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محور وحدت را از 
استان نگيريد

  موجى كه در روزهاى اخير در راستاى 
خبرســازى براى كناره گيرى نماينده ولى 
فقيه در همدان به راه افتاده است، از طرف 
برخى مخالفانى است كه اينگونه رفتار آنها 

سابقه اى چندين ساله دارد.

سازهاى موسيقى هگمتانه كوك مى شود
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبريك و تهنيت
 برادر ارجمند جنـاب آقــاي

 هـاشم مظاهـرى 
انتخاب شايسته جنابعالى را به عنوان 

ــدان  ــتان هم ــع دســتى اس ــت صناي معاون
توانمنــدى  و  تعهــد  از  حاكــى  كــه 
ــرض  ــك ع ــه تبري ــت صميمان ــما اس ش

. ييــم مى نما
ــما را از درگاه  ــدى ش ــر بلن ــت و س  موفقي

ــم .  ــئلت داري ــان مس ــد من ــم . خداون ــئلت داري مسمسمس ــاننن ــد من خداون

رسول خلج - مديريت شركت نمايشگاهى 
و صنايع دستى آسا سرير الوند 

خانه عسگرى 
در حريم اِستر 

انتظار ثبت را مى كشد

كانال خبرى                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 بــا وجود درخواســت هايى مبنى بر 
در  فعال  بازنشســته هاى  اســامى  اعالم 
سازمان ها، تاكنون از سوى سازمان ادارى 
و استخدامى و ساير مراجع ذيربط اقدامى 

در اين رابطه انجام نشده است.
به گزارش ايسنا، نيمه آبان، پايان مهلت 
دوماهــه اى بود كه براى ســازمان ها و 
دستگاه ها تعيين شــد تا بازنشسته هاى 
فعال آنها تســويه كــرده و به كار خود 

پايان دهند.
طبــق اصالحيه قانون منــع به كارگيرى 
قوه،  سه  رؤســاى  فقط  بازنشســته ها، 
معاون اول رئيس جمهور، نايب رئيســان 
مجلــس و اعضــاى شــوراى نگهبان، 
وزيران، نماينــدگان مجلس و معاونان 
رئيس جمهور و همچنين بازنشســتگان 
نيروهاى مسلح با تدابير فرماندهى معظم 
كل قوا صرفــًا مجاز به ادامه فعاليت در 

دستگاه هاى متبوع خود شدند.
خاص  اجازه هاى  دارندگان  همچنين 
باالى  جانبازان  رهبــرى،  معظم  مقام 
ســه  بــاالى  آزادگان  درصــد،   50
از  شهدا  فرزندان  و  اســارت  ســال 
اين قانون مســتثنى شــدند. در عين 
بازنشســتگان  به كارگيرى  كــه  حال 
يك  ســقف  تا  اطالعات  وزارت  در 
درصــد از مجموع نيروهاى شــاغل 
پرونده  در  وزارتخانــه  اين  رســمى 

شد. اعالم  مجاز  مديريتى 
مهلت دو ماهه پايان حضور بازنشسته ها 
به اتمام رســيد، ولى اين به معناى پايان 

فعاليت تمامى مشموالن قانون نبود و در 
اين بيــن در نتيجه رايزنى ها يا ادله هاى 
مختلف، برخى از افراد در پســت خود 
باقــى ماندند يــا اينكــه وضعيت آنها 

نامشخص مانده است.
امــا از چندى پيش درخواســت هايى 
مجلس  نماينــدگان  برخى  ســوى  از 
از سازمان ادارى و اســتخدامى براى 
اعالم اسامى افراد بازنشسته فعال باقى 
مانده يا افرادى كه از ســامان ها خارج 
شــده اند، مطرح شــده ولــى تا كنون 
ســوى اين مسئوالن  از  رسانى  اطالع 

انجام نشده است.
ســازمان  رئيس  انصــارى-  جمشــيد 
ادارى و اســتخدامى- در مقابــل اين 
درخواســت با ارائه گزارشــى اعالم به 
تعــداد خروجى ها و اينكــه چند نفرى 
ابقا شده اند، اكتفا كرده و گفته كه اسامى 

افرادى كه مانده يا خارج مى شــوند نيز 
بعد از نهايى شدن اعالم خواهد شد.

در شرايطى كه هنوز در رابطه با اسامى 
بازنشسته هاى فعال يا خروجى ها شفاف 
سازى نشــده، بار ديگر اين درخواست 

از سوى نمايندگان مطرح شده است.
ســيد فريد موسوى -رئيس فراكسيون 
جوانان مجلس- طــى نامه اى خطاب 
به رئيس ســازمان ادارى و استخدامى 
اعــالم كرد: پيــرو ابالغ قانــون منع 
بكارگيــرى بازنشســتگان و ضرورت 
پيگيــرى اجراى قانون و لــزوم ارائه 
حاصل  نتايج  شفاف  و  كامل  اطالعات 
از اجرا افكار عمومى خواهشمند است 
دســتور فرمائيد ظرف 10 روز اسامى 
مختلف  طــرق  به  كه  بازنشســتگانى 
در دســتگاه هاى اين قانون مشغول به 
فعاليت هســتند و همچنين افرادى كه 

بر اســاس قوانين قبل از سال 95 پس 
از بازنشستگى عودت به كار شدند را 

به اين فراكسيون اعالم كنند.
اين در حالى اســت كه طبق اعالم قبلى 
انصارى، افراد بازنشسته اى كه در مدت 
اخير ابقا شــده اند، پنج نفر هســتند كه 
دو نفــر در وزارت بهداشــت، يك نفر 
در وزارت راه و شهرســازى، يك نفر 
در وزارت نفــت و يك نفر در وزارت 
جهاد كشــاورزى مانده اند و با كســب 
ادامه  خــود  فعاليت  بــه  موافقت هايى 

مى دهند.
به كارگيرى  منــع  قانــون  اجــراى  در 
بازنشســتگان، در مجمــوع 1176 نفر 
بازنشسته به كار گرفته شده از دستگاه ها 
خارج شــدند كه 326 نفر آنها مربوط 
به قوه مجريه بودنــد. همچنين 52 نفر 
در شــركت هاى وابسته به صندوق هاى 
بازنشســتگى فعاليــت داشــتند كه به 
فعاليت آنها خاتمه داده شــد. از سوى 
ديگــر 200 نفر از صداوســيما خارج 
شــدند و حدود 650 نفر بازنشســته از 

نيروهاى مسلح كنار رفتند.
بــا اين حــال فعــًال اســمى در مورد 
بازنشســته ها مطرح نشــده و در حالى 
افكار عمومى منتظر پاســخ دستگاه هاى 
ذيربــط در ايــن رابطه هســتند كه بار 
قانون از ســوى  ديگر موضوع اصالح 
در آينده اى  نمايندگان مطرح و احتماالً 
نزديــك مورد بررســى قــرار خواهد 

گرفت.

اعالم اسامى بازنشسته هاى فعال در ابهام ماند

كشمكش برسرقدرت 
دراتاق اصناف

گراني ميوه 
با تغيير
مديريت 

در اتحاديه

طه محمدي افراط و تفريط ندارد
■ كاظمي:خطبه هاي امام جمعه همدان، وحدت بخش است            ■ خجسته: مثل آيت ا... محمدي در كشور كم داريم

همدان - ساوه 
سايه اختالف بر سرخط مرزى



Y K

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

شنبه  4 ا سفندماه 1397  شماره 3419 

2

يادداشت

سرمقاله

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

گوشت 2 محموله دام قاچاق در همدان توزيع مى شود
 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: دو محموله قاچاق دام زنده در اســتان شناسايى و كشف شد كه 

گوشت حاصل از آن در بين مردم توزيع مى شود.
حميدرضا متين افزود: 37 راس گاو و 220 راس گوسفند از يكى از استان هاى كشور به مقصد كردستان عراق در حال قاچاق 

بود كه پس از گزارش هاى حاصل شده توسط نيروى هاى امنيتى و انتظامى در استان همدان كشف و ضبط شد.
وى اظهار داشت: اين تعداد دام سبك و سنگين پس از طى مراحل قانونى و صدور حكم قضايى بى درنگ به كشتارگاه همدان 
تحويل و پس از ذبح گوشت آنها با نظارت ادارات صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزى با نرخ مصوب بين مردم توزيع 
مى شود.متين در گفت و گو با ايرنا ادامه داد: بيش از 17 تن گوشت از اين محموله به دست آمد كه در وضعيت كنونى بازار 
اين نهاده دامى، بخشى از نياز استان را تامين مى كند.وى عنوان كرد: اين گوشت با نرخ تعيين شده به ازاى هركيلوگرم 380

هزار ريال در بين افراد زير پوشش بهزيستى توزيع مى شود.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان تاكيد كرد: اين دو 
محموله متعلق به يك نفر بود كه به ازاى هركيلوگرم 150 هزار ريال به مالك آن پرداخت مى شود.به گفته متين قيمت گوشت 

قرمز گرم در اين استان در روزهاى اخير به ازاى هركيلو گرم به يك ميليون و 200 هزار ريال نيز رسيده است.

70 درصد اهداكنندگان خون در همدان مستمر هستند 
 رئيس مركز انتقال خون استان همدان با بيان اينكه 70 درصد اهداكنندگان خون در همدان مستمر هستند افرود: 30 درصد 

اهداكنندگان نيز جزو افراد باسابقه اهداى خون هستند. 
افشين محمدى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه روزانه به طور ميانگين حدود 110 تا 120 واحد خون گيرى صورت 

مى گيرد افزود: اين در حالى است كه روزانه بالغ بر 200 نفر مراجعه مى كنند اما از همه نمى توان خون گرفت.
وى با بيان اينكه همدان جزو استان هاى غربالگرى اهداكنندگان بار اول است گفت: هدف از اين كار افزايش ضريب سالمت 
خون است و هر فرد در نوبت اول بعد از سه ماه مى تواند اهداى خون داشته باشد.رئيس مركز انتقال خون استان همدان اضافه 
كرد: تمام خون هاى مصرفى در همدان و يا ارسالى به تهران از اهداكنندگان مستمر تهيه مى شود به طورى كه شاخص اهداى 

خون مستمر در همدان جزو بهترين ها در كشور است.
وى با بيان اينكه 70 درصد اهداكنندگان خون در همدان مستمر هستند بيان كرد: 30 درصد اهداكنندگان نيز جزو افراد باسابقه 
اهداى خون هستند.محمدى تعداد مراجعه كنندگان براى اهداى خون طى 11 ماه گذشته را 47 هزار و 913 نفر عنوان كرد و 

افزود: 33 هزار و 903 نفر از اين تعداد موفق به اهداى خون شدند.

محور وحدت را از استان نگيريد
  موجى كه در روزهاى اخير در راســتاى خبرســازى براى كناره 
گيرى نماينده ولى فقيه در همدان به راه افتاده اســت، از طرف برخى 
مخالفانى اســت كه اينگونه رفتار آنها ســابقه اى چندين ساله دارد و 

هر از گاهى براى خالى نبودن عريضه آن را در بوق و كرنا مى كنند.
حواشى ايجاد شــده در انتخاب مجلس خبرگان رهبرى در سال 94 
را كه به يــاد داريد. در آن زمان چنان هجمه بر امام جمعه شــريف 
زياد شد كه بســيارى از طيف هاى مختلف سياسى كه حتى با مشى 
سياســى- و نه سلوك مذهبى و مديريتى- ايشان زاويه داشتند، بدون 

هيچ چشمداشتى به حمايت از وى پرداختند.
راستى ما از امام جمعه و نماينده ولى فقيه چه مى خواهيم؟!

آيا مى خواهيم امام جمعه همدان علم جناحى در دســت بگيرد و از 
صبــح تا غروب به همراه اين طيــف و در مخالفت با آن يكى گروه 

سخنرانى كند و بيانيه بدهد؟!
شأن مردم شريف و مجاهد همدان كه در نيم قرن اخير شيخ بزرگوارى 
مثل آخوند همدانى را به خود ديده اســت، باالتر از آن است كه امام 
جمعه را به صفت تندروى سياســى و درصــدر اخبار منفى داخل و 

خارج ببينند.
 امام جمعه اى كه در شهر ماست و نماينده رهبرى انقالب است، در 
محافل علمى و حوزوى به عرفان و ادب و دانش و فلســفه و اخالق 

نبوى شهره است.
آنها كه بر طبل تبليغات منفى مى كوبند از اين مجسمه مدارا و انسانيت 
و دانا به مفاهيم بلند دينى و معارف اهل بيت(ع) چه انتظارى دارند كه 

مى خواهند مثًال او را در دام اختالفات خانه برانداز بيندازند؟!
همدان كه به تاريخ سربلند خويش و به عرفان و فلسفه و كشوردارى 
شــهره آفاق است، شايسته بى مهرى كسانى نيست كه صحنه سياسى 

مطلوبشان آشوب هاى سياسى و دعواهاى روزانه است.
 طاها محمدى را همه كسانى كه امام جمعه هاى كشور را مى شناسند، 

بايد قضاوت كنند. او در شهر بوعلى و باباطاهر و
عين القضات و ميرسيد على، تكريم همه مفاخر استان را در دستور كار 
خود دارد و بدون هيچ چشمداشــتى يك تنه مدافع توسعه فرهنگ و 

هنر دينى و الگوهاى اسالمى در سنت سلف صالح است.
 ستايشگر طاها محمدى هستيم، نه بخاطر تملق شخصى و خوشامد و 
بدآمد گروه يا طيفى؛ بلكه او را بخاطر همه اين سال هاى آرامش كه 
در شهرمان به ما ارمغان داده است، تحسين مى كنيم و از اينكه عده اى 

برآنند كه او را تخريب كنند، متأسفيم.
 اخبارى كه از حمايت اقشار مختلف سياسى، فرهنگى و اجتماعى در 
ادامه خدمت نماينده ولى فقيه در همدان به گوش مى رسد و برخى از 
آن رسانه اى شده است، حكايت از آن دارد كه همه گروه هاى اثرگذار 
از جناح هاى سياسى استان مشى پدرانه طاها محمدى را براى ثبات و 
آرامش استان، بيشتر از هر گزينه ديگرى مى ستايند و او را لنگر كشتى 

وحدت و برادرى مى خوانند.
اصحاب علم و فرهنگ و دلسوزانى كه فراتر از حتى ساليق شخصى 
خويش، به توسعه و پيشرفت استان، آن هم در آرامش و اعتدال و به 
دور از صحنه هاى افراطى و تفريطى بها مى دهند، الزم است بيش از 

گذشته احساس مسئوليت كنند و با 
موضع گيرى اثباتى و وحدت گرايانه از شدت فشارهاى پيدا و پنهان 

برايشان بكاهند.
دست خدا باجماعت است، ان شاء ا....

حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي 
در دستور كار معاون سياسي

مهدي ناصرنژاد »
 آقاي مصطفي آزادبخت با كوله باري از تجربه در حوزه هاي سياسي 
و اجتماعي اخيراً توسط استاندار همدان حكم معاون سياسي، امنيتي، 

اجتماعي و فرهنگي براي خود گرفته است.
البته اين حكم و انتصاب بجا، مراحل قانوني و عرفي مربوطه را نيز در 

وزارت كشور و نظر موافق وزير كشور گذرانده است.
آزادبخت عالوه بر تجربه و اشــراف حدود دو دهه اي خود بر مسائل 
گوناگون و مبتال به اســتان همدان در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي، انســاني نيك نفس و خوش برخورد و مردم دار در سازو 
كارهاي حيات اجتماعي است و با فرهنگ هاي قومي و محلي حاكم 
بر اســتان از غربي ترين نقطه تا شرقي ترين نقطه آن به خوبي آشنايي 
دارد و اميد مي رود از تمام ظرفيت هاي موجود شخصي و اجرايي خود 

در سال هاي پيشرو براي بهبود شرايط موجود بهره ببرد.
اخيراً آقاي سيدسعيد شاهرخي استاندار همدان در آيين معارفه معاون 
جديــد خود توصيه هاي مهم و قابل تأملي بعمل آورده و آزادبخت را 
بــه توجه جدي و عملي براي حل معضالت اجتماعي و فرهنگي در 

استان سفارش كرده است.
معضالت خانه برندازي نظير رشــد رفتارهاي خشــونت آميز، اعتياد، 
طالق، و حتي ورشكســتگي هاي اقتصادي و بيكاري در جامعه استان 
كه سرانجام بايد در جايي و به همت ايده اي خيرخواه و پرنفوذ متوقف 
شــود و بيش از اين نيز داشته هاي غني فرهنگي و سرمايه هاي انساني 
و اعتبار مذهبي و سبقه هاي تمدني اين قطعه پرتأللو از ميهن اسالمي 

را به مخاطره نياندازد.
البته شخص آقاي آزاد بخت نيك مي داند، رشد و تعالي بينش و جايگاه 
سياسي استان همدان در عرصه هاي ملي نيز بستگي به تراز مثبت ساز 
و كارهــاي اجتماعــي و حتي اقتصادي دارد و ايــن دو مقوله در هر 
شــرايط و هر مقطع زماني و مكاني بســتگي مستقيم با هم دارند و با 

هم رشد مي كنند و يا خدايي ناكرده با هم به ورطه سقوط مي افتند.
از ســوي ديگر واقعيت اين است كه در جامعه  انساني، تمام داشته ها 
و نداشــته ها بستگي به شرايط اقتصادي آن جامعه دارد و به قولي اگر 
وضعيت اقتصادي مردم يك كشــور و جامعه بزرگ و يا كوچك آن 
خوب باشد، ديگر مشكالت هم برطرف مي شود و يا اصًال مشكالت 

كمتري بروز خواهد كرد.
امــروزه آمار طالق در همين اســتان خودمان زياد اســت به اين 
دليل كــه ضعف اقتصادي بــه خانواده هاي جوان فشــار مي آورد 
(خانواده هاي ســالخورده و با تجربه به نوعي گليم خود را از آب 
بيرون مي كشــند، يا به نوعي دستشــان به دهانشــان مي رسد و يا 
به تمــام كمبودها و بدبختي هاي خود بــه گونه اي عادت كرده اند 
كه اصًال صدايشــان در نمي آيد). اين ضعف اقتصادي بين بسياري 
خانواده هاي آســيب پذير با اعتياد مرد و نان آور خانواده در ارتباط 
است يا ناشي از بيكاري و بي پوليست و يا هزار مرض ديگر كه آن 

هم از نداري و استيصال مي باشد!
امروزه در جامعه اســتان متأســفانه آمار اعتياد باالست و عفريت 
اعتياد وجود نازنين جوان ها و نوجوان هاي مدرسه اي را هم تهديد 
مي كند و مهمترين دليلش اين اســت كه خالء فرهنگي و دوگانگي 
و چندگانگي فرهنگي در جامعه ما بسيار باالست و متأسفانه پدر و 
مادرها هم آنچنان درگير هشت و نه زندگي خويش هستند و يا در 
عقده هاي پنهان خويش غرق شــده اند كه توجه اي به نوجوان هاي 

خود ندارند!
طبيعي اســت نفوذ وســايل ارتباط جمعي و ابــزار جيبي نظير آن به 
زندگــي خانواده هاي ايراني و روند خزنده و ويرانگر فرهنگ غربي و 
بــه اصطالح كلي الكچري ها به تضاد فرهنگي در جامعه و تقليدهاي 
نادرســت و كور دامن مي زند و خودباختگي به نوعي بر ذهن و روح 
قشرهاي نفوذپذير آنچنان رخنه كرده و ريشه زده است كه برگشت به 

فرهنگ ناب ايراني كاري بسيار دشوار و غيرممكن مي نمايد.
اينجاســت كه كار و مســئوليت بر مرداني نظير آزادبخت هم دشوار 
مي شــود و چندين هندوانه كه بايد فقط با زور و تدبير يك دست از 

زمين كنده و جابجا شود.
با اين حال باز هم بايد گفت و آن مثال شيرين و غني ايراني را مصداق 

قرار داد كه (جلوي ضرر را از هر كجا بگيري فايده است.)

1- براســاس اطالع منابع موثق،موج رســانه اى وآنچه درافواه 
درمورد كنارگيرى نماينده ولى فقيه دراســتان به راه افتاده است. 

مانند سال هاى گذشته تبليغات منفى بوده است.
بنابر اطــالع حمايت گروههاى مختلف ازمشــى وحدت گراى 
آيت ا... طه محمدى درسطح استان و بيوت برخى مراجع،حاكى 

از ماندگارى ايشان در اين سمت است.
2- براى مديركل ارشــاد هنوز تصميمى گرفته نشده است. گفته 
مى شود على رغم طرح برخى اسامى براى مديركلى ارشاداستان 

هنوز دراين باره تصميمى گرفته نشده است.
گويا قراراست مديركل خارج ازاين حوزه تعيين شود.

گفتنى اســت درويش نژاد چندى پيش از اين سمت استعفاكرد.
3- كارت احكام نماز براى مســافران توزيع مى شود. گفته مى 
شــود قراراســت باهدف ترويج فرهنگ نماز كارت ويژه احكام 
نماز براى مســافران در زمان سفراز سوى شركت هاى مسافرتى 

توزيع شود.
گويا اين اقدام هفته آينده از آژانس هاى هوايى كليد مى خورد. 

 خانواده جايگاه بسيار مهمى در تحقق 
سبك زندگى اسالمى دارد و از اين رو بايد 
زمينه مشاركت بيشتر بانوان در برنامه هاى 

مختلف فراهم شود.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان در نشست اعضاى كارگروه بانوان 
و خانواده همدان بيان كرد: بانوان و جوانان 
2 قشــر تاثيرگذار جامعه هســتند كه بايد 

بيشتر مورد توجه قرار گيرند
مصطفى آزادبخت از مديران همه دســتگاه 
هاى اجرايى اســتان خواست درباره برنامه 
هــاى روز زن بــا مجموعه امــور بانوان 

استاندارى همدان همكارى كنند.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان گفت: همه دستگاه ها بايد از بانوان در 
روز زن به نحو شايسته تقدير كنند و برنامه 
هاى خوب فرهنگى به اين مناســبت داشته 
باشــند.به گزارش روابط عمومى استاندارى 
همــدان آزادبخت گفت: در بحث ســبك 
زندگى اســالمى بايد ســعى شود صفات و 
شخصيت هاى حضرت فاطمه (س) به عنوان 

يك الگو براى بانوان بيان شود.
مديركل امــور بانوان اســتاندارى همدان 
گفــت: حضــرت فاطمه (س) بــه عنوان 
الگو بايد به جامعه معرفى شــود و بعضى 
مشكالت امروز جامعه به علت بى توجهى 

به موضوع مهم الگوسازى است.
ربيعــه عليمحمدى ادامــه داد: حوزه امور 
بانوان اســتان به دنبــال تعامل و همكارى 
همه دســتگاه ها در حوزه بانوان اســت و 
ســعى داريم موضوع مهم امنيت روانى و 
آرامش در اولويت كارى همه دســتگاه ها 

قرار گيرد.
وى اضافه كرد: استفاده از بانوان در پست 
هــاى مديريتــى يك انتظار اســت و بايد 
سعى شود با توجه به توانمندى بانوان اين 

موضوع مهم مورد توجه قرار گيرد.
زن  روز  بــراى  افــزود:  عليمحمــدى 
برنامه هاى خوب و متنوعى درنظر گرفته 
شده است و بايد سعى شود همه اداره ها 
برنامه هاى خوبى بــراى تقدير از بانوان 

باشند. داشته 

 مديــركل روابط عمومى و ارتباطات بين 
الملل سازمان ملى اســتاندارد ايران با اشاره 
بــه افزايش ميــل و رغبت مردم به ســمت 
محصوالت با كيفيت اســتاندارد گفت: اگر 
كاالى استاندارد محرم خانه هاى مردم ايران 

شود اقتصاد كشور نيز شكوفا مى شود. 
محمد صابــرى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: هم اكنون بسيارى از توليدات داخلى 
از نظــر مرغوبيت و رعايت اســتانداردهاى 
تعيين شــده در عرصه ملى و جهانى زبانزد 
است، اما باور و اطمينان به كاالى استاندارد با 

كيفيت بايد در جامعه حاكم باشد. 
وى اضافه كرد: تاكنــون در حدود 33 هزار 
استاندارد براى كاالهاى ايرانى تدوين شده كه 
اين نشان دهنده گستره وسيع توليدكننده هاى 

محصول با كيفيت در كشور است. 
صابرى با اشــاره به نقــش اثرگذار مصرف 
كننــدگان در رونــق توليد داخلــى افزود: 
هرچقدر مــردم خواهــان كاالى با كيفيت 
باشند تعداد اســتانداردهاى صادر شده نيز 
افزايش مى يابــد و اين دو با يكديگر رابطه 

متقابل دارند.مديركل روابط عمومى سازمان 
استاندارد گفت: ارتقاى كيفى كاالهاى توليدى 
بــه معناى تضمين كننده ايمنى و ســالمت 
جامعه است و بستر را براى اعتمادسازى مردم 
نسبت به محصوالت داخلى و ترويج فرهنگ 
مصرف كاالهاى وطنى هموار مى سازد. وى 
تاكيد كــرد: در چرخه توليد و عرضه كاالى 
استاندارد رسانه ها اثر بخشى بسيارى دارند به 
طوريكه با هدايت ظريف و هنرمندانه مصرف 
كنندگان به ســمت خريــد كاالى با كيفيت 
بزرگترين كمك به شكوفايى اقتصاد كشور 
مى كنند.صابرى رسانه ها را بازوى توانمند 
استاندارد دانســت و از همراهى دوستانه و 
مستمر آنها در آگاهى بخشى به مردم قدردانى 
كــرد. وى به نقش اثرگــذار كاركنان روابط 
عمومى در فرهنگ سازى استاندارد و پيشبرد 
اهداف و آرمان هاى ســازمان اشــاره كرد و 
افزود: هم اينك در بســيارى از مراكز استان 
ها مسئول روابط عمومى همزمان عهده دار 
چند وظيفه است و اين موجب افت عملكرد 

آنها مى شود.

2 پاساژ عابرپياده 
در بلوار بهشت 
همدان ايجاد 
مى شود 
 قبل از عيد نوروز دو پاساژ عابرپياده 

در بلوار بهشت همدان ايجاد مى شود. 
معــاون برنامه ريــزى و امــور عمرانى 
فرماندارى همدان در شوراى هماهنگى 
ترافيك شهرســتان همــدان اظهار كرد: 
روان  براى  كشــورى  دستورالعمل هاى 
شدن ترافيك ارائه شــده كه بايد مورد 

توجه باشد.
به گزارش فارس، رضا زمانى با اشاره به 
اينكه امروزه خطوط شهرى و روستايى 

ادغام شــده اند و يكى از درخواســت 
روستاهاى حاشــيه شهر همدان استفاده 
از خدمات اتوبوســرانى اســت گفت: 
اين موضوع در ســه زمينه ايمنى محل، 
امكان ســنجى و پذيــرش محلى مورد 

بررسى است.
معــاون برنامه ريــزى و امــور عمرانى 
فرمانــدارى همــدان با بيــان اينكه از 
لحاظ قانون ايجاد ايســتگاه اتوبوس در 
روستاهاى حريم شــهرى مشكل ندارد 
افزود: در فاز اول ايجاد ايستگاه اتوبوس 
در روستاى كشين، ده پياز و گرچغا مورد 

بررسى است.
وى بــا تاكيد بــه اينكه به روســتاهاى 
خارج از حريم نيز اگر شرايط الزم باشد 
مى تــوان خدمات ارائه داد و منع قانونى 
وجــود نــدارد گفت: قانــون، خدمات 

شهردارى را در حريم شهر مجاز دانسته 
و شــهردارى نيز اعالم آمادگى كرده هر 

جا بتواند خدمات ارائه دهد.
زمانى بــا اشــاره به اينكه مشــكالتى 
در ايجاد خطوط اتوبوســرانى در ســه 
روســتاى همدان مطرح شــده كه نياز 
به بررســى بيشتر اســت افزود: تشكيل 
كارگروه در برقرارى ايستگاه اتوبوس و 
يا ون در اين روســتاها مورد توجه قرار 

گيرد.
ــات در  ــن اقدام ــه اي ــان اينك ــا بي وى ب
ــه  ــيله نقلي ــردد وس ــش ت ــتاى كاه راس
شــخصى در شــهر اســت گفــت: هــدف 
مــا ايــن بــوده كــه مــردم ســه روســتا از 
ــد  ــه عمومــى اســتفاده كنن وســايل نقلي
و كمتــر شــاهد پــارك خودروهــاى 
ــهر  ــه ش ــه ب ــا مراجع ــا ب ــخصى آنه ش

باشــيم.
ــى  ــور عمران ــزى و ام ــاون برنامه ري مع
فرمانــدارى همــدان بــا اشــاره بــه 
اكباتــان  پيــاده راه  كســبه  نگرانــى 
ــه  ــن منطق ــودن اي ــال نب ــه فع نســبت ب
از حضــور مــردم افــزود:  بــا پيــاده 
راه شــدن خيابــان اكباتــان و انتقــال 
ــن  ــى از اي ــوس و تاكس ــوط اتوب خط
ــت و  ــر رف ــان باباطاه ــه خياب ــه ب منطق
ــن  ــران اي ــبه نگ ــده و كس ــم ش ــد ك آم

ــتند. ــئله هس مس
وى با تاكيد به اينكه نياز به ايجاد جاذبه 
ســفر وجود دارد و يكــى از اقدامات 
جابه جايى خطوط اتوبوسرانى از خيابان 
باباطاهر به ميدان هگمتانه اســت گفت: 
تردد و حجــم اتوبوس و تاكســى در 
خيابــان باباطاهر نيــز باعث گاليه هايى 

شده كه  نياز به مديريت بيشترى دارد.
زمانى با اشاره به لزوم جابه جايى خطوط 
اتوبوس و تاكسى از خيابان باباطاهر به 
انتهاى خيابــان اكباتان افزود: بايد انتقال 
خطوط تاكسى و اتوبوس با هم صورت 

گيرد.
وى بــا بيان اينكه بايــد خطوط الوند و 
وليعصر به انتهــاى خيابان اكباتان منتقل 
شود گفت: در راستاى ايجاد جاذبه سفر، 
خودروهــاى پياده راه بوعلــى تا ميدان 

هگمتانه حركت كنند.
معــاون برنامه ريــزى و امــور عمرانى 
فرماندارى همــدان با اشــاره به اينكه 
قيمــت مصــوب بــراى فعاليــت اين 
خودروها در فرماندارى براى جابه جايى 
مــردم حد  فاصل ميدان آرامگاه تا ميدان 
هگمتانه اســت كــه بايد مــورد توجه 

باشــد افزود:  در پياده راه اكباتان سراها، 
تيمچه ها و كاروانســراها وجود دارد و 
مى طلبد سفره خانه نيز براى جاذبه سفر 

ايجاد شود.
وى با اشاره به اينكه پنج شنبه آخر سال 
نزديك اســت و بازديــد ميدانى در باغ 
بهشــت خواهيم داشت تا عبور و مرور 
مردم در اين روز آســان باشد گفت: در 
چهارراه ســعيديه نصب سرعتكاه مورد 

توجه باشد.
خوشــبختانه  اينكــه  بيــان  با  زمانــى 
دوربين هاى كنترل سرعت در سطح شهر 
همدان فعال اســت و كنترل  خودروها 
بهتر شده خاطرنشــان كرد: خوشبختانه 
25 درصد تصادفات همدان نســبت به 
مدت مشابه ســال گذشته كاهش داشته 

است.

خانواده جايگاه مهمى درتحقق 
سبك زندگى اسالمى دارد

محرم شدن استاندارد در خانه 
ايرانيان اقتصاد را شكوفا مى كند

انجام آزادى زندانيان مشمول عفو رهبرى 
در همدان 

 دادســتان همدان گفت: آزادى زندانيان مشمول عفو رهبرى در 
همدان در حال انجام است. 

كامــران حمزه  درباره عفو رهبرى به مناســبت دهــه فجر براى 
محكومان اظهار كرد: اين مســأله در حال بررسى و اجراست و تا 

كنون افراد قابل مالحظه اى نيز در همدان آزاد شدند.
وى در گفت و گو با فارس با بيان اينكه اين عفو شــامل همه جرائم 
مى شــود افزود: سابقه داشتن و يا نداشتن افراد، سپرى شدن ميزان 
محكوميت و شــرايط مختلف ديگرى در اين زمينه در نظر گرفته 

مى شود.
دادســتان همدان در باره نامه بســيج دانشجويى كه خطاب به وى 
درباره عوارض آزادراه همدان ـ ساوه از مردم اخذ مى شود تصريح 
كرد: مكاتباتى انجام شده تا مشخص شود شيوه قيمت گذارى به چه 

شكلى انجام مى شود.
وى بــا بيان اينكه البتــه آزادراه همدان- ســاوه در حوزه قضايى 
كبودراهنگ مى گنجد ادامه داد: البته بر اســاس اين نامه استعالمات 
انجام شــده و پس از اين مســأله كار كارشناسى انجام خواهد شد 
تا مشخص شــود چه مبلغى بايد به عنوان عوارض در اين آزادراه 

اخذ شود.

 محبوبيت مراجع اثرگذار، رجال سياسى 
و نهادهايى كه محل رجوع مردم هســتند، 
همــواره در توازن قوا و تعــادل بين جناح 
هاى سياسى اثرگذار بوده و قطعا در تصميم 
گيرى ارگان هايى كه در عزل و نصب ايشان 

دخيل هستند، موثر خواهد بود.
اما مدتى اســت  فضاى وحدت و همدلى 
همدان در سطوح باال و بين شخصيت هايى 
كه هريك داعيه دار ارشــاد خاليق هستند، 
غبارآلود شده و مى رود تا اعتماد و آرامش 

را از مردم سلب كند.
تخريب چندســاله آيــت ا... محمدى امام 
جمعه فاضل و دانشــمند همدان، از يكسو 
و نيز توليد و پخش شــايعات دامنه دار در 
خصوص كنــاره گيري ايشــان، بزرگترين 
ضربه اى ســت كه توســط برخى مخالفان 
ايشــان در دستور كار قرار گرفته و همچنان 

ادامه دارد.
بــا اين حال در راســتاى حمايــت از وى 
ديدار هايى صــورت گرفت  بيانيه و اعالم 
حمايت ها هم مطرح  شــده است و با اين 
تفاسير اين نگرانى شكل گرفته است كه چرا 

وى بايد برود؟
گرچه دبيرخانه ائمه جمعه و مقامات مسئول 
همواره با درايت و تيزبينى ناظر و مســلط 
بر امور هســتند، اما مشكل اصلى و تاسف 
واقعى متوجه كســانى است كه با لجاجت 
وصف ناپذيــر به دنبال تغييــر راى و نظر 
نهادهاى مرتبط هستند و در اين راه از هيچ 

چيز فروگذار نكرده اند.
در همين راســتا ديدگاه دو تن از نمايندگان 
اســتان را پيرامون موضع گيرى هاى اخير 
در مــورد آيت ا... غياث الدين طه محمدى 
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 

همدان جويا شديم كه در ادامه مى خوانيد.
جايگاه نماينده فقيه بايد حفظ شود

نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 

شوراى اسالمى اينگونه اظهار نظر مى كند: 
مانند آيت ا... محمدى در كشــور كم داريم 
كــه اينچنين از توان علمى، فهم سياســى، 
هوشــيارى و صداقت برخوردار باشــد . 
پويايى كه ايشــان توانســت در نماز جمعه 

ايجاد كنند بى نظير است.
امير خجســته از محمدى به عنــوان "پدر 
اســتان" نام برد و به اين نكته اشاره كرد كه 
در حال حاضر جريانات سياســى مسائلى 
را ايجاد كردند اما انتظارمان اين اســت كه 
جايگاه نماينده فقيه بايد حفظ شود چراكه 
مردم و افــراد واليت پذير بــى حرمتى به 

ايشان را نمى پسندند .
وى با بيــان اينكه ما تابع امــر مقام معظم 
رهبرى هســتيم تصريح كــرد: البته نماينده 
ولى فقيه در استان گفتند كه سرباز آقا هستند 
هر زمان كه مقام رهبرى بفرمايند و هر چه 
صالح بدانند انجام وظيفه مى كنند، اين بيان 

نشان از روح باال و كمال ايشان دارد.

خجسته با بيان اينكه اين فضا سازى را نمى 
پسنديم و قابل قبول نيست گفت: جريانات 
سياســى محترم هســتند اما نبايد جامعه را 
ملتهب كنند، انتظار داريم كه جايگاه نماينده 

ولى فقيه در استان حفظ شود.
وى ادامــه داد: در نهايــت كالم، كالم مقام 
رهبرى است هر آنچه مقام رهبرى تشخص 
دهند همان براى مــا كفايت مى كند بمانند 
قدمشان روى چشم، اگر هم بروند به عنوان 

اسطوره باقى خواهند ماند .
محمدى  ا...  آيت  محبوبيت  علت   

دورى از افراط و تفريط است
نماينــده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى هم معتقد است: آيت ا... محمدى 
در طول ســاليانى كه تصدى امامت جمعه 
همدان در اســتان را داشــتند بسيار با خرد 
حركت كردنــد و انصافا محور وحدت در 

استان بودند.
محمد كاظمى ادامه داد: نماينده ولى فقيه در 

استان تاكنون مشكلى براى مجموعه كشور 
و استان درست نكردند هميشه محل مراجعه 

مردم و مسئوالن بودند .
صحبت هاى ايشــان در خطبــه هاى نماز 
جمعه هميشــه وحدت آفرين بوده اســت 
اميدواريــم در صــورت امكان ايشــان در 
اســتان بمانند و مردم از وجود ايشان بهره 

مند شوند.
كاظمى علت محبوبيت آيت ا... محمدى را 
اعتدال در مسائل و دورى از افراط و تفريط 
در مواضع و صحبت ها عنوان كرد و گفت: 
برخى بــا مواضع تند عموما اختالف افكنى 
مى كنند و اين رونــد وحدت و همدلى به 

همراه نخواهد داشت.
حجت االســالم محمد جوادى امام جمعه 
موقت همدان نيز با بيان اينكه فعال موضوع 
تغيير نماينده ولى فقيه در استان قطعى نشده 
از بيان اظهار نظــر در اين زمينه خوددارى 

كرد.

طه محمدي افراط و تفريط ندارد
■ كاظمي: خطبه هاي امام جمعه همدان،وحدت بخش است

■ خجسته: مثل آيت ا... محمدي در كشور كم داريم
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شاخص برخوردارى مردم همدان از آب شرب سالم 
به صد درصد رسيد

 مدير عامل شركت آب و فاضالب اســتان همدان با بيان اينكه  شاخص برخوردارى 
مردم همدان از آب شــرب ســالم به صد درصد رسيد، گفت: هدررفت آب در استان به 
24 درصد رسيد.سيد هادى حسينى بيدار اظهار داشت: در 40 سال اخير شاهد پيشرفت 
در حوزه هــاى مختلف آب و فاضالب بوده به طورى كه درصد اين پيشــرفت بين 50

تا 400 درصد متغير اســت.مدير عامل شــركت آب و فاضالب استان همدان با مقايسه 
وضعيــت همدان در ســال هاى 57 و 97 از نظر شــبكه آب و فاضالب گفت: پيش از 

پيروزى انقالب اســالمى 310 هزار و 95 نفر معادل 48 درصد از جمعيت استان داراى 
آب لوله كشى بوده اند كه اين عدد در سال 97 به يك ميليون و 97 هزار و 504 نفر معادل 

100 درصد رسيده است.
وى در گفت وگو با تســنيم افزود: با رشد روزافزون اقدامات در سال 1372، 87 درصد 
مردم از آب لوله كشى بهره مند شده، سال 1392 به 99 درصد رسيد و هم اكنون هم 100

درصد است.مديرعامل شركت آب و فاضالب استان در مورد هدررفت آب هم بيان كرد: 
در ســال 57 اين مقدار 54 درصد بود، اما پس از انقالب روند كاهشــى به خود گرفته و 
اكنون 24 درصد شــده است.حسينى بيدار مطرح كرد: براساس آمار منتشر شده جمعيت 
بهره مند از شــبكه فاضالب در 40 سال گذشته با افزايش 72 درصدى از 105 هزار نفر 

به 797 هزار نفر در ســال 97 و طول شــبكه فاضالب هم از 128 كيلومتر به يك هزار و 
446 كيلومتر رسيده است.

وى گفــت: تعداد تصفيه خانه هاى فاضالب هــم از يك واحد با ظرفيت تصفيه هزار و 
850 متر مكعب به 8 واحد با ظرفيت 179 هزار متر مكعب در شبانه روز رسيده است.

حســينى بيدار اعالم كرد: ظرفيت ذخيره مخازن آب اســتان هم در ســال هاى نخست 
پيروزى انقالب اســالمى 65 هزار و 455 متر مكعب بوده كه در سال 97 به 306 هزار و 

173 متر مكعب افزايش يافته است.
وى افزود: طول شبكه آب هم هزار و 2 كيلومتر بوده كه با ساخت يك هزار و 587 كيلومتر در 

40 سال گذشته، اكنون 2 هزار و 589 كيلومتر شبكه آب در استان همدان وجود دارد.

 مخابرات فاطمي منطقه بعثت به مردم جواب سر باال مي دهند
شهروندي هستم از منطقه بعث همدان تلفن ما چند يك هفته اى است  
قطع مي باشد و در مرحله اول با مخابرات تماس گرفتم بهانه بدهي و 
ســاير مشكالت را مطرح كردند با رئيس مخابرات تماس گرفتم پس 
از چندين مرحله پيگيري گفته شد كه كابل تلفن به سرقت رفته است.
ما در منزل اينترنت پارس آنالين داريم كه به طور ثانيه اي پول محاسبه 
مي كند و بدون استفاده نيز اينترنت به اتمام مي رسد ما اين زيان ها را از 

چه كسي و كدام مدير  بايد مطالبه كنيم. 
پس از پيگيرى هاى متعدد رئيس مخابرات در نهايت جواب دادكه به 
اين زودي مشــكل تلفن شما حل نمي شود و بايد صورتجلسه انجام 
گيرد علت ســرقت مشخص شــود دزد پيدا شود  الي آخر مسئولين 

مربوطه جواب دهند.
شهروندى از منطقه بعث همدان

 نيروهاي برخي از بانك هاي شــهر همدان با مشــتريان خود 
برخورد ناشايستي دارند 

با وجــود اينكه نيروهاي بانك ها موظف بــه تكريم ارباب رجوع 
هســتند و افزايش ميز بانكداري اســالمي و ميــز خدمت بيانگر 
همين امر اســت. كارمندان بعضي بانك ها برخورد ناشايســتي با 
ارباب رجوع دارند ضمن اينكه در سال هاي اخير با فعال شدن عابر 
بانك ها مراجعين به طور چشم گيري كاهش يافته اند بنابراين دليلي 
ندارد متصديان بانك انجام وظيفه خود را با خشــونت توأم كنند و 

با عصبانيت كار مردم را انجام دهند.
شهروندى از خيابان كرمانشاه 

 بر اســاس وعده خانه مطبوعات در اســتان تقدير از نفرات برتر 
ورزشــي مســابقات (دارت) در هفته خبرنگار با گذشت7 ماه از اين 
رويداد توســط مســئولين خانه مطبوعات انجام نشده و اين موضوع 

باعث ناراحتي اين افراد شده است.
نماينده خبرنگاران استان همدان 

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

كارت دانشجويي فاطمه غالمى فرزند غالمرضا به شماره ملي 
3860804340  رشته زيست شناسى گياهى دانشگاه بوعلى 
سينا به شماره دانشجويي 9712107053  مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي محمد شعبانى فرزند داود به شماره ملي 
3861231530 رشته آمار دانشگاه بوعلى سينا به شماره 
دانشجويي 9712113020  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

پ

بـــانك كـــارآفـــرين

آگهـي مزايـده شماره 97/11
بــانك كــارآفرين در نظر دارد، امالك مازاد مشروحه ذيل را در شهرستان همدان به صورت (ششدانگ) با شرايط 

پرداخت نقد/ قرارداد اجاره بشرط تمليك از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
شرايط و نحوه شركت در مزايده:

1- مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5٪ مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه مي بايست توسط متقاضي به حساب 
و  رديف  قيد  با  را  آن  رسيد  واصل  واريز  كارآفرين)  بانك  شعب  تمامي  در  پرداخت  (قابل  مزايده  شرايط  برگ  در  اشاره  مورد 

مشخصات ملك انتخابي تحويل نمايند.
واريزي  فيش  مي بايست  مي كنند  مراجعه  بانك  به  حضوري  صورت  به  مزايده  اسناد  دريافت  جهت  كه  متقاضيانى   -2

مبلغ 200/000 ريال به شماره حساب 9-651-01 بنام امور مالي بانك واريز نمايند.
3-بانك در قبول يا رد، يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.

4-كليه امالك مربوطه يا وضع موجود و شرايط روز ملك به فروش مي رسند و بانك تعهدي از بابت هر گونه طرح احتمالي امالك 
(مطروحه از جانب شهرداري) و اخذ پايانكار جديد نخواهد داشت و خريدار شخصاً مسئول مي باشد.

5- در مواردي كه سهم الشركه كه به صورت مشاعي واگذار مي گردد بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال افراز سهم مشاعي و اخذ 
سند تفكيكي ندارد و خريدار شخصاً مسئول مي باشد.

6- در خصوص امالك عدم تخليه (داراي متصرف)، بانك هيچگونه مسئوليتي در خصوص تخليه ندارد و مسئوليت كامل رفع 
تصرف و تخليه متصرف به عهده خريدار مي باشد.

شرايط پرداخت بهاي مورد معامله:
1-نقد: 50٪ بهاي مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاريخ اعالم نتايج بازگشايي پاكات و مابقي ثمن معامله پس از اخذ استعالمات 
مربوطه از مراجع ذي ربط و همزمان با انتقال قطعي مورد معامله و تحويل ملك به خريدار در دفتر اسناد رسمي دريافت مي گردد.

2- قرارداد اجاره به شرط تمليك:
گروه الف) قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 50٪ بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 50٪ به صورت اقساط 24 ماه 

با نرخ ٪18
گروه ب) قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 40٪ بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 60٪ به صورت اقساط 36 ماه 

با نرخ ٪20
گروه ج) قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 30٪ بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 70٪ به صورت اقساط 48 ماه 

با نرخ ٪22
در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي، تقاضاي نقدي براي كليه امالك در اولويت مي باشد.

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر از وضعيت مورد واگذاري، بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده مي توانند از تاريخ نشر 
ظرف مدت يك هفته به شعبه همدان واقع در همدان، بلوار خواجه رشيد كوچه تقوي كد پستي 6516654773 با شماره تلفن 
38254710-081 مراجعه و يا از طريق سايت اينترنتي بانك به نشاني www.karafarinbank.ir جهت دريافت فرم شركت 

در مزايده اقدام فرمايند.
متقاضيان مي بايستي پيشنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق پستي 4659-15875 و يا حضوراً به نشاني ساختمان مركزي 

بانك كارآفرين تا تاريخ اعالمي تحويل و رسيد دريافت نمايند.

عرصه كاربري نوع آدرس رديف
(مترمربع)

قيمت پايه مزايده اعيان (مترمربع)
(ريال)

شرايط وضعيت اموال توضيحات 
پرداخت 

همدان، خيابان طالقاني، روبروي 1
دبيرستان ابن سينا، مجتمع ايران 

زمين، طبقه 2

103/66مترمربع قدرالسهممسكونيآپارتمان
طبقه دوم 12 

مترمربع پاركينگ

داراي 5,000,000,000
پاركينگ

داراي سند و 
تخليه

1 و2

همدان، خيابان طالقاني، روبروي 2
دبيرستان ابن سينا، مجتمع ايران 

زمين، طبقه4 واحد 4

179/40 مترمربع قدرالسهممسكونيآپارتمان
طبقه چهارم 12/5 
مترمربع پاركينگ

داراي 8,200,000,000
پاركينگ

داراي سند و 
تخليه

1 و2

همدان، خيابان طالقاني، روبروي 3
دبيرستان ابن سينا، مجتمع ايران 

زمين، طبقه 6 واحد 6

178/6 مترمربع قدرالسهممسكونيآپارتمان
طبقه ششم 12 
مترمربع پاركينگ

داراي 8,700,000,000
پاركينگ

داراي سند و 
تخليه

1 و2

همدان خيابان كوچه مشكي، 18 4
متري ميالد، نبش كوچه گلها، 
مجتمع گلستان، طبقه اول، 

واحد 4

140/38 مترمربع قدرالسهممسكونيآپارتمان
طبقه اول 

داراي سند و _8,050,000,000
تخليه

1 و2

پ

 محمد حسين پور  -هردار نهاوند

آگهـي منــاقصه
 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد بند يك از يكصد و هفتادو نهمين  جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به امور كاشت ،نگهداري و...
فضاي سبز شهرداري نهاوند  را به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط و صالحيت دار و مورد تاييد اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي با شرايط ذيل واگذار 

نمايد:
- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به شهرداري نهاوند ( امور قراردادها و معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 081-33237445-7 

تماس حاصل نمايند.
- متقاضيان مي بايست چهار عدد پاكت نامه تهيه نموده و به شرح ذيل آنها را تكميل نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 97/12/22  تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.

محتويات پاكت الف:
- متقاضيان مي بايست 5٪ درصد مبلغ قرارداد ( مبلغ كارشناسي پايه ) را طبق جدول فوق كه 
مبلغ 1/500/000/000 ريال مي باشد را بعنوان ضمانتنامه شركت در مناقصه را يا بصورت وجه نقد 
واريز و فيش واريزي را در داخل پاكت ( الف ) نموده و درب پاكت را ممهور به مهر امضاء مجاز 
شركت نمايند متقاضيان مي توانند به جاي  وجه نقد از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه به نفع 

شهرداري نهاوند  كه اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد  استفاده نمايند.
- محتويات پاكت ب:

* متقاضيان مي بايست صالحيت شركت را كه توسط اداره كار و رفاه اجتماعي صادر گرديده 
و داراي اعتبار باشد و همچنين آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي و فتوكپي شناسنامه 
و كارت ملي مدير عامل و هيئت مديره اعضا شركت كه حق امضاء اسناد را دارند و كليه اسناد 
مناقصه را كه ممهور به مهر و امضاء شركت وكلمه مورد قبول است و  همچنين رزومه كاري،ليست 
تجهيزات فني و عملياتي و امكانات مالي و شرايط عمومي و خصوصي پيمان،شرح كار،تعهدنامه 

ايمني و اساسنامه شركت.
* اعضاء داراي حق امضاء اسناد تعهد آور شركتهاي متقاضي،مي بايست ضمن قبول شرايط پيمان 

كليه صفحات قرارداد اسناد مناقصه و آناليز را نيز داخل پاكت ب قرار دهند.
محتويات پاكت ج:

* متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را به صورت عددي و حروف نوشته و آن را در داخل 
پاكت ( ج ) قرار نموده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شركت نمايندو همچنين آناليز 
تفكيكي هزينه هاي مرتبط با  قيمت پيشهادي كه بايد بهمراه ضميمه برگ پيشنهاد قيمت داده 

شده باشد.
محتويات پاكت د:

 * متقاضيان مي بايست هر سه پاكت الف،ب،ج، را در داخل پاك (د)  قرار داده و درب پاكت را 
ممهور به مهر و امضاء مجاز شركت نمايند.

 * متقاضايان مي بايست بر روي پاكت ها مشخصات كامل،آدرس دقيق،شماره همراه را قيد نمايند.
*  مدت انجام كارهاي موضوع مناقصه از تاريخ شروع پيمان به مدت 12 ماه شمسي تعيين مي 

گردد.
*  نظارت بر اجراي تعهدات بعد از انعقاد قرارداد با معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند مي 
باشد و پيمانكار موظف است كارها را طبق پيمان، اصول فني و دستورات كار فرما،طبق مشخصات 

اسناد و مدارك پيوست اين پيمان اجرا نمايد.
 * اسناد و مدارك مناقصه به نماينده شركت كه معرفي نامه معتبر و مهر و امضاء،مجاز شركت را 

همراه داشته باشد تحويل خواهد شد.
* به پيشنهادهاي مشروط،مخدوش و فاقد سپرده و يا ارسال پيشنهاد بعد از مدت مقرر در آگهي 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آناليز  هاي  برگه  و  آن   صفحات  تمام  و  شده  محسوب  بهادار  اوراق  جزء  مناقصه  اسناد  تمام   * 
تعهدآور پيشنهاد دهنده  وهمچنين درج  ممهور به مهر و امضاء مجاز  آن بايد  قيمت و ضمائم 

جمله قبول است برسد.
 * هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده مناقصه مي باشد.

* به اين قرارداد به هيچ عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايا كه بر اساس بخشنامه 
98 محاسبه و پرداخت مي گردد.

*  پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به هيچ عنوان چه جزئي و چه كلي به ديگري را ندارد.
* شركت در مناقصه بصورت وكالتي قابل قبول نمي باشد.

* پيمانكار بايد توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را 
داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در اجراي مفاد قرارداد به عهده 
پيمانكار بوده و ايشان در برابر خدشه دار شدن وجهه ي شهر و شهرداري از جانب عوامل خود 
معنوي،حقوقي،اجتماعي،سياسي و ... در قبال عدم پرداخت حقوق و مزاياي كارگران خود حتي 
و  عنوان  هيچ  تحت  و  باشد  مي  ضامن  باشد  داشته  تأخير  كارفرما  از  خود  مطالبات  اخذ  در  اگر 
شرايطي حق منوط نمودن مطالبات كارگران و پرسنل خود را به دريافت صورت وضعيت را ندارد.

تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودرو هاي مورد نياز و مواد مصرفي به عهده برنده 
مزايده ميباشد.

* پيمانكار مؤظف به بيمه نمودن ( بيمه مسئوليت مدني ،بيمه حوادث و ... ) موضوع پيمان مي 
باشد.

همچنين  و  مناقصه  و  مزايده  در  شركت  و  دولتي  معامالت  در  دولت  كاركنان  مداخله  منع   *
شركتهاي شركت كننده در مناقصه موظف به ارائه گواهي عدم منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره 

كار و رفاه اجتماعي و ساير مراجع باشد.
* كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

وكسورات  ناشي   هاي  هزينه  تمام  و  خود  نظر  مورد  پيشنهادي،سود  قيمت  ارائه  در  پيمانكار   *
مربوطه را در نظر گرفته و بعد از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست اضافه بهاء را ندارد.

ميزان  قرارداد  در  كارفرما  مدارك  لذا  بوده،  حجمي  صورت  به  قرارداد  موضوع  كه  آنجايي  از   *
كيفيت مي باشد.

* در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح 
صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن ار تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.

* متقاضيان تا پايان وقت اداري مورخ 97/12/22 مي بايست پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه 
شهرداري نمايند و رسيد دريافت نمايند.

شهرداري  در محل  شنبه  شهرداري مورخ 97/12/23 ساعت 11روز  كميسيون عالي معامالت   *
تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح و نتيجه را اعالم 

نمايند./ش

مبلغ كارشناسىشرح ( موضوع مناقصه )رديف
( قيمت پايه به ريال)

مبلغ سپرده شركت مدت اجراى قرارداد
در مناقصه(ريال)

واگذاري امور مربوط به كاشت 1
نگهدارى و ... فضاى  

سبز شهردارى نهاوند در 
محدوده قانونى شهر،شامل: حفظ

 و نگهدارى فضاى سبز و تاسيسات 
وابسته اعم از نگهدارى،چمن كارى 
انواع گل كارى،درختكارى،مبلمان 

پاركى،وسايل ورزشى،
سرويس بهداشتى،چاه هاى

 شبكه آبرسانى و ...)

1/500/000/000يكساله (12ماه)28/012/196/690

چاپ آگهي نوبت اول: 97/12/4 - چاپ آگهي نوبت دوم: 97/12/12   

 عضــو هيات مديره راه آهن كشــوربا 
بيان اينكه همه خطوط ريلى كشــور بايد 
از امكانات و كيفيت يكسان بهره مند شوند 
گفت: درصدد هســتيم مسيرهاى همدانـ  

تهران افزايش يابد.  
سعيد رسولى در جلسه بررسى مشكالت 
حوزه راه آهن شهرستان مالير نقش راه آهن 
را در كشــورها و توسعه اقتصاد ملى مهم 
دانست اظهار كرد: مهمترين ويژگى راه آهن 

صرفه جويى قابل توجه در سوخت است.
وى گفت: در حمل يــك تن كيلومتر بار 
در جاده هفت برابر سوخت بيشتر مصرف 
مى شــود كه با توجه به اين امر راه آهن در 
در  ارزشــمندى  نقش  صرفه جويى  حوزه 
اقتصاد ملى دارد.عضو هيات مديره راه آهن 
كشــور از نقش راه آهن در كاهش تلفات 
جاده اى ســخن به ميان آورد و افزود: طبق 
آمار ســاالنه در جاده هاى كشور 26 هزار 
تلفات جاده اى داريم كه مســئوالن بايد با 
توســعه خطوط ريلى و فرهنگ استفاده از 

آن، اين ضايعه دردناك را كاهش دهند.
وى نقش راه آهن را در كاهش آالينده هاى 
زيســت محيطى مهم دانست و گفت: اين 
موضوع در شــهرهاى بــزرگ امرى مهم 
محسوب مى شــود در وضعيت ترافيك و 

كاهش آلودگى نقش مهمى را دارد.
به گــزارش  فارس رســولى مهمترين و 
مطلوب ترين نوع حمــل و نقل در دنيا را 
حمل و نقل تركيبى عنــوان كرد و افزود: 
در ايــن زمينه مى توان براى حمل بارها در 
مسافت كم از جاده و در مسافت طوالنى از 
خطوط ريلى بهره گرفت.وى با بيان اينكه 
خوشبختانه شبكه راه آهن در كشور با طول 
بيش از 11 هزار كيلومتر شبكه مناسبى دارد  
گفت: طى 40 سال گذشته توفيقات خوبى 
در توسعه شبكه حمل و نقل كشور انجام 
شده است.عضو هيات مديره راه آهن كشور 
ضمن تقدير از دولت هاى گذشته افزود: در 
دولــت تدبير و اميد نيز به اين مقوله توجه 
ويژه  اى شده و عزم جدى در توسعه حمل 

و نقل ريلى دنبال مى شود.
 طرح اجــراى خط ريلى درود ـ 

بروجرد  ـ مالير
وى با اشــاره بــه اينكه شهرســتان مالير 
سال هاست به همت مسئوالن صاحب خط 
راه آهن شده است گفت: بايد بهره بردارى 
بيشترى از خط راه آهن مالير انجام شود و 

خطوط ارتقا پيدا كند.
رســولى افزود: بايد با همت نمايندگان و 
مسئوالن شهرستان به ويژه سرمايه گذاران 

و ســازمان مراكز مناطق صنعتى، آنچه كه 
بار منطقه امكان انتقال بــه روى ريل دارد 
انجام شــود.وى اين موضوع را عاملى در 
رونق اقتصادى منطقه، كاهش قيمت تمام 
شده محصوالت و افزايش رقابت در مراكز 
صنعتى دانســت و با اشــاره به وضعيت 
خوب ريلى منطقه تصريح كرد: خط تهران 
ـ همدان ـ ســنندج به بهره بردارى رسيده، 
قطعه دوم به ســمت سنندج در حال انجام 
است، خط سمنگان ـ مالير ـ كرمانشاه نيز 
به بهره بردارى رســيده و تا مرز خسروى 
ادامه پيدا مى كند.عضو هيات مديره راه آهن 
كشــور گفت: اين دو خط موازى از طريق 
اتصال مالير به همدان بســيار مهم است 
كه ما هم در شــركت راه آهن دنبال انجام 
سريعتر كار هســتيم.وى اجراى خط درود 
ـ بروجرد  ـ ماليــر را طرح ديگرى عنوان 
كرد و افزود: اگر اين طرح عملياتى و اجرا 
شود اين منطقه در چهارراهى قرار خواهد 
گرفت كه رونق اقتصادى و توســعه جدى 
منطقه را در پى دارد.رســولى با بيان اينكه 
مهمترين هدف ما توسعه حمل بار از جاده 
به ريل اســت افزود: مسئوالن سعى كردند 
در سند مشترك راهبردى براى برنامه پنج 
ساله كشور منابعى را به طرح هاى عمرانى 

اختصــاص دهند كه  بــه داليلى از جمله 
هزينه  هــاى ضرورى مــردم و هزينه هاى 
جارى، اعتبــارات دولتى كمتر تخصيص 
پيدا كرد.وى بيان كرد: همين حجم كم نيز 
گاهى با استفاده نابجا از جاده و تردد بيش 
از حد كاميون هاى سنگين موجب استهالك 
جاده مى شــود كه  بايد هزينــه را صرف 

زيرساخت ها و نگه داشت جاده ها كرد.
عضو هيات مديره  راه آهن كشــور گفت: 
نبايد اين دغدغه وجود داشته باشد كه يك 
ايستگاه فرعى و يك ايستگاه اصلى است؛ 
ضمن اينكه مــا در راه آهن چنين چيزى 
نداريم، در واقع ضريب اشــغال و تقاضاى 
سفر عامل تعيين كننده درجه ايستگاه هاست.

 بايد وابســتگى بــه دولت در 
بخش ريلى را كم كنيم

وى بــا بيــان اينكه برخى از مســئوالن و 
نمايندگان اصــرار دارند كه امكاناتى مانند 
واگن بيشــتر قطار به آن شهرها اختصاص 
يابد افزود: در برخى شــهرها گاهى اوقات 
ما با كاهش مسافر و حتى نبود آن مواجهيم 

كه اختصاص واگن بيشتر باعث هدررفت 
هزينه مى شــود.وى بــا بيــان اينكه رتبه 
ايســتگاه ها هيچ ارتباطى با توسعه خطوط 
ريلى نــدارد، اظهــار كرد: نــگاه ما نبايد 
منطقه  اى باشد.عضو هيات مديره راه آهن 
كشور با بيان اينكه همه خطوط ريلى كشور 
بايد از امكانات و كيفيت يكســان بهره مند 
شوند گفت: اين امر بايد در دستور كار قرار 
گيرد چراكه اجراى خطوط موازى با كيفيت 

در برنامه  هاى ما تعريف شده است.
وى با بيان اينكه بــا همدلى مى  توان آينده 
بســيار خوبى را براى اين منطقه پيش بينى 
كرد افزود: درصدد هستيم مسيرهاى همدان 
ـ تهران افزايش پيدا كند تا ايجاد وضعيت 

رقابتى را شاهد باشيم.
ســطح  و  تجهيزات  ارتقــاي   
خدمــات دهــى به مســافران در 

ايستگاه راه آهن مالير
نائب رئيس كميســيون حقوقى و قضائى 
و نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى نيز  با بيان اينكه حمل و نقل از 

طريق راه آهن مقرون به صرفه تر از حمل 
و نقل جاده اى و هوايى اســت، گفت: در 
دولت تدبير و اميد به توســعه شبكه ريلى 

توجه خاصى شده است.
محمد كاظمى با تأكيــد بر اينكه عالوه بر 
مسافربرى بايد در زمينه حمل بار نيز از اين 
ظرفيت در مالير استفاده شــود، ادامه داد: 
ايجاد دفتر فروش بليط قطار در ايســتگاه 
راه آهن، رفع مشكل گازرسانى به ايستگاه، 
توجه به فضاى ســبز اين مــكان، نصب 
دستگاه خودپرداز، دايركردن سرويس رفت 
و آمد و رفع مشــكل تهيه بليط مســافران 
مالير در زمان پيك مســافر مثل تابستان و 
ايام نوروز از جمله مطالبات ما از مسئولين 

راه آهن جمهورى اسالمى ايران است. 
وى با اشاره به مشكل تهيه بليط مشهد براى 
مســافران مالير، افزود: متأسفانه مسافران 
ماليرى كه قصد ســفر به مشهد را دارند 
بايد از كرمانشاه بليط تهيه كنند، اين درحالى 
اســت كه قبًال لكوموتيوهاى مستقلى در 

ايستگاه راه آهن مالير مستقر بود.

عضو هيات مديره راه آهن كشور: 

مسيرهاى همدان - تهران 
افزايش مى يابد
■ خطوط ريلى از امكانات يكسان بهره مند شوند
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ايران و جهان

ايران و چين درباره مسائل جهانى
 نگاه مشترك دارند

 نگاه هم راستا در مسائل بين المللى و منطقه اى بين ايران و چين 
وجود دارد.

رئيس مجلس شــوراى اسالمى گفت: در اين سفر مذاكرات متعددى 
در سطوح متفاوت و در بخش هاى مختلف بين مقامات مسئول ايران 
و چين انجام شــد و دوســتانى كه از هيأت دولت و مجلس شوراى 
اسالمى در اين سفر حضور داشتند، هر كدام با همتايان خود بحث هاى 

تخصصى در زمينه هاى مختلف داشتند.
بــه گزارش مهــر، على الريجانى افــزود: در هميــن فرصت اندك 
بحث هاى مهمى در بخش هــاى مختلف صورت گرفت و در زمينه 
توسعه همكاريهاى پارلمانى و همكارى هاى بيشتر دو دولت مذاكرات 

سازنده اى با رئيس مجلس خلق چين انجام شد.
وى گفت: ميان دو كشور چه در زمينه مسائل منطقه اى و چه در زمينه 
مسائل بين المللى و همچنين در موضوع همكارى هاى اقتصادى در 

ابعاد مختلف نقطه نظرات مشتركى وجود دارد.
الريجانى تصريح كرد: در اين سفر راهكارهاى عملى بررسى شد كه 
اســتقبال خوبى از جانب بخش خصوصى و دولتى قرار گيرد كه اين 

موارد مى بايست در دولت بررسى و پيگيرى شود.

 «CFT» وضعيت
در مجمع بدتر از پالرمو است

به نظر مى رسد رأى اكثريت به نفع تصويب اين اليحه نيست.
يك عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اســالمى گفت: اليحه پالرمــو يكى از لوايحى اســت كه در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام در حال بررسى است.
بــه گزارش ايلنا،محمدجواد جمالى نوبندگانى ادامه داد: اطالعاتى كه 
من دارم حاكى از اين اســت كــه رأى اكثريت اعضاى مجمع به نفع 
تصويب اين اليحه نيســت، زيرا برخى از اعضاى مجمع سواالتى را 
مطرح كردند و يكســرى خواهان تحقق وعده هايى از طرف مسئوالن 

هستند كه آن ها هم بيان كرده اند نمى توانند وعده اى دهيم.
وى بيان كرد: اگر پالرمو تصويب نشــود طبيعتا الحاق به FATF هم 
نمى تواند صورت گيرد زيرا تمامى اين لوايح از الزامات پيوســتن به 

گروه ويژه اقدامات مالى است.
جمالى نوبندگانى خاطرنشــان كرد: برخى ها امــروز عنوان مى كنند 
بــا ورود به FATF راه دور زدن تحريم ها را مى ببنديم مســلما اين 

حرف ها موضع موافقان لوايح چهارگانه را تضعيف كرده و مى كند.

سقف معافيت ارايه اظهارنامه مالياتى 
كسب و كارها افزايش يافت

 نمايندگان مجلس بندى را در بودجه ســال آينده تصويب كردند 
كه بر اساس آن كسبه اى كه ميزان فروش آنها در ماه حدود 70 ميليون 
تومان باشد، از ارائه اظهارنامه مالياتى معاف مى شوند و ماليات خود 

را توافقى مى پردازند.
به گزارش ايرنا، معاون اقتصادى و هماهنگى سازمان برنامه و بودجه 
كشور گفت: اين بند براى بهبود فضاى كسب و كار است؛ طبق قانون 
بايد پرونده مالياتى براى تمامى كسبه ها حتى در صورت داشتن درآمد 
اندك ايجاد شود كه اين به معناى ايجاد چند ميليون پرونده مالياتى و 

استخدام هزاران نفر براى رسيدگى به اين پرونده ها است.
حميد پورمحمدى افزود: از حدود چهار سال پيش قرار شد آن دسته 
از كســبه كه ميزان فروش آنها در ماه كمتر از 20 ميليون تومان است، 

ماليات توافقى بپردازند يا اينكه افزايش مالياتى آنها توافقى باشد.

آمريكا ابتدا بايد اعتماد از دست رفته 
را احيا كند

 آمريكا به دنبال مذاكره جدى نيست و اول بايد اعتماد ازدست رفته 
را احيا كند.

سخنگوى وزارت خارجه گفت: ايران بر اساس اصل استقالل و منافع 
ملــى خود تصميم  گيرى مى كند و سياســت هاى تهران متكى به نظر 

قدرت هاى جهانى نيست.
به گزارش ايرنا، بهرام قاسمى تاكيد كرد: آغاز اين مشكالت از سوى 
ايران نبوده و ريشــه آنها حاصل تحريم هاى ناعادالنه اى اســت كه 
اياالت متحده بر خالف موازيــن بين المللى و پس از خروج جام و 

نقض قطعنامه 2231 بر كشورمان تحميل كرده است.
وى افــزود: آمريكا اگر امروز يــك گام جلوتر بيايد، فردا گام دوم را 
برخواهد داشت. روند تحوالت جهانى حاكى از اشتهاى سيرى ناپذير 

آمريكا است در نتيجه نمى توان تسليم خواسته هاى واشنگتن شد.
قاسمى گفت: مردم ما در گذشــته هم اين شرايط را تجربه كرده اند و 
به شدت به استقالل خود حساس هستند. ما مى توانيم از اين بحران عبور 
و تحريم ها را رد كنيم. همچنين ما مواضع كشــورها را در اين مقاطع 
رصد و در آينده درباره آنها قضاوت خواهيم كرد. شرايط تحريم، پايدار 
نخواهد بود و نهايتا ايران اين توان را دارد كه به آمريكا تفهيم كند كه با 

تصحيح رفتار خود ايران را به عنوان كشورى مستقل بپذيرد.

سياست ورزى به مثابه بازاريابى
 فيليپ كاتلر از بزرگ ترين متخصصان بازاريابى در جهان، در يكى 
از كتاب هايش خاطره اى از پيامى تبليغاتى براى شركت كوكاكوال نقل 
مى كند. كاتلر مى نويســد وقتى ويدئوى تبليغاتى براى مدير كوكاكوال 
پخش شــد، گفت من از اين تبليغ خوشــم نمى آيد. كاتلر مى نويسد 
در پاســخ به او گفتم اگر قرار است همه محصوالت كارخانه را شما 

بخريد، چيزى خواهيم ساخت كه شما از آن خوش تان بيايد. 
گفته كاتلــر خيلى ســاده، واقعيتى دردناك از عرصه هاى سياســى، 
اجتماعى و بوروكراتيك را آشــكار مى ســازد. صاحبان قدرت با اين 
مخاطره مواجه اند كه به سرعت از ياد ببرند كه آن ها هم توليدكننده اند. 
آن هــا كاالى عمومى توليد مى كنند. امنيت، سياســت عمومى، گفتار 
سياســى و تقنيــن همگى كاالهــاى عمومى هســتند. اين ها كاالى 
عمومى اند و به مالكيت كسى درنمى آيند و استفاده هر فرد از آن ها با 
بهره مندى ديگران از چنين كاالهايى تعارض ندارد، اما اين خصايص 

سبب نمى شود تا كاال بودن آن ها از بين برود.
كاال وقتى ارزشــمند اســت كه مصرف كننده و تقاضايى داشته باشد؛ 
و تقاضا زمانى شــكل مى گيرد كه كاال بتوانــد نيازى را برآورده كند. 
بدين ترتيب كاالى عمومى هم بايد برآورنده نيازى باشد. واقعيت آن 
اســت كه اگر كااليى به هيچ نيازى  صرف نظر از مناقشه اى كه بر سر 
واقعى يا كاذب بودن نياز درمى گيرد پاسخ ندهد، مشترى نيز نخواهد 
داشــت. تبليغ كردن كااليى كه نيازى را برطرف نمى كند هم به جايى 

نخواهد رسيد. 
كاتلر به مانند بسيارى ديگر از بازاريابان معتقد است مدير بايد نيازها 
را بشناســد، مطابق نيازها ارزش بيافريند و رضايت به دســت آورد. 
كااليى كه براى پاسخ به نيازى طراحى نشده باشد، ارزشى نمى آفريند 
و رضايتى حاصل نمى كند. طبيعى است كه به كار گرفتن رسانه براى 

فروختن چنين كااليى، به كار نخواهد آمد. 
رســانه براى پيشبرد سياست عمومى نيز به كار گرفته مى شود. پيشبرد 
سياست عمومى در اين معنا، همان فروختن آن به مصرف كننده است. 
اســتفاده از رسانه براى سياســت عمومى هم مشمول همان اوصافى 
است كه كاتلر براى بازاريابى برمى شمارد. رسانه بايد سياست عمومى 
را به مصرف كننده معرفى كرده و او را مجاب كند كه خريدار كااليى 
به نام سياست عمومى باشد. طبيعى است كه ظرفيت كاال براى پاسخ 
دادن به نياز و محتواى پيامى كه بازارياب براى تبليغ به كار مى گيرد، دو 

عامل اصلى پيشرفت در اين عرصه هستند. 
اين تحليل وقتى وارد فضاى سياست گذارى عمومى مى شود حامل دو 
معناست. اول، اگر سياستى از اساس كيفيت نداشته باشد، يعنى جامعه 
برآورد كند كه نيازى را برطرف نمى سازد، ره به جايى نخواهد برد و 
كاربرد رسانه، قرين موفقيت نخواهد بود. دوم، آن مديرانى كه رسانه را 
براى پيشبرد سياست عمومى به كار مى گيرند، بايد درست مانند مدير 
كوكاكوال به ياد داشــته باشند كه خودشــان خريدار سياست عمومى 
نيســتند، بلكه مردم خريدار بالقوه اند، يعنى هر محصول رسانه اى كه 
براى پيشــبرد سياست عمومى توليد مى شود نبايد به خوشايند واضع 

سياست عمومى ساخته شود، بلكه خريدار را مد نظر داشته باشد. 
ما در ايران با ســه واقعيت تلخ مواجهيم. اول، سياست گذاران  طراح، 
توليد كننده و فروشنده كااليى به نام سياست عمومى  اكثراً كاالى شان 
را به فراخور ســليقه، منافع، شــبكه تفكر، ايدئولوژى و اهداف خود 
تنظيم مى كنند و غافل اند از اين كه فروختن سياســت عمومى به مردم 
در مقابل كسب مشــروعيت و مقبوليت از آن هاست و بايد رضايت 
ايشــان را جلب كرد. محصول نهايى سياست عمومى، يعنى رضايت 
مردم، از آن جا كه در حســاب هاى مالى و جايى نظير بورس، بازتاب 
ســريع ندارد، سياســت گذار همواره در برابر مخاطره بازخورد دير و 
نابه هنگام قرار مى گيرد. دوم، سياســت گذار تصور مى كند سياســت 
عمومــى بى كيفيت و ناكارآمد را مى توان با اصــرار و تكرار به مردم 
تحميل كرد. سوم، سياست گذار مى كوشد با كاربست رسانه آن گونه كه 
خود مى پسندد، سياست عمومى را به شهروندان بفروشد و فرقى هم 
نمى كند كه اين سياست عمومى براى مواجهه با تورم، فساد، سياست 

خارجى يا اعتراضات كارگرى باشد. 
سياســت گذار ايرانــى بايد بيامــوزد كه نه داناى كل و نه فى نفســه 
عامل توليد خير جمعى اســت، بلكه فروشنده اى است كه برخالف 
توليدكننــدگان كاالى خصوصــى، كاالى عمومى مى فروشــد. او نه 
مى تواند كاالى بى كيفيت را بفروشد و نه حتى كاالى خوب را مى تواند 
با رســانه اى كه خود شــكل و محتوايش را صرف نظــر از نظر مردم 

مى پسندد، به فروش برساند. 
* محمد فاضلى : عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى
منبع: كانال دغدغه ايران
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رژيم صهيونيستى حقوق بين الملل را نقض مى كند
 ماجراجويى هاى رژيم صهيونيستى خطرناك است و اين رژيم حريم هوايى 

لبنان و سوريه و همچنين حقوق بين الملل را نقض مى كند.
وزيــر امورخارجه جمهورى اســالمى ايــران درمصاحبه بــا روزنامه آلمانى 
زوددويچه سايتونگ حمالت رژيم صهونيستى به سوريه را ماجراجويى خواند 
و اظهار داشت: رژيم صهيونيستى دست به ماجراجويى مى زند و ماجراجويى 

هميشه خطرناك است.
به گزارش ايرنا، محمد جواد ظريف اظهار داشت: ايران به دعوت دولت سوريه 
در آن كشــور حضور دارد و اين در حالى اســت كه رژيم صهيونيستى حريم 

هوايى لبنان و سوريه و همچنين حقوق بين الملل را نقض مى كند.
وى بيان كرد: آمريكا به دليل تمركز بيمارگونه و وسواس روان پريشانه خودش، 

براى مدت طوالنى مشوق ماجراجويى مخرب است.

الريجانى گزارشى از سفر به چين و ژاپن به 
نمايندگان ارائه كرد

 رئيس مجلس در جلسه غير رسمى ديروز مجلس توضيحاتى در مورد سفر 
اخيرش به چين و ژاپن به نمايندگان ارائه كرد.

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اســالمى گفت: على الريجانى گزارشى از 
سفر هيأت پارلمانى ايران به كشورهاى چين و ژاپن و ديدارهايش با مسئوالن 

اين كشورها به نمايندگان ملت ارائه كرد.
به گزارش ايرنا،عليرضا رحيمى بيان كرد:رئيس مجلس شوراى اسالمى در اين 
جلســه بيان كرد كه اين ديدارها بســيار موفقيت آميز بوده، رايزنى هاى مهمى 

انجام شده و ارتباطات دو جانبه با اين كشورها ادامه مى يابد.
بر اساس اين گزارش، على الريجانى سفرى در هفته جارى به همراه جمعى از 

اعضاى هيأت وزيران سفرى به كشورهاى چين و ژاپن داشت .

عزم چين براى توسعه روابط استراتژيك 
با ايران تغيير نخواهد كرد

 عزم چين براى توســعه روابط مشاركتى راهبردى همه جانبه با ايران تغيير 
نخواهد كرد و چين همچنان از نقش ســازنده ايــران در دفاع از صلح و ثبات 
منطقهاى حمايت مى  كند.رئيس جمهورى چين گفت: اعتماد متقابل و دوستى 

بين چين و ايران چالشها را پشت سر گذاشته است.
به گزارش ايرنا شــى جينپينگ ، افزود: چين و ايران دو كشور متمدن هستند 
و دوســتى ميان دو كشــور تاريخ ديرينه دارد چين به توسعه روابط مشاركتى 
راهبردى همه جانبه با ايران بســيار اهميت مى دهــد، چرا كه اين امر با منافع 

مشترك براى دو طرف همراه است.
وى نشــان كرد: توســعه مبادالت بيــن ارگانهاى قانونگذارى دو كشــور از 

بخشهاى مهم روابط مشاركتى راهبردى همهجانبه چين و ايران است.

نماينده سازمان ملل از اقدامات يكجانبه 
صهيونيست ها انتقاد كرد

 اقدامات و تصميم هاى يكجانبه اســرائيلى ها، عوارض سنگينى بر 
فلسطينى ها و تضعيف پايه هاى صلح دارد.

نماينده سازمان ملل گفت: همچنان با چالش هاى بشردوستانه، امنيتى 
و سياســى در غزه و كرانه غربى از جمله بيت المقدس شرقى مواجه 

هستيم.
به گزارش ايرنا، نيكالى مالدينف افزود: روحيه خشونت و راديكاليسم 

در حال رشد است.
وى ادامــه داد: امروز تــالش هاى ما بــر روى چالش هاى فورى 
همچون جلوگيرى از خطر انفجار اقتصادى و بشردوستانه در كرانه 
غربى و غزه متمركز خواهد بود و حفظ اميد اندكى كه اســرائيلى ها 
و فلســطينى ها بتوانند در كنار يكديگر با صلح و هر يك در دولت 
هاى خود كه از ســوى جامعه جهانى و منطقه اى شناخته شده اند، 

زندگى كنند.
مالدينف اضافه كرد: تداوم اشــغالگرى اين مساله را با مشكل مواجه 
كرده است. افراط گرايان بار ديگر در حال رشد هستند و خطر درگيرى 

رو به افزايش است.

 دولت به تنهايى قادر به حل مشــكالت 
نبــوده و نيازمنــد همــكارى و همدلــى 
جريان هاى سياســى مقابل است. اين مساله 
نيز مســتلزم تغييــر نــگاه و رويكردهاى 
جريان هاى سياسى نسبت به مسائل كشور 

و حركت در جهت تامين منافع ملى است.
به گــزارش ايرنــا، مرور اخبــار هر روزه 
مطبوعات و شــبكه هاى اجتماعى گوياى 
تكثرهــا و اصطكاك هاى بــى جهت ميان 
جريان ها و گروه هاى سياســى است. هر 
كدام از آنها خود را محق دانســته و طرف 

مقابل را طرد مى كنند.
هر چند سياست ميدانى براى رقابت است از 
اين رو كشاكش ميان جريان ها و گروه هاى 
سياســى براى به دست آوردن قدرت امرى 
رايج به حساب مى آيد. با اين حال اگر هر 
جريان سياسى ساز خود را بزند و با تكروى 
و نگرشــى تك بعدى عمل كند، هم افزايى 
شكل نمى گيرد و رويكرد جزيره اى به سويه 
غالب تبديل مى شود. به ويژه آن كه بسيارى 
از مشــكالت و موانع توسعه كشور را مى 

شود با همراهى هم از سر راه برداشت.
بر اين اساس، در اولويت قرار دادن منافع 
ملــى و دورى گزيــدن از رويكردهــاى 
جناحى امرى بايســته و گريزناپذير است. 
در واقــع تا زمانى كه اولويت جريان هاى 
سياســى محدود به منافع گروهى و حزبى 
شود، نمى توان مشكالت را از پيش روى 

برداشت.
انداختــن توپ مشــكالت در زمين دولت 
و همه كاســتى ها را از چشم دولت ديدن، 
منصفانه نيست و به دور از عدالت است. در 
اين كه اقتصادما داراى مشكالت عديده اى 
است، شــكى وجود ندارد اما سوال اين جا 
است كه آيا اين مشكالت ريشه فردى دارد 
يا ساختارى اســت. پذيرش هر يك از اين 

زمينه ها بررسى ابعاد آن را متفاوت مى سازد 
و زاويه ديد ما را نســبت به مساله تغيير مى 

دهد.
دولت به تنهايى قادر به حل مشكالت نبوده 
و نيازمند همــكارى و همدلى جريان هاى 
سياســى مقابل است. اين مساله نيز مستلزم 
تغييــر نــگاه و رويكردهــاى جريان هاى 
سياسى نسبت به مسائل كشور و حركت در 

جهت تامين منافع ملى است.
در شــرايطى كــه دشــمنان بــا جنــگ 
تبليغاتــى و رســانه اى و تحريــم هــاى 
ــا  ــى م ــع مل ــه كشــور و مناف ــه علي ظالمان
گام بــر مــى دارد، نبــود همدلــى و حركــت 
ــتن  ــتيز، همچــون نشس ــاى وحــدت س ه

ــدن اســت. ــن بري ــاخه و بُ ــر ش ــر س ب
بخشي از خوراك جنگ رسانه اى دشمن، 
ناشى از ســوء استفاده از اختالفات داخلى 

اســت. در واقع ذهنيت نادرستى در افكار 
عمومى نســبت به نقاط متمايز ميان دولت 
و برخى نهادها توســط رسانه هاى بيگانه 
ايجاد شــده مبنى بر اين كه ميان مسئوالن 
اختــالف و تضاد جدى وجــود دارد. اين 
رونــد در فرايند زمانى منجــر به كاهش 
استقامت ســاختار و آسيب خوردن اعتماد 
عمومــى و بــى اعتمــادى ميان مــردم و 
حاكميت مى شود. اين مساله در بلند مدت 
مشــروعيت و مقبوليت نظام سياسى را با 

چالش روبرو مى سازد.
البته توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه 
بر اساس قواعد شناخته شده در علم جامعه 
شناسى و سياســت، سالمت يك كشور در 
صورتى تضمين خواهد شــد كه همه گروه 
هاى جامعه با وجود تكثر نگاه و رويكرد با 
يكديگر به تفاهم و همدلى برسند. به عبارتى 

ديگر تكثر مانعى در راه وحدت نباشد.
از آنجايى كه تقويت وحدت و وفاق ملى به 
عنوان ضرورتى مهم و اصلى براى هر كشور 
است و رابطه اى همبسته ميان سرمايه هاى 
اجتماعى و همبستگى ملى وجود دارد، براى 
تقويت انسجام بايد از قابليت و ظرفيت هاى 

همگرا كننده بهره برد.
مرورى بر تاريخ ايــران پس از انقالب 
اســالمى نشــانگر آن اســت كه هركجا 
همدلى  و  پررنــگ  انســجام  و  وحدت 
مردم و مســئوالن و نيز ميان مســئوالن 
بــا يكديگر برقرار بوده كشــتى انقالب 
توانســته با رد شــدن از تمام موانع به 
حركت منســجم خود ادامه دهد. از اين 
رو ثبــات برآمده از انقالب اســالمى و 
اســتفاده از تمام ظرفيت هاى كشور در 

گروى وحدت ملى است.

گذر از رويكرد جناحى 
اكسير حل مشكالت

طرح روز

اينفوگرافيك:ايرنا

ايران و روسيه براى مقابله با حمالت 
تروريستى همكارى مى كنند

 بــا همكارى كشــورهاى روســيه، هندوســتان و قفقاز 
بايدابتــكارى را به كار گيريم تا بتوانيم در آســياى مركزى با 
حمالت تروريســتى مقابله كنيم.رئيس كميسيون امنيت ملى 
مجلس گفت: واقعيت اين است كه شهادت جزو آرمان هاى 
انقالب است ولى اينكه فرزندان ما به اين راحتى در حمالت 
تروريســتى به شهادت برسند را قبول نداريم.به گزارش مهر، 
حشــمت ا... فالحت پيشــه افزود: پس از وقوع اين حادثه 
تروريســتى شــاهد بوديم كه نهادهاى نظامــى و اطالعاتى 
گزارشــات متفاوتــى را به مجلس ارائه كردنــد و در همين 
راســتا نيز وزير كشور را دعوت كرده ايم تا در اين خصوص 

توضيحات الزم را ارائه كنند.
وى يادآور شد: اميدواريم در جلسه دوم به راهبردهايى برسيم 
كه از وقوع چنين حمالت تروريستى بتوانيم جلوگيرى كنيم و 
در بودجه سال آينده نيز در راستاى امنيت بيشتر مرزها بتوانيم 

اعتبارات خاصى را اختصاص دهيم.

مسئوالن موانع حضور موثر جوانان 
در فضاى مجازى را رفع كنند

 مســئوالن و كارگزاران نظام موظفند موانع حضور موثر و 
فعال جوانان در فضاى مجازى را رفع و اجازه حضور فراگير و 

هوشمندانه مردم در اين فضا را در عمل صادر كنند.
عضو كميســيون فرهنگى مجلس گفــت: همانطور كه رهبر 
معظم انقالب در اين بيانيه اشــاره كردنــد حضور مردم در 
صحنه هاى سياسى و ملى مثل انتخابات طى چهل سال گذشته 
از يك سو موجب خنثى شدن بسيارى از نقشه ها، دسيسه ها، 
توطئه ها و فتنه هاى دشــمنان انقالب شد و از سويى موجب 

دلگرمى مسؤوالن و كارگزاران نظام شد.
به گزارش ايســنا،محمد اسماعيل ســعيدى افزود: انتخاب 
مســئوالن نظام به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط مردم 
مى تواند موجب دلگرمى آنــان و انگيزه اى براى از بين بردن 

نقايص و مشكالت كشور باشد.  
تحليلگران، سياســتمداران و افكار عمومى جهان با مشاهده 
حضور با شــكوه و پرشــور مردم در صحنه هاى ملى چون 
راهپيمايى 22 بهمن ديدگاه خود را نســبت بــه مردم ايران 
اصالح مى كنند.وى ادامه داد: حضور انديشمندان جوان كشور 
در فضاى مجازى نقشى تاثيرگذار در صيانت و تروج  اهداف 
و آرمانهاى انقالب اســالمى در افكار عمومى جهان دارد از 
اين رو بر مسئوالن و كارگزاران نظام است تا موانع اين حضور 
را رفع و اجازه حضور فراگير و هوشمندانه جوانان مان را در 

اين فضا به وجود بياورند.
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فراخوان سازمان انتقال خون براى "اهداى خون"
 در اسفند

 مديرعامل ســازمان انتقال خون، از مردم خواســت كه اولويت اهداى خون را به 
تعويق نيندازند و به منظور افزايش ذخيره خون و فرآورده هاى خونى، به مراكز انتقال 

خون در سراسر كشور مراجعه كنند.
به گزارش ايســنا، على اكبر پورفتح ا... گفت: نياز به خون و فرآورده هاى آن هميشگى 
اســت و عمر فرآورده هاى خونى كوتاه و هميشــه چشــم به راه همراهى هميشگى 
اهداكنندگان خون مى باشيم.وى ادامه داد: بيماران تاالسمى كه مصرف كنندگان دائمى 
خون هستند، تمايل دارند كه تزريق خون منظم خود را قبل از روزهاى پايانى سال و 

تعطيالت نوروز داشته باشند. تعداد اعمال جراحى افزايش مى يابد.

حذف تدريس مديران مدارس از سال آينده
 دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش توضيحاتى درباره حذف تدريس مديران 
در كالس هاى درس از سال آينده ارائه داد و گفت: عليرغم دستاوردهاى مثبت تدريس 
مديران در كالس هاى درس، برآيند نهايى كارهاى كارشناسى صورت گرفته اين بود 

كه اگر مدير به مديريت بپردازد در مجموع مفيدتر است.
مهدى نويدادهم در گفت و گو با ايسنا، درباره حذف ساعت تدريس مديران مدارس 
اظهار كرد: مشاركت مديران در تدريس، محاسنى دارد و آنها را با فرايند كالس، درس 
و تدريس بيشتر آشنا مى كند.وى افزود: طبيعتا اشكالى كه بوجود آمده بود اين بود كه 
مدير در ساعاتى كه سركالس بود، در حوزه مديريتى اش حضور نداشت و ممكن بود 

اتفاقاتى در اين ساعات رخ دهد و مدير حضور نداشته باشد.

صدور بيش از 44 ميليون كارت ملى هوشمند تاكنون
 سخنگوى ســازمان ثبت احوال از صدور بيش از 44 ميليون كارت هوشمند ملى 

خبر داد.
ــون  ــا ايســنا گفــت: بيــش از 49 ميلي ــو ب ــى در گفــت  و گ ســيف ا... ابوتراب
و 500 هزارنفــر بــراى دريافــت كارت ملــى هوشــمند تكميــل ثبت نــام 
ــادر  ــمند ص ــى هوش ــزار كارت مل ــون و 700 ه ــش از 44 ميلي ــد و بي كرده ان

شــده اســت.
وى ادامــه داد: تقريباً جمعيتى بين 10 تا 12 ميليون نفر نيز هنوز براى ثبت نام كارت 
ملى هوشمندشان مراجعه نكرده اند كه بايستى هرچه سريعتر براى ثبت نام كارت ملى 

هوشمندشان مراجعه كنند.

شرايط  وام 30 ميليون تومان براى 
زوج هايى كه قبل از سال 98 عقد كردند

 عضو كمســيون فرهنگى مجلــس گفت: متقاضيان تســهيالت 
قرض الحســنه ازدواج از تاريخ وقوع عقد، به مدت 2 ســال شمسى 
(24 ماه)، مهلت ثبت نام براى استفاده از تسهيالت موصوف را دارند.
 طيبه سياوشى در گفتگو با شبستان در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه 
آيا زوج هايى كه اواخر امســال عقد كردنــد مى توانند وام ازدواج 30 
ميليون تومانى در سال آينده دريافت كنند گفت: هر زمانى كه زوج ها 
در خواســت وام ازدواج كنند،همان زمان هــم مى توانند وام خود را 
دريافت كنند، منتهى يك پروســه زمانى مشــخصى از تاريخ عقد تا 
زمان درخواســت وام وجود دارد كه بايد مد نظر قرار گيرد(متقاضيان 
تســهيالت قرض الحسنه ازدواج از تاريخ وقوع عقد، به مدت 2 سال 
شمسى (24 ماه)، مهلت ثبت نام جهت استفاده از تسهيالت موصوف 
را دارند) لذا زوج هايى كه اواخر امسال عقد كردند مى توانند سال آينده 

وام ازدواج 30 ميليون تومانى را دريافت كنند و هيچ مشكلى ندارد.
عضو كمسيون فرهنگى مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح 14
ســكه در مجلس تاييد شــد يا خير اظهار كرد: خير، اين طرح  با اين 
عنوان كه مهريه يك قراداد دو طرفه است و طرفين بايد رضايت داشته 

باشند به اتفاق آراء در كمسيون قضايى مجلس رد شد.
وى با بيان اينكه مهريه بايد مرضى الطرفين باشــد يعنى هر دو طرف 
رضايت داشــته باشند تصريح كرد: شــايد يك زوج براى 110 سكه 
رضايت داشته باشند و زوج ديگرى به 50 هكتار زمين به عنوان پشت 
قباله رضايت بدهند يا خانمى هم طبق شرايط ضمن عقد، مهريه خود 
را ببخشــد لذا دولت و حاكميت حق ورود به اين مســاله را ندارند 
،ضمن اينكه هيچ مــردى هم به اجبار مهريه اى را قبول نمى كند مگر 

اينكه خودش بخواهد.
سياوشــى با بيان اينكه مهريه بايد براساس عقل و منطق تعين شود نه 
بر مبناى احساسات افزود: اين مساله نياز به آموزش دارد، مطرح كردن 

طرح 14 سكه نيز به دليل يافتن راهى براى كم كردن 110 سكه بود.
وى بيان كرد: وقتى طرح 14 ســكه در مجلس مطرح شد، عده اى هم 
گفتند بايد در قبال اين طرح ،حقوق مردها هم كاهش يابد، چرا مردها 
بايد حق حضانت، طالق، اشــتغال و مســكن داشته باشند ولى خانم 
ها از اين حق محروم باشــند بنابراين ورود به طرح  14 سكه از ابتدا 
درست نبوده  و بيشتر  موجبات  مشكالت  را فراهم  مى كرده است.
نماينــده مردم تهــران در مجلس با بيان اينكــه در حال حاضر 110

ســكه قابليت اجرايى دارد گفت: افزايش آمار زندانيان از 1800 نفر 
قبل از گران شــده ســكه به چهار هزار نفر به بعد از گران شدن آن 
صحت ندارد، مطرح كردن اين مســاله هم بــراى ورود به طرح 14

سكه بوده است.

سيرصعودى رفتار «سيگار» كشيدن 
دختران نوجوان نسبت به پسران

 مديركل مشــاوره و مددكارى اجتماعى ناجــا با بيان اينكه علوم 
انسانى به ويژه روانشناسى كه از علوم روز محسوب مى شود، نسبت 
به تكنولوژى و علوم پايه عقب مانده تر اســت گفت: روان شناسان در 
حوزه فرهنگ، اجتماع، سياست، اقتصاد و امنيت امروز جايگاه دارند 
و بايد مباحثى مطرح كنند كه چند بعدى باشد چراكه اگر بر روى يك 

بعد فعاليت كنيم قطعاً به نتيجه نخواهيم رسيد.
به گزارش ايلنا، عليرضا حميدى فر در پنجمين كنگره ملى روانشناسى 
با بيان اينكه دنياى امروز دنياى شيشه اى است، گفت: جرم و آسيب ها 
در حوزه فضاى مجازى نســبت به فضاى واقعى بيشتر است چرا كه 

در دسترس تر هستند.
وى با بيان اينكه امروز دختران نوجوان ســير صعودى رفتار ســيگار 
كشيدن را از همساالن پســر ربوده اند تأكيد كرد: امروز انواع و اقسام 
مواد مخدرى بين نوجوانان و حتى بزرگتر دست به دست مى شود كه 
بسيارى از آنها حتى نام آن را نمى دانند و آن را مصرف مى كنند؛ حوزه 
روانشناس اجتماعى و متخصصين مى توانند راهبردهايى به مدارس و 

جوامع آموزشى ارائه كنند؟.
وى گفت: امروز كلمات و گفتارى ميان نوجوانان مرســوم شــده و 
گاهى بزرگترها از آن اســتفاده مى كنند. در اين راستا روانشناسان چه 
راهبردى دارند؟ اين مســائل فرهنگى، اجتماعى و جامعه ما را مسئله 
آفرين مى كنند لذا بايد حوزه كاربردى را در جامعه نشــر دهيم. بايد 
روانشناسان و جامعه شناسان به سبك و سويى حركت كنند تا جامعه 

را از آسيب هاى نوپديد حفظ كنند.

جوان: سپاه كليد صادرات بنزين را براي دولت ساخت 
 اميدوارم مثل كليد روحاني نباشه!!

جمهوري اسالمي: وعده خودروسازان براي شكستن حباب قيمت ها 
 با ماشين از روى حباب ها ميرن مى شكنه!!

همدان پيام: عليصدر با بيلبوردهاي انگيزشي به همدان مسافر آورد 
 بيلبرد انگيزشى هم داشتيم!!

خراسان: بيمه شدگان سالمت در خطر محروميت 
 بدون شرح!!

شرق: رخنه پديده شانديزبه جيب مردم 
 خوبه حاال به جيب مردم رسيده!!

گفتمان غرب: چاقوكشي در ليگ برتر هندبال!
 معلوم نيست رفتن فوتبال يا جدال!! 

آرمان: كل كل فوتبال سياسيون در بهارستان 
 سياسيون هم با فوتبال عقده هاشون رو خالى مى كنن!!

همدان پيام: وعده اتحاديه مرغ و ماهي به ارزانى مرغ 
 از اين وعده  ها زياد به گوشمون خرده!!

آواي كرمانشاه: كودك ايراني، شهروند جهاني 
 از اين دست بچه ها هم داريم!!

صداي زنجان: انبوه كتاب هاي قاچاق در انتظار خمير شدن 
 بدون شرح!!

ايران: گوسفندها واقعاً قاچاق مي شوند!!؟
 نه پس خورده مى شن!!

آفتاب: بي خيال دالر عسكر اوالدي را بچسب!!!
 دالر با عكس عسگر اوالدى!!

اسكناس: قيمت سيفي جات ترمز بريد 
 خوب خدا رو شكر!!

جام جم: كليد خودباوري كجاست 
 دست آقاى روحانى!!

اطالعات: زيباسازي دردسرساز (جراحي پالستيك)
 خودتو بكش و زيبا كن!!

زنگان امروز: پاي چنيني ها در كفش هيدجي ها
  لطفا پا تو كفش ديگران نزارين!!

فضاى مجازى و خيانت 
عامل 60 درصد طالق ها

 يك قاضى دادگسترى گفت:60 درصد طالق هاى كشور ناشى از 
فضاى مجازى است كه بخش اعظم آن ناشى از خيانت است.

به گزارش ايســنا، ابراهيم اسالمى با بيان اينكه 60 درصد از طالقهاى 
كشور ناشى از فضاى مجازى است كه بخش اعظم آن ناشى از خيانت 
است گفت: اين پديده به دليل تنوع طلبى، لذتهاى آنى باعث شده كه 

همه مرزهاى عشق و احساس در نوردد.
اسالمى ادامه داد: امروز گسيختگى خاصى ميان خانواده و شكاف بين 
نسلى وجود دارد. خشــونت هاى خانوادگى، خود كشى، انحرافات 
جنسى و استعمال مواد مخدر به نحوى در فضاهاى مجازى چشمگير 

شده كه بسيار نگران كننده هستند.
وى با بيان اينكه بعد از طالق شاهد خشونت هاى خانوادگى زوجين 
هستيم گفت: متاسفانه همسركشى در تهران بسيار نگران كننده است 
به طورى كه از هر 10 پرونده قتل، 6 شوهركشى وجود دارد كه همه 

آن به مسئله خيانت بازمى گردد.
اين قاضى دادگســترى با بيان اينكه فضاى مجازى به بســترى براى 
خودكشى و ترويج انحرافات جنسى و استعمال آن تبديل شده است، 
خاطرنشــان كرد: فضاى مجازى را بسيار ســاده گرفته ايم؛ اين فضا 
خصوصياتــى دارد كه خيلى راحت زودبــاورى مى كنيم و اطالعات 

شخصى خود را در اختيار ديگران قرار مى دهيم.
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود تاكيد كرد: امروز مى بينيم 
كه كاربران هيچگونه آگاهى از اقداماتى كه مى كنند ندارند، در بحث 
پيشگيرى نياز به افزايش آگاهى هاى حقوقى و فنى افراد وجود دارد. 
طبــق تبصره 2 ماده 14 قانون جرايــم رايانه اى اگر فردى ده يا يك 

فيلم مستهجن را براى ده نفر ارسال كند مفسد فى االرض است.
اســالمى افزود: هويت اشــخاص نبايد به راحتى ناديده گرفته شود 
بايد بفهميم كه در فضاى مجازى مانند فضاى حقيقى احترام وجود 

دارد.
در ادامه سيدحسن موسوى چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعى 
ايران با بيان اينكه فضاى مجازى يك فرصت اســت، گفت: اگر ما 
اعالم كنيــم امروز فضاى مجازى در اختالفــات خانوادگى، روابط 
فرازناشــويى و موضوعات متعدد تاثيــر دارد بايد بگويم كه معتقدم 
مشــكل جاى ديگرى اســت كه به دنبــال روابط فرازناشــويى و 

خودكشى مى رويم.
وى بــا بيان اينكه 90 درصد فضاى مجازى فرصت و 10 درصد آن 
تهديد است، خاطرنشان كرد: عمدتا از زمانيكه موضع فضاى مجازى 
را در ايران پيگيرى كرديم بيشــتر با رويكرد برخورد و تهديد با آن 
مواجه شــديم و انرژى و ســرمايه گذارى خود را بر روى افزايش 

سواد اجتماعى و فرهنگ استفاده از فضاى مجازى ترويج نكرديم.
چلك خاطرنشــان كرد: امروز انســداد فضاى مجازى امكان پذير 
نيســت، فضاى مجازى زبان نسل امروز ماست و به دليل جذابيت، 

سرعت و ارزان بودن، حذف آن اشتباه استراتژيك است.
رئيس انجمن مــددكاران اجتماعى ايران ادامــه داد: اگر از ظرفيت 
فضاى مجازى به درســتى بهره گيريم به افزايش آگاهى و شناخت 
كمــك ميكند، با فضــاى مجازى با رويكرد قهرى دشــمنى نكنيم. 
چراكه برخورد قهرى منجر به اســتفاده نادرست از آن خواهد شد؛ 
بياييــم فضاى مجازى را فرصتى قلمداد كنيم كه در زندگى امروز ما 

اجتناب ناپذير است.

 نبود تفاهــم بين دو اســتان مركزى و 
همدان بر ســر خط مرزى فامنين و ساوه و 
آنچه كه از آن به عنوان دقيق نبودن محدوده 
تقسيمات كشــورى ياد مى شود، به مشكلى 

چندساله در اين منطقه تبديل شده است.
به گزارش ايرنــا، ابعاد منفــى نبود متولى 
براى حدود يك هزار متر از جاده مابين دو 
شهرستان فامنين و ساوه موقعى نمود مى يابد 
كه سانحه رانندگى در آن نقطه رخ دهد؛ چرا 
كه در اين زمان از نظر قانونى عوامل پليس 
مجاز به ترســيم كروكى در خارج از حوزه 

استحفاظى نيستند.
يا افرادى كه زمين آنها در آن محدوده قرار 
دارد براى انجام طــرح اقتصادى و يا ديگر 
فعاليت هــا، نمى دانند كه بايــد به ادارات 
كدام شهرستان و استان براى دريافت مجوز 

مراجعه كنند.
هر چند اين موضوع چند نوبت در شوراى 
ترافيــك همدان بحث و پــس از مكاتبه با 
استاندارى و انعكاس موضوع به استاندارى 
مركزى، منجــر به طرح ايــن موضوع در 
حوزه تقسيمات كشــورى و بازديد جمعى 
از كاشناسان دو اســتان از محل شد، اما در 

نهايت نتيجه اى به دست نيامد.
تداوم اين مشكل حتى طرح زمستانى براى 
پاكسازى و بازگشايى راه را نيز با مشكالتى 
همراه كرد؛ چرا كه پس از برف شديدى كه 
چند سال پيش جاده هاى همدان را مسدود 
كرد، راهدارى 2 حوزه بر سر پاكسازى اين 
محل به نتيجه نرســيدند و مسافران پشت 
انبوهى از بــرف گرفتار ماندند تا در نهايت 
با تشكيل جلسه اى در ساختمان راهدارخانه 
قديم در نوبران، مشــكل به صورت مقطعى 

رفع شد.
برخى آگاهان مهمترين علت زير بار نرفتن 
همدان و اراك براى پذيرش مسئوليت اين 
يك كيلومتــر را حادثه خيز بودن اين جاده 
عنــوان مى كنند و مدعى هســتند كه ايمن 
سازى اين مســير پرتلفات هزينه بااليى بر 
دوش اداره راه و شهرســازى هر استانى كه 

متولى آن باشد، مى گذارد.
كارشناســان اين مسير يك كيلومترى را كم 
عرض و فاقد ايمنــى الزم ارزيابى مى كنند 
و به علت حادثه خيز بودن، در صورت هر 
گونه تجاوز به چپ، احتمال بروز حادثه اى 

خونين وجود دارد.
شــايد بتوان گفت پليس بيشترين رنج را از 
ايــن وضعيت مى برد چــرا كه هنگام بروز 
سوانح جاده اى و جراحت و فوت سرنشينان 
وســايل نقليه، پليس براى حضور يافتن يا 
نيافتن در سر صحنه بر سر دو راهى اجراى 

قانون يا كرامت شهروندان مى ماند.
نمــود عينى اين موضوع برخورد زنجيره اى 
حدود 20 دستگاه خودرو در گردنه دخان و 
مرگ يك تن و مجروح شدن 10 تن است 
كــه در نهايت پليس همدان خارج از حيطه 
وظايف و براى پيشگيرى از بروز تنش هاى 
اجتماعى ناشى از بر زمين ماندن يك جسد، 

وارد ميدان شد.
به گفته رئيــس پليس راه همــدان، پليس 
براى ترسيم كروكى و پاسگاه انتظامى براى 
تحويل پرونده نمى توانــد در اين محدوده 
حضور يابد حتى در صورت ترسيم كروكى، 

آن را بايد به كدام پاسگاه تحويل داد؟
رضا عزيــزى گفت: كارشناســان حوادث 
پليــس راه تنهــا مجاز به ترســيم كروكى 
براى حوزه ســرزمينى اين استان هستند و 
نمى توانند براى محدوده اى كه مسئوليتى بر 

عهده ندارند كروكى بكشند.
وى اظهار داشت: طبق آيين دادرسى كشور، 
ماموران مجاز به تصميم گيرى براى مناطقى 

كه اختيارى در آن ندارند، نيستند.
رئيس پليس راه استان همدان ادامه داد: محل 
بروز جرم بايد در حوزه اســتحفاظى محل 
فعاليت ماموران باشــد تا بتوانند پرونده اى 
را بررسى كنند، بنابراين هنگام بروز اتفاقى 
هر 2 پاســگاه تجرك و قرق آباد از حضور 
در محل و رسيدگى به موضوع شانه خالى 

مى كنند.
به گفته عزيزى، عالوه بر محدوده فامنين - 
ساوه قسمتى در بين همدان و لرستان مجاور 

شهر سامن نيز چنين اشــتراك وجود دارد 
كه هيچيك از اســتان ها خود را متولى اين 

محدوده 800 مترى نمى دانند.
وى مثــال زد: پــس از بــروز حادثه اى در 
باالى گردنه دخان چهار تن فوت كردند و 
هيچيك از عوامل انتظامى 2منطقه رسيدگى 
به موضوع را قبول نمى كردند تا بعد از يك 
هفته كشمكش مشخص شــد آن محدوده 

متعلق به شهرستان ساوه 
است.

بــاره  ايــن  در  البتــه 
كارشــناس تقســيمات 
اســتاندارى  كشــورى 
داشــت:  اظهار  همدان 
از دهه هاى گذشــته تا 
تقســيمات  بحث  كنون 
كشورى مطرح بود و به 
روز،  به  ابزار  نبود  علت 
جى پــى اس و تجهيزات 
مناســب،  امكانــات  و 
فاقد  محدوده هــا  ايــن 

مختصات دقيق هستند.
خدابنده لو  تقــى  محمد 
اينك  هم  داد:  توضيــح 
تقســيماتى  مرزهــاى 

استان هاى كشور، سنخيت با مالكيت زمين 
ندارد بنابراين تناقض و تعارض هاى زيادى 

پيش آمده است.
وى اضافــه كرد: در خط مــرزى فامنين با 
شهرستان ســاوه نيز نقطه ابهام وجود دارد 
چرا كــه از نظر مالكيت مربوط به اســتان 
همدان اســت اما در نقشه هاى تقسيماتى بر 

روى استان مركزى قرار دارد.
كارشــناس تقسيمات كشــورى استاندارى 
همدان ادامه داد: چندين نشســت براى رفع 
اين مشكل برگزار شده و مكاتباتى با تهران 

صورت گرفت.
خدابنده لو ادامه داد: حتى نشستى با حضور 
استانداران با وزير وقت راه و شهرسازى در 
ســال 95 برگزار و مقرر شــد اين موضوع 
بين استانى حل شود و اين دستور منجر به 
بازديد مشترك كارشناسان هر 2 استان از اين 

محل شد.
وى اضافــه كرد: بازديدى با حضور متوليان 
به ويژه كارشناسان اداره ثبت و اسناد و منابع 
طبيعى هر 2 اســتان از محل صورت گرفت 
و نهادهاى مسئول نظرهاى مشتركى مبنى بر 
مالكيت همدان بر اين محدوده دادند با اين 
وجود حتى نظر كارشناســان استان خود را 
نپذيرفته و با توجيه نشــدن مسئوالن ساوه، 

اين بازديد به توافق نيانجاميد.
خدابنده لو افزود: براى رفع اين مشــكل به 
زودى رئيس گروه فنى وزارت كشور از اين 
محل و نقاط مشــابه گردنه دخان كه بر سر 
خط مرزى اختالف نظر است بازديد به عمل 

مى آورد.
اين مســئول ادامه داد: پس از اخذ تصميم 
توسط گروه فنى وزارت كشور، استاندارى 

همدان نيز بر اساس راى آنها عمل مى كند.
كارشــناس تقسيمات كشــورى استاندارى 
همدان تاكيد كرد: مــا درصدد اضافه كردن 
يك وجــب از محدوده اســتانى به همدان 

نيســتيم بلكه بايد بر اساس واقعيات عمل 
كرد تا حق مردم تضييع نشود.

خدابنده لو خاطر نشــان كرد: بــا توجه به 
اينكه در گذشــته به علت كمبود و نداشتن 
دسترسى به امكانات و سيستم جى پى اس 
ايراداتــى در خط مرزى به وجود آمده بود، 

نبايد اين مشكل ها همچنان ادامه يابد.
وى بيان كرد: خط مرزى مشــخص شــده 
بر روى نقشــه با مقياس 
يك بر 250 هزار اســت 
بزرگنمايى  صورت  در  و 
احتمال  نقشه،   (zoom)
بروز اختالف در خط هاى 
مرزى بــر روى زمين باال 

مى رود.
كرد:  تاكيد  مســئول  اين 
طبق بررســى ها تا گردنه 
دخــان متعلق به محدوده 
در  و  است  همدان  استان 
جاده قديــم هنگام عبور 
از گردنه حــوزه آبريزى 
وجود دارد كه در گذشته 
از  كشورى  تقسيمات  در 
آن به عنوان مقياس براى 
تقسيمات  محدوده  تعيين 

استفاده مى شد.
معــاون فرماندار فامنين نيــز در اين ارتباط 
گفت: محدوده پيش بينى شده در جاده قديم 
تا خط راس گردنــه دخان مربوط به حوزه 

استحفاظى همدان است.
احمد حيدرى با بيان اينكه مسير بالصاحب 
متعلق به فامنين است افزود: علت بروز اين 
مشكل جانمايى و نصب نامناسب تابلو پايان 
حوزه استحفاظى همدان توسط اداره كل راه 

و شهرسازى اين استان است.
وى اضافه كرد: طبق بررســى هاى صورت 
گرفته توســط بخشــدارى فامنين و ساوه 
همچنين حضور بزرگان روستاهاى موجود 
در منطقه هيچگونه مشــكل اراضى در اين 

محدوده وجود ندارد.
معاون فرماندار فامنين بيان كرد: اين محدوده 
متعلق به همدان بوده و بايد توسط اداره راه 
و شهرســازى با نصب چراغ و روشــنايى، 

عالئم و تعريض مسير ايمن سازى شود.
حيدرى افزود: با توجه به اســناد و مدارك 
موجود بايد تابلو انتهاى حوزه اســتحفاظى 
اســتان همدان نيــز در محل و مــرز دقيق 

استان هاى همدان و مركزى نصب شود.
وى اضافه كرد: در اين صورت دستگاه هاى 
امدادى نظير پليــس راه، ماموران انتظامى، 
هالل احمر و اورژانس براى خدمات رسانى 

نيز با مشكل مواجه نمى شوند.
معــاون فرماندار فامنين ادامــه داد: با اين 
وجود مرجع اصلى تصميم گيرى در زمينه 
خط مرزى وزارت كشور بوده و هيچ نهاد 
و اداره اى نمى توانــد در ايــن زمينه عمل 

كند.
حيــدرى گفت: با وجود مشــخص نبودن 
متولى اين محدوده اما هيچگونه مشــكلى 
اراضى و مــرزى وجود نــدارد و در حال 

حاضر همدان اين مسير را پوشش مى دهد.
جانشين پليس راه استان همدان نيز در اين 

زمينــه بيان كرد: به تازگــى نامه مكتوبى به 
اداره كل راه و شهرسازى همدان ارسال شد 

تا محدوده مرزى را مشخص نمايد.
سعيد اسماعيلى افزود: كارشناسان اين اداره 
كل با تهيه نقشه يو تى ام (نقشه اى بر اساس 
يك سيستم مختصات جهانى كه در آن هر 
نقطــه اى داراى مختصات منحصر به فرد بر 
روى كره زمين اســت) و جانمايى و تطبيق 

وضعيت، مرز دقيق را مشخص كردند.
وى اضافه كرد: اداره كل راه و شهرســازى 
طبق نقشه خط مرزى همدان - ساوه در آزاد 
راه همدان - ســاوه را 500 متر نرســيده به 
روســتاى چپقلو و در جاده قديم 300 متر 

بعد از چپقلو تعيين كرد.
جانشــين رئيس پليس راه اســتان همدان 
بيان كرد: با توجه به مشــخص شدن نقاط 
مرزى در جاده قديم و آزاد راه همدان ساوه 
جلسه اى با مســئوالن استان مركزى برگزار 

شد اما نتيجه اى در بر نداشت.
اسماعيلى اظهار داشت: تعيين نقاط مرزى به 
استان مركزى نيز اطالع رسانى و اعالم شد 
و پليس همدان بعد از اين محدوده وظيفه اى 

ندارد.
معاون راهدارى اداره كل راهدارى و حمل 
و نقل جــاده اى همدان نيــز در اين زمينه 
گفت: طبق دستور و نامه وزير كشور، حوزه 
جغرافيايى در تعيين خط مرزى مالك عمل 

است.
حميد پرورش خرم يــادآورى كرد: از زمان 
محمدابراهيم الهى تبار معاون اسبق سياسى، 
امنيتــى و اجتماعــى اســتاندارى همدان 
مكاتباتــى براى تعيين تكليف خط مرزى با 

مسئوالن استان مركزى صورت گرفت.
وى ادامه داد: بايد بر اساس سيستم مختصات 
يو تى ام اعالمى از سوى مديريت معمارى و 
شهرسازى اداره كل راه و شهرسازى، مرزها 
تعيين شــود. اين مقــام انتظامى گفت: يك 
نوبت با حضور مســئوالن استان مركزى و 
نماينده وزارت كشور در محل مورد مناقشه، 
بر اساس يو تى ام كه پليس راه از حوزه راه 
و شهرسازى دريافت و ابالغ كرده بود خط 

مرزى مشخص شد.
معاون راهدارى اداره كل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى همدان ادامــه داد: اداره كل 
راه و شهرســازى بر اســاس يو تى ام تابلو 
حوزه استحفاظى را دقيق نصب كرده است 
با اين وجود راهدارى تا خط راس دخان را 

نگهدارى مى كند.
پرورش خرم اظهار داشت: راه و شهرسازى 
از منظر قانونــى و حقوقى بايد تا جايى كه 
تابلو محدوده اســتحفاظى مشــخص شده 
پاســخگو باشــد و نمى تواند با حضور در 
محدوده اى كه مسئوليت ندارد به دادستانى 

ساوه پاسخ بدهد.
وى بيان كرد: يو تى ام دقيق ترين ابزار براى 
تعيين حد مرز اســت و طبق گفته وزارت 
كشــور مبناى هر گونه عمليــات محدوده 

جغرافيايى است.
معاون راهدارى اداره كل راهدارى و حمل 
و نقل جــاده اى همدان اظهار داشــت: در 
صورتى كه اســتاندارى و راه و شهرسازى 
مبنا را تغيير دهند ما نيز آن را قبول مى كنيم.

همدان - ساوه 
سايه اختالف بر سرخط مرزى

مهمترين  آگاهــان  برخى 
علت زير بار نرفتن همدان 
و اراك بــراى پذيــرش 
مسئوليت اين يك كيلومتر 
اين  بودن  خيــز  حادثه  را 
و  كنند  مــى  عنوان  جاده 
ايمن  كه  هســتند  مدعى 
پرتلفات  مسير  اين  سازى 
هزينــه بااليــى بر دوش 
هر  شهرسازى  و  راه  اداره 
استانى كه متولى آن باشد، 

مى گذارد

تحوالت سريع علم بازنگرى
 در رشته هاى دانشگاهى را الزامى كرده است

 وزيــر علوم گفت: تحوالت ســريع در حوزه هاى مختلف علم و 
فناورى كه حاصل پيشــرفت هاى اعجــاب انگيز در فناورى اطالعات 
اســت؛ بازنگرى سريع و دقيق در رشته هاى دانشگاهى را الزامى كرده 

است.
به گزارش مهر، منصور غالمى، در برخى سياســت گذارى ها به شرايط 
توجه نمى شــود و در برخى موارد هم تغيير شــرايط سياســت ها را 
دســتخوش تغيير مى كند.وى افزود: در آمايش آموزش عالى و تنظيم 
دانشگاه ها بايد نگاه به جلو داشته باشيم يعنى دانشگاه ها بايد با توجه به 

پيشرفت هاى علمى و فناورى كار كنند.
عضو شــوراى عالى انقــالب فرهنگى ادامه داد: براى بررســى نقش 
سياست ها در اشتغال دانش آموختگان بايد ظرفيت ها و توانمندى هاى 

آنان و شرايط بازار اشتغال هم مورد توجه قرار گيرد.
وزيــر علوم، تحقيقات و فناورى گفت: به روز نبودن تجهيزات موجود 
در برخى صنايع، عمًال آموزش و ارتباط صنعت و دانشگاه را با مشكل 

مواجه كرده است.
وى افزود: بخش خصوصى بايد وارد ميدان اشــتغال دانش آموختگان 

شود كه تا كنون خوشبختانه اقدامات خوبى صورت گرفته است.
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افزايش قيمت ميوه موقتي است 
ميوه تنظيم بازار عيد در 3 سردخانه انبار شده است

 قيمت انواع ميوه ها در بازار همدان قيمت بين 5 تا 12 هزار تومان دارند، كه ظاهراً با 
نزديك شدن به ايام عيد و توزيع ميوه هاي تنظيم بازار، قيمت آنها تعديل مي يابد.

مدير توسعه بازرگانى جهاد كشاورزى همدان در مورد گران بودن قيمت پرتقال و سيب 
در بازار همدان عنوان كرد: اين افزايش قيمت موقتى و به ســبب صادرات ميوه است و 

به زودى رفع مى شود.
وى با اشاره به نقل قولى از سوى اتحاديه ميوه مبنى بر اينكه هنوز وضعيت ذخيره ميوه 
در همدان مشخص نيست اين ادعا را رد كرد و افزود: اين سخن را قبول ندارم و نمى دانم 

مبناى اين صحبت ها چيست در حالى كه ميوه شب عيد در 3 سردخانه همدان ذخيره شده 
است.مهدي نجفيان گفت: قيمت در حاشيه بازار است و ما تأمين كننده بازار نيستيم بلكه 
تنظيم كننده هســتيم بر اين اساس طبق نظر استاندار و اعضاى ستاد تنظيم بازار قيمت و 
زمان توزيع ميوه شب عيد در استان تعيين مى شود، ضمن اينكه چادرهاى منتخب توزيع 
تا 13 فروردين موظف به توزيع خواهند بود تا مســافران نوروزى در همدان مشكلى از 

نظر تأمين ميوه نداشته باشند.
وى بيان كرد: در صورت موافقت استاندار همدان با برپايى نمايشگاه بهاره، برگزارى اين 
نمايشگاه را در محل نمايشــگاه هاى دايمى همدان خواهيم داشت و در آنجا نيز عرضه 

گوشت و غيره به قيمت دولتى صورت مى گيرد.

مدير توســعه بازرگانى جهاد كشــاورزى همدان با بيان اينكه ذخيره ميوه شب عيد در 
همدان انجام شــد به تســنيم گفت: براى تأمين گوشت مرغ و ميوه شب عيد در همدان 

هيچ مشكلى نداريم.
مهدى نجفيان با اشــاره به اينكه مشكلى در ذخيره ميوه شب عيد وجود ندارد، بيان كرد: 
100 درصد ســيب از آذربايجان و 90 درصد پرتقال شــمال در ســردخانه هاى همدان 

ذخيره سازى شده است.
نجفيان با بيان اينكه نمى توانيم ميزان ذخيره سازى ميوه شب عيد را اعالم كنيم، گفت: تنها 
مى توانم بگويم كه ســال گذشته 485 تن سيب و 980 تن پرتقال در استان ذخيره سازى 

شد ولى امسال خيلى فراتر از اين ميزان ذخيره سازى شده است.

كارآفريني

نخستين دورهمي كافه كارآفريني در همدان 

ــاون، كار  ــا حمايــت اداره كل تع ــي ب ــه كارآفرين  نخســتين كاف
ــز برگــزار شــد. ــاه اجتماعــي اســتان همــدان در كافــه كاري و رف

ــرمايه گذاران،  ــان، س ــردازان، كارآفرين ــي ايده پ ــن دورهم در اي
ــا يكديگــر جهــت اجرايــي  اســتارتاپ ها حضــور داشــتند كــه ب
شــدن ايده هــاي خــود بــه تبــادل اطالعــات و همــكاري 

ــد. پرداختن
 راهبــر كافــه ضمــن معرفــي برنامه هــا و اهــداف كافــه كارآفرينــي 
ــدان  ــداد در هم ــن روي ــابه اي ــته مش ــال هاي گذش ــت: در س گف
ــدم  ــوده و از ع ــتي هايي ب ــا داراي كاس ــت ام ــته اس ــود داش وج
حمايــت و انســجام رنــج مي بــرده كــه اكنــون اميدواريــم بتوانيــم 

بــه رفــع نواقــص بپردازيــم.
محمدجــواد وثــاق ادامــه داد: كافــه كارآفرينــي  ســرمايه  گذاران، 
ســازمان هاي  و  كارآفرينــان  اســتارتاپ ها،  ايده پــردازان، 
مرتبــط رابــه يكديگــر اتصــال مي دهــد و افــراد مي تواننــد 
بــه راحتــي در يــك مــكان مشــخص يكديگــر را پيــدا كننــد و 
بــه مخزنــي از انديشــه ها، توانمندي هــا و منابــع الزم بــراي 
ــد. ــدا كنن ــه دسترســي پي ــدازي كســب و كارهــاي نوآوران راه ان

تخصصــي،  دورهمي هــاي  كارگاه هــا،  برگــزاري  افــزود:  وي 
تحليــل و نقــد و بررســي موضوعــات كارآفرينــي، دعــوت از كار 
آفرينــان اســتاني و كشــوري همچنيــن دعــوت از مســئولين دولتــي 
ــه  ــاي كاف ــه برنامه ه ــان از جمل ــكالت كارآفرين ــع مش ــت رف جه

ــي اســت. كارآفرين
معــاون توســعه كارآفرينــي اداره كل تعــاون و كار و رفــاه اجتماعي 
اســتان در نخســتين دورهمــي كافــه كارآفرينــي اظهــار كــرد: كافــه 
ــاى  ــهر ه ــراى سايرش ــاز ب ــك ني ــوان ي ــه عن ــى ب ــاى كارآفرين ه

كشــور مطــرح اســت.
عبــاس جعفــرى هنــر افــزود: كافــه كارآفرينــي فرصتــي اســت تــا  
افــراد خــوش فكــر و صاحــب ايــده بتواننــد بــه تبــادل اطالعــات 
ــا  ــود ب ــاي خ ــازي ايده ه ــت تجاري س ــد درجه ــد و بتوانن بپردازن

ــد. ــا يكديگــر گفت وگــو كنن ب

احتمال تغيير در مالكيت سهام عدالت
ايسنا: در سال هاى اخير كه پاى سهام عدالت به اقتصاد كشور باز شده 
و افراد مى توانند در فرآيند ثبت نام حضور داشته باشند 46 ميليون نفر 
براى سهام عدالت ثبت نام كرده اند و به نوعى سهام عدالت به آنها تعلق 
گرفته است اما ساز و كارها به صورتى است كه هنوز امكان معامله آن 
و اعمال حق رأى وجود ندارد. در اين راســتا شاپور محمدى، رئيس 
سازمان بورس از ارائه پيشــنهادى به دولت خبر داد كه بر اساس آن 
ســهام عدالت در دست مردم معامله پذير مى شــود و دارندگان آن از 

اعمال حق رأى برخوردار خواهند شد.

گرانى بليط اتوبوس در ايام عيد نوروز
خبر آنالين: در حالى كه هزينه هاى خانوار روند صعودى قابل توجهى به 
خود گرفته است و در اين ميان سفرهاى سال نو در پيش بوده و عمومًا 
افراد كم درآمد و بدون وســيله نقليه شخصى از اتوبوس هاى بين راهى 
براى انجام سفرهاى خود استفاده مى كنند، وزير راه و شهرسازى با بيان 
اينكه قيمت هاى جديد بليط اتوبوس هاى مسافربرى بين شهرى 25 اسفند 
توسط انجمن صنفى مربوطه اعالم مى شود، اظهار كرد كه هر ساله به دليل 
آنكه اتوبوس هاى بين شهرى يك طرف از مسير خود را خالى از مسافر 

طى مى كنند افزايش قيمت با نظارت سازمان راهدارى اعمال مى شود.

سيب و پرتقال شب عيد موجود است
همدان پيام: آنطور كه رئيس ســازمان تعاون روســتايي اعالم كرد: 
ســيب و پرتقال شب عيد در حال حاضر در ســردخانه هاي همدان 
انبار شده اند و مشكلى براى اين ايام وجود ندارد. عباسي گفت: فعًال 
قيمت ميوه ها را اعالم نمي كنيم چون ممكن است برخي سودجويان 
از آن استفاده كنند.به گفته وي، اگر وضعيت بازار بهم بريزد ميوه هاي 
تنظيم بازاري زودتر از موعد وارد بازار مي شــوند تا در اين بخش سو 
استفاده اي صورت نگيرد. ميوه ها بر اساس زمانى كه ستاد تنظيم بازار 

مقرر كند، توزيع مى شود.

پرداخت پلكانى ماليات حقوق
تابناك: در شرايط فعلى كه معافيت حقوق از دو ميليون و 300 هزار 
تومــان در هر ماه بــه دو ميليون و 750 هزار تومــان افزايش يافته و 
در نتيجه تصميمى كه نمايندگان مجلس براى معافيت مالياتى حقوق 
گرفتند و آن را پلكانى تعيين كردند، قرار شد تا ماليات بين 10 تا 35
درصد به صورت پلكانى از حقوق كاركنانى كه مازاد بر سقف معافيت 
مالياتــى (دو ميليون و 700 هزار تومان در ماه) دريافتى دارند، كســر 

شود. نحوه پرداخت نيز تغيير كرده و پلكانى شده است.

پ

دوم) نوبت  اى( مرحله  يك  مناقصه  آگهى 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان

ايجاد آرشيو الكترونيكى پرونده هاى ثبتى اداره ثبت اسنادوامالك شهرستانهاى مالير ، نهاوند، تويسركان 
مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسنادوامالك استان همدان.

موضوع مناقصه: ايجاد سيستم آرشيو الكترونيكى پرونده هاى ثبتى ثبت اسنادوامالك شهرستان مالير ، نهاوند ، تويسركان به تعداد حداقل 
2,700,000 برگ ،تا سقف تخصيص اعتبار ابالغى .بديهى است براساس نتايج اعالم قيمت تا سقف  اعتبار تخصيصى ونقدينگى تعداد برگها 

قابل تغير است .                            
محل تأمين اعتبار: طرح تملك دارائيهاى سرمايه اى - ملى.

مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 97/11/30 لغايت 97/12/09.
محل دريافت اسناد مناقصه :  از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت و  سايت مناقصات ملى مى توانند اقدام به دريافت اسناد نمايند.

تاريخ تحويل پاكت (الف ) و همچنين ثبت مراحل پاكت (ب) و (ج) در سامانه تداركات الكترونيك دولت در مناقصه: پاكت الف (تضمين 
شركت در مناقصه)  حداكثر تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 97/12/19 به صورت دستى يا پستى تحويل دبيرخانه اين اداره كل 
به آدرس  اداره كل ثبت اسناد وامالك استان همدان واقع در انتهاى خيابان سعيديه مى گردد و مراحل و فرايند بازگشايى پاكتهاى 
(ب) و (ج) صرفًا از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام مى پذيرد و به پيشنهادهاى خارج از روال فوق الذكر ترتيبى اتخاذ 

نمى گردد .
انتهاى  در  واقع  همدان  استان  وامالك  اسناد  ثبت  كل  اداره  محل  در  صبح   9 ساعت   97/12/21 پاكتها:  بازگشائى  محل  و  تاريخ 

سعيديه. خيابان 
گروه و رشته شغلى: شركتهائى اجازه شركت در مناقصه را دارند كه سابقه كار تجربى در سطح 25٪ مبلغ اين مناقصه را در زمينه كار و امورات 
مورد مناقصه و يا مشابه آن را داشته باشند و جهت اين موضوع ارائه گواهى حسن انجام كار و كپى قرارداد آن الزامى است ، همچنين الزاما" 

داراى رتبه بندى شوراى عالى انفورماتيك با حداقل رتبه 4 باشند.
محل تحويل پاكتهاى مناقصه: صرفاً پاكت الف (تضمين شركت در مناقصه)  حداكثر تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 97/12/19 به صورت 
دستى يا پستى تحويل دبيرخانه اين اداره كل به آدرس  اداره كل ثبت اسناد وامالك استان همدان واقع در انتهاى خيابان سعيديه مى گردد 
و مراحل و فرايند بازگشايى پاكتهاى (ب) و (ج) صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام مى پذيرد و به پيشنهادهاى خارج از 

روال فوق الذكر ترتيبى اتخاذ نمى گردد .
نوع و مقدار تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار  مطابق آئين نامه تضمين براى معامالت دولتى از 
نوع ضمانت نامه بانكى معتبر و يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 2171325621003 بانك ملى مهديه به نام اداره كل ثبت اسنادوامالك 
استان همدان تحت عنوان تمركز وجوه سپرده به مبلغ 200,000,000 ريال(بيست ميليون تومان) مى باشد كه مى بايست براى مدت 90 روز 

معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما قابل تمديد باشد.
زمان تحويل پروژه:1398/04/30

ضمنا" به پيشنهاداتى كه فاقد ضمانتنامه معتبر بانكى با فيش واريزى سپرده يا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه هاى كمتر از ميزان مقرر، 
چك شخصى و نظاير آن و پيشنهاداتى كه پس از انقضا مدت مقرر در آگهى واصل شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نشانى  به  ملى  مناقصات  سايت  همچنين  و   WWW.hm.ssaa.irنشانى به  استان  اسنادوامالك  ثبت  كل  اداره  در  مناقصه  آگهى 
WWW.Iets.mporg.ir  نيز درج گرديده است. تلفن 081-38214251 

(م الف 4054)

فروشگاه اتكاء همدان

آگهـى مـزايـده
فــروش فــورى اتــاق عقــب وانــت نيســان نــو در فروشــگاه اتــكاء همــدان بــه مــدت 2 روز از تاريــخ 

ــا شــرايط مزايــده بــه باالتريــن قيمــت بــه فــروش مى رســد. انتشــار آگهــى ب
آب يعنى زندگىآدرس: ميدان باباطاهر، اتكاء همدان- شماره تماس: 34225970

 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مزايده عمومي

    

مبلغ تضمينقيمت  كل   كارشناسى(ريال)                 موضوع  مزايده
  شركت در مزايده (ريال)

توضيحات

فروش لوله فوالدى كاركرده با 
سايز 400 واقع در شهرستان رزن و 

1,689,600,000168,960,000كبودرآهنگ
           طول تقريبى 1600متر و هرمتر48 كيلو گرم 

(در مجموع 76,800 كيلو گرم)
           سايراطالعات و جزئيات مربوط 

در اسناد مزايده مندرج است.

فروش لوله فوالدى كاركرده با سايز 400 واقع در شهرستان رزن و كبودرآهنگ
به شماره ج/97/222

زمان خريد اسناد : ساعت اداري ازمورخ 97/12/04 لغايت 97/12/09     
 زمان بازديد : ساعت اداري ازمورخ 97/12/04 لغايت 97/12/20 (بازديد خريداران اسناد مزايده از مورد مزايده صرفا“ با نامه 

مدير امور آب و فاضالب رزن امكانپذير خواهد بود)
آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : 97/12/20                         

زمان گشايش پيشنهادها : 97/12/21  ساعت 10
پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده (تضمين شــركت در مزايده)، تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به 
حســاب سپهر بانك صادرات شــماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد 

ضمانتنامه يارسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. 
به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،سپرده 
هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، ، مطلقا» ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار 

پيشنهاد ها 3 ماه است.       
محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشــنهادها: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب 

استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
در مقابل فروش ،وجه آن نقدا دريافت و هرگونه ماليات ،عوارض و هزينه هاى انتشار آگهى و نظاير آن طبق قوانين ومقررات 

به عهده خريدار   است.
اين آگهي در سايت پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت آب و فاضالب استان همدان درج شده است .

 شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد  لوله فوالدى كاركرده با سايز 400 واقع 
در شهرستان رزن و كبودرآهنگ را از طريق مزايده به فروش برساند متقاضيان مي توانند باهمراه داشتن 
فيش بانكي به مبلغ 300/000 ريال واريزي به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به دفتر 

قراردادهاي شركت مراجعه نمايند.

اول) نوبت  )

 اتاق اصنــاف همدان كه اين روزها و 
در شــرايط سخت اقتصادى بايد به دنبال 
مديريت بــازار، كنتــرل قيمت ها و حل 
مشكالت مردم باشــد گويا بيشتر درگير 

اختالفات درونى و جنگ قدرت است.
 تابستان امسال بود كه در هياهوى افزايش 
قيمت سرسام آور انواع ميوه هاى تابستانى، 
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان تغيير 
كرد و با رفتن رضا البرزى، عليرضا شمس 

بر صندلى رياست اين اتحاديه نشست.
پس از مــدت كوتاهى از ايــن انتصاب 
و با شــروع فصــل پاييز، شــاهد تعديل 
قيمــت انواع ميوه در ســطح بازار بوديم 
و مى تــوان گفت كه وضعيت قيمت ميوه 
به ثبات نســبى رسيد. در اين مدت ميزان 
بازرســى ها افزايش يافته و حتى در شب 
يلدا كه اوج خريد ميوه اســت و تقاضا بر 
عرضه پيشى مى گيرد، شاهد بى ثباتى و يا 

گرانى ناگهانى ميوه هاى پاييزى نبوديم.
اما مدت زيادى نگذشت كه خبر بركنارى 
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار منتشر شد. در 
اين زمان مشخص شد كه كشمكش هاى 

داخلى اتاق اصناف همدان جدى است.
 بخاطر گفتن «حقيقــت»  بركنار 

شدم
رئيس سابق اتحاديه ميوه و تره بار همدان 
گفــت: بازگويى حقيقــت و مصاحبه با 
رســانه ها مهم ترين علت بركنارى من از 

رياست اتحاديه ميوه و تره بار است.
عليرضا شــمس به تسنيم گفت: مسئوالن 
اتاق اصناف و ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان از ما خواســتند تا با هيچ 
رســانه اى مصاحبه نكنيم، اما اين خواسته 
آنهــا غير منطقى اســت چراكــه در اين 
داريم  وظيفه  اقتصادى  نامناسب  وضعيت 

كه با مردم شفاف باشيم.
وى بيــان كرد: در مصاحبــه اى كه تاريخ 
27 آذر ماه، با رســانه ها داشــتم، از مردم 
خواستم كه خريد ميوه و مايحتاج خود را 

براى شب يلدا نگذارند و چند روز قبل از 
آن اقدام به خريد كنند.

رئيس سابق اتحاديه ميوه و تره بار همدان 
افــزود: در آن روزها بخاطــر اختالفات 
داخلى اتاق، واحد بازرســى اتاق تعطيل 
بود و من اعالم كــردم كه اين تعطيلى به 

صالح مردم نيست.
شــمس ابــراز كــرد: مورد ديگــرى كه 
بخاطــرش بازخواســت و از كار بركنار 
شــدم، مربوط به ابطال پروانه كسب يكى 
از خويشاوندان مسئوالن استانى است. بر 
اســاس قانون اقدام به ابطال پروانه كسب 
كسى كردم كه بدون اطالع، اقدام به تغيير 

شغل كرده است.
عقده هــاى  متاســفانه  افــزود:  وى 
شــخصى  خصومت هــاى  و  سياســى 
موجــب بركنــارى بنــده از اتحاديــه شــده 
ــى  ــع قضاي ــق مراج ــا از طري ــت، ام اس

ــتم. ــات هس ــن موضوع ــر اي پيگي
ــار  ــوه وتره ب ــه مي ــابق اتحادي ــس س رئي
ــاف،  ــاق اصن ــان اينكــه ات ــا بي ــدان ب هم
وجوهــى غيرقانونــى را از اتحاديه هــا 
در  كــرد:  ابــراز  مى كنــد،  دريافــت 
ــده  ــه صراحــت آم ــاق ب ــى ات ــع مال مناب
كــه بايــد 20 درصــد درآمــد اتحاديه هــا 
بــه حســاب اتــاق واريــز شــود امــا غيــر 

ــپ  ــى را در ازاى پلم ــم وجوه از آن ه
ــد. ــت مى كنن ــف درياف ــاى متخل واحده

ــد  ــا باي ــه م ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــمس ب ش
و  بزنيــم  حــرف  بى پــرده  مــردم  بــا 
مشــكالت را بازگــو كنيــم، عنــوان كــرد: 
بــا پنهــان كارى و دورى از رســانه ها، 

نمى شــود. درســت  كارى 
 اتاق گرفتار كشــمكش بر ســر 

«قدرت»
يكى از اعضاى فعلى اتاق اصناف كه اجازه 
نداد نامش فاش شــود هم گفت: متاسفانه 
اختالفات داخلى در اتــاق اصناف همدان 
شــكل گرفته و آقايان در حال كشمكش بر 

سر قدرت هستند.
ــاق و  ــاى ات ــى اعض ــزود: از تمام وى اف
ــانه ها  ــا رس ــده ب ــته ش ــا خواس اتحاديه ه
ــه  ــد ك ــد بدانن ــا باي ــد، ام ــه نكنن مصاحب
ايــن اقــدام اصــًال بــه نفــع مــردم نيســت.

اين عضو اتاق اصناف همدان با بيان اينكه 
در برخى موضوعات مهم مانند پوشــاك، 
موادغذايــى و غيره، نيازمنــد صحبت با 
مردم و شفاف ســازى براى آنها هســتيم، 
گفت: با بســتن دهان تحليلگران، كارى 

پيش نمى رود.
وى افزود: اگر شــخصى مسئوليتى را بر 
عهده گيرد و مشكالت آن را بيان نكند به 

سرپوش  داشت:  اظهار  مى رسد،  بن بست 
نهادن بر مشكالت و كاستى هاى اتاق به 

ضرر تمام مردم است.
اين عضو اتاق اصناف همدان گفت: مثًال 
يكى از رؤســاى اتحاديه براى به دســت 
آوردن «رأى» مــورد نياز خــود اقدام به 
صدور جواز كســب بدون در نظر گرفتن 
ضوابط و قوانين كرده اســت، پس با اين 
حســاب اتاق در وضعيت خوبى به ســر 

نمى برد.
وى گفت: به نظرم مســئوالن اتاق به فكر 
مردم نيســتند، و وضعيت نابسامان بازار 
و خريــد مردم را فراموش كــرده و تنها 
تشنه قدرت و نشستن بر صندلى رياست 

هستند.
اين عضو اتاق اصناف همدان به بركناري 
آقاى شــمس از صندلى رياست اتحاديه 
ميوه و تره بار همدان اشاره كرد و گفت: 
قصد دفاع از ايشان را ندارم، اما مى گويم 
كه جرم اين شــخص بازگو كردن حقايق 

اتاق بوده است.
وى تاكيــد كرد: تا زمانى كه جناح گرايى 
و ارتباطات خويشاوندى و البى گرى بر 
اتــاق اصناف همدان حاكم باشــد بدون 

شك وضعيت بدتر از حال مى شود.
در وضعيت فعلى اقتصادى و مشــكالت 
معيشتى مردم  و قرار گرفتن در روزهاى 
پايانى سال، اهميت و جايگاه اتاق اصناف 
همدان براى ســاماندهى صنوف و كنترل 
قيمت ها بيش از پيش احســاس مى شود، 
بنابراين اگــر حواس مســئوالن اتاق به 
وضعيــت بازار نباشــد و وقــت خود را 
صرف اختالفات داخلى و جنگ بر ســر 
قــدرت كنند، بدون شــك التهابات بازار 
همدان نمايان تر مى شــود. لذا شايســته 
اســت مســئوالن صنعت، معدن تجارت 
اســتان به اين موضــوع ورود موثر كنند 
و آتــش تفرقه را خامــوش كنند و حل 

مشكالت مردم در اولويت قرار گيرد.

كشمكش برسرقدرت دراتاق اصناف

گراني ميوه با تغيير مديريت در اتحاديه
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 مديركل ورزش و جوانان اســتان با 
بيان اينكه ايثار و از خود گذشتگى شهدا 
از مهمترين عوامل حفظ انقالب اســت، 
عنوان داشت: ما مردم ايران اسالمى بايد 
قدردان خون شهدا و فداكارى ايثارگران 
باشيم اميد است بتوانيم شهدا را سرلوحه 
كار خود قــرار داده و راهشــان را ادامه 

دهيم.
به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان استان، به مناسبت وفات 
حضرت ام البنين و گراميداشــت مادران 
شهدا محسن جهانشير مديركل ورزش و 
جوانان استان با حضور در منازل شهيدان 
رضا و على اكبر عمادى و شــهيد محمد 
صــادق احمدى از مــادر و خانواده اين 

شهيدان دلجويى كردند.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان با 
بيان اينكه شــهيدان از همه هستى خود 
گذشــتند تا امنيت و آرامش را براى ما 
اقتدار  امروز  افــزود:  آورند،  ارمغان  به 
و صالبت مــا مديون حماســه آفرينى 
شــهيدان و ايثار گران اســت، عزيزانى 
كه از همه تعلقات دنيوى گذشــته و به 

قرب الهى نائل آمدند.
وى در ادامه ، ابراز داشــت: تا مادامى كه 
فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه ما حاكم 
باشد هيچ قدرتى فكر تجاوز و تعدى به 

اين مرز و بوم را نخواهد كرد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان ضمن 

اين مطلب كه شــهيدان از بندگان مقرب 
خداوند بودند كه از ســفره رحمت بارى 
تعالى تا ابد متنعم هستند و اين فرصت و 
نعمتى است كه صرفا خداوند متعال آن را 
به بندگان شايســته خود ارزانى مى دارد، 
اظهار داشت: شــهيدان و ايثارگران مظهر 
صالبت و اقتدار اين مرز و بوم هستند و 
مدال افتخار آنها بر تاريخ ايران اسالمى تا 

هميشه خواهد درخشيد.
وى با بيان اينكه ايثار و از خود گذشتگى 
شــهدا از مهمترين عوامل حفظ انقالب 
است، عنوان داشت: ما مردم ايران اسالمى 
بايــد قــدر دان خون شــهدا و فداكارى 
ايثارگران باشــيم اميد است بتوانيم شهدا 
را سرلوحه كار خود قرار داده و راهشان 

را ادامه دهيم.
جهانشــير ضمن اينكه خانواده شــهدا با 

تقديــم فرزندان خــود در راه انقالب و 
اســالم كار بزرگى را انجام دادند، اعالم 
داشت : خانواده هاى معظم شهدا و ايثار 
گران با تقديم بهترين عزيزان خود در راه 
دفاع از آرمان هاى كشــور و مرزهاى آن 
كارى بزرگ و ســتودنى انجام دادند كه 
اين مهم افتخار بزرگــى براى تمام ملت 

ايران است.
مديركل ورزش و جوانان استان در پايان 
با اشاره به اينكه اميد است بتوانيم وظايف 
خود در را در راســتاى خدمت رسانى به 
خانواده معظم شــهدا و ايثارگران به نحو 
مطلوب انجام دهيم تا در پيشگاه خداوند 
و نزد مردم شرمنده و مديون خون شهدا 
نباشــيم، بيان داشــت: اميدواريم توفيق 
خدمت به خانوادهاى شهدا و ايثار گران 

را به معناى واقعى داشته باشيم.

كشتى گيران ساحلى همدان شانس دوبنده 
تيم ملى دارند

 كشتى گيران همدانى شانس فراوانى براى تصاحب دوبنده تيم ملى 
اعزامى به رقابت هاى جهانى دارند.

سرپرست هيأت كشتى همدان گفت: رقابت هاى انتخابى تيم ملى كشتى 
ساحلى بزرگساالن جمعه به ميزبانى آبادان برگزار مى شود و تيم همدان 

سه نماينده در اين مسابقات دارد.
رامين درويشــى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: در وزن 70 كيلو 

گرم حسن قاســمى، در وزن 80 كيلوگرم مســعود كمروند و در وزن 
90 كيلوگــرم هادى وفايى پور تركيب تيم منتخب همدان را تشــكيل 
مى دهند اما در ســنگين وزن نماينده نداريم.درويشى خاطرنشان كرد: 
در اوزان 80 و 90 كيلوگرم شــانس قهرمانى داريم چرا كه هر 2 كشتى 
گير از نفرات باتجربه و پرافتخار كشور هستند.وى بيان كرد: نفرات برتر 
اين رقابت ها به مســابقات گزينشى بازى هاى ساحلى جهان اعزام مى 
شوند و همين مهم باعث شده تا شركت كنندگان با انگيزه مضاعف براى 
كسب عنوان قهرمانى تالش كنند.سرپرست هيأت كشتى همدان يادآور 
شد: اين پيكارها در چهار وزن برگزار مى شود و بهترين هاى كشور در 

اين دوره حضور مى يابند.وى گفت: اين رشته به تازگى در كشور فعال 
شــده و باتوجه به اينكه استان همدان پيشينه خوبى در كشتى دارد، مى 
توانيم در اين رشــته هم موفق شويم.درويشى افزود: تيم همدان امروز 
عازم اين مســابقات مى شود و قرار است رضا بربط از مربيان باتجربه و 
موفق همدان اين تيم را همراهى كند.رقابت هاى انتخابى تيم ملى كشتى 
ساحلى بزرگساالن «يادواره شهداى سپاه پاسداران در حادثه تروريستى 
سيستان و بلوچستان» جهت مشخص شدن نفرات اعزامى به مسابقات 
گزينشــى بازى هاى ساحلى جهان روز جمعه سوم اسفند ماه جارى در 

زمين ساحلى نفت شهر آبادان برگزار مى شود.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

شايد خانواده ها نوروز 98 
به ورزشگاه بيايند

 از شــوراى تامين استان تهران خواســته ايم براى حضور خانواده 
ها در ورزشگاه پاس قوامين و ديدن بازى هاى تيم فوتبال اميد ايران 

موافقت كنند.
 مشــاور فرهنگى فدراسيون فوتبال گفت: رقابت هاى مقدماتى براى 
صعود به بازيهاى المپيك 2020 توكيو قرار است فروردين ماه 98 به 
ميزبانى ايران در شهر تهران برگزار شود و يكى از طرح هاى فدراسيون 
فوتبال حضور خانواده ها در ورزشگاه پاس قوامين (اكباتان) است تا 

اين فرصتى براى تمرين حضور بانوان در ديگر ورزشگاه ها شود.
غالمحســين زمان آبادى در گفت و گو با ايرنا افزود: در رقابت هاى 
مرحله مقدماتى فوتبال در رده سنى زير 23 سال براى صعود به بازى 
هاى المپيك، تيم فوتبال اميد كشــورمان قرار است در گروه سوم به 

مصاف تيم هاى عراق، يمن و تركمنستان برود.
وى گفت: فدراســيون فوتبال برنامه هــاى زيادى براى تكريم ارباب 
رجوع در نظر گرفته اســت زيرا به هواداران و تماشاگران تسهيالت 
خوبــى ارائه نمى شــود و آنها عزت و احتــرام الزم را ندارند تا اين 

موضوع سبب بسيارى از ناهنجارى ها در ورزشگاه ها شود.
مشــاور فرهنگى فدراسيون افزود: يكى از اين طرح ها ايجاد تورهاى 
يك روزه مســابقاتى در تهران است كه با ســازمان ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى و مجموعه تفريحى پارك ارم هماهنگى 

هاى الزم صورت گرفته است.
زمان آبادى ادامه داد: قرار اســت در اين طرح در ميادين اصلى شهر 
اتوبوس هايى مســتقر شــده و خانواده پس از ثبت نام و استقرار در 
اتوبوس، بليت مســابقه و غذا را دريافت كنند تا در ادامه خانواده ها 
در پارك ارم پياده شده و پدر و پسر خانواده به ورزشگاه آزادى آمده 
و بازى فوتبال را از نزديك مشــاهده كنند. البته پس از پايان مســابقه 
نيز همان اتوبوس وظيفه بازگرداندن اين دو گروه را بر عهده دارد كه 

اميدوارم با همكارى مردم اين طرح به سرانجام برسد.
وى با اشــاره به طرح جايگاه ويژه كه از برنامه هاى فدراسيون فوتبال 
براى تكريم ارباب رجوع اســت، اظهار داشــت: اين طرح به محض 
شــماره گذارى صندلى ها قرار اســت براى جايــگاه هاى 5، 6 و 7
ورزشگاه آزادى اجرايى شود. زيرا در اين جايگاه ها كه ويژه خواهند 
بود پدر و پسرمى توانند براى ديدن بازى فوتبال در اين محل مستقر 

شوند.

هندبال كشور با كمبود سالن هاى تخصصى 
رو به رو است

 اين رشــته ورزشى ظرفيت خوبى در سطح كشور دارد اما توسعه 
آن با كمبود امكانات و تجهيزات زيرساختى بويژه سالن هاى تخصصى 

رو به رو است. 
سرپرســت فدراســيون هندبال گفت: در ســال هاى گذشــته تيم 
نونهاالن و مدارس نســبت به قبل از نظر زيرســاختى بهتر شده و 
شــرايط نســبتا خوبى از اين نظر داريم اما، باز هم نياز به تالش و 
تعامالت بيشترى دارد.رمضانعلى دولو در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: اگر شــرايط و امكانات الزم توسط ادارات كل در استان ها 
فراهم شــود اين رشــته روز به روز توسعه بيشــترى پيدا كرده و 

عالقه مندان خود را جذب مى كند.
وى يــادآور شــد: هم اينك دو تيم زير 18 ســال دختــران در حال 
آماده سازى براى سال آينده به منظور اعزام به مسابقات آسيايى هستند.
سرپرســت فدراســيون هندبال در رابطه با جايگاه جهانى اين رشته 
نيز گفت: در آخرين مســابقاتى كه تيم ملى در جاكارتا شركت داشت 
ورزشــكاران كشــورمان مقام پنجم جهانى را كســب كردند ضمن 
اينكه نائب قهرمانى بازى هاى آســيايى در بخش پســران نيز متعلق 

به كشورمان است.
وى افزود: همچنين 13 لژيونر ايرانى هم اينك در باشگاه هاى اروپايى 
در حال بازى هستند كه افتخار و ظرفيتى بزرگ براى اين رشته است.

حدادى به ليگ بسكتبال 
لبنان پيوست

 «حامد حدادى» ملى پوش بسكتبال 
ايران براى نخســتين بــار به ليگ لبنان 
پيوست و در تيم شانفيل دست به توپ 

خواهد شد.
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ســانتى مترى ايران كه اين فصل را در 
چين شــروع كرده بود بعد از جدايى از 
تيم «شــين جيانگ» با پيشنهادهايى از 
لبنان مواجه شــد و باالخره يكى از آنها 
را پذيرفت.شانفيل از تيم هاى نام آشناى 
لبنان است كه «فادى الخطيب» ستاره اين 
كشور را نيز دارد و حاال حدادى در كنار 
او به ميدان مى رود و اين تيم را مدعى 

اول قهرمانى ليگ لبنان كرده است.
شانفيل سال قبل هم به حدادى پيشنهاد 
داده بود كه ستاره تيم ملى با آن موافقت 
نكرد.حدادى همچنيــن عليرغم اعالم 
آمادگى براى حضور در تيم ملى ايران در 
پنجره ششم انتخابى جام جهانى، «مهران 
شــاهين طبع» سرمربى تيم ملى او را به 
تيم ملى دعوت نكرد.تيم ملى بسكتبال 
ايران روزهاى دوم و پنجم اســفند در 
پنجره ششــم رقابت هاى انتخابى جام 
جهانى در تهران ميزبان ژاپن و استراليا 

خواهد بود.

پاتوسى، چهاردهمين 
گلزن فصل استقالل

 نام بازيكن جديد اســتقالل بعنوان 
چهاردهمين گلــزن فصل اين تيم ثبت 

شد. 
به گزارش مهر، تيم فوتبال استقالل در 
حالى از هفته نوزدهم مقابل پارس جنوبى 
بــه ميدان رفت كه پيش از اين بازى 13 
بازيكن اين تيم گلزنى كرده بودند.آياندا 
پاتوسى كه در اولين حضورش با پيراهن 
اســتقالل خوش درخشيد، توانست در 
دقيقه 38 اولين گل خــود را با پيراهن 
اســتقالل به ثمر برساند.اين گل بيست 
و چهارمين گل فصل آبى پوشان بود و 
پاتوسى نيز چهاردهمين گلزن اين فصل 
استقالل شــد.پيش از اين وريا غفورى 
(4 گل)، فرشيد باقرى (3 گل)، مرتضى 
تبريزى و اللهيار صيادمنش (هركدام 2 
گل) و رضا آذرى، طارق همام، ايسما، 
جابر انصارى، مهدى قائدى، ميالد زكى 
پور، فرشيد اسماعيلى، محمد دانشگر و 
روح اهللا باقرى براى آبى پوشان گلزنى 

كرده بودند. 

 
مسى از همه بهتر است

 ستاره پارى  سن  ژرمن به ستايش از 
ليونل مسى پرداخت و او را به كريستيانو 

رونالدو ترجيح داد.
به  گزارش ايسنا ، آنخل دى ماريا در تيم  
 ملى فوتبال آرژانتين با ليونل مسى و در 
رئال مادريد هم با كريستيانو رونالدو هم 
بازى بوده است.ســتاره آرژانتينى پارى 
سن ژرمن درباره بهترين بازيكن سخن 
بــه ميان آورد. آنخــل دى ماريا در اين 
باره، گفت : من با ستاره هاى زيادى هم 
بازى بوده ام از مسى گرفته تا رونالدو و 
ايبراهيموويچ و نيمار و... اما براين باور 
هستم كه مسى از همه بهتر است.او در 
ادامه صحبت هاى خود، اظهار كرد: مسى 
كارهاى با توپ انجام مى دهد كه ديگران 
از انجام آنها ناتوان هســتند. انگار كه او 
از ســياره ديگرى آمده است. مسى غير 
طبيعى اســت و بدون شك انتخاب من 
به خاطر دوستى با او نيست. بعضى بر 
اين باور هستند كه مسى خارج از زمين 
فوتبــال رفتارهاى خاصى دارد اما اصًال 
اينگونه نيســت. او مانند ما است و اين 
باعث مى شــود كه خيلــى راحت با او 

ارتباط پيدا كرد.

ورزش عامل مهم براى درمان واريس است
 يك مدرس تربيت بدنى و علوم ورزشى با تاكيد بر اينكه ورزش 
مهمترين عامل در درمان و پيشگيرى از واريس است گفت: افرادى كه 
از اين بيمارى رنج مى برند بايد با ورزش هاى موثر به بهبود وضعيت 

خود كمك كنند.
بهــروز حاجيلو اظهار داشــت: واريــس بر اثر نارســايى در دريچه 
ســياهرگ ها رخ داده و منجر به تــورم و برآمدگى رگ ها به ويژه در 

پايين ساق پا، پشت زانو و قوزك مى شود.
وى اضافه كرد: وزن زياد، ايســتادن دراز مدت، رانندگى و نشســتن 
طوالنى، لباس هاى تنگ و در مواردى نارســايى گوارشى و يبوست 
باعث ايجاد فشــار و اختالل در فرم سياهرگ ها و عدم خون رسانى 
شــده حتى در مواردى اجازه رسيدن مواد مغذى به پوست و ماهيچه 
ها را نمى دهد و باعث ايجاد زخم، بدمنظرگى و درد شديد مى شود.
حاجيلو در گفت و گو با  ايرنا بيان كرد: براى درمان واريس اغلب از 
جوراب هاى تنگ و محكم ويژه اين بيمارى استفاده مى شود و حتى 
نشســتن در حالتى كه پا پايين تر از سطح قلب قرار نگيرد در بهبود و 

درمان اين عارضه بسيار موثر است.
اين پزشك بيومكانيك ورزشى افزود: زمان ورزش خون بسيار زيادى 
از ســمت ماهيچه ساق پا و سياهرگ ها به طرف قلب انتقال مى يابد 
و در نتيجه هر چقدر ماهيچه ســاق قوى تر باشــد، خون بيشترى را 

به طرف قلب پمپ كرده و خطر ابتال به واريس را كاهش مى دهد. 
وى پياده روى را بهترين ورزش براى درمان و پيشــگيرى از واريس 
دانســت و گفت: پياده روى يك فعاليت كم شدت است كه عالوه بر 
وارد نياوردن فشار زياد بر روى ماهيچه ها باعث انتقال خون بيشتر و 
بهبود عملكرد جريان خون شده و اختصاص حداقل پنج روز در هفته 

را به پياده روى توصيه مى شود.
حاجيلــو خاطرنشــان كــرد: اســتفاده از دوچرخــه و الپتيــكال يــك 
ــون از  ــت خ ــه بازگش ــك ب ــراى كم ــر ب ــدت ديگ ــم ش ورزش ك
ــه  ــر كمــك ب ــه قلــب اســت كــه عــالوه ب ــا ب ســمت رگ هــاى پ
خونرســانى فشــارى بــه مفاصــل و اســتخوان هــا وارد نمــى كنــد.
ــر در  ــك ورزش موث ــز ي ــگ ني ــرم و جاگين ــدن ن ــزود: دوي وى اف
ــدن ســرعت  ــه دوي ــه واريــس اســت چــرا ك ــان ب ــودى مبتالي بهب
گــردش خــون را بيشــترمى كنــد و بــا اعمــال فشــار باعــث حركــت 

ماهيچــه هــا و قويتــر شــدن آن هــا مــى شــود.
ايــن مــدرس فدراســيون ورزش هــاى همگانــى كشــور يادآور شــد: 
افــراد مبتــال بــه واريــس بهتــر اســت روى ســطح نــرم مثــل چمــن 

دوندگــى كننــد تــا بــه مفاصــل ضربــه وارد نشــود.
وى خاطرنشــان كــرد: از ســوى ديگــر وزنــه زدن و فعاليــت هــاى 
مشــابه آن ماننــد دوى ســرعت و پــر شــدت انتخــاب مناســبى بــراى 

كمــك بــه درمــان واريــس نيســت.
حاجيلــو بــه افــراد مبتــال بــه واريــس كــه بــه هــر دليــل نمــى توانند 
ورزش كننــد، توصيــه كــرد: در حالــت نشســته يــا ايســتاده و انجــام 
فعاليــت هــاى روزمــره پاهــاى خــود را از زانــو خــم و راســت كرده 

تــا خــون در ناحيــه ســاق پــا جريــان داشــته باشــد.
وى اظهــار داشــت: هنــگام مســافرت و نشســتن طوالنــى و حتــى 
زمــان بــاردارى از جــوراب هــاى محكــم اســتفاده شــود تــا فشــار از 

روى رگ هــا برداشــته و بــه حالــت عــادى برســد.
ايــن مــدرس تربيــت بدنــى و علــوم ورزشــى اضافــه كــرد: همچنين 
ــا حــد  افــراد داراى واريــس از پوشــيدن كفــش هــاى پاشــنه دار ت
امــكان خــوددارى كننــد چــرا كــه ايــن كفــش هــا ماهيچــه هــاى 
ســاق پــا را در حالتــى قــرار مــى دهنــد كــه بســيار ضعيــف عمــل 

مــى كننــد.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 97/1704  مورخ 97/11/27 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتــي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضي آقاي 
حسين زندي فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 728 صادره از اسدآباد در 
ششدانگ يك قطعه زمين زراعي آبي به مساحت 26679/68 مترمربع در قسمتى 
از پالك 50 اصلي  جهت الحاق به ملكي ديگر متقاضي پالك 50/58 اصلي واقع در 
اسدآباد اراضي روستاي بهراز خريداري از مالك رسمي آقايان 1-نصراهللا فتح الهي 
2- قاسم بابايي 3- محمدصادق رســولي 4- يحيي زندي 5- حسين زندي 6- 
ابوالقاسم زندي 7-محمد شهبازيان 8- اسد و محمود زندي 9- محمدخان زندي 
محرز گرديده اســت. 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار نخستين 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 سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 733)

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/4
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/19

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

قانون  موضوع  اول  مورخ 1397/11/29هيأت  شماره 1397/1752  رأي  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاى نايب اميدى فر فرزند پنجعلى به شــماره شناسنامه 2036 
صادره از اسدآباد در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 
58402/08 مترمربع در قسمتى از پالك 39 اصلي واقع در اراضي روستاي 
موسي آباد خريداري باواسطه از مالك رسمي آقاي احمد خسرواني فر يسنار 

محرز گرديده است.
 لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار نخستين 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 سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 735)

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/4
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/19

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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 97/1695  مورخ 97/11/24 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
حسين زندي فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 728 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 57189/47 مترمربع 
در قسمتى از پالك 50 اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي بهراز خريداري 
از مالك رســمي آقايان 1-نصراهللا فتح الهي 2- قاسم بابايي 3- محمدصادق 
رســولي 4- يحيي زندي 5- حســين زندي 6- ابوالقاسم زندي 7-محمد 
شهبازيان 8- اسد و محمود زندي 9- محمدخان زندي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار نخستين 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 731)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/19
كامران متقى 

رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 139460326006001416 مورخه 1397/10/23 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي ذبيح اله خماري فرزند ولي به شماره شناسنامه 21 
صادره از مالير در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 45635 
مترمربع قسمتي از پالك 44 اصلي واقع در روستاي واشان بخش چهار مالير 

خريداري از مالك رسمي آقاي تقي حيدري محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار نخستين 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 779)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/4
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/19

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي حصر وراثت
آقاي سعيد ميهني داراى شماره شناســنامه  5690 به شرح دادخواست كالسه 
111/722/97ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان محمد ميهني به شماره شناسنامه  2638 در تاريخ 97/10/22 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1- متقاضي گواهي حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفي 2- 
عزيز ميهني فرزند محمد به شماره شناسنامه 44 صادره از بهار متولد1337 پسر 
متوفي 3-نسرين  ميهني فرزند محمد به شماره شناسنامه 3595 صادره از بهار 
متولد1349 دختر متوفي 4-سهيال ميهني فرزند محمد به شماره شناسنامه 111 
صادره از بهار متولد1353 دختر متوفي 5- طوبي يوســف شاهي فرزند آقارضا 
به شماره شناســنامه 4 صادره از بهار متولد 1336 همسر متوفي اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 794)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

 كوهنوردان همدانى براى نخستين بار در 
يك پيمايش زمســتانى مسير دماوند به آزاد 
كوه را پيمودند تا در ورزش كوهنوردى اين 

استان تاريخ ساز شوند.
رئيــس هيــأت كوهنــوردى و صعودهاى 
ورزشى همدان گفت: اين پيمايش زمستانى 
براى نخســتين بار انجام شده و 16 روز به 

طول انجاميد.
عليرضا گوهرى در گفت وگو با ايرنا اظهار 
داشــت: نيما اســكندرى، محميد حسينى 

شعار، امير پاينده و مهدى الف استوار چهار 
كوهنوردى همدانى هستند كه توانستند اين 

افتخار ارزنده را كسب كنند.
گوهرى بيان كرد: اين گروه كوهنوردى خط 
الراس اصلــى البرز از قله دماوند تا آزادكوه 
نزديك به 160 كيلومتر را براى اولين بار در 

زمستان صعود كردند.
وى يادآور شــد: همــدان از ديرباز زادگاه 
كوهنــوردان برجســته و فقيد بوده اســت 
و تاريخ كوهنــوردى اين اســتان مملو از 

افتخارات ارزنده است. 
رئيس هيــأت كوهنــوردى و صعودهاى 
ورزشــى همدان خاطرنشــان كــرد: اين 
پيمايــش موفقيــت آميز نيز بــه ويترين 
افتخــارات ورزش همدان افزوده شــد تا 
كوهنــوردى همدان بيش از گذشــته در 

كشور درخشش داشته باشد.
وى افزود: قدردانى از زحمات ورزشكاران 
موفق را هرگز از ياد نمى بريم و همواره به 

وجود آنها افتخار مى كنيم.

كوهنوردان همدانى 
تاريخ ساز شدند

سيره شهدا را سرلوحه قرار دهيم 

24 بازيكن به اردوى تيم ملى فوتسال 
بانوان دعوت شدند

24 بازيكــن بــراى برگــزارى ديــدار دوســتانه بــا تيــم ملــى 
ــران دعــوت  ــوان اي ــم ملــى فوتســال بان ــه اردوى تي روســيه ب

شــدند.
ــم ملــى  ــى تي ــال، اردوى تداركات ــه گــزارش فدراســيون فوتب ب
فوتســال بانــوان روزهــاى ســوم تــا هفتــم اســفند مــاه در مركــز 

ملــى فوتبــال برگــزار مــى شــود.
تيــم ملــى فوتســال بانــوان ايــران خــود را بــراى برگــزارى دو 
ديــدار دوســتانه بــا تيــم ملــى فوتســال روســيه در اســفند مــاه 

آمــاده مــى كنــد.
فرشــته كريمــى (تهــران)، فاطمــه رحمتــى، مهشــاد ســادات 
ــى،  ــه پاپ ــروى، فاطم ــته خس ــى، فرش ــاب بناي ــرى، مهت امي
ــيمه  ــتان)، نس ــور (خوزس ــدى پ ــره مه ــى، طاه ــحر پاپ س
ــارس)،  ــى (ف ــه كريم ــورى، فاطم ــم ن ــى، مري ــادات غالم س
فاطمــه اعتــدادى، همــا آقايــى، زهــرا لطــف آبــادى، ســهيال 
رودســرى، فاطمــه ارژنگــى، نجمــه كريمــى نســب، نرجــس 
ــيربيگى،  ــارا ش ــان)، س ــى (كرم ــحر زمان ــب، س ــى نس كريم
فرزانــه توســلى، آرزو صدقيانــى زاده، نســترن مقيمــى و 
ــه  ــان دعــوت شــده ب مهســا علــى مــددى (اصفهــان) بازيكن

ــتند. ــى هس ــم مل اردوى تي
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اگر اين بنا تغيير كاربرى 
داده شــود باتوجــه به 
بافت  داخــل  در  اينكه 
بــازار اســت، موقعيت 
خوب اقتصــادى دارد و 
براى  آنجا  از  مى تــوان 
ايجاد اشــتغال استفاده 

كرد

خبـر

گزارش 

فرهنگگردشگري

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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■ حديث:
امام علي(ع):

كسى كه به ماندگارى و پايدارى آخرت يقين دارد ، سزاوار است كه براى آن كار كند.
غرر الحكم : ج 6 ص 442 ح 10934

■ دوبيتي:
به عشقت اى دالرا نگروستم                                             نويد وصل تو تا نشنوستم
بدل تخم وفايت كشتم آخر                                          بجز اندوه و خوارى ندروستم

نوروز امسال به مقصد سفرهاى داخلى
 يك ماه تا آغاز تعطيالت نوروز مانده و اغلب كارشناسان و فعاالن 
گردشــگرى پيش بينى مى كنند مقاصد گردشــگرى با سيل عظيمى از 
سفرهاى داخلى مواجه شوند. به باور آنها، اصلى ترين دليل آن افزايش 
نرخ ارز اســت. بسيارى از كسانى كه تا ســال گذشته براى سفرهاى 
نــوروزى مقصدهاى خارجــى را انتخاب مى كردند، امســال به دليل 
بــاال رفتن نرخ ارز، ديگر توانايى ســفر خارجى را ندارند. براى همين 
توجه ها به سمت سفرهاى داخلى برمى گردد. با اينهمه، بررسى ها نشان 
مى دهد زيرساخت هاى شهرها و مقاصد گوناگون سفر از جمله همدان 
براى سيل ســفرهاى نوروزى چندان كافى نيست. از سوى ديگر، اين 
زيرســاخت ها به ميزان مساوى تقسيم نشده و به همين دليل پيش بينى 
مى شود مردم با مشكالت گوناگونى به ويژه در بخش اقامت و دريافت 

خدمات استاندارد مواجه شوند.
 پيش بينى افزايش چشمگير سفرهاى نوروزى

در اين زمينه، فعاالن و كارشناســان صنعت ســفر بــه عرضه كنندگان 
خدمات ســفر پيشــنهاد مى كنند تــا فرصت باقى مانده براى توســعه 
(دست كم كوتاه مدت) زيرســاخت ها، اقدامات فورى انجام دهند. آنها 
همچنين به مردم توصيه مى كنند براى آنكه با مشكالت ناشى از ازدحام 
در مقاصد گردشگرى مواجه نشوند، قبل از سفر برنامه ريزى هاى الزم را 
صورت دهند و محل اقامت خود را تعيين كنند و همچنين مقصدهايى 
براى ســفر انتخاب كنند كه مقاصد غيركالســيك و كمتر شناخته شده 
هســتند. اين كار باعث خواهد شد تا در سفرهاى نوروزى توازن الزم 

ايجاد شود.
 خطر نارضايتى مسافران

كاهش دســت كم 60 درصدى سفر خروجى در نوروز موضوعى است 
كه ئر محافل متعدد كارشناسى از سوى فعاالن گردشگرى مطرح ميشود 
با توجه به اينكه امسال با كاهش چشمگير سفر خروجى مواجه هستيم 
و از ســوى ديگر هيچ سالى در نوروز با گردشگر ورودى قابل توجهى 
مواجه نبوده ايم لذا پيش بينى اين اســت كه امســال بــا حجم زيادى 
گردشــگر داخلى در همدان روبه رو باشيم. امسال هم مانند سال هاى 
قبل مقصدهاى كالسيك با ظرفيت كامل مواجه است و كسانى كه سفر 
خارجى داشتند هم به سمت سفرهاى داخلى گرايش پيدا كرده اند. گروه 
دوم، قشــر رو به باالى جامعه يا در شهرهاى شمالى و جنوبى ويال و 
محل اقامت دارند يا به سراغ محل هاى اقامتى گران قيمت خواهند رفت. 
به گفته كارشناسان گردشگرى امســال گردشگرى داخلى رشد كامال 
چشمگيرى خواهد داشت و از آنجايى كه به ظرفيت اقامتگاه ها و ساير 
زيرساخت ها اضافه نشده است، اگر به درستى اين سفرها مديريت نشود 
با معضالتى همچون بى نظمى و نارضايتى مسافران روبه رو خواهيم بود.

 اهميت برنامه ريزى قبل از سفر
اما دوازدهمين نمايشــگاه گردشگرى موجب شد بسيارى از فعاالن 
گردشــگرى بتوانند به يك برآيند كلى در زمينه گردشــگرى سالى 
كه در پيش اســت، دســت پيدا كنند. محســن حاجى سعيد، عضو 
هيأت مديره كانون سراسرى انجمن هاى صنفى راهنمايان گردشگرى 
ايران با اشــاره به اين نمايشــگاه مى گويد: «در محافل راهنمايان و 
آنچه در نمايشــگاه گردشگرى اخير ديده شــد، پيش بينى ها بر اين 
اســاس است كه امسال نسبت به سال هاى گذشته توجه به سفرهاى 
داخلى بيشتر خواهد بود. براى همين ميزان تقاضاها نيز افزايش پيدا 
مى كند.» او به اين نكته نيز تاكيد دارد كه همچنان زيرســاخت هاى 
كافــى در زمينه گردشــگرى وجود نــدارد و اســتان هاى مختلف 
به صــورت برابر زيرســاخت هاى گردشــگرى را در اختيار ندارند: 
«نبود زيرساخت هاى كافى موجب مى شود بسيارى نتوانند به مقصد 
مدنظر خود بروند يا از امكانات ايده آل اســتفاده كنند. به همين دليل 
توصيه مى شود كســانى كه قصد سفر به مقاصد داخلى را دارند، از 
قبل به طور كامل برنامه ريزى داشــته باشند تا در حين سفر و رسيدن 

به مقصد با خدمات نامناسب روبه رو نباشند.»

سازهاى موسيقى هگمتانه 
كوك مى شود

 با برگزارى مراســم افتتاحيه بيســت و يكمين 
دوره جشــنواره موسيقى فجر اســتان همدان آغاز 
مى شــود. به گزارش فارس ؛ بيست و يكمين دوره 
جشنواره موســيقى فجر استان در حالى امروز و با 
برگزارى مراســم افتتاحيه خود آغاز به كار مى كند 
كه در اين مراســم گروه موسيقى دف نوازان «ايقاع» 
از همدان به سرپرســتى وحيــد ربيع پور به اجراى 

برنامه مى پردزاند.
در اين جشــنواره براى نخستين بار در استان موزه 
ســازندگان ســاز در محل گالرى مجتمع فرهنگى 
هنرى بوعلى ســينا افتتاح مى شــود و عالقمندان 
مى توانند تا پايان جشنواره ضمن بازديد از اين موزه 
با آخرين دستاوردها و توليدات هنرمندان «سازساز» 

استان بيشتر آشنا شوند.
از  دوره  ايــن  در  همــدان  موســيقى  انجمــن   
ــيقى  ــب هاى موس ــوان ش ــا عن ــه ب ــنواره ك جش
بــه  اقــدام  اســت،  شــده  معرفــى  هگمتانــه 
برگــزارى نشســت ها و كارگاه هــاى مختلفــى 
ــن  ــن روز اي ــه در اولي ــرده ك ــوزه ك ــن ح در اي
جشــنواره كارگاهــى بــا عنــوان «معمــارى و 
موســيقى در نــگاه موالنــا» بــا ســخنرانى «بهرنــگ 
ــدى»  از اســاتيد و مدرســان همدانى االاصــل  مجي
ــى 19:30 در  موســيقى كشــور و از ســاعت 18 ال
ــزار  ــز برگ ــو شــماره يــك مجتمــع ني محــل پالت

مى شــود.
امــا در ايــام ايــن جشــنواره هــر شــب عالقمنــدان 
شــاهد اجــراى  موســيقى فاخــر ايرانــى  بــه 
كنســرت توســط گروه هــاى همدانــى هســتند 
كــه در نخســتين روز و در بخــش اجرايــى گــروه 
ــه سرپرســتى  ــاد» ب ــوازان م موســيقى ســنتى «همن
«فرهــاد كريمــى» و خوانندگــى «اميــن پــاك 
صفــات» و همچنيــن گــروه «دالهنــگ» از همــدان 
ــدى ملكــى» از  ــى «مه ــتى و خوانندگ ــه سرپرس ب
ــع  ــى مجتم ــالن اصل ــى 22 در س ــاعت 20 ال س
ــن  ــه روى س ــينا ب ــى س ــرى بوعل ــى هن فرهنگ

ــت. ــد رف خواهن

نقش مهم بخش غيرمنتظره اى از مغز در 
يادگيرى و حافظه

 پژوهشــگران كلمبيايى در بررســى جديدى دريافتند كه ناحيه 
خاصى از مغز موســوم به "قشر سوماتوسنســورى" نقش مهمى در 

يادگيرى و حافظه دارد. 
 Zuckerman)" به گزارش ايسنا ، دانشمندان"مؤسســه زاكرمان
Institute) كلمبيــا دريافته انــد ناحيــه اى از مغز كه بــا پردازش 
اطالعات پايه اى حســى مرتبط اســت، مى تواند به مشخص كردن 
شــكل پيچيده اى از فعاليت ذهنى منجر شود. پژوهش جديد آنها كه 
روى موش ها صورت گرفته، نشــان مى دهد"قشر سوماتوسنسورى" 
(somatosensory)، منطقه اى از مغز كه مسئول پردازش حس 

المسه است، نقش مهمى در "سامانه پاداش مغز" دارد.

درمان اختالالت نادر مغز جنين
 با ژن درمانى

 پزشكان در مطالعه اخيرشان دريافته اند كه مى توان از روش اصالح 
ژن "كريســپر"(Crispr) براى تزريق ويروس بى خطر به مغز جنين 
به منظور تغيير ژن هاى كليدى اســتفاده كنند. بــه گزارش گاردين، 
 University of North)"دانشمندان "دانشگاه كاروليناى شمالى
Carolina) در حال توسعه ســاختار راديكالى ژن درمانى هستند 
كه توســط آن مى توانند يك اختــالل ويران كننده را با اصالح جهش 
در مغز جنين در رحم درمــان كنند. طى اين درمان كه تاكنون هرگز 
انجام نشده است پزشكان، يك ويروس بى ضرر كه سلول هاى عصبى 
را آلوده مى كند را به مغز جنين وارد مى كنند و ســپس مجموعه اى از 

مولكول هايى را كه عيوب ژنتيكى را اصالح مى كنند، فراهم مى كند.

ساخت ايمپلنت هاى ستون فقرات كه 
استخوان ساز هستند

 محققان يكى از شركت هاى دانش بنيان بعد از ساخت ايمپلنت هاى 
ستون فقرات به توليد نانو پوشــش هايى براى اين ايمپلنت ها دست 
يافتند كه بــه گفته آنها اين پوشــش ها قادر به استخوان ســازى در 
كوتاه ترين زمان ممكن هستند و اين ويژگى سبب شده تا زمان درمان 
كوتاه تر شود. به گزارش ايسنا محمدعلى نادرى، مدير بخش تحقيق و 
توسعه اين شركت دانش بنيان در حاشيه تور علمى خبرنگاران حوزه 
نانو در جمع خبرنگاران با بيان اينكه فعاليت اين شركت از سال 1394 
در حوزه ايمپلنت هاى ســتون فقرات آغاز شد، گفت: در سال 1395 
نمونه اوليه ايمپلنت هاى اســتخوانى توليد شد و در حال حاضر 250 

قلم از انواع ايمپلنت هاى ستون فقرات را توليد كرديم.

تله پاتى ميان انسان و ماشين 
 سازمان تحقيقات دفاعى پيشرفته وزارت دفاع آمريكا(دارپا) قصد 
دارد در يــك پژوهش جديد، امكان كنترل ماشــين ها را از راه دور و 
با كمك قدرت فكر براى انســان فراهم كند. به گزارش ديفنس وان، 
دارپا قصد دارد هــوش مصنوعى را در رابط هاى عصبى به كار گيرد 
تا به انسان ها امكان دهد ماشين ها را با فكر خود كنترل كنند. سازمان 
تحقيقات دفاعى پيشــرفته پنتاگون در حال بررسى نحوه به كارگيرى 
هوش مصنوعى براى بهبود فناورى هايى اســت كه مغز و بدن را در 

سيستم هاى نظامى به هم متصل مى كنند.
دارپــا اخيراً يك گروه پژوهشــى را به كار گرفته تا پژوهش در مورد 
نحوه بهبود نســل جديد فناورى هاى مربوط بــه علوم اعصاب را با 

كمك هوش مصنوعى آغاز كند.

از گام هاى موثر در"ژنتيك درمانى"
 تا اميدى نو براى درمان سرطان

 رئيس دانشكده فناورى هاى نوين پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد 
بهشتى با تاكيد بر ضرورت اصالح ديد مسؤوالن نسبت به فناورى هاى 
نوين و اهميت فرهنگ سازى در اين راستا، گفت: در همه جاى دنيا توليد 
يك فرآورده و محصول جديد ســالمت محور بين 5 تا 10 ســال زمان 
مى برد، بنابراين تصور سريع بازده بودن درآمد ناشى از فناورى دانش محور 
مانند ساير حيطه هاى فناورى اشتباه بزرگى است. آرش خجسته، دانشيار 
گروه جراحى دهان، فك و صورت دانشكده دندان پزشكى در گفت  وگو با 
ايسنا گفت: به دستاوردهاى جديد دانشكده فناورى هاى نوين، اين مساله 
را نتيجــه همكارى و همراهى حوزه صنعت و يا علوم مرتبط با صنعت 

مانند علوم مهندسى و پايه با علوم پزشكى عنوان كرد.

سينـما

■ قد  س......... .قانون مورفي- ماموريت غيرممكن 
■ قد  س2....................................  ترانه - پاستاريوني
■ فلسطين1.............................................. ضربه-تخت گاز
فلسطين 2................................. سوتفاهم- درساژ
■ سينما كانون.............. دزد و پري2 -پارادايس
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

طرح روز

عكس: ايسنا موزه ساز در همدان افتتاح شد

 خانه عسگرى ديوار به ديوار بقعه استرمردخاى 
از آن دست بناهايى است كه براى ورود به فهرست 

ملى آثار تاريخى مدتى است ثانيه ها را مى شمارد .
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان گفت: ما دو درخواست از بناهايى كه مالك 
خصوصــى دارند، داريــم؛ اول اينكه آن ها رضايت 
بدهند و در مرمت بنا به ميراث فرهنگى كمك كنند. 
در اداره كل ميراث فرهنگى همدان حاضريم كه در 
قالب تفاهم نامه ى مشــاركت در مرمت بنا با مالكين 
همكارى كنيم و عالوه بــر ظرفيت هاى فنى  كه در 
اختيــار آن ها قرار خواهيم داد، حداقل 50 درصد از 

هزينه هاى مرمت را نيز متقبل شويم.
وى با اشــاره به خانه تاريخى عسگرى گفت: خانه 
عسگرى ازجمله بناهايى اســت كه ما پيگير بحث 
بازسازى آن هســتيم و  به دنبال آن بوديم كه براى 
بهره بردارى از آن تأمين اعتبار كنيم  و در حال حاضر 

اين بنا آماده ورود به فهرست ملى است  . 
معاون اداره ميراث فرهنگى همدان نيز با اشــاره به 
پرونده  ثبتى خانه عســگرى همــدان كه اين روزها 
روى ميز تصميم گيران كشورى است به همدان پيام 
، گفت: در حال حاضر با جلب رضايت مالك فرآيند 

ثبت اين بنا در دست اقدام است . 
خانه تاريخى موســوم به خانه عســگرى در كوچه 
مجاور مقبره ى اِستِرو مردخاى همدان كه در ماه  هاى 
گذ شته در معرض خطر ريزش بود امروز در مرحله 

نجات بخشى است .
 احمــد ترابى گفت :  قدمت ســاخت اين خانه به 
اواخــر دوره ى قاجاريــه و اوايــل دوره ى پهلوى 

بازمى گردد. 
خانه عســگرى به شــكل حيــاط مركــزى در 2 
طبقه ســاخته شده، ســقف آن شــيروانى است و 

آجركارى هاى منحصربه فردى دارد. 
همچنين كنگره ها، ستون ها و قاب پنجره هاى آجرى 
از شــاخص هاى معمارى اين خانه اســت. معاون  
ميراث فرهنگى همدان  در همين رابطه گفت: خانه 
عسگرى از بناهاى واجد ارزشى است كه در داخل 
بافت تاريخى بازار همدان و جنب مقبره ى اِستِر واقع 

شده است. 
با اين اوصاف كه خود بنا داراى ارزش تاريخى است 

و در محوطه اى واقع شــده كه در فهرست آثار ملى 
به ثبت رســيده و جزو الينفــك اين بافت تاريخى 

محسوب مى شود.
وى ادامــه داد: در حال حاضر، ايــن خانه خالى از 

ســكنه اســت. به مالــك خانه 
توضيح داده ايــم باتوجه به اينكه 
ايــن خانــه ارزش تاريخى دارد 
مرمت  (چه  مرمت ها  راستاى  در 
اضطرارى و چه مرمت مســتمر) 
حاضر به مشاركت هستيم. شيوه 
مشــاركت به اين طريق است كه 
تفاهم نامــه اى را با مالك به امضا 
مى كنيم  بــرآورد  و  مى رســانيم 
كه بنا چقدر هزينه دارد. ســپس 
تفاهم نامه را به ســازمان مركزى 
ارسال مى كنيم تا سازمان مركزى 
بعد از بررســى هاى الزم، تأمين 

اعتبار كند.
وى درباره ى پرونده  ثبتى اين بنا 
توضيح داد و گفــت: اين بنا در 

دست ثبت است. چون به رضايت مالك نياز داشتيم 
فرآيند ثبت طوالنى شد.  با توجه به اينكه ساختمان 
در حريم اِســتِر و بافت بازار واقع شــده اســت، 
محدوديت ساخت و ارتفاع دارد اما مالك مى تواند 
با تعريف كاربرى پس از مرمت 
از آن بهره اقتصادى داشته باشد .

 وى گفــت: اگر اين بنــا تغيير 
كاربــرى داده شــود باتوجه به 
اينكه در داخل بافت بازار است، 
دارد  اقتصــادى  خوب  موقعيت 
و مى تــوان از آنجا بــراى ايجاد 

اشتغال استفاده كرد.
امروز عمر خانه هاى به جا مانده 
از اواخرقاجــار  بــه حدود 100 
سال رســيده اســت ، به همين 
رخ  عمومى  حساسيت  اين  دليل 
داده كه اين خانه هاى قديمى در 
همدان، و هر شــهر ديگرى بايد 
حفظ شــوند تا هويت معمارى 
دست نخورد. اما  خطر تخريب 

بسيارى از آن ها را تهديد مى كند و شايد معطلى براى 
ورود آنها به فهرست ملى به ضرر اين بناها باشد .

بايد اين حساسيت را در فضاى رسانه ايجاد مى كنيم 
تــا بتوانيم چنين بناهايى را حفظ كنيم و ســپس با 
تغيير كاربرى از ســوى ميراث فرهنگى وشهردارى 
و دادن مشــوق هاى الزم به مالكان مانند كم كردن 
عوارض شــهرى يا پرداخت وام، درحفظ اين نوع 

بناها كمك كرد. 
ايــن خانه  تاريخــى و تزئيناتــش در بافت قديمى 
همدان، سالم اســت، در حالى كه در مركزيت شهر 
همدان و 100 مترى ميدان امام (ره) قرار دارد، بايد 
مراقــب حفاظت از آن بود . قدمت اين خانه متعلق 
به اواخر دوره قاجاريه و اوايل دوره پهلوى است و 

سبك ساخت آن قابل تكرار نيست.
 اين خانه به شكل حياط مركزى در دو طبقه ساخته 
شده، ســقف آن شيروانى اســت و آجركارى هاى 
منحصــر بفــردى دارد. كنگره ها، ســتون ها و قاب 
پنجره هاى آجرى از جملــه تزيينات مثال زدنى اين 
خانه تاريخى هستند و شايد معمارى اين خانه ديگر 

تكرار نشود .

 رئيــس ســازمان ميــراث فرهنگــى، 
صنايــع دســتى و گردشــگرى گفــت: 
در جلســه هيــأت دولــت در راســتاى 
ــزات،  ــگرى، تجهي ــت از گردش حماي
تاسيســات و ماشــين آالت مربــوط 
بــه ايــن حــوزه از پرداخــت عــوارض 

گمركــى معــاف شــدند.
به گزارش ايرنا، على اصغر مونســان 
افزود: مصوبه امروز هيأت دولت، خبر 
خوبى به ويژه براى توسعه پروژه هاى 

جذب گردشگرى به همراه داشت. وى اظهارداشت: 
از تمامــى فعاالن بخش گردشــگرى كشــور بايد 
قدردانى كرد، امســال هيچگونــه افزايش قيمت در 
آستانه عيد و ايام نوروز نخواهيم داشت و هتل ها با 
همان نرخ هاى قبلى به مردم، خدمات ارائه خواهند 

داد.
مونســان ادامــه داد: ســتاد ســفرهاى نــوروزى بــراى 

ايــام عيــد در همــه اســتان ها 
تشــكيل و برنامــه ريزى هــاى 
ــا  ــت ت ــده اس ــام ش ــى انج خوب
ــم برنامه هــاى  امســال هــم بتواني
ــه  ــى در هم ــا كيفيت ــوب و ب خ
بــه  باشــيم.  داشــته  شــهرها 
گفتــه وى برنامه هــاى مفــرح، 
ــن و اميدبخــش در  ــادى آفري ش
اســتان هاى سراســر كشــور در 
ــته  ــرا گذاش ــه اج ــد ب ــام عي اي

مى شــود.
معــاون رئيــس جمهــورى اظهــار داشــت: همچنيــن 
بســته هاى ســفر ارزان قيمــت هــم امســال بــا 
ــه  ــيار مناســب ارائ ــردى و بس ــوم گ ــاى ب قيمت ه
ــى،  ــى، ريل ــفرهاى زمين ــراى س ــد و ب ــد ش خواه
بســته هاى ارزان قيمــت ســفر عرضــه خواهــد 

شــد.

تجهيزات گردشگرى
 از پرداخت عوارض معاف شدند

خانه عسگرى در حريم ِاستر خانه عسگرى در حريم ِاستر 
انتظار ثبت را مى كشد انتظار ثبت را مى كشد 


