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همكارى 
شهردارى همدان 
با زباله گردها

درخشش مالير 
در كارآفرينى

تشكل هاى 
غيردولتى 
بازوى توانمند 
گردشگرى استان 

مسئوالن به 
جهادگران  توجه 
ويژه كنند
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زينت نهمين ماه 
با نام «دانشجو»

 16 آذر1332 با خون ســه دانشجويى 
آميختــه شــده كه بــه خواســته به حق 
سياسى شان پاسخ داده نشد. هرچند 18 آذر 

1332 (دو روز بعد از واقعه).

منع بكارگيرى بازنشستگان به ورزش همدان رسيد
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معلوالن در خريد لوازم 
توانبخشى با مشكل مواجهند

 افزايش قيمت ها معلوالن را در خريد لوازم توانبخشى با مشكل 
مواجه كرده است.

مديرعامل جامعه توانيابان اســتان همدان در همايش روز جهانى 
معلوالن با اظهار ناخرسندى از اينكه طرح جامع حمايت از حقوق 
معلوالن اجرا نشــده اســت، اظهار كرد: اجراى دقيق و درســت 
تبصره هاى اين قانون خواسته به حق جامعه معلوالن است كه بايد 

محقق شود.
به گزارش فارس ، محمدعلى افشار با بيان اينكه متاسفانه افزايش 
قيمت ها معلوالن را در خريد لوازم توانبخشــى با مشــكل مواجه 
كرده است، يادآور شــد: بايد براى سطح كيفى لوازم و تجهيزات 

توانبخشى دقت الزم و بيشتر صورت گيرد.
مديرعامــل جامعــه توانيابــان اســتان همــدان در خصوص 
خواســته هاى جامعه معلوالن افزود: تشكيل شوراى قانون رفاه 
معلوالن، كنترل قيمت لوازم توانبخشى معلوالن، استانداردسازى 
لوازم توانبخشــى، ارتقاى جايگاه شــغلى و ايجاد شــغل براى 
معلوالن از مطالبات معلوالن اســت كه اميدواريم مســووالن به 

اين موارد رسيدگى كنند.
مديركل امور اجتماعى استاندارى همدان نيز با بيان اينكه خداوند 
جهان را برمبناى عدالت خلق كرده است، اظهار كرد: عدالت يكى 
از ويژگى هاى جهان اســت و مطمئنا خداوند براى بندگان از نظر 

توانايى هرچه ديده يكسان است.
مهرداد نادرى فر افزود: همه انسان ها در برابر عدالت خداوند يكسان 
هستند و هيچ محدوديتى براى انسان ها از نظر توانايى وجود ندارد 
و اگر محدوديتى هم هست اين حكمت بر اثر رحمت خداوند در 

جاى ديگر جبران شده است.
 مراكز مشاوره در همدان افزايش مى يابد

مديركل بهزيســتى اســتان همدان گفت: در حــوزه اجتماعى نيز 
درصدد افزايش مراكز مشاوره براى استحكام خانواده ها هستيم.

حميدرضــا الوند با بيان اينكه معلوليت يــك واقعيت انكارناپذير 
است كه هميشه در جهان بوده و هست اظهار كرد: معتقدم نداشتن 
معلــول در جامعه و نبود يك معلــول در دنيا مى تواند يك رويا و 
آرمان دســت نيافتنى باشد، اما اميدواريم روزى به اين آرمان دست 

پيدا كنيم.
وى با اشــاره به اينكه معلوليت به معناى نقص نيست بلكه بزرگى 
انسان ها به عظمت روح آنهاست، گفت: ميزان معلوليت در جامعه 
به سطح بهداشت عمومى جامعه و استانداردسازى راه ها و ارتقاى 

فرهنگ جامعه بستگى دارد.
وى با اشــاره به اينكه 39 هــزار و 271 نفر معلول زيرپوشــش 
بهزيستى استان همدان هســتند، بيان كرد: از مجموع اين معلوالن 

42,5 درصد معلول جسمى و حركتى هستند.

مطالبات دانشجويان به 
موقع پاسخ داده شود

 مطالبات به  حق دانشجويان بايد به  موقع پيگيرى و 
پاسخ داده شود تا انباشت مطالبه هاى صنفى به موارد 

سياسى تبديل نشود.
معاون سياســى و اجتماعى فرماندارى ويژه مالير در 
جلسه كميته دانشجويى شهرستان مالير ضمن تبريك 
فرا رســيدن روز دانشجو بيان كرد: نبايد با كوتاهى در 
پاســخگويى به مطالبه هاى دانشجويان دانشگاه ها و 
مراكز آموزشــى، اين مطالبه ها به بيرون از دانشــگاه 

كشيده شود.
بــه گزارش ايرنا ســعيد كتابى هرگونه نقد ســازنده 
و دلســوزانه را حق دانشــجويان دانســت و افزود: 
دانشــجويان در تمامى عرصه هــا و تحوالت انقالب 
اسالمى تاثيرگذار بوده اند و به طور قطع اين نقد آنان 

به نفع كشور است.
معاون سياسى و اجتماعى فرماندارى ويژه مالير ادامه 
داد: دانشــجويان تحول ساز هســتند و در تمامى اين 
تحول ها پس از پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى 
حضورى مســتمر و تأثيرگذار داشته  اند كه به واسطه 
اين نقش آفرينى بايد نيازهاى آنان به موقع پاسخ داده 

شود.
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 نهاوند- معصومه كمالونــد - خبرنگار همدان 
پيام: براى شهر ابوذرها ميهمانانى آمدند از روزهاى 
رشادت و دلدادگى ، دو مسافر آمدند از جزيره هاى 
دور روزهاى عمليات والفجر 8 و رمضان ، دو على 
اكبر 19 و 21 ســاله بر شانه هاى مشتاق شهرروستا 
به روســتا و كوى به كوى به نشــان هاى نا پيدا از 
خواب خاطرات سيم هاى خاردار و مين هاى آماده 
به انفجار،  تا  به بدرقه مادران چشم به راه و پدران 
دست به عصا كه زمزمه مى كنند شايد اين مسافران 

همان  نوجوان خواب هاى انتظارشان باشد.
ديروز و امروز هواى شهرستان نهاوند متبرك است 
به حضــور 2 قهرمان از روزهــاى ارادت و ايثار2
جاويداالثــر تازه تفحص شــده از مناطق عملياتى 
دفاع مقدس كه  عطر حضورشــان شهر را به حيات 

مى خواند.
هركس مسافرى از سال هاى دور دارد ، مادرى كه 
چشــم به الى در دوخته است و پدرى كه نديده از 
دار بودن به تارك خاك خفته اســت به اميد آمدن 
مسافرش دل به بدرقه اين دو تابوت سپرده است .

حاال ديگر جــان خواهرى دل شكســته به نيامدن 
برادر و قد برادرى خميده به بازنگشــتن برادر همه 
دلخوشــى و مامن راز و نيازش اين مشت استخوان 
اســت كه به خيالش همرزم جانش بوده و پيغام يار 

مى رساند.
 دانشگاه آزاد امروز 2 شهيد گمنام را به 

آغوش مى پذيرد
كاروان ايــن دو ميهمان شــهيد روز گذشــته از 

روســتاهاى بخش خزل، زرين دشــت و مركزى 
با استقبال پرشــور اهالى روستاها در دود و عطر 
متبرك اسپند و گالب به شهر نهاوند بدرقه شدند 
تا بعدازظهر چهارشــنبه ســاعت 15 ميدان بسيج 
ميعادگاه اين شــهدا با اهالى شــهر نهاوند بود و 
سپس  در مراســمى باعنوان شــبى با شهدا پس 
از نماز مغرب و عشــا به مســجد جوانان (شهيد 
حيدرى)  و ســپس ساعت 21 به هيأت فاطميون 
واقع در پشــت ســپاه ،آيين وداع با اين دو شهيد 

شد. برگزار 
امــروز پنــج شــنبه هــم ســاعت 8 و30دقيقــه از 
ــام  ــدان ام ــا مي ــل مســجد شــهيد حيــدرى ت مقاب
خمينــى (ره) بــا اجــراى ســان نيروهــاى نظامــى 
ســمت  بــه  شهرســتان  اهالــى  و  انتظامــى  و 
ــه  ــان بدرق ــدى ش ــگاه اب ــگاه آزاد و آرام دانش

ــد. ــد ش خواهن
اين دو شهيد امروز در محوطه دانشگاه آزاد اسالمى 
واحــد نهاوند در جايگاه طراحى و آماده شــده به 

خاك سپرده خواهند شد.

امروز2شهيد گمنام در دانشگاه آزاد نهاوند آرام مى گيرند

 «مركز چاپ وبســته بندي همــدان» همزمان در دو 
نمايشــگاه اســتان هاي مركزي و همدان با مدرن ترين 

دستگاه چاپ ليبل  و بسته بندي اروپا حضور دارد.
نمايشگاه هاي چاپ، بســته بندي، تبليغات و بازاريابي 
اراك و توانمندي هاي صنايع كوچك و متوسط استان 
همدان هر دو همزمان در روز 13 آذرماه افتتاح شده اند.

اين چاپخانه پيش از اين در 17 نمايشگاه داخلي مرتبط 
با صنايع چاپ وبســته بندي حضور يافته كه شــركت 
در دو نمايشــگاه اراك و همدان 18مين و نوزدهمين 

حضور در نمايشگاه هاي داخلي به حساب مي آيد.

چاپخانه پيام رســانه همچنين تاكنون در 12 نمايشگاه 
خارج از كشور شركت كرده است.

با  شب  سه شنبه  اراك  چاپ وبســته بندي  نمايشگاه 
حضور آقازاده اســتاندار مركزي، سفير اتريش در 
ايــران و جمعي از مديران و مســئوالن واحدهاي 
صنعتي اراك و همچنين نمايشــگاه صنايع كوچك 
همدان، با حضور كيوان گردان مديرعامل شــركت 
شــهرك هاي صنعتي و عسگري معاون اقتصادي و 

نيروي انســاني استانداري همدان افتتاح شده اند.
چهارمين نمايشــگاه چــاپ، بســته بندي، تبليغات و 

بازاريابــي اراك از سه شــنبه 13 آذر آغاز شــده و تا 
جمعه 16 آذرماه ادامه خوهد داشــت. اين نمايشــگاه 
در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي استان مركزي 
از ســاعت 15 تا 21 داير اســت.پنجمين نمايشــگاه 
توانمندي هاي صنايع كوچك و متوســط نيز در محل 
دايمي نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان از 13 تا 
16 آذرماه سالجاري هر روز از ساعت 15 تا 21 پذيراي 

عموم است.
هفته نامه سراسري صبح اميد سرپرستي استان مركزي 

نيز در نمايشگاه اراك حضور دارد.

حضورهمزمان چاپ وبسته بندى همدان
درنمايشگاههاى بين المللى
همدان و اراك

نمايشگاه توانمندي هاي صنايع 
كوچك و متوسط استان اعالم شد

فعاليت 11هزار 
واحد صنعتي 

در استان

گفتگو با انجمن اسالمى فرهنگ و سياست 
دانشگاه بوعلى به مناسبت روز دانشجو

فشار بردانشگاه 
از بيرون است
■ تشكل هاي دانشجويي همدان قدمت 40ساله دارند
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تاكيد نايب رئيس شورا بر توازن سرانه

بادامي:طرح جامع شهري بازنگرى شود

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان:

تغيير معاون ها سياسي نيست
■ موسوي بهار مي گويد افرادي كه همراه تر هستند را منصوب كردم



Y K

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

پنجشنبه  15 آذر ماه 1397  شماره 3354 

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ رسانه ها در پيشگيرى از وقوع جرم نقش 

تاثيرگذارى دارند
 بهره گيرى از توان و ظرفيت وسايل ارتباط جمعى براى اطالع رسانى هدفمند 
و آگاهانه مى تواند زمينه اى براى كاهش وقوع جرم باشد.فرمانده انتظامى استان 
همدان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: رســانه در پرورش يا انحراف افكار 
عمومى نسبت به موضوعات مختلف نقش بسزايى دارد.بخشعلى كارمرانى صالح 
اضافه كرد: رســانه هاى جمعى با انعكاس معضالت اجتماعى و حوادث و ارايه 
آموزش هاى الزم و هدفمند بايد نقش خود را در كاهش جرائم ايفا كنند.فرمانده 
انتظامى استان همدان با تاكيد بر نقش مثبت و سازنده رسانه ها بر افكار عمومى 
گفت: علت تشكيل بخش زيادى از پرونده هاى ناشى از ناآگاهى است در حاليكه 
رســانه ها با ايفاى نقش اطالع رسانى و بيان تهديدها مى توانند در كاهش وقوع 

آسيب هاى اجتماعى و افزايش احساس امنيت موثر واقع شوند.

41 درصد دانش آموزان به رشته علوم تجربى 
گرايش دارند

 مديركل دفتر آموزش دوره دوم متوســطه نظــرى وزارت آموزش و پرورش 
گفت: در ســال تحصيلى جارى در پايه نهم، نزديك به 41 درصد از دانش آموزان 
كشــور با گرايش به رشته علوم تجربى، در اين رشته تحصيل مى كنند.به گزارش 
روابط عمومى آموزش و پرورش همدان عباس سلطانيان در گردهمايى معاونان و 
كارشناسان آموزش متوسطه استان همدان افزود: با توجه به برنامه ششم توسعه، تا 
سال 1400 بايد 50 درصد دانش آموزان به شاخه هاى مهارتى فنى و حرفه اى و كار 
دانش هدايت شوند و الزمه آن برنامه ريزى مطلوب در اين زمينه است. وى تاكيد 
كرد: كيفيت بخشى به آموزش دوره متوسطه از برنامه هاى مهم وزارت آموزش و 
پرورش است.ســلطانيان گفت: با برنامه ريزى دقيق در وزارت آموزش و پرورش 
و استفاده از راهكارهاى مختلف نيروى الزم براى دوره متوسطه را تامين مى كنيم.

فعال شدن گسل نهاوند شايعه اى بيش نيست
 مديركل مديريت بحران استاندارى همدان ضمن تكذيب شايعه فعال شدن 

گسل نهاوند گفت: اين مطلب شايعه است و صحت ندارد.
شــايعاتى مبنى بر فعال شدن گسل نهاوند در بين مردم در حال رواج است كه 
اين مسئله باعث شــد اين موضوع را از مديركل مديريت بحران استان همدان 
پيگير شويم.عليمردان طالبى در گفت وگو با  فارس ضمن تكذيب شايعه فعال 
شــدن گسل نهاوند اظهار كرد: همانطور كه بيان شده، گفته مى شود اين مطلب 
شــايعه اســت و صحت ندارد.وى با بيان اينكه به اين شايعات نبايد پاسخ داد، 
بيان كرد: هر وقت هر مســئله اى باشد، از طريق مديريت بحران و صدا و سيما 

به اطالع مردم خواهد رسيد.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان تصريح كرد: اينكه گســلى فعال 

مى شود يا نه، در هيچ كجاى دنيا نمى توان نسبت به آن اظهار نظر كرد.

زينت نهمين ماه با نام «دانشجو»
مهدى غالمى  »

 16 آذر1332 با خون سه دانشجويى آميخته شده كه به خواسته به 
حق سياسى شــان پاسخ داده نشد. هرچند 18 آذر 1332 (دو روز بعد 
از واقعه) عامل اين اتفاق در همان دانشــگاه دكتراى افتخارى حقوق 
دريافت كرد منتهى مزين كرد نام 16 آذر را به نام «روز دانشجو». پس 
خيلى نمى توان به اين درخت تنومند دانشجويى با اين پشتوانه فكرى 
و تاريخى آســيب وارد كرد. حتى اگر به عقب تــر برگرديم(1320) 
مى بينيم در طول همين خواسته ها بود كه تشكلها شكل گرفتند. امروز 
عقبه جنبش دانشجويى با نزديك به هشتاد سال سابقه نشان داده كه در 
ذات خود استقالل عمل بايد جز الينفك فعاليتهايش باشد و هرگز در 
محيط پادگانى كه دستورات از باال برسد را تحمل نمى كند و نظرات 
تك بعدِى برنامه ريزى شــده را نيز جزئى از بازيهاى سياسى مى داند 
كه ناگزير و به اجبار بايد با آن دست و پنجه نرم كند تا ماهيتش حفظ 
شود. اين موضوع كه چقدر شأن و منزلت تشكلها در خارج از دانشگاه 
و توســط مجريان پس از انقالب حفظ شــده و به ارج و قرب شان 
افزوده ، بحثى است كه مطمئنا تعاريفش جز در دولتهاى هفتم و هشتم 
بيان نشده و تاب حضورشان براى دولتمردان جزء اين دو دوره قابل 
درك و تعامل نبوده است. در اين راستا انواع و اقسام برخورد وتوقيف 
نشــريات، صنف ها، كانون ها و تشكل ها از سال 84 ببعد اين شبهه را 
ايجاد كرد كه مسئوالن دانشگاه بدنبال نزديكى تشكل ها به دولت وقت 
بوده اند. مثال در دولتهاى نهم و دهم ادبيات وزير علوم اينگونه بود كه 
دانشــجو بايد كيفش را در دستش بگيرد، سر كالس بشيند و درسش 
را بخواند و اگر خواست فعاليتى هم انجام دهد، از معدود تشكل هاى 
موجود كه معموال همه منعكس كننــده نظرات آقايان بود-منتهى در 
شــكل و نام مختلف- يكى را انتخاب كند. در اين زمان شاهد بوديم 
كه انجمن هاى با ســابقه در دولتهاى قبلى يكى پس از ديگرى مهر و 
موم مى شوند و تابلوهاى شان در دانشگاهها جمع آورى مى شود؛ اتفاقى 
كه به گفته اعضاى قديمى تشــكل ها قبل از انقالب هم در دانشگاهها 

اتفاق نيفتاده بود.
از ســال 92 فضا كمــى تغيير كرد. دولت يازدهم و شــخص رئيس 
جمهور بر باز شــدن فضاى دانشگاه تأكيد داشت. كما اينكه در همان 
روزهاى ابتدايى،روحانى خطاب به دانشجويان گفت كه «دوران افراط 
و فضاى امنيتى به سر آمده است». در طول همين سخنان، وزيرعلوم 
وقت(فرهادى) نيز تأكيد داشــت كه «تشــكل ها نبايد دنباله روى يك 
تفكر و جناح سياســى خاص باشــند» و براى جامعيت بخشــيدن 
حقوق دانشگاهيان منشور حقوق دانشجويى را كليد زد. هرچند فعال 
تــا مرحله رونمايى پيش رفته منتهى اگر تصويب مى شــد و جايگاه 
حقوقى پيدا مى كرد آنوقت حقوق به حق دانشــجويى در چارچوب 
قانون قرار مى گرفت و اين امر سبب مى شد امروز برخورد با دانشجو 

با تصميمات سليقه اى مواجه نشود. 
اظهارات روحانى در اين پنج ســال هرچند با فراز و نشــيب همراه 
بوده اما گوياى اين امر اســت كه رئيس قوه اجرايى كشور به اتفاقاتى 
كه از ســال 84 بر جريانات دانشجويى افتاده، واقف است و درصدد 
بازگشت فعاليت تشكلهاى دانشــجوى با هر طيفى مى باشد. اين امر 
منجر شــد در انتخابات 96 با همراهى دانشجويان قسمتى از آراء به 
سمت دولت تدبير اميد بيايد. با ورود روحانى به پنجمين سال رياست 
جمهورى فضا قدرى دگرگون شــده، گرچه فاصله بسيارى با دولت 
اصالحــات دارد منتهى با وجود مخالفان دولت دوازدهم شــاهديم 
مجوزهاى سياسى براى تشكل هاى مستقل و اصالح طلب دانشجويى 
صادر مى شــود، بدون آنكه به ساير تشكلهاى دانشجويى كه در زمان 

احمدى نژاد مجوز گرفتند محدوديتى وارد شود.
در اين راستا سبقه تاريخى دانشگاه بوعلى سينا در انجام فعاليت هاى 
سياســى و فرهنگى سبب شده كه از اين دانشــگاه به عنوان يكى از 
سياســى ترين دانشگاههاى كشور ياد  شــود. وقتى به اين فعاليتها در 
كنار افتخارات و ســوابق علمى نگريسته مى شد، دانشگاهِ مزين به نام 
بوعلى ســينا، بايد در كشــور منحصر به فرد نيز مى شد. هرچقدر كه 
تحصيل در اين دانشــگاه براى دانشــجويان از اهميت برخوردار بود 
براى تأثير مســتقيم و غيرمســتقيم نخبگان حكومتى و غيرحكومتى 
به همان داليل سياســى و فرهنگى نيــز داراى اهميت و ارزش  بود. 
منتهى روند تصميم گيريهاى ســليقه اى دولتها سبب شد كه دانشگاه 
بوعلى سيناى همدان همچون دانشگاههاى بزرگ كشور از اهميتشان 
در ســطح تاثيرگذارى كشــورى كاسته شود. دانشــگاهى كه زمانى 
تشكل هاِي دانشــجويي با تفكرات گوناگون در آن از جايگاه خاصي 
برخوردار بود و دانشجويانش عالوه بر فعاليتهاي سياسي و اجتماعي، 
در سرنوشت امور صنفي خود در قالب شوراهاي صنفي، فعاليت شان 
متوقف نمى شد. اما شرايط بگونه اى رقم خورد كه حتى دفتر مركزى 
شوراى صنفى دانشجويان  اين دانشگاه با عبارات «دانشگاه مرده است» 

و «16 آذر تسليت باد» به استقبال روز دانشجو در سال 93 برود.
البتــه كه اين اتفاق طبيعى بود چراكــه در آن زمان معاونت فرهنگى 
اعالم كرده بود كه ســه تشكل در اين دانشگاه فعال است كه همگى 
عمال تحت اداره بسيج دانشجويى بود. گرچه دو تشكل ديگر هم بود 
كه نبايد دســت از پا خطا مى كرد اگرنه با مسائل انضباطى و انحالل 
مواجه مى شــدند.  لذا نبود ساليق مختلف در فعاليتهاى اين تشكل ها 
باعث شده بود كه دانشجويان با روندى مواجه شوند كه حتى نتوانند 

از حقوق صنفى خود دفاع كنند.
باز شدن فضاى دانشگاه در دولتهاى يازدهم و دوازدهم گر چه زمان بر 
بود ليكن در دانشــگاه بوعلى توانســته تاثيراتى بگذارد. گرچه همان 
هيات نظارت و حراســت در خصوص فعاليت تشــكل ها همچنان 
مقاومت مى كند اما پيگيرى دانشجويان براى خواسته به حقشان سبب 
شــد توفيقاتى در اين زمينه حاصل شــود. فعاليت دانشجويان از هر 
طيفى مى تواند فضاى تاثيرگذار مثبتى در همدان داشــته باشد. چراكه 
فضاى مطالبه گرى كه خاصه توسعه هست؛ خيلى در استان مورد اقبال 
نيســت و اغلب منفعت طلبى شــخصى مقدم برهر امورى محسوب 
مى شود. لذا پرسشگرى دانشجويان از سياسيون، مسئوالن و مديران در 

محيطى آكادميك مى تواند در اين روند تاثيرگذار باشد.

شهرداري به فعاليت زباله گردها نظارت دارد
همكارى شهردارى همدان با زباله گردها

 معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان با اشاره به آخرين آمار 
موجود در زمينه شناسايى زباله گردها در سطح شهر گفت: حدود 450 
تا 500 زباله گرد در همدان شناســايى شــده كه در سطح شهر مشغول 

زباله گردى و جمع آورى زباله هستند.
وحيــد على ضمير افزود: از 500 زباله گرد، 230 تا 250 نفر از اين افراد 
تحت نظر سازمان مديريت پسماند توسط يك پيمانكار براى جمع آورى 

مواد بازيافتى در سطح شهر مشغول هستند.
وى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكــه به كارگيرى تمام اين افراد 
مورد نياز ما نيســت، اظهار كرد: با توجه به اينكه زباله گردى از نظر 
اجتماعى مورد نكوهش اســت و براى برخورد و كنترل فعاليت اين 
افراد در قانون ابزارى انديشــيده نشــده و جرم نيز تلقى نمى شود، 
مابقى اين افراد ساماندهى نشده و در سطح شهر به صورت شخصى 

در حال زباله گردى هستند.
على ضمير با اشاره به اينكه يك خط پردازش سايت دفن زباله به مدت 
حدود 2 ســال به داليل يكسرى  مشكالت كارى مسكوت مانده بود، 
بيان كرد: پنج ماه است كه جدى به اين روند ورود كرديم و سرمايه گذار 
بخش خصوصى و ما تعهداتى داديم و مشكالتى هم كه با سرمايه گذار 

بخش خصوصى بوده، كامال مرتفع شده است.
وى با بيان اينكه ظرف يك ماه آينده عمليات اجرايى يك خط پردازش 
سايت دفن زباله محقق مى شود، افزود: با راه اندازى اين خط پردازش، 

زباله هاى سطح شهر به صورت كامل به آنجا مى رود.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان ادامه داد: در حال محوطه سازى 
هستيم و سرمايه گذار نيز در حال اورهال(بازبينى، بررسى و معاينه كردن) 

دستگاه ها بوده و مشكالتى كه در گذشته بوده رفع شده است.
وى با اشــاره به اينكه متوسط توســط روزانه زباله در همدان 450 تن 
است، گفت: سرانه زباله توليدى همدان روزانه 810 گرم است كه توليد 

زباله همدان چند 10 گرمى از سرانه كشورى بيشتر است.
در خبر منتشر شده در روزنامه روز گذشته همدان پيام  تعداد زباله گردها 
به اشتباه 5 هزار نفر عنوان شده بود كه ضمن پوزش از خوانندگان بدين 

وسيله اصالح مى گردد.

مالير با ليتوانى قرارداد تبادل
 استاد و دانشجو منعقد كرد

 مدير امور بين الملل و سرپرست دانشجويان غيرايرانى دانشگاه مالير 
گفت: با حمايت مالى اتحاديه اروپا(EU) قرارداد جديد بين دانشــگاه 

مالير و كشور ليتوانى براى تبادل استاد و دانشجو منعقد شد.
ميالد منافى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين امر در راستاى انعقاد 
قرارداد بين المللى اراسموس پالس جديد با دانشگاه VGTU ليتوانى 

انجام گرفته است.
وى افزود: در راستاى سياست هاى كلى دولت جمهورى اسالمى ايران 
و همچنين ارتقاى جايگاه علمى دانشگاه و با همت مديريت امور بين 
Mobility of از برنامه  Credit الملل دانشــگاه مالير، طرح جديد
اراسموس پالس اتحاديه اروپا در حوزه تبادل استاد و دانشجو با ليتوانى 

منعقد شد.
منافى ادامه داد: پيرو اين قرارداد بين المللى و بر اساس تفاهم طرفين، با 
حمايت مالى اتحاديه اروپا در 2 سال متوالى 2018 تا 2020 بين دانشگاه 
Vilnius Gediminas Technical University و  ماليــر 
كشور ليتوانى، تبادل استاد و دانشجو براى رشته ها و مقاطع تحصيلى 

مورد مشاركت انجام مى شود.
مدير امور بين الملل و سرپرســت دانشجويان غيرايرانى دانشگاه مالير 
بيان كرد: ســال 2017 نيز طرح بين المللى ديگرى با دانشــگاه كشور 
ليتوانى منعقد شــد كه با انعقاد اين قرارداد جديــد، تعداد طرح هاى 

مشترك دانشگاه مالير با اتحاديه اروپا به چهار مورد رسيده است.
به گزارش ايرنا، دانشــگاه مالير يكى از جوان ترين دانشگاه هاى دنيا 
است كه موفق به احراز شرايط عضويت در اتحاديه بين المللى دانشگاه 

ها شده است.
دانشگاه مالير در چهار كيلومترى محور مالير به اراك واقع شده است و 
بيش از 6 هزار دانشجو در بيش از 70 رشته تحصيلى در مقاطع مختلف 

كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا در اين دانشگاه تحصيل مى كنند.

1- اينترنت در شب يلدا قطع شود. گفته ميشود قراراست درتصميمى 
از سوى برخى سازمانهاى متولى شب يلدا ايرانيها بدون اينترنت جشن 
بگيرنــد. گويا اين تصميم با درخواســت برخى گروههاى اجتماعى 
باهدف دورهمى خانواده ها و موافقت برخى مســئوالن گرفته شده 

است.
گفتنى است سالهاى قبل �شب بدون موبايل� تبديل به چالش شب 

چله شده بود.
2- رشــد قيمت ها ادامه خواهد داشــت. گفته مى شــود على رغم 
بازگشــت آرامش نســبى به بازار قيمت ها رشد خواهدداشت. گفته 
ميشــود موافقت دولت با افزايش قيمت خودرو و فعال شدن كارت 
ســوخت پيش درآمد رشد دوباره قيمت هاخواهدبود. گويا اين اقدام 
درحالى انجام شــده است كه بودجه سال 98 انقباضى پيش بينى شده 

است.
3- فشار براى جلوگيرى از تغيير مديران دراستان افزايش يافته است. 
گفته مى شــود گروههاى سياســى و برخى جريانهاى البى نسبت به 
تغيير مديــران موضع هاى تند گرفته اند. گويــا دراين زمينه پس از 
آموزش وپرورش ، علوم پزشكى نيز تحت فشاراست .گفته مى شود 
برخى احزاب بــدون توجه به مطالبه عمومــى، عملكرد افرادواصل 
شايســته ســاالرى تنها به دليل سهم خواهى فشــاربراى اعمال نظر 

درتغييرات را افزايش داده اند!

 پنجمين نمايشگاه توانمندي هاي صنايع 
كوچك و متوسط اســتان همدان روز سه 
شــنبه 13 آذر در مكان نمايشگاه هاى بين 

المللى استان همدان افتتاح شد. 
ايــن نمايشــگاه فرصتــي بــراي عرضه 
محصوالت توليدي اســت كــه 99 توليد 
و عرضه كننــده  در پنجمين نمايشــگاه 
توانمندي هاي صنايع كوچك و متوســط 
اســتان همدان حضور دارند ومحصوالت 
خود را در معرض ديــد عموم مردم قرار 

داده اند.
سرپرست معاونت اقتصادى و توسعه منابع 
اســتاندارى همدان نيز در اين آئين گفت: 
117 هزار واحــد صنعتــى داراى پروانه 

بهره بردارى در استان همدان فعال است.
ســيد محمــود عســگريان بيــان كرد: 

مناســبت هاى مختلفــى بــراى چهلمين 
اســالمى  انقــالب  پيــروزى  ســالگرد 
پيش بينى شده اســت و دشمن هم بيكار 
ننشسته و برنامه هايى براى كمرنگ نشان 
دادن چهلميــن ســالگرد انقالب در نظر 
گرفته اســت كــه يكى از ايــن برنامه ها 
تحريم هاى ظالمانه و يكجانبه اى اســت 
كه به كشور تحميل شده است و در اين 
تنگنــا توليدكننــدگان در توليد و تامين 
مواد اوليه، تامين مالى و ماشــين آالت به 

فكر راه جايگزين بودند. 
وى افــزود: در پنج ســال گذشــته 220
كارگــروه تســهيل و رفع موانــع توليد با 
يك هزار مصوبه در حمايت از توليد انجام 
گرفته است. در حوزه كشاورزى در استفاده 
از سيستم هاى آبيارى نوين پيشرفت خوبى 

داشــتيم و85 درصــد از اراضى مســتعد 
كشاورزى استان زير پوشش آبيارى نوين 

قرار گرفته است .
صنعتى  شــهرك هاى  شركت  مديرعامل 
همدان  نيز در اين مراسم گفت: تالش 
شــده  نمايشــگاه به دانشــگاه تبديل 
شــود. براى نخســتين بار بيش از 110
كرده  شركت  نمايشــگاه  در  توليدكننده 
انــد و مــردم اســتان بايــد بدانند چه 
محصوالتى توســط واحدهــاى صنعتى 
داخل اســتان توليد مى شود و با خريد 
آن ضمــن حمايت از اقتصــاد ملى از 

كنند.  حمايت  نيز  استان  اشتغال 
كيوان گــردان افزود : در اين نمايشــگاه 
خوشــه هاى صنعتى و بخش هاى مختلف 
توليــدى و صنعتى، محصــوالت خود را 

به نمايش گذاشــته اند وحضور مجموعه 
شــركت شــهرك هاى صنعتــى و صنايع 
كوچك در راستاى حمايت موثر از كاالى 
ايرانى است وتشكيل كارگاه هاى آموزشى، 
حضور رايزن هــاى بازرگانى و هيأت هاى 
تجــارى از برنامه هــاى چهــار روزه اين 

نمايشگاه است.
شايان ذكر است در اين مرحله از نمايشگاه  
محصوالتــى از قبيل مــواد غذايى ،چرم 
،پزشكى ، فنى مهندسى ،پوشاك ، ضروف 
چينى و سراميك ، چاپ و ليبل ، الكتريكى 
و فلزى ، شيميايى ، ساختمانى ، زيور آالت 

و چرم عرضه شده است.
نمايشــگاه صنايع كوچك و متوسط تا 16
آذر مــاه همه روزه از ســاعت 15 الى 21

پذيراى همشهريان است . 

نمايشگاه توانمندي هاي صنايع كوچك و متوسط استان اعالم شد

فعاليت 11هزار واحد صنعتي در استان

 نايب رئيس شــوراى اسالمى شهر 
همدان با تأكيد بر ايجاد خدمات و توزيع 
متوازن سرانه ها در شهر، گفت: با توجه 
به اينكه شــوراى شهر همدان تمام توان 
خود را براى نظــارت بر روند بازنگرى 
طرح جامــع خواهد داشــت، بنابراين 
مشكالت و نيازهاى شهر در تدوين طرح 
جامع شهر بايد پيش بينى شود تا شهرى 
آباد را با افتخار به آيندگان تحويل دهيم. 
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى 
شهر همدان، حميد بادامى نجات در صحن 
شــورا با محوريت بررسى مغايرت ها و 
ايرادات موجود در نقشــه وضع موجود 
طرح جامع شــهر همــدان، بيان كرد: با 
توجــه به اينكه اين طــرح به طور قطع 
آينده شهر همدان را رقم خواهد زد، اين 
نشست نيز صرفًا به منظور همفكرى بيشتر 
و تبادل نظرات مجموعه مديريت شهرى 
با مشــاور و كارفرماى طرح جامع شهر 
همدان در راســتاى بازنگرى هرچه بهتر 

اين طرح شكل گرفته است.
طرح  اين  نهايى  بهره بردار  بادامى نجات، 
اثرگــذار شــهرى را مجموعه مديريت 
شهرى و مردم دانســت و افزود: تمامى 
شــهروندان براى رفع مشكالت خود به 
اعضاى شوراى شــهر به عنوان منتخبان 
داريم  وظيفه  كه  دارند  مراجعه  خودشان 

به آنان پاسخگو باشيم.
وى بــا تأكيد بر اينكه طــى بازديدهاى 
تصادفى در مناطق 4گانه شــهر به نظر 
ميرســد پهنه هايى از ســطح شــهر در 
شــناخت وضع موجود طرح جامع شهر 
مغفول مانده است كه جاى نگرانى دارد 
و ميبايست در طرح پيش بينى شود، ادامه 
داد: اين پهنه ها كه طى ســاليان سال در 
شده اند  ســاخته  غيرمجاز  كاربرى هاى 
بايد در وضع موجود ديده شــوند تا در 
بازنگرى بتوانيم مشكالت اين محالت را 

حل كنيم.
نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان 
تأكيد كرد: موضوع طــرح جامع اقدام 
كارشناسى است كه زمان اجراى آن هم 
به موجب حساسيت امر، ضرورت دارد.

بادامى نجــات همچنين گفــت: با توجه 
به اينكه قانون مشــخص كرده است كه 
طرح جامع شهر پس از طى مراحل بايد 
همدان  شهر  اسالمى  شوراى  تصويب  به 
برسد؛ بنابراين تمام دغدغه ما اين است، 
زمانى كه طرح جامع را تحويل مى گيريم، 
مشكالت خاصى در انتهاى كار به منظور 
ورود جدى به طرح تفصيلى شهر وجود 

نداشته باشد.
 طرح جامع شهرى براى سهولت 

تصميم گيرى هاست
رئيــس شــورى اســالمى شــهر همدان 
هم معتقــد اســت: طرح جامع شــهرى 
وســيله اى براى ســهولت تصميم گيرى و 
سياست گذارى اســت كه نقش هدايتى آن 

از جنبه هاى با ارزش طرح است.
كامران گردان با تأكيد بر اينكه در طرح هاى 

جامع شهرى نه تنها خود شهر بلكه منطقه 
آن نيز مورد توجــه و مطالعه قرار ميگيرد، 
گفــت: طرح جامع شــهرى از نظر زمانى، 
بلندمدت و از لحاظ مقياس، كلى اســت؛ 
بنابرايــن اين طرح اثرگذار سياســت هاى 
كلى توسعه شهر را به مدت 10 سال تعيين 

مى كند.
وى با بيان اينكه بيان ايرادات از ســوى 
مجموعــه مديريت شــهرى صرفًا با نيت 
دلســوزى براى شهر اســت، عنوان كرد: 
مشــكالت سطح شهر توســط نمايندگان 
مــردم در پارلمان محلى بيش از ســاير 
اســت؛  لمس  قابل  مســئوالن  و  مديران 
و  شهروندان  درخواســت  به  بنا  بنابراين 
بر اســاس اصول فنى و قانونــى بايد به 
نواقــص موجــود در طرح جامع شــهر 
پرداخت شــود تــا پاســخگوى همگان 

باشيم.
طرح  مجدد  بازنگــرى  بر  تأكيد   

جامع
نرگس نوراله زاده بــا تأكيد بر اينكه مبناى 
وضع موجود طرح جامع شهر همدان بايد 
مجدد بازنگرى شــود، معتقد است: اگر در 
كليت وضــع موجود اين طرح، مشــكلى 
وجود داشــته باشد، پهناى پيشنهادى دچار 
چالش ميشــود كه قاعدتًا مبناى درســتى 

نداشته است.
وى افزود: بررســى و ارزيابــى ميدانى و 
تصادفى تمام مناطق شــهر به مدت حدود 
يك ماه به انجام رســيد كه مشــخص شد 
شــناخت وضع موجود ايــن طرح، دقت 
الزم را به عنوان يك ســند باالدســتى در 

شهر ندارد.
سيد مســعود عســگريان رئيس كميسيون 
نظارت، بازرســى و امور ادارى شــوراى 
اسالمى شــهر همدان در ادامه با تأكيد بر 
اينكه به رغم زحمات بسيار، مغايرت هايى 
در تهيه طرح جامع شــهر همدان مشاهده 
مى شــود، گفت: مجموعه مديريت شهرى 
انتظــار دارد كه نه تنهــا نواقص قبلى اين 
طرح برطرف شــود، بلكه شيوه كار مشاور 

طرح هــم بايــد داراى كمتريــن نواقص 
موجود باشد.

رئيس كميســيون برنامه، بودجــه و مالى 
شوراى اسالمى شــهر همدان هم گفت: با 
توجه بــه اينكه تمام اعتبــار اين طرح كه 
حدود 700 ميليون تومان اســت، از جيب 
بيت المــال هزينه ميشــود؛ بايد مديريت و 

نظارت صحيح هم به دنبال داشته باشد.
اكبر كاوســى اميد افزود: اگــر در مباحث 
جمعيتى و منابع آب برخى از ســازمان ها 
همكارى الزم را ندارند؛ بنابراين مديريت 
متمركز كالن در ســطح اســتان براى اين 

طرح وجود ندارد.
 ضرورت توافق در سياســت هاى 

كلى طرح
رئيــس كميســيون فنى عمرانى شــوراى 
اســالمى شــهر همدان نيز با بيان اينكه به 
طور قطع انعطاف در مسائل مختلف وجود 
دارد، گفــت: برخى مطالعــات هم ضمن 

اجرا، اصالح مى شوند.
على رحيمى فر بر ضرورت توافق رســيدن 
سياست هاى كلى و فنى طرح جامع همدان 
بــه عنــوان اولويتهاى نخســت اين طرح 

اثرگذار، تأكيد كرد.
مشــاور  كارهاى  نمى خواهيــم   

متوقف شود
معاون شهرســازي و معماري شــهرداري 
همدان در اين جلسه با تأكيد بر اينكه طرح 
جامع شهر همدان اقدام سنگين كارشناسى 
است، گفت: شهردارى همدان مسئول تأييد 
طرح جامع نيست؛ اما براى همراهى مشاور 
طرح و به صــورت همزمان بــراى ادامه 
فعاليــت آنان، به ارائه مســائل و اطالعات 

نقشه وضع موجود طرح، پرداخته است.
مجيد يوسفي نويد با بيان اينكه قصد نداريم 
كارهاى مشــاور در طــرح جامع متوقف 
شــود، اظهار كرد: توسعه شــهر در طرح 
جامع مطرح مى شــود و ســطح و سطوح 
هم در طرح تفصيلى شهر مشخص خواهد 

شد.
وى بــا تأكيد بر اينكه اين كار مشــاركتى 

بوده و رفع اصالحــات جزئى قابل انجام 
اســت، گفت: انتظار مى رود روند به شيوه 
اى پيش برود تــا اصالحيه و نتيجه نهايى 

را ارائه دهيم.
 در راستاى ديد توسعه اى به شهر 

پاسخگو هستيم
مديركل راه وشهرســازى اســتان همدان با 
بيان اينكه خرســندم و استقبال مى كنيم كه 
منتخبــان مردم در پارلمــان محلى دغدغه 
شهرمان را دارند، گفت: مجموعه ما ملزوم 
به پاسخگويى در راستاى ديد توسعه اى به 

شهر است.
حسن ربانى ارشــد افزود: اگر قرار باشد به 
عنــوان كارفرما هر گونــه وظيفه و تاريخ 
جديد طرح جامع شــهر همــدان را ابالغ 
كنيم، مســائل مالى آن را هم حل خواهيم 

كرد.
وى تأكيــد كرد: ايــن اقدامــات را براى 
مردم بــزرگ همدان انجام مى دهيم و قطعًا 
حاكميتى همسو با وظايف مجموعه  نقش 
خدمترسانى  راستاى  در  شهرى  مديريت 

به مردم است.
 همت جمعى بــراى تكميل طرح 

جامع شهر همدان
مشــاور طرح جامع شــهر همدان در ادامه 
با تأكيد بر اينكه راهبردها و سياســت هاى 
طرح جامع شهر همدان در راستاى اصول 
توســعه اى بايد بــر روى خط اصول خود 
قرار گيرد تا از لحاظ زمانى عقب نباشــيم، 
گفت: اگر خطايى داشــته باشــيم، اصالح 
مى كنيم؛ اما بايد روند كار مشــخص شود 
و گام بعدى اين اســت كــه وارد مرحله 
برنامه ريزى شــويم و قطعــًا همت جمعى 

مى طلبد.
احمد بهاآبادى بــا بيان اينكه بايد جمعيت 
شهر و سياســت هاى و الگوهاى توسعه اى 
جمع بندى شود، افزود: شرح خدمات طرح 
جامع شــهر همدان بسيار گسترده است كه 
هر آنچه انتظار از توســعه شــهرى وجود 
دارد، براى برنامه ريزى و ارائه طرح در آن 

گنجانده شده است.

تاكيد نايب رئيس شورا بر توازن سرانه

بادامي:طرح جامع شهري بازنگرى شود
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رئيس جمهورى از دانش آموز كبودراهنگى تجليل كرد
 دانش آموز كبودراهنگى در بيست و هفتمين اجالس سراسرى نماز از حجت االسالم 

والمسلمين حسن روحانى رئيس جمهورى لوح تقدير دريافت كرد.
به گزارش ايرنا در اين اجالس كه با حضور رئيس جمهورى در تاالر اميركبير دانشــگاه 
سمنان برگزار شد، از سيد ميثم جعفرى نوجوان 16 ساله روستاى ازوندره بخش شيرين 

سو تقدير شد.
اين جوان به شــوق شركت در نماز جمعه مســير 12 كيلومترى روستا ازوندره تا بخش 

شيرين سو را هر هفته پياده روى مى كرد.

بخشــدار شيرين ســو در اين ارتباط اظهار داشت: حدود 3,5 سال است كه آيين عبادى 
سياســى نماز جمعه به امامت حجت االســالم على اكبر منصورى در بخش شيرين سو 

اقامه مى شود.
ســيد ايوب موســوى افزود: به دنبال برقرارى نماز جمعه در اين بخش شــاهد حضور 

چشمگير شمار زيادى از شهروندان به ويژه دانش آموزان در اين آيين معنوى بوديم.
وى ادامه داد: اين دانش آموز مقطع متوســطه در دبيرستان حضرت مهدى (عج) بخش 
شــيرين ســو تحصيل مى كند و ويژگى هاى شــخصيتى اين نوجوان موجب رضايت 

همكالسى ها و الگوگيرى از او شده است.
بخشدار شيرين سو گفت: اين نوجوان در يك خانواده مذهبى تربيت و پرورش يافته و 

از نظر درسى نيز داراى رتبه خوبى است.
موسوى بيان كرد: ســيد ميثم جعفرى به شوق حضور در نماز جمعه هر هفته مسير 12 

كيلومترى محل زندگى تا محل اقامه نماز جمعه را پياده مى پيمود.
وى گفــت: اين دانش آموز ابتدا در اجالس شهرســتانى و اســتانى نماز مورد تجليل و 
تقدير مســئوالن قرار گرفت سپس در اجالس سراســرى نيز از دست رئيس جمهورى 

لوح دريافت كرد.
روستاى ازون دره (دراز دره) با 2 هزار و 500 نفر جمعيت در 12 كيلومترى بخش شيرين 
سو و 52 كيلومترى مركز شهرستان قرار دارد و ساكنان اين روستا به حرفه كشاورزى و 

دامدارى مشغول هستند.

خبـر

در دو دهــه اخيــر وقتى 
اقتصــاد دنيــا را مطالعه 
كه  يابيم  مى  در  كنيم  مى 
اكثر توليد ناخالص داخلى 
كسب  اساس  بر  كشورها 
و كارهاى كوچك اســت 
و آن هــم از ايده پردازى 
در  كه  شــود  مى  شروع 
نهايت منجــر به تجارى 
مسئله  اين  و  شده  سازى 
كمك  كشورها  اقتصاد  به 

مى كند

معاون منابع انسانى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى:
رشد شتابان علم در مراكز آموزش عالى 

ادامه يابد
 معاون منابع انسانى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى با بيان اينكه 
وضعيت امروز دانشگا  ه ها عالى و قابل تقدير و تشكر است، اين مراكز 

را مايه  مباهات و افتخار كشور دانست.
به گزارش ايسنا،  حجت االســالم و المسلمين على تقوى در مراسم 
توديع و معارفه مســئول نهاد رهبرى دانشــگاه علوم پزشكى استان 
همدان، اظهار كرد: وضعيت دانشــگاه ها در اوايل انقالب طورى بود 
كه حتى اســتادى براى تدريس دانشجويان مقطع كارشناسى نداشتيم 
اما امروزه اين مراكز آموزش عالى، مملو از استادان و مدرسان فاخر و 
فرهيخته است كه نه تنها در رشد علمى كشور بلكه در سراسر جهان 
افتخار آفريدند.وى ادامه داد: اين موضوع نشان دهنده رشد شتابان علم، 
بعد از برپايى انقالب است كه بايد اين رشد در راستاى اعتالى علم و 
دانش در قشر جوان جامعه همچنان ادامه پيدا كند و حتى سريع تر از 
قبل باشد.تقوى با بيان اينكه ارزش هاى توحيدى بايد در ساختار نظام 
نهادينه شــود، عنوان كرد: اگر همه تالش ها در راستاى نهادينه  شدن 
ارزش هاى توحيدى و رضايت خداوند باشــد ارزش و تأثير بيشترى 
خواهد داشت چرا كه اكنون بسيارى از كارها فقط براى منافع صورت 

مى گيرد و رضايت خداوند از ياد رفته است.
وى كنار گذاشتن منيت را وسيله اى براى رسيدن به قرب الهى دانست 
و گفت: منيت آفتى اســت كه انســان را از رســيدن به هدف نهايى 
وقرب الهى باز مى دارد كه عدم اين خصلت بايد در سراســر مراكز و 

دانشگاه ها حاكم و هدف معنوى حاصل شود.
 فضاى دانشگاه بايد نقادانه باشد

رئيس دفاتر نهاد نمايندگى رهبرى در دانشــگاه هاى استان همدان نيز 
در اين مراســم با اشاره به اينكه فضاى دانشگاه بايد نقادانه باشد، بيان 
كرد: فضاى دانشــگاه، فضايى اســت كه دانشجويان جوان مطالبه گر، 
عدالت خواه و آزادى طلب در آن حضور دارند به همين علت فضاى 

اين مركز بايد فضايى انتقادپذير و نقادانه باشد.
حجت االسالم و المسلمين على محمد عباسى تصريح كرد: وظيفه و 
دغدغه مسئولين دانشگاه ها بايد مسائل و مشكالت آن باشد كه در اين 
مسير گام بردارند در راستاى حل مشكالت نهايت سعى  و تالش خود 

را بكار گيرند و دانشجويان را هدايت كنند.
دبير هم انديشــى اســاتيد دانشــگاه علوم پزشــكى هم دانشگاه 
را يك مركز تخصصى دانســت كه ابعــاد فرهنگى، اجتماعى و 
تربيتى را شــامل مى شود. رضا شــكوهى بيان كرد: ايفاى نقش 
فرهنگى در دانشــگاه ها به مراتب ســخت تر و پيچيده ترو مورد 
توجه  و حمايت خاص مقام معظم رهبرى قرار گرفته اســت كه 
اين موضوع فرصت مغتنمى اســت كه دانشــگاه مى تواند نهايت 

ببرد. فرهنگى  اعتالى  در  را  استفاده 
وى در پايان همدلى، هميارى و همفكرى مســئولين را در اين رشد 
فرهنگى بسيار مهم دانســت و گفت: وحدت  كليدى ترين كالم امام 
(ره) بوده و  براى همدلى و همفكرى نهادها نقش مهمى دارد كلمه اى 

كه نهال انقالب را در دل جوانان كاشت.

دستگيري 18 متهم در كبودراهنگ 
 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: در شهرســتان كبودراهنگ 18 

متهم در اجراي طرح هاي مختلف انتظامي دستگيري شدند.
فرمانده نيروي انتظامي شهرســتان كه در آهنگ با بيان اين مطلب 
افزود: در پي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي به ويژه منطقه اي 
كه با هدف ناامن كردن محالت جرم خيز، پاكســازي نقاط آلوده و 
ارتقاء احساس امنيت در بين شهروندان انجام مي شود و يگان هاي 
انتظامي شهرســتان كبودراهنگ با بهره گيــري از توان و امكانات 
موجود با حضور دادســتان عمومي و انقالب كبودراهنگ و بازديد 
از مناطق حاشيه نشــين شهر به اجراي طرح هاي مربوطه پرداختند. 
مجيد گلي خاطرنشــان كرد: در اجراي اين طرح ما مقاديري انواع 
مواد مخدر صنعتي كشــف و 12 معتاد و خرده فروش مواد مخدر، 
5 نفر جلبي و يك ســارق دستگير، و 4 فقره سرقت داخل خودرو 
كشــف و همچنين 12 دستگاه وســائل نقليه مزاحم و متخلف نيز 

توقيف و روانه پاركينگ شدند.
وي در پايان از همكاري خوب شهروندان با پليس در راستاي اجراي 
طرح هاي انتظامي تقدير كرد و از مردم خواست تا موارد مشكوك را 

در اسرع وقت از طريق پل ارتباطي 110 با پليس در ميان بگذارند.

پنجره هاي جهاني به روي استان همدان 
گشوده است

مهدي ناصرنژاد  »
 با ثبت نام پرافتخار شهر مالير به عنوان قطب مهم و با كيفيت توليد 
انگــور در دفتر ميراث جهاني ســازمان بين المللي خوار و بار (فائو)، 
فرصت بزرگ و با ارزشــي براي ايران و به ويژه اســتان همدان و در 
صدر آن خود مالير و توليدكنندگان عزيز ماليري فراهم شــده است 
تــا از اين پس بيش از هر زمــان ديگر توانمندي هاي اقليمي و هنر و 

استعداد توليدي خود را به جهانيان اثبات كنيم.
 اگــر چه افتخار جهاني بودن نــام و آوازه مالير در توليد و فرآوري 
انگور بيشــتر از هر امتيازي ديگر براي اين مردمان ســخت كوش و 
خوش نام در تاريخ تمدن بشــري، فقط جنبه حقوق بين الملي دارد و 
در ظاهر امر چندان كارآيي مالي نداشــته باشــد، وليكن اين به عهده 
مسئوالن كشوري ما و مديران استاني است كه چنين استعداد بالقوه اي 
را تبديل به فعل ساخته و تمام ويژگي هاي پنهان چنين فرصت و امتياز 

جهاني را بروز رساني ساخته و پرورش دهند.
 هم اينكه شهرســتان مالير صنعت مبــل و منبت كاري چوب را هم 
دارد كه توانســته اســت با تمام مشــكالت پيش روي به حق واقعي 
خود در كشــورمان برسد و اين ويژگي با كمي برنامه ريزي اصولي و 
كارشناسانه مي تواند به يك ويژگي جهاني تبديل شود از سويي ديگر 
اســتان همدان، شهر جهاني سفال و سراميك را هم دارد كه حدود 2
سال از ثبت جهاني آن در سازمان هاي مربوطه مي گذرد و خوشبختانه 
آثار هر چند خفيفي هم در بستر رونق اين صنعت هفت هزار ساله در 
بازارهاي جهاني مشــهود است، اما كافي نيست و دليل آن هم تنها و 
تنها به خود سفالگران و توليدكنندگان خوش ذوق ديار كهن اللجين و 
از طرفي هم مديران استاني مربوط است كه مي توان گفت درك كاملي 
از اين فرصت بزرگ تاكنون از خود بروز نداده اند. چنين نمونه هايي را 
ما در ديگر نقاط كشــورمان نيز سراغ داريم و شاخص ترين آنها براي 
مثال در استان هاي يزد، اصفهان، كرمان، شيراز و تبريز است كه اتفاقًا 
به هر ديل ممكن و بيشــتر از همــه درك صحيح مديريتي و محلي، 
جلوه هاي موفقي را به نمايش گذاشته و به قولي مي شود نوشت، ابعاد 
جهاني شــدن بســياري از هنر و صنعت و فرهنگ در حوزه نام هايي 
كه نوشــتيم، نمايان است و حضور خيل پررنگ گردشگران خارجي 
از اقصي نقاط جهان در اين نقاط باستاني بيانگر آن است كه شناخت 
خوب و آشنايي نسبي و بيشتر جهانيان از شاخصه هاي تأثيرگذار تمدن 
بشــري در گوشه گوشــه هاي ايران عزيز است. مسلماً عنوان جهاني 
مالير به لحاظ ثبت در دفتر ســازمان جهاني خواروبار (فائو) آسان به 

دست نيامده است.
و مســئوالن ما در اين عرصه تاكنون بــي كار و بي خبر نبوده و تالش 
كرده اند تا اين افتخار براي ايرانيان حاصل شــده اســت اما اين كافي 
نيست و بايد پنجره هاي تازه را براي هميشه و براي ورود هواي تازه 
به فضاي كار و تالش و توليد و بالندگي كشورمان و در اين معنا استان 

همدان و شهرستان مالير گشوده نگه داشت.

اجراي طرح «سيميت» در اراضى فامنين
 مدير جهاد كشاورزى فامنين از عملياتى شدن طرح «سيميت» در 

اراضى زيركشت گندم ديم فامنين و كبودراهنگ خبر داد.
جعفر كاويانى دلشــاد در گفت وگو با فارس ،افزايش 25 درصدى 
عملكــرد در هكتار گندم ديم را از اهداف پروژه مشــترك ايران- 
سيميت برشــمرد و اظهار كرد: اين طرح با توجه به شرايط آب و 
هوايى در اســتان همدان و در دو شهرســتان فامنين و كبودراهنگ 

مى شود. عملياتى 
وى در تشــريح چگونگى انجام اين طرح افزود: مقايسه و معرفى 14 
رقم جديد گندم ديم كه ســازگار با منطقه باشــد در اين طرح كشت 
شده است.مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين با بيان اينكه يكى از 
اهداف ما كشت قبل و بعد از بارندگى و مقايسه عملكرد در گندم ديم 
اســت ادامه داد: در اين طرح موضوع تغيير ادوات كشاورزى مطرح 

نيست بلكه هدف تناوب و حفظ بقاياى گياهى است.
وى گفت: حذف گاوآهن برگردان، حفظ 30 درصدى بقاياى گياهى 
و تناوب در كشــت مزارع ديم مواردى است كه در اين طرح رعايت 
مى شود.كاويانى دلشاد خاطرنشــان كرد: كشت محصوالت جديد در 
تناوب با گندم مانند ماشك، نخود، گلرنگ و كاشت محصوالت جديد 
مانند بالنگو و كاملينا مد نظر است كه اميدواريم با نتيجه خوبى كه از 
اين كشت ها به دست مى آيد بتوانيم شاهد توسعه آنها در منطقه باشيم.  

كشف 16 سرقت در مالير
 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير از دستگيرى 6 سارق و كشف 
16 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.به گزارش مهر، داود على 
بخشــى گفت: در راستاى مبارزه با مجرمان و سارقان و با اجراى 6 
طرح ضربتى در نقاط از پيش تعيين شــده در شهرستان مالير، يك 
سارق كابل برق، 2 سارق قطعات و لوازم داخل خودرو، يك سارق 
منزل، يك ســارق گوشى همراه و يك ســارق خودرو شناسايى و 
دستگير شــدند.وى افزود: متهمان در بازجويى ها و تحقيقات فنى 
و تخصصى به 16 فقره ســرقت اعتراف و به مرجع قضايى معرفى 
شدند.فرمانده انتظامى شهرســتان مالير با اشاره به اينكه توانمندى 
جامعه در پيشــگيرى از وقوع جرم، زمينه ارتكاب جرايم را به نحو 
فزاينده اى كاهش خواهد داد، گفت: از مردم درخواســت مى شود 
در صورت مشــاهده هر گونه موارد مشــكوك با پليس 110 تماس 
بگيرند و هر گونه پيشنهاد و انتقاد نسبت عملكرد پليس را به سامانه 

197 اطالع دهند.

 مالير - خبرنگار همدان پيام: چهارمين 
رويداد ايده پارك چهارشــنبه 14 آذر ماه 
توسط مركز رشد واحدهاى فناورى مالير 
در دانشگاه پيام نور واحد مالير برگزار شد 

و در پايان ايده برتر انتخاب گرديد.
ايــده پــارك رويدادى اســت كــه افراد 
توانمندى خود را در ايده پردازى، بيان ايده 
و انتقال آن به ديگران در محيط دوســتانه 

محك مى زنند.
مركز رشد واحدهاى فناور شهرستان مالير 
اولين مركز رشد اســتان است كه در سال 
88 مجوز تأســيس گرفته است.اين مركز 
زير مجموعــه پارك علم و فناورى همدان 
است كه با هدف شناســايى و حمايت از 
صاحبان ايــده و طرح هــاى فناورانه در 
مالير راه اندازى شــده اســت اين مركز با 
شناســايى صاحبان ايده و طرح و حمايت 
هاى همه جانبــه از آنها به صورت رايگان 
باعث شــكوفايى اقتصاد و توليد ثروت و 

اشتغالزايى مى شود.
پارك علم و فناورى ســازمانى است كه به 
وســيله متخصصين حرفه اى مديريت مى 
شــود و هدف اصلى آن افزايش ثروت در 
جامعه از طريــق ارتقاء فرهنگ نوآورى و 
رقابت ســازنده بيان شــركت هاى حاضر 
در پارك و موسســه متكى بر علم و دانش 

است.
اهــداف پارك علم و فن آورى را مى توان 
اينگونه برشمرد: بسترسازى جهت تجارى 
كردن دســتاوردهاى فناورانــه و تبليغاتى، 
ايجــاد زمينه كارآفرينى و حمايت نوآورانه 
و خالقيــت نيروى محقق جــوان، كمك 
بــه رونق اقتصــادى مبتنى بــر فن آورى، 
ايجاد فضاى الزم جهت گســترش و رشد 
واحدهاى كوچك و متوســط دانش محور 
و دانــش بنيان، بسترســازى جهت ايجاد 
فرصت هاى شــغلى مناسب جهت جذب 
كارآفرينان و دانش آموختگان دانشــگاهى 
در زمينه فناورى، توليد توسعه محصوالت 
و فرآيندهاى فناورى قابل عرضه به بازار، 
حمايــت از توليــدات و كاالى داخلى و 

كمك به شكل گيرى اقتصاد دانش بنيان.
حمايــت اين مركز از مخترعين و صاحبان 
ايده شــامل اين موارد مى شود تسهيالت 
حمايتى بدون بهره و مدت دار، مشــاوره 
هاى علمى و تخصصــى و طراحى، مكان 
اســتقرار و اينترنت پر سرعت، شركت در 
نمايشگاه ها و جشنواره ها و همايش، ارائه 
معافيت ســربازى، معافيت هاى مالياتى و 
گمركى براى شــركت هاى عضو، مشاوره 
ثبت اختراع، مشــاوره ثبت شركت دانش 
بنيان، برگزارى دوره هاى آموزشى رايگان 
با ارائه مــدرك معتبر، خدمات كارگاهى و 

آزمايشگاهى و...
رئيس دانشــگاه پيام نور مالير با بيان اينكه 

21 رويداد اســتان و 4 رويداد ايده پارك 
در مالير با مســئوليت مركز رشد مالير و 
همكارى پارك علم و فنــاورى همدان و 
دانشــگاه پيام نور برگزار شده است گفت: 
در مجموع 48 ايده به مركز رشــد ارسال 
شــده اســت كه از بين آنها 17 ايده كه از 
نظر توجيه پذيرى علمى و اقتصادى داشتند 
پذيرفته شــده اند و از بين آنها 5 ايده برتر 

انتخاب مى شود.
ــه  ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــرادى ب ــى م مرتض
فلســفه وجــودى مراكــز رشــد ايــده 

ثبــت  و  ســازى 
دانــش  شــركت 
ــت از  ــان و حماي بني
و  طــرح  صاحبــان 
ــزود:  ــت اف ــده اس اي
ــت  ــز قابلي ــن مرك اي
حمايــت از صاحبــان 
و  ايــده  و  طــرح 
در  را  مخترعيــن 
طــول ســال دارد و 
طراحــى   48 همــه 
ــه مركــز رشــد  كــه ب
مراجعــه كردنــد مــى 
حمايــت  از  تواننــد 
مركــز  ايــن  هــاى 
شــوند. برخــوردار 

ــه داد: در دو  وى ادام
دهــه اخيــر وقتــى اقتصــاد دنيــا را مطالعــه 
مــى كنيــم در مــى يابيــم كــه اكثــر توليــد 
ــاس  ــر اس ــورها ب ــى كش ــص داخل ناخال
ــت و آن  ــك اس ــاى كوچ ــب و كاره كس
ــردازى شــروع مــى شــود  ــده پ هــم از اي
كــه در نهايــت منجــر بــه تجــارى ســازى 
شــده و ايــن مســئله بــه اقتصــاد كشــورها 

كمــك مــى كنــد.
ــا اشــاره بــه ثبــت ملــى مبــل و  مــرادى ب

ــر  ــور مالي ــى انگ ــت جهانگ ــت و ثب منب
گفــت: اميدواريــم ايــده پــردازى بــه ايــن 
ــعه  ــتر توس ــا بس ــد ت ــت كن ــمت حرك س
ــر را  ــتان مالي ــادى شهرس ــد اقتص و رش

ــد. ــم كن فراه
ــز  ــدان ني ــور هم ــام ن ــس دانشــگاه پي رئي
ــر  ــوب مالي ــر درخشــش خ ــد ب ــا تأكي ب
در حــوزه كارآفرينــى بيــان كــرد: در ايــده 
ــركت  ــكيل ش ــاورى و تش ــردازى و فن پ
دانــش بنيــان ماليــر رتبــه اول اســتان 

ــت. ــرده اس ــب ك ــدان را كس هم
صفى ا... صفايى با اشــاره 
به شــرايط اقتصادى كشور 
دالر  قيمــت  افزايــش  و 
خوبــى  فرصــت  گفــت: 
بــراى صادرات بــه وجود 
آمــده اســت و از طرفى با 
محدوديت واردات شرايطى 
بــه وجود آمده كه بتوانيم با 
مطالعه و بررســى شرايط و 
كارآفرينى  و  پــردازى  ايده 

وارد بازار كار شويم.
ظرفيــت  داد:  ادامــه  وى 
تشــكيل  دولتــى  شــامل 
شــده اســت و ايــن امــكان 
ــوان  ــه بت ــدارد ك ــود ن وج
ــى شــد  وارد مشــاغل دولت
ــن  ــن و مهمتري پــس بهتري
و  پــردازى  ايــده  كار  ســالمترين  و 

كارآفرينــى اســت.
صفايــى گفــت: در حــوزه كارآفرينــى 
ــدارد،  ــى ن ــش مهم ــى نق ــدرك تحصيل م
و  توانمنــدى  انگيــزه،  داشــتن  مهــم 
منطقــى  ريســك  جــرأت  و  شــهامت 

اســت.
رئيس اداره كار مالير نيز با اشــاره به اينكه 
پيدا كرده مشترى اولين قدم در راه اندازى 

كســب و كار اســت افــزود: محصوالت 
توليدى يــك كارآفرين بايد با قيمت كمتر 
ولــى همان كيفيت محصــول موجود يا با 
همان قيمت فعلى ولى كيفيت باالتر باشد.

غالمرضــا كارگر گفــت: اداره كار با دادن 
تسهيالت به كارآفرينان آنها را حمايت مى 
كند كه اگر شــركت تعاونى تشكيل دهند، 
حمايت اداره كار از آنها تا 10 برابر افزايش 

مى يابد. 
وى همچنين خاطرنشان كرد: صفر تا صد 

تشكيل شركت تعاونى را انجام مى دهيم.
گفتنى اســت از بين 48 طرح و ايده ارسال 
شده به مركز 17 ايده براى  داورى انتخاب 
شد تا ايده هاى برتر برگزيده شوند. به هر 
ايده پرداز 3 دقيقه فرصت داده مى شد كه 
خــودش را معرفى كند و گذشــته طرح و 
مشكالت را بيان كند در مرحله بعد راه حل 
و ايده و در نهايت برآورد درآمد و هزينه را 
عنوان كند و  داورها دو دقيقه زمان داشتند 

تا از ايده پرداز سوال بپرسند. 
در پايان 70 درصد نظر داورها و 30 درصد 
حاضرين كه از طريق رأى گيرى مشخص 
شده بود در امتياز شخص ايده پرداز لحاظ 
مى شــد. از بيــن ايده پردازهــا 5 نفر كه 
بيشترين امتياز را كسب كرده بود مشخص 
و از آنها تقدير شــد. 5 ايده برتر به ترتيب 
ايده رضــا عظيمى فر، محمد بهرامى، نويد 
قاسمى، مصطفى ملكى، سعيد حسينى بود.

مركز رشــد واحدهــاى مشــاور مالير با 
مديريت مظفر عسگرى بيش از  60 ايده را 
شناسايى كرده كه 20 ايده آن تحت عنوان 
شــركت هاى دانش بنيان فعاليت اقتصادى 
مــى كنند. از جمله شــركت هاى برتر مى 
تــوان به شــركت ايرانيان يادمــان طراح، 
شــركت قدس مالير، شركت جلوه ارزش 
آفرين، شركت آريو صنعت كاران، شركت 

واكس ارگانيك ارمغان و... اشاره كرد.

چهارمين رويداد ايده پارك در مالير برگزار شد 

درخشش مالير در كارآفرينى 

 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: 
المان شــهداي گمنام شهر كبودراهنگ 
در بهمــن ماه ســال جــاري همزمان 
با چهلمين ســالگرد پيــروزي انقالب 

اسالمي به بهره برداري مي رسد.
شهردار كبودراهنگ در نشست خبري با 
خبرنگاران شهرستان با بيان اين مطالب 
گفت: ساخت المان شهداي گمنام شهر 
از ســال 92 شروع شده است  كه با 70 
درصد پيشرفت فيزيكي و 317 ميليون 
تومان هزينه تاكنون ســاخت اين المان 
ادامه دارد و براي تكميل و بهره برداري 
از اين المــان 200 ميليــون تومان نيز 
اعتبار الزم اســت و بــه زودي در ايام 
دهه فجر شاهد بهره برداري از اين المان 

خواهيم بود.
روح ا... رستمي با اشاره به فعاليت هاي 
عمرانــي صــورت گرفتــه در 8 ماهه  
نخست ســال گفت: متأســفانه امسال 
با كاهش برخي منابــع مالي و اعتباري 
دولتي شــهرداري ها و افزايش تورم و 

قيمت هــا انجام بســياري از پروژه هاي 
عمرانــي را بــا مشــكالتي مواجه كرد 
كه شــهرداري كبودراهنــگ با توجه به 
شعار ســال و اقتصاد مقاوتي توانست 
پروژه هاي خوبى را در سطح شهر اجرا 

نمايد.
رســتمي گفــت: آســفالت بســياري 
از خيابان هــا و معابــر ســطح شــهر 
بــا 5 هــزار تــن قيــر در فــاز اول، 
ــراي  ــار ب ــوه و تره ب ــدان مي احــداث مي
ســاماندهي وانــت بــار فروشــي ســطح 
ــر  ــزي معاب ــازي، رنگ آمي ــهر، بهس ش
بــراي تــردد معلوليــن و جانبــازان، 
ــازاد  ــگان م ــر راي ــن قي ــذ 500 ت اخ
پيگيــري  معابــر،  بهســازي  بــراي 
دريافــت تســهيالت 2 ميليــاردي خريد 
ــه-  ــس زبال ــتگاه باك ــش از 60 دس بي
ــرل ســاخت و ســازهاي غيرمجــاز  كنت
انجــام مطالعــات بهبــود ترافيــك و 
جلســات  تشــكيل  عمومــي  تــردد 
ــراي  ــرمايه گذاران ب ــا س ــي ب هماهنگ

ــتان  ــرمايه گذاري در شهرس ــذب س ج
و... بخشــي از فعاليت هــاي شــهرداري 
عمرانــي،  مختلــف  زمينه هــاي 
ــت. ــوده اس ــادي و... ب ــي اقتص فرهنگ

وى ميزان مطالبات شهرداري از ادارات 
و نهادهاي دولتــي را 2 ميليارد و 400 
ميليون تومان خواند و گفت: متأســفانه 
با كاهش 2 ميليــاردي اعتبارات دولتي 
از شــهرداري ها وصول ايــن ميزان از 
مطالبــات شــهرداري كبودراهنــگ از 
نهادهــا و ادارات دولتــي كــه بيش از 
2/400 ميليــارد تومان اســت مي توان 
بخش بزرگي از نيازهاي شــهرداري را 

تأمين نمود.
رســتمى همچنين بودجه ســال جاري 
شــهرداري كبودراهنگ را 9 ميليارد و 
400 ميليون تومان خواند و گفت: از 50 
درصد از اين بودجه تحقق يافته اســت 
همچنين از 1/5 ميليارد تومان اعتبارات 
 670 كبودراهنگ  شــهرداري  اســتاني 

ميليون آن تخصيص يافته است.

تصويرگرى 
شهدا در بيش 
از 2000 متر 
مربع از جداره 
شهر همدان
شــهرى  خدمــات  معــاون   
ــا بيــان اينكــه  شــهردارى همــدان ب
تصاويــر شــهدا و رزمنــدگان دفــاع 
مقــدس در 2030 متــر مربــع از 
نقاشــى  همــدان  شــهر  جــداره 
شــده اســت، از بازســازى و مرمــت 
برجداره هــاى  شــهدا  تصاويــر 

ــرداد. ــدان خب ــهر هم ش
تأكيــد  بــا  على ضميــر  وحيــد 
براينكــه تصوير گــرى شــهدا در 
ــده  ــدف زن ــا ه ــهر ب ــاى ش فض
ــر  ــره دلي ــاد و خاط ــتن ي نگهداش
و  بــوم  و  مــرز  ايــن  مــردان 
معرفــى رشــادت هاى آنــان بــه 
ــرد:  ــروز اســت ، اظهارك نســل ام
ــوارى  ــى هاى دي ــيارى از نقاش بس

جــزو آثــار هنــرى ارزشــمند و 
مى شــوند  محســوب  مانــدگار 
ــرار  ــان و ق ــر مــرور زم ــر اث كــه ب
ــاران  ــاد، ب ــرض ب ــن در مع گرفت
آســيب  نورخورشــيد  تابــش  و 
مرمــت  بــه  نيــاز  و   مى بيننــد 
دارنــد، تــالش مــا بــر ايــن اســت 
كــه از ايــن بخــش از هنــر شــهرى 
بــه گونــه مناســبى حفاظــت كنيــم.
ايســنا،  بــا  گفت وگــو  در  وى 
ــق  ــهدا ح ــه ش ــه اينك ــاره ب ــا اش ب
بزرگــى بــر گــردن همــه آحــاد 
مــردم دارنــد و ترويــج فرهنــگ 
ــى  ــه همگان ــار و شــهادت وظيف ايث
اســت، بيــان كــرد: در حــال حاضــر 
مرمــت  و  بازســازى  عمليــات 
تصاويــر شــهدا بــر جداره هــاى 
و  شــده  انجــام  شــهر  ســطح 
ــت. ــدام اس ــت اق ــدادى در دس تع

هنرمنــدان  كــرد:  تصريــح  وى 
شــركت كننــده در ايــن بخــش 
ــوا  ــون، محت ــظ مضم ــن حف ضم
بــه  آثــار،  ايــن  موضــوع  و 
مجــدد  طراحــي  و  ايده پــردازي 
در راســتاى بهســازي و ارتقــاي 
ــر  ــا در نظ ــا ب ــري آنه ــت هن كيفي

گرفتــن قابليت هــاي اجرايــي و 
ــد. ــط پرداختن ــا محي ــي ب هماهنگ

ايــن  در  افــزود:  على ضميــر 
ايثــار  راويــان  فراخــوان  راســتا 
طريــق  از   19/3/97 مــورخ 
منظــر  ســيما،  ســازمان  ســايت 
و فضــاى ســبز شــهرى، نصــب 
بنــر در ســطح شــهر، آگهــى در 
و  كثيراالنتشــار  روزنامه هــاى 
ســايت خبرگزارى هــا و فضــاى 

شــد. منتشــر  مجــازى 
انتخــاب  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
بهتريــن  از  كــه  هنرمنــدان 
و  بودنــد  كشــورى  هنرمنــدان 
كردنــد،  شــركت  فراخــوان  در 
ارائــه  رزومــه  داوري  براســاس 
شــده بــه دبيرخانــه و باتوجــه 
31/4/97 در  كاري  ســوابق  بــه 
خاطرنشــان  گرفــت،  صــورت 
ــد  ــت از  11  هنرمن ــرد: در نهاي ك
ــعيد  ــط داوران  س ــده توس برگزي
و  اردالنــى  حســين  دولتــى، 
محمــد مهــدى گــودرزى ســروش 
هنرمنــد   6 داورى،  مرحلــه  در 
بــه ارائــه طــرح بــراى اجــرا 

پرداختنــد.

بهره برداري از اِلمان شهداي گمنام 
شهر كبودراهنگ در دهه فجر
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يادداشت

خبـر

تأملى بر  استيضاح هاى بى سرانجام 
و غير ضرور در مجلس 

 ســرانجام با پس گرفتن برخى امضاهاى اســتيضاح  وزير امور 
خارجه و كاهش تعداد امضاها به 9 مورد، اين استيضاح از حد نصاب 

افتاد و عمال منتفى شد.
اين استيضاح كه 24 امضا داشت، پس از دو هفته هجمه بى وقفه عليه 
ظريف در مجلس كليد خورده بود كه افكار عمومى واكنش مثبنى به 

آن نداشت.
اظهارات محمدجواد ظريف كه گفته بود پولشــويى در كشــور يك 
واقعيت اســت و  هشــدار داده بود كه دليل فضاسازى هايى كه عليه 
مصوبه هاى ضدپولشويى مى شــود، منافع اقتصادى افراد است، بهانه 
اين استيضاح بود ك امضاى ســه نفر از نمايندگان استان نيز پاى آن 

خورده بود.  
اســتيضاح، ســوال و تحقيق و تفحص از مهم ترين ابزارهاى قانونى 
نمايندگان مجلس براى نظارت اســت كه جزء وظايف ذاتى آنان به 

شمار مى رود.
از طرفى براساس قانون اساسى، هر يك از نمايندگان مجلس به عنوان 
 وكيــل و نماينده مردم وظيفه خطيرى چون دفــاع از حقوق ملت و 

پيگيرى مسائل آنها را بر عهده دارند.
بدون ترديد اســتفاده از اين ابزارهاى قانونى كه حق مسلم نمايندگان 
است، بايد در راستاى منافع ملى و گره گشايى از مشكات مردم باشد 
و هيچ گونه هــدف و انگيزه اى غيز از آن نمى توان زمينه اين كار با 

شد.
اينكه بخش عمــده اى از وقت و انــرژى نمايندگان مجلس صرف 
استيضاح هايى مى شــود كه فقط در حد امضا باقى مانده و هيچگاه 

جامه عمل نمى پوشد، براى افكار عمومى پذيرفتنى نيست.
بحث استيضاح وزير امور خارجه كشورمان آن هم در شرايط حساس 
كنونى گذشــته از موضوع و محورهاى اســتيضاح، نمونه بارزى از 

اينگونه هزينه هاست كه براى مردم چندان توجيهى ندارد.
تالش هــا و اقدامات نمايندگان در بُعد نظارتى از جمله اســتيضاح 
بايد در راســتاى منافع ملى باشد و بتواند مانع و مشكلى را رفع يا به 
توســعه و پيشرفت كمك نمايد، نه اينكه صرفا در يك فضايى چنين 
بحثى مطرح و امضاهايى جمع آورى شــود و  پس از مدت كوتاهى 

اصل قضيه منتفى شود.
بر اين اساس در استيضاح ها بايد هم خواست و انتظار مردم و افكار 
عمومى در نظر گرفته شود و هم نتيجه اى كه اين كار از جهت كمك 

به پيشرفت كشور و تآمين منافع ملى دارد، مورد توجه قرار گيرد.
اگر چنى نگاهى بر فضاى مجلس حاكم باشــد، آنگاه شاهد اين همه 
استيضاح بى سرانجام  و غير ضرور و  به دنبال آن صرف هزينه هاى 

غير ضرور نخواهيم بود.
به هرحال جريان اســتيضاح وزير امور خارجــه نمونه اى از اينگونه 
اتفاقاتى است كه در محلس شاهد آن بوده ايم و لذا اگرچه استيضاح 
حق قانونى نمايندگان اســت، اما استفاده از اين حق در شرايطى مفيد 

فايده است كه براساس منافع ملى باشد.

اگر FATF شرايط ما را نپذيرد
تعهد نمى دهيم

 نايب رئيس مجلس شــوراى 
اسالمى در پاسخ به تذكر نماينده 
FATF محــالت، گفت: اگــر
شــرايط ما را نپذيرد، ما هم وارد 

تعهدات آن نمى شويم.
به گزارش مهر، عليرضا ســليمى 
نماينده مردم محالت در جلســه 
مجلــس شــوراى اســالمى در 
تذكــرى شــفاهى با اشــاره به 
به  ايران  الحــاق  اليحه  تصويب 
CFT اظهارداشت: در بســيارى از بندهاى 22 گانه شوراى نگهبان 
كــه به اين اليحــه ايراد گرفته بود، بر خالف شــرع بودن اين اليحه 
تاكيد شده بود و انتظار ما اين بود كه در مجلس به جاى ايجاد فضاى 

احساسى، با گفتگو، يكديگر را قانع كنيم.
وى ادامه داد: متاسفانه فضاى خوبى ، درمجلس حاكم نبود و بهتر 
بود بحث هاى كارشناســى بيشــتر مورد توجه قرار مى گرفت و 

ابهامات و شبهات ما برطرف مى شد.
عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس متذكر شد: اخيرا رئيس 
CFT به صراحت اعالم كرده اســت كه شروط ايران را نميپذيرد 
و الزم بود كه درباره اين مســئله بيشــتر صحبت مى شد چرا كه 
بسيارى از دشــمن هاى ما با گردن كلفتى اظهارات خود را مطرح 
ميكنند اما ما در فضايى كامًال احساســى به اين موضوع رسيدگى 

كرديم.
ســليمى بــا انتقــاد از هيئــت رئيســه مجلــس كــه بــه وى اجــازه 
ــرد:  ــح ك ــد، تصري ــه را ندادن ــن اليح ــا اي ــش ب ــان مخالفت بي
ــده  ــى مان ــا باق ــراى م ــادى ب ــات زي ــواالت و ابهام ــفانه س متاس
ــه  ــرد ك ــالم ك ــت اع ــه صراح ــم ب ــف ه ــاى ظري ــت و آق اس
ــا  ــراى م ــان ب ــبهات همچن ــيارى از ش ــم و بس ــت نميدهي ضمان

ــده اســت. ــى مان باق
وى گفت: قرار بود كميســيون امنيت ملــى مجلس هرچند وقت 
يك بار گزارشــى درباره روند اجــراى برجام به مجلس ارائه دهد 
كه ممكن اســت وزارت خارجه اين گزارش هاى چند ماهه را به 
كميســيون امنيت ملى ارائه داده باشد اما اين گزارش بايد از سوى 

كميسيون امنيت ملى و از تريبون مجلس قرائت شود.

 با توجه بــه زيادى خواهى  انگليس و از 
ســرگيرى روابط ايران با بريتانيا و ديدار 
مقامات ايرانى با ريچارد نيكســون معاون 
رئيس جمهور وقت ايــاالت متحده آمريكا 
در ســال 1332 اعتراضات دانشــجويى 
شــكل گرفت كه باعث شــهادت ســه 
تن از دانشــجويان شــد كه با خواستگاه 
استكبارســتيزى تا به امروز بــا نام روز 
دانشــجو نامگذارى شده است. بنظر شما 
تفاوت تفكرات 16 آذر سال 32 با تفكرات 
دانشجويى16 آذر ســال 97 چيست؟ آيا 

اصال تفاوتى وجود دارد؟
■ رئيسى: سال 32 قبل از 16 آذر ما شاهد كودتاى 
28 مرداد بوديــم كه دولت ملــى و مردمى دكتر 
مصدق ساقط مى شود. گرچه طبق اسناد و مدارك 
آمريكا و انگليس در كودتا دست داشتند و بدرستى 
هزينه هايى براى شــكل دادن كودتا انجام دادند اما 
نكته اساســى آنجاست كه عوامل داخلى در شكل 
دادن كودتا باعث شــد كه خــود آمريكاييها بطور 
مســتقيم حضور نداشته باشــند و به همين خاطر 
مــا يك آمريكايى در زمان وقوع كودتا در خيابانها 
و در ارتــش نمى بينيم. بعد از كودتــاى نافرجام 
25 مرداد پيگيرى و مباحث مربوط به ملى شــدن 
صنعت نفت و قانون مشروطه توسط دكتر مصدق 
و ايجاد حكومت جمهورى بوســيله دكتر فاطمى 
و اعضاى دولت ســبب مى شود بسيارى از عوامل 
داخلى كودتاى 28 مرداد را با برنامه ريزى و منجسم 
دنبال كنند و در اين راه موفق هم مى شوند. جو بعد 
از كودتا جوى خفقان است كه دكتر مصدق تبعيد، 
اعضاى دولت و اكثريت افراد جبهه ملى وتوده هم 
زندانى واعدام مى شــوند. در اين فضا هست كه به 
16 آذر مى رسيم. هميشه اينگونه گفته شده كه دليل 
اعتراض دانشــجويان ورود نيكســون به دانشگاه 
بوده و بر قاعده استكبارســتيزى است. در حاليكه 
دليل اصلى اعتراض دانشــجويان استبداد ستيزى 
بوده اســت. خوانش تاريخى سبب شده كه وجهه 
استكبارســتيزى 16 آذر هميشــه پررنگ شود. در 
حاليكه دانشجويان چند روز قبل از ورود نيكسون 
حكــم غيرقانونــى دكترمصــدق در دادگاههاى 
نمايشــى را ديده بودند و از طرف ديگر سرلشگر 
زاهدى است كه با خصوصيات نظامى با در دست 
گرفتــن دولت بر اين فضــاى خفقان حاكم بود و 
از طرفى ديگر بازداشــتهاى گسترده با حكم هاى 
غير قانونى بود. ورود نيكســون به دانشگاه يعنى 
برسميت شناخته شــدن اين دولت غير مشروع و 
غيرقانونى پهلوى توسط آمريكا. اين موارد در كنار 
زيادى خواهى هاى آمريكا و انگلســتان در استقالل 
و نفت ما را به يغما بردند هم وجود داشــته است. 
بنابراين وجهه استبدادســتيزى اعتراضات بســيار 
پررنگ تر از استعمارســتيزى آن بوده است. بنظرم 
مشــابهت هاى تاريخى جايى در اين بحث ندارد. 
اما وجهه هاى جنبش ها دانشــجويى از همان ابتدا 
يعنى 1320 تا امروز ســير ثابتى طى كرده است كه 
مهمترين خصيصه آن آزدايخواهى ، ظلم ســتيزى 
و اســتقالل خواهى جنبش دانشجويى بوده است. 
تنهــا تفاوت هم به عامل بيرونــى باز مى گردد كه 
به جنبش فشــار مى آورد كه در دوره هاى مختلف 

بصورت متفاوت وجود داشته است.
 وضعيت اصناف دانشجويى به چه شكل 
اســت؟ آيا دانشجويان دانشــگاه بوعلى 
از وضعيت صنفى خود راضى هســتند؟آيا 
دانشجويى  صنوف  قالب  در  آنها  مشكالت 
رسيدگى  و  انتقال  دانشــگاه  مسئوالن  به 

مى شود؟
■ رئيســى: ارتباطى بين مشــكالت صنفى اساسا 
شــكل نگرفته اســت. يك ديدگاه غلــط در بين 

مســئوالن وجود دارد كه مالكيت دانشــگاه با چه 
كسى اســت. اين عامل هم از آنجا نشأت مى گيرد 
كه مســئوالن معتقدند دانشــجو چندسال دراينجا 
مى ماند و مى رود. در حاليكه بنظرم بايد اين تفكر 
باشــد كه دانشــجويان ولى نعمت ما هستند. اين 
ديدگاه باعث مى شود كه رفع مشكالت دانشجويان 
هيچوقت اصولى شكل نگيرد. از طرفى برنامه ريزى 
كالن در سيستم آموزشــى ما بى توجه به امكانات 
و دانشجويان است. براى ما تعداد دانشجويانى كه 
گرفته مى شود و رشته  هايى كه آورده مى شود سبب 
مشكالت خوابگاه، سلف، امكانات آموزشى و غيره 
شــده است. كه شديدا هم امســال بيشتر شده كه 
باعث شده از آغاز سالتحصيلى جديد با مشكالت 
مختلف دانشــجويان مواجه شــوند. البته شوراى 
صنفى هســت و تا حدودى پيگيــرى ميكنه. ولى 
بنظرم در اين قضيه يك يا دونفر مقصر نيستند بلكه 
نقص سيستم آموزشــى است كه اين مشكالت را 
ايجاد مى كند. االن پولى سازى آموزش با بهانه هاى 
مختلف و كمبود بودجه ســبب اين اتفاق شده و 
علنا آموزش رايگان در كشــور ما درصدش بسيار 
پايين آمده است. البته مسئوالن دانشگاه بوعلى هم 
وظيفه دارند مديريــت كنند. چراكه بايد بودجه را 
براى دانشــجويان هزينه كنند نه اينكه آنرا بسمت 
يكســرى نهادها و كارهاى خاص كه ضرورى هم 
نيســتند ببرند. از طرف ديگر نبود شفافيت است 
كه دانشــجويان نمى دانند چه ميــزان بودجه براى 
دانشگاه تخصيص يافته و در كجا هزينه شده است. 
اتفاقى كه امسال در دانشگاه افتاد بستن كانال الفبا 
بود. چون بســيارى از دانشجويانى كه به هر دليل 
عالقه به عضويت در تشكل ها را نداشتن از طريق 
اين كانال مشــكالت خود را به گوش مســئوالن 
دانشگاه مى رساندند. اين امر با استقبال خيلى خوب 
دانشجويان همراه شد. چون خودِ اين عامل فشارى 
به مسئوالن وارد مى كرد به هر ترتيبى اين كانال رو 
مجبور كردند كه تعطيل بشه بگونه اى كه از بيرون 

هم اصرار بر تعطيلى آن بود. 
■ ويس كرمى: مشــكالت صنفى هميشــه بوده و 
هست. كيفيت غذا و مشكالت سلف، سرويس هاى 
حمل و نقل، سيســتم آموزشــى كه سبب شده با 
كمبود خوابگاه دانشكده ها مواجه باشيم. انتخابات 
كانون ها نيز از جمله انتخابات غير شــفافى بود كه 
فقــط گروههايى خاص انتخاب شــدند كه براى 
بســيارى دانشجويان محرز بود چرا عده اى خاص 
برگزيده شــدند و جالب كه از طرف دانشگاه هم 

مورد قبول واقع شد. 
■ باقرآبادى: عدم شــفافيت سبب شده كه هزينه 
غذاى سلف هيچوقت مشخص نباشد چراكه غذاى 
اين هفته ممكن تا هفته ديگر قيمتش تغيير كند. اين 
نمونه اى كوچك از شفافيت سيستم آموزشى، تغذيه 
و رفاهى دانشجويان است. در رزرو خوابگاه ها هم 
مشكالت بسيار است. مثال بعضى تشكل ها و نهادها 
از قبل خوابگاه رزرو شــده دارنــد و بدون اينكه 
هزينه اى پرداخت كنند ازآنها استفاده مى كنند. اين 
اتفاق سبب شده دانشجويانى بدون خوابگاه باشند 
كه به خوابگاه اميركبير فرســتاده شدند كه كيفيت 
الزم را نــدارد. نمونه اى ديگر بــراى وردوى هاى 
خانم 94 بود كه به يكباره گفتند خوابگاه برايشــان 
نيست. كه با پيگيرى و خواهش  و هزار منت خود 
دانشجويان اين مسئله حل شد. در حاليكه شوراى 
صنفــى در اين خصوص هيچ اقدامى نكرد چراكه 
دچار سياست زدگى شــده اند. درخصوص مشكل 
غذا بعد از چند سال اعتراض دانشجويان به كيفيت 
غذا باالخره مســئوالن دانشگاه جلسه اى گذاشتند. 
با توجه به اينكه خيلى كم خوابگاه دانشــگاه را به 
دانشــجويان مى دهند و ازطرفى يك بلوك هم در 
اختيار دانشــجويان خارجى اســت و تعدادى هم 

براى تشــكل ها و نهادهــا ،خوابگاههاى بيرون از 
دانشــگاه تنها با يك اتوبوس رفت و آمد مى كنند 
كه مشكالت عديده براى دانشجويان در سروقت 

رسيدن و جانماندن ايجاد كرده است.
 در حال حاضر چند تشكل در دانشگاه 

بوعلى فعاليت مى كنند؟
■ رئيسى: پنج تشكل وجود دارد. بسيج دانشجويى، 
جامعه اســالمى دانشــجويان، انجمن اســالمى 
مستقل(نام مستقل آن حذف شده)، انجمن اسالمى 
دانشــجويان معتدل و انجمن اســالمى فرهنگ و 
سياست دانشگاه بوعلى. از لحاظ تاريخى ما انجمن 
اسالمى دانشجويان را داشتيم كه از اول انقالب در 
دانشــگاه بوعلى بود كه در سال 85 منحل شد كه 
باپيگرى هاى مداوم و بدليل اينكه انجمن اســالمى 
نام مستقل خود را حذف كرد و آن اسم به نوعى به 
يغما رفت ما نام انجمن اسالمى را انجمن اسالمى 

فرهنگ و سياست گذاشتيم.
 بصورت مختصر تاريخچه اى از انجمن 
اسالمى دانشجويان بوعلى سابق يا انجمن 

اسالمى فرهنگ و سياست بوعلى بگوييد.
■ رئيسى: در سال 57 انجمن اسالمى دانشجويان 
بوعلى شــكل گرفت كه در بســيارى از قضاياى 
دهه  ابتدايى انقالب حضور داشــت و تعدادى از 
اعضاى آن در جبهه ها حضور داشتند كه بيشتر در 
تدارك نيرو كمك حال بودند و كمتر در مباحث 
سياسى شــركت مى كردند كه امروز اكثريت آنها 
مديران خوب كشــور هســتند. دهه هفتاد و در 
دولت سازندگى تشكل دوباره وارد فضاى سياسى 
مى شــود. آن زمان انجمن اســالمى دانشجويان 
بوعلــى و علــوم پزشــكى در واقع يه تشــكل 
بودنــد كه با دولت وقت بيشــتر در مورد عدالت 
اقتصادى زوايه داشــتند كــه در دوم خرداد ديگر 
از مطرح ترين تشكل  هاى كشور مى شود كه جزء 
ســه تشكل برتر كشور نيز بودند. همه اين عوامل 
سبب مى شود كه در سال 85 با بهانه هاى مختلف 
منحل شــود و در پى آن در سال 88 كه بسيارى 
از اعضا فعاليتهاى خود را ادامه مى دادند بازداشت 
مى شــوند و احكامى براى آنها زده شود. فعاليتها 
به حداقل مى رســد و تنها سه تشكل اصولگرا در 
دانشگاه هست. سال 92 درخواست مجوز به دكتر 
زلفى گل داديم كه نشــد سال 93 كه دكتر غالمى 
آمد دوباره اقدام شد كه پاسخى دريافت نكرديم. 
به هرحال چون ما را از طيف عالمه مى دانستند و 
رهرو انجمن اسالمى دانشجويان هميشه جبهه اى 
جلو ما بود. تا اينكه بحــث وزارت دكتر غالمى 
مطرح شد و باالخره اين مجوز البته با نامى ديگر 
پس از 12 سال تعطيلى صادر شد. در حال حاضر 
نشــريه «امروز» و «زن» و همچنيــن برنامه هاى 
فرهنگى اكران فيلم، نمايشــنامه خوانى و حافظ 
خوانى و.. را داريم. جا دارد يادى كنيم از مرحومه 
خانم مريــم فرهادى كه يكــى از بهترين فعاالن 
دانشــجويى دانشــگاه بوعلى بود. در حوزه زنان 
فعاليتهاى بســيار انجام داده بود كه در كشور هم 
شناخته شــده بود. دو شماره نشريه زن كه منتشر 
شــد با ســردبيرى خانم فرهادى بود. كه به گواه 
بسيارى از دانشگاهيان از نشريات خوب دانشگاه 

بوعلى بوده است. 
■ ويس كرمى: نشريه زن براى اولين بار در دانشگاه 
بوعلى سينا منتشر مى شود كه در مورد زنان بصورت 
تخصصى و در حوزه هاى مختلف اســت. كه بيشتر 
بدنبال آشــنايى زنان و دختران با حقوق شان هم در 
دانشگاه و هم در جامعه است. در حال حاضر بدنبال 
چاپ سوم هستيم و برنامه ريزى ما براى روز زن در 

اسفندماه مى باشد.
 بنظر شــما انفعال خود دانشــجويان 
تاثيرى در تعطيلى تشــكل در ســال 85

نداشت؟
■ رئيســى: كامال حاكميت در تعطيلى تشكل در 
ســال 85 تاثير داشت. چراكه تا ســال 84 باز هم 
انجمن بوعلى جزء فعاالن تشــكل در كشور بود. 
اما در ســال 85 بهانه هايى در اساسنامه آوردند كه 
خود وزير وقت علوم و رئيس دانشگاه وقت بوعلى 

خيلى پيگير بودند كه اين تشكل منحل بشه.
 تعامالت متقابل تشكل ها و بطور اخص 
با  سياســت  و  فرهنگ  اســالمى  انجمن 

روساى دانشگاه چگونه بوده است؟
■ رئيسى: بعد از انحالل تشكل توسط دكتر خزايى 
ما از ســال 92 و با ورود دولت جديد تالش خود 
را براى احياى انجمن انجام داديم. در دوران دكتر 
زلفى گل و با توجه به اينكه دولت جديد يكسرى 
الزامات براى روســا تعين كرده بود ما توانســتيم 
مجوز نشريه بگيريم همچنين كانون هاى فرهنگى 
دوباره راه اندازى شد در حاليكه همگى تعطيل شده 
بودند. با وجود اينكه ما با دكتر زلفى گل جلســات 
بسيارى مى گذاشــتيم ولى وى اجازه نمى داد هيچ 
تشــكل و كانون مطالعاتى با مباحث سياسى شكل 
بگيرد. با آمدن دكتر غالمى خوشــحال بوديم كه 
آدمى اصالح طلب با سبقه اى خوب رئيس دانشگاه 
شــده اســت. با دكتر غالمى هم جلسات بسيارى 
داشــتيم. وى وعده هاى بســيار خوبى مى داد اما 
متاسفانه صحبتهاى وى غيرصادقانه بود. نتوانستند 
دانشــگاه را نجات دهند و بنوعى دانشگاه را غرق 
كردند در عدم اســتقالل و فضاى فشــارى كه بر 
دانشــگاه بوعلى وجود داشــت. اين عوامل سبب 
شــد اعتراضات ما در سال 94 آغاز شود. با وجود 
بهانه هاى مختلف بــراى دريافت مجوز ما نزديك 
صد نفر معرفى كرديم چراكه ما مى دانســتيم بايد 
افرادى را معرفى كنيم كه از نظر آموزشى و انضباطى 
مشكل نداشته باشند ولى بازهم به بهانه هاى واهى 
قبول نمى كردند. مثال يكبار در جلســه اى با دكتر 
غالمى ما بر ســر اسم تشكل بحث مى كرديم و در 
اين خصوص روى يك اسم اجماع بوجود آمد اما 
بعدا وى در جلســه اى با همان اسم مخالفت كرد. 
بنابراين هيچ تعاملى وجود نداشت. اواخر سال 
93 ما با بازداشت پنج نفر از دانشجويان مواجه 
شــديم به بهانه اينكه در فضاى مجازى مطالبى 
نوشــته بودند. رئيس دانشگاه در اين خصوص 
اقدامى نكــرد و پيگيرى دكتــر الهى تبار بود 
كه سبب شد اين مشــكل حل شود. نمونه اى 
ديگر حبس تعزيرى مدير مسئول نشريه امروز 
بود كه بازهم رئيس دانشــگاه پيگيرى نكرد. با 
وزارت دكتر غالمــى و آمدن دكتر محمدى فر 
فضا كمى بهتر شده اســت. بنظرم تعامل دكتر 
محمدى فــر از دو رئيــس قبلى دانشــگاه با 
دانشجويان بهتر است. هرچند رئيس حراست 
و معاونــت فرهنگى وى همــان مهره هاى دو 

هستند. دانشگاه  قبلى  رئيس 
 بعد از حواشــى بوجود آمده از حضور 
استاندار در دانشگاه بوعلى؛ نماينده ارشد 
به  وعده هايى  جلسه  آن  در  استان  اجرايى 
دانشــجويان داد. آيا توانست به قولى كه 

داده بود عمل كند؟ 
■ رئيسى: اصال عمل نكرد. يكى از دانشجويان كه 
حكم حبس داشــت خودش تا ديوان عالى كشور 
رفت تا توانست مشكلش را حل كند. درباره مجوز 
تشــكل كه قول داد اما صادر نشد. شايد اگر دكتر 
الهى تبار در اين خصوص به دكتر غالمى فشــار 
نمى آورد امروز ما اين تشــكل با ايــن نام را هم 

نداشتيم.
 انتظــار دانشــجويان و تشــكل ها از 

استاندار جديد چيست؟
■ رئيسى: اگر بشه كه استقالل دانشگاه به خودش 

بازگــردد و يكســرى نهادها كه همــه جوره در 
دانشــگاه اعمال نفوذ مى كنند دستشان از دانشگاه 
كوتاه شود بيشتر مشكالت حل خواهد شد. امروز 
فضاى باز سياســى در همدان وجود ندارد. همين 
االن ســخنرانى هاى مختلف بمناسبت 16 آذر در 
شــهرهاى مختلف كشور در حال برگزارى است 
اما در همدان ممنوع است. در حاليكه طيف مقابل 
هركسى را با هر سابقه حاشيه اى دعوت مى كند و 
به راحتى مجوز مى گيرد. حســن عباسى با وجود 
اينكه پرونده اش در قوه قضاييه در حال بررســى 
بود در دانشــگاه حضور پيدا مى كند و هر بى ادبى 
كه دلش مى خواهد مى كند. يا بذرباش بيايد و هر 
صحبت تند و يكجانبــه اى كه مى خواهد بكند و 
دانشــگاه را به تشنج بكشاند. همچنين زاكانى كه 
چندوقت بعد به دادگاه احضار شــد. در حاليكه 
ما ســخنرانان منطقى تر دعوت كرده ايم كه با آنها 

مخالفت مى شود. 
هفته گذشته درخواست خانم آذر منصورى را به 
دانشگاه داديم كه ســخنرانى كند. حراست تاييد 
كرد ولــى هيأت نظارت رد كــرد. بهانه هم اين 
بود كه وى در دانشــگاهى ديگر سخنرانى كرده 
و عده اى به وى حمله كردند! مثال رئيس نهاد به 
ما گفت بهتر اســت از نمايندگان مجلس دعوت 
كنيد تا راحت مجوز بگيريد. اين نگاه ناعادالنه اى 
است. من براى همين مراسم افتتاحيه سراغ آقاى 
شــاهرخى رفتم و نتيجه نگرفتــم. چراكه معتقد 
بــود بايد ما كوتاه بياييم چراكه دوره ، دوره گذار 
اســت. اين صحبت در سال 94 تا 96 هم تكرار 
شــده بود. ولى انتظار بود ســال 97 اعمال شود. 
اساســا بنظرم كال دولت بدنبال پايان چهار سال 
دوم خود بــدون زحمت انداختن خود اســت. 
بهمين دليل اســت كه پايــگاه مردمى خود را از 
دســت داده است و روزبه روز زاويه دانشجويان 
با دولت بيشــتر و بيشــتر مى شــود. بنظرم آقاى 
شــاهرخى و معاونش آقاى الماسى اگر جسارت 
ندارند بهتر اســت جاى خود را به كسانى ديگر 
بدهنــد. در حال حاضر هم ما بــراى 16 آذر نام 
چندين نفر را ارســال كرديم كه اميدواريم با آنها 
براى حضور در دانشــگاه بوعلى موافقت شود. 
در غيــر اينصورت مراســم را دانشــجويى و يا 
اگر مهمانى داشــته باشيم سعى مى كنيم ازفعاالن 
دانشجويى ســابق باشند كه حالت مراسم وابسته 

به شخصيتهاى سياسى نشود. 
■ ويس كرمى: مهمانانى كه ما براى افتتاح انجمن 
دعوت كرديم از دانشــجويان ســاير دانشگاهها و 
حتى ادوار انجمن همين دانشــگاه بودند كه اجازه 
دعــوت از آنها به ما ندادنــد. چراكه معتقد بودند 

حاشيه ساز خواهند شد.
 تعامل تشكلها در دانشگاه بايكديگر به 

چه نحوى است؟
تشكلها  بين  متقابل  تعامل  و  احترام  رئيسى:   ■
هميشه وجود داشته است. ما با بسيج دانشجويى 
حتى  و  گفتگو  دانشجويان  اسالمى  جامعه  و 
حتى  ما  مى كنيم.  برگزار  مختلفى  مناظرات 
در  مختلف  تشكلهاى  كه  داديم  طرحى  پارسال 
دفتر انجمن جمع شويم و در مورد موضوعات 
جوامع  در  كه  برانگيز  چالش  حتى  و  مختلف 
عمومى نمى توان در مورد آن صحبت كرد بحث 
در  معتدل  دانشجويان  اسالمى  انجمن  با  كنيم. 
مجوز  از  هدف  چراكه  نبود  تعامل  خيلى  ابتدا 
رابطه  ولى  بود.  ما  به  مجوز  ندادن  آنها  به  دادن 
برنامه  آينده  در  شايد  و  شده  بهتر  روزبه روز  ما 
مشترك با هم داشته باشيم چراكه تفكرات ما به 
هم نزديك است. اما انجمن اسالمى تا وقتى نام 
مستقل را در پسوند خود نداشته باشد ما آن را 

برسميت نمى شناسيم.

گفتگو با انجمن اسالمى فرهنگ و سياست دانشگاه بوعلى به مناسبت روز دانشجو

فشار بر دانشگاه از بيرون است
■ تشكل هاي دانشجويي همدان قدمت 40ساله دارند

هدى غالمى  »
 هرچقدر كه حضور سياسيون براى مديران 
استانى و مســئوالن دانشگاهى در دانشگاهها 
دانشجويان  صحبت  شــنيدن  و  است  سخت 
برايشــان طاقت فرســا اما براى رسانه ها اين 
شــور دانش پژوهان جوان شنيدنى و ستودنى 
است. دانشجويانى كه با وجود مصائب فكرى 
و البته هزينه اى در محيط هاى كوچك ارتباطى 
خود حتى در قالب يك تشــكل؛ تأثيرگذارى 
بيشترى از بســيارى جبهه هاى خلق الساعه و 
در عين حال موقت انتخاباتى در انواع توسعه 

كشورى دارند.
 چون تفكر و پشــتكار اين دانشجويان وقتى 
در درون يك مجموعه دانشجويى تمركز پيدا 
مى كند ديگر كمتر كســى قــادر خواهد بود 
جلوى پيشرفت آنها بايستد. جوانانى پرسشگر 
كه چون بى پرده دنبال جواب هستند سياسيون 

و مديران را هراسان كرده اند. 

همين بى پروايى ســبب شــده در دوره هاى 
مختلف دولتها بطور ســليقه اى با آنها رفتار 
كنند. دوره اى سعى در استفاده ابزارى از اين 
كردند،  تعطيل شان  زمانى  داشتند،  دانشجويان 
ستاره دار  شدند، به انواع مختلف امنيتى شدند 
منتهى اين گفتمــان (Discourse)با ورود 

دانشجويان جديد همينطور ادامه دار شد. 
روز دانشــجو بهانه اى شد ضمن بزرگداشت 
يــاد و خاطره شــهيدان دانشــجو و تبريك 
ايــن روز به همه دانشــجويان بــا يكى از 
تشكل هاى با سابقه دانشگاه بوعلى به گفتگو 
بپردازيــم و در محورهــاى مختلف نظرات 
آنها را براى مردم و مســئوالن منعكس كنيم. 
در اين جلســه احمــد رئيســى(دبيركل)، 
ســجاد  ويس كرمى(دبيرتشــكيالت)،  زهرا 
حديــث  و  سياســى)  باقرآبادى(دبيــر 
آريامنش(دبير آموزش) پاســخگوى سواالت 

بودند.

استيضاح ظريف منتفى شد 
امضاها از حدنصاب افتاد

 يك عضو اصال ح طلب هيأت رئيســه مجلس شــوراى اسالمى از كاهش امضاهاى 
اســتيضاح وزير امور خارجه خبر داد و گفت: با تالش هايى كه از جانب آقاى ذنور و 
برخى دوستان ديگر صورت گرفت تعداد امضاهاى استيضاح ظريف به 9 فقره رسيده 

و در نتيجه موضوع منتفى خواهد بود.
عليرضا رحيمى در گفت وگو با ايلنا با اشــاره به آخرين وضعيت طرح استيضاح وزير 
امور خارجه اظهار كرد: با توجه به اينكه انگيزه هاى استيضاح كنندگان يكدست نبوده و 
اتفاق نظر كامل وجود نداشت مرحله پس گرفتن امضاها نيز به همين ترتيب انجام شد 

و نمايندگان به داليل مختلف امضاى خود را پس گرفتند.
وى بــا بيان اينكه اســتيضاح كنندگان تقريبًا به جز محور پول شــويى در مورد ســاير 
محورهاى اســتيضاح ظريف اتفاق نظر نداشتند، خاطرنشان كرد: در مجموع با توجه به 
تالش هايى كه براى پس گرفتن امضاها انجام گرفت و نمايندگان مختلف به خصوص 
آقاى ذوالنور جهت اقناع تعدادى از اســتيضاح كنندگان براى انصراف ازاين استيضاح 
تالش كردند در نهايت تعداد امضاها از حد نصاب قانونى يعنى 10 امضا كمتر شــد و 

عمًال موضوع استيضاح از دستور كار خارج خواهد شد.
عضو اصطالح طلب كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس خاطرنشان كرد: 
آقــاى ذوالنور اين اســتيضاح را امضا نكرده بود و با وجود اصــرار برخى از اعضاى 

فراكســيون نمايندگان واليى، وى تاكيد داشــت كه موارد ابهامى را در قالب سوال از 
وزير خارجه پيگيرى خواهد كرد و استيضاح ظريف را در شرايط فعلى كشور و نيز با 
توجه به آنكه مراجع اعظام هم توصيه هايى داشــتند، به نفع كشور و در راستاى منافع 
نظام نمى دانست و به همين دليل سعى كرد تا برخى از استيضاح كنندگان را نيز با خود 

همراه كند.
اين عضو هيأت رئيسه مجلس اعالم كرد: با وجود آنكه استيضاح كنندگان در كميسيون 
توصيه هاى آقــاى ذوالنوذ را نپذيرفتنــد، تالش ها ادامه پيدا كــرد و در نهايت تعداد 
امضاهاى اين اســتيضاح به 9 امضا رسيد و با اين حســاب موضوع استيضاح ظريف 

منتفى خواهد بود.
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فقط 5 هزار نفر براى دريافت خدمات ايدز به بهزيستى 
مراجعه كرده اند

 بيش از 20 هزار مبتال به ايدز در كشور شناسايى شده اند كه فقط پنج هزار نفر از 
اين تعداد براى دريافت خدمات الزم به مراكز بهزيســتى مراجعه كرده اند.رئيس اداره 
ايدز بهزيســتى كشور گفت: 36 باشگاه مثبت تحت پوشش بهزيستى فعاليت دارد كه 
در زمينه افراد در معرض خطر، افراد با رفتار هاى پرخطر، افراد مبتال به بيمارى ايدز و 
خانواده هاى آنان خدمات سالمت جسمى و روانى، ارائه مى دهد.به گزارش ايسنا، فريد 
براتى سده افزود: براى حمايت از افراد مبتال به ايدز در سال آينده به 84 ميليارد تومان 
اعتبار نياز است. وى تاكيد كرد: خدمات ارائه شده به بيماران مبتال به ايدز بايد جامع 

باشند؛ بايد فعاليت هاى فرهنگى و جامعى در ارائه خدمات ديده شود.

5 درصد اعتبارات كشور صرف مديريت بحران مى شود
 5 درصد از اعتبارات كشــور براى مباحث مديريت بحران در نظر گرفته شده كه 

شامل سه درصد پيشگيرى و دو درصد مقابله با بحرانهاست.
به گزارش ايرنا، رئيس ســازمان مديريت بحران كشــور گفت: در حال حاضر دولت 
با مشــكل مالى مواجه اســت اما در زلزله غرب كرمانشــاه هم شاهد بوديم دولت با 

تسهيالت و امكانات بانكى حدود 12 هزار ميليارد تومان مصوبه داده شد.
اســماعيل نجار گفت: بيش از نيمى از آن پرداخت شــده است كه عددى قابل توجه 

است و اين نشان از آن دارد كه هر جا الزم باشد بودجه تخصيص داده مى شود.
وى خاطر نشــان كرد: بايد تمام اســتانها را به آخرين تجهيزات و امكانات مديريت 

بحران مجهز كنيم تا در مواقع بحران دچار مشكل نشويم. 

 60هزار زندانى تحت درمان اعتياد هستند
ــال  ــه در س ــورى ك ــه ط ــه دارد ب ــور ادام ــاى كش ــى در زندان ه ــادون درمان  مت

ــد.  ــرار دارن ــاد ق ــا 60 هــزار زندانــى تحــت درمــان اعتي جــارى 50 ت
معــاون اداره كل بهداشــت و درمــان ســازمان زندان هــا گفــت: ســاالنه 100 هــزار 
ــدر را  ــواد مخ ــوند و م ــى مى ش ــم زداي ــا س ــس ي ــدر ديتاك ــواد مخ ــى از م زندان
كنــار مى گذارنــد امــا آنچــه اهميــت دارد، مانــدن روى درمــان و ادامــه زمــان عــدم 

مصــرف اســت.
ــى در  ــادون درمان ــرد: مت ــار ك ــا، اظه ــا ايلن ــو ب ــت وگ ــى در گف ــحاق ابراهيم اس
ــادان  ــر چــه بيشــتر معت ــان ه ــال درم ــه دنب ــا ب ــه دارد و م زندان هــاى كشــور ادام

ــق هســتيم. ــن طري از اي

2200 ميليارد تومان به بيمه رانندگان 
اختصاص يافت

 پرداخــت 2200 ميليارد تومان بابت بيمــه رانندگان حمل و نقل 
عمومى درون و برون شهرى تصويب شد.

به گزارش ايرنا سرپرست ســازمان تأمين اجتماعى با اشاره به طرح 
اصالح قانون بودجه سال 97 در مجلس شوراى اسالمى، گفت: 

انوشيروان محسنى بندپى در جلســه اى كه با حضور معاون توسعه 
مديريت و منابع وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، روســاى سازمان 
هاى بيمه گر كشــور و مديران ارشد سازمان تأمين اجتماعى برگزار 
شــد، اظهار داشت: با مصوبه مجلس شــوراى اسالمى و اختصاص 
رديف بودجه بــراى پرداخت حق بيمه رانندگان، تداوم خدمات اين 

سازمان به رانندگان در سال جارى و سال هاى آتى تضمين شد.
وى افــزود: مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى براى تحقق 
اهــداف و برنامه ها نيازمند حمايت دولت اســت و ســازمان تأمين 
اجتماعى نيز به دليل اجراى بيمه هاى تكليفى، مطالباتى از دولت دارد 

كه دريافت آنها مستلزم تصويب در بودجه سنواتى است.
سرپرست ســازمان تأمين اجتماعى با اشاره به تصويب اليحه بودجه 
ســال آينده كشــور در هيأت دولت، گفت: ديدگاه هاى كارشناسى 

سازمان تأمين اجتماعى در اليحه بودجه لحاظ شده است.

پليس فتا بايد شبكه هاى مجازى همسريابى 
را مسدود كند

 رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: پليس فتا 
بايد با اقتدار شبكه ها و كانال هاى غير مجاز همسريابى را در فضاى 
مجازى مســدود كند و افرادى را كه در اين فضا به دنبال كالهبردارى 
و اخاذى هستند و با آبروى مردم بازى مى كنند، تحت پيگرد قانونى 

قرار دهد.
سلمان خدادادى در گفت و گو با شبستان، افزود: به عقيده من پليس 
فتــا به عنوان ناظر در فضاى مجــازى داراى نقش، اهميت و جايگاه 
بســيار مهمى در اين زمينه است كه بايد با توجه به نوع فعاليت خود 
از اختيارات بيشترى برخوردار باشد و به عنوان مهمترين ارگان تاييد 
كننده براى صدور مجوز فعاليت شــبكه هــا و كانالهاى مختلف در 

فضاى مجازى عمل كند.
وى گفت: مخالف استفاده از شبكه هاى مجازى نيستم اما اين شبكه ها 
نبايد همانند امروز در جامعه به حال خود رها شوند و هر شخصى بنا 

به اهداف خود در اين عرصه فعاليت كند.
خدادادى اظهار داشــت: فقدان ارگان و دستگاه واحد براى كنترل و 
نظارت بر فضاى مجازى تاكنون باعث بروز بسيارى از مسائل از قبيل 
سســت شدن بنيان خانواده و حتى فرو پاشــى برخى خانواده ها در 
جامعه شــده است.رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
با تاكيد بر اينكه عملكرد شــبكه هاى اجتماعــى در فضاى مجازى 
به تأمل و بررســى نياز دارد، گفت: برخى ســودجويان از طريق اين 
عرصه با عنوان هاى شــبكه ها و كانال هاى همسريابى و غيره وارد 
زندگى خصوصى مردم مى شوند و با سوء استفاده از اطالعات فردى 

اشخاص به كالهبردارى و اخاذى اقدام مى كنند.
وى خاطر نشان كرد: اين گونه رفتارهاى غير اخالقى و غير اجتماعى 
عالوه بر اينكه نياز واقعى جامعه را بر طرف نمى كند بلكه باعث بروز 

بسيارى از مشكالت و حتى افزايش آمار طالق نيز مى شود.
خدادادى اظهار داشت: متاسفانه نظارت واحد و متمركزى بر شبكه ها 
و كانال هاى مختلف در فضــاى مجازى وجود ندارد و اين موضوع 
به سوء اســتفاده برخى افراد و فعاليت هاى غير مجاز در اين عرصه 

منجر شده است.
وى گفت: از ديگر مشــكالت موجود كنونى در اين فضا ارائه مجوز 
فعاليت از ســوى دســتگاهها يا نهادهاى مختلف اســت كه به ديگر 
مشــكالت آن دامن مى زند در حالى كه هيچ دســتگاهى تاكنون به 
صورت واحد مســئوليت اين فضا را براى كنتــرل و نظارت و غيره 
نپذيرفته است.رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى خاطر 
نشان كرد: به نظر من فعاليت شبكه ها و كانال هاى موجود در فضاى 
مجازى نيازمند تحول فرهنگــى و حتى ورود نيروهاى امنيتى به اين 

فضا است تا به يك فضاى پاك و سالم تبديل شود.

همدان پيام: گوشت قرمز به بازار همدان نمي رسد
 پس يعنى اين هم دست آقا زاده ها ميرسه؟!!

اطالعات: اگر نفت ايران فروخته نشــود هيــچ نفتي از خليج فارس 
بيرون نمي رود 

 اينم يه تذكر به ترامپ!!
همشهري: چراغ سبز به خودروهاي بى نام و نشان 

 به كارت قرمز هم مى رسه!!
ايران: نقشه دولت براي بهبود معيشت
 دست دولت نقشه گنج رسيده؟ 

صنعت: حاشيه نشيني شهرها بيشتر مي شود
 آخه ديگه پول مركز نشينى رو ندارن!!

جمهوري اسالمي: ايران را به خروج از برجام تحريك نكنيد
 بدون شرح!!

جوان: قانون بازنشستگان را اصالح كنيد
 بعد مرگ سهراب!!

كيهان: تصويب CFT يعني تير خالصي به امنيت ملي
 بال به دور!! 

شرق: دالرهاي روز مبادا 
 پشس انبار ذخيره دالر هم داشتيم!!

جام جم: رواج عطارباشي ها در روزگار تحريم دارو 
 گهى زين به پشت گهى پشت به زين!!

رسالت:قانون بازنشستگان راه را براي جوانان مي گشايد
 خدا رو شكر يه قانون به نفع جوانا شد!!

وطن امروز: ريش و قيچي را از دشمن بگيريد!
 ريششون براى خودشون!!

ابرار ورزشي: پرسپوليس ركورد منصوريان را شكست 
 بدون شرح!!

ايران ورزشي: پرسپوليس شجاع در دو قدمي صدر 
 پرسپوليس قهرمان در صدر جدول بمان!!

همدان پيام: مادامي كه نظام توزيع غلط است كمبودها هم تمامي ندارد
 همه مشكالت از توزيع ناشى مى شه!!

رسانه ها در پيشگيرى از وقوع جرم نقش 
تاثيرگذارى دارند

 فرمانده انتظامى استان همدان گفت: بهره گيرى از توان و ظرفيت 
وســايل ارتباط جمعى براى اطالع رسانى هدفمند و آگاهانه مى تواند 

زمينه اى براى كاهش وقوع جرم باشد.
بخشــعلى كارمرانى صالح در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: رسانه 
در پــرورش يا انحراف افكار عمومى نســبت به موضوعات مختلف 

نقش بسزايى دارد.
وى اضافه كرد: رســانه هاى جمعى با انعكاس معضالت اجتماعى و 
حــوادث و ارايه آموزش هــاى الزم و هدفمند بايد نقش خود را در 

كاهش جرائم ايفا كنند.
فرمانده انتظامى استان همدان با تاكيد بر نقش مثبت و سازنده رسانه ها 
بر افكار عمومى گفت: علت تشكيل بخش زيادى از پرونده هاى ناشى 
از ناآگاهى است در حاليكه رسانه ها با ايفاى نقش اطالع رسانى و بيان 
تهديدها مى توانند در كاهش وقوع آســيب هاى اجتماعى و افزايش 

احساس امنيت موثر واقع شوند.
كامرانى صالح تالش در راســتاى آگاه ســازى، ارتقاى سطح امنيت 
جامعه و اصالح الگوهاى ناصحيح رفتــارى و قانون گرايى را مورد 

تاكيد قرار داد.
وى يكــى از اولويــت هــاى پليــس را تعامــل بــا خبرنــگاران بــراى 
ايجــاد يــك جامعــه ســالم و پويــا دانســت و گفــت: خــوددارى از 
ارايــه و انتشــار اطالعــات متناقــض يكــى از ضــرورت هــاى اطــالع 

رســانى اســت.
فرمانده انتظامى اســتان همدان اطالع رســانى را عامل آسان سازى 
ماموريت ها دانست و بر ضرورت بهره گيرى از روش ها و ابزارهاى 

به روز براى انعكاس اخبار تاكيد كرد.

پزشكان عمومى درگاه ورودى نظام ارجاع 
 پزشكان عمومى، درگاه ورودى نظام ارجاع در كشور هستند.

مديرعامل سازمان بيمه ســالمت ايران، با اشاره به اينكه 25 درصد 
از موسسات طرف قرارداد با سازمان، مطب پزشكان عمومى است، 
اظهارداشت: رويكرد ســازمان بيمه سالمت استفاده از ظرفيت هاى 
موجود در كشــور است كه گروه پزشــكى نقش تاثيرگذار و بسيار 

خوبى در اين حوزه مى توانند ايفا كنند. 
به گزارش مهر، طاهر موهبتى ادامه داد: موفقيت در انجام ماموريت ها 
به تنهايى امكان پذير نيســت. زيرســاخت آى  تى در نسخه نويسى 
الكترونيك تنها 30 درصد نقش دارد. در صورتى كه گروه پزشــكى 
همراه ما نباشــند، انجام برنامه ها حتى با پيشرفته ترين نرم افزارها و 

سخت افزارها امكان پذير نخواهد بود.
موهبتى با تاكيد بر اينكه درگاه ورودى نظام ارجاع پزشكان عمومى 
هســتند، گفت: پزشــكان مى توانند در زمينه پروتكل هاى درمانى، 
استاندارد خدمت و مديريت منابع و مصارف به سازمان كمك كنند. 
همچنين الزم اســت تا در هر اقدامى از نظر ذى نفعان بهره مند شويم 

و از آن در برنامه ريزى ها استفاده كنيم.
وى ادامــه داد: بايد مشــوق هايى در ســازمان بيمه ســالمت براى 
ذى نفعان و شركاى كارى ســازمان ايجاد كنيم كه به اقدامات انجام 
شــده باور داشــته باشــند به طورى كه آنها مطالبه گر اصلى اجراى 

برنامه ها باشند.

94درصد مردم از فعاليت هاى بهداشتى حاشيه شهرها 
رضايت دارند

 بر اساس سامانه نظرسنجى اين وزارتخانه 94 درصد مردم از فعاليت هاى تيم هاى 
بهداشتى و برنامه هاى تحول سالمت در حاشيه شهرها رضايت دارند. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: ارايه خدمات بهداشتى 
در حاشيه شهرها و دسترسى مردم اين مناطق به خدمات درمانى از جمله دستاوردهاى 
نظام جمهورى اسالمى در حيات 40 ساله است و اين برنامه ها با تحول سالمت افزايش 

رضايتمندى در بين مردم رقم زده است.
به گزارش ايرنا، «عليرضا رئيســى»، افزود: وضعيت فضاهاى درمانى استان مركزى در 
حوزه هــاى مختلف بيمارى هاى غير واگير از جمله فشــار خون، بيمارى هاى قلبى و 
عروقى و تغذيه مناسب و شــاخص اين استان درموارد طرح شده از ميانگين كشورى 

باالتر است.

مادر شدن، ساختار مغزى زنان را تغيير مى دهد
 مادر شــدن ساختار مغزى زنان را تغيير داده تا ارتباط بين مادر و فرزند بعد از تولد 

راحت تر شود.
به گزارش ايســنا، در حال حاضر بسيارى از تحقيقات در مورد روابط بين مادر و نوزاد 
بعد از زايمان اســت، اما در اين تحقيق به تغييرات مغزى مادر پيش از تولد تمركز شده 
است. از موارد بررسى شده در اين تحقيق، آغاز ارتباط چهره به چهره مادر و نوزاد است. 
محققان دريافتند اين ارتباط بين مادر و نوزاد از پيش از تولد شــكل مى گيرد و هر چه 
تغييرات ايجاد شده در سيستم عصبى مادر در زمان باردارى و زايمان زياد باشد، ارتباط 

بيشترى بين مادر و نوزاد ايجاد خواهد شد.
محققان اظهار كردند: برقرارى ارتباط زود هنگام بين مادر و نوزاد در رشــد نوزاد تاثير 
زيادى دارد و اين رابطه از دوران باردارى آغاز شده و بعد از تولد نوزاد توسعه مى يابد.

نتايج نشــان داده كه افزايش واكنش هاى مربوط به قشــر مغزى مادران نسبت به چهره 
نوزادان از دوره قبل از تولد تا پس از تولد در ارتباط است.

نگرانى بابت مسير پرداخت 500 ميليون يورو پول دارو 
و تجهيزات پزشكى

 شــنيده ايم در توزيع 500 ميليون يورو اعتبار اختصاص يافته به پرداخت مطالبات 
شركت هاى دارويى و تجهيزات پزشكى اتفاقاتى بيافتد كه نگران هستيم.

مشــكالت شركت هاى دارويى و تجهيزات پزشكى كشور در تامين نقدينگى، منجر به 
اين شد كه با موافقت رهبرى، 500 ميليون يورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى 
براى پرداخت مطالبات شركت هاى دارويى و تجهيزات پزشكى اختصاص يابد. به دنبال 
آن، رئيس ســازمان غذا و دارو و همچنين وزير بهداشــت، عنوان كردند كه اين پول به 

سازمان بيمه سالمت واگذار مى شود تا از اين مسير توزيع صورت گيرد.
اين در حالى اســت كه احمد شيبانى رئيس سنديكاى صاحبان صنايع داروهاى انسانى 
ايران، نسبت به مسير توزيع اين اعتبار از طريق سازمان بيمه سالمت، ابراز نگرانى كرده 

است.

 به دنبال انتشــار خبر تغيير 2معاون 
دانشــگاه علوم پزشــكي كه با انتقاد 
برخــي احزاب سياســي اصالح طلب 
استان كه اين نوع بركناري را در دولت 
شايسته ساالري  جريان  با  مخالف  فعلي 
مي دانند . با رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات درمانى استان گفتگويي انجام 

داديم.
گفتگو  اين  در  موســوي بهار  حبيب ا... 
اظهار كرد: در دانشــگاه علوم پزشكي 
برخــي از عملكردها روشــن بوده و 
بايد آنرا به مردم اطالع رساني نماييم تا 
از امكانات موجــود بهره الزم را ببرند 
اما برخــي عملكردها در افكار عمومي 
جايگاهي ندارد لذا ســعي مي شود بيان 
آنها مختصر باشــد كه نمونه آن حوزه 
آموزش و عمراني است لذا قرار نيست 
اگر معاونتي عملكرد مطلوب داشته است 
آن را فقط به حســاب عملكرد در آن 
معاونت هاي  البته  كه  بياوريم.  مجموعه 
علوم پزشكي همدان در مدت سال هاي 
گذشته عملكرد قابل قبولي از خود ارائه 

داده اند.
علوم  دانشــگاه  رئيس  مقدمــه  اين  با 
پزشكي همدان در پاسخ به خبرنگار ما 
به گزارش عملكرد حوزه هايي پرداخت 

كه به آنها كمتر پرداخته شده است.
 علت تغيير معاونان شما چه بود؟

هر مديري طبق شرح وظايف اختيار  اوالً 
جا به جايي و يا پايان كار دادن به مديران 
مجموعه و معاونــان خود را دارد تا افراد 

همراه را انتخاب نمايد.
اين موضوع به معني بركناري نبوده بلكه به 
معاونان خود پايان كار دادم و در مراسمي 
در دفتر آنها بدون حاشــيه ضمن تقدير از 
زحماتشــان مســئوليت را به فرد ديگري 
سپردم تا شاهد تحوالت جديدتري باشيم.
البته معاون درمان، خود تقاضاي جابجايي 
داده بود كه پذيرفتم و مراسم را همزمان با 

توديع معاونت بهداشتي نمودم.
از نظر مــن تغييرات مكرر به معني تزلزل 
مديريت مجموعه است كه البته مديران و 
معاونان ما تا بيش از 4 سال هم در پست 

خود بوده اند.
در حقيقت مــا فرصت كافــي براي كار 
كردن را بــه معاونان و مديــران داده ايم 
و با ثبات تريــن دوران مديريت را ايجاد 

نموده ايم.
 عملكرد معاونان سابق را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
آنهــا در حد تــوان خــود كار كردند اما 
خواســته ما براي تحــول و تغيير در اين 
حوزه ها بــود. اعتقاد دارم بــراي كار در 
حوزه ســالمت خارج از گرايش سياسي 
و دخالــت دادن آن بايد كار كرد و توديع 
مديران بر اين اساس نخواهد بود مديري 
كه به من نزديك تر باشــد با او راحت تر 

كار مي كنم.
معــاون جديد اجتماعي را از طيف دولت 
حاكم منصوب كردم تا همسو با دولت و 

رياست شاهد تغيير در اين حوزه باشم.
در برخي معاونت ها چون معاون توســعه 
كار انجام مي شــود ولي معــاون ديگري 
بهره برداري مي شود و اين بدان معنا نيست 
كه همه كارها توســط همان معاون انجام 
شــده اســت. اگر خانه بهداشت ساخته 

مي شــود تعداد آنها مربوط بــه معاونت 
توســعه و كار در آنها مربوط به معاونت 

بهداشت است.
اين اواخر انتظار هماهنگي ، پيشــرفت در 
كار و خواســته هايي داشتم كه از نظر من 
برآورده نشــد و چون در انتصاب مديران 
با كســي تعارف ندارم قصد جابه جايي را 
كردم و قطعًا با توجه به عملكردي كه آنها 
در قبل داشتند قصد رها كردن آنها را هم 

ندارم.
اداري  ســاعت  از  مي شود  گفته 
بيمارســتانى  در  جراحي  براي  خود 
در خارج از كشور استفاده مي كنيد و 

غيب هاي شما طوالني است؟
ايــام و ســاعت مرخصي مــن در حوزه 
بازرسي ثبت مي شود ساعت حضور بنده 

هم مشخص است.
براي بحث جراحي به كشــور تاجيكستان 
ســفر كردم كه در طول يكسال يك الي 2 

بار بيشتر نبوده است.
اينكه يك پزشك ايراني بتواند در خارج از 
كشور جراحي داشته باشد براي آن كشور 
يك افتخار اســت و بنده جزء 20 پزشك 

كشوري هستم كه مجوز اين كار را دارم.
قاطعانه مي گويم كه ســفارش هاي زيادي 
براي درمان در خارج از كشــور دارم اما 
به خاطر دانشــگاه آنهــا را نمي پذيرم با 
اين حضور خود براى جراحى در ســاير 
خارجى  دانشجوي  جذب  باعث  كشورها 
به دانشگاه علوم پزشكي همدان و توسعه 
فرهنگ ايراني شده ام كه البته مورد تقدير 
شــوراي عالي امنيت ملي و وزير محترم 

قرار گرفتم.
كه مي گويند  آيا درست اســت   
در ســاعات اداري در بيمارســتان 
خصوصي بوعلي هــم عمل جراحي 

داريد؟
از ابتدا صبح تا ساعت حدود 5 بعدازظهر 
ضمن مأموريت هاي  و  دانشگاه هستم  در 
اســتحقاقي  مرخصي  از  كمتر  بي شــمار 
خودم هم اســتفاده كــردم. انكار نمي كنم 
كه در بيمارســتان علوم پزشكي و شهيد 
بهشــتي جراحي هم دارم امــا خارج از 

ساعات اداري بوده است.
خود  اينكه  وجود  با  مي شود  گفته 
را اصالح طلــب مي ناميــد با برخي 
چهره هاي اصالح طلب مشكل داشته 
و معاونت هــاي خود را كــه از اين 

بودند  آن  به  وابسته  حزب  و  جريان 
را به اين دليل كنار گذاشتيد؟

خود را از پيشتازان و حاميان اصالح طلب 
مي دانــم اما هيچگاه تماميت خواه نبوده و 
نيستم كســاني كه منافع خود را در خطر 
مي بيننــد از ايــن توديــع  و معارفه ايراد 
مي گيــرد. اعتقاد دارم كــه نبايد توديع و 
معارفه ها مجلل باشد و معاونان منتظر اين 
باشــند كه گزارش 4 ساله خود را در يك 

جلسه بيان  كنند.
اختالف خــود را با افــراد و چهره هاى 
اصالح طلب و دبيران آنها تكذيب مي كنم 
بنــده با هيچ جريان و يا حزب و يا چهره 
اصالح طلب مشــكل نداشته و مفتخرم به 
اينكه مديري رسانه اي بوده و تعامل را در 

صدر كارها قرار داده ام.
انتظار دارم به جاي حاشيه سازي دنبال حل 

مشكالت مردم باشيم.
حوزه هايي  چه  در  پزشكي  علوم   
عملكــرد قابل قبــول و مثمرثمري 

داشته است؟
عملكرد  حوزه ها  تمامي  در  خوشــبختانه 
دانشــگاه مطلوب بــود و نمي توان گفت 
يك معاونت نسبت به معاونت ديگر برتر 
بوده است به عنوان مثال در حوزه آموزش 
در مدت 5 سال گذشــته رتبه آموزش 2 
برابر ارتقا يافته اســت. ايجاد رشــته هاي 
تخصصي، PHD ، كارشناســي ارشــد 
باعث شــد كه در اين حــوزه در جرگه 
دانشــگاه هاي برتــر علوم پزشــكي قرار 

بگيريم.
در حوزه فناوري نيز از ســال 92 تا 96  با 
توليد علم و چاپ مقاالت متعدد به ميزان 
3 برابر شاهد رشد علمى دانشگاه بوده ايم 
كــه ميزان ارجاعات و چــاپ مقاالت در 
مجالت معتبر دنيا ايــن موضوع را تاييد 
مى كند. توليدات علمــي اين مجموعه با 
جذب بودجه پژوهشــي و هزينه آن ارتقا 

يافته است.
پزشــكي  فوريت هاي  حوزه  در   
عملكرد اين مجموعه را بيان نماييد.
در حالــي كه تــا ســال 92،  40 پايگاه 
جــاده اي داشــتيم هم اينك ايــن رقم به 
55 پايــگاه به همــراه اورژانــس هوايي 
رســيده است. نوســازي آمبوالنس ها كه 
هم اينك تعداد آنها در اســتان حدود 60
دستگاه است، خارج كردن آمبوالنس هاي 
مســتهلك، هديه برخــي آمبوالنس ها به 

ســازمان زندان ها از جملــه عملكرد اين 
بخش اســت كه البته در صدد خريد 10 

دستگاه آمبوالنس پيشرفته نيز هستيم.
كار جديدي نيز در حوزه فوريت هاي در 
دستور كار اســت كه خريد موتوروالنس 
براي شــهر همدان به لحاظ گذرگاه هاي 
باريك و خيابان هايي كه به پياده را تبديل 
شده اند از جمله آن است تا اين موتورهاي 
اورژانســي بتوانند در حوادث و تجمعات 
نيــز خدمــت دهند. همچنيــن در بخش 
فوريت ها تعداد زيادي پايگاه شــهري و 
جاده اي كه بــه صورت كانكــس بودند 

نوسازي شدند.
 عملكــرد حوزه دانشــجويي را 

تشريح نماييد؟
در ايــن حوزه نيــز به دنبــال فضاي باز 
سياســي بوديم چنانچه با ايجاد اين فضا 
تعداد نشريات دانشجويي از يك مورد به 
8 مورد رسيده و به انواع گرايش ها اجازه 
چاپ نشــريه داده شــد. همچنين تعداد 
تشــكل هاي دانشجويي كه تنها به بسيج و 
انجمن دانشجويي ختم مي شد از 8 تشكل 
به حدود 20 كانون و يا تشكل دانشجويي 
رسيد كه سال گذشــته براي نخستين بار 
از 15 ســيمرغ فرهنگي - هنري كشور 4 
سيمرغ به دانشجويان فعال حوزه فرهنگى 

همدان رسيد.
 در حوزه معاونت توســعه حجم 
عمليات مالــي و عمراني چقدر بوده 

است؟
در اين ارتباط شاهد توسعه حجم عمليات 
مالي و عمراني بوديم چنانچه كل عمليات 
عمرانــي اين معاونت يــك ظرف و كل 
عمليات عمراني تمام دستگاه هاي اجرايي 
اســتان يك طرف.عمليات ساخت و ساز 
نيز به وســعت بيش از 250 هزار مترمربع 
انجام شــده و يك صد هزار متر مربع هم 
در حال ساخت اســت كه بيشتر تحويل 

معاونت بهداشتي شده و يا خواهد شد.
اجتماعي  معاونت  تشكيل  لزوم   

چه بود؟
تكليفي بود كه با هدف حفظ ســالمت 
اجتماعي افراد براي كاهش آســيب هاي 
اجتماعــي از ســوي وزارت مصــوب 
و اجرا شــد كه در اين راســتا از توان 
سالمت  بردن  باال  براى  مختلف  اقشــار 
اجتماعــي افراد كه البتــه در ابتداي راه 

مي شود. استفاده  هستيم 

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان:

تغيير معاون ها سياسي نيست
■ موسوي بهار مي گويد افرادي كه همراه تر هستند را منصوب كردم
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معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى استان:
كمبود مرغ نداريم

 معاون بهبود توليدات دامى ســازمان جهاد كشاورزى استان همدان درباره قيمت 
گوشــت مرغ در بازار نيز افزود: قيمت مرغ در بازار همدان 10 هزار و 800 تومان 

است كه قيمتى منطقى و حتى كمتر از قيمت تمام شده توليد است.
محمد نظرپور با بيان اينكه ســال گذشته 50 هزار تن گوشت مرغ در همدان توليد 

شده است، ادامه داد: 3هزار تن از اين ميزان توليد مازاد مصرف بوده است.
نظرپور خاطرنشــان كرد: تعهد توليد در ســالجارى 50 هزار تن است كه در 6 ماهه 

اول سال 50 درصد آن توليد شده است.

وى با تأكيد براينكه وضعيت توليد مرغ در اســتان خوب است، بيان كرد: مرغداران 
امســال مشكالت زيادى از جمله نرخ ارز، تأمين نهاده ها و اعتصاب كاميون داران را 
پشــت سر گذاشتند كه كمر مرغداران را شكست و هنوز هم پس لرزه هاى آن براى 
مرغداران وجود دارد اما مرغداران با وجود مشكالت به توليد خود ادامه دادند و ما 

از توليدكنندگان ممنونيم .
معــاون بهبــود توليــدات دامــى ســازمان جهــاد كشــاورزى اســتان همــدان دربــاره 
ــزار  ــد 17 ه ــد تولي ــال تعه ــت: امس ــنا گف ــه ايس ــتان ب ــرغ در اس ــود تخم م كمب
ــال در  ــت س ــه نخس ــه در 6 ماه ــم ك ــتان را داري ــرغ در اس ــن تخم م و 400 ت
واحدهــاى صنعتــى 8400 تــن توليــد شــده كــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــا 1200  ــر كســرى م گذشــته 26 درصــد افزايــش داشــته اســت بنابرايــن حداكث
تــن اســت.

ــرغ  ــاى م ــم واحده ــالش كرده اي ــر ت ــال اخي ــى 2 س ــرد: ط ــوان ك ــور عن نظرپ
تخم گــذار اســتان را اضافــه و يــا افزايــش ظرفيــت دهيــم كــه بــا توجــه بــه اينكــه 
سياســت ســازمان ايجــاد واحدهــاى جديــد نيســت بنابرايــن ظرفيــت واحدهــا را 
ــا  ــار را ب ــتان به ــرغ شهرس ــم م ــد تخ ــد تولي ــه واح ــم به طوريك ــش داده اي افزاي
افزايــش ظرفيــت بــه 240 هــزار تــن رســانده ايم و تــالش مــى كنيــم تعــدادى از 
واحدهــاى مــرغ گوشــتى شهرســتان اســدآباد را بــه تخــم گــذار تبديــل كنيــم تــا 

توليــد تخــم مــرغ اســتان بــه انــدازه نيــاز برســد.

خبـر

مديركل امورمالياتى استان همدان:
طرح جامع مالياتى تا پايان سالجارى 
به صورت كامل اجرايى خواهد شد

 مديركل امورمالياتى استان همدان از اجراى كامل طرح جامع 
مالياتى تا پايان سالجارى در استان همدان خبر داد. 

ــع  محمــد دلشــادى در خصــوص اهميــت اجــراى طــرح جام
مالياتــى گفــت: ايــن طــرح يكــى از پــروژه هــاى مهــم 
اقتصــادى كشــور اســت كــه از ســال هاى گذشــته آغــاز شــده 
ــرم  ــى، ن ــن داخل ــين و متخصصي ــوان مهندس ــت و ت ــا هم و ب
افزارهــا و ســخت افزارهــاى مــورد نيــاز طــرح جامــع مالياتــى 
آمــاده شــده اســت و بــه يــارى خــدا تــا پايــان ســالجارى ايــن 
ــه صــورت كامــل در اســتان  پــروژه عظيــم اقتصــادى كشــور ب
ــد  ــل خواه ــردارى كام ــره ب ــه به ــت و ب ــد رف ــار خواه زيرب

رســيد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل امورمالياتــى اســتان 
همــدان، دلشــادى در ادامــه در خصــوص مزايــاى اجــراى طــرح 
جامــع مالياتــى بيــان كــرد: بــا اجــراى ايــن طــرح بــا توجــه بــه 
ــى  ــات ماليات ــى، اطالع ــامانه هاى ماليات ــدن س ــى ش الكترونيك
ــه صــورت  ــا، مراكــز و ســامانه هــاى مختلــف ب از دســتگاه ه
ــود و تشــخيص  ــانى مى ش ــه روز رس ــرد آورى و ب ــز گ متمرك
ماليــات بــر اســاس عملكــرد واقعــى صــورت خواهــد گرفــت.
ــرح و  ــن ط ــراى اي ــا اج ــز ب ــر ني ــوى ديگ ــزود: از س وي اف
ــه و  ــات حاصل ــا رصــد اطالع ــامانه ها ب ــدن س الكترونيكــى ش
شناســايى فعــاالن زيرزمينــى اقتصــاد كــه تاكنــون فاقــد پرونــده 
مالياتــى بــوده انــد، از فرارهــاى مالياتــى جلوگيــرى شــده كــه 
ــبب  ــى س ــت ماليات ــتر عدال ــق بيش ــر تحق ــالوه ب ــر ع ــن ام اي
ــاه  ــت و رف ــاد امني ــى كشــور و ايج ــاى ماليات ــش درآمده افزاي
ــن  ــد و اي ــد ش ــورمان خواه ــز كش ــردم عزي ــراى م ــتر ب بيش
ــور مالياتــى و  موفقيــت مرهــون تــالش و همــت همــكاران ام

ــالمى اســت. ــران اس ــد اي ــان برومن ــن و جوان متخصصي
ــى  ــدف اصل ــپس ه ــدان س ــتان هم ــى اس ــركل امورماليات مدي
ــؤدى  ــورى و م ــت مح ــى را عدال ــع ماليات ــرح جام ــراى ط اج
مالياتــى  جامــع  طــرح  افــزود:  و  كــرد  عنــوان  مــدارى 
دســتاوردهاى مختلفــى ماننــد ايجــاد بانــك اطالعــات مؤديــان و 
توســعه خدمــات مالياتــى بــه  صــورت الكترونيكــى را بــه دنبــال 
دارد، از ايــن رو فعــاالن اقتصــادى و مؤديــان مالياتــى مى تواننــد 
ــه ادارات امــور مالياتــى و در كمتريــن زمــان  ــدون مراجعــه ب ب
ــكيل  ــام و تش ــل ثبت ن ــود از قبي ــى خ ــف قانون ــن، تكالي ممك
پرونــده، ارايــه اظهارنامــه در منابــع مالياتــى مختلــف، پرداخــت 
ماليــات، ارايــه صــورت معامــالت فصلــى، ارايــه فهرســت هاى 
ماليــات حقــوق و .. را از طريــق ســامانه هاى تعريف شــده 

انجــام دهنــد. 
ــا  وى ادامــه داد: ســازمان امــور مالياتــى كشــور توانســته اســت ب
تكيــه  بــر تــوان و دانــش داخلــى، فرايندهــاى نگهــدارى و ارتقــاى 
سيســتمهاى ايــن طــرح عظيــم را برعهده گرفته و توســعه ســاختار 
طــرح جامــع مالياتــى و سيســتم يكپارچــه مالياتــى در بخش هــاى 
مختلــف را ســامان دهــد و در ايــن راســتا آمــوزش هــاى مناســب 
و كاربــردى بــه منظــور اســتفاده مناســب كاركنــان مالياتــى از ايــن 

سيســتم نيــز انجــام گرفتــه اســت. 
دلشادى در پايان سخنانش درباره تبيين اهميت و نقش پياده سازى 
طرح جامع مالياتى در كشــور گفت: مهم ترين دارايى ما در اداره 
كل امور مالياتى استان، همكارانمان هستند كه با عملكرد مناسب 
خود زمينه الزم را در جهت پاسخگويى سريع و مناسب به ارباب  
رجوع و مشاركت در بهينه سازى و ارتقاء سامانه هاى طرح جامع 
مالياتى، به عمــل آورده و ضمن توجه به برقرارى عدالت مالياتى 
و حمايــت از توليد داخلى، اقدامــات الزم را در جهت تحصيل 
منابع مالى الزم و پيش بينى شــده جهت اداره امور جارى كشور و 

استان فراهم آوريم.

معاون مهندسى و توسعه شركت آب و فاضالب 
استان همدان:

اصالح و توسعه شبكه فاضالب همدان 
درحال انجام است

 معاون مهندسى و توسعه شــركت آب و فاضالب استان همدان 
گفت: اصالح و توسعه شــبكه فاضالب به تناسب وضعيت موجود 

شهر انجام  مى شود.
فرهاد بختيارى فر در گفت وگو با ايسنا، منطقه همدان، بيان كرد: طرح 
مطالعاتى شبكه فاضالب همدان در ســال 1375 انجام شده است و 
پــس از تصويب آن، طرح  فاضالب همــدان وارد فاز اجرايى خود 

شده است.
وى با اشــاره به اينكه اصالح شــبكه به دليل فرســوگى هايى كه به 
وجود مى آيد هر ساله انجام مى شود، در خصوص وضعيت فاضالب 
شهرك فرهنگيان افزود: در اين زمينه هدف گذارى شركت در توسعه 
شبكه فاضالب اســت كه بدليل افزايش جمعيت و الحاق زمين هاى 
كشاورزى كه به شهرك افزوده مى شود مى بايست بايد يكسرى شبكه 

جديد به تناسب تفكيك هاى اطراف شهرك فرهنگيان ايجاد شود.
معاون مهندســى و توســعه شــركت آب و فاضالب استان همدان، 
اظهاركــرد:  با توجه به وضعيت موجود شــبكه  اصالح و توســعه 
شبكه فاضالب شهرك فرهنگيان نسبت به افزايش جمعيت و تفكيك 
زمين هاى كشــاورزى و اتصال آن به شهرك درحال انجام است و هر 
مكانى از شــهرك كه نياز به توسعه شبكه يا اصالح  داشته باشد، در 

دست اقدام قرار مى گيرد.
وى همچنين ادامه داد: براساس طرحى كه مشاور داده است فاضالب 
شهرك فرهنگيان بايد جمع آورى و به كلكتور "متصل و در ادامه مسير 
به تصفيه خانه همدان منتقل شود كه در حال حاضر شبكه جمع آورى 
فاضالب شــهرك فرهنگيان اجرايى شــده و به كلكتور "متصل شده 

است.
فرهاد بختيارى فر با اشــاره به اينكه طول شــبكه فاضالب شــهرك 
فرهنگيــان در ابتداى طرح 24 كيلومتر بوده اســت، گفت: با تفكيك 
زمين هاى كشاورزى كه به شهرك متصل شده است، منجربه افزايش 

طول شبكه به 32 كيلومتر و ايجاد يكسرى شبكه جديد شده است.
وى همچنين با تأكيد بــر اينكه مهم ترين پروژه ها در آب و فاضالب 
از دو بخش تأمين اعتبار مى شــوند، اظهاركرد: يك بخش آن از محل 
اعتبارات تملك، دارايى هاى ســرمايه اى است و بخش ديگر آن نيز از 
اعتبارات داخلى و تبصره ســه اســت.بختيارى فر ادامه داد: در بخش 
توسعه شــبكه فاضالب، 14 كيلومتر از محل جارى و تبصره متعهد 
شديم و از لحاظ اعتبارات عمرانى 12 كيلومتر كه در مجموع تعهد ما 
26 كيلومتر بوده كه در هفت ماهه ســال 97 به 100 درصد آن دست 
پيدا كرديم.معاون مهندسى و توسعه شركت آب و فاضالب همچنين 
گفت: در بخش اصالح شــبكه آب نيز  1,5 كيلومتر تعهد ما از محل 
اعتبارات جارى و تبصره و 13,5 كيلومتر از محل عمرانى بوده است 
كه در مجموع 15 كيلومتر متعهد شديم كه 50 درصد آن در هفت ماهه 

سال جارى انجام شده است.
وى ادامه داد: تعهد ما در بخش توســعه شبكه آب 900 متر از محل 
اعتبارات عمرانى و  1,5 كيلومتــر از محل اعتبارات جارى و تبصره 

بوده كه از مجموع 2,4 كيلومتر، 100 درصد آن محقق شده است.
بختيارى فر با اشــاره به اينكه در بخش طرح هاى فاضالب 18 ميليارد 
تومــان اعتبار مصوب از محل اعتبارات تملك، دارايى و ســرمايه اى 
است، افزود: از اين مبلغ 7 ميليارد تومان آن تخصيص پيدا كرده است.

وى ادامه داد: در بخش آبرســانى، اصالح و توســعه تقريبا 3 ميليارد 
تومان اعتبار مصوب اســت كه از اين مقدار 60 درصد آن تخصيص 
يافته اســت. معاون مهندسى و توسعه شركت آب و فاضالب همدان 
همچنين بيان كرد: طرح هايى نظير بازســازى تأسيســات، آبرسانى 
به شــهرهاى تنش آب، مديريت مصرف و تكميــل 17 طرح ايجاد 
تأسيسات فاضالب كشــورى و ... طرح هايى است  كه اعتبارات آن 
از طريق شــركت مهندسى آب و فاضالب كشور و وزارت نيرو و با 

پيگيرى شركت آب و فاضالب استان دريافت مى شود.

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

فرشته گردان فراز فرزند كمر به شماره شناسنامه/
ملى 3360206029رشته نقشه بردارى موسسه عمران 

و توسعه به شماره دانشجويى 9112252030 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

حامد بيگلرى فرزند محمد شماره شناسنامه/ملى 
4020095736 رشته نقشه بردارى موسسه عمران 
و توسعه به شماره دانشجويى 9215361020 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

امير محمد گيالنى فرزند على اكبر به شماره شناسنامه/
ملى 4160586120 رشته مهندسى عمران دانشگاه 
بوعلى سينا به شماره دانشجويى    96129880040 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهـي منـاقصه

هتل جهانگردي عليصدر

مقدار واحد شرح عمليات رديفمقدار واحد شرح عمليات رديف
تهيه و اجراي كامل رنگ آميزي سقف با 1

رنگ پالستيكي 
80عددتعميرات كمد ديواري 12009مترمربع

تهيه و اجراي كامل رنگ آميزي ديواره با رنگ 2
روغني با لكه گيري گچ كاري 

تهيه و اجراي كامل كاشيكاري ديواره و 300010مترمربع
كف سرويس بهداشتي 

120مترمربع

تهيه و تعمير و رنگ آميزي درب چوبي كمدها 3
با رنگ روغني 

1عددتهيه و نصب آنتن مركزي 8011عدد

تهيه و نصب سنگ توالت ايراني به همراه 6012مترمربعتهيه و نصب پرده مخملي 4
آب بندي و كفسازي و ايزوگام 

10عدد

تهيه و نصب سنگ توالت فرنگي به 85013مترمربعنصب موكت با تهيه مصالح نصب5
همراه آب بندي 

10عدد

رنگ آميزي درب و پنجره اتاق ها دو روي 6
پنجره 

تهيه و نصب روشويي با شيرآالت (در 25014مترمربع
صورت نياز)

20عدد

20اتاقتعويض توري درب و پنجره اتاق ها 85015مترمربعتهيه موكت پاليز7
تهيه و اجراي كامل سقف كاذب سرويس ها 8

با كالف كشي 
هزينه حمل نخاله و مصالح مورد نياز از 12016مترمربع

همدان و كبودراهنگ 
40سرويس

هتل جهانگردي عليصدر در نظر دارد انجام عمليات ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند 
پس از درج آگهي به مدت 5 روز با مراجعه به هتل جهانگردي عليصدر اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
برآورد اصالح و بهسازي فاز يك هتل جهانگردي عليصدر

نيروهاي  جهادكشــاورزي  جهادگران   
مخلص هســتند اما مســئوالن بــه آنها 
بي توجهــي كــرده و تا زماني كــه قانون 
اصالح نشود پيگيري ها به جايي نمي رسد.

نماينــده ولــى فقيــه در وزارت جهــاد 
كشــاورزى و رئيس شوراى زكات كشور 
گفت: مســئوالن نســبت بــه جهادگران 

بى توجهى كرده اند.
در  تقــوى  ســيد رضا  حجت االســالم 
روز  و  بى سنگر  سنگرســازان  گردهمايى 
جهانى خاك در سازمان جهاد كشاورزي 
استان همدان، با بيان اينكه چرا بايد نسبت 
به نيروهاى مخلص اينگونه عمل شــود، 
بيــان  كرد: پيگيرى هاى زيــادى كرده ايم 
امــا هنوز به جايى نرســيده ايم چرا كه تا 
قانون اصالح نشــود هرچه برويم درست 

نمى شود.
وى با اشاره به وضعيت توليد محصوالت 
كشاورزى در استان همدان، گفت: آماري 
كــه آقاي رضواني جالل ارايه كرد نشــان 
مي دهد شــرايط كشــاورزي استان بسيار 
خوب اســت اما مى توانيم بسيار باالتر از 
موفقيت هايى كه داريم باشــيم به طوريكه 
با شرايطى كه در كشــور داريم مى توانيم 

گام هاى بلندترى را برداريم.
وى با تاكيد براينكه بايد به ســمت علمى 
كردن كشــاورزى برويم  ، بيان كرد: با علم 
مى توانيــم توليدات را افزايــش دهيم و 
متناســب با رشــد جمعيت اين بخش را 

پيش ببريم.
تقوى بــا بيــان اينكه بايــد حركت هاى 
ترويجى، آموزشــى و تبليغــى را جدى 
بگيريم، ادامه داد: رشــد توليد محصوالت 
كشاورزى در اســتان همدان به اين علت 
است كه از روش هاى علمى و استفاده از 
نتايج تحقيقات محققان بيشتر استفاده شده 
است و مي دانم كه بيش از اين هم مي شود 
براي باال بردن مقــدار و كيفيت توليدات 
در سطح، از علم استفاده كرد.نماينده ولى 
فقيه در وزارت جهاد كشــاورزى با تاكيد 
براينكه علم ارزشمند است و اسالم براى 
علم ارزش قائل است، عنوان كرد: سازمان 
ادارى و اســتخدامى بايد در اين موضوع 
وارد شود و نيروهاي كار را بر اساس تقوا، 

جهاد و علم انتخاب كند.
وى با بيان اينكــه بايد جامعه را با علم و 
عقل اداره كنيم، يادآور شــد: علمى ترين 
وزارتخانــه بعــداز وزارت علوم، وزارت 
جهادكشاورزى است بنابراين هيچ حركتى 
در ايــن وزارتخانه نبايد بــدون معيار و 

مجوزهاى علمى ادامه داشته باشد.
وى با اشاره به اينكه امروز علم يك قدرت 
است، اظهار كرد: اگر دانش هسته اى نبود 

به اين جايگاه نمى رسيديم و دنيا حرف ما 
را نمى شنيد چرا كه علم بود كه كشورهاى 
غربى و اروپايى را پاى ميز مذاكره كشاند.
تقوى افزود: اگر كشاورزى با همين شيوه 
ادامه يابد و ســرعت خود را بيشتر كند تا 
10-15 سال آينده يكى از كشاورزى هاى 

مهم منطقه را خواهيم داشت.
رئيس شــوراى زكات كشور با بيان اينكه 
روش بهره بردارى از امكانات كشــور از 
جمله آب و خاك مهم اســت، تاكيد كرد: 
مســأله خاك از آب هم مهمتر اســت و 
رســانه ها بايد ايــن ارزش را بيان كنند و 
بايد اين سرمايه هاى ارزشمند براى مردم 

گفته شود.
وى ادامــه داد: اگر بخواهيم كشــاورزى 
رونق بگيرد و نيازهاى كشــور را برآورده 
و استقالل خود را حفظ كنيم بايد به علم 

و دانش تكيه كنيم.
تقوى بــا تاكيد براينكــه فرهنگ عمومى 
مردم بايد در زمينه آب و خاك باال برود، 
افزود: خاك به قدرى ارزشــمند اســت 
كه انســان در نماز برخاك سجده مى كند 
بنابراين رســانه ها فصلى را براى خاك و 
آب و برخورد با زباله ها و نوع بسته بندي 
آنهــا باز كنند و اطالعاتى را كه مى شــود 
در ســطح فرهنگ عمومى به مردم داد را 

ارايه دهند.
تقــوي در پايان ســخنانش به خواســته 
نماينــده جهادگران اين ســازمان مبني بر 
توجه بيشــتر به افراد جهادگر هم گفت: 
ما در وزارتخانه اين خواســته را پيگيري 

مي كنيم و اميدواريم كه تحقق بيابد.
روى  بر  مسكونى  منازل  ساخت   

بهترين خاك هاى همدان
استان  جهادكشــاورزى  ســازمان  رئيس 

همــدان هم با بيــان اينكه امروز كســى 
اهميت خاك را جــدى نمى گيرد، گفت: 
تهديدات خــاك در برخى نقاط بســيار 

جدى است.
منصــور رضوانى جالل بيــان كرد: روزى 
كســى آب را جدى نمى گرفــت بنابراين 
ديرتر به فكر اســتفاده بهينه از آب افتاديم 
اما با اين وجود اكنون 147 هزار هكتار از 
اراضى استان تحت پوشش سيستم آبيارى 

تحت فشار است.
وي ادامه داد: حــاال چالش آب را متوجه 
شــده ايم اما به خاك توجهــي نمي كنيم 
درصورتيكه اهميت آن كمتر از آب نيست. 
وى بــا بيان اينكه از خاك غافل هســتيم، 
بيان كــرد: بهترين اراضــى و خاك هاى 
همدان به منازل مسكونى تبديل مى شوود 
و در برخى نقاط تهديدهاي جدى وجود 

دارد. 
رضوانى جــالل بــا اشــاره به تشــكيل 
جهادسازندگى به دستور امام خمينى(ره)، 
بيان كرد: جهادسازندگى با خدمات رسانى 
به روســتاها كارهاى خود را آغاز كرد و 
اين نهال به درخت تنومندى تبديل شد كه 

ثمره اش را در دوران جنگ داد.
وى با بيان اينكه ســازمان جهادكشاورزى 
اســتان همدان 94 شهيد، 12 آزاده و 160
جانبــاز را به انقالب تقديم كرده اســت، 
گفت: در استان همدان در ابتداى انقالب 
يك ميليون تن محصول كشاورزى توليد 
مى شــد درحاليكه امروز اين توليدات به 

بيش از 4ميليون تن رسيده است.
توليد  افزايــش  افــزود:  رضوانى جــالل 
محصوالت كشــاورزى درحاليســت كه 
ســطوح آبى در اســتان كاهش يافته زيرا 

دانش علمى وارد مزارع شده است.

وى با بيان اينكه ســطح عملكرد گندم در 
استان در ابتداى انقالب هزار و 300 كيلوگرم 
بوده است، يادآور شد: امروز عملكرد گندم 

در استان همدان 4600 كيلوگرم است.
وى با اشاره به عملكرد 43 تنى سيب زمينى 
در مزارع اســتان، ادامه داد: درحال حاضر 
يــك ميليون تن ســيب زمينى در اســتان 

همدان توليد مى شود.
رضوانى جالل بيان كرد: در استان همدان 
108 هكتار گلخانه احداث شــده و روند 
روبه رشــد گلخانه ها به صورت تساعدى 
اســت. اين درحالي است كه پيش از اين 
هركســي خارج از اســتان فكــر مي كرد 
بخاطــر ســرماي همدان امــكان احداث 

گلخانه وجود ندارد.
 در 60 سال آينده آلودگي ها 90

برابر مي شود
يك محقق همدانــي هم با ارايه كنفرانس 
دربــاره ارزش خاك در اســتان همدان، 
گفــت: خــاك از آب مهمتر اســت و با 
توجــه به اينكــه جمعيت روبــه افزايش 
اســت و آنها نياز به مواد غذايي بيشتري 
دارند، مواد زايد بيشــتري توليد مي كنند، 
پسماند بيشتري روي دست ما مي گذارند، 
از برخــي تكنيك هاي تراريخته اســتفاده 
مي كنند و برداشــت آب و گسترش بيابان 
روبه افزايش است بنابراين  خاك بيشتري 
از بين مي رود و بايــد فكري براي حفظ 

خاك كنيم.
معروفي بيان كرد: دفن زباله ها اصلي ترين 
دشــمن منابع طبيعــي و مخصوصا خاك 
اســت و اگر زباله هاي قديمي به درستي 
مديريــت نشــوند در 60 ســال آينــده 
آلودگي ها 90 برابر از اســتاندارد بيشــتر 

خواهد شد. 

نماينده ولى فقيه در وزارت جهادكشاورزى:

مسئوالن به جهادگران  توجه ويژه كنند
■ رئيس سازمان جهادكشاورزى استان: علم را وارد كشاورزي كرده ايم

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه: احداث شبكه و ساخت و نصب انشعابات به صورت پراكنده در شهرستان همدان ناحيه دو 
به  ذيل  شرح  به  مناقصه  طريق  از  را  مذكور  پروژه  اجرايي  عمليات  دارد  نظر  در  همدان  استان  گاز  شركت   

پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 3/917/019/000 (سه ميليارد و نهصد و هفده ميليون و نوزده هزار)  ريال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 195/851/000 (يكصد و نود و پنج ميليون و هشتصد  و پنجاه و يك هزار) 

ريال مي باشد كه به صورت يكي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد..

4- قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 12 روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت 

شركت در مناقصه مذكور، نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز دو شنبه 1397/10/03 مي باشد.

محل تحويل همدان، ميدان شيرسنگي، ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، امور 
قراردادها مي باشد.

تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقبًا  در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمنًا هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنويس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

شركت گاز استان همدان سهامى خاص
 آگهـي ارزيابي كيفـي 

مناقصه 51-97 يك مرحله اي با شماره مجوز 4581. 1397( نوبت اول) 
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آگهي مزايده 
به موجب پرونده اجرايي كالســه 9500189 له بانك سپه شعبه مركزي مالير و عليه 
آقاي داود عبدالملكي ششدانگ يك قطعه آپارتمان مسكوني پالك 7 فرعي از 639 
اصلي مفروز و مجزي شده از 2 فرعي از اصلي مذكور قطعه 3 واقع در بخش يك مالير 
به مساحت (59/9) پنجاه و نه متر و نود دسيمتر مربع واقع در سمت شرقي طبقه دوم 
كه 1/3 (يك متر وســي دسيمتر مربع) آن بالكن است ملكي آقاي داود عبدالملكي با 
حدود و مشخصات شماالً ديواريست به طول (4/31) چهار متر و سي و يك سانتيمتر به 
ملك مجاور شماره يك فرعي از 639 اصلي شرقا ديواريست به طول (11/20) يازده متر 
و بيست سانتيمتر به ملك مجاور از شماره 630 اصلي جنوبا در دو قسمت اول ديوار و 
پنجره است به طول (5/18) پنج متر و هجده سانتيمتر به فضاي حياط مشاعي دوم نرده 
است به طول (1/32) يك متر و سي و دو سانتيمتر به فضاي حياط مشاعي غربا در چهار 
قسمت كه قسمت سوم شمالي اســت/ اول ديواريست مشترك به طول (0/97) نود و 
هفت سانتيمتر به آپارتمان مسكوني قطعه 2، دوم ديواريست مشترك به طول (4/98) 
چهار متر و نود و هشت سانتيمتر به آپارتمان مسكوني قطعه 2 سوم درب و ديواريست 
به طول (1/15) يك متر و پانزده سانتيمتر به راه پله مشاعي چهار ديواريست به طول 
(5/02) پنج مترو و دو سانتيمتر به راه پله مشاعي داراي پاركينگ قطعه 3 به مساحت 
(11/5) يازده متر و پنجاه دسيمترمربع و انباري شماره 3 به مساحت (3/66) سه متر و 
شصت و شش دسيمترمربع با حدود اربعه مندرج در پرونده ثبتي كه طبق سند رهني 
شماره 67039-1392/9/17 دفترخانه اسناد رسمي شماره 18 مالير در رهن بانك سپه 
شعبه مالير قرار گرفته و طبق نظر مورخ 1396/5/3 آقاي جواد رجبي كارشناس رسمي 
دادگســتري ملك مذكور واقع در مالير خيابان شهيد صفرخانيان بن بست هاشمي با 
كدپستي 6571736837 كه به صورت يك واحد آپارتمان كه در طبقه دوم شرقي يك 
مجتمع 5 واحدي 3/5 طبقه اي قرار دارد و نوع ســازه مجتمع فوق به صورت اسكلت 
بتني و سقف تيرچه بلوك و نماي ســنگ و فاقد آسانسور بوده به مبلغ 450/000/000 
ريال ارزيابي شــده كه برابر گزارش مأمور اجرا در تصرف مالك مي باشد: پالك فوق از 
ساعت 9الي 12روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 در اداره ثبت اسناد و امالك مالير واحد 
اجراي واقع در مالير ميدان انقالب ابتداي بلوار نبوت از طريق مزايده به فروش مي رسد. 
مزايده از مبلغ450/000/000 ريال (چهارصد و پنجاه ميليون ريال) شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده 
داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم 
از اينكه رقم قطعي آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد و نيم عشــر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز 
مزايده تعطيل رســمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان 

مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 694)
تاريخ انتشار: 97/9/15

محمدرضا اميني
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير  

آگهي حصر وراثت
داراى شــماره شناســنامه  5 به شرح  آقاي اردشــير جهانگيري 
دادخواســت به كالســه 112/97/443ح از اين شــعبه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عليرضا 
 1397/5/1 تاريخ  در  شناسنامه  4040441869  شماره  به  جهانگيري 
در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-اردشير جهانگيري فرزند علي به 
شماره شناسنامه 5 متولد 1339 پدر متوفي 2- فريده هاشمي فرزند 
علي اله به شماره شناســنامه 5570 متولد 1346 مادر متوفي اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 683)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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 97/693  مورخ 97/5/17 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
اسفندياري  بهروز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات  اســدآباد  ملك  ثبت 
روشن فرزند يارمحمد به شــماره شناسنامه 2535 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي آبي باغ به مســاحت 59550/27 مترمربع در قســمتى از 
پالك 39 اصلي واقع در اراضي روســتاي موسي آباد خريداري از مالك رسمي آقاي 
يارمحمد اسفندياري 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 باشــند 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 تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

خواهد شد.(م الف 542) سند مالكيت صادر 
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/15

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي محرم روزبهاني فرزند آيت اله داراى شماره شناسنامه 2947  به شرح 
دادخواست كالســه 970834 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان آيت اله روزبهاني به شــماره 
شناسنامه  1859 به تاريخ 1397/4/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-فاطمه روزبهاني 
فرزند نوراله به شــماره شناسنامه 28 همســر متوفي 2-حوريه روزبهاني 
فرزند آيت اله به شــماره شناسنامه 3074 دختر متوفي 3-محرم روزبهاني 
فرزند آيت اله به شــماره شناسنامه 2947 پسر متوفي  4-روح اله روزبهاني 
فرزند آيت اله به شماره شناسنامه 44 پسر متوفي 5-مبين روزبهاني فرزند 
آيت اله به شماره شناسنامه 3920038339 پسر متوفي6-معصومه روزبهاني 
فرزند آيت اله به شماره شناسنامه 94 دختر متوفي اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 697)

آگهي مزايده نوبت اول 
اجراي احكام مدني دادگاه جوكار در نظر دارد 
از طريق مزايده 2 ســهم از آب چاه عميق به 
شــماره 700142 معروف به چــاه آخوند را از 

طريق مزايده به فروش برساند.
طبق نظريه كارشناســي 20 ســاعت آب در 
13 روز به مبلــغ 65 ميليون تومان به فروش 
مي رســد كه عمق چاه 135 متر و قطر لوله دو 
جدار 12 اينچ است كه مقدار آبدهي آن 13 ليتر 
در ثانيه مي باشــد نوع مصرف چاه كشاورزي 

بوده وشامل پمپ توربينى است.
 لذا از كليه كســاني كه مايل به شركت در 
مزايده هستند دعوت بعمل مي آيد تا تاريخ 
1397/10/8 مبالغ پيشنهادي خود را به اين 
تاريخ  به  مزايده  ضمــن  نمايند  اعالم  اجرا 
1397/10/10 در ســاعت 10 صبح در دادگاه 

مي گردد.(م الف 691) برگزار  جوكار 
رئيس اجراي احكام مدني دادگاه  جوكار

آگهي ابالغ اجرائيه 
بدين وســيله به آقايان احمد خيشــه و علي مرادي و معصومه خيشه به ترتيب 
فرزندان معصومعلي و خيرعلي و محمدرضا به شــماره شناسنامه 83 و 1376 و 
372 متولديــن 1367/2/19 و 1354/1/1 و 1350/12/3 به كد ملي 396837566 
و 3961517010 و 3960482728 به نشاني نهاوند.نهاوند  فيرزوان خيابان انقالب 
نبش كوچه باس و فيروزان بلوار شــهيد بهشتي روبروي مسجد و فيروزان خيابان 
بسيج نبش كوچه پيروزي ابالغ مي شــود كه پست بانك جهت وصول طلب خود 
طي پرونده كالسه 9700132 عليه شما اجرائيه صادر نموده كه طبق گزارش مورخ 
1397/5/24 مأمور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به 
تقاضاي بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفــاد اجرائيه فقط يك مرتبه در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محل آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري 

عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.(م الف 179)
محمدعلي جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

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

برابــر رأي شــماره 139360326006000983 مورخــه 1397/7/30هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحــد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي عســگر 
فراهاني مفرد فرزند علي اوسط به شــماره شناسنامه 1057 صادره از مالير در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 80000 مترمربع قسمتي از پالك 59 اصلى واقع در 
روســتاي خان آباد بخش دو مالير خريداري از مالك رسمي آقايان خدابخش هوله هوله، 
علي صفدر ســايوند، رسول سايوند، زلفعلي هوله هوله محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 656)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/15

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي حصر وراثت
آقاي محمدمهدي صفائي خواه داراى شــماره شناسنامه  3861008599 به شرح 
دادخواست كالســه 550/97ح135 از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت 
نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمرضا صفايي خواه به شــماره 
شناسنامه  107704 در تاريخ 97/7/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به:1-محمدحسين صفائي خواه 
فرزند غالمرضا به شماره شناســنامه 3861008599 متولد1377 فرزند متوفي 
2-محمدمهدي صفائي خواه فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 3860912666 
متولد1376 فرزند متوفي 3-پري زارعي فرزند علي به شــماره شناسنامه 441 
متولد1354 همسر متوفي 4-اشرف محمدي قادر فرزند ملك محمدي به شماره 
شناســنامه 320 متولد1329 مادر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف3513)
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف همدان

آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139660326009000712 مورخه 96/11/11 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى 
شهرســتان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى مصطفى حســينى فرزند رضا به 
شــماره شناسنامه 2185 صادره از فامنين به شــماره ملى 5029591354 درششدانگ 
اعيانى بانضمام عرصه 79 شــعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
چهارصد و هشتاد و شش متر مربع وسى و يك صدم متر مربع قسمتى از پالك 99 اصلى 
واقع در بخش پنج همدان اراضى ماماهان خريدارى از مالك رســمى آقاى رضا حسينى 

محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شــود.در صورتى 
كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اســناد و امالك 
شهرستان فامنين تسليم وپس از اخذ رسيد, ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 

, دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 231)
تاريخ انتشار نوبت اول:97/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/1

رضا بيات
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

قهرمانان مسابقات كشتى قرارگاه پدافند 
ارتش معرفى شدند

 رئيــس تربيت بدنى گروه پدافند همدان گفت: قهرمانان مســابقات 
كشــتى آزاد و فرنگى قرارگاه پدافند ارتش جمهورى اســالمى ايران با 
برگزارى يك دوره مســابقه به ميزبانى سالن پدافند هوايى غرب كشور 

واقع در كبودراهنگ همدان معرفى شدند.
ا... كرم شــهگل در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: نهمين دوره اين 
رقابت ها با شــركت يكصد كشتى گير در قالب هشت وزن در 2 بخش 

آزاد و فرنگى به مدت يك روز برگزار شد.

وى بيان كرد: در پايان اين رقابت ها و در بخش كشــتى آزاد تيم تهران 
قهرمان شد، همدان بر ســكوى دوم ايستاد و پشتيبانى مركز در جايگاه 

سوم قرار گرفت.
شــهگل خاطرنشان كرد: در بخش فرنگى نيز اصفهان عنوان قهرمانى را 
به دســت آورد، پشتيبانى مركز دوم شد و پدافند همدان برسكوى سوم 

قرار گرفت.
در پايان اين رقابت ها به تيم ها و كشــتى گيران برتر جام، مدال و لوح 

قهرمانى اعطا شد.
اين دوره از مسابقات با همكارى اداره ورزش و جوانان و هيأت كشتى 

شهرستان كبودراهنگ همدان برگزار شد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

منع بكارگيرى بازنشستگان 
به ورزش همدان رسيد

 پس از نهايى شدن تصويب قانون منع به كارگيرى بازنشستگى 
و لزوم اجرايى شدن آن تا 28 آبان سال جارى باالخره اجراى اين 
قانون به هيأت هاى ورزشى استان همدان رسيد و اين هيأت ها از 

پانزدهم ماه جارى حق فعاليت نخواهند داشت.
مهرمــاه امســال وزارت ورزش و جوانان با اعالم به روســاى 
فدراسيون ها و مديران اداره هاى كل ورزش استان ها و هيأت هاى 
ورزشى بازنشسته خواست تا نسبت به تعيين تكليف وضعيت خود 
اقدام كنند اما بنا به داليلى اين تاريخ به تعويق افتاد تا اينكه با ابالغ 
وزارت ورزش و جوانان، از پانزدهم ماه جارى روساى بازنشسته 

در هيچ يك از هيأت هاى ورزشى حق فعاليت نخواهند داشت.
 تغيير روساى بازنشسته در دستور كار دستگاه ورزش 

همدان
مديركل ورزش و جوانان همدان در اين باره گفت: با ابالغ اين قانون 
به دســتگاه ورزش اســتان ها، نســبت به تغيير در راس هيأت هاى 

ورزشى اقدام الزم در حال انجام است.
به گزارش ايرنا رسول منعم افزود: با وجود اينكه روساى هيأت هاى 
ورزشــى حقوق و مزايا دريافت نمى كنند و در بين آنها بازنشســته 

داريم، اما قانون منع بكارگيرى اين افراد نيز اعمال خواهد شد. 
وى خاطرنشــان كرد: با اعمال اين قانون در سطح استان ها، نسبت به 
هماهنگى الزم با فدراسيون ها پيرامون تعيين سرپرست براى هيأت و 

برگزارى مجامع انتخاباتى اقدام خواهيم كرد.
منعم يادآور شــد: از روساى اداره هاى ورزش و جوانان شهرستان ها 
نيز خواسته ايم نسبت به اخذ استعفا از روساى هيأت هاى ورزشى و 

معرفى سرپرست اقدام كنند.
مديــركل ورزش و جوانــان همدان بيان كرد: برخــى از هيأت هاى 
ورزشى همدان داراى روســاى بازنشسته هستند و با دستور وزارت 
ورزش و جوانان مبنى بر منع بكارگيرى اين افراد ، تغيير الزم صورت 

مى گيرد.
 تابع قانون هستيم

معاون توسعه ورزش قهرمانى همدان نيز گفت: قانون منع به كارگيرى 
بازنشســته ها به صــورت كامل در تمامى ســطوح ورزش و جوانان 
اجرايى شــده و همه افراد مشــمول اين قانون ملزم به تمكين از آن 

هستند.
عباس قهرمانى افزود: اين قانون توسط مجلس شوراى اسالمى و تاييد 
شوراى نگهبان به تصويب رسيده و هدف از آن تغيير نسل در مديريت 
بخش هاى مختلف كشور اســت و همه نهادهاى بازرسى، قضايى و 

نظارتى نيز بر اجراى آن نظارت دارند.
وى بيان كرد: اين قانون به تمامى شهرســتان ها ابالغ شده و حداكثر 
تا پانزدهم ماه جارى روســاى بازنشســته بايد استعفاى كتبى خود را 

ارايه دهند.
قهرمانى خاطرنشان كرد: روساى دستگاه هاى ورزش و جوانان كشور 
نيز نســبت به تعيين سرپرســت براى هيأت هاى مشمول قانون منع 

بكارگيرى بازنشستگان اقدام كنند.
 پنج هيأت ورزشــى مشــمول قانون منع به كارگيرى 

بازنشسته ها 
گفته مى شــود هم اكنون روساى پنج هيأت ورزشى در سطح استان 

همدان مشمول قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها هستند.
محمد عيوقيان رئيس هيأت انجمن هاى ورزشى، ناصر مرادى رئيس 
هيأت شمشــيربازى، كريم ملكى رئيس هيأت واليبال، پرويز ريحانى 
رئيس هيأت بسكتبال و محمود كوثرى فرد رئيس هيأت كبدى استان 

همدان به دليل بازنشستگى مشمول اين قانون شده اند.
البته در ســطح شهرستان ها نيز بيش از 10 هيأت ورزشى دستخوش 

تغييرات براساس اين قانون خواهند شد.
گفتنى اســت؛ طبق بحث راى وحدت رويه كه سال گذشته از سوى 
ديوان محاسبات كشور اعالم شد رئيس هيأت ورزشى يك استان بودن 
شغل نيست و شامل قضيه دو شغله ها نمى شود اما رئيس هيأت نمى 
تواند بازنشسته باشد و از 15 آذر دستگاه هاى نظارتى به شدت به اين 

موضوع ورود و نظارت مى كنند.

ورزش تويسركان توسط فدراسيون ها 
تجهيز مى شود

 رئيس اداره ورزش و جوانان تويســركان گفت: در ديدار با ســه 
تن از روســاى فدراسيون هاى ورزشــى كشور مقرر شد ورزش اين 

شهرستان تجهيز شود.
علــى حقيقــى در گفت و گــو با ايرنا اظهار داشــت: در نشســت 
محمدمهدى مفتح نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى 
با روســاى فدراسيون هاى تيراندازى با كمان، نابينايان و روستايى بر 
تجهيز امكانات و برگزارى رويدادهاى مختلف ورزشى هماهنگى الزم 

صورت گرفت.
وى بيان كرد: باتوجه به ميزبانى تويســركان از رقابت هاى ليگ دسته 
يك گلبال كشــور، مقرر شد تعدادى توپ و وسايل ورزشى به هيأت 

گلبال اين شهرستان اهدا شود.
حقيقى افزود: همچنين تجهيز خانه هاى روستايى تويسركان در دستور 
كار فدراسيون روستايى و بازى هاى بومى محلى قرار گرفت و براين 

اساس پنج ست كامل ورزشى به اين شهرستان اهدا شد.
رئيس اداره ورزش و جوانان تويسركان اضافه كرد: در ديدار با رئيس 
فدراسيون تيراندازى با كمان نيز درخواست حضور تعدادى از مربيان 
شهرســتان در كالس هاى مربيگرى ارايه شد كه مورد موافقت قرار 

گرفت.
وى خاطرنشــان كرد: همچنين با هماهنگى صــورت گرفته تعدادى 
وســايل مورد نياز اين رشــته در اختيار هيأت تير انــدازى با كمان 

شهرستان تويسركان قرار خواهد گرفت.

فدراسيون تيروكمان از ميزبانى همدان 
قدردانى كرد

 غالمرضا شعبانى بهار رئيس فدراسيون تيراندازى با كمان كشور از 
ميزبانى همدانى ها در المپياد استعدادهاى برتر تيروكمان قدردانى كرد.

دبيــر هيأت تيراندازى با كمان همدان در ايــن باره در گفت و گو با 
ايرنا اظهار داشت: همدان امسال ميزبانى هاى متعدد كشورى در رشته 
تيراندازى با كمان را برعهده داشــته و در سطح استان ها ركورد زده 

است.
ساســان رضــوى مشــعوف بيــان كــرد: برخــوردارى از زيرســاخت 
ــن  ــا اي ــد ت ــث ش ــان باع ــا كم ــدازى ب ــته تيران ــوب رش ــاى خ ه

ــه همــدان ســپرده شــود. ــا ب ــى ه ميزبان
دبيــر هيــأت تيرانــدازى بــا كمــان همــدان يــادآور شــد: فعاليــت 
گســترده همــدان در رشــته تيروكمــان ســبب شــد تــا فدراســيون 
اغلــب ميزبانــى هــاى مهــم كشــورى را بــه ايــن اســتان محــول 
كنــد و بــا شايســتگى تمــام اقــدام بــه برگــزارى رويدادهــا كــرده 

ايــم.
ــتان  ــه اس ــزو س ــدان ج ــرد: هم ــان ك ــعوف خاطرنش ــوى مش رض
فعــال و برتــر در ورزش تيروكمــان اســت و امســال ركــوردار 
ــوده اســت. ــا كمــان كشــور ب ــدازى ب ــى رقابــت هــاى تيران ميزبان
ــا  ــدازى ب ــر تيران ــتعدادهاى برت ــاد اس ــرد: المپي ــان ك وى خاطرنش
كمــان كشــور نيــز اوايــل مــاه جــارى بــه ميزبانــى ســالن 6 هــزار 
نفــرى شــهر همــدان برگــزار شــد و حضــور 197 ورزشــكار و 54 
ــى در  ــل توجه ــار قاب ــتان كشــور آم ــى و سرپرســت از 25 اس مرب

ــود. برگــزارى ايــن مســابقات ب
ايــن  ثمــره  همــدان،  كمــان  بــا  تيرانــدازى  هيــأت  دبيــر 
ميزبانــى هــا را ارتقــا ســطح تــوان و تجربــه كمانــداران 

دانســت. همدانــى 
ــدت 2 روز  ــه م ــن دوره داورى ب ــرد: اي ــان ك ــان خاطرنش بوجاري
ــه ورزشــى  ــى مجموع ــه ميزبان ــى ب ــورى و عمل ــه صــورت تئ و ب
شــهيد حاجــى بابايــى مريانــج از توابــع شهرســتان همــدان برگــزار 

مــى شــود.
وى افــزود: ايــن داوران بــه عنــوان داور و كمــك داور در ليــگ برتــر 

فوتبــال بانــوان كشــور قضــاوت مــى كنند.
همــدان يكــى از اســتان هــاى فعــال در برگــزارى دوره هــاى داورى 

فوتســال و فوتبــال كشــور اســت.

 استقالل امســال برخالف انتظار 
نتايج خوبى كسب نكرده است. چرا؟
جام جهانــى  از  بعــد  و  فصــل  اوايــل 
اســتقالل ضربه هــاى ســنگينى خــورد 
ــر  ــد ب ــود مزي ــم خ ــانات ارزى ه و نوس
ــد بازيكــن خــوب و  ــا چن ــت شــد ت عل
تاثيرگــذار اســتقالل از تيــم جــدا شــوند. 
ــكالت  ــاى و مش ــه بدهى ه ــن اينك ضم
مديريتــى هــم هميشــه با اســتقالل بــوده و 
بــه همــه اينهــا بايــد دورى طوالنى مــدت 
نفراتــى چــون داريــوش شــجاعيان و 
بازيكنــان  مقطعــى  مصدوميت هــاى 
ــم  ــى را ه ــى كريم ــون عل ــى چ باكيفيت
ــوار  ــكل روى دي ــه مش ــد ك ــه كني اضاف

ــت. ــتقالل گذاش ــكالت اس مش
قادر  شفر  مشكالت،  اين  همه  با   
به بازگرداندن اســتقالل به روزهاى 

خوب خواهد بود؟
در اينكه شفر يك مربى بزرگ و كارنامه دار 
محســوب مى شود و در اســتقالل تحول 
ايجاد كــرده، جاى ترديد وجود ندارد. من 
وضعيت  تيم  كــه  چهارم-پنجم  هفته هاى 
خيلى خوبى نداشت هم اين حرف را زدم 
كه سرمربى استقالل امسال هم مانند فصل 
قبل مى تواند استقالل را به روزهاى خوب 

خود بازگرداند.
 اما به نظر مى رســد كار شــفر 

امسال دشوارتر باشد.
دقيقا همينطور است. شفر پارسال يك تيم 
بحران زده را تحويل گرفت و در شرايطى 
كه همه توقع اين را داشــتند كه او امسال 
تيم باب ميل خــود را جمع وجور كند، به 
اعتقاد من اين چنين نشــد و او با توجه به 
همان مشــكالتى كه به آن اشاره كردم، با 
تيمى بحران زده كه نفرات خوبش را 
از دســت داده بود استارت زد تا 

كارش دشوار باشد.
 دو بــرد متوالى كمــى هواداران 
استقالل را به هفته هاى آينده اميدوار 
كرده است. مى توان به اين استقالل 

اميدوار بود؟
بــه نظر مــن بــازى دادن بــه چندجوان 
خوش آتيه مثل اللهيــار صيادمنش موجب 
شــده كه اســتقالل تا حدودى روى ريل 
بيفتد. ضمن اينكه فراموش نكنيم استقالل 
از ايــن هفته به بعد روى يك سراشــيبى 

اميدواركننده قرار مى گيرد.
 واضح تر صحبت مى كنى؟

حداقــل روى كاغذ اســقالل تا به اينجاى 
فصل بيشتر بازى هاى دشوار خود را انجام 
داده و از ايــن هفته به بعــد برابر تيم هايى 
قرار مى گيــرد كه به مراتب از اســتقالل 
ضعيف تر هســتند و آبى هــا برابر اين رقبا 

شانس بيشترى دارند.
 با اين اوصاف خيلى نبايد استقالل 

را مدعى اصلى قهرمانى دانست.
امسال برخالف دو سه سال گذشته، چند 
تيــم مدعى براى قهرمانــى در ليگ برتر 
مى جنگند و به اعتقاد من اگر اســتقالل با 
اين كيفيت به كار خود ادامه دهد، خيلى 
شانســى براى قهرمانى نخواهد داشت و 
در آســيا هم نمى تواند يك مدعى باشد. 
اگر اســتقالل مى خواهد چه در ليگ برتر 
و چه در آسيا به عنوان يك مدعى قدعلم 

كند بايد فوتبــال باكيفيت ترى به نمايش 
بگذارد.

 مرتضى تبريزى بعد از تو، دومين 
چند  ظرف  كه  است  همدانى  بازيكن 
مى شود.  استقالل  راهى  گذشته  سال 
چرا تبريزى در اســتقالل آنچنان كه 

بايد نظرها را جلب نكرده است؟
ــر هيچكــس  ــزى ب ــت مرتضــى تبري كيفي
پوشــيده نيســت و ظــرف چنــد ســال 
اخيــر او يكــى از مهاجمــان خــوب و 
تاثيرگــذار ليــگ برتــر بــوده. بازيكــن بايد 
تحــت هــر شــرايطى تطبيق پذيــر باشــد و 
ــتى  ــراى فوتباليس ــوع ب ــن موض ــاور اي ب
كــه ســال ها در يــك باشــگاه تــوپ زده و 
ــدد،  ــر مى پيون ــم بزرگ ت ــه يــك تي بعــد ب

ــت.  ــر اس ــوار و زمان ب ــى دش كم
 با اين شــرايط خيلى از بازيكنان 
تازه وارد اســتقالل چنيــن وضعيتى 

دارند.
تبريزى، الحاجى گرو و چند بازيكن ديگر 
كه امســال به خدمت استقالل درآمدند، به 
اعتقاد من هنوز خود را با شــرايط تيم وفق 
نداده انــد، اما من اطمينان دارم كه بازيكنان 
باكيفيتى مثل تبريزى به زودى در اســتقالل 
جا افتاده و مى توانند گره از كار شــفر باز 

كنند.
چنين  در  هم  تيــم  نتايج  طبيعتا   
عملكردى از جانــب تبريزى يا بقيه 
موضوع  اين  است.  تاثيرگذار  نفرات 

را قبول دارى؟
قطع به يقين همينطور است. نتايج نه چندان 
خوب اســتقالل در ناكامى برخى مهره ها 
اثرگذار بوده و شــك نكنيد اگر اســتقالل 
نتايج بهترى بگيرد، تبريزى و ديگر نفرات 
هــم عملكرد بهتــرى خواهند داشــت و 
هواداران هم از آنها بيشــتر راضى خواهند 

بود.

10 درصد ورزشگاه 
نقش جهان سهم 

تماشاگران پرسپوليس
 ســهم تماشــاگران پرسپوليس در 
بازى با سپاهان در اصفهان 10 درصد 

خواهد بود.
بــه گــزارش  مهر، تيم هــاى فوتبال 
پرســپوليس و ســپاهان يكشنبه هفته 
آينده در ديــدار معوقه هفته دوازدهم 
ليــگ برتر در ورزشــگاه نقش جهان 

اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.
ســپاهان براى اين مســابقه فقط مى 
توانــد از طبقه اول ورزشــگاه نقش 
جهان اســتفاده كنــد و مجوز حضور 
تماشاگران در طبقه دوم اين ورزشگاه 
از سوى شركت توسعه صادر نشد. به 
اين ترتيب حداكثر 38 هزار تماشاگر 

مى توانند در ورزشگاه حاضر شوند.
مديرعامل  تابش  مســعود  اعالم  طبق 
هواداران  ســهم  ســپاهان،  باشــگاه 
ورزشگاه  در  حضور  براى  پرسپوليس 
فقط 10 درصد از ظرفيت آن اســت 
و بــه اين ترتيب سرخپوشــان تهران 
حداكثر مــى توانند 3 هــزار و 800 

تماشاگر در نقش جهان داشته باشند.

داوران ايران پاك ترين 
داوران دنيا هستند

 رئيس فدراسيون در جمع داوران و 
كمك داوران گفت: ارزيابى من درباره 
وضعيت داورى خوب است، چرا كه 

در مسير درستى قرار گرفته است.
به گزارش سايت رســمى فدراسيون 
فوتبال، مهدى تاج در مراسم اختتاميه 
كالس توجيهى و دانش افزايى داوران 
و كمــك داوران اليــت فوتبال گفت: 
خيلى خوشــحالم كه در جمع شــما 
هســتم. داوران ما پــاك ترين داوران 
دنيا هســتند و اشــكاالت داورى در 
همه جا وجــود دارد بايد تالش كنيم 
اشتباهاتى كه در مسابقات وجود دارد 
بايد با برگــزارى اينگونه كالس ها به 

حداقل برسانيم
وى اضافه كــرد: عليرضا فغانى و تيم 
داورى ايشان واقعا براى داورى كشور 
افتخارى اســت هم در جــام جهانى 
حضور داشتند و هم به جام ملت هاى 
آســيا دعوت شدند و هم بهترين داور 

آسيا شدند.
رئيس فدراسيون در پايان خاطر نشان 
كرد: خوشــبختانه ارزيابى من درباره 
وضعيت داورى خوب است، چرا كه 

در مسير درستى قرار گرفته است. 

همدان ميزبان بانوان 
داورى ليگ برتر فوتبال 

كشور شد
 دبير هيأت فوتبــال همدان گفت: 
فدراسيون فوتبال ميزبانى كالس داوران 
ليــگ برتر بانوان كشــور را به همدان 

سپرد.
مهدى بوجاريان در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشت: در اين كالس داورى 24

داور ملى و بين المللى حضور خواهند 
داشت.

وى بيان كرد: فريدون اصفهانيان و على 
خســروى مدرســان اين دوره داورى 

فوتبال هستند.

نظر سرمربى پاس درباره مهاجم همدانى استقالل:

تبريزى دوباره 
در تركيب استقالل 
جا مى افتد

استقالل امســال برخالف انتظار 

امسال دشوارتر ب
دقيقا همينطور است
بحران زده را تحويل
كه همه توقع اين ر
تيم باب ميل خــود
اعتقاد من اين چنين
همان مشــكالتى ك
تيمى بحران ز
از دســت
كارش دشوار
 دو بــرد متوا

نظر سرمربى پاس

حامد صيفى»
 هافبك سابق استقالل تهران و سرمربى فعلى تيم پاس معتقد است كه مرتضى تبريزى 

مى تواند دوباره در تركيب تيم استقالل تهران جا بيفتد. 
آســمان استقالل با دو برد متوالى در ليگ حاال آبى تر از قبل شده و برترى در بازى خارج 
از خانه برابر سپيدرود، بدون ترديد حكم به بازگشت شاگردان شفر به روزهايى را خواهد 

داد كه هواداران انتظارش را مى كشند.
آبى پوشان پايتخت اگرچه امسال روزگار خوبى را سپرى نكرده اند، اما شكاف چندامتيازى 
تيم تحت امر شــفر با صدرجدول با توجه به از دســت دادن چند مهره كليدى در ابتداى 
فصل و مصدوميت  مهره هاى تاثيرگذار تيم همچون داريوش شــجاعيان، چيزى نبود كه 
خيلى غيرطبيعى به نظر برســد، موضوعى كه احمد جمشيديان هافبك سابق آبى ها نيز به 

آن اذعان دارد.
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■ حديث:
امام رضا(ع):

«پاكيزه بودن از اخالق انبياست».
بحاراالنوار، ج 78، ص 335؛ تحف العقول، حكمت 4

يك آبادى محصور در ميان شنزارها
 بيــدار شــدن در فضايى متفاوت از اتاق خواب و گذاشــتن پاها 
درون رمل هاى شنى و تماشاى چشم اندازى وسيع و بيكران از آسمان 
و كوير تصورى عجيب و دلپذير اســت. اگر از چنين تجربه اى لذت 
مى بريد، بايد سرى به كوير بزنيد. كافى است به دنبال يك ماجراجويى 
كويرى باشــيد. يكى از بهترين پيشــنهادهاى كويرى، كوير رضاآباد 

است؛ روستايى كويرى در جنوب شرقى شاهرود.
گنبــدى  خانه هــاى  عشــاير،  ســياه چادرهاى  شــنى،  تپه هــاى 
خشــتى و گله هــاى شــتر در دل آســمانى صــاف و نزديــك كويــر از 
جملــه ويژگى هــاى جــذاب و زيبــاى كويــر رضاآبــاد اســت. گليمــى 
كــه بافتــه زنــان عشــاير در كويــر رضاآبــاد اســت يكــى از بهتريــن 
ســوغات هاى ايــن ديــار بــوده و به عــالوه پوشــاك  زنانــه و مردانــه 
بومــى و ســنتى اســت كــه عشــاير رضاآبــاد بــه تــن مى كننــد بســيار 

ــرد.  ــرار مى گي ــورد توجــه گردشــگران ق م
ــا در  ــم حتم ــه پيشــنهاد مى كني ــى ك ــن يكــى از خوراكى هاي همچني
ــه  ــازه اى اســت ك ــد، نان هــاى ت ــل كني ــار چادرهــاى عشــاير مي كن

ــد. ــان پخــت مى كنن ــاى سنتى ش ــاير در تنوره ــان عش زن
ــم  ــوان كمــپ زد، ه ــم مى ت ــاد، ه ــر رضاآب ــت در كوي ــراى اقام  ب
ــه در  ــى ك ــم در اقامتگاه هاي ــد و ه ــاير ش ــاى عش ــان چادره ميهم
ــه  ــن ب ــا رفت ــد. ب ــكان گزي ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتا درنظ ــن روس اي
ــى از  ــوع خاص ــاى ن ــه تماش ــد ب ــما مى تواني ــاد ش ــا آب ــر رض كوي
ــادر از جملــه  ــر، شــن هاى روان، پوشــش گياهــى، حيوانــات ن كوي
يوزپلنــگ و گورخــر آســيايى، هوبــره و زاغ بــور در منطقــه حفاظت 
شــده حوالــى رضاآبــاد، چشــم انداز هــاى بى نظيــر، شــب هاى 
پرســتاره، تفريحــات كويــرى ماننــد آفــرود ســوارى، شــتر ســوارى 
و... لــذت ببريــد. البتــه يادتــان باشــد بــراى ديــدن منطقــه حفاظــت 
ــان محلــى كمــك بگيريــد و داشــتن مجــوز  شــده بايــد از راهنماي
ــه در  ــرى ك ــه كوي ــن منطق ــه اي ــن ب ــراى رفت ــت.  ب ــم الزم اس ه
ــا اســتان هاى خراســان رضــوى  ــرز ب شــرق اســتان ســمنان و هم م
و شــمالى اســت، الزم اســت وارد اتوبــان ســمنان بــه مشــهد شــويد 

و ســپس بــه شــهر بيارجمنــد برويــد.
 بعد از رســيدن به شــهر بيارجمنــد مى توانيد جــاده بيارجمند به 
خان خودى را حدود 70 كيلومتر ادامه دهيد و به روســتاى احمدآباد 
برســيد. يك كيلومتر مانده به احمدآباد جاده اى از ســمت چپ جدا 

شده و به سمت روستاى رضا آباد مى رود.

صنايع دستى ايران
 ميهمان پارلمان صربستان

 نخستين نمايشگاه تابلو فرش و صنايع دستى ايران با حضور سفير 
كشــورمان، مقامات دولتى، نمايندگان مجلس و سفراى خارجى مقيم 

صربستان در تاالر مجلس ملى آن كشور گشايش يافت. 
رئيس گروه دوســتى پارلمانى صربســتان و ايران در مراسم گشايش 
اين نمايشــگاه گفت: «فرهنگ و تمدن ايران قدمتى چند هزارســاله 
دارد و اصالت، زيبايى و ماندگارى آن در تار و پود اين هنر و فرهنگ 

نهفته است.»
ــگ  ــر و فرهن ــا هن ــنايى ب ــراى آش ــزود: «ب ــس اف ــمينا كارانات  ياس
يــك ملــت، بهتريــن شــيوه بــه نمايــش گذاشــتن آثــار هنــرى آنــان 
ــران و صربســتان آمادگــى دارد  اســت. گــروه دوســتى پارلمانــى اي
ــراى توســعه روابــط دو كشــور تمامــى ســعى و تــالش خــود را  ب
بــه كار گيــرد.» حســين مــال عبداللهــى، ســفير جمهــورى اســالمى 
ايــران در صربســتان نيــز در ايــن آييــن، برگــزارى ايــن نمايشــگاه 
ــس  ــازنده مجال ــترده و س ــاى گس ــنى از همكارى ه ــاد روش را نم
ــران داراى  ــرش اي ــرد و گفــت: «صنعــت ف ــف ك دو كشــور توصي

ــد هــزار ســاله دارد.» ــى اســت و قدمــت چن شــهرت جهان

توقف فعاليت هيأت رسيدگى 
و آغاز فرآيند صدور مجوز 

موسسات فرهنگى قرآن و عترت
 مجوز فعاليت موسسات فرهنگى قرآن و عترت 
از طريق درگاه واحد در وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى صادر مى شود
به گزارش روابط عمومــى معاونت قرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى، شوراى توسعه 
فرهنگ قرآنــى، طبق مصوبه جلســه 42 مورخ 6
آذرماه  1397 مقرر شــد از اين پس فعاليت هيئت 
رسيدگى به امور موسسات فرهنگى قرآن و عترت 
متوقف و صدور مجوز موسسات قرآنى به صورت 
مســتقل در نهادهاى ذى ربــط ( وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و ســازمان تبليغات اسالمى ) مانند 
وضعيت قبل از تشــكيل هيأت رسيدگى مشترك، 
صورت پذيــرد. بر اين اســاس، مجــوز فعاليت 
موسســات فرهنگى قرآن و عترت، توسط وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى صادر خواهد شد و اين 
وزارتخانه نسبت به استقرار و فعال سازى دبيرخانه 
و مراحل اجرائــى و قانونى الزم در اين خصوص 

اقدام خواهد كرد.
همچنيــن بــه منظــور ايجــاد هماهنگــى در ضوابــط 
ــوزه  ــن ح ــاز در اي ــورد ني ــاى م ــه ه ــن نام و آئي
ــر و  ــورد نظ ــاى م ــنجه ه ــازى س ــان س و يكس
جلوگيــرى از مــوازى كارى،  كارگروهــى كــه 
ــگ  ــر فرهن ــط وزي ــف آن توس ــب و وظاي تركي
ــات  ــازمان تبليغ ــس س ــالمى و رئي ــاد اس و ارش
ــور  اســالمى پيشــنهاد خواهــد شــد تشــكيل و ام
ــان دو  ــى مي ــم افزائ ــى و ه ــه هماهنگ ــوط ب مرب

ــت. ــد گرف ــده خواه ــر عه ــاد را ب نه
شــايان ذكــر اســت وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــالب  ــى انق ــوراى عال ــه ش ــق مصوب ــالمى طب اس
 ، تاســيس  مســئول   1375 ســال  در  فرهنگــى 
ــرى  ــارت و انحــالل موسســات فرهنگــى ،هن نظ
و رســانه اى اســت كــه موسســات فرهنگــى 
ــه  ــن مجموع ــى از اي ــز بخش ــرت ني ــرآن و عت ق
بــه شــمار مــى رود. متقاضيــان تاســيس موسســات 
ــس از راه  ــد پ ــرت مى توانن ــرآن و عت ــى ق فرهنگ
ــدازى درگاه واحــد  صــدور مجــوز موسســات  ان
ــاد  ــگ و ارش ــرى در وزارت فرهن ــى و هن فرهنگ
اســالمى، بــا مراجعــه بــه ايــن ســامانه نســبت بــه 
ثبــت درخواســت خــود جهــت تاســيس موسســه 

ــد. ــدام نماين ــرت اق ــرآن و عت ــى ق فرهنگ

نشست هاى نمايش نامه خوانى 
در همدان برگزار مى شود

 انجمــن هنرهاى نمايشــى همدان با انتشــار 
فراخوان از برگزارى نشســت هــاى نمايش نامه 

خوانى در همدان خبر داد
ــر دارد  ــتان در نظ ــى اس ــاى نمايش ــن هنره انجم
ــور  ــه ط ــى را ب ــنامه خوان ــاى نمايش ــت ه نشس
فراخــوان  متــن  در  نمايــد.  برگــزار  مســتمر 
ــده  انجمــن هنرهــاى نمايشــى اســتان همــدان آم
ــش  ــدان پي ــوراز هنرمن ــن منظ ــه همي ــت: « ب اس
ــر اســتان دعــوت  ــان تئات ــال و جوان كســوت، فع
بــه عمــل مــى آيــد تــا طــرح هــا و نمايــش نامــه 
هــاى پيــش نهــادى خــود را بــراى برنامــه ريــزى 
ــش  ــن نماي ــر انجم ــه دفت ــدى، ب ــت بن و اولوي
ــل  ــت را تكمي ــرم درخواس ــد و ف ــل نماين تحوي
كننــد ،بديهــى اســت صالحيــت متقاضيــان جــوان 
ــراد  ــه اف ــى و ب ــن بررس ــوراى انجم ــط ش توس

ــردد.» ــى گ ــالم م اع

نامه انيشتين 2/9 ميليون دالر فروخته شد
 نامه انيشــتين به يك فيلسوف آلمانى در حراجى در نيويورك به 

قيمت 2.9 ميليون دالر فروخته شد.
 ايــن نامــه در ســال 1954 ميــالدى نوشــته شــده اســت.به گــزارش 
ــتين در  ــرت انيش ــتخط آلب ــا دس ــه ب ــك نام ــر ، ي ــزارى مه خبرگ
ــه در  ــد.اين نام ــه ش ــون دالر فروخت ــه قيمــت 2.9 ميلي حراجــى ب
ســال 1954 ميــالدى  نوشــته شــده و كارشناســان پيــش بينــى مــى 
كردنــد در حراجــى كريســتيز نيويــورك بــه قيمــت 1.5 ميليــون دالر 
فروختــه شــود.اين نامــه يــك و نيــم صفحــه اى خطــاب بــه اريــك 
ــى  ــان آلمان ــه زب ــور ب ــى اســت.نامه مذك ــد فيلســوف آلمان گاتكين
نوشــته شــده و در آن بــه موضوعاتــى دربــاره علــم و ديــن و ارتباط 

آن بــا مفهــوم زندگــى مــى پــردازد.

دستكارى نتايج جستجو توسط گوگل ثابت شد
 بررسى هاى يك موسســه تحقيقاتى نشان مى دهد گوگل نتايج 
جســتجوهايى را كه براى كاربران در اياالت متحده نمايش مى دهد 
به طور عمدى دســتكارى كرده و تغيير مى دهد.به گزارش ياهونيوز، 
گبريل وينبرگ مدير موسسه DuckDuckGo كه خود يك موتور 
جستجوى خاص با تاكيد بر رعايت حريم شخصى را اداره مى كند، 
در اين مورد گفته اســت: اگر از جستجوگر گوگل استفاده مى كنيد، 
راهــى براى پى بردن به اينكه چه نتايجى را در جســتجوى خود از 
دســت داده ايد، وجود ندارد.وى افزوده است: بررسى هاى ما نشان 
مى دهد گوگل نتايج جستجوهاى به نمايش درآمده را ويراستارى مى 
كند و هر بار كه كاربران مختلف در آمريكا كليدواژه هاى مشــابهى 

را جستجو مى كنند، نتايج به نمايش درآمده براى آنها مشابه است.

يك رويداد ترسناك فضايى رصد شد
 ستاره شناسان بزرگترين برخورد سياهچاله هاى دوگانه را كشف 
كرده اند كه 9 ميليارد سال قبل اتفاق افتاده اما امواج گرانشى آن سال 

گذشته به زمين رسيده است.
به گزارش ديلى ميل، ستاره شناسان بزرگترين برخورد سياهچاله هاى 
دوگانه را كشــف كرده اند كه 9 ميليارد سال قبل به وجود آمده اند. 
اين برخورد يكى از ترسناك ترين رويدادهاى جهان است و به وسيله 

امواج گرانشى رديابى شده است.
تاثير آسمانى رويداد مذكور يك ابرسياهچاله عظيم به وجود آورد كه 
80 بار بزرگتر از خورشــيد است. هرچند اين برخورد 9 ميليارد سال 
قبل اتفاق افتاده اما امواج آن سال گذشته به زمين رسيدند و تا آن زمان 

ناشناخته باقى مانده بودند.

كشت 150 هكتار گياه مقاوم به شورى 
در اراضى كشور

 دبير شوراى ملى ايمنى زيستى از كشت 150 هكتار گياه مقاوم به 
شــورى در اراضى كشور خبر داد و گفت: در حال جمع بندى نظرات 

براى مجوز رهاسازى برنج تراريخته هستيم.
به گزارش مهر، نير اعظم خوش خلق ســيما در نشست خبرى شوراى 
ملى ايمنى زيستى كه امروز در سازمان حفاظت محيط زيست برگزار 
شد، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه محصوالت تراريخته 
در كشور و بيوتكنولوژى كشاورزى اظهار داشت: موضوع كشت برنج 
تراريخته و صدور مجوز براى رهاسازى آن، بايد در سه نهاد وزارت 
كشاورزى، وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست مورد بررسى قرار 

گيرد.

پنبه تراريخته موافقت سازمان 
محيط زيست را براى كشت دريافت كرد

 رئيس كارگروه تخصصى ايمنى زيســتى ســازمان حفاظت محيط 
زيست از موافقت اين كارگروه با كشت انبوه پنبه تراريخته در كشور خبر 
داد.به گزارش مهر، محمود تواليى در نشست خبرى شوراى ملى ايمنى 
زيستى كه امروز چهارشنبه در سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد، 
از موافقت اين سازمان با كشــت پنبه تراريخته خبر داد.وى گفت: پس 
از بررســى هاى به عمل آمده و حل موضوعات مربوط به دغدغه هاى 
زيست محيطى، سازمان حفاظت محيط زيست با كشت پنبه موافقت كرد.

وى گفت: اين محصول براى رهاســازى، مراحل مختلف بررسى را در 
3 دســتگاه سازمان محيط زيست، وزارت كشاورزى و وزارت بهداشت 

پشت سر گذاشته و در نهايت با كشت آن موافقت شده است.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

 از 500 ســمن و انجمن مردم نهــاد فعال در 
همدان 30 ســمن به صورت اختصاصى در حوزه 
ميراث فرهنگى و گردشگرى  فعال هستند اين آمار 
بيانگر آن اســت كه جايگاه متمايزى ميتوان براى 
دستاوردهاى اين ســمن هاى مردمى در استان در 

نظر گرفت .  
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان گفت: نقش بى بديل تشــكل هاى غيردولتى 
در مقوله گردشگرى قابل توجه است زيرا يكى از 

بازوان توانمند گردشگرى استان هاست.
سومين دوره توانمندســازى تشكل هاى غيردولتى 
منطقه 4 كشــور به ميزبانى معاونت سرمايه گذارى 
و تأمين منابع اداره كل ميراث فرهنگى صنايع دستى 
و گردشــگرى همــدان از روز گذشــته آغاز و تا 
امروز 15 آذر ماه  ادامه خواهد داشــت . مديركل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان 
در ابتداى دوره توامندسازى منطقه 3 كشور اظهار 
كرد: نقش بى بديل تشكل هاى غيردولتى در مقوله 
گردشــگرى قابل توجــه اســت و اميدواريم اين 
تشــكل ها روز به روز قوى تر و بيشــتر شوند زيرا 
يكى از بازوان توانمند گردشگرى استان ها هستند. 
على مالمير بيان كرد: تنوع جاذبه هاى كشور نيازمند 
تالش بيشتر تشكل هاى گردشــگرى است و اين 
تشكل ها هســتند كه مى توانند در راستاى تسهيل 

پروژه هاى گردشگرى گام هاى مهمى بردارند. 
وى ادامــه داد: نقد تشــكل هاى گردشــگرى از 
فعاليت هاى انجام پذيرفته بســيار كارشناسى است 
كــه مى توان از اين تشــكل ها در پيشــبرد اهداف 

استفاده هاى بسيارى را برد. 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان افزود: محور توسعه استان چند سالى است 
كه بر مبناى گردشــگرى بنا نهاده شــده اســت و 
خوشبختانه امســال توانستيم رويدادهاى زيادى را 
در سال 2018 براى معرفى بيشتر همدان در مقوله 

گردشگرى به انجام رسانيم.
وى خاطرنشــان كــرد: دوره هاى توانمندســازى 
تشــكل هاى غيردولتــى ميراث فرهنگــى يكى از 

فعاليت هــاى خوب ســازمان در راســتاى رونق 
هرچه بيشتر گردشگرى كشور است كه اميدواريم 
پرداختن به ميراث ملموس و ناملموس ســرلوحه 
كارها قرار گيرد تا باعث رونق و ماندگارى هرچه 

بيشتر ميراث نياكان باشيم.
در حاشيه اين دوره مديركل ميراث فرهنگى صنايع 
دســتى و گرد شگرى اســتان همدان د ر گفتگو با 
همدان پيام بر نقش ســازمان هــاي مردم نهاد در 
توسعه پايدار روستاييتاكيد كرد و گفت :  «سازمان 
هاي غيردولتي» يا «ســازمان هاي مردم نهاد» كه به 
اختصار با «ســمن» نشان داده مي شوند، در توسعه 
پايــدار نقش مهمي دارنــد. فعاليت و حضور آنان 
در موضوعات مختلف بخش گردشگرى  روستايى 
نيز باعث شــده در جهان نقش و جايگاه مهمي در 
راســتاي اهداف توســعه پايدار اين بخش داشته 

باشند. 

از تــالش هاي تشــكل هــاى فعــال در حوزه 
گردشــگرى و ميراث فرهنگى مى توان به ، حفظ 
منافع جامعه محلى در حوزه گردشــگرى ، حفظ 
آثــار تاريخى و  ايجــاد تنوع در منابــع درآمدي 
منطقه نظير توســعه اكوتوريسم است. نمونه هاي 
بسياري در جهان، حاكي از نقش مهم سازمان هاي 

غيردولتي در توسعه پايدار روستايي است. 
توجه به تجربيات نشــان مي دهــد دولت در كنار 
ســازمان هاي دولتي، با بســتر ســازي مناسب و 
حمايت منطقي و پاســخ گو، شكل دادن ارتباطات 
و تعامل ســازنده، زمينه كارآمــدي و پايداري اين 
سازمان ها را براي حركت به سمت اهداف توسعه 

فراهم كرده است.
گفتنى اســت ؛ تشــكل هاى غيردولتــى به عنوان 
نهادهايــى توانمنــد در تحقق الگوى مشــاركت 
اجتماعــى، از آن رو در دنيــاى امروز اهميت پيدا 

كرده اند كــه مى توانند الفباى نقــش مردم را در 
قالب شهروند مقتدر و حلقه واسط بين حكومت و 
مردم تا شعاع حضور در صحنه هاى زنده اجتماعى 
و سياســى جامعه بتابانند. اين در حالى اســت كه 
جلوه هــاى تحول يافته زندگى در جامعه، افزايش 
نقش مردم را در امور مربوط به خود اجتناب ناپذير 

كرده است.
وجــود فاصلــه و شــكاف عميق بيــن نگرش و 
باورهاى نســل هاى ديروز و امروز در بســيارى 
از كشــورها، دسترسى فعال و ســازنده نسل هاى 
امروز را به ســطوح مديريت جامعه با دشــوارى 
مواجه مى ســازد. براى جبران اين نقصان بوده كه 
طى نيم قرن گذشته، سازمان و مؤ سسات مختلفى 
با هدف جلب مشــاركت نسل هاى امروز در امور 
اجتماعى، صنفى و سياســى يكــى پس از ديگرى 

شكل گرفته اند. 

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان:

تشكل هاى غيردولتى بازوى توانمند 
گردشگرى استان 

 متأســفانه نبــود مــكان كافــى ومناســب 
موجــب عقــب مانــدن ايــن شهرســتان در بحــث 
ــدآباد  ــه اس ــن در حاليســت ك ــوده و اي ــوزه ب م
مســتعد راه انــدازى 3 مــوزه عكســهاى  قديمــى، 
تاريخــى اســت.  قديمــى و آثــار  ســنگهاى 
ــگرى و  ــى ،گردش ــراث فرهنگ ــس اداره مي رئي
صنايــع دســتى اســدآباد بــا عنــوان ايــن مطلــب 
ــدآباد  ــتان اس ــر شهرس ــال حاض ــت: در ح گف
تنهــا داراى يــك مــوزه مــردم شناســى ( تاريــخ 
ــا بيــش از   ــوزه ب ــن م ــه اي ــوده ك و فرهنــگ ) ب
ــا  ــارت ت ــى از دوره پ ــى و قديم 550 اثرتاريخ
ــردم  ــوزه م ــوان اوليــن م ــه عن عصــر معاصــر  ب
ــن  ــال 87 در اي ــدان  درس ــتان هم ــى اس شناس

ــد. ــدازى ش ــاح و راهان ــتان افتت شهرس
كامــران اكبــرى شــايگان مســاحت مــوزه تاريــخ 
و فرهنــگ شهرســتان اســدآباد را   300 متــر 
مربــع بــا 22 ويتريــن و يــك رواق تشــكيل شــده 
ــزود: در  ــرد و اف ــوان ك ــار عن ــش آث ــراى نماي ب
ايــن مــوزه خمرههاى قديمــى از دوره اشــكانيان 
ــه  ــاى قديمــى قاجاري ــه در خانهه ــايلى ك و وس
ــر چراغهــاى قديمــى، قفلهــا، پشــتى،  ــوده نظي ب

قليــان، كرســى، وســايل آشــپزخانه، كشــاورزى، 
ــه  ــاد ب پوشــاك و البســه قديمــى مــردم اســد آب

نمايــش گذاشــته شــده اســت.
اكبرى شايگان در ادامه با بيان اينكه ميراث فرهنگى 
اسدآباد در بحث موزه از شهرستانهاى ديگر به دليل 
نبود فضا و مكان مناســب جا مانده است، تصريح 
كرد: اين در حاليســت كه اولين موزه مردمشناسى 
اســتان همدان  در ســال 87  دراين شهرســتان 
راهاندازى شــده و هــم اكنون نيز بــا دارا بودن 
سنگهاى قديمى بينظير از چهار ستون و سرستون 
، ســنگ حوض و ســنگ قبرهاى تاريخى دوران 
اشــكانيان تا قاجار امكان راهاندازى موزه ســنگ 
را دارد كــه به دليل نبود مكان و فضاى مناســب 
اين ســنگهاى قديمى و ســنگوارهها در مخزن و 
انبار ميراث فرهنگى وگردشــگرى استان در دست 

نگهدارى است.
ــوزه  ــدازى م ــه  راهان ــا اشــاره ب وى همچنيــن ب
ــا مرتفــع  ــار تاريخــى ب عكســهاى قديمــى  و آث
ــود  ــرد:  وج ــح ك ــكان، تصري ــكل م ــدن مش ش
تاريخــى  آثــار  و  عكــس   و  ســنگ  مــوزه 
در  موثــرى  نقــش  از  ميتوانــد  شهرســتان  در 

گردشــگر  جــذب  و  اشــتغال  درآمدزايــى، 
شهرســتان برخــوردار باشــد.

رئيس اداره ميراث فرهنگى ، گردشگرى و صنايع 
دستى در ادامه گفت: ساختمان كنونى اداره ميراث 
فرهنگى و گردشــگرى شهرســتان  خانه پدرى 
سيدجمال الدين اســدآبادى بوده كه  انجمن آثار 
ملى ايران اين ساختمان را در سال 1353 خريدارى 
ونوســازى كرده و از آن زمان تا ســال 74 ميراث 
فرهنگى شهرستان در اين ساختمان نوسازى شده  

ساكن بود.
بــه   74 ســال  در  افــزود:  شــايگان  اكبــرى 
ــه  ــى زيرمجموع ــراث فرهنگ ــه مي ــطه اينك واس
ــت  ــده وق ــود نماين ــاد ب ــگ وارش وزارت فرهن
و فرمانــدارى بــا وجــود مخالفــت ميــراث 
ــال  ــدرى ســيد جم ــه قديمــى پ فرهنگــى ، خان
ــود  ــاى يادب ــى بن ــه كنون ــب و مجموع را تخري

ســيدجمال را ســاخته و گســترش داد.
وى با اشاره به جدا شدن ميراث فرهنگى از وزارت 
ارشــاد در سال 84، خاطرنشان كرد: از سال 84  به 
دليل اينكه همه اســناد به غير از پالك اوليه به نام 
فرهنگ وارشاد بود، اداره ميراث فرهنگى  در بناى 

يادبود عمال جايى ندارد و اداره ارشــاد شهرستان 
چنديــن مرحله تقاضا بر اين امر داشــته كه اداره 
ميــراث فرهنگى بايد از بناى ياد بود ســيدجمال 

بيرون برود.
اكبــرى شــايگان اضافــه كــرد: در صــورت 
محقــق شــدن خواســته اداره ارشــاد شهرســتان 
مبنــى بــر تــرك ســاختمان بنــاى يادبــود 
ــى و  ــراث فرهنگ ــط اداره مي ــيدجمال توس س
گردشــگرى اســدآباد، اگــر مــكان ديگــرى 
ــعت  ــه داراى وس ــد ك ــل دهن ــا تحوي ــه م را ب
ــاح  ــدازى و افتت ــه راهان ــبت ب ــد نس الزم باش
3 مــوزه عكــس و ســنگ هــاى قديمــى و 
ــار تاريخــى شهرســتان اقــدام خواهــد شــد.  آث
وى در پايــان خواســتار كمــك فرمانــدار و  
ــوراى  ــس ش ــدآباد در مجل ــردم اس ــده م نماين
ــا  ــكان و فض ــث م ــتاى بح ــالمى در  راس اس
مناســب بــراى ايــن اداره شــد. گفتنــى اســت؛ 
شهرســتان اســدآباد داراى 150 اثــر تاريخــى و 
ــون از ايــن تعــداد  ــا كن فرهنگــى اســت كــه ت
آثــار ،59 اثــر ثبــت فهرســت آثــار ملــى 

ــت. ــده اس ــور ش كش

اسدآباد فضاى راه اندازى موزه ندارد


