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همدان پيام الگويي 
موفق از رسانه خصوصي 
 در شــانزدهمين سالروز تولد روزنامه 
همدان پيــام بــه عنــوان اوليــن روزنامه 
خصوصي اســتان نشست مديران مسئول 
رســانه ها با مدير كل فرهنگ و ارشاد كه 
در يك رســتوران سر راهي و يك فضاي 

غيرفرهنگي برگزار شده بود.

تجليل از 2 نويسنده شاخص استان

3

4

6

8

حـادثـه خبـرنمي كند 
* فـرصت استــثـنايــي، تا 22 بهمــن مهلت داريد

* تخفيف واقعي 70 درصدي شركت بيمه دانـا (ويژه دهه فجر)
* براي خريـداران بيمه نـامه آتش سوزي منازل مسكوني

فففـرصت استــثـنايــي، تافففـرصت استــثـنايــي، تا 2222 بهمممممممممممـــــــــــــــنن مهلت داريد بهممممممممممــــــــــــنن مهلت داريد
ي درصدي شركت بيمه دانـا (ويييييييييييژژژژژژژژژژژژههههههههههه ددددههههه فجر) شركت بيمه دانـا (وييييييييييژژژژژژژژژژژژهههههههههه ددددههههه فجر) خخخفيف واقعي00 خخخفيف واقعي 7070 درصديي درصدرصديييير
بررراي خريـداران بيمه نـامه آتش سوزي منازل مسكككووونننننننننننيييييييييييييبررراي خريـداران بيمه نـامه آتش سوزي منازل مسكككككككووووننننننننننييييييييييييي

نشاني شعبه مركزي: همدان - 30 متري شكريه - پالك 192
شماره تماس: 38268884-90

تعهـــدات شــركت بيمــــــه دانـــــا:
 آتش سوزي

 صـاعقه
 انفجــار 
 زلــزلـه 
 سيــل

 طوفــان 
 تركيـــدن لولــه آب 

 ضايعـــات بــرف و بــاران 

نشاني شماره تلفن نام نمايندهكد
همدان بلوار مدني، پايين تر از بانك ملت 09183139978- 38252409حسن بدري 1082
همدان خيابان شهدا بلوار هگمتانه پالك 0918700903161 -32673030سعيد رضا قره گوزلو 1163
همدان چهارراه ميدان بار ابتداي بلوار ارتش 09183167580-34240733مصطفي ونداوند 1150
همدان، جاده كرمانشاه ميدان كربال 09181117019- 34262401سيدسجاد تقي نسب 1406
همدان نرسيده به دادگاه خانواده 09188112899-34221536حميدرضا مهران كيا1940

همدان ميدان امام حسين، ابتداي بلوار بهشت 09183118804-32664590مهدي نيكوكار شايان 8093
همدان، بلوار بديع الزمان جنب ترمينال ميني بوس ها 09188174882-34220536سهيال طراوتي 8264
همدان، ابتداي خيابان طالقاني، نبش كوچه بهداشت طبقه اول 09189110254-38283202خديجه نجفي 8356
همدان، ابتداي خيابان باباطاهر بعد از پليس +0918966852610-34247461فرانك عطابخش 8205

همدان، بلوار جانبازان09184098474- 34229411فاطمه اسدي 8867
همدان، ميدان شيرسنگي خيابان چمران روبروي بانك مسكن 09188602455-38215893مرضيه زند وكيلي 9041

همدان، خيابان بين النهرين پايين تر از پارك روبروي آموزشگاه ماهان 09356908674-38267362مولود بكتاشي 9654
همدان، خيابان ميرزاده عشقي جنب تاالر حافظ طبقه اول واحد 091811120473-38321186امامعلي عبدالملكي 9565
مالير، خيابان شهيد مصطفي خميني 09188521847-32256172محسن حجار زاده 1330
مالير، كمربندي بروجرد نبيش ميدان تعاون 09188520413-32294060حسين بابايي 1139
مالير، خيابان شهداي روبروي بهزيستي 09188510609-33348608حسن جوكار 1210

مالير، خيابان شهدا، خيابان شهيد الوندي 09188525987-32241317جمال حاجي ازندرياني 9673
نهاوند، ميدان امام خميني جنب بانك 09181519142-33221617قاسم افراسيابي 1141
نهاوند، ميدان 17 شهريور روبروي ميدان آزادگان 09188523057-33246781معصومه كلهري 1820
تويسركان، ابتداي بلوار اشرفي اصفهاني 09183510962- 34921021محسن خدادادي 1113
تويسركان، خيابان انقالب ابتداي خيابان حافظ شرقي 09189500805-34922662سميه قاسم پور 9651
كبودراهنگ ميدان شهدا ابتداي بلوار مدرس 09187082805-35228085حسن وثيقي قادر 8324
كبودراهنگ، ميدان امام، بعداز مخابرات 09183133182-35226049امير آخوندي 9650
رزن، نرسيده به ميدان جهاد 09188119556-36224718مجيد محمدي 1394
اسدآباد، ميدان سيدجمال 09183123403-33130416علي ضحاكي راحت 1328
اسدآباد، خيابان فرهنگ، خيابان شهيد صادقي مهر 09189022813-33114720علي محمد ايماني 9798
فامنين، ضلع شمالي ميدان آزادي روبروي كيوسك راهنمايي 09183113686-36826800حسين مظفري شهپر9813
بهار، ميدان شهرداري، بلوار سي متري، روبروي پژوهشگاه معلم 09180123504-34510359زهرا سپهري 9648
بهار، ميدان شهرداري، جنب خدمات كامپيوتري ايليا09183194972-34506989امير پيش خورد 8460
اللجين، خيابان امام بعداز مخابرات 09394068879-34526838فائزه هاشمي 9649
صالح آباد بلوار الغدير روبروي اداره برق 09183166476-34623017جواد علي بلندي 9874

آدرس و نشـــانـــي دفـــاتر فـــروش:

 كل ارزش 
جمع

ت پوشش 
مايه تح

سر

2 ريال 
/086/000/000

ا پرداخت
تنها ب

 تومان 
55/300 

با ارائـــه پــوشش هـــاي
■ مسئوليت مدنـــي مالـــــي

■ پوشش فـــوت و نقص عضــو 
■ پوشش هـــــزيـــنه پزشكـــي 

■ پوشش هزينـــه اسكــان موقت بــراي مدت 180 روز 

تيشه به ريشه خانه 
باغ قديمى رسيد

تخريب تنها 
اثر تاريخي 

100ساله در 
بلوار ارم

t

هــوالبــاقــى 

مديــريت و كاركنـان مجمـوعـه كــارخانجات صنــايع غــذايى سحـــر

خانواده محترم مرحوم حاج آقا اصغر ميثمى فرد 
با كمال تاسف و تاثر در گذشت بزرگ خاندان ميثمى فرد ، پدر بزرگوارتان را تسليت 

عرض نموده ، از خداوند منان براى آن مرحوم علو درجات و رحمت الهى و براى 
بازماندگان صبر جزيل مسئلت داريم.

كارشناس شهرسازي و معماري اعالم كرد

همدان 1600 هكتاركوچك  شد
■ وزارت كشور را بايد متقاعد كنيم بودجه و امتيازات كالنشهرى به ما بدهد

نگذاريم تاالب هاى همدان
به گردوخاك تبديل شوند

نماينده همدان در نشست خبري به تشريح 
جوانب مختلف فساد پرداخت

نمره 10خجسته
 به نظارت مجلس

■ اليجه بودجه 98 نظر نمايندگان را تأمين نكرده است 
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

مساعدت 400 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان همدان
 مسئول امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان از مساعدت 400 ميليون ريالى به بيماران سختدرمان همدان خبر داد.

حميد شاكرى صفت از برگزارى يكصد و پنجاه و پنجمين جلسه امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان خبر داد و اظهار 
كرد: در اين جلسه پرونده هشت بيمار بررسى شد.

وى با اشــاره به اينكه در اين جلسه پرونده 6 بيمار مبتال به ســرطان را بررسى كرديم، گفت: پرونده دو بيمار نيز جزو ساير 
بيماران مورد بررســى قرار گرفت.مســئول امور مددكارى مجمع خيرين ســالمت همدان در گفت وگو با فارس با اشاره به 
مســاعدت بالعوض 110 ميليون ريالى مجمع خيرين ســالمت همدان به بيماران، افزود: 70 ميليون ريال از ساير مراكز براى 
بيماران تخفيف گرفته شده است.وى با بيان اينكه در اين جلسه تصويب شد 220 ميليون ريال وام قرض الحسنه به بيماران اعطا 

شود، گفت: يك بيمار زيرپوشش طرح سخاوت و يك بيمار نيز زيرپوشش طرح طعم مهربانى قرار گرفت.
شاكرى صفت با اشاره به اينكه در مجموع 400 ميليون ريال به بيماران سخت درمان مساعدت شد، بيان كرد: بيماران گروه هدف 
مجمع خيرين سالمت همدان بيماران سخت درمان مبتال به سرطان نيازمند بزرگسال، كودكان ناشنوا و كم شنوا، كودكان داراى 
بيمارى قلبى، كودكان داراى اختالل رشد، كودكان داراى بيمارى حاد چشمى و كودكان داراى شكاف لب و كام نيازمند هستند.

مبارزات انقالبى همدانى ها در قاب تصوير به نمايش درآمد
 نمايشــگاهى از عكس ها و اســناد مبارزات مردم همدان عليه رژيم شاهنشــاهى به مناسبت چهلمين سالگشت پيروزى 

شكوهمند انقالب اسالمى به همت اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور در همدان گشوده شد.
مدير اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور اظهار داشت: در نمايشگاه «حماسه حضور» تصاويرى از صحنه هاى راهپيمايى 
قشــرهاى مختلف، مبارزه ها و درگيرى جوانان انقالبى همدان با ماموران ستمشــاهى، حضور گســترده زنان و كودكان در 

راهپيمايى ها و همچنين سخنرانى ها و گردهمايى هاى انقالبى به نمايش درآمده است.
به گزارش ايرنا؛ عليرضا تكلو اضافه كرد: گزيده اى از روزنامه هاى محلى و ملى كه به رويدادهاى مهم همدان به ويژه حماسه 

30 مهر سال 1357 پرداخته اند نيز در كنار اسناد و مدارك ديگر در اين نمايشگاه گردآورى شده است. 
وى خاطرنشــان كرد: تصوير و زندگينامه 24 شهيد انقالبى شهرستان همدان نيز در معرض ديد مردم قرار گرفته و اميدواريم 

موجب ترويج و نشر ارزش هاى انقالب و شهدا شود.
اين نمايشگاه با مشاركت شهردارى همدان و بنياد شهيد و امور ايثارگران استان داير شده و در دهه فجر در 2 نوبت صبح و 

عصر در نگارخانه نگاه نو واقع در ميدان آرامگاه ابن سينا پذيراى عالقه مندان است.

نمايشگاه  دستاوردهاي انقالب
 امروز افتتاح مى شود

ــالمي  ــالب اس ــكوهمند انق ــروزي ش ــالگرد پي ــن س  در چهلمي
نمايشــگاهي از دســتاوردهاي انقــالب در محــل دائمــي نمايشــگاه ها 

دايــر شــد.
ــن  ــدان در اي ــتاندار هم ــي اس ــاون سياس ــت مع ــه سرپرس ــه گفت ب
ــي  ــتگاه اجراي ــود 28 دس ــت موج ــه ظرفي ــه ب ــا توج ــگاه ب نمايش
بخشــي از عملكــرد و دســتاوردهاي خــود را بــه نمايــش مي گذارند.

قالــب  در  دســتگاه ها  ايــن  كــرد:  اظهــار  الماســي  ابوالقاســم 
ــي  ــه معرف ــود ب ــاي خــاص خ ــش و ابزاره ــف نماي ــكال مختل اش
ــت 40 ــس از گذش ــالمي پ ــكوهمند اس ــالب ش ــتاوردهاي انق دس

مي پردازنــد. ســال 
وي ادامــه داد: در ايــن مــدت نمايشــگاه هاي مختلفــي بــراي معرفــي 
ايــن دســتاوردها داشــتيم امــا امســال بــا توجــه بــه چهلميــن ســال 
انقــالب و حساســيت ايــن موضــوع ايــن نمايشــگاه متفاوت تــر از 

ــزار مي شــود. هــر ســال برگ
وي بيــان كــرد: نمايشــگاه هاي كوچكتــري هــم توســط هــر يــك از 
دســتگاه ها در ســطح شــهر و يــا در مراكــزي كــه بــا آنهــا در ارتبــاط 

هســتند برگزار شــده اســت.
الماســى هــدف از ايــن اقــدام را معرفــي انقــالب بــه نســل جــوان 
كــه در حــوادث انقــالب حضــور نداشــتند دانســت و گفــت: الزم 
ــر  ــه ثم ــث ب ــه باع ــي ك ــان رخدادهاي ــان را در جري ــت جوان اس
نشســتن انقــالب شــد قــرار دهيــم تــا آنهــا اســتوارتر از هميشــه بــه 

ــد. حفــظ ارزش هــا و نظــام بپردازن
وي بيــان كــرد: تأكيــد بــر ايــن اســت كــه بــراي آشــنايي هــر چــه 
ــانه هاي  ــط رس ــالب توس ــاله انق ــتاوردهاي 40 س ــردم دس ــر م بهت

جمعــي و ســاير ابزارهــا اطــالع داده شــود.
ــاده  ــاح و آم ــنبه افتت ــروز ش ــالب ام ــتاوردهاي انق ــگاه دس نمايش

ــت. ــردم اس ــوم م ــرش از عم پذي

انجام 116 ميليون دالر سرمايه گذارى 
خارجى در همدان

 در دولت هاى يازدهم و دوازدهم 116 ميليون دالر سرمايه گذارى 
خارجى در استان انجام شده است.

مديركل اقتصاد و دارايى اســتان همدان گفت: با بيان اينكه استان 
همدان در جذب ســرمايه گذارى خارجى ركورد زده است اظهار 
كرد: در دولت يازدهم و دوازدهم  11 ميليون دالر سرمايه گذارى 
خارجى در اســتان جذب شــده كه منجر به ايجاد يك هزار و 514

شغل مى شود.
ســيدناصر محمــودى در گفت و گــو با فــارس با بيــان اينكه يك 
ســرمايه گذار از آفريقايــى جنوبى براى ايجاد يك هتل 5 ســتاره در 
همدان ســرمايه گذارى مى كند افزود:  هتل شــادى و شرايط آن براى 
اين سرمايه گذار تشريح شده و ارتباط با او نيز برقرار است به طورى 
كه قول 30 درصد ســرمايه گذارى را داده و امكان دارد تا 50 درصد 

نيز افزايش يابد.
ــن  ــه اي ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتان هم ــى اس ــركل اقتصــاد و داراي مدي
ــا پايــان ســال در همــدان حاضــر  ســرمايه گذار اعــالم كــرده كــه ت
ــر ايــن يــك ســرمايه گذارى  خواهــد شــد تصريــح كــرد: عــالوه ب
ــس از  ــود پ ــتان ديگــرى حاضــر ش ــود در اس ــرار ب ــه ق ــى ك عراق
ــه ســرمايه گذارى خواهــد پرداخــت. رايزنــى در جــوكار همــدان ب

ــرژى  ــوزه ان ــى در ح ــرمايه گذارى خارج ــه س ــان اينك ــا بي وى ب
خورشــيدى در اســتان بــه خوبــى پيــش رفتــه اســت ادامــه داد: بــه 
زودى يــك ســرمايه گــذارى ديگــر در حــوزه انــرژى خورشــيدى 

ــردد. ــدار مى گ ــود و وارد م ــام مى ش ــدان انج در هم
محمــودى بــا اشــاره به اينكــه بســيارى از كارگاه هــاى توليــدى وارد 
چرخــه فعاليــت شــدند خاطرنشــان كــرد: شناســايى قوانيــن مخــل 
ــال  ــتان دنب ــت در اس ــا جدي ــب و كار ب ــر كس ــا گي ــت و پ و دس
ــون  ــاد كشــاورزى از 330 قان ــه در جه ــوان نمون ــه عن مى شــود و ب
بــه 110 قانــون رســيديم و مــوارد زائــد بــا رايزنى هــاى انجــام شــده 

برطــرف شــد.

رسانه مستقل مي خواهيم 
همدان پيام الگويي موفق از رسانه 

خصوصي 
فيض ا... مظفرپور »

 در شــانزدهمين سالروز تولد روزنامه همدان پيام به عنوان اولين 
روزنامه خصوصي اســتان نشست مديران مســئول رسانه ها با مدير 
كل فرهنگ و ارشــاد كه در يك رســتوران سر راهي و يك فضاي 
غيرفرهنگي برگزار شــده بود. مطلب جديدي مطرح نشــده است. 
وقتي گزارش نشســت را خوانــدم. متوجه اين موضوع شــدم كه 

گله هاي هميشگي و تكراري را مطرح كرده اند.
گفتم جواب اين دوستان را با اين شعر حافظ بدهم كه گفت: «حافظ 
از مشــرب قسمت گلر بي انصافي است» اگر كمي به عقب برگرديم 
مي بينيم كه روزنامه ها و نشــريات اســتان همدان و يا حتي برخي 
مطبوعات كشــور. از اول تأســيس بر روي بودجه هاي دولتي و يا 
نهادهاي شــبه دولتي تأسيس شده اند. نمونه بارز اين نوع روزنامه ها 
در كشــور روزنامه دولتي ايران كيهان و اطالعات و همشــهري و 
جام جم اســت در همدان نيز روزنامه هگمتانه وابسته به شهرداري 
همــدان همين وضعيت را دارد. طبيعي اســت ايــن نوع مطبوعات 
نمي توانند به عنوان مطبوعات مســتقل تلقي شده و در بيان نظرات 

نيز استقالل خود را حفظ كنند.
مطبوعاتي كه از آن به عنوان ركن چهارم دموكراسي ياد مي شود.

رســانه اي اســت كه اســتقالل فكري و مالي خود را حفظ كند در 
اســتان همدان روزنامه همدان پيام كه مولود انقالب اســت و مجوز 
آن با ســفر خير و بركت رهبر معظم انقالب در سال 83 و با دستور 
معظم له به مســئول مربوطه در وزارت ارشاد صادر شده نمونه اي از 
يك رسانه پيشرو است كه پيشرو بودن آن در گرو استقالل فكري و 

اقتصادي آن است. 
همدان پيام اگر در طول 15 ســال گذشته روز به روز پله هاي ترقي 
را طــي نموده و هم اينك با پشــتوانه چاپخانه عظيم غرب كشــور 
(پيام رســانه) حرف اول را در غرب كشور و استان همدان مي زند. 
به دليل حفظ اســتقالل  مالي و فكري از گروه هاي مختلف سياسي 

و عدم وابستگي به آگهي ها و شتراك هاي نهادهاي دولتي است.
مهمترين دغدغه رســانه هاي اســتان با كمال تأسف مشكالت مالي 
اســت و وابســتگي بيش از حد آنها به ادارات دولتي و آگهي ها و 
گزارشــات ويژه و چند نسخه اشتراك آنهاست. و اين دقيقًا مخالف 
اهداف يك رسانه مستقل است. اگر پيشكسوتي چون فاضل همداني 
بــا آن همه تجربه در كار رســانه مي گويد: «بايد فاتحه مطبوعات را 
خواند» اين حرف واقعًا درســت است بايد فاتحه مطبوعات وابسته 
به اين و آن خوانده شــود. و فكري اساسي و طرحي نو براي داشتن 
مطبوعات مســتقل به لحاظ فكري و مالي انديشــيده شود بيا تا گل 

برافشانيم و طرحي نو در اندازيم.
مديران مســئول و گردانندگان مطبوعات بايد دنبال بازارهاي جديد 
در بخش خصوصي باشند و دل از ادارات و نهادهاي دوستي بركنند. 

بايد طرح هاي كارآفريني را مطبوعات پياده كنند.
بايــد هم افزايي ها را بيشــتر كنند و همديگــر را تقويت كنند و از 
هم كمك بگيرند و نــه از ادارات تا آنجايي من اطالع دارم مديران 
همدان پيام و پيام رســانه قدم هاي مهمــي در اين زمينه براي تقويت 
مطبوعات استان برداشته اند تا بتوانند كاري كنند كه ساير مطبوعات 
نيز از وابســتگي مالــي به نهادهاي دولتي بيرون آمده و شــيوه هاي 
جديد روزنامه نگاري را تجربه كنند و به قول معروف از روزي نامه 

به روزنامه تبديل شوند.
برخي از رسانه هاي اســتان با كمال تأسف خود در جهت تضعيف 
رســانه ها گام برمي دارند. و برخي مواقع حتي مصوبات خود را زير 
پا مي گذارند و ســعي در استفاده از رانت در زمينه جذب آگهي ها و 

رپرتاژ  آگهي ها دارند.
اداره كل فرهنگ و ارشاد نيز قاطعيت الزم را در برخورد با رسانه هاي 
متخلف نداشــته و يا اينكه برخي مواقع عاملي براي رانت خواري از 

نشريات و رسانه ها مي شود.
به نظر مي رســد خانه مطبوعات و اداره ارشــاد در تشكيل جلسه 
بــراي مديران مســئول به رفــع تكليف و خــوش و بش كردن 
همكاران در يك فضاي تفريحي مي انديشــند تا حل مشــكالت 
فرهنگــي و اقتصادي كه گريبان خود رســانه ها را گرفته اســت 
متكلــم وحده بودن مديران كل ارشــاد و مديــر خانه مطبوعات 
و ميدان نــدادن به بيان نظرات صاحبان اصلي اينگونه جلســات 
كه مطبوعاتي ها هســتند آبي را براي رســانه ها گرم نخواهد كرد. 
خانه مطبوعات بايد به صورت مســتمر جلسات براي سردبيران و 
خبرنگاران و ســاير عوامل مطبوعات تشــكيل و موجبات رشد و 

نمايند. فراهم  را  استان  مطبوعات  بالندگي 
واال در به همان پاشنه خواهد چرخيد و مديران از چشم رسانه هايي 
كه چشم به آگهي آنها دوخته اند پنهان و رسانه ها را نامحرم خواهند 
دانست. ولي اگر در تربيت رســانه اي مستقل و خبرنگاراني شجاع 
و مســتقل تالش شود هيچ مديري از پاســخگويي به رسانه ها فرار 

نمي تواند بكند.
كدام قانون به مديران اجازه داده اســت كه خبرنگاران و رسانه ها 
را به جلســات راه ندهند اين تصور غلط از كجا سرچشمه گرفته 
اســت جز در برخي مســائل امنيتي همه جلســات مديران بايد 
با حضور رســانه ها باشــد و اگر هم خبرنگاري يــا همكاري از 
حضور در جلســات به ويژه جلســاتي كه براي مشــكالت مردم 
اســت مانند تنظيم بازار ممانعت شــد. خانــه مطبوعات و خود 
رســانه ها شــجاعانه در مقابل اينگونه پنهان كاري ها بايســتند و 
گزارش جلســات را براي مردم كه صاحبان اصلي نظام و انقالب 

كنند. گزارش  هستند 
در 40 ســالگي انقالب بايد شاهد رشد و شــكوفايي كمي و كيفي 
مطبوعات در كشــور و اســتان باشيم. به نظر نويســنده همدان پيام 
الگوي مناسبي براي رسانه ها به عنوان يك روزنامه پيشرو در بخش 

خصوصي است.

 «حميد حســام» و «جــواد محقق» دو 
نويســنده برجسته و شــاخص همدانى با 
حضور اهالــى ادب و فرهنگ در آســتانه 
چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 
اسالمى به همت نهاد كتابخانه هاى عمومى 

اين استان تجليل شدند.
مديركل كتابخانه هــاى عمومى همدان در 
آيين تجليل از اين دو نويسنده، اظهار داشت: 
بــراى حمايت از نويســنگان، هنرمندان و 
ايجاد دسترسى به منابع اطالعاتى و همچنين 
قدردانى از زحمات اهالى قلم، به شيوه هاى 

مختلف تالش مى كنيم. 
عاطفــه زارعى اضافه كرد: نويســندگان و 
شاعران توانا با روح و انديشه مردم سر وكار 
دارند و با قلم خــود نقش تعيين كننده اى 
در بيدارى ارزش هــاى مقدس جامعه ايفا 

مى كنند.
وى خاطرنشــان كــرد: از قلــم اينگونــه 
ــظ و  ــراى حف ــه ب ــد ك ــندگان متعه نويس
ــى  ــم م ــالب قل ــاى انق ــعه ارزش ه توس
ــرد.  ــدارى ك ــت و پاس ــد حفاظ ــد، باي زنن
ــه  ــوع و تجرب ــر موض ــلط ب ــى تس زارع
ــوب  ــندگان خ ــاى نويس ــى ه را از ويژگ
ــوان كــرد و گفــت: ايــن ويژگــى هــا  عن
ــام» و  ــد حس ــار «حمي ــه وضــوح در آث ب

ــد.  ــوج مى زن ــق» م ــواد محق «ج
بــه گــزارش ايرنــا، مديــركل كتابخانــه 
ــى  ــزود: قدردان ــدان اف ــى هم ــاى عموم ه
ــر در  ــاى اخي ــال ه ــم در س ــى قل از اهال
نهــاد كتابخانــه هــاى عمومــى آغــاز شــده 
و بــا قــوت در ســال هــاى آتــى ادامــه مــى 

ــد.  ياب
نماينــده مردم همدان در مجلس شــوراى 

اســالمى نيز در اين جلســه نويسندگان را 
سرمايه هاى فرهنگى كشور دانست و گفت: 
اين امثال محقق و حسام ها الگوهاى به تمام 

معنا براى نسل آينده هستند. 
ــندگان  ــت نويس ــه تربي ــته ب ــر خجس امي
جــوان تاكيــد كــرد و افــزود: دانــش 
و آگاهــى نويســندگان بايــد بــه افــراد 
ــا  ــد ت ــال ياب ــتعداد انتق ــا اس ــد و ب توانمن

ــد.  ــدا كن ــه پي ــان ادام راهش
ــاى  ــنده ه ــرد: نويس ــان ك وى خاطرنش
بــزرگ و شــاخص كشــورمان بيشــتر 
ــى  ــان م ــود را پنه ــتند و خ ــام هس گمن
ــدگار  ــاى مان ــره ه ــن چه ــا اي ــد ام كنن

ــد.  ــاى دارن ــردم ج ــه در دل م هميش

ــه  ــدان در خان ــردم هم ــده م ــر نماين ديگ
ملــت نيــز از شــهدا بــه عنــوان قلــه هــاى 
رفيــع دفــاع مقــدس ياد كــرد و گفــت: كار 
ــه  ــن قل ــه اي نويســندگان معرفــى هنرمندان
هــا بــه نســل هــاى بعــد انقــالب اســت و 

جامعــه بايــد دستبوسشــان باشــد. 
ــك  ــا تبري ــى ب ــى باباي ــا حاج حميدرض
انقــالب  پيــروزى  ســالگرد  چهلميــن 
اســالمى افــزود: پــس از گذشــت چهــار 
ــير  ــد در مس ــالب باي ــر انق ــه از عم ده
منحــرف  و  بگيريــم  قــرار  درســت 

نشــويم. 
وى با بيان اينكه ايران سرشار از شخصيت 
هاى فرهنگــى و اثرگذار در حــوزه دفاع 

مقدس اســت، تاكيد كــرد: بايــد قبل از 
شهادت، اينگونه افراد را معرفى و براى مردم 

تبديل به اسطوره كنيم.
ــد  ــال 1333 و حمي ــق در س ــواد محق ج
حســام در ســال 1340 در همــدان بــه 
دنيــا آمــده و از نويســندگان و پژهشــگران 
عرصــه فرهنــگ و هنــر كشــور محســوب 

ــى شــوند.  م
«تذكــره علمــاى شــاعر» و «ســفر بــا 
ســياحان» دو اثــر در دســت تاليــف جــواد 
ــى  ــا م ــوى نعن ــا ب ــواص ه ــق و «غ محق
دهنــد»، «آب هرگــز نمــى ميــرد» و «دهليــز 
انتظــار» برخــى از آثــار حميــد حســام 

ــت.  اس

2هــزار و 200 ميــن واحد مســكونى 
بازســازى شده روستاى ســرپل ذهاب روز 
پنجشــنبه با حضور اســتانداران همدان و 

كرمانشاه بهره بردارى شد.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى همدان 
در اين آيين گفت: بر اثر حادثه زلزله ســال 
گذشته و تخريب مساكن روستايى عمليات 
بازســازى 84 روستاى سر پل ذهاب به بنياد 
مســكن همدان به عنوان استان معين سپرده 
شد.حسن ظفرى افزود: در زلزله سال گذشته 
در سر پل ذهاب 84 روستا در حيطه مسئوليت 
معين همدان تعريف شــد كه بيش از هشت 
هزار و 100 فقره واحد در آنها شناسايى شد 
كه از ايــن تعداد هفت هــزار و 500 واحد 
شرايط استفاده از تسهيالت احداثى و تعميرى 
را داشــتند.وى ادامــه داد: از اين تعداد چهار 
هزار و 300 واحد تعميرى شناسايى شد كه تا 
امروز چهار هزار و 300 واحد هم تسهيالت 
پرداخت شــده كه با نظارت مجموعه ستاد 

معين تعميرات آنها به اتمام رســيده اســت.
به گزارش ايرنا مديركل بنياد مسكن انقالب 
اسالمى همدان بيان كرد: در كنار آن سه هزار 
و 200 واحد به عنوان واحدهاى احداثى مورد 
ارزيابى قرار گرفت كه سه هزار و 100 واحد 
با عقد قرارداد بانكى به سيستم بانكى معرفى 
شدند و بيش از 2 هزار و 750 واحد مبادرت 
به پى كنــى كردند.ظفرى گفت: از اين تعداد 
2 هزار و 600 واحد عمليات اجراى ســقف 

و ســفت كارى آن به اتمام رسيده و 2 هزار 
و 200 واحــد به طور كامل به اتمام رســيده 
و شــاهد افتتاح 2 هــزار و 200 امين واحد 
احداثى هستيم.وى ادامه داد: بيش از 2 هزار و 
200ميليارد ريال تسهيالت و كمك بالعوض 
به هفت هزار و 500 واحد اختصاص يافت و 
به طور نسبى بيش از 400 ميليارد ريال مبتنى 
بر بازسازى هفت هزار و 500واحد از آورده 
مردم به تسهيالت بانكى اضافه شد.مديركل 

بنياد مسكن انقالب اســالمى همدان افزود: 
تاكنون 2 هزار و 600 ميليارد ريال تسهيالت 
و آورده مردم موجب بازسازى 84 روستا كه 
در حيطه مســئوليت بوده شده كه 95 درصد 
واحدها به اتمام رســيده است.گفتنى است 
شهرستان ســرپل ذهاب با بيش از 85 هزار 
جمعيت داراى 167 روســتا با جمعيت 39

هزار نفر است كه عمليات بازسازى مساكن 
84 روستا به همدان سپرده شده است.

«كنكور» مانع بزرگ 
اجراى سند تحول 
بنيادين آموزش و 
پرورش است

 دبيركل شــوراى عالــى آموزش و 
پرورش با تاكيــد بر اينكه براى اجراى 
ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
بايــد موانع برطرف شــود كه در حال 
حاضر كنكور يك مانع است گفت: اين 
سند با وجود كنكور عملياتى و اجرايى 

شد. نخواهد 
مهدى نويدادهم در همايش«معلم، بصيرت 
و انقالبى گرى» اظهار كرد: عملكرد آموزش 
و پرورش استان ها را رصد مى كنيم كه در 
اين بين عملكرد اســتان ســير صعودى و 

تكاملى دارد.
وى با اشــاره به آغاز دهــه فجر چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى ادامه داد: 
نــام فجر بر اين دهه بــا توجه به آيه اى از 

سوره «والفجر» نهاده شده است.
به گزارش فارس، دبيركل شــوراى عالى 
آمــوزش و پرورش با بيان اينكه در ابتداى 
ســوره والفجر از چهار قســم ياد مى شود 
بيان كرد: خداوند مطلبى را در اين ســوره 
مى خواهــد بيان كند و اين چهار قســم را 

مطرح مى كند.
وى با اشــاره به اينكه نتيجه قســم هاى 
خداوند در ســوره والفجر اين اســت كه 
خداوند در كمين مفســدان اســت ادامه 
داد: در كمين نشستن خداوند را در طول 
تاريخ بار ها براى افراد مفســد و فاســد 

ديده ايم.
نويدادهــم با اشــاره بــه اينكــه رژيم 
شاهنشــاهى ايران و حكومت شــوروى 
فروريخت ادامه داد: اميدواريم كه ســلطه 

آمريكا هم فرو بريزد.
وى بــا بيان اينكه هــر جامعه و فردى 
كه اســير فساد شــود و فساد و طغيان 
قانون  اين  كند  پيدا  گســترش  آنجا  در 
الهى شــامل حال آنجا مى شود تصريح 
پديده  اين  از  مراقب  ما  رســالت  كرد: 

گسترش  فساد  ندهيم  اجازه  كه  اســت 
كند. پيدا 

دبيركل شــوراى عالى آموزش و پرورش 
در ادامه به ســند تحــول بنيادين آموزش 
و پرورش اشــاره كرد و افزود: اين سند 
امروز به گفتمان غالب آموزش و پرورش 

تبديل شده است.
وى با تاكيد بر اينكه اميدوارم سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش عملياتى شــود 
افــزود: پرچمدار ايــن حركت بزرگ در 
كشــور مقام معظم رهبــرى بودند كه از 

ديرباز اين بحث را مطرح كردند.
وى تدوين و تصويب مبانى نظرى ســند 
تحول را از اقدامات انجام شده دانست و 
ادامه داد: مبتنــى نبودن بر تعليم و تربيت 
اسالمى، كاســتى در همپايى با تحوالت 
محيطــى و ... ضعف هاى نظام آموزش و 

پرورش كنونى است.
نويد ادهم با بيان اينكه آموزش و پرورش 
كنونى پاسخگوى نياز حال حاضر جامعه 
و آينده نيســت اضافه كرد: اجراى ســند 
تحول بنياديــن آموزش و پرورش نياز به 

عزم ملى دارد.
وى با بيان اينكه براى اجراى ســند بايد 
جامعه پذير باشــد و رسانه ها نيز به ميدان 
بيايند ادامه داد: تا زمانى كه مشكل اقتصاد 
آموزش و پرورش حل نشود، اجراى سند 

تحول بنيادين امكانپذير نيست.
دبيركل شــوراى عالى آموزش و پرورش 
با تاكيد بر اينكه براى اجراى ســند تحول 
بنيادين آمــوزش و پــرورش بايد موانع 
برطرف شــود كه در حال حاضر كنكور 
يك مانع اســت افزود: اين سند تحول با 
وجود كنكور عملياتى و اجرايى نخواهد 

شد.
وى با اشاره به اينكه ما نمى توانيم كنكور 
را حــذف كنيم تاكيد كــرد: براى حذف 
كنكور بايد نماينــدگان مجلس و مراجع 

سياست گذارى به ميدان بيايند.
نويد ادهم با اشــاره به اينكه در جايى از 
ســند تحول بنيادين به مســئله تكريم و 
تعالى نســل جوان در آموزش و پرورش 
اشاره شده اســت افزود: تكريم و تعالى 
يكى از نياز هاى جدى امروز جامعه است.

«حميد حسام» و «جواد محقق» نويسندگان همدانى تجليل شدند

تجليل از 2 نويسنده شاخص استان

با حضور استاندار همدان انجام شد

بهره بردارى از2200 مين واحد مسكونى 
بازسازى شده سرپل ذهاب 

1- مطالبات فرهنگيان اســتان تسويه مى شود. گفته مى شود تمامى 
مطالبات فرهنگيان استان تاپايان سال پرداخت خواهدشد.

گويا با پيگيريهاى آموزش وپرورش اســتان، وزارتخانه با تســويه 
حســاب وپرداخت مطالبات باقى مانده فرهنگيان ازگذشته موافقت 

كرده است.
2- اسدآباد شهرستان سرپرست ها معروف شده است. گفته مى شود 
فرمانداراسدآباد ازانتصاب سرپرســت به جاى مدير دردستگاههاى 
اين شهرســتان انتقاد كرده اســت. گويا وى از حضور17 سرپرست 

درشهرستان خبرداده است.
گفتنى است حميدوند از پروازى بودن 90 درصد مديران شهرستان 

نيز انتقادكرده است.
گويا فشارهاى سياسى والبى هاى پشت پرده دليل تاخيرصدورحكم 

انتصاب مديران اين شهرستان است.
3- راننده هاى آمبوالنس توبيخ شده اند.

گفته مى شــود راننده هاى اورژانــس كبودراهنگ به دليل تصادف 
تذكرگرفته اند.

گويا  پرداخت بخشى از خسارت بازسازى وكسر نمره ارزشيابى نيز 
براى راننده ها منظورشده است.

گفتنى است 2 دســتگاه آمبوالنس اورژانس اين شهرستان دريكماه 
گذشته واژگون شده اند.
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توزيع دام هاى قاچاق بين نيازمندان
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام :رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان نهاوند 
گفت: پس از بازديد دادســتان نهاوند از ميدان دام، دســتوراتى براى رفع مشكالت نحو 

عرضه دام خطاب به نيروى انتظامى و 4 اداره و سازمان دولتى اعالم شد.
بيژن ترابيان گفت: دادستان نهاوند با توجه به مشكالت موجود در نحو عرضه دام، حضور 
افــراد غير بومى ،نحوه معالمات ،حضور دالالن، احشــام داراى بيمارى و... براى حل و 
رفع اين مشكالت وظايفى را براى نيروى انتظامى، تعزيرات حكومتى، صنعت، معدن و 

تجارت، دامپزشكى و جهاد كشاورزى نهاوند اعالم كرد.

ترابيان گفت: دادســتان نهاوند دستور داد، نيروى انتظامى نهاوند بايد نظارت خود را در 
حوزه هاى روســتايى پيرامون خريد و فروش دام و خروج آن از شهرستان توسط افراد 
غيــر بومى افزايش وضمن بررســى از حدوث آن جلو گيــرى نماييد، همچنين نيروى 
انتظامى بايد بصورت مســتمر از ميدان دام سر كشــى نماييد و افراد و خودروهاى غير 

بومى را شناسايى كند.
وى اظهار كرد: طبق دستور دادستانى در صورت احراز قاچاق بودن دام توسط دامپزشكى 
، نيروى انتظامى مكلف است با توجه به سازمان يافته بودن قاچاق دام به صورت عمده 
،مراتب را به دادسرا معرفى و دام مكشوفه سريعا توسط اداره جهاد كشاورزى به كشتارگاه 
تحويل تا پس تا از ذبح با نظارت اداره صنعت ،معدن و تجارت و نماينده سازمان جمع 

آورى و فــروش اموال تمليكى ،در ميان اقشــار نيازمند توزيــع گردد و در صورت غير 
سازمان يافته بودن، اداره تعزيرات نسبت به اجراى مراتب ذكر شده اقدام نمايد.

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان نهاون، عنوان كرد: برابر شــرح وظايف 
اعالم شــده از سوى دادستان نهاوند، اداره دامپزشكى ضمن بازرسى مستمر از ميدان دام 
بايد از خريد و فروش دام بيمار جلو گيرى و ســريعا نســبت به ضبط و امحاءآن اقدام 

نماييد و  بر نحوه كشتار دام و روستاهها نظارت نمايد.
بيژن ترابيان افزود: امور دام جهاد كشاورزى بايد بصورت مستمر بر ميدان دام نظارت و 
علت حضور افراد غير بومى بررسى واز خروج هر گونه دام زنده از شهرستان با همكارى 

نيروى انتظامى جلو گيرى نماييد.

خبـر

مديريت بحران نهاوند در بحث 
مواجه با بحران ها ضعيف است

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: فرماندار نهاوند در جلســه شوراى 
ادارى نهاوند، اظهار كرد: بايد در بحث مواجه با بحران ها، آموزش ها 

جاى جلسات مديرت بحران را بگيرد.
فرمانــدار نهاوند با تأكيد بر اينكه عملكرد برخى مديران در شــرايط 
بحران؛ بحران را تشديد مى كند، گفت: مردم شهرستان نهاوند دوشنبه 
شــب شرايط خوبى را تجربه نكردند، اما اداره برق در حوزه وظايف 

خود به خوبى عمل كرد.
وى با انتقاد بر عملكرد مخابرات و عدم از رسيدگى به امورات مربوط، 
گفت: مــا آمادگى داريم براى پيگيرى مطالبــات مردم با مديران كل 
جلســاتى برگزار كنيم اگر رفع نشــد با بهره گيرى از توان نماينده با 

مسئولين كشورى ارتباط برقرار كنيم.
ناصرى با اشاره به اينكه اينترنت و مخابرات و همچنين زيرساخت هاى 
مخابراتى در شهرستان نهاوند شرايط خوبى ندارد، گفت: مديران يك 
ماه فرصت دارند مشكالت خود را اعالم كنند تا پيگيرى كنيم در غير 

اين صورت نگويند فرماندار ما را دلسرد و مأيوس كرده است.
وى با تأكيد بر اينكه اگر مشكلى وجود دارد و اعالم نكنيد جز خيانت 
به شهرستان نمى شود واژه اى ديگر به كاربرد، اظهار كرد: بحث ديگر 
با مديران غيره بومى است كه على رغم فرصت داده شده محل سكونت 
خود را بــه نهاوند تغيير نداده اند لذا ازآنجاكــه همه مديران براى ما 
قابل احترام هستند تقاضا دارم تردد با ماشين هاى پالك قرمز را محدود 

كنند.
فرماندار نهاوند با اشاره به فرارسيدن ايام اهللا دهه مبارك فجر و تبريك 
اين ايــام از افتتاح و كلنگ زنى 67 پروژه عمرانى بااعتبار 65 ميليارد 
تومان در چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى عنوان كرد و گفت: 
دهه فجر حقانيت جمهورى اسالمى را ثابت كرد لذا اين دهه فرصتى 

است كه دستاوردهاى انقالب را به مردم بگوييم.
ناصرى بابيان اينكه 70 درصد مشكالت شهرستان با امكانات موجود 
حل وفصل خواهد شــد، گفت: برخى از مديران نتوانسته اند با جامعه 

هدف خود ارتباط بگيرند و پاسخگو باشند.

 گروه شهرســتانها :تاالب ها در عين 
حال كه يكــى از زيباترين َآثار خلقت 
هســتند.از آسيب پذيرترين اكو سيستم 
ها نيز به حساب مى آيد. در نتيجه بحث 
شناســايى و حفظ آن ها يك ضرورت 

به حساب مى آيد.
به اين خاطر كه زيســت گاه  تاالب ها 
گونه هاى نادر و جانواران آبزى هستند 
و هم چنيــن به عنوان ميــراث ملى و 

تفرجگاه ارزش مند مى باشند.
با توجه به اينكه شــعار امسال محيط 
زيســت "ما در مواجهه با تغيير اقليم 
ناتوان نيستيم"  مى باشد. تاالب ها به ما 
كمك مي كنند در مواجهه با تغيير اقليم 
بهتر آماده و سازگار شويم و بر آثار آن 

غلبه كنيم.
خدماتــى كــه تاالب ها به انســان و 
اكوسيستم ارائه مى كنند بسيار ارزشمند 
است و در موضوع تغيير اقليم هم  نقش 

مهمى را ايفا مى كنند.
آن هــا مى توانند مانند يك اســفنج در 
شــرايطى كــه آب وارد حوضه آبريز 
مى شود و ســيالب ايجاد مى شود آب 
را جذب كنند و در شرايط خشك سالى 
آب را برگردانند و گاه مثل حد واسط 
آب هاى شــور و شيرين عمل مى كنند. 
همچنيــن در تنوع زيســتى، در حوزه 
طبيعت گردى، تأمين معاش جوامع بومى 

نقشى مهم بر عهده دارند. 
شــايد بتــوان از تــاالب به عنــوان 
نام  طبيعت  اكوسيستم هاي  مظلوم ترين 
برد كه دســتخوش تغييــر و تحوالت 
دنياي صنعتي و تأثير هر چه بيشتر انسان 

در امور طبيعت است.
 تاالب به عنوان ذخيرگان سيالب

رئيس اداره محيط زيست طبيعى در گفت 
و گــو با همدان پيــام مى گويد: تاالب ها 
ذخيــرگان ســيالب هســتند و مى تواند 
ســيالب را كنترل كنند .تاالب ها درواقع 
در جلوگيرى از فرســايش هم نقش دارد 
و در نقل وانتقال مــواد مغذى ، كمك به 
چرخه حيات و تغذيه آب هاى زيرزمينى 
، تعادل بخشى به سفره هاى آب زيرزمينى 

عمل مى كنند.
فاطمه كاظمينــى مى افزايد : تاالب ها اگر 
تخريب شــوند هم به عنــوان يك عامل 
توليــد گازهــاى گلخانــه اى وارد عمل 
مى شوند. ســطح تاالب هاى تخريب شده 
به اندازه 10درصد سوخت فسيلى در دنيا 

ايجاد گازهاى گلخانه اى مى كنند. 
او تاالب ها را پهنه هايــى مى داند كه اگر 
خشــكيده شــوند كانون خيلــى جدى 
گردوغبار خواهند بــود و در كنار تثبيت 
گردوغبار پهنه خــود ،به عنوان يك عامل 
محدودكننده حركت شن هاى روان عمل 

مى كنند. 
كاظمينى مى گويد :در اســتان همدان 27
تاالب داريم كه مهم ترين آن ها تاالب هاى 
طبيعى پير سلمان و چمشور در اسدآباد و  
آق گل در ماليــر و تاالب هاى مصنوعى 
شــيرين سو در گل تپه و آبشينه و اكباتان 

در همدان مى باشد.
تاالب هاى شيرين سو از سال 89 ، تاالب 
آق گل از سال 88 و تاالب آبشينه از سال 
92 و تاالب آبشــينه از ســال 90 منطقه 
جزه مناطق حفاظت شده و شكار ممنوع 
قرار گرفته اند. او مديريت زيســت بومى 
را به عنوان سياســت اصلــى در مديريت 

تاالب هاى كشــور عنوان مــى كند و بر 
مديريتى مشــاركتى كه متكى بر حضور 

همه ذى نفعان تاكيد مى كند. 
 حق آبه تاالب جدى گرفته نمى 

شود
اما مهم ترين مسئله كه اين روزها در مورد 
تاالب ها مطرح مى شــود ، بحث حق آبه 
اســت. زيرا تاالب ها براى ادامه حيات و 
باقى ماندن در اكو سيســتم منطقه نيازمند 
تامين آب هستند. البته در چرخه طبيعت 
و بدون دخالت انسان تاالب ها مطمنا عمر 

طوالنى ترى خواهند داشت.
در حــال حاضر اختصاص ميزان و تامين 
حقابــه بر عهــده اداره آب منطقه اى مى 
باشــد. البته فعاالن محيط زيست بر اين 
نظر هستند كه بايد تصميم گيرى در اين 
باره بر عهده شوراى عالى آب باشد.زيرا 
اداره آب بعد از تامين آب شــرب و آب 
كشــاورزى  و در صورت مازاد حق آبه 
محيط زيست را در نظر گرفته مى گيرد . 
البته حق آبه تاالب ها در بسيارى از موارد 

بر آب كشاورزى ارجحيت دارد .
معاون محيط زيســت اســتان همدان در 
اين باره به همدان پيام مى گويد: در اســتان 
همدان ثبت تاالب طبيعي وجود دارد كه از 
اين شش تاالب فقط تاالب پيرسلمان زنده 
است و همچنين در استان يك سري تاالب 

انسان ساز مثل سدها نيز وجود دارد. 
ســد  مى افزايــد:  صفي خانــي  مهــدي 
شيرين سو يكي از تاالب هاي دست ساز و 
هم اكنون شــرايط خوبي دارد و اگر چه 
ممكن اســت.اين تاالب داراي نوساناتي 
باشد اما مشكل معموالً با صحبت بين دو 

دستگاه حل مي شود.
صفي خاني معتقد است : از منابع زيرزميني 
به شــدت استفاده مي شود و آب بندهايي 
در مســير تاالب و ورودي حق آبه تاالب 
زده شــده اســت و آب به مسير ديگري 
منحرف مي شــود كه در اين صورت آبي 

باقي نمي ماند تا تاالب زنده و احيا شود.
معــاون محيــط زيســت در خصوص 
مشــكالت تاالب هــا تصريح مــى كند: 
واقعيت اين اســت كه علت خشك شدن 
تاالب ها تغيير شــرايط اقليمي اســت و 

اغلب اين مشكالت انسان ساز هستند.
عوامل مختلفي از جمله برداشت  بي رويه 
از منابع آب هاي زيرزميني و عدم مديريت 
صحيــح حق آبه تاالب ها از ســوي مردم 
باعث خشــك شــدن تاالب هاي استان 

همدان شده است.
صفي خانــي يكــي از راهكارهــاي مهم 
براي رفع مشــكل تاالب را مسدود كردن 
حفر چاه هاي غير مجاز اســت مى داند و 

مى گويد: در صورتي كه تمامي مجموعه ها 
با يكديگر همكاري داشته باشند و تمامي 
عوامل دســت به دســت يكديگر دهند 

تاالب ها احيا مي شود.
*تاالب شيرين سو

تاالب زيبــاي شيرين ســو پناهگي براي 
پرندگان مهاجر بوده و در فصول مختلف 
سال پذيراي گردشگران است.اين تاالب 
زيستگاه پرندگان بومي و غيربومي است 
كه حتي در فصل زمستان نيز شاهد برخي 

پرندگان مهاجر در اين منطقه هستيم.
متأسفانه به دليل كاهش بارندگي هاي اخير 

چند سال گذشــته آب تاالب شيرين سو 
پس رفت داشته.

رئيس محيط زيست شهرستان كبودراهنگ 
در ايــن باره به همدان پيام مى گويد : آب 
تاالب شيرين ســو در اوايل فصل بهار كه 
بارندگــي ما خوب بــود تقريباً وضعيت 
بهتري داشت ولي متأسفانه اين بارندگي ها 
به صورت مقطعي است و با شروع فصل 
گرما و تجهيــز آب و كاهش بارندگي ها 
مقداري از آب اين تاالب كاسته مي شود 
همچنيــن بهره برداري بي رويــه از منابع 
آب زيرزميني نيز مي تواند يكي از داليل 
پيشرفت تاالب شود كه اميدواريم مردمان 
ايــن منطقه به اين نكته مهم توجه كنند و 
از برداشــت بي رويه منابع آب زيرزميني 
خــودداري كنند و مســئوالن نيز به طور 
جــدي با حفــر چاه هاي غيرمجــاز و... 
برخورد كنند تا شــاهد وضعيت بهتر آب 

اين تاالب شويم.
پيمان زرين مى افزايــد: با توجه به اينكه 
در برخــي از مواقع شستشــوي دام نيز 
در حاشــيه تاالب انجام مي شود احتمال 
آلودگــي ميكروبــي آب تــاالب وجود 

دارد و در صورتــي كه تغذيــه دام ها نيز 
از آب تاالب باشــد بنابراين مشــكالتي 
در اين زمينه به وجــود مي آيد همچنين 
چاهي كه توسط آبفاي شهري در نزديكي 
تاالب حفر مي شود تهديدي براي تاالب 
شيرين ســو مي باشــد و ممكن است آب 

تاالب تا حدودي پيشرفت كند.
زرين در پايان تصريح مى كند: در مورخ 
4 مرداد سال 1390 بر اساس آگهي رسمي 
شــماره 19339 در 15 اسفند ماه سال 89

به مدت پنج ســال از سوي شوراي عالي 
حفاظت محيط زيســت به عنــوان منطقه 
شــكار ممنوع معرفي شــد و در حال 
حاضر اين منطقه شكار ممنوع مي باشد.

 حق آبه تــاالب آق گل در نظر 
گرفته شود

يكــى از زيباتريــن تاالب هاى اســتان 
همدان تاالب فصلى آق گل شهرســتان 
مالير است.وسعت اين تاالب در فصول 
پرآبى به 600هكتــار و عمق آن به يك 
متر افزايش مى يابد.تاالب آق گل با دارا 
بودن پوشــش گياهى مناسب در مسير 
مهاجرت فصلى پرندگان شــمالى قرار 
گرفته اســت و در فصول پرآبى پذيراى 
پرنــدگان فروانى از نقــاط مختلف دنيا 
است. اما متاســفانه اين تاالب در حال 

خشك شدن مى باشد.  
رئيس حفاظت محيط زيســت مالير در 
گفت و گو با همدان پيام ،تاالب آق گل 
،بزرگترين تاالب فصلى اســتان همدان 
مــى خواند و مى گويد: ايــن تاالب در 
جنوب شرقى شــهر اسالمشهر آق گل 
،در روســتاى توتل ودر مرز استان هاى 
مركزى و همدان واقع شــده اســت كه 
با شــروع فصل هاى پربــارش تااواخر 
ارديبهشت ماه شروع به آبگيرى مى كند. 
 مجيد شعبانلو با اشــاره به ثبت تاالب 
در فهرست آثار ملى تأكيد مى كند: اين 
تاالب بــا پيگيرى هــاى اداره حفاظت 
محيط زيست مالير به عنوان منطقه شكار 

ممنوع نيز ثبت شده است.
او بــا بيان اينكه تــاالب آق گل يكى از 
غنى ترين آبگيرهــاى منطقه غرب ايران 
محسوب مى شــود ،از حضور 46 گونه 
پرندگان به صورت فصلى در اين منطقه 

خبرمى دهد.
شعبانلو به بارش هاى فراوان فصل بهار 
ســال گذشته اشــاره مى كند وافزايد:با 
توجه بــه آبگيرى تاالب از رودخانه قره 
چاى اســتان مركزى،نزوالت آسمانى و 
چشمه وقنات ها شــرايط تاالب بسيار 
خوب بود و ادامه داد: اما امسال به دليل 
كم آبى استان مركزى، حق آبه رودخانه 

قره چاى براى تاالب قطع شده است ودر 
حــال حاضر آبگيرى تاالب فقط با بارش 

هاى فصلى تأمين مى شود.
خوشــبختانه با بارشهاى خوبى كه شاهد 
بوديم وانتظارى كه از بارشهاى فصل بهار 
داريم ان شاءا...تاالب تا خردادماه آبگيرى 
شــهريورماه  وتا  داشــت  خواهد  خوبى 

خشك نخواهد شد .
 او كشــت محصوالت پر مصرف وآب 
بر ،سدسازى،برداشــت بى رويه آب ها 
در حريم تاالب ،حفر چاه هاى غيرمجاز 
و برداشــت بى رويه از چــاه هاى مجاز 

وعدم پرداخت حق آبه را از جمله داليل 
خشــكى تاالب عنــوان و تأكيد مى كند: 
خشك شــدن تاالب اثرات جبران ناپذير 
زيســت محيطى واقتصــادى واجتماعى 
بــه جا مى گذارد كــه از جمله مهمترين 
مضرات آن توليد منابع ريزگرد كه امروزه 
يكى از معضالت كشــور ماست ،كاهش 
آب هــاى زيرزمينى وبــه تبع آن كاهش 
هوا  كشاورزى،خشكى  محصوالت  توليد 
و افزايش دماى منطقه ،تخريب اكوسيستم 
هى گياهى وجانورى و...  مى توان اشاره 

كرد.

به مناسبت روز جهانى تاالب بررسى شد:

نگذاريم تاالب هاى همدان به گردوخاك تبديل شوند
■ حقآبه تاالب ها جدى گرفته نمى شود

محصــوالت  كشــت 
بــر  وآب  مصــرف  پــر 
بى  ،سدسازى،برداشــت 
رويــه آب هــا در حريم 
تــاالب ،حفر چــاه هاى 
غيرمجاز و برداشــت بى 
مجاز  هاى  چــاه  از  رويه 
آبه  حق  پرداخــت  وعدم 
خشكى  داليل  جمله  از  را 

تاالب

مديريت آموزش و پرورش ناحيه 1

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

قرارداد اجاره يك ساله به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صالحيت واجد شرايط واگذاري نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز جهت اطالع از شرايط و دريافت اسناد و مدارك مزايده و 7 روز جهت تحويل 

مدارك در ساعت اداري به نشاني همدان، بلوار كاشاني، مديريت آموزش و پرورش ناحيه 1 همدان كارشناسي پشتيباني مراجعه نمايند.
مشخصات مغازه شماره 8 به متراژ 25/48 متر بالكن به متراژ 7/48 متر مي باشد.
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ايران و جهان

تشكيل دولت الكترونيك مانعى براى 
رانت و فرار مالياتى است

 تشكيل دولت الكترونيك مانعى براى رانت و فرار مالياتى بوده و 
زيرساخت ها براى اين امر فراهم شده است؛ به طورى كه سال آينده 

دولت الكترونيك محقق مى شود.
رئيس مجلس شوراى اسالمى در نشست با فعاالن اقتصادى، نخبگان 
و مسئوالن استان آذربايجان شرقى، بيان كرد: مقاومت هايى در مقابل 
تشــكيل دولــت الكترونيك وجود دارد اما راهــكار ديگرى وجود 

نداشته و اين مهم بايد محقق شود
به گزارش ايســنا، على الريجانــى با بيان اين كــه ماليات، حدود 
يك ســوم بودجه سال 98 را شــامل مى شــود، گفت:بدون ماليات 
نمى توان كشــور را اداره كرد و اگر بتوانيم و شرايط فراهم باشد، در 

مواردى تنفس مالياتى مى دهيم.
وى اظهار كرد: در چنين شرايط اقتصادى حذف يارانه تمامى اقشار 

ممكن نيست اما مى توان روش پرداخت يارانه را اصالح كرد.
الريجانــى گفت: از نظر قانون اساســى، مجلس نمى تواند دولت را 
براى واگذارى اختيارات به استان ها ملزم كند و بايد وزرا در جلسه 

هيأت وزيران در اين خصوص تصميم گيرى كنند.
وى بــا انتقــاد از نحوه اجــراى اصــل 44 قانون اساســى گفت: 
خصوصى ســازى بنگاه هاى اقتصادى دولتى و سپردن آنها به دست 
كارآفرينان مى توانســت موجب پويايى اقتصاد شود كه متأسفانه اين 
قانون به درســتى اجرا نشــد و ضرورت دارد نظارت در اين زمينه 

بيشتر شده و واگذارى برخى از واحدها مجدد انجام شود.
الريجانــى گفــت: ايران در زمان شــاه وضعيت نامناســبى از نظر 
تكنولوژى و فناورى داشــت و در بخش سياسى نيز شرايط اسف بار 
بود؛ به طورى كه افراد دست نشــانده، حكومت ديكتاتورى و بدون 

استقالل را در ايران تشكيل داده بودند.

استانى شدن انتخابات به نفع دولت است

 اســتانى شــدن انتخابات به نفع دولت است چرا كه با اين شيوه 
رابطــه  بين نمايندگان و مردم كمرنگ مى شــود و پيگيرى مطالبات 
مردم توســط نمايندگان بسيار محدودتر انجام مى شود و اين مسئله 
حاشــيه امنى را براى دولت ايجــاد مى كند.  نماينــده مردم آبادان 
در مجلس شــوراى اســالمى با اعالم مخالفت خود با استانى شدن 
انتخابــات مجلس گفت: در حال حاضر نقطه اتصال مردم و دولت، 
نمايندگان هســتند و قوه مقننه بــا توجه به نظارت بر اجراى قانون، 

نقطه اتصال بين دولت و مردم است.
بــه گزارش فارس،جليــل مختار افزود: وقتى ايــن نقطه اتصال در 
بحث ُخرد جامعه مورد توجه قرار گيرد، ارتباط مســتمر بين مردم با 
نمايندگان باعث مى شــود بسيارى از مطالبات مردم به صورت ُخرد 
اعالم مى شــود و اين ارتباط به اين معناســت كــه نقطه اميد و تنها 

مرجعى كه براى مردم وجود دارد نمايندگان هستند. 
وى خاطرنشــان كرد: اين استانى شــدن به نفع دولت است چرا كه 
نمايندگانــى كه مطالبــات مردم را در دولت پيگيــرى مى كردند، با 
اســتانى شدن انتخابات و كمرنگ شــدن روابط نمايندگان با مردم، 
باعث مى شود كه اين مطالبات هم كمتر از سوى نمايندگان پيگيرى 
شــود و شايد هم اصال پيگيرى نشــود و اين مسئله حاشيه امنى را 
براى دولت ايجاد خواهد كــرد و اين اتفاق به نفع دولت و مديران 

خواهد بود. 

براى بقاى ايران راهى جز 
اصالح طلبى نداريم

 راه اصالح طلبانــه به عنوان راه بدون ترديد اداره جامعه و حفظ 
ايران بايد حفظ شــود. در اصالح طلبى مطلق انگارى نيست، مطلق 

انگارى چيز بدى است. مسائل اجتماعى و سياسى نسبى است.
عضو مجمع روحانيون مبارز خطاب به معلمان و فرهنگيان با اشاره 
به وضعيت اعتماد عمومى در اقشار خدمتگذار جامعه در عين حال 

اظهار كرد: معلمان همچنين در صدر گروه هاى مرجع هستند.
به گزارش ايســنا، حجت االسالم و المســلين عبدالواحد موسوى 
الرى ادامــه داد: ضرورت پرداختن به كارنامه راه طى شــده 40
ســاله سنتى ديرپاست. انســان ها در هر گامى كه برمى دارند، بايد 
يك نگاه به پشــت ســر داشته باشــند تا ببينند آن گام را چگونه 
برداشــته اند. من چند روز قبل خطبه فــدك حضرت زهرا (س) 
را مرور مى كــردم على رغم چيزى كه در ذهن ماســت تذكرات 
حضــرت فاطمه زهرا (س) مســائل معنوى نبوده اســت. منظور 
حضرت زهــرا (س) از آن جمالت اين بود كــه پيامبر (ص) به 
عنوان رئيس جامعه اسالمى، زندگى نكبت بار عرب باديه نشين را 

تبديل به حاكميت اسالم كرد.
وى قانون اساســى را به عنوان يكى از شاهكارهاى انقالب اسالمى 
در زمينه نوشــتن سند دانســت و اظهار كرد: منتظرى و بهشتى در 
تدوين قانون اساســى سهم وافرى داشتند. قانون اساسى را متناسب 
با شــرايط آن روز خيلى خوب تدوين كردند. در دهه 60 اين قانون 
مــورد بازنگرى قرار گرفت و اكنون در اختيار ماســت. اگر در 40

ســالگى انقالب بخواهيم تاكيد كنيم كه اين قانون تا چه اندازه مورد 
عمل واقع مى شود، جاى تأمل دارد.

س
مجل

لل
 الم

ين
ب

خبر

9وزير اين هفته به كميسيون هاى تخصصى 
مجلس مى روند

 وزيــران تعاون، دفاع، نفت، جهاد كشــاورزى، اقتصــاد، اطالعات، نيرو، 
دادگســترى و راه و شهرســازى اين هفته براى پاسخ به ســواالت برخى از 

نمايندگان در كميسيون هاى تخصصى مجلس حضور مى يابند.
به گزارش ايرنا، اعضاى كميســيون اجتماعى مجلس قرار است دوشنبه طرح 
دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومى غيردولتى اعاده شده از شوراى 
نگهبان، طرح تشــكيل كميته جذب سرمايه هاى داخلى و صدور مجوز ايجاد 
واحدهاى توليدى و طرح اصالح موادى از قانون رســيدگى به تخلفات ادارى 

را بررسى كنند.
قرار است محمدشــريعتمدارى وزير تعاون، كار و راه اجتماعى براى پاسخ به 

سواالت 5 نماينده روز دوشنبه در كميسيون اجتماعى حضور خواهد يافت.

عراقچى با يكى از معاونان پارلمان بلغارستان 
گفت وگو كرد

 معاون سياســى وزارت امور خارجه كشورمان در ادامه رايزنى هاى 
سياســى ، اقتصادى و پارلمانى با مقامات مختلف بلغارســتان با وسلين 
مارشــكى يكى از معاونين پارلمان اين كشور پيرامون تحوالت مناسبات 
دوجانبــه، راههاى تقويت و گســترش روابط، مســائل منطقه اى و بين 

كرد. گفتگو  و  ديدار  المللى 
به گزارش ايرنا،ســيد عباس عراقچى به منظور انجام مشورت هاى سياسى با 

مقامات سه كشور اروپايى عازم اتريش، اسلواكى و بلغارستان شد.
وى در سفر خود به اتريش با يوكيا آمانو مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى 
در وين با وزير امور خارجه و رييس كمسيون سياست خارجه اين كشور ديدار 

و گفت وگو كرد

SPV ثبت و اجراى
 شكست تحريم هاى كاخ سفيد است

 مرحله اول SPV سازوكار وي ژه مالى اتحاديه اروپا براى حفظ برجام  اعالم 
جدى آن توســط اتحاديه اروپا است كه اين اعالم رسمى هنوز صورت نگرفته 
است؛ اعالم رسمى SPV از ســوى اين اتحاديه عالوه برعزم جدى اروپايى 
ها، رفع اختالفات ميان كشورهاى اروپايى و موفقيت ايران در تحقق سازوكار 

ويژه مالى را نشان مى دهد.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى گفت: 

مرحله دوم SPV، عملياتى شدن و بهره بردارى از اين سازوكار مالى است. 
به گزارش ايرنا،عليرضا رحيمى يادآور شــد: اعالم سازوكار ويژه مالى اتحاديه 
اروپا در مرحله اول نشانه همگامى كشورهاى گروه 1+4 بدون حضور آمريكا 

در مسير اجراى برجام خواهد بود.

 حضور جمع كثيرى از رسانه اى هاى 
اســتان همدان در نشست خبرى امير 
خجسته نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس شوراى اسالمى بيانگر حجم 
انبوهى از ســواالتى بود كه شــرايط 
موجود در ذهــن خبرنگاران رقم زده 
اســت . گرچه بســيارى بر اين اصل 
معتقد بودند كه چنين نشســتى بيشتر 
جنبــه تبليغاتى براى ورود به ســال 
مجلس  انتخابات  با  كه  است  جديدى 
يازدهم به پايان خواهد رسيد . مبارزه 
با مفســدان ؛ خــط راه آهن همدان ؛ 
مجهول  اعتبارات  ؛  تعطيــل  فرودگاه 
همــدان 2018 ، ثبــت جهانى محقق 
نشده در همدان؛ معيشت مردم، نظارت 
مجلس ؛ پــروژه عصر طاليى هگمتان 
و واردات خودروهــاى خارجــى از 
مهمترين ســواالت رســانه اى ها در 

نشست بود .
نمره 10 مجلــس  نظارت  به   

مى دهم
نماينــده مــردم همــدان و فامنين در 
مجلس شــوراى اســالمى در نشست با 
اهالى رســانه اســتان همدان با اشاره به 
حساس سازى جامعه در خصوص مبارزه 
با مفسدان گفت: قوه قضاييه دادگاه هايى 
تشكيل داده تا پرونده هايى كه ارائه داديم 
را بررســى كند. وى با بيــان اينكه بايد 
مطالبه گرى كنيم ادامه داد: مسووالن بايد 
در اتاق شيشــه اى بنشينند تا همه بدانند 

چه اتفاقى رخ مى دهد؟
امير خجســته با اشــاره بــه اينكه نمره 
نظــارت مجلس از 20، 10 اســت و از 
عملكــرد آن راضى نيســتم اظهار كرد: 
اگر به خوبى نظــارت مى كرديم امروز 
با اين مشــكالت مواجه نمى شديم. وى 
در بخش ديگرى از سخنانش گريزى به 
وضعيت اســتان زد و با بيان اينكه ميدان 
بار بين المللى همدان نبايد متوقف شود 
خاطرنشان كرد: امروز پروژه تعطيل شده 
و سرمايه گذار مى خواهد از استان خارج 
شود كه مانع آن شديم، از شهردارى هم 
مى خواهيم كه ادامه دهد. خجسته با بيان 
اينكــه پروژه عصر طاليــى هگمتان نيز 
اجرا شــود گفت: ادارات و دستگاه هاى 
متولــى بايد امور را  تســهيل كنند و از 
پيچ و خم ادارى خارج شود. وى با بيان 
اينكه ماليات همــدان نيز نبايد به همين 
اندازه بماند افزود: آيا بايد ماليات همدان 
بيــش از 600 ميليارد تومان باشــد، اين 
موضوع صحيح نيســت و بر مبناى يك 

پايه غلط در گذشته است.
 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
با بيان اينكه امروز بايد سرمايه درگردش 
به واحدهاى توليدى داده شــود تصريح 
كرد: بايد از آنها حمايت كنيم و فشــار 
نياوريــم به همين دليل دربــاره ماليات 
حــرف داريم بــا وزير اقتصاد جلســه 
داريم تا بگوييم كه وضعيت ماليات حق 
اســتان نيست و متناســب با واقعيت ها 
بايد ماليات را تعييــن كنند. وى درباره 
كالنشهرشدن همدان نيز گفت: با مشاور 
طرح تفصيلى و جامع در روز شنبه براى 
نهايى شــدن آن جلســه داريم. خجسته 
با بيان اينكــه حقوقى براى كالنشــهر 
همدان در نظر گرفته نشــده است اظهار 
كرد: بايد بحث كالنشهر را محقق كنيم. 
وى در ادامه با اشــاره به اينكه وضعيت 
قطار همدان ـ تهران توسط بنده و آقاى 
حاجى بابايى دنبال مىشود تصريح كرد: 
150 ميليارد تومان براى برقى كردن قطار 
تهران- همدان - سنندج ديده شده است 
و 45 ميليارد تومان براى انتقال ايستگاه 
به داخل شهر در بودجه سال آينده تعيين 

شده است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
ادامــه داد: با اتصال خط راه آهن همدان 
به ماليــر، همدان محور ريلى كشــور 
خواهد شد و به كربال و شمال و جنوب 
و غرب و شــرق متصل مى شود. وى با 
ابرو؛  محورهاى  ســاماندهى  اينكه  بيان 

چيشن و جاده سد اكباتان در دستور كار 
است خاطرنشــان كرد: محور بازگشت 
گنجنامه هم در دســت بررسى است كه 
مى توانــد در بحث گردشــگرى همدان 
مثمــر ثمر واقــع شود.خجســته با بيان 
اينكــه 85 درصد بودجه هــا در تهران 
اســت و بايد براى جذب آن تالش كرد 
خاطرنشــان كرد: اگر وحــدت در بين 
بودجه ها  باشد  نداشته  وجود  نمايندگان 
از دســت مى رود هرچند برخى شيطنت 

مى كنند كه اختالف ايجاد كنند.
شده  سفارش  ثبت  خودروهاى 
با نرخ سابق تحويل داده مى شود

مفاســد  با  مبــارزه  فراكســيون  رييس 
وعده  اسالمى  شوراى  مجلس  اقتصادى 
داد: 400 هزار خودرويى كه تا پايان دى 

ماه ثبت ســفارش شده بود با نرخ سابق 
گيرد.امير  قرار مى  مشــتريان  اختيار  در 
خجســته در جمع خبرنگاران بيان كرد: 
مجلس شوراى اسالمى، كميسيون اصل 
90 و فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى 
بر فرآيند واگذارى اين خودروها نظارت 
مــى كنند. وى اظهار داشــت: اين 400

هزار خودرو قبــل از باالرفتن نرخ دالر 
ثبت سفارش شده بود و مردم پول هاى 
درخواستى را به شــركت هاى سايپا و 
ايران خودرو واريز كرده بودند. به گفته 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمى، ايران خودرو و سايپا 
درصدد تحويل بخشى از خودروها بوده 
و بقيه خودروها را مى خواســتند با نرخ 
جديد دالر تحويل مردم دهند. خجسته 
ادامه داد: آنها مدعى بودند قيمت خودرو 
پنج درصد زير قيمت بازار آزاد تحويل 
مشترى مى شــود درحالى كه اين سوال 
مطرح بود كه قيمت بازار را چه كســى 
تعييــن مى كند. وى افــزود: با توجه به 
اينكه افراد رانت خــوار قيمت خودرو 
را در بــازار آزاد تعيين مــى كنند نبايد 
اين نــرخ مبنايى بــراى قيمت خودرو 
در شــركت هاى ايران خودرو و سايپا 
باشــد. رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
واردات خودروهاى خارجى دست چهار 
خانواده بود كــه تنها يكى از خانواده ها 

زندانى شدند. 

خجسته ادامه داد: يكى از خانواده ها كه 
هم اينك در زندان به ســر مى برند 125
هزار دستگاه خودرو خارجى وارد كرده 
بود كه وضعيت آنها تعيين تكليف شد. 
 معيشت مردم اولويت اول كشور

خجسته با بيان اينكه بحث اول كشور ما 
معيشــت مردم است تصريح كرد: امروز 
مجلس در معرض يــك امتحان بزرگ 
قرار دارد و بايد مسأله مشكالت معيشتى 
مردم را برطرف كنــد. وى ادامه داد: به 
رئيس جمهور اعالم كردم بايد بودجه را 
تشريح و مشــكالت را مطرح مى كرد و 
در نهايــت توضيح مى داد براى حل اين 

مسائل چه اقداماتى انجام شده است؟
نظــر   98 بودجــه  اليجــه   

نمايندگان را تأمين نكرده است
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمى با بيان آنكه آنچه مورد 
نظر ماســت در اليحه بودجه ديده نشده 
اســت خاطرنشــان كرد: حقوق، يارانه، 
تصميمــات اقتصــادى و ســاير موارد 
بايد متناســب با تورم ديده شــود. وى 
بــا بيان اينكــه بودجه بــا دالر 5 هزار 
و700  تومــان و بشــكه را 55 دالر در 
نظر گرفتند اظهار كرد: راهكارهايى براى 
معيشــت در بودجه ديده نشده است در 
حالى كــه حاكميت، دولــت و مجلس 
موظف هستند كه بحث معيشت را حل 
كنند. خجسته با اشــاره به اينكه بايد از 
تحريم ها عبور كنيم افــزود: برابر آنچه 
ماليات گرفته مى شود، فرار مالياتى داريم 
و افرادى چون آقازاده ها و رانت خواران 

به اين اقدامات دست مى زنند.
نظارت مجلس به خوبى اعمال نمى شود

وى با بيان اينكه 30 هزار ميليارد تومان 
معوقــات مالياتى داريــم تصريح كرد:  
نظــارت مجلس نظارت خوبى نيســت 
و ما نســبت به آن گاليه منديم. نماينده 
مردم همدان و فامنين در مجلس با بيان 
اينكــه مجلس در نظــارت خوب ورود 
نكرده اســت ادامه داد: اگــر نظارت به 
درســتى صورت مى گرفــت و قانون به 
درستى اعمال مى شد مشكالت امروز را 
نداشتيم. وى با بيان اينكه منابع كشور ما 
با اروپا يكسان است گفت: ارزش اموال 
مــازاد دولت 11 برابر نقدينگى كشــور 
اســت و همين موارد مى تواند مشــكل 
منابع مــورد نياز كشــور را تا حد قابل 
توجهى برطرف كند. خجســته با اشاره 
به اينكه منابع براى تأمين معيشت مردم 
ديده مىشود اظهار كرد: از دولت انتظار 
داريم ضمن نظارت بر بازار سكه و ارز 

با اخالل گران مبارزه كند.
 آيــا بــا 30 دســتگاه نظارتى 
نمى توانيم با سلطان ها برخورد كنيم

وى بــا بيان اينكه آيــا نمى توانيم با 30
دســتگاه نظارتى با ســلطان ها برخورد 
كنيــم؟ افــزود: اگر در تعييــن تكليف 
معيشــت مردم قصور شــود قطعًا يك 
جريــان نفوذ در كشــور وجــود دارد. 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
با اشاره به اينكه مردم 40 سال ايستادگى 
كردنــد و از انقــالب و ارزش هاى آن 

دفاع كردند تصريح كــرد: امروز  ثباتى 
در بــازار وجود ندارد كــه اين موضوع 
باعث عصبانيت مردم مى شــود، ما نبايد 
اجازه دهيم كه دشــمن بــه اين اهداف 
خود دســت يابد. وى با بيــان اينكه ما 
نياز به واردات گوشت نداريم ادامه داد: 
دامپــرورى ايــران در خاورميانه حرف 
براى گفتن دارد به طورى كه دام خود را 
صادر مى كنيم بعد مى رويم از كشورهاى 

بيگانه گوشت وارد مى كنيم.
 انتقــال وزيــر ناكارآمد از يك 
شايسته  ديگر  سازمان  به  سازمان 

نيست
خجســته با اشــاره به اينكه اگر وزيرى 
در امور توانا نيســت بايد با او برخورد 
شود خاطرنشــان كرد: وزيرى ناكارآمد 
از وزارتــى به وزارتى ديگــر رفت كه 
اين موضوع شايســته مجلس نبود. وى 
با اشــاره به اظهار نظر اخير وزير جهاد 
كشــاورزى مبنى بر اينكه «دعا كنيد كه 
اين هم هســت»! گفت: اگر گوشت در 
كشــور وجود دارد بــراى وزير خوب 
اســت كه وضع مالى  خوبــى دارد، نه 
براى تمام مردم. نماينده مردم همدان و 
فامنين در مجلس در پاسخ به سوال يكى 
از خبرنــگاران مبنى بر اينكه چرا بايد از 
ديگر كشورها گوشت وارد كنيم؟ افزود: 
ما هــم تعجب مى كنيم كــه دام خود را 
صادر مى كنيم و از ســوى ديگر روزى 
50 هزار گوســفند وارد كشور مى شود، 
بايد مانع از خروج فوج فوج گوســفند 
از كشــور باشيم. وى با اشــاره به اينكه 
از وزراى جهــاد كشــاورزى و صنعت 
خواســتيم كه در مجلــس حضور يابند 
و درباره وضعيت گوشــت پاسخ گويند 
اظهار كرد: بايد پاســخ دهنــد چرا دام 
مولد با قيمــت 140 تا 170 هزار تومان 

از كشور خارج مى شود.
استان  در  ناكارآمد  مدير  وجود   

را نمى پذيريم
خجســته با اشــاره به اينكه مســئوالن 
موظف هستند پاســخگو باشند تصريح 
كرد: وجود مدير ناكارآمد در اســتان را 
نمى پذيريم، مســؤوليت اين موضوع با 
مديريت ارشد اســتان است و استاندار 
بايد پاسخگو باشد؛ مجلس هم به عنوان 
ناظر خواهان مديران جــوان و اثرگذار 

است.
وى با بيان اينكه بنده بيشــترين پيگيرى 
در بحث ارز را داشتم ادامه داد: دو سال 
هيأت رئيســه ســؤال بنده را به تأخير 
انداختنــد در حالى كــه دولت مى تواند 
ارز را مديريت كند اما دســت هايى در 
كار اســت و بــه همين دليل اســت كه 
آقاى عراقچى معــاون بانك مركزى را 
برخورد نمى كننــد. نماينده مردم همدان 
و فامنيــن در مجلس با اشــاره به اينكه 
خيلى ها خواســتند بنده امضاى خود را 
براى اســتيضاح وزير اقتصاد پس بگيرم 
خاطرنشان كرد: استيضاح وزير به خاطر 
دالر بود. وى با بيان اينكه قيمت اجناس 
باال مى رود و همه سكوت كرده اند گفت: 
وزير اقتصاد بايد پاســخگو باشد،  عمًال  

كشور رها شده است. 
خجســته با اشــاره به اينكه 30 دستگاه 
نظارتــى داريم اما چرا بــه خوبى رفتار 
نمى كنند اظهار كــرد: قيمت دالر كه به 
10 يــا 11 هزار تومان رســيده و قيمت 
كاالها نيز بايد بر همين اســاس باشد اما 
اين اتفاق رخ نمى دهد. وى با بيان اينكه 
مجمع نمايندگان اســتان يكى از بهترين 
سال گذشته است  نمايندگان 40  مجمع 
افزود: مديرى كه ضعيف باشد طبق گفته 

استاندار بايد تغيير كند.
 مجلس در شفافيت و مبارزه با 

مفاسد ضعيف است
خجسته با اشــاره به اينكه نهضت ملى 
مبارزه با مفاســد در كشــور ايجاد شده 
در  مجلس  كــرد:  خاطرنشــان  اســت 
شفافيت و مبارزه با مفاسد ضعيف است 
و به اين نتيجه برســم كــه ورود كنم و 
هزينه هم بدهم چــرا كه وقتى با دنياى 
عده اى بــاز مى كنيم اين افــراد با همه 
داشته هاى انســان بازى مى كنند. وى با 
بيان اينكه بايد دست مفاسد اقتصادى را 
رو كنيم گفت: حديث داريم كه بايد اين 
افراد را معرفى كنيم اما برخى مى گويند 
اين كار درست نيســت در صورتى كه 
بنده معتقــدم مخالفان اين موضوع خود 
ريگى در كفــش دارنــد. نماينده مردم 
همــدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه ليســت مفسدان 

اقتصادى را به ســران ســه قوه داديم و 
تعداد اعضاى فراكســيون مبارزه با فساد 
در مجلس در حال افزايش است افزود: 

در قضيه فساد در گمرك ورود كرديم.
وى بــا بيــان اينكه 360 هــزار نفر در 
صنعــت توليد پارچه و نســاجى بيكار 
شــدند چــون پارچه هاى چينــى وارد 
كشور مى شد ادامه داد: از آلمان و چك 
كريســتال وارد مى كردند و مارك چينى 
مى زدند تا پنج درصد عوارض پرداخت 
كننــد در حالــى كه عــوارض واردات 
از آلمــان متفاوت اســت. نماينده مردم 
همدان و فامنين در مجلس با اشــاره به 
اينكــه بنده رأى  خــود را در مجلس به 
صورت شفاف در معرض ديد موكالنم 
قرار مى دهم گفت: در اين حوزه با كسى 

هم رودربايســتى نــدارم و دنبال اعالم 
همه موارد و اطالعات به مردم هســتم.
وى اظهار كرد: از مجلس خواســتيم كه 
موضوعات مالى نمايندگان را به صورت 

شفاف اعالم كنند.
خجســته بــا اشــاره بــه اينكــه همه 
موضع گيرى ها را شــفاف اعالم مى كنم 
افزود: اگــر درباره FATF اطمينان پيدا 
كنم كه مانند برجام نمى شود به آن رأى 

مى دهم اما مى دانم اين طور نيست.
 در مقابــل رانت خوارى هــا و 

تخلفات سكوت نمى كنم
وى تصريــح كرد: نمى توانم ببينم قيمت 
خودرو بــاال برود، آقــازاده رانت خوار 
در كشــور جوالن دهــد و معاون وزير 
متخلــف 34 هزار خــودروى خارجى 
ثبت سفارش غير قانونى انجام دهد، من 
سكوت نمى كنم. نماينده مردم همدان و 
فامنين در مجلس با بيان اينكه از فسادها 
اطالع پيدا كنيــم ورود مى كنيم تصريح 
كرد: دادگاه ها تا زمانى كه به نتيجه نرسد 
اعالم نمى كند اما بايد به جريان ها پشت 
پرده درمنى هــا پرداخت كه اين افراد را 
به وجود مى آورند. وى درباره گمركات 
افزود: از زمين، آســمان، دريا و هوا كاال 
مافياى  متأســفانه  مى شود،  وارد  قاچاق 
قاچاق قدرتمندانه فعال اســت. خجسته 
اظهــار كــرد: در گمــركات بندرعباس 
استفاده از ابزار ايكس رى صورى است، 
بنــده در آن جا حضور يافتــم و گفتم 
اين سيســتم فعال شــود تا ببينم ميزان 
جلوگيرى از قاچاق با آن چگونه است؟ 
اما آن قــدر بازى كردند كــه با آن كار 
نكنند، آن جا بود كه فهميدم اين سيستم 

به درستى استفاده نمى شود.
وى افزود: درباره ســامانه جامع گمرك 
كه بســيار هم به آن پرداخته شد شاهد 
اتفاقات بدى هستيم، به همين دليل تمام 
مســؤوالن نظارتى را خواســتم و روز 
يكشــنبه به آن پرداخته مى شود. نماينده 
مردم همدان و فامنين در مجلس با بيان 
اينكــه يكى از راه هــاى قاچاق خودرو 
همين ســامانه  بود تصريح كرد: قاچاق 
بــا اظهار خالف واقع توســط ســامانه 
انجــام مى شــود، از ديگــر راه هاى آن 
جعل ثبت  مــارك،  جعل  فاكتور،  جعل 
صورت  بــه  كاال  واردات  ســفارش ها، 
موقــت،  ورود  مرجوعــى،  كاالهــاى 
كه  گمركى  دفاتــر  صــورى،  صادرات 
نظارتى بر آن نيست، درب هاى خروجى 
كاال از مناطق آزاد، قاچاق كاال به صورت 
ترانزيتى، خروج از درهاى خاص و ويژه 
و قاچاق ســوخت از بندر شهيد رجايى 

است. 
وى با اشاره به اينكه مدير گمركى كشور 
عزل شــد ادامه داد: 3 هزار كانتينر خارج 
مى شــد و نظارتى بر آن وجود نداشــت. 
خجسته با بيان اينكه با اقدامات انجام شده  
40 تــا 50 درصد قاچاق كاال كاهش يافته 
است خاطرنشان كرد: سكوت نمايندگان 
در برابر تخلفات به معناى تأييد آن است 
پس نماينده بايد حــرف بزند و پيگيرى 
كند. وى با بيان اينكه 36 مورد تخلف در 
بنياد شهيد داشتيم كه در مورد آنها سكوت 
شــده اســت گفت: 433 ميليون درهم از 
صرافى يك بانك به دبى رفته بود كه آن را 
بازگردانديم. نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس با بيان اينكه ســاختمان بانك 
مركزى دى به شهردارى داده شده بود كه 
آن را هم پس گرفتيم اظهار كرد: دستاورد 
تحقيق و تفحصهاى مجلس بسيار زياد 
اســت به طورى كه منافع بسيارى از افراد 
متخلف را به خطــر مى اندازد و به تهديد 

ختم مى شود. 
وى فزود: اســتيضاح وزيــر آموزش و 
پــرورش هم به خاطر صنــدوق ذخيره 
فرهنگيان بود كه در نهايت به بازگرداندن 
16 هزار ميليارد تومان منجر شــد. به هر 
ترتيب اين نشســت در حالــى به پايان 
رسيد كه بخشى از سواالت رسانه ها بى 

جواب ماند.

نماينده همدان در نشست خبري به تشريح جوانب مختلف فساد پرداخت

نمره 10 خجسته به نظارت مجلس
■ اليجه بودجه 98 نظر نمايندگان را تأمين نكرده است 

وجود مديــر ناكارآمد در 
نمى پذيريم،  را  اســتان 
مســؤوليت اين موضوع 
استان  ارشد  مديريت  با 
اســت و اســتاندار بايد 
مجلس  باشد؛  پاسخگو 
هم به عنوان ناظر خواهان 
اثرگذار  و  جوان  مديران 

است

اگر وزيــرى در امور توانا 
برخورد  او  با  بايد  نيست 
از  ناكارآمد  وزيرى   . شود 
وزارتى بــه وزارتى ديگر 
رفــت كه ايــن موضوع 

شايسته مجلس نبود
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نگاه

فعاالن اجتماعى نبايد به خاطر انتقاد
به زندان بيفتند

 معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور گفت: اميدوارم هيچ 
فعال اجتماعى به دليل انتقاد و ســخن گفتن بــه زندان نرود، البته 

فعاليت تشكل ها هم بايد در چهارچوب قوانين باشد.
به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار افزود: نبايد نگاه امنيتى به تشــكل 
ها داشته باشيم. نگاهمان بايد توسعه اى باشد. قطعا نگاه دولت هم 
همين است و ما دلمان نمى خواهد فضاى امنيتى بر سرمايه عظيم 

اجتماعى كه در كشور داريم حاكم شود.
ابتكار با بيان اينكه دســتاوردهاى زيادى در 40 ســال اخير كشور 
داشته ايم و اين دستاوردها در حوزه اجتماعى كم نبوده است، اظهار 
داشت: بخش عمده دستاوردهاى انقالب متعلق به بخش اجتماعى، 
خيريه ها، تشــكل ها، فعاليت سازمان هاى مردم نهاد، خيرين و در 

زمينه زنان، كودكان و محيط زيست بوده است.
معاون رئيس جمهور با اشــاره به رشــد و توســعه انسانى كشور 
در ميان شــاخص هاى جهانى تاكيد كــرد: ما از اين حيث در مرز 
كشورهاى توسعه يافته هستيم و سهم قابل توجهى در رشد توسعه 

انسانى داشته ايم.
وى تاكيد كرد: انقالب اســالمى فرصت هاى زيادى در حوزه هاى 
مختلف به ويژه ايجاد فضا براى بخش هاى غيردولتى و تشــكل ها 

داشته و شاهد رشد كمى نهادهاى مردمى و غيردولتى هستيم. 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

طرح تحول سالمت را با قدرت ادامه مى دهيم
 وزير پيشنهادى بهداشت و درمان گفت: طرح تحول سالمت را با قدرت به ويژه 
در مورد كاهش پرداختى ها از جيب بيمار ادامه مى دهيم. به خصوص ســال آينده كه 
فشــار تحريم ها بيشتر مى شــود ادامه اين حمايت ها در كنار تامين دارو براى بيماران 

ضرورت دارد. 
به گزارش ايرنا سعيد نمكى افزود: از سويى در رابطه با بيمه همگانى سالمت در برخى 
موارد شــايد سنجيده عمل نشد و افرادى تحت پوشش بيمه قرار گرفتند كه مستحق 
پرداخت سرانه از جيب دولت نبودند و در واقع در كنار نيازمندان، افراد توانمندى از 
مزاياى بيمه رايگان بهره مند شــدند كه پيش از آن به شــكل خويش فرما بيمه بودند 

بنابراين اين اقدام از لحاظ اقتصادى طرح را با برخى چالش ها مواجه كرد.

نرم افزار مسيرياب معلوالن طراحى شد
 رئيس دبيرخانه ســتاد مناسب سازى سازمان بهزيستى از طراحى نرم افزار موبايلى 
مســيرياب ويژه معلوالن، جانبازان و ســالمندان و حتى ســاير افراد براى پيداكردن 

مسيرهاى مناسب سازى شده، خبر داد.
ابراهيم كاظمى مومن سرايى در گفت و گو با ايرنا افزود: در اين نرم افزار، تمام اماكن 
مناســب سازى شده مانند پارك ها، رستوران ها و بانك ها ثبت شده است و معلوالن با 

استفاده از اين اپليكيشن مى توانند مسير راحت تر و مناسب تر را انتخاب كنند.
وى بيان كرد: كارهاى تخصصى و مطالعات زيادى براى تهيه اپليكيشــن مســيرياب 
معلوالن انجام گرفته اســت و فاز اول آن نيمه نخســت ســال آينده به بهره بردارى 

مى رسد.

تذكر غذا و دارو درباره مصرف يك دارو در دوران 
باردارى و شيردهى

 مديركل امور داروى ســازمان غذا و دارو نسبت به ممنوعيت مصرف يك كپسول 
در دوران باردارى تذكر داد.

به گزارش ايسنا، محمد عبده زاده خطاب به كليه شركت هاى توليدكننده دارو، گفت: 
 X كپسول هاى ارليستات 60 و 120 ميلى گرم به لحاظ مصرف در دوران باردارى گروه

محسوب شده و در دوران شيردهى نيز مصرف آن ها توصيه نشده است.
وى، اظهاركرد: با توجه به اين موضوع الزم است هشدار «مصرف اين دارو در دوران 
باردارى ممنوع اســت و در دوران شــيردهى نيز توصيه نمى شود» به صورت كامًال 

مشخص روى اين كپسول ها درج شود.

ارتقا سالمت دانش آموزان دختر با آهن 
D يارى و مكمل يارى ويتامين

 آموزش وپرورش ايران در سال هاى پس از انقالب با دگرگونى هاى 
اساسى در مقايسه با سال هاى پيش از آن روبرو شده است؛ تحوالتى 
كه در حوزه هاى مختلف علمى، رفتارى، اخالقى، فرهنگى و اجتماعى 
اثرات چشــمگيرى برجاى گذاشــته اســت. در اين ميــان اقدامات 

برجسته اى نيز در بخش تربيت بدنى و سالمت صورت گرفته است.
به گزارش ايسنا، ارتقاى سالمت دانش آموزان دختر از طريق راهبرى 
آموزش تغذيه و ارتقاى ســطح آگاهى دانــش آموزان در خصوص 
پيشــگيرى از بيمارى هاى واگير و غير واگير از جمله دســتاوردهاى 

معاونت تربيت بدنى و سالمت است.
 ارتقا ســالمت دانش آموزان دختــر از طريق راهبرى 

D آموزش تغذيه، آهن يارى و مكمل يارى با ويتامين
بنا بر اين گزارش، برنامه ارتقا ســطح ســالمت دانش آموزان دختر از 
طريق آموزش تغذيه و آهن يارى هفتگى و مكمل يارى ويتامين "د" 
در مدارس متوســطه اول و دوم دختر از راهكارهاى عمده پيشگيرى 
و كنترل كم خونى فقر آهن و ويتامين "د" اســت. وجود ريزمغذى ها 
در برنامه غذايى براى حفظ ســالمت، رشد مطلوب و فراهم ساختن 
زمينه مناســب براى يادگيرى در دوران تحصيلى ضرورى اســت. از 
ريزمغذى هــاى مهم آهن و ويتامين "د" اســت. كمبود آهن موجب 
خســتگى و ضعف ، بى حوصلگى و بى تفاوتــى و عدم تمركز و افت 
تحصيلى و كمبود ويتامين "د" موجب عملكرد نامناسب سيستم ايمنى 

و كاهش استحكام استخوان ها و عضالت مى گردد.
اين طرح در چند ســال اخير به اجرا گذاشته شــده كه با هماهنگى و 
مشاركت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با رشد 5 درصد 
100 درصد متوسطه دوم و 40 ساالنه در ســال تحصيلى 98- 1397

درصد متوسطه اول دختر را تحت پوشش قرار داده است.
 ارتقاى ســطح آگاهــى دانش آمــوزان در خصوص 

پيشگيرى از بيمارى هاى واگير و غير واگير
اين آموزش ها از طريق مراقبين سالمت، به ورزان و دعوت از پزشكان 
و كارشناســان وزارت بهداشت در مدارس انجام مى گردد. پيشگيرى 
و كنترل آلودگى به «پديكلوزيس سر» در مدارس شهرى و روستايى 
كشور، معاينات پزشكى و غربالگرى در پايه هاى 1، 4، 7 و 10 عالوه 
بر كنترل هاى مراقب ســالمت راهبردى براى بيمارى يابى است كه با 
ارجاع و پيگيرى درمان باعث ارتقاى سالمت دانش آموزان مى گردد.

بــه گزارش مركــز امــور هماهنگــى، ارتباطات و حــوزه وزارتى 
آموزش وپرورش، ارتقاى ســطح آگاهى هاى دانش آموزان و والدين 
آن ها در زمينه پيشگيرى از بيمارى هاى واگير و غير واگير، غربالگرى، 
بيمارى يابى و ارجاع موارد مشــكوك به بيمارى به مراكز بهداشتى –

درمانى ازجمله دستاوردهاى طرح ارتقاى سطح آگاهى دانش آموزان 
در خصوص پيشگيرى از بيمارى هاى واگير و غير واگير است.

فعاليت هاى مرتبط با آموزش پيشگيرى از بيمارى ها، از ابتداى برنامه 
بهداشت مدارس با رشد ساالنه انجام گرفته شده كه در سال تحصيلى 
98- 1397 بيــش از 65 درصد دانش آموزان را تحت پوشــش قرار 

داده است.

خبرآنالين: وام 30 ميليونى ازدواج به چه كسانى تعلق مى گيرد؟
 معلومه ديگه به از ما بهترون!!

شبستان : زنانى كه هم پدرند و هم مادر!
 به اين گروه از خانوما مى گن شير زن!!

باشگاه خبرنگاران جوان: ماجراى امامزاده هاى جعلى در كشور
 همينو كم داشتيم!!

همدان پيام: تن عريان صنايع دستي در حسرت تن پوش بسته بندي 
 خياط كه زياده!! 

قدس: دادستان ها براي مبارزه با گراني به خط مي شوند
 به ياد دوران سربازي!!!  

مردم ساالري: چرا افتخارات ملي را تركمنچاي مي ناميد
 چون بدوِن آب نمي شه!!  

اصالحات: دستاوردهاي ملت را ارزان  نفروشيد
 راست مي گه قيمت ها رفته باال!!

صداي زنجان: عزا و عروسي بدون مرغ 
 چون مرغا افتخار نمي دن!!

همدان پيام: بازي با اسم سرمايه ها به  چه  قيمت
  به قيمت جون مردم!!

اخبار صنعت: تهران روزي يك ميلي متر فرونشست دارد
 مهاجران به تهران زيادى سنگينن!!

آفتاب: بازار داغ كليپ معلمان 
 اين كه براشون آب و نان نميشه كه دبگيم معيشتشون حله!!

ابتكار: خوزستان از بارش خاك تا سيالب
 دنيار باال پائين زياد داره!! 

تجارت: اشتغال پادزهر فقر مطلق
 چشم بسته غيب گفتن به اين مى گن!! 
خراسان: ارتقاي بهداشت و توسعه درمان

 يعنى مى شه؟!! 
ايران: جشن پرواز سيمرغ

 خود مرغ كه ناياب شده!! 
رسالت: آن روي سكه

 شير يا خط؟!! 

كشف 5/1 تن گوشت و مرغ يخى
 فرمانده انتظامى اســتان همدان از كشــف انبار گوشت يخ زده در 

ساعاتى پيش خبر داد .
بخشعلى كامرانى صالح  در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر تصريح 
كرد: ساعاتى پيش گزارشى توسط مردم مبنى بر احتكار گوشت يخ زده 
در انبارى واقع در محله ششصد دستگاه همدان به كالنترى 12 داده شد .
وى ادامــه داد: پس از اعالم گزارش، پليس همراه با نماينده تعزيرات و 
قاضى كشيك، پس از اخذ مجوز از سوى مقام قضايى اقدام به گشودن 
درب انبار كردند .كامرانى صالح  بيان كرد: پس از بررســى هاى انجام 
شــده، مقدار گوشت احتكار شده در اين انبار در حدود يك و نيم تن، 

گزارش و صورت جلسه شد .
وى با اشاره به مبلغ دولتى اين اقالم احتكار شده خاطرنشان كرد: پس 

از بررسى و تخمين اين اقالم، مبلغ دولتى آن 50 ميليون تومان است .
كامرانى صالح افزود: در اين انبار 30 بسته 25 كيلويى گوشت قرمز و 30
بسته مرغ كشف شده است كه پس از اتمام عمليات به اداره بازرگانى با 

حضور نماينده دامپزشكى تحويل داده شد .
فرمانده انتظامى اســتان همدان در پايان از شهروندان درخواست كرد: 
درصورت مشاهده موردى مشــكوك و يا انبار احتكار در نقاط شهر، 
پليس را مطلع كرده چرا كه لين گزارشــات مردمى از هر اقدام ديگرى 

توسط تعزيرات و يا پليس موثرتر است .

كپسول ال پى جى در همدان حادثه آفريد
 انفجار كپســول ال پى جى خودروى ســوارى پرايد در يك منزل 

مسكونى واقع در شهرك مدنى اين شهر حادثه آفريد.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: ساعت هفت و 31 دقيقه صبح 
روز پنجشــنبه پس از اطالع رســانى يك مورد انفجار مهيب در ســه 
راهى هنرستان شهرك شهيد مدنى به فوريت هاى پليسى 110، عوامل 

كالنترى 16 در محل حضور يافتند.
جمشيد باقرى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: طبق شواهد يك دستگاه 
خودروى سوارى پرايد در يك منزل مسكونى منفجر كه منجر به بروز 

خسارت و شكستن شيشه هاى چند منزل مجاور شده بود.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان بيان كرد: همچنين راننده اين وسيله 
نقليه به صورت سطحى دچار سوختگى شده بود كه پس از انجام اقدام 
هاى پيش بيمارستانى توسط عوامل اورژانس به بيمارستان بعثت منتقل 
شد.باقرى ادامه داد: به گفته راننده 44 ساله خودرو سوارى پرايد، هنگام 

استارت زدن وسيله نقليه منفجر مى شود.
هفتم دى امسال بر اثر انفجار كپسول گاز مايع ال پى جى در يك كارگاه 
واقــع در ورودى حصار مطهرى همدان موجب مصدوميت 2 كارگر و 

راننده پرايد مستقر در كارگاه شده است.

وضعيت وام دكترى در بودجه 98
 رئيس ســازمان امور دانشجويان وزارت علوم از بررسى افزايش وام ويژه دكترى در 
سال 98 خبر داد و گفت: اعتبار فرصت هاى مطالعاتى كوتاه مدت دانشجويان دكترى 23

درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافت.
مجتبى صديقى در گفتگو با مهر درباره اختصاص بودجه براى حمايت از دانشــجويان 
دكترى در بودجه ســال 98  گفت: در بودجه سال 97، حداقل 40 درصد از هزينه امور 
پژوهشى خود را به حساب خاصى نزد خزانه دارى كل كشور واريز كنند تا در راستاى 
حل مسائل و مشكالت خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالى 
و پژوهشى و جهاد دانشگاهى و در قالب طرح (پروژه) هاى تحقيقاتى دانش آموختگان 

تحصيالت تكميلى غيرشاغل به مصرف برسانند.
وى با بيان اينكه بخشى از اين اعتبارات  به دانشجويان پژوهشگر دكترى اختصاص داده 
مى شــود، افزود: اين بند از بودجه در سال جارى اجرايى شد و در بودجه سال  98 نيز 
تكرار شده و فقط قرار است كه سازكار اجرايى آن در قانون بودجه كمى ساده تر شود.

چرا قلب كند مى تپد
 ضربان قلب يك فرد به طور معمول با افزايش ســن و به هنگام اســتراحت كاهش 

مى يابد. افراد ورزشكار نيز ممكن است ضربان قلب پايين ترى داشته باشند.
عالمت اوليه كندتپشى، ضربان آهسته قلب است. برخى از افراد مبتال به اين مشكل هيچ 
گونه عالئم ديگرى ندارند اما برخى ديگر از اين افراد عالئم ديگرى را تجربه مى كنند. 
در اين موارد پايين بودن ضربان قلب احتمال دارد حاكى از يك مشكل جدى ترى باشد.

از عالئم شايع كندتپشى مى توان به احساس خستگى و ضعف، غش و سرگيجه، گيجى، 
تنگى نفس و ســختى در تنفس به هنگام ورزش اشــاره كرد. هنگامى كه يك مشكل 
جدِى پزشكى موجب بروز كندتپشى در فرد شده باشد در صورت فقدان درمان كافى، 
عالئم شــديدترى در او پديدار خواهد شد. اين عالئم شامل مواردى چون ايست قلبى، 
درد قفســه سينه، فشــار خون پايين يا باال و نارسايى قلبى است.براى اندازه گيرى دقيق 
كندتپشــى فرد بايد ضربان قلب خود را در حالت استراحت بررسى كرده و از بررسى 

ضربان قلب پس از ورزش كردن يا از خواب بيدار شدن پرهيز كند.

واكسن HPV كِى به برنامه واكسيناسيون ملى مى آيد؟
 رئيس اداره كنترل و پيشــگيرى از سرطان وزارت بهداشت ضمن تشريح اقدامات 
وزارت بهداشت براى كنترل عفونت HPV ، درباره واكسن اين بيمارى نيز توضيحاتى 

را ارايه داد.
على قنبرى مطلق در گفت وگو با ايسنا، درباره نحوه تشخيص و درمان سرطان در كشور 
گفت: در برنامه تشــخيص زودهنگام ســرطان، زنان بين 30 تا 49 سال ارزيابى كرده و 

تست HPV كه جايگزين تست پاپ اسمير شده، روى آنها انجام شد.
رئيس اداره پيشــگيرى از ســرطان وزارت بهداشت با بيان اينكه يكى از اثرات عفونت 
HPV بروز سرطان دهانه رحم اســت و تقريباً علت 100 درصد موارد سرطان دهانه 
رحم عفونت HPV محســوب مى شود، گفت: شكى نيســت واكسن HPV، باعث 
پيشگيرى از سرطان دهانه رحم شده و واكسن ايمنى است؛ به طوريكه سازمان بهداشت 
جهانى تزريق آن را توصيه مى كند، اما اگر بتوان اين واكســن را با هزينه هاى كمتر تهيه 

كرد، مى توان آن را به عنوان يك برنامه كشورى هم در نظر گرفت. 

مهدي ناصرنژاد »
  ايــن روزها وصله ناجــوري با عنوان 
آژانس يا تاكســي اينترنتي در بدنه ســامانه 
حمل و نقل شهري و بعضاً حتي برون شهري 
ما به طرز نگران كننده اي توي چشم مي زند 
و چنانچه هر چه زودتر چاره جويي اساسي 
براي رفــع و رجوع ايــن عارضه به عمل 
نيايد، عوارض جبران ناپذيري دچار جامعه 

آسيب پذير خواهد شد.
آژانس هاي اينترنتي و نوعاً در يادداشت امروز 
ما همان (اسمپ يا اسنپ) يا يكي ديگر كه 
نام كوچك نويســنده و شخصيت معروف 
روسي (گوركي) را با خود در همدان يدك 
مي كشد، نتيجه عملكرد غلط و برنامه ريزي 
ابتر سازمان تاكسي راني و مسئوالن مربوطه 
است كه شهروندان و مسافران مسافرت هاي 
درون شهري در همدان را از هر چه تاكسي 
و تاكسي سواريست روي گردان ساخته و به 
سمت جاده سنگالخي و پردغدغه اسمپ يا 
اسنپ ســواري سوق داده است واال شرايط 
نابسامان اقتصادي و بيكاري هاي آزاردهنده 
بــراي خيل جوانان هــا و تحصيل كرده ها و 
تعديل شده ها و همچنين مخارج كمرشكن 
زندگي در درجه دوم اهميت چنين مشكل 
و پديده ناهمگــون در اقتصاد و اجتماع و 
فعاليت هاي خدمات رســاني جامعه ما و در 

اين معنا همدان قرار دارد.
وقتي رانندگان محترم تاكســي بر سر كم يا 
زيــاد يك دانه 100 تومانــي ناچيز در مبلغ 
كرايه با مســافران پيرمرد و و پيرزن و بچه 
بحث و جدل و اوقات تلخي مي كنند، وقتي 
در ســاعات خلوت روز و در ايستگاه هاي 
بي شمار تاكســي الجرم بايد 45 دقيقه صبر 
كني تا ظرفيت تاكســي تكميل شــد و راه 
بيفتد، وقتي در مواقع بارندگي و باد و كمي تا 
قسمتي اوضاع نامساعد جوي تخم هر چي 
تاكسي در سطح شهر است را ملخ مي خورد، 
وقتي هر دو قدم دو قدم يك ايستگاه عريض 
و طويل تاكســي در تقاطع هــا و ورودي و 
خروجي ميدان رديف شده است اما سه قدم 

باالتر بايد يك ســاعت سرپا بايستي تا يك 
تاكسي خالي يا سواري مسافركش سوارت 
كند، يا وقتي توي ايستگاه هاي شلوغ تاكسي 
چهار مسافر نگون بخت از هر سن و سال و 
جنس را ســر كول هم سوار مي كنند و هر 
گونه حقوق انســاني و شــهروندي در ازاء 
كرايه به ظاهــر ارزان و بهانه عمومي بودن 
وسيله نقليه پايمال شود، آن وقت است كه 
آژانس هاي اينترنتي مثل فرشــته نجات در 
خانه ات سبز مي شــوند و گوشي به دست 
هر كجاي شهر را كه بخواهي از روي نقشه 

برايت پيدا مي كنند. 
اي كاش ايــن فرشــته هاي نجــات فقط 
فرشــته بودند و وقتي به فرشته بودنشان 
خود را به كوچه علي چپ  اعتماد مي شد 
نمي زدند و دائم با گوشي هاي همراهشان 
رمل و اصطرالب نمي انداختند كه آدرس 
شــما ايــن ور خيابان بوده چــرا آن ور 
خيابان شــده و يا يك كوچه باالتر بوده 
حاال به كوچــه پايين تر رســيده و هزار 
آدم رنگ و وارنگ با هزار وســيله نقليه 

بعضي هايشان  كه  واجور  جور  و  شخصي 
هم بــا بيني هاي چســب زده اصًال هيچ 
شباهتي به فرشــته ها ندارند و يا با پالك 
و لهجه هاي مخصوص شهرســتاني حتي 
نقشــه شــهر را نمي شناســند! آن وقت 
چطور مي شود پاي فرشــته ها را به ميان 
كشــيد و بر بي در و پيكــر بودن اوضاع 
واقعيت  نداشــت!  شــبهه اي  اجتماعــي 
اين اســت كه فعاالن حــوزه آژانس هاي 
اينترنتي حداقل در همين شــهر خودمان 
همــدان به عنوان يك شــغل نوظهور، به 
دستفروشــان  و  وانت باري ها  همان  مثابه 
دوره گرد هســتند كــه هيــچ انضباط و 
قاعــده اي در نحوه فعاليت آنها نيســت 
و هر طور كه دلشــان بخواهد با مردم و 

مي كنند.  تا  خود  مسافران 
البته فراموش بكنيم كه بين هر صنف و سنخ 
و دسته آدم هاي خوب و رو به راه و شريف 
فراوان هستند كه همان فرشته مي خوانيمشان 
وليكن تا مادامي كه فعاليت ها در هر حوزه و 
هر شاخه اي ساماندهي نباشد و سازو كاري 

تعريف شده بر فعاليت آنان نظارت و كنترل 
نداشــته باشد احتمال هر اشــتباه عمدي و 
ســهوي وجود دارد و حتي اگر يك اتفاق 
دانسته و ندانســته در اين بستر روي دهد، 
بــراي تمام شــهر زياد اســت و جبران آن 

ناممكن و نابخشودني خواهد بود.
وقــت آن اســت تا ديــر نشــده و آفت 
سهل انگاري و فرصت سوزي به يك عارضه 
بزرگ و غيرقابل كنترل و جبران تبديل نشده 
اســت، سازمان تاكســيراني يا هر مرجع يا 
مســئول در حوزه حمل ونقل شهري عالوه 
بر رفع نقاط ضعف خود در سامانه خدمات 
حمل ونقل مســافربري، بر نحوه فعاليت و 
ماهيت آژانس هاي اينترنتي ورود كنند و در 
اسرع وقت يا فعاليت هاي اين چنيني را در 
چهارچوب قوانين و مقررات ســازماندهي 
نمايد و قاعده درستي براي آن تعريف كنند 
و يا اساســاً مانع فعاليت و حجيم شدن آن 
شده و بيش از اين به خيل رانندگان تاكسي 
و اين ســرمايه عظيم و باالتــر از آن اعتماد 

عمومي آسيب نرساند.

تبليغات 
غيرواقعى 
پزشكان ممنوع!
 سازمان نظام پزشكى كشور با تصويب 
پزشكى  حرفه اى  اخالق  عمومى  راهنماى 
درباره ممنوعيــت تبليغات گمراه كننده يا 
خالف واقع از سوى پزشكان و حرفه مندان 

پزشكى توضيحاتى را ارائه كرده است.
ــاده  ــاس م ــر اس ــنا، ب ــزارش ايس ــه گ ب
ــه اى  ــى اخــالق حرف 52 راهنمــاى عموم
وابســته  و  پزشــكى  ِحــَرف  شــاغلين 
ســازمان نظــام پزشــكى، حرفه منــدان 
پزشــكى بايــد بــراى حفــظ اعتمــاد 
حرفه منــدان  و  حرفــه  بــه  بيمــاران 
ــه  ــن زمين ــد و در اي ــالش كنن ســالمت ت
ــه  ــل در هم ــا صداقــت كام الزم اســت ب
ــات  ــان اطالع ــخيص و درم ــل تش مراح
ــه  ــان ارائ ــه آن ــاران را ب ــاز بيم ــورد ني م
دهنــد و از گفتــار يــا رفتــار مســتقيم 
ــب  ــده فري ــه دربردارن ــتقيم ك ــا غيرمس ي

ــر  ــت خي ــا ني ــى ب ــد، حت ــاران باش بيم
ــد. ــار بپرهيزن ــه بيم ــانى ب رس

همچنيــن در ماده 53 ايــن آئين نامه آمده 
است كه شاغالن حرف پزشكى و وابسته 
براى رفــاه بيماران و همراهان آنها بايد در 
زمــان مراجعات بيمار، براى تنظيم هر چه 
دقيق تر وقت بيمار حداكثر تالش خود را 
انجام دهند و در سريع ترين زمان ممكن به 
نيازهاى بيماران پاسخ دهند. در مواردى كه 
بيماران به هر دليلى مجبور به انتظار كشيدن 
براى مراجعــه به حرفه منــدان ارائه كننده 
خدمات سالمت هستند بايد تا حد ممكن 
امكانات ضرورى رفاهى مانند آب، صندلى 
براى نشستن و سرويس بهداشتى برايشان 

تأمين شود.
كه  عناوينى  از  "صرفاً"  پزشكان   
استفاده  قيدشــده  مدارك شان  در 

كنند
در عين حال طبق ماده 54 راهنماى عمومى 
اخالق پزشــكى، الزم است شاغالن ِحَرف 
پزشــكى و وابســته حتماً از عناوين دقيق 
حرفه اى اســتفاده كنند كه در مدارك رسمى 
آن ها قيد شــده اســت. بايد توجه كرد كه 

استفاده از هر عنوان ديگر مانند عضويت در 
انجمن هاى مختلف كه بار علمى يا حرفه اى 
مرتبطى ندارد، براى تأثيرگذارى غيرموجه بر 

تصميم گيرى بيماران ممنوع است.
 پزشــكان گواهى صورى صادر 

نكنند
ــالم  ــم اع ــه ه ــن آئين نام ــاده 55 اي در م
شــده كــه شــاغالن حــرف پزشــكى 
و وابســته مكلــف هســتند از صــدور 
ــواى  ــده محت ــى دربردارن ــه گواه هرگون
غيــر واقعــى و خــالف قانــون و موازيــن 
علمــى ماننــد گواهــى فــوت، اســتراحت، 
ســالمت، بيمــارى، والدت، از كار افتادگى 

ــد. ــوددارى كنن و ... خ
در ماده 56 اين آئين نامه نيز آمده است كه 
ايجاد رعب و هراس در بيماران با تشريح 
غير واقعى وخامت بيمارى و يا وخيم جلوه 

دادن بيمارى ممنوع است.
اخــالق  آئين نامــه   57 مــاده  طبــق 
پزشــكى نيــز الزم اســت شــاغالن ِحــَرف 
پزشــكى و وابســته در عيــن انجــام تالش 
ــرس  ــى و ت ــع نگران ــراى رف ــوزانه ب دلس
ــكان  ــواده و نزدي ــار خان ــه بيم ــاران ب بيم

ــد و  ــه دهن ــد واقع بينان ــى و امي وى آگاه
ــان  ــه آن ــد واهــى ب ــا امي از دادن وعــده ي

ــد. ــوددارى كنن خ
بــراى  غيرواقعــى  تبليغــات   

پزشكان، ممنوع!
ــاده 58 ــث در م ــن مباح ــر اي ــالوه ب ع

ــه  ــت ك ــده اس ــد ش ــه تاكي ــن آئين نام اي
وابســته  و  پزشــكى  ِحــَرف  شــاغالن 
مكلــف هســتند از جــذب بيمــار بــا 
تبليغــات  نيازمنــد  كــه  روش هايــى 
ــات خــالف  ــه اطالع ــده، ارائ ــراه كنن گم
ــر  ــه ه ــا ب ــده و ي ــراق ش ــا اغ ــع ي واق
شــكلى مخالــف شــئون حرفــه اى باشــد، 
ــاى  ــاده 59 راهنم ــد. در م خــوددارى كنن
عمومــى اخــالق پزشــكى نيــز آمــده 
ــكى و  ــرف پزش ــاغالن ح ــه ش ــت ك اس
وابســته موظــف هســتند انجــام هــر نــوع 
تبليــغ از طــرق مختلــف از جملــه انتشــار 
ــى  ــى و نصــب آگه ــانه هاى جمع در رس
در اماكــن و معابــر را پــس از كســب 
ــا  ــكى و ب ــام پزش ــاى الزم از نظ مجوزه
ــه  ــوط ب ــاى مرب ــاد آئين نامه ه رعايــت مف

ــد. ــام دهن آن انج

آژانس هاي اينترنتي
 مسافركشي وصله هاي ناجور 

كارت دانشجويى بنام سحر ابراهيمى
 به شماره دانشجويى 8812203001

دانشگاه بوعلى سينا مفقود گرديده است.
با سپاس ؛ عسگرى
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كارشناس نظارت و بازرسى سازمان صمت استان همدان خبر داد
كشف گوشت قاچاق در بستنى فروشى

 كارشناس نظارت و بازرســى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: 
يك تن گوشت قرمز و حدود يك تن گوشت مرغ به ارزش ريالى 550 ميليون ريال در 

يك واحد صنفى بستنى فروش بر اساس گزارش مردمى كشف شد.
19 شــب گذشــته يك گزارش  ينكه ســاعت  محمدشــيرزاد غالمى با بيان ا
مردمى به ســتاد خبرى ســازمان صمــت مبنى بر وجود گوشــت منجمد در 
نتظامى در  يك مكان اعالم شــد اظهار كــرد: بالفاصله با همــكارى نيروى ا

شديم. حاضر  صحنه 
وى با بيان اينكه احتكاركننده از عوامل توزيع كننده گوشت منجمد نيست به فارس گفت: 
اين فرد به محض ورود ما اقدام به فرار كرد بنابراين از دادســتانى مجوز الزم براى ورود 

به فروشگاه اين فرد را گرفتيم.
كارشــناس نظارت و بازرسى ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با بيان 
اينكه حدود يك تن گوشــت منجمد برزيلى و يك تن مرغ منجمد كشــف شد، ارزش 
ايــن محموله را بيــش از 550 ميليون ريال عنوان كرد و گفــت: اين واحد صنفى يك 

بستنى فروشى بود.
وى ادامه داد: اين محموله از برندهايى گوشتى كه در استان به صورت دولتى توزيع شده 

است نبود و از شهرستان هاى ديگر تهيه و تأمين شده است چراكه چنين برندى تا كنون 
در استان توزيع نشده است.

ــث  ــازار آزاد باع ــا ب ــى ب ــاى دولت ــت كااله ــاوت قمي ــرد: تف ــد ك ــى تأكي غالم
مى شــود برخــى وسوســه شــده و وارد ايــن كارزار شــوند چراكــه قيمــت گوشــت 
منجمــد دولتــى 29 هــزار تومــان و قيمــت در بــازار آزاد حــدود 55 هــزار تومــان 

اســت.
وى با بيان اينكه روز گذشته يك محموله كود قاچاق نيز در اسدآباد كشف شد خاطرنشان 
كرد: اين محموله شامل 80 كيسه 50 كيلويى و 200 كيسه 30 كيلويى بود كه ارزش ريالى 

136 ميليون ريال است.

كدام كارگران عيدى كامل مى گيرند؟

 مهم ترين عناويــن خبرهاى اين هفته حوزه كار و تعاون به واريز 
عيــدى كارگران با حقوق بهمن، اعالم رتبه كارآفرينى ايران در جهان 
و غيبت نمايندگان كارفرمايى در جلســه دســتمزد شوراى عالى كار 

اختصاص داشت.
به گزارش ايسنا، اين هفته رئيس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى 
از واريز عيدى و پاداش پايان سال كارگران با حقوق بهمن ماه خبرداد 
و از كارفرمايانى كه توان پرداخت عيدى به كارگران را دارند خواست 
تا با حقوق بهمن ماه، عيدى و پاداش پايان سال نيروهاى كار خود را 
پرداخت كنند.وى با بيان اينكه منعى براى واريز عيدى و پاداش پايان 
ســال كارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: ميزان عيدى كارگران 
بسته به مدت قرارداد و كاركرد آنها متفاوت است. كارگران به سنوات 
و تعداد روزهايى كه كار كرده اند مســتحق دريافت عيدى هســتند و 
عيدى و پاداش پايان ســال را كســانى كامل مى گيرند كه يكسال در 
كارگاه يا مجموعه مشــغول كار بوده و ارتباطشان را با محل كار قطع 

نكرده و بيمه پردازى آنها به طور كامل صورت گرفته باشد.
برابر مصوبه شــوراى عالى كار در اســفند ماه ســال گذشته، حداقل 
دستمزد كارگران يك ميليون و 111 هزار تومان تعيين شد كه بر اساس 
قانون مصوب مجلس، كارفرمايــان بايد حداقل دو ماه پايه حقوق و 
حداكثر ســه ماه پايه حقوق را به عنوان عيدى و پاداش آخر سال به 
كارگرانشــان بدهند. عيدى امسال كارگران حداقل دو ميليون و 222

هزار تومان و حداكثر سه ميليون و 337 هزار تومان است.

پ

دوم) كاويان(نوبت  سنگين  آالت  ماشين  حضوري  مزايـده  آگهي 

   محمد حسين پور - شهردار نهاوند

اداره  و  قراردادها  امور  به  نهاوند  شهرداري  به  توانند  مي  نام  وثبت  مزايده  اسناد  وگرفتن  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان   
مهندسي،كنترل و ايمني ترافيك شهرداري نهاوند ( آقاي ابوالفتحي ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن هاي 7-08133237445داخلي 

208 تماس حاصل نمايند.
 متقاضيان همه روزه تا پايان مهلت آگهي مي توانند جهت بازديد از خودروها صبحها از ساعت 8 لغايت 12 و بعدظهرها از ساعت 14 

لغايت 17 عصر به شهرداري نهاوند اداره مهندسي،كنترل و ايمني ترافيك شهرداري مراجعه نمايند.
 مزايده گذار هيچگونه تعهدي در قبال سالم بودن مورد مزايده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و ديگر مجموعه هاي فني و 

قطعات و متعلقات خودرو نداشته و الزم است شركت كننده در هنگام بازديد دقت الزم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد.
 كليه هزينه ها در مورد انتقال سند و هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.
 هزينه انتشار آگهي روزنامه و همچنين هزينه كارشناسي خودروها بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را طبق جدول براي يك يا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فيش نقدي به 
شماره حساب 0104868466003 نزد بانك ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده 

 شهرداري واريز و يا از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمايند. و فيش 
واريزي را در زمان برگزاري كميسيون عالي معامالت و يا ضمانتنامه و اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند.

 شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
 كليه هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مي باشد.
 مزايده به صورت حضوري برگزار مي گردد و متقاضيان مي بايست در هنگام حضور در كميسيون فيش سپرده شركت در مزايده را به 

همراه داشته باشند در غير اينصورت از ورود متقاضيان به كميسيون ممانعت بعمل خواهد آمد.
 متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده در مزايده را تا پايان وقت اداري مورخ 97/11/25 واريز و فيش واريزي ( رسيد براي صاحب حساب ) 
را به امور قراردادهاي شهرداري تحويل دهد. و چنانچه از ضمانتنامه بانكي اسناد خزانه به جاي وجه واريزي استفاده نمايد كپي ضمانتنامه 

را تحويل دهد.
 كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/27 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه براي هر خودرو 

شركت كننده باشد پيشنهاد قيمتها توسط شركت كنندگان اعالم و برنده ( نفر اول تا سوم ) مشخص مي گردد.
 چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعالم كميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط 
و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و در صورتيكه نفر دوم ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز به نفع شهرداري 

ضبط و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
چاپ آگهى نوبت اول:97/11/06
چاپ آگهى نوبت دوم:97/11/13

 شهـرداري نهاونـد بر اساس ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد و مصوبه هاي يك از بيست و ششمين و بند يك از يكصد و دهمين جلسه 
شوراي اسالمي شهر تعداد ده دستگاه  ماشين آالت سنگين (كاويان) خود را كه مشخصات آنها طبق جدول ذيل مشخص گرديده از طريق آگهي مزايده 

حضوري و با قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري و با شرايط وضوابط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:

نوع رديف
ماشين 

شماره شماره موتورمدل و رنگ شماره انتظامي 
شاسي

قابليت 
شماره گذاري 

مبلغ سپرده شركت قيمت پايه 
در مزايده ريال

1/000/000/000100/000/000دارد78232794884042سفيد135K۱۱۲ع 17 ايران 55خاور تك 1
1/000/000/000100/000/000دارد78232804884040سفيد127K۱۱۲ع174 ايران 55خاور تك 2
1/000/000/000100/000/000دارد78232807884035سفيد158K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 3
1/000/000/000100/000/000دارد78232781884043سفيد118K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 4
1/000/000/000100/000/000دارد78231219884031سفيد142K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 5
1/000/000/000100/000/000دارد78232772884042سفيد113K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 6

1/000/000/000100/000/000دارد78232785884032سفيد159K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 7
1/000/000/000100/000/000دارد78232797884033سفيد147K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 8
1/000/000/000100/000/000دارد78232775884029سفيد765K۱۱۲ ع 16 ايران 55خاور تك 9
1/000/000/000100/000/000دارد78232790884034سفيد144K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 10

كارت دانشجويي زهرا تركاشوند فرزند محمد باقر به شماره ملي 
3970193184 رشته اقتصاد بازرگانى دانشگاه بوعلى سينا به 

شماره دانشجويي 9312250008  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

مدرك تحصيلي داود سلطانى فرزند نصرت اهللا به شماره شناسنامه 
1977 و شماره ملى 4030199046 صادره از كبودرآهنگ در رشته 
نقشه كشى و معمارى صادره از دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

غزل اسالمي »
 محدوده شهر همدان در سال 88، از 7
هزار و 200 هكتار به 5 هزار و 600 هكتار 
رســيد. آنطور كه كارشــناس شهرسازي 
و معمــاري اعالم كرد: قســمت هايي در 
پيرامون شــهر در جهت حفــظ باغات و 
اراضي كشاورزي طبق مصوبه اي در سال 

88، از شهر همدان جدا شد.
فرهاد فرزانه توضيــح داد: كوچك كردن 
شهر، مشــكالتي از جمله باال رفتن تراكم 
جمعيت ايجاد كرد كه موجب شد تا ارتفاع 
ساختمان ها مخصوصاً در نقاط باالي شهر 

همدان بيشتر شود.
وي افزود: آن زمان كه محدوده شهر را هزار 
و 600 متر كوچكتر كرديم در زمان ساخت 
مســاكن مهر به زمين هاي زيادي در شهر 
تغيير كاربري داده شد و به اجبار 80 درصد 
اين مســاكن در زمين هاي غيرمســكوني 
ساخته شدند. به طوري كه ده ها هكتار از 
زمين هاي مساكن اميد اكباتان و بقيه هم از 
تپه حاج شمســعلي براي ساخت و ساز با 

تغيير كاربري به مساكن مهر تبديل شدند.
فرزانه ادامه داد: نتيجه چنين اقداماتي ايجاد 
هرج و مرج در كاربري ها، ســيما و منظر 

شهر است.
مديــركل ســابق اداره راه و شهرســازي 
استان همدان درباره بازنگري طرح جامع 
همدان هم توضيح داد: ابتداي ســال 96 با 

يك مشاور صاحب ايده و ذي صالح براي 
مطالعه طرح جامع همدان قرارداد بسته ايم 
و مــن اطمينان مي دهم و اميدوار هســتم 
در اصولي كــه دارد بماند و كار را مطابق 

مقررات پيش ببرد.
وي افزود: اگر كسي به مشاور ديكته كند 
كه شــهر بايد بزرگ شــود يا كوچك و 
اطالعات غلط به او بدهد به شهر همدان 

خيانت كرده است.
واقعيت ها را ببينيم

فرزانه درباره ديدگاهش نســبت به الحاق 

4 روستاي حســن آباد، قاســم آباد، رباط 
شورين و علي آباد به شهر همدان هم گفت: 
روســتايي كه به شهر همدان چسبيده و از 
خدمات شــهر استفاده مي كنند و خدماتي 
به شهر نمي دهند آيا بايد جزء شهر بشود 
يــا خير؟ ما بايد حقايــق را ببينيم. از نظر 
من روستاهاي چســبيده به شهر را ديگر 
نمي توان روســتا ناميد و در اين خصوص 
روستاهاي علي آباد، حسن آباد و قاسم آباد 
سال هاست كه از خدمات شهري بهره مند 
مي شوند، بنابراين در اين باره مشاور طرح 

با لحاظ واقعيت هاي موجود مي بايســت 
بهترين تصميم را بگيرد.

كارشناس شهرســازي و معماري توضيح 
داد: تا قبل از ســال 88 كه شهر 7 هزار و 
200 هكتار بود جمعيت هم كمتر بود. اما 
اكنون جمعيت همدان نسبت به يك دهه 
قبل افزايــش يافته و در نتيجه همدان نياز 
بــه بازنگري در محدوده شــهري و نگاه 
واقعگرايانه دارد. اما اينكه اين روســتاها 
بايد جزوي از شهر بشوند يا خير را مشاور 

طرح جامع مي تواند، بگويد.

توســعه  قرمز  خط  بايد  باغات 
باشند

فرزانه در ادامه گفت وگويش با همدان پيام 
گفت كه اما هيچ يك از اينها به اين معني 

نيست كه رينگ سوم بايد ايجاد شود.
وي افزود: در مطالعه طرح تفصيلي ســال 
1384 براي حفظ باغــات تصميم بر اين 
شد كه رينگ سوم كشيده نشود، اكنون هم 
هر گونه توســعه كه به باغات صدمه بزند 
بايد خط قرمز ما باشد اما در جهاتي كه به 
باغات صدمه نرسد اين رينگ بايد توسعه 
بيابد.فرزانه در توضيح اينكه هنگام توسعه 
شهر ممكن اســت مقداري از باغات در 
داخل شهر قرار بگيرد هم گفت: بر اساس 
قانون ماده 14 باغات داخل شهر را مي توان 

به قطعات 2 هزار متري تقســيم كرد و 10
درصد از زمين ها را ساخت.

كارشناس شهرسازي و معماري در پاسخ به 
اين سوال كه محدوده شهر كجاست، عنوان 
كرد: تا اين لحظه مشاور طرح جامع هيچ 
خطي را براي طراحي نكشيده است و بعد 
از پايان مطالعات مي توان محدوده شهر را 

اعالم كرد.
 وارد حاشيه ها نشويم

فرزانه درباره كالنشهر بودن همدان توضح 
داد: طبق تعريف وزارت راه و شهرسازي، 
شــهري كه 500 هزار نفر جمعيت داشته 
باشد و داراي «طرح مجموعه شهري» باشد 
از نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري 
كالنشهر محسوب مي شود. اما طبق تعريف 
وزارت كشور شــهري كالنشهر است كه 
جمعيت بيشــتر از يك ميليون نفر داشته 
باشــد، بنابراين توصيه من اين است كه ما 
اجازه بدهيم شهرسازي به استناد مطالعات 
و كار كارشناسي، شهر را آنگونه كه بايد و 

نياز است توسعه بدهد. 
وي ادامــه داد: با توجه به اينكه همدان بر 
اســاس دارا بودن مطالعه مجموعه شهري 
كالنشهر شده اســت بايد وزارت كشور 
را متقاعــد كنيم كه همدان در حال حاضر 
كالنشهر است و بودجه و امتيازات مربوط 
به آن را بگيريم.فرزانه افزود: اما متأســفانه 
اغلب ما آنقدر وارد حاشيه ها مي شويم كه 
راهمان را گم مي كنيم در صورتي كه همه 
بايد متحد شــويم و آنچه كه منطقي و به 

صالح شهرمان است را انجام بدهيم.
فرزانه در پايان سخنانش گفت كه اگر وارد 
حاشيه ها شويم به فرزندان، آيندگان و كار 
كارشناسي خيانت كرده ايم، بنابراين كار را 
به كاردان بســپاريم و اجازه بدهيم او در 

فضاي آرام كارش را انجام بدهد.

كارشناس شهرسازي و معماري اعالم كرد:

همدان 1600 هكتار كوچك  شد
■ بايد وزارت كشور را متقاعد كنيم كه همدان در حال حاضر كالنشهر است و بودجه و امتيازات مربوط به آن را بگيريم
 ■ 3 روستاي علي آباد، قاسم آباد و حسن آباد سال هاست كه از خدمات شهري استفاده مي كنند؛ واقعيت ها را ببينم

اگر كسي به مشاور ديكته 
بزرگ  بايد  شهر  كه  كند 
شود يا كوچك و اطالعات 
شهر  به  بدهد  او  به  غلط 
همدان خيانت كرده است

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى ايرانچهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى ايران  
كه كه نشان از  پايدارى و صالبت اين انقالب و نظام نشان از  پايدارى و صالبت اين انقالب و نظام 
در جهان دارددر جهان دارد
 بر فجرآفرينان مبارك باد بر فجرآفرينان مبارك باد
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326002001045 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاي ابوالحسن حاجيلو فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 
1139 صادره از در يك قطعه زمين مزروعي به مســاحت 131972/79 مترمربع پالك 236 اصلي 
بخش 4 همدان واقع در قراگل خريدارى بالواســطه از مالك رســمى آقاي عباس عظيمي محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

شد.(م الف 278) خواهد  صادر  مالكيت 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/28
محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

برابر رأي شماره 139760326006001230-1397/9/17  هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه 3بالمعارض متقاضي آقاي ايرج 
برزگر زندي فرزند محمدامين به شماره شناسنامه 18 صادره از مالير  ششدانگ 
گاراژ به مساحت 1636/31 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلى اراضي دولت اباد 
واقع در بخش چهار مالير خريداري از مالك رسمي ميراحمد فتاحي محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 759)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

برابر رأي شــماره 139760326002001044 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاي غالمحسين حاجيلو فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 
69 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به مســاحت 132089/71 مترمربع پالك 
236 اصلي بخش 4 همدان واقع در قراگل خريدارى بالواسطه از مالك رسمى آقاي عباس عظيمي 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 280)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/28
محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهي مزايده نوبت اول 
ــده كالســه 941566 اجرايــي رأي صــادره از شــعبه 115 شــوراي حــل اختــالف ماليــر  در پرون
ــل  ــوان اص ــه عن ــال ب ــغ 77723200 ري ــت مبل ــه پرداخ ــد ب ــي محكومن ــي كاظم ــاي عل آق
خواســته در حــق آقــاي مهــدي رضايــي و مبلــغ بــه عنــوان نيمعشــر دولتــي لــذا بــا توجــه 
بــه اينكــه محكــوم عليــه نســبت بــه پرداخــت ذمــه خويــش اقدامــي نكرده انــد ايــن اجــرا 
بــه درخواســت محكــوم لــه- ليهمــا- لهــم اقــدام بــه توقيــف امــوال بــه شــرح ذيــل نمــوده 
ــه  ــت تأدي ــده جه ــات مزاي ــه عملي ــدام ب ــي 12 اق ــاعت 11 ال ــخ 1397/12/14 س ــه در تاري ك
ــد  ــده دارن ــركت در مزاي ــه ش ــل ب ــه تماي ــاني ك ــذا كس ــد معه ــه مي نماي ــوم علي ــن محك دي
ــول  ــت ام ــده اس ــن ش ــروش معي ــراي ف ــه ب ــل از روزي ك ــج روز قب ــدت پن ــد در م مي توانن
مشــروحه ذيــل را مالحظــه نماينــد 1-يــك دســتگاه تلويزيــون صفحــه تخــت 46 اينــچ مــارك 
ســوني 2-جاروبرقــي مــارك تفــال 3- مايكروفــر مــارك ال جــي 4- ماشــين ظرفشــويي 6 نفــره 
مــارك ماجيــك 5- دو تختــه فــرش 12 متــري و 6 متــري بــه قيمــت كارشناســي 37/700/000 
ريــال مي باشــد بديهــي اســت برنــده مزايــده كســي تلقــي مي گــردد كــه بيشــترين قيمــت 
ــك  ــدت ي ــرف م ــي را ظ ــس و مابق ــي بايســت ده درصــد را في المجل ــد و م را پيشــنهاد نماي

ــف 762) ــه كند.(م ال ــاه تأدي م
مدير اجراي احكام حقوقي شوراي حل اختالف مالير

آگهي دعوت از مجاورين 
ــي  ــي از 22 اصل ــاي 1 و 2و 3 فرع ــك ششــدانگ پالك ه ــدي مال ــل حمي ــاي جلي ــون آق چ
ــورخ  ــماره 97/ن/5635 م ــت ش ــر درخواس ــد براب ــك نهاون ــش ي ــي بخ ــالك 22 اصل و پ
1397/11/10 تقاضــاي در قالــب صــدور ســند تــك برگــي پــالك فــوق را از ايــن اداره نمــوده و 
متقاضــي مدعــي مي باشــند كــه مجاوريــن را نمي شناســند و دسترســي بــه مالكيــن نــدارد، 
لــذا بــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاي ثبتــي در خصــوص تعييــن طــول اضــالع 
و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 18 آيين نامــه اجرايــي مفــاد اســناد 
رســمي الزم االجــرا بــه كليــه مالكيــن مجــاور پــالك فــوق الذكــر ابــالغ مي گــردد كــه در 
روز دوشــنبه مــورخ 1398/1/19 ســاعت 12 در محــل وقــوع ملــك واقــع در نهاونــد، ميــدان 
شــريعتي، خيابــان ابــوذر مقابــل كفــش بــال جنــب شــهرباني قديــم حضــور يابنــد. بديهــي 
اســت عــدم حضــور مجاوريــن و مالكيــن مشــاعي مانــع از انجــام عمليــات نقشــه بــرداري 

ــردد. ــه درج مي گ ــه آگهــي مجــدد باشــد در هميــن روزنام ــاز ب ــردد. چنانچــه ني نمي گ
(م الف 244)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

6 بانوى همدانى عازم رقابتهاى كشتى 
كالسيك كشور شدند

ــكار  ــا 6 ورزش ــتان ب ــوان اس ــيك بان ــتى كالس ــم منتخــب كش  تي
ــد. ــورى ش ــابقات كش ــن دوره مس ــازم دومي ع

ــى در وزن  ــال سياهوش ــت: لي ــدان گف ــتى هم ــأت كش سرپرســت هي
50 كيلوگــرم، عطيــه كامرانــى در وزن 55 كيلوگــرم، حانيــه كوليونــد 
در وزن 60 كيلوگــرم، ســولماز لطفــى در وزن 65 كيلوگــرم، حديــث 
ــه  ــى ب ــرات اعزام ــرم نف ــى در وزن 75 كيلوگ ــرا لطف ــيف و زه س

مســابقات كشــورى هســتند.
راميــن درويشــى در گفــت وگــو بــا ايرنــا اظهــار داشــت: 
كشــور  قهرمانــى  بانــوان  كالســيك  كشــتى  هــاى  رقابــت 
ــاه  ــن م ــه 12 بهم ــردا جمع ــر ف ــارك فج ــه مب ــت ده گراميداش
ــى آزادى  ــه ورزش ــا مجموع ــد بن ــتى محم ــه كش ــل خان در مح

ــود. ــى ش ــزار م ــران برگ ته
ــى و  ــوان مرب ــه عن ــد ب ــژگان كوليون ــرد: م ــان ك ــى خاطرنش درويش
ــدان را  ــى هم ــم اعزام ــت تي ــوان سرپرس ــه عن ــيرنژاد ب ــه ش معصوم

ــد. ــى كنن ــى م همراه

وى افــزود: ايــن مســابقات بــدون ارفــاق وزن برگــزار و بــه نفــرات و 
تيــم هــاى اول تــا ســوم ايــن مســابقات حكــم، جــام و مــدال قهرمانى 

اهــدا مــى شــود.
ســال گذشــته تيــم منتخــب بانــوان همــدان بــا چهــار مــدال رنگارنــگ 
ــيك  ــتى كالس ــد و كش ــور ش ــيك كش ــتى كالس ــان كش ــب قهرم ناي
ــه  ــه اتحادي ــأت رئيس ــب هي ــه تصوي ــال ب ــهريورماه امس ــوان ش بان

ــى رســيد. جهان
ايــن شــيوه از كشــتى بــا اســتفاده از پوشــش كامــل لباس كشــتى، كاله 

پوشــش مــو و گوش بنــد در نظــر گرفتــه شــده اســت.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

ورزش شهرداري همدان
 الگوي نمونه كشور است

 ورزش شهرداري همدان الگوي نمونه كشوري است و چندين سال 
عنوان برترين باشگاه ورزشي را كسب كرده ايم. 

: رئيس ســازمان فرهنگي، اجتماعي و گردشگري شهرداري همدان در 
آيين تكريم از اميرحســين اسكندريان معاون ورزش سازمان فرهنگي، 
اجتماعي و گردشگري شهرداري همدان اظهار كرد: هم اكنون در تمامي 
رده هاي فوتبال داراي نماينده در ليگ هاي كشــوري هســتيم و امسال 
توانستيم قهرماني هاي پياپي استاني را در رده هاي سني مختلف كسب 
كنيم.سعيد خوشبخت اضافه كرد: امروزه بخش اعظم فعاليت سازمان 
در حوزه ورزش است به ويژه اينكه در ورزش محالت، آكادمي فوتبال 
شهرداري و تيم ليگ دويي را تحت حمايت داريم و بر اين اساس كار 

كردن در اين حوزه سخت است.
خوشبخت عملكرد مديريت حوزه ورزش شهرداري همدان را مطلوب 
دانست و گفت: در اين ســال ها مديريت و كاركنان ورزش شهرداري 
خــوب كار كرده اند و با اين حال تغييــر و تحول در هر جايگاهي نيز 

طبيعي است.
 حوزه فرهنگ و ورزش پرچالش است

مدير توسعه بهره وري و سرمايه انســاني شهرداري همدان نيز در اين 
جلســه گفت: حوزه فرهنگ و ورزش پرچالش است و هزينه هاي اين 

دو حوزه سنگين است.
قياســي افزود: درآمد اين ســازمان از همين امكاناتي كه دارند حاصل 
مي شــود و تيمداري واقعا پرهزينه اســت و با ايــن وجود به خوبي 

ساماندهي الزم در ورزش شهرداري همدان انجام شد.
وي اضافه كرد: بدون ترديد سروسامان دادن، مديريت كردن و برگزاري 
مسابقات مختلف سخت و پرهزينه ست كه البته رضايتمندي الزم را به 
دنبال داشــته است.قياسي با تمجيد از اسكندريان در دوره فعاليتش در 
ورزش شهرداري بيان كرد: اسكندريان به صورت دلي در شهرداري كار 
مي كرد و حتي پاسي از شب نتايج مسابقات فوتبال شهرداري را پيامك 

مي كرد كه نشان از عالقه وافر وي به تعهد كاري خود داشت
 پرافتخارترين رده هاي سني فوتبال را داريم

مدير سابق ورزش سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري همدان نيز در اين 
جلســه گفت: در 10 سال كه در اين سازمان افتخار خدمت را داشته ام 
توانستيم فوتبال محالت را از 20 تيم به بيش از 100 تيم افزايش دهيم و 
تيم هاي رده هاي پايه را به صورت ليگ فعال كنيم كه در مجموع چهار 
هزار نفر در رده هاي ســني نونهاالن، نوجوانان و جوانان را در ورزش 

محالت فعال كرديم.
اميرحسين اسكندريان افزود: محالت همدان اگر امروزه الگوي كشوري 
شــده مرهون برنامه ريزي و تالش مجموعه ورزش شهرداري همدان 

است و افتخاري ارزنده به شمار مي رود.
وي توجه جدي به ورزش بانوان و جوانان را يكي از سياست هاي اصلي 
ورزش شهرداري دانست و گفت: بيش از 20 تيم فعال داريم و روزانه 
دو هزار ورزشكار از خدمات ورزش شهرداري همدان استفاده مي كنند.

وي، حضور در ليگ دســته دوم فوتبال كشور را يكي از دستاوردهاي 
شهرداري همدان دانست و گفت: ما در آكادمي و تمامي رده هاي سني 

فعاليت مي كنيم كه نظير آن در كشور معدود است.
اسكندريان افزود: همه ساله در تمامي رده هاي سني اول استان هستيم و 

در كشور امسال در تمامي رده ها نماينده داريم.

مسى بزرگى خود را 
نشان داد

 ستاره برزيلى بارسلونا بعد از پنالتى 
كه مسى در ديدار سويا به او داد، از اين 

فوق ستاره آرژانتينى تشكر كرد.
به گزارش ايســنا ، بارســلونا در جام 
حذفى اســپانيا جشــنواره گل به راه 
انداخت و با نتيجه 6 بر يك ســويا را 

در هم كوبيد.
فيليــپ كوتينيــو هافبــك برزيلــى 
ــت  ــدار توانس ــن دي ــلونا در اي بارس
ــه ثمــر رســاند. او از اينكــه  دو گل ب
مســى پنالتــى را بــه او داد تــا گلزنــى 

ــت. ــحال اس ــد خوش كن
كوتينيو گفت: مســى اجازه داد تا من 
ضربه پنالتى را بزنم. او نشــان داد كه 
چــه بازيكن بزرگى اســت و صحنه 
جالبــى را رقم زد. بعــد از گل از او 
تشــكر كردم و خوشحالم كه گل دوم 

را هم به ثمر رساندم.
او ادامــه داد: از هــواداران كــه امشــب 
تشــكر  كردنــد  حمايــت  مــن  از 
ــه  ــراى هم ــروزى ب ــن پي ــم. اي مى كن
اســت. از ابتــدا تــا آخــر بــازى خوب 
ظاهــر شــديم و بــا شايســتگى پيــروز 

ــديم. ــازى ش ــن ب اي

كى روش از ايران رفت
 كارلوس كــى روش ايران را ترك 

كرد.
كى روش  ايســنا، كارلوس  به گزارش 
پس از هشت ســال حضور در فوتبال 
ايران ساعت 7:40 بامداد پنج شنبه تهران 

را به مقصد ليسبون ترك كرد.
ســرمربى  دســتيار  آقاجانيان  ماركار 
پرتغالى در تيم ملى و آرين قاســمى، 
همراهى  فــرودگاه  در  را  كــى روش 

مى كردند.
كــى روش پيــش از ترك ايــران به 
خبرنگارانــى كه در فــرودگاه حاضر 
شده بودند، گفت: از تيم ملى حمايت 
كنيــد. تيم ملى شايســته بيشــترين 

حمايت هاست.
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 رئيــس اداره ورزش و جوانان مالير از 
اجراى بيش از 90 برنامه فرهنگى ورزشــى 
در ماليــر همزمان با دهه فجــر خبر داد و 
گفت: نمايشــگاه خودروهاى كالسيك در 

شهرستان مالير برگزار مى شود.
مهدى رضايى با اشــاره بــه چهلمين بهار 
انقالب اسالمى اظهار كرد: در ايام دهه فجر 
بيش از 90 برنامه فرهنگى، ورزشى  توسط 

اداره ورزش و جوانان مالير اجرا مى شود.
وى اين برنامه ها را شامل مسابقات مختلف 
ورزشى در رشته هاى واليبال آقايان و بانوان، 
مســابقات  تيراندازى،  هندبال،  مســابقات 
ويلچررانــى ويــژه جانبــازان و معلوالن، 
فوتســال محالت در روستاها، طناب كشى، 
ژيمناســتيك، شــنا و... دانســت و افزود: 
مسابقات آزاد شــطرنج كشورى نيز در اين 

ايام در مالير برگزار خواهد شد.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان ماليــر در 
گفت وگو با فــارس از برگــزارى چندين 
همايش پياده روى ويژه بانوان و ورزشكاران 
در مالير خبر داد و گفت: برگزارى همايش 
ژيمناســتيك، جنــگ شــادى و برگزارى 
اولين كميته آســيب هاى اجتماعى از ديگر 
برنامه هــاى اداره ورزش و جوانان مالير در 

دهه فجر است.
خودروهاى  نمايشــگاه  برگــزارى  از  وى 
كالســيك با نمايش بيش از يكصد خودرو 
در شهرستان مالير و ســاير شهرستان هاى 
كشــور در مالير خبــر داد و تصريح كرد: 
برگزارى همايش نماز و ورزش، سركشــى 
از خانــواده شــهداى ورزشــكار، ديدار با 
مسووالن و امام جمعه، شركت در راهپيمايى 
22 بهمــن، محفل انس با قرآن با  همكارى 
ســاير نهادهاى شهرســتان و... نيز از ديگر 

برنامه هاى اين اداره در دهه فجر است.
رضايى برگزارى مسابقات مختلف ورزشى 
در بخش ها و روســتاها، جشن انقالب در 
ســالن هاى ورزشى، اعزام راويان انقالب به 
اماكن ورزشى، ديدار با پيشكسوتان ورزشى 
شهرستان و... را نيز از ديگر برنامه هاى دهه 

فجر مالير دانست.
وى اضافــه كرد: همزمــان با ايــن ايام با 
همكارى ســمن  مردم نهــاد و كمك خيران 
ســه كاروان جهيزيه نيز به ســه نوعروس 

شهرستان اهدا مى شود.
رئيس اداره ورزش و جوانان مالير از افتتاح 
پايــگاه قهرمانى مالير خبر داد و گفت: اين 
پايگاه با اعتبارى بالغ بر 120 ميليون تومان 

براى ورزشكاران مالير افتتاح مى شود.
وى از افتتاح ســالن چند منظوره روستايى 
يكنگى كند مالير خبــر داد و  تصريح كرد: 
اين پــروژه نيز يك ميليــارد و 200 ميليون 

تومان هزينه شده است.
رضايى افتتاح خانه ورزشــى روســتاهاى 
كسب، كوسج خليل و  موسى بالغى را نيز از 
ديگر طرح هاى دهه اداره ورزش و جوانان 

مالير در دهه فجر برشمرد..

همزمان با دهه فجر

نمايشگاه خودروهاى كالسيك 
سكان كشتى همدان به قهرمانان جهانى در مالير برگزار مى شود

سپرده شد
 سكان هدايت تيم هاى رده هاى سنى مختلف كشتى اين استان به 

قهرمانان جهانى و آسيايى سپرده شد.
سرپرست هيأت كشتى همدان گفت: در نشست امروز اعضاى هيأت 
كشتى استان نسبت به واگذارى سكان هدايت تيم هاى كشتى آزاد و 
فرنگى در رده هاى ســنى مختلف بحث و بررســى شد و در نهايت 

بهترين هاى كشتى استان را در راس اين تيم ها قرار داديم.
رامين درويشــى اظهار داشت: بر اين اســاس عباس بيگربيگى مربى 
مسئول رده ســنى پهلوانك و خردساالن، جالل لطيفى مربى مسئول 
رده نونهاالن، محمدحســين سلطانى مربى مسئول رده سنى نوجوانان 
و سعيد ابراهيمى مربى مسئول رده سنى جوانان 17 و 18 سال استان 

همدان منصوب شدند.
وى بيان كرد: همچنين هدايت تيم هاى اميد و بزرگســاالن كشــتى 
آزاد همدان به على محمد مالمير و مصطفى يونســى نيا واگذار شد و 
مسئوليت رده سنى پيشكسوتان نيز بر عهده حسن مخدور و داريوش 

كمربند قرار گرفت.
درويشى در گفت و گو با ايرنا خاطرنشان كرد: پيشكسوتان فرنگى به 
كيومرث تركمان و كشــتى فرنگى به محمد فتحى سپرده شد و مدير 
تيم هاى كشــتى آزاد و فرنگى اســتان نيز به مسعود مصطفى جوكار 

واگذار شد.
سرپرســت هيأت كشتى همدان يادآور شد: از قهرمانان و مربيان 
خواســته ايم تا برنامه هاى خود پيرامون اردوهاى تمرينى كوتاه 
مدت و ميان مدت نســبت به مسئوليت واگذار شده در رده هاى 
ســنى مختلف را در مدت پنج روز آينده به هيأت كشــتى استان 

دهند. ارايه 
درويشى با اشاره به انتخاب اعضاى شوراى فنى كشتى استان همدان 
گفت: رضا سامعى، محمد نظرى، فرامرز سماوات، مجتبى خدارحمى، 
محمد ايران، مهرداد ســعدى نژاد، داريوش ميرابيان، حسين يلفانى و 

غالم موذن اعضاى اين شورا را تشكيل مى دهند.

مسابقات شطرنج 
اوپن كشور در 
مالير آغاز شد
 نخســتين دوره مســابقات شطرنج 
اوپن كشور ريتد زير 1900 به مناسبت 
چهلمين ســالگرد پيــروزى انقالب در 
مجموعه  الغدير  نفرى  هزار  ســه  سالن 
ورزشــى آزادى مالير با عنــوان «فجر 

چهلم» آغاز شد.
معــاون اســتاندار همــدان و فرماندار 
ويژه مالير روز چهارشــنبه در اين آيين 
گفت: اين شهرستان داراى ظرفيت هاى 

مطلوبــى در تمامى حوزه هــا به ويژه 
ورزش است.

باب ا... فتحى ورزش مالير را ســرآمد 
استان دانســت و افزود: قهرمانان و نام 
امروز  شهرســتان  اين  ورزشــى  آوران 
در آســتانه چهــل ســالگى انقالب به 
اوج درخشش رســيده اند و در ميادين 
ورزشــى بارها براى مالير افتخار كسب 

كرده اند.
به گزارش ايرنا وى ضمن ابراز خرسندى 
از ميزبانى مالير در برگزارى مســابقات 
شــطرنج در ســطحى باال بيان كرد: شهر 
ملى منبت و شــهر جهانى انگور قابليت 
برگزارى مســابقات بزرگ ورزشــى در 

سطح ملى و بين المللى را دارد.
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■ حديث:
امام علي(ع):

هر كس از فرمان ما پيروى كند ، پيشى مى گيرد .
 غرر الحكم : ج 5 ص 184 ح 7893

■ دوبيتي:
اگر زرين كالهى عاقبت هيچ                                    اگر خود پادشاهى عاقبت هيچ
اگر ملك سليمانت ببخشند                                    در آخر خاك راهى عاقبت هيچ

فرمول افزايش رضايت گردشگران زمستانى
 درحالى كه طبيعت و ارتفاعات ايران قابليت بااليى براى توســعه 
گردشــگرى زمستانى دارند، اما همچنان در زمينه گسترش آن و جذب 
گردشگر ورودى و داخلى، فعاليت هاى گسترده و مدونى انجام نگرفته 
است؛ موضوعى كه البته چندى پيش معاون گردشگرى سازمان ميراث 
فرهنگى نيز بر آن صحه گذاشــت. ولى تيمــورى همچنين به «دنياى 
اقتصاد» گفته بود كه وزارت ورزش و جوانان، راه و شهرسازى، فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، كشور، امور خارجه، شهردارى ها، دستگاه هاى مرتبط 
و... بايد در زمينه توســعه گردشگرى زمستانى همكارى هاى الزم را با 
سازمان و بخش خصوصى داشته باشند؛ در غير اين صورت هر فعاليتى 

در اين زمينه انجام گيرد موفقيتى در پى نخواهد داشت.
از ســوى ديگر، برخى فعاالن گردشــگرى معتقدند وسعت جغرافيا و 
زيرساخت دو بال توسعه گردشگرى زمستانى هستند و در حال حاضر با 
وجود آنكه از نظر اقليم و جغرافيا بسيار غنى هستيم اما زيرساخت هاى 
الزم براى اســتفاده و بهره مندى از اين امكانات خدادادى فراهم نشده 
اســت. در عين حال، نبود رويدادها، فستيوال ها، جشنواره ها و... براى 
جذب گردشگر نيز از جمله موضوعات مورد انتقاد در اين زمينه عنوان 
مى شــود. اگرچه تفريحات زمســتانى در كوهستان ها اغلب تفريحاتى 
لوكس محســوب مى شــوند و مخاطبــان خاصى دارنــد اما رضايت 
اين متقاضيان از خدماتى كه در مقاصد زمســتانى و كوهســتانى ارائه 
مى شــود نيز تاكنون كمتر مورد بررسى قرار گرفته است؛ در حالى كه 
توسعه گردشــگرى به صورت كلى بدون آگاهى از چگونگى رضايت 
گردشــگران و عامل موثر بر آن ممكن نيســت. در اين راســتا، نتايج 
يك پژوهش دانشــگاهى درباره ارزيابى عوامــل موثر بر رضايت در 
گردشگرى زمستانى كه پيش از اين در دانشگاه تهران انجام شده، نشان 
داد گردشــگران از دو مقصد زمســتانى مورد بررسى در اين پژوهش 
رضايت داشــتند اما اين رضايت بيشتر از آنكه ناشى از عرضه مناسب 
باشــد، متاثر از ويژگى هاى خاص منطقه و عالقه و انگيزه شــخصى 
به ورزش هاى زمســتانى بوده اســت. اما چه اتفاقى بايد رخ دهد كه 

گردشگران زمستانى از چنين مقاصدى رضايت داشته باشند؟
پژوهش مذكور كه از ســوى ليــال وثوقى، فضيله دادورخانى، ســيد 
حســن مطيعى لنگــرودى و محمدتقــى رهنمايى انجام شــده و دو 
مقصد شمشــك و دربندسر را مورد بررســى قرار داده، نشان مى دهد 
كه گردشــگران رضايت كلى از تجربه خود داشــتند، اما اين رضايت 
ناشى از عرضه خدمات گردشــگرى نبود؛ چالشى كه فعاالن معتقدند 
سال هاســت گريبانگير اين حوزه از گردشــگرى بوده است.  رضايت 
اين گردشگران بيشــتر متاثر از عالقه و انگيزه شخصى افراد به اسكى 
و برخــى ويژگى هاى مقصد و جاذبه هاى طبيعى منطقه و فاصله كوتاه 

مقصد (خصوصا براى گردشگران روزانه) عنوان شده است.
 پژوهشــگران معتقدند اين مسائل اســت كه باعث شده گردشگران با 
وجــود نارضايتى از برخى عوامل، همچنــان به اين دو مقصد مراجعه 
 كننــد. از اين رو مى توان گفت ويژگى هــاى مقصد و همچنين عاليق 
و انگيزه هاى فردى نســبت به اين فعاليت خاص، درخصوص رضايت 
و همچنين عامل وفادارى و بازگشــت مجدد تعيين كننده بوده اســت. 
از طــرف ديگــر بى توجهى به بهبــود كيفيت اين مقاصــد و برآورده 
كردن نســبى انتظارات عالقه مندان متناسب با استانداردها، دليل عمده 
كاهش مشــتريان اين مقاصد عنوان شده اســت؛ شاخصى كه به عدم 

توسعه يافتگى زيرساخت ها بازمى گردد.
بخــش ديگرى از نتايج اين تحقيق همچنين حكايت از جايگزينى اين 
مقاصد زمســتانى با پيســت هاى خارج از ايران خصوصا در تركيه و 
ارمنستان داشته اســت. اين مقاصد خارجى به دليل بازاريابى گسترده 
در ايران و نيز عرضه اى متناسب با انتظارات گردشگران عالوه بر اينكه 
توانسته اند اين گردشگران زمستانى را به خود جلب كنند، باعث افزايش 
انتظار آنها از مقاصد داخلى هم شده اند؛ دو مساله كه از دفعات مراجعه 

به اين مقاصد كاسته است. 

از فردا صورت مى گيرد
آغاز اكران فيلم هاى جشنواره 

فجر در همدان
 سرپرست معاونت سياســى، امنيتى و اجتماعى 
اســتاندارى همدان با اشــاره به آغاز اكران فيلم هاى 
جشنواره فجر در همدان گفت: سال هاى قبل اتفاقات 
خوبى بــا ميزبانى همدان در جشــنواره فيلم و تئاتر 
كــودك و نوجوان رخ داد كه اميدواريم مجدد ميزبان 
جشــنواره فيلم كودك و نوجوان باشــيم. به گزارش 
فارس ، ابوالقاسم الماسى ظهر امروز در آيين افتتاحيه 
جشنواره فيلم فجر در همدان اظهار كرد: خوشحاليم 
كه همدان ميزبان اين رويداد فرهنگى اســت ضمن 
اينكــه اين ديار در حــوزه فرهنگى و هنرى ظرفيت 
بااليــى دارد.وى با بيان اينكه همــدان با ظرفيت باال 
در فرهنگ و هنر استحقاق زيادى در اين حوزه دارد 
گفت: سال هاى قبل اتفاقات خوبى با ميزبانى همدان 
در جشــنواره فيلم و تئاتر كــودك و نوجوان رخ داد 
كه اميدواريم مجدد ميزبان جشــنواره فيلم كودك و 
نوجوان باشــيم. سرپرســت معاونت سياسى، امنيتى 
و اجتماعى اســتاندارى همدان ادامه داد: اگر كارهاى 
هنرى مردم پســند باشد و تئاتر و سينما تقويت شود، 
بهتر مى توان مردم را اميدوار كرد. وى خاطرنشان كرد: 
بــراى عالقمندان و ورود جوانان در عرصه هنرى نيز 
خواهش مى كنم شرايط تسهيل شود تا انگيزه جوانان 

و پشتكار آنها در نشاط جامعه افزايش يابد.

اكران 14 فيلم  جشنواره فجر 
در دو سينماى همدان

 همزمــان با آغاز اكران فيلم هاى ســى و هفتمين 
جشنواره بين المللى فجر در تهران، همدان نيز ميزبان 

اين رويداد فرهنگى است
اكران فيلم ها از 12 تا 18 بهمن ماه در دو ســينماى 
قدس و فلسطين خواهد بود و افتتاحيه آن 11 بهمن 
در سينما فلسطين برگزار مى شود. 14 فيلم طى يك 
هفته ميهمان سينماها هستند كه در دو بخش سيمرغ 
پروانه ها و سوداى ســيمرغ اكران خواهند شد. در 
بخش سوداى ســيمرغ «آشــفتگى» به كارگردانى 
فريــدون جيرانى، «تيــغ و ترمه» بــه كارگردانى 
كيومرث پوراحمد، «سرخ پوســت» به كارگردانى 
نيمــا جاويدى، «ديــدن اين فيلم جرم اســت» به 
كارگردانى رضا زهتابچيان و «قســم» به كارگردانى 
محســن تنابنده از جمله فيلم ها هســتند. همچنين 
«پالتو شــترى» به كارگردانى مهدى على ميرزايى، 
«حمال طال» به كارگردانــى تورج اصالنى، «خون 
خــدا» به كارگردانى مرتضى على عباس ميرزايى و 
«درخونگاه» به كارگردانى ســياوش اسعدى ديگر 

فيلم هاى بخش سوداى سيمرغ را شامل مى شود.
در بخــش ســيمرغ پروانه ها نيز فيلم هاى «شــب 
آفتابى» به كارگردانى على مدنى، «پاســتاريونى» به 
كارگردانى ســهيل موفق، «بنياميــن» به كارگردانى 
محسن عنايتى، «ضربه فنى» به كارگردانى غالمرضا 
رحمانى و «آخرين داســتان» به كارگردانى اشكان 

رهگذر اكران مى شود. 

مجوز واردات 5 محصول كشاورزى 
تراريخته به چين صادر شد

 چين به تازگى مجــوز واردات 5 محصول تراريخته را از آمريكا 
صادر كرد. تاييد اين محصوالت تراريخته از سوى قانون گذاران چينى 
موجب رشد ســرمايه گذارى در تحقيقات بيوتكنولوژى در سراسر 
جهان خواهد شــد. به گزارش مركز اطالعــات بيوتكنولوژى ايران، 
قانون گذاران چينى واردات 5 محصول تراريخته از آمريكا را تصويب 
كردند. تاييد قانونى اين محصوالت از سوى چين صنعت كشاورزى 
را در سراسر جهان بهبود خواهد بخشيد.اين محصوالت شامل سويا، 
كانوال و ذرت تراريخته هستند كه براى تحمل شرايط نامساعد محيطى 
مهندسى شده اند. اين محصوالت زراعى با وجود موانع طبيعى رشد 

گياه مانند هجوم آفات به رشد خود ادامه مى دهند.

رباتي كه فكر مى كند!
 محققان رباتى ســاخته اند كه مى توانــد فكر كند و بدون برنامه 

ريزى از پيش تعيين شده و با تمرين فعاليت هايى انجام دهد.
به گزارش تلگراف،  مهندسان دانشگاه كلمبيا ادعا مى كنند يك بازوى 
مكانيكى ســاخته اند كه بدون برنامه ريزى وهيچ گونه دســتورى به 
طور خودكار فعاليت هايى را انجام داده اســت.به گفته محققان اين 
نخستين بارى است كه يك ربات با قابليت «تصور كردن خود» ساخته 
شــده اســت و با كمك اين قابليت مى تواند هدف خود را دريابد و 
راهى براى انجام آن بيابد.تا به امروز محققان نتوانســته بودند ماشين 
هايى بسازند كه مانند انسان هوش خود را توسعه دهند.به هرحال اين 
بازوى رباتيك هيچ گونه برنامه اى درباره فيزيك، هندســه يا موتور 

ديناميك نداشت.

اپل اپليكيشن دردساز فيس بوك را حذف كرد
 پس از انتشــار اخبار درباره يك اپليكيشــن تحقيقاتى فيس بوك 
كه در ازاى پرداخت پــول به افراد، اطالعات آنان را جمع آورى مى 
كند، اپل اپليكيشــن مذكور را حذف كرده است. به گزارش ماشابل، 
اپــل گواهينامه اى كه اجازه مى داد فيس بوك اپليكيشــن تحقيقاتى 
خود را از طريقEnterprise Certificate Program توزيع 
كند، لغو كرده اســت. روز گذشته فاش شد اين اپليكيشن تحقيقاتى 
در ازاى پرداخت مبلغى اطالعات كاربران را جمع آورى كرده است. 
به هرحال با اين اقدام اپل، اپليكيشــن فيس بوك به طور كامل ممنوع 
مى شــود. فيس بوك اعالم كرده بود نسخه iOS اين اپليكيشن را از 
برنامه خود حذف مى كند اما به نظر مى رسد اپل زودتر از فيس بوك 

اقدام به حذف كرده است.

آزادسازى تارهاى نورى شبكه 
زيرساخت ارتباطى

 مديرعامــل شــركت ارتباطات زيرســاخت از تصميم براى 
آزادســازى تارهاى نورى بالاســتفاده (فيبرتاريك) در شــبكه 
فيبرنورى زيرســاخت ارتباطى خبــر داد و آن را تصميمى براى 
بهبــود كيفيــت اينترنت داخلى عنوان كرد. صادق عباســى ، از 
ابالغ مصوبه جديد كميســيون تنظيم مقــررات ارتباطات براى 
واگذارى «فيبرتاريك » شــبكه ارتباطات زيرساخت كشور خبر 
داد و گفت: اين پيشــنهاد از سمت شركت ارتباطات زيرساخت 
به ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات راديويى ارائه شــد و 
هفته گذشــته در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، به تصويب 

رسيد.

آلودگى ميليون ها دستگاه با بدافزار ايرانى
 مركــز مديريت امداد و هماهنگى عمليــات رخدادهاى رايانه اى 
با بررســى خانواده بدافزارهاى ايرانى «پوشــفا»، اعالم كرد: چندين 
ميليون دســتگاه متعلق به كاربران ايرانى به اين بدافزار آلوده شــدند. 
به گزارش مهر، مركز مديريت امداد و هماهنگى عمليات رخدادهاى 
رايانه اى با بررسى بدافزارهاى «پوشفا» به عنوان باسابقه ترين خانواده  
بدافزار اندرويدى ايرانى، اعالم كرد: چندين ميليون دســتگاه كاربران 
ايرانى به اين بدافزار آلوده شده اند. اين مركز توضيح داد: بدافزارهاى 
دســته «پوشفا» را شــايد بتوان از جمله قديمى ترين و پرانتشارترين 
 بدافزارهاى اندرويدى ايرانى تا به امروز دانست. براساس مشاهدات 
انجام شده، نخستين بدافزارهاى اين دسته از مردادماه 96 در پيام رسان 

تلگرام منتشر شده است.

سينـما

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

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

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

مريم مقدم »
 ديوارهاى طويل و باغى كه كوشك را احاطه كرده 
است ؛  از تداوم تاريخى در معمارى باغ حكايت مى 
كند ؛  نقشبندى و جنس خشت و كاهگل و تيرهاى 
چوبى ايستاده تا طاق در ايوان عمارت ؛ بيانگر اصالت 
تاريخى همدان است . سبك معمارى برونگراى خانه 
تا پيش از خراب شدن  آدم را ميبرد تا دوره  معمارى 
پهلوى . سيماى ويران شده زيبا و مغرور در ميانه بلوار 
ارم شــهر همدان روبروى بناهاى ساخته شده  كوتاه 
و بلند شــهر حسرت به دل مى نشاند خانه باغى كه 
روبروى تاالر همايشهاى بين المللى همدان قرار دارد 
و معمارى آن ريشــه در دوره پهلوى داشت در نقشه 
هوايى كه سال 1335 از شهر همدان ثبت شده است 
نيز نمايان اســت آ ن روزها حتــى كنار اين خانه باغ 
بلوارى هم وجود نداشــت و انبوهى از طبيعت خانه 
را احاطه كرده بود . بعدها پس از ايجاد شــدن بلوار 
ارم خانه در كنار بلوار قرار گرفت و سقف شيروانى 
و معمارى ايرانى و رديف ستون هاى چوبى آن روى 
ايــوان همواره مورد توجه عابران پياده و خودروهاى 
در حال تردد در بلوار ارم بود اما به يمباره در روزهاى 
اخير همزمان با ســردترين روزهاى بهمن ماه 1397

تيشــه جان و ريشــه اين عمارت قديمى را به لرزه 
واداشــت . پس از عمارت نورمهال و خانه نراقى و 
عمارت جنانى حاال نوبت به خانه قديمى در حاشيه 
بلوار ارم رســيده اســت .آيا به واقــع چنين بناهاى 
تاريخى و قديمى هيچ نام و نشــانى در فهرست آثار 
ملى ايران ندارند ؟ آيا براى تغيير  هويت اين عمارت 
ها هيچ نظارتى اعمال نميشــود ؟ ميراث ايران ما به 

كجا ميرود ؟ 
اين عمارت ها كه  يادآور زندگى هاى ساده اما توام 
باهنر معمارى كه قرين با فرهنگ خانواده هاى ايرانى 
بود حاال با تغيير ذائقه ها رخ تغيير مى دهند و رو به 
نابودى مى گذارند  . اين خانه ها قربانى اند قربانى نوع 
نگاه عده اى ديگر كه نه تنها هويت تاريخى يا دلربايى 
عمارت را درك نميكنند ، بلكه به ارزش زمين گسترده 
و موقعيت شهرى ممتاز آن براى ساختن مجتمع هاى 
مسكونى، تجارى، پزشكى و ادارى مى انديشند. اين 
عمارت هاى تاريخى كه حاال گوشه و كنار شهر لكه 
هاى دست خورده اشــان باقى مانده است  ؛ بيانگر 
امتداد و عدم گسســت در زندگى شهرى همدان در 

گذشته هاى تاريخى همدان  است .
 مســووالن مرتبط در همدان تعــداد اين خانه هاى 
35باب در شــهرهاى  تاريخــى و قديمى  را حدود 
مختلف اســتان ذكر مى كنند.  خانه هاى شــهبازى، 
كاظمــى، حيدرى، باغ نظــرى، صابريون، صمديان، 
عمارت سوخته، احمدى و شرفى از مهمترين بناهاى 
دوره قاجاريه در اســتان همدان است. اين خانه هاى 
قديمى و نقش و نگارهاى زيباى آن معرف فرهنگ 
و تمدن غنى مردم ايران به عنوان اصيل ترين ميراث 
گذشتگان اين مرز و بوم است.  با حفظ و نگهدارى 
خانه هاى با ارزش تاريخى و همچنين امكان سازى 

مناســب براى بازديد گردشــگران خارجى مى توان 
فرهنگ، آداب و ســنن مردم ايران زميــن را به دنيا 
معرفى كرد اما حاال حكايت اين خانه ها شده است 

آغاز داستانهاى يكى بود و يكى نبود ..... 
با وجود ارزش و اهميت بناهاى تاريخى اما متاسفانه 
برخــى بافت ها و خانه هــاى  تاريخى مورد غفلت 

قرار گرفته اند.
آثار باســتانى و بناهاى تاريخى هر كشــور پيشينه 
آن كشــور به حســاب مى آيد كه اين آثار داراى 
ارزش و اهميت فراوانى هســتند و هر شــخصى 
موظف است براى حفظ اين تمدن چند هزار ساله 
تالش بســيارى انجام دهد. چگونگى حفظ هويت 
تاريخى در شــهرهاى مدرن يا شــهرهاى در حال 
پيشــرفت، دغدغه اى اســت كه نه تنها در ايران 
بلكه در كشــورهاى ديگر نيز وجود دارد. در تمام 
شــهرهاى معاصر كه به سرعت پيشرفت مى كنند 
بيشــترين نگرانى ها در نگهدارى از هســته هاى 

تاريخى شهرهاســت كه بايــد بتوانيم ميان اين دو 
مسئله داشتن شــهر مدرن و حفظ بناهاى تاريخى 

تعادل ايجاد كنيم.
 پروفســور فابريزيوتوپتى معمار برجسته ايتاليا با 
تاكيد بر لزوم حفظ هويت تاريخى شــهرها و بهره 
مندى از امكانات يك شهر مدرن، چنين  مى گويد: 
حفــظ همزمان روند حركت به ســمت مدرنيته و 
حفاظت و نگهــدارى از بافت هاى تاريخى، اصل 
مهم در حفظ هويت تاريخى شــهرها اســت و با 
توجه به اينكه شــهر يك عنصر ســيال است و به 
بهانه نگهــدارى از  آثار تاريخى نمى توان حركت 
شــهرها بر رونــد مدرنيته را متوقــف كرد، چون 
شهرها هيچ وقت به عقب باز نمى گردند در همين 
راســتا توجه مردم به سمت بافت هاى تاريخى به 

عنوان هويت شهرها بايد بيشتر شود.  
آن طور كه شــواهد حاكى است گويا حفظ بناهاى 
تاريخى در ايــران از اهميت خيلى زيادى برخوردار 

نيست و متاسفانه برخى از آثار تاريخى كه در روستاها 
و شهرهاى مختلف كشور وجود دارد با بى توجهى 
و يا كم توجهى آشــكارى از سوى مردم و مسئوالن 
مواجه شده اســت، بطوريكه براى نگهدارى از اين 
آثار ملى كمترين بودجه در نظر گرفته شده كه اغلب 
آن هم بدون كارشناســى دقيق به هدر مى رود و در 
حــوزه ى كارى خود هزينه نمى شــود. هر چند در 
اين ميان هستند افراد ناآگاهى كه صدمات و لطماتى 
جبران  ناپذير بر اين آثار وارد مى كنند.  حفظ معمارى 
اسالمى، تاريخى و ايرانى از اولويت هاى برنامه هاى 
دولت است و خوشبختانه بين دستگاه هاى مختلف 
يك هماهنگى به وجــود آمده كه اين امر كمك مى 
كند برنامه ها را در راستاى حفظ بافت هاى تاريخى 
كشور با سرعت بيشترى پيگيرى كنيم.: حفظ بناهاى 
تاريخى و آثار معمارى قديمى در كشــور با حضور 
مردم ميسر مى شــود چرا كه اگر مردم در اين بافت 
هاى تاريخى حضور نداشته باشند، اين ميراث شادابى 

كافى را ندارند.
خانه يكى از مباحث مهم در معمارى ما مى باشــد 
كه كمتر به آن پرداخته شــده است نياز به خانه در 
اين زمان بســيار احساس مى شود و مى بايست با 
شناخت معمارى گذشــته و تطبيق آن با معمارى 
معاصر ايــن نياز را بر طرف كرد انســان وقتى از 
غــار بيرون آمد نياز به ســرپناه داشــت و بر اين 
اساس طبيعى است كه قديمى ترين مورد معمارى 
ســاختمان خانه باشد اين امر از عصر حجر شروع 
شــده  حال تنها مى توانيم بگوييــم،  اميدواريم با 
همكارى و مشاركت مردم و مسئوالن ذى ربط در 
حفظ بناهاى تاريخى، اين هويت چند هزارساله و 
پيشينه تاريخى كشور غبار فراموشى به خود نگيرد 

و ميراث معمارى ايرانى به فنا نرود .

تيشه به ريشه خانه باغ قديمى رسيد 

تخريب تنها اثر تاريخي 100ساله در بلوار ارم

 بازيگــر ســينما و تلويزيــون با بيــان اينكه 
ســال هاى گذشته مسووالنى بودند كه وعده هايى 
دادند اما عملى نشــد گفت: از مســووالن تقاضا 
دارم وعده هايــى كه غيــر عملى ندهنــد؛ قرار 
بود شــهرك ســينمايى در همدان ساخته شود و 
مشــخصات زمين را نيز دادند اما با گذشت 12

ســال عدم تحقق اين وعده ها ما را آزار مى دهد. 
به گزارش فارس ، قاســم زارع  در آيين افتتاحيه 
اكران فيلم هاى جشــنواره فجر در همدان با بيان 

اينكه ما اهل فرهنگ و هنر هستيم به همين دليل 
معتقديم خدا ما را بيشتر دوست دارد اظهار كرد: 
اعتقاد بنده بر اين اســت كه نبايد همه چيز را در 
مركز دنبال كرد، شهرســتان ها هــم بايد در اين 

باشند. دخيل  فرهنگى  رويدادهاى 
وى بــا بيان اينكه طى ســالهاى قبــل فيلم هاى 
جشــنواره فجر تنها در تهران اكران مى شــد اما 
اجراى  گفــت:  بودند  بى نصيــب  شهرســتان ها 
جشــنواره ها و تقســيم بندى آن باعث مى شــود 

همه از آن بهره مند شــوند. اين بازيگر ســينما و 
تلويزيون بــا بيان اينكه مديركل ارشــاد همدان 
دغدغــه فرهنگى دارد افزود: مــن هم به عنوان 
يك هنرمند همدانى دغدغه مند هســتم زيرا اين 
شهر شناســنامه غنى دارد كه خيلى از شهرها آن 
را ندارند. وى با اشــاره به اينكه عنوان «پايتخت 
تاريــخ و تمدن ايران زمين» برازنده نام و فرهنگ 
همدان اســت افزود: اين جشــنواره محدود به 
تهران نيســت و اينكه اكران فيلم هــا همزمان با 

تهران است، اتفاق خوبى است. زارع با تاكيد بر 
اينكه بايد در طول ســال نيز شاهد اكران فيلم ها 
باشــيم يادآور شــد: شهرى پوياســت كه چراغ 
فرهنگ و هنر آن همواره روشــن باشد زيرا زير 

سايه آن چراغ اقتصاد نيز روشن خواهد شد. 
وى بــا بيــان اينكه در حــوزه فرهنــگ و هنر 
زيرســاخت ها نيز بايد فراهم باشــد تا هنرمندان 
بتواننــد عرض انــدام كنند افــزود: همدان اين 
توانايى را دارد زيــرا هنرمندان درجه يكى دارد. 
اين بازيگر ســينما و تلويزيون با اشاره به اينكه 
ســال هاى گذشته مسووالنى بودند كه وعده هايى 
دادند اما عملى نشــد گفت: از مســووالن تقاضا 
دارم وعده هايى كه عملى نمى شــود، ندهند؛ قرار 
بود شــهرك ســينمايى در همدان ســاخته شود 
و مشــخصات زمين را نيز دادند اما با گذشــت 
12 ســال عدم تحقق ايــن وعده ها مــا را آزار 
مى دهد. وى با تاكيد بر اينكه اين اســتان نيازمند 
زيرساخت اســت بيان كرد: همدان براى ارتقاى 
ســطح فرهنگ و هنر نيازمند ســاخت سالن هاى 

تئاتر و موسيقى است.

قاسم زارع:

وعده ماندن شهرك سينمايى همدان آزارم مى دهد
■ 12 سال گذشت، وعده  غير عملى ندهيد
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