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واحد فرآوري 
زعفران نياز 
استان است

مالير تبديل به 
بازار جهانى مبل 
ومنبت شود

3 خواننده 
همدانى ها را 
ميهمان صداى 
خود مى كنند

شهردارى، تيمى 
كه آسانسور 
صمديان-
گل محمدى شد
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برخورد با مفاسد ادارى 
شفاف نيست

 بى شــك يكــى از مهم تريــن ابزار 
پيشــگيرى از جــرم در هــر جامعــه اى 
قاطعيت،سرعت عمل  و شفافيت در بحث 
برخورد با مفســدان و محكومان است.پر 
واضح است كه اطالع رسانى نحوه پيگيرى 

و رسيدگى سريع در امور قضايى...

مبارزه با موادمخدر جزيره اى نباشد

4
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 معاون اســتاندار همدان و فرماندار ويژه مالير شهر 
زيرزمينى ســامن را ظرفيتى عظيم براى جذب توريست 
و رونق اقتصــادى اين منطقه دانســت و گفت: مرحله 
نخست طرح گردشگرى دستكند سامن بايد براى بازديد 

گردشكران مهيا شود.
 باب ا... فتحى در بازديد از شــهر زيرزمينى و طرح هاى 
عمرانى بخش ســامن اظهار داشت: هر چه سريعتر بايد 
ورودى مناســبى براى بازديد گردشــگران از مجموعه 

دستكند سامن ايجاد شود.
به گزارش ايرنا وى تاكيد كرد: با افتتاح ساختمان ورودى 
دستكند سامن، گردشگران و مسافران عالوه بر بهره مندى 
از طبيعــت زيبا، باغ هاى انگور و گــردو و جاذبه هاى 
فرهنگى و مذهبى اين بخش، مى توانند از مجموعه زيبا 

و تاريخى شهر زيرزمينى نيز بازديد كنند.
فرماندار ويژه مالير ســامن را شــهرى داراى قدمت و 
سابقه ديرينه تاريخى و فرهنگى دانست و افزود: سامن با 
برخوردارى از مردمى ســخت كوش، نخبه و نگاه وسيع 
اقتصادى و فرهنگى، از پتانســيل و ظرفيت بااليى براى 
توسعه در حوزه هاى مختلف گردشگرى، صنايع تبديلى 
و غذايى و توسعه مشاغل وابسته به راه برخوردار است.

فتحى همچنين تبديل يكى از خانه هاى تاريخى شــهر 
سامن به اقامتگاه گردشگران و مسافران را اقدامى شايسته 
عنوان كرد و گفت: اين برنامه مى تواند الگويى مناسب و 

قابل استفاده براى ديگر نقاط شهرستان باشد.
وى ادامــه داد: ايجاد اين گونــه اقامتگاه هاى تاريخى و 
سنتى، عالوه بر ايجاد جاذبه براى ماندگارى گردشگران 
در ســطح بخش و شهرستان، به حفظ و استفاده بهينه از 

آثار و بناهاى تاريخى نيز كمك مى كند.
معاون اســتاندار همدان گردشــگرى را كليد توســعه 

شهرستان دانســت و افزود: ايجاد خانه هاى بوم گردى 
در ساير روستاها و شهرهاى مالير و توسعه اماكن اقامتى 
به ويژه ســكونتگاه هاى تاريخى، تجربه موفقى است كه 
در ديگر نقاط كشور نيز موفقيت خود را به اثبات رسانده 

است.
فتحــى تاكيد كرد: خانه هاى بوم گــردى اگر با فرهنگ 
اصيل و مهمان نوازى خاص مردم مالير همراه باشــد، به 
طور قطع با اســتقبال ويژه گردشگران و مسافران مواجه 

مى شود.
وى همچنين وجود 2 محــور ارتباطى مالير- بروجرد- 
خوزســتان و مالير و نهاوند - كرمانشاه در بخش سامن 
را از ديگر ظرفيت هاى توســعه اين بخش برشــمرد و 
گفت: اقدامات خوبى در راســتاى توسعه اين محورها و 
ارتقاى آنها از راه اصلى به بزرگراه صورت گرفته اســت 

كه اميدواريم بزودى شاهد افتتاح چهارخطه اين محورها 
باشيم.

رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
ماليــر نيز گفت: با پيگيرى هاى صورت گرفته توســط 
مسئوالن شهر ســامن، نمايندگان مالير� فرماندار ويژه 
ماليــر و اداره كل ميراث فرهنگى همدان تمهيداتى براى 
راه اندازى مرحله نخست مجموعه دستكند سامن در نظر 

گرفته است.
ابراهيم جليلى اســتحكام بخشــى فضاى آماده شــده،
مطالعات و مرمت هاى الزم روى اســتخوان ها و وسايل 
بدســت آمده، نورپردازى" ســاخت ويترين" ادامه آماده 
ســازى فضاى ورودى و محل ارايه خدمات به مسافران 
و گردشــگران را از جمله اين اقدامات در دستكند سامن 

برشمرد.

پشــتيبانى  از  پــس  و  اخيــر  هفته هــاى  در   
فراكســيون محيــط زيســت مجلــس شــوراى اســالمى 
و وزيــر آمــوزش و پــرورش از فعاليــت مــدارس 
ــودكان و  ــده ك ــراى آين ــدى ب ــه امي ــت، روزن طبيع

ــد. ــدا ش ــت پي ــه طبيع ــنل مدرس پرس
بــه گــزارش ايســنا، مطابــق ايــن تصميمــات و 
مكاتبــات، نامــه اى از جانــب مدرســه طبيعــت 
نســيم همــدان بــه اداره كل حفاظــت محيــط زيســت 
ــت  ــه درخواس ــر اينك ــى ب ــد مبن ــال ش ــتان ارس اس
تمديــد مــدت فعاليــت بــا توجــه بــه بــدون تاريــخ 
بــودن اعتبــار پروانــه صــادره بــه علــت عــدم پاســخ 
آذر   29 پنج شــنبه  تــا  اســتعالم  مــورد  مراجــع 
ــنبه  ــاس از روز ش ــن اس ــر اي ــده و ب ــواب مان بى ج
ــته  ــت برداش ــه طبيع ــوى مدرس ــاه تابل ــم دى م يك
ــه  ــودكان در مدرس ــرش ك ــد و از پذي ــد ش خواه

ــود. ــم ب ــذور خواهي ــت مع طبيع
ــت  ــه طبيع ــى مدرس ــدن از تعطيل ــع ش ــس از مطل پ

ــه در  ــم ك ــه رفتي ــر مدرس ــراغ مدي ــه س ــدان ب هم
گفت وگــو بــا ايســنا، از فعاليــت موقــت ايــن مدرســه 

ــر داد. خب
حميــد نــوروزى بــا اشــاره بــه تالش هــاى مديــركل 
حفاظــت محيــط زيســت اســتان همــدان در رابطــه 
ــا ادامــه فعاليــت مدرســه طبيعــت، گفــت: مقــرر  ب
ــود  ــل ش ــنبه تعطي ــت روز ش ــه طبيع ــود مدرس ب
ــه فعاليــت  ــراى ادام ــا ب ــه تالش ه ــا توجــه ب ــا ب ام
ــد از  ــان صــدور مجــوز جدي ــا زم ايــن مدرســه، ت
ــت  ــازه فعالي ــرورش، اج ــوى اداره كل آموزش وپ س

داده شــده اســت.
وى در تشــريح علــت تعطيلــى مدرســه طبيعــت 
مطــرح كــرد: ســازمان حفاظــت محيــط زيســت 
ــدارس  ــراى م ــدى ب ــوز جدي ــته مج ــال گذش از س

ــت. ــرده اس ــادر نك ــت ص طبيع
ــد  ــوز جدي ــدور مج ــدم ص ــه داد: ع ــوروزى ادام ن
ــت  ــط زيس ــت محي ــا اداره كل حفاظ ــد ت ــث ش باع

ــت  ــيون محيط زيس ــا فراكس ــى ب ــتان، پيگيرى هاي اس
شوراى شــهر،  آموزش وپــرورش،  وزارت  مجلــس، 
اســتاندارى و برخــى از نماينــدگان بــراى ادامــه 

ــند. ــته باش ــدارس داش ــت از م ــن دس ــت اي فعالي
مديــر مدرســه طبيعــت اســتان همــدان نقــش 
اســتاندارى  مجلــس،  نماينــدگان  مشــاركت  و 
در  را  اســتان  آموزش وپــرورش  اداره كل  و 
و  تأثيرگــذار  طبيعــت  مدرســه  فعاليــت  ادامــه 
اميــد  تمــام  كــرد:  اظهــار  و  دانســت  الزامــى 
اداره كل حفاظــت محيــط زيســت بــه فعاليــت 
مديــركل  مجلــس،  نماينــدگان  دادن  اهميــت  و 
آموزش وپــرورش اســتان همــدان و اســتاندارى 
ــت  ــازه فعالي ــد و اج ــوز جدي ــدور مج ــراى ص ب

مدرســه طبيعــت در اســتان اســت.
گفتنــى اســت؛ هم اكنــون 8 نفــر بــه صــورت مســتقيم 
و بيمه شــده و 6 نفــر بــه صــورت غيرمســتقيم در 

مدرســه طبيعــت اســتان همــدان شــاغل هســتند.

شهر زيرزمينى سامن براى ورود گردشگران مهيا شود

مدرسه طبيعت همدان تعطيل مى شود؟

مروري بر زندگينامه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

70سال حيات فقهى- سياسى 
در ايران و عراق

سرپرست دانشگاه آزاد همدان:

سنگ اندازى هاى زيادى 
سر راه محققان است

حساسيت رسانه ها و پاى 
كار آمدن مديران ناجى شد 

مرمت جنانى 
اورژانسى شد 

جنانى هتل 
مى شود

سرپرست فرمانداري همدان:

اشتغال روستاهاي همدان؛ اول ازآخر
■ مديركل دفتر روستايي و عشايري در گفت و گو با همدان پيام از اجراي طرحهاي اشتغالزايي استان دفاع كرد



Y K

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

سه شنبه  4 دي ماه 1397  شماره 3370 

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

كاهش 50 درصدى اعتبارات محيط زيست همدان
 مديريت دفع صحيح زباله 

مغفول مانده است
 مدير كل محيط زيســت استان همدان از كاهش 50 درصدى 
اعتبارات اين اداره كل در ســال جارى خبر داد و گفت: امســال 
براى اطالع رسانى و ارتقاى فرهنگ سازى جامعه 70 ميليون تومان 

اعتبار جذب كرده ايم.
عــادل عربــى در گفت و گو با فــارس با بيان اينكه مســأله دفع 
پسماندهاى شهرى و روســتايى از منظر اداره كل محيط زيست 
نخســتين اولويت محيط زيستى در اســتان است اظهار كرد: اين 
مساله چون حاصل فعاليت روزمره انسان است و گستردگى دارد 

مى طلبد به روز مديريت شود.
ــدى جمــع آورى  ــان اينكــه در حــال حاضــر ناحيه بن ــا بي وى ب
پســماندهاى شــهرى و روســتايى مصــوب شــده و قــرار اســت 
ايــن پســماندها در دو نقطــه همــدان جمــع آورى شــوند افــزود: 
ــت در  ــم و محدودي ــارات ك ــون اعتب ــكالتى چ ــل مش ــه دلي ب
ــت  ــتاها در اولوي ــران روس ــازى و عم ــه بهس ــتاها و اينك روس
ــن  ــه در اي ــح زبال ــع صحي ــه متأســفانه مديريــت دف ــرار گرفت ق

ــده اســت. مناطــق مغفــول باقــى مان
مديركل محيط زيست استان همدان ادامه داد: حدود دو سال است 
تصميم گرفته شــده ناحيه بندى جمع آورى پسماندهاى شهرى و 
روستايى در دو نقطه مركز و شمال همدان شامل شهرهاى همدان، 
اســدآباد، فامنين، رزن و كبودراهنگ روزانه به ســايت پسماند 

شهردارى همدان منتقل و دفن شوند.
وى اضافــه كرد: در منطقه دوم نيز مصوب شــده پســماندهاى 
شهرســتان هاى نهاوند، تويسركان و مالير به سايت پسماند مالير 
منتقل شود كه البته پيشــرفت كار در ناحيه شمال و مركز توسط 

شهردارى همدان خوب بوده است.
عربــى با بيان اينكه اين طرح پس از انجام مطالعات مورد نظر در 
اين دو ناحيه اميدواريم در سال 98 به صورت عملى در استان اجرا 
شــود گفت: متاسفانه در حال حاضر پسماند روستاهاى استان به 
خوبى مديريت نمى شود كه البته الزمه آن آموزش و فرهنگسازى 

گسترده براى شهروندان در اين زمينه است.
وى با اشاره به اينكه از اول آذرماه دوره هاى آموزشى براى اعضاى 
شوراهاى روستاها و دهياران توسط اداره كل محيط زيست برگزار 
شــد بيان كرد: طى دو هفته گذشــته 2 هزار و 800 نفر در زمينه 

فرهنگ سازى محيط زيست آموزش ديده اند.
عربى با تأكيد بر اينكه دســتگاه ها، مســئوالن فرهنگى اســتان و 
شــهروندان بايد اولويت كارهاى خود را برمبناى اقدامات عملى 
محيط زيستى انجام دهند خاطرنشــان كرد: نبايد اقدامات محيط 
زيستى در حد شــعار باقى بماند چون اين مساله به آحاد جامعه 

مربوط مى شود و يك مسأله عمومى است.
وى تصريح كرد: در مجموع روزانه 550 تن زباله از منطقه شمال و 

مركز استان به سايت شهردارى همدان منتقل مى شود.

بـرخبرخبر
خ لغو ممنوعيت صادرات سيب زمينى و سير

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى گفت: ممنوعيت 
صادرات 2 محصول ســيب زمينى و ســير كه پيش تر از ســوى وزارت جهاد 

كشاورزى انجام شده بود؛ لغو شد.
امير خجســته، با بيان اينكه صادرات 2 محصول ســيب زمينى و سير كه پيش 
تر از ســوى وزارت جهاد كشاورزى انجام شــده بود؛ لغو شد، اظهار كرد: به 
منظور حمايت از توليد محصوالت كشــاورزى و مطالبه كشاورزان در راستاى 
جلوگيرى از متضرر شدن آنان در ممانعت از صادرات؛صادرات اين دو محصول 

از سر گرفته خواهد شد.
وى بيــان كــرد: ممنوعيــت صــادرات محصوالتــى چــون ســير و ســيب زمينى 
منجــر بــه از بيــن رفتــن هــزاران تــن محصــول و خســارت هــاى زيــادى بــه 

كشــاورزان شــده بود.

برگزارى محفل قرآنى 2 هزار نفرى 
در دهه فجر

 مديــركل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه امســال 20 
ســرباز طلبــه بــراى حضــور در مــدارس شــبانه روزى اســتان بــه كار گرفتــه 
ــزار  ــرى برگ ــزار نف ــى 2 ه ــزرگ قرآن ــل ب ــر محف ــه فج ــت: ده ــدند گف ش

خواهــد شــد.
ــاب  ــرآن كت ــه ق ــان اينك ــا بي ــارس ب ــا ف ــو ب ــورداوود در گفت وگ ــد پ محم
هدايــت اســت و انســان را از جهــل بــه ســوى رســتگارى رهنمــون مى ســازد 
اظهــار كــرد: آمــوزش و پــرورش اســتان بــا برگــزارى بيــش از هــزار محفــل 
ــزار  ــش از 100 ه ــاركت بي ــا مش ــرآن ب ــر ق ــرح فج ــراى ط ــى، اج قرآن
ــم  ــت مفاهي ــدارس در تقوي ــر در م ــى ديگ ــرح قرآن ــا ط ــوز و ده ه دانش آم

ــوده اســت.  قرآنــى پيشــگام ب

سند مهارت همدان تدوين شد
 مديركل آموزش فنى و حرفه اى همدان گفت: سند توسعه و تحول مهارت 
متشكل از ظرفيت هاى اين اســتان تدوين شده است.وهب مختاران در گفت 
و گو با ايرنا بيان كرد: به منظور حركت به سمت مديريت هوشمندانه و دانش 
مدار، فنى حرفه اى همدان اقدام به تدوين برنامه ســند توسعه و تحول مهارت 
اين استان كرده اســت.وى اضافه كرد: اين سند بر مبناى مدل هاى توصيفى و 
تحليلى ســرآمد در مديريت مراكز آموزشى تهيه و تدوين شد.مديركل آموزش 
فنى و حرفه اى همدان هدف از تدوين ســند توسعه و تحول مهارت را تحليل 
آمايش جامع اســتانى در مزيت هاى نسبى آن و شناخت جامعه هدف دانست.

مختاران ادامه داد: پيش بينى مسير حركت بازار و توسعه اشتغال، مديريت مراكز 
آموزشى با بهينه سازى استفاده از منابع مالى و با رويكرد بازده آموزشى و تاثير 

آن در ايجاد بيشترين فرصت شغلى از ديگر اهداف اين سند است.

برخورد با مفاسد ادارى شفاف نيست
مصطفى شيرمحمدى »

 بى شــك يكى از مهم ترين ابزار پيشگيرى از جرم در هر جامعه 
اى قاطعيت،ســرعت عمل  و شفافيت در بحث برخورد با مفسدان و 

محكومان است.
پر واضح اســت كه اطالع رســانى نحوه پيگيرى و رسيدگى سريع 
در امور قضايى و جارى شــدن احكام جزايى موجب عبرت ســاير 
بزهكاران در هر ســطحى مى شود، از اين رو اهميت شفافيت در اين 

مسائل را دو چندان مى نمايد.
اين  روزها كه شــاهديم در ســطح ملى برخورد با مفاسد اقتصادى 
توســط قوه قضائيه تا حدودى باعث مهار اسب سركش افزايش نرخ 
ارز و انهدام باندهاى كالن فاســد شد، در سطوح استانى نيز چنانچه 
چنين جديت هايى بخرج داده شــود نتايج پيشگيرانه حاصل خواهد 

شد.
در اســتان همدان نيز اخبارى از فساد وتخلف درسطح دستگاههاى 
دولتى و عمومى گمرك وشهردارى در 4 ماه گذشته منتشرشده است 
كه تاكنون از كم وكيف آنها تاكنون اطالعاتى منتشرنشده است وصرفا 

اخبار كلى منتشرشده است. 
اين موضوع در خالل برگزارى نشســت خبرى شــهردار همدان به 
دفعات توسط اصحاب رسانه استان در خصوص سرانجام چگونگى 
عاقبت مفاســد ادارى كشف شده در شهردارى سوال شد اما شهردار 
صوفى با لطايف ادبى از ســواالت مطرح شــده عبور كرده و پاسخ 
واضحى ارائه نكرد، از ســوى ديگر مقامات قضايى استان نيز اطالع 
رســانى صحيح و صريحى ارائه نكرده و بــه گفتن جمله«پرونده در 

دست بررسى است» اكتفاشده است.
از مســئوالن امــر انتظار مى رود در تســريع رســيدگى ها و التزام به 
پاسخگويى به افكار عمومى اهتمام جدى ترى از خود نشان دهند تا 
ميزان اعتماد عمومى به دستگاههاى خدمت رسان نظير شهردارى در 

بين شهروندان جايگاه مطلوب ترى را داشته باشد.
كما اينكه در جامعه امروز به اذعان بســيارى نبودتوفيق در ســرعت 
عمل و شــفافيت در برخورد با مفاسد ادارى و مالى نه تنها مانع ديگر 
بزه ها نخواهد شــد بلكه بر نااميدى وكاهش اعتمادعمومى نيز دامن 

خواهد زد.
اميد اســت پرونده محكومان مفاسد ادارى در شهردارى و گمرك هر 
چه زودتر جمع بندى و نتايج تصميمات مســئوالن قضايى به اطالع 
رســانه هاى گروهى و مردم رسيده و باكسانى كه بيت المال را محلى 
براى ارضاى مطامع خود قلمداد كرده بودند برخورد شــود تا عالوه 
بر حفظ حقوق عمومى از انتشــاربرخى شــايعات نيز جلو گيرى به 

عمل آيد.

همدان زمستان كم بارشى در پيش دارد
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناســى استان همدان اعالم كرد: 
امســال ميزان بارش ها در فصل پاييز افزايش يافت اما در زمســتان 

كاهش پيدا مى كند.
سيدمحسن موسوى در گفت وگو با ايسنا، با پيش بينى دو روز آينده 
اظهار كرد: روند بارشــى در استان همدان طى سال هاى جارى طبق 
مدل اقليمى رو به كاهش اســت و هر ساله ميزان بارندگى ها كمتر و 

دماى هوا بيشتر مى شود.
وى  با اشــاره به ورود سامانه بارشى جديد در اواخر هفته جارى به 
آسمان استان عنوان كرد: امسال ميزان بارش ها در فصل پاييز افزايش 

يافت اما در زمستان كاهش پيدا مى كند.

قصه گوى فامنينى در جشنواره بين المللى 
برگزيده شد

 مدير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان همدان گفت: اثر 
«احمد عسگرى» مربى فرهنگى اين كانون در فامنين، با درخشش در 
بيست و يكمين جشنواره بين المللى قصه گويى، جايزه ويژه هيات 

داوران را كسب كرد.
محمدرضــا جــوادى در گفت و گو با ايرنا افزود: با پايان بيســت و 
يكمين جشنواره بين المللى قصه گويى كشور، «احمد عسگرى» مربى 
كتابخانه سيار روســتايى شهرستان فامنين در بخش قصه گويى براى 
دختران و پسران عنوان برگزيده اين رقابت را به خود اختصاص داد و 

لوح زرين و جايزه نقدى اين جشنواره را به دست آورد.
وى اظهار داشــت: عســگرى با قصه «امروز نه ...ى روز ديگه!» به 

عنوان تنها نماينده استان همدان در اين جشنواره شركت كرده بود.
جوادى عنوان كرد: فعاليت اين هنرمند اســتان به جهت قصه  گويى 
در مناطق روستايى، خالقيت و تعامل با مخاطب جاى قدردانى دارد.

مديــر كانون پرورش فكرى كــودكان و نوجوانان همدان گفت: در 
بيســت و يكمين جشــنواره بين المللى قصه گويى، 31 جشــنواره 
استانى و پنج جشــنواره ملى برگزار شد و بخشى با عنوان 90 ثانيه  

به جشنواره اضافه شد.
وى با اشــاره به شــركت 11 هزار اثر در اين جشــنواره بين المللى 
افزود: اثر احمد عســگرى در مرحله منطقــه اى نيز رتبه برتر را به 

دست آورده بود.
آيين  اختتاميه بيســت و يكمين جشــنواره بين المللى قصه گويى با 
حضور مديرعامل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، رييس 
جشنواره بين المللى قصه گويى در مركز آفرينش هاى فرهنگى هنرى 

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان برگزار شد

هزينه كرد 2300 ميليارد ريال توسط همدان 
در سرپل ذهاب

 مديــركل بنيــاد مســكن انقــالب اســالمى همــدان بــا بيــان اينكه 
ــر از پنــج درصــد از واحدهــاى روســتايى  ــات اجرايــى كمت عملي
زيــر پوشــش اســتان معيــن همــدان در ســرپل ذهــاب باقــى مانــده 
ــه بيــش از  ــن منطق اســت گفــت: طــى يــك ســال گذشــته در اي

2300 ميليــارد ريــال هزينــه كرديــم.
حســن ظفرى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: از ســال گذشته تا 
امروز كه بيش از يك ســال از زلزله غرب كشور مى گذرد، بازسازى 
و تعمير 4 هزار و 300 فقره واحد مسكونى روستاهاى سرپل ذهاب 
به اتمام رسيده و تسهيالت مصوب شده و كمك بالعوض به مالكان 

اين واحدها پرداخت شده است.
وى بــا بيان اينكــه از 3 هزار و 200 واحد احداثــى در اين مناطق، 
عمليات اجرايى ســاخت 2 هزار و 750 واحد توســط بنياد مسكن 
همدان آغاز شــده اســت، خاطرنشــان كرد: واحدهاى احداثى به 
صــورت تجميعى 95,6 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد كه هم اكنون 

مالكان در اكثر واحدهاى ساخته شده مستقر هستند.
مديــركل بنيــاد مســكن انقــالب اســالمى اســتان همــدان بــا اشــاره 
بــه اينكــه در حــال حاضــر 450 پرونــده بــه لحــاظ عــدم مراجعــه 
مالكيــن بــه صــورت راكــد در بايگانــى باقــى مانــده اســت، اضافــه 
ــم  ــردم بتواني ــتر م ــاركت بيش ــت و مش ــا جدي ــم ب ــرد: اميدواري ك
ــن  ــت در كوتاهتري ــد اس ــر از 5 درص ــه كمت ــا را ك ــه واحده بقي

زمــان ممكــن بــه اتمــام برســانيم.

1- وزير بهداشــت كه در ســفر كارى به زاهدان رفته بود، در ابتداى 
سخنرانى خود درگذشت آيت ا... هاشمى شاهرودى را تسليت گفته 

است.
گفته ميشود با توجه به بسترى بودن رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در بخش آى ســى يو در بيمارستان، قاعدتا وزير بهداشت بايد 
مطلع ترين فرد از اوضاع حياتى و جسمانى مسئوالن ارشد نظام باشد.

2- تكليف اينســتاگرام روشن ميشود. شوراى عالى فضاى مجازى به 
دنبال حفاظت از اطالعات كاربران  ايرانى با مديران اينســتاگرام وارد 

مذاكره شده است.
گفته مى شــود اين شــورا هم اكنون جايگزينى داخلى هم براى اين 

اپليكيشن محبوب در نظر گرفته است.
3- شــهرداري شيرين ســو همچنان بالتكليف. گويــا اداره كل امور 
شهري، استانداري و نماينده مجلس بر سر هيچكدام از گزينه ها براي 

اداره شهر شيرين سو به تفاهم نرسيده اند.
گفتني اســت شــهر شيرين ســو با جمعيت 3500 نفره در اين دوره 

شوراي شهر و شهردار ندارد.

 مسئوالن از نگاه تك بعدى و جزيره اى 
عمل كردن در بحث مبــارزه با موادمخدر 

پرهيز كنند.
سرپرســت معاونــت سياســى، امنيتى و 
اجتماعى اســتاندارى همدان در ششــمين 
جلسه شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر 
استان همدان كه به ميزبانى مالير با حضور 
مسئوالن شهرســتانى و استانى برگزار شد، 
بــا بيان اينكه بحث موادمخدر يك مســأله 
اجتماعى پيچيده است، افزود: براى رسيدن 
به نتيجه بايد همگى كار گروهى و جهادى 

را سرلوحه خود قرار دهيم
به گزارش ايسنا، ابولقاسم الماسى بيان كرد: 
براى ريشــه كنى اين بالى خانمانسوز بايد 
تمــام نهادهاى تأثيرگذار، آحاد مردم و كليه 
مديران دستگاه هاى اجرايى با تمام ظرفيت 
پاى كار باشــند و رفتار غيرحرفه اى در اين 

زمينه تأثيرگذار نيست.
وى بــا تأكيد بــر اينكه مبارزه بــا اعتياد و 
موادمخدر تا هميشه ادامه دارد، افزود: برنامه 
هاى راهبردى بايد مستمر و راهگشا باشد و 

فقط به ارائه آمار و ارقام اكتفا نكنيم.
 اعتبارات توافق شده براى اجراى 

طرح كرامت تأمين نشد
دبير شــوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر 
استان همدان با بيان اينكه برآورد اوليه هزينه 
هاى اجراى مصوبات طرح ملى كرامت در 
مالير افزون بر 2 ميليارد و 500 ميليون تومان 
بوده اســت، گفت: اعتبارات ويژه در قالب 
موافقت نامه ها و توافقنامه ها در شهرستان 
بين دستگاه هاى اجرايى كشور تأمين نشد. 

سيد رسول حسينى ، با بيان اينكه در نشست 
ها، ديدارها و جلســات متعدد با مسئوالن 
مربوطه در زمينــه عدم تخصيص اعتبارات 
الزم گاليه كرديم، افــزود: تاكنون از محل 
اعتبارات دســتگاه هاى اجرايى شهرســتان 
مبلغ يك ميليارد و 449 ميليون تومان براى 

اجراى اين طرح هزينه شده است.
وى بــا بيــان اينكه اين نشســت به منظور 
بررســى و ارزيابى نحوه اجراى طرح ملى 
كرامت در مالير اســت، ادامه داد: مالير به 
عنوان يكى از دو پايلوت مبارزه با موادمخدر 
بايــد در زمينه مبارزه همــه جانبه با اعتياد 
نســخه اى ملى براى 429 شهرستان ديگر 

بپيچد و ارائه دهد.
حســينى با بيان اينكه طرح ملى كرامت در 
بهمن ماه ســال 95 كليد خورد، اظهاركرد: 
اصول اصلى طرح اســتفاده از تمام ظرفيت 
مردمــى براى اجتماعى شــدن مبارزه همه 

جانبه با موادمخدر بود.
وى بــا بيان اينكه اقناع مردم و برانگيختگى 
عمومى در زمينه ايجاد انزجار از موادمخدر 
در بين مردم سياســت كلى ما بوده اســت، 
ادامه داد: در چشــم انداز ايــن طرح، ما به 
دنبال ايجاد شهرســتانى عــارى از هرگونه 

اعتياد هستيم.
حسينى با اشــاره به اينكه اجراى طرح ملى 
كرامــت 5 مرحله دارد، ادامه داد: طى اين 2
سال 63 مصوبه داشته ايم كه تنها 5 مصوبه 

آن اجرايى نشده است.
وى بــه برگــزارى دوره هــاى آموزشــى 
تخصصى ويژه همه اقشــار مختلف جامعه 
ماليــر بــا حضــور كارشناســان، اجراى 
مانورهاى مختلف براى جمع آورى معتادان 
متجاهر و شناســايى و تخريب بيش از 30
مركز و پاتــوق معتادان ولگرد در ســطح 

شهرستان اشاره كرد.

 توقف رشــد تمام حــوزه هاى 
موادمخدر در مالير

فرمانده ســپاه ناحيه مالير نيز با اشــاره به 
فعاليــت ها و زحمات فــراوان كميته هاى 
چهارگانــه و كارگروه هاى هفتگانه ســتاد 
مبارزه بــا موادمخدر شهرســتان مالير در 
قالب طرح ملــى كرامت، گفت: ما در تمام 
حوزه هاى مربوط بــه موادمخدر در مالير 

توقف رشد داشته ايم.
داود ابراهيمى با اشاره به موفق بودن اجراى 
اين طرح در مالير برلزوم ادامه و تداوم اين 
اقدامات و برنامه ها تأكيد كرد و افزود: ايجاد 
پارك هاى محلى و پاك ســازى نقاط آلوده 
در حاشيه شهر، احداث پايگاه هاى فرهنگى 
و ورزشى در مناطق محروم و آموزش 200

هزار نفر از ابتداى اجــراى طرح تاكنون از 
جمله اقدامات سپاه است.

16 بانــد مواد مخــدر در مالير 
متالشى شد

در ادامه فرمانده انتظامى مالير از شناســايى 
و انهدام 16 باند تهيه و توزيع موادمخدر در 
مالير طى 9 ماهه سالجارى خبرداد و گفت: 
درهمين راستا 160 خرده فروش مواد مخدر 
و 208 معتــاد متجاهر دســتگير و تحويل 

مقامات قضايى شدند.
پاســدار داود على بخشــى به كشف 269
كيلوگرم تريــاك و 7 كيلوگرم هروئين در 
ســالجارى اشــاره و اظهاركرد: امسال در 
مجموع با تــالش مأمــوران انتظامى هزار 
و 172 كيلوگرم انواع موادمخدر كشــف و 

ضبط شد.

سرپرست معاونت سياسى استاندارى همدان:

مبارزه با موادمخدر جزيره اى نباشد

 رئيس شوراى اســالمى شهر همدان 
بــا تأكيد بر اينكه ارائه خدمات مناســب 
به شهروندان امرى ضرورى است، گفت: 
مى بايســت آسيب شناســى امور شهرى 
به ويژه در حوزه خدمات شــهرى انجام 
شود تا با رفع نواقص موجود، شاهد قفل 

شدن شهر نباشيم.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى 
شــهر همدان، كامران گــردان در صحن 
شــورا با تأييد اينكه عمليــات برفروبى 
توســط شــهردارى همدان در روز برفى 
(پنجشنبه) هفته گذشــته به ُكندى انجام 
شــد، اظهار كرد: انتظار مى رفت همچون 
سال هاى گذشته و بر اساس طرح مدريت 
بحران، مديريت نقطه گذارى مكان هاى 
شــهرى  خدمات  خوردوهاى  اســتقرار 
انجام ميشــد.وى با بيان اينكه از ساعات 
اوليــه بارش هاى همان روز، در ســطح 
شهر حضور داشــتم؛ افزود: در مجموع 
شــهردارى به وظايف خــود عمل كرده 
اســت؛ اما در روند كارها، ُكندى صورت 
گرفت كه همين امــر موجب نارضايتى 
شهروندان شــد؛ البته كندى كار موجب 
شهردارى  عملكرد  تمامى  كه  نمى شــود 
را زير ســؤال ببريم، هرچند شــهردارى 

مديريت بحران را به خوبى پيش نبرد.

 از شهروندان عذرخواهى مى كنيم
شهرى شوراى  رئيس كميسيون خدمات 
اسالمى شهر همدان در ادامه اين نشست 
با اشــاره به وضعيت خدمات موتورى و 
تيغه هاى برف روب، گفت: متاسفانه دو 
روز پيش از بارش برف تمام خودروهاى 
ســازمان خدمات موتورى بــراى معاينه 
فنى فرســتاده شــده بودند و تيغه هاى 
خودروهاى برف روب آماده نشده بود كه 
علت كندى كار در 3 تا 4 ســاعت اوليه 

بارش برف، همين موضوع بود.
على فتحى بــا تأكيد بر اينكه آماده نبودن 
تيغه ها موجب شــد در ساعت هاى اوليه 
بارش زمين گير شــويم؛ اعــالم كرد: به 
خاطر وقفه ايجاد شــده در ارائه خدمات 
به شهروندان از آنها عذرخواهى مى كنيم.

 قــول مى دهم چند مــاه آينده طرح 
شــهر  تكنولوژى  با  كرايه  الكترونيــك 
همدان اجرايى شــود كه در هيچ استانى 

انجام نشده است.
رئيس ســازمان مديريت حمل و نقل بار 
و مسافر شــهردارى همدان با بيان اينكه 
در حال حاضر هيچ شــهرى در كشــور 
پرداخت الكترونيك كرايه تاكســى ها را 
اجرايــى نكرده كه به عنــوان پايلوت از 
آن الگوبردارى كنيم اظهار كرد: در حوزه 
اتوبوسرانى قبل از همدان چندين استان 
ايــن طرح را اجرا كــرده بودند و ما نيز 
از آنها الگو گرفته و طى ســال گذشــته 
عملياتى كرديم كه البته موفقيت آميز هم 

بود.
محمد پوروخشورى با اشاره به اينكه در 
برخى از خطوط تاكسى كشور پرداخت 
الكترونيكى كرايه با نصب اپيكيشــن به 
صورت پايلوت اجرا شــد اما با شكست 
همراه بود گفــت: در برخى از خط وط 
تاكسى تهران و اصفهان اين طرح اجرايى 

اما با شكست مواجه شد.
رئيس سازمان مديريت حمل و نقل بار 
و مسافر شــهردارى همدان با تاكيد به 
اينكــه قصد نداريم اين تجربه را تكرار 
كنيــم افــزود: داليل قــوت و ضعف 

الكترونيك  پرداخــت  طرح  شكســت 
كرايــه تاكســى در برخى از اســتانها 
بررســى شــده تا در همدان مشكالتى 
بخشى  اينكه  به  اشــاره  با  نباشــد.وى 
از حوزه تاكســيرانى خصوصى اســت 
و بايــد راننده تصميــم  بگيرد و جنس 
افزود:  دارد  فــرق  اتوبوســرانى  با  آن 
هرچنــد در حوزه اتوبوســرانى بخش 
خصوصى دخيل اســت اما در مجموع 
مالكيت دست ماســت و اهرم نظارتى 
را مى توان اجرا كرد.پوروخشــورى با 
بيان اينكه مشــكالت موجود به هزينه 
الكترونيــك  پرداخــت  دســتگاه هاى 
برمى گردد خاطرنشــان كرد: در برخى 
از شهرها براى خريد دستگاه پرداخت 
تعلق  وام  تاكســيرانان  بــه  الكترونيك 

نكردند. استقبال  اما  گرفته 
رئيس سازمان مديريت حمل و نقل بار و 
مسافر شهردارى همدان با بيان اينكه اين 
طرح بايد ابتدا در چند خط اجرايى شود 
و بعــد از رفع نقاط قــوت و ضعف در 
بقيه خطــوط عملياتى كنيم، افزود: حتى 
آمادگى داريم طرح پرداخت الكترونيك 
تاكســى را فردا نيز اجرايى كنيم اما نبايد 
عجله كرد و اعتمادســازى شرط اصلى 

است.

 در تحقيقات كاربردى دســت اندازى و 
سنگ اندازى ها زيادى سر راه محققان است 
كه باعث شــده پژوهشگران كمتر به سمت 

اين نوع پژوهش ها بروند.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان 
با بيان اينكه اخــالق پژوهش و اخالق در 
پژوهش يك موضوع منفك از اخالق كلى 
نيست، افزود: اعتقادات، احكام و اخالق سه 

موضوع كلى هستند.
به گزارش ايســنا، مرتضــى قائمى در آئين 
اختتاميه هفته پژوهش و فناورى و تقدير از 
پژوهشگران در دانشگاه آزاد اسالمى همدان، 
با بيان اينكه كپى بردارى در پژوهش اخالقى 
نيســت، تصريح كرد: اخــالق در پژوهش 

مهمتر از آن اســت كه به تبصره نياز داشته 
باشــد و نياز به ادعاى ويــژه اى ندارد البته 
اســاتيد ما ارزشمند، ارزشى و اخالق محور 

بوده و فقط برخى از اساتيد استثنا هستند.
سرپرســت دانشــگاه آزاد همدان بيان كرد: 
آنچه در اخالق پژوهشــى تأكيد مى شــود 
اين است كه تالش كنيم خود را به مرزهاى 
دانش و به روزترين علوم دنيا مجهز كنيم كه 

نتيجه آن توليد مقاالت علمى شود.
قائمى خطــاب به پژوهشــگران گفت: به 
جامعه نــگاه كنيــد، جامعه به شــدت به 
پژوهش كاربردى نيــاز دارد چرا كه موانع 
زيادى همچون دستاندازهاى سيستم ادارى 

كار اين حوزه را سخت كرده است.

وى تصريح كــرد: عمق اخالق در پژوهش 
اين است كه پژوهشگر در جامعه احساس 
نياز كرده و احساس مسئوليت كند تا بتواند 

مشكلى را در كشور حل كند.
 ضرورت ورود دانشــگاه آزاد در 

جذب دانشجوى خارجى
پژوهشــگر برتر اســتان همدان نيز در اين 
مراســم گفــت: كشــور ايــران در جذب 
دانشــجوى خارجى 2 درصــد موفق بوده 
كه اميدواريم دانشــگاه آزاد اسالمى همانند 

دانشگاه بوعلى در اين حوزه وارد شود.
به گزارش ايســنا، منصور اســماعيلى پور، 
اظهار كرد: نســل اول دانشگاه ها در حوزه 
آمــوزش عالى در پرتو آمــوزش و ترويج، 

نســل دوم در راســتاى ابزار توليد دانش و 
نسل سوم دانشگاه هاى بهينه ورز بودند.

وى بيان كرد: از آنجايى كه دانشگاه هاى نسل 
ســه براساس ثروت و كسب درآمد فعاليت 
مى كردند بــه اين نتيجه رســيديم كه بايد 

سريع تر وارد نسل چهارم شويم.
دانشگاه هاى  اينكه  بيان  با  اســماعيلى پور 
نســل چهارم آموزش را به عنوان نماينده 
اول كارآفرينى از نســل ســوم در دستور 
كار خود قــرار دادند، عنوان كرد: نســل 
چهارم به اين اهداف مى انديشــد كه اگر 
سياستگذاران به سمت كسب درآمد مبتنى 
بر دانش و قواعد دانشگاهى حركت كنند، 

موفق خواهند بود.

چندماه آينده طرح الكترونيك 
كرايه اجرا مى شود

آسيب شناسى امور شهرى براى 
جلوگيرى از قفل شدن شهر

سرپرست دانشگاه آزاد همدان:

سنگ اندازى هاى زيادى سر راه محققان است
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ابتالى 90 درصد پرسنل دامپزشكى اسدآباد به تب مالت
 رئيس اداره دامپزشــكى شهرستان اسدآباد از ابتالى 90 درصد پرسنل دامپزشكى اين 

شهرستان به بيمارى مشترك بين انسان و حيوان خبر داد.
عادل بصيرى محمدپور اظهار كرد: متأسفانه 90 درصد پرسنل دامپزشكى شهرستان مبتال 
به تب مالت بوده كه در حين انجام ايمن ســازى و واكسينه كردن دام ها و به علت تماس 

با دام به اين بيمارى  دچار مى شوند.
وى با اشــاره به ايمن سازى 43 هزار دام سبك و سنگين اين شهرستان عليه بيمارى تب 
مالت(بروسلوز) بيان كرد: در راســتاى كنترل بيمارى هاى دامى و قابل انتقال بين انسان 
و دام 43 هزار رأس از دام ســبك و ســنگين شهرســتان طى ظرف 3 ماه عليه بيمارى 

برسلوز(تب مالت) توســط اكيپ دامپزشكى به صورت رايگان واكسيناسيون، مايه كوبى 
و ايمن سازى شدند.

به گزارش روابط عمومى اداره دامپزشــكى شهرستان اســدآباد ، وى با اشاره به پوشش 
صددرصدى واكسيناسيون و ايمن سازى دام سبك و سنگين اسدآباد عليه بيمارى بروسلوز 
در طرح فوق افزود: در طرح واكسيناســيون دام سبك و سنگين شهرستان عليه بيمارى 
بروسلوز، واكسيناســيون و ايمن سازى 40 هزار دام پيش بينى شــده بود كه دامپزشكى 
شهرســتان در اين طرح 3 هزار رأس بيش از تعهد خود اقدام كرد و روســتاهايى را كه 
معاونت بهداشتى دانشكده علوم پزشكى در بحث واكسيناسيون اعالم كرده، دامپزشكى 

در اولويت كارى قرار داد.

بصيرى محمدپور با بيان اينكه هر ســاله واكسيناســيون دام هاى ســبك و سنگين 
شهرســتان عليه بيمارى تب مالت توســط دامپزشــكى انجام مى گيرد، خاطرنشان 
كرد: در طرح فوق واكســينه دام هاى بخش مركزى توســط اكيپ بخش دولتى و 
روســتاهاى بخش پيرســلمان توســط اكيپ بخش خصوصى به صورت رايگان 

شدند. واكسينه 
وى ضمن درخواست از دامداران در راستاى همكارى هر چه بيشتر با اكيپ واكسيناسيون 
دامپزشــكى تصريح كرد: بروســلوز يا تب مالت از بيمارى هاى مشترك بين انسان و دام 
اســت كه مى تواند موجب ايجاد سقط جنين در دام، كاهش توليد شير و از دست رفتن 

ارزش اقتصادى دام در صنعت دامدارى شود.

خبـر

هاى  شهرستان  همه  در 
استان به اندازه سهم آن 
اشتغال  طرح  شهرستان 
شــده  گرفته  نظر  در  زا 
اســت و حتى در برخى 
از شهرستان ها دو برابر 
مورد نياز طرح اشــتغال 
زايى معرفى شده است

نماينده اسبق مالير در مجلس شوراى اسالمى:
مالير تبديل به بازار جهانى مبل ومنبت شود

 همايش نكوداشت بيژن شهبازخانى با حضور فعالين صنعت مبل 
و منبت مالير برگزار شد.

در ابتداى همايش رئيس اتاق بازرگانى اســتان  همدان در خصوص 
توليدات مبل و منبت در مالير اظهار كرد :مبل و منبت مالير به مراتب 
با كيفيت تر از توليدات كشــور تركيه است كه در بازار منطقه عرضه 

ميشود.
على اصغرزبردســت، افزود : كشــورهاى ارمنســتان، گرجستان و 
آذربايجان و حتى افريقا بعنوان بازار هدف مبل ومنبت مالير در حال 
پيگيرى و رايزنى مى باشــد و با اين اقدام مالير ديگر نيازى به بازار 

داخلى نخواهد داشت.
در ادامه همايش شهبازخانى ، نماينده اسبق مالير در مجلس شوراى 
اسالمى به شهرك صنعتى مبل و منبت مالير اشاره كرد و گفت :توليد 
كننــده هاى ماليرى نبايد فقط به بازار هاى كوچك فكر كنند و براى 
عرضه محصوالت خود به دنبال بازار هاى جهانى باشند و مالير بايد 

به زودى به بازار مبل و منبت دنيا تبديل شود.
وى از فعاالن اين عرصه در مالير خواســت الويت خود اين شهرك 
صنعتى قرار دهند و از كسانى كه در اين شهرك سرمايه گذارى كرده 
اند و زمين خريده اند در خواست كرد هر چه سريعتر اقدام به ساخت 

و تجهيز اين شهرك نمايند.
در پايان اين همايش به پاس زحمات پرفســور شهبازخانى در حوزه 

مبل و منبت با اهداى لوح يادبودى از وى قدردانى شد
نكته قابل توجه در اين همايش حضور عليرضا امامى شــهردار اسبق 
مالير و نفر ســوم انتخابات دوره قبل مجلس شوراى اسالمى در اين 
مراســم بود كه گمانه زنى ها براى ائتالف شهبازخانى امامى را براى 

حضور در انتخابات پيش رو مجلس تقويت مى كند.

صدور 67 مجوز تغيير كاربرى در اراضى 
بهار براى اجراى طرح توليدى

 مدير جهادكشــاورزى شهرستان بهار گفت: 67 مورد مجوز تغيير 
كاربرى در اراضى بهار براى اجراى طرح هاى توليدى صادر شد.

به گزارش روابط عمومى جهادكشــاورزى شهرستان بهار، هوشنگ 
كرمى از صدور 67 مورد مجوز تغيير كاربرى براى اجراى طرح هاى 

توليدى در 9 ماهه نخست سال جارى در شهرستان بهار خبر داد.
كرمى اظهار داشت: 41 مورد مجوز تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى 
موضوع تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ 
ها به مســاحت 357 هزار و 240 متر مربــع و 26 مورد و موافقتنامه 
اجــراى تبصره 4 ماده يك قانون به مســاحت 129 هزار و 618 متر 
مربع در اين شهرستان صادر شد.وى اضافه كرد: گشت ويژه اراضى و 
سامانه 131 با هدف تقويت مشاركت مردمى و نظارت همگانى براى 

حفاظت از زمين هاى كشاورزى اقدام به فعاليت مى كند.
كرمى خاطرنشــان كرد: سامانه 131، ســامانه ارتباط مردمى با امور 
اراضى است كه با هدف حفظ كاربرى زمين ها، آماده دريافت گزارش 
هاى مردمى، تخلفات، پيشنهادات و انتقادات در حوزه تغيير كاربرى 

زمين هاى كشاورزى و باغ ها است.

اجراى طرحهاى ميراث فرهنگى
 در روستاى قلعه جوق

 فرماندارشهرســتان فامنين  از اجراى طرحهاى ميراث فرهنگى و 
گردشگرى در روستاى هدف گردشگرى قلعه جوق خبر داد.

ســيد مجيد شــماعى ضمن بازديد از اجراى ســنگ فرش معابر و 
طرحهاى اصالح بناها و معابر كه توســط ميــراث فرهنگى در حال 
اجرا مى باشد  صنعت توريسم و قابليتهاى مناسب قلعه جوق در اين 
بخش را مهم دانست و تاكيد كرد: با آموزش اهالى و اجراى طرحهاى 
گردشگرى مى توان قلعه جوق را به يكى از نقاط گردشگرى مهم در 

استان تبديل نمود . 

5 هكتار از زمينهاى دولتى رزن 
در بافت فرسوده قرار دارد

 معاون برنامه ريزى و عمران فرماندار شهرســتان رزن گفت: 5 
هكتار از زمين هاى دولتى شهرستان رزن در بافت فرسوده قرار دارد. 
نسرين كاويانى در ستاد بازآفرينى پايدار شهرستان رزن، با اشاره به 
اينكه 5هكتار از زمين هاى دولتى شهرســتان رزن دربافت فرسوده 
قرار دارد، اظهار كرد: ادارات هرچه سريع تر نسبت به تعيين تكليف 

اين زمين ها اقدام كنند.
به گزارش ايســنا، وى مساحت بافت هاى فرسوده  شهر رزن را 95 
هكتــار عنوان كرد و افزود: كليه ادارات موظف هســتند 30 درصد 
اعتبــارات خود را براى خدمات زيربنايــى وروبنايى محدوده هاى 

بازآفرينى اختصاص دهند.
معاون برنامه ريزى و عمران فرماندار رزن خاطرنشان كرد: به محل 
هاى فرسوده و سكونتگاه هاى قديمى تسهيالت 40 ميليون تومانى 

با نرخ سود 6درصد پرداخت مى شود.
كاويانى تاكيد كرد: افرادى كه در بافت هاى فرسود اقدام به ساخت 
و ساز مى كنند 30 درصد كل اعتبارات ادارات در آنجا براى خدمات 

دهى هزينه مى شود.
وى افزود: دســتگاه هاى خدمات رســان و شــهردارى هم موظف 
هستند با ارائه تخفيف خدمات مورد نياز اين واحد ها را كمك كنند.
كاويانى با تاكيد بر اطالع رسانى الزم براى شهروندان در جهت اخذ 
سند براى امالك خود گفت: الزمه استفاده از تسهيالت در محدوده 

هاى بازآفرينى دريافت سند ملكى است.

ضرورت احياى حاشيه شهر و بافت هاى 
فرسوده در مالير

 معاون اســتاندار و فرماندار ويژه مالير گفت: همه دستگاه هاي 
دولتي طبق قانون مكلف به اقدام و شركت در طرح بازآفريني شهرى 

هستند و نبايد بر اساس برنامه هاي سازماني خود عمل كنند.
باب ا... فتحى در جلســه ستاد بازآفرينى پايدار شهرى مالير، افزود: 
تمامي دســتگاه هاي دولتي مالير موظف هستند ساالنه 30 درصد از 
بودجه اختصاص يافته به سازمان را راستاي اجراي طرح بازآفريني 

محالت هدف شناسايي شده هزينه كنند.
به گزارش ايرنا وى احياى حاشــيه شــهر و بافت هاى فرسوده را 
از موضوعات مهم دانســت و عنوان كرد: بايد زماني تعيين شود 
تا دســتگاه هاي دولتي ليســت امالك مازاد خود را ارائه دهند و 

شهرســتان مالير بايد سرآمد و پيشگام در اين مقوله باشد.
فتحي با تأكيــد بر تعيين تكليف 60 تن قيــر يارانه اي تخصيص 
يافته به مالير، بيان كرد: با توجه به وســعت شــهري و محدوده 
باالي بازآفريني شهرســتان انتظار اختصاص ســهميه بيشــتر قير 

داريم. يارانه اي 
معاون امــور عمراني فرماندار ويژه مالير نيز با بيان اينكه 2 هزار 
هكتــار اراضي مالير در محــدوده بازآفريني قرار گرفته اســت، 
اظهار كرد: ســازمان هاي دولتي بايد ليســت امالك و زمين هاي 
خود را بــه فرمانداري ابالغ كنند تا در محدوده بازآفريني از آنها 

شود. استفاده 
حســين فارســي گفت: آموزش و پرورش، اداره بهزيستي، اداره 
بازرگانــي خدمات غلــه در اين برنامه پيشــگام بودند كه از اين 

ظرفيت براي عمران و آباداني شــهر استفاده مي شود.
شــهردار مالير نيز در اين جلسه گفت: طرح بازآفريني شهر ابتدا 
بايد به تصويب شــوراي شهرســتان بعد از آن به تصويب استان 
برســد دراين بين شهرستان هايي كه بيشــتر طرح را ارائه بدهند 

مي دهند. اختصاص  خود  به  بيشتري  اعتبار 
رئيس اداره شهرســازي ماليــر نيز بيان كرد: تمامي دســتگاه هاي 
دولتي موظف هستند ســاالنه 20 درصد از بودجه اختصاص يافته 
به سازمان را در راســتاي بازآفريني محالتي كه شناسايي مي شود 

تخصيص دهند.
عليرضــا صارمــي اظهاركــرد: بــا مطالعاتــي كه در راســتاي 
توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي با اولويت  دو محله با 37
هكتار و محله شــمس آباد با 167 هكتار صورت گرفته دستگاه ها 
موظف به انجام اقدامات و پروژه هاي تعريف شــده هســتند از 
آن جمله كيوســك گذاري در محالت توســط نيروي انتظامي را 

مي توان نام برد.

آغاز هرس زمستانه درختان توسط 
شهردارى نهاوند

 با توجه به فرا رســيدن نوبت هرس زمســتانه اكيپ فضاى سبز 
شهردارى نهاوند برنامه هرس درختان را با نظارت و رعايت نكات 
فنى الزم با هدف محدود كردن رشــد ،جوان ساختن درختان مسن 

،حذف شاخه هاى مزاحم آغاز نموده است.
شــهردار نهاوند با اعالم مطلب فوق گفت: عمليات هرس زمستانه 
در شــهر نهاوند از ابتداى آذر ماه شــروع و تا 15 اســفند ماه ادامه 

خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومى شهردارى نهاوند؛محمد حسين پوربا بيان 
اينكه يكى از اقدامات شــهردارى در فصول پاييز و زمســتان هرس 
درختان اســت، تصريح كرد: عمليات هرس زمستانه از خيابان ها و 
معابر اصلى شهر توسط چند اكيپ متخصص و باتجربه و با نظارت 

كارشناس فضاى سبز در حال انجام مى باشد.
وى در پايان ادامه از شهروندان خواست براى جلوگيرى از حوادث 
و همچنين صدمه زدن به درختان از هرس خودسرانه خوددارى كنند  
وافزود:  شــهروندان مى توانند به منظور قطع درختان خشك،هرس 
و جابجايــى درختان با ارائــه تقاضاى كتبى به واحد فضاى ســبز 
شــهردارى نهاوند براى انجام اقدامات قانونى توسط اين شهردارى 

اقدام نمايند

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

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

 يكــى از مهمترين راهكارها در جهت 
توســعه روستايى پايدار رشــد و توسعه 
كارآفرينى روســتايى اســت. با توجه به 
اينكــه در زمانهاى مختلف اســتراتژيها و 
راهبردهاى متفاوتى براى توسعه روستايى 
در جهان مطرح بوده، درسالهاى اخير نيز، 
كارآفرينــى به عنوان يك اســتراتژى، به 
راهبردى جديد در توسعه روستايى تبديل 

شده است.
از آنجايــى كــه در اكثر مناطــق جهان, 
و  فقيــر  نواحــى  جملــه  از  روســتاها 
درحال فرســايش محســوب مى شــوند, 
تمامى  سياســت گذاران  و  انديشــمندان 
كشــورهاى دنيا توجه خاصى را معطوف 
به امر توسعه روستايى و رفع مشكالت و 

معضالت آن ها نموده اند.
امروز صاحبنظران بين المللى بر اين اعتقاد 
هســتند كه بايد جداى از سياســت ها و 
اســتراتژى هاى كالن توســعه و توســعه 
اقتصادى به طور ويژه و مشــخص به امر 
توسعه روستاها و ريشه كنى فقر گسترده اى 

كه بر آن ها حاكم است نيز پرداخت.
مشكالت و معضالت روستاها در تمامى 
جهان ناشــى از دو مســاله اساسى است: 
يكى ضعف زيرســاخت و ديگرى ضعف 

اقتصادى
اگرچه بســيارى از دولت هــا برنامه هاى 
گســترده  و پرهزينه اى را براى بهبود اين 
زيرســاخت ها انجام داده اند اما مشاهدات 
نشانگر آن است كه اين امر خود به تنهايى 
نتوانسته است معضالت زندگى روستايى 

را حل كند.
هيچ بن بستى براى اجرايى شدن طرح هاى 
خوداشتغالى و اشــتغالزايى در شهرستان 

همدان وجود ندارد.
روز  همــدان  فرمانــدارى  سرپرســت 
يكشــنبه  با بيان اين مطلــب در كارگروه 
سرمايه گذارى و اشتغال شهرستان همدان 
تصريح كرد: تراز مديريت همدان بايد به 
گونه اى باشــد كه ساير شهرستان ها از آن 
الگو بگيرند و با شهرستان همدان مقايسه 

شوند.
حســين افشــارى در ادامه با اشــاره به 
رتبه شهرســتان همدان در حوزه اشتغال 
روســتايى، خاطرنشــان كرد: با توجه به 
جمعيــت 102 هــزار نفرى روســتائيان 
همدان، ايــن شهرســتان در حال حاضر 
رتبه آخر كشورى را در حوزه اشتغالزايى 

روستايى به خود اختصاص داده است.
وى بيان كرد: تا كنون بانك هاى مذكور با 
هدف اشتغال و دغدغه اشتغالزايى همراه 
طرح هــا بوده انــد و در اين ميــان برخى 
دستگاه هاى اجرايى به عنوان حلقه مفقوده 

كار خود را نيمه تمام گذاشته اند. 
افشارى خواستار عملياتى شدن طرح هاى 
اشــتغالزايى در دو هفته آينده شد و ادامه 

داد: دستگاه هاى اجرايى بايد از طرح هاى 
معرفى شــده مانند فرزنــد خود حمايت 
كرده و مديران دستگاه ها پيگيرى اجرايى 

شدن را به عهده گيرند. 
سرپرست فرماندارى همدان از بانك هاى 
مربوطه خواســت تا هرچه سريع تر موانع 
طرح هاى اشتغالزايى را رفع و استعالم هاى 

الزم را به سرانجام رسانند. 
وى مقصر پيشرفت 47 درصدى طرحهاى 
اشتغالزايى در شهرستان همدان را مديران 

دانست و گفت: ميزان 
طرح هاى معرفى شده 
به بانك ها را بســيار 
كم و ناچيز اســت و 
برابر  طرح ها 10  بايد 
ميــزان هدفگــذارى 
اعــالم شــود تــا به 
2 برابــر ايــن مقدار 

بتوانيم برسيم. 
امور  دفتــر  مديركل 
عشايرى  و  روستايى 
در  همدان  استاندارى 
گفت و گو با همدان 
پيام ،يكى از مهمترين 
توســعه  اهــداف 
روستا ها  در  اقتصادى 
را ايجــاد اشــتغال و 

كارآفرينى دانســت و گفت: براى توسعه 
روستاها و كارآفرينى در آنها نيازمند يك 
برنامه منســجم و بكارگيرى تسهيالت در 

سطح كالن هستيم. 
ظاهر پور مجاهد با اشاره به تسهيالت در 
نظر گرفته شــده براى طرح هاى اشتغال 
زايى روســتاييان بيان كــرد: قريب 1000 
طرح مصوب شده براى اشتغال روستاييان 
در شهرســتانهاى همدان وجــود دارد كه 
170 ميليارد ريال تســهيالت براى آنها در 

نظر گرفته شده است.
پور مجاهدد افزود :در همه شهرستان هاى 
استان به اندازه ســهم آن شهرستان طرح 
اشتغال زا در نظر گرفته شده است و حتى 
در برخى از شهرســتان ها دو برابر مورد 
نياز طرح اشتغال زايى معرفى شده است.

وى از جمله مهمتريــن زمينه هاى مربوط 
طرح هاى اشــتغال زايى در روســتاها را 
طرح هاى صنايع تبديلى ، صنايع دســتى 

، كشاورزى و گردشگرى دانست.
پــور مجاهد وجود صنايع 
يا  روســتاها  در  تبديلــى 
نواحى اطراف آن را باعث 
خلق ارزش افزوده بيشــتر 
در ايــن مناطق و تحريك 
توليــد دانســت و افزود: 
دوام  و  كيفيــت  بعــالوه 
افزايش  نيــز  محصوالت 
يافتــه و قدمــى روبه جلو 
درراســتاى تحكيم امنيت 
برداشــته  كشــور  غذايى 

مى شود..
 همچنيــن پور مجاهد با 
گردى  بوم  طرح  اشــاره 
تصريح  هــا  روســتا  در 
زيباى  طبيعــت   : كــرد 
همراه  روســتايى  مناطق 
با جاذبه هاى ســنتى روستانشــينان كه 
زمينــه موردعالقه گردشــگران داخلى 
و خارجى محســوب مى شود مى تواند 
باعث توسعه گردشگرى در اين مناطق 
گــردد و در حاشــيه خود نيــز باعث 
خواهد  فراوانى  كسب وكارهاى  توسعه 

شد.
پورمجاهــد هيــچ گروهى را مســتعدتر 
امر  براى  روســتايى  فارغ التحصيــالن  از 
كارآفرينى روســتايى نمى دانــد و ايجاد 

شرايطى مناسب براى فعاليت و جذب اين 
افراد به فضاهاى روســتايى را  مهمترين 
مسايل پيش روى مديران توسعه روستايى 

عنوان مى كند.
وى در مورد نظارت بر اين طرح ها اظهار 
كرد : اكيپ هاى نظارتى نيز براى نظارت 
بر روند اجراى اين طرح ها مشغول ارائه 
خدمت مى باشــند.ممكن است در روند 
انجــام ايــن طرحها نقص يا مشــكالتى 
موجود باشد و يا حتى طرحى با شكست 
مواجه شــده باشد اما اين امر را نمى توان 
به كل طرح هاى اشتغال زايى روستاهاى 
اســتان تعميــم داد و در حــال حاضر با 
حركتى رو به رشد در زمينه اشتغال زايى 

روستايى در استان مواجه هستيم.
در پايان مى تــوان نتيجه گرفت،دولت  با 
برنامه ريزى, طراحــى و اجراى طرح هاى 
مختلف بــراى ارايه خدمــات دولتى در 
مناطق روستايى مى تواند زمينه اشتغالزايى 
و كارآفرينى فوق العاده اى را در روســتاها 

ايجاد نمايد. 
ايجاد فضاى مديريت مشاركتى در روستاها 
و همراه نمــودن آنان در تصميم گيرى هاى 
انجام شــونده در مورد خود آنان از جمله 
مهمترين سازوكارهاى توسعه روستايى و 

بسط كارآفرينى است.
همچنين با صنعتى شــدن و علمى شــدن 
روستايى  كشاورزى بهره ورى منابع توليد 
نيز افزايش يافتــه و بالتبع نيازمند نيروى 

انسانى كمترى است.
 ايــن رونــد خودبه خود باعــث افزايش 
روســتاييان  درآمد  كاهــش  و  بيــكارى 
داراى زميــن و امكانات كمتر مى شــود. 
به هميــن جهت يكى از اســتراتژى هاى 
اصلى اشــتغالزايى در مناطق روســتايى, 
حركت به سمت صنايع و كسب وكارهاى 

غيركشاورزى است. 

پ

آگهــي مــزايده 
بهره برداري از جايگاه CNG شهرداري فامنين 

روابط عمومي شهرداري فامنين 

شهرداري فامنين در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 243 مورخه 97/9/17 از شوراي اسالمي شهر بهره برداري 
متقاضيان  لذا  نمايد  واگذار  واجدالشرايط  حقوقي  يا  حقيقي  اشخاص  به  سال  يك  مدت  طي  را   CNG جايگاه از 

مي توانند در صورت تمايل براي شركت در مزايده از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.
1-شركت كنندگان مي بايست 10 درصد قيمت كارشناسي به مبلغ 570/000/000 ريال را به صورت اسناد خزانه بي نام، 
ارائه  شهرداري فامنين  ضمانت نامه بانكي سه ماه و يا واريز نقدي به حساب 0105755046007 بانك ملي به نام 
نمايند و ضمن بار گذاري تصوير ضمانت نامه شركت در مزايده در سامانه ستاد حتماً بايد اصل ضمانت نامه تا آخرين 
روز مهلت قانوني مزايده به آدرس استان همدان، شهرستان فامنين خيابان شورا شهرداري فامنين و كد پستي 

65616-17166 ارسال نمايند در غير اين صورت به پيشنهادها ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2- قيمت پايه اجاره بها به ازاي هر ماه 475/000/000 ريال و مجموع يكسال 5/700/000/000 ريال 

3- درصورت انصرف برندگان اول، دوم و سوم از مزايده و عدم عقد قرارداد ضمانت نامه آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
4- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده ذكر گرديده است.

5- كليه هزينه هاي نشر آگهي و كارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
6- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.

7-مهلت دريافت و تحويل اسناد مزايده در سامانه ستاد ذكر گرديده و متقاضيان حتماً بايد از طريق سامانه اقدام 
نمايند به پيشنهادهاي ارسالي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- تاريخ انتشار از طريق سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مزايده روز سه شنبه 97/10/4 ساعت 8 صبح مي باشد.
9- شماره مزايده در سامانه ستاد 500975012200001 مي باشد.

10- براي دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 3-36822020-081 با واحد امور مالياتي شهرداري تماس 
حاصل فرمائيد.

چاپ اول در روزنامه جمهوري اسالمي مورخه 97/9/28

آگهـى مناقصه (اصالحيه)

اداره كل بهزستي استان همدان

اداره كل بهزستي استان همدان در نظر دارد مناقصه ارائه خدمات تخصصي به آسيب ديدگان اجتماعي را در استان همدان را به موسسات داراي 
پروانه فعاليت مدت دار از سازمان بهزيستي و بانوان  تخصصي و سابقه كار در زمينه كاهش آسيب هاي اجتماعي  به شماره (200970103000004) 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه 
گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند.
مبلغ و نوع تضمين به ميزان 970/000/000 ريال ضمانتنامه معتبر بانكي داراي اعتبار سه ماهه در وجه اداره كل بهزيستي استان همدان 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/9/24 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 19 روز پنجشنبه تاريخ 97/10/6

مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز دو شنبه تاريخ 97/10/17
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 10 روز سه شنبه تاريخ 97/10/18

مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايي 
اطالعات تكميلي در سايت ملي مناقصات www.iets.mpog-ir قابل مشاهده مي باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالت بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: آدرس: همدان ميدان جهاد، اداره 
كل بهزيستي استان همدان و تلفن 38267082-38281111

اطالعات تمام سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله  خريد خدمات تخصصي به آسيب ديدگان اجتماعي 

سرپرست فرمانداري همدان:

اشتغال روستاهاي همدان؛ اول ازآخر
■ مديركل دفتر روستايي و عشايري در گفت و گو با همدان پيام از اجراي طرحهاي اشتغالزايي استان دفاع كرد



Y K

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

سه شنبه  4 دي ماه 1397  شماره 3370 

4

اخبار

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

اخبار

بـرخبرخبر
خ

رئيس جمهور اليحه بودجه سال 98 را 
امروز به مجلس ارائه مى كند

 عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اســالمى گفت: كليات اليحه 
بودجه سال 98 كل كشور امروز توسط رئيس جمهورى تقديم مجلس 

مى شود.
على اصغر يوســف نــژاد در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: رئيس 
جمهــورى امروزدر مورد ويژگى هاى بودجه ســال 98 كل كشــور 
توضيحاتى را به مجلس ارائه خواهد كرد و سپس اليحه بودجه سال 98 

كل كشور را تقديم مجلس مى كند.
بر اســاس ماده 216 آيين نامه داخلى مجلس شــوراى اسالمى، اليحه 
بودجه سال 98 كل كشور پس از ارائه به مجلس، چاپ و بين نمايندگان 
مجلس توزيع مى شــود، پس از آن نمايندگان تا 10 روز فرصت دارند 
كه پيشــنهادها خود را در مورد اليحه بودجه ســال 98 كل كشور به 

كميسيون هاى تخصصى مربوطه ارائه كنند.
كميســيون هاى تخصصى موظفند حداكثر تــا 15 روز پس از چاپ و 
توزيع اليحه، گزارش خود را به كميسيون تلفيق تقديم كنند و كميسيون 
تلفيــق نيز موظف اســت حداكثر ظرف 15 روز پــس از پايان مهلت 
گزارش كميسيون تخصصى، ضمن رسيدگى به گزارش كميسيون  هاى 
تخصصى، گزارش نهايى خود را تنظيم و به مجلس شــوراى اسالمى 
تقديم كند، مهلت رسيدگى كميســيون تلفيق حداكثر تا پانزده روز با 

موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد است.

استانى شدن انتخابات قوه مقننه 
در گرو فعاليت احزاب ملى

 عضو فراكسيون اميد مجلس اعتقاد دارد امروزه نگاه غالب در مجلس 
محلى اســت نه ملى، از اين رو با استانى شدن انتخابات قوه مقننه اين 

مهم برطرف مى شود.
جالل ميرزايى در گفت وگو با خانه ملت، با اشــاره به بررسى موضوع 
استانى شــدن انتخابات قوه مقننه، گفت: شرايط قانون فعلى انتخابات 
كنونى وضعيت مطلوبى را ايجاد نكرده و موجب شده مجالسى شكل 

بگيرد كه ايرادات جدى دارد.
نماينده مردم ايالم در مجلس شوراى اسالمى بر همين اساس تصريح 
كرد: خيلى از انديشمندان و فعاالن سياسى كه سال هاى متمادى در اين 
عرصه فعاليت كرده اند، اعتقاد دارند كه نگاه غالب در مجلس شوراى 
اسالمى محلى است نه ملى كه سبب بوجود آمدن مشكالتى در كشور 

شده است.
وى با اشاره به اينكه صاحبنظران اعتقاد دارند اگر قانون كنونى مناسب 
تغيير كند زمينه ورود نمايندگانى به قوه مقننه مى شود كه ملى تفكر مى 
كنند، ادامه داد: بايد توجه داشت كه تحقق استانى شدن انتخابات مجلس 

در گرو فعاليت احزاب ملى است.
ميرزايى افزود: مى توان اذعان كرد اگر جايگاه سياسى احزاب به درستى 
ديده نشود، شاهد شرايط كنونى خواهيم بود؛ در واقع اگر احزاب را به 
حاشيه ببريم و به آنها بهاء ندهيم، نتيجه مطلوبى از استانى شدن انتخابات 

قوه مقننه حاصل نمى شود.

رويه استعفاى نمايندگان براى پيشبرد اهداف 
حوزه انتخابيه جالب نيست

 يك عضو كميسيون آب و منابع طبيعى گفت: مى توان گفت در حوزه 
آب نيازمند يك بازنگرى جدى با دورانديشى و مطالعه از قبل احتياج 
داريم كه از ديد من هم وزارت نيرو و هم وزارت جهاد كشــاورزى و 

كالن كشور در اين قضيه نقطه ضعف جدى دارند.
على ابراهيمى در گفت وگو با ايلنا درباره تحصن هفته گذشته نمايندگان 
چند اســتان در مجلس به دليل وضعيت نامساعد آب استان هاى خود 
گفت: در ادامه جلســات و مذاكرات نمايندگان استان اصفهان با دولت 
و مجلس هنوز نتيجه و تصميمى اعالم نشده و قرار نيست كه مملكت 
از مسير تصميمات كارشناسى و قانونى خارج شود. اين حق نمايندگان 
است كه به روش هاى مختلف مطالبه حقوق مردم را كنند و دولت هم 

وظيفه دارد بر اساس مبانى كارشناسى قضايا را پيش ببرد.
اين نماينده اصالح طلب مجلس دهم خاطرنشــان كــرد: بايد صنايع 
مســتقر در مناطق مركزى را به ســواحل منتقل مى كرديم و اين ميزان 
آب وحشــتناكى كه براى صنايع مصرف مى شود را از اين طريق كنترل 
مى كرديم.  وى تصريح كرد:  ما در حوزه كشــاورزى بر اساس آمايش 
سرزمينى الگوى كشــت نداده ايم و حمايت هايمان همان حمايت هاى 
هدفمندى است. درنتيجه مى توان گفت در اين حوزه آب نيازمند يك 
بازنگرى جدى با دورانديشى و مطالعه از قبل هستيم كه از ديد من هم 
وزارت نيرو و هم وزارت جهاد كشاورزى در سطح كالن كشور در اين 

قضيه نقطه ضعف جدى دارند.

داليل كميسيون حقوقى براى رد طرح
 مربوط به كودك همسرى

 سخنگوى كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى ضمن 
تشريح داليل اين كميسيون براى رد طرح ممنوعيت ازدواج دختران زير 
13 ســال و پسران زير 16 سال اظهار كرد كه كميسيون به زودى طرح 

جامع ترى را با كسب نظر از كارشناسان مربوطه تهيه و تدوين مى كند.
حجت االسالم والمسملين حسن نوروزى در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
طرح اصالح ماده 1041 قانــون مدنى به دليل جامع و كامل نبودن در 
كميسيون حقوقى رد شد، ولى اعضاى كميسيون با اخذ از نظر كارشناس 

طرح جامع ترى را ارائه خواهند داد.
سخنگوى كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى يادآور 
شد: از طرف ديگر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين حداقل 
سن ازدواج براى دختران 13 سال و براى پسران 16 سال است كه اگر 
قرار بر اصالح اين قانون باشد، بايد نظر مجمع تشخيص مصلحت هم 

گرفته شود.

نرخ تضمينى گندم عامل اصلى استيضاح 
وزير كشاورزى

 رئيس كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسالمى داليل استيضاح 
وزير جهادكشاورزى را تشريح كرد.

احمدعلى كيخا در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: استيضاح كنندگان وزير 
كشاورزى از جريان هاى مختلف سياسى هستند، لذا نمى توان گفت كه 

جريان خاصى آن را دنبال مى كند.
وى افزود: در طول مدتى كه رئيس كميسيون كشاورزى شده ام از حدود 
15 استان كشور بازديد داشتم داليل، شواهد و قرائن همه نشان مى دهد 
كه مديريت علمى و درستى در بخش كشاورزى وجود ندارد. نمونه بارز 

آن را مى توان در تعيين نرخ تضمينى گندم ديد.
رئيس كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: اگر وزير 
جهاد كشاورزى مى گويد كه قيمت تضمينى گندم مورد قبول او نيست، 
انتظار مى رفت كه زير بار ظلم نمى رفت و به رئيس جمهور اعالم مى كرد 
كه اين سياست را به نفع كشاورزان و توليدكنندگان نمى داند و در نهايت 

دولت را همراهى نمى كرد تا فرد ديگرى انتخاب شود.
هدايــت دولت بنابر فرمايش رهبرى موضوع اســتيضاح را به جريان 
انداختيم، چون اطالعات ما به عنوان كميسيون تخصصى مى گويد كه نه 
تنها در موضوع گندم بلكه در موار ديگر متاسفانه عملكرد وزارت جهاد 
كشاورزى منطبق بر توسعه كشاورزى نيست. بايد تا دير نشده وضعيت 

را بهبود بخشيد.

درآمد و هزينه شهردارى ها در سامانه 
الكترونيك برخط ثبت مى شود

 سخنگوى وزارت كشــور گفت: با تصويب اليحه درآمد پايدار و 
هزينه شهردارى ها و دهيارى ها در مجلس شوراى اسالمى، درآمدها و 

هزينه شهردارى ها در سامانه الكترونيكى برخط ثبت مى شود.
به گزارش ايرنا، «سيد سلمان سامانى» با بيان اينكه يكى از اهداف وزارت 
كشور ساماندهى درآمد و هزينه شهردارى ها است، اظهار داشت: سامانه 
ثبت الكترونيكى درآمد و هزينه شــهردارى ها، ظرف مدت يكسال از 

سوى اين وزارتخانه راه اندازى مى شود.
سخنگوى وزارت كشور افزود: در راستاى ايجاد درآمد پايدار و تنظيم 
گرى در زمينه هزينه شــهردارى ها و دهيارى ها از طريق روش هايى 
مانند كاهش وابستگى به درآمدهاى غير مستمر از جمله ساخت و ساز، 
تعيين ســاز و كار موثر براى كسب و درآمد هاى قانونى و ساماندهى 
توزيع عوارض ناشــى از اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده و كمك 
هــاى مالى دولت اليحه اى تحت عنــوان اليحه درآمد پايدار و هزينه 
شهردارى ها و دهيارى ها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب دولت 

رسيد و اكنون در نوبت بررسى در مجلس شوراى اسالمى قرار دارد.

تصميم هيأت رئيسه براى پيگيرى موضوع 
نماينده سراوان 

 سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت: هيأت رئيسه 
مجلس، هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان را مرجع قانونى براى رسيدگى 
به موضوع نماينده ســراوان دانســت و تصميم گرفت تا كار در همين 

هيأت بررسى و پيگيرى شود.
بهروز نعمتــى نماينده مردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى در 
گفت وگو با فارس، گفت: در جلســه هيأت رئيسه موضوع پيش آمده 
براى محمدباســط درازهى نماينده مردم سراوان در مجلس، در گمرك 

مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: با توجه به 
اينكه هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مرجع قانونى نيز هست، در اين 
جلسه قرار بر اين شد تا هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بررسى هاى 
خود را در اين باره انجام دهد و نتيجه بررسى ها و پيگيرى هاى خود را 

متعاقبا اعالم خواهد كرد.

سوال از زنگنه درباره فساد در قرارداد 
با توتال كليد خورد

 عضو كميسيون انرژى مجلس با اشاره به محكوميت توتال در دادگاه 
فرانســه به دليل پرداخت رشوه به مقامات ايرانى، گفت: سوال از وزير 
نفت در اين خصوص كليد خورده و خواستار ورود قوه قضائيه هستيم.
هدايت ا... خادمى در گفتگو با مهر، با اشــاره به محكوميت توتال در 
دادگاه فرانسه به پرداخت رشوه به مقامات ايرانى، گفت:سوال از آقاى 
زنگنه در مورد فســاد در قــرار داد با توتال در دوره مديريتى وى كليد 

خورده است.
دادگاهى در فرانســه شركت توتال فرانســه را براى پرداخت رشوه به 
مقامــات خارجى در ارتباط با قراردادهاى نفتى 1997 ايران، 500 هزار 
يورو جريمه كرد؛ توتال متهم شــده بود تحت پوشــش يك قرارداد 
مشــاوره، 30 ميليون دالر رشــوه پرداخت كرده است تا شرايط توافق 

توسعه پارس جنوبى براى اين شركت تسهيل شود.

تحريم هاى اين دوره كوتاه تر از گذشته 
خواهد بود

 وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ايران، گفت: پايان اين دوره 
از تحريم ها كوتاه خواهد بود و اصال مثل گذشته ها نخواهد بود، ملت 
ايران، مسوالن و دولت جمهورى اسالمى در تامين نيازهاى مردم كه 

دشمن روى آن دست گذاشته، سرافراز و سربلند خواهد بود.
به گزارش ايرنا، امير حاتمى در آيين افتتاح دو نمايشگاه دستاوردهاى 
فناورانه در محل نمايشــگاه بين المللى تهران، اظهار كرد: كشــور به 
ارتقاى كيفيت نياز دارد و اين ارتقا از دل دانشگاه و آزمايشگاه بر مى 
آيد. بسيارى از اهدف قابل تحقق است و تمام بخش هاى در معرض 

تحريم ، به سمت اين ظرفيت عظيم حركت كنند.

 FATF شوراى نگهبان در تأييد يا رد لوايح
برخورد سياسى نكرده است

 نماينده مردم اهر و هريس در مجلس بابيان اينكه شوراى نگهبان در تأييد يا 
رد لوايح FATF برخورد سياسى نكرده است گفت: تصويب لوايح FATF در 

شرايط فعلى به نفع كشور است.
ــا مهــر عنــوان كــرد: تصويــب لوايــح  بيــت ا... عبدالهــى در گفــت و گــو ب
FATF در شــرايط فعلــى بــه نفــع كشــور اســت و بايــد منافــع كشــور در 
آن لحــاظ شــود ايــن در حالــى اســت كــه هــزاران شــهيد داده ايــم تــا پــاى 
آمريــكا از ايــن كشــور برچيــده شــود و اگــر قــرار باشــد در تصويــب ايــن 
لوايــح منافــع كشــور بــه خطــر بيفتــد همــان بهتــر كــه نشــود، نوكــرى آمريكا 

كــه افتخــار نيســت.

دولت قول بازگشت 300 ميليون دالر را در بودجه 
سال 98 داده است

 رئيس ديوان محاســبات گفت: دولت قول داده رقم 300 ميليون دالرى كه 
سال گذشته به اشتباه از منابع صندوق توسعه ملى در بودجه دولت هزينه شده 

بود را امسال در اليحه بودجه سال 98 بازگرداند.
عــادل آذر در گفــت وگــو بــا ايرنــا دربــاره ايــن كــه آيــا ديــوان محاســبات در 
موضــوع اشــتباهى هزينــه شــدن 300 ميليــون دالر از منابــع صنــدوق توســعه 
ملــى در بودجــه ســال گذشــته دولــت ورود كــرده اســت؟ گفــت: بلــه، همــان 
موقــع رســما بنــده و معــاون ذى ربــط بــه نوبخــت رئيــس ســازمان برنامــه و 
بودجــه نامــه نوشــتيم و رونوشــتى از نامــه را هــم بــه آقــاى رئيــس جمهــور 

و معــاون اول زديــم.

زمزمه  حركت و تمركز مجلس بر امر نظارت
 زمزمه  خوبى است

 يك عضو كميسيون كشاورزى مجلس درگيرى نمايندگان به مسائل روزمره 
را به عنوان يكى از عوامل عدم تمركز مجلس بر امر نظارت دانســت و گفت: 

زمزمه  حركت و تمركز مجلس به سمت بُعد نظارتى، زمزمه  خوبى است.
على بختيارى در گفت وگو با ايســنا گفت: ما بــه اندازه ى كافى قانون داريم و 
قوانين مصوب در مجلس گاها در زمينه  اجرا دچار آســيب هســت. از طرفى 
مجلس نيز كم تر به امر نظارت پرداخته است. اگر ما كمك كنيم كه نظارت بيشتر 

را جدى ترى دنبال كنيم اثرات بهترى خواهد داشت.
وى با بيان اينكه شــيوه نظارت مجلس دو گونه است، گفت: اولين شيوه تذكر 
دادن اســت. دومين شيوه از طريق ديوان محاسبات است كه پيگيرى  و تحقيق 

و تفحص انجام مى دهد كه به نظر من ضمانت اجرايى اين شيوه ها كم است.

هاشــمى  ســيدمحمود  آيــت ا...   
شــاهرودى، عضو فقيه شوراى نگهبان، 
رئيس اسبق قوه قضائيه، نائب رئيس اول 
جامعه  عضو  رهبــرى،  خبرگان  مجلس 
مدرسين حوزه علميه قم و رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام اينروزها حال 
خوبى ندارد و در بيمارســتان بســترى 
است. روز گذشــته  اخبار ضد و نقيض 
مبنى بر درگذشت وى در رسانه ها منتشر 
شــد كه كمى بعد تكذيب  و  در نهايت 
به اين خبر ختم شــد كــه رئيس مجمع 

تشخيص مصلحت نظام در اغما هستند.
وى كه سالهاست در بستر بيمارى است 
در طى اين مدت جراحى هاى مختلف را 
در ايران و خارج از كشور تحمل كرده 
اما چند دوره بيمارى سخت باعث شده 
كه وى نتوانــد در مناصب خود حضور 
داشــته باشد. اين امر ســبب شد هفتاد 
ســال حيات فقهى و سياسى وى مورد 

بازخوانى قرار گيرد.
 زادگاه

مرحــوم آيت ا... ســيد محمود هاشــمى 
شــاهرودى در ســال 1327 در نجف به 
دنيا آمد. پدرش آيت ا... سيد على هاشمى 
شــاهرودى از اوليــن شــاگردان آيت ا... 
 العظمــى خويــى و تقريركننــده دروس 
خــارج مرحــوم خويى به شــمار مى آمد. 
وى تحصيالت ابتدايى و دبيرســتان را در 
مدرسه علوى نجف اشرف گذراند. بعد از 
فراگيرى دروس ابتدايى حوزه، به تحصيل 
خارج فقه و اصول از محضر اساتيد مطرح 
حوزه نجف پرداخت كه از آنها مى توان به 
امام خمينى، آيت ا... العظمى خويى و شهيد 
آيت ا... ســيد محمدباقر صدر اشاره كرد. 
آيت ا... هاشمى شاهرودى به گونه اى مورد 
قبول علما قرار گرفت كه از ســوى شهيد 
صدر بــراى نظارت بــر امتحانات طالب 
حوزه انتخاب شــد و همزمان در مســجد 
هندى نجف براى طالب به تدريس خارج 

فقه اشتغال داشت.
 آثار علمى 

آيت ا... هاشــمى  شــاهرودى   فعاليت هاى  
بســيارى  در زمينه هاى  علمــى  و فرهنگى  
داشتند. از جمله فعاليت هاى علمى رياست  
مؤسسه  دايرة  المعارف  فقه  اسالمى  با حكم  
مقام  معظم  رهبرى  است. از آيت ا... هاشمى  
عناوينى   بــا  فراوانى   مقاالت   شــاهرودى  
چون  ديات  ششــگانه ، علم  شخص  قاضى ، 
محارب  مفسد فى  االرض ، پيش بها يا بيعانه  
در فصلنامه فقه  اهل  بيت  به  چاپ  رســيده  
است . همچنين  وى  در زمينه هاى  گوناگون  
كتاب هايى  منتشــر كرده  است  كه  برخى  از 
آن ها به  شــرح  زير اســت :1 ـ بحوث  فى  
علــم  االصول  (تقريرات  درس ــهاى  اصول  
شهيد صدر در 7 جلد)؛ 2 ـ كتاب  الخمس  
(2 جلــد)؛ 3 ـ مقاالت  فقهيــه ؛ 4 ـ قاعده  
فــراغ  و تجاوز؛ 5 ـ حكومت  اســالمى ؛ 6

ـ جهان بينى  اسالمى ؛ 7 ـ تفسير موضوعى  
بخشــى  از نهج البالغــه ؛ 8 ـ تفســير آيه  
«مــودت  ذى  القربى «؛ 9ـ  بحوث  فى  الفقه ؛ 
10 ـ محاضرات  فى  الثورة  الحسينية ؛ 11 ـ 
الصــوم ، تربية  و هداية ؛ 12ـ  كتاب  االجارة  
(2 جلــد)؛ 13 ـ قرائات  فقهية  معاصَرة  (2

جلد).
 پيوند با انقالب ايران

در پــى تظاهــرات مــردم عــراق پس از 
پيروزى انقالب اســالمى بــه رهبرى امام 
خمينى (ره) و شــورش مردم نجف، رژيم 
صــدام طبق اظهارات رئيــس اداره امنيت 
عمومى، آيت ا... هاشــمى شاهرودى را به 
عنوان محّرك و مشّوق اين تظاهرات متهم 

كرد و قرار دســتگيرى او از ســوى اداره 
امنيت عمومى صادر شــد، مأموران امنيتى 
جستجوى گســترده اى را براى دستگيرى 
وى آغاز كردند. در اين شرايط شهيد صدر 
از او خواست كه فوراً از عراق خارج شود. 
وى ابتدا به كويت رفت و از آنجا به ايران 
بازگشت. آيت ا... هاشمى پس از ورود به 
ايران خدمت حضرت امام شــرفياب و با 
موافقت ايشان مســئوليت برقرارى ارتباط 
ميان نيروهــاى خارج از كشــور به ويژه 
شــهيد صدر و حوزه علميه نجف اشرف 
با امام خمينــى (ره) را به عهده گرفت. در 
همين زمان بود كه بــا توصيه امام خمينى 
(ره) تدريس دروس خــارج فقه و اصول 
توسط آيت  ا... شاهرودى در قم آغاز شد و 
درس ايشــان به يكى از دروس مهم حوزه 
علميه قم تبديل شــد كه طالب زيادى در 

اين دروس شركت مى كردند.
انقالب  اعالى  مجلس  تشــكيل   

اسالمى در ايران
مجلــس اعالى انقالب اســالمى عراق در 
سال 1982 م در خأل رهبرى سياسى پس از 
شهادت سيد محمدباقر صدر تشكيل شد. 
هدف از تشــكيل اين مجلس، جمع آورى 
نيروهاى معــارض رژيم عــراق در دوره 
موضوع  نخســت،  بود.  صــدام  حكومت 
ايجــاد مجلس اعال مطــرح نبود و «ارتش 
آزادى بخش اســالمى در عراق» نام گذارى 
شــد. اين ارتش متأثر از رخــداد انقالب 
اسالمى در ايران و ايجاد واحد نهضت هاى 
آزادى بخش درون ســپاه پاسداران انقالب 

اسالمى، تكوين يافت.
 در پى آن، هسته «جماعت علماى مجاهد» 
ايجاد شــد. ســپس «دفتر انقالب اسالمى 
در عراق» ايجاد شــد و ســرانجام تأسيس 
«مجلس اعــالى انقالب اســالمى عراق» 
مورد توافــق قرار گرفــت و مجلس تازه 
تأســيس، فعاليت خود را در ابعاد سياسى، 
تبليغى، فرهنگى، نظامــى و خدماتى آغاز 
كرد. مجلس اعــال در مراحل اوليه، حاضر 
به افشــاى نام اعضاى خــود نبود. در اين 
مدت كه 30 ماه بــه طول انجاميد آيت ا... 
شــاهرودى عهده دار رياست مجلس اعال 
بود. بعد از آن اعضاى مجلس ســيد محمد 
باقر حكيم را به رياست مجلس برگزيدند.

 انتصابات فقهى و حكومتى
آيت ا... هاشــمى شــاهرودى در طول اين 
هفتاد سال ، انتصابات و انتخابات فقهى و 
حكومتى مختلفى داشتند. وى در بهمن 73

طى حكمى از ســوى آيت ا... خامنه اى به 
عضويت شــوراى فقهاى نگهبان برگزيده 
شد كه تا 23 مرداد 78، همزمان با رياست 
او بر قوه قضائيه در اين ســمت باقى ماند. 
آيت ا... هاشمى در دو دوره متوالى به مدت 

10 سال رياست قوه قضاييه را از سال 78
الى 88 برعهده داشــت. البته پس از تمام 
شــدن مدت زمان رياســت بر قوه قضاييه 
هم بارديگر به اين نهــاد رفت. حضور او 
در اين مقــام و همچنين تدريس در حوزه 
علميه قم و آشــنايى با برخــى از اعضاى 
جامعه مدرســين باعث شد تا از او جهت 
عضويت در جامعه مدرسين دعوت شود. 
فعاليت وى با تصويــب كميته 6 نفره اين 
تشكل به نام هاى آقايان «شرعى، محفوظى، 
استادى، مســعودى خمينى، راستى كاشانى 
و ابطحى كاشــانى» در 10 شهريور 74 در 

جامعه مدرسين آغاز شد.
 در هميــن ماه نيــز آيت ا... هاشــمى به 
همراه آقايان «ناصر مكارم شــيرازى، عباس 
رضا  راستى كاشــانى،  حســين  محفوظى، 
استادى، مرتضى مقتدايى و على افتخارى» 
به عنوان اعضاى شوراى عالى حوزه علميه 
قم براى مدت دو ســال بــه مراجع تقليد 
و رهبرى معرفى شــد و پس از تاييد آنان 
در اين جايگاه قــرار گرفت. عضويت در 
فقهاى شوراى نگهبان، عضويت در مجلس 
خبرگان رهبرى، رياســت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نيز از جمله مســئوليت هاى 
حكومتى وى بوده است. از جمله انتصابات 
فقهى عالوه بر عضويت در جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم، مى توان به شــوراى عالى 
سياســتگذارى حوزه، مجمــع جهانى اهل 
بيت (ع)، مجمع تقريب مذاهب اسالمى و 
رياست موسسه دائرة المعارف فقه اسالمى 

اشاره كرد. 
 اظهارات سياسى

آيــت ا... هاشــمى شــاهرودى از همــان 
ابتــداى حضور خود در جامعه مدرســين 
حوزه علميه قم همچون عضوى پرســابقه 
عرض اندام كرد و به فعاليت هاى سياســى 
ـ. تشــكيالتى پرداخت. تــوان و رده او به 
گونه اى ارتقا يافته بــود كه پس از خرداد 
76 ماموريتهاى مهم به وى تعلق مى گرفت. 
البتــه فعاليت هــاى سياســى وى فقط به 
جلسات جامعه مدرسين محدود نشد، بلكه 
او در درس خارج فقه و اصول خود گاهى 
از دنياى سياســت آميخته به فقه هم حرف 

و حديثى ذكر مى كرد.
 بعنوان مثال در سال 76، سخنرانى آيت ا... 
منتظرى در 13 رجب بازتاب هايى را در پى 
داشت و علمايى در پى پاسخگويى برآمدند. 
آيت ا... ســيدمحمود هاشمى شاهرودى نيز 
در درس خارج خود در 28 آبان 76 بدون 
اشــاره به نام فر د يا گروهــى فقط به بيان 
پاره اى از نظرات خود بســنده كرد. او در 
جمع شاگردان خود در دفاع از واليت فقيه 
گفت: «به مناســبت مســائلى كه اخيرا در 
كشور مطرح شده و باالخص صحبت هايى 

كه متاســفانه در حوزه از ســوى دوستان 
جاهل و ناگاه يا از ســوى مغرضان مطرح 
مى شــود كه بعضى از آن ها را كه من ديدم 
واقعا خيلى جاى تعجــب و داراى نكات 
منفى زيادى اســت و در حقيقت يك نوع 
هتاكى اســت، مخصوصا در شرايط امروز 
كه خيلى حساس است.» او سپس ادامه داد: 
«بهترين فردى كه امروز مى تواند در جامعه 
ما اين پرچم [واليت فقيه]را به دست گيرد 

مقام معظم رهبرى است. 
همچنيــن در آخريــن اظهارنظــر آيت ا... 
شــاهرودى، در ِســَمت رئيــس مجمــع 
تشخيص مصلحت نظام، سال گذشته(96) 
در يــك برنامه تلويزيونــى گفت: «مدتى 
اســت مطــرح اســت كــه در بازنگرى 
قانون اساســى كشــور ما همانند برخى از 
كشورهاى دو مجلسى، با دو مجلس اداره 
شود؛ هم اكنون نيز مى توان گفت كه مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام مقدار مهمى از 
وظايف مجلس سنا در نظام هاى دومجلسى 

را انجام مى دهد»؟!
 اظهارات فقهى

ديدگاه فقهى وى در مــورد رابطه واليت 
فقيه و راى مــردم نيز اينگونه بود: «واليت 
فقيه جزئــى از واليت ائمه و دنباله واليت 
آنهاست. در اين ها نبايد كسى تشكيك كند. 
اگر بنا باشد، امروز ما واليت فقيه را بكشيم 
به مســاله اينكه، ولى فقيه اختياراتش را از 
مردم مى گيــرد، از انتخاب مى گيرد، از كى 
و كى مى گيرد؛ اين درســت نقطه مقابل با 
تمام آن برنامه اسالمى و استدالل فقهى در 
مساله واليت فقيه است، چون اصل واليت 
و حاكميــت از آيــات و روايات متعددى 
اســتفاده مى شود كه اين مربوط به خداوند 
متعال و بعــد پيامبر اكرم (ص) و بعد ائمه 
و بعد من ينصبه االئمه عليهم الســالم است. 
اينطور نيســت كه بــه مردم اختيــار داده 
شــده باشد... اصال مساله شــورا به مفهوم 
امــروزى و انتخاب و اختيــار، ولى امر و 
سيستم حكومتى براساس انتخاب به معناى 
دموكراسى، يكى از بدعت هايى است كه از 
فرهنگ غرب آمده و از بعضى فرهنگ هاى 

مخالف شيعه آمده. 
در مســاله واليت و حاكميت سياسى اسالم 
چنين چيزى در اســالم اصال نبوده است... 
حاال كسى بخواهد اصل مترقى واليت فقيه را 
كه اصلى است منصوب يعنى به شكلى كه در 
فقه ما مطرح است كه جزئى از امامت است را 
به انتخاب برگرداند كه مردم هر قدر بخواهند 
اختيار بدهند و هر قدر بخواهند ندهند هر كه 
را مى توانند انتخاب كنند و هر كه را نخواهند 
انتخــاب نكنند اينكه فاتحه خواندن بر اصل 

واليت فقيه است.»
*منبع: فريد مدرسى

قدرت شوراها در 
گرو استانى شدن 
انتخابات است
  عضو كميسيون شوراها و نماينده مردم 
دماونــد و فيروزكوه در مجلس شــوراى 

اســالمى در حمايت از طرح استانى شدن 
انتخابات گفت: در ايــن صورت نماينده 
اســتان سياستگذارى كشــور را انجام مى 
دهد و اجــرا را به پارلمان هاى محلى مى 
ســپارد كه اين امر موجب تقويت جايگاه 

شوراهاى اسالمى خواهد شد.
قاسم ميرزايى نيكو در گفت و گوى با ايرنا 
استانى  انتخابات  كه  زمانى  اظهارداشــت: 

شود مشــكالت موجود در زمينه حضور 
پررنگ احزاب نيز كاهش مى يابد.

سخنگوى فراكسيون احزاب و تشكل ها در 
مجلس شوراى اسالمى توضيح داد: احزاب 
هر استان فهرست افراد پيشنهادى خود را 
ارائه مى دهند، شوراى نگهبان آن را كنترل 
مى كند و اگر مساله اى وجود داشته باشد 
مســتقيم و براحتى با احزاب در ميان مى 

گذارد.
ميرزايــى نيكو با تاكيد بر بهــره گيرى از 
انتخابيه  حوزه  گردشــگرى  هاى  ظرفيت 
گفت: ايجــاد مراكز بوم گــردى، صنايع 
دســتى، بازارچه هاى فروش محصوالت 
محلى و ... از جمله مصوبات شوراى برنامه 
ريزى شهرســتان هاى دماوند و فيروزكوه 

است كه بايد به آن توجه ويژه اى شود.

مروري بر زندگينامه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

70سال حيات فقهى- سياسى 
در ايران و عراق
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حوادث

بيمارستان هاى خصوصى بايد كارآيى خود را افزايش دهند
 بيمارستان هاى خصوصى بايد با افزايش كارآيى و كاهش هزينه بيماران، نقش بيشترى 
در ارائه خدمات درمانى به مردم به دســت آورند زيرا اكنون 40 درصد تخت هاى اين 
بيمارستان ها به علت هزينه هاى ســنگين براى مردم، خالى مانده است.قائم مقام وزير 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى گفت: در برخى شــهرها ظرفيت براى احداث 
بيمارستان خصوصى وجود دارد و آنها بايد با تغيير روش جذب بيشترين براى پذيرش 
بيمار كنند. اين بيمارســتانها ضرورت دارد با جذب بيمار بيشتر بتوانند خدمت رسانى 
بيشترى در سيستم شبكه بهداشت و درمان كشور داشته باشند.ايرج حريرچى در گفت 
و گو با ايرنا افزود: البته به دليل كمبود توان بيمارستانهاى دولتى و خيريه، تكميل ظرفيت 

بيمارستانهاى خصوصى ضرورت دارد اما آنها بايد اصولى را رعايت كنند.

شاخص هاى عدالت جنسيتى در بودجه سال 98 
دستگاه ها گنجانده شد

 بر اســاس برنامه ريزى ها و اقداماتى كه در تمام اســتان ها انجام شده است، موضوع 
اجرا و تحقق شاخص هاى عدالت جنسيتى در بودجه سال 98 وزارتخانه ها و دستگاه هاى 
اجرايى گنجانده شد.معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى گفت: به همين منظور از 
دستگاه هاى اجرايى خواسته شده است كه در بودجه سال 98 شاخص هاى عدالت جنسيتى 
را ببينند و اميدواريم در سال آينده در بودجه دستگاه ها، اين موضوع مدنظر همه دستگاه ها 
باشد.معصومه ابتكار در گفت و گو با اجتماعى ايرنا افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملى زن 
و خانواده و ابالغ آن توسط دولت، كميسيون هايى با حضور همه دستگاه ها، شوراى عالى 

انقالب فرهنگى و معاون قوه قضاييه تشكيل و روى اين شاخص ها بحث شد.

تدوين سند سالمت اجتماعى بايد در اولويت 
همه دستگاهها باشد

 بايد همه دســتگاه ها در تدوين ســند ســالمت اجتماعــى ورود كنند و اين 
موضــوع را دراولويت كار خود قرار دهند تــا همه عوامل و مؤلفه هاى تاثيرگذار 

در نظر گرفته شود.
وزير كشور گفت: در اين عرصه، در اولويت بندى نقش ها، آموزش و پرورش اولويت 

اول دارد و بقيه دستگاهها را مى توان به نسبت اثرگذارى اولويت بندى كرد.
بــه گزارش ايلنا، عبدالرضــا رحمانى فضلى با تاكيد بر اهميت بســيار زياد موضوع 
ســالمت اجتماعى و پيچيدگى هاى آن گفت: بايد نقشــه راهى براى حركت در اين 

عرصه داشته باشيم.

ساالنه 700 هزار نفر به آمار سالمندان كشور 
افزوده مى شود

 رئيس دبيرخانه شوراى ملى سالمندان كشور با اشاره به افزوده شدن 
ساالنه 700 هزار نفر به آمار سالمندان كشور گفت: در 30 سال آينده از 
هر سه نفر در كشور يك نفر سالمند خواهد بود؛ بنابراين بايد سرعت 

انجام برنامه ها در حوزه سالمندى را افزايش داد.
حسن ســلمان نژاد در گفت و گو با ايرنا افزود: جمعيت سالمندان در 
كشور در حال حاضر از هشت ميليون نفر فراتر رفته است و نرخ رشد 
ساليانه سالمندى در كشور 3,8 درصد است. همچنين پيش بينى مى شود 
در كشورهاى در حال توسعه طى سه دهه آينده 80 درصد جمعيت را 

سالمندان تشكيل دهند.
وى خاطرنشــان كرد: پيش از رسيدن به نيمه قرن آينده در حدود سال 
هاى 2050 شاهد خواهيم بود كه 39 درصد جمعيت بسيارى از كشورها 
را ســالمندان تشكيل مى دهند؛ بنابراين نياز است سالمندان در اجتماع 

ادغام شوند و بيشتر در جامعه حضور داشته باشند.
ســلمان نژاد اضافه كرد: بنياد فرزانگان در ايران براى ارائه خدمات به 
سالمندان طراحى شده است و هم اكنون بيش از 100 شعبه از اين بنياد 
فرزانگان در كشور فعاليت دارند و طى دو سال اخير تعداد آنها هشت 
برابر شــده است.رئيس دبيرخانه شــوراى ملى سالمندان كشور اظهار 
داشت: بنياد فرزانگان از تشكل هاى مردم نهاد (NGO) تشكيل شده 
كه مجوز خود را از سازمان بهزيستى كشور مى گيرند و ناظر مستقيم آن 

نيز شوراى ملى سالمندان كشور است.
ســلمان نژاد افزود: رويكرد فعاليت بنياد فرزانگان در ســال هاى اخير 
تغيير كرده است و با هدف فعال كردن سالمندان در كشور برنامه هاى 
خود را تنظيم كرده اند و در حقيقت حلقه بين دولت و مردم هســتند. 
ارتقاى سالمت، پيشگيرى از بيمارى ها، فراهم كردن زمينه هاى تفريح 

و گردشگرى و تكريم از جمله اهداف فعاليت بنياد فرزانگان است.

هيچ گزارشى از عدم تحصيل دانش آموزان 
به دليل وجود مدارس چندپايه نداريم

 معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش گفت: هيچ گزارشى 
از مشــكل عدم تحصيل دانش آموزان به دليل وجود مدارس چندپايه 

نداريم.
رضوان حكيم زاده معــاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش در 
گفت وگو با فارس در واكنش به پرســش مخاطبان اين خبرگزارى در 
سامانه «فارس من» درباره «مدارس مختلط روستاها مانع ادامه تحصيل 
كودكان»، اظهار كرد: 49 هزار كالس چند پايه داريم كه اينها در مناطق 
روســتايى و عشايرى هستند و اكثراً خانواده ها همديگر را مى شناسند، 
بچه ها همديگر را مى شناســند و خوشبختانه هيچ گزارشى از مشكل 

عدم تحصيل دانش آموزان نداريم.
وى ادامه داد: البته ممكن است در جايى كه تعصب براى ادامه تحصيل 
دختران وجود دارد، به طور كلى  نگرش  نسبت به حضورشان در مدرسه 

مثبت نباشد و اين به دليل مشكالت در كالس هاى چند پايه نيست.
حكيم زاده تصريح كرد: ممكن است كه يك كالس داشته باشيم كه 5 
دانش آموز در پايه هاى مختلف داشته باشد و اينكه بخواهيم كه كالس را 
تفكيك كنيم، امكان پذير نيست ولى در هر صورت سياست آموزش و 
پرورش اين است كه هر جا بستر و امكانش موجود بود، كالس درس 

تشكيل دهد.

استفاده غيرپژوهشى از اعتبارات پژوهشى
 يك رئيس دانشگاه ب با بيان اينكه از اعتبارات پژوهشى استفاده هاى 
غيرپژوهشى مى شود، اظهار كرد: يكى از مشكالت موجود آن است كه 
بعضى از كارهاى غيرپژوهشــى تحت عنوان فعاليت هاى پژوهشى در 
نظر گرفته مى شود.محقر در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به اينكه حوزه 
پژوهش مشــكل بزرگى كه در زمينه پژوهش وجود دارد آن است كه 
اولويت هاى پژوهشــى در نظر گرفته نمى شــود و اين موضوع هم در 

صنايع و هم در دستگاه ها مشاهده مى شود.
محقر تخصيص اعتبارات را يكى ديگر از مشــكالت بيان و اظهاركرد: 
همه ساله با اين مشكل مواجه مى شويم و معموال اعتبارات پژوهشى به 
پايان سال بازمى گردد و همين امر سبب مى شود تا در عقد قرار دادها با 
مشكل مواجه شويم.وى با بيان اينكه يك پژوهشى اصلى زمانى حاصل 
مى شــود كه چهار اصل تفكر، تخصص، عالقه و اختيار را دارا باشد، 
گفت: گاهى اوقات اجبار داريم تا بودجه پژوهشــى هزينه شود و در 

نتيجه پژوهش به اجبار انجام مى شود.

توصيه ساده براى كاهش فشارخون
 افراد بســيارى براى حفظ ســالمتى خود به دنبال آســان ترين و 
سريع ترين راهكارها هستند و به همين خاطر رشد 50 درصدى تجويز 
داروهاى كاهنده فشارخون در فاصله سال هاى 2006 تا 2016 ميالدى 
چندان عجيب نيست. به گزارش تبيان، از جمله راهكارهاى طبيعى كه 
به كاهش فشارخون باال كمك مى كند، مى توان به موارد زير اشاره كرد:

■ ورزش روزانه: ورزش كردن همچون دارو در رفع عارضه فشارخون 
باال موثر اســت و به همين دليل انجام مرتب حركات ورزشى توصيه 

مى شود. 
■ حفظ وزن ســالم: توجه به ميزان و حجم غذاى مصرفى و رعايت 
دستورالعمل هاى تغذيه اِى كارشناسى به داشتن وزن سالم كمك مى كند.

■كاهش ميزان نمك مصرفى: به گفته كارشناسان ميزان نمك مصرفى 
تاثير مســتقيم بر فشــارخون دارد. نمك باعث مى شود بدن، آب را در 

خود ذخيره كند. 
■كنترل ميزان مصرف كافئين: به گفته متخصصان مصرف بيش از چهار 

فنجان قهوه در روز فشارخون را افزايش مى دهد.
■ درمان استرس : استرس فاكتور شناخته شده اى در باال رفتن فشارخون 

است و به همين دليل بايد آن را كنترل كرد.

خراسان: بيمه سالمت: پول نداريم 
 اين كه مشكل همه هست!!

شروع: استعفا و آشفتگي در كاخ سفيد
 صندلى هاى كاخ سفيد هم ديگه بى وفا شدن!!

دنياي اقتصاد: سه تابلو از بازار مسكن
 گرانى، سرگردانى، بى خانمانى...

دنياي اقتصاد: سبقت تورم روستا از شهر 
 مى گى يعنى گرونى تو روستا بيشتره!!

رسالت: نقاط تاريك بودجه 98 بايد مدنظر بگيرد 
 كال بودجه 98 در تاريكى نوشته شده!!

روزان: هلهله اصولگرايان، سكوت اصالح طلبان 
 اصولگرايان جشن گرفتن!!

اصالحات: تاوان سياست هاي غلط را كارگران بدهند
 كال كارگرا رو خدا آفريد براى تاوان دادن!!

اقتصادي: حكم سيف قبول شد
 بدون شرح!! 

فرهيختگان: 77 درصد ناشران هيچ كتابي چاپ نمي كنند 
 پس چطور اسم خودشون رو گذاشتن ناشر!!

همدان پيام: شهرداري به دنبال منابع درآمد پايدار باشند
 باشه بهش مى گم!!

قانون: شعبده بازي به صندوق توسعه ملي
 ورد بخونيم بلكه بودجه زياد بشه!! 

آفتاب: نماينده مجلس 99 فحش مي شنود 
 حاال يكى هم بشنوه رند بشه 100 تا!!

جمهوري اسالمي: 7 هزار دروغ ترامپ در 700 روز رياست جمهوري 
 حاال كى اين دروغ ها رو شمرده!!
قدس: ترامپ دولتش را نيمه تعطيل كرد

 رفتن تعطيالت زمستانى!!
كيهان: چتر كدام جريان سياسي روي سر مفسدان اقتصادي است؟!

 بدون شرح!!
افكار: هزينه هر سوال از وزير مجلس چقدر است؟

 يعنى براى سوال هم هزينه مى دن!!

37 سارق در استان همدان به دام پليس 
افتادند

 فرمانده انتظامى اســتان همدان از دستگيرى 37 سارق در استان 
همدان خبر داد و گفت: از اين تعداد 32 ســارق در شهرستان رزن، 
3 سارق در نهاوند و 2 سارق هم توسط نيرو هاى انتظامى  تويسركان 

دستگير شدند.
بخشعلى كامرانى صالح در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه تالش 
پليس براى تامين امنيت شهروندان شبانه روزى است، اظهار داشت: 
يكى از طر ح هاى اين حوزه هم كه توســط قرار گاه سرقت پليس به 

اجرا در مى آيد  طرح هاى مبارزه با سرقت است.
وى افــزود: براى تحقق اين هدف كه تامين كننده امنيت و آســايش 
مردم اســت، ماه گذشته 32 سارق در شهرســتان رزن دستگير و با 
تشكيل پرونده تحويل دســتگاه قضايى شدند كه اگر بخواهيم اين 
تعداد دستگيرى را با مدت مشــابه سال قبل مقايسه كنيم به ترتيب 
100، 67 و 50 درصــد كاهش ســرقت از منزل، خودرو و دام ها را 

شاهديم.
فرمانده انتظامى اســتان همدان همچنين افــزود: در روز هاى اخير2

سارق مغازه  با تماس مردمى تويسركان در كمتر از 2 ساعت دستگير 
شــدند. كه ســارقان  مواد غذايى مانند برنج، روغن و مواد غذايى 
ديگرى را ســرقت كرده  بودند. در شهرســتان نهاوند هم 3 سارق 

خودرو  موتور سيكلت به دام پليس افتادند.
وى افزود: اين سارقان عالقمند به سرقت قطعات خودرو(باطرى)، 
موتور سيكلت و حتى  سنگ باسكول و  سيم مهار تير هاى برق بودند 
كه دســتگيرى و  اعتراف آنان متهمان با تشــكيل پرونده به مرجع 

قضائى تحويل شدند.
فرمانده انتظامى اســتان همدان اظهار داشــت: افــزون بر مراقبت 
دايمى پليس براى تامين امنيت، شــهروندان هم بايد براى پيشگيرى 
از ســرقت ها محل كار و زندگى خود را به وســايل حفاظتى مانند 
دوربين هاى مدار بســته مجهــز كرده و از در دســترس و ديد قرار 
دادن مدارك و وســايل با ارزش  بپرهيزند و هر رفتار و آمد و شــد 

غير منطقى و مشكوكى را به پليس اطالع دهند.
ــه كــرد: شــهروندان اســتان همــدان حتمــا  ــح توصي ــى صال كامران
ــد داخــل  ــكان دي ــاى شــكاف دار ام ــتفاده از كركره ه ــا اس ــد ب باي
محــل كار يــا كســب خــود را بــراى عابــران و بــه خصــوص پليس 
ــرو  ــب  دزدگي ــد و در نص ــم كنن ــف فراه ــاعت هاى مختل در س
ــاى ضــد ســرقت ســهل انگار  ــدار بســته و درب ه ــاى م دوربين ه
نباشــند همچنيــن اســتفاده از قفل هــاى ســوئيچى مقــاوم در مقابــل 

بــرش هــم ظرفيــت امنيتــى ايــن امــكان را افزايــش مى دهــد.

 امروزه موسيقى به عنوان بخش جدايى 
ناپذير از زندگى، تاثير شــگرفى بر روحيه 
افــراد مى گــذارد. در اين ميــان هنرمندان 
مى تواننــد با عرضــه موســيقى رايگان و 
كنســرت هاى مختلف در جهــت افزايش 
شور و نشاط جامعه حركت كنند تا اينگونه 

اجتماعى پوياتر و شادتر را شاهد بود.
بر كسى پوشيده نيست كه در جامعه اى كه 
شاد در آن كمرنگ است در واقع آن جامعه 
همچون انســانى اســت ملول و افسرده كه 
زايندگى و پويايى در آن به چشم نمى خورد.

براســاس تحقيقــات انجام شــده، عراق 
نخســتين، ايران دومين، مصر ســومين و 
سوريه چهارمين كشــور ناشاد جهان است 
و همچنين افســردگى از نظر بار بيمارى ها 
رتبه چهارم را در ايران دارد و براساس پيش 
بينى ها اين بيمارى در ســال 2030 در رتبه 

دوم قرار خواهد گرفت. 
برآيند تحقيق ديگــرى مى گويد ايران رتبه 
اول خشــونت اجتماعــى در جهــان را به 
خود اختصاص داده كه بيكارى، مشكالت 
معيشــتى و فقدان نشــاط از مهمترين علل 
افزايش خشونت و جرايم خشن در جامعه 

است. 
براساس آخرين پيمايش نهادهاى مربوط ، 
23,4 درصد جمعيت كشور در مقطع سنى 
15 تا 64 سال دچار اختالالت روانى هستند. 
به اعتقاد برخى از روانشناسان در جامعه غم 
زده، انرژى افراد صرف برطرف كردن اندوه 
و ناراحتى شده و ديگر فرصتى براى توليد و 

توسعه باقى نمى ماند. 
حتى در محيط شاد، ذهن انسان پويا، زبانش 
گويا و اســتعدادش شــكوفا مى شود، بايد 
توجه داشت كه نســل غم زده، محكوم به 

شكست است. 
براى اين كه ميزان شادى در جامعه افزايش 
دهيم بايد از افراد و خانواده ها شــروع كرد 
زيرا اگر افراد و خانواده ها شــاد باشــند در 

نهايت جامعه شاد خواهد بود.
كارشناســان براى تحقق اين مهم بر تقويت 
شــادى و اميد واقعى در خانواده و جامعه، 
معرفى الگوى درســت و واقعى و تمركز و 

توجه روى باورها و آموزش شادى واقعى به 
خانواده و افراد و بازتعريف از واژگان شادى 

و نشاط از سوى مسئوالن تاكيد كردند. 
نشاط اجتماعى يكى از مولفه هاى اصلى و 
تضمين كننده سالمت جامعه و الزمه كاهش 
آسيب هاى اجتماعى افزايش نشاط در جامعه 
است و همچنين توسعه يافتگى هر جامعه با 

ميزان نشاط اجتماعى سنجيده مى شود. 
به گفته كارشناســان، جامعــه امروز نياز به 
بازتعريف موضوع نشاط و شادابى متناسب 
با نيازهــاى امروز دارد و همــه بايد براى 
تحقق اين راهبرد بسيج شوند.   روانشناسان 
اجتماعى معتقدند جامعه شــاد تمدن ساز 
است. كنســرت هاي موسيقي باعث آرامش 
بخشــيدن به جامعه و تخليــه روحي افراد 
مي شود، اين انرژي به خانواده ها سرزير شود 
و در نهايت جامعه اي با انرژي و با نشــاط 
خواهيم داشــت. با باالرفتن روحيه و نشاط 
اجتماعي ناهنجاري اجتماعي كمتر مي شود.
جامعه اي كه هر چه بيشــتر سالن هاي تئاتر، 
گالري هاي نقاشي، نمايشگاه هاي آثار هنري 
و سالن هاي سينما و موسيقي داشته باشد و 
در زمينه هنر فعال تر باشــد، بزه اجتماعي 
و معضالت شهروندي در آن كمتر مي شود. 
موســيقي باعث بارور كردن توانايي روحي 

افراد است. با موسيقي و كنسرت ها ، تخليه 
انرژي به شــيوه اي اصولي و در چارچوب 
هنجارهــاي جامعه اتفــاق مي افتد و باعث 
مي شــود، اجتماعي آرام تر و سالم تر داشته 

باشيم.
براى داشتن جامعه اى شاد نقش هنرمندان 
و حضور آنان در بين مردم نقشــى بى بديل 
اســت. امروزه هنرمندان بسيار مصمم تر از 
گذشــته در كنار مردم حضور پيدا كرده اند 
و در فضاهاى هاى مجــازى براى كارهاى 

فرهنگى پيشقدم شده اند.
اين اقدام يــك اتفاق تازه در حوزه فرهنگ 
و هنر اســت و اميد مــى رود در برگزارى 
اين اتفاق بزرگ، نهاد ها و ارگان هايى چون 
نيروى انتظامى، ســازمان اماكن، شهردارى، 
شــوراى شــهر و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى همكارى هاى الزم را داشته باشند.
بى شك از چنين كنسرتى استقبال بى سابقه اى 
صورت خواهد گرفت و در چنين وضعيتى 
كه مردم با مشــكالت و تنگناهاى اقتصادى 

سر و كله مى زنند.
و  تاميــن  شــوراى  مى دانيــم  بعيــد 
نيــز  انتظامــى  و  امنيتــى  دســتگاه هاى 
مخالفتــى بــا برنامــه  هــاى منجــر بــه شــادى 
و نشــاط شــهروندان داشــته باشــند چراكه از 

نظــر امنيتى مــا ســاالنه چنديــن راهپيمايى و 
جشــن بــزرگ همچــون 22 بهمــن را داريــم  
ــه  ــود. ب ــزار مى ش ــت برگ ــه در اوج امني ك
ــا  ــتگاه  هايى ب ــه دس ــل اســت ك ــن دلي همي
ايــن تــوان و اقتــدار امنيتــى، قطعــا مى تواننــد 
ــهم  ــه س ــا را ك ــوع برنامه ه ــن ن ــت اي امني
ــن  ــز تامي ــان در آن بســيار اســت را ني جوان
كننــد. البتــه در ايــن ارتبــاط همراهــى اهالــى 
هنــر بــا مــردم و برگــزارى برنامه هــاى 
ــر روح  ــد التيامــى ب مفــرح بى شــك مى توان
خســته و ذهــن آشــفته كســانى باشــد كــه 
تمــام مــدت شــبانه روز را بــه آينــده اى گنگ 

و نامشــخص مى انديشــند.
حاال با اين ابراز تمايل نهادهايى نظير ارشاد 
و شــهردارى و در كنار آن مردم از اجراى 
كنســرتها بايد  منتظر مانــد و ديد آيا ديگر 
وزارتخانه ها و نهادهاى زير نظر دولت تدبير 
و اميد نيز در اين راســتا گام برمى دارند يا 

خير؟ 
بايد منتظر ماند و ديد كه آيا وزارت كشــور 
و نيروى انتظامى نيز همــكارى مى كنند يا 
خير؟ در گام بعدى مى تــوان منتظر ماند و 
ديد آيا هنرمندان ديگر به همراه سينماداران، 
تهيه كنندگان فيلم و سينما نيز همراه مى شوند 

يا خير؟

 اشــراف غير قانونى مجتمع مســكونى 
تازه سازى در جبهه دوم بلوار بعثت و ناديده 
گرفتن ســاير امالك كه با چهل پنجره اين 
ساختمان معذب هستند، كار دست شهردارى 

و شوراى شهر داده است.
اين ســاختمان كه در سال 92 موفق به اخذ 
OKB پروانه ســاختمانى شده و هيچ گونه
شــدن پنجره ها در پروانه قيد نشــده است، 
اكنون براى همسايگان دردسرساز شده و آنها 

از مالك شاكى هستند.
همســايگان اين ملك اكنون بــراى در امان 
ماندن از اشراف اين ساختمان اقدام به نصب 
داربســت و پرده كرده اند كه همين موجب 
شــده كار به دادگسترى و شــوراى شهر و 

كميسيون ها بكشد.
بر اين اســاس اعضاى شــوراى شــهر و 
يكى از شــاكيان اين پرونــده در اين زمينه 
گفت وگوهايى با فارس داشــتند كه در زير 

مى خوانيد.
يكى از همسايگان شاكى ملك مورد نظر در 
گفت وگو با فارس اظهار كرد: حدود سه سال 
است كه شهردارى تخلف كرده و با صدور 
پروانه ساختمانى براى ملكى كه پنجره هاى 
آن به سمت ساير ســاختمان ها باز مى شود، 

مزاحمت ايجاد كرده است.
خليليان بيان كرد: طبــق بند 88 و 87 قانون 
كميسيون ماده 5 كشور بايد كف پنجره ملك 
مدنظر 1,70 متر باال بيايد تا پنجره ها به منازل 

ديگر اشرافيت نداشته باشد.
وى با تأكيد بر اينكه شــهردارى نيز گفته كه 
اگر اين ميزان پنجره ها باال نيايد، به ملك مورد 

نظر پايان كار داده نمى شود، بيان كرد: ندادن 
پايــان كار دردى از مــا دوا نمى كند زيرا من 
خودم 35 ميليون داربســت و پرده را نصب 
كرده ام كه منزلم از ديد همســايگان در امان 

باشم. 
وى با بيان اينكه چهار سال است كه پيگير اين 
موضوع هستم افزود: به شوراى شهر اطالع 
دادم كه پرونده به كميســيون ماده 100 رفت 
و كميســيون هم نتوانست رأيى صادر كند و 
پرونده را به شهردارى واگذار كرد كه اكنون 

به دنبال تملك ملك بنده هستند.
وى يادآور شــد: اكنون كار به جايى رسيده 
كه قرار شــد ملك بنده را براى تملك مترى 
5 ميليون تومان بخرند، هنوز اين مســئله نيز 

عملياتى نشده است.
وى با بيان اينكه عالوه بر من، منازل ديگرى 
هم هســتند كه از باز شــدن پنجره هاى اين 
ملك به منــزل آنها معذب هســتند، افزود: 
اكنون مسئله اين است كه اين تخلف زودتر 
رسيدگى شود و يا OKB پنجره هاى ملك 
مدنظر انجام شود. وى با بيان اينكه شهردارى 
نيز با طرح OKB كــردن پنجره هاى ملك 
مورد نظر موافق اســت تصريح كرد: مالك 
هنوز طرح OKB را نپذيرفته اما شهردارى 

اين مسئله را به او گوشزد كرده است.
در پروانه ملك مدنظر OKB وجود نداشت

نايب رئيس شوراى شهر همدان با بيان اينكه 
راى بدوى كميســيون ماده 100 آمده است 
اظهار كرد: اكنون احتماالً در مرحله تجديدنظر 

است كه بنده اطالعى ندارم.
حميد بادامى نجات با بيان اينكه كميسيون ماده 

100 بايد وضع موجود را با پروانه مقايســه 
كند كه اختالفى در اين زمينه وجود نداشت، 
گفت: در كميسيون بدوى برائت براى پرونده 

صادر شد.
وى با بيــان اينكه در پروانه ســاختمان نيز 
پنجره ها وجود داشــته است اظهار كرد: اين 
مسئله باعث شده كه ماده 100 نتواند به اين 

موضوع رسيدگى كند.
وى اضافه كرد: در پروانه ملك مدنظر كه در 
سال 92 صادر شده، OKB وجود نداشته، اما 
بعد از چند ماه شهردارى به اينها گفته است 
شما بايد پنجره را OKBکنيد و مالك به اين 

مسئله تمكين نكرده است.
 وى ادامــه داد: هنگامى كه مالك براى پايان 
كار مراجعه كرده است، شهردارى پرونده آن 
را به كميسيون ماده 100 آورده و در ماده 100

وقتى كميســيون بدوى راى داد، مبنى بر اين 
بود كه چون در پروانه اوليه اكابه وجود ندارد، 

نمى توان آن را اعاده داد.
وى بــا تأكيد بر اينكه رأى كميســيون ماده 
100 اعــاده به پروانه اســت افزود: وقتى در 
پروانه مدنظر OKBای وجود نداشته است، 

نمى توان رأيى صادر كرد.
وى با بيان اينكه مدت هاى زيادى اســت كه 
همســايگان با ملك مورد نظر مشكل دارند، 
افزود: تاكنون شــكاياتى را نيز همسايگان به 
ديوان و دادگسترى داشته  و راى آنها نيز صادر 

شده است كه بايد از دادگسترى جويا شد.
وى تأكيد كرد: با توجه به اينكه رأى كميسيون 
ماده 100 مبنى بر پروانه ملك مدنظر اســت 
و در پروانه ملك OKB ذكر نشــده است، 

بنابراين راى بر آن و يا تخريب نشده است.
هنوز تصميمى براى ملك مزاحم گرفته نشده 

است
رئيس شــوراى شهر همدان نيز با بيان اينكه 
چون ملك مدنظر بنا بر پروانه ســاخته شده 
است، كميسيون ماده 100 تصميمى براى آن 
نگرفته است، افزود: با اين وجود بايد قبل از 
صدور نقشــه پروانه، بايد OKB را اضافه 

مى كردند.
كامران گردان با بيــان اينكه مالك نيز چون 
ملك خود را بر اســاس نقشه پروانه ساخته 
اســت، زير بار OKB نمــى رود، بيان كرد: 
قصور ايــن پرونده به شــهردارى وقت آن 

سال ها برمى گردد.
وى بيــان كرد: اگر قرار بــود پنجره هاى آن 
ســاختمان OKB شــود بايد در پروانه قيد 
مى شد و اگر مالك اجرا نمى كرد، كميسيون 

ماده 100 مى توانست جريمه كند.
رئيس شــوراى شــهر همدان با بيان اينكه 
شــهردارى بايد به نوع ديگــرى اكابه را در 
ســاختمان اجرايى كند، يادآور شد: در حال 
حاضر تصميمى گرفته نشده و مالك بايد با 
شــهردار آن منطقه صحبت كند تا مشكل به 

نوعى حل شود.
وى در پاســخ به اينكه چرا طى اين  سا ل ها 
همسايگان شــاكى نبودند و به يكباره اين 
مســئله رخ داد، گفت: بنده هم سوال دارم 
كه چرا در حين ســاخت اين ســاختمان 
همســايگان شاكى نشدند كه بتوان ساخت 
و ســاز را متوقف كرد و االن كه تمام شده 

شاكى شده اند؟

تاثير شگرف موسيقى 
بر ارتقاى شادى و نشاط جامعه

■ پيشقدم شدن هنرمندان براى خوب كردن حال مردم

حكايت چهل پنجره اى كه حريم مى شكند!
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چه كسانى براى دريافت سود سهام عدالت در اولويت 
هستند؟

 ســازمان خصوصى سازى فعال زمانى را براى پرداخت نوبت دوم سود سهام عدالت 
مربوط به ســال مالى 1396 اعالم نكرده اما تاكيد كرده كه دهك هاى كم درآمدتر را در 

اولويت قرار مى دهد.
به گزارش ايسنا، در ماه گذشته مقدارى از سود سهام عدالت مربوط به سال مالى 1396 
به حساب تعدادى از مشموالن واريز شد. در آن مرحله به مشموالنى كه مددجوى كميته 
امداد امام خمينى(ره) يا تحت پوشــش ســازمان بهزيستى كشور بودند و از تخفيف 50 

درصدى برخوردار شدند، مبلغ 175 هزار تومان سود سهام پرداخت شد.

سازمان خصوصى سازى فعال زمانى را براى واريز نوبت دوم سود سهام عدالت سال مالى 
1396 اعالم نكرده ولى آن طور كه ســابقا مسئوالن اين سازمان اعالم كرده اند، به محض 
اينكه مبالغى از شركت هاى سرمايه پذير اخذ شود و مقدار آن در حدى باشد كه سود يك 

دهك درآمدى را تامين كند، اين سازمان اقدام به واريز مبالغ خواهد كرد.
همچنين  قرار بر اين شد كه سود سهام سال 1395 آن دسته از مشموالن كه شماره شباى 
بانكى معتبر خود را با تأخير به اين ســازمان اعالم كرده اند و همچنين آن دسته از وراث 
قانونى مشــموالن متوفى كه ناشى از تقسيم ســهام فوت شدگان مشمول، واجد شرايط 
دريافت ســود شده اند و تقسيم سهام آنان از طريق دفاتر پيشخوان دولت قطعى شده نيز 

در اين مرحله پرداخت شود.

سازمان خصوصى سازى بارها اعالم كرده كه واريز سود سهام عدالت منحصراً به حساب 
بانكى همان ســهامدار صورت مى گيرد و مشمولين بايستى آگاه باشند كه اين سازمان از 
طريق هيچ شــخص يا واســطه و افرادى، از هيچ روشى از جمله تماس تلفنى يا ارسال 
پيامك يا ساير شيوه هاى ارتباطى تحت عناوين نيابت، نمايندگى يا كارگزارى با مشمولين 
ارتباط برقرار نمى كند و اينگونه ارتباطات داراى زمينه كالهبردارى يا سودجويى بوده و 
مشمولين بايد نسبت به اين ارتباطات و تماس ها حساسيت و آگاهى داشته باشند و از هر 
گونــه در اختيار قرار دادن اطالعات مالى و بانكى و هويتى خود جداً اجتناب كنند و در 
خصوص ســهام عدالت صرفاً به اطالعيه و اخبار رسمى از طريق رسانه ملى و جرايد و 

سايت اطالع رسانى WWW.samanese.ir توجه كنند.

نگاه

خبـر

گرانى كاالها تقصير نقدينگى است؛ نه دالر
 يك اقتصاددان گفت: كاهش قيمت اجناس به دالر بستگى چندانى 
ندارد، بلكه علت تورم در كشــور نقدينگى است. اين در حالى است 
كه تخمين زده شده حجم نقدينگى تا پايان سال به 2000 هزار ميليارد 

تومان برسد.
مرتضى زمانيان در مورد علت كاهش نيافتن قيمت اجناس بيان كرد: 
داســتان كاهش قيمت ارز و عدم كاهش قيمت كاالها، در چند سال 
گذشته با افزايش قيمت بنزين تكرار مى شد. در آن موقع وقتى قيمت 
بنزين زياد مى شد از قيمت پرتقال گرفته تا دستمال كاغذى همه كاالها 

افزايش پيدا مى كرد و اين افزايش را به بنزين نسبت مى دادند.
وى افزود: مســاله عدم كاهش قيمت اجناس به دالر بستگى چندانى 
ندارد. علت تورم در كشور مساله نقدينگى است. فرض كنيد بنده مبلغ 
پول ثابتى را در اختيار دارم، اگر تصميم بگيرم كه كااليى بخرم كه تا به 
حال يك قيمت داشته و االن قيمتش افزايش پيدا كرده و تقاضاى من 
براى خريد اين كاال ادامه داشته باشد، پس بايد پول بيشترى براى آن 
كاال بپردازم و اين يعنى مخارج من در يك حوزه بيشتر مى شود و در 

حوزه ديگرى مانند سفر كمتر مى شود يا به صفر مى رسد.
به گزارش ايســنا، مدير گروه مطالعات اقتصادى انديشكده مطالعات 
حاكميت و سياست گذارى گفت: در حال حاضر در بعضى جاها مثل 
حوزه سفر و گردشگرى ركود داريم و در جاهاى ديگر تورم شديدى 
داريم كه مثال اين مورد مواد خوراكى اســت. وقتى همه چيز در حال 
افزايش قيمت اســت، اين نشان مى دهد كه نقدينگى جامعه زياد شده 
است. خيلى از افرادى كه درآمد ثابتى دارند حجم نقدينگى آنها ثابت 

مانده ولى آمارها نشان مى دهد نقدينگى در جامعه بسيار باالست.
زمانيان گفت: عامل اصلى افزايش قيمت ها نقدينگى اســت. به دليل 
سياست هاى نادرست، نقدينگى تورم در كشور ايجاد كرده است. پس 
بدانيــم ارز تاثير چندانى در افزايش يا كاهش قيمت ها ندارد. افزايش 
قيمت ارز هم خود معلول آن پديده اى است كه مسكن، خدمات و ... 

بخاطر آن افزايش پيدا كردند و آن نقدينگى است.
اين اقتصاددان گفت: تخمين زده شــده حجم نقدينگى تا پايان سال 
به 2000 هزار ميليارد تومان برسد. تا نقطه اى جذابيت سود بانكى بر 
خريد ارز و ســكه طال مى چربيد ولى از آن نقطه به بعد خريد ارز و 
ســكه جذابيت بيشترى پيدا كرد. به همين خاطر مردم پول خود را از 

بانك بيرون كشيدند و به سمت بازارهاى مختلف روانه كردند.
گفتنى است؛ طبق نظر سنجى از مردم، علت ارزان نشدن كاالها به نظر 
73.13 درصد از شــركت كنندگان ضعف نظارت مسئوالن عنوان شد 
و 16.52 درصد به سوء استفاده عرضه كنندگان نسبت داده شد و پس 
از آن فاصلــه زمانى واردات تا بازار با 5.10 درصد و حرص مصرف 

كنندگان با 4.95 درصد به ترتيب انتخاب هاى بعدى مردم بودند.

پشت پرده تصميم بانك مركزى براى تغيير 
در روند سوددهى به سپرده ها

 شوراى پول و اعتبار به تازگى تصميم گرفته تا ديگر به سپرده هايى 
كه كمتر از يك ماه در نظام بانكى ماندگارى دارند، سودى ندهد، دليل 

اين امر هم، گرايش مردم به سمت سپرده هاى كوتاه مدت است.
به گزارش مهر، شــوراى پول و اعتبار در آخرين جلســه خود تصميم 
گرفت تا پرداخت سود روزشمار به سپرده هاى كمتر از يكماه را متوقف 
نمايد. آنگونه كه در متن مصوبه تصريح شــده اســت، از ابتداى بهمن 
امسال، محاسبه سهم سود على الحساب سپرده هاى كوتاه مدت عادى 
از روزشمار به ماه شمار تغيير مى يابد. نكته حائز اهميت اين است كه به 
بانك ها يك ماه مهلت داده شده تا اين روش جديد در پرداخت سود را 
پياده سازى كنند و حال بايد ديد كه ترفندهاى جديد نظام بانكى براى اين 
كوچ از سپرده هاى روزشمار به ماه شمار چه خواهد بود. البته در بخشنامه 
بانك مركزى به بانك ها تاكيد شــده است كه اين بانك، عالوه بر رصد 
عملكرد شبكه بانكى در اين خصوص، نحوه عمل شركت هاى پشتيبانى 
فناورى اطالعات بانك ها و موسسات اعتبارى را نيز تحت پايش خواهد 
داشت و در صورت مشاهده و كشف هرگونه مغايرت يا هرگونه اقدامى 

كه منجر به كتمان يا غيرواقعى جلوه دادن رويدادهاى مالى شود.
در اين ميان بررســى ها نشــان مى دهد كه مانده ســپرده هاى بانكها و 
موسســات مالى و اعتبارى طى يكسال اخير نشان مى دهد كه در سال 
97 همزمان با شــوك هاى ارزى، تركيب ســپرده هاى بانكها نيز تغيير 
كرده اســت. بر اين اساس با افزايش تمايل افراد براى نگهدارى وجوه 
با نقدشــوندگى باالتر و همچنين افزايش جذابيت ساير بازارها، مانده 
سپرده هاى كوتاه مدت، افزايش و حجم سپرده هاى بلندمدت طى هفت 

ماهه نخست سال جارى كاهش يافته است.
گزارش معاونت بررسى هاى اقتصادى اتاق بازرگانى كشورنشان مى دهد 
كه از ابتداى سال 97 مانده سپرده هاى كوتاه مدت در بانك ها شروع به 
افزايش كرده و سپرده هاى بلندمدت با سرعت نسبتا كمترى كاهش يافته 
است. در اين شــرايط، از يك طرف اين احتمال وجود دارد كه برخى 
افراد پول خود را از حساب هاى بلندمدت خارج كرده و به سپرده هاى 
كوتاه مدت تبديل كرده باشند كه چنين رويدادى به دليل نوسانات شديد 

ارز و عدم اعتماد عمومى دور از ذهن به نظر نمى رسد.
از طرف ديگر، كاهش حساب هاى بلندمدت مى تواند به دليل بسته شدن 
حساب ها و خروج كامل اشخاص از سيستم بانكى و هدايت نقدينگى 
به ســمت ساير بازارها به ويژه ارز باشــد. با توجه به اينكه نرخ ارز از 
فروردين 97 شــروع به افزايش كرده و در بهار و تابستان با شوك هاى 
قيمتى همراه بوده، طبيعتا نرخ ســود بانكى جذابيت خود را از دســت 
داده و تمايل افراد براى نگهدارى وجوه با نقدشــوندگى باالتر افزايش 
يافته است. اما پس از چند ماه متوالى شيب نزولى در مانده سپرده هاى 
بلندمدت، با ثبات نسبى قيمت دالر در مهرماه مانده سپرده هاى بلندمدت 

حدود يك درصد نسبت به شهريورماه 97 افزايش يافته است.

جاده پر پيچ و خم ازدواج كه همچنان 
دشوار مي شود 

مهدي ناصرنژاد »
 زندگي ايراني با توجه به آداب و رســوم متنوع و فراواني كه داريم، 
بسيار شيرين و با شكوه اســت و حداقل آن اين است كه اين زندگي 
در گذشته و تاكنون شيرين و با شكوه بوده است! از سويي ديگر همين 
آداب و ســنن افتخارآميز در بسياري از فراز و نشيب هاي زندگي بالي 
جان خيلي از خانواده هاي ايراني و به ويژه جوان هاي دم بخت  اســت 
و حداقل آن هم اين اســت كه رفته، رفتــه داريم دچار چنين باليايي 

مي شويم.
يكــي از همــكاران و خبرنگاران فعال و خــوش ذوق ما در تحريريه 
روزنامه همدان پيام كه اتفاقاً خانم مي باشــد، اخيراً گزارشي تهيه كرده 
و در روزنامه به چاپ رســانده است كه موضوع آن سختي و مصائب 
فراوان خانواده هايي است كه پسر يا دختر دم بخت دارند و اين مصائب 
هم بيشتر بدوش آن دسته از خانواده ها است كه مي خواهند دختر شوهر 
بدهند و بايد طبق سنت ديرينه از سير تا پياز براي دختر نازك تر از گل 

خود جهيزيه تهيه كنند.
ســر فصل گزارش همكار ما اين است كه بيش از 3 برابر شدن قيمت 
كاالهاي ويژه ســبد جهيزيه و در اين ارتباط قيمت كاال و تدارك شب 
عروسي، مانع از ازدواج بسياري از جوان ها شده است! گران شدن چند 
برابري قيمت كاالهاي جهيزيه و همچنين باال رفتن سرسام آور هزينه هاي 
ازدواج نظير، پذيرايي شام يا ناهار در تاالر، هزينه گريم و آرايش عروس 
خانم، يا خرج سنگين و من درآوردي عكاسي و فيلم برداري و در اين 
ميان همان قوز باال قوز نچســب بنام اركستر، از واقعيت هايي است كه 

نظير يك ترمز دستي محكم در سر راه ازدواج عمل مي كند. 
به لحاظ همين واقعيت است كه اغلب آدم هاي منطقي و مجرب عقيده 
دارند، موانع موجود دست ساخته بسياري از خانواده هاي امروزي است 
و هيچ ارتباط منطقي و قابل استداللي با آداب و سنن ما ايراني ها ندارد. 
در واقع با يك جمع و تفريق درســت و حسابي، خيلي راحت مي شود 
نتيجه گيري كرده و در ضمير خويش قبول كنيم كه از ماست كه برماست 
و خود را خيلي راحت و بدون مقاومت به دست حوادث من درآوردي 
و سليقه اي ســپرده ايم و گناه كوتاهي و بي خردي خويش را به گردن 

آداب و رسوم مي اندازيم.
آداب و رســوم هر ملت گنجينه و ذخاير بي نظيري از تجربه و تعاون 
و خودآگاهي و تالش و فداكاري و گذشــت و مهرباني و درك بسيار 
منطقي و واقعي از شرايط يك جامعه است كه بايد با ديد احترام به آن 
نگاه كرد و براي تعامل فرهنگي با ملل جهان مورد اســتناد قرار داد. اما 
متأسفانه آنچيزي كه ما امروز به عنوان آداب و سنن ايراني به خصوص 
در ازدواج به آن اصرار مي كنيم. چيزي به جز تقليد كوركورانه و غلط از 

فيس و افاده تو خالي غربي ها نيست.
 در كدام سنت ايراني و آداب و معاشرت عروسي و ازدواج گفته شده كه 
عروس و داماد در شب حنابندان و عروسي با هزينه هاي امروزي فقط 
20 ميليــون تومان براي چند قطعه عكس و قاب عكس و به اصطالح 
امروزي ها شاســي (يا همان قاب عكس)، حيــف و ميل كنيم و يا در 
چنين شرايطي كه خيلي ها ماه به ماه دهانشان به يك سير گوشت قرمز 
نمي رسد، چند قلم غذاي بي مسما و نيم پز روي ميز تاالر رديف كنيم 
و سرانجام هم روانه سطل آشغال بسازيم. اما جهيزيه درست و به جاي 
ازدواج ايراني قرار و مداري با ارزش و زندگي ساز و كارگشاست كه راه 
را براي زندگي مشترك دو انسان باز مي كند اما صد چندان هم كه شرايط 
زندگي عوض شــده باشد و وسيله هاي روز مد  و جايگزين گردد. فر، 
توستر، اتوبخار و يخچال فريزر سايد باي سايد و پرده و ميز و صندلي و 
مبلمان آنچناني و انواع وسايل برقي كه به طور تقريبي سالي يكبار هم 
در كمتر خانواده اي كاربرد دارد، به لحاظ شكل زندگي امروزي، آپارتمان 
نشيني و اشتغال همراه و همزمان زن و مرد در بيرون خانه هيج جايگاهي 

در قاموس فرهنگ و سنت ايراني نخواهد داشت. 
متأســفانه موضوع باال رفتن ســن ازدواج نزد جوان هاي ايراني و تك 
فرزنــدي در جامعه امروز ما دغدغه همه خانواده هاي ايراني اســت و 
دنبال علت هــاي آن از اين و آن مي گرديم، اما غافل هســتيم از اينكه 
خودمان عامل چنين علت هايي هستيم و بشدت از نوع بسيار بدي هم 
غرب زده شــده ايم و ندانسته فرهنگ و آداب و رسوم خودمان را لعن 

و نفرين مي كنيم. 
هنوز در جامعه ايراني گوهر وجود مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها در خيلي 
از خانواده ها هست چرا حداقل از موضوع آداب و سنن ازدواج از آنان 
سوال نمي كنيم كه آيا ســناريوهاي خنده دار ازدواج هاي امروزي با آن 
چيزهايي كه دو نسل پيش 3 نسل پيش در ايران مرسوم بود، همخواني 
و هم ترازي دارد؟! بپرسيم كجا بوديم و به كجا داريم مي رويم و آن وقت 
از خودمان سوال كنيم كه چرا بفكر ازدواج براي پسران و دختران پا به 

سن گذاشته خود نيستيم؟!

 زعفــران همدان به دليــل كيفيت باال و 
وجود مشــتري، بازار خوبــي دارد بنابراين 
كشــت آن يكي از برنامه هــاي اولويت دار 

كشاورزي استان همدان است.
آن طور كه مدير امور باغباني سازمان جهاد 
كشاورزي اســتان همدان گفت: همدان در 
زميه كشــت زعفران رو به توسعه است به 
طوري كه در ســال 97، 161 هكتار سطح 
زيركشــت اين محصول اســت و از سال 
1390 به بعد هر سال شاهد رشد در مقدار 

سطح زير كشت اين محصول بوده ايم.
حجت ا... شهبازي ادامه داد: زعفران همدان 
از كيفيت و بازار خوبي برخوردار اســت و 

روي دست توليد كننده نمي ماند.
وي افزود: اكنون متوسط عملكرد زعفران 4
كيلوگرم در هر هكتار اســت كه نسبت به 
متوسط كشوري كه 3/8 كيلوگرم به ازاي هر 

هكتار است بسيار قابل قبول است.
به گفته شــهبازي، همدان در يك دهه اخير 
به كشــت زعفــران روي آورده امــا با اين 
شــرايط رتبه چهاردهم كشور را در كشت 

اين محصول دارد.
طبق اعالم مدير امور باغباني سازمان جهاد 
كشــاورزي اســتان همدان، هر يك هكتار 
براي كشت زعفران 3 هزار متر مكعب آب 
مصرف مي كند، زيرا از آنجا كه اين محصول 
در آبــان ماه بيدار مي شــود و بيداري آن تا 
ارديبهشــت ادامه مي يابد و از ارديبهشت تا 
آبان مي خوابد بيشتر آب مصرفي خود را از 

باران تأمين مي كند.
وي گفت: مالير بــا 73 هكتار و 261 كيلو 
در رتبــه اول توليد زعفران در اســتان قرار 
دارد و رزن با 16 هكتار سطح زير كشت و 
برداشــت 65 كيلو و بهار با 14 هكتار و 52

كيلو زعفران در رتبه بندي سطح زير كشت 
و توليد زعفران قرار دارند.

شــهبازي افــزود: اكنون خشــك كردن 
زعفران به صورت ســنتي انجام مي شــود 
اما به دنبال اين هســتيم كه سرمايه گذاري 
بــراي صنايع تبديلي ايــن محصول اقدام 
كنــد تا بتوانيم زعفران همــدان را با برند 

استان عرضه كنيم.

 رتبه اول همدان در توليد گشنيز 
و رازيانه

وى با اشــاره به اينكه كشــت گل محمدى 
هم در اســتان همدان توســعه چشمگيرى 
داشــته است، گفت: از سال 83 تا 97 سطح 
زيركشت گل محمدى از 56 هكتار به 180

هكتار رسيده است.
شهبازى افزود: ميزان توليد گل محمدى در 
سال 83 در حدود 77 تن بوده كه اين ميزان 
به 212 تن در ســال 97 رســيده است و به 
نظر مى آيد در سال هاى آينده اين روند ادامه 

داشته باشد.
مدير امور باغبانى ســازمان جهادكشاورزى 
اســتان همدان با بيان اينكه شهرستان مالير 
بزرگترين توليدكننده گل محمدى در استان 
است، گفت: سطح زيركشت گل محمدى در 
مالير 105 هكتار است كه از اين سطح 140

تن گل محمدى برداشت شده و تويسركان با 
21 هكتار و بهار با 19 هكتار در جايگاه هاى 
دوم و سوم توليد و كشت اين محصول قرار 

دارند.
وى افزود: ســال گذشته يك واحد فرآورى 
به صورت پيشــرفته در ماليــر راه اندازى 

شده اســت كه اميدواريم امســال با وجود 
اين واحد، شــاهد توســعه چشمگير توليد 

گل محمدى در استان باشيم.
وى در ادامه از پرداخت بيش از 822 ميليون 
تومان تســهيالت در بخش گياهان دارويى 
خبر داد و گفت: از ســال 94 تا كنون 674

ميليون تومان از منابع اعتبارى استان در قالب 
زعفران  كشت  براى  استان  موافقت نامه هاى 

پرداخت شده است.
گفت:  ســخنانش  ادامــه  در  شــهبازى 
توليدات،  افــزوده  ارزش  درآمدزايى، 
مصرف  در  صرفه جويــى  و  صــادرات 
آب از جمله مواردى اســت كه مزيت 
كشــت گياهان دارويى را بيش از پيش 

مى كند.
وى با بيان اينكه ميزان كشت گياهان دارويى 
در اســتان همدان به 5150 هكتار رســيده 
اســت، افزود: از ســال 83 تا كنون سطح 
زيركشت گياهان دارويى از 3898 هكتار به 
5150 هكتار رســيده و ميزان توليد گياهان 
دارويى در اين مدت از 5556 تن به 11هزار 

و 683 تن رسيده است.
شهبازي گفت: عمده گياهان دارويى استان 

همدان 2 محصول رازيانه و گشنيز است، كه 
در توليد اين دو محصول رتبه اول كشور را 
دارا هســتيم. به طوريكه بيش از 87 درصد 
رازيانه كشور و 52 درصد گشنيز كشور در 

همدان توليد مى شود.
وى سطح زيركشت رازيانه استان همدان را 
2268 هكتار دانست و افزود: 2135 هكتار 
گشنيز در استان همدان كشت مى شود و با 
توجه به اينكه بخشى از كشت اين محصول 
در اســفندماه انجام مى گيرد تا پايان سال به 

2600 هكتار نيز خواهد رسيد.
شــهبازى با اشاره به اينكه اســتان همدان 
در كشــت و توليــد گياهــان دارويى رتبه 
چهارم كشــورى را دارد، بيان كرد: در بين 
شهرســتان ها نيز رزن رتبه اول، نهاوند رتبه 
دوم و اســدآباد رتبه ســوم را از نظر سطح 

زيركشت گياهان دارويى دارا هستند.
شهبازى ادامه داد: همچنين گياهان دارويى 
از جمله بادرنجبويه، مارتيغال، سنبل الطيب 
در اســتان همدان كشــت مى شــود كه در 
ســال آينده به دنبال كشت گسترده خارشتر 
درزمينهاى شــور و غيرقابل كشــت استان 

همدان هستيم.

 رئيس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى 
همدان گفت: در حوزه تسهيالت مشاغل 
خانگى عملكرد شهرســتان همدان خوب 
بوده و رتبــه اول را با 63 درصد پرداختى 

دارد.
جالل حدادهمدانى در كارگروه اشتغال و 
سرمايه گذارى شهرستان همدان با اشاره به 
ارايه تســهيالت به طرح هاى معرفى شده 
در شهرســتان بيان كرد: در حوزه مشاغل 
خانگى سهميه شهرستان همدان 5 ميليارد و 
500 ميليون تومان بوده كه اعتبار تخصيص 

يافته 2 ميليارد و 76 ميليون تومان است.
وى با اشــاره به اينكه يك هزار و 101 نفر 
براى دريافت تسهيالت به مبلغ  ميليارد و 
410 ميليون تومان به بانك معرفى شده اند 
گفــت: مبلغ پرداخت شــده يك ميليارد و 

753 ميليون تومان بوده است.
به گــزارش فارس، رئيس اداره كار، تعاون 
و رفاه اجتماعى همدان با بيان اينكه اعتبار 
تخصيصى 86 درصد بــوده و 63 درصد 
اعتبار پرداختى اســت افــزود: در حوزه 
مشاغل خانگى عملكرد شهرستان همدان 
خوب بــوده و رتبــه اول را با 63 درصد 

پرداختى دارد.
وى با اشــاره به اينكــه فامنين و مالير در 

رتبه هاى بعدى قرار دارند خاطرنشان كرد: 
در حوزه خوداشــتغالى تقريباً به مبلغ 20 
ميليارد و 666 ميليون تومان طرح به بانك 

معرفى شده است.
حدادهمدانى بــا بيان اينكه بــه 700 نفر 
به مبلغ 12 ميليــارد و 394 ميليون تومان  
تسهيالت در اين حوزه پرداخت شده است 
افزود: در حوزه مشــاغل فراگير بهزيستى، 
بنيــاد شــهيد، كميتــه امــداد و صندوق 

كارآفرينى اميد فعاليت دارند.
2 هــزار و 464 نفر بيمه شــده 
اجبارى جديد در شهرستان همدان

وى با اشــاره به آمار افزايش بيمه  شــده 
اجبارى شهرســتان به تفكيك ماه ها گفت: 
317 نفــر در مهرماه و 358 نفر در آبان ماه 
بيمه اجبارى شده اند و مجموع بيمه شدگان 
اجبارى جديد امســال 2 هزار و 464  نفر 

هستند.
رئيس اداره كار، تعــاون و رفاه اجتماعى 
همدان با بيان اينكه در حوزه اشتغال فراگير 
شهرســتان همدان رتبه چهارم را از لحاظ 
درصد عقد قرارداد به ســهميه دارد كه 30
درصد شامل مى شود افزود: شهرستان بهار، 
تويسركان و كبودراهنگ رتبه اول تا سوم 

را دارند.

وى با اشــاره به اينكه 26,5 ميليارد تومان 
تسهيالت پرداخت شده كه بعد از شهرستان 
بهــار رتبه دوم را داريم خاطرنشــان كرد: 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
6 طرح را به مبلغ 73 ميليارد تومان معرفى 
كرده  كه چهار طرح به مبلغ 3 ميليارد تومان 

پرداخت شده است.
حدادهمدانــى بــا بيان اينكــه آموزش و 
پرورش دو طرح معرفى كرده  كه تقريباً 50

درصد طرح ها موفق به دريافت تسهيالت 
شده اند افزود: بهداشت و درمان 6 طرح به 
مبلغ 25 ميليارد تومان معرفى كرده كه يك 
طرح به مبلغ 2 ميليارد تومان عقد قرارداد 

داشته است.
وى با اشــاره به اينكه جهاد كشاورزى 6
طــرح به مبلغ 2 ميليــارد و 700 ميليون 
تومــان معرفى كرده كــه 3 طرح به مبلغ 
600 ميليون تومان پرداخت شــده است 
گفت: ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
48 طرح به مبلغ 49 ميليارد تومان معرفى 
كرده  كه 34 طرح بــه مبلغ 18 ميليارد و 
800 ميليــون تومــان يعنــى 39 درصد 

پرداخت شده است.
رئيس اداره كار، تعــاون و رفاه اجتماعى 
همدان بــا بيــان اينكــه اداره فرهنگ و 

ارشاد اســالمى دو طرح به مبلغ 2 ميليارد 
تومان معرفى كــرده  كه يك ميليارد و 800 
ميليون تومان به نتيجه رسيده است افزود: 
شركت نفت سه طرح به مبلغ 4,5 ميليارد 
تومان معرفى شــده كه يك طرح به مبلغ 
يك ميليــارد و 800 ميليون تومان به نتيجه 

رسيده است.
شهرستان  در  طرح  معرفى 77   

همدان به بانك
وى با اشــاره به اينكه ورزش و جوانان دو 
طرح داشت كه يك طرح به نتيجه رسيده 
است خاطرنشان كرد: در شهرستان همدان 
77 طرح به مبلغ 157 ميليارد تومان معرفى 
شــده كه طرح به مبلــغ 30 ميليارد تومان 

مصوب بانك است.
حدادهمدانى با بيان اينكه 49 طرح به مبلغ 
29 ميليارد تومان عقد قرارداد شــده است، 
افزود: 46 طرح به مبلغ 26,5 ميليارد تومان 

پرداخت شده است.
وى بيــان كرد: بانك تجــارت 89 درصد، 
توســعه تعاون 12 درصد، رفاه 12 درصد، 
ســپه 23 درصد، صــادرات و ملت صد 
درصد، ملى 30 درصد و بانك كشاورزى 
35 درصــد از طرح هاى معرفى شــده را 

پرداخت كرده اند.

مدير امور باغباني جهاد كشاورزي استان:

واحد فرآوري زعفران نياز استان است

رئيس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى همدان خبر دادرئيس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى همدان خبر داد

رتبه اول همدان در پرداخت تسهيالت مشاغل خانگى

كارت دانشجويي ياسمن موسوي نام پدر فتح اله 
1920167961 رشته كارشناسي ارشد تغذيه طيور 

دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9413446001 
مفقود گريده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي محمد كزازلو فرزند ابوالفضل به شماره 
ملي 0371481821 رشته برق دانشگاه بوعلي سينا به 
شماره دانشجويي 9412462042 مفقود گرديده و از 

بانك مركزى هشدار داددرجه اعتبار ساقط مي باشد.

حساب و كارت 
بانكى تان را اجاره 
ندهيد!
 اخيرا مشاهده شــده كه پيشنهادهايى 
براى اجــاره كارت يا حســاب بانكى در 
مســيرهاى ارتباطــى گوناگــون از جمله 

كانال ها و گروه هاى فضاى مجازى مطرح 
مى شــود كه طى آن در ازاى اســتفاده از 
كارت يا حساب بانكى شخص، مبالغى به 

صورت ثابت به وى پرداخت مى شود.
به گزارش ايســنا، با توجــه به اين كه 
افتتاح حســاب و دريافــت كارت براى 
همه به ســهولت ميســر اســت، اجاره 
كارت يا حســاب صرفا براى پوشــش 
فعاليت هاى مجرمانه، پولشــويى و فرار 
مالياتى كاربرد دارد و پيشنهاد دهندگان، 

كسانى هســتند كه براى گريز از عواقب 
مســئوليت  قانون،  خالف  فعاليت هــاى 
آن را در قبــال پرداخــت مبالغى اندك، 

مى كنند. دهندگان  اجاره  متوجه  يكسره 
طبــق اعالم بانــك مركــزى، مطابق با 
مســئوليت  جارى،  مقــررات  و  قوانين 
تمــام تراكنش ها و مبادالتى كه از طريق 
حســاب و كارت بانكى انجام مى شود، 
بر عهده دارنده آن اســت و هيچ ادعايى 
مبنى بر اجاره دادن حساب براى مراجع 

قانونــى، مالياتــى، انتظامــى و قضايى 
نيست. مسموع 

بــر اين اســاس بانك مركــزى توصيه 
موكــد كرده كه به هيــچ عنوان و تحت 
هيچ شــرايطى، پيشنهاد اجاره حساب يا 
كارت بانكى را با هيچ مبلغى نپذيرند تا 
فعاليت هاى  از  ناشــى  جدى  عواقب  از 
خالف قانونى كه از طريق حســاب ها يا 
كارت هاى بانكى اجاره اى انجام مى شود 

در امان باشند.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139760326006001219-1397/9/14  هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي حسين احمدوند فرزند شكراله به شماره شناسنامه 366 صادره 
از مالير ششدانگ يك باب خانه به مساحت 163/86 مترمربع قسمتي از پالك 
يك اصلي  اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريداري از مالك رسمي 
حيدر رهام محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 722)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/20
محمدرضا اميني 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي ابالغ اجرائيه 
بدينوســيله عليه شــما مراد بازوند نام پدر: عبدال تاريخ تولد 1342/5/2 شماره ملي 

3960716672 شماره شناسنامه 286 به نشاني: نهاوند گل زرد كوچه ايثار 
متعهد(ضامن)

بابك معنوي پور نام پدر: محمد رحيم تاريخ تولد: 1369/10/25 شماره ملي 4060326534 
شماره شناسنامه 4060326534 به نشاني: نهاوند روستاي كوهاني پشت مدرسه پژوهش 
تقاضاي صدور اجرائيه نموده اســت له صندوق كارآفرين اميد پرونده اجرايي 9700167 
در اجراي ثبت نهاوند عليه شــما تشــكيل و چون آدرس شناسايي نگرديده است لذا 
بنابه تقاضاي بســتانكار ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتشــار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ادامه عمليات بدون انتشــار آگهي ديگري عمليات 

اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. (م الف 200)
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي ابالغيه اجراييه 
تقاضــاي صدور اجرائيه له صندوق كارآفرين اميد پرونده اجرايي به كالســه 

9700175 در اجراي ثبت نهاوند عليه 
(متعهدين) به شرح ذيل:

احد درويشــي نام پــدر: حجت اله تاريخ تولــد 1362/5/1 شــماره ملي 
3962531807 شماره شناسنامه 94 به نشاني نهاوند روستاي مهين آباد باالتر 

از مخابرات 
متعهد (ضامن)

محمدمــراد جهانيان نام پــدر: حيدر تاريخ تولد: 1351/10/20 شــماره ملي 
3961036861 به شماره شناســنامه 2303 به نشاني: نهاوند- شهرك شهيد 

حيدري بلوك 8 پ 28
صمد درويشــي نام پدر: حجت اله تاريــخ تولد 1359/3/15 شــماره ملي 
3962484582 شماره شناسنامه 22 به نشاني همدان، شهرك فرهنگيان، فاز 

2، كوي نيروي انتظامي، خ گلستان، ك ريحان، واحد 1
صادر گرديده است و چون آدرس ها شناسايي نگرديده است لذا بنا به تقاضاي 
بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتشــار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ادامه عمليات بدون انتشار آگهي 
ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.(م الف 199)

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاي عليرضا به رقم داراى شــماره شناســنامه  1756 به شرح دادخواست كالسه 
112/97/929ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان مسعود به رقم به شماره شناســنامه  60 در تاريخ 97/7/17 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
است به: 1-مهدي به رقم فرزند مســعود متولد 1359به شماره شناسنامه 10 فرزند 
متوفي 2-عليرضا به رقم فرزند مســعود متولد 1367به شــماره شناسنامه 1756 
فرزند متوفي 3-معصومه به رقم فرزند مسعود متولد 1360به شماره شناسنامه 255 
فرزند متوفي 4-زهري زرين وفا فرزند محمدحسن متولد 1340به شماره شناسنامه 
7038 همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يــا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 713)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي ابالغيه اجرائيه 
بدينوسيله عليه شما (متعهد):

ايرج كياني نام پدر: خداداد تاريخ تولد 1345/1/1 شماره ملي 3962056777 
شماره شناسنامه 12 به نشــاني نهاوند، شهرك شــهيد حيدري 144 واحد 

فرهنگيان.
مژگان دارايي نام پدر علي صفر تاريخ تولد 1364/6/31 شماره ملي 3962562451 

شماره شناسنامه 1018 به نشاني: نهاوند ميدان مادر كوچه نسترن
مراد موميونــد نام پدر عيســي تاريخ تولــد 1336/6/1 به شــماره ملي 
3962418751 به شماره شناسنامه 7 به نشاني نهاوند فرمامانداري ميدان آل 

آقا بلوار قيصريه فرهنگ شرقي 20
معصومه اميدي ميرزايي نام پدر: نور محمد تاريخ تولد 1357/12/28 شــماره 
ملي 3960852460 شماره شناسنامه 2470 به نشاني: نهاوند روستاي كفراش 

تقاضاي صدور اجرائيه نموده اســت. له صندوق كارآفرين اميد پرونده اجرايي 
به كالســه 9700168 در اجراي ثبت نهاوند عليه شما تشكيل و چون آدرس ها 
شناسايي نگرديده اســت لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشــار محلي 
آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام 
ننماييد ادامه عمليات بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد.(م الف 202)
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

اطالعيه 
سازمان تبليغات اســالمي مالك 70/28 
شعير مشاع از 96 سهم پالك اصلي شماره 
2298 واقع در بخش 3 همدان مي باشــد 
چنانچه شخص يا اشخاصي مدعي مالكيت 
الباقي ســهم باقيمانده مي باشند و يا از 
مالك يا مالكين احتمالي آن اطالعي دارند 
با در دست داشتن مدارك و اسناد مثبته 
به واحد امالك و عمران اداره كل تبليغات 
اسالمي به آدرس همدان، ميدان فلسطين، 
تا  نمايند  مراجعه  خبرنگار  خيابان  ابتداي 
مقتضي  اقدامات  ذي ربط  مبادي  طريق  از 

قانوني معمول گردد.(م الف 3657)
اداره كل تبليغات اسالمي همدان 

آگهي ابالغيه 
له صندوق كارآفرين اميد پرونده اجرايي به كالســه 9700024 در اجراي ثبت 
نهاوند عليه شــما رضا مهران آذين نام پدر: ماشاء اهللا تاريخ تولد 1395/4/15 
شــماره ملي 3961852014 شماره شناســنامه 258 به نشاني: نهاوند، پشت 

مسجد دوخواهران كوچه شهيد مالمير پالك 115
متعهد (ضامن):

فاطمه دارابي نام پدر: نصرت تاريخ تولد 1359/6/27 شماره ملي 3961522251 
شماره شناســنامه 430 به نشاني نهاوند شهرك شهيد حيدري بلوك 2 منزل 

مرتضي سوري پالك 117
باقر اريا نســب نام پدر: علي شــير تاريــخ تولد: 1355/1/1 شــماره ملي 
3961243689 شــماره شناسنامه 560 به نشــاني: نهاوند، پشتيباني نيروي 

انتظامي شهرستان نهاوند ، جنب زندان، كالنتري سابق 
محمد ســلگي نام پدر: رحيم تاريخ تولد: 6/30//1357 شــماره ملي: 
3961835421 شــماره شناســنامه 569 به نشــاني: نهاوند پشــت 
مســجد دو خواهران كوچه شهيد مالمير تشــكيل و چون آدرس شما 
 18 ماده  طبق  بســتانكار  تقاضاي  به  بنا  لذا  است  نگرديده  شناســايي 
آيين نامــه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبــه در يكي از روزنامه هاي 
نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  چنانچه  مي شــود  آگهي  محلي  كثيراالنتشار 
به پرداخــت بدهي خود اقــدام ننماييد ادامه عمليــات بدون انتظار 
آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شــما تعقيب خواهد. 

(201 (م الف 

ادامه درخشش دختران هاكى باز همدان 
در ليگ برتر

 تيــم هاكى بانوان همــدان در روز دوم رقابت هاى ليگ برتر 2 پيروزى مقتدرانه ديگر 
كسب كرد.

محمدجواد جعفرى رئيس هيأت هاكى استان همدان گفت: در ادامه رقابت هاى ليگ برتر 
هاكى بانوان كشور كه در زنجان در حال برگزارى است، تيم هاكى همدان توانست در روز 
دوم مسابقات مقتدرانه رقباى خود را از ميان بردارد.وى عنوان كرد: همدان ابتدا مقابل تيم 
قم با نتيجه 7 بر صفر پيروز ميدان شد و سپس به مصاف تيم مركزى رفت و با همين نتيجه 

اين تيم را نيز از ميان برداشــت.جعفرى بيان كرد: تيم هاكى همدان در روز اول مسابقات 
هــم مقتدرانه ظاهر و 2 تيم زنجان و اصفهان را شكســت داده بود و تا به دنبال پنجمين 
برترى متوالى خود باتشد.وى در ادامه با بيان اينكه وضع هاكى استان همدان نسبت به ساير 
استان ها بسيار خوب است، افزود: بانوان همدان سابقه قهرمانى در ليگ برتر ايران را دارند 

و نتايج كسب شده نشان مى دهد وضعمان در كشور بد نسيت و حرف براى گفتن داريم.
رئيس هيأت هاكى استان همدان با بيان اينكه كار اصلى هيأت هاكى استعداديابى است و 
در تمامى سالن هاى مربوط به هاكى استعداديابى را انجام مى دهيم، تصريح كرد: وضعيت 
هاكى در شــهر همدان خوب اســت به طورى  كه در مســابقات كشــورى همواره جزو 

برترين هاى ايران بوده ايم. 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

عنوان سومى مسابقات آب هاى آرام ايران 
به همدانى ها رسيد

 تيم همدان عنوان ســومى مسابقات قهرمانى كشور و انتخابى تيم 
ملى آب هاى آرام مردان را به دست آورد.

رئيس هيأت قايقرانى استان همدان گفت: مسابقات قهرمانى كشور و 
انتخابى تيم ملى آب هاى آرام مردان با حضور 14 اســتان در درياچه 

آزادى تهران برگزار شد.
محمد ضــرورى با بيان اينكه در اين رقابت ها شــركت كنندگان در 
مسافت هاى 200، 500 و 1000 متر با هم به رقابت پرداختند، تصريح 
كرد: در پايان رقابت هاى قهرمانى كشــور و انتخابى تيم ملى آب هاى 
آرام مردان بزرگســاالن، تيم گيالن با 88 امتياز قهرمان شد، تيم تهران 
با 67 امتياز جايگاه دوم را به دست آورد و تيم همدان با 57 امتياز رده 

سوم را به خود اختصاص داد.
رئيس هيأت قايقرانى اســتان همدان با بيان اينكه 111 ورزشكار در 
اين مســابقات حاضر بودند، خاطرنشــان كرد: اين رقابت ها در مواد 
المپيكى كاياك تك نفــره 1000 متر، كاياك دونفره 1000 متر، كاياك 
تك نفره 200 متر، كاياك چهارنفره 500 متر، كانوى تك نفره 1000 متر 

و كانوى دونفره 1000 متر برگزار شد.
ضرورى با بيان اينكه همدان براى نخستين بار در كشور به اين عنوان 
رسيد، افزود: على الماسى، ياســين قمرى و حسين محرابى اعضاى 
تيم كانوكانادايى همدان و فرامرز ورمرزيار، ايمان مخملى، احمدرضا 
حميدى و حسن صمدى اعضاى تيم كاياك استان در مسابقا قهرمانى 

كشور بودند كه با مربى گرى مهدى مصدى به آب زدند.
وى با بيان اينكه تيم همدان در دو دوره قبى مسابقات عنوان چهارمى 
را كســب كرده بود، گفت: پيش از اين تيم بزرگســاالن همدان كاپ 
ســومى ليگ كشــور و كاپ دومى ماراتن آب هاى آرالم كشور را در 

كارنامه خود داشت.

بيشترين مصدومان ورزشى همدان
 مربوط به فوتبال است

 رشته فوتبال از ابتداى امسال تاكنون بيشترين مصدوم ورزشى را 
در اين استان داشته است.

دبير هيأت پزشــكى ورزشــى همدان گفت: 218 ورزشكار در اين 
مدت دچار مصدوميت شده اند كه 71 تن را ورزشكاران رشته فوتبال 

تشكيل مى دهند.
خسرو اصله اظهار كرد: 46 تن از مجموع ورزشكاران آسيب ديده در 

اين مدت نيز بانوان هستند.
وى اضافه كرد: كشتى با 22، ورزش هاى رزمى با 16 و واليبال با 15
مصدوم، بيشترين آمار آسيب ديده ورزشى را از ابتداى امسال تاكنون 

به خود اختصاص داده اند.
دبير هيأت پزشــكى ورزشى همدان يادآور شد: در حاليكه در بخش 
آقايان فوتبال با 69 مصدوم بيشترين آمار را داشته است اما در بخش 

بانوان بيشترين مصدومان در رشته هاى رزمى و واليبال بوده است.
وى اظهار داشــت: سال گذشــته 327 مصدوم ورزشــى داشتيم كه 
فوتبال با 113 مصدوم ســهم بيشترى داشــت و كشتى با 32، واليبال 
20، تكواندو 17 و ژيمناســتيك و كارته با 16 مصدوم، در رتبه هاى 

بعدى قرار گرفتند.
اصله افزود: 69 تن از اين تعداد را بانوان تشــكيل دادند كه بيشتر در 

رشته هاى تكواندو، كاراته، همگانى و واليبال بودند.
دبير هيأت پزشــكى ورزشى همدان خاطرنشان كرد: آسيب هاى زانو 
بيشترين نوع مصدوميت در بين ورزشكاران همدانى به خصوص در 

رشته فوتبال است.
وى اضافه كرد: بيشــترين نوع آسيب ديدگى ورزشكاران همدانى در 
حين تمرين و مسابقات از ناحيه زانو، پارگى رباط صليبى و عضالت 

قدامى مرسوم است.

ورزش صبحگاهى به برنامه روزانه 
دستگاه هاى اجرايى تبديل شود

 رئيس هيــأت ورزش هاى همگانى منطقه هفت كشــور گفت: 
ورزش صبحگاهى نشــاط و شادابى را در كنار سالمتى ايجاد مى كند 

و بايد به عنوان يك برنامه روزانه در دستگاه هاى دولتى اجرا شود.
هادى ســبزوارى در حاشيه نشست با اعضاى هيأت همگانى همدان 
به خبرنگار ايرنا اظهار كرد: ورزش صبحگاهى يكى از بهترين برنامه 
ها براى كاركنان دســتگاه هاى اجرايى محسوب مى شود كه نياز به 

برنامه ريزى دارد.
وى اضافه كرد: انجــام ورزش صبحگاهى اين زمينه را براى كاركنان 
مهيا مى سازد كه با شــادابى و انرژى مضاعف در محيط كار حضور 

يابند و در برخورد مناسب آنها با ارباب رجوع نيز بسيار موثر است.
سبزوارى بيان كرد: هم اينك همدان يكى از استان هاى مطرح و فعال 
در ورزش صبحگاهى كشور است منتهى در دستگاه هاى اجرايى اين 

طرح هنوز در مرحله اجرا قرار ندارد.
وى افزود: شوراى عالى ورزش همگانى همدان بايد نسبت به تصوب 
و اجراى اين طرح اقدام كند چرا كه ارتقا ســطح ســالمتى و شادابى 
كارمندان يكى از سياست هاى اصلى در حوزه ورزش كاركنان دولتى 

است.
رئيس هيأت ورزش هاى همگانى منطقه هفت كشــور اظهار داشت: 
اين توانايى در هيأت ورزش هاى همگانى اســتان همدان وجود دارد 
تا نســبت به اجراى اين طرح مهم ورزشى در سطح اداره ها و ارگان 

هاى دولتى همكارى كند.
وى خاطرنشان كرد: ترويج ورزش هاى همگانى به ويژه صبحگاهى 
در بين كاركنان دولت، در ارتقا ســطح كيفى و كارايى مفيد آنها تاثير 

مستقيم خواهد داشت.
سبزوارى يادآور شد: اين ورزش نياز به تخصص ندارد و هر فرد با هر 

سنى مى تواند خيلى سريع حركات نرمشى را فرا گيرد.

زورآزمايى 12 آزادكار و3 فرنگى كار همدانى 
در انتخابى تيم ملى

 مرحله اول انتخابى تيم هاى ملى كشــتى آزاد و فرنگى بزرگساالن 
روزهاى 5 تا 7 دى ماه در سالن شهداى هفتم تير تهران برگزار مى شود.
اين مرحله از مســابقات در شــرايطى برگزار خواهد شد كه با توجه 
به هماهنگى صورت گرفته با ســتاد ملى مبارزه با دوپينگ از نفرات 

شركت كننده در رقابت ها، نمونه گيرى دوپينگ انجام مى شود.
ناصــر نوربخــش، ايرج اســفنديارى فر، رســول جزينــى و بهروز 
حضرتى پور اعضاى كميته فنى مسابقات فرنگى و محمد طاليى، امير 
توكليان، عباس حاج كنارى، ابراهيم مهربان و صادق گودرزى اعضاى 

كميته فنى مسابقات آزاد اين مرحله از انتخابى تيم ملى هستند.
از اســتان همدان و در اتفاقى بى سابقه، 12 كشتى گير در بخش آزاد و 
3 كشــتى گير در بخش فرنگى در اين مرحله از انتخابى روى تشك 

خواهند رفت. 
ميثم فيروزآبادى در 57 كيلوگرم، رضا اســدى پور در 61 كيلوگرم، 
عرفان مالمير و سجاد چهاردولى در 70 كيلوگرم، مسعود كمروند، 
جمال خدابنده لو و عارف كيانى در 74 كيلوگرم، على شــهبازى و 
عباس يزدانى در 79 كيلوگرم، اميد كوليوند در 89 كليوگرم، وحيد 
شــاه محمدى و هادى وفايى در 92 كيلوگرم و دانيال شــريعتى نيا 
در 97 كيلوگــرم آزادكاران اســتان در اين مرحلــه از انتخابى تيم 

ملى هستند.
همچنين حســين صاحبى در 63 كيلوگرم، اميرحسين گروسى در 67
كيلوگرم و محمدامين حميدى در 87 كيلوگرم فرنگى كاران همدانى 

در مرحله نخست انتخابى تيم ملى خواهند بود.
سرپرســت اين تيم على عبدالملكى است و على محمد مالمير، حامد 
كوكبى، محمد كمروند و على صفارى مربيان تيم اعزامى استان هستند.

ظرف چند ســال اخير حضور 12 آزادكار از استان در مرحله نخست 
انتخابى تيم ملى كشتى بى سابقه بوده و اين اتفاق را بايد براى ورزش 
اول همدان به فال نيك گرفت. هرچند اســتان از مســابقات قهرمانى 
كشــور صاحب 7 سهميه بود و 5 سهميه ديگر با رايزنى هيأت كشتى 
با فدراسيون نشينان به همدانى ها تعلق گرفت تا كشتى گيران بيشترى از 
هگمتانه بخت خود براى رسيدن به مراحل بعدى انتخابى تيم ملى از 

جمله جام معتبر تختى را بيازمايند.
در فرنگى هم 3 كشــتى گير از استان روى تشك خواهند رفت و در 
مقابل ديدگان افراد نزديك به محمد بنا به دنبال موفقيت هستند، اما با 

اين حال بيشتر نگاه ها به آزادكاران همدانى است.
در 57 كيلوگرم ميثم فيروزآبادى كه در مسابقات قهرمانى كشور تمامى 
رقبا را شكســت داد، يكى از بخت هاى استان است و با شناختى كه 
از او سراغ داريم، اگر روزش باشد قطع به يقين همدان در سبك وزن 

حرف براى گفتن خواهد داشت.
در 61 كيلوگرم رضا اسدى پور كه اصالتا مازندرانى است كار دشوارى 
در پيش دارد، اما او كشــتى گير باستعدادى اســت و اگر مى خواهد 

خودى نشان بدهد وقتش فرا رسيده.
مسعود كمروند در 74 كيلوگرم اما يكى از كشتى گيران استان است كه 
نگاه ها بيشتر روى او معطوف شده. كمروند بعد از چند سال دورى از 
استان، امسال به خانه برگشت و در مسابقات قهرمانى كشور تنها برابر 
رضا افضلى كه اين روزها اردونشــين است، شكست را پذيرا شد. با 
اين حال كمروند شانس زيادى براى رسيدن به مراحل بعدى انتخابى 

تيم ملى را داراست.
در 97 كيلوگرم دانيال شــريعتى كه سال گذشته قهرمانى جوانان آسيا 
را به دست آورد، روى تشــك خواهد رفت و اگر مى خواهد دوباره 
خود را به اردوهاى تيم ملى برساند بايد از همين مسابقات موتورش 

را روشن كند.
در 92 كيلوگرم هــادى وفايى دارنده مــدال طالى رقابت هاى 
كشــتى روستايى و عشــايرى 2016 جهان و وحيد شاه محمدى 
نفر ســوم جوانان آســيا هم اميد زيادى به كسب سهميه مراحل 

دارند. بعدى 
ديگر كشتى گيران اســتان نظير جمال خدابنده لو، سجاد چهاردولى و 
عرفــان مالمير هم به هيچ عنوان دوســت ندارند خيلى زود فرصت 
حضــور در جام تختى و مراحل بعدى انتخابى تيم ملى را از دســت 
بدهند و قطع به يقين اين گوش شكســته ها هم كه تجربيات زيادى 

دارند، به دنبال موفقيت و رسيدن به اهداف خود هستند.

حامد صيفى »
 اواخر آذرماه سال قبل بود كه بابك صمديان 
جانشــين هادى گل محمدى در تيم شهردارى 
همدان شد و حاال بعد از گذشت يك سال قصه 

وارونه سال قبل در حال اكران است.
شهردارى همدان كه امسال با سر و صداى 
زيادى بسته شد و انتظارها از بابك صمديان 
به ســبب نمايشى كه در نيم فصل دوم سال 
گذشــته به منصه ظهور گذاشــت، فراتر از 
تصــور بود اما روز بــه روز و در روزهايى 
كــه حال پاس با احمد جمشــيديان خوب 
بود به ورطه نابودى رفت و هراندازه هم كه 
باشگاه و در رأس آنها عباس صوفى شهردار 
همدان به سرمربى ناكام اين فصل شهردارى 
زمان داد، آب از آب تــكان نخورد و حال 
شهردارى به همان وخامتى بود كه پاس در 

فصل قبل ليگ دسته دوم!
اگرچــه در نيم فصل اول ليگ دســته دوم 
فوتبال ايران، شهردارى در برهه هاى مختلف 
نياز به تغيير در كادرفنى و باصطالح خودمان 
يك شــوك فوتبالى را از نان شب واجب تر 
مى ديد، اما مســئوالن بــه بابك صمديان و 
كادرش اعتقاد داشــتند و دست آخر چوب 
همين اعتقاد و البتــه اعتماد خود را خورده 
و حاال قرار اســت تيمــى را تحويل هادى 
گل محمــدى بدهند كه در جــدول حال و 
روز خوشــى ندارد و براى مردى كه همين 
چندوقت پيش به پيشــنهادات خوبى مثل 
نفت اميديه پشت پا زد، بدتر اينكه نماينده 
استان در گروه اول ليگ دسته دوم فقط يك 
هفته تا آغاز نيم فصل دوم زمان دارد و قطع 
به يقين او به عنوان ســرمربى جديد قادر به 

شق القمر در اين تيم نگون بخت نيست.
شــهردارى همدان بعــد از نتايج خوب در 
دوفصل قبل ليگ دســته دوم، پارســال هم 
طبيعى بود كه با هادى گل محمدى استارت 
بزند، اما در سالى كه منجر به تغيير شهردار 

همدان و چندتن از اعضاى شوراى شهر شد 
و همين موضوع تاثيــر منفى خود را روى 
تيمش گذاشــت، مربى محبوب اما ناكام آن 
روزها در نهايت و با كســب نتايج ضعيف 
جاى خــود را بــه بابك صمديــان داد تا 
سرمربى موردوثوق شخص شهردار همدان 
در يكى از دشوارترين ماموريت هاى دوران 
مربى گرى تيمى را از معركه ســقوط نجات 

دهد كه حال و روز خوبى نداشت.
حــاال قصه وارونه فوتبال همدان در 96، در 
آغازين روزهاى زمستان 97 در حال اكران 
است. هادى گل محمدى با تصميم شهردار 
همدان جاى بابك صمديان را خواهد گرفت 
و بايد تيمى را از خطر ســقوط به ســاحل 
آرامش برساند كه در 12 بازى فقط 11 امتياز 
به حساب واريز كرده و ميان تيم هاى فانوس 
به دست گروه نخســت ليگ دسته دوم جا 

خشك كرده است.
گل محمدى كه ســال قبل از اطرافيان خود 
در تيم ضربه خورد و به گزاف نيســت اگر 
بگوئيم او را نزديكانش در باشــگاه كه خود 
را دايه مهربان تر از فوتبال همدان و باشگاه 

شهردارى مى دانند به زمين زدند، حاال بهتر 
از هرفردى واقف به اين است كه ماموريت 
دشــوارش در اين تيم بيمار با وجود همين 
فردگرايــاِن عوام فريــب عاقبت خوشــى 
نخواهد داشت و بيشــتر از بقيه مى داند كه 
ابتدا بايد تيم خود را از وجود منفعت طلبان 
پاك و ســپس به جنگ با رقبــاى تا دندان 
مســلح ليگ دســته دوم برود تا بلكه امتياز 
شهردارى همدان را امســال در ليگ دسته 

دوم نگه دارد.
گل محمدى زمان زيادى ندارد و بايد سقف 
خانه اى كه در حال چكيدن اســت را تعمير 
كند، اما مثل روز روشــن است كه او براى 
معمارى اين بنــاى در حال تخريب نياز به 
اعضاى  و  شــهردار  همگانــى"از  حمايت 
شوراى شــهر و مسئولين گرفته تا هوادار و 
اصحاب رســانه و مجموعه خــود" دارد تا 
همانند صمديان فصل قبل، روزهاى خوش 
نيم فصل دوم شهردارى همدان در ليگ دسته 

دوم را تكرار كند.
چيزى كه پيداســت اينكه هفته آينده و در 
نخستين بازى نماينده همدان در ليگ دسته 
دوم فوتبــال برابر چوكاى تالش ســرمربى 
جديد ايــن تيــم روى نيمكــت جلوس 
خواهد كــرد و به عبارت بهتــر، روياهاى 
شهردارى همدان با ديگر مربى بومى فوتبال 

جست وجو مى شود.
هرچه هست اينكه شهردارى همدان نياز به 
يك شــوك فنى داشت و تغيير در اين تيم، 
اگرچه دير اما همين امروز هم به موقع انجام 
شده و اميدوارى عالقمندان به فوتبال استان 
همدان به اين است كه در روزهاى موفقيت 
تيم فوتبال پاس همدان و اميد باال به صعود 
شهردارى  حداقل  جمشــيديان،  احمد  تيم 
بتوانــد خود را در ليگ دســته دوم حفظ و 
براى ســال بعد با بك برنامه ريزى بهتر گام 

به رقابت هاى دشوار اين مسابقات بگذارد.

81 ساگى، ايستگاه 
پايانى سرمربى سابق 
پرسپوليس و تيم ملى

 سرمربى سابق تيم فوتبال پرسپوليس 
و ايران در سن 81 سالگى درگذشت.

به  گزارش ايلنا، اســتانكو پوكله پوويچ، 
سرمربى نامدار كروات كه سابقه هدايت 
تيم هايى چون پرسپوليس، سپاهان و تيم  
 ملى فوتبال ايران را داشــت در سن 81 
پوكله پوويچ  درگذشت.استانكو  سالگى 
مدت ها بــا بيمارى دســت و پنجه نرم 
مى كرد و چند ســال پيــش نيز يكى از 
پاهاى او به دليل بيمارى قطع شد.استانكو 
را به ســبب دانش باالى فوتبال و عالقه 
زيادى كه به اين رشــته ورزشى داشت 
مى شناســند. او در 18 آوريل 1938 به 
دنيــا آمد و در تيم اشــپليت بازى كرده 
بود. او آخرين بار در ســال 2015 براى 
مدتى روى نيمكت هايدوك نشست.اين 
مربى در ســال 1994 روى نيمكت تيم 
ملى ايران نشست و حضور كوتاه مدت 
او در تيم ملى ايران در ســال 95 به پايان 
رسيد. او در اين مدت طى 4 حضور در 
تيم ملى ايران به يك برد، دو مســاوى و 
يك باخت رســيد. او در سال 1995 به 
عنوان سرمربى پرسپوليس انتخاب و دو 
بار پياپى توانست اين تيم را به قهرمانى 
در ليگ آزادگان برساند. او همجنين در 

دو مقطع روى نيمكت سپاهان نشست.

مسى آقاى گل الليگا 
در سال 2018

  مهاجم بارسلونا با به ثمر رساندن 15 
گل برترين گلزن الليگا در ســال 2018 

شد.
به گزارش ايسنا، ليونل مسى سال 2018 
را بــه عنوان برترين گلزن الليگا به پايان 
رســاند. مهاجم بارسلونا در 17 هفته 15 
گل به ثمر رســاند. ســتاره آرژانتينى در 
آخرين ديدار تيمش در اين سال دروازه 

سلتاويگو را باز كرد.
مسى چهار گل بيشتر از لوييس سوارس 
به ثمر رساند. مهاجم اروگوئه اى نتوانست 
برابر سلتا گلزنى كند. كريستين استوانى، 
مهاجم خيرونا نيز در تساوى يك بر يك 
تيمش مقابل ختافه نتوانست گلى به ثمر 
برســاند. او نيز مانند سوارس 11 گل به 
ثمر رسانده است. پس از او ياگو آسپاس، 

مهاجم سلتا با 10 گل قرار دارد.

ركوردى ناخواسته براى 
يك مربى پرتغالى 

در ليگ برتر
 ماركو سيلوا به اولين مربى تاريخ ليگ 
برتر تبديل شــد كه با 3 تيم مختلف در 
خانه شكست سنگين 6 بر صفر يا بيشتر 

را تحربه مى كند.
به گزارش مهر، در آخرين ديدار از هفته 
هجدهم رقابت هــاى ليگ برتر انگليس 
اورتون در خانــه با نتيجه پر گل 6 بر 2

برابر تاتنهام شكست خورد. اين شكست 
بد، يك ركورد منفى براى ماركو سيلوا در 
پى داشت.ماركو سيلوا زمانى كه هدايت 
هال ســيتى را بر عهده داشت با نتيجه 7

بر يك برابر تاتنهام شكســت خورد. او 
همچنين زمانى هم كه هدايت واتفورد را 
عهده دار بود، در خانه با شــش گل برابر 
منچسترسيتى شكست خورد تا يك شنبه 
شب براى سومين بار اين مربى شكست 
سنگين با شش گل اختالف را تجربه كند.

تغيير، دير اما به موقع

شهردارى، تيمى كه آسانسور 
صمديان-گل محمدى شد

زيادى  زمــان  گل محمدى 
خانه اى  سقف  بايد  و  ندارد 
كه در حال چكيدن اســت 
را تعمير كنــد، اما مثل روز 
براى  او  كه  اســت  روشن 
معمــارى اين بناى در حال 
تخريــب نياز بــه حمايت 
و  شــهردار  همگانــى"از 
اعضاى شــوراى شــهر و 
مســئولين گرفته تا هوادار 
و اصحاب رسانه و مجموعه 

خود" دارد 
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■ حديث:
امام علي (ع):

ادِب نيكو ، بهترين يار است و برترين همدم. 
غرر الحكم: ج 3 ص 384 ح 4815

معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى همدان:
هنرمند همدانى صادركننده برتر كشور شد

هنرمند  بشــيرى  عــادل   
برتــر  صادركننــده  ســفال، 
صنايع دستى كشــور از استان 
همدان و شــهر جهانى سفال 
معاون  قاسمى  عليرضا  است. 
صنايع دســتى اداره كل ميراث 
و  صنايع دســتى  فرهنگــى، 
گردشگرى همدان با اعالم اين 
خبر اظهار كرد: عادل بشيرى 
هنرمند سفال، صادركننده برتر 

صنايع دستى كشور از استان همدان و شهر جهانى سفال است.
وى با بيان اينكه صادركنندگان برگزيده استان تجليل مى شوند افزود: 
مراسم تجليل از صادركنندگان برگزيده استان همدان 5 دى ماه برگزار 
مى شود كه از هنرمند برگزيده كشورى به عنوان صادركننده برگزيده 
فرهنگى،  ميراث  اداره كل  صنايع دستى  معاون  مى شود.  تجليل  نيز 
صادركننده  از 11  كرد:  بيان  همدان  استان  گردشگرى  و  صنايع دستى 
نمونه استان تجليل مى شود كه در حوزه صنايع دستى نيز هنرمند سفال 

به عنوان صادركننده نمونه كشورى است.

فراخوان سومين جشنواره فجر هنرهاى 
سنتى و صنايع دستى اعالم شد

 با توجه به اســتقبال هنرمندان صنايع دســتى از برگزارى دو دوره 
جشنواره فجر هنرهاى سنتى و صنايع دستى، فراخوان سومين جشنواره 

فجر هنرهاى سنتى و صنايع دستى اعالم شد. 
به گزارش مركز روابط عمومى و اطالع رسانى سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى، بر اســاس فراخوان اعالم شده، هنرمندان 
صنايع دستى تا 25 دى ماه 97 فرصت دارند، آثار خود را براى شركت 

در اين جشنواره ارسال كنند.
 آثار ارســالى به اين جشــنواره بايد مبتنى بر شــيوه هاى توليد صنايع 
دســتى خلق شده باشد و مهم ترين شاخص انتخاب آثار، وجوه متمايز 
صنايع دســتى از لحاظ طراحى، كيفيت اجــرا، اصالت برند و هويت و 
كاربرد خالقانه اســت و هر هنرمند مجاز به ارسال 5 اثر از جديدترين 

محصوالت هنرى است.
 آثار ارســالى نبايد در جشنواره هاى پيشــين به نمايش در آمده باشد. 
همچنين آثار ارسالى بايد داراى شناسنامه (نام اثر، معرفى تكنيك، مواد 
مورد استفاده، نام سازنده اثر) باشند.متقاضيان بايد تصوير آثار خود را به 
همراه اطالعات اثر شامل نام اثر، تكنيك، نام سازنده اثر، شهر و شماره 
تلفن ثابت و همراه، نشانى دقيق پستى را تا تاريخ 25 دى 97 به آدرس 

ichtotarvij@gamil.com ارسال كنند.

از پنجم دى ماه برگزار مى شود
«زورَخند» در همدان

 از پنجــم دى ماه و به مدت 10 روز نمايشــگاه كاريكاتور با عنوان 
«زورَخند» در همدان داير مى شود.

بــه گزارش فــارس ؛ از پنجم دى مــاه و به مدت 10 روز نمايشــگاه 
كاريكاتور با عنوان «زورَخند» در همدان داير مى شود.

در اين نمايشــگاه آثارى از محمود نظرى، على پاك نهاد، اكبر تراب پور 
و طاهر شعبانى؛ چهار كارتونيست مطرح همدانى در معرض ديد عموم 
قرار مى گيرد. مراســم افتتاحيه اين نمايشگاه ساعت 17 روز چهارشنبه 
پنجم دى ماه در محل گالرى آرمان در ميدان فردوســى، ابتداى خيابان 
طالقانى جنب بانك قوامين بوده و عالقمندان مى توانند براى بازديد از 

آن تا 15 دى ماه همه روزه از ساعت 16 الى 19 مراجعه كنند.

برگزارى كنسرت در همدان روى ريل قرار 
گرفته است

3 خواننده همدانى ها را ميهمان 
صداى خود مى كنند

 برگــزارى كنســرت در همــدان مانند ســاير 
استان هاســت و افزايش تعــداد آنها بــه اين دليل 
اســت كه مردم نياز به شادى و نشاط دارند.عليرضا 
درويش نــژاد در خصوص برگزارى كنســرت هاى 
موســيقى در همدان اظهار كرد: برگزارى كنسرت ها 

روى ريل خود قرار گرفته است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى همدان با عنوان 
اين مطلب گفت : افزايش نشاط اجتماعى را برگرفته 
از نــگاه رهبرى و بــراى ايجاد نشــاط در جامعه 
دســتورالعمل داريم، بنابراين بايد در اين حوزه كار 
كرد كه يكى از شــاخص هاى ايجاد نشاط برگزارى 
كنسرت هاســت.مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اســتان همدان افزود: برگزارى كنســرت در همدان 
نيز مانند ســاير استان هاست و افزايش تعداد آنها در 
همدان به اين دليل اســت كه مردم نياز به شادى و 
نشــاط دارند.وى در خصوص فعاليت انجمن هاى 
موسيقى نيز گفت: انجمن هاى موسيقى همدان فعال 
اســت و بر اين اســاس توجه ويژه اى به موسيقى 
بومى ـ محلى همدان داريم.درويش نژاد ادامه داد: در 
شيوه نامه و آيين نامه ساماندهى كنسرت ها اين مطلب 
را ذكر كرده ايم كه در هفته يكى از موسيقى ها پاپ و 

ديگرى سنتى و بومى ـ محلى باشد.
وى اهميت بخشى به موسيقى سنتى را مهم دانست 
و گفت: در حوزه آموزش نيز قرار شده كه آموزش ها 
داده شود و به مســائل خاص فنى و تكنيكى توجه 
شــود زيرا ما از آثار خوب سنتى حمايت مى كنيم.

مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان همدان 
اولويت را با موسيقى بومى ـ محلى دانست و افزود: 
اگر متقاضى براى برگزارى دوره هاى آموزشى باشند، 
اين آمادگى وجود دارد كه برنامه ريزى در اين زمينه 

انجام شود.
گفتنى است ، تا پايان هفته جارى اميرعباس گالب، 
ســيدمحمد معتمدى قمصرى و محســن يگانه به 

همدان سفر كرده و اجرا خواهند داشت.
هفته نخســت دى مــاه خواننــدگان مطرحى راهى 
همدان شده و مى شوند به طوريكه روز گذشته گروه 
موسيقى  پازل بند در همدان بود و اجرا داشت و تا 
روز جمعه ســه خواننده ديگر همدانى ها را ميهمان 
صداى خود مى كنند. نخســتين خواننده اميرعباس 
گالب زاده 24 آبان 1365 در تهران است كه سه شنبه 
4 دى به اســتان همدان مى آيد. او از سن 7 سالگى 
موســيقى را با آواز ســنتى نزد پدر خود آغاز كرد. 
او 14 سال بيشتر نداشــت كه نواختن گيتار را آغاز 
كرد و گرايش به ســبك پاپ و راك آورد و بعد از 
شروع با فرمان فتحعليان آشنا شد و نوع نگاهش به 
موســيقى تغيير كرد و بعد از آن شــروع به آموزش 
گيتار فالمنكو كرد كه كمى بعد از آن كم  كم شــروع 
به آهنگسازى و ترانه  سرايى كرد. اميرعباس گالب كه 
داراى تحصيالت موسيقى است، براى دوره اى كوتاه 
نزد استاد محمد نورى شروع به كار كرد و نخستين 
تك آهنگ خود را در سال 1386 تحت عنوان «فقط 

برو» ارائه كرد.
كنسرت اين هنرمند سه شنبه 4 دى ساعت 21 در سينما 
فرهنگيان مالير اجرا و قيميت بليت هاى كنسرت از 50

تا 130 هزار تومان است. سيدمحمد معتمدى قمصرى 
زاده 2 مهــر 1357 نيز ديگر ميهمان همدانى هاســت. 
او دانش آموخته رشــته كارگردانى بوده و معلم آواز او 
حميدرضا نوربخش بوده  است. كنسرت اين هنرمند 6 و 
7 دى در سالن ابن سينا اجرا خواهد شد و قيمت بليت ها 

از 60 تا 180 هزار تومان است.

ناسا مريخ را روى زمين ساخت
 ناســا آزمايشــگاه «مريخ روى زمين» را در يك انبارى ســاخته تا 
دســتوراتى كه به كاوشگر «اينسايت» در مريخ ارسال مى شود را روى 
زمين بررسى كند. به گزارش ديلى ميل، همزمان با آماده شدن كاوشگر 
اينسايت براى آغاز فعاليت در مريخ، ناسا از يك آزمايشگاه «مريخ روى 
زمين» رونمايى كرد كه در  انبارى در پاســادنا براى آزمايش اين ابزار 
 Propulsion فضايى ساخته شده است.كارمندان ناسا در آزمايشگاه
Laboratory در پاسادنا ايالت كاليفرنيا مشغول استفاده از يك نمونه 
از كاوشــگر به نام ForeSight هســتند تا هر دستورى كه به سياره 
ســرخ رنگ ارسال مى شود در اين آزمايشگاه مورد بررسى قرار گيرد.   
مهندسان  با توجه به عكس هايى كه «اينسايت» به زمين ارسال كرده به 

دقت مكان فرود اين كاوشگر را بازساى مى كنند.

2 نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى ايرانى 
آغاز به كار كرد

 نوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فناورى و فن بازار كشور و 
نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى از امروز به مدت سه روز در نمايشگاه 
بين المللى تهران برگزار مى شــود. به گــزارش مهر، همزمان با نوزدهمين 
نمايشــگاه دســتاوردهاى پژوهشــى و فناورى و فن بازار كشور، ششمين 
نمايشــگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى ساخت ايران از امروز سوم دى تا 
ششــم دى ماه در نمايشگاه بين المللى تهران داير است. اين دو نمايشگاه با 
همكارى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و معاونت عملى و فناورى رياست 
جمهورى برگزار مى شود.در اين دوره از نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى و 
فناورى و فن بازار 51 دانشگاه، 15 پژوهشگاه، 40 پارك علم و فناورى، 79 

مركز رشد و 14 موسسه تحقيقاتى دستاوردهاى خود را عرضه كرده اند.

توجه ويژه به پژوهش هاى كاربردى كه 
توجيه اقتصادى دارند

 معــاون پژوهشــى وزير علوم گفــت:در نوزدهمين نمايشــگاه 
دستاوردهاى پژوهشى و فناورى بنا داريم به پژوهش هاى كاربردى و 
توليدى كه توجيه اقتصادى دارند توجه ويژه اى كنيم. به گزارش مهر، 
مســعود برومند امروز در افتتاحيه نوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاى 
پژوهش، فناورى و فن بازار و ششــمين نمايشگاه تجهيزات و مواد 
آزمايشگاهى ساخت ايران گفت: با برگزارى اين نمايشگاه تالش مى 

كنيم تجارى سازى محصوالت فناورانه توسعه پيدا كند.
وى بــا بيان اينكه كارگاههايى در اين نمايشــگاه برگزار مى شــود، 
افزود:199 واحد فناورى و دانشــگاهى در نمايشگاه شركت كردند و 

100سرمايه گذار نيز حضور دارند.

سرمايه گذارى خارجى ها روى 
دستاوردهاى ايرانى

 مدير نوآورى و تجارى سازى فناورى معاونت علمى گفت:سرمايه 
گذاران خارجى در نمايشگاه پژوهش و تجهيزات آزمايشگاهى حضور 
دارند و قرار است روى دستاوردهاى ايرانى سرمايه گذارى كنند.به گزارش 
مهر، پيمان صالحى در افتتاحيه نوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، 
فناورى و فن بازار و ششــمين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى 
ساخت ايران گفت: در اين دوره از نمايشگاه 350 شركت حضور دارند 
و بيش از 9 هزار مدل محصول را ارائه كرده اند. مدير نوآورى و تجارى 
سازى فناورى معاونت علمى با اشاره به حمايت هاى معاونت علمى در 
اين دوره از نمايشگاه گفت: معاونت بخشى از هزينه خريد مراكز علمى 
و پژوهشى دولتى را بر اساس سطح بندى محصوالت پرداخت مى كند.

40 ميليون تماس با 118 برقرار مى شود
 مديرعامل شــركت مخابــرات ايران گفت: ســامانه تلفنى 118 به 
صورت ماهانه و ميانگين در حدود 40 ميليون پاســخگويى ثبت شده 
دارد. به گزارش شركت مخابرات ايران، مجيد صدرى با تشريح وضعيت 
پاسخگويى در مراكز 118 گفت: سامانه 118 به صورت ماهانه و ميانگين 
در حدود 40 ميليون پاسخگويى ثبت شــده دارد كه بازويى كارآمد در 
برقرارى ارتباطى فراگير با تمام مشتريان مخابرات در اقصى نقاط كشور 
هســتند.وى گفت: دو هزار و 598 پرسنل پاسخگوى مراكز 118 در كل 
كشور، به صورت شبانه روزى پاسخگوى مردم هستند. مديرعامل شركت 
مخابرات ايران با اشاره به انواع كدهاى مخابراتى به عنوان سريع ترين راه 
براى كسب اطالعات دقيق و دريافت خدمات مخابراتى را به عنوان يكى 

از مهم ترين اولويت هاى شركت مخابرات ايران عنوان كرد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................كلمبوس- بمب يك عاشقانه
■ قد  س2...............پيشوني سفيد2 - سرو زيرآب
■ فلسطين1................................. بي نامي - پاستاريوني
فلسطين 2..................... ميليونر ميامي - مارموز

■ سينما كانونى!....................................  واي 
آمپول - هزارپا - پيشوني سفيد2 

■بهمن مالير....................... ................پاستاريوني
■ آزادي تويسركان......................................................   واي 
آمپول - پاستاريوني- هشتگ - لس آنجلس تهران
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

مريم مقدم »
 امروز 4 دي ماه مصادف با 25 دسامبر مناسبتي 
است كه همه مسيحيان براي هر لحظه اش برنامه اي 
خاص داشتند و آنها هر سال اين روز مذهبي را در 
طول سال به گونه اي متفاوت گرامي مي دارند. 25
دســامبر همزمان با 4 دي ماه روزي است كه عيسي 
مسيح چشم به جهان گشــوده است. روز والدت 
حضرت مسيح از جمله ايامي است كه ثانيه هايش 
با نــور و روحانيت از خاطر بــرادران و خواهران 
مســيحي جهان مي گذرد. كليساي كاتوليك همدان 
هم همچون ديگر اماكن مذهبي در دين مســيحيت 

ديروز ميزبان 35 خانواده مسيحي همداني بود. 
نزديك شدن به روز هاى پايانى ماه ميالدى دسامبر، 
سال ميالدى پايان يافته و وارد سال جديد مى شويم. 
اين تغيير سال، در كشور هاى مختلف جشن گرفته 
مى شــود كه معموال با جشن ميالد حضرت عيسى 
مســيح، همراه بوده و بازه اى بيــن 5 تا 12 روز را 
شــامل مى شــود. در آئين هاى مختلف مسيحيت، 
جشن ســال نو ميالدى بسيار محترم شمرده شده و 
همه سعى مى كنند در اين جشن بزرگ، به اطرافيان 
خــود هدايايى تقديم كرده و اين جشــن بزرگ را 

تبريك و شادباش بگويند.
در كليساى كاتالويك همدان همواره در اين شب 
فضاي متفاوتي ايجاد ميشود  در اين مكان مقدس  
نمايي از دهانه يك غار يا پناهگاه طراحى شــده 
اســت كه نمادي از نوزادي در آن فضا به چشــم 
مي خورد كه با فرشــتگان متعدد احاطه شــده اند 
. مســيحيان همــدان مى گوينــد ؛ وقتي در زمان 
تولد مســيح حاكم روم به مردم دســتور داد هر 
كس به شــهر و زادگاه خويش برود تا آمار مردم 
در آن روزگار مشخص شــود، حضرت مريم نيز 
به زادگاهش ســفر كرد و چــون تعداد زيادي از 

مردم در آنجا بودنــد و او جايي براي ماندن پيدا 
نكــرد به پناهگاهي پناه برد كه چوپانان بســياري 
در آنجا بودند و در همان مكان، حضرت مســيح 
را به دنيا آورد. گويا ســه ستاره شناس كه يكي از 
آنها نيز ايراني بود با ديدن ســتاره اي دنباله دار در 
آســمان پي به اتفاق خاصي در آن شب مي برند و 
با دنبال كردن ستاره و ايستادنش باالي غار متوجه 
مي شوند در آن مكان اتفاقي افتاده است كه همان 

والدت مسيح بود.
همدان يكي از مهم ترين شــهرهايي بود كه ساليان 
سال محل زندگي مســيحيان در ايران بوده است و 

جالب تر از همه اينكه همدان تنها شــهري است كه 
به دليل جمعيت زياد مســيحيان در گذشته داراي 5
كليساست و در هيچ يك از شهرهاي ايران اين تعداد 
كليسا وجود ندارد. اين كليساها عبارتند از كليساي 

ارامنه، گريگور، آنجلي، پروتستان و كاتوليك.
از ايــن تعداد در حــال حاضر 2 كليســاي ارامنه 
و گريگور از جمله كليســاهايي هســتند كه پس از 
مرمت مورد بازديد عالقه مندان در ســايت تاريخى 
هگمتانه قرار گرفته اند و 2 كليســايي كه در محوطه 
ســر يخچال قرار دارند بدون استفاده و برنامه ريزي 
خاصي درهايشان بسته است و تنها كليسايي كه در 

همدان مراسم مذهبي مسيحيان همداني در آنجا برپا 
مي شود همين كليساي كاتوليكي است كه در ميدان 

آرامگاه بوعلي قرار گرفته است.
در مراسم مذهبي دوســتان مسيحي شهرمان دعاي 
برقراري صلح و دوســتي در سراســر دنيا از جمله 
دعاهايي است  كه هرسال خوانده ميشود و  براي هر 
شنونده شنيدنى است . اين اتفاقات بيانگر آن است 
كه حتي اگر ديــن و زبان و فرهنگ هايمان متفاوت 
باشد اما دعاها و نيايش هايمان همه در سايه خدا و 
ســتايش از مهرباني هاي او و درخواست صحت و 

سالمت مردم دنيا است 

 «عمــارت جنانى» يا مســافرخانه آبادانى ها با 
قدمت 80 ســاله و خاطرات بسيارى كه در خود 
دارد، به علت ســهل انگارى هاى مالك در معرض 
تخريب قرار گرفته بود. عمارت جنانى نخســتين 
بناى چند طبقه همدان كه ســال ها به عنوان يك 
اقامتگاه و مسافرخانه مورد استفاده قرار مى گرفت 
در حالــى به تخريب خود نزديك مى شــد كه با 
تصميم ميراث فرهنگى براى تبديل آن به يك هتل 
ســنتى و پيگيرى ثبت ملى آن، مى تواند يكى از 

برندهاى گردشگرى در اين شهر باشد.
 چندى است در رسانه هاى استان  اخبار مرتبط 
با ساخت و ســاز در عمارت هاى تاريخى خبر 
ساز شده است  از عمارت نورالمحال تا عمارت 
جنانى كــه هر كدام ديدگاههــاى مختلفى را به 
دنبال داشــت ، خبر تخريب عمارت جنانى كه 
همدانى ها  به آن مسافرخانه آبادانى ها مى گويند 
به گونه اى متمايز تصميم گيران را پاى كار آورد 
انتشــار اخبار پيرامون تخريــب جنانى واكنش 
مســئوالن و فعاالن رسانه اى و مدنى را به دنبال 

داشت.  
بسيارى از شــهر و كشورهاى جهان كه پيشينه 
و تاريــخ چنــدان قديمى نداشــته و با وجود 
اينكــه از كمترين منابع برخوردارند براى خود 
ظرفيت هاى براى جذب گردشــگر و توريست 
ايجــاد مى كند اما بايد ديــد در همدان، چنين 
شــهرى كه داراى آثار تاريخى فراوانى اســت 
برخــى از اين آثار مورد توجــه قرار نگرفته و 
به مرور زمان دستخوش تغييرات شده و جاى 

خود را به برج هاى بزرگ، پاساژها، پاركينگ، 
مجتمــع تجارى و غيره مى دهنــد. براى حفظ 
آثار تاريخى در ســطح شــهر توســط مردم و 
بخش خصوصى بايد زمينه و انگيزه الزم ايجاد 
شــده و حفظ سابقه تاريخى و معمارى همدان 

به دغدغه عمومى تبديل شود.
با توجه به اينكه تاريخــى بودن يك بافت و بنا 
بــه معناى متروكه بودن آن نيســت ضمن اينكه 
در حال حاضر برخــى بناهاى تاريخى همچون 
كاروانسراها كه امروزه كاربرى خود را از دست 
داده اند با تغيير كاربــرى مى توانند به بقاى خود 

ادامه دهند.
عمارت جنانى در ســال 1305 و در دوره آغاز 
صدارت پهلوى اول در خيابان شــورين همدان 
ساخته شد، بلندترين ســاختمان شهر همدان تا 

دهه 40 شمسى بوده است.
"عمارت جنانى" نخستين بناى چند طبقه همدان 
اســت  كه به عنوان يك اقامتگاه و مسافرخانه به 

يك برند در همدان تبديل شده است. 
ــت  ــى و مرم ــت مل ــورد ثب ــى در م ــد تراب احم
عمــارت جنانــى، اظهــار داشــت: عمــارت 
ــن  ــى در دســت ثبــت ملــى اســت و همي جنان
ــاره  ــا اش ــود. وى ب ــالم مى ش ــت اع ــا ثب روزه
بــه اينكــه بــا مالــك عمــارت جنانــى بــه تفاهــم 
ــا كامــال مرمــت مى شــود،  رســيده ايم و ايــن بن
ــا  ــته ب ــارت در گذش ــن عم ــرد اي ــزود: كارب اف
ــت  ــس از مرم ــه پ ــود ك ــافرخانه ب ــوان مس عن

ــود.  ــل مى ش ــل تبدي ــه هت ــا ب ــل بن كام

 مرمت عمارت جنانى توســط مالك و 
با نظــارت عاليه ميــراث فرهنگى انجام 

مى شود
ترابى با بيان اينكه مرمت عمارت جنانى توســط 
خــود مالك صــورت مى گيرد، گفــت: ميراث 
فرهنگى هنــگام انجام مرمت نظــارت عاليه بر 
اجراى مرمت داشته و طرح كاربرى عمارت نيز 

توسط ميراث فرهنگى تهيه مى شود. 
معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان همدان بيان كرد: 
طرح عمارت براى مطالعه به مشــاور ارائه شده 
اســت تا ميزان اعتبار مورد نيــاز را اعالم كند و 

ثبت ملى اين عمارت در دست اقدام است.
معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان همدان در اين 
زمينه گفت: از حدود سه دهه  قبل اين مسافرخانه 
تعطيل و به حال خود رها شــده بود و متأسفانه 
نه تنها مالك خصوصى توجهى به اين بنا نداشته 
بلكه نهادهايى مانند شهردارى و ميراث فرهنگى 
نيــز بــراى حفاظت ايــن بناى كم نظيــر قدمى 

برنداشته اند.
احمــد ترابــى ادامــه داد: اين روزهــا يكى از 
نگرانى هاى دوستداران ميراث فرهنگى در همدان 
مســأله  عمارت جنانى يا مســافرخانه آبادانى ها 
اســت، بنايى كه نمونــه اى از آثار معمارى دوره 
پهلوى اول اســت. اين بنا در نيمه خيابان شهدا 
كه در گذشــته با نام خيابان «شــورين» شناخت 
مى شد، واقع شــده است، حال تصميم گرفته ايم 

با مرمت اين اثر آن را به هتل سنتى تبديل كنيم.
وى با بيان اينكه دســتور پاكسازى خاكروبه ها و 
زدن شمع در بنا صادر شده و مالك براى تبديل 
بنا به هتل سنتى به صندوق احيا و سرمايه گذارى 
بناهاى سنتى معرفى شده است، خاطرنشان كرد: 
مرمت هاى اضطرارى اين بنا از ســوى مالك بنا، 
چندى است آغاز شده و در مراحل بعد نيز ماهم 

براى مرمت كمك خواهيم كرد.
ترابى با تأكيد بــر اينكه قنات موجود در زير بنا 
نيز احيا مى شود، تصريح كرد: پيش بينى مى شود 
براى بازســازى اين بنا مبلغ 600 تا 700 ميليون 
تومان اعتبار الزم باشد اما مشاور هنوز به صورت 

قطعى مبلغ مورد نياز را برآورد نكرده است.
كســبه و همســايگان اطراف اين بنا به خبرنگار 
همدان پيام  مى گويند از حدود 4 دهه ى قبل اين 
مسافرخانه تعطيل شده و به حال خود رها شده 
است، نه تنها مالك خصوصى توجهى به اين بنا 
نداشته است ، بلكه شهردارى و ميراث فرهنگى 
نيز  براى حفاظــت اين بناى كم نظير تا پيش از 
اين  قدم تاثيرگذارى بر نداشته بودند اما حاال با 

ورود جدى آنها مالك هم پا پس كشيد . 
همدانــى هاى اصيــل كه سالهاســت با تصوير 
اين عمارت در همدان آشــنا هستند  با تاكيد بر 
اين كه اين بنا پيشــينه بســيار خوبى در حوزه ى 
گردشگرى دارد، معتقدند ،  اين بنا به عنوان يك 
اقامتگاه و مســافرخانه به يك برند تبديل شــده 
است، امروز نيز مى توان با مرمت و بازسازى آن 

را به يك هتل سنتى تبديل كرد. 

با از راه رسيدن تولد پيامبر صلح و دوستى

 نبض تحويل سال نوميالدى تند مى زند

حساسيت رسانه ها و پاى كار آمدن مديران ناجى شد 

مرمت جنانى اورژانسى شد؛ جنانى هتل مى شود


