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فعاليت هاى 
اقتصادى 
مثبت و 
اميدواركننده است

دست زمين 
خواران از اراضى 
ملى قطع مى شود

منتظر
مرغ ارزان 
باشيد

كبدى جايگاه 
ويژه اى در ورزش 
همدان دارد
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كنسرت ها را بيشتر كنيد
 در همدان كم كنسرت برگزار مي شود. 
تعداد كنســرت ها در استان هاي ديگر چند 
برابر همدان است. نگاه به آمار برگزاري ها 
در ساير استان ها و استقبال از خريد بليت  

در همدان اين را ثابت مي كند .

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

ابن سينا احياكننده حكمت ايران باستان است
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فيض اله سلطانى و خانواده

تقدير و تشكر
بدين وسيله از تمامى تالشهاى 

پرسنل بيمارستان بعثت همدان و همچنين از برادران زحمتكش 
پاسگاه ويان به ويژه جناب سروان همتى گلزار و همكاران محترمشان 
در پاسگاه راهنمايى و رانندگى شهيد خرمرودى كمال تشكر و قدردانى 

را داريم.

 دانشــمند برتر جهان اســالم بــا بيــان اينكه تنها 
ســه دهم درصد از درآمد ناخالص ملى بــه توليد علم 
اختصاص يافتــه، گفت: پژوهشــگران با دســت خالى 
نمى تواننــد مرزهاى دانش را گســترش دهند و كمبود 
منابع مالى، توان رقابت با جهان را از دانشگاه هاى ايران 

مى گيرد.
محمدعلى زلفــى گل در گفت وگو با تســنيم با تأكيد 
بــر ضرورت توليد علم در دانشــگاه ها اظهار داشــت: 
دانشــگاهى كه به توليد علم نپرداخته و مرزهاى دانش 
در آن شكسته و جابجا نشــود، يك مركز پويا به شمار 

نمى رود.
وى افزود: براى قرار گرفتن دانشگاه هاى ايران در سطح 
دانشگاه ها و مراكز علمى جهان حتماً بايد براى گسترش 
مرزهــاى دانش و ايجاد فرصت نــوآورى و توليد علم، 

گام هاى جدى برداشته و به اين حوزه توجه شود.
قائم مقام پيشــين بنياد ملى نخبگان با تأكيد بر ضرورت 
به كارگيرى نخبــگان در بدنه هيأت علمى دانشــگاه ها 
گفت: وجود نخبگان علمى در دانشگاه ها براى شكستن 

مرزهاى دانش ضرورى است و اعضاى هيأت علمى بايد 
از بين بهترين ها انتخاب شوند تا ظرفيت خلق دانش را 

داشته باشند.
زلفى گل با اشــاره بــه مهم ترين موانــع توليد علم در 
كشــور هم بيان كرد: كمبود امكانات، تجهيزات و منابع 
مالى مهم ترين مشــكل دانشگاه هاســت و پژوهشگران 
نمى توانند بســترهاى سخت افزارى و نرم افزارى الزم را 

براى پژوهش ها ايجاد كنند.
وى مطرح كرد: اين مشــكل موجب كاهش سطح كيفى 
و كمى پژوهش ها شــده زيرا همان طور كه علم جديد، 
وجود فنــاورى جديد را ايجاب مى كند براى توليد علم 

هم به جديدترين فناورى ها و تجهيزات نياز است.
زلفــى گل افزود: براى توليد و خلق دانش و گســترش 
مرزهاى آن به تجهيزات پيشرفته و به روز نياز است، اما 
اكنون كمبود منابع مالى، مهم ترين چالش پژوهشگران به 

شمار مى رود.
دانشــمند برتر جهان اســالم و مدرس دانشگاه بوعلى 
همدان با بيان اينكه كشورهاى پيشرفته 3 تا 5 درصد از 

درآمــد ناخالص ملى خود را صرف توليد علم مى كنند، 
تصريح كرد: اين در حالى اســت كه ســال گذشته تنها 
ســه دهم درصد از درآمد ناخالص ملى ايران به اين كار 

اختصاص يافته است
زلفى گل تأكيد كرد: تأمين نكردن منابع مالى براى توليد 
دانش و فنــاورى نه تنها جفا به نســل فعلى كه ظلم به 
نسل هاى آينده است و توان رقابت با دنياى معاصر خود 

را از دست مى دهند.
وى در مورد وضعيت توليد دانش در دانشگاه هاى استان 
همدان هم گفت: وضعيت استان قابل قبول است، اما بايد 

براى حفظ و ارتقاء آن كوشيد.
زلفى گل بيان كرد: دانشگاه بوعلى سيناى همدان در بين 
صد دانشگاه كشور مقام دهم را در توليد علم دارد، اما با 
توجه به پيشينه علمى و فرهنگى استان انتظار مى رود كه 

همدان همواره پرچم دار توسعه علمى باشد.
وى تصريح كــرد: براى بهبود مقام علمى اســتان بايد 
مسئوالن استان همت گمارده و بسترهاى سخت افزارى 

و نرم افزارى الزم را فراهم كنند.

اختصاص منابع مالى اندك به توليد علم، جفا به پژوهشگران است

16 قاچاقچى عتيقه
 در همدان دستگير شدند

 فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى استان همدان از دستگيرى 16 حفار غيرمجاز 
و قاچاقچى اشياء تاريخى و فلزياب در استان خبر داد.

حاجى عزيزى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دو هفته گذشته 16 نفر در رابطه با 
حفارى غيرمجاز و قاچاق اشياء تاريخى و فلزياب دستگير شدند. 

وى افزود: با رصد اطالعاتى عوامل يگان حفاظت، باند قاچاق اشــياء تاريخى از استان 
فارس كه قصد فروش اشياء عتيقه را در همدان داشتند شناسايى شده و پس از هماهنگى 
با معاون دادستان استان، عوامل يگان با همراهى نيروى انتظامى در يك عمليات ضربتى 
2 نفر را در حين خريد و فروش اشــياء تاريخى دســتگير و تعداد 59 عدد سكه بدل از 
دوره اسالمى- اموى كشف نمودند كه پرونده جهت شناسايى و دستگيرى ساير عوامل 

در دست بررسى است. 
به گزارش تسنيم عزيزى با اشاره به اينكه در دو عمليات ديگر در شهرستان هاى بهار و 
رزن نيز 7 نفر در حين حفارى دستگير شدند، گفت: همچنين در همكارى يگان حفاظت 
و دايره مبارزه با قاچاق كاال و ارز شهرســتان تويسركان در بازرسى 1 دستگاه خودرو 3

دستگاه فلزياب كشف و دو نفر دستگير شدند. 
فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى اســتان همدان بيان كرد: در اســدآباد نيز توسط 
عوامــل يگان حفاظت و نيروى انتظامى 4 نفر در حين حفارى دســتگير و تمامى افراد 

دستگير شده تحويل مراجع قضايى شدند.

تخريب  10 ساخت وساز غيرمجاز در رزن
 رئيس اداره امور اراضى مديريت جهادكشــاورزى رزن از اجراى حكم قلع و قمع 

10 بناى غيرمجاز در شهرستان خبر داد.
عباس اســتوارى در گفت وگو با فارس با اشاره به برخى تغيير كاربرى هاى غيرمجاز 
در اراضى كشاورزى رزن اظهار كرد: به استناد قانون با اين تغيير كاربرى ها به صورت 
جدى برخورد مى شــود.وى افزود: در راستاى صيانت زمين هاى كشاورزى در رزن با 
هرگونه تغيير كاربرى كه بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ 

كاربرى اراضى زراعى و باغ ها انجام شود بصورت جدى برخورد خواهد شد.
رئيس اداره امور اراضى مديريت جهاد كشاورزى شهرستان رزن با اشاره به حاصلخيز 
بودن خاك در زمين هاى كشــاورزى گفت: تغيير كاربــرى اين زمين ها باعث كمبود 
خاك حاصلخيز براى توليد محصوالت كشــاورزى شده و در نتيجه خاك حاصلخيز 
به نفع ويالســازى هاى غيرمجاز تخريب مى شوند.وى با اشاره به همكارى دستگاه ها 
در برخورد با تغيير كاربرى اراضى كشــاورزى در رزن افزود: با همكارى دستگاه هايى 
چون نيروى انتظامى، نماينده دادســتان عمومى و انقالب رزن و با حضور نمايندگى 
امور اراضى جهاد كشاورزى استان و كارشناسان امور اراضى احكام قلع و قمع دو بنا 

به مساحت يك هزارمتر مربع در شهرستان رزن انجام شد.
استوارى گفت: حكم قلع و قمع 10 بنا نيز صادر شده كه انجام مى شود.

وى ارزش كاالهاى كشف شده را 2 ميليارد ريال برآورد كرد و گفت: متهم با تشكيل 
پرونده به مرجع قضايى معرفى شد.

استقالل
بهار وكبودراهنگ

در نوبت
تصميم مجلس

■ خجسته:
 بار مالى براى افزايش تعداد 

نمايندگان بهانه است

■ پورمختار: 
همدان وفامنين 10 سال ديگر 

مستقل مى شوند

رئيس سابق براى بازگشت به پارلمان شهر تالش مى كند

 پرونده مولوى يا گياه شناس 
روى ميزشورا

97 سال ركورد زنى تورم در همدان است

كاهش 4 رتبه اى
تورم دراستان

مديران از طرح گردشگرى دامنه الوند دفاع كردند

توسعه گردشگرى با« ژئوپارك الوند» 
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يادداشت 

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

 سايت  موزه پياده راه ميدان شهرتعيين تكليف شود
 رئيس شوراى اسالمى شهر همدان با گاليه از عدم پيشرفت سايت  موزه پياده راه شهر، 

اعالم كرد: بايد اين پروژه شهرى اثرگذار هرچه سريعتر تعيين تكليف شود.
كامران گردان در كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شورا با محوريت 
بررســى طرح جامع گردشــگرى، گفت: شــهروندان همدانى انتظــار دارند كه اين 
ســايت موزه به سرانجام برســد.وى اعالم كرد: با پيگيرى امور بايد مقصر تأخير در 
اجراى اين پروژه مشــخص شود و اگر هر يك از 3 نهاد شهردارى، ميراث فرهنگى 
و مسكن وشهرســازى مقصر هســتند؛ بايد اين مهم اعالم شــود؛ چراكه اين پروژه 

آبروى شهر است.
گردان همچنين پيشنهاد داد: با توجه به اينكه در حال تدوين بودجه 98 شهردارى همدان 
هستيم؛ در صورتى كه اين پروژه با مشكل مالى مواجه است، شهردارى راهكار اجرايى 
را به شــوراى شــهر ارائه دهد.وى در ادامه گفت: بايد از نظرات تمامى صاحبنظران و 
كارشناسان و اساتيد به ويژه در حوزه گردشگرى در قالب اتاق فكر در مديريت شهرى 

بهره مند شويم تا كمك حال شهر و شهروندان باشند.
گردان با تأكيد بر اينكه عزم شورا وشــهردارى در مباحث گردشگرى و سرمايه گذارى 
براى جذب گردشــگران و سرمايه گذاران مصمم اســت، بيان كرد: توسعه شهر همدان 

همراه با ايجاد امكانات بيشتر براى گردشگرى به درآمد سرانه بيشترى ختم ميشود.

گردان با بيان اينكه خوشــبختانه در ســال هاى اخير تعامل مديريت شــهرى همدان با 
دستگاه هاى اجرايى استان مناسب بوده است، گفت: برخى از استانها با وجود اختالفات 
عميق ما بين مديريت شــهرى و ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان براى 
اجراى برخى طرح هاى شــهرى، قوانين ميراث چوبى بر ســر مديريت شهرى بوده؛ اما 
تعامل ميراث فرهنگى، شــورا و شهردارى همدان موجب شده تا مديريت شهرى بدون 

مانع، امور شهر را پيش ببرد.
رئيس شوراى شهر همدان با اشاره به جاذبه هاى توريستى موضوعى و مفهومى، اظهار 
كرد: مى توانيم با ايجاد المان هاى مفهومى و ماندگار در شــهر، اين موارد را به ســرمايه 

تبديل كنيم.

رويكرد ويژه اي براي آباداني روستاهاي 
استان وجود دارد

مهدي ناصرنژاد »
  مدير كل دفتر امور روســتايي و شوراهاي استانداري همدان 
اخيراً در جمع دهياران شهرستان مالير راهكارهاي خوب و قابل 
اجرايي براي پيشــرفت و آباداني روستاهاي استان همدان توصيه 

كرده است.
جان كالم آقاي ظاهر پورمجاهد خطاب به دهياران و خود فرمانداران 
اين است كه، شناسايي مشكالت روستاها و روستانشينان، همكاري و 
تعامل كامل دهياران با نمايندگان روستاييان يا همان شوراهاي روستايي 
و افراد معتمد روســتايي، از راهكارهاي اصلي براي ايجاد تحول در 
روستاها به سمت اجراي زيرساخت هاي الزم، ايجاد زمينه هاي اشتغال 

پايدار و همچنين درآمدزايي براي روستانشينان مي باشد.
پورمجاهد در اين زمينه بر لزوم ايجاد طرح هاي خودكفايي در روستاها 

توسط دهياران تأكيد بسيار دارد. 
ناگفته نماند پورمجاهد از مسئوالن با تجربه، آب ديده، كاربلد و دلسوز 
استان است و بدون شك چنانچه ابزار و امكانات الزم از جمله بودجه 
كافي و رســا براي زيرساخت سازي در روستاها در اختيارش باشد و 
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در اين امر او را ياري كنند، 

نسيم آباداني در روستاهاي استان خواهد وزيد.
البته مدير كل دفتر امور روســتايي و شوراهاي استان همدان در جمع 
دهياران ماليري وعده غريب الوقوعي هم به زبان آورده اســت و آن 
انتخاب و معرفي 40 روســتاي نمونه در استان مي باشد كه براي دهه 
فجر انقالب اســالمي برنامه ريزي شده اســت و اين برنامه نيز قطعا، 
در راســتاي پويا ســازي روستاها و اســتفاده از تمام توان و ظرفيت 
نقاط روســتايي جهت خودكفايي وايجاد اشــتغال و در نهايت ايجاد 
انگيزه هاي بيشتر براي دوام روستائيان در موطن هاي اصلي و كمك به 

چرخه اقتصادي و اجتماعي استان در كشورمان مي باشد.
هنوز معيارهاي كارشناســي براي نحوه انتخاب روستاهاي نمونه در 
اســتان همدان چندان رســانه اي نشده اســت و مشخص نيست چه 
عواملي و نشانه هايي در روستاها موجب نمونه شدن آن خواهد بود. 
وليكن حركت بسيار انديشمندانه و انگيزشي است و مي تواند محركي 
براي روســتاييان و شوراها روستايي و دهياران براي نمونه شدن هاي 
بعدي باشــد و خود اين برنامه در نهايت روحيه زندگي در روستاها 
و حيات بافت روستايي را احيا مي سازد و مي تواند زمينه اي هم براي 
احياء دوباره سنت هاي شيرين روستايي و حس محكم تعاون در بين 

مردمان روستا نشين باشد.
خاطرم هســت اوايل دهه 60 براي نخســتين بــار در دولت انقالب 
اقدام به انتخاب روســتائيان نمونه شد و زماني بود كه سير مهاجرت 
روستاييان به شهرهاي كشور هم روستاها و هم شهرهاي بزرگ را در 

معرض ويراني و ناهنجاري هاي ناخواسته قرار مي داد.
در آن انتخاب ها دو نفر از روستاييان كه بين برگزيده شدگان قرار داشتند 
در دو روي سكه پديده هنجار شكن مهاجرت هاي روستايي قرار گرفته 
بودند اولي كه از همين روستاهاي نزديك همدان بود و روستا به طور 
كلي تخليه شده بود در برابر فشار اطرافيان خود براي مهاجرت به همدان 
مقاومت مي كرد و در روستا و همان خانه رو به تخريب خود باقي مانده 
و به پرورش و ازدياد معدود گوسفندان خود پرداخت. آن مرد كه حتي 
زن و بچه هايش تنهايش گذاشــته بودند جايزه روستايي نمونه را هم 
دريافت كرد اما حقيقت اين بود كه آن روستانشين نمونه ما به شدت از 
ماشين و ماشين سواري وحشت داشت و گفته بود اگر وارد شهر شوم 

حتماً زير ماشين مي روم و جانم را از دست خواهم داد!
ديگر روستايي نمونه از شهرستان هاي همدان هم كسي بود كه بعد از 
چندين سال شهرنشيني و اقامت در تهران تصميم گرفته بود با وقوع 
انقالب و توجه به قشــرهاي محروم به روســتا و موطن اصلي خود 

بازگردد و به كار كشاورزي و دامداري بپردازد و اين چنين هم شد.
در زمان ما و براي انتخاب روســتاها و روســتان نشينان نمونه استان 
تجربه هاي گذشــته بســيار مي تواند كمك كند و راهگشــا باشد اما 
موضوعي كه مي تواند و بايد انگيزه هاي نمونه سازي را محكم نمايد، 
حمايت واقعي و اســتمرار توجه به زيرســاخت ها و نياز روســتاها 
مي باشــد چون هيچ اقدام كليشه اي تاكنون نتوانسته است منشاء زاد و 

ولد و توسعه و ماندگاري ارزش ها در زمان و مكان باشد. 

احداث مسكن اميد در همدان 
 معاون بازآفرينى شهرى و مسكن اداره كل راه و شهرسازى استان 
همدان از احداث مسكن اميد در همدان خبرداد و گفت: مسكن اميد 
فرآيند جديدى است كه دولت براى سال آينده برنامه ريزى كرده و در 

كشور و استان اجرا خواهد شد. 
محمد حسين مرادى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در كل كشور 
12 شهر با 20 پروژه براى مسكن اميد انتخاب شده است، اظهاركرد: 
مســكن اميد به عنوان يك طرح الگو در 12 شــهر اجرا مى شود كه 
درحــال حاضر در اســتان همــدان در حال پيگيرى بوده و توســط 

مهندسين مشاور درحال طراحى است. 
وى بــا بيان اينكه مســكن اميد در مناطق بازآفرينى شــهرى اجرايى 
خواهد شــد، تصريح كرد: 70 درصد شــهر همدان مناطق بازآفرينى 
هســتند كه اين پروژه 18 واحدى در منطقه جوالن شــهر همدان به 

عنوان الگو اجرا خواهد شد. 
وى با اشــاره به اينكه در اســتان همدان 4507 هكتار منطقه هدف 
بازآفرينى وجود دارد، يادآور شــد: اين مناطق شامل مراكز تاريخى 
و مراكز شــهر، محدوده نابســامان ميانى، محدوده ســكونتگاه هاى 
غيررســمى، روســتاهاى الحاقى و محدوده كاربررى هاى ناهمگون 

است. 
مرادى با تأكيد براينكه اولويت مسكن اميد بامسكن اولى ها و زوج هاى 
جوان اســت، خاطرنشان كرد: در ســالجارى انتخاب پيمانكار انجام 
خواهد شد و اميدواريم تا پايان سال 98 اين مساكن تحويل متقاضيان 

داده شود. 
معاون بازآفرينى شهرى و  مســكن اداره كل راه و شهرسازى استان 
همدان درباره عدم عرضه مســكن توســط انبوه ســازان، اظهاركرد: 
متأســفانه بسيارى از انبوه سازان در شرايط موجود و  نياز باالى مردم 
به مسكن واحدهاى خود را عرضه نمى كنند و در كشور هيچ راهكارى 
براى عرضه مساكن ساخته شده توسط انبوه ازان وجود ندارد و حتى 
اين واحدهاى ســاخته شده خالى از ســكنه ماليات هم نمى دهند اما 
مى توانيم در اســتان علت عدم عرضه مســكن را پيگيرى كرده و از 
انبوه ســازان بخواهيــم براى كمك به بخش مســكن اقدام به عرضه 

واحدها كنند. 
وى درباره وضعيت بازار مســكن در همدان نيز تأكيد كرد: مسكن در 
شــهر همدان  گران است و علت آن نيز كم بودن زمين شهرى است 
اما در طرح جامع شــهرى سعى شده شــهر طورى طراحى شود كه 
زمين به شــهر همدان اضافه شــود و كاربرى ها تغيير يابد و به توليد 
مســكن داده شود كه اگر اين كار اتفاق بيفتد قيمت مسكن در همدان 

كاهش مى يابد. 
مرادى يكى ديگر از داليل باال بودن قيمت مسكن در همدان را مسائل 
فرهنگى دانســت و گفت: از گذشته در شــهر همدان سرمايه گذارى 
برروى مسكن بيشتر بوده و به جاى اينكه در توليد سرمايه گذارى كنند 

به سرمايه گذارى در مسكن روى آورده اند. 

1- كالهبرداريهــاى پيامكى ادامه دارد. گفته مى شــود برخى پيامك 
هاى تبليغاتى و اغوا كننده از سرشماره هاى شخصى براى شهروندان 
درحال ارسال است. گويا اين پيامك ها شماره تماسى رابراى دريافت 

جايزه اعالم ميكنند كه بى نام ونشان است.
گويا تماس با اين شماره ها براى شهروندان هزينه ساز است.

گفتنى است پيش ازاين مسئوالن وعده مسدود شدن سيم كارت هاى 
شخصى ارسال كننده پيامك تبليغاتى را داده بودند.

2- بازنشستگان تسهيالت ويژه سفر مى گيرند. گفته مى شود صندوق 
بازنشستگى كشوربراى هر بازنشسته عضو خود 3 سفر ويژه پيش بينى 
كرده است. گويا براساس اين تســهيالت بازنشسته ها مى توانند در 

طول دوران بازنشستگى از اين تسهيالت بهره مندشوند.
گفته مى شود ثبت نام نخســتين مرحله اين سفرها از اوئل اسفندماه 

براى مشهد مقدس آغاز خواهدشد.
3- هويت سلطان كاغذ فاش نشده است.گفته مى شود با انتشار خبر 
دستگيرى سلطان كاغذ گمانه زنى براى شناسايى هويت وى آغاز شده 
است . گفته مى شــود وى فعال بازار كاغذ نيست. گويا 30 هزار تن 
كاغذ وارداتى بامبلغ 54 ميليارد ارزدولتى اين ســلطان واردبازارنشده 
است . گفتنى است موج كمبود كاغذ وگرانى 4 برابرى آن از مردادماه 
جارى تا كنون منجر بــه تعطيلى وكاهش صفحات وتيراژ مطبوعات 

شده است.

 طرح مطالعاتــى «ژئوپــارك الوند» به 
بهترين شــكل ممكن انجام شده است و با 
اجراى اين طرح، مســير گردشگرى منطقه 

شمالى الوند توسعه مى يابد.
معاون امــور عمرانى اســتاندار همدان در 
كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى اســتان همدان گفت: 
در اين طرح مســير سبز سرمايه گذارى در 
منطقه شمالى الوند مشخص شده است كه 
مى تواند در توسعه گردشگرى موفق باشد.

محمودرضــا عراقى  ادامــه داد: نمى توانيم 
مطالعات دامنه شمالى الوند را خيلى طوالنى 
كنيــم، مطالعات خوبى صــورت گرفته و 

تكليف سرمايه گذاران مشخص است.
وى با بيان اينكه مطالعات انجام شده چراغ 
راهى براى سرمايه گذاران حوزه گردشگرى 
در دامنه شمالى الوند است افزود: برند هاى 
گردشــگرى مهم هســتند اما جزو وظيفه 

مطالعات نبوده است.
معاون امور عمرانى اســتاندار همدان با بيان 
اينكه حفظ باغات بايد در دســتور كار قرار 
گيرد چراكه مى خواهيــم اين فضا را حفظ 
كرده و توسعه دهيم تاكيد كرد: مشاور طرح 
به طريقى بايد در كنــار طرح باقى بماند و 
انعطاف  الزم را كه در طول زمان نياز است، 

علمى انجام دهد.
وى با بيان اينكه پيشنهاد مى كنم مشاور طرح 
دامنه شمالى الوند تا پنج سال در كنار طرح 
بمانــد افزود: در اين طرح ها در مشــاركت 
مردم منطقه و مطالعات اجتماعى بسيار مهم 

است.
عراقــى با بيان اينكه مهمترين قســمتى كه 
مى تواند چالش داشــته باشد، ضوابط متراژ 
هتل ها و ســفره خانه ها اســت، بيان كرد: 
بخش خصوصى گردشــگرى زيرمجموعه 

ميراث فرهنگى است.
وى با اشاره به برگزارى نمايشگاه بين المللى 
گردشگرى در تهران افزود: شركت سياحتى 
عليصــدر دو رويداد بزرگ گردشــگرى را 
برگزار كرده و حتما در نمايشــگاه شركت 

مى كند.

معاون امور عمرانى اســتاندار همدان با بيان 
اينكه شــهردارى همدان بايد در نمايشگاه 
بين المللى گردشگرى شــركت كند افزود: 
شهردارى همدان عضو UNWTO است 
و ظرفيت هاى اين شهر را بايد در نمايشگاه 

نشان دهد.
وى بــا اشــاره بــه اينكه شــهردارى هاى 
شــهر هايى مانند اللجين و مالير مى توانند 
در نمايشگاه شركت كنند افزود: حضور در 
نمايشگاه گردشــگرى فرصتى براى معرفى 

استان است كه بايد از آن استفاده كرد.
صنعت  در  پيشــتازى  همــدان   

گردشگرى را حفظ كند
مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشگرى اســتان همدان گفت: امسال 
همدان در حوزه گردشگرى در كشور پيشتاز 
بود كه از اين رو انتظار مى رود شتاب گذشته 

را حفظ كند.
على مالمير در رابطه با ســرمايه گذارى در 
دامنه شمال الوند با بيان اينكه دانشگاه بوعلى 
تابستان امسال مطالعات حوزه سرمايه گذارى 
در دامنه الوند را انجام داده و جلســاتى را 

برگزار كرده اســت اظهار كرد: مطالعات به 
زودى تكميل مى شود.

وى ادامه داد: در رابطه با سرمايه گذارى هاى 
منفرد يا گسترده اين طرح سرمايه گذارى در 
دامنه الوند ضوابــط الزم را ارائه مى كند كه 
هم از فضاى ســبز حفاظت و هم فضا براى 

سرمايه گذاران ذيصالح باز شود.
مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى اســتان همدان بــه اهميت 
شهرداران شهر هاى استان در راستاى توسعه 
گردشگرى اشــاره كرد و افزود: شهرداران 
كل استان در حوزه گردشگرى نقش آفرينى 
دارند و در توسعه صنعت گردشگرى موثر 

هستند.
مديرعامل مجمتع گنجنامه در ادامه در رابطه 
با بوم گردى در منطقه گنجنامه با بيان اينكه 
دره هايى وجود دارد كه اســتعداد بوم گردى 
دارند اظهار كرد: مى توان به اين مناطق مجوز 

ساخت و ساز داد.
ســعيد ترابيان با اشاره به فرسايش خاك در 
منطقه گنجنامه با بيان اينكه با كاشــت 30 
هزار درخت سعى در جلوگيرى از فرسايش 

خاك داشــته ايم بيان كرد: براى فرســايش 
خــاك منطقه بايد فكرى شــود چراكه يك 
بارندگى مى تواند موجب ريزش سنگ ها به 

پايين شده و خطرآفرين باشد.
وى بــه حضــور در نمايشــگاه بين المللى 
گردشــگرى اشــاره كرد و با بيــان اينكه 
نمايشگاه تهران ســال ها پيش بسيار رونق 
بيشــترى داشت، افزود: هدف از حضور در 
نمايشــگاه معرفى همدان اســت اما امسال 
هشت درصد افت مسافر در مجتمع گنجنامه 

داشتيم.
مديرعامل مجتمع گنجنامه با بيان اينكه 90 
درصد كســانى كه از غــار عليصدر بازديد 
مى كنند به همــدان نمى آيند، ادامه داد: بايد 
بتوانيم توزيع عادالنه گردشگر داشته باشيم 
كه اين مهم مى تواند از طريق ايســتگاه هاى 

اطالع رسانى اقدام شود.
وى با بيان اينكه مقاصد گردشــگرى توليد 
گردشــگر مى كنند و بايد مــورد حمايت 
بيشترى قرار گيرند تصريح كرد: امسال اگر 
به داد ما نرســيد، من تعطيل مى كنم چراكه 

بسيار شرايط سخت شده است.

مديران از طرح گردشگرى دامنه الوند دفاع كردند

توسعه گردشگرى با« ژئوپارك الوند» 

دست زمين خواران 
از اراضى ملى قطع 
مى شود
 هم اينك زمين خواران اين اســتان به 
يــك هزار و 150 هكتــار از اراضى ملى 
دست اندازى كردند كه با تعامل مطلوب 
دســتگاه قضايى اين زمين ها از دســت 

متصرفان خارج مى شود.
رئيــس اداره حقوقــى منابــع طبيعى و 
آبخيــزدارى همدان گفت: 2 هزار و 230 
فقره پرونده زمين خوارى به مساحت يك 
هزار و 115 هكتار در جريان رســيدگى 

است.
عليرضا قاســمى مجاهد در گفت و گو با 
ايرنا بيان كرد: 9 ماهه ســال جارى 888 
پرونده مختومه شــده كه در بيش از 98 
درصد پرونده حكم به نفع اداره كل منابع 

طبيعى صادر شده است.
رئيــس اداره حقوقــى منابــع طبيعى و 

آبخيــزدارى همدان افزود: دســت زمين 
خــواران از 476 هكتــار از اراضى اين 
استان قطع شــده و عالوه بر اين جريمه 
هاى نقــدى و زندان براى آنها پيش بينى 

شده است.
قاسمى مجاهد پرونده هاى كيفرى منابع 
طبيعى را شامل تخريب سازه، وجود آثار 
كرت بندى و شخم سازه دانست و گفت: 
برخى زمين هــا به تازگى تخريب و زير 
كشــت رفته و برخى ديگر از سالها پيش 
در اختيار متصرف بوده اســت كه احكام 

قضايى هر يك از آنها متفاوت است.
وى بيان كرد: برخى از پرونده ها منجر به 
حبس و جزاى نقدى مى شــود اما در 99 
درصد موارد با اعمــال ماده 59 و جلب 
رضايت منابع طبيعى با پرداخت خسارت، 

فرد زندانى نمى شود.
رئيــس اداره حقوقــى منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى همدان تاكيد كرد: ماده 59 در 
مورد افرادى كه پيشتر سابقه تخريب منابع 

طبيعى داشته اند اعمال نمى شود.

بيش از 65 ميليارد 
ريال زكات در 
همدان جمع آورى 
شد
 معاون توســعه مشاركت هاى مردمى 
كميته امداد امام خمينى (ره) استان گفت: 
از ابتداى سال 97 بيش از 65 ميليارد ريال 
زكات در بخش هاى واجب، مســتحب، 
فطريه و طرح عمرانى در ســطح اســتان 

جمع آورى شده است.
جمشيد محمدى روز چهارشنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: از اين 
ميزان مردم شهرســتان ماليــر نزديك به 
هشت ميليارد ريال زكات پرداخت كردند 
كه اين آمار، بيشــترين مقــدار پرداخت 

زكات در استان محسوب مى شود.
وى اظهــار داشــت: از كل زكات جمع 
آورى شــده 74 درصد بــراى كمك به 
مددجويان در زمينه هاى معيشت، درمان، 

جهزيه و مســكن اختصاص يافته و 26 
درصد در ســاخت طرح هــاى عمرانى 

هزينه شده است.
محمدى عنــوان كرد: در اين مدت اهالى 
روستاهاى استان بيش از 10 ميليارد ريال 

زكات واجب پرداخت كرده اند.
وى با اشــاره بــه اينكــه 76 درصد از 
برنامه هــاى اين واجب الهى در اســتان 
محقق شده است، تاكيد كرد: پيش بينى 
مى شود تا پايان سال جارى بيش از 90 
ميليارد ريال زكات از سطح استان جمع 

آورى شود.
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته 
امداد امام خمينى (ره) استان همدان گفت: 
850 روستا در اين استان مشمول پرداخت 

زكات مى شوند.
بر اســاس آخرين آمارهاى منتشر شده، 
حدود 49 هزار خانواده نيازمند شامل 86 
هزار نفر به صورت مستمر از كميته امداد 
امام خمينى (ره) اســتان همدان خدمات 

دريافت مى كنند.

 مدير ســاخت و توســعه اداره راه و 
شهرســازى استان همدان از پيشرفت 70

درصدى پــروژه چهارخطه مالير-  توره 
به طول 40 كيلومتر خبر داد.

حبيب ناديان رفيع در گفت و گو با فارس 
در خصوص پروژه هاى در دســت اقدام 
راه و شهرســازى در سراسر استان اظهار 
كــرد: پروژه چهارخطه ماليــرـ  توره به 

طول 40 كيلومتر در دست اقدام است.
وى با بيان اينكه اين پــروژه تاكنون 70
درصد پيشــرفت فيزيكى داشــته است 
افزود: اين پروژه در دست پيمانكار است 
و فقط 6 كيلومتر از آن براى تكميل باقى 
مانــده كه اميدواريم با تكميل آن مســير 

همدان- مالير- توره چهارخطه شود.
مديــر ســاخت و توســعه اداره راه و 
شهرسازى استان همدان با اشاره به پروژه 
بزرگ ديگرى در شهرستان مالير با عنوان 
پروژه مالير- ســامن- بروجرد ادامه داد: 
اين پروژه محور ارتباطى جنوب با غرب 
و مركز كشور است كه به عنوان يك راه 
شــريانى اصلى است و از محل اعتبارات 
نقاط حادثه خيز ســازمان راهدارى تأمين 

اعتبار شده است.
 كبودراهنگ به شيرين ســو 4

خط مى شود
وى گفت: 15 كيلومتر از پروژه ســامنـ  
بروجرد در اســتان همدان قرار دارد كه 6

كيلومتر از آن سال گذشته به اتمام رسيده 
و زير عبور رفتــه و 9 كيلومتر ديگر نيز 

توسط پيمانكار در حال زيرسازى است.
ناديان رفيع با بيان اينكه در شهرستان مالير 
هشت راه روستايى وجود دارد كه قرار است 
آسفالت شــود اضافه كرد: اين روستاها بين 
20 تا 50 خانوار جمعيت دارند اما در حال 
حاضر به دليل كمبود تخصيص اعتبارات و 
نبود فصل كارى پروژه راه هاى روستايى راكد 
است اما قراردادها با پيمانكاران در اين زمينه 

منعقد شده است.
وى با اشاره به پروژه هاى در دست اقدام 
شهرستان كبودراهنگ نيز خاطرنشان كرد: 
محور كبودراهنگ- قيــدار پروژه بزرگ 

اين شهرســتان اســت كه 60 كيلومتر از 
آن در محدوده اســتان همدان قرار دارد، 
تاكنون 24 كيلومتر آن زير عبور رفته، 11

كيلومتر در دســت اجراست و 6 كيلومتر 
نيز در حال انتخاب پيمانكار است.

مديــر ســاخت و توســعه اداره راه و 
شهرســازى اســتان همدان يادآور شد: 
برنامه راه و شهرســازى براى اين محور 
اين اســت كه از مســير كبودراهنگ به 
سمت شيرين ســو به صورت چهارخطه 

به اتمام برسد.
وى با اشــاره به وجود پروژه مهم محور 
اراك ـ فرمهيــن و خنجيــن ـ قهاوند ـ 
همدان در بخش قهاوند تصريح كرد: 42

كيلومتر از اين محور در استان همدان قرار 
گرفته كه طى سال هاى گذشته 16 كيلومتر 
آن چهارخطه شده و سه كيلومتر در دست 
اجراست، براى پنج كيلومتر اين محور نيز 

در مرحله انتخاب پيمانكار هستيم.
  آســفالت پنج راه روستايى در 

اسدآباد
ناديــان  رفيع با بيان اينكه در شهرســتان 
رزن دو پــروژه مهم توســط اداره راه و 
شهرســازى در دســت اقدام قرار گرفته 
اســت بيان كرد: يكى از ايــن پروژه ها 
در اين شهرستان ســه بانده كردن محور 
اصله- اورقين به طول 80 كيلومتر است 
كه تاكنون 25 كيلومتر آن به اتمام رسيده 

و 15 كيلومتر نيز در دست اجراست.
وى با اشاره به تكميل بزرگراه رزن- آوج 
در رزن كــه 31 كيلومتــر از اين بزرگراه 

در استان همدان قرار گرفته است گفت: 
تاكنــون 22 كيلومتر آن به اتمام رســيده 
و 9 كيلومتــر نيز در دو قطعه در دســت 
پيمانكاران براى تكميل قرار گرفته است.

مديــر ســاخت و توســعه اداره راه و 
شهرسازى استان همدان خاطرنشان كرد: 
در حــال حاضر در شهرســتان رزن راه 
روستايى فاقد آســفالته براى روستاهاى 

باالى 20 هزار خانوار وجود ندارد.
وى در زمينه پروژه هاى در دســت اقدام 
راه و شهرسازى در شهرســتان اسدآباد 
نيز گفت: پروژه محور اسدآباد ـ سنقر و 
اسدآباد ـ قروه كه بايد به راه اصلى ارتقا 

يابد، هم اكنون فعال است.
ناديان رفيــع افــزود: آســفالت پنج راه 
روســتايى نيز در اين شهرستان در دست 

اقدام است.

برف و باران مهمان همدانى ها
 كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: با خروج ابرها از 
روز جمعه شاهد كاهش محسوس دماى صبحگاهى تا منفى هفت 

درجه خواهيم بود.
سيدمحســن موســوى در گفت وگو فارس با بيــان اينكه از روز 
پنج شــنبه در برخى از نقاط ساعات شــاهد بارش رحمت الهى به 
شــكل برف و باران خواهيم بود افزود: در مناطق جنوبى اســتان 
به دليل تشديد بارش ها احتمال آبگرفتگى معابر عمومى پيش بينى 

مى شود.
كارشناس اداره كل هواشناســى همدان يادآور شد: همدان و بهار 
با 6 درجه ســانتيگراد زير صفر سردترين و اسدآباد و نهاوند با 9 
درجه ســانتيگراد باالى صفر گرمترين نقطه اســتان در 24 ساعت 
گذشته اعالم شدند.وى با بيان اينكه دماى هواى شهرستان همدان 
در گرمترين ســاعات روز گذشته هفت درجه ســانتيگراد باالى 
صفر گزارش شــده است عنوان كرد: دماى فعلى همدان سه درجه 
ســانتيگراد باالى صفر است.موسوى با بيان اينكه سامانه بارشى از 
امروز به تدريج از اســتان خارج مى شود گفت: با خروج ابرها از 
روز جمعه شاهد كاهش محسوس دماى صبحگاهى تا منفى هفت 
درجه خواهيم بود.وى با بيان اينكه از روز جمعه شاهد مه آلودگى و 
يخبندان صبحگاهى در برخى از نقاط استان خواهيم بود خاطرنشان 
كرد: به شهروندان توصيه مى شود در هنگام تردد از گردنه ها وسائل 

ايمنى را همراه داشته باشند.

پيشرفت 70 درصدى جاده مالير - توره
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يادواره  شهدا محل ميتينگ سياسى نيست
 بايد نتيجه تمامى فعاليت هاى شورا ترويج و تقويت فرهنگ ايثار وشهادت باشد.

فرماندار بهار با بيان اين مطلب در جلسه شوراى مشورتى فرماندارى در امور ايثارگران كه باحضور 
نمايندگانى از جامعه شاهد وايثارگر ونيز شهرداران وبخشداران شهرستان برگزار شد ضمن تاكيد به 
بخشداران وشهرداران جهت تهيه ونصب تمثال شهدا در شهرها و روستاهاى تابعه خواستار توجه 

ويژه شهرداران ودهياران به امر نگهدارى گلزارهاى مطهر شهدا شد.
احســان قنبرى با اشاره به برگزارى يادواره هاى شهدا عنوان كرد: شهدا براى گروه ،جناح يا قشر 

خاصى نيستند وبه تمام اقشار جامعه تعلق دارند.

قنبرى افزود: يادواره هاى شهدا محل ميتينگ سياسى نيست ويادواره ها فقط بايد بامحوريت شهيد 
برگزارشوند.رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان بهار با اشاره به فلسفه تشكيل شوراهاى 
مشــورتى گفت: هدف اصلى تشكيل شوراهاى مشــورتى تقويت فرهنگ ايثارو شهادت وايجاد 
زمينه براى استفاده از ظرفيت هاى ارزشمند ايثارگران در عرصه هاى مختلف فرهنگى ، اجتماعى 
، اقتصادى و... اســت.زكريا اســدى ضمن ارائه گزارشى از اقدامات انجام شده در راستاى ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت و نيز خدمت رسانى به جامعه شاهد وايثارگر در شهرستان بهار، خواستار 

مشاركت بيش از پيش تمامى مسئولين شهرستان در جهت تحقق اهداف شورا شد.
در پايــان ،نمايندگان جامعه شــاهد وايثارگر به بيان نقطه نظرات ،طرحها و خواســته هاى خود 

پرداختند.

خبـر

اجراى طرح نماد در مدارس بهار

 طرح نماد در حوزه جســم و روان دانش آموزان با همكارى 16 
دستگاه اجرا خواهد شد.

معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش اســتان با بيان اين 
مطلب در جلســه شوراى آموزش و پرورش شهرستان گفت: اجراى 
طرح نماد در مدارس شهرســتان بهار به عنوان پايلوت استانى مورد 

بررسى قرار مى گيرد
عبداهللا جعفرى افزود: 20 طرح در ســال هاى گذشته به سبك سنتى 
در مدارس اجرا شــده و اعتقاد بر اين بوده كه مديريت آســيب هاى 
اجتماعى در حوزه دانش آموزى با يك نگرش جامعى وجود داشــته 

باشد.
به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش شهرســتان بهار، وى با 
اشــاره به ويژگيهاى طرح نماد، خاطرنشان كرد: راهبردى بودن طرح، 
زيربنايى سيستمى، فراگيرى همه دانش آموزان و طوالنى مدت بودن 
از ويژگيهايى است كه اين طرح را به عنوان طرح قابل اميد در آموزش 

و پرورش مطرح كرده است.
در ادامه فرماندار بهار گفت: طرح نماد ، نظام مراقبت اجتماعى دانش 

آموزان در شهرستان بهار با همكارى ادارات اجرا مى شود.
احســان قنبرى افزود: در راســتاى پيشــگيرى و كاهش آسيب هاى 
اجتماعــى در دانش آموزان اين طرح با يك ميليارد تومان اعتبار آغاز 

شده است.
معاون قضايى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان نيز 
با اشــاره به اهميت طرح نماد، عنوان كرد: اين طرح در حوزه آسيب 
هاى دانش آموزى مورد توجه قرار گرفته و شــامل برنامه ريزى براى 

پيشگيرى و آموزش دانش آموزان است.
سعيد گلستانى افزود: طرح نماد با پشنوانه علمى اساتيد دانشگاهى در 
حوزه آسيب هاى اجتماعى دانش آموزان ابالغ شده است كه اطالعات 
دانش آموز بر اســاس شناسايى معلم، والدين و خود شخص در يك 
ســامان ثبت و مشكالت فيزيكى، روحى روانى و رفتارى آنان گام به 

گام مشخص ميشود.
وى با بيان اين كه طبق برنامه طرح نماد تا پايان برنامه ششم به انجام 
ميرســد، گفت: طرح نماد در چند گروه از جمله حوزه دانش آموزى 
در گروه خاص، والدين و معلمان بايد انجام شود كه در استان همدان 
به صورت پايلوت شروع شده و الزم است جلسات توجيهى بيشترى 
برگزار كنيم. معاون قضايى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان 
تصريح كرد: طرح جامع نماد با همكارى 6 وزارتخانه اعم از وزارت 
بهداشت، مؤسسات بنياد بركت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، 
استاندارى همدان و ديگر ارگانها با مديريت قوه قضائيه انجام ميشود.

در پايان ، يوسف سعيدى، مدير آموزش و پرورش شهرستان بهار نيز 
گزارشى از روند اجراى طرح نماد در اين شهرستان به عنوان پايلوت 

استانى ارائه نمود.

شهردار اسدآباد انتخاب شد
 پس از ابالغ منع بكارگيرى بازنشســتگان كاظم سعيدى شهردار 
اسدآباد كنار رفت و اعضاى شوراى شعر در مدت يك ماه برنامه ها و 
سوابق كارى 8 شهردار را به عنوان گزينه ها در كميسيون هاى تخصصى 
بررســى و در نهايت پيمان ســبزه اى با اكثريت آراء به عنوان شهردار 

اسدآباد انتخاب شد. 
رئيس شوراى شــهر اسدآباد اظهار كرد: شهردار منتخب براى گرفتن 
حكم نهايى به اســتاندارى معرفى خواهد شــد تا هر چه زودتر و با 

قدرت كار خود را در تصدى شهردار شهر اسدآباد آغاز كند. 
به گزارش ايســنا ، حسن كرمى پايدار ، تكميل پروژه هاى نيمه كاره 
و رســيدگى به مبلمان شهرى را از مهمترين مطالبات اعضاى شوراى 
شــهر و شهروندان اســدآبادى عنوان كرد و افزود: از  شهردار جديد 

خواستاريم از فرصت باقى مانده براى تكميل پروژه هاى نيمه تمام 
استفاده كند. 

فرماندار اســدآباد هم با اشاره به  وضعيت ناهمگون شهرى و وجود 
بافت هاى فرســوده و وضعيت نامناسب شهر خاطر نشان كرد:دولت 
براى اصالح بافت هاى فرسوده شهرى و اجراى طرح باز آفرينى 41

ميليارد تومان اعتبار براى استان پيش بينى كرده است. 
كريم حميدوند اظهار كرد: در جلسه اى استاندار همدان با اعالم بر اين 
مطلب تاكيد كرد كه هر شهردارى كه طرح كاربردى و تاثير گذار ارائه 

دهد مى تواند  سهم بيشترى از اين اعتبارات را جذب كند. 
گفتنى است؛ شهرستان اسدآباد با جمعيت 100 هزار نفرى  جمعيتى 
افزون بر  56 هزار نفر را در شهر اسدآباد جاى داده و  داراى 7 عضو 

شوراى اسالمى است .

پروژه بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري 
در كبودراهنگ كليد خورد 

 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: پــروژه بازآفريني بافت هاي 
فرســوده شــهري يكي از مهمترين پروژه هاي با اهميت دولت تدبير 

و اميد است.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در ستاد بازآفريني 
پايدار شهري كبودراهنگ اظهار داشت: هنگامي كه كوچه اي نابسامان 
به كوچه مناسب و استاندارد تبديل مي شود ،بهترين راهكار براي جلب 
اعتماد مردم است كه كار اين پروژه امور اجتماعي و فرهنگي به راحتي 

سامان مي پذيرد.
حجت ا... مهدوي خاطرنشــان كــرد: با توجه به تأكيد اســتاندار بر 
با اهميــت بودن پروژه بازآفريني بافت فرســوده بايد به اين مهم در 
شهرستان ها نيز توجه ويژه اي شود چرا كه رياست جمهوري نيز براي 

اجراي آن تأكيد ويژه اي دارند.
وي ادامــه داد: مشــاركت مردم و بخش خصوصي با سياســت هاي 
تشويقي دستگاه هاي خدمات رسان در اين امر مهم بسيار موثر و مفيد 
اســت. اين مقام مسئول عنوان كرد: جلســات ستاد بازآفريني شهري 
در راســتاي تحقق مفاد سند ملي راهبردي احيا و نوسازي بافت هاي 
فرسوده و اجراي اهداف و مصوبات با حضور دستگاه هاي مشخص 
شــده در كار گروه به طــور ويژه پيگيري و برگزار شــود تا هر چه 

سريعتردر اين زمينه اقدامات الزم صورت گيرد.
وي با اعالم اينكه دبيري ســتاد در سطح شهرستان بر عهده شهرداري 
است اظهار كرد: دســتگاه هاي عضو بايد از ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
خود در جهت رســيدن به اهداف ستاد شهرستاني با دبير و دبيرخانه 
ســتاد همكاري كنند و در هر جلســه به صورت منظــم و با تدوين 
برنامه هاي كارشناسي شده متناسب با اهداف و وظايف سازمان خود 

پيشنهادات خود ارائه كنند.
مهدوي در ادامه ضمن تأكيد بر تحقق اجراي مفاد برنامه ششم توسعه 
و سند ملي راهبردي احيا، بهســازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و 
ناكارآمدي شــهري و آيين نامه اجرايي و برنامه ملي بازآفريني پايدار 
شهري و برنامه ريزي براي جلوگيري از شكل گيري محالت ناكارآمد 
جديد را كســب وظيفه براي تمامي دستگاه هاي استاني و شهرستاني 

است.
مهدوى در پايان به تشكيل جلسات ستاد بازآفريني شهري به صورت 

مستمر هر 15 روز يكبار تأكيد كرد .

برطرف شدن مشكالت معلولين 
نيازمند همت خيرين 

 مالير- خبرنگار همدان پيام : بهزيســتي و معلولين با چند مشكل 
عمده روبه رو هستند كه نيازمند همت و كمك خيرين مي باشد.

رئيس اداره بهزيستي شهرستان ماليربا بيان اين مطلب در گفت و گو 
با همدان پيام  گفت: 

مهمترين مشــكالتي كه معلولين و افراد تحت پوشش بهزيستي با آن 
روبرو هســتند شكل اشتغال و مشكل مسكن، مشكل دارو و درمان و 

مناسب سازي مكان ها و ادارات مربوط به شهرستان مي باشد. 
حميدرضا تلكو افزود : براي مشكل اشتغال مهمترين كاري كه سازمان 
بهزيستي انجام داده است اين اســت كه اگر كارفرمايي تمايل داشته 
باشــد كه از افراد تحت پوشش بهزيســتي و معلولين استفاده كند به 
كارفرما به ازاي هر نفر مبلغ 20 ميليون تومان وام با بهره 4 درصد اعطا 
مي شود به شرطي كه به مدت 5 سال بيمه و حقوق افراد را تأمين كند. 
وى در ادامه عنوان كرد: طبق قول جامعه معلولين قرار شده است كه تا 
عيد مشكل آموزشگاه رانندگي معولين حل شود و انشاءا... براي سال 

1398 معلولين عزيز هم بتوانند صاحب گواهينامه شوند. 
تلكو همچنين با اشــاره به ايجاد كمپ براي زنان معتاد تحت پوشش 
بهزيستي تصريح كرد: زنان بهبود يافته در اين كمپ مي توانند با گرفتن 
مدارك فني و حرفه اي و در صورت قبول كارفرما در كارگاه مشغول 
به كار شــوند. وي در پايان گفت: كه براي برطرف شــدن مشكالت 
معلولين بودجه سازمان بهزيستي كافي نيست و از اين رو بيش از پيش 

به كمك خيرين نيازمند هستيم.

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

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

كارت دانشجويي عليرضا شريفى فرزند قدرت اله 
به شماره ملي 3350292021 رشته حقوق دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9712260033 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي اكبر نورى فرزند اصغر به شماره ملي 
0019843844 رشته مهندسى صنايع دانشگاه بوعلي سينا 
(تويسركان) به شماره دانشجويي 9512500047 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شبنم طهماسبي  »
 براســاس اصل 64 قانون اساســي هر 
10 ســال يكبار بايد 20 نماينــده به تعداد 
نماينــدگان  مجلس اضافه شــود از ابتداي 
انقالب تاكنون ايــن قانون تنها يكبار انجام 
شــده اســت در حالي كه بــه ازاي هر 10
ميليون جمعيت بايد 20 نماينده مجلس در 

حوزه هاي مختلف انتخابي اضافه شود.
مدتي بــود نمايندگان تــالش مي كردند تا 
تعداد كرســي هاي مجلس شوراي اسالمي 
را افزايــش دهند و براي اين موضوع داليل 

خاص خود را نيز داشتند.
كميسيون شوراهاي مجلس در اين مدت با 
برگزاري جلســاتي با حضور كارشناسان و 
مسئوالن وزارت كشور اين طرح بررسي و 
مصوبه كميسيون را به هيأت رئيسه مجلس 
ارائه كردند و اكنون در نوبت رســيدگي در 

صحن قرار دارد.
در اســتان همــدان دو شهرســتان بهار و 
كبودراهنگ بــا توجه به وســعت زياد  و 
تعداد روستاهاي باال آنها ، تنها يك نماينده 
دارند كه تفكيك اين دو حوزه در كميسيون 
شــوراها و امور داخلي بررسي شده و براي 

تصويب بايد به صحن علني مجلس برود.
 همچنيــن زمينه الزم بــراي جدا كردن دو 
حوزه انتخابيه همــدان و فامنين با افزودن 
يك نماينده به تعداد نماينده هاي فعلي اين 
حــوزه وجود دارد و از آن جايي كه همدان 
داراي چندين شهر با جمعيت باالست انتظار 
مي رود نمايندگان مجلس به مسئوالن استان، 
مرجع نمايندگان اســتان همدان براي حفظ 
حقوق خود حوزه انتخابيه همدان و فامنين 
اين موضوع را با جديــت پييگري كرده و 

تعداد نمايندگان همدان را افزايش دهند.
است  طرحي  انتخابيه  حوزه  تفكيك  طرح 
كــه مدت ها قبل بايد صــورت مي گرفت 
اما بنا به داليلي تا االن انجام نشــده است 
اما بــا توجه به طرحي كه در كميســيون 
تخصصي مجلس به تصويب رســيده در 
آن به طور مســتقل تفكيك حوزه انتخابيه 
بهار و كبودراهنگ از استان همدان مطرح 
اســت به نحوي كه در آن حوزه انتخابيه 
بهار شامل شــهر بهار، صالح آباد و بخش 
اللجيــن با يك نماينده و حــوزه انتخابيه 
كبودراهنــگ شــامل شــهر كبودراهنگ، 
بخش مركزي، بخش شيرين ســو و بخش 
گل تپه با يــك نماينده به طــور جداگانه 

آورده شده اند.
در هــر صــورت موضوع افزايــش تعداد 
نمايندگان مجلس شــوراي اســالمي براي 
اســتان اهميت زيــادي دارد و قطعاً چنين 
تغييــري ولــو در حد يك حــوزه انتخابيه 

مي تواند در آينده استان تأثيرگذار باشد.
در همين زمينه با 2 تن از نمايندگان اســتان 
همدان امير خجســته نماينده مردم همدان 
وفامنين در مجلس شوراى اسالمى و نايب 
رئيس كميسيون شوراهاي مجلس همچنين 
محمدعلي پورمختار نماينــده مردم بهار و 
كبودراهنگ  در مجلس شــوراى اســالمى 

گفت وگو كرديم كه در ادامه مي خوانيد:
نايب رئيس كميســيون شــوراهاي مجلس 
در اين باره مى گويد: بنده موافق اين طرح 
هســتم چرا كه طبق اصل 64 قانون اساسي 
هر 10 سال 20 نماينده به تعداد نمايندگان 

اضافه مي شود.
امير خجســته معتقد اســت: افزايش تعداد 
نمايندگان موضوعي اســت كــه در قانون  
اساسى آمده است و اضافه شدن 40 نماينده 
به تعداد فعلي نمايندگان مجلس حق مردم 

بوده و بايد عملي شود.

نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمى مى افزايد: با توجه به اين 
كه مي توان هر 10 سال 20 نماينده به تعداد 
نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي اضافه 
شود و از آن جايي كه حدود 20 سال است 
كه افزايش تعــداد نمايندگان مردم در خانه 
ملت را شــاهد نبوده ايــم در دوره يازدهم 
مجلــس بايــد 40 نماينده به تعــداد فعلي 
نماينــدگان اضافه شــود و اين موضوع در 

كميسيون شوراها تصويب شده است.
در همين زمينه نماينده بهارو كبودراهنگ در 
مجلس شــوراى اسالمى خود را موافق اين 
طرح و پيگير تصويب آن مى داند و تصريح 
مى كند: شهرســتان بهار و كبودراهنگ تنها 
شهرســتان هايي هستند كه در استان همدان 
يك نماينــده دارند و جز شهرســتان هايي 

هستند كه وسعت زيادي را دارند.
محمدعلي پورمختار ادامه مى دهد: تفكيك 
حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ باعث مي 
شود كه جغرافيايي شهرستان كوچكتر شود 
و امكان رسيدگي نماينده به همه حوزه هاي 

انتخابيه چه روســتاها و چه شــهرها بيشتر 
شود.

وي بيان مي كند: در خصوص مسأله بودجه، 
بودجه بيشــتري در اختيارشــان گذاشــته 
مي شــود و سبب دسترسي آســان مردم به 

نمايندگان مي شود.
البته نايب رئيس كميسيون شوراهاي مجلس 
معتقد اســت: افزايش تعــداد نمايندگان به 
حوزه هــاي انتخابيــه كمك بســيار خوبي 
مي كند حوزه هاي انتخابيه كه 500 هزار نفر 
جمعيت دارد و يك نمايند در مجلس دارد 
مشــكالت فراواني را براي نماينده و مردم 

ايجاد مي كند و بايد تعداد نمايندگان افزايش 
يابد.

زيادي  شاخص هاي  مي دهد:  ادامه  خجسته 
در افزايــش تعداد نمايندگان وجود دارد كه 
يكي از اين شــاخص ها وسعت جغرافيايي 
و ســرزميني اســت كه شهرســتان بهار و 
كبودراهنگ داراي اين شاخص ها هستند و 
اين مسئله مي تواند درتفكيك شهرستان بهار 
و كبودراهنگ و استقالل حوزه هاي انتخابي 

اين دو شهرستان موثر باشد.
نماينده مردم بهــار كبودراهنگ در مجلس 
شوراى اســالمى نيز همانند خجسته معتقد 
است كه شاخص هاي جغرافيايي و وسعت 
از مهمترين مســئله اي است كه مي تواند در 
تفكيك دو شهرســتان بهــار و كبودراهنگ 
موثر باشد چرا كه شهرســتان كبودراهنگ 
نســبت به ســاير شهرســتان هاي اســتان 

بزرگترين وسعت را دارد.
نماينده مــردم همدان و فامنين در مجلس 
شــوراى اســالمى در خصوص تصويب 
نشدن اين طرح تاكنون از وجود بار مالي 
براي دولت مي گويد: مطرح شدن بار مالي 
است  بهانه  نمايندگان  تعداد  افزايش  براى 
و بــا توجه به اين كه طبــق قانون هر 10

سال 20 نماينده به تعداد نمايندگان اضافه 
مي شــود كه متأســفانه قريب به 20 سال 

اســت كه اين موضــوع اجرايي 
نشده است.

نبودن  قوي  گويد:  مى  خجســته 
كميســيون شــورا علت تصويب 
نشــدن اين طرح اســت و امروز 
خوشبختانه كميسيون جايگاه خود 
را پيدا كرده اســت و نمايندگان 
توانستند مسئله را در شورا تفهيم 

كنند.
 در هميــن زمينه نماينــده بهارو 
شــوراى  مجلس  در  كبودراهنگ 
اسالمى معتقد اســت كه افزايش 
تعــداد نمايندگان بــه مجلس بار 
مالي  بــراى دولت در پى دارد اما 
اين بــار مالى در مقابل هزينه هاي 
بسيار ســنگين دولت بسيار ناچيز 

است.
پورمختار دربــاره اينكه چرا اين 
طرح تاكنون تصويب نشده است 
اينگونه اظها نظر مى كند: به دليل 
اختالفاتي كه در سال 92-91 بين 
نمايندگان استان  ها در خصوص 
وجود  نمايندگان  تعــداد  افزايش 
داشت و اينكه اين افزايش مربوط 
به كدام شهرستان باشد اين طرح 

تاكنون راى نياورده است.
خجســته با بيان اينكه كــه زمينه براي جدا 
كردن حــوزه انتخابيه همــدان و فامنين و 
افزايش يك نماينده به تعدادي نماينده هاي 
فعلي اين حوزه وجــود دارد و با توجه به 
جمعيت حوزه  انتخابيــه همدان اين امكان 
وجــود دارد تا تعداد نماينده هاي مجلس به 

سه نفر افزايش يابد.
وي مى افزايد: در حال حاضر جدا شــدن 
در حوزه بهار و كبودراهنگ و اضافه شــدن 
يك نماينده در دست پيگيري است كه اگر 
اين اقدام عملي شود حوزه انتخابيه همدان و 
فامنين بايد 10 سال ديگر منتظر اضافه  شدن 

يك نماينده باشد.
پورمختار نيز در اين زمينه با خجســته هم 
نظر اســت و معتقد است كه حوزه همدان 
وفامنين 10 ســال ديگر بايــد منتظر اضافه 

شدن يك نماينده به آن حوزه باشند.
هر دو نماينــده اميدوار هســتند كه طرح 
افزايش تعداد نمايندگان در صحن مجلس 
شوراي اســالمي تصويب شود و اين طرح 
تا پايان ســال جاري با پيگيــري و همت 
نمايندگان استان  به تصويب نهايي خواهد 
رســيد و در نتيجه آن شــاهد افزايش يك 

نماينده به جمع پارلمان نشينان باشيم.

استقالل بهار وكبودراهنگ
در نوبت تصميم مجلس 
■ خجسته: بار مالى براى افزايش تعداد نمايندگان بهانه است
■ پورمختار: همدان وفامنين 10 سال ديگر مستقل مى شوند

شــاخص هاي جغرافيايي 
و وســعت از مهمتريــن 
مســئله اي اســت كــه 
تفكيــك  در  مي توانــد 
دو شهرســتان بهــار و 
باشــد  موثر  كبودراهنگ 
چــرا كــه شهرســتان 
كبودراهنــگ نســبت به 
ســاير شهرســتان هاي 
وسعت  بزرگترين  استان 

را دارد

پ

سوم) نوبت  يـده(  مزا آگهـي 

سيدعبدالمجيد حسيني - رئيس شعبه يك همدان 

شعبه يك تأمين اجتماعي استان همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 
1355 در نظر دارد يك قطعه زمين با پالك ثبتي شماره 5880 اصلي واقع در بخش يك را از طريق مزايده عمومي به 

فروش برساند.
نظريه  طبق  پايه  قيمت  با  تجاري  كاربري  با  مترمربع  اعيان 77/35  و  عرصه  مساحت  به  زمين  قطعه  يك  1-ششدانگ 
كارشناس رسمي دادگستري از قرار هر مترمربع 88/170/652 ريال قيمت كل 6/820/000/000 ريال متعلق به شهرداري 

به نشاني همدان، بين النهرين، پشت سازمان تأمين اجتماعي 
2-ملك در رهن / اجاره نمي باشد و به همين صورت واگذار مي گردد.

واحد  به  مورخ 97/10/26  چهارشنبه  اداري  وقت  پايان  تا  را  خود  پيشنهادت  مي توانند  مزايده  در  كنندگان  3-شركت 
به  نمايند  تحويل  همدان  اجتماعي  تأمين  كل  اداره  يك  شعبه  سيزده خانه  بوعلي،  خيابان  همدان،  نشاني  به  اجرائيات 

پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4-پيشنهادات رسيده رأس ساعت 10 صبح شنبه مورخ 97/10/29 (روز مزايده) در محل اجرائيات شعبه يك همدان باز و 

قرائت خواهد شد، حضور پيشنهاد دهنده در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.
5- پرداخت بدهي هاي مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه، 

بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري بر عهده برنده مزايده است.
6- برنده مزايده شخصي است كه باالترين قيمت را بين قيمت هاي پيشنهادي كه باالتر از قيمت پايه كارشناسي باشد 

ارائه دهد.
7- برنده مزايده مي بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقداً و يا توسط چك بانكي (رمزدار، تضميني يا  بين 
بانكي) در وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مورد مزايده به نفرات 

بعدي واجد شرايط فروخته مي شود.
8-بدهكار مي تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.

9- مباشرين فروش، كارمندان سازمان، ارزياب دادگستري، نمايندگان دادسرا و يا نيروي انتظامي حق شركت در مزايده 
را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ندارند.
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مخالفت مجلس با برگزارى جلسه غيرعلنى 
درباره  بودجه 98

 نماينــدگان مجلس با برگزارى جلســه غير علنى براى بررســى 
موضوعات مربوط به اليحه بودجه مخالفت كردند.

به گزارش ايســنا، فردين فرمند در جلســه علنــى مجلس گفت: اين 
بودجه يك بار به دولت برگشــته و مجددا به مجلس آمده و آقا دوباره 
نمى توانستند آن را دوباره برگردانند. من تقاضاى جلسه غير علنى داشتم 
و هر راه قانونــى را كه رفتم اتفاقى نيفتاد. يا به آيين نامه عمل كنيد يا 
بگوييد موافق هستيد و يك آيين نامه ديگر بنويسيد. طبق آيين نامه 10 

نماينده حق دارند تقاضاى جلسه غير علنى كنند.
نماينده مردم ميانه در مجلس ادامه داد:  من رســانه هاى غربى را مرتب 
مانيتور مى كنم. او گفت از ســوريه بيرون مى كشــيم و اين كار را كرد. 
روزهاى كريسمس براى آنها خيلى عزيز است اما رئيس جمهور آمريكا 

به تعطيالت نرفت بلكه به اروپا رفت و از آنجا هم به عراق رفت.
فرمند ادامه داد:  من مى خواهم در جلســه غير علنى درباره  بودجه 98 
صحبت كنم. وقتى كــه ما تلف مى كنيم موجب خوشــحالى آمريكا 
مى شود. بودجه با يك ميليون بشكه نفت بسته شده مگر مى گذارند نفت 
بفروشيم. آنها 8 كشور را مستثنى كردند و 500 نفر را گذاشتند كه با اين 
كشورها كار كنند و جايگزينى براى نفت ايران پيدا كنند. نمى شود بودجه 

را با 1 ميليون بشكه نفت بست.
اسداهللا عباسى نيز در تذكرى اظهار كرد:  پيشنهادى براى جلسه غير علنى 
مطرح شده و فرايندش هم مشخص است. نبايد مذاكرات را قطع كنيم 
و بحث حاشيه اى مطرح كنيم كه به جلسه ربطى ندارد. هيأت رئيسه اگر 
صالح مى داند جلسه غير علنى بگذارد. اما نبايد براى اين امر 15 دقيقه 

وقت بگذاريم. بودجه به مجلس آمده و مراحلش را طى كرده است.
غالمرضا كاتب در مخالفت با تقاضاى برگزارى جلسه غير علنى اظهار 
كرد:  مــاده 102 به 10 نماينده اختيار داده كــه در صورت اضطرار كه 
رعايت امنيت كشــور ايجاب مى كند درخواست جلسه غير علنى كند. 
ما كجا مشــكل امنيتى داريم. بحث بودجه و مســائل اقتصادى به اين 

ماده ربطى ندارد. 

استيضاح وزير علوم از حدنصاب افتاد

 معاون حقوقى و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناورى گفت: 
75 نماينده امضاى خود از طرح استيضاح وزير علوم پس گرفتند و اين 

استيضاح از حدنصاب افتاد.
به گزارش ايرنا ، حسين سيمايى صراف در گفت و گويى افزود: چندى 
پيش طرح استيضاح وزير علوم با 82 امضا تقديم هيأت رئيسه مجلس 
شد كه مطابق آيين نامه كميسيون آموزش و تحقيقات براى رسيدگى به 
همه محورهاى استيضاح تشكيل جلسه داد و وزير علوم به 10 محور 

مطروحه در طرح به صورت مبسوط با ارائه مستندات پاسخ داد.
معاون حقوقى و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناورى خاطرنشان 
كرد: پس از اين توضيحات، نمايندگان متقاضى استيضاح قانع شدند؛ 75

امضا مسترد شد و فقط هفت نفر از امضا كنندگان باقى ماندند لذا طرح 
استيضاح بايگانى شد.

وى بيان كرد: اميدواريم در آينده نيز هفت نفر نماينده باقى مانده را قانع 
كنيم تا از عملكرد وزارت علوم راضى باشند.

معــاون وزير علوم از نمايندگان و كميســيون آمــوزش و تحقيقات 
مجلس تشــكر كرد و گفت: وزير علوم از اين فرصت هم براى پاسخ 

به محورهاى استيضاح و هم ارائه گزارش عملكرد خود استفاده كرد.
طرح اســتيضاح منصور غالمى وزير علوم، تحقيقــات و فناورى 13

آذرماه با 82 امضاى نمايندگان تقديم هيأت رئيسه مجلس شد كه هيأت 
رئيسه اين طرح استيضاح را براى بررسى بيشتر به كميسيون آموزش و 

تحقيقات مجلس ارجاع داد.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى دوم 
دى ماه گفت: در پايان رسيدگى به طرح استيضاح وزير علوم، استيضاح  
كنندگان خواســتار آن بودند كه براى اعالم نظر 15 روز مهلت به آنها 

داده شود.

تقاضاى 52 نماينده براى سلب فوريت از 
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس

 عضو شوراى مركزى فراكسيون نمايندگان واليى گفت: 52 نماينده 
مجلس شــوراى اسالمى طى نامه اى به هيأت رئيسه مجلس، خواستار 

سلب فوريت از بررسى طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شدند.
مجتبى ذوالنور در گفتگو با مهر، با بيان اينكه آبان ماه ســال جارى يك 
فوريــت طرح اصالح قانون انتخابات مجلس به تصويب صحن علنى 
رسيد، گفت: اين طرح غيركارشناسانه، ضعيف و سست است و به دنبال 

استانى كردن انتخابات مجلس است.
ذوالنور تاكيد كرد: مردم در اين شرايط فقط به نمايندگان دسترسى دارند 
تا مشكالتشــان حل شود اما در صورت تصويب اين طرح، افرادى كه 
البى بيشــترى دارند و اسپانسرهاى مالى دارند، مى توانند وارد مجلس 

شوند كه به داد مردم نخواهند رسيد.
نماينده مردم قم در مجلس خاطرنشان كرد: 52 نماينده با امضاى نامه اى 
خطاب به هيأت رئيسه مجلس، خواســتار سلب فوريت از اين طرح 

شدند تا اين طرح مورد بررسى بيشترى قرار گيرد.

شفافيت هر چه بيشتر در بودجه 98 
ضرورى است

 سخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس گفت: ضمن درك شرايط 
كشــور و وضعيت دولت بــراى مقابله با چالش هــا و محدوديت ها 
شفافيت هر چه بيشتر در بودجه مورد تاكيد است. وجود احكام فاقد 
عملكرد، نبود شــفافيت در بدهى ها و مطالبات قطعى شــده مردم از 

جمله مواردى است كه بايد شفاف شود.
به گزارش ايسنا، على نجفى خوشرودى اظهار كرد:  طى ماههاى اخير 
روندى مشــاهده شده اســت كه به تضعيف مجلس مى انجامد. البته 
نمايندگان از خطا و اشــتباه مصون نيســتند. اما نبايد مجلس را بيش 
از حــد تضعيف كرد. تضعيف مجلس بــه تضعيف اعتماد عمومى و 

فرسايش سرمايه اجتماعى نظام منجر خواهد شد.
نجفى تاكيد كرد:  آنچه كه بيشــتر و فورى تر براى مردم اهميت دارد 
فرسودگى زير ســاخت ها اعم از حمل و نقل و انرژى و غيره است. 
حادثه تلخ اخير اتوبوس دانشگاه آزاد و يا حادثه آن مدرسه در جنوب 
ايران تنها نمونه كوچكى از معضل فوق الذكر است. شايسته است كه 

دولت و مجلس به اين مساله اهتمام كافى داشته باشد.
سخنگوى كميســيون امنيت ملى مجلس همچنين با اشاره به خروج 
آمريكا از برجام و تعدادى از معاهدات بين المللى اظهار كرد:  واكنش 
دولت ها و ســازمانهاى بين المللــى براى مقابله با اين آنارشيســم 
آمريكايى حائز اهميت است. در اين راستا عزم اروپا براى ارائه ساز و 
كار مالى ويژه با ايران حداقل كارى است كه اتحاديه اروپا براى حفظ 

منافع ايران در برجام مى تواند انجام دهد.

تالش رئيس جمهورى بر حفظ وزير 
بهداشت در كابينه است

 رئيــس دفتر رئيس جمهورى دليل اســتعفاى وزير بهداشــت را 
اختالف نظر در بودجه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
عنــوان كرد و گفت: رئيس جمهورى تاكنون با اين اســتعفا موافقت 

نكرده است.
به گزارش ايرنا، محمود واعظى گفت: آقاى هاشــمى از وزراى بسيار 
موفق و خوب دولت بوده وهستند. ايشان هم در دولت يازدهم و هم 
در دولت دوازدهم فعاليت هاى بسيار خوبى در حوزه سالمت داشتند. 
ســفرهاى استانى؛ افتتاح بيمارستان و از همه مهمتر به نتيجه رساندن 
طــرح خوب تحول ســالمت؛ از مهمترين اقدامات اســت كه وزير 
بهداشت با يك جديت و فداكارى اين طرح را به خوبى پيش بردند.

واعظى ادامه داد: وزارت بهداشت وزارتخانه حساس و مهمى است و 
طبيعى است كه اداره اين وزارتخانه هم نياز به مديريت باال و هم نياز 
به بودجه دارد. آنچه در چند روز گذشته ميان دولت و وزير بهداشت 
رخ داده، اختالف نظر دكتر هاشمى با بودجه سال آينده است. و وزير 
به همين دليل استعفاى خود را تقديم رئيس جمهورى كردند. رئيس 
جمهورى با توجه به اينكه ايشــان را وزيرى بســيار اليق و فردى با 
عملكرد باال مى داند تا كنون براى پذيرش استعفا مقاومت كرده  است 

و سعى بر اين است كه مشكل با گفتگو حل شود.
وى تصريح كرد: شــرايط امروز ما با سال هاى گذشته متفاوت است. 
امروز به دليل جنگ اقتصادى و تحريم ها ســازمان برنامه، در بستن 
بودجه با محدوديت هاى بســيارى مواجه اســت. به همين دليل من 
اميدوار هســتم كه مذاكرات و صحبت هايى كه با وزير بهداشت مى 

شود به نتيجه رسد و ما بتوانيم در اين زمينه تصميم گيرى كنيم.

تذكر صادقى در مورد تاكيد رهبرى 
درباره قانون بازنشستگان

 نماينده مردم تهران، رى و اسالمشــهر در تذكرى شفاهى خطاب 
به مســئوالن اجرايى كشور، گفت: متاسفانه برخى از وزرا با توسل به 
رهبرى و استجازه از ايشــان تالش كردند افرادى را از شمول قانون 
منع به كارگيرى بازنشستگان خارج كنند. انتظار اين است كه تا قبل از 
اصالح اين قانون مقام معظم رهبرى مســئوالن را امر كرده كه ملزم به 

اجراى اين قانون باشند تا زمانى كه مجلس تعيين تكليف كند.
به  گزارش  ايسنا،:  محمود صادقى گفت: بنده تذكر مى دهم كه به اصل 
حاكميت قانون و برابرى عموم در برابر قانون توجه كنيد. اين اصل از 
اصول عقاليى است كه از جهات مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است.

وى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان را "تالشى در جهت باز شدن 
حلقه مديريتى كشور دانست " و اظهار كرد: متاسفانه برخى از وزرا با 
توســل به رهبرى و با استجازه از ايشان تالش كردند كه افرادى را از 
شمول اين قانون خارج كنند، حتى اين شائبه ايجاد شده است كه اين 
قانون براى حذف برخى از اشــخاص و طيف ها براى خارج كردن از 
رده مديريتى بوده است.صادقى خاطر نشان كرد: البته رهبرى فرمودند 
كه مجلس شــوراى اســالمى خود قانون را اصالح كند به طورى كه 
امكان باقى  ماندن افراد شايســته باشــد. انتظار اين است كه تا قبل از 
اصالح اين قانون رهبرى مســئوالن را امر كرده كه ملزم به اجراى اين 

قانون باشند تا مجلس شوراى اسالمى تعيين تكليف كنند.

اليحه تفكيك وزارت كار از مجلس 
مسترد مى شود

 معــاون پارلمانى رئيس جمهور گفت: اليحه تفكيك وزارت كار، 
رفاه و تامين اجتماعى كه در كميســيون اجتماعى مجلس هم مصوب 

شده بود، از مجلس مسترد مى گردد.
به گزارش ايسنا، حسينعلى اميرى در حاشيه جلسه هيأت دولت اظهار 
كرد: اين اليحه توسط دولت به مجلس تقديم شده بود اما با توجه به 
اينكه وزير كار اخيرا از مجلس راى اعتماد گرفته است و همچنين با 
توجه به اينكه بايد كار با قوت بيشترى در اين وزارتخانه دنبال شود، 
امروز در دولت مقرر شد اين اليحه كه در كميسيون اجتماعى مجلس 

هم مصوب شده بود، از مجلس مسترد گردد.

سرمايه هاى بنگاه هاى اقتصادى تا پنج سال معاف 
از ماليات مى شوند

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى افزايش سرمايه بنگاه هاى اقتصادى ناشى 
از تجزيه ارزيابى دارايى آنها را به مدت پنج سال معاف از ماليات كردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنى مجلس، نمايندگان با 143 رأى موافق، 33 رأى 
مخالف و صفر رأى ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر در جلســه علنى ماده 
15 طرح اصالح قانون حداكثر اســتفاده از تــوان توليدى و خدماتى در تأمين 

نيازهاى كشور و تقويت آنها در امر صادرات را به تصويب رساندند.
آئين نامه اجرايى اين ماده توســط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور 
اقتصادى و دارايى با همكارى وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مى شود و 
حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، به تصويب 

هيأت وزيران مى رسد».

زمينه چانه زدن در بودجه 98 وجود ندارد 
 نايب رئيس فراكسيون اميد مجلس با اشاره به اينكه زمينه چانه زدن در بودجه 
98 وجود ندارد، پيشنهاد داد كه نمايندگان مجلس عين اليحه ارائه شده از سوى 
دولت را بپذيرند.محمدرضا تابش در گفت گو با ايلنا، با بيان اينكه هميشه و در همه 
حال رويكرد ملى در بودجه بسيار حائز اهميت است، گفت: اين رويكرد خصوصا 
در حال حاضر كه در شرايط بسيار خطيرى قرار گرفته ايم، اهميت بيشترى دارد، 
البته حتى در اين شرايط هم منابع حاصل از صادرات نفت و درآمدهاى حاصل از 
ماليات و ساير درآمدها، به صورت سر به سر، كفاف هزينه هاى ضرورى كشور را 
مى دهد.نماينده مردم اردكان در مجلس گفت: اليحه بودجه 98 به اين شكل تهيه 
و تدوين شده كه به مدت دو سال توان مقابله با تحريم  ها را داشته باشيم، عالوه 
بر اين، حفظ توان معيشتى مردم، حفظ اشتغال موجود و تالش براى اشتغال زايى 

جديد از ديگر جهت گيرى هاى اليحه بودجه 98 است.

تكليف تحقيق و تفحص از مجلس مشخص شود
 نماينده مردم اصفهان، خواســتار تعيين تكليف تحقيق و تفحص از مجلس 
شــوراى اسالمى شــد.به گزارش مهر، حســن كامران در جلسه علنى مجلس 
شوراى اسالمى گفت: اصفهان مشــكالت عديده اى در زمينه آب دارد و بايد 
مسئوالن به آن رسيدگى كنند.وى افزود: همان طور كه در زمان زلزله كرمانشاه، 
اصفهانى ها به زلزله زدگان كمك كردند در شــرايط فعلى هم نياز است كه به 
اصفهان توجه ويژه شــود و از رئيس مجلس شوراى اسالمى، وزير نيرو و همه 
نمايندگان درخواست مى كنم كه به اين استان بيايند و از نزديك شاهد مشكالت 
اين استان در زمينه آب باشند.نماينده مردم اصفهان با بيان اينكه تكليف تحقيق 
و تفحص از مجلس بايد هرچه ســريعتر مشخص شود، تصريح كرد: تقاضاى 
تحقيق و تفحص از مجلس به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شده است كه يا 

بايد رد و يا تأييد شود و بايد سرانجام آن مشخص شود.

اقتصادى  فعاليت هاى  جمهــور  رئيس   
كشور را با وجود فشارهاى دشمنان، مثبت 
و اميدواركننده دانست و تاكيد كرد: به هيچ 
عنوان آمريكايى ها بــه اهداف خود براى 
جلوگيرى از صادرات نفت ومشــتقات آن 
دســت نخواهند يافت و ايران اسالمى در 
اين مســير، اقدامات خود را با قوت ادامه 

مى دهد.
بــه گــزارش ايســنا، حجت االســالم و 
المسلمين حسن روحانى در جلسه هيأت 
دولت، با بيان اينكه در جلســات اين هفته 
هيــأت دولت، وزرا و مســووالن گزارش 
هاى خوبى از اقدامات خود ارائه كردند كه 
الزم مــى دانم ملت عزيز ايران از آن باخبر 
باشند، گفت: در 9 ماهه گذشته تراز تجارى 
ناشــى از صادرات غيرنفتى با رقم حدود 
750 ميليون دالر، داراى تراز مثبت بوده كه 
اين رقم نشــان دهنده تالش هاى موفقيت 
آميز فعاالن اقتصــادى بخش خصوصى و 

دولتى است.
رئيــس جمهور افزود: بر اســاس گزارش 
وزير نفت، فــروش نفت به همان صورتى 
كه مدنظر بود ادامه دارد و برخى مشكالت 
جزئى كه وجــود دارد قابل حل بوده و به 

زودى برطرف خواهد شد.
روحانى با اشــاره به گزارش ارائه شده در 
زمينه اشــتغال تصريح كرد: ايــن آمار در 
پاييز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
623 هزار نفر اشــتغال خالص را نشان مى 
دهد و اين با توجه به شــرايط كشــورمان 
اميدواركننده اســت و براى اولين بار آمار 

اشتغال خالص تقريبا به مرز 24 ميليون نفر 
رســيده اســت و اين درحالى است كه در 
آغاز دولت، تعداد شــاغالن 20 ميليون و 
600 هزار نفر بود و طى سالهاى گذشته در 
مجموع 3 ميليون و 309 هزار نفر به ميزان 

اشتغال خالص افزوده شده است.
رئيس جمهور تصريح كرد:  اين آمار نشان 
مى دهد ما مى توانيم بيكارى را مهار كنيم.

 روحانــى با اشــاره به آمــار رئيس بانك 
مركزى گفت كه اين آمار هم اميدواركننده 
بود و نشــان مى دهد كــه التهاب قيمت ها 
درحال كنترل اســت. آمــار بانك مركزى 
همچنيــن به شــاخص قيمت هاى توليدى 
در سطح عمده فروشى مربوط مى شود و بر 
اين اســاس در ماه آذر نســبت به ماه آبان 
4,5 درصد كاهش داريم و اين خبر بســيار 

خوشحال كننده اى است.
رئيس جمهور افــزود: آمار تورم در توليد، 
هميشــه پيشــخوان اعالم اقتصاد ماه هاى 
آينده است و اين نشان مى دهد مسيرى كه 
دولت و ستاد اقتصادى دولت انتخاب كرده 
، مسيرى درســت و اميدواركننده است و 

ان شاء اهللا اين مسير ادامه مى يابد.
رئيــس جمهور با تاكيد بــر اينكه در زمينه 
تقويت و ارتقاء قدرت دفاعى سرزمين  خود 
هيچ وقت ترديد نمى كنيم، اظهارداشت: يكى 
از اهداف بلند دولــت يازدهم و دوازدهم، 
تقويت بنيه دفاعى بوده و همه آمار و ارقام 
نشان مى دهد كه عملكرد اين دولت نسبت 
به دولت هــاى قبل در زمينــه تقويت بنيه 

دفاعى پيشتاز بوده است.
روحانى گفــت: اين آمار نشــان مى دهد 

عليرغم اينكه بعضى ها ادعا مى كنند دولت 
چشم به آســمان و زمين و غرب و شرق 
دوخته اســت ، چشــم  ما ابتدا به رحمت 
خداوند بزرگ اســت كه رزق و قدرت از 
اوســت و دوم به بازوان پرتوان ملت عزيز 

ايران و نه كسى ديگر است.
روحانــى با تاكيد بــر اينكه تمــام برنامه 
كشور ، مســايل ادارى و استخدامى، طبق 
قانون اساسى صرفًا به عهده شخص رئيس 
جمهور است، گفت:  رئيس جمهور در اين 
حوزه ها يا شــخصًا تصميم مى گيرد و يا 

نماينده اى 
را انتخــاب مى كند و ما بايــد توجه كنيم 
قدرت ها و حدودى كه در قانون اساســى 

تبيين شده، مخلوط نشود.

رئيس جمهورى بااشاره به فشارهاى خارجى:

فعاليت هاى اقتصادى 
مثبت و اميدواركننده است

 مجلس در نشست علني با دوفوريت 
طرح انتقال وزارتخانه هاي دولت از تهران 
به استان هاي مســتعد و داراي شرايط در 

يك دوره 5 ساله مخالفت كرد.
به گــزارش فارس، نماينــدگان مجلس 
شوراى اسالمى در نشست علنى پارلمان 
با بررسى يك فوريتى و دو فوريتى طرح 
انتقال وزارتخانه هــاى دولت از تهران به 
استان هاى مستعد و داراى شرايط در يك 

دوره 5 ساله مخالفت كرد.
صباغيان  محمدرضــا  رابطــه  همين  در 
نماينده مردم بافق در مجلس در تشــريح 
داليل درخواســت دوفوريت براى طرح 
انتقال وزارتخانه ها به استان هاى مستعد 
گفت: درخواست انتقال برخى ادارات از 

تهران به ســاير اســتان ها با هدف انتقال 
پايتخت نبــوده بلكه هــدف اصلى رفع 
بنابراين  است،  پايتخت  كنونى  مشكالت 
پيشــنهاد مى كنم كه در گام نخست يك 
يا دو وزارتخانه به ديگر اســتان ها منتقل 

شوند.
نماينــده مردم مهريــز و بافق در مجلس 
شــوراى اســالمى ادامه داد: ما در برابر 
مشــكالتى كه تهران را فرا گرفته و مردم 
بيش از ما آنهــا را درك مى كنند، اعم از 
آلودگى هوا و ترافيك سنگين كه مردم را 
فلج كرده و ساعات عمر آنها را تلف مى 
كند، همچنين مهاجرت و افزايش جمعيت 
كه زندگى در اين شهر را آپارتمانى كرده، 

مسئول هستيم..

 مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا 
در يادداشــتى تالش اتحاديه اروپا براى 
حفظ برجام را به عنوان يكى از مهمترين 
رويدادهاى سال 2018 توصيف و تاكيد 
كرد كه كار براى ايجاد سازوكار ويژه مالى 

در سال 2019 ادامه مى يابد.
به گزارش ايرنا، فدريكا موگرينى مسئول 
در  اروپا  اتحاديــه  خارجــى  سياســت 
يادداشــتى با عنوان "12 موضوعى كه با 
خود به ســال 2019 مى بريم" در وبالگ 
رسمى خود، تالش هاى اين اتحاديه براى 
حفظ برجام را يكى از مهمترين مســائل 
ســال 2018 توصيف كرد كه در ســال 

جديد نيز ادامه خواهد داشت.
موگرينى تصريح كرد كه با گذشــت دو 

ســال و نيم از امضاى توافق هسته اى با 
ايران، ايــن توافق همچنان كار مى كند و 
ماهيت صرفا غيرنظامى برنامه هســته اى 

ايران را تضمين كرده است.
مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا به 
نشســت وزيران خارجه 1+4 در حاشيه 
مجمع عمومى سازمان ملل در نيويورك 
اشــاره كرد و يادآور شــد: كشــورهاى 
اروپايــى (از آن زمان) مقدمــات ايجاد 
مكانيســمى براى تداوم تجارت مشروع 

شركت هايمان با ايران را آغاز كردند.
از جملــه موارد مهمى كــه تاكنون براى 
تقويت روابط تجارى تهران و اروپا مورد 
بررســى قرار گرفته، تشــكيل يك نظام 

پرداختى مستقل از اقتصاد آمريكا است.

مخالفت مجلس با 
انتقال وزارتخانه ها از تهران

تالش براى سازوكار مالى ويژه ايران
 درسال 2019 ادامه مى يابد

اسالم و مسيحيت 
تكميل كننده 
همديگر هستند

 نماينده رهبر معظم انقالب در ســوريه 
در ديــدار بــا «بطريك اليازجى» اســقف 
مسيحيان اين كشــور به مناسبت آغاز سال 

جديد ميالدى گفت: اســالم و مسيحيت و 
همه اديان تكميل كننده همديگر هســتند و 

متناقض يكديگر نيستند.
به گزارش ايرنا ، حجت االسالم و المسلمين 
اين  در  اشكذرى»  طباطبايى  «سيدابوالفضل 
ديــدار افزود: اســالم و مســيحيت و همه 
اديان متكامل هم ديگر هســتند نه متناقض 
همديگر، يعنى يكديگر را نقض نمى كنند 

بلكه همديگر را كامل مى كنند.

حجت االســالم طباطبايى اظهار داشــت: 
جمهورى اسالمى ايران آنچه كه از روز اول 
بر مبناى امام راحل و رهبر معظم انقالب پى 
مى گرفته، تشكيل امتى متحد، يكپارچه اما 
متشــكل از عقايد و مذاهب گوناگون بوده 
اســت كه اين امت واحده مى تواند جبهه 
شكســت ناپذيرى در مقابل دشمنان باشد 
و امروز اســرائيل غاصب از همين اتحاد و 

يكپارچگى مى ترسد.

نماينــده رهبــر معظم انقالب در ســوريه 
تاكيــد كرد: ما همان طور كــه امت واحده 
اى هســتيم، دشمنان ما هم واحد است چرا 
كه آن دشــمنى هايى كه در سال هاى اخير 
در كشــورهاى مختلف به ويژه در سوريه 
ايجاد كردند و خساراتى را بوجود آوردند، 
فقط براى شيعه نبود، بلكه مسيحيان هم در 
كليساهايشان همين خسارت ها را ديدند و 

مورد حمله قرار گرفتند.

تقاضاى تحقيق وتفحص از سازمان 
امور عشاير

 جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى به رياست مسعود پزشكيان آغاز شد.
به  گزارش  ايسنا، نمايندگان در جلسه مجلس ادامه رسيدگى به گزارش كميسيون اقتصادى در 
خصوص اليحه نحوه اســتفاده، نگهدارى و نظارت بر پايانه فروشگاهى و ادامه رسيدگى به 
گزارش كميسيون ويژه  حمايت از توليد ملى، نظارت بر اجراى سياست كلى اصل "44" قانون 
اساسى در خصوص اصالح قانون حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى در تامين نيازهاى 
كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده "104" قانون ماليات هاى مستقيم، بررسى 
گزارش كميسيون كشاورزى مبنى بر رد تقاضاى تحقيق و تفحص از سازمان امور عشاير ايران، 
بررســى گزارش كميســيون صنايع و معادن در خصوص طرح يك فوريتى ساماندهى بازار 
خودرو، بررســى گزارش كميسيون كشاورزى مبنى بر تصويب تقاضاى تحقيق و تفحص از 
عملكرد وزارت جهاد كشاورزى در خصوص چگونگى اجراى قانون استخدام مهندسان ناظر 
توليدات كشــاورزى و واردات محصوالت كشاورزى و دامى با استفاده از ارز دولتى و تنظيم 
بازار، بررسى گزارش كميسيون امور داخلى كشور و شوراها در خصوص طرح يك فوريتى 

اصالح موادى از قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى را در دستور كار دارد.

رئيس جمهور مانند يك نماينده منتقد 
صحبت مى كند

 در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى، امير خجسته نماينده مردم همدان در نطق ميان 
دســتور گفت: در فصل بودجه رئيس جمهور در مجلس حضور يافت و نكاتى را بيان كرد، 
رئيس جمهور به عنوان يك نماينده منتقد صحبت كرد نه به عنوان رئيس جمهور اســالمى 

ايران.
به گزارش مهر امير خجسته گفت: رئيس جمهور در زمان تحويل بودجه مانند يك نماينده 
منتقد صحبت مى كرد نه رئيس دولت.رئيس فراكســيون مبارزه با مفاسد اقتصادى ادامه داد: 
رئيس جمهور بايد واقعيت هاى جامعه را تشريح و راهكارهاى حل مشكالت را بر اساس 
ايــن واقعيت ارائه مى داد.وى با بيان اينكه اليحه بودجه ســال 98 بر اســاس واقعيات و 
مشكالت نيست، گفت: كاالهاى اساسى بر مبناى دالر 17 هزار تومانى است اما قيمت دالر 

به 10 هزار تومان رسيده است، بنابراين قيمت ارز واقعى نيست.
نماينده مردم همدان  در مجلس شوراى اسالمى گفت: دولت براى اين اقدام بايد از منابعى 
كه مورد بى توجهى قرار گرفته، اســتفاده كند. فرارهاى مالياتى و عوارض گمركى از منابعى 

هستند كه بايد مورد استفاده قرار گيرند.
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نگاه

نگرانى مراكز غيرانتفاعى از سياست هاى 
مالى آموزش عالى در سال آينده

 رئيس اتحاديه دانشــگاههاى غيردولتى و غير انتفاعى كشور 
وضعيت مالــى مراكز غيرانتفاعى را در ســال آينده نگران كننده 
توصيــف كــرد و گفت: انتظــار داريم دولت با توجــه به تورم 
وسياســتهاى پذيرش دانشــجو كمكهاى را در قالــب فعاليتهاى 
فرهنگى به مراكز غيرانتفاعى ارائه دهد تا موجوديت اين مراكز با 

مخاطره مواجه نشود.
علــى آهــون منش در گفــت وگو با ايســنا وضعيــت بودجه 
دانشــگاه هاى غيرانتفاعى در سال آينده را نگران كننده توصيف 
كرد و افزود: در حال حاضر مراكــز غيرانتفاعى حتى يك ريال 
هم از دولــت بودجه دريافــت نمى كنند و فقط دانشــگاه هاى 
غيرانتفاعى به دليل فعاليت در حوزه اسالمى رديفى را از دولت 

دريافت مى كنند.
وى در ادامه تصريــح كرد: با توجه به تصميم دولت در خصوص 
پذيــرش دانشــجو و اينكه از ســال آينده 85 درصــد از پذيرش 
دانشجويان براساس ســوابق تحصيلى صورت مى گيرد و تنها 15
درصد با آزمون وارد دانشگاه ها مى شوند، وضعيت مراكز غيرانتفاعى 

با بحران مواجه خواهد شد.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بودجه هزار ميلياردى براى پزشك خانواده كافى نيست
 اجراى كامل برنامه پزشــك خانواده و پرونده الكترونيك سالمت ممكن است با 
تخصيص بودجه هزار ميليارد تومانى باز هم به تعويق بيفتد چرا كه اين بودجه باز هم 

جوابگوى طرح پزشك خانواده نيست.
به گزارش ايســنا، معاون بهداشت وزير بهداشت در گفت و گو با ايلنا مى گويد: اگر 
بودجه بهترى تخصيص پيدا مى كرد مى توانستيم برنامه را تا سال 1400 به طور كامل 
در كشــور مستقر كنيم، اما با بودجه فعلى ممكن است اجراى كامل اين برنامه تا سال 
1401 يا 1402 به تعويق بيفتد. عليرضا رئيســى مى افزايد: پيش بينى وزارت بهداشت 
براى اجراى كامل اين برنامه براى ســال جارى حدود 3 هزار ميليارد تومان بود، اما با 

توجه به شرايط اقتصادى كشور اين مبلغ مقدور نشد.

400هزار ميليار تومان هر سال براى رفاه اجتماعى 
هزينه مى شود

 ساالنه حدود 400 هزار ميليارد تومان در خدمات رفاه اجتماعى هزينه مى كنيم كه بالغ 
بر حدود 30 درصد كل توليد ناخالص كشور است.به گزارش ايرنا، مديرعامل صندوق بيمه 
روستائيان و عشاير گفت: امسال در اليحه بودجه سال 98 حدود 123هزار ميليارد تومان به 
امور رفاه اجتماعى اختصاص پيدا كرده است. يعنى حدود 11 هزار ميليارتومان يارانه غير از 
يارانه پرداختى به مردم در اين بخش از اليحه قيد شده است. اين عدد شامل يارانه اى كه 
به مردم داده مى شود، نيست.محمدرضا واعظ مهدوى افزود: يكى از كارهاى خوبى كه در 
زمينه رفاه اجتماعى انجام مى شود شبكه اى شدن مجموعه هاست تا تجربيات و نظرات و 

ايده ها و نقاط ضعف و قوت خود را در اختيار يكديگر گذاشته و تبادل نظر كنند.

نرخ اعتياد دبيرستانى ها و زنگ خطرى كه 
بايد جدى گرفته شود

 نرخ اعتياد در ميان دانش آموزان مقطع دبيرســتان حدود 2 درصد اســت كه يك 
زنگ خطر جدى به حساب مى آيد و بايد اقدامات اساسى در اين زمينه انجام شود.

دبيركل ســتاد مبارزه با مواد مخدر درباره آمار شــيوع اعتياد بين دانش آموزان گفت: 
اقداماتى با هماهنگى آموزش و پرورش انجام شــده تا بتوان مهارت هاى دانش آموزان 

براى "نه گفتن" را افزايش داد.
اســكندر مومنى اولويت ديگر ستاد مبارزه با مواد مخدر را مقابله با اعتياد مواد مخدر 
برشــمرد و افزود: در تمام نقاط كشور از مرزها گرفته تا دريا، كوير، و .... برخورد با 

پديده مواد مخدر شدت خواهد گرفت.

تك فرزندى؛ تنهايى بى پايان
 در حاليكه با بى حوصلگى دكمه هاى كنتــرل تلويزيون را جا به جا 
مى كند پيداست از تماشاى كارتن هم خسته شده، به مادرش مى گويد كه 

ديگر حوصله تنهايى را ندارد.
عليرضاى 10 ساله كه تنها فرزند خانه است و از اينكه در خانه همبازى 

ندارد و تمام وقت را بايد پاى تلويزيون بنشيند، خسته شده است.
با اينكه وضع مالى خوبى هــم دارند و پدر و مادرش هر چيزى را كه 
مى خواهد را برايش فراهم مى كنند اما از اينكه دوست و همبازى ندارد 
تا همان وســايلى را كه پدرش برايش خريده به آنها نشان دهد و بازى 

كند، ناراحت است.
بسيارى از مادران و پدران جوان و ميانسال امروزى خاطره مشابه اى از 
آنچه كه ذكر شد را دارند و با چنين ادبياتى از جانب كودكانشان بيگانه 
نيســتند و اين همان پديده تك فرزندى است كه خواسته يا ناخواسته 

خانواده هاى امروزى با آن درگير هستند.
تك  فرزندى پديده جديدى نيســت و در گذشــته نيــز خانواده  هاى 
تك فرزند وجود داشــته  اند بــا اين تفاوت كه اين نــوع تك فرزندى، 
درگذشــته چندان به ميل و خواسته خانواده ها نبود و اغلب خانواده  ها 

تعداد زيادى فرزند داشتند.
در جامعه امروز اما نگــرش خانواده  ها به فرزندآورى و تعداد فرزندان 
تغيير كرده است؛ به  بيان  ديگر، امروزه خانواده  ها به تك  فرزندى ارادى 
گرايش پيدا كرده  اند؛ والدين به طور ارادى و به دلخواه خود به داشــتن 
يك فرزند اكتفا مى  كنند.كودكانى كه تنها بزرگ مى شوند و لذت بازى و 
دعوا و رقابت هاى بين خواهر و برادر را تجربه نمى كنند و خاطره اى هم 

برايشان ايجاد نمى شود.
تك فرزندى مشكلى است كه شايد خيلى از پدران و مادران به آن واقفند 
ولى بنا به هر دليلى ترجيح را بر تك فرزندى گذاشته اند و اين هم البته 

معايب و آسيب هايى را متوجه بچه ها مى كند.
كارشــناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى نيز در اين زمينه مى گويد: 
فرزند آورى از كاركردهاى مهم خانواده محســوب مى شود كه در پى 
ســالهاى اخير و همزمان با تغيير ســاختار خانواده يعنى از گسترده به 
هسته اى و همچنين تغييرات اجتماعى، جامعه با پديده تك فرزندى در 

خانواده مواجه بوده است.
بتول سليمى منش افزود: البته سياست هاى كنترل جمعيت نيز به منظور 
كنترل جمعيت و مشكالت ناشى از آن در پى گسترش تفكر فرزند كمتر 
بوده است اما بايد در نظر داشت كه اين نوع سياست جمعيتى بصورت 

بلندمدت جامعه را با پيامدهاى منفى روبرو خواهد ساخت.
به گفته وى پديده تك فرزندى كه در علم جامعه شناسى به امپراطوران 
كوچك معروف است در وجوه مختلفى داراى تاثيرات منفى خواهد بود 

كه در ابتدا مشكالتى را متوجه كودك و بعد هم جامعه خواهد كرد.
اين پژوهشــگر مســائل اجتماعى افزود: تنها فرزند خانــواده به دليل 
وابســتگى شديدى كه به والدينش دارد و همچنين بخاطر محبت هاى 
افراطى والدين نســبت به وى از اعتماد به نفس پايينى برخوردار است؛ 
والدين به دليل اينكه تنها ثمره زندگى خود را تك فرزند خود مى دانند 
كمتر اجازه مى دهند كه كودكشــان روى پاى خود بايستد و همين امر 
باعث مى شود كه وى به شدت به والدين وابسته باشد و با ضعف اعتماد 

به نفس و همچنين خودباورى مواجه باشد.
سليمى منش گفت: از ديگر مشكالتى كه كودك تك فرزند با آن مواجه 
است مى توان به عدم مسئوليت پذيرى وى اشاره كرد به اينصورت كه 
والدين سعى مى كنند خواســته هاى كودك را برآورده نمايند و براى 
راضى نگه داشتن يگانه فرزندشان، با خواسته هاى وى موافقت نمايند 
و همين امر باعث مى شــود كه حس مسئوليت پذيرى در اين كودكان 
با نقصان مواجه شــود. وى افزود: اين كــودكان براى زندگى آينده نيز 
اين انتظار را دارند كه شــريك زندگــى و يا اعضاى جامعه موظف به 
برآورده كردن خواســته هاى او هستند و نسبت به مسئوليت هاى خود 

بى توجه هستند.
سليمى منش تصريح كرد: كودك تك فرزند مستعد آسيب هاى روانى 
و عاطفــى خواهد بود به بيانى ديگر، به دليل نبود ارتباط با همســاالن 
و همچنين نداشــتن همبازى در محيط خانواده باعث مى شود كه اين 
كودكان رشــد اجتماعى و عاطفى شان دچار بحران شود كه در نتيجه 
شخصيت وى بصورت مناسبى شكل نمى گيرد و در تعامالت اجتماعى 

دچار مشكل خواهد شد.
به گفته اين كارشناس از جمله آسيب هايى كه مى توان براى تك فرزندى 
بيان كرد شامل؛ درونگرايى، استيالء طلب، پرتوقع، خجالتى و افزايش 

ابتال به افسردگى مى باشد.
آزاده ترك، درمانگر كودك و كارشناس ارشد روانشناسى بالينى نيز در 
گفت و گــو با ايرنا گفت: خانواده هاى تك فرزند به شــدت در حال 
افزايش هســتند گاهى اين والدين به خاطر تنها ماندن فرزندان خود را 

سرزنش مى كنند و نگرانند كه آيا تك فرزندى به نفعشان هست يا نه.
وى افزود: در واقع والدين نمى توانند خود را راضى كنند كه با توجه به 
عشــق و عالقه اى كه معطوف به فرزندشان م  كنند اين تنهايى براى او 

خوب باشد تنهايى كه قطعا در آينده ابعاد بيشترى بخود مى گيرد.
اين روانشناس بالينى اظهار داشت: اگر انتخاب كرديم يك فرزند داشته 
باشــيم بايد نهايت توجه خود را معطوف به اين داشت كه چگونه مى 

توانيم اين فرزند را به شكل سالم و موفق تربيت كنيم.
وى گفت: تك فرزندان هم مانند هر فرد ديگرى مى توانند با چالش هايى 
مواجه شــوند، ارزيابى ميزان تنهايى تك فرزندان بستگى به سن آنها و 

ميزان توجه والدين به آنها دارد.
اين درمانگر كودك تصريح كرد: امروزه والدين بســيار آگاه شده اند و 
مى دانند كه فرزندانشــان نياز به همراه دارند و روشهاى بسيارى وجود 

دارد كه با استفاده از آنها مى توان آسيب هاى فرزندى را كاهش داد.
وى گفــت: به هر دليل اگــر خانواده تك فرزنــدى را انتخاب كرده 
مى تواند براى كاهش آســيب هاى ناشى از تك فرزندى از شيوه هايى 
همانند اصــالح باورهاى غلط و تفكر والديــن درباره تك فرزندى 
اســتفاده كند؛ شــناخت ويژگى هاى تك فرزندى و مديريت صحيح 
الگوهاى تربيتى خانواده مى تواند دغدغه والدين را درباره تك فرزندى 

كودك شان رفع كند.

عصر اقتصاد: برنامه كاهش قيمت لوازم خانگي با شكست مواجه شد
 اونوقت مى گن قيمتها رو كاهش داديم!! 
همدان پيام: بليت بازي ايران و عراق ناياب شد

 بدون شرح!! 
ايسنا: افزايش كتك  كاري زنان در همدان 

 با اين اخالق پسراى همدانى رو دست ماماناشون مى مونن!!  
فارس: جمع آوري 3 تن نان فاقد مجوز بهداشتي از سوپرماركت ها 

 حاال اگه زحمت مى كيدن مجوز مى گرفتن كه جمع نمى شدن!!
زنگان امروز: پاي شخصي ها در كفش رانندگان قانوني

 عادت كرديم پا تو كفش ديگران كنيم!! 
فرارو: آيا حكم نماينده سراوان كافى بود؟

 يه اشتباهى كرد معذرت خواهى هم كرد بسشه ديگه اشتباهاى 
بزرگ تر اين هم بوده برين به اونا گير بدين!!

جام جم: اسفناج بخوريد الغر شويد 
 قابل توجه اونايى كه دنبال باربى شدن هستن!!

اطالعات: امسال جمعيت مستمري بگيران بهزيستي 83 درصد اضافه 
شد 

 با اين گرونى همه مستمرى بگير نشيم خوبه!!
جام جم: دايناسورهاي معتاد

 جل الخالق!! 
همدان پيام: ساز كوك كنسرت در همدان
 مى خواين بيان از كوك بندازنش!!
شرق: اينستاگرام در آستانه فيلترينگ

 ديگه چطور بفهميم كى چى مى پوشــه، چى مى خوره، كجا 
ميره،چى مى خونه و...؟؟

جام جم: خشم وزارت علوم از بده بستان گاج با علم و صنعت
 با شما بده بستان بود هم خشمگين مى شدى؟

كيهان: ترس از حزب اله عراق علت سفر مخفيانه ترامپ به االنبار بود
 حاال چرا با اين حالش پا شده رفته اونجا؟ 

كيهان: كاسبى سياسى با خون جوانان
 سياست عجب چيز عجيببى شده!!

55 زن قاچاقچى مواد آذرماه در فرودگاه هاى 
كشور دستگير شدند

 رئيس پليس فرودگاههاى كشور از افزايش 78 درصدى كشفيات 
مواد مخدر در فرودگاه هاى كشــور از ابتداى امسال خبر داد و گفت: 
فقط در آذرماه 678 قاچاقچى مواد دســتگير شدند كه 55 نفرشان زن 

بودند. 
حســن مهرى در گفت و گو با ايرنا افزود: با اســتفاده از تجهيزات و 
ســگ هاى مواد ياب 97 كيلوگرم انواع مــواد مخدر طى يك ماه آذر 
امسال از قاچاقچيان پروازى كه قصد خروج از كشور را داشتند كشف 

و ضبط شد.
وى گفت: اين ميزان كشــفيات مواد مخدر در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته 7,5 برابر افزايش يافته است كه حاصل تالش شبانه روزى 

كاركنان پليس و همه دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر است.
وى اظهار داشت: اين كشفيات شامل ترياك، هروئين، حشيش، كراك، 
شيشــه، كوكائين، گراس و ديگر مواد مخدر اســت كه در اين ميان 

بيشترين كشفيات ترياك بوده است.
رئيس پليس فرودگاههاى كشــور با بيان اينكه از اين تعداد قاچاقچى 
دستگير شده 24 نفر جز قاچاقچيان حرفه اى هستند، خاطرنشان كرد: 
پــس از فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) فرودگاههاى مشــهد و 

اصفهان به ترتيب بيشترين كشفيات را به خود اختصاص مى دهند.
 مهرى افزود: از اين ميزان كشــفيات 33 كيلوگرم در قالب بسته هاى 
پستى و جاســازى در دستگاههاى صنعتى بوده است كه در اين ميان 
بزرگترين محموله شــامل يك بســته 29 كيلوگرمى ترياك در قالب 
جاســازى در ظروف و دســتگاههاى صنعتى طراحــى و به طريق 
ماهرانه اى براى ارســال به مقصد هلند جاسازى شده بود كه با درايت 

ماموران در اين رابطه يك قاچاقچى نيز دستگيرشده است.

سمانه جهانگيرى عرش»
18 آذرماه ســالجارى بــود كه پس از 
غيبت دو ماهــه ابراهيم مولــوى عضو و 
سخنگوى شوراى اســالمى شهر همدان، 
جواد گياه شناس عضو هيأت علمى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد همدان كه در انتخابات 
سال 1396 شوراهاى اسالمى شهر به عنوان 
عضو اول على البدل شناخته شد بود، راهى 

شوراى شهر شد.
ابراهيم مولوى كه در واقع از افراد ليســت 
اميد در انتخابات شوراها بود با وجود اينكه 
شــايعاتى مبنى برغيبت هاى مكرر وى از 
شــوراى دور چهارم، اعالم مى شد پس از 
كسب آراى مردمى، با اجماع اصالح طلبان 
بر اساس مصلحت هايى رياست شورا را در 

سال اول عهده دار شد.
اما امســال و در دومين سال فعاليت هيأت 
رئيسه پنجمين دوره شوراى شهر همدان، 
كامران گردان به عنوان رئيس شوراى شهر 
و ابراهيم مولوى به عنوان سخنگوى شوراى 

شهر همدان انتخاب شدند.
مولوى از جانبازان 70 درصِد جنگ تحميلى 
است كه در 15 مهرماه امسال و در ششمين 
صحن شوراى شــهر همدان در سال دوم؛ 
متن درخواســت مرخصى استعالجى يك 
ماهه خود را تحويل شورا داد كه در صحن 

شورا قرائت شد.
پس از طرح اين موضوع برخى اعضا اعالم 
مخالفت كرده و برخى نيز موافقت خود را 
اعالم كردند و يكــى از اعضاى مخالف با 
اين موضوع نيز بــراى اينكه نظرى در اين 
خصوص ندهد صحن را براى چند دقيقه 
ترك كرد كه ســرانجام رأى ممتنع در اين 
خصوص داد. در هر حال سرانجام اعضاى 
شــوراى شــهر همدان موافقت خود را با 
مرخصى يك ماهه ابراهيــم مولوى اعالم 

كردند.
مولوى مرخصى يك ماهه خود از 15 مهر 
تا 15 آبان  را براى ســفر به خارج از كشور 
و آنچه انجــام مطالعات پژوهشــى و نيز 
پيگيرى روند درمانى عنوان مى شود سپرى 
كرد و درحالى كه انتظار مى رفت نيمه آبان 
ماه در شوراى شهر همدان حاضر شود اما 
تا آن تاريخ  بازنگشــت تــا اينكه موضوع 
جايگزينى جواد گياه شناس به عنوان عضو 

على البدل مطرح شد.
مولوى كه به گفته خــودش براى مداوا با 
داشــتن مرخصى اســتعالجى به خارج از 
كشــور رفته گفته  بود وعده داده بود كه تا 

پايان آذرماه به شورا باز خواهد گشت.
بر اســاس قانون اگر عضوى از شوراى شهر 
براى 6 مرتبه از جلســات كميسيون شوراى 
شهرغيبت داشته باشد و مرخصى هاى او به 
2 ماه متوالى برسد بايد از شورا خارج شده و 
نفر على البدل جايگزين وى گردد كه البته گفته 
مى شود مرخصى هاى اين عضو سابق شورا 
براى سفر به خارج از كشور براى ديدن جام 
جهانى روسيه، مداوا و ...تا پانزدهم آذرماه از 

حد قانونى خود گذشته بود.
بر اين اساس، اعضاى شورا اجازه دارند 
در بازه زمانى مشخص براى امور درمانى 
و تحقيقاتــى وقفــه اى را در فعاليت هاى 
خود به عنوان عضو پارلمان محلى شــهر 
ايجاد كنند اما اگر اين وقفه وجه موجهى 
به لحاظ قوانين حاكم بر فعاليت اعضاى 
شورا نداشته باشد و يا ناظران بر فعاليت 
شــور ا ها آن را قانونى نداننــد با مكاتبه 
رئيس شوراى شــهر به مجموعه نظارتى 
فرماندارى اين موضوع اطالع رسانى شده 
و ســپس طبق همان قانون نخســتين نفر 
على البــدل كه در ليســت منتخبان مردم 
به لحاظ آرا قــرار دارد جايگزين فردى 
خواهد شــد كه غيبت ناموجه از خدمات 

خود در شوراى شهر داشته است.
باالخــره روز پنجشــنبه 15 اذرمــاه مــاه 
ســالجارى مرخصى دو ماهــه مولوى از 
شــوراى شهر همدان پايان يافت كه رئيس 
شوراى شهر همدان همان روز در مصاحبه 
بــا خبرنگار ما گفته بود بــا توجه به اينكه 
جلسات شورا يكشنبه برگزار مى شود اين 
موضوع در جلسه يكشنبه در صحن شورا 
به بحث و بررســى گذاشــته و براى فرد 

جايگزين، تصميم نهايى گرفته خواهد شد.
بر اســاس تبصره ماده هفت قانون شوراها 
در جلسه اى كه يكشنبه 18 آذرماه سالجارى 
برگزار شد تا تعيين تكليف نهايى، در نهايت 
بر همين اساس جواد گياه شناس با قرائت 
سوگندنامه و در حضور مديران فرماندارى 
همدان از جمله معاون سياســى فرماندار 

همدان جايگزين ابراهيم مولوى شد.
بازگشــت  براى  ماهه  مهلت 6   

مولوى به شورا
طبق قانون مولوى 6 ماه فرصت داشــت تا 
در صورت داشــتن اعتراض نسبت به اين 
موضوع با داشــتن مستندات الزم موضوع 
شكايت خود را در شورا مطرح كند كه وى 
نيز پس از بازگشــت به ايران روز سه شنبه 
متن اعتراض خود را تقديم شورا كرد تا در 

جلسه اى مورد بررسى قرار گيرد.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى فرماندارى 
همــدان گفت: بر اســاس تبصــره ماده 7

اصالح موادى از قانون 
تشــكيالت، وظايــف 
شــوراها،  اختيارات  و 
هر عضــوى از اعضاى 
شوراهاى شــهر كه به 
هر دليلى بــه مدت 2
ماه در جلســات شورا 
حضور نداشــته باشد، 
تــا تعيين تكليف نهايى 
به مدت 6 ماه از عضو 
على البــدل بــه عنوان 
جانشــين، دعــوت به 

عمل مى آيد.
ناظرى پور  على اصغــر 
درخواســت  افــزود: 
تمديد مرخصى ابراهيم 

مولوى از 15 آبان ماه امســال توسط هيأت 
تطبيق در راستاى اجراى قانون و بر مبناى 
اينكه خارج از حدود اختيارات شوراست، 

مورد مخالفت قرار گرفت.
به گفته وى، مجموعه فرماندارى به عنوان 
مجرى انتخابات بر قانون تأكيد دارد؛ بنابراين 
مراسم تحليف گياه شناس برگزار شد و به 
مولوى از 18 آذرماه امســال به مدت 6 ماه، 
فرصت داده شــد تا مدارك و استدالل هاى 
خود را براى بازگشــت به شورا، ارائه دهد 
كه در صــورت موافقت با تقاضاى وى بر 

اساس قانون، تمكين خواهد شد.
ناظرى پور در ادامه شوراى پنجم را يكى از 
شوراهاى مثال زدنى در استان برشمرد و بيان 
كرد: همواره عملكرد تمامى شوراها رصد 
مى شــود البته انتظار مى رفت در شــوراى 
اسالمى شهر همدان اختالفات گسترده اى 
را شــاهد باشيم، اما گفتمان قوى بر اساس 
ديدگاه هاى مردمى نشان دهنده اين است كه 

رأى مردم، حساب شده بود.
 شورا به قانون تمكين كرد

در همين خصوص رئيس دوره اى شوراى 
شهر همدان گفت: ابراهيم مولوى به عنوان 
منتخب مردم شهر همدان با توجه به غيبتى 
كه داشــتند، شــورا بايد طبــق قانون فرد 

جايگزين را معرفى مى كرد.
كامــران گردان افزود: اگــر ابراهيم مولوى 
براى غيبت طوالنى مدت خود مدارك الزم 

و مســتندات موجه ارائــه دهد منعى براى 
بازگشت وى وجود ندارد و عضو على البدل 
هم ادعايى در اين خصوص نخواهد داشت.

وى ادامه داد: وى مدارك الزم را به شــورا 
ارائه داده و ما هم آنرا به فرماندارى ارسال 

كرديم.
رئيس شــوراى شــهر همــدان بر خالف 
ســايرين كه گفته بودند بايد شورا و كميته 
تلفيــق نظر دهد بيــان كرد: بايــد در اين 
خصوص، هيأت حل اختالِف اســتاندارى 
كه متشــكل از استاندار، دو نماينده همدان 
در مجلس و نماينده دادگسترى و ... هستند 
نظر نهايى را ارائه دهند كه ما نيز منتظر نظر 

آنها هستيم.
 اعتراض مولوى در دســتور كار 

جلسه اين هفته نبود
در همين ارتباط حميد بادامى نجات عضو 
شــوراى شــهر همدان كه روز يكشنبه در 
غياب كامران گردان رياســت اين شــورا 
را عهــده دار شــده بود 
با  مولوى  ابراهيم  گفت: 
خواستار  مستنداتى  ارائه 
رســيدگى بــه اعتراض 
اينكه  بــر  مبنــى  خود 
بــه شــورا بــر خواهد 
چون  امــا  بود  گشــت 
نمى خواستيم تنش ايجاد 
شــود و اين موضوع در 
دســتور كار نبود آنرا به 
موكول  ديگر  جلســات 

كرديم.
احتماال  داد:  ادامــه  وى 
موضوع اعتراض ابراهيم 
كار  دســتور  در  مولوى 
جلســه آتى بــوده و با 
ارائه مستندات ابتدا شورا نظر خود را اعالم 
داشــته و ســپس آنرا به فرماندارى ارسال 
خواهد كرد.بادامى با اشاره به اينكه در هر 
حال اعتراض ايشــان به حق است گفت: 
مولوى 6 مــاه فرصت اعتراض به اين راى 
را دارنــد اما هنوز هيچ مرجعى نظر قطعى 

اعالم نكرده است. 
وى اظهار كرد: ايشان اعتقاد دارند با توجه 
به اينكه جانبــاز 70 درصد جنگ تحميلى 
هستند و مرخصيشان براى مداوا بوده است 
و جانبازان مى توانند با نظر پزشكى قانونى 
و بنياد شهيد كشــور براى مداوا به خارج 
از كشــور اعزام شوند لذا مرخصى تا پايان 
مداوا حقشان بوده است. اين عضو شوراى 
شهر همدان بيان كرد: در هر حال شورا به 

راى قانون تمكين خواهد كرد.
 برخى ها با برنامه هاى پشن پرده 

در قبال من بى تقوايى كردند
اما ابراهيم مولوى كــه حاال پس از گذران 
دوره مــداوا به ايران بازگشــته و اعتراض 
خود را مبنى بر اين راى اعالم داشته است 
مى گويــد: از ابتداى ســالجارى براى امور 
درمانى خود كه مربوط دوران دفاع مقدس 
و تركش هاى كربــالى 4 بود، كار مداوا را 
شروع كردم.32 ســال بود كه تركش هاى 
يادگار 8 سال دفاع مقدس را با خود همراه 
داشــتم و ديگر برايم غيرقابل تحمل شده 
بودند كه باالخره در شهريور ماه از شوراى 

عالى پزشــكى و ســتاد اعزام به خارج از 
كشورِ بنياد شهيد، نامه اعزام به آلمان را براى 
مداوا دريافت كردم اما با توجه به اينكه آن 
زمان مسئوليت رياست دوره اى را عهده دار 
بودم  كار مداوا را به تاخير انداختم تا دوره 
تمام و با تحويل اين مســئوليت به عزيزى 
با فراغ بال بيشــتر، براى درمان به خارج از 

كشور بروم.
وى بيان كرد: بر اســاس مستندات پس از 
كســب راى از شــورا در 15 مهر ماه براى 
ادامه مداوا به آلمان اعزام شدم و چون كار 
مداوا در خارج از كشور به اين راحتى نبود 
و زمــان زيادى براى جراحى و اســكن و 
...صرف شــد باالخره نهم دى ماه پس از 

بهبودى كامل برگشتم.
مولوى با اشاره به اينكه صراحت قانون در 
مرخصى 2 ماهه را مى پذيرم اما  بر اساس 
حقى كه دارم مى توانم با ارائه مســتندات 
اعتراض خود را اعالم نمايم كه اميد زيادى 

به بازگشت به صحن شورا دارم.
وى گفت: در صورتى كه شــورا مستندات 
و مــدارك مرا تاييد كنــد و اين تاييديه را 
به كميته انطباق فرماندارى ارســال و آنها 
نيز نظر مثبــت ارائه دهند در خدمت مردم 
همدان خواهم بود و همچون هميشه وعده 
مى دهم كه از هيچ تالشى براى احقاق حق 
مردم كوتاه نخواهم آمــد حتى اگر خودم 

متضرر شوم.
وى در ادامــه ضمن اظهــار گله مندى از 
اعضاى شوراى اســالمى شهر همدان نيز 
گفت: ضمــن اينكه تمكين بــه قانون را 
حق اعضاى شــورا مى دانم اما در مدت 3
ماه گذشــته على رغم همه بى تقوايى ها و 
در شــرايطى كه بنده در مــداوا بودم بعيد 
مى دانستم كه اعضا و دوســتان بنده براى 
جانبازى كه سالمتى خود را صرف دفاع از 
اين كشــور داده چنين راى صادر و 15 آذر 
ماه كه زمان مرخصى بنده تمام شــده بود 
در نخســتين فرصت براى جلسه شورا نفر 

جايگزين را به كار بگيرند.
مولــوى ادامه داد: "خانم ســليمى"، عضو 
شوراى شهر اللجين هم سال گذشته 6 ماه 
تحت مداوا بود اما همكاران وى جايگزينى 
براى ايشــان تعيين نكردند كه وي پس از 

يكسال به كار برگشت.
100 درصد اميد به بازگشــت به 

شورا دارم
اين عضو سابق شوراى شهر همدان گفت: 
هر تصميمى كه اعضاى شــورا هم اينك 
هم بگيرند براى من قابل احترام اســت اما 
احساس مى كنم در اين بين مباحث پشت 
پرده اى هســت كه اميدوارم بــا توجه به 

شرايط بنده در تصميمات اثرگذار نباشد.
وى خاطر نشان كرد: روز دوشنبه مدارك 
الزم را كه بنياد شهيد آنها را ارائه داده بود 
به شورا ارائه دادم اما متاسفانه با مخالفت 
گياه شــناس عضو جديد اين شورا مبنى 
بر اينكه "در دســتور كار نيست" و نيز 
غيبت رئيس شورا اين موضوع به وقت 
ديگرى موكول شــد كه بنــده با توجه 
بــه مــدارك الزم 100 درصــد اميد به 
بازگشــت و خدمت به مــردم به عنوان 

منتخب اين دور دارم. 

عضو  ســليمى،  خانــم 
شوراى شهر اللجين هم 
سال گذشته 6 ماه تحت 
مداوا بود اما همكاران وى 
جايگزينى براى ايشــان 
تعيين نكردند كه وي پس 
از يكسال به كار برگشت

رئيس سابق براى بازگشت به پارلمان شهر تالش مى كند

 پرونده مولوى ياگياه شناس روى ميزشورا
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 بررســي نرخ تــورم در ماه هــاي مختلف 
ســال 97 نشــان مي دهد همدان در اغلب ماه ها 
صدرنشــين بوده و در آذرمــاه پس از گذراندن 
رتبه هاي اول مهرماه و دوم آبان ماه يكباره تا رتبه 
چهارم پايين آمد. در اين ســال استثنايِي همدان 
در نرخ تورم حتي در 12 ماه منتهي به شــهريور 
سال 97 هم رتبه نخست را داشته است. يعني نه 
تنها در تورم نقطه به نقطه بلكه در تورم يك سال 

هم صدرنشين بوده ايم.
ــاال در همــدان  داليــل متعــددي بــراي تــورم ب
عنــوان شــده از جملــه آنكــه مســئوالن بارهــا 
ــورم در  ــه اول ت ــل رتب ــكن را دلي ــت مس قيم
معــاون  امــا  كرده انــد.  مطــرح  را  همــدان 
ــار و اطالعــات ســازمان مديريــت و  مركــز آم
ــوان  ــش از عن ــدان پي ــتان هم ــزي اس برنامه ري
كــرد كــه «قيمــت مســكن در نــرخ تــورم 
دخالتــي نــدارد و ايــن قيمــت گوشــت، ميــوه 
ــه  ــا ب ــه همداني ه ــادوام و عالق ــاي ب و كااله
ســرمايه گذاري بــر روي كاالهــاي بــا دوام 
اســت كــه همــدان را صدرنشــين كرده اســت». 
در ثاني طبق آمار اعالم شــده از ســوي بانك 
مســكن، همدان در گراني قيمت مســكن رتبه 
پنجم كشــور را دارد و رتبه هاي جلوتر مربوط 
به تهران، اصفهان، كيش و تبريز اســت و عالوه 
بر آن در سال 90 و 91 كه قيمت مسكن در اوج 
بود، نرخ تورم در همدان تغيير چنداني نداشــته 

اســت؛ چون قيمت مسكن وزن زيادي در تورم 
ندارد.

ــا 31/6  ــورم در همــدان در ســال 90 ب ــرخ ت ن
ــس از  ــت. پ ــور را داش ــه 14 كش ــد رتب درص
آن اســتان در ســال هاي 91، 92، 93، 94، 95 
ــا نــرخ تــورم 33/8، 15/5،  ــه ترتيــب ب و 96 ب
ــده و  ــه ش ــد مواج ــا رش 9/2، 5، 5/4 و 9/3 ب
ــرده  ــه ك ــا ســوم را تجرب ــن 10 ت ــاي بي رتبه ه
اســت. امــا در مــدت يــك ســال و انــدي 
ــا بحــران ارزي مواجــه  ــه كشــور ب ــته ك گذش
شــده نــرخ تــورم در اســتان ركــورد شكســته و 
ــاال آمــده اســت. اســتان در 12  ــا رتبــه اول ب ت
مــاه منتهــي بــه شــهريور ســالجاري نســبت بــه 
12 مــاه مشــابه قبــل بــا تــورم 14/2 درصــدي 

ــه اول كشــور را داشــته اســت. رتب
نرخ شــاخص 42/8 درصدي همدان در سال 90 
نسبت به ميانگين شاخص 108/2 كشور پايين تر 
بوده اما از آن سال به بعد هر سال نرخ شاخص در 

استان همدان باالتر از ميانگين كشور بوده است.
7 ســال گذشته سال نامناسبي در تورم استان بوده 
به طوريكه در اين مدت كه حتي استان هاي محروم 
كه معموالً رتبه هاي اول و دوم كشــور را در تورم 

داشته اند حاال همدان روي دست آنها زده است. 
اطالعــات  و  آمــار  معــاون  ايــن  از  پيــش 
اســتان  برنامه ريــزي  و  مديريــت  ســازمان 
همــدان اعــالم كــرده بــود كــه قيمــت گوشــت، 

ــا دوام اصلي تريــن عوامــل  ــوه و كاالهــاي ب مي
ــال اســت.  ــتاني س ــاي تابس ــورم در ماه ه در ت
ــادي  ــاي متم ــدان در ماه ه ــه هم ــون ك ــا اكن ام
بــا نــرخ تــورم بــاال مواجــه شــده وي پــس از 
ــه گفت وگــو  ــا حاضــر ب تماس هــاي مكــرر ام

نشــد تــا داليــل ايــن حفــظ جايــگاه 
ــا  ــه ب ــد ك ــان مي ده ــن نش ــد. اي ــالم كن را اع
ــاد  ــن اعتق ــوز اي ــتان هن ــران در اس ــود بح وج
در  نبايــد  اخبــار  همــه  كــه  دارد  وجــود 
ــان از  ــرد و همچن ــرار بگي ــردم ق ــترس م دس

ــد.  ــردم گريزانن ــازي م ــاني و آگاه س اطالع رس
ايجــاد  و  آرام ســازي  بــراي  درصورتي كــه 
فضــاي امــن در اســتان بايــد بــه شــفاف ســازى 

آورد. روي 

اقتصـاداقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

كم فروشى در جايگاه هاى عرضه بنزين همدان نداريم
 مدير پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان گفت: بر اســاس كنترل هاى مســتمر و 
تصادفى تاكنون كم فروشى در جايگاه هاى عرضه بنزين و نفت گار منطقه همدان مشاهده 

نشده است.
امين روســتايى بيان كرد: با انجام آزمايش هاى كمى نازل هاى عرضه فرآورده هاى نفتى 
بنزين و نفت گاز چند جايگاه به صورت تصادفى در منطقه همدان، سالمت تلمبه ها، مهر 
تاييد گرفت.وى افزود: گروهى متشكل از نمايندگان شركت، اداره تعزيرات حكومتى و 
اداره استاندارد ميزان عرضه فرآورده ها توسط نازل هاى سه جايگاه جهان نفت، فلسطين 

و دانشگاه شهر همدان را مورد سنجش قرار دادند.
مديــر پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان گفت: در اين بازديد ميدانى، به ميزان 200
ليتر فرآورده بنزين از نازل هاى مختلف جايگاه هاى دانشگاه و فلسطين و 40 ليتر فرآورده 
نفت گاز از نازل هاى جايگاه جهان نفت به عنوان نمونه با ابزار پيمانه استاندارد، سنجش 

و راستى آزمايى شد كه در نهايت هيچ گونه مغايرتى با عدد شمارنده تلمبه ديده نشد.
وى با بيان اينكه تمام تلمبه هاى جايگاه ها با كدهاى رديابى مخصوص داخل استان پلمب 
شــده و توسط كارشناسان شركت پخش به طور مستمر كنترل مى شوند خاطرنشان كرد: 

امكان هرگونه دخل و تصرف در ابزار دقيق موجود در آنها ممكن نيست.
روستايى گفت: همچنين در صورت نياز احتمالى به تعويض يا تعمير قطعات داخلى، اين 

مهم تنها با نظارت كارشناسان پخش منطقه همدان انجام خواهد شد.
وى  با اشاره به اينكه ماهيانه 900 نازل عرضه فرآورده در جايگاه هاى منطقه كنترل كمى 
مى شوند بيان كرد: با وجود تمام اين نظارت ها در صورت وجود هرگونه شائبه كم فروشى 

در جايگاه ها، همشهريان با شماره تلفن 09627 تماس گرفته و موضوع را اطالع دهند.
مدير پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان تأكيد كرد: در صورت وجود هرگونه تخلف 
در ايــن زمينه، مطابق قانون نظام صنفى و تعزيرات حكومتى با متخلف برخورد خواهد 

شد.
روســتايي گفت: منطقه همدان 111 جايگاه عرضه فرآورده هاى نفتى مايع و CNG در 

هشت ناحيه داشته كه كار عرضه سوخت را بدون وقفه و مستمر انجام مى دهند.

منتظرمرغ ارزان 
باشيد

 معاون وزير جهاد كشاورى اعالم كرد كه 
مشكلى در توليد گوشت مرغ وجود ندارد و 
بــه زودى با برنامه ريزى هاى صورت گرفته، 
قيمت اين محصول پروتئينى به ثبات رسيده 

و ارزان خواهد شد.
مرتضى رضايى بيان كرد: ميزان توليد گوشت 
مرغ براساس ميزان جوجه ريزى انجام شده در 
سال هاى پرورشى، محاسبه و ارزيابى مى شود 
و محصولى كه هم اكنــون در بازار خريد و 
فروش مى شود در دهه پايانى آبان ماه و نهايتا 
دهه اول دى ماه جوجه ريزى اش انجام شده 
است. آمارها نشان مى دهد كه جوجه ريزى كه 
در سه ماهه پاييز داشته ايم هيچ كاهشى نداشته 
و حتى جوجه ريزى در آذر ماه بيشــتر از ماه 
قبل از آن بوده اســت. بنابراين از نظر توليد 
هيچ مشكلى نداريم.وى با اشاره به نوسانات 

گوشــت مرغ در بازار افزود: به نظر مى رسد 
يكى از داليل نوسانات قيمت گوشت مرغ، 
جايگزينــى اين محصول به جاى گوشــت 
قرمز در پى نوسانات قيمتى آن بوده باشد و 
انتظارات تورمى موجود در بازار نيز مى تواند 
روى اين مســئله اثرگذار باشد اما مسلما در 
روزهاى آينــده قيمت اين محصول به ثبات 
رسيده و تا پايان دى ماه شاهد كاهش قيمت 
آن خواهيم بود.رضايى به ايسنا گفت: گوشت 
مرغ در بازار با نوســانات قيمتى مواجه شده 
كه البته بررســى هاى ما نشان مى دهد يكى 
از داليل اصلى آن ســودجويى هايى اســت 
كــه صورت مى گيرد.وى اضافــه كرد: براى 
اينكــه مردم در تنگنا نباشــند و بازار كنترل 
شــود روزانه بيش از 500 تن گوشــت مرغ 
منجمد شرينگ پك شــده با كيفيت بسيار 
عالى توســط شركت پشــتيبانى امور دام به 
قيمــت 8650 تومان عرضه مى شــود كه در 
همه فروشگاه هاى زنجيره اى و ميادين ميوه 

و تره بار قابل تامين است.

خطر در كمين سپرده گذاران بانك هاى متخلف!
براى چند درصد سود بيشتر ريسك نكنيد

 با وجود هشــدار بانك مركزى، برخى بانك ها هنوز راه هايى براى 
پرداخت سود سپرده بيش از 20 درصد پيش روى مشتريان مى گذارند 
كه احتمال به خطر انداختن سرمايه مشتريان را به همراه خواهد داشت.

بسيارى از بانك ها از طريق شرايط مختلف اقدام به دور زدن نرخ هاى 
اعالم شده از سوى بانك مركزى كرده اند. 

از ايجاد صندوق هاى ســرمايه گذارى با ســودهاى روزشمار گرفته، تا 
پرداخت سود بيشتر از آن چه در قرارداد مشتريان ثبت مى شود و قول و 
قرارهايى كه فقط شعب بانك ها و مشتريان در جريان آن هستند، همه 
و همه راه هايى است كه بانك ها براى رقابت در جذب سپرده بيشتر به 

آن متوسل مى شوند.
برخى از كارشناســان بانكى معتقدند كه ايجاد ســودهاى روزشمار و 
پرداخت سود به سپرده مشــتريان بيش از آن چه توافق ميان بانك ها و 
اعالم بانك مركزى باشــد، از زمانى بيش تر شــايع شده كه بانك هاى 
خصوصــى روى كار آمدند و براى رقابت با بانك هاى دولتى و جذب 
سپرده هاى آن ها دســت به اين اقدامات زدند؛ اما اين روزها تخطى از 
سقف پرداخت سود سپرده به مشتريان، دولتى و خصوصى ندارد و در 

واقع همه بانك ها را در رقابتى كاذب با يكديگر قرار داده است.
بانك ها براى دريافت سپرده بيشتر از مردم، جريمه هاى بانك مركزى را 
به جان مى خرند، اما اقدام به پرداخت هاى سود غيرقانونى به مشتريان 
مى كنند؛ به طورى كه ســود ســپرده اى كه از سوى بانك مركزى اعالم 
شــده و مديران بانك ها نيز بر آن توافق كرده اند، 15 درصد اســت، اما 
تا همين چند وقت پيش ســودهاى 23 تا 24 درصدى نيز به مشتريان 

پرداخت مى شد.
پرداخت سود بيشتر به مشتريان سبب مى شود كه بانك ها براى جذب 
ســرمايه بيش از آن چه در توان دارند، سود پرداخت كنند و در نهايت 
دچــار ضرر و زيان و به تبع آن اضافه برداشــت از منابع بانك مركزى 
شــوند كه همين موضوع در سال هاى گذشــته بدهى بانك ها به بانك 

مركزى را افزايش داده است.
بانك مركزى ايران در آخرين گزارش خود از وضعيت بدهى بانك ها به 
بانك مركزى تا پايان مهرماه سال جارى از مانده بدهى 160 هزار و 540

ميليارد تومانى بانك ها خبر داده و اين در حالى است كه اين بدهى در 
مهرماه سال گذشته 112 هزار و 380 ميليارد تومان بوده است.

به اين ترتيب، ميزان مانده بدهى بانك ها به بانك مركزى از مهرماه سال 
گذشته تا مهر سال جارى 42.9 درصد رشد داشته و همچنين ميزان اين 
بدهى از اســفند سال گذشته كه 132 هزار ميليارد تومان بوده تا مهرماه 

سال جارى رشد 21.6 درصدى داشته است.
اما اين بار بانك مركزى جدى تر از هميشه در پى آن است كه با متخلفان 
پرداخت سود ســپرده بانكى برخورد كند و در همين راستا همتى كه 
در ابتدا هشــدار جدى به بانك هايى كه سود باالى 20 درصد پرداخت 
مى كننــد، داده بود، از اصالح ناترازى بانك ها به عنوان نخســتين گام 

اصالح نظام بانكى سخن گفت.
پس از اين هشــدار رئيس كل بانك مركزى بــه بانك ها، تقريبا تمامى 
بانك ها ســود ســپرده هاى جديد خود را به كمتر از 20 درصد كاهش 
دادند، اما اين در حالى است كه هنوز برخى بانك ها روش هايى را براى 

پرداخت سود بيشتر به مشتريان ابداع مى كنند.
يكى از بانك ها كه ميزان پرداخت سود سپرده را براى حساب هاى جديد 
در ابتداى افتتاح حساب 20 درصد منظور مى كند، شرايطى در نظر گرفته 
و به مشتريان خود مى گويد كه پرداخت سود به سپرده ها با افزايش زمان 
ماندن پول در حساب مشترى افزايش مى يابد. در واقع در ابتداى افتتاح 
حساب 20 درصد سود به مشترى پرداخت مى شود و پس از شش ماه 

به تدريج نرخ سود افزايش پيدا مى كند.
دبير كانون بانك ها و موسســات اعتبارى خصوصى، درباره تخلفات و 
اقدامات برخى بانك ها در دور زدن قوانين بانك مركزى براى سودهاى 
سپرده به ايسنا، گفت: بانك هايى كه تاكنون نيز تخلف مى كردند، هيچ گاه 
تخلف خود را به صورت كتبى انجام نمى دادند و در حال حاضر قرارداد 
تمام بانك ها براى سود ســپرده بلندمدت 15 درصد است، اما با دادن 

قول هايى به مشترى، سودهاى باالترى به او مى دهند.
محمدرضا جمشيدى با بيان اينكه هيچ تضمينى وجود ندارد كه مشترى 
از اين طريق به سود خود برسد، بيان كرد: اگر مثال شش ماه بعد، بانك 
ســود وعده داده شده را به مشترى ندهد، مشتريان بايد از طريق بانك 
مركزى اقدام به شكايت كنند و اين در حالى است كه آن ها قرارداد 15
درصــد را امضا كرده اند، بنابراين تضمينى وجود ندارد كه حتما با قول 

شفاهى به سود خود برسند.
جمشيدى افزود: ممكن است بانك مركزى در ماه هاى آتى هشدارش را 
جدى تر كند و بانك ها قول خود را عملى نكنند و ممكن است خالف 
ايــن نيز اتفاق بيفتد، اما به هر حال مردم بايــد در اين موارد به قوانين 

توجه داشته باشد.
وى با انتقاد از عدم پاى بندى برخى بانك ها به قوانين و مقررات ســود 
سپرده، گفت: افزايش نرخ سود سپرده در اين بانك ها به دليل مشكلى 
اســت كه اين بانك ها در جذب سپرده دارند و ممكن است براى  آنان 
مشكالتى ايجاد شود. اين خطرى اســت كه متوجه سپرده گذاران اين 
بانك ها خواهد شد. به اين ترتيب، با توجه به قراردادهايى كه اين بانك ها 
با مشــتريان امضا مى كنند، اين احتمال وجود دارد كه سودى كه قولش 
به مشترى داده شده پرداخت نشود و در اين شرايط مشترى نيز دستش 

به جايى بند نيست.
از ســوى ديگر، بنابر اظهارات جمشيدى، اين بانك ها قطعا در جذب 
سپرده مشكالتى دارند و اين مشــكالت ممكن است در آينده حادتر 
شود و در نهايت ســرمايه سپرده گذاران در اين بانك ها با خطر مواجه 
خواهد شد. مهم ترين نكته در اين زمينه اين است كه قطعا چند درصد 
سود بيشــتر ارزش به خطر انداختن سرمايه را ندارد و عالوه بر آن، با 
وجود همه قوانين و الزاماتى كه توســط بانك  مركزى انجام مى شود، 
مردم نيز نقش مهمى در اجراى درســت قوانين دارند و به اين صورت 
است كه مى توان با فرهنگ ســازى مناسب، زمينه را براى رشد اقتصاد 

ايران فراهم كرد.

مقايسه تورم استان با كشور
متوسط نرخ تورم ساليانه سال

استان همدان
متوسط نرخ تورم ساليانه 

كشور
9131/629/2
9233/832/9
9315/514/5
949/211/1
955/46/8
969/38/2
138/4 طي 6 سال جمع

گذشته
توضيح: نرخ تورم استان در 12 ماه منتهي به شهريور سالجاري نسبت به 12 

ماه مشابه سال قبل 14/2 درصد است كه رتبه اول كشور را دارد. 

 رئيس اتحاديه خواروبارفروش همدان 
بــا بيان اينكه ركود هر روز كشــنده تر و 
مزمن تر از گذشته مى شــود و دولت نيز 
تاكنون اقــدام خاصى در اين حوزه انجام 
نداده است گفت: توليدكننده براى توليد 

محصول نهايى سردرگم است.
رضا بــه زارع ادامه داد: مردم عادت دارند 
اجناسى را كه خريدارى مى كنند، پس از 
مدتى با قيمت بيشــترى مشاهد كنند كه 
يك فرهنگ غلط در جامعه به حســاب 

مى آيد.
وى افــزود: از هميــن رو وقتــى دولت 
تصميم مى گيرد و نــرخ معينى براى ارز 
مشــخص شــود، در پى آن ثبات ايجاد 
مى شــود و به همين دليل ركــود نيز به 

دنبالش خواهد آمد.
رئيس اتحاديه خواروبارفروش همدان با 
بيان اينكه امــروز ركود عميق تر از قبل و 
بى سابقه است به فارس گفت: وقتى ركود 
ايجاد مى شــود بازار نيز تحت تأثير قرار 

مى گيرد و از فعاليت بازمى ايستد.
جوامــع  در  دولت هــا  داد:  ادامــه  وى 
توسعه يافته در هنگام ركود، مصرف گرايى 
را ترويــج مى كنند كه البته با عقايد ما در 
تضاد اســت بنابراين بايد براى رفع ركود 

تدابير الزمى اتخاذ شود.
به زارع با بيان اينكه به دولت تدبير و اميد 

از ابتدا دل بســته بوديم خاطرنشان كرد: 
دولــت از همان ابتدا تمركــز خود را بر 
كاهــش تورم معطوف كــرد اما در زمينه 

كاهش ركود توفيقى نداشت.
وى با اشــاره به اينكه ركود به حد اعالى 
خود رســيده و تبعات جبران ناپذيرى به 
دنبــال دارد گفت: امروز توليدكننده براى 
توليد محصول نهايى ســردرگم اســت 

چراكه از فروش آن اطمينان كامل ندارد.
رئيس اتحاديه خواروبارفروش همدان با 
بيان اينكه در حــوزه مواد غذايى نيز اگر 
محصولى توليد شــود و به فروش نرسد 
قابل استفاده نخواهد بود اظهار كرد: حتى 
حبوبات نيز حداكثر يك سال ماندگارى 

دارند.
وى با اشــاره به اينكه براى رفع ركود به 
ويژه در صنــف خواروبارفروش توجهى 
نمى شود افزود: ركود در صنف خواروبار 
به ديگــر بخش هاى جامعه نيز تســرى 
مى يابــد و ديگر مشــاغل نيز تحت تأثير 

قرار مى گيرد.
بــه زارع با بيان اينكه دولت امتيازات قابل 
توجهــى دارد و توفيقاتى در بخش هاى 
مختلــف حاصل شــده اســت تصريح 
كــرد: اما در بخش ركــود بايد به دولت 
نمره منفى دهيم كه نتوانســته است اين 

مشكالت را برطرف كند.

مقايسه متوسط شاخص كل استان همدان با كشور
متوسط شاخص كل سال

استان همدان
متوسط شاخص كل 

كشور
تفاوت ميانگين شاخص كل 

استان همدان با كشور
0/1 درصد -9042/742/8
0/9 درصد +9156/255/3
9275/273/5+ 1/7
9386/984/2+ 2/7
9494/993/6+ 1/3
95100/00100-00-
96109/31/1

رئيس اتحاديه خواروبارفروش همدان:

توليدكننده سردرگم است
■  دولت براى حل ركود كارى نمى كند

97 سال ركورد زنى تورم در همدان است

كاهش 4 رتبه اى
تورم دراستان
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رياست محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
احترامًا بدينوســيله آقايان مهدي ســرداريان ، محمود عاشــوري كه فعًال 
مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه آقاى بهروز قاسمي سرو دادخواستى 
به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 970397/ح117 
ثبت و براى روز چهارشــنبه 97/11/24 ســاعت 8:30 وقت رسيدگى تعيين 
گرديــده، لذا مراتب جهت تقاضــاى خواهان در اجراى مقــررات ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى همدان درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف 
يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به حوزه 117 واقع در همدان ، ميدان بيمه كوچه مشــكي شوراى حل اختالف 
همدان مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هر 
گونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شــورا غيابًا رســيدگى و تصميم مقتضى 
صادر خواهد نمود و چنانچه من بعد آگهى الزم شــود يك نوبت و مدت آن ده 

روز خواهد بود.(م الف 3478)
دبيرخانه 117 شوراى حل اختالف همدان

رياست محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
احترامًا بدينوســيله آقاى علي محمدي كه فعًال مجهول المكان مى باشد ابالغ 
مى گردد كه آقاى سجاد ياراحمدي دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به 
طرفيت شــما تقديم كه به كالســه 970345ح130 ثبت و براى روز دوشنبه 
97/11/15 ســاعت 11:45 وقت رســيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب جهت 
مدنى  دادرســى  آئين  قانون  ماده 73  مقررات  اجــراى  در  خواهان  تقاضاى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار 
محلى همــدان درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ نشــر 
آگهى جهت دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 130 واقع در 
همدان، پيچ زندان جنب بانك صادرات شــوراي حل اختالف ويژه بازرگاني 
مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلســه رسيدگى حاضر و هر گونه 
دفاعى دارد به عمل آورد واال شــورا غيابًا رســيدگى و تصميم مقتضى صادر 
خواهد نمود و چنانچه من بعد آگهى الزم شــود يك نوبت و مدت آن ده روز 

خواهد بود.(م الف 3778)
دبيرخانه 130 شوراى حل اختالف همدان

كبدى جايگاه ويژه اى در ورزش همدان دارد
 رئيس هيأت كبدى اســتان همدان گفت: كبدى با افتخارات بسيار 

جايگاه ويژه اى در ورزش همدان دارد.
محمود كوثرى در گفت وگو با فارس ، اظهار كرد: اين رشــته با توجه 
به ســابقه نه چندان طوالنى خود نســبت به برخى رشته ها، با كسب 
مدال هاى ارزشــمند اكنون در رده رشــته هاى موفق ورزش استان به 

حساب مى آيد.
وى با بيان اينكه بيش از هزار نفر بيمه شده رشته كبدى در استان وجود 

دارد، عنوان كرد: جوانان همدان به رشته كبدى عالقه زيادى دارند و با 
حمايت از آنها مى توان در كشور خوش درخشيد.

كوثــرى تصريح كرد: رشــته كبدى در شهرســتان هاى نهاوند، مالير، 
كبودراهنگ، تويســركان و همدان فعال اســت. اين رشته ورزشى در 
شهرســتان ها رشد خوبى داشــته به طورى كه شهرســتان هايى مانند 
تويسركان، مالير و كبوداهنگ موفق شده اند نفرات زيادى را به عنوان 

پديده به كبدى استان و كشور معرفى كنند. 
رئيس هيأت كبدى اضافه كرد: در حال حاضر شهرســتان هاى استان، 
عالوه بر داشــتن خانه كبدى از مربيان باتجربه و موفقى در اين رشته 

برخوردار هستند.
وى ادامــه داد: هيأت كبدى همدان برنامه هــاى مختلفى از جمله 
برگزارى مســابقات قهرمانى استان، مســابقات قهرمانى نوجوانان 
و جوانان بانوان اســتان، حضور در مسابقات ليگ برتر و حضور 
در مســابقات ليگ دسته يك كشــور بانوان را در تقويم ورزشى 

دارد. و  داشته  خود 
كوثرى با اشــاره به اينكه حضور در ليگ هاى برتر كشــور زمينه ساز 
شكوفايى اســتعدادهاى نخبه ورزش كبدى اســت، تاكيد كرد: بدون 

ترديد همدان داراى ظرفيت بااليى در ورزش كبدى است.

خبـر يادداشت

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

يك ايران، منتظر قهرمانى يوزها
 فقط چند روز ديگر جام ملت هاى آسيا در امارات آغاز خواهد 
شد و اگر از هر ايرانى سوال كنيد، هرچقدر هم كه كار دشوار باشد، 
اما شايد بتوان فهميد كه بيش از هر زمانى مردم به قهرمانى تيم ملى 
اميدوارند و بيش از هميشه به قهرمانى در قاره كهن نزديك هستيم.
تيمى كه قابل احترام است، پرمهره است و سرمربى كاربلدى روى 
نيمكــت خود دارد، حاال بعد از نمايش خوب و دلچســب در جام 
جهانى 2018 بــه دنبال موفقيت در جام ملت هاســت و فقط يك 

قهرمانى مى تواند يك ممكلت را راضى نگه دارد.
حاال فقط چهارمين قهرمانى در جام ملت هاى آســيا تنها دلخوشى 
مردمان خســته از روزگارى است كه با هزار و يك مشكل دست و 

پنجه نرم مى كنند.
جام ملت هاى آسيا نخستين بار در سال 1956 و چهار سال زودتر 
از جام ملت هاى اروپا به ميزبانى هنگ كنگ برگزار شــد و چشــم 
بادامى هاى كره جنوبى با كســب قهرمانى نخستين جام را به خانه 

بردند.
تيم ملى فوتبال ايران در نخســتين حضورش به ميزبانى كره جنوبى 
در ســال 1960 در اين رقابت ها حاضر شد و در مرحله گروهى از 
دور رقابت ها كنار رفت. در ســال 1964 ملى پوشــان ايران غايب 

بودند.
1968 نخســتين ميزبانى ايران در جام ملت هاى آسيا رقم خورد و 
تيم ملى با مربيگرى «محمود بياتى» و با شكست رژيم صهيونيستى 
در آخرين مسابقه، به نخستين قهرمانى خود در اين مسابقات رسيد.
قهرمانى دوره قبل اين رقابت ها، آغازى بر درخشــش ادامه دار تيم 
ملى فوتبال كشور شد تا در جام پنجم در سال 1972 كه به ميزبانى 
تايلند برگزار مى شــد، فوتباليســت هاى ايران براى دفاع از عنوان 

قهرمانى خود پا به ميدان مسابقات بگذارند.
شــاگردان «محمد رنجبر» ســرمربى تيم ملى پس از پيروزى برابر 
كامبوج، عراق و تايلند در مرحله مقدماتى، و كامبوج و كره جنوبى 
در ديدارهاى حذفى و فينال به دومين قهرمانى پياپى خود رسيدند.
ايران كه در ششــمين دوره اين رقابت ها در سال 1976 ميزبان شد 
با هدايت «حشــمت اهللا مهاجرانى» در مرحله گروهى ابتدا عراق و 
يمن جنوبى را از پيش رو برداشت و در مرحله حذفى از سد چين 
گذشت تا در فينال مقابل كويت صف آرايى كند. در اين ديدار تيم 
ايران با تك گل «على پروين» پيروز شد تا جام قهرمانى را باالى سر 
ببرد و از آن تاريخ هنوز دست ملى پوشان به اين جام نرسيده است.
براى جام ملت هاى آســيا در ســال 1980 نيز البته اميد به قهرمانى 
دوباره تيم ملى زياد بود. شاگردان «حسن حبيبى» سرمربى وقت تيم 
ملى كه متشــكل از ناصر حجازى، نصراهللا عبدالهى،  ايرج دانايى فر، 
حميد عليدوســتى، حسن روشــن، بهتاش فريبا، حميد درخشان و 
حســين فركى بودند در ديدار مقابل كويــت در مرحله نيمه نهايى 
شكست خوردند تا از رسيدن به فينال باز بمانند. يكى از داليل اين 
شكست آغاز جنگ تحميلى عليه ايران بود كه يك روز قبل از اين 
مصــاف رخ داد. به رغم اينكه اعضاى تيــم ملى عالقه اى به ادامه 
حضور در مسابقات نداشتند اما با نظر مسئوالن كشور در مسابقات 

ماندند و در نهايت با كسب مقام سومى به خانه بازگشتند.
هشــتمين دوره جام ملت هاى آســيا در ســال 1984 بــه ميزبانى 
سنگاپور و با ســرمربيگرى «ناصر ابراهيمى» براى تيم ايران برگزار 
شــد و ملى پوشان كشــورمان در حالى كه در مرحله نيمه نهايى تا 
دقيقه 89 مقابل عربستان با يك گل در يك قدمى فينال بودند اما با 
گل به خودى شــاهين بيانى به تساوى رسيدند تا در ضربات پنالتى 

مغلوب حريف شده و با كسب مقام چهارمى به كار پايان دهند.
در جام 1988 نيز ايران هر چند با هدايت «پرويز دهدارى» به نيمه 
نهايى اين رقابت ها راه يافت ولى با شكست مقابل عربستان در اين 

مرحله و برترى برابر چين در ديدار رده بندى به مقام سوم رسيد.
كريم باوى، فرشــاد پيوس، احمدرضا عابدزاده، نادر محمدخانى، 
مجتبى محرمى، جواد زرينچه، سيروس قايقران، مهدى فنونى زاده، 
صمــد مرفاوى و محمدحســن انصارى فــرد از جملــه بازيكنان 

سرشناس ايران در اين رقابت ها بودند.
در سال 1992 سكان هدايت تيم ملى به «على پروين» سپرده شد تا 
ايران كه قهرمانى بازى هاى آسيايى 1990 چين را با سرمربيگرى او 
يدك مى كشيد، در اين دوره از رقابت ها حاضر شود. اما تيم ايران 
در مرحله گروهى و ديدارى جنجالى مقابل ژاپن چند بازيكن خود 
را با كارت قرمز از دســت داد تا به لطف داور شكســت بخورد و 
سرانجام براى دومين بار در تاريخ اين رقابت ها در مرحله گروهى 

حذف شوند.
در دوره يازدهم جام ملت ها در ســال 1996 تيم ملى فوتبال ايران 
با حضور بازيكنان ارزنــده اى مانند على دايى، مهدى مهدوى كيا، 
خداداد عزيزى، مى توانســت به فينال اين مسابقات برسد و حتى 
در پــرگل ترين ديدار خــود با نتيجه 6 بر 2 برابــر كره جنوبى به 
برترى رسيد. اما شاگردان «محمد مايلى كهن» سرمربى تيم در نيمه 
نهايى يك بار ديگر با داورى مشــكوك مقابل عربستان، بازى برده 
را مســاوى كردند و گل ســالم خداداد عزيزى مردود اعالم شد تا 
در ضربات پنالتى بازنده شــده و در نهايت عنوان سومى را به خانه 

ببرند.
به جز كسب مقام سومى ايران كه در سال 2004 با هدايت «برانكو 
ايوانكوويچ» رقم خورد، تيم ملى در سال هاى 2000 با سرمربيگرى 
جالل طالبــى، 2007 با هدايت امير قلعه نويــى، 2011 با رهبرى 
افشين قطبى و در سال 2015 كه كارلوس كى روش سكان تيم ملى 
را بر عهده داشــت، يوزهاى ايرانى هيچگاه نتوانست از مرحله يك 

چهارم نهايى صعود كنند.
حال تيم ملى فوتبال ايران كه از ســرمربى با دانش و بين المللى به 
نام كى روش برخوردار است و در جام جهانى 2018 روسيه مقابل 
حريفان نامدارى چون مراكش، اســپانيا و پرتغال عملكرد مناسبى 
ارائه كرد، عزم خود را براى كســب عنــوان قهرمانى در هفدهمين 

دوره رقابت هاى پيش رو جزم كرده است.

روزهاى پرترافيك فوتبال همدان
 فوتبال بدون ترديد پرمخاطب ترين ورزش استان است و متوليان 
اين رشته محبوب ورزشى همواره در ايام سال به دليل تعدد مسابقات 

روزهاى پرترافيكى را تجربه مى كنند.
هيأت فوتبال اســتان همدان متشــكل از كميته هــاى مختلف چون 
فوتســال، داوران، مربيان و برگزارى مســابقات، همواره سعى بر اين 
داشته كه رقابت ها در تمامى مقاطع سنى بى هيچ كم و كاستى برگزار 

شود و از حق نگذريم، در بيشتر موارد هم نمره قبولى گرفته است.
اگرچه دورى از ليگ برتر و دســته اول، آنچنــان كه بايد در همدان 
فوتبال را با مردم آشتى نداده، اما برگزارى مسابقات فوتبال بدون وقفه 
و با نظم خاصى برگزار مى شود و حضور 6 تيم از همدان در مسابقات 
كشــورى بيانگر آن است كه فوتبال در همدان پوياست و رقابت هاى 

آن بدون مشكل در حال برگزارى است.
دبير هيأت فوتبال همدان در اين باره گفت: مسابقات فوتبال اين استان 
در رده هاى سنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگساالن (ليگ 
برتر و ليگ يك) برگزار شد و 6 تيم در رده هاى سنى مختلف جواز 

حضور در مسابقات ليگ كشورى را كسب كردند.
مهدى بوجاريان اظهار كرد: در ســال جارى تيم شــهردارى با كسب 
سه قهرمانى در رده هاى سنى مختلف پرافتخارترين تيم فوتبال استان 

همدان بود.
دبير هيأت فوتبال همدان اضافه كرد: مســابقات رده سنى نونهاالن با 
شــركت هفت تيم به صورت ليگ و ديدارهاى رفت و برگشت پس 
از انجام مجموع 42 بازى تيم فوتبال علم و ادب همدان مقام قهرمانى 
را كســب كرد و به عنوان نماينده استان به ليگ زيرگروه كشورى راه 
يافت و تيم شهردارى همدان نيز به عنوان تيم نايب قهرمان، براى اخذ 

سهميه مجزا به فدراسيون فوتبال معرفى شد.
بوجاريان گفت: در رده ســنى نوجوانان نيز 13 تيم در گروه بندى سه 
گانه شركت داشتند كه پس از برگزارى مجموع 85 مسابقه در نهايت 

تيم شهردارى همدان قهرمان شد و به زيرگروه كشور راه يافت.
وى يــادآور شــد: در رده جوانان كه با حضور 10 تيم مســابقات به 
صورت ليگ (تك بازى) برگزار شد، در مجموع 45 بازى تيم فوتبال 
شــهردارى همدان با كسب عنوان قهرمانى جواز حضور در مسابقات 

كشورى را كسب كرد.
دبير هيأت فوتبال همدان خاطرنشان كرد: همچنين در رده سنى اميد 
تيم فوتبال شــهردارى همدان در 2 ديدار رفت و برگشت بر تيم مهر 

همدان غلبه كرد و نماينده استان در مسابقات كشورى شد.
وى افزود: مسابقات ليگ يك استان نيز با شركت هفت تيم در2 گروه 
برگزار شد كه در نهايت با مجموع 20 بازى تيم فوتبال شهداى سامن 
قهرمان مسابقات شد و به همراه تيم علم و ادب همدان نايب قهرمان 

مسابقات به ليگ برتر استان در فصل آينده صعود كرد.

پهلوانان همدان چه كسانى هستند؟
 مسابقات كشتى پهلوانى استان همدان در سه رده سنى برگزار شد 
تا نفرات برتر جواز حضور در مسابقات پهلوانى ايران را كسب كنند.

رقابت هاى پهلوانى اســتان در خانه كشتى همدان و در سه رده سنى 
برگزار شــد تا نفرات برتر جواز حضور در مسابقات كشتى پهلوانى 

ايران كه در البرز برگزار خواهد شد را كسب كنند.
در اين رقابت ها 83 ورزشــكار در سه رده سنى نوجوانان، جوانان و 

بزرگساالن با هم به رقابت پرداختند.
اميرحســين موســوى، على احمدوند، محمدمهــدى اصغرى، رضا 
شاه محمدى و اميرمحمد مرادى در اوزان مختلف رده سنى نوجوانان 

عنوان قهرمانى را به دست آوردند.
در رده سنى جوانان عنوان قهرمانى اوزان مختلف به مهيار اسدى، على 
كريمى، على اسدى، محمد مختارى، تقى نوشادى و عرفان خدارحمى 

رسيد.
سعيد رحمانى، حسن قاسمى، محمد حبيبيان، اميرحسين رفيعى، ميثم 
تركاشوند و ابوالفضل بربط هم به عنوان پهلوانان استان همدان در رده 

سنى بزرگساالن معرفى شدند.
رقابت هاى كشتى پهلوانى بزرگساالن قهرمانى كشور و تعيين پهلوان 
برتر و صاحب بازوبند كشــور يادواره «پهلوان باشى زنده ياد عليرضا 
ســليمانى» طى روزهاى 20 تا 21 دى ماه به ميزبانى استان البرز و در 

سالن 2500 نفرى شهر كرج برگزار خواهد شد.

دبير در انتخابات 
فدراسيون كشتى 
شركت مى كند

 عضو ســابق شوراى شــهر تهران و 
دارنده مدال هاى طالى جهان و المپيك 
قصد دارد در انتخابات رياست فدراسيون 
كشتى شركت كند و بر همين اساس نيز 
تاكنون ديدارهايى با روساى هيأت هاى 

استانى داشته است.
به گزارش ايســنا، در حاليكــه وزارت 
ورزش و جوانــان على رغــم اصــرار 
اعضاى مجمع فدراســيون كشــتى و با 
توجه بــه در پيش بودن رقابت هاى مهم 
بين المللى و لزوم تعيين تكليف هر چه 
سريعتر وضعيت فدراسيون، هنوز زمان 
آغاز ثبت نام از كانديداهاى فدراســيون 
كشــتى را اعالم نكرده اســت، عليرضا 
دبير عضو سابق شــوراى شهر تهران و 
دارنده يــك طالى المپيك و يك طال و 
2 نقره جهــان عزم خود را براى حضور 
در انتخابات جزم كرده و بر همين اساس 
نيز خيلى زود مذاكرات خود را با روساى 

هيأت هاى استانى آغاز كرده است.
مسعود رياضى رئيس هيأت كشتى استان 
خراسان رضوى، درباره درخواست ديدار 
عليرضا دبير از وى و مباحث مطرح شده 
در اين ديدار اظهار كرد: اين جلسه يك 
ساعت و نيم به درازا كشيد و در طول اين 
جلسه عليرضا دبير بيشتر صحبت كرد و 
من شــنونده بودم. بحث حمايت و اين 
حرف ها مطرح نشــد و دبير عنوان كرد 
تاكنون با 15 رئيس هيأت كشــتى براى 
اعالم برنامه هايش ديدار داشته و بر همين 

اساس نيز خواستار اين جلسه شده بود.

ژاپن شانس اصلى 
قهرمانى از نگاه شفر

 ســرمربى اســتقالل به ســتايش از 
تيــم ملى فوتبــال ژاپــن پرداخت و از 
ســامورايى ها به عنوان شــانس اصلى 

قهرمان در جام ملت ها ياد كرد.
به گــزارش ايرنا، تا آغاز جام ملت هاى 
آسيا 2019 امارات تنها 2 روز ديگر باقى 

مانده است.
شــفر، ســرمربى آلمانى اســتقالل در 
گفت وگويى كه با ســايت البيان امارات 
داشــت از ژاپن به عنوان شانس اصلى 
قهرمانى در جام ملت هاى آسيا سخن به 

ميان آورد.
او گفــت: مدت هاســت كــه تيم ملى 
فوتبــال ژاپن را دنبــال مى كنم. اين تيم 
از بهترين هاى فوتبال آســيا است. ژاپن 
اگر در جام جهانى به بلژيك نمى خورد 
مى توانست به مراحل باالتر صعود كند. 
اين تيــم بازيكنان زيــادى در ليگ هاى 
اروپايى دارد و سال هاســت كه در يك 
ســطح بازى مى كند. ژاپن همــواره از 
بهترين و قوى ترين تيم هاى آسيايى بوده 
و شانس اصلى قهرمانى در جام ملت هاى 

است.
سرمربى آبى پوشــان ادامه داد: به خاطر 
تجربــه مربيگرى در اســتقالل فرصت 
اين را داشــته ام كه تيم هــاى ژاپنى در 
ليگ قهرمانان آسيا را دنبال كنم. تيم هاى 
ژاپنى ســبك خوبى دارند و سريع بازى 
مى كنند. قهرمانى كاشيما در ليگ قهرمانان 
آســيا تصادفى نبود بلكه نتيجه تالش و 

پيشرفت فوتبال ژاپن است. 

تيم ملى خوش تيپ تر و 
نونوارتر از هميشه

 تيــم ملى فوتبال ايــران بعد از پايان 
اردوى خود در دوحــه، به زودى راهى 
امارات خواهد شــد تا به عنوان مدعى 

جدى جام، در كمپ خود مستقر شود.
به گزارش "ورزش ســه"، تيم ملى ايران 
بعد از برپايى اردوى آماده ســازى خود 
در دوحــه و انجام دو ديــدار تداركاتى 
برابر فلسطين و قطر، امروز به اردو پايان 
خواهد داد و راهى امارات خواهد شد تا 

براى جام ملت هاى آسيا مهيا شود.
شــاگردان كارلوس كــى روش كه به 
عنوان يكــى از مدعى هاى جدى جام 
ملت هــاى 2019 معرفى مى شــوند، با 
پوشــش جالب توجه و با بهره گيرى 
از يكى از برندهــاى مطرح در امارات 
حاضر خواهند شد.اين اولين رونمايى 
از كت و شلوار خاص و ويژه توليدى 
برنــد هاكوپيان براى تيم ملى اســت. 
كت و پوشــش جالب توجــه كه نام 
هر بازيكن نيز داخل آن درج شــده تا 
شاهزاده هاى ايرانى براى تحقق رويايى 
43 ســاله به شــكلى ويژه در امارات 

حضور يابند

 امسال تيمدارى يك مجموعه همدانى 
از هيأت واليبال اســتان كردستان در ليگ 
دســته دوم اگرچه واكنش هيــأت واليبال 
همدان را در پى داشت و موجبات تعجب 
اهالــى ايــن ورزش را فراهم كــرده، اما 
واقعيت آن است كه واليبال ما با ليگ برتر 

فاصله اى رويايى دارد.
همدانى ها دو سال پيش در ليگ دسته اول 
واليبال تيمــدارى كردند و روزهاى خوبى 
بــراى عالقمندان به اين رشــته ورزشــى 
رقــم زدند، اما در شــرايطى كــه خيلى ها 
منتظــر بودند تا امســال رويــاى چندين 
ســاله همدانى ها براى ليگ برتر يا حداقل 
ليگ يك تحقق پيدا كند، دســت آخر چند 
بازيكن همدانى  به كردســتان رفتند تا در 

ليگ دسته دوم شركت كنند. 
قصه از آنجا شروع شد كه بعد از تعطيالت 
نوروز امســال، واليباليســت هاى همدانى 
ســخت پيگير تيمدارى استان در ليگ برتر 
واليبال باشــگاه هاى كشور شدند و تالش 
زيادى به كار بستند تا بلكه هگمتانه بعد از 
سال ها خود را راهى سوپرليگ كند، قرارى 

كه گويا هيچ وقت رخ نخواهد داد!
ظرفيــت  از  همــدان  در  كــه  رشــته اى 
فوق العــاده اى برخــوردار اســت گويــا 
هيچوقت رنگ ليگ برتر را به خود نخواهد 
ديد تا ستاره هاى اســتان به تيم هاى ديگر 

كوچ كنند.
 دهه رويايى 80

دهه 80 را بايــد رويايى ترين دهه ورزش 
اســتان همــدان دانســت. در آن دهه چه 
فوتبال، چه كشتى و چه واليبال و بسكتبال 
روزهايــى درخشــان را تجربــه كردند و 
بــا حضــور در ليگ هــاى برتــر، پويايى 

ورزش هاى خود را به تماشا نشستند.

در آن دهــه فوتبــال با پاس، بســكتبال با 
پگاه، كشتى با صنايع ومعادن و البته واليبال 
با شــهردارى، روزهايى به يادماندنى را به 
تاريــخ ورزش همدان گــره زدند و بدون 
ترديد ايــن خاطرات هيچ وقــت از ذهن 

عالقمندان به ورزش پاك نخواهد شد.
حضــور همدان در رقابت  هــاى ليگ برتر 
واليبال باشگاه  هاى كشــور به سال 86 باز 
مى  گردد، زمانى كه شــهردارى همدان در 
سطح اول رقابت  ها برابر تيم  هاى پرمهره  اى 

چون سايپا و پيكان قد علم كرد.
در آن سال شهردارى همدان عنوان پنجمى 
ليگ برتر باشــگاه  هاى كشور را كسب كرد 
و در ميــان تيم  هاى شهرســتانى عملكرد 
قابل قبولى از خود به منصه  ظهور گذاشت.

يك سال بعد همدان دوباره با حمايت  هاى 
شــهردارى در ليگ برتر تيمدارى كرد اما 
عملكرد خوب همدان در سال 86 اين بار 
تكرار نشــد و شــهردارى نتوانست خيلى 

خوب ظاهر شود.
ســال 87 آخرين ســال حضور شهردارى 
همــدان در ليگ برتر واليبال كشــور بود. 
از آن روزهاى درخشــان، سال  ها مى  گذرد 
اما چيزى كه پيداســت اينكه مردان ديروز، 
بلندقامتانى چون آرمين تشكرى را پرورش 
داده  انــد و اگر امثال تشــكرى در يك تيم 
بومى دورهم جمع شــوند بــدون ترديد 
واليبال همدان اگر در كشــور بهترين نشود 

از بهترين  ها خواهد بود.
 كوچ ستاره ها

ظرف چند سال اخير و بعد از غيبت همدان 
در ليــگ برتر واليبال باشــگاه هايب ايران، 
واليباليســت هاى استان در استان هاى ديگر 

روياهاى خود را جست وجو كردند.
اين در حالى است كه فدراسيون واليبال در 

صورتى كه يك استان داراى چند ملى پوش 
باشــد، مجوز تيم ليگ برترى اعطا مى كند 
تا هر اســتان بتواند با تكيه بر ظرفيت هاى 

بومى در ليگ برتر تيمدارى كند.
آرمين تشكرى معروف ترين چهره اى بوده 
كه در چند ســال اخيــر در تيم هايى چون 
شــهردارى اروميه و متين ورامين توپ زد 
و امســال هم وقتى از تيمدارى شهر خود 

نااميد شد، به پيكان پيوست.
آرميــن رنجبر نيز در چند ســال اخير در 
تيم هايى چون كاله آمل بازى كرده و صابر 
جواهرى توانا هم در سايپا توپ زده است.

 اسپانسر نيست
چيزى كــه پيداســت اينكه حضــور در 
ليگ برتر واليبال كشــور به هزينه اى چند 
ميلياردى نياز دارد و تا اسپانسر نباشد، اين 

هزينه هنگفت تامين نخواهد شد.
بدون ترديد با پيشــرفت واليبــال ايران در 
چند سال اخير و حضور تيم ملى در ميادين 
مهم جهانــى از جمله قهرمانى مردان جهان 
و همچنين المپيك، اين رشته پرمخاطب در 
ساير اســتان ها روند رو به رشدى داشته و 
اقبال به اين ورزش بيش از دهه گذشته شده 

است.
استان همدان نيز از اين قاعده مستثنى نبوده 
و طبق آمارى كه مســووالن هيأت واليبال 
استان همدان ارائه مى دهند، آمار عالقمندان 
به ورزش واليبال بيش از گذشته شده است.

مشابه اين روند را در دهه 80 تجربه كرده 
بوديم، زمانى كه وااليبــال همدان در ليگ 
برتر تيم دارى مى كرد و حضور شــهردارى 
همدان در سطح اول واليبال ايران، انگيزه اى 
وصف نشدنى براى خانواده ها فراهم كرده 
بود تا فرزنــدان خود را راهــى واليبال و 

حضور در اين رشته ورزشى كنند.

همدان تيمداراستان همسايه شد

واليبال - ليگ برتر 
هرروز دورتر از ديروز

 حسن الهيدوس براى مدعيان قهرمانى 
جام ملت هاى آسيا خط و نشان كشيد و از 
تيم ملى كشــورش به عنوان تيمى مدعى 

ياد كرد.
به گزارش مهر، حسن الهيدوس كاپيتان 
باتجربه تيم ملى فوتبال قطر كه بيش از 
100 بازى ملــى در كارنامه خود دارد، 
درباره شــروع اين رقابت ها گفت: من 
فكر مى كنم حداقل تا يك چهارم نهايى 
خواهيم رســيد و مى توانيــم به مراحل 
پايانى جام هم برســيم. بازيكنان خوب 

و با اســتعدادى در تيم ملى قطر هستند 
و مربى خوبى نيز در تيم اســت و چند 
ســال اســت كه با هم كار مى كنيم. ما 
خوبى  عملكرد  دوســتانه  بازى هاى  در 
داشتيم و فشــار زيادى روى ما نيست. 
نتايــج خوب اخير ما تنهــا انگيزه ما را 
بيشتر كرده اســت و باعث ايجاد فشار 

روى ما نمى شود.
الهيــدوس اضافــه كرد: بــه خوبى براى 
جام ملت ها آماده شــديم و فدراســيون 
نيز همكارى خوبى با بازيكنان داشــت و 

شــرايط خوبى براى ما رقم زد. احساس 
خوبى داريم و مى خواهيم با تمام توان در 
اين رقابت ها به ميدان برويم. امســال سال 
خيلى خوبى براى ماست و عالوه بر جام 
ملت هاى آسيا در كوپا آمه ريكا نيز حضور 
خواهيم داشــت. اين دو تورنمت در واقع 
آماده بــاش ما براى جام جهانى اســت تا 
بتوانيم به خوبى چهار ســال ديگر در جام 
جهانى 2022 بــازى كنيم. ما از االن براى 
آن زمــان برنامه ريخته ايم و مرحله مرحله 

كارمان را پيش خواهيم برد.

ن  پيتا كا ن  نشا و  ن خط  پيتا كا ن  نشا و  خط 
ن  عيا مد ى  ا بر ن قطر  عيا مد ى  ا بر قطر 
سيا آ ملت هاى  م  سياجا آ ملت هاى  م  جا
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■ حديث:
امام علي (ع):

دنيا در حقيقت، ســراى گذر اســت و آخرت  سراى ماندن . پس از گذرگاه 
خود ، براى مانْدگاهتان توشــه برداريد. 

نهج البالغة : الخطبة 203

كنسرت ها را بيشتر كنيد
غزل اسالمي  »

 در همــدان كم كنســرت برگزار مي شــود. تعداد كنســرت ها در 
اســتان هاي ديگر چند برابر همدان اســت. نگاه به آمار برگزاري ها در 
ساير اســتان ها و استقبال از خريد بليت  در همدان اين را ثابت مي كند 
كه هنوز در اين استان به طور كامل به خواسته مردم توجه نشده است. 
سال گذشته 2 هزار كنسرت در استان گيالن برگزار شد كه 268 مجوز 
براي كنســرت هاي پاپ بود. آن طور كه مدير كل اداره ارشاد اسالمي 
اين اســتان مي گفت: «در ســال 97 هم هر هفته بين 14 تا 16 كنسرت 
پاپ اجرا مي شود. او در تماس تلفني خود مي گفت: با وجود اين تعداد 
اجرا در اين استان، در سال گذشته رتبه پنجم در كشور را در برگزاري 

كنسرت ها داشتيم.»
در لرستان هم در 4 سال گذشته 700 مجوز كنسرت صادر شده كه طبق 
گفته هاي مدير كل اداره ارشاد استان لرستان، هر كنسرت به طور ميانگين 
2 يا 3 اجرا داشــته و در سال 97 هم هفته اي يك تا دو كنسرت برگزار 
مي شود. او مي گفت: در اين اســتان كسي مانع برگزاري كنسرت هاي 

بيشتر نيست و اگر مردم بليط بخرند بيشتر هم برگزار مي شود.
قزوين هم كه  طاليه دار شهرمذهبي است مشكل اجراي كنسرت ها را 
به طور كامل حل كرده و هر 10 روز يكبار دو كنســرت پاپ و سنتي 
برگزار مي كند. به گفته مدير كل اداره ارشــاد اين اســتان هر كنسرت 
دو اجرا دارد و در هر ســانس هزار بليت فروخته مي شــود و به خاطر 
تعداد باالي فروش در هر ســانس به نسبت جمعيت اين استان، مطالبه 
براي اجراهاي بعدي به وجود نمي آيد وگرنه تعداد كنسرت ها را باالتر 

مي برديم.
آنطور كه عليرضا درويش نژاد، مدير كل اداره ارشــاد اســالمي استان 
همدان مى گويد: در ســالجاري 31 كنسرت پاپ در 72 سانس و 15 
كنسرت سنتي در 31 سانس اجرا شده است. به طور ميانگين تقريباً هر 

ماه 3 كنسرت پاپ و هر 2 ماه 3 كنسرت سنتي برگزار شده است.
اين آمارها نشان مي دهد كه همدان هنوز در اجراي كنسرت كه خواسته 
ديرينه مردم اســت از همه استان ها پايين تر است و به حدي نرسيده كه 
پاسخگوي نياز مردم باشــد. به عنوان مثال كنسرت محسن يگانه در 8 
سانس فروش كرد و هر 8 سانس تمام صندلي ها پر بود، اما با اين حال 
بســياري همچنان براي خريد بليت تالش مي كردند كه موفق نشدند و 

كنسرت او را از دست دادند. 
همداني ها كه در سال هاي گذشته حسرت تماشاي كنسرت هاي متعدد 
و خوب را كشيده اند به خوبي قدر اين اجراها را مي دانند. وقتي محسن 
يگانه با شــوق از اتمام بليت خود در همه ســانس ها در 10 دقيقه اول 
صحبت كرد و گفت كه اين تنها استاني است كه اين تعداد فروش كرده 
و هنوز هم متقاضي دارد، نشان مي داد كه همدان هنوز ظرفيت افزايش 

تعداد كنسرت هاي پاپ را دارد.
امســال دولت موظف به ايجاد نشاط اجتماعي شده و مطابق برنامه هم 
پيــش مي رود اما اين هدف هنــوز در همدان به طور كامل و حداقل به 
اندازه استان هاي ديگر اجرا نشده است. تعداد محدودي هنوز دلواپس 
هستند اما آن تعداد از مسئوالني كه خودشان براي تماشاي كنسرت به 
سالن رفته اند يا آنها كه فكر ايجاد آرامش در استان هستند، مي دانند كه 
مــردم در حين اجرا به هيچ چيزي به جز تماشــاي هنرمند مورد عالقه 
خــود در حين اجراي زنده، فكر نمي كنند. آن 2 ســاعت گوش كردن 
موسيقي زنده انسان را از تمام نگراني ها و دغدغه هاي روز جامعه دور 
مي كند و هفته ها و ماه ها اين شــادابي و ســرحالي در ذهن و وجود او 

باقي مي ماند.
مردم انتظار دارند كه دلواپســي براي اجراي كنســرت هاي پاپ در استان 
همدان از بين برود و با كنسل كردن يا كم كردن تعداد كنسرت ها در مقابل 
مردم نايستند. ما بايد بدانيم كه در چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمي 
نشاط اجتماعي نياز جامعه است، در غير اين صورت ممكن است مردم باز 

هم به ناراحتي ها و كمبودهاي اقتصادي خود فكر كنند.

مديركل صداسيما ى كيش 
مات شد؟ نشد!

مصطفى شيرمحمدى  »
 چنــد روز پيش صداســيما ى كيــش يه فيلم 
ســينمايى اكشن رزمى از ســاخته هاى جكى چان 
رو پخــش كرد كه يادش رفته بود كره اش رو بگيره 
و همچين پرچرب هم نشــون داد كه تبعات زيادى 

داشت و درس عبرتى براى همگان شد.
1- مديركل صداسيما ى كيش تمام مهره هاى مرتبط 
با اين ســهل انگارى رو يكى پس از ديگرى بيرون 
انداخت تا جايى كه ديگه كسى نمونده بود از سوى 
مقامــات مافوق خودش هم بركنــار و بدين ترتيب 

مات شد.
2- فكــر كنم در بخشــنامه اى جداگانــه بازيگر و 
كارگردان معروف ســينماى اكشن يعنى جكى چان 
براى هميشــه ممنوع التصوير اعالم شد چرا كه باور 
همگان اين بوده كه وى چهره اى ورزشى و از نوابغ 

دنياى رزمى كاران است. 
3- جكــى چــان در فضــاى مجازى خطــاب به 
سانسورچى مركز كيش گفته: بشكنه اون قيچى كه به 
موقع قيچى نكرد اين قسمت از ماجرا رو منم ازنون 

خوردن انداختى...
4- جكى چان در بيانيه سرگشــاده اعالم كرد با بازيگر 
مقابل قصد ازدواج داشته و هرگونه اقدام غير اخالقى رو 
منكر شده (حتى نوشته بود نامزديم اما چون توى شناسنامه 

اسمش نيومده بود اين قسمت رو قلمخورد كرده) 
5- به نظر مى رسه در اين وانفساى بيكارى تنها شغل 
مناسب براى مديران صداسيما ى كيش فروش سى 
دى فيلم هاى جكى چان در بازار سياه مى تونه باشه 

البته جز مدير كل چون مشاور معاون شد!

توجه به كرامت انسانى از مبانى 
مهم انقالب اسالمى است

ــتان  ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش ــركل فرهن  مدي
همــدان توجــه بــه كرامت هــاى انســانى را از مبانــى 

ــوان كــرد ــران عن مهــم انقــالب اســالمى اي
ــگ و  ــى اداره كل فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ارشــاد اســالمى اســتان همــدان، عليرضــا درويــش 
نــژاد در جلســه كميتــه فرهنگــى و هنــرى چهلميــن 
ــرد:  ــار ك ــروزى انقــالب اســالمى، اظه ــالگرد پي س
انقــالب اســالمى در مبانــى پايــه اى بــا ســاير 

ــادى دارد. ــاى زي ــاوت ه ــا تف ــاى دني ــالب ه انق
وى بــا تاكيــد بــر اينكــه «دگرگونــى» وجــه مشــترك 
ــرد:  ــان ك ــت، خاطرنش ــاى دنياس ــالب ه ــه انق هم
اوليــن مبنــاى انقــالب اســالمى خاســتگاه فرهنگــى 
آن اســت كــه بــا اقتبــاس از فرهنــگ عاشــورا شــكل 

گرفــت.
ــر  ــونت را از ديگ ــز از خش ــژاد پرهي ــش ن دروي
مبانــى انقــالب اســالمى دانســت و گفــت: توجــه 
بــه كرامــت انســانى از ديگــر مبانــى مهــم انقــالب 
اســت و توجــه بــه ايــن نكتــه باعــث شــد 
ــه  ــف ب ــاى مختل ــران ه ــخ از بح ــول تاري در ط

ــم. ــور كني ــالمت عب س
ــد  ــا تاكي ــالمى ب ــاد اس ــگ و ارش ــر كل فرهن مدي
بــر اينكــه اكنــون در چهــل ســالگى انقــالب قــرار 
ــيده  ــى الزم رس ــه پختگ ــا ب ــالب م ــم و انق داري
اســت؛ خاطــر نشــان كــرد: در ايــن برهــه از زمــان 
ــالب  ــاى انق ــان ه ــن آرم ــن تبيي ــت ضم ــاز اس ني
ــه  ــاى مختلــف از جمل ــا كمــك ابزاره اســالمى، ب
فرهنــگ و هنــر، شــبهات بــه وجــود آمده در ســطح 
جامعــه را پاســخ دهيم.درويــش نــژاد بــا تأكيــد بــر 
لــزوم برنامه ريــزى مناســب و مرتبــط بــا ايــام فجــر 
ــت در  ــكار و خالقي ــرد: ابت ــى، خاطرنشــان ك فاطم
برگــزارى برنامــه هــا بايــد مــد نظــر قــرار گيــرد؛ مــا 
بــه دنبــال برنامــه هايــى هســتيم كــه فراگيــر بــوده و 
ضمــن جلــب مشــاركت هاى مردمــى تاثيرگــذارى 

مناســبى هــم داشــته باشــد.

دستيابى محققان كشور به دانش فنى توليد 
نانو الياف 

 محققان يكى از شركتهاى دانش بنيان به دانش فنى توليد نانو الياف 
با قطر 100 نانو متر دست يافتند كه از آن در نيروگاه ها، توليد برق و 

صنايع گاز استفاده مى شود.
به  گزارش  ايســنا، محمد جواد فروندى بــا بيان اين كه در يك فيلتر 
شــبكه هاى مختلفى وجــود دارد، گفت: در ديواره اليــاف فيلترها، 
روزنه هايــى وجود دارد كه هوا از آن عبور مى كند و در مســير هوا، 

ذراتى همراه هوا و سيال در روزنه هاى اين الياف به دام مى افتد.
وى افزود: هر چه قطر ديواره الياف بزرگتر باشد، حفره هاى بيشترى 
ايجاد مى شــود، در نتيجه  آلودگى همراه هوا و يا ســيال كمتر به دام 

مى افتند.

ابداع نرم افزارى كه در كارمندان انگيزه 
ايجاد مى كند

 كارمندان ســابق گوگل، نرم افزارى مبتنى بر هوش مصنوعى ارائه 
داده اند كه مى تواند با ارسال پيام، به كارمندان انگيزه بدهد.

به گزارش فارس ، ســه تن از كارمندان ســابق گوگل باور دارند كه 
هوش مصنوعى مى تواند راهى براى شاد بودن در محل كار فراهم كند.
اين سه كارمند، استارتاپى موســوم به "هومو"(Humu) راه اندازى 
كرده اند كه در آن، از هوش مصنوعى براى تجزيه داده هاى مربوط به 
كارمندان و ايجاد انگيزه آنها اســتفاده مى شود تا بتوانند در محل كار 
خود پيشــرفت كنند.اين انگيزه، با ارسال ايميل يا پيامك به كارمندان 
صــورت مى گيرد تا آنها را به انجام كارهاى كوچكى با هدف ارتقاى 

كل سازمان ترغيب كند.

ربات هاى مشاور رقيب مشاوران انسان 
مى شوند

 با افزايش نياز به مشــاوره، ربات هاى مشاور نيز در كنار انسان ها 
به درمان مراجعان مى پردازند.به گزارش ايســنا ، بزرگترين موسســه 
خيريه انگلستان در حوزه رابطه، اعالم كرده كه شايد هوش مصنوعى، 
پاسخى براى نياز رو به رشد مشاوره باشد.نياز به مشاورهاى انسان، راه 
را براى ورود حمايت احساسى رايانه ها از راه صحبت آنالين هموار 
كرده است. "آيدان جونز"(Aidan Jones)، مدير اجرايى موسسه 
خيريه "ريليت"(Relate) گفت: "ربات ســخنگو" يا "چت بات" 
مى تواند در برخى موارد، زوج ها را مانند يك مشاور انسان راهنمايى 
كنند. به همين دليل، متخصصان عقيده دارند كه برخى افراد مى توانند 

مسائل خود را جايى بيرون از يك اتاق مشاوره مطرح كنند.

هر دقيقه 204 ميليون كليدواژه روى گوگل 
جستجو مى شود

 معاون وزيــر ارتباطات با بيان اينكه پردازش حجم عظيمى از ديتا 
دراختيار 4 شركت بزرگ فناورى دنيا است، گفت: هر دقيقه 156 ميليون 
ايميل درجهان ارسال و 204 ميليون كليدواژه روى گوگل جستجو مى 
شــود.به گزارش مهر ، حسين فالح جوشقانى با تاكيد بر اهميت نقش 
كالن داده ها در عرصه اقتصاد ديجيتال افزود: براســاس آمار در ســال 
2017، در هــر دقيقه 350 هزار توئيت معادل با 184 ميليارد توئيت در 
سال، 156 ميليون ايميل و 204 ميليون كليد واژه روى گوگل جستجو 
مى شود و اين آمار نشان مى دهد با حجم عظيمى از ديتاها مواجه  هستيم 
كه پردازش و اســتفاده از آن در بخش خصوصى و غالبا در 4 شركت 

بزرگ دنيا شامل گوگل، اپل، فيس بوك و آمازون انجام مى شود.

يك كشف جديد رشد سرطان پوست را 
متوقف مى كند

 محققان كشــف كرده اند نوعى ســلول هاى ايمنى، سلول هاى 
مالنوما در ســرطان پوست را در وضعيت خواب قرار مى دهند و از 
رشــد آنها جلوگيرى مى كنند. اين پيشرفت مهمى در درمان سرطان 
پوست است.به گزارش  مهر ، دانشمندان به كشف مهمى دست يافته 

اند كه پيشرفت عظيمى در درمان سرطان پوست به حساب مى آيد.
تحقيقات جديد نشان داده نوعى سلول هاى ايمنى خاص مى توانند 
تومورهــاى مالنومــا را در وضعيت خواب قرار دهند و از رشــد و 
گسترش آنها جلوگيرى كنند.«سلول هاى تى» كه در بافت قرار دارند، 
در گذشته براى مقابله با سرطان به كار مى رفتند اما محققان از شيوه 

عملكرد آنها تا به حال اطالعى نداشتند. 

سينـما

■ قد  س1.................كلمبوس- بمب يك عاشقانه
■ قد  س2...................... اتاق تاريك - دزد و پري2 

 سرو زيرآب
■ فلسطين1............................ دزد و پري - پاستاريوني
فلسطين 2.....................................................مارموز

■ سينما كانون....  كلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير........................ ................بمب يك 

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

كوچك زنگ زده- لس آنجلس تهران
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

 ابن سينا حكمت خود را از ايران دريافت 
كرد

رئيس بنياد ايران شناسى نيز در ادامه درباره موضوع 
ابن سينا و حكمت باستانى ايرانى سخنرانى كرد.

حجت االسالم ســيد محمد خامنه اى، گفت: وقتى 
كتب يونانى به عربى ترجمه شــد، در كنار معارف 
اسالمى ســه مكتب معرفتى كنار هم قرار گرفتند؛ 
مكتب اول مكتبى بود كه در دست شيعه بود. مكتب 
دوم، مكتب حكمت مشــاء كه منســوب به ارسطو 
است و حكمت ســوم، يك نوع حكمت معنوى و 
باطنى بود كه همان اشــراق است. ابن سينا حكمت 
خود را از ايران دريافت كرد. در برخورد اين ســه 
مكتب ســه دسته به وجود آمدند؛ دسته اول افرادى 
بودند كه به فلسفه مشــايى تعصب مى ورزيدند و 
ابن ســينا هم از آنها دل پر دردى داشت. دسته دوم، 
صوفيان بودند و دسته سوم هم افراد شيعه بودند كه 
گرايش عمده آنها ايرانى ـ باســتانى يا اشراق بود. 
اين دســته از خواص اعتقاد داشتند كه معارف الهى 
يا حكمت داراى اليه هاى مختلفى اســت، بنابراين 
زبان رمزى خاصى به درد آنها مى خورد. درواقع اين 
دسته كه باطنيه نام داشتند، نوعى زبان رمزى به كار 

مى بردند.
وى افزود: دسته  باطنيه در كنار خط سياسى پيشوايان 
شــيعه در مقابله با خالفت پيش مى رفتند. آنها هم 
داراى حركت علمى بودند و هم مبارزات سياســى 
داشــتند. بعدها اســماعيليه از دل اين گروه بيرون 
آمد. باطنيه را بعدهــا در تاريخ تعليميه مى ناميدند. 
حال ســؤالى كه اينجا پيش مى آيــد اينكه چرا اين 
دسته با داشــتن حكمت باستانى، حكمت مشاء را 
هم پذيرفتند؟ پاســخ اين است كه چون از حكمت 
مشاء براى استدالل هاى خودشان در حقايق شيعه و 
امامت اســتفاده مى كردند. ابن سينا در ميان اين جو 
عميق فلسفه  عرفانى متولد شده و رشد كرده است. 
او جزو ســازمان هاى پنهانى اسماعيليه در خراسان 
بوده و از همان ابتدا با آنها آشنا بوده است. به همين 
دليل هم بيشتر از بقيه، به منابع اسماعيليه دسترسى 

داشته است.
رئيس بنياد حكمت اســالمى صدرا تصريح كرد: با 
حمله  اســكندر، حكمت اشــراق در معرض خطر 
قرار گرفت، ولى ابن ســينا فلسفه اشراق و حكمت 
باســتانى ايرانى را نگــه داشــت و آن را به عنوان 
ميراث به ديگران ســپرد. او كتاب «شفا» را در سنت 
خشك مشايى مى نويسد و در مقدمه كتاب «حكمت 
مشرقى» خود مى گويد كه من ناچارم به دليل عوام، 
درباره حكمت مشاء بحث كنم چون آنها بسيارى از 

نكات خاص من را نمى فهميدند.
خامنه اى در پايان خاطرنشان كرد: با نگاهى بر سير 
تاريخى، متوجه مى شويم كه بعد از ابن سينا، در دامن 
شيعه، حكمت اشراق بازگو مى شده است و افشاگر 
اين مكتب هم ســهروردى بوده اســت. شاگردان 

ســهروردى، كتاب «حكمت االشراق» سهروردى را 
شرح مى كنند. به همين دليل شيعه از حكمت اشراق 
جدا نمى شود و جزو ميراث شيعه است. ابن سينا نه 
فقط ايرانى است بلكه اصل شجره و عصاره  ايرانى 

دارد كه هيچ كسى نمى تواند آن را به سرقت ببرد.
ارسطو هم به گرد ابن سينا نمى رسد

چهره ماندگار فلسفه، در اين همايش به «ابن سينا و 
حكمت مشرقى» پرداخت و بيان كرد: در اين مورد 
صحبت كردن بسيار سخت است. انديشمندان بزرگ 
آينه هايى هستند كه انسان ها خود را در آن مى بينند. 
بزرگترين آينه تاريخ جهان اســالم ابن سيناســت و 

شايسته است كه مردم در اين آينه خود را ببينند.
غالمحسين ابراهيمى دينانى، در ادامه افزود: ابن سينا 
عمر كوتاهى داشته اســت، با اينكه طبيب بوده، اما 
عمرش كوتاه بوده اســت و اواخر عمر نيز خود را 
معالجه نكرد، ولى ابن ســينا را با عمر طبيعى نبايد 
شناخت. هر انســانى مى تواند دو عمر داشته باشد، 
يكى عمر طبيعى است كه به حسب زمان اندازه گيرى 
مى شود و دوم نيز عمر آگاهى است. بسيارى از مردم 
عمر طبيعى دارند، اما اندكى از آن ها عمر آگاهى نيز 
دارند. عمر طبيعى ابن ســينا 58 سال است، اما عمر 
آگاهــى او حد و اندازه ندارد و تا روزگار هســت، 
ابن سينا نيز هست. تا بشر فكر مى كند و مى تواند فكر 
كند، ابن سينا حضور دارد. امام خمينى (ره) در مورد 
ابن ســينا فرمود: «لم يكن له كفوا احد»؛ لذا ابن سينا 

نظير ندارد.
اين چهره ماندگار فلســفه تصريح كرد: ارسطو نيز 
به گرد ابن سينا نمى رسد. هزار سال است به ما ظلم 
شده است، چراكه گفته اند ابن سينا مشائى است، اما 
اين گونه نيســت. لغت مشائى يعنى فلسفه ارسطو 
و در واقع ارســطو راه مى رفت و حرف مى زد. لذا 
به او مشــائى مى گفتند. ببينيد چه ظلمى به ابن سينا 
شــده است. ابن سينا ارسطو را خوب خوانده است، 
اما خواندن ارسطو با ارسطويى بودن متفاوت است. 
ابن سينا يك اشراقى تمام عيار است. كتاب االنصاف 
او كه بيســت جلد بود سوخت، اما اين كتبى را كه 

باقيمانده بايد خوب خواند.
ابراهيمى دينانى در انتهاى سخنان خود تصريح كرد: 
سال هاست ابن سينا درس مى دهند، اما در طول هزار 
سال ابن سينا هنوز خوب فهميده نشده است؛ بنابراين 
بايد توجه كنيم كه ابن ســينا مشائى نبوده و باالتر از 
ارسطوست و حرف هايى دارد كه به ذهن ارسطو هم 
نرســيده است. حركت جوهرى را نيز ابن سينا گفته 
است، اما مالصدرا توانسته آن را خوب بفهمد، اتحاد 

عاقل و معقول را نيز ابن سينا مطرح كرده است.
رئيس انجمن حكمت و فلسفه ايران و عضو هيأت 
امناى بنياد بوعلى سينا نيز اظهار داشت: علت اينكه 
بايد ابن سينا را از نو شناخت اين است كه بسيارى از 
ابعاد فكرى او ناشناخته مانده است كه بنده به برخى 
از آنها اشاره مى كنم. به دوره حكمت مشرقيه اشاره 

نمى كنم كه حتى در دوران پيش از مشرقى و در اروپا 
و اسالم بســيار مؤثر بوده است. ابن سينا مسائلى را 
طرح كرده است كه براى اولين بار فالسفه بعدى آن 
را ادامه داده اند كه شامل مسائلى از قبيل مابعدالطبيعه 

و ... بوده است.
غالمرضا اعوانى، در ادامه افزود: مســائلى در تاريخ 
فلسفه وجود دارد كه براى اولين بار از سوى ابن سينا 
طرح شــد كه بسيار بنيادين هســتند. ابن سينا مانند 
يك شاخه فلسفه اســت كه جريان هايى را وارد آن 
كرده كه بســيار بنيادين بوده اند، مانند روانشناسى، 
علم النفس و به ويژه در مســائل الهى كه مهم ترين 

بخش فلسفه است. 
اين مدرس برجسته فلســفه در ادامه بيان كرد: بايد 
ابن ســينا را متبكر علم اونتولوژى بدانيم. كسى كه 
براى اولين بار در تاريخ فلســفه، وجودشناســى را 

مطرح كرده ابن سينا است. 
 هنوز ابن سينا را نشناخته ايم

در ادامه  اين همايش، حسين كلباسى اشترى، استاد 
گروه فلســفه دانشگاه عالمه طباطبايى هم  با تأكيد 
بر ناشــناخته بودن ابن ســينا بيان كرد: ابن سينا را 
نمى شناســيم و اين اغراق نيست. البته در هزار سال 
اخير بعد از فوت بوعلى، كتب تعددى منتشــر شده 
اســت، اما به تعبيرى ما به درستى با ابن سينا نسبتى 
برقرار نكرده ايم كه اين عدم برقرارى نسبت درست 
به لحاظ تاريخ و به لحاظ پديدارشناســى اســت. 
يعنى هم مطالعات تاريخى به معناى ديدن شــرايط 
انضمامى اين اتفاق نيفتاده و هم پديدار شناســى كه 
به تعبير بزرگان ما، عبور از ظاهر به باطن است. اما 
چرا به لحاظ تاريخى ابن سينا را نمى شناسيم؟ يك 
مورد را مى گويم و آن اينكه بايد شرايط جغرافيايى 
قرن پنجم قمرى را در ايران ديد، به اين معنا كه ببينيم 
ابن سينا با چه كسانى معاصر است. هريك از اينها به 

عنوان بزرگان حكمى ما مطرح هستند.
 ابن سينا بر موسيقى اشراف داشته است

پس از كلباسى، حســن بلخارى رئيس انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگى به ايراد ســخن پرداخت با طرح اين 
سؤال كه چه نسبتى ميان حكمت ايران باستان با ابن سينا 
برقرار است؟ بيان كرد: اوالً ابن سينا يكى از بزرگ ترين 
موســيقى دانان ايران است. لكن در حوزه موسيقى، دو 
دسته متفكر داريم، عالمان عامل مانند عبدالقادر مراغى 

و نظريه پردازان غيرعامل مانند ابن سينا. 
عضو هيأت امناى بنياد بوعلى ســينا در ادامه افزود: 
دليل دوم اين است كه ابن سينا در يكى از بخش هاى 
شفا، در بخش وزن و ايقاع بحث مى كند كه يك ايقاع 
موصول و يك ايقاع منفصل داريم و مى گويد تمامى 
الحان قديمه خسروانى و فارسى هستند كه نشان از 
اشراف ابن سينا بر موسيقى ايران باستان بوده است. 
حال اگر اين موســيقى جزء ذاتى فلسفى باشد، از 
طريق فيثاغورس به يونان رفته و به ايران آمده است 
و ما با واسطه نسبت ميان ابن سينا و ايران باستان را 

برقرار مى كنيم. در ايجاد نسبت ميان حكمت ايران 
باستان و مشرقيه، به دنبال منابع مستقيم نباشيد، چون 
پيدا نمى كنيد، تاريخ به ناجوانمردى مطلق اين منابع 
را از ما ربوده است. اما با واسطه ها، امكان ايجاد اين 

نسبت ها وجود دارد.
 غربى ها آنچه را نمى توانستند بگويند از 

زبان بوعلى بيان كردند 
كريــم مجتهدى چهره ماندگار فلســفه هم در اين 
نشســت گفت: ابن سينا توســط برخى از غربى ها 
نيز معرفى شــده كه در مورد ابن ســينا و متونش 
فكر مى كنند، البته الزاما با ابن ســينا همفكر نيستند، 
امــا در مــورد او تفكر مى كنند. در قــرن دوازدهم 
ميالدى، غربى ها ابن ســينا را نوعى منجى فرهنگى 
مى دانستند و متفكران غربى كه مورد توجه نبودند، 
به اسم ابن سينا مى توانستند حرف بزنند. لذا ابن سينا 
منجى متفكران بود و كســى بود كه به اسم او، آنچه 

نمى توانستند را مى گفتند.
چهره ماندگار فلســفه بيان كرد: قرن سيزهم دوباره 
ابن سينا مطرح شد، اما به يك معناى ديگر. در واقع 
يك ابن ســيناى مشائى مطرح شد. اينجا ابن سيناى 
اشــراقى بود، اما در قرن سيزدهم مدارس تبديل به 
دانشــگاه شدند و اين مسئله قابل تامل است. در آن 
زمان احســاس كردند كه انضباط مدارس از دست 
رفته است و بايد مركزى درست شود تا اينها بتوانند 
بر مدارس نظارت داشــته باشــند. بنابراين صنف 
استادان را تأســيس كردند و اولين دانشگاه رسمى 
در فرانسه و انگليس درســت شد كه قديمى ترين 

دانشگاه، آكسفورد است.
 رهايى از ركود عقالنى با فهم ابن سينا 

و سنت عقالنى
عضو هيأت علمى گروه فلســفه دانشــگاه عالمه 
طباطبايى هم گفت: ابن سينا متعلق به همه متفكران 
و جوامعى اســت كه با او نسبتى داشته اند همچنان 
كه خاصيت فلسفه اين است. در اين همايش قصد 
داريم تأكيد كنيم كه فلسفه به طور كلى رو به آينده 
دارد و متعلق به زمان سپرى شده نيست. هفته گذشته، 
دكتــر مجتهدى نيز در نشســت فارابى اين نكته را 
تأكيد كرد؛ بنابراين فلسفه و تفكر حكمى متعلق به 
دوره گذشته نيست؛ يعنى فلسفه از امكان هايى براى 
جوامع سخن مى گويد كه مى تواند تفكر عقالنى را 

براى جوامع به ارمغان بياورد.
پورحسن با بيان اينكه امروز در دنياى اسالم با فقدان 
عقالنيت مواجه هستيم، تصريح كرد: در مقدمه كتاب 
فارابى نيز نوشــته ام كه چرا به فارابى و ابن سينا نياز 
داريم. مهم ترين علت اين است كه ابن سينا و فارابى 
بنيان هاى حكمى و عقالنى را پايه گذارى كرده اند كه 
منجر به زايش دوره طاليى شد و اكنون اگر بخواهيم 
از اين وضعيت كه وضعيت ركود عقالنى اســت و 
گرفتار خشونت و نگاه هاى فاشيستى هستيم بيرون 

آييم، راهى غير از فهم اين سنت عقالنى نداريم.

برگزارى همايش بازخوانى تأثير حكمت ايرانى بر فلسفه ابن سينا در تهران

دينانى: ابن سينا احياكننده حكمت ايران باستان است
 دوميــن همايش ملى «ابن ســينا و حكمت 
مشرقى؛ بازخوانى تأثير حكمت ايرانى بر فلسفه 
ابن سينا»، توسط بنياد حكمت اسالمى صدرا و با 
همكارى بنياد ايران شناسى در صبح روز دوشنبه 
10 دى ماه 1397 در بنياد ايران شناسى برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل بنياد 
بوعلى سينا، در آغاز اين مراسم قاسم پورحسن، 
دبير اين همايش گفت: اولين هدف ما از برپايى 
اين همايش اين بوده اســت كه سنت عقلى و 
ِحكمى ايران را مورد توجه قرار دهيم و بگوييم 
كه اطالق ابن ســينا از جانب مورخان به عنوان 
انديشــمند عرب يا حكيم تُــرك، يك توهم و 
پندار نادرست است. اطالق ابن سينا به غيرايرانى 
بودن نشان مى دهد كه ابن سينا به صورت اصيل 
خوانده نشده است. دومين هدف ما هم اين است 
كه نشان دهيم فلســفه رو به آينده دارد و براى 
گذشته نيست؛ يعنى فلسفه امكان هايى را در باب 
تفكر عقلى باز مى كند. به همين دليل هم ابن سينا 
مى تواند جهانى را بگشــايد كه ما با آن مواجهه  

عقالنى با وضعيت كنونى داشته باشيم.


