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همدان شهر 
دفينه ها

137 پاسخگوى
درخواست هاى 
مردم از شهردارى

هجدهمين 
نمايشگاه 
كاالهاى خانگى 
در همدان برگزار 
مى شود

ورزش همگانى 
در سبد خانوار 
گنجانده شود
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5

يادداشت روز
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يك بام و دو هوا 
در شورا و اتاق همدان 

  در هفته هــاي گذشــته دو اتفاق مهم 
در همــدان افتاد كه هــر دو جزو اتفاقات 
نادر و به نوعي از شــاهكارهاي همداني ها 
در تصميم گيري هاي سياســي و اقتصادي 
مي توان نام برد.يك اتفاق در اتاق جلسات 
شوراي شــهر همدان و اتفاق دوم در اتاق 
بازرگانــي همدان و اما ماجراي شــوراي 
شــهر از آنجا آغاز شــد كه از حدود سه 
ماه پيش غيبت مولوي در شــوراي شــهر 
همدان رســانه اي  شــد و بعد هم اعضاي 
شورا به اظهار نظرات مختلف در اين زمينه 

پرداختند. 

يادداشت

6

حلقه محاصره تنگ دستان 
در بانك ها تنگ تر شد 

 بــا تغييــر قانون بهــره بانكــي براي 
ســپرده هاي روزشمار به ماه شــمار، از اين 
پس حلقه محاصره براي آن دســته از افراد 
به خصوص بازنشسته ها و كم درآمدها كه با 
مختصر ذخيره بانكي خود در حساب هاي 
روزشمار و اندك سودي براي كمك به امرار 
معاش خويش دلخوش بودند، تنگ تر شده 
است. بانك مركزي جمهوري اسالمي با اين 
مستمسك كه حســاب هاي مربوط به سود 
روزشــمار در بانك ها راه نامشروعي جهت 

پول شويي و...

كانال خبرى                
 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

  مشاغل مزاحم صداى مردم همدان رادرآورد

سركار خانم

 دكتر حسينى نيك روش
 مديريت محتــرم مركز فيزيوتراپى آبــان

ــمند و  بــر خــود الزم مى دانــم از زحمــات ارزش
ــان در  ــكاران محترمت ــى و هم ــه حضرتعال متعهدان
بهبــودى بيمــاران و بخصــوص بنــده صميمانــه تقدير 
و تشــكر نمايــم. اميــد اســت در ســايه الطــاف الهــى 

همــواره پيــروز و ســربلند باشــيد.

 طــرح نماد بــا توجه به شــرايط و 
تغييرات فرهنگى كشور يكى از مناسب 
تريــن طرح هــا براى كمك بــه دانش 

آموزان  آسيب ديده است.
سرپرســت معاونت سياســى، امنيتى و 
اجتماعــى اســتاندارى همدان بــا بيان 
اين مطلب در جلســه شــوراى آموزش 
و پرورش اســتان از تمام دســتگاه هاى 
اجرايى خواســت كه به تعهدات در نظر 
گرفته شــده براى اجراى درســت اين 
طرح عمل كنند تا گــروه اجرايى بتواند 
با ارزيابى مناســب به هدف نهايى طرح 

دست يابند.
ابوالقاســم الماســى افزود: يكى از مهم 
ترين موضوعاتى كــه مجريان اين طرح 
بايد بــه صورت جــدى در نظر بگيرند 
محرمانــه بــودن اطالعات و شــناخت 
آســيب هاى اجتماعى هر منطقه است و 
در نتيجه بايد از به مخاطره افتادن آبرو و 
حثيت افراد با اجراى اين طرح جلوگيرى 

به عمل آيد.
وى همــكارى و آموزش خانــواده در 
اجراى ايــن طرح را مهــم تلقى كرد و 
گفت: اين طرح بدون مشاركت خانواده 

ها نمى تواند موفق ظاهر شود.
الماســى همچنين از متوليان امر اجراى 
طرح اقامه نماز در مدارس خواســت تا 
تالش كنند نمــاز در ذهن دانش آموزان 
نهادينه شود و به صورت يك اشتياق در 

دانش آموزان بروز كند. 
وى نقــش مربيان پرورشــى مدارس در 
زمينه را بســيار مهم و تاثير گذار خواند 
و از آنها خواســت تا اقامه نماز در همه 

مدارس سطح استان فراگير شود.
معاون تربيت بدنى و ســالمت اداره كل 
آموزش و پرورش استان همدان در اين 
خصوص اجراى طرح نماد گفت: طرح 
نماد يكى از برنامه هايى است كه از سال 
95 در مدارس كشور شكل گرفته است 
و اين طرح در 6 استان به عنوان پايلوت 

تحت نظارت وزارت كشــور به اجرا در 
آمده است.

 عبدا... جعفرى هــدف از طرح نماد را 
تاميــن  و ارتقا مراقبت هاى اجتماعى از 
دانش آموزان دانســت كه هم سو با سند 
تحول بنيادى در حال حركت اســت.در 
همين راســتا ، 61 جلد كتاب و محتواى 
آموزشــى مورد تاييــد در حوزه كاهش 
آســيب هاى اجتماعى در ســامانه نماد 
بارگذارى شــده است كه سفيران نماد به 
راحتى مى توانند به آن دسترســى داشته 

باشند.
وى از اختصــاص 309 ميليــون تومان 
اعتبار در راســتاى اجراى طرح نماد به 
مدارس شهرســتان بهار خبر داد و بيان 
كــرد : در ســال 97 شهرســتان بهار به 
عنوان مجرى طرح نماد در استان همدان 
انتخاب شــد و در سال آينده قرار است 
طرح نماد در تمامى مدارس استان عملى 

شود.
وى همچنين به 40 نوع آسيب اجتماعى 
درج شده در ســامانه نماد اشاره كرد و 
تصريح كرد: با توجه به آمارهاى بدست 
آمده و با همت مســئوالن ،  در اســتان 
همــدان اعتياد بــه عنوان آســيب هاى 

اجتماعى در رده پايين قرار دارد.
در ادامــه محمــد پــور داود؛ مديركل 
آمــوزش و پرورش اســتان همدان ، از 

آمــوزش و پروش به عنــوان مهم ترين 
نهــاد عهده دار تربيت و آموزش ياد كرد 
و تاســيس شوراى آموزش و پرورش را 
گام مهمى در جهت تحقق نظارت مردم 

بر اهدافَ آموزش و پرورش دانست.
سپس مديركل نوسازى مدارس همدان 
از تاميــن بودجه تكميل پــروژه هاى 
ناتمام آموزش پرورش استان همدان از 
محل اعتبارات ملــى خبر داد و افزود: 
مبلغ 22 ميليارد تومان اعتبار در رديف 
بودجه ســال 97 و همچنين ســال 98
بــراى تكميل پــروژه هــاى ناتمام كه 
سالهاســت به حال خود رها شــده در 

نظر گرفته شده است.
ســاخت  اعتبار   : افزود  تيمورى  فرزاد 
جايگزين براى  مدرســه شهيد فراهانى 
كه باعث بروز مشــكالتى براى دانش 
آمــوزان آن شــده اســت از اين محل 

تامين مى گردد.
مديركل نوسازى مدارس با اشاره به رتبه 
مناسب اســتان همدان در بحث استاندار 
سازى سيســتم گرمايشى تصريح كرد: با 
توجه به هدف گذارى هــاى اوليه ، در 
مرحله نخســت تمام بخارى نفتى هاى 
چكه اى از ســطح مدارس استان جمع 
آورى شــده و از ســال 93 به بعد تغيير 
سيســتم گرمايشى  از ســوخت مايع به 
گاز در دســتور كار قرار گرفت  در حال 

حاضر 70 درصد مدارس اســتان داراى 
سيستم شــوفاژ يا پكيج هســتندو تنها 
24 مدرســه كه آنها نيز در روســتاهاى 
دورافتاده و محروم قرار دارند از بخارى 

نفتى هاى كاربراتورى استفاده مى كنند.
تيمــورى عنوان كــرد: در آينده نزديك 
شــاهد اين خواهيم بود كــه همدان به 
عنوان نخســتين اســتان سردسير كشور 
كه حتى يك بخارى نفتى در مدارس آن 

وجود ندارد تبديل خواهد شد.
وى به تجهيز و نوســازى سرويس هاى 
بهداشتى مدارس نيز اشاره كرد و افزود: 
با مشــاركتى كه بين نوسازى مدارس و 
قرارگاه ســازندگى منعقد شــده است ، 
به زودى تمام ســرويس هاى بهداشتى 
مــدارس تعمير و جهت تامين آب گرم ، 
سييتم گرمايشى در آن ها تعبيه مى گردد.

طــرح اقامــه نمــاز دســتور كار دوم 
ــرورش  ــوزش و پ ــوراى آم ــه ش جلس
ــرت  ــرآن، عت ــس اداره ق ــه رئي ــود ك ب
و نمــاز آمــوزش و پــرورش اســتان 
همــدان بــه ارائــه گــزارش عملكــرد در 

ــت. ــه پرداخ ــن زمين اي
عباس تجرى  گفت: استان همدان امسال 
توانســته در بحث فعاليت هاى قرآنى ، 
عترت و نماز رتبه 5 كشــورى را كسب 
كنــد و حتى باالتر از اســتان قم در رتبه 

بندى ها قرار بگيرد.
تجرى  به 1700 نمازخانه كه در مدارس 
استان وجود دارد اشــاره و اظهار كرد : 
از اين تعداد 1200 نمازخانه تجهيز شده 
و به شرايط مطلوب رســيده است.البته 
استان همدان جزو سه استان برتر كشور 
در ســرانه مورد نياز براى اقامه نماز در 

مدارس محسوب مى شود .
در پايــان تجــرى از 800 امام جماعت 
فرهنگى كه از كاركنان و بازنشســتگان 
فرهنگى مى باشــند ، ياد كرد و خواستار 
اين شــد تــا  از زحمات بى مــزد آنها 

قدردانى و تشكر به عمل آيد.

درشوراى آموزش وپرورش استان اعالم شد 
آسيب شناسى دانش آموزان همدانى با« طرح نماد»

مسئوالن براى خدمت متعهد باشند
 كسانى كه در مملكت اسالمى مسئوليت مى پذيرند بايد مومن، متخصص و متعهد 

باشند تا به مردم خدمت كنند.
آيت ا... حســين نورى همدانى از مراجع تقليد كشور در ديدار استاندار همدان با وى، 
ضمن تاكيد بر اينكه مسئوليت پذيرى در مملكت اسالمى داراى شرايطى است، افزود: 
امروزه در نظامى زندگى مى كنيم كه واليى بوده و پس از قرن ها استبداد و استعمار نظام 

هاى ظالم به وجود آمده و توجه ويژه اى به مردم دارد.
به گزارش روابط عمومى استاندارى همدان، اين عالم ربانى با بيان اينكه اسالم، واليت 
فقيه و مردم ســه ركن اساسى انقالب اسالمى هستند، گفت: امام راحل با نهضت خود، 
اسالم ناب محمدى (ص) را احيا كرد و واليت فقيه نيز مردم را از چنگ استبداد نجات 
داد.استاندار همدان نيز در اين ديدار با تاكيد بر اينكه وحدت مسئوالن اجرايى پايه گذار 
توسعه فراگير و متوازن اســت، اظهار داشت: همدلى بين مديريت اجرايى، نمايندگان 
مجلس، حوزه هاى علميه و اعضاى شوراى تامين با محوريت امام جمعه همدان فضاى 

مطلوبى را در توسعه بخش هاى مختلف اين استان فراهم ساخته است.
سيد سعيد شاهرخى ادامه داد: سياست اجرايى مديريت ارشد استان بر پايه اولويت دولت 
در توجه به معيشــت مردم و مقابله با تحريم هاى دشــمن برنامه ريزى و در حال اجرا 
است. وى بيان كرد: اراده ما حركت در مسير خدمت گذارى به مردم و عمل به منويات 

رهبر معظم انقالب است.

وجود كارت خوان در مطب پزشكان 
تاثيرى در ماليات ندارد

 اســتفاده از كارت خوان در مطب پزشكان هيچگونه تاثيرى در ميزان اخذ ماليات از 
آنها ندارد.

رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان گفت: برخى پزشكان بر اين باورند كه با قراردادن 
دســتگاه كارت خوان در مطب زمينه رصد تراكنش بانكى آنها و اخذ ماليات بر اساس 
درآمد فراهم مى شود.عليرضا مدركيان اظهار داشت: اين در حاليست كه امور مالياتى در 

صورت نياز به رصد درآمد يك فرد مى تواند از روش هاى مختلف بهره گيرد.
رئيس سازمان نظام پزشكى همدان در گفت و گو با ايرنا افزود: اين نوع تفكر موجب شد 
پزشكان نگران افزايش ميزان ماليات دريافتى باشند بنابراين شمارى از آنها كارت خوان 

هاى مطب را جمع كردند.
مدركيان اين تصميم را عجوالنه و نادرســت دانست و بيان كرد: افراد درآمد خود را در 

بانك يا هر جايى سرمايه گذارى كنند شناسايى آن براى امور مالياتى آسان است.
وى گفت: مطب پزشك به عنوان يك مركز ارايه دهنده خدمات عمومى، بايد شرايط و 

امكانات الزم را براى مراجعان فراهم كند.

حجم شكايت از خودروسازها 
باال است

 نمايندگى هاى استانى يك واسطه و مجرى رفتارهاى شركت خودروسازان 
است و صالحيت پاسخگويى ندارند و شكايات به تهران منتقل مى شود.

مدير بازرســى و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان گفت: 
نمايندگى هاى فروش خودرو در اســتان نماينده فروش و مجرى برنامه هاى 

شركت اصلى هستند.
عليرضا شــجاعى در گفت و گو با فارس با بيان اينكه مسأله تحويل خودرو 
يك مشكل كشــورى است افزود: به شكايت هاى مربوط به مباحث خودرو 
به صورت وسيع پرداخته مى شود و در استان همدان حداقل روزانه حدود 6
شــكايت دريافت مى شود.وى با اشاره به اينكه تمام اين شكايت ها به تهران 
منعكس مى شوند تصريح كرد: نمايندگانى صالحيت رسيدگى به آنها را ندارد 

و تنها واسطه خريد و تحويل خودرو است.
مدير بازرســى و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با 
بيان اينكه نمايندگى هاى فروش خودروها در اســتان مسئوليت قانونى براى 
پاســخگويى به رفتار شــركت ندارند ادامه داد: همه موارد به تهران منعكس 

مى شود كه بسيار وسيع است.
وى با اشــاره به اينكه شــكايت هاى خودرو به چند دســته تقسيم مى شود 
خاطرنشــان كرد: شكايت ها داراى  موضوعات مختلفى چون تاريخ تحويل، 

خواب سرمايه، خدمات پس از فروش و موارد ديگر است.

پرستاران خدمتگذاران بى ادعا 
هستند

 پرستاران خدمتگذاران بى ادعا در عرصه سالمت جامعه هستند و زحمات 
اين قشر زحمت كش بر هيچ كس پوشيده نيست.

شهردار همدان در بازديد از بيمارستان شهيد بهشتى و ديدار با پرستاران اين 
بيمارستان اظهار داشت: جامعه پرستارى هر اندازه كه به لحاظ دانش، تجربه 
و مهارت توانمندى دارند در خصوصيات اخالقى نيز انســان هاى رئوف و 
مهربان هستند و عمر خود را در تسكين دردهاى همنوعان خود قرار داده اند.
عباس صوفى اضافه كرد: امروزه تامين و ارتقاء سالمت جامعه مرهون تالش 
و زحمات كادر پزشكى و پرستارى است و فعاليت قشر پرستار جزو حرفه 

سخت حساس به شمار مى رود.
صوفى خاطرنشان كرد: خوشبختانه مراكز درمانى همدان از پرستاران با اخالق، 

متعهد و دلسوز تشكيل شده است و مردم اين شهر بايد به آنها افتخار كنند.
شهردار همدان با تمجيد از تجهيز و بازسازى بيمارستان شهيد بهشتى اين شهر 
گفت: تجهيز بيمارستان ها يكى از دغدغه هاى بيماران است كه البته در همدان 

شاهد تحول مطلوب در اين بخش هستيم.
به گزارش ايرنا، صوفى بيان كرد: به طور قطع آســان ســازى در آمد و رفت 
اورژانس هاى حمل بيمار ضرورى اســت و مى بايست اصالح در مسير با 

هماهنگى راهنمايى رانندگى در بلوار ارم انجام شود.
شهردار همدان همچنين آمادگى مديريت شهرى را براى هرگونه همكارى با 

جامعه پرستارى در مباحث مختلف فرهنگى اعالم كرد.
مدير پرستارى دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز در اين ديدار گفت: مديريت 

شهرى همدان تاثير بسزايى در ارتقا سطح سالمت جامعه داشته است. 
فاطمه شــيرانى اظهار داشــت: جامعه پرستارى براســاس تعريف سازمان 
بهداشــت جهانى در حوزه ســالمت ورود پيدا كرده و در اين راه شهردارى 
همدان كمك شايانى داشته است. وى خاطرنشان كرد: سالمتى جسم، روان 
و ســالمتى اجتماعى رويكرد سازمان بهداشت جهانى است و بر اين اساس 
كالس هاى آموزشى توانمندسازى براى همسران پيرامون پيشگيرى از طالق 

و نيز بهداشت روانى را با همكارى شهردارى همدان برگزار كرديم. 

رقابت83 طرح 
براي ساماندهي تپه حاج عنايت

شهداى بوئينگ ارتش در بهار، نهاوند و مالير تشييع شدند

وداع با 
بلندپروازان آسمان ايران

■ در حادثه سقوط هواپيماى باربرى بوئينگ 707 نيروى هوايى ارتش  كه در تاريخ 24 دى ماه در حومه تهران رخ داد  13 نفر از كاركنان ارتش به شهادت رسيدند كه پنج نفر از شهداى 
اين حادثه به نام هاى شهيد محمد عبدلى، شهيد مصطفى محمودى ، شهيد سعيد قاسمى ،شهيد داوود ذوالفقارى و شهيد حميد رضا لطفيان از استان همدان بودند.

فرماندارى بدون هماهنگى تصميم الحاق روستاهابه شهررا گرفته است

بزرگ شدن شهربا نظرنماينده مجلس
پذيرنيست امكان 
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در آيين رونمايى ازجديدترين كتاب سياوش ديهيمى عنوان شددر آيين رونمايى ازجديدترين كتاب سياوش ديهيمى عنوان شد

هنرمندان همدان
آثارخودرا ثبت نمى كنند
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بـرخبرخبر
خ اكران فيلم هاى جشنواره مردمى «عمار» در همدان

 مسئول اكران فيلم هاى جشنواره عمار در همدان از برگزارى نهمين جشنواره 
مردمى فيلم «عمار» در همدان خبر داد.

حامد طاليى اظهار كرد: فيلم هاى نهمين جشــنواره مردمى فيلم «عمار» امروز 
در همدان اكران مى شــود.وى با بيان اينكه امــروز 30 فيلم براى اكران در نظر 
گرفته شده اســت افزود: عالقمندان به تماشاى اين فيلم ها مى توانند از ساعت 
16 تا 19 عصر اين فيلم ها را در كانون مهديه تماشا كنند.مسئول اكران فيلم هاى 
جشنواره عمار در همدان با اشاره به اينكه اكران عمومى اين فيلم ها فقط امروز 
است گفت: همزمان با اكران عمومى، اين فيلم ها در پايگاه ها، مدارس، مساجد 
و حســينيه ها نيز پخش مى شود.وى در گفت وگو با  فارس با بيان اينكه فيلم ها 
2 تا 3 دقيقه و 20 تا 30 دقيقه اى است بيان كرد: انتخاب فيلم ها سليقه اى است 
و اكران هاى امروز نيز از بين 200 فيلم موجود در جشنواره انتخاب شده است.

آزادى 7 زندانى غيرعمد در همدان
 قائم مقام كميته امداد همدان گفت: امســال هفــت زندانى جرايم غيرعمد با 
پرداخت 100 ميليون تومان با كمك كميته امداد اســتان همدان آزاد شــده و به 
آغوش خانواده خود بازگشته اند.قاســم يارمحمدى اظهار كرد: يك هزار و 224 
خانوار با سرپرســت زندانى، زيرپوشش كميته امداد همدان قرار دارند.وى بابيان 
اينكه امسال هفت زندانى با جرائم غير عمد با كمك كميته امداد استان آزاد شده 
و به آغوش خانواده بازگشته اند افزود: براى آزادى اين هفت زندانى 100 ميليون 
تومان پرداخت  شده است.قائم مقام كميته امداد استان همدان در گفت وگو با فارس 
ادامه داد: از زمانى كه سرپرست خانوار زندانى مى شود، خانواده آن ها مى توانند با 
مراجعه به كميته امداد تا زمان آزادى سرپرست خانوار از خدمات مختلف كميته 
امداد مانند مستمرى، جهيزيه، كمك هزينه تحصيلى، وام، اشتغال، مساعدت هاى 
موردى، معاضدت حقوقى و كمك هزينه هاى درمانى كميته امداد برخوردار شوند.

19 ميليارد تومان تسهيالت به مددجويان و 
نيازمندان همدان اعطا شد 

 مدير صندوق قرض الحســنه امداد واليت اســتان همدان بــا بيان اينكه از 
ابتداى امسال تاكنون 19 ميليارد و 419 ميليون تومان تسهيالت به مددجويان و 
نيازمندان همدان اعطا شــده است، گفت: اين ميزان تسهيالت در قالب 4 هزار 

241 وام به مددجويان و نيازمندان اعطا شده است. 
مســعود كرمى اظهار داشت: در 9 ماهه امسال 19 ميليارد و 419 ميليون تومان 
تســهيالت در قالب 4 هزار و 241 وام به مددجويان و نيازمندان استان همدان 
اعطا شــده اســت.وى در گفت وگو با  تسنيم ، با اشــاره به اينكه 8 ميليارد و 
414 ميليون تومان تسهيالت اشــتغال و خودكفايى در قالب 701 مورد وام به 
مددجويان پرداخت شده است، افزود: 329 مورد تسهيالت مسكن نيز به مبلغ 2 

ميليارد و 571 ميليون تومان در 9 ماهه امسال پرداخت شده است.

شاهكارهاي همدان 
يك بام و دو هوا در شورا و اتاق همدان 

فيض ا... مظفرپور »
  در هفته هاي گذشــته دو اتفاق مهم در همدان افتاد كه هر دو جزو 
اتفاقات نادر و به نوعي از شاهكارهاي همداني ها در تصميم گيري هاي 

سياسي و اقتصادي مي توان نام برد.
يك اتفاق در اتاق جلسات شــوراي شهر همدان و اتفاق دوم در اتاق 
بازرگاني همدان و اما ماجراي شوراي شهر از آنجا آغاز شد كه از حدود 
ســه ماه پيش غيبت مولوي در شوراي شهر همدان رسانه اي  شد و بعد 
هم اعضاي شــورا به اظهار نظرات مختلف در اين زمينه پرداختند. كه 
برخــي از اين اظهارات ضد و نقيض هــم بودند. برخي گفتند مولوي 
براي معالجه به آلمان رفته و برخي نيز موضوع ســفر تحقيقاتي وي را 
مطرح كردند و يا برخي از اعضاي شورا پاسخگويي در اين زمينه را به 

بازگشت مولوي حواله دادند.
ولي رســانه ها دســت بردار نبودند و پيگير موضوع كه در غيبت يك 
عضو موثر شــوراي شهر شورا را  چه بايد بكند. و تكليف چيست؟ از 
آنجايي كه شورايي ها گفته بودند با مرخصي مولوي براي رفتن به آلمان 
موافقت شــده بايد صبر كنند تا وي برگــردد ولي وقتي غيبت مولوي 
طوالني شد فشار رســانه ها و افكار عمومي بيشتر شد تا در اين زمينه 
تصميم گيري كنند در اينجا شــورا اعالم كرد از آنجايي كه قانون اجازه 
داده يك عضو شورا تا دو ماه به مرخصي خود ادامه دهد بايد منتظر بود 
تا 2 ماه مرخصي مولوي سپري شود. گر چه مولوي هم اعالم كرده بود 
تالش دارد در موعد مقرر به همدان و به شورا برگردد ولي اينگونه نشد 
و در نهايت موضوع حادتر شد و استانداري و فرمانداري نيز به صرافت 
افتادند كه بايد موضوع هر چه زودتر حل شود. و اينگونه بود كه شوراي 
شد در يك رأي گيري تصميم به ورود جواد گياه شناس عضو علي البدل 
خود به شورا را گرفت. و شورا به اين نتيجه رسيده بود كه عضو سابق 
شــورا حداقل تا 6 ماه ديگر نمي تواند به محل كار خود برگردد. جواد 

گياه شناس حداقل تا 6 ماه در شورا خواهد ماند.
از آن طرف نيز مولوي بعد از 15 روز از سپري شدن مدت مرخصي دو 
ماهه خويش به همدان برگشت و پيگير ماجرا شد و اعتراض به تصميم 
شــورا داشت خواهان بازگشت خود به صحن شورا شده بود. و داليل 
و اســتدالل هاي خود را نيز اعالم كرد و در نهايت شورا اين موضوع را 
به رأي گذاشــت مقرر شد. بازگشت مولوي به شورا مشروط به تأييد 
داليل پزشــكي وي از طرف بنياد شهيد باشد كه در صورتي كه ثابت 
شود مولوي در اين مدت در آلمان به درمان ضايعات نخاعي خود كه در 
دوران دفاع مقدس به جانبازي از ناحيه كمر و ستون فقرات نايل شده 
بود گردد و در صورت تأييد بنياد ابراهيم مولوي به شورا باز گردد و از 
زحمات جواد گياه شناس عضو جديدالورود كه حدود يك ماه است به 

صحن شورا راه يافته است تقدير شود. و امور به روال سابق باز گردد.
ولي شــاهكار شورا در اينجا بود كه شورا علي رغم وعده خود مبني بر 
بازگشت مولوي به شورا با تأييد مدارك پزشكي وي از طرف بنياد شهيد 
در اقدامي عجيب دوباره موضوع بازگشت مولوي را به رأي گذاشت و 
در اينجا برخي از اعضا سكوت كردند و رأي ممتنع كه در شورا معمول 
نيست به بازگشت مولوي دادند و بقيه نيز رأي مخالف دادند بدين گونه 
بود كه ماجرا تا اينجاي كار ختم به خير نشــد و حكايت شوراي شهر 
همدان كه تصميمات عجيبي مي گيرد همچنان باقي است. اگر مقداري 
به عقب برگرديم شورا قبًال نيز مورد مشابهي را تصويب كرد. بر اساس 
مصوبه شــوراي برنامه ريزي استان مقرر شــد. جهت تسهيل امور و با 
توجه به كالن شــهر شدن همدان 4 روستاي علي  آباد قاسم آباد و حسن 
آباد و رباط شــورين جز محدوده شهري قرار گيرند، با توجه به اينكه 
سه روستاي قاســم آباد و حسن آباد و علي آباد در حال حاضر كامًال در 
محدوده شهر مي باشند روساي رباط شورين نيز به علت وجود ايستگاه 
قطار شهري در آنجا به ناچار بايد جزء شهر قرار گيرد تا جهت تسهيل 
امور شهروندان همچنين لزوم خدمات رساني از قبيل آب  شهري و... به 
ايســتگاه مذكور جزء محدوده شهري همدان قرار گيرد و از طرفي نيز 

يكي از اقتضائات كالن شهري همدان اين موضوع بود.
اگر چه شورا به كالن شهري همدان اعتقاد نداشته و لذا هم با كالن شهر 
شــدن همدان و هم با الحاق 4 روســتاي فوق مخالفت كرد و مصوبه 
شوراي برنامه ريزي استان را در نظر نگرفت. ولي اين روزها كه در فصل 
بودجه قرار داريم مي بينيم شــهرداري همدان از بودجه كالن شهري در 

بودجه 98 بهره مند شده است.
بگذريم برگرديم به موضوع شورا و مولوي كه همچنان ادامه دارد اول 
اينكه مولوي پيگير تطبيق مصوبات شوراســت كه آيا با قوانين موجود 
مصوبه شــورا مطابقت دارد يا نه؟ و از طريق ساير مراكز ذي صالح نيز 
به احقاق حق خود مي انديشــد. از طرفي گياه شــناس نيز بر اساس دو 
رأي گيري شــورا همچنان خود را محق دانسته و تا تصميمات بعدي 
تصميم گيران و رعايت قوانين عضو شــوراي شهر همدان باقي خواهد 
ماند. هر كدام از اين دو نفر منتخب مردم هســتند. و اتفاقاً هر دو نيز به 

يك جناح (اصالح طلبان) تعلق دارند.
ولي مســئله مهم تصميمات ناپخته و يك بام و دو هوا در شوراي شهر 
است كه مشكل ساز مي شود و اتفاق ديگر كه در هفته گذشته در همدان 
ســر و صداي زيادي به پا كرد موضوع استعفاي دسته جمعي اعضاي 
اتاق بازرگاني بود كه اولين بار همدان پيام در گزارش كاملي از اين ماجرا 

آن را رسانه اي كرد.
اگر چه مدت هاســت كه از اتاق بازرگاني زمزمه هاي اختالف و حتي 
زمزمه وجود برخي مشكالت به گوش مي رسيد ولي موضوع تا اين حد 
حاد نشده بود كه در نهايت روز دوشنبه گذشته اعضاي اتاق همدان در 
اعتراض به عملكرد رئيس اتاق دســت به استعفاي دسته جمعي زدند. 
و رضايي معاون اتاق در جمع مخالفي زيردســت رئيس اين شورا قرار 
گرفته حميدرضا رهبر يكي از اعضاي برجسته اتاق همدان نيز در صف 
مخالفين زيردست ايستاده اســت هر چه هست تيتر همدان پيام نشان 
مي داد كه اتاق بازرگاني همدان فرو ريخته آنجا نيز همانند شوراي شهر 
دو دستگي افتاده و اختالفات گســترش پيدا كرده حال بايد مسئولين 
مربوطه در اســتانداري و سازمان صمت استان تصميمات جديد براي 
حل اين اختالفات و يا برگزاري انتخابات جديد بگيرند تا اتاق همدان 
بازسازي شــود و مهمترين نهاد تصميم گير در حوزه اقتصاد در بخش 
خصوصي اســتان دوباره سرپا گشته و بتواند به خدمات رساني به زير 
مجموعه هاي مربوطه ادامه دهد. در اين آشفته بازار اقتصادي فرو ريختن 
اتاق بازرگاني همدان، زخم تازه اي بر اقتصاد زحمي اســتان است كه 

سال هاست نتوانسته از اين زخم كهنه خالصي يابد.
و در سال جاري مشكالت اقتصادي در جامعه به ويژه در استان همدان 
و باالخص در همدان مركز اســتان با افزايش چشمگير تورم و رسيدن 
آن به رتبه اولي و گراني مســكن و گوشت و... همگي نياز به وحدت 
و همدلي در اســتان و پويايي اتاق بازرگاني در كنار ساير تصميم گيران 

اقتصادي را دارد تا بتوانيم از اين مشكالت عبور كنيم.

مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان تاكيد كرد
انسجام اصل مهم موفقيت نهادهاى حمايتى 

 پروين سليمي - خبرنگار همدان پيام: بهترين روش خدمات رساني 
به نيازمندان جامعه كه به نتيجه مطلوب، كارآمد و سازنده منجر خواهد 
شــد انســجام فعاليت ها و خدمات موسســات خيريه مردم نهاد و 

حاكميتي است.
دست اندركاران موسسات خيريه مردم نهاد و خبرنگاران همدان هفته 
گذشته  در يك دوره آموزشي يك روزه با روش هاي علمي و كارشناسي 
مددكاري اجتماعى آشــنا شدند. تا آغازى براي انسجام بخشى خدمات 

كميته امداد باموسسات خيريه مردم نهاد و خبرنگاران باشد.
 در ايــن دوره آموزش مديران موسســات خيريه مــردم نهاد توجيه 
شــدند فعاليت هايشان منسجم با نهاد هاى حمايتى باشد. همچنين با 
روشهايى صحيح ارتباط گيرى با نيازمندان شيوه هايى توانمند سازى 

مدد جويان و رساندن آنها به مرحله خودكفايى آشنا شدند . 
اين دوره آموزشــي كه به صورت پرســش و پاسخ انجام شد. اساتيد 
دانشگاه وحوزه با تبيين مباحث اجتماعي، چگونگي تعامل و مديريت 
علمي و روانشــناختي نيازمندان جامعه ، روش هاي اصولى و سازنده 
توانمندسازي افراد را بيان كردند و مديران موسسات خيره مردم نهاد 
پيشــنهادات خود را با مدير كل كميته امداد امام خميني(ره) و اساتيد 
در ميان گذاشــتند. مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان همدان 
در دوره آموزشــي مددكاري ويژه مســئوالن خيريه هاى مردم نهاد و 
خبرنگاران هدف اين دوره آموزشــى را منســجم سازى  فعاليت اين 

افراد با نهاد هاى حمايتى دولتى دانست.
پيمان تركمانه حضورخبرنــگاران واهميت برگزارى دوره مدد كارى 
براى بســياربا اهميت دانست و گفت: خبرنگاران اجتماعي مددكاران 
افتخاري هستند و از آنها بيش از اين  انتظار مى رود، چرا كه خبرنگاران 

به رويدادهاي و مسائل جامعه  بيشتر مسلط هستند.
وي از خبرنگاران خواست در انعكاس اخبار مدير كل را نديده بگيرند 

و سفره، نيازمندان را در نظر داشته باشند. 
مدير كل كميته امداد استان  افزود :معتقدم مي توانيم با استفاده از قدرت 
رسانه هاي استان روش دستگيري،توانمند كردن نيازمندا،شفاف سازي 

وخودباوري آنها را تقويت كنيم.
تركمانه بــه اهميت نقش خبرنگاران در روند هرچه بهترفعاليت هاى 
كميته امداد امام خميني(ره) تاكيد كرد و افزود: انتظار دارم از امروز به 
بعد خبرنگاران خبرهاى  كميته امداد را منطبق با ديدگاه هاي مددكاري 

و روانشناسي انعكاس دهند.
مديــر كل كميته امداد امــام خميني(ره) اســتان همچنين خطاب به 
مســئوالن موسســات خيريه مردم نهاد گفت ما اين آمادگي را  داريم 
كه مديرت صندوق هاي صدقه را در اختيار موسسات مردم نهاد قرار 
دهيم تا با مديريت ونظارت خودشان اين مبالغ را براى حل مشكالت 

نيازمندان هزينه كنند.
در ادامه اســتاد مددكارى دانشــاه تهران  نيز كــه بخش اصلي دوره 
آموزشــي مددكاري اجتماعي كميته امداد امام خميني(ره) را بر عهده 
داشت همدان را سومين استان كشور عنوان كرد كه خيرين آن با كميته 

امداد رايزني دارند.
حســن زائرى گفت: امروزه آســيب هاي اجتماعي جامعه در حال 
افزايش اســت ومهم ترين داليل آن طالق، پايين آمدن سن اعتياد به 
خصوص در دختران، بيماري HIV، نداشــتن علم استفاده از تلفني 
همراه و فضاي مجازي دانســت كــه خانواده ها را درگير خود كرده 

است.
زائرى تأكيد كرد: آموزش هاي كاهش آســيب هاي اجتماعي ازكودكى 
انجام شودكه اگر اينگونه عمل كنيم بسياري از مشكالت اجتماعي و 

اقتصادي امروز را نخواهيم داشت.
وى تقويت تفكر اراده را بســيار مهم دانســت و افزود: اگر مددكاران 
اجتماعي روش تقويت خود باوري و عزت نفس را به شكل مطلوب 
در بين خانواده هاي نيازمند تبيين كنند و شفاف ســازي صورت گيرد 
شاهد پيشــرفت هاي خوبي در روند حل معضالت اجتماعي جامعه 

خواهيم بود.
در پايان اين دوره آموزشــى مقرر شدخيريه هاى مردم نهاد به كمك 
نهادهاي حمايتي دولتي بيايندو باايجاد بانك اطالعاتي در كمك رسانى 
بــه نيازمندان و جزب خيرين به صورت منســجم وهماهنگ باكميته 

امدادعمل كنند.

1- نرخ بيكارى درســال آينده افزايش مى يابد. گفته مى شود بررسى 
بودجه ســال 98 از اجرايى نشدن بخش اعظمى از اين اليحه خبرمى 

دهد.
گويا برخى ازنماينده هااز اجرايى نشدن بودجه سخن گفته وگفته اند: 
اگر دولت به اهداف خود دربودجه نرسد شاهد افزايش نرخ بيكارى 

خواهيم بود .
گفتنى است با ايجادبحران اقتصادى وركود وتعطيلى بخش اعظمى از 
واحدهاى توليدى بســيارى از نيروهاى كار، بيكاروياباحداقل حقوق 

ومزايا هستند.
2- ســامانه دسترسى به مشخصات اموال مســروقه راه اندازى شده 
است. گفته مى شود اين ســامانه براى نخستين باردراستان كرمانشاه 
فعال شــده است. گويا دراين سامانه مشــخصات اموال كشف شده 

جهت اطالع مالباخته ها قرارميگيرد.
گفتنى است اين سامانه بانام «نما» توسط ناجا راه اندازى شده است.

3- عنوان شهردوســتداركودك به سايرشهرهانيز تعلق ميگيرد. گفته 
مى شــود شــهرهايى كه اقدام به مناسب ســازى براى كودكان كنند 
ميتوانند عنوان شهركودك را از يونيســف دريافت كنند. گويا دراين 
زمينه ايجادپارك،اتوبــوس اختصاصى كودكان،بازيهاى خالقانه،موزه 
وكتابخانه برخى شــرايط الزم دراين زمينه است. گفتنى است همدان 

پيشتر ازاين داعيه دارشهركودك بوده است.

مريم مقدم  »
 تپه حاج عنايت يكى از منظرگاه هاى 
شــهرى همدان است كه به دليل اختالف 
ارتفاع نســبت به زمينهاى اطراف داراى 
ديد و منظرى بســيار مناسب مى باشد. 
موقعيت قرار گيرى ايــن تپه در جنوب 
شرقى شهر همدان بوده و درحال حاضر 
بوســتان و رصدخانه ابن صالح همدانى 
در آن واقع شــده است و از مناطق تحت 
اختيار شــهردارى همدان اســت . حاال 
شهردارى همدان تصميم گرفته است پس 
از برگزارى يك مسابقه المان هاى شهرى 
در اين منطقه را به داورى بگذارد و پس 
از انتخاب يك المان شــاخص و طرح 
برگزيده اين منطقه به يك تپه توريستى و 
فرهنگى شايد شبيه به تپه عباس آباد تبديل 
شــود . تپه حاج عنايت، از سمت غرب 
و جنوب در مجاورت كاربرى تاسيسات 
شهرى بوده و از ســمت شمال و شرق 
همجوار با بلوارهاى 30 مترى و 40 مترى 
قرار دارد. نكته حائز اهميت در خصوص 
سايت پروژه ، اختالف 30 مترى راس تپه 
نسبت به معابر و زمينهاى اطراف بوده كه 
باعث ايجاد چشم اندازى مناسب نسبت 

به شهر مى گردد.
 روز پنج شنبه در محل تاالر همايشهاى 
بين المللى همــدان د ر بلوار ارم پس از 
اعــالم فراخوانى كه ماه هــا پيش اتفاق 
افتاده بود 83 طرح رسيده به دبيرخانه زير 
ذره بين 5 داور ملى قرار گرفتند تا برترين 
طرح براى تپه حاج عنايت انتخاب شود.  
ومنظر  معمارى  ســطح  ارتقاى    

شهرى
شهردار همدان در حاشيه برگزارى جلسات 
داورى ايــن طرح هــا در گفتگو با همدان 
پيام  گفت : شــهردارى همدان در راستاى 
ارتقاى سطح معمارى ومنظر شهرى ، طبق 
آيين نامه جامع برگزارى مسابقات معمارى 
و شهر ســازى مصوب 1381 شوراى عالى 
انقالب فرهنگى اقدام به طراحى وســاخت 
مجتمع فرهنگى و المان شــهرى تپه حاج 

عنايت كرده است .
 عبــاس صوفى گفت :  از اين رو از كليه 
افراد حقيقى و حقوقى در حوزه معمارى 
و شهر ســازى دعوت شــد تا آثار خود 
را در چهارچــوب معيارهاى فنى به دبير 
خانه مسابقه ارسال نمايند. اين مسابقه، با 
مجوز دبيرخانه دائمى مســابقات معمارى 
و شهر ســازى و براساس آيين نامه جامع 
برگزارى مســابقات معمارى و شهرسازى 
مصوب پانصد و سيزدهمين جلسه مورخ 
انقــالب  عالــى  شــوراى   1381/12/20
فرهنگــى برگزار مى گــردد. وى گفت :  
مساحت كل تپه 44500 متر مربع بوده كه 
مســاحت مجاز قابل ساخت در باالى تپه 

حدود 3000 متر مربع مى باشد. 

وى همچنين گفت : بــا توجه به موقعيت 
خاص ديد و منظــرى تپه ،توجه به اصول 
زيبايى شناســانه و معمارى و شكل گيرى 
مجتمع به عنوان يك نشــانه شهرى داراى 
اهميت مى باشــد. صوفى در زمينه ويژگى 
هاى طرح نيز گفــت : توجه به موارد فنى 
و اجرايى پروژه (طرح مورد نظر مى بايست 
قابليت اجرايى داشــته باشد) ، طرح مورد 
نظر مى بايســت با توجه به اقليم، ايده هاى 
خالقانه پيشنهاد نمايد . شهردار همدان در 
ادامه گفت : در اين مســابقه ارائه ايده ايى 
مناسب و خالقانه با در نظر گرفتن شرايط 
فرهنگــى و تاريخى شــهر همدان مد نظر 
است و طرح پشــنهادى حتما بايد داراى 
يك نقطه شــاخص با ارتفاع مناســب به 

عنوان منظر گاه باشد .
  فرآينــد داورى و انتخاب طرح 

برتر 
معــاون معمارى و شهرســازى وزير راه و 
شهرســازى نيز درفرآيند ايــن داورى در 
گفتگوى اختصاصــى با همدان پيام گفت :  
در اين مسابقه مرحله اول قضاوت بر اساس 
ســه ركن ارزيابى، معيارها و داليل صورت 

خواهد گرفت 
محمد ســعيد ايزدى در زمينه ارزيابى آثار 
نيز گفت : معايب يا محاســن آثارى است 
كه با عبارات: برجســته، قــوى، ضعيف، 
خوب يــا ناقص مورد قضــاوت قرار مى 
گيرد. وى گفت : معيارها ، شــاخصه هايى 
هســتند كه ارزيابى ها در نهايت برپايه آن 
استوارند. در اين مرحله معيارهاى مندرج 
در فراخوان با پروژه ارائه شده تطابق داده 

مى شود.
معــاون معمارى و شهرســازى وزير راه و 
شهرسازى همچنين تاكيد كرد :  علل هايى 
هستند كه ارزيابى را تأييد و اثبات مى كنند،  
در اين مرحله بر اساس داليل نتيجه گيرى 

مرحلــه اول انجام و آثارى كــه معيارهاى 
منــدرج در فراخوان را رعايــت نكرده اند 
حذف شــده و بيســت اثر برتر مشخص و 
تفكيك مى شــوند. وى گفت : مرحله دوم 
بر اساس گزينش از ميان معيارها اثر انتخاب 
مى شود در اين مرحله به هر اثر، بر اساس 
معيارها ى وزن دهى شده نمره داده خواهد 
شــد. بر اســاس جمع نمره هيئت محترم 
داوران، آثــار داراى رتبه يك الى بيســت 
مشخص خواهد شد. وى گفت : در ارزيابى 
مجدد ، 10 اثر برتر مورد نقد مجدد داوران 
قرار مى گيرند و بر اساس رأى هيأت داوران 
مجدد آثار يك الى ده مشخص خواهد شد. 
در  خاص  مناطق  عادالنه  توزيع    

شهر
معاون شهرســازي و معماري شــهرداري 
همدان نيز در آيين داورى اين مســابقه در 
گفتگوى اختصاصــى با همدان پيام گفت : 
شــهردارى در نظر دارد  پروژه اي در مناطق 
مختلف شهر ســاخته شود  در حال حاضر 
در همدان ســه تپه ، مصال، حاج عنايت و  

عباس  آباد وجود دارد .
  مجيد يوســفي نويــد بــه موقعيت تپه 
عباس آباد كــه به يك  مجتمــع فرهنگي 
گردشگري تبديل شده  است اشاره كرد و 
گفت : تپه مصال نيز شرايط ويژه و خاص 
خود رادارد كه ما در آن ورود پيدا نمي كنيم 
، ولي كارشناس شهرى بر اين باورند ،  از 
ظرفيت تپه حاج عنايت اســتفاده نمي شود 
امــا قابليت اين را دارد كــه به عنوان يك 
نقطه گردشگري استفاده شود.  وى گفت: 
به همين خاطر مسابقه اى پيش بينى شد تا 
طرحى براى اجراى پروژه مطلوب در اين 
منطقه  به انتخاب برســد و باالخره  از 83
شركت كننده و 306 البومي كه به دبيرخانه 
ارجاع شــد موارد برتر انتخاب شود البته 
االن مشخص نيست شايد هيچ يك از طرح 

ها  اجرايي نباشد و  شايد هم يكى از آنها  
اجرايي شــود تا پايان داورى هيچ تصميم 
گيرى مشخص نيســت . يكي از ايده هاي 
كه براى آن  فراخوان زده ايم ايده اجرايي 
اين  بود طــرح بود و موضوع  دوم وجود 
منظرگاه و فضاهاي بــاالي اين مجتمع يا 
المان اســت كه البته ارايه  ايده هم تحت 

اختيار طرح است .
يوســفى نويد با بيان اينكه  در طراحى اين 
طرح انتظار مــى رود طراح  به توپوگرافي، 
اختالف ارتفاع، شبكه معابر توجه كند گفت 
:  با توجه به اينكه اين منطقه ورودي شــهر 
است و منظرگاه هم به حساب مي آيد از اين 
ســايت پاناروماي تپه هاي دامنه هاي شمالي 
الوند كامًال مشاهده مي شود و جاي مناسبي 
براي ايجاد فضاي گردشــگري محســوب 

خواهد شد .
 وى تاكيــد كــرد: براى ما توزيــع عادالنه 
فرصت هاى بهره بــردارى در همه مناطق 
شهرى الويت دارد و مى خواهيم همه شهر 
متوازن رونق بگيرد و حتى فضاهاى مطلوبى 

در مناطق پايين شهر ايجاد كنيم .
به هــر ترتيب  در صــورت انطباق نتيجه 
داورى با معيارها و ارزيابى مجدد، داورى 
خاتمه يافــت. و در صورت تعدد انتخاب 
ها ،10  اثر مــورد بحث و نقد مجدد قرار 
خواهد گرفت و بر اساس معيارهاى جزئى 
تر و نمره دهى به آنها داورى ادامه خواهد 
يافت. در نهايت آثارى كه بيشــترين نمره 
را دريافت كنند، حائز كسب رتبه خواهند 
شــد. همچنين با تشــخيص هيات داوران 
عالوه بر ســه اثــر حائز رتبــه ،آثارى كه 
شايســته قدر دانى باشند مشخص خواهد 
شد و ازآنها تقدير به عمل خواهد امد. حاال 
بايد منتظر ماند و ديد آيا تپه اى ديگر مانند 
عباس آباد همدان در اين شــهر رخ نمايان 

مى كند؟

رقابت83 طرح 
براي ساماندهي تپه حاج عنايت

راى پرونده مرگ 
مادر همدانى 
به زودى صادر 
مى شود
 پرونده سيده منصوره حسينى شعار، 
رئيــس كتابخانه مركزى همــدان كه در 
هنگام زايمان دچار مرگ ناشى از شوك 
آنافيالكسى شــد، به زودى جمع بندى، 

مختومه و راى آن صادر مى شود.
رئيس سازمان نظام پزشكى همدان گفت: 
در همين ارتباط تاكنون چندين جلسه در 
هيات بدوى، رسيدگى، دادسراى انتظامى، 
كميته مرگ و مير اســتانى و بيمارستانى 

برگزار شد.
عليرضا مدركيــان در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشت: مسئوالن اظهارات دو طرف 
ايــن پرونــده را به طور كامل شــنيدند؛ 
همچنين از همه كسانى كه نياز به حضور 

و اظهار نظر بود دعوت به عمل آمد.

رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان بيان 
كــرد: هم اينك تنها جمع بندى نظرات و 
اعالم رسمى نتايح آن باقى مانده است كه 
اين موضوع نيز به زودى انجام مى شود.

مدركيان يادآورى كــرد: طبق اظهار نظر 
كارشناســان پزشــكى قانونى و به گفته 
دادستانى، شــوك آنفيالكس عامل مرگ 

اين مادر باردار بوده است.
وى اضافه كرد: نظام پزشــكى در زمينه 
قانونى  پزشكى  توســط  كه  مرگ  علت 
تشــخيص داده شــد بحثى ندارد بلكه 
دنبال اين است كه بداند در پيش آمدن 
اين موضوع چه عواملى درگير و مقصر 

بودند.
شــوك آنافيالكســى يك واكنش سريع 
و حاد آلرژيك اســت؛ اين شوك زمانى 
آغاز مى شــود كه سيستم ايمنى بدن يك 
ماده بى خطر را به عنوان يك خطر جدى 
شناسايى كرده و به آن پاسخ شديد بدهد.

اين شــرايط موجب آزاد شدن هيستامين 
و برخــى مواد شــيميايى ديگر شــده و 
نشــانه هايى را به دنبال دارد كه برخى از 

آنها مى توانند منجر به مرگ شود.

مبارزه واقعى با 
مواد مخدر متوجه 
سر شاخه هاى اصلى 
ترانزيت است
 مبارزه واقعى با مواد مخدر در اســتان 
متوجه سر شــاخه هاى اصلى ترانزيت و 

توزيع است.
 رئيس كل  دادگســترى همدان با اشاره به 
مخاطرات جدى كه مواد مخدر متوجه اليه 
هاى مختلف جامعه مى كند گفت: در حال 
حاضر موضوع مواد مخدر در كشور جبهه 
اى سازمان يافته عليه مردم و نظارم محسوب 
مى شود و براى مبارزه با اين هجمه گسترده 
الزم اســت تا عالوه بر نهاد خانواده ساير 
مراجع و اداراتى اعم از رســانه ملى ، نهاد 
هاى فرهنگى، آموزش و پرورش ، دانشگاه 
ها و ... كه حسب قانون به هر نحو ملزم به 
انجام تكاليفى در اين حوزه هستند بصورت 
واقعى و جــدى وارد عرصة مبارزه با مواد 
مخدر شــوند. توكل حيدرى افزود:  مبارزه 

واقعى با مواد مخدر در اســتان  متوجه سر 
شــاخه هاى اصلى ترانزيت و توزيع مواد 
مخدر است و بايد هزينة قاچاق مواد مخدر 
براى عامالن بايد به نحوى افزايش يابد كه 
بازدارنده باشد و در اين خصوص الزم است 
كميته شناسائى اموال فروشندگان مواد مخدر 
بيش از پيش فعال شود ، البته اين به معناى 
غفلت از ســاير فروشندگان مواد مخدر در 
ســطوح پايين تر در سطح شهر نيست.وى  
در خصــوص افراد معتاد اظهار دشــت: از 
منظر قانون اعتياد  به نوعى بيمارى تلقى  مى 
شود كه نيازمند مراقبت و معالجه است اما از 
سوى ديگر انتظار مردم، شهروندان و جامعه 
از مسئوالن و نظام آن است كه معتادين نبايد 
در سطح شــهر رها شوند و با تكدى گرى 
و تجاهر موجب زشــت شدن چهرة شهر 
شوند و يا به سرقت مبادرت كنند. بنابراين 
بايد ضمن پرهيز از استفاده از ابزار حبس و 
زندانــى كردن بالوجه فرد معتاد ، با معرفى 
آنان به مراكز نگهــدارى و مراقبت و ترك 
اعتيــاد و نظارت بر مناســب بودن روش ، 
شرايط و عملكرد اين مراكز اين موضوع را 

مديريت كرد.



C M

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

شنبه  29 دي ماه 1397  شماره 3391 

3

خبـر
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تبديل وضعيت كارگزاران دفاتر مخابرات روستايى در 
دست بررسى است

 نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس شــوراى اســالمى از بررســى تبديــل وضعيــت 
كارگــزاران دفاتــر مخابــرات روســتايى خبــر داد.

حجــت االســالم احــد آزاديخــواه در گفت وگــو بــا فــارس اظهــار كــرد: بــا توجــه 
بــه تذكــر بنــده بــه عنــوان عضــو ارشــد فراكســيون نماينــدگان واليــى مجلــس بــه 
وزيــر ارتباطــات مبنــى بــر تقاضــاى تبديــل وضعيــت كارگــزاران دفاتــر مخابــرات 
روســتايى و بــا توجــه بــه راى ديــوان عدالــت ادارى بــه نفــع كارگــزاران، كارگــروه، 

بررســى و تدويــن قــرارداد دائــم كارگــزاران مخابــرات تشــكيل و موضــوع در دســت 
بررســى اســت.

وى افــزود: بــا ايــن تذكــر ايــن اقــدام يــك گام  پيــش رفــت و بــا پيگيــرى مديرعامل 
ــه تشــكيل و  ــن كميت ــه زودى اي ــه، ب ــرات كشــور و پاســخ وزارتخان شــركت مخاب
قــرارداد آن آمــاده شــده كــه بــا مســئوالن دفاتــر كارگــزارى مخابــرات يــك قــرارداد 

ــود. ــته مى ش ــتقل بس مس
نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس شــوراى اســالمى در ادامــه از ايجــاد دفتــر خبــرى 
صــدا و ســيما در بخــش جــوكار ماليــر خبــر داد و گفــت: بــا پيگيرى هــاى صــورت 
ــر در  ــه فج ــام ده ــمى در اي ــه صــورت رس ــيما ب ــرى صــدا و س ــر خب ــه دفت گرفت

ــود. ــدازى مى ش ــوكار راه ان بخــش ج
ــاى  ــى از بخش ه ــوكار يك ــش ج ــه بخ ــه اينك ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ك وى  تصري
پرجمعيــت اســتان اســت و داراى دو شــهر پرجمعيــت ازندريــان و جــوكار و 
روســتاى بــزرگ على آبــاد دمــق  و روســتاهاى تابعــه اســت نيــاز جــدى بــه دفتــر 

ــرى داشــت. خب
آزاديخــواه افــزود: بعــد از رايزنــى و پيگيرى هــاى مســتمر ايــن دفتــر 
ــز  ــيماى مرك ــدا و س ــق ص ــار از طري ــار اخب ــال و انتش نتق ــراى ا ــرى ب خب
ريــال  ميليــون   500 آن  تجهيــز  بــراى  و  مى شــود  راه انــدازى  همــدان 

ــم. ــك كردي كم

خبـر

اتوبوسراني بر مسافت ايستگاه  اتوبوس هاي خيابان تختي و شريعتي 
تجديد نظر كند 

ايســتگاه اتوبوس هاي شــركت اتوبوســراني همدان در خيابان هاي 
شــريعتي و تختي تقريباً در نيمه راه چهارراه هر دو خيابان توقف مى 
كنند  طوري كه شــهروندان پس از پياده شدن از اتوبوس بايد نصف 

مسير خيابان تا ميدان امام را پياده طي كنند.
از دســتندركاران تقاضا داريم ضمن اينكه كرايه اتوبوس ها را افزيش 

داده اند ايستگاه آنها را هم درنزديك ميدان امام ساماندهي كنند.
حسين آهنگري سالمندى  از خيابان مهديه 

پياده رو بلوار رسالت در كبودراهنگ متأسفانه وضعيت بسيار نامناسبي 
دارد و هنــگام بارندگي چون پياده رو خاكي اســت تبديل به گل مي 
شــود و مردم در عبور و مرور با مشكل مواجه مي شوند از شهرداري 
كبودراهنگ خواهشمنديم هر چه سريعتر نسبتاً به بهسازي اين پياده رو 

اقدام نمايند چرا كه اين وضعيت در شأن مردم كبودراهنگ نيست.
شهروند كبودراهنگ

كوچه قصابان را در يابيد 
كوچه پــس كوچه هاى محله هاى كوچه قصابــان همدان وضعيت 
اسفناكى دارند لطفأبه اين منطقه از شهر هم عنايتى داشته باشيد شهر 
همدان فقط مناطق باالى شهر نيست كه مكرر آسفالت  ريزى در آنها 

انجام مى شود 
رحيم خاكى از كوچه قصابان 

فاصله محالت فقيرنشين با مرفه نشين 
بايد كم شود 

 ماليــر- خبرنگار همدان پيام: مســئوالن ادارات بايــد از تمامي 
امكانات خود استفاده كنند و با اختصاص 30 درصد امتيازات دريافتي 
و معرفي اراضي مازاد خود در كم كردن فاصله محالت فقيرنشــين با 

مرفه نشين مشاركت كنند.
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير با بيان اين مطلب در 
جلسه ستاد بازآفريني شهرستان مالير كه با حضور روساي ادارات در 
مهمانسراي پارك سيفيه تشكيل شد تأكيد كرد: با هم افزايي و كار تيمي 

در بافت هاي فرسوده و حاشيه شهر بازآفريني پايدار انجام مى گيرد.
باب ا... فتحي با بيان اينكه دســتگاه هاي اجرايي طبق قانون مكلفند از 
اعتباراتي كه دولت به آنها اختصاص داده براي بازآفريني پايدار شهري 
هزينه كنند گفت: نبايد به صورت تكي و جزيره اي تصميم گرفته شود.
وي با اشــاره به اقدامات خوبي كه در ايــن زمينه صورت گرفته بر 

تكميل و به سرانجام رسيدن پروژه هاي در حال اجرا تأكيد كرد.
معــاون امور عمراني فرماندار ويژه مالير نيز در اين جلســه يكي از 
سياست هاي دولت تدبير و اميد را بازآفريني پايدار شهري در مناطق 
كمتر توسعه يافته و محروم عنوان و تأكيد كرد: از اعتبارات خوبي كه 
در اســتان در اين زمينه پيش بيني شده بايد استفاده حداكثري كرد و با 
آورده ادارات، در مناطق محروم اقداماتي جهت بازآفريني انجام گيرد.
حسين فارسي گفت: از اداره اوقاف مالير كه شهر واقفين خيرانديش 
است انتظار بيشتري داريم كه در راستاي بازآفريني شهري و كمك به 

مناطق محروم تالش بيشتري داشته باشد.
شــهردار مالير نيز با بيان اينكه شكل اصلي محالت هدف بازآفريني 
تملك زمين اســت گفت: اگر زمين تهيه شود اعتبارات خوبي در اين 

زمينه وجود دارد.
حسين بابايي اقدامات شهر مالير در بازآفريني شهري قابل قبول بيان 

كرد.
وي كانال جمع آوري فاضالب در محله شمس آباد و شبكه فاضالب 
بلوار تاجوك، اجراي فاز اول پارك گلستان، اجراي بازارچه هاي محلي 
15 خرداد با 80 درصد پيشرفت فيزيكي، احداث درمانگاه شهيد ولي 
بخشي كه مرحله فوندانسيون جذب پيمانكار جديد قرار دارد از جمله 
اقدامات صورت گرفته در اين زمينه عنوان كرد و از در دســت اقدام 
بودن هدايت كانال خروجي محله شمس آباد، فاز دوم پارك گلستان، 
تملك اراضي مورد نياز جهت توســعه پارك ميرفتاح، احداث پارك 

طالقاني، بازسازي بازار سنتي و خانه منصوري خبر داد.
رئيس راه و شهرسازي مالير نيز در اين جلسه فلسفه ستاد بازآفريني 
را كم كردن فاصله خدمات اجتماعــي، روبنايي و زيربنايي محالت 
كم برخورداربا محالت مرفه نشــين بيان و اظهار كرد: در راستاي اين 
اهداف متعالي دولت بايد شبكه سازي صورت گيرد ، يعني همه ادارات 
در زمينه هايي كه مي توانند اقدام كنند، كمك و مساعدت الزم را داشته 

باشند.
عليرضا صارمي در پايان يــادآوري كرد: همه ادارات زمين هاي مازاد 
خود را به اداره راه و شهرسازي اعالم كنند تا در زمينه بازآفريني مورد 

استفاده قرار گيرد.

برگزارى400جلسه سخنرانى
 همزمان باايام فاطميه دركبودرآهنگ

 400 جلسه سخنرانى همزمان با ايام فاطميه در شهرستان كبودرآهنگ 
برگزار مى شود.

رئيس تبليغات اسالمى شهرستان كبودرآهنگ با بيان اين مطلب در جمع 
مبلغان گفت: طبق برنامه ريزى ها 400 جلسه سخنرانى همزمان با ايام 

فاطميه در شهرستان كبودرآهنگ برگزار مى شود.
به گزارش مهر، حجت االســالم حسين على قمرى نيا بيان كرد: در ايام 
فاطميه اندوه مسلمين و شيعيان در برپايى مراسم شهادت حضرت فاطمه 

زهرا(س) پرشورتر مى شود.
قمرى نيا افزود: مردم شهرستان كبودرآهنگ با برپايى مجالس خانگى 
و سوگوارى و سخنرانى، ياد مظلوميت حضرت زهرا(س) را زنده نگه 

مى دارند.
وى تصريــح كرد: در برنامه هاى روضه خوانــى در هيئات مذهبى و 
مســاجد و خانه هــا، مبلغين مســتقر و هجرت و بومى شهرســتان 
موضوعاتى چون اهميت نمــاز، امر به معروف و نهى از منكر، قرائت 
قرآن، داليل شهادت حضرت زهرا(س) و زندگى حضرت فاطمه (س) 
وسرنوشــت خاندان رسول اهللا بعد از شهادت مظلومانه آن حضرت را 

بررسى و تبيين مى كنند.
رئيس تبليغات اســالمى شهرستان كبودرآهنگ بابيان اينكه ايام فاطميه 
فرصتى براى معرفى و تبيين فضائل شخصيتى بانوى دو عالم حضرت 
زهرا(س) براى عموم مردم بويژه نسل جوان است، گفت: بايد از ظرفيت 

مبلغان براى ترويج فرهنگ فاطمى استفاده كرد.

91هزار ليتر سوخت را قاچاق در تويسركان 
كشف شد 

 هر نوع حمل  و توزيع سوخت خارج از چرخه توزيع قانونى قاچاق 
محسوب مى شود و پليس با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد كرد.

فرمانده انتظامى همدان با بيان اين مطلب از توقيف محموله ســوخت 
قاچاق 4 كاميون در شهرســتان تويســركان همدان خبــر داد و افزود: 
اين كاميون ها، بيش از 91 هزار ليتر ســوخت را يصورت قاچاق حمل 

مى كردند كه پليس آنها را شناسايى كرد. 
به گزارش تســنيم بخشعلى كامرانى با بيان اينكه پليس با هدف تامين 
ســرمايه هاى ملى و پيشــگيرى از هدر رفت اين منابع مبارزه قاطعى با 
قاچاقچيان دارد، تصريح كرد: ســوخت هاى قاچاق  به مقصد عراق در 
حال حمل بود كه در اين رابطه 6 متخلف دستگير و با تشكيل پرونده 
به مراجع قضايى استان معرفى شدند.فرمانده انتظامى استان همچنين از 
همكارى پليس مبارزه با مواد  مخدر اســتان همدان با استان لرستان هم 
ســخن گفت و افزود: پليس هاى تخصصى اين 2 استان در اين حوزه و 
در روز هاى اخير موفق به كشــف 80 كيلو گرم ترياك شدند.وى گفت: 
با رصدى كه پليس مواد  مخدر استان همدان در مبارزه با مافياى قاچاق  
مواد مخدر دارد مسير حمل اين محموله از استان هاى جنوبى در قالب 
يكدستگاه كاميون شناســايى و با همكارى پليس اين 2 استان در تور 
امنيتى آنها گرفتار شــدند.كامرانى افزود: اكنون در اين پرونده قضايى 
يك متهم شناســايى و دستگير شده اســت و پليس استان به صورت 
شبانه روزى نظارت دايمى بر تحرك قاچاقچيان كاال و ارز  و مواد مخدر 
دارد و به سرعت هم با همه متخلفان با همكارى دستگاه قضايى برخورد 
مى كند.فرمانده انتظامى استان همدان از همه شهروندان تقاضا كرد تا اگر 
در حوزه قاچاق كاال و ارز و دام و مواد مخدر يا ساير تخلف ها اطالعاتى 

دارند پليس را بدون هيچ نگرانى مطلع كنند.

روستاهاى اسدآباد زير پوشش 
كتابخانه سيار روستايى

 مسئول كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اسدآباد از تحت 
پوشش قرار گرفتن  20 روستاى اين شهرستان به كتابخانه سيار روستايى 

خبر داد . 
مژگان هادى در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: اين تعداد روستا داراى 
1500 نفر عضو كودك و نوجوان 6 تا 16 سال بوده كه از نظر دسترسى 
به امكانات شــهرى كتابخانه ها محروم هســتند و اين كتابخانه سيار 
روستايى با 10 هزار جلد كتاب با هدف كتاب رسانى به اين روستاهاى 
هدف امكان دسترســى كودكان و نوجوانان به انواع كتاب را براى آنان 

فراهم كرده است. 
وى در ادامه با اشاره به اينكه 2 هزار و 200 نفر از كودكان و نوجوانان 
6 تا 17 ســال در كانون پــرورش فكرى شهرســتان عضويت دارند 
افزود:700نفر از اين اعضا در برنامه هاى فرهنگى ،هنرى ،ادبى و اسالمى 

داراى فعاليت پررنگ هستند. 
هادى از افزايش 30 درصــدى عضويت كودكان ونوجوانان در كانون 
پرورش فكرى شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و تصريح كرد: 
اين افزايش تعداد اعضا از 1700 نفر به 2200 نفر به دليل اجراى طرح 

كانون مدرسه در 3 مدرسه شهر اسدآباد بوده است . 
وى همچنين با بيان اينكه كتابخانه كانون پرورش فكرى اسدآباد داراى 
12 هزار جلد كتاب كودك و نوجــوان با عناوين دينى ،علمى ،هنرى 
،ادبى، شعر و داستان است، اضافه كرد:در حال حاضر تمامى 2200 عضو 

كانون پرورش فكرى در اين كتابخانه ثبت نام كرده اند. 
وى در ادامه از برگزارى بيش از 40عنوان برنامه توســط كميته كودك 
و نوجوان اين شهرســتان به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب 
اســالمى در خبر داد و خاطر نشان كرد:اين برنامه ها با همكارى كانون 
پرورش فكرى ،هالل احمر، كميته امداد ،بهزيستى و آموزش و پرورش 

در ايام دهه مبارك فجر در سطح شهرستان برگزار خواهد شد . 
هادى گفت:چهل الله ســرخ ،جشن انقالب، انقالب در قالب تصوير، 
كوچه هاى خاطرات ،انقالب به روايت كتابها ،شعارهاى ماندگار، معرفى 
كتاب هاى انقالب ،پيام تبريك من به چهلمين بهار انقالب از جمله اهم 
برنامه هاى در نظر گرفته شده توسط كميته كودك و نوجوان شهرستان 

براى ايام دهه مبارك فجر امسال خواهد بود.
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كمالونــد- معصومــه   - نهاونــد   
خبرنگارهمدان پيام: هوا سرد بود و سوز 
سرماى ديماه دســت بر دل داغدار شهر 
گذاشــت ،همين هفته پيش بود كه خبر 
شهادت اســد خزايى جوان نهاوندى از 
مامــوران ناجا در حين انجــام وظيفه در 
تعقيب سارقان رسيد و بر دستان مردم خزل 
در روستاى تاريك دره به خاك سپرده شد. 
هنوز داغ رفتن جوان يك ســال داماد از 
گوشه چشمان بغض آلود شهر آرام نگرفته 

بود كه خبر آمد. 
خبر آمد و داغ شــهر تازه تر شد، اين بار 
هواپيما بارى 707 ارتش جمهورى اسالمى 
ايران كه حامل چندين تن گوشت بود در 
حوالى استان البرز سقوط كرد و 15 نفر از 

پرسنل اين پرواز به شهادت رسيدند. 
5 شــهيد اين پرواز از شهرهاى 

بهار،مالير و نهاوند بود
برخى از اين شــهدا در محل زندگى شــان 
به خاك ســپرده شدند و ســه شهيد بهار و 
نهاوندى براى تشــييع به زادگاهشان انتقال 
داده شــدند. روز چهارشــنبه بهار و نهاوند 
فرزنــدان شــهيدش را باهمراهى نيروهاى 
هوايى ارتش جمهورى اسالمى، به آغوش 
گرفت تا روز پنج شنبه با حضور خانواده و 
بستگان شهدا و مردم و مسئوالن شهر براى 

آرامگاه ابدى شان بدرقه و رهسپار شوند.
خانــواده هايى كه بــه اميد ديــدار دوباره 
عزيزشــان را بدرقه كــرده بودند تا پس از 

انجام ماموريت به خانه بازگردند. 
كسى چه ميدانست آهنگ اين سفر ابديست 
و انتظار ديدار دوباره پدر، حاصل رنج مادر 
،جسم بى جانى است كه روى دستان شهر 
به ديدار همســر و كودك چشم به راهش، 

اينگونه پايان مى دهد. 
 دو شــهيد بهارى در زادگاهشان 

آرام گرفتند
مراسم تشــييع پيكر پاك شــهداى سانحه 

هوايى بوئينگ 707 در بهار برگزار شد.
پيكر پاك شهداى ســانحه هوايى ارتش بر 

دوش مردم شهيد پرور بهار تشييع شد.
آئين تشــييع پيكر مطهر شــهيدان مصطفى 
محمودى و حميدرضا لطفيان صبح پنجشنبه 
از ميدان شهداى شهر بهار با انجام تشريفات 
نظامى آغاز و ســپس پيكر شهيد حميدرضا 
لطفيان براى تشــييع و خاكسپارى به شهر 

صالح آباد منتقل شد و  پيكر شهيد مصطفى 
محمودى در قطعه شــهداى شــهر بهار به 

خاك سپرده شد.
شهداى  قطعه  در  قاسمى  شهيد   

نهاوند
در نهاوند هم پيكر شــهيد سعيد قاسمى ،از 
مقابل سپاه ناحيه نهاوند پس از اجراى سان 
و تشريفات نظامى با حضور مردم و مسولين 

تا ميدان امام همراهى و پس از اقامه نماز به 
باغ بهشت نهاوند همراهى و در قطعه شهدا 

به خاك سپرده شد. 
صبــح روز دوشــنبه 24ديمــاه 97 ، يك 
بوئينگ 707 باربــرى  هواپيماى  فرونــد 
نيــروى هوايــى ارتش حامــل  محموله 
و  مردم يارى  طرح  اجراى  براى  گوشــت 
باهــدف  كمك به اقتصاد كشــور از مبدا 
بيشــكك  پايتخت كشور قرقيزستان عازم 
كشور شــده بود، دچار حادثه شد و اقدام 
به فرود اضطرارى در فرودگاه فتح استان 
البرز كرد. اين هواپيما  هنگام فرود از باند 
خارج و پس از برخــورد با ديوار انتهايى 

باند دچار آتش سوزى شد.
در ايــن حادثه 13 نفــر از كاركنان نيروى 
ارتش جمهورى اســالمى ايران  به شهادت 
رسيدند و مهندس پرواز اين پرواز مجروح 
شده و به يكى از بيمارستان هاى استان البرز 

منتقل و بسترى شد.

شهداى بوئينگ ارتش در بهار، نهاوند و مالير تشييع شدند

وداع با بلندپروازان آسمان ايران
■ در حادثه سقوط هواپيماى باربرى بوئينگ 707 نيروى هوايى ارتش  كه در تاريخ 24 دى ماه در حومه تهران رخ داد  13 نفر از كاركنان ارتش به شهادت رسيدند كه پنج نفر از شهداى 

اين حادثه به نام هاى شهيد محمد عبدلى، شهيد مصطفى محمودى ، شهيد سعيد قاسمى ،شهيد داوود ذوالفقارى و شهيد حميد رضا لطفيان از استان همدان بودند.

 بــا توجه بــه منفك بودن دانشــكده 
علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 
اســدآباد از اســتان همدان خواســتاريم 
بيمارستان تامين اجتماعى در اين شهرستان 

احداث شود. 
فرماندار اســدآباد با بيــان اين مطلب در 
جلســه شــوراى هماهنگى مديــران در 
اســدآباد با حضور دســتگاه هــاى تابعه 
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعى استان، 
اظهار كرد: محل درمانگاه تامين اجتماعى 
اسدآباد در جاى دورى از شهر قرار گرفته 
كــه اين امر تردد را براى مردم با مشــكل 
مواجه كرده كه با توجه به وجود 45 هزار 
بيمه گذار در شهرستان و نزديكى اسدآباد 
به شهرستان هايى چون ســنقر ،كنگاور، 
تويســركان ...و نيز مستقل بودن دانشكده 
علوم پزشــكى خدمات بهداشتى درمانى 
اســدآباد از اســتان همدان و تقويت هر 
چه بيشتر زيرســاخت هاى اين دانشكده 
در سال هاى آينده خواستاريم بيمارستان 
تامين اجتماعى در اين شهرســتان احداث 
شــود چرا كه اين امر ضمن تحت پوشش 
قراردادن ديگر شهرستان ها خدمات بهترى 

را به مردم ارائه خواهد كرد. 
به گزارش ايســنا كريم حميدوند با اشاره 
به در حاشــيه شــهر قرار داشتن درمانگاه 
صورتى  افزود:در  اسدآباد  اجتماعى  تامين 
كه امكان داشته باشد فعال در كوتاه مدت 
اين درمانگاه از نظر نيرو تقويت شــود تا 
در آينده فكرى بــراى مكان اين درمانگاه 

داشته باشيم . 
حميدوند در ادامه خاطر نشان كرد: اسدآباد 
داراى يك شهرك صنعتى بوده كه تنها 13 
درصد ســطح آن اشغال شده كه به زودى 
زيرساخت برق اين شهرك در حال توسعه 
از 3 مــگاوات بــه 13 مــگاوات افزايش 
خواهد يافــت كه اين امــر نقش موثرى 
در جذب ســرمايه گذاران بيشــتر براى 

شهرستان ايفا مى كند. 
حميدوند بــا بيان اينكه وجود شــهرك 
هــاى صنعتى و واحدهاى بزرگ در ديگر 
شهرســتان هــا در جذب هر چــه بهتر 
تسهيالت و ســهميه اشــتغال آنان موثر 
بوده اســت تصريح كرد:قطــع به يقين با 
صنعتى  شهرك  هاى  زيرســاخت  توسعه 
اسدآباد ســرمايه گذاران بيشــترى براى 
سرمايه گذارى در شهرك صنعتى اسدآباد 
راغب خواهند شد كه اين سرمايه گذاران 
وضعيت جذب تسهيالت اشتغال شهرستان 

را نيز در آينده بهبود خواهند بخشيد . 
وى با اشــاره به اينكه صد در صد سهميه 
8 ميليارد و 400 ميليون تومانى اشــتغال 
روستايى سال گذشته اسدآباد جذب شده 
اضافــه كرد:با افزايش 2 برابرى ســهميه 
اشتغال روستايى شهرستان از 8 ميليارد و 
400 ميليون تومان بــه 16 ميليارد و 800

ميليون در سال جارى در حال حاضر جمعا 
12 ميليارد تومان اين ســهميه جذب شده 

است . 
فرماندار اســدآباد با بيان اينكه اشــتغال 

اين شهرســتان با محوريــت دامدارى و 
كشاورزى است اضافه كرد:تا زمان توسعه 
زيرساخت هاى شهرك صنعتى اسدآباد و 
جذب هر چه بيشتر ســرمايه گذار براى 
اين شهرســتان ،دامــدارى هاى صنعتى و 
سنتى اسدآباد را با اعتبار و تسهيالت الزم 
براى اشــتغال و ماندگارى هر چه بيشــتر 
روســتاييان در ديار خود كمك مى كنيم و 
در اين زمينه اگر ســهميه اى وجود دارد 
مديــر كل تعــاون و كار و رفاه اجتماعى 

استان ،اسدآباد را ويژه ببيند. 
حميدوند يادآورشــد: در اســدآباد براى 
اشتغال دامدارى سنتى و صنعتى متقاضى 
بســيار بوده كه تعهد مى كنيم در صورت 
پرداخت هر گونــه اعتبار به متقاضيان در 
اين راستا ، توسط بخشداران نسبت به اين 

طرح ها نظارت بيشترى داشته باشيم . 
وى تقويت اورژانس اجتماعى بهزيســتى 
،مشــكل اســتيجارى بــودن صنــدوق 
كارآفرينى ،تامين مواد اوليه براى مصارف 
برخى رشته هاى فنى و حرفه اى از ديگر 
مواردى بود كه به آن اشــاره كرد و گفت: 
سهميه تسهيالت اشتغال خانگى امسال اين 
شهرستان با توجه به اينكه سهميه استان كم 
بود كه اين امر مشكالتى را براى شهرستان 
ايجاد كرد و همين سهميه كم نيز هنوز به 
برخى بانكها ابالغ نشــده و قسمت كمى 
از اين ســهميه جذب وپرداخت شده كه 
انتظار است در سال آينده سهميه تسهيالت 

شهرستان در اين بخش بيشتر باشد

بهره بردارى ازلزوم ساخت بيمارستان تامين اجتماعى در اسدآباد
 5 طرح توليدى 

در مالير
 مدير جهاد كشاورزى مالير از افتتاح 
پنج طرح توليدى و كشاورزى همزمان با 

ايام دهه فجر در شهرستان خبر داد.
على مروت اميرى در گفت وگو با فارس 
با اشاره به برنامه هاى جهاد كشاورزى 
در ماليــر در دهــه فجر اظهــار كرد: 
همزمــان با دهه فجر پنــج طرح جهاد 

كشاورزى در مالير افتتاح مى شود.
وى بــا بيان اينكه اين طرح ها شــامل 
افتتاح طرح هاى كشــاورزى و توليدى 
خواهــد بود گفت: اعتبار هزينه شــده 
براى ايــن طرح ها بيــش از 3 ميليارد 
تومان اســت كــه از منابــع دولتى و 
تامين  خصوصى  بخش  سرمايه گذارى 

شده است.
مدير جهاد كشاورزى مالير اين طرح ها 
را شامل ســه واحد دامدارى پرورش 
بره پــروارى دانســت و تصريح كرد: 
افتتاح يــك واحد گلخانه و يك واحد 
بسته بندى كشــمش از ديگر طرح هاى 
افتتاحى جهاد كشاورزى مالير همزمان 

با ايام دهه فجر است.
وى بــا بيان اينكه بهره بــردارى از اين 
تعداد طرح همزمــان با دهه فجر براى 
بيش از 30 نفر اشــتغال ايجاد خواهد 
كرد خاطرنشــان كرد: احتمــاال تعداد 
طرح هــاى افتتاحى تــا روزهاى آينده 

بيشتر خواهد شد.

كشف بيش از 6 هزار 
قطعه مرغ قاچاق در بهار
 فرمانده انتظامى شهرستان بهار از كشف 
6 هــزار و 100 قطعه مــرغ قاچاق و فاقد 

مجوز در اين شهرستان خبر داد.
بزرگعلى نورى گفــت: در پى اجراى طرح 

هاى مختلف مبــارزه با قاچاق كاال كاركنان 
انتظامى شهرســتان بهار موفق به كشف 3 

محموله مرغ قاچاق و غير بهداشتى شدند.
وى افزود: ارزش ريالى اين 3 محموله طيور 
كه تعــداد آن ها 6 هــزار و 100 قطعه مى 

باشد، 900 ميليون ريال برآورد شده است.
بــه گزارش مهر، نورى بيان كرد: 4 متهم در 

ايــن خصوص به مرجع قضايى معرفى و 3 
كاميون نيز توقيف شد.

 فرمانده انتظامى شهرســتان بهار گفت: از 
شهروندان درخواست مى شود در صورت 
برخورد بــا هرگونه موارد مشــكوك طى 
تماس با تلفن 110 نزديكترين يگان انتظامى 

را مطلع كنند.
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نتايج سرشــمارى سال 
95 نشان داده كه جمعيت 
استان همدان منفى 0/23

بنابراين  اســت  درصد 
بايد ببينيم چرا در استان 
همدان موازنه اين ســه 
عامل تغيير جمعيتى منفى 

شده است

اگــر بتوانيــم در جامعه 
10 درصد طــالق و 10

ناشى  مير  و  مرگ  درصد 
از تصادفــات جاده اى را 
توانيم  مى  دهيم  كاهش 
شاهد افزايش جمعيت در 

استان باشيم

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

ظريف هشدار داد
پمپئو حق دخالت در ارتباط ايران و عراق 

را ندارد
 وزير امور خارجه كشــورمان گفت: من آينده روابط اقتصادى و 
سياسى ايران و عراق را بسيار درخشان مى بينم و اميدوارم كه هر روز 

رابطه مان بهتر از روز قبل شود.
به گزارش ايســنا، محمد جواد ظريف در جمع بندى سفر اخير خود 
به عراق در جمع خبرنگاران با بيان اين كه «ســفر به عراق كه يكى از 
طوالنى ترين سفرهاى كارى من بوده است بسيار خوب بود و جلسات 
قابل قبولى را با مسئوالن عراقى داشتيم» اظهار كرد: در همه شهرهايى 
كه در اين كشور به آنها سفر كرديم هم با مسئوالن محلى، نمايندگان 
بخش خصوصى و هم با روســاى برخى قبايل جلســات خوبى را 
داشتيم و ديدارهاى صميمانه اى را انجام داديم كه نشان از رابطه بسيار 

نزديك و تاريخى دولت هاى ايران و عراق با يكديگر دارند.
وى با اعالم خبر در پيش رو بودن سفر حسن روحانى به عراق اظهار 
كرد: در آينده نزديك آقاى روحانى نيز به عراق سفر خواهند كرد كه 
اميدواريــم بتوانيم مقدمات خوبى را براى اين ســفر در حال حاضر 

فراهم سازيم.
وى در پايان در پاســخ به پرسشى مبنى بر اظهارات اخير مايك پمپئو 
وزير امور خارجه آمريكا درباره ارتباط ايران با عراق اظهار كرد: ايشان 
هيچ حقى ندارند كه در مســائل ايــران و عراق دخالت كنند. ايران و 
عراق پيش از اين كه كشور آمريكا شكل بگيرد با يكديگر رابطه داشتند 

و االن نيز اين رابطه ادامه يافته است.

زمان براى اروپا مشخص نشده 
 معاون اول رئيس جمهور بــا بيان اينكه از عملكرد اروپا در قبال 
برجام راضى نيستيم، اظهار داشت: موضع گيرى سياسى اروپايى ها در 

حمايت از برجام رضايت بخش است.
اسحاق جهانگيرى با بيان اينكه به هيچ وجه از اقدامات عملى اروپايى 
ها در قبال برجام راضى نيســتيم، زيرا آنها مى توانستند قوى تر عمل 
كننــد، گفت: در عين حال حركت اروپايى هــا از نظر موضع گيرى 
سياســى در قبال حمايت از برجام و خروج آمريــكا از آن رضايت 

بخش است.
معاون اول رئيس جمهور در پاســخ به اين ســوال كه در قبال تعامل 
غيرســازنده اروپايى ها ايا ايران موضع قاطع ترى اتخاذ خواهد كرد 
يا خير؟ گفت: رئيس جمهور و شــوراى امنيت ملى اخيرا تصميمات 
خوبــى در اين زمينه اتخاذ كــرده اند، همچنيــن وزارت خارجه و 
مســئوالن مذاكره كننده نيز كار را دنبــال مى كنند و هر بخش از اين 
تصميمات كه نياز به اطالع رسانى داشته باشد از سوى رسانه ها اطالع 

رسانى خواهد شد.
جهانگيــرى با بيان اينكه فرجه زمانى معينى هنــوز براى اروپايى ها 
مشــخص نشده اســت گفت: در اين زمينه حتماً برپايه عقل، منطق، 

مصلحت و منافع به موقع خود تصميم گيرى خواهد شد.
به گزارش  مهر، معاون اول رئيس جمهور به تشريح موضوعات مطرح 

شده در جلسه هيأت دولت با استانداران سراسر كشور پرداخت.
جهانگيرى با اشــاره به اينكه اســتانداران نمايندگان عالى دولت در 
اســتان ها و مسئول حكومتى و دولتى در اســتان به شمار مى روند 
گفت: استانداران هم مسئول توســعه استان در بخش هاى اجتماعى 
و اقتصادى و هم مســئول امنيت استان با دســتگاه هاى قوه مجريه، 
دادگسترى و نيروهاى مســلح هستند و در واقع مسئول تأمين استان 

به شمار مى روند.
وى گفت: دولت براى اينكه سياســت هاى خود را با اســتانداران 
هماهنگ كند هر چند وقت يك بار جلســات مشــتركى برگزار مى 
شود و هر دو ســه ماه يكبار جلسه استانداران نيز در وزارت كشور 
تشــكيل مى شــود و در آن سياســت هاى دولت مطرح و تصميم 

گيرى مى گردد.
وى افزود: مدتى بود كه جلسات با استانداران به تعويق افتاده بود.

او گفت: تغييرات جديدى در اســتانداران اتفاق افتاد و آن اينكه پس 
از قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 16 استاندار مشمول اين قانون 
شدند و از مسئوليت كنار رفتند و جا دارد از اين افراد كه انسان هاى 

شايسته اى بودند تقدير كنم.
معاون رئيس جمهور با اشــاره به اينكه 16 استاندار جديد و تا حدى 
جوان به جمع اســتانداران كشــور اضافه شدند گفت: شأن نزول اين 
جلسه چهلمين ســال پيروزى انقالب اسالمى اســت كه از جهات 

مختلف اهميت ويژه اى پيدا كرده است.
وى افزود: ممكن است روند توسعه كشور در برخى از بخشها مقدارى 
كند شده باشد ولى شرايط آينده كشور آينده خوبى را براى ما ترسيم 

مى كند.

كنايه عراقچى به ترامپ: شرم باد!
خارجه  امــور  وزير  معاون   
كشــورمان با اشــاره به سومين 
ســالگرد توافق هســته اى ايران 
اقدام ترامپ در خروج از برجام 
را بــراى يــك رئيس جمهــور 

شرم آور توصيف كرد.
به گزارش ايســنا، ســيدعباس 
عراقچى عضو تيم مذاكره كننده 
برجام،  توافــق  در  كشــورمان 
ساعاتى قبل در صفحه شــخصى خود به زبان انگليسى توييت كرد: 
امروز سومين سالگرد توافق هسته اى ايران است كه نشان داد آمريكا 
چقدر غيرقابل اعتماد و اتكاناپذير اســت. يك رئيس جمهورى امضا 
مى كند، ديگرى خارج مى شــود! از رئيس جمهورى ترامپ ممنونيم 

كه اين را نشان داد. شرم باد! 

همدان شهر دفينه ها

 اســتان همدان جزو اســتان هايى بوده كه هميشه آمار بااليى در 
دستگيرى مجرمان فرهنگى، داشته و از اولين ها است.

 به دليل روايات و داستان هايى كه از گذشته نقل شده است، بعضى 
از افراد به طمع طى راه صد ســاله در يك شــب، به سوداى يافتن 
گنج و ثروتمند شــدن اقدام به حفارى و تهيه و اســتفاده از فلزياب 
و طالياب مى كنند. البته ذكر اين نكته ضرورى اســت كه نگهدارى 
فلزياب و طالياب به خودى خود در قانون جرم انگارى نشده اما در 
قوانين اقمارى به آن اشــاره شده كه بدين ترتيب است: تبليغ، خريد 
و فروش و نگهدارى و استفاده از دستگاه هاى فلزياب منوط به اخذ 
مجوز از ســازمان ميراث فرهنگى است مجازات استفاده از دستگاه 
فلزيــاب در حفــارى غير مجاز،عالوه بر ضبط و توقيف دســتگاه، 
معادل 1 تا 3 ســال حبس اســت، هرگونه تبليغ انواع دستگاه هاى 
فلزياب از طريق رسانه هاى عمومى با مجوز سازمان ميراث فرهنگى 

امكان پذير است. 
فرمانده  يگان حفاظــت اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى  استان همدان، گفت: براى شناسايى اين افراد سركشى 
هاى مرتب انجام مى شــود، منابع خبرگزارى و مخبرهايى براى اين 
موضوع در اختيار داريم و از همه مهم تر و تأثير گذارتر روســتائيان 

هستند كه به محض مشاهده موردى مشكوك به ما خبر مى دهند. 
حاجى عزيزى در گفت و گو با ايســنا، بيان كرد: پس از دستگيرى 
افراد و با ارسال مستندات به مراجع قضايى، ادوات حفارى به ويژه 

فلزياب به نفع اداره  كل ميراث فرهنگى ضبط مى شود. 
وى در خصوص آمار تخلفات و جرائم فرهنگى، ذكر كرد: از ابتداى 
آذر ماه   تا امروز 42 نفر دستگيرى، 4 مورد كشف فلزياب، 6 مورد 

كشف اقالم اصل و 59 قلم تقلبى داشته ايم. 
حاجى عزيزى در توضيح چگونگى كشــف آثار تقلبى گفت: بيشتر 
ايــن آثار هنگام نقــل و انتقال، نمايش و معامله كشــف و برخورد 

مى شود. 
وى در خصوص آخرين عملياتى اجرا شده توسط اين يگان، اعالم 
كرد: خبرى مبنى بر انتقال 59 ســكه طال از شيراز به همدان منتشر 
شــد كه براى مقابله با اين موضوع فردى نفوذى به عنوان خريدار با 
فروشــندگان قرارى ترتيب داد كه با همكارى نيروهاى انتظامى اين 

افراد غافلگير و 2 نفر از آن ها دستگير شدند. 
حاجى عزيزى در خصوص مناطقى كه مورد حفارى قرار مى گيرند، 
بيان كرد: شهرستان نهاوند و اسدآباد بيشترين آمار حفارى را دارند. 
فرمانده  يگان حفاظــت اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى  اســتان همدان، خاطر نشــان كرد: حفارانى كه ادعاى 
داشــتن نقشــه ى گنج كرده و اقدام به حفارى مى كنند، خود متضرر 

هستند زيرا در اكثر موارد آنها تقلبى و جعلى است. 

منيژه فرهانپور »
 كاهش 9/6 درصدى مواليد در 9 ماهه 
سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته نشان از كاهش چشمگير نرخ منفى 

رشد جمعيت در استان همدان دارد. 
از آنجا كه در هر جامعه نيروى انسانى از 
اهميت به بســزايى برخوردار است و مى 
بشرى  اجتماع  هر  مهمترين سرمايه  تواند 
باشد. امروزه تمام برنامه ريزى ها و سرمايه 
سياستگذاران  توســط  كه  هايى  گذارى 
در بخش آموزش و پرورش، دانشــگاه، 
محيط زيست، ورزش و كار و بهداشت و 
درمان و... انجام مى شود براى بهره مندى 
جمعيت هر جامعه از اين امكانات است 
اما  وقتى يــك جامعه با كاهش جمعيت 
آن هم با نرخ منفى مواجه شود تبعات اين 
كاهش جمعيت مى تواند بر روى ساختار 
نظام برنامه ريزى آن منطقه اثرگذار باشد  
به طوريكه الگوهاى برنامه ريزى قبلى در 
آن جامعه نمــى تواند جوابگوى نيازهاى 
آن جامعه باشــد پس در چنين وضعيتى 
بايد افزايــش جمعيت به عنوان مهمترين 
اولويت سياســتگذارى در اســتان باشد 
چراكه رشد منفى جمعيت هرگز مطلوب 

هيچ جامعه اى در دنيا نيست.
در حدود يك سال پيش شوراى راهبردى 
جمعيت اســتان، بنياد نخبگان را موظف 
كــرد تا عوامل تاثيرگــذار بر نرخ منفى 
جمعيت در اســتان را با تشــكيل يك 
كارگروه جمعيتى با حضور كارشناســان 
و متخصصين بررســى كند  كه اين كار 
در مدت يكسال با پيگيرى مطلوب بنياد 
نخبگان انجام و پروپوزالى در اين زمينه 
تهيه و تنظيم و در نهايت نقشه كار براى 
عملياتى شــدن مقابله بــا كاهش منفى 
جمعيت به شــوراى راهبــردى جمعيت 
استان تحويل داده شده است اما تاكنون به 
گفته مسئوالن اجرايى به دليل هزينه بسيار 
زياد اجراى اين پژوهش، عملياتى شــدن 

آن به تعويق افتاده است. 
 مهاجرت، مهمترين عامل رشــد 

منفى جمعيت در همدان 
عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى ســينا 
همدان با اشــاره به اينكه ســه عامل زاد و 
ولد، مرگ و ميــر و مهاجرت تعيين كننده 
اصلى تغييرات جمعيتى در همدان هستند، 
گفت: نتايج سرشــمارى سال 95 نشان داده 
كه جمعيت استان همدان منفى 0/23 درصد 
اســت بنابراين بايد ببينيم چرا در اســتان 
همدان موازنه اين ســه عامل تغيير جمعيتى 

منفى شده است.
حاتم حسينى با بيان اينكه براساس آخرين 
سرشمارى، همدان نخســتين استان كشور 
اســت كه بيشــترين نرخ منفى جمعيت را 
داراســت، افزود: پس از همدان، خراســان 
شمالى داراى باالترين نرخ جمعيتى منفى در 
كشــور در رتبه دوم قرار گرفته است پس 
به فرض اينكه سرشــمارى و آمارهاى ثبت 
احوال به درستى ثبت شــده باشد بى هيچ 
ترديدى اين رشد منفى حاصل برآيند تعامل 
ســه پديده مواليد، مرگ و مير و مهاجرت 

است.
وى بيان كرد: براى روشــن شــدن دليل يا 
داليل رشــد منفى جمعيت در همدان  بايد 
به آمارهاى  حقيقى مواليد، مرگ و مهاجرت 
دسترسى داشته باشــيم و با فرض صحت 
اين آمار، جاى گــذارى آنها در اين معادله 
مشخص مى كند كه چه عاملى تاثير بيشترى 

بر افزايش نرخ منفى جمعيت دارد. 
اين محقق ادامه داد: با فرض سرشمارى 
دقيق و ثبت درســت آمار مواليد و مرگ 
و مير، مهمترين تعيين كننده رشــد منفى 
جمعيــت در همــدان پديــده مهاجرت 

است.
حسينى با اشــاره به  اين كه آمار مواليد در 
همدان پايين و داراى شــيب نزولى است، 
خاطرنشــان كرد: در اين شرايط آنچه قابل 
اهميت است اظهار نظر دقيق كارشناسان در 
چرايى اين پديده است كه مى تواند موجب 
برنامه ريزى مســئوالن استان باشد، چراكه 
اســتمرار اين وضعيت بــراى همدان نتايج 

مطلوبى در بر نخواهد داشت.
 وى در تشــريح تبعات رشد منفى جمعيت 
بيان كرد: با اســتمرار اين وضعيت عالوه بر 
كاهــش حجم جمعيت در اســتان، تركيب 
ســنى و جنســى برهم مى ريــزد كه براى 
استان مى تواند پيامدهاى نامطلوب مختلف 
اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى را به 

همراه داشته باشد. 
حسينى با اشــاره به اينكه در شرايط كنونى 
رشــد منفى جمعيت در همــدان تلنگرى 
است به مسئوالن كه دليل اصلى اين كاهش 

جمعيت را بررسى كنند، تصريح كرد: اينكه 
برخى مســئوالن اســتان معتقدند آمارهاى 
كاهش جمعيت در اســتان نبايد در رسانه 
هاى گفتارى و نوشتارى درج شود مشكلى 

را حل نخواهد كرد. 
اين پژهشــگر تأكيــد كرد: بــه طورى كه 
گزارشــات ثبت احوال بيانگر اين حقيقت 
است كه در چند سال گذشته مواليد افزايش 
نامحسوس داشته اما براساس مستندات زالد 

و ولد پيوسته در حال كاهش است.
وى بــا بيان اين نكته كه با كاهش و رشــد 
منفى جمعيت، زمان دوبرابر شدن جمعيت 
استان طوالنى تر و جمعيت در زمان كوتاهتر 
نصف مى شــود، اظهار كرد: تغيير تركيبى 
ســنى و جنسى جمعيت با مهاجرت عمدتًا 
مردانى كه در ســنين كار و تالش  هســتند 
عالوه بــر برهم زدن تركيــب جمعيتى در 
اســتان همدان مى تواند بر روى مقصدهاى 

مهاجرتى نيز تاثيرگذار باشد.
منفى  رشد  چشــمگير  افزايش   

جمعيت در مناطق روستايى استان
اين عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى ادامه 
داد: رشد منفى جمعيت در طول زمان در يك 
منطقه مى تواند ساختار سنى آن جمعيت را 
سالخورده و موجب افزايش مرگ و مير در 
آن جامعه شــود كه همين موجب مى شود 
آن جامعه براى تامين نيروى كار با مشــكل 

مواجه شود.
حســينى با اشــاره به قطب بودن اســتان 
همــدان در بخش كشــاورزى تاكيد كرد: 
با تجربه تغييرات جمعيتى دراين اســتان 
بى شــك ســاختار جمعيت شــاغل در 
بخش كشــاورزى عالوه بر پير شــدن و 
ســالخوردگى در مقابل نــوآورى و تغيير 
تكنولوژى در بخش كشاورزى ناتوان مى 

شود كه اســتمرار اين عدم توانايى چيزى 
جز ركود كشــاورزى را در بــر نخواهد 

داشت.
وى با اشــاره به اينكه در شرايط فعلى نرخ 
رشد منفى جمعيت در مناطق روستايى سير 
صعودى چشمگيرى  در پيش گرفته است، 
گفت: متاســفانه در حال حاضر رشد منفى 
جمعيت در مناطق روستايى شهرستان هاى 
كبودراهنگ، رزن، فامنين و اسدآباد در حال 
افزايش و در مناطق شهرى همچون همدان 
و مالير نرخ جمعيت مثبت اما بسيار پايين 
اســت كه اين امر نشــان مى دهد تغييرات 

جمعيتى در استان همه گير شده است. 
حسينى در خصوص راهكارهاى عملى براى 
جلوگيرى از رشد منفى جمعيت در همدان 
افزود: يكى از مهمترين اقدامات براى ايجاد 
انگيــزه ازدواج و فرزندآورى در خانواده ها 
اين است كه در جامعه امنيت اشتغال پايدار 
ايجاد شــود چراكه پيامــد ازدواج متعدد و 
تشكيل خانواده در حالى كه فرزندان محدود 
باشند خود به خود زمينه افزايش زاد و ولد 

را در جامعه ايجاد مى كند.
وى با بيان اينكه  غفلــت از مطالعه علمى 
و حســاب شــده باعث خواهد شــد كه 
سياســتگزارى ها و برنامه  ريزى هاى انجام 
شــده به نتايج مورد نظر دست نيابد، يادآور 
شــد: همدان اســتانى مهاجرفرست است 
اما ايــن مهاجرت ها در مناطق روســتايى 
با سرعت بيشــترى در حال انجام است به 
طوريكه در فاصله ســال هــاى 90 تا 95 با 
وجود يك هزار و 211 نقطه روســتايى در 
فاصله اين سال ها دو روستا تغيير وضعيت 
داده و به شــهر تبديل شــده اند و در اين 
مدت 129 روستاى استان نيز با وجود زمين 
حاصلخيز براى كشــاورزى خالى از سكنه 

شده است.
 توجه سند راهبردى جمعيت عالوه 

بر كميت به كيفيت جمعيت است
مديــر كل دفتر امور اجتماعى اســتاندارى 
همدان نيز با اشــاره به اينكــه پس از ابالغ 

سياســت هاى كلى جمعيت توســط مقام 
معظم رهبرى، شــوراى راهبردى جمعيت 
استان برنامه ريزى الزم را در راستاى تمامى 
بندهاى اين ابالغيه انجام و براى آنها ســند 
تهيه كرده اســت، گفت: به طور خاص در 
حوزه بارورى ســند افزايش بارورى استان 

تنظيم شده اســت كه در اين سند عالوه بر 
كميت جمعيت به كيفيت جمعيت نيز توجه 

شده است.
مهرداد نادرى فر افزود: در اين ســند صرفا 
بر روى فرزندآورى تاكيد نشده بلكه تالش 
شده با اقداماتى در حوزه هاى ديگر بتوانيم 

به افزايش جمعيت برسيم. 
وى تصريح كــرد: براى مثال اگر بتوانيم در 
جامعــه 10 درصد طالق و 10 درصد مرگ 
و مير ناشى از تصادفات جاده اى را كاهش 
دهيم مى توانيم شــاهد افزايش جمعيت در 

استان باشيم.
نادرى فر با بيان اينكه ساالنه 700 نفر بر اثر 
ســوانح جاده اى در استان كشته مى شوند، 
خاطرنشــان كرد: خوشــبختانه تا به امروز 
موفق شده ايم اين آمار را به زير 400 نفر در 
سال برسانيم كه اين اقدام عالوه بر افزايش 
بارورى و جمعيت توانسته از بى سرپرست 
شدن خانواده ها و آســيب هاى اجتماعى 

خانواده ها جلوگيرى كند.
وى در خصوص درمان نابارورى با اشــاره 
به اينكه ميانگين نابارورى در دنيا 14 درصد 
اســت در حالى كه اين آمــار در ايران 24
درصد اســت، ادامه داد: شــوراى راهبردى 
جمعيت براى كاهش 10 درصدى نابارورى 
برنامه ريــزى كرده به طــورى كه يكى از 
عوامل اينكــه خانواده ها بــه دنبال درمان 
نابارورى نمى رفتند عدم پوشش بيمه هاى 
درمانى در اين زمينه بود در حالى كه امروز 
با ارســال نامه اى با امضاى استاندار همدان 
بــراى معــاون اول رئيس جمهــور درمان 
نابارورى به صورت رايگان زيرپوشش بيمه 

درمانى قرار گرفته است.
نادرى فــر در خصوص ديگر سياســت 
كرد:  تصريح  جمعيت  راهبردى  شــوراى 
خوشبختانه بايد گفته شود در طرح سطح 
جايگزينى كه يك مادر در طول عمر خود 
بايد 2,1 فرزند را از خود به جاى بگذارد 
از 1,8 فرزند به 2,1 فرزند رســيده است 
كه با برنامه ريزى هدف اين است كه اين 
ســطح جايگزين را بتوانيم به 2,6 فرزند 

براى هر مادر برسانيم.
وى تصريــح كرد: در حــال حاضر درصد 
فرزنــد آورى زنان باالى 30 ســال از 31

درصد در ســال 90 به 44,5 درصد در سال 
جارى رســيده اســت كه براى جان فرزند 
و مادر بســيار خطرناك است اما برخى از 
اتفاقات بــه دليل تغيير ســبك زندگى در 

جامعه قابل كنترل نيست.
در پايــان اميدواريم پرداختن به  رشــد 
منفى جمعيت هر چه ســريعتر با تمسك 
بــه اصــول علمــى  و البته واقــع بينانه 
صورت گيرد تا در آينده دچار افســوس 
و معضالتى كه امروز گريبان كشــورهاى 
توســعه يافته را گرفته اســت، نشــويم.  
براى  ضــرورى  و  الزم  اقدامات  انجــام 
جلوگيــرى از پيامدهاى منفى اين رشــد 
ناميمون بايد در دستور كار تصميم گيران 
و تصميم سازان قرار بگيرد. بدون ترديد  
تغييرات جمعيتى در هر جامعه فى نفســه 
مهم اســت چراكه همه عوامل اجتماعى، 
فرهنگى و اقتصادى و سياســى جامعه  به 

است. وابسته  جمعيت 

خطر افزايش مهاجرت اساتيد در سال 98
 خطر مهاجرت اعضاى هيات علمى و جذب آنان در ســاير كشــورها را در سال 98 
بسيار جدى است اگر در بودجه 98 سهم مناسبى به حوزه آموزش عالى اختصاص داده 

نشود مهاجرت اساتيد و اعضاى هيات علمى در سال 98 افزايش مى يابد.
نايب رئيس كميســيون آمــوزش مجلس با بيان اينكه كمبود بودجــه در مراكز آموزش 
عالى دغدغه اى جدى اســت، گفت: سهم ناچيزى از بودجه 98 به مراكز آموزش عالى 

اختصاص يافته و به طور قطع با چنين اعتباراتى نمى توان دانشگاه ها را اداره كرد.
قاســم احمدى الشكى، با يادآورى اينكه سازمان برنامه و بودجه معتقد است در بودجه 

ســال 98 توجه زيادى به آموزش و پژوهش داشــته اما ما چنين موضوعى را تاييد نمى 
كنيم، افزود: بر اساس اظهارات مسئوالن سازمان برنامه و بودجه كل بودجه آموزش كشور 
يعنــى آموزش و پرورش، آموزش عالى، فنى و مهارتى و حوزه پژوهش و تحقيقات 70 

هزار ميليارد تومان است.
وى در گفت وگو با خانه ملت با بيان اينكه بايد فرصت مطالعاتى به اســاتيد داده شــود، 
گفت: به طور قطع با بودجه اى كه به حوزه پژوهش در سال 98 اختصاص داده مى شود 

بعيد است كه اساتيد بتوانند در اين حوزه گام بردارند.
نماينده مردم نوشــهر و چالوس در مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر اينكه در سال 98 
براى تامين نيروى هيات علمى با مشكل مواجه خواهيم شد، تصريح كرد: حقوقى كه به 

هيات علمى پرداخت مى شود 4 ميليون و 200 هزار تومان تا 4 ميليون و 800 هزار تومان 
يعنى در واقع 350 دالر است در حالى كه در خارج از كشور به آنها 2500 دالر پرداخت 
مى شود بنابراين مسلم است كه چنين فردى تدريس در خارج از كشور را ترجيح داده و 

به مهاجرت روى بياورد و اين آسيبى جدى است.
خطر جدى مهاجرت اعضاى هيات علمى و جذب آنان در ساير كشورها در سال 98 

وى خطر مهاجرت اعضاى هيات علمى و جذب آنان در ســاير كشورها را در سال 98 
بســيار جدى خواند و گفت: به طور قطع اگر در بودجه 98 ســهم مناســبى را به حوزه 
آموزش عالى و پژوهش اختصاص ندهيم مهاجرت اساتيد و اعضاى هيات علمى افزايش 

چشمگيرى خواهد داشت.

نرخ منفى جمعيت راهكارمى خواهد
■  مديركل اجتماعى :10 درصد طالق و مرگ هاى جاده اى كم شود شاهدرشد جمعيت خواهيم بود

لزوم پرداخت بدهى  شهردارى ها 
براى حل مشكالت شهرها

 رئيس شــوراى عالى اســتان ها بــا تاكيد بر لــزوم پرداخت 
بدهى هاى شهرداريها توســط دولت، گفت: امروز شهرداريها به 

دليل كمبود منابع مالى با مشكالتى روبرو شده اند.
به  گزارش  ايســنا، مرتضى الويرى در سيزدهمين اجالس شوراى 
عالى استان ها، گفت : شوراى عالى اســتان ها و خانواده  مديريت 
شهرى با مشكالت مالى بسيارى روبرو هستند و اين مشكالت تا 
جايى ادامه  پيدا كرده است كه حتى در شهرهاى كوچك نيز قابل 

مشاهده هستند.
وى افزود: در بســيارى از شهرهاى كوچك سهم شهردارى ها از 
محل بودجه داده نمى شــود در حالى كه ايــن موضوع در قانون 
مورد تاكيد قرار گرفته است. 3200 ميليارد تومان از محل فروش 
فرآورده هاى ســوخت مقرر شــده بود كه در بودجه سال 97 به 
شهردارى ها داده شــود، اما اين بودجه به شهردارى ها داده نشده 

است.
رئيس شــوراى عالى اســتان ها در ادامه تاكيد كرد : اين موضوع 
در بودجه ســال 1398 نيز تكرار شده اســت و اميدواريم سهم 
شهردارى ها از اين محل پرداخت شود. وى  در بخش ديگرى از 
صحبت هــاى خود، اضافه كرد: مقرر بود از محل جرايم رانندگى 
سهمى در اختيار شــهردارى ها قرار بگيرد. اين سهم نيز به طور 
كامل پرداخت نشده است. همچنين در موضوع نوسازى بافت هاى 

فرسوده تسهيالت ويژه  توسط دولت پرداخت نمى شود.
الويرى در ادامه  ســخنان خود به موضوع بودجه شــوراى عالى 
استان ها اشاره كرد و افزود: بودجه اى كه توسط خود شوراى عالى 
استانها پيشنهاد شده بود، 28 ميليارد تومان بود، اما وزارت كشور 
اين رقم را به 36 ميليارد تومان افزايش داده بود. اين  در حالى است 
كه براى انجام اقدامات شــوراى عالى استان ها براى مثال ساخت 
يك ساختمان در هر استان براى شوراها به بودجه اى معادل 150
ميليارد تومان نياز اســت، اما نهايتا در بودجه براى شوراى عالى 

استان ها رقمى معادل 20 ميليارد تومان پيشنهاد شده است.
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مستمرى مددجويان بهزيستى 
از درآمد كودكان كار كمتر است

 ميزان مستمرى مددجويان بهزيستى در بهترين حالت هم به اندازه درآمد كودكان كار 
نيست تا بتوان از حضور آنها در خيابان ها جلوگيرى كرد و به تحصيل آنها كمك كرد.

رئيس اورژانس اجتماعى سازمان بهزيستى كشور گفت: هنگامى كه كودكان كار و خيابان 
روزانه به طور متوسط 50 تا 100 هزار تومان درآمد دارند حمايت مالى فعلى كه بهزيستى 
يا سازمان هاى مشابه از خانواده آنها مى كنند نمى تواند جايگزين كار آنها در خيابان شود و 
نمى توان اين كودكان را كار كردن منع كرد و به سر كالس درس برد.رضا جعفرى در گفت 
و گو با ايرنا تصريح كرد: برخوردهاى تحقير آميز با كودكان موجب مى شود كه در دل اين 

كودكان واهمه بيفتند به جاى حضور در خيابان ها دچار آسيب هاى زيرپوستى شوند.

كمبود 17 درصدى روى بين كودكان ايرانى
 مطالعات نشان داده است كه از سال 80 تا 91، ميزان كمبود ويتامين D در كشور 

6 برابر شده است.
رئيــس انجمن تغذيه كودكان ايران با اشــاره به شــيوع 19 درصدى كمبود روى در 
كودكان 15 تا 23 ماهه كشور، افزود: البته ميزان شيوع كمبود ويتامين D در برخى از 
مناطق كشور در بين كودكان زير 6 سال كشور تا 91 درصد هم گزارش شده است. 

به گزارش ايلنا، على اكبر ســيارى گبه اجراى برنامه كشورى وزارت بهداشت براى 
مقابلــه با كمبود روى، ويتامين D و ...، در بين كودكان اشــاره كرد و گفت: مصرف 
ويتامين D كه قبال بعد از 15 روزگى براى نوزادان شــروع مى شد، به 3 تا 5 روزگى 

كاهش يافت.

گزارشى مبنى بر سه نوبته بودن
 مدارس ابتدايى دريافت نشد

 موضوع ســه نوبته بــودن برخى مدارس دوره ابتدايــى را رد نمى كنم اما تاكنون 
گزارشى در اين زمينه دريافت نكرده ام.

معــاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش گفت: اكنون 4 ميليون و 800 هزار 
دانــش آموز دوره ابتدايى در كالس هاى با تراكم باالى 26 نفر درس مى خوانند و اين 

يك چالش بزرگ آن هم در دوره ابتدايى است.
رضوان حكيم زاده در گفت و گو با ايرنا، افزود: بر اســاس شاخص ها، هيچ كالسى 
نبايد بيشتر از 26 دانش آموز داشته باشد حال آنكه اكنون 60 درصد دانش آموزان در 

كالس هاى باالى 26 نفر درس مى خوانند.

تامين«جهيزيه» قانونا بر عهده زن است؟
 تهيه «جهيزيه» از قديمى ترين سنت هاى ايرانى است كه اين روزها 
تامين آن به يكى از دغدغه هاى اصلى خانواده ها تبديل شده؛ دغدغه اى 
كه حتى اگر جوانان هم قصد ازدواج داشــته باشند، خانواده  دختران را 
به دليل هزينه هاى كمرشــكن خريد جهيزيه و شرايط خاص اقتصادى 
جامعه با بحران مواجه مى كند. اين موضوع ممكن است خود عاملى در 
كاهش آمار ازدواج جوانان باشد، اما سوالى كه پيش مى آيد اين است كه 

آيا تامين جهيزيه بر دوش خانواده دختر است؟.
مرضيه محبى، فعال حقوق زنان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به قوانين 
جمهورى اسالمى ايران در تامين جهيزيه بيان مى كند: طبق ماده 1107 
قانون مدنى كه در آن به تعريف نفقه پرداخته، تامين اثاثيه منزل جزئى 
از نفقه زن به شــمار مى رود لذا زنان در تامين جهيزيه هيچ تكليف و 
وظيفه قانونى ندارند، چراكه تامين اثاثيه منزل بخشــى از نفقه است كه 
مرد موظف به تامين آن اســت و عدم تامين آن آثار و عوارض قانونى 

را در پى دارد.
اين وكيل دادگســترى با بيان اينكه وجه قانونى تامين جهيزيه در ايران 
با وجه عرفى آن تطابق ندارد، مى گويد: تامين جهيزيه يكى از الگوهاى 
كنش جمعى اســت كه در طول تاريخ توســط انسان ها شكل گرفته و 
چهره ســنتى و عرفى را به خود اختصاص داده است با اين حال تامين 
جهيزيه در جوامع مختلف به ميزان بهره مندى افراد از سرمايه اقتصادى، 
فرهنگى، جغرافيا و ســبك زندگى افراد بســتگى دارد، اما با نگاهى به 
تاريخ ديرينه ايران متوجه مى شويم در شاهنامه فردوسى كه بيان كننده 
ســنت ها و عادات مردم ايرانى است، بارها به جهيزيه دختران به مثابه 
نماد وضعيت خانوادگى، شان و منزلت و طبقه دختر و خانواده او اشاره 

شده است.
محبى در پاسخ به اين سوال كه چرا در فرهنگ ايرانى تامين جهيزيه بر 
عهده خانواده دختر اســت؟ بيان مى كند: سياست هاى راهبردى درباره 
زنان در كشــور ما كه متاثر از نظام جهانى و ملى مردساالر است، مانع 
حضور فعاالنه و مشاركت جويانه زنان در عرصه هاى اجتماعى مى شود 
بنابراين ســهم زنان از نظر اشــتغال، بهره مندى از منابع و ثروت هاى 
اجتماعى كمتر از مردان اســت كــه در چارچوب اين موضوع هويت 
زنان نيز به درستى تثبيت نشده است. از همين رو رفتار، سبك زندگى و 
انتخاب  زنان نيز سامان نيافته است كه همين مسئله باعث گذار نارسايى 

جامعه به مدرنيته و بروز سياست هاى ناعادالنه جنسيتى مى شود.
اين فعال حقوق زن با اشــاره به فرهنگ هــاى ديگر در تامين جهيزيه 
بيــان مى كند: در جوامع ديگر براى تامين جهيزيه مشــاركت نزديكان 
و خويشــاوندان براى تامين جهيزيه وجود دارد، همين شــيوه باعث 
شكل گيرى بســتر تفاهم، تعامل و تشكيل ســرمايه زندگى اجتماعى 
مى شود كه به گونه اى بنيادين مى تواند به نارسايى هاى اجتماعى جامعه 

غلبه كند.
وى در ادامــه با اشــاره به چگونگى تامين جهيزيه در شــرايط فعلى 
مى گويد: با پذيرش اينكه جهيزيه از جمله سنتى است كه در جامعه ما 
با وجود سابقه صدهزارساله همچنان استمرار يافته، بايد آن را به گونه اى 
با شرايط فعلى تطبيق دهيم كه نه باعث تضرر و نه وارد آمدن رنج هاى 
سخت و سنگين به خانواده دختر شود چراكه امروزه به دليل مشكالت 
اقتصادى ميان خانواده، تامين جهيزيه مانعى براى شكل گيرى ازدواج و 
تشــكيل خانواده مى شود لذا چشم پوشى بر تجمالت و اشرافى گرى و 
پذيرش ضرورى اثاثيه از سوى دختر و پسر و تثبيت چنين فرهنگى و 
مشــاركت اقوام در تامين زوجين مى تواند راه گشاى بحران بسيارى از 

مسائل خانواده ها باشد.

همدان پيام: اتاق همدان به هم ريخت
  هميشه پاى يك زن در ميان است!!
مهر: حذف 4 صفر تأثيري بر تورم ندارد

 پس چر اين كارو ميكنين 
ايران: حقوق ها شفاف مي شود 

 يعنى رو پيشونى هر كسى حقوقش رو ميزنن!!
خبرآنالين: طرح پولى كردن تونل ها

 از پولى كردن راه ها رسيديم به تونل ها!!
فرارو: رئيس كميســيون عمران مجلس: پروژه پالسكو تا سال 99 به 

پايان مى رسد
 حاال ســال بعد هم يه نماينده پيدا مى شــه مى گه يه ســال 

انداختيمش عقب تا عددش رند بشه!!
نويماير: استقاللي ها از حسادت به من پاس نمي دادند

 يعنى تو فوتبال هم خاله زنك بازى داريم؟!!
همدان پيام: همدان ميزبان نخستين المپياد هوش ايران 

 باهوشى شهر همه دانا رو ثابت كنين!!
هگمتانه: همدان 3 هزار پرستار خبره و با تجربه دارد

 با اين خبرگى پس چرا كشــته مرده زير دســت اين پرستارا 
زياد داريم!! 

همدان پيام: آيا بودجه، آبي براي همدان گرم مي كند 
 مگه آب گرمكن هستش!!

همدان پيام: افتتاح اورژانس هوايى در همدان
 حاال به بهانه تفريح هوايى به اين اورژانس زنگ نزنين!!

شبستان: وزير آموزش و پرورش: بايد فعاليت هاى موازى در آموزش 
و پرورش را قيچى كرد

 حاال ديگه فرهنگيان قيچى به دست مى شن!!
باشگاه خبرنگاران جوان: با اين گرانى مسكن چرا زمين هاى گران در 

اختيار مردم قرار نمى گيرد
 گذاشتن براى روز بادا مبادا !!

فرارو: محب اهرى تا لحظه آخر به كارش متعهد بود
 چى كنه بنده خدا با اين گرونى مى شه بشينى خونه!!

سرقت رتبه دوم جرايم كشور را دارد

 شــرايط اقتصادى حاكم، بيكارى و تعطيــل كارخانه ها از عوامل 
افزايش ســرقت در سال جارى نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
اســت. بر اســاس آمار قوه قضاييه و نيروى انتظامى، سرقت بعد از 

جرايم مربوط به موادمخدر در رديف دوم جرايم كشور قرار دارد.
به گزارش ايرنا، دادســتان كل كشور گفت: حدود 27 تا 28 درصد از 

جرايم در ايران مربوط به سرقت است.
حجت االسالم و المسلمين محمد جعفر منتظرى با اشاره به ريشه يابى 
و بررســى خاســتگاه اين جرم، گفت: جرم سرقت ارتباط مستقيم با 
افزايش جرم مواد مخدر و اعتياد دارد. وضعيت اقتصادى و شــرايطى 
كه به لحاظ مالى در جامعه حاكم اســت و همچنين بيكارى از عوامل 

موثر افزايش دهنده سرقت است.
دادستان كل كشور افزود: تعطيلى كارخانه ها و كارگاه ها نيز يكى ديگر 
از عوامل افزايش ســرقت اســت؛ بر اين اساس كسانى كه مسئوليت 
مستقيم در ايجاد كار و جلوگيرى از تعطيلى كارگاه ها و كارخانجات 
را دارند، بدانند وضعيت جامعــه به لحاظ اقتصادى منجر به افزايش 

جرايم مى شود.
حجت االســالم والمســلمين منتظــرى گفت: وقتى فشــار فقر و 
مشــكالت اقتصادى به افراد جامعــه افزايش يابــد، طبيعتا جرايم 
افزايش مى يابد مردم معصوم نيستند وقتى تحت فشارهاى اقتصادى 
و فقر قرار گيرند، چه بســا حتى اگر متدين هم باشــند ولى نتوانند 
نيازهــاى زندگى را تامين كنند، به ويــژه نيازهاى ضرورى را فيتيله 
تدين را پايين كشيده و به دنبال دست درازى و سرقت اموال ديگران 

مى روند.
وى افزود: مســئوالن مرتبط به وضعيت اقتصادى جامعه بايد تالش 
كنند چرا كه آمار سرقت در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزايش داشته است. اگر اين مساله ريشه يابى شود، خواهيم 
ديد كه در شرايط اقتصادى امروز كه در جامعه حاكم شده است اين 

شرايط اثر مستقيمى در افزايش سرقت داشته است.
دادســتان كل كشــور ادامــه داد: دولتمردان و مــردم در اين زمينه 
مســئوليت دارند و نبايد از دســتگاه قضا و ناجا انتظار داشته باشيم 
آمار ســرقت را كاهش دهند؛ هر چند وظيفه ما است كه تمام تالش 
خود را در اين زمينه داشته باشيم تا امنيت الزم را براى مردم فراهم 
كنيم اما همه مشــكالت با برخورد انتظامى و قضايى حل نمى شود 
و خاســتگاه اين جرم نه دست دســتگاه قضا و نه در دست نيروى 

انتظامى است.
وى با اشــاره به اقدامات پيشــگيرانه در اين حوزه، گفت: اقدامات 
پيشگيرانه بايد متناسب با جرم باشد مسئوالن اقتصادى و كسانى كه 
عهده دار تامين نيازهاى ضرورى جامعه هســتند، در كاهش مساله 

جرم سرقت نقش دارند.

مژده بختيارى»
 مجموعه شهرداري همدان، مديريت واحد 
شهري را از مهمترين وظايف خود دانسته و با 
استفاده از فناوري ارتباطات، براى تحقق اهداف 
كالن مديريتي، اقدام به راه اندازي سامانه هاي 
نوين شــهري در حوزه هاي مديريت، اجرا و 

نظارت كرده است. 
بر همين اساس سامانه 137 ايجاد و به تدريج 
از مركــز ارتباطات مردمي به مركز هدايت، 
كنترل و ســازماندهي نيازهــا و معضالت 
شهري تحت عنوان «مركز سامانه مديريت 
شــهري 137» ارتقا يافت كه شــهروندان 
مى توانند براى اعالم درخواست ها، نظرات، 
پيشــنهادات و شــكايات خــود در تمامى 
حوزه هــاى خدماتى (شــهرى، آب و برق، 
گاز، تلفن و ...) در 24 ســاعت شبانه روز با 

آن تماس بگيرند.
مدير ســامانه مديريت شــهرى گفت: اين 
سامانه فرايند ســخت بروكراسي اداري را 
حذف مي كند و شهروندان مي توانند بدون 
مراجعه حضورى به شــهردارى مشكالت 
خــود را با تماس تلفني با شــماره 137 به 

سامانه مديريت 137 انتقال دهند. 
محمد گلشــن، اين ســامانه را پاسخگويي 
به موقــع، به روز و هوشــمندانه نســبت به 
نيازهــا و تقاضاهاي شــهروندان دانســت 
وگفــت: خدمــات شــهري، حمل ونقل و 
ترافيك، فرهنگي و ورزشي، مالي و اداري، 
شهرســازي و معماري ، فنــي و عمراني، 
مزاحمت هاى شــهرى از عمده موضوعاتى 
اســت كه شــهروندان در خصوص آن با 

سامانه 137 ارتباط برقرار مى كنند.
وى در ادامــه از روند فعاليــت مركز 137

همدان با فراخوان از شــركتهاى استانى در 
حوزه نرم افزارى خبــر داد و گفت: بعد از 
حضور يك شــركت اســتانى و 5 شركت 
از ســطح كشــورى مراحل خريد سامانه 
همدان  شــهردارى  معامالت  كميسيون  در 
مطرح شــد و پس از نهايى شدن قرارداد و 
طى مراحل قانونى، مراحل بومى سازى آن 

انجام شد.
گلشن اظهار كرد: پس از بازديدهاى مختلف 
از سامانه هاى مشابه در كالن شهرهاى كشور 
و بررســى نقاط قوت و ضعف آنها، سعى 

شده در سامانه مديريت 
شــهردارى  شــهرى 
همدان بــه نحوى عمل 
شــود كه باالترين سطح 
در  رضايت منــدى 
شــهروندان ايجاد شود. 
از اينرو بيش از 900 نوع 
خدمــت در قالب 604

نفر از كاركنان شهردارى 
شد،  شناســايى  همدان 
كه در قالب اين ســامانه 
قــرار خواهنــد گرفت 
و پاســخگوى مطالبات 

شهروندان خواهند بود.
وى با اشــاره بــه اينكه 

خواســته هاى مردمى در مركز مديريت، با 
سامانه  137 انجام مى شود  و دخالت افراد 
كم است گفت: با اين سامانه مردم مطالبه گر 
مي شوند و نسبت به مسائل مديريت شهري 
حساسيت بيشــترى به خرج مي دهند و از 
سويي ديگر، مسئوالن از مطالبات مردم آگاه 
مي شــوند و در واقع دســتور كار مديريت 
شهري بر مبناي نياز شهري صورت مي گيرد.

گلشــن در بيان ويژگى هاى اين ســامانه 
اظهار كرد: با اين ســامانه قطعاً رضايتمندي 
و شــفافيت عملكرد پيــش مي آيد و باعث 

ارتقاي علمي و توانمندي 
پرسنل شده و برنامه ريزي 
بــراى مديريت شــهرى 

استانداردتر مي شود.
چنيــن  داد:  ادامــه  وى 
سيســتم مديريت شهري 
كاهش  باعــث  مي تواند 
ترددهاي  كاهش  فســاد، 
كاهــش  درون شــهري، 
هزينــه و صرفه جويي در 

زمان شود.
وى از اهــداف ســامانه 
به   ،137 شهرى  مديريت 
ايجاد "بانــك اطالعاتي"

از مشــكالت شهر اشاره 
كرد و افــزود: در اين بانك اطالعاتى طبقه 
بندي و بررسي مشكالت  بصورت منطقه اى 
و محلــه اى انجام شــده و شــاهد افزايش 
مشــاركت و نظــارت شــهروندان بر امور 
شهري، افزايش كيفيت خدمات شهردارى، 
تصميم  در  شــهروندان  مشــاركت  جذب 

گيرى ها خواهيم بود.
گلشــن با بيان اينكه زمان بنــدي انجام كار 
توسط شــهرداري در پاســخ به شهروندان 
مشخص است يادآور شــد: در اين سامانه 
براي به نتيجه رساندن درخواست شهروندان 

نسبت به نوع درخواست، برنامه  زماني الزم 
در نظر گرفته شــده و به شخص يا سازمان 

مربوط اعالم مي شود.
وى ادامــه داد: پــس از اجرايي و عملياتي 
شدن درخواست، به شهروند مربوطه نتيجه 
اطالع داده شــده و ميــزان رضايت وى از 

انجام كار نيز گرفته مى شود. 
در صورتي كه شــهروند از نحوه انجام كار 
رضايت نداشته باشد، مجدد درخواست وي 
به مســئول كار ارجاع و تا زمان حصول و 
تأييد شهروند، كار پيگيرى ويژه خواهد شد.

وى ادامه داد: در اين ســامانه ميزان عملكرد 
مديران ارشد و ميانى و همچنين كارشناسان 

شهردارى همدان قابل ارزيابى است.
مدير سامانه 137 با بيان اينكه قانون مربوط 
به موضوعات، به شهروندان اعالم مي شود 
گفــت: الزم به ذكر اســت تمامي مكاالت 

ضبط مي شود.
وى تاكيــد كــرد: تنها تلفــن اعالمي براى 
مطالبات شهروندان تلفن 137 است و هيچ 

تلفن ديگري اعالم نمي شود.
گلشــن  در آخربا توجه به شعار «شهروند 
مشــاركت جو، شهردار پاســخگو» از مردم 
خواســت تــا در امــور مديريت شــهري 
مشاركت داشته باشند و داشتن شهر خوب 

را حق مردم دانست. 

 حدود 2700 شــغل مزاحم و آالينده در شــهر 
همدان شناسايى شده كه بايد در خارج از محدوده 
شهرى ســاماندهى شوند؛ مشــاغلى كه آاليندگى 

صوتى و محيطى آن آرامش مردم را گرفته است.
روزگارى محدوده شهرى همدان كوچك و خانه ها 
وسيع بود و صداى مشاغل آالينده شهرى از حصار 
ايزوله كننده حيــاط بزرگ و درختان فراوان خانه به 
گوش  ساكنان شهر نمى رسيد. اما حاال شهر كوچك 
نشده بلكه خانه ها كوچك، و ديوار ها نازك و تعداد 
مشاغل آالينده شهرى افزايش يافته است. در كوچه 
پــس كوچه  هاى شــهر روزى را به شــب و حتى 
نيمه شب نمى رسانيد مگر كه صداى چكش، سندان 
و فرز جوشــكارى و تخليه آهــن اعصاب و روح 

شهروندان را بيمار نكند.
شهروندى ســاكن خيابان عالقبنديان همدان درباره 
صدا هاى مزاحم و آالينده شــهرى اظهار داشــت: 
آفتاب طلوع نكرده صداى ســنگ فــرز مغازه داران 
خانواده را از خواب بيدار مى كنــد اين مغازه داران 
هر ساعت از شبانه روز بدون توجه به آرامش مردم 

چكش كارى دارند.
سيد حســين آمرى افزود: وقتى آنها كارشان را اين 
طورى آغاز مى كنند تصور مى كنيد سردرد امان انسان 
را مى برد. براى كاهش اين سردرد ها به دكتر مراجعه 
كردم دليل آنرا آسيب ديدن اعصاب از واكنش به اين 
صدا هاى آزار دهنده روح و روان دانســت و براى 
تكسين درد هايم مقدار زيادى قرص مسكن تجويز 

كرد .
وى افزود: از مســئوالن تقاضا دارم براى انتقال اين 
مشاغل به نقطه اى خارج از شهر اقدام كنند تا مردم 

حق زندگى خود را در شهر بدست بياورند.
يك شــهروند همدانــى هم گفت: تعــداد زيادى 
جوشــكارى اطراف خانه ما فعاليــت دارد و  اخيرا 

هم يك كولر ســازى در اين محدوده مشغول به كار 
شــده اســت. صدا هاى آزار دهنده وقت و بى وقت 
جوشكارى ها كم نبود صداى ناهنجار كولر سازى هم 

به آنها اضافه شده است.
مريم رزيئــى گفت: اين مشــاغل آرامــش براى 
خانواده هــاى  خيابان و اطراف باقى نگذاشــتند به 
شــهردارى هم اعتــراض كرديم گفتند رســيدگى 

خواهيم كرد.
ديگر شهروند همدانى هم از صداى فعاليت آپاراتى 
نزديك خانه اشــان اعالم نارضايتى كرد و به تسنيم 
اظهار داشت: شايد به نظر برسد پنجر گيرى ها صدايى 
ندارند اما اين طور نيست. وقتى الستيك ماشين را 
محكــم روى زمين مى اندازند صــداى بلند و بدى 

توليد مى كند.
صادق محمــدى  افزود: وقتى از گان براى بســتن 
پيچ هاى الستيك خودرو ها استفاده مى كنند صداى 
آن به تا حدى آزار دهنده است كه بايد خانه را ترك 
كنيد اين صدا ها خواب من را برهم زده و در سركار 
هم با مشــكالت متعدد نبود تمركز در كار و تپش 
قلب مواجه شدم. حتى يكى از گوش ها هم شنوايى 
مناســبى ندارد. مســئوالن فقط مى گويند رسيدگى 

مى كنيم اما خبرى از اين مسايل نيست.
مديركل محيط زيســت همدان  دربــاره صدا هاى 
آزار دهنده شــهرى در همدان، اظهار داشت: قانون 
سقف مجازى از صدا ها را در ساعت هايى از شبانه 
روز تعيين كرده است. براى روز يك سقف مشخص 
و براى شب هم ســقف ديگرى تعيين شده است. 
معيار هم بررســى تصادفى اين صداها با دســتگاه 

صدا سنج استانداردى است كه در اختيار داريم.
سيد عادل عربى با اشاره به اينكه واحد سنجش صدا 
دسيبل است، افزود: با شــكايت هاى مردمى كه به 
اين اداره ارسال مى شــود  كارشناس مربوطه بدون 

آگاهى فردى كه از او شــكايت شده است به محل 
كار او مراجعه و وضعيت محيطى را بررسى مى كند 
تا اگر صداى منتشر شده غير مجاز باشد اقدام قانونى 

را اجرا كنيم.
وى بــا تاكيد بر اينكه در اين حــوزه هم افزون بر 
هشــدار و اخطار مواردى را براى رسيدگى قضايى 
به دادگاه معرفى كرديم، اظهار داشت: محيط زيست 
حامى سالمت بهداشت و روان شهروندان است و 
قانون هم اين وظيفه را بــراى اين اداره به صورت 
مشخص تعيين كرده است. همچنين مردم مى توانند 
به شــهردارى هم براى صدا هاى آزار دهنده مشاغل 
شــكايت كنند تا بر اســاس بند 20 ماده 55 قانون 

شهردارى ها اقدام كند.
وى حــد مجاز ســر و صداى مشــاغل در مناطق 
مختلف  را در روز و شــب اين طور اعالم كرد: كه 
در محدوده مسكونى از ساعت 7 تا ساعت 22 هم 
55 دسيبل و از ساعت 22 تاساعت 7 هم 45 دسيبل 
اســت. در محدوده تجارى و مسكونى ازساعت 7

تاساعت 22 هم 60 دســيبل و از ساعت 22 هم تا 
ساعت 7 هم 50 دسيبل است.

عربى افزود: اين مقدار مجاز صدا در محدوده تجارى 
و ادارى از ســاعت 7 صبح تا ساعت 22 شب 65
دســيبل و ازساعت 22 تاســاعت 7 هم 55 دسيبل 
اســت. وى اظهار داشــت: در محدوده مسكونى و 
صنعتى از ســاعت 7 تا ســاعت 22 هم 70 دسيبل 
و ازساعت22 تا 7 هم 60 دسيبل است. در محدوده 
صنعتى هم از ساعت 7 تا 22 هم 75 دسيبل و از 22

تا 7هم 65 دسيبل است.
مدير عامل سازمان مشاغل شــهرى و فرآورده هاى 
كشاورزى شــهردارى همدان هم از شناسايى2700
شــغل مزاحم و آالينده در همدان خبر داد و اظهار 
داشــت: ضوابط و آيين نامه اى در ســال هاى اخير 

توسط وزارت كشور به ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت، اصناف، اتحاديه ها و شهردارى ها ابالغ شده 
است كه بر مبناى آن مشاغل مزاحم و آالينده شهرى 
بر اساس مقدار آاليندگى و مشكالت زيست محيطى 

با رنگ هاى سبز، زرد و قرمز مشخص شدند.
معراج عاشور لو گفت: بر اين اساس در دسته بندى 
سبز مشــاغلى مانند آرايشگاه، سوپرى و گل فروش 
و  مانند آن قرار دارد كه مى توانند در بافت شــهرى 
فعاليت كنند اما نبايد آلودگى زيست محيطى داشته 
باشند. در گروه رنگ زرد هم صافكارى، سنگ برى 
و جوشــكارى و غيره است كه بايد خارج از بافت 

شهرى فعاليت كنند.
وى اظهار داشــت: در گروه رنگ قرمز هم مشاغلى 
مانند جوشكارى، صافكارى، نقاشى، سنگ برى  و 
غيره قرار دارد كه بايد در خارج از بافت مســكونى 
شــهر  و در مجتمع هاى صنعتى بايد به فعاليت ادامه 
دهند. براى ساماندهى اين وضعيت در شهر همدان 
از ســال هاى قبل بــا تعاملى كه با اصناف داشــتم 
برنامه هايى براى ســاماندهى اين وضعيت را اجرا 

كرديم.
عاشــور لو افزود: به عنوان نمونه مصالح فروشــى، 
در و پنجره ســازى و پوست فروشــان را از سرگذر 
همدان جمــع آورى و برخى از اين مشــاغل را با 
تعامل شــهردارى تغيير شغل داديم. كه براى امالك 
آنها به لحاظ ايجاد شــغل جديد منافع بيشترى هم 
ايجاد كرده  است و آلودگى زيست محيطى شهرى 

را كاهش داده است.
وى اظهــار داشــت: بــراى ســاماندهى فعاليت 
پرنده فروشان مســتقر در بازار همدان هم زمينى به 
وسعت 40 هزار مترمربع در خارج از شهر پيش بينى 
شــدكه با هماهنگى اصناف در قالب بيش از 150

غرفه بايد به بازار فروش پرندگان همدان تبديل شود 

كه نيا زمند همكارى اصناف اين حوزه است.
به گزارش تســنيم، هرچند مسئوالن همدان در اين 
حوزه تاكيد دارند كه قوانين الزام آور براى ساماندهى 
فضاى شهرى از آلودگى هاى زيست محيطى صوتى 
وجود دارد و براى رهايى شــهرى كه نام كالنشهر 
دارد هم اقدام هايى را اجرا كرده اند اما اعتراض مردم 
به اين مســايل و شــنيدن صداى هر روزه فعاليت 
مشاغل مزاحم و آالينده  در گوشه و كنار شهركه هر 
يك به طريقى آرامش مردم را در اين شهر تاريخى 
گرفته اند مويد آنســت كه اين اقدام ها به آن اندازه 

كافى نبوده است.
نياز اســت كه مســئوالن نظارت خود را قوى تر از 
گذشته انجام دهند و ساماندهى اين مشكل آالينده 
محيط زيســت شهرى مردم همدان را به شكايت و 
بررســى واگذار نكنند چرا كه اگر روند رســيدگى 
به ســاماندهى و حذف آلودگى ها صوتى در شهر 
همدان به اين شــكل ادامه يابد در آينده بايد منتظر 
افزايش مشكالت روحى براى ساكنان اين شهر بود 
و هزينه هاى روز افزون  ديگرى را به مردم اين شهر 

تحميل مى كند.
چــرا كه االن هــم مى توان ديد كــه كارايى برخى 
شــهروندان به دليــل بر هم خــوردن نظم خواب 
و آرامش محيط زندگى بيشــتر شــده و پرخاش، 
بى حوصلگى و كاهش صبــورى در ارتباط كالمى 
و فيزيكى آنان را به دليــل ناآرامى اعصاب و روان 
به وضوح ديده مى شــود. در حالى كه در گذشته نه 
چندان دور تبسم و لبخند جز جداى ناپذير فرهنگ 
مردم اين شــهر بــود و حاال عصبانيــت رفته رفته 
جايگزين آن شده دردى كه از عصر جديد به مردم 
در حال تحميل شدن اســت كه درمان آنهم بسيار 
طوالنى و حتى برخى مواقع بدون چاره اســت. چرا 
كه فقط رنج فشار خون، سردرد هاى ميگرنى آلودگى 
صوتى و كاهش كارايــى و بهره ورى محيط كار را 
دارو ها تا حدودى تكسين مى دهد  و اين دارو ها هم 

خود مرضى به امراض ديگر شهروندان مى افزايد.

  مشاغل مزاحم صداى مردم همدان رادرآورد

مدير سامانه مديريت شهرى شهردارى همدان تاكيددارد

137 پاسخگوى
درخواست هاى مردم از شهردارى

به  براي  سامانه 137  در 
نتيجه رساندن درخواست 
شهروندان نسبت به نوع 
درخواست،برنامه  زماني 
شده  گرفته  نظر  در  الزم 
و به شــخص يا سازمان 

مربوط اعالم مي شود
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هجدهمين نمايشگاه كاالهاى خانگى 
در همدان برگزار مى شود

 مديرعامل نمايشــگاه هاى بين المللى استان همدان از برگزارى هجدهمين نمايشگاه 
كاالهاى خانگى و بازرگانى، هم زمان با نهمين نمايشگاه فرش ماشينى، دكوراسيون، كف 

پوش و صنايع وابسته در محل نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شركت نمايشگاه هاي بين المللى استان حسين رجبيان بيان كرد: 
اين نمايشــگاه از تاريخ يكم بهمن ماه آغاز شده و در تاريخ ششم همان ماه به كار خود 
خاتمه مى دهد. اين نمايشگاه در فضايى بالغ بر 5000 متر مربع و در سه سالن ابن سينا، 

الوند و هگمتانه برپا مى شود.

وى بيان كرد: تعداد 90 واحد مشــاركت كننده از سراســر كشور شامل شهرهاى مشهد، 
اصفهان، قم، كاشــان، زنجان، اراك، قزوين، كرمانشاه، كرج، ســنندج، اردبيل، تهران و 

همدان حضور دارند و محصوالت خود را در اين مساحت عرضه مى كنند.
مديرعامل نمايشــگاه هاى بين المللى اســتان همــدان عنوان كرد: كاالهاى ارائه 
شــده در نمايشگاه شــامل انواع فرش و تابلو فرش هاى ماشينى، هود، سينك، 
گاز، شــيرآالت، يخچال، دكوراســيون داخلى، لباسشــويى و پتوشويى سطلى، 
صنايــع چوب و فلز، جــارو برقى خانگــى و صنعتى، مبلمان ســنتى و باغى، 
كابينت، منســوجات ايرانى، كاالى خواب، لوازم خرد آشپزخانه، انواع وسايل 
ســفره آرايى، ســرويس گرانيت و قابلمه، ظروف پذيرايى چينى و ســراميك  

است. غيره  و 
رجبيان تصريح كرد: حضور فراوان و پر شــور شــركت ها و استان هاى مختلف در اين 
نمايشــگاه نشانگر اين است كه اين عنوان نمايشگاهى به خوبى در سطح كشور شناخته 

شده و از اعتبار مناسبى برخوردار است.
وى اظهار داشت: استقبال بسيار زياد همشهريان نيز بيانگر اين نكته است كه تنوع ، كيفيت 

و قيمت كاالهاى عرضه شده مورد پسند عموم مردم قرار گرفته است.
ساعت بازديد از هجدهمين نمايشــگاه كاالهاى خانگى و بازرگانى، هم زمان با نهمين 
نمايشگاه فرش ماشينى، دكوراسيون، كف پوش و صنايع وابسته هر روز از ساعت 15 تا 

21 و در روز جمعه به صورت يكسره از 10 تا 21 است.

مسكن

وزير راه و شهرسازى:
80 درصد درآمد اجاره نشينان صرف 

اجاره بها مى شود
شهرســازى  و  راه  وزيــر   
رشــد تقاضا و عدم عرضه يا 
كاهش عرضه در جامعه هدف، 
كه  مى آورد  وجود  به  وضعيتى 
اقشــار فاقد مسكن بيش از 80 
را  خود  ماهانه  درآمــد  درصد 
بابت اجاره بها پرداخت مى كنند.

محمد اســالمى به مهر گفت: 
رشــد تقاضا و عدم عرضه يا 
كاهش عرضه در جامعه هدف، 

وضعيتى به وجود مى آورد كه اقشــار فاقد مسكن بيش از 80 درصد 
درآمــد ماهانه خود را بابت اجاره بها پرداخــت مى كنند و اين فقر و 
ســختى كه به خانواده هاى فاقد مسكن تحميل مى  شود، آسيب هاى 
اجتماعــى پيرامون خود دارد كه بايد در راســتاى بهبود اين وضعيت 

حركت شود.
به گفته وزير راه و شهرســازى آنچه رئيس جمهورى طى ســال هاى 
گذشــته مورد تأكيد قرار داده و به دنبال تحقق آن است، فراهم شدن 
چرخه توليد مسكن و ايجاد شرايط فعاليت مردم توانمند، سازندگان 
و نقش آفرينيان در توليد مســكن به منظور رونق بازار ساخت وساز با 

تسهيل گرى از سوى دولت است.
اسالمى در ادامه مبحث كنترل ساختمان را مهم دانست و گفت: بايد از 
مصالح، سازندگان و نيروهاى كار واجد شريط براى حصول اطمينان 
از استحكام، دوام و قوام ساختمان استفاده شود. همچنين از ضوابط و 

استانداردهاى متناسب با اقليم سرزمين ايران تبعيت شود.

دبيرخانه اجرايى شوراى عالى اصل44 از 
سازمان خصوصى سازى گرفته شد

 بر اساس دستور وزير امور اقتصادى و دارايى براى افزايش نظارت 
بر فرآيند خصوصى ســازى، وظايف دبيرخانه اجرايى شوراى عالى 

اصل 44 به معاونت امور اقتصادى وزارتخانه منتقل شد.
به گزارش مهر، وزير امور اقتصادى و دارايى در جهت تقويت نظارت 
بر اجراى سياســت هاى كلى اصل 44 قانون اساسى طى ابالغيه اى 
مهم، وظايف دبيرخانه اجرايى شوراى عالى اجراى اين سياست ها را 
از سازمان خصوصى سازى منفك و به معاونت امور اقتصادى وزارت 

اقتصاد محول كرد.
در ايــن ابالغيه خطاب به معــاون امور اقتصــادى وزارتخانه آمده 
اســت: بدين وسيله وظايف دبيرخانه اجرايى شــوراى عالى اجراى 
سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى موضوع تبصره (2) ماده 41 
قانون اصالح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى جمهورى اســالمى ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل 
44 قانون اساسى به آن معاونت محول مى شود. مقتضى است، نسبت 
به برنامه ريزى و حسن اجراى وظايف با همكارى ساير دستگاه هاى 
مرتبط اقدام گردد. بنا بر اين گزارش، دبيرخانه اجرايى شــوراى عالى 
اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى، در سال هاى اخير در 
سازمان خصوصى سازى مستقر بود كه با توجه به لزوم تفكيك اركان 
اجرايى و نظارتى اجراى سياســت هاى كلى اصل 44 قانون اساسى و 
به تبع آن ارتقاء اثربخشى اركان نظارتى آن و همچنين بررسى اثرات 
اقتصادى نحوه اجراى اين قانون، به موجب دســتور جديد وزير امور 
اقتصادى و دارايى مقرر شد به معاونت امور اقتصادى (دفتر مطالعات 

بخش عمومى) منتقل شود.
گفتنى است، شــوراى عالى اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون 
اساسى بر اســاس ماده 42 اين قانون، به عنوان يكى از اركان نظارتى 
اجراى قانون اصل 44 قانون اساســى اســت، از وظايف و اختيارات 

وسيعى برخوردار است.

حلقه محاصره تنگ دستان
 در بانك ها تنگ تر شد 

مهدي ناصرنژاد »
 با تغيير قانون بهره بانكي براي سپرده هاي روزشمار به ماه شمار، از 
اين پس حلقه محاصره براي آن دسته از افراد به خصوص بازنشسته ها 
و كم درآمدهــا كــه با مختصر ذخيــره بانكي خود در حســاب هاي 
روزشمار و اندك سودي براي كمك به امرار معاش خويش دلخوش 

بودند، تنگ تر شده است. 
بانك مركزي جمهوري اســالمي با اين مستمســك كه حساب هاي 
مربوط به سود روزشمار در بانك ها راه نامشروعي جهت پول شويي و 
سوءاستفاده توسط افراد رانت خوار و دزدان اقتصادي مي باشد، قانون 

چنين بده بستان بانكي را از روزشمار به ماه شمار تغيير داده است.
در حســاب هاي به اصطالح كوتاه مدت ماه شمار آخرين موجودي و 
مانده صاحبان حساب هاي بانكي در پايان هر ماه جهت پرداخت سود 
محاســبه مي شود و اينكه صاحب حساب روزهاي اول ماه يا اواسط 
ماه چه مبلغي در حســاب خود داشته است و حساب او چه گردش 
مالي در طول ماه به خود ديده است، مالك عمل نخواهد بود و ممكن 
هم هســت يك ماه در حساب بانكي شخصي موجودي بوده باشد و 
روز آخر ماه بر حســب نياز پول برداشت شود، اما هيچ سود به چنين 

گردش مالي در بهره ماه شمار تعلق نخواهد گرفت.
در واقع چنين قانون بانكي بيشــتر از اينكه مانع كار و سوءاســتفاده 
رايزن هاي اقتصادي براي پول شويي و تطهير دارايي هاي بادآور باشد، 
به ضرر صاحبان حساب هاي كم رقم و اندك در بانك ها خواهد بود. و 
از سويي هم وسيله اي براي سود سرشار و بادآورده بانك ها از تجميع 

حساب هاي مردم فراهم مي شود!
يك دانشجوي شهرستاني كه اخيراً براي اطالع از چند و چون قانون 
سپرده هاي ماه شــمار به يكي از بانك ها در همدان مراجعه كرده بود، 
با بياني حزن انگيز گاليه  مي كرد كه قبًال هزينه هاي دانشــگاه و اجاره 
بهاي خانه و همچنين مخارج زندگي دانشــجويي او به نحوي توسط 
خانواده از شهرستان به حساب بانكي مربوطه كه به آن سود روزشمار 
تعلق مي گرفته اســت واريز مي شد و او هم ضمن اينكه خرد، خرد از 
حســاب برداشت كرده و چشمي هم به مختصر سود بانكي آن داشته 
تا بلكه براي تأمين بخشــي از هزينه هايي كــه روز به روز هم گران 
مي شــود، منظور كند اما به نظر مي آيد حســاب ماه شمار مزيتي براي 
او نخواهد داشت! نظير چنين افراد از قشرهاي مختلف كه تعداد آنان 
در جامعه ما بســيار زياد مي باشــد، از جمله زنان سرپرست خانوار، 
بازنشســته ها و حقوق بگيران اداري و همچنين كارگران زحمت كش 
واحدهاي توليدي و خدماتي و همــان رفتگر بينوايي كه توي محله 
ما از اين موضوع سوال مي كرد! چشم به همان اندك سود سپرده هاي 
روزشمار خود دارند و چون به اجبار بايد به صورت روزانه از حساب 
خود برداشت كرده و خرج نمايند، نمي توانند حساب هاي بلند مدت 
و حتي ميان مدت داشــته باشند و قطعاً با قانون جديد بانكي و دستور 
عمل بانك مركزي به كليه بانك هاي كشور براي اجراي قانون ماه شمار 

از اول بهمن ماه، به شدت آسيب خواهند ديد.
مگر نه اين است كه شــاعر پارسي گو و شيرين زبان ما مي گويد: «در 
خانه مور هر قطره چون درياست» همان دريايي كه اگر سيل بنيان كن 

شود، آشيانه ها را ويران خواهد ساخت!
در واقع با قانون جديد بانكي قشرهاي عظيمي از جامعه ما و طبقات 
ضعيف و كم درآمد و ناچار، قرباني همان 5 درصدي ها و قشر مرفهي 
مي شوند كه حساب هاي بلند مدت آنان يكي دو تا هم نيست و چون 
نيازي ندارند روز به روز از حســاب خود برداشــت نمي كنند و در 
نتيجه صاحب ســودهاي نسبتاً بهتر و بيشتر از حساب هاي بلند مدت 

خود مي شوند.
آيــا راه و روش بهتري بــراي كنترل افراد ســودجو و جلوگيري از 
معامله هاي حرام پول شــويي در بانك ها وجود نداشت كه اين بار هم 
قرعه به فال مردم تنگدست افتاد و از كيسه چنين مشتريان بانكي براي 

مبارزه با پولشويي خرج مي شود!
حداالقل كار ممكن اين است كه حساب دارندگان ذخيره هاي اندك 
در بانك ها از صاحبان موجودي هاي كالن جدا شــود و در نظام گل 
و بلبل بانكي ما نان مشــتي مردم آبرو دار و خوش باور كه با اطمينان 

خاطر اندك موجودي هاي خود را به بانك ها سپرده اند آجر نشود!

را  ذيل  مشروحه  اجناس  نيازمندى  دارد  نظر  در  تيپ  اين 
جهت يگان هاى تابع خود را از طريق ايجاد مناقصه عمومى 
متقاضيان  كليه  از  خريدارى نمايد.   97/11/2 مورخه  در 
شركت در مناقصه دعوت مى شود حداكثر تا تاريخ 97/11/1 
جهت دريافت اسناد مناقصه و ارائه نرخ پيشنهادى به آدرس 
همدان كيلومتر 10 جاده همدان -كرمانشاه، پادگان شهيد 

قهرمان مراجعه نمايند.
ضمنا هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 

(م الف 3870)- تلفن : 08134335390
مناقصه گذار تيپ مستقل 316 زرهى همدان

1-سيب زمينى
2-پياز

3-هويج
تيپ مستقل 316 زرهى همدان

آگهى مناقصه شماره يك
تيپ مستقل 316 زرهى همدان

كارت هوشمند رانندگى  آقاى حسن باقرى  فرزند 
حمزه على به شماره شناسنامه  486  و به شماره 
ملي 3874073157   مفقود گرديده و از درجه 

شركت معدن كار باختراعتبار ساقط مي باشد.

آگهى مزايده عمومى
شــركت معــدن كار باختــر (ســهامى خــاص) در 
نظــر دارد اقــالم مــازاد لودرهــاى كوماتســو 120 
ــده عمومــى  ــق مزاي ــوو 90 خــود را از طري و ول

بــه فــروش برســاند.
متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد مزايده و 
بازديد از اقالم مذكور ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
درج آگهى در ساعات ادارى به آدرس شركت واقع 
سنندج،  همدان-  جاده   35 كيلومتر  همدان  در 
معدن سنگ آهن باباعلى،آقاى خوش سيما مراجعه 

نمايند. 
تلفن تماس و هماهنگى : 

09108111007 -08134594253

 آنطــور كــه مشــخص شــده الحاق 
حسن آباد  قاســم آباد،  على آباد،  روستاهاي 
و رباط شــورين  به شــهر همــدان هنوز 
رونــد قانوني خود را طي نكرده اما ســال 
گذشــته در هفته اول  بهمن ماه در شوراي 
برنامه ريزي همدان اين طرح تصويب شد. 
طبق اعالم مدير كل وقت راه وشهرســازي 
اســتان همدان، توســط فرمانداري همدان 
درخواست الحاق 6 روستا به شهر همدان 
شــده بود كه هنــوز دو روســتاى حيدره 
و روســتاى ديوين به تصويب نرســيده و 
تصميم بر اين شــد تا اين دو روستا نيز در 
افق طرح مطرح شود. در اين جلسه اعالم 
شد كه پس از بررسي الحاق دو روستا بايد 

در سال 97 محدوده شهر مشخص شود.
قبل از تصويب اين 4 روســتا براي ملحق 
شدن به شــهر، بسياري مخاف آن بودند تا 
آنجا كه نرگس نورا...  زاده، رئيس كميسيون 
شهرسازى و معمارى شوراى شهر همدان 
در تاريخ 21 اســفند ســال 96 در جلسه 
هم انديشــى الحاق 4 روستا به شهر همدان 
در حضور مســئوالن و خبرنــگاران گفته 
بود كه در هفته هاى گذشــته جلسه اى در 
دفتر معاونت عمرانى استاندارى همدان با 
حضور نماينــده مردم همدان در مجلس و 
ساير مســئوالن براى تصميم گيرى درباره 
الحاق 4 روســتا به همدان تشــكيل شــد 
اما فضاى جلســه براســاس مسايل فنى و 
كارشناســى نبود و شكل جلســه به گونه 
ديگــرى بود كه همين امر ســبب شــد تا 
در اين جلســه تصميم گيرى نشود. اما در 
نهايت در جلسه  ديگري براي اين موضوع 
تصميم گيري شــد كه نماينده شوراى شهر 
حضور نداشت و اين طرح نيز در شوراى 

برنامه ريزى تصويب شد.
در همان زمان نورا...زاده گفته بود: متاسفانه 
دهيارى يا بخشدارى خارج از حوزه عمل 
خود پروانه ســاخت در سطح روستاهاى 
على آبــاد، قاســم آباد، حســن آباد و رباط 
شــورين را صادر كرده كه مشكالتى براى 
روســتاها ايجاد شده اســت و حال براى 
حل اين مشــكالت به دنبال الحاق آنها به 
شــهر همدان هســتند. كه برخى با الحاق 
اين روستاها به شهر به دنبال اين هستند تا 
محل معضالت را از روســتا به شهر منتقل 

كنند.
به گفته اين عضو شــوراى اســالمى شهر 
همــدان، در بخــش خدمات شــهرى نيز 
بايد هزينه هايى صرف رســاندن اين منطقه 
به شهر شــود، اين هزينه را چه كسى بايد 
بپردازد و با الحاق اين روســتاها، درآمدى 
به مديريت شــهرى اضافه نمى شــود اما 
هزينه هاى خدمات شهرى افزايش مى يابد.

آنطور كه وي گفته: افقى از الحاق روستاها 
به شــهر همــدان وجود ندارد، متاســفانه 
معايب اين اقدام بيشتر از محاسن آن است 
و اگر شــوراى شهر به اين قطعيت برسد با 
شوراى عالى معمارى و شهرسازى مكاتبه 
كرده و از خواســتار توقــف اين مصوبه 

مى شود.
شوراى  عضو  سيدمسعود عسگريان، ديگر 

شهر همدان هم در همين جلسه از تصويب 
ايــن طرح انتقاد كــرده و گفته بود: الحاق 
چهار روستا به همدان آسيب بسيارى براى 
شهر دارد و بار مالى سنگينى به شهردارى 
همدان تحميل مى شود و اگر دستگاه متولى 
قرار اســت براى شهروندان و شهر تصميم 
بگيرد بهتر است از نظرات مديريت شهرى 

و اعضاى شوراى شهر استفاده كند.
وى با اشــاره بــه اينكه 
الحاق چهار روســتا به 
آسيب هاى  همدان  شهر 
فرهنگــى و اجتماعــى 
در پــى دارد، گفتــه كه 
تامين  براى  شــهردارى 
نيازهاى فعلى شهروندان 
هم  متوســط  حــد  در 
نيســت و اين در حالى 
است كه برخى به دنبال 
اضافه كردن مجموعه به 
اين شهر هستند تا شايد 
همدان را براى كالنشهر 

شدن آماده كنند.
بــه گفتــه ايــن عضو 
همدان،  شــهر  شوراى 
اينكه چند روستا صرف 

تاكيد يك نماينده مجلس به شــهر اضافه 
شــود و در اين بين جايگاه شــوراى شهر 
ناديده گرفته شــود درست نيست و مورد 

گاليه اعضاى شوراى شهر همدان است.
طبق گفته  عســگريان، شــهردارى همدان 
در برنامــه خود هزينــه يك ميليون تومانى 
براى هر شــهروند در نظر گرفته است ولى 
با توجه به كمبودهــا بايد 2 ميليون تومان 
هزينه كند كه الحاق چهار روســتا به شهر 
همــدان بار مالى بســيارى به شــهردارى 

تحميل مى كند.
يك مــاه پيش هم كامران گــردان، رئيس 
شوراى شــهر همدان اعالم كرده است كه 
90 درصد اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
همدان با الحاق چهار روستا به شهر همدان 

مخالفند.
 رئيس كميســيون شهرســازى و معمارى 

شوراى شــهر همدان مجدداً روز پنجشنبه 
در گفت وگــو با فارس موضــع مخالفت 
خود به الحاق 4 روســتا به شهر همدان را 
اعالم كرده و گفته كــه، با وجود مخالفت 
شوراهاى اسالمى شــهر و روستاها براى 
الحاق 4 روســتا به شــهر احتمــاالً طرح 
مصوب مى شــود و مخالفان بايد از طريق 
ديوان عدالــت ادارى پيگير ى هاى حقوقى 

خود را انجام دهند.
نــورا... زاده  گفتــه  بــه 
اعضاى شــوراى شــهر 
طرح  بــه  كه  ايراداتــى 
را  دارند  همــدان  جامع 
كرده اند  منتقل  مشاور  به 
ايراداتى  وجود  به دليل  و 
شــورا  را  موجود  وضع 
تصويــب نكــرد و قرار 
را  موارد  اين  مشاور  شد 
مجدداً  و  كنــد  برطرف 
طرح مورد بررســى قرار 
گيــرد، كه بــا توجه به 
شــرايط فعلى تهيه طرح 
جامــع حدود پنــج ماه 

زمان مى برد.
كميســيون  رئيــس 
شهرسازى و معمارى شوراى شهر همدان 
اعالم كرده: قرار اســت جلســه اى خاص 
بــراى الحاق 4 روســتا برگزار شــود، كه 
براى اين امــر توضيحات جداگانه اى ارايه 

مى شود تا به نقطه نظرات مشتركى برسيم.
وى در ادامــه به تصويب الحاق 4 روســتا 
به شهر در شــوراى برنامه ريزى گفته: اين 
مسأله روند قانونى خود را طى نكرده است 
چراكه در ابتدا بــراى تصميم گيرى الحاق 
روســتا به شهر، شوراى شــهر و روستاى 

مورد نظر بايد حضور داشته باشند.
نــورا... زاده اعالم كرده كــه فرماندارى به 
تنهايى اين مســأله را مصوب و به شوراى 
برنامه ريزى ارسال كرده است و اگر چه در 
شوراى برنامه ريزى نيز بايد با حضور شورا 
مسأله بررسى مى شد اما اين اتفاق رخ نداده 
اســت و بااينكه مسئوالن اعالم كرده اند كه 

موافقت شــوراها براى الحاق اخذ شــده 
است، اما اين اتفاق رخ نداده است.

رئيس كميســيون شهرســازى و معمارى 
شــوراى شــهر همدان در پايان سخنانش 
گفته: بــه احتمال زيــاد به لحــاظ تعدد 
پيگيرى ها امكان الحاق 4 روســتا به شهر 
بدون مصوبه شــورا وجود دارد، كه در اين 
صورت شــوراها بايد پيگيرى هاى حقوقى 
را از ديــوان عدالت ادارى براى نقض اين 

مصوبه دنبال كنند.
اكنون بسياري از كارشناسان، مردم و حتي 
دهياري هــا مخالف الحاق اين 4 روســتا 
به شهر همدان هســتند و اعتقاد دارند كه 
روستا بايد روستا بماند و در صورت الحاق 
روســتاها به شهر مشــكالت و معضالت 
شهرنشــيني افزايــش مي يابــد. آنطور كه 
مردم از مسئوالن انتظار دارند اين است كه 
كالنشــهر شدن را بهانه بهم ريختن شهرها 
نكنند. اگر قرار اســت با الحاق 4 روستاها 
به شــهر همدان جمعيت را به يك ميليون 
نفر برســانند ابتدا بايد تعداد جمعيت مردم 
همدان و اين 4 روســتا را در سرشــماري 

سال 95 بررسي كنند. 
طبق اعالم اسكند صيدايي، رئيس سازمان 
مديريــت و برنامه ريــزي اســتان همدان،  
جمعيت شهر همدان در آخرين سرشماري 
كه در ســال 95 انجام شــده 676 هزار و 
105 نفر است. جمعيت روستاي قاسم آباد 
8125 نفر (2574خانوار)، روســتاي رباط 
شــورين 968 نفر، روستاي على آباد 3707 
نفر و (1259 خانوار) و جمعيت حسن آباد 
شورين 1690 نفر است كه جمعًا جمعيت 
4 روســتا 14 هزار و 490 نفر مي شــود و 
با پيوســتن آنها به شهر، جمعيت همدان به 
690 هــزار و 595 نفر مي رســد. اين عدد 
با يك ميليون نفري كه پيش نياز كالنشــهر 
شدن اســت فاصله زيادي دارد و با ملحق 
شدن يا نشدن اين روستاها به شهر تغييري 

در وضعيت موجود به وجود نمي آيد. 

فرماندارى بدون هماهنگى تصميم الحاق روستاهابه شهررا گرفته است

شهربانظرنماينده  شدن  بزرگ 
پذيرنيست امكان  مجلس 

آنطور كه مردم از مسئوالن 
كه  است  اين  دارند  انتظار 
كالنشهر شــدن را بهانه 
بهم ريختن شهرها نكنند. 
الحاق 4  با  است  قرار  اگر 
روســتاها به شهر همدان 
جمعيــت را به يك ميليون 
نفر برسانند ابتدا بايد تعداد 
جمعيت مردم همدان و اين 
سرشماري  در  را  روستا   4

سال 95 بررسي كنند

صنعت 58 درصد
 از صادرات را به خود 
اختصاص داد

 رئيس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان همدان با بيــان اينكه 
صــادرات بخش صنعــت در 9 ماهه 
امســال 64 ميليون و 703 هزار دالر و 
وزن 267 هزار تن بوده اســت، گفت: 
در 9 ماهه امســال بخش صنعت 58/4 
درصــد از صادرات اســتان را به خود 

اختصاص داده است.
حميدرضــا متين در مــورد صادرات 
بخش صنعت اســتان در 9 ماهه امسال 
اظهار داشــت: صادرات بخش صنعت 
در 9 ماهــه امســال 64 ميليون و 703 
هــزار دالر و وزن 267 هزار تن بوده 

است.
وى افــزود: از ابتداى امســال تا پايان 

آذرماه صــادرات بخش صنعت 58/4 
درصــد از صــادرات اســتان به خود 
سيم  گفت:  است.متين  داده  اختصاص 
مسى با صادرات 16 ميليون و 68 هزار 
دالر، 14/5 درصد از صادرات اســتان 
را به خــود اختصاص داده و مهم ترين 
كاالى صادراتى استان در 9 ماهه امسال 

بوده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان با اشــاره به اينكه گونى 
پالستيكى با صادرات 5 ميليون و 874 
هــزار دالر، 3 /5 درصــد از صادرات 
اســتان را به خود اختصــاص داده و 
چهارمين كاالى صادراتى اســتان بوده 
است، تصريح كرد: كلينگر با 5 ميليون 
و 166 هــزار دالر، موتــور كولر با 4 
ميليون و 952 هزار دالر و خيار شــور 
با 3 ميليــون و 695 هزار دالر از ديگر 
اقــالم عمده صادراتــى بخش صنعت 
اســت و اين بخش شــامل 149 قلم 

كاالى صادراتى است.
متيــن با بيان اينكه در 9 ماهه امســال 
صادرات اســتان از گمــرك همدان از 
نظر ارزشــى 110 ميليــون 693 هزار 
دالر بوده اســت، عنوان كرد: صادرات 
اســتان به لحاظ وزنى به 302 هزار و 
511 تن رسيده است.به گزارش تسنيم، 
228 قلم كاال در نه ماهه امسال از استان 
به 35 كشور آمريكا، انگلستان، آلمان، 
ايتاليا، هلنــد، رومانى، بلژيك، اكراين، 
لهستان، بلغارستان، ارمنستان، قزاقستان، 
گرجستان، آذربايجان، چك، بالروس، 
روسيه، اســتراليا، تركيه، اردن، كويت، 
عمــان، قطر، بحرين، امــارات، عراق، 
ســريالنكا،  اندونزى،  هند،  ســوريه، 
بنگالدش، ســودان، كنيا، پاكســتان و 
افغانســتان صادر شده اســت، كه اين 
ميزان در مدت مشابه سال قبل 111 قلم 

كاال و صادرات به 28 كشور بود.

32 شركت پروانه ساخت نيرو گاه خورشيدى 
در همدان را دريافت كردند

 مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان گفت: 32 شركت 
به مجموع ظرفيت 241 مگاوات در استان موفق به دريافت پروانه ساخت 
نيرو گاه خورشيدى از سازمان انرژى هاى تجديدپذير و بهره ورى انرژى 
برق شده اند.به گزارش تسنيم، محمدمهدى شهيدى در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: پنج نيروگاه خورشيدى در استان با ظرفيت 39 مگاوات با 
سرمايه گذارى بخش خصوصى بهره بردارى شده است كه براى ساخت 
هر واحد نيرو گاهى هم با توان توليد 7 مگاوات برق خورشيدى حدود 8

ميليون يورو هزينه شده است.وى مزاياى بهره بردارى از اين انرژى پاك را 
بدون آلودگى بودن، پايان ناپذير بودن، در دسترس بودن، كاهش مصرف 
سوخت هاى فسيلى، كاهش هزينه هاى توليد و نگهدارى تأسيسات، امن 
و بى خطر بودن، تجديد پذير بودن، پايدارى، دوســتدار محيط زيست، 

كاهش هزينه برق مصرفى و ... نام برد.
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قضاوت داور ماليرى در ليگ برتر تكواندو

ــاوت  ــر از قض ــتان مالي ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان  رئي
داور ايــن شهرســتان در ليــگ برتــر تكوانــدو كشــورمان خبــر داد.

ــى  ــان داور بين الملل ــا صفرخاني ــرد: رض ــار ك ــى اظه ــدى رضاي مه
ــدو  ــيون تكوان ــوى فدراس ــى از س ــى حكم ــرى ط ــته مالي و شايس

ــراى قضــاوت و داورى دعــوت شــد. كشــور ب
ــن  ــوان برتري ــه عن ــن ب ــش از اي ــان پي ــرد: صفرخاني ــوان ك وى عن
داور ليــگ كشــور انتخــاب و بــا قضــاوت و داورى عادالنــه خــود 

ــود. در مســابقات ليــگ كشــور خــوش درخشــيده ب
ــرد  ــه عملك ــان اينك ــا بي ــر ب ــان مالي ــس اداره ورزش و جوان رئي
ورزشــى  مختلــف  رشــته هاى  داورى  حــوزه  در  خوبــى 
ــن  ــان اي ــوابق درخش ــه س ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــته ايم، ادام داش
ــراى قضــاوت  ــدو كشــورمان ب داور، از ســوى فدراســيون تكوان
ــده  ــاب ش ــددا انتخ ــور مج ــر كش ــگ برت ــابقات لي و داورى مس

ــت. اس
ــارم  ــوم و چه ــاى س ــان در هفته ه ــرد: صفرخاني ــان ك ــى بي رضاي
ــران  ــتان ته ــدو اس ــه تكوان ــالن آزادى خان ــه در س ــگ ك ــن لي اي

ــت. ــده اس ــوت ش ــد، دع ــد ش ــزار خواه برگ
در  اســتعداد  از  سرشــار  مــالر  ورزش  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
ــزود:  ــت، اف ــرى اس ــم از داورى و مربى گ ــف اع ــاى مختل بخش ه
ــتعدادهاى درخشــان ورزشــى در ســطح  ــه وجــود اس ــا توجــه ب ب
ــه ورزش و ورزشــكاران  ــر توجــه بيشــترى ب ــر اگ شهرســتان مالي
ــاى  ــى هيأت ه ــكالت مال ــى از مش ــود و برخ ــتان ش ــن شهرس اي
ــر و  ــام مالي ــده ن ــك در آين ــود بى ش ــع ش ــتان مرتف ــى شهرس مال
ورزشــكاران ماليــرى را بيشــتر در عرصــه ورزش قهرمانــى ايــران 

ــنيد. ــم ش خواهي

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

4

پيشخوان

رونمايى از كتاب "هواداران فوتبال"
 به قلم بازيكن سابق پاس

 كتاب هواداران فوتبال به نويســندگى ميالد جانجان بازيكن سابق 
تيم فوتبال پاس همدان در شهرستان مالير رونمايى شد.

در آيين رونمايى از اين كتاب آيت ا... غياث الدين طه محمدى نماينده 
ولى فقيه و امام جمعه همدان، حجت االسالم محمدباقر برقرارى امام 
جمعه ماليــر و مهدى دهقان نيرى مديركل صدا و ســيماى همدان 

حضور داشتند.
بازيكن ســابق پاس همدان و نويسنده كتاب هواداران فوتبال در اين 
باره به خبرنگار ايرنا اظهار كرد: جلد اول اين كتاب در يكصد صفحه 

و 50 نسخه منتشر شده است.
ميالد جانجان محتواى اين كتاب را بســترهاى الزم براى ورود بانوان 
به ورزشــگاه ها با ايجاد فرهنگ سازى و تجهيز امكانات مورد نياز، 
فراهم ســازى زمينه ميزبانى جام ملت هاى آسيا و حتى نيم نگاهى به 

مشاركت در برگزارى جام جهانى2022 قطر عنوان كرد.
وى اضافه كرد: در كتاب هواداران فوتبال نقد زيادى به زير ســاخت 
هاى كشور در بحث حمايت از هوادار شده و نكته اصلى اين كتاب در 
اين است كه اگر هوادارى نباشد، بازيكنى نخواهد بود و اگر بازيكنى 
نباشــد، مربى، مدير، خبرنگار فوتبالى، دكتر و ديگر عناصر وابســته 

وجود نخواهند داشت.
اين بازيكن ســابق مقاومت تهران و شهردارى بندرعباس يادآور شد: 
اين هوادار است كه به يك رشته ورزشى در ميادين شخصيت مى دهد 

و اهميت آن رشته را در جهان مشخص مى كند.
وى اظهار داشت: بازى دوم تيم ملى فوتبال كشورمان در جام جهانى 
روســيه 65ميليون بيننده تلويزيونى داشت كه در برگيرنده 90درصد 
جامعه آمارى كشــور است بنابراين بايد به اين جميعت فوتبالدوست 

احترام بگذاريم.
نويســنده كتاب هواداران فوتبال خاطرنشان كرد: جلد دوم اين كتاب 
مربــوط به راهبردهاى حضور بانوان در ورزشــگاه ها اســت كه در 

ارديبهشت سال آينده منتشر مى شود.
ميالد جانجان داراى مدرك تحصيلى كارشناســى ارشد تربيت بدنى، 
بازيكن مقاومت تهران و شهردارى بندرعباس و نيز بازيكن سابق پاس 

در ليگ يك كشور بوده است.

شهردار پيشين و پيشكسوت ورزش جهرم 
درگذشت

 محمدحسن رازقى جهرمى، شــهردار پيشين و رئيس اسبق اداره 
تربيت بدنى شهرستان جهرم كه به فعاليت هاى عمرانى براى اين شهر 

معروف است، در 81 سالگى درگذشت.
به گزارش مهر، رازقى در ســال 1347 از طرف انجمن شــهر با راى 
اكثريت اعضا به سمت شهردار جهرم منصوب شد و در دوران 8 ساله  

فعاليت خويش، آثار بسيارى را از خود به يادگار گذاشت.
احــداث 24 خيابــان در جهــرم از جملــه خيابــان 22 بهمــن، خيابــان 
بهارســتان، خيابــان هواشناســى، خيابــان فردوســى، خيابــان حافــظ، 
ــزرگ  ــارك ب ــه پ ــارك از جمل ــان ســعدى و... و ســاخت 5 پ خياب

شــهر، پــارك دلگشــا و... در زمــان شــهردارى وى اتفــاق افتــاد.
احــداث نخســتين اســتخر شــنا در شهرســتان هاى فــارس، ســاخت 
ســالن ورزشــى راه انــدازى ميــدان تره بــار قديم(بارفروشــى) جهــرم 
در خيابــان فرصــت، آتش نشــانى جهــرم، كارخانــه آســفالت 
شــهردارى جهــرم، ســاختمان كتابخانــه عمومــى جهــرم در خيابــان 
ــام  ــداث حم ــه و اح ــن زبال ــل دف ــرم، مح ــتارگاه جه ــام، كش خي

ــه شــهر جهــرم اســت. شــهردارى از ديگــر خدمــات ايشــان ب
محمدحســن رازقــى در ســال 1316 در جهــرم بــه دنيــا آمــد. دوران 
تحصيــالت خــود تــا مــدرك ديپلــم را در مــدارس خواجــه نصيــر 
ــا  ــان رســانيد. وى در ســال 1338 ب ــه پاي ــوام شــيراز ب ــرم و ق جه
ــه  ــن ليسانس ــه و اولي ــران پذيرفت ــگاه ته ــور دانش ــه ى 13 كنك رتب
رشــته تربيــت بدنــى جهــرم بــود كــه بعــد فارغ التحصيلــى در اداره 
آمــوزش و پــرورش اســتخدام شــد. وى از مؤسســان دانش ســراى 

مقدماتــى جهــرم بــود.

سرانه ورزشى هر شهروند همدانى
 71/5 سانتى متر است

 معاون توســعه امور ورزشــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان 
همدان، سرانه ورزشى هر شــهروند همدانى را 71/5 سانتى متر مربع 

دانست.
عباس قهرمانى اظهار كرد: سرانه ورزشى هر شهروند همدانى قبل از 
انقالب اسالمى تنها 6/81 سانتى متر بود كه با افزايش فضاهاى ورزشى 
در 40 ســال اخير امروزه ســهم هر شــهروند همدانى از سرانه هاى 

ورزشى به 71/5 سانتى متر رسيده است.
وى بــا بيان اينكه مجموع فضاى سرپوشــيده اســتان قبل از انقالب 
اســالمى 33 مكان بود، اضافه كرد: امروز با همت، تالش و پشــتكار 

صورت گرفته اين تعداد به 532 مورد افزايش يافته است.
ــان اينكــه فضاهــاى ورزشــى اختصاصــى اداره كل  ــا بي ــى ب قهرمان
ــورد  ــا 31 م ــال 1357 تنه ــدان در س ــتان هم ــان اس ورزش و جوان
بــود، خاطرنشــان كــرد: در حــال حاضــر ايــن تعــداد با رشــد بســيار 

قابــل توجهــى بــه 312 مــورد افزايــش يافتــه اســت.
ــتان  ــان اس ــور ورزشــى اداره كل ورزش و جوان ــاون توســعه ام مع
همــدان افــزود: ســرانه ورزشــى هــر شــهروند همدانــى بــا 
ــه  ــدام ب ــى ورزشــى در دســت اق ــاى عمران ــردارى از طرح ه بهره ب

ــت. ــد ياف ــش خواه ــدم افزاي ــه 80 ص ــرد ب ــر ف ازاى ه
در  ورزشــى  زيرســاخت هاى  افزايــش  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
ــرى داشــته اســت،  ــان و ورزشــكاران نقــش موث ــتغالزايى جوان اش
گفــت: اميدواريــم در آينــده شــاهد رشــد بيشــتر فضاهــاى ورزشــى 

ــيم. ــتان باش ــطح اس در س

ورزش همگانى در سبد خانوار 
گنجانده شود

 مديركل ورزش و جوانان همدان با تاكيد بر اينكه ورزش همگانى 
بايد در ســبد خانوار گنجانده شود گفت: چنانچه در ورزش به ويژه 

همگانى غفلت شود، بايد در جاى ديگر هزينه آن را پرداخت كنيم.
محسن جهانشير در نشست شوراى ورزش همگانى شهرستان مالير، 
ورزش همگانى را مقدمه ورزش قهرمانى دانست و اظهار داشت: در 
حوزه ورزش همگانى از ابتدايى ترين مسايل نمى توانيم غفلت كنيم.
وى اضافه كرد: نگاه ما به ورزش استان، جوان باورانه، جوان محورانه 
و جوان ياورانه اســت و با اين نوع نگاه مى توانيم به توسعه ورزش 

همدان كمك كنيم.
جهانشــير افزود: از مهمترين اولويت هاى ما توجــه ويژه به حوزه 
جوانان در كنار پيشكســوتان ورزش است تا با بودن اين دو در كنار 

هم، روند رو به رشدى را براى ورزش استان ترسيم كنيم.
مديــركل ورزش و جوانان همدان ادامــه داد: با وجود تمامى تالش 
ها و هزينه هاى صــورت گرفته براى جامعه هدف ورزش، اما هنوز 

نتوانستيم به نتيجه مطلوب دست پيدا كنيم.
جهانشــير با بيان اينكه جايگاه ورزش همدان با وجود ظرفيت هاى 
بسيار باالى اين استان در نقطه كنونى نيست بيان كرد: يكسرى موانع، 
نقــص ها و كمبودهايى داريم كه تنها با همدلى، هميارى و همفكرى 

برطرف مى شود.
وى خاطرنشان كرد: در بخش عمده اى از برخى رشته هاى ورزشى، 
اســتان همدان داراى سابقه بسيار خوبى اســت، اما نتوانسته ايم آن 

كرسى را حفظ كنيم.
مديركل ورزش و جوانان همدان تاكيد كرد: براى گرفتن نتايج مطلوب 
در حوزه ورزش و جوانان، دستگاه هاى اجرايى استان و شهرستان ها 

بايد در كنار ما باشند.
جهانشير همچنين نگاه دولت و رهبر معظم انقالب و دست اندركاران 
ايــن حوزه به جوانان را ويژه دانســت و بيان كرد: جوانان يك خالء 

دارند و آن هم در حوزه فرهنگى است.
مديركل ورزش و جوانان همدان تاكيد كرد: طبق تكاليف و قوانينى كه 
در وزارت ورزش و جوانان در توسعه ورزش همگانى داريم، حداقل 
10 درصــد از جمعيت هر منطقه را بايد به صورت ســازمان يافته به 

برنامه ششم توسعه برسانيم.
جهانشــير توجه به ورزش بانوان را از ديگر اولويت ها برشــمرد و 
افــزود: حوزه بانوان يكى از نقاط اتــكاى دولت و وزارت ورزش و 

جوانان است.
مديركل ورزش و جوانان همدان صداقت و راستى را بهترين سياست 
دانســت و اضافه كرد: دولت در حــوزه ورزش خدمات زيادى ارايه 

كرده است كه نتوانستيم آن را به درستى به مردم بازگو كنيم.
جهانشــير همچنين حوزه ورزش مالير را مطلــوب توصيف كرد و 
گفت: اقدامات انجام شــده در اين شهرستان نشان مى دهد كه در اين 
شهر مى توان كار كرد و وفاق و همدلى عامل اصلى اين توسعه است 

كه بايد بيشتر شود.

توجه ويژه اى به تكميل و تجهيز 
زيرساخت هاى ورزشى دارم

 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان با اشــاره به سفر كارى 
خــود به شهرســتان نهاوند گفت: بنده به تكميــل و تجهيز اماكن و 

زيرساخت هاى ورزشى توجه ويژه اى دارم
محسن جهانشير با اشاره به بازديدش از پروژه هاى ورزشى نيمه كاره 
شهرستان نهاوند اظهار كرد: از چهار پروژه استخر بانوان در مجموعه 
ورزشى بانوان نهاوند، سالن باســتانى مجموعه ورزشى عليمراديان، 
اســتخر سرپوشيده شهرك طالقانى و سالن ورزشى روستاى قلعه قباد 
بازديد كردم.وى با بيان اينكــه اقدامات خوبى در اين پروژه ها انجام 
 شــده اما بايد كمى بر سرعت ساخت وســازها افزوده شود، بر لزوم 
تســريع در اجراى روند ساخت وساز اماكن ورزشى شهرستان نهاوند 
تأكى كرد.مديركل ورزش و جوانان استان همدان عنوان كرد: بنده به 
حوزه تكميل و تجهيز اماكن و زيرساخت هاى ورزشى توجه ويژه اى 

دارم و برنامه خود را در همين راستا دنبال مى كنم.
وى با بيان اينكه بايد در حوزه ساخت وساز اماكن ورزشى از اعتبارات 
استانى و شهرستانى با كمك مسئوالن شهرستان جذب شود تصريح 
كرد: اميدواريم ســال آينده در كميته برنامه ريزى شهرســتان و استان 
بتوانيم اعتبار خوبى براى تجهيز و تعمير اماكن ورزشى نهاوند با كمك 

مسئوالن شهرستان در نظر بگيريم.
جهانشــير با بيان اينكه در حوزه ساخت وساز و ايجاد اماكن ورزشى 
بايد توجه ويژه وجود داشــته باشد خاطرنشــان كرد: از اين  پس به  
صورت ســرزده از پروژه هاى ورزشى استان بازديد خواهم كرد تا به  

خوبى با كم و كيف ساخت وساز آشنا شوم.

برگزارى همايش ورزش صبحگاهى 
در تويسركان

 مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان گفت: 
همايش ورزش صبحگاهى زنان شاغل در تويسركان برگزار شد.

حمدا... چاروســايى به خبرنگار ما گفت: همايش ورزش صبحگاهى 
تحت عنوان پويش ارتقاى نشــاط و تندرستى زنان شاغل به مناسبت 

هفته سبا و تندرستى در تويسركان برگزار شد.
وى عنوان كرد: اين پويش كه با اســتقبال بانوان شاغل ادارات همراه 
بود، به مناســبت گراميداشــت والدت حضرت زينب در محل سالن 
ورزشى قائم برگزار شد و در پايان اين همايش به قيد قرعه به تعدادى 

از شركت كنندگان جوايزى نيز اهدا گرديد.
چاروســايى با بيان اينكه زنان مسئوليت بزرگى در تربيت نسل آينده 
جامعه برعهده دارند، تصريح كرد: از اين رو توسعه و گسترش فعاليت 

ورزشى در بين زنان از جايگاه خاص و ويژه اى برخوردار است.

برگزارى همايش 
كوهپيمايى همگانى

 در فامنين
و  كوهنــوردى  هيــأت  رئيــس   
صعودهاى ورزشــى استان از برگزارى 
همايش كوهپيمايى همگانى به مناسبت 
اسالمى  انقالب  پيروزى  فجر  چهلمين 

در شهرستان فامنين خبر داد.
عليرضا گوهرى به خبرنگار ما گفت: به 
همت هيأت كوهنوردى شهرستان فامنين 
همايش كوهپيمايى همگانى به مناسبت 
اسالمى  انقالب  پيروزى  فجر  چهلمين 
در ارتفاعــات ازنا و شهرســتان فامنين 

برگزار شد.
وى ضمن قدردانى از شركت كنندگان 
در ايــن كوهپيمايى اظهــار كرد: ميثاق 
مجدد با شــهدا و امــام خمينى (ره) و 
و  كوهنوردى  ورزش  بيشــتر  اشــاعه 
همچنين ورزش هاى همگانى از اهداف 

اصلى اين همايش كوهپيمايى بود.

پيشنهاد وسوسه انگيز 
حريف استقالل به بازيكن 

سابق بارسلونا
 الهالل عربستان براى جذب مدافع 
سابق بارســلونا حاضر است كه چهار 

ميليون يورو پرداخت كند.
به  گزارش  ايسنا، الهالل عربستان حريف 
تيم فوتبال استقالل در فصل جديد ليگ 
قهرمانان آسيا است. تيم عربستانى كه در 
فصل قبل ليگ قهرمانان آسيا نااميد كننده 
ظاهر شــد فعاليت زيادى در فصل نقل  
و انتقاالت زمســتانى داشته و همچنان 
به دنبال جذب چهره هاى سرشناس و 

گران قيمت است.
اين بار الهالل بــه دنبال جذب آدريانو 
كوريا، مدافع سابق بارسلونا است كه در 

بشيكتاش تركيه بازى مى كند.
اين مدافع برزيلى فوتبال خود را در اروپا 
از كوردوبا اســپانيا آغاز كرد. او در سال 
2004 به سويا پيوســت و تا 2010 در 
اين تيم بازى كرد و بعد از آن راهى آبى  
انارى ها شد و روزهاى خوبى را با اين 

تيم سپرى كرد.

نيمار در رقابت 
شترسوارى اول شد!

 ستاره برزيلى بارسلونا توانست در 
مســابقه شتر ســوارى در قطر جايگاه 
نخست را بدست آورد و جايزه 25 هزار 

دالرى را از آن خود كند.
به  گــزارش مهر، پارى  ســن  ژرمن در 
تعطيــالت زمســتانى خود به كشــور 
قطر آمده و در آن جا اردو زده اســت. 
ستاره هاى سرشناس پارى  سن  ژرمن به 
ويژه  نيمار و كاوانــى و ام باپه تيم را در 
اردوى قطر همراهى مى كنند و اين باعث 
شده تا هواداران زيادى راهى تمرين اين 
تيم شوند.روزنامه الوطن نوشت كه در 
قطــر اتفاقى جالب و خاص براى نيمار 
رخ داد. او تصميــم گرفت كه به همراه 
توماس توخل و اسپانســر باشگاه پارى 
 سن  ژرمن در مســابقه شتر سوارى كه 
طرفــداران زيادى هم در كشــورهاى 
عربى دارد شركت كند.نيمار با انتخاب 
شــترى بعنوان حامى آن در اين رقابت 
شترســوارى شــركت كرد. او در طول 
مســابقه با هيجان زيادى در كنار زمين 

شتر خود را تشويق مى كرد.

پاسخ جالب سردار به 
سوالى درباره موقعيتى 

كه از دست داد
 مهاجم تيــم ملى دربــاره فرصت 
سوزى در ابتداى بازى عراق توضيح داد.

به گزارش ايسنا، ســردار آزمون بعد از 
بازى ايران و عراق درباره از دست دادن 
فرصــت گل در ابتداى اين بازى گفت: 
در فوتبــال اين اتفاقات رخ مى دهد. در  
لحظه آخر فكر كردم توپ به سر بازيكن 
عــراق مى خورد امــا از او عبور كرد و 
به چشــم من خورد. اين هم جزوى از 
فوتبال اســت. هيچ كس دوست ندارد 

گل نزند.
او درباره تساوى ايران و عراق گفت: هر 
دو تيم براى نباختن بازى مى كردند. اگر 
ما جاى عــراق بوديم، بازى بهتر از اين 

مى شد.
مهاج تيم ملى درباره خطاى هند بازيكنان 
عراق در محوطه جريمه و اعمال نشدن 
پنالتى ايران اظهار كرد: من نظرى درباره 

داورى و امكان وقوع پنالتى ندارم.

 چند ســاعت پــس  از صعــود با 
پرتغالى  سرمربى   D گروه از  صدرنشينى 
تيم ملى در حاشيه اولين تمرين بار ديگر 

صحبت هاى تندى بر زبان آورد.
كــى روش با تســاوى بــدون گل و با 
استراتژى ويژه خود توانست ايران را باالتر 
از عراق با امتياز مشترك اما تفاصل بهتر 
به مرحله يك هشتم نهايى برساند تا مسير 
آسان تر تا فينال پيش روى تيم ملى قرار 
بگيرد. چند ساعت پس  از بازى حساس 
با رقيب همســايه در آل مكتوم بار ديگر 
كارلوس كى روش با تاختن به منتقدان و 
مخالفانش در ايران مدعى شد برخى ها به 
دنبال ضربه زدن به او دستيارانش هستند و 
در اين راه شخص اول ورزش ايران هيچ 
ورودى نداشت چون تصميم به ماندن من 

در تيم ملى ايران ندارد.
 پس  از پيام رهبرى 

 وزير عليه من 
يك واقعيت وجود دارد آن هم اين است 
كه خواسته وزير محترم ورزش ايران اين 
نيســت كه كارلوس كى روش در تيم ملى 
بماند. ايشــان در حالى كه بايد تحت هر 
شــرايطى از من، تيمم و همــه همكارانم 
حمايت مى كردند هيــچ گاه اين زحمت 
را بــه خود ندادند و مهم تر از همه برنامه 
هاى آماده ســازى مد نظر من را با ترديد 
اجرايى كردند، برنامــه اى كه ضربه هاى 
زيادى خورد تا تيم آن گونه كه بايد آماده 
وارد امارات نشــود. پس  از پيام تشــكر 
رهبر انقالب پس  از جام جهانى، وزارت 

ورزش كامًال عليه من شد.
 وزير ورزش نخواست
 به تفرقه ها پايان بدهد

بايد اعتراف كنم اگر تفرقه و مسائلى از اين 
قبيل در چندماه گذشــته فوتبال ايران را در 
برگرفته است تنها مســئولش وزير محترم 
ورزش و جوانان ايران اســت كه هيچ گاه 
نخواســتند به اين ماجراها ورود كنند. شما 
االن شــاهد هستيد كه به غير از يك باشگاه 
خاص در ليگ برتر بقيه باشــگاه ها از همه 

مسائل رقم خورده گاليه دارند.
 با دروغ پراكنى

 دنبال ضربه زدن به تيم ملى بودند
چه شــخصى از سوى يك سرى رسانه و 
روزنامه خاص به همراه آقاى مســعودى 
در حال بهره بردن اســت؟ چه اشخاصى 
در ايــن بى نظمــى و دروغ پراكنى هايى 
كــه در هفته هاى منتهى بــه جام ملت ها 
رقم خورد در حال بهره بردن هســتند؟ به 
نظر شــما راه افتادن داستان هايى همچون 
آلكســاندر، ميك درموت و حتى ماجراى 
بــازى احتمالى با آرژانتين بــدون برنامه 
ريزى براى تيــم ملى به راه افتاد؟ نه همه 
اينهــا از ســوى يك نفر خــاص هدايت 
مى شــود. به نظر شــما آن نفر خاص و 
چه  مســتقيم  حمايت  تحت  باشــگاهش 

كسى مى تواند اين گونه پيش برود؟
 مردم نان سر سفره ندارند

آن وقت فرست كالس مى گيرند
وقتى ما مشــكالت پايــه اى در راه آماده 
ســازى تيم ملى ايران داريم، وقتى مردم 
كشور ايران، مردانى كه در راه تامين غذاى 
ســر ســفره خانواده هاى خود در مضيقه 
هستند آن هم به خاطر مشكالت اقتصادى 
مى بينيم كه به اين فرد و باشگاهش اجازه 
داده مى شود با حمايت هاى خاص مالى 
ســفر ويژه با پرواز فرست كالس به ژاپن 
داشته باشند! با اين وجود من و شاگردانم 
در تيــم ملى همه كاســتى هــا را به جان 
خريديم و يك مطلــب را بايد خطاب به 
مــردم ايران با صراحت بيــان كنم آن هم 
اين كه ما تــا پايان جام ملت ها با قدرت 
تنها براى شادى طرفداران واقعى مان مى 

جنگيم.
 مسعودى هم

جزو مهمى از آن سيرك است
االن زمان آن اســت افرادى كه در دوســال 
گذشــته احترام، شــخصيت و غرور ملى 
ايران را زير پا گذاشــته و هر كارى دل شان 
خواســت با ما انجام دادند، نام شــان علنى 
شــود. مى خواهم با صراحت پيرامون آقاى 
مســعودى صحبت كنم. همان فردى كه آن 
تصوير و دروغ را در فينال ليگ قهرمانان به 
راه انداخت. ايشان هم وصل است به همان 
ســيركى كه در فوتبال ايران توسط گروهى 
خاص راه افتاده اســت! واقعا فكر مى كنيد 
اين سيرك با اجازه چه كسى كارش را انجام 

مى دهد؟

 به تاج گفته بودند كه
من نبايد باشم

حاال مى خواهم به صورت شــفاف درباره 
اين گمانه زنى ها توضيح دهم. تنها مطلبى 
كه االن مى توان بگويم اين اســت كه شش 
ماه پيش فدراســيون فوتبال تصميم گرفت 
قرارداد من با اين تيم شــش ماهه باشد. اين 
تصميمى بود كه گرفته شد و در آن برهه من 
احساسم را با آقاى تاج در ميان گذاشتم. اما 
اين خواسته اى بود كه از طرف فدراسيون و 
آقاى تاج گرفته شد. االن بايد بگويم چيزى 
را فهميدم كه اگر آن موقع مى فهميدم هرگز 
قراردادم را بــا تيم ملى تمديد نمى كردم و 
آن هم اين است كه وزارت ورزش هرگز به 
دنبال ثبت قرارداد با من نبود. مطلبى كه آن 
موقع نمى دانســتم و االن فهميدم اين است 
كه به آقاى تاج گفته شــده بود كه قرارداد با 

من تمديد نشود.
 مى دانستم برخالف ميل وزير

در ايران نمى ماندم
من اگر اين مطلب را مى دانســتم هرگز در 
ايران نمى ماندم. نمى خواستم برخالف ميل 
جناب آقاى وزير باشــد. آقــاى تاج قبل از 
ايــن به من گفته بودند كــه چرا از تيم ملى 
و فدراســيون حمايتى نيست. من هم اصال 
دوست نداشــتم به فدراسيون و يا تيم ملى 
آسيبى وارد شود. آقاى ســلطانى فر به هر 

دليلى برنامه و يا گزينه اى ديگر دارند. 
 من نه قرمزم نه آبى

بعضى ها در زندگى قرمز را دوســت دارند 
و بــه آبى عالقــه اى ندارنــد و برخى هم 

برعكس؛ اما اين استايل من نيست. 

 تيم فوتسال اداره كل منابع طبيعى استان 
همدان در مســابقات فرهنگى ورزشى جام 
واليت گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى ادارات تابعه جهاد كشاورزى 

استان قهرمان شد.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل 
منابع طبيعى وآبخيزدارى استان همدان تيم 
فوتسال اداره كل منابع طبيعى استان همدان 
در مسابقات  فرهنگى ورزشى گراميداشت 
اسالمى(  انقالب  پيروزى  سالگرد  چهلمين 
جام واليت) كه با حضور 16 تيم از ادارات و 
موسسات وابسته به جهاد كشاورزى (ستادى 

و شهرستانى) برگزار شد قهرمان شد.
در مســابقات جام واليت كه به مناســبت 
چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
كــه به همت و تالش تربيــت بدنى جهاد 
كشــاورزى اســتان با حضــور 16 تيم از 
ادارات و موسســات وابســته بــه جهاد 
كشاورزى (ستادى و شهرستانى) در سالن 
شهداى جهاد كشــاورزى وسالن ورزشى 

مجموعه ورزشــى تختى شــهرك بهشتى 
همدان برگزار شــد در نهايت تيم فوتسال 
منابع طبيعى اســتان به مقام قهرمانى دست 
يافت. وتيم هاى جهاد كشــاورزى اسدآباد 

وستاد استان به ترتيب دوم وسوم شدند.
اين مســابقات با شــورو هيجانى وصف 
ناپذيراز ادارات و موسسات وابسته به جهاد 
كشــاورزى برگزار شد و در بازى پايانى كه 
بين تيم با انگيزه وجوان جهاد كشــاورزى 
اســدآباد ومنابع طبيعى استان برگزار شد در 
پايان وقت معمول يك بر يك مســاوى به 

پايان رسيد و در ضربات پنالتى تيم فوتسال 
منابع طبيعى اســتان با نتيجــه 3 بر2 موفق 
شد جها كشاورزى اسدآباد راشكست دهد 

وقهرمان اين دروه از مسابقات شود. 
اعضاى تيم فوتســال اداره كل منابع طبيعى 
حياتى،مهدى محمدى،  اســتان را عليرضا 
مهــرداد آزادى، رضــا رمضانى،علــى اكبر 
دهقــان، محمد همتى، حميد خزائى ، ناصر 
محققى وسيدامين مشــعريان سرپرست و 
قاسم باسلى زاده به عنوان سر مربى هدايت 

اين تيم را برعهده داشتند.

حمله جديد از دبى؛ كى روش عليه وزير ورزش

مردم نان ندارند آنوقت يك تيم 
فرست كالس مى گيرد!

تيم فوتسال منابع طبيعى همدان قهرمان مسابقات 
ادارات تابعه جهاد كشاورزى استان شد
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■ حديث:
امام علي (ع):

برترين ادب ، آن است كه انسان در حّد خود بايستد و از اندازه خويش فراتر 
نرود.

غرر الحكم: ج 2 ص 447 ح 3241

■ دوبيتي:
تن محنت كشى ديرم خدايا                                         دل با غم خوشى ديرم خدايا
زشوق مسكن و داد غريبى                                              به سينه آتشى ديرم خدايا

آيين؛ صلح، وحدت و تنوع فرهنگى به يك همايش ملى مى رود 
صلح يكى از معانى كليدى
 آيين هاى ايرانى است

 رئيس ايكوم ايران (كميته ملى موزه هاى كشور)، آيين ها را يكى از 
وجوه كليدى و پايه هاى شكل گيرى بناى هويت ايرانى دانست و گفت: 

صلح يكى از معانى كليدى آيين هاى ايرانى است.
«سيد احمد محيط طباطبايى» افزود: زمانى كه از ما سوال مى شود هويت 
ايرانى در چه چيزى متجلى مى شود به ناگزير يكى از منابع اين هويت را 
در شكل آئين ها به ياد مى آوريم، ايرانى كه در آن آيين هايى چون نوروز، 

يلدا، عاشورا، تاسوعا و رمضان برگزار نشود هرگز قابل تصور نيست.
محيط طباطبايى در تشريح نقش آيين ها در به وجود آوردن وحدت ملى 
و تنوع فرهنگى و مدارا بيان داشت: يكى از راههاى كاهش تنش در ميان 
مردم برگزارى آيين گفتگو و مجادله است و آشكارا پيداست كه در آيين، 
گفتگو را به جاى جنگ، درگيرى و خشونت و جدال مى نشانند. رئيس 
ايكوم ايران، اين مورد را نمونه كوچكى از فرايند و ســاختارى بزرگ در 
فرهنگ ايرانى دانست كه همواره از طريق آيين جهان را به صلح و دوستى 

فرا مى خواند.
وى با بيان اينكه آيين هاى ايرانى مفهوم صلح را بازنمايى مى كنند نمونه 
جالب و بارز اين امر را سفره نوروزى دانست و گفت: سفره نوروزى در 
فرهنگ ايرانى به اين معناست كه همگان در كنار هم گرد آمده، با مهربانى 
هم سفره شــده و دوســتى و صلح را تجربه مى كنند.محيط طباطبايى 
افزود: بر اين اســاس مى توان صلح را يكى از معانى كليدى آيين هاى 
ايرانى به شمار آورد. همايش ملى «آيين؛ صلح، وحدت و تنوع فرهنگى» 
هفتم اسفند ماه امسال توسط پژوهشكده مردم شناسى پژوهشگاه ميراث 

فرهنگى و گردشگرى برگزار مى شود.

دريافت غذاى متبرك رضوى با ثبت كد ملى 
ميسر است

 معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى گفت: زائران 
مى توانند با ثبت كد ملى در «ســامانه رضوان» دعوتنامه ميهمانســراى 
حضرت امام رضا (ع) را دريافت كرده و از غذاى متبرك آن استفاده كنند.
ســيد خليل افزود: اين امكان مختص زائران بارگاه منور امام رضا(ع) در 
ســفر به مشهد است تا با ارســال كد ملى خود و همراهانشان به سامانه 

رضوان امكان بهره مندى از غذاى متبرك برايشان فراهم شود. 
وى برخــوردارى از اين امكان را منوط به نصب نرم افزار رضوان ذكر و 
 mehmansara.razavi.irبيان كرد: زائران بايد با مراجعه به سايت
نرم افزار را نصب و شماره تلفن همراه خود را وارد كرده و در فهرست 

قرعه كشى روزانه حرم مطهر قرار گيرند.
معاون اماكن متبركه و امور زائران آســتان قدس رضوى ادامه داد: در اين 
شــيوه زائران بايد هنگامى كه وارد حرم مطهر امام رضا(ع) مى  شــوند 
موقعيت مكانى گوشى همراه خود و اجازه دسترسى به نرم افزار رضوان 
را فعال كنند تا در صورت انتخاب شدن، امكان بهره  مندى از سفره اطعام 

رضوى براى خود و همراهانشان فراهم  شود. 
وى گفت: زائران پــس از دريافت پيامك مربوطه بايد به صفحه 'غذاى 
متبــرك حضرتى' در نرم  افزار رضوان مراجعه كرده و پس از وارد كردن 
كد ملى و تاريخ تولد خود و حداكثر چهار نفر از همراهان، تاريخ مورد 
نظر خود را انتخاب كنند. منبتى افزود: سامانه رضوان فرصتى براى توزيع 
عادالنه غذاى متبرك رضوى بين زائران ايجاد مى كند و هر زائر مى تواند 
با ثبت كد ملى خود در ســامانه رضوان دست كم يك بار ميهمان سفره 

ميهمانسراى حضرت شود. 
وى ادامــه داد: عالوه بر آن توزيع دعوتنامه ميهمانســراى حضرت امام 
رضا(ع) هر روز براى زائران خارجى، اعضاى بنياد شهيد و امور ايثارگران 
و كســانى كه نذورات خود را به حرم مطهــر رضوى ارائه مى دهند به 

صورت جداگانه انجام مى شود. 

عكس هاى سلفى خود با موزه ها 
را به اشتراك بگذاريد

 عكس هاى ســلفى خود با موزه ها را با هشتگ 
«#روز_سلفى_موزه» به مناسبت روز جهانى «سلفى 

با موزه» به اشتراك بگذاريد.
16 ژانويه  2017 (26 دى 1395)، «مار ديكسون» - 
فعال موزه اى - پــس از بازديد از چند موزه  همراه 
با دختران خود، به فكر اســتفاده از سلفى براى ثبت 
خاطرات خانوادگى شــان در موزه ها افتاد، بنابراين 
كمپينى را با هشــتگ «#ســلفى_در_موزه ها» راه 

اندازى كرد.
و اكنــون درصد زيادى از موزه هاى جهان در فضاى 
مجازى ماننــد توئيتر و اينســتاگرام در اين كمپين 
شــركت مى كنند. اين كمپين بخشى از يك پديده ى 
فرهنگى است كه ان را مديون فرهنگ اينترنتى است.
موزه ملى ايران نيز با انتشار فراخوانى بعد از گرفتن 
عكس سلفى رئيس موزه و همكارانش در موزه مادر 
ايران، عالوه بر حمايــت از اين حركت جمعى، از 
مخاطبان موزه اى خود خواســت تا با گرفتن سلفى  
بدون مونوپاد در موزه يــك روز خاطره انگيزه ثبت 

كنند.
لوگوى معرفى شده بين المللى در صفحه هاى مجازى

همچنين صفحه اينســتاگرامى «فرهنگ موزه» نيز 
با برگزارى مســابقه بزرگ «روز سلفى در موزه 
ايران» از بازديدكنندگان موزه ها درخواست كرده 
تا عكس هايى كه به صورت ســلفى كمتر از يك 
سال پيش در موزه ها گرفته اند را با اين هشتگ ها 
به اشــتراك بگذارند. «#روز_ســلفى_موزه» و 
اشــتراك  به   «museum_selfie_day#»
بگذارنــد. همچنيــن مهلــت ارســال تصاوير تا 
ســاعت 12 شــب روز جمعه 28 دى ماه اعالم 

شده بود .
همچنيــن در برخى ســايت هاى خارجى نيز علت 
نامگذارى 16 ژانويه به روز «سلفى با موزه» اين طور 
اعالم شده اســت.  چند سال قبل براى نخستين بار 
دو هنرمند امريكايى در موزه ى لور با گرفتن عكس 
ســلفى خود درا ين موزه، ان را به اشتراك گذاشتند 
و اين روز به عنوان «روزى براى به اشتراك گذاشتن 
عكس هاى سلفى با هشــتگ سلفى با موزه» معرفى 

شد.

«سرن» برخورد دهنده جديد 10/25 ميليارد 
دالرى مى سازد

 ســازمان ســرن تصميم دارد نســخه جديد يك برخورد دهنده 
قدرتمندتر با هزينه 10/25 ميليارد دالر بسازد. به گزارش خبرگزارى 
مهر به نقل از تك كرانچ، دانشــمندانى كه بزرگترين دستگاه برخورد 
دهنده اتم را ساختند  اكنون طرحى چند ميليارد دالرى براى ساخت 
يك نمونه بزرگتر ارائه كرده اند. آنها اميدوارند با كمك دستگاه جديد  

طى دهه هاى آتى از رازهاى بيشترى از جهان هستى پرده بردارند. 
مقامــات CERN تحقيقات خود را دربــاره «برخورد دهنده مدور 
آينده» (Future  Circular Collider) با محيط 100 كيلومترى 
ارائه كرده اند كه داخل يك تونل ساخته مى شود. اين برخورد دهنده 

10 بار قدرتمندتر از نمونه فعلى است.

ماهواره «پيام» در اقيانوس هند افتاد 
  رئيس دانشــگاه اميركبير درباره آخرين وضعيت ماهواره پيام كه 
در مــدار زمين قرار نگرفت، گفت: بقايــاى اين ماهواره در اقيانوس 

هند افتاد.
احمد معتمدى ، با اشــاره به آخرين وضعيت ماهواره عملياتى «پيام» 
متعلق به دانشگاه اميركبير كه روز گذشته با ماهواره بر بومى «سيمرغ» 
به فضا پرتاب شد، اظهار داشت: عملكرد فنى ماهواره مطلوب بود و 
حدود 6 دقيقه از فضا سيگنال فرســتاد كه اين موضوع نشان داد كه 

ماهواره خوب كار مى كند.
وى دربــاره مكان يابى فعلى ماهواره بــا توجه به آنكه GPS آن تا 
آخرين لحظه فعال بود، گفت: با توجه به عدم موفقيت در قرار گرفتن 

ماهواره در مدار، «پيام» سقوط كرد و در اقيانوس هند افتاد.

30ميليون خط تلفن در كشور فعال است
 آخرين آمــار و اطالعات بخش ارتباطات و فناورى اطالعات كه 
ازسوى سازمان تنظيم مقررات ارتباطات اعالم شده، نشان مى دهد كه 
30 ميليون خط تلفن ثابت در كشور وجود دارد و 85 درصد روستاها 

ارتباط دارند.
به گزارش مهر، آمار و اطالعات بخش ICT كشور تا پايان نيمه اول 
امسال از سوى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى منتشر شد. 
اين آمار وضعيت نفوذ تلفن ثابت در كشور را از سال 92 تا 97 مورد 
بررسى قرار داده است.ضريب نفوذ تلفن ثابت دركشور 37.29 درصد 
اعالم شده و بررسى ها نشان مى دهد كه هم اكنون 30 ميليون و 612 
هزار و 259 خط تلفن ثابت در كشــور داير و فعال بوده و 38 ميليون 

خط تلفن ثابت نصب شده است.

نصب زلزله سنج
 روى سطح مريخ

 كاوشگر «اينسايت» حسگر زلزله سنج خود را روى مريخ قرار داده 
تا سيگنال هاى ضعيف زير سطح مريخ را رصد كند.

به گزارش مهر ، لندر «اينسايت» ناسا براى بهتر شنيدن لرزش هاى زير 
سطحى مريخ يك بازوى مخصوص را به كار گرفته است.

اين روند كمك مى كند ابزارهاى لندر ســيگنال هاى ضعيفى را رصد 
كنند كه در غير اين صورت شنيده نمى شوند.

در همين راســتا چند روز قبل، «اينسايت» ابزار خود را تنظيم كرد و 
حسگرهاى داخلى خود را تطبيق داد.به گفته ناسا ابزارهاى اينسايت 
طورى قرار گرفته اند كه به نزديك ترين نقطه به ســطح براى شنيدن 

لرزش هاش زير سطحى مريخ رسيده اند.

90 درصد رسيدهاى خريد سرطان زا هستند
 تحقيقات جديد نشان مى دهد حدود 90 درصد رسيدهاى خريد 
حاوى مواد شــيميايى ســرطان زا هســتند و نبايد آنها را در كيف يا 

خودرو نگهدارى كرد.
به گزارش مهر ، تحقيقات نشان مى دهد اين مواد شيميايى به سرطان 
هاى وابسته به هورمون منجر مى شود و قبال نيز با نابارورى، اوتيسم، 
ADHD، چاقــى مفرط، ديابت نوع دوم تولدزودهنگام نوزاد مرتبط 
شــده بود.  در همين راستا پروفسور نيكال اولئا از دانشگاه گرانادا در 
اسپانيا توصيه مى كنند رسيد هاى بانكى در كيف يا خودرو نگهدارى 
نشــوند.جوهر روى رســيدهاى بانكى با گذر زمان محو مى شــود. 
همچنين اين رســيدها از جنس كاغذهاى گرمايى اســت كه در آنها 

BPA وجود دارد.

سينـما

■ قد  س1............................قانون مورني- كلمبوس
■ قد  س2...............................................  دزد و پري2 
■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني
فلسطين 2................................ مارموز- اسكي باز

■ سينما كانون....  كلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير.................. ................قانون مورفي 

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

كوچك زنگ زده- امين و اكوان
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

ــى  ــى كس ــه واقع ــب انديش ــد و صاح  هنرمن
ــه  ــود را ب ــر خ ــه و هن ــد انديش ــه بتوان ــت ك اس
ــراه آن  ــه هم ــد ب ــد و بتوان ــل كن ــول تبدي محص

ــد. ــه ده ــوا ارائ محت
ــور رســانه اداره فرهنــگ و  ــاون فرهنگــى و ام مع
ــب در  ــن مطل ــان اي ــا بي ــدان ب ــتان هم ــاد اس ارش
ــا  ــو كج ــر از ت ــاب «غي ــى از كت ــم رونماي مراس
ســراغ دارم اى عشــق» اثــر ســياوش ديهيمــى 
افــزود: هنرمنــدان نبايــد بگذارنــد انديشــه و 
ــت و  ــا ثب ــه ب ــود در حاليك ــان محصــور ش هنرش
ــار خــود مــى تواننــد فرصتــى  مكتــوب كــردن آث
ــا آثارشــان مــورد قضــاوت قــرار  فراهــم كننــد  ت
ــار  ــار باعــث اعتب ــا انتشــار ايــن آث گيــرد و هــم ب
بخشــيدن بــه شــهر و ديــار خــود در زمينــه 

ــد. ــگ گردن فرهن
مجيــد فروتــن در ايــن آييــن كــه عصــر پنج شــنبه 
27 دى مــاه بــا حضــور اهالــى فرهنــگ و هنــر در 
مجتمــع فرهنگــى شــهيد آوينــى برگــزار شــد، بــا 
ــدان  ــان انديشــه و هنرمن ــه وجــود صاحب اشــاره ب
مطــرح كشــورى در اســتان همــدان تصريــح كــرد: 
در اســتان همــدان شــاهد آن هســتيم كــه هنرمندان 
ــدگار  ــال ثبــت و مان ــه دنب ــر ب و انديشــمندان كمت
ــر باعــث  ــن ام ــار خــود هســتند و همي ــردن آث ك
شــده  پژوهشــگران و محققــان بــراى انجــام 
ــترس  ــادى را  در دس ــع زي ــود مناب ــات خ تحقيق

نداشــته باشــند.
وى افــزود: صاحبــان انديشــه و فرهنــگ موظــف 
ــن  ــدان در اي ــگاه هم ــالى جاي ــراى اعت ــتند ب هس
ــت و  ــال ثب ــه دنب ــدن آن ب ــگ نش وادى و كم رن
ــار  ــن دي ــر و فرهنــگ اي ــدگارى انديشــه و هن مان
باشــند و آن را تمــام و كمــال بــه نســل هاى بعــدى 

انتقــال دهنــد
ــر  ــرى از ديگ ــم مي ــر هاش ــم، مي ــه مراس در ادام
ــه  ــاره ب ــا اش ــى ب ــرح همدان ــرايان مط ــى س رباع
خاســتگاه شــعر دوبيتــى گفــت: بــا جــرأت 
مى تــوان خاســتگاه شــعر دوبيتــى را همــدان 

دانســت.
ميــرى ادامــه داد: قديمى تريــن رباعــى ســراى 

ايرانــى، رودكــى مى باشــد و در بيــن شــاعران 
همدانــى مى تــوان از عيــن القضــات همدانــى 
به عنــوان قديمى تريــن رباعــى ســرا يادكــرد.

ــعرى دانســت  ــاى ش ــزء قالب ه ــى را ج وى رباع
كــه ســرودن آن بســيار مشــكل اســت و شــاعران 
ــن  ــوان مطرح تري ــى را به عن ــراى همدان ــى س رباع

شــعرا در ايــن عرصــه خوانــد.
ــه  ــين ديرين ــود را همنش ــات، خ ــتاد ادبي ــن اس اي
ديهيمــى خوانــد و حيــاء و فروتنــى ناشــى از 
ســال هاى معلمــى ديهيمــى را دليــل اين همــه 

ــت. ــعارش دانس ــاب اش ــار كت ــه در انتش وقف
ــالش  ــال ها ت ــره س ــر را ثم ــاب حاض ــرى كت مي
و ممارســت ســياوش ديهيمــى در زمينــه ادب 
ــت:  ــرد و گف ــان ك ــران بي ــعر اي ــگ و ش و فرهن
را  خــود  عمــر  ســال هاى  ديهيمــى  ســياوش 
ــق  ــاگردان و رون ــرورش ش ــت و پ ــرف تربي ص
روشــن  و  ادبــى  انجمن هــاى  بــه  بخشــيدن 

نگه داشــتن ايــن هنــر واال در همــدان كــرده اســت.
ــى  ــياوش ديهيم ــم س ــن مراس ــخنران اي ــر س ديگ
ــه  ــود اينگون ــده خ ــاب چاپ ش ــه  از كت ــود ك ب
يادكــرد: در ايــن كتــاب 83 قطعــه رباعــى وجــود 
منتخــب  به نوعــى  گفــت  مى تــوان  كــه  دارد 
متمــادى  ســال هاى  ايــن  در  مــن  رباعيــات 
ــعارم  ــام اش ــاپ تم ــر چ ــا ب ــر بن ــد. و اگ مى باش
بــود، در حــال حاضــر بايــد شــاهد ديــدن كتابــى 

ــيم.  ــاب باش ــن ب ــه در اي 500 صفح
ديهيمــى كتــاب « غيــر از تــو كجــا ســراغ دارم اى 
ــرد:  ــان ك ــه خــود دانســت و بي عشــق» را مرام نام
ــى  ــوص رباعيات ــن و على الخص ــعار م ــتر اش بيش
كــه در كتــاب روبــه رو چاپ شــده اســت از عشــق 
ــرد و  ــأت مى گي ــار نش ــه اطه ــد و ائم ــه خداون ب

ايــن مســئله كامــًال در اشــعارم مشــهود اســت.
وى همچنيــن تصريــح كــرد: تعــدادى از رباعى هــا 
نيــز در وصــف شــهدا و رزمنــدگان ايــران ســروده 

ــا بــر وظيفــه و در اصــل ، ايــن اشــعار  شــده و بن
ــزان  ــه ســاحت مقــدس ايــن عزي ــى ب عــرض ادب

مى باشــد.
در پايــان مراســم بــا حضــور اصحــاب فرهنــگ و 
هنــر و شــعر دوســتان همدانــى از كتــاب « غيــر از 
تــو كجــا ســراغ دارم اى عشــق » رونمايــى شــد . 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمى و همچنيــن خانــه 
شــعر و ادب همــدان بــا ارائــه لوح هــاى تقديــرى 
ــدر  از زحمــات چنديــن ســاله ايــن اســتاد گران ق

تقديــر و تشــكر بــه عمــل آوردنــد.
گفتنــى اســت، ســياوش ديهيمــى ، اســتاد ادبيــات 
همدانــى  سرشــناس  موســيقى دان  و  شــاعر   ،
ــوان  ــه يــدك كشــيدن عن ــر ب اســت كــه عــالوه ب
ــار قابل توجــه و  رباعــى ســراى بــزرگ ايرانــى، آث
شــاگردان بســيارى نيــز در زمينــه موســيقى ســنتى 
ايرانــى بــه عرصــه فرهنــگ ايــران  تقديــم كــرده 

اســت.

در آيين رونمايى ازجديدترين كتاب سياوش ديهيمى عنوان شد

هنرمندان همدان
آثارخودرا ثبت نمى كنند

■ ديهيمى: شعر رباعى با نام همدان عجين شده است

 فســتيوال تخصصى عروس برلين در حالى هر 
ســاله در كشــور آلمان برگزار مى شود كه طى دو 
سال گذشــته، حضور يك طراح مد و لباس ايرانى 
در آن خبرســاز شــده و در صدر برخى رسانه ها 

قرار گرفته است.
به گــزارش ايرنا، محبوبه بلندى طراح لباس ايرانى 
كه طى 15 سال گذشــته موفق شده است بيش از 
200 نفر را به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشغول 
به كار كند، با حضور در فستيوال تخصصى عروس 

برلين خبرساز شده است.
به گفته بلندى، شــرايط حضور در اين فســتيوال 
به شكلى اســت كه مانكن هاى اروپايى در مدت 
زمان نمايشــگاه، اقدام به پوشيدن لباس برندهاى 
مختلــف كرده و بر روى اســتيج حركت كرده و 
نظر حاضران در نمايشــگاه را جلب مى كنند. در 
اين شرايط مدير هر برند اقدام به اجاره چند مدل 
براى حضور روى اســتيج مى كنــد. اما نكته قابل 
توجه براى طراح لباس ايرانى حاضر در فســتيوال 
عــروس 2019 برلين كه نيمه دى ماه در كشــور 

آلمان برگزار شــد، اســتقبال مدل هــاى اروپايى 
بدون چشمداشــت مالى براى پوشيدن لباس هاى 
عروس اسالمى بود. به شكلى كه حدود 15 مانكن 
اروپايى براى حضور روى استيج با لباس عروس 
اســالمى صف كشيده بودند. از سوى ديگر، ساير 
لباس هاى اســالمى اين طراح لبــاس و كارآفرين 
ايرانى نيز اعم از مانتو و لباس هاى مجلســى كه 
پوشش كامال اســالمى همراه با حجاب موى سر 
نيز مورد استقبال جدى مانكن هاى اروپايى شاغل 

در فستيوال قرار گرفت.
به گفته محبوبه بلندى، ســال 2017 اجازه حضور 
برند ايرانى و لباس اســالمى در اين فستويال داده 
نشد و سال 2018 با تالش فراوان توانستيم در اين 
جشنواره حضور پيدا كنيم و نكته قابل توجه اينكه 
حضور ما در ســال 2019 به دعوت رسمى مديران 
فستيوال محقق شــد. بلندى تاكيد كرد تالش دارد 
براى ســال 2020 جمع ديگرى از همكارانش در 
حوزه مد و لباس را در جشــنواره هاى بين المللى 

با خود همراه كند.

كشف گور 
جنگاور 40ساله 
از عصر آهن
 سرپرست تيم كاوش اضطرارى محوطه باستانى 
شهران رســتم آباد در بزرگراه رشــت - گيالن، از 
كشــف گور مردى چهل ساله به همراه ابزار جنگى 

مربوط به سه هزار سال قبل خبر داد.
شــهرام رامين گفت: در كاوش هاى اضطرارى اين 
محوطه، چند گور همراه با هداياى تدفينى كشــف 
شده كه با توجه به آثار يافت شده در كنار آنها، اين 
گورها مربوط به عصر آهن و با حدود سه هزار سال 

قدمت است.
باستان شــناس  ايــن  ايســنا،  گــزارش  بــه 
ــده را  ــت ش ــا در آن ياف ــه گوره ــدوده اى ك مح
ــداد بزرگــراه رشــت ـ تهــران و در حاشــيه  در امت
شــرقى دشــت رســتم آبــاد اعــالم كــرد و افــزود: 
ــروژه  ــك پ ــراى ي ــت اج ــه عل ــه ب ــن محوط اي
ــه  ــا توج ــه ب ــود ك ــب ب ــر تخري ــى در خط عمران
ــان كاوش  ــى از باستان شناس ــر، تيم ــن خط ــه اي ب

ــد. ــاز كردن ــه را آغ ــن محوط ــرارى اي اضط
وى كامل تريــن گــور كشــف شــده در كاوش هــاى 
انجــام شــده را اســكلت انســانى بــه همــراه ابــزار 
جنگــى و ظــروف حــاوى مــواد خوراكــى دانســت 
و بيــان كــرد: براســاس بررســِى «ســارا ســلطانى» - 
متخصــص انسان شــناِس ايــن تيــم، ايــن اســكلت 
مربــوط بــه مــردى حــدوداً چهــل ســاله بــا قــدى 
بيــن 160 تــا 167 ســانتى متــر اســت كــه بــا توجه 

بــه اهميــت ايــن يافتــه، هيــأت در نظــر دارد گــور 
ــيوه  ــه ش ــف ب ــل كش ــاى آن را در مح و يافته ه
ــد  ــد. وى  تاكي ــط كن ــت و ضب ــزرى ثب اســكن لي
ــاى  ــاس هماهنگى ه ــن براس ــر اي ــالوه ب ــرد: ع ك
ــى و  ــراث فرهنگ ــگاه مي ــا پژوهش ــده ب ــام ش انج
ــيوه  ــه ش ــه ب ــن محوط ــزودى اي ــگرى ، ب گردش
ــن پژوهشــگاه  ــان» توســط متخصصــان اي «گرمالي

ــود. ــذارى مى ش ــخ گ تاري

رقابت اروپايى ها براى پوشيدن لباس عروس 
ايرانى خبرساز شد


