنايی مردم با غذاهای اقوام ايرانی در قالب فيلم.
گوهر خيرانديش، ســام درخشــانی، بهاره رهنما و کمند اميرسليمانی 
تعدادی از بازيگران مشــهور اين فيلم خوشمزه هستند که سهيل موفق 
آن را کارگردانی کرده است.»ســرو زير آب« را محمد علی باشه آهنگر 
در ســال گذشته ساخته و در سی و ششمين جشنواره فيلم فجر خوب 
درخشيد و ســيمرغ های بلورين بهترين فيلمبرداری، بهترين طراحی 

صحنه و بهترين فيلم از نگاه ملی را به دست آورد. 
ايــن فيلم به موضوع شــهدای گمنــام اقليت می پردازد اما توانســت 

تماشاگران بسياری را روی صندلی های سينما بنشاند. 
» بمب؛ يک عاشــقانه« فيلمی در فضای جنگ تحميلی است و روايت 
انســان هايی که هيچ وقت فرصت عاشق شدن نداشته  و تنها برای لقمه 

نانی به سختی کار کرده اند.

به يک کوهخوار ساده نیازمنديم
مصطفی شيرمحمدی «

 چنــدی پيش توی روزنامه ها می خونديم زمين 
خوار فالن منطقه دستگير و فالن شد.

اما مدتيه که عده ای کوه تناول ميکنن. 
کوه خوار! خوبه حاال يه سرکش بيشتر نداره حرف 
اولش، حــاال کاری ندارم در عجبم که مگه کوه چه 
مــزه ای داره که اين عده در صــدد کوه خواری بر 

اومدن؟
يا مگه اصال کوه مگه از سنگ نيست؟ اگه هست چرا 
دندون اين عــده رو خورد نميکنه؟ اگه خورد کرده 
باشه که همون لقمه اول بايد دهنشون سرويس شده 

باشه ؛ چه چيزا آدم ميشنوه!!!
از اينــا که بگذريــم اصال مگه کوه بــه چه دردی 
ميخوره؟ شــخصا معتقدم اگه کوه بــه درد نخوره، 
کوه خوارها به درد ميخورن؛ چندتاشــون رو بجای 
مجازات زنــدان بيارن تحويل من بــدن ببرم جاده 
گنجنامه به تويسرکان بدم از تاريکدره تا شهرستانه 
هرچی کوه حاشيه جاده هست برامون بخورن بلکه 
جاده رو عريض کنيم تا زمســتونا بسته نشه، به جان 

گنجنامه قسم خوب ميشه.
به نظرم بدنيست آگهی بزنيم به يک کوه خوار ساده 
نيازمنديم، بــه اين ترتيب هم کارآفرينی اتفاق ميفته 
هم راه گشــايی ميشه، هم شــکم گرسنه چندتا کوه 

خوار فلک زده سير ميشه.

اسدآباد میزبان بیست و سومین 
جايزه ادبی استان می شود

 بيست و سومين دوره جايزه ادبی استان امسال در 
اسدآباد برگزار می شود.

معاون فرهنگی و رسانه  ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همدان گفت: اين رويداد ادبی ساالنه در سه 
حوزه شعر، داســتان و کتاب در بخش آزاد و ويژه 

برگزار می شود.
ــار  ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــن در گف ــد فروت مجي
بــا بيــان اينکــه آثــار ارســال شــده نبايــد در 
جشــنواره های ديگــر ارائــه شــده باشــد، يــادآوری 
ــاه  ــن م ــا 10 بهم ــندگان ت ــعرا و نويس ــرد: ش ک
ــن  ــه اي ــه دبيرخان ــان را ب ــد آثارش ــت دارن فرص

ــد.  ــال کنن ــنواره ارس جش
معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی همــدان افــزود: در بخــش کتــاب 
ــالهای ۹۶  ــه در س ــود ک ــی ش ــه م ــاری پذيرفت آث
ــه  ــوط ب ــز مرب و ۹۷ منتشــر و شــعر و داســتانها ني

ســال جــاری باشــد. 
ــس از  ــی پ ــار دريافت ــه آث ــان اينک ــا بي ــن ب فروت
داوری گزينــش شــده و بهتريــن هــای هــر بخــش 
در آييــن اختتاميــه معرفــی مــی شــوند، خاطرنشــان 
ــی  ــزار م ــن برگ ــه در ۲8 بهم ــن اختتامي ــرد: آيي ک

شــود. 
وی يــادآوری کــرد: برگــزاری کارگاه شــعر و 
ــای  ــدگان از بخــش ه ــل از برگزي داســتان و تجلي

ــت.  ــتان اس ــی اس ــزه ادب ــه جاي ــن اختتامي آيي

با حضور 60 کشور
نمايشگاه بین المللی عکس خیام 

در همدان
 پنجمين نمايشــگاه بين المللــی عکس خيام با 
حضور آثار عکاســانی از ۶0 کشور دنيا در همدان 

برپا شده است.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، در 
ايننمايشــگاه 130 تابلو عکس با موضوعات آزاد 
رنگی، آزاد سياه و سفيد و تاثير موبايل در زندگی 
در نگارخانه نگاه نــو مجتمع فرهنگی هنری عين 
القضات همدانی تا 18 دی، صبح و عصر پذيرای 

هنر دوستان است.

تصويربرداری فضايی با نانوماهواره ها
 محققان آمريکايی يک شيوه جديد تصويربرداری ماهواره ای ابداع 
کردند که قادر اســت با به کارگيری مجموعــه ای از نانوماهواره ها 

تصاوير با وضوح باال از فضا را با هزينه ای کمتر تهيه کند.
 به گزارش ايرنا ، اين فناوری امکان بهبود تصاوير به دســت آمده از 
تلسکوپ های مســتقر در زمين را نيز فراهم کرده و موجب کاهش 

هزينه های اکتشاف فضا و عکسبرداری هوايی می شود.
در اين شــيوه جديد، گــروه هايی از ماهواره هــای کوچک در يک 
ســاختار حلقوی قرار می گيرند و می توانند نور را به ســمت يک 
ماهــواره تصويربرداری ديگر متمرکز کنند و تصاويری را به دســت 
دهند که وضوح آن ها با عکس های گرفته شده توسط تلسکوپ های 

بزرگ برابری می کند. 

حفظ جايگاه چهارم ايران در انتشارات علمی 
نانو در سال 2018

 رشــته های شــيمی، مواد و فيزيک به ترتيب بيشترين سهم را در 
مقاالت نانو دارند و همانند ســال گذشته، چين، آمريکا، هند و ايران 

چهار کشور پيشتاز در انتشار مقاالت نانو در دنيا هستند.
 )StatNano( به گزارش فارس ، پايگاه آمار و اطالعات استت نانو 
از ســال ۲010 با اســتفاده از متدولوژی های علمی به استخراج آمار 
و اطالعات فناوری نانو و انتشــار آن می پــردازد و مرجع محققان و 
سياســت گذاران در دنيا به حســاب می آيد. آمار مقــاالت نانو نيز با 
اســتفاده از يک عبارت جستجوی خاص در موتور جستجوی بانک 
Web of Science برای تک تک کشورها استخراج و به صورت 

ماهانه گزارش می شود.

تبديل صفحات دوبعدی به ساختارهای 
سه بعدی با کاتالیزور شیمیايی

 محققان دانشگاه پيتزبورگ ايالت پنسيلوانيای آمريکا صفحات دوبعدی 
کوچکی ســاختند که در واکنش به يک کاتاليزرو شيميايی تغيير شکل داده 
و ســاختارهای ســه بعدی ايجاد می کنند. به گزارش ايرنا ، اين صفحات 
کوچک ضخامتی به اندازه تار موی انسان دارند و سطح آن ها با اليه هايی از 
کاتاليزورهای مختلف پوشيده شده است. زمانی که اين صفحات درون يک 
مايع حاوی مولکول های واکنشگر قرار می گيرند، مولکول های موجود درون 
مايــع با کاتاليزروهای روی صفحات واکنش داده و موجب حرکت و تغيير 
شکل صفحات می شوند. محققان با کنترل واکنش های شيميايی توانستند 
حرکات صفحــه دو بعدی را به گونه ای کنترل کنند که ترکيبات حاصل از 

واکنش های اوليه بتوانند واکنش های بعدی را تحت تاثير قرار دهند. 

ثروت آفرينی محصوالت زيستی به کمک 
نخبگان دانشگاهی 

  دبير ســتاد توسعه زيســت فناوری معاونت علمی گفت: بايد از 
ظرفيت نخبگان دانشــگاهی برای ثروت زايی محصوالت زيســت 
فناوری اســتفاده کرد. به گــزارش مهر ، مصطفی قانعی دبير ســتاد 
توسعه زيســت فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
در خصوص استفاده از ظرفيت دانشــگاهی کشور در حوزه زيست 
فناوری، بيان کرد: ستاد توسعه زيست فناوری در تالش است که برای 
دانشجويان حوزه زيست فناوری اشتغالزايی کند که البته اين کار بدون 

همکاری ديگر نهادها امکانپذير نيست.
وی افزود: ستاد بايد پاسخگوی بخش اقتصاد دانش بنيان باشد و برای 

اين امر اعتباراتی در نظر گرفته می شود.

چین در نیمه تاريک ماه گیاه پرورش می دهد
 چين همراه کاوشگر خود محفظه ای حاوی بذر گياهان و تخم کرم 

ابريشم را به نيمه تاريک ماه فرستاده تا در آنجا پرورش يابند.
بــه گزارش مهر ، کاوشــگر »چانگ ۴« چين همــراه خود گياهان و 

حيواناتی به ماه برده است.
اين کاوشگر عالوه بر تجهيزات مربوط به بررسی اشعه ها و انجام 
آزمايش های کنترلی و کانی شناســی، بذر سيب زمينی، تخم کرم 
ابريشــم و دانه های گياه »رشــادی گوش موشی« را با خود به ماه 
Arabidopsis thalianaبرده است. رشادی گوش موشی یا
گياهی از خانواده کلم و خردل است که به طور معمول در آزمايش 
ها برای بررســی مدل رفتار گياهان در محيط های مختلف استفاده 

می شود.

سینـما

■ قد  س1.................کلمبوس- بمب يک عاشقانه
■ قد  س2...................... اتاق تاريک - دزد و پري2 

 سرو زيرآب
■ فلسطين1............................ دزد و پري - پاستاريوني
فلسطين 2.....................................................مارموز
■ سينما کانون....  کلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير........................ ................بمب يک 

عاشقانه - کلمبوس - پاستاريوني
■ آزادي تويسرکان...............   واي آمپول -  مغزهاي 

کوچک زنگ زده- امين و اکوان
■ فرهنگ کبودراهنگ.........................................  هشتگ

حسين پارسا «

در  فرهنگــی  هــای  جشــنواره  برگــزاری   
ــرد و  ــه ف ــر ب ــر منحص ــژه اگ ــه وي ــهر، ب ــر ش ه
ــه و بديــع باشــد، حکــم مهــری را دارد کــه  يگان
ــدی  ــا آن را برن ــی خــورد ت ــه پيشــانی شــهر م ب

ــد.  ــی کن فرهنگ
ــر  ــهری ديگ ــت، ش ــادی اس ــِد اقتص ــهری برن ش
ــی اســت.  ــد مذهب ــد سياســی و ديگــری، برن برن
ــا  ــرای ج ــالش ب ــم در ت ــا ه ــهر ه ــی ش بعض
ــگری  ــد گردش ــوان برن ــه عن ــود ب ــن خ انداخت
ــی،  ــد فرهنگ ــوم برن ــان مفه ــن مي ــتند. در اي هس
کــه در کشــور بيشــتر بــا تاريــخ شــهرها و 
ــره خــورده  ــش گ ــی مردمان ــای مذهب ــش ه گراي
خودنمايــی  بــرای  مناســب  فرصتــی  اســت، 
اســت. از ايــن نظــر، صحبــت از ايــده برگــزاری 
جشــنواره فيلــم هــای کمــدی در همــدان، اگرچــه 
در حــد حــرف هــم باشــد، ولــی نشــانه خوبــی از 
تغييــر وضعيــت و آينــده فرهنگــی همــدان اســت.

چنــد روز پيــش بــود کــه مديــرکل اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی همــدان گفــت در تــالش اســت 
کــه جشــنواره ای بــه نــام فيلــم هــای کمــدی در 
ــر از دو  ــار نظ ــن اظه ــود. اي ــزار ش ــدان برگ هم
ــاق  ــدا از اتف ــه ج ــود. اول اينک ــم ب ــت مه جه
افتــادن يــا نيفتــادن ايــن طــرح، نــگاه آقــای مديــر 
کل را بــه فرهنــگ بيشــتر از قبــل مشــخص مــی 
ــی از مســئوالن فرهنگــی  ــر خــالف خيل ــرد. ب ک
همــدان در ســال هــای گذشــته کــه خــوب حرف 
ــی  ــن« م ــا »تبيي ــات را زيب ــد و موضوع ــی زدن م
ــد  ــی خواه ــد م ــر کل جدي ــا مدي ــد، گوي کردن

ــی هــم انجــام دهــد. عمــال کارهاي
 پيش از طرح اين موضوع، افزايش تعداد برگزاری 
کنسرت ها در همدان نشــان می داد که گويا قافله 

را ســاربان جديدی آمده اســت. به نظــرم بعد از 
داســتان کنســرت ها، که اميدوارم منتقدان از نفس 
نيندازنندش، طرح برگزاری جشنواره فيلم موضوع 
مهــم و قابل توجه در وضعيــت فرهنگی و هنری 

استان است.
ــه  ــن جشــنواره ای ک ــم آخري ــاد داري ــه ي همــه ب
مــی خواســتيم در همــدان برگــزار کنيــم و قبالــه 
ــم  ــم، جشــنواره فيل ــان بزني ــام خودم ــه ن اش را ب
ــت  ــال شکس ــه عم ــود ک ــوان ب ــودک و نوج ک

ــورد.  خ
جشــنواره فيلم کودک و نوجوان می توانست سال 
ها در همدان بماند و در کنار جشنواره تئاتر کودک 

و نوجوان، شــهرمان را در کشــور پايلوت هنری 
کند. قصد ندارم از گذشــته ها و آنچه شــد و نشد 
تا جشــنواره را از ما گرفتند حرف بزنم که مثنوی 
صدمن کاغذ اســت. ولی اگر جشــنواره فيلم های 
کمدی، آنطور که دوســتان از آن حرف زده اند، به 
عمل برسد چه بسا نتايجی مهمتر از جشنواره فيلم 
کودک و نوجوان برايمان داشته باشد. فراموش نکنيم 
که برگزاری جشنواره فيلم کمدی در ايران بی سابقه 
اســت و در سطح جهان چند جشنواره معتبر بيشتر 
فيلم های کمدی را به طور اخص، نشان نمی دهند. 
نظــر کار دشــوارتری هــم خواهيــم  ايــن  از 
ــه  ــم ک ــه ای نداري ــرا در کشــور نمون داشــت. زي

خودمــان را بــا آن بســنجيم و از روی ضعــف 
ــه  ــان برنام ــنواره م ــرای جش ــش، ب ــوت هاي و ق

ــم.  ــزی کني ري
از طرفی اگــر اين اتفاق به طــور آبرومندانه ای 
انجام شود، تاثيرات ارزشمند زيادی برای همدان 
خواهد داشت. نمی دانم طرح ايده اين جشنواره، 
چقدر به عمل می رسد و اينکه اصال برای مديران 
اهميت خاصی دارد يا نه، ولی اميدوارم که بتوانيم 
ايــن برند را به نام خودمان ثبــت کنيم. کاری که 
شــعارهايمان را مقداری از کليشــه ها نجات می 
دهــد: »همدان، پايتخت تاريــخ، فرهنگ و تمدن 

ايران زمين«

برندمان را بسازيم

 همدان می تواند خانه فیلم کمدی شود

اصالحیه 
در خبــر منتشــر شــده در روزنامــه روز گذشــته نــام شــهردار فامنيــن 
ــوزش  ــن پ ــه  ضم ــود ک ــده ب ــتباه درج ش ــليمی اش ــماعيل س اس

بدينوســيله اصــالح می گــردد.

جشنواره
»درامتدادنور«
درهمدانبرگزار
میشود
بــه  نــور  امتــداد  در  بــزرگ  جشــنواره   
ــالمی در 1۲  ــالب اس ــالگی انق ــبت ۴0 س مناس

ــود. ــزار می ش ــدان برگ ــته تخصصــی در هم رش
بــه گــزارش تســنيم ، جشــنواره بــزرگ "در 
امتــداد نــور" بــه همــت اداره امــور قرآنــی 
اســتان همــدان و بــه مناســبت چهلميــن ســالگرد 
پيــروزی جمهــوری اســالمی ايــران در 1۵ رشــته 
ــر 1۲  ــنی زي ــع س ــی در دو مقط ــی و عمل کتب

ــود. ــزار می ش ــال برگ ــاالی 1۲ س ــال و ب س
رشــته های کتبی اين جشنواره  شامل تفسير سوره 
يوســف ويژه برادران و تفســير ســوره نور ويژه 
خواهــران، ترجمه نامه ۵3 نهــج البالغه )ترجمه 

مرحوم دشــتی(، مفاتيح الحياه )بخش تعامل مردم 
و نظام اســالمی(، مسابقه قرآن صاعد ۲ )از ابتدای 
دعای 1۲ تا ۲۲ صحيفه ســجاديه همراه با ترجمه 
حکمت 1 تــا 1۲0 نهج البالغه(، مســابقه کتاب 
خوانی ويژه طالب و دانشجويان )علل تزلزل تمدن 
غرب " تأليف استاد طاهر زاده( و متن وصيت نامه 

امام راحل )ره( می باشد.
عالقمنــدان  کتبــی،  رشــته های  بــر  عــالوه 
می تواننــد در رشــته های عملــی و حضــوری 
شــامل: ســخنرانی ويــژه طــالب )موضــوع: 

پاســخگويی بــه چالش هــا و شــبهات نظــام 
تدريــس  بهتريــن روش  انتخــاب  اســالمی(، 
ســرايی،  شــعر  قــرآن،  آمــوزش  نويــن 
ــتان  ــال(، داس ــا ۶ س خوشنويســی، نقاشــی )3 ت
ــا 1۲  ــا 1۲ ســال( و کاردســتی )۷ ت ــی )۷ ت گوي

ــد. ــرکت کنن ــز ش ــال( ني س
آزمون هــای کتبــی ايــن جشــنواره نيــز روز 
جمعــه 1۲ بهمــن مــاه ســاعت ۹:30 بــه صــورت 
اســتانی برگــزار و بــه برگزيــدگان نيــز هدايــای 

ــود. ــدای می ش ــی اه نفيس

»چهارنای« مهمان شب آواز 
هگمتانه می شود

 »چهارنای«، ســاز ابداعی اســتاد منصور زندی 
مهمــان ويــژه چهاردهمين نشســت »شــب آواز 

هگمتانه« در بيست و يکم دی ماه است.
مسئول واحد موســيقی حوزه هنری همدان گفت: 
ساز »چهارنای« به ثبت رسيده و کتابی به همين نام 

توسط اين فرهيخته فرهنگی نوشته شده است.
جالل الدين ســروش در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: در اين کتاب افزون بر معرفی چهارنای، چند 
قطعه نت نويســی و يک فايل صوتی مشتمل بر 30 
درس برای اســتفاده هنرجويان ضميمه کتاب شده 
است.سروش خاطرنشان کرد: امسال کتاب چهارنای 
در تيراژ يک هزار نسخه توسط انتشارات سوره مهر 

حوزه هنری منتشر شد.
مسئول واحد موسيقی حوزه هنری همدان گفت: در 
چهاردهمين شب آواز هگمتانه اين کتاب رونمايی و 

از نويسنده اين اثر تجليل می شود. 
وی با اشاره به هنرنمايی گروه موسيقی »راز دل« در 
شــب آواز هگمتانه افزود: اين گروه به سرپرستی و 
خوانندگی بهروز اسالمی قطعاتی از موسيقی سنتی 

را برای دوستداران اين هنر اجرا می کنند. 


