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پيش نيازهاى مشاركت 
حداكثرى در انتخابات  

 در فاصلــه كمتر از دو ماه مانده تا ثبت 
نام كانديداهــاى انتخابات مجلس يازدهم، 
آنچه در فضاى سياســى و رســانه مطرح 
اســت و در تريبون هاى رسمى نيز مورد 
تاكيد قرار گرفته است، اهميت و حساسيت 
انتخابات آتى و لزوم  مشاركت حداكثرى 
مردم در آن اســت تا اسفندماه سال جارى 
شــاهد شور و نشاط در جامعه و انتخابات 
پرشور باشيم.اين رويكرد كه مثل دوره هاى 
قبلى انتخابات به طور جدى دنبال مى شود، 

كامال صحيح و بلكه ضرورى است...

يادداشت

2

استاندارد بايد جامعه ايران را به 
بازار توليدات داخلى هدايت كند

همدان پيام: 22 مهرمــاه در ايران روز ملى 
استاندارد است. اســتاندارد عصاى دست 
قشــرهاى مردم براى ورود آنــان به بازار 
توليدات داخلى اســت. جامعه ايران براى 
برون رفت از فشــار فزآينــده تحريم هاى 
اقتصادى كه شرايط فعلى از سوى دشمنان 
آمريكايى و اروپايى بر ملت ما تحميل شده 
اســت، نياز 100 درصد به اعتماد بر كاال و 
محصوالت توليد داخلى دارد و الزمه اين 
رويكرد نجات بخش فراهم ســاختن تمام 
زمينه هاى اعتمادسازى توسط توليدكنندگان 

و نظارت مسئوالنه ...

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

گروه صنعتى پايا بسپار آريا

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت قرن ساز 
 شركت قرن ساز بهاران

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت تعاونى آروين دى

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت سيمين نورد

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس  محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

مديريت و كاركنان 
شركت بهمان سنگدانه قومسال 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت رز پااليش غرب

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

مديرعامل و هيأت مديره شركت آرد زرين 
مزرعه بيد اسدآباد

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس  محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

مديرعامل و اعضاى هيأت مديره 
شركت ايزوگام هگمتانه

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس  محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

مديريت و كاركنان شركت ديانا كاغذ

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

مديريت صنايع غذايى
 بابونه حمزه (آلش)

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت توليد و بسته بندى 
آب معدنى ظفر گاما نهاوند

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت تعاونى خوراك آفرين 
(سكالو 1)

فرارســيدن 22مهــر مــاه روز جهانــى 
اســتاندارد را خدمــت حضرتعالــى 
تالشــگرتان  همــكاران  تمامــى  و 
ــوده،  ــرض نم ــت ع ــك و تهني تبري
اميدواريــم در پنــاه ايــزد منــان 
ــيد. ــربلند باش ــروز و س ــواره پي هم

جهانى  روز  ماه  22مهر  فرارسيدن 
استاندارد را خدمت حضرتعالى و تمامى 
و  تبريك  اداره  آن  دلسوز  كاركنان 
تهنيت عرض نموده، اميد است در پناه 
الطاف الهى در راه خدمت همواره موفق 

و مويد باشيد.

22 مهر ماه روز جهانى استاندارد را خدمت 
گراميتان  همكاران  تمامى  و  حضرتعالى 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نماييم. 
مديريت  و  الهى  الطاف  سايه  در  است  اميد 
شايسته شما بزرگواران همواره شاهد جامعه 

اى سالم و توليدات با كيفيت باشيم.

فرارســيدن 22مهــر مــاه روز جهانــى 
اســتاندارد را خدمــت حضرتعالــى و تمامى 
ــان تبريــك  ــكاران گراميت ــان و هم كاركن
ــت  ــد اس ــوده، امي ــرض نم ــت ع و تهني
ــت  ــى در راه خدم ــاف اله ــايه الط در س

ــيد. ــد باش ــق و موي ــواره موف هم

جناب آقاى مهندس خالقى
رياست محترم استاندارد شهرستان مالير
شما  خدمت  را  استاندارد  جهانى  روز  22مهرماه 
عرصه  كاران  اندر  دست  تمامى  و  بزرگواران 
اميد  نموده،  عرض  تهنيت  و  تبريك  استاندارد 
است در سايه الطاف الهى در راه خدمت همواره 

موفق و سربلند باشيد.

فرارسيدن 22مهر ماه روز جهانى استاندارد 
كاركنان  تمامى  و  حضرتعالى  خدمت  را 
تبريك  استاندارد  عرصه  تالشگر  و  دلسوز 
پناه  در  است  اميد  نموده،  عرض  تهنيت  و 
الطاف الهى در راه خدمت همواره سالمت و 

سربلند باشيد.

اكتبر   14 با  مصادف  ماه  فرارسيدن 22مهر 
روز جهانى استاندارد را خدمت حضرتعالى 
صميمانه  محترمتان  كارشناسان  تمامى  و 
تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است در 
سايه الطاف الهى در راه خدمت به توليد ملى 

همواره موفق و سربلند باشيد.

ــى  ــاه روز جهان ــر م ــيدن 22مه فرارس
و  حضرتعالــى  خدمــت  را  اســتاندارد 
تمامــى كاركنــان دلســوز و تالشــگر 
ــم.  ــى نمايي ــت عــرض م ــك و تهني تبري
در پنــاه ايــزد متعــال در راه خدمــت 

ــيد. ــق باش ــربلند و موف ــه س هميش

ــى  ــاه روز جهان ــر م ــيدن 22مه فرارس
و  حضرتعالــى  خدمــت  را  اســتاندارد 
ــك  ــان تبري ــكاران محترمت ــى هم تمام
ــد  ــم، امي ــى نمايي ــرض م ــت ع و تهني
ــان  ــزد من ــاف اي ــايه الط ــت در س اس

ــيد. ــد باش ــق و موي موف

22مهــر  فرارســيدن  وســيله  بديــن 
ــت  ــتاندارد را خدم ــى اس ــاه روز جهان م
جنابعالــى و تمامــى همــكاران گراميتــان 
ــم،  ــى نمايي تبريــك و تهنيــت عــرض م
ــد  ــاف خداون ــايه الط ــت در س ــد اس امي

ــيد. ــربلند باش ــروز و س ــال پي متع

فرارســيدن 22مهــر مــاه روز جهانــى 
ــى  ــى و تمام ــه حضرتعال ــتاندارد را ب اس
زحمتكشــان و دلســوزان ايــن عرصــه 
ــد  ــوده، امي ــرض نم ــت ع ــك و تهني تبري
ــت  ــان و مديري ــزد من ــاه اي ــت در پن اس
ــه شــما شــاهد رشــد و شــكوفايى  مدبران
عرصــه توليــد در اســتان همــدان باشــيم.

فرارســيدن 22مهــر مــاه روز جهانــى 
اســتاندارد را خدمــت حضرتعالــى 
تالشــگرتان  همــكاران  تمامــى  و 
ــوده،  ــرض نم ــت ع ــك و تهني تبري
اميدواريــم در پنــاه ايــزد منــان 
ــيد. ــربلند باش ــروز و س ــواره پي هم
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«همسرآزارى» و «كودك آزارى» 
در صدر آسيب هاى اجتماعى همدان

آبفا و آبفار 
با هدف

 افزايش خدمات

رعايت نكردن اصول فنى و ايمنى در بلوار خروجى شهر جان شهروندان را مى گيرد

ضيافت مرگ در بلوار ارتش
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

اميدوارم اين طرح زودتر خبر
نهايــى و اجرا شــود و 
راســتا  اين  در  مخالفان 
كارشــكنى نكنند چراكه 
در  مى تواند  طــرح  اين 
خدمت  بهبود  راســتاى 
روســتاييان  به  رسانى 
،كوچك سازى دولت موثر 
كاركنان  وضعيت  و  باشد 
اين سازمان را نيز بهبود 

بخشد

پيش نيازهاى مشاركت حداكثرى 
در انتخابات  

 در فاصله كمتر از دو مــاه مانده تا ثبت نام كانديداهاى انتخابات 
مجلس يازدهم، آنچه در فضاى سياســى و رســانه مطرح اســت و 
در تريبون هاى رســمى نيز مورد تاكيد قرار گرفته اســت، اهميت و 
حساسيت انتخابات آتى و لزوم  مشاركت حداكثرى مردم در آن است 
تا اســفندماه سال جارى شاهد شور و نشــاط در جامعه و انتخابات 

پرشور باشيم.
اين رويكرد كه مثل دوره هاى قبلى انتخابات به طور جدى دنبال مى 
شــود، كامال صحيح و بلكه ضرورى اســت، اما در كنار اين راهبرد، 
مسائل ديگرى نيز مطرح است كه بيشتر از ناحيه احزاب و گروههاى 
سياسى  عنوان شده و بعضا با بحث مشاركت حداكثرى مرتبط است.

اينكه اســفندماه از هر لحاظ شاهد انتخاباتى سالم و قانونمند باشيم و 
زمينه براى حضور جريان هاى مختلف و ســاليق گوناگون به خوبى 
فراهم گردد، نيازمند شــرايطى است كه هم دست اندركاران برگزارى 
انتخابات  و هم گروههاى سياســى در ايجاد و خلق آن نقش آفرين 

و تاثيرگذارند.
اين پذيرفتنى نيســت كه در مــدت زمانى كوتاه تــا موعد ثبت نام 
داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسالمى كه روند انتخابات را وارد 
مرحله تازه و در عين حال حساســى مى كند، هنوز بخشــى از يك 
جريان سياسى تكليف خود را با انتخابات و چگونگى ورود به عرصه 

رقابت ها مشخص نكرده است.
البته امــروز اين بالتكليفى به حداقل خود رســيده و رويكرد غالب 
شــركت در انتخابات اســت، اما انتظار مى رود احزاب و گروههاى 
سياسى جامعه برنامه راهبردى و استراتژى انتخاباتى خود را مشخص 

و در شرايط كنونى به افكار عمومى عرضه كنند.
نقش آفرينى احزاب نبايد صرفا به بستن يك ليست و اعالم آن نزديك 
انتخابات محدود شــود، بلكه مردم انتظار دارند گروههاى سياسى با 
برنامه وارد رقابت ها شــوند؛ به گونه اى كه انتخاب كنندگان باالتر از 

يك ليست انتخاباتى برنامه احزاب را در اختيار داشته باشند.
امروز جاى اين برنامه خالى اســت؛ برنامه اى كه مى تواند بسيارى از 
مسائل و دغدغه ها را برطرف كند و زمينه را براى نقش آفرينى احزاب 
در انتخابات فراهم و شرايط برگزارى يك انتخابات باشكوه همراه با 

مشاركت حداكثرى را مهيا كند.
به هر حال اهميت انتخابات اسفندماه ايجاب مى كند كه در كنار تاكيد 
بر مشــاركت حداكثرى مردم كه ضرورت آن مشخص است، بحث 
مهمى چون زمينه ســازى براى اين مشاركت  نيز كه الزمه آن تالش 
متوليــان امر در برگزارى انتخابات ســالم و قانونمند و نقش آفرينى 

احزاب براساس يك برنامه راهبردى است،  مورد تاكيد قرار گيرد.

از آغاز طرح اربعين انجام گرفت؛
تردد بيش از 2 ميليون خودرو در محورهاى همدان

 رئيس مركز مديريت راه هاى استان همدان از تردد بيش از 2 ميليون خودرو در محورهاى مواصالتى اين استان خبر داد و گفت: از آغاز طرح اربعين 
تا روز شنبه 20 مهر بيش از 2 ميليون و 794 هزار تردد در محورهاى مواصالتى استان همدان به ثبت رسيده است.

سعيد كريمى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه طرح اربعين از 17 مهرماه آغاز شده است، اظهار كرد: ميزان تردد از ابتداى طرح تا كنون نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد 32 درصدى داشته است.

وى با اشاره به اينكه 77 دستگاه ترددشمار در جاده هاى استان فعال است، تصريح كرد: نرخ تردد روز چهارم طرح اربعين به متوسط تردد روزانه سال 98 
نسبت به كل سال افزايش 25 درصدى دارد.كريمى با بيان اينكه محور همدان به سمت سه راهى بهار پرترددترين محور استان شناخته شده است، يادآور 
شد: در روز چهارم طرح اربعين 86 هزار تردد در اين محور به ثبت رسيده است.رئيس مركز مديريت راه هاى استان همدان سرعت متوسط خودروها را 

83 كيلومتر بر ساعت دانست و ادامه داد: سهم تردد وسايل نقليه سنگين در محورهاى استان همدان 18 درصد بوده است.

واژگونى در همدان از ميانگين كشورى باالتر است
 آمار واژگونى خودرو در اين استان رو به افزايش بوده و 14 درصد بيشتر از ميانگين كشورى است.

رئيس پليس راه همدان اظهار داشــت: 38 درصد سوانح كشور را واژگونى خودرو تشكيل مى دهد كه اين آمار در 
استان همدان 52 درصد است.

 رضا عزيزى در گفت و گو با ايرنا  علت باال بودن شمار واژگونى در همدان را بزرگراه بودن راه هاى اين استان، 
بى توجهى به جلو ناشى از مكالمه با تلفن همراه يا تنظيم سيستم صوتى و رعايت نكردن سرعت مجاز به ويژه در 

پيچ ها عنوان كرد.
رئيس پليس راه اســتان همدان اظهار داشت: از 17 مهر و آغاز طرح اربعين تاكنون در سه سانحه واژگونى سه تن 
فوت كردند كه تمامى آنها بومى بودند همچنين 38 تن مجروح شــدند كه از اين تعداد هشــت تن زائر و 30 تن 

بومى استان هستند.

آبفا و آبفار 
با هدف افزايش خدمات

روابط عمومى حفاظت محيط زيست استان 
برتر شد

 روابط عمومى حفاظت محيط زيست استان همدان به عنوان يكى 
از 7 روابط عمومى برگزيده محيط زيست كشور انتخاب و تجليل شد.
با برگزارى گردهمايى مديران روابط عمومى محيط زيست كشور در 
استان كرمان، 7 مدير روابط عمومى محيط زيست استان هاى كشور به 
عنوان روابط عمومى هاى برگزيده در سال 97 و 6 ماهه نخست سال 

98 انتخاب،معرفى و تجليل شدند.
در اين ميان سعيده آقاخانى رئيس روابط عمومى محيط زيست استان 
همــدان نيز مورد تجليل قرار گرفت و از مديران كل روابط عمومى و 
رسانه سازمان حفاظت محيط زيست و حفاظت محيط زيست استان 

كرمان لوح و تنديس دريافت كرد.

پياده روى اربعين نمادى از عقالنيت است

 از فلســفه هاى قيام امام حسين (ع) عقالنيت بشرى است و پياده 
روى اربعين نمادى از اين عقالنيت به شمار مى رود.

امام جمعه همدان در همايش اربعين دانشــگاه صنعتى همدان افزود: 
دشــمنان از حركت اربعين هراس دارند و ســعى در مخفى كردن آن 
دارند، ايشــان افزود: راه حل هاى مشــكالت جامعه امروز در گرو 

تمسك به امام و اهل بيت است.
حجت االســالم حبيب ا...شــعبانى، گفت:  اربعين ديگر صرفا يك 
حركت مذهبى نيســت  بلكه حركت در مسيرى است كه امام حسين 

به دنبال آن بود.
وى  با تشريح نقشه دشــمنان براى ايجاد نا امنى در مراسم اربعين و 
برهــم زدن وحدت ميان دولت ايران و عــراق گفت: اربعين تقويت 
جايگاه سياســت ورزى مبتنى بر فرهنگ كربال است كه سياست آن 

مذهبى و مذهب آن سياسى است.

«همسرآزارى» و «كودك آزارى» 
در صدر آسيب هاى اجتماعى همدان

 رئيس بهزيستى شهرستان همدان با بيان اينكه اورژانس اجتماعى 
همدان در نيمه نخست سال 98 حدود 5000 مورد خدمات ارائه داده 
است، گفت: همســرآزارى، اختالفات حادخانوادگى و كودك آزارى 

بيشترين درصد آسيب ها را داشته اند.
 رضا افشــارى در كارگروه فرهنگى اجتماعــى فرماندارى همدان، با 
توضيــح اينكه در حال حاضر 4 پايگاه خدمات اجتماعى در ســطح 
شهرستان وجود دارد كه در راستاى برنامه اورژانس اجتماعى فعاليت 
دارند، ادامه داد: پايگاه هاى خدمات اجتماعى تعداد 7879 نفر مراجعه 
كننده در مراكز آسيب خيز خضر، ديزج، حصار امام و حصار مطهرى 
داشته اند كه 15 نفر از زنان و دختران آسيب ديده يا موارد بازپرورى، 
4 نفر از  زنان و دختران در معرض آسيب، 74 نفر از زنان در معرض 
خشونت، 80 نفر از مركز حمايتى و 10 نفر از افراد مبتال به اختالالت 

جنسى به اين پايگاه ها مراجعه كرده اند.
وى با بيان اينكه در نيمه نخست امسال 3060 مورد مراجعه و آموزش 
به خدمات سيار داشــته ايم، افزود: از مجموع پذيرش خط تلفن كه 
1762 مــورد بوده، 1329 نفر نيازمنــد راهنمايى  يا ارجاع بوده اند و 
از مجموع پذيرش خدمات ســيار 2928 نفر به آگاه سازى و آموزش 
نيازداشته اند.افشارى با اشــاره به اينكه خدمات سيار وظيفه دارد در 
نقاط آسيب خيز حضور داشته باشد، اظهار كرد: عناوين آموزشى كه 
در 6 ماهه نخســت امسال براى پيشگيرى و كنترل آسيبهاى اجتماعى 
ارائه شده شامل آموزش مهارتهاى 10گانه زندگى توسط روانشناسان، 
معرفى آسيبهاى اجتماعى شايع و ارائه آموزشهاى پيشگيرانه متناسب با 
آنها است.وى ادامه داد: 150 تيم سيار در محالت آسيب خيز استقرار 
پيدا كرده و هر استقرار حدود 2 ساعت در آن محله به طور انجاميده 
كه به منظور شناسايى افراد موثر و داوطلبان حاشيه شهر براى دريافت 

برنامه هاى آموزشى در اين مناطق بوده است.
به گزارش ايسنا، رئيس بهزيستى شهرستان همدان خاطرنشان كرد: در 
6 ماهه نخســت امسال 74 نفر در خانه امن پذيرش شدند كه 11 نفر 
آنها در خوابگاه استقرار يافته و 63 نفر مشمول خدمات سرپايى بوده 
اند و خدمات ارائه شــده به آنها شامل خدمات مشاوره اى، مددكارى 
اجتماعى، روانشناسى ح قوقى، خدمات بهداشتى و ارتباط به خانواده 

براى بازگشت مجدد آنها بوده است. 
وى يادآور شد: خدمات ويژه اى كه براى اين قشر در 6 ماهه نخست 
امسال ارائه شد گروه درمانى بود كه در 8 جلسه با طرحى به مبلغ 140

ميليون تومان تسهيالت اشتغال در خدمت آنها گذاشته شد.
افشارى با اشاره به خدمات خانه سالمت بيان كرد: افرادى كه در اين 
حوزه پذيرش مى شــوند  بايد حداقل 18 ســال سن داشته باشند و 
داليل اصلى مراجعه آنها به خانه سالمت بدسرپرستى، بى سرپرستى 

و خشونت خانگى است.

1- نام 3 نماينده اســتان دربين 57 امضــا كننده طرح رفع انحصار از 
زبان انگليســى در نظام آموزشى كشور ديده مى شود. گويا آزاديخواه 
نماينــده مالير، پورمختــار نماينده بهار و كبودراهنــگ و رنجبرزاده 
نماينده اســدآباد اين طرح جنجالى را كه با مخالفت هاى بسيارى از 
سوى  صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش همراه شده امضا كرده اند.
گفتنى است 57 نماينده مجلس گويا به بهانه رفع انحصار و مبارزه با 
غربگرايى طرحى تهيه كرده اند كه آموزش زبان انگليسى در مدارس 
كشور حذف شده و زين پس يادگيرى آن به شكل اختيارى و از طريق 
مراجعه دانش آموز به آموزشگاه هاى آزاد و با صرف هزينه شخصى 
باشــد  كه اين طرح از سوى صاحبنظران اين حوزه خوش خدمتى به 
جريانى خاص و تالشى ديگر براى كاهش و قطع ارتباطات با جهان 

ارزيابى شده است.
2-اسنادى از تعامل عجيب نماينده نهاوند با مديرعامل سايپا منتشر شده 
اســت.گويا بهرام نيا يك خودروى سراتو در ازاى حمايت از توليدات 
سايپا دريافت كرده است. گفتنى است در اين اسناد ادعا شده كه بهرام نيا 
كه تقديرى از مدير عامل سايپا به خاطر توليد محصوالت با كيفيت داشته 
يك دستگاه خودروى سراتو به نام مديرعامل از سايپا دريافت كرده است 

وتاكنون واكنشى از سوى اين نماينده ديده نشده است.
3- تعدادى از نمايندگان مردم مخالف محرمانه بودن ليســت دارايى 
هاى مسئوالن هســتند. گويا خجسته خواستار شــفافيت تمام امور 
مربوط به مســئوالن براى مردم شده اســت. گفتنى است با پيشنهاد 
رئيس مجلس در جلسه سران قوا با محرمانه شدن ليست دارايى هاى 

مسئوالن  موافقت شده است.
4- تلويزيون ايران متهم به ترويج خشونت شده است. گويا فيلم هاى 
تلويزيون در ســاعات پر بازديد به راحتى صحنه هاى خشن و حتى 
قتل را نشــان مى دهد كه در مواردى با تاثير پذيرى كودكان نوجوانان 
همراه بوده و منجر به حوادث تلخى شــده اســت. گفتنى اســت در 
جديدترين نوع از اين ترويج خشــونت بعد از فوتبال ايران و كامبوج 
در فيلم ســينمايى مرتضى صحنه قتل يك جوان با سنگ نمايش داده 

شده است!
5- ابرچالش هاى كشور در مجلس بررسى مى شوند. گويا قرار است 
هر ماه يك ابر چالش در مجلس بررسى و درباره آن تصميماتى اتخاذ 
شــود. گفتنى اســت  وضعيت صندوق هاى بازنشستگى نخستين ابر 
چالشى اســت كه در آبان ماه در جلسه اى غير علنى بررسى خواهد 

شد.

 دولت بدنبال يك تغيير ساختارى جديد 
است اين بار ســوژه ادغام شركت هاى آب 
و فاضالب شــهرى و روستايى است. آب و 
فاضالب شهرى و روســتايى هر دو تقريبا 
داراى فرآيند كارى مشــابه هستند و فعاليت 
هاى مرتبط با موضوع آب آشــاميدنى انجام 
مى دهند  اما ســاختار آنها متفاوت اســت. 
ساختار شركت آب و فاضالب شهرى(آبفا) 
سهامى خاص و خصوصى بوده و تشكيالت 
شــركت آب و فاضالب روســتايى دولتى 

محسوب مى شود. 
هــدف و ماموريت اصلــى آب و فاضالب 
شهرى (آبفا )ايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع 
آب شوري و تاسيسات مرتبط با جمع آوري 
انتقال و تصفيــه وتصفيه فاضالب همچنين 
بهره برداري از تاسيســات تامين و تقسيم و 
توزيع آب شــهري و تاسيســات مربوط  با 
جمع آوري انتقال و تصفيه فاضالب بشرح 

زير بعهده شركت خواهد بود .
و هدف شــركت آب و فاضالب روستايى 
(آبفار) ايجاد ، توســعه ، نگهــدارى ، بهره 
بــرداري ، بازســازي و مرمت تاسيســات 
مربوط به تامين انتقال ، تقسيم و توزيع آب 
شرب و بهداشــتي ، جمع آوري و انتقال و 

دفع بهداشتي فاضالب روستاها مي باشد .
نكته قابل توجه در اين مسئله تفيك شهر و 
روســتا در دو شركت با دو ساختار متفاوت 
است در حاليكه در ســاير موارد مانند گاز، 
برق و يا مخابرات اين تفكيك وجود ندارد 
و خدمات بصورت مشترك و يكپارچه ارايه 

مى شود. 
بــه گفتــه وزيــر نيــرو يكپارچه ســازى 
شــركت هاى آب و فاضالب كشور بزودى 
اجرايى خواهد شــد. اردكانيــان مى گويد: 
ماموريت هاى شــركت هاى آب و فاضالب 
پس از ســه دهه فعاليت بايستى متناسب با 
اهداف و نيازهاى پيش رو بازنگرى شــوند، 
و شــركت آبفا بايستى در طرح هاى اجرايى 
نقش نظارتى داشــته باشــد و فعاليت ها را 
برون سپارى كند كه تحقق اين مهم نيازمند 
تمركززدايى و بارگذارى بيشتر فعاليت ها بر 
عهده مديريت هاى اســتانى است و استان ها 

بايد اختيارات بيشترى را بر عهده بگيرند.
ادغــام آبفا و آبفار  با شــعار با هم بهتر مى 
توانيم در حال نهايى شدن است و براى اين 
ادغام   هفت هدف اصلى ارتقا و تسهيل در 
خدمات رســانى و پاسخگويى به مشتركين، 

تســهيل در امــر مديريت و نظــارت عالى 
شــركت مهندسى آبفاى كشــور و وزارت 
نيرو، كاهــش هزينه هاى ادارى و مديريتى، 
يكپارچگى در مديريت آِب شرب مردم اعم 
از شهرى و روستايى، هم افزايى ظرفيت هاى 
فنى، اجتماعى و اقتصادى آبفاى شــهرى و 
روستايى، كوچك ســازى ساختار دولت و 
كاهش تعداد 31 شركت دولتى وزارت نيرو 
و حل و فصل مسايل مشترك و موضوعات 
بين آبفاى شــهرى و روستايى تعريف شده 

است. 
معاون شركت آب و فاضالب شهرى استان 

همــدان در اين ارتباط در 
گفــت و گو بــا خبرنگار 
ما با بيــان اينكه اين طرح 
گفت:  است  شــده  نهايى 
قطعا سياســتگذاران براى 
كارشناسى  طرح  اين  ارايه 
كــرده و نقــاط ضعف و 

قوت آن را سنجيده اند.
گفت:  حميدرضانيكــداد 
شركت  تشــكيل  از  پيش 
روستايى  فاضالب  و  آب 
وظايف اين شركت تحت 
اختيــار ســازمان جهــاد 
كشــاورزى بود كه قانون 
گــذاران تصميم گرفتند با 
تاسيس يك شركت دولتى 

اين وظايف و خدمات  را در قالب شــركت 
آبفار  ارايه كنند. 

وى افزود: با اجراى اين طرح عمال شركت 
آب و فاضالب روســتايى منحل شده و يك 
شركت اســتانى آب و فاضالب با اساسنامه 
جديد تاســيس مى شــود . نيروهاى آب و 
فاضالب روســتايى به شركت جديد منتقل 
مى شــوند كه براى نحــوه ارايه خدمات و 
مديريت منابع انســانى آن نيز برنامه ريزى 

شده است.
نيكداد افزود: موضوعات بســيارى در ادغام 
اين دو شركت وجود دارد كه قطعا در طرح 
شركت  دو  شدن  يكپارچه 
مثال  بــراى  اســت  ديده 
شركت  يك  آبفار  شركت 
زيانــده اســت چراكه در 
راستاى وصول مطالبات به 
مسايلى  دولتى  يارانه  دليل 
وجود داشــته است كه با 
ادغام دو شــركت بايست 
زايى  درآمد  راســتاى  در 
ارايه  مطالبــات،  وصول   ،
متمركز  بصورت  خدمات 
و ديگر موارد برنامه ريزى 

شود. 
در اين ميان كارشناسان و 
كاركنان آبفا و آبفار داراى 
نقطه نظراتى هستند ، يك 

كارمند با ســابقه شــركت آب و فاضالب 
روســتايى در اين ارتباط به خبرنگار ما مى 
گويد: طرح يكپارچه سازى ، طرح مطلوبى 
اســت كه مى بايست ســال ها پيش انجام 

مى شد.
كاظمى اضافه مى كنــد: اميدوارم اين طرح 
زودتر نهايــى و اجرا شــود و مخالفان در 
اين راســتا كارشكنى نكنند چراكه اين طرح 
مى تواند در راستاى بهبود خدمت رسانى به 
روستاييان ،كوچك سازى دولت موثر باشد 
و وضعيت كاركنان اين سازمان را نيز بهبود 

بخشد.
وى ادامــه داد: ادامــه فعاليت دو شــركت 
آب و فاضــالب نوعى موازى كارى اســت 
و مى توان با يكپارچه كردن دو شــركت در 

بسيارى از هزينه ها صرفه جويى داشت.
به گزارش همدان پيــام، در مجموع برخى 
اين طرح را در بهبود خدمات موثر دانسته و 
برخى موانع طرح را اساسى مى دانند. وجود 
تفاوت فرهنگى موجود بين روستا و شهر و 
ساختار متفاوت ادارى و تشكيالتى حاكم بر 
دو شركت  از موانع اجراى اين طرح عنوان 
شــده اما گروهى نيز ارايــه خدمات بهتر به 
مشتركين آب شــهرى و روستايى ، استفاده 
بهينــه از منابع آب شــرب وحفظ ذخائر و 
سفره هاى آب زيرزمينى را هدف اين طرح 
عنــوان كرده و اجــراى آن را موفقيت آميز 

مى دانند.

مهدى ناصرنژاد »
ملــى  روز  ايــران  در  مهرمــاه   22
دست  عصاى  اســتاندارد  است.  استاندارد 
بازار  به  آنان  ورود  براى  مردم  قشــرهاى 
توليدات داخلى اســت. جامعه ايران براى 
برون رفت از فشــار فزآينــده تحريم هاى 
اقتصــادى كــه شــرايط فعلى از ســوى 
ما  ملت  بر  اروپايى  و  آمريكايى  دشــمنان 
تحميل شــده اســت، نياز 100 درصد به 
اعتماد بــر كاال و محصوالت توليد داخلى 
دارد و الزمــه اين رويكــرد نجات بخش 
زمينه هــاى  تمــام  ســاختن  فراهــم 
و  توليدكننــدگان  توســط  اعتمادســازى 
از  اجرايى  دســتگاه هاى  مسئوالنه  نظارت 

مى باشد.  استاندارد  سازمان  جمله 
مفهــوم اســتقالل همه جانبــه بــراى كشــور و 
ــاورى و اراده و  ــه خودب ملــت آن بســتگى ب
ــراى قطــع  ــا ب ــردم و دولت ه يكپارچگــى م
تمــام شــاهراهه هاى وابســتگى بــه بيگانــگان 
ــته هاى  ــه داش ــت ب ــاد و قناع ــت و اعتم اس
ملــى نخســتين قــدم و نخســتين بســتر بــراى 
تحقــق و برافراشــتگى پرچــم اســتقالل ملــى 

در كشــور اســت.
هــر انســان بــا هــر زبــان و مليــت آرزو دارد 
ــود  ــه خ ــى ب ــتقل و متك ــورى مس در كش
ــى  ــت برخ ــن اس ــا ممك ــد ام ــى كن زندگ

باورهــاى غلــط و برخــى وابســتگى هاى 
سياســى غفلت آميــز مانــع تحقــق ايــن 

ــد. ــزرگ باش ــان ب آرم
واقعيت اين است كه در هر كشورى و در بين 
هر ملتى قشــرهاى خاصى هستند كه با سواد 
و بينش درست سياسى و عرق شديد ملى از 
جان و مال خود براى شــكل گيرى پايه هاى 
استقالل مايه مى گذارند وليكن قشرهايى هم 
هستند كه متأسفانه چنانچه به حال خود رها 
شوند پيگير منافع شخصى خود خواهند بود 
و بايــد تلنگرى بخورند تا بــه خود بيايند و 
براى بزرگى كشور و هموطن خود كم و بيش 

مسئوليتى بپذيرند! 
ــى  ــات صنعت ــتاندارد و تحقيق ادارات كل اس
در هــر اســتان و در مجمــوع كشــور نقــش 
هدايــت  و  فرآيندســازى  در  را  اصلــى 
و  توليــد  ســوى  و  ســمت  بــه  جامعــه 
ــى  ــول كيف ــام اص ــت تم ــازندگى و رعاي س
بــراى جلوگيــرى از هــدر رفتــن منافــع ملــى 
دارنــد و الــزام ســاختن واحدهــاى بــزرگ و 
كوچــك توليــدى و هــر كارگاهــى در تمــام 
بخش هــاى صنعتــى، غذايــى و خدماتــى 
ــى و  ــول فن ــت اص ــازى و رعاي ــه كيفى س ب
ــروش اســت  ــس از ف ــات پ ــن خدم همچني
ــدات  ــه تولي ــى ب ــاد عموم ــه اعتم ــه زمين ك
فراهــم  را  ملــى  و  داخلــى  خدمــات  و 

مى ســازد.
در  استانداردســازى  الزمــه  خوشــبختانه 
ــى و  ــر الزام ــك ام ــران ي ــروز اي ــه ام جامع
الزمــه ورود بــه چرخــه توليــد و صنعــت در 
ــد،  ــردم مى باش ــاى م ــى از نيازه ــر بخش ه
توجــه  بــا  روزهــا  ايــن  متأســفانه  امــا 
ــراى  ــه ب ــواد اولي ــى م ــى و كمياب ــه گران ب
ــات در  ــاى خدم ــش قيمت ه ــد و افزاي تولي
بخش هــاى مختلــف، داشــتن مهر اســتاندارد 
ــك  ــه ي ــى خــاص ب ــوع كاالي ــر ن ــراى ه ب
ــت  ــده اس ــل ش ــريفاتى تبدي ــرورت تش ض
ــه  ــود دارد ك ــى وج ــاى فراوان و مصداق ه
ــدى  ــاى تولي ــيارى از واحده ــان بس صاحب
از كيفــى ســازى فــرار مى كننــد و فقــط 
ــاى  ــتاندارد را در زواي ــى اس ــر گواه تصوي
خــود  خدماتــى  و  توليــدى  واحدهــاى 
ــد و  ــا مى نماين ــه آن اكتف ــرده و ب نصــب ك
در واقــع و بــه ظاهــر نامــه اى و گواهينامه اى 
در  گذاشــته اند  و  گرفته انــد  اســتاندارد  از 
كــوزه  و آب آن را مى خورنــد! يعنــى اينكــه 
بــا عبــور كــردن خــر آنــان از پــل اســتاندارد 
ــراى  ــه ب ــاى مربوط ــت گواهينامه ه و درياف
منفعــت  راه  خــود،  توليــدى  واحدهــاى 
و  مى گيرنــد  پيــش  در  را  آينــده  طلبــى 
ــى ســازى در محصــوالت را  ضــرورت كيف

ــازند.  ــا مى س ــدا ره ــان خ ــه ام ب

ــزرگ  ــف ب ــن تخل ــرى از اي ــه جلوگي الزم
نظــارت و كنتــرل دائمــى بــر نحــوه اســتفاده 
كارگاه هــاى توليــدى از مــواد اوليــه و توجــه 
ــبت  ــئوليت نس ــاس مس ــواس و احس و وس
بــه كيفيــت مــواد اوليــه و ابــزار و وســائل و 
ــراى توليــد محصــول  قطعاتــى اســت كــه ب
ــا برندهــاى مخصــوص اســتفاده مى شــود. ب

محصــوالت  از  بســيارى  روزهــا  ايــن 
صنعتــى بــه خصــوص وســايل خانگــى 
ــول  ــل قب ــه خاطــر كيفيــت نســبتًا قاب ــه ب ك
خــود در ســال هاى گذشــته داراى اقبــال 
ــف از  ــل مختل ــه دالي ــتند، ب ــى هس عموم
ــدن  ــران ش ــى و گ ــرات مديريت ــه تغيي جمل
ــدت  ــه ش ــوب ب ــه مرغ ــواد اولي ــت م قيم
ــل  دچــار افــت كيفــى شــده اند و اصــًال قاب
ــتند.  ــود نيس ــوب خ ــابقه خ ــا س ــه ب مقايس
چنيــن رويكــرد ســودجويانه و شــايد ناگزير 
شناســنامه دار  صنايــع  صاحبــان  توســط 
ــه  ــردم را ك ــرهاى م ــروز قش ــرايط ام در ش
ــود  ــه ب ــد متكــى ب ــد باي ــول كرده ان ــازه قب ت
و نبــود ملــى خــود باشــند، ضربه هــاى 
ــى وارد  ــاد عموم ــه اعتم ــرى ب جبران ناپذي
نظــر  تجديــد  بــه  بايــد  كــه  مى ســازد 
در عملكــرد خــود توســط ســازمان هاى 
ــزم  ــتاندارد مل ــوص اس ــه خص ــه ب مربوط

ــوند. ش

استاندارد بايد جامعه ايران را به بازار توليدات داخلى هدايت كند
تحليل 
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يادداشت خبر

اعتبار راه اندازى اورژانس و بلوك زايمانى 
بيمارستان نهاوند تامين شد

 مديرشــبكه بهداشت و درمان شهرســتان نهاوند از اختصاص 2
ميليــارد تومــان اعتبار براى راه انــدازى اورژانس و بلــوك زايمانى 

بيمارستان آيت ا... عليمراديان نهاوند خبر داد.
مومنعلى دارابى افزود: ديدار هفته گذشــته با معاون توسعه مديريت 
و منابع وزارت بهداشــت، دســتور الزم براى تامين اعتبار و تحويل 
تجهيزات پزشــكى و تاسيسات به منظور راه اندازى اورژانس و بلوك 
زايمانى بيمارستان آيت ا... عليمراديان تا سقف 2 ميليارد تومان صادر 

شد.
وى بيان كرد: همچنين در اين ديدار مقرر شــد يك دســتگاه سى تى 
اسكن، آمبوالنس، دستگاه راديولوژى پرتابل ديجيتال و ساير تجهيزات 
بــه منظور راه اندازى بخش هــاى CCU، داخلى زنان، داخلى مردان 

و روانپزشكى به بيمارستان شهيد آيت اهللا قدوسى تحويل داده شود.
مدير شبكه بهداشــت و درمان شهرستان نهاوند تصريح كرد: تحويل 
يك دستگاه سونوگرافى به منظور را ه اندازى بخش سونوگرافى كلينيك 
تخصصى شهرستان نهاوند از ديگر مساعدت هاى وزارت بهداشت به 

شبكه درمانى نهاوند بود.
 ارائه خدمات بهداشــتى و درمانى بــه زائران اربعين 

حسينى
رئيس شــبكه بهداشت و درمان نهاوند از آماده باش مراكز درمانى اين 
شهرستان به صورت 24 ساعته و فعاليت 3 داروخانه براى ارائه خدمت 

به زائران اربعين حسينى خبر داد.
مومنعلــى دارابى با بيان اينكه به دليل تردد زائران به ســمت اســتان 
كرمانشاه و مرزهاى مهران و خسروى ميزبان زائرانى از سراسر كشور 
است و ما نيز تالش داريم در بخش بهداشت و درمان بيشتر خدمات 

را به آن ها ارائه دهيم.
دارابى افزود:  كميته درمان و بهداشت ستاد اربعين نهاوند با مسئوليت 
شبكه بهداشــت نهاوند با برگزارى جلسات هماهنگى با مسئوالن و 
ســتاد داخلى خود آمادگى الزم براى پذيرش زائران و ارائه خدمات 

درمانى را دارد.
رئيس شــبكه بهداشت و درمان نهاوند گفت: كادر كنترل و پيشگيرى 
از بيمارى هاى واگير و كارشناسان بهداشت و سالمت محيط و تغذيه 
مركز بهداشــت در مسيرهاى راهپيمايى و ايســتگاه هاى صلواتى بر 

تغذيه، آب و كنترل بيمارى ها نظارت دارند.
وى با بيان اينكه ، اين كارشناسان آخرين مراقبت هاى بهداشت فردى، 
محيطى و راه هاى مهار بيمارى هاى واگير را به زائران آموزش مى دهند، 
افزود: آماده باش كامل فوريت هاى پزشــكى و استقرار كامل 2 تيم از 
فوريت هاى پزشــكى در موكب ميدان سيدالشهداى نهاوند و موكب 
شهر فيروزان براى خدمات رسانى بهداشتى و درمانى و اعزام در مواقع 

ضرورى انجام مى شود.
رئيس شبكه بهداشت و درمان نهاوند گفت: آماده باش كامل بيمارستان 
شهيد آيت اله قدوسى و آيت اله عليمراديان خصوصاً اورژانس هر دو 
بيمارســتان و ارائه ويزيت رايگان به زائرانى كه خارج از شهرســتان 
دچار بيمارى يا حوادث مى شوند براى اين ايام برنامه ريزى شده است.

دارابى گفت:  مراكز خدمات جامع ســالمت شهر فيروزان به صورت 
شــبانه روزى و درمانگاه هاى روستاهاى ”گوشــه “ و ”سعدوقاص “ 
كه در مســير عبور زائران هســتند به صورت ادارى و درمانگاه پارس 
و سالمت به صورت شــبانه روزى جهت خدمت رسانى به زائرين در 

حالت آماده باش هستند.
دارابى افزود: 3 داروخانه به صورت شبانه روزى در شهر نهاوند و يك 
داروخانه در شهر فيروزان و يك داروخانه پشتيبان در ايام تعطيل آماده 

ارائه خدمات به زائرين هستند.

اهداى 300 قلك كمك  نقدى 
به موكب سيدالشهدا(ع) در نهاوند

 مســئول موكب سيدالشهدا(ع) نهاوند گفت: به منظور پذيرايى از 
زائرين اربعين حســينى 300 قلك حاوى كمك هاى نقدى بانوان به 

موكب سيدالشهدا(ع) اهدا شد.
مظفــر كرمى افزود: طرح جمــع آورى كمك هــاى مردمى از طريق 
پس انداز قلك به مدت دو ســال اســت كه در موكب سيدالشهدا(ع) 
نهاوند اجرا مى شود، در نخستين سال اجراى طرح، 150 قلك توزيع 
شــد كه از طريق آن مبلغ هفت ميليون ريال جمع آورى شد و هزينه 

موكب را به مدت 20 روز تامين كرد.
مســئول موكب سيدالشهدا(ع) نهاوند افزود: امسال نيز 300 قلك بين 
بانوان هيأت سيدالشــهدا(ع) توزيع شــد كه روز گذشته اين قلك ها 
كه حاوى 9 ميليون تومان وجه نقد بود، در مراســمى مورد شمارش 

قرار گرفت.
وى يادآور شــد: موكب سيدالشــهدا(ع) از هفته گذشته در خروجى 
نهاوند به كرمانشــاه آغاز به فعاليت كرد و به  زوار حسينى به كشور 
عراق روزانه از ســه هزار نفر، عالوه بر پذيرايى از زائرين در موكب، 
امكانات الزم براى اســكان 500 نفر در موكب و حسينيه كوى شهيد 

حيدرى فراهم شده است.

شهر جهانى انگور بدون بسته بندى
 مالير- زهرا اميرى- خبرنگار همدان پيام: مالير شهر جهانى انگور 
ساالنه حدود 250 هزارتن انگور از باغات آن برداشت مى شود كه 30 
هزارتن آن به كشورهاى مختلف صادر و مابقى آن صرف تازه خورى 

و گرفتن مشتقات انگور مى شود.
حدود يك ســال ثبت جهانى انگور دره جوزان مالير مى گذرد .ثبتى 
كه لبخند را برروى لب كشاورز آورد و اورا اميدوار كرد كه شايد بعد 

از سال ها تالش بتواند نتيجه زحمت خود را ببيند.
اما اين خوشحالى طولى نكشــيد چرا كه نبود نظارت برقيمت سبزه 
كه محصول صادراتى اســت و باتوجه به نوسانات ارز سود خوبى را 
نصيب كارخانه دار مى كند لبخند را روى لب كشاورز خشك كرد واز 
سويى ديگر گران شدن پودر كربنات پتاسيم و روغن انگور باعث شد 

كه قيمت گذارى سبزه كمى غير منصفانه به نظر برسد.
باغداران ماليرى همه از اميدى مى گويند كه  به ياس بدل شــد ، از 
قيمت سبزه اى كه حتى كفاف پول كارگر و روغنش را هم نمى دهد. 
عدم نظارت روى قيمت سبزه از سويى ديگر باعث شده است كه پاى 
دالل و واسطه همانند ساير محصوالت كشاورزى به اين محصول باز 
شود و ثمره يك سال رنج و تالش باغدار را مفت از چنگش درآورد.
شهر جهانى زير ساخت جهانى مى خواهد، صنايع تبديلى مى خواهد 
كه ارزش افزوده بيشــترى را نصيب كشاورز كند و صنايع بسته بندى 
شكيل زيبا براى صادرات مى خواهد . مسئوالن فكر مى كنند كه اگر 
محصولى ثبت جهانى شد ديگر نظارت نمى خواهد و پايان كار است.

تجربه تلخى كه برندهايى مثل  پســته رفسنجان و زعفران قائنات به 
دليل عدم وجود صنايع تبديلى مناســب و بسته بندى شكيل، تجربه 
كردند با اين شــرايط انگور مالير هم ديرى نمى پايد كه آن را تجربه 
كند.توقع و انتظار اين است كه  تسهيل صدور مجوز براى توليد كننده 
اين مشكالت برطرف شود و شــاهد راه اندازى صنايع تبديلى براى 
محصوالت استراتژيك كشاورزى باشيم.وقتى شهرى جهانى مى شود 
گردشــگر پذير هم مى شود از اين رو بايد مســئوالن به دنبال آماده 
ســازى زير ساخت هاى گردشگرى هم باشــند .تا گردشگران براى 
ديدن شهر جذب شــوند وارزش افزوده و درآمد غيرنفتى را با خود 
وارد كشور و شهر كنند.نكته ى مهمى ديگرى كه به چشم مى خورد 
اين است كه  همه مســئوالن هم به اين مسئله اذعان دارند و بارها و 
بارهادر سخنان خود گفته اند كه دستمان در صنايع تبديلى خالى است 

اما متاسفانه در حد حرف باقى مانده و اقدامى صورت نگرفته است.

سد نعمت آباد اسدآباد سال آينده
 افتتاح مى شود

 مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با اشاره به پيشرفت 91 درصدى 
پروژه ســد نعمت آباد گفت: به طور قطع ســال آينده پروژه سد نعمت آباد 

افتتاح و بهره بردارى مى شود.
منصور ستوده در جلسه بررسى پروژه هاى شهرستان اسدآباد اظهار كرد: 26 

ميليارد تومان اعتبار براى اتمام سد نعمت آباد اختصاص يافته است.
وى با بيان اينكه چند روز پيش تخصيص اين اعتبار نيز ابالغ شــده است 

گفت: اميدواريم با پيمانكار موجود و ســاير پيمانكاران اين پروژه هر چه 
ســريع تر به بهره بردارى برسد.مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان با 
اشــاره به پيشرفت 91 درصدى پروژه سد نعمت آباد يادآور شد: اين ميزان 
اعتبار براى تكميل پروژه كافى بوده و به طور قطع ســال آينده پروژه ســد 
نعمت آباد افتتاح و بهره بردارى خواهد شــد.به گزارش فارس، وى با اشاره 
به اينكه دشت اسدآباد جزو دشت هايى است كه افت منابع زيرزمينى داشته 
و عمده ترين مصرف كننده آب بخش كشــاورزى است خاطرنشان كرد: با 
وجود كمبود منابع آب زيرزمينى در شهرستان سعى كرديم كه آب مصارف 

گلخانه ها را كه جزو سند راهبردى استان هستند، تامين كنيم.

ســتوده ادامــه داد: نصب كنتورهاى هوشــمند از اولويت هاى ماســت و 
خوشــبختانه با همكارى تمام دســتگاه هاى ذيربط در شهرستان اسدآباد، 
تاكنون 668 دستگاه كنتور هوشمند نصب شده است كه اسدآباد پيشرو اين 

اقدام در بين شهرستان هاى ديگر بوده است.
وى با بيان اينكه امســال  7,5 ميليارد تومان اعتبار خســارت ناشى از سيل 
براى رودخانه ها و تاسيسات آبى استان مصوب شده است گفت: در زمينه 
تامين آب شرب شهرى و روستايى شهرستان اسدآباد نيز هر موردى كه از 
طرف آب و فاضالب به اين شركت معرفى شود، اقدامات صدور مجوز و 

بهره بردارى، سريع انجام مى شود.

پروين سليمى  »
 بيش از 20 سمن تخصصى محيط زيست 
در استان همدان فعاليت دارند ودر هفدهمين 
نمايشــگاه بين المللى گل وگياه  سمن هاى 
محيط زيســت در غرفه سبز به عنوان ديدبان 

فعاليت داشتند. 
 هفدهمين نمايشگاه گل و گياه يك شاخصه 
آموزشــى و فرهنگى داشــت و آن حضور 
نماينده سازمان هاى  مردم نهاد در نمايشگاه 
بين المللى بود. با تعامالتى كه بين مديرعامل 
نمايشــگاه و ســازمان مردم نهاد رطسا رقم 
خورد حضور كاربردى و ثمر بخش تيم هاى 

آموزش مردم نهاد بود.
نماينده ســمن رهپويان طبيعت ســپهر الوند 
(رطســا)در غرفه ســبز كه براى ساخت اين 
غرفه از مواد بازيافتى اســتفاده شده بوداين 
مجموعــه مردمى  را نهادى دانســت كه در 

حوزه آموزشى حفظ محيط فعاليت دارد. 
مهرداد نهاوندچيان با برشــمردن برنامه هاى 
اجرا شــده در غرفه سبز نمايشگاه بين المللى 
گفــت : با توجه به مشــكالت فراوان محيط 
زيستى كه وجود دارد بها دادن به اصل آموزش 
در نمايشــگاه كه كليد حل مشكالت محيطى 

است مى تواند نتيجه مطلوبى داشته باشد.  
نهاوند چيان درگفتگو بــا همدان پيام اظهار 
داشت: با همكارى ايمن شهر هگمتان، رطسا، 
نســيم طرالن آروين و انجمن دوســتداران 
حيوانــات همدان در نمايشــگاه گل و گياه 
يك سرى آيتم هايى براى غرفه داران در نظر 
گرفته شــد تا توليد كنندگانــى كه با رعايت 
معيارها در امر سالم نگه داشتن محيط زيست 
و اجراى طرح هاى نــو درحوزه پرورورش 
گل وگيــاه نقش خوبى ايفا كــرده اند مورد 

تشويق و تخفيف قرار گيرند.
وى در ادامه برگزارى دوره هاى آموزشــى 
بــراى بازديد كننــدگان از نمايشــگاه را از 
ديگربرنامه هاى ســازمان هاى مــردم نهاد 
عنــوان كرد و گفــت: روش هــاى مقابله با 
آلودگــى درون منازل، پيشــگيرى از ايجاد 
ريزگر، دوستى كودك با طبيعت، در 3 كارگاه 

براى همشهريان آموزش داده شد.
الزم به ذكر است پس از اتمام اين دوره هاى 
آموزشى كه در ســالن آمفى تئاتر نمايشگاه 
بين المللى برگزار بود. خانواده ها در گفتگو با 
همدان پيام در خواست داشتند در نمايشگاه 
هاى بعدى نيز اين دوره هاى آموزشى برگزار 

گردد چــرا كه موضوعات بســيار كليدى و 
سازند را آموزش مى دهند واين مباحث تأثير 
كاربردى در مصــرف بهينه از امكانات براى 

خانواده ها دارد.
اين ســمن ها در نمايشــگاه كودك كه دوم 
تا هشتم آذربرگزار مى شــود نيز برنامه هاى 
آموزشــى براى كودكان خواهند داشت و در 
نظر دارند دوره آموزش و اسقرار سيستم هاى 
مديريت سبز و محيط زيست ايزو 14 هزار در 
سازمان ها و ادارات دولتى را در برنامه كارى 

خود به مرحله اجرا در آوردند.
نهاونــد چيــان در ادامه گريزى داشــت به 
فعاليت  بيش از 20 ســمن تخصصى محيط 
و  فرماندارى  نظراســتاندارى،  زير  زيســت 
ســازمان ملى جوانان كه در حوزه هاى پاك 
hse  ،سازى و پســماند، ايمنى و بهداشت
وبازيافــت دوره هــاى آموزشــى را براى 
مردم در محــالت و اصناف و دانش آموزان 

برگزارمى كنند.
توزيع خودكار و مداد هاى بازيافتى، استفاده 
از كيســه هاى تجديد پذيردر پك هاى بسته 
بنــدى، دادن تخفيف ظروف شيشــه اى به  
مشترى كه براى خريد مواد غذايى، شيشه يا 
ظروف يك بار مصرف همراه داشته باشد از 
خدماتى بود كه براى  مراجعين به نمايشگاه 

ارئه شد.
 الزم به ذكر است پس از پايان نمايشگاه دو 
تا از غرفه ها به عنوان غرفه سبز كه آيتم هاى 

محيط زيســتى را رعايت كــرده بودن  مورد 
تقدير قــرار گرفتند واز ســوى مدير عامل 
شــركت  نمايشــگاه هاى بيــن المللى قول 
تخفيف در نمايشگاه هاى بعدى به اين غرفه 

داران داده شد.
مدير كل حفاظت از محيط زيســت اســتان 
نيز در بازديد از غرفه سبز اين اقدام آموزش 
و فرهنگ ســازى براى ســالم سازى محيط 

زيســت را گام موثرى دانســت كه تا كنون 
در هيچ جاى كشــور نمونه نداشــته است و 
بايســتى اثربخشــى آن درطول ســال مورد 

ارزيابى قرارگيرد.
محســن جعفرى نژاد افزود: نمايشــگاه يك 
بنــگاه اقتصادى و از طرفى عرصه مناســبى 
بــراى آموزش محيط زيســت و تنوير افكار 

عمومى است. 

سمن هاى محيط زيست 
ديدبان نمايشگاه گل وگياه

 معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
همــدان با بيــان اينكه مشــاركت مردم در 
حفاظت از منابع آب در استان همدان قابل 
تقدير است، گفت: مشــاركت مردم الزمه 
اجراى طرح تعادل بخشى در استان همدان 

است.
محمــود رضا عراقى در جلســه شــوراى 
حفاظت از منابع آب استان همدان به نصب 
كنتورهاى فهام اشــاره كرد و گفت: نصب 
كنتورهاى فهام رو به پايان است و با نصب 
كنتورهاى هوشــمند آب و برق نظارت بر 
چاه هاى و ميزان اســتحصال آب در دشت 

ها به صورت آنالين رصد مى شود.
وى ادامه داد: نصب كنتورهاى هوشمند بر 
روى چاه هاى مجاز به معنى اجراى قانون 

توزيع عادالنه آب اســت كه عدالت را در 
برداشــت ها و بهره بردارى از چاه اجرا مى 

كند.
عراقى افزود: اكيپ هاى گشــت و بازرسى 
شــركت آب منطقه اى همدان از حفر چاه 
هاى غير مجاز در دشــت هاى اســتان به 
شــدت جلوگيرى كــرده و تقريبا چاه غير 
مجاز جديدى در اســتان همدان حفر نمى 

شود.
بــه گزارش مهــر، معــاون هماهنگى امور 
مشاركت  گفت:  همدان  اســتاندار  عمرانى 
مــردم در حفاظت از منابع آب در اســتان 
همدان قابل تقدير است و بى گمان بخشى 
از دليل موفقيت اجراى طرح تعادل بخشى 

در استان همدان همين موضوع است.

پيش بينى افزايش 
25 درصدى توليد زعفران 
در مالير

 پيش بينى مى شود امسال از سطح 73 هكتار اراضى 
بارور اين شهرســتان شاهد رشــد 25 درصدى توليد 

زعفران باشيم.
مسئول باغبانى اداره جهاد كشاورزى مالير گفت: طبق 
پيش بينى هاى انجام شده امسال از اين ميزان سطح زير 
كشــت حدود 290 كيلوگرم زعفران در مالير برداشت 

مى شود.
مصطفى باقرزاده در گفت و گو با ايرنا متوسط برداشت 
زعفران از هر هكتار را در اين شهرستان چهار كيلوگرم 
عنوان و بيان كرد: پيش بينى مى شود تا پايان امسال سطح 
زير كشــت زعفران در مالير به حــدود 90 تا يكصد 

هكتار برسد.
مسئول باغبانى اداره جهاد كشاورزى مالير با بيان اينكه 
سال گذشــته از 58 هكتار ســطح زير كشت زعفران 
بارور حدود 230 كيلوگرم زعفران در اين شهرســتان 
برداشت شــد ادامه داد: با كشت 15 هكتار زعفران در 
سال گذشته، ســطح زير كشت زعفران بارور امسال به 

73 هكتار رسيد.
باقرزاده سطح زير كشت زعفران در اين شهرستان را تا 
پايان ســال 96 به ميزان 58 هكتار عنوان كرد و افزود: 
مالير در حال حاضر از نظر ســطح زير كشت زعفران 
رتبه نخست اســتان همدان را به خود اختصاص داده 

است.
وى با اشــاره به آغاز برداشت زعفران از نيمه دوم آبان 
گفت: در حال حاضر در تمامى نقاط شهرســتان به جز 
اراضى به شــدت شور و آهكى، شرايط كشت زعفران 
وجود دارد و طى ســال هاى اخير شاهد استقبال خوب 

كشاورزان در كشت اين محصول بوده ايم.

مشاركت مردم الزمه اجراى طرح 
تعادل بخشى آب در استان است
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سخنگوى قوه قضاييه:
دستگاه هاى كم كار در پيشگيرى از قاچاق 

تحت تعقيب قرار مى گيرند
 ســازمان بازرسى، قصور دستگاه هايى كه در ارتباط با پيشگيرى 
از قاچاق كاال كم كارى كردند را بررسى و مقصران را تحت تعقيب 

قرار مى دهد.
سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سئوالى در رابطه با تاكيدات رئيس 
قوه قضاييه مبنى بر بررســى مجدد و تغييــر فرآيند مبارزه با قاچاق 
كاال در ســفر به هرمزگان و الزامات آن اظهار داشت: الزام اوليه كه 
در اصالح فرآيند بايد انجام شود، اقداماتى است كه نهادهاى متولى 
در امر پيشگيرى از قاچاق كاال متكفل آن هستند و وظايفى است كه 
قانونگذار بــراى آنها در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

در نظر گرفته است.
به گزارش مهر غالمحسين اســماعيلى افزود: متاسفانه اين اقدامات 
بعضا انجام نشــده و بعضا ناقص انجام شــده است. در بسيارى از 
موارد اين اقدامات به صورت يكپارچه انجام نشــده و اين امر ما را 
در مبارزه با قاچاق كاال به توفيقاتى كه مدنظر قانونگذار و مقام معظم 

رهبرى است، نرسانده است.
 ساماندهى خودروهاى دپو شده در هاله اى از ابهام

اســماعيلى ادامه داد: در گمرك هم در انبارهاى سرپوشيده و هم در 
انبارهاى روباز خودروهاى فراوانى كه بيش از يك ســال و دو سال 
قبل وارد گمرك شده و در محوطه گمرك زير آفتاب دچار اصطالك 
شــده بود، موجود است اما هيچ اقدامى در ارتباط با ساماندهى آنها 

انجام نشده بود.
 مجازات متوليانى كه وظايف خود را انجام ندهد

ــه اينكــه  ــه ســئوال ديگــر مجــرى در زمين اســماعيلى در پاســخ ب
چــه زمانــى اختــالف بيــن گمــرك و ســامانه جامــع تجــارت حــل 
ــورد  ــه برخ ــا نيســت بلك ــا م ــوع ب ــل موض ــزود: ح ــود، اف مى ش
ــق  ــم از طري ــه داري ــت. وظيف ــه اس ــوه قضايي ــا ق ــف ب ــا متخل ب
نهادهــاى نظارتــى بــه ويــژه ســازمان بازرســى كل كشــور، متخلــف 

را شناســايى كــرده و برخــورد كنيــم.
ســخنگوى قوه قضاييه خاطرنشان كرد:يكى از تاكيدات ما اين است 
كه بايد با گلوگاه هاى فســادزا و جاهايى كه زمينه بروز فساد وجود 
دارد برخورد كنيم؛ اما ايجاد شــفافيت و ســامانه وظيفه قوه قضاييه 

نيست.
اسماعيلى گفت: ممكن اســت هركدام از متوليان دستگاه ها را اگر 
وظايف خودشــان را انجام ندهند تحت تعقيب قرار دهيم و توسط 
نهادهاى ذيربط مجــازات كنيم؛ اما وظيفــه مديريت كالن اجرايى 
كشــور اســت كه در اين قبيل موارد ورود پيدا كند و سامانه ها را 

ايجاد و ارتباط بين آنها را برقرار كند.

دارايى و اموال «برادر و داماد» 
مسئوالن هم لحاظ شود

 يك عضو شــوراى مركزى حزب اعتمادملى با استقبال از اجراى 
قانون اعالم اموال و دارايى هاى مســئوالن، گفت: درســال هاى اخير 
پرونده هاى بسيارى بوده كه پاى برادر يا داماد مسئوالن و برخى ديگر 
از نزديكان شــان مطرح بوده و الزم است اين موارد نيز در اين قانون 

لحاظ شود.
حجت نظرى در گفت وگو با ايسنا، درباره  نقش قانون اعالم دارايى 
و اموال مسئوالن در شفاف ســازى منابع درآمدى مسوالن و مقابله با 
فســاد اظهار كرد: معتقدم صرف وجود يك قانون نمى تواند منجر به 
مبارزه با فساد شود. در واقع گرچه ممكن است وضع يك قانون سبب 
كاهش فســاد يا تسريع در مبارزه با آن شود اما نكته مهم تر چگونگى 
اجراى قانون و عمل به آن است. اينكه مسئوالن بيايند و منابع درآمدى 
و دارايى خود را اعالم كنند، كار بسيار خوب و الزمى است و من هم 

از آن استقبال مى كنم اما اين كافى نيست.

رسيدگى به پرونده هاى «انتخاب»، «آرمان 
امروز» و «چشم جامعه» در دادگاه مطبوعات

 دبير هيأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: جلســه رســيدگى به 
پرونده هاى نشريه «چشــم جامعه» و روزنامه «آرمان امروز» و پايگاه 
خبرى «انتخاب » در شــعبه ششــم دادگاه كيفرى يك استان تهران به 

رياست قاضى شقاقى برگزار شد.
على اكبر كساييان در گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار كرد: در جلسه 
امروز به پرونده مديرمسئول نشــريه «چشم جامعه»  و خبرنگار اين 
نشريه با شكايت شاكيان اعم از شهردار ورامين، شوراى شهر پيشواى 
ورامين و فرمانده نيروى انتظامى شــرق اســتان تهران به اتهام  نشر 
اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى، توهين و افترا رسيدگى شد كه 
پس از پايان جلسه دادگاه با نظر هيأت منصفه مطبوعات مديرمسئول و 
خبرنگار اين نشريه مجرم شناخته و مستحق تخفيف دانسته شدند.وى 
افزود: همچنين در جلسه امروز به پرونده مديرمسئول سابق روزنامه 
«آرمان امروز» و مديرمسئول پايگاه خبرى «انتخاب» با شكايت شاكى 
خصوصى و به اتهام توهين و نشر اكاذيب و نشر مطالب خالف واقع 
رســيدگى شد كه هر دوى آنها در اتهام نشــر اكاذيب و نشر مطالب 
خالف واقع مجرم شناخته شدند و با نظر اكثريت آراى هيأت منصفه 
مطبوعات مستحق تخفيف دانسته نشدند. همچنين در اتهام توهين نيز 

مجرم شناخته نشدند.

كسانى كه از عدم ارتباط بين ايران و 
عربستان سود مى برند، دست به كار شدند

 سخنگوى كميسيون امنيت ملى وسياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: ما بررسى هاى دقيق را درباره نفتكش آسيب ديده انجام 
خواهيم داد هيج تعارفى هم با تروريســت ها نداريم، ما دشــمنان و 

معاندانى داريم كه نمى خواهند منطقه آرامش داشته باشد.
ســيد حسين نقوى حسينى در گفت وگو با ايلنا،  درباره حمله نفتكش 
ايرانى در آب هاى جده عربســتان گفت: جمهورى اسالمى ايران در 
حال رصد و پيگيرى اســت تا عوامل و افرادى كه دست به اين حمله 

تروريستى زدند مشخص شود.
سخنگوى كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى تاكيد كرد: بايد مشخص شود اين اقدام تروريستى و عمليات 

خرابكارانه از سوى چه مجموعه و كشورى صورت گرفته است. 
وى خاطر نشــان كرد: هنگامى كه تحقيقات انجام شد و بررسى الزم 
صورت گرفت و منشاء اين اقدامات تروريستى مشخص شد موضع 

جمهورى اسالمى صريح و سريع اعالم خواهد شد.
نماينده مردم ورامين در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به درگيرى ها 
در منطقه خاورميانه گفــت: گروه هاى افراطى به دنبال تنش زدايى در 
منطقه هستند و مى خواهند درگيرى و تنش درست كنند و مانع بهبود 

روابط كشورها شوند.

مردم موارد فساد را به اطالع قوه قضائيه 
برسانند

 دادستان كل كشور گفت: اطالع رسانى توسط شهروندان مهمترين كمك به 
دســتگاه قضا در مبارزه با فساد است و توقع اين است كه مردم اطالعات خود 
در اين خصوص را به اين دستگاه منتقل كنند.حجت االسالم والمسلمين محمد 
جعفر منتظرى افزود: الزمه مبارزه با فســاد، داشتن اطالعات الزم در اين زمينه 
است.وى با تاكيد بر اين امر كه هيچ خط قرمزى در مبارزه با فساد وجود ندارد 
و دســتگاه قضايى در اين امر مصمم است ادامه داد: در درون و بيرون دستگاه 
قضا با هر نوع فسادى برخورد مى شود.دادستان كل كشور گفت: دستگاه قضا 
از دستگاه هاى اجرايى و واحدهاى توليدى حمايت مى كند تا رونق اقتصادى 
محقق شود و در پرونده هاى مربوط به واحدهاى توليدى تالش مى شود ضمن 

رسيدگى به پرونده، فعاليت اين واحدها متوقف نشود.

49 زائر در عراق فوت شده اند
 رئيس ســتاد مركزى اربعين با اشــاره به ازدحام در نجف و كربال گفت: 

زائرانى كه زودتر به كربال و نجف رفته اند، زودتر بازگردند.
به گزارش ايسنا، حسين ذوالفقارى با بيان اينكه تراكم جمعيت در مرز خسروى 
وجود دارد اما در ساير مرزها، تردد عادى انجام مى شود، اظهار كرد: وضعيت 
مرزها نســبت به دو روز پيش آرام تر است و ترددها تقريبا به آسانى انجام مى 
شود. از اول محرم 3 ميليون زائر به عراق رفته اند كه يك ميليون نفر به كشور 

بازگشته اند و  در حال حاضر 2 ميليون نفر در عراق هستند. 
وى ادامه داد: 49 زائر در عراق فوت شده اند كه 29 نفراز اين تعداد در حوادث 
رانندگى فوت كرده اند. 51 زائر در بيمارســتان هاى عراق بسترى هستند.218 
زائر به بيمارســتان هاى ايران متقل شــده اند و در داخل كشــور هم حوادثى 

داشته ايم و از زائران مى خواهيم احتياط كافى را داشته باشند.

نمى دانيم عامل حمله به آرامكو چه كسى است
 پوتين اعالم كرد كه روسيه از متهم اصلى حمله به آرامكو بى خبر است.

به گزارش ايلنا ، ويالديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در تازه ترين اظهارت 
خود گفــت:در باره متهم اصلــى حمله  به مجموعه پااليشــگاهى آرامكوى 
عربســتان عده اى ايران را عامل اين حمالت مى دانند اما روسيه هيچ كشورى 

خاصى را در مورد اين حمله متهم نخواهد كرد. 
پوتين در ادامه گفت: در واقع روسيه نمى داند چه كسى پشت حمله به آرامكو 

قرار دارد. 
وى در ادامه افزود:  روسيه  روابط بسيار خوب و دوستانه اى با تمامى كشورهاى 
منطقه از جمله ايران  و كشورهاى عربى مانند عربستان سعودى و امارات دارد.

پوتين هم چنين بر روابط دوســتانه مســكو و رياض تاكيد كــرد و از امكان 
سرمايه گذارى روسيه در عربستان خبر داد. 

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 98/1- د (نوبت دوم) 

روابط عمومي اداره كل پست استان همدان

اداره كل پست استان همدان در نظر دارد اموال مازاد خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند لذا كليه اشخاص حقيقى و حقوقي 
مى توانند از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرسwww.setadiran.ir : به شماره ثبت :  1098001552000002 اسناد مزايده 

را دريافت نمايند. 
1-مهلت دريافت اسناد مزايده و بازديد از اموال : به مدت 9 روز از مورخه 98/07/17 تا مورخه 98/07/25 مى باشد.

2-مهلت ارائه پيشنهادات مزايده : از مورخه 98/07/28 تا مورخه 98/08/09 مى باشد.
3-سپرده شركت در مزايده : ارائه ضمانت نامه بانكي از يكي از بانك ها و موسسات مالي تحت نظارت بانك مركزي با اعتبار سه ماهه و قابل 

تمديد به مبلغ150/000/000 ريال در وجه اداره كل پست استان همدان 
4-زمان بازگشايي پيشنهادات روز شنبه مورخه 98/08/11  در محل خيابان كوالنج ساختمان اداره پست بين النهرين مى باشد.

5- اداره كل پست استان همدان با هر تعداد پيشنهاد ارائه شده  از سوى مزايده گران نسبت به بازگشايى پيشنهادات ارسالى اقدام خواهد 
نمود.  

6-به پيشنهادهاى كه فاقد مهر و امضاء مجاز ، مشروط و مخدوش و به پيشنهاد هايى كه بعد از انقضاى مهلت مقرر در فراخوان واصل مى شود 
مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

(م الف 1118)

آگهي مزايده فروش (مرحله دوم)

شركت تعاونى دهيارى هاى اللجين

استناد  با  اللجين  هاى  دهيارى  تعاونى  شركت 
هيأت   98/105 و  عمومى  مجمع   98/104 مجوز  به 
مديره شركت در نظر دارد يك دستگاه خودرو 
پيكان وانت مدل 93 را از طريق مزايده عمومى به 

فروش برساند.
به  آگهى  اين  نشر  تاريخ  از  توانند  مى  متقاضيان 
و  بازديد  براى  ادارى  ساعت  در  و  روز   4 مدت 
دريافت اسناد مزايده به شركت تعاونى دهيارى 
اى  خامنه  ا..  آيت  بلوار  در  واقع  اللجين  هاى 

ساختمان بخشدارى اللجين مراجعه نمايند.
شماره تماس: 34528559

 امروز جبهه كفــر و صهيونيزم و آمريكا با 
مكيدن خون ملت هــا، جنگ افروزى و ديگر 
فجايع، با بندگان خدا و ملت ها با ظلم و جور و 
ستم رفتار مى كند و ملت ايران بر اساس فلسفه 
حركت حضرت سيدالشهداء، مقابله با آنان را 
وظيفه خود مــى داند و كوتاه نيامدن در مقابل 
آمريكا فشــارهاى مختلف دشمنان بر همين 

اساس صورت مى گيرد.
رهبر انقالب اســالمى در مراسم ساالنه دانش 
آموختگى دانشجويان دانشگاه افسرى و تربيت 
پاسدارى امام حسين(ع) دانشگاه امام حسين را 
دانشگاهى مهم و از بركات بزرگ الهى خواندند 
و با اشــاره به ضرورت تمركز مسئوالن سپاه 
پاسداران بر اعتال و ارتقاى اين دانشگاه افزودند: 
به موفقيتهاى دانشگاه افتخار مى كنيم اما قانع 
نيستيم و ادامه پيشرفت آن را در همه سطوح و 

ابعاد ضرورى مى دانيم.
ايشان توجه به نظام جذب، عمق يافتن برنامه 
هاى آموزشى، توجه خاص به مسائل و علوم 
نوپديــد، تربيت جامــع، مديريت تخصصى، 
وضابطــه گرايــى در عيــن ارتبــاط عاطفى 
فرماندهان و مديران با بدنه دانشگاه را از جمله 
مســائلى خواندند كه بايد مــورد توجه ويژه 
مسئوالن ســپاه قرار گيرد تا اين دانشگاه نقش 

خود را به خوبى ايفا كند.
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد مجدد بر ضرورت 
مجهز شــدن به همه ابعاد نرم افزارى و سخت 
افزارى قدرت، راهپيمايى اربعين را از مصاديق 
قدرت حقيقى خواندند و افزودند: اجتماع عظيم 
و ميليونى زائران در مسير حركت به كربال يعنى 
«حركت به ســمت قله افتخــار و فداكارى و 
شــهادت»، قدرت اســالم و جبهــه مقاومت 

اسالمى را تجلى دوباره مى دهد.
رهبر انقالب اســالمى، اربعين را از نخســتين 
ظهورش در تاريخ اســالم، «رســانه پر قدرت 
عاشورا» دانستند و افزودند: در چهل روز فاصله 
حماسه عاشــورا تا بازگشت اهل بيت (عليهم 
الســالم) به كربال، فريادهاى حضرت زينب، 

حضرت امام سجاد و ام البنين در شام و كوفه 
رسانه حقيقى عاشورا بود و با تحقق فرمانروايى 
منطق حق در فضاى ظلمانى حاكميت بنى اميه 
و ُسفيانى، عاشورا زنده ماند و در تاريخ جارى 

شد.
ايشان راهپيمايى عظيم مســلمانان در اربعين 
حســينى از كشــورهاى مختلف، فرقه هاى 
مختلف اســالم و حتى برخــى اديان ديگر را 
فريادى رســا و رســانه اى بى همتا در دنياى 
پيچيده تبليغات و جهان پر هياهوى بشــريت 
امروز خواندنــد و افزودند: شــعار پر معناى 
«الُحسين يجمعنا» يك حقيقت ناب است چرا 
كه حسين اين اجتماع بى نظير را به راه انداخته 
است و همه را به سمت سرچشمه معنويت و 

آزادگى به حركت درآورده است.
رهبر انقــالب با تاكيد بر گســترش وتعميق 
روزافــزون معنويــت و فكــر و معرفت در 
راهپيمايى اربعين حســينى افزودند: اصحاب 
حكمت و علــم بايد دراين زمينه كار و تالش 

كنند.
ايشــان بــراى تبيين جهت و مشــى حركت 
جمهورى اســالمى در ادامه مســير كنونى، به 
حديثى درباره فلســفه قيام عاشــورا از زبان 
اباعبداهللا الحسين (ع) استناد كردند و افزودند: 
حضرت سيدالشــهداء با بيان حديثى از رسول 
گرامى اســالم خطاب به همــه مردم فرمودند 
هركس يك قدرت ظالم يا ستمگر را ببيند و با 
زبان يا اقدام با او مخالفت نكند، خداوند او را 
به سرنوشت همان قدرت ستمگر دچار مى كند 

و به دوزخ مى فرستد.
حضــرت آيــت ا... خامنــه اى، مقابله امام 
خمينى(ره) با آمريكا را از حدود 50 سال قبل 
يعنى قبــل از تبعيد از قم در اوايل دهه چهل، 
ناشى از احســاس وظيفه دانستند و افزودند: 
امام با بصيرتى مثال زدنى، مى دانست كه هر 
كس و هر ملتى به وظيفه خود در مقابل ظلم و 
ستم عمل كند خدا حتما او را نصرت خواهد 
كرد و همه ديديم كــه اين وعده الهى محقق 

نيز شد.
رهبــر انقالب خطاب به جوانــان عزيز ايران 
تاكيد كردند: با ايمان و عزم و اراده، به وظيفه 
الهى خود عمل كنيد و بدانيد ايســتادگى در 
مقابل دشمنان دين و بشريت، يارى پروردگار 
را به همراه مــى آورد، همانگونه كه در چهل 
ســال اخير اين گونه بوده و به فضل الهى در 
گام دوم انقــالب و گام هاى بعدى نيز چنين 

خواهد بود.
حضرت آيت ا... خامنه اى جوانان را اميدهاى 
كشور برشمردند و افزودند: البته افراد ُمسن نيز 
به وظايف خود عمل مى كنند، همانطور كه امام 
در كهنسالى مثل يك جوان فكر و اقدام مى كرد 
اما واقعيت اين است كه جوانان موتور پيشبرنده 

كشور هستند.
رهبر انقالب اســالمى افزودند: جوانان بدانند 
كه فكر و ذهن آنها نخستين آماج دشمن است 
بنابرايــن با ايمان و قدرت در مقابل ترفندهاى 

دشمنان بايستند.

رهبر انقالب در دانشگاه امام حسين (ع):

مقابل آمريكا كوتاه نمى آييم

انتقاد از استرداد اليحه مديريت خدمات كشورى
 نماينده مردم رزن در مجلس از اقدام دولت در راســتاى استرداد اليحه قانون مديريت 

خدمات كشورى انتقاد كرد و آن را خالف ماده 132 آئين نامه داخلى مجلس دانست.
به گزارش ايســنا، حسن لطفى در جريان جلســه ديروزدر تذكرى با استناد به ماده 132 
آئين نامه داخلى مجلس بيان كرد: در پايان ســال 96 دولت اليحه قانون مديريت خدمات 
كشــورى را براى رسيدگى به مشكالت بازنشستگان و كاركنان دولتى ارائه داد و مجلس 

حدود يك سال بر روى اين موضوع كار كرده است.
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وام 30 ميليونى براى سربازان داراى گواهينامه مهارت شغلى
 رئيس ســازمان وظيفه عمومى ناجا با بيان اينكه امســال حدود 200 هزار سرباز مهارت شغلى را در پادگان ها آموزش مى بينند 

گفت: با هماهنگى با بانك ها پس از اتمام خدمت سربازى به مشموالن تا سقف 30 ميليون تومان وام داده خواهد شد.
به گزارش ايسنا تقى مهرى با اشاره به نقش و جايگاه سربازان گفت: امروز سربازان در حوزه خدمات، امنيت، توان دفاعى كشور 

چه در مرزها و چه در مركز كشور در حال ايفاى نقش هستند و انصافا هم نقش موثرى دارند.
رئيس ســازمان وظيفه عمومى ناجا با بيان اينكه در شــش ماهه نخست امســال روزانه حدود 12 هزار درخواست از سوى 
مشــموالن و خانواده  آن ها در ســازمان وظيفه عمومى مورد رســيدگى و پيگيرى قرار گرفته اســت، گفت: براى تمام ائمه 
جمعه سراســر كشــور نامه اى تنظيم شد تا جوانان براى انجام خدمت سربازى تشويق شــوند، هدف ما اين است تا گفتمان 
ســازى خدمت ســربازى را در سطح ائمه جمعه مطرح كنيم و در صورت تحقق اين امر شرايط دفاعى و امنيتى كشور تقويت 

شد. خواهد 

درمان اختالل ژنتيكى نادر
 شيـــرخوار سه ماهه اى كه به «سندرم ژنتيكى Apert» مبتال بود در بيماستان بقية اهللا (عج) به روش اندوسكوپى تحت جراحى 
قرار گرفت.به گزارش فارس، براى نخستين بار در سطح بيمارستان هاى نيروهاى مسلح سوچوركتومى اندوسكوپيك در شيرخوار 3 
ماهه انجام شد. شيـرخوار سه ماهه اى كه به سندرم ژنتيكى Apert مبتال بود در بيماستان بقيه اهللا (عج) به روش اندوسكوپى تحت 
جراحى ســوچوركتومى قرار گرفت.اختالل craniosynostosis bicoronal به عنوان يك اختالل ژنتيكى بسيار نادر شناخته 
مى شــود كه در آن بيمار به دليل بســته شــدن زودتر از موعد درزهاى جمجمه دچار توقف در رشد جمجمه، مغز، صورت و ساير 

ناهنجارى هايى مانند چسبندگى انگشتان، بدشكلى دست و پا و صورت و جمجمه مى شود.
موسى رضا انبارلويى فوق تخصص جراحى مغزواعصاب اطفال در بيمارستان بقيه اهللا االعظم (عج) براى نخستين بار در بين مراكز 
درمانى نيروهاى مسلح سطح كشور توانست در اين جراحى سنگين، درزهاى باى كرونال شيرخوار را به روش اندوسكوپى باز نمايد 

تا رشد مغز و جمجمه بصورت طبيعى صورت گيرد.

پايش سالمت روان در تمام دانشگاه ها 
اجرا شود

 بحث پايش ســالمت روان عالوه بر دانشگاه هاى وزارت بهداشت 
بايد در ساير دانشگاه ها اعم از مراكز دولتى، آزاد، غير انتفاعى و ... پياده 
شود و در اين زمينه هم افزايى قوى بين نهادهاى مختلف وجود داشته 
باشدرئيس سازمان نظام روانشناسى كشــور با اشاره به اينكه سالمت 
روان در جسم سالم نهفته شده است، افزود:  گروه دانشجويان در جامعه 
همواره در معرض خطر هســتند، اين گروه در سن استقالل طلبى قرار 
دارند و به دنبال هويت پايدار هســتند، همچنين از نظر  شــغل يابى با 
استرس هايى نيز مواجه مى شوند. به گزارش ايرنا محمد حاتمى، يادآور 
شد:  اين طرح بايد به ساير دانشگاه هاى كشور نيز راه يابد تا دانشجويان 

اين دانشگاه ها نيز بتوانند از اين طرح بهره مند شوند.
به گفته وى، آسيب هاى سالمت روان از مهم ترين تهديدها است، بحث 

سالمت روان، فكر و انديشه جوانان اهميت بسيارى دارد.

كم آبى به كليه ها آسيب مى رساند
 محققان هشدار مي دهند كم آبي به سالمت كليه ها آسيب مي رساند.

به گزارش سالمت نيوز، كليه ها بر تعادل آب كنترل دارند و زمانيكه كم 
آب باشند با توليد ادرار غليظ به خروج مواد زائد از بدن كمك مي كنند. 
افرادي كه داروي فشــارخون مصرف مي كنند، گاها داراي مشــكل در 
حفظ تعادل آب هســتند.افراد مسن داراي اختالل در عملكرد كليه ها و 
افرادي كه چندين نوع دارو مصرف مي كنند نياز به مصرف آب بيشــتر 
دارند.افراد مبتال به فشارخون باال معموال قرص هاي براي ادراركردن زياد 
استفاده مي كنند تا حجم خون شــان و در نهايت فشارخونشان كاهش 
يابد.اين بيماران غالبا داروي ديگري هم براي تاثير بر سيستم هورموني 
اســتفاده مي كنند كه بر كليه ها تاثير خواهد داشت.افراد زمانيكه دچار 
سردردشده و آسپرين مصرف كنند، اين مورد باعث مي  شود به كليه ها 

آسيب برسد.

خوراكي هايي براي كودكان بيش فعال
 براي كمك به كنترل شدت و فركانس برخي از نشانه هاي بيش فعالي، 

تاكيد متخصصان بر تمركز والدين روي تغذيه كودكان است. 
■ سيب

كربوهيدرات هاي پيچيده از قبيل سبزيجات و برخي از ميوه ها مثل سيب 
براي كودكان بيش فعال بسيار توصيه مي شوند. اگر كودك شما بيش فعال 
است، با خوردن كربوهيدرات هاي پيچيده در هنگام شب خواب بهتري 

را تجربه خواهد كرد.
■ گالبي

خواص گالبي بسيار شبيه سيب است و منبع خوبي از كربوهيدرات هاي 
پيچيده محسوب مي شود. مصرف گالبي هم به خواب خوب شبانه در 

مبتاليان به بيش فعالي كمك مي كند.
■ تن ماهى

ماهي تن سرشار از اسيدهاي چرب امگا 3 است كه به طور قابل توجهي 
عالئم بيش فعالي را در بسياري از كودكان كاهش مي دهد.

■ آجيل
آجيل مشابه ماهي تن، منبع بزرگ اسيدهاي چرب امگا 3 براي مديريت 

هرچه بهتر عالئم بيش فعالي است.

كيهان: مطالبات واقعى زنان را در هياهوى استاديوم پنهان نكنيد 
 اگه گذاشتيد زنان بدونه حاشيه به ورزشگاه برن!!

ايران: يارانه  همچون يخى كه آب شد 
 از اولش آبكى بود!!

ايسنا: خودروى برقى كه با نور با سرنشينان صحبت مى كند 
 خودرو ها هم به حرف اومدن !!

شرق: بودجه امسال مد و لباس صرف چه امورى مى شود 
 اجاره  خونه !!

صداى زنجان: النه كردن آسيب هاى اجتماعى در شهرك هاى حاشيه اى 
 روش خراب كردن لونه ها رو بگيد

ايران: استيلى روى نيمكت داغ اميد 
 عصبانيه گرماى نيمكتو متوجه نمى شه  !!

كيهان: چرا طرح عفاف و حجاب خاك مى خورد؟!
 پروندشو گذاشتن زير ميز!!

ابرار اقتصادى: حذف سود مركب از سيستم بانكى 
 مگه بانك بدونه سود هم داريم؟؟ 
همشهرى: چشم گاو خونى روشن شد

 بدون شرح 
نقد حال: آيا شاهد خروج كامل اروپا از برجام خواهيم بود؟

 مگه تو هنوز هم دارى با برجام زندگى مى كنى؟
شرق: قاليباف راه احمدى نژاد را مى رود؟

 پس جاى پاى احمدى نژاد هنوز روى حمايت از مردم مانده 
همدان پيام: بالتكليفى پروژه اى كه قرار بود 8 هزار شغل براى همدان 

ايجاد كند 
 اين هم از سال توليد و اشتغال !!

همدان پيام: در ازدواج مسابقه تجمل گرايى گذاشتيم
 مسابقش كه خوبه يه پاكن بگير برا پاك كردن تجمل گرايى !!

جام جم: آغاز آمارگيرى كلنى هاى زنبور عسل استان 
 زنبورها رو بشماريد ناراحت مى شن عسل نميدنا

همدان پيام: سهم مردم در كجاى انتخابات؟
 قبلش رو سر كانديداها جا  دارن بعدش زير پاى نماينده ها !!

احتمال يك طرفه شدن
 مسيرهاى برگشتى اربعين

 احتمال دارد ظرف دو روز آينده به دليل حجم بازگشــت زائران 
كربال به كشور، طرح هايى از جمله يك طرفه شدن برخى از مسيرهاى 
بازگشت مرزهاى چهارگانه اعم از مهران، شلمچه، چزابه و خسروى 

به كشور اجرا شود.
رئيس پليس راه راهور نيرو انتظامى گفت: اكنون وضعيت ترافيكى در 
مرزهاى چهارگانه آرام و روان است اما در مسير ايالم به مهران حجم 

نسبتا سنگينى نسبت به ساير محورها گزارش شده است.
تيمور حســينى در گفت و گو با ايرنا، به زائران كربال توصيه كرد از 
عجله و شــتاب بى مورد اجتناب كرده و با وجود خستگى و خواب 
آلودگى رانندگى نكنند؛ چرا كه در چند روز گذشته علت بسيارى از 
تصادفات در مســيرهاى منتهى به كربال عجله و شتاب و خواب آلود 

بودن راننده بوده است.
وى اضافه كرد: طى دو روز آينده نيز با موج بازگشت زائران مواجه مى 
شويم بر اين اساس پيش بينى هاى الزم انجام شده است تا با اجراى 
طرح هايى ترافيكى در مسيرهاى بازگشت از كربال به ايران از حوادث 
احتمالى جلوگيرى شود. حسينى افزود: به عنوان مثال احتمال دارد با 
برنامه ريزى مسير مهران به ايالم، خسروى به سمت اسالم آباد غرب و 
از قصر شيرين تا سرپل ذهاب در مقطع زمانى خاص يك طرفه شود.
وى ادامــه داد: به فراخــور وضعيت در جاده هاى منتهى به كشــور، 
تاكتيك هايى از جمله يك طرفه شدن برخى از مسيرها انجام مى شود 
و تالش بر اين اســت كه موج بازگشــت به خوبى مديريت شود تا 
زائــران با خيال راحت و همراه با آرامش و امنيت به شــهرهاى خود 

بازگردند.
حســينى در توصيه به زائران كربال، گفت: براى بازگشــت به كشور 
عجله نكنند، اغلب زائران خســته هســتند بر اين اساس در ابتدا در 
مكان مناسب استراحت كرده و در طول مسير از عجله و شتاب پرهيز 
كنند چرا كه برخى از راه هاى مواصالتى از جمله ايالم به كرمانشــاه 
جداسازى نشــده و راه دو طرفه است و كوچك ترين بى احتياطى و 
انحراف به چپ و هر گونه تداخل بار، منجر به تصادف مى شــود و 

همچنين در برخى نقاط گره ترافيكى ايجاد مى كنند.

وجود بيش از 3ميليون زن سرپرست 
خانوار در كشور

 بيش از ســه ميليون نفر زن سرپرست خانوار در كشور داريم كه 
71 درصد آنها زنانى هســتند كه همسرانشــان فوت كرده اند و 11
درصد نيز زنانى هســتند كه طالق گرفته اند. بقيه هم شامل مواردى 
اســت كه ازدواج نكرده اند.وزير كشور با بيان اينكه اليحه حمايت و 
صيانت از حقوق زنان اميدبخش اســت، افزود: اميدواريم با نظراتى 
كه اعضاى همه دســتگاه هاى اجرايى و كارشناسان دادند، اصالحات 
الزم به صورت تكميلى از ســوى دولــت نيز در آن صورت بگيرد و 
در نهايت براى قانونگذارى به مجلس برود. به گزارش ايرنا، رحمانى 
فضلى ،تصريــح كرد: موضوع مهم در اين رابطه حمايت ها و تكريم 
از بانوان و زنان مطابق با اصول و ارزش هاى جمهورى اسالمى است 
كه مبتنى بر اصول و عقايد دينى است؛ بايد تالش كنيم هر نوع ظلم، 
نابرابرى و تبعيض چه به صورت تاريخى، فكرى، انتقادى، انديشه اى 

و چه به صورت عملى عليه بانوان در جامعه وجود دارد، حل كنيم.

 آيا تــا به حال برايتان پيــش آمده كه از 
زيرگــذر ميدان بار تا مســيرى كه منتهى به 
دو راهى كرمانشاه- ســنندج مى شود به هر 
دليلى عبور كرده باشيد؟ برايتان در اين مسير 
چه چيزى بيشــتر از همه جلب توجه كرده 
است؟ حجم باالى ترافيك؟ وجود مغازه ها و 
اصنافى كه توقف گاه هاى كوتاه مدت عابرين 
هستند؟ عبور و مرور عابرين در ميانه جاده؟ 
وجود تاكســى بارهاى دوره گرد در عرض 
جاده؟ تبليغات محيطى، و يا ديدن تصادفات 
خارج از توان مســير؟ كدام يك ذهن شــما 
را به خود مشــغول كرده اســت؟ همه آنچه 
پرسش شــد در كنار بخش بســيار پررنگ 
تعداد تصادفات از جمله مشكالتى است كه 
چهارراه ميدان بار همدان تا ميدان بهار را  با 
خود ســاليان سال است درگير كرده است از 
آنجايى كه همدان در مســير 6 اســتان ديگر 
قــرار گرفته و محورهــاى آن از بار عبورى 
بااليى برخوردار مى باشــد تــا جايى كه 4

درصد از بزرگراه و آزادراه هاى كشور را در  
دل خود جا داده اســت ايــن خبر مى تواند 
در عين حال كه  نويد بخش توسعه راه هاى 
اســتان باشــد يك دغدغه مهم ديگر را هم 
ايجاد كرده اســت كه حكايت از هشدارهاى 
پليس راه و راهنمايى و رانندگى استان نسبت 
به افزايش 5 برابرى تصادفات برون شــهرى 

در همدان دارد.
متأســفانه چهــارراه ميــدان بار به ســمت 
خروجى هاى غربى استان از محورهايى است 
كه آمار تصادفات خسارتى و منجر به فوت 
آن به قدرى باال رفته كه محال است در روز 
شــاهد حادثه اى كه در آن از واژه «تصادف» 

نام برده مى شود، نباشيم.
اين مســير كه بــا توجه به قــرار گرفتن در 
ايــام اربعين و پرتردد شــدن حجم عبور از 
محورهاى اصلى به شمار مى رود با نداشتن 
حداقل هــاى ترافيكى و هشــدار دهنده از 
دوربين كنترل ســرعت تا گارديل ها كشيده 
شده بين عابران همواره از نقاط پرحادثه در 

غرب كشور به شمار مى رود.
اين ماجرا از زمانى ايجاد حساسيت بيشترى 
مى كند كه جنس آســفالت استفاده شده در 
اين محور خود يكــى از مولفه هاى موثر در 
افزايش تصادفات شناخته مى شود به عبارتى 
ديگر كارشناســان ترافيك استان باور دارند 
و  آسفالت  روى  اتومبيل هاى  ســرخوردگى 

جمع شدن آب در برخى نقاط موج دار مسير 
كه تنها در هنگام بارش خود را نشان مى دهد 
از مهمترين عوامل ايجاد حادثه در اين بلوار 

خروجى به شمار مى رود.
اگر چه اين مسأله بارها از طريق دستگاه هاى 
اجرايى مربوطه هشــدار داده شــده اما گويا 
كماكان راهدارى نســبت به آن واكنشى كه 
نشان از مرتفع شــدن اين نقص باشد نشان 

نداده است.
از طرفى شهردارى هم در ارتباط با جمع آورى 
وانت بارهاى دوره گردى كه در چپ و راست 
جاده قرار گرفته و منجــر به كاهش عرض 
عبورى جاده شــده و عامل تصــادف را  تا 
جايى تشــديد كرده كه 12 درصد را از آمار 
را به خود اختصاص داده اقدامى كه مبنى بر 
جمع آورى و هدايت به مســير ديگرى باشد 
نكرده و در مقابل پرسش هاى متداول خبرى 
در اين زمينه با مثال زدن مرتفع شدن مشكل 
مشابه در نقاط ديگر شهر مسأله بلوار ارتش 

را به فراموشى سپرده است.
اينكه در همدان توسط رئيس پليس راهنمايى 
و رانندگى 90 درصــد تصادفات در بخش 
برون شــهرى اعالم مى شود در حالى كه نرم 
كشورى آن 73 درصد است نشان و گواه بر 
اين ادعاست كه محورهاى خروجى همدان 
در مسيرهاى پرترددى چون بلوار ارتش نياز 
به ســاماندهى و رســيدگى جدى ترى دارد 

اگر چه هم چنان شــاهد هســتيم كه در اين 
مســير نبود توجه جدى به عالئم راهنمايى 
و رانندگــى، نصب دوربين كنترل ســرعت، 
زيرگــذر، ســرعتگير و تعريــض جاده هم 
چنان احساس مى شــود اما با توجه به اينكه 
مسير فوق از نقاط حياتى خروجى استان به 
شمار مى رود نيازمند برنامه ريزى، مديريت و 

طراحى اصولى مى باشد.
متأسفانه قرار گرفتن تقاطع مهدى آباد در اين 
مســير و دور زدن خودروهــا در ميدان بهار 

خود عاملى پرتنش در بلوار فوق مى باشــد 
كه متأسفانه بنا بر ادعاى پليس راه عدم ايجاد 
زيرگذر يا روگذر در اين منطقه سالهاســت 
بــه دليل ممانعت ارتش به تعويق افتاده نكته 
جالب اين اســت كه طوالنى شــدن ايجاد 
اين زيرگذر ســاالنه جان هــزاران نفر را به 
خطر انداخته و باعث شــده همدان در مسير 
خروجى اين بلوار حجم بااليى از گزارشات 
فوتى در تصادفات برون شــهرى را داشــته 
باشــد. رئيس پلس راه استان در گفت وگو با 
خبرنگار ما آمار حــوادث تصادفى منجر به 
فوت را در اين مســير در 6 ماه اول سال 98
چنين عنوان كرد: در شــش ماه نخست سال 
6 نفر در اثر تصادفات اين محور فوت شدند 
و نزديك به 31 نفر نيز مجروح از تصادفات 

بر جا مانده است.
رضا عزيزى افزود: بيشــترين فوتى ها امسال 
در بلــوار ارتــش از تصادفــات خودرويى 
حادث شده كه در اين بين 3 مورد مربوط به 
عابر پياده و 3 مورد هم مربوط به خودروها 

بوده است.
وى بــا بيان اينكه تصادفات خســارتى ثبت 
نمى شــود گفت: با اين حــال مى توان گفت 
در 6 ماه اول ســال 40 فقره تصادف زير 5
كيلومتر در اين محور ثبت شــده كه نسبت 
به مدت مشابه سال 97 با 30 درصد افزايش 

همراه بوده است.

 57 نماينده مجلس طرح يك فوريتي 
«رفع انحصار از زبان انگليســي در نظام 
آمــوزش همگاني كشــور» را به هيأت 

رئيسه مجلس ارسال كردند.
بــر اســاس اين طــرح آمــوزش زبان  
انگليســي از برنامه مــدارس حذف و 
اختياري اعالم شده و دانش آموزان براي 
يادگيري مي توانند به آموزشگاه هاي آزاد 

مراجعه كنند.
در مقدمــه توجيهي اين طرح با اســتناد 
به «ســخنان مقــام معظم رهبــري در 
آموزش  خصوص  در  ارديبهشت 1395 
زبان خارجي كه فرمودند: «اين اصرار بر 
ترويج زبان انگليســي در كشور ما يك 
كار ناسالم است... آن وقت ما بياييم زبان 
آن ها را خودمان با پول خودمان، با خرج 
ترويج  خودمان  مشــكالت  با  خودمان، 
كنيم. اين عقاليي اســت؟» اين طرح كه 
در 6 ماده تهيه شده در ماده 1 مي گويد: 
«از تاريخ تصويب ايــن قانون آموزش 
زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني 
كشــور جنبه اختياري خواهد داشت و 
وزارت آموزش وپرورش به شــرحي كه 
در ادامه اين قانــون خواهد آمد مكلف 
اســت امكان آموزش ســاير زبان هاي 
مهــم بين المللي و منطقه اي را به صورت 
اختياري فراهم آورد». همچنين بر اساس 
اين طرح ســاعات كار معلمان موضوع 
اين ماده در آموزشگاه هاي آزاد به عنوان 
ســاعات موظفي مورد قبول آموزش و 
پرورش قــرار خواهد گرفت. متن كامل 

اين طرح به شرح زير است.
رياســت محترم مجلس شوراي اسالمي 
احترامًا طــرح ذيل كه به امضاي 57 نفر 
از نمايندگان رســيده است، جهت طي 

مراحل قانوني تقديم مي شود.
بخشــي ازمقدمه: مقام معظم رهبري در 
آموزش  خصوص  در  ارديبهشت 1395 
زبان خارجي فرمودنــد: «اين اصرار بر 
ترويج زبان انگليســي در كشور ما يك 
كار ناســالم اســت. بله زبان خارجي را 
بايــد بلد بود اما زبــان خارجي كه فقط 
انگليســي نيســت. زبان علــم كه فقط 
انگليسي نيســت... [مثًال] امروزه كساني 
كه به زبان اسپانيولي حرف مي زنند كمتر 
از كســاني نيســتند كه به زبان انگليسي 
حرف مي زنند... چرا زبان فرانسه يا زبان 
آلماني تعليم داده نمي شــود؟ زبان هاي 
كشــورهاي پيشــرفته شــرقي هم  زبان 
بيگانه اســت، اين ها هم  زبان علم است. 
باهــدف تحول آموزش زبــان خارجي 
در آموزش همگاني كشــور و همچنين 
جهت رفع انحصار و ايجاد فرصت براي 
انگليســي  غير  زبان هاي  به  عالقه مندان 
طرح «رفع انحصار از زبان انگليســي در 
نظام آموزش همگاني كشور» به مجلس 

شوراي اسالمي تقديم مي شود.
 عنوان طــرح: رفع انحصار از 
آموزش  نظام  در  انگليســي  زبان 

همگاني كشور
■ مــاده 1 -از تاريخ تصويب اين قانون 
آموزش زبان انگليســي در نظام آموزش 

خواهد  اختياري  جنبه  كشــور  همگاني 
داشــت و وزارت آموزش وپــرورش به 
شــرحي كه در ادامه اين قانون خواهد 
آمد مكلف اســت امكان آموزش ساير 
زبان هاي مهــم بين المللي و منطقه اي را 
به صورت اختياري فراهم آورد. تبصره- 
دانش آموزاني كه گرايش نظري را براي 
تحصيل انتخاب كرده يــا مي كنند الزم 
اســت حداقل مهارت مكفي دريكي از 
زبان هاي خارجي مورد تأييد را كســب 

كنند.
■ مــاده 2 -هركــدام از دانشــگاه هاي 
ذي ربط  دستگاه هاي  هماهنگي  با  كشور 
مي توانند در اجراي اين قانون نسبت به 
عقد تفاهم نامه با دانشــگاه ها، مؤسسات 
آمــوزش عالــي، انجمن هــاي علمي و 
فرهنگــي، نهادهاي دولتــي و مدني يا 
كنسرســيومي از آن ها در كشورهايي كه 
آموزش زبان آن كشورها به لحاظ گستره 
بين المللي و منطقه اي، مراودات فرهنگي 
و تجاري داراي اولويت مي باشد، اقدام 

كنند.
■ تبصره 1 -ميزان ارائه خدمات آموزش 
همگاني در خصوص هر زبان متناســب 
با مشــاركتي خواهد بود كه كشــور يا 
كشــورهاي طرف تفاهم در يك برنامه 
حداقل 15 ســاله از طريق همكاري هاي 
علمــي و فنــي، اعزام مــدرس و ارائه 
بورســيه براي تربيت مــدرس و معلم 
دانشــگاه هاي  بين الملل  پرديس هاي  در 
كشــور و بخشــي از هزينــه برقراري 

دوره هاي آموزشــي در مناطق محروم و 
كمك هزينه دانش آموزان فاقد توان مالي 

تقبل خواهند كرد.
■ مــاده 3 -از تاريخ تصويب اين قانون 
آموزش وپــرورش مكلــف خواهد بود 
آمــوزش زبان هاي موضــوع اين قانون 
و زبــان انگليســي را صرفــًا از طريق 
آموزشــگاه هاي آزاد تحــت نظارت آن 
وزارت و حداكثــر معادل ســه ســال 
تحصيلــي منحصراً بــراي دانش آموزان 

مقطع دبيرستان ارائه كند
■ تبصــره 1 -آموزشــگاه هاي آزاد در 
مورد روش هاي آمــوزش، امتحانات و 
نمرات و طول مدت ســال تحصيلي و 
امثالهم اســتقالل عمل خواهند داشت و 
آموزش وپرورش ضمــن اعمال نظارت 
حاكميتــي فقــط مجــاز بــه برگزاري 
يك آزمــون نهايي در ســال آخر دوره 
دبيرســتان خواهد بود. همچنين وزارت 
جهت  اســت  مكلف  آموزش وپرورش 
حداكثــري  بهره منــدي  در  تســهيل 
دانش آموزان از خدمات آموزشــگاه هاي 
آزاد نسبت به تعيين سطوح قيمتي ارائه 
خدمات آموزشــي در اين آموزشگاه ها 

نظارت و اعمال مقررات كند.
■ تبصــره 2 -دانش آموزاني كه خواهان 
تحصيل در گرايــش نظري بوده و قادر 
به تأمين حداقل هزينه آموزشــگاه هاي 
آزاد نباشــند مي توانند از بورســيه هاي 
مذكور در تبصره (1) ماده (2) اين قانون 

بهره مند شوند.

آموزش وپرورش  تبصــره 3 -وزارت   ■
به طــور موقــت و براي مــدت حداكثر 
پنج ســال مجــاز خواهد بــود در مورد 
شهرستان هايي كه معلم زبان غير انگليسي 
با تحصيالت دانشگاهي حضور ندارد با 
كمك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
و سازمان خارجي طرف تفاهم از طريق 
برگــزاري آزمون نســبت به شناســايي 
متقاضياني كه تسلط و دانش كافي دارند 
اقدام و منتخبــان را صرفاً براي آموزش 
ســطوح مقدماتي به آموزشگاه هاي آزاد 
معرفي كند. تكميل آموزش دانش آموزان 
در اين شهرســتان ها مي تواند به صورت 
دوره هاي فشــرده (حداقــل معادل يك 
سال تحصيلي) و با استفاده از معلم مدعو 
از مركز اســتان و يا كشور طرف تفاهم 

صورت گيرد.
■ تبصــره 4 -در مناطــق دورافتاده و 
محروم كه به هيچ عنوان امكان برقراري 
آموزشــگاه هاي آزاد و ارائــه آموزش 
در همــه زبان هاي مــورد تأييد فراهم 
با  مي تواند  آموزش وپرورش  نيســت، 
همكاري يكي از دانشــگاه هاي مجري 
طــرح و با توجــه به تقاضــاي غالب 
دانش آمــوزان و گويــش و زبان رايج 
مــردم بومي منطقه نســبت بــه فراهم 
آوردن امكان آموزش فشــرده (حداقل 
يــك و نيم ســال تحصيلي) يك يا دو 
زبان فقــط براي دانش آموزان شــاخه 
نظــري با جلب حمايــت مالي مذكور 
در تبصره (1) مــاده (2) اين قانون و 
منابع حاصل از برون ســپاري آموزش 

زبان، اقدام كند.
■ مــاده 4 -از تاريخ تصويب اين قانون 
اســتخدام به عنوان معلــم براي آموزش 

زبــان انگليســي يا زبان هــاي موضوع 
مــاده (2) اين قانون از ســوي وزارت 

آموزش وپرورش ممنوع مي باشد.
■ ماده 5 -وزارت آموزش وپرورش مكلف 
است در خصوص معلمان زبان انگليسي 
كه داراي مدرك دانشگاهي مرتبط بوده و با 
آن وزارت رابطه 7 استخدامي دارند موارد 
زير را بنا بر تقاضاي شخصي ايشان مورد 

عمل قرار دهد.
■ تبصــره 1 -اقدام معلمــان زبان هاي 
خارجي در تأســيس و اداره مؤسسات 
آموزشي و آموزشگاه هايي كه در اجراي 
اين قانون تشــكيل خواهند شد از قانون 
منع اشتغال كاركنان دولت مستثنا خواهد 

بود.
■ تبصــره 2 -باهــدف افزايش كيفيت 
و رقابــت دريافت وجوهي بــا عنوان 
حقوق يا دستمزد يا پاداش از آموزشگاه 
بورسيه  خارجي  ســازمان  يا  خصوصي 
كننده عــالوه بــر حقــوق دريافتي از 
آموزش وپــرورش براي معلمان موضوع 

اين ماده بالمانع خواهد بود.
ماده 6 -تمامي دستگاه هاي برگزاركننده 
ازجمله  اســتخدامي  و  علمي  آزمونه اي 
سازمان سنجش كشور و سازمان اداري 
و اســتخدامي كشــور مكلف اند امكان 
ســنجش دانــش و مهــارت متقاضيان 
را بــه هر يك از زبان هــاي مورد تأييد 
آموزش وپرورش در شرايط و امتياز برابر 
با زبان انگليســي و براي همه رشته ها و 

تخصص ها فراهم آورند.
■ تبصره- دوره هاي آموزشــي مشترك 
كه در اجراي تبصــره (3) ماده (2) اين 
قانون تشــكيل مي شــوند از شمول اين 

ماده مستثنا خواهند بود.

رعايت نكردن اصول فنى و ايمنى در بلوار خروجى شهر جان شهروندان را مى گيرد

ضيافت مرگ در بلوار ارتش

چهــارراه  متأســفانه 
ســمت  به  بار  ميــدان 
غربــى  خروجى هــاى 
محورهايى  از  اســتان 
تصادفات  آمار  كه  است 
خسارتى و منجر به فوت 
آن به قدرى باال رفته كه 
محال است در روز شاهد 
از  آن  در  كــه  حادثه اى 
برده  نام  «تصادف»  واژه 

مى شود، نباشيم.

طرح مجلس براى حذف زبان انگليسى از مدارس
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اخذ ماليات از سپرده هاى بانكى 
ضرورى است

 اخذ ماليات از سپرده هاى بانكى اقدامى درست است به شرطى كه 
با سياست هاى مكمل ديگرى همراه شود.

اخذ ماليات از همه حوزه هايى كه به درآمدزايى منجر مى شود اقدامى 
مرســوم در عرصه سياســت گذارى جهان امروز است. اين حوزه ها 
تفاوتى نمى كند در كدام بخش باشد، بخش مسكن باشد يا حوزه هاى 
مالى و پولى، تفاوتى در اصل ماجرا نخواهد كرد كه افراد بايد بخشى 
از درآمدهــاى خود را به دولت بدهند تا دولت هم بتواند پروژه هاى 
زيربنايى و زيرســاختى خود را به اجرا گذارد. درنتيجه مى توان گفت 
هيچ حوزه درآمزايى مصون يا آن طور كه در ايران گفته مى شود معاف 

از ماليات نيست.
در ايران اقتصاد مشــكالت متعددى داشــته و دارد. بخشــى از اين 
مشكالت هم از انباشت سياست هاى غلط و ... بوده كه سياستگذار را 
به سمت اقداماتى برده كه با جهان مغايرت دارد. درواقع سياست گذار 
براى رفع يك مشــكل، سياستى را به شــكلى ديگر تصويب كرده تا 
از اين طريــق از بروز عارضه ديگرى جلوگيرى شــود. در ماجراى 
اخــذ ماليات از ســپرده هاى بانكى نيز اين مهم صــدق مى كند ولى 
سياســت گذار به اين نكته توجه داشــت كه اگر ماليات از اين بخش 
گرفته شــود، احتمال اين كه سپرده ها به بازارهاى موازى سرازير شود 
زياد مى شــود. به اين ترتيب يك سياست كه مانند يك مسكن است 

استفاده كرد ولى اين سياست تنها براى مقطعى پاسخگو است.
اصل اين سياســت كه بايد از همه حوزه ها و ســپرده هاى بانكى كه 
درآمدزايى دارند ماليات گرفته شــود اصلى پيشرو است. با اين همه 
در كشــورهايى مانند ايران مهم اين است كه در چه زمانى و در زمان 
مديريت چه كســانى مى توان اين سياست را به اجرا گذاشت. چرا كه 
اين سياســت در نهايت بايد با شــيبى اصولى و تكميل شدن با اخذ 
ماليات از حوزه هاى ديگر همراه شــود. در كشــور ما نقدينگى قابل 
توجهى وجود دارد كه از حوزه توليد به نظام بانكى رفته اســت زيرا 
ميــزان درآمد از اين راه با توجه به نگرفتن ماليات از آن و نداشــتن 
ريســك براى تعداد زيادى از ثروتمندان راه خوبى براى كسب درآمد 
است. اين نيز گرچه براى سياست گذار خوب است ولى بازدهى پول 

و سرمايه در جامعه را كاسته است.
افزايش و گســترش چتر مالياتى در اقتصــاد ايران را بايد به فال نيك 
گرفت ولى نبايــد فراموش كرد اخذ ماليــات از درآمدهاى ارزى و 
بازارهــاى ديگر چون دالر و طال مكمل اين سياســت خواهد بود و 
از تبعــات فرار نقدينگى به بازارهاى موازى نيز جلوگيرى مى كند. در 
كنار آن به ســود سياســت هاى حامى توليد خواهد بود. به هر حال 
سياســت گذار در عرصه اقتصادى بايد سياســت گذارى را به سمتى 
ببرد كه التهابات مهمى ايجاد نشــود. به ويژه آن كه با اين اقدام ممكن 

فرودستان جامعه دوباره متضرر شوند.
* عبدالحميد انصارى
مديرعامل سابق بانك ملى

چرا افزايش قيمت برق
 مصرف را كاهش نداد؟

 حدود پنج ماه از مصوبه دولت درباره افزايش بهاى آب و برق كه 
از افزايش ســاالنه 7 درصدى بهاى آب شرب و برق حكايت داشت، 
مى گــذرد. مصوبه اى كه به گفته مســئوالن، مزيــت آن جلب توجه 
مشتركان به الگوى مصرف و درنهايت كاهش ميزان مصرف بود اما به 
نظر مى رسد اين هدف فعال محقق نشده و ميزان مصرف برق كاهش 

نداشته است.
مصوبه مذكور به طور اختصاصى، هم به پرمصرف ها پرداخته و هم به 
كم مصرف ها در دومين بند اين مصوبه آمده اســت: با هدف مديريت 
مصــرف و بازدارندگى مصارف غيرضرورى، عالوه بر ميزان افزايش 
موضوع بند (1) اين تصويب نامه، از ابتداى خردادماه، ساالنه 16 درصد 
به خالص صورتحســاب آب و برق مصارف خانگى (بدون احتساب 
آبونمان، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض) مشــتركين باالى الگوى 
مصرف افزوده مى شود. به عبارت ديگر طبق اين بند پرمصرف ها تا 23

درصد افزايش تعرفه خواهند داشت.
اين در حالى اســت كــه طبق بند پنجم اين مصوبــه خانوارهايى كه 
مصرف آب يا بــرق ماهانه آن ها پايين تر از الگوى مصرف بوده و در 
بازه زمانى اول خرداد تا پايان شهريور، در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل، مصرف خود را كاهش مى دهند، مشمول تخفيف به ميزان مصرف 

كاهش يافته با نرخ نخستين پله مصرف خواهند شد.
در اين راســتا، مدير كل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشــتركين 
توانير در گفت وگو با ايســنا، با بيان اين كه اطالعات دوره سوم هنوز 
كامل نشده است، اظهار كرد: بر اساس اطالعات دوره دوم بايد گفت 
با تغيير تعرفه،  درصد مشــتركين پرمصرف تغيير زيادى نكرده است. 
يعنــى نمى توان گفت تعرفه به صورت مســتقيم روى ميزان مصرف 

تاثير داشته است.
هــادى مدقق با تأكيد بر اين كه عوامل متعددى در اين  موضوع كه 
مشتركين امســال بيش تر برق مصرف كردند، وجود دارد، گفت: 
يكى از داليل اين اســت كه در ســال 1397 در دوره تابســتان 
خاموشــى هاى برنامه ريزى شده داشتيم و اين موضوع باعث شده 
ميزان مصرف برق كم تر شود. به عبارت ديگر ميزان انرژى توزيع 

نشده زياد بوده است. 
اما از آنجا كه امســال خاموشــى برنامه ريزى شده نداشتيم، مصرف 
بيش تر شده است. به عبارت ديگر اگر تعرفه اثرى هم گذاشته باشد، 
از آن طرف بهبود وضعيت تامين برق باعث شــده اســت مشتركين 
مصرف بيش ترى داشته باشــند و اين دو موضوع يكديگر را خنثى 

كرده اند.

خبر خوش وزير راه درباره قيمت مسكن
 روند چند ماه گذشته بازار مسكن نشان مى دهد كه قيمت خانه سير نزولى دارد، البته مشخص 

بود كه رشد حباب گونه قيمت ها در دو سال اخير غيرعادى و غيرواقعى بوده است.
به گزارش خانه ملت، وزير راه و شهرســازى با اشــاره به روند كاهش قيمت مسكن در چند ماه 
اخير، گفت: وزارت راه و شهرســازى هيچ دخل و تصرفى در قيمت گذارى بازار مسكن نداشته، 

اما مشخص بود كه رشد حباب گونه قيمت ها در دو سال اخير غيرعادى و غيرواقعى بوده است.
محمد اســالمى افزود: من در انتهاى سال گذشــته و ابتداى سال جارى اعالم كردم كه مردم براى 

كاهش تالطمات بازار مسكن، خانه نخرند، زيرا قيمت ها به صورت غيرواقعى باال رفته است.

وى گفت: روند چند ماه گذشــته بازار مسكن نشان مى دهد كه قيمت خانه سير نزولى دارد، حال 
براى وزارت راه و شهرســازى، توانمندسازى خانوارها براى خريد مسكن و ايجاد قابليت جهت 

خانه دار شدن جامعه هدف، داراى اهميت است.
اسالمى ادامه داد: در شــرايط كنونى وزارت راه و شهرسازى براى توليد مسكن دو هدف اساسى 
دارد كــه اجراى طرح ملى مســكن و تكميل واحدهاى باقى مانده مســكن مهر جزء اين اهداف 

محسوب مى شود.
وزير راه و شهرســازى تصريح كرد: خوشبختانه دو هدف اصلى وزارت راه و شهرسازى در حال 
اجراى و عملياتى شــدن است و اميدواريم در آينده نزديك تحقق اين اهداف، تأثير مثبتى در بازار 

مسكن بگذارد. 

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

   فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومى يك مرحله اى 

شركت آب و فاضالب استان همدان در نظر دارد توليد كنندگان حائز شرايط جهت شركت در مناقصه 
عمومى يك مرحله ايخريد 7000 دستگاه  كنتور آب سرد سايز 1/2 اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس 

كارى R 160 (معادل كالس C ) با قابليت قرائت از راه دور  را با اطالعات مشروحه ذيل ارزيابي نمايد.
 نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب استان همدان  واقع در همدان - ميدان بيمه- 

جنب اداره ثبت احوال  كد پستى 6515914478 تلفن 081-38219871-80
نظارت : معاونت خدمات مشتركين ودرامد شركت آب و فاضالب استان همدان  

 160 R موضوع : خريد 7000 دستگاه  كنتور آب سرد سايز 1/2 اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى
(معادل كالس C ) با قابليت قرائت از راه دور  

روش تامين مالى: از محل منابع داخلى
مدت قرارداد: هفت ماه

تاريخ،مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: متقاضيان ميتوانند جهت 
دريافت اسناد ارزيابي كيفي از مورخ  98/07/21  لغايت 98/07/28 به دفتر قراردادهاى شركت آب و 
فاضالب استان همدان مراجعه نمايند. استعالمهاي تكميل شده  بايد تا پايان وقت ادارى مورخ  98/08/13 
در پاكت مهر و موم شده به شركت آب وفاضالب استان همدان (دبيرخانه شركت) تسليم شود.(استعالمها 

بايد توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند)
 محل دريافت ،تحويل وگشايش  اسناد: 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)
نحوه دريافت اسناد استعالم و هزينه آن: متقاضيان در ازاى واريز مبلغ غيرقابل استرداد 300/000  ريال به 
حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001  به نام شركت آب وفاضالب استان همدان و ارائه 

درخواست مى توانند يك سري از اسناد استعالم ارزيابي كيفي را دريافت نمايند.
 مناقصه گران ابتدا ارزيابي كيفي شده و پس از كسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابي كيفي(70)، در 

مراحل بعدي مناقصه شركت  مي نمايند.
 اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات  و سايت شركت hww.ir درج گرديده است.
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 با قابليت قرائت از راه دور  به شماره ج/98/179

 (نوبت دوم)

 روســتايياني كه به شهرها مهاجرت كرده 
بودند در حال بازگشــت به روســتاي خود 

هستند.
مديركل دفتر امور روســتايى و شــوراهاى 
اســتاندارى همدان گفت: از سال گذشته در 
برخى از روستاهاى خالى از سكنه در استان 
همدان شاهد بازگشت 10 درصد از اهالى به 

روستاى خود بوده ايم. 
فرهاد فرزانه ادامه داد: اســتفاده از پتانســيل 
روســتاها، عامل بازگشت مهاجران به روستا 

در سال هاى اخير بوده است.
وى بيان كــرد: طبق آمارهاى ســال 95 كه 
توســط مركز آمار تهيه شده، 120 روستا در 
اســتان همدان خالى از سكنه بوده اند كه اين 
تعداد در ســال 98 كاهش چشمگيرى داشته 

است.
مديركل دفتر امور روســتايى اســتاندارى، 
روســتاى  باالترين  با  را  مالير  شهرســتان 
خالــى از ســكنه در رتبــه اول اعالم كرد 

و به ايســنا گفت: شهرســتان فامنين با 19 
روســتا، نهاوند با 19 روستا، همدان با 14 
روستا و اسدآباد با 14 روستا آمار بيشترين 
روستاهاى تخليه شــده در هر شهرستان را 

به خود اختصاص داده اند.
 9 وى افزود: شهرستان هاى رزن با تخليه 
روســتا، درگزين 8 روستا، كبودراهنگ 3 

روســتا و بهار با 2 روستا با جلوگيرى از 
كمترين  در  شــهر  به  روستائيان  مهاجرت 
آمــار روســتاهاى خالى از ســكنه قرار 

دارند.
وى باال رفتن هزينه هاى زندگى شــهرى را 
عامل اصلى بازگشت روستائيان به روستاى 
محــل زندگى خود دانســت و گفت: اغلب 

مهاجرت ها به پايتخت انجام شده بود كه باال 
رفتن قيمت مســكن در مركــز و هزينه هاى 
جارى زندگى شــهرى در سال هاى گذشته 
باعث شــد تا بسيارى از روستائيان دوباره به 

روستا مهاجرت كنند.
فرزانه ادامه داد: دولت نيز در سال هاى اخير 
تسهيالت مناســبى در حوزه اشتغال و بهبود 
فضاى كسب وكار به روستائيان اعطا كرده كه 
عامل بازگشت بســيارى از روستائيان بوده 

است.
وى نبود اشــتغال در شهر را از ديگر عوامل 
برگشت روستائيان از شهر برشمرد و گفت: 
استفاده از پتانسيل روستا توسط دانشجويان 
تحصيل كــرده و ايجاد واحدهاى توليدى در 
روســتاهاى خالى و كم جمعيت در راستاى 
رونق توليد و كار از جمله مســائلى بود كه 
آتش اشــتياق را در دل روســتائيان مهاجر 
به شــهرها براى بازگشــت به روستاى خود 

روشن كرده است.

مشكالت حذف قبوض را رفع مي كنيم
 پس از اجراي طرح حذف قبوض، در هفته گذشته حدود 10 درصد 
از مشــتركان بدهكار خط تلفن ثابت با قطعي تلفن خود مواجه شدند. 
اين اتفاق موجب شــد تا تعداد زيادي از مشتركان خط ثابت خانگي و 
تجاري معترض شوند و اغلب آنها براي وصل كردن تلفن خود به دفاتر 
پيشخوان مراجعه كنند. اين اتفاق آغاز روند حذف قبوض مخابراتي را 
رقم زد كه اعتراض هاي زيادي نيز به نحوه اجرا وجود داشت. اما واكنش 
مدير مخابرات منطقه همدان در مقابل چالش هاي موجود، اين بود كه 
اگر مراحل حذف قبوض چند ماه طول مي كشــيد قطعاً نتيجه مطلوب 
نمي گرفتيم اما با اين حركت در يك دوره، بسياري از مشتركان پذيرفتند 
كه بايد هم راســتا با دولــت الكترونيك گام بردارند و از ســامانه هاي 
الكترونيكي مخابرات براي پرداخت استفاده كنند ويا اگر شماره موبايل 

خود را براي خطوط ثابت ثبت نكرده اند اقدام كنند.
محمدعلي گرزين ادامه داد: ضمن اينكه تا زماني كه طرحي اجرا نشود 
ايراد آن مشــخص نمي شــود. بنابراين با اجراي طرح حذف قبوض، 
شركت مخابرات نيز به مشكالتي كه پيش بيني نشده بودند پي برد و قطعًا 

براي اجراي بهتر، نواقص موجود اصالح خواهد كرد.
وي افزود: به هرحال اجراي درست هر طرحي زمان بر است و اميدوار 
هستم كه تا پايان سال جاري حداقل 80 درصد مردم پرداخت هزينه تلفن 

خود را به صورت الكترونيك انجام بدهند.
گرزين گفت: يكي از مشكالت هفته گذشته اين بود كه به خاطر تغييراتي 
ADSLدر ســامانه مخابرات كشــور، همزمان با قطع خط تلفن، خط

مشتركان هم قطع شده بود كه متوجه شديم و مشكل را حل كرديم.
گرزين ادامه داد: براي تمام خطوطي كه شماره همراه ثبت شده داشته اند 
پيامك ارســال شده است اما ممكن اســت در مواردي سامانه پيامكي 

درست عمل نكرده باشد كه اين طبيعي است. 
وي بيان كرد: از پنجم تا هشتم هرماه پيامك هزينه مخابراتي هر دوره به 
تلفن هاي همراه مشتركان ارسال مي شود و اگر بدهي قبلي نداشته باشند 
تاريخ مهلت براي آنها تعيين مي شــود اما اگر بدهي از دوره قبل داشته 

باشند زمان پرداخت «فوري» قيد مي شود.
وي افزود: طرح حذف قبوض در شهرســتان ها و روستاها در مردادماه 
و قبل از شــهر همدان آغاز شده و برخالف انتظار آنها مشكل كمتري 
نسبت به شهر ي ها دارند.گرزين با اشاره به مشتركاني كه سواد و امكانات 
براي دريافت پيامك ندارند و يا دچار كهولت سن هستند هم گفت: در 
روستاها با مشكل وجود مشتركين بي سواد كه نمي توانند از پيامك تلفن 
همراه اســتفاده كنند نداريم زيرا دفاتر خدماتي مشتركان بي سواد خود 
را مي شناســند و به آنها اطالع مي دهند اما اين امكان در شــهر وجود 
ندارد و هنوز نتوانســته ايم براي حل مشكل پرداخت آنها راهكار بيابيم 
كه به همفكري رســانه ها و كارشناسان نياز داريم.وى با بيان اينكه اگر 
مشتركان قبوض خود را از طريق سامانه 2000 پرداخت كنند هزينه اى 
نخواهد داشت. وي گفت: براي حذف قبوض ممكن است تا يك سال 

مشكالتي وجود داشته باشد.

مديركل دفتر امور روستايى و شوراهاى استاندارى همدان: 

هزينه هاي باال 
روستاييان مهاجر را بازگرداند

 سخنگوى ســتاد اجرايى تبصره 14قانون 
بودجه، از شناسايى خانوارهاى جديد مشمول 
قطع يارانه نقدى خبر داد و گفت: يارانه نقدى 
خانوارهايى كه به اشــتباه قطع شــده بود، به 

صورت يكجا به حساب شان واريز مى شود.
حســين ميرزايى در گفتگو بــا مهر، گفت: با 
توجه بــه اينكه در دقت شناســايى وضعيت 
وجود  ويــژه اى  حساســيت  خانوارها،  مالى 
دارد، عالوه بر استفاده از پايگاه اطالعات رفاه 
ايرانيان، در حال تالش براى توسعه شناسايى 
وسع مالى اشخاص حقيقى از طريق دسترسى 
به ســامانه هاى مرتبط با اشخاص حقوقى در 

وزارت صمت هستيم.
وى ادامه داد: در همين زمينه، تفاهم نامه اى با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نهايى شده تا 
پس از انعقاد آن، از ظرفيت سامانه رتبه بندى 
اشــخاص حقوقى استفاده كنيم؛ طبيعتا ممكن 
اســت يك شــخص حقيقى، به عنوان عضو 
هيأت مديره در شركتى فعاليت داشته باشد كه 
اين اطالعات از طريق اين سامانه قابل احصا 
خواهد بود، لذا براى اينكه بتوانيم وســع مالى 
اشــخاص حقيقى را با دقت باالتر شناســايى 
كنيم، اطالعات اين سامانه مى تواند بسيار موثر 

واقع شود.
ســخنگوى ســتاد اجرايى تبصره 14 بودجه، 

با بيان اينكه ايــن آمادگى براى انعقاد هر چه 
ســريعتر تفاهم نامه با وزارت صنعت، وجود 
دارد و به زودى اجرايى خواهد شــد، درباره 
آخرين وضعيت رســيدگى به اعتراضات قطع 
يارانه نقدى در شــهريورماه گفت: بر اساس 
آمــار، از كل خانوارهايى كــه يارانه آنها قطع 
شــده فقط 6.7 درصد پس از مراجعه به دفتر 
پيشخوان و سپس ورود به سامانه «يارانه 10» 
اعتــراض خود را ثبت كردنــد كه اين درصد 
پايين، نشــان دهنده دقت باال در شناســايى 

خانوارهاى پردرآمد است.
ميرزايى با تاكيد بــر اينكه اعتراضات به قطع 
يارانه نقــدى شــهريورماه، تقريبا بــه پايان 
رسيده اســت، درباره وضعيت برقرارى يارانه 
خانوارهايى كه به دليل مشكل حساب بانكى 
آن ها، يارانه شان توســط سازمان هدفمندى 
واريز نشــده بود نيز، گفت: به شــدت پيگير 
برقرارى يارانه اين خانوارها هســتيم؛ چراكه 
اين گروه اغلب جزو دهك هاى پايين درآمدى 
قرار داشتند و بيش از 80 درصد از تماس هايى 
كه با ســامانه تلفن گوياى ستاد اجرايى گرفته 

شود، مربوط به اين افراد بود.
ميرزايى با اشاره به اينكه سازمان هدفمندى با 
ارسال پيامك به اين خانوارها اعالم كرده بود 
كه به بانك مراجعه و حســاب خود را اعالم 

كنند، گفت: ستاد اجرايى تبصره 14 پيگير اين 
امر بود كه بالفاصله پس از مراجعه سرپرست 
اين خانوارها به بانك و اعالم حســاب، يارانه 
به حسابشان واريز شود كه در نهايت، قرار شد 
سازمان هدفمندى، يارانه شهريورماه و مهرماه 
آنها را به صورت يكجا، به حسابشــان واريز 

كند.
وى درباره دور جديد قطع يارانه نقدى دهك 
هاى درآمــدى باال گفــت: در اين خصوص 
خانوارها شناسايى شدند و آمادگى قطع يارانه 
نقدى آنها وجود دارد؛ اما منتظر تصميم گيرى 
و اعالم دولت در اين زمينه هســتيم و پس از 

فراهم شدن شرايط اطالع رسانى خواهد شد.
ســخنگوى ســتاد اجرايى تبصره 14 بودجه 
تاكيــد كرد: عليرغم آماده بودن همه شــرايط 
براى اجــراى تكليف قانونى مجلس و حذف 
يارانه ســه دهك باالى درآمــدى، به جهت 
حساســيت هاى موجود در جامعه، باال بردن 
دائمى دقت شناســايى و جلــب نظر موافق 
دســتگاه هاى مختلف از جملــه نمايندگان 
مجلس شــوراى اسالمى نســبت به باالبودن 
دقت، فعال به صورت «صــدك» يارانه نقدى 
خانوارهاى مشــمول حذف يارانــه نقدى را 

حذف خواهيم كرد.

خانوارهاى جديد مشمول قطع يارانه نقدى شناسايى شدند

معاون حجتى خبر داد؛

آغاز خريد توافقى 
سيب درختى 
درجه سه

 معاون وزير جهاد كشاورزى، از خريد 
توافقى ســيب درختى درجه سه، از سوى 
ســازمان تعاون روســتايى در مهرماه سال 

جارى خبر داد.
به گزارش مهر، حسين شيرزاد اظهار داشت: 
طى روزهاى گذشــته، خريد توافقى سيب 
درختى درجه ســه در استانهاى آذربايجان 

غربى و سمنان آغاز شده است.
مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى، 
با اعالم اينكه كل خريد محصول ســيب تا 
تاريخ بيســتم مهرماه در مراكز خريد، بيش 
از 2 ميليون و 430 كيلو گرم بوده اســت، 
خاطر نشــان كرد: با توجه به اينكه ســال 

جارى ساِل آور باغات سيب درختى كشور 
به حساب مى آيد، پيش بينى مى شود توليد 
اين محصول به بيش از 3 ميليون و ششصد 

و پنجاه هزار تن در سطح كشور برسد.
معاون وزيــر جهادگفت: از ايــن مقدار، 
حدود 900 هزار تن از نظر ســايز، در رده 
ســيب درختى درجه ســه و صنعتى قرار 
مى گيرد كه اين ميــزان، قابليت صادرات 
ندارد و بايــد در صنابــع تبديلى پس از 
كنسانتره و آبميوه تبديلى جهت بازارهاى 
هدف صادراتى در نظر گرفته شــود. وى 
همچنين خاطرنشــان كــرد: در روزهاى 
اخير قيمت سيب درختى درجه سه توسط 
واحدهــاى صنابع تبديلى كاهش و به زير 
500 تومان در هر كيلوگرم رسيده كه براى 
توليدكنندگان مقرون به صرفه نيســت كه 
در همين راســتا و براى ايجــاد تعادل در 
بازار، ســازمان تعاون روســتايى اقدام به 

خريد اين محصول كرده است.
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جشنواره استعداد يابى اسكواش دختران
 بمناســبت روز اسكواش دومين جشــنواره استعداد يابى دختران 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان ،بمناسبت 
روز اســكواش كه مصادف با 12 اكتر و20 مهر ماه  است ، جشنواره 
استعداد يابى دختران با حضور 80 شركت كننده با كمك هاى شايان 
توجه مســئول انجمن دانش آموزى اسكواش ، سركار خانم محمدى 
،و مربيگرى خانم زندى و اصفهانى در شــهر مريانج برگزار گرديد، 
استعداد يابى نخســتين و قويترين پايه رشته هاى ورزشى در جذب 

نيروهاى جوان براى آموزش و قهرمان پرورى مى باشد

مدافع سابق تيم ملى عنوان كرد:
تيم ملى هنوز محك جدى نخورده است

 مرتضــى فنونى زاده معتقد اســت كه تيم ملى ايــران تحت نظر 
ويلموتــس هنوز محك جدى نخورده و ديدار خــارج از خانه برابر 

بحرين مى تواند تا حدودى عيار اين تيم را مشخص كند.
مرتضى فنونى زاده، پيشكســوت تيم ملى ايران در گفت وگو با ايسنا 
درباره ديدار ايران با بحرين در منامه و در مقدماتى جام جهانى 2022

قطر اظهار كرد: تيم ويلموتس هنوز محك جدى نخورده است و بازى 
در خانه بحرين مى تواند عيار اين تيم را مشخص كند.

وى ادامه داد: تيم هاى بحرين و عراق جدى ترين محك هاى شاگردان 
ويلموتس هســتند. اين دو تيم شايد به اندازه تيم هاى شرقى مالكيت 
نداشــته باشند اما شبيه ايران بازى مى كنند و هميشه بازى را براى تيم 
ملى گره مى زنند. بازى با بحرين در منامه ســخت است و تك امتياز 
هم مى تواند براى ايران اميدواركننده باشد. ما سابقه باخت سه گله در 
منامه را داريم و نبايد انتظار زيادى از تيم ملى داشت. تك امتياز برابر 

بحرين در منامه غنيمت است.
مدافع سابق تيم ملى درباره شرايط ايران و بحرين تصريح كرد: ايران 
بــا 6 امتياز در صدر جدول قرار دارد و اوضاع خوبى دارد و پيروزى 
14 بــر صفر برابر كامبوج روحيه بااليى را در بازيكنان تيم ملى ايجاد 
كرد. بازى هجومى و برد پرگل باعث شده انگيزه بازيكنان براى بازى 
در لباس تيم ملى بيشــتر شــود. بازيكنان همان بازيكنانى هستند كه 
كى روش به زمين مى فرســتاد و انگيزه براى گلزنى باعث شده تيم با 
روحيه باالتر به ميدان برود. همچنين بحرين وضعيت خوبى در جدول 
دارد و براى آنها گرفتن يك امتياز از ايران هم مهم اســت و قطعا تيم 

ملى را آزار خواهند داد.
فنونــى زاده درباره تاثيرگذارترن بازيكن تيــم ملى در ديدار با بحرين 
گفــت: با توجه به بازى در خانــه حريف، پنج مهره دفاعى ما در اين 
ديدار تاثيرگذار خواهند بود و در راس آن ها نيز بيرانوند تعيين كننده 

نتيجه اين بازى است.
او در پايــان درباره پيش بينى اش از نتيجه اين ديدار گفت: به نظر من 

بازى با تساوى يك بر يك به پايان خواهد رسيد.

پاداش 630 هزار دالرى براى قهرمان 
جام جهانى واليبال

 ســايت لهســتانى نوشــت جام جهانى واليبال به يك تورنمت 
اقتصادى تبديل شده است.

رقابت هاى جام جهانى واليبال در ژاپن به روزهاى پايانى خود نزديك 
مى شــود و به زودى چهره تيم هاى برتر اين رقابت ها مشخص مى 
شود. برخالف دوره هاى گذشته قهرمان اين دوره غير از پاداش مالى 
از سود ديگرى برخوردار نخواهد بود. تيم قهرمان اين دوره 600 هزار 
دالر به دســت خواهد آورد كه بين اعضاى تيم تقسيم مى شود و 30

هزار دالر نيز به فدراسيون خواهد رسيد. 
به گزارش ايســنا تيم دوم صاحب 300 هزار دالر مى رســد كه 15
هزار دالر نيز به فدراسيون واليبال اين كشور خواهد رسيد و تيم سوم 
صاحب 100 هزار دالر مى شــود و 10 هزار دالر به فدراسيون آن مى 
رسد.پيشــتر دو تيم برتر اين رقابت ها سهميه المپيك را به دست مى 
آوردند اما در اين دوره تنها مسابقات تبديل به يك تورنمت اقتصادى 
شــده اســت و فقط پول در آن تاثير دارد. تلويزيون ژاپن حق پخش 
اختصاص اين رقابت ها را خريده و مبلغ گزافى به فدراسيون جهانى 
پرداخت كرده اســت.همچنين تيم قهرمان اين دوره از رقابت ها نيز 
100 امتياز، هم اندازه المپيك و ليگ جهانى امتياز به دســت خواهد 

آورد كه در رده بندى فدراسيون جهانى اعمال مى شود.

شهردارى صدرنشين ليگ نونهاالن
 هفته چهارم ليگ نونهاالن باشــگاههاى كشور گراميداشت شهيد 
امير حســين فضل الهى با انجام دو ديدار دنبال شد و تيم هاى شهيد 

امينى و شهردارى همدان در مقابل حريفان خود به پيروزى رسيدند.
 در اين هفته تيم شهردارى همدان در مصاف با علم و ادب سه بر يك 
به پيروزى رسيد شــهردارى در نيمه اول با گل هاى سينا شريفى در 
دقيقه 16 و 32 و ابوالفضل رمضانى در دقيقه 36 با سه گل پيش افتاد و 
پيروزى خود را قطعى كرد در نيمه دوم ياران علم و ادب راه به جايى 
نبرد و آنها توانستند تنها يكى از گل ها را پاسخ دهند و عليرضا قنبرى 
در دقيقه 80 نتيجه را 3 بر يك به سود تيم شهردارى كرد تا شهردارى 
با اين پيروزى 9 امتيازى شد و به تنهايى در صدر جدول قرار گرفت 
علم و ادب نيز با 7 امتياز در تعقيب شهردارى است در ديگر بازى اين 
هفته تيم نونهاالن شهيد امينى 3 بر 1 موفق شد تيم نونهاالن شهردارى 
مريانج را شكست دهد در اين ديدار ابتدا شهردارى مريانج با گل دقيقه 
7 ابوالفضل نورى از حريف خود پيش افتاد اما در دقيقه 13 حســين 

قربانى بازى را به تساوى كشاند.
 تيم فوتبال شــهيد امينى در دقيقه 40 به گل برترى دســت يافت و 
اميرحسين كاظمى پور دروازه تيم شهردارى را باز كرد تا نيمه اول دو 
بر يك به سود شهيد امينى به پايان برسد در نيمه دوم شهيد امينى يك 
بار ديگر به گل دست يافت و على بشيرى در دقيقه 65 سومين گل را 
به ثمر رساند شهيد امينى با اين پيروزى 7 امتيازى شد تا در كنار علم 

و ادب در جايگاه دوم جدول قرار بگيرد.
 تيم شــهردارى مريانج نيز از 4 بازى خود هنوز امتيازى كسب نكرده 
اين ديدار را متين مصباحى به همراه فرهاد ابراهيمى و شــهاب باميان 

قضاوت كردند.

پيروزى علم و ادب مقابل شهداى سامن 
علم وادب 2..............................................................شهداى سامن يك
گلها:بهنام ملكى(59)وفرشاد مالمير(74)براى علم وادب و ميالد اسالم 

پناه(73)براى سامن
 داوران: ايمان چگينى،على وزينى و محمد فرهمند 

نماينده هيأت: على سعادتى 
تيم علم و ادب: ميالد حيدرى ،فرشاد مالمير، امير حسين آقامحمدى، 
محمد امين صفرى، على گمار، امير محمد تركمان، جواد تركاشوند، 

محمدرضا اقبالى، بهنام رسولى، بهنام ملكى و محمد رضا حيدرى
 سرمربى: باقر جنتى 

تيم شــهداى ســامن: فرزاد فارســى، امير عزيزى، مجتبى آقاجانى، 
محمدرضا ندافى، بهنام عليمحمدى، ميالد اســالم پناه ،حسين على 
شيرى، احمد شاهرودى، فريد خدابخشى، ميالد روستايى و على يزدى

 سرمربى: حسين ملكى 
همدان ورزشگاه شمسى پور هفته هفتم ليگ برتر استان گراميداشت 

سردار شهيد عليرضا شمسى پور 
 تيم علم و ادب همدان و شهداى سامن در آخرين بازى نيم فصل به 
مصاف هم رفتند .اين بازى پس از 90 دقيقه تالش با نتيجه دو بريك 
به سود علم وادب به پايان رسيد علم وادب با اين پيروزى 8 امتيازى 
شد و خود را تا رده پنجم جدول باال كشيد و تيم سامن نيز با 5 امتياز 

در رده ششم باقى ماند.

قضاوت داوران استان در ليگ دو 
 رقابت هاى فوتبال ليگ دســته دوم باشــگاههاى كشور روز 
چهار شــنبه در شــهرهاى مختلف دنبال خواهد شد كه در يكى 
از اين ديدارها ســه داور از اســتان همدان قضاوت خواهند كرد 
بنا بر اعالم دپارتمان داورى فدراســيون فوتبال جمهورى اسالمى 
ايران روز چهارشــنبه 24 مهر ماه در ورزشگاه پورياى ولى تالش 
تيم فوتبال چوكاى اين شــهر ميزبان مس شهربابك است قضاوت 
اين ديدار برعهده محمد امينرنژاد، بهروز عالمى روشن و محسن 

دوستان از استان همدان ميباشد

آگهى مزايده نوبت دوم 
در پرونده كالســه 973026 اجرايى رأى صادره از شعبه شوراى حل اختالف تهران آقاى على بداغى محكومند به پرداخت مبلغ 150/680/000 ريال به 
عنوان اصل خواسته در حق خانم زهرا مناف پور و مبلع به عنوان نيمعشر دولتى لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به پرداخت ذمه خويش اقدامى 
نكرده اند اين اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقيف اموالى به شرح ذيل نموده كه در تاريخ 1398/8/12 ساعت 11 الى 12 اقدام به عمليات مزايده 
جهت تأديه دين محكوم عليه مى نمايد معهذا كسانى كه تمايل به شركت در مزايده دارند مى توانند در مدت پنج روز قبل از روزى كه براى فروش معين 
شــده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند بديهى است برنده مزايده كسى تلقى مى گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد و مى بايست ده 

درصد فى را فى الملجس و مابقى را ظرف مدت يك ماه تأديه كند.
مورد مزايده شــامل يك دستگاه خودروى پرايد به شــماره انتظامى 786ج19 ايران 88 نفره اى رنگ مدل 1388 با توجه به وضعيت اتاق قسمت جلو 
رنگ، سينى شاسى جلو چپ ضربه شدى، درب جلو چپ و گلكير عقب چپ رنگ وضعيت الستيك 15 درصد و نداشتن باطرى و الستيك زاپاس، قيمت 

كارشناسى خودرو 170/000/000 ريال مى باشد
.(م الف 264)

مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مالير 

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 139860326034000358 مورخه 1398/5/9  هيــأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان 
منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي حميد محمدى فرزند ابراهيم به شــماره شناســنامه 1 
صادره از همدان در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديم به مساحت 125406/24 مترمربع تحت 
پالك 47/56 واقع در در همدان مزرعه خراب بخش 4 خريداري مع الواســطه از حاج تقى آقا محمدى و 
غيره 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 داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1012)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/22
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

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 139860326009000192  مورخه 1398/5/14  و راى اصالحــى 139860326009000195 مورخه 
98/5/17 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى محمود دهقان فرزند احمدعلى به شماره شناسنامه 1353  
صادره از فامنين به شماره ملى 5029295941  در اعيانى نود و پنج شعير و يكصد و شانزده دويست و دهم شعير مشاع 
بانضمام عرصه هفتاد و شش شعير و هفتاد و سه يكصد و پنجم شعير مشاع از نودو شش شعير ششدانگ يك باب خانه 
به مســاحت دويست و هفتاد و هفت متر مربع و سى و پنج صدم متر مربع قسمتى از پالك 108 اصلى واقع در بخش 
پنج همدان اراضى زرقان خريدارى از مالك رسمى آقاى حسينعلى خسروى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 

است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 199)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/22
رضا بيات
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

برابــر رأي  اصالحــى شــماره 139860326009000315 مورخــه 98/6/30 و رأى اوليــه 
139760326009000087 مورخــه 97/2/22 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات 
مالكانه و بالمعارض خانم كبرى ابراهيمى فرزند معراجعلى به شــماره شناسنامه 16 صادره از 
فامنين به شماره ملي 5029869441 در شــش دانگ اعيانى بانضمام عرصه 79 شعير مشاع 
از 96 شــعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت ســيصد و شصت و هشت مترمربع و بيست 
و ســه صدم مترمربع قســمتي از پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج  همدان اراضي ماماهان 
خريداري از مالك رسمي آقاى على هاشمى (تاروردى) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در يك نوبت آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت يك ماه اعتراض 
خود را به اداره  ثبت اســناد و امالك شهرستان فامنين تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت 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 214)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/22

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 1398/5/19 هي ــماره 139860326007000523 مورخ ــر رأي ش براب
ــتقر  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
منصــور همتــى راد فرزنــد عيســى بــه شــماره شناســنامه 12686 صــادره از بهــار در اعيانــى 
ــع  ــه مســاحت 243/92 مترمرب ــاب ســاختمان ب دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ يــك ب
ــا  ــدارى ب ــدان خري ــار هم ــار بخــش چه ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل ــالك 10925 فرع پ
قولنامــه عــادى از عيســى عمتــى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

ــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 214) ــراض طبــق مق اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/22
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

همگانى كردن هندبال از برنامه هاى اصلى فدراسيون است
 رئيس فدراسيون هندبال گفت: يكى از برنامه هاى اصلى ما در فدراسيون، همگانى كردن اين رشته ورزشى و جذب ورزشكار 

است.
عليرضا پاكدل افزود: در سال هاى اخير به بعد همگانى اين رشته ورزشى توجهى نشده اما  امسال به اين موضوع توجه ويژه داريم.

وى گفت: ظرفيت 350 هزار نفرى را تا پايان امسال تعهد كرديم كه بايد جذب ورزش همگانى هندبال شوند و سهم استان خراسان 
جنوبى 12 هزار نفر است.وى اظهار داشت: تخصيص اعتبار به هيأت هاى هندبال استان ها منوط به تفاهم هرچه سريعتر با شهردارى ها 

است تا از فضاهاى در اختيار شهردارى و پارك ها استفاده شود و اين رشته در قالب ورزش همگانى ترويج يابد.
وى افزود: امروز يكى از مواردى كه در كشور ما مورد آسيب جدى واقع شده، سالمت خانواده ها است كه مى تواند با گسترش ورزش 
همگانى جبران شود.رئيس فدراسيون هندبال اظهار داشت: وقتى مسئوليت فدراسيون را برعهده گرفتم سازمان بازرسى كل كشور در 

فدراسيون هندبال حضور داشت و ايراد آنها اين بود كه سامانه جامع آمار اطالعاتى نداشتيم.

 مســابقات فوتبــال ليگ برتــر قهرمانى 
باشگاه هاى استان يادواره سردار شهيد عليرضا 
شمســى پور به نيمه راه رســيد و تيم فوتبال 
گرين كشاورز نهاوند با اقتدار به مقام قهرمانى 

نيم فصل دست يافت.
در ايــن رقابت هــا كه 8 تيم گرين كشــاورز 
و پاســارگاد نوين از نهاوند ســتاره سرخ و 
هالل احمر از تويســركان مهــر و علم و ادب 
از همدان وحدت از مالير و شــهداى سامن 
شــركت دارند از همان هفته نخست دو تيم 
گرين كشاورز نهاوند و مهر همدان خرج خود 
را از ساير تيم ها جدا كردند و خود را به عنوان 

مدعى قهرمانى معرفى كردند.
هر دو تيم مهر و گرين كشاورز سابقه قهرمانى 
در ليگ برتر اســتان و حضــور در ليگ 3 را 
تجربه كردند و در اين رقابت ها نيز نشان دادند 
كه يك ســر و گردن از ساير تيم ها باالترند و 
حريفى را ياراى رســيدن به اين دو تيم وجود 

ندارد.
تيم گرين كشــاورز در اين رقابت هرگز مزه 
تلخ شكســت را نچشيد و با كسب 6 پيروزى 
و يك تساوى و با كســب 19 امتياز با اقتدار 
به صدر جــدول تكيه زد و عنــوان قهرمانى 
نيم فصــل رقابت ها را به نام خــود ثبت كرد  
هدايت اين تيم را على گروسى به عهده دارد 
و تاكنون موفق شــده تيمى قدرتمند را روانه 

رقابت ها كند.
اين تيم در طول نيم فصــل 26 بار توپ را از 
خط دروازه ها عبور داده و عنوان بهترين خط 
حمله را به خود اختصاص داده اســت. گرين 
در طول 9 بازى 7 بار دروازه اش باز شده است 
تا به همــراه تيم مهر ديگر مدعى گروه عنوان 

بهترين خط دفاعى را داشته باشند.
تيم فوتبــال مهر همدان با هدايت اميرى نيك 
و بهــارى نيز نيم فصل موفقى را ســپرى كرد 
اين تيم نيز ليگ را با اقتــدار آغاز كرد اما در 
روزهاى پايانى افت كرد و با دو شكســت از 

كورس رقابت  با تيم نهاوندى باز ماند.
مهر پس از غلبه بر تيم هاى شهداى سامن، علم 
و ادب همدان، هالل احمر تويسركان، پاسارگاد 
نويــن نهاوند و وحدت ماليــر در مصاف با 
ستاره سرخ تويسركان نوار پيروزى هايش قطع 

شــد و ستاره سرخ شگفتى ساز شد تا مهر مزه 
شكست را بچشد. شــاگردان اميرى نيك در 
بازى پايانى نيز مقابل قهرمان نيم فصل تسليم 
شــد تا با اختالف 6 امتياز از حريف خود به 

ديدارهاى نيم فصل دوم فكر كند.
تيم مهر در اين رقابت ها 15 بار اقدام به گلزنى 
كرد و 7 بــار نيز دروازه اش به روى مهاجمان 
باز شد تا نشان دهد براى كسب قهرمانى ابزار 

الزم را در دست ندارد.
در اين رقابت ها تيم پاســارگاد نوين نهاوند با 
كســب 3 پيروزى و 3 شكست و يك تساوى 

10 امتيازى شد و در رده سوم جدول ايستاد.
تيم فوتبال ســتاره ســرخ تويســركان نيز 3

پيروزى و 4 شكست را در كارنامه خود ثبت 
كرده و با 9 امتياز چهارم است.

اما تيم علم و ادب همدان با هدايت باقر جنتى 
آغاز نااميدكننده اى در ليگ داشت اما هر چه 
از بازى ها گذشت جوانان جوياى نام اين تيم 
تجربه بيشترى كسب كردند و نتايج بهترى را 
رقم زدند اين تيم با دو پيروزى مقابل ستاره 
سرخ و شهداى سامن و دو تساوى در مصاف 
با هالل احمر و گرين كشاورز 8 امتيازى است 
و يك بــازى نيز با وحدت مالير دارد كه در 
صورت پيــروزى با 11 امتيــاز مى تواند در 
جايگاه ســوم قرار بگيرد اين تيم تنها مقابل 
دو تيم مدعى تن به شكســت داده است و با 
11 گل زده در مقابــل 14 گل خورده كارنامه 
نسبتًاقابل قبولى ارائه داده است كه اگر همين 
رونــد را در نيم فصل دوم ادامه دهد مى تواند 

به جمع مدعيان نزديك شود.
دو تيم شهرســتان مالير شــهداى ســامن و 
وحدت در ليگ برتر نمايش چندان قابل قبولى 

ارائه نداده اند و در انتهاى جدول قرار دارند.
وحــدت با 4 شكســت يك تســاوى و يك 
پيروزى مقابل پاسارگاد 4 امتيازى است و در 
انتهاى جدول ســقوط به دسته اول را بيش از 
هر تيم ديگرى احساى مى كند شاگردان احمد 
بروجــردى اگر در نيم فصل خــود را تقويت 
نكننــد بازى هاى ســختى را پيش رو خواهند 
داشــت و اين تيم در نيم فصل براى بقا مبارزه 

خواهد كرد.
تيم شهداى ســامن نيز حال و روز خوشى 

ندارد و به همراه هالل احمر تويســركان از 
نامزدهاى ســقوط به شمار مى رود. سامن با 
دو پيروزى و 5 شكســت 6 امتيازى است و 
هالل احمر تويســركان نيز با يك پيروزى و 
3 تســاوى 6 امتياز دارد و كابوس سقوط را 

احساس مى كند.
در نيــم فصل اول هالل احمر بــا 5 گل زده 
ضعيف ترين خط حمله وپاسارگاد نوين با16
گل خورده ضعيف ترين خط دفاع را داشتند.

رقابت هــاى ليــگ برتر به دليل ايــام اربعين 
حسينى تعطيل شده است و به احتمال بسيار از 

اوايل آبان ماه دنبال خواهد شد.
اميدواريم كه كميته مســابقات قبــل از آغاز 
فصل سرما و بارندگى اين رقابت ها را به پايان 

برساند.

قهرمــان رقابت هــاى ليــگ برتر اســتان به 
رقابت هاى ليگ دسته سوم كشور راه خواهد 

يافت.
همچنين دو تيم انتهاى جدول اين رقابت ها به 

دسته اول استان سقوط خواهند كرد.

جدول رده بندى ليگ نونهاالن استان هفته چهارم
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

79+1103-43شهردارى همدان1
17+421187شهيد امينى همدان2
17+421187علم وادب همدان3
-9-4413--4مهر همدان4

 مسابقات كشتى قهرمانى بزرگساالن 
كشور در رشته فرنگى هفته گذشته در 
بندر امام خمينى(ره) اســتان خوزستان 
برگزار شــد و تيم خوزستان موفق به 

كسب عنوان قهرمانى شد.
كاروان فرنگى تيم استان همدان نيز در 
اين رقابت ها شركت داشت اما با كسب 
نتايــج ضعيف خيلــى زود از گردونه 

رقابت ها خارج شد.
در اين مســابقات تنهــا در وزن 130
كيلوگرم محمد سروش رنجبر نمايش 
قابل قبولى ارائه داد و تنها با يك باخت  
به نفر اول اين رقابت ها به مقام سوم و 
مدال برنز دست يافت و در كوير كشتى 
فرنگى استان كسب يك مدال چشمگير 

و قابل قبول بود.
در كشــتى همدان توجــه چندانى به 
فرنگى نمى شــود و هيچگاه استان در 
فرنگى حرفى براى گفتن نداشته است.

هيأت كشــتى در نظــر دارد تا اين رشــته را 
مــورد توجه قرار بدهد و در ســطح اســتان 
كشــتى گيران عالقه مند را آمــوزش بدهد كه 

اين كار پسنديده اى است و اميدواريم كه اين 
تالش ها در آينده به بار بنشيند و كشتى فرنگى 
نيز همچون آزاد با استقبال اهالى كشتى روبه رو 
شود. رئيس هيأت كشتى اســتان بر اين باور 
رسيده كه در كشتى فرنگى دست استان خالى 

است و اعتراف كرد كه على رغم داشتن پتانيل 
در سطح اســتان به كشتى فرنگى توجه نشده 
است و ابراز اميدوارى كرد تا با برنامه ريزى و 
كشف استعدادها اين رشته را در سطح استان 
فعال نمايد. حميدرضا يارى همه مربيان را به 

يارى طلبيد تا براى احيا كشتى فرنگى 
هيأت را كمك كننــد و قول داد كه به 
مربيان فرنگى توجه خاصى خواهد شد.

اميد مى رود با برنامه ريزى هيأت كشتى 
شــاهد شكوفايى اين رشــته در استان 

باشيم.
در رقابت هاى كشــتى قهرمانى كشور 
فرنگى 3 كشــتى گير اســتان امتيازآور 
شدند در وزن 57 كيلوگرم محمدحسين 
عزيزمحمدى با قرار گرفتن در جايگاه 
دهم دو امتياز كسب كرد و در وزن 87

كيلوگرم نيز محمدامين حميدى اصل با 
كسب عنوان هشتم 6 امتياز كسب كرد 
و محمد سروش رنجبر در سنگين وزن 
با كســب عنوان سوم و 15 امتياز جمع 
امتيازات اســتان را به 23 رساند تا در 
بين 34 تيم شركت كننده استان همدان 
جايگاه پانزدهم را كســب كند كه اين 
جايگاه زيبنده نام و قدمت كشتى استان نيست.

محمد ســروش رنجبر با كســب عنوان سوم 
مجــوز حضور در مســابقات بين المللى جام 

تختى را كسب كرد.

تك ستاره كشتى استان در كوير فرنگى

در ليگ برتر استان 

گرين كشاورز مدعى قهرمانى وحدت نامزد سقوط 

جدول رده بندى ليگ برتر استان (هفته هفتم) 
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

919+267-761گرين كشاورز نهاوند1

814+2157-75مهرهمدان2

510-73131116پاسارگاد نوين نهاوند3

49-4812-73ستاره سرخ تويسركان4

38-62221114علم و ادب همدان5

36-51013-72شهداى سامن6

56-7133510هالل احمر تويسركان7

97-6114615وحدت مالير8

زمان چهار ديدار هفته دوازدهم ليگ برتر تغيير مى كند
 رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال از تغيير زمان چهار ديدار هفته دوازدهم ليگ برتر باشگاه هاى ايران خبر داد.

ديدارهاى مرحله يك هشتم نهايى جام حذفى قرار بود در روزهاى 24 و 25 مهرماه برگزار شود، اما با توجه اينكه تيم هاى پرسپوليس، 
سپاهان و تراكتور بيش از سه ملى پوش دارند، اين ديدارها به پنجم آذر موكول شد.

نزديكى ديدارهاى جام حذفى با هفته دوازدهم ليگ برتر با اعتراض تيم هاى حاضر در جام حذفى روبه رو شد، چراكه آنها بايد در فاصله 
48 ساعت در 2 بازى به ميدان مى رفتند.

در اين خصوص، «سعيد فتاحى» به ايرنا، گفت: هنوز فرصت باقى است، اما به زودى دقيق را اعالم مى كنيم و بر اساس آن، زمان چهار 
بازى از هفته دوازدهم تغيير خواهد كرد.با اين اوصاف، ديدار تيم هاى پرسپوليس با نساجى، شهر خودرو با صنعت نفت آبادان،  پيكان 

با تراكتور و سپاهان با استقالل تغيير خواهد كرد.
در پايان هفته ششم ليگ برتر فوتبال تيم هاى سپاهان اصفهان و تراكتور با 14 امتياز در رده اول و دوم جدول قرار دارند.
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■ دوبيتي:
كه بسياره غم بى حاصل مو نصيب كس مبو درد دل مو  

كه دارد مشكلى چون مشكل  كسى بو از غم و دردم خبردار  
باباطاهر

گذرنامه زائران اربعين بدون مشكل
 توزيع شد

 معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه توزيع و تحويل گذرنامه زائران 
اربعين حسينى بدون مشكل انجام شد، گفت: آمادگى ارائه خدمات 

پستى در پايانه هاى مرزى كشور وجود دارد.
به گزارش مهر حســين نعمتى ، با بيان اينكه ســتاد ويژه تمهيدات 
اربعين حســينى در وزارت ارتباطات امســال تمامى تالش خود را 
براى ارائه خدمات به زائران اربعين به كار بسته است، اظهار داشت: 
هماهنگى هاى خوبى با دستگاههاى مختلف صورت گرفت تا ارائه 
خدمات به زائران در زمان مناســب صورت گيرد.مديرعامل شركت 
ملى پســت گفت: توزيــع و تحويل گذرنامه زائــران اربعين 98 با 
هماهنگى خوبى كه با ناجا صورت گرفت، بدون مشكلى انجام شد.

رصد اطالعات موبايل آمريكايى ها 
شدت مى گيرد

 احزاب سياســى آمريكا و ستادهاى تبليغاتى وابسته به آنها به دنبال 
بررسى دقيق اطالعات قابل استخراج از گوشى هاى هوشمند عموم مردم 
براى بهره بردارى هاى انتخاباتى هستند.به گزارش ايسنا ، مهم ترين داده 
اى كه احزاب سياســى امريكا به دسترسى به آنها از طريق گوشى هاى 
هوشمند عالقه دارند، موقعيت مكانى هر فرد است كه از طريق جى پى 
اس قابل دسترس است.ستادهاى انتخاباتى نامزدهاى انتخابات رياست 
جمهورى امريكا، احزاب سياسى و گروه هاى مختلف وابسته به آنها با 
جمع آورى اطالعات موقعيت مكانى هر مالك گوشى تالش مى كنند 
راى دهندگان بالقوه خود را شناسايى كرده و با دستيابى به تصويرى كلى 

و دقيق از اين افراد براى جلب نظر آنها برنامه ريزى كنند.

توليد آجرهاى نانويى مقاوم در برابر زلزله 
از ضايعات ساختمانى

 محققان كشــور موفق به توليد آجرهاى ساختمانى از ضايعات 
سنگبرى با فناورى نانو شدند كه در برابر زلزله مستحكم است.

حســين فخارى مدير طرح توليد آجرهاى ســاختمانى  با اســتفاده 
از ضايعات ســنگبرى به مهر گفت: در ســال هاى اخير اســتفاده از 
فناورى هــاى نوين در توليد مصالح ســاختمانى كشــور مورد توجه 
قرار گرفته اما صنعت توليد آجر و ســنگ در كشور ما همچنان درگير 
معضالت زيست محيطى است.وى با بيان اينكه توليد آجرهاى ُرسى 
مستلزم استفاده از خاك هاى مرغوب كشاورزى و زمين هاى كشاورزى 
اســت، افزود: كوره هاى پخت آجر چه به شكل سنتى و چه به شكل 

تونلى، عامل ايجاد حجم زيادى از گازهاى سمى و گلخانه اى هستند.

عكس هاى تازه تاريخچه وجود آب 
در مريخ را آشكار مى كند

 تصاوير تازه اى كه از ســطح مريخ توسط ناسا و آژانس فضايى 
اروپا منتشــر شده، اطالعات تازه اى را در مورد تاريخچه وجود آب 
در سطح سياره مريخ آشكار مى سازد.به گزارش مهر ، پژوهشگران با 
بررســى اين دو عكس به اين نتيجه رسيده اند كه ميلياردها سال قبل 
در مريخ جوى ضخيم و متراكمى وجود داشته كه باعث به دام افتادن 
گرما مى شــد. اين امر وجود آب را به شــكل مايع در سطح سياره 

مريخ ممكن مى كرد.
محققان مى گويند هنوز اميدوارند آب به شكلى در عمق سياره مريخ 
موجود باشــد و اين عكس ها اميدوارى در اين زمينه را افزايش داده 

است. 

ارائه نيازهاى فناورانه شركتهاى دانش 
بنيان در حوزه آب و انرژى

 شــركت هاى دانش بنيان نيازهاى فناورانه خود را در حوزه آب 
و انرژى مطرح كردند.

به گزارش مهر، رويداد ارائه نيازهاى فناورانه شركتهاى دانش بنيان در 
حاشيه دوازدهمين نمايشگاه فناورى نانو برگزار شد.

اين اقدام با حضور مديران و كارشناســان شركتهاى دانش بنيان، 
مديران ســتاد ويژه فناورى نانو و نمايندگان شــركت ها و تيم 
هاى فناور صورت گرفــت.در اين رويداد نيازهاى فناورانه يك 
شــركت در 6 حوزه مهندسى مكانيك، مهندسى فرايند، مهندسى 
و نظارت، مهندســى ساختمان، مهندسى پايپينگ و مهندسى برق 

ارائه شد.

معرفى نمايش هاى بخش 
دانش آموزى جشنواره تئاتر

 گروه هاى برگزيده كشورى نمايش دانش آموزى، 
جهت شــركت در بخــش دانش آموزى بيســت و 
ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 

همدان معرفى شدند.
به گزارش روابط عمومى بيست و ششمين جشنواره 
بين المللــى تئاتر كودك و نوجوان همدان، اســامى 
گروه هاى برگزيده كشــورى نمايش دانش آموزى، 
براى شركت در بخش دانش آموزى جشنواره بيست 

و ششم اعالم شد.
بر اين اســاس گروه نمايش «خندنده» از استان يزد، 
گروه نمايش «دروغ بزرگ» از استان قم، گروه نمايش 
«پرانتز باز» از اســتان هرمزگان و ســه نفر از نقاالن 
برگزيده كشــورى از استان هاى لرستان، مازندران و 
همدان جهت شركت در بخش دانش آموزى بيست 
و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
همدان معرفى شدند.بيســت و ششــمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان به دبيرى مجيد قناد 
با شعار «كودك، طبيعت، تئاتر» از 16 تا 21 آبان ماه 

1398 در همدان برگزار مى شود.

حمايت از موسسات قرآنى از 
اولويت هاى اصلى ارشاد است

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان 
حمايت از موسسات مردمى در حوزه قرآن و عترت 
را از اولويت هاى اين اداره كل عنوان كرد. احمدرضا 
احســانى در جلسه كارگروه اســتانى فعاليت هاى 
تبليغى و ترويجى قــرآن، اظهار كرد: از برنامه هاى 
موسســات و فعاليت هاى قرآنى مردمى حمايت مى 
كنيم.وى بــا تاكيد بر اينكه برگزارى برنامه در زمينه 
تبليــغ و ترويج فعاليت هاى قرآنــى، نيازمند برنامه 
ريزى و هم افزايى همه دســتگاه هاى استان است، 
خاطرنشان كرد: تالش مى كنيم بيشترين امكانات و 

اعتبارات را براى اين حوزه جذب كنيم.
احســانى تصريح كرد: در صورت جذب اعتبارات 
مناســب مى توانيم برنامه هاى فاخر و تاثيرگذار در 

اين زمينه برگزار كنيم.

حافظ از ارزنده ترين و شاخص ترين 
چهره هاى ادبيات فارسى

 ناصر مهدوى حافظ پژوه و استاد دانشگاه تهران، 
حافظ را از ارزنده ترين و شاخص ترين چهره هاى 
ادبيات فارسى دانست مراسم پاسداشت روز حافظ 
شامگاه شــنبه با حضور اهالى فرهنگ و ادب استان 
در سالن آمفى تئاتر مجتمع فرهنگى سينمايى شهيد 

آوينى همدان برگزار شد.
ناصر مهدوى، حافظ پژوه و استاد دانشگاه تهران كه 
به عنوان مهمان ويژه در اين مراســم حضور داشت، 
اظهار كرد: ما تشنه شنيدن اشعار حافظ هستيم و از 
طرف ديگر حافظ هم براى ما آغوش باز كرده است.

وى افزود: ما تشنه شنيدن حرف هاى مهمى هستيم 
تا زندگى را از نوبســازيم، از نو ساختن هم به معنى 

ساختن خويش است.
مهــدوى با تاكيد براينكه جامعه امروز به حكيمان و 
انديشــمندانى چون ابن سينا و حافظ نيازمند است، 
خاطرنشان كرد: در ادبيات غنى فارسى، حافظ يكى 

از ارزنده ترين و شاخص ترين چهره هاست.
وى تصريح كرد: حافظ يك حكيم فرزانه اســت 
كه مى تواند بسيارى از مشكالت بشر را پاسخگو 

باشد.
معــاون امور فرهنگــى و رســانه اى اداره كل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان هم در اين 
مراســم گفت:20 مهرماه هر سال فرصت و بهانه 
اى اســت تا بــه يكى از مفاخر حــوزه ادب و 

بپردازيم. فارسى  فرهنگ 
هادى شيرمحمدى، حافظ را از درخشان ترين ستاره 
هاى آسمان زبان و فرهنگ فارسى برشمرد و افزود: 
از قرون گذشته تاكنون، انديشه حافظ بر ذهن و دل 

مردم ما تاثيرگذار بوده است.

نيازهاى ضرورى نخستين زائرسراى 
مسير پياده روى اربعين

 زائرسراى حســينيه ابوالفضلى نخستين زائرســراى ايران در مسير 
پياده روى اربعين است و هفتمين سال است به صورت متوالى به زائران 
خدمت رسانى مى كند. عضو هيأت امناى زائرسراى حسينيه ابوالفضلى 
مريانج  با اعالم اين مطلب گفت: زائرســراى اربعين حســينى حسينيه 
ابوالفضلى شهر مريانج هفتمين سال است كه به صورت متوالى به زائران 
اربعين خدمات ارائه مى كند و شــايد بتوان گفت اين زائرسرا، نخستين 

زائرسرا در مسير زائران اربعين در ايران است.
مســعود عنايتى با بيان اينكه بيشتر زائرسراهاى فعال در ايران در مسير 
زيارت بارگاه امام رضا(ع) قرار دارند اما زائرســراى حسينيه ابوالفضلى 
نخستين زائرسراى ويژه اربعين است، ادامه داد: براى توزيع غذاى گرم 
بين زائران از سالى دو هزار وعده غذا آغاز كرده و به تدريج به 70 هزار 
وعده غذا در سال گذشته رسيديم كه اين تعداد در سالجارى به دو يا سه 

برابر سال پيش خواهد رسيد.
عنايتى بيان كرد: حدود سه سال پيش كه برف شديدى در مسير بازگشت 
زائران از كربال باريد، مســيرها كامال بسته شد و بسيارى از زائران دچار 
بيمارى هايــى نظير ســرماخوردگى و آنفلوانزا شــدند به همين علت 
جمعيت زياى در شــهر مريانج ماندند و همان سال حسينيه ابوالفضلى 
كمك زيادى به زائران كرد كه البته اين لطف گسيل شده امام حسين(ع) 

به طرف ما بود.
وى با اشــاره به اينكه اين جمعيت ساكن در شهر مريانج به حدى 
بــود كه تمام خيابان هاى اطراف حســينيه كامال بســته شــده بود، 
اضافه كرد: بعد از اين اتفاق بســيارى از خادم ها دچار بيمارى هاى 
واگيردار حاد شــدند كه مدت ها به علت شــديد بودن بيمارى در 

منزل خود بسترى بودند.
عضو هيأت امناى زائرســراى حســينيه ابوالفضلى(ع) مريانج عنوان 
كــرد: از نظر غذايى از حــد توان كم نمى گذاريم كه البته مشــكلى 
هم براى تأمين غذا نداريم اما در رابطه با ســرويس هاى بهداشــتى 
و حمام در مضيقه هســتيم و تعداد سرويس هاى بهداشتى ما در حد 

يك حسينيه است.
وى اظهار كرد: براى يك زائرسرايى كه ممكن است در يك بازه زمانى 
دو ســاعته، 600 نفر وارد حســينيه شــوند، نياز به تعداد سرويس هاى 
بهداشــتى بيشتر محسوس مى شود و اينكه زائران در صف بايستد براى 

شهر ما بد است. 
عنايتى افزود: كسانى كه وارد حسينيه مى شوند اين شهر را به نام همدان 
مى شناسند و چنين مشكالتى براى همدان نيز بد است البته وعده هايى 
در رابطه با حل اين مسأله داده شده اما همچنان اين مشكل پابرجاست.

وى با اشاره به برگزارى اجالس گردشگرى آسيا در همدان خاطرنشان 
كرد: در زمان اربعين خيلى بهتر و بيشــتر از اجالس 2018 مى شــود بر 
روى گردشــگرى و معرفى همدان نه تنها به هموطنان بلكه به تمام دنيا 
كار كرد، سال گذشته زائران زيادى از كشورهاى مختلفى مانند پاكستان، 
آذربايجان، افغانستان، تاجيكستان، تركمنستان و تركيه داشتيم كه بايد اين 

فرصت را مغتنم بشماريم.
عضو هيأت امناى زائرســراى حسينيه ابوالفضلى(ع) مريانج گفت: يك 
ســوم زائران ممكن اســت نياز به استراحت و اســكان موقت داشت 
باشــند همچنين بعضى از زائرانى كه از استان هاى خراسان، گلستان و 
مازندران به ســمت مهران حركت مى كنند نزديك به 10 تا 15 ساعت 
رانندگى كرده به همين علت خســته هستند و نياز به تجديد قوا دارند 
بنابراين وقتى در اين مكان استراحت مى كنند از حوادث بعدى رانندگى 

جلوگيرى مى شود.
عنايتى خاطرنشان كرد: يكى از نيازهاى اساسى حسينيه ايجاد شبستانى 
بزرگ و جامع براى اســتراحت و استفاده بانوان و خانواده  ها است و به 
علت اينكه اين مكان شناخته شده است، بايد شبستانى در شأن زائر امام 

حسين(ع) داشته باشد.

■ حديث:
امام سجاد (ع):

خوشايندتريِن شما نزد خداوند ، كسى است كه خانواده خود را بيشتر در رفاه قرار بدهد.   
الكافي : ج 4 ص 11 ح 1

سينـما

■ قد  س1................................  سال دوم دانشكده 
من- كروكوديل- شاه كش

■ قد  س2...... .................  شاه كش - كروكوديل
■ فلسطين1 .  در خونگاه - ايكس الرج - ايده 

اصلى 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج

.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير
من - ماجراى نيمروز

■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 
و من 

مريم مقدم  »
 توســعه گردشگرى در گرو بهبود و ارتقاى زير 
مجموعه هايى اســت كه شكل دهنده نظام توليد و 
ارائه خدمات مرتبط با گردشــگرى هســتند از راه 
رسيدن روز ملى استاندارد بهانه اى شد  تا با جديت 
مطرح شــود ، يكي از اين زيــر مجموعه ها، نظام 

استانداردسازي خدمات گردشگري است. 
تدوين و به كار گيري اســتانداردهاي گردشــگري 
يكي از پيش زمينه ها و ضرورت توســعه فعاليت 
هاي مرتبط با گردشگري و تضمين كننده موفقيت 
برنامه هاي توسعه آن است. آنچه كه در همين زمينه 
روشــن تر و آشكارتر مي شــود اين است كه براي 
پاسخگويي به نيازهاي توسعه گردشگري در بخش 
ملي و بين المللي، چنين استانداردهايي مي بايست 
هماهنگ و سازگار با استانداردهاي جهاني باشد. به 
گفته وي اهميت به كارگيري استانداردها در حوزه 
گردشگري تنها با هدف توسعه گردشگري ورودي 
و نگاه به گردشگران برون مرزي بروز نمي يابد بلكه 
در رونق و گسترش گردشگري داخلي نيز به همان 
ميزان به بهبود و ارتقاي نظام استانداردها نيازمنديم. 
در اين زمينه معاون گردشگرى كشور از آغاز پروژه 
تدوين ظوابط ارزيابى تاسيســات گردشگرى خبر 

داده است 
بر اين اســاس كه «پروژه تدويــن ضوابط ارزيابى 
و درجه بندى شــش مورد از تاسيسات گردشگرى 
كشور با همكارى صاحب نظران تخصصى و مراكز 

علمى دانشگاهى مرتبط آغاز شد.»
 بنا بــه اظهار نظر ولــى تيمورى «طبــق آيين نامه 
ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بنــدى و نرخ گذارى 
تاسيسات گردشگرى و نظارت بر آنها، مصوب سال 
1394 هيأت وزيران، 16 مورد به عنوان تاسيســات 
گردشگرى معرفى شده است كه از اين بين تدوين 
ضوابط براى شش مورد شامل اردوگاه، كمپ ، هتل ، 
بيمارستان ، دهكده هاى سالمت، اقامتگاه هاى سنتى، 
مجتمع هاى گردشگرى و مراكز تفريحى و سرگرمى 
گردشــگرى در قالب پروژه اى توســط تيم اجرايى 
متخصــص و حرفه اى مركــب از ارزيابان، مديران 
فنــى ارزيابى خدمات گردشــگرى و مراكز علمى 

دانشگاهى آغاز شده است.»
وى بــا بيان اين كه در حال حاضر ضوابط فنى براى 

پنج مصداق از تاسيسات گردشگرى كشور موجود 
اســت، يادآور شــد: «پيش از اين ضوابط ارزيابى 
و درجه بندى بــراى فعاليت هتــل، هتل آپارتمان، 
مهمان پذير،واحدهــاى پذيرايــى بين راهــى و نيز 
سفره خانه ســنتى تدوين شده است و ضوابط مورد 
نياز اقامتگاه هاى بوم گردى نيز در شرف ابالغ است.»

تيمورى با اشــاره به اينكه يكى از الزامات توســعه 
صنعــت گردشــگرى، ارائه خدمات اســتاندارد و 
باكيفيــت به گردشــگران در بخش هــاى مختلف 
خدماتى به ويژه در بخش مهمان نوازى است، يادآور 
شــد: «تهيه ضوابط مورد نياز بــه عنوان چارچوبى 
قانونى با ترســيم اســتانداردها، تعاريــف دقيق و 
خط و مشى مورد نياز فعاليت تاسيسات گردشگرى 
عامــل ارتقاى خدمات به شــمار مى آيد و ســبب 
مى شــود تا امكانات مورد نياز گردشــگران از قبيل 
اقامت، آســايش، تفريحات، غذا و نوشــيدنى در 
ســطحى مطلوب ارائه شود و نظارت بر ارائه چنين 

خدماتى هم ضابطه مند شود.»
وى خاطرنشــان كرد: «كيفيت خدمات و استاندارد 

باالى تأسيســات به پشــتوانه ضوابــط ارزيابى و 
درجه بندى الزم، نقش موثرى در ايجاد رضايت مندى 
و افزايش مدت اقامت گردشگران و ديدار مجدد آنها 

از مقاصد گردشگرى خواهد داشت.»
وى  دربــاره اهــداف پروژه تدويــن ضوابط براى 
شش مورد از تاسيســات گردشگرى كشور گفت: 
«فقدان ضوابط فنى مناسب در تأسيسات گردشگرى 
از جهات مختلفى آســيب هاى جــدى به صنعت 
گردشــگرى كشــور وارد مى كند؛ به گونه اى كه از 
يك ســو رضايت نداشتن مســافران و مهمانان را 
به دنبال دارد و از ســوى ديگر ســبب سردرگمى 
ســرمايه گذارانى مى شــود كه به دنبــال راه اندازى 
تأسيسات گردشگرى هستند. از اين رو پروژه مورد 
نظر با تعريف شفاف ويژگى هاى تاسيسات مختلف 
اقامتگاهى و خدمات گردشــگرى در كشور مانع از 
ساخت و ســاز سليقه اى، غيراســتاندارد و تناسب 

نداشتن با بازار خواهد شد.»
معاون گردشگرى كشور در پايان تاكيد كرد: «تدوين 
ضوابط فنى براى انواع تاسيســات گردشــگرى از 

الزامات قانونى آيين نامــه، ايجاد اصالح، تكميل و 
درجه بندى و نرخ گذارى تأسيســات گردشــگرى 
و نظارت بر آنها به شــمار مى آيــد؛  لذا با توجه به 
ضرورت توسعه گردشگرى در كشور و رسيدن به 
اهداف پيش بينى شــده در سند چشــم انداز، نياز به 
توسعه كمى و كيفى تأسيسات اقامتگاهى وجود دارد 
و تدوين ضوابط ارزيابى و درجه بندى ضمن افزايش 
رضايت مندى گردشــگران، راهنمــاى عملى براى 
سرمايه گذاران و سازندگان تأسيسات گردشگرى در 

كشور خواهد بود.»
در هتل ها، رستوران ها، سفره خانه ها، دفاتر خدمات 
مسافرتي، موزه ها و مراكز فرهنگي و هنري، مكان 
هاي تاريخي و مراكز گردشگري و ... ارائه خدمات 
مطلوب و استاندارد امري ضرورتي و اجتناب ناپذير 
است.  توجه به استانداردهاي گردشگري به معناي 
توجه به آموزش نيروي انســاني و تجهيز مراكز و 
امكانات گردشــگري اســت به گونه اي كه بتوان 
خدمات گردشــگري را به صــورت حرفه اي ارائه 
داد.توسعه گردشــگرى در گرو بهبود و ارتقاى زير 
مجموعه هايى اســت كه شكل دهنده نظام توليد و 

ارائه خدمات مرتبط با گردشگرى هستند.
 تدوين و به كار گيري اســتانداردهاي گردشگري 
يكي از پيش زمينه ها و ضرورت توســعه فعاليت 
هاي مرتبط با گردشگري و تضمين كننده موفقيت 
برنامه هاي توسعه آن است. آنچه كه در همين زمينه 
روشــن تر و آشكارتر مي شــود اين است كه براي 
پاسخگويي به نيازهاي توسعه گردشگري در بخش 
ملي و بين المللي، چنين استانداردهايي مي بايست 
هماهنگ و سازگار با اســتانداردهاي جهاني باشد. 
اهميت به كارگيري استانداردها در حوزه گردشگري 
تنها با هدف توســعه گردشگري ورودي و نگاه به 
گردشگران برون مرزي بروز نمي يابد بلكه در رونق 
و گسترش گردشگري داخلي نيز به همان ميزان به 

بهبود و ارتقاي نظام استانداردها نيازمنديم. 
در هتل ها، رســتوران ها، ســفره خانه ها، دفاتر 
خدمات مســافرتي، موزه هــا و مراكز فرهنگي و 
هنــري، مكان هاي تاريخي و مراكز گردشــگري 
و ... ارائــه خدمات مطلوب و اســتاندارد امري 
ضرورتــي و اجتنــاب ناپذيــر اســت.  توجه به 
اســتانداردهاي گردشــگري به معنــاي توجه به 
آموزش نيروي انســاني و تجهيز مراكز و امكانات 
گردشــگري اســت به گونه اي كه بتوان خدمات 

گردشگري را به صورت حرفه اي ارائه داد.

  آغاز پروژه تدوين ضوابط ارزيابى تاسيسات گردشگرى

استانداردسازى خدمات گردشگرى
 ضامن توسعه پايدار
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