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جلسات بدون 
بازخورد برگزار 
نشود

 ايام فاطميه 
هيچ كنسرتى 
برگزار نمي شود

استخر بانوان 
تويسركان 
دهه فجر افتتاح 
مى شود
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اجراى سند اطالع رسانى 
نيازمند راهكارهاى عملى

 در نشست اخير مديران روابط عمومى 
دســتگاه هاى اجرايى استان تاكيد خاصى 
بر اجراى ســند جامع اطالع رسانى استان 
شــد كه چندماه قبل تدوين آن نهايى و به 

دستگاه هاى اجرايى ابالغ شد.

پويا كردن توليد راه نجات اقتصاد كشور است
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ساختمان نيمه كاره 
موزه شهر شده است 
چالش 10ساله 

براي پروژه هاي 
ناتمام

اكنون كه مشيت الهى بر آن شد كه روح پاك پدر عزيزم 
مرحوم مغفور 

حاج سيد قاسم موسوى بهار
كه براستى مصداق آيه شريفه " اذا جاء ربه بقلب سليم" بود، 
آرامش  الهى  قرب  جوار  در  مجاهدت  و  تالش  عمرى  از  پس 
گيرد، بر خود واجب مى دانم از باب قدرشناسى و به حكم ادب 
بستگان،  و  اقوام  همكاران،  همشهريان،  عزيزان،  يكايك  از 

روحانيت معزز، خانواده هاى محترم شهدا، ايثارگران و رزمندگان، دانشجويان عزيز، پزشكان 
و پرستاران عاليقدر، كاركنان و كارمندان، كشاورزان و كارگران و كسبه محترم و بويژه اهالى 
محترم و مهربان شهرهاى بهار و همدان، دوستانى كه از شهرها و روستاهاى دور و نزديك، 
در مراسمات تشييع، تدفين و ترحيم آن مرحوم مغفور در شهرهاى بهار و همدان با حضور يا 
تماس تلفنى، ارسال پيام يا بنر و تاج گل و... تقبل زحمت كرده با بازماندگان ابراز همدردى و 

همراهى نمودند، نهايت قدردانى و سپاس را اعالم دارم. 
از تماس تلفنى و ارسال پيام تسليت توسط سرپرست محترم وزارت بهداشت جناب اقاى 
دكتر نمكى، وزير سابق بهداشت جناب آقاى دكتر هاشمى، وزير محترم علوم جناب آقاى 
حضرت  استان  در  فقيه  ولى  مكرم  نماينده  بهداشت،  وزارت  محترم  معاونين  غالمى،  دكتر 
آيت ا... طه محمدى، رئيس محترم حوزه علميه و نماينده مردم در مجلس خبرگان حضرت 
آيت ا... موسوى اصفهانى، استاندار محترم همدان جناب آقاى مهندس شاهرخى و معاونين 
محترم ايشان، استاندار سابق همدان آقاى مهندس نيكبخت، نمايندگان محترم مردم استان 
در مجلس شوراى اسالمى, فرمانداران، بخشداران و شهرداران محترم شهرستانهاى استان، 
ائمه محترم جمعه و جماعات, مديران كل محترم نهادهاى دولتى ، فرماندهان محترم سپاه 
فرماندهى  اسالمى،  جمهورى  ارتش  زمينى  و  هوايى  نيروهاى  انتظامى،  نيروى  پاسداران، 
رسانه,  محترم  اصحاب  استان،  شهرهاى  اسالمى  شوراهاى  محترم  اعضاى  پليس،  محترم 
مديران محترم شركت هاى توليدى و كارخانجات استان, همكاران و فعاالن عرصه سالمت 

نهايت امتنان را دارم.
نظر به اينكه بعلت تالمات روحى و كثرت بزرگواران قادر به قدردانى حضورى و تلفنى نشده 
ام، عميقا عذرخواهى نموده براى همه ى عزيزان از خداوند متعال سالمتى و طول عمر با عزت 

مسئلت مى نمايم. اميد كه در مراسم شادى شما عزيزان جبران نمايم.
                        سيد حبيب اهللا موسوى بهار

تشكـر و اعتـذار

گفتگو با حقوقدان و فعال سياسى درباره اتفاقات شورا:

حمايت اصولگراها 
بوى سياسي مى دهد

فرماندار رزن درگفت وگو با  همدان پيام: 

ميز خدمت براي 
تحول اداري مي باشد

شت
ددا

معماي توليد، توزيع و يا
قيمت سيب زميني در همدان

 اســتان همــدان، در اوج فعاليت هاي 
كشــاورزي دهه هــاي هفتاد و هشــتاد با 
توليد ســاالنه حدود 230 و 250 هزار تن 
سيب زميني بين ســه قطب اول توليد اين 

مي شد. شناخته  كشورمان  در  محصول 

2

هشدار به شهروندان براي مديريت مصرف تا آخرهفته 

سرما اين هفته ميهمان همدانى ها
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يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ طرح «پرسشگرى استاندارد» در همدان اجرا شد

 طرح سراسرى «پرسشگرى استاندارد» همزمان با ديگر نقاط كشور با هدف 
سنجش ميزان اعتماد عمومى نسبت به اســتاندارد در شبكه هاى توزيع استان 

اجرا شد.
مديركل اســتاندارد همدان گفــت: مردم و مصرف كننــدگان در اين طرح به 
پرسشــهايى درباره ميزان آشنايى با اســتاندارد و حوزه هاى عملكرد اين نهاد 
نظارتى پاسخ مى دهندمحمد مددى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت:از طرح 
پرسشگرى استاندارد ميزان آگاهى و آشنايى مردم از اين مولفه و تاثير شناخت 

بر كيفيت خريد و تامين مايحتاج زندگى آنها استخراج مى شود.
مددى با تاكيد بر اينكه اســتاندارد دستگاهى حاكميتى و نظارتى است، گفت: 
نتايج اين نظر ســنجى در برنامه ريزى هاى آتى و سياســت هاى كلى سازمان 

مورد استناد و بهره بردارى قرار مى گيرد.

المپياد هوش ايران در همدان برگزار شد
 نخستين المپياد هوش ايران روز جمعه در محل هنرستان ديباج شهر همدان 
برگزار شود.دبير اجرايى اين آزمون در همدان به ايرنا گفت: اين المپياد با حضور 
حدود 400 تن از افراد در رده ســنى چهار تا 80 ســال و با مساعدت موسسه 
«فكر آفرين خالق فكر به فكر» برگزار شــد.مصطفى حسنى اظهار داشت: اين 
آزمون در 2 رده ســنى چهار تا 9 سال و 9 تا 80 سال با سوال هاى متفاوت به 
مدت 40 دقيقه برگزار مى شــود.وى با بيان اينكه اين آزمون در سه مرحله در 
حال برگزارى است، افزود: سطح سواالت براى رده هاى سنى متفاوت است اما 
ســواالت به گونه اى طراحى شده كه مى توان ضريب هوشى افراد را در سنين 
مختلف سنجيد.حسنى هدف از برگزارى اين آزمون را شناسايى افراد با ضريب 
هوشى باال عنوان كرد و گفت: حمايت هاى الزم از اين طيف افراد براى توليد 

علم و اختراعات صورت مى گيرد.

كمترين آمار پرونده هاى قضايى سربازان 
متعلق به سپاه است

 جانشين سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان با تأكيد بر اينكه سپاه كمترين 
آمار پرونده هاى قضايى مربوط به سربازان را دارد، گفت: اين مسأله خود نشان 
از خوب بودن اكثريت سربازان سپاه دارد.مهدى فرجى در يازدهمين جشنواره 
حضرت على اكبر(ع) اظهار كرد: بايد فرهنگســازى در سپاه به گونه اى باشد كه 
ســرباز در دوران خدمت خود در اين نهاد مقدس احساس عزت كند.وى ادامه 
داد: نقش آفرينى رزمندگان دالور استان همدان در عمليات كربالى 5 چشمگير 
اســت و بيشترين شهداى ســرباز هم مربوط به اين عمليات است.به گزارش  
فارس، جانشين سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان يادآور شد: چندين ماه براى 
انجام عمليات زحمت كشيده شد اما متاسفانه يكى از افراد نفوذى، اين عمليات 

را لو داد كه منجر به تلفات شديد براى ما شد.

اجراى سند اطالع رسانى نيازمند 
راهكارهاى عملى

 در نشست اخير مديران روابط عمومى دستگاه هاى اجرايى استان 
تاكيد خاصى بر اجراى سند جامع اطالع رسانى استان شد كه چندماه 

قبل تدوين آن نهايى و به دستگاه هاى اجرايى ابالغ شد.
 در اين سند كه گفته مى شود نقشه راه دستگاه ها و نهادهاى مختلف 
در حوزه اطالع رسانى است، تكاليف هر مجموعه اى مشخص شده 
و در راســتاى اهداف بلندمدت، ميان مــدت و حتى كوتاه مدت آن 

مواردى جهت اجرا آمده است.
بر اساس اين سند مسير اطالع رسانى براى دستگاههاى اجرايى كامال 
مشخص است و بايد مطابق با تكاليف تعيين شده، از همه ظرفيت ها 

و امكانات جهت اجراى آن استفاده كنند.
گذشت چندين ماه از ابالغ سند به دستگاه هاى اجرايى و آغاز اجراى 
آن فرصت مناسبى است تا ارزيابى هاى الزم در خصوص ميزان تحقق 

اهداف و نحوه اجراى سند صورت گيرد.
تاكنون گزارش مبســوط و شفافى از عملكرد دستگاه ها در اين زمينه 
ارائه نشده است، اما شواهد نشان مى دهد كه اين سند آنچنان كه انتظار 

مى رفت، عملياتى نشده است. 
گويا اين سند در بايگانى ها گذاشته شده و اقدام موثرى براى عملياتى 

كردن آن صورت نگرفته است.
اين در حالى است كه اهميت اطالع رسانى در استان ايجاب مى كند 

كه اهتمام ويژه اى به اين سند شود.
البته تمام مســائل به دستگاه هاى اجرايى بر نمى گردد چرا كه پس از 
ابالغ ســند اطالع رسانى، راهكارها و شيوه هاى اجراى آن نيز بايد به 
نوعى براى هر دستگاهى ارائه مى شد تا بهتر بتوان زمينه را براى تحقق 

اهداف سند فراهم نمود.
نكتــه قابل تامل اينكه متوليان ســند اطالع رســانى برخالف انتظار 
نتوانستند رســانه ها را همراه كنند، در صورتى كه براساس اين سند 
بايد ميان رســانه ها و مديران ارتباط سازنده اى وجود داشته باشد و 

فاصله ها به حداقل برسد.
يكى از اهداف مهم ســند اطالع رسانى استفاده حداكثرى از ظرفيت 
رسانه ها براى توسعه استان است. موضوعى كه تاكنون نشانه روشنى 

از تحقق آن ديده نشده و تقريبا اتفاق خاصى نيفتاده است.
اينكه امروز به جاى ارائه گزارش از عملكرد دستگاه ها بر تالش بيشتر 
براى اجراى سند تاكيد مى شــود، به معناى فاصله گرفتن از اهداف 
مورد نظر اســت در حالى كه شخص اســتاندار از رئيس و اعضاى 
شــوراى هماهنگى خواسته بود هر ماه گزارش بدهند و اطالع رسانى 

شود كه چكار كرده اند.
از ســوى ديگر با توجه به در پيش بودن 40 سالگى انقالب ضرورت 
دارد كميته اى در اين زمينه تشــكيل و به صورت جدى بحث اطالع 
رســانى از چنين مناســبت مهمى را پيگيرى كند امــا ما همچنان به 
بخشنامه و دستورالعمل ها اكتفا كرده ايم در حالى كه نيازمند راهكار 

و برنامه هستيم.
با توجه به ظرفيت سند اطالع رسانى، اين كار مى تواند به شكل بهترى 
انجام شــود مشــروط بر آنكه قبل از هر چيز محتواى سند را جدى 

بگيريم و در جهت اجراى آن گام برداريم. 
به هرحال سند اطالع رسانى استان ظرفيت مهمى براى تقويت حوزه 
اطالع رســانى اســت اما تا زمانى كه براى اجراى آن راهكار عملى 
ارائه نشــود، به توصيه و تاكيد شــفاهى نمى توان گام موثرى در اين 

زمينه برداشت.
 

معماي توليد، توزيع و قيمت 
سيب زميني در همدان

مهدي ناصرنژاد »
 استان همدان، در اوج فعاليت هاي كشاورزي دهه هاي هفتاد 
و هشتاد با توليد ساالنه حدود 230 و 250 هزار تن سيب زميني 
بين ســه قطب اول توليد اين محصول در كشــورمان شــناخته 

مي شد. 
رئيس ســازمان جهاد كشاورزي اســتان همدان اخيراً در گفتگو با 
يكي از خبرگزاري ها ميزان توليد سال جاري محصول سيب زميني 
كشــاورزان همداني را980 هزار تن در كشــت هاي بهاره و پاييزه 

اعالم كرده است. 
جــاي بســي خوشــحالي و اميدواريســت كــه شــاهد رشــد حــدود 
ــبز و  ــز و سرس ــه زرخي ــيب زميني در خط ــد س ــري تولي 4 براب
خــوش آب وهــواي خودمــان هســتيم و در واقــع بــا قبــول ايــن 
ــار از  ــر هكت ــه در ه ــاورزي ك ــاي كش داده در آمــار و ارقام ه
ــه خصــوص دشــت بهــار بيــن  زمين هــاي حاصلخيــز همــدان ب
ــا 30 تــن محصــول ســيب زميني قابــل برداشــت مي باشــد،  25 ت
ــاره و  ــاي به ــن محصــول در نوبت ه ــطح كشــت اي ــن س بنابراي
پاييــزه بايــد از 45 هــزار هكتــار هــم فراتــر بــرود كــه ايــن رقــم 
ــتان  ــي در اس ــاي اب ــًا يك ســوم ســطح كشــت زمين ه ــز تقريب ني
ــدان و  ــه هم ــد گفــت ك ــط باي ــامل مي شــود و فق ــدان را ش هم

ــچ! ــر هي ــيب زميني و ديگ س
البته اين احتمال هم وجود دارد چون بسياري از زمين دارهاي استان 
همسايه غربي يعني كرمانشاه در فصل كشاورزي سال جاري و در 
يك اقدام مشــاركتي زمين هاي خود را براي توليد سيب زميني در 
اختيار كشاورزان و ســيب زميني كاران مجرب همداني گذاشته اند، 
رقم كلي توليد محصول در حســاب و كتاب هاي خودمان به 980 

هزار تن رسيده باشد كه چنين احتمال كمي بعيد به نظر مي آيد.
جذابيت چنين عملكردي درخشــان در توليد محصول سيب زميني 
براي مردم اســتان همــدان اين اســت كه از ابتــداي فصل بهار 
گذشــته تااين موقع از ســال و در اوج ســرريز محصول توليدي 
ســيب زميني كاران همداني به بازار، ســيب زميني خودمان كمتر به 
دهان مردم اســتان رســيده است چون بيشــتر تره بار فروشي ها و 
مغازه داران بازار همدان در ســرگذر و سبزه ميدان هميشه بار خود 
را به عنوان ســيب زميني قروه، قصر شــيرين، گرگان، اصفهان و 
ســاير نقاط ايران غير از همدان مي فروشــند، بنابراين بايد كل بار 
سيب زميني كه از ابتداي سال وارد همدان شده است را نيز به رقم 
980 هزار تن اضافه كنيم كه در اين صورت با يك معماري الينحل 

روبه رو خواهيم بود و اين سوال بزرگ كه پس چه شد؟! 
نكته ديگري كه معماي ما را در اين شرايط پيچيده تر مي كند قيمت 
خورده فروشي سيب زميني در بازار همدان است كه هميشه ميل به 
فزوني و افزايش داشته و به سختي تا كنون از رقم 2500 تومان در 

هر كيلوگرم پايين تر آمده است. 
اگــر قبــول كنيــم كــه محصــول ســيب زمينــي توليــد همــدان كــه 
ــگ  ــار و كبودراهن ــت هاي به ــق دش ــاي عمي ــا آب زالل چاه ه ب
ــك راســت از  ــد، ي ــل مي آي ــه عم ــر ب ــدآباد و رزن و مالي و اس
بازارهــاي آن ســوي مرزهــاي غربــي و كشــورهاي حــوزه خليــج 
ــود.  ــانتر مي ش ــي آس ــا كم ــل معم ــي آورد، ح ــر درم ــارس س ف
ــد  ــبانه روز مي ش ــول ش ــال ودر ط ــز امس ــداي پايي ــون از ابت چ
ــف  ــتاد و ردي ــار ايس ــتان به ــي شهرس ــاي خروج در گلوگاه ه
ــي  ــاي غرب ــمت مرزه ــه س ــيب زميني ب ــل س ــاي حام كاميون ه

را شــماره كــرد كــه تمامــي هــم نداشــتند.
يكي از همين شهروندان پرتالش بهاري كه در بازار تره بار همدان 
نيز دستي دارد، چند روز پيش مي گفت: فالني اگر جا و مكان داري 
چند كيلويي از اين سيب زميني 2500 توماني بخر و ذخيره آخرتت 
كن چون عنقريب است كه سر و كله تعداد بيشتري كاميون و تريلر 
براي حمل ســيب زميني به مقصد بازارهاي مرزي پيدا شــود آن 

وقت است كه جنس به اين ارزاني گيرت نخواهد افتاد!
البته چنين پيش بيني عاقبت انديشانه چندان هم دور از ذهن نيست 
چون كســي از مسئوالن تا كنون خروج سيب زميني از كشورمان را 

غيرقانوني قلمداد نكرده است.

1- امام جمعه موقت در همدان مي ماند. گفته ميشــود حجت االسالم 
طالقاني براي جانشــيني به اين پســت منصوب شده است. گويا وي 
اصالتي مشهدي دارد و در كارنامه خود امام جماعت مسجد قبا را دارد.
گفتني اســت برخي از گروه هاي سياســي پيگير تغيير در ائمه جمعه 

همدان هستند.
2- داليل اســتعفاي اعضاي اتاق بازرگاني اعالم شــده اســت. گفته 
مي شــود اعضاي معترض به عملكرد رئيس خــود داليل خود را به 

صورت شفاف اعالم و خواستار پاسخگويي شفاف و رسمي هستند.
گويا اين داليل از ســوي زبردســت مورد قبول واقع نشــده است و 
موضوع را به پس از انتخابات موكول كرده است.گفتني است تحركات 
جديد در اتاق در آســتانه انتخابات اعضاي اتاق به اقدامات انتخاباتي 

تحليل مي شود.
3- برخي از بيمه شــدگان تامين اجتماعي ســبد حمايتي نگرفته اند. 
گفته مي شود عليرغم اعالم تامين اجتماعي مبني بر پرداخت بسته هاي 
حمايتي 200 هزار توماني به بيمه شــدگان برخي از مشــاغل آزاد و 
خويش فرما اين بسته را دريافت نكرده اند .گويا ابهام در نحوه انتخاب 
و پرداخت به بيمه شدگان وجود دارد.گفتني است دولت براي حمايت 

از اقشار آسيب پذير اقدام به پرداخت بسته هاي حمايتي كرده است.

 بارش برف روز جمعه استان همدان را 
ســفيدپوش كرد و سرما را به  استان آورد. 
بطوريكه  روز گذشــته كارشناس اداره كل 
هواشناسى همدان از تداوم سرما در همدان 
تا اواســط اين هفته خبــر داد و گفت: به 
دليل وجود رطوبت در برخى نقاط احتمال 
بارش پراكنده بــرف و باران دور از انتظار 

نيست.
سيد محسن موسوى با بيان اينكه تا اواسط 
هفته فعًال بارشــى وجود ندارد و فقط در 
برخــى از نقاط كوهســتانى احتمال نزول 
رحمــت الهى به صورت محــدود وجود 
دارد افزود: سرما تا چند روز آينده ميهمان 

همدانى ها خواهد بود.
به گفته وى با بيان اينكه روز دوشنبه موج 
ضعيف بارشــى وارد اســتان مى شود كه 
بارش ها در آن چشمگير نيست يادآور شد: 
از مســافران و رانندگان تقاضا مى شود به 
دليل يخبندان در هنــگام عبور از گردنه ها 

لوازم ايمنى همراه خود داشته باشند.
موســوى بــا بيــان اينكــه بــر اســاس 
پيش بينى هــاى انجــام گرفته ســرماى دو 
روز گذشــته در اســتان از منفى 15 درجه 
ســانتيگراد تجاوز نكرده است خاطرنشان 
كرد: بر اساس پيش بينى ها اين سرما از 15

درجه بيشتر نخواهد شد و تا چند درجه در 
نوسان خواهد بود.

 تمام معابر شهر همدان باز است
معاون خدمات شهرى شــهردارى همدان 
هم  بــا تأكيــد براينكه تمام معابر شــهر 
همدان باز است، گفت: خوشبختانه تمامى 

معابرشهرى بازگشايى شده است. 
وحيد على ضمير در گفت وگويى با ايسنا با 
اشاره به بارش برف از روز پنج شنبه، اظهار 
كرد: با توجه به بارش برف از روز پنجشنبه 
و پيش بينى هواشناسى،  شهردارى همدان 
به تمامى نيروهاى خــود اعالم آماده باش 
كرده و از روز پنجشنبه عمليات برف روبى 
و يخ زدايى در معابر شهرصورت گرفت. 

وى افزود: با وجــود اينكه در روز جمعه 
بيشــترين ميزان بارش را داشــتيم اما همه 
امكانات شــهردارى آماده بوده و كمترين 
مشكل را در تردد در سطح معابر داشتيم. 

معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان با 
تأكيد براينكه بيش از 150 دستگاه ماشين آالت 
برف روبى در ســطح شــهر آماده شده بود، 
يادآور شد: 70 دستگاه ماشين آالت شهردارى 
همدان و 80 دســتگاه ماشــين آالت بخش 
خصوصى در اجراى عمليات بازگشايى معابر 

و نمك پاشى به كار گرفته شد. 
 هيــچ انســدادى در محورهاى 

همدان به وجود نيامده است
معاون راهــدارى اســتان همــدان نيز با 
اشــاره به بارش برف از 3 روز گذشته در 
محورهاى استان، گفت: طى دو روز گذشته 

خوشبختانه هيچ انســدادى در محورهاى 
استان همدان به وجود نيامده است. 

حميد رضا پرورشــى خرم بــا بيان اينكه 
جمعه شب تمامى 5100 كيلومتر از راه هاى 
اســتان درگير بارش برف بودنــد، يادآور 
شد: بيشــترين ميزان بارش در گردنه هاى 
اسدآباد، آوج، گرين و سرخ آباد بوده است. 
پرورشى خرم افزود: 34 راهدارخانه استان 
با 285 دســتگاه ماشين آالت و 516 نيروى 
انســانى در عمليات راهدارى روز گذشته 

فعال بوده و به كار گرفته شد. 
پرورشــى خرم با تأكيــد براينكه در هنگام 
بارش برف و كوالك رانندگان از ســرعت 
مجــاز تعريف شــده در ســطح جاده ها، 
ســرعت كمترى داشته باشند، تصريح كرد: 
تمام تالش ما اين است كه حتى يك لحظه 
اســتان  محورهاى  در  ترافيكى  محدوديت 

ايجاد نشود. 
 تراقيك روان در سطح شهر

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان 
همدان نيز از وضعيــت مطلوب جاده ها و 

خيابان ها در سطح شهر خبر داد . 
علــى فكرى گفت كه  بــا توجه به بارش 
سنگين برف ، سطح معابر و جاده ها لغزنده 
و ترافيك سنگين شــد اما با تالش عوامل 
شهردارى در پاكسازى معابر، ترافيك كمى 

روان گرديد . 
وى با بيــان عدم رعايت طرح زمســتانى 
توسط رانندگان خاطرنشــان كرد: يكى از 
موارد طرح زمستانى، استفاده از زنجيرچرخ 
براى خودرو اســت كه در روز گذشــته، 
رانندگانى كه اقدام به بســتن زنجير چرخ 
نكرده بودند اعمال قانون و جريمه شدند . 
 رهاســازى 248 نفــر از برف و 

كوالك
معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر 

استان همدان از رهاسازى 248 حادثه ديده 
در شب گذشته خبرداد .

حميد عرفى يگانه با اشــاره به رهاســازى 
248 نفر از برف و كوالك در روزگذشــته، 
مطرح كــرد: 91 نفر از اين تعداد از محور 
كنگاور بــه اســدآباد، 73 نفــر از محور 
نهاوند- فيــروزان، 11 نفر محور آورزمان 
به مالير، 67 نفر در گردنه برزول- نهاوند 
و 6 نفر در مركز اســتان از برف و كوالك 

رهاسازى شده اند .
وى بــا بيــان اينكه در  جمعــه در محور 
تويســركان- ماليــر و ســاوه- فامنين، 2
حادثــه جاده اى رخ داده اســت، بيان كرد: 
حادثه جاده اى در محور ساوه- فامنين يك 
فوتى ، 2 حادثه ديده و 1 نفر رهاسازى شده 

برجاى گذاشت .
 محور گنج نامه بسته شد 

رئيس پليس راه استان همدان نيز از مسدود 
شدن محور گنج نامه خبر داد.

رضا عزيزى، در تشــريح ايــن خبر اظهار 
كرد: با توجه به بارش شــديد و ســنگين 
برف در روز جمعه ســطح جاده ها لغزنده 
و محور گنج نامه به علت شيب و لغزندگى 

مسدود شد . 
وى ادامــه داد: با تالش عوامل راهدارى و 
راهنمايى و رانندگى، روز گذشته با وجود 
برف و كوالك در جاده هــا، ترافيك روان 

و تردد آرام بر سطح محورها حاكم بود . 
رئيس پليس راه استان همدان توصيه كرد: 
تا پايــان لغزندگى محورهــا، رانندگان از 

ترددهاى غيرضرورى خوددارى كنند . 
 مدارس همدان دو روز تعطيل شد
همچنين به علت بارش برف، برودت هوا 
و لغزنــده بودن معابر عمومى، تمامى دوره 
هــاى تحصيلى در نواحــى 1 و 2 همدان، 
اســدآباد، بهــار، اللجيــن و قهاوند، روز 

گذشــته در دو نوبت و امروز در  شــيف 
صبح تعطيل شد.

محمد ســهرابى مديــر كل روابط عمومى 
آمــوزش و پــرورش اســتان در رابطه با 
تعطيلى مــدارس در نوبت صبــح امروز 
گفت:  به علت  بــرودت هوا مراكز پيش 
دبستانى  و مدارس ابتدايى در نواحى 1 و2
همدان، بهار و اللجين ، كبودراهنگ و گل 
تپه، فامنين و قهاوند، رزن ،قروه درجزين، 
سردرود و اســدآباد در نوبت صبح امروز 

تعطيل مى شوند.
 مشــكالت بــه ســامانه 137

شهرداري اعالم شود
از  گفتگويــى  در  در  همــدان   شــهردار 
شهروندان خواســت مشكالت بروز كرده 
به دليل فصل زمستان را در حوزه خدمات 
شهرى، براى پيگيرى و حل به سامانه 137

اطالع دهند.
عباس صوفــى تاكيد كرد ســامانه ارتباط 
مردمــى 137 به صــورت برخط (آنالين) 
فعال است و شــهروندان هرگونه خدمات 
رسانى پيرامون رفع مشكالت شهرى را از 

طريق اين سامانه پيگيرى كنند.
وى اضافــه كــرد: ايــن ســامانه در راســتاى 
آســان ســازى ارتبــاط مــردم بــا مديريــت 
ــع  ــه رف ــيدن ب ــرعت بخش ــهرى و س ش
مشــكالت و خدمــات رســانى راه انــدازى 

شــده اســت.
شهردار همدان نمك پاشــى مجدد، برف 
روبــى معابر بــاالى 24 متر، بــرف روبى 
معابر كمتر از 24 متر، درخواســت ادارات 
و مدارس جهت دريافت كيســه هاى شن 
و نمــك و اطالع رســانى در زمينه خالى 
بودن مخازن شــن و ماسه سطح شهر را از 
ديگر موارد پيگيرى از طريق ســامانه 137

برشمرد.

هشدار به شهروندان براي مديريت مصرف تا آخرهفته 

سرما اين هفته ميهمان همدانى ها

امام جمعه موقت همدان:
دنيا اسير آفت علم بى تقوا شده است

 علم بى تقوا نه تنها اثرى ندارد بلكه آفت جان انسان ها بوده و در 
شرايط كنونى دنيا اسير اين آفت شده است.

امام جمعه موقت همدان گفت: هيچ سرمايه اى باالتر و برتر از تقوا 
براى آخرت انسان وجود ندارد.

به گزارش ايرنا، حجت االســالم حميدرضا طالقانى  وركشــى در 
خطبه هاى عبادى و سياسى نماز جمعه همدان با بيان اينكه مشكالت 
جامعه را بايد با كليد تقوا حل كرد و اگر چنين شود، عنايت الهى هم 
بر جامعه سرازير مى شود، ادامه داد: اگر امروز براى بشريت مسائل 
غير قابل حل وجود دارد و دچار بن بســت شده، به دليل كمرنگ 

شدن تقوا در جامعه است.
خطيــب جمعه همدان با تاكيد بر اهميت بزرگداشــت ايام فاطميه 
اظهار داشت: ترويج سبك و سيره زندگى حضرت فاطمه زهرا (س) 
ضرورى است و ايام فاطميه فرصتى است تا عزاداران بى بى دو عالم 
زندگى و سيره عملى آن حضرت را پيشه و الگوى خود قرار دهند.

وى ادامه داد: اسوه هاى تاريخى را بايد معاصر سازى كنيم به طورى 
كه جوانان ما بتوانند از اسوه هاى اسالمى الگو بگيريند.

مديركل سازمان تبليغات همدان نيز در سخنان پيش از خطبه هاى 
نماز جمعه گفت: رهبر معظم انقالب جبهه حق را عليه باطل چنان 
رهبرى مى كنند كه هر روز بر عزت و ســربلندى انقالب اســالمى 
افزوده مى شود. حجت االسالم على دشتكى اظهار داشت: قيام فاطمى 
خاستگاه و مبناى انقالب اســالمى است و تقارن دهه مبارك فجر 
و ايام فاطميه موجب مى شــود جبهه حق گامى ديگر به سوى فتح 

قله هاى حق عليه باطل بردارد.
وى با اشاره به اينكه توطئه هاى دشمنان تنها منحصر به ديروز و امروز 
نيست، تصريح كرد: پيروان خدا بايد در مقابل توطئه هاى جبهه باطل 
و دشــمنان صبر پيشه كنند و اين مقاومت بايد چنان باشد كه جبهه 

باطل و دشمن را به زانو درآورد.
مديركل ســازمان تبليغات اســتان همدان اظهار كرد: به طور قطع 
استقامت و تحمل سختى ها در حوزه مادى و معنوى همراه با نزول 
مالئكه الهى براى يارى رساندن به صبوران را به دنبال خواهد داشت.

 پويش منع خشــونت عليــه زنان در 
مناطق حاشيه شهر همدان راه اندازى شد.

مدير گروه ســالمت روانــى و اجتماعى 
معاونت بهداشــتى همدان گفت: زنان از 
عناصر اساسى و پايدار خانواده اند و ادامه 
موجوديت آن، متكــى به نقش آفرينى آنها 

است.
به گزارش روابط عمومى معاونت بهداشتى 
همدان، حميد رنجبران بيان كرد: نقش زنان 
در امــور خانواده به دليل تربيت، اجتماعى 
كردن و تشــكيل دادن «شخصيت اساسى 
و پايــه اى» فرد، همچنيــن پيوند پايه هاى 
اخالقى و عاطفى اعضاى خانواده بســيار 

حائز اهميت است.

مدير گروه ســالمت روانــى و اجتماعى 
معاونت بهداشتى همدان افزود: همسرآزارى 
يا خشونت عليه زنان «پديده اى تام» است 
و در تعريف آن بايد گفت كه هرگونه عمل 
خشــونت آميز مبتنى بر جنسيت كه منجر 
به آســيب و صدمه، اذيــت، آزار، تهديد، 
جنسى،  جسمى،  محروميت  و  محدوديت 
روحى و روانى، اقتصادى، سياسى، قضايى، 
قانونى، فرهنگى، رفتارى و آزادى فردى و 

اجتماعى باشد را در بر مى گيرد.
رنجبــران اضافه كــرد: همســرآزارى يا 
خشــونت عليه زنان، گرچه ريشه تاريخى 
دارد امــا به مفهوم پديــده اى اجتماعى بنا 
به مالحظات فرهنگى تا ســال هاى اخير، 

چندان مورد توجه نبود.
وى گفت: زنان به داليل متعددى همچون 
خجالت، ترس، حفظ آبرو و حيثيت، ترس 
از جدايى و طالق، درماندگى و بى كســى، 
بى سرپرســت ماندن فرزندان، شرمسارى، 
سرشكستگى، سرزنش اطرافيان و مردم و 
انواع برچسب ها، خشــونت و بدرفتارى 

شوهر را آشكار نمى كردند.
مدير گروه ســالمت روانــى و اجتماعى 
كرد:  بيــان  همــدان  بهداشــتى  معاونت 
خشونت عليه زنان، نه تنها موجب صدمه، 
آزار و اذيــت زنــان در درون خانواده مى 
شــود، بلكه به فرد آزاركننــده، فرزندان و 
جامعه نيز آســيب روحى، روانى، سالمتى 

و بهداشتى مى رساند.
رنجبران ادامه داد: ايــن اقدام موجب مى 
شــود كودكان از عوارض و تبعات ناشى 
از آن به خصــوص در زندگى خانوادگى 
و بعدها در بزرگسالى به شدت رنج ببرند 
همچنيــن در مواجه با همســران خود از 

چنين رفتارى پيروى كنند.
وى اضافه كرد: عالوه بر آن خشونت عليه 
زنان و آزارهاى جسمى، جنسى، اقتصادى 
و روانــى نه تنها، تندرســتى، ســالمت 
عقل، تعــادل عاطفى و روانــى آنها را به 
خطر مى اندازد، بلكه موجــب بروز انواع 
آسيب هاى اجتماعى در اينگونه خانواده ها 

و جامعه مى شود.

تصويب طرح ايجاد 
مراكز پژوهشى در 
شوراهاى اسالمى 
كشور 
 طرح ايجاد مراكز پژوهشى در شوراهاى 

اسالمى كشور به تصويب رسيد.

رئيــس كميســيون آمــوزش، تحقيقات، 
پژوهش و فناورى شــوراى عالى استانها 
در ســيزدهمين اجالس عمومى شــوراى 
عالى اســتانهاى كشور، طرح ايجاد «مراكز 
پژوهشــى شوراهاى اســالمى كشور» در 
راســتاى تشــكيل، راه اندازى و تقويت 
مراكــز پژوهشــى در شــوراها مطرح و 

مصوب شد.
حميد بادامى نجــات در گفت وگو با ايرنا 

اضافــه كرد: ايــن طرح ابتكار و پيشــنهاد 
شوراى اسالمى شــهر همدان است و قطع 
به يقين كمك شــايانى به توسعه و آبادانى 

شهرها مى كند.
بادامى نجات بيان كرد: ايجاد مراكز پژوهشى 
در راســتاى بهره منــدى از توان و ظرفيت 
نخبــگان عرصه هــاى مختلــف علمى و 
فرهنگى بسيار حايز اهميت است و در سال 
هاى اخير نيز دستاوردهاى ارزشمند آن در 

شهر همدان مشاهده شد.
وى خاطرنشــان كرد: در مركز مطالعات و 
پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر همدان، 
تالش بر آن است تا با بهره گرفتن از گستره 
اختيارات موجود و شــكل دادن ساختارى 
متناســب با اهداف تعريف شده، ضمن در 
نظر گرفتن فضاى حاكم بر شــهر، نيازها و 
اولويت هاى شهرى، بتوان شاهد گام هايى 

موثر بود.

پويش منع خشونت عليه زنان راه اندازى شد
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برخورد جدى با سعد معبر در پياده روهاى مالير
 مشــاهده مى شود بخشى از معابر عمومى بخصوص پياده روهاى هسته مركزى شهر كه  در مسير تعريض 
بوده و توسط شهردارى از محل عوارض عمومى خريدارى و آزاد سازى شده، توسط تعدادى از كسبه و بانك 

ها اشغال و از دسترس عموم خارج مى شود.  
شــهردار مالير با بيان اين مطلب در گفت و گو با ايســنا، افزود: اين معابر جزء اموال عمومى شهردارى بوده و 
بايد براى  اســتفاده عموم شهروندان آماده سازى شود، بنابراين شهردارى مالير حسب دستور دادستان عمومى 
 و انقالب شهرستان در نظر دارد طى برنامه اى كوتاه مدت نسبت به آزادسازى پياده روهاى   مذكور اقدام كند. 

حســين بابائى اظهاركرد: بر اين اســاس موضوع طى مكاتبه اى به كليه بانك هايى كه از پياده روها به  عنوان 
پاركينگ استفاده مى كنند اعالم و قرار شد ظرف مدت يك هفته تمهيدات الزم جهت بهره  بردارى عمومى از 

پياده روهاى موصوف را فراهم آورند و در صورت عدم اقدام به موقع، طى  هماهنگى به عمل آمده با فرماندهى 
پليس راهور شهرستان، ضمن اعمال جريمه خودروهاى  موصوف، نسبت به انتقال آنها به پاركينگ هاى مجاز 

اقدام شود.  
شهردار مالير اظهاركرد: پرونده كليه كسبه اى كه از پياده روها و معابر عمومى استفاده اختصاصى مى  كنند، قبًال 
در كميســيون بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها در دست بررسى بوده و آراى  صادره براى متخلفين به مرور 

اجرا مى شود. 
بابائى در ادامه گفت: در 6 ماهه نخســت ســال جارى 12 مورد تملك و تعريض در نقاط مختلف شهر توسط 

اداره امالك و مستغالت شهردارى 
مالير انجام گرفته كه موجب سهولت در تردد خودروها و شهروندان به ويژه ساكنين اين مناطق شده است. 

خبـر

جلسات بدون بازخورد برگزار نشود
ــروه  ــر در كارگ ــام: اگ ــگار همدان پي ــگ- خبرن  كبودراهن
ــردم  ــادي م ــي و اقتص ــكل اجتماع ــي مش ــي و فرهنگ اجتماع
حــل نشــود. ايــن كارگــروه هيــچ بازخــوردي نخواهــد 

داشــت. 
فرمانــدار كبودراهنــگ بــا بيــان ايــن مطلــب در جلســه كارگــروه 
اجتماعــي فرهنگــي شهرســتان بــا محوريــت نمــاز و تأثيــر آن در 
ــي  ــئولين فرهنگ ــور مس ــا حض ــي ب ــيب هاي اجتماع ــش آس كاه
ــار  ــزار شــد اظه ــگ برگ ــداري كبودراهن ــه در فرمان ــي  ك اجتماع
ــل  ــرد قاب ــته عملك ــال گذش ــك س ــا در ي ــي از نهاده ــرد: برخ ك
ــراي  ــد ب ــد. باي ــل بوده ان ــرد تعطي ــته اند و در عملك ــري نداش ذك
رضــاي خــدا، بــراي خاطــر ايــن انقــالب تــالش كــرد و در صــدد 

ــود . ــردم ب ــع مشــكالت اقتصــادي و اجتماعــي م رف
حجت ا... مهدوي با اشاره به لزوم ادغام اين كارگروه اجتماعي فرهنگي 
با شوراي فرهنگ عمومي گفت: محوريت اين دو كارگروه فرهنگي و 
اجتماعي است كه با ادغام اين دو كارگروه بازخورد جلسات افزايش 

خواهد يافت.
وي افزود: بيشتر جلسات بازخورد چنداني ندارد و وقت مسئولي كه 
مي تواند در آن زمان در محل خدمت خود به كار مردم رسيدگي كند 
را گرفته و نتيجه اي هم حاصل نمي شود بايد اين جلسات تعديل يابد 

و در هم ادغام شود.
ــز در ايــن جلســه گفــت:  ــدار ني معــاون سياســي اجتماعــي فرمان
يكــي از موثرتريــن كارهــا در كاهــش آســيب هاي اجتماعــي 
ترويــج نمــاز اســت كــه ارتبــاط انســان حــول 4 محــور اســتوار 
ــود،  ــا خ ــان ب ــاط انس ــدا، ارتب ــا خ ــان ب ــاط انس ــه ارتب ــت ك اس
ــط از آن  ــا محي ــان ب ــاط انس ــوع و ارتب ــم ن ــا ه ــان ب ــاط انس ارتب
جملــه اســت و ارتبــاط انســان بــا خــدا از مهمتريــن ايــن ارتبــاط 

ــد. ــاط مي باش ــن ارتب ــول اي ــا ح ــام ارتباط ه ــه تم ــت ك هاس
عمــران ذيغمــي تصريــح كــرد: فعاليت هــاي فرهنگــي و اجتماعــي 
و برپايــي نمــاز جماعــت در مســاجد مــدارس و روســتاها تأثيــر 
بســزايي در كاهــش آســيب هاي اجتماعــي خواهــد داشــت و 

ــود. ــد ب ــدا خواه ــا خ ــان ب ــاط انس ــت ارتب ــاز تقوي زمينه س
در پايــان در ايــن جلســه مســئولين نهادهــاي فرهنگــي بــه ارائــه 
ــي و  ــوزه فرهنگ ــود در ح ــرد خ ــا و عملك ــي از فعاليت ه بخش

ــد. ــاز پرداختن ــت نم ــا محوري اجتماعــي ب

پرستاران نمونه فامنين تجليل شدند
 وظيفه مسئوالن فراهم كردن شرايط مناسب رفاهى براى پرستاران 

است.
فرمانــدار فامنين با بيان اين مطلــب در بازيد از بخش هاى مختلف 
بيمارستان فامنين به مناسبت سالروز والدت حضرت زينب (ع) و روز 
پرستار اظهار كرد :كارپرستارى يكى از سخت ترين شغل ها است كه 

انجام آن بدون عشق و فداكارى ميسر نيست.
سيد مجيد شماعى افزود: جبران زحمات پرستاران با امور مادي ميسر 
نيست .وظيفه مسئولين تقدير و تشكر و فراهم نمودن شرايط مناسب 
رفاهي است اما فضيلت و ارزش اين حرفه در پيشگاه خداوند متعال 

داراي ارزش معنوي و اجر و منزلت وااليي است. 
مدير دفتر پرســتارى دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز در حاشيه اين 
بازديــد تصريح كرد: اجراى برنامه مراقبت پرســتارى در منزل (هوم 
كر) يكــى از اقدامات موثر و مفيد براى خدمات رســانى به بيماران 

ناتوان است.
فاطمه شــيرانى افزود: طرح هوم كر در همدان و چند استان ديگر به 
صورت آزمونه (پايلوت) اجرا شــده و اين استان در اين باره پيشتاز 

است.

برگزارى 80 جلسه گفتمان دينى در مالير 
 مدير اداره تبليغات اســالمى مالير از برگزارى 80 گفتمان دينى 
همزمان با دهه فجر در مالير توسط اداره تبليغات اسالمى خبر داد.

حجت االســالم حسين گروســى در گفت وگو با فارس با اشاره به 
برنامه هاى اداره تبليغات اســالمى شهرستان مالير در ايام دهه فجر 
اظهار كرد: اين برنامه ها با توجه به تقارن ايام دهه فجر و ايام فاطميه 

با عنوان فجر فاطمى برگزار مى شود.
وى از اعــزام 160 مبلغ و مبلغه همزمــان با ايام دهه فجر به مناطق 
مختلف شهرســتان خبــر داد و گفت: اين مبلغان بــا هدف تبليغ، 
ســخنرانى و بيان دســتاوردهاى انقالب اســالمى، ســبك زندگى 
اسالمى، پاسخگويى به مسائل دينى و شرعى و... به مناطق شهرى و 

روستايى اعزام مى شوند.
مدير اداره تبليغات اســالمى شهرستان مالير از برگزارى 80 جلسه 
گفتمان دينى در مالير همزمان بــا ايام دهه فجر خبر داد و تصريح 
كرد: اين گفتمان ها براى دانش آموزان، دانشــجويان و اقشار مختلف 

مردم در سطح مدارس، دانشگاه ها و مساجد برگزار خواهد شد.
وى بــا اشــاره به هماهنگى صــورت گرفته بــا هيأت هاى مذهبى 
شهرستان براى هرچه باشــكوه تر برگزار شدن برنامه هاى دهه فجر 
و ايام فاطميه اظهار كرد: مراســم جشن هاى دهه فجر در موسسات 
قرآنى و خانه هاى قرآنى شــهرى و روستايى نيز متناسب با اين ايام 

برگزار خواهد شد.
گروســى از برگزارى جشنواره بزرگ امتداد نور همزمان با ايام دهه 
فجر در رشته هاى مختلف خبر داد و گفت: بيش از 350 نفر در اين 

مسابقه ثبت نام كرده اند.
وى با بيان اينكه اين جشنواره در روزهاى دهه فجر به صورت كتبى 
براى سنين باالى 12 سال در رشــته هاى مفاهيم قرآن، نهج البالغه، 
تفســير و وصيت نامه امام راحل و براى ســنين زير 12 سال نيز به 
صورت مســابقه نقاشــى و... برگزار مى شود خاطرنشــان كرد: به 

برگزيدگان هر رشته جوايز ارزنده  اى اهدا خواهد شد

روستا و طرح عمرانى همدان
 قير رايگان گرفتند

 38 روستا و 45 طرح عمرانى همدان از ابتداى امسال تاكنون براى 
بهسازى قير رايگان دريافت كردند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اين 
مطلب در جمع معتمدان، اعضاى شــوراى و دهيار روستاى يكن آباد 
شهر همدان بيان كرد: 355 هزار متر مربع آسفالت و پنج هزار 800 تن 
قير رايگان در چهار ســال گذشته به روستاهاى بخش مركزى همدان 

تخصيص يافت.
به گزارش ايرنا ،امير خجســته افــزود: در عين حال يك هزار و 800 
تن قير براى جاده كرمانشــاه و 2 هزار تن براى جاده مالير اختصاص 

يافته است.
خجســته با بيان اينكه روستاى يكن آباد از روستاهاى موفق در حوزه 
اشــتغال است گفت: توليد چند برند كشــورى لباس، زيركفش، پگ 
هاى بيمارســتانى، وجود چند كارخانه چــاپ، توليدى زيره كفش و 
ايجــاد خانه هاى بوم گردى و چنــد كارگاه توليدى از ظرفيت هاى 

اين روستا است.
بخشــدار مركزى همدان نيز در اين جلسه اظهار داشت: دهيارى ها و 
بخشدارى امسال بودجه چشمگيرى نداشتند اما با اين وجود كارهاى 

عمرانى خوبى در بخش آسفالت و آمادسازى اتفاق افتاده است.
حميد عبدلى اضافه كرد: با تعامل مسئوالن و پيگيرى هاى نمايندگان 
مــردم همــدان در خانه ملت قير رايگان براى بهســازى روســتاها 

اختصاص يافت.

كلنگ زنى هتل 2 ستاره نهاوند 
 رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان نهاوند 

از كلنگ زنى هتل دو ستاره زاگرس نهاوند در دهه فجر خبر داد.
محســن جانجان امــروز در گفت وگــو با خبرنگار فــارس ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى اظهار 
كرد: در ايام اهللا دهه فجر هتل دو ســتاره زاگرس در نهاوند كلنگ زنى 

مى شود.
وى با بيان اينكه اين هتل توســط سرمايه گذاران بخش خصوصى با 
اعتبــار 2 ميليارد و 700 ميليون تومان احداث خواهد شــد؛ از افتتاح 

پروژه روشنايى سراب فارسبان نيز خبر داد.
رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان نهاوند 
گفت: اين پروژه در راستاى تقويت گردشگرى شهرستان با اعتبار 250

ميليون تومان انجام شده است.
وى از آغاز زيرسازى اصالح مسير دسترسى سراب فارسبان خبر داد و 
گفت: قرار است زيرسازى و آسفالت اين مسير تا ايام عيد نوروز انجام 

شود و گردشگران با سهولت از اين منطقه بازديد كنند.
جانجان يادآور شد: با توجه به تسهيالتى كه در قالب وام هاى روستايى 
و عشايرى به كارگاه ها و صنايع  زودبازده داده شد، در ايام دهه فجر از 
اين كارگاه ها بازديد خواهد شد.وى ادامه داد: حدود 5 ميليارد تومان 
در قالب اشــتغال روســتايى و فراگير و حدود 600 ميليون تومان در 
قالب مشــاغل خانگى به هنرمندان صنايع دستى تسهيالت داده شده 
اســت.رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان 
نهاوند به تجليل از صنعتگران صنايع دستى نهاوند اشاره كرد و گفت: 
در ايام دهه فجر ســه كارگاه و سه هنرمند صنايع دستى مورد تجليل 

قرار خواهند گرفت.

موفقيت شهردار فامنين در بازآفرينى شهرى  
 اقدامات شــهردارى فامنين در محدوده مصوب باز آفرينى پايدار 

شهرى قابل تقدير است
فرماندارشهرســتان فامنين با بيان اين مطلب در جلسه ستاد بازآفرينى 

شهرستان اظهار كرد : 
اعتبار هزينه شــده سال 97 شــهردارى در اين بحث 30 ميليارد ريال 
بوده اســت كه با برنامه ريزى هاى انجام شده اين اعتبار در سال 98
به بيش از 170 ميليارد ريال خواهد رســيد .به گزارش روابط عمومى 
فرماندارى شهرستان فامنين، سيد مجيد شماعى ادامه داد : 155 هكتار 
از مساحت شهر فامنين در محدوده بازآفرينى پايدار شهرى قرار دارد . 
در اين جلســه اسماعيل سليمى، شــهردار فامنين نيز به ارائه گزارش 
عملكرد شــهردارى در محدوده باز آفرينى شهرى و اقدامات صورت 
گرفته در شهر فامنين و نيز ارائه برنامه هاى مربوط به سال 98 دستگاه 

خود پرداخت .

ساخت و تجهيز 17 پروژه بهداشتى و 
درمانى در اسدآباد 

 با استقالل دانشكده علوم پزشكى اين شهرستان طى 18 ماه گذشته 
،17 پروژه بهداشــتى و درمانى در اين شهرستان احداث و يا تجهيز 

شده است . 
سرپرســت دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى 
اســدآباد با بيــان اين مطلب در گفــت و گو با ايســنا ، اظهار 
كرد: قبل از انقالب در شهرســتان اســدآباد هيچ دســتگاه اكو 
كارديوگرافى وجود نداشــته كه بعد از انقالب و قبل از استقالل 
دانشكده اين شهرســتان داراى يك دستگاه اكو كارديوگرافى و 
بعد از اســتقالل دانشكده ،1 دستگاه به 3 دســتگاه اكو كارديو 

 . يافت  ارتقا  گرافى 
فريد يوسفى با اشاره به وضعيت آموزش پزشكى قبل و بعد از انقالب 
اســدآباد و عدم وجود دانشكده شهرســتان در قبل از انقالب خاطر 
نشان كرد:7 سال پيش در سال 90 با افتتاح وراه اندازى دانشكده علوم 
پزشــكى، اين دانشــكده داراى اعضاى هيأت علمى نبوده كه 18 ماه 
پيش با استقالل دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى 

شهرستان داراى 8 عضو هيأت علمى شده است

شبنم طهماسبي  »
 ميز خدمت به منظور دســتيابي آسان و 
سريع مردم به خدمات دستگاه هاي اجرايي 
و ارائــه خدمات به موقــع و موثر به مردم 
و همچنين تكريم ارباب رجوع آن دســت 
از دســتگاه هاي اجرايي كه عهــده دار ارائه 
خدمات به ارباب رجوع مي باشند ايجاد شد.
استقرار ميز خدمت در دستگاه هاي اجرايي 
تدبيري از ســوي دولت بود تا از اين طريق 

روند خدمت رساني به مردم آسان تر شود.
بر اين اساس دستگاه  اجرايي مكلف هستند 
نسبت به اســتقرار ميز خدمت در قالب ميز 
خدمت الكترونيكي حداكثر تا يك ســال و 
ميز خدمت حضــوري حداكثر در مدت 6 
ماه از زمان ابالغ اين دستورالعمل اقدام كنند.

ابالغــي باالترين  دســتورالعمل  برابر بــا 
مقام دســتگاه اجرايي، مســئول اجراي اين 
دســتورالعمل در دســتگاه و فراهم نمودن 
مكان، تجهيــزات و تمهيدات اجرايي الزم، 
تنظيم گردش كار، نظارت بر اجراي وظايف 
تأمين و آموزش متصديان ميز هاي خدمت و 
ايجاد هماهنگي و سازماندهي بين واحدهاي 
اداري مراجعه شونده براي ايجاد ميز خدمت 

مناسب در دستگاه اجرايي است.
در همين راســتا سلســله گــزارش هاى 
همدان در خصوص تشكيل ميز خدمت به 
گفت وگو با فرمانــدار رزن پرداختيم كه در 

ادامه مي خوانيد: 
سيد رضا سالمتي مي گويد: ميز خدمت در 
شهرســتان رزن از ابتداي تيرماه سال جاري 
به صورت ميز خدمت حضوري و همچنين 
ميز خدمت الكترونيكي در اواخر شــهريور 
ماه امسال راه اندازي شد.سالمتى افزود: طبق 
دســتور رئيس جمهور همه دستگاه ها بايد 
ميز خدمت داشته باشند و از طريق اين ميز، 

خدمات ارائه شده به مردم تسهيل شود.
او  افتتاح ميز خدمت را در راســتاي كاهش 
مراجعات مردم به دستگاه هاي اجرايي و هم 
در راستاي شــفافيت و سهل الوصول بودن 

انجام كار مى داند
ادامــه  رزن  فرمانــدار 
برقــراري  مى دهــد: 
مالقــات عمومــي بــا 
مهم  امري  شــهروندان 
است و اين حق قانوني 
مردم اســت كه بتواند با 
ارتباط  خود  مســئولين 
مستقيم داشــته باشند و 
از نزديــك معضالت و 
مشكالت خود را مطرح 

كنند.
ســالمتي معتقد اســت 
مســائل  بــا  آشــنايي 
مــردم  مشــكالت  و 
مي تواند مديران را براي 
بهتر  برنامه ريزي هــاي 

در حوزه هاي مختلــف ياري دهد تا از اين 
فرصت خدمتگذاري به نحو احســن و در 

جهت خدمت به نظام استفاده كنند.

ميزان  خصــوص  در  او   
رضايت منــدي مــردم از 
ميز خدمــت تصريح مى 
كند: ميزان رضايت بايد از 
خود مردم سوال شود، ما 
خود  نعمت  ولي  را  مردم 
مي دانيم و معتقد هســتيم 
بايــد به مطالبــات مردم 

پاسخگو باشيم.
سالمتي مطالبات مردم را 
يك  داند،  مى  دســته  دو 
دستگاه هاي  توسط  دسته 
اجرايي پاسخ داده مي شود 
و در ايــن دســته ارباب 
و  هســتند  راضي  رجوع 
افرادي  شامل  ديگر  دسته 
نتوانســتند  كــه  اســت 
مشــكالت خود را بيان كنند و فرماندار نيز 

مسلما در اين زمينه پاسخگو نيست.
ســالمتى عنوان مى كند: مــا ميز خدمت را 

به روســتاهاي بزرگ و دور دست و مراكز 
بخش ها  (بــه صورت ســيار)برده ايم كه 
در روزهاي سه شــنبه به صورت چرخشي 
مديران دستگاه ها آماده پاسخگويي به مردم 

روستا مي باشند.
فرماندار رزن مى گويد: جلســات مالقات 
مردمــي نيــز در جهــت تســريع در حل 
مشكالت مردم سه شــنبه هر هفته در محل 
ميز خدمت فرمانداري رزن برگزار مي شود.

ســالمتي معتقد اســت ميــز خدمت در 
راســتاي تحول اداري در شهرستان رزن 
انجام شــده اســت كه قبًال اين تحول با 
نصــب فلوچارت يــا تابلــوي راهنماي 
مراجعيــن در همه دســتگاه هاي اجرايي 

صورت گرفت.
او ادامــه مى دهــد: در اين طــرح تابلوي 
راهنماي مراجعه كننــدگان در تمام ادارات 
شهرستان رزن نصب شده است كه از صفر 
تا صد خدماتي كه يك دستگاه اجرايي انجام 
دهد در راستاي تحقق حقوق شهروندي و 

آگاهي مردم اطالع رساني مي شوند.
سالمتي يكي از فوايد اصلي اين فلوچارت ها 
را شفافيت خدمات عنوان و اظهار مى كند: 
اين مهم اســت كه مردم بدانند چه حقوقي 
دارند تا خداي ناكرده حق آنها ضايع نگردد.

اگر مردم نســبت به ارائه خدمات اعتراضي 
داشــتند مي توانند به تلفن هاي تماس درج 
شده در اين تابلوها شكايت خود را در ميان 

بگذارند.
رضا سالمتي در پايان اظهار داشت: فلسفه 
حضور مســئوالن در اين پست و منصب 
ها آســان ســازي امور براي مردم است 
بنابراين بايد بهترين شــرايط براي تكريم  
ارباب رجوع مهيا شود و هدف از تشكيل 
ســردرگرمي  از  جلوگيري  خدمــت  ميز 
ارباب رجوع و جلوگيري از اتالف وقت 
و روان شدن مســير كار و رعايت حقوق 

شهروندي مي باشد.

فرماندار رزن درگفت وگو با  همدان پيام: 

ميز خدمت براي تحول اداري 
مي باشد

 مجتمع هاى آبرسانى 57 درصد جمعت 
روستايى را زير پوشش قرار مى دهند.

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى 
اســتان همدان با بيان اين مطلب از اجراى 
63 مجتمع آبرســانى در روستاهاى همدان 
خبــر داد و افزود: در حال حاضر اســتان 
همدان قريب به يك ميليون و 738 هزار نفر 
جمعيت دارد كه از اين تعداد 620 هزار نفر 

در روستاها ساكن هستند.
بــه گزارش روابط عمومى شــركت آب و 
فاضالب روســتايى اســتان سيد مصطفى 

هاشمى 
با بيان اينكه ســاكنان روستاهاى استان 10

درصد بيش از ميانگين كشــورى هســتند 
اظهار كرد: در عمده شهرســتان هاى استان 
جمعيت روستايى بر جمعيت شهرى غلبه 
دارد كه البته اين خود وظيفه ما را سنگين تر 
مى كند.وى با اشاره به اينكه در حال حاضر 
86 درصد جمعيت روســتايى اســتان زير 
پوشش شــركت آبفار اســت عنوان كرد: 
تعدادى از روستاها تحت مديريت شوراى 
روستا و يا دهياران روستاها قرار دارد كه از 
همين جا تقاضا داريم اينگونه روستاها نيز 
زير پوشش خدمات ما قرار گيرند تا دغدغه 
اصلى كه بحث بهداشــت آب آشــاميدنى 

است، رفع شود.
هاشمى با اشاره به 153 هزار مشترك فعال 
آبفار در سطح اســتان گفت: آب شرب در 
يك هزار و 62 روستاى داراى سكنه استان 
از طريق 880 حلقه چاه، قريب به 229 دهنه 
چشمه و 62 دهنه قنات با ظرفيت 3 هزار و 

800 ليتر تامين مى شود.
وى تصريح كرد: در روستاهاى استان همدان 
قريــب به 2 هــزار و 150 كيلومتر خطوط 
انتقال آب و 4 هزار و 500 كيلومتر شــبكه 
توزيــع آب، 966 باب مخزن ذخيره آب با 

حجم ذخيره 121 هزار متر مكعب و قريب 
46 ايستگاه بين راهى تامين آب وجود دارد.

هاشــمى در خصوص وضعيت بهداشت 
آب در روســتاها نيز يادآور شــد: توجه به 
اصول بهداشــتى آب يكى از خطوط قرمز 
وزارت نيرو است و به همين منظور 9 باب 
آزمايشــگاه در سطح ستاد و شهرستان هاى 
اســتان داير شــده كه اين آزمايشگاه ها به 
صورت ماهانه به منظور ســنجش آلودگى 
ميكروبــى و به صورت ســاليانه به منظور 
ســنجش آلودگى هاى  شــيميايى اقدام به 

نمونه بردارى مى كنند.
وى خاطرنشــان كرد: در مجموع ساالنه 
حدود يك هــزار مورد نمونه بــردارى از 
آب هاى آشاميدنى روستاهاى استان انجام 
مى شود.مديرعامل شركت آب و فاضالب 
روســتايى همدان اضافه كــرد: در زمينه 
رعايت ســطوح بهداشــتى آب؛ دانشگاه 
علوم پزشــكى در كنار شــركت آبفار به 
صورت روزانه ميــزان كلر باقى مانده در 

آب را سنجش مى كند.
كلرزن  دســتگاه هاى  كرد:  خاطرنشان  وى 
به صورت اتوماتيك عمليات گندزدايى را 
انجام مى دهند، ضمن اينكه در همين مدت؛ 
پيشرفته ترين دستگاه ها در بحث گندزدايى 
نظير دســتگاه الكتروليز نمك طعام نيز به 

كارگيرى شده است.
هاشمى در ادامه با اشاره به تفاهم نامه منعقد 
شــده با دانشكده علوم پزشكى يادآور شد: 
بر همين اساس تفاهمنامه برنامه جامع پايش 
سالمت آب استان در دستور كار قرار گرفت 
و بر همين مبنا در يك دوره يك ساله در دو 
مرحله تر و خشــك نمونه بردارى ها انجام 
مى شــود و با اين اقدامات نقشه اى از ميزان 

سالمت آب استان تهيه خواهد شد.
وى همچنيــن در خصــوص مجتمع هاى 

آبرسانى بيان كرد: به منظور پايدار و مستمر 
كردن خدمــات در روســتاها 63 مجمتع 
آبرسانى در سطح استان مطالعه، طراحى و 
بهره بردارى شده كه اين مجتمع ها 355 هزار 
نفر، معادل 57 درصد جمعت روســتايى را 

زير پوشش قرار مى دهند.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى 
همدان در خصوص وضعيت شــبكه هاى 
جمع آورى فاضالب در روستاهاى استان نيز 
گفت: در حال حاضر در كل كشــور كمتر 
از يك درصد جمعيت روستايى زير پوشش 
شــبكه جمع آورى فاضالب هستند كه در 
سطح روستاهاى استان همدان نيز تاسيسات 
جمــع آورى و تصفيه فاضــالب عملياتى 
پرهزينه  اســت كه در ايــن رابطه توفيقات 
چندانى نداشــتيم اما از ميانگين كشــورى 

جلوتر هستيم.
هاشــمى اضافه كرد: در حــال حاضر در 
ســطح دو روستاى استان شبكه جمع آورى 
فاضــالب داريم ضمن اينكه در 7 روســتا 
در مرحله احداث و اجراى شــبكه هستيم 
و در 46 روســتا نيز مطالعات جمع آورى و 
دفع بهداشتى فاضالب آنها انجام شده و در 

انتظار اجرا هستند.

وى يادآور شــد: براى راه اندازى شبكه هاى 
جمــع آورى و تصفيه فاضــالب از محل 
اعتبارات ملى و صندوق تســهيالت بانك 

توسعه اسالمى تامين اعتبار مى شوند.
فاضــالب  و  آب  شــركت  مديرعامــل 
روستايى اســتان همدان با اشاره به ديگر 
خدمات ارائه شــده از سوى اين شركت 
يادآور شــد: در بخش خدمات رسانى به 
مشــتركان روســتايى اقدامات شايسته اى 
انجام شــده به گونــه اى كه در خصوص 
قرائــت، صــدور و وصــول قبض جزو 
نخستين اســتان ها در سطح كشور هستيم 
كه بــه صورت بــدون كاغــذ قرائت و 
پرداخــت آب بها به صــورت آنالين نيز 

انجام مى شود.
وى راه انــدازى ســامانه 1523 را از ديگر 
خدمات ارائه شــده به مشتركان دانست و 
يادآور شــد: در بحث ارتباط با مشــتركان، 
مركز تلفنى 1523 به صورت 24 ساعته فعال 
اســت و فاصله بين وقوع تا رفع حادثه به 

شدت كاهش يافته است.
مديرعامــل آبفار اســتان همدان با اشــاره 
به ديگر خدمات ارائه شــده از ســوى اين 
شركت؛عنوان كرد: در بخش خدمات رسانى 
به مشتركين عزيز؛ اقدامات شايسته اى انجام 
شــده به گونه اى كــه درخصوص قرائت، 
صدور و وصول قبض جزء اولين استانها در 
سطح كشورهستيم كه به صورت بدون كاغذ 
قرائت و پرداخت آبها به صورت آنالين نيز 

انجام مى شود.
وى همچنين راه اندازى سامانه 1523 را از 
ديگر خدمات ارائه شده به مشتركين دانست 
و يادآور شــد:در بحث ارتباط با مشتركين، 
مركز تلفنى 1523 به صورت 24 ساعته فعال 
اســت و فاصله بين وقوع تا رفع حادثه به 

شدت كاهش يافته است 

80 درصد از روستاهاى همدان تحت پوشش شركت آبفار

اســت  معتقد  ســالمتي 
مســائل  بــا  آشــنايي 
مــردم  مشــكالت  و 
براي  را  مديران  مي تواند 
در  بهتر  برنامه ريزي هاي 
ياري  مختلف  حوزه هــاي 
دهــد تا از ايــن فرصت 
نحو  بــه  خدمتگــذاري 
احسن و در جهت خدمت 

به نظام استفاده كنند
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تا انتخابات

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

برابر رأي شماره 139760326002000933-1397/9/28 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنــگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم جميله محمد كريمي فرزند غالمرضا به 
شماره شناســنامه 1275 صادره از كبودراهنگ در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به 
مســاحت 77552/92 مترمربع پالك 640 فرعي از 265 اصلي  بخش 4 همدان واقع در خان آباد 
كه خود متقاضي مالك رســمي مي باشد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 264)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/16

محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 97/1237  مورخ 97/9/17 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
عباسي نسب فرزند حسنعلي به شماره شناسنامه 878 صادره از اسدآباد در 
ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 52002/91 مترمربع در 
قسمتى از پالك 103 اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي پيرملو خريداري 
از مالك رسمي آقاي محمد عباســي نسب محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 3783)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/30

كامران متقى ، رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي اسناد 
رسمي كالسه 9701595

بدينوسيله به علي حســن نوري فرزند محمد كد ملي 3379911227 و 
عبدالحميد بهرامي ارجمندي فرزند اســمعيل كدملي 4051902617 و 
فريده عظيمي فرزند اســد كد ملي 3370064847 ابالغ مي شــود كه 
بانك ملي جهت وصول طلب خود به اســتناد قرارداد بانكي به شــماره 
6603261085000 به مبلغ 121/158/784 ريال عليه شما اجرائيه صادر 
نموده و پرونده اجرايي به كالســه 9701595 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مورخ 97/9/6 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشــده لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا 
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي كه روز 
ابالغ محسوب مي گردد، نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام نماييد، 

عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.(م الف 3894)
تاريخ انتشار 97/10/30

رئيس اداره اجراي اسناد رسمي همدان- جالل حدادي 

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

رسمي
برابر رأي شــماره 139760326002000999-1397/10/18 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاي مرادعلي اميني طالع فرزند گالبعلي به شــماره شناسنامه 615 
صادره از كبودراهنگ در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 
83708/80 مترمربع پالك 534 فرعى از 244 اصلي بخش 4 همدان واقع در 
طاســران خريدارى از مالك رسمى آقايان حسن حيدري و رمضانعلي پيشيار 
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 رســيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 260)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

    آگهي سند مالكيت المثنى
نظر به اينكه مالك آقاي حســن مراد بحيرايي فرزند صادق با شــماره ملي 
3962178295 و شماره شناسنامه 3 با ارايه  فرم شهادت شهود مصدق دفتر 
اسناد رسمي شــماره 3 نهاوند اظهار نموده است مقدار ششدانگ پالك 102 
فرعي از 4 اصلي بخش2 ثبت نهاوند كه ســند مالكيت آن ذيل ثبت 3237 
صفحه 37 دفتر جلد 24 ثبت و سند مالكيت به شماره چاپي 3237 سري ب 
سال 62 صادر و تسليم مالك گرديده به علت جابجايي مفقود گرديده تقاضاي 
سدور سند مالكيت المثني نموده است  لذا به استناد ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت مراتب به شــرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار يا محلي جهت 
عموم آگهي مي گردد لذا چنانچه كسي نسبت به صدور سند مالكيت المثني 
اعتراض داشته يا مدعي انجام معامله نزد خود او با وجود سند مالكيت نزد خود 
مي باشــد مي تواند اعتراض خود را كتباً ار تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت 
10 روز به اين اداره ارسال در غير اين صورت و پس از گذشته زمان مقرر سند 

مالكيت المثني صادر خواهد شد.( م الف232)
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139760326007000971 مورخــه 1397/10/5 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاى جعفر طالئى شــعار فرزند خيراله به شماره شناسنامه 18163 صادره از 
بهار در يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب تاالر پذيرايى به مساحت 
5554/82 مترمربع پالك 10802 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار 
همدان خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاى خيراله طاليى شعار  محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 735)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

هادي يونسي عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي 
اسناد رسمي پرونده  كالسه 9701391

بدين وســيله به مهدي بشــيري خــواه فرزند محمــد با كدملي 
3872342401 به نشــاني همدان كوي جنب روبروي تيما 1 پالك 11 
ابالغ مي شود كه بانك ملي جهت وصول مبلغ 135/580/364 ريال به 
استناد قرارداد بانكي به شماره 6302808946009 عليه شما اجرائيه 
صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه 9701391 در اين اداره تشكيل 
شده و طبق گزارش مورخ  1397/8/9 مأمور، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشــده لذا بنا به تقاضاي بستانكار  طبق ماده 18 
آئين نامه اجرا مفــاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ محســوب مي گردد، نسبت به پرداخت 
بدهي خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.(م الف 

(3893
تاريخ انتشار 97/10/30

رئيس اداره اجراي اسناد رسمي همدان - جالل حدادي 

احتراما عطف به ابالغيه شــماره 139703826785000034 مورخ 97/6/1 در 
خصوص ابالغ اجراييه كالسه اجراِيى به شماره 9600190  له اين بانك عليه آقاى رضا 
مولوى از طريق روزنامه خواهشــمند است در اين خصوص دستورات الزمه را مبذول 

بفرماييد.
 ضمنا آقاى محمد كرم احمدوند بعنوان نماينده بانك به حضور معرفى ميگردد.

(م الف 231)

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

برابــر رأي شــماره 13976032600200999-1397/10/18 هيــأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضــى آقاي مرادعلي اميني طالع فرزند گالبعلي به 
شــماره شناســنامه 615 صادره از كبودراهنگ در شش دانگ يك قطعه 
فرعي  پالك 535  مترمربع  مســاحت 85760/45  به  آبي  مزروعي  زمين 
از 244 اصلي بخش 4 همدان  در طاســران خريدارى بالواسطه از مالكين 
رسمى آقايان عباس مرداني، علي شهناز رضايي، علي آقا غالمي، غالمعلي 
عطايي و غالمرضا ســالمي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
مالكيت  ســند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي 

صادر خواهد شد.(م الف 262)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

محمد صادق بهرامى، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

بـرخبرخبر
خ

ايرادات طرح استانى شدن انتخابات مجلس
مجتبى حبيبى »

 طبق طرح در دســتور كار مجلس شوراى اسالمى، محدوده استانى 
هر استان به عنوان حوزه انتخابيه در نظر گرفته مى شود. رأى دهندگان در 
هر استان مى توانند براى هر يك از حوزه هاى انتخابيه موجود در استان 
از ميان نامزدهاى آن حوزه انتخابيه به تعداد كرسى هاى موجود، نماينده 
يا نمايندگان مدنظر خود را انتخاب نمايند. سپس در هر حوزه انتخابيه 
فردى پيروز مى شود كه حداقل بخشــى از آراء حوزه انتخابيه خود را 

كسب كرده و باالترين راى در كل استان را به دست آورده باشد.
برخى ايرادات طرح مذكور بدين شرح است:

 كاهش مشاركت در انتخابات
در ســازوكارهاى انتخاباتى در جهان، بين وسعت يك حوزه انتخابيه با 
ميزان مشــاركت در انتخابات يك نسبت معكوس وجود دارد. هر چه 
وسعت حوزه انتخابيه گسترش بايد مردم هم به دليل شناخت كمتر از 
نامزدهاى انتخاباتى مشاركت كمترى در انتخابات دارند. به همين دليل 
در كشورهاى توسعه يافته حوزه هاى انتخاباتى اكثريتى را كوچك و تك 
نماينده اى در نظر مى گيرند تا رأى دهى مردم نيز آگاهانه صورت گيرد 
و مردم برمبناى شــناخت از نامزدها به انتخاب نماينده مورد نظر خود 
بپردازند. با گسترش حوزه هاى انتخابيه به استان، قطعاً ميزان مشاركت 
در انتخابات به شــدت كاهش خواهد يافت. در شهرهاى كوچك كه 
تأثير كمترى در انتخاب شدن يا نشدن نمايندگان دارند كاهش مشاركت 

بيشتر خواهد بود.
 حذف اقليت ها و دوقطبى سازى جامعه

در نظام هاى انتخاباتى اكثريتى، به دليل آنكه جناح اقليت حذف مى شود، 
ســطح تنش ها و منازعات سياســى باال اســت. از اين رو در نظامات 
انتخاباتى اكثريتى احتمال دوقطبى شــدن جامعه بسيار باالست. از اين 
رو در اغلب كشــورهايى كه انتخابات پارلمانى برمبناى نظام اكثريتى 
برگزار مى شــود، حوزه هاى انتخابيه، اكثريتى تك نماينده اى هستند. به 
عبارت بهتر هيچ كشــور توســعه يافته اى نظام انتخاباتى اكثريتى را در 
حوزه هاى انتخابيه چند نماينده اى اجرا نمى كند. دليل آن اين است كه 
اگر انتخابات در يك حوزه انتخابيه با چند نماينده برگزار شود، اكثريت 
تمامى كرسى ها را از آن خود خواهد كرد و اقليت به طور مطلق حذف 
خواهد شــد. هر چقدر حوزه انتخابيه بزرگ تر شود و تعداد نمايندگان 
آن افزايش يابند، اقليت هاى بيشترى حذف مى گردند و آراء هدر رفته، 
در انتخابات افزايش مى يابد، لذا كشورهاى توسعه يافته براى كاهش آراء 
هدر رفته به منظور تطابق بيشتر نتايج انتخابات بر واقعيات اجتماعى، آن 

را در حوزه هاى تك نفره برگزار مى كنند.
با استانى شدن انتخابات، تعيين كننده اصلى نمايندگان يك استان، رأى 
مركز اســتان خواهد بود. اگر چه نامزدها بايد بخشى از رأى حوزه هاى 
انتخابيه خودشــان را به دست آورند، اما در همان حوزه انتخابيه فردى 
پيروز مى شــود كه بيشترين تعداد رأى استان را آورده باشد. با توجه به 
اينكه در بسيارى از اســتانها (باالخص استانهايى كه مركز استان جزو 
كالنشهرهاســت) قريب به 50٪ جمعيت استان در مركز استان زندگى 
مى كنند، رأى مركز اســتان و گرايش سياســى يا مذهبى يا قومى مركز 

استان تعيين كننده كل نمايندگان استان خواهد شد.
براى مثال در يك حوزه انتخابيه 5 نفر باالى 10 رأى مى آورند، كدام يك 
از آنها انتخاب مى شود؟ آنكه همراهى گرايش غالب در مركز استان را با 
خود به همراه داشته باشد! به عبارت اگر تاكنون، گرايش غالب در مركز 
استان تنها رأى مركز استان را به دست مى آورد، از اين پس رأى كل استان 
را از آن خود خواهد كرد. اين مسئله باعث مى شود پيروزى در مركزيت 
استان براى جناح هاى سياسى و پايگاههاى اجتماعى آنان حيثيتى تر گردد. 
چرا كه شكست در مركز اســتان، عمًال به شكست در كل استان منجر 

خواهد شد و اين مسئله جامعه را به شدت دوقطبى خواهد ساخت.
 افزايش تأثير پول در انتخابات

در طراحى نظامات انتخاباتى بين وسعت حوزه انتخابيه با تأثير پول در 
انتخابات يك نسبت مستقيم وجود دارد. هر چه حوزه انتخابيه بزرگ تر 
شود، تأثير پول در انتخابات نيز افزايش مى يابد. با گسترش حوزه هاى 
انتخابيه در اين طرح، هزينه هــاى انتخاباتى نامزدهاى انتخاباتى نيز به 

شدت افزايش مى يابد.
 قطع صداى مناطق محروم در حاكميت

طراحان طرح دليل خود براى استانى شدن انتخابات را توجه نمايندگان 
به وظايف محلى و بى توجهى به مســائل ملى عنوان مى كنند. اين يك 
مسئله درست است و اشكال است. اما سؤال اين است كه چرا اين اتفاق 
افتاده؟ و آيا راه حل آن اين اســت؟ آيا اين بهترين راه حل است؟ ديگر 

كشورها براى حل اين مشكل چه اقداماتى انجام داده اند؟
براى پاسخ به اين پرسش بايد ديد چرا مردم منطقه از نماينده خود پيگير 
حل مسائل و مشكالتشان هســتند؟ دليل آن اين است كه در نظام ادارى 
متمركز كشور كه همه تصميم گيرى ها در تهران متمركز است، نماينده مردم 
تنها فردى در آن حوزه انتخابيه است كه به مسئوالن تراز يك كشور دسترسى 
دارد. كشورهاى توسعه يافته جهان براى حل اين مشكل اختيارات بيشترى را 
به ايالت ها (معادل استاندارى در كشور ما) و شوراهاى شهر داده اند تا بخش 
زيادى از مشكالت مردم در همان سطح محلى حل و فصل شود. در چنين 
شرايطى مردم ديگر از نماينده توقع حل مشكالت محلى را نداشته و نماينده 

نيز وقت بيشترى براى پيگيرى مسائل ملى خواهد داشت.
بزرگ كردن حوزه هاى انتخابيه تنها صورت مساله را پاك خواهد كرد. 
مشكالت مردم همچنان باقى خواهد ماند، با اين تفاوت كه ديگر مردم 
مأمنى براى طرح مشكالتشــان نخواهند يافــت. با پاك كردن صورت 
مســئله مشكلى حل نخواهد شــد، تنها صداى مردم مناطق محروم و 

دورافتاده در ساختار تصميم گيرى كشور قطع مى شود.
*نماينده مجلس

شفافيت نمايندگان به ارتقا جايگاه مجلس 
مى انجامد

 به گزارش ايسنا، سخنگوى شوراى نگهبان در توييتى در رابطه با 
اصالح قانون انتخابات و طرح استانى شدن انتخابات نوشت:«نسبت 
به مصوبات مجلس، از جمله اصالح قانون انتخابات و طرح اســتانى 
شــدن انتخابات نمى توان قضاوت پيشينى داشت. با وصول مصوبه، 

شورا نظر خواهد داد.
ليكن در خصوص كاهش مشاركت مردم و بروز مشكالت امنيتى بايد 
دقت الزم انجام شــود. شايسته گزينى، شفافيت و نظارت بر عملكرد 

نمايندگان به ارتقا جايگاه مجلس مى انجامد.»

زيرساخت هاى الزم براى استانى شدن 
انتخابات مجلس فراهم نيست

 متاسفانه هنوز زيرســاخت هاى الزم براى استانى شدن انتخابات 
مهيا نيســت و با استانى شــدن نمايندگان هم چنان درگير مشكالت 

محلى خواهند بود.
به گزارش ايسنا، نماينده مردم رزن بيان كرد: امروز يكى از مشكالت 
عمده كشور اين است كه نمايندگان به قدرى درگير مشكالت اجرايى 
شــدند كه از وظايف اصلى خود فاصله گرفته اند و وظيفه اصلى آن 

ها به حاشيه رفته است.
حســن لطفى اظهار كرد: با اجرايى شدن طرح استانى شدن انتخابات 
مجلس پس از گذشــت چنــد دوره نماينــدگان در جايگاه عمل به 
وظايف اصلى خود قرار خواهند گرفت كه از محاســن استانى شدن 
انتخابات مجلس اســت.وى تصريح كرد: اما يكى از معايب اين طرح 
اين اســت كه هنوز زير ســاخت هاى الزم براى اين اقدام پيش بينى 
نشده است. با استانى شــدن انتخابات به دليل نبود زير ساخت هاى 
الزم هم چنان روند قبلى ادامه خواهد داشت و نمايندگان هم چنان با 

مشكالت شهرستانى درگير خواهند بود.
لطفى افزود: از نظر بنده براى اصالح رويه كار مجلس بايد چند اقدام 
اساســى انجام شود. در گام اول بايد مجلس نمايندگى را به دو دوره 
محدود كرد و از ســوى ديگر البى هايى كه از ســوى دستگاه هاى 

مختلف در مجلس انجام مى شود از ميان رود.
وى  بيان كرد: هنوز قانون شوراها جامعيت خود را پيدا نكرده است و 
لذا نمى توانند به تنهايى بار حل مشكالت محلى را به دوش بكشند.

انتخابات مجلس بايد ارتباط حاكميت و 
مردم را حفظ كند

 برخى مى گويند اگر انتخابات مجلس اســتانى شــود، رابطه كف 
جامعه با اجزاى حاكميت قطع مى شود، در اين شرايط بايد سامانه اى 

طراحى شود كه داراى نقاط مثبت و رفع نقاط منفى فعلى باشد.
به گزارش خانه ملت ، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس اظهار داشــت: تعداد احزاب به لحاظ كّمى در كشــور پايين 
نيســت ولى به لحاظ كيفى براى ايجاد نظام مبتنى بر حزب مناســب 

نيست.
هادى شوشــترى بيان كرد: بايد 2 يا 3 حزب بزرگ شــكل بگيرد و 

احزاب كوچك نسبت خود را با اين احزاب بزرگ حفظ كنند.
وى افزود: در عالم واقع احزاب كوچك بايد به يك جريان كلى وابسته 
باشند، در آن صورت احزاب با برنامه در فرايند انتخابات حضور پيدا 
مى كنند، در بسيارى از كشورها اصول كلى و استراتژى ها احزاب يك 

سان است و در جزئيات و فروع مقدارى اختالف وجود دارد.
شوشترى ادامه داد: در كشــور بايد 2 يا 3 حزب بزرگ وجود داشته 
باشــند و فرايند انتخابات هاى مجلس، رياست جمهورى و شوراها با 
فرض همين ساختار سياسى برگزار شود.وى افزود: برخى مى خواهند 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام را بعنوان مجلس دوم يا سنا معرفى 
كنند ولى واقعيت اين اســت كه به لحاظ كاركردها مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، ساختار و كاركردش در قانون اساسى مشخص است.

تعيين آب بها براى دستگاه هاى اجرايى در سال 98
 نايب رئيس كميسيون تلفيق اليحه بودجه كل كشور سال 98 از مصوبه اين 

كميسيون در مورد تعيين آب بها براى دستگاه هاى اجرايى خبر داد.
على اصغر يوســف نژاد در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: كميسيون تلفيق در 
نشســت خود در مصوبــه اى دولت را مكلف كرد به منظور فرهنگ ســازى و 
مديريت مصرف آب، تعرفه بهاى آب مصرفى كليه دستگاه هاى اجرايى مندرج 
در ماده يك قانون برنامه ششــم توسعه را (به جز مواردى كه در قانون مستثنى 

شده اند) حداقل معادل قيمت تمام شده آب، دريافت نمايد.
به گفته وى، طبق مصوبه ديگر كميســيون تلفيق به منظور توان تسهيالت دهى 
بانك هــاى دولتى؛ مانــده بدهى بانك ها به بانك مركزى در پايان ســال 97 به 

حساب بدهى دولت به بانك مركزى منتقل شد.

مجمع تشخيص كليات اليحه كنوانسيون پالرمو را 
بررسى كرد

 عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام از بررسى كليات اليحه الحاق ايران 
به كنوانســيون مبارزه با جرائم ســازمان  يافته فراملى (پالرمو) در جلسه ديروز 

مجمع خبر داد .
حجت االســالم و المســلمين غالمرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با ايرنا، 
افزود: قرار شــد كميسيون هاى قضايى و سياســى - امنيتى مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بررســى بيشترى درمورد اين اليحه انجام دهند و نتيجه بررسى 
خود را در جلسه بعدى مجمع ارائه كنند.وى يادآور شد: از صحبت هاى رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام هم چنين برمى آمد كه بخواهد به سرعت به اين 

موضوع رسيدگى كند. اميدوارم در عمل هم به نتيجه خوبى برسد.

رئيس جمهور دو قانون مصوب مجلس را براى 
اجرا ابالغ كرد

 حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى رئيس جمهور، دو قانون مصوب 
مجلس شــوراى اســالمى را براى اجرا به وزارتخانه دفاع و پشتيبانى نيروهاى 

مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران ابالغ كرد.
بــه گــزارش ايســنا، بــر ايــن اســاس، در اجــراى اصــل يكصــد و بيســت و 
ــون  ــور «قان ــران، رئيــس جمه ــورى اســالمى اي ــون اساســى جمه ســوم قان
ــلح»  ــاى مس ــى نيروه ــع درياي ــازمان صناي ــكيل س ــركت ها و تش ــام ش ادغ
ــون  ــاى مســلح و «قان ــتيبانى نيروه ــاع و پش ــه وزارت دف ــرا ب را جهــت اج
ــه ايثارگــران» را جهــت  اصــالح مــاده (13) قانــون جامــع خدمات رســانى ب

ــالغ كــرد. ــاد شــهيد و امــور ايثارگــران اب ــه بني اجــرا ب

 هفته گذشــته مراســم بزرگداشت 
"غالمرضا اعوانى" فيلســوف ايرانى و 
انجمن  در  ســال 1382  ماندگار  چهره 
آثار و مفاخر فرهنگى با حضور اصحاب 

انديشه برگزار شد.
رئيــس انجمن آثــار و مفاخر فرهنگى 
و عضو هيأت امناى بنياد بوعلى ســينا، 
در اين مراســم  با اشــاره به اينكه اين 
بزرگداشــت، صد و هشــتاد و يكمين 
بزرگداشــت مفاخر اين سرزمين است، 
انجمن  اين  در  كه  مفتخريم  كرد:  اظهار 
و در تكريم ســه گانه اعظم فلسفه ايران 
براى دينانى و داورى مراســمى برگزار 
كرده ايم و اين بــار در خدمت اعوانى 

هستيم.
حســن بلخارى در ادامه سخنان خود با 
اشــاره به خصوصيات برجسته اخالقى 
غالمرضــا اعوانى تصريــح كرد: دكتر 
اعوانى عالوه بر تأليفاتشــان در حوزه 
فلســفه، يكى از معدود فالسفه معاصر 
ما است كه در باب هنر هم سخن گفته 

است. 
رئيس انجمن آثــار و مفاخر فرهنگى با 
اشاره به رســاله دكترى اعوانى درباره 
كســى  نيســت  ممكن  گفت:  فلوطين 
فلوطين خوانده باشد و شيدا نشده باشد، 
ســنت گرايان بر اساس چهار ويژگى به 
هنر توجه مى كنند، نخســت وحدانيت 
كه مى گويد ســنت انسانى نيست، دوم 
اســتمرار كه بــا ختم وحى بــه پايان 
نمى رسد، ســوم اثبات كه هر روز پرده 
كه  تجسم  چهارم  مى رود،  كنار  حقيقت 
اساس هنر اســت و اگر حقيقت تجسم 
هدايت  امكان  مكتــوم،  حقيقت  نبايد، 
ندارد، رمز گرايش ســنت گرايان به هنر 

همين تجسم است.
 ما به اعوانى نياز داريم، چون به 

علم نياز داريم
در ادامه اين مراســم رئيس فرهنگســتان 
علوم و عضو هيأت امناى بنياد بوعلى سينا 
در سخنانى درباره غالمرضا اعوانى اظهار 
كــرد: ما به دكتر اعوانى نياز داريم چرا كه 
به كسانى نياز داريم كه همراه علم هستند 
نه به كســانى كه داراى علم انــد. در هر 
شرايطى اگر شما در بند سود باشيد، علم 
به شما سود نمى دهد، اگر دنبال علم باشيد 
علم به شما سود مى دهد. ما به كسانى نياز 
داريم كه علم آن ها را داشــته باشــد دكتر 
اعوانى كارهاى بزرگى در فلسفه كردند و 
از نوجوانى همه عمرشــان را در خدمت 
فلسفه بودند. ايشــان از نوجوانى با قرآن 
مأنوس بوده و شــما مى دانيد كه اين چه 

فضيلتى دارد.
رضــا داورى اردكانــى با بيــان اين كه 
افالطون متفكرى الهى است، گفت: فلسفه 

ما از قرن 3 درگير اســت و اعوانى كه به 
افالطون عشــق مى ورزد، مروج فلســفه 
ايدئولوگ  نمى تواند  فيلسوف  چون  است 
باشــد، اعوانى ترويج افالطــون نمى كند 
ترويج فلســفه مى كند. ايشــان به فلسفه 
است  محكم  كتاب هايشان  كردند  خدمت 
چه تاليف و چه ترجمه همه قابل اســتناد 
اســت و رفع تكليف نيست. او در نوشتن 
عجلــه نمى كند كه كار بايــد امروز تمام 

شود، كار بايد محكم باشد.
عضو فرهنگســتان زبان و ادب فارسى با 
اشاره به آشــنايى اش با غالمرضا اعوانى 
گفــت: او را متجاوز از 50 ســال اســت 
كه مى شناســم، از دوران بنياد حكمت و 
فلســفه كه من و مرحوم محمود شهابى و 
برخى بزرگان پايه گذارش بوده ايم. در اين 
مجموعه با تالش دكتر اعوانى، آثار خوبى 

تقديم جامعه شد.
مهدى محقق در بخش ديگرى از سخنان 
خود بــا بيان فعاليت هــاى انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگى براى بزرگداشت فالسفه و 
مفاخر گفت: اميدوارم دكتر بلخارى همان 
راهى را كه اين انجمن از آغاز شروع كرده 
بــراى برگزارى اين بزرگداشــت ها ادامه 
دهد و شرايطى را به وجود آورد كه نسل 
جوان بتوانند در اين مراسم شركت كنند. 
تاكنون در ايــن انجمن 181 جزوه علمى 
براى بزرگان علمى چاپ شده تا شناخته 
شوند و بايد اسوه و الگويى براى جوانان 

ما قرار بگيرند.
 از اعوانى جز صداقت و راســتى 

نديده ام
ابراهيمى دينانى عضو پيوسته فرهنگستان 
علوم با ابراز خوشحالى براى بزرگداشت 
كســى كــه واقعا فيلســوف اســت، به 
ويژگى هاى فيلســوف اشاره كرد وگفت: 
دكتــر اعوانى، مردى اســت كه صداقت 

فالســفه در او روشــن اســت، از او جز 
صداقت و راستى نديده ام، فلسفه اسالمى 
فلســفه غرب و زبان را به خوبى مى داند. 
ايــن روزها خيلى هــا زبــان مى دانند اما 
جور ديگرى مى دانــد، من او را به عنوان 
رب النوع زبان انگليســى مى شناســم، او 
ظرافــت زبان را بــه خوبــى مى داند. ما 
مفتخريم كه افرادى مثل او كم مى نويسند 
اما خوب فكر مى كنند و فلســفه مى كنند. 
ســقراط يك كلمه ننوشــت اما فيلسوف 
بــود، اهل گفت وگو بود، فلســفه دغدغه 
مى خواهد و سقراط دغدغه داشت، اعوانى 
هم دارد. مى شود نپرســيد و زندگى كرد 
اما چه فايده دارد؟! آقــاى اعوانى توفيق 
الهى دارد كه به چينيان فلسفه و اسالم ياد 
مى دهــد، ما حديث داريــم كه علم را در 
چيــن بياموزيد و او در چيــن به چينيان، 

علم مى آموزد.
فلســفه  مى توانســت  اعوانى   

اسالمى را جهانى كند
مصطفــى محقــق دامــاد، رئيــس گروه 
مطالعات اســالمى فرهنگستان علوم ايران 
هم گفت:  در بيــان نظريات علمى، هيچ 
كس به اندازه ايشــان توانمند نيســت و 
به اندازه  ايشــان توان گفت وگو ندارد اما 
ايشان تا ساعت يك شب در دفتر مى ماند 
و كار ادارى انجام مى داد. ايشــان حكيم 
اســت و اين حكيم بــودن به جاى خود، 
بــه عقيده من كه به عنوان فردى آشــنا با 
الهيأت، او برداشت هاى زيبايى از حكمت 
و حكم دارد كه چشــم هيچ كس آن ها را 
نمى بيند. هنوز اميــدوارم كه قدر خود را 

بيشتر بداند!
كار مشترك من و اعوانى هرگز انجام نشد

منوچهر صدوقى ســها، اســتاد حقوق و 
فلسفه، با بيان اين كه تاريخ فلسفه از تاريخ 
فالسفه جداســت گفت: من به روزهايى 

شدند،  تعطيل  دانشــگاه ها  كه  برمى گردم 
من آن زمان عضو هيأت علمى دانشــگاه 
صنعتى شــريف بودم و به مجمع فالسفه 
اى كه دكتر حســين نصر به راه انداخت 
و پورجوادى رئيــس آن بود دعوت و در 
آن جا با دكتر اعوانى آشنا شدم، اين جمع 

به مركز نشر دانشگاهى تبديل شد.
صدوقى ســها با نــام بردن از اســتادانى 
كه نزدشــان دروس حكمت و فلســفه را 
خوانــده گفت: من شــهادت مى دهم كه 
در خدمــت آقاى جورســتانى در الهيأت 
اشــارات و در مبحث عقل مشــكلى پيدا 
شــد و استاد دو سه جلسه معطل شدن، تا 

اين كه اين شخص شخيص، 
 ايــران ســرزمينى فرهنگى در 

معناى كامل است
غالمرضــا اعوانــى، اســتاد فلســفه و عضــو 
فرهنگســتان علــوم ايــران و عضــو هيــأت 
امنــاى بنيــاد بوعلى ســينا، در پايان نشســت 
ــران  ــتادان و حاض ــگزارى از اس ــا سپاس ب
گفــت: انجمــن مفاخــر فرهنگــى، جايــگاه 
بزرگــى در ايــران دارد، اگــر بخواهيــم 
ــم،  ــه كني ــه خالص ــك كلم ــران را در ي اي
ايــران يــك ســرزمين فرهنگــى در معنــاى 
كامــل اســت كــه در شــرق و غــرب و همه 
جــا اثرگــذار بــوده. مــن معتقــدم حكومت 
ــا  ــد ب ــت و باي ــت اس ــى حكم ــم نوع ه
حكمــت حكومــت كــرد بــدون حكمــت، 
ايــن تاثيرگــذارى فرهنگــى از طــرف ايران 
ممكــن نبــوده اســت. مــا بــزرگان زيــادى 
در زمينــه حكمــت و فلســفه، عرفــا، حكما 
و اوليايــى داشــته ايم كــه ناشــناخته بودنــد.

عضــو هيأت امنــاى بنياد بوعلى ســينا 
در پايــان گفت: مــن از همه حاضران 
و ســخنرانان سپاســگزارم و معتقــدم 
و  مى پوشــاند  را  معايــب  خداونــد 

مى كند. ظاهر  را  محاسن 

به اعوانى نياز داريم چون به علم نيازمنديم

بزرگداشتي براي فيلسوف ايراني
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سمانه جهانگيرى عرش»
 شوراي شــهر همدان كه اين روزها 
بيش از هر مســاله ديگرى درگير موجه و 
يا غير موجه كردن غيبت يك عضو شوراى 
شــهر خود ( كه در مرخصى استعالجى 
بوده)، اســت در نهايت براى استعالم اين 
موضوع به بنياد شــهيد متوســل شد اما 
گويا پاسخ بنياد شهيد هم نتوانست بارى 
از بحث ها و حاشــيه هاى مطرح شده را 
بكاهد و به موضوع پايان ببخشد چنانچه 
بر خالف تصــور در حالى كه مولوى در 
زمان انتخابات در ليست حمايتى "اصالح 
طلبان" قرار داشت،  هم اينك "اصولگراها"

به حمايت از وى برخواستند تا اين عضو 
سابق شوراى شهر را با هدف يارگيرى و 
غالب شــدن اصولگراها در شورا، بر سر 

جاى خود قرار دهند.
حاال اين موضوع به اين مساله تبديل شده 
اســت كه مولوى يا گياه شناس؟ لذا براى 
براى پاسخ به شايعات، ابهامات و مسائل 
پيش آمده  اى كــه اذهان عمومى را درگير 
خود كرده اســت با يك وكيل دادگسترى 
و فعال سياســى كه خود عضو على البدل 
شوراى شهر همدان است به گفتگو نشستيم  
كه "افشين ابراهيمى" با تخصص و اشرافيت 
به قوانيِن مربوط به شوراها سواالت مطرح 

شده را از منظر قانونى پاسخ داد.
 با توجــه به جابجايــى دو عضو 
شوراى شــهر همدان تحليل حقوقى 
شما از اين جابجايى و سلب عضويت 
آقاى مولوى چيست؟ آيا اين جابجايى 

مبتنى بر قانون بوده است؟
علت ســلب عضويت مولوي در شــوراي 
شهر همدان اين اســت كه، بر اساس اعالم 
شورا مرخصى نخســت آقاى مولوى از 15
مهرمــاه97 تا پايان آذرمــاه 97 كه طبق ماده 
28 آيين نامه اختيارات و اجراي تشــكيالت 
انتخابات داخلي شــوراي شهر هر عضو در 
طول يك سال 30 روز مي تواند به مرخصي 
برود پايان رسيده بوده است. اما وى بعدا در 
مرخصى دوم خود بــه مدت 45 روزه براى 
مــداوا  مرخصى گرفتند كه بيــش از تعداد 

مرخصى قانوني بود.
بــا توجه به ماده قانوني كــه مرخصى را به 
صــورت مطلق 30 روز تعيين كرده اســت 
و شــامل همه انواع مرخصي اســتحقاقي و 
استعالجي مى باشد لذا 45 روز مرخصى دوم( 
كه بعداً اعالم شد استعالجي است)، خارج از 

قانون بود كه هم اينك منشأ اختالف است.
موضوع بعدي اســتفاده شوراي شهر از حق 
قانوني براي سلب عضويت اين عضو محترم 
اســت. طبق ماده 82 قانون شوراها به شورا 
تكليف شــده اگر عضوى 6 جلسه متوالي يا 
12 جلســه غير متوالي در يكسال در صحن 
شورا يا كميســيون هاى مربوطه غيبت  داشته 
باشد، شورا مكلف است عضويت او را سلب 
كند. تشــخيص و تصويب غيبت موجه بر 
عهده شورا شهر است يعني در شورا به بحث 
گذاشته و شوراي شهر تشخيص مي دهد كه 

اين غيبت غير موجه و يا موجه است.
بر اين اساس شوراى شــهر همدان، بعد از 
اتمام مرخصى مولوي جلسه مي گذارد و بر 
اساس آرا تشخيص مي دهد كه غيبت او غير 
موجه و خالف آيين نامه است لذا بايد گفت 
تصميم شورا در سلب عضويت مولوى فقط 
يك تصميم نيســت بلكه بر اساس ماده 28

آيين نامه شــورا و ماده 82 قانون تشكيالت 
شوراها مبتني بر قانون است.

 شوراى شهر در استعالمى از بنياد 
شهيد همدان جوياى موجه و يا غير موجه 
بودن مرخصى اين عضو خود شده بودند 
كه بنياد شهيد هم پاسخ داده بود كه آقاى 
مولوى براى پيگيرى درمان به خارج از 
كشور رفته است با توجه به اين استعالم 
راى بر ســلب عضويت آقاى مولوى را 

چگونه تحليل مى كنيد؟
استعالمي كه شوراي شهر از بنياد شهيد گرفته هر 
چند در جريان متن نيستيم اما گفته شده است كه 
انان بيشتر علت غيبت را جستجو شدند كه بنياد 
شــهيد هم اعالم كرده بود با توجه به صدمات 
ناشــى از جنگ تحميلي ايشان براي درمان در 
آلمان به سر مي برند آنان فقط علت سفر را اعالم 
كرده بودند. طبق قانون مرجع و محل تشخيص 

موجه يا غير موجه بودن غيبت صحن شــورا 
است نه اينكه بگوييم نظر بنياد شهيد براى موجه 
يا غير موجه كردن غيبت وى است. بنياد شهيد 
فقــط اعالم كرده كه خروج به چه نيت بوده تا 

شورا تصميم بگيرد.
بنابراين نامه و اســتعالم گرفته شده صرف 
نظر از خيلي مســائل، فقط براى جويا شدن 
علت سفر اســت واال بنياد شهيد در جايگاه 

تصميم گيري براي اين موضوع نيست.
طرفداران مولوى معتقدند كه مرخصى 
دوم را خود شــورا به او داده اســت 
بنابراين مرخصى ايشان با اجازه شورا 

بوده و موجه است؟
بر اساس اطالعاتي كه در دست دارم هر چند 
بهتر است با رئيس شورا اين مباحث مطرح شود 
موضوع مرخصي اول به هيچ وجه مورد مناقشه 
نيســت اما مرخصي از 7/15/ تا 9/30/ مورد 
مناقشه اســت. هر چند مرخصى دوم را شورا 
موافقت و تصويب كرده اما بر اســاس قانون، 
تمام مصوبات شوراي شهر بايد به تأييد هيأت 
انطباق برسد كه متشكل از استانداري، نماينده 

دادگسترى و فرماندارى است.
مرخصي دوم بر اساس مستندات، به هيأت 
انطباق ارجاع و آنها اين مرخصي را نپذيرفتند 
و اعالم كردند كه موجه و قانوني نيست. آقاي 
گردان همان زمان اين موضوع را كتباً به دفتر 
مولوي اطالع دادند كه مرخصي ايشان مردود 
اســت و صرف اينكه شورا اين مرخصي را 
مصوب كرده مورد قبول نيست بلكه بايد به 
نوعي شوراي نگهبان شوراهاي شهر نيز آن 

را تأييد كنند.
 پنج نفر از اعضاى شــورا راى به 
موجه بودن و بقاى دكتــر مولوى در 
شورا داده بودند با اين اوضاعى كه شما 
ميگوييد تكليف آن پنج راى چيست ؟

در شوراي يازده نفره براي تأييد يك مصوبه 
نياز به 6 رأي مثبت است كه در اين موضوع 
پنــج رأي مثبت، پنــج رأي مخالفت و يك 
رأي ممتنع داده شــد موضوع مهم اين است 
كه 5 رأي مثبتي كه داده شــد در حقيقت با 
نظر هيأت انطباق كه به نوعي تشخيص آنها 
بر اساس قانون بوده است مخالفت دارد آنها 
علي رغم دانســتن اين موضوع موجه بودن 
غيبت مولوي را اعالم كردند اين تشــخيص 
برخى اعضاى شــورا كه مخالف نظر هيأت 
انطباق اســت خالف قانون است و به نوعي 
اجتهاد در برابر نص اســت كه جاي تعجب 
دارد و بايــد آن را از اعضايي كه رأي مثبت  

دادند سوال كرد.
 گفته شده كه دكتر مولوى در زمان 
برگزارى جام جهانى هم ســفرى به 
روسيه داشته و در آن زمان هم مدتى 
مرخصى داشــته اند كه جز مرخصى 
يكماهه ايشان محاسبه نشده است؟

موضوع  مسافرت مولوي در زمان مسابقات 
جام جهاني را بنده فقط شنيده ام هر چند دليلي 
بر آن نديدم اما با توجه به تصاويري كه ايشان 
در اينستاگرام داشتند اين نكته حائز اهميت 
است كه آيا ســفر فرضي مولوي به روسيه 
در خرداد ماه ســال جــاري آن هم در دوره 
رياست شــورا كه به عنوان شغل محسوب 
مي شده آيا مأموريت شغلي حساب شده يا 
اينكه وي خدمت را ترك كرده اســت. بنده 
مســتندات قطعي در مورد اين سفر ندارم اما 
بايد براي اذهان عمومي مشخص شود كه آيا 
اين مرخصي مصوبه اي از شورا داشته است يا 
نه. در هر حال بايد رياســت شورا و يا خود 

مولوي در اين ارتباط شفاف سازي كنند.
 صحبت هايــى به دكتــر مولوى 
حذف  اينكه  بر  مبنى  شــده  منتسب 
ايشــان از شورا با برنامه قبلى اصالح 
طلبان بوده و علت آن هم غلظت اصالح 
طلبى دكتر گياه شناس بوده نظر شما در 

اين خصوص چيست؟
چنيــن صحبتي را از مولوي نشــنيده ام اين 
مباحــث در فضاي مجازي احــزاب مقابل 
اصالح طلبان منتشــر شده اســت اگر قرار 
بود غلظــت افراد مورد محك قرار گيرد اين 
موضوع بايد زماني انجام مي شــد كه آنها در 
ليســت اصالح طلبان بــراى انتخابات قرار 
مى گرفتند. مولوي بر اساس اعالم خودشان 
و با توجه به صحبت هايي كه داشته اند وارد 
ليست اصالحات شــدند ما در اين ليست، 
كف معيارهاي اصالحات را در نظر گرفتيم 
اگر چنين صحبتي باشد با توجه به شناخت 
بنده از دكتر مولوي و درايتي كه ايشان دارند 
بايد بگويــم كه حرف خوبي نبوده اســت 
و اين درست نيســت زماني كه الزم داريم 
وارد ليست شــويم، رأي بگيريم و وقتي از 
اصالح طلبان رأي گرفتيم متمايل به ســمت 
ديگري شــويم و بگوييم غلظت من از شما 
رقيق تر اســت و يا شاخص هاي من با شما 
فرق مي كند. از آن گذشته خط كشي بين افراد 
اين كه من واليتمدارتر و يا من اصالح طلب تر 
هســتم در حقيقت پنهان شدن پشت برندها 
و مارك هاســت و من بعيد مي دانم كه آقاي 

مولوي چنين گفته باشند.
 در جبهه اصالح طلبي عمل به قانون مالك 
است ليســتي كه در زمان انتخابات ارائه شد 
و آقاي مولوي در آن ليســت قرار گرفت با 
توجه بــه اعتماد مردم بــه اصالحات آقاى 
مولوي و ساير افراد ليست اميد رأي آوردند 
و قرار نيست كسي كه منتسب به ماست اگر 
غيرقانوني عمــل كرد او را حمايت كنيم هر 
كســى از اين ليست خالفي را مرتكب شود 
نخســتين گروهي كه جلوي او مي ايســتد 
اصالح طلبان هســتند چرا كه معتقديم اين 
ليست اعتبار ما و اعتماد مردم بوده كه با توجه 
به اين پشتوانه وارد شوراي شهر شده اند. البته 
موضوع ما فقط آقاى مولوي نيســت محور 
عملكــرد اصالح طلبان بــراى تمام اعضاى 
ليست اميد، اتكا به قانون و عمل به آن است.

 شما خودتان فعال سياسى هستيد 
و در ليست اصالح طلبان در انتخابات 
شوراى شهر هم حضور داشتيد اخيرا 
بعضى احزاب و مشخصا حزب موتلفه 
اسالمى به وجهه جانبازى جناب مولوى 
پرداخته و خواهان ادامه حضور ايشان 
در شورا شــده اند اين موضع گيرى را 

چگونه تحليل مى كنيد؟
 ســوال شما براى پاســخ دو قسمت دارد 
عملكــرد و موضع گيري بعضي از احزاب 
جريان مخالف و توجه به بحث ايثارگري 

آقاى مولوي.
 شــكي نيســت تمام جانبازان جانشان را 
داوطلبانه براي پاسداشت اين مرز و بوم نثار 
كردند كه همواره آنان مورد احترام همه مردم 
هستند. هيچ گروهي نبايد عملي انجام دهد 
كه حيثيت اين افراد كه بر گردن ما حق دارند 
مورد خدشه قرار گيرد. در حقيقت اين جزء 

ديون ما بر جانبازان است.
 بحثي كه هست اين است كه ما بايد پايبند 
به قانون باشــيم قانون وجه تمايزي براي 
جانبازان قايل نشــده اســت، قانون نگفته 
اســت كه غيبت جانبازان از شــورا موجه 
بــوده و يا نصف مي شــود. ســهميه هاي 
مربوط به اين گروه كامًال مشــخص است 
جانبازي يك ارزش است و نمي توان از آن 

به عنوان يك امتياز و رانت استفاده كرد.
مسلماً آقاي مولوي هم كه براي اين مرز و بوم 
ايثار كردند راضي نخواهد بود كه اجر معنوي 
اين كار بزرگشــان را با عضويت در شوراي 
و يا ديگر رانت ها عوض كنند. كســاني كه 
با طرح اين موضوع از ايشــان دفاع مى كنند 
و با مالك قرار دادن جانبازي و واليتمداري 
آقاي مولوي مي خواهند او را وارد شورا كنند 
در حقيقت در حق جانبــازان جفا مي كنند 
اينها ارزش هايي است كه نمي توان براي هر 
موضوع پيش پا افتاده اي حتى براي صندلي 

شورا از آن استفاده كرد. 
موضوع ديگر، بازي احــزاب اصولگرا با 
بهانــه قرار دادن اين موضوع اســت كه با 
توجه به وضعيت شــكننده آرا در شوراي 
شــهر و اينكه اصالح طلب ها و اصولگراها 
هر دو داراي 5 رأي هستند تصوير مي كنند 
كه با برگرداندن مولوي به شورا مي توانند 
او را به سمت خود متمايل كنند و به نوعي 
ايشــان را وامدار خود نمايد تا رأي غالب 
در شــورا اصولگرايي باشد. اما سوال اين 
است كه اگر به جاي آقاي گياه شناس يك 
اصولگراي شناخته شده علي البدل هم وارد 
شورا مي شــد آيا اين احزاب چنين عملي 
انجــام مي دادند. اگر اين فــرض را قائل 
شــويم عرصه كامًال مشــخص مي شود و 
معلوم مى شــود كه حمايت برخي احزاب 
از مولوي چندان از سر خير هم نيست. در 
حقيقت در اين بحث تصدي يك كرســي 
مطرح اســت كه آنها دوست دارند در آن 
فضا، اكثريت غالب باشند. حمايت احزاب 
اصولگرا و به ويــژه صدور بيانه از جانب 
پايبندي  حزب موتلفه اســالمى علي رغم 
آنها بــه آرمان ها و ارزش هــاي جانبازي 

بيشتر بوي "سياست ورزي" مي دهد.
 با توجه به اينكه شــوراى شهر 
است  كرده  عضويت  سلب  را  مولوى 
اما در جلســه راى گيرى  مصوبه اى 
بــراى اين موضوع نداشــته مرجع 
نهايى براي تصميم گيرى كجاست؟

اصوال مصوبات شورا براى مطابقت با قانون 
به هيأت تطبيق ارجاع داده مى شود و با توجه 
به اينكه شورا در اين ارتباط مصوبه اى نداشته 
است بايد مراتب طبق ماده 80 به بعد قانون، 
به "كميسيون حل اختالف" ارجاع داده شود 

تا تصميم نهايى را آنها بگيرند.
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نيش و نوش

حوادث

افزايش نشاط سربازان در دستور كار نيروهاى مسلح
 رئيس اداره ســرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح از انجام بررسى ها براى 
تدوين طرح «نشاط سربازان» از سوى نيروهاى مسلح خبر داد.موسى كمالى در گفت وگو 
با ايلنا با اشاره به برنامه هاى ستاد كل نيروهاى مسلح براى بهبود كيفيت خدمت سربازى 
اظهار كرد:  ســتاد كل نيروهاى مسلح برنامه هاى مختلفى را براى ارتقاء كيفيت خدمت 
ســربازى و بهينه سازى اين دوران در دستور كار خود دارد كه ارتقاء نشاط سربازان نيز 
از جمله اين برنامه هاســت.وى با بيان اينكه ســتاد كل نيروهاى مسلح از پيشنهادات و 
طرح هاى مختلف براى ارتقاء نشــاط سربازان استقبال مى كند، تصريح كرد: افرادى كه 
ايده و نظراتى در مورد طرح افزايش نشاط سربازان دارند مى توانند ايده هاى خود را به 

معاونت نيروى انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح منتقل كنند.

وضعيت معلوالن در سال 98 بهتر مى شود
 در نظر گرفتن بودجه 1100 ميلياردى براى اجراى اين قانون در كنار هزينه تامين 
مســكن، اشتغال و اعتبار 7 هزار ميلياردى فقرزدايى، زندگى معلوالن را بهبود خواهد 

بخشيد.
معاون امور توان بخشى سازمان بهزيستى كشور با ابراز اميدوارى از توجه دولت براى 
اجراى قانون حمايت از حقوق معلوالن در سال آينده گفت: اين رقم پيشنهادى دولت 
براى اجراى قانون مذكور در كميسيون تلفيق مجلس نيز بررسى مى شود و ممكن است 
در صورت پيشــنهاد نمايندگان مجلس افزايش يابد.حسين نحوى نژاد در گفت وگو با 
ايسنا، گفت: در تبصره 18 قانون نيز برنامه هايى براى اشتغال و تامين مسكن معلوالن 

نيز اعتباراتى در نظر گرفته شده است. 

تجميع بيمه هاى درمانى به صالح كشور نيست
 با توجه به اينكه بيمه هاى درمانى كشــور مثل ســازمان بيمه ســالمت و سازمان 
تامين اجتماعى به عنوان دو سازمان بيمه گر بزرگ از منابع كامال متفاوتى تامين اعتبار 

مى شوند و جايگاه آنها مجزا است، تجميع آنها به صالح كشور نيست.
سرپرســت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشــكى گفت: البته مى توان با خريد 
راهبردى خدمات ســالمت و با تجميع غيرســاختارى، اقداماتى براى هماهنگى اين 

بيمه ها انجام داد.
ســعيد نمكى در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: دو ســازمان بيمه گر اصلى درمانى در 
صورتــى مى توانند كنار هم قرار بگيرند كه قــدرت چانه زنى آنها در خريد خدمات 

سالمت باال برود.

صرف قليان دروازه ورود به اعتياد است
 بسيارى از جوانان كشــيدن قليان را تفننى مى دانند ولى گسترش 
روز افزون مصرف قليان در ميان جوانان آنها را به سمت اعتياد سوق 

مى دهد.
به گزارش شبســتان، امروز جوانان هرجايى كه جمع هســتند حتما 
مى توانى نشــانى از قليان را در جمــع آنها ببينى، هر كس چند پوكى 
به آن مى زند و شلنگ ان را به نفر بعدى مى دهد، اكثر جوانان كشيدن 
قليان را امرى تفننى مى دانند حتى اگر هر روز آن را چاق كنند و پاى 

بساط قليان كشيدن بشينند.
در سالهاى اخير قليان بساط خود را به جمع هاى خانوادگى نيز كشيده 
شده است و آنچنان قليان ارج و قرب پيدا كرده كه در سفرها، پارك ها 

و حتى كوه نوردى ها نيز وجود آن احساس مى شود.
اما خيلى هــا نمى دانند همين قليان تفننى چه مضــرات زيادى براى 
سالمتى دارد. سرطان هاى لثه، ريه، معده و حنجره، از كارافتادگى ريه، 
نابارورى و كاهش وزن نوزاد در زنان باردار از موارد شايعى است كه 

با مصرف قليان بايد منظر شيوع آنها باشيم.
شــلنگ قليان كه در قهوه خانه ها روزانه بين دهها نفر دست به دست 
مى شود يكى از موارد گسترش و انتقال بيمارى هاست ولى خيلى ها 

فكر مى كنند چونكه دود قليان گرم است ميكروبها را از بين مى برد.
در حاليكه همه جاى دنيا حرف از كار تيمى است، جوانان اين مرز و 
بوم در كشــيدن قليان به صورت (تيم ورك) عمل مى كنند به گونه اى 
كه نمى توانى جمعى از جوانان را در پارك يا دورهمى خانواده ها ببينى 

ولى سيگار و قليان در دستان آنها نباشد.
امروزه با گســترش فضاى مجازى، تبليغات بسيارى براى ارايه قليان 
درب منزل در 24 ساعته شبانه روزى را شاهد هستيم، قليان هايى كه 
با پيك موتورى به درب منازل فرســتاده مى شود و پيك به اصطالح 

وظيفه چاق كردن آن را دارد، و فردا روز براى گرفتن آن مى آيند.
مضرات اين بالى خانمان ســوز چندان براى قشر جوان بازگو نشده 
است، چرا كه قليان با هزاران نوع ماده سمى و مخرب، متاسفانه دروازه 
ورود به حوزه اعتياد است، و خود اعتياد نيز هزار داستان دارد، و هنوز 

ما در تعريف فرد معتاد از مجرم يا بيمار بودن وى باز مانده ايم.
«غالمرضا حيدرى» در گفت وگو با ايســنا با تأكيد بر ضرورت ارتقاء 
آگاهى ها و تكرار برنامه هاى اطالع رسانى گفت: مواد سمى موجود در 
قليان نه تنها كمتر از سيگار نيست، بلكه مواد سرطان زا و خطرناك ترى 
ماننــد قطران و آالينده هايى مانند مونوكســيدكربن و نيكوتين نيز در 

قليان بيشتر است.
او با اشــاره به وجود 4000 ماده سمى در دود قليان، افزود: آب قليان 

هيچ تأثيرى بر كاهش مواد سمى موجود در دود تنباكو ندارد.
رئيــس مركز تحقيقات پيشــگيرى و كنترل دخانيات بــا بيان اين كه 
احتمال بيمارى هاى ناشى از مصرف دخانيات در زنان و مردان به يك 
ميزان اســت، افزود: در عين حال زنان داراى قدرت بارورى و توليد 
مثل هستند. مصرف دخانيات در زنان موجب كاهش تخمك گذارى و 
برهم خوردن سيكل بارورى آن ها مى شود و توليدمثل آن ها را به خطر 
مى اندازد. هم چنين مصرف دخانيات در دوران باردارى هم به مادر و 

هم جنين آسيب مى رساند.
سيب، دوسيب و نعنايى طعم هاى قليانى هستند كه با اسم آنها و با هر 
پك آن 4000 ماده ســمى مختلف وارد بدن جوانان ما مى شود، و در 
كنار صداى قل قل آب درون قليان جوانان با خاطرى آسوده ساعتهايى 
را كه بايد براى كارآموزى و كسب رزق حالل وقت بگذرانند در حال 

خودكشى تدريجى هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان: علت لغو كنسرت زند وكيلى در مشهد چه 
بود؟

 چو دانى و پرسى سوالت خطاست!!
خبرانالين: نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران استعفا كرد

 استعفاى همدانى ها به تهران هم كشيده شد؟
ايران: نظر مردم مبناي اصالح امور باشد

 فعال كه انگار واجب تر از مردم زياده!! 
تجارت: وجود 100 برج روي گسل زلزله پايتخت 

 اينم عاقبت برج سازى!!
ايرنا: وضعيت معلوالن در سال 98 بهتر مى شود

 اينم از تزريق اميد كنتور كه نمى ندازه!!
خراسان: بيمه جديد شخص ثالث به نام مردم، به كام بيمه ها

 هميشه كام بيمه ها شيرين بوده!! 
رسالت: بساط پردردسر دستفروشان

 بدون شرح!! 
آفتاب: پيشنهاد جايگزين گران شدن بنزين 

 پيشنهاد شده تو باكشون هوا بريزن!!
دنياي اقتصاد: پاتك چيني به ركورد مسكن 

 فقط همين مونده بود!!
ايرنا: اليحه ناقص سالمت روان در مجلس خاك مى خورد

 چه شود!!
شروع: پول كارگران در جيب دولت

 نه اينكه وضع دولت خيلى خرابه به هر درى ميزنه ديگه!! 
هگمتانه: ثبت 46 روز هواي ناسالم در همدان

 بقيه روزامون دود و گرد و خاك خورديم!! 
ابرار اقتصادي: 80 درصد درآمد اقشــار بي مســكن صرف اجاره بها 

مي شود
 بسوزه پدر بى خانمانى!!

اصالحات: خم شدن كمر توليدكنندگان كفش زير بار واردات
 يعنــى كفشــامونم نميتونيم توليد كنيم كه دســت به دامن 

خارجى ها شديم!!

مادر ماليرى در آمبوالنس اورژانس
 زايمان كرد

 مدير اورژانس پيش بيمارستانى مالير گفت: مادر 29 ساله ماليرى 
به دليل شرايط نامساعد جوى هوا در آمبوالنس اورژانس پايگاه زنگنه 

مالير زايمان كرد.
حميد حمزه لو اظهار داشــت: بامداد جمعه در تماس تلفنى با مركز 
مديريت حوادث 115 بالفاصله آمبوالنس پايگاه زنگنه به محل اعزام 
شد و تكنسين هاى اورژانس پايگاه جاده اى زنگنه «يزدان حشمتى» و 
«على بابايى» با وجود بارندگى شديد و وضعيت نامناسب جاده، پس 

از 17 دقيقه به روستاى «چشمه على محمد» رسيدند.
وى ادامــه داد: به دنبال انجام مراحل اوليه زايمان توســط تعدادى از 
زنان روســتا، بند ناف نوزاد توسط تكنســين هاى اورژانس بريده و 
ســاير اقدامات درمانى مادر و كودك انجام شد.مدير اورژانس پيش 
بيمارستانى مالير در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: پس از انجام مراحل 
زايمان، مادر و نوزاد دختر با تمامى حمايت هاى پزشــكى ســالم به 
بيمارستان مهر مالير منتقل شدند.حمزه لو گفت: با توجه به اينكه امداد 
هوايى استان فعال است، در صورت مساعد بودن شرايط جوى هوا و 
طبق تشخيص كاپيتان گروه پرواز امدادرسانى به بيماران اورژانسى به 
ويژه زايمان قابل انجام است. وى ادامه داد: سال گذشته نيز يك مورد 
زايمان اورژانســى به دليل ريزش شديد برف در مالير اتفاق افتاد كه 
براى انتقال نياز به امداد هوايى داشت، اما به دليل ريزش برف سنگين 
اين عمليات انجام نشد و بيمار از طريق آمبوالنس به بيمارستان منتقل 

و زايمان با موفقيت انجام شد.

سانحه رانندگى در فامنين 
يك كشته برجا گذاشت

 رئيــس اداره جمعيت هالل احمر شهرســتان فامنين گفت: بر اثر 
برخورد يك دستگاه سوارى پژو با كاميون بنز 10 تن در اين شهرستان 

راننده پژو جان باخت.
على اكبر شاهمردى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين سانحه رانندگى 
ســاعت 19 روز جمعه در سه راهى اصله رخ داد و با حضور نجاتگران 
هالل احمر فامنين جســد راننده از داخل خودروى سوارى پژو 405 به 
بيرون كشيده شد.جانشين رئيس پليس راه استان همدان نيز گفت: سوارى 
پژو از سمت تهران به همدان در حال تردد بود كه زيرچرخ هاى كاميون 
قرار گرفت.سعيد اسماعيلى ادامه داد: علت بروز اين سانحه فوتى رعايت 
نكردن حق تقدم از سوى راننده كاميون بوده است. آمار سوانح فوتى در 
نخستين ماه زمستان امسال نسبت به دى ماه سال گذشته روند افزايشى 

داشته و 18 تن از ابتداى دى ماه تاكنون در سوانح رانندگى جان باختند.

گفتگو با حقوقدان و فعال سياسى درباره اتفاقات شورا:

حمايت اصولگراها بوى سياسي مى دهد

بدهى سال 96 بيمه سالمت به داروخانه ها 
پرداخت شده است

  بدهى هاى سازمان بيمه سالمت به داروخانه ها مربوط به سال 96 
در سراسر كشور پرداخت شده است.

مديركل روابط عمومى و امور بين الملل سازمان بيمه سالمت گفت: 
با پرداختى هاى سازمان بيمه ســالمت به داروخانه ها در سال 97، 
پرداخت مطالبات در برخى استانها به شهريور و در برخى استان ها 
به مرداد ماه امسال مى رسد.به گزارش ايسنا، محمد هاشمى در اين 
باره افــزود: پرداخت مطالبات داروخانه هاى طرف قرارداد همواره 
در اولويت سازمان بيمه سالمت قرار داشته؛ به همين منظور تمامى 
تالش خود را براى پرداخت به موقع و منظم مطالبات به عمل آورده 
است. حاصل اين تالش ها، پرداخت هاى منظم و ماهيانه متناسب با 
تخصيص اعتبارات و وجوه دريافتى از خزانه در سال 97 بوده است.

ايران بازيگر مهم عرصه علم و فناورى 
بين المللى

 ايران با دارا بودن بيش از 4.3 ميليون دانشــجو و دانشــگاه هاى 
سطح باال، بازيگرى مهم در عرصه علم و فناورى بين المللى است.

وزير علوم با اشاره به توانايى هاى علمى و فناورانه كشورمان، ايران 
را بازيگــرى مهم در عرصه علم و فناورى بين المللى توصيف و بر 

گسترش مناسبات علمى ايران و اتحاديه اروپا تاكيد كرد.
بــه گزارش مهر ، منصــور غالمى قابليت هاى پژوهشــى و علمى 
اتحاديه اروپا از جمله سهم 2 درصدى پژوهش كشورهاى اتحاديه 
از GDP و جايگاه پژوهشــگران اروپايى در ميان بازيگران جهانى 
علم تاكيد كرد.غالمى خاطرنشان كرد: به گفته وزير علوم، براساس 
آمارهاى ISI و SCOPUS، جمهورى اسالمى ايران اولين كشور 
دنيا از لحاظ رشد كمى توليدات علمى است.  وى به سابقه تاريخى 
علم و دانش در ايران از جمله ايجاد دانشــگاه جندى شاپور اشاره 
كرد و گفت: در تاريخ معاصر نيز تاســيس دارالفنون در سال 1851

ميالدى كه دانشــمندان آلمانى، اتريشــى و فرانسوى در آن حضور 
داشتند، نمادى از همكارى هاى ايران و اروپا بوده است.
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شرط موفقيت حذف صفر از پول ملى
حذف چهار صفر از واحد پول كشور

 يك كارشــناس اقتصادى گفت: حذف صفر از پول ملى بدون سياست هدف گذارى 
تورم، آزادى اقتصادى و خصوصى سازى موفق نيست و فقط بار روانى دارد.

سليمى با اشاره به طرح حذف صفر از پول ملى بيان كرد: اين طرح با شرايط فعلى جز بار 
روانى، تاثير خاصى در بخش حقيقى اقتصاد و متغيرهاى كالن اقتصادى ندارد.

 وى با بيان اينكه در شرايط فعلى قيمت كاالهاى اساسى خانوار، مسكن، خودرو، لوازم 
خانگى، ارز و به عبارتى تورم در تمام بخش ها در حال افزايش اســت، تصريح كرد: با 
نگاهى به تجربه كشورها قابل مشاهده اســت كه كشورهايى به عنوان نمونه هاى موفق 

معرفى شده اند كه بتوانند بعد از اجراى سياست حذف صفر از پول ملى، تورم را تثبيت 
كنند.

اين كارشناس اقتصادى با بيان مثالى از نمونه حذف صفر از پول ملى در كشورهاى ديگر 
به ايســنا گفت: در برزيل نرخ تورم در سال 1980 برابر با 101 درصد بود كه اين كشور 
در سال 1990 اقدام به الحاق به سازمان تجارت جهانى و استفاده از سياست هاى توسعه 
صادرات و كاهش نرخ تعرفه كرد و در سال 1993 باوجود اينكه نرخ تورم در برزيل 127 

درصد بود، نسبت به حذف سه صفر از پول ملى اقدام كرد.
وى ادامه داد: سياســت هاى كنترل، كاهش و تثبيت نرخ تورم در ســال 1999 با اجراى 
سياست هدف گذارى نرخ تورم توسط بانك مركزى برزيل جواب داد و نرخ تورم در اين 

سال به پنج درصد كاهش يافت و در طول اين سال ها نرخ تورم در برزيل از 10 درصد 
افزايش نيافته و در سال 2017 اين نرخ معادل سه درصد بود.

به گفته اين استاد دانشگاه، در تركيه نيز نرخ تورم از ابتداى دهه 80 با سرعت بااليى در 
حال افزايش بود و براســاس آمار بانك جهانى نرخ تورم اين كشــور 94 درصد بود كه 
بعد از ســال 2006 اين كشور نســبت به اجراى سياست هدف گذارى تورم اقدام كرد و 
يكســال قبل از ان يعنى در سال 2005 معادل شش صفر از پول ملى خود را حذف كرد 
و توانســت به عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح كند. در طول سال هاى بعد از 
اجراى سياســت هدف گذارى نرخ تورم، اين نرخ از 11 درصد در تركيه افزايش نيافته و 

بطور ميانگين داراى نرخ تورم هشت در طول اين سال ها هستند.

خبـر

ابهامات "راننده محورى" 
در صدور بيمه نامه شخص ثالث

 اظهــارات صريح رئيس كل بيمه مركزى دربــاره "راننده محور" 
كردن صدور بيمه نامه هاى شخص ثالث، ابهاماتى براى مشتريان ايجاده 
كرده اســت كه ارزيابان بيمه چنــد و چون آن را با توجه به قوانين و 

شرايط موجود تشريح كرده اند.
به گزارش ايسنا، رئيس كل بيمه مركزى اخيرا در رسانه ملى صراحتا 
اعالم كرده كه «طبق قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به پرخطر و 
كم خطر بودن راننده، از سال آينده بيمه شخص ثالث به جاى خودرو 

به راننده تعلق خواهد گرفت».
غالمرضا ســليمانى در اين مصاحبه گفته كه «راننده محور بودن بيمه 
شخص ثالث يعنى خودرو نيست كه بيمه دريافت مى كند، بلكه خود 
راننده اســت كــه بيمه نامه را دريافت مى كند و بســيارى از راننده ها 
هســتند كه با خودروهــاى ارزان قيمت خــوب رانندگى مى كنند و 
كمترين تخلف را دارند، اما برخى از افراد با خودروهاى گران قيمت 
بد رانندگى مى كنند و افراد پرخطر محسوب مى شوند؛ زن يا مرد بودن 
راننــده، جوان يا پير بودن و پرخطر و كــم خطر بودن راننده در اين 
مصوبه لحاظ خواهد شد و راننده هايى كه رانندگى بهترى دارند هزينه 

كمترى براى بيمه شخص ثالث پرداخت خواهند كرد».
تــا اينجاى اظهارات صريح رئيس كل بيمه مركزى كه از آن مســتفاد 
مى شــود، اين است كه از اين بعد اگر شخصى بيمه نامه شخص ثالث 
تهيــه كند، فقط خودش مى تواند از آن اســتفاده كند و براى مثال اگر 
خودرويش را در اختيار ديگران قرار دهد و آنها باعث ايجاد تصادف 
شوند شركت هاى بيمه در قبال آن خسارت، تعهدى نخواهند داشت.

اين مســاله عالوه بــر اينكه باعث افزايش هزينه هــاى تهيه بيمه نامه 
شخص ثالث براى يك خانواده خواهد شد، به يك باره باعث افزايش 
آمار زندانيان جرائم حوادث غيرعمد هم مى شود، چراكه احتماال هر 
كســى كه گواهينامه دارد لزوما از عهده تهيه بيمه نامه شــخص ثالث 
براى خودش هم برنمى آيد چون بســيارى از افــرادى كه گواهينامه 
دريافت كرده اند اعم از دانشــجويان يا زنان خانه دار اساســا درآمدى 
ندارند كه بخواهند براى خود بيمه نامه اى تهيه كنند و گواهينامه را هم 
اخذ كرده اند كه بتوانند خودرويى به امانت گرفته و از آن براى رتق و 

فتق امور خود استفاده كنند.
دربــاره همين ابهامات پيش آمده با چند تن از ارزيابان خســارت كه 
در حوزه بيمه هاى شــخص ثالث فعاليــت دارند، گفت وگو كرده ايم. 
مالك اســمعيل زاده زيروئى يكى از اين ارزيابان است كه براى تفسير 
اظهارات رئيس كل بيمه مركزى به ماده 18 قانون بيمه شــخص ثالث 
اســتناد كرد و اظهار كرد كه طبق قانون براى صدور بيمه نامه شخص 
ثالث مى توان به ويژگى هاى راننده وسيله نقليه توجه كرد نه اينكه براى 
راننده بيمه نامه اى جداگانه صادر كرد، خاصيت واژه "راننده" در اينجا 

در واقع همان سابقه تخلفات دارنده خودرو است.

چشم انداز بازار مسكن در سال آينده 

ــازار مســكن حاكــى از آن  ــده ب  تحليل هــاى كارشناســى از آين
ــد  ــا بســيار بعي ــرخ واقعــى قيمت ه ــه احتمــال جهــش ن اســت ك

ــر مى رســد. ــه نظ ــا محتمــل ب ــا رشــد اجاره به اســت ام
بــه گــزارش ايســنا، حداقــل بــه چهــار دليــل، بــازار مســكن هــم 
ــروش از  ــود را در بخــش ف ــت خ ــل ظرفي ــور كام ــه ط ــون ب اكن
دســت داده و ايــن رونــد در ســال آينــده نيــز ادامــه پيــدا مى كنــد. 
برخــى گزارش هــاى ميدانــى حاكــى از آن اســت كــه در روزهــاى 
ــاى پيشــنهادى را  ــج قيمت ه ــه تدري ــر برخــى فروشــندگان ب اخي
بــه نــرخ قطعــى معامــالت نزديــك كرده انــد. كارشناســان معتقدنــد 
ــمى  ــش اس ــد در بخ ــاق بيفت ــده اتف ــال آين ــى در س ــر افزايش اگ
ــود و رشــد قيمــت مســكن در ســال 1398 پايين تــر از  خواهــد ب
نــرخ تــورم عمومــى قــرار مى گيــرد. امــا بــه دليــل آنكــه در ســال 
جــارى رشــد اجاره بهــا كمتــر از يــك چهــارم رشــد فــروش بــوده، 
انتظــار مــى رود بخشــى از ايــن فاصلــه قيمتــى در ســال آينــده پــر 
شــود. گــزاره محتمــل ايــن اســت كــه اجاره نشــين ها بــه مناطــق 
ــر  ــر و كوچكت ــا، واحدهــاى قديمــى ت پاييــن شــهرها، حاشــيه ه
روى بياورنــد و فضــا بــراى ثبــات قيمت هــاى فــروش در مناطــق 

متوســط بــه بــاال فراهــم شــود.
بررســى معامــالت از نظــر موقعيــت مكانــى نشــان مــى دهــد بــا 
توجــه بــه رشــد 92 درصــدى قيمت هــا، انــدك متقاضيــان واقعــى 
بــه ســمت آپارتمان هــاى ارزان قيمــت ســوق يافت انــد. امــا ايــن 
رونــد نيــز نمى توانــد پايــدار باشــد؛ چــرا كــه تــوان طــرف تقاضــا 
ــاالي  ــر از محله هــاى ب ــه مراتــب پايين ت در مناطــق ارزان قيمــت ب

شــهر اســت.
ــا  ــا ب ــاخص اجاره به ــه ش ــود مقايس ــه مى ش ــر گفت ــوى ديگ از س
ــه  ــه قيمــت امــالك ب قيمــت واحــد مســكونى نشــان مى دهــد ك
ــر رســيده و احتمــاال در  باالتريــن حــد خــود طــى 22 ســال اخي
ــًا  ــده طبيعت ــاى آين ــن در ماه ه ــرار دارد. بنابراي ــود ق ــه اوج خ نقط
ــًا در  ــا نهايت ــود ت ــر ش ــد ماليم ت ــا باي ــودى قيمت ه ــيب صع ش

ــا حتــى نزولــى قــرار گيــرد. مســير مســتقيم ي
ماه هــاى  در  كــرد:  بيــان  مســكن  اقتصــاد  كارشــناس  يــك 
ــا  ــازى ي ــفته ب ــق تقاضــاى س ــه از طري ــد اســت ك ــش رو بعي پي
ســرمايه گذارى منابعــى وارد بــازار مســكن شــود. از ســوى ديگــر 
تقاضــاى مصرفــى بــه دليــل افــت ارزش پــول ملــى و افــت تــوان 
ــد مســير خــود  ــان نمى توان ــن جري ــاده و اي ــاق افت ــداران اتف خري

ــد. ــه ده ــدرت ادام را پرق
 در ايــن شــرايط خريــداران ناچــارا بــه ســمت واحدهــاى متوســط 
ــق  ــه مناط ــوچ ب ــاهد ك ــن ش ــد. همچني ــراژ مى رون ــك مت وكوچ
پاييــن تــر و شــهرك هاى اطــراف كالنشــهرها خواهــم بــود. 
ــان  ــى ش ــوان مال ــتند و ت ــتاجر هس ــه مس ــانى ك ــوص كس بخص
متناســب بــا افزايــش قيمت هــا، رشــد نكــرده مجبــور هســتند بــه 

ــد. ــتطاعت برون ــاى در اس ســمت واحده
ــش  ــا افزاي ــال جارى متناســب ب ــزود: در س ــه اف ــلمان خادم المل س
ــل  ــن دلي ــه همي ــه و ب ــش نيافت ــا افزاي ــكن، اجاره به ــت مس قيم
احتمــاال در ســال آينــده رشــد جــدى در بخــش اجــاره را خواهيــم 

داشــت.
ايــن كارشــناس اقتصــاد مســكن بــا بيــان اينكــه قيمــت و حجــم  
ــا  ــه و تقاض ــه عرض ــوند ك ــادل مى ش ــه اى متع ــالت در نقط معام
ــنا گفــت: بســته هاى مكمــل و  ــه ايس ــند، ب ــك باش ــم نزدي ــه ه ب
ــرار اســت كمكــى  ــر ق ــى اگ ــد اســت ول ــى مفي ــاى دولت كمك ه
شــود بايــد بــه ســاخت و ســاز در مناطــق حاشــيه شــهرها 

ــت.  ــر اس ــا ارزان ت ــه قيمت ه ــد ك ــدا كن ــاص پي اختص
ــال  ــكن در س ــت مس ــى از قيم ــوص پيش بين ــه درخص خادم المل
ــر  ــه نظ ــد ب ــت بعي ــى قيم ــد واقع ــرم رش ــه نظ ــت: ب 1398 گف
مى رســد. شــايد رشــد اســمى كمتــر از نــرخ تــورم داشــته باشــيم 

ــن اســت. ــت، دور از ذه ــى قيم ــا رشــد واقع ام
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اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

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

آگهي فروش ملك مدرسه راهنمايي فارابي آگهي فروش ملك دبيرستان فارابي 

انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان مبل و منبت 
استان همدان

انجمن توليدكنندگان و 
صادركنندگان مبل و منبت 

قابــل توجــه موسســين مــدارس و مراكــز آموزشــي غيردولتي استان همدان 
دخترانــه  دبيرســتان  ســاختمان  همــدان،  شهرســتان 
غيردولتــي فارابــي واقــع در چهــارراه نظــري خيابــان هويــزه، 

ــردد. ــالم مي گ ــروش اع ــراي ف ــوان ب ــه كي كوچ
ــا شــماره  ــد جهــت هماهنگــي بيشــتر ب ــان مي توانن متقاضي
تلفــن همــراه 09181079958 و ثابــت 38241040 تمــاس 

ــد. ــل فرماين حاص

قابــل توجــه موسســين مــدارس و مراكــز آموزشــي غيردولتي 
ــي  ــه راهنماي ــدان ســاختمان مدرســه دختران شهرســتان هم
غيردولتــي فارابــي واقــع در خيابــان جهــاد باالتــر از 
ــردد. ــالم مي گ ــروش اع ــراي ف ــكيبا ب ــه ش ــر كوچ هالل احم
ــا شــماره  ــد جهــت هماهنگــي بيشــتر ب ــان مي توانن متقاضي
تلفــن همــراه 09181079958 و ثابــت 38241040 تمــاس 

ــد. ــل فرماين حاص

ــدگان  ــن توليدكنن ــا انجم ــه اعض ــيله از كلي بدينوس
همــدان  اســتان  ومنبــت  مبــل  صادركننــدگان  و 
ــتن  ــراه داش ــا هم ــا ب ــد ت ــل مى آي ــه عم ــوت ب دع
ــع  ــى، صناي ــاق بازرگان ــت ات ــا عضوي ــى ي كارت بازرگان
ــى  ــع عموم ــدان در مجم ــاورزى هم ــادن و كش ، مع
عــادى ســاليانه در روز ســه شــنبه مــورخ 1397/11/16 
ــر  ــاق مالي ــى ات ــل نمايندگ ــاعت16بعدازظهر در مح س

ــد.  ــركت نمايي ــردد ش برگزارميگ
دستورجلسه:

1-استماع گزارش عملكرد مالى واجرايى هيأت مديره
2-استماع گزارش بازرس

3-تصويب گزارش عملكرد اجرايى،مالى و ترازنامه ساليانه
(2 كادر داخلى)

غزل اسالمي »
  اقتصاد ايران به دليل وابســتگي به نفت 
و تحوالت فني كمرنگ، در مبادالت اقتصاد 
جهاني نقش قابل مالحظه اي ندارد، به همين 
دليل تاب آورى اقتصادى در مقابل شوك هاى 
اقتصادى، از جمله تحريم، كاهش مى يابد و 
اين امر موجب آســيب پذيرى اقتصاد كشور 

شده است. 
اســتاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در اين رابطه به 
همدان پيام گفت: در چند دهه گذشته بايد تا 
آنجا كه در توان داشــتيم با اتخاذ راهبردهاى 
مناسب توسعه اى روي وابستگي هاي متقابل 
با اقتصاد جهــان كار مي كرديم، قطعا در اين 
شــرايط درجه تحريم پذيرى اقتصادى كشور 
كاهش يافته و امكان تحريم اقتصاد كشور را 

به حداقل مى رسانيديم.
ابوالفضل شــاه آبادي افــزود: آمريكا تاكنون 
كشورهاي متعددى را تحريم كرده اما به اين 
دليل كه برخــى از آنها روي روابط متقابل با 
اقتصاد جهانى متمركز شده بودند آمريكا موفق 

به ادامه تحريم شان نشد.
شاه آبادي ادامه داد: تحريم زماني اثرگذار است 
كــه اقتصاد دنيا وابســتگى متقابلى با اقتصاد 
آن كشور نداشــته باشد. به بيان ديگر در اين 
وضعيت تحريم آن كشــور موجب آســيب 
چندانى به تعامالت تجارى و اقتصادى ساير 

كشورها وارد نمى كند. 
وي ادامــه داد: بنابرايــن در زمــان تحريم 
جمهورى اسالمى ايران ساير كشورهاي جهان 
با تهديدهــاى اياالت متحده آمريكا ناچار به 
انتخاب مابين ايران و آمريكا مى باشــند و در 
اين شرايط كشورها براساس تحليل هزينه و 
فايده و حداكثر كردن منافع خودشــان دست 
به انتخاب مى زنند. همچنين بايد خاطرنشان 
ساخت در شرايط تحريم هزينه هاى صادرات 
و واردات كشورها افزايش مى يابد كه اين امر 
موجب افزايش قيمتها در داخل اقتصاد ايران 

مى شود.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا توضيح 
داد: اگر سياستگذاران جمهورى اسالمى ايران 
در طــى دهه هاى مختلف بــا اتخاذ تدابيرى 
اقدام بــه افزايش پويايى فعاليت هاى توليدى 
و در نتيجــه افزايش قــدرت رقابت پذيرى 
فعاليت هــاى اقتصادى ايران در مقايســه با 
ســاير كشــورهاى جهان مى نمود قطعا هم 
انگيزه تحريم ها را كاهــش داده و همچنين 
موجب كاهش جدى آثار و تبعات تحريم بر 
مى شود.  كشور  اقتصادى  فعاليت هاى  شاكله 
درضمــن در صورت هرچه باال بودن قدرت 
رقابت پذيرى فعاليت هــاى اقتصادى قدرت 
ايران  اسالمى  جمهورى  نمايندگان  چانه زنى 
در هنگام مذاكرات برجام  افزايش مى يافت  و 
حتى در صورت خروج آمريكا از برجام قطعا 
شاهد كمترين نوســانات در متغيرهاى كالن 

اقتصادى مى بوديم.
اين اســتاد اقتصاد بيان كرد: اصلي ترين آثار 
تحريم ها عليه ايــران، كاهش صادرات نفت، 
كاهــش درآمدهــاى ارزي، و بالطبع كاهش 
واردات به ويژه واردات كاالهاى واســطه اى 
و ســرمايه اى به عنوان عامــل فعاليت هاى 

توليدى كشور و آسيب رسيدن به توليد داخل 
و ســاير متغيرهاى كالن اقتصادى اســت. با 
توجه به اينكه برخى از فعاليت هاى توليدى 
كشور وابستگي بااليى به كاالهاي واسطه اي 
و ســرمايه اي دارد به دليــل تحريم ها دچار 
چالش خواهند شد كه البته با تدابيرى رفع اين 

چالش ها امكان پذير است.
وي ادامه داد: در نتيجه متاثر شدن فعاليت هاى 
توليدى، اشتغال نيز متأثر مي شود و سبد خريد 
و معيشــت مردم به ويژه در دهك هاى پايين 
درآمدى و اقشار داراى حقوق و دستمزد ثابت 
شديدا متاثر مى شود. با توجه به آثار و تبعات 
متفــاوت تحريم ها بر دهك هــاى درآمدى 
مختلف قطعا بايد سياســتگذاران اقتصادى با 
تدابير اصولى اقدام به حفظ قدرت خريد اين 
اقشــار كنند ولى متاسفانه اقدامات دولت در 

اين مدت فاقد اثرگذارى بوده است.
شاه آبادي گفت: ايراد بزرگ در توليد كشور، 
وابســتگي باال به واردات كاالهاى واسطه اى 
و سرمايه اى اســت كه اگر در طول دهه هاي 
گذشته در توليد پويايي ايجاد مي كرديم حاال 
اين وابســتگي به واردات كم بود و آســيب 
كمتري از بهم خوردن برجام به كشــور وارد 

مي شد.
اين اســتاد اقتصاد گفت: در طول چند دهه 
بايد براي تحول در توليد روي عوامل توليد 
از جمله كارآفريني، نوآوري، تجاري ســازي، 
تحقيق و توسعه و به خدمت گرفتن سرمايه 
انساني وقت و انرژي مي گذاشتيم كه هيچكدام 
را در حد و اندازه ايجاد پويايي انجام نداديم.

شــاه آبادي گفت: با روند پيــش رو، قدرت 
خريد دهك هاي پايين كمتر و سبد خريدشان 

كوچكتر خواهد شد.
وي ادامــه داد: تحريم هــاي كنوني موجب 
مي شــود توزيع درآمد در كشــور بدتر شود 
و قــدرت خريــد اقشــارضعيف جامعه را 

بيشترمتأثر مي كند.
وي افــزود: درســت اســت كــه تحريم ها 
دردسرساز هســتند اما بايد موجب بيدارى 
جامعه مى شــد زيرا با اين نگرش تحريم ها 
مى توانست تهديدى باشد كه با تدابيرى و با 
اصالح ســاختار اقتصادى و ايجاد پويايى در 
فعاليت هاى اقتصادى آن را  به فرصت تبديل 

مى كرديم. 
شــاه آبادي بيــان كــرد: بايــد در دوره اول 

تحريم هــاي جدي كــه در دوره 
دولــت نهــم رخ داد از فرصت 
استفاده و ســاختارهاى اقتصادى 
را با اصالح سياســت هاى كالن 

اقتصادى اصالح مى كرديم.
عضــو هيــأت علمي دانشــگاه 
الزهــرا گفت: مــن برجام را يك 
ُمســكن مي دانســم. از اول هم 
برجــام نمي توانســت بــراي ما 
تحول آن چنانــي ايجاد كند، زيرا 
اصلي ترين مشكل ما فقدان پويايي 
در فعاليتهاى توليدى كشور است. 
شــاه آبادي افزود: وضعيت كنوني 
نشان مي دهد ساختارهاي موجود 
در كشور مشكل دارند كه بايد در 
راســتاى پويايى هاى فعاليت هاى 
اصــالح  طريــق  از  توليــدى 
اقتصــادى  كالن  سياســت هاى 

اصالح  شوند.
اينكه  عليرغم  گفت:  شــاه آبادي 
مى توانســتيم تحريم را تبديل به 
فرصت بكنيم ولى مخالف برجام 
نيستم. زيرا برجام نيز مى توانست 
فرصت هايى  شكل گيرى  موجب 
اقتصادى  ســاختار  اصالح  براى 
كشــور شــود. البته برجام زماني 

مي توانست خوب باشد كه در همان زمان به 
پويا كردن توليد، فكر مي كرديم و آن را اجرا 
مي كرديم. البته االن نيز كه تحريم ها برگشته 
اســت مى توانيــم با همفكرى تهديــد را به 

فرصت تبديل كنيم. 
شــاه آبادي گفت: تنها نهادي كه مي تواند در 
موقعيــت كنوني براي پويايــى فعاليت هاى 
اقتصــادى نقش ايفا كند، تــا تحريم ها تأثير 
كمتري بر كشــور بگذارند، دولت است كه 
بايد سياست هاي ارزي، تجاري، پولي، مالي، 
تعرفه و... و ســاير سياســت ها را با نگرش 
پويايي و درون زا كردن فعاليت هاى اقتصادى 
و تحوالت فني تنظيم كند، كه البته اين نگرش 
در سياست هاى دولت چندان مشهود نيست و 

تاكنون با اين نگرش تنظيم نشده اند.

استاد دانشگاه الزهرا:

پويا كردن توليد 
راه نجات اقتصاد كشور است 

پ

بـــانك كـــارآفـــرين

آگهـي مزايـده شماره 97/10
بــانك كــارآفرين در نظر دارد، امالك مازاد مشروحه ذيل را در شهرستان همدان به صورت (ششدانگ) با شرايط 

پرداخت نقد/ قرارداد اجاره بشرط تمليك از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
شرايط و نحوه شركت در مزايده:

1- مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5٪ مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه مي بايست توسط متقاضي به حساب 
و  رديف  قيد  با  را  آن  رسيد  واصل  واريز  كارآفرين)  بانك  شعب  تمامي  در  پرداخت  (قابل  مزايده  شرايط  برگ  در  اشاره  مورد 

مشخصات ملك انتخابي تحويل نمايند.
واريزي  فيش  مي بايست  مي كنند  مراجعه  بانك  به  حضوري  صورت  به  مزايده  اسناد  دريافت  جهت  كه  متقاضيانى   -2

مبلغ 200/000 ريال به شماره حساب 9-651-01 بنام امور مالي بانك واريز نمايند.
3-بانك در قبول يا رد، يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.

4-كليه امالك مربوطه يا وضع موجود و شرايط روز ملك به فروش مي رسند و بانك تعهدي از بابت هر گونه طرح احتمالي امالك 
(مطروحه از جانب شهرداري) و اخذ پايانكار جديد نخواهد داشت و خريدار شخصاً مسئول مي باشد.

5- در مواردي كه سهم الشركه كه به صورت مشاعي واگذار مي گردد بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال افراز سهم مشاعي و اخذ 
سند تفكيكي ندارد و خريدار شخصاً مسئول مي باشد.

6- در خصوص امالك عدم تخليه (داراي متصرف)، بانك هيچگونه مسئوليتي در خصوص تخليه ندارد و مسئوليت كامل رفع 
تصرف و تخليه متصرف به عهده خريدار مي باشد.

شرايط پرداخت بهاي مورد معامله:
1-نقد: 50٪ بهاي مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاريخ اعالم نتايج بازگشايي پاكات و مابقي ثمن معامله پس از اخذ استعالمات 
مربوطه از مراجع ذي ربط و همزمان با انتقال قطعي مورد معامله و تحويل ملك به خريدار در دفتر اسناد رسمي دريافت مي گردد.

2- قرارداد اجاره به شرط تمليك:
گروه الف) قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 50٪ بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 50٪ به صورت اقساط 24 

ماه با نرخ ٪18
گروه ب) قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 40٪ بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 60٪ به صورت اقساط 36 ماه 

با نرخ ٪20
گروه ج) قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 30٪ بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 70٪ به صورت اقساط 48 ماه 

با نرخ ٪22
در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي، تقاضاي نقدي براي كليه امالك در اولويت مي باشد.

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر از وضعيت مورد واگذاري، بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده مي توانند از تاريخ نشر 
ظرف مدت يك هفته به شعبه همدان واقع در همدان، بلوار خواجه رشيد كوچه تقوي كد پستي 6516654773 با شماره تلفن 
38254710-081 مراجعه و يا از طريق سايت اينترنتي بانك به نشاني www.karafarinbank.ir جهت دريافت فرم شركت 

در مزايده اقدام فرمايند.
متقاضيان مي بايستي پيشنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق پستي 4659-15875 و يا حضوراً به نشاني ساختمان مركزي 

بانك كارآفرين تا تاريخ اعالمي تحويل و رسيد دريافت نمايند.
عرصه كاربري نوع آدرس رديف

(مترمربع)
قيمت پايه مزايده اعيان (مترمربع)

(ريال)
شرايط وضعيت اموال توضيحات 

پرداخت 
همدان، خيابان طالقاني، روبروي 1

دبيرستان ابن سينا، مجتمع ايران 
زمين، طبقه 2

103/66مترمربع قدرالسهممسكونيآپارتمان
طبقه دوم 12 

مترمربع پاركينگ

داراي 5,000,000,000
پاركينگ

داراي سند و 
تخليه

1 و2

همدان، خيابان طالقاني، روبروي 2
دبيرستان ابن سينا، مجتمع ايران 

زمين، طبقه4 واحد 4

179/40 مترمربع قدرالسهممسكونيآپارتمان
طبقه چهارم 12/5 
مترمربع پاركينگ

داراي 8,200,000,000
پاركينگ

داراي سند و 
تخليه

1 و2

همدان، خيابان طالقاني، روبروي 3
دبيرستان ابن سينا، مجتمع ايران 

زمين، طبقه 6 واحد 6

178/6 مترمربع قدرالسهممسكونيآپارتمان
طبقه ششم 12 
مترمربع پاركينگ

داراي 8,700,000,000
پاركينگ

داراي سند و 
تخليه

1 و2

همدان خيابان كوچه مشكي، 4
18 متري ميالد، نبش كوچه 
گلها، مجتمع گلستان، طبقه 

اول، واحد 4

140/38 مترمربع قدرالسهممسكونيآپارتمان
طبقه اول 

داراي سند و _8,050,000,000
تخليه

1 و2
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7
قهرمانى ورزشكار همدانى در مسابقات آفرود 

كشور
ــدان از  ــتان هم ــواري اس ــي و موتورس ــأت اتومبيلران ــس هي  رئي
قهرمانــى ورزشــكار همدانــى در مســابقات آفــرود كشــور خبــر داد.

اصغــر جهانيــان بــا بيــان اينكــه در مســابقات آفــرود كشــور 
ورزشــكار همدانــى بــه عنــوان قهرمانــى دســت يافــت، اظهــار كــرد: 
پرونــده مســابقات آفــرود قهرمانــى كشــور در ســال 1397 در اســتان 
ــته در دو بخــش  ــن رش ــال اي ــان س ــد و قهرمان ــته ش ــدران بس مازن

ــدند. ــى ش ــرادى معرف تيمــى و انف
ــودروى دو  ــور 80 خ ــا حض ــا ب ــن رقابت ه ــه اي ــان اينك ــا بي وى ب
ــزرگ  ــش ب ــرد: چال ــوان ك ــد، عن ــزار ش ديفرانســيل در بابلســر برگ
آفرودســواران در ايــن رانــد از مســابقات، هــواى طوفانــى و بارانــى 
ــع ســخت و طبيعــى  ــه باعــث ايجــاد موان ــود ك ســواحل بابلســر ب
در مســير آفرودســواران شــده بــود و هيجــان مســابقه را دو چنــدان 

مى كــرد. 
همــدان  اســتان  موتورســواري  و  اتومبيل رانــي  هيــأت  رئيــس 
خاطرنشــان كــرد: هميــن عامــل موجــب شــد كــه نتايــج نهايــى ايــن 

مســابقه بــراى معرفــى راننــدگان برتــر نســبت بــه يكديگــر ســخت 
مشــخص شــود.

ــه  ــذاب ب ــته هاى ج ــى از رش ــرود يك ــه آف ــان اينك ــا بي ــان ب جهاني
شــمار مــى رود، ادامــه داد: بــا ايــن اوصــاف در نهايــت نفــرات برتــر 
ــده  ــى كشــور كــه تعييــن كنن ــرود قهرمان ــد نهايــى مســابقات آف ران

ــود، معرفــى شــدند. ــان ســال ايــن رشــته ورزشــى ب قهرمان
ــد برگــزار  ــازات چهــار ران ــدى امتي ــان كــرد: پــس از جمع بن وى بي
از  شــجاعى مهر  ســميع الدين  نهايــت  در   1397 ســال  در  شــده 

ــت. ــى دســت ياف ــوان قهرمان ــه عن ــار ب ــدان در كالس چه هم
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پيشخوان

براى موفقيت پاس و شهردارى 
تالش مى كنيم

 مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با بيــان اينكه يكى از 
دغدغه هاى اصلى ما در اداره كل ورزش و جوانان استان موفقيت دو 
تيم فوتبال پاس و شــهردارى در ليگ دسته دوم است گفت: جايگاه 

پاس حضور در ليگ دسته دوم نيست.
محسن جهانشــير اظهار كرد: ما نيازمند برنامه ريزى هستيم و قطع به 
يقين با يك برنامه مدون و جامع مى توان شرايط حضور تيم هاى پاس 
و شــهردارى همدان در ليگ دســته اول و حتى ليگ برتر كشور را 

فراهم كرد.
وى تاكيد كرد: جايگاه پاس حضور در ليگ دســته دوم نيست و من 
بارها اين موضوع را اعالم كرده ام اما داشته هاى ما محدود است و بايد 

با همين داشته ها براى موفقيت تيم ريشه دار پاس برنامه ريزى كنيم.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با بيان اينكــه عزم و اراده 
بااليى در كادرفنــى، بازيكنان و مجموعه مديريتى براى موفقيت اين 
تيم محبوب وجود دارد، تصريح كرد: به زودى نشســتى را با حضور 
نمايندگان مردم در مجلس و استاندار همدان براى رفع مشكالت اين 

تيم برگزار خواهيم كرد.
تيم فوتبال پاس همدان در رده دوم گروه دوم ليگ دســته دوم فوتبال 
كشــور قرار دارد و در صورت حمايت الزم از سوى مسئوالن مدعى 

اصلى صعود به ليگ يك خواهد بود.

17 بازيكن غيربومى داريم 
بدون كوچكترين حاشيه!

 سرپرست باشــگاه فرهنگى ورزشى پاس همدان گفت: ما امسال 
17 بازيكن غيربومى در تركيب داريم اما برخالف ســال هاى گذشته 

كوچك ترين حاشيه اى در تيم وجود ندارد.
محمد مظهرى اظهار كرد: ما امســال 17 بازيكن غيربومى در تركيب 
تيم داريم اما كوچك ترين مشــكل حاشــيه اى براى ما ايجاد نشده و 
خوشــبختانه با درايت كادرفنــى يكى از بهترين و بــا اخالق ترين 

پاس هاى ادوار اخير را داريم.
وى با بيان اينكه تاكنون 35 تــا 40 درصد از قرارداد بازيكنان به آنها 
پرداخت شــده اما نتوانســته ايم مبلغى را به كادرفنى پرداخت كنيم، 
عنوان كرد: تنها دغدغه باشــگاه مشــكالت مالى است، چون ما براى 
سفرهاى خود و بازى هاى بيرون از خانه با مشكل روبرو هستيم و اگر 
حمايت هاى شخص محمدباقر دريايى نبود شايد با مشكالت بيشترى 

هم مواجه بوديم.
مظهرى تصريح كرد: 9 بازى تا پايان فصل باقى مانده كه از اين تعداد 
پنج بازى خارج از خانه و چهار بازى در همدان است و اگر مشكالت 

مالى تيم حل شود، شرايط خوبى براى صعود به ليگ يك داريم.
سرپرست پاس با اشاره به بازى حساس اين تيم برابر نفت گچساران 
گفت: گچســاران يكى از تيم هاى خوب اين گروه اســت كه فوتبال 
زيبايى ارائه مى دهد و اين ديدار يكى از حساس ترين بازى هاى ما در 

اين فصل به شمار مى رود.
وى با بيان اينكه به علت دير اقدام كردن براى آماده سازى پيش فصل، 
بيشتر بازيكنان بومى توسط تيم شهردارى همدان جذب شدند، ادامه 
داد: براى نيم فصل صحبت هايى با چند بازيكن خوب صورت گرفت 
اما به دليل بدهى نتوانستيم جز يك مورد بازيكن ديگرى جذب كنيم.

مظهــرى درباره آينــده پاس در اين فصل گفت: با توجه به شــرايط 
بازيكنان و كادرفنى تيم، اميد زيادى به موفقيت پاس است به طورى كه 

مى توانيم از تيم هاى باالى جدولى باشيم و به ليگ يك صعود كنيم.

يك برنز، رهاورد كشتى استان 
از جام شهيد هاشمى نژاد

 كشتى استان همدان از جام بين المللى شهيد هاشمى نژاد بهشهر يك 
مدال برنز به ارمغان آورد.

شانزدهمين دوره رقابت هاى كشتى بين المللى جام شهيد هاشمى نژاد 
بهشــهر در اين شهر به پايان رسيد و تيم جوانان استان همدان در اين 

دوره از مسابقات حائز يك مدال برنز شد.
عباس نادرى در وزن 92 كيلوگرم توانست تنها مدال استان همدان در 
اين مسابقات را كسب و سهميه حضور در آخرين مرحله از انتخابى 

تيم ملى جوانان را به دست بياورد.
امســال تيم شهيد هاشــمى نژاد بهشــهر همانند دوره گذشته به مقام 
قهرمانى رسيد تا جام شانزدهم بار ديگر در خانه بماند. همچنين مقام 
دوم اين دوره از مســابقات به تيم تهران رسيد و تيم توابع تهران هم 
جايگاه سوم را از آن خود كرد.در اين دوره از مسابقات كشتى گيرانى 
از كشورهاى روسيه، گرجستان، آذربايجان و ارمنستان شركت داشتند 
و به نفرات اول 300 دالر، دوم 200 دالر و سوم 150 دالر جايزه نقدى 
اهداء شد.تيم جوانان استان همدان با رايزنى هاى هيأت كشتى در اين 
دوره از مسابقات حاضر شد و تمرينات اين تيم در چند جلسه مشترك 
و زير نظر مربيان بزرگ و ارزنده اســتان نظير مسعود مصطفى جوكار، 
سعيد ابراهيمى، جالل لطيفى، على محمد ماللمير، داريوش كمروند، 

محمد سلطانى و رامين درويشى پيگيرى شد.
ســال گذشته تيم اســتان همدان در اين جام معتبر و بين المللى هيچ 

عنوانى به دست نياروده بود.

امان عمان را بُِبر!
 تيم ملى امشب و در نخستين گام از مرحله حذفى جام ملت هاى 
آسيا، عمانى را پيش روى خود مى بيند كه روى كاغذ شانس چندانى 

برابر شاگردان كى روش ندارد.
تيم ملى فوتبال كشــورمان بعد از نمايش دلچســب و قابل قبول در 
مرحله گروهى جام ملت هاى 2019 آســيا كه با صدرنشــينى گروه 
خود همراه بود، حاال گرم حضور در مرحله حســاس و حذفى اين 
رويداد متفاوت مى شود و در گام نخست عمانى را پيش روى خود 
خواهد ديد كه حداقل روى كاغذ شانســى برابر ســربازان تيم ملى 

ندارد و فى الواقع لقمه دهان گيرى براى ايران نيست.
در روزهايى كه تيم ملى فوتبال ايران بعد از مصاحبه تقريبا بى سابقه 
كارلوس كى روش به حاشــيه رفته، حاال يــك پيروزى خوب برابر 
عمان و صعــود مقتدرانه به دور بعدى مى توانــد آب رفته را حتى 
شــده موقت به جوى بازگردانده و شاگردان كى روش را با آرامشى 
بيشــتر مهياى حضور در مراحل بعدى و رقابت با حريفان نامدار و 

بزرگ كند.
اينكــه امروز به مصاحبه كارلوس كى روش و حواشــى پيرامون آن 
دامن نزنيم، شــايد مهم ترين كارى اســت كه هر ايرانى چه فوتبالى 
و چه غيرفوتبالى بايد از آن پرهيز كند تا مبادا حاشــيه به ساق پاى 
بازيكنان تزريق شــود و دســت آخر هم دود ايــن همه اختالف و 
درگيرى به چشم تيم ملى اى برود كه بيش از هميشه به قهرمانى در 

جام ملت ها نزديك است.
بى ترديد امشب برترى برابر عمان، نزديك ترين راه براى رسيدن تيم 
ملى به ساحل آرامش است و يك صعود شيرين و بى دردسر، دوباره 
تيم ملى را با سرمربى پرتغالى در مسير درست خود قرار خواهد داد 

تا براى رسيدن به هدف بزرگ از هيچ تالشى دريغ نكند.
حاال كــه در قرعه نه چندان دشــوارى روزگار مى گذرانيم، حاال كه 
مهره هــاى تيم ملى از هــر نظر مقتدر و ايده آل هســتند و حاال كه 
ايراِن قبراق مدعى اصلى كســب عنــوان قهرمانى در جام ملت هاى 
آسياســت، بهتر اين است كه متحد و يكدل باشيم تا چند روز ديگر 
همگى جشــن قهرمانى بگيريم و پرغرور سرود مقدس كشورمان را 

سر دهيم.

كى روش هم مى رود، اما ...
 باالخره كارلوس كى روش هم از فوتبال ما رخت بربســته و به 
دوره هفت ســاله حضور خود در فوتبال ايران پايان خواهد داد، اما 

فراموش نكنيم كه با كارلوس كجا بوديم و كجا هستيم!
كى روش در گفت وگوى خود با خبرگزارى فرانســه اعالم كرد كه 
پشــنهاد تيم دوازدهم جهان به او يعنى كلمبيا افتخار بزرگى برايش 
محسوب مى شــود و تلويحا گفت كه بعد از جام ملت هاى آسيا از 

ايران رفته و هدايت تيم بزرگ كلمبيا را بر عهده خواهد گرفت.
با اينكه در ماجراى مصاحبه اخير سرمربى تيم ملى و موضع گيرى دو 
طيف پيرامون اين گفت وگو، چه كسى حرف حق را به زبان مى آورد و 
كدام گروه دفاع كوركورانه دارند، در اين مجال خيلى سروكار نداريم، 
اما بحث ما اينجاســت كه كى روش در ايــن مقطع و با اين مصاحبه 
پرحاشيه، حتى اگر ضربه بدى به تيم ملى زده باشد كه قضاوت درباره 
آن هم زود است، باز نبايد خدماتش به فوتبال ايران را فراموش كنيم.

اينكه قبل از كى روش و با قلعه نوعى ها، دايى ها و قطبى ها كه همگى 
در فوتبــال ايران جــزو بهترين هاى وقت بودنــد و با تيم هاى ليگ 
برترى خود عنوان قهرمانى را به دست آورده بودند، فوتبال ما كجاى 
دنيا ايستاده بود و امروز كه كى روش را بدرقه خواهيم كرد، چه تيم 

قابل احترامى براى دنيا هستيم.
واقعيت اين اســت كه فوتبال مملكت مــا با مرد پرتغالى ظرف اين 
مدت هفت ســاله و با تصميمات كى روش مثــل ورود لژيونرها به 
ايران، شخصيت گرفت و در دو دوره جام جهانى اين موضوع براى 

همه ثابت شد.
َمثَــِل "اگر بخواهيد دائما در مورد انســان ها قضــاوت كنيد، هرگز 
فرصت دوست داشتن آنها را نخواهيد داشت"، حكايت اين روزهاى 
عده اى از مردمان فوتبالى و غيرفوتبالى ما در قبال ســينيور كى روش 
اســت. مردى كه شــايد گاهى از او به دل بگيريم، اما خدماتش به 

فوتبال ايران را هيچوقت به باد فراموشى نخواهيم سپرد.
حكايت روزهاى پايانى حضور هفت ساله كارلوس در فوتبال ايران 
به مثابه يك تراژدى غمبار اســت. خيلى هــا، تمام آنچه كى روش به 
فوتبال ايران بخشــيد را زير پا گذاشــتند و فى الواقع و در روزهاى 

پايانى حضور مرد پرتغالى در فوتبال ايران، شد آنچه نبايد.
شايد براى خيلى ، موفقيت هاى چند ســاله فوتبال ايران با كارلوس 
گران آمد، اما اى كاش فراموش نكنيم كه سينيور فوتبال ايران را در 
چــه اوضاع قمردرعقربى تحويل گرفت و حاال كه خواهد رفت، در 
جايــى از روزگار قرار داريم كه تمام دنيا به فوتبال از هم گســيخته 

سال هاى نه چندان دور ايران، حاال با احترام خاصى نگاه مى كنند.
كــى روش از ايران مى رود، اما پيــش از آن دو نيمه تاريخى ايران و 
عراق و در چمن كانبراى اســتراليا كه كت از تن بيرون مى كرد تا به 
قــول خودمان از خجالت" بنجامين ويليامز" منفور در بيايد، فهميده 

بوديم كه در فوتبال كت تن كيست!
كارلوس مى رود، اما ما برخالف خيلى ها دوست نداريم دوباره چشم 
به هلهله و پايكوبى عربستانى ها در ورزشگاه خودمان قرض بدهيم 
و دلمان نمى خواهد به ســبب مســاوى برابر تيم هاى درجه دو قاره 

كهن، مشت گره كنيم!
بــا كى روش چندين ســال فوتبال ايران با اقتدار هميشــگى قرابت 
داشت و در دو جام جهانى، وقتى به خاطر شكست هاى ناپلئونى برابر 
آرژانتين و اســپانيا زانوى غم بغل زديم، تازه فهميديم كه فوتبال تا 

چه اندازه دوست داشتنى و لذت بخش است.
ما فراموشــكار نيستم، اما ما را ببخش سينيور! ببخش بابت اين همه 
بدرفتــارى و ببخش بخاطر چنگ انداختــن و زخمى كردن كالس 

جهانى ات.

پطارمى و 4 بازيكن مورد 
توجه اروپايى ها

 سايت فاكس اســپورت اعالم كرد 
كــه مهدى طارمــى و چهــار بازيكن 
ديگر از قاره آســيا بعد از درخشش در 
جام ملت هاى آسيا مورد توجه تيم هاى 

اروپايى قرار گرفته اند.
به  گزارش  ايســنا، جام ملت هاى آسيا 
2019 در حال برگزارى در امارات است. 
روزنامه فاكس اسپورت از پنج بازيكنى 
سخن به ميان آورد كه بعد از درخشش 
در جام ملت هاى آسيا 2019 مورد توجه 

تيم هاى اروپايى قرار گرفته اند.
در بيــن اين پنــج بازيكن نــام مهدى 
طارمى، مهاجم تيم   ملى فوتبال ايران كه 

در الغرافه بازى مى كند به چشم مى آيد.
المعز على، مهاجم جــوان قطرى ها و 
مهندى على، مهاجم تيــم   ملى فوتبال 
عراق هم در اين فهرســت جاى دارند. 
يــك بازيكن از هند و يــك بازيكن از 

تايلند ديگر گزينه ها هستند.

15 داور از جام ملت هاى 
آسيا كنار گذاشته شدند

15 داور و كمــك داور بــه خاطر 
اشتباهات بد و تاثيرگذار از قضاوت در 
مرحله يك هشتم نهايى جام ملت هاى 

آسيا محروم شده اند.
بــه  گزارش مهر، مرحلــه گروهى جام 
ملت هاى آسيا به پايان رسيد و تكليف 
تيم هــاى صعود كننده بــه مرحله يك 
هشتم نهايى مشخص شد. جام ملت هاى 
آسيا 2019 امارات مثل هر رقابت ديگر 
اشتباهات داورى داشت كه بعضى از آنها 

تاثير گذار بودند.
روزنامــه البيــان امــارات در اين باره 
نوشــت: از منابــع نزديك بــه كميته 
داوران كنفدراســيون فوتبال آسيا مطلع 
شــديم كه 15 داور و كمــك داور به 
خاطر اشتباه هاى بد در مرحله گروهى 
از قضاوت در مرحله يك هشتم نهايى 

محروم شده اند.
ادهــم المخادمــه، داور اردنــى ديدار 
افتتاحيه، داور ديدار ژاپن و عمان، داور 
لبنان برابر قطر و داور بازى بحرين برابر 

تايلند در اين فهرست جاى دارند.

ستاره تراكتورسازى 
نيامده برگشت

 كوين كنستانت، بازيكن خارجى تيم 
تراكتورسازى به كشور خود سفر كرد. 

بــه  گزارش  ايســنا، كوين كنســتانت، 
بازيكــن جديد تيم تراكتورســازى كه 
پــس از امضاى قرارداد بــا اين تيم در 
تبريز حضور پيــدا كرده و در تمرينات 
سرخ پوشان شركت كرده بود به كشور 

خود سفر كرد.
وى پيش از اين قرار بود پس از امضاى 
قراردادش از استانبول به كشورش سفر 
كند تا مهياى حضور در تبريز شود ولى 
در تمرينات تيم و تست ايفمارك حاضر 
شــد و حاال با كسب اجازه از مسووالن 
باشگاه به كشور خود سفر كرد تا ضمن 
ديدار با خانواده اش، اسباب سفر به ايران 
را آمــاده كند و روز دوشــنبه به اردوى 

تراكتورسازان در كيش اضافه شود.
اين بازيكــن فرانســوى - گينه اى در 
فصــل نقــل  و انتقاالت زمســتانى به 
تيم تراكتورســازى پيوســت و به دليل 
مشكالت ويزا نتوانست در اردوى كيش 

تراكتورسازان حضور پيدا كند.

پيروزى جوكوويچ و 
ويليامز در تنيس اپن 

استراليا
 مرد شــماره يك جهان و تنيســور 
آمريكايى با شكست حريفانشان به دور 

چهارم تنيس اپن استراليا صعود كردند.
به گزارش ايرنا، در روز ششم تنيس اپن 
استراليا نواك جوكوويچ به دور چهارم 
صعــود كرد. مرد شــماره يك جهان با 
نتيجه 3 بر يك دنيس شــاپووالوف را 
شكست داد. تينسور صربستانى در ست 
نخست 6 بر 3 پيروز شد و در ست دوم 
6 بر 4 حريف خود را شكســت داد. با 
اين حال ست ســوم را با نتيجه 6 بر 4

واگذار كرد. جوكوويچ در ست چهارم 
جبران و 6 بر صفر پيروز شد.

ميلوش رائونيچ توانست با پيروزى 3 بر 
صفر برابر هربرت به دور بعد صعود كند 
و كى نيشيكورى سوزا را با نتيجه مشابه 

شكست داد و به دور چهارم راه يافت.

 ورزش تويسركان اگرچه در چند سال 
اخير به لحاظ مــدال آورى در عرصه هاى 
ملى و فراملى آنچنان كه بايد عرض اندام 
نكــرده، اما در حوزه هايى چون همگانى و 
زيرساختى وضعيت ايده آلى دارد كه همين 
موضــوع مى تواند آينده روشــنى را پيش 

روى اين شهرستان قرار دهد.
شــايد فعال نبودن باشگاه هاى ورزشى در 
ورزشكاران  غيبت  و  تويسركان  شهرستان 
بومى در مســابقات ليگ هاى كشور سبب 
شــده كه ورزشــكاران اين خطــه خيلى 
پر فروغ نباشــند و به ســطح اول ورزش 
كشــور و فراتــر از آن معرفى نشــوند، با 
اين حال نبايد از اســتعدادهاى خوب اين 
خطه در رشته هاى مختلف همچون كبدى، 

گلبال و كشتى غافل شد.
از طرفى، اگرچه تويســركان همچون بقيه 
شهرســتان ها نتوانســته در جذب حاميان 
مالى ورزش موفق باشــد، امــا برگزارى 
همايش هاى پياده روى بزرگ در چند سال 
اخير به ميزبانى اين شهرســتان نشان داده 
كه اسپانســرهاى مالى خيلى هم بى ميل به 

ورود و حمايت از ورزش نيستند.
برخوردارى از استعدادهاى خوب ورزشى 
و بهــره ورى از اماكــن مناســب در اين 
شهرســتان موجب شد تا محسن جهانشير 
مديــركل جديد ورزش و جوانان اســتان 
همدان بعد از ســفر به ماليــر و نهاوند، 
تويسركان را براى سومين سفر شهرستانى 
خود انتخاب و در جريان اقدامات صورت 
گرفته در ورزش اين شهرستان قرار بگيرد.

مديــركل ورزش و جوانان در اين ســفر 
دســت  در  و  نيمه تمــام  پروژه هــاى  از 
بازديد  تويسركان  شهرســتان  بهره بردارى 
كــرد. جهانشــير در ســفر كارى خود از 
پروژه نيمه تمام زورخانه، اســتخر بانوان 
و خوابگاه ورزشكاران تويسركان بازديد و 
در جريان روند ســاخت اين پروژه ها قرار 

گرفت.
او در ادامــه از ســالن زورخانــه پهلوان 
ســجادى، ســالن ورزشــى بانوان شهيد 
آريافر، اســتخر سرپوشيده شهداى گمنام، 
سالن ورزشــى الغدير و ســالن ورزشى 
قائم شهرســتان تويســركان بازديد و در 
جريان مشــكالت اين فضاهاى ورزشــى 

قرار گرفت.
جهانشير در حاشــيه اين بازديدها گفت: 
استخر بانوان تويسركان مراحل پايانى خود 
را سپرى مى كند و اين پروژه در دهه فجر 

امسال به بهردارى خواهد رسيد.
مديركل ورزش و جوانان افزود: شهرستان 
زيرســاخت هاى  لحــاظ  به  تويســركان 
ورزشى شــرايط خوبى دارد و بايد سعى 
كنيــم به زودى پروژه هــاى نيمه تمام اين 

شهرستان را به پايان برسانيم.
 رويكــرد حمايتــى فرماندار از 

ورزش 
حقيقــى رئيــس اداره ورزش و جوانــان 
شهرســتان تويســركان هم در اين بازديد 
گفت: فرماندار تويسركان رويكرد حمايتى 
در توســعه ورزش همگانــى دارد و اين 
نگاه مثبت باعث شــده تا با انگيزه خوب 
در راستاى گسترش ورزش همگانى اقدام 

كنيم.
ــاى  ــش هيأت ه ــه افزاي ــاره ب ــا اش وى ب
نهــاد  مــردم  ســازمان هاى  و  ورزشــى 
در  خوبــى  رشــد  كــرد:  خاطرنشــان 
افزايــش هيأت هــاى ورزشــى و ســازمان 
هــاى مــردم نهــاد داشــته ايم و امــروز 44

هيــأت ورزشــى و 8 ســازمان مــردم نهــاد 
ــد. ــت دارن ــركان فعالي ــان در تويس جوان

 غفلت از استعدادها
اما جهانشير در ديدار با فرماندار تويسركان 
گفت: اميدواريم بتوانيم به نحو مطلوب در 
خدمت رشد و پيشبرد پروژه هاى ورزشى 
تويســركان باشــيم و پيگيرى هاى الزم را 

انجام دهيم.
وى افــزود: تكميل طرح هــاى نيمه تمام 
ورزشــى اين اســتان اولويت برنامه هاى 
دســتگاه ورزش اســت و بايد در احداث 

طرح ها شتاب بيشترى داده شود.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان بــا 
ــت،  ــى گراس ــرى تعال ــه مدي ــان اينك بي
عنــوان كــرد: در گذشــته كارهــاى خوبــى 
ــا  ــه ام ــورت گرفت ــتان ص در ورزش اس
ايــن مــوارد كافــى نيســت و بايــد اســتان 
همــدان در همــه زمينه هــا رتبــه نخســت 

ــد. ــته باش را داش
جهانشير اضافه كرد: استعدادهاى خوبى در 

ورزش شهرستان ها وجود دارد كه نبايد از 
آنها غفلت كرد، چراكه ما در برابر جوانان 

و نوجوانان اين شهر مسئول هستيم.
معضالت  بــروز  از  جلوگيــرى   

اجتماعى
حبيب موميوند فرماندار تويســركان هم با 
اشاره به جايگاه و اهميت ورزش در جامعه 
گفت: گســترش ورزش در جامعه عالوه 
بر اينكه ســبب ايجاد جامعه اى بانشــاط 
مى شــود، از بروز معضــالت اجتماعى از 
جمله اعتياد و طالق نيز جلوگيرى مى كند.

وى بــا اشــاره به نقش پــر رنگ ورزش 
شهرســتان در گذشــته تصريح كرد: بايد 
با تالش همگانى شهرســتان را به جايگاه 

اصلى خود برسانيم.
ــاى در  ــه تالش ه ــاره ب ــا اش ــد ب موميون
ــدام در راســتاى توســعه كمــى  دســت اق
ــه  ــا ب ــرد: بن ــد ك ــتان تاكي ورزش شهرس
ــتخر  ــان اس ــر ورزش و جوان ــول وزي ق
شــناى بانــوان تــا پايــان امســال بــه 

مى رســد. بهره بــردارى 
فرماندار تويســركان توجــه به ورزش در 
روســتاها را نيز مهم عنــوان كرد و افزود: 
سالن كارگران تكميل و افتتاح شده كه به 
دليل مشكالت بين دســتگاهي هنوز بهره 
برداري نشــده و در بازديد معاون عمرانى 
استاندار قرار شد ســالن كارگران و هالل 
احمر به زودى در دست بهره بردارى قرار 

گيرد.
موميونــد بــا تأكيد بــر اينكــه برگزارى 
همايش ها و مسابقات كشورى يك فرصت 
براى شهرستان است، اظهار كرد: امسال با 
همــكارى اداره كل ورزش و جوانــان 5

مسابقه كشــورى در شهرستان تويسركان 
برگزار شد.

تويسركان، سومين ميزبان مديركل جديد ورزش

استخر بانوان تويسركان 
دهه فجر افتتاح مى شود

همدان پيام:  اخبرنــگار  كبودراهنگ-   
همكاري  با  خانوادگي  پياده روي  همايش 
محيط زيســت و اداره ورزشي و جوانان 

كبودراهنگ برگزار شد.
رئيس محيط زيست شهرستان كبودراهنگ 
در اين همايش ضمــن تقدير از حضور 
مــردم در ايــن همايش گفــت: همايش 
مناســبت  به  خانوادگي  پياده روي  بزرگ 
روز هواي پاك برگزار و خوشــبختانه با 

استقبال گرم مردم روبرو شد.
زرين افزود: همه مــا نيازمند هواي پاك 
هســتيم و اگر هــواي پاك نباشــد قطعًا 
حيات ادامه زندگي نيز نخواهيم داشــت 
خوشــبختانه در شهرســتان كبودراهنگ 
آلودگــي هوا نداريم و بــا توجه به اينكه 
به صورت آنالين هوا مورد سنجش قرار 
مي گيرد و در صورت آلودگي ها با كساني 
كه باعث آلودگي هوا مي شــوند برخورد 

قانوني مي كنيم.
ــگاهي  ــش نمايش ــن هماي ــيه اي در حاش

تحــت عنــوان پيشــگيري از آســيب هاي 
اجتماعــي و عفــاف حجــاب نيــز توســط 
نيــروي انتظامــي شهرســتان كبودراهنــگ 
دايــر شــده بــود كــه در پايــان همايــش 
شــركت كننــدگان از ايــن همايــش نيــز 

بازديــد بــه عمــل آوردنــد.
گفتنى اســت مســير همايش پياده روي 
مديان  از  كبودراهنــگ  در  خانوادگــي 

پارك  سمت  به  مدني  خيابان  رســالت، 
الله بود و شــركت كننــدگان در پايان 
مراسم در قرعه كشي نيز شركت كردند. 
جوايــز اصلــي ايــن همايــش 3 عدد 
دوچرخه توسط شــركت شيمي معدني 
بود كه محمدرضا شــيرمحمدي، فرزانه 
اين  برندگان  مرادي  عباس  و  هاشــملو 

شدند. جوايز 

استقبال مردم كبودراهنگ از همايش 
پياده روي خانوادگي 
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■ حديث:
امام صادق (ع):

كمال ادب و مرّوت ، در هفت چيز است : خردمندى ، بردبارى ، شكيبايى ، 
ماليمت ، خاموشى ، نيك خويى ، و مدارا.

معدن الجواهر: ص 59

■ دوبيتي:
تن محنت كشى ديرم خدايا                                         دل با غم خوشى ديرم خدايا
زشوق مسكن و داد غريبى                                              به سينه آتشى ديرم خدايا

 شادى را به شهر دعوت كنيم
حميد عسگرى خواننده پاپ ايران 

در راه نهاوند
 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام؛ نهاوند اســفندماه 

جارى ميزبان يكى از خواننده هاى موسيقى پاپ ايران خواهد بود. 
اين اولين بار است كه يك خواننده مطرح پاپ به نهاوند مى آيد در يك 
سال اخير فضا براى اجراى كنسرت ها و جنگ هاى شادى در شهرستان 
باز تر شــده است و به نسبت اســتقبال هم بيشتر شده اما انتظارها هم 

افزايش يافته است. 
پيش از اين مقاومت ها در مقابل كنســرت و برنامه هاى اينچنينى مانع 

برگزارى مى شد. 
جنگ هاى شادى كه در ماههاى اخير در شهرستان برگزار شده است، 
هرچند تكرارى و بى محتوا بوده اما به دليل خال فضاى نشاط اجتماعى 

در شهرستان باز هم با استقبال قابل توجهى مواجهه شده است. 
اين يعنى حال نشــاط اجتماعى در شــهر خوب نيست و بايد فضاى 

بيشترى براى اين موضوع اختصاص داد. 
هرچند تنها ســينماى شــهر 16 ســال پيش با آخرين اكران فيلم (زير 
درخــت هلو) به خــواب رفت و بعد ها با نمايش بــه روز فيلم هاى 
ســينمايى در سالن انديشه ارشــاد نهاوند، رخ نمود و اين سالن جاى 

سينماى شهر را گرفت. 
حاال هم در شــرايطى كه شهرهاى استان از ابتداى سال تا كنون برنامه 
هاى متنوع و كنســرت هاى مختلفى را ميزبانى كرده اند در نهاوند هم 
اين انتظارات از جانب شهروندان مطرح مى شود و خواستار برگزارى 

اينچنين برنامه هايى هستند. 
فضاى نشاط اجتماعى در نهاوند به نسبت ساير شهرستان هاى اطراف 

اگر بگوييم ضعيف و نيازمند توجه بيشترى است، بيراهه نرفته ايم. 
نداشــتن فرهنگســراها ، خانه هاى فرهنگ و هنر و كوچ هنرمندان به 
پايتخت ، كه در دهه 80 باهنرآفرينى افتخارات زيادى را براى شهرستان 
كسب كردند و در جشنواره ها ى استانى و منطقه اى حرف اول را مى 
زدند، جاى خالى آنها خود نشانى بر تاكيد و اهميت مطالبات فرهنگى 

و هنرى شهروندان است. 
در يك سال اخير حدود 5 كنسرت محلى و داخلى در شهرستان برگزار 
شــده اســت اما فضا ، فراتر رفتن و تقويت كيفيت ايــن برنامه ها را 
مى طلبــد.  در حالى كــه اين روزها مردم در فضــاى مجازى در حال 
قياس شــهر با ساير شهرستان ها هستند و حسرت برگزارى اين برنامه 
ها را دارند ، خبر برگزارى كنســرت موسيقى پاپ در شهرستان مطرح 
است و انتظار مى رود با فراهم شدن زمينه اين برنامه ها كه مستقيم بر 
فضاى نشاط شهرستان اثر گذار است ، مطالبات شهروندى را بيشتر در 

اولويت قرار دهيم.

زن ساالرى - مرغ ساالرى
امين مرتضائى »

 از وقتى حرف از حقوق زنان و حمايت از حقوق 
زنان شــد ؛ مرغا هم خواســتار احقاق حقوق شون 

شدن؛ 
مرغاى قديم ؛  همه مــرِغ زندگى و قانع بودن و يه 
جورايى خروس ساالرى بود ؛ ولى حاال  مرغا همه 

سركش و مرغ  ساالر شدن !!
ما مردها هم كه بدبختيم؛ هم بايد ناز و منِت زن مون 

رو بكشيم هم مرغ رو !! 
هرچى ميگن بايد بگيم چشم!!!

بعد ميگن مردا خشن و زورگواند!! 
فعال كه دور افتاده دسِت خانوما و مرغا هم زدن تنگ 

دلِشون و ما مردارو مظلوم گير آوردن!!! 
كاش يه مرد يا خروســى  ام پيدا شه و از حقوق ما 

مردا و خروسهاى مظلوم دفاع كنه!!! 
واال كمرمون زير اين فشــار هاى اقتصادى خم شده 

و داره ميشكنه!!!
حاال ما به كنار ؛ خروس بيچاره چى بگه!!!

 

درويش نژاد:
 ايام فاطميه هيچ كنسرتى 

برگزار نمي شود

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان 
گفت: به مناسبت ايام فاطميه برنامه هاى مختلفى در 
اين اداره كل تدارك ديده شده و هيچ كنسرتى در اين 

ايام برگزار نخواهد شد
به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اســالمى استان همدان، عليرضا درويش نژاد 
در نشست هم انديشــى مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان با مديران فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرستان هاى استان، اظهار كرد: يكى از مشكالتى 
كه دامن گير وزارت ارشــاد شده، ضعف اطالعات 
منتقدانى اســت كه در اين حوزه دست به تخريب 

مى زنند.
وى بــا بيان اينكه اگر مســائل هر بخش به صورت 
تخصصى مورد بررســى قــرار بگيرد بســيارى از 
مشــكالت حل خواهد شــد، گفت: در اكثر موارد 
اختيار تصميم گيرى به عهده مديران شهرســتان ها 
گذاشته شده؛ وظيفه روســاى شهرستانى مديريت 
اســت و اقتدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در 

همه حوزه ها بايد حفظ شود.
درويش نژاد بــا تاكيد بر اينكه بحــث ما در زمينه 
فرهنگ و هنر فيزيك نيســت، گفت: در اين حوزه 
بحث متافيزيك اســت و همه چيز ما را در مســير 

رسيدن به خدا هدايت مى كند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان 
در زمينه برگزارى كنســرت در شهرستان ها هم 
گفت: ما تابع سياســت هــاى وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى هستيم و برگزارى كنسرت ها هم 
جزوى از اين سياســيت هاست. همانقدر كه در 
حوزه قرآن، كانون هاى مســاجد، امور فرهنگى 
و رســانه اى، هنرهاى نمايشــى و... فعاليت مى 
كنيم، در حوزه موســيقى هم برنامه داريم و اين 
يعنى رعايت توازن؛ اگر هم اشكالى در برگزارى 
برنامه اى وجود دارد بايد آن اشــكال را برطرف 
كنيم. وى با تاكيد بر اينكه وظيفه ما بسترســازى 
اســت، خاطرنشــان كرد: در ايــام فاطميه هيچ 

كنسرتى در همدان برگزار نخواهد شد.

جليقه كارمندان آمازون با ربات ها 
ارتباط برقرار مى كند

 آمازون يك جليقه براى كارمندان خود ابداع كرده كه با ربات هاى 
موجود در انبارهاى شــركت ارتباط برقرار مى كند و از بروز حوادث 
جلوگيرى مى كند. به گزارش انگجت، آمازون با استفاده از يك جليقه 
الكتريكى امنيت كارمندان خود را هنگام كار با سيستم هاى اتوماتيك 

و ربات ها تامين مى كند.
ــام دارد، در حقيقــت  ايــن جليقــه كــه Robotic Tech vest ن
ــدى متصــل شــده  ــه كمربن ــد شــلوار اســت كــه ب يــك جفــت بن
اســت و بــه ربــات هــا هشــدار مــى دهــد يــك انســان وارد محوطــه 
شــده اســت. بــه ايــن ترتيــب از برخــورد ميــان كارمنــدان انســانى و 

ربــات اجتنــاب مــى شــود.

نخستين جوانه روئيده در ماه يخ زد و مرد!
 دانه پنبه كه هفته گذشته در قسمت تاريك ماه رشد كرد، به دليل 
آغاز شب و كاهش دما از بين رفت. به گزارش اسپيس، ماه دوباره به 
يك سياره بدون حيات بدل شد. دانه هاى پنبه اى كه هفته گذشته در 
قسمت تاريك ماه جوانه زدند، اكنون به دليل سرماى شب در ماه يخ 
زده اند. اين دانه ها بخشى از آزمايش زيستى لندر Chang e 4 در 
ماه بودند.  البته در اين آزمايش عالوه بر دانه پنبه، دانه ســيب زمينى، 
گياه رشادى و كلزا نيز به ماه ارسال شدند. لندر مذكور در سوم ژانويه 
در دهانــه «ون كارمن» ماه فرود آمد و كاوش در قســمت تاريك آن 
را آغاز كرد.  اين ارگانيســم ها درون يك محفظه 2.6 كيلوگرمى قرار 
داشتند و همراه لندر در قسمت تاريك ماه فرود آمدند. دانه هاى پنبه 

در فضاى ماه به سرعت رشد كردند و جوانه زدند. 

سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلى 
67صدم درصد تعيين شد

 معاون پژوهشــى وزارت علوم گفت: بودجه پژوهشــى دانشگاه ها و 
پژوهشــگاه ها براى سال 98 در حد انتظار نيست و سهم پژوهش از توليد 
ناخالص داخلى نيز 67صدم درصد تعيين شد. مسعود برومند گفت: براساس 
اليحه بودجه سال 98 بودجه پارك هاى علم و فناورى افزايش خوبى داشته 
است اما بودجه پژوهشى دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در حدانتظار نبوده است.

وى افزود: بودجه معاونت علمى و فناورى نيز در اليحه بودجه ســال آينده 
با كاهش مواجه شــده است. معاون پژوهشــى وزارت علوم اظهار داشت: 
اميدواريم كه در كميسيون تلفيق تغييراتى درخصوص بودجه هاى پژوهشى 
ايجاد شود چراكه مجلس هميشه نسبت به اين موضوع نظر مساعد و مثبت 

داشته و نمايندگان تالش كردند تا در اين زمينه افزايش بودجه داشته باشيم.

صرف وقت كاربران ايرانى درشبكه هاى 
اجتماعى

 معــاون وزير ارتباطات ميــزان صرف وقت كاربــران ايرانى در 
شــبكه هاى اجتماعى را 30 برابر زمان مطالعه روزنامه و 9 برابر زمان 
كتابخوانى عنوان كرد. امير ناظمى در توئيتر نوشت: براساس آمارگيرى 
فرهنگ رفتارى خانوارهاى ايرانى در سال 96 توسط مركز آمار،  زمان 
حضور ايرانيان در شــبكه هاى اجتماعى حدود 30 برابر زمان مطالعه 
روزنامه و 9 برابر زمان كتابخوانى است. وى با بيان اينكه سرانه روزانه 
حضور ايرانيان در شــبكه هاى اجتماعى يك ساعت و 4 دقيقه است، 
ادامه داد: درحالى كه سرانه مطالعه روزنامه يك ساعت و 27 دقيقه و 
ســرانه مطالعه كتاب غيردرسى به غير از ادعيه، 4 ساعت و 34 دقيقه 

در ماه اعالم شده است.

شركتى كه به كاربران فضاى مجازى ادب 
مى آموزد!

 يك شــركت بزرگ بازى هاى رايانــه اى قصد دارد طى برنامه اى 
جديد به كودكان بياموزد در فضاى مجازى مودب باشند و در اين مسير 
بــراى رفتار خوب به آنها جايزه مــى دهد.به گزارش تلگراف، به نظر 
مى رســد در اينترنت تمدن از بين رفته است. هر كسى كه چند دقيقه 
در شــبكه هاى اجتماعى وقت گذرانده باشد، مى داند كه افراد در اين 
بسترها چندان ادب را رعايت نمى كنند.اكنون يكى از محبوب ترين وب 
سايت هاى بازى رايانه اى براى كودكان سعى دارد با آموزش به كودكان 
اين فضا را تغيير دهد. شــركت Roblox تصميم دارد به كودكانى كه 
بــا يكديگر رفتار خوبى دارند، جايزه بدهد و به اين ترتيب آنان زودتر 

بياموزند فرد ديگرى در آن سوى نمايشگر رايانه وجود دارد. 

سينـما

■ قد  س1............................قانون مورني- كلمبوس
■ قد  س2...............................................  دزد و پري2 
■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني
فلسطين 2................................ مارموز- اسكي باز

■ سينما كانون....  كلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير.................. ................قانون مورفي 

كلمبوس - پاستاريوني
■ آزادي تويسركان...............   واي آمپول -  مغزهاي 

كوچك زنگ زده- امين و اكوان
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

مريم مقدم  »
 حتما شــما هم با چالش عكس 10 ساله 
در فضــاى مجازى برخورد كرده ايد آيا تا به 
حال اين چالش شــما را وادار كرده اســت 
اطراف خود را با دقت بيشترى بررسى كنيد 
.در همين شهر همدان چه تصاويرى در مسير 
نگاه شــما قرار ميگيرد كه هيــچ تغييرى در 
ســالهاى اخير نكرده است . خيلى راه دورى 
نميرويم همين هتل نيمه كاره كه حاال 3 دهه 
از ســاخت آن ميگذرد اما در دهه اخير حتى 

آجرى به آن اضافه نشده است .
سازه نيمه كاره كنار پارك مردم كه قرار است 
به يك هتل تبديل شود سالهاست بالتكليف 
است و فوت سرمايه گذار اصلى در كنار نبود 
هماهنگى داخل استانى همچنان آينده آن را 
نامعلوم نگاه داشــته است حاال معلوم نيست 
اين ســازه قرار اســت به يك موزه از پروژه 
هاى ناتمام شــهرى تبديل شود يا قرار است 
تا چند دهه ســاخت آن درجا بزند . مرحوم 
نديمى پدر مالكان فعلى پــروژه از آنجا كه 
همدانى بود تمايل داشــت در زادگاهش نيز 
يــادگارى از خود برجاى بگذارد ســال 94

فوت كرد . و زمانى كه اين هتل از شهردارى 
خريدارى شد داراى 6 هزار و 500 مترمربع 
جواز بود و شــهرداران و اســتانداران وقت 
اعالم كردنــد كه مجوزهــاى الزم را صادر 
خواهند كرد و به طور شــفاهى خواهان آغاز 

عمليات عمرانى شــدند اما شرايط پيشرفت پروژه 
اين را نشان نميداد . 

ســالها پيش در حالى كه مراحــل پيگيرى اجراى 
پــروژه در حال انجام بــود  ،  مالك هتل نيمه كاره 
فوت كــرد  ، و طوالنى شــدن دنبــال كردن كار 
انحصار و وراثت بهانه مســئوالن بــراى به طول 

انجاميدن آن شد .
اما  گويا 16 ماه است كه انحصار وراثت انجام شده 
است و شهردار همدان دستور فورى براى پيگيرى 
و به ســرانجام رســاندن اين پروژه را صادر كرده 
است.از سوى ديگر ؛  شوراى شهر همدان احداث 
هتــل را از پرداخت عوارض بــه دليل حمايت از 
صنعت گردشــگرى معاف كرده اســت  .كه البته 
اين معافيــت هم چون و چراهــاى متعدد را دارا 
اســت شوراى شــهر پيش از اين  به سرمايه گذار 
اعالم كــرده بود  كه  بايد محاســبه صورت گيرد 
كه چه ميزان جرائــم بپردازيم در حالى كه هتل ها 
از پرداخــت عوارض معاف هســتند و اين چراها 

و سواالت يكى پس از ديگرى موجب شده است 
تــا چالش هاى متعدد گريبان پــروژه نيمه تمام را 

بگيرد .
  ساختمان نيمه كاره كنار پارك مردم كه روزگارى 
قرار بود به يك هتل مجلل بدل شــود، سال هاست 
رها شده و بالتكليف اســت. اين پروژه به قدرى 
بــه درازا انجاميد كه حتى ســرمايه گذار و خريدار 
اين هتل نيز فوت كرد و نتوانســت اتمام اين طرح 

را ببيند.
متأسفانه به ثمر نرساندن اين پروژه ضمن آنكه براى 
جذب ســرمايه گذار به نوعى ضد تبليغ محسوب 
مى شــود به نوعى نقطه ضعــف در مديريت هاى 
مربوطه نيز به حســاب مى آيد، بنابراين بايد هر دو 
طرف به ســطحى منطقى از خواسته ها رسيده و با 
تعامــل و آينده نگرى همراه بــا در نظر گرفتن نفع 

جمعى اين پروژه  را به اتمام برسانند.
انتظــار  در  مى گوينــد  شــهردارى  مســؤوالن 
سرمايه گذاران هستند كه قدم پيش بگذارند تا آنها 

نيز وظيفه حمايتى خــود را انجام دهند، در حالى 
كه ورثه ســرمايه گذار هم معتقدند ناهماهنگى بين 
دستگاه هاى متولى دليل اصلى بالتكليفى اين هتل 

تاريخى است.
 هتل نيمه كاره پنج ستاره در انتظار همت 

سرمايه گذار
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايــع دســتى و 
گردشــگرى استان همدان پيش از اين  عنوان كرده 
بود ،  احداث هتل پنج ستاره استانداردهاى خاص 
خود را دارد كه سرمايه گذار بايد آن ها را تأمين كند.

علــى مالمير با بيان اينكه همه دســتگاه ها به دنبال 
اتمــام اين پروژه هســتند، افزود: چنــد ماه پيش 
مراجعاتــى در اين حوزه صــورت گرفت كه پس 
از آن كارشناســان اداره كل ميراث فرهنگى ضمن 
بازديــد از هتل جنب پارك مردم، انجام اصالحاتى 

را براى ايجاد يك هتل پنج ستاره گوشزد كردند.
وى با اشــاره به اينكه پروانه هايى كه براى احداث 
هتل صادر مى شــود داراى مدت زمان شش ماهه 

است، تصريح كرد: البته پروانه پس از انقضا 
با مراجعه ســرمايه گذار به سادگى و با توجه 
به در نظر گرفتن استانداردها تمديد مى شود.
مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان همدان با بيان اينكه آنچه 
مهم اســت رعايــت الزامات احــداث هتل 
توسط سرمايه گذار اســت، ادامه داد: تعامل 
و هماهنگى بين دســتگاه ها براى به ســامان 
رســيدن اين پروژه وجود دارد و تنها همت 

و پيگيرى سرمايه گذار را مى طلبد.
شــهردار همدان نيزپيش از اين  عنوان كرده 
بود ،  ورثه مالك هتل به شــهردارى مراجعه 
كردند و شهردارى نيز اعالم كرده كه آمادگى 
كامل بــراى تكميل هتل را داريــم اما بايد 
وضعيــت موجود و آخرين شــرايط با اداره 
كل ميراث فرهنگى اســتان هماهنگ شــود.
عباس صوفى با بيان اينكه اگر اضافه بر نقشه 
تأييد شده ساخت و ساز انجام شده، بايد به 
كميســيون ماده 100 ارجاع شود، اظهار كرد: 
مــا آمادگى 100 درصدى بــراى حمايت از 
ساخت هتل بر اساس ضوابط را داريم و هر 

نوع همكارى را نيز خواهيم داشت.
در 11 سال آينده، مطابق با افق 1404 در سند 
چشــم انداز، بايد 250 تا 260 هتل در ايران 
ساخته شود. اين نكته مى تواند روزنه اى باشد 
براى روزهاى آينده گردشگرى همدان، زيرا 
استان نيز از اين قاعده مســتثنى نخواهد بود. البته 
اگر سرنوشت پروژه ها به هتل نيمه كاره بلوار بعثت 

همدان دچار نشود.
 در اين ميان بي راه نيســت اگر بــار ديگر به هتل 
نيمه كاره جنب پارك مردم در خيابان پرستار اشاره 
كنيم. پــروژه اي كه اكنون رنــگ تاريخ را به خود 
گرفته و مصالــح آن زير بارش برف و باران و تيغ 
آفتاب رو به فرســودگي مي رود و شــايد تنها در 
همدان پيام با انعكاس ده ها گزارش در ســال هاى 
اخير تالش شد توجه برنامه ريزان به اين مهم جلب 
شود كه پروژه هاى گردشگرى همدان نيازمند توجه 
براى به ثمر رســيدن است. برنامه ريزان و مسئوالن 
استانى بر اين باور هستند كه صنعت گردشگرى در 
كشور و در همدان از گذشته انسجام نداشته است 
و براى توســعه اين امر در كشور و استان تاريخى 
همدان بايد با حساســيت بيشــترى وارد عمل شد 
تا به جايگاه مطلوب برســيم امــا چرا اين جايگاه 
مطلــوب جدى گرفته نمى شــود. تأييد اين جدى 
گرفته نشــدن را همين معطل ماندن هتل نيمه كاره 

پس از چند دهه كافى است.
با توجه به اينكه گردشــگرى محور توسعه استان 
همدان اســت و در برنامه ششم توسعه نيز اين امر 
مورد تأكيد است، بايد پژوهش، تحليل، ارزيابى و 
برنامه ريزى در حوزه گردشــگرى در استان توسط 
تمام نهادها جدى گرفته شــود، امــا آنچه به نظر 
مى رسد كمبودهايى اســت كه در حوزه اقامتى در 
گردشــگرى براى همدان مطرح است كمبودى كه 

سال هاست حل نمى شود.
بــا توجه بــه اينكه محور توســعه اســتان بحث 
گردشــگرى اســت براى توســعه و پيشــرفت 
گردشگرى زيرساخت هاى آن بايد فراهم شود كه 
از جمله اين زيرســاخت ها ســاخت هتل و اماكن 

اقامتى است.
صنعت گردشــگرى تلفيقى از فعاليت ها، خدمات 
و زيرســاخت هاى مختلف اســت كه از مهمترين 
آنها مراكز اقامتى و هتل هاســت. اهميت هتل دارى 
و جايگاه ويژه آن در صنعت گردشگرى و نقش آن 
در جذب گردشگر بر همگان روشن است امروزه 
ديگر هتل دارى يك فعاليت صرفًا تجارى نيســت، 
بلكه يك فعاليت اقتصادى فرهنگى و يك صنعت 

است.

ساختمان نيمه كاره موزه شهر شده است 

چالش 10ساله براي پروژه هاي ناتمام

عكس روز

طرح: فريبا عزيزي دغدغه هاي ازدواج

جايزه ادبى استان در اسدآباد برگزار مى شود
 مدير فرهنگ و ارشاد اسالمى اسدآباد از برگزارى جايزه ادبى استان 

در اين شهرستان خبر داد.
رضا قاســمى اظهار كرد: اين جشــنواره به مناسبت 40 سالگى انقالب 
اســالمى 28 بهمن ماه برگزار خواهد شــد. وى با بيان اينكه فراخوان 
جشنواره به تازگى منتشر شده است، افزود: عالقمندان براى شركت در 

اين جشنواره تا 10 بهمن ماه فرصت دارند.
مدير فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرســتان اســدآباد با بيان اينكه 
عالقمندان مى توانند در رشــته هاى شعر نو، كالســيك، داستان بلند، 
داســتان كوتاه و كتاب در جشنواره شــركت كنند، تصريح كرد: نماز، 
حجاب و عفاف، دفاع  و اقتصاد مقاومتى از بخش هاى جنبى جشنواره 
است.وى با بيان اينكه در حاشــيه جشنواره كارگاه  ادبى نيز پيش بينى 
شده است، خاطرنشان كرد: در مراسم اختتاميه از برترين هاى جشنواره 

تجليل مى شود. 


