
 2019 مـــارس    10   1440 رجـــب   3   1397 مـــاه  اســـفند   19 يكشـــنبه  
تومـــان   1000 روزنامـــه   صفحـــه   8   3432 شـــماره  شـــانزدهم   ســـال 

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

C M

خبر

7

ش
ورز

تان
دس

ما

3

ري
شگ

گرد

8

خبر

2

 مشكالت اسكى 
همدان

 با انتخاب رئيس 
رفع مى شود؟ 

شهر
درسيتره نظارت 
ناظران يا 
جلب توجه ؟

فرماندارى قروه 
درگزين تا پايان 
سال  افتتاح 
مى شود

افزايش
 90 درصدى 
بارندگى 
در همدان
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آيت ا... را شايسته 
بدرقه كنيم

 17اســفند ماه در تاريــخ نماز جمعه 
همدان، روزى ماندگار شــد، در اين روز 
بود كه آيــت ا... محمدى از موافقت رهبر 
معظم انقالب با كناره گيرى وى از جايگاه 
حساس و مهم نمايندگى ولى فقيه در استان 

و امام جمعه همدان خبر داد.

خيرين پيشگامان خدمت رساني به مردم

4

2

6

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
شهادت امام علي النقي(ع) را 

تسليت مي گوييم

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

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

تبريك و تهنيت

روابط عمومي روزنامه همدان پيام روابط عمومي روزنامه همدان پيام 
و مركز چاپ و بسته بندي همدان و مركز چاپ و بسته بندي همدان 

در مسابقات ژيمناستيك استانى در رده 
سنى 8 سال را به شما عزيزان و خانواده 

محترم همكاران گراميمان صميمانه 
تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

سيده ثنا هاديان امرئى 
(كسب مقام دوم)

 نازنين فاطمه فرهادى 
(كسب مقام سوم) 

 پياامنونهاالن عزيزخانواده همدان پيام

 مــى تــوان بــا اســتفاده 
بــه  تاكســى ها  ظرفيــت  از 
ــه در  ــگ مطالع ــش فرهن افزاي

اســتان كمــك كــرد.
 معــاون سياســى، امنيتــى و 
اجتماعــى اســتاندار همــدان در 
ــاى  ــن كتابخانه ه ــه انجم جلس
همــدان،  اســتان  عمومــى 
هــا  رســانه  كــرد:  اظهــار 
هــم مــى تواننــد در بهبــود 
ــى  ــاب و كتابخوان وضعيــت كت
نقــش آفريــن باشــند و حضــور 
اعضــاى انجمــن كتابخانه هــا 

ــف  ــرات مختل ــه نظ ــه و ارائ در جلس
كتابخوانــى  فرهنــگ  افزايــش  در 

ــت. ــم اس ــيار مه بس
ــه  ــان اينك ــا بي ــى آزادبخــت ب مصطف
اســتان  مســكونى  مجتمع هــاى  در 
ــى اســتفاده  ــد از ظرفيــت كتابخوان باي
اســالم  در  كــرد:  تصريــح  شــود، 
ــه  ــژه اى دارد ك ــگاه وي ــگ جاي فرهن
در آيــات و روايــات بــه تعليــم و 

تربيــت و قلــم تأكيــد شــده، فرهنــگ 
محورى تريــن هويــت يــك ملــت 
ــى نداشــته  اســت و اگــر فرهنــگ غن
باشــيم نمى توانيــم در امــور خــود 

ــيم ــق باش موف
معاون استاندار همدان با بيان اينكه بايد 
عملكرد حوزه كتابخوانى ارزيابى شود، 
افزود: براى ارزيابى اين موضوع بايد از 
شود  اســتفا-ده  حوزه  اين  متخصصان 

و نقش فرماندارى هــا در پيگيرى امور 
كتابخانه هاى عمومى بسيار مؤثر است. 

بــه گــزارش ايســنا، وى بــا بيــان 
اختيــار  در  بــا  تــوان  مــى  اينكــه 
گذاشــتن كتاب هــاى متناســب بــا 
صنــوف آنهــا را نيــز بــه مطالعــه 
ــا  ــوان ب ــم، گفــت: مــى ت دعــوت كني
اســتفاده از ظرفيــت تاكســى ها بــه 
ــتان  ــه در اس ــگ مطالع ــش فرهن افزاي

ــى  ــر جاي ــرد و در ه ــك ك كم
ــد  ــور دارن ــان حض ــه جوان ك
كتــاب متناســب بــا ســن و 
موقعيــت آنهــا در اختيــار قــرار 

ــرد.  گي
آزادبخت با اشــاره بــه اينكه 
عمومى  كتابخانه هاى  كل  اداره 
فرماندارى ها  عملكرد  ارزيابى 
را به اســتاندارى ارســال كند 
تا بــر اســاس آن كمك ها را 
ارائه كنيم، ادامه داد: به زودى 
مركزى  كتابخانه  از  بازديــدى 
همدان بــا حضور اســتاندار، 
شــهردار و ... انجــام خواهيم داد تا 
بتوانيم مشكل تردد در مسير كتابخانه 

مركزى را حل كنيم. 
وى حــل مشــكل تــردد بــه كتابخانــه 
مركــزى را در دســتور كار ســه ماهــه 
ــرد:  ــان ك ــرار داد و بي اول ســال 98 ق
ــى  ــتاد كارشناس ــل س ــارى از مح اعتب
كتابخانه هــاى  اداره كل  حــوزه  بــه 

ــه اســت.  ــى اختصــاص يافت عموم

كانال خبرى                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM
همراهتان هستيم

استفاده از ظرفيت تاكسى ها در افزايش فرهنگ مطالعه

شكر به كمك گراني شب عيد آمد

گران شدن شيرينى همدان تا 20درصد
امام جمعه جديد همدان:

 سياست هاى كلى 
درباره استان همدان 
استخراج شده است

بررسي اصالحات قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

آزادترين انتخابات 
تا جنجالي ترين مجلس

در آستانه نوروز مراقب باشيم

تكانى به خانه 
تلنگرى به دل
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ركود شديد در بازار آجيل همدان
 بازار فروش آجيل و خشكبار در حالت ركود به سر مى برد.

رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار همدان گفت: آجيل و خكشبار به اندازه كافى 
در بازار وجود دارد اما متاسفانه تاكنون استقبال مردم بسيار ضعيف بوده است.

محمد ارغوان با بيان اينكه بازار فروش آجيل در اين روزها قابل مقايسه با سال 
گذشــته نيست، ابراز كرد: افزايش قيمت آجيل مهم ترين علت ركود بازار اين 
نوع كاال است.رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار همدان در گفت وگو با تسنيم، با 
بيان اينكه نخريدن آجيل را به صالح مردم و فروشندگان نمى دانم، اظهار داشت: 
پس از ظهر امروز جلســه اى را با پيشكسوتان اين صنف برگزار مى كنيم تا در 

صورت موافقت، قيمت را تعديل دهيم.
ارغوان با بيان اينكه در مجموع، قيمت آجيل بر اســاس عرضه و تقاضا تعيين 

مى شود، گفت: در روز آينده نتيجه جلسه و نرخ آجيل را اعالم مى كنم.

بامداد پر حادثه در همدان
 معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان همدان از وقوع 394 حادثه 

در شب برفى جمعه شب در سطح استان خبر داد. 
حميد عرفى يگانه در توضيح اين خبر بيان كرد: با توجه به بارش برف سنگين 
در جمعه شــب نيروهاى امداد و نجات شب پرحادثه اى را سپرى كردند و 90

نيروى امداد و نجات مشغول فعاليت بودند. 
وى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: در حوادث جمعه شب 21 نفر دچار حادثه 
شــده بودند و 4 نفر با همت نيروهاى امداد و نجــات به مراكز درمانى منتقل 
شدند و همچنين حدود 100 بسته مواد غذايى و خوراكى در بين حادثه ديدگان 
توزيع شــد. عرفى يگانه با اشاره به اينكه 183 اسكان اضطرارى در جمعه شب 
گذشــته برپا شد، عنوان كرد: در اين حوادث يك نفر سرپايى درمان و يك نفر 

از حادثه رهاسازى شد. 

افزايش 90 درصدى بارندگى در همدان
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همــدان از افزايش 90 درصدى 
بارندگى در سالجارى خبر داد و گفت: از ابتداى سالجارى تا كنون 317 ميليمتر 
بارش در اســتان همدان ثبت شده اســت.  منصور ستوده با بيان اينكه در سال 
گذشته 167 ميليمتر بارش در استان همدان ثبت شده است، اظهاركرد: در آمار 
بلندمدت 210 ميليمتر بارش در اســتان رخ داده كه در مقايســه با افزايش 51
درصدى داشته است. وى با اشاره به اينكه ارتفاع بارش برف در استان همدان 
30ســانتيمتر بوده است، تصريح كرد: بيشــترين بارش ها مربوط به شهرستان 
نهاوند با 441 ميليمتر و كمترين بارشــها مربوط به شهرســتان فامنين با 240
ميليمتر بوده اســت. ستوده در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه حجم فعلى 
ســد اكباتان 16,6 ميليون مترمكعب است، خاطرنشان كرد: ورودى سد اكباتان 

2000 ليتر در ثانيه و خروجى آن 830 ليتر برثانيه است. 

اولتيماتوم پليس فتا به فروشندگان 
مواد محترقه و آتش زا

 رئيــس پليس فضاى توليــد و تبادل اطالعات اســتان همدان از 
برخورد شــديد پليس فتا با فروشــندگان مواد محترقه و آتش زا در 

فضاى مجازى خبر داد. 
فيروز سرخوش نهاد در تشــريح اين خبر اظهار كرد: با توجه به فرا 
رسيدن ايام نوروز و مناسبت چهارشنبه سورى، بسيارى از فروشندگان 
در فضــاى مجازى اقــدام به فروش، توزيع، تبليــغ و آموزش نحوه 

ساخت مواد محترقه و آتش زا مى كنند. 
وى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: فعاليت فروشندگان مواد محترقه 
و آتش زا در فضا و شــبكه هاى مجازى طبق قانون جرم محســوب 
مى شــود و در صورت اطالع و شناسايى، اين افراد با برخورد شديد 
پليس فتا روبرو خواهند شــد چرا كه فعاليت آنها سرنوشت بدى را 

براى نوجوانان و شهروندان رقم خواهد زد. 
ســرخوش نهاد خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه فعاليت نوجوانان در 
عرصه فضاى مجازى فعال تر از ديگر قشرها است والدين بايد نظارت 
الزم بر فعاليت آنها مبنى بر خريد مواد محترقه در اين ايام داشته باشند 
و همانطور كه در فضاى حقيقى اصرار برنخريدن مواد محترقه توسط 

فرزندشان از فضاى مجازى غافل نشوند. 
زئيس پليس فتاى استان همدان در پايان درخواست كرد: شهروندان در 
صورت مشاهده فروش مواد محترقه و آتش زا در فضاى مجازى در 

اسرع وقت به سايت پليس فتا مراجعه كرده و گزارش دهند. 

كاهش 9/1 درصدى تولد در همدان

 مديركل ثبت احوال اســتان همدان گفت: در 11 ماهه امسال 26
هزار و 470 مورد والدت به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه 9/1

درصد كاهش يافته است.
محمود عليپور افزود: در 11 ماهه امســال تعداد مواليد 16.2 در هزار 
بوده اســت كه بيشــترين مواليد در رزن و همدان با 17.4 و كمترين 

مواليد در تويسركان با 13.7 درصد بوده است.
وى اظهار كرد: در 11 ماهه امسال 9 هزار و 520 مورد فوت ثبت شده 
كــه از اين تعداد 5 هزار و 418 نفر مرد و 4 هزار و 102 نفر زن بوده 
و اين نشــان مى دهد در مقابل فوت هر 100 زن، فوت 132 مرد به 

ثبت رسيده است.
مديركل ثبت احوال اســتان همدان در گفت وگو با ايسنا، تأكيد كرد: 
بيشــترين ســن فوت مربوط به افراد باالى 75 سال بوده كه اين رده 

سنى، 49 درصد مرگ و مير استان را به خود اختصاص داده است.
وى عنوان كرد: از ابتداى سالجارى تا ابتداى اسفندماه 12 هزار و 830
مورد ازدواج و 3 هزار و 600 مورد طالق در ســطح استان همدان به 

ثبت رسيده است.
عليپور درباره درخواست هاى كارت ملى هوشمند نيز گفت: از ابتداى 
ســال تا كنون يك ميليون و 137 هزار و 543 مورد درخواست كارت 
ملى هوشــمند به ثبت رسيده كه معادل 81 درصد واجدان شرايط در 

استان هستند.
49 هزار و 891 شناســنامه مكانيزه براى  وى بيان كرد: تعداد 
افراد باالى 15 سال صادر شــده كه در مقايسه با مدت مشابه 
كــه 75 هزار و 108 مــورد بوده، كاهــش 33.6 درصدى را 

هستيم. شاهد 
مديركل ثبت احوال استان همدان تصريح كرد: از ابتداى سال تا كنون 
27 هزار و 578 شناســنامه براى افراد زير 15 سال صادر شده كه در 
مقايســه با ســال قبل كه 30 هزار و 747 مورد بوده، با كاهش 10.3

درصدى مواجه شده است.

آيت ا... را شايسته بدرقه كنيم
 17اسفند ماه در تاريخ نماز جمعه همدان، روزى ماندگار شد، در 
ايــن روز بود كه آيت ا... محمــدى از موافقت رهبر معظم انقالب با 
كناره گيرى وى از جايگاه حساس و مهم نمايندگى ولى فقيه در استان 
و امــام جمعه همدان خبر داد و گفت كه امروز آخرين نماز جمعه را 
پس از قريب 15ســال خدمت در اين سمت خواهد خواند و از هفته 
پس حجت االســالم والمسلمين دكتر شعبانى ، نماز جمعه همدان را 

اقامه خواهد كرد.
پــس از نماز هــم نمازگزاران بدرقه شايســته اى از آيت ا... به عمل 
آوردند و آنچه بيش از هــر موضوعى در اين فرايند جلوه نمايى مى 
كرد، نشاط و شــادابى آيت ا... به واسطه اداى شايسته امانت و دينى 
بود كه در اين 15ســال به خوبى ادا كرده بود و اكنون بسيار بانشاط و 
خوشحال امانت را به ديگرى به تشخيص مقام معظم رهبرى تحويل 

خواهد داد.
آيت ا... محمدى در اين 15ســال بسيار رنج كشيد و بسيار اذيت شد 
اما در راه تبليغ دين و ترويج اخالق اسالمى همه آنها را تحمل كرد تا 

جامعه گامى به پيش نهد و بيش از گذشته الهى شود.
معنويت همواره مورد توجه آيت ا... بود و او مى دانست كه معنويت 
و اخالق عناصر گم شــده انسان در عصر حاضر هستند و بايد به اين 

دو توجه جدى داشت.
آيت ا... در اين 15ســال بســيارى از بزرگان همدان را از مهجوريت 
خارج كرد. تا پيش از آيت ا... نمى شــد در همدان نام بزرگانى مانند 
بوعلى سينا، ميرســيدعلى همدانى و عين القضات را آورد اما فلسفه 
شناســى و عرفان شناســى آيت ا... دليلى شد تا امروز بوعلى را همه 
جهان بشناسند و همه در استان و خارج از استان به ديده احترام به او 

نگاه كنند و حتى برخى او را افتخار شيعه بدانند.
امروز همه ميرســيدعلى را افتخار استان مى دانند كه توانسته اسالم را 
از همدان به كشــمير و آسياى ميانه ببرد و امروز همه با عرفان اصيل 

بواسطه تالش هاى آيت ا... آشنايى داشته باشند.
تبليــغ دين همواره دغدغه آيت ا... بود و همه بياد دارند كه وى وقتى 
از ســفرهاى خود به خارج سخن مى گفت چگونه تالش هاى خود 
در تبليغ دين را با استفاده از نام هاى مورد قبول خارجى ها بخصوص 

بوعلى سينا تبيين مى كرد.
آيت ا... مورد وثوق همه بود و با اينكه از چپ و راســت بى اخالقى 
ديد اما هرگز در دفتر نمايندگى ولى فقيه را به روى هيچ كس نبست 
تا همه همواره به اين دفتر اميد داشــته باشند و اين دفتر محل اتصال 

همگان با انقالب باشد.
آيت ا... مدرس اخالق بود اما خود بيش از همه مقيد و عامل به اخالق 
بود او هرگز آلوده بى اخالقى هاى دنياى سياســت نشــد و همواره 

تالش كرد ديگران را از بى اخالقى پرهيز دهد.
آيت ا... به قدرت مردم باور داشت و مى دانست كه با مشاركت مردم 
همه كارهاى نشــدنى، قابل انجام است و از همين روى بود كه يكى 
از بزرگترين ســازمان هاى مردم نهاد را در استان براى صيانت از بنياد 

خانواده بنا نهاد تا آمار طالق با تالش مردمى كاهش يابد.
از آيت ا... هرچه بگوييم كم گفته ايم زيرا هرگز نمى توان حق مطلب 
را درباره روحانيت اصيل و مردمى ادا كرد  و امروز بايد شايســته اين 
روحانى وارســته و يادآور روحانيون بزرگى چون حضرت آخوند را 
بدرقــه كرد و قدردان تــالش هاى وى بود كه قدردانــى از آيت ا... 
قدردانــى از تمام بزرگان حوزه اســت كه چنين نيــروى پر توان و 
مردمدارى را با كارنامه اى درخشان از خدمت به مردم و  دين اسالم 

تربيت كرده اند
اكنــون كه آيت ا... تصميم گرفته در دو ســنگر ديگر يعنى نمايندگى 
مردم در مجلس خبرگان و بنياد بوعلى  در همدان فعال باشد و مباحث 
اخالقى و علمى خود را پى بگيرد، شايسته است كه جايگاه وى حفظ 

و نهايت احترام براى ايشان لحاظ شود.
مهمترين دستاورد آيت ا... براى توسعه استان وحدت است . وحدتى 
كه با سختى و خون دل بسيار حاصل شده و فضا را براى كار و توسعه 

در استان در سالهاى متمادى فراهم كرده است.
اكنون وحدت در استان در اوج خود قرار دارد و انتظار مى رود حجت 
االسالم والمسلمين دكتر شــعبانى پاسدارى از اين ميراث آيت ا... را 

سرلوحه كارهاى خود قرار دهد.

1- در آخرين شــوراى ادارى استان در سال 97 از آيت ا... محمدى 
تجليل خواهد شــد. گويا استانداران ســابق و اسبق استان نيز به اين 
جلســه دعوت خواهند شد. گفتنى است آيت ا... محمدى در جايگاه 
نماينده ولى فقيه در اســتان با خرم، زبردست،مرادي، پيريايى، آزاد ، 

نيكبخت و شاهرخى به عنوان استاندار همكارى داشته است.
2- دختر و پســر اراكى به خاطر رعايت نكردن شئونات اسالمى در 
خواستگارى بازداشت شــده اند. گويا خواستگارى اين دختر و پسر 
در پاســاژ  گلســتان اراك و بدون درنظر گرفتن عرف جامعه انجام 
شده است. گفتنى است دختر و پسر اراكى به قيد وثيقه آزاد شده اند.

3- بازار شب عيد در آرامش و سكون است. گويا اين بازار بى استقبال 
و بى نشاط است. گفتنى اســت گرانى و تحريم خريد برخى كاالها 

مانند آجيل از سوى مردم دليل اين آرامش در بازار نوروز است.
4- برخى مســابقات تلويزيونى از ســوى مراجع شبيه بخت آزمايى 
و قمارگونه و داراى اشــكال عنوان شده است. گويا يك خبرگزارى 
درباره مسابقه برنده باش و جوايز آن از مراجع استفتا كرده كه مراجع 
آن را درست ندانسته اند. گفتنى است حكمرانى و جوالن اسپانسرها 
در تلويزيون اين رســانه را تبديل به جعبه بخت آزمايى و از رسالت 

اصلى خود دور كرده است.

 آيــت ا...محمدى روز جمعــه با مردم 
همدان آخرين خطبه نماز جمعه همدان را 
خواند و به نوعى مسئوليت ايشان در جايگاه 
نمايندگى ولى فقيه در استان و امامت جمعه 
همدان پايــان يافت  و اين مســئوليت به 
حجت االســالم حبيب ا... شعبانى واگذار 

شد.
شعبانى در ســال 1356 در شهرستان بهار 
متولد شــده اســت. تدريس فقه و اصول، 
فلســفه، كالم و تفسير در حوزه هاى علميه 
قم و تهران و موسسه عالى علوم انسانى از 
فعاليــت هاى اصلى وى بــوده و همچنين 
مديريت موسســه كالمى احيا، عضو هيأت 
امنا مدرســه چهــارده معصــوم(س) قم و 
همكارى با معاونت فرهنگى حرم حضرت 
عبدالعظيم حسنى را در كارنامه اجرائى خود 

دارد.
حجت االســالم شــعبانى هفته گذشته با 
دريافت حكم از ســوى مقام معظم رهبرى 
به عنوان نماينده ولى فقيه در اســتان و امام 
جمعه همدان معرفى و اين هفته نمازگزاران 
همدانى به امامــت وى نماز جمعه را اقامه 

خواهند كرد.
شعبانى مى گويد: سياست هاى كلى درباره 

استان همدان استخراج شده است
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
جديد همدان در گفتگويى با ايســنا با بيان 
اينكه نمازجمعه بايد قرارگاه فرهنگى استان 
باشــد، مى افزايد: سياست هاى كلى درباره 
استان همدان استخراج و برنامه هايى تدوين 

شده است.
شــعبانى اســتان همدان را يكى از بهترين 
استانها از نظر تدين مردم، اعتقادات و بافت 
ســنتى و مذهبى مى داند و معتقد اســت: 
اســتان همدان داراى تاريخچه و گذشــته 
بسيار روشنى است. اين استان ظرفيت هاى 
بســيار خوبى دارد اما امكان دارد گاهى به 
آسيب هايى مبتال شــده باشد كه الزم است 

اين آسيب ها مطالعه شود.
وى با اشــاره به آشــنايى خود با استان 
همــدان، يــادآور مى شــود: با مســائل 

سياســى اســتان، توده مردم و جريانات 
مختلف آشــنايى نســبى خوبــى دارم و 
برآورد بنده از استان اين است كه همدان 
اســتانى ظرفيت هاى خوب است كه بايد 
مطالعه شــود تا تحوالتى در اين اســتان 

بخورد. رقم 
شــعبانى در معرفى خــود مى گويد: عمده 
فعاليت هاى گذشته بنده در زمينه هاى علمى، 
تدريس در حوزه و دانشگاه، نوشتن مقاالت 
و مطالعاتى در زمينه حقوقى،سياسى و فقهى 

وفلسفى بوده است.

امام جمعه جديــد همدان در ادامه مى دهد: 
فعاليت هاى فرهنگى زيادى در همدان داشته 
و در ســال 87 به عنوان جوان منتخب فعال 

فرهنگى استان همدان معرفى شده  ام.
حجت االسالم شعبانى در ســال 1356 در 
روستاى بهادربيگ شهرســتان بهار به دنيا 
آمــد و پس از طى دروس كالســيك وارد 
مدرسه علميه زنگنه همدان شد. وى داراى 
مدرك ســطح 3 (كارشناسى ارشد) حقوق 
و همچنين مدرك ســطح 4(دكترى) فقه و 

اصول است.

امام جمعه جديد همدان:

 سياست هاى كلى درباره استان همدان 
استخراج شده است

 با هــدف حمايــت از كارفرمايان در 
برهه اي كه آنان با مشــكالت اقصادي و 
تحريم هاي حاكم توانسته اند چراغ اقتصاد 
كشــور را روشــن نگه دارند، همايش از 
كارآفرينان به همت تامين اجتماعى استان 

برگزار شد.
تأمين  ســازمان  فرهنگــي  امــور  معاون 
اجتماعي كشــور كه براي تقدير از فعاالن 
و برترين هاي كارفرمايي در استان همدان 
حضور يافت اظهار كــرد: دولت موظف 
اســت كه بــا كارآفرينان و كســاني كه 
چرخ هاي اقتصادي كشور را مي چرخانند 
تعامل داشته و آنان را حمايت كند تا آنان 
ضمن احســاس امنيت بتواننــد در جبهه 

اقتصادي به مقابله با تحريم ها بپردازند.
شايســته شريعتمداري شــكل گيري نهاد 
اجتماعي به نام تأمين اجتماعي را خواسته 
كارفرمايان دانست و افزود: قطعًا اگر اين 
خواسته از روي كارآفرينان مطرح نمي شد، 

دولت به دنبال ايجاد چنين نهادي نبود.
وي دليل شــكل گيري معاونت فرهنگي - 
اجتماعي كارفرمايان سازمان را نيز پيگيري 
مشــكالت كارفرمايي توليد و... دانست و 
افزود: اصل ســه جانبه كارفرما، دولت و 
نيروي كار در تأمين اجتماعي مالك عمل 
اســت كه البتــه در رأس آن كارفرما قرار 

دارد.
شــريعتمداري يكي از مهمترين اقدامات 
سازمان براي رعايت اصل سه جانبه گرايي 
را تعامــل چهره به چهره بــا كارفرمايان، 
اســتفاده از نقطه نظرات آنان و شناسايي 
مشــكالت اعالم كرد و افــزود: همچنين 
در اين حوزه با انتخــاب كارآفرينان برتر 
و به روز رســاني قوانين تالش شده است 
كــه كارفرمايان به عنوان شــركاي تأمين 

اجتماعي در كنار ما باشند.
معــاون امــور فرهنگي اجتماعــي تأمين 
اجتماعي با بيان اينكه گســترش خدمات 
مكانيزه براي بيمه شــدگان، بازنشتگان و 
كارفرمايــان كه در آينده بــه 25 خدمت 
خواهد رسيد از جمله اهداف اين سازمان 
اســت و در كنار آن چالش و مشــكالتي 
وجــود دارد كه ما نيز به آن واقف بوده و 

در صدد رفع آنها هستيم.
در ادامه مدير كل تأمين اجتماعي اســتان 
نيز با بيــان تاريخچه اي از شــكل گيري 

تأمين اجتماعي اظهار كرد: نخســتين بيمه 
تأمين در سال 1338 با مشمول قرار دادن 
كارگران بيمارســتان بوعلي همدان شروع 

شد.
اســماعيل نبوي افزود: تأميــن اجتماعي 
اســتان همــدان داراي 31 هــزار كارگاه 
مشــمول بيمه اســت كه در اين كارگاه ها 

130 هزار نفر بيمه شده اند.
وي تعداد بيمه شدگان اصلي را 246 هزار 
نفــر اعالم كرد و گفت: از اين تعداد 130
هزار نفر بيمه اجباري و 110 هزار نفر بيمه 

اختياري و توافقي هستند.
وي ادامــه داد: 62 هــزار بازنشســته و 
مســتمري بگير هــم از تأميــن اجتماعي 
بهره مند هســتند كه در كل با تعداد افراد 
تبعه بيمه شدگان چتر حمايتي اين نهاد بر 

روي 460 هزار نفر گسترده شده است.
نبوي نســبت بيمــه تأميــن اجتماعي به 
جمعيت اســتان را 44 درصد اعالم كرد و 
گفت: اين رقم در كل كشــور 53 درصد 

است.
وي ادامه داد: تأمين اجتماعي اســتان در 
ارائه خدمــات داراي 13 شــعبه با 400
پرســنل است كه 11 شــعبه اقماري و 5

كارگزاري دارد.
مديــر كل تأمين اجتماعي در اين همايش 
شــرايط انتخــاب كارگاه هــاي نمونه و 

شاخص هاي آن را توضيح داد.
در اين همايش مدير كل تعاون كار و رفاه 

اجتماعي استان نيز گفت: در شرايط فعلي 
كه كشــور با تحريم هــاي ظالمانه مواجه 
هســتيم مهمترين خاكريز دفاعي ما حوزه 
اقتصادي و ســرداران آن كــه كارآفرينان 

هستند مي باشد.
احمــد توصيفيان اظهار كــرد: كارآفريني 
موجب ثــروت آفريني، رفع مشــكالت 
اشــتغالزايي،  نفس،  به  اعتماد  معيشــتي، 
افزايش رفاه و... مي شــود لذا در شرايطي 
كه اقتصاد ما وابســت به نفت شده است 
بايد به ســمت اقتصاد كارآفريني حركت 

كنيم.
وي مهمترين شــاخصه توجــه به اقتصاد 
كارآفريني را توجه به توســعه كارآفريني 
و در رأس آن نيروي انساني اعالم كرد و 
افزود: حــذف محدديت هاي كارآفريني و 
ترغيب كارآفرينان به اشتغالزايي مهمترين 

استراتژي است كه بايد دنبال شود.
وي در ايــن ارتبــاط توجه بــه تحقيق و 
توســعه واحدهــاي آرانــدي و توجه به 

مقررات را مهم ارزيابي كرد.
توصيفيــان با بيان اينكه اســتان همدان با 
حمايت مسئوالن هر ساله جزء پايين ترين 
نرخ بيكاري است افزود: ظرفيت هاي الزم 

براي كار در اين استان باال است.
در اين همايــش مدير كل هماهنگى دفتر 
امور اقتصادى استاندارى همدان نيز گفت: 
فشار دشــمن بر معيشت مردم در اقتصاد 
كشور بسيار باالست لذا حمايت دولت از 

كارآفرينــان و كارفرمايان بايد در اولويت 
باشد.

ســيد محمــود عســگريان اظهــار كرد: 
تحريم ها در بحث توليد، مواد اوليه، دانش 
فني، ماشين آالت و... جامعه را دچار يأس 
كرده اما كارآفرينان است از سرمايه گذاري 

و توليد برنخواهند داشت.
وي ايجاد امنيت شــغلي را مهم دانست و 
گفت: در اســتان همدان با برگزاري منظم 
كارگاه تســهيل با همكاري بانك ها، اداره 
ماليات و... مشكالت مدام بررسي مي شود 
كه با افزايش اختيــارات اين كارگروه كه 
مطرح شده است شــاهد تعالي در حوزه 

كارآفرينان خواهيم بود.
در ادامه فالح نماينده كارفرمايان اســتان 
به بيان مشــكالت كارفرمايي در اســتان 
پرداخت و بيان كرد: جداي از چالش هاي 
موجود به دليل تحريم دشمنان از سال 88
به پس با سياست هاي غلط دولت به دليل 
ركود  دچار  واحدهــا  يارانه ها  هدفمندي 

شدند.
فــالح ادامــه داد: اجــرا نشــدن تأمين 
يارانه هاي صنعتي، قيمت باالي ارز، تأمين 
نشــدن مواد اوليه مشــكالت واحدهاي 

توليدي است.
وي برخي بخشنامه ها را مغاير با بخشنامه 
و قوانين قديمي تأمين اجتماعي دانست و 
افزود: برخي بخشنامه ها با شرايط جامعه 
زاويه دارد و در عمل ما را دچار مشــكل  

كرده است.
فالح با بيان اينكــه كارفرمايان قصد فرار 
از حق بيمه كارگران را ندارد، اظهار كرد: 
تأمين اجتماعي سال گذشت 700 ميليارد 
و امسال نزديك به هزار ميليارد حق بيمه 
از كارفرمايان اخذ كرده كه نشــان از اين 
دارد كه ما ســهم خود را به عنوان شركاي 

اقتصادي خوب انجام داديم.
وي بيان كرد: مشــكلي كه كار ما را دچار 
چالش كرده و باعث شــده ما با پرداخت 
ديــر هنگام تســهيالت بانكــي و بيمه ها 
مواجه شويم پرداخت نكردن مطالبات از 
ســوي دولت به كارفرمايان است كه خود 

باعث مشكل شده است.
پايان بخــش اين همايــش تجليل از 13
كارفرماي نمونه در ســه سطح 1و 2 و 3

بود.

سطح 1
مدير عامل شركت شيشه همدانخسرو فخيم هاشمي 

شركت پريسحسين غفاري 
كارخانه فوالد ويان سيدمحمدمهدي مقدس زاده 

سطح2
قطعه سازان شوكتزابلى

كشت و صنعت خزل نهاوندعلي اصغر زارعي
شركت ميسا سروش زنگي 

سطح 3

آبگين صنعت هگمتانه علي آفتابي 
رز پااليشسيدتراب حسيني
هگمتان دارو محسن خدادادي

كارخانه آرد زرين علي زرين 
گلخانه كريم پور شهين كريم پور 
خيارشور گيري فعليعلي اله فعلي 

كارفرمايان نمونه استان تجليل شدند

كشف 60 كيلوگرم ترياك در عمليات 
مشترك پليس همدان و لرستان 

 فرمانده انتظامي اســتان همدان از كشف 60 كيلو گرم ترياك 
با لفافه در عمليات مشــترك پليس مبارزه با مواد مخدر همدان و 

لرستان خبر داد. 
بخشــعلى كامرانى  اظهار كرد: با تالش هاى اطالعاتى چند ماهه 
پليس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر روى يك باند قاچاق و 
توزيع مواد مخدر مشخص شد، اين باند اقدام به انتقال مواد مخدر 

از استان هاى جنوبى به استان هاى غربى كشور مى كند.
وى در گفت وگو با فارس با اشــاره به اينكه با اشراف اطالعاتى 
ايجاد شــده مشخص شد مواد مخدر توســط قاچاقچيان با يك 
دستگاه تريلى حمل مى شــود افزود: به منظور جلوگيرى از خرد 
شــدن مواد مخدر، در يك تعامل اطالعاتى و عمليات هدفمند و 
هوشــمندانه با پليس مبارزه با مواد مخدر لرستان، اين خودرو در 

شهرستان كوهدشت لرستان شناسايى و متوقف شد.
فرمانده انتظامى استان همدان بيان كرد: در بازرسى از اين خودرو 
60 كيلوگرم ترياك با لفافه كه به طور ماهرانه اى جاسازى شده بود 

كشف و يك متهم دستگير و به مرجع قضايى معرفى شد.
وى گفت: اشــراف اطالعاتى پليس مبارزه با مواد مخدر استان با 
روحيه جهادى و پرســنل خدوم باعث شده كه قاچاقچيان نتوانند 

به راحتى به اهداف شوم و پليد خود برسند.
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300 تن ميوه شب عيد در مالير تامين شد
 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت مالير گفت: در آســتانه ســال جديد 300 تن 
ميوه شب عيد شامل 200 تن پرتقال و 100 تن سيب براى توزيع در بازار اين شهرستان 

تامين شد.
داريوش صفارى با بيان اينكه 30 نقطه براى توزيع ميوه شــب عيد در ســطح شهرستان 
تعيين شــده است افزود: توزيع ميوه شب عيد از 26 اسفندماه با قيمت مصوب آغاز مى 

شود و در صورت نياز بازار اين ميزان افزايش پيدا مى كند.
رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت مالير در گفت و گو بــا ايرنا بيان كرد: به منظور 

تشديد و نظارت بيشتر بر بازار نوروزى به ويژه در ايام تعطيل 45 گشت مشترك نوروزى 
با همكارى دستگاه هاى اجرايى مرتبط از اول اسفندماه فعال شده است.

صفارى با بيان اينكه نظارت ها و كنترل بر بازار در اين ايام به صورت منظم و مستمر در 
حال انجام است ادامه داد: طرح نوروزى امسال از نيمه دوم بهمن  ماه آغاز شده و تا 15

فروردين ماه سال آينده ادامه دارد.
وى با اشــاره به بازديد و نظارت مســتمر از اصناف، واحدهاى عرضه كاال، نانوايى ها، 
فروشگاه ها و مراكز اقامتى و بين راهى و رستوران ها افزود: همچنين در ايام پيك پايان 

اسفندماه، فعاليت تاكسى هاى سطح شهر از 25 تا 29 اسفندماه رصد مى شود.
صفارى افزود: در ايام تعطيالت نوروز تعداد 10 نانوايى براى ارئه خدمات به مسافران به 

صورت كشيك تا 22 شب در سطح شهرستان فعال است.
وى گفت: در ســاير ايام نــوروز نيز عالوه بر فعاليت 80 درصــد نانوايى ها، تعداد 26
نانوايى نيز تا ســاعت 22 شــب فعاليت مى كنند تا مشكلى براى تامين نان شهروندان و 

مسافران نباشد. 
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت مالير اظهار داشــت: در 11 ماهه امسال 11 هزار و 
811 مورد بازرســى از واحدهاى مختلف اين شهرســتان انجام شد كه سه هزار و 271

مورد تخلف كشف شد.
صفــارى ارزش اين تخلف ها را بيش از 40 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: بيشــترين 

تخلف ها مربوط به گرانفروشى بوده است.

خبـر

سردخانه 10 هزار تنى نهاوند كلنگ زنى شد
 با حضور معاون زراعت وزارت جهاد كشــاورزى، سردخانه 10 
هزار تنى نهاوند با اعتبار 80 ميليارد تومان پساز ظهر امروز در نهاوند 

كلنگ زنى شد.
عباس كشــاورز  در مراســم كلنگ زنى 10 هزار تنــى نهاوند، اظهار 
داشــت: يكى از سياســت هاى مهم وزارت جهاد كشاورزى حمايت 
از صنايع تبديلى و توليدى در كنار محصوالت كشــاورزى در جهت 

ايجاد اشتغال پايدار است.
به گزارش  تســنيم، وى تصريح كرد:  احداث مجتمع ســردخانه اى، 
بسته بندى و صنايع تبديلى محصوالت باغى در نهاوند خدمتى به مردم 

و باغداران شهرستان نهاوند است.
معاون زراعت وزرات جهاد كشــاورزى ابراز كرد: شهرستان نهاوند 
بيشترين ســطح زير كشت باغ هاى ميوه را در ســطح استان همدان 
دارد به همين دليل با كمك بخش خصوصى امروز مراسم كلنگ زنى 
بزرگترين مجتمع ســردخانه اى، بسته بندى و صنايع تبديلى نهاوند با 

ظرفيت ساالنه 30 هزارتن در سال برگزار شد. 
 تا پايان امســال همه مطالبات چغنــدر كاران پرداخت و كود و بذر 

آن ها تامين مى شود.

توزيع 300هزار نهال در استان همدان 
 رزن - خبرنــگار همدان پيام: دومين روز از هفته منابع طبيعى در 

مراسم درختكارى حوزه علميه قروه درگزين گرامى داشته شد.
مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان در اين مراســم با تبريك 
ارتقــاء بخش قروه درجزين به شهرســتان درگزين اين اتفاق مهم را 

براى استان همدان مفيد دانستند
وى با اشاره به اهميت درختكارى افزود : كاشت درخت در بحث آب 

و خاك از اهميت بيشترى برخوردار است
وى اضافه كــرد : حدود 300هزار اصله نهال از گونه هاى مختلف و 

همچنين 600 هزار بوته آويشن در سطح استان توزيع خواهد شد
در اين مراســم به نشــانه اهميت درخت و درختــكارى هر يك از 

مسئولين يك اصله نهال كاشتند.

ايجاد اشتغال براى 494 نفر در مالير
 مدير كميته امداد مالير گفت: در بحث وام خود اشتغالى از منابع 
امداد 97 درصد اعتبارات بانكى تبصره 16 امســال جذب شده كه در 

اين زمينه براى 494 نفر اشتغالزايى شده است.
تيمور كرمى مقدم در گفت  وگو با فارس اظهار كرد: در حال حاضر 18

هــزار و 114 نفر در قالب 8 هزار و 191 خانوار  زير پوشــش كميته 
امداد مالير هستند.

وى مبلغ كمك حاميان و به ايتام و كودكان زير پوشش طرح محسنين 
را 3 ميليارد و 500 ميليون تومان  دانســت و افزود: در قسمت درمان 
نيــز 2 ميليارد تومان براى درمان و يكصد ميليون تومان نيز براى حق 

بيمه بيمه شدگان تامين اجتماعى واريز شده است.
مدير كميته امداد امام خمينى(ره) مالير از پرداخت 2 ميليارد و يكصد 
ميليون تومان در قالب وام قرض الحســنه و كارگشايى  به مددجويان 
زير پوشــش خبر داد و تصريح كرد: مبلغ كل درآمدهاى صدقات و 
كمك هــاى مردمى نيز در اين مدت 7 ميليــارد و 900 ميليون تومان 

بوده است.
وى اضافه كرد: امســال 125 واحد مســكن مددجويى نيز در مالير 

احداث شده كه دو برابر سهميه شهرستان بوده است.
كرمى مقدم با بيان اينكه در بحث وام خوداشــتغالى از منابع امداد 97
درصد اعتبارات بانكى تبصره 16 جذب شده افزود: در اين زمينه براى 

494 نفر اشتغالزايى شده است.

بهسازى 62 روستاى تويسركان
 رئيس بنياد مســكن انقالب اسالمى تويســركان گفت: عمليات 
بهسازى 62 روستا از 96 روســتاى باالى 20 خانوار تويسركان آغاز 
شــده كه تقريباً عمليات بهسازى 40 روســتا در سه فاز تكميل شده 

است.
بهرامى دارانى با بيان اينكه بالغ بر 2 ميليارد تومان قير اعتبارى در سال 
جارى گرفتيم اظهار كرد: عالوه بر اعتبارات شهرستانى، 700 ميليون 

تومان اعتبارات ملى به اين مهم اختصاص داده شد.
وى در گفت وگــو با فارس افزود: بــا هم افزايى خوب بين اعتبارات 
بنياد مســكن و دهيارى ها شاهد افزايش بهسازى و شاخص بهسازى 

روستاها در شهرستان تويسركان بوديم.
رئيس بنياد مســكن انقالب اسالمى در شهرستان تويسركان با تشكر 
از همكارى مردم روســتاى ترميانك در امر بهســازى افزود: كمترين 
چالش را براى تخريب و آواربردارى در روســتاى ترميانك به منظور 
اجراى طرح هادى داشــتيم، بر همين اساس همه تخريب ها در يك 

مرحله اتفاق افتاد.
وى با اشــاره به تهيه طرح هادى روستاى ترميانك در سال 84 و آغاز 
فاز اول اين طرح در ســال 95 گفت: اقداماتى شامل عمليات اجرايى 
تخريــب در 4 هزار و 500 متر مربع، جدول گذارى به طول يك هزار 
و 400 متر، جابجايى شبكه به طول 700 متر، زيرسازى 5 هزار مربع، 

آسفالت ريزى گرم 5 هزار متر مربع در اين روستا انجام شده است.
بهرامى دارانى اعتبار هزينه شــده براى بهسازى در فاز يك روستاى 
ترميانك را 500 ميليون تومان در كنار اعتباراتى كه دهيارى و شوراى 
روســتا داشتند، اعالم كرد و بيان يادآور شــد: مقاوم سازى 36 واحد 

مسكن و صدور 95 سند در اين روستا را انجام داديم.
وى در خصوص وضعيت بهسازى روستاى دارانى سفلى نيز با اشاره 
به اينكه طرح هادى اين روســتا در ســال 83 تهيه شده است افزود: 
عمليات اجرايى فاز يك طرح هادى روســتاى دارانى سفلى در سال 

95  آغاز شد.

فرماندارى قروه درگزين تا پايان سال  
افتتاح مى شود

 رزن- خبرنگارهمدان پيام: مردم شــهر قروه درگزين در مراسمى 
با شكوه از حسن لطفى نماينده مردم رزن در مجلس شوراى اسالمى  

استقبال كردند.
نماينده مردم رزن در مجلس شــوراى اســالمى با حضور در مجلس 
يادبود مادر خود كه از طرف شوراى شهر و مردم قروه درگزين تدارك 
ديــده بودند گفت : قدر و منزلت ايران اســالمى را بدانيد چرا كه در 

مقايسه با كشورهاى ديگر از بركات خاصى برخوردار است.
حسن لطفى اضافه كرد : راه حل فعلى كشور اتحاد است و كسانيكه در 
اختالس و خيانت به مردم دست دارند و يا براى مردم مشكل تراشى 

ميكنند كمتر از دشمنان خارجى نيستند.
وى خاطر نشــان كرد : روزى كه وارد مجلس شــدم ديدم مانيتورى 
روبروى نمايندگان است كه بر روى آن نوشته است 1480 روز وقت 

خدمت داريد و هر روز كه ميگذرد اعداد كمتر ميشود.
لطفى افزود: مدت دوسال و نه ماه و ده روز از زمان بنده گذشته است 
خوشبختانه توانسته ام در 16شاخص ، اعتبارات قابل توجهى به حوزه 

انتخابى خودم جذب نمايم.
وى در خصوص شــاخص هاى اعتبارات بيان كرد: 13 ميليارد تومان 
جذب بودجه براى درمانگاه تامين اجتماعى رزن ،8 ميليارد تومان در 
حوزه راه و شهرسازى، هشت مدرسه كه چهار مدرسه تكميل و چهار 
مدرسه در حال ساخت است،بهره بردارى از دو انبار گندم،احداث و 

افتتاح پاسگاه روستاى بابانظرانجام شده است.
لطفى تأكيد كرد : ارتقاء قروه درگزين مطالبه اى به حق و قانونى مردم 
قروه بود كه اين خواسته ى چهل ساله چندين بار توسط ساير مسؤالن 
پيگيرى شــده بود ولى متاســفانه كوتاهى كردند و با پايبند نبودن به 

وعده ها پرونده مختومه اعالم شده بود.
وى با اشاره به مشكالت تفكيك بخش قروه درگزين گفت:  با ايجاد 
يك شهر ديگر و چند دهســتان آن هم با مشكالت فراوان شرايط را 

مهيا كرديم.
لطفى اضافه كرد : تيمى تشكيل شده است تا از شهرستان شدن قروه 

درگزين جلوگيرى شود و مدام سنگ اندازى مى شود.
وى گفت :قصد آنان به اين علت بود تا در انتخابات بتوانند وارد شود 

و با گول زدن مردم براى خود راى جمع كنند.
نماينده مردم رزن و درگزين اضافه كرد : بنده تا كنون با عدل و انصاف 
تمام اعتبارات را در ســه بخش عادالنه تقســيم كرده و همه مدارك 

شفاف و حاضر است
لطفى با اشاره به اعتراضات عده اى از مردم و مسؤالن سردرود گفت 
: قروه استحقاق شهرستان شدن را از سالها قبل داشته ولى سردرود تا 

همين لحظه هيچ شرايطى براى شهرستان شدن را ندارد .
وى گفت : با شوراى اسالمى ســردرود صحبت هاى زيادى در اين 
زمينه شده است اما دريغ از يك خط تقاضا و حتى يك پيامك مبنى بر 

ارتقاء بخش به شهرستان از بنده باشد.
لطفى خاطر نشان كرد: پول اگر داريد به اقتصاد منطقه تزريق كنيد و در 
توليد و اشتغالزايى كمك حال مردم و پيشرفت شهرستان جديد باشيد. 
وى در پايان مراسم در پاسخ به سوال همدان پيام  در خصوص زمان 
افتتاح فرماندارى گفت :چارت سازمانى فرماندارى بايد از استاندارى 

به وزارت كشور ابالغ شود .
لطفى گفت :  انشا ا...فرماندارى درگزين قبل از عيد موقتاً به صورت 

سرپرستى افتتاح خواهد شد.

سوء مديريت ها به گرانى  اجناس بازار دامن 
مى زند

 نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به اينكه 
نمايندگان بايد مدافع حقوق مردم باشــند، اظهار كرد: متاسفانه سوء 

مديريت ها به گرانى  اجناس بازار دامن مى زند.
حسن بهرام نيا در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه امسال نيز نهاوند 
با توجه پتانســيل گردشگرى و متناسب با فرهنگ و تاريخ آن ميزبان 
مســافران نوروز خواهد بود، گفت: شــهرى متناســب با داشته ها با 

ويژگى هاى غنى براى نوروز مهيا مى كنيم.
وى با بيان اينكه اميدواريم با تالش شهرداران نقاط مختلف شهرى و 
همچنين مسئولين شهرستان ميزبانى شايسته براى گردشگران نوروزى 
باشــيم، ادامه داد: نهاوند در قياس با ســاير نقاط استان داراى قدمت، 

صنايع دستى و داشته هاى برترى ازلحاظ كمى و كيفى است.
به گزارش مهر،نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به تصويب بودجه 98 گفت: در بودجه ســال آينده 140 هزار ميليارد 
تومان براى اقشار آسيب پذير و خانواده هاى كه زيرخط فقر قرار دارند 

در نظر گرفته شده است.
وى ادامــه داد: در بحــث تبصره 12 كــه در ارتباط با حقوق 
كارمنــدان دولت بود نيــز اقدامات خوبى انجام شــده و مبلغ 
10 درصدى كل حقوق  400 هــزار تومان به عالوه افزايــش 

است. گرفته شده  نظر  در 
بهــرام نيا با تأكيد بــر اينكه در بحث كاالبرگ نيــز بايد توزيع اقالم 
به صورت يارانه اى باشد، گفت: درمجموع بودجه سال آينده 447 هزار 

ميليارد تومان براى اين امر در نظر گرفته شده است.
وى با تأكيد بر اينكه امروز به مردم در بحث معيشــت فشارهاى 
مضاعفى وارد است، گفت: متأســفانه بسيارى از موارد همچون 
قيمت خودرو و افزايش قيمت كاالها به خاطر ســوء مديريت و 
بخشــى نيز به علت تحريم ها است.نماينده مردم نهاوند گفت: از 
اقدامات قوه قضائيه در راســتاى برخورد با مفاسد تشكر مى كنيم 
اما آنچنان كه بايد كار نشــده و اميدواريــم به اين مهم بيش از 

شود. توجه  پيش 
بهرام نيا با اشــاره به اينكه دولت بناى افزايش قيمت بنزين را نداشت 
امــا امكان افزايش وجود دارد، گفت: در حال حاضر 11 تا 20 ميليون 

ليتر بنزين در كشور قاچاق مى شود.

مهدي ناصر نژاد »
 هفته درختــكاري و در اوج آن يعني 
روز درختكاري در اقليــم ايران بزرگ به 
يك فرهنگ زيبا و دوست داشــتني تبديل 
شده است و با بزرگداشت روز درختكاري 
كه ساليان زيادي است در كشورمان برگزار 
مي شود، كم كم داريم به نقطه اي از فرهنگ 
عمومــي و ارزش گذاري به منابع طبيعي و 
همچنين نقش درخت و فضاي ســبز در 
حيات بشري مي رســيم كه همگان براي 
موجود عزيزي به نــام درخت و هر آنچه 
كه نهال زندگي است با جان و دل احترام 

بگذاريم و آن را محترم بشماريم.
ما ايراني ها يك بيت شــعر گونه و بسيار 
ســاده و پرنغز بلديم كه در اذهان عامه به 
يك ضرب المثل تبديل شده است همان كه 
مي گويد، (ديگران كاشتند و ما خورديم، ما 
مي كاريم تا ديگران بخورند) و واقعاً نه تنها 
باغبان هاي پير و آينده نگر، بلكه هر ايراني 
با خــرد و نيك نفس كــه در عالم باغباني 
و كشــت و زرع، با غرس انواع نهال هاي 
مثمــر و غير مثمر، ايران چهار فصل و زيبا 
را براي ما به يادگار گذاشــتند، دانســته و 
مي دانند كه ريشــه حيات و بقاي انسان در 
گرو سبزينه ها و شكوفه هاي هزار رنگ دار 

و درخت و سبزه زار است.
پرويز ملك زاده از جمله گنجينه نسل هاي 
حاضر در همدان و بلكه نقاطي از دنياست 
كه با نهال و پيوند و درخت و طبيعت زيبا 

همزيستي ديرينه و پيدا و نهاني دارد.
عالقه منــد و خــوش ذوق و  مــردي  او 
تحصيلكرده و با تجربه اي است كه عمرش 
را و بلكــه دار و نــدارش را براي رويش 
و شــكوفه يك پيوند نهالي به نهال ديگر 
گذاشــته است. و به جايي رسيده است كه 
اهل انصاف و حق شناسي هم بايد براي او 

لقب عالم باغباني قائل باشند.
ملــك زاده در كار بــاغ و نهــال و توليد 
ميوه هاي رنگارنگ و كم نظير چه آن زمان 
كه در يك خانه 200 متري زندگي مي كرد 
و حيــاط و راه پله و پشــت بام و نورگير 
خانه اش را بــه يك گلخانه تماشــايي و 
گرمســيري  درخت هاي  انواع  از  بي بديل 
و سردســيري تبديل كرده بود و چه حاال 
كه قطعه زميني ســنگالخي و بي رمق در 
گوشه اي از كوهســتان الوند را به فضاي 
دلگشايي از يك باغ نمونه درآورده است، 
نزد كارشناسان و خبرگان باغباني شهرت 
دارد و او را حتي محققان و دانشمندان علم 
باغباني در چند كشــور اروپايي و آسيايي 
خوب مي شناســند و به علم  و اعجاز او 
در اين حوزه قابل تنفس احترام مي گذارند.

حيف بــود در روز درختــكاري به ياد او 
نباشــيم و مردي را كه از بيخ و ســنگ و 
ســنگ پاره نهال مي رويانــد و بدون يك 
ذره كــود شــيميايي و يــا قطره اي ســم 
آفت كش بيش از 50 نوع ميوه گرمســيري 
و سردسيري در كوهســتان الوند به عمل 
آورده است، در اين روز به حاشيه بسپاريم. 
هــر چند كه خوشــبختانه مســئوالن هم 
قدرشناس او هســتند و به همين مناسبت 
توســط اداره كل منابع طبيعي استان از او 
تجليل درخــوري به جاي آورده شــد و 

انصافاً كه حق را ادا كردند.
همين باغبان و محقق توانمند در گفت وگو 
با خبرنگار همدان پيام براي ارزش گذاري به 
درخت و حفظ محيط زيست، توصيه هاي 
خوبي دارد و جان كالم او اين اســت كه 
فقط فضاي سبز موجود در همدان و استان 
همدان و پاســداري از اين سرمايه ملي به 
مراتب ارزان تــر و و مقرون به صرفه تر از 
سرمايه گذاري براي كاشت و پرورش يك 

نهال تازه است.
البتــه ملك زاده اين توصيه را نيز دارد كه 
اين نسل و نسل هاي آينده تا مي توانند به 
تعداد جمعيت خود روي كره زمين نهال 
بكارند و توســعه بدهنــد وليكن اعتقاد 
دارد چنانچه اســتفاده بي محابا و بي رويه 
از كودهاي شيميايي و سم هاي آفت كش 
در باغ ها را حداقل به صفر برســانيم، نه 
تنها حيات درخت بلكه حيات بشــر از 
مــرگ تدريجي نجــات خواهد يافت او 
بــا توجه به اين نكته كــه رمز و دوام و 
بــاروري مثال زدني انــواع درخت ميوه 
در باغ او همزيســتي ارگانيك با طبيعت 
همــدان مي باشــد، تأكيــد دارد، دليــل 
ســرمازدگي و ضعف شديد باغ و مزارع 
و كشــتزارهاي امروزي در برابر سرما و 
آفت، اعتمــاد بي مطالعــه و بي تجربه به 
كودهاي شــيميايي و آفت كش هاست در 

صورتي كه نگهداري و پرورش ارگانيك 
كشت و زرع، ضامن دوام و بقاي شكوفه 
و گل و درخــت در برابــر آســيب هاي 
طبيعي و بيماري هــاي غيرقابل پيش بيني 

و پيشگيري مي باشد.
آقاي پرويز ملــك زاده يك توصيه هم به 
مســئوالن و مديران شــهري براي توسعه 
فضــاي ســبز شــهرها دارد و مي گويد، 
طبيعت و اقليم همدان ســازگاري خوبي 
با درخت چنار در بوستان ها و كناره معابر 
عمومي دارد و كاشــت نهال چنار با توجه 
به مقاومت آن برابر كم آبي در اين شــرايط 

بسيار عقالني مي باشد.
وي همچنين توصيه مي كند براي توســعه 
فضاي سبز مكان هايي نظير باغ بهشت همدان 
نيز بسيار مناسب كشت نهال چنار در حاشيه 
معابر و خيابان هاي پرتعداد اين مكان پر رفت 

و آمد در حاشيه شهر مي باشد.

 كبودراهنــگ- عظيمــي مجذوب- 
خبرنــگار همدان پيام:  بيســت ويكمين 
جشنواره خيرين مدرسه ساز كبودراهنگ با 
حضور گسترده خيرين استاني وشهرستاني 
حاج حســين حيدري در هنرستان شهيد 
سادلجي شــهر كبودراهنگ برگزار شد، 
تعهد ساخت مدرســه 9 كالسه روستاي 
داق داق آباد، توسط حميد ترابي و ساخت 
مدرسه 12 كالســه روستاي بابان توسط 
ميليوني  وكمك 700  نوســازي  سازمان 
جشنواره  دستاوردهاي  از  خيرين  توماني 
بيســت ويكم براي مدارس كبودراهنگ 

بوده است.
 ســاخت 10 درصــد مــدارس 
كبودراهنگ توسط خيرين مدرسه ساز 
رئيــس آمــوزش وپــرورش شهرســتان 
كبودراهنگ بابيان اين مطلب گفت: درحال 
حاضر كبودراهنگ بيش از 201 مدرسه دارد 
كه 10 درصد از اين مدارس توســط خيرين 
ساخته شده است كه دو هزار دانش آموز در 

شهرستان در حال تحصيل هستند.
رضا عســگري ادامه داد: بيش از 40 باب از 
مدارس شهرســتان در وضعيت فرسودگي 

قراردارد كه به كمك خيرين نياز دارد.
وى خاطرنشــان كرد: در مرحله نخســت 
جشــنواره خيرين مدرسه ســاز در مدارس 
بيــش از 700 ميليون تومان كمك خيرين با 
مدارس شهرستان بوده است و همچنين تهعد 
ساخت مدرســه 9 كالسه روستاي داق داق 
آباد توسط حميد ترابي به مبلغ يك ميليارد و 

500 ميليون تومان، تخريب و
بازسازي مدرسه سميه از تعهدات بانك ملي 
به مبلغ 500 ميليون تومان، تعهد ســاخت 4
كالس درس توسط اداره اوقاف وامور خيريه 
شهرستان وتعهد تجهيز آب سردكن مدرسه 
13 آبان شــيرين سو، توســط مدير مسول 
روزنامه همدان پيام، از جمله شاخص ترين 
عايدات جشواره خيرين امسال كبودراهنگ 

بوده است.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين جشنواره با 

اشاره به جايگاه واالي خيرين گفت: خيرين 
همواره از اموال خود براى رضاي خدا انفاق 
مي كنند و مدرسه ســازي نيز براي ارتقاى 
فرهنگ و تعليم وتربيت است كه خيرين در 

اين راه همانند پيامبران عمل مي كنند.
حجت االسالم و المسلمين نقي باقري ادامه 
داد: كار خير مدرســه سازي ذخيره آخرت 
انفاق كنندگان خواهد شــد زيرا خداوند در 
قرآن وعــده داده كه در آخرت براي هر كار 

خيري 700 هزار ذخيره قرار مي دهد.
 بهره مندى مدارس شهرســتان 
كبودراهنگ از سيســتم گرمايشــى 

استاندارد
مدير كل سازمان نوســازي استان نيز اظهار 
كرد: آموزش وپرورش زيرساخت هر دولتي 
محســوب مي شــود و توجه به اين حوزه 
تامين كننده آينده كشور است؛ چراكه دانش 
آموزان به عنوان آينده سازان كشور خواهند 
بود و نيروي انساني كشور را تامين خواهند 
كرد كه هزينه در اين حوزه ســرمايه گذاري 

براي آينده كشور است.
فرزاد تيموري خاطرنشان كرد: سال گذشته 
368 مدرسه استان داراى سيستم گرمايشي 
بخاري نفتي كاربراتوري بودنند كه بيشترين 
تعداد اين مدارس نيز مربوط به شهرســتان 

كبودراهنگ بود كه بــا تخصيص اعتبارات 
دولتي در اين زمينه امسال تمام مدارس استان 
وشهرستان كبودراهنگ از سيستم گرمايشي 
استاندارد بهره مند شدند وهيچ مدرسه اى در 
اين شهرستان با بخاري نفتي گرم نمي شود.

وي با اشاره به اعتبارات اختصاص يافته در 
اين زمينه گفت: سال گذشته بيش از 4 ميليارد 
دالر از محل ذخيره ارزي به تجهيز سيســتم 
هاي گرمايشي مدارس تخصيص يافت كه 
با تجهيز 25 مدرســه باقي مانده استان تمام 
مدارس استان از سيستم گرمايشي استاندار 

بهره مند شد.
تيمورى با بيان اينكه بيش از 3 ميليارد دالر 
نيز براي تعمير و بازسازي مدارس فرسوده 
اختصاص يافته اســت ، تصريح كرد: اين 
مبلغ پاســخگوي نياز  بيــش از 2 هزار و 
500 مدرسه اســتان نخواهد بود و كمك 
خيرين همــواره ياري كننده دولت بوده و 
خواهد بود به طوري كه بيش از 38 درصد 
از مدارس كشــور توســط خيرين ساخته 

شده است.
فرمانــدار كبودراهنگ نيز در اين مراســم با 
اشــاره به وضعيت بحراني مدارس فرسوده 
شهرستان گفت: بيش از 40 باب از مدارس 
كبودراهنگ فرسوده و نياز شديد به تخريب 

و بازســازي دارند كه از ســازمان نوسازي 
خواستاريم اين مدارس را در اولويت كاري 

خود قرار دهند.
حجت ا... مهدوي اظهار كرد: خيرين همواره 
در صف نخست خدمت رســاني بوده اند 
و ثــواب كار خير آنها تا زماني كه مدرســه 

برپاست نصيب آنها خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: كبودراهنگ به عنوان 
شهرستان  جزو  استان  شهرستان  بزرگترين 
هاي كم برخوردار اســت وپيشنهاد ما به 
خيريــن در راســتاي اهداف وااليشــان، 
تكميل پروژ ه هاي نيمه تمام و بازســازي 
اين  وتجهيز  تعميــر  و  فرســوده  مدارس 

مدارس است.
الزم به ذكر است در پايان مراسم از خيرين 
مدرسه ساز ، حاج حسين حيدري، نصرت ا... 
طاقتي احســن، مديرمســئول همدان پيام ، 

حميد ترابي تجليل شد.
همچنين كلنگ ســاخت مدرســه 9 كالسه 
روســتاي داق داق آباد، توسط حميد ترابي 
به مبلغ يــك ميليارد و 500 ميليون تومان و 
مدرسه 12 كالســه روستاي بابان به مبلغ 2
ميليارد تومان از اعتبارت تخريب وبازسازي، 
سازمان نوســازي مدارس با حضور خيرين 

ومردم روستا بر زمين زده شد.

مردي كه درخت مي كارد

جشنواره خيرين مدرسه ساز كبودراهنگ برگزار شد

خيرين پيشگامان خدمت رساني 
به مردم
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تا انتخابات

خبـر

نقش آفرينى موثرتر نمايندگان در تصميم سازى 
و نظارت به استانى شدن انتخابات

 در انتخابات استانى نماينده استان به وظايف اصلى خود مى پردازد 
،تصميم مى گيرد و تصميم مى سازد.

كميســيون امور داخلى كشور و شوراها در مجلس گفت: ما پيشنهاد 
دهنده اين طرح دركميســيون شــوراها و امور داخلى هستيم، از اين 

طرح دفاع مى كنيم.
به گزارش خانه ملت ،قاســم ميرزايى نيكــو افزود:بايد نظر مردم را 
درباره طرح استانى شــدن انتخابات مجلس بدانيم، يك فردى كه از 
يك حوزه انتخابيه اســت و از موضوعى دفاع مى كند بايد بدانند كه 
مردم هم اين را مى خواهند يا نه؛ اگر مى توانســتيم اطالعاتى از مردم 
جمع آورى كنيم و به يك شــكلى از مردم استانى كه قرار است درآن 
انتخابات استانى انجام دهيم، بپرسيم كه با اين انتخاب مخالف هستند 

يا موافق، بسيار خوب بود.
وى مطرح كرد: از مزيت هاى اين طرح اين است كه نماينده استان به 

وظايف اصلى خود مى پردازد، تصميم مى گيرد و تصميم مى سازد.
ميرزايى نيكو افزود: اگر نقش اين نماينده تصميم گيرى و تصميم سازى 
باشد مى تواند موثر باشد؛ ولى اگر صرفا نقش اجرايى داشته باشد، اين 
نقش به درستى انجام نخواهد شد چرا كه كسى مى تواند نقش اجرايى 
را به درستى ايفا كند كه عالوه بر اشراف بر مسائل كالن از توانمندى 
هاى الزم نيز برخوردار باشد.وى تأكيد كرد: نكته مهم درباره انتخابات 
اســتانى اين است كه صداهاى مختلف بيشــتر شنيده خواهد شد ما 

نماينده مردم هستيم و بايد بتوانيم نظرات مردم را بيان كنيم.

دولت موافق استانى شدن انتخابات مجلس 
است

 دولت تدبير و اميد و حتى شــخص رئيس جمهورى با اســتانى 
شدن انتخابات مجلس شوراى اسالمى موافق بوده و از توان و نيروى 

اجرايى الزم نيز براى برگزارى آن برخوردار است.
معاون پارلمانى رئيس جمهورى گفت: البته دولت در اليحه تقديمى به 
مجلس شوراى اسالمى حكم و بندى در زمينه استانى شدن انتخابات 

نداشت.
به گزارش ايرنا،حسينعلى اميرى تاكييد كرد: اما در عين حال دولت و 
حتى شخص رئيس جمهورى با موضوع استانى شدن انتخابات موافق 
اســت و حتى بسيارى از اهداف و محورهاى مندرج در اليحه جامع 

انتخابات را پوشش مى دهد.
وى بيان كرد: اليحه جامع انتخابات هشــتم بهمن 97 با يك فوريت 
تقديم مجلس شــوراى اسالمى شد و اميدواريم كه تا پيش از خرداد 

سال آينده به تصويب نمايندگان برسد.
اميرى تأكيد كرد: مشــخص شــدن مرز نظارت ها و اجرا در فرآيند 

انتخابات از ديگر شاخص ها و ويژگى هاى بارز اين اليحه است.
وى ابراز اميدوارى كرد: اليحه جامع انتخابات كه محصول يك دوره 
چندين ساله مطالعه و كارشناسى شــده است در دستور كار مجلس 
قرار گيرد.اميرى يادآور شــد: اليحه جامع اصالح قانون انتخابات از 
سوى دولت، به شكل طرح جامع و كامل همه انتخابات اعم از رئيس 
جمهورى،  مجلس شوراى اسالمى، مجلس خبرگان رهبرى و شوراها 

را شامل مى شود.

مشكلى در تامين كاالهاى شب عيد مردم 
وجود ندارد

 هيچ مشــكلى در تامين و توزيع كاالهاى اساســى مردم در آستانه 
نوروز 98 وجود ندارد. معاون اول رئيس جمهورى گفت: وزارت جهاد 
كشاورزى موظف شده است حداقل 2 ميوه سيب و پرتغال را به اندازه 
مورد نياز مردم، خريدارى و در روزها نزديك به عيد در سراسر كشور 
توزيع كند. به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيرى بيان كرد: دولت با تامين 
به موقع و با قيمت مناســب كاالها در تالش است به خوشى و شادى 
مردم در اين ايام اضافه كند.وى افزود:آرامش مردم را بايد بيشتر فراهم 

كنيم تا مردم مشكلى نداشته باشند.
جهانگيرى گفت:در اين جنگ اقتصادى به فكر مردم هستيم و در بخش 

هاى مختلف مانند سالمت، معيشت و رفاه مردم تالش مى كنيم.
وى ادامــه داد: تالش دولت در اين شــرايط ســخت اقتصادى، تامين 
كاالهاى اساسى است و مشكلى در تامين دارو و كاالهاى اساسى وجود 
ندارد.جهانگيرى بيان كرد: بخشى از تامين نياز هاى ضرورى مردم، مقوله 

سالمت است كه دولت توجه ويژه اى در اين زمينه دارد.

تاييد مصوبه افزايش حقوق كارمندان 
در شوراى نگهبان

 با توجه به 19 مورد ايراد شوراى محترم نگهبان به مصوبات مجلس 
در اليحه بودجه سال 98، جلسه كميسيون تلفيق براى بررسى و رفع اين 
ايرادات با حضور كدخدايى عضو حقوقدان و سخنگوى شوراى نگهبان 

و اعضاى كميسيون تلفيق برگزار مى شود.
به گزارش ايسنا، عضوكميسيون تلفيق اليحه بودجه جليل رحيمى جهان 
آبادى افزود:شوراى نگهبان ايرادى به تبصره 12 مربوط به افزايش 400
هزارتومانى حقوق كارمندان وارد نكرده است و بر اين اساس اين تبصره 

مورد تاييد شوراى نگهبان قرار گرفته است.
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى بندى از اليحه بودجه 98 را تصويب 
كردند كه به موجب آن حقوق همه كاركنان و بازنشســتگان دولت در 

سال آينده 400 هزار تومان افزايش پيدا مى كند.

ضرورت تساهل صفر 
در مبارزه با مفاسد اقتصادى

داريوش جهان بين »
 رويكرد تسامح يا تساهل صفر كه از دهه 1990 در آمريكا و اروپا 
به كار گرفته شده است، بر برخورد قاطعانه ، بدون اغماض و بخشش 
توسط پليس و سيستم نظارتى و دستگاه قضا تأكيد دارد و بدين ترتيب 
اجازه رشد و گسترش تخلفات كوچك و تبديل آن به جرايم و مفاسد 

بزرگ داده نمى شود.
در دورانى كه جرايم و تخلفات افزايش يافته اســت و حس و ادراك 
ناامنى و فساد بيش از گذشته احساس مى شود، تغيير در رويكردهاى 
نظارتى ، قضايى و پليســى، امرى اجتناب ناپذير به نظر مى رســد و 
رويكردهاى ســخت گيرانه ترى بايست نسبت به گذشته در دستگاه 
هاى نظارتى قضايى و پليسى كشورها حاكم شود. تئورى پنجره هاى 
شكســته، از جمله رويكردهاى پليسى و قضايى است كه بر طبق آن 
نبايد اجازه داد تا شــهروندان احســاس كنند پليس و دستگاه قضايى 
ونظارتى نســبت به انحرافات ، تخلفات و جرايم بى توجه هستند و 
بايد نشــان داد كه نظام كنترل اجتماعى نســبت به هشدارها حساس 

هست.
  رويكرد تســامح صفــر و ايجاد احســاس امنيت در 

شهروندان
زمانى كه در دهه هاى 1980 و 1990 ميالدى، شــهروندان آمريكايى 
احساس مى كردند كه تخلفات اجتماعى و اقتصادى و بزهكارى هاى 
جزئى به صورت مداوم در حال افزايش است، مديران قضايى و ادارى 
به اين نتيجه رســيدند كه بايســتى با برخوردهايى قاطعانه، احساس 
امنيت را به اذهان شــهروندان بازگردانند. هرچند اين نوع برخورد با 
جرايم، در مواردى مشــكالتى را نيز ايجاد مى كرد و چه بسا افرادى 
كه به اشــتباه مجرم دانسته شده و با آنان برخوردهايى شديد صورت 
گرفت؛ اما به هر ترتيب اين سياست سختگيرانه باعث شد تا در سال 
2001، پليس فدرال اين كشــور، شهر نيويورك را به عنوان امن ترين 
شهر آمريكا نامگذارى كند و نيويورك پس از حمالت يازدهم سپتامبر 

دچار بى نظمى و آشفتگى چندانى نشود.
  برخــورد قاطع بــا تخلفات شــهرى، آرامش براى 

شهروندان
سياســت تســامح صفر در حوزه هاى مختلفى قابل اجرا است. طبق 
سياست تسامح صفر، قانون بايد قاطعانه، بى طرفانه و بدون مالحظه 
اعمال شــود. يكى از اولين بخش هايى كه تجارب جهانى سياســت 
تسامح نشان داده اند كه مى توانند باعث ايجاد نظم و انضباط شوند، 

بخش خدمات شهرى است.
نيروهاى پليس در كشورهاى مختلف جهان بر اساس سياست تسامح 
صفر، بر تعداد بازرسى هاى بدنى و اتفاقى خود در خيابان ها افزودند، 
بازرســى در گمركات براى كشــف كاالى قاچاق بيش از پيش شد، 
پليس به شهروندان آموخت كه كوچكترين تخلفات را گزارش دهند و 
در عين حال دستگاه قضايى نيز با تخلفات كوچك هيچ گونه مماشاتى 

نداشت. 
 سياست تسامح صفر و يك تجربه در ايران

در حدود دو دهه پيش، مشــاهده نشستن دو نفر بر صندلى جلو، در 
اتومبيل هاى ايرانى، عادى بود تا جايى كه جهانگردان و مســافران 
خارجــى در ايران، از آن به عنوان يك پديده رايج و عجيب ياد مى 
كردند. همچنين عادى بود كه رانندگان هيچ اهميتى به بستن كمربند 
خود ندهند و بســيارى از آنان، كمربند ايمنى را وسيله اى تجملى و 

لوكس بدانند كه بستن آن نشانه بى تجربگى راننده بود.
نيروهــاى پليس راهنمايى و رانندگــى در ايران، به طور مداوم 
تــالش مى كردند تا با فرهنگ ســازى و آموزش شــهروندان، 
مانع از انجام اين عرف ناپســند شــوند؛ اما ســال ها تالش، به 
نظر بى فايده مى رســد تا زمانى كه پليس راهنمايى و رانندگى 
ايران، سياست تســامح صفر را در برابر اين دو تخلف به ظاهر 
بــى اهميت آغاز كرد. طبق اعالم فرماندهــى پليس راهنمايى و 
رانندگــى، باالخره از تاريخ 15 آبان 1384، نشســتن دو نفر در 
صندلى جلو و نبســتن كمربند ايمنى، جرم تلقى شده و متخلفين 

شدند.  مى  جريمه  شدت  به 
 سياست تسامح صفر و برخورد با جرايم اقتصادى

سياســت تســامح صفر در برخورد با جرايم اقتصادى نيز مى تواند 
بســيار مفيد به فايده باشــد. امروز عدم پرداخــت قبوض خدمات 
شهرى، عدم پرداخت وام هاى بانكى (حداقل در كوتاه مدت)، عدم 
پردخت جرايم رانندگى، عدم پرداخت به موقع ماليات يا عوارض، 
برگشت خوردن چك هاى بانكى و ده ها بى نظمى اقتصادى ديگر، 
چندان موجب دردسر افراد نمى شود. اين رويكرد تساهل مدارانه در 
برخورد با تخلفات مالى تا جايى ادامه دارد كه بسيارى از بانك ها يا 
شــهردارى ها، به طور مداوم از بخشش جرايم ديركرد براى تشويق 
افراد بدحساب استفاده كرده و اين روش را به عنوان اصلى عادى در 
نظر مى آورند. بدين ترتيب افراد مى آموزند كه در صورت ديركرد 
در پرداخت بدهى هاى عمومى يا خصوصى، دچار دردسر چندانى 
نخواهند شد و هميشه مى توانند چشم به بخشودگى ها و گذشت ها 
داشته باشــند و در نهايت بدهى هاى خود را در اقساطى طوالنى و 

بدون بهره پرداخت نمايند.
 سياستى كه به تنهايى كارآمد نيست

نكته مهم آن است كه سياست تسامح صفر به تنهايى كارآمد نخواهد 
بود. به عبارت ديگر تحقيقات نشان مى دهند براى آن كه اين سياست 
بخواهد در درازمدت اثرگذار شــود بايد با فرهنگ سازى و آموزش 
شهروندان تكميل گردد. در واقع نظام قضايى و سياسى كشور عالوه 
بر اتخاذ رويكرد تساهل صفر و برخود قاطعانه بر هر فساد از كوچك 
تا بزرگ، هم به صورتى جدى براى آموزش اخالق و هنجارهاى مورد 
احترام جامعه و درونى سازى اين ارزش ها گام بردارند و هم شرايط 
معيشتى الزم را فراهم و سطح رفاه اعضاى جامعه را باالتر ببرند. بدين 
ترتيب مى توان انتظار داشــت شهروندان نيز به قانون و نظم، بيش از 

پيش احترام بگذارند.
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عى
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تعلل در تصويب لوايح چهارگانه به صالح نيست
 تعلل در تصويب لوايح چهارگانه به صالح نيست وتصويب اين لوايح هر 

گونه بهانه جويى را از دشمن مى گيرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى گفت: مجلس در همراهى با 
دولت اين لوايح را تصويب كرد و اكنون تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام 

در تصميم گيرى و تصويب آن به صالح نيست.
به گزارش ايرنا، اليــاس حضرتى افزود:تصويب لوايح اصــالح قانون مبارزه 
با تامين مالى تروريســم، اصالح قانون مبارزه با پولشــويى، پيوستن ايران به 
كنوانســيون مبارزه با جرايم سازمان  يافته (پالرمو) و كنوانسيون مقابله با تامين 

مالى تروريسم فرصت سوءاستفاده و بهانه گيرى را از دشمن مى گيرد.
وى تأكيــد كرد: اصالح طلبان در موارد اين چنينى با مرزبندى واقعى، حمايت 

خود را از جمهورى اسالمى اعالم كردند.

پيشرفت صنعت دفاعى در گرو توسعه انرژى است
 توسعه و پيشرفت روز افزون سامانه هاى دفاعى پيشرفته موشكى، هوايى، 
دريايى و زمينى با رويكرد هوشمندسازى و شبكه سازى نيازمند توسعه متناسب 

در حوزه انرژى است.
وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح گفت: انرژى، پيش برنده كليدى هر كشور 

در دستيابى به قله هاى رفيع علمى و حوزه دفاع و امنيت آن كشور است.
به گزارش ايرنا، اميرحاتمى ابراز داشــت: به ثمر رسيدن اين طرح هاى عظيم 
حاصل حركت جهادى و كار بزرگى بود كه با كمك متخصصان تالشگر مجتمع 

صنعتى و معدنى فجر تحقق يافت.
وى گفت: اين مكان با ايجاد ظرفيت بازيافت ســاليانه حدود 5 ميليون دستگاه 
انواع باترى هاى فرســوده وسايل نقليه، مطابق با آخرين استانداردهاى زيست 

محيطى داخلى و بين المللى احداث شده است.

توزيع بسته هاى حمايتى، تبليغاتى است 
 اقدام دولت در توزيع بســته هاى حمايتى تبليغاتى است و تناسبى بين اين 

اقدامات و نيازهاى واقعى مردم وجود ندارد.
عضوكميسيون اقتصادى مجلس گفت: متأسفانه رويه توزيع بسته هاى حمايتى 

از سوى دولت منطقى، منصفانه و عادالنه نيست.
به گزارش مهر،على اكبر كريمى افزود: مجلس طرحى دوفوريتى تهيه كرده بود 
مبنى بر اينكه دولت ملزم به تأمين كاالهاى اساســى و مورد نياز مردم شــود و 
يك روال مشخص و شفافى براى تضمين رساندن اين كاالها با قيمت مناسب 

به مردم داشته باشد.
وى تصريح كرد: در حال حاضر، دولت صرفاً بســته هاى حمايتى را بين افراد 
تحت پوشش كميته امداد، ســازمان بهزيستى و كاركنان و بازنشستگان دولت 

توزيع كرد كه اين نحوه تخصيص مناسب و كافى نيست.

شبنم طهماسبي  »
 قانون انتخابات مجلس قانوني اســت 
كه به علت بيان نشــدن شــرايط دقيق 
انتخاب كننــدگان و انتخاب شــوندگان 
نمايندگي مجلس شــوراي اســالمي در 
از  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون 
ســوي قانون گذاران مجلس تدوين شده 

است.
از آن جايي كه شــرايط كشور هر ساله 
به داليل مختلــف تغيير مي كند دولت و 
مجلس الزم مي بينند تــا تغييرات را در 
قانون انتخابات مجلس ارائه كنند تا كيفيت 
انتخابات كاهــش نيابد و مردم بتوانند به 

راحتي انتخاب اصلحي داشته باشند.
با اين حال در شــرايطي كــه انتخابات 
مجلس قرار اســت برگزار شود همگان 
بر اين باورند كه باز هم انتخابات مجلس 
كامل نيســت و نياز به اصالحاتي دارد 
چنانچه مشكالتي همچون كمبود در زمان 
بررسي صالحيت ها براي شوراي نگهبان 
وجود داشــت و حتــي چارچوب اين 
مشخص  افراد  براي  چندان  نيز  بررسي ها 
نبود از سوي ديگر شرايط به گونه اي است 
كه برخي افراد شــائبه فرارهاى قانوني و 
خريد و فــروش آرا را مطرح كردند. كه 
اين موضوع هم به نوبه خود مسأله اي بود 
كه به خاطر نبود قانوني شــفاف در اين 

زمينه پيش آمد.
بــه طور كلــي نماينــدگان مجلس در 
دوره هاى مختلــف مجلس بر اين باورند 
كه زمان بررســي صالحيت ها و همچنين 
انتخابات  قانون  در  بايد  كانديدا  تبليغات 
اصالح شده و افزايش يابد تا كمتر شاهد 
كانديداها  ســوي  از  انتخاباتي  تخلفات 

باشيم.
از اين رو ضروري به نظر مي رســد كه 
دولت و مجلس بــا هم همكاري الزم را 
داشــته باشند و دســت به اصالح قانون 

انتخابات مجلس بزنند.
اكنون پس از گذشــت چهــار دهه از 
شكل گيري  و  اســالمي  انقالب  پيروزي 
ده دوره قانون گــذاري ضرورت پژوهش 
بررســي اصالحات قانون انتخابات بيش 
از پيش احساس مي شــود از اين رو در 
اين نوشــتار تالش شده است تا رويكرد 
تحليلي مقايسه اي به تحليل و بررسى روند 
انتخابات ده دوره مجلس بپردازيم كه در 

ادامه مي خوانيد:
از دوره هفتم مجلس شوراى اسالمي تاكنون 
طرح اصالح مــوادي از قانــون انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي با قيد استاني شدن 
انتخابات دغدغه بســياري از مسئوالن نظام 
بوده است كه طيف گســترده ايي از فعاالن 
سياســي، نمايندگان مجلس و حتي اعضاي 
شــوراي نگهبان از لزوم به انجام رسيدن آن 

سخن مي گويند.
نقاط مبهم در اين قانون و تفاوت ديدگاه ها 
در اين زمينه باعث شــده است كه اصالح 
اين قانون پس از دو دهه باز هم مبهم بماند 
موافقان معتقدند بااســتاني شدن انتخابات 
تحزب گرايى در كشور توسعه مي يابد و به 
پرداختن بهتــر نمايندگان به وظايف ملي و 
كاهش درگيري هاي قومي منجر خواهد شد 
و همچنين مخالفان مي گويند با استاني شدن 
حوزه انتخابيه ارتباط ميان مردم و نمايندگان 
منجر به كاهش مشــاركت مردم و افزايش 
شــكاف و تنش هاي اجتماعــي و افزايش 
هزينه هاي انتخاباتي را در پي خواهد داشت.

در اين مسير قانون انتخابات مجلس شوراي 
اســالمي در هفتم آذرماه 1378 به تصويب 
رســيد اما وجود ابهامات و اشــكاالتي در 
برخي از مفاد اين قانون اصالحاتي را نيز در 
طول دو دهه اخير به دنبال داشــته است كه 
به تصويب نمايندگان وقت  مجلس شوراي 

اسالمي رسيده است.
قوانين انتخابات ايران طــي دهه هاي اخير 
بارها با تغييراتي روبه رو بوده است كه يكي 
ازآخرين بازنگري ها در آن در مورد بندهاي 
مربوط به تبليغــات و وظايف مطبوعات و 
نشــريات در ايــن زمينه و مســائلي چون 

تركيــب و عملكرد هيأت هــاي اجرايي و 
نظرات تغييراتي بــه خود  ديد تغييراتي كه 
بســياري از ناظران سياسي آن را در جهت 
افزايش نقش شــوراي نگهبان در انتخابات 

دانستند.
با نگاهي به دســتورهاي كار بررسي قوانين 
مســائلي  همچنان  گفت  مي توان  انتخابات 
چون شــفافيت مالي هزينه هــاي تبليغاتي، 
قواعد تحــزب، نقش نهادهــاي نظامي در 
انتخابات وضعيت تأييد صالحيت ها و... با 
ابهامات و چالش هاي متعددي روبه رو است.

با وجود ايــن طرح هاي مجلس شــوراي 
اسالمي و پيش نويس اليحه قانون انتخابات 
از ســوي دولت ،مجلس و شوراي نگهبان 
در حال رفت و برگشــت بوده و اشكاالت 
جدي قانون فعلي نيز كماكان مرتفع شــده 
است و در آستانه هر انتخابات اصالح قانون 
انتخابات بين سياســيون و اصحاب نظر به 
يكي از مباحث داغ تبديل مي شود و با اتمام 

انتخابات تمامي مباحث فروكش مي شود.
به طــور كلي اصالحــات وارد بــر قانون 
انتخابات مجلس شــوراي اسالمي مصوب 

78/9/7 به شرح زير است:
78/13/10 -1
78/10/28 -2
79/8/25 -3
83/2/7 -4

83/2/15 -5
83/12/26 -6
85/12/10 -7
85/10/13 -8
86/1/26 -9

86/12/1 -10
90/1/28 -11

■ انتخابات مجلس ششــم در دو دوره 29
بهمن 1378 و 16 ارديبهشت 1379 صورت 
گرفــت انتخابات اين دوره كامــًال متأثر از 
پيروزي اصالح طلبان در انتخابات است در 
اين مجلس تعداد كرســي ها از 275 به 290

افزايش يافت.
اگر چه مجلس ششم يكي از جنجالي ترين 
مجلس بــود ولي پركارترين هــم بود اين 
مجلس كارنامه موفقي در مصوبات اقتصادي 
بلند مدت داشــت و تنهــا 20 مصوبه اين 
مجلس سياسي بود در حالى كه 185 مصوبه 

اقتصادي داشت.
■ انتخابات مجلس پنجــم با حضور چهار 
طيف سياســي ائتالف خط امــام، جامعه 
روحانيــت مبارز، كارگزاران ســازندگي و 
جمعيت دفاع از ارزش هاي انقالب اسالمي 

در سال 74 برگزار شد.
افزايش مشاركت در انتخابات مجلس 

پنجم تا14درصد
ميزان مشــاركت در انتخابات مجلس پنجم 
نســبت به دوره هاي قبل 14 درصد افزايش 
يافتــه بود نكتــه قابل توجــه در انتخابات 
مجلس پنجــم تأييد صالحيــت برخي از 
نيروهاي ملي و مذهبي است هر چند آنان به 
دليل نبود امكان رقابت و تبليغ در انتخابات 
شــركت نكردند اما به نظر مي رسيد كه پس 
از 4 دوره حاكميت سياســي در آن دوران 

تغييري كوچك در زمينــه تاييد صالحيت 
نامزدها از خود بروز داده است.

تعــداد نمايندگان در مجلس پنجم 275 نفر 
است و افزايش تعداد آن بر اساس اصل 64

قانون اساسي خواهد بود.
طبق تبصره 3 قانون چنانچه به علت فوت، 
اســتعفا، و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه 
يك يا چند نماينده خود را از دســت بدهد 
وزارت كشــور مكلف است ظرف مدت 5
ماه پس از تاريخ اعالم آن توســط مجلس 
شوراي اسالمي با هماهنگي شوراي نگهبان 

انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.
اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات  همچنين 
در حوزه هاي انتخابيه مناطق جنگ زده سابق 
در محدوده همان حــوزه انتخابيه صورت 

مي گيرد.
چنانچه آرايي به علت تشابه اسمي نامزدها 
به صندوق رأي ريخته شود و به هيچ وجه 
قابل تشــخيص نبود به نســبت آرا نامزدها 
داراي تشابه اسمي ميان آنها تقسيم مي شود 
و در مــورد رأي يــا آرا باقيمانده غيرقابل 

تقسيم به حكم قرعه عمل خواهد شد.
انتخابــات مجلس چهارم در ســال 1371
برگزار شــد و در حالي آغاز شد كه دوران 

سازندگي شروع شده بود.
■ در آستانه انتخابات مجلس چهارم ماده 3

قانون انتخابات مصــوب 1362 كه نظارت 
شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس را عام در 
تمام مراحل و كليه امور مربوط به انتخابات 

مي دانست.
از سوي شوراي نگهبان به نظارت استصوابي 
و الزم االجرا تفسير شــدنظارت استصوابي 
ورد صالحيت گســترده نيروهاي همسو با 
مجمع روحانيون مبارز مجلسى از نيروهاي 

همسو با جناح راست حاكميت شكل داد.
اصالحــات اين دوره هماننــد مجلس قبل 
بود و سن رأي گيري از 16 سال به 15 سال 
كاهــش يافته بود وابطــال انتخابات در هر 
حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه 
با اســناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت 

شوراي نگهبان بود.
حضور نمايندگان هر يك از كانديدا تا پايان 

اخذ رأي و شمارش آرا بالمانع بوده است.
■ مجلس ســوم نيز در سال 1367 انجام شد 
اين انتخابات در حالي شكل گرفت كه حزب 
جمهوري اســالمي ايران منحل شــده بود و 
انشــعاب مجمع روحانيون مبارزه از جامعه 
روحانيت مبارز انتخابات را به صحنه رقابت 
چپ هــا و راســت هاي حكومت جمهوري 
اسالمي مبدل كرده بود در مجلس سوم خبري 

از منتقدان و مخالفين حاكميت نبود.
اكثريت مجلس سوم را چپ هاي خط امامي 

تشكيل داده بودند.
ابطال انتخابات در هر حــوزه انتخابيه بايد 
مســتند به قانون و همراه با اسناد و مدارك 
معتبر باشد. استفاده از هر گونه پالكارد جز 
در محل ستاد انتخاباتي ممنوع است كه اين 

قانون از 3 تا 30 روز زنداني را در بر دارد.
■ مجلــس دوم نيز در ســال 1363 برگزار 
شــد انتخاباتي در هنگامه جنــگ با عراق 
در ايــن مجلس اقدامات نهادهاي حكومتي 

عليه منتقدان و مخالفان سياســي و محتواي 
انتخابات جديد را به كل دگرگون ســاخته 
بــود و در آن خبري از هيچ كدام از احزاب 
نبود  اپوزيســيون  سياسي  ســازمان هاي  و 
انتخابات رقابتي ميان همه گروه هاي مختلف 

بود.
ايــن انتخابات آغاز رقابــت نيروهاي نظام 
سياســي مســتقر بــود و مقدمــه اي براي 
شكل گيري ديدگاه ها و فهرست هاي فرعى 
چپ و راست و بروز تمايالت تمايزطلبانه 
كه در مبــارزات انتخاباتي پس به شــكل 

آشكارتري خود را نشان داد.
در ايــن مجلس نيز هماننــد مجلس ديگر 
صورت  انتخابــات  قانون  در  اصالحاتــي 

گرفت كه به شرح زير است:
 اگــر تعداد نامزدهاي باقيمانده مســاوي با 
كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد انتخابات 
مرحلــه دوم انجام نخواهد شــد و مالك 

انتخابات مرحله اول خواهد بود.
كليه افرادي كه مســئوليت مســتقيم در امر 
انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا 
و نظــارت را دارند در صورتــي مي توانند 
داوطلب شــوند كه قبل از ثبت نام از سمت 
خود اســتعفا داده و در آن ســمت شاغل 
نباشند ،اين قانون نيز به تأييد شوراي نگهبان 

در سال 65 رسيد.
در صورتــى كه بيش از يك ســال به پايان 
دوره مجلس باقــي باشــد انتخابات ميان 
دوره اي در حوزه هاي فاقــد نماينده انجام 
مي شــود چنانچه تعداد نمايندگان مجلس 
كمتر از 200 نفر گردد و 6 ماه به پايان دوره 
مجلس باقي باشــد انتخابات ميان دوره اي 

برگزار مي شود.
■ در ادامــه مباحــث به مجلــس اول نيز 
اشــاره اي مي كنيم و اين مجلس نيز در سال 
1358 برگزار شد آزادترين انتخابات پس از 

پيروزي انقالب در ايران بود.
تركيب و تنوع گروه هاي سياســي شركت 
كننده در انتخابــات و تب و تاب جامعه اي 
كه تصور پيروزي انقالب آن يك سال بيشتر 
سپري نمي شــد انتخابات مجلس را كامًال 

متمايز مي ساخت.
تركيب احزاب و گروه هاي شــركت كننده 
در انتخابات متنــوع و متكثر بود از حزب 
جمهوري اسالمي، جامعه روحانيت مبارز، 
نهضت  اسالمي،  انقالب  مجاهدين  سازمان 

زنان مسلمان تا نهضت آزادي ايران.
 در تنها انتخابات مجلس كه نظارت شوراي 
نگهبــان در آن وجود نداشــت صالحيت 
نامزدها توســط وزارت كشور مورد بررسي 
قرار مي گرفت در تيرماه 1359 مجلس شورا 

در ايران اسالمي شد.
در سال 1360نيز سن رأي دهندگان مجلس 

مطابق رياست جمهوري 5 استان تمام شد.
در صورتي كــه بيش از 6 ماه به پايان دوره 
مجلس باقي باشد انتخابات ميان دوره اي در 
حوزه هاي فاقد نماينده انجام خواهد شــد 
چنانچه تعداد نماينــدگان مجلس كمتر از 
200 نفر گردد تا خاتمه دوره قانوني مجلس 

انتخابات ميان دوره اي برگزار مي شود.
پايان بخش اول

بررسي اصالحات قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

آزادترين انتخابات 
تا جنجالي ترين مجلس
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

كارت هاى ملى نمونه قديم تا چه زمانى اعتبار دارد؟
 سخنگوى سازمان ثبت  احوال كشــور از پايان اعتبار كارت هاى ملى نمونه قديم 
از فروردين 98 خبر داد.ســيف ا... ابوترابى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: براساس 
مصوبه هيأت وزيران كليه كســانى كه كارت هوشمند ملى دريافت نكرده اند و تاريخ 
اعتبار كارت هاى ملى نمونه قديم آن ها ماقبل 29 اسفند 97 است، از اول فروردين 98 
كارت هاى ملى شــان فاقد اعتبار هستند.وى ادامه داد: هماهنگى سامانه پيش ثبت نام و 
تكميل ثبت نام با مراجع الكترونيكى به نوعى است كه اگر فردى پيش ثبت نام و تكميل 
ثبت نام كارت ملى هوشمند را انجام داد، هنگام استعالم مراكز خدمات دهنده به منظور 
احراز هويت، پاسخ مناسبى به آنها داده خواهد شد و آن فرد در زمره دارندگان كارت 

ملى هوشمند قرار خواهند گرفت.

ضرورت بازنگرى در هزينه هاى دادرسى در دوره 
رئيس جديد قوه قضائيه

 بازنگرى در هزينه هاى دادرســى از مواردى اســت كه بايد مورد توجه مديريت 
جديد دستگاه قضا قرار گيرد.

يك حقوقدان پيرامون بحث آسيب شناسى دستگاه قضا گفت: بازنگرى در هزينه هاى 
دادرســى از مواردى است كه بايد مورد توجه مديريت جديد دستگاه قضا قرار گيرد، 

متأسفانه در اين مدت شاهد افزايش هزينه هاى دادرسى بوديم.
عليرضا درويش در گفتگو با مهر، گفت: متأسفانه در برخى شهرستان ها اين نظارت ها 
وجود ندارد، به طورى كه تشــكيالت شوراهاى حل اختالف به صورت ايالتى اداره 

مى شود و بعضاً از سواد و اطالعات حقوقى برخوردار نيستند.

اعتبارات 98 آموزش و پرورش سه برابر سال 97 
خواهد بود

 در سال 97 اعتبارات آموزش و پرورش سه برابر سال96 است و اين اعتبارات در 
سال 98 سه برابر سال97خواهد بود. وزير آموزش و پرورش در شوراهاى آموزش و 
پرورش اظهار كرد: در ســال جارى بودجه عمرانى كه تخصيص گرفتيم 112 درصد 
اســت كه اين عدد در ســال تا پايان اســفند 96 رقم 63 درصد بود.به گزارش ايسنا، 
ســيدمحمد بطحايى افزود: اگر آموزش و پرورش به نقطه اى نرســد كه امكانات و 

وسايل و تجهيزات الزم را نداشته باشد، حتما دچار چالش خواهد شد. 
وى در ادامه گفت: امروز به مدرســه اى نياز داريم كه دانش آموز فارغ التحصيل آن  

مهارت هاى ارتباطى و زندگى را داشته باشد.

شهادت امام علي النقي(ع)

 امام علي بن محمد(ع)، معــروف به هادي و نقي، كه دهمين 
امام شيعيان است، در سوم رجب، و به قولي در 25 جمادي اآلخر، 

در سامرا به شهادت رسيد.
امام علي النقي(ع)، از ذي قعده سال 220 قمري، كه پدر بزرگوارش 
حضرت امام محمد تقي(ع)، معروف به جواداالئمه(ع)، به شهادت 
رســيد، بنا به وصيت آن حضرت، مقام منيــع امامت را بر عهده 
گرفت.گفتنــي اســت، هنگامي كه امام هــادي(ع) مقام امامت را 
بر عهده گرفت، از عمر شــريفش بيش از هشــت سال و پنج ماه 
نگذشته بود و وي به مانند پدر ارجمندش در سنين كودكي به اين 

مقام عظيم نايل آمد.
امام علي النقي(ع) در ايام امامت خويش با خالفت شــش تن از 
خلفــاي بني عباس معاصر بود و آنان عبــارت بودند از: معتصم، 

واثق، متوكل، منتصر، مستعين و معتز.
رفتار اين عده از خلفاي عباســي با امام علــي النقي(ع) متفاوت 
بود. برخي رفتار خصمانه و برخي ديگر رفتار متعادل تري اعمال 
مي نمودند. ولــي همه آنان، در غصب خالفــت و ناديده گرفتن 

حقوق امامت، هم رأي و هم نظر بودند.
در ميان آن ها، متوكل عباســي (دهمين خليفه عباســيان) بيش از 
همه، نســبت به اهل بيت(ع) و خاندان امامت و علويان صاحب 
نام، دشــمني مي ورزيد و از هر راه ممكن در صدد اذيت و آزار 
آنان بر مي آمد و حتي نســبت به درگذشــتگان اهل بيت(ع) نيز 
عقده گشايي مي كرد و دستور مي داد كه قبور امامان معصوم(ع)، 
به ويژه قبر مطهر اباعبداهللا الحســين(ع) و خانه هاي مجاور آن را 

خراب كرده و زمين هاي كربال را شخم زده و زراعت نمايند.
وي، در ســال 243 قمري، امام علي النقي(ع) را از مدينه منوره به 
سامرا فراخواند و آن حضرت را براي هميشه از موطن اصلي وي 

و اجداد طاهرينش دور نمود.
تنهــا منتصــر عباســي (يازدهميــن خليفــه عباســيان) پــس 
ــدت  ــاه م ــام كوت ــوكل، در اي ــدرش مت ــت پ ــرور و هالك از ت
ــان و  ــه علوي خالفــت خويــش، نيكي هــاي در خــور توجهــي ب
وابســتگان بــه خانــدان رســالت و امامــت نمــود، كــه در برابــر 
آزار و اذيــت هــاي بــي حــد و حســاب ســاير خلفــاي عباســي، 

ــد.  ــران نمي باش ــل جب قاب
امــام علــي النقــي(ع) بــه مــدت يــازده ســال در ســامرا (پايتخــت 
ــه  ــان) ب ــكوني نظامي ــه مس ــكر (منطق ــه عس ــيان) و در محل عباس
ــد، زندگــي نمــود و در ايــن مــدت، تحــت مراقبــت  حالــت تبعي
و نظــارت دســتگاه امنيتــي خالفــت قــرار داشــت و از تمــاس بــا 
دوســتان و يــاران خويــش محــروم بود.ســرانجام در ســوم رجــب 
و يــا بــه روايتــي در 25 جمــادي اآلخــر ســال 254 قمــري، در ايــام 
خالفــت معتــز عباســي، بــه وســيله معتمــد عباســي، بــرادر خليفــه 

وقــت، مســموم و در آن غريبــه ســرا، بــه شــهادت رســيد.
بــه هنگام شــهادت آن امــام همام، جــز فرزندش امام حســن 

عسكري(ع)، كسي در بالينش حاضر نبود.
امام حسن عسكري(ع) در ماتم پدر بزرگوارش، بسيار گريست و 
گريبان دريد و خود متوجه غسل، كفن و دفن آن حضرت گرديد. 
برخي از نادانان و يا متعصبان به امام حســن عســكري(ع) خرده 
گرفتــه كه چرا وي گريبانش را دريد. آن حضرت به آنان پاســخ 
داد: شــما چه مي دانيد از احكام دين خدا؟ حضرت موســي بن 

عمران(ع) در ماتم برادرش هارون(ع) گريبان چاك زد.
از امام هادي(ع) تشييع جنازه با شكوهي به عمل آمد. دوستداران 
اهــل بيت(ع)، فقها، قضات، دبيــران، اميران و حتي بزرگان دربار 
خالفت در تشييع جنازه مطهر وي شركت كرده و وي را در يكي 

از حجره هاي خانه اش دفن نمودند.
هم اكنون قبر شــريفش، به همراه قبر مطهر فرزندش امام حســن 
عسكري(ع) و قبر خواهرش حكيمه خاتون دختر امام جواد(ع) و 
قبر نرگس خاتون مــادر امام زمان(ع) در يك ضريح مقدس قرار 
دارد و در شــهر سامرا، مزار شيعيان و دوســتداران اهل بيت(ع) 

مي باشد.
* منبع: بيتوته

آواي ماكو: جعبه گرانتر از شيرينى 
 فكر كنم بايد وقتي ميري شيريني فروشى به جاى شيرينى بگى 

"آقا جعبه كيلو چند"!؟
جام جم: همسركشى در شب عيد 

 گرونى چى به روز مردم آورده حتى عشــق و عاشــقى هم 
فراموش شده!!

جام جم: حال خوب بهتر از مال خوب
 ولى برعكس دارى مى گى ها!!

جمهورى اســالمى: صنعت نفت با وجود فشارهاى بى سابقه دشمن 
در حال توسعه است

 جواب عكس داده!!
ايران: ارتش آماده پذيرش دانشجويان خارجي است 

 با توپ و تفنگ؟!!
فرياد نهاوند: زنان قاجاري رمان هاي فرهنگي مي خواندند 

 از كجا به اين نتيجه رسيدى؟!!
همدان نامه: كوچه قهر و آشتي همداني ها 

 يعنى داريم!!
ايران: تماشاچي كم براي فوتبال زنان 

 پس چرا براى ديدن فوتبال مردا اين همه حرص مى خورن؟!
جمهورى اسالمى:فروش فورى خودرو تا رسيدن به تعادل قيمتها ادامه دارد

 هر چى خودرو بنجول هســتش فروش ميره اما تعادلى وجود 
نخواهد داشت!!

مهر: سقوط بالگرد اورژانس در چهارمحال و بختيارى
 يكى بره اينا رو نجات بده!!

قسم نامه:  «نه به آجيل» در روستاهاى نهاوند
 آفرين به اين همه اتحاد و همدلى!!

ايرنا: بيش از 16 هزار مواد محترقه در همدان كشف شد 
 مــردم پول آجيل ندارن ولى پول مــواد محترقه رو دارن اين 

عجيب نيست؟!!
همدان پيام: دستانى كه گره مى گشايند

 االنم از اين دستا داريم؟!!

هزينه مجلس ترحيم، يك زندانى را آزاد كرد
 اعضاى يك خانواده با هزينه مجلس ترحيم پدرشــان يك كارمند 

بازنشسته را از بند زندان رها كردند.
يدا... روحانى منش در گفت و گو با ايرنا افزود: اعضاى اين خانواده با 

حضور در ستاد ديه خواستار آزادى يك زندانى شدند.
 مديرعامل ستاد ديه همدان گفت: بنابراين با ميزان هزينه پيش بينى شده 
از سوى خانواده متوفى و آورده محكوم زمينه آزادى يك زندانى جرائم 

غير عمد فراهم شد.
مديرعامل ستاد ديه همدان اضافه كرد: اين زندانى متولد سال 47 به علت 
ضمانت از 2 ماه پيش راهى زندان شده بود كه با كمك اين خانواده خير 

به آغوش خانواده بازگشت.
رحانى منش ابراز اميدوارى كرد: فرهنگســازى اين قبيل فعاليت هاى 
خيرخواهانه روز به روز گسترش يابد تا شاهد كاهش آمار شمار زندانيان 
جرائم غيرعمد باشيم.217 زندانى جرائم غيرعمد از ابتداى سال جارى 

تا پايان دى ماه آزاد شدند.

سبك زندگى و نحوه تفكر
 عامل اصلى تك فرزندى

 يك آســيب شناس با بيان اينكه علت اصلى كم فرزندى سبك 
زندگى اســت، گفت: بسيارى از افراد مسائل اقتصادى را مانع اين 
امر مى دانند در حالى كه اغلب آن ها نيز توانايى اقتصادى مطلوبى 

دارند.
مجيد ابهرى رفتارشــناس آسيب شناســى اجتماعى در گفتگو با 
خبرآنالين در خصوص پديده كــم فرزندى و بى فرزندى گفت: 
ســبك زندگى يكى از اصلى ترين عوامل مؤثــر در نحوه تفكر و 

ديدگاه هاى افراد نسبت به زندگى فردى و اجتماعى است.
وى افــزود: در كشــور ما تا قبل از پيروزى انقالب اســالمى يك 
سبك زندگى كه اصلى ترين محور اساسى آن تك فرزندى و شعار 
فرزند كمتر زندگى بهتر بود، بر سيستم خانواده ها حاكم بود و پس 
از پيروزى انقالب با هشــدار نهادهاى سجلى و تبليغات گسترده 
شــبكه هاى ماهواره اى مبنى بر كم فرزندى، بعضى از خانواده ها به 

ويژه زوج هاى جوان به شدت تحت تأثير قرار رگفتند.
ابهرى با بيان اينكه تك فرزندى عالوه بر آسيب به سالمت روحى 
و روانى فرزندانداز نظر وابســتگى عاطفى بــه ديگران، پيامدهاى 
بسيار ديگرى نيز دارد، تصريح كرد: محتاج همبازى بودن، گرايش 
كودك به ســمت بازى هاى فردى به ويژه سرگرمى هاى رايانه اى و 
ضعف در ايجاد روابط عاطفى و اجتماعى تنها برخى از پيامدهاى 

تك فرزندى است.
وى با بيان اينكه بســيارى از خانواده ها به بهانه هايى نظير گرانى، 
تورم، مشكالت مسكن و امثال آن تك فرزندى را انتخاب مى كنند، 
عنوان كرد: اين در حاليست كه اكثر اين خانواده هاى تك فرزند نيز 
در رفاه مادى بوده و توانايى اقتصادى مناســبى براى فرزند آورى 
دارند و تنها نداشــتن مهارت فرزند آورى موجب اين كاستى شده 
است.ابهرى در پايان تأكيد كرد: به عالوه آموزش مهارتهاى فرزند 
آورى به زوج هــاى جوان در قبل، حين و حتى پس از ازدواج نيز 

مى تواند در اين زمينه بسيار مؤثر باشد.

دانشگاه ها در نحوه و نوع جذب دانشجويان خارجى 
كامًال مستقل هستند

 دانشــگاه هاى ما در نحوه و نوع جذب دانشجويان خارجى كامًال مستقل هستند و 
وزارت علوم در اين زمينه اختيار را به دانشگاه ها داده است. در اين زمينه نيز يك سرى 
شــاخص هايى در اختيار دارند كه بر اساس آن دانشــجوى خارجى را جهت پذيرش 

ارزيابى مى كنند.
معاون آموزشى وزارت علوم: در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: بحث رؤساى دانشگاه ها 
اين اســت كه ما دانشــجوى خارجى جذب مى كنيم با اين پيش فرض كه اين افراد از 
كيفيت آموزشى الزم بهره مند باشند. البته اين درخواستى كامًال منطقى است، اگر چه ما 
بايد توجه داشته باشــيم ايران به عنوان پرچم دار انقالب اسالمى در منطقه دو رسالت 
اصلى برعهده دارد يكى از اين رســالت ها كمك به كشــورهاى محروم در عرصه هاى 
علمى و آموزشــى و ديگرى بهره گيرى از كشورهاى پيشرفته براى ارتقاى سطح علمى 

است.

شيوع رو به افزايش ديابت در ميانسالى
 رئيس انجمن ديابت ايران، گفت: متاسفانه شيوع چاقى در ميان كودكان و نوجوانان 

كشور رو به افزايش است.
به گزارش فرارو، امير كامران نيكو ســخن، افزود: بايد تغييرات اساسى در شيوه زندگى 
بچه ها ايجاد كنيم. رژيم غذايى ما بايد به سمتى برود كه خوراكى هاى مضر نخوريم، اما 
همچنان شاهد افزايش شيوه هاى غذايى غلط در بين مردم هستيم. حتى تبليغاتى كه در 
سطح شهر مى بينيم و بسيارى موارد از اين دست، اين را مى طلبد كه رسانه ها و مسئوالن 
كشور براى اصالح شيوه زندگى مردم به سرعت وارد عمل شوند.رئيس انجمن ديابت 
ايران، گفت: پژوهش ها نشان مى دهد هر يك كيلوگرم اضافه وزن، خطر ابتالء به ديابت 
را 5 درصد در جامعه باال مى برد و متأسفانه افزايش چاقى در كودكان و نوجوانان ما نيز 
در حال افزايش است چرا كه بازيگوشى هاى كودكان ديروز به گوشى بازى هاى كودكان 
امروز تبديل شده است.نيكو سخن، ادامه داد: اين شيوع در جمعيت بالغ كشور است و 

چون كشور ما جوان است سن ابتالء در حال پايين آمدن است.

انجمن داروسازان براى نسخه نويسى الكترونيك 
اعالم آمادگى كرد

 اعضاى هيأت مديره انجمن داروســازان در جلســه اى با مديرعامل ســازمان بيمه 
سالمت براى اجراى طرح نسخه نويسى الكترونيك اعالم آمادگى كردند.

به گزارش ســالمت نيوز، مديرعامل سازمان بيمه سالمت درباره اين نشست گفت: در 
اين جلسه قرار شــد تفاهم نامه اى بين سازمان بيمه سالمت و انجمن داروسازان ايران 
منعقد شود تا بتوانيم از ظرفيت اين انجمن براى اجراى طرح نسخه نويسى الكترونيك 
اســتفاده كنيم.طاهر موهبتى،  ادامه داد: وضعيت پرداختى هاى سازمان بيمه سالمت به 
داروخانه ها نســبت به گذشته به مراتب بهتر و منظم تر شده و اين موضوع مورد تاييد 

انجمن داروسازان ايران نيز هست.
موهبتى بيان كرد: طرح آزمايشــى نســخه نويســى الكترونيك در كرمان انجام شده و 
بر اســاس اعالم مديرعامل سازمان بيمه سالمت تا پايان ســال جارى حداقل در يك 

شهرستان از هر استان نيز اجرايى مى شود.

 روزهاى منتهى به بهار موسم زدودن غبار 
كهنگى و نظم بخشــيدن خانه هاست، آئين 
دشــوار اما لذت بخشى كه عالوه بر پيشينه 
تاريخى ســرآغاز تحول در آستان دل ها به 

شمار مى رود.
برخى پژوهشــگران بر اين باورند ســنت 
خانــه تكانى ايرانيان كه همه ســاله پيش از 
فرا رســيدن نوروزگاه و تحويل سال انجام 
مى  شــود، از باور دينى و معادشناسى كهن 

جشن فرورديگان ريشه گرفته است.
زمان هاى قديم در خانه تكانى ها ظرف هاى 
سفالين مســتعمل و خراب، مانند كوزه ها را 
هم مى شكستند و با ظرف هاى نو جايگزين 

مى كردند.
خانه تكانى در كشورهاى مختلف از جمله 
ايران، تاجيكســتان، افغانستان و جمهورى 

آذربايجان نيز برگزار مى  شود.
اين رسم ديرين كه نماد پاكيزگى و دورى از 
ناپاكى در نزد ايرانيان باستان بوده است پس 
از فراز و فرودهاى تاريخ همچنان در آستانه 

نوروز در استان همدان انجام مى شود.
 تكاپويى سخت و نفس گير

انباشــت غبارهــا، بى نظمى هــا و بــه هم 
ريختگى هاى يك ساله كه در روزهاى پايانى 
ســال مدام خود نمايى مى كند حاال خبر از 
آغاز تكاپويى سخت و نفس گير براى رسيدن 

به منظرى آراسته و مرتب مى دهد.
يك بانوى ســالخورده كه خود را نيره افروز 
معرفى مى كنــد با بيان اينكــه خانه تكانى 
شــب عيد، بايد از مدت  ها قبل از رســيدن 
لحظات سال تحويل انجام شده باشد، افزود: 
در گذشــته كارها بر اساس هر اتاق تقسيم 
مى شد و از آنجا كه خانه تكانى چند هفته اى 
زودتر آغاز مى شد بانوى خانه به اندازه كافى 
فرصت داشت كه مجبور نباشد تمام كارها را 

پيوسته انجام دهد.
اين در حالى اســت كه كارشناســان بر اين 
باورند خانه تكانى بايد بدون عجله و فشار 
روحى و بر اساس برنامه از پيش تعيين شده 

انجام شود.
 فرصتى براى آموزش مشــاركت 

گروهى
بسيارى از كارشناســان بر اين باورند خانه 
تكانى هرگز به معناى آن نيســت كه بانوان 

و مادر خانواده به تنهايى آن را انجام دهند.
كارشناس مطالعات خانواده در اين خصوص 
به ايرنا گفت: خانه تكانى فرصتى اســت كه 
مادران مى توانند با يك تقســيم كار منطقى 
زمينه مشاركت ساير اعضاى خانواده را نيز 

فراهم كنند.
فريده خليلــى به كاركرد افزايش توان كار 
تيمــى در فرايند خانه تكانى اشــاره كرد 
و افــزود: از كودكان بخواهيد خودشــان 
تخت  هــاى خود را مرتب كرده، اســباب 
بازى هــا، كتاب ها و لــوازم ديگر را جمع 
كرده و پس از گرد گيرى قفســه ها، ســر 
جاى خود بگذارند، اين كار نه تنها بارى از 
دوش شــما برمى دارد، بلكه عادات خوبى 

به فرزندانتان مى  آموزد.
به گفته وى فرزندانى كه به طور مستقل در 
كارهاى خانه كمك مى كنند از اعتماد به نفس 
بيشترى در سال هاى پس برخوردار خواهند 

شد.
 خانه تكانى و سالمت روان

محققان به نتايج جالبى در خصوص اثرات 
خانه تكانى بر سالمت انديشه و روان افراد 
خانواده دســت يافته اند.رسم خانه تكانى به 

قدرى جذاب و جالب اســت كه خارجى ها 
نام "تميزكارى بهارى" را بر آن نهاده اند.

نتايج ايــن پژوهش ها نشــان مى دهد خانه 
 تكانى تاثيرات مثبتى مانند ضد افســردگى، 
تنفس بهتر، حال خوش، مبارزه با مريضى و 

تاثير بر خلق و خو و روحيه فرد دارد.
يك جامعه شــناس در اين خصوص گفت: 
جابه جايى وسايلى كه مدت ها در يك مكان 
ثابت بوده اند نشــاط اعضــاى خانواده را به 

دنبال دارد.
رضا احســانپور ادامه مى داد: دور انداختن 

وابستگى  اضافى  وسايل 
را  تعلقــات  بــه  اعضا 
كاهش مى دهــد كه اين 
كمك  آنهــا  به  مســاله 
جديد  تجــارب  مى كند 
و  تجربــه  آســانتر  را 
انطباق پذيرى با شــرايط 
درك  راحت تر  را  جديد 

كنند.
زدن  برهم  قــدرت  وى 
نظم فعلــى و ايجاد نوع 
جديدى از نظم و بهبود 
از  را  افــراد  خالقيــت 
مزاياى ديگر خانه تكانى 

برشمرد.
اين  بــه  پژوهشــگران 
نتيجه رسيدند كه روزانه 

20 دقيقه تميز كردن خانه، سالمت روان را 
تضمين مى  كند. اين درحالى است كه اگر نو 
كردن  ها و خريد لوازم خانگى براى تنوع دادن 
به ظاهر خانه و تغيير دكوراسيون، مستلزم آن 
باشد كه فرد مشكل مالى پيدا كند يا زير بار 
قرض برود و در نتيجه دچار استرس  شود، 
خانه  تكانى مى تواند پيامد عكس بر سالمت 

روان داشته باشد.
 نگاه مثبت اســالم بــه نظافت و 

پاكيزگى
در شرع مقدس إسالم؛ جاروب زدن و پاكيزه 
نمودن حياط خانه را مستحب شمردند، اولياء 
خدا دوســت نداشتند ظرف ها را به صورت 
ناشسته رها كنند، لذا مى فرمايند: شب ها پيش 

از خواب، روى ظرف ها را بپوشانيد.
پيامبر گرامى اسالم (ص) نظافت را از ايمان 
دانســتند و مؤمن را پاك و نظيف و كســى 
كه رعايــت نظافت مى كنــد؛ از مؤمنين و 
نشــانه هاى ايمان او بر شمردند، به اين معنا 
كه اگــر نظافت را كامل رعايت نكند، ايمان 

كاملى هم ندارد.

 دردهاى پنهان خانه تكانى
پزشــك جراح و ارتوپــد و فوق تخصص 
تعويض مفصل زانو و لگن در اين خصوص 
به ايرنا گفت : هر ســاله در ايام عيد نوروز 
بانوان زيادى به علت رعايت نكردن نكات 
الزم در خصــوص خانه تكانــى به مطب 

مراجعه مى كنند.
سعيد يزدان بخش افزود: شيوه هاى نادرست 
و غلط خانه تكانى باعث شده كه مشكالت 
اسكلتى و استخوانى براى بانوان در اين ايام 
بــه وجود آيد كه تنها راه حل اين مشــكل 
توجه بيشتر بانوان به خانه 
تكانى درست و با احتياط 

كامل مى باشد.
وى خاطرنشان كرد : يكى 
هاى  ناراحتى  و  دردها  از 
شــايع در بانوان در زمان 
آلبو" "تنيس  تكانى  خانه 
يا درد يا ناراحتى در ناحيه 

آرنج است.
يــزدان بخــش يــادآور 
شــد: بانوانى كه زياد تى 
مى كشــند و يــا ظــرف 
اين  به  بيشــتر  مى شويند 
مبتــال  ناراحتــى  و  درد 
مى شوند و بيشترين زمان 
بروز اين ناراحتى ايام عيد 
و زمان خانه تكانى منازل 

مى باشد.
به گفته وى بانوانى كه آرتروز و ســاييدگى 
مهره هاى گردن دارند، انجام هرگونه حركات 

سنگين و خانه تكانى براى آنان مضر است.
افراد  افزود:  ارتوپدى  جراح  پزشــك  اين 
با ســابقه كمردرد نيز نبايد اشيا و وسايل 
ســنگين خانه را جابجا كنند و در صورتى 
كه اين كار را انجام مى دهند ابتدا زانوها را 
خم كرده ســپس اثاثيه و وسائل سنگين را 

جابجا كنند.
بررسى ها حاكى از آن است عارضه احساس 
درد و ناراحتى در مچ دســت، بيمارى شايع 
در ايام خانه تكانى است كه مهم ترين علت 
آن استفاده زياد از دست ها براى شستشو در 

طول شبانه روز است.
 خانه تكانى بدون هدرفت آب

بــا تغيير برخــى از روش هاى نادرســت 
مصــرف آب و بــا اســتفاده از ابزارهاى 
كاهنده مصــرف، مى توان نيازهاى خود را 
بدون آنكه آب زيادى در خانه تكانى هدر 

رود برآورده كرد.

بــا توجه بــه وضعيت بحرانى آب اســتان 
و كمبود بارندگى در ســال جــارى، توجه 
به راه هــاى صرفه جويــى در مصرف آب 

ضرورى است.
كارشناســان و مســئوالن توصيــه مى كنند 
شهروندان از مصرف بى رويه و غير اصولى 
آب اجتناب كنند. به پيشنهاد آنان بهتر است 
براى شستشــوى فرش از قاليشويى و براي 

خودرو از كارواش استفاده شود.
از ديگر روش هاى ســاده براى جلوگيرى از 
هدر رفتن آب به گفته كارشناســان استفاده 
از ظرفيت كامل ماشــين لباسشويى، كاشت 
گياهان كم آب خواه، اســتفاده از جارو براى 

نظافت حياط به جاى استفاده از آب است.
همچنين پزشكان معتقدند به هنگام استفاده 
از شوينده هاى شــيميايى، استفاده از ماسك 
بســيارى ضرورى است و وجود هواكش و 
بازكردن پنجره ها در اين زمينه مى تواند تا حد 

زيادى از بروز آلرژى ها جلوگيرى كند.
 موسم تكاندن دل از غبار روزمرگى

"خانه  تكانى با آن كه بر خالف اسمش باعت 
تــكان دادن خود خانه نمى شــود، اما آيينى 
اســت كه چيزهاى زيادى را در خانه تكان 

مى دهد."
اين ســخن حسين قاضيان؛ جامعه شناس و 
پژوهشگر، كافى است كه مهم ترين كاركرد 

خانه تكانى يعنى تحول و تغيير را بپذيريم.
بهار تولد شوق، اميد و حركت است. زدودن 
گرد كهنگى و دوباره نظم دادن به وســايل 
خانه، در عين حالى كه حركتى نمادين است، 
براى فرامــوش كردن غم، انــدوه و قهر و 
دشمنى و جايگزينى شادى، پاكى و پاكيزگى 

انجام مى شود.
الزم است كه در آستانه سال جديد همانگونه 
كه به نظافت و سالمت زندگى مى انديشيم و 
خانه تكانى مى كنيم، به ســالمت دل و دين 

هم بينديشيم و دل را هم خانه تكانى كنيم.
افراد در ســال جديد و با آغاز ســال نو، به 
طور معمول از كدورت ها، كينه ها، حسدها 
و رقابت هاى غير منطقــى اجتناب مى كنند 
و ســال جديد را با نگاه نو بــه جهان آغاز 

مى نمايد.
ســنت خانه تكانى مهمتريــن آيين ديرين 
ايرانيان براى اســتقبال از سال نو و نخستين 
اقدام آنان به رسم معهود در پايان سال براى 
اســتقبال از بهار مى باشد كه با گذر از پيچ و 
خم تاريخ، هنوز هم هر ساله در آستانه عيد 
و استقبال از نوروز در استان همدان همچون 

ساير نقاط كشورمان انجام مى شود.

در آستانه نوروز مراقب باشيم

تكانى به خانه، تلنگرى به دل

آستانه  در  كه  است  الزم 
همانگونه  جديد  ســال 
كه به نظافت و ســالمت 
زندگى مى انديشيم و خانه 
تكانى مى كنيم، به سالمت 
دل و دين هم بينديشيم و 
دل را هم خانه تكانى كنيم
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يك قدم تا افزايش 400 هزار تومانى حقوق
 شــوراى نگهبان كليت تبصره حقوق براى افزايش 400 هزار تومانى حقوق كاركنان 
را تأييد كرده و تنها وجود يك ايراد فنى است كه بايد رفع شده و اجراى آن را از سوى 
دولت الزامى كند، با اين حال به نظر مى رســد كه با وجود مخالفت هاى دولت، مصوبه 

مجلس مسير اجرا را تا حد زيادى طى كرده است.
به گزارش ايســنا، ايراد فنى كه به آن وارد است به اين بر مى گردد كه افزايش 400 هزار 

تومانى براى افزايش پاداش و پايان خدمت بازنشسته ها اعمال نمى شود.
موضوعى كه البته مديران دولت در سازمان برنامه و بودجه نيز پيش تر در مورد آن گفته 

بودند در صورت تبديل به قانون حتماً از آن تبعيت كرده و اجرايى خواهند كرد.
اما در ســوى ديگر همين ايراد وارده ممكن اســت مشــكل ايجاد كرده و در نهايت به 

تغييراتى در تبصره حقوق بيانجامد كه بايد منتظر برگشت آن به مجلس و رفع آن بود.
ماجرا از اين قرار بود كه دولت افزايش 20 درصدى حقوق به طور يكسان را در اليحه بودجه 
پيشنهاد كرد كه در مرحله اول بررسى اليحه در كميسيون تلفيق مورد تأييد قرار گرفت، اما از 
همان زمان مخالفت برخى از نمايندگان مجلس در اين رابطه شروع شد و در صحن علنى اين 
اختالف نظرها موجب شد بار ديگر تبصره حقوق به تلفيق برگردد و پيشنهادى كه از سوى 
كميسيون مطرح اين بود كه حقوق كاركنان بين 500 هزار تا يك ميليون تومان افزايش يابد اما 

در مجموع پذيرفته نشد و همان افزايش 20 درصدى را تصويب كردند.

ادلــه دولت بر اين بود كه مى تواند در كل 20 درصد به منابع 160 هزار ميلياردى حقوق 
كاركنان اضافه كند كه حدود 32 هزار ميليارد است و اگر بخواهد مصوبه مجلس را اجرا 
كند تا 24 هزار ميليارد تومان آن براى اين رشد استفاده شده و 8,000 ميليارد تومان باقى 
مى مانــد كه در اين حالت فقط پنج درصد ديگر امكان افزايش به حقوق كاركنان وجود 

دارد نه 10 درصد مدنظر مجلس.
دولت مى گويد حــدود پنج ميليون حقوق بگير دارد كــه در افزايش 400 هزار تومانى 
افرادى كه زير دو ميليون حقوق مى گيرند فقط بيش از 20 درصد افزايش دارند كه تعداد 
آنها به حدود يك ميليون و 100 هزار نفر مى رســد و مابقى كمتر از 20 درصد افزايش 

حقوق خواهند داشت

بازار

90 درصد پوشاك بازار همدان 
«ايرانى» است

 رئيس اتحاديه پوشاك همدان گفت: 90 درصد پوشاك موجود در 
بازار همدان توليد داخلى است.

حجت ناصرى بيان كرد: بازار فروش پوشــاك نسبت به مدت مشابه 
پارسال كاهش يافته و رونق چندانى ندارد.

وى افزود: افزايش قيمت مواد اوليه توليد پوشاك سبب افزايش قيمت 
انواع پوشــاك نسبت به سال گذشته شــده اما اين افزايش قيمت در 

مقايسه با ساير كاالها بسيار ناچيز است.
رئيس اتحاديه پوشــاك همدان با بيان اينكه 90 درصد پوشاك بازار 
توليد داخلى اســت، ابراز كرد: ديگر واردات اجناس خارجى مقرون 
به صرف نيست و اين امر موجب افزايش سهم توليدات داخلى شده 
است.ناصرى به تســنيم گفت: بخاطر افزايش نرخ دالر و مشكالت 
اقتصــادى پيش آمده، قيمت مــواد اوليه گران شــده و اين امر تاثير 

مستقيمى بر قيمت انواع پوشاك ايرانى داشته است.
وى بــا بيان اينكه برخى از لباس هاى موجود در بازار حاصل زحمت 
توليدكنندگان همدانى است، اظهار داشت: استان همدان در زمينه توليد 

مانتو، شلوارهاى پارچه اى و پوشاك بچگانه، وضعيت خوبى دارد.
طرح فروش فوق العاده آغاز شد

رئيس اتحاديه پوشــاك همدان گفت: طــرح فروش فوق العاده انواع 
پوشــاك به مناسبت نوروز، در 80 فروشگاه همدان آغاز شده و تا 13

فروردين هم ادامه دارد.
ناصرى ابراز كرد: در اين فروشگاه ها پوشاك مورد نياز مردم با قيمتى 
منصفانه و درصد مشخصى تخفيف، عرضه مى شود. بازرسان اصناف 

بر اين فروشگاه ها نظارت مى كنند.
 بازار همدان در تعطيالت نوروز هم فعال است

وى با تأكيد بر اينكه فعاليت بازار همدان در ايام تعطيالت نوروز منوط 
به استقبال مردم اســت، ابراز كرد: امسال هم مانند سال گذشته بازار 

همدان در روزهاى تعطيل هم فعال است.
رئيس اتحاديه پوشــاك همدان گفت: خرده فروشان بازار در ساعات 
صبح و پس از ظهر در مغازه هاى خود هستند، اما عمده فروشان بازار 

معموال در ساعات صبح تا ظهر فعاليت مى كنند.

اقتصاد ايران در سال 98 
به كدام سو خواهد رفت؟

 ســال 1397 با تمام ســختى ها رو به پايان اســت امــا بى ترديد 
ســختى هاى اقتصاد ايران به پايان نخواهد رســيد . سيگنال ها نشان 
مى دهد سال آينده وضعيتى كمابيش مشابه سال جارى خواهد داشت 
و بــراى برون رفت از اين وضعيت ضــرورت دارد نگاه ما به جهان 

اطرافمان تغيير كند.
بسيارى مى پرسند سال آينده چه تفاوتى با امسال خواهد داشت . اين 
ســؤال را به دو شيوه مى توان پاســخ داد، اگر دست از خودتحريمى 
برداريم روزهاى روشن ترى در انتظارمان است و اگر همچنان اصرار 
به خودتحريمى داشته باشيم شرايط متفاوتى پيش رويمان نخواهد بود. 
ايران سال هاست درگير تحريم است اما بررسى ها نشان مى دهد بخش 
مهمى از توان اقتصادى ايران در اثر خود تحريمى و نه تحريم خارجى 
زمين گير شده است . متاسفانه بين 20 تا 30 درصد از ظرفيت اقتصادى 
ايران در اثر خودتحريمى از دســت رفته اســت و شايد بتوان گفت 
تحريم ها نتوانســته اند اقتصاد ايران را زمين گير كنند اما خود تحريمى 

آسيبى جدى را به اقتصاد وارد كرده است.
متكــي نبودن به درآمدهــاى نفتى و اتكا به ماليات، كاهش كســرى 
بودجه، بودجه بندى عملياتى و ... هدف هايى غير قابل دستيابى نيستند 
اما رسيدن به آنها زمينه هايى را نياز دارد كه هنوز در ايران محقق نشده 
است.   براى رســيدن به اين اهداف تغيير سياست ها ضرورى است . 
به عبارت ديگر اســتفاده از تمامى توان اقتصادى كشــور و دورى از 

خودتحريمى ضرورتى انكارناپذير تلقى مى شود .
 متاســفانه برخى تصور مى كنند اين تحريم هاســت كه مشــكالت 
عديده اى را متوجه ما كرده اســت اين در حالى اســت كه امروزه با 
شــكل گيرى چرخه توليد در ايران، تحريم نمى تواند اقتصاد ايران را 

از پا درآورد .
امروز بيش از هــر زمان ديگرى ضرورت دارد ايــران خود را آماده 
رويارويــى با وضعيت تازه كنــد. رويارويى با اقتصــادى كه در آن 
بخش خصوصــى توان فعاليت دارد و دولت در نقش سياســتگذار ، 

مسئوليت هاى خود را به مرحله اجرا در مى آورد .
 در اين صورت بى ترديد نه تالطمات ارزى ، نه شيطنت هاى خارجى 
و نه تالش هاى برخى موج سواران و دالالن داخلى موثر نخواهد افتاد . 
اين اميدوارى البته هنوز وجود دارد كه توان واقعى اقتصاد به كار گرفته 

شود و چنين نيز خواهد شد.
* مسعود دانشمند- فعال اقتصادى

پ

آگهي مزايده عمومي دو دستگاه واحد آپارتمان مسكن مهر 

هيأت تسويه شركت تعاوني مسكن مهر 8

بيمه نامه كوثر خودرو پژو پارس به شماره بيمه نامه 
1010/457784/ 1397و به شماره پالك 836س 49ايران33 

به شماره موتور 12486148761و به شماره شاسى50330667 
به نام عليرضا گودرزى دهريزى به شماره شناسنامه   108502 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  
به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا عدد كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا عدد 55 را به شماره  را به شماره 
0903515735109035157351 ارسال  نماييد.

شركت تعاوني مسكن مهر 8 (هيأت تسويه) در نظر دارد دو دستگاه واحد مسكن مهر به شرح زير را از طريق 
مزايده عمومي به فروش برساند. 

عالقمندان جهت شركت در مزايده عمومي مي توانند پس از نشر آگهي جهت دريافت برگه شرايط و بازديد 
كوي  انديشه  شهرك  همدان  در  واقع  تعاوني  آدرس  به  تاريخ 97/12/22  تا  آگهي  نشر  تاريخ  از  واحدها  از 
گلستان كوچه سپيدار 5 ساختمان ساالر يا با شماره تماس 09186120500 مراجعه يا تماس حاصل نمايند و 

برگه پيشنهاد خود را حداكثر تا تاريخ 97/12/23 تحويل نمايند.

 متقاضيان جهت شركت در مزايده مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت نقدي به همراه 
پاكت تحويل تعاوني نمايند (در صورت برنده نشدن در مزايده مبلغ عودت داده مي شود)
 بهاي ملك به باالترين قيمت از قيمت كارشناسي به صورت نقد دريافت خواهد شد.

 زمان بازگشايي پاكت و برگزاري مزايده رأس ساعت 11 صبح روز جمعه 97/12/24 با حضور پيشنهاد دهندگان 
و اعضاي هيأت تسويه در محل تعاوني تشكيل خواهد شد.

 كليه هزينه هاي احتمالي واحدها پس از برنده شدن در مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.

آدرس مبلغ سپرده(ريال) قيمت پايه كارشناسي شرح 
آپارتمان مسكن مهر به 

متراژ 68/04 
همدان، كوي گلستان، خيابان 10/000/000 884/520/000 ريال 

 A59 گلشن، كوچه گلشن 5 بلوك
واحد 15

آپارتمان مسكن مهر به 
متراژ 54/85

همدان، كوى گلستان، كوچه 767/900/00010/000/000 ريال
سپيدار 5، ساختمان ساالر، واحد3

شهادت مظلومانه امام على النقى الهادى شهادت مظلومانه امام على النقى الهادى (ع)(ع)
 بر عموم شيعيان تسليت باد بر عموم شيعيان تسليت باد

ق روی  وز  ر  ی  و ط ع قروا روی  وز  ر  ی  و ط ع روا

 مدير بازرسى و نظارت 
ســازمان صنعت، معدن و 
با  همدان  اســتان  تجارت 
بيان اينكه توزيع شكر تنظيم 
بازار از هفته آينده بيشــتر 
مى شود گفت: طبق نرخ نامه 
جديد قيمت شــيرينى بين 
12 تــا 20 درصد افزايش 

خواهد داشت.
عليرضا شجاعى با بيان اينكه 
در بازار گروه هاى گشت و 
بازرســى به طور كامل در 
بــازار حضــور دارند بيان 
كرد: گشت هاى مشترك در 
12 حوزه مختلف در حال 

انجام است.
وى در پاســخ بــه چرايى 

افزايش قيمت سيب زمينى و شكر بيان كرد: 
متولى تأمين و توزيع ســيب زمينى  و شكر 
سازمان جهاد كشاورزى است و از آنها بايد 
پرســيد كه چرا اين تغييرات به وجود آمده 

است.
مدير بازرســى و نظارت سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان همــدان با بيان 
اينكه قيمت جديد شــيرينى تصويب و به 
احتمال بسيار زياد روز شنبه به قنادان ابالغ 
مى شــود، به فارس گفت: شكر مورد نياز 
براى مردم وارد شده و توزيع آن بين مردم 
آغاز شــده است و از هفته آينده گسترده تر 

وارد بازار مى شود.
وى با اشــاره به اينكه اين شكر با برچسب 
تنظيــم بازار بســته بندى و در شــبكه هاى 
مختلف و فروشــگاه هاى منتخب در حال 
توزيع اســت، افزود: اين بســته بندى ها با 

وزن 900 گرمى توزيع مى شود و به زودى 
بسته هاى يك هزار و 200 گرمى و يك هزار 
و 800 گرمى نيز وارد بازار مى شود. شجاعى 
با بيــان اينكه برخى از فروشــگاه ها مجوز 
فله فروشى شكر دارند كه اين اقدام را آغاز 
كردند ادامه داد: بسته 900 گرمى شكر براى 
مصرف كننده 4 هزار تومان، بسته  يك هزار و 
200 گرمــى به مبلغ 5 هزار و 100 تومان و 
بسته يك هزار و 800 گرمى به مبلغ 7 هزار 

و 700 تومان به فروش مى رسد.
وى با اشــاره به اينكه قيمت پايه شــكر در 
كشــور 3 هزار تومان است خاطرنشان كرد: 
افزايــش قيمت آن به دليل بروز مشــكالت 
است كه تالش براى حل آن در جريان است.

مدير بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان گفت: شكر با قيمت 
درب كارخانه تهيه و با قيمت تأييد شــده به 

بازار عرضه مى شود.
وى با بيان اينكه اولويت توزيع شــكر براى 
مردم است، ادامه داد: افزايش قيمت شيرينى 
بين 12 تا 20 درصد نسبت به آخرين نرخ نامه 

سال 95 در نظر گرفته شده است.
شجاعى با اشــاره به اينكه اتحاديه در حال 
چاپ نرخنامه اســت افــزود: در هفته آينده 
اين نرخنامه توزيع مى شــود و فروشگاه ها 
نيز موظفند اين نرخنامــه را در معرض ديد 
مردم قرار دهند. وى بيان كرد: در اين نرخنامه 
وزن جعبه اســتاندارد نيز درج شده و اگر از 
جعبه هاى ســنگين تر براى فروش شيرينى 

استفاده شود، با متخلفان برخورد مى شود.
 افزايش قيمت شــكر در همدان 

مهار شد
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
همدان گفــت: با توزيع به موقع شــكر در 

فروشگاه هاى بزرگ استان، 
افزايش قيمت اين محصول 

كنترل شد.
حميدرضــا متيــن افزود: 
توزيع شكر از هفته گذشته 
در استان آغاز شده و براى 
همــه صنــوف، صنعت و 

خانوار تامين مى شود.
وى به ايرنا گفت: به منظور 
جلوگيرى از افزايش قيمت، 
يــك هزار تن شــكر وارد 
استان شده است و تا چند 
روز آينده نيز يك هزار تن 
ديگر وارد و در فروشــگاه 
هاى بزرگ عرضه مى شود.

متيــن عنــوان كــرد: اين 
تمامــى  در  محصــول 
فروشــگاه هاى بزرگ و زنجيره اى اســتان 
همچون، رفاه، جانبو، كوروش و وين ماركت 

در حال توزيع است.
وى با اشاره به اينكه خانواده ها مى توانند از 
اين فروشگاه ها شكر مورد نياز خود را با نرخ 
مناسب تامين كنند اضافه كرد: اين محصول 
در بسته هاى 900 گرمى و به مبلغ 50 هزار 

ريال به فروش مى رسد.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
همدان تأكيــد كرد: طرح ويــژه نظارت بر 
بازار آغاز شــده و چنانچه به شكر مازاد نياز 
باشد، شركت بازرگانى دولتى ايران و وزارت 
جهاد كشاورزى آمادگى تخصيص مجدد اين 

محصول را دارند.
گفتنى است هفته گذشته به دليل ايجاد بازار 
كاذب، قيمت هر كيلوگرم شــكر به مبلغ 80

هزار ريال افزايش يافت.

شكر به كمك گراني شب عيد آمد

گران شدن شيرينى همدان
تا 20درصد

گوشت رستوران ها چگونه تأمين مى شود؟
 دولت در ماه هاى اخير براى كنترل قيمت گوشــت راه هاى بسيارى 
را در پيش گرفته كه از آنها مى توان به افزايش عرضه به وسيله واردات 
گوشت تازه، دام زنده و گوشت يخ زده در كنار پيگيرى و مبارزه جدى 

با قاچاق دام زنده اشاره كرد.
اطالعات منتشر شده از سوى مسئوالن نشان از آن دارد كه حجم قابل 
توجهى گوشت به كشور وارد شده و از سوى ديگر قاچاق دام آن طور 
كه اعالم مى شود آنچنان زياد نيست كه عاملى باشد تا قيمت گوشت تازه 
به كيلويى 120 هزار تومان افزايش يابد و حتى مسئوالن ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز مى گويند كه حجم قاچاق دام زنده در چند وقت اخير 
به شــدت كاهش داشته و اين موضوع تأثير چندانى بر قيمت بازار آزاد 

ندارد و مشكل در جاى ديگرى است.
حال برخى از صنوف كشــور همچون رستوران دارها، اغذيه فروشان و 
كبابى ها نياز به گوشــت دارند و بــا افزايش قيمت مواد مصرفى، بازار 
با كمبود مواجه خواهد شــد و اين موضوع عاملى مى شــود تا قيمت 
محصوالت عرضه شده اين واحدها افزايش يابد يا كيفيت مواد خوراكى 
عرضه شده كاهش يابد و در چند وقت اخير رئيس اتحاديه چلوكباب 
و چلوخورش تهران اعالم كرده بود كه با توجه به افزايش قيمت مواد 
مصرفى به ويژه گوشــت، قيمت يك پرس چلوكباب نبايد كمتر از 15
هزار تومان تمام شــود كه اين گفته وى با انتقادات بسيارى همراه شد، 
زيرا برخى افراد معتقد بودند زمانى كه يك مسئول صنفى خبر از افزايش 

قيمت در بازار بدهد ناخودآگاه قيمت ها افزايش مى يابد.
اما به نظر مى رسد گفته اين فرد مى تواند زنگ خطرى براى واحدهاى 
نظارتى و بازرســى در بازار باشد، زيرا زمانى كه قيمت تمام شده 100

گرم گوشــت براى هر ســيخ كباب كوبيده 10 هزار تومان است جاى 
ســوال دارد كه چگونه برخى واحدها قيمت محصوالت خود را بسيار 
كمتر از اين ميزان اعالم مى كنند و در ماه ها و سال هاى گذشته بازرسى 
از برخى واحدهاى عرضه خوراكى هاى گوشتى نشان از آن داشت كه 
برخى افراد ســودجو از گوشت بى كيفيت و فاسد در محصوالت خود 

استفاده مى كنند.
بررسى ها نشان از آن دارد كه واحدهاى رستوران دار و سلف سرويس، 
چلوكباب و چلوخورش و كبابى ها بنابر نياز خود با مراجعه به اتحاديه 
مى توانند گوشت يخ زده دولتى دريافت كنند كه قيمت هر كيلو گوشت 
دولتى يخ زده براى واحدهاى صنفى به صورت سردست 51 هزار تومان، 
گــردن 51 هزار تومان، قلوه گاه 48 هزار تومــان و ران 53 هزار تومان 
است. قيمت گوشت از ابتداى سال روند صعودى به خود گرفت و اين 
در حالى اســت كه از حدود 10 روز پيش وزارت بازرگانى و وزارت 
جهاد كشــاورزى گوشت يخى دولتى در اختيار واحدهاى صنفى قرار 
داده اســت و جاى سوال دارد كه واحدهاى صنفى در گذشته نياز خود 
را چگونه تأمين مى كردند كه آنچنان افزايش قيمتى در عموم واحدهاى 
متوسط سطح شــهر رخ نداد. حال با اين شــرايط به نظر مى رسد بار 
ديگر واحدهاى بازرســى و نظارتى متولى بايد دقت و نظارت بيشترى 
در دســتور كار خود قرار دهند تا افراد سودجو نتوانند سالمت مردم را 

به خطر بيندازند.
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همدان قهرمان مسابقات جودو غرب 

كشور شد
 تيــم منتخب همــدان قهرمان مســابقات جــودو بانوان 

استعدادهاى برتر نونهاالن غرب كشور شد.
نايــب رئيس هيأت جودو همدان گفت: اين رقابت ها در قالب 
منطقه 6 كشور به مدت 2 روز و با حضور 55 ورزشكار در 11 

وزن به ميزبانى شهر همدان برگزار شد.
كبرى كرمى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: در پايان اين 

رقابت ها تيم همدان الف با 11 مدال طال در جايگاه نخســت 
قرار گرفت، كردســتان با 2 مدال نقره و هشت برنز دوم شد و 

كرمانشاه با 2 نشان نقره و سه برنز بر سكوى سوم ايستاد.
كرمى خاطرنشان كرد: تيم همدان ب در بخش تيمى دوم شده 
بود اما به رســم مهمان نوازى از دريافت عنوان دومى انصراف 

داد.
وى افــزود: همچنين در بخش انفــرادى و در وزن منهاى 28 
كيلوگرم، منهاى 30 كيلوگرم ستايش رجبى، منهاى 36 كيلوگرم 
مريم الماســى ، منهاى 40 كيلوگرم شــقايق زارع و منهاى 44 

كيلوگرم معصومه ورمزيار همگى از همدان قهرمان شدند.
نائب رئيس هيأت جودو همدان يادآور شــد: همچنين در وزن 
منهــاى 48 كيلوگرم حديث قراگوزلو، وزن منهاى 52 كيلوگرم 
زينب فاضلى، وزن منهاى 57 كيلوگرم ناديا كارپســند، در وزن 
منهاى 63 كيلوگرم مهسا ربيعى، وزن منهاى 70 كيلوگرم محيا 
ســيفى زارع و در وزن به اضافه 70 كيلوگرم مرضيه شوشترى 

همگى از همدان عنوان هاى برتر را به دست آوردند.
در پايــان اين رقابت ها به تيم هــا و نفرات برتر كاپ، مدال و 

لوح قهرمانى اعطا شد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

دوره داورى واليبال بانوان كشور
 در همدان برگزار شد

 دوره داورى درجــه يك واليبال ويژه بانوان كشــور با حضور 15 
داور از استان هاى مختلف در همدان برگزار شد.

رئيــس هيأت واليبال همــدان گفت: اين دوره به مــدت 5 روز و با 
تدريس ماندانا مطيعى مدرس بين المللى داورى فدراســيون واليبال 

برگزار شد.
كريم ملكى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت:  اين دوره داورى نقطه 
عطفــى در واليبال بانوان همدانى بود تا بتوانند در عرصه هاى ملى و 

بين المللى حضور پررنگ ترى داشته باشند.
ملكى يادآور شد: اسفند ماه امســال، ماه بسيار پركار و پرترافيكى از 
لحاظ آموزشى در راستاى باالبردن سطح دانش مربيان و داوران براى 

هيأت واليبال استان و جامعه فعال اين رشته بود.
وى افزود: با پيگيرى هاى مســتمر هيأت واليبال اســتان و رايزنى با 
فدراســيون واليبال و تــالش عوامل اجرايى اين هيــأت، همدان در 
اســفندماه امســال ميزبان چهار دوره كالس ارتقا ســطح داورى و 

مربيگرى بود.
رئيس هيأت واليبال همدان خاطر نشان كرد: برگزارى 2 دوره كالس 
مربيگرى درجه سه بانوان در 2 شهرستان همدان و نهاوند و همچنين 
برگزارى 2 كالس داورى ســطح يك و درجه سه در شهرستان هاى 

همدان و تويسركان از جمله فعاليت هاى اين هيأت بود.
ملكى افزود: هيأت واليبال استان همدان همواره با تدوين سياست هاى 
آموزشــى سعى در باال بردن ســطح دانش مربيان و داوران داشته كه 
نتيجه اين اقدام ارتقا ســطح عمومى و قهرمانى واليبال و رســيدن به 

قله هاى موفقيت رشته در كشور است.

40 برابر ايران در چين تايپه پول مى گيرم
 ســرمربى ايرانى تيم ملى كشتى فرنگى چين تايپه با بيان اينكه 
امكانات اين كشــور بســيار بهتر از ايران اســت، گفت: متاسفانه 
مســئوالن ورزش ايران به كشــتى كه ورزش اولمان است بها نمى 
دهند و پول قــرارداد مربيان ايرانى حتى به انــدازه كرايه رفت و 

آمدشان هم نيست.
مهرزاد اســفنديارى فر در گفتگو با ايســنا، دربــاره چگونگى قبول 
ســرمربيگرى تيم ملى كشتى فرنگى چين تايپه اظهار كرد: در جريان 
بازى هاى آســيايى اندونزى كه بنده به عنوان مربى تيم ملى كشــتى 
فرنگى ايران فعاليت داشتم به من اين پيشنهاد را دادند كه هدايت چين 

تايپه را بر عهده بگيرم. 
اســفنديارى فر در گفتگو با ايســنا، درباره مبلغ قرارداد يكساله 
خود براى قبول ســرمربيگرى تيم ملى كشــتى فرنگى چين تايپه 
نيز گفت: ميزان حقوق و دســتمزد در ايران بــا چين تايپه اصًال 
قابــل قياس نيســت و فقط اين را مى توانــم بگويم كه 30 تا 40

برابــر پولى را كــه در ايران مى گرفتم در اينجــا دريافت مى كنم. 
اين را فقط بخاطر اين مى گويم كه مســئوالن ورزش ايران بدانند 
كشــورى مثل چين تايپه كه هيچ جايگاهى در كشتى جهان ندارد 
تا چه حد به ورزشــكاران و مربيانشــان بها مى دهند و به لحاظ 

امكانات باالتر از ما قرار دارند.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان اقامت خانواده وى نيز در اين 
كشــور فراهم شده يا خير، گفت: تنهايى واقعاً سخت است و ان شاا... 

عيد به ايران مى آيم تا خانواده ام را نيز به چين تايپه بياورم.

مالير قهرمان تورنمنت مچ اندازى
 غرب كشور شد

 ورزشكاران ماليرى با كســب مقام قهرمانى تورنمنت مچ اندازى 
غرب كشور افتخارى ديگر براى شهرستان بدست آوردند.

رئيس اداره ورزش وجوانان مالير اظهار كرد: تورنمنت مچ اندازى غرب 
كشور به همت كميته مچ اندازى هيأت پرورش اندام و همكارى اداره 
ورزش وجوانان  و سپاه ناحيه  به ميزبانى شهرستان مالير در سالن كانون 

بسيج اين شهرستان برگزار شد.
مهدى رضايى با بيان اينكه تعداد 50 نفر از ورزشكاران , قهرمانان و نام 
آوران اين رشــته ورزشى  از استانها و شهرستانهاى كشور چون تهران 
,همدان , كرمانشــاه, مالير ,درود ,بروجرد , ســنندج و الشتر  در اين 
تورنمنت شــركت كردند افزود: در رده هاى سنى نوجوانان جوانان و 
بزرگســاالن و در فضايى مطلوب براى كسب مقام و رتبه برتر با هم به 

رقابت پرداختند.
وى در پايان تصريح كرد: تيم مچ اندازى شهرســتان مالير با توكل بر 
خداوند و همت و تالش خستگى ناپذير ورزشكاران خوب و شايسته 
خود مقام قهرمانى اين تورنمنت را از آن خود كرد و تيمهاى سنندج و 

ازندريان به ترتيب به مقامهاى دوم و سوم  آن دست پيدا كردند.

نفر سوم پارالمپيك 2016 مدالش را 
براى تأمين هزينه ها به حراج گذاشت 

 دارنــده مدال برنز بازى هاى پارالمپيــك 2016 ريو، اين مدال را به 
حراج گذاشت. 

جاويد احســانى شــكيب، دارنده مدال برنز در پرتاب وزنه بازى هاى 
پارالمپيك 2016 ريودوژانيرو، تصميم گرفت كه اين مدال را كه به نوعى 

ارزشمندترين مدال دوران ورزشى اش است، به حراج بگذارد.
به گزارش تسنيم، وى در اين باره گفت: هزينه تمرينات بسيار باالست و 
در اين شرايط كارمان بسيار دشوارتر از هميشه شده است. من هم اكنون 
در ياســوج هستم تا تمريناتم را براى ركوردگيرى چهار ماه آينده ادامه 
بدهم. فدراسيون ورزش هاى جانبازان و معلولين با نامه نگارى كه داشتم، 
توانســت وســايل مورد نياز را در اختيارم بگذارد كه اين مسئله جاى 
تقدير و تشــكر فراوان دارد، اما من نياز به مكمل هم دارم كه هزينه اش 

زياد است.
احسانى شكيب با اشاره به پرداخت نشدن پاداش مدال آوران سال 97 در 
سال جارى و موكول شدن آن به سال آينده عنوان كرد: تصورم بر آن بود 
كه پاداش ها تا پايان سال داده مى شود و بر همين اساس نيز برنامه ريزى 
كرده بودم، اما متأســفانه اين اتفاق رخ نداد و حاال مجبورم از طريق به 
حراج گذاشتن مدال برنز پارالمپيك، بخشى از هزينه هايم را تأمين كنم.

واليبال نشسته بانوان همدان 
ليگ برترى شد

 نائب رئيس هيأت جانبــازان و معلوالن همدان گفت: تيم منتخب 
همدان جواز حضور در فصل آينده ليگ برتر واليبال نشســته كشور را 

كسب كرد.
سيما حجت االســالمى در گفت و گو با ايرنا افزود: رقابت هاى ليگ 
دسته يك واليبال نشسته بانوان با حضور چهار تيم هيأت هرمزگان، توان 
يابان همدان، هيأت البرز و آذربايجان غربى در سالن شهيد رجايى شهر 
اروميه برگزار شــد.وى بيان كرد: در اين دوره از مســابقات تيم هيأت 
هرمزگان با 2 پيروزى و هفت امتياز در جايگاه نخست ايستاد و قهرمان 

شد و تيم توان يابان همدان با 6 امتياز در مكان دوم قرار گرفت.
حجت االسالمى يادآور شد: تيم همدان با قرارگرفتن در رتبه دوم جدول 
موفق شد همراه با تيم هيأت هرمزگان جواز صعود به ليگ برتر واليبال 
نشسته بانوان كشور را كســب كند.وى خاطرنشان كرد: تدارك خوبى 
براى حضور قدرتمند در اين دوره از مسابقات ديده بوديم و توانستيم با 

تمرين منظم و حمايت هاى صورت گرفته به اين مهم برسيم.
هم اكنون 170 ورزشــكار جانباز و معلول در رشــته هاى مختلف در 
سطح استان همدان فعاليت دارند كه 51 تن از اين ورزشكاران را بانوان 

تشكيل مى دهند.

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 139460326006001416 مورخه 1397/10/23 هيأت اول 
موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي آقاي ذبيح اله خماري فرزند ولي به شماره شناسنامه 21 
صادره از مالير در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 45635 
مترمربع قسمتي از پالك 44 اصلي واقع در روستاي واشان بخش چهار مالير 
خريداري از مالك رسمي آقاي تقي حيدري 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 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، 
دادخواســت 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 779)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/19
محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شــماره 97/1695  مورخ 97/11/24 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاي 
حسين زندي فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 728 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 57189/47 مترمربع 
در قسمتى از پالك 50 اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي بهراز خريداري 
از مالك رســمي آقايان 1-نصراهللا فتح الهي 2- قاسم بابايي 3- محمدصادق 
رســولي 4- يحيي زندي 5- حســين زندي 6- ابوالقاســم زندي 7-محمد 
شهبازيان 8- اســد و محمود زندي 9- محمدخان زندي 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 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت 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 731)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/19
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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 1397/1752 مورخ 1397/11/29هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاى نايب اميدى فر فرزند پنجعلى به شــماره شناســنامه 2036 صادره از 
اسدآباد در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 58402/08 
مترمربع در قســمتى از پالك 39 اصلي واقع در اراضي روستاي موسي آباد 
خريداري باواســطه از مالك رســمي آقاي احمد خسرواني فر يسنار 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 سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 735)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/19
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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 97/1704  مورخ 97/11/27 هيــأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي حسين زندي فرزند محمدحسين 
به شماره شناســنامه 728 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه زمين زراعي آبي به 
مســاحت 26679/68 مترمربع در قسمتى از پالك 50 اصلي  جهت الحاق به ملكي ديگر 
متقاضي پالك 50/58 اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي بهراز خريداري از مالك رسمي 
آقايان 1-نصراهللا فتح الهي 2- قاســم بابايي 3- محمدصادق رسولي 4- يحيي زندي 5- 
حسين زندي 6- ابوالقاسم زندي 7-محمد شهبازيان 8- اسد و محمود زندي 9- محمدخان 
زندي 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 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 733)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/19
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه شهرستان 
نهاوند

با اســتناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور 
تحديد حدود قســمتى از بخش دو ثبت شهرستان نهاوند 
به شماره وارده 9285/ن/97 مورخ 97/12/11 به شرح ذيل 
جهت اطــالع عموم آگهى مى گردد. قســمتى از پالك 83 
فرعي از يك اصلى بخش دو ثبت نهاوند واقع در گلزرد ملكي 
شماره 139760326005000591  كالسه  برابر  احمدي  بلقيس 
در راستاي قانون تعيين تكليف مى باشد. تاريخ تحديد حدود 
فوق روز دوشــنبه مورخ 97/12/16 ساعت 10 صبح مى باشد 
لذا مراتب به موجب مــاده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و 
مجاورين پالك فوق الذكر به وسيله اين آگهى اعالم مى شود 
روز و ساعت مقرر در آگهى در محل وقوع ملك حضور به هم 
رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى 
آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباشــد تحديد حدود به 
عمل آمــده واخواهى طبق ماده20 قانــون ثبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى رقبه مورد تحديد تــا يك ماه پس از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديد حدود از طريق اداره ثبت اسناد 

و امالك نهاوند پذيرفته مى شود. (م الف 268)
تاريخ انتشار: يكشنبه 1397/12/19

محمدعلي جليلوند
رئيس اداره و ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

آگهي اعالن نظر افراز 
پيرو آگهي مندرج در روزنامه همدان پيام به شــماره 3383 مورخ 1397/10/19 
مــورد درخواســت آقــاي داود دكامئي فرزنــد محمدرضا به شــماره ملي 
3960763336 برابر سند شماره 66200 مورخ 1397/4/16 دفتر اسناد رسمي 
15 نهاوند مقدار همگي و تمامت 57 صدم سهم مشاع از 12 سهم مشاع از 240 
سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ اراضي روستاي ده حيدر پالك 23 اصلي بخش 
دو نهاوند را خريداري نموده است. افراز در موعد مقرر 97/12/13 به عمل آمده 
كه حدود و حقوق به شــرح ذيل مي باشــد: (( ششدانگ يك واحد پرورش گاو 
شيري)) قسمتي از پالك 23 اصلي بخش 2 نهاوند به مساحت (5300 مترمربع) 
روســتاي ده حيدر با حدود اربعه شماالً: به طول 53 متر پي است به پن مرتفع 
باقيمانده 23 اصلي بخش دو نهاوند شــرقا: به طول 102/60 متر پي است به پن 
مرتفع باقيمانده 23 اصلي جنوباً: به طول 53 متر پي است به پن مرتفع باقيمانده 
23 اصلي غرباً: به طول 100 متر پي اســت به پن مرتفع باقيمانده 23 اصلي راه 
دسترسي مورد افراز در اين حد مي باشد حقوق ارتفاقي ندارد ، كه با افراز مقدار 
فوق برابر تصميم شــماره 97/ن/6429 مورخ 1397/12/18 مبني بر قبول افراز 
موافقت گرديده اســت و نظر به اينكه متقاضي اعالم نموده است كه اسامي و 
نشاني ساير مالكين مشــاعي را نمي داند لذا به ساير افراد حقيقي و حقوقي كه 
به هر نحو خود را داراي حقي مي دانند ابالغ مي گردد كه در اجراي ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالك مشاع ماده 6 آيين نامه همان قانون چنانچه به عمليات افراز 
معترض مي باشــند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار به دادگاه 
شهرستان محل وقوع ملك تقديم و گواهي مشعر بر طرح دعوي را اخذ و به اداره 
ثبت نهاوند تقديم نمايند در غير اين صورت پس از ســپري شدن موعد مقرر 

نسبت به صدور مالكيت افراز اقدام خواهد شد.(م الف 274)
جليلوند 
رئيس ثبت اسناد نهاوند 

تاســيس موسسه غير تجارى هيأت ورزشــى ورزش هاى همگانى استان همدان درتاريخ 1397/12/15 به شــماره ثبت 883 به شناسه ملى 
14008204358 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد.

 1 - موضوع : 1 - برنامه ريزى در جهت رشــد و توســعه كمى  و كيفى رشته ورزشــى ورزش هاى همگانى (از سنين پايه تا حرفه اى) و تالش در 
راه ايجاد ســاختار مدرن نظير آكادمى ورزش هاى همگانى و موسسات آموزشى رشته ورزشــى ورزش هاى همگانى 2 - رعايت مفاد اساسنامه 
جهانى، كنفدراســيون آسيا و فدراسيون ورزش هاى همگانى ج.ا.ا 3 - تالش در جهت تعميم، گسترش و توسعه پايدار رشته ورزشى ورزش هاى 
همگانى اســتان با بكارگيرى مربيان و كشــف، جذب و پرورش اســتعدادها و نظارت و كنترل برنامه و جلوگيرى از فعاليت غيرمجاز اشخاص 
حقيقى و حقوقى در امور رشــته ورزشى ورزش هاى همگانى 4 - برنامه ريزى در جهت جلب نظر و مشاركت مقامات و مسئولين استان و تكريم 
پيشكســوتان و نام آوران استان با هدف الگوسازى براى جوانان - نظارت بر امر توسعه باشگاه دارى در سطح استان و تشويق بخش خصوصى در 
جهت سرمايه گذارى در رشته ورزشــى ورزش هاى همگانى و ايجاد زمينه مشاركت مردمى  و كمك هاى داوطلبانه 6 -ايجاد زمينه و بسترسازى 
مناســب جهت افزايش توان مالى هيأت استان 7 - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربيان، داوران و دست اندركاران رشته ورزشى ورزش هاى 
همگانى در سطح استان بر اساس استانداردهاى بين المللى و ملى از طريق تدوين برنامه جامع آموزشى و با هماهنگى كميته آموزش فدراسيون 
8 - كوشش در بهره بردارى از خدمات داوطلبانه مردم جهت پيشبرد رشته ورزشى ورزش هاى همگانى و ترغيب و حمايت آنان در حدود قوانين 
و مقررات"ثبت موضوع موسســه مذكوربمنزله اخذوصدورپروانه فعاليت نمى باشد" 2 - مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مركز اصلى 
: اســتان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مركزى ، شهر همدان، شــكريه ، خيابان ميرزاده عشقى ، خيابان 20 مترى ورزش ، پالك 0 ، طبقه 
همكف كدپســتى 6516748197 4 - اولين مديران : آقاى هادى ســبزوارى به شماره ملى 3872883186 به سمت مدير عامل و رئيس هيأت 
مديره (رئيس هيأت) خانم مريم روحى به شــماره ملى 3874654613 به سمت نايب رئيس هيأت مديره و عضو اصلى (نايب رئيس) آقاى عباس 
ســعيديان به شماره ملى 3873753073 به سمت عضو اصلى هيأت مديره (دبير هيأت) خانم مرضيه غفارى به شماره ملى 3873964368 به 
ســمت خزانه دار هيأت اعضاى هيأت مديره براى مدت چهار سال انتخاب گرديدند. 5 - دارندگان حق امضا : امضاهاى مجاز اسناد بانكى و اوراق 
بهــادار و تعهدآور هيأت با امضاى ثابت خزانه دار و امضاى رئيس هيأت و در غياب رئيس هيأت، نايب رئيس و در غياب نايب رئيس، دبير هيأت، 
قابل اقدام است. ضمنًا كليه مكاتبات عادى ادارى (غيرتعهدآور) با امضاى رئيس هيأت و در غياب وى، نايب رئيس يا دبير هيأت انجام مى پذيرد. 
6 - اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه 7 - روزنامه همدان پيام جهت درج آگهى انتخاب گرديد. به استناد مجوز شماره 226/2/16643 مورخ 

1397/11/24 اداره كل ورزش وجوانان استان همدان آگهى گرديده است.
(406481) 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 

 اســكى همدان و پيست 
تاريــك دره بــا مشــكالت 
عديده اى دست به گريبانند كه 
انتظار مى رود با انتخاب رئيس 
هيأت اين مشكالت رفع شود. 
به گزارش تســنيم ، پيســت 
اســكى تاريــك دره در 10 
كيلومتــرى شــهر همــدان 
الونــد  دامنه هــاى  در  و 
همدان-  كوهســتانى  ( جاده 
تويســركان) واقع شده است 
و پس از پيست هاى ديزين و 
شمشك سومين پيست مطرح 

كشور به شمار مى رود.
اين پيست با يك هزار و 600

متر طول قابليــت ميزبانى از 
مســابقات اسكى روى چمن 

و برف را دارد. ايجاد زيرساخت هاى مناسب 
در اين پيســت از جمله خط تله سيژ با 100

صندلى، آشــيانه برفكوب، دفتــر ادارى و 
مهمانسرا و نيز ميزبانى از مسابقات مختلف و 
حضور قهرمانان اسكى كشور در استان باعث 
شد اسكى همدان در دهه 80 و اوايل دهه 90
با سرعت زيادى پيشرفت و خود را در سطح 

كشور مطرح كند.
اما از سال 94 به پس به داليل مختلفى اسكى 
همدان دچار افت و پيست تاريك دره نيز به 
به نوعى از مدار خدمت رسانى به عالقمندان 

به اسكى خارج شد.
 مشكل مديريتى و انتخاب رئيس 

هيأت
يكى از  موارد مهمى كه به اســكى همدان 
در سال هاى اخير آســيب جدى وارد كرد 
مشــكالت مديريتى در رأس هيأت، و نيز 
اداره هيأت اســكى در فواصــل طوالنى با 
سرپرست بود. اما با انتخاب مهدى كرمى به 
عنوان رئيس هيأت اســكى استان همدان به 
نظر مى رسد فصل جديدى در اسكى همدان 

آغاز شود.
عصر چهارشنبه مجمع انتخاباتى هيأت اسكى 
اســتان همدان با حضور رئيس فدراســيون 
اســكى، مديركل ورزش و جوانان اســتان 
همــدان و ســاير اعضاى مجمع در ســالن 
كنفرانس استاديوم شهيد شمسى پور برگزار 

شــد. در اين مجمع مهــدى كرمى كه چند 
ماه سرپرستى هيأت را برعهده داشت و تنها 
نامزد رياست هم بود با رأى قاطع اعضا براى 
4 سال به عنوان رئيس هيأت اسكى همدان 

انتخاب شد.
از قــرار معلــوم عملكرد كرمــى در دوران  
سرپرستى هيأت نظر مثبت رئيس فدراسيون 
اسكى را هم در پى داشته تا وى پس از پايان 
راى گيرى اعالم كند انتخاب كرمى به عنوان 

رئيس هيأت خواسته فدراسيون هم بود.
رئيس فدراســيون اســكى در گفت و گو با 
تسنيم نيز با بيان اين كه استان همدان در  دو 
رشته كوهنوردى و اسكى از ظرفيت بااليى 
برخوردار اســت اظهار داشت: در يك سال 
گذشته اسكى همدان روند روبه رشدى داشته 

است.
 افتخــارى افــزود: جامعه اســكى همدان 
مى توانند با اتحاد و همدلى باعث پيشــرفت 
اين رشته ورزشى جذاب شوند. استان همدان 
هم از نظر زيرســاخت و هــم از نظر وجود 
استعداد ظرفيت بااليى در رشته اسكى دارد 
بنابراين بايد شرايط به گونه اى پيش برود كه 
نيمى از اعضاى تيم ملى اسكى را ورزشكاران 

همدانى تشكيل دهند.
وى با اشاره به اين كه داشتن پيستى همانند 
پيســت تاريــك دره آرزوى بســيارى از 
استان هاى كشور است تأكيد كرد: فدراسيون 

اســكى براى كمك به اسكى همدان از هيچ 
تالشى دريغ نمى كند.

پيست دو هفته مانده به بهار بازگشايى شد
اما مشكالت اســكى همدان تنها به مسائل 
مديريتى ختم نمى شود. كاهش بارش برف 
در چند ســال گذشــته، خرابــى برخى از 
ماشــين آالت موجود در پيست، جلوگيرى 
از فعاليت تله ســيژ توسط اداره استاندارد و 
از همه مهم تر بســته بودن جــاده باريك و 
پرخطر پيســت در بيشــتر روزهاى فصل 
زمســتان، يعنى اوج فعاليت رشــته اسكى، 
آن هم به علت عدم بازگشــايى راه توسط 
مسئوالن ذيربط و خطر سقوط بهمن از ديگر 
مشكالت موجود بر سر راه پيشرفت اسكى 

همدان به شمار مى رود.
رئيس هيأت اسكى استان همدان  نيز با بيان 
اين كه پيست تاريك دره همدان يكى از سه  
پيست مطرح كشور به شمار مى رود و به دليل 
فاصله نزديك با شهر در نوع خود در كشور 
بى نظير است اظهار داشت: به دليل بارش كم 
برف و برخى مشكالت موجود عمًال پيست 
اسكى همدان در 2 سال گذشته تعطيل بوده 

است.
مهدى كرمى افزود: همدان ظرفيت بااليى در 
ورزش اســكى دارد، اما بارش برف مناسب 
و داشــتن تجهيزات و تاسيســات مناسب 
و اســتاندارد جهــت راه اندازى پيســت از 

توسعه  در  مؤلفه ها  مهم ترين 
اسكى همدان است.

وى با اشــاره به اين كه براى 
بازگشايى پيســت نياز به 2 
مرحله بارش برف مناســب 
اســت گفت: در مرحله اول، 
بــرف بــراى زيرســازى با 
كوبيده  برفكوب  ماشين هاى 
مى شود و در بارش دوم سطح 
رويى پيســت شكل مى گيرد 
تا شرايط مناسب و استاندارد 

براى اسكى بازان فراهم شود.
كــرد:  تصريــح  كرمــى 
خوشــبختانه امســال شاهد 
بارش برف مناسبى در همدان 
بوديم و مشكلى از اين بابت 

نداشتيم.
وى با اشــاره به اين كه در سال هاى گذشته 
پيســت تاريــك دره همدان با مشــكالت 
تجهيزاتى و تاسيساتى مواجه بود بيان كرد: با 
كمك و مساعدت اداره كل ورزش و جوانان 
مشكل مكانيكى ماشين برفكوب برطرف شد.

كرمى از بازشدن دوباره جاده اسكى همدان 
در دو روز گذشته خبر داد و گفت: براى حل 
مشكل جاده پيست نياز به حمايت مسئوالن 
هستيم تا با انديشدن يك راهكار اصولى اين 

مشكل براى هميشه مرتفع شود.
شنيده مى شــود اختالف بر سر منابع تامين 
اين پــروژه و برخــى ناهماهنگى ها در بين 
ارگان هاى دخيل در پروژه باعث شــده اداره 
كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
به قول هاى خود در زمينه بهسازى و تعريض 
جاده پيست عمل نكند. آنچه مسلم است تا 
مشكل اين جاده حل نشود مشكل دسترسى 
آســان عالقمندان به پيست نيز رفع نخواهد 
شد و اسكى همدان نيز همچنان درجا خواهد 

زد.
حال اميدواريم با انتخاب رئيس هيأت اسكى 
اولويت اصلى وى در راه توســعه اسكى در 
همدان رايزنى با مســئوالن استان براى حل 
هميشگى مشكل دسترسى عالقمندان اسكى 
به پيست تاريك دره باشد و مديركل ورزش 
و جوانان استان نيز در اين راه از رئيس هيأت 

به جد حمايت كند.

پيست تاريك دره دو هفته مانده به بهار بازگشايى شد

 مشكالت اسكى همدان
 با انتخاب رئيس رفع مى شود؟ 
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

نيك ايمان تريِن مردمان ، كسى است كه خوش اخالق تريِن آنها باشد و با خانواده اش 
مهربان تر باشد ، و من ، مهربان ترين شما با خانواده ام هستم ..

عيون أخبار الرضا عليه السالم : ج 2 ص 38 ح 109

■ دوبيتي:
هزاران الله و گل در جهان بى                                    همه زيبا به چشم ديگران بى
آالله مو به زيبايى درين باغ                                                سرافراز همه آالليان بى

در آستانه آغاز سفرهاى نوروزى معاون عمران و توسعه امور 
شهري و روستايي وزير كشور:

كاهش تلفات نيازمند تالش دسته جمعي 
همه دستگاههاست

 معاون عمران و توســعه امور شهري و روستايي وزير كشور با اشاره 
به افزايش تعداد تلفات تصادفات برون شهرى و روستايى طي 9 ماهه اول 
سال 97 نسبت به سال 96 گفت: اين افزايش يك زنگ خطر است و بايد 
در يك تالش دسته جمعي كاري كنيم كه شاهد نزولي شدن آمارها باشيم.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشور به نقل از روابط عمومي 
ســازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشــور، مهدي جمالي نژاد كه پس 
از ظهر دوشنبه 13 اســفند در دومين جشنواره كشورى ايمنى رانندگان 
حرفه اى ســخن مي گفت، افزود: بر اساس آمارها تعداد تلفات ناشي از 
تصادفات درون شــهري در 9ماهه اول امسال 3257 نفر بوده كه نسبت 
به 9ماهه اول سال قبل كه 3290 نفر بوده، كاهش يافته ولي تعداد تلفات 
ناشــي از تصادفات برون شهري در 9 ماه اول امسال 8685 نفر بوده كه 
نسبت به 9 ماهه اول ســال 96 كه 8546 نفر بوده از رشد 1.6 درصدي 

برخوردار است.
وي اضافه كرد: تعداد تلفات ناشــي از تصادفات جاده هاي روستايي در 
9ماهه اول ســال جاري 908 نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال 
96 كه 837 نفر بوده از رشد 8.5 درصدي برخوردار است كه افزايش اين 
آمار نگران كننده، نيازمند توجه تمامي مســووالن و دستگاه هاي ذيربط 

مي باشد.
 رشد0/6 درصدي تلفات ترافيكي درون شهري و برون 

شهري و روستايي در 9 ماهه امسال
رئيس شــوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در ادامه گفت: 
مجموع  تلفات ناشي از تصادفات ترافيكى درون شهري و برون شهرى و 
روستايى طي 9 ماهه اول سال 97 در مجموع 12 هزار و 850 نفر بوده كه 
نسبت به 12 هزار و 773 نفر در مدت مشابه سال 96 از رشد شش دهم 

درصدي برخوردار است.
جمالي نژاد همچنين اظهار كرد: در حالي شــاهد اين رشد تلفات ناشي 
از تصادفات ترافيكى داخل حريم شــهرها هســتيم كه قرار بود مطابق 
قانون احكام دائمى برنامه هاى توســعه كشــور اين تلفات هر سال 10 
درصد كاهش يابد و همچنين بر اســاس احكام برنامه ششم توسعه مى 
بايســت تا پايان برنامه ششم ميزان تلفات به تعداد 10 هزار وسيله نقليه 
31 درصد كاهش داشــته باشد. وي در ادامه گفت: اين موضوعات بايد 
توسط شهردارى ها و ارگان ها و سازمان هاى مختلف نظير وزارت آموزش 
و پرورش و ســازمان صدا و ســيما براى همه اقشار جامعه بخصوص 

رانندگان و اپراتورهاى سيستم حمل ونقل پيگيرى گردد.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور تصريح كرد: 
بنابراين تبحر و تجربه در رانندگى نقش بسزايى در كاهش تصادفات داشته 
و رانندگان با رعايت اصول ايمنى مى توانند مرگ و مير و آسيب هاي ناشى 
از حــوادث ترافيكى را كاهش داده و موجــب كاهش زيان هاي مالى و 
اقتصادي جبران ناپذير، كاهش اثــرات اجتماعى به مراتب ناگوارتري از 
جمله از هم پاشــيدگى كانون خانواده، بروز انواع ناراحتى هاي روحى- 

روانى شوند.
جمالــي نژاد تصريح كرد: كاهش مشــكالت اين حوزه نيازمند توجه و 
همكاري و همفكري تمامي دست اندركاران مديريت شهري و حمل و 
نقل شهري است و الزم است در كنار اقدامات زيرساختي، اقداماتي هم 
در زمينه ترويج فرهنگ صحيح ترافيكي و ارتقاء ابعاد گوناگون آن و در 
اولويت قرار گرفتن توسعه حمل و نقل پاك و حمل و نقل عمومي انجام 
شــود. وي همچنين از جمعيت طرفداران ايمنى راهها كه برگزار كننده 
دومين جشنواره كشورى ايمنى رانندگان حرفه اى بود،  قدرداني نمود و 
خواستار مشاركت جدي تشكل هاي غيردولتي و سازمان هاي مردم نهاد 
در حوزه كاهش تصادفات و تلفات ناشي از آن در آغاز دهه پنجم انقالب 

اسالمى و گام دوم پيشرفت و توسعه كشور شد.

سرپرست معاونت اتوبوسرانى و پايانه هاى 
مسافربرى سازمان شهردارى همدان خبر داد
راه اندازى ايستگاه اتوبوس 
جابجايى مسافران راه آهن 

همدانـ  تهران
 سرپرســت معاونــت اتوبوســرانى و پايانه هاى 
مسافربرى ســازمان شــهردارى همدان از راه اندازى 
ايســتگاه اتوبوس براى خدمت رســانى به مسافران 
مســير راه آهن همدان به تهران خبر داد. بابك اسدى 
از راه اندازى ايســتگاه اتوبوس براى خدمت رسانى به 
مسافران مسير راه آهن همدان به تهران خبر داد و اظهار 
كرد: در طول ســال اتوبوس مسير راه آهن همدان به 
مشــهد فعاليت بود كه طبق برنامه ريزى هاى صورت 
گرفته براى مسير همدانـ  تهران نيز فعال خواهد بود.

وى با اشاره به اينكه اتوبوس هاى همدان ـ مشهد در 
شــيفت مخالف خدماتى را در مسير همدان ـ تهران 
ارائه خواهند داد گفت: فعًال دو دســتگاه اتوبوس از 
ســطح شهر به ســمت راه آهن فعال است كه به سه 
دستگاه ارتقا مى يابد. سرپرست معاونت اتوبوسرانى 
و پايانه هاى مسافربرى ســازمان شهردارى همدان با 
اشــاره به اينكه اتوبوس هاى موجود كفايت مى كند و 
توانســته ايم به خوبى خدمات ارائه دهيم خاطرنشان 
كرد: ســاعات فعاليت اتوبوس ها به ساعات فعاليت 

راه آهن بستگى دارد.
وى بيان كرد: اتوبوس ها يك ســاعت قبل از حركت 
قطار همدان به سمت مشهد و تهران در ترمينال بزرگ 
انقالب مستقر مى شوند و موقع برگشت نيز در راه آهن 
حضور دارند.اســدى با اشــاره به اينكه با راه اندازى 
راه آهــن همــدانـ  تهران چندين دســتگاه اتوبوس 
در ســاعات پيك مسافر خدمات رســانى كرده اند و 
مشكلى در اين زمينه نداريم افزود: در برخى از روزها 
تعداد اتوبوس ها افزايــش يافته تا خدمات بهترى به 

همشهريان و مسافران ارائه دهند.

سعدالسلطنه
 مركز خريدى پر از اصالت ايرانى

 فرصت كمى تا آغــاز تعطيالت عيد نوروز باقى 
 مانده و براى يك سفر مفيد و متفاوت در اين ايام، چه 
بهتر كه زودتر مقصد خود را انتخاب كنيم. در فرصت 
باقى مانده هر روز يك جاذبه را در پهنه وســيع ايران 
معرفى خواهيم كرد. مبناى معرفى اين جاذبه ها كه از 
ميان جاذبه هاى ملموس و ناملموس هستند، بكر بودن، 
دور بودن نسبت به مركز، اهميت، متفاوت بودن و... 
است. براى آنكه بيشتر از اين جاذبه ها بدانيد، مى توانيد 

رد آنها را در اينترنت جست وجو كنيد.
براى گشــت و گذار و ديدن مكان هاى ديدنى حتما 
الزم نيست كيلومترها از شــهر فاصله بگيريد. كافى 
اســت گوشه چشمى به شــهرهاى اطراف خود هم 
بيندازيد. از جمله اين شهرها قزوين است با تاريخچه 
چندصد ســاله كه مى تواند براى شــما يك ســفر 
خاطره ســاز به ارمغان آورد. شهرى كه اصالت در آن 
موج مى زند. نشانه هاى اصالت يك شهر را هم مى توان 
در عناصر شهرى آن جســت و جو كرد. عناصرى كه 
هر كدام حرفى و روايتى از پيشينه و تاريخ يك شهر 
را در دل خود دارند. سعدالســلطنه در قزوين يكى از 
زيباترين اين روايت هاست. مجموعه اى با عمر نزديك 
به يك قرن، پر از نشانه هاى اصيل يك بازار قاجارى و 

متناسب با نياز امروز مردم شهر.
كاروانسرايى كه به دستور باقرخان سعدالسلطنه حاكم 
قزوين، در عهد ناصرى بنا شــده؛ مجموعه اى اســت 
با وســعتى نزديك به 2 هكتار كه عنــوان «بزرگ ترين 
كاروانسراى درون شــهرى ايران» را در شناسنامه خود 
دارد. سعدالسلطنه در گذشته تنها به تجارت و داد و ستد 
تجار اهل قزوين اختصاص داشت و اگر كاروانى تجارى 
از شــهرهاى ديگر مى رسيد، در حياطى كه امروز با نام 
«نگارالسلطنه» شناخته مى شود، بار خود را خالى مى كرد. 
سعدالسلطنه برخالف كاروانسراهاى ديگر صرفا مختص 
اتراق مسافران نبود، بلكه بيشتر كاربرد تجارى داشت. با 
اين حال امكاناتى همچون حمام و آب انبار هم در اين 
مجموعه براى استفاده تجارى كه از شهرهاى ديگر وارد 

قزوين شده بودند وجود داشت.

نمايشگاه نقاشى روى 
سفال و سراميك در مالير 

برپا مى شود
 به مناســبت اســتقبال از بهار و ايام پايانى 
سال نمايشــگاهى از آثار صنايع دستى مرضيه 
توتونچى هنرمند ماليرى، در مجتمع فرهنگى و 

هنرى اين شهرستان گشايش مى يابد
به گزارش روابــط عمومى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان همدان،در اين نمايشگاه 
بيــش از 50 اثر با موضوعات مختلف از جمله 
هفت سين كه با رنگ هاى اكروليك تهيه شده 
در معرض ديد دوســتداران اين هنر قرار مى 
گيرد.اين نمايشــگاه از 18 تا 26 اسفند ماه از 
ســاعت 8 تا 14  در مجتمع فرهنگى و هنرى 
واقع در شــهرك وليعصر(عج)، ميــدان قائم 

پذيراى بازديد عالقمندان است.
اين نقــاش ماليرى داراى مــدرك تحصيلى 
كارشناسى ارشد گرافيك بوده و در زمينه چاپ 
و نشــر و نرم افزارهاى گرافيكى مهارت دارد 
و اين نمايشــگاه، سومين نمايشــگاه انفرادى 

"مرضيه توتونچى" است.

ايران به دانش فنى ساخت راديوتلسكوپ 
دست يافت

 رئيس مركز تحقيقات فضايى پژوهشگاه فضايى ايران از دستيابى 
100 درصدى به دانش فنى ســاخت راديوتلســكوپ با هدف پايش 

امواج راديويى منابع كيهانى و كائنات خبر داد.
اميد شــكوفا ، با بيان اينكه ســامانه «راديو تلسكوپ» يك گيرنده 
راديويى اســت كــه امواج راديويــى منابع مختلــف كيهانى مانند 
كهكشــان ها، ســحابى ها و اجرام مختلف را دريافت مى كند، اظهار 
داشــت: برخالف رصدهاى اپتيكى، اين ســامانه محدود به شرايط 
جــوى و زمان خاصى از شــبانه روز نبوده و محدود به طيف مرئى 
و اپتيكى نيســت. به همين دليل در هر لحظه مى توان منابع مختلف 

راديويى را با آن پايش كرد.

راه اندازى شبكه ملى تبادل اطالعات زلزله 
در سال 98

 رئيس دانشــگاه تهران گفت: در ســال 98 بايد شبكه ملى تبادل 
اطالعــات زمين لرزه ميان ســازمان هاى عضو شــوراى هماهنگى 
مراكز لرزه نگارى و شــتاب نگارى كشــور عملياتى شود.به گزارش 
دانشگاه تهران، محمود نيلى احمدآبادى در يازدهمين جلسه شوراى 
هماهنگى مراكز لرزه نگارى و شــتاب نگارى كشور گفت: شبكه ملى 
تبادل اطالعات زمين لرزه بين ســازمان هاى عضو شورا بايد در سال 

98 عملياتى شود.
وى افزود: همچنين پيشنهاد مى شود تا نيازهاى تجهيزاتى شبكه هاى 
لرزه نگارى و شتاب نگارى كشور با كمك متخصصين داخلى ساخته 

تا نيازهاى اين شبكه ها مرتفع شود.

جاروى صنعتى ساخته شد
 محققان كشــور موفق به طراحى و ســاخت جــاروى صنعتى 
توربووكيوم شــدند كه در بسيارى از كارخانه ها، سردخانه ها و آب 
شيرين كن ها قابل استفاده است.رضا بيژن زاده مجرى طرح و برگزيده 
سى و دومين جشنواره بين المللى خوارزمى و مجرى طرح «جارورى 
صنعتى توربووكيوم» در گفتگو با مهر اظهار كرد: اين طرح يك روش 
ايجاد فشــار منفى را معرفى مى كند كه اســاس آن ايجاد فشار منفى 
مشابه عملكرد گردباد است كه توانستيم به واسطه آن دستگاهى با نام 
تجارى توربووكيوم را بسازيم. وى در خصوص كاركرد اين جاروى 
صنعتى گفت: اين جارو يك موتور است كه خاصيت مكندگى دارد و 
در صنعت مورد استفاده قرار مى گيرد؛ در حال حاضر براى جابجايى 

مواد و... از اين سيستم استفاده مى كنيم.

وزن كهكشان راه شيرى اندازه گيرى شد
 محققان با تركيب اطالعات تلســكوپ هاى هابــل و گايا وزن 
كهكشان راه شيرى را 1.5 هزار ميليارد برابر خورشيد تخمين زده اند. 
به گزارش ديلى ميل، دانشــمندان باالخره وزن كهكشان راه شيرى را 
اندازه گيرى كردند. آنها معتقدند وزن كهكشــان راه شيرى 1.5 هزار 
ميليارد برابر وزن خورشــيد باشــد و عرض آن نيز 265 هزار ســال 

نورى است.
پروژه اندازه گيرى وزن كهكشان راه شيرى در حقيقت با همكارى ميان 
دانشمندان ناسا و سازمان فضايى اروپا از روى اطالعات تلسكوپ هاى 
هابل و گايا انجام شده است. محققان با تركيب اطالعات 46 خوشه كروى 
به اين رقم دست يافته اند. خوشه هاى كروى توده هايى شامل صدها هزار 

ستاره هستند كه اطراف مركز كهكشان راه شيرى وجود دارند.

آمريكا ماهى سالمون تراريخته 
پرورش مى دهد

 سازمان غذا و داروى آمريكا به يك شركت اجازه داده ماهى هاى 
ســالمون مهندسى ژنتيك شده را پرورش دهد كه با دو برابر سرعت 

ماهى هاى عادى رشد مى كنند.
به گــزارش آسوشــيتدپرس، مقامات آمريكايى روز گذشــته اجازه 
پرورش ماهى هاى سالمون مهندسى ژنتيك شده را صادر كردند. اين 
ماهى هاى مهندســى شده با دو برابر سرعت معمول رشد مى كنند. اما 
شــركت توليد كننده آنها قبل از فروش اين ماهى در داخل كشــور 
احتماالً با چالش هاى قانونى روبرو خواهد شــد. سازمان غذا و دارو 
آمريكا اعالم كرد به شــركت AquaBounty اجازه مى دهد تخم 

ماهى هاى سالمون مهندسى ژنتيك شده را وارد كند.

عكس روز

عكس: مريم مقدم صبح آفتابي برفي همدان

سينـما

■ قد  س.................................... . ماموريت غيرممكن 
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فلسطين 2.................................................. جن زيبا
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 تعداد برج ها و ســاختمان هاى بلندمرتبه كه در 
طول ســاخت و ســاز ها داراى مشكالت متعدد از 
لحاظ ارتفاع و نداشــتن پاركينگ هستند در همدان 
كم نيســتند . هنوز در ساخته شدن برج هاى بدون 
پاركينــگ يك عالمت ســوال بزرگ اســت ، چرا 
برج ســعيديه ؛ برج زاگرس ، بــرج جهان نما و ... 
مى تواننــد ارتفاع معقول يــا نامعقول بدون ظرفيت 
كافى پاركينگ داشــته باشــند اما برخى ساختمانها 
نمى توانند ؟كمتر كسى پيدا شد كه به اين سوال پاسخ 
دهد كه  چه اصل و اساســى راه را چند سال پيش 
به روى هتل نيمه كاره جنب پارك مردم سد كرد كه 
نداشتن پاركينگ كافى مانعى براى اتمام ساخت آن 
شد ؟ و حاال در حالى كه برج ها و ساختمانهاى بدون 
پاركينگ و با ارتفاع هــاى آنچنانى در حال حيات 
در شهر هستند خبر از تخريب هتل آرين همدان به 

گوش مى رسد؟ 
اينكه الزم است با اين هتل بر اساس قانون و مقررات 
رفتار شود شكى نيست اما اگر قرار است ساختمانى 
براى تخلف تخريب شود همه متخلفان در شهر بايد 

براى رسيدگى به مواردشان به صف شوند.
سوال ديگر اين است زمانى كه در ساخت و سازها 
تخلف رخ ميدهد ناظران شــهرى كجا هســتند ؟ 
چگونه مى شــود كه اغلب مردم عــادى نمى توانند 
يك آجر روى آجر را بدون اجازه شهردارى بگذارند 
آنوقت يك هتل تا آســمان قد مى كشد و آب از آب 
تكان نمى خورد و حاال آيا براى رفتار مطابق قانون 
متوليان امور براى رســيدگى به تخلفات پيدايشان 
مى شود؟ يا براى ساختن يك جريان خبرى و جلب 

توجه رسانه اى؟ 
مالك «هتل آرين» هنگام تعميرات اساسى، تخلفاتى 
انجام مى دهد كه حكم تخريب آن صادر مى شــود. 
اما اجــراى آن تاكنون بــه تعويق افتاده اســت، با 
ايــن وضعيت حاال اين ســؤال پيش مى آيد كه چرا 
همانطور كه احكام براى ساير شهروندان اجرا شده 

براى اين مورد خاص به تعويق افتاده است؟
 بــه گزارش فــارس ،  هتل آرين واقــع در خيابان 
تختــى هنگام تعميرات كه مجــوز آن را اخذ كرده 
بود، تخلفاتى را انجام داده اســت. مسأله در مراجع 
ذيصالح  بررسى شده و حكم تخريب در كميسيون 
ماده 100 صادر شده است. پس از قطعيت رأى مدير 
هتل به ديوان عدالت ادارى شكايت مى كند، اما ديوان 
بار ديگر رأى تخريب را تأييد كرده و شكايت را رد 
مى كند.  با اين وجود تخريب هنوز انجام نشده است. 

مدير هتل براى نقض حكم تمام 
تالش خود را به كار مى گيرد اما 
با اين وجود حكم همچنان برقرار 
است حاال  اين سؤال پيش مى آيد 
كه چــرا با وجود رأى قطعى اين 
حكم اجرا نمى شود، در حالى كه 
بايد در اسرع وقت مانند ساير آراء 
مربوط به مردم ســارى و جارى 
شود؟ اين مســأله را با مسئوالن 

مربوطه در ميان گذاشتيم.
 رأى صــادر و اجــرا بر 

عهده شهردارى است
شهرى  خدمات  رئيس كميسيون 
شــوراى اسالمى شــهر همدان 
اظهار كــرد: هتل آريــن مجوز 
تعميرات اخذ كــرده بود كه در 
آن ذكر شــده بود كه طبق طرح 

تفصيلى با معبر رعايت شود.
على  فتحى افزود: وقتى تعميرات 

آغاز مى شــود بايد ديوار قبلى عقب نشــينى مى كرد  
تــا كوچه عريض تر شــود اما با انجــام تعميرات، 
تعريض ها رعايت نمى شــود. وى تصريح كرد: در 
كميسيون بدوى مسأله بررسى و رأى براى تخريب 
صادر مى شــود و در جلســه تجديد نظر نيز پس از 

بازديد و بررســى بار ديگر رأى 
رئيس   . مىشــود  تأييد  تخريب 
كميسيون خدمات شهرى شوراى 
اسالمى شهر همدان با بيان اينكه 
موضوع به درازا كشيد ادامه داد: 
اجراى رأى بر عهده شــهردارى 
است و به نظر مى رسد به دليل در 
پيش بودن عيد نوروز، تخريب به 

پس از عيد موكول مى شود.
 بالفاصلــه پس از حكم 
ديوان مراحــل ادارى انجام 

شد
مدير شــهرى منطقه 2 شهردارى 
همدان نيز اظهار كرد: نامه نگارى 
الزم با مديريت كنترل و نظارت 
شــهردارى همدان انجام شده و 
حكم به پليس ســاختمان براى 
اجرا ارســال شده اســت. رضا 
ابرارخــرم افزود: اين مســأله از 
حوزه ما خارج شده اســت اما اقدامات الزم انجام 

شده است و به زودى اجرا مى شود. 
وى تصريح كرد: همان روز كه حكم ديوان عدالت 
ادارى صادر شــد، نامــه براى تخريــب به پليس 

ساختمان ارسال شد.

حكم حداكثر تا سه هفته آينده اجرا مى شود
 مديــر اداره پيشــگيرى و رفع تخلفات شــهرى 
شــهردارى اظهار كرد:  هر تخريبى نياز به تمهيدات 
خاص خود را دارد تا به كل ســاختمان آسيب وارد 

نشود.
حســين مردانى با بيــان اينكه كارشناســان اجراى 
احكام از ســاختمان بازديد به عمــل آوردند افزود:  
اخطاريه هاى الزم به مالك ابالغ شــده است چراكه 
ســعى ما بر اين اســت كه در وهله اول براى حفظ 
شأن اجتماعى شهروندان، خودش مجاب به اجراى 

رأى شود.
وى با بيان اينكه حدود دو يا ســه بار اخطاريه ابالغ 
شده است تصريح كرد: البته ما وارد فاز پسى شديم و 
جلسه اخذ تمهيدات الزم براى تخريب در اين هفته 
برگزار مى شود و پس از تأمين امكانات الزم تا حدود 

سه هفته آينده رأى اجرا مى شود.
مدير اداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
همدان در باره نزديك بودن تعطيالت نورزوى گفت: 
تعطيالت در امور رفع تخلفات تأثير ندارد و هر زمان 

كه شرايط مهيا شود حكم اجرا مى شود.
حال با اين تفاسير مديريت شهري بايد ديد كه براي 
ديگر ســاختمانها و اماكن بدون مجوز و يا متخلف 
چگونه وارد عمل خواهد شد؟ و آيا البي ها و فشارها 

موفق مي شوند يا قانون!

«هتل آرين» در يك قدمى اجراى حكم تخريب

شهردرسيتره نظارت ناظران يا جلب توجه ؟

زمانى كه در ساخت و سازها 
تخلــف رخ ميدهــد ناظران 
چگونه  ؟  هستند  كجا  شهرى 
عادى  مردم  اغلب  كه  ميشود 
نمى توانند يك آجر روى آجر 
را بــدون اجازه شــهردارى 
بگذارند آنوقــت يك هتل تا 
آســمان قد ميكشد و آب از 
آب تكان نمــى خورد و حاال 
قانون  مطابق  رفتار  براى  آيا 
رسيدگى  براى  امور  متوليان 
پيدايشــان  تخلفــات  بــه 
براى ساختن يك  يا  ميشود ؟ 
جريان خبــرى و جلب توجه 

رسانه اى ؟ 


