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سومين جشنواره 
دين و رسانه 
در استان همدان 
برگزارمي شود

وضعيت 
سدسازى 
در همدان

دوشنبه سامانه 
بارشى جديد
 وارد همدان 
مى شود
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دشوار صمديان 
در شهردارى
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پيام رسانه و مركز چاپ و 
بسته بندي پيشگام 

در توسعه صنعت همدان 
 مركز چاپ و بســته بندي همدان يكي 
از بزرگتريــن مراكز چاپ و بســته بندي 
كشــورمان را بر عهده دارد و سال هاست 
همزمان با فعاليت هاي شديد توليدي خود 

با برند برجسته و شناخته شده.

ساخت 5 پل عابر پياده در همدان
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گردشگرى با پياده راه 
زيرساخت مى خواهد 

يلدايى
به بيدارى 

پياده راه 
اكباتـان

 مديركل سازمان هاى اقتصادى چند جانبه وزارت 
امور خارجه ايران گفت: گسترش رشته هاى آموزشى 
نحــوه هتلدارى به فعاالن در ايــن صنعت راهى موثر 
براى جذب گردشــگر است. شنبه در جريان بازديد از 
مركز هتلدارى فنى و حرفه اى همدان بيان كرد: بايد با 
نيازسنجى صحيح و برنامه ريزى مناسب نسبت به تنوع 
حرفه هاى آموزشى هتلدارى و گردشگرى تالش كرد.

وى اضافــه كرد: توجه به اين مولفــه موجب افزايش 
بهره ورى كارگاه هاى آموزشــى و توسعه گردشگرى 

و اشتغال زايى مى شود.
مديركل ســازمان هاى اقتصادى چنــد جانبه وزارت 
امورخارجــه با اشــاره به نحوه آمــوزش، تجهيزات، 
ابزار آموزشــى و فرآيند آموزش هاى فنى و حرفه اى، 
ظرفيــت هاى موجود در مركز هتلدارى و كارگاه هاى 
مركز آموزش فنــى وحرفه اى همدان را براى آموزش 

هتلدارى مطلوب ارزيابى كرد. 

وى گفــت: ايــن بازديد بــا هدف برســى وضعيت 
زيرساخت هاى مركز هتلدارى براى استفاده در دانشگاه 

منطقه اى دى هشت صورت مى گيرد.
مديــركل آموزش فنى و حرفــه اى همدان نيز در اين 
بازديــد بيان كرد: افزايش جمعيــت فعال جوياى كار 
موجب افزايش گرايش به آموزش هاى فنى وحرفه اى 
شــده و هرم تحصيلى متقاضيان آموزش نيز به افراد با 
تحصيالت ليسانس و فوق ليسانس افزايش يافته است. 
وهــب مختاران افزود: يكى از معضالت كنونى جامعه 
روند رو به رشــد دانش آموختگان بــدون مهارت و 

نامشخص بودن آينده شغلى آنان است.
وى ادامه داد: تعــداد قابل توجهى از دانش آموختگان 
بدون مهارت در آينده نزديك در مراكز آموزش فنى و 

حرفه اى به كسب مهارت مى پردازند. 
مختاريان افزود: افزايش ميزان بهره ورى مراكز و توسعه 
رشــته هاى هتلدارى و گردشگرى با توجه به ظرفيت 

هاى موجود در اســتان و حمايت مسئوالن استان مى 
تواند نكته كليدى و اساسى در پيشبرد اهداف آموزشى 

ايجاد اشتغال پايدار در استان باشد.
عمليات اجراى مركز هتلدارى از 12سال پيش آغاز اما 
به مدت پنج ســال بالتكليف و نيمه كاره متوقف شده 
بود كه با آغاز بكار دولت دوازدهم اجرا و تكميل اين 

طرح در دستور كار قرار گرفت.
اجراى اين طرح در زمينى به زيربناى چهار هزار و 500
متر مربع در سه طبقه از يك و نيم سال پيش آغاز شده 

است و هم اينك در حال تجهيز است.
اين مركز داراى كالس هايى براى برگزارى دوره هاى 
آموزشــى، 11 سوئيت اقامتى، ســونا، جكوزى، كافى 

شاپ و تاالر پذيرايى است.
650 حرفــه در قالب 55 رشــته در مراكــز دولتى و 
خصوصى وابســته به فنى و حرفه اى همدان آموزش 

داده مى شود.

 نماينــده مــردم همــدان در مجلــس شــوراى 
اســالمى از آغــاز عمليــات تعريــض جــاده «چشــين 
- ابــرو» خبــرداد و گفــت: انتظــار 40 ســاله تعريــض 

ــى شــد. ــرو» عمليات ــاده «چشــين - اب ج
اميــر خجســته در گفتگــو بــا  مهــر بــا بيــان 
ــه  ــاط حادث ــض و اصــالح نق ــروژه تعري ــه پ اينك
ــود،  ــده ب ــا ش ــرو» ره ــين - اب ــاده «چش ــز ج خي
4 دهــه بــا تصويــب نقشــه؛  گفــت: پــس از 
روز  محــور  ايــن  تعريــض  كارى  عمليــات 

ــد. ــاز ش ــته آغ گذش
نماينــده مــردم همــدان و فامنيــن در مجلــس شــوراى 
اســالمى اظهــار كــرد: ايــن مســير يكــى از پــر تــردد 

تريــن مســيرها در همــدان محســوب مــى شــود كــه 
ــى  ــد ميدان ــس از بازدي ــى پ ــت اهال ــه خواس ــا ب بن
مســير، اعتبــار ملــى بــراى اصــالح نقــاط حادثــه خيــز 

و تعريــض محــور در نظــر گرفتــه شــد.
وى بــا بيــان اينكــه ايــن مســير بــه جوالنــگاه مــرگ 
تبديــل شــده بــود، بيــان كــرد: پــروژه تعريــض جــاده 
ــى  ــكنى هاي ــا كارش ــته ب ــرو» در گذش ــين - اب «چش
ــن  ــى مناســب در اي ــود ايمن ــود و نب مواجــه شــده ب
ــه  ــد ك ــى ش ــدد م ــات متع ــه تصادف ــر ب ــير منج مس
ــراه  ــه هم ــا را ب ــواده ه ــدن خان ــدار ش ــى داغ گاه
داشــت و هميــن مســئله ســبب گاليــه اهالــى شــده 

ــود. ب

ــأت رئيســه كميســيون اصــل 90 مجلــس  عضــو هي
شــوراى اســالمى خاطرنشــان كــرد: عبــور خودروهــا 
ازيــن مســير موجــب بــروز خطــر بــراى اهالــى شــده 
بــود كــه بــا توجــه بــه شــرايط خــاص مســير؛ وقــوع 

هرگونــه تصــادف دور از ذهــن نبــود.
نماينــده مــردم همــدان در مجلــس شــوراى اســالمى 
ــات  ــور عملي ــن مح ــه اي ــل نقش ــا تكمي ــزود: ب اف
ــه منظــور تعريــض  ــردارى در حاشــيه مســير ب خاكب
ــا رديــف  ــه ب ــاز شــد ك ــرو» آغ «جــاده چشــين - اب
اعتبــارات اخــذ شــده از طريــق وزيــر و معــاون وزيــر 
ــدرت و شــتاب  ــا ق ــد تعريــض ب ــم رون راه اميدواري

ــرد. بيشــترى صــورت گي

آمار باالى دستگيرى 
مجرمان ميراث 
فرهنگى در همدان

 فرمانــده  يــگان حفاظــت اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايــع دســتى و گردشــگرى اســتان همــدان گفــت: 
اســتان همــدان رتبــه برتــر دســتگيرى مجرمــان حوزه  

ميــراث فرهنگــى را بــه خــود اختصــاص داد.
حاجى عزيــزى در گفت وگــو بــا ايســنا، منطقــه  
ــم  ــته، 429 قل ــاه گذش ــرد: در 9 م ــان ك ــدان، بي هم

ــط  ــدان كشــف و ضب ــتان هم ــياء تاريخــى در اس اش
ــده اســت. ش

ــر  ــا دســتگيرى 109 نف ــزود: اســتان همــدان ب وى اف
ــه  ــن زمين ــار را در اي ــن آم ــاز، باالتري ــار غيرمج حف
نســبت بــه ســاير اســتان ها بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.
دســتگيرى ها  بيشــتر  داد:  ادامــه  حاجى عزيــزى 
بــه ترتيــب در  شهرســتان هاى اســدآباد بــا 19
ــا 17 ــگ ب ــر و كبودراهن ــا 17 نف ــدان ب ــر، هم نف
ــاط حــدود 168 شــئ  ــن ارتب ــه در اي ــوده ك ــر ب نف
ــف و  ــز كش ــدل ني ــئ ب ــل و 261 ش ــى اص تاريخ

ــت. ــده اس ــط ش ضب

ــا  ــات و فعاليت ه ــن اقدام ــام اي ــرد: تم ــد ك وى تأكي
بــا همــكارى ســازنده و مــداوم ناجــا و اســتفاده بهينــه 
ــب  ــات، جل ــادل تجربي ــل و تب ــاى متقاب از ظرفيت ه
ــردم در  ــردن م ــل ك ــى و دخي ــاركت هاى اجتماع مش
حفــظ و حراســت از مواريــث فرهنگــى، ممكن شــده 

اســت.
ــى  ــراث فرهنگ ــت اداره كل مي ــگان حفاظ ــده  ي فرمان
ــكارى  ــاى ابت ــرد: طرح ه ــار ك ــدان اظه ــتان هم اس
برون ســازمانى  ظرفيت هــاى  از  بهره گيــرى  بــراى 
دريچــه اى تــازه در رونــد انجــام وظايــف گشــوده كــه 
منجــر بــه ارتقــاء ســطح حفاظــت از آثــار در اســتان 

شــده اســت.

گسترش رشته هاى هتلدارى راهى براى جذب گردشگر است

خجسته خبر داد:

آغاز عمليات تعريض جاده «چشين - ابرو» 
در استان همدان

امام جمعه بهار:

بهار مستقل مي ماند
■ الحاق شهر بهار وتعدادي از روستاهاي آن به كالنشهر همدان منتفي است

گفت وگو با دانشجويان مقطع دكترى در داخل و خارج 
ايران به بهانه روز پژوهش

جايگاه پژوهش در مقطع دكتري 
جدي گرفته نمي شود

افزايش قدرت پارلماني استان ناديده گرفته نشود

برزخ استانى شدن
 انتخابات مجلس 

والدت حضرت امام حسن عسگري(ع) 
را تبريك مي گوييم

سايه سنگين 
ركود اقتصادي 
بر سرصنعت چاپ

■ «مركز چاپ و بسته بندى همدان» به دستاوردهاى خوبى دست يافت
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

دوشنبه سامانه بارشى جديد
 وارد همدان مى شود

ــاران  ــرف و ب ــاهد ب ــه ش ــط هفت ــه اواس ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتان هم ــى اس ــى هواشناس ــز پيش بين ــناس مرك  كارش
ــود. ــدان مى ش ــد وارد هم ــى جدي ــامانه بارش ــنبه س ــت: روز دوش ــود، گف ــم ب خواهي

و  ــرى  ب ا ــمتى  قس ــا  ت ــاف  ص ــوا  ه ــروز  م ا ــرد:  ك ــار  ظه ا  ، ــنا يس ا ــا  ب ــو  گفت وگ در  ــى  حكيم م  ــهرا ش
در  د  نتيگرا ــا س ــه  درج  12 ــا  ت  2 ــى  منف ز  ا ــوا  ه ــاى  دم و  ــود  ب ــد  ه خوا ه  ــرا هم ــاد  ب وزش  ــا  ب ــى  گاه

ــت. اس ــان  نوس
حكيمــى بــا بيــان اينكــه دمــاى هــوا در چنــد روز آينــده تغييــرى نخواهــد كــرد، يــادآور شــد: بــا توجــه بــه بــارش 

بــرف و بــاران بــا ورود ســامانه بارشــى جديــد دمــاى هــوا تغييــرى نخواهــد كــرد.
وى خاطرنشــان كــرد: ســامانه بارشــى تــا روز چهارشــنبه در همــدان باقــى خواهــد مانــد و در همــان روز از آســمان 
شــهر خــارج مى شــود و پــس از خــروج تــا پايــان هفتــه ســامانه اى جديــد وارد شــهر نمى شــود و هــوا آرام خواهــد 

. د بو

شكايات حقوقى مراجعين به شوراى شهر به حداقل رسيد
 رئيس كميســيون حقوقى  و  رســيدگى به شكايات مردمى شوراى اسالمى شــهر همدان اعالم كرد:  شكوائيه هاى حقوقى 

مراجعين به شوراى شهر همدان به حداقل رسيده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــى شــوراى اســالمى شــهر همــدان، مريــم روانبخــش در جلســه كميســيون حقوقــى و رســيدگى 
بــه شــكايات مردمــى شــورا، افــزود: بــا توجــه بــه هماهنگــى بعمــل آمــده بــا رياســت شــوراى شــهر همــدان و بــا تشــكيل 
كارگــروه حقوقــى موفــق شــده ايــم مشــكالتى كــه بــراى شــهروندان بــا شــهردارى بوجــود مى آيــد كامــال ريشــه يابــى 
كــرده و جنبــه هــاى حقوقــى آنــرا بررســى و بــا ارتباط گيــرى كــه بــا شــهردارى همــدان بعمــل مــى آيــد نســبت بــه رفــع 

مشــكل نامبــردگان اقــدام صــورت پذيــرد.
روانبخــش بــا اشــاره بــه بررســى هــاى صــورت گرفتــه بــر روى پرونده هــاى حقوقــى، يــادآور شــد: بيشــتر ايــن پرونده هــا 
و مراجعــات حاكــى از آن اســت كــه بــر اثــر عــدم آگاهــى و اطــالع كامــل شــهروندان از قوانيــن شــهردارى و منتــج بــه 
درخواســت هايــى مــى شــود  كــه بــا ايــن قوانيــن هــم خوانــى نداشــته و باعــث ســردرگمى و مراجعــات بــى نتيجــه در 

دوايــر مختلــف ادارى شــهردارى مــى انجامــد .

پيام رسانه و مركز چاپ و بسته بندي 
پيشگام در توسعه صنعت همدان 

مهدي ناصرنژاد»
 مركز چاپ و بســته بندي همدان يكي از بزرگترين مراكز چاپ 
و بســته بندي كشــورمان را بر عهده دارد و سال هاســت همزمان با 
فعاليت هاي شديد توليدي خود با برند برجسته و شناخته شده مركز 
چاپ و بسته بندي همدان در نمايشگاه هاي بين المللي داخل و خارج 

از ايران نيز حضوري پررنگ دارد.
مركز چاپ و بســته بندي همدان هم اينك غرفه 63 در ســالن شماره 
38 نمايشگاه هاي بين المللي كشورمان در تهران را به خود اختصاص 
داده و بنا دارد تجربيات خود از نمايشگاه هاي خارجي را براي چاپ 
و بسته بندي كاال در اختيار بازديدكنندگان به خصوص صاحبان كاال و 

خدمات ايراني قرار دهند.
يكي از ويژگي هاي بارز پيام رســانه و مركز چاپ و بسته بندي همدان 
همانا حضــور فعال در نمايشــگاه هاي بين المللي خارج از كشــور 
در ســال هاي اخير و اصــرار براي انتقال تجربيات خــود از اينگونه 

نمايشگاه هاي علمي و اختصاصي به كشورمان مي باشد.
در راستاي احياي چنين اهداف بزرگ و آينده نگرانه توسط پيام رسانه 
اســت كه هم اينك فــاز چهارم مركز چاپ و بســته بندي همدان در 
نمايشگاه تهران معرفي مي شود و اين همان خط جديد توليدي مركز 
چاپ و بسته بندي همدان با دستگاه هاي پيشرفته اروپاييست كه قادر 
اســت جديدترين ليبل هاي قابل چاپ و روش هاي بسته بندي را در 

دسترس توليد كنندگان و صاحبان كاال و خدمات ايراني بگذارد.
مركز چاپ و بسته بندي همدان صنعتي جديد و قابل توسعه در همدان و 
غرب كشورمان است كه با سرمايه گذاري عظيم بخش خصوصي از سال 91

راه اندازي شده و با اطمينان مي توان گفت كه اين مجموعه عظيم پيشاهنگ 
توسعه قطب صنعت در استان همدان مي باشد و به لحاظ اينكه از سوي يك 
مجموعه كارآفرين مديريت مي شود مي تواند الگوي صحيح براي كارآفرينان 

آينده اين خطه زيبا و پراستعداد در ايران و غرب كشور باشد.
يكي از الزمه هاي توســعه اثرگذار نه تنها مجموعه پيام رسانه و مركز 
چاپ و بســته بندي همدان بلكه تمام واحدهاي توليدي و صنعتي و 
خدماتي اين اســت كه در كانون توجه مديران و مسئوالن راهگشاي 
اســتان قرار گيرند و بخواهند و بتوانند تا با بازديد و آشنايي نزديك 
از توانمندي ها و زيرساخت هاي حوزه اجرايي خود، برنامه ريزي هاي 

هدفمند و مرتبط با محورهاي توسعه استان را هدايت نمايند.
بيست وپنجمين نمايشگاه بين المللي صنعت و چاپ و بسته بندي ايران 
با حضور 400 شــركت داخلي و 50 شــركت خارجي از تاريخ 22

آذرماه جاري در محل نمايشگاه هاي تهران دايراست و تا 25 همين ماه 
ادامه دارد جاي آن دارد تا مسئوالن توسعه خواه و آبادگر استان همدان 
در فرصت باقيمانده ضمن بازديد از نمايشــگاه تهران و غرفه همدان 

ايده هاي سازنده خود را در اين نمايشگاه ارائه دهند.

دانشگاه بوعلى در جمع 10 دانشگاه برتر 
كشور است

 رئيس دانشگاه بوعلى ســينا با بيان اينكه در سال گذشته دانشگاه 
بوعلى سينا در جمع 10 دانشــگاه برتر كشور قرار گرفت،  گفت: اين 

دانشگاه در بين 1000 دانشگاه برتر جهان نيز قرار دارد.
به گزارش ايسنا، يعقوب محمدى فر در مراسم نمادين هفته پژوهش در 
آموزشگاه خيرساز مرحوم موسى خانى واقع در شهرك بهشتى همدان، 
بيــان كرد: همدان به علت انجام پژوهش هاى علمى موفق و با كيفيت 
به عنوان يك استان علم دوست شناخته شده كه دانشجويان آن بيش از 

2 درصد توليد علمى داشته است.
وى ادامه داد: در چند ســال اخير، دانشــجويان با انجام پژوهش هاى 
علمى، همدان را در ارتقاء ســطح علمى يارى كردند و دانش آموزان 
امروز، دانشجويان فردايى هســتند كه بايد جانشين اين پژوهشگران 

باشند.
محمدى فر اظهار كرد: دنياى علم به قدرى گسترده است كه پژوهش 
بايد هدفمند باشــد و جزئيات را دربرگيرد به طوريكه براى انجام هر 

تحقيق و پژوهش بايد به صورت تخصصى عمل كرد.
وى با اشاره به اينكه فناورى بايد ارزش آفرين باشد، عنوان كرد: علوم 
و تحقيقات و فناورى در كنار يكديكــر بايد ارزش آفرين و منجر به 
توليد ثروت شود و يكى از عوامل موفقيت شركت هاى خارجى همين 

فناورى ارزش آفرين است.
محمدى فــر افزود: بيش از 40 درصد از درآمد شــركت هاى خارجى 
صرف پژوهش و تحقيقات مى شود چرا كه از فناورى مبنتى بر توليد 

ثروت استفاده مى كنند.
وى با بيان اينكه پژوهشــگران قبل از انجام هر پژوهشى بايد هويت 
و فرهنگ خود را حفظ كنند، خاطرنشــان كرد: پژوهشــگران قبل از 
هــر اقدامى بايد نگاه هويتى و فرهنگى خــود را حفظ كنند تا بتوان 

انسان هاى توسعه يافته اى را تربيت كرد.
محمدى فر تأكيد كرد: هويت هر دانش آموز و دانشجو عشق به مدرسه 
و دانشــگاه اســت تا با آموزش هر تخصص و علم آن را در اختيار 
بيگانگان قرار ندهند چرا كه اين جامعه نيازمند انسان هاى محققى است 

كه هويت و فرهنگ را در كنار خود داشته باشند.
 دانش آموزان و معلمان بايد پژوهشگر باشند

مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان نيــز با بيان اينكه پژوهش 
مبناى رشد علمى در جامعه اســت، گفت: در راستاى توسعه علم و 

دانش نه تنها دانش آموزان بلكه معلمان بايد پژوهشگر باشند.
محمد پورداود اظهار كرد: پژوهش، منابع عظيمى اســت كه امكان به 
دســت آوردن انواع علوم را در زمينه هاى مختلــف به دانش پژوهان 

مى دهد كه مى تواند مجهوالت زندگى را به معلوالت تبديل كند.
وى ادامــه داد: اگرچه كتاب علم، مدت زيادى را براى تكميل شــدن 
مى  طلبد اما دانش آموزان، معلمان و اســاتيد مى توانند با پژوهش هاى 

خود زمان تكميل اين كتاب را كوتاه كنند.
وى بــا بيان اينكه در انجام پژوهش بايد نهايت دقت را رعايت كرد تا 
غفلتى صورت نگيرد، يادآور شد: پژوهش و تحقيقات علمى، به علت 
حساسيت كاربردى بايد با دقت كافى انجام شود تا كمى و كاستى در 
آن نباشد چرا كه با وجود ناقص بودن ممكن است ديگران در استفاده 

از آن دچار خطا و اشتباه شوند.
پورداود با اشاره به رويكردهاى مهم پژوهش خاطرنشان كرد: پژوهش 
3 رويكرد مهم از جمله فعاليت هاى علمى، روش و هدف نهايى دارد 

كه بايد در انجام يك تحقيق علمى رعايت شود.
وى از رواج فرهنگ پژوهشــگرى دانش آموزان ابرازخرسندى كرد و 
گفت: در مدارس و مراكز عالى كشــور به ويژه شهر همدان، بسيارى 
از دانش آموزان و دانشــجويان در زمينه پژوهش و تحقيقات فعاليت 
مى كنند كه اين موضوع همدان را استانى علم دوست و متمايز از ديگر 
اســتان ها كرده است.پورداود اضافه كرد: اكنون 287 هزار دانش آموز و 
40 هزار دبير و اساتيد فرهنگى مشغول به كار هستند كه از آنها انتظار 

مى رود تا استان همدان را در زمينه علمى بيش از پيش موفق سازند.
وى بيان كرد: مبناى حركت در راســتاى توسعه علم، بايد پژوهش و 
تحقيقات باشــد كه مى تواند هر فردى را كه در اين راه گام برمى دارد، 
آزادانديش و پرسشــگر كنــد و اين موضوع نه تنها داشــنجويان و 

دانش آموزان را بلكه افراد تحصيلكرده جامعه را نيز دربرمى گيرد.

1- دخالت نماينده ها درامور آموزش وپرورش صداى مديرانش 
را درآورده اســت.گفته مى شــود درخواست انتصاب مديران هم 
حزبى واز ياران نزديك نماينده هــا باعث اعتراض رئيس روابط 
عمومى وزارت خانه شده اســت. گويا وى در توئيتى از سياسى 

كردن فضاى دستگاه تعليم وتربيت انتقاد كرده است.
2- رايزنى براى راه اندازى رشــته مرتبط با چاپ وبســته بندى 

دراستان آغاز شده است.
گفته مى شــود مديركل فرهنگ وارشــاد اســتان پس ازبازديد از 
نمايشگاه چاپ وبسته بندى تهران وعده پيگيرى براى راه اندازى 

اين رشته دانشگاهى را داده است.
گفتنى اســت همدان با داشــتن 500 نفر شــاغل دراين صنعت 

مركزيت چاپ وبسته بندى غرب كشوررا دارد.
3- راه انــدازى كارخانه توليدكاغذ ســنگى دراســتان بامخالفت 
كارشناسان مواجه شده است .گفته ميشود آلودگى زيست محيطى 
،آب بــرى باال و مصرف باالى انــرژى از داليل اين مخالفتها مى 

باشد.
گويا كشــورهاى داراى اين تكنولوژى ازجملــه كانادا وچين راه 

اندازى اين گونه پروژه هارا ممنوع كرده اند.
گفتنى اســت دراستان تاكنون 4 مجوز براى اين صنعت صادرشده 

است.

 ســومين جشــنواره دين و رســانه  در 
بخش هــاي متفاوت اعــم از مقاله، گزارش 
تحليلــي، گفتگــوي تحليلي، فيلــم كوتاه 

داستاني، كليپ و عكس برگزار خواهد شد.
همدان پيام: مدير كل اداره تبليغات اســالمي 
همدان روز گذشــته با بيــان اين مطلب  در 
جمع خبرنگاران گفت: در دوره اول 220 اثر 
به دبيرخانه جشنواره معرفي شده و در دوره 
دوم به  710 اثر به دبيرخانه جشنواره  رسيده 
كه اين روند بيانگر اســتقبال گسترده از اين 

رويداد مهم است.
حجت االســالم علي دشــتكي با بيان اينكه  
تثبيت برگزاري ايــن رويداد تأثيرگذار يكي 
از اهداف مهم اين جشــنواره اســت افزود: 
با برگزارى جشــنواره دين و رسانه تعميق 
باورهاي ديني بر اســاس اصول اعتقادي و 
بــا بهره گيري از رســانه هاي كتبي، مجازي، 
سايت ها و شــبكه هاي اجتماعي به بهترين 
شكل انجام مى شود.وي افزود: يكي ديگر از 
نتايج برگزاري جشنواره دين و رسانه توليد و 
خلق نمادهاي ديني است كه در نظام توحيدي 

ابتكار هميشه مورد توجه بوده است.
دشــتكي  اظهار داشت: زندگي سعادتمندانه 
يكي از اهداف جامعه اسالمي است و براي 
رسيدن به اين مقصود طهارت روح و روان و 

جسم و جان اهميت زيادي دارد.
وى با اشــاره به تفاوت هاي نوع زندگي در 
جوامع اســالمي و غيراســالمي خاطرنشان 

كرد: نظام توحيدي دنبال پيشــرفت جهان با 
محوريت انسان هاست در حالي كه نظام هاي 

ديگر دنبال توسعه مي باشند.
دشــتكي افزود: در برخي كشورهاي غربي 
آمار طالق 75 درصد گزارش شــده اســت 
،در اين جوامع شاهد بهم ريختگي روحي و 
جسمي افراد هستيم كه نمونه بارز آن زندگي 
با قرص هاي روان گردان اســت كه همه اين 
اتفاقــات در اثــر زندگي بر اســاس اصول 

غيراخالقي است.
وى ادامه داد: در جشنواره دين و رسانه همه 
موارد مي بايســت از فيلتر دين عبور كند كه 
باعث به ارمغــان آوردن ســعادت مادي و 
معنــوي خواهد شد.دشــتكي تصريح كرد: 
ارتباط يكي از اجزاي بســيار مهم در جامعه 
به منظور اســتقرار اصول اعتقــادي و ديني 
است.وي ادامه داد: اهميت ارتباط در اسالم 

به قدري اســت كه در آيات متفاوت حيات 
انسان ها را به اين عامل منوط كرده  است.

دشــتكى گفت: در جوامع متفاوت از جمله 
جامعه توحيدي رســانه ها يكــي از راه هاي 
ارتباطي آســان و سريع مي باشــند. در اين 
چارچــوب رســانه ها در برهه هاي متفاوت 
به اشــكال مختلف نقش آفرينــي كردند.از 
مصاديق اين مورد مي توان نقش مبلغان ديني 

در مساجد در گذشته و امروز را نام برد.
دشــتكي خاطرنشــان كرد: در نظام رسانه 
بايســتي چارچوب الزم در نقش افريني اين 
عوامل متناســب با جامعه باشــد تا بتواند 
در  رســاندن انسان به سعادت و خوشبختي 

تأثيرگذاري الزم را داشته باشد.
وي در ادامه با اشــاره به عــدم محدوديت 
مرزها براي فعاليت رســانه ها خاطرنشــان 
كرد: چارچوب اصــول اعتقادي، اخالقي و 

معنوي در اين موارد همچنان پابرجاســت. 
ولي در نظام سلطه و طاغوت منافع حكمفرما 
هستند و حاكميت اين نظام ها در همين منافع 
قابل تأمين اســت.مديركل تبليغات اسالمي 
خاطرنشــان كرد: مســلح بودن رسانه ها به 
محتــواي ديني عامل تمايــز و تأثيرگذاري 
دين اســالم و ساير اديان دانست. و ادامه داد 
رسانه ها در اين راستا بايد محتواي غني تعاليم 

اسالمي به بهترين شكل بهره ببرند.
مدير روابط عمومي اداره كل تبليغات اسالمي 
هم با اشــاره به برگزاري جشــنواره دين و 
رسانه در سال هاي گذشــته افزود: در دوره 
اول 220 اثر به دبيرخانه جشــنواره معرفي 
شــده و در دوره دوم 710 اثر با پيشــرفت 
چشــم گيري به دبيرخانه رسيده كه نشان از 
اســتقبال گســترده از اين رويداد مهم دارد.

على محمــد صيادي خاطرنشــان كرد: اين 
جشنواره در بخش هاي متفاوت اعم از مقاله، 
گزارش تحليلي، گفتگوي تحليلي، فيلم كوتاه 
داستاني، كليپ و عكس برگزار خواهد شد. 
وى افزود.موضوعات فراخوان هم شامل كليه 
امور مرتبط با فرهنــگ دينى و مذهبى اعم 
از قرآن، عترت و فصل نيايش مى باشــد.و 
موضوعات ويژه هم در چارچوب چهلمين 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى و 
دســتاورد هاى  و رويكرد انقالبى ، جهادى 
مبتنى بر رهنمود ها مقام معظم رهبرى بررسى 

خواهد شد.

 چندين پــل  عابر پياده در نقاط مختلف 
شــهر همدان ايجاد شده  است اما در برخى 
مواقــع گرچه پل عابر پياده براى اســتفاده 
وجود دارد اما هنوز بســيارى عالقه مند به 

عبور از زير پل هستند تا روى آن.
 پيش از مكانيزه كــرده پل ها و تجهيز آنها 
به پله برقى و آسانســور، اين مسأله مطرح 
مى شــد كه به دليل سختى اســتفاده از پله، 
مردم ترجيح مى دهند از عرض خيابان عبور 
كنند كه در نتيجه تصادفات رانندگى نيز رخ 
مى دا،  پس  از آنكه تجهيزات مكانيزه از راه 
رســيد، اگرچه تعداد استفاده كنندگان از پل 
افزايــش يافت اما برخى ديگر همچنان زير 

پل را مى پسندند.
در كنار اين مشكل، عده كمى از شهروندان 
هم هســتند كه به تجهيزات مكانيزاســيون 
آسيب مى رسانند، متأسفانه شكستن شيشه ها 
آسانســورها، استفاده نادرست از پله برقى و 
آسانسور باعث مى شود كه براى مدتى اين 
تجهيزات از دسترس خارج شوند و به دليل 
كوتاهى عده كمى از مردم، اكثريت كه ممكن 
است از نظر سالمتى نيز به اين تجهيزات نياز 
داشته باشــند نتوانند از اين وسايل استفاده 
كنند و شــايد همان لحظه اتفاقى در هنگام 
عبور از عرض خيابان براى شــهروندى رخ 

دهد و سالمتى او را به خطر اندازد.
 قرارداد احداث 5 پل عابر پياده تا 

پايان سال منعقد مى شود
مديرعامل سازمان ترافيك شهردارى همدان 
در گفت و گو بــا  فارس اظهار كرد: تا پايان 
سال جارى در تالش هستيم قرارداد احداث 
پنج پل عابر پياده جديــد را منعقد كنيم تا 

چند مورد را نيز به بهره بردارى برسانيم.
احســان صباغ با بيان اينكه از ابتداى ســال 

93 تاكنون تعداد پل هاى عابرپياده از هفت 
دستگاه به 19 دســتگاه رسيده است، اظهار 
كرد: البته بــه زودى اين پل ها در فاز اول به 
20 پــل و در فاز بعدى به 25 پل عابر پياده 

تبديل مى شود.
وى با اشاره به اينكه از اين 19 پل عابر پياده 
موجود 15 پل مكانيزه است، افزود: احداث  
پل هاى عابر پياده با توجه به نيازسنجى كه از 
پليس راهور دريافت مى شود و تصميماتى 
كه بابت ســرعت عملكردى معبر و مراكز 
جاذبه ســفرى كــه در كنــار معابر پرخطر 

هستند، به دست مى آيد، انجام مى شود.
مديرعامل سازمان ترافيك شهردارى همدان 
با بيان اينكه اين اطالعات به صورت مداوم 
به روز مى شود، تصريح كرد: امروز به خوبى 

مى دانيم چه تعداد پل عابر پياده نياز داريم و 
چه اولويت هاى وجود دارد، به  عبارت  ديگر 

در مجموعه نقشه راه را در اختيار داريم.
وى با اشــاره به اينكه بر اســاس اعتبارات 
پروژه هاى مورد نياز را اولويت بندى كرديم، 
ادامه داد: در داخل بلوار شهيد مطهرى و در 
بلوار امام خمينى كه نياز به تملك دارد، پل 
عابر پياده اى در حال احداث است كه توسط 

شهردارى مناطق دنبال مى شود.
صباغ بــا بيان اينكه فراخوان اجراى پنج پل 
عابرپياده داده  شــده است، خاطرنشان كرد: 
اجراى پل هاى عابرپيــاده هزينه زيادى در 
بردارد و بايد از آن ها استفاده مطلوب شود و 
هزينه زيادى براى مكانيزاسيون آنها مى شود.

وى با اشــاره به اينكه مردم صاحبان اصلى 

اين تجهيزات هستند، گفت: مردم در استفاده 
از اين وسايل كوشا باشند و موارد مختلف 

را رعايت كنند.
مديرعامل سازمان ترافيك شهردارى همدان 
با بيان اينكه در انتهاى سال 97 قرارداد پل ها 
منعقد مى شود، اظهار كرد: اميدواريم بتوانيم 
تا پايان سال يك يا دو پل را به بهره بردارى 
برسانيم و در سال آينده بقيه پل ها را به ثمر 

برسانيم.
وى با اشاره به اينكه استفاده صحيح از اين 
تجهيزات بســيار حائز اهميت است، افزود: 
عده اى قليل از اين تجهيزات استفاده درست 
نمى كنند و باعث مى شــوند عمــده مردم 
نتوانند استفاده بهينه از اين تجهيزات داشته 

باشند.

سومين جشنواره دين و رسانه در استان همدان برگزارمي شود
■ 22 فروردين ماه آخرين مهلت ارسال آثار

تا پايان سال انجام مى شود

ساخت 5 پل عابر پياده در همدان

وضعيت سدسازى در همدان
 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه سد 
خرمرود تويســركان 15 درصد پيشرفت فيزيكى دارد، گفت: سد 
خرمرود نخستين سدى است كه به صورت فاينانس داخلى احداث 

مى شود. 
منصور ستوده با اشــاره به اينكه هزينه اين سد 3/6 ميليارد تومان 
برآورد شــده اســت، اظهار كرد: عمليات اجرايى اين سد توسط 
شركت پيمانكار آب و خاك پارس آغاز شده و تا كنون 15 درصد 

پيشرفت دارد. 
وى تصريح كرد: سد خرمرود قرار است 1/3 ميليون مترمكعب آب 
شرب شهرستان تويسركان و 5/1 ميليون مترمكعب براى مصارف 

صنعتى را تأمين كند. 
ستوده در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه حجم مخزن سد خرمرود 
8 ميليون مترمكعب است، افزود: سد خرمرود قرار است در يكسال 
2/6 ميليون مترمكعب آب در اختيار شرب و صنعت تنظيم  كند. 

ستوده با اشاره به اينكه قرارداد پروژه سد خرمرود 36 ماهه است، 
بيان كرد: سد خرمرود سال 99 تحويل داده خواهد شد. 

 تكميل سد نعمت آباد 20 ميليارد اعتبار مى خواهد 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان در ادامه با تأكيد بر 
اينكه سد نعمت آباد شهرستان اسدآباد تا كنون 85 درصد پيشرفت 
دارد، عنوان كرد: ســد نعمت آباد قرار اســت بــراى بهبود حق آبه 
مزارع پايين دســت احداث شود. وى با بيان اينكه براى تكميل سد 
نعمت آباد 20 ميليارد تومان اعتبار نياز اســت، خاطرنشان كرد: در 
بودجه سال 97 رقم ناچيز يك ميليارد و 875 ميليون تومانى براى 
تكميل سد نعمت آباد درنظر گرفته شده است كه با توجه به افزايش 
قيمت مواد مورد نياز كافى نيســت. ســتوده با اشاره به اينكه اين 
سد فعال مصارف شرب ندارد، تصريح كرد: آب شرب روستاهاى 
اطراف توسط چاه هاى آب شركت آب و فاضالب روستايى تأمين 

مى شود. 
 سد آالن در كبودراهنگ در دست مطالعه است 

وى در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر 6 ســد اكباتان، آبشــينه، 
شيرين سو، كالن مالير، شنجور رزن و سرابى تويسركان در استان 
همدان در دست بهره بردارى هســتند، اظهار كرد: سد نعمت آباد، 
خرمرود و گرين نهاوند در دســت ســاخت است و سد آالن در 
كبوراهنگ در دست مطالعه است. وى درباره وجود گسل در مناطق 
احداث سد نيز به ايسنا گفت: معموال منطقه اى كه براى احداث سد 
انتخاب مى شــود، بايد عارى از گسل باشد ضمن اينكه مطالعات 
ژئوتكنيك بر روى منطقه انجام مى گيرد كه خوشــبختانه در استان 

همدان هيچ سدى بر روى گسل ساخته نشده است. 
 آغاز عمليات اجرايى سد گرين ازابتداى دى ماه 

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان  عنوان كرد: قرارداد 
سد مخزنى گرين با تخصيص 22 ميليون مترمكعب بسته شده و از 
اول دى عمليات اجرايى آن آغاز خواهد شــد كه تا كنون 8 درصد 
پيشــرفت دارد. وى با تأكيد بر اينكه حجم سد اكباتان 33 ميليون 
مترمكعب اســت، گفت: هم اكنون ســد اكباتان داراى 13 ميليون 

مترمكعب آب است كه 30 درصد سد را شامل مى شود. 

 رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى 
شــوراى اســالمى شــهر همدان گفت: 
شــهردارى مانع از تخريــب يك باغ  در 

پرديس شد. 
به گزارش  فارس ، شــهروندان همدانى 
و اهالــى كوى پرديس اين شــهر پس از 
مشــاهده فعاليت ماشــين آالت به منظور 
خاكبردارى در يكــى از باغ هاى پرديس 
مسؤوالن شهردارى، اعضاى شوراى شهر 
و رسانه ها را مطلع ساختند كه با حضور 
شــهردار منطقــه 2 و رئيس كميســيون 
فرهنگى و اجتماعى شورا از اين اقدامات 

جلوگيرى به عمل آمد.
رئيس كميســيون فرهنگــى و اجتماعى 
شوراى اسالمى شهر همدان در گفت و گو 
بــا فارس اطهار كرد: مالك اين باغ مجوز 
فنس كشى و تعميرات بخشى از ديوار باغ 
را اخذ كرده اســت امــا فعاليت او با اين 

مجوزها همخوانى نداشت.
رضوان سلماســى افــزود: مالــك ادعا 
داشــت كه باغ را مى خواهد آباد كند اما 
خاكبردارى  فعاليت ماشين آالت اين ادعا 
را مورد تأييد قرار نمى داد به همين منظور 

ماشين آالت توسط شهردارى ضبط شد.

 مدير بيمارســتان فاطميــه همدان از 
بيمارســتان  ماموگرافى  واحد  راه اندازى 
فاطميه همدان طى ماه آينده خبر داد.جواد 
جوزى در گفت وگو با فارس از راه اندازى 
واحد ماموگرافى بيمارستان فاطميه همدان 
خبر داد و اظهار كرد: دستگاه ماموگرافى 
خريدارى شده كه در حال ارسال از تهران 
است و به زودى نسب به بهره بردارى از 
واحد ماموگرافى اقدام مى شود.وى با بيان 
اينكه واحد ماموگرافى بيمارستان فاطميه 
طى ماه  آينــده افتتاح مى شــود، افزود: 
ماموگرافــى يكى از واحدهــاى فرعى 

بخش راديولوژى اين بيمارستان به شمار 
مى رود.مدير بيمارســتان فاطميه همدان 
با اشــاره به اينكه سال ها دستگاه قديمى 
و فرســوده ماموگرافى در اين بيمارستان 
وجود داشت و كار نمى كرد كه با خريد 
دستگاه جديد ارتقايى در حوزه تجهيزات 
راديولوژى اتفاق افتاده اســت،گفت: اين 
دستگاه در تشــخيص بيمارى هاى زنان 
به خصوص ســرطان ها موثر است.وى 
خاطرنشان كرد: اين دستگاه چند ماه پيش 
خريدارى شده كه در حال حاضر افزايش 

قيمت داشته است.

ممانعت شهردارى از تخريب 
باغ  پرديس 

راه اندازى واحد ماموگرافى 
بيمارستان فاطميه همدان 
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مراسم بزرگداشت شهيد مفتح در تويسركان برگزار 
مى شود 

 فرماندار تويســركان گفت: مراسم بزرگداشــت شهيد مفتح سالروز وحدت حوزه و 
دانشگاه، با حضور معاون پارلمانى رئيس جمهور در تويسركان برگزار مى شود. 

حبيب موميوند اظهار داشــت: برگزارى چنين آئين هايى در حقيقت يك فرصت بى بديل 
و اثربخش براى معرفى توانمندى ها و ظرفيت هاى شهرســتان تويسركان در بخش هاى 

مختلف به شمار مى رود.
وى ابراز كرد: با توجه به حضور فرزند شــهيد مفتح به عنوان نماينده مردم تويســركان 

در مجلس شوراى اسالمى در شهرســتان، شخصيت هاى ملى و تصميم ساز هر ساله به 
شهرستان مى آيند كه بايد بيشترين بهره ورى  از اين فرصت را در جهت شتاب بخشى به 

روند توسعه تويسركان ايجاد كرد.
موميوند گردآورى سرمايه گذاران بخش خصوصى، توليد كنندگان و كارآفرينان در چنين 
آئين هايى را ســرآغاز تحركات اثر بخش اقتصادى و اشــتغالزا در شهرســتان دانست و 
افزود: اكنون مهمترين اولويت كشور، ايجاد فرصت هاى متنوع شغلى با افزايش توليدات 
با كيفيت داخلى اســت و بايد تا حد امكان از همه گردهمايى ها براى نيل به اين هدف 

مطلوب استفاده كرد.
وى گفت: امروز تداوم راه شــهيدانى مانند شــهيد مفتح، گام برداشتن در مسير وحدت، 

همدلــى و هم افزايى عموم مردم و مســئوالن و تالش مضاعــف و جهادى براى حل 
مشكالت اقتصادى، فرهنگى و معضالت ديگر بخش ها است.

موميوند در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: سعى مى شود عالوه بر فعاالن حوزه علم و 
پژوهش، دانشــجويان و طالب حوزه علميه از اقشار مختلف مردم و شخصيت هاى اثر 

گذار بر روند توسعه تويسركان در اين آئين حضور داشته باشند.
تويســركان هر ســاله در يادروز شهادت آيت اهللا شــهيد مفتح و هفته وحدت حوزه و 
دانشــگاه با برگزارى آئينى، ميزبان يكى از مسئوالن بلند پايه كشورى است كه امسال نيز 
دوشــنبه 26 آذرماه اين مراسم در تويسركان با حضور حسينعلى اميرى معاون پارلمانى 

رئيس جمهور برگزار مى شود.

راهنمايي رانندگي بر وســايل نقليه شخصي مديريتي ندارد و فعاليت 
همين مجموعه شــخصي باعث شده است تاكســي داران و رانندگان 
حمل و نقل داخل و برون  شــهري دچار ضرر و زيان شــوند اين در 
حالي است كه رانندگان شــخصي بعضاً فاقد كارت پايان خدمت و 
گواهينامه هستند و هيچ كونه كميسيون و مالياتي هم پرداخت نمي كنند 
ولي كساني كه شغلشــان رانندگي است و همه هزينه هاي مربوط را 
پرداخت مي كنند بيكار شده اند كه در اينجا از راهنمايي رانندگي تقاضا 
داريم كه به اين مورد مهم كه معضل اساسي استان نيز است رسيدگي 

كنند.
مقدسي

مديران استان از توليدكننده هاي بومي حمايت نمي كنند توليد كننده اي 
هســتم كه از ابتداي جواني كار توليد كفش در استان را دارم ولي هم 
اكنون با وجود ركود اقتصادي و نبود اشتغال براي 150 نفر شغل ايجاد 
كــرده ام كه هر كدام از اين افراد يك هنرمند و توليد كننده هســتند.
ولي مســئولين هيچ اعتنايي به توليد استان ندارند .بنده چندين مورد 
درخواست دريافت تســهيالت داشتم براى گسترش كارگاه داشته ام 
كه با آن موافقت نشــده اســت.  در حالي كه به يك فردي معمولي 
داراي پارتي كه توليد كنده هم نمى باشد وام ميلياردى بدونه حساب 

و كتاب داده مي شود.
تماس تلفني

ســمت چپ خيابان طالقانى از سمت ميدان دانشگاه به سمت ميدان 
فردوسى فاقد پياده رو مى باشد و باعث بروز مشكالت براى ساكنين 
اين منطقه و هم چنين عابران گذرى شــده است از شهردارى منطقه 

تقاضا داريم به اين مسئله رسيدگى نمايند. 
فرهپور

جذب 48 ميليارد تومان 
براى پروژه هاى راه رزن

 نماينده مردم رزن در مجلس شــوراى اسالمى گفت: در دو سال 
اخير بيش از 48 ميليارد تومان اعتبار در حوزه راه و شهرســازى براى 

شهرستان رزن جذب شده است.
حسن لطفى از جذب بيش از 48 ميليارد تومان در حوزه راه براى اين 
شهرســتان از محل اعتبارات ملى خبر داد و اظهار كرد: اين اعتبار در 
حوزه هاى مختلف راهسازى به وي ژه براى دو پروژه مهم كنارگذر شهر 

رزن و كريدور شمال استان هزينه شده است.
وى با بيان اينكه بيش از 19 ميليارد تومان براى كريدور شمال استان و 
باند دوم محور سه راهى ساوه، نوبران، اصله، كاج، قروه درجزين، دمق 
ـ اورقين هزينه شده است گفت: در تالش هستيم اين پروژه سال آينده 

به پيشرفت خوبى برسد.
نماينده مردم رزن در مجلس شــوراى اسالمى در ادامه افزود: بيش از 
23 ميليارد تومان براى محور تاكستان ـ رزن ـ همدان (كنارگذر رزن) 

جذب و تخصيص يافته است.
وى در گفت وگو با فارس افزود: از 9 كيلومتر از كنارگذر شــهر رزن 
سه كيلومتر آن آسفالت ريزى شده و در 6 كيلومتر باقيمانده نيز عمليات 

زيرسازى آن به زودى آغاز مى شود.
لطفــى تخصيص 350 ميليــون تومان براى تكميــل كمربندى قروه 
درجزين و 850 ميليون تومان براى آســفالت مسير روستاى ناكين به 

كرفس را از ديگر اقدامات انجام شده در حوزه راه برشمرد.
وى گفت: طى دو ســال اخير يك ميليارد تومان براى ساماندهى معابر 
روســتايى و بلواركشى روستاهاى مســير جاده اصلى كريدور شمال 
استان، 3 ميليارد تومان براى ساماندهى راه هاى روستايى و يك ميليارد 
تومان براى ساماندهى معابر روستايى روستاى كاج اعتبار هزينه شده 

است.
 اخذ مجوز ساخت بيمارستان جديد 150 تختخوابى رزن

نماينده مردم رزن در مجلس شوراى اسالمى يكى از مهمترين اقدامات 
انجام شــده طى دو سال اخير را اخذ مجوز ساخت بيمارستان جديد 
150 تختخوابــى رزن عنوان كرد و افزود: با حضور وزير بهداشــت 

عمليات اجراى بيمارستان جديد رزن آغاز شد.
وى گفت: با توجه به كمبود تجهيزات پزشــكى در بيمارســتان رزن 
يكى از مهمترين برنامه هاى ما تامين تجهيــزات مورد نياز بود كه در 
اين ارتباط 10 ميليارد تومان براى خريد تجهيزات پزشكى بيمارستان 

وليعصر(عج) رزن تخصيص يافت.
لطفى پيگيرى احداث ساختمان سى تى اسكن بيمارستان وليعصر(عج)، 
تخصيص 2 ميليارد تومان براى تكميل و تجهيز درمان بستر دمق و قروه 
درجزين، احداث 30 واحد مركز بهداشت و درمان با 8 ميليارد و200
ميليون تومان، راه اندازى چهار پايگاه امدادجاده اى در شــهرهاى دمق، 
كرفس، قروه درجزين و روســتاى غينرجه با 5 ميليارد و 800 ميليون 
تومان، تحويل سه دستگاه آمبوالنس با 3 ميليارد و 600 ميليون تومان 
و اخذ مجوز تاسيس داروخانه شبانه روزى براى شهرهاى قروه و دمق 
را از ديگر اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان عنوان كرد.

وى با بيان اينكه پروژه ساختمان درمانگاه تامين اجتماعى رزن در كمتر 
از دو ســال تكميل و راه اندازى شد خاطرنشان كرد: احداث درمانگاه 
تامين اجتماعى با مساحت 5 هزار و 200 متر مربع و 13 ميليارد تومان 

انجام شده كه در حال خدمات دهى به مردم است.

شهردار فامنين :
پارك نوارى فامنين در آستانه بهره بردارى 

قرار گرفت
 غرفه هاى عرضه محصوالت غذايى و توليدى هاى  محلى پارك 

نوارى ميدان امام رضا شهر  فامنين آماده بهره بردارى است . 
شهردار فامنين از پيشرفت احداث پارك نوارى در ورودى شهر،جنب 
ميدان امام رضا  (ع) در مســاحتى بالغ بر 7800 متر مربع با اعتبار پنج 

ميليارد ريال خبر داد. 
اســمائيل سليمى ،ايجاد30 عدد غرفه چوبى براى  عرضه محصوالت 
محلى را از جمله امكانات اين پارك دانست وگفت : از ديگر فضاهايى 
كه در اين پارك پيش بينى شــده اســت مى توان به پيست دوچرخه 
ســوارى ، فضاى بازى كودكان ،ست ورزشى ، آالچيق ، و سكوهاى 

خانوادگى ، نمازخانه و سرويس بهداشتى اشاره كرد.
شــايان ذكر است ،ساخت پارك در اين محل جلوه زيبايى به ورودى 
شــهر داده و همچنين محل مناسبى براى استراحت و خدمات رسانى 

به مسافران مى باشد .

برداشت 100 هزار تن سيب زمينى پاييزه 
در اسدآباد

 مدير جهادكشاورزى شهرستان اسدآباد از پايان برداشت محصول 
سيب زمينى پاييزه در اراضى كشاورزى اين شهرستان خبر داد.

ســقراط بيرنگ اظهار كرد: ســطح زيركشت امســال سيب زمينى در 
اراضى كشاورزى اين شهرستان 2 هزار هكتار بود كه با پايان برداشت 
محصول، كشاورزان از اين اراضى 100 هزار تن سيب زمينى برداشت 

كردند.
وى در گفت وگو با ايسنا، ميانگين توليد امسال سيب زمينى در هر هكتار 
از اراضى كشــاورزى اسدآباد را 45 تن برشمرد و افزود: 90 درصد از 
اراضى سيب زمينى شهرستان مجهز به سيستم آبيارى بارانى بوده و در 

حال حاضر در  اسدآباد 600 بهره بردار سيب زمينى كار فعاليت دارند.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به ميزان توليد ساليانه سيب زمينى 
در منطقه اسدآباد، اين امر پتانسيل خوبى براى ايجاد واحدهاى صنايع 
فرآورى تبديلى از جمله چيپس، پوره و خالل سيب زمينى در شهرستان 
اســدآباد بوده كه جذب و ورود سرمايه گذاران با استفاده از امكانات و 
تسهيالت اشــتغالزايى نقش بسزايى در اشتغال، ارزش افزوده باالتر و 

فرآورى محصول شهرستان دارد.

الووو پيام 
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10006066
081 - 38279040
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علي جاللي - شهردار گيان 

 روابط عمومى اداره كل بهزيستى استان همدان

پ

آگهى مزايده عمومى نوبت اول 
به تاريخ 97/09/18

 حسين بابايى - شهردار مالير

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره : 997/ش/5/م مورخ 97/8/20 تعدادى از واحدهاى تجارى  خود واقع 
در طبقه اول و دوم مجتمع تجارى صفرخانيان  را از طريق نشر آگهى مزايده به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت 

عمومى و تحت پوشش اتحاديه خياطان  در قالب اجاره يكساله  واگذار نمايد.
 لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى سه شنبه مورخه 97/09/13 به همراه 5٪ مبلغ 
كل برآورد به صورت نقد (به حساب 10/2767836/1بانك رسالت) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك 
شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به 
همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى در پاكت سربسته قرارداده و تحويل  دبيرخانه شهردارى 
نمايند و همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمايند و يا 
مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سايت malayer.ir دريافت دارند. ضمناً جهت دريافت اسناد 

(شامل قرارداد شرايط عمومى ،آگهى، كروكى و ساير اطالعات) به واحد امور مالى شهردارى مراجعه فرمايند.

قيمت پايه و مشخصات
1-واحد تجاري شماره 38 طبقه اول پاساژ اوليايي خيابان صفرخانيان به مساحت 71/78 با اجاره بها ماهيانه 1/200/000 

ريال و 10/000/000 ريال پيش پرداخت
2-واحد تجاري شماره 39 طبقه اول پاساژ اوليايي خيابان صفرخانيان به مساحت 78/69 با اجاره بها ماهيانه 1/200/000 

ريال و 10/000/000 ريال پيش پرداخت
3-واحد تجاري شماره 40 طبقه اول پاساژ اوليايي خيابان صفرخانيان به مساحت 56/09 با اجاره بها ماهيانه 1/000/000 

ريال و 10/000/000 ريال پيش پرداخت
4-واحد تجاري شماره 41 طبقه اول پاساژ اوليايي خيابان صفرخانيان به مساحت 55/59 با اجاره بها ماهيانه 1/100/000 

ريال و 10/000/000 ريال پيش پرداخت
5-واحد تجاري شماره 42 طبقه اول پاساژ اوليايي خيابان صفرخانيان به مساحت64/65 با اجاره بها ماهيانه 1/100/000 

ريال و 10/000/000 ريال پيش پرداخت
6-واحد تجاري شماره 43 طبقه دوم پاساژ اوليايي خيابان صفرخانيان به مساحت71/78 با اجاره بها ماهيانه 1/200/000 

ريال و 10/000/000 ريال پيش پرداخت
7-واحد تجاري شماره 44 طبقه دوم پاساژ اوليايي خيابان صفرخانيان به مساحت 78/69 با اجاره بها ماهيانه 1/200/000 

ريال و 10/000/000 ريال پيش پرداخت
8-واحد تجاري شماره 45 طبقه دوم پاساژ اوليايي خيابان صفرخانيان به مساحت 56/09 با اجاره بها ماهيانه 1/000/000 

ريال و 10/000/000 ريال پيش پرداخت
9-واحد تجاري شماره 46 طبقه دوم پاساژ اوليايي خيابان صفرخانيان به مساحت 55/59 با اجاره بها ماهيانه 1/100/000 

ريال و 10/000/000 ريال پيش پرداخت
10-واحد تجاري شماره47 طبقه دوم پاساژ اوليايي خيابان صفرخانيان به مساحت 64/65 با اجاره بها ماهيانه 1/100/000 

ريال و 10/000/000 ريال پيش پرداخت
11- مدت اجاره هريك از واحدها  از تاريخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسى مى باشد.

12- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/09/13 به  دبيرخانه شهردارى ميباشد 
و شهردارى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

13- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.
14-چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع 

شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار مى شود. و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
15-پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.

16- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.
17-تاريخ بازگشائى پاكتهاى واصله در مورخ چهارشنبه 97/09/14 راس ساعت 10صبح در دفتركار شهردار ميباشد.

18- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشائى مى باشد.194/ص/97

شهرداري گيان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 757/ش/گ مورخ 1397/8/26 شوراي اسالمي شهر گيان از طريق برگزاري مزايده عمومي موضوع ماده 
13 آيين نامه مالي شهرداريها يك واحد گلخانه به متراژ 1200 مترمربع واقع در ساختمان شهرداري با شرايط زير اجاره داده شود.  كليه متقاضيان واجد شرايط 

مي توانند با شرايط ذيل اقدام نمايند.
1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ 1397/9/25 لغايت 1397/9/14 با واريز مبلغ 11/500/000 به شماره حساب سپرده 686896516 نزد 
بانك كشاورزي و يا ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهرداري گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادي مكتوب و فيش واريزي 

به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

3- كليه هزينه هاي كارشناسي و آگهي روزنامه هاي (مزايده) به عهده برنده مزايده مي باشد.
4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- قيمت پايه بر اساس قيمت كارشناس واحد عمران شهردارى جهت خريد و تجهيز گلخانه 234/000/000 ريال مي باشد.

7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.
8- شركت كنندگان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از موقعيت گلخانه فوق الذكر به شهرداري گيان مراجعه نمايند.

9- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 1397/10/5 لغايت 97/10/14 مي باشد.
10- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.

11- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 و 08133423060 مي باشد.
12- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز1397/10/15 ساعت 11 در محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله رسيدگي خواهد شد و نفرات اول تا سوم 

را مشخص و در صورت انصراف نفر اول و دوم سپرده وي طبق ضوابط قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدى عقد قرارداد مي گردد.

ــتقل  ــتاني مس ــار شهرس ــتان به  شهرس
اســت و در هيــچ شــرايطي جــزو كالنشــهر 
همــدان نخواهــد شــد و مــردم بهــار 
ــند. ــته باش ــه نداش ــن زمين ــي در اي نگران

ــام جمعــه بهــار گفــت:  در خطبه هــاي  ام
نمــاز جمعــه ايــن شــهر بــا اشــاره بــه قرار 
گرفتــن در آســتانه والدت بــا ســعادت امام 
حســن عســگري اظهــار كــرد: امــام حســن 
امامــت  بــه  ســالگي  در 28  عســگري 
چهــار  خالفــت  زمــان  در  و  رســيدند 
خليفــه وقــت رهبــري جامعــه اســالمي را 

ــر عهــده داشــتند. ب
در  حاتم نيــا  حبيــب ا...  حجت االســالم 
ادامــه بــه ســالروز وحــدت حــوزه و 
دانشــگاه اشــاره كــرد و گفــت: كشــور بــا 
ــي  ــرفت و ترق ــه پيش ــن دو ب ــدت اي وح

ــيد. ــد رس خواه
بهــار  شهرســتان  شــد:  يــادآور  وى 
شهرســتاني مســتقل اســت و در هيــچ 
شــرايطي جــزو كالنشــهر همــدان نخواهــد 
شــد و مــردم نگرانــي در ايــن زمينــه 

نداشــته باشــند.
همچنيــن فرمانــدار شهرســتان بهــار طــرح 
كالنشــهر شــدن همــدان را طرحــى نيكــو 
ــفانه  ــت: متأس ــت و گف ــنديده  دانس و پس
ــانه  ــاي غيركارشناس ــار نظره ــي اظه برخ
و  اعتــراض  باعــث  غيرمســئول  افــراد 

ــده  ــار گردي ــتان به ــردم شهرس ــي م نگران
اســت.

ــودن  ــتقل ب ــه مس ــز ب ــرى ني ــان قنب احس
شهرســتان بهــار از همــدان اشــاره كــرد و 
افــزود : موضــوع كالنشــهر شــدن همــدان 
سالهاســت در حــال پيگيــري اســت و 
ــث  ــز باع ــدان،  هرگ ــدن هم ــهر ش كالنش
بلعيــده شــدن شهرســتان بهــار را نخواهــد 

شــد.
 نماينــده مــردم همــدان و فامنيــن در 
ــن  ــم در اي ــالمى ه ــوراى اس ــس ش مجل
ــهر  ــوع كالنش ــه موض ــاره ب ــا اش ــاره ب ب
فرمانــدار  گاليــه  و  همــدان  شــدن 
بهــار گفتــه اســت: ايــن موضــوع در 
ســال 1388 تصويــب شــده و آنچــه 
بــه  مربــوط  مي كنيــم  پيگيــري  كــه 

محــدوده و حريــم طــرح اســت كــه 
قطعــا شهرســتان بهــار جــزء ايــن حريــم 
ــچ وجــه جــز كالنشــهر  ــه هي ــوده و ب نب
حميدرضــا  شــد.   نخواهــد  همــدان 
ــي  ــرد: حت ــي خاطــر نشــان ك حاجي باباي
برخــي از روســتاهاي همــدان كــه در 
مــرز بهــار قــرار دارنــد نيــز شــامل ايــن 

نمي شــوند. طــرح 

بهره برداران معادن موضوع حفظ 
محيط زيست را جدى بگيرند  
 فرماندار شهرستان  فامنين از نزديك وضعيت معادن شن 

و ماسه را مورد بررسى قرار داد. 
ســيد مجيد شــماعى با انتقاد از بهره برداران اين معادن از 
وضعيت ايجاد شــده در محل معادن ابراز تاسف كرد  و رها 
شــدن محل برداشت مصالح را خطرى جدى براى  تخريب 

محيط زيست و ساكنين محل دانست .

وى ضمن بررســى چگونگى روند برداشت از معادن،  از 
مديران محيط زيســت و منابع طبيعى خواســت موضوع 
انجام مراحل برداشــت را بررسى و پيگيرى هاى الزم را 

انجام دهند. 
شماعى همچنين  به همراه بخشدار مركزى فامنين از راه آهن 

حوزه فامنين بازديدى بعمل آورد.
گفتنى اســت60 كيلومتر از مســير راه آهن غرب كشور در 

حوزه شهرستان فامنين قرار دارد

امام جمعه بهار:

بهار مستقل مي ماند
■ الحاق شهر بهار وتعدادي از روستاهاي آن به كالنشهر همدان منتفي است

تصويــر فــوق متعلــق بــه « نــوزاد دختــر» اســت 
كــه در مورخــه 97/8/21 در مســجد امــام خمينى 

( ره) شــهر بهــار پيــدا شــده اســت. 
ــرم  ــژه شــهروندان محت ــا بوي ــتانى ه ــم اس از ه
صــورت  در  دارد  تقاضــا  بهــار  شهرســتان 
ــات  ــام اقدام ــور انج ــه منظ ــوزاد ب ــائى ن شناس
شــماره  بــا  والديــن  و  كــودك  از  حمايتــى 

ــه  ــتى ب ــه بهزيس ــا تلفنخان ــيرخوارگاه و ي ــتقيم 38227086 ش مس
شــماره 38243611 كــد 081تمــاس حاصــل نماينــد. 
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در قانون بازنشستگان تفاوت زمان هاى 
بازنشستگى بايد همسان سازى شود

 يك عضو كميســيون اجتماعى با توجه به تفاوت بعضى سازمان ها 
در مدت زمان بازنشســتگى اين افراد و لزوم شفافيت اين امر در قانون 
گفت: رويكرد مجلس و دولت در چنين امورى كه اختالف وجود دارد 

به سوى همسان  سازى است.
شكور پورحسين نماينده مردم پارس آباد در مجلس در گفت وگو با ايسنا 
با اشاره بيانات اخير مقام معظم رهبرى در مورد قانون منع به كارگيرى 
بازنشستگان گفت: قانون منع به كارگيرى بازنشستگان قانونى بود كه نياز 
به آن احساس مى شد. در سال 1395 قانونى تصويب شد به اسم قانون 
منع به كارگيرى بازنشستگان كه دايره شمول اين قانون بيشتر بود، اخيرا 
تغييراتى كه در ماده يك اين قانون انجام شد، دايره  شمول اين قانون را 

كم تر كرد به عبارت ديگر استثنائات اين قانون را شمرده شد.
وى علت حذف «اجازات خاص مقام معظم رهبرى» را مراجعات عديده 
به ايشــان دانست و متذكر شد: اين بحث وجود دارد كه بعضى از افراد 
به واســطه  تجاربى كه دارند براى نظام مهم هســتند و به طور كلى در 
شرايط و حتى در مواردى در سنى نيستند كه بتوان آنها را بازنشسته كرد.

نماينده مردم پارس آباد و بيله سوار در مجلس با توجه به تفاوت بعضى 
سازمان ها در مدت زمان بازنشستگى اين افراد و لزوم شفافيت اين امر 
در قانــون گفت: رويكرد مجلس و دولت در چنين امورى كه اختالف 
وجود دارد به ســوى همسان  سازى است و سعى مى كنند قوانين را به 
نوعى متحدالشكل كنند. اعتقاد من اين است كه شفافيت الزم است. ما 

بايستى براى مشاغل يكسان قوانين يكسان تعيين كنيم.

شفافيت در حوزه مسائل مالى
 امرى ضرورى است

 نماينده مردم زنجان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه شفافيت 
در حوزه مسائلى مالى مسئوالن يك امرى ضرورى است، گفت: چنانچه 
فردى اموال خود را از طريق رانت و... به دست آورده باشد بايد با وى 

برخورد شود.
على وقفچــى نماينده مردم زنجان در مجلس شــوراى اســالمى در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به بحث شفافيت در آراى نمايندگان گفت: 
شفافيت در آرا و مســائل مالى يك ضرورت است، اما در مواردى كه 
ممكن است موجب ايجاد اختالفاتى در سطح جامعه و اختالف و اشتباه 
برداشتى در سطح جامعه صورت پذيرد، براى جلوگيرى از اختالفات و 

مسائلى از اين دست بهتر است آرا شفاف نباشد. 
وى افــزود: در حوزه مســائل ملى و رأيى كه نماينــدگان در اين باره 
مى دهند، الزم است كه آراء شفاف باشد، اما در خصوص مسائل استانى 
و امكانى كه قرار است به يك استان داده شود و يا تصميمى براى يك 
اســتانى اتخاذ شود، بهتر اســت آرا شفاف نباشد، چرا كه ممكن است 

اختالفاتى بروز كند. 
نماينده مردم زنجان در مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: براى اين 
منظور الزم اســت كارگروهى تشكيل شود و مواردى كه الزم است تا 
آرا نمايندگان شــفاف و علنى اعالم شود را تعيين كند و مواردى را هم 
كه علنى شدن آراى نمايندگان در رابطه با آن موضوع به صالح نيست 

را مشخص كند. 
وقفچى در پايان خاطرنشــان كرد: شفافيت در حوزه مسائل مالى امرى 
ضرورى اســت و چنانچه فردى دارايى هاى خود را از طريق رانت و... 

ولو اندك به دست آورده باشد، بايد با وى برخورد شود.

اعمال مجدد تحريم هاى آمريكا عليه ايران 
نمونه بارز تروريسم اقتصادى است

 ســفير ايــران در كپنهاگ خروج آمريكا از برجــام و اعمال مجدد 
تحريم هــا و اقدامات اين دولت عليه جمهورى اســالمى و شــركاى 

تجارى اش را نمونه بارز تروريسم اقتصادى خواند.
به گزارش فارس، «مرتضى مراديان» عنــوان كرد: «امروزه امنيت ابعاد 
گســترده ترى نسبت به گذشته پيدا كرده است .امنيت اقتصادى، امنيت 
فرهنگى، امنيت سياسى، امنيت اجتماعى و روانى جامعه از ابعاد مختلف 
امنيت به شمار مى روند.اخالل در هر يك از اين ابعاد مى تواند در حوزه 

تروريسم تعريف شود.
وى با بيان اينكه يكى از معانى تروريســم اين است كه اقدامى براى 
ترساندن ديگران انجام شود تا آنها وادار شوند به خواسته شما تمكين 
كنند، اظهار داشت: تحريم هاى اقتصادى ظالمانه و غيرقانونى آمريكا 
عليه ايران به  عنوان شــكل بارزى از تروريسم، ملت ما را هدف قرار 

داده است.
مراديان با ذكر اين نكته كه تروريســم اقتصادى ايجاد اخالل در ثبات 
اقتصادى يك كشــور و ايجاد رعب و ترس در ديگر كشــورها براى 
ممانعت از تجارت و سرمايه گذارى در كشور هدف است، خاطرنشان 
كرد: خروج آمريكا از برجــام و اعمال مجدد تحريم ها و اقدامات اين 
دولت عليه جمهورى اســالمى ايران و شركاى تجارى اش نمونه بارز 

تروريسم اقتصادى است.
مراديان با بيان اينكه هم اكنون ايران خط مقدم مبارزه با تروريسم و مواد 
مخدر اســت، عنوان كرد: كشورهاى جهان به ويژه كشورهاى اروپايى 

نمى توانند اين واقعيت را ناديده بگيرند.

 نمايندگان مجلس از ظريف به قوه قضائيه 
شكايت مى كنند

 شــكايت تعدادى از نمايندگان از وزير امور خارجه هفته جارى در 
كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مورد بررسى قرار مى گيرد و 

پس از تاييد گزارش در صحن علنى، به قوه قضائيه ارسال مى شود.
به گزارش مهر، بررســى تقاضاى تعــدادى از نمايندگان مجلس براى 
اعمال ماده 234 آئين نامه داخلــى در خصوص اظهارات محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه در خصوص وجود پولشــويى گســترده در 
اقتصاد كشور در دستور كار هفته جارى كميسيون امنيت ملى و سياست 

خارجى مجلس شوراى اسالمى قرار دارد.
طبق ماده 234 آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى، «هرگاه حداقل 
10 نفر از نمايندگان و يا هر كدام از كميسيون ها، عدم رعايت شئونات 
و نقض يا اســتنكاف از اجراى قانون يا اجراى ناقص قانون توســط 
رئيس جمهور و يا وزير و يا مسئولين دستگاه هاى زيرمجموعه آنان را 
اعالم نمايند، موضوع بالفاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگى به 
كميسيون ذى ربط ارجاع مى گردد، كميسيون مربوطه نيز حداكثر ظرف 
مدت 10 روز موضوع را رسيدگى و درصورت وارد بودن با اظهارنظر 

صريح، گزارش خود را از طريق هيأت رئيسه به مجلس ارائه مى دهد.
در پــى اظهارات محمد جواد ظريف وزير امور خارجه مبنى بر وجود 
پولشــويى گسترده در كشــور، 24 نماينده مجلس خواستار استيضاح 
ظريف و تعداد زيادى از نمايندگان نيز خواســتار سوال از وى در اين 
خصوص شدند.در اين ميان، به دنبال رايزنى هاى فراكسيون نمايندگان 
واليى استيضاح كنندگان انصراف دادند و طرح شكايت از ظريف به قوه 

قضائيه كليد خورد.

برجام برايتان تجربه نشده كه بازهم 
دم از مذاكره و سازش مى زنيد

 عضو فراكسيون نمايندگان واليى گفت: برجام برايتان تجربه نشده 
است بازهم دم از مذاكره و سازش مى زنيد.

حسينعلى حاجى دليگانى در گفت وگو با فارس، درباره طرح سازش با 
آمريكا از سوى برخى از چهره هاى سياسى در كشورمان اظهار داشت: 
واقعا براى بنده قابل تامل است كه اين دست از آقايان كه خود را عالمه 
دهر و آگاه به مسائل سياسى مى دانند امروز و در چنين وضعيتى چگونه 

پيشنهاد سازش با آمريكا را مطرح مى كنند.
وى افزود: خيال اين دســت افراد در وضعيت اقتصادى امروز كشور به 
دليل اينكه از نظر مالى در بهترين شرايط ممكن هستند راحت است اما 
بهتر است نگاهى به وضعيت امروز ملت كه به دليل گوش دادن به اوامر 

آمريكا صورت گرفته است نگاهى بياندازنند.
عضو فراكســيون نمايندگان واليى تصريح كــرد: آقايان برجام برايتان 
تجربه نشده است بازهم دم از مذاكره و سازش مى زنيد واقعا تاسف بار 
است.حاجى دليگانى خاطرنشان كرد: رهبرى بارها در بيانات خود تاكيد 
كردند كه آمريكا قابل اعتماد نيست كه حقا به جا و شايسته است از اين 
رو يادگارى نوشتن بر ديوار دولتمردان آمريكايى قطعا دستاوردى براى 
ما نخواهد داشت.وى تاكيد كرد: بهتر است با نيم نگاهى به تجربه برجام 
براســاس داشته ها و نداشته هاى خود راهبردها و رويكردهاى مدنظر 
مردم و حاكميت را در نظام جمهورى اســالمى ايران پياده و عملياتى 
كنيم و به فكر نشستن بر پاى ميز مشترك با آمريكايى ها و سازش با آنها 

نباشيم كه هيچ چيزى عايدمان نخواهد شد.

نبايد FATF به موضوع اختالفى 
در كشور تبديل شود

 رئيس كميســيون امينت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى 
اســالمى با تاكيد بر اين كه نبايد FATF به موضوع اختالفى در كشور 
تبديل شود، اظهار كرد: منتقدان به FATF دغدغه امنيت ملى را دارند 

كه بايد آنها را قانع كرد.
حشــمت ا... فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا با اشاره به صحبت هاى 
اخير رئيس جمهور درباره مخالفان پيوســتن به گروه اقدام ويژه مالى  
(FATF)، گفت: نبايد FATF تبديل به موضوع اختالفى در كشــور 
شود.وى افزود: ما تالش كرديم در حركت اجماعى اليحه الحاق ايران 
به كنوانســيون مقابله با تامين مالى تروريسم (CFT) به عنوان بخش 
مهمى از 41 ســوال FATF را با حضور تمامى دستگاه ها و مسئوالن 
مربوطه بررسى كنيم؛ حتى در زمان رفع ايرادهاى شوراى نگهبان هم اين 

روال را در پيش گرفتيم.
اين نماينده مجلس شوراى اسالمى خاطر نشان كرد: اعتقادم بر آن است 
كه بخش اعظمى از منتقدان به CFT و FATF كسانى هستند كه ديد 
واقع گرايانه دارند. كما اين كه نگاه هاى توام با انتقاد نسبت به FATF بعد 
از برجام جدى تر شــد، چون حق ايرانى ها به صورت آشكار در برجام 
ناديده گرفته شد. برجام از معدود توافقات بين المللى ايران بعد از انقالب 

بود كه با بازيگران مختلف و در راس آن آمريكا منعقد گرديد.
وى در پايــان اظهار كرد: اين كه با الحاق به FATF مبادالت گران و يا 
ارزان مى شود را هيچ گاه نمايندگان دولت در جلسات كارشناسى مطرح 
نكردند و تمامى صحبت ها بيشتر ناظر بر دفع ضرر بود، لذا اگر گزارشى 
در اين باره وجود دارد الزم است به كميسيون امنيت ملى به عنوان متولى 

بررسى CFT داده شود.

سفر نماينده پوتين در امور سوريه به تهران
 نماينده رئيس جمهور روســيه در امور ســوريه براى ديدار و گفت وگو با 
دستيار ارشد وزير امور خارجه در امور ويژه سياسى به تهران سفر كرده است.

به  گزارش  ايسنا، الكساندر الورنتيف با حسين جابرى انصارى ديدار و رايزنى 
خواهد كرد.

ســازمان ملل متحد روز جمعه اعالم كرد: نماينده ويژه اين ســازمان در امور 
سوريه طى روزهاى آينده با مقامات عالى رتبه ايران روسيه و تركيه ديدار خواهد 

كرد.
در بيانيه ســازمان ملل متحد آمده است، گفت وگو با مقام هاى اين سه كشور با 
هدف تالش در راستاى تشكيل كميته اى «متعادل، معتبر و همه جانبه» به منظور 
تدوين پيش نويس قانون اساسى جديد سوريه و همچنين برگزارى انتخابات در 

اين كشور خواهد بود.

وزراى راه و شهرسازى و اقتصاد به فراكسيون 
نمايندگان واليى مى روند

 سخنگوى فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى از جلسه اين 
فراكسيون با وزراى راه و شهرسازى و امور اقتصادى و دارايى با موضوع بودجه 

سال 98 خبر داد.
ســيد حســين نقوى حســينى در گفتگو با مهر افزود: روز يكشنبه 25 آذر ماه 
فراكسيون نمايندگان واليى مجلس ميزبان محمد اسالمى، وزير راه و شهرسازى 
است.ســخنگوى فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: 
همچنين اين مجمع روز ســه شنبه 27 آذر با حضور فرهاد دژپسند، وزير امور 

اقتصادى و دارايى در ساعت 6:45 تشكيل جلسه خواهد داد.
وى گفت: اين جلسات در محل كميسيون تلفيق و با موضوع بودجه سال 1398 

و مطابقت با برنامه ششم و زواياى بودجه و شرايط روز تشكيل مى شود

نوبخت بودجه 98 را در فراكسيون مستقالن 
تشريح مى كند

 ســخنگوى فراكســيون مســتقالن مجلــس از حضــور محمــد باقــر نوبخت 
در جلســه ايــن فراكســيون بــه منظــور توضيــح درخصــوص اليحــه بودجــه 

98 خبــر داد.
مهرداد الهوتى در گفتگو با مهر، با اشــاره به دستور كار فراكسيون متبوع خود، 
اظهار داشت: محمدباقر نوبخت (يكشنبه 25 آذر) در فراكسيون مستقالن واليى 

حضور مى يابد.
وى با اشــاره به دستور كار نشست مشترك رئيس ســازمان برنامه و بودجه با 
اعضاى فراكسيون مســتقالن واليى، گفت: در اين جلسه قرار است محمدباقر 
نوبخت درباره تبيين اليحه بودجه ســال 98 و روشن شدن ابعاد آن توضيحاتى 

را ارائه دهد.

كارت ماشين و بيمه نامه رازي خودرو تيبا به شماره بيمه نامه 
31221551/97/000217  شماره پالك 993ص43 ايران 18 شماره 
  5709621G811100NAS 158329157  شماره شاسيM موتور
به نام هادى محمودى به شماره شناسنامه 142 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويى على منوچهريان فرزند حسين به شماره 
شناسنامه/ملى 0312131925 رشته عمران دانشگاه بوعلى 
سينا به شماره دانشجويى 9712166067 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى زهرا شهبازى فرزندعلى اصغر به شماره 
شناسنامه/ملى 3861141341 رشته علوم تربيتى دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويى 9712290045 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

 نماينــدگان مجلــس بازخوانى طرحى 
را در پارلمان آغاز كرده اند كه ســابقه در 
ادوار مجلــس را دارد، اما در صورت عبور 
از خوان دهم و قانون شــدن آن، در شيوه 
انتخاب داوطلبان و تقســيم كرســى هاى 
ســبز رنگ خانه ملت بيــن نمايندگان در 
حوزه هاى انتخابيه شهرستان و استان براى 
مجلس آينده تغييرات ساختارى و اجرايى 

ايجاد مى كند.
بــه گــزارش ايرنا، طرح اســتانى شــدن 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى در حال 
آماده شــدن و عبور از مجارى تصويب و 
تاييد اســت تا راى دهنــدگان و داوطلبان 
نمايندگى پارلمان يازدهم در سال 98 شيوه 
جديدى از گزينش و چيدمان كرسى هاى 

خانه ملت را تجربه كنند.
پرونده استانى شدن انتخابات مجلس يكى 
از طرح هايى اســت كه در ادوار مختلف 
مجلس با جمــع آورى امضا به صحن مى 
آيد، اما تا به حال قانون نشــده است و اين 
بار 121 نفر از نمايندگان مجلس شــوراى 
اسالمى آبان ماه 97 با امضاى اين طرح يك 
فوريتى با مضمون «استانى شدن انتخابات 
مجلس» خواســتار اصالحاتــى در قانون 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى مصوب 

(هفتم آذرماه 78) شده اند.
امضاء كنندگان در مقدمه اين طرح هشــت 
ماده اى، «اســتانى شدن انتخابات مجلس» 
را دغدغه بســيارى از مسئوالن نظام عنوان 
كرده و داليــل توجيهى خود را چنين بيان 
كرده اند:«على رغم اينكه مجلس شــوراى 
اسالمى قوانين متعددى در زمينه برگزارى 
انتخابات مجلــس منعقد كرده، ولى در دو 
دهــه اخير با اصالحات بيشــمارى مواجه 
شــده كه اين مهم نشــان از ايــن دارد كه 
قوانين مربوط مى تواند داراى ايراداتى باشد 
و اصالح آن مى تواند زمينه حضور مردم در 

عرصه انتخابات را پررنگ تر كند.»
اما اين طرح منتقدانى هم دارد، برخى از آنها 
بيان مى كنند كه با اســتانى شدن انتخابات 
ممكن اســت مشــاركت در انتخابات كم 
شود، اما قاســم ميرزايى نكو نماينده مردم 
دماوند در مجلس شوراى اسالمى كه يكى 
از موافقان اين طرح است؛ معتقد است كه 
مــى توان اين موضــوع را اصالح كرد. به 
گفته ميرزايى نكو، علــى الريجانى رئيس 
مجلس، كاظم جاللى رئيس مركز پژوهش 
هاى مجلــس، رويكرد و نگاه مســاعدى 
به اين طرح داشــته و از آن استقبال كرده 
اند، ظاهرا رئيسان دو فراكسيون تاثيرگذار 

پارلمان نيز با اين طرح همراه هستند.
برخــى از نمايندگان منتقد بــه اين طرح، 
معتقدند بســتر و سازكار اجرايى اين شيوه 
انتخابــات در حــوزه هــاى انتخابيه مهيا 
نيســت؛ «عبدالرضا هاشــم زايى» نماينده 
مردم تهران، رى، شــميرانات، اسالمشهر و 

پرديس در اين گروه از منتقدان قرار دارد.
عبدالرضا هاشــم زايى مى گويد كه هنوز 

توجيه و قانع نشــده است كه آيا تصويب 
اين طرح به نفــع راى دهندگان، داوطلبان 
و اساســا جايگاه و رســالت نمايندگى در 
پارلمان اســت يا نه؟ اين عضو كميسيون 
امــور داخلى و شــوراها در مجلس معتقد 
است كه اســتانى شــدن انتخابات به نفع 
چهره هاى شناخته شده در استان و به ضرر 

داوطلبان جديد نمايندگى است.
يكى از چالش هايى كه هاشــم زايى بيان 
مى كنند وجــود عدم توازن در رقابت بين 
داوطلبان جديد الورود و نامزدهايى اســت 
كه يا ســابقه نمايندگى در ادوار مجلس از 
حوزه هاى انتخابى استان دارند و يا از نفوذ 
استانى، رســانه اى و تبليغاتى بيشترى در 

سطح استان برخوردارند.
نماينده مردم دماوند معتقد است كه با اجراى 
اين طرح تاحدى حقوق داوطلبانى كه فقط 
در شهرســتان خودشان، صاحب نام و نفوذ 
هستند ضايع مى شــود؛ چرا كه نمايندگان 
با ســابقه تر و پر نفوذتر در صاحب كرسى 
در مجلس، يك سرى امكانات مانند تريبون 
نمايندگى در اختيار دارند و رسانه ها آنها را 
بيشتر مى شناســند، اين در حالى است كه 
اين نوع امكانات بــراى داوطلب جديد كه 
مى خواهد در سطح يك شهرستان كوچك 
وارد انتخابات شــود و با ســاير داوطلبان 
رقابت كند، وجود ندارد، لذا بايد دقت شود 
كه با استانى شــدن انتخابات به اين شكل، 
يك مقدار حقوق بخشى از داوطلبان جديد 

ناديده گرفته مى شود.
طرح استانى شدن انتخابات داراى مزيت ها و 
معايبى است كه در حال حاضر فقط بر روى 
كاغذ قابل ادراك و بررســى است و در اجرا 
شايد متفاوت باشد، تا جايى كه موافقان اين 
طرح، منكر وجــود نقص و چالش در طرح 
پيشنهادى نيستند، اما محاسن آن را بيشتر از 

مضرات مسكوت ماندن آن مى دانند.
بــا اين حال ايــن طرح كه در ســه دوره 
مجلس مطرح بــوده و راى نياورده، اكنون 
به مجلس دهم رســيده است، يك فوريت 

آن طرح راى آورده و در كميســيون امور 
داخلى كشور شوراها نيز بررسى و نظرات 
اعضا نيز جمع بندى شده و قرار است براى 
تصويب نهايى به صحن علنى مجلس بيايد 
تا قانون شــده و به انتخابات آينده مجلس 

برسد.
ميرزايى نكو با ابراز اطمينان از تصويب اين 
طرح، مى گويد كه شوراى نگهبان در ادوار 
گذشــته چندان روى خوشى به اين طرح 
نشان نداده و معايب آن را بيشتر از محاسن 
عنــوان كرده و شــروط خاصــى را براى 
تصويب و تاييد آن قرار داده بود، ولى اين 
بار مجلس دهمى ها نواقص طرح را رفع و 
نظر مساعد كارشناسان شوراى نگهبان را به 

محاسن اين طرح جلب كرده اند.
«انتخابات چه اســتانى برگزار شــود و چه 
رقابت براى كرســى در حوزه هاى انتخابى 
جغرافيايــى  محــدوده  در  و  شهرســتانى 
محدودتر متمركز شــود، مهم ارتقاء كيفيت 
پارلمــان و نمايندگــى و توجــه و تمركز 
نمايندگان بر نظارت بر حسن اجراى قوانين 
و تصويب قوانين در ســطح كالن كشــور 
است» اين نظر منتقدان طرح است؛ اگر چه 
آنها بر اين باورند كه تا زمانى كه مردم عادت 
نكنند كه بايد اولويت شان مسائل كالن تر از 
حوزه انتخابيه و شهرستان و روستا، بلكه در 
سطح استان و چه بسا ملى باشد، با تصويب 
و اجراى چنين طرح هايى جايگاه نماينده و 

پارلمان هيچ تغييرى نمى كند.
هاشــم زايى به عنوان منتقد طرح اســتانى 
شــدن انتخابات تاكيد دارد: تصويب طرح 
هايى مانند اســتانى شــدن انتخابات، بايد 
در اصل براى اين باشــد كه نقش، توجه و 
تمركز نماينده صرفا از تداركات عمرانى و 
اعتبارى خرد در حوزه انتخابى در ســطح 
شهر و روســتاى حوزه انتخبايه كمرنگ و 
محدود شود، بلكه كيفيت نقش نمايندگى 

به سطح كالن استانى و ملى را ارتقا دهد.
طرح استانى شــدن انتخابات با تمام مبانى 
نظرى و حقوقى و اهدافى كه در بطن خود 

دارد، بى ترديد ساز و كار اجرايى انتخابات 
مجلس را متحــول خواهد كرد؛ مكانيزمى 
كه در اين طرح پيشــنهاد شده از وضعيت 
محل تولد، ميزان ســال هاى ســكونت و 
اقامت داوطلب در محدوده حوزه انتخابيه 
ثبت نامى و همچنين ســوابق ادوارى نامزد 
كرســى مجلس گرفته تا اخــذ حداقل و 
حدنصاب حوزه انتخابى فرعى و كســب 
بيشــترين آرا در سطح اســتان را نيز در بر 

مى گيرد.
با اين تفاسير اگر نماينده اى 20درصد راى 
حدنصاب در حوزه انتخابيه خود را كسب 
كرد و نامزد ديگــرى 60درصد آراء را در 
همان حوزه كسب كرده باشد، ولى نماينده 
بــا حدنصاب كمتر به دليل نفوذ و بيشــتر 
شــناخته شدن در سطح اســتان، بتواند در 
ساير حوزه هاى انتخابيه در استان مجموع 
آراى بيشترى كسب كند، به عنوان نماينده 
حوزه انتخابيه وارد پارلمان مى شــود، اگر 
چه در حوزه انتخابيــه فرعى راى كمترى 

اخذ كرده باشد.
اصــالح قانــون انتخابات اگــر چه يك 
ضــرورت اســت و در چهارچوب اليحه 
جامع انتخابات نيز در دســتور كار دولت 
دوازدهم قرار دارد، اما بايد توجه داشــت 
ســاز و كارهاى و زيرساخت هاى اجرايى 
در طــرح نمايندگان مجلس نيــز بايد در 
شــيوه انتخاب و تركيب كرسى نمايندگان 
در پارلمان يازدهم به نحوى باشــد كه حق 
نمايندگى از جوامع كوچكتر و محدود در 
حوزه هاى انتخابيه زير سايه داوطلبان نافذ 

استانى كمرنگ نشود.
طرح اســتانى شــدن انتخابات به احتمال 
زياد دو هفته ديگر -هفته اول دى ماه- در 
دســتور كار مجلس قرار مــى گيرد و بايد 
منتظر مانــد و ديد نمايندگان مجلس براى 
عبور دادن اين طرح از خوان دهم و ايجاد 
يك تغيير چــه تصميمى خواهند گرفت و 
شــوراى نگهبان قانون اساســى چه تدبير 

خواهد كرد.

خبرى از اجراى SPV نيست

اعتماد به اروپا 
خدشه دار شده 
است
 رئيس مركز پژوهش هاى مجلس با بيان 
اينكه خبرى از اجراى سازوكار ويژه مالى 
اروپا نشــنيده ايم، گفت: با طوالنى شــدن 
روند اجراى SPV، اعتماد افكار عمومى 

ايران نسبت به اروپا خدشه دار شده است.
كاظم جاللى در گفتگو با مهر با اشــاره به 
طوالنى شدن زمان اجرا و عملياتى نشدن 
ســازوكار ويژه مالى اروپا، اظهار داشت: 
متأســفانه اروپايى ها در ايــن زمينه تعلل 
زيادى كرده اند در حالى كه انتظار مى رفت 

اين مسئله را زودتر عملياتى كنند.
وى ادامــه داد: پــس از وعده هاى متعدد 
اروپايى ها براى جبران خســارات خروج 
آمريــكا از برجام، تا حــدودى در افكار 
عمومى ايران نســبت به اروپايى ها اعتماد 

شــكل گرفته بود اما با طوالنى شدن روند 
اجراى SPV، قطعا به اين اعتماد خدشه  
وارد شده است. عضو كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
تأكيد كرد: متأسفانه هنوز خبر خاصى مبنى 
بر اينكه قرار اســت اتفاق خاصى از سوى 
اروپايى ها در اين زمينه رخ دهد، نشنيده ايم.
جاللى در واكنش به كســانى كه معتقدند 
راه اندازى سازوكار ويژه مالى اروپا زمان بر 
اســت، تصريح كرد: اروپايى ها زمان كمى 
براى اجراى ســازوكار مالى نداشته اند و با 

گذشت حدود هفت ماه از خروج آمريكا 
از برجــام، آنان هنوز بــه تعهد خود عمل 
نكرده اند و بايد تعهــدات خود را اجرايى 

كنند.
گفتنــى اســت، SPV سيســتم اروپايى 
جايگزين ســوئيفت اســت كه قــرار بود 
پــس از اينكه تحريم هــاى آمريكا در 13

آبان اجرايى شــد، به تداوم مبادالت بانكى 
ايران كمك كند اتفاقى كه تاكنون على رغم 
وعده هاى اروپايى ها و خوش بينى دولت، 

محقق نشده است.

ظريف با نخست وزير قطر ديدار كرد
 محمد جواد ظريف وزير امور خارجه در دوحه با شيخ عبدالرحمان آل ثانى نخست وزير قطر ديدار و گفت و گو كرد.

به گزارش ايرنا ،وزارت امور خارجه، توسعه و تعميق روابط دو جانبه، امنيت و ثبات منطقه اى ، وحمايت از پيشرفت مذاكرات صلح در 
يمن از مهمترين محورهاى گفت وگوى وزير امور خارجه كشورمان و نخست وزير قطر بود.

وزير امور خارجه مهر ماه سال گذشته هم در چهارچوب سفر منطقه اى به عمان و قطر سفر كرد.
مناسبات ايران و قطر در سال هاى اخير روند رو به رشدى داشته است؛ به دنبال بروز بحران در مناسبات عربستان سعودى و قطر و تحريم 

دوحه توسط عربستان سعودى، جمهورى اسالمى ايران مرزهاى خود را به روى اين كشور باز كرد.

افزايش قدرت پارلماني استان ناديده گرفته نشود

برزخ استانى شدن انتخابات مجلس 
■ قرار است در طرح افزايش تعداد نمايندگان حوزه انتخابيه بهار و كبودرآهنگ به دو حوزه انتخابيه تقسيم شود
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بهداشتنكتهدانشگاه

خروج 10 هزار آموزش دهنده از گردونه 
نهضت سوادآموزى

 10 هزار نفر از گردونه فعاليت در نهضت به علت دريافت نكردن گواهى مربيگرى 
خارج شــدند.رئيس سازمان نهضت سوادآموزى با بيان اينكه 2000 آموزش دهنده در 
دوره توانمندســازى شــركت و گواهى مربيگرى دريافت كردند افزود: اين پروژه به 
منظور توانمندسازى و آموزش آموزش دهندگان نهضت سوادآموزى از دو سال قبل با 
همكارى جهاد دانشگاهى شروع شد و جمعيت قابل توجهى با هزينه حداقلى آموزش 
ديدند.على باقرزاده در گفت وگو با ايســنا،اظهار كرد: آموزش واحدهاى درســى اعم 
از روانشناسى آموزش بزرگســاالن، اصول آموزش بزرگساالن، روش تدريس كتب، 

ارزشيابى و... است.

تنها 3 درصد معتادان قيافه تابلو دارند!
 تنها 3درصد از معتادان، اعتيادشــان از روى ظاهر و صورت شــان قابل تشخيص 

است.
به گزارش ايســنا، يك درمانگر و پژوهشــگر اعتياد گفت: گفت: زيرا چرخه اجتماع 
دوباره فقير، معتاد و..  مى ســازد. از هر 100 نفر كه براى درمان اعتياد به مراكز درمانى 
مراجعه مى كنند شــايد 10 نفر درمان شوند. آمار كشفيات پليس هم در كشورها كامل 
نيســت و درصد كمترى را دربرمى گيرد. در عين حال نمى توان مبارزه با مواد مخدر 
را انجام نداد، زيرا اوضاع بدتر خواهد شد. هومن نارنجى ها با تاكيد بر اينكه بايد كار 
فرهنگــى در زمينه مواد مخدر انجام دهيم، گفت: ما بايد جوانى تربيت كنيم كه حتى 

اگر در زمين كشت مواد مخدر قرار گرفت، مصرف نكند. 

فيلترينگ، بزرگترين خودتحريمى است
 رئيس ســازمان فناورى اطالعات با بيان اينكه برخى از مسئوالن اينترنت را جزو 
نيازهاى اساســى مردم نمى دانند، اظهار داشــت: مهمترين خود تحريمى كشــور در 

وضعيت كنونى حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات را فيلترينگ مى دانم.
به گزارش ايرنا، «امير ناظمى» افزود: معضل ما اين اســت كه هنوز برخى از مسئوالن 
ارتباطــات و فناورى اطالعات، اينترنت و موضوعــات مرتبط با آن را جزو نيازهاى 
اساسى محســوب نمى كنند، درحالى كه مرغ، گوشــت، برق و گاز را جزو نيازهاى 
اساسى مى دانيم.وى ادامه داد: هم اكنون در خيلى از كشورهاى پيشرفته، اگر ساختمان 
ساخته شده بدون فيبرنورى باشد به آن مجوز پايان كار نمى دهند، يعنى اينترنت جزو 

نيازهاى اساسى است.

سخاوت در سيره امام حسن عسكرى(ع)
على حيدرى »

 هشــتم ماه ربيع الثانى ســالروز والدت يازدهمين ســتاره تابناك 
آســمان امامت و والدت، امام حسن عسكرى عليه السالم است. ائمه 
معصومين عليهم الســالم الگوى كاملى در همه سطوح زندگى براى 
پيروانشان بوده اند و از رفتار و كردار ايشان مى توان براى زندگانى بهتر 
بهره گرفت. يكى از فضايل اخالقى امام حسن عسكرى(ع) سخاوت 
و بخشندگى است. ايشان به مانند پدران بزرگوارشان نسبت به اوضاع 
جامعه خود تعهد زيادى داشــته و اهتمام فراوانى در جهت برطرف 
نمودن مشــكالت اجتماع داشــته اند. در همين خصوص اشاره اى به 

روايتى در زمينه سخاوت مندى امام حسن عسكرى(ع) مى كنيم.
«شخصى به نام محمد بن على مى گويد: زمانى بر اثر فقر و تهيدستى 
امورات زندگى ما به ســختى كشيده شــد و اوضاع مالى پدرم دچار 
مشكالت شــديد شــد. پدرم گفت: بيا با هم به نزد ابو محمد -امام 
عســكرى عليه السالم- برويم. شــنيده ام كه او مرد بخشنده اى است 
و به جود و ســخاوت شهرت دارد. گفتم: او را مى شناسى؟ گفت: نه، 

تاكنون او را نديده ام.
همراه پدرم به سوى امام حســن عسكرى(ع) راه افتاديم. در بين راه 
پدرم گفت: چقدر خوب اســت كه آن بزرگوار دستور دهد به ما 500
درهــم بپردازند! تا با آن نيازهايمان را برطرف كنيم. دويســت درهم 
براى لباس، دويســت درهم براى پرداخت بدهى و صد درهم براى 

مخارج ديگر!
من پيش خود گفتم: كاش براى من هم ســيصد درهم دستور دهد كه 
بــا صد درهم آن يك مركب بخــرم و صد درهم براى مخارج و صد 
درهم براى پوشاك باشــد تا به كوهستان بروم. هنگامى كه به سراى 
امام رسيديم، وارد شده و سالم كرديم، امام به پدرم فرمود: «يا على! ما 

خلفك عنا الى هذا الوقت؟؛ اى على! چرا تا كنون نزد ما نيامده  اى؟»
پدرم گفت: اى آقاى من! خجالت مى كشــيدم با اين وضع نزد شــما 

بيايم.
وقتى از نزد آن حضرت بيرون آمديم، غالم آمده و كيســه پولى را به 
پدرم داد و گفت: اين پانصد درهم است، دويست درهم براى پوشاك، 
دويســت درهم براى بدهى و صد درهم بــراى مخارج ديگر. آنگاه 
كيســه اى ديگر درآورده و به من داد و گفت: اين سيصد درهم است، 
صد درهم براى خريد مركب و صد درهم براى پوشاك و صد درهم 

ديگر براى ساير هزينه ها، اما به كوهستان نرو بلكه به سوراء برو».
آرى اهتمام به امور مردم جامعه از وظايف هر انسانى است اما وظيفه 
سنگين ترى متوجه مسلمين و شيعيان است. به دليل آنكه رهبران ايشان 
همواره در صف اول يارى رساندن به ديگران و بهبود اوضاع اجتماع 
قرار داشــته اند. بنابراين پرواضح است كســانى كه خود را در شمار 
پيروان آن امامان معصوم مى دانند الزم است به اين ادعاى شيعه بودن، 
جامه عمل بپوشانند و نشان دهند كه شيعه بودن فقط در مقام زبان و 

حفظ ظاهر نيست. 
جامعه كنونى ما دچار مشــكالت گوناگونى اســت و به دليل مسائل 
مختلف گروه هاى زيادى از مردم با دغدغه معيشــت مواجه هستند. 
در اين مطلب ترديدى نيســت كه يكى از وظابف نخستين حكومت 
ها فراهم نمودن امكانات رفاه و آســايش شهروندان خويش است اما 
بدون شك، خود مردم نيز در اين ميان نقش مهمى دارند. هر كسى به 
خوبى از شرايط زندگى خود، نيز وضعيت پيرامون خود آگاهى دارد 
و مى داند كه چه هزينه هايى را در زندگى خود مى توان حذف نمود و 

به جاى آن به نيازمندان كمك كرد. 
متأســفانه در جامعــه كنونــى مــا اختــالف ســطح زندگــى گســترش 
پيــدا كــرده اســت؛ مثــًال درحالــى كــه دختربچــه اى در يــك خانوده 
ــا در  ــد اســت ام ــات كودكــى خــود بهره من ــن امكان ــه از بهتري مرف
ــر پيشــانى پــدر و مــادر كودكــى  ــواده ديگــرى، عــرق شــرم ب خان
ــد  ــراى فرزن ــى ب ــاى زندگ ــودن اولين ه ــم نم ــه در فراه ــت ك اس

ــد!  ــز درمانده ان ــود ني خ
كوتا سخن آنكه بنا بر منطق اهل بيت عصمت و طهارت(ع) نمى توان 
همه تالش خود را براى بهبود اوضاع زندگى خويش به كار بست اما 
كوچكترين اهميتى به آنچه در اطرافمان در حال رخ دادن است نداد! 
شايد به تعبير برخى انديشــمندان، محصول مدرنيته خودخواهى به 
معناى جامعه شناختى آن باشد، اما آيا جامعه دينى نيز مى تواند چنين 
رويكردى نسبت به اجتماع داشته باشــد؟! آيا وجدان دينى مى تواند 

نسبت به
 بى تفاوتى اجتماعى شخص مؤمن، ساكت بماند؟ سيره رهبران حقيقى 
اسالم خط بطالنى بر اين پندار باطل مى كشد. هنوز هم طنين آگاهى 
بخــش حضرت ختمى مرتبت در گوش وجدان هاى آگاه اســت كه 
فرمود: «هر كســى كه صبح كند و اهتمامى به امور مسلمانان نداشته 

باشد، مسلمان نيست».
* منبع:
كلينى، اصول كافى

همدان پيام: گردنه اسدآباد همچنان خطرساز است
 از قديم راست گفتن كه "مگه اينجا سر گردنه است"!!

تابناك: دالرى ها به خواب زمستانى رفتند
 خدا كنه تا روز عيد همچنان خواب باشن!!

شرق: سكته هاي مكرر بازار ارز 
 كى به مردن ميرسه؟!!

اصالحات: مسكن خط قرمز را بيشتر كرد
 ميگى يعنى ما رو برد زير خط فقر

شروع: ارتقاي وضعيت زنان در بودجه 98
 اين خانوما پله پله دارن باال مى كشن
قانون: ايست دالر در كانال 9 هزار تومان 

 ايست فقلبى كنه صلوات!!
آرمان: 80 درصد تسهيالت بانكي در اختيار 300 نفر 

 اونوقت مى گن خط قرمز زياد شده!!
ايسنا: مورچه دراكو سريع ترين حيوان جهان شناسايي شد 

 فلفل نبين چه ريزه!!
همدان پيام: كردستان با تكيه بر همداني ها دنبال درخشش در واليبال

 حاال چرا مستقل عمل نميكنن وابستگى زياد خوب نيست ها!!!! 
ابرار: آمريكا مي گفت ايران چهل سالگي انقالب را نمي بيند

 آمريكا حرف زيادى، زياد مى زنه!!
تجارت: نمي نويسيم تا بگوييم شرايط عادي است

 بدون شرح!! 
ايران: جنايت به خاطر پول آب و برق

 چه شود!! 
مردم ساالري: نمي توانيم بگوييم شرايط عادي است

 پس راستش رو بگو!! 
جوان: ترامپ: استيضاحم كنند شورش مي شود

 براى بعد استيضاح خودش هم نقشه داره!!
كيهان: هزار واحد مسكن مهر معطل انشعابات است 

 اينم از مسكن بى مهر!!

دانشگاه علوم پزشكى در خصوص مرگ 
مادر همدانى توضيح داد

 دانشگاه علوم پزشــكى همدان با ارسال پيامى درباره مرگ يك 
مادر در بيمارستان بوعلى اين شهر پس از انجام سزارين توضيح داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه علــوم پزشــكى و خدمــات 
ــه  ــا تســليت ب ــام ب ــى اســتان همــدان، در ايــن پي بهداشــتى درمان
خانــواده مرحومــه منصــوره حســينى و ابــراز تاســف بــراى وقــوع 
ــتان  ــه در بيمارس ــر آن مرحوم ــران ناپذي ــز و جب ــم انگي ــه غ حادث
بوعلــى آورده اســت: در پــى گــزارش فــوت مــادر در بيمارســتان 
ــده  ــل آم ــه عم ــى ب ــق هماهنگ ــه طب ــى بالفاصل خصوصــى بوعل
بــراى بررســى كامــل موضــوع و رونــد منتهــى بــه مــرگ بيمــار، 
ــان  ــان و كارشناس ــكل از متخصص ــگاه متش ــم تخصصــى دانش تي
ــترى،  ــرش، بس ــى مراحــل پذي ــا تمام ــدند ت ــزام ش ــه محــل اع ب
اقدامــات تشــخيصى و درمانــى، ســوابق و ســير بيمــارى از ابتــدا 

ــا انتهــا را بررســى و ثبــت و ضبــط كننــد. ت
در ادامــه اين پيام آمده اســت: پس از اخذ نظريات كارشناســان و 
تشــكيل "كميته هاى تخصصى مرگ مادرى" و نيز گزارش سازمان 
پزشــكى قانونى استان نتيجه نهايى از طريق مراجع مرتبط مشخص 

مى شود.
اين پيام مى افزايد: با عنايت به اهميت ارايه مراقبت هاى بهداشــتى 
و درمانــى به مادران باردار و نيز الزام حمايت از مادر و نوزاد كه از 
دستورالعمل هاى وزارت متبوع است دانشگاه و همه مراكز آموزشى 

درمانى خود را ملزم به رعايت اين امر مهم مى داند.
برخــى از رســانه هــا ادعــا كرده انــد كــه ايــن مــادر پــس از انجــام 
ــق  ــل تزري ــه دلي عمــل ســزارين در بيمارســتان بوعلــى همــدان ب
ــود را از  ــان خ ــت ج ــته اس ــيت داش ــه آن حساس ــه ب ــى ك آمپول

دســت داده اســت.
منصوره حسينى رئيس كتابخانه مركزى همدان بود.

سقوط پرايد از پل يك كشته برجا گذاشت
 به علت سقوط يك دستگاه سوارى پرايد از پل در جاده اسدآباد 

- همدان يك تن فوت و سه سرنشين خودرو مجروح شدند.
رئيس جمعيت هالل احمر اســدآباد در گفت و گــو با ايرنا اظهار 
داشــت: يك دستگاه سوارى پرايد از ســمت اسدآباد به همدان در 
حــال تردد بود كه در 12 كيلومترى پايگاه امداد جاده اى هالل احمر 

از پل به پايين سقوط كرد.
محمدرضا اعتصام اضافه كرد: هر چهار سرنشين اين وسيله نقليه در 
داخل خودرو حبس شــده بودند كه با حضور تيم هاى هالل احمر 

كار رها سازى صورت گرفت.
رئيس جمعيت هالل احمر اسدآباد بيان كرد: سرنشينان اين خودرو 
اعضاى يك خانواده بودند كه يك زن 65 ســاله در اين حادثه جان 

باخت.
اعتصام ادامه داد: با توجه به شــدت حادثه ســه دستگاه آمبوالنس 
از اســدآباد و يك دستگاه از بهار در محل تصادف حضور يافتند و 

مصدومان به بيمارستان بعثت شهر همدان منتقل شدند.
بــا توجه به افزايــش 21 درصدى تردد خودروها در هشــت ماهه 
سالجارى اما شمار متوفيان سوانح جاده اى همدان 14 درصد معادل 

40 تن كاهش داشته است.

تمديد مهلت نقل و انتقال دانشجويان علوم پزشكى
 مهلت ثبت، بررسى و ويرايش در سامانه انتقال و ميهمانى دانشگاه هاى علوم پزشكى 
كشــور تمديد شد و دانشجويان مى توانند با ورود به سامانه نسبت به ثبت درخواست 

اقدام كنند.
بــه گــزارش ايلنا،بــر اســاس اعــالم مركــز خدمــات آموزشــى وزارت بهداشــت بــا 
توجــه بــه درخواســت هاى متعــدد دانشــگاه هــا مبنــى بــر عــدم ثبــت اطالعــات 
و مســتندات در ســامانه انتقــال و ميهمانــى، ســامانه هاى انتقــال و ميهمانــى 
ــد  ــال خواه ــنبه 29 آذر فع ــت ادارى روز پنجش ــان وق ــا پاي ــوم ت دانشــجويان عل

شــد.
به دانشگاه ها ابالغ شده است با اطالع رسانى دقيق به دانشجويان نسبت به ثبت، بررسى، 
ويرايش، اعمال تغييرات توســط دانشــجو و دانشگاه هاى مبدا و مقصد اقدام الزم را به 
عمل آورده و در مهلت تعيين شــده در خصوص تمامى مكاتبات پيشين دانشجويان و 

دانشگاه هاى مربوطه اقدام كنند.

جدول و سودوكو مانع از كارافتادگى ذهنى نمى شود
 يــك پژوهش تازه مى گويد حل جدول كلمات متقاطع و ســودوكو مغز را تقويت 

مى كند اما بر خالف تصورات قبلى جلوى از كارافتادگى ذهنى را نمى گيرد.
به گزارش مهر، يك پژوهش تازه مى گويد كه حل جدول كلمات متقاطع و سودوكو مغز 

را تقويت مى كند اما بر خالف تصورات قبلى جلوى از كارافتادگى ذهنى را نمى گيرد.
پيــش از اين به طور گســترده اى باور عمومى بــر اين بود كه براى از دســت ندادن 

توانايى هاى ذهنى در ادامه زندگى، بايد مغز را به كار گرفت.
يك پژوهش تازه در اســكاتلند نشــان داده كســانى كه در طول زندگــى خود مرتبا 
فعاليت هاى فكــرى انجام مى دهند توانايى هاى ذهنى قوى ترى دارند بنابراين در فرايند 
ســقوط توانايى هاى ذهنى نقطه آغاز باالترى دارند. با اين حال اين پژوهش نشان نداد 
كه ازكارافتادگى ذهنى در اين افراد از ديگران كندتر باشد.مشخص شده است كه درگير 
شدن در فرايندهاى حل مساله فرد را نسبت به ازكارافتادگى ذهنى مصون نمى كند اما به 
هر صورت فعاليت هاى فكرى منظم با سطح باالتر توانايى ذهنى در پيرى مرتبط است.

چگونگى صدور مجوز ورود و ترخيص غذاهاى تراريخته
 رئيس سازمان غذا و دارو با تشريح اقدامات انجام شده براى تشخيص مواد غذايى 
تراريخته و اطمينان از سالمت آنها، تاكيد كرد كه تاكنون تمامى اقالم وارداتى تراريخته 

كه از طريق سامانه و قانونى وارد كشور شده اند، مجوزهاى الزم را اخذ كرده اند.
غالمرضا اصغرى در گفت وگو با ايســنا، با تاكيد بر آنكــه فرآورده هاى غذايى به طور 
مســتمر و مداوم از نظر تراريختگى در آزمايشــگاه هاى ســازمان غذا و دارو بررسى 
مى شوند، افزود: همچنين آزمايشگاه كنترل و اداره كل غذا سازمان غذا و دارو با سازمان 
ملى اســتاندارد جهت تدوين جزوات استاندارد در زمينه شناسايى فرآورده هاى غذايى 
تراريخته همكارى مستمر دارد.وى در تشريح اقدامات سازمان غذا و دارو براى آزمايش 
مواد و فرآورده هاى غذايى وارداتى جهت تشــخيص مواد تراريخته، به راه اندازى بخش 
آناليز مولكولى فراورده هاى تراريخته در مركز آزمايشــگاه هاى مرجع كنترل غذا و دارو 
در ســال 88 اشــاره كرد و گفت: اين بخش در آزمايشــگاه هاى مرجع، در زمينه انجام 

آزمون هاى كيفى و كمى، فعال است.

مريم ملكى »
 اين روزها شاهد هجوم خيل عظيمي 
از دهــه 60 تايي و بعضًا 70 هايي براي 
ورود بــه مقطع دكترى در دانشــگاه ها 
هستيم و در گذشته اى نه چندان دور نيز 
شاهد اين حجم از استقبال از تحصيالت 
دانشگاهي در مقاطع پايين تر بوديم كه به 
مرور زمان بــه آخرين مقطع يعنى دكترا 

انتقال پيدا كرده است.
بيــكاري فزاينده و مــدرك گرايي دو 
معضل اساسي است كه اين روزها اكثر 
تحصيل  ادامه  به  وادار  را  ايرانى  جوانان 
دانشــگاه هايي  مي كند.  عالي  مقاطع  در 
كه با ســهميه هاي متفاوت و رنگارنگ 
و افزون كردن صندلي ها بيشــتر و نيز به 
تازگي تأســيس پردپس هاي خود گران 
اقدام به جذب دانشجو در مقطع دكتري 

مي كنند.
و تنها مســئله كه در اين زمينه انديشيده 
نمي شــود توجه به روند آموزشــي و 
پژوهشي در اين مقطع مي باشد. آيا واقعًا 
رشته ها و تعداد پذيرش ها و يا حتي شيوه 
آموزشي تدوين شــده براى مقطع دكترا 
در ايران پاسخگوي نياز كشوري در حال 

توسعه مانند ايران مى باشد؟
يــا صرف خانم يا آقــاي دكتر خواندن 
عده اي و نشــاندن آنها بر منصبى دولتى  

علت ورود آنها به اين مقطع شده باشد.
بــا توجه به اين كــه تحقيق و پژوهش 
كشورهاي  در  اصلي  زيرساخت هايي  از 
توســعه يافته تلقى مي شــود در نتيجه 
ورود به هر مسئله بدون كار كارشناسي 
و پژوهشــي، كار غيرحرفه اي محسوب 

مي گردد.
 عالقه بــه پژوهش علت تحصيل 

در مقطع دكترى
نادر هدايت دانــش آموخته مقطع دكترى 
رشته شيمي دانشگاه ايالتى ميشيگان در اين 
باره مي گويد: بيشــتر شهروندان آمريكايي  
فقط تا مقطع كارشناســى به تحصيل عاليه 
مي پردازنــد زيرا بر اســاس آن به راحتي 
مى توانند وارد بازار كار گردند و به كسب 

درآمد بپردازند.
هدايت مي افزايد: تنها كساني كه عالقه وافر 
به كســب علم و پژوهش گري دارند براى 
ورود به مقطع ارشــد و دكتري در دانشگاه 
ها تالش مى كنند و اكثر دانشجويان دكترى 
در دانشــگاه هاى آمريكا را دانشــجويانى 
از كشــورهاى جهان ســوم مانند ايران و 

هندوستان و .... تشكيل مى دهند.
 عدم وجود ســاختار پژوهشى در 

دانشگاه هاى ايران
حميد رضا اكبريه يكسالى مى شود كه براى 
ادامه تحصيل در مقطع دكترى بار ســفر را 

بسته و راهى كشور كانادا شده است
او در رشــته ارتباطات و رســانه دانشگاه 
ســايمون فريزر ونكور مشغول به تحصيل 
است .وقتى پاى صحبت با اكبريه مى نشينى 
بــه عمق تفاوت در نگرش و عدم توجه به 
پژوهش در دانشگاه هاى ايران و خارج پى 

خواهى برد.
اكبريه به تفاوت هاي ســاختاري سيســتم 
آموزشي دانشــگاه هاى ايران با آمريكاى 
جنوبى اشــاره مى كند و مــى گويد:  در 
سيستم آموزشى ايران به لطف تحريم ها و 

عدم برقراري ارتباط بين دانشگاه هاي ايران 
 "turnitin" و كشــورهاي ديگر از سامانه
كه اساس ساختار آموزشي و پژوهشى آن 

دانشگاه ها است اثرى نمى بينيد.
او درباره روند كار با اين سامانه مى افزايد: 
دانشجو موظف است مقاله پژوهشى خود 
را در سامانه آپلود كند  و اين سامانه ميزان 
مشابهت مطالب مقاله دانشجو با ساير منابع 
نزديك به مقاله را بررسي مي كند. از اين رو 
اســتاد مي تواند به واسطه آن به اين مسئله 
پي برد كه دانشــجو چه ميــزان از مقاله را 
خــودش تهيه كرد و يا حتــي در صورت 
وجود ســرقت مطلب از مقاله و منبع هاي 
ديگــر را اســتاد را  متوجه امــر مي كند و 
اســاتيد بدون اغماض با دانشــجويان به 
اصطالح كپي پيســتي برخورد مي كنند كه 

عمًال در ايران چنين چيزي وجود ندارد.
تقويت تفكر انتقادي در دانشگاه هاي 

آمريكاي شمالي 
در دانشــگاه ها آمريكاي شــمالي بايد به 
مســائل با ديدگاه نقادانه و پرسش گر نگاه 
شــود و از چند جهــت و منظر متفاوت به 
مطالب پرداخته شــود كه خود اين مســئله 
نشــان گر ميزان توجه بــه پژوهش در اين 

دانشگاه ها است.
ايــن دانشــجوى رســانه دربــاره ايــن 
مســئله تصريــح مى كنــد :در دانشــگاه 
ــورت  ــائل روز ص ــه مس ــران ب ــاى اي ه
ــه  ــن حــد ك ــود و در اي ــگاه مي ش كالن ن
از جنبــش هــاى نرم افــزاري و توليــد 
علــم فقــط نــام بــرده مى شــود و در 
نهايــت توجــه بــه عنــوان نــام يــك ســال 
قــرار بگيرنــد، امــا عمــال در دانشــگاه هاي 
ــراى  ــا نيســتم و ب ــران شــاهد ورود آنه اي
پرداختــن بــه آنهــا از يــك حــد مشــخص 
ــد  ــور مانن ــا در كش ــم ام ــر نمي روي فرات
ــن خط مشــي دانشــگاه  ــن عناوي ــادا اي كان

ــود. ــى ش محســوب م
 پرهيز از كل گويى براى داشــتن 

پژوهشى قوى
اكبريــه بــر ايــن اعتقــاد اســت دانشــجويان 
ايرانــى بــه دنبــال كلــى گويــى هســتند و 
تصريــح مــى كنــد : در دانشــگاه هاي 
ــان  ــن ده ــال عناوي ــه دنب ــتر ب ــران بيش اي
ــود  ــات خ ــه و مطالع ــراي مقال ــن ب پرك
ــن  ــه اي ــتم ب ــادا سيس ــا در كان ــتند ام هس
صــورت اســت كــه بايــد در مطالــب 

كــه  دارنــد  مثــل  يــك  و  ريزشــوي 
و  آّب  از  پــر  ســطل  يــك  مي گوينــد 
ــا عمــق  ــوس ب ــر از يــك اقيان ــق بهت عمي
يــك ســانت اســت  و بــر هميــن اســاس 
ــى  ــز از كل ــمت پرهي ــه س ــجويان ب دانش
ــوند.  ــى ش ــويق م ــت و تش ــى هداي گوي
او درباره تفاوت ارزيابى ها بين دانشگاه هاى 
دو كشــور اظهار مى كند : اولين شوكى كه 
به دانشجويان خارجى در دانشگاه هاي كانادا 
وارد مى شود همين مطلب است كه نظرات 
متفــاوت را بياور و در آخر كار نظر خود را 

به عنوان جمع بندى مطرح كنند.
مــالك ارزيابــى، درســت يــا غلــط بــودن 
نظــر دانشــجو كــه در جمــع بنــدى آورده 
اســاس  بــر  بلكــه  نيســت  مى شــود 
توانايــى دانشــجو در بيــان اســتدالل خــود 
اســت و هميــن امــر باعــث مى  گــردد تــا 
ــاد و  ــار بي ــش گر ب ــجو پرس ــن دانش ذه
خروجــى ايــن دانشــگاه ها پژوهشــكارانى 
ــه  ــا منجــر ب ــوى باشــد كــه وجــود آنه ق
پيشــرفت هــاى روز افروزنيســت كــه هــر 

ــتيم . ــاهد آن هس روزه ش
ظرفيت  برنامــه  بــى  افزايش   

دكترى در ايران
محمد رســتگارى دانشجوى مقطع دكترى 
عمران در دانشگاه علم وصنعت مى گويد: 
اولين پيامــدى كه افزايــش ظرفيت بدون 
برنامه و بى هدف دانشگاه ها مى تواند داشته 
باشــد ،نبود ظرفيت شــغلى مناسب براى 
فارغ التحصيالن اين مقطع اســت و احتماال 
اكثريت آنها بــه فكر مهاجــرت بيافتند و 

معضل فرار مغزها شديدتر شود.
 تامين مالى دانشجو منجر به كار 

پژوهشى بهتر
او بــر ايــن عقيــده اســت كــه عــدم تاميــن 
ــود  ــث مى ش ــرى باع ــى در دوره دكت مال
ــن دوره  ــردن در اي ــده كارك ــا پدي ــه ب ك
مواجــه شــويم و بــه ســوى مدرك گرايــى 
ــه پژوهــش و  ــى ب ــم  و توجه پيــش روي

ــيم. ــته باش ــق نداش تحقي
امــا با اين اوضــاع جامعه ما ، تنها شــغل 
تخصصى براى مقاطع دكتــرا ،تدريس در 
دانشگاه ها اســت و اگر اين امر همزمان با 
تحصيل باشــد از جهت آمادگى براى آينده 

بسيار مطلوب است.
 شهريه هاى گزاف دانشگاه آزاد

الهام بهرامى كه در حال حاضر خود را براى 

دفــاع از تز دكترايش آماده مى كند دل پرى 
از شهريه هاى سنگين دانشگاه آزاد دارد و 
تغييرات بدون برنامه در سيســتم آموزشى 
كشــور را امرى عادى مى داند و مى گويد: 
پى افزايش بى رويه دانشجويان دكترى  در 
بخصوص در رشــته هايى كــه پژوهش و 
تحقيقى كــه منتج به ارايه رســاله دكترى 
مى شود مســتلزم وجود آزمايشگاه و مواد 
و دســتگاههاى مناســب و مرتبط با انجام 
تحقيق اســت بعضــا ارايه ايــن امكانات 
از طرف دانشــگاه امكان پذير نيســت كه 
قطعا اين معضل در دانشــگاه آزاد اسالمى 
على رغم دريافت شــهريه هاى سنگين از 

دانشجويان بيشتر ديده مى شود.
بهرامى معتقد است هدف دانشجو از ادامه 
تحصيل در مقطع دكترى بايد روشن باشد, 
اگر تحصيل در مــدارج باالتر صرفا عالقه 
شخصى به  تحقيق و پژوهش باشد طبيعتا 
انتقادى بر آن وارد نيست اما بعضا اين اميد 
در دانشجويان وجود دارد كه كسب مدرك 
در اين مقطــع به يافتن شــغل بهتر منجر 
خواهد داشت كه اخيرأ اين اميد هم بسيار 
كمرنگ تر از گذشته شده است و اين تفكر 
باعث رواج مدرك گرايى در جامعه مى شود 

كه كما بيش شاهد آن نيز هستيم.
 لزوم جهت دهى به رســاله هاى 

دكترى 
به  هم  انتقــادى  دكترى  دانشــجوى  اين 
اســاس ارايه پايان نامه ها و رســاله هاى 
مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى دارد و 
آن را كليشه اى و به دور از سرفصل هاى 
پژوهشى متناســب با نياز جامعه مى داند 
و اظهــار مى كند: وقتى شــما به قفســه 
كتابخانه ها در دانشــگاه رجوع ميكنيد با 
تعداد بســيار زيادى رســاله و پايان نامه 
مواجه مى شــويد كه شــايد بســيارى از 
آنها علــى رغم تمام زحماتــى كه براى 
جمع آوريشــان كشــيده شــده باشد در 
قفسه هاى كتابخانه در حال خاك خوردن 
هســتند و شايد معدودى از آنها بصورت 
اميد  گيرد.  قرار  اســتفاده  مورد  كاربردى 
است كه اين تحقيقات بصورت كاربردى 
هم مورد اســتفاده قرار بگيرد و سيســتم 
يا انتخاب موضوعــات مورد پژوهش به 
گونه اى نباشــد كه صرفا يك تحقيق در 
حد تئورى انجام شــود و شــاهد نتيجه 

نباشيم. آن  كاربردى 

گفت وگو با دانشجويان مقطع دكترى در داخل و خارج ايران به بهانه روز پژوهش

جايگاه پژوهش در مقطع دكتري 
جدي گرفته نمي شود
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قيمت جوجه يك روزه افزايش يافت
 نماينده توليدكنندگان مرغ مادر استان همدان گفت: افزايش يا كاهش قيمت جوجه يك روزه بر قيمت نهايى مرغ تاثير ندارد و تنها 

به دليل كاهش جوجه ريزى و افزايش تقاضا قيمت جوجه يك روزه افزايش يافته است.
بهرام افراسيابى در گفت وگو با  فارس با بيان اينكه قيمت تمام شده جوجه يك روزه حدود يك هزار و 200 تومان افزايش يافت اظهار 
كرد: البته اين افزايش قيمت به معناى گرانى نيســت زيرا قيمت واقعى شــده است.وى با بيان اينكه قيمت تمام شده جوجه يك روزه 
حدود يك هزار و 800 تومان اســت، افزود: در مقطعى از زمان قيمت جوجه يك روزه 500 تا 600 تومان بود كه مرغداران به شــدت 
متضرر شــدند.نماينده توليدكنندگان مرغ مادر استان همدان با اشاره به اينكه در 6 ماه گذشته توليدكنندگان مرغ مادر بسيار متضرر و 
برخى ورشكســته شدند، تصريح كرد: امروز قيمت فروش جوجه يك روزه به 2 هزار و 500 تومان رسيده كه داراى توجيه اقتصادى 
است.وى با بيان اينكه به دليل كاهش جوجه ريزى قيمت افزايش يافته است، ادامه داد: در 6 ماه گذشته به دليل ضرر و زيان بسيارى 

از واحدهاى توليدى، جوجه ريزى را متوقف كردند.

ميوه فروشان بلوار آيت ا... مطهرى ساماندهى مى شوند
 رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان گفت: ساماندهى وانت بارهاى فروشنده ميوه در بلوار آيت اهللا مطهرى 
براى جلوگيرى از ايجاد ترافيك انجام مى شــود.على فتحى در گفت و گو با  فارس اظهار كرد: ســاماندهى وانت بارهاى ميوه فروشان 
در بلوار آيت اهللا مطهرى كه به دليل نصب ديوارهاى بتنى در داخل حريم بلوار متوقف مى شــدند  و در نتيجه ترافيك ســنگين ايجاد 
مى كردند، آغاز شد.وى با اشاره به اينكه به دنبال ايجاد مانع براى كسب و كار اين ميوه فروشان نيستيم، افزود: با كار گذاشتن يك لوله در 
جوى آب به منظور تعريض ورودى و افزايش راه دسترسى، مى توان مردم را به داخل محوطه هدايت كرد و با اقدامات ترافيكى از بروز 
گره هاى ترافيكى جلوگيرى به عمل آمد.رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان تصريح كرد: برنامه ساماندهى اين 

منطقه با هدف جلوگيرى از مزاحمت براى مردم و كاسبى ميوه فروشان طرح ريزى شده و در حال اجرا است.
وى با بيان اينكه پس از ســاماندهى بلوار آيت ا... مطهرى، بلوار شــهيدرجايى نيز به همين شكل ساماندهى مى شود، ادامه داد: البته در 

بلوار مطهرى زمين به شهردارى تعلق دارد اما در بلوار شهيد رجايى چنين نيست.

بازار

رئيس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ اعالم كرد
موج دوم افزايش قيمت كاغذ از ابتداى سال

■ هر بند كاغذ تحرير؛ 265 هزار تومان!
 رئيس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ با اشاره به افزايش قيمت 
هــر بند كاغذ تحرير به 265 هزار تومــان، اعالم كرد: در زمان افزايش 
قيمت ارز، هر بند كاغذ تحرير به 140 هزار تومان رسيده بود، اما به دليل 
دست كارى در بازار عرضه و تقاضا، على رغم كاهش قيمت ارز در بازار 

آزاد، شاهد افزايش قيمت كاغذ تحرير به 265 هزار تومان هستيم.
بابك عابدين با انتقاد از دست كارى هاى صورت گرفته در بازار عرضه و 
تقاضا توسط دولت، اظهار كرد: متاسفانه با مداخله هاى صورت گرفته در 
بازار عرضه و تقاضا در صنعت چاپ روبرو هستيم و اين مساله موجب 
شــده تا با كم يا زياد شدن برخى كاالها در بازار روبرو باشيم و همين 
مساله باعث مى شود تا قيمت برخى كاالها افزايش چشم گيرى پيدا كند.

وى ادامــه داد: محدود يا محصور كردن توزيع، انگيزه فروش را از بين 
مى برد و موجب مى شــود تا فعاالن اقتصادى عالقــه اى براى ادامه ى 
فعاليت نداشته باشند. متاسفانه در ارتباط با مواد اوليه، واسطه اى و حتى 
قطعات يدكى كه در زنجيره تامين و توليد صنعت بســته بندى و چاپ 

مورد استفاده قرار مى گيرد، با مشكالت عديده اى روبرو هستيم.
رئيس اتحاديه صادركنندگان صنعــت چاپ با تاكيد بر اين كه فعاليت 
افرادى كه در صنعت چاپ حضور دارند، دچار مشــكل شده است، به 
ايسنا گفت: اين كه به دليل سوء استفاده يك نفر تمامى فعاالن آن بخش 
مجازات شــوند و با بازار به صورت كنترلى و دستورى برخورد شود، 

درست نيست.
عابدين ادامه داد: در حال حاضر نمى توانيم سفارشات خود را به داليل 
مختلــف وارد كنيم و با توجه بــه محدوديت هاى اعمال شــده، نيز 

درخصوص خريد و فروش كاال با مشكل مواجهيم.
وى با بيان اين كه بزرگ ترين مشــكل صنعــت چاپ، تامين مواد اوليه 
است كه در قيمت ها تاثير بسيار زيادى دارد، اظهار كرد: موضوع عرضه 
و تقاضا بيش از نرخ ارز در صنعت چاپ اثرگذار است و جالب است 
بدانيد در زمان افزايش قيمت دالر به باالترين حد خود، قيمت هر بند 
كاغــذ تحرير، 140 هزار تومان بود كه در حال حاضر كه قيمت ارز در 
بازار كاهش يافته است، به حدود 265 هزار تومان به ازاى هر بند رسيده 
اســت.رئيس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ ادامه داد: در ابتداى 
ســال، قيمت هر بند كاغذ حدود 80 تا 90 هزار تومان بود و با افزايش 
قيمــت ارز به حدود 140 هزار تومان رســيد و در حال حاضر به دليل 
دســت كارى بازار عرضه و تقاضا شاهد افزايش قيمت هر بند كاغذ به 

265 هزار تومان هستيم.
به گفته عابدين درصورتى كه بازار عرضه و تقاضا دســت كارى شود، 

تاثيرش بر قيمت نهايى از افزايش نرخ ارز بيش تر است.
وى با تاكيد بر اين كه بايد امكان ثبت سفارش بدون انتقال ارز آزاد شود، 
گفت: افرادى هستند كه مى توانند پول خود را تبديل كنند و با نرخ بازار 
آزاد كاالى خود را بفروشــند، اما در حال حاضر، گزينه ثبت سفارش 
بدون انتقال ارز در سامانه بسته است و اقتصاد دنيا اينگونه پيش مى رود 

كه با كاهش ميزان محصول در بازار، شاهد افزايش قيمت ها هستيم.
به گزارش ايسنا، افزايش قيمت ارز از ابتداى سال جارى، بازار صنعت 
چاپ و بسته بندى را بى نصيب نگذاشت و در پى آن قيمت كاغذ افزايش 
يافت، اما نكته قابل تامل در حال حاضر اين است كه با كاهش قيمت ارز 
در بازار آزاد قيمت كاغذ نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش چشم گيرى 
داشته و به گفته رئيس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ، اين مساله 

ناشى از دست كارى بازار عرضه و تقاضا توسط دولت است.

نماينده مردم مالير مجلس:
بايد سريعتر سازوكار اخذ ماليات از 

خانه هاى خالى مشخص شود
 براى حمايت از مســتأجران و قشــرى از جامعه كه امكان تأمين 
مســكن را ندارند، تدوين سازوكارى براى اخذ ماليات و عوارض از 

واحدهاى مسكونى خالى ضرورى است
.نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه در همه 
كشورها از واحدهاى مسكونى خالى عوارض و ماليات گرفته مى شود، 
اظهار كرد: اين اقدام به شــيوه اى اعمال مى شود كه خالى نگاه داشتن 

واحد مسكونى براى مالكان توجيه اقتصادى نداشته باشد.
محمد كاظمى با اشاره به اينكه اين قوانين به اجاره نشين ها نيز كمك 
مى كند، افزود: كميســيون عمران در مجلس هنوز يك خروجى قابل 

توجهى در اين حوزه نداشته است.
نماينــده مردم مالير در خانه ملت در گفت و گو با فارس با بيان اينكه 
چندين جلســه در اين باره در كميسيون عمران مجلس تشكيل شده 
اســت، تصريح كرد: از آنجا كه بايد يك ساز و كار حساب شده براى 
اخذ ماليات و يا عوارض واحدهاى مسكونى خالى تدوين شود، هنوز 

اين موضوع محقق نشده است.
وى ادامه داد: دولت در راستاى حمايت از مستأجران و افرادى كه توان 

خريد ملك را ندارند بايد ورود كند و اين قوانين را به اجرا بگذارد.
كاظمى با اشاره به اينكه مســكن از گذشته تابع عرضه و تقاضا 
بوده و نمى توان دســتورى تعيين كرد، گفت: هر واحد مسكونى 
از خصوصيات ويژه اى برخوردار اســت كه قيمت آن بر اساس 
اين مواد تعيين مى شــود اما بايد امور مربوط به ســاخت مسكن 

كرد. تسهيل  را 
وى با بيان اينكه برنامه هاى دولت براى بازآفرينى و ساخت و ساز در 
بافت هاى فرسوده گام مطلوبى به حساب مى آيد، اظهار كرد: به جاى 
آن كه به مناطقى برويم كه آب، برق، گاز و امكانات الزم وجود ندارد، 
با ساخت و ســاز در محدوده بازآفرينى كه براى مردم ملموس است 
و عــادت به زندگى در اين مناطق دارند، مى توان تحول بزرگى را در 

تأمين مسكن ايجاد كرد.

برگزارى دوره آموزشى بهره ورى براى 
مديران كارخانه شيشه همدان

 يك دوره آموزشــى بهره ورى براى مديران،روساء و سرپرستان 
واحدهاى مختلف كارخانه شيشه همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى كارخانه"شيشه"همدان در اين دوره آموزشى 
كه با حضور همه مديران،روســاء و سرپرســتان واحدهاى مختلف 
كارخانه برگزار شد؛ مباحث مختلفى در خصوص تعريف بهره ورى، 
عوامــل افزايش بهــره ورى، عوامل موثر بر بهــره ورى و چگونگى 

رسيدن به بهره ورى مناسب آموزش داده شد.
اين دوره آموزشى دومين كالس آموزشى بهره ورى است كه از ابتداى 
ســال جارى تاكنون براى مديران،روساء و سرپرستان واحدها برگزار 
شــد. گفتنى است، مجموعه شيشه همدان در كنار توليد و اشتغالزايى 
و صادرات در بحث هاى مختلف آموزشــى نيز كالسها و دوره هاى 
مختلفى را براى پرســنل برگزار كرده و مديريت مجموعه بر اين مهم 
اعتقاد دارد كه مقوله آموزش مى تواند تاثير به سزايى در بحث توليد 

داشته باشد.

پ

آگهى مزايده عمومى نوبت دوم 
به تاريخ97/9/18

 حسين بابايى - شهردار مالير

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره : 986/ش/5/م مورخ 97/08/15 تعداد 6 واحد تجارى  واقع در 
ميدان زنديه طبقه چهارم مجتمع تجارى زنديه را از طريق نشر آگهى مزايده در قالب اجاره به اصحاب رسانه فرهنگ 
و هنر واجد صالحيت عمومى واگذار نمايد لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى 
چهار شنبه مورخه 10/5 /97 به همراه 5٪ مبلغ كل برآورد به صورت نقد (به حساب 10/2767836/1 بانك  رسالت) يا 
اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه 
و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى در 
پاكت سربسته قرارداده و تحويل  دبيرخانه شهردارى نمايند و همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره 
مستقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمايند و يا مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سايت 
malayer.ir دريافت دارند. ضمناً جهت دريافت اسناد (شامل قرارداد شرايط عمومى ،آگهى، كروكى و ساير اطالعات) 

به واحد امور مالى شهردارى مراجعه فرمايند.
                                                     ((قيمت پايه و مشخصات))

1-اجاره بها ماهيانه  واحد تجارى شماره 36به مساحت 52/72 متر مربع  ماهيانه 2/700/000 ريال  و 30/000/000 ريال 
پيش پرداخت 

2- اجاره بها ماهيانه  واحد تجارى شماره 37 به مساحت 62/05 متر مربع  ماهيانه 3/000/000 ريال  و 40/000/000 ريال 
پيش پرداخت 

3- اجاره بها ماهيانه  واحد تجارى شماره 38 به مساحت 49/92 متر مربع  ماهيانه 2/500/000 ريال  و 30/000/000 ريال 
پيش پرداخت

4- اجاره بها ماهيانه  واحد تجارى شماره 39به مساحت 50/34 متر مربع  ماهيانه 2/700/000 ريال  و 30/000/000 ريال 
پيش پرداخت 

5- اجاره بها ماهيانه  واحد تجارى شماره 40 به مساحت 69/74 متر مربع  ماهيانه 3/300/000 ريال  و 45/000/000 ريال 
پيش پرداخت 

6- اجاره بها ماهيانه  واحد تجارى شماره 41به مساحت 74/47 متر مربع  ماهيانه 3/500/000 ريال  و 50/000/000 ريال 
پيش پرداخت 

7- مدت اجاره هريك از واحد ها  از تاريخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسى مى باشد.
8- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز چهار شنبه97/10/5به دبيرخانه شهردارى ميباشد و 

شهردارى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.
9- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

10-چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع 
شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار مى شود. و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

11-پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
12- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

13-تاريخ بازگشائى پاكتهاى واصله در مورخ پنجشنبه 97/10/6 راس ساعت 10صبح در دفتركار شهردار ميباشد.
14- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشائى مى باشد.207/ص/97

 توليد كاغذ ســنگ در ايران مانند كشــورهاي 
كانادا و چين ممنوع شــود، زيــرا بازيافت آن در 

طبيعت مانند پالستيك است.
مديرعامل شركت كاغذ پيك فراز در بازديد از غرفه 
مركز چاپ و بسته بندي همدان در بيست وپنجمين 
نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي تهران گفت: 
توليد كاغذ سنگ در ايران به محيط زيست آسيب 
جدي مي زند به طوري كــه تجزيه و بازيافت آن 
حداقل 400 ســال طول مي كشــد و از اين لحاظ 

شبيه پالستيك است.
عليرضا كاغذيان ادامه داد: توليد كاغذ ســنگ اگر 
به لحاظ اقتصادي و زيســت محيطــي به صرفه 
بود كشــورهاي كانادا و چين جلوي توليد آن را 

نمي گرفتند.
اين فعال حوزه كاغذ در ايران و اتريش در پاســخ 
به سوال خبرنگار همدان مبني بر اينكه در شرايط 
كنوني تحريم، چاپخانه داران بــا تأمين مواد اوليه 
مورد نياز و كاغذ مواجه هســتند چگونه مي توان 
اين مشكل را پشــت سر گذاشت، گفت: بسياري 
از همكاران از بروكراســي هاي درســت و غلطي 
كه به وجــود آمده به عنــوان تحريم هاي داخلي 
ياد مي كننــد و با وجود اينكه متوجه شــده ام كه 
ســازمان هاي مرتبط با واردات تالش زيادى مى 
كنند تا مواد اوليه از راه درســت و باقيمت مناسب 
به دست مصرف كننده برسد اما برخي افراد با سوء 
اســتفاده هايي موجب كمبود مواد اوليه در كشور 

شده اند.
كاغذيــان ادامــه داد: با توجــه به اينكــه تعداد 
كشــورهايي كه تمايل بــه همكاري بــا ايران را 
دارند اماقراردادهايي بين واردكنندگان و آنها بسته 

مي شود كه در بســيارى مواقع به خاطر نوسانات 
ارزي كنسل مي شود.

وي درباره گران شــدن چند بــاره قيمت كاغذ از 
سال گذشــته تا كنون گفت: تا ســال قبل همين 
زمان قيمت جهاني كاغذ پايين بود كه به تناســب 
قيمت آن در ايران هم پايين بود و بازرگانان و چند 
روزنامه  اي كه كاغــذ وارد مي كردند تنها 2 درصد 
سود مي كردند كه همين موجب شد تا بسياري از 
آنها دســت از واردات آن بردارند و در نهايت 3 يا 
4 بازرگان مانده كه واردات كاغذ را انجام مي دهند. 
روزنامه ها هم به خاطر نداشــتن ســود تصميم به 

خريد از بازرگانان كردند.
كاغذيــان افزود: دليل ديگر هــم اين بود كه چين 
بازيافت كاغذ را به خاطر ايجاد مشكالت زيست 
محيطي و تأثير آن بر كم آبي كنسل كرد كه همين 
موجب شــد تا كاغذ از 420 يــورو به 850 يورو 

برسد.
وي در توضيح اينكه آيا ايران ظرفيت توليد كاغذ 
را دارد يــا خير گفت: به خاطر ايجاد مشــكالت 
زيســت محيطي نبايد در ايران كاغذ توليد شود. 
توليد كاغذ آب هــاي زيرزميني را نابود مي كنند و 
همانطور كه مي بينيم حتي كارتن ســازي ها كه از 

كاغذ بازيافتي اســتفاده مي كنند در مناطق كويري 
واقع شده اند چون به حدي از آبها استفاده كرده اند 

كه عمق آبهاى زيرزمينى پايين رفته است.
وي درباره نمايشــگاه امســال هم گفت: چون از 
اوايل تابســتان قيمت ها به طور كاذب افزايشــى 
شــدند بســياري از توليدكنندگان سفارش كار را 
در حوزه هــاي كارتن، جعبه ، ليبــل و... باال بردند 
و اكنــون آنها را در انبارهــا نگه داري مى كنند كه 
همين موجب شد تا مقدار سفارش كار پايين بيايد. 
بنابراين طبيعي اســت كه تعداد بازديد كنندگان از 

اين نمايشگاه هم پايين بيايد.

مديرعامل شركت كاغذ پيك فراز در غرفه پيام رسانه در نمايشگاه بين المللى چاپ تهران:

توليد كاغذ در ايران آبها و محيط زيست را از بين مي برد 

غزل اسالمي»
 ســومين روز از بيســت و پنجمين 
نمايشگاه بين المللى چاپ و بسته بندى 
تهران در حالى به پايان رسيد كه اگر چه 
اندازه  به  نمايشگاه  بازديدكنندگان  تعداد 
ســال هاى قبل نبود امــا «مركز چاپ و 
بسته بندى همدان» به دستاوردهاى خوبى 

دست يافت.
بســيارى از شــركت هــاى حاضر در 
نمايشگاه تعداد مشــترى ها و قراردادها 
برايشــان راضى كننده نبود و از آنجا كه 
كشور ايران امسال با تحريم هاى جديد 
آمريكا مواجه شده، برخى شركت ها نيز 
با تمام توان خود به نمايشگاه نيامده اند.

آنطور كه مدير يكى از شركت هاى چاپ 
و تبليغات عنوان كرد: تعداد مشــتريانش 
نسبت به سال گذشته حداقل به يك سوم 

رسيده است.
وى مى گفت: به همين نسبت قراردادهايى 
كه مى تواند دستاورد نمايشگاه باشد و در 
طول سال اتفاق بيفتد هم كم شده و كمتر 

هم خواهد شد.
ــى  ــت برخ ــخص اس ــه مش ــور ك آنط
از صنــف هــا در نمايشــگاه زيــاد از 
تعــداد مشــتريان خــود ناراضــى نيســتند 
امــا برخــى هــا بــا ركــود بــازار مواجــه 
ــن  ــل اي ــا دلي ــب آنه ــه اغل ــتند، ك هس
ــور  ــى كش ــت تحريم ــرايط را وضعي ش
عنــوان مــى كننــد بــه طــورى كــه 
مديــر يكــى از غرفــه هــاى بســته بنــدى 
در  مــن  خارجــى  مشــتريان  گفــت: 
ســالجارى بــه شــدت كاهــش يافتــه اند 
ــه كشــورها  ــرا در حــال حاضــر هم زي
ــا نيســتند و  ــا م ــه همــكارى ب تمايــل ب
قــراردادى كــه پيــش از ايــن بســته ايــم 
مجبــور بــه فســخ آنهــا شــده ايــم چــون 
ــش  ــا چال ــانات ارزى ب ــر نوس ــه خاط ب
تهيــه مــواد اوليــه و بــاال رفتــن قيمــت 

ــا مواجــه شــديم. ه
ــك  ــازى باب ــب س ــركت قال ــراح ش ط
هــم گفــت: كــه بخاطــر نوســانات 
بــا  اوليــه  مــواد  ترخيــص  در  ارزى 
مشــكالتى مواجــه شــديم و در نهايــت 
بــا بازگشــت پولــى كــه داشــتيم تاكنــون 

توانســته ايــم يــك ســوم مقــدار قبلــى 
ــم. ــان كني ــه وارد انبارم ــواد اولي م

ــن  ــر اينكــه اي ــد ب ــا تأكي ــژاد ب ــدى ن مه
شــركت بــه خاطــر برنــد بــودن مشــتريان 
ــى از  ــه داد: يك ــود را دارد ادام ــت خ ثاب
داليلــى كــه تعــداد مشــتريانمان كاهــش 
يافتــه ايــن اســت كــه شــركت هــا 
دريافــت ســفارش هــاى خــود را متوقف 

ــات برســد. ــه ثب ــا شــرايط ب ــد ت كردن
غرفــه داران يــك غرفــه چــاپ و بســته 
بنــدى نيــز مــى گفتنــد حداقل مشــتريان 
در نمايشــگاه بــه نصــف رســيده انــد ما 
ــه  ــى ك ــى قراردادهاي ــته حت ســال گذش
در نمايشــگاه مــى بســتيم هــم بيشــتر از 

امســال اســت.
«مركــز چــاپ و بســته بنــدى همــدان» 
نيــز از ايــن قاعــده مســتثنى نيســت آن 
ــه  ــا اينك ــت ب ــه مشــخص اس ــور ك ط
قــدرت  بــا  امســال  چاپخانــه  ايــن 
بيشــترى و در غرفــه اى بزرگتــر در 
نمايشــگاه حضــور يافتــه امــا ابــراز مــى 
ــا اينكــه مــى دانســتيم مشــتريان  كنــد ب
ــته  ــال گذش ــر از س ــاً كمت ــال قطع امس
ــتگاه  ــر دس ــه خاط ــا ب ــود ام ــد ب خواه
هــاى مــدرن چــاپ ليبــل و بســته بندى 
ــم. ــرده اي ــور ك ــا وارد كش ــه از اروپ ك

ســعى كرديم تا امســال قوى تر از سال 
گذشته در نمايشگاه حضور بيابيم چون 

معتقديــم كه وضعيت فعلــى اقتصادى 
كشور موقتى است و به زودى شرايط به 

سابق برمى گردد.
ــاى  ــگاه ه ــور در نمايش ــع حض در واق
در  قــرارداد  بســتن  بــراى  مختلــف 
حــال حاضــر نيســت و ايــن روش، 
ــدت  ــد م ــه در بلن ــت ك ــى اس تبليغات
جــواب مــى دهــد «مركــز چــاپ و 
ــه 38 در  ــدى همــدان» در غرف بســته بن
كنــار بزرگتريــن شــركت هــاى فعــال در 
عرصــه چــاپ و ماشــين آالت وابســته 
حضــور دارد و ديــروز ميزبــان مهمانانى 
از شــركت هــاى بــزرگ داخلــى و چنــد 

ــود. ــى ب ــراى رايزن ــايه ب ــور همس كش
در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللى 
چاپ و بســته بندى تهران 400 شركت 
ايرانى و خارجى فعــال در عرصه انواع 
چاپ و ماشــين آالت وابســته حضور 

دارند.
در اين نمايشگاه 45 شركت از كشورهاى 
ايتاليا، سوئد، آلمان، فرانسه، پين، تركيه و 

كره جنوبى شركت كرده اند.
اين نمايشگاه از روى پنجشنبه آغاز شده 
و امروز نيز از ســاعت 9 تا 17 در محل 
دائمى نمايشــگاه هاى بين المللى تهران 

پذيرايى عموم است.

سايه سنگين ركود اقتصادي 
بر سر صنعت چاپ

■ «مركز چاپ و بسته بندى همدان» به دستاوردهاى خوبى دست يافت
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد

 سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326009000269 مورخه 97/8/1 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي محمد 
رضايي فرزند عيسي به شماره شناســنامه 3711 صادره از فامنين به شماره 
ملي 5029606696 در شــش دانگ اعياني بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 
96 شعير ششــدانگ يك باب خانه به مساحت سيصد و نود و شش مترمربع 
و ســي و چهارم صدم مترمربع قسمتي از پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج 
همدان اراضي ماماهان خريداري از مالك رســمي آقاي عيسي رضايي محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 192)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/25
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 1397/1044  مــورخ 1397/8/6هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي هادي مرداني فرزند عليداد به شماره شناسنامه 431 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 71/05 مترمربع در قسمتى از پالك 
1698 اصلي واقع در اسدآباد محله سيدان كوي پيروزي خريداري با واسطه 
از مالك رسمي آقاي علي اكبر رجبي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 577)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره 139760326034001212 مورخه 1396/12/19 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي علي احمدي وزيني بصير فرزند علي حسين به شماره 
شناسنامه 854 صادره از همدان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به 
مساحت 94160/14 مترمربع تحت پالك 54/389 اصلي واقع در روستاي بخش 
چهار همدان خريداري مع الواســطه از صفدر نورمحمدي و حاجي مراد وفائي 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3451)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25
موسي حنيفه
 رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 1397/1128  مورخ 1397/8/23هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي مسعود زارعي فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 4000116071 صادره 
از اسدآباد در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 130/92 مترمربع در قسمتى 
از پالك 1530 اصلي واقع در بلوار كشــاورزي كوي شــهيد فالح پالك 5150  
خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاي محمدولي زارعي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 553)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

حضور 2 نماينده در انتخابى تيم ملى، نشان 
از پيشرفت كشتى تويسركان دارد

 حضور 2 نماينده از اين شهرستان در مرحله نخست انتخابى تيم ملى 
كشتى آزاد، نشان از پيشرفت اين رشته در تويسركان دارد.

محمد معصومى رئيس هيأت كشــتى تويسركان گفت: بعد از رضا 
اســدى پور، عرفان مالمير هم از تويسركان جواز حضور در مرحله 
نخســت انتخابى تيم ملى كشــتى آزاد كشــورمان را كسب كرد تا 
اين شهرســتان داراى دو نماينده در رقابت هــاى انتخابى تيم ملى 

باشد. آزاد 
وى تصريح كرد: رضا اسدى پور چندى پيش در مسابقات كشتى قهرمانى 
كشور در قصرشيرين عنوان نايب قهرمانى را كسب و به اين ترتيب جواز 
حضور در مرحله نخست انتخابى تيم ملى كشتى آزاد كه اوايل دى ماه در 

تهران برگزار خواهد شد را به دست آورد.
رئيس هيأت كشــتى شهرستان تويســركان خاطرنشان كرد: همچنين 
روز جمعه مســابقه درون انتخابى وزن 70 كيلوگرم ميان كشتى گيران 
برتر اســتان در خانه كشــتى شهر همدان برگزار شــد تا نفر برتر به 
عنوان آخرين سهميه استان، مجوز حضور در مرحله نخست انتخابى 

تيم ملى را كسب كند.
معصومى عنوان كرد: در اين مسابقه 6 كشتى گير برتر استان در وزن 70 
كيلوگرم حضور داشــتند كه عرفان مالمير با دو پيروزى برابر على اصغر 
عروجى از بهار و سجاد چهاردولى از مالير اول شد و جواز حضور در 

مسابقات انتخابى تيم ملى را كسب كرد.
وى با آرزوى موفقيت براى دو كشتى گير تويسركانى در مرحله نخست 
انتخابى تيم ملى كشــتى آزاد كشــورمان گفت: حضــور دو نماينده از 
اين شهرســتان در مرحله نخست انتخابى تيم ملى كشتى آزاد، نشان از 

پيشرفت اين رشته در تويسركان دارد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

بدمينتون نهاوند پويا و داراى 
پتانسيل ايده آل است

 رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند گفت: بدمينتون 
ظرف چند سال اخير در نهاوند پويا و بانشاط بوده و داراى پتانسيلى 

ايده آل براى پيشرفت است.
مهرداد سعدى نژاد با اشاره به جلسه برگزار شده در اين اداره با عوامل 
هيأت بدمينتون استان، با بيان اينكه ما منكر اين نيستيم كه مشكالت در 
ورزش وجود ندارد چراكه ورزش با اقشار مختلف جامعه و رده هاى 
ســنى مختلف در ارتباط اســت، اظهار كرد: برابر وظيفه سازمانى و 
آنچــه در قوانين وجود دارد از هيچ اقــدام و خدمتى براى ورزش و 
هيأت هاى شهرستان كوتاهى نكرده ام و اين مهم را مى توان از خانواده 

ورزش جويا شد.
وى با اشــاره به اينكه درگذشته به هر علتى شايد مشكالتى در بحث 
اعزام، اســكان يا ديگر مســائل مربوط به ورزش وجود داشته است، 
تصريح كرد: از بدو ورود به اداره ورزش و جوانان شهرســتان ابتدا به 

دنبال جان بخشيدن به هيأت هايى بوديم كه فعاليت كمترى داشتند.
ســعدى نژاد با بيــان اينكه اعتقاد به ســنت در ورزش ندارم چراكه 
ورزش يك علم است، خاطرنشان كرد: براى بدمينتون بيشترين وقت 
را گذاشــته ام، همچنان كه مربى بانوان اين رشــته بر انجام اقداماتى 
همچون اسكان، اعزام، تغذيه و همچنين خط كشى سالن بدمينتون كه 

آرزو و مطالبه چندين ساله ورزشكاران بوده صحه مى گذارد.
وى با بيان اينكه ورزش نهاوند در دوران پويايى به سر مى برد، عنوان 
كرد: امروز ما در پنج هيأت ورزشــى داراى نماينده در مســابقات 
كشورى هستيم و اگر قرار باشد ما از چنين پتانسيلى به خاطر مسائل 

حاشيه اى استفاده نكنيم يقين بدانيم كه ضرر خواهيم كرد.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند با اشاره به درخواست 
خانواده بدمينتون براى برگزارى كالس فوق العاده بيان كرد: برخالف 
اينكه محدوديت هايى وجود دارد اما براى اعتالى جايگاه ورزش و 

هيأت بدمينتون اين مهم هم انجام خواهد شد.
ســعدى نژاد با تاكيد بر اينكه بدمينتون شهرســتان نهاوند در شرف 
تعطيلى نيست، گفت: امروز حضور سه بازيكن نهاوندى در اردوهاى 
استان و مسابقات كشــورى بر اين موضوع صحه مى گذارد، چراكه 

كسب هر عنوان و جايگاهى نيازمند تمرين قبلى است.

كسب 9 مدال طال توسط كاراته كاران در 
مسابقات بين المللى كاپ ايران زمين

 چهاردمين دوره مســابقات بين المللى كاپ ايران زمين در تهران 
برگزار شد و باز هم كاراته كارن كبودرآهنگى در اين مسابقات خوش 

درخشيدند.
رئيس هيات كاراته شهرستان كبودرآهنگ با بيان اين مطلب در گفت 
و گو با خبرنگاران اظهار داشــت: 30 كاراتــه كار خانم و آقا كه 12 
نفر از آنها آقا و 18 نفر خانم بودند در اين مســابقات در رده ســنى 
نونهاالن و نوجوانان ، جوانان و بزرگســاالن از شهرستان كبودرآهنگ 
در قالب تيم بسيج سپاه انصارالحسين استان همدان در اين مسابقات 

شركت داشتند.
ا... كرم شــهگل افزود : مسابقات بانوان در سالن معلم تهران و آقايان 
نيز در ســالن افراسيابى تهران ،پنج شنبه و جمعه هفته گذشته برگزار 
شد و از شش كشور خارجى از جمله كره جنوبى،پاكستان، آذربايجان، 
هندوســتان، روسيه و تركيه در اين مسابقات شركت كه جمعا حدود 

هزار كاراته كا در اين مسابقات حضور داشتند.
وى ادامه داد ســيد ابوالفضل حسينى و عطا ظهورى مدال طال، على 
بختيارى و حسين ملك پوريان مدال نقره و حميدرضا اسماعيلى مدال 
برنز را كســب كرده اند و مقام هاى اول اين مســابقات كيانا توخلى، 
دنيا  نوروزى، مهيا نادرى، مهســا فرهنگيان، مايده زارعى، نيكتا يارى 
عالم، يلدا بيزاموند و مقام دوم زهرا امان و مقام هاى سوم مهسا فتحى، 
پانيذ قاســمى، هليا رفيق دوســت، عاطفه وفايى و سارا مشايخى را 
كسب كردند. شايان ذكر است مربى گرى اين كاراته كاران را ا... كرم 
شهگل و ناصر ســلطانى در بخش آقايان و فايزه پوركمال در بخش 

بانوان برعهده دارند.

داورى، نقطه عطف ورزش اول همدان
 كشتى استان همدان ظرف يك دهه اخير، عالوه بر كسب افتخارات 

مهم در عرصه داورى هم داراى رشد قابل توجهى بوده است.
برخــوردارى از مهره هاى خوب همچون مزدك گيتى، مســعود 
چوبيــن، بيژن روزبهانــى، داريوش چلوئيان و ... نشــان داده كه 
كشتى اســتان همدان در عرصه داورى جهش هاى خيره كننده اى 

برداشته است.
سرپرست هيأت كشتى استان همدان در اين باره با اشاره به وجود 
داوران جوان كشــتى در اســتان گفت: بايد با كار و تالش دست 
به دســت هم دهيم تا كشــتى همدان در زمينه داورى به جايگاه 

بهترى هم برسد.
عليرضا درويشــى اظهار كرد: بايد كارى كنيم كه داورى كشتى در 

اين استان به رشد و ارتقا برسد.
وى بيان كرد: در حال حاضر 4 داور خوب كشتى به نام هاى مزدك 
گيتى، داريوش چلوئيان، بيژن روزبهانى و مســعود چوبين را در 

سطح بين المللى داريم كه ظرفيتى مهم در كشتى همدان هستند.
سرپرست هيأت كشــتى همدان برگزارى نخستين كالس ارتقاى 
ســطح داورى كشــتى در 13 دى ماه همزمان با مســابقات كشتى 
نوجوانان اســتان را از جمله برنامه هاى ايــن هيأت براى ارتقاى 

سطح داورى كشتى عنوان كرد.
درويشــى ادامه داد: همچنين براى برگــزارى كالس هاى كنترل 
ارتقاى داورى كشــتى استان نيز برنامه ريزى هاى الزم انجام شده 

است.
وى با اشاره به برگزارى همايش داوران استان در تاريخ 19 آذرماه 
به ميزبانى شهرستان مالير، برادران مصطفى جوكار، رضايى منش و 
لطيفى را از سرآمدان كشتى مالير و استان دانست و افزود: موجب 
افتخار اســت كه از وجود اين قهرمانان در كنار كشــتى استان و 

شهرستان بهره مى گيريم.
سرپرست هيأت كشتى همدان تاكيد كرد: داوران جوانى كه در اين 
رشته فعاليت مى كنند بايد با تقويت زبان انگليسى خود به جايگاه 

اصلى خود در مسابقات جهانى برسند.
درويشى همچنين مسعود چوبين را افتخار كشتى استان در شوراى 
عالى داوران كشــور دانست و گفت: چوبين ظرفيت بسيار خوبى 

براى ماست تا بتوانيم با حمايت وى كار كنيم.
وى اضافه كرد: كشــتى همدان طى ســال ها و دهه هاى 70 و 80
جزو تيم هاى برتر كشور بود كه اميدواريم با سعى و تالش بيشتر 
بتوانيم با وجود نيروهاى جوان در اين رشــته، كشتى همدان را به 

روزهاى اوج خود برسانيم.
رئيس اداره ورزش و جوانان مالير نيز، پيشــينه كشــتى استان 
به ويــژه مالير را افتخارآميز دانســت و گفــت: بايد از ظرفيت 
ســرمايه هاى ارزنده كشتى استان براى رسيدن به جايگاه اصلى 

استفاده كنيم.
مهدى رضايى بيان كرد: اگرچه ســال هاى پرافتخار كشتى استان 
همــدان به هر دليلى رو به افول رفته اســت، امــا امروز با وجود 
قهرمانان و سرمايه هاى ارزشــمند كشتى در نقاط مختلف استان 

مى توانيم آن را به روزهاى اوج خود برگردانيم.
وى با اشاره به روزهاى درخشش كشتى مالير ادامه داد: سال 91

مالير همدوش همدان براى حضور در ليگ كشتى تيم داشت، اما 
هيأت كشتى شهر همدان مقابل اين تيم ايستاد.

رئيــس اداره ورزش و جوانان مالير ابــراز اميدوارى كرد: هيأت 
كشتى اســتان با سرپرستى عليرضا درويشــى بتواند با استفاده از 
ظرفيت شهرستان ها، بهره گيرى از نخبه ها و گوش شكسته هاى 
كشتى و استفاده از ظرفيت خيران، حركت جدى و پرشتابى را به 

كشتى استان بدهد.
رضايى تاكيد كرد: خروجى اين نشســت ها بايد به گونه اى باشد 
كه به كشتى استان و شهرستان ها بويژه در حوزه داورى، مربيگرى 

و تيم هاى كشتى كمك كند.
وى برگزارى دوره اى نشســت هاى داورى در شهرستان را به نفع 
كشتى استان دانست و اظهار داشت: نياز است خروجى و تصميم 
هايى كه در اين نشست ها گرفته مى شود، بررسى شده و نتايج آن 

آثار مثبتى براى كشتى شهرستان ها به همراه داشته باشد.
رئيــس اداره ورزش و جوانان مالير با گراميداشــت ياد و خاطره 
مرحــوم على اكبر صوفى داور بين المللى كشــتى، فضاى كنونى 
در اســتان و شهرستان را براى رشد و ارتقاى ورزش بويژه كشتى 

بسيار مهيا دانست.
رضايــى ادامه داد: هــم اكنون با نــگاه مثبت اســتاندار همدان، 
نمايندگان مالير و فرماندار ويژه مالير به حوزه ورزش و همدلى 
و دوســتى بين هيأت ها و ورزشكاران اين شهرستان، آينده بسيار 

خوبى پيش روى ورزش مالير است.
وى اضافــه كرد: مالير به عنوان قطب ورزش اســتان، به ويژه در 

رشته كشتى حرف براى گفتن بسيار دارد.
ــف داورى،  ــوت و ضع ــاط ق ــى نق ــى، بررس ــى هم انديش رضاي
ــا،  ــتان ه ــاى داورى شهرس ــتى، ارتق ــده داورى كش ــيم آين ترس
ارتقــاى داورى در برنامــه هــاى كشــورى و تورنمنــت هــاى بيــن 
المللــى و توســعه زيرســاخت هــاى داورى در كشــتى اســتان را 
از جملــه اولويــت هــا و اهــداف ايــن نشســت هــا برشــمرد كــه 

بايــد مــورد بررســى قــرار گيــرد.
وى همچنيــن به برگزارى آيين هاى تجليل از 102 پيشكســوت 
ورزش مالير، 38 تن از مربيان ســازنده، حامى و تاثيرگذار، 196

تن از قهرمانان و نام آوران ورزشــى و 21 تن از داوران ورزشى 
اين شهرستان طى 2 ماه گذشته اشاره كرد.

گفتنى اســت؛ نخستين همايش ساالنه داوران كشتى استان همدان 
در شهرستان مالير برگزار شد.

در حاشــيه ايــن همايش، هيأت كشــتى و كميته داوران اســتان 
همدان همچنين از ســالن كشــتى مالير و سانس تمرينى مسعود 

مصطفى جوكار و جالل لطيفى نيز بازديد كردند.

 تيم فوتبال شــهردارى همــدان كه در 
نيم فصــل نخســت ليگ دســته دوم نتايج 
ضعيفى كســب كرد، با تصميم مديران اين 
تيم براى نيــم فصل دوم تغيير فنى نخواهد 
داشت و با بابك صمديان به كار خود ادامه 

مى دهد.
شــهردارى همدان كه در گــروه اول ليگ 
دسته دوم با تيم هاى داماش گيالن، مقاومت 
تهران، چوكا تالش، خوشــه طاليى ساوه، 
آواالن كامياران، فوالد نوين اهواز، شهردارى 
بم، كاســپين قزوين، استقالل اهواز، سردار 
بوكان، مس نويــن كرمان و ايــران جوان 
بوشهر هم گروه اســت، در پايان نيم فصل 
نخست با كســب 11 امتياز از 12 بازى در 
رده نهم جدول رده بنــدى گروه خود قرار 
گرفت و خيلى ها نه در اين برهه بلكه چند 
هفته زودتر منتظر تغيير سرمربى و كادرفنى 
شــهردارى بودند تا به قــول معروف يك 

شوك فنى به اين تيم وارد شود.
اما تصميم مديران شــهردارى بر اين است 
كــه تيم خــود را با بابك صمديــان روانه 
مسابقات نيم فصل دوم ليگ دسته دوم كنند 
و از همين حاال بايــد منتظر ماند و ديد آيا 
شهردارى همدان كه در نيم فصل دوم جايى 
براى آزمون و خطا ندارد، با اين ســرمربى 

ناكام راه به جايى خواهد برد يا نه.
تيمى كه فصــل قبل با هميــن صمديان 
روزهــاى خوبى را در ليگ دســته دوم 

فوتبــال تجربه كرد، اين فصل آســمانش 
تيــره و تار بوده و بايد ديــد با تغييراتى 
كه كادرفنى شــهردارى بــراى نيم فصل 
دوم در تيمشــان در نظر خواهند گرفت، 
ســاحل  به  شــهردارى  كشــتى  باالخره 

آرامش مى رسد يا خير.
بــدون ترديد بــا توجه به حمايتــى كه از 
شــهردارى شــاهد بوده ايم و پرداختى هاى 
خوب به اين تيم نســبت بــه پاس، به هيچ 
عنوان نبايد نماينده شــهرمان در نيم فصل 
دوم ليگ دسته دوم فوتبال در جمع تيم هاى 
فانوس به دســت گروه اول باشد و انتظار 
اهالى فوتبال همدان هم اين است كه بابك 
صمديان با يك برنامه ريزى مدون و كمك 
فكرى مناسب، در ادامه راه تيم خود را بهتر 
از قبــل روانه بازى ها كنــد تا با جمع آورى 
امتيازات نيم فصــل دوم خود را از تيم هاى 
ته نشين جدا و حداقل اينكه در پايان فصل 
شــهردارى را جزو تيم هــاى مانده در ليگ 

دسته دوم فوتبال ببينيم.
در نيم فصل اول ضعف در گلزنى به شدت 
در شهردارى محســوس بود و نفراتى مثل 
نيما پرتورى كه ســابقه بازى در ليگ دسته 
اول فوتبــال را هم در كارنامه دارند، به هيچ 

عنوان گره از كار اين تيم باز نكردند.
شــهردارى در 12 بازى نيم فصل نخســت 
10 بار موفق به گلزنى شد و اين يعنى ثبت 
ميانگين 83 صدم گل در هر بازى و اگر قرار 

باشــد تيم بابك صمديان در نيم فصل دوم 
هم با چالش گلزنى مواجه باشد قطع به يقين 

كارش به مشكل خواهد خورد.
شــهردارى همدان در 12 بازى قبلى خود 
تنها 2 بار موفق به پيروزى شد، در شرايطى 
كه تعــداد بردهايش از تيم هــاى يازدهم و 
سيزدهم جدول گروه اول فقط يك پيروزى 
بيشتر اســت و مشخصا نماينده استان براى 
فرار از بحرانى كه با آن روبروست، بايد در 
نيم فصل دوم ليگ دسته دوم آمارى به مراتب 

بهتر از اين را رقم بزند.
با تمام اين اوصاف مديــران و متوليان تيم 
فوتبال شــهردارى همدان نيازى به تغيير در 
تيم خود احساس نكردند و شهردارى را در 
نيم فصل دوم مجدد با بابك صمديان روانه 

بازى ها خواهند كرد.
اميدواريــم ماموريت دشــوار صمديان و 
دستيارانش در شهردارى اين بار با موفقيت 
انجام شــود و دســت آخر شاهد روزهاى 
خوب و اميدواركننده تيمى باشيم كه امسال 
ناكام تر از هر زمانى بوده و برعكس دو سه 
ســال اخير، رغبت عالقمندان به فوتبال در 
همدان نســبت به پاس بيشتر از شهردارى 
شــده و پيداست كه اهالى فوتبال برخالف 
مشــكالتى كه پاس با آن روبروست، براى 
سفيد و سبزپوشان همدانى شانس بيشترى 
نسبت به شهردارى در ليگ دسته دوم قائل 

هستند.

تركيب اعضاى 6 نفره 
هيأت اجرايى پارالمپيك 

مشخص شد
 تركيــب 6 نفــره اعضــاى هيأت 
اجرايــى كميته  ملــى پارالمپيك كه با 
حضــور 13 كانديدا برگزار شــد، در 
پايان اين انتخابات اعضاى اصلى هيأت 

اجرايى مشخص شد.
به  گزارش  ايســنا، در ادامــه  انتخابات 
كميته  ملى پارالمپيك و در پست هيأت 
اجرايى كه امير ماندگارفرد، على اصغر 
هــادى زاده، محمدرضا مظلومى، فريبا 
شيعه،  الهه  باغستانى،  عباس  محمدى، 
على كشفيا، حميدعلى صميمى، قاسم 
قاسمى، غالمرضا شــعبانى بهار، هادى 
رضايــى و غالمرضا نوروزى و ســيد 
محمــد پوالدگر براى هيــأت اجرايى 
كميته  ملــى پارالمپيك كانديد شــده 
بودند در پايــان راى گيرى محمدرضا 
مظلومى با 33 راى، هادى رضايى با 30 
راى، على كشفيا با 27 راى، سيد قاسم 
قاسمى با 34 راى و حميدعلى صميمى 
با 33 راى در دور اول به عنوان اعضاى 

هيأت اجرايى انتخاب شدند.  
غالمرضــا نــوروزى و ســيد محمد 
پوالدگر كه در دور اول 21 كسب كرده 
بودند، براى مشخص شدن يك نفر از 
اعضاى هيــأت اجرايى در دور دوم به 

رقابت خواهند پرداخت.

شناگر ايرانى دومين 
ركورد ملى را در 

مسابقات جهانى شكست
 در ادامه رقابت هاى شناى قهرمانى 
جهــان مســافت كوتــاه 2018 چين، 
امرالهى توانســت پس از ركورد ملى 
400 متر آزاد، ركــورد ملى 1500 متر 

آزاد را نيز بشكند.
ادامــه  در  مهــر،  گــزارش  بــه 
شناى  مســابقات  دوره  چهاردهمين 
مســافت كوتاه قهرمانــى جهان كه 
از روز سه شــنبه 20 آذر 1397 بــه 
ميزبانى شــهر "هوانژو" در كشــور 
چين با حضور 970 شــركت كننده 
از 187 كشــور در حــال پيگيــرى 
است، 2 شــناگر ايران سينا غالم پور 
ركوردشكنى  با  امرالهى  اميرعباس  و 
امرالهــى در ماده 1500 متر آزاد، به 
پايان  رقابت هــا  اين  در  خــود  كار 

دادند.
در جريان رقابت هاى ديروز 24 آذرماه، 
ابتدا سينا غالم پور در ماده 100 متر آزاد 
بــه آب زد كه توانســت با مدت زمان 
00:50 اين ماده را شــنا كرده و به  47

كار خود در اين رقابت ها پايان دهد.
اما در ادامه، اميرعباس امرالهى در ماده 
1500 متر آزاد موفق شد ركورد شكنى 
كند. اين شناگر تيم ملى 1500 متر را در 
16:29 شنا كرد و ركورد ملى  زمان 26

اين ماده را 8 ثانيه ارتقا داد. 
ركورد ملى اين ماده پيش از اين توسط 
جهان  قهرمانى  مســابقات  در  امرالهى 
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ثبت شده بود.

مسابقـات 
سراسرى شطرنج 
به ميزبانى استان 
برگزار مى شود

 دبير هيــأت ورزش صنعت آب و برق 
اســتان همدان گفت: مســابقات سراسرى 
شــطرنج برادران وزارت نيرو از 29 آذر تا 
4 دى ماه به ميزبانى اســتان همدان برگزار 

مى شود.
به گزارش روابط عمومى شــركت توزيع 
نيروى برق اســتان همدان، واحد حميدى 
با اشــاره به برگزارى مســابقات سراسرى 
شــطرنج برادران وزارت نيرو اظهار داشت: 

اين مسابقات از 29 آذر تا 4 
دى ماه به مدت پنج روز در 

همدان برگزار مى شود.
وى افزود: اين مسابقات در 
راستاى اجراى بند «ب» از 
تقويم ورزشــى ســال 97 
و  برنامه ريزى  نيرو  وزارت 

اجرايى مى شود.
برگزارى  كميتــه  رئيــس 

مسابقات سراسرى شــطرنج وزارت نيرو 
با بيان اينكه اين مســابقات هر ساله برگزار 
مى شــود، گفت: امسال نيز اين مسابقات به 
ميزبانى هيــأت ورزش صنعت آب و برق 

استان همدان برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه شركت توزيع نيروى برق 
استان همدان به عنوان رياست هيأت ورزش 
صنعت آب و برق اســتان همدان مســئول 

برگــزارى اين مســابقات 
اســت، ابراز داشت: هيأت 
شطرنج استان همدان نيز در 
امر برگزارى اين مسابقات 

همكارى دارد.
حميدى با اشــاره به اينكه 
مســابقات  اجرايى  كميته 
انتخاب و احكام آنها صادر 
و ابالغ شده است، تصريح 
كرد: تعداد 32 تيم از سراسر كشور به تعداد 

204  نفر در اين مسابقات حضور دارند.
وى يادآور شــد: تيم شــطرنج صنعت آب 
و برق اســتان همدان نيز تشكيل شده و در 
حال انجام تمرينات آماده سازى است تا در 

مسابقات حضورى فعال داشته باشد.
دبير هيأت ورزش صنعت آب و برق استان 
همدان گفــت: اين دوره از مســابقات بر 

اســاس مقررات فدراسيون جهانى شطرنج 
و به روش سوئيســى در هفت دور برگزار 

مى شود.
وى با بيان اينكه از داوران و ســرداوران 
بين المللى بــراى اين مســابقات دعوت 
شــده است، عنوان كرد: به تيم هاى اول تا 
ســوم حكم قهرمانى و جوايز نقدى اهدا 

مى شود.
حميدى با اشاره به اينكه جلسه هماهنگى 
و قرعه كشى اين مسابقات در روز پنجشنبه 
29 آذر مــاه در محل برگزارى مســابقات 
تشكيل و تصميمات الزم اتخاذ خواهد شد، 
اظهار داشــت: همچنين تور همدان گردى 
براى معرفى جاذبه هاى گردشــگرى شهر 
همدان پيش بينى شده تا شركت كنندگان در 
مسابقات، طى مدت حضور خود در استان 

همدان از اين مكان ها نيز بازديد كنند.

نماينده همدان با مربى ناكام ادامه مى دهد

تمديد ماموريت دشوار 
صمديان در شهردارى
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■ حديث:
امام علي(ع):

گرفتگى در ميان جمعى شادمان، سنگينى است، و شاد بودن در ميان جمعى گرفته، سبك 
مغزى است . 

شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: ج 20 ص 340 ح 896

اين شب چله، بهتر از تمام چله هاي ديگر 
 كمتــر از 10 شــب ديگــر آييــن ســنتي و كهــن (شــب يلــدا) را 

ــد. ــزار مي كنن برگ
 آييــن دلنشــين شــب يلــدا در روزگاران امــروز مــا، ســايه كمرنگــي 
ــن  ــرام كه ــوام و احت ــزد اق ــزرگ ن ــي ب ــاور آيين ــك جشــن و ب از ي
ــا  ــا ب ــروز م ــل هاي ام ــه نس ــا ك ــنت ديرپ ــن س ــت و اي ــي اس ايران
هــزاران شــكل و كمبــود و ناشــيگري و تغييــرات فرهنگــي بــه تقليــد 
ــتين و  ــاي راس ــر باوره ــد بيانگ ــز نمي توان ــد، هرگ از آن مي پردازن
همزيســتي خالصانــه و احســاس تعــاون و نــوع دوســتي بيــن پــدران 

ــران باســتان باشــد. ــا در عهــد اي ــزرگان م و ب
 آييــن يلــدا آنچنــان كــه در داســتان ها و روايت هــاي قديمــي آمــده 
اســت، نمايــش گوشــه هايي از پيونــد انســان بــا طبيعــت و در آســتانه 
يــك نبــرد ســخت و طوالنــي انســان بــا خشــم و خــروش و چهره اي 

ســرد و يــخ بســته از فــراز و نشــيب هاي زندگــي اســت.
 آييــن يلــدا برخــالف جشــن هاي رنگارنــگ نــوروز باســتاني بــراي 
ــن  ــه در آيي ــي ك ــد، در حال ــت مي باش ــر طبيع ــي براب ــازش و تأن س
نــوروزي و عيــد باســتاني ايرانيــان، مــردم بــراي پيام هــاي آشــتي و 
ريــزش نعمــت از جانــب طبيعــت، آغــوش مي گشــايند و خــود را از 

ــا مي ســازند!  ــدا و ســختي هاي زمســتان ره ــد يل ــد و بن قي
اساســاً از آغــاز يلــدا و زمســتان تــا ســرآمدن دوران ســرد و كرختــي 
در پــي صــداي پــاي بهــار و عيــد باســتان اســت كــه انقــالب زميــن 
ــر  ــي تغيي ــه چ ــود و هم ــول مي ش ــت متح ــرد و طبيع ــكل مي گي ش
مي يابــد. انســان هاي ديريــن در ســرزمين كهــن ايرانــي چــه خــوب 
ــي  ــاي اجتماع ــا و پيونده ــالب را در آيين ه ــن انق ــان اي ــاز و پاي آغ
ــتقبال آن  ــه اس ــب ب ــاي مناس ــد و در زمانه ه ــده بودن ــش فهمي خوي

مي شــتافتند. 
همــان آغــاز و پايــان و حركــت خودجوشــي كــه در فرهنــگ و ادب 
و تمــام باورهــاي راســتين مردمــان ايرانــي نهادينــه شــد و در زبــان 
ــرون  ــو بي ــو چ ــه (دي ــرد ك ــه ك ــان رخن ــن مردم ــام همي و كالم وپي
رود، فرشــته درآيــد!) و يــا همــان آيــه شــيرين و اســتوار كــه فرمــود 

(حــول حالنــا الــي احســن الحــال)!
آيين هــاي  كــه  ماســت  و بدكــرداري  بدحالــي  از  گمــان  بــي 
هويت ســاز خويــش را دچــار فرهنگ هــاي وارداتــي مي ســازيم 
ــاي فرهنــگ و كنش هــاي  ــن جهــت بســياري الفب ــه همي و شــايد ب
اجــدادي را بــا بي حوصلگــي و رفــع تكليــف تلفــظ مي كنيــم.

چنــد شــب پيــش ســيماي مركــز همــدان در برنامــه شــوچره خــود، 
ــي از  ــردم بخش هاي ــيرين م ــاي ش ــه هايي از آداب و عادت ه گوش
ــل  ــاي فامي ــه در آن، خانواده ه ــي داد ك ــان م ــدان را نش ــتان هم اس
ــي  ــيني و دورهم ــه شب نش ــود ب ــا خ ــم ايراني ه ــم قدي ــه رس ب
مي رفتنــد. البتــه در ايــن گــزارش قابــل تقديــر ماننــد هــر برنامــه 
ديگــر، بزرگترهــا و پيرمردهــاي فاميــل محــور اصلــي بودنــد كــه 
ــفانه  ــا متأس ــد، ام ــرم مي كردن ــي را گ ــيني و دورهم ــد شب نش باي
ــاي  ــان در رنگ ه ــم آنچن ــا ه ــاي م ــد، پيرمرده ــر مي آم ــه نظ ب
ــل  ــد اص ــه دارن ــده اند ك ــور ش ــي مح ــاي واردات ــط فرهنگ ه غل
خويــش را فرامــوش مي كننــد و از دو كلمــه خاطره گويــي و 
مزه پرانــي در چنيــن دورهمي هــاي مرســوم و قديمــي، عاجــز 

ــد.  ــان مي دهن نش
در حالــي كــه بزرگترهــاي قديمي بــراي گرم گويي هــاي خود 
در ميهماني هــا و شب نشــيني ها هــزاران قصه و متــل و حكايت 
از بر داشــتند و بــا آن محبوب نــوادگان و كوچكترهــاي فاميل 
دور و نزديك مي شــوند دريغا كــه امروز حتي ابزارهاي بســيار 
راحت نيز براي برگزاري رســم و رســوم نمانــده و بدتر از آنكه 
اتاق هــاي كوچك و جمــع و جور در آپارتمان هــاي نقلي اجازه 
دورهمي هاي بيشــتر از 6 نفر را نمي دهد و نشــانه هايي هم كه با 
هزاران ضــرب و زور باقي مانده كم كم رو به زوال و فراموشــي 
است. افسوس و هزاران افســوس كه اين روزها درآمدهاي بخور 
و نمير و شماره گذاري شــده نيز مجالي براي سفره داري نگذاشته 
و بزرگترها و بازنشســته هاي فاميــل كمتر توان و پس اندازي براي 
آغوش گشــودن به روي شــاخ و برگ هاي خود دارند، دريغا كه 
رســم و رســوم و آيين هاي بنيادي و خاطره انگيز ايراني، مي روند 
تا در طوفان حوادث خود ســاخته و ســناريو شده به طور كلي از 
هم بپاشــند و اگر چيزي هم باقي بماند همين يك بيت شعر الهام 

بخش است كه (كو، كوزه گر، كوزه خر و كوزه فروش؟!)
بــا ايــن احــوال ناخــوش، چنــدان هــم بــد نيســت و مي شــود يــك 
ــدازه همــان 6 نفــر  شــب يلــداي بي شــام را هــر چنــد در حــد و ان
ترتيــب داد و تــا مجــال اندكــي باقــي اســت كمــي دور هــم جمــع 
ــه بشــقابي  ــا ت شــد. در ايــن غوغــا حتــي اگــر نشــد ماهــي پلــو! ي
ــاز  ــان و پي ــازه گوســفندي، بســاط ن ــا گوشــت ت خورشــت قيمــه ب
ــم. ــس را مي آرائي ــان مجل ــر مهرباني هايم ــا عط ــم و ب ــن مي كني په

پدربزرگ ها، مادر بزرگ ها، عمه خانــم، دايي جان، حاج عمو و داداش 
عزيــزم، خواهر مهربان و با صفايم ياال (يــا اهللا) همتي كنيد و يا علي 
بگوييد و بلند شــويد تا اسباب كار خبري فراهم شود و يك ساعتي را 

در اين شب دراز دور هم باشيم.
بر سر آنم گر زدست برآيد 

دست به كاري زنم تا غصه سرآيد

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............... واي آمپول -- پيشوني 

سفيد2- هزارپا 
■بهمن مالير.................... ................لس آنجلس 

تهران-  پيشوني سفيد

 پس از پويايى كه پياده راه هاى همدان به شــب 
هاى شــهر القا كرد و به دنبال پشــت سر گذاشتن 
شــادپيمايى كه همزمان با جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك  در پياده راه بوعلى شــهر همدان رقم خورد 
حاال خبر ميرســد جشن يلدا قرار است  در پياده  راه 

اكباتان برگزار شود.
برگزارى جشــن شــب يلدا با همكارى شهردارى 
همدان در راستاى ايجاد نشاط و شادى در جامعه و 
معرفى آداب و سنت هاى استان ها به يكديگر و اقوام 
ايران زمين برگزار خواهد شد. اين بدان معناست كه 
پياده راه توانســته است حاال جاى خود را در برنامه 
ريزى هاى شهرى پيدا كند. شرايط موجود بيانگر آن 
است كه تكميل زيرساختها در ايجاد پياده راه ها يك 

اصل غير قابل انكار در همدان است .
يك كارشناس ارشــد برنامه ريزى شهرى مى گويد 
:  فضاهــاى شــهرى به عنوان عنصرى از ســاخت 
فضايى شهر و دربرگيرنده روابط اجتماعى - فرهنگى 
شهرهاســت كه مكان ايجاد روابط فرهنگى بر مبناى 

ارزش ها و هنجارهاى مشترك را مهيا مى سازد.
ســيروان احمــدزاده معتقد اســت : « حفظ حيات 
اجتماعى » در حيات شــهرهاى امروزى وابســته و 
مرتبط با حضور فعاالنه انســان ها در محيط شهرى 
و برقرارى ســطوح مختلــف و متنوعى از تعامالت 
اجتماعى اســت بنابراين لزوم پرداختن به فضاهاى 
شــهرى جهت كاهش تنش هاى اجتماعى از طريق 
افزايش تعامــالت "چهره به چهــره" بيش از پيش 
احساس مى شــود. يكى از فضاهاى جمعى كه مى 
توانــد نقش حائــز اهميتى در ارتقــاء فعاليت هاى 

اجتماعى - فرهنگى جامعه ايفا كند، پياده راه است.
وى مــى گويد : حركت عابر پيــاده در پياده راه ها، به 
واســطه طراحى مناسب، موجب افزايش ادراك محيط 
شهرى، ارتقاء هويت و احساس تعلق به محيط مى شود. 
از آنجايى كه محورهاى گردشگرى- فرهنگى جاذب 
عابر پياده اند و رونق آنها به تجمع عابر پياده بســتگى 
دارد لذا فرضيه چنين مطرح مى شــود كه با ايجاد يك 
پياده راه گردشــگرى - فرهنگى و ارتقاء ابعاد كالبدى، 
بصرى، عملكردى، اداراك محيطى آن به احياى ارزش 
هاى اجتماعى و ايجاد سرزندگى و جذب گردشگر در 

محور خيابان دارائى نائل آمد.
از نــگاه ايــن كارشــناس ، طراحى ايــن محور با 
رويكرد گردشــگرى - فرهنگى بــا ايجاد مجموعه 
اى از فضاهاى باز شــهرى در ارتباط با پتانسيل هاى 
تاريخى، گردشــگرى و فرهنگــى موجود مى تواند 
ضمن ارتقا كيفيت گردشگرى محور ، نقش اساسى 

در افزايش فعاليت هاى فرهنگى داشته باشد.
از اصول كلى طراحــى در محور دارائى مى توان به 
ممنوعيت ورود سواره ها به محور بجز اتومبيل هاى 
اضطرارى، تقويت فضاهاى فرهنگى و گردشــگرى، 
محدود كردن فعاليت تجارى هاى عمده و جلوگيرى 
از گسترش آنها و تقويت تجارى هاى خرده، تقويت 
حضور گروه هاى سنى و جنسى مختلف، پيش بينى 
و طراحى فضاهاى شهرى مركب و چند عملكردى و 

با كاربرى هاى مختلط و ... اشاره كرد.
گردشگرى خيابانى همواره يكى از جاذبه هاى مهم 
استانها و به مراتبى هر كشور محسوب مى شود كه مى 
تواند تنها با نام و نشــان خيابانى معروف اين قابليت 
را ايجاد كند تا از اصلى ترين مناطق گردشــگرى آن 

منطقه به شمار رود.
خيابانهاى اوركارد، دولوروسا و شانزليزه همگى نمونه 
اى از فضاهاى شهرى هســتند كه امروزه به تنهايى 

توانسته اند عامل محرك و ترغيب كننده مسافران و 
گردشگران داخلى و خارجى بسيارى باشد.

 پياده راه هاى اروپايى
در ســال 1962 ميالدى در شهر كپنهاگ، خيابانى در 
محدوده مركزى شهر به معبر پياده استروگت تبديل 
شــد كه در آن عابران و دوچرخه سواران حق عبور 
داشتند؛ اما ماشــين ها بايد با سرعت پايين و مجاز، 
حركت مى كردند. در ســال 1975 نيز در فرانســه و 
در مراكز شــهرى، خيابان هاى مختص عابران پياده با 

كاركردهاى تجارى، گنجانده شد و هنوز 
نيز تالش هاى زيادى براى توســعه آنها 
صورت مى گيرد. در سال 1981 هم طرح 
بهسازى ناحيه مركزى شهر آتن براساس 
گســترش پياده راه هــا و بهبود ســيماى 
كالبدى و اجتماعى شــهر، اجرايى شد. 
در آمريكا نيز هم اكنــون پياده راه آزادى 
در تنسى و در قلب شهر بوستون، شانزده 
نقطه ارزشــمند تاريخى شهرى را به هم 
پيوند مى زند. قدم زدن در اين مسير براى 
مــردم آمريكايى، يك تجربــه عاطفى و 
نوســتالژى ملى گرايانه است و وجود آن 
به طور غيرمستقيم، موجب ارتقاى كيفيت 
كلى شهر شده است؛ به طورى كه در سال 
2000 ميالدى اين مســير بازديد به عنوان 
بخشــى از پروژه حفظ ذخاير ملى كاخ 

سفيد موفق به دريافت جايزه شد.
در همين حال، جنبش نو شــهرگرايى در 
ســال 1996 براساس حمايت از حركت 
پياده در بافت شهرى، ايجاد كاربرى هاى 
مختلط، فراهم آوردن گزينه هاى مختلف 
حمل ونقل، به عنوان يك الگوى شــهرى، 
شــكل گرفت. نظريه رشــد هوشــمند 
شــهر در دهه 1990 باعــث حمايت از 
كاربرى هاى مختلط و فشــرده ســاختن 
ســاختمان ها، خلق فرصت هــاى متنوع 
انتخاب مســكن، ايجاد محله هايى قابل 
پياده روى، حفاظت از فضاهاى باز، زمين 
كشــاورزى، زيبايى هاى طبيعى و مناطق 

حســاس محيطى، تقويت و توسعه به سمت جوامع 
موجود و فراهم كردن تنــوع در گزينه هاى حمل و 
نقل اســت. تجارب غنى از طراحى پيــاده راه ها در 
دوازده شهر اروپايى استكهلم، روتردام، كلن، كپنهاگ، 
آمستردام، بولونيا، ليدز، اسن، مونيخ، وين، بارسلون و 
استانبول مورد بررسى قرار گرفتند و پياده راه رامبال 
در بارســلون و خيابان استقالل در استانبول به عنوان 

نمونه هاى موردى موفق، انتخاب شدند.
فصل مشــترك تمامــى تجــارب بين المللى اجراى 

طرح هــاى موفق پياده گســترى در مراكز شــهرى، 
اولويــت دادن به حضور پررنگ نقش انســان ها و 
عابــران پياده با هــدف احياى فضاهاى شــهرى و 
حداكثــر كردن فضــاى پياده راه ها و حداقل ســازى 
فضاى مورد نياز وســايل نقليه اســت كه در نتيجه 
باعث افزايش تعامالت اجتماعى و تقويت جنبه هاى 
انسانى محيط هاى پيرامونى و افزايش كيفيت فضاهاى 
مطلوب پايدار شهرى شده است. اكنون پياده روى در 
شهرها چنان گسترش پيدا كرده كه جنبش هاى معاصر 

شهرسازى، قابليت هاى جديد پياده روى را در اولويت 
اصول و اســناد هدايت شهرى در عمده شهرها و در 
صــدر اهداف خود قرار داده اند. به تبع اين نوع نگاه، 
پياده راه ها و امكانات دسترسى افراد پياده به خدمات 

شهرى و تفريحى در سراسر دنيا شكل گرفته اند.
همدان كه حال عنوان هاى جهانى همچون پايتختى 
گردشگرى آسيا و ميزبان اجالس جهانى گردشگرى 
را  در ســال 2018  را به خــود اختصاص ميدهد با 
تاريخ پرآواز هاى كــه دارد براى تمام دنيا به عنوان 
كهنترين شهر ايران شناخته شده است بر اين اساس 
ظرفيــت هاى بالفعل و بالقوه زيادى در اين اســتان 

وجود دارد كه مى تواند گردشگرپذير باشد.
به عنــوان مثال از همين پياده راه تازه ســر برآورده 
در صنعت گردشگرى اســتان مى توان استفاده هاى 
مطلوب و مقرون به صرفه اى برد تا جايى كه به نظر 
مى رســد با وجود فضاى پرشور رفت و آمدها مى 
توان از كافه هاى بسيارى كه ارائه دهنده خدمات به 
رهگذران باشند، از نوشيدنى و غذاى گرم تا دكه اى 
براى چند دقيقه مطالعه يا حتى شنيدن موسيقى محلى 
در آن بهره برد و مســير آرامگاه به بازار سنتى را به 

پرترددترين منطقه گردشگرى شهر تبديل كرد.
پياده راه هاى گردشــگرى، رابط اصلى و پيونددهنده 
فضاهاى پوياى شــهرى و گردشــگران هســتند و 
مى توانند عالوه بر نقش اقتصادى و اجتماعى، عامل 
اساســى توسعه گردشگرى شــهرى و حضور فعال 
گردشــگران در فضاهاى شــهرى، محسوب شوند. 
بســيارى از شــهرها در دنيا از اين امر براى جذب 
گردشگران و ايجاد ســرگرمى براى آنها بهره گرفته 
و ســال ها اســت از اين طريق به توسعه گردشگرى 
شهرى دست يافته اند؛ اما اين كار البته با قوانينى همراه 

بوده است.

گردشگرى با پياده راه زيرساخت مى خواهد 

يلدايى به بيدارى پياده راه اكباتان 

ند دف ش  ندژپو دف ش  ژپو
ن   ناوری ارزش آ ن  ناوری ارزش آ  

ی  ید م و ت  د ی   ید م و ت  د  

ه ه     
ی باد  ا ناوری  ش و  ی باد  ژپو ا ناوری  ش و   ژپو

ماه ۱۳۹۷۱۳۹۷ ماه آ آ
دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان همدان در راستاي پشتيباني علمي و استفاده از يافته هاي پژوهشي و شكوفايي 
هر چه بيشتر توليد علم در حوزه مطالعاتي فرهنگ، نظم و امنيت از اساتيد، دانشجويان، صاحب نظران و كارشناسان علوم مرتبط در 
قالب هاي تأليف، ترجمه، كتب، مقاالت و پايان نامه هاي دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و رساله دكتري دعوت به همكاري مي نمايد.

مقاالت در حوزه مطالعاتي فرهنگ، نظم و امنيت و گسترده جغرافيايي استان همدان به صورت رايگان در فصلنامه دانش انتظامي 
همدان چاپ و در سايت www.jourl.hamedan.police.ir نمايه خواهد شد.

پژوهشگراني كه مقاله خود را در حوزه فرهنگ قوميت هاي مختلف ايراني ارسال نمايند جوايز نفيسي اهداء خواهد شد.
شرايط پذيرش مقاله 

1-مقاالت ارسالي قبًال در نشريه ديگري چاپ نشده باشد.
(APA رفرنس دهي بر اساس مدل) شيوه ارجا Blotus 2- حجم مقاالت حداكثر 20 صفحه و قلم

ساختار مقاله: مقاله ارسالي بايد داراي چكيده، واژه هاي كليدي، مقدمه (شامل بيان مسأله، ضرورت و اهميت مسأله مباني نظري 
پژوهش، پيشينه پژوهش)، اهداف پژوهش (اهداف كلي و اهداف ويژه) سواالت/ فرضيه ها (اصلي و ويژه)، روش شناسي پژوهش (روش 
تحقيق، جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه، ابراز اندازه گيري، روايي و پاياني ابراز و شيوه تجزيه و تحليل سوال يا فرضيه)، 

يافته هاي تحقيق، بحث و نتيجه گيري و فهرست منابع و مأخذ باشد.
عالقه مندان مي تواند جهت ارسال مقاالت از طريق سايت به نشاني www.haedan.jrl@police.ir و يا مراجعه حضور يبه نشاني 

ذيل اقدام نمايند.
نشاني: همدان، ميدان باباطاهر، ابتداي بلوار شهداي انتظامي، دفتر تحقيقات كاربردي تلفن : 081-21822152

 081-21822008
dt.hamedan@police.ir :دورنگار: 21822152-081 راپانامه

بين المللــى  جشــنواره  در   
كه  ما»  ميراث   «قدس؛  كاريكاتور 
به ميزبانى استانبول تركيه برگزار 
شد، هنرمند كارتونيست همدانى 

خوش درخشيد.
به گزارش  فارس «محمود نظرى» 
هنرمند خوش ذوق و كارتونيست 
برجســته همدانى در جشــنواره 
اســتانبول  كاريكاتور  بين المللى 

تركيــه كه با عنوان « قدس؛ ميراث امام برگزار 
شد» افتخار آفريد.  

نظرى در دومين دوره اين جشنواره موفق شد 
جايزه اول و جايزه ويژه اين مسابقات را كسب 
كند و هنرمندان تركيه و هنر نيز رتبه هاى دوم 

و سوم را به دست آوردند.
در اين دوره از مســابقه كه از ســوى انجمن 
«ميراث  ما» تركيه و انجمن كاريكاتوريست هاى 
جهــان برگــزار شــد، 329 هنرمنــد از 40

كشــور جهان با 788 كاريكاتــور با موضوع 

بيت المقــدس و در رابطــه با 
آزادى،  عدالت،  بشــر،  حقوق 
محبــت، فرهنــگ، زندگــى 
اجتماعى و مسئوليت اجتماعى 

شركت كردند.
« محمــود نظــرى » متولــد 
فــارغ  و  همــدان  در   1360
است  گرافيك  رشته  التحصيل 
كه حضــور در هيأت داوران 
بيــش از 15 جشــنواره ملى و بيــن المللى 
كاريكاتــور و ســابقه برگزارى نمايشــگاه 
انفرادى و گروهى متعدد كاريكاتور، سال ها 
همكارى با نشــريات و خبرگزارى ها بعنوان 
كاريكاتوريســت و تصويرســاز، شركت در 
جشــنواره هــاى كاريكاتور و كســب بيش 
از 90 جايــزه ملــى و بين المللى و همچنين 
ساخت چندين فيلم كوتاه انيميشن و كسب 
چند جايزه ملــى در اين زمينه را در كارنامه 

هنرى خود دارد.

درخشش كارتونيست همدانى 
در جشنواره بين المللى تركيه


