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مدرسه شهيد 
فراهانى بايد 
تخليه شود اما 
 اوليا دانش آموزان 
نمى گذارند 

آيا مى شود 
كارگران را 
از مردم 
جدا كرد؟

هزينه اى كه 
زباله هاى مردم 
بر دوش 
شهردارى 
مى گذارد

قهرمانى
 هديه اسپانسر 
به تيراندازى
 باكمان همدان

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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يادداشت روز
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زمستان 
 بدون هيچ مقدمه اي مطلب امروز را با 
شعر زيباي استاد محمدحسين شهريار كه 
الحق در هر دو زبان فارسي و تركي اشعار 
نابي را سروده اســت آغاز مي كنم گر چه 

خود ترك زبان بود.

«مدرسه طبيعت» همدان تعطيل شد

8
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نيازهاى جديد گردشگرى در همدان واكاوى شود

26پرديس گردشگرى در طرح 
مطالعاتي همدان و حومه 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 محمـود الفت 
 دبير محترم حزب موتلفه اسالمي استان همدان 

ــي  ــته جنابعال ــا و شايش ــاب بج انتخ
ــه  ــزي حــزب موتلف را در شــوراي مرك
اســالمي كشــور تبريــك عــرض نموده 
ــما را از درگاه  ــزون ش ــات روز اف توفيق

ــتاريم. ــد خواس ــــتاريم.خداون ــد خواس خداون

سيدحسين حسيني 
مسئول كميته اقشار حزب عدالت طلبان اسالمي 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

  محمـود الفت 
 دبير محترم حزب موتلفه اسالمي استان همدان 

ــي را  ــته جنابعال ــا و شايس ــاب بج انتخ
ــه  ــزب موتلف ــزي ح ــوراي مرك در ش
اســالمي كشــور تبريــك عــرض نمــوده 
توفيقــات  متعــال  خداونــد  درگاه  از 

ــم. ــألت داري ــما را مس ــزون ش ــم.روزاف يري ــألت دا ــممما را مس ــزون ش روزاف

اعضاي شوراي حزب موتلفه اسالمي 
استان همدان 

آگهـي استخـدام
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران

ــم  ــدارك ديپل ــور م ــي و سلحش ــن، انقالب ــان متدي ــن جوان از بي
ــرد. ــرزم مي پذي ــي هم ــته خلبان ــي در رش ــي و تجرب رياض

اينترنتــي نشــاني  بــه  ثبت نــام  و  آگاهــي  كســب  جهــت 
 www.Nahaja.ir , www.gozinsh.Aja.ir مراجعه نمايند.

ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است

تلفن: 38279040 - 081    پيامك: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و 
روابط  عمومى هاى گرامى

 پژوهشگران دانشگاه بوعلى سيناى همدان عالوه بر 
آنكه نانو ســاختارهايى براى كاهش تركيبات گوگرد از 
ســوخت را عرضه كردند، موفق به ساخت كوچكترين 

نانوكپسول براى انتقال دارو به بافت هدف شدند.
مظاهر احمدى، دانش آموخته دانشــگاه بوعلى ســينا 
همدان از محققان طرح در گفت وگو با ايســنا، در اين 
باره اظهــار كرد: در اين مطالعات بــه منظور حذف و 
اندازه گيرى دقيق، حســاس و گزينشــى انواع يون ها 
و يــا مولكول هاى هدف در بافت هــاى مختلف مانند 
نمونه هاى زيســت محيطى و بيولوژيكــى از نانو مواد 

مختلف استفاده شده است.
وى با بيــان اينكه در اين طرح نانــو ذرات ويژه اى را 
ســنتز كرديم و از آنها به عنوان كاتاليست، نانو جاذب 
و همچنين نانوسنسور مى توان استفاده كرد، اظهار كرد: 
نانو مواد مورد استفاده در اين طرح عمدتا سنتزى بوده و 
به منظور افزايش گزينش پذيرى اين نانومواد سطح آنها 
را با عوامل ويژه و با روش هاى مختلف، اصالح كرديم.

احمدى پايه اين نانو ســاختارها را گرافن مغناطيســى 
دانســت و خاطر نشــان كرد: در اين طــرح نانو مواد 
توليد شــده را به دليل نسبت ســطح به حجم باالتر و 
اصالح پذيرى آســان تر مى توان بــه عنوان جاذب ها در 
ساختار الكترودهاى مختلف براى اندازه گيرى دقيق تر و 

افزايش گزينش پذيرى آنها به كار برد.
اين دانش آموخته دانشــگاه بوعلى سيناى همدان كاربرد 
نانو ذرات توليد شده را در گوگردزدايى از سوخت هاى 
بنزين و گازوئيل ذكر كرد و ادامه داد: با اســتفاده از اين 
نانو ذرات توانستيم سطح گوگرد در سوخت را به كمتر 
PPm برسانيم. اين عدد پايين تر از استانداردهاى  از 15

اروپايى و آمريكا است.
وى با تاكيد بر اينكــه اين نانو ذرات به عنوان افزودنى 
به سوخت قابل كاربرد اســت، گفت: اين نانوذرات به 
محيط ســوخت اضافه مى شــوند و مى توانند تركيبات 

گوگرد دار را از سوخت جذب كنند.
احمدى دليل جذب مواد گوگرد دار از ســوى اين نانو 
ذرات را خاصيت مغناطيسى آنها دانست و يادآور شد: 
كاربرد ديگر ايــن نانو ذرات اندازه گيــرى مقادير كم 
داروها و آالينده هاى زيست محيطى و بيولوژيكى است 
كه نتايج به دســت آمده نشان داد اين نانوذرات توانايى 
بســيار بااليى براى حذف انواع آلودگى ها از نمونه هاى 
زيســت محيطى و همچنيــن اندازه گيــرى داروهاى 

مختلف در نمونه هاى بيولوژيكى را دارند.
اين محقق، ســنتز نانو ذرات به عنوان نانو حامل براى 
رساندن دارو به سلول هاى سرطان مغز را بخش ديگرى 
از اين مطالعات دانســت و افرود: اين نانو ساختارها بر 

پايه "آلژينات كلسيم" به قطر 16 نانومتر و كوچكترين 
نانو كپسول هايى هستند كه تاكنون سنتز شده است.

وى با بيان اينكه مواد مورد اســتفاده در اين نانو حامل 
زيســت سازگار و زيســت تخريب پذير است، خاطر 
نشان كرد: اين نانو حامل، دارو را در داخل خود كپسوله 
كرده و از طريق پپتيدهايى كه بر روى سطح اين ذرات 
جايگذارى كرديم، به صورت هدفمند دارو را به بافت 
هدف مى رســاند و دارو در اين بافت هدف رهاسازى 
مى شود.احمدى با بيان اينكه مطالعات فاز آزمايشگاهى 
اين طرح اجرايى شــده اســت، ادامه داد: بخشــى از 
مطالعات فاز حيوانى اين طرح در دانشگاه علوم پزشكى 
شيراز اجرايى شده و بخش ديگر آن با همكارى دانشگاه 

كانادا درحال اجرا است.
به گفته وى، در اين نانو حامل، داروى سيمواســتاتين 
(Simvastatin) از گروه داروهاى استاتين بارگذارى 
شده است. اين دارو براى كاهش كلسترول خون تجويز 

مى شود.
اين طرح در قالب رساله دكترى از سوى مظاهر احمدى 
و با راهنمايى دكتر طيبه مدركيان و دكتر عباس افخمى 
اجرايى شده و در بيســتمين جشنواره جوان خوارزمى 
با كســب رتبــه دوم پژوهش هــاى بنيــادى در گروه 

فناورى هاى شيميايى مورد تقدير قرار گرفت.

با تالش محققان دانشگاه بوعلى سينا  صورت گرفت

ساخت كوچكترين نانوكپسول حامل دارو

شهردار نهاوند خبر داد

نهاوند پايلوت بازآفرينى كشور شد 
3

چرايي رفتار نمايندگان مجلس در برخورد با دولت

استيضاح
براي البي

■ يك روانپزشك: در مجلس حب و بغض جناحي
جايگزين منافع ملي شده است

همدانى ها پاييز را 
با برف بدرقه كردند

يلدا
درميان 

دانه هاى برف 
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ فعاليت 4 كانون خادميارى رضوى در همدان

 مدير دفتر آســتان قدس رضوى همدان با بيان اينكــه در همدان چهار كانون 
خادميارى فعاليت مى كند گفت: كانون وقف و نذر، كانون خادمياران، كانون فرهنگى، 
كانــون امداد و محرومان به همراه واحد بانوان مســؤول انجام برنامه ها در همدان 
هستند.به گزارش فارس ، سيد محمدكاظم حجازى در جمع خادمياران دفتر آستان 
قدس رضوى همدان ضمن تشــريح نقش و جايگاه تشــكيالت در موفقيت هاى 
انقالب اســالمى ادامه داد: طى چهار دهه گذشته و در تمام اقداماتى كه براى ايجاد 
تشكل هاى مختلف انجام شــد، تمام اهداف بر اين است كه گام هاى ما در مسير 
آرمان هاى امام (ره) و شهدا باشد.مدير دفتر آستان قدس رضوى همدان بر لزوم انجام 
كار منسجم تشكيالتى براى خدمت رسانى بهتر در دفاتر آستان قدس رضوى تأكيد 
كرد و افزود: امروز در تمام استان هاى كشور به روش هاى مختلف دو تكليف اصلى 
خدمت رسانى به محرومان و توسعه فرهنگ رضوى تا حد زيادى محقق شده است.

جذب 700 نوآموز همدانى در كالس هاى چندپايه
 معاون آمــوزش ابتدايى آموزش و پرورش همدان از جذب 700 نوآموز پيش 
دبســتانى در كالس هاى چند پايه در اســتان خبر داد.ياسر نانكلى در گفت وگو با 
فارس با بيان اينكه آموزش و پرورش با كيفيت دوره پيش دبستانى، بسترساز تربيت 
و تعالى همه جانبه نسل آينده ساز كشور است اظهار كرد: افزايش پوشش تحصيلى 
در دوره پيش دبستانى از برنامه هاى اولويت دار معاونت آموزش ابتدايى استان است.
وى از جذب 700 نوآموز پيش دبستانى در كالس هاى چند پايه در استان خبر داد و 
گفت: در جهت جذب نوآموزان پيش دبستانى مناطق كمتر توسعه يافته، اين نوآموزان 
به صورت رايگان در كالس هاى چندپايه مدارس دوره ابتدايى تحت آموزش قرار 
مى گيرند.معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش استان همدان يادآور شد: معلمان 
و مربيانى كه مسووليت خطير تربيت نوآموزان دوره پيش دبستانى را بر عهده دارند 

الزم است با اهميت و ضرورت اين دوره مهم و سرنوشت ساز آشنا باشند.

«مدرسه طبيعت» همدان تعطيل شد
 مدير مدرســه طبيعت «نســيم» همدان اعالم كرد با وجــود پيگيرى هاى 
صورت گرفته «مدرســه طبيعــت» همدان تعطيل شــد.حميد نوروزى مدير 
مدرســه طبيعت «نســيم» اعالم كــرد در هفته هاى اخير و پس از پشــتيبانى 
فراكسيون محيط زيست مجلس شــوراى اسالمى و وزير آموزش و پرورش 
از فعاليت مدارس طبيعت، روزنه اميدى براى آينده كودكان و پرسنل مدرسه 
طبيعت پيدا شــد (هم اكنون هشــت نفر به صورت مستقيم و بيمه شده و 6 
نفر به صورت غير مســتقيم در مجموعه شاغل هستند).مطابق اين تصميمات 
و مكاتبات نامه اى از جانب مدرسه طبيعت نسيم همدان به اداره كل حفاظت 
محيط زيســت استان ارسال شد. درخواســت تمديد مدت فعاليت (با توجه 
به بــدون تاريخ بودن اعتبار پروانه صادره) به دليل عدم پاســخ مراجع مورد 
اســتعالم تا امروز پنج شنبه 29 آذرماه بى جواب مانده و بر اين اساس از روز 
شنبه يكم دى ماه تابلوى «مدرســه طبيعت» برداشته خواهد شد و از پذيرش 

كودكان عزيز در مدرسه طبيعت معذور خواهيم بود.

زمستان 
فيض ا... مظفرپور »

 بــدون هيــچ مقدمــه اي مطلب امروز را با شــعر زيباي اســتاد 
محمدحسين شــهريار كه الحق در هر دو زبان فارسي و تركي اشعار 
نابي را ســروده اســت آغاز مي كنم گر چه خود ترك زبان بود ولي 
اشعار فارسي اش هم از لطافت خاصي برخوردار است و به قول حافظ 
شــيرازي تركان پارسي گو بخشندگان عمرند/ساقي بشارتي ده رندان 
پارســا را. و اما شعر شــهريار اينگونه آغاز مي شود. زمستان پوستين 
افزود بر تن كدخدايان را/ وليكن پوست خواهد كند ما يك القبايان را/ 
ره ماتم ســراى ما ندانم از كه مى پرسد/ زمستانى كه نشناسد در دولت 
سرايان را/ به دوش از برف باالپوش خز ارباب مى آيد/ كه لرزاند تن 
عريان بى برگ و نوايان را/ طبيب بى مروت كى به بالين فقير آيد/ كه 
كس در بند درمان نيســت درد بى دوايان را/ به تلخى جان سپردن در 
صفاى اشك خود بهتر/ كه حاجت بردن اى آزاده مرد اين بى صفايان 
را/ به هر كس مشكلى برديم و از كس مشكلى نگشود/ كجا بستند يا 
رب دست آن مشكل گشايان را/ نقاب آشنا بستند كز بيگانگان رستيم/ 
چو بازى ختم شد، بيگانه ديديم آشنايان را/ حريفى با تمسخر گفت 
زارى شــهريارا بس/ كه ميگيرند در شهر و ديار ما گدايان را خدايش 
رحمت كند كه به اين زيبايي و روشني وضعيت افراد بي خانمان و گدا 
و خالصه به تعبير امروزي قشــر ضعيف جامعه را در فصل زمستان 

توصيف كرده است.
شب گذشته شب يلدا بود و بســياري از خانواده هاي ايراني به رسم 
ديرين دورهمي تشــكيل دادند و گل گفتند و گل شــنيدند و احيانًا 
كوچكترهــا از بزرگترها صله گرفتند و بزرگان قوم غصه و قصه هاي 
گذشــتگان را تعريف كردند و فــال حافظ گرفتنــد و درباره آينده 
انديشــيدند. آنهايي كه دارا بودند آجيل و شــيريني و انار و هندوانه 
خريدند و خوردند و عده اي نيز دندان روي جگر گذاشتند و صبوري 
پيشه گرفتند و به فرزندان خود وعده هاي سرخرمن دادند تا گشايشي 
در زندگي شان حاصل شود و در طول زمستان شايد بتوانند براي يك 
بار هم كه شده آجيل و پسته كه اين روزها تهيه آنها براي تعداد زيادي 

از مردم به يك آرزو تبديل شده تهيه نمايند.
به هر حال بايد دانســت كه زمســتان مي رود و رو ســياهي به زغال 
مي ماند. اگر هواي همديگر را در اين روزهاي سخت زمستاني نداشته 
باشيم در روز قيامت ديگر كاري از ما ساخته نيست كه سعدي استاد 
سخن فرمود: اي كه دستت مي رسد كار بكن/ پيش از آن كز تو نيايد 

هيچ كار 
در اين وانفســاي روزگار اگر دســت فتادگان را نگيريم رسم جوان 
مردي را به جا نياورده ايم جوانمرد نيستيم كه گفته اند مردي نبود فتاده 

را پاي زدن/ گر دست فتاده اي بگيري مردي
اگر چه مســئوليت اداره امور كشــور به عهده مسئوالن است و آنها 
بايــد در دنيا و آخرت پاســخگوي اعمال و رفتــار خود و قصور و 
تقصير خويش در مورد جامعه به ويژه نيازمندان باشند. ولي اين رافع 
مسئوليت از تك تك ما در قبال همنوعان نيست. حضرت علي(ع) به 
مالك اشتر فرمود مردم دو دسته هستند. يا برادر ديني تو هستند يعني 
مســلمانند و يا اينكه در خلقت با تو يكي هستند يعني انسانند. همان 
چيزي كه ســعدي در قالب شعر گفته بني آدم اعضاي يك پيكرند/ كه 
در آفرينــش ز يك گوهرند/ چو عضوي بــه درد آورد روزگار/ دگر 
عضوها را نماند قرار/ تو كز محنت ديگران بي غمي/ نشــايد كه نامت 
نهند آدمي و در بوســتان نيز در يكي از حكايت ها چنين گفته اســت 

خنك آنكه آسايش مرد و زن/ گزيند بر آسايش خويشتن 
و يا اين بيت كه گفته است: من از بي نوايي نيم روي زرد/ غم بي نوايان 

زخم زرد كرد 
بيائيد همگي با شــروع زمستان و سرماي هوا با گرمي محبت خود از 
بينوايان و تهيدســتان غافل نباشيم و به ياري آنان بشتابيم. و بدانيم كه 
دنيا باالو پايين زياد دارد و شايد روزي به نيازمندان نيازمند باشيم زيرا 

كه حكايت دنيا گهي پشت به زين و گهي زين به پشت است.
از طرفــي نيز دســتگاه هاي مربوطه بايد آمادگــي صددرصدي خود 
را براي رفع مشــكالت ناشــي از برف و ســرما براي همشهريان و 
هم اســتاني ها حفظ كننــد و در درجه اول نجات جان انســان هاي 
بي ســرپناه و بي خانمان و به قول امروزي ها كارتن خواب ها سرلوحه 
خدمت رساني ها باشــد به ويژه شهرداري گرمخانه هاي خود را گرم 

كند و پناه بي پناهان باشد.

نمايشگاهى براى ارتباط فناوران و 
سرمايه گذاران

 برپايى نمايشــگاه هاى دستاوردهاى پژوهش و فناورى فرصتى 
مناســب براى ارائه ايده ها و طرح هاى تحقيقاتى فناوران و استفاده 

كاربران و سرمايه گذاران است.
همزمان با هفته پژوهش و فناورى در اســتان همدان، نمايشــگاهى 
با همين مضمون برگزار شــد و انديشــمندان و پژوهشگران استانى 
آخرين يافته ها و تحقيقات خود را در ســالن همايش هاى دانشگاه 

علوم پزشكى همدان در معرض ديد همگان قرار دادند.
اين نمايشــگاه از روز سه شنبه، 27 آذر ماه به مدت دو روز پذيراى 

خيل عظيمى از دانشجويان و دانش آموزان بود.
 50 طرح منتخب در نمايشگاه پژوهش ارائه شد 

رئيس پارك علم و فناورى استان همدان به عنوان برگزار كننده اين 
نمايشگاه به ايســنا گفت: 18 دستگاه از كل استان در اين نمايشگاه 

آثار پژوهشى خود را به نمايش گذاشتند.
مجيد كزازى افزود: 50 طرح منتخب از بين دســتگاه هاى استان در 
نمايشــگاه قرار داده شد كه اغلب طرح هايى هستند كه در يك سال 

گذشته به محصول تبديل شده اند.
وى عنوان كرد: 5 طرح براى نخســتين بار رونمايى شدند و مابقى 
طرح هايى كه تكرارى بودند با ورژن جديدترى ارائه شدند كه اتفاق 

خوبى در آمار پژوهش استان محسوب مى شود.
كــزازى تاكيد كرد: فراخوان براى معرفى دســتاوردهاى پژوهش و 
فناورى يكسال گذشته به منظور حضور در نمايشگاه به 37 دانشگاه 
و دستگاه اجرايى استان ارسال شد و پس از بررسى اوليه 18 دانشگاه 

و دستگاه اجرايى براى حضور در نمايشگاه انتخاب شدند.
رئيس پارك علم و فناورى استان تاكيد كرد: 66 ايده و طرح فناورانه 
به دبيرخانه ارســال شــده كه در 9 گروه تخصصى توسط 22 داور 
مرتبط بررسى شد و در نهايت 10 طرح فناورى شاخص انتخاب و 

در مراسمى تقدير خواهند شد.
 شركت هاى دانش بنيان نياز به حمايت دارند 

عضــو هيــأت امنــاى دانشــگاه بوعلــى ســينا نيزبــه مشــكل 
پژوهشــگران اشــاره و عنــوان كــرد: حمايتــى كــه انتظــار هســت، 
در بســيارى از مــوارد نيســت بــه طوريكــه در بيشــتر كشــورهاى 
خارجــى افــراد داراى ايــده بــه شــدت مــورد حمايــت قــرار مــى 

ــه نيســت. ــا اينگون ــا در كشــور م ــد ام گيرن
ــان در  ــش بني ــاى دان ــركت ه ــرد: ش ــد ك ــگر تاكي ــن پژوهش اي
شــرايط حــال حاضــر كشــور بايــد دژ اقتصــادى كشــور باشــند و 
بــا تاميــن نيازهــاى كشــور، مــا را از وابســتگى بــه خــارج نجــات 

دهنــد.
وى افــزود: مــى توانيــم بــا اتــكا بــه ايــن شــركت هــا، نيــاز كشــور 
ــرل  ــراى كنت ــم ب ــت واردات س ــه باب ــم و ارزى ك ــم كني را فراه

آفــات از كشــور خــارج مــى شــود را در كشــور نگــه داشــت.
در اين نمايشگاه، طرح ها و مقاالت زيادى از دانشگاه هاى صنعتى، 
جهاد دانشــگاهى، علوم پزشــكى، پيام نور، بوعلى ســينا، نهاوند، 
سيدجمال الدين اسدآبادى، آزاد و ســازمان هاى اداره آب، نيروى 
انتظامــى، پارك علم و فناورى و مراكز رشــد دانشــگاهى حضور 

داشتند .

 آغاز مطالعات تعيين حريم گسل هاي 
استان با اولويت شهرستان نهاوند

 معــاون هماهنگــي امور عمراني اســتانداري همــدان از آغاز 
مطالعات تعيين حرايم گسل هاي استان با اولويت شهرستان نهاوند 

خبر داد.
محمود رضا عراقي در هشــتمين جلسه شــوراي فني استان  گفت: 
بــا توجه به اهميت موضوع و به منظور حفظ و صيانت از ســرمايه 
هاي اقتصادي و اجتماعي اســتان ، اين مطالعات در سطح استان و 
با اولويت شهرســتان نهاوند توسط اداره كل راه و شهرسازي استان 
و بــا همكاري مركز تحقيقات وزارتخانه راه و شهرســازي پيگيري 

مي شود
وي افزود: تمامي دســتگاههاي اجرايي همــكاري الزم را در ارائه 

اطالعات و مستندات موجود داشته باشند.

1- خواسته هاى معلمان برآورده نشده است. گفته مى شود فرهنگيان 
استان نســبت به بى تفاوتى به خواسته هايشان معترض هستند. گويا 
طومــار و تجمع اعتراضى معلمان درهفته گذشــته به عملكرد برخى 
مديران آموزش وپرورش وصدا وسيما در تخريب جايگاه معلم با بى 

تفاوتى مسئوالن مربوطه مواجه شده است.
گفتنى است فرهنگيان خواستار عذرخواهى وبرخوردبا عوامل مربوط 

به اتفاق آموزشگاه  شهيد مقصودى هستند.
2- يلدا به ثبت جهانى مى رود. گفته مى شود ميراث فرهنگى درحال 
تدارك ارســال پرونده يلدابراى ثبت جهانى  درليثت ميراث معنوى 

است. گويا رئيس ميراث فرهنگى كشوراين وعده راداده است.
گفتنى اســت پيشنهاد ثبت يلدا درشــماره پيشين همدان پيام بررسى 

شده است.
3- كاهش بودجه برخى نهادها و مراكز فرهنگى درخواســت شــده 
اســت. گفته مى شــود برخى از نماينده ها ونخبگان خواستاركاهش 

بودجه نهادهاى مختلف كشور درسال 98 شده اند.
گويا دليل اين درخواست اختصاص اين بودجه به آموزش وپرورش 

و ايمن سازى مدارس بوده است.
گفتــه مى شــود برخــى از كاربران فضــاى مجازى نيز نســبت به 

ناكارآمدبودن برخى مراكز به نام فرهنگى معترض شده اند.
هفته  پيش در آتش سوزى مدرسه اى درزاهدان 4 كودك سوختند.

  به مناسبت هفته پژوهش و فناورى روز 
پنجشــنبه در آيينى 40 تن از پژوهشگران 
ISI برتر اســتان همدان و ارايه دهنده مقاله

به مجالت علمى برتر دنيا تقدير شد.
اســتاندار همدان در آيين گراميداشت هفته 
پژوهش بر لزوم نيازســنجى در اســتان با 

تمركز بر كارهاى تحقيقاتى تأكيد كرد.
 به گزارش فارس ، سيدســعيد شــاهرخى 
اظهار كرد: جايگاه واالى دانشمندان ملى و 
استانى و محققان كشور بسيار ارشمند است 

و آنها مايه افتخار كشور و استان هستند.
وى ضمن تشــكر از زحمات جامعه علمى 
و دانشگاهى گفت: پژوهشگران در توسعه 
علــم، دانش و بهره گيــرى از منابع موجود 
كشور و استان نقش مهمى دارند به طورى 
كه امروزه در دنيا اداره زندگى بشر بر مبناى 
فكر، انديشه، پژوهش و بهره مندى از دانش 
است و بى شك هر كشور و منطقه اى در اين 
زمينه توفيقاتى داشــته هم اكنون در جايگاه 

خوبى قرار گرفته است.
استاندار همدان با تاكيد بر اينكه دستگاه هاى 
اجرايى بايد براى پروژه ها و برنامه ها مبناى 
كار را بر اســاس تحقيق، پژوهش و مطالعه 
بگذارند گفت: اين مطالعات در مراكز علمى 
صورت مى گيرد و يافته هــا بايد براى رفع 

مشكالت در اختيار مسئوالن باشد.
شــوراى  در  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
اعالم  اجرايى  دستگاهاى  به  برنامه ريزى 
مى شــود كه براى بيــن بخش خصوصى 
تســهيالت و امكانات و شرايطى فراهم 
شــود كــه از يافته هاى علمــى به نحو 

فناورى ها  و  شــود  استفاده  شايســته اى 
باشد. عرضه در بازار  براى 

دبير ستاد اســتانى هفته پژوهش و فناورى 
هم در اين آيين گفت: امســال نظام سهميه 
بندى دستگاه هاى پژوهشى برداشته شد و 
پژوهش ها در 6 شــاخه مهندسى، پزشكى، 
كشــاورزى، هنر و معمارى، علوم تجربى 
و علوم انســانى با امتيازدهى و رتبه بندى 

بررسى شد.
غالمحســين مجذوبى ادامه داد: در بررسى 
هاى صورت گرفته 25 تن از دانشــگاه ها، 
15 تن از فناوران برتر و پنج تن از دســتگاه 
هــاى اجرايى بــه عنوان پژوهشــگر برتر 

شناسايى شدند و مورد تقدر قرار گرفتند.
وى با اشاره به اينكه توليدات علمى كشور 
رو به رشــد است عنوان كرد: از سال 2005

ميالدى با هشت هزار مقاله شروع كرديم و 
حاال با 56 هزار پرونــده در رتبه 15جهان 

هستيم.
مجذوبــى ادامه داد: در حال حاضر در ارايه 
علمى رتبه نخســت كشــورهاى  مقاالت 
اســالمى و بعــد از هندوســتان رتبه دوم 

كشورهاى غير متعهد را داريم.
دبير ستاد اســتانى هفته پژوهش و فناورى 
گفت: اكنون اســتان همدان 10 نويســنده 
پركار و فعــال در ارايه مقاالت علمى دارد 

كه پروفسور زلفى گل با بيش از 500 مقاله 
در رتبه نخست برترين پژوهشگران استان 

قرار دارد.
وى ادامــه داد: ســهم همــدان از توليدات 
مقاالت علمى كشــور 2,3 درصد است كه 

باالى متوسط كشورى محسوب مى شود.
در پايان اين آيين از 40 پژوهشگر استان كه 
ISI در سال گذشته مقاالت ارزشمندى در

ارايه دادند تقدير شد.
طبق آمارهاى منتشر شــده از سال 2 هزار 
ميالدى تاكنون نزديك به هشت هزار و 800
مقاله توسط پژوهشگران استان در ISI ارايه 

شده است.

 معــاون خدمات شــهرى شــهردارى 
همدان  با اشاره به اعالم فراخوان طراحى 
و ســاخت آثار حجمى بــراى نوروز 98
اظهار داشت: شهردارى در راستاي اهداف 
و فعاليت هــاي خود در زمينــه هنرهاي 
شهري و ارتقا كيفيت فضاهاي همگاني به 
منظور اســتمرار حضور هنرمندان همچون 
سال هاي گذشته، رويكرد تعامل گسترده تر 
با هنرمندان رشته هاي مختلف، تنوع بخشي 
بــه قالب هاي هنري و افزايش مشــاركت 
مردمي را در پيش گرفته و «ششمين رويداد 
هنري ساالنه هنرهاي شــهري همدان» را 

برگزار مي كند. 
به گزارش روابط عمومى معاونت خدمات 
شــهرى،  وحيد على ضمير ادامــه داد: در 

همين راستا از تمامي هنرمندان رشته هاي 
هنري به ويژه هنرمندان تجســمي دعوت 
مي شــود با ارايــه ايده هــا و طرح هاي 
خالقانه و پيشــنهادي خود در اين رويداد 

هنري مشاركت نمايند.
وى افزود: اين فراخوان به منظور زيباسازى 
شهر، ايجاد نشاط اجتماعى و هويت بخشى 
به شهر همدان با هدف همگامي هنرمندان 
با شــهروندان در پيشواز بهار، ايجاد نشاط 
و پويايي در محيط شــهري، امكان بروز و 
اجراي ايده ها و آثار هنري با شــيوه هاي 
بياني مختلف متناسب با محيط شهري ارائه 

شده است.
وى ادامه داد: افراد در زمينه هاى طراحى، 
نقاشى، گرافيك، مجسمه سازى و معمارى 

مى توانند با ارائــه طرح در قالب حجم و 
با توجه به ويژگى هاى شــهرى و عناصر 
محيطى محل هاى تعيين شده، ويژگى هاى 
فرهنگى، بومى و رعايت مســائل زيست 
محيطــى همدان در اين فراخوان شــركت 

كنند.
ــواى  ــور و محت ــت: مح ــر گف ــى ضمي عل
ــى،  ــاختار ايران ــت و س ــا هوي ــان ه الم
اســالمى باشــد و مــواردى همچــون بهــار 
ــوروزى  ــاى ن ــن ه ــوم، آيي و آداب و رس
ــط و  ــر محي ــذارى ب ــر تأثيرگ ــا حداكث ب

ــردد. ــت گ ــب در آن رعاي مخاط
وى با بيان اين كه تمامى هنرمندان عالقمند 
مى توانند جهــت حضور در اين فراخوان 
، ايده ها و طرح هاى پيشــنهادى خود را 

ارائــه نمايند و محدوديتــى در تعداد آثار 
ارســالى وجود ندارد ، بيان كرد: اين افراد 
مى توانند نسبت به تكميل فرم ثبت نام در 
سايت سازمان ســيما، منظر و فضاى سبز 
شــهرى و يا بصورت حضورى با توجه به 
شرايط اعالم شده براى طراحى المان هاى 

نوروزى، ثبت نام و شركت كنند.
ايشــان آخرين مهلت ارسال آثار هنرمندان 
براى شــركت در اين فراخوان را 20 دى 
مــاه اعالم نمود و گفــت: كليه طرح هاى 
رسيده به دبيرخانه فراخوان توسط اعضاى 
هيــات داورى مــورد بررســى و انتخاب 
قرار مى گيرنــد و نتايج 1 بهمن ماه اعالم 
و به صاحبان اثر طــرح هاى برگزيده هم 

جوايزى اهداء خواهد شد.

 مدرسه شــهيد فراهانى كه سقف آن در 
زلزله 2.5 ريشــترى اخير ترك خورده بايد 
تخريب شــود و اجــازه نمى دهم كه دانش 
آمــوزان در آن درس بخوانند، اما اوليا براى 
ادامه تحصيل فرزندانشــان بــه ما رضايت 

داده اند. 
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان 
گفت: آموزش و پرورش سازمان بهره بردار 
بــوده و مســئوليت ساخت وســاز و تأييد 
اســتحكام بناهاى آموزشــى بــا اداره كل 
نوســازى مدارس است و هر مدرسه اى كه 
نوسازى آن را عارى از استحكام الزم بداند، 
تخليه  شــده و اجازه ادامــه تحصيل دانش 

آموزان را نمى دهيم.
محمد پورداود در گفت وگو با تســنيم در 
مورد مدرسه شهيد فراهانى شهر همدان هم 
گفت: اين بنا جزو مدارس قديمى به شمار 
مى رود كه در زمين لرزه اخير آســيب ديده و 
به همراه نوسازى مدارس از آن بازديد داشته 
و مشــاهده كرديم كه سقف برخى از رده ها 
ترك خورده و آسيب واردشده، اما مقدار آن 
تا اندازه اى نيست كه ديوار خراب شده و بر 

سر دانش آموزان فروريزد.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان 
تصريح كرد: البته مدرســه شــهيد فراهانى 
از نظر من تخريبى به شــمار رفته و اجازه 
نمى دهم كه دانش آموزان سال آينده در آن 
درس بخوانند و حتى اگر نوسازى مدارس 
هم اين موضوع را بيان نكند از نظر من بايد 

تخريب شود.
پــورداود از مكاتبــه با نوســازى مدارس 
خبر داد و افزود: در كنار اين مدرســه يك 
ســاختمان جديد در حال ساخت است كه 
نوســازى مدارس وعــده داده در دهه فجر 
آن را تحويل مى دهد تا دانش آموزان به آن 

منتقل شوند به همين دليل بايد منتظر ماند.
پورداود در مــورد اظهار نگرانى اوليا دانش 
آموزان مدرسه فرســوده شهيد فراهانى هم 
مطرح كرد: به آنها حــق مى دهيم به همين 
دليل قصد داشــتيم دانش آموزان را جابجا 
كنيــم، اما خود آنها بــراى اينكه فرزندانش 
به نوبت بعدازظهر منتقل نشــوند، رضايت 
دادند كه تا تحويل مدرســه جديد در همان 

ساختمان قديمى درس بخوانند.

صنعــت،  ســازمان  صنايــع  معــاون   
همــدان  اســتان  تجــارت  و  معــدن 
ــه  ــا و تأييدي ــفارش كااله ــت س گفــت: ثب
اســتان  در  آينــده  هفتــه  از  تخصصــى 

مى شــود. انجــام  همــدان 
گفت و گــو  در  بهزادى شــريف  حميــد 
بــا فــارس بــا بيــان اينكــه ابتــداى 
قيمــت  اختــالف  قيمت هــا  افزايــش 
آزاد  بــازار  و  بــورس  در  كاال  بيــن 
افزايــش يافــت، اظهــار كــرد: پــس 
در  ارز  قيمــت  كــردن  فروكــش  از 
ــاى  ــت كااله ــالف قيم ــن اخت ــازار اي ب
در بــورس كاال و بــازار آزاد كاهــش 

يافــت. چشــمگيرى 
ــازار آزاد  ــه در ب ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــى  ــر قانون ــود و غي ــادر نمى ش ــور ص فاكت
از  مصرف كننــده  اگــر  افــزود:  اســت 
بــازار آزاد كاالى خــود را تأميــن كنــد 
ــود  ــاد مى ش ــكل ايج ــى مش در دفترنويس
و بايــد ارزش افــزوده توســط خريــدار 
ــفافيت  ــورس ش ــا در ب پرداخــت شــود ام

وجــود دارد.

ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــع س ــاون صناي مع
و تجــارت اســتان همــدان تصريــح كــرد: 
ــورس كاال  ــمت ب ــه س ــا ب ــه تقاضاه هم
ــازار  ــه ب ــز ب ــود و هرگ ــوق داده مى ش س

آزاد ارجــاع داده نمى شــوند.
وى ادامــه داد:  در بــورس كاال بارنامــه 
افــزوده  ارزش  بــر  ماليــات  و  صــادر 
شــفاف و در ليســت خريدهــا بــه بازرســى 
ارســال و همــه جزييــات خريــد مشــخص 

مى شــود.
بهزادى شــريف خاطرنشــان كــرد: در بــازار 
ــن  ــود و بنابراي ــادر نمى ش ــور ص آزاد فاكت
ــاى  ــا، كااله ــامانه انباره ــه س ــه ب ــا توج ب
خريــدارى شــده از بــازار آزاد حكــم كاالى 
قاچــاق را دارد و برخــورد قانونــى بــا آنــان 

ــود. ــام مى ش انج
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در حــال حاضــر 
رغبتــى بــه بــازار آزاد وجــود نــدارد، 
گفــت:  همــه واحدهايــى كــه نيــاز بــه مواد 
اوليــه دارنــد در ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت ثبــت نــام و بــه راحتــى از بــورس 

ــد. ــدارى مى كنن كاال خري

گرانى گوشت قرمز 
عامل افزايش قيمت مرغ است

 بررسى هاى مويد اين است كه نوسان قيمت گوشت قرمز عامل 
اصلى گرانى گوشت مرغ است.

رييس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پرنده فروشان همدان گفت: 
نوسان قيمت گوشت قرمز تمايل شهروندان به خريد گوشت مرغ 

را بيشتر كرده است.
جواد عاشــورى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: با توجه به 
متناســب نبودن ميزان عرضه با تقاضا، در كنار فعاليت واسطه هاى 
ســودجو در خريد و فروش مرغ زنده، شاهد افزايش قيمت مرغ 
بوديم.رييس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پرنده فروشان همدان 
بيــان كرد: دالل ها مرغ زنده را هر كيلوگــرم 80 تا 81 هزار ريال 

خريدارى كرده و 85 هزار ريال به فروش مى رسانند.
وى گفت: عوامل ديگر نظير افزايش حق العمل كارى، كرايه حمل 
و نقل مرغ زنده تا كشــتارگاه و ســپس مرغ بسته بندى تا مغازه و 
تغييــر قيمت نهادهاى دامى نيز در رونــد صعودى قيمت ها تاثير 
داشته است.عاشورى با بيان اينكه قيمت مرغ در همدان ارزان است 
گفت: بررسى وضعيت قيمت مرغ گوياى اين است كه اين فرآورده 
پروتئينى در همدان ارزانتر از اســتان هاى مجاور نظير كرمانشــاه، 

مركزى، لرستان و سنندج است.

شهردارى فراخوان طراحى المان هاى نوروزى منتشركرد

پژوهشگران برتر همدان تجليل شدند

نيازسنجى با تمركز 
بر كارهاى تحقيقاتى انجام شود

مدرسه شهيد فراهانى بايد تخليه شود 
اما  اوليا دانش آموزان نمى گذارند 

ثبت سفارش كاالها از هفته آينده 
در همدان انجام مى شود
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تعلل در تغيير كاربرى 7 فضاى آموزشى به تجارى 
در اسدآباد

 آموزش و پرورش اســدآباد هر ســاله رتبه اول تا دوم اقدام پژوهى و پژوهش استان 
را دارد.

فرماندار شهرســتان اســدآباد با بيان اين مطلب در شوراى آموزش و پرورش شهرستان 
اســدآباد اظهار كرد: از 53 هزار اثر در بحث معلم پژوهنده در ســطح استان ها، 134 اثر 
به عنوان منتخب به مرحله كشــورى راه پيدا كرده اند كــه از اين بين 13 طرح به عنوان 
طرح هاى برتر كشورى معرفى شــد و از اين تعداد طرح معلم پژوهنده برتر كشورى 2 

طرح مربوط به اسدآباد بوده است.

كريــم حميدوند با بيان اينكه طرح امين جليلوند و ســليمه جعفــرى زوج جوان دبير 
اسدآبادى به عنوان 2 طرح دبير  پژوهنده كشورى در مرحله بيست و يكم  معلم پژوهنده 
كشور انتخاب شده است، افزود: پژوهش نياز امروز جامعه بوده و براى بحث تحقيقات 
مشكالت ســاختارى وجود دارد كه نحوه اين مشكالت ســاختارى و شيوه هاى سنتى 
مانع از آن شــده كه فارغ التحصيالن به عنوان پژوهشــگر بار بيايند كه بايد در اين راستا 
پيشــنهادات ســاختارى به مراجع باالتر داده و با رويكرد كاربــردى كارهاى تحقيقى و 

پژوهشى انجام داد.
حميدوند در ادامه از وجود 3 مدرســه شــاهد در اين شهرستان خبر داد و تصريح كرد: 
بيش از 750 نفر از دانش آموزان اســدآبادى در مدارس شاهد شهرستان در حال تحصيل 

هستند و 25 نفر از دانش آموزان جز طرح پراكنده شاهد بوده كه در مدارس امنايى، دولتى 
و غيردولتى تحصيل مى كنند. به گزارش ايســنا، وى در ادامه با اشاره به تغيير كاربرى 7 
آموزشگاه شهرستان در راستاى تجارى سازى تصريح كرد: تغيير كاربرى اين مدارس در 
شهردارى شهرستان منتظر كميسيون ماده 5 بوده كه به علت اين تعلل براى مرتفع شدن 

امر و آغاز به كار پرونده اين پروژه ها را به معاونت عمرانى استاندارى خواهيم برد.
رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد هم از تعيين نرخ جديد شهريه مدارس 
بزرگساالن اين شهرســتان خبر داد و گفت: بر اساس وضعيت منطقه براى نيمسال دوم 
مدارس بزرگساالن نرخ شهريه ثابت از 35 هزار به 40 هزار تومان و شهريه داوطلبان آزاد 

در هر درس از 7 هزار به 10 هزار تومان پيشنهاد افزايش داده شده است.

خبـر

مانور نوسازى بخشى از شبكه هاى 
فرسوده اسدآباد

 مانور برق اســتان با شركت 17 اكيپ عملياتى از شهرستانها در 
اسدآباد براى نوسازى بخشى از شبكه هاى فرسوده اجرا شد.

مدير شــركت برق شهرســتان اســدآباد در حاشــيه اين مانور به 
خبرنگاران گفت: 100 نفر از نيروهاى شــركت توزيع برق استان در 

قالب 17 اكيپ عملياتى در اين مانور چهار ساعته شركت كردند.
اميرحســين بختيــارى افزود: اين مانــور واقعى با هــدف تمرين 
كارگروهى و باال بردن سرعت عمل ميدانى براى اصالح و نوسازى 
5 كيلومتر از شبكه هاى شهرستان با مشاركت حداكثرى و با موفقيت 

در كار انجام گرفت.
به گزارش ايســنا، وى با بيان اينكه نوسازى شبكه هاى برق در چند 
سال اخير موجب شده كه امسال خاموشى ها نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل در اين شهرستان 40 درصد كاهش يابد، خاطرنشان كرد: 

100 درصد اكيپ هاى استان در مانور امروز شركت داشتند.
بختيارى همچنين خاطرنشان كرد: در اين مانور ميزان پايدارى برق 
شهرستان با اصالح و نوسازى شبكه ها به بيش از 95 درصد رسيد.

پرداخت 45 ميليون تومان تسهيالت 
به مددجويان تويسركانى 

 رئيس كميته امداد شهرســتان تويســركان گفت: مددجويان اين 
شهرســتان با دريافت 45 ميليون تومان تسهيالت براى 10 نفر ايجاد 

اشتغال كردند. 
ــا  ــركان ب ــتان تويس ــداد شهرس ــه ام ــس كميت ــرادى، رئي ــد م محم
بيــان اينكــه اوليــن طــرح تجمعــى مددجويــان زيرپوشــش كميتــه 

ــراى 11 نفــر ايجــاد اشــتغال كــرد. امــداد درايــن شهرســتان ب
وى ادامــه داد: يكــى از فرزنــدان مددجــوى زيرپوشــش ايــن 
نهــاد بــا دريافــت 30 ميليــون تومــان تســهيالت اشــتغال از منابــع 
داخلــى و 15 ميليــون تومــان وام از منابــع بانكــى كارگاه نجــارى و 

منبــت كارى احــداث كــرده اســت.
ــه  ــر ك ــه  10 نف ــركان ب ــتان تويس ــداد شهرس ــه ام ــس كميت رئي
ــزود: 5  ــرد و اف ــاره ك ــتند اش ــه كارهس ــن كارگاه مشــغول ب در اي
ــغول  ــت كارى مش ــر در كارگاه منب ــارى و5 نف ــوله نج ــر در س نف
ــه  ــش كميت ــان زيرپوش ــى از مددجوي ــه همگ ــتند ك ــت هس فعالي

نهــاد بوده انــد.
بــه گــزارش خبرنــگاران جــوان ،وى در ادامــه بــه كمــك 5 
ميليــون تومــان يكــى از حاميــان بــراى ســاخت مســكن يكــى از 
ــا شــروع فصــل  ــام زيــر پوشــش نيــز اشــاره كــرد و افــزود: ب ايت
ــام و  ــه ايت ــز ب ــوز ني ــارى گازس ــوكار 10 بخ ــان نيك ــرما حامي س

ــد. ــه داده ان ــد هدي ــنين نيازمن ــاى محس خانواده ه

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد مالير
 استعفا داد

 با توجه به اينكه اينجانب از مدتها پيش از اين ســمت استعفا 
داده و از ابتداى دى ماه در ميان شــما عزيزان نخواهم بود ، بدين 

وسيله از همگى خداحافظى مى نمايم.
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد مالير ، با بيــان اين مطلب در نامه 
اى ،خبر اســتعفا خود را به مسئوالن شهرســتان مالير ، فعاالن و 

اصحاب رسانه اعالم كرد.
غالمرضا جمالى زاده در خرداد ماه ســال 94 به عنوان رئيس اداره 
فرهنگ و ارشــاد مالير انتخاب شد و در طول اين مدت خدمات 
شايســته اى را در حوزه فرهنگ و هنر از خود بر جاى گذاشــته 

است.
وى  در مراســم معارفه خود در همان ســال، محور هاى اساسى 
برنامــه هاى  خود را در راســتاى ايجاد انگيزه و حساســيت در 
هنرمنــدان و اهالــى فرهنگ به منظــور توليــد برنامه هاى فاخر 
فرهنگى، هنرى، ادبى، مطبوعاتى و تبليغى در ابعاد و رويكردهاى 
مختلف مورد نظر نظام، حضور فعال و كارشناســى تر در شوراى 
فرهنــگ عمومى، تالش براى جذب و افزايش ســقف اعتبارات 

فرهنگى و هنرى شهرستان بيان كرده بود .
گفتني است؛ غالمرضا جمالى زاده، دبير زبان انگليسى مالير با 22
سال خدمت در اداره آموزش و پرورش سابقه مديريت دبيرستان 
و معاونت اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان استان همدان 
را دارد و نزديك به 25 ســال در عرصه هــاى مطبوعاتى و هنرى 

مالير نيز فعاليت داشته است. 

ثبت تخلفات رانندگى با استفاده از 
دوربين هاى هوشمند در قروه

 تخلفات رانندگى با اســتفاده از دوربين هاى هوشمند در شهر 
قروه اعمال قانون مى شود.

فرمانده انتظامى شهرســتان رزن با بيــان اين مطلب، گفت: از اين 
پس تخلفات رانندگى از جمله سرعت غير مجاز، عدم استفاده از 
كمربند ايمنى، پارك دوبل و غير مجاز و... در شهر قروه درجزين 
به وســيله دوربين هاى هوشمند كنترل ترافيك در سطح شهر ثبت 

و خودروهاى متخلف اعمال قانون مى شود.
محمدباقر ســلگيدر گفت و گو بــا فارس افــزود: اميدواريم با 
راه انــدازى دوربين هاى هوشــمند بتوانيم تخلفــات رانندگى را 
به حداقل برســانيم و بســتر افزايش انضباط ترافيكى در ســطح 

شهرستان را فراهم كنيم.
فرمانده انتظامى شهرســتان رزن با بيــان اينكه با نصب دوربين ها 
كنترل بيشترى بر عملكرد رانندگان متخلف و برهم زنندگان نظم 
و انضباط خواهيم داشــت گفت: ارتقاى امنيت اجتماعى، آرامش 
عمومى و انضباط ترافيكى در شهرســتان بــدون همكارى مردم 

امكانپذير نيست.

نشست هم انديشى شهردارمالير 
با اصحاب رسانه

 مالير-خبرنــگار همــدان پيــام : نشســت هــم انديشــى 
شــهردار ماليــر بــا اصحــاب رســانه بــه منظــور بهــره گيــرى از 
ديــدگاه هــا و نقطــه نظــرات آنهــا در محــل مهمانســراى پــارك 

ــزار شــد. ســيفيه برگ
ــه، ترافيــك  ــه موضوعــات  مختلفــى از جمل در ايــن نشســت ب
ــى  ــى و فرهنگ ــائل اجتماع ــك، مس ــهردارى الكتروني ــهر ،ش ش
،پــروژه هــاى ناتمــام و مشــكالت اقتصــادى شــهردارى پرداختــه 

شــد.
ــردم در  ــاركت م ــت مش ــى جه ــين باباي ــت، حس ــى اس گفتن
توســعه چنــد جانبــه شــهر، نشســت هــاى هــم انديشــى 
ــد  ــزار ميكن ــردم برگ ــف م ــار مختل ــاف و اقش ــا اصن ــود را ب خ
و پيشــنهادات و انتقــادات آنهــا را در مــورد بررســى قــرار مــى 

ــد. ده

تخصيص اعتبار ميلياردى به بهزيستى 
اسدآباد

 جلسه بررسى وضعيت توانبخشى شهرستان اسدآباد با حضور 
فرماندار شهرستان و معاون توانبخشى بهزيستى كشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى از موارد مصوب شده در اين 
جلســه مى توان به صدور مجوز مركز حرفه اى باالى 14 ســال 
،تخصيــص يك ميليارد ريال  كمك موردى به معلولين،تخصيص 
پانصد ميليون ريال بابت ميز خدمت به اداره بهزيســتى،تخصيص 
پانصد ميليون ريال بابت مناســب ســازى منازل معلولين،تحت 
پوشــش قرار دادن افراد پشــت نوبت بهزيســتى،افزايش سهميه 
واگذارى پرونده ها به بخش خصوصى در حوزه توانبخشــى در 
جهت حل مشكالت توانبخشى شهرســتان براساس قول مساعد 

معاون توانبخشى بهزيستى اشاره كرد.

پ

آگهــى منــاقصه (نوبت دوم)

   محمد حسين پور-شهردار نهاوند

سپرده شركت در مناقصه (ريال)قيمت پايهشرح پروژه عمرانىرديف

1
تكميل پارك نوارى چهار باغ

شامل:زيرسازى-بتن ريزى-اجراى انواع 
جدول-كف پوش و ...

250/000/000 ريال5/000/000/000 ريال

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه وبرگه هاى برآورد قيمت مى بايست به امور قراردادها 
و اداره فنى ومهندسى شهردارى (مهندس نسارى)مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 7-33237445 داخلى 105 

واحد عمران و 208 امور قراردادها تماس حاصل نمايند.
حساب  به  را  باشد  مى  ريال  مبلغ 250/000/000  كه  را  مناقصه  در  شركت  سپرده  مبلغ  بايست  مى  متقاضيان 
يا بجاى  و  داده  قرار  الف  پاكت  داخل  را  واريزى  فيش  و  واريز  شهردارى  شعبه  0104868466003 بانك ملى 
فيش نقدى از ضمانتنامه بانكى يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه مى باشد 
استفاده نمايند و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نموده و مشخصات كامل ،آدرس،تلفن تماس را بر روى 

پاكت قيد نمايند 
متقاضيان مى بايست فرم پيشنهاد قيمت را در داخل پاكت ج قرار داده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نمايند.
متقاضيان مى بايست رزومه كارى ،آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمى ،صالحيت شركت كه مورد تائيد 
سامانه ساجار باشد ،فتوكپى شناسنامه مدير عامل ،رئيس هيأت مديره و اسناد مزايده كه تمامى صفحات آن 
به امضا و تائيد آن صاحبان امضا رسيده باشد را در پاكت ب قرار دهند و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا 

نمايند.
هزينه چاپ آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد.

شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
به پيشنهادهاى مخدوش- مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلى شهردارى ميباشد.
كليه كسورات قانونى برعهده برنده مناقصه مى باشد.

متقاضيان بعد از چاپ آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز كارى مهلت دارند كه اسناد مناقصه را تا پايان وقت ادارى 
مورخ 97/10/12 تحويل دبيرخانه شهردارى نموده و رسيد دريافت نمايند.

كميسيون عالى معامالت شهردارى در مورخ 97/10/13 تشكيل و پيشنهادهاى رسيده را كه حداقل سه پيشنهاد 
باشد بازگشايى و برنده مناقصه را اعالم نمايد.

چنانچه برنده مناقصه بعد از اعالم كميسيون ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع 
شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و چنانچه نفر دوم نيز حاضر به انعقاد قرارداد ظرف مدت هفت 

روز نگردد سپرده وى نيز به نفع شهردارى ضبط و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود. 
چاپ آگهى نوبت اول: 97/9/22
چاپ آگهى نوبت دوم: 97/10/1

شهردارى نهاوند در نظر دارد در اجراى ماده 13 آيين نامه مالى شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مربوطه 
پروژه تكميل پارك نوارى چهارباغ كه شامل زير سازى " بتن ريزى " اجراى انواع جدول و كف پوش و ... مطابق 
فهرست بها ابنيه سال 97 را طبق جدول ذيل و از طريق آگهى مناقصه عمومى به شركتهاى صالحيت دارو 
واجد شرايط (حداقل داراى گريد پنج ابنيه) و داراى تاييديه از سازمان برنامه و بودجه كه در سامانه ساجار 

صالحيت آنها تاييد شده است را با شرايط ذيل واگذار نمايد: 

 نهاوند- معصومــه كمالوند- خبرنگار 
همدان پيــام: مركز مطالعــات كاربردى و 
ارتباطات شركت بازآفرينى شهرى دامغان، 
نهاوند و سيرجان  را به عنوان 3 شهر مهم 
در طرح ازمايشــى بازآفرينى شهرى اعالم 

كرد
شــهردار نهاوند در گفتگو بــا همدان پيام 
گفت: در اجراى برنامه جامع اقدام مشترك 
بازآفرينى محالت، بافت هاى فرســوده و 
سكونت گاه هاى غير رسمى، با پيگيريهاى 
شهردارى و شوراى اسالمى شهر ؛نهاوند به 
عنوان پايلوت اين طرح در كشور انتخاب 

شد. 
محمد حســين پور با اشــاره بــه قدمت 
تاريخى هفــت هزار ســاله نهاوند گفت: 
نهاوند و دو شهر سيرجان و دامغان بعنوان 
پايلوت اصلى كشــورى بــراى تهيه طرح 
مطالعاتــى بازآفرينى با رويكرد آمايشــى 

معرفى شده اند. 
حســين پــور افزود:براســاس آمارهــاى 
موجــود حــدود 30 درصــد جمعيــت 
ــكان  ــق اس ــن مناط ــد در اي ــهر نهاون ش

ــد.  دارن
ــى  ــزى هاي ــه ري ــه برنام ــاره ب ــا اش وى ب
شــوراى  و  شــهردارى  توســط  كــه 
اســالمى نهاونــد در ايــن راســتا صــورت 
گرفتــه خاطــر نشــان كرد:بــا اجرايــى 
شــدن برنامــه هــا و بــا توجــه بــه قدمــت 
ــى را  ــخ ايران ــوان تاري ــى ت ــهر م ــن ش اي
ــهرى  ــه ايرانش ــى انديش ــوم اصل ــه مفه ك
در  مســئله  تريــن  جــدى  از  يكــى  و 
ــم.  ــى نمايي ــت، را عمليات ــى اس بازآفرين
ــر  ــن خب ــالم اي ــا اع ــد ب ــهردار نهاون ش
ــهرى  ــى ش ــتاد بازافرين ــه س ــت: جلس گف
ــان  ــد و دامغ ــيرجان، نهاون ــهر، س ــه ش س
ــوراياران  ــهرداران و ش ــد و ش ــزار ش برگ
ايــن شــهرها اعــالم آمادگــى كــرده انــد و 
بــه زودى برنامــه هــا، كارهــاى مقدماتــى 
ــرح  ــروع ط ــراى ش ــهيالت ب ــه تس و ارائ

ــى شــود.  ــا پرداخــت م ــه آن ه ب
وى گفــت: مركــز مطالعــات كاربــردى 
ــهرى  ــى ش ــركت بازآفرين ــات ش و ارتباط
ــن ســه شــهر از  ــى اي در اجــراى بازآفرين
ــه  ــى ك ــاى فرهنگ ــش ه ــه پژوه مؤسس
ــارى،  ــوزه معم ــه اى در ح ــابقه ديرين س
اســتفاده  دارد  شهرســازى  و  اجتماعــى 

ــرد.  ــد ك خواه
ــن  ــور در طراحــى اي ــه حســين پ ــه گفت ب
شــهرها موضــوع كالبــدى در اولويــت 
بــوده و بــراى آن كــه مطالعــه تبديــل بــه 
مــدل شــود از شــهرداران و شــوراياران در 
ــه شــده  تمامــى موضوعــات كمــك گرفت

اســت. 
حسين پور به نقل از رئيس مركز مطالعات 
كاربــردى و ارتباطات شــركت بازآفرينى 
شــهرى گفت: با توجه به اينكه هر كدام از 
آن ها داراى شرايط اقليمى متفاوت هستند 
، اين سه شهر تمامى مشخصات بازآفرينى 

شهرى را دارد. 

وى افزود: هر يك از اين شــهرها به عنوان 
مدلى در سياســت هاى بازآفرينى شهرى 

انتخاب شده است. 
در ايران 543 شهر درگير برنامه بازآفرينى 
شهرى هستند كه برطبق برنامه ريزى هاى 
صورت گرفته بايد 2 هزار و 700 محله در 
10 سال مورد بازآفرينى شهرى قرار گيرد 
و ســهم ســاالنه محالت براى بازآفرينى 
شــهرى 270 محله اســت كه تمامى اين 
برنامه ها با مشاركت تمامى دستگاه انجام 

مى شود. 
در شهرســتان هــا، دبيــر ســتاد بازآفرينــى، 
بازآفرينــى  هــاى  برنامــه  هماهنگــى 
شــهرى را انجــام مــى دهــد و شــهرداران 
بــه عنــوان نيــروى اصلــى، فعاليــت هــا را 

ــد.  ــى كنن ــى م اجراي
با همــكارى شــهردارى هــا، دوره هاى 
آموزشــى آغــاز شــده تا هــدف اصلى 
بازآفرينــى شــهرى، جايــگاه دولــت و 
شــهردارى هاى محلى براى اجرا كنندگان 

اين طرح مشخص شود. 
وى گفت: هدف اصلى برگزارى دوره هاى 
آموزشى، مشخص شدن رويكرد بازآفرينى 
شهرى در توسعه شهرها با نگاه طرح جامع 
و تسهيلى است. در اين طرح ها ما نيازمند 
يك الگو در تمامى ساخت هاى اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى است  تا بتوان ساخت 

كالبدى را پوشش داد. 
وى بيان كرد: مؤلفه هــاى مورد توجه در 
طرح بازآفرينى شــهرى شــامل 5 بخش، 
بافت هاى تاريخى با پيشــينه روســتايى، 
بافت هاى فرســوده شهرى، حاشيه نشينى 
و نقاط ناهمگون شهرى است و با توجه به 
پراكندگى شهرها هر كدام از اين مؤلفه هابا 

يك متد خاصى اجرا مى شود. 
در گام اول شــهرهايى كــه در حوزه هاى 
تاريخى، فرهنگى و اجتماعى داراى پيشينه 
اى ديرينه هستند انتخاب شده وبازآفرينى 
در آن ها به صورت رويكرد تاريخى انجام 

خواهد شد.

 واحد دامپرورى 2500 رأسى دشت 
نوين مالير يكــى از واحدهاى بزرگ 
اســتان اســت كه در زمينه توليد شير 

فعاليت مى كند.
رييس سازمان جهاد كشاورزى همدان 
در بازديــد اســتاندار از ايــن واحد 
دامپرورى با بيان اين مطلب بيان كرد: 
در حــال حاضــر 350 واحد صنعتى 
شــيرى با بيش از 27 هــزار رأس در 
استان همدان فعال است كه 20 واحد 
باالى 20 رأس و مابقى با ظرفيت 50، 

100 رأس و بيشتر است.
منصــور رضوانى جــالل همچنين به 
فعاليــت 260 واحد پروارى با ظرفيت 
26هــزار و 700 رأس دام در اســتان 
همدان اشــاره كــرد و افــزود: براى 
واگذارى زمين در راستاى طرح توسعه 
واحــد دامپرورى دشــت نوين مالير 
مشــكلى وجود ندارد و پيگيرى هاى 
الزم بــراى حل مشــكل در اين زمينه 

انجام مى شود.
وى توسعه كشت هاى كم آب بر را از 

ديگر ضرورت ها برشمرد و تاكيد كرد: 
اســتان همدان ظرفيت بااليى در تامين 
علوفه دارد كه مى توانيم عالوه بر بيابان 
زايــى و توليد علوفه، علوفه جايگزين 

نيز داشته باشيم.
هم چنين مديرعامل شركت كشاورزى 
و دامپرورى دشت نوين مالير در ادامه 
ايــن بازديد گفت: طرح توســعه اين 
واحد توليدى در دست اقدام است كه 
براى اين امر 40 هكتار زمين مورد نياز 

است.
آرش پرنــورى افــزود: بــراى تملك 
زمين و رفــع موانع موجود براى طرح 
توسعه اين واحد بزرگ توليدى نيازمند 
حمايت اســتاندار همدان و مسئوالن 

استانى هستيم.
وى اظهار داشت: موانعى براى تملك 
زمين توسط سازمان آب و منابع طبيعى 
وجود دارد كه براى طرح توسعه واحد 
دامپرورى 2500 رأسى مالير اين موانع 

بايد حل شود.
به گــزارش ايرنا،مديرعامل شــركت 

كشــاورزى و دامپرورى دشــت نوين 
ماليــر ادامه داد: در حــال حاضر اين 
واحد در زمينى به مساحت 90 هكتار 
در حال فعاليت است و روزانه قادر به 

توليد 90 تن شير است.
پرنــورى افزود: ايــن واحد هم اكنون 
داراى بيش از پنج هزار رأس دام مولد 
و غير مولد اســت كــه از اين ميزان 2 
هــزار و 550 رأس به صورت مولد و 

شيرده هستند.
به گزارش ايرنا، شــركت كشاورزى و 
دامپرورى دشت نوين مالير با ظرفيت 
2500 رأس گلــه مولــد و پنج هزار 
رأس مولــد و غيرمولد فعاليت خود را 
با ظرفيت توليد روزانه 90 تن شــير از 

سال 91 آغاز كرد.
فعاليت اصلى اين شــركت توليد شير، 
تليسه و گوســاله نر و تأمين علوفه و 
نهاده هــاى دامى اســت و در بخش 
جوكار مالير واقع شــده است و زير 
مجموعه شركت هلدينگ كشاورزى و 

دامپرورى بنياد مستضعفان است.

واحدهاى صنعتى 
فروسيليس ظرفيتى ويژه 
براى توسعه استان است

 با وجود مواد معدنى بسيار خوب در 
شهرستان هايى همچون مالير و نهاوند و 
كل استان، ايجاد اين گونه واحدها براى 
ظرفيتى  و  ضرورى  فروسيليس  فرآورى 

ويژه براى توسعه است.
اســتاندار همدان در بازديد از واحدهاى 
فروسيليس غرب پارس و آذرخش مالير 
بــا بيان اين مطلــب ،فعاليت واحدهاى 
فروسيليس در شهرك صنعتى جوكار را 

از ظرفيت هاى مهم اين استان دانست
سيد سعيد شــاهرخى اظهار داشت: اين 
2 واحد از واحدهاى بسيار خوب استان 
همدان است كه ظرفيت توليد و اشتغال 

مناسبى را در منطقه ايجاد كرده است.
وى افــزود: مرحله نخســت شــركت 
فروسيليس غرب پارس با ظرفيت توليد 
ساالنه 12 هزار تن، در سال هاى گذشته 
به بهره بردارى رســيده اســت و طرح 
توسعه آن نيز در آينده نزديك با حضور 
يكى از مسئوالن ارشــد كشورى افتتاح 

مى شود.
اســتاندار همدان بيان كــرد: با توجه به 
فرآورده هاى توليدى و ظرفيت صادرات 
در 2 واحد فروسيليس در داخل و خارج 
از كشــور، بايد نهايت بهره بردارى را از 
اين واحدهاى توليدى و صنعتى داشــته 

باشيم.
به گزارش ايرنا ،شــاهرخى با اشاره به 
ايجاد كارخانه هاى جديد در شــهرك 
صنعتى جوكار گفت: در همين راســتا 

مقدمــات الزم براى توليــد منيزيم كه 
يكى از فلزات گرانبها اســت و ارزش 
افــزوده بااليى دارد، در دســت اقدام 

است.
وى ادامــه داد: با جديــت و همتى كه 
گذاران  ســرمايه  و  خصوصــى  بخش 
2 شــركت فروســيليس غرب پارس و 
آذرخش دارند، بــراى ايجاد واحدهاى 
جديد و طرح توســعه اين شــركت ها 

همراهى الزم را به عمل خواهيم آورد.
اســتاندار همــدان با بيــان اينكه تامين 
برق يكى از عمده ترين مشــكالت اين 
واحدهاى صنعتى است تاكيد كرد: هفته 
آينــده از متوليان بــرق منطقه اى باختر 
دعوت كــرده ايم تا مشــكل برق چند 
واحد توليدى و صنعتى در استان همدان 

بررسى شود.

طرح توسعه واحد دامپرورى مالير 
در دست اقدام است

نهاوند پايلوت بازآفرينى كشور شد 

اصالحيه
اصالحيه شماره حســاب آگهى مزايده حضورى نصب بنر 
تبليغاتى شــهردارى نهاوند در مورخ 97/9/19 و 97/9/28 به 

شرح ذيل مى باشد.
* متقاضيان جهت كسب اطالعات به حساب بانك ملى شعبه 
شهردارى به شماره حساب 0104868466003 با واريز و يا از 
ضمانت نامه بانكى يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ  ارائه 

پيشنهاد حداقل سه ماه مى باشد.
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خبـر

خبرخبر

نمايندگان درگير امور اجرايى هستند تا قانونگذارى
 رئيس كميسيون قضائى و حقوقى مجلس در خصوص طرح استانى-شهرستانى شدن انتخابات قوه مقننه كه در كميسيون 
امور داخلى و شوراهاى مجلس در حال بررسى است، گفت: با اجراى اين طرح حتما شاهد انتخاب نمايندگان با تجربه تر از 
سوى مردم خواهيم بود.الهيار ملكشاهى در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اينكه هم اكنون نمايندگان در حوزه هاى انتخابيه 
درگير مســائل اجرايى هستند، اظهار كرد: بر اين اســاس اگر انتخابات مجلس به صورت استانى برگزار شود، شاهد افزايش 
فعاليت دستگاه هاى اجرايى و ايجاد شدن زمينه فعاليت بيشتر نمايندگان در عرصه نظارت بر حسن قانونگذارى خواهيم بود.
وى با اشاره به اينكه گاهى اوقات به گوش مى رسد كه چرا نمايندگان به امور اجرايى حوزه هاى انتخابيه مى پردازند، ادامه 
داد: در واقع شرايط كنونى موجب شده گاهى دستگاه هاى اجرايى از اجراى وظايف ذاتى خودشان شانه خالى كنند و حتى 
مردم را براى رفع مشكالت به سمت نمايندگان مجلس سوق دهند.رئيس كميسيون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به اينكه نبايد فراموش كرد كه كارشناسان اعتقاد دارند استانى شدن انتخابات مجلس سبب افزايش مشاركت مردمى مى 
شود، خاطرنشان كرد: اين مهم در حاليست كه زمينه فعاليت احزاب نيز بيش از گذشته فراهم مى شود و جريان هاى سياسى 

نيز مى توانند با ارائه اسامى افراد منتخبشان نوع ديدگاه شان را به جامعه معرفى كنند.

نظام بودجه نويسى كشور ناكارآمد است
 عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى در مجلس گفت: در اليحه بودجه منطق اداره كشور را نشان مى دهد ، سالها 
است كه در مجلس شاهد نا كارآمدى نظام بودجه نويسى هستيم، ولى در عمل هيچ تغيير و تحولى در آن صورت نمى گيرد 
و هميشه اين مسير ناموفق تكرار مى گردد، اگر اين مسير تغيير نكند تا صد سال ديگر هم مشكالت كشور رفع نخواهد شد. 

علت آن اســت كه تدوين بودجه حول محور سياســت هاى ابالغى شكل نمى گيرد، بنابر اين اهداف كلى محقق نمى شود، 
ثانيا براى ظرفيت هاى مردمى نقشــى قائل نيســت و متكى به نفت و درآمد هاى حاشــيه اى آن است ولذا آسيب پذير و 

محدود است.
محمدابراهيم رضايى ، خاطر نشان كرد: دولت و مجلس بايد از اين روند غلط و كوتاهيها توبه كنند و به تكليف الهى خود به 
نحوه شايسته عمل كنند، همين امر نشان مى دهد كه اعمال نظارت بر حسن اجراى سياست هاى ابالغى بسيارضرورى است 
تا ميزان خطاها، كم كارى ها و انحرافات احتمالى نشــان داده شود و جبران گردد تا اين گونه شاهد خسارات متعدد نباشيم، 
همچنين ميزان كم كارى دســتگاه ها شــفاف گردد به همين دليل از هيأت نظارت مجمع تشخيص مصلحت تشكر نموده و 

همكارى دقيق مجلس با اين هيأت را خواهانيم . 

اكرم چهاردولى»
  با نگاهى كه بــه كارنامه مجالس 
ســوم تا دهم به روشــنى مى بينيم كه 
نسبت توازن جناح هاى مجلس و دولت 
و همســويى يا مخالفت آنها با يكديگر 
در تعداد اســتيضاح ها مؤثر بوده است 
و هــرگاه مجلس از يك جناح و دولت 
از جناح مقابل بــوده، تعداد عدم رأى 

اعتمادها باالتر رفته است.
اينكه اســتيضاح حق قانونى نمايندگان 
و ضــرورت نظــارت بر ســازوكار 
وزراتخانه هاســت، يــك مزيت براى 
مجلس بوده و بايد همواره بر آن صحه 
گذاشت اما با نگاهى به وضعيت اين حق 
قانونى در ادوار گذشته تاحال خواهيم 
ديد كه گاه اين وضعيت به مسائلى غير 
از منافــع مردم تغيير جهت داده و بارها 
اين استيضاح ها به پاشنه آشيل دولت ها 
در برابر ســهم خواهى و اعمال فشــار 

نمايندگان تبديل شده است.
در مقابل بســته به ميــزان معامله گرى 
دولت ها و قوت يا ضعف وزراى مورد 
ســؤال، گاه اتفاق افتاده است كه يك 
وزير در مقابل خواسته هاى بحق يا ناحق 
نمايندگان تسليم شده و خود را از اين 
مهلكه رهانيده است و گاه اتفاق افتاده 
است كه با ايستادگى در برابر فشارهاى 
پيدا و پنهان، عطاى وزارت را به لقايش 

بخشيده است.
ماجراى استيضاح على ربيعى، وزير كار 
دولت دوازدهم يكى از اين صحنه هاى 
نمايــش عجيب بود تا مــردم به عمق 
فاجعه بيشتر پى ببرند.در اين جلسه هم 
وزير از خواســته هاى عجيب و غريب 
نماينــدگان پرده بر داشــت و جريان 
مخالف از تــدارك معاونان وزير براى 
حرف شــنوى از نمايندگان خبر منتشر 
كرد. تا مردم متوجه شــوند كه دعوا بر 

ســر لحاف... است و آنچه در اين ميان 
كمتر ديده شــده، همان مشــكالت و 
مسائل مبتالبه جامعه است.در يك نگاه 
به تعداد استيضاح ها در دولت هاى سوم 
تا دوازدهم، اين مدعا شفاف تر مى شود:

دولت سوم: 3 استيضاح؛ دولت چهارم: 
يك استيضاح؛ دولت پنجم: 3 استيضاح 
كه يك نفر رأى نياورد؛ دولت ششــم: 
يك؛ دولــت هفتم: 2 اســتيضاح كه 
يك وزير (عبــدا... نورى) رأى نياورد؛ 
دولت هشتم: 5 استيضاح كه يك وزير 
(احمد خــرم) رأى نياورد؛ دولت نهم: 
3 استيضاح كه يك وزير (على كردان) 
رأى نياورد؛ دولت دهم: 4 اســتيضاح 

كه دو وزير (حميد بهبانى و عبدالرضا 
شيخ االســالمى) رأى نياوردند؛ دولت 
يازدهم: 4 استيضاح كه يك وزير (رضا 
فرجى دانا) رأى نياورد؛ دولت دوازدهم: 
6 اســتيضاح كه تاكنون دو وزير (على 

ربيعى و مسعود كرباسيان) رأى نياوردند.
امــا آنچه در مجلــس دوازهم بيش از 
طرح  نه  كرد،  خودنمايى  مجالس  ساير 
اســتيضاح هاى جناحى و نه افراد مورد 
سؤال بلكه شــيوه و روش نمايندگان 
براى جمع آورى امضا و يا بازپس گيرى 
و سرانجام انصراف از سؤال هايى بوده 
است كه در ابتدا بسيار پرشور و حرارت 

نشان داده مى شده است.

در ماجراى استيضاح محمدجواد ظريف 
بخاطر اظهارات وى درباره پولشويى؛ در 
ماجراى استيضاح وزير راه وشهرسازى به 
خصوص  در  لهجه اش  صراحت  خاطر 
سياســت هاى كالن مجلس، و اينك در 

داستان استيضاح وزير علوم شاهد يك 
رويه يكسان بوده ايم:

ابتدا موضوع اســتيضاح توســط چند 
نماينده تندرو رسانه اى مى شود.

سپس موضوع جمع آورى امضاها دامن 
زده شــده و يا حتى با رايزنى و البى با 
ساير فراكســيون به دنبال تعدد امضاها 
برمى آيند.در ادامــه و هنگامى كه نقد 

رسانه ها و رجال سياسى گسترده مى شود، 
عده اى از امضاها ريزش پيدا مى كند.و 
گاه مشاهده مى شــود همان افرادى كه 
در ابتدا با شــور و حرارت از استيضاح 
دفاع مى كردند، به دنبال منصرف كردن 
نمايندگان مى روند و نشان مى دهند آش 

آنچنان كه بايد شور نيست.
براى توضيح اين رفتار نمايندگان قطعًا 
بايد اساتيد و صاحبنظرانى در رشته هاى 
جامعه شناســى، روانشناســى و حتى 
قضاوت  تاريخ  حوزه  در  پژوهشگرانى 
كننــد و نظر بدهند. امــا آنچه در اين 
تحليل به دنبــال آنيم، اعتراض مردم به 
فرصت سوزى هايى است كه نمايندگان 

باعث آن هســتند.مردم مى پرســند آيا 
مجلس هيچ وظيفــه اى ديگرى غير از 

مچ گيرى از وزرا ندارد؟
اگر واقعاً يك وزير دچار اشتباه فاحش 
و يا تخلف شــده، چرا تــا پايان كار 
نمى ايستند و او را استيضاح نمى كنند؟ 
اگر دولت داراى ايــن همه نواقص و 
رئيس جمهور  چرا  است  ناكارآمد  افراد 
را به مجلس نمى خوانند تا كابينه اش را 
اصالح كنــد؟ و نيز آيا نمايندگان هيچ 
وظيفه اى بــراى تصويب قوانين مترقى 
وضعيت معيشت  جهت اصالح  و پويا 
حذف  فرهنگى،  ساختار  اصالح  مردم، 
قوانين دست وپاگير، تسهيل فرصت هاى 
ســرمايه گذارى، تشويق مديران جسور 
براى باز گذاشتن دست آنها جهت انجام 

كارهاى ضربتى ندارند؟
مچ گيرى  دنبال  به  صرفاً  نمايندگان  اگر 
هســتند بايد بدانند كــه مديران ريز و 
درشــت از وزير گرفته تــا مديركل، 
جــرات انجام هيــچ كارى را به خود 
نداده و ترجيحاً به دنبال تعامل شايسته! 
با نمايندگان و گوش دادن به اوامر اين 
و آن مى نشينند تا مدت زمان خدمتشان 
به سرآيد و سالم بى هيچ مشكلى به سر 
زندگى خودشان برگردند.اگر نمايندگان 
واقعاً به دنبال حفظ منافع مردم هستند، 
چرا از مطالبات ريز و درشت خود دست 
برنمى دارند و چــرا به جاى بازى هاى 
انتخاباتى و آمادگى جهت دوره هاى بعد، 
به فكر انجام درست ترين كار و عمل به 

وظايف نمايندگى خود نيستند؟
در همين راســتا پيرامون رفتارشناسى 
نمايندگان مجلس با محمدرضا افخمى، 
دبير حزب اتحاد ملت استان، روانپزشك 
و عضو نظام پزشكى استان ساعتى را به 
گفت وگو نشستيم كه مشروح آن را در 

ادامه مى خوانيد.

چرايي رفتار نمايندگان مجلس در برخورد با دولت

استيضاح براي البي
■ يك روانپزشك: در مجلس حب و بغض جناحي جايگزين منافع ملي شده است

اســتيضاح،  عجوالنه  طرح 
پس گرفتــن امضا و منتفى 
شــدن اســتيضاح حاصل 
فقدان  شــدن،  احساساتى 
علمى،  و  كارشناســى  نظر 
بى توجهــى به شــرايط و 
عواقب استيضاح و جايگزينى 
جاى  به  جناحى  حب وبغض 
منافــع ملــى و در نهايت 
فقدان ثبات و اســتوارى به 
دليل درســت نبودن اساس 

استيضاح است.

مردم مى پرسند آيا نمايندگان هيچ وظيفه اى براى تصويب قوانين مترقى، حذف قوانين 
دست وپاگير، تسهيل فرصت هاى سرمايه گذارى ندارند؟

يكى از مصاديق تخريب و حمله به دولت استفاده از اهرم استيضاح است

گاه استيضاح ها به پاشنه آشيل دولت ها در برابر سهم خواهى و اعمال فشار نمايندگان 
تبديل شده است

 مى دانيــم كه اســتيضاح حق 
نمايندگان است و نيز بايد مستندات 
هر سؤال و ايرادى به وزرا، در مرحله 
استيضاح ارائه شــود، قبل از ورود 
بــه بحث اصلى از شــما به عنوان 
كه:  مى پرسم  سياســى  فعال  يك 
در مجلس فعلى استيضاح ها تا چه 

ميزان سياسى هستند؟
قطعاً بسيارى از موارد استيضاح بخصوص 
از طرف مخالفان دولت، سياسى و به قصد 
متزلزل كردن دولت اســت. گرچه مسلمًا 
در كار دولت اشكاالت فراوانى هست اما 
قصد بسيارى از مخالفان دولت از استيضاح 
نه اصــالح امور كه ايجاد تزلزل در دولت 
اســت كما اينكه جناح اصولگرا در زمان 
حاكميت دولت مدنظر خود نظر خوشى 

نسبت به اســتيضاح نداشت و آن را مايه 
تضعيف دولت و حتى نظام مى دانست اما 
در برابر دولتى كه نظر مســاعدى نسبت 
به آن ندارد اســتيضاح را به حربه اى براى 
تضعيف آن تبديل مى كند. استيضاح حق 
نمايندگان است اما هدف آن بايد اصالح و 
پااليش و تصحيح امور باشد نه ضربه زدن 
به دولت. به عبارت بهتر هدف بايد منافع 
ملى باشد نه منافع جناح و تفكر خاص و 

منافع ملى بهترين متر و معيار است.
 از ســوى ديگــر مى دانيم كه 
مجلس عصاره فضايل ملت اســت 
ســطح  از  نمادى  نيز  نمايندگان  و 

اجتماعى  سياسى  دانش  و  فرهنگ 
هســتند، حال چگونه ممكن است 
نشان  رفتارهايى  ايشان  از  بخشى 
دلخورى  و  تعجب  اسباب  كه  دهند 

ملت را فراهم كند؟
متأسفانه سطح كيفى مجلس و نمايندگان 
بخصوص بعد از مجلس ششم تنزل يافته 
است. با استفاده از اهرم نظارت استصوابى 
توسط  اصالح طلب  شــاخص  نامزدهاى 
نهادهاى نظارتى رد صالحيت شــدند و 
در زمانى كه ســطح مشاركت به هر دليل 
باال مى رود مردم هم نامزدهاى شــاخص 
اصولگرا را رد صالحيت مى كنند بنابراين 
نمايندگان  فعلــى  مجلس  در  بخصوص 
شاخص و درجه اول هر دو جناح غايبند 
و مجلس و مردم از تجربيات و دانش آنها 

محروم. بســيارى از نمايندگان از هر دو 
جناح معيارشان براى رضايت از يك وزير 
تمكين او در برابر خواســته هاى آنهاست 
چه خواسته معقول باشد و چه در بسيارى 
موارد غير معقول. برخى از نمايندگان كه با 
صرف هزينه هاى بسيار زياد به مجلس راه 
يافته اند و خود را به نحوى مديون حاميان 
مالى خود مى دانند انتظارات خود از دولت 
و وزرا را بر اساس جلب رضايت حاميان 

و منتفع شدن آنها تنظيم مى كنند. 
در شهرهاى كوچك هم متأسفانه بسيارى 
از نماينــدگان بــراى رأى آورى در دور 
بعدى دولت را براى انجام امور عمرانى و 
خدماتى و... در حوزه انتخابيه خود بدون 
در نظر گرفتن اولويت و نظرات كارشناسى 
تحت فشار قرار مى دهند و از اهرم تهديد 
به اســتيضاح براى رســيدن به اين هدف 

استفاده مى كنند.
 ضمــن اينكــه بايد توجه داشــت كه با 
توجه به احتمــال رد صالحيت در ادوار 
بعدى جسارت و شــجاعت نمايندگانى 
كــه رأى آورى در دور بعــد و نــه منافع 
ملى در اولويت اســت گرفته مى شــود و 
انجام وظايف نمايندگى و دفاع از حقوق 
ملت تحت الشــعاع قرار مى گيرد. بنابراين 

بطور كلــى از اين مجلس نمى توان انتظار 
حداكثرى بــراى انجام وظايف نمايندگى 
ملت داشــت. اما بطور خــاص در مورد 
نماينــدگان اصولگــرا بخصوص بخش 
تندروى آن بايد گفت كه براى آنان گاهى 
ضربه زدن به دولت نامطلوبشــان و سلب 
اعتماد مــردم از اين دولت حتى بر حفظ 
منافع ملى پيشــى مى گيرد تا به زعم آنان 
اقبال مردم از دولت برگشته و به سوى آنان 

متوجه شود حتى در حال حاضر كه دولت 
احتماال بدليل شرايط خاص كشور و تحريم 
توسط آمريكا از بسيارى از شعار هاى خود 
عدول كرده و در بسيارى از موارد مطابق 
ميل و نظر اصولگرايان حركت مى كند از 
درك وضعيت خاص كشور و نياز به بسيج 
همگانى نيروهاى سياسى براى گذر از اين 
شرايط خاص عاجزند و با حمله به دولت 
و تخريب آن در حقيقت تيشه به ريشه نه 

دولت بلكه كليت نظام مى زنند به عبارتى 
بغض و كينه آنها نسبت به دولت چشمشان 
را بــراى ديدن خطر بزرگ تر نابينا كرده و 
بر سر شاخه نشسته و بن مى برند و يكى 
از اين مصاديق تخريب و حمله به دولت 

استفاده از اهرم استيضاح است.
 به عنوان روانپزشك، چه اندازه 
رفتارهــاى اخير نمايندگان در طرح 
شدن  جوگير  استيضاح ها،  شتابزده 
و سپس پس گرفتن امضا يا منتفى 
شدن استيضاح را به منزله يك رفتار 

آنورمال تلقى مى كنيد؟
طرح عجوالنــه اســتيضاح، پس گرفتن 
امضا و منتفى شــدن اســتيضاح حاصل 
احساساتى شــدن، فقدان نظر كارشناسى 
و علمى، بى توجهى به شــرايط و عواقب 
استيضاح و جايگزينى حب وبغض جناحى 
به جاى منافع ملى و در نهايت فقدان ثبات 
و اســتوارى بدليل درســت نبودن اساس 
استيضاح است كه در نهايت با فشار برخى 

عقال و وساطت بزرگان باعث منتفى شدن 
استيضاح مى شــود البته قابل انكار نيست 
كه برخى وزرا هم ممكن اســت به برخى 
خواسته هاى غيرمعقول نمايندگان تن دهند 
كه البته گر چه ممكن است به دليل در نظر 
گرفتن مصالح بزرگترى (به زعم خودشان) 
باشــد اما راه را براى خواســته هاى غير 

منطقى بعدى باز مى كند.

 آيا ما اجازه داريم خارج از تحليل 
و گمانه زنى هاى سياســى، برخى از 
رفتارهاى عجيــب نمايندگان را از 

زاويه روانشناسى بررسى كنيم؟
من بيش از تحليل روانشناختى به تحليل 
جامعه شــناختى در اين زمينه معتقدم. ما 
با سياســت هاى غلط، بــا پرهزينه كردن 
صداقــت و صراحت و نقد دلســوزانه و 
با پرفايــده كردن البى گرى بــراى منافع 
شــخصى و گروهى و بازى هاى پشــت 
پــرده و پاداش دادن به افرادى كه با هدف 
تأمين منافع شخصى به تعريف و تمجيد و 
چاپلوسى مى پردازند عرصه را بر دلسوزان 
منتقد و دانشــمند و افراد صادق و صريح 
تنگ كرده ايم و كشور و ملت را از تعمت 
وجود چنين افراد برجســته و ســودمند 
براى ايران محروم كرده ايم و مجبوريم در 
تصميم گيرى ها به افرادى با كيفيت پايين تر 
بسنده كنيم كه در عرصه انتخاب بين منافع 
ملى و منافع حقير شخصى و گروهى، در 
بســيارى موارد دومى را ترجيح مى دهند 
و توان تصميم گيرى درســت، شجاعانه و 
علمى و مبتنى بــر صالح ملك و ملت و 
پايمردى و اصرار بــر آن را با تحمل هر 
هزينه اى ندارند. ما ســبب شــده ايم كه 
كارهــاى بزرگ به افــراد كوچك و امور 
كوچك به افراد بزرگ سپرده شود. بايد راه 
را براى حضور افراد صادق، صريح، نقاد، 
دلسوز و دانشمند حتى با زبان و قلم تند و 
گزنده باز كنيم و شرايط را براى مشاركت 
هر چه بيشــتر اين قبيل افراد تسهيل كنيم 
تا قانونگذارى و تصميم سازى در سطحى 
باالتر و در شأن ايران و ايرانى انجام شود.

رئيس جمهورى هفته آينده بودجه سال 98 
را تقديم مجلس مى كند

 رئيس جمهورى اسالمى ايران هفته آينده اليحه بودجه سال 98 كل 
كشور را به مجلس شوراى اسالمى تقديم مى كند.

به گزارش ايرنا، مجلس شوراى اسالمى هفته آينده روزهاى يكشنبه، سه 
شنبه و چهارشنبه جلسه علنى دارد.

نمايندگان در مهمترين دستوران هفته آينده مجلس گزارش كمبسيون 
كشاورزى مبنى بر رد تقاضاى تحقيق و تفحص از سازمان امور عشاير 
ايران و گزارش كميسيون اقتصادى مبنى بر تصويب تقاضاى تحقيق و 
تفحص بررسى عملكرد بنگاه هاى اقتصادى صندوق بازنشستگى كشور 

را بررسى مى كنند.
تشــكيل كميســيون ويژه زنان، جوانان و خانواده و بررســى گزارش 
كميسيون اقتصادى مبنى بر تصويب تقاضاى تحقيق و تفحص از نحوه 
قيمت گزارى و واگذارى شــركت كشت و صنعت و دامپرورى مغان 
نيز در دســتور كار هفته آينده مجلس قرار دارد.نمايندگان نيز گزارش 
كميســيون تدوين آيين نامه داخلى در رابطه با تالش ها آســيب ها و 

مشكالت در استفاده از ابزار هاى نظارتى را بررسى مى كنند.
نمايندگان مجلس شوراى اســالمى قرار است در جلسات هفته آينده 
بررسى اليحه تشكيل سازمان صنايع دريايى نيروهاى مسلح، طرح يك 
فوريتى سازمان دهى بازار خودرو، اليحه مديريت حوادث غير مترقبه 
كشور و اليحه معافيت وزارت خانه ها و موسسات دولتى از پرداخت 

هزينه هاى ثبتى را در دستور كار دارند.

مجلس با انتصابات سياسى در وزارت كار 
برخورد مى كند

 رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به برخى انتصابات وزارت 
كار گفت: اگر روال انتصابات سياســى ادامه داشــته باشد، مجلس از 

ابزارهاى نظارتى مانند سؤال و حتى استيضاح استفاده مى كند.
محمدرضا پورابراهيمى در گفتگو با مهر گفت: اگر مسير انتخاب مديران 
وزارتخانه بر اساس تجربه و شايسته ساالرى صورت نگيرد، طبيعتاً آثار 
و پيامدهاى زيان بار و منفى خواهد داشــت كه هم خود وزارتخانه را 
دچار حاشيه مى كند و هم كل اقتصاد ايران را درگير مى كند. اين مسير 
حركت بايد با يك تدبير و دور انديشــى اتفاق بيفتد و اگر موضوعات 
ديگرى مثل سفارش پذيرى و اثر گذارى سياسيون و حزب هاى سياسى 
مالك انتصاب افراد باشــد و از فضاى تخصصى خود دور شود، حتما 

مجلس برخورد مى كند.

دولت كاالهاى اساسى را ارزان تر 
در اختيار مردم قرار دهد

 عضو هيأت رئيسه فراكسيون كارگرى مجلس خواستار ارائه كاالهاى 
اساسى به مردم از سوى دولت با قيمت ارزان شد.

نادر قاضى پور عضو هيأت رئيسه فراكسيون كارگرى مجلس در گفتگو 
با مهر اظهار داشــت: ما در فراكسيون كارگرى همواره پيگير هستيم كه 
دولت كاالهاى اساسى را با قيمت بسيار پائين در اختيار مردم قرار دهد.

وى ادامه داد: بايد شــش قلم كاالى اساســى همچون برنج، گوشت، 
روغن، قند و شــكر از سوى دولت با قيمت بسيار كم در اختيار مردم 

قرار گيرد تا مشكالت معيشتى آنان از اين طريق تا حدودى حل شود.
عضو هيأت رئيسه فراكســيون كارگرى مجلس با اشاره به بسته هاى 
حمايتى كه دولت قرار اســت به بخشى از اقشار جامعه دهد، تصريح 
كرد: اگر دولت اشتغال ايجاد كند و حقوق مردم را منطبق بر ميزان تورم 
موجود افزايش دهد، اثرات بهترى نسبت به اعطاى بسته هاى حمايتى 

به اقشار ضعيف جامعه دارد.

سياست منطقه اى ايران مبتنى بر تعامل 
در راستاى ثبات و امنيت است

 معاون سياسى وزير امور خارجه با اشاره به نتايج مذاكرات يمنى - 
يمنى، گفت: سياست منطقه اى ايران همواره مبتنى بر تعامل در راستاى 
استقرار ثبات، امنيت، توسعه و فرآيندهاى سياسى است و ايران به ايفاى 
نقش ســازنده خود براى موفقيت مذاكرات يمنى - يمنى ادامه خواهد 
داد.به گزارش ايرنا ، ســيد عباس عراقچى معاون سياسى وزارت امور 
خارجه كشــورمان كه براى برگزارى دور چهارم رايزنى هاى سياسى 
ايران و سوئد در استكهلم به سر مى برد با خانم مارگوت والستروم وزير 

امور خارجه سوئد ديدار و گفت وگو كرد.
والستروم در اين مالقات با تاكيد بر اراده سياسى كشور متبوعش براى 
تداوم و گسترش رايزنى ها، همكارى ها و تعامالت دو كشور در ابعاد 
و حــوزه هاى مختلف اعم از دوجانبه، منطقه اى و بين المللى، گفت: 
برجام يك توافق بين المللى مبتنى بر رويكرد چند جانبه گرايى است و 

با اجراى آن همه كشورها منتفع شده اند.

ايران آماده همكارى با صندوق اوپك 
براى توسعه بين المللى است

 سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان هاى بين المللى در وين آمادگى 
كشــورمان را براى همكارى با صندوق اوپك براى توسعه بين المللى 
(اوفيد) اعالم كرد. به گزارش فارس، «كاظم غريب آبادى» اظهار داشت: 
جمهورى اســالمى ايران به عنوان يكى از اعضاى اصلى اوفيد همواره 
از اين سازمان، اهداف و فعاليت هاى آن حمايت كرده و آماده توسعه و 
تقويت همكارى ها در دوره مســئوليت وى نيز هست.وى افزود: اوفيد 
مهمترين سازمان در امر توسعه اى در جهان بوده كه توسط كشورهاى 
در حال توسعه كه به نوبه خود به كمك نياز دارند، اداره مى شود.غريب 
آبادى، در ادامه به ظرفيت هاى باالى علمى و صنعتى ايران، خصوصا در 
امور توسعه اى و انجام پروژه هاى مختلف در كشورهاى نيازمند اشاره و 

آمادگى ايران براى كمك به اوفيد در اين زمينه را اعالم كرد.
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مريم مقدم  »
 يلدا مرزى ميان زردى پاييز و سپيدى 
زمستان امسال در پايتخت گردشگرى آسيا 

رنگ و رويى زمستانى به خود گرفت .
لحظه هاى آخر پاييز تاب نياورد و زمستان 
دســت خود را رو كرد و شهر يكپارچه 
رخت برف برتن كــرد . حاال روزهايى 
از راه رســيده است كه زمستان قدم هاى 
نخست را برميدارد و نويد شروع روزهاى 

پر برف را در دامان الوند ميدهد .
همزمان با پيچيدن بوى زمستان در گوشه 
و كنار شهرهاى اســتان همدان ، آسمان 
با بارش برف در شــب يلداى باستانى، 

سخاوتش را به مردم استان نشان داد.
با فرا رسيدن فصل زمستان و بدرقه شدن 
پاييز بــه انتهاى جاده، مردم همدان فصل 

خزان را با بارش برف به پايان رساندند
چقدر مردم اين شب يلدا را دوست دارند 
بهانه ى موجه و دلپذيرى كه بانِى تجديد 
ديدارهاست ، كه با لبخندى ، نفس نفس 
زنان ، از فاصله هاى دور مى رسد ، دست 
هاى تنها مانده مياِن مشغله هاى روزگار را 
مى گيرد و به واسطه ى احساسى عميق و 
چند هزارســاله ، آدم ها را دور هم جمع 

مى كند .
يلدايى كه ته تغارِى پاييز است و نو رسيده 

ى خوش يُمن و دلبرانه ى زمستان ،
يلدايى كه عاشق است ...

كه سرآغازِ جاودانه ترين لبخند هاست ،
سرآغازِ گرم بودن و گرما بخشيدن در 
دِل سردترين شب ها و بى فروغ ترين 

روزها ...
اين يلداهاى با هم بودن وقتى جامه برف بر 

تن ميكند دلچسب ترست 
و فرصتى براى شستِن غبارِ رخوت و 

تنهايى از آينه ى دل ،
فرصتى براِى دوست داشتن و دوست 

داشته شدن ،
به بلنداِى يك دقيقه ،
به وسعِت يك عمر ...

و زير آسمان پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
زمين چه شايسته اين شب در چارديوار 
خانه ها و خيابان هاى شهر گذشت

 يلداى پياده راه» در پياده راه اكباتان 
امسال حال و هواى شهر را پويا كرد 

در دامان الوند زمستان 1397 تكاپو و حال و 
هواى ديگرى داشت .

پس از پويايى كه پيــاده راه هاى همدان به 
شب هاى شهر القا كرد و به دنبال پشت سر 
گذاشتن شادپيمايى كه همزمان با جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك  در پياده راه بوعلى 
شــهر همدان رقم خورد حاال خبر ميرسد 
جشن يلدا قرار اســت  در پياده  راه اكباتان 

برگزار شود.
برگزارى جشــن شــب يلدا بــا همكارى 

شهردارى همدان در راستاى ايجاد نشاط و 
شادى در جامعه و معرفى آداب و سنت هاى 
اســتان ها به يكديگر و اقــوام ايران زمين 
برگزار خواهد شــد. اين بدان معناست كه 
پياده راه توانسته است حاال جاى خود را در 

برنامه هاى شهرى بازكرده است.
ســيدمصطفى موســوى  مدير پياده راه هاى 
همدان در ايــن زمينه با بيان اينكه مديريت 

پياده راه ها از تيرماه ســال گذشــته با هدف 
يكپارچه ســازى امور مربوط به اين مكان ها 
تشكيل شد اظهار كرد: اقداماتى چون فضاى 
ســبز، المان، مباحث اجتماعى و فرهنگى، 
جداره ســازى، تعادل ســازى حمل و نقل، 
كنترل و مديريت ورودى، خدمات شــهرى 
مربــوط به پياده راه ها توســط اين مديريت 

انجام مى شود. 
مدير پياده راه هاى همدان با اشــاره به اينكه 
مشــاركت دســتگاه هاى مختلف عالقمند 
اجراى برنامه هــاى فرهنگى و اجتماعى نيز 
در دستور كار اســت ادامه داد: مشاركت با 
مذهبى،  هيأت هاى  مردم نهاد،  تشــكل هاى 
بهزيســتى و ارشــاد در اين مكان صورت 

مى گيرد.
وى بــا بيان اينكه چند برنامه مشــترك نيز 
تاكنون اجرا شــده اســت خاطرنشان كرد: 
ما بــراى برگزارى جشــنواره تئاتر كودك 

و نوجــوان، هفتــه بســيج و رويدادهاى 
گردشگرى 2018 همكارى الزم را داشتيم.

موسوى با اشاره به اينكه برنامه هايى نيز توسط 
شــهردارى برنامه ريزى و اجرا شده است، به  
برگزارى جشنواره ويژه شــب يلدا با عنوان 
«يلداى پياده راه» اشــاره كرد و گفت مقدمات 

اجراى برنامه  از مدتها قبل  انجام شده بود.
وى افزود: هدف از اجراى برنامه هاى پياده راه 
افزايش ميزان نشاط شهروندان است كه بيشتر 
در سطح ملى تعريف شده و با شركت ديگر 

استان هاى كشور برگزار مى شود.
به هر ترتيب حاال كه سازها كوك است و از 
مردم گرفته تا برنامه ريزان شــهرى به دنبال 
آن هستند حال و هواى شهر را پويايى ديگر 
بخشند بايد به روزهاى خوشتر اميدوار بود 

 زمستان پاييز را بدرقه كرد 
  روزها، ماه ها، در پى هم ميگذرند .
تا به  فصل زيباى زمستان ميرسيم

در اين فصل درختان لباس عريانى به تن 
ميكنند

همه ى خيابان ها، كوچه ها عروس 
ميشوند…

عروسى از جنس سرما، از جنس آرامش
كوله بار اين فصل پر از برف و پر از ترانه 

هاى بارانى است….
ترانه هاى بارانى هم كوله بار بارانى و غم 

خود را در اين فصل ميگذارند
اين فصل روح لطيفى به شاهرگ هستى 

مى بخشد
در اين فصل عقل ها حيران ميشود از 
زيبايى هاى طبيعت شاعرها نفس چاق 

ميكنند براى شعر 
حرف هاى ناگفته اى در اين فصل در 

ژرفاى جانمان باقى ميماند
هم چنان كه در اين فصل برف و باران 

ميبارد…..
قصه اى كه نامش زندگى است هم چنان 

جريان دارد…..
 راننــدگان براى ســفرى ايمن با 

پليس همكارى كنند
درهميــن زمينــه رييس پليس راه اســتان 
همــدان بااعــالم اينكــه در محورهــاى 
مواصالتــى اســتان تردد ادامــه دارد روز 

گذشته به ايرنا گفت: 
پنج شــنبه شــب به مدت چهار ســاعت 
محدوديــت تــردد براى نــاوگان بارى و 

كاميون ها در گردنه اسدآباد ايجاد شد.
رضا عزيزى نســبت به همــكارى نكردن 
رانندگان بــا عوامل پليــس راه در هنگام 
محدوديت هــاى ترافيكى گاليه كرد و از 
شاغالن عرصه حمل و نقل خواست براى 
داشتن سفرى ايمن با پليس همكارى كنند.
و افزود: برخى مواقع پليس براى جلوگيرى 
از راه بندان و بروز سوانح جاده اى مجبور 
به ايجاد محدوديت تردد و مســدود كردن 

مسير است.
وى اضافه كرد: برخــى رانندگان به بحث 
بــا عوامل پليس راه پرداخته و توصيه هاى 
پليــس را جــدى نمى گيرنــد در حاليكه 
عوامــل پليــس راه در اين هواى ســرد با 
هدف خدمت به رانندگان و مســافران در 

جاده برون شهرى مستقر شده است.
عزيزى گفــت: هم اينك تمامى جاده هاى 
برون شهرى اين استان خيس و لغزنده بوده 
اما نيازى به اســتفاده از زنجير چرخ براى 

تردد نيست.
رييس پليس راه همدان افزود: همراه داشتن 
تجهيزات زمستانى نظير زنجيرچرخ، لباس 
گرم، جيره خشــك و كنترل فنى خودرو و 
ســالم بودن برف پاك كن، بخارى و تهويه 

پيش از حركت ضرورى است.
اميدواريم كه زمســتان 1397 در گوشــه 
و كنــار اســتان چهارفصل همــدان حال 
مردمانش خوب و حال شــهرهايش خوبتر 

باقى بماند.

خبـر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

 بايد مدارس به سازمان پژوهنده تبديل شوند
 بايد مدارس به سازمان پژوهنده تبديل شوند و يك معلم به يك پژوهشگر و يك 

دانش آموز به يك پژوهنده تبديل شود.
به گزارش شبســتان، وزير آموزش و پرورش گفت: بايد مدرسه در حوزه پژوهش به 
عنوان محور مورد توجه قرار گيرد. اگر مراكز پژوهشى قوى هم داشته باشيم اما دامنه 
اثر به مدارس نرسد اتفاقى در كشور نخواهد افتاد.سيدمحمد بطحايى، بيان كرد: ارتباط 
موسسات پژوهشى، مراكز علمى و دانشگاه ها تقريبا با مدارس قطع است البته تالش 
كرده ايم كه اساتيد و پژوهشگران در رفت و آمد با آموزش و پرورش باشند.وى تاكيد 
كرد: بســيارى از پژوهش هايى كه صورت مى گيرد با مقتضيات مدرسه غريبه است به 

همين دليل ما 70 سال از روش هاى نوين تعليم و تربيت عقب هستيم.

برنامه ملى آموزش حقوق شهروندى تدوين شد
 برنامه ملى آموزش حقوق شهروندى با تاكيد بر تقسيم كار ملى و تعيين نقش هر 
يك از دســتگاه ها و نهادها در آموزش حقوق شــهروندى تهيه شده است و مراحل 

پايانى را براى اجرا مى گذراند.
دستيار پيشــين رئيس جمهورى در امور حقوق شهروندى گفت: در مورد چيستى و 
چگونگى تحقق حقوق شــهروندى در يك ســال اخير تالش هاى بسيار و گام هاى 
اميدواركننده اى برداشته شده است.شهيندخت موالوردى در گفت و گو با ايرنا، افزود: 
موازى كارى هاى بسيارى در ساير نهادها و ديگر قوا براى پيگيرى حقوق شهروندى 
وجود دارد كه چالش جدى در مسير تحقق حقوق شهروندى است از اين رو، دولت 

پيگير اليحه تاسيس نهاد ملى حقوق بشر و حقوق شهروندى است.

فراخوان براى شناسايى قربانيان اسيدپاشى در كشور
 مديرعامل انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاشى از تمامى قربانيان و آسيب ديدگان 
با اسيد در سراسر كشور خواســت كه اطالعات و مشخصات خود را به اين انجمن 

اعالم كنند.
كمــال فروتن در گفت وگو با ايســنا، در اين باره گفت: انجمــن حمايت از قربانيان 
اسيدپاشى با هدف حمايت هاى روحى و روانى و مادى از قربانيان اسيدپاشى تشكيل 
شــد اما در ابتداى فعاليت خود با مشكالتى مواجه بود.فروتن اظهار كرد: ايجاد شغل 
مناســب، ارتقاء جايگاه اجتماعى، جلوگيرى از سرخوردگى و خانه نشينى و در عين 
حال تكميل فرآيند درمان و پيگيرى امور حقوقى از جمله مهمترين اقداماتى است كه 

انجمن قصد دارد براى قربانيان عضو انجام دهد

بيكارى دختران فارغ التحصيل 
3 برابر بيشتر از مردان است

 معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه جمعيت 
دختران فارغ التحصيل رو به افزايش است، گفت: حدود دو تا سه برابر 

مردان، بيكارى در بين دختران فارغ التحصيل وجود دارد.
به گزارش ايســنا، معصومه ابتكار گفت: در قالب راهبرد حمايت از 
كارآفرينى و توان افزايى جهت ورود دختران تحصيل كرده به مسئله 
اشــتغال، اين پروژه يكى از پروژه هاى مورد نظر و حمايت معاونت 
است و انتظار داريم با حمايت ســرمايه گذاران، بخش خصوصى و 
نظام بانكى، افرادى كه آموزشــهاى اوليــه را ديده اند بتوانند گامهاى 

بعدى خود را در اين مسير بردارند.
وى در زمينه همكارى با نظام بانكى و تســهيالت توسعه ملى گفت: 
تسهيالت پايدار خاص روستاهاســت و براساس آخرين گزارشات 

زنان روستايى به خوبى از اين تسهيالت استفاده كرده اند.
به گفته ابتكار، 18 هزار ميليارد تومان تاكنون در روستاها توزيع شده 
و ارزيابى هاى اوليه نشــان مى دهد كسب و كارهايى كه خانمها ايجاد 
كرده اند بســيار موفق بوده و ســرمايه گذاريهاى انجام شده منجر به 
توليد و خدمات پايدار و بازاريابى هاى الزم و توسعه چرخه كسب و 
كار براى زنان شــده است كه بسيار ارزشمند بوده و نشان مى دهد كه 

ظرفيتهاى عظيمى در كشور داريم.
معاون امور زنان و خانواده رياســت جمهورى ادامه داد: در شــهرها 
نيز تسهيالت فراگير وجود دارد كه زنان مى توانند از آن استفاده كنند 
و اين موضوع در آيين نامه مربوط به تســهيالت فراگير توجه شده و 
مشــكالت مربوط به اســتفاده بانوان از اين تسهيالت نيز احصا شده 

است.
وى ادامه داد: در موضوع اشتغال و كسب و كار تنها تسهيالت اهميت 
ندارد بلكه مشاركت و سرمايه گذارى پاسخگوى خوبى است و بانوان 

در اين زمينه نيز تجربه ها و موفقيتهاى خوبى دارند.
به گفته ابتكار، ما هنوز در توان افزايى تشكل ها براى تربيت تسهيلگر 
در اين زمينه بايد فعاليت كنيم. در معاونت در ســطح سياســتگذارى 
در اين زمينه و حمايــت از توان افزايى آمادگى داريم كه با همكارى 

تشكل هاى عالقه مند اين مسير را ادامه دهيم.
ابتكار در ادامه انتقال تجربيات موفق را بسيار مهم دانست و افزود: با 
انجمن كارآفرينى زنان در اين زمينه همكاريهايى داريم كه تجربه هاى 
موفق اســتانها احصا شــده و انجمن زنان كارآفرين در اين زمينه نيز 

كار مى كنند.

توانبخشى، در تنگناى لوازم بهداشتى
 اين روزها مراكز نگهدارى توانخواهان روزانه يا شــبانه از جمله 
مراكز نگهدارى معلوالن، افراد داراى ضايعات نخاعى و بيماران مبتال 
به اوتيسم با مشكالت اقتصادى متعددى از جمله در زمينه تهيه لوازم 

بهداشتى مواجه هستند.
طى هفته هاى اخير، مراكز تحت پوشــش بهزيستى از سراسر كشور 
بابت تاخير در پرداخت يارانه، گاليه هاى خود را با خبرنگار ايرنا در 
ميان گذاشتند؛ آنها از افزايش هزينه هاى دارو، وسايل بهداشتى و ديگر 
هزينه ها گاليه داشتند و يارانه هاى حمايتى از سوى بهزيستى را براى 

اداره اين مراكز كافى نمى دانستند.
همه آنان متفق القول بر اين نكته اصرار مى كردند كه در صورت ادامه 

اين روند، كار اين مراكز احتماال به ورشكستگى مى رسد.
اكرم نجفيان نماينده مديران مراكز اوتيسم تحت پوشش بهزيستى در 
اين باره مى گويد: در شــرايط كنونى با توجه به مشــكالت اقتصادى، 

جامعه معلوالن از همه بيشتر در معرض آسيب هستند.
وى مى افزايد: اغلب افرادى كــه اعضاى توانخواه خانواده خود را به 
مراكز نگهدارى تحت پوشش بهزيستى مى سپارند، از قشر مستضعف 
بوده و توان پرداخت شهريه مراكز را ندارند؛ بنابراين از يارانه هايى كه 
دولت و بهزيســتى به اين مراكز مى پردازد، مى توان تا حدودى از اين 

افراد حمايت كرد.
نجفيان اضافه مى كند: اين در حالى است كه از ابتداى سال 97، بودجه 
براى افزايش يارانه مراكز اختصاص داده نشــده است؛ در صورتى كه 
هزينه خدمات ارائه شده بسيار ســنگين تر از نرخ هاى فعلى يارانه ها 

است و مراكز روزانه و شبانه فشار زيادى را تحمل مى كنند.

همدان پيام: گل در همدان كشت نمي شود 
 اين گل با اون گل خيلى فرق داره!!

همدان پيام: ارزاني شير شوختي شب يلدا!!!
 چرا با احساسات مردم بازى مى كنيد!!

ايران: نقشه راه جديد بودجه
 اينبار به سمت جيب كيا منحرفش كردن!! 

تجارت: سازمان راهداري در اتاق شيشه اي 
 مى شه شى!!

صنعت: فقيران فقيرتر مي شوند
 خدا به داد برسه!! 

هگمتانه: سيب زميني همدان سالم است
 خواستن سيب زمينى ما رو بدنام كنن نشد!! 

جام جم: گوشت ايراني سرسفره همسايه 
 بدون شرح!!

آرمان: بازار استيضاح در بهارستان
 اينجور كه معلومه عالوه بر بازار ميوه شب يلدا، بازار استيضاح 

هم داِغ 
اصالحات: دنبال رياست نرويد رياست تبعات دارد

 بعضى ها براى رئيس شدن حاضرن جون هم بدن!! 
آفتاب: يلدا بهانه اي براي رسم بهتر شكاف طبقاتي

 قشنگ معلوم مى شه كى فقيره كى غنى!! 
روزگار ما: پفك با طعم خوراكي دام!

 از اول گفته بودم پفك ضرر داره!!
زنگان امروز: مرغ در قله قاف 

 مرغ ها هم ديگه دارن ناز مى كنن!!
هگمتانه: فعاليت 10 مركز بازيافت زباله در شهر

  و فعاليت هزاران زباله گرد دور و بر باكس هاى زباله 
زنگان امروز: زنجان رخت زمستان بر تن كرد 

 نه سرما ميهمان زنجانى ها شد!! 
همدان پيام: ميوه بازار همدان ارزان شد

 مگه داريم مگه مى شه!! 

تعقيب و گريز پرايد
 در خيابان هاى همدان

 تعقيب و گريز نفس گير پليس همدان با دســتگيرى اعضاى يك 
خانواده فعال در امر تهيه و توزيع هروئين خاتمه يافت.

بامداد آخرين روزهاى پاييزى تيم هاى يگان امداد انتظامى شهرستان 
همدان در حال گشــت زنى در خيابان هاى شــهر همدان بودند كه 

سرنشينان خودروى سوارى پرايد شك آنها را برانگيخت.
گشــت پليس به خودروى سوارى پرايد نزديك شــد اما راننده اين 
وســيله نقليه پس از ديدن عوامل انتظامى پا را بر روى پدال گاز فشار 

داده و فرار را بر قرار ترجيح مى دهد.
تعقيب و گريز ساعت حوالى چهار بامداد از بلوار آزادگان شهر همدان 
آغاز و اين ماجرا با فرار مظنونان به تعقيب و گريزى نفس گير تبديل 

مى شود.
متهمان بدون توجه به هشدار و آژير پليس جاده هاى شهر همدان را 
با سرعت هولناكى مى پيمودند تا بلكه بتوانند از اين مهلكه بگريزند.

متهمان كه حاال خود را در مخمصه مى ديدند و دســتگيرى را قريب 
الوقوع مى دانستند دســت به يك ترفند براى گريز از اين ماجرا مى 

زنند.
راننده خودروى سوارى پرايد با پيچيدن به يكى از خيابان ها سرعت 
خودرو را به يكباره كاهش داد تا يكى از سرنشينان با پاى پياده از محل 

دور شده و آنها پليس را مشغول و سرگرم خود كنند.
البته به گفته فرمانده انتظامى شهرستان همدان اين اقدام آنها بى نتيجه 
مانــد و فرد پياده پس از يك تعقب و گريــز كوتاه در چنگال قانون 

گرفتار شد.
جمشــيد باقرى بيان كرد: يكى از سرنشينان ابتدا بسته مشكوكى را به 

بيرون از خودرو پرتاب كرده سپس اقدام به فرار مى كند.
وى اضافه كرد: 2 تن از ماموران بســته مشــكوك را كشــف كرده و 
متهــم را پس از تعقيــب و گريزى كوتاه دســتگير و به مقر انتظامى 

منتقل كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان ادامه داد: دو متهم ديگر كه با سوارى 
پرايد در حال فرار بودند خــود را در محاصره چند خودروى پليس 
ديده و مجبور به توقف مى شــوند و اين تعقيب و گريز با دستگيرى 

متهمان پايان مى يابد.
ــرم  ــك كيلوگ ــاوى ي ــكوك ح ــته مش ــه بس ــان اينك ــا بي ــرى ب باق
ــك زن از  ــرد و ي ــامل 2 م ــان ش ــرد: متهم ــان ك ــود بي ــن ب هروئي
ــه جــرم  ــواده هســتند كــه در بازجويــى هــاى ب اعضــاى يــك خان

ــد. ــراف كردن ــود اعت خ
وى گفت: اين افراد داراى سابقه كيفرى بوده بنابراين براى تحقيقات 

بيشتر در اختيار پليس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفتند.

مبنــى  ادعاهايــى  اعــالم  از  بعــد   
بــر اينكــه در بررســى علــت فــوت 
ــاردارى  ــادر ب ــعار، م ــوره حسينى ش منص
ــى جــان  ــراً در بيمارســتان بوعل ــه اخي ك
ــك  ــب پزش ــت داد؛ جان ــود را از دس خ
ــى  ــز ط ــى ني ــر نهاي ــده و نظ ــه ش گرفت
ايــن روزهــا اعــالم مى شــود، بــه ســراغ 
رئيــس ســازمان نظــام پزشــكى همــدان 
رفتيــم تــا توضيحــات او را در ايــن 

ــنويم. ــه بش رابط
رئيس ســازمان نظام پزشــكى همدان با 
بيــان اينكه از اوليــن روز مرگ اين مادر 
تحقيقــات را آغــاز كرديم اظهــار كرد: 
جلســاتى با عوامل حوزه نظارتى شــامل 
قانونى  پزشكى  پزشــكى،  علوم  دانشگاه 
و دادســتان عمومى و نيز خانواده متوفى 

برگزار شد.
عليرضــا مدركيان با اشــاره بــه اينكه به 
خانــواده متوفــى اين اطمينان داده شــد 
كــه پرونده صحيــح، جــدى، اصولى و 

گفت:  شد  خواهد  رســيدگى  كارشناسى 
بعد از جلســات نيز در بيمارستان از تمام 
كســانى كه درگير بودند، تحقيقات آغاز 

شده است.
به گزارش فــارس، وى بيان كرد: پرونده 
در حال رسيدگى اســت و منتظر هستيم 
پزشكى قانونى علت مرگ را اعالم كند تا 
بالفاصله در هيات رئيسه پيگيرى شود و 
در كوتاه ترين فاصله جواب را اعالم كنيم.

رئيس ســازمان نظام پزشــكى همدان با 
اشاره به اينكه نتايج پزشكى قانونى هنوز 
اعالم نشــده و علت مرگ هنوز مشخص 
نيست، خاطرنشــان كرد: ديروز با قاضى 
پرونده صحبتى داشتم و با پزشكى قانونى 
نيــز در ارتباط هســتم كه هنــوز چيزى 

مشخص نيست.
وى با بيان اينكه بررسى ها زمان بر است 
و نمى توان به سرعت نظرى در اين رابطه 
داد، افزود: اين موضوع ابعاد ملى و استانى 
دارد و بسيار مهم است كه در حال بررسى 

دقيق هستيم.
مدركيــان با اشــاره بــه اينكــه هر روز 
نشســت ها و جلســاتى در خصوص اين 
پرونده برگزار مى شود گفت: قول مى دهيم 
كارشناســى  و  صحيح  دقيــق،  پرونــده 
رسيدگى مى شود و با دســتيابى به نتايج 

همشهريان را مطلع خواهيم كرد.
وى با بيان اينكه دو مرجع نظام پزشــكى 
و دادســتانى در حال رســيدگى پرونده 
هستند و هيچ جهتى مبنى بر اينكه جانب 
پزشك را بگيريم، نيست افزود: در مرحله 
تحقيقات و جمع آورى هستيم و هنوز به 
صدور راى نرســيده ايم كه گفته شــود، 

جهت گيرى هست.
رئيس سازمان نظام پزشكى همدان تاكيد 
كرد: قول خواهيــم داد جهت اين پرونده 

روى اصول پيش خواهد رفت.
رئيس پزشــكى قانونى همدان نيز در اين 
رابطه اظهار كرد: اعــالم نتيجه يك تا دو 

ماه طول مى كشد و فعًال بايد صبر كرد.

على احسان صالح با بيان اينكه اعالم نظرى 
در خصوص پرونده صــورت نگرفته كه 
برخى مدعى هستند جانب پزشك گرفته 
شــده است گفت: پرونده در حال بررسى 
است بعد از مشــخص شدن علت فوت 

مى توان دنبال مقصر گشت.
وى با اشــاره به اينكه نظام پزشــكى در 
حال بررسى پرونده است و تا علت فوت 
مشــخص نشــود نمى توان دنبال مقصر 
رفت افزود: هيچگاه نه پزشكى قانونى و 
نه نظام پزشــكى طرف كسى را نخواهد 
گرفت، هميشه سعى خواهيم كرد واقعيت 
را بنويســيم و اين طبيعى است كه بعد از 
تحقيقــات، از بين دو طــرف يك طرف 

ناراحت شود.
رئيس پزشــكى قانونى همدان با تاكيد به 
اينكه تالش ما تعيين هر چه سريع تر علت 
مرگ است افزود: اگر قصور پزشكى علت 
مرگ باشد نظام پزشكى وارد شده و نتايج 

را به افكار عمومى اعالم مى كند.

همدانى ها پاييز را با برف بدرقه كردند

يلدا در ميان دانه هاى برف 

علت فوت مادر همداني مشخص نشود نمى توان دنبال مقصر رفت 

چقدر مردم اين شب يلدا را 
دوست دارند 

بهانــه ى موجه و دلپذيرى 
كه بانِى تجديد ديدارهاست 
، كه با لبخندى ، نفس نفس 
زنــان ، از فاصله هاى دور 

مى رسد..

چهارمين دانش آموزحادثه آتش سوزى 
مدرسه زاهدان درگذشت

 27 آذر ماه يعنى سه شنبه هفته گذشته بود كه يك واحد آموزشى 
پيش دبســتانى در زاهدان به دليل استفاده از سيستم گرمايشى غير 

مجاز دچار حريق شد.
اين مركز آموزشــى كه داراى 59 كودك بود كــه بالفاصله بعد از 
حضور تيم هاى آتش نشانى، اين كودكان از محل حادثه خارج شدند 
و چهار كودكى كه دچار سوختگى شديد شده بودند را به بيمارستان 

امام على(ع) منتقل كردند.
در اين حادثه ابتدا دو كودك كه باالى 70 درصد دچار ســوختگى 
شده بودند، فوت كردند و رو.ز بعد حادثه هم كودك ديگرى فوت 
كرد. به گزارش ايرنا، پيكر مونا خســرو پرست، صبا عربى و يكتا 
ميرشكار روز چهارشنبه گذشته با اشك و ناله مردم و خانواده آنان 

تا آرامگاه ابدى شان تشييع و بدرقه شد.
پس از آن در روز پنجشنبه مريم نوكندى چهارمين دانش آموز حادثه 

آتش سوزى دبستان دخترانه اسوه حسنه زاهدان نيز درگذشت.
عليرضا نخعى مدير كل آموزش و پرورش زاهدان در گفت و گو با 
ايرنا اظهار داشت: با وجود اقدامات درمانى پزشكان بيمارستان على 
بن ابيطالب(ع) زاهدان، اين دانش آموز به دليل گستردگى سوختگى 

متاسفانه جان خود را از دست داد.
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استاندارى ها براى حذف پردرآمدها مهيا مى شوند
چه كسانى سال 98 يارانه نقدى مى گيرند؟

 هــر چند يارانه هاى نقدى ســال آينده نيز برقرار مى ماند اما مســاله تكرارى حذف 
دهك هاى پردرآمد از فهرســت يارانه بگيران همچنــان در قالب اليحه بودجه پيش بينى 

شده است.
 به گزارش خبرآنالين، يارانه هاى نقدى حاال با پايان آذر ماه شمع 8 سالگى خود را فوت 

مى كند، در حالى كه قرار بود 5 سال ميهمان اقتصاد ايران باشند.
 طبق آخرين گزارش ارائه شده از سوى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، در 5 
ماه گذشته 178 هزار ميليارد ريال به پرداخت يارانه نقدى اختصاص يافته است. در عين 

حال طبق مصوبات بودجه الزم اســت تعداد يارانه بگيران در سال جارى از 76 ميليون 
نفر  به 56 ميليون نفر كاهش يابد. اقدامى كه اجرايى شدنش در ماه هاى باقيمانده از سال 

اندكى بعيد مى نمايد.
 برخورداران خداحافظى مى كنند

كارشناســان اقتصادى چون راغفر با اســتناد به اينكه تشخيص كسانى كه نياز واقعى به 
دريافت يارانه دارند، ســهل اســت، در اين صورت در حدود 30 ميليون نفر از جمعيت 
ايران شامل روستاييان، عشاير، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و همچنين افراد تحت 
پوشش نهادهاى حمايتى و امدادى الزم است در اين فهرست باقى بمانند و بقيه مردم نيز 

نيازى به دريافت يارانه مستقيم نخواهند داشت.

 در قالب اليحه بودجه ســال آينده اما اين مسئوليت به استاندارى ها محول شده است تا 
شناسايى پردرآمد ها يا عكس اين حالت كم درامدها از طريق اين نهاد صورت گيرد.

 اين دسته افراد نگران نباشند
بررســى هاى اوليه نشان مى دهد روستاييان، عشاير، كســانى كه تحت پوشش نهادهاى 
حمايتى مانند كميته امداد و بهزيستى هستند، مستمرى بگيران و بازنشستگانى كه كمتر از 
2/5 يا سه ميليون تومان حقوق مى گيرند و شاغلينى با حقوق كمتر از معافيت مالياتى، در 
ســال آينده همچنان دريافت كننده يارانه باقى بمانند. به اين ترتيب اين طور كه نوبخت 
رييس ســازمان برنامه و بودجه تاكيد دارد متقاضيان و نيازمندان واقعى در فرآيند حذف 

نگرانى نخواهند داشت.

بازار

اعتماد به ثبات بازار ارز كليد كاهش 
قيمت هاست

 عــدم كاهش قيمــت اجناس در بازار على رغــم كاهش نرخ ارز 
مساله اى است كه يك اقتصاددان حل شدن آن را در گرو ايجاد اعتماد 

عمومى از ثبات نرخ ارز ارزيابى كرد.
به گزارش ايســنا، كاهش قيمت ارز (نســبت بــه نقطه عطف 20

هزار تومانى دالر) باعث شــده تا شــهروندان انتظار كاهش قيمت 
ســاير اجناس به موازات ارزانى دالر را داشــته باشند، انتظارى كه 
البته هنوز برآورده نشــده و بســيارى از كارشناسان علت آن را در 
وجــود انتظارات تورمى يا به عبارتى ترس از عدم تعادل بازار ارز 

در آينده مى دانند.
در اين باره مرتضى دلخوش با اشاره به كاهش قيمت ها در بازار آزاد 
ارز و عــدم تاثير آن بر نرخ تورم درباره علت اين مســاله بيان كرد: 
يك علت اين مســاله را بايد در چســبندگى قيمت ها جستجو كنيم. 
چســبندگى قيمت ها اصطالحى است كه به عدم كاهش نرخ تورم به 
همان ســرعت افزايش آن اشــاره مى كند. در اين شرايط مردم انتظار 

دارند دولت براى كاهش تورم اقدامى انجام دهد.
او با اشاره به سياست هاى بانك مركزى در كاهش نرخ دالر گفت كه 
مردم منتظرند ببينند كه اين سياست هاى بانك  مركزى در كاهش نرخ 
دالر در بلندمدت هم ثبات خواهد داشــت يا نه؛ اگر اين سياست  در 
بلندمدت هم ثبات داشته باشد آنگاه فعاالن اقتصادى هم در رفتارهاى 
اقتصــادى خود تغييراتى خواهند داد كه مى تواند نرخ تورم را كاهش 

دهد.
اين كارشناس با اشــاره به اهميت سرمايه  اجتماعى در تنظيم بازار و 
كاهش تورم ادامه داد: در اين شرايط اعتماد مردم زمانى جلب مى شود 
كه مطمئن شوند روند كاهش نرخ ارز حداقل شش ماه طول مى كشد. 
آن موقع است كه تمايل مردم به سفته بازى كاهش پيدا مى كند و ديگر 

ارز و سكه و طال انبار نمى كنند.
به گزارش ايسنا، در (27 آذرماه) قيمت هر سكه طرح جديد تمام بهار 
آزادى سه ميليون و 400 هزار تومان و سكه تمام بهار طرح قديم سه 
ميليون و 250 هــزار تومان بود و قيمت هر مثقال طالى 17 عيار نيز 
يك ميليون و 311 هزار تومان و هر گرم طالى 18 عيار نيز 302 هزار 

و 800 تومان بود.

توليد وانت نصف شد
 جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشــان 
مى دهد كه توليد انواع وانت در آبان ماه ســال جارى نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته، تقريبا نصف شده است.
بــه گــزارش ايســنا، آمــار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نشــان 
مى دهــد توليــد وانــت در آبــان مــاه ســال جــارى بــه 4084 دســتگاه 
رســيده كــه نســبت بــه تعــداد 7569 دســتگاهى ســال گذشــته، 46

درصــد كاهــش يافتــه اســت.
طبــق ايــن آمــار ميــزان توليــد وانــت در گــروه خودروســازى ســايپا 
و گــروه بهمــن بيشــترين كاهــش را داشــته، بــه طوريكــه ايــن دو 
ــد  ــت تولي ــب 2403 و 751 وان ــه ترتي ــاه ب ــان م ــه در آب مجموع
ــان  ــه آب ــبت ب ــد نس ــب 53.9 و 43.6 درص ــه ترتي ــه ب ــد ك كرده ان

ــته اند. ــد داش ــته كاهــش تولي ــال گذش س
آمار منتشر شده از سوى وزارت صمت نشان مى دهد كه ميزان توليد 
وانت در گروه صنعتى ايران خودرو نيز با كاهش 9.9 درصدى همراه 
بوده و از 1020 دســتگاه در آبان ماه ســال گذشــته به 919 دستگاه 

رسيده است.
در ميــان توليدكنندگان وانــت توليد اين محصول تنها در شــركت 
سازه هاى خودرو ديار صعودى بوده و از صفر دستگاه در آبان ماه سال 

گذشته به 11 دستگاه رسيده است.
در ايــن ميان وضعيت توليد آبان ماه ســال جارى در شــركت ارس 
خودرو ديزل نســبت به مدت مشابه ســال گذشته، تغييرى نداشته و 
در هيچ كدام از زمان هاى ياد شــده هيچ وانتى در اين شــركت توليد 

نشده است.

كنترل بازار هاى ارزى و ريالى، اولويت 
مقابله با تحريم ها

 نظام بانكى كشور در سال هاى اخير با چالش هاى بسيارى مواجه 
بوده، مسائلى كه به دليل اجراى نادرست سياست هاى پولى بانكى بر 

بار مشكالت در هم تنيده اقتصاد ايران افزوده است.
اين درحالى است كه از بانك مركزى به عنوان ستون فقرات نظام مالى 
كشــور انتظار مى رود تا ضمن تدبير در بكارگيرى ابزارهاى پولى و 
بانكى نسبت به صيانت، تقويت منابع و ذخاير پولى نهايت اهتمام را 
داشته باشــد، موضوعى كه عبدالناصر همتى رييس كل بانك مركزى 

مرداد ماه امسال در مراسم معارفه خود بر آن تاكيد كرد.
از اين رو تنظيم و اجراى سياست هاى اعتبارى و پولى با اعاده اعتبار 
بانــك مركزى از طريق اصالح تدريجى سياســت ها امكان پذير مى 
شــود كه در اين ميان، دو اقدام اخير شــامل محدوديت نقل و انتقال 
پول و بازگشــت ارز صادركنندگان از آن جمله، محسوب مى شوند. 
رويكردى هدفمند كه بازار را به سمت تعادل حركت مى دهد اما در 
كمال شگفتى اين اقدامات واكنش منفى برخى را به دنبال داشته است، 
كســانى كه داعيه اقتصاد علمى را يدك مى كشند و خود را شاخص 
علم اقتصاد در ايران مى دانند درحالى كه هيچ اثر علمى قابل ارايه در 

مجامع علمى دنيا از خود ارائه نكرده اند.
آنها مدعى هســتند محدوديت تراكنش ها سيســتم معامالت را به 
ســمت پاياپاى جهت مى دهند در حالى كه بسيارى از اقتصادهاى 
دنيا بايســتى محل صرف و هزينه پول به صورت يكجا ولو در رقم 
هاى پايين مشــخص باشــد، براى انتقال مبالغ كوچك بايد دليل و 
مدرك ارايه كرد و محدوديت هم بر تراكنش، هم برداشــت و انتقال 
پول بشــدت حاكم اســت در عين حال كه براى برداشت هاى باال، 
مانند خريد واحد مســكونى و امثال آن، تمام انتقاالت بوسيله وكال 
و چك هــاى تضمينى بانكى با ثبت كليه مــدارك انجام مى گيرد. 
نامحدود بودن تراكنش به صورت يكجا مسائل ديگرى چون خروج 
ســرمايه از كشور از طريق فعال كردن غيرقانونى پوزها در خارج از 
كشور را نيز در پى داشت كه اقدام اخير بانك مركزى اين نابسامانى 

را بخوبى مديريت كرد.
اما در مورد انتقال ارز، بايد پذيرفت زمانى مى توان اين محدوديت را 
برداشــت كه كشور در شرايط عادى و ورود و خروج سرمايه آسان و 
عملياتى باشد، در همه كشورهايى كه شرايط خاص اقتصادى دارند، 
نوعى از كنترل خروج ارز وجود دارد، حتى در كشورهاى پيشرفته كه 
دچار بحران مى شــوند اين محدوديت ها برقرار مى شــود تا اوضاع 

سامان بگيرد.
تركيــه، مالزى، تايلند ، آرژانتين و حتى ايســلند و ايرلند را مى توان 
دراين خصوص مورد مطالعه قرار داد ، البته اين بدان معنا نيســت كه 
هر روز بايد قوانين و بخشنامه ها را تغيير داد و قواعد جديد نوشت.

موضوعى كه به خوبى مــورد توجه و دقت بانك مركزى قرار گرفته 
است.

اگر اندكى منصف باشيم ادغان خواهيم كرد كه اقدامات بانك مركزى 
طى ماه هاى اخير در بخش هاى مختلف ضمن ساماندهى بازار، نظم 
و انضباط را بر حوزه پولى بانكى كشور حاكم كرده و با ثبات بخشى 

اميد را به جامعه تزريق كرده است.
نقد كنيم، اما تخطئه نكنيم، منافع ملى را بر منافع شخصى و دسته اى 
ترجيح دهيم تا كشور بتواند در مقابل فشارهاى تحريمى از منابع ارزى 

خود به خوبى پشتيبانى كند.
* محمدرضا مقامى فرد

بيمه نامه رازي خودرو پرايد 31221621/96/34 شماره پالك 
18-754س85 شماره موتور 1765282 به شماره شاسي 

1412285981939S به نام علي ولدخاني به شماره شناسنامه 
3323 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت ملي و شناسنامه سيده مرضيه موسوي فرزند 
سيدمجيد به شماره ملي 3920160746 به شماره 

شناسنامه 3920160746  مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

كارت ملي به شماره 3933923875 و به شماره شناسنامه 
30 و بيمه نامه كوثر خودروپرايد ۱۳۱SL و شماره بيمه نامه 

1396/1010/741208 به شماره پالك 195ص93 ايران 18 به شماره 
موتور 4493977 به شماره شاسي 1412290054762S به نام موسي 

تركمن فرزند محمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مديريت بيمارستان آتيه تأمين اجتماعي همدان 

آگهـي مـزايـده 
(نوبت دوم)

بيمارســتان آتيــه تأميــن اجتماعــي واقع در 
شــهرك شــهيد مدنــي وابســته بــه مديريت 
درمــان اســتان همــدان در نظــر دارد نســبت 
ــه واگــذاري بوفــه مســتقر در بيمارســتان  ب

بــه بخــش خصوصــي اقــدام نمايــد. 
لــذا از متقاضيانــي كــه تمايــل بــه همــكاري 
ــان  ــت پاي ــردد لغاي ــوت مي گ ــد دع دارن
وقــت اداري مــورخ 97/10/6 جهــت دريافــت 
شــرايط مزايــده و بازديــد از محــل بــه واحد 

تــداركات بيمارســتان مراجعــه نماينــد.
شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان

ــگاه  ــروري پ شــركت كشــت و صنعــت و دامپ
همــدان در نظــر داردتعــدادي دام شــامل 
گوســاله كشــتاري و قطــع شــير و دام ســنگين 
ــروش  ــده بف ــق مزاي ــر اقتصــادي را از طري غي
ــت  ــد جه ــي توانن ــان م ــذا متقاضي ــاند ل رس
شــركت در مزايــده از تاريــخ چــاپ آگهــي بــه 
مــدت يــك هفتــه بــه محــل مزايــده واقــع در 
ــت و  ــركت كش ــان ش ــتاي آورزم ــر روس مالي
ــه  ــدان مراجع ــگاه هم ــروري پ ــت و دامپ صنع

نماينــد .
اطالعات بيشتر آدرس اينترنتي:

www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

آگهـي مـزايـده  آگهـي استخـدام
يــك شــركت معدنــى تصميــم دارد نســبت بــه 
ــد. از  ــدام نماي ــابدار اق ــر حس ــك نف ــذب ي ج
ــل  ــه عم ــوت ب ــرايط دع ــد ش ــان واج متقاضي
ــر  ــود را حداكث ــه خ ــت و رزوم ــى آيددرخواس م
تــا 10 روز پــس از درج ايــن آگهــى بــه ايميــل

mine_ job۵۷۳@yahoo.com 
(بــا قيــد عبــارت "رزومــه حســابدار" در قســمت 
"موضوع"ايميــل) و يا فاكــس 081-38371868 

ارســال نماينــد:

حداقل سابقه كار تحصيالتمحل كارشغل
مرتبط

ليسانس دفتر همدانحسابدار
و باالتر

3سال

پ

روابط عمومي شركت توزيع نيروى  برق استان همدان

97 /02 شماره  عمومى  يده  مزا فراخوان  آگهي 
شركت توزيع برق استان همدان نوبت اول

 شركت توزيع برق استان همدان درنظرداردكليه لوازم وتجهيزات شبكه برق و ملزومات و اثاثيه ادارى اسقاط به شرح 
ذيلخود را از طريق مزايده عمومى به فروش رساند .لذا ازكليه متقاضيان خريد واجد  شرايط اسنادمزايده  دعوت بعمل 
مي آيد ازتاريخ  انتشار آگهي به مدت 5روز با ارائه فيش واريزى به مبلغ 50000ريال به حساب سپهر 0101847694000 
نزدبانك صادرات بابت خريد اسنادبه امورتداركات اين شركت واقع درهمدان خيابان مهديه مراجعه و يابا هماهنگى با 

تلفن 38274632-  081 از آدرس سايتهاى ذيل اسناد را دريافت نمايند.

توضيحات :
1-رديف هاى 6 و 8 با شرايط خاص واگذارى مى گردد. كه توضيحات كامل در اسناد مزايده منعكس گرديده

2-به پيشنهادات فاقد امضاء مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتى كه بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل شود مطلقا"ترتيب 
اثر داده نخواهدشد. 

به پيشنهادات فاقد ضمانت نامه بانكى معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،كمترازمبلغ مقرر ،چك شخصى وشركتى ونظاير 
آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. اسناد درسايت هاى ذيل قابل دسترس مى باشد جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن 

38274632- 081تماس حاصل فرماييد. 
http://www.edch.ir: سايت شركت توزيع نيروى برق استان همدان

http://tender.tavanir.org.ir: سايت  معامالت شركت توانير
http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

يف
شرح  اقالم مزايدهرد

مبلغ ضمانت نامه 
بانكى (ريال)

شماره 
مزايده

آخرين مهلت 
تحويل اسناد

تاريخ بازگشائى 
توضيحاتپاكات

180/000/000انواع آهن آالت اسقاط1
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48/000/000انواع تابلواسقاط2
50/000/000انواع كله چراغ خيابانى اسقاط3
370/000/000انواع سيم آلومينيوم اسقاط4
45/000/000انواع كابل آلومينيوم اسقاط5
701/000/000انواع ترانسفورماتوراسقاط6

انواع كنتورتك فاز و سه فاز (ديجيتال 7
26/500/000وآنالوگ)

496/000/000انواع سيم مسى اسقاط8

انواع لوازم و ملزومات شبكه و اثاثيه 9
32/000/000ادارى اسقاط

 در حالــى كــه كارگران با مشــكالت 
وزير  شريعتمدارى  هستند،  روبرو  بسيارى 
جديد كار اظهارات قابــل توجهى درباره 
ترميم مزد داشته است. وى درباره افزايش 
دســتمزد مى گويــد، "از معاونت حقوقى 
رئيس جمهور اســتعالم كرده ام و گفته اند 
طبق ماده 41 قانون كار دستمزد بايد ساليانه 
تنها يكبــار افزايش يابد." اين در حالى كه 
است كه طى چند ماه گذشته كارگران تورم 
بيش از 70 درصدى را در ســبد معيشــت 
خود احساس مى كنند. به گونه اى كه مطابق 
محاســبات كميته دســتمزد، حقوق فعلى 
كارگران تنها 28 درصد هزينه هاى زندگى 

كارگران را پاسخگو است.
اين در حالى اســت كه بعد از جابه جايى 
بندپــى، كارگــران اميد داشــتند تا محمد 
شــريعتمدارى بتوانــد فصــل جديدى از 
ســه جانبه گرايى را ايجاد و مشــكالت را 
حــل كند.  درحــال حاضر بحــث مزد و 
تعيين دســتمزد يكى از مشكالت اساسى 
كارگران اســت. بعد از آنكه كميته دستمزد 
عقب ماندگــى 70 درصــدى كارگران را 
تأييد كرد كارگران اميد داشــتند تا بتوانند 
در كميته هاى دســتمزد راهى براى جبران 

قدرت خريد كارگران پيدا كنند.
محمد شــريعتمدارى قبــل از گرفتن رأى 
اعتمــاد در مجلس اعالم كرد كه جلســه 
شــوراى عالى كار در اولين فرصت برگزار 
خواهد شد و تاييد كرد كه محاسبات كميته 
دستمزد مبنى بر عقب ماندگى 70 درصدى 
حداقلى  هزينه هــاى  از  دســتمزد  حداقل 
زندگــى را قبول دارد، اما حدود چندماه از 
جلسه شوراى عالى كار مى گذرد و خبرى 

از جلسه شوراى عالى كار نيست.
وزيركار درباره جلســه شــوراى عالى كار 
به ايســنا گفته: در مورد دســتمزد به دنبال 
پر كردن فاصله ســبد معيشــت و حداقل 
دستمزد هســتيم. دولت در تعيين حداقل 
پس  دارد.  ســاالنه  مســئوليت  دســتمزد 
مســئوليت ما كــه البته اين مســئوليت را 
قبول داريم، اين اســت كه در دوره زمانى 
معينى، فاصله بين حداقل معيشت و حداقل 

دستمزد را پر كنيم. 
فكر مى كنم در طــول دوره دولت تدبير و 
اميد اين كار بهتر از هميشــه انجام شــده 
اســت؛ آمار و ارقام آن هم موجود است. 
با اســتناد به اين اعداد و ارقــام مى توانيد 
دريابيد كه مجموع افزايش حداقل دستمزد 
در دولــت تدبير و اميــد از مجموع تورم 
بيشــتر بوده اســت. اگر به 15 سال قبل از 
آن مراجعه كنيد مى بينيد كه متوسط افزايش 
دستمزد هميشــه كمتر از نرخ تورم رسمى 

بوده است.

وى گفته كه امسال شرايط متفاوتى در بازار 
وجــود دارد. چون يــك حادثه در عرصه 

اقتصاد اتفاق افتاده است. 
پس روال معمول هميشــه افزايش دستمزد 
بيشــتر از تورم بوده اســت و ان شــاءا... 
هميــن روال منطقى ادامه پيدا خواهد كرد. 
جلســات كارشناســى در وزارت كار در 
زمينه دســتمزد در حال برگزارى است كه 
از نزديك با اين جلســات در ارتباط هستم 
و آنها گزارشــات منظم در مورد شــرايط 
موجود تهيه مى كنند. كارهاى كارشناســى 
هم در زمينه ســبد خوراكى و هم در زمينه 
ســاير اقالم انجام شده اســت و قرار شده 
اســت كه نظرات كارشناسان با نمايندگان 
كارگــرى مطرح و توافق حاصل شــود و 
ان شــاءا... به زودى جلســه بعدى شوراى 

عالى كار برگزار خواهد شد.
به گفته شريعتمدرى نكته ديگري كه وجود 
دارد اين اســت كه اتفاقى كه در كشور در 
رابطــه با تورم رخ داده محدود به كارگران 
نيســت و در اين زمينه يك تفاوت ديدگاه 
بين مردم و نظام آمارى كشور وجود دارد. 
مردم فكر مى كنند كه وقتى تورم 15 درصد 
اعالم مى شــود هيچ كااليــى نبايد بيش از 
15درصد گران شود درحالى كه اين تصور 
اصال صحيح نيســت؛ در تعيين تورم وزن 
و ميزان اهميت كاالها نقش بســزايى دارد 
و در تــورم 15درصدى گاهــى يك كاال 
مى توانــد 150 درصد افزايش بها داشــته 
باشد. اين مساله پيچيدگى خاصى دارد كه 
اين پيچيدگى ها را همه مردم درك نمى كنند 
و همين مســاله سرمنشــا به وجود آمدن 
احساســات متفاوت نســبت به نرخ تورم 
است ولى در هر حال در وضعيت موجود، 

فشــار تورم بر روى قشر خاصى نيست و 
همه به يــك ميزان اين فشــار را متحمل 
مى شوند؛ هم كارمندان دولت هم نيروهاى 
مسلح و هم كارگران و بازنشستگان كشور. 
حــاال اگر مــا بياييم در حداقل دســتمزد 
كارگران يك تفاوت ملموســى به صورت 
جداگانــه اعمال كنيم آيا ايــن كار منطقى 
است؟ آيا مى شود كارگران را از بقيه مردم 
جــدا كرد و بــراى آنها تصميــم جداگانه 
گرفت؟ پس تكليف كارمندان دولت و بقيه 

چه مى شود؟
 وى بيــان كرد: پــس اين تصميــم بايد 
هماهنگ گرفته شــود. به هــر حال ما اين 
فشارها را منكر نمى شويم؛ اين فشار روى 
مددجويان تحت پوشش وزارت كار خيلى 

بيشتر از كارگران است. 
مددجويانــى داريــم كه بســيار كمتر از 
دارند و بسيار  دريافتى  دســتمزد  حداقل 
در حسرت و سختى به سر مى برند يا در 
كم درآمد  افراد  هم  بازنشستگان  مجموعه 

داريم.  بسيار 
مــن فكــر مى كنــم بيــش از 75 درصد 
مســتمرى بگيران تاميــن اجتماعــى زير 
يك ميليون و 500 هــزار تومان دريافتى 
دارند. لذا ما هم موضوع را درك مى كنيم 

و هم به دنبال راه حل هســتيم، 
دولــت در جمع بندى ها به اين 
نتيجــه رســيده كه فعال ســبد 
است.  كارساز  حل  راه  حمايتى 
ســبد حمايتى بــه كارمندان و 
پرداخت  نوبت  يك  مددجويان 
مجموعــه  مــورد  در  شــد. 
كارگــران و بازنشســتگان نيز 
ســازمان برنامــه ديروز 3800

كه  داد  اختصاص  بودجــه  تومان  ميليارد 
شــروع  را  پرداخت ها  اجتماعى  تاميــن 
كرده. متناســب بــا دريافــت بودجه از 
خزانه ما پرداخت بســته هاى حمايتى را 

مى دهيم. ادامه 
شريعتمدارى بيان كرد: تالش ما اين است 
كه جلسات شــوراى عالى كار ماهى يكبار 

برگزار شود.
 ما در وزارت كار از معاونت حقوقى رئيس 
جمهور استعالم كرديم و پاسخ اين بود كه 
اگر تفســير اين ماده قانونى، سالى چند بار 
افزايش دســتمزد باشد بايد براى كارمندان 
دولت نيز چند بار در ســال افزايش حقوق 
اعمال شــود. باالخره خانــواده و نيازهاى 
خانــواده فرق نمى كند كــه مزدبگير تحت 
پوشش قانون كار باشــد يا تحت پوشش 
دولت. همانطور كه گفتــم بايد هماهنگ 

شود.  گرفته  تصميم 
با اين حال ما همه مســير قانونى را طى 
خواهيم كرد و در اين زمينه هيچ ترديدى 
نيست و مطمئن باشــيد كه اين مساله را 
مجدد در شــوراى عالــى كار با حضور 
بحث  كارفرمايى  و  كارگــرى  نمايندگان 
خواهيم كــرد و جمع بندى نهايى هر چه 

باشد، همان را اجرا خواهيم كرد.

واكنش وزير كار به درخواست افزايش مجدد مزد 97

آيا مى شود كارگران را 
از مردم جدا كرد؟
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139760326007000838 مورخه 1397/9/14 
هيــأت موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي 
خاكزاد فرزند اكبر به شماره شناســنامه 392 صادره از بهار در 
اعياني ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 158/31 مترمربع 
پالك 10789 فرعي از 3858 فرعــي از 139 اصلي واقع در بهار 
بخش چهار همدان خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي رضا 
پونس پور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 688)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/16

هادي يونسي عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

آگهي مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره 9609978111600892 مورخ 96/9/18 صادره 
از شعبه چهاردهم دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكستگي شركت در حال تصفيه 
شاخ طاليي (ثبت 198) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي مواد 457 الي 510 
قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و همچنين مفاد 
آيين نامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 

و 126 و 129) ملك و اموال شركت در حال تصفيه شامل 
1- ششدانگ يك واحد گاوداري به مساحت 5000 مترمربع پالك هاي ثبتي 12/246 و 
12/22 و امتيازات آن واقع در پليس راه همدان تهران، جاده كارخانه قند حسين آباد 
سمت چپ جاده جديداالحداث كه شــامل امتيازات كارگاهي شامل حق االمتياز و 

انشعاب برق با ترانس هوايي حق االمتياز و ارزش يك حلقه چاه مي باشد.
با توجه به موارد فوق الذكر كارشناس رسمي دادگستري كل بهاي عرصه و اعيان و 
حق االمتيازات (پــالك 12/246 و 12/22) را به مبلغ 6/250/500/000 ريال ارزيابي 

نموده است.
شــرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشناس (پايه) شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادي فروخته مي شود متقاضيان شركت در مزايده بايد 5� مبلغ پايه را 
به حساب 0111812485005 نزد بانك ملي دادگستري واريز و اصل فيش را در جلسه 
مزايده ارائه نمايند فروش كال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه بوده و تمامي هزينه ها 
(هزينه آگهي، كارشناسي- آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض 
شهرداري) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي است برنده مزايده كسي تلقي 
مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد وظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير 
اين صورت مبلغ 5� واريزي به نفع شــركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد 5� 

واريزي ساير متقاضيان در مورخ 97/10/4 مسترد مي گردد.
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران مي توانند در وقت مقرر 

در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمــان و مكان اجراي مزايــده: مزايده هاي فوق الذكر در روز دوشــنبه مورخ 
97/10/3 رأس ســاعت 10 صبح در محل دفتر تصفيه شركت واقع در همدان، 
خيابان بوعلي، روبه روي اداره دارايي طبقه دوم آزمايشــگاه نور دفتر تصفيه 

مي گردد. برگزار 
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره 
38265729(081) تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشــر 

آگهي از ملك مورد مزايده بازديد به عمل آورند.(م الف 3574)
مدير تصفيه 

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه شهرستان 
نهاوند

با اســتناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور تحديد 
حدود قستى از بخش يك شهرستان نهاوند بنا به درخواست آقاي رضا 
سوري طبق شــماره وارده4576/ن/97 مورخ 1397/9/24 به وكالت 
از وراث مرحوم اسدا... شهبازي طبق وكالت نامه شماره 23070 مورخ 

1396/12/10 به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهى مى گردد.
ششــدانگ از پالك 3401/225 اصلى بخش يك  ثبت شهرســتان 
نهاوند ملكي اسدا... شهبازي كه به صورت چهار سند 1/5 دانگ مفروز 
تقاضاي ثبت گرديده است. و اسدا... شهبازي مالك دو سند 1/5 دانگ 
مفروز و ششدانگ يك قطعه برج واقع در آن مي باشد تاريخ تحديد 
حدود فوق روز دوشــنبه مورخ 1397/11/8 ساعت 11 صبح مى باشد 
لــذا مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين 
پالك فوق الذكر به وسيله اين آگهى اعالم مى شود روز و ساعت مقرر 
در آگهى در محل وقوع ملك حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از 
صاحبان امالك يا نماينــده قانونى آنها در موقع تحديد حدود حاضر 
نباشد تحديد حدود به عمل آمده و واخواهى طبق ماده 20 قانون ثبت 
به حدود و حقــوق ارتفاقى رقبه مورد تحديد تا يك ماه بعد از تاريخ  
تحديد حدود از طريق اداره ثبت اســناد و امالك نهاوند پذيرفته مى 

شود. (م الف 191)
تاريخ انتشار: 1397/10/1

محمدعلي جليلوند
رئيس اداره و ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره 9509978110900947 مورخ 95/10/18 صادره 
از شعبه نهم دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكستگي شركت در حال تصفيه استيل 
گداز سينا (ثبت 6116) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي مواد 457 الي 510 
قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و همچنين مفاد 
آيين نامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 

و 126 و 129) ملك و اموال شركت در حال تصفيه شامل 
1- ششدانگ يك باب كارخانه به مساحت 3360 مترمربع واقع در شهرك صنعتي 
بوعلي خيابان 33 كه كارشناس رسمي دادگستري بهاي آن را مبلغ 13/800/000/000 
ريال ارزيابي نموده اســت كه امتيازات كارگاهي شامل حق االمتياز و انشعاب برق- 

حق االمتياز و انشعاب گاز شهري مي باشد.
2- اموال و اثاثه و ماشين آالت و تأسيسات طبق نظر كارشناس مبلغ 5/360/000/000 

ريال ارزيابي گرديده است.
شــرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشــناس (پايه) شــروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شــود متقاضيان شركت در مزايده بايد 
5� مبلغ پايه را به حســاب 0112079623004 نزد بانك ملي دادگستري واريز 
و اصل فيش را در جلســه مزايــده ارائه نمايند فروش كال نقــدي يا توافق با 
هيأت تصفيه بــوده و تمامي هزينه ها (هزينه آگهي، كارشناســي- آب و برق 
و گاز و نيــز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض شــهرداري) بر عهده برنده 
مزايده خواهد بود بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين 
قيمت را پيشــنهاد وظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 
5� واريزي به نفع شــركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد 5� واريزي ساير 

متقاضيان در مورخ 97/10/4 مسترد مي گردد.
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران مي توانند در وقت مقرر 

در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مــكان اجراي مزايــده: مزايده هاي فوق الذكر در روز دوشــنبه مورخ 
97/10/3 رأس ســاعت 12 در محل دفتر تصفيه شركت واقع در همدان، خيابان 
بوعلي، روبه روي اداره دارايي طبقه دوم آزمايشــگاه نــور دفتر تصفيه برگزار 

مي گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره 
38265729(081) تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشــر 

آگهي از ملك و اموال مورد مزايده بازديد به عمل آورند.(م الف 3569)
مدير تصفيه 

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

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

هيأت  مورخه 1397/9/14  شــماره 139760326007000835  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي دولت جمهوري اســالمي ايران به نمايندگي وزارت 
آموزش و پرورش اداره آموش و پرورش شهرستان بهار بشماره شناسنامه 
ملي 140024002394 در شــش دانگ يك باب ساختمان اداري ورزشي 
(سالن ورزشــي امير المومنين(ع) به مساحت 2676/28 مترمربع پالك 
10784 فرعي از 139 اصلي واقــع در بهار بخش چهار همدان خريداري 
از مالك رسمي آقاي يداله جهانشاهي 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 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 690)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/16
هادي يونسي عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

آگهي مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره 9509978110200521 مورخ 95/5/30 صادره 
از شــعبه دوم دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكســتگي شركت در حال تصفيه 
پوشــين (ثبت 2673) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي مواد 457 الي 510 
قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و همچنين مفاد 
آيين نامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 

و 126 و 129) ملك و اموال شركت در حال تصفيه شامل 
1- ششــدانگ يك باب كارخانه به مساحت 2100 مترمربع واقع در شهرك صنعتي 
بوعلي خيابان 16 كه كارشناس رسمي دادگستري بهاي آن را مبلغ 5/255/000/000 
ريال ارزيابي نموده اســت .امتيازات كارگاهي آن شامل حق االمتياز و انشعاب برق 

حق االمتياز و انشعاب گاز شهري 
2- ماشين آالت جوراب بافي و لوازم و تأسيسات كه قدمت آنها حدوداً 15 سال بوده 
و در حال حاضر فاقد فعاليت توليدي مي باشد كه كارشناس رسمي دادگستري بهاي 

آنها را مبلغ 354/000/000 ريال تعيين و اعالم نموده است.
شــرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشناس (پايه) شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادي فروخته مي شود متقاضيان شركت در مزايده بايد 5� مبلغ پايه را 
به حساب 0111811923006 نزد بانك ملي دادگستري واريز و اصل فيش را در جلسه 
مزايده ارائه نمايند فروش كال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه بوده و تمامي هزينه ها 
(هزينه آگهي، كارشناسي- آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض 
شهرداري) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي است برنده مزايده كسي تلقي 
مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد وظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير 
اين صورت مبلغ 5� واريزي به نفع شــركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد 5� 

واريزي ساير متقاضيان در مورخ 97/10/4 مسترد مي گردد.
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران مي توانند در وقت مقرر 

در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراي مزايده: مزايده هاي فوق الذكر در روز دوشــنبه مورخ 97/10/3 
رأس ســاعت 11صبح در محل دفتر تصفيه شركت واقع در همدان، خيابان بوعلي، 

روبه روي اداره دارايي طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه برگزار مي گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره 
38265729(081) تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشــر 

آگهي از ملك و اموال مورد مزايده بازديد به عمل آورند.(م الف 3572)
مدير تصفيه 
علي هاشم كريمي

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى 
شهرستان نهاوند

با استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور تحديد 
حدود قستى از بخش يك شهرستان نهاوند بنا به درخواست آقاي 
رضا سوري طبق شماره وارده4577/ن/97 مورخ 1397/9/24 به 
وكالت از وراث مرحوم اسدا... شــهبازي طبق وكالت نامه شماره 
23070 مورخ 1396/12/10 به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهى 
مى گردد.ششــدانگ پالك 3401/227 اصلــى بخش يك  ثبت 
شهرســتان نهاوند ملكي اسدا... شهبازي به ميزان چهارده سهم 
مشاع از سي و نه سهم ششــدانگ پالك مذكور مي باشد تاريخ 
تحديد حدود فوق روز دوشنبه مورخ 1397/11/8 ساعت 10صبح 
مى باشد لذا مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان 
و مجاورين پالك فوق الذكر به وســيله اين آگهى اعالم مى شود 
روز و ســاعت مقرر در آگهى در محل وقوع ملك حضور به هم 
رســانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها 
در موقع تحديد حدود حاضر نباشد تحديد حدود به عمل آمده و 
واخواهى طبق ماده 20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقى رقبه 
مــورد تحديد تا يك ماه بعد از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد 
حدود از طريق اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند پذيرفته مى شود. 

(م الف 192)
تاريخ انتشار: 1397/10/1

محمدعلي جليلوند
رئيس اداره و ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى
 96/11/11 مورخه   139660326009000712 شــماره  راى  برابر 
هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان 
فامنيــن تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى مصطفى حســينى 
فرزند رضا به شــماره شناســنامه 2185 صادره از فامنين به 
شــماره ملى 5029591354 درششــدانگ اعيانــى بانضمام 
عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به 
مســاحت چهارصد و هشتاد و شش متر مربع وسى و يك صدم 
متر مربع قسمتى از پالك 99 اصلى واقع در بخش پنج همدان 
اراضى ماماهان خريدارى از مالك رســمى آقاى رضا حسينى 

است. گرديده  محرز 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
سند  صدور  به  نسبت  كه اشــخاص  صورتى  شود.در  مى  آگهى 
تاريخ  از  توانند  مى  باشــند  داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرســتان فامنين تسليم وپس از اخذ رسيد, 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض , دادخواست خود 

نمايند. تقديم  قضايى  مرجع  به  را 
ــدم  ــور و ع ــدت مذك ــورت انقضــاى م ــى اســت در ص بديه
ــادر  ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص

ــف 231) ــد.(م ال ــد ش خواه
اول:97/9/15 نوبت  انتشار  تاريخ 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/1

رضا بيات
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

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

برابر رأي شماره 139660326007000687 مورخه 1396/6/13 هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي كاظم قاسملو فرزند هاشم به شماره 
شناسنامه 245 صادره از بهار در اعياني شش دانگ يك باب ساختمان 
كلنگى به مساحت 116/69 مترمربع قسمتي از پالك 1496 فرعي از 
139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري مع الواســطه از 
مالك رسمي آقاي علي اصغر مبصري محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

(702
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/16
هادي يونسي عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

آگهي ابالغ اجرائيه 
بدينوســيله به متعهد: علي و محمد كال يوسف وند 
فرزندان محمدرضا به شــماره شناســنامه 1125 و 
57 بــه كدملــي 3962302522 و 3960688946 
زمانيان  علي صفا  و   1343/6/1 و   1363/12/9 متولد 
فرزند احمد به شماره شناسنامه 4 متولد 1359/3/8 
به شــماره ملي 3962256903 به نشــاني نهاوند 
روســتاي كوهاني خيابان امام حسين و نشاني علي 
طالقاني  شهرك  نهاوند  مذكور  شرح  به  زمانيان  صفا 
باالتر از مســجد نبش خيابان اصلي متعهد له: بانك 
رفاه كارگران خيابان ابوذر نهاوند عليه شما تقاضاي 
اجرائيه نموده است پرونده اجرايي به كالسه  صدور 
تشكيل  شما  عليه  نهاوند  ثبت  اجراي  در   9700259
و چون آدرس شــما شناسايي نگرديده است لذا بنا 
به تقاضاي بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا 
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشــار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداختي بدهي خود ننماييد 
ادامه عمليات بدون انتشــار آگهي ديگري عميالت 
اجرايي طبــق مقررات عليه شــما تعقيب خواهد 

شد.(م الف 194)
محمدعلي جليلوند

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي دعوت از مجاورين 
چون آقاي محمد حيدري مالك شــش دانگ پالك 1827 اصلي بخش 
يك نهاوند مي باشــد و برابر درخواســت شــماره 4703/ن/97 مورخ 
1397/9/28تقاضاي صدور ســند تك برگي پالك فوق را از بين اداره 
نموده اند و برابر نامه شــماره 4714/ن/97 مورخ 1397/9/29 متقاضي 
مدعي مي باشــند كه مجاورين را نمي شناســند و دسترسي به مالكين 
ندارند، لذا به اســتناد كد 914 مجموعه بخشنامه هاي ثبتى در خصوص 
تعيين طول اضالع و مساحت دار كردن اسناد مالكيت و همچنين ماده 18 
آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا به كليه مالكين مجاورين 
پالك فوق الذكر ابالغ مي گردد كه در تاريخ يكشنبه 1397/11/7 ساعت 
10:00 صبح در محل وقوع ملك واقع  در نهاوند گلشــن سه راهي غالم 
حضور يابند. بديهي است عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعي مانع از 
انجام عمليات نقشه برداري نمي گردد چنانچه نياز به آگهي مجدد باشد در 

همين روزنامه درج مي گردد.(م الف 195)
محمدعلي جليلوند 
رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان نهاوند

آگهي حصر وراثت
خانم گل خندان رمضاني داراى شماره شناسنامه  370 به شرح دادخواست 
كالسه 112/97/919ح از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان مجتبي سلطاني به شماره شناسنامه  
2 در تاريخ 92/4/25 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- گل خندان رمضاني 
فرزند حا ج آقا متولد 1333 شماره شناسنامه 370 مادر متوفي 2- بكتاش 
ســلطاني فرزند اورجعلي به شماره شناسنامه9 متولد 1322 پدر متوفي 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 705)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

مى خواهم سهميه المپيك 2020 را بگيرم
 مهنــاز قره باغــى تيرانــداز خــوب همدانــى كــه عضــو تيــم ملــى 
تيرانــدازى  بــا كمــان كشــورمان اســت و اخيــراً هــم بــه اردوى تيــم 
ملــى دعــوت شــده هــدف خــود را كســب ســهميه المپيــك 2020 

عنــوان كــرد.
قره باغى با بيان اينكه مهرماه امسال در بين 170 تيرانداز به عنوان قهرمانى 
مسابقات تيراندازى  با كمان رنكينگ كشور دست يافتم اظهار كرد: امسال 
شهريورماه هم در مسابقات آزاد دليجان قهرمان شده بودم و تمام تالشم 

اين است تا اين روند تداوم داشته باشد.
ــده كســب ســهميه  ــراى آين ــه مهــم مــن ب ــان اينكــه برنام ــا بي وى ب
المپيــك 2020 و حضــور در ايــن رويــداد معتبــر اســت خاطرنشــان 
ــى كشــور در ســطح بااليــى برگــزار  كــرد: امســال مســابقات قهرمان
ــتند  ــور داش ــا حض ــن رقابت ه ــز در اي ــوش ني ــد ملى پ ــد و چن ش
ــدال  ــه م ــداز توانســتم ب ــن 170 تيران ــه در بي و بســيار خوشــحالم ك

طــال برســم.
ايــن تيرانــداز خــوب همدانــى در ادامــه تصريــح كــرد: هــداف اصلــى 
ــابقات  ــن مس ــور در اي ــك 2020 و حض ــهميه المپي ــب س ــن كس م

اســت كــه اميــدوارم بــا تــالش خــود و حمايــت هيــات بتوانــم بــه 
ايــن مهــم دســت يابــم.

وى بــا تقديــر از زحمــات حميدرضــا يــارى رئيــس هيــات تيراندازى  
ــات گفــت: در يكــى  ــر هي ــا كمــان و ساســان رضوى مشــعوف دبي ب
دو ســال اخيــر بــا تغييراتــى كــه در كادر مديريتــى هيــات بــه  وجــود 

آمــده شــرايط بســيار بهتــر از گذشــته شــده اســت.
ــه  ــبت ب ــدازان نس ــات تيران ــدت تمرين ــن م ــزود: در اي ــى اف قره باغ
ــز  ــان ني ــكاران و قهرمان ــبختانه از ورزش ــده و خوش ــتر ش ــل بيش قب

مى گيــرد. صــورت  الزم  حمايت هــاى 

خبـر مستطيل سبز

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

همدانى ها در ليگ برتر، مختصر اما مفيد
 ظرف چند سال اخير شــاهد حضور بازيكنان انگشت شمارى از 
همدان در ليگ برتــر فوتبال بوده ايم، اما اگر نگاهى به كارنامه همين 
تعــداد بازيكنان بيندازيم، َمثَل بارز "مختصر اما مفيد" در ذهن تداعى 

مى شود.
احمد جمشيديان، مرتضى تبريزى، مهدى كيانى، حميد گلزارى، نويد 
عاشورى و مهدى عسگرى از جمله بازيكنان همدانى حاضر در ليگ 
برتر فوتبال باشگاه هاى كشور ظرف چند سال اخير بوده اند كه هريك 
به نحوى اثرگذارى خاص خود را در اين سطح از مسابقات به منصه 

ظهور گذاشته اند.
جمشــيديان بدون ترديد در كنار نفراتــى چون محرم نويدكيا، هادى 
عقيلى و حتــى اگر عقب تر برويم يكى مثل محمــود كريمى، از آن 
دست بازيكنان سپاهان است كه همواره نقشى كليدى در موفقيت هاى 
تاريخى سپاهان داشــت و مهم تر اينكه ميان هواداران سپاهانى هم از 

محبوبيت خاصى برخوردار بوده و هست.
مرتضى تبريزى در اســتقالل اگرچه در نيم فصل نخســت ليگ برتر 
از آن فرم ايده آل خود به دور بود، اما در چند ســال گذشــته يكى از 
مهره هاى تاثيرگذار ذوب آهن اصفهان بود و حتى بازوبند كاپيتانى اين 
تيم را هم به بازو بست. تبريزى دو سال پيش در قهرمانى ذوب آهن 
در جام حذفى نقشــى اثرگذار داشت و حاال اميد دارد كه در ادامه راه 

با استقالل هم به روزهاى خوب خود سالم كند.
مهدى كيانى، هافبك نهاوندى ســپاهان اصفهان كــه در تيم قهرمان 
نيم فصل ليگ برتر كاپيتان بود، در يك دهه اخير بدون ترديد يكى از 

مهره هاى تاثيرگذار ليگ برتر فوتبال بوده است.
كيانى سال ها در تراكتورســازى بازى كرد و كاپيتان اين تيم محبوب 
بود. او روى ســكوهاى يادگار امام (ره) تبريــز از محوبيت خاصى 
برخوردار بود و امسال با رفتن امير قلعه نوعى به سپاهان، راهى اين تيم 
اصفهانى شد و در بدو ورود بازوبند كاپيتانى را هم بست تا در تيمى 
كه اصلى ترين مدعى قهرمانى اين فصل به شمار مى رود، يك رهبر و 

ليدر به تمام معنا باشد.
بازيكنان ديگر همدانى هم در برهه هاى مختلف مهره هاى اثرگذار تيم 

خوده بوده اند و نقشى كليدى در تيم ها داشته اند.
نويد عاشورى در اســتقالل خوزستان در مقطعى بازى هاى خوبى به 
منصه ظهور مى گذاشت و امســال در تيم نساجى جواد نكونام توپ 

مى زند.
اين هافبك همدانى با اســتقالل خوزستان در فوتبال ايران مطرح شد 
و سال گذشته على رغم پيشــنهادهايى كه داشت ترجيح داد به فوالد 
خوزستان بپيوندد و همچنان شــاگرد سيدسيروس پورموسوى باقى 
بماند. عاشــورى قبل از استقالل خوزستان در تيم فوالدنوين حضور 

داشت و با اين تيم به ليگ برتر صعود كرده بود.
مهدى عســگرى مهاجم سابق تيم شهردارى همدان هم تابستان سال 
گذشــته به يكباره از تيم دسته دومى شهردارى راهى ليگ برتر شد تا 

براى تيم مشكى پوشان خراسان توپ بزند.
مهاجم با استعدادى كه آنقدر در دسته دوم خوب درخشيد كه تيم هاى 
ليــگ برترى را مجاب كرد براى به خدمت گرفتنش باب مذاكره را با 

همدانى ها باز كنند و در نهايت راهى تيم مشهدى شد.

به قهرمانان فعلى بسنده نمى كنيم
 تمــام تالش مــا در هيات تيراندازى اين اســت كه تعداد نفرات 

ملى پوش خود را افزايش داده و به قهرمانان فعلى بسنده نكنيم.
رئيس هيات تيراندازى اســتان همدان گفــت: امثال مه لقا جام بزرگ، 
ساسان شهســوارى، ســيدمهدى موســوى و مينا قربانى افتخارات 
تيراندازى استان هستند، اما ما نبايد به همين تعداد قهرمان بسنده كنيم.

ســيدناصر محمودى با بيــان اينكه بايد تا ده ها قهرمــان ديگر را به 
تيراندازى كشــور معرفى كنيم گفت:  اســتان همــدان از ديرباز مهد 
تيراندازى كشــور بوده و مفاخر زيادى در اين حوزه به ورزش كشور 

معرفى كرده است.
رئيس هيات تيراندازى اســتان همدان عنوان كرد: خوشبختانه چندى 
پيش مينا بارانى هم به اردوى تيم ملى دعوت شد تا ثابت شود چراغ 

اين رشته در استان همدان خاموش شدنى نيست.
وى با بيان اينكه ظرفيت هاى خوبى در تيراندازى استان وجود دارد و 
نياز است تا با يك برنامه ريزى مدون در هيات مسير پيشرفت جديدى 
را ايجاد كنيم خاطرنشان كرد: ظرف يكى دو سال اخير هرجا كه كمك 

الزم بوده در اسرع وقت اقدام كرده ايم.
محمــودى گفت: امروز هم اعالم مى كنيــم از افرادى كه بخواهند در 
تيراندازى و اهداف پروازى اســتان سرمايه گذارى كنند به طور ويژه 

حمايت مى كنيم.
وى اظهار كــرد: مه لقا جام بزرگ بدون ترديــد افتخار ارزنده جامعه 
تيرانــدازى كشــور به ويژه بانوان به شــمار مى رود كــه بايد از اين 
ظرفيت هاى بالقوه در راســتاى ارتقا و توسعه رشته تيراندازى استفاده 

شود.
رئيــس هيــات تيرانــدازى اســتان همــدان افــزود: جدا از 
موفقيت ها در تفنگ، امســال ركورد تپانچه كشــور در اختيار 
ورزشــكاران همدانى بود؛ من اطمينــان دارم كه با اين روند 
كســب مدال جهانى و المپيك توســط ورزشــكاران همدانى 

نيست. دسترس  از  دور 
وى با بيان اينكه همدان مى تواند ميزبان مســابقات كشــورى باشد، 
خاطرنشان كرد: زيرســاخت هاى اين رشته در همدان فراهم است و 

در سطح استان خطوط تيراندازى خوبى وجود دارد.

تيم ملى فوتبال، 3 و 10 دى به مصاف 
فلسطين و قطر مى رود

 تاريخ برگزارى ديدارهاى تيم ملى برابر فلسطين و قطر اعالم شد.
به گزارش ايســنا، تيم ملى فوتبال ايران كه در حال حاضر در اردوى 
قطر حضور دارد دو ديدار برابر فلســطين و قطر برگزار خواهد كرد. 

زمان و مكان اين ديدارها، به شرح زير اعالم شده است:
بازيكنان تيم ملى، دوشنبه سوم دى ماه و از ساعت 17 به وقت دوحه 
(16:30 بــه وقت تهران) در ورزشــگاه الدحيل به مصاف فلســطين 

خواهند رفت.
همچنيــن شــاگردان كارلوس كــى روش دوشــنبه 10 دى ماه و در 
ورزشگاه خليفه ساعت 20 به وقت محلى و 19:30 به وقت تهران با 

قطر ديدار خواهند كرد.

 تيراندازى باكمان، رشــته اى كه تا همين 
چند سال پيش در رخوت و روزمرگى سير 
مى كرد، امسال به لطف حمايت اسپانسر مالى 
درخشش قابل توجهى در ليگ برتر اين رشته 

ورزشى داشت.
تــا همين چند ســال پيش اگر نــام برخى 
رشته هاى ورزشى همدان به گوش مى خورد، 
راحت مى شد از كنارشان عبور كرد. اما تغيير 
مديريت و عملكرد خوب هيات هاى ورزشى 
رويه را تغيير و حاال كار به جايى رســيده كه 
برخى از ورزش هاى همدان سرى در سرها 
هستند.يكى از آنها رشــته تيراندازى  باكمان 
اســت. ورزشــى كه بعد از روى كار آمدن 
يك مدير ورزشى كه خود از روساى بخش 
خصوصى استان همدان است، دچار تحولى 
چشمگير شده و اين روزها فدراسيون نگاهى 

ويژه به استان همدان دارد.
گزارش فارس، اخــذ ميزبانى هاى متعدد از 
جمله مسابقات قهرمانى كشور و انتخابى تيم 
ملى و همچنيــن برگزارى اردوهاى مختلف 
تيم هاى ملى براى استانى كه تا چند سال پيش 
به برگزارى مســابقات استانى اكتفا مى كرد، 
حاال يك رويا نيســت و ظرف يكى دو سال 
اخير بارها شاهد برگزارى اردوها و مسابقات 

ملى تيروكمان به ميزبانى همدان بوده ايم.
فــارغ از ايــن مســائل، در نتيجه گيرى هم 
همدانى هــا روز به روز بهتر مى شــوند و با 
وضعيت مطلوبى كه هيــات همدان از نظر 
پيشرفت  شــاهد  ايجاد كرده،  زيرســاختى 
كمانداران هستيم، تا جايى كه هگمتانه اخيرا 

در ليگ برتر عناوين درخشانى كسب كرد.
 قهرمانى در ريكرو آقايان

برتــر  ليــگ  مســابقات  پايانــى  هفتــه 
تيراندازى باكمان با حضور 24 تيم از 18 استان 
به ميزبانى فوالدمباركه سپاهان، ذوب آهن و 
هيات اصفهان در ســايت تيراندازى باكمان 
ورزشگاه آزادى تهران برگزار شد و در پايان 
اين مسابقات تيم هاى برتر ريكرو و كامپوند 

زنان و مردان معرفى شدند. 
در بخش ريكرو مردان امپراطورى كاشــى و 
سنگ ســامان همدان با 36 امتياز در جايگاه 
نخست ايستاد و تيم هاى ناجا با 31 امتياز و 
فوالدمباركه ســپاهان با 27 امتياز در جايگاه 

دوم و سوم قرار گرفتند.
در بخش ريكرو زنان ياران جنوب كوشــك 
شهركرد با 23 امتياز صدر نشين رقابت ها شد 
و هيات كيش با 22 امتياز و امپراطورى كاشى 
و سنگ سامان همدان با 21 امتياز در جايگاه 

دوم و سوم ايستادند.
همچنين در بخش كامپوند بانوان، سوالرپليمر 
البرز با 13 امتياز صدرنشين رقابت هاى ليگ 
برتر تيراندازى باكمان شــد و مس كرمان با 
12 امتياز و امپراطورى كاشى و سنگ سامان 
همــدان با 10 امتياز در جايگاه دوم و ســوم 

جدول رده بندى ليگ برتر قرار گرفتند.
در بخش كامپوند مــردان نيز تيم ناجا با 30

امتياز اول شد و سوالرپليمر البرز با 27 امتياز 
و فوالدمباركه سپاهان با 24 امتياز در جايگاه 

دوم و سوم ايستادند.
 تيرهايى كه به هدف خورد

قطع به يقين رشــته اى كه تا چند سال اخير 
موفقيت آنچنانى نداشــت و اوج افتخارش، 
اردونشــينى يكى مثل ساســان رضوى بود، 
حــاال هم ملى پوش دارد، هــم در ليگ برتر 
روى سكو مى رود، هم در مسابقات قهرمانى 
كشور مدعى اســت و هم اينكه فدراسيون 
براى ميزبانى هاى مهم دســت روى استانش 
مى گذارد.تمامــى اين ها ممكــن نبود مگر 

با يــك برنامه ريزى مدون از ســوى هيات 
تيراندازى باكمــان اســتان همــدان كه حاال 
رضايت ورزشكاران و مربيان خود را جلب 
كرده و بى حاشيه تمام برنامه هاى خود را ريز 

به ريز به مرحله اجرا در مى آورد.
با ايــن حال و براى موفقيــت در ليگ برتر 
تيراندازى باكمان، بيش از همه به حمايت مالى 
نياز بود كه بــا رايزنى رئيس هيات با بخش 
خصوصى حاصل شــد و امپراطورى سنگ 
و كاشى ســامان همدان كه اتفاقا متولى اش 
غيربومى اســت، دست روى حمايت از اين 
رشته ورزشــى همدان گذاشت تا در نهايت 
قهرمانى و افتخارات متعدد ليگ برترى را به 

همدانى ها هديه دهد.
با اين حمايت ها، افتخارآفرينى همدانى ها در 
ليگ برتر ميسر شد و تيراندازى باكمان همدان 
امسال از معدود رشــته هاى ورزشى بود كه 
موفق به حضور در ليگ برتر شــد و مهم تر 
اينكه در نتيجه گيرى هم عملكردى ايده آل به 

منصه ظهور گذاشت و روى سكو رفت.
هيات هاى كيش، نفت اميديــه، امپراطورى 
سنگ و كاشــى سامان همدان، پاس قوامين، 
نيك خودرو، بيمه ســينا، پاكان، سوالرپليمر 
البــرز، ققنــوس خرمدره، ويالنــچ گيالن، 
شهردارى رشت، مس كرمان، هيات كرمان، 

ميعاد بروجن، ياران جنوب كوشك شهركرد، 
هيات قم، فوالدمباركه ســپاهان، ذوب آهن 
و هيات اصفهان در اين دوره از مســابقات 
ليگ برتر حضور داشــتند.نكته جالب اينكه 
آخريــن دوره حضور همــدان در ليگ برتر 
تيراندازى باكمان كشور به سال 93 باز مى گردد 
كه اوج درخشش كمانداران همدانى بود و در 
اين رقابت ها همدان توانست در بخش ريكرو 
مردان به مقام نائب قهرمانى برسد و در بخش 

بانوان نيز بر سكوى سوم بياستد.
حال با تمام اين اوصــاف اميد مى رود تا در 
ســال هاى آتى نيز شــاهد تداوم اين روند و 
حمايت مالى اين شركت از تيراندازى باكمان 
همدان باشيم تا بيش از پيش شاهد پويايى اين 

ورزش جذاب در استان باشيم.
انتظار مى رود هيات هاى ديگر ورزشــى هم 
زمينه ورود بخــش خصوصى و حمايت به 
ورزش هاى مختلف را فراهم كنند تا اســتان 
همدان در رشــته هاى گوناگون ورزشــى و 
در ليگ هــاى برتر موفق به تيمدارى شــود، 
موضوعى كه خواست اهالى ورزش و مردم 

است

قهرمانى، هديه اسپانسر 
به تيراندازى باكمان همدان
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■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

آيا شما را از بهترين مردانتان خبر ندهم؟ گفتيم: بله اى رسول خدا ! فرمود: «بهتريِن 
مرداِن شما آن كسى است كه پرهيزگار، پاك، گشاده دست، پاك زبان، پاك دامن، و 

خوش رفتار با پدر و مادرش است، و خانواده اش را نيازمند ديگران نمى سازد» . 
الكافي : ج 2 ص 57 ح 7

دبير جايزه كتاب سال شعر الوند خبر داد:
اعالم كانديداى نهايى اوايل هفته آينده

 حسن گوهرپور شاعر و روزنامه نگار دبير نخستين دوره جايزه كتاب 
ســال شعر الوند است. او معتقد است كه همدان نياز دارد جايگاه ادبى 
خود را در كشــور بازآفرينى كند؛ همدان شخصيت هاى ادبى برجسته 
و شايســته اى دارد كه به صورت فــردى در ادبيات ايران تاثيرات قابل 
توجهى داشــته اند، اما در كمتر مواقعى شاهد جريانى فراگير در كشور 

بوده ايم كه در همدان پايه ريزى و اجرا شده باشد.
او درباره شــكل گيرى جايزه هم مى گويد: جايزه كتاب ســال «الوند» 
(امسال در بخش شعر) از جايى شكل گرفت كه دو نگاه به هم آميخته 
شــد؛ اول اينكه همدانى هاى اهل ادبيات و رســانه در پايتخت مصمم 
شدند براى اســتان خود در حوزه فرهنگ و ادبيات كارى انجام دهند 
و دوم اينكه در همدان هم اين تمايل و اراده ديده شــد كه جايزه اى در 
حوزه كتاب به صورت ساليانه برگزار شود. بر همين اساس، در جلسات 
متعدد با حســين زندى، فعال فرهنگى به اين نتيجه رسيديم كه در دو 
كميته جداگانه اين فعاليت را آغاز و برنامه ريزى كنيم. حاال روز 6 و 7 
دى ماه در همدانآيين پايانى جايزه برگزار خواهد شد و مى توان پس از 
برگزارى درباره كيفيت آن صحبت كرد. با حسن گوهرپور درباره جايزه 

گفتگويى انجام داده ايم كه در ادامه مى خوانيد:
االن جايزه كتاب ســال شــعر الوند در چه مرحله اى اســت؟ آثار در 
حال داورى اســت يا داورى ها تمام شده اســت؟ در واقع طبق تقويم 

برنامه ريزى شده پيش رفتيد يا خير؟
نخستين دوره جايزه «كتاب ســال شعر الوند» قرار بود در سه ماهة 
نخست سال 97 اعالم فراخوان كند؛ اما اين موضوع محقق نشد و ما 
در ميانة تابســتان فراخوان را منتشر كرديم و تا پايان مهرماه و سپس 
با تمديد تا 10 آبان فرصت داديم تا شاعران و ناشران بتوانند آثارى 
كه ســال 96 منتشــر كرده اند به دبيرخانه ارسال كنند. اشكالى كه از 
نظر ما در اين موضوع وجود داشــت همزمانى زمان برگزارى جايزه 
با فصل ســرما در همدان بود كه ممكن بود ســفر به همدان را براى 
ميهمانان دشــوار كند،  اما خدارا شكر تا امروز مشكلى پيش نيامده 
و اميــد داريم تا هفته آينده و زمان برگزارى جايزه كه 6 و 7 دى ماه 

است رخداد دشوارى پيش نيايد. 
 االن كانديدا اعالم شــده اند يا هنوز در كتاب ها در حال 

بررسى توسط داوران است؟
نه كانديدا اعالم نشــده اند؛ اما شــنبه 24 آذر تعداد 29 كتاب به عنوان 
آثارى كه به مرحله نهايى داورى رســيده اند به رســانه ها اعالم شدند. 
اين كتاب ها توســط داورها در حال بررسى ســت و ابتداى هفتة آينده 

كانديداى نهايى جايزه معرفى خواهند شد.
 آيين پايانى جايزه در همدان است يا تهران؟

دبيرخانه جايزه در تهران اســت اما هر ســال قرار است اين جايزه در 
همدان برگزار شــود؛ در واقع زمان برگزارى جايزه هر ســال در ميانة 
تابستان و در همدان خواهد بود. امسال متاسفانه امسال به داليل مختلفى 

اين اتفاق نيافتاد 
 سال آينده هم شــرايط جايزه همين مواردى است كه 

سال 96 بوده؟
بله فراخوان امســال كه يا اســفند ماه جارى و يا فروردين 98 منتشر 
مى شــود تقريباً با همين شــرايط خواهد بود با ايــن تفاوت كه زمان 

برگزارى برنامه تغيير خواهد كرد. 
 امسال انجمن علمى نقد ادبى هم از جايزه حمايت كرده 

و قرار است يك تنديس هم اهداء كند درست است؟
بلــه انجمن علمى نقد ادبى به عنوان يك نهاد علمى و دانشــگاهى 
امسال و در نخستين دوره اين امكان را براى ما ايجاد كرد كه بتوانيم 
يك جايزه (تنديس) ويژه هم در اين بخش داشــته باشيم. مسير كار 
هــم اينگونه بود كه انجمن در ميان كتاب هاى رســيده به دبيرخانه، 
يــك اثر را به عنوان برگزيده انتخــاب و به ما معرفى  كند انجمن به 
صورت كامًال مستقل و توســط هيأت داوران انتخابى خودشان اين 

كار را بر عهده گرفته اند. 
 ســال آينده هم جايزه فقط در بخش كتاب هاى شــعر 

خواهد بود يا اينكه سراغ داستان و ... هم خواهيد رفت؟
به طور قطع اين جايزه در برنامه و چشم انداز هايى كه براى خود ترسيم 
كرده فقط به شــعر محدود نخواهد بود. مــا بخش هاى ديگر را هم به 

جايزه اضافه خواهيم كرد. 

 دوئل  تاكسى هوشمند و
 تاكسى سنتى 

امين مرتضائى »
 حدودا چند وقت پيــش دور ميدان امام ؛ ديدم 
يه جمعيت زيادى جمع شــدن وسط خيابون، عجله 
ام داشتم و ميخواســتم برم جايى و ديرم شده بود؛ 
حوصله اينكه ببينم چرا مردم اونجا جمع شــدن رو 
نداشــتم ؛ يهو به يه راننده  تاكسى محترمى گفتم آقا 

مسيرتون فالن جا ميخوره!؟؟
يهو با يه لحنى برگشــت گفت : نخير!!! لطف كن با 
همون اسنپ جونتون برو... !! به من چه !!؟؟ چى شد 

!؟؟؟ يهو ياد ما افتادى!!؟؟
منم از همه جا بى خبر مونده بودم كه چرا اينطورى 
ميكنه؛ چى شــده !؟ بعد كه دقت كردم متوجه شدم 
رانندگان محترم تاكسى  بخاطر حضور تاكسى هاى 

هوشمند شهر اعتصاب كردن !!
 آخر؛مــن و مردمــى كه اونجا بودن ناچار شــديم  
همگى پياده رفتيم ؛ خيابونم بند آورده بودن و حتى 
نميشــد به اسنپ جونمون زنگ  بزنيم و بياد ماهارو 

برسونه!!!
خالصه داســتان داريم با اين تاكســى هوشــمند و 
تاكســى سنتى و  بايد گفت اينجا سوار شيم يار ِگله 

داره؛ اونجا سوار شيم يار ِگلِه داره...!!
بايــد  اينجا عرض كنم كه اوال تاكســى هوشــمند  
متاسفانه تو شهر ما انگار جا نيفتاده، اين نوع تاكسى 
براى انجام و رســيدن به كارهاى فورى و عجله اى 
و مخصوص سرنشــينان تك يا دو نفره ســت، نه 

خانوادگى....!!
اى كاش تا كسى هاى ما هم همه هوشمند بشن؛ حاال 
كه دم از شهر الكترونيك بودن و پايتخت گردشگرى 
ميزنيم حمل و نقل درون شــهرى مون هم هوشمند 
بشه و اين دو دستگى و دوگانگى بين تاكسى داران 

سنتى و هوشمند پيش نياد...!!! 

راه اندازى كارگاه نجارى و 
منبت كارى مددجوى تويسركانى

 رئيس كميته امداد شهرســتان تويسركان گفت: 
مددجوى تويســركانى با دريافت 45 ميليون تومان 
تسهيالت براى 10 مددجوى ديگر نيز ايجاد اشتغال 

كرد.
 به نقل از روابط عمومى كميته امداد، محمد مرادى، 
گفت: اولين طرح تجمعى مددجويان تحت حمايت 
در تويسركان راه اندازى شــد و براى 11 نفر ايجاد 

اشتغال كرد.
مرادى عنــوان كرد: يكــى از فرزنــدان مددجوى 
تحت حمايت اين نهاد با دريافت 30 ميليون تومان 
تسهيالت اشتغال از منابع داخلى و 15 ميليون تومان 
وام از منابــع بانكى كارگاه نجــارى و منبت كارى 

احداث كرده است.
رئيس كميته امداد شهرســتان تويسركان با اشاره به 
اينكه 10 نفر در اين كارگاه مشــغول به كارشده اند، 
گفت: پنج نفر در سوله نجارى و پنج نفر در كارگاه 
منبت كارى مشــغول فعاليت هســتند كه همگى از 

مددجويان تحت حمايت اين نهاد بوده اند.
وى در ادامــه به كمك پنج ميليــون تومان يكى از 
حاميان براى ســاخت مســكن يكى از ايتام تحت 
حمايت اشــاره كرد و گفت: با شــروع فصل سرما 
حاميان نيكوكار 10 بخارى گازســوز نيز به ايتام و 

خانواده هاى محسنين نيازمند هديه داده اند.

بررسى موتور موشك با كمك ربات هاى 
حشره  مانند

 پژوهشگران دانشــگاه هاروارد، ربات هاى كوچكى ابداع كرده اند 
كه مى توانند از بدنه داخلى موتور موشــك باال بروند و آن را بازرسى 
كنند. به گزارش گيزمگ، بازرســى موتور موشــك بدون جدا كردن 
قطعات آن، فرآيندى پرهزينه و زمان بر اســت. پژوهشگران "موسسه 
 Harvard)"در"دانشــگاه هــاروارد (Wyss Institute)"ويس
University)، ربات هاى كوچك و حشــره مانندى ابداع كرده اند 
كــه مى توانند داخل موتور بروند و آن را بررســى كنند. با وجود اين 
ربات ها، ديگر نيازى به پياده كردن موتور و نصب دوباره آن نخواهد 
بود. ساخت اين ربات ها، براســاس ابداع پيشين اين گروه پژوهشى 
صورت گرفته كه "ميكروربات متحرك هاروارد"(HAMR) نام دارد. 

دست رباتيك چاپ 3بعدى پيانو مى نوازد
 پژوهشگران "دانشگاه كمبريج"، يك دست رباتيك ابداع كرده اند 
كه مى تواند با تقليد حركات دســت انســان پيانو بنوازد.به گزارش 
تك اكسپلور، دانشمندان، يك دست رباتيك ابداع كرده اند كه مى تواند 
تنها با حركت دادن مچ، نت هاى ســاده موسيقى را روى پيانو بنوازد. 
هنگاميكه ربات در حال اجراى موســيقى نباشد، توانايى هاى دست 
يك انســان و حركات پيچيده آن را تكرار مى كند.اين دست رباتيك 
 University of)"كه توســط پژوهشــگران "دانشــگاه كمبريج
Cambridge) ابداع شــده، از مواد نرم و ســفت چاپ سه بعدى 
ساخته شده است تا مانند استخوان ها و رباط هاى دست انسان باشد. 
با وجود محدوديت هاى اين دست رباتيك، پژوهشگران دريافتند كه 
به خاطر طراحى مكانيكى آن، انجام حركات بسيارى ممكن مى شود.

سرنشينان ايستگاه فضايى به زمين بازگشتند
 ســفر پرماجراى سايوز ام.اس-9 با فرود در بيابان هاى پر از برف 
قزاقســتان با موفقيت پايان يافت.به گزارش ايســنا؛ ســفينه فضايى 
ســايوز ام.اس-9 ســرانجام پس از ســفر پرماجرا و پردردسر 197 
روزه در ســاعت 05:02 امروز(بوقت گرينويــچ) در بيابان هاى پر از 
برف قزاقســتان فرود آمد. مركز هدايت پــرواز از لحظه خداحافظى 
فضانوردان در ايستگاه فضايى تا دقايقى بعد از فرود، بطور مستقيم و 

لحظه به لحظه، بازگشت فضانوردان را نشان مى داد.
پس از نشستن سايوز، اعضاى گروه نجات با باز كردن دريچه بااليى 
ناو، به ســراغ فضانوردان رفتند. نخست سرگئى پروكوپيف، فرمانده 
سفينه را بيرون آوردند. بعد از قرار دادن او روى صندلى مخصوص و 

معاينه، سراغ سرنا آنيون چنسلور فضانورد آمريكايى رفتند.

هدبندى براى درمان بيمارى حركت!
 بيمارى هاى حركتى مى تواند باعث شود افراد نتوانند از سفر خود 
لذت ببرند و در طول ســفر نتوانند فعاليت زيادى داشته باشند. چند 
دارو بــراى كنترل بيمارى حركت وجود دارد، اما آنها داراى عوارض 
جانبى مانند خواب آلودگى هستند.به گزارش مدگجت، يك دستگاه 
جديد توسط شركت "Otolith Labs" توسعه داده شده است كه 
بــه زودى يك گزينه جديد براى درمان نشــانه هاى بيمارى حركت 
عرضــه خواهد كرد.بيمــارى حركــت(Motion sickness) يا 
بيمارى ســفر يك عارضه در حين مسافرت است كه سيستم تعادلى 
گوش داخلى دچار تغيير مى شود و عدم تطابق سيستم تعادلى گوش 
داخلى باعث ايجاد اقسام حفظ تعادلى بدن مى شود. سرگيجه، تهوع و 
استفراغ و خستگى از نشانه هاى اين بيمارى حركتى محسوب مى شود.

مراسم تحويل فرماندهى در ايستگاه فضايى 
بين المللى برگزار شد

 الكساندر گرست فضانورد سازمان فضايى اروپا، به عنوان فرمانده 
گروه اعزامى شماره 57 ايستگاه فضايى بين المللى، امروز طى مراسمى 
كه بطور مستقيم به مركز هدايت پرواز فرستاده مى شد سمت فرماندهى 
ايســتگاه را به اولگ كانوننكو فضانورد روسكاسموس تحويل داد.به 
گزارش ايســنا؛ كانوننكو طى اين مراسم سنتى، كليد طاليى فرماندهى 
ايستگاه فضايى بين المللى را از گرست تحويل گرفت. در گروه جديد 
به جز كانوننكو، آن مكلين فضانوردان ناسا و ديويد سن ژاك فضانورد 
ســازمان فضايى كانادايى حضور دارند.فرمانده قبلى يعنى الكســاندر 
گرست به همراه دو همكارش سرنا آنيئون چنسلور و سرگئى پروكوپيف 

كه از 6 ژوئن 2018 در ايستگاه فضايى بين المللى بسر مى برند

 از ســال 95 ســازمان ميراث فرهنگــى در حال 
پيگيرى طرح هاى گردشــگرى همدان است كه پس 
از آسيب شناسى و همكارى اســتاندارى، شهردارى 
و بنياد مســكن خدماتى در اين زمينه تعريف شــد. 
كارشناســان بر اين باورند ؛ عدم نبود شرح خدمات 
مشخص موجب موفق نبودن طرح هاى گردشگرى 
متعدد تاكنون بوده اســت.26پرديس گردشگرى در 
طرح منطقه همدان و حومه معرفى شــده است اين 
پروژه مطالعاتى و ساماندهى دامنه شمالى الوند توسط 
كارشناسان دانشــگاه بوعلى در دست مطالعه است. 
دانشــگاه بوعلى به عنوان مدير طرح توسط تيم 15 
نفره ميراث فرهنگى وارد كار مطالعاتى آن شده است.

 همــدان داراى دو مزيــت اســتراتژيك در حوزه 
گردشگرى است يعنى هم داراى جاذبه هاى طبيعى و 
هم داراى مناطق تاريخى است. در اين طرح مطالعاتى 
مزيت هاى گردشگرى همدان مورد توجه قرار گرفته 
شده است، در همين راستا كارشناسان سعى كرده اند 
اشــتغالزايى و ايجاد بستر سرمايه گذارى مورد توجه 

قرار گيرد.
معــاون امور عمرانى اســتاندارى همــدان در زمينه 
انجام اين طرح هاى مطالعاتى مى گويد : در صنعت 
گردشــگرى تنها نبايد به نياز فعلى مردم توجه شود 
بلكه بايد نيازهاى جديد نيز واكاوى مورد توجه قرار 

گيرد. 
محمودرضا عراقى با ابراز خرسندى از مطالعه طرح 
گردشــگرى اين استان توســط كارشناسان دانشگاه 
بوعلى اظهار كرد: خرسندم از اين به بعد همدان براى 
جذب سرمايه گذاران بخش گردشگرى داراى طرح و 

برنامه كاملى است. 
وى با بيان اينكه الزمه توســعه و پيشــرفت صنعت 
گردشگرى انجام خط كشــى هاى مشخص، دقيق و 
حساب شده اســت، افزود: اگر در اين زمينه برنامه 
كامل و جامعى نداشــته باشيم منجر به سوء استفاده 

مى شود. 
معاون امور عمرانى اســتاندارى همدان با بيان اينكه 
مطالعات و گزارش طرح جامع و كامل بود، ادامه داد: 

عالوه بر همكارى دستگاه ها و دانشگاه بوعلى براى 
بررسى اين طرح گردشــگرى عقيده و نظر ذينفعان 
محلى نيز در مــورد اظهار نظر در اين طرح مى تواند 

حائز اهميت باشد. 
وى گفت: امسال همدان با دو رويداد گردشگرى مهم 
در سطح بين الملل نشان داد براى صنعت گردشگرى 
برنامه دارد كه در اين حوزه با طرح و برنامه در حال 
فعاليت است. عراقى در خصوص برخى قوانين ايجاد 
شــده در طرح مطالعاتى خاطرنشان كرد: معتقدم در 
اينگونه كارهــا نبايد ممنوعيت ايجاد كــرد اما بايد 

براساس ضوابطى محدوديت ايجاد شود.
وى با اشــاره به اينكه بايــد كارى كنيم كه همدان 
براى ديگــر شهرســتان ها الگويى موفق باشــد، 
در زمينه توســعه صنعت توريســم و گردشگرى 
نيز عنــوان كرد: در اين صنعت تنهــا نبايد به نياز 
فعلى مردم توجه شــود بلكه بايــد نيازهاى جديد 
نيز واكاوى شود تا با ايجاد پتانسيل جديد راه هاى 
مبتكرانــه مهمى را براى توســعه اســتان در نظر 
بگيريم. معــاون امور عمرانى اســتاندارى همدان 
اضافه كرد: همدان در ســال هاى آينده قطعًا با اين 
ســطح از پايه مطالعاتى مى تواند يكى از شهرهاى 

مهم و جهانى در صنعت گردشگرى باشد.

تعريف 26 پرديس گردشگرى
عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا با اشاره به انجام 
مطالعه طرح ساماندهى دامنه الوند توسط كارشناسان 
دانشگاه بوعلى گفت: 26 پرديس گردشگرى در طرح 

منطقه همدان و حومه معرفى شده است . 
صاحب محمديان منصور با بيان اينكه طرح مطالعاتى و 
ساماندهى جغرافيايى دامنه الوند در محدوده و حريم 
شهر همدان از ارديبهشت ماه مورد مطالعه كارشناسان 
قرار گرفته اســت، گفت: از سال 95 سازمان ميراث 
فرهنگى در حال پيگيرى طرح هاى گردشگرى همدان 
است كه پس از آسيب شناسى و همكارى استاندارى، 
شهردارى و بنياد مسكن خدماتى در اين زمينه تعريف 

شد.
 وى با اشــاره بــه اينكه عدم نبود شــرح خدمات 
مشخص موجب موفق نبودن طرح هاى گردشگرى 
متعدد تاكنون بوده اســت، خاطرنشان كرد: دانشگاه 
بوعلى به عنوان مدير طرح توسط تيم 15 نفره ميراث 

فرهنگى وارد كار مطالعاتى آن شده است.
محمديان منصور با بيان اينكه 26 پرديس گردشگرى 
در طرح منطقه همدان و حومه معرفى شــده است، 
گفت: اراضى پرديس ها و ضوابط ســاخت و ساز در 
اين مناطق كه در اين طرح قرار گرفته بيشتر برعهده 

دولت است.
وى با بيان اينكه زمين هاى مردم نيز براســاس قانون 
طرح براى ساخت و ساز مورد بررسى قرار مى گيرد 
اظهار كرد: اين طرح مطالعاتى در پنج منطقه شــامل 
گنجنامــه، حيدره، تاريك دره، دره مرادبيگ و ســد 

اكباتان مورد بررسى قرار گرفته است.
عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا اضافه كرد: در 
منطقه حيدره ايجاد منطقه گردشگرى ـ تفريحى، در 
تاريك دره ايجاد منطقه گردشگرى ورزشى زمستانى، 
در محدوده دره مرادبيگ ايجاد منطقه گردشــگرى 
پزشكى سالمت، ورزشــى، كشاورزى پيشنهاد شده 

است.
وى يادآور شــد: در اين طرح ايجاد نخستين پرديس 
گردشگرى كشاورزى خالق در روستاهاى توئيجين 
و موئيجين و روســتاى چشين و ابرو به دليل داشتن 
پتانسيل باال پيشــنهاد شده است. محمديان منصور با 
بيــان اينكه در محورهاى گردشــگرى اين طرح 21 
روستا وجود دارد كه بايد توريست ها از اين روستاها 
و جاذبه هاى گردشگرى آن ديدن كند، بيان كرد: ايجاد 
لوپ هاى گردشــگرى منجر بــه اقامت و ماندگارى 
توريست در منطقه مى شود كه همين امر مى تواند به 

اقتصاد اين مناطق كمك بسزايى كند.
محمديــان منصــور در خصوص طــرح مطالعاتى 
گردشــگرى همدان بيان كرد: قرار است اين طرح به 
دليل كامل و جامع بودن طى 20 روز آينده توســط 
سازمان ميراث فرهنگى به تصويب نهايى برسد و در 
مرحله دوم طرح وارد جذب سرمايه گذارى مى شود. 
محمديان منصــور ادامه داد: ســرمايه گذاران زيادى 
براى اجراى طرح هاى گردشگرى به سازمان ميراث 
فرهنگى مراجعه كرده اند اما چون اين مجموعه تاكنون 
برنامه اى نداشته نتوانســته جذب سرمايه گذار را در 

برنامه داشته باشد.
وى افزود: هدف از مطالعه اين طرح اين بود كه نگاه 
جامعى به همدان شود و به 11 طرح قبلى در اين زمينه 
جامعيت ببخشد و در حداكثر زمان كار تحقيقاتى آن 

انجام شود.

نيازهاى جديد گردشگرى در همدان واكاوى شود

26پرديس گردشگرى در طرح مطالعاتي همدان و حومه 


