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«جهانگيرى» 
براى افتتاح 
پروژه به مالير 
مى آيد

دنيا زمستان 
ايران را 
نمى شناسد 

بدهى يك 
ميليارد تومانى 
كارخانه 
خوش نوش به 
تامين اجتماعى

نگاهى به سال ها 
ناكامى فوتبال 
ايران در آسيا

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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يادداشت روز
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مردم وحدت شكنان را 
پس مى زنند

 چه كســانى به دنبال تضعيــف مقام و 
مرتبت نماينــده رهبرى در اســتان همدان 
هستند؟اين پرسشى اســت كه هر از گاهى 
با شدت يافتن تهمت ها و دروغ هاى خبرى 
نسبت به شخص امام جمعه همدان، از سوى 
برخى دلســوزان مطرح مى شود.پاسخ آن اما 
ضمن پيچيدگى هاى ظاهرى ســر راست و 
واضح است."آنهايى كه احيانا منفعتى دارند 
كه تصور مى كنند با حضور آيت ا... طاها، به 
هم مى خورد يا بدست آوردن سمت ايشان را 

سنگرى براى خواسته هاى خويش مى دانند."

يادداشت

2

روزنامه همدان پيام ويترين 
بود و نبودهاي استان

 ســال 1383 و از دهــم بهمن ماه  و 
در طليعــه دهــه فجر انقالب اســالمي 
هفته نامه اي با عنــوان همدان پيام قدم به 
عرصه مطبوعات محلي استان گذاشت كه 
در بدو شكل گيري و تأسيس خود چندان 
توجه عمومي را به خود جلب نكرد چرا 
كه بدون تعارف نشريات محلي آن زمان 
در همدان در اندازه هاي تأثيرگذار با افكار 
عمومي شهر و اســتان همراه نبودند، اال 
مخاطبــان آگاهي هاي رســمي كه حتي 

هزينه هاي نشريه داري و...

شوراى شهر همدان سردرگم  يك تصميم 
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان

■ عملكرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره بردارى
■ كلنگ زنى
■ توانمنديها

■ مقايسه از آنچه بوديم وآنچه هستيم
■ بررسى40 سال خدمت رسانى به مردم

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و
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درشهرستان هااخت روزنامه  سرپرســتان  با  رتباط  ا
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 ميانگيــن بارندگى هــاى همدان در 
سال زراعى امسال نسبت به مدت مشابه 

پارسال 340 درصد رشد داشته است. 
مسئول مركز پيش بينى هواشناسى استان 
همــدان گفــت: خوشــبختانه ميانگين 
بارش هاى پاييزى و زمســتانى در استان 
همــدان رضايت بخش بوده و نســبت 
به سال گذشــته رشد چشمگيرى داشته 

است.
محمد حسن باقرى شكيب در گفت وگو 
با تســنيم اظهار داشــت: از ابتداى سال 

زراعى تــا كنون ميانگيــن بارندگى در 
شهرســتان همــدان 245 ميلى متر بوده 
كه نسبت به مدت مشــابه پارسال 340

درصد افزايش يافته و در مقايسه با آمار 
بلندمدت نيز 85 درصد رشد داشته است.

مسئول مركز پيش بينى هواشناسى استان 
همدان با بيان اينكه بيشــترين بارندگى 
در اســتان همدان مربوط به شهرســتان 
رزن بوده است، ابراز كرد: از ابتداى سال 
زراعى تاكنون ميانگين بارندگى در رزن 
361 ميلى متر بوده كه نســبت به مدت 

مشابه پارســال 330 درصد و نسبت به 
آمار بلند مدت 115 درصد رشــد داشته 

است.
باقرى شكيب با بيان اينكه كمترين ميزان 
بارندگى در استان مربوط به قهاوند بوده 
است، اظهار داشــت: ميانگين بارش در 
اين شهرســتان 181 ميلى متر ثبت شده 
است اما با اين حال نسبت به مدت مشابه 

پارسال 265 درصد رشد داشته است.
وى در بخــش ديگــرى از گفت وگو به 
پيش بينى وضعيت هواى اســتان در 24

ســاعت آينده اشاره كرد و افزود: در اين 
مدت آســمان اســتان نيمه ابرى تا تمام 
ابرى، همراه با وزش باد ماليم پيش بينى 

مى شود.
هواشناســى  پيش بينى  مركز  مســئول 
اســتان همدان با اشــاره بــه اينكه تا 
روز جمعه احتمال بارندگى در اســتان 
وجود ندارد، ابراز كرد: در روز جمعه 
با عبور سامانه ضعيف بارشى از استان، 
در برخى ساعات شاهد بارش پراكنده 

برف خواهيم بود.

 امروز مســئوالن ارشــد شهرســتان 
تويسركان بدور از مسائل حاشيه اي سعي 
دارند در راســتاي اشــتغال ،كارآفريني و 
رضايت مردم قدم بردارد وشهرستان مسير 
توسعه اي خود را با وحدت و همدلي پيدا 

كرده است.
فرماندار تويســركان با بيــان اين مطلب 
در جلسه هم انديشــي با مدير كل فني و 
حرفه اي استان همدان و كارآفرينان گفت: 
تويسركان در اكثر آيتم ها رتبه اول تا سوم 
را دارد كه تنها در سايه وحدت و همراهي 

بدست آمده است.
حبيــب موميونــد بيان كــرد :در صنعت 
تويســركان اتفاقات بزرگي افتاده اســت 
و همراهي با ســرمايه گذاران سبب شده 
شاهد روانه شدن ســرمايه گذاران زيادي 
به شهرستان و فعاليت دهها واحد مستعد 
در شهرســتان باشــيم. موميوند همچنين 
از بازگشــت برخي واحدهــاي تأثيرگذار 
مانند حميل به چرخه توليد در شهرســتان 

تويسركان خبر داد.
وى همچنيــن به افزايش گلخانه ها در دو 
ســال اخير از 2هكتار به 17هكتار اشــاره 
كرد و ان را نشــان از پيگيري در اين زمينه 
دانست.موميوند معتقد است رفع مشكالت 
گلخانــه داران باعث شــده  از 1200تن 
صادرات محصوالت گلخانه اي 600تن را 

تويسركان به خود اختصاص  دهد. 
فرماندار تويســركان نرخ رشــد جمعيت 
تويسركان را مثبت ارزيابى و تصريح كرد: 
نرخ رشد جمعيت در تويسركان، شيبى تند 
و منفي داشت اما در سال 95شاهد تثبيت 
جمعيت بوديم و در سال 1400شاهد رشد 
جمعيت خواهيم بود.در روستاهايي مانند 
بوســتاندر 40خانوار خواستار برگشت به 
روستا هستند.موميوند فني و حرفه اي تنها 
مرجع آموزش ها دانست و اظهار كرد :به 
آمــوزش هاي فني و حرفه اي اعتقاد ويژه 
دارم و آنچــه در ابتداي كارم مهم بود نبود 
آموزش هاي موازي در شهرستان بود از اين 

به دستگاهها ابالغ شده، براى جلوگيري از 
صــرف هزينه بيجا آموزش ها را به فني و 

حرفه اي بسپارند.
موميوند در ادامــه از اهميت كارگاه هاى 
كوچك گفت: در ايجاد زمينه هاي اشتغال، 
توليــد و كارگاههاي كوچــك و آموزش 
بســيار مهم است. در شهرستان تويسركان 
بانك اطالعاتــي از واحدهاي كوچك را 
ايجاد جمــع آوري كرده ايــم ،زيرا بايد 
زنجيــره، آموزش، اعطاي ســرمايه ارزان 
قيمــت و كمك به بــازار را براي توليد و 

اشتغال انجام دهيم. 
همچنين در راستاى برقراى ارتباط موثر با 
كارآفرينان برتر فرماندار به همراه مدير كل 
آموزش فنى و حرفه اى استان همدان به از 

شركت توليد فيلتر سركان نيز بازديد كرد.
در ايــن بازديد ،مديــر كل آموزش فنى و 
حرفه اى استان همدان در خصوص اقتصاد 
مقاومتى بيان داشــت: همگى وظيفه داريم 
به صورت جهادى عمل كــرده و از هيچ 

كوششى در راه خدمت رسانى دريغ نكنيم.
وهب مختاران با تاكيد بر اجراى دوره هاى 
مهارتى فنى و حرفه اى  متناســب با نياز 
جامعه و كســب و كار اظهار داشت: اين 
آموزش ها در صورتى كه به شــغل  پايدار 
منتج شود ،آموزش و عملكرد درستى بوده 

است.
وى بــا بيان اينكــه بايد ارتبــاط موثر با 
كارآفرينان داشــته باشــيم تا از طريق آنها 
ظرفيت و نياز بازار را شناسايى كنيم، افزود: 
شناسايى و نيازسنجى آموزشى به روز در 
گرو ارتبــاط با كارآفرينان و افراد مرتبط با 

بازار كسب و كار است.
مختاران از طرح مشــترك سيســتم دوآل 
كشور آلمان خبر داد و گفت: اين طرح به 
صورت آزمايشــى در استان و با همكارى 

اتاق بازرگانى اجرا مى شود.
در ادامه مدير كل ،مسئولين ستادى اداره كل 
آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان از 
قسمت هاى مختلف كارخانه بازديد كردند.

ميانگين بارندگى ها در همدان 340 درصد افزايش يافت 

ارتباط با كارآفرينان در آموزش با رونق اشتغال و كسب و كار 
همراه مى شود

طرح هادى در 354 
روستاى همدان 
بازنگرى شد

 مديركل بنياد مســكن انقالب اسالمى 
همدان گفت: طرح هادى در354 روستاى 
اين اســتان بازنگرى شــده و اكنون همه 
روســتاهاى باالى 20 خانوار داراى طرح 

هادى هستند.
حسن ظفرى در گفت و گو با ايرنا افزود: 
فعاليت هاى بنياد مسكن انقالب اسالمى بر 

چهار محور عمران روســتايى، بازسازى و 
مسكن روستايى، مسكن شهرى و صدور 
ســند مالكيت خانه هاى روستايى ترسيم 

شده است.
وى با بيان اينكه در ســطح اســتان تمامى 
روســتاهاى باالى 20 خانوار داراى طرح 
هادى و همه روستاهاى زير 20 خانوار نيز 
داراى طرح تعيين محدوده مى باشند افزود: 
شــاخص تهيه طرحهاى هادى در سطح 
ملى 96 درصد اســت كه اين شاخص در 
استان همدان از سال 1390 به100 درصد 

رسيده است .مديركل بنياد مسكن همدان 
اظهار داشت: طرح بافت واجد ارزش هفت 
روستا نيز تهيه شده و طرح بافت با ارزش 

2 روستاى ديگر هم در دست تهيه است .
ظفــرى ادامــه داد: در كل كشــور تعداد 
67 روســتاى بافت واجــد ارزش وجود 
دارد كه هفت روســتاى آن شامل وركانه، 
سيمين، گشانى، حبشى، حيدره داراالمام، 
ملحمدره و خاكو در استان همدان وجود 
دارند و تعداد 14 روستا به عنوان طرح هاى 
بهسازى نمونه در سطح استان تهيه و طرح 

ساماندهى چهار بخش خزل ، قلقل رود ، 
قروه درجزين و فامنين - ماماهان توســط 

بنياد مسكن انجام شده است. 
وى خاطرنشــان كرد: از كل روســتاهاى 
هدف گردشــگرى در كل كشور تعداد 20 
روستا به تصويب رسيده كه 2 روستاى آن 
به نام اشتران و مانيزان در استان همدان واقع 
شده است كه بهسازى روستاى اشتران در 
هفته دولت سال 96 به بهره بردارى رسيد 
و تهيه طرح روستاى مانيزان نيز در دست 

اقدام است. 

فرماندار كبودراهنگ در نشست تشريح برنامه هاي دهه فجر تاكيد كرد

ايجاد مثلث گردشگري 
براي اشتغالزايي در شهرستان

■ 1500برنامه در دهه فجراجرا مي شود 
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بررسى  مسائل و مشكالت حوزه صنعت، معدن و تجارت استان در ديدار با وزير

تاكيد بر همسويى دستگاه هاى اجرايى 
براى حمايت از چرخه توليد
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان:

طرح جديد براي كاهش مصرف آب دارم

بى مهرى ها به آيت ا...
همچنان ادامه دارد

حاشيه سازى حاشيه سازى 
به جاى به جاى 
وحدتوحدت
 و همگرايى و همگرايى

2
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اين  مشــكل  حل  براى 
توليدى  بزرگ  شــركت 
است  نياز  كار  پيشبرد  و 
دولت در اين زمينه ورود 
به  را  شركت  و  كند  پيدا 
ديگرى  گذار  ســرمايه 

واگذار كند

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

همزمان با دهه فجر
«جهانگيرى» براى افتتاح پروژه به مالير مى آيد

 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى از ســفر معاون اول رئيس جمهور به مالير در دهه فجر به منظور افتتاح 
پروژه هاى صنعتى و عمرانى خبر داد.

محمد كاظمى در گفت وگو با فارس با اشــاره به آغاز چهلمين بهار انقالب اســالمى اظهار كرد: دهه فجر فرصتى براى بيان 
دستاوردهاى 40 سال گذشته انقالب در حوزه هاى مختلف به مردم است كه بايد از اين فرصت براى خدمت رسانى بيشتر و 
بيان اين دستاوردها بهره ببريم.وى با بيان اينكه همزمان با اين ايام فرخنده در كشور پروژه هاى مختلفى با هدف خدمات رسانى 
بيشتر به مردم و ايجاد اشتغال كلنگ زنى و يا افتتاح مى شود گفت: در شهرستان مالير نيز طرح هاى بزرگ اقتصادى، عمرانى، 
بهداشت و درمان، توليدى و... همزمان با اين افتتاح خواهد شد.نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى از سفر معاون 
اول رئيــس جمهور همزمان با دهه فجر به شهرســتان مالير خبر داد و گفت: آقاى جهانگيرى بــراى بهره بردارى و افتتاح 
پروژه هاى صنعتى و عمرانى شهرســتان هفته آينده به مالير سفر مى كند.وى اضافه كرد: افتتاح تعدادى از پروژه هاى عمرانى، 
صنعتى و توليدى مالير در مناطق مختلف و بررسى مشكالت ساير حوزه ها از برنامه هاى سفر جهانگيرى به مالير خواهد بود.

جشنواره «مدرسه انقالب» در همدان برگزار مى شود
 مسئول اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان استان همدان از برپايى هفتمين دوره نمايشگاه هاى «مدرسه انقالب» در 
ايام دهه مبارك فجر خبر داد.محمدصالح جبارى اظهار كرد: اصلى ترين برنامه ما در دهه فجر، برپايى مدرسه انقالب است و 
مهم ترين اتفاق نيز در اين راستا اين است كه كه دانش آموزان به روايت گرى آرمان هاى انقالب اقدام مى كنند.وى در گفت وگو 
با فارس با بيان اينكه نمايشگاه هاى مدرسه انقالب در چهار بخش برپا مى شود گفت: «ديروز ما» شامل شامل رستاخيز سقوط 
و اســوه هاى انقالب، «امروز ما» شامل آفتاب واليت، ديوار فرياد و موج پنجم، «مجاهدان سايبرى» شامل فرصت هاى فضاى 
مجازى، تهديدهاى فضاى مجازى و راه هاى مقابله و «فرداى ما» شامل انصار المهدى، ويژگى هاى منتظران، سيماى حكومت 
مهدوى و اربعين حســينى  است.مسئول اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان اســتان همدان ادامه داد: بخش «رستاخيز 
ســقوط» شامل فساد اقتصادى، فساد سياسى و وابستگى، بخش «اســوه هاى انقالب» شامل شخصيت حضرت امام و ايران، 
شــهداى شاخص و بزرگان انقالب و «آفتاب واليت» شــامل واليت فقيه و نقش آفرينى رهبرى، بخش «ديوار فرياد» شامل 
دشمن شناســى و عرصه هاى نفوذ دشمن، راه هاى مقابله و بخش «موج پنجم» شامل نقش دهه شصتى ها، سبك زندگى ايران 

اسالمى، توليد ملى و كاالى ايرانى و تبيين هنرمندانه نظريه مقاومت است.

روزنامه همدان پيام ويترين بود و
 نبودهاي استان

مهدي ناصرنژاد  »
 ســال 1383 و از دهم بهمن مــاه  و در طليعه دهه فجر انقالب 
اســالمي هفته نامه اي با عنوان همدان پيام قدم به عرصه مطبوعات 
محلي استان گذاشت كه در بدو شكل گيري و تأسيس خود چندان 
توجه عمومي را به خود جلب نكرد چرا كه بدون تعارف نشريات 
محلي آن زمــان در همدان در اندازه هاي تأثيرگذار با افكار عمومي 
شهر و استان همراه نبودند، اال مخاطبان آگاهي هاي رسمي كه حتي 
هزينه هاي نشــريه داري و فعاليت هاي روزنامه نگاري در اين خطه 

ميهن اسالمي را تأمين نمي كرد.
در حالي كه افكار عمومي شهر تشنه يك نشريه اثرگذار و مطرح در 

هر شكل و قواره هفتگي يا روزنامه بود.
عمده شــهرهاي همدان، مالير، نهاوند، تويســركان، اسدآباد، رزن 
و كبودراهنگ حدود دو قرن ســبقه انتشــار نشــريات گوناگون با 
گرايش هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و حتي هنر و ادبيات دارد 
وليكن وقفه هاي بدون توجيه و اجباري و ناخواسته نشريات محلي 
در اســتان در تمام دو قرن گذشته ذهن پويايي براي عالقه مندي و 
وابســتگي به داشــته هاي مطبوعاتي در اســتان باقي نگذاشــته و 
روزنامه خــوان عالقه مند همداني اغلب در زمره همان مشــتركان 
روزنامه سراسري بودند كه اتفاقاً در سال هاي انقالب و در دهه اول 
پيروزي انقالب بسيار هم پرشــمار به نظر مي آمدند و چند عنوان 
روزنامــه قديم و جديد روز ميز روزنامه فروشــي هاي همدان قرار 
مي گرفت كه قشــرهاي مردم از پير و جــوان براي تهيه آنها صف 
مي كشيدند. در همين اوضاع و احوال عشق به روزنامه داري هم در 
بين روشنفكران همداني و آن دسته از اهل فرهنگ كه به نوعي دست 
در آتش رســانه ها داشتند، موج مي زد و همدان پيام نيز مولود چنين 
عشــق و ميل شديد به ورود بر عرصه رســانه و مطبوعات توسط 

انسان هاي پرتالش و خستگي ناپذير است.
هفته نامه همدان پيام در بدو فعاليت خود زياد حرفه اي نبود اما همان 
عشــق و شراره هاي هيجان و جسارت آنچنان در صفحات درهم و 
نامنظم اين مولود جوان موج مي زد كــه خيلي زود روزنامه نگاران 
مجــرب و كاربلــد پيرامون آن گــرد آمدند و ايده هــاي خالق و 
تحصيل كرده آنقــدر و روز به روز مطلب و طرح و صفحه بندي و 
خبرها و گزارش هاي آتشين به پاي اين نهال پرجنب وجوش ريختند 
كه شــايد خيلي زود و در طول و عرض يك سال و چند ماه نشريه 
در همان قامت اوليــه خود يعني هفته نامه براي همدان پيام كوچك 
شد و فوران عشق و ميل به پيشرفت و شوق فراخوان افكار عمومي 
اســتان براي ورود به صحنه هاي تالش و همفكري و ســازندگي، 
روزنامه بدون ترمز و بدون توقف (روزنامه همدان پيام) را روي ميز 

روزنامه فروشي هاي شهرهاي استان قرار داد.
بدون شك و بدون اغراق بسياري از زيرساخت ها و سخت افزارها 
و نرم افزارهاي فرهنگي و صنعتي و حتي شاكله مديريتي در استان 
در آن شرايط و شايد هم در شرايط فعلي آمادگي الزم براي پذيرش 
مجموعه و محصولي بزرگتر از روزنامه همدان پيام را نداشته اند چرا 
كه همدان پيام نخستين روزنامه محلي در كشورمان است كه در همان 
بدو شكل گيري و انتشار خود در تمام شهرستان هاي بزرگ و كوچك 
اســتان اقدام به تأسيس دفتر مســتقل كرده و طيف گسترده اي از 
صاحبان فكر و انديشه را در شهرستان ها گرد هم آورد و در راستاي 
آن مقدمات سراسري شــدن روزنامه همدان پيام را فراهم ساخت، 
وليكن همان عواملي كه نامبرده شد آمادگي الزم براي همراهي يك 

روزنامه سراسري با مركزيت استان همدان را نداشتند.
در واقع ساختارهاي اقتصادي استان آنچنان ضعيف بود كه اجازه و 
ظرفيت الزم براي حمايت و پشــتيباني از يك روزنامه سراسري و 
مستقل در استان را نداشت و متأسفانه هم اينك نيز مجموعه مديريتي 
اســتان بدون درك صحيــح از الزمه و نقش رســانه به خصوص 
مطبوعات و يك روزنامه بدون ادعا در فرآيند توســعه استان ندارد 
و از حمايت هاي الزم دريغ مي ورزد غافل از اينكه سرمايه عظيم و 
ظرفيتي خالق و جوشــنده و همچنين استعدادي شگرف در وجود 
نه تنها روزنامه اي به نام همدان پيام در استاني نظير همدان، بلكه هر 
نشريه و رسانه نهفته است كه ضامن پيشرفت و توسعه عمومي در 

هر زمان و هر مكان مي باشد و دنيا به آن واقف است.

مردم وحدت شكنان را پس مى زنند
 چه كســانى به دنبال تضعيف مقام و مرتبــت نماينده رهبرى در 

استان همدان هستند؟
اين پرسشى است كه هر از گاهى با شدت يافتن تهمت ها و دروغ هاى 
خبرى نســبت به شخص امام جمعه همدان، از سوى برخى دلسوزان 

مطرح مى شود.
پاسخ آن اما ضمن پيچيدگى هاى ظاهرى سر راست و واضح است.

"آنهايى كه احيانا منفعتى دارند كــه تصور مى كنند با حضور آيت ا... 
طاها، به هم مى خورد يا بدســت آوردن سمت ايشان را سنگرى براى 

خواسته هاى خويش مى دانند."
اگر اين اندك كســانى كه در گير و دار مشــكالت اقتصادى مردم، به 
دنبال  دادن نشانى غلط هستند؛ هر از گاهى معركه گردان اخبار جعلى 
مى شوند، احتماال ناشــى از درك نادرستشان از شرايط خطير جامعه 
است كه بيش از هر زمانى به وحدت و انسجام همگانى نيازمند است.

پنهان شدن در پشــت نام برخى چهره هاى موجه و عالم، و تحريك 
و دودســتگى از طريق درج اخبار نامعلوم و بى مبدا و مقصد؛ شگرد 
هميشگى تفرقه افكنانى است كه انگار از التهاب و افتراق جامعه لذت 

خويش مى جويند.
نمى دانيم كه آيا اتاق فكرى پشت اين خبرپراكنى هاى بى حاصل وجود 

دارد يا نه؟
اگر هســت كــه واى بر آنانى كه بــا رهنمودهاى قاطــع رهبرى در 
مذمــت تضعيف نمايندگان خويش؛ به عمد يا ســهو خودســرانه و 

خويش تفسيرانه برخورد مى كنند.
و اگر  اين تحركات مجازى، حاصل يك خودزنى شــخصى است، به 
طريق اولى شايســته است با اعالم مخالفت برخى چهره هاى اثرگذار 
اســتان و گروههاى سياسى مختلف بويژه اصولگراها و اصالح طلبان، 

اين حركات نامقدس و فتنه انگيز محكوم شود.
يكى از مسئوالن استان كه در استان همجوار مسئوليت دارد، در جايى 
گفته است مشــكالت همدان در هر زمينه اى يك دهم مشكالت اين 

استان  همسايه نمى شود.
در تاييد ســخن اين مسئول ادارى، برخى آگاهان، نقش وحدت گراى 
امام جمعه مداراجو و متخلق به صفات محمدى را در ايجاد جو ثبات 
و برادرى و كم شــدن تنشها بى تاثير ندانسته و حتى بر اين باورند كه 
شخصيت عارفى چون طاها محمدى، اجل از آن است كه خود را در 

دام گفتمان هاى خانمان برانداز و تفرقه جو بيندازد.
به پاس ســالگرد انقالبى كــه متعلق به همه آحاد ملت اســت؛  آيا 
اميــدوارى و انتظار براى تجديد نظــر  در برخى هتاكى ها و دورويى 
و دوگانگى هاى برخى نفوذيها، كه مردم را به ســتوه آورده اند، سخنى 

ناصواب است؟! 
خداوند همه ما را به هدايت خويش رهنمون سازد. آمين.

1- خبرنگاران استان به مجلس مي روند.
ــتان  ــگاران اس ــفندماه خبرن ــت اس ــود قراراس ــي ش ــه م گفت

ــند. ــس باش ــدگان مجل ــان نماين ميهم
گويــا ايــن حضــور ازســوي دفتــر خجســته درحــال پيگيــري 

مــي باشــد
ــي  ــهرداركبودراهنگ ب ــهر وش ــوراي ش ــا ش ــات ب 2- جلس

ــت. ــوده اس ــه ب نتيج
گفتــه مــي شــود طــرح مســايل حاشــيه اي منجربــه بــي نتيجــه 
ــتان  ــتان واس ــران شهرس ــات باحضورمدي ــن جلس ــودن اي ب

شــده اســت.
ــع  ــل قان ــزارش ودلي ــا فرماندارگ ــه ب ــس از2 جلس ــا پ گوي

ــت. ــده اس ــه نش ــورا اراي ــاي ش ــوي اعض ــده ازس كنن
3- اســتيضاح عضوشــوراي شــهرهمدان پذيرفتــه نشــده 

ــت. اس
ــه  ــي را نپذيرفت ــتيضاح فتح ــورا اس ــوداعضاي ش ــه ميش گفت

اســت.
گويــا فتحــي دراعتــراض بــه بــي نتيجــه مانــدن تصميــم شــورا 

دربــاره پرونــده مولــوي وگياه شــناس اســتعفاداده اســت.

 مهمتريــن مســائل و مشــكالت حــوزه 
ــتان روز  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
ــا  ــدان  ب ــتاندار هم ــدار اس ــته در دي گذش
ــر صنعــت، معــدن و  ــى وزي رضــا رحمان
تجــارت و معاونيــن مطــرح و بــراى رفــع 
ــر  ــتور وزي ــا دس ــات الزم ب ــا تصميم آنه

صنعــت اتخــاذ شــد.
و  كاظمــى  محمــد  نشســت  ايــن  در 
ــدگان  ــواه نماين ــالم آزاديخ ــت االس حج
ــردم  ــده م ــرزاده نماين ــر، رنجب ــردم مالي م
ــذاران  ــرمايه گ ــدادى از س ــدآباد  و تع اس
ــز  ــتان ني ــاالن بخــش خصوصــى اس و فع

ــتند. ــور داش حض
 در همين راســتا نماينده مــردم مالير در 
مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با همدان 
پيام در خصوص موضوعات مطرح شده در 
اين جلسه گفت: محور اصلى  اين نشست 
پيرامــون تســهيالت  و  نقدينگــى بخش 

صنعت بود. 
هــاى  شــركت  مشــكالت  همچنيــن 
ــان و  ــه، بافتس ــى بافتين ــدى و صنعت تولي
كيــان كــرد ماليــر در نشســت نماينــدگان 
مــردم ماليــر در مجلــس شــوراى اســالمى 
ــارت و  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــا وزي ب

ــد. ــى ش ــدان بررس ــتاندار هم اس
محمــد كاظمــى تاميــن مــواد اوليــه، 
ناهمگونــى در اختصــاص اعتبــارات و 
ــردش  ــرمايه در گ ــن س ــهيالت و تامي تس
ايــن واحدهــاى توليــدى و صنعتــى را از 

جملــه مشــكالت و موانعــى برشــمرد كــه 
ــد. ــرح  گردي ــت مط ــن نشس در اي

ــاى الزم  ــم ه ــه تصمي ــان اينك ــا بي وى ب
بــراى حــل مشــكالت ايــن واحدهــا 
اتخــاذ شــد گفــت: همچنيــن راهكارهــاى 
ــراى راه انــدازى شــركت  عملياتــى الزم ب
ــى  ــورد بررس ــز م ــر ني ــرد مالي ــان ك كي

ــت. ــرار گرف ق
و  حقوقــى  كميســيون  رئيــس  نائــب 
ــر ضــرورت  قضايــى مجلــس همچنيــن ب
همســويى تمامــى دســتگاه هــاى اجرايــى 
بــراى حمايــت از چرخــه توليــدى و 

ــرد. ــد ك ــتان تاكي ــن شهرس ــى اي صنعت
ــر در مجلــس  ــردم مالي ــده م ديگــر نماين
ــاره در  ــن ب ــز در اي ــالمى ني ــوراى اس ش
ــع  ــل موان ــا ح ــا ايرن ــى ب ــت و گوي گف
موجــود بــر ســر راه واحدهــاى توليــدى و 
صنعتــى ايــن شهرســتان را يــك ضــرورت 
جــدى برشــمرد و گفــت: تــا رســيدن بــه 
نتيجــه نهايــى و حــل مشــكالت ايــن 
ــم. ــى كني ــرى م ــوارد را پيگي ــا، م واحده

حجــت االســالم احــد آزاديخــواه افــزود: 
واحدهــاى توليــدى و صنعتــى ماليــر 
بافتســان  و  بافتينــه  شــركت  همچــون 
بزرگتريــن  از  كــرد  كيــان  شــركت  و 
واحدهــاى صنعتــى ايــن شهرســتان اســت 
و شــركت كيــان كــرد و كارگــران آن هــم 
اكنــون شــرايط بحرانــى دارد و بــا وجــود 
پيگيــرى هــاى مســتمر امــا ايــن شــركت 

ــل اســت. ــا تعطي مدته
وى گفــت: بــراى حــل مشــكل ايــن 
ــبرد كار  ــدى و پيش ــزرگ تولي ــركت ب ش
ــه ورود  ــن زمين ــت در اي ــاز اســت دول ني
پيــدا كنــد و شــركت را بــه ســرمايه گــذار 

ــد. ــذار كن ــرى واگ ديگ
سخنگوى كميســيون فرهنگى مجلس دهم 
اظهار داشت: در اين راستا مقرر شد رئيس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان در اين زمينه گزارش مبسوطى را از 
اين شركت جمع بندى و براى تصميم گيرى 

نهايى ارايه كند.
گــروه صنعتــى بافتينــه و بافتســان فعاليــت 

ــواع  ــد ان ــا تولي ــال 1365 ب ــود را از س خ
ــواع  ــن و ان ــاى پروپيل ــخ ه ــت و ن موك
ــى و  ــتى، صنعت ــه بهداش ــوجات نبافت منس
ــى  ــتانداردهاى مل ــا اس ــق ب پزشــكى مطاب
و جهانــى آغــاز كــرد و در حــال حاضــر 
يكــى از واحدهــاى صنعتــى خوشــنام 
ــور  ــتان و كش ــى اس ــد و كارآفرين در تولي

اســت. 
محصــوالت شــركت بافتينه و بافتســان 
توليدكننده جديدترين پارچه هاى منســوج 
نبافته اسپان باند با پيشــرفته ترين فناورى 
روز جهان قابل مصرف در صنايع بهداشتى، 
پزشكى و صنعتى است و مى تواند نياز يك 
هــزار و 600 واحد صنايع پايين دســتى را 

تامين كند.
ديگــر  از  نيــز  كــرد  كيــان  شــركت 
ــر اســت  ــزرگ صنعتــى مالي واحدهــاى ب
كــه ســال 94 بــه دليــل وجــود مشــكالت 
ــدت  ــه م ــردش، ب ــرمايه در گ ــى و س مال
حــدود يكســال تعطيــل بــود و بــا پيگيرى 
توليــد  چرخــه  بــه  مســئوالن  هــاى 
ــركت  ــود ش ــن وج ــا اي ــا ب بازگشــت؛ ام
ــى  ــكالت مال ــا مش ــواره ب ــده هم ــاد ش ي
ــى  ــان اســت و در تعطيل ــه گريب دســت ب

ــرد.  ــى ب ــر م ــه س ب
شركت كيان كرد از سال 77 با ظرفيت توليد 
ساالنه 6 هزار تن به عنوان نخستين شركت 
توليد كننده پارچه اســتخوان بندى تاير در 

ايران فعاليت مى كند.

بررسى  مسائل و مشكالت حوزه صنعت، معدن و تجارت استان در ديدار با وزير

تاكيد بر همسويى دستگاه هاى اجرايى براى حمايت از چرخه توليد

رئيس پليس آگاهى همدان:

«آيناز» 
گم نشده است

 رئيس پليس آگاهى اســتان همدان از 
پيدا شدن سرنخ هايى از «آيناز» دختربچه 
هفت ساله همدانى خبر داد و گفت: آيناز 
گم نشده است و همچنان پيگيرى ها ادامه 
دارد، داليل و مداركى وجود دارد كه فعًال 
نمى توانيم در مورد آن حرفى بزنيم اما در 

آينده مشخص مى شود كه ماجرا چيست؟.
رضــا زارعى در گفت وگو بــا فارس در 
خصــوص خبرى مبنى بر گم شــدن 12
دختر در منطقه حصار همدان اظهار كرد: 
چنين موضوعى صحت ندارد چراكه اين 
خبر در 110 ثبت نشــده اســت زيرا اين 

سامانه مرجع اطالعات ماست.
وى بيان كرد: ديروز موردى از گم شــدن 
دانش آمــوزى به ما اطــالع دادند كه در 
نهايت متوجه شديم اين فرد گم نشده بود 
و چند ساعتى به منزل دوستش رفته بود.

رئيــس پليس آگاهى اســتان همــدان با 
اشــاره به اينكه چنــد ماهى از انتشــار 
خبر گم شــدن آيناز دختربچه هفت ساله 
همدانــى مى گذرد گفت: در حال پيگيرى 
اين پرونده هستيم و اميدواريم به نتايجى 

دست يابيم.
وى با بيان اينكه سرنخ هايى از اين اتفاق به 
دست آمده است اما قطعى نمى توان در اين 
رابطه نظرى داد افزود: 50 درصد نتايج به 
دست آمده و پيگيرى ها همچنان ادامه دارد.
زارعــى با بيان اينكه قطع به يقين مى توان 

گفت كه آيناز گم نشده است خاطرنشان 
كرد: داليل و مداركى وجود دارد كه فعًال 
نمى توانيم در مورد آن حرفى بزنيم اما در 
آينده مشخص مى شود كه ماجرا چيست؟.

وى با بيان اينكه برخى از پرونده ها زمان بر 
اســت افزود: تا اين دختربچه پيدا نشــود 
نمى توان نظــرى در خصوص اين پرونده 

داد.
«آيناز» دختربچه هفت ساله همدانى چند 
ماه پيــش وقتى براى بازى از منزل خارج 

شده بود ديگر به من زل بازنگشته است.

هديه بانك مسكن به بدهكاران
 بانك مســكن در چهلمين ســال از پيروزى انقــالب اقدام به 

بخشودگى سود و جرائم ديركرد مشتريان كرده است.
مدير شعب بانك مسكن همدان اظهار داشت: سود و جريمه اقساط 
معوق تســهيالت تمامى مشــتريانى كه تا پايان سال 95 تسهيالت 
دريافت كرده و داراى اقســاط معوق هســتند، در صورت تسويه 

حساب، بخشيده مى شود.
رسول مالمير بيان كرد: بخشودگى جرائم ديركرد و سود تسهيالت، 
منوط به پرداخت و تســويه كامل اصل وام به بانك تا پايان ســال 

جارى است.
مدير شعب بانك مســكن همدان اظهار داشت: همچنين طرحى با 
عنوان «چاوش» تا پايان بهمن در حال اجرا اســت كه در آن شرايط 
ويژه اى براى بخشودگى جرائم اقساط معوق در نظر گرفته مى شود.

وى با بيان اينكه بانك مسكن رتبه دوم مطالبات معوق را در بين بانك 
هاى اســتان دارد، گفت: اين بانك با بيش از سه هزار ميليارد ريال، 

باالترين آمار مطالبات معوق را پس از بانك كشاورزى دارد.
مدير شعب بانك مسكن همدان ادامه داد: بيش از نيمى از افرادى كه 
تسهيالت مسكن مهر دريافت كردند جزو بدهكاران به بانك هستند.

مالمير اضافه كرد: پرداخت به موقع اقساط و استفاده از بخشودگى 
جرائم، موجب كاهش مطالبات بانك مسكن و كمك به ارائه و شتاب 

بخشى به پرداخت تسهيالت بانكى به متقاضيان مى كند.

ايجاد كمپين مقابله با خشونت عليه زنان 
در همدان

 مدير گروه ســالمت روانى و اجتماعى معاون بهداشــتى استان 
همدان از ايجاد كمپين منع خشــونت عليه زنان در مناطق حاشــيه 
شــهر همدان خبرداد . حميد رنجبران در گفت وگو با ايسنا، بابيان 
اينكه كمپينى با عنوان منع خشونت عليه زنان در مناطق حاشيه شهر 
همدان با همكارى معاونت اجتماعى و معاونت بهداشــتى دانشگاه 
علوم پزشــكى در حال انجام اســت، گفت: براساس پژوهش ها و 
آمارهاى مراجعه به مراكز خدمات سالمت روانى، شهرستان هايى كه 
آمار باالى خشونت را دارند شناسايى و باهمكارى معاونت اجتماعى 
دانشــگاه علوم پزشكى و همكارى مردم بومى اقدام به ايجاد كميته 
محلى با اولويت رســيدگى به مشكالت مردم براى رفع مشكالت 

روانى و اجتماعى به ويژه همسر آزارى كرده است . 
وى با اشــاره به ايجاد تفاهم نامه با اداره بهزيســتى براى استفاده از 
ظرفيت اورژانس اجتماعى توسط كارشناسان و روانشناسان، مطرح 
كــرد: يكى از برنامه هاى گروه ســالمت روانــى و اجتماعى انجام 
غربالگــرى براى جلوگيرى از انواع خشــونت هاى خانگى(كودك 
آزارى، ســالمند آزارى و همسر آزارى ) است . رنجبران با اشاره به 
آمار بسيار پايين سالمند آزارى در جامعه، گفت: متاسفانه همسرآزارى 

به دليل وجود آمارهاى باال در اولويت غربالگرى قرار دارد . 

اكرم چهاردولى »
 در شــرايطى كــه اســتان و كشــور 
بــه دليــل شــرايط خــاص سياســى و 
همدلــى  وحــدت،  نيازمنــد  اقتصــادى 
ــدان  ــتان هم ــت در اس ــر اس ــاق نظ و اتف
برخــى افــراد كــه منافــع خــود را در 
تفرقــه و افتــراق مــى بيننــد بارهــا و بارهــا 
ســعى كــرده انــد كــه ســتون خيمــه ايــن 
وحــدت را نشــانه رفتــه و بــراى دســتيابى 
بــه اهــداف خــود بــه ايجــاد شــكاف بيــن 
ــى  ــئوالن عال ــه و مس ــى فقي ــده ول نماين

ــد. ــن بزنن ــتان دام ــه اس رتب
ــى  ــه جاي ــر و جاب ــه تغيي گرچــه هــر گون
ــه  ــى فقي ــرم ول ــدگان محت ــور نماين ــر ام ب
در اســتان هــا از ضابطــه هــا و دقــت نظــر 
ــا حمايــت و  بااليــى برخــوردار اســت ام
ــن  ــى تري ــتان از عال ــردم اس ــتيبانى م پش
مقــام سياســى كــه منتخــب شــخص 
ولــى فقيــه هســت نشــان از درايــت ، تيــز 
ــتان دارد. ــان آن اس ــم مردم ــى و فه هوش

ــن  ــاط كشــور اي ــر نق ــون در اكث ــه تاكن ك
انتخاب هــا بــا يــك وحــدت رويــه و 
ــوده اســت. ــى همــراه ب ــدگارى طوالن مان
چنانچــه در برخــى شــهرى هــاى اســتان 
ائمــه محتــرم جمعــه بيــش از 2 دهــه 
اســت كــه بــه ارشــاد و هدايــت مــردم و 

ــتند. ــغول هس ــئوالن مش مس
ــى اســت  ــن پرســش باق ــى جــاى اي حال
كــه در همــدان چــه اتفاقــى افتــاده اســت 
كــه مرجــع عاليقــدر و دانشــمند و عارفــى 
همچــون آيــت ا... غيــاث الديــن طــه 
ــرر و  ــرى مك ــى مه ــب ب ــدى موج محم
ــده اى  ــدد ع ــاى متع ــازى ه ــيه س حاش

ــه اســت. ــرار گرفت ــاآگاه ق ن
بــه  عمومــى  ســنجى  نظــر  يــك  در 
راحتــى مــى تــوان دريافــت كــه ايشــان 

از محبوبيــت بااليــى در بيــن مــردم، 
ــى و  ــف اجتماع ــار مختل ــا ،اقش گروهه
مســئوالن عالــى رتبــه در هــر ســه قــوه 

ــرار دارد. ق
بــا ايــن همــه جــاى بســى تاســف اســت 
ــه  ــازان ب ــيه س ــدگاه حاش ــراز چن ــه ه ك
ــا  ــى و ي ــل منطق ــه دالي ــتناد ب ــاى اس ج
اســتناد بــه اخبــار دقيــق بــه دنبــال ايجــاد 
فضايــى ملتهــب در راســتاى تخريــب 

ــتند. ــه.. هس ــم ل ــخصيت معظ ش
ــن  ــا اي ــدان ب ــور هم ــردم غي ــه م گرچ
گونــه ترفنــد هــا ى رســانه اى آشــنا 

هســتند امــا بايــد بــا هوشــيارى و ذكاوت 
ــه  ــى باشــند ك بيشــترى مراقــب ترفندهاي
حاشــيه ســازان در ايــن روزهــاى حســاس 

ــد. ــى كنن ايجــاد م
 تضعيــف جايــگاه نماينــده ولــى 

فقيــه در اســتان زيبنــده نيســت
در هميــن راســتا روز گذشــته رئيــس 
شــوراى سياســت گــذارى ائمــه جمعــه 
خبرگــزارى  بــا  گفتگــو  در   همــدان 
ــه  ــرد ك ــه اشــاره ك ــن نكت ــه اي تســنيم ب
ــه  ــى فقي ــده ول ــگاه نماين ــف جاي تضعي
در اســتان همــدان بــه هيــچ عنــوان 

ــت. ــده نيس زيبن
ــا  حجت االســالم ســيد صــادق حســينى ب
ــى  ــدت و همدل ــت وح ــر تقوي ــد ب تاكي
در اســتان گفــت: متاســفانه مدتــى اســت 
ــايعات  ــازى ها و ش ــى فضاس ــاهد برخ ش
بى پايــه و اســاس در فضــاى مجــازى 
هســتيم كــه در راســتاى تضعيــف جايــگاه 
ــورت  ــتان ص ــه در اس ــى فقي ــده ول نماين
ــچ  ــه هي ــوع ب ــن موض ــه اي ــرد ك مى گي
ــن  ــالب و اي ــام و انق ــده نظ ــوان زيبن عن
واليتمــدار  مــردم  و  معنــوى  جايــگاه 

ــت. ــدان نيس ــن هم دارالمجاهدي
ــدت  ــت وح ــه تقوي ــان اينك ــا بي وى ب
ــوان يكــى  ــه عن ــه ب ــى در جامع و همدل
ــرايط  ــور در ش ــى كش ــاى اصل از نيازه
حســاس كنونــى بــه شــمار مــى رود، 
چهلميــن  آســتانه  در  داشــت:  اظهــار 
ــالب  ــكوهمند انق ــروزى ش ــالگرد پي س
بايســتى  كــه  داريــم  قــرار  اســالمى 
همچــون چهــار دهــه اخيــر گــوش 
بــه فرمــان رهبــر انقــالب باشــيم و 
بــر  مبنــى  ايشــان  ويــژه  تاكيــدات 
تقويــت وحــدت و همدلــى در بيــن 
ــرلوحه  ــواره س ــردم را هم ــگان و م نخب

ــم. ــرار دهي ق
حســينى افــزود: همــه مــردم و مســئوالن، 
موظــف  اســتان  مومنيــن  و  نخبــگان 
ــت  ــه حضــرت آي ــى ك ــا مادام ــتند ت هس
ــم  ــر معظ ــا اذن رهب ــدى ب ــه محم ا... ط
ــه  ــى فقي ــده ول انقــالب در كســوت نماين
ــورد  ــده م ــز نماين ــدان و ني ــتان هم در اس
خبــرگان  مجلــس  در  مــردم  اعتمــاد 
رهبــرى حضــور دارنــد از ايشــان حمايت 
همــه جانبــه داشــته باشــند و اخبــار ايــن 
حــوزه را صرفــا از منابــع رســمى پيگيــرى 

ــد. كنن

بى مهرى ها به آيت ا...همچنان ادامه دارد

حاشيه سازى به جاى وحدت و همگرايى
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اثر پژوهشى مالير موفق به كسب رتبه برتر استانى 
شدند

 مهمترين تمركز پژوهشى آموزش و پرورش، بر اقدام پژوهى، درس پژوهى و زندگى 
پژوهى استوار است. 

مدير آموزش و پرورش شهرستان مالير با بيان مطلب در جلسه هم انديشى پژوهشى در 
مالير گفت: كميته پژوهشى شهرستان اولويت هاى پژوهشى را مشخص  و برنامه ريزى 
فصلى و ســالى براى انجام كارها داشته باشند،همچنين نمونه پژوهش هاى موفق انجام 
شده در اختيار عالقمند قرار داده شود تا همكاران از تجارب مفيد يكديگر استفاده كنند.

هادى سلگى با بيان اينكه در سال تحصيلى گذشته نزديك به 250 عنوان پژوهى به سطح 
شهرســتانى راه پيدا كرده اند، گفت: پس از ارزيابى هاى انجام شــده آثار برتر به استان 

ارسال كه 10 اثر موفق به كسب رتبه برتر استانى شدند. 
به گزارش ايســنا، سلگى با اشــاره به اينكه تاكنون 340 نفر از همكاران متقاضى انجام 
اقدام پژوهى هســتند كه قرار است گارگاهى يك روزه براى آنها برگزار شود، ادامه داد: 
اگر بخواهيم كارهاى پژوهشــى بهترى داشته باشــيم نياز است كه به صورت شوراى و 

تخصصى كارها انجام شود. 
وى در بخش ديگرى از سخنان خو با بيان اينكه 25 انجمن اوليا و مربيان مدارس مالير 
رتبه برتر را بدســت آوردند، گفت:اولويت هاى آموزش خانواده براى مدارس مختلف 

شناسايى و بر اساس نياز مدارس آموزش هاى مورد نياز ارائه شود. 
سلگى اظهار كرد: 250 مدرسه مالير انجمن اولياء و مربيان دارند كه بر اساس ارزشيابى 
هاى انجام شده 25 انجمن رتبه برتر را كسب كرده اند كه از اين تعداد 5 رتبه كشورى، 

8 رتبه استانى و 12 رتبه شهرستانى هستند. 
مدير آموزش و پرورش مالير با اشاره به اهميت و جايگاه انجمن اوليا و مربيان، تصريح 
كرد: امســال طبق برنامه ريز هاى انجام شــده حداقل 10 درصد از مدارس اتاق مستقل 
براى انجمن اوليا و مربيان پيش بينى و تجهيز مى شــود و همايشى براى اعضاى انجمن 
اوليا و مربيان مدارس شهر و روستا براى هماهنگى بيشتر و تشريح و تبين وظايف برگزار 

خواهد شد.

ابهام در مالكيت خانه  هاى  سازمانى
 اين روزها مدير كل راه و شهرسازى استان مصاحبه هاى بسيارى 
را در ارتباط با خانه هاى ســازمانى انجام مى دهد و در هر مصاحبه 
از تصميمات مهمى كه براى ضبط حقوق و مزايا ســاكنان اين خانه 
ها اتخاذ شــده و ضرب العجل تعيين شده مى گويد و امر به تخليه 
به تعدادى كارمند با وضعيت مشخص، مى كند و از اينكه اين افراد 

خانه ها را خالى نمى كنند ، گاليه مى كند.
اين مدير كل اما نمى گويد كه ســال 88 بود كه قانون ســاماندهى 
و حمايــت از توليد و عرضه مســكن،  وزارتخانه ها، شــركت ها و 
ســازمان هاى دولتى را از ادامه مالكيت خانه هاى سازمانى منع كرد 
و طبق ماده 8 قانون ســاماندهى مســكن و اصالحيه  اين ماده، تمام 
دستگاه هاى دولتى وظيفه داشتند حداكثر ظرف مدت سه ماه، ليست 
كامل مشــخصات و تعداد خانه هاى ســازمانى خــود را به وزارت 
اقتصاد و دارايى ارائه كنند و براى فروش مزايده اى همه اين واحدها 

در جدول زمانى پنج ساله برنامه ريزى و اقدام كنند.
همچنين بر اســاس اين قانون به دســتگاه ها اجازه داده شــده بود 
كه كارمندان ســاكن در اين خانه ها را به شــرط نداشتن مسكن، در 
اولويت فروش بدون مزايده - واگذارى به شكل قيمت كارشناسى- 

قرار دهند.
حال اينكه مدير كل محترم چرا به دنبال اين نيســت كه چرا اقدام 
موثرى براى واگذارى خانه هاى ســازمانى از ســوى دستگاه هاى 
دولتى ســر نزده است و با گذشت حدود 10 سال از ابالغ قانون 
فروش خانه هاى ســازمانى، اين خانه ها برخالف آنچه قانون در 
مورد ضوابط فروش آنهــا از طريق مزايده يا فروش به كارمندان 
ســاكن، براى تمام دســتگاه ها و ارگان هاى مشمول تكليف كرده 
اســت، امروز به روشــى ديگر و در اصطالح چكشى و ضربتى 

شود برخورد 
ــون  ــاده (8) قان ــى م ــه اجراي ــن نام ــق آيي ــه طب ــرايطى ك  در ش
ســاماندهى و حمايــت از توليــد و عرضــه مســكن بايــد تــا تاريــخ 
24/1/93 بــه فــروش مــي رســيده ولــى تــا كنــون اقدامــى در ايــن 

خصــوص انجــام نشــده اســت.
همچنيــن ديــوان محاســبات اســتان كــه اســتاندار در ظاهــر معتقــد 
ــه  ــم ب ــرده و حك ــراه ك ــود هم ــا خ ــهروندى را ب ــوق ش ــه حق ب
ضبــط حقــوق و مزايــاى ســاكنان ايــن خانــه هــا داده و ايــن حكــم 
ــى از  ــن تخط ــار اي ــادگى از كن ــه س ــور ب ــود، چط ــى ش ــرا م اج
قانــون گذشــته و اكنــون نيــز بــه جــاى مطالبــه عمــل بــه قانــون 

ــا ضبــط حقــوق مــى دهــد. واگــذارى، حكــم بــه تخليــه ب
امــا در كنــار ايــن بــى توجهــى بــه قانــون نكتــه جالــب ديگــرى 
نيــز دربــاره خانــه هــاى ســازمانى پشــت بيمارســتان بوعلــى وجود 
دارد و آن اينكــه گفتــه مــى شــود  اداره كل راه و شهرســازى كــه 
ــن  ــند بســيارى از اي ــا اســت ، س ــه ه ــن خان ــت اي مدعــى مالكي
ــودن آن  ــى ب ــل وقف ــه دلي ــت ب ــته و در حقيق ــا را نداش ــه ه خان
ــاف اســت كــه  اراضــى، مالــك اصلــى ايــن امــالك اداره كل اوق
در ســكوت مســووالن اوقــاف ، راه و شهرســازى بــراى تصاحــب 

آنهــا نقشــه كشــيده اســت. 
جداى از اين بايد به دســتگاه هاى نظارتى و اجرايى گفت، اجراى 
قانون براى كارمندى كه همه هســت و نيست او در اختيار شماست 
و مفســد ســازى و غاصب ناميدن او هنر نيست و هنر شما بايد در 

برخورد با مفسدين واقعى خودنمايى كند كه....
اكنون انتظار شفاف سازى از راه و شهرسازى و ديوان محاسبات در 
زمينه اقدامات متعارض با قانون موصوف هســت و از اداره اوقاف 
انتظار مى رود اگر اين اراضى وقفى اســت بــه دنبال اجراى نيات 
واقف در آن باشــد و نگذارد  موقوفه اى ديگر در اســتان از هدف 

واقف فاصله بگيرد.
* نام محفوظ

انتقال پسماند روستاهاي همدان 
تا ارديبهشت ماه 

 سايت دفن پسماند زباله هاي شهرستان همدان يكي از استاندارد 
ترين سايت هاي كشور است واز 27 روستاي بخش شراء 22 روستا 
قرارداد جمع آوري زباله هاي خود را با شهرداري بسته و 5 روستا در 

مرحله عقد قرارداد هستند .
معــاون عمراني فرمانداري همــدان با بيان اين مطلــب دركارگروه 
مديريت پســماند اين شهرســتان گفت: قرارداد هاي انتقال پسماند 
روســتاهاي بخش مركزي و شراء براي ســال آينده حداكثر تا پايان 
ارديبهشــت ماه منعقد شــود .وضعيت خودگردان امور مالي دهياري 
هاي بخش قهاوند در جمع آوري زباله هاي مورد توجه بوده و پيگير 

جبران اين هزينه ها هستيم .
رضــا زماني ادامه داد : شــهرداري هاي همــدان، جورقان، مريانج و 
قهاونــد نهايت همــكاري و حمايت هاي اوليــه را در خصوص راه 

اندازي مكانيزم جمع آوري زباله از روستا ها را داشته اند .
وي تصريح كرد : اين قابل قبول نيســت كه 22 روستا در بخش شراء 
قرارداد جمع آوري و انتقال پسماند خود را با متوليان بسته اند ولي سه 

روستاي بزرگ قرخلر، كوزره و عبدالرحيم هيچ اقدامي نداشته اند .
زماني خواستار اين شد تا شــهرداري ها به نسبت جمعيت، وسعت 
و ميانگين توليد پســماند درچهارچوب قوانين نهايت همكاري را با 

دهياري ها داشته باشند .
زماني بيان كرد : به طور ميانگين روزانه 420 تن زباله خانگي و بيش از 
6 تن زباله بيمارستاني در شهر همدان توليد مي شود اين توليد بسته به 
فصول مختلف تغيير مي كند .معاون عمراني فرمانداري همدان خاطر 
نشــان كرد : پسماندهاي شــهر همدان، بهار، مريانج، رزن، جورقان، 
مهاجران، قروه درجزين، صالح آباد و 39 روســتاي بخش مركزي به 

سايت دفع پسماندهاي شهرهمدان منتقل مي شود .
اين مقام مسئول اظهار كرد : سايت جمع آوري زباله شهرستان همدان 
به دليل رعايت پارامترهاي اســتانداردي چون فاصله مناسب از شهر، 
جانمايي درست محل در نفوذ شيرابه هاي پسماند يكي از استاندارد 

ترين سايت هاي زباله كشور است .
وي همچنين از ايجاد ســلول دفن در ســايت زباله شهر همدان خبر 
داد و تصريح كرد : اين طرح در مرحله مطالعه و آزمايشهاي مكانيك 
خاك بوده و به دســت فارغ التحصيالن با تجربه اين حوزه ســپرده 

شده است .

سد خاكى اسدآباد سرريز شد
 فرماندار اســدآباد از سرريز شدن ســد تغذيه مصنوعى روستاى 

خنداب اسدآباد خبر داد . 
كريم حميدوند ، اظهار كرد: اســدآباد فاقد هر گونه رودخانه طبيعى 
بوده و بيشتر از آب هاى منابع زير زمينى استفاده مى كند و در صورتى 
كه بتوان در اين شهرســتان تعداد 3 تا 4ســد تغذيه مصنوعى ديگر 
احداث كرد امكان ذخيره سازى آب هاى روان بيشتر شده و از اتالف 

و خروج آب هاى روان از شهرستان جلوگيرى مى شود . 
در گفت و گو با ايســنا ،وى ظرفيت ذخيره ســد خاكى خنداب را 4
ميليون متر مكعب برشــمرد و افزود: سرريز شدن سد خاكى خنداب 

شهرستان موجب تغذيه سفره هاى زيرمينى خواهد بود . 
حميدوند با اشــاره به وجود 12 حلقه چاه تغذيه در شهرســتان در 
راســتاى تغذيه ســفره هاى آب زير زمينى تصريح كرد: اسدآباد در 
دو روز گذشــته داراى 55 ميليمتر بارش بوده و در اين شهرستان در 
سال زراعى تاكنون 367 ميليمتر بارندگى داشته ايم كه نسبت به سال 
زراعى گذشــته كه 200 ميليمتر بوده است ،خوشبختانه با افزايش 66

درصدى مواجه شده ايم . 
وى با اشــاره به سرريز شــدن ســد خاكى (تغذيه مصنوعى )
روســتاى خنداب اســدآباد اظهار كرد:درصورتــى كه در پايين 
دســت اين سد خاكى ســدى ديگر وجود داشت ذخيره سازى 

مجدد اين آب قابل امكان بود . 
حميدوند در ادامه با بيان اينكه تراز آب شهرســتان اســدآباد نسبت 
به ســال قبل قابل قبول بوده تصريح كرد:انسداد چاه هاى غير مجاز 
و اصــالح و تعديل موجب باال آمدن تراز آب شهرســتان بوده و در 
صورت همكارى كشاورزان اگر پروانه هايى كه داراى حفر و اصالح 
و تعديل هستند را انجام دهيم وضعيت سفره هاى زيرزمينى شهرستان 

بهتر خواهد شد

افتتاح و كلنگ زنى 67 پروژه عمرانى
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: فرمانــدار نهاوند از افتتاح و كلنگ 
زنى 67 پروژه عمرانى همزمان با آغازدهه فجر چهلمين سال انقالب 

اسالمى در اين شهرستان خبر داد.
 مراد ناصرى در نشست خبرى با اصحاب رسانه به مناسبت دهه مبارك 
فجر، گفت: دهه فجر فرصت بسيار مناسبى است تا دستاوردهاى نظام 
بيان شود چون انقالب اسالمى با وجود همه دشمنى ها در زمينه هاى 

مختلفى پيشرفت هاى بسيار زيادى كرده است.
وى افزود: در دهه مبارك فجر 67 طرح كشاورزى، خدماتى و عمرانى 
بــا اعتبار 65 ميليارد تومان در شهرســتان نهاوند كلنگ زنى و افتتاح 

ميشود.
فرماندار نهاوند گفت: در اين دهه 51 طرح با اعتبار 41 ميليارد تومان 

افتتاح و 16 طرح با اعتبار 24 ميليارد تومان كلنگ زنى ميشود.
فرمانــدار نهاوند با اشــاره به اينكه در حوزه كشــاورزى 10 پروژه، 
خدماتى و بهداشت 18 پروژه، عمران شهرى و روستايى 18 پروژه و 
صنعت و گردشــگرى هم به ترتيب 4 و 1 پروژه افتتاح و كلنگ زنى 

خواهند شد.
وى كلنــگ زنى 4 خطه كردن محور نهاونــد فيروزان و نهاوند گيان 
را شاخص ترين پروژه هاى عمرانى عنوان كرد و گفت: خوشبختانه 

اقدامات خوبى انجام شده اما با نقطه مطلوب فاصله داريم.

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

كارت پرسنلى معصومه مجنونى فرزند محمد حسين به 
شماره ملى 0055759653 سازمان آموزش و پرورش به 
شماره پرسنلى 78163356 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

بيمه نامه كوثر خودرو ال نود به شماره بيمه نامه 1010/157920/ 1397و 
 207369W به شماره پالك 266ب 18 ايران18 به شماره موتور

۶۹۰MA۴K و به شماره شاسى1368341NAPLSRALDJ به 
نام حسين كريمى ازمير به شماره شناسنامه   3902 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي محمد مهدى مهديان مشعوف فرزند حسين  
به شماره ملي 3860779303 رشته مهندسى كامپيوتر 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9412358033  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

دعوت نامه مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت تعاوني كشاورزي صادركنندگان زرخيز هگمتانه 

حسن سهرابي پارسا - رئيس هيأت مديره

بدينوسيله از سهام داران محترم شركت دعوت بعمل مي آيد در مجمع عمومي عادي ساليانه اصالتا يا وكالتًا 
جهت تصميم گيري در خصوص مسائلي كه در دستور كار جلسه مكتوب است در روز دوشنبه مورخ 1397/12/6 
رأس ساعت 16 در محل همدان خيابان جهان نما (شهرداري) حد فاصل ميدان بعثت و ميدان بيمه اتاق بازرگاني 

استان همدان شماره 369 حضور بهم رسانيد.
■ دستور جلسه مجمع عمــومي عــادي ساليــانه 

1-استماع گزارش هيأت مديره و بازرس 
2- تعيين تكليف در خصوص تراز مالي سال قبل و تصويب بودجه سال 98

3- اتخاذ تصميم نسبت به اموري كه از اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد.
4-انتخاب بازرس 

■ تـوضيحـات 
افرادي كه مايل به كانديداتوري در سمت بازرس مي باشند ضمن ارائه درخواست كتبي مدارك خود را تا پايان 

وقت اداري روز سه شنبه مورخه 1397/11/16 به دفتر شركت ارسال نمايند.
■ مدارك الزم 

1- اصل و تصوير شناسنامه صفحه اول 
2- اصل و تصوير كارت ملي 

3- يك قطعه عكس 3×4 رنگي زمينه سفيد
4-  اصل و تصوير مدرك تحصيلي 

5- اصل گواهي عدم سوء پيشينه كيفري 
6- اصل گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر 

7- داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
8- كارت بازرگاني 

مديريت آموزش و پرورش ناحيه 1

آگهـى مزايـده 
(نوبت اول)

ناحيه 1همدان  پرورش  و  آموزش  مديريت 
در  و   5500/24561/104 شماره  مجوز  استناد  به 
مقررات  از  بخشي  تنظيم  قانون   43 ماده  اجراي 
مالي دولت مصوب سال 1380 و بند (ب) ماده 86 
مصوب  دولت  درآمدهاي  از  برخي  وصولي  قانون 
سال 1372 در نظر دارد منافع يك باب مغازه واقع 
چهارراه  به  نرسيده  عشقي  ميرزاده  خيابان  در 
طريق  از  را  نور  ميالد  مجتمع  مغازه هاي  پاستور 
مزايده عمومي و انعقاد قرارداد اجاره يك ساله به 
واجد  صالحيت  داراي  حقوقي  و  حقيقي  اشخاص 

شرايط واگذاري نمايد.
آگهي  انتشار  تاريخ  از  مي توانند  متقاضيان  لذا 
دريافت  و  شرايط  از  اطالع  جهت  روز   10 مدت  به 
تحويل  جهت  روز   7 و  مزايده  مدارك  و  اسناد 
بلوار  همدان،  نشاني  به  اداري  ساعت  در  مدارك 
كاشاني، مديريت آموزش و پرورش ناحيه 1 همدان 

كارشناسي پشتيباني مراجعه نمايند.
مشخصات مغازه شماره 8 به متراژ 25/48 

متر بالكن به متراژ 7/48 متر مي باشد.

 نشست خبرى فرماندار كبودراهنگ در 
آســتانه چهلمين سالگرد پيروزى انقالب با 
حضور اصحاب رسانه در حالى برگزار شد 
كه شهر كبودرآهنگ همچنان روزهاى بدون 

شهردار خود را سپرى مى كند.
حجت ا... مهدوى در پاسخ به سوالى درباره 
چرايى نداشتن شهردار براى كبودراهنگ در 
آستانه پايان سال با انتقاد به عملكرد شوراى 
اسالمى شهر و شــهردار كبوراهنگ اظهار 
داشت: متاســفانه بنده تاكنون يك عملكرد 
مثبت نه از شــهردار ديدم و نه از شوراى 
شهر و در جلساتى كه با آنها داشتم، همواره 
تاكيد كردم كه به خاطر مردم حواشــى را 
كنار بگذارند و به كارهاى عمرانى رسيدگى 
كنند و هدفشــان فقط متمركز برخدمت به 
مردم باشد؛ متاسفانه هيچ يك از آنها عمل 
نكردند و موجب شد كه يك بار ديگر شهر 
بدون شهردار را تجربه كنيم و در حال حاضر 

شهردارى با سرپرستى اداره مى شود. 
 مثلث گردشگرى كبودراهنگ

بــا توجه به اينكه كبودرآهنــگ محروم ترين 
شهرســتان اســتان مى باشــد، لزوم توجه به 
گردشــگردى در زمينه اشتغال زايى و كسب 
درآمد  مى تواند بســيار  مثمر ثمر باشــد. در 
اين خصوص مهدوى بحث مثلث گردشگرى 
كبودراهنگ را پيش كشيد و به خبرنگاران گفت 
: مثلث گردشگرى  شهرستان ما غار عليصدر 
را در بخش گل تپه، تاالب شيرين را در بخش 
شيرين ســو و منطقه  فرهنگى،توريســتى و 
وزرشــى قلى آباد را در بخــش مركزى واقع 
شده اســت بنابراين طرح ده ســاله اى براى 
قلى آباد در نظر گرفته شــده است كه به يك 
مكان ورزشى، تفريحى، مذهبى، اردوگاهى و 
تفريحى تبديل شود .چرا كه جاذبه هاى بسيار 
بديعى دارد و اميدوارم در ســالهاى آينده اين 

پروژه به ثمر برسد.
وى همچنين گريزى به پتانســيل ويژه بخش 
شيرين ســو از جمله وجود انستيتو پاستور در 
روستاى اكنلو و قلعه باشقورتران زد و گفت: 
اين اندوخته ها براى شهرســتان ما نقاط قوت 
انكارناپذيرى اســت كه ميتوانيم با آنها مسير 
سعادت را طى كنيم. فرماندار كبودراهنگ  هم 
چنين  از دعوت ســفير فرانسه براى بازديد از 
اين روســتا و انعقاد يك تفاهم نامه بين سفير 
فرانســه و اســتاندار همدان در زمينه خواهر 

خواندگى همدان و پاريس خبرداد.
درآمد غار عليصدر به كبودراهنگ بازگردد

وى با اشاره به درآمدهاى غار عليصدر اظهار 
كرد: يك زمانى بنده شهردار كبودراهنگ بودم 
دنبال خريد ســهم عمــده غارعليصدر رفتم 

تا درآمد پايدار براى هميشــه نصيب شــهر 
كبودراهنگ شــود كه متاســفانه در آن زمان 
مخالفتى صورت گرفــت بعدها ديديم كه از 
جاهاى ديگر براى خريد سهام عليصدر اقدام 
كرده اند با توجه به اينكــه 750هزار الى 800

هزار نفر ساالنه از اين غار بازديد مى كنند ،ما 
همه تالش خود را مى كنيم كه بخشى از درآمد 
غار عليصدر  را براى پيشــرفت و آبادانى اين 

شهرستان اختصاص پيدا كند.
 كم آبى گريبان شهرستان را گرفته 

است
مهدوى يكى از مشكالت عمده  شهرستان را  
بحث كم آبى دانســت و گفت : براى رفع اين 
مشكل مديريت مصرف آب بايد انجام شود و 
شهرســتان 2 هزار و 240 حلقه چاه غير مجاز 
دارد و از ابتــداى ســال 86 تا كنون يك هزار 
و 20 حلقه چاه مســدود شــده و 159 كنتور 
هوشــمند براى چاه هاى مجاز نصب شده كه 

همه اينها در راستاى اقتصادى مقاومتى است.
5پروژه با 5 ميليارد تومان اعتبار

فرماندار كبودراهنگ با اشاره به برنامه هاى دهه 
فجر تصريح كرد: در دهه فجر امسال 5 پروژه با 
اعتبار 5 ميليارد و 940 ميليون تومان كنگ زنى 
و 166 پروژه با اعتبــارى بالغ بر 154 ميليارد 
تومان افتتاح مى شود كه در مجموع  اعتبارات 

، بيش از 160 ميليارد تومان است.
وى در ادامه افزود: بزرگترين پروژه ها در بخش 
خصوصى شــامل افتتاح  نيروگاه 7 مگاواتى 
خورشيدى بشيك تپه در بخش شيرين سو با 
اعتبار 102 ميليارد تومان و شركت الوان ثابت 

با 7 ميليارد تومان است . 
در مجموع براى دهه فجر  امسال در شهرستان 
كبودراهنگ 1500 برنامه داريم.برنامه هاى دهه 
فجر شامل مسابقات فرهنگى ،ورزشى ،افتتاحيه 

ميزگردهــا ،برگــزارى نمايشــگاه ،همايش، 
مســابقات قرآنى، اهدا جهيزيه ،اهدا سبدهاى 

غذايى ، زنگ انقالب و غيره است.
 كبودراهنگ برتر در امنيت

مهدوى در ادامه ســخنان خود به كسب رتبه 
هــاى برتر شهرســتان در زمينه هاى مختلف 
اشــاره كرد و افزود: كســب رتبه اول شوراى 
آموزش و پرورش در استان در بين 19 منطقه 
، كسب رتبه اول استان در اجالس نماز كسب 
،رتبه اول امنيت در اســتان، كســب رتبه اول 
توليدات كشــاورزى گندم و جو و رتبه دوم 
توليدات يونجه ، كسب رتبه اول ساخت خانه 

عالم در كشور و ... مى باشد.
مهــدوى همچنين اشــاره نيز به تســهيالت 
اشــتغالزايى كرد و گفت : تا 20 خرداد امسال 
فقــط 700 ميليون تومان اعتبار جذب شــده 
بود كه اين ميزان تاكنون به 20 ميليارد و 417

ميليون تومان رســيده و در طى چندماه اخير 
توانسته ايم اعتبار بسيار خوبى را جذب كنيم 
و از رتبه آخر به رتبه پنجم برسيم و در بحث 
اشتغال فراگير نيز 11 ميليارد و 400 ميليون رتبه 
سوم استان و مشاغل خانگى نيز با 2 ميليارد و 

40 ميليون تومان رتبه چهارم را داريم.
 تولد 16 سالگى همدان پيام

فرماندار كبودراهنگ در پايان سخنان خود تولد 
16 سالگى همدان پيام را تبريك گفت و افزود: 
براى ايــن روزنامه وزين و پرمخاطب آرزوى 
موفقيت و پيروزى روزافزون دارم و اميدوارم 
كه در جهت توسعه و پيشرفت شهرستان گام 

هاى موثرى بردارند.
نائــب رئيس خانه مطبوعات همــدان نيز در 
اين نشســت گفت: افتخار من اين اســت كه 
خاستگاهم شهرستان است و ما از فرزندان اين 
ديار هستيم و براى توسعه و پيشرفت شهرستان 

در بخش رسانه تالش مى كنيم.
يدا... طاقتى احســن افــزود: در حال حاضر 
شهرستان كبودراهنگ 3 رسانه اختصاصى دارد 
كه يك پايگاه خبرى و دو رسانه مكتوب است 
و بســيار خوشــحاليم كه اين شهرستان سهم 
خود را در حوزه رســانه دارد و 4 سرپرستى 
حضور دارند و رسانه هاى استانى و كشورى 
اين آمادگى را دارند كه نمايندگى در شهرستان 
ها ايجاد كنند.وى افزود: 14 نفر از اعضاء خانه 
مطبوعات در اين شهرستان فعاليت مى كنند و 
3 نماينده رسانه ملى نيز در كبودراهنگ، شيرين 

سو و گل تپه فعال هستند.
سردبير روزنامه همدان پيام همچپنين در ادامه 
ســخنان خود به چهلمين ســالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى اشــاره كردو افزود: عدد 40

يك عدد بلوغ و پختگي است و اكنون انقالب 
اسالمى به اين عدد رسيده است و چه خوب 
است كه روحيه اميد سازى مردم تقويت شود و 

پايه هاى انقالب مستحكم شود.
وى همچنين از آمادگى برگزاري دوره آموزشى 
خبرنويســى براى روابط عمومــى  ادارات و 
عالقه مندان در شهرستان ها خبر داد وگفت: 
براى تعامل بيشــتر ادارات با اصحاب رسانه 
مسئوالن روابط عمومى ها مى توانند اخبار و 
اطالعات اداره خود را در كانال ها و ســايت 
ها قرار دهند تا رســانه ها بتوانند اخبار آنها را 
پوشش دهند. طاقتى احسن افزود: تجربه موفق 
همدان 2018 كه به خانه مطبوعات واگذار شد 
ما را اميدوار مى كند كه تالش بيشترى در اين 
زمينه داشته باشيم و اين آمادگى وجود دارد تا 
در طرحها و برنامه هاى توسعه اي شهرستان 

مشاركت داشته باشيم. 
وى خاطرنشــان كرد: خانه مطبوعات آمادگى 
راه اندازى نمايندگي خود در شهرستان را دارد.

فرماندار كبودراهنگ در نشست تشريح برنامه هاي دهه فجر تاكيد كرد

ايجاد مثلث گردشگري 
براي اشتغالزايي در شهرستان

■1500برنامه در دهه فجر اجرا  مي شود                   ■ يك عملكرد مثبت نه از شهردار ديدم و نه از شوراى شهر
■ دعوت از سفير فرانسه براى بازديد از موزه پروفسور بالتازار
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ايران و جهان

الريجانى: 
ارتباط ريلى با كشورهاى همسايه 

گسترش يابد
 ارتباط ريلى ايران با كشــورهاى همسايه از مسيرهاى مختلف از 

جمله راه آهن تبريز بايد گسترش يابد و تقويت شود.
رئيس مجلس شوراى اســالمى ديروز در آئين آغاز عمليات اجرايى 
راه آهن بستان آباد ، سراب افزود: راه آهن ايران سرمايه گذارى ويژه 
در حال انجام اســت و بر اين اساس از رهبرى درخواست كرديم تا 
از صندوق توســعه ملى براى توسعه آن و اجراى طرح هاى فاينانسى 

استفاده كنيم.
به گزارش ايرنا، على الريجانى اظهار داشت: با اجراى طرح هاى راه 
آهن درصدد هســتيم تا ارتباط ريلى شرق و غرب و شمال و جنوب 
ايران به صورت كامل محقق شــود و رهبر معظــم انقالب نيز با آن 

موافقت كردند.
وى يادآورى كرد: در بودجه سال آينده نيز براى طرح هاى راه آهن و 

مسيرهاى ترانزيت بودجه خوبى اختصاص يافته است.
الريجانى كمبود آب را از مهمترين مشــكالت كشور دانست، گفت: 
بايد در اســتان ها تقاضا در اين خصوص سامان يابد و اجراى آبيارى 
نوين و ترويج سيســتم هاى گلخانه اى از روش هاى كاهش مصرف 

آب است.
رئيس مجلس شوراى اسالمى يادآورى كرد: 100 هزار ميليارد ريال از 
صندوق توسعه ملى براى ترويج سيستم هاى گلخانه اى و طرح هاى 
روســتايى در اختيار بانك ها قرار گرفته است تا براى اقتصادى كردن 
روســتاهاى كشور با توجه به ظرفيت هاى منطقه اى مثل گردشگرى 
و معدن استفاده شود. الريجانى با تاكيد بر اينكه پول پاشى در كشور 
درست نيست و به اين موضوع اعتقاد ندارم، ادامه داد: تالش شده وام 
و تسهيالت به اشخاص داراى اهليت كار پرداخت شود تا پول درست 

و در محل مناسب مصرف شود.

رئيس جمهور در جلسه راى اعتماد به وزير 
پيشنهادى بهداشت حضور خواهد يافت

 جلسه راى اعتماد به وزير پيشنهادى بهداشت و درمان در مجلس 
برگزار مى شود و رئيس جمهورى در اين جلسه حضور خواهد يافت.

معاون پارلمانى رئيس جمهورى گفت: رئيس جمهور بعد از استعفاى 
قاضى زاده هاشــمى وزير محترم سابق بهداشــت درمان و آموزش 
پزشكى، سعيد نمكى را بعنوان وزير پيشنهادى براى وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشكى به مجلس شوراى اسالمى معرفى كردند.
به گزارش ايرنا ؛ حســينعلى اميرى افزود: بر اساس آيين نامه داخلى 
مجلس يك هفته بعد از اعالم وصول و معرفى وزير پيشنهادى،جلسه 
علنى رسيدگى به راى اعتماد به وزير پيشنهادى را برگزار خواهد كرد .
وى ادامه داد:بحث نظام سالمت كه يكى از نيازهاى جامعه امروز و از 
مهمترين سياست هاى راهبردى دولت است انشاءا... با راى بااليى كه 
نمايندگان محترم به وزير پيشنهادى بهداشت درمان و آموزش پزشكى 

خواهند داد، استمرار پيدا كند.

دولت، بازار گاز ايران را به رقبا واگذار كرد
 دولت هــاى يازدهم و دوازدهم هيچ قرارداد گازى منعقد نكردند؛ 
قراردادهايى كه وجود داشــت و در دولت هاى قبلى مذاكره شده بود 
نيز متوقف شد و ادامه نيافت و توقف اين قراردادها موجب خسارت 

جمهورى اسالمى ايران شد.
عضو كميســيون انرژى مجلس، دربــاره قراردادهاى گازى در دولت 
يازدهــم و دوازدهم، گفت: قرارداد خط لوله صلح با دولت هاى قبلى 
منعقد شد و حتى تا نقطه صفر مرزى لوله گذارى ها انجام شده بود اما 
اين فرصت را دولت هاى يازدهم و دوازدهم از دســت داد و قرارداد 
را متوقف كرد كه موجب ضرر اساســى براى كشور شد و تا صدها 

سال جبران نمى شود.
به گزارش مهر، هدايت ا... خادمــى گفت:در قرارداد خط لوله صلح، 
تركمنستان جايگزين ايران شد؛ تركمنستان از طريق افغانستان، گاز را 

به پاكستان و هند انتقال داد و پروژه «تاپه» اجرا شد.
وى با بيان اينكه در دولت هــاى يازدهم و دوازدهم، بازار گاز رقباى 
ايران پررونق شد، يادآور شد: امروز تركمنستان از طريق ايران، گاز به 

آذربايجان انتقال مى دهد.

دستگاه ديپلماسى اهداف آمريكا در برگزارى 
اجالس لهستان را بيان كند

 آمريكا با تغيير عنوان اجالس لهستان و حذف نام ايران از عنوان آن 
تغيير تاكتيك داده است. همه مى دانند كه آمريكا بعد از انقالب اسالمى 
به صورت واضح دشمنى را عليه نظام جمهورى اسالمى آغاز كرده و 

به دنبال توسعه است.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس با تاكيد بر 
لزوم روشنگرى نسبت به سياســت هاى آمريكا در برگزارى اجالس 
ضد ايرانى ورشو گفت: با توجه به اين كه اين احتمال وجود دارد كه 
برخى از كشورها به اجبار در اين اجالس شركت كنند الزم است كه 
دستگاه ديپلماسى با روشنگرى حقانيت و صداقت جمهورى اسالمى 

ايران را به همگان نشان دهد.
به گزارش ايسنا،سيدقاسم جاسمى گفت: از آنجا كه اين اهتمام وجود 
دارد كه برخى كشــورها به اجبار در اين اجالس شــركت كنند بايد 
دســتگاه ديپلماســى حقانيت و صداقت ايران را با روشنگرى به رخ 

جهان بكشد.
وى گفت: آمريكا در طول 40 سال گذشته از دشمنى با ايران دست بر 
دار نبوده است لذا اكنون هم كه به دنبال ايجاد ائتالف همگانى عليه ما 
است، براى ما تفاوتى نخواهد داشت، چون ما با قدرت سياست هاى 

خود را دنبال مى كنيم.

حاال چى ميشه؟ حاال چكار كنيم؟
 اين دو پرسش دنياى ذهنى اين روزهاى مردم ماست. آنقدر در دو 
سه ماه گذشته با اين دو پرسش روبرو شده ايم كه بصورت هذيان گونه 

در ذهن و فكر ما رژه مى روند.
 مردم كوچه و بازار، از هر طبقه و قشرى، جوياى پاسخها و نظرات هم 

در باب اين سئواالت هستند.
در نگاه من پاســخ پرسش حاال چى مى شه؟ هنر يك حكمرانى است. 
اين پرســش آينده ايست كه يك دولت براى مردمش ترسيم  مى كند. 
او با نشان دادن اين آينده مردم را در مسير حركت ملى گسيل مى كند. 
هركس در اندازه ى خواســت و آرزوى خود راهى اين آينده مى شود. 
اگر حاكميت تصوير حاال چى مى شــه؟ را بــراى مردم واضح و قابل 
تشخيص بكشد، مردم كم و بيش پاسخ حاال چكار كنيم؟ را در خواهند 
يافت.آينده، نقطه ى مشخصى برايشان خواهد شد و هر كس با وسيله و 
توشه ى خود به سوى آن راه خواهد افتاد. هنگامى كه اين اتفاق بيافتد 
كشــور به راه خواهد افتاد، زيرا جهت حركت مردم كم و بيش يكسان 
و يكنواخت خواهد شــد. رشد اقتصادى، توسعه ى فرهنگى، حركت 
علمى، اشــتغال، خالقيت و فناورى، همه و همــه راه خود را پيدا مى 
كنند. به فوتبال نگاه كنيد! تصوير واضح و مشخص است: دروازه ات را 
حفظ كن، دروازه ى حريف را بگشا! فوتباليست خوب كسى است كه 
اين تصوير واضح را در ذهن نگه دارد و براى رسيدن به آن تالش كند.
دوره ى گذشته ى رياست جمهورى آقاى روحانى هدف، گشايش در 
تعامالت بين المللى و حل مشكل هسته اى بود. اين هدف را تقريباٌ همه 
ى مردم فهميده بودند. تصوير ســاده بود و تكليف همه هم مشخص. 
در اين دوره اما هيچ چيز مشــخص نيســت. در اين دوره پاسخى به 
پرسش حاال چى مى شه؟ از ســوى دولت و مقامات ارشد داده نشده 
است. اركان كشور براى تعيين پاسخ اين سئوال با هم به فهم مشتركى 

دست نيافته اند.
تشويش و التهاب جامعه از اين است كه مردم يك قدمى خود را تاريك 
مى بينند زيرا دولت (در معناى عام آن) نه راهى ترسيم كرده و نه نورى 
بر آينده انداخته اســت. رئيس  محتــرم جمهور با مردم حرف مى زند 
و ايشــان كنجكاوانه در جستجوى پاسخ به پرسش حاال چى مى شه؟ 
هستند اما هيچ سرنخى به دستشان نمى آيد. تمام حرف مسئولين اين 
است كه حريف مى خواهد به ما گل بزند. اين ترسيم آينده نيست. مردم 
بايد بدانند هدف دولت، هدف بلند مدت كشــور و رويكرد مشخص 
حاكميت ما چيست در غير اينصورت هركس به سمتى توپ مى زند، و 

برخى هم توپ را بر مى دارند و مى برند.
ســرمايه ى اجتماعى يك كشــور هم تنها مى تواند پشت پاسخ به 
ســئوال حاال چى مى شه؟ جمع شود. اگر كسى به اين سئوال پاسخ 
داد و مردم پاســخ او را پســنديدند، به او رأى خواهند داد يا پشت 
سر او خواهند ايستاد، و او اينگونه سرمايه ى اجتماعى پيدا مى كند. 
اگر به اين ســئوال پاسخ نداد مردم به پاسخ حاال چكار كنيم؟ او هم 
توجه نخواهند كرد زيرا نخســت بايد اين باور را بيابند كه او مقصد 

را شناخته و نشان داده است.
كشور ما بصورت خزنده و آرام هدفش را گم كرده است. رويكردهايى 
كه از زبان برخى مسئولين، به عنوان هدف، جارى مى شود آنقدر مبهم 
و با يكديگر متناقضند كه در جامعه مقبوليت نمى يابند. اهداف ساالنه 
و كوتاه مدت ما آنقدر زيگزاگ و متقاطع هســتند كه هيچ مقصدى را 
نشانه نمى روند. حتى همين اهداف كوتاه مدت و زيگزاگ، امروز ديگر 
وجود ندارند. اگر كســى در سطح عالى كشور بصورت واضح، معقول 
و باورپذير پاســخ پرسش حاال چى مى شــه؟ را ندهد مردم در مقام 
تشخيص حاال چكار كنيم؟ دست به اقدامات تدافعى مى زنند تا خود 
را از گزنــد آينده ى نامعلوم حفظ كنند. ارز مى خرند، طال مى خرند، 
فرصت طلبى مى كنند، مهاجرت مى كنند، انواع تخلفات را مرتكب مى 
شوند و سر آخر اعتراض مى كنند، در فضاى مجازى ناسزا مى گويند 

و با هم گالويز مى شوند.
 تعريــف ما تاكنون در مقولــه ى حكمرانى خوب با دنيا متفاوت بوده 
اســت. براى همين پاسخ سئواالت ساده اما كليدى را، كه يك كشور را 
بايد هدايت كند، نداده ايم. ما بايد هرچه ســريعتر به سئواالت  اساسى 
رايج در جامعه پاسخ بدهيم، پاسخهاى شفاف و قانع كننده. احاله كردن 
پاسخها به شش ماه و يكسال آينده هزينه ى حفظ يكپارچگى و سرمايه 
ى اجتماعى را باز هم باالتر مى برد. مردم حق دارند كه از رئيس جمهور 
و مسئوالنشان بخواهند كه دست از موعظه ى ايشان بردارند و ساده و 

صريح بگويند كه حاال چى ميشه؟
* پدرام سلطانى عضو و نايب رئيس اتاق بازرگانى
منبع كانال : اقتدار

لتخبر
دو

لل
 الم

ين
ب رهبر انقالب در مرقد امام خمينى(ره) و

گلزار شهدا حضور يافتند
 رهبر معظم انقالب اسالمى در آستانه دهه فجر و چهلمين سالروز پيروزى 
شــكوهمند انقالب اســالمى، صبح ديروز در مرقد مطهر امــام خمينى(ره) 
بنيانگذار كبير انقالب اســالمى حضور يافتند و با قرائت نماز و قرآن، ياد آن 
عزيز سفر كرده را گرامى داشــتند.به گزارش ايرنا،حضرت آيت ا...خامنه اى 
همچنين با حضور بر مزار شــهيدان گرانقدر آيت ا... بهشتى، رجايى، باهنر و 
شــهداى حادثه هفتم تير، علّو درجات آنان را از درگاه خداوند متعال مسألت 
كردند.رهبر معظم انقالب ســپس در گلزار شــهيدان انقالب اســالمى، دفاع 
مقدس، شهيدان مدافع حرم و شهداى حج سال 1366 حضور يافتند و با درود 
به ارواح پاك مجاهدان راه حق، براى اســتمرار نزول رحمت و نصرت الهى 
بر ملت بزرگ ايران در آستانه ورود به دهه پنجم انقالب اسالمى، دعا كردند.

سخنگوى دولت بزودى معرفى مى شود
 ســخنگوى هيأت دولت بزودى معرفى مى شود و بايد در نظر گرفت كه 

اصل كار پاسخگويى به افكار عمومى است.
رئيس دفتر رئيس جمهورى ديروز در فرودگاه خرم آباد به خبرنگاران افزود: 
در اين خصوص رئيس جمهورى به وزيران و معاونان خود دستور داده است 

كه روزانه در رسانه ها پاسخگوى مردم باشند.
به گزارش ايرنا، محمود واعظى گفت:مشــكالت مردم در اين حادثه را لمس 
خواهم كرد و راه هاى برطرف كردن مشــكالت بررســى مى شود، همچنين 
وضعيت ســيالب ارزيابى مى شود تا بتوان در آينده ميزان خسارت را كاهش 
داد.وى بيــان كرد: نمايندگانــى از وزارتخانه هاى جهاد كشــاورزى، راه و 
شهرسازى همچنين ســازمان برنامه و بودجه در اين سفر حضور دارند و به 

مردم خدمات رسانى مى كنند.

اجراى SPV حيثيت اروپايى ها را
 احيا خواهد كرد

 اروپايــى ها با برقرارى كانال ويژه مالى نشــان مى دهند كه مى توانند در 
برابر زورگويى، سياست هاى اقتصادى و عهد شكنى دولت آمريكا بايستند.

spv عضو فراكسيون اميد مجلس شــوراى اسالمى با تاكيد بر اينكه اجراى
مى تواند حيثيت اروپايى ها را احيا كند گفت: چه SPV به نتيجه برسد و چه 
به نتيجه نرســد، عهدشكنى آمريكايى ها بر كســى پوشيده نيست و اين عهد 

شكنى آمريكا را در دنيا منزوى كرده است.
به گزارش ايسنا،على بختيار بيان كرد: با تغيير يك دولت، دولت بعد نمى تواند 
تمام تصميمات در حوزه بين الملل را كنار بزند و آمريكا با اين كار خودش را 
در جهان بى اعتماد كرد. SPV مسيرى است كه اگر به نتيجه برسد در واقع 

حيثيت اروپايى ها را احيا خواهد كرد.

 امروز مشــكالت ما عمدتا به فشــار 
آمريكا و اذناب آنها بر مى گردد و كسى 
نبايد به جاى محكوم كردن آمريكا، دولت 
خدمتگزار يا نظام بزرگ اسالمى را مورد 

سرزنش قرار دهد.
رئيس جمهــورى و اعضاى هيأت دولت 
صبح ديروز در آستانه دهه فجر و چهلمين 
سالروز پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى 
با حضور در مرقــد بنيانگذار جمهورى 
اسالمى ايران با آرمان هاى امام خمينى(ره) 

تجديد ميثاق كردند.
به ايرنا، حجت االســالم و المســلمين 
حســن روحانى تصريح كرد: آمريكا در 
مبارزه اخيرش با ملــت ايران كه از دى 
سال گذشــته شروع شد از لحاظ سياسى 
، حقوقى، بين المللى، منطقه اى و جنگ 
روانى در داخل كشــور، شكست خورده 
و همچنين از لحاظ اقتصادى هم با همت 
مردم، ايستادگى و ايثار مردم قطعا دچار 

شكست مى شود.
وى اظهار داشــت: برخى نبايد تفســير 
نادرست كنند، امروز مشكالت ما عمدتا 
به فشار آمريكا و اذناب آنها در اين كشور 
بر مى گردد، كسى نبايد به جاى محكوم 
كردن آمريكا، دولــت خدمتگزار يا نظام 
بزرگ اسالمى را مورد سرزنش قرار دهد.

 قدرت امام خمينى (ره) ايجاد اميد 
در مردم بود

روحانى ادامه داد: آنچه در 40 سال پيش در 

اين سرزمين وقوع يافت يك حادثه استثنايى 
و كــم نظيــر تاريخى بود. عالــم و فقيد و 
مجاهدى كه از حوزه علميه قم برخاسته بود 
و در مسند اســتاد حوزه و مرجعيت، مردم 
شريف و عزيز ايران بود، اسالم، هويت دينى 

و هويت ملى ما را در خطر ديد.
وى خاطرنشان كرد: اميد به آينده بهتر، اميد 
به سرزمين مســتقل، اميد به جامعه اى كه 
مــردم در آن جامعه حاكم باشــند ، اميد به 
شرايطى كه موازين اسالمى و دين برجامعه 
حكم فرما باشــد. امام راحل توانســت اين 
اميد را در مردم به وجود آورد و همين اميد 
موجب پيوستگى وحدت و بسيج مردم بود.

روحانى افزود: قدرت بسيج كنندگى امام در 
تاريخ ايران بى نظير بود، فتوا، كالم، سخنان ، 
اعالميه و مصاحبه مى توانست سراسر ايران 

را به حركت درآورد.
وى گفت: هنر امام خمينى (ره) اين بود كه 
اين ســقف را شكاند، هنر و اجتهادتش اين 
بود كه گفت ســقفى را براى امر به معروف 
و نهى از منكر نمى شناســيم. هنر امام اين 
بود كه معروف را به ما معرفى كرد و گفت 
معروف تنها عبادت، راســتگويى تعاون و 

كمك به هم ديگر نيست.
روحانى افزود: يكى از معروف هاى بزرگ 
ســاختن يك نظام صحيح عادالنه اسالمى 
اســت. امام نهى از منكر را و منكر را براى 
مــا تبيين كرد كه منكر فقط دروغ، شــراب 
و فاصله گرفتــن از معنويت دين به تنهايى 

نيست.
وى اضافه كرد: هيچ كس فكر نمى كرد كه 
مردم با دســت خالى بتوانند در برابر قدرت 
عظيــم رژيم اســتبداد در داخل كشــور و 
حمايت بى دريغ همه قدرت ها و ابرقدرت 
هــا از او (رژيم پهلوى) بــه رهبرى فردى 
عالم، فقيه و مجاهد بتوانند از همه اين سدها 

عبور كنند.
روحانى افــزود: قبل از پيــروزى انقالب 
اســالمى در ميان شــاگردان واال مقام امام 
راحل اين مباحث مطرح بود كه اگر انقالب 

پيروز شود حكومت ما چگونه باشد.
وى افزود: اين همان انقالبى است كه بعد از 
47 روز مردم را پــاى صندوق آرا برد تا به 
جمهورى اسالمى راى دهند و تا جمهوريت 
در اين ســرزمين باقى است و تا اسالميت 

است، انقالب و نظام ما پايدار مى ماند.
 امروز روز وحدت و يكپارچگى همه 

ماست
روحانى يادآور شد: مبناى عهد و پيمان اين 
نيست كه طرف مقابل تا چه زمانى مى ماند 
اصل عهد و پيمان به مصلحت كشور بوده، 
امروز هم هســت، باالترين افتخار سياسى 
ايــران در دهه ها و قــرون اخير مذاكرات 
قدرتمند ايــران در برابر 6 قدرت مهم بوده 
و پيروزى هاى سياســى، حقوقى و اخالقى 
كه ايران در اين مذاكرات به دســت آورده، 

هيچگاه از بين نمى رود.
وى تصريح كرد: همه بايد در برابر دشمنى 

آنها و صهيونيست و مرتجعين آنان در منطقه 
يك صدا و صف واحد باشيم، ما مى توانيم 

از همه مشكالت عبور كنيم.
روحانى خاطرنشــان كرد: دولت ، مردم و 
ارشــادات رهبر معظم انقالب همه در كنار 
هم مــى تواند ما را از مشــكالت برهانند، 
بى ترديد در اين مقطع دولت وظيفه بســيار 
سخت و سنگينى در برابر توطئه هاى دشمن 

بر دوش دارد.
 امروز مردم كشور را اداره مى كنند
رئيس جمهورى ادامه داد: در كشور ما يك 
نفر به ناروا بر مردم فرمان مى راند و او هم 
هميشه فرمانبردار يك استعمارگر بزرگ به 
نام آمريكا بود، امروز ديگر فرمان در اختيار 
ملت ايران اســت، امروز اين مــردم ايران 
هستند كه كشور را اداره مى كنند، اين مردم 
ايرانند كه با راى خود همه مســئولين را در 
سمت مسئوليت خودشان تعيين و مشخص 

مى كنند.
وى افــزود: مــا راه تو را كــه راه اخالق، 
همبســتگى ومقاومت و ايستادگى بود ادامه 
خواهيــم داد. پرچم را تــو بر دوش خلف 
صالح خود گذاشــتى، ما هم پشت سر اين 

پرچمدار حركت خواهيم كرد.
رئيس دولت دوازدهم در پايان سخنان خود 
به ملت ايران، به روح بلند همه شهيدان، به 
خانواده هاى عزيز شــهدا و همه ملت هاى 
شــهدا به خاطر چهلمين ســالگرد پيروزى 

انقالب اسالمى تبريك گفت.

روحانى:

نبايد به جاى آمريكا 
دولت يا نظام اسالمى را سرزنش كنند

جوابيه 
 با احترام پيرو چاپ مصاحبه مدير كل محترم محيط زيست استان 
همدان مبني بر اســتفاده از سوخت مازوت در نيروگاه شهيد مفتح 
همدان در صفحه 4 شماره 3394 مورخ 97/11/6 كه روزنامه وزين 
مســتدعي اســت، طبق قانون مطبوعات، جوابيه شركت گاز استان 
همدان را در خصوص وضعيت گازرساني به نيروگاه شهيد مفتح را 

در همان صفحه چاپ نماييد.
به استحضار مي رساند كه مديريت و تخصيص استفاده از گاز طبيعي 
در نيروگاه هاي كشــور با هماهنگي مديريت توانير(وزارت نيرو) و 
ديسپاچينگ شــركت ملي گاز ايران در تهران و به صورت متمركز 
انجام مي پذيرد و از عهده استان ها خارج مي باشد و شركت هاي گاز 
استاني فقط متوفي كنترل و نظارت بر اجراي توافق في مابين توانير و 

شركت ملي گاز ايران مي باشد.
عليهذا پيگيري هاي الزم توسط مقامات محترم ارشد استان و مدير 
عامل محترم شركت گاز استان هميشه در خصوص افزايش سهميه 
گاز طبيعي جهت نيروگاه شهيد مفتح بوده است، كه مسئولين نيروگاه 

مذكور نيز صحت مطالب فوق را تأييد خواهند نمود.
* احمد ربيعيان 
رئيس روابط عمومي 

طرح روز

اينفوگرافيك: ايرنا جرايد: پزشكان دريافتي هاي خود را به حساب منشى ها مي ريزند!
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جزئيات حسابرسى از دانشگاه آزاد اعالم شد
 درمجموع حســاب سال 95 دانشگاه از سوى حســابرس، «غير قابل اظهار نظر» 
اعالم شــد، غيرقابل اظهار نظر يعنى موارد بسيار باالست و حسابرس نتوانست حتى 
آن را مشــروط اعالم كند.رئيس دانشگاه آزاد اســالمى گفت: حسابرسى دانشگاه در 
تمام اســتان ها طرح و توسط تك تك هيأت هاى امنا، مبتنى بر حسابرسى سال 95 و 
ماقبل، بررسى شد.محمد مهدى طهرانچى در گفتگو با مهر گفت: از مجموع مواردى 
كه وجود داشــت يك سرى تخلفات بود كه نشــان دهنده خالء مواردى بود كه بايد 
از طريق بازرســى و حقوقى پيگيرى مى كردند.وى ادامه داد: سعى ما اين است كه با 
رفع اشــكاالت، پيگيرى هاى قانونى و قضايى و شكل دهى جديد نوع حسابدارى و 

نگهدارى حساب، اين كار را به نحواحسن انجام دهيم.

اليحه تامين امنيت زنان مشكالت اجرايى خواهد داشت
 اليحه تامين امنيت زنان ممكن است در اجرا با مشكالت عديده اى روبه رو شود 
و در اين زمينه در حال بررســى هســتيم كه اين بحث ها در جلسات بعدى ادامه پيدا 
خواهد كرد.ســخنگوى قوه قضاييه گفت: در اين اليحه اوالً برخى موارد ديده نشده 
است كه حتماً بايد به آن ها توجه شود. نكته دوم اينكه برخى از موارد كه در اين اليحه 
جرم انگارى شــده اســت اكنون در قانون مجازات اسالمى ما وجود دارد و نيازى به 
قانون مجدد نيست به گزارش ايرنا، حجت االسالم غالمحسين محسنى اژه اى گفت: 
موارد ديگرى هم وجود دارد كه خيلى مبهم و كلى است و ممكن است براى كسانى 
كه مى خواهند مجرى اين قانون باشــند به علت اينكه جاى تفسير بسيار وجود دارد 

گرفتارى هايى ايجاد شود.

7 درصد مساحت ايران تحت تاثير خشكسالى است 
 97 درصد مساحت ايران تحت تاثير خشكسالى است و 27 درصد جمعيت ايران 

تحت تاثير خشكسالى بلندمدت قرار دارد.
رئيس مركز ملى خشكســالى و مديريت بحران سازمان هواشناسى اعالم كرد: : 22.7 
درصد جمعيت كشــور با خشكســالى خفيف، 17.7 درصد جمعيت با خشكسالى 
متوسط، 13 درصد جمعيت با خشكسالى شديد و 28.7 درصد جمعيت با خشكسالى 

بسيار شديد درگير بوده است.
صادق ضيائيان در گفت وگو با ايســنا بيان كرد: نتيجه بررســى ها نشان مى دهد كه در 
دوره يك ســاله گذشــته تا پايان دى ماه 97، 72.2 درصد جمعيت ايران تحت تأثير 

خشكسالى بوده است، اظهاركرد

12 بهمن بازگشت امام خميني(ره)

 بازگشت امام خميني به ايران يكي از مهمترين رخدادهايي است كه 
در طي فعاليت هاي انقالب رخ داده است.

 امام خميني در 12 بهمن 1357 پس از 14 سال تبعيد به ايران بازگشتند 
و مورد استقبال با شكوه مردم قرار گرفتند. اگر بخواهيم نگاهي به وقايع 
قبل از ورود امام (ره) به ايران بيندازيم با وقايعي سرسختانه اي از طرف 

حكومت پهلوي به نخست وزيري شاهپور بختيار برخواهيم خورد.
همان طور كه گفته شــد امام خميني(ره) طي چهارده سال در تبعيد به 
ســر مي بردند و آخرين تبعيدگاه امام در كشور فرانسه در دهكده اي به 
نام نوفل لوشــاتو بوده است. پس از خروج شاه از كشور امام (ره) اين 
خروج شــاه را يك پيروزي براي ملت ايــران خطاب كردند و گفتند 
كه در نخســتين فرصت به ايران باز خواهند گشت. اما مسئوالن وقت 
حكومت پهلوي از اين موضوع هراســناك شــده بودند. در واقع قرار 
بود كه هواپيماي امام خميني(ره) در 6 بهمن از فرانســه به ايران بيايد 
اما مســئوالن وقت در صدد موانعي براي اين موضوع برآمدند و همه 
پروازها را به علت بدي آب و هوا لغو كردند .اين تصميم با اعتراضات 
عظيم مردمي مواجه شد كه در پي آن دولت بختيار در 9 بهمن اعالم كرد 
كه فرودگاه مهرآباد بازخواهد بود و امام خميني(ره) بدون هيچ مشكلي 
مي تواند به كشور بازگردد و به اين ترتيب هواپيماي امام خميني در 12

بهمن 1357 با استقبالي پرشكوه  در ايران به زمين نشست. 
  مهمترين پيامدهاى بازگشت امام خميني(ره) كه باعث پيروزى انقالب 
اسالمى شد را مى توان انتصاب دولت موقت به نخست وزيري مهدي 

بازرگان  و بيعت نظاميان با امام خميني(ره) دانست.

همدان پيام: رسانه ها نامحرم دولتى ها
 وقتى همين رسانه ها دارن خيلى چيزا رو لو ميدن انتظار دارى 

محرم هم بشن؟
همشهري: وضعيت قرمز در بازار گوشت

  اينم از سبد خانوادمون حذف شد!!  
كيهان: 40 سال است آمريكا و متعهدانش حريف ايران نشده اند

 اسفند دود نكنى حريف مى شن!!
رسالت: خانه هاي خالي با ماليات پر مي شوند

 ايرانى جماعت راهكار اينو هم پيدا مى كنه!!  
صنعت: مجلس در مورد سهميه بندي بنزين تصميمي نگرفته است 

 موندن چيكار كنن كه به ضرر خودشون نباشه!!
سياست روز: با برجام به معيشت نرسيديم 

 به جام جهانى كه رسيديم!! 
همدان پيام: نزاع 7 درصد افزايش يافت 

 مردم ديگه اعصاب ندارن كافيه يه حرفى بزنى مى ريزن سرت 
كتكت ميزنن

شرق: روس ها كانال انتقال آمريكا به ايران 
 لوله كشى شده؟!!

همدان پيام: كاهش 3  درصدى توليد آب در عهمدان
 يعنى با اين همه بارندگى بازم از كمبود آب حرف مى زنن!!

فرارو: پرداخت 100 ميليون به هر روستاى گردشگرى
 البته اگه تو راه گير نكنه و به روستاها برسه!!

مهر: كشف 70 هكتار زمين خشخاش با تصاوير ماهواره اى
 اينم از كشفيات ما زمينى ها!!

فرارو: يك سوم مردان كشور مورد خشونت قرار مى گيرند
 آخى عجب مرداى مطظلومى هستن!!

ايرنا: ميوه شب عيد از 20 اسفند عرضه مى شود
 چه خوب بود كنارش آجيل شب عيد هم توزيع مى شد 

ــال در  ــا 15 س ــر 13 ت ــزار زي ــش از 26 ه ــت ازدواج بي ــنا: ثب ايس
كشــور

 خانواده هاشون مى گن نكنه به قافله ترشيده ها اضافه بشن!!

بخشنامه اضافه تدريس معلمان از سوى 
وزير آموزش و پرورش ابالغ شد

 به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش بخشنامه اضافه تدريس 
معلمان (طرح معلــم تمام وقت) را به مديران كل آموزش و پرورش 

استان ها ابالغ كرد.
طبق اين بخشنامه، شــوراى حقوق و دستمزد در جلسه 27 شهريور 
97 به منظور جبران خدمات ناشــى از افزايش شش ساعت تدريس 
موظف شــاغلين مشــاغل «دبير و هنرآموز با 30 ساعت تدريس در 
هفته» با پرداخــت 17.5 درصد فوق العاده ويژه موضوع بند 10 ماده 
68 قانون مديريت خدمات كشورى در اجراى تصويب نامه سال 93

هيئت وزيران موافقت نموده است.
بر اســاس طرح طبقه بندى مشاغل معلمان كشــور، ساعات موظف 

هفتگى دبيران و هنرآموزان كماكان 24 ساعت در هفته است.
همچنين دبيران و هنرآموزانى كه تمايل دارند براى ســاعت تدريس 
اضافى و جبران حق الزحمه، به جاى دريافت وجوه حق التدريس از 
فوق العاده ويژه مورد اشاره استفاده كنند، مشمول 30 ساعت تدريس 
در هفته خواهند شــد و به منظور جبران خدمات آنان، 17.5 درصد 
فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات 

كشورى در احكام كارگزينى آنها برقرار مى شود.
همچنين در اين بخشنامه به اختيارى بودن موضوع اشاره شده و در آن 
آمده است كه به دليل اختيارى بودن موضوع، معلمانى كه از فوق العاده 
مذكور اســتفاده نمى كنند، جبران حق الزحمه آنان كماكان با پرداخت 

حق التدريس انجام مى پذيرد.
فوق العاده مذكور مشمول كسور بازنشستگى بوده و در تعيين حقوق 
بازنشســتگى و وظيفه و ســاير پرداخت هاى قانونى مربوط نيز قابل 

محاسبه است.
عــالوه بر اين دبيران و هنرآموزان متقاضى برخوردارى از فوق العاده 
ويژه مذكور نيز بايد حداقل پنج ســال امكان ادامه خدمت تا رسيدن 
به شرايط بازنشستگى تكليفى موضوع تبصره هاى 2 و 3 ماده (103) 

قانون مديريت خدمات كشورى را داشته باشند.
اما دبيران و هنرآموزانى كه بر اساس طرح طبقه بندى مشاغل معلمان 
كشور با داشتن 20 سال سابقه تدريس با مديريت يا معاونت يا رسيدن 
به سن 50 سالگى، مشمول چهار ساعت تقليل تدريس هفتگى شده يا 
مى شــوند، چنانچه به ميزان 30 ساعت در هفته به امر تدريس اشتغال 
داشته باشــند، برخوردارى آنان در صورت تمايل از فوق العاده ويژه 

بالمانع است.
آن طور كه در اين بخشــنامه آمده است جبران تدريس بيش از شش 
ســاعت يا كمتر از آن در هفته كماكان به صورت حق التدريس قابل 
پرداخــت خواهد بود و اين شــيوه نامه از تاريــخ اول مهر 97 قابل 

اجراست.

 يك مــاه از راى كميســيون تطبيق 
شناس  "گياه  جايگزينى  براى  فرماندارى 
نفر على البدل در انتخابات شورا به جاى 
همدان  شهر  شوراى  اصلى  عضو  مولوى 
مى گــذرد موضوعى كه ايــن روزها به 
مهمترين مســاله شوراى شهر و از جمله 

ليست اميد تبديل شده است.
تا قبل از اين كه مولوى در ليســت اميد 
شوراى شــهر همدان قرار داشت، مورد 
حمايت اعضاى اين ليست بود اما گويا با 
ورود گياه شناس به شورا، اعضا با تمكين 
به قانون و ادله اى كه اعالم مى دارند اين 
يار خود را به فراموشــى سپرده اند تا يار 
تازه نفس و وفادارترى كه خود دبير يكى 
از احزاب اصالح طلب استان است را به 
كه  اصولگرايان  طرفى  از  بنشانند  كرسى 
مولوى  سرسخت  مخالف  پيش  چندى  تا 
بوده و از مرخصى او انتقاد  داشتند، با پى 
بردن به اين خالء درصدد آن برآمدند كه 
مولوى را با بيانيه ها و جانب دارى هاى گاه 
و بيگاه مورد حمايت قرار دهند تا بلكه با 
ورود او به شورا، راى اكثريت اعضا را از 

آن خود نمايند .
حال فراكسيون اميد مانده است و راى در 
مورد دو نفرى كه خود را اصالح طلب و 
ليست اميدى مى دانند و قطعا راى منفى به 
هر كدام و خروج هر يك از شورا در هر 
صورت شكست ليست اميد خواهد بود. 

با ايــن حال اما مشــكالت بين اعضاى 
شوراى شهر در رســيدن به يك دستور 
واحد ادامه دارد چنانچه اين ليســت به 
ساير نهادها و دستگاه ها براى رسيدن به 
يك نقطه مشــترك متوسل شده است و 
در آخريــن برنامه خود با نامه اى به بنياد 
شهيد استان خواستار استعالكم مرخصى 
مولوى شد كه در نهايت با ارسال پاسخ 
يك روزه جواب استعالمف آنها باز به آن 

هم قانع نشدند.
به گزارش خبرنگار همدان پيام تا چندى 
پيش راى شــورا براى مولوى با عنوان 
"موجــه" غيبت او گرفته شــد كه با  5 
راى موافــق و 5 راى ممتنع و يك راى 
مخالف،اعضا نتوانستند براى اين موضوع 

مصوبه اى داشته باشند. 
در نهايت مولوى در اين فرصت 6 ماهه 
اينبار  دارد  خــود  اعتراض  براى  كه  اى 
اعتراض خود را چنين اعالم كرده است 
كه بايد به "غير موجه بودن" غيبت راى 
داده شــود كه البتــه در هفتاد و هفتمين 
اين  همدان  شــهر  شوراى  صحن  جلسه 

موضوع به راى گذاشته شد.
در اين جلسه رئيس شوراى اسالمى شهر 
همدان با بيان اينكه دنبال چالش نيســتيم 
و همانطور كه تاكنون شورا را با فضايى 
آرام پيش برديم امروز هم همان رويه را 
دنبال خواهيم كرد گفت: با يك نامه يك 
خطى فرماندارى و يا استاندارى به راحتى 
مى توان تكليف عضويت ابراهيم مولوى و 

جواد گياه شناس را مشخص كرد.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان با بيان 
اينكه كميته انطباق در پاسخ به شورا تعلل 
كرده اســت اظهار كرد: مصوبات شورا 
وقتى نافذ اســت كه كميته انطباق بر آن 

صحه بگذارد.
كامران گــردان با بيان اينكه دنبال چالش 
نيستيم و همانطور كه تاكنون شورا را با 
همان  هم  امروز  برديم  پيش  آرام  فضايى 
رويه را دنبال خواهيم كرد افزود: با يك 
نامه يك خطى فرماندارى و يا استاندارى 
عضويت  تكليــف  مى توان  راحتــى  به 
ابراهيــم مولوى و جواد گياه شــناس را 

مشخص كرد.
براى  حقى  اصالح طلــب  احزاب   

تعيين تكليف شورا ندارند
وى تصريح كرد: جواد گياه شــناس پس از 
عــدم حضور آقاى مولوى طــى نامه اى به 
فرماندارى خواهان حضور در شوراى شهر 
شد و ســپس با حضور معاون فرماندار در 

جلسه حاضر شد.
به گزارش فارس، رئيس شــوراى اسالمى 
شــهر همدان بــا بيان اينكــه فرماندارى و 
اســتاندارى پاســخى به ما مكاتبات شورا 
نداده اســت ادامه داد: كميته انطباق امروز 
تشكيك ايجاد مى كند اما قانون اعالم كرده 

مرخصى  بيشتر  ماه  يك 
داده نمى شود.

وى با بيــان اينكه طبق 
قانون تــا تعيين تكليف 
از  شورا  عضو  وضعيت 
استفاده  على البدل  عضو 
مى شود خاطرنشان كرد: 
اين  حق  آيــا  نمى دانيم 
بيايد  مولوى  كه  اســت 

يا خير؟
گــردان همچنين درباره 
تصميم گيــرى  مســأله 
احزاب براى شــورا كه 
توسط مسعود عسگريان 
مطرح شــد اظهار كرد: 
اصالح طلــب  احــزاب 
حقى براى تعيين تكليف 

در شورا ندارند.
 يك ماه سكوت كردم

ابراهيم مولوى، عضو ســابق شوراى شهر 
همدان نيز اظهار كرد: يك ماه است مى روم 
و مى آيم كه اين رويه و زمان كشتن زيبنده 

ما و شورا نيست.
وى با تأكيد بر اينكه انگيزه شــخصى براى 
حضور در شوراى شــهر ندارم اظهار كرد: 
در راســتاى صيانت از رأى مــردم كه دو 
دوره گذشته مورد اعتماد آنها بودم به دنبال 

احقاق حق خود هستم.
عضو سابق شوراى اسالمى شهر همدان با 
بيان اينكه بايد به مر قانون عمل كنيم افزود: 
مرخصــى اول بنده  يك مــاه از 15 مهر تا 
15 آبان ماه بــوده و تقاضاى دوم مرخصى 
از 15 آبان تــا 30 آذرماه كه اعضا موافقت 
كردند اگر قرار بود مخالفتى باشد بايد همان 
موقع اعالم مى شد تا بنده تصميم خودم را 

مى گرفتم.
وى در گفتگــو با همدان پيام با اشــاره به 
اينكه اعضــا با چه ادلــه و قانونى اين دو 
مرخصــى را غيــر موجه قلمــداد مى كنند 
گفت: با نامه اعضاى شــوراى شهر، كميته 
انطباق بعد از 21 روز با مرخصى دوم بنده 
مخالفــت كرده در حالى كــه طبق ماده 16

قانوئن اساســى بايد اين نظر 10 روز پس 
از غيبت اعالم و ابالغ مى شــد كه متاسفانه 
اين تصميمانت از هيچ طريقى به بنده اعالم 

نشده است .
 وى ادامه داد: ليســت اميــد بايد بداند كه 
اصالح طلبى به معنى احترام به قانون است 
و بنده هم با تمكين بــه قانون كار خود را 

پيش مى برم.
جوابــى ندارم چــرا براى آمدن به شــورا 
حرص مى زنم/ آنها كــه مى خواهند بيايند 

بگويند چرا؟

مولوى با بيــان اينكه اگر بــه قانون عمل 
مى شد كه يك نامه استعفا مى دادم ادامه داد: 
جوابى براى اينكه چــرا حرص مى زنم به 
شورا بيايم ندارم، افرادى كه حرص مى زنند 

وارد شوند پاسخ بدهند.
وى با تأكيد بر اينكه سه نامه از بنياد شهيد 
صراحت  كه  شده  ارسال 
دارد رفتــن و برگشــتن 
بنــده بــا هماهنگى بوده 
كرد:  خاطرنشــان  است 
بنياد شهيد به راحتى نامه 
افرادى  نمى كنــد،  صادر 
مى گيرند  نامه  راحت  كه 
خوش تيپ تــر  شــايد 
قيافه مان  مــا  و  هســتند 

غلط انداز است.
عضــو ســابق شــوراى 
با  همدان  شــهر  اسالمى 
مرخصى  رد  اينكــه  بيان 
بنــده از ســوى كميتــه 
انطبــاق بــه مــن اعالم 
نشده اســت گفت: حتى 
در تلگــرام هم خبرى به 
دستم نرسيده است، من عضو قانونى شورا 

هستم.
وى با تأكيد بر اينكه يك ماه سكوت كردم 
اظهار كرد: آمدن آقاى گياه شــناس قانونى 
بوده است اما حاال كه بنده برگشته ام او بايد 

صحن شورا را ترك كند.
شــوراى  اعضاى  بيانيــه  بــه  مولــوى 
هماهنگى اصالح طلبان عليه خود اشــاره 
اصالح طلب  بــزرگان  افــزود:  و  كــرد 
آخرين  در  و  كردنــد  رد  را  بيانيــه  اين 
جلســه اعالم كردند هم من و هم آقاى 
گياه شــناس از اصالح طلبان هستيم و از 
هــر دو دفاع مى كنند پــس نه به حذف 

تثبيت. به  نه  و  دادند  رأى 
 جواد گياه شــناس، عضو شوراى اسالمى 
شــهر همدان نيــز در اين نشســت با بيان 
اينكه قانون عنوان كرده اعضاى شــورا در 
ســال بيش از يك ماه نمى توانند مرخصى 
داشــته باشــند تصريح كرد: مرخصى اول 

آقاى مولوى مشكل دارد.
وى خطاب به مولوى اظهار كرد: شــما در 
عمل از يك هفته مرخصى استفاده كرديد و 
در اصل اجازه مرخصى 23 روزه داشته ايد.

براى مرخصى اعضاى شــوراى شهر نيازى 
به مصوبه كميته انطباق نداريم

سيدمســعود عسگريان، عضو ديگر شوراى 
اســالمى شــهر همدان نيز با بيــان اينكه 
مرخصى اعضاى شورا به فرماندارى مربوط 
نيســت ادامه داد: اگر كميتــه انطباق ورود 

كرده، خارج از اختيارات بوده است.
وى با بيــان اينكه غيبت آقــاى مولوى با 
اطالع اعضاى شــورا بوده است خاطرنشان 
كرد: اگــر مرخصى دوره اول را به شــورا 

فرستاديم اشتباه كرديم.
اين عضو شوراى شهر با بيان اينكه تكليف 
مولوى و گياه شــناس توســط هيأت حل 

اختالف مشخص مى شود گفت: هيچ جاى 
قانون نگفته كه براى مرخصى مصوبه بدهيم 
و هيچ جا هم عنوان نشده سفر خارجى را 

مصوب كنيم و به كميته انطباق بفرستيم.
وى با بيان اينكه غيبت در جلسات با اطالع 
رئيس شورا امكانپذير است اظهار كرد: سفر 
سال گذشته به خارج از كشور هم نيازى به 

مصوبه كميته انطباق ندارد.
عســگريان تأكيد كرد: مــاده 16 آيين نامه 
داخلى شــورا مى گويد غيبت از جلســات 
شــورا با اطــالع رئيــس شــورا و يا در 
كميســيون ها بــا اطالع رئيس كميســيون 
امكان پذير است و تشخيص موجه بودن آن 

بر عهده شوراست.
وى گفت: اگر در احزاب سياســى به اين 
نتيجه رسيديد كه مولوى برود بيرون يا خير 

به ما هم بگوييد.
شــوراى  رئيس  نايب  بادامى نجات،  حميد 
اســالمى شــهر همدان نيز تأكيد كرد: تمام 
مصوبات و تصميمات بايد به كميته تطبيق 
برود پس همــه تصميمات نياز به تصويب 

اين كميته دارد.
وى سياســى جلوه دادن اقدامات شورا را 
شايســته صحن ندانســت و گفت: حرف 

سياسى به شورا آسيب مى زند.
على  رحيمى فر، عضو ديگر شــوراى شهر 
نيز با بيان اينكه دو جلســه برگزارى صحن 
شــورا طى هفته بيش از آن چيزى است كه 
در تكاليف شــورا آمده اســت اظهار كرد: 
امروز بحث مى شود كه ابراهيم مولوى بيش 
از 6 جلســه غيبت داشته است در حالى كه 
جلسات شورا براى پيشبرد امور مردم بيشتر 
از آنچه قانون تعيين كرده اســت و نبايد از 

اين مسأله استفاده كرد.
همدان  فرماندار  حضور  با  مسائل   

بررسى مى شود
گويا در جلســه عصر ســه شــنبه اعضاى 
شــوراى شــهر همدان با توجه بــه اينكه 
موضوع به راى نهايى نرســيده قرار بر اين 
شده اســت كه در جلسه آتى اين شورا كه 
روزهاى يك شنبه هر هفته برگزار مى شود، 
موضوع بــا حضور فرماندار و كميســيون 
تطبيق به راى گذاشــته و نتيجه نهايى اعالم 

شود.  
شــهر  شــوراى  از  فتحى  على 

همدان استعفا داد
 روز گذشته در واكنش به اختالفات داخلى 
در شــورا يكى از اعضاى شــوراى شــهر 

همدان استعفا داد.
اسالمى  شوراى  اصالح طلب  فتحى  على 
خبرنگار  بــا  گفتگو  در  همــدان  شــهر 
همدان پيــام  در اين بــاره گفت: بدليل 
اخالفات داخلى اخير در شــورا تصميم 
به اســتعفا گرفتم تا شايد اين مشكل به 

شود. حل  ترتيب  اين 
وى گفت: قرار اســت هفته آينده فرماندار 
همدان بمنظــور حل مشــكل موجود در 
صحن شوراى اسالمى شهر همدان حضور 

پيدا كند.

عضو شورا براي پايان اختالف استعفا داد

شوراى شهر همدان 
سردرگم  يك تصميم 

■ گردان: استاندارى يا فرماندارى نظر دهند كافى است
■يك عضو شورا: براى اين موضوع نيازى به نظر كميسيون تطبيق نيست

تيرماه 98؛ زمان برگزارى سنجش هوش 
پايه هفتمى ها براى ورود به مدارس سمپاد

 مركز ملى پرورش اســتعدادهاى درخشــان و دانش پژوهان جوان 
زمان برگزارى ســنجش هوش و استعداد ورودى پايه هفتم در مدارس 

استعدادهاى درخشان را اعالم كرد.
به گزارش ايســنا، زمان برگزارى ســنجش هوش براى دانش آموزان 
ورودى پايه هفتم در مدارس استعدادهاى درخشان در تيرماه 98 است 
و شرايط شركت در اين سنجش داشتن تمام عناوين درسى سال پنجم 
و ششم ابتدايى با ارزشيابى خيلى خوب است. همچنين دانش آموزانى 
كه فقط در يك عنوان درسى درمجموع دروس پنجم و ششم ارزشيابى 

خوب دارند، مى توانند در اين سنجش شركت كنند.
بر اســاس اين گزارش؛ تمــام مؤلفه هاى ســنجش، مرتبط باهوش و 
استعداد دانش آموز است و به هيچ عنوان آزمون پيشرفت تحصيلى برگزار 

نمى شود.
بــه گــزارش مركز امــور هماهنگــى، ارتباطــات و حــوزه وزارتى 
آموزش وپرورش، شــايان ذكر اســت، با توجه به اينكه ســنجش فوق 
نيــازى به آموزش هاى تخصصى و عمومى ندارد، اولياى دانش آموزان 
به هيچ عنوان نياز به آموزش هاى غيرضرورى، ثبت نام و يا تهيه كتاب هاى 

خاص براى آمادگى در اين سنجش براى فرزندانشان را ندارند.

احتمال افزايش 10 تا 20درصدى شهريه 
دانشجويان غيردولتى در سال98

 وزير علوم، تحقيقات و فناورى از احتمال افزايش 10 تا 20 درصدى 
شهريه هاى دريافتى از دانشجويان غير دولتى در سال 98 خبر داد.

به گزارش مهر، منصور غالمى خاطر نشــان كرد: ميزان شــهريه هاى 
دريافتى از دانشــجويان معموالً با تصويب هيأت امنا صورت مى گيرد 
امــا در چارچوب آنچه كه معموالً اتفاق مى افتد اين مبلغ ها حدود 10
تا 20 درصد به طور ســاليانه و با توجه به تغييرات هزينه ها، افزايش 

پيدا مى كنند.
وى ادامه داد: اما در شــرايط فعلى كه ايــن هزينه ها در جامعه افزايش 
يافته قطعاً هيأت هاى امنا نيز به اين موضوع توجه خواهند كرد كه ميزان 

شهريه ها افزايش زيادى نداشته باشند.
وى درباره تحقق شــعار دانشگاه عارى از دخانيات افزود: دانشگاه هاى 
ما در شــرايط فعلى نيز عارى از دخانيات هستند و خوشبختانه درحال 
حاضر فضاى دانشــگاه ها و خوابگاه ها و رســتوران ها واقعاً عارى از 
دخانيات است اما اگر در گوشه و كنار، افرادى به اين مساله توجه ندارند 

بايد توصيه هاى الزم به آنها صورت بگيرد.

شخصى  انگيزه  مولوي: 
براى حضور در شــوراى 
شــهر ندارم. در راستاى 
كه  مردم  رأى  از  صيانت 
دو دوره گذشــته مــورد 
اعتماد آنها بودم به دنبال 

احقاق حق خود هستم
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معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان:
بدهى يك ميليارد تومانى كارخانه خوش نوش به 

تامين اجتماعى
 حــدود 10 روز قبــل بود كه مدير عامل شــركت خوش نوش كارگران خود را 
تعديل كرد. علي شــريفي كيا آن زمان در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام گفت كه 
«اتاق بازرگاني اســتان همدان كارت بازرگاني مرا تمديد نكرده، به همين دليل ديگر 
توانايــي صادرات ندارم و محصوالت روي دســتم مي ماند. بنابراين كارگران را از 

كار مرخص كردم.»
صبح روز گذشته كارگران اين شركت جلوي خوش نوش اعتصاب كردند. اما شريفي كيا 

در ارتباط تلفني با خبرنگار همدان پيام گفت كه «ممكن اســت آنها براي حق وحقوقشان 
به شــركت مراجعه كنند اما اعتصابي صورت نگرفته ممكن است». وي ادامه داد: «اغلب 

مي خواهند حاشيه سازي كنند.»
معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان هم در گفت گو با ايسنا 
اعالم كرد كه بدهى 1 ميليارد تومانى كارخانه خوش نوش به تامين اجتماعى، تمديد نشدن 
كارت بازرگانى، بدهى مالياتى، تعميرات بخشى از كارخانه و اتمام مهلت قرارداد كارى 

كارگران از داليل تعديل نيروي اين كارخانه بوده است.
به گفته حميد بهزادى شريف، اين كارخانه مى توانست صادرات خود را با كارت بازرگانى 
شــخص ديگرى انجام دهد اما شــايد به دليل تعميرات اقدام به تعديل نيرو به صورت 

موقتى كرده است.
بهزادى شريف از احتمال بازگشت تمامى كارگران اين كارخانه خبرداد و گفت: هنوز 30
نفر از كارگران مشغول به كار هستند و مى توان اميد داشت با گذشت 15 الى 20 روز از 
اين اتفاق، مسئوالن كارخانه با تسويه حساب بيمه تامين اجتماعى و امور مالياتى مجدد 

نيروهاى خود را به كار گيرند.
وى در رابطه با مســئله حمايت ســازمان صنعت، معدن و تجارت از توليدكنندگان، هم 
گفت: مشكالت به وجود آمده براى كارخانه خوش نوش به اين سازمان مربوط نمى شود، 
بلكه سازمان هاى مربوطه مانند تامين اجتماعى، امور مالياتى و بازرگانى موظف به حمايت 

بوده اند كه از اين كار دريغ كرده اند.

خبـر

رايزنى هاى حقوقى كاركنان 
به 20 درصد ختم شد

 با وجود اصــرارى كه نمايندگان براى افزايــش بيش از رقم 20 
درصد پيشــنهادى دولت به منظور افزايش حقوق كاركنان در ســال 
1398 داشــتند، آخرين اخبار از اين حكايت دارد كه بعد از مذاكرات 
و رايزنى ها در كميســيون تلفيق در نهايت همان افزايش 20 درصدى 

مورد موافقت قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا، دولت در بخشنامه بودجه سال جارى افزايش حقوق 
كاركنــان را به طور متوســط 20 درصد در نظر گرفت و بر اســاس 
همين رقم اعتبارات هزينه اى خود براى سال آينده را در اليحه بودجه 

گنجاند و به مجلس پيشنهاد كرد.
گــر چه در مدت اخير بارها برخى از نمايندگان تاكيد داشــتند كه با 
توجه به افزايش تورم در ماه هاى اخير بايد افزايش حقوق بيش از 20 
درصد باشــد، اما در نهايت دولت معتقد بود كه منابع موجود، اجازه 

افزايش بيش از اين رقم را نمى دهد.
آنچه كه در روزهاى گذشــته از سوى برخى نمايندگان مطرح شد از 
اين حكايت داشــت كه در مورد افزايش 25 درصدى حقوق كاركنان 
در مجلس توافقاتى انجام شــده است، ولى اين در شرايطى است كه 
آخرين دريافتى از مسئوالن بودجه ريزى از اين حكايت دارد كه چنين 
مصوبه و توافقى در كميسيون تلفيق كه اكنون اليحه بودجه در آن در 
حال بررسى است، انجام نشده و آنچه كه مورد توافق قرار گرفته همان 
پيشنهاد دولت در اليحه است؛ به گونه اى كه افزايش حقوق كاركنان به 
طور متوسط 20 درصد بوده و رشد به صورت پلكانى انجام مى شود.

اين در شــرايطى اســت كه دولت در تبصره (12) اليحه بودجه سال 
آينده گرچه به طور مســتقيم رقم افزايش حقوق را مورد اشاره قرار 
نداده اســت، اما با توجه به متوسط 20 درصدى كه در بخشنامه اعالم 
كرده بود، تاكيد كرده كه افزايش حقوق گروه هاى مختلف حقوق بگير 
از قبيل هيأت علمى، كاركنان كشــورى و لشــگرى و قضات به طور 
جداگانه توســط دولت در قانون بودجه انجام مى شــود به نحوى كه 
تفاوت تطبيق در ماده (78) قانون مديريت خدمات كشورى در حكم 

حقوق بدون تغيير باقى بماند.

نان «آب» رفت
 طرح كوچك سازى «نان»!

 اين روزها كاهش وزن نان يكى از گاليه هاى شــهروندان است كه 
دليل آن شفاف و به طور رسمى تاكنون اعالم نشده است، هرچند عنوان 
مى شود «تخفيفى كوچك در كاهش وزن نان براى جبران هزينه  نانوايان 

در نظر گرفته شده است».
اكثر مردم در مراجعه با نانوايى و مقايســه با گذشــته احساس مى كنند 
كه وزن نان كاهش يافته اســت چراكــه در اغلب مواقع ميزان مصرف 
خانواده مشخص اســت و مى دانند چه تعداد نان براى چه مدت مورد 
نياز اســت، ضمن اينكه ظاهر نان هى كه آب رفته اند هم كامًال گوياى 

وضعيت است.
 ميزان مصرف خانوار تغيير كرده است

يك شهروند همدانى گفت: 10 عدد لواش براى دو روز خانواده ما كافى 
بود اما مدتى اســت ميزان مصرف از نظر تعدادى افزايش يافته است و 

همين مسأله نشان مى دهد كه وزن و اندازه آن كاهش يافته است.
وى افزود: در گذشــته نان ســنگك بزرگ و پربركت بود اما امروز به 
اندازه نان بربرى شــده است، با اين وضعيت مشخص است كه كاهش 
انــدازه نان باعث افزايش مصرف مى شــود.منوچهر بــه فارس گفت: 
افزايش مصرف نان باعث افزايش هزينه خريد مى شــود، پس كوچك 
كردن نان با افزايش قيمت آن فرقى نمى كند چه بسا خانواده ها متحمل 
هزينه بيشترى هم بشوند.وى با اشاره به اينكه قيمت تمام اقالم اساسى 
افزايش يافته و افزايش قيمت نان نيز مانند بقيه اقالم منطقى است ادامه 
داد: اين موضوع بايد رسمى و با سازوكار مشخص اعمال شود نه اينكه 

وقتى قيمت افزايش نيافته دست به كوچك كردن آن بزنيم!.
يك شــهروند ديگر نيز گفت: وقتى از نانوايى مى پرسيم آيا اندازه نان 

تغيير كرده است مى گويد خير شكلش را تغيير داديم.
وى افزود: به طور كامل مشــخص است وزن نان كاهش يافته است اما 
نمى خواهند اعالم كنند، اين مسأله باعث بدبينى مردم به نانوايى مى شود 

و واقعاً ممكن است كه نانوا هم مقصر نباشد.
 تغييرى در اندازه نان داده نشده است

رئيس اتحاديه نانوايان همــدان بيان كرد: اندازه نان را نمى توان مالكى 
براى تغيير وزن نان دانست چراكه به نوع نان توليدى بستگى دارد.

ابوذر گل محمدى با بيان اينكه وزن چانه مالك اندازه نان اســت افزود: 
وزن نان نسبت به گذشته تغييرى نكرده است و هر روز گشت مشترك 
با ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف همدان براى 

رصد بازار انجام مى شود.
وى با اشــاره بــه اينكه ممكن اســت يك نانوايى تخلفــى در حوزه 
كم فروشــى انجام دهد اما تخلف همه گيرى در سطح شهر وجود ندارد 

گفت: اغلب نانوايان شهر مقررات را رعايت مى كنند.
رئيس اتحاديه نانوايان همدان ادامه داد: وزن چانه ســنگك 400 گرم و 
براى نان لواش نيز بين 150 تا 160 گرم و براى بربرى نيز 330 گرم در 
نظر گرفته شده است.وى با اشاره به اينكه مردم مى توانند تخلفات را به 
سامانه 1000127 ارسال كنند خاطرنشان كرد: بازرسان در نخستين زمان 
ممكن به واحد صنفى مراجعه و تخلف را بررسى مى كنند، در صورت 
صحت آن فرم تخلفات تكميل و به اداره كل تعزيرات حكومتى ارسال 
مى شــود.گل محمدى با بيان اينكه بســيارى از تخلفات آگاهانه نيست 
گفت: 580 نانوايى در همدان وجود دارد و شايد تنها تخلفات به سه يا 

چهار واحد محدود شود.
 وزن نان كاهش يافته است

امــا يك نانوا گفت: قيمت لواش 175 تومان و 25 تومان افزايش يافت 
اما در كنار آن به ما اعالم كردند كه وزن چانه نان لواش را از 170 گرم 

به 150 گرم كاهش دهيد.
وى با بيان اينكه ما هم نسبت به اين رويه معترض هستيم افزود: يا نبايد 
قيمــت نان را گران كرد و يا اگر هم گران كردند قيمت واقعى با اندازه 
اســتاندارد را مد نظر قرار دهند.اين نانوا با اشاره به اينكه وزن انواع نان 
كاهش يافته اســت تصريح كرد: به طور مداوم شاهد كاهش اندازه نان 
هستند. وى با بيان اينكه با اين وجود باز هم درآمد نانوايى پاسخگوى 
هزينه ها نيست ادامه داد: اگرچه قيمت نان افزايش يافته است اما قيمت 
آرد نيز گران تر شده و هر كيسه آرد از 28 هزار تومان به 37 هزار تومان 

افزايش يافته است.
 تخفيفى در وزن نان براى جبران هزينه ها در نظر گرفته 

شده است
مدير بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 

هم گفت: نظارت و كنترل بر توليد و توزيع نان وجود دارد.
عليرضا شــجاعى با بيان اينكه قيمت نان از ســال 94 تغيير نكرده بود 
اظهار كرد: در اين فاصله شــاهد تغييرات قيمت ها و افزايش هزينه ها 

بوديم بنابراين در بحث وزن تخفيفى براى نانوايان در نظر گرفته شد.
وى افزود: بخشنامه اى براى اصالح نرخ بر اساس نان موجود صادر شد 
و نرخ به كف رسانده شد به عنوان مثال قيمت سنگك 550 تومانى به 
700 تومان افزايش يافت و گاهى بر اســاس توافق صورت گرفته 10
درصــد كاهش وزن را نيز در نظر گرفتيم تــا قيمت را چندان افزايش 
ندهيم. مدير بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان تصريح كــرد: البته اين موضوع در بخش نان دولتى اســت و 
در نان آزاد همــان ضوابط قبلى وجود دارد و در صورت بروز تخلف 

برخورد خواهد شد.
وى ادامه داد: مردم هرجا احســاس كردنــد كه وزن نان كمتر از اندازه 

قانونى است مى توانند شكايت كنند و ما هم رسيدگى مى كنيم.
با توجه به ســخنان برخى از مســؤوالن و مردم سؤال مهمى كه پيش 
مى آيد اين اســت كه چرا به طور واضح، مشــخص و شفاف به مردم 
اعالم نشده است كه چه تصميماتى درباره مهمترين كاالى غذايى مردم 
اخذ و اجرا شده است؟ آيا اين عدم اطالع رسانى مناسب باعث آسيب 
رساندن به اعتماد عمومى در جامعه نمى شود و مردم و نانوايان را درگير 
نمى كند؟ مردم هميشــه ثابت كرده انــد در پذيرش تصميمات  منطقى 
عمــل كردند و در صورت صداقت مســؤوالن بازخورد مثبتى از خود 
نشان مى دهند. در هر صورت بهتر است آنچه درباره نان اتفاق افتاده به 

صورت رسمى اعالم شود.

 قبل از انقالب شــكوهمند اســالمى 
نزديــك به يك ميليــون تن محصوالت 
كشاورزى در استان توليد مى شد كه حاال 
در آستانه چهل سالگى انقالب اين ميزان 
به چهار ميليون و 900 هزار تن در ســال 
افزايش يافته است. آن طور كه آمار نشان 
مي دهد در بيشــتر محصوالت كشاورزي 
به خودكفايى رسيده ايم و در محصوالت 
لبنى حتي عالوه بر خودكفايى، محصوالت 
توليدى خود را به كشــورهاى همسايه 

صادر مى كنيم.
آنطور كه مشــخص است در چهل سال 
پيــش حدود 2 هــزار و 500 تراكتور و 
ماشين آالت كشاورزى بر روى زمين هاى 
كشاورزى اســتان كار مى كردند كه اين 
تعداد حاال به بيش از 29 هزار دســتگاه 
تراكتور و كمباين و تعــداد بهره برداران 
به 115 هزار كشــاورز در استان همدان 
كشاورزي  يعني  اين  است.  يافته  افزايش 
هر روز روبه توسعه ومدرنيته رفته است. 
بر اســاس آخرين آمارهاى منتشر شده، 
ارزش ريالى توليدات كشــاورزى استان 
همدان معادل 66 هــزار و 300 ميليارد 

ريال است.
در ادامه گفت گوي خبرنگاران با منصور 
جهاد  ســازمان  رئيس  رضواني جــالل، 
كشاورزي اســتان همدان را در نشست 

خبري روز گذشته مي خوانيم.
 طبــق آماري كــه ارايه مي دهيد 
توليد محصوالت كشاورزي در استان 
روز به روز رو به افزايش اســت، اما 
در كنــار آن موضوع ســالمت اين 
محصوالت هــم از اولويت بســيار 
بااليي براي مردم برخوردار اســت. 
زيرا آن طور كه متخصصان مي گويند 
كودها و ســمومي كه بــراي توليد 
محصوالت  روي  بر  مي شود  استفاده 
آن، سموم  باقي مي ماند و با خوردن 
باقي مانده در آنها مســتقيم وارد كبد 
انســان مي شــود و در نهايت انواع 
ســرطان ها را موجب مي شود، حتي 
هم  دامي  گوشت هاي  در  سموم  اين 
وجود دارد زيرا آنها از همان زمين ها و 
مراتع تغذيه مي كنند. شما چه اقدامي 
در راســتاي سالم سازي محصوالت 

كشاورزي انجام داده ايد؟
گفته مي شــود حتي محصوالت گلخانه اي 
ســم بااليي دارند. اما مــا به همت محققان 
همدانــي مبــارزات بيولوژيكــي را آغاز 
كرده ايم. محققان همداني «كنه هاي شكارگر» 
را پرورش داده اند كه با رها ســازي تعدادي 
از آنها در هر گلخانه  آفت ها از بين مي روند 
كه موجب مي شــود تا نيازي به استفاده از 
سموم نباشــد. اين كنه ها توليدات جديدي 
هســتند كه برخي از گلخانه هاي همدان و 
استان هاي ديگر با محقق آن قرارداد بسته اند 
و از آنها استفاده مي كنند. اين موجب شده تا 
روز به روز مقدار استفاده از كود و سم روبه 
كاهش برود.در بخش دام و طيور هم مردم 
هيچگونه نگراني نداشته باشند. دامپزشكي 
نظارت دقيقي بر بهداشت دام و طيور دارد. 
همدان يكي از اســتان هاي برتر در نظارت 

بر بهداشت محصوالت به حساب مي آيد.
 چرا در برخي مناطق روستايي را 
مي بينيم كه اگر يك ســاخت و ساز 
غيرمجاز صــورت بگيرد امور اراضي 
به شدت با آن برخورد مي كند و حتي 
آن  صاحب  و  تخريب  را  ســاختمان 
را جريمه هــم مي كنند. اما در برخي 
و  عباس آباد  راه هــاي  مانند  مناطق 
بســياري ديگر مناطق ساخت و ساز 
به وفور صورت گرفته و برخوردي با 

آن نشده است؟
طبق قانون كسي كه باغ سنددار داشته باشد 
كه متراژ آن بيش از هزار و 500 متر باشــد، 
مي تواند بسته به متراژ آن، مجوز ساخت و 
ساز از 20 تا 60 متر بگيرد. اگر مردم موردي 
را مي بينند كه انجام شده دليل بر اين نيست 
كــه برخوردي با آن صــورت نگرفته بلكه 
ممكن اســت كه اخطار گرفته شــود و در 
مراحل بعدي بــه مراجع قضايي هم ارجاع 
شده باشــد، اما چون هيچ عالمتي بر روي 
ســاختمان نصب نمي شود كسي متوجه آن 

نمي شود.
امور اراضي و سيستم قضايي به هيچ وجه از 
ساخت و سازهاي غيرمجاز كوتاه نمي آيند 

و به شدت با آن برخورد مي كنند.
ســامانه 131 براي دريافــت گزارش هاي 
مردمي جهت اطالع ساخت و ساز غيرمجاز 

است.
 گفته مي شــود خاك كشــور به 
كشــورهاي ديگر صادر شــده، آيا 
اســتان همدان هم جزو استان هايي 
است كه صادرات خاك داشته است؟
خير. خاك همدان تاكنون صادر نشده است.

 بــا توجه به ورود به تنش آبي در 
كشور و اســتان همدان آيا همچنان 
مي خواهيــد با بخش كشــاورزي با 
برنامه  آيا  كنيد؟  برخورد  مماشــات 
جديدي براي كاهش خطر تنش آبي 

موجود، داريد؟ 
در همــدان 4 هزار هكتار زمين شناســايي 
كرده ايم كه بايد در آنها بدون آبياري كشت 
كبودراهنگ  شــهرهاي  مخصوصًا در  شود. 
و فامنين اين طرح بايد اجرا شــود. تاكنون 
كشت زعفران، گلمحمدي و درختان پسته 
در استان به جاي محصوالت پرآب بر مانند 
هندوانه روبه افزايش بوده و اين طرح ادامه 
ً  طرح كشــت  خواهــد داشــت. اما جديدا
خارشتر و انگبين را هم از بيرجند به همدان 
آورده ام. اين دو محصول هم اصالً  نيازي به 
آبياري ندارند. خوشــبختانه كشاورزان هم 
بعد از آشــنايي با آن به ســمت كشت اين 
محصوالت مي آيند. اما  بايد كاري كنيم كه 
ســرمايه گذاران خط توليد راه بيندازند و از 
كاشــت تا صنايع تبديلي را انجام بدهند كه 
تمام ارزش افزوده آن براي استان باقي بماند.

تالش داريم با افزايش و حمايت از كشــت 
دانه هــاى روغنــى، در زمينــه تأمين اين 
محصول كــم آب بر و اســتراتژيك هم به 

خودكفايى برسيم.
اين اســتان در زمينه توليــد چغندر قند نيز 
رشــد چشمگيرى داشته  است به طورى كه 
در گذشته از هر هكتار سطح زير كشت تنها 
15 تن چغندر قند توليد مى شــد و اين رقم 

در هر هكتار به 63 تن رسيده است.
 دربــاره تنظيم باراز شــب عيد 
بگوييد. آيا ميوه مورد نياز تأمين شده 

است؟
سيب مورد نياز وارد استان شده، پرتقال هم 
تأمين شده و در حال واكس زني است كه تا 
20 بهمن به ســمت همدان حمل مي شود. 
امســال كيفيت ميوه ها بســيار خوب است 
و نسبت به ســال گذشــته افزايش خريد 
داشته ايم. اما در حال حاضر مقدار و قيمت 
آن را اعــالم نمي كنيم زيرا دالالن به راحتي 

مي توانند از آن سوء استفاده كنند.
 باتوجــه بــه اعــالم مدير كل 
همدان،  اســتان  در  سرمايه گذاري 
105 واحد توليدي در تملك بانك ها 
است. چه تعداد از اين طرح ها مربوط 

به بخش كشاورزي است؟
هنــوز تعــداد واحدهاي كشــاورزي به ما 
اعالم نشده، اما فكر مي كنم تعداد آن بسيار 
كم باشــد. زيرا در حال حاضر مواد غذايي 
ارزش بااليي پيدا كرده است، بنابراين اغلب 
واحدهاي صنايع تبديلي اســتان با ظرفيت 

100 درصــد و حتــي 130 درصد در حال 
كار هستند.

 ثبت جهاني انگور صورت گرفت 
اما در حد چند خبــر باقي ماند، چه 
اقداماتــي در ايــن زمينــه صورت 
داده ايــد؟ و آيا درصدد هســتيد كه 
محصوالت ديگري هم به ثبت جهاني 

برسانيد؟
دو شب قبل جلسه اي با حضور وزير جهاد 

كشــاورزي و نماينده مردم تويســركان در 
تويســركان برگزار و ثبت جهاني گردو را 
بررسي كرديم. قرار شد اقدامات اوليه براي 
ثبت انجام شــود و ابتدا بــراي ثبت ملي و 

سپس براي ثبت جهاني اقدام كنيم.
انگور مالير هم بعد از قنات كاشــان دومين 
ثبــت جهانــي در ايران بود كــه در بخش 
كشاورزي انجام شد. زعفران گناباد و انجير 

استبفان هم در حال ثبت جهاني هستند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان:

طرح جديد براي كاهش مصرف آب دارم
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تاسيس موسسه غير تجارى پيش دبستانى دخترانه باغ دانش چنار علياء 
درتاريخ 06/08/1397 به شماره ثبت 94 به شناسه ملى 14007914430 ثبت 
و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 

آگهى ميگردد. 
1 موضوع : راه اندازى مركز پيش دبستانى دخترانه"درصورت ضرورت قانونى 
پس از اخذ مجوزهاى الزم" ثبت موضــوع فعاليت بمنزله اخذ و صدور پروانه 

فعاليت نمى باشد.
 2 - مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

 3 - مركز اصلى : اســتان همدان - شهرستان اســدآباد - بخش مركزى - 
دهســتان چهاردولى - روســتا چنارعليا- محله مدرسه-كوچه ((صفات اله 
صادقى))-كوچه (مدرسه)- پالك 0- طبقه همكف- كدپستى 6547163483 

4 - سرمايه شخصيت حقوقى : 1000000 ريال مى باشد. 
5 - اسامى و ميزان سهم الشركه شركا : خانم شكوفه قاسميان بدخش دارنده 
500,000 ريال سهم الشــركه وخانم معصومه قاسميان بدخش دارنده 500,000 

ريال سهم الشركه
 6 - اوليــن مديــران : خانم معصومه قاســميان بدخش به شــماره ملى 
4011657778 به سمت مديرعامل وخانم شكوفه قاسميان بدخش به شماره 
ملى 4000033425 به ســمت رئيس هيئت مديره براى مدت نامحدودانتخاب 

گرديدند. 
7 - دارندگان حق امضاء : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل 
چك، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى با امضاى مديرعامل همراه با مهر 

موسسه معتبر مى باشد. 
8 - اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 

همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اسدآباد 
(367174)

آگهــى تغييــرات شــركت انجمــن حمايــت از نيازمنــدان 
ــر  ــه غي ــدآباد موسس ــران اس ــالج منتظ ــب الع ــاران صع و بيم
ــى 14003936940  ــه مل ــت 60 و شناس ــماره ثب ــه ش ــارى ب تج
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــى ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــورخ  ــماره 2143/215000/9521 م ــه ش ــر نام 06/08/1397 و براب
ــل  ــات ذي ــدآباد تصميم ــتان اس ــدارى شهرس 1397/08/07 فرمان

ــد:  ــاذ ش اتخ
1 - مركز اصلى شــركت به آدرس : اســتان همدان - شهرستان اسدآباد 
- بخش مركزى - شــهر اســدآباد - محله ميدان امام خمينى - كوچه 
شهيدابراهيم شعبانى - كوچه شهيد مرتضى شعبانى - پالك 117 - طبقه 
همكف - كدپستى 6541816673 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گرديد.
 2 - مدت فعاليت موسسه تا تاريخ 14/03/1398 تمديد و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اسدآباد
(367175) 

پيشكسوت فوتبال همدان تجليل شد
 از پيشكســوت و خير ورزش دوست اســتان همدان به پاس سال ها 

حمايت از فوتبال و ورزش اين ديار تجليل به عمل آمد. 
ناصر قره باغى مالك باشگاه تاالروحدت، پيشكسوت فوتبال استان و خير 
ورزش دوست همدانى روز گذشته در حاشيه ديدار دو تيم رسانه ورزش 
و منتخب پيشكسوتان فوتبال استان همدان از سوى رئيس اداره ورزش 

و جوانان شهر مريانج مورد تجليل قرار گرفت. 
تاالروحدت كه سال هاست در عرصه تيمدارى حضورى پررنگ داشته، 

امسال با حمايت هاى قره باغى قهرمانى در ليگ فوتبال استان را به دست 
آورد و فصل بعد در ليگ دسته سوم فوتبال كشور حضور خواهد داشت. 
همچنين از حميدرضا كوچكــى مديرعامل تيم تاالروحدت نيز در اين 

مراسم تجليل شد. 
به گزارش ايســنا، ديدار دو تيم رســانه ورزش استان همدان و منتخب 
پيشكســوتان فوتبال هگمتانه در سالن فوتسال مجموعه ورزشى شهيد 
حاجى بابايى شهر مريانج برگزار شد و طى آن تيم رسانه ورزش با نتيجه 

پنج بر دو از سد فوتباليست هاى استان همدان گذشت. 
براى تيم رســانه ورزش در اين ديدار حامــد صيفى و مجتبى اعظمى 

هركــدام دوبار و مجيد بيــات گلزنى كردند و در ســوى مقابل احمد 
جمشيديان بازيكن سابق باشــگاه هاى استقالل تهران، سپاهان اصفهان، 
ملــوان بندرانزلى و راه آهن تهران و ســرمربى فعلى تيــم فوتبال پاس 
همدان و همچنين بابك صمديان ســرمربى سابق تيم فوتبال شهردارى 
گلزنــى كردند. معاون اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان، رئيس 
اداره ورزش و جوانان شهر مريانج و مسئولين دفتر نمايندگى حميدرضا 
حاجى بابايى نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى 
از جمله مسئولين حاضر در سالن بودند كه اين بازى مهيج را از نزديك 

تماشا كردند. 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

1113 پروژه دهه فجر در استان تهران 
به بهره بردارى مى رسد 

 مالير قهرمان مسابقات انتخابى هنرهاى فردى و كشتى پهلوانى شد
رئيس هيأت زورخانــه اى و ورزش هاى پهلوانى همدان گفت: تيم 
مالير عنوان قهرمانى مسابقات انتخابى هنرهاى فردى و كشتى پهلوانى 

بزرگساالن اين استان را كسب كرد.
غالمرضا خاكسار  در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در اين رقابت ها 
كه با حضور 45 ورزشــكار از شهرستان هاى همدان، مالير، نهاوند، 
اسدآباد، بهار و تويســركان به ميزبانى زورخانه پهلوانى على ميرزاى 
همدانى برگزار شد، اســدآباد در جايگاه دوم قرار گرفت و تيم هاى 

نهاوند و همدان به طور مشترك سوم شدند.
وى اضافه كرد: در بخش انفرادى اين رقابت ها و در رشــته سنگ به 
اضافه يكصد كيلوگرم على محمد بيات از تويسركان، رشته سنگ به 
اضافه 90 كيلوگرم مهدى نســائى از شهرستان نهاوند، رشته كباده به 
اضافه يكصد كيلوگرم معين ضيافر از شهرســتان نهاوند و در رشــته 
كباده به اضافه 70 كيلوگرم وهاب احمد پور از شهرســتان مالير مقام 

هاى برتر را كسب كردند.
خاكسار خاطرنشــان كرد: همچنين در رشته كباده وزن به اضافه 80

حامد عباســى از شهرستان اسدآباد، رشته كباده به اضافه 90 كيلوگرم 
خليل ســزا سلطانى از شهرستان بهار، رشته ميل سنگين به اضافه 60
كيلوگرم مسعود بتوئى از شهرستان مالير، رشته ميل سنگين به اضافه 
90 كيلوگرم جعفر نورى از شهرســتان اسدآباد، رشته ميل سنگين به 
اضافه 80 كيلوگرم حميد رضا صفرى از شهرســتان مالير، رشته ميل 
بازى وزن به اضافه 70 كيلوگرم سيد سجاد موسوى از شهرستان مالير 

عنوان هاى برتر را كسب كردند.
وى يادآور شــد: همچنين در رشــته چرخ تيز و چمنى على شفق از 
شهرستان مالير، رشته كشتى پهلوانى وزن به اضافه 60 كيلوگرم وحيد 
عابدى از اســدآباد، رشته كشــتى پهلوانى وزن به اضافه 70 كيلوگرم 
مهدى نيازى از همدان، رشته كشتى پهلوانى وزن به اضافه 90 كيلوگرم 
حميد رضا صفرى از مالير و رشته كشتى پهلوانى وزن به اضافه 100

كيلوگرم احمد رضا شيرزادى از شهرستان مالير نفرات برتر شدند.
نفرات برتر اين رقابت ها به مســابقات قهرمانى كشور كه قرار است 

دهه فجر امسال به ميزبانى فارس برگزار شود، اعزام مى شوند.

ورزشگاه مالير با حضور وزير ورزش 
بهره بردارى مى شود

 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى گفت: «مسعود 
سلطانى فر» وزير ورزش و جوانان بزودى براى بهره بردارى از مرحله 
نخست ورزشگاه پنج هزار نفرى مالير به اين شهرستان سفر مى كند.

حجت االســالم احد آزاديخواه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: به 
دنبال پيگيرى هاى مستمر و دعوت از وزير ورزش و جوانان، وى قول 

مساعد داد بزودى به اين شهرستان سفر كند.
وى با اشاره به ديدار روز گذشته خود با دكتر سلطانى فر افزود: وزير 
ورزش و جوانان در تماس تلفنى با مدير كل ورزش و جوانان استان 

همدان نويد اين سفر و دستور برنامه هاى الزم را داد.
ســخنگوى كميســيون فرهنگى مجلس دهم افتتاح مرحله نخست 
ورزشــگاه پنج هزار نفرى مالير و بازديد از استخر سرپوشيده سامن 
را از جمله برنامه هاى ســفر وزير ورزش و جوانان به جنوب استان 

همدان عنوان كرد.
حجت االسالم آزاديخواه صدور دستور تعيين تكليف و تكميل زمين 
فوتبال شهر سامن توســط وزير ورزش و جوانان و پيگيرى مجدانه 
براى تكميل اســتخر سرپوشيده ســامن را از ديگر موارد مهم در اين 

ديدار برشمرد.
وى همچنين به حل مشــكل بيمه صنعتگران صنايع دســتى به ويژه 
مبل و منبت پيرو برگزارى جلسه هاى مستمر با «على اصغر مونسان» 
رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور و 

معاون صنايع دستى اين سازمان اشاره كرد.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى ادامه داد: در همين 
راستا تعداد 700 تن از صنعتگران صنايع دستى كشور تا پايان امسال 
مشكل بيمه آنها حل مى شود كه سهميه اى نيز براى صنعتگران مالير 

اختصاص داده شد.
حجت االسالم آزاديخواه گفت: در مرحله نخست مقرر شد 30 ميليارد 
ريال براى بيمه صنعتگران به سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى تخصيص داده شود كه 20 ميليارد ريال آن براى زيرپوشش 

قرار گرفتن 700 تن از هنرمندان صنايع دستى تامين شده است.

چاقى 6 بازيكن پا به 
توپ در اروپا

 اضافــه وزن بازيكنــان در طول 
زمان براى آن ها به يك دردسر تبديل 

مى شود.
به گزارش ايســنا، افزايــش وزن در 
برخى از بازيكنان حاضر در ليگ هاى 
اروپايى با گذشت زمان ديده مى شود. 
گاهى اوقات ايــن اضافه وزن به يك 
دردســر براى آن ها تبديل مى شود و 
ســرمربيان ترجيح مى دهند از بازيكن 
ديگــرى در زمين بهره ببرند. ســايت 
آس در اين رابطه به 6 بازيكنى اشاره 
كرده است كه تغيير فيزيكى آشكارى 

داشتند.

قائدى كمتر از 20 روز 
فرصت دارد 

 راى جديــد پرونده مهدى قائدى 
اعالم شد. 

به گزارش ايلنا، مهدى قائدى بازيكن 
ملى پوش اســتقالل تهــران بهمن ماه 
سال گذشــته براثر سانحه رانندگى در 
شد  شديدى  مصدوميت  دچار  بوشهر 
و عالوه بر اين، احمدرضا شاكر يكى 

از سرنشينان خودرو جان باخت.
بر اســاس اعــالم پليــس راهنمايى 
و رانندگــى، قائــدى بدون داشــتن 
گواهينامه بــه عنوان راننده در خودرو 
حضور داشته است و به همين جهت 
خانواده شــاكر از قائدى بــه دادگاه 
بررسى هاى  از  پس  كردند.  شــكايت 
صــورت گرفتــه و راى نهايى دادگاه 
بازيكــن جوان اســتقالل به جرم قتل 

غيرعمد محكوم شد. 
در جلسه دادگاه امروز قائدى به همراه 
قاضــى و وكيلش خواهــان دريافت 
رضايت شــدند كه مادر مرحوم احمد 
رضا شــاكر به عنــوان ولى دم حاضر 
به دادن رضايت نشــد تا اين جلسه به 
تعويق بيفتد و بر اين اساس او حدود 

20 روز فرصت دارد رضايت بگيرد.

محمود فكرى در 
يك قدمى سرخپوشان 

پاكدشت 
 محمود فكرى سرمربى تيم شاهين 
شهردارى بوشهر در آستانه حضور در 

تيم سرخپوشان پاكدشت قرار دارد. 
به گــزارش مهــر، تيم سرخپوشــان 
پاكدشــت كه با فرهــاد كاظمى قطع 
همــكارى كرد بــه دنبال اســتخدام 
ســرمربى موفق تيم شاهين شهردارى 

بوشهر است.
محمــود فكرى در چند روز گذشــته 
در اعتراض به مشكالت مالى باشگاه 
شــاهين در تمرينات اين تيم حضور 
نداشته است و گفته مى شود به تهران 
آمده و با مسئوالن باشگاه سرخپوشان 
پاكدشــت به مذاكره و توافق دســت 

يافته است.
اگر اتفاق خاصــى رخ ندهد محمود 
فكرى به عنوان ســرمربى جديد تيم 
سرخپوشــان پاكدشت معرفى خواهد 
شد و جايگزين فرهاد كاظمى خواهد 

شد.

مهاجم بايرن مونيخ 
راهى سوپر ليگ 

چين شد
 «ساندرو واگنر» مهاجم تيم فوتبال 
بايرن مونيــخ آلمان با قــراردادى به 
ارزش تقريبى 5 ميليــون يورو راهى 
باشــگاه «تيانجين تدا» در سوپر ليگ 

چين شد.
باشگاه بايرن مونيخ ژانويه سال گذشته 
براى پوشــش «روبرت لواندوفسكى» 
مهاجم نوك خود، واگنر را با قراردادى 
به ارزش 13ميليون يورو از هوفنهايم 

خريدارى كرد.
در ايــن بيــن، باشــگاه تيانجين تدا 
اعالم كــرد كه آنها مبلــغ تقريبى 5

ميليــون يورو براى به خدمت گرفتن 
در  اين  انــد  كرده  پرداخت  واگنــر 
حالى اســت كه روزنامه بيلد آلمان، 
پيش تر مدعى شــده بــود كه مدافع 
عنوان قهرمانى بوندســليگا در ازاى 
مبلغ  درخواســت  واگنــر  فــروش 

بيشترى داده است.

رويكرد اصلى پايگاه قهرمانى
 استعداديابى باشد

 رويكرد اصلى پايگاه قهرمانى شــهر همدان، بايد توجه به امر مهم 
استعداديابى باشد. 

مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: رويكرد اصلى پايگاه 
قهرمانى بايد اســتعداديابى، انجام فرآيند شناسايى، كشف، پرورش و 

تحويل ورزشكاران به عنوان قهرمان به جامعه ورزشى استان باشد.
محســن جهانشير عنوان كرد: ورزشــكاران تيم ملى كه در اردوهاى 
مختلف آمادگى به ســر مى برند، مى توانند با حضور در اين پايگاه از 
تمام امكانات به روز ورزشى بهره مند شده و خود را براى رقابت هاى 

مهم و بين المللى آماده كنند.
وى 4تصريــح كرد: ايــن پايگاه فرصت ويــژه اى را براى هيأت هاى 
ورزشى فراهم كرده تا آمادگى ورزشكاران و قهرمانان خود را بررسى 

و آنان را براى حضور در عرصه هاى بين المللى محك بزنند. 
جهانشير ادامه داد: در برخى نقاط شهر همدان و بخش هاى تابعه شاهد 
كم توجهى به حفظ و نگهدارى اماكن و فضاهاى ورزشى هستيم، اما 
بايد در حفظ و حراســت اين سرمايه هاى ورزش استان كه براى آنها 

اعتبارات هنگفتى هزينه شده، كوشا باشيم. 
وى بيان كرد: به طور مثال اگر ايزوگام يك مكان ورزشى دچار آسيب 
شــد بالفاصله بايد آن را ترميم كــرد نه اينكه به بهانه تعميراتى كه از 
ســوى اين اداره كل صورت مى گيرد، ســاير قسمت هاى يك فضاى 

ورزشى را به حال خود رها كنيم. 
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان خاطرنشان كرد: متاسفانه در 
برخى از اماكن و فضاهاى ورزشى مورد استفاده در سطح استان و شهر 
همدان شــاهد عدم بهره بردارى صحيح هستيم و بسيارى از امكانات 
موجود در ســالن ها و مجموعه هاى ورزشــى بــه دليل عدم مراقبت 

صحيح، با خسارات جدى مواجه شده اند. 

ضعف زيرساخت  و نبود حامى مالى
 مشكل ورزش فامنين 

 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان فامنين با بيان اينكه مشكل 
اصلى ورزش فامنين ضعف زيرســاخت ها و نبود حامى مالى اســت 
گفت: يك هزار و 870 نفر به صورت ســازمان يافته زير پوشش بيمه 

ورزشى قرار دارند.
حسين قراگوزلو اظهار كرد: تعداد ورزشكاران سازمان يافته شهرستان 
فامنين در ســال 97 نسبت به سال گذشــته بيش از 20 درصد رشد 

داشته است.
وى با بيان اينكه اقدامات خوبى جهت توسعه بيمه ورزشى ورزشكاران 
صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر يك هزار و 870
نفر به صورت سازمان يافته زير پوشــش بيمه ورزشى قرار دارند كه 

اميدواريم رشد 20 درصدى امسال در سال آينده نيز ادامه يابد.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين در گفت وگو با فارس 
افزود: موضوع بيمه ورزشــكاران يكى از مباحث مهم حوزه ورزش 

است و متوليان امر بايد نسبت به آن حساسيت داشته باشند.
وى در ادامه سخنانش تصريح كرد: از اين بين، تعداد يك هزار و 244

نفر را آقايان و 626 نفر را بانوان تشكيل مى دهند.
قراگوزلو بيان كرد: مشكل اصلى ورزش فامنين ضعف زيرساخت ها 
و نبود حامى مالى اســت كه اگر اين مشــكالت حل شود، تيم هاى 
ورزشى شهرستان در ليگ هاى استانى و كشورى حضور چشمگيرى 

خواهند داشت.
وى با بيان اينكه هر شهرســتان، منطقه و اســتانى در رشــته خاصى 
توانمندتر و بااســتعدادتر از ســاير رشته هاســت عنوان كرد: بيشتر 

ورزشكاران فامنين در تمام رشته هاى ورزشى مستعد هستند.

تمرين پاس همدان تعطيل شد
 تمرين آماده ســازى تيم پاس همــدان در حاليكه بايد براى اعزام 
به خرم آباد و بازى با خيبر در ليگ دســته 2 كشور آماده شوند، روز 

گذشته تعطيل اعالم شد.
تارنماى باشگاه پاس همدان نيز به اين موضوع پرداخت و علت آن را 

مشكالت مالى عنوان كرد.
از اوايل هفته جارى نيز به دستور احمد جمشيديان سرمربى تيم پاس، 
مربيان اين تيم به دليل آنچه دريافت نكردن مطالبه مالى خود اعالم مى 

شود، از حضور در تمرين معاف شدند.
تيم تحت هدايت جمشيديان در حالى هم اينك جزو مدعيان صعود 
به ليگ يك به شمار مى رود كه هنوز با مشكالت مالى مواجه است.

به گزارش ايرنا، سرپرســت تيم پاس همدان در اين باره مى گويد: به 
هر حال نمى توان مشكالت مالى اين تيم را كتمان كرد و براى تامين 
غذاى تيم هم مشكل داريم.محمد مظهرى افزود: اگر مسايل مالى تيم 
برطرف نشــود نمى توان انتظار بهتر از تيم داشت چرا كه اكنون حتى 

براى تامين مايحتاج تيم هم مشكل داريم.

نگاهى به سال ها ناكامى فوتبال ايران در آسيا
ســال ها از آخرين قهرمانى يك تيم فوتبال 
ايرانى در آسيا مى گذرد و خيلى از طرفداران 
فوتبال دوســت دارند حداقــل يك بار اين 

موضوع را تجربه كنند.
به گزارش ايســنا، براى ما كه در قاره آسيا 
هســتيم، در فوتبال دو جام، با ارزش است. 
جام ملت هاى آســيا و ليگ قهرمانان آســيا 
دو جام با ارزشــى اســت كه يكى هر سال 
و ديگرى هر چهار ســال يك بار به قهرمان 

باشگاهى و ملى داده مى شود.
مدت هاســت كه تيم ملى ايــران و تيم هاى 
باشگاهى ايران به قهرمانى در آسيا نرسيده اند 
و در اين مدت، تيم هاى زيادى از كشورهاى 
آسيا حداقل يك قهرمانى در يكى از اين دو 

جام را كسب كرده اند.
جاى ســوال دارد براى تيمى كه در فوتبال 
آســيا خودش را مدعى مى داند چرا در 30

ســال گذشته در بخش باشگاهى و 40 سال 
اخير در رده ملى به اين افتخار مهم نرسيده 

است.
پــاس در ســال 1371 يعنى فصــل 93-
1992، قهرمان جام باشــگاه هاى آسيا شد. 

از آن زمان تاكنون نزديك 27 ســال (تقريبًا 
3 دهه) مى گــذرد و در اين مدت تيم هاى 
آســيايى در رده باشگاهى و ملى افتخارات 
زيادى داشتند. اين جدول افتخارات تيم هاى 
آسيايى از آخرين قهرمانى يك تيم ايرانى را 

نشان مى دهد.
نزديك 30 ســال از آخرين قهرمانى يك 
تيم باشــگاهى ايرانى در آســيا مى گذرد. 
حســرت قهرمانى تيم ملى ايران در جام 

ملت هاى آســيا 47 ساله شــد و 40 سال 
هم است كه تيم ملى المپيك ايران به اين 

رقابت ها راه نيافته است.
تنها نكته مثبت ايران، تماشاگران پرشورى 
هســتند كه باعث شده اند فوتبال ايران در 
آسيا ســرآمد باشــد. فوتبال ايران امروز 
تشــنه تر از هر موقعى براى قهرمانى است 
و بايد واكاوى شــود چــرا فوتبال ايران 

سال هاست كه نتيجه نمى گيرد؟

تيم (باشگاهى و 
تيم ملى)

قهرمانى در جام 
ملت هاى آسيا

قهرمانى در ليگ 
قهرمانان آسيا

5 بار4 بارژاپن
3 بار1 بارعربستان
1 بار1 باراستراليا
-1 بارعراق

10 بار-كره جنوبى
2 بار-چين
2 بار-تايلند

 فاكس اســپورت از 5 ســتاره در جام 
ملت هاى آسيا نام برد كه توانتسند در اين 

دوره بدرخشند.
به گزارش ايسنا جام ملت هاى آسيا رو به 
اتمام است و روز جمعه دو تيم ملى فوتبال 
قطر و ژاپن بايد در ديدار نهايى برابر هم به 
ميدان بروند تا قهرمان اين دوره مشخص 

شود.
در اين دوره بازيكنانى توانستند بدرخشند 
كه شايد تا قبل از شروع جام ملت ها كسى 
آن ها را نمى شــناخت و انتظار نداشــت 
بتوانند در بيــن بازيكنان بزرگ حاضر در 

جام ملت ها بدرخشند.
 مهند على مهند على

مهاجــم عراقى ها توانســت در اين دوره 

درخشــش خوبى در جام ملت ها داشــته 
باشد و گفته مى شود مورد توجه چند تيم 

بزرگ قرار گرفته است.
 ريتسو دوان ريتسو دوان

ريتســو دوان ژاپنى توانست در اين دوره 
فراتــر از انتظار ظاهر شــود و در بين تيم 
جوان شــده ژاپن حرف هاى زيادى براى 
گفتن داشته باشــد. او در بازى برابر ايران 

در نيمه نهايى نيز خوب ظاهر شد.
 المعز على المعز على

مى توان گفت آقاى گلــى اين بازيكن در 
جام ملت ها قطعى شده است. المعز على 
جوان توانست در اين دوره 8 گل در جام 
ملت ها به ثمر برســاند تــا به ركورد على 

دايى در جام ملت هاى 96 دست يابد.

 طارق سلمان طارق سلمان
اين بازيكن قطرى نمايش بســيار خوبى 
در تيم ملى قطر داشــت و اين كشور را به 
حضور قدرتمند در جام جهانى بعدى كه 
به ميزبانى قطرى ها اســت اميدوار كرد. او 
يكى از جوانانى اســت كه قطر روى آن ها 

سرمايه گذارى كرد و موفق شد.
 بسام راوى بسام راوى

در نهايــت دفاع چپ تيم ملى فوتبال قطر 
نيز يكى از بازيكنانى بود كه در تيم خوب 
ســانچس درخشــيد. او نه تنها وظايف 
دفاعى خود را به بهترين شــكل انجام داد 
بلكه توانست در بازى برابر عراق نيز گل 
مهمى به ثمر برســاند و اين تيم را حذف 

كند.

نگاهى به سال ها ناكامى 
فوتبال ايران در آسيا

5 ستاره اى كه در جام ملت هاى آسيا درخشيدند

فراخوان 
پـرسپوليس 
دربـــاره 
خصوصى سازى
 باشگاه پرسپوليس براى دريافت نظرات 
و پيشــنهادات دربــاره خصوصى ســازى 

فراخوان داد.
در متــن ايــن فراخــوان آمــده اســت: 
پرســپوليس  ورزشــى  فرهنگى  باشــگاه 
بــا انتشــار فراخــوان از صاحــب نظران 
پيشكســوتان  خصوصى ســازى،  امــر 
پرسپوليس، رســانه ها و هواداران خواست 
با توجه بــه مصوبه هيأت وزيــران مبنى 
بر خصوصى ســازى باشــگاه پرسپوليس، 

ديدگاه، نظر و راهكارهــاى خود را براى 
انجــام هر چه بهتــر اين امــر به صورت 

مكتوب در اختيار بگذارند.
به گزارش ايسنا اين باشگاه در نظر دارد 
با توجــه به مصوبه هيــأت وزيران مبنى 
كه  پرسپوليس  باشگاه  خصوصى سازى  بر 
اقدام هاى مربوط به آن از ســوى سازمان 
خصوصى ســازى آغاز شده است، نسبت 
راهكارهاى  و  نظرهــا  جمــع آورى  بــه 
ســازمان  به  موارد  انتقال  و  كارشناســى 
مربوطه در راســتاى اجراى هر چه بهتر 

اين امر اقدام كند.
بر اين اساس با توجه به اهميت اجتماعى، 
فرهنگى و اقتصادى باشگاه فرهنگى ورزشى 
پرسپوليس كه بر گرفته از خاستگاه مردمى 
و ارزش برند آن اســت و هم چنين نظر به 
حساســيت هاى خاصى كه توجه به آن ها 
نقــش تعيين كننده در موفقيت اين طرح و 

آينده باشگاه دارد، از تمام صاحب نظران در 
اين عرصه اعم از فعاالن اقتصادى، اساتيد و 
محققان،  و  جمعى  رسانه هاى  دانشگاهيان، 
پيشكســوتان و هــواداران دعوت به عمل 
مى آيد پيشــنهاد، نظر، مطالعه و مقاله هاى 
خود را در خصوص آماده ســازى، قيمت 
پس  نظارت  واگذارى،  روش هاى  گذارى، 
از واگــذارى، پيش بينى ها در صورت بروز 
شرايط خاص و ديگر مسائل مرتبط چون؛ 
تاثيرهــاى اجتماعى و فرهنگــى و... را از 
Business@fc-perspolis. طريق 

com در اختيار باشگاه بگذارند.
در اين ارتباط به اطالع مى رســاند، سازمان 
خصوصى ســازى بر به كارگيرى و استفاده 
از نظرها و پيشنهادهاى كاربردى و مفيدى 
كه در چارچوب قوانين و مقررات و مبتنى 
بر شرايط ويژه باشگاه پرسپوليس باشد در 

فرايند واگذارى سهام، تاكيد دارد.
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■ دوبيتي:
دو چشمم درد چشمانت بچيناد                             مبو روجى كه چشمم ته مبيناد
شنيدم رفتى و يارى گرفتى                                  اگر گوشم شنيد چشمم مبيناد

بررسى اثر گردشگرى غذا بر وفادارى 
گردشگران به مقصد

 گردشگرى خورد و خوراك يك پديده جديد نيست، زيرا مسافران 
همواره مجبورند در مكان هاى خارج از محل زندگيشــان غذا بخورند. 
با اين حال، ســفر با انگيزه يادگيرى بيشتر در مورد سبك آشپزى يك 
منطقه، امتحان كردن غذاها و نوشــيدنى هاى ويژه، خريد غذا يا لذت 
بردن از دوره هاى آموزش آشــپزى، پديده هاى نسبتا نوينى هستند. غذا 
مى تواند يك جذابيت سفر باشد كه موجب افزايش تجربه بازديدكننده 

مى شود.
در همين حال، نتايج پژوهشــى كه توسط نگارندگان در مورد اصفهان 
انجام شــده نشان مى دهد اكثريت گردشــگران داخلى ايران تمايل به 
ايــن دارند كه تجربيات غذايى خود را از طريق شــبكه هاى اجتماعى 
و گردشــگران خارجى از طريق مكالمه و صحبت به اشتراك بگذارند. 
پيش از اين، برخى تحقيقات ديگر نيز نشان دادند كه غذا از راه ارتباط 
كالمى توســط گردشــگران ارزيابى مى شــود. اما به  رغم نتايج برخى 
تحقيقات خارجى، پژوهش حاضر نشان مى دهد اكثر گردشگران داخلى 
و خارجى به دليل تجربه مثبت حاصل از غذا، حاضر بوده اند هزينه اى 
اضافه بابت تجربه خوردن دوبــاره آن بپردازند. اين امر منجر به تبليغ 
و ترويج براى گردشــگرى غذايى در بين ساير گردشگران و مسافران 
داخلى و خارجى مى شــود كه نهايتا باعث ازدياد جمعيت گردشگران 
ورودى به شــهر، به دنبال آن باال رفتــن ارزش اقتصادى خوراكى ها، 
توســعه اقتصادى شــهر و نيز اشــتغالزايى براى جوانان خواهد شد. 
همچنين مشــخص شد كه اولين اولويت براى مصرف غذاى بومى در 
بين هر دو گروه گردشگر داخلى و خارجى خوش طعمى غذاى بومى 

و دومين انگيزه نزديكى به فرهنگ بومى است.
براســاس اين تحقيق، اكثريت گردشــگران داخلى به طور متوسط ميل 
دارند غذايى متفاوت از شــهر خود مصرف كنند. همچنين گردشگران 
خارجى تمايل دارند غذايى كه در كشور ديگرى مصرف مى كنند تفاوت 
خيلى زيادى با غذاى بومى وطن خود داشــته باشــد. اين نشان دهنده 
عالقه گردشــگران خارجى به فرهنگ بومى ساير مناطق از جمله شهر 
فرهنگى- تاريخى اصفهان است. از ديد گردشگران داخلى، غذاى بومى 
شــهر اصفهان در حد متوســط بيانگر فرهنگ اين شهر است و از ديد 
گردشگران خارجى غذاى بومى شهر اصفهان در حد قابل توجهى بيانگر 

فرهنگ اين شهر است. 

آيين تجليل از اهالى قلم در همدان
 تقدير از «جواد محقق» و 

«حميد حسام»
 مديــركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان از 
برگزارى آيين تجليــل از اهالى قلم در همدان خبر داد 
و گفت: امروز«جواد محقق» و «حميد حسام» به عنوان 
دو نويسنده متعهد و شاخص اهل استان همدان تجليل 

مى شوند.
عاطفه زارعى با اشاره به برگزارى آيين تجليل از اهالى 
قلم در همدان اظهار كرد: همزمان با چهلمين ســالگرد 
انقالب شــكوهمند اسالمى آيين تجليل از دو نويسنده 

متعهد و شاخص در برنامه قرار دارد.
وى با اشــاره به اينكه در اين مراسم از «جواد محقق» و 
«حميد حســام» به عنوان دو نويسنده متعهد و شاخص 
همدان تجليل مى شود گفت: اين مراسم ساعت 10 صبح 
امروز  در مجتمع فرهنگىـ  هنرى شهيد آوينى واقع بلوار 

بعثت برگزار خواهد شد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان در گفت وگو 
با فارس بيان اينكه اداره كل كتابخانه هاى عمومى و اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان مجرى اين مراسم  
هستند افزود: مراسم با عنوان آيين «چهل قلم» با حضور 
عالقه مندان به عرصه كتاب و كتابخوانى برگزار خواهد 
شد.وى با بيان اينكه همدان خاستگاه مردان بزرگى است 
كــه در طول تاريخ در عرصه هــاى مختلف فرهنگىـ  
اجتماعى فعاليت كرده اند افزود: حميد حســام نويسنده 
صاحب ذوق همدانى صاحب نثر و ســبك خاصى در 
نوشــتن اســت و آثار فراوانى از دوران دفاع مقدس به 

رشته تحرير درآورده است.

 پالتوهاى جديد 
در همدان ساخته مى شود

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان از احداث 
پالتوهاى جديد در استان خبر داد . عليرضا درويش نژاد 
با تأكيد بر اينكه ساخت پالتوهاى تئاتر در دستور كار اين 
اداره كل قرار گرفته است؛ گفت: با از سر گيرى ساخت 
مجتمع فرهنگى بزرگ همدان  در مرحله نخست، ساخت 
پالتوهاى نمايش با اعتبارى بالغ بر پنجاه ميليارد ريال در 
ســال 98 پيگيرى مى شود.وى افزود: نگاه ما اين بود كه 
در حوزه زيرساخت هاى فرهنگى به يك جهش برسيم 
كه خوشبختانه اين اتفاق رخ داده است .مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان همدان گفت: فضاهاى زيادى را 
در شهرستان ها داريم كه بدون استفاده مانده و با توجه به 
محدوديت هاى اعتبارى اجراى آنها سخت است؛ اما بنا 
داريم از ظرفيت شوراى شهر و شهردارى براى ساخت 
پالتوها استفاده كنيم.درويش نژاد درخصوص واگذارى 
امور به هنرمندان افزود: در بخــش نرم افزارى درصدد 

واگذارى امور به تشكل هاى صنفى هستيم.

نمايشنامه «اندوه پرنده بر وزن 
شقايق» در همدان خوانده مى شود

 در ادامه نشست هاى نمايشنامه خوانى و به مناسبت ايام 
فاطميه، نمايشنامه «اندوه پرنده بر وزن شقايق» در همدان 
خوانده مى شود.در ادامه نشست هاى نمايشنامه خوانى و 
به مناســبت ايام فاطميه، نمايشنامه «اندوه پرنده بر وزن 
شقايق» به نويسندگى روح اهللا صالحى و كارگردانى مانا 
پوراسد توسط گروه «هناسه» ساعت 16:30 روز پنجشنبه 
11 بهمن ماه در سالن زيتون مجموعه تئاتر شهر همدان 
خوانش مى شود.اين نمايش راجع به پاسبانى است كه به 
عنوان سركالنتر شــهرى انتخاب مى شود به شرط اين 
كــه اجازه عزادارى ايام فاطميه به مردم ندهد اما در اين 
بين «غاليه» همسرش به خاطر اين كه بعد از هفت سال 
صاحب بچه شده اند، نذر كرده است چهل كتل و مراسم 

عزادارى ايام فاطميه برپا كند و ... .
بهروز ناصرشــريعتى و مانا پوراســد به عنوان بازيگر 
اين نمايشــنامه حضور دارند، حضور براى عموم مردم 
عالقمند در اين برنامه آزاد و رايگان است. نمايش «اندوه 
پرنده بر وزن شقايق» روز چهارم بهمن ماه نيز در سالن 
آمفى تئاتر كتابخانه عمومى اعتماديه همدان خوانش شد و 
از سوى مديركل كتابخانه هاى عمومى استان مورد تجليل 

قرار گرفت.

«فورد» با فناورى واقعيت مجازى خودرو 
طراحى مى كند

 شركت فورد به برخى نيروهاى طراح خودرو در اين شركت اجازه داده 
از فناورى واقعيت مجازى براى پيشبرد امور حرفه اى خود بهره بگيرند. 
به گزارش انگجت، در ماه هاى اخير برخى شــركت هاى خودروسازى 
تالش براى طراحى محصوالت جديد با اســتفاده از يك ابزار واقعيت 
مجازى موسوم به گراويتى اسكچ را آغاز كرده اند.ابزار يادشده به مهندسان 
امكان مى دهد تا خودروهاى سه بعدى مدنظر خود را با استفاده از فناورى 
واقعيت مجازى طراحى كنند و سپس فرايندهاى تكميل شده را ذخيره 
كنند. در حال حاضر اين نوع طراحى ها به صورت دوبعدى صورت مى 
گيرد و پس از اسكن شدن با استفاده از نرم افزارهاى مختلف به صورت 

سه بعدى درمى آيد تا قابليت اجرايى آنها مشخص شود.

زانوى مصنوعى هوشمند نياز به جراحى را 
از بين مى برد

 عمل جراحى بر روى زانو به منظور نصب زانوى مصنوعى يكى 
از پرچالش ترين اعمال جراحى است كه معموال نتيجه مطلوبى نيز در 
بر ندارد ولى يك زانوى مصنوعى هوشمند مى تواند اين مشكالت را 
برطرف كند. به گزارش نيواطلس، فعاليت بدنى با زانوهاى مصنوعى 
معموال موجب آسيب ديدن آنها و بازگشت مشكالت قبلى افراد مى 
شــود. ولى فناورى براى حل اين مشكل هم به ميدان آمده و زمينه را 
براى توليد زانوهاى قابل كاشــت مجهز به حسگر فراهم كرده است. 
حسگرهاى كاشته شده در زانوهاى مصنوعى جديد با ردگيرى ميزان 
فشار وارده بر روى مفاصل مختلف در حين فعاليت، اطالعات مربوطه 

را به طور بى سيم براى پزشكان ارسال مى كنند.

هسته زمين از خود آن 4 ميليارد سال 
جوان تر است

 يافته هاى تازه دانشمندان نشان مى دهد هسته داخلى زمين تنها 565 
ميليون ســال عمر دارد و اين در حالى اســت كه عمر خود كره زمين از 
4.5 ميليارد سال فراتر رفته است.به گزارش نيواطلس، بررسى هاى محققان 
دانشــگاه راچستر كه با استفاده از برخى نمونه هاى كريستالى تازه كشف 
شــده، انجام شده، نشان مى دهد كه هسته داخلى بسيار سخت كره زمين 
565 ميليون سال قبل شكل گرفته است.پيش از اين تصور مى شد هسته كره 
زمين بايد قديمى ترين بخش آن باشد. اما حاال مشخص شده كه اين تصور 
صحيح نيست. درونى ترين بخش كره زمين داراى دو قسمت است. يكى 
هسته داخلى و بسيار محكم درونى كه به شكل يك توپ است و ديگرى 

يك اليه از آهن مذاب كه به دور هسته داخلى در حال گردش است.

6 داروى جديد براى درمان سرطان رونمايى 
مى شود

 دبير ستاد توسعه زيست فناورى از رونمايى از 6 داروى جديد در 
آستانه 40 سالگى انقالب اسالمى خبر داد. مصطفى قانعى در گفتگو 
با مهر اظهار كرد: به مناســبت آغاز چهلمين سالگرد انقالب اسالمى 
بنا داريم داروهاى ساخته دست محققان كشور را به مرحله رونمايى 
برسانيم. دبير ستاد توســعه زيست فناورى معاونت علمى و فناورى 
رياســت جمهورى با بيان اينكه به همين مناسبت 6 دارو براى اولين 
بار رونمايى مى شــوند.وى خاطر نشان كرد: اين داروها در نيمه دوم 
اســفند ماه زير نظر سازمان غذا و دارو رونمايى خواهند شد. به گفته 
وى، داروهاى توليد شــده توسط محققان كه به مرحله رونمايى مى 

رسند در حوزه درمان سرطان هستند.

اپليكيشنى كه بيمارى گياهان را 
رصد مى كند

ــى  ــوش مصنوع ــا كمــك ه ــه ب ــده ك ــداع ش ــنى اب  اپليكيش
بيمــارى هــاى گياهــان را رصــد مــى كنــد و بــا ارســال پيامكــى 

بــه كشــاورز او را مطلــع مــى كنــد.
ــا  ــه ب ــده ك ــداع ش ــدى اب ــن جدي ــر، اپليكيش ــزارش مه ــه گ ب
ــى  ــد م ــان را رص ــارى گياه ــى بيم ــوش مصنوع ــتفاده از ه اس
ــى  ــى حت ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ــن ب ــن اپليكيش كند.اي
هنگاميكــه ظاهــر گيــاه ســالم اســت، بيمــارى هــاى آن را 

ــد. ــى كن ــايى م شناس
درمرحلــه بعــد بــا ارســال پيامكــى بــه كشــاورزان او را از وجــود 

بيمــارى در محصوالتــش مطلــع مــى كند.

سينـما

■ قد  س................................................... .قانون مورني
■ قد  س2........................  دزد و پري2 - كلمبوس
■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني 

تخت گاز
فلسطين 2................................ مارموز- تخت گاز

■ سينما كانون......... پاستاريوني -ميليونر ميامي 
■بهمن مالير.... ...........قانون مورفي- تخت گاز
■ آزادي تويسركان...........  دزد و پري - پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

مريم مقدم  »
 زمســتان در ايــران فصل كاهــش آمار 
گردشگرى است ؛  با اين همه، مسووالن سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى بر 
اين باورند كه تعطيالت يك هفته اى زمســتانى 
مى تواند به افزايش گردشگر در اين بازه زمانى 
كمك كند. اين در حالى اســت كه فعاالن اين 
اجرايى  صورت  در  مى كننــد  پيش بينى   حوزه 
شدن طرح تعطيالت زمســتانى، شاهد هجوم 
گردشــگران در ايام نــوروز خواهيم بود. آنها 
تاكيد مى كنند در صورتى كه اگر تعطيالت آخر 
هفته در كل سال دو روزه شود، در اين شرايط 
مى توان اميدوار بود كه هدف توزيع ســفر در 

فصل زمستان نيز محقق شود.
جغرافيا و زيرســاخت دو عاملى هستند كه در 
بخش افزايش گردشگر داخلى مى تواند اثرگذار 
باشد. متاســفانه در حال حاضر با وجود آنكه 
از نظر اقليم و جغرافيا بســيار غنى هستيم؛ اما 
بهره مندى  و  استفاده  براى  الزم  زيرساخت هاى 
از اين امكانات خدادادى فراهم نشــده است. 
جغرافياى ايران به گونه اى است كه كوير، دريا و 
كوهستان را باهم داراست و تنها الزمه بهره مندى 
از اين امكانات، انجام يكسرى تحقيقات است 
كه مردم به چه ســبك گردشگرى بيشتر تمايل 

دارند تا زيرساخت هاى آن را فراهم كنند. 
 بــه ردپاى به جا مانده از خاطرات ســفرهاى 
خانواده هــاى ايرانى اگر گريزى بزنيد  تا جايى 
كه چشم كار مى كند مســافرت هاى تابستانى 
است و تعطيالت عيد و بهار كه زمينه سفرهاى 
دسته جمعى فراهم مى شود؛ اما پاييز و زمستان 
كمتر شاهد استقبال از جاذبه هاى برفى و رونق 
گردشگرى زمستانى هستيم. اين در حالى است 
كه استان هاى مختلف كشور داراى ظرفيت هاى 
متعدد و زيادى در حوزه گردشــگرى زمستانى 
هســتند كه مى توان با فعال كردن اين قابليت ها 
بســتر درآمدزايى در اين بخش و رونق اشتغال 

را فراهم كرد.
رئيس ســازمان ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى در اين رابطه با بيان اينكه اجراى طرح 
تعطيالت زمستانى مدارس در رونق گردشگرى نقش 
پررنگى دارد، تأكيد كرد: «با اجراى اين طرح اوجى 
ديگر مانند ايام عيد در صنعت گردشگرى استان هاى 
جنوبى كشــور ايجاد مى شــود زيرا نيمه دوم سال 
شــرايط اين اســتان ها از نظر دماى هوا و... مطلوب 

مى شود.»
مونسان در پاسخ به اينكه آيا جاده، راه و مراكز اقامتى 
براى اجراى طرح تعطيالت زمســتانى آماده هستند، 
بيان كرد: «در ايام عيد كه زمان پيك ســفر است نياز 
مســافران در حوزه راه، جــاده، خطوط حمل ونقل 
هوايى، ريلى و... فراهم مى شــود اين در حالى است 
كه در تعطيالت زمستانى تعداد مسافران از ايام نوروز 

بيشتر نيست.»
وى تصريح كرد: «ايجاد اشتغال، درآمد و رونق بازار 
ازجمله مهم ترين عوايد اجراى اين طرح اســت، با 
اجراى طرح تعطيالت زمســتانى، گردشگرى كشور 
پس از ايام نوروز دوبــاره در اوج قرار مى گيرد، بنا 
بر اظهارنظرها در ايام نوروز ســال 97، گردش مالى 
حاصل از گردشــگرى داخلى در كشورمان 10 هزار 
ميليارد تومان بوده است كه با اين طرح مى توانيم در 
نيمه دوم سال نيز شــاهد رونق اقتصادى در كشور 

باشيم.»
در حال حاضر امكانات ورزش زمستانى بسيار محدود 
است و آنچه وجود دارد براى بسيارى از اقشار مرفه 
است و براى همين به سمت اين تفريحات نمى روند. 
از سوى ديگر تورهاى طبيعت گردى در كوهستان هم 
بسيار محدودند؛ چون زيرساخت ها در اين زمينه نيز 

فراهــم نبوده و جاده ها، مكان هاى اقامتى، امنيت و... 
آنقدر كه بايد وجود ندارد. در حالى كه توجه به اين 
بخش بسيارى از عالقه مندان به طبيعت كوهستانى را 

جذب خواهد كرد .
در اين نوشتار 7 مكان براى گردشگرى زمستانى در 

ايران را به شما معرفى ميكنيم 
1- كوه و پيست اسكى آلوارس؛ هميشه 

سرد
آلوارس در لغت نامه به عنوان روستايى در شهرستان 
ســرعين اســتان اردبيل به معنى دربرگيرنده سرما 
آمده است. ســرعين خود از جاذبه هاى گردشگرى 
مهم شمال كشور است كه هرســال با آب گرم هاى 
معدنــى اش گردشــگران زيادى را به ســمت خود 
مى كشاند. در ميان همه جذابيت هاى سرعين كوه ها 
و رشــته كوه هاى آلوارس را مى توان خاص ترين و 
حتــى متفاوت ترين جاذبه گردشــگرى اين منطقه 
دانســت. آلوارس كه كمتر كســى مى داند در اصل 
برگفته از روســتاى آلوارس - كه در گذشــته محل 
ييالق شاهسون ها بوده-  است، فاصله كمى با شهر 
تفريحى سرعين دارد. منطقه تفريحى آلوارس نيز 12

كيلومتر با روستاى آلوارس فاصله دارد.
منطقه گردشگرى آلوارس در سرماى زمستان احتماال 
مسير نسبتا سختى را پيش روى شما بگذارد. آلوارس 
حتى گاهى در ماه آخر تابستان نيز در نقاطى ميزبان 
برف اســت، چه رسد آنكه زمســتان به آنجا برويد. 
با سوار شــدن بر تلسيژ آلوارى مى توانيد چشم انداز 

زمستانى و بى نظير اين دامنه سبالن را ببينيد. 
2-  فيروزكوه؛ كوه هاى ســفيدپوش بيخ 

گوش پايتخت
فيروزكوه هميشــه يكى از ســردترين جاهاى ايران 
بوده. اين منطقه جاذبه هاى گردشــگرى زيادى دارد 
كه اتفاقا در زمستان ها كم نيستند كسانى كه به خاطر 
همين سرماى زمستان و طبيعت بى نظير برفى شال و 
كاله مى كنند و به سراغ ارتفاعات، منطقه گاوده، قله 
ميشينه مرگ، قلعه فيروزكوه، غار پلنگ، زرين كوه و 
ديگر ديدنى هاى فيروزكوه مى روند كه در زمســتان 

سفيدپوش به مراتب زيباتر شده اند.
3- آبشار سنگان؛ هم فال، هم تماشا

ســنگان نام روستايى كوهســتان در مسير جاده كن 
در شــمال غربى تهران اســت. دره يا آبشار منطقه 
سنگان از گذشته تا امروز از پرطرفدارترين مكان هاى 
تفريحى تهران بوده است. هرچند كه سنگان در تمام 
فصل هاى زيباســت، اما اگر به دنباِل سيروسياحتى 
خاص در اين منطقه هســتيد زمســتان هايش را از 

دست ندهيد.
رودخانــه ســنگان به خــودى خــود از زيباترين 
جاذبه هاى منطقه ســنگان است و دره سنگان نيز كه 

ميان كوه هاى جنوبى البرز است چشم انداز زمستانى 
بى نظيرى به شما خواهد داد. اين دو را به خصوص 
اگر در منظره روســتاى ســنگان ببينيد زيبايى اشان 
دوچندان زيبا مى شــود؛ خانه هايى در ميان قله هايى 

پر برف.
لذت بودن  كردستان؛  دزلى  4- روستاى 

در سرماى كردستان
روســتاى دزلى - از توابع بخش مركزى شهرستان 
سروآباد در استان كردستان و در فاصله 28 كيلومترى 
شهر سروآباد و 115 كيلومترى سنندج- را كوه و دره 
فرا گرفته است. دزلى در تمام فصل هاى سال سرماى 
متفاوتى را تجربه مى كند. زمســتان ها اين روستا از 

زيباترين مناظر زمستانى كردستان را دارد.
عــالوه بر اينكه در اين روســتا مى توانيد مكان هاى 
تاريخى اى همچون مســجد باقى مانــده از خالفت 
راشدين، آرامگاه 12 اصحاب و غيره را در چشم انداز 
سرد و برفى ببينيد، طبيعيت دزلى باعث شده تا مردمِ 

زيادى نيز از پيست اسكى آن استقبال كنند.
5- قلّــه كركس؛ اگر حرفه اى هســتيد 

برويد!
قله كركــس از آن جهــت كركس نــام گرفته كه 
كركس هاى سياه رنگ و كوچك يا بازهاى شكارى 
بــر فراز دامنــه اش در حال پرواز هســتند. روايت 
ديگــرى نيز درباره نام اين قلــه مى گويد دامنه اين 
كوه شكارگاه شاه عباس صفوى بوده و باز شكارى 
(كركسي) در شكار به او كمك ميكرده است روزي 
شــاه جام آبي را كه آغشــته به زهر ماري بوده مي 
خواسته بنوشد وآن باز شكاري (كركس) با بال زدن 
و ريختن آب آن ظرف مانع نوشــيدنش مي گردد 
بنابراين شــاه با عصبانيت كركس را كشــته و بعد 
ازآنكه از ماجرا آگاه مى شــود ازكرده خود سخت 
پشيمان شده وبرروي جســد آن كركس آرامگاهي 
دردامنه كوه ســاخته كه تابحــال نيزآثار آن آرامگاه 
موجود اســت. اما همين دو روايت كافى اســت تا 
بدانيم اين قله جايى نيست كه هركسى بتواند برود. 
براى رفتن بــه قله كركس بايد كوهنوردى نســبتا 
حرفه اى باشيد و با امكانات كامل به سراغ تماشاى 

زيبايى هاى زمستانى اين قله برويد.
كركس دامنه هايى با پوشــش گياهى و درختچه هاى 
فــراوان دارد كه در زمســتان روى آن هــا را برف 
مى پوشاند. بنابراين صعود به قله كركس در زمستان با 
سرماى شديد و انبوه برف نيازمند تبحر و تجهيزات 

است.
6- روستا و پيست اسكى خور؛ زمستانى 

800 ساله
روستاى خور از روستاهاى قديمى ساوجبالغ است 
كه در منطقه اى سردســير در كوه هاى شــمال باختر 

شــهر هشــتگرد قرار گرفته اســت.  روستاى خور 
ديدنى هايى مانند امامزاده ســليمان، تپه ها و دره دو 
چنار، امامزاده برچشمه يا زبيده خاتون، برج و باروى 

قلعه خور، چنار 800 ساله  و غيره دارد.
از اين ها گذشته پيســت اسكى خور كه در نزديكى 
اين روســتا قرار دارد بزرگترين پيست اسكى ايران 
اســت كه تــا 3000 متر از دريا بلندتر اســت و در 

نزديكى سد كرج نيز واقع شده است.
پيست اســكى خور از آن جهت شناخته شده است 
كه تاســيس و افتتاحش به قبــل از انقالب و اوايل 
ســال هاى 1350 برمى گردد. پيســت اسكى خور با 
امكاناتى مانند تله اســكى بشقابى و رستوران امكان 
لذت بردن از آب وهوايى زمستانى را در اين منطقه به 
شما خواهد داد كه بهتر است آن را از دست ندهيد.

7-پيست اسكى تاريك دره در همدان 
امــروزه در ســطح جهــان و در كشــورمان تعداد 
عالقه مندان به ورزش هاى زمســتانى كم نيســت و 
اين موضوع در اســتان همدان نيز قابل توجه اســت 
و ازآنجاكه معموالً گردشــگرى ورزشى را به 3 نوع 
گردشگرى رويدادهاى ورزشى، گردشگرى ورزشى 
فعال و گردشــگرى ورزشــى نوســتالژيك تقسيم 
مى كنند همدان مى تواند در هر 3 نوع اين گردشگرى 

ورزشى فعال باشد.
به اعتقاد كارشناســان برگــزارى يك رويداد خاص 
و مهــم در ايــن مناطق  مى تواند كمــك بزرگى به 
ورود گردشــگران به مقاصد سفرهاى زمستانى كند  
. پرواضح اســت كه با فهم درســت از گردشگرى 
زمســتانى و همــكارى ميراث فرهنگى و دســتگاه 
متولــى ورزش مى توان در اين زمينه قدم هاى خوبى 
را برداشت تا گردشگران در زمستان هم براى سفر به 

مقاصد سفرهاى زمستانى  رغبت نشان دهند.
نقش ورزش و زمســتان در توسعه گردشگرى غير 
قابل انكار است ،  گردشگرى ورزشى يك بازار روبه 
رشد است كه شهرها و كشورهاى زيادى در تالش 
هستند تا با فراهم كردن زيرساخت ها، سهمى از اين 

بازار پرسود داشته باشند.
گردشــگرى ورزشى درواقع سفر به اقصى نقاط دنيا 
براى شــركت در يك رويداد يا فعاليت ورزشــى يا 
تماشــاى يك مســابقه  ورزشى اســت كه اگر اين 
رويداد در ورزش هاى زمســتانى دنبال شود پويايى 

گردشگرى در زمستان نيز محقق خواهد شد.
در دنيا عالقه مندان به رشته هاى كوهستانى بسيار زياد 
هستند و بايد با تبليغ داشته هاى زمستانى در عرصه 
جهانى از عالقمندان به حضور در شــهرهاى داراى 
توانمندى گردشگرى زمستانى در ايران دعوت كنيم  
تا بتوانيم توسعه گردشــگرى در فصل هاى سرد را 

معنا دهيم .

همدان ميزبان جشنواره قصه گويى غرب كشور
 مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان گفت: همدان براى اولين 

بار ميزبان جشنواره قصه گويى در منطقه غرب كشور مى شود.
عاطفه زارعى با اشــاره به برگزارى چهارمين جشــنواره منطقه اى 
قصه گويى نهــاد كتابخانه هاى عمومى كشــور در اســتان همدان 
گفت: جشــنواره ملى قصه گويى در روز يكشنبه 14 و  و دوشنبه 
15 بهمن با حضور كتابداران اســتان هاى همدان ،ايالم، كرمانشــاه 
و ســنندج به ميزبانى اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان 

. برگزار مى شود 
وى در ادامــه هــدف از برگزارى اين جشــنواره، ترويج قصه گويى به 
عنوان ابزارى تربيتى و فرهنگى در كتابخانه ها دانست و افزود: شناسايى 
كتابداران قصه گو و ارزيابى ميزان توانمندى و مهارت هاى آنان، سنجش 
مهارت هــا و كارآمدى كتابداران در امر قصه گويى و همچنين توســعه 
و ترويــج فرهنگ قصه گويى يكى ديگر از برنامه هاى تبيين شــده در 

برگزارى جشنواره است.
به گزارش ايسنا، زارعى خاطرنشان كرد: اين جشنواره به صورت مسابقه 
اســتانى در استان هاى مذكور انجام شده و راه يافتگان به مرحله بعدى 
طى دو روز در استان همدان به رقابت پرداخته و در نهايت در تاريخ 15

بهمن منتخبين جشنواره با رأى داوران اعالم مى شوند.

گرماى برنامه ريزى قنديل زمستانى گردشگرى را آب مى كند 

دنيا زمستان ايران را نمى شناسد 


