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برگزارى جشن 
يلدا در پياده راه 
اكباتان 

مسجد تاريخى 
پارك سيفيه 
مالير مرمت شد

رفتارشناسي
 ما وجهان 
با خانه هاي 
تاريخي

پاس با برد به 
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يادداشت روز

2

ضرورت حمايت شهردارى 
از تاكسى داران

 اين روزها افزايش شديد قيمت كاال و 
خدمات، برخى از اقشار اجتماعى را بيش 
از ديگران با مشكل مواجه كرده است. يكى 

از اين اقشار، صاحبان تاكسى هستند.

پاكبانان خادمان زحمتكش و بى ادعاى جامعه شهرى

5
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 بودجه ســال آينده كه به گفته مسئوالن در شرايط 
كنونى منطقى ترين بودجه اســت، بر استمرار اشتغال 
مولــد، افزايش پنج درصدى بودجــه عمرانى، افزايش 

اعتبارات بخش آب و محيط زيست تاكيد دارد.
به گزارش ايرنا، اليحه بودجه 98 همچون سال گذشته 
در زمان تعيين شــده (15 آذرماه) آماده شد، اين اليحه 
14 جلدى كه قرار بود در همان روز (پنجشنبه گذشته) 
توســط رئيس جمهورى به مجلس تقديم شود به دليل 

مرخصى 10 روزه نمايندگان به 25 آذرماه موكول شد.
حمايت از توليد و اشــتغال يكى از ويژگى هاى اصلى 

بودجه 1398 است.
«محمدباقر نوبخت» رئيس ســازمان برنامه و بودجه در 
مراسم رونمايى اليحه بودجه 98 اعالم كرد كه براساس 
تبصره 18، دولت مقيد است با 14 برنامه اجرايى خود، 
فرصت هاى شــغلى جديدى ايجاد كنــد؛ همچنين با 
تخصيص يك ميليارد دالرى از منابع صندوق توســعه 

ملى از ريزش اشتغال موجود جلوگيرى كند.
در اين اليحه بر اســتمرار برنامه ملى بازآفرينى شهرى 
پايدار همچون افزايش برنامه نوســازى و بازســازى 
واحدهاى مسكونى در بافت هاى فرسوده از 100 هزار 
واحد سال 1397 به سه برابر در سال 1398 تاكيد شده 
اســت.همچنين از ديگر برنامه هاى اشتغال در بودجه 
ســال آينده تامين بودجه عمرانى در شرايط تحريمى، 
اســتمرار برنامه هاى توليد و اشتغال بخش كشاورزى، 

گردشگردى، صنايع دستى و ميراث فرهنگى، حمايت 
از شــركت هاى دانش بنيان و توســعه آنهــا، توليد و 
اشتغال حوزه صنعت و معدن و استمرار در اجراى طرح 

جايگزينى ناوگان فرسوده حمل و نقل است.
همچنين در برنامه حمايت از توليد و اشتغال بر استمرار 
فاصله طرح هاى حوزه سياســت هاى فعال بازار كار 
مانند طرح كارورزى دانش آموختگان دانشگاهى، طرح 
مشوق بيمه ســهم كارفرمايى، طرح مهارت آموزى در 
محيط واقعى كار، طرح يارانه دســتمزد، طرح توســعه 
تامين مالى مشــاغل خرد با رويكرد بانكدارى پيوندى 
و توســعه و حمايت از مشاغل خانگى مى شود،  تاكيد 

شده است.
 رشد 5 درصدى بودجه عمرانى سال 98

در اليحــه بودجه ســال آينده،  در بخــش حمايت از 
زيرســاخت ها، اعتبار عمرانى پيش بينى شــده در اين 
اليحه 65 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به امسال 

رشد پنج درصدى دارد.
به گفته «محمدباقر نوبخت»، بودجه عمرانى امسال 62

هزار ميليارد تومان است كه در نيمه نخست سال بيش 
از 32 هزار ميليارد تومان آن پرداخت شد.

مســئوالن تدوين بودجه براى حمايــت از صادرات و 
توســعه صادرات غيرنفتى و اجراى بســته حمايت از 
توسعه صادرات غيرنفتى و متنوع سازى در كشورهاى 

هدف، يك هزار ميليارد ريال اعتبار تامين شده است.

 افزايش قابــل  توجه اعتبارات بخش آب و 
محيط  زيست

براساس اين گزارش، در اليحه بودجه سال 98 كل كشور 
در بخش آب، محيط  زيست و ميراث فرهنگى، افزايش 
قابل توجهى در اعتبارات آنها نظر گرفته شــده است؛ 
به گونه  اى كه در طرح هاى تامين و انتقال آب شــرب 
20 درصد، خريد تضمينى آب از بخش خصوصى 100
درصد، هزينه توجه ويژه به محيط بانان و پوشــش هاى 
حفاظتى 78 درصد، محيط  زيســت عمرانى 18 درصد 
و آموزش و فرهنگ سازى محيط  زيست نيز 84 درصد 

رشد پيش بينى شده است.
همچنين در ايــن اليحه، اعتبارپيش بينى شــده براى 
حفاظت از بناها و اشــياى ميراث فرهنگى و تاريخى، 
ورزش همگانى بــه ويژه ورزش روســتايى نيز 100

درصد رشد داشته است.
به گزارش ايرنا، «محمدباقر نوبخت» سقف كل بودجه 
عمومى ســال آينده را رقمى بيش از 433 هزار ميليارد 
تومان اعالم كرده اســت كه نسبت به امسال 12 درصد 

رشد دارد.
همچنين به گفته «سيدحميد پورمحمدى» معاون سازمان 
برنامه بودجه، پيش بينى بهاى هر بشكه نفت در اليحه 
بودجه ســال آينده 54 دالر و ميزان صادرات نفت يك 
ميليون و 500 هزار بشــكه در روز است و درآمدهاى 
نفتى 27 درصد از بودجه سال 98 را تامين خواهد كرد.

 معاون توســعه ورزش بانوان اداره كل ورزش و جوانان استان همدان از شناسايى 
600 زن روستايى داراى ناهنجارى قامتى در سطح استان خبر داد.

معصومه پيردهقان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اجراى 8 طرح ملى در سطح استان، 
در تشريح ناهنجارى قامتى به عنوان يكى از اين طرح ها بيان كرد: ناهنجارى قامتى در 
مورد اســكلت و فيزيك ظاهرى بدن، مانند گودى كمر و صاف بودن كف پا از انواع 

شايع ناهنجارى قامتى است.
وى بــا بيان اينكه طرحى از ســوى وزارت ورزش وجوانان به حوزه معاونت ورزش 
بانوان براى زنان و دختران روســتايى به اداره ورزش وجوانان استان ابالغ شده است، 
اظهار كرد: اين طرح به منظور شناســايى و معرفى زنان و دخترانى است كه با مشكل 
ناهنجارى قامتى مواجه هســتند از اين رو اين طرح در سطح استان از سال گذشته در 

حال اجراست.
پيردهقان با اشــاره به شناســايى 600 زن روستايى و ارســال نتايج به تهران در سال 
گذشــته، مطرح كرد: امسال نيز طى تفاهم نامه اى با هيئت پزشكى ورزشى استان ، اين 
طرح براى جمعيت هزار نفرى زنان و دختران در 15 روستاى بزرگ در سطح استان 
درحال اجراســت كه تا كنون 90 درصد كار انجام شــده اما هنوز نتيجه نهايى به ما 

ارسال نشده است.
وى از 7 طرح ملى ابالغى ديگر به اداره  ورزش  و جوانان استان خبر داد و خاطرنشان 
كــرد: طرح ملى جشــنواره فرهنگى "دا" ويژه روســتائيان، طرح ملى ويژه اقشــار 
خاص(معلوالن)، طرح ملى نشــاط و تندرســتى با هدف جلوگيرى از فقر حركتى 
و ايجــاد عادت ورزش درزندگى و طرح "پارك گام" از طريق پياده روى مســتمر در 

تعطيالت از ديگر طرح هاى ملى ابالغ شده به اين اداره هستند.

 اســتقرار ميز خدمت براى ارائه خدمات بهتر به شهروندان و رضاتمندى مردم از 
مديريت شهرى از اولويت هاى شوراى پنجم است.

رييس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى اسالمى شهر همدان در جلسه كميسيون 
برنامه، بودجه و مالى شــورا افزود: متصديان ميز خدمت بايد از افراد آگاه به فعاليت 
مديريت شــهرى باشــند تا بتوانند در آگاهى بخشــى به مراجعين در زمينه وظايف 

مديريت شهرى و احقاق حقوقشان اطالعات كافى داشته باشند.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى شهر همدان؛ اكبر كاوسى اميد اضافه كرد: 
تكريم ارباب رجوع با مدل ميز خدمت در مجموعه مديريت شــهرى باعث دلگرمى 

مردم نسبت به فعاليت هاى شهردارى خواهد شد.
وى دلگرمى و رضايتمندى مردم از خدمات رســانى مديريت شــهرى و ايجاد ميز 
خدمت را از اولويت هاى شورا و شهردارى دانست و تاكيد كرد: اميد است با همدلى 

و همفكرى هم بتوانيم به اين مهم برسيم.
وى نيروى انسانى را از مهمترين مولفه هاى ميز خدمت برشمرد و گفت: در شهردارى 
همدان بايد ضمن راه اندازى سيســتم يكپارچه در كنار آن نظرسنجى از رضايتمندى 

شهروندان از عملكرد شهردارى صورت پذيرد.
رييس كميســيون برنامه، بودجه و مالى شوراى اسالمى شهر همدان افزود: پرداخت 
اضافه كار مزاياى نيروهاى متصدى شهردارى بايد متناسب با ميزان رضايتمندى مردم 
از آن باشد.كاوســى اظهــار كرد: در امر خدمات دهى در كنــار خدمات الكترونيكى 
بايد خدمات حضورى هم باشد.كاوســى بر توجه به كميت و كيفيت ميز خدمت  در 
شــهردارى تاكيد كرد و يادآور شــد:  بايد مدلى در ميز خدمت ارائه داد كه به طور 

سيستمى مردم احساس كنند شهردارى همدان  با تمام وجود خدمت ارائه مى دهد.

توجه دولت در بودجه 98 به اشتغال، عمران، آب و محيط زيست

شناسايى 600 زن روستايى داراى 
ناهنجارى قامتى در همدان

رضاتمندى مردم از مديريت شهرى از 
اولويت هاى شوراى پنجم است

تخريب جايگاه معلم 
به چه قيمت؟

رسانه ملي به 
ميل بيگانگان 

عمل كرد

كشمكش پايان يافت

ورود گياه شناس 
به شورا

كشف طال 
درمادستان
■ درحفاري معدن عشوند نهاوند رگه هاي طال كشف شد

آنچه در كارگروه اشتغال شهرستان گذشت

اعالم تنفس براي بازپرداخت 
وام منبت كاران
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يادداشت 

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

برگزارى جشن يلدا در پياده راه اكباتان 
  مسئول مؤسسه فرهنگى هنرى هنروران از برگزارى جشنواره جشن يلداى اكباتان در همدان خبر داد.

محمدمهــدى فتحى در گفت وگو با ايســنا، در اين باره اظهار كرد: اين برنامه با همكارى شــهردارى همدان در 
راســتاى ايجاد نشاط و شــادى در جامعه و معرفى آداب و سنت هاى استان ها به يكديگر و اقوام ايران زمين بر 

گزار خواهد شد.
وى با بيان اينكه اين جشــنواره از 25 تا 30 آذر از ســاعت 10 صبح تا 22 شب به همراه ُجنگ شادى با حضور 
هنرمندان مطرح كشورى و هنرنمايى خواننده معروف "على اصحابى" در پياده راه اكباتان همدان برگزار مى شود، 
تصريح كرد: صنوف شــيرينى، شكالت، تنقالت، غذا، نوشيدنى ها و سوغات مى توانند در اين جشنواره شركت 

كنند.
فتحى با تأكيد بر اينكه جشــنواره جشــن يلداى اكباتان به مدت 3 شــب از شبكه اســتانى همدان و يك شب 
از شــبكه ملى جام جم پخش خواهد شــد، يادآور شد: افراد براى كســب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 

09189083455و 09182074511 تماس بگيرند.

به اندازه كافى، نفت سفيد ذخيره كرده ايم
 با پيش بينى هاى الزم و ذخيره كافى فرآورده نفت ســفيد در منطقه همدان، خياِل 6هزار و 523 خانوار، مشــترك روستايى براى تأمين 

سوخت مورد نيازشان آسوده است.
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان با اعالم مطلب  گفت: با بررسى هاى انجام شده و در نظر گرفتن شرايط جوى حاكم 
بر منطقه، فرآورده نفت ســفيد به ميزان الزم در انبارهاى نفت ايثارگران و نوشــيجان استان ذخيره شده و مشكلى در تأمين سوخت تمامى 
مشتركان براى فصل زمستان نداريم.امين روستايى يادآور شد: از ابتداى سال 97 تا پايان آبان ماه (8 ماهه) حدود 10 ميليون و 400 هزار ليتر 
نفت سفيد به مقاصد مصرف ارسال شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد كاهش 35 درصدى مصرف اين نوع فرآورده هستيم.
وى خاطرنشــان ساخت: اين مهم با پايش مســتمر و به موقع مصرف كنندگان واقعى و جلوگيرى از عرضه سوخت خارج از شبكه توسط 

همكاران تالشگر منطقه ميّسر شده است.
مدير منطقه همدان با بيان اينكه در راستاى ارسال به موقع فرآورده به روستاهاى فاقد انشعاب گاز طبيعى و على الخصوص روستاهاى سخت 
گذر، برنامه ريزى هاى الزم انجام شده، خواستار شد: با توجه به شدت برودت هوا در روزهاى پيش رو، روستاييان عزيز براى دريافت سهميه 

نفت سفيد خود بر اساس كاالبرگ دريافتى به فروشندگى ها مراجعه كرده و اين اقدام را به آينده موكول نكنند.

ضرورت حمايت شهردارى از تاكسى داران
امير بختياريان »

 اين روزها افزايش شــديد قيمت كاال و خدمات، برخى از اقشار 
اجتماعى را بيش از ديگران با مشــكل مواجه كرده است. يكى از اين 

اقشار، صاحبان تاكسى هستند.
 قيمت لوازم يدكى و هزينه تعمير خودرو به شكل قابل توجه، افزايش 
پيدا كرده اســت. با اين حال درآمد تاكسى ها به همين نسبت افزايش 
نداشته اســت. در ســال جارى نرخ كرايه، افزايش اندكى نسبت به 
تورم داشــته است و در عين حال مردم به ميزان كمترى سوار تاكسى 
مى شوند. مجموع اين شرايط وضعيت سختى را براى تاكسى داران در 
همدان رقم زده است. آنها به جاى درامد از سرمايه خود مى خورند و 
فزونى هزينه به درآمد باعث شده اين قشر با مشكل جدى براى تداوم 
فعاليت مواجه باشــند. در واقع دودوتا چهارتاى فعاليت اقتصادى در 
ماجراى تاكســى دارى لنگ مى زند و عموم تاكسى داران نه با رغبت 
بلكــه به اجبار به فعاليت خود ادامه مى دهند و درآمد آنها تناســبى با 

هزينه ها ندارد. 
با اينكه شــغل تاكســيرانى فعاليتى متعلق به بخش خصوصى است، 
خدمات اين شــغل جنبه عمومى دارد. به همين دليل نهاد شهردارى 
به عنوان دســتگاه متولى در زمينه خدمات شــهرى در شرايط كنونى 
مســئوليت مهمى در زمينه بهبود وضعيت تاكسى ران ها بر عهده دارد. 
به عبارت ديگر در شرايطى كه هزينه تاكسى دارى از درآمد اين شغل 
به شدت فزونى گرفته است، شــهردارى ها به خاطر حفظ مصلحت 

عمومى الزم است بخشى از هزينه اين كار را قبول كنند.
نكته مهم اين است كه اگر تاكسى داران با مشكل ادامه فعاليت مواجه 
شــوند، حمل و نقل درون شــهرى مختل خواهد شد. اگر در بخش 
حمل و نقل درون شهرى اختالل ايجاد شود، حل مشكل، ناخواسته بر 
عهده شهردارى ها خواهد بود. به همين علت بهتر است شوراى شهر، 
عالج واقعه را قبل از وقوع انجام دهد. شهردارى بايد عوارض شهرى 
را براى تاكسى داران الاقل براى سال جارى حذف كند و در كنار اين 

كار به صاحبان تاكسى يارانه اضطرارى دهد. 
شوراى شــهر اگر اين تدبير را انجام ندهد، همچنان كه به ناچار زير 
بار هزينه سنگين اتوبوسرانى درون شهرى رفته است، مجبور خواهد 
شــد هزينه تاكسى دارى را هم اندك اندك متقبل شود. به همين دليل 
پرداخت يارانه اضطرارى براى مدتى كوتاه به تاكســى داران راه حل 

ناگزير براى حفظ ناوگان تاكسى رانى در شهر همدان است.  

بى قيمتى شير گران تمام شد
 معاون نظارت و بازرســى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان گفت: اگر مصوبه  قيمت پايه شير وجود داشته باشد بر اساس 
آن مى توان در صورت محرز شدن تخلف واحد صنفى برخورد كرد به 
طوريكه قيمت مصوب پايه شير منجر به قيمت گذارى دقيق مى شود.

عليرضا شــجاعى افزود: برگتريــن و عمده تريــن كارخانه لبنى در 
اســتان همدان، شركت پگاه اســت و 3- 4 واحد كوچك نيز با تنوع 

محصوالت محدود مشغول فعاليت هستند.
وى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اينكه در زمينه قيمت شير يك 
بالتكلفى كشورى وجود دارد، اظهار كرد: بالتكليفى مصوبه پايه قيمت 
شــير از سوى ستاد تنظيم بازار كشــور منجر به عدم برخورد الزم با 
گرا نفروشــى و تخلفات ديگر به علت در دســت نداشتن ابزارهاى 

قانونى الزم در زمينه قيمت گذارى ها شده است.
شــجاعى با تأكيد بر اينكه قيمت شير به واســطه عرضه و تقاضا در 
بازار تعيين مى شــود، ادامه داد: بازار به صورت متعارف عمل مى كند 
كه اين قيمت متعارف بين 2100 تومان تا 2500 تومان متغير است و 
بنابر كيفيت، درصد چربى و بار ميكروبى شــير از دامداران خريدارى 

مى شود.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه گوشت مرغ در سطح كشور با افزايش 
قيمت مواجه بوده اســت، بيان كرد: با وجود اينكه جوجه ريزى كافى 
است علت افزايش قيمت به دو عامل بستگى دارد كه عامل اول مجاز 

بودن صادرات و علت دوم گران بودن گوشت قرمز است.

دماى صبحگاهى همدان كاهش مى يابد
 كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: با توجه به خروجى 
مدل هاى هواشناســى، آسمان استان همدان در 24 ساعت آينده نيمه 
ابرى، گاهى افزايش ابر همراه با احتمال بارش باران و وزش باد و مه 

صبحگاهى پيش بينى مى شود.
شــهرام حكيمى در گفت و گو با ايرنــا افزود: انتظار مى رود تا پايان 
هفته كمــى افزايش ابر، وزش باد و مه صبحگاهى در هواى اســتان 

تاثير گذار باشد.

طرح نهضت آسفالت ريزى  شهر فامنين 
آغاز شد 

  اجراي نهضت آســفالت در سطح شهر يكي از مهمترين رويكرد 
عمراني شــهرداري اســت كه با برنامه ريزي و اولويت بندي توسط 

مجموعه شوراي اسالمي شهر و شهرداري در حال اجرا است .
به گزارش روابط عمومي شهرداري فامنين شهردار 

در بازديد از آســفالت ريزى معابر اين شــهر گفت :يكي از نيازهاي 
مهم و ضروري شــهروندان، تردد آسان و ايمن در سطح شهر است، 
بر همين اساس طرح آســفالت خيابان ها آغاز شده است كه در اين 
باره عمليات آســفالت كوچه هاي تفكيكي حاج علي دولتي (الله) و 
كوچه هــاي تفكيكي حاج باقر حســيني (وليعصر) و لكه گيري معابر 
سطح شهر و آسفالت به مقدار 2700 تن با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد 

ريال در حال انجام مي باشد.
اســماعيل ســليمى  افزود : اجراي آسفالت در ســطح شهر يكي از 
مهمتريــن رويكرد عمراني شــهرداري اســت كه بــا برنامه ريزي و 
اولويت بندي توسط مجموعه شــوراي اسالمي شهر و شهرداري در 

حال اجرا است .
شــهردار فامنين در پايان ادامه داد، اميدواريــم با اجراي فعاليت هاي 
عمراني بتوانيم براي حل مشــكالت و معضالت اين شــهر گام هاي 

اساسي برداريم.
سليمي اظهار داشــت:خاكي بودن كوچه هاي فامنين زيبنده اين شهر 
نيســت از اين رو ما از ابتداي كار، برنامه اصلي خود را آسفالته كردن 

معابر قرار داده ايم.
وي ادامه داد: هم اينك معابــرو كوچه هاي الله ، وليعصر در حال 
قيرپاشي يا آسفالت اســت و روند توسعه و عمران در سطح شهر 
بــه خوبى  پيش مي رود  افق بســيار خوب و روشــني در آينده 
خواهد داشــت كه در اين بازه  از ســعه صدر شهروندان  تقدير و 

تشكر مي كنم.

1- مديران آموزش و پرورش همدان توبيخ شده اند.
 گفته مى شود پس از رفتار غيرحرفه اى صدا و سيما و حضور بدون 
مجوز در فضاى آموزشــى مديران ناحيه 2 تذكر گرفته اند. گويا اين 
اقدام فرهنگيان را راضى نكرده اســت و خواســتار بركنارى مديران 

مربوط به ماجرا در صدا وسيما و آموزش و پرورش هستند.
2-تخريب بدون اطالع باغ رستوران توسط شهردارى با انتقاد مواجه 
شده اســت. گفته مى شود درحالى كه ســاخت وسازهاى غيرمجاز 
درفضاى سبز شهرى انجام مى شــود ،شهردارى با برخورد با برخى 
واحدهاى ديگر به دنبال فرافكنى اســت. گويا برخى ازاين ســاخت 

وسازها متعلق به برخى افرادذى نفوذ و مسئوالن است.
گفتنى اســت اين اقدامات درحالى است كه پرونده تخلف شهردارى 
درصدور مجوزساخت وســازدرهمدان از3 ماه پيش درحال بررسى 

است.
3- بازرگانان پيشكســوت اســتان تجليل مى شــوند .گفته مى شود 
قراراســت تعدادى از بازرگانان وپيشكســوتان اتاق بازرگانى استان 
تجليل شوند . گويا براى تجليل از فعاليت اين افراد وبرخى معتمدان 

تجارى استان نشان اعتماد اعطاخواهد شد.
گفته ميشــود نشــان اعتماد به نام نخســتين رئيس اتــاق بازرگانى 

استان«ابوالقاسم اعتماد» تهيه شده است.

 معــاون معدن ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان همدان با بيان اينكه هيچ 
معدن طاليى در همدان وجود نداشته است، 
از اكتشاف نخستين معدن طال در اين استان 

خبر داد. 
محمد خاكى با بيــان اينكه اين معدن هنوز 
در مرحله طرح اكتشــافى است، اظهار كرد: 
وجود عناصر باارزش مشــخص شــده اما 
هنوز ذخيره اين معدن و عيار طالى موجود 
در آن مشخص نيست كه اين موضوع توسط 

شركت دولتى "ايميدرو" آغاز خواهد شد. 
وى تصريح كرد: تا كنون هيچ معدن طاليى 
در همدان كشــف نشــده بود و اين معدن 
نخستين معدن طالى استان همدان محسوب 
مى شود كه در روســتاى عشوند شهرستان 

نهاوند كشف شده است. 
خاكى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به 
وجود معادن سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى 
در همــدان، بيان كرد: در زمينه ســنگ هاى 
نيمه قيمتــى هنوز كار نشــده اما پتانســيل 
آن در اســتان وجــود دارد و اگر متقاضى 
سرمايه گذارى وجود داشــته باشد استقبال 

خواهيم كرد. 

معــاون معدن ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان همدان خاطرنشــان كرد: 2
معدن رز كوارتز و ياقوت در استان همدان 
توسط شركت پرشــين ياقوت كشف شده 

و به بهره بردارى مى رســد كه ذخاير آن بين 
200 تا 300 تن است. 

وى با اشــاره به اينكه معدن ياقوت به علت 
تجهيز فعال تعطيل اســت، گفت: معدن رز 

كوارتز به علت مشكالتى كه براى روستائيان 
داشــت تابستان امسال به دســتور استاندار 
تعطيل شد و پيگير هستيم تا راهكارى براى 

فعاليت دوباره آن پيدا كنيم. 

غذايــى  مســموميت  موضــوع   
دانش آمــوزان راهيان نور در رســتوران 

جوكار صحت ندارد.
مســئول ســپاه ناحيه جــوكار گفت: 6 
اتوبوس حامل دانش آموزان دختر كاروان 
راهيان نــور متعلق به اســتان گيالن در 
رستورانى در جوكار ناهار صرف كردند 
اين در حاليســت كه تعــداد 15 نفر از 
ايــن دانش آموزان متعلق به يك اتوبوس 
قبــل از ورود به جــوكار داراى عالئم 

مسموميت بودند.
حبيب فراهانى در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه تنها هميــن تعداد دانش آموز 
دچار مشــكل شــدند، ادامــه داد: اين 
مسموميت از نوع غذايى نبوده است چرا 
كه خود بنده شــخصًا بر نحوه پخت غذا 
نظارت كامل داشته ام و هيچ گونه عالئمى 
از مسموميت غذايى در ديگر اتوبوس ها 

مشاهده نشد.
فراهانى با اشاره به اينكه به محض مطلع 
شدن كارشناســانى از شبكه بهداشت و 
درمان و اماكن موضوع را بررسى كردند 
و از رســتوران بازديد داشتند، افزود: در 
نهايت مشخص شــد اين عالئم مربوط 

به مســموميت بر اثر استفاده از تنقالت 
بوده است كه همه آن 15 دانش آموز كه 
مربوط به آستارا بودند، تحت درمان قرار 

گرفتند و بهبودى حاصل شد.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان مالير 
نيز بــا تأييد وجود عالئم مســموميت 
راهيان  دانش آمــوزان  از  تعــدادى  در 
نــور گيالن كه وارد جوكار شــدند، به 
خبرنگار ايســنا گفــت: روز جمعه 16 
آذرماه از طريق مركز بهداشت و مركز 
مبــارزه با بيمارى هاى مركز اســتان از 

اين موضوع مطلع شديم.
محسن تركاشوند افزود: طبق مقررات و 
توسط  موضوع  قانونى  دستورالعمل هاى 
بررسى  مورد  بهداشت  مركز  كارشناسان 
قــرار گرفت اما هيچ گونــه علت غذايى 

براى مسموميت پيدا نشد.
وى بــا بيان اينكــه تنها يــك اتوبوس 
از 6 اتوبــوس دانش آمــوزان راهيان نور 
گيــالن دچار عالئم مســموميت شــده 
بودنــد، خاطرنشــان كرد: مــوارد براى 
كشــت ميكروبــى ارجاع داده شــد اما 
علت مســموميت، غذاى صرف شده در 

رستوران نبوده است.

 همدان مهد هنرمنــدان و صنعتگران 
برجســته اى اســت كه يادگارهاى بسيار 
ارزشــمندى از خود به جاى گذاشته اند. 
امروزه نيز اين ديار محل فعاليت بسيارى 
از هنرمندان با ذوق صنايع دستى است به 
نحوى كه موفق به اخذ درجه يك هنرى 
برابر با دكتراى افتخارى، براى  10 مورد 
نشــان اصالت مرغوبيت كاال از سازمان 
بين المللي يونسكو و 73 مورد نشان ملي 

مرغوبيت صنايع دستي شده اند.
به گزارش ايســنا، اين استان مهد سفال و 
منبت ايران زمين است. شهر جهانى سفال 
اللجين و شــهر ملى منبت مالير در اين 
اســتان هستند و تويســركان نيز يكى از 
قطب هاى اصلى منبت ايران به حســاب 
مى آيد. در مجموع استان همدان مهد هنر 
و انديشــه بوده و در طول تاريخ بزرگان 
زيادى را به دنياى بشــريت عرضه كرده 
ميراث  اداره  كل  صنايع دستى  است.معاون 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
اســتان همــدان در گفت وگو با ايســنا، 
وضعيت صادرات آثار و صنايع دســتى 
استان را مطلوب ارزيابى و اظهار كرد: آثار 
و صنايع دســتى ما در كشور عراق بازار 

خوبى دارد و خواستار اين اجناس هستند.
عليرضا قاســمى افزود: آمار هفت ماهه 
امسال نشــان دهنده صادرات 4/5 ميليون 
دالرى اســت كــه در مقايســه با مدت 
مشابه سال گذشــته، 10 درصد افزايش 
داشته اســت.وى درباره بازارهاى هدف 
صنايع دستى استان عنوان كرد: كشورهاى 
قطر، عراق، آذربايجان، تركيه و برخى از 
كشــورهاى اروپايى از جمله كشورهايى 
است كه آثار و صنايع دستى استان به اين 

مناطق صادر مى شود.
معاون صنايع دستى استان همدان با بيان 
اينكه ســفال نخســتين محصول صنايع 
دســتى صادراتى استان است، خاطرنشان 
كرد: همدان بعد از اصفهان تنها اســتانى 
است كه هم شهر ملى و هم شهر جهانى 
دارد، اللجين شــهر جهانى سفال و مالير 

شهر ملى منبت و مبل ناميده شده است.
وى بــا اشــاره بــه عملكــرد بعضى از 
استان هاى كشــور در زمينه  سفال، گفت: 
هر اســتانى با توجه به ظرفيت ها و اقليم 
خــود كارهايــى در زمينه ســفال توليد 
مى كنند اما اين موضوع نبايد سبب مقايسه 

استان ها شود.

 در صحن روز گذشــته شوراى اسالمى 
شــهر همدان از مهندس موســى رسولى، 
معاون ســابق عمرانى شــهردارى همدان به 
پاس خدمات ارزشمندش در مديريت شهري 

توسط شوراى شهر تجليل شد.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى 
شــهر همدان، رئيس شــوراى اسالمى شهر 
همدان در اين زمينه گفت: قدردانى از افرادى 
كه در كمال صداقت و درســتكارى، بيش از 
30 سال از بهترين سال هاى عمر خود را در 
سنگر خدمت گذراندند و براى تحقق اهداف 
شــهرداري، خالصانه از هيچ كوششى دريغ 
نورزيدند و در كنار ساير همسنگران از جان 
و مال خود گذشــتند و اينك با كوله بارى از 
تجربه ســنگر را به ديگران مى سپارند؛ امرى 

شايسته است.
كامران گردان با تأكيد بر ضرورت اداى احترام 
به همكارانى كه تالششان قابل تحسين بوده 
اســت، خطاب به رسولى افزود: اكنون كه به 
افتخار بازنشستگى رسيده ايد، از ُحسن ظن و 
همدلى كه با راهكارهاى علمى و كارشناسي، 
روزانه شاهد شكوفايى هرچه بيشتر مجموعه 
تحت مديريــت  وى در معاونــت عمرانى 

شهردارى بوده ايم، قدردانى مى كنيم.
وى در ادامه صادق بودن و رفتار قاطعانه در 
راستاى دفاع از منافع شهردارى و مردم را از 

ويژگى هاى بارز رسولى برشمرد.
رئيس كميســيون نظارت، بازرســى و امور 
ادارى شــوراى اســالمى همدان در ادامه با 
تأكيد بر اينكه معاون سابق شهردارى همدان 
از اثرگذارترين افــراد در مجموعه مديريت 
شهرى محسوب مى شود، گفت: رسولى جزو 
پنجمين تكنســين ها بود كه در دهه 60 وارد 
مجموعه شهردارى همدان شد و خوشبختانه 
با جديت، دقت و دلســوزى در مسائل فنى 

صاحب نظر بود.

سيد مسعود عسگريان اظهار كرد: با توجه به 
اينكه برخورد صادقانه با مردم ســرلوحه كار 
وى بود، همواره از جديت و قاطعيت رفتارى 
وى در راستاى منافع مردم و شهردارى، درس 
آموخته ايم؛ به گونه اى كه منتقدان وى هم بر 

اين مهم، صحه مى گذارند.
علــى رحيمى فر، رئيس كميســيون فنى و 
عمرانى شوراى اســالمى شهر همدان هم 
بــا تأكيد بر نقش اثرگــذار معاون عمرانى 
سابق شــهردارى در حوزه فنى و عمرانى 
شــهردارى و بهره مندى مردم و شــهر از 
ايــن فعاليت هــا، تأكيد كرد: رســولى در 
مدت خدمتــش، اخالق حرفه  اى را با نگاه 

كارشناسى ســرلوحه كار قرار داد؛ بنابراين 
به طور قطع از تجارب ارزشــمند وى در 
حوزه مديريت شهرى بهره مند خواهيم شد.
اكبــر كاوســى اميد، رئيــس كميســيون 
برنامــه، بودجــه و مالــى شــوراى اســالمى 
ــودن  ــدى ب ــر ج ــم ب ــدان ه ــهر هم ش
رســولى بــه منظــور احقــاق حقــوق 
ــن  ــم و همچني ــت نظ ــهروندى، رعاي ش
حمايــت از كاركنــان زيــر مجموعــه خــود 
ــرد. ــد ك ــان، تأكب ــا عملكردش متناســب ب
 هدفم، خدمت به شهر و مردم بود

معاون ســابق شــهردارى هم در اين جلسه 
كه احساساتش نسبت به ابراز نظرات مثبت 
اعضاى شــورا به بغض تبديل شــد، گفت: 
هدفم با لحاظ كردن همه جوانب و چالشهاى 
موجود كه الزمه همه كارهاست، خدمت به 

شهر و مردم بوده است.
موســى رســولى، مردم شــريف همدان را 
قدرشناس خواند و افزود: تمام تالشم بر اين 
بود تا نگذارم هيچ گونه پســت و مقامى مرا 
از مســير اصلى منحرف كند و به طور قطع 
از اين پس در حود توان در خدمت شــهر و 

شهروندان هستم.

نماينده اسدآباد خبرداد
ساخت خوابگاه دانشجويى
 سيدجمال الدين بزودى

 نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى اسالمى از احداث 
خوابگاه دانشــجويى دانشگاه ســيدجمال الدين اسدآبادى در آينده 

نزديك خبر داد.
به گزارش ايســنا، اكبر رنجبرزاده در مراسم روز دانشجو دانشگاه 
ســيدجمال الدين اســدآبادى گفت: در راستاى ســاخت خوابگاه 
دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى اعتبارى افزون بر 5 ميليارد تومان 

در اختيار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
وى اختصــاص 50 ميليون تومان به اردوهاى فرهنگى، يك ميليارد 
تومان اعتبار در راستاى رهن مسكن دانشجويى و 45 ميليارد تومان 
به تجهيز امكانات ورزشــى دانشگاه ســيدجمال الدين را از ديگر 
خبرهاى خوش براى دانشــجويان اين دانشگاه عنوان كرد و يادآور 

شد: همه اين وعده ها از فردا عملياتى خواهد شد.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه دانشجويان 
بيدارگر حقيقى و واقعى جمهورى اســالمى هستند و كشور به اين 
بيدارگران اميد بسته است، تصريح كرد: دشمنان انقالب با تحريم ها 
و تهديدهــاى خود مى خواهند مغزهاى دانشــجويان و نخبگان و 
پژوهشگران ايرانى بارور نشود و به سمت علم پيش نروند چرا كه 
مى دانند آگاهى، علــم، دانش و اخالق توأم با هم ملت يك جامعه 

را زنده و پويا مى كند.
 كمبود 200 خوابگاه دانشجويى در كشور

رئيس صندوق رفاه دانشــجويان كشور نيز از كمبود 200 خوابگاه 
دانشجويى در سطح كشور خبر داد.

يزدان مهر اظهار كرد: دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى در شهرستان 
اسدآباد هم از جمله دانشگاه هايى بوده كه با كمبود خوابگاه مواجه 
اســت و با تســهيالتى كه دانشــگاه و صندوق رفاه كمك خواهد 
كرد يك خوابگاه مناســب با امكانات الزم در ســايت اين دانشگاه 
كلنگ زنى و عمليات اجرايى آن انجام خواهد شــد كه مشكلى در 

رابطه با تخصيص اعتبار آن وجود ندارد. 
وى با بيان اينكه كمبود خوابگاه يكى از مشــكالت مهم دانشجويان 
دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى است، تصريح كرد: با خبر شديم 
متأسفانه 800 نفر از دانشجويان اين دانشگاه از خوابگاه هاى استيجارى 
استفاده كرده و هزينه اجاره خوابگاه پرداخت مى كنند كه با پيگيرى هاى 
انجام شده مقرر شــد حتما يك كمك رهن مناسب در بحث اجاره 
خوابگاه به اين دانشجويان پرداخت شود تا اجاره آنان به حداقل برسد.
يزدان مهر همچنين از پرداخت كمك رهن به دانشجويان متأهل اين 
دانشگاه خبر داد و يادآور شد: به هر دانشجوى متأهل در اين راستا 9

ميليون تومان كمك رهن به صورت قرض الحسنه پرداخت مى شود كه 
بعد از فارغ التحصيلى اين ميزان كمك رهن پرداختى را بازمى گردانند.

وى با اشــاره به اينكه به تشــكل هاى دانشجويى اين دانشگاه كمك 
خواهد شــد، بيان كرد: در بحث دانشــجويان بى بضاعت، صندوق 
خيريه و قرض الحســنه با تدبير الزم در اين راستا راه اندازى شده كه 
با كمك هاى صندوق رفاه، مسئوالن و مديران شهرستان و اساتيد اين 
صندوق ها پربارتر شــده و به دانشــجويان بى بضاعت وام شرافتى و 

كمك بالعوض و رايگان مى دهد.

كشف طال درمادستان
■ درحفاري معدن عشوند نهاوند رگه هاي طال كشف شد

دانش آموزى در استان
مسموم نشده است

عراق مشترى 
صنايع دستى همدان

تجليل شورا از رسولى

معاون شهردارهم بازنشسته شد
■ رئيس شورا: صادق بودن و رفتار قاطعانه براى دفاع از منافع شهردارى و مردم از ويژگى هاى بارز رسولى است
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مسجد تاريخى پارك سيفيه مالير مرمت شد
 مسجد تاريخى پارك سيفيه مالير با اعتبارى حدود 250 ميليون ريال از محل اعتبارات 

سال گذشته مرمت و بازسازى شد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مالير گفت: فضاى داخلى مسجد 

اليه بردارى و آجرهاى فرسوده مسجد تعويض، بازسازى، ساب و بندكشى مجدد شد.
ابراهيم جليلى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: ديواره هاى داخلى محوطه مسجد نيز 

اليه بردارى و آجرهاى فرسوده آن تعويض و بندكشى شد.
جليلى ادامه داد: اين مســجد تاريخى و ســنتى بيش از 150 سال قدمت دارد و توسط 
مرحوم «سلطان محمد ميرزا حاج ســيف الدوله» پسر «عضدالدوله» فرزند فتحعلى شاه 

قاجار در سال 1305 هجرى قمرى بنا شده است.
وى بيان كرد: نماى بيرونى مســجد تاريخى سيفيه شــامل چهار طاق نما و درب هاى 
آهنى بزرگ است كه در 2 طرف شبستان مسجد در مجموع هشت طاق نما وجود دارد.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى مالير همچنين به بازسازى و 
مرمــت عمارت لطفعليان مالير اشــاره كرد و افزود: كف ســازى حياط داخل عمارت 

لطفعليان با اعتبار 150 ميليون ريال به اتمام رسيد.
جليلــى ادامه داد: داخل محوطه موزه لطفعليان خاك بــردارى و با جاليزهاى كرم رنگ 
كف سازى شــد.وى يادآور شد: عمارت لطفعليان بخشى از يك مجموعه سكونتگاهى 
به يادگار مانده از دوره قاجار اســت و هم اكنون با كاربرى موزه، معرف آداب، رســوم، 

تاريخ و فرهنگ مردم مالير است.رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
مالير مرمت عمارت مصدقى را از ديگر اقدامات برشــمرد و گفت: آواربردارى به عمق 
60 سانتى متر، اجراى سيستم برق، دفع آبهاى سطحى و كف سازى يك هزار مترمربع از 

عمارت مصدقى با اعتبار 700 ميليون ريال انجام شد.
وى اجراى 52 متر ديواركشــى، خاك بردارى، آواربردارى، پى ريزى و اجراى ديوارهاى 

طاق را از جمله اقدامات براى مرمت و احياى اصطبل عمارت مصدقى مالير برشمرد.
جليلى درباره عمارت مصدقى گفت: اين عمارت داراى 2 هزارو 850 مترمربع مساحت 
و در 2 طبقه در دوران قاجار ســاخته شــده است كه ســقف طبقه همكف با طاق هاى 
ضربى آجرى و خشتى و طبقه فوقانى به صورت مسطح با تيرچوبى پوشيده شده است.

كاهش نرخ خروج اضطراري
نيروگاه شهيد مفتح 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: نرخ خروج اضطراري نيروگاه 
شهيد مفتح همدان در 6 ماهه نخست امسال به عدد سابقه 1/2 كاهش 

يافت.
مدير عامل شركت توليد برق شهيد مفتح با بيان اين مطلب افزود: با 
تالش مجموعه مديريتي و كاركنان واحدهاي مختلف فني و اداري و 
ساير واحدهاي پشتيباني، نرخ خروج اضطراري نيروگاه  شهيد مفتح با 
استناد به گزارش شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي در 

6 ماهه اول سال 97 به عدد بي سابقه 1/2 كاهش يافت.
امير نريماني خاطرنشان كرد: بهره برداري اصولي و مناسب از واحدها 
انجام  پيشگيرانه،  تعميرات  موقع  به  انجام  منظم  تست هاي  انجام  و 
انتقال  انساني،  خطاهاي  كاهش  آن  طبع  به  و  مستمر  آموزش هاي 
از  جديداالستخدام  كاركنان  به  تجربه  با  كاركنان  از  فني  تجارب 
مهمترين عوامل افزايش پايداري و آمادگي واحدها و در نتيجه كاهش 

خروج اضطراري مي باشد.
وي ادامه داد: از سال 1394 تا 1397 نرخ خروج نيروگاه به ترتيب 
از 36/9، 11/8، 2/4، 1/2 رسيده است كه با شيب بسيار زياد كاهش 
چشمگيري داشته است و اين در حالي است كه در سال هاي قبل به 
دليل محدويت هاي فني توليد محدوديت تأمين آب اين رقم به باالي 

50 درصد نيز در سال 93 رسيده بود.
شايان ذكر است: نيروگاه شهيد مفتح داراي 3 واحد بخاري جمعاً به 
ظرفيت هزار مگاوات و اين نيروگاه بيش از 3 سال است كه براي 

توليد برق از پساب تصفيه شده شهر همدان استفاده مي كند.
نيروگاه 7 مگاواتي بشيك تپه دهه فجر 

امسال به بهره برداري مي رسد
 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: نيروگاه 7 مگاواتي بشيك تپه 

شيرين سو در دهه فجر امسال به بهره برداري خواهد رسيد.
مدير توزيع برق شهرستان كبودارهنگ با بيان اين مطلب اظهار داشت: 
نيروگاه 7 مگاواتي بشيك تپه توسط بخش خصوصي تكميل شده 
است و اين نيروگاه در دهه فجر به بهره برداري مي رسد و مي تواند 

برق مصرفي در بخش شيرين سو و گل تپه را تأمين كند.
علي هايل همداني افزود: حدود يك ميليارد تومان از بخش گل تپه 
آن  مابقي  و  مردمي  بدهي  تومان  ميليون   625 كه  داريم  مطالبات 
مطالبات دولتي است كه در صورت وصول 300 ميليون تومان آن به 

بخش شيرين سو برمي گردد.
وي در خصوص نياز بخش شيرين سو به خودرو باالبر اظهار داشت: 
در حال حاضر در سطح شهرستان دو خودرو باالبر داريم كه 11 متري 
و 9 متري هستند و شكل خاصي وجود ندارد اما به دليل مسافت زياد 
بخش شيرين سو يك خودرو باالبر نياز دارد.هايل همداني در پايان از 
تمامي مردم و ادارات دولتي شهرستان كبودارهنگ خواست تا بدهي 
برق مصرفي خود را هر چه سريعتر پرداخت كنند و براي خدمات 

دهي بهتر و بيشتر توزيع برق شهرستان را ياري كنند. 

 نهاوند- معصومه كمالوند- خبرنگار همدان 
پيام: موضوع بيست و دومين كارگروه اشتغال و 
رفع موانع توليد در شهرستان اين هفته با هدف 

پيگيرى مشكل منبت كاران دهفول برگزار شد.
چندى پيش خوشــه صنعتى شهرســتان نهاوند 
با حضــور معاون وزير صنعت افتتاح شــد اما 
بحــث بيمه هــاى فعاالن مبــل و منبت  و هم 
چنين مشــكالت تهيه مواد اوليه اين صنعت در 
شهرســتان و البته اســتان دامن گير فعاالن اين 
هنر شــد كه بسيارى از اين واحدها را به آستانه 

تعطيلى كشاند.
حاال پس از چندى اين نشســت برگزار شد و 
نماينده اين گروه هم مشكالت را مطرح كرد تا 
بلكه وعده هاى چند روز آينده كه اغلب مسولين 
و متوليان در اين كارگروه خبر از اجرايى شدن 
آن دادند بتواند عملى شــود و التيامى بر زخم 
اشتغال نيمه جان رسيده حوزه صنعت شهرستان 

شود.
 حال شهرك صنعتى نهاوند خوب نيست

نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى  
در اين كارگروه  با ارايه گزارشــى از روند فعاليت 
پــروژه هاى مهم شهرســتان و حوزه فعاليت خود 
،  از صــدور پروانه بهره بــردارى از معدن طالى 

عشوند در  هفته آينده خبر داد.
حسن بهرام نيا گفت: شهرك صنعتى نهاوند داراى 
23 واحد است كه 9 واحد آن داراى مشكل جدى 
است، و  وضعيت كارگاه هاى توليدى شهرك هاى 

صنعتى نهاوند خوب نيست.
 توليد به كما رفته در نهاوند

نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى 
تصريح كــرد: واحدهاى توليــدى نهاوند در كما 
فرو رفته اســت از وزير وقت صمت هم قول هاى 
مساعدى گرفته شــد و براى معدن طالى عشوند 
كارهاى استخراج انجام شده و پروانه بهره بردارى 

آن در هفته آينده صادر مى شود.
بهرام نيا از برداشت دولوميت و منيزيم است كه در 
صنايع هوايى و دفاع اســتفاده مى شود ، در نهاوند 
خبر داد و گفت:  عمليات اجرايى ســد گرين هم 
شروع شده  است كه  براى 350 نفر اشتغال ايجاد 
خواهد كــرد.وى درباره مشــكالت مبل و منبت 
شهرســتان در تهيه وارد اوليه هم پيشنهاد داد:  يك 
تعاونى و يا كنسرســيوم بــراى واردات چوب از 

گرجستان بدون واسطه اقدام كند.
نماينــده مردم نهاوند با بيــان اينكه اداره صمت و 
شهرك هاى صنعتى بايد براى مبل و منبت نهاوند 
سياســت هاى حمايتى در نظر بگيرند، گفت:  در 
خصوص بيمه هم در برنامه ششــم توسعه 5 هزار 
ميلياردى براى بيمــه قاليبافى و منبت در نظر رفته 

شده است.
3واحد توليدى نهاونــد به تملك بانك 

درآمد 
فرماندار نهاوند  هــم در اين كارگروه بابيان اينكه 
3 واحد توليدى شــهرك صنعتى نهاوند به تملك 
بانك هــا درآمده اســت،گفت: پلمــب واحدهاى 

توليدى براى ما و بانك ها افتخار نيست.
مــراد ناصرى گفــت: در ماه هاى اخيــر در بحث 
اشتغال از 550ميليون تومان پرداختى گذشته امروز 
اين مبلغ به 33 ميليارد تومان در بحث تســهيالت 

اشتغال روستايى رسيده است.
وى با اشــاره به نگاه ويژه اســتاندار به شهرستان 
نهاونــد در حوزه اعتبــارات كه عالوه بر ســهم 
نهاوند مبلغ 6 ميليارد تومان هم از سرريز اعتبارات 
شهرســتان ها به نهاوند اختصاص داده شده است، 
گفــت: نهاوند در حوزه صنعــت و صنايع تبديلى 

و  گردشــگرى  همچــون 
پتانســيل  نيز  كشــاورزى 

عظيمى دارد.
ظرفيت  از  نيمــى   
توليد شهرستان تعطيل 

است
فرماندار نهاوند بابيان اينكه 
داراى 23  نهاوند  شهرستان 
شــهرك  در  توليدى  واحد 
گفــت:  اســت،  صنعتــى 
متأســفانه در حــال حاضر 
14 واحد از ايــن تعداد با 
فعاليت  ظرفيت  درصد   50

دارند.
مراد ناصــرى تصريح كرد:  
9 واحــد از ايــن واحدها 

نيز متأســفانه به علت نبود ســرمايه در گردش و 
بدهى هــاى معوق در حال حاضر مشــكل جدى 
دارنــد كه 3 واحــد از اين تعداد بــه تملك بانك 
درآمــده، 3 واحد در مرحلــه رايزنى با بانك براى 
واگذارى و 3 واحد هم مشــكل سرمايه در گردش 

دارد.
ناصــرى بابيان اينكــه پلمب واحدهــاى توليدى 
افتخــار و هنرى براى ما و بانك ها نيســت، اظهار 
كرد: متأسفانه عالمت مثبت و اميدبخشى از شهرك 
صنعتى نهاونــد بيرون و به گوش نمى رســد لذا 
اميدواريم مسئولين در اســتان و كشور پيگير رفع 
مشــكالت فعاالن اين حوزه باشند.وى در ادامه با 

اشــاره به بحث مبل و منبت روستاى 
دهفول نهاوند، گفت: شهرستان نهاوند 
داراى 266 واحــد توليد مبل و منبت 
است كه از اين تعداد 24 واحد صنفى 
داراى پروانه كسب از اداره صنعت و 
190 واحــد از ميراث فرهنگى مجوز 
دارند.فرماندار نهاوند با تأكيد بر اينكه 
ظرفيت مبــل و منبت نهاوند كمتر از 
شهرســتان هاى ديگر است، گفت: در 
چنــد ماه اخير براى 66 واحد مبلغ 3

ميليارد و 600 ميليون تومان از حوزه 
اعتبارات روســتايى تسهيالت خريد 

تجهيزات در نظر گرفته ايم.
فرمانــدار نهاوند تأكيــد كرد: بحث 
خوشــه مبل و منبت روستاى دهفول 
نهاوند كــه چندى پيــش با حضور 
معــاون وزير صمت بــه بهره بردارى 
رســيد نيازمند توجه بيشــتر است تا 

چرخه توليد تكميل شود.
 تنفس  براى بازپرداخت وام 

منبت كاران دهفول 
رئيــس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان همــدان در كارگروه 
اشــتغال و رفع موانع توليد شهرستان 
نهاوند با بيان اينكه  متأسفانه بيمه اى 
كه در گذشــته بــراى منبــت كاران 
به صورت يارانه اى پرداخت مى شــد 
با توجه به كمبود منابع متوقف  شــده 
اســت، از پيگيرى براى اجراى طرح 

تنفس وام هاى اين حوزه خبر داد.
حميدرضا متين گفــت: ارز 4هزار و 
200 تومانــى بــراى واردات چوب 
منصفانه نيســت، و در  حال حاضر با 
توجه به سياســت هاى دولت و بانك 
مركزى ارز 4هزار و 200 تومانى تنها 
براى واردات كاالهاى اساسى در نظر 

گرفته شده اســت كه چوب نيز شامل آن نمى شود 
و امروز دولــت و اوضاع اقتصادى در شــرايطى 
نيست كه بخواهيم براى واردات چوب ارز دولتى 
در نظــر بگيريم.وى بابيان اينكه بحث تنفس وام ها 
و همچنين مشــكالت واحدهاى توليدى شــهرك 
صنعتى شهرســتان نهاوند كه يــا تعطيل و يا غير 
تعطيــل و يا با كمترين ظرفيــت فعاليت دارند در 
ســتاد تسهيل استان و كشور مطرح مى شود، گفت: 
قول مى دهيم كه اين مســائل مهم در حداقل زمان 

ممكن انجام شود.
 مشكل منبت كاران را تخصصى پيگيرى 

مى كنيم

مديرعامل شــركت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
همــدان، با بيان اينكه نهاوند نيازمند صنايع تبديلى 
تاب آور اســت، گفت: در استان همدان 45 خوشه 
صنعتى شناسايى شــده كه از اين تعداد كار توسعه 
4 خوشــه انجام شده است.كيوان گردان با اشاره يه 
اينكه  خوشه صنعتى دهفول كه چندى پيش افتتاح 
شــد به دنبال افزايش كيفيت محصوالت توليدى 
هســتيم، تصريح كرد: شــهرك هاى صنعتى استان 
سياســت هاى حمايتى نظير كالس هاى آموزشى و 
غيره دارد كه ما آمادگى داريم به هر شــكل ممكن 
كــه خود فعاالن  مبل و منبــت نهاوند بخواهند با 

آن ها همكارى كنيم.

مديرعامل شــركت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
همدان، گفت: در حــوزه تأمين چوب منبت كاران 
دهفــول  در  روزهاى آينده بــا فعاالن اين عرصه 
در مالير و نهاوند و تويســركان جلسه اى مشترك 
خواهيم گذاشــت و به موضــوع به طور تخصصى 
خواهيــم پرداخت.گردان در پايان گفت: شــركت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان همدان آمادگى دارد 
جشــنواره مبل و منبت روســتاى دهفول را براى 
اولين بار در شهرســتان نهاوند برگزار كند تا شاهد 
رونق و توسعه اين مهم در شهرستان نهاوند باشيم.
مشــكالت  عمده  اوليــه  مــواد  تهيه   

منبت كاران دهفول 
نهاوند،  دهفــول  روســتاى  منبــت كاران  نماينده 
گفت:امــروز با توجه به مشــكالت اقتصادى و با 
توجــه به افزايش قيمت ها تهيه چوب و مواد اوليه 

براى ما مشكل شده است.
على لطيفى خطاب به مســئولين حاضر در جلسه 
گفت: انتظار داريم يا بــراى واردات چوب بدون 
واســطه و با ارز دولتى براى ما اقدامى انجام دهيد 
و يا اينكه تســهيالتى كه براى تجهيز كارگاه ها به 
فعاالن اين حوزه اعطا كرده ايد را با تنفس 3 ســاله 
پس بگيريد.لطيفى با بيان اينكه با وضعيت موجود 
مبل و منبت دهفول نهاونــد در آينده اى نه چندان 
دور از كار باز مى ايســتد، گفت: مشكل بيمه يك 
از ديگر مشكالت ما است به شكلى كه در گذشته 
هــر كارگاه حداقل 15 نفر نيرو داشــت اما امروز 
كمتر كارگاهى پيدا مى شــود كــه داراى 3 نيروى 

فعال است. 

آنچه در كارگروه اشتغال شهرستان گذشت

اعالم تنفس براي بازپرداخت وام منبت كاران

كارت ماشين و بيمه نامه رازي خودرو موتور سيكلت به شماره 
بيمه 3/221068/97/000069 شماره پالك 53947-ايران 

499 شماره موتور 09182650 شماره شاسي 9139263 به نام 
حميدرضا جهانگيري به شماره شناسنامه 560 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويى سينا شكرى فرزند احمدرضا به شماره 
شناسنامه/ملى 0440760224 رشته عمران دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويى    9712176044 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بــه اطــالع اعضــاء ســازمان نظــام صنفــي رايانــه اي مي رســاند 
ــازمان در  ــت دوم ســال 1397 س ــادي نوب ــي ع ــع عموم مجم

روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28 برگزار مى گردد. 
مــكان و ســاعت برگــزارى مجمــع عمومــى متعاقبــاً از طريــق 

دعوتنامه هــاى ارســالى اعــالم خواهــد شــد.
سازمان نظام صنفي رايانه اي

سازمان نظام صنفي رايانه اي 
استان همدان 

ی  ن قالب  ا و  ی  م ی،  اسال ده  وز آ نگ  دن  ن  جای و  وذ  و  ب  نگ  از  ی وج  ن قالب  ا و  ی  م ی،  اسال ده  وز آ نگ  دن  ن  جای و  وذ  و  ب  نگ  از  وج 
ید. ت  ز باید  از  یان  سا آن  ق  ای  ت    ا ش  و و  تالش  تاج  ور  ح  ه    ز مام  ید.  ت  ز باید  از  یان  سا آن  ق  ای  ت    ا ش  و و  تالش  تاج  ور  ح  ه    ز مام   
خمينى(ره)(ره) خمينىامام  امام 

  1919آذر، سالروز تشكيل شوراى عالى آذر، سالروز تشكيل شوراى عالى 
انقالب فرهنگى مباركانقالب فرهنگى مبارك

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

پ

آگهى مزايده حضورى نصب بنر تبليغاتى 

محمد حسين پور -شهردارى نهاوند 

ــا رعايــت آييــن نامــه مالــى  شــهردارى نهاونــد در نظــر دارد باســتناد بنــد يــك از صــد و چهــل و هفتميــن جلســه شــوراى اســالمى شــهر و ب
شــهردارى هــا تبليغــات محيطــى در ســطح شــهر را بــه اشــخاص حقيقــى يــا حقوقــى و كانــون هــاى تبليغاتــى واجدالشــرايط بــه مــدت 5 ســال و 
هــر ســال 25 درصــد بــه مبلــغ اجــاره بهــا اضافــه گــردد را بــا شــرايط ذيــل واگــذار نمايــد متقاضيــان جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــا واحــد 

روابــط عمومــى و امــور قراردادهــا مراجعــه و يــا بــا شــماره تلفــن 7-33237445داخلــى 308 و 113 تمــاس حاصــل نماينــد.

ــه حســاب  ــات ب ــان جهــت كســب اطالع متقاضي
بانــك ملــى شــعبه شــهردارى بــه شــماره حســاب 
ــه  ــت نام ــا از ضمان ــز و ي ــا واري 010486843000 ب
بانكــى بــا اســناد خزانــه كــه اعتبــار آن از تاريــخ 

ارائــه پيشــنهاد حداقــل ســه مــاه مــى باشــد.
شــهردارى در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادها 

ــد. ــار مى باش مخت
هزينــه كارشناســى، هزينــه چــاپ آگهــى روزنامــه 

بــر عهــده برنــده مزايــده مــى باشــد.
هزينــه نصــب تابلوهــاى تبليغاتــى و پايــه بنرهــا 
و... برعهــده برنــده مزايــده مــى باشــد و همچنيــن 
هزينــه هايــى ديگــر اعــم از (حــق اكتشــاف و...) 

بــر عهــده برنــده مــى باشــد.
ــه  ــه بيم ــده موظــف اســت نســبت ب ــده مزاي برن

ــد. ــدام نماي ــا و... اق ــه ه ــا و پاي ــودن تابلوه نم
هــر گونــه حــوادث مالــى و جانــى ناشــى از 
ــر عهــده  ــا و... ب ــه بنره تابلوهــاى تبليغاتــى و پاي
برنــده مزايــده بــوده و شــهردارى هيچگونــه 

ــت. ــد داش ــال نخواه ــن قب ــئوليتى در اي مس
ــى  ــا م ــه بنره ــى و پاي ــاى تبليغات ــب تابلوه نص
ــا هماهنگــى معاونــت خدمــات شــهرى  بايســت ب
ــران در  ــى و عم ــط عموم ــازى و رواب ــد زيباس واح

ــرد. ــورت گي ــى ص ــاى جانماي ــل ه مح
ــب  ــت نص ــالمى جه ــاد اس ــوز از ارش ــذ مج اخ
تابلوهــاى تبليغاتــى بــر عهــده برنــده مزايــده مى 
ــه اخــذ انشــعاب  ــوط ب ــه هــاى مرب باشــد و هزين
ــرق جهــت تبلوهــاى ســامورابى و ديگــر  از اداره ب

ــده مــى باشــد. ــده مزاي ــر عهــده برن تابلوهــا ب
برنــده مزايــده موظــف اســت مناســبت مذهبــى و 
ــى از  همچنيــن تبليغاتــى جهــت تشــكر و قدردان
مقامــات تبليغاتــى كــه بــر عهــده شــهردارى بوده 

را بــه صــورت رايــگان انجــام دهــد.
نگهــدارى حفاظــت و تنظيــف تابلوهــاى تبليغاتــى 
ــده مــى  ــده مزاي ــر عهــده برن ــا و... ب ــه بنره و پاي

باشــد.
ــت ادارى  ــان وق ــا پاي ــت ت ــى بايس ــان م متقاضي
ــركت در  ــت ش ــز جه ــش واري ــورخ 97/10/8 في م
ــش  ــز و في ــهردارى واري ــاب ش ــه حس ــده ب مزاي
ــراه  ــه هم ــده را ب ــزى جهــت شــركت در مزاي واري
داشــته در غيــر ايــن صــورت از شــركت در مزايــده 

ــد. ــرى بعمــل خواهــد آم جلوگي
كميســيون عالــى معامــالت در مــورخ 97/10/9 و 
در صورتــى كــه شــركت كننــدگان حداقــل ســه 
نفــر باشــد تشــكيل و برنــده مزايــده اعــالم مــى 
گــردد در صورتــى كــه بعــد از مــدت يــك هفتــه 
ــر  ــده حاض ــه برن ــيون ب ــالم كميس ــخ اع از تاري
ــه  ــه انعقــاد قــرارداد نگــردد ســپرده ايشــان ب ب
نفــع شــهردارى ضبــط و بــا نفــر دوم منعقــد مــى 
ــرف  ــز ظ ــر دوم ني ــه نف ــى ك ــردد و در صورت گ
ــرارداد  ــاد ق ــه انعق ــر ب ــه  حاض ــك هفت ــدت ي م
ــهردارى  ــع ش ــه نف ــان ب ــپرده ايش ــردد س نگ
ضبــط و تــا نفــر ســوم بــه هميــن منــوال خواهــد 

بــود.
چاپ آگهى نوبت اول: 97/9/19
چاپ آگهى نوبت دوم: 97/9/27

سپرده شركت در مزايده مبلغ پايه كارشناس شده مكان ها ابعاد تعداد شرح 
ماهانه ميدان عليمراديان تا ميدان بسيج2/5*13970عدد تابلو سامورابى 

1/200/000 ريال 
11/000/000 ريال 

ميدان بسيج تا ميدان امام 
ميدان امام تا ميدان عارف 

ميدان امام تا سر گلزرد 
ميدان عليمراديان تا ميدان 15 خرداد 

تابلو سه وجهى 
و تابلو چهار 

وجهى 

2*43 عدد 
6*4 مترمربع 

30/000/000 ريال 10/000/000 ريال جلوى مغازه وهاب صالح خيابان آزادگان 
12/000/000 ريال ابتداى بلوار شاهد (ميدان بسيج)
12/000/000 ريالمثلثى ميدان ابوذر چهار وجهى 
12/000/000 ريالپل مدرس (1 عدد) سه وجهى 

40/000/000ريال 4/000/000 ريال ميدان بسيج     2 عدد 1/80*131/20 عدد تابلو اليت باكس 
5/000/000 ريال ميدان امام         3 عدد 
3/000/000 ريال ميدان عارف        2 عدد 

5/000/000 ريال خيابان پيروزى 

بيلبورد
تبليغاتى 

3*5 مترمربع1
6*4 مترمربع
8*4 مترمربع

16/000/000 ريال 5/000/000 ريال 1 عدد حاشيه ميدان امام (ره) (اداره چغندر قند)
حاشيه ميدان سيد الشهدا (ورودى شهرك 
حيدرى، پمپ بنزين، ابتداى بيمارستان 

شهيد قدوسى)

33/000/000 عدد 

4/000/000 ريال 1 عدد ميدان بسيج 
ميدان مادر جلوى گل فروشى گوشه فروشگاه 

آويد به سمت 17 شهريور 
3/000/000 ريال 2 عدد 

تابلوهاى 
تبليغاتى 
(پايه بنر)

3*2 مترمربع
4*3 مترمربع

10/000/000 ريال 3/500/000 ريال ابتداى شهرك طالقاتى 3*4 مترمربع
3/500/000 ريال روبروى سپاه (انتهاى بلوار بعثت)

10/000/000 ريالميدان بسيج 3*4 مترمربع 3 عدد 
5/000/000 ريال گوشه پارك چمران 
5/000/000 ريال سمت خيابان هنر 
5/000/000 ريال سمت ميدان امام 

10/000/000 ريال ميدان عارف 3*4 مترمربع دو عدد 
5/000/000 ريال حاشيه ميدان به سمت گيان 

5/000/000 ريالجلوى تأمين اجتماعى 

تابلوهاى تبليغاتى 
(پايه بنر)

2*3 مترمربع
3*4 مترمربع 

10/000/000ميدان ژاندارمرى 3*4 مترمربع: 2 عدد 
3/000/000 ريال حاشيه ميدان به سمت عارف 

3/000/000 ريال حاشيه ميدان به سمت ميدان مادر 
10/000/000ميدان مادر 3*4 مترمربع: 2 عدد 

3/000/000 ريال جلوى گل فروشى ها 
3/000/000 ريال ابتداى دهفول راه 

20/000/000 ريال خيابان آزادگان 3*4 و 3*2 مترمربع: 6عدد
ابتداى خيابان از سمت 17 شهريور نرسيده به كوچه دكتر 

صالح 2 عدد به ابعاد 3*4 مترمربع 
4/000/000 ريال 

3/000/000 ريال روبروى كوچه دكتر صالح 1 عدد 3*2
3/000/000 ريال جلوى بانك مهر اقتصاد 1 عدد 3*2 

3/000/000 ريالزير چراغ راهنمايى و رانندگى 1 عدد 2*2 
ابتداى خيابان دو خواهران از سمت ابوذر 3*4 

مترمربع 1 عدد 
3/000/000

بيلبورد 
تابلوهاى 
تبليغاتى 

10/000/000 ريالميدان سيدالشهدا 5 عدد 4*3 مترمربع 4*3 مترمربع 5
3/000/000 ريال جلوى پارك كوثر 

3/000/000 ريال جلوى بيمارستان شهيد قدوسى 
3/000/000 ريال ابتداى بلوار امام حسين(ع)
3/000/000 ريال ابتداى بلوار خليج فارس 

3/000/000 ريال ورودى بلوار سمت راهنماى و رانندگى 

بيلبورد 
تابلوهاى 
تبليغاتى 

15/000/000ميدان امام 4 عدد 4*3 مترمربع4*3 مترمربع 4
5/000/000 ريال جلوى اداره چغندر قند 1 عدد 
5/000/000 ريالجلوى دانشگاه پيام نور 1 عدد 

5/000/000 ريالجلوى بيمه 2 عدد 
بيلبورد 
تابلوهاى 
تبليغاتى 

10/000/000ميدان آيت اله عليمراديان 4 عدد 4*3 مترمربع 4*3 مترمربع 
3/000/000 ريالابتداى بلوار ورزش 2 عدد رفت و برگشت 

3/000/000 ريالجلوى استاديوم عليمراديان 1 عدد 
3/000/000 ريال ابتداى بلوار شاهد 1 عدد 

بيلبورد 
تابلوهاى 
تبليغاتى 

4/000/00010/000/000 ريال ميدان 17 شهريور 1 عدد به ابعاد 3*4 مترمربع 
5/000/000 ريال چهارراه شهردارى 1 عدد به ابعاد 3*4 مترمربع

بيلبورد 
تابلوهاى 
تبليغاتى

4/000/00015/000/000 ريال چهار راه ارشاد يك عدد ابعاد 3*4 مترمربع 
4/000/000 ريالچهار راه هالل احمر يك عدد به ابعاد3*4مترمربع 

5/000/000 ريال جلو پمپ بنزين ميدان امام يك عدد ابعاد 3*4 
3/000/000 ريال ترمينال بروجرد يك عدد به ابعاد 3*4
3/000/000 ريالسرگلزرد يكعدد به ابعاد 3*4 مترمربع 

7/000/00020/000/000روبروى بخشدارى مركزى پل عابر پياده 
6/000/000روبروى ترمينال قديم (فجر)
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ايران و جهان

خبرخبر

در اصالح قانون منع بكارگيرى 
بازنشستگان به چه ظرافت هايى توجه 

شود؟
 ايــن عضو كميســيون فرهنگى مجلس معتقد اســت: قانون منع 
بكارگيرى بازنشســتگان بايد به تجربه اى خوب براى مجلس تبديل 
شــود تا قانونگذار قبل از تصويــب موضوعى به عنوان يك قانون به 
ابعــاد، نكات و ريزه كارى هاى مرتبط با آن موضوع با ديدى باز توجه 

كند.
حجت االسالم نصرا... پژمانفر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به بيانات 
اخير مقــام معظم رهبرى درباره قانون منع بكارگيرى بازنشســتگان 
گفت: اگر بخواهيم اقدامى در يك موضوعى داشــته باشيم بايد همه 
جوانب آن را مورد توجــه قرار دهيم. اينكه يك قانون نتواند به همه 
جنبه هــاى يك موضوعى بپردازد طبيعتا قانونى ناقص خواهد بود. در 
اين صورت قانون بعدى به كل قانون قبلى را نقض مى كند يا اســتثنا 

مى خورد و دچار تخفيف مى شود.
اين عضو كميســيون فرهنگى مجلس در پاسخ به اين پرسش كه در 
قانون منع بكارگيرى بازنشســتگان تشخيص اين كه فردى جايگزين 
ندارد به چه شكل خواهد بود و  آيا مرجعى براى تشخيص اين مسئله 
در اصالحيه قانون مذكور ضرورى است يا خير؟ گفت: هدف قانون 
منع بكارگيرى بازنشستگان خارج كردن نيروهاى مسن و بى انگيزه و 
جايگزين كردن آنها با نيروهاى جوان، تازه نفس و با انگيزه است اما 
طبق آنچه كه مقام معظم رهبرى بيان كردند شايد مديران و كاركنانى 
در نهادها و دستگاههاى اجرايى  وجود داشته باشند كه با وجود پايان 
يافتن 30 ســال عمر خدمت شان، شرايط سنى الزم براى ادامه كار در 
مجموعه كاريشان را دارند. وى تذكر مقام معظم رهبرى براى اصالح 
قانون منع بكارگيرى بازنشســتگان را به جا دانست و ادامه داد: قانون 
مذكور بايد به نحوى اصالح شود كه به اين ظرافتها توجه داشته باشد 
به همين دليل مقام معظم رهبرى اشــاره داشتند كه «گاهى نبايد اجازه 
داد يك نيروى توانمند از صحنه خارج شــود بلكه بايد از تجربه اين 

افراد استفاده شود».

اجالس آينده مجلس خبرگان رهبرى 
21 و 22 اسفند برگزار مى شود

 سخنگوى هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى گفت: با توجه به 
سياست هاى كلى انتخابات ابالغى از سوى مقام معظم رهبرى طرح 
اصالح قانون انتخابات مجلس خبرگان آماده و موادى از طرح اصالح 
قانون انتخابات مجلس خبرگان در اجالسيه هاى گذشته به تصويب 

رسيده و بررسى ديگر بندها به اجالس بعد موكول شده است.
به گزارش ايسنا، آيت ا... سيداحمد خاتمى با اشاره به جلسه هيأت رئيسه 
مجلس خبرگان افزود: ادامه بررسى طرح قانون انتخابات مجلس خبرگان 
رهبرى در اجالس اســفند ماه در دســتور كار اجالس است. شرايط نام 
نويسى نامزدها و اينكه نامزدها بايد چه ويژگى هايى داشته باشند بخشى 
از موارد مرتبط به قانون انتخابات مجلس خبرگان اســت كه درباره آنها 

تجديدنظر و در اجالسيه خبرگان به راى نهايى گذاشته مى شود.
سخنگوى هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه در جلسه 
زمان اجالس بعدى مشــخص شد، گفت: 27 دى ماه جلسه مشتركى 
بين هيأت رئيســه مجلس خبرگان و روساى كميسيون ها برگزار مى 

شود و اجالس آينده نيز 21 و 22 اسفند برگزار خواهد شد.
خاتمى درباره دغدغه اعضا در خصوص مسائل كالن كشور نيز گفت: 
در اين جلسه تاكيد شد كه بايد مراقب دسيسه هاى دشمنان در مقطع 
كنونى بود دسيسه هايى كه درصدد ايجاد نااميدى در مردم و تضعيف 

نهادهاى قانونى كشور است.

فرانسه و آلمان درباره سازوكار مالى ويژه 
با ايران توافق كردند

 يك روزنامه آلمانى گزارش داد كه برلين و پاريس درباره سازوكار 
مالى ويژه براى ايران به توافق رســيدند و به زودى با راه اندازى اين 

نهاد، 9 كشور اروپايى به آن مى پيوندند.
بــه گزارش ايرنا، روزنامه آلمانى «ويرتشــافتزووخه» در اين گزارش 
نوشت: اتحاديه اروپا براى حفظ كانال هاى مالى با ايران يك سازوكار 
مالى ويژه طراحى كرده و آلمان و فرانسه در اين باره به توافق رسيده 
اند. به نوشــته اين روزنامه به نقل از ديپلمات هاى اروپايى، براساس 
توافق برلين و پاريس، ســازوكار مالى ويژه براى حفظ روابط تجارى 
اتحاديه اروپا با ايران به صورت نهادى در فرانســه مستقر شده و يك 

آلمانى رياست آن را برعهده خواهد داشت.
براساس اين گزارش، 9 كشور اروپايى از جمله ايتاليا، اسپانيا، اتريش 
و اتحاد سياسى-اقتصادى بنلوكس شامل بلژيك، لوكزامبورگ و هلند 

تمايل به پيوستن به اين نهاد را دارند.

پيگيرى عدم پيشرفت قانون تسهيل ازدواج 
جوانان در مجلس

 رييس ســازمان امور اجتماعى كشــور از پيگيرى قانون تسهيل 
ازدواج جوانان در مجلس كه اين قانون در سال 84 مصوب شد، اما به 

داليل مختلف پيشرفت نكرد، خبر داد.
به گزارش ايسنا، تقى رستم وندى در اظهاركرد: در حوزه نزاع فردى 
ياجمعى، طالق يا دعاوى خانواده نه تنها  شــاهد تثبيت شــاخص ها 
بوديم حتى در برخى موارد نيز كاهش شــاخص هاى مرتبط با همين 
حوزه ها را نيز داشــته ايم. وى ادامه داد: در حوزه طالق، اشتباهى كه 
حتى برخى از صاحبنظران و كارشناســان انجام مى دهند اين است كه 
تعداد طالق(پرونده هاى) طالق را در كشــور اعالم مى كنند و بديهى 
است كه پرونده هاى طالق  سال 96 نسبت به 95 افزايش يافته است؛ 
اما بايد در نظر بگيريم كه همواره ميزان آسيب هاى اجتماعى براى ما 

مهم است.

رقم رتبه بندى معلمان در اليحه بودجه 98 كافى نيست
 سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از قرار گرفتن نظام رتبه بندى معلمان در بودجه سال آينده خبر داد و گفت: 

متاسفانه مبلغ در نظر گرفته شده براى رتبه بندى معلمان كافى نيست.
ميرحمايت ميرزاده در گفتگو با مهر، با اشاره به موارد جديدى كه در بودجه 98 براى وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته 
شده است، اظهار داشت: مهمترين مسئله اى كه در بودجه سال آينده براى اين بخش در نظر گرفته شده، رتبه بندى معلمان است.
وى ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه دولت را ملكف كرديم تا از ابتداى فرودين 96 رتبه بندى معلمان را اجرايى كند و اليحه 

مربوط به آن را به مجلس ارائه دهد اما متاسفانه تاكنون اجرايى نشده است.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينكه با پيگيرى هاى صورت گرفته از سوى كميسيون آموزش مقرر 
شد در بودجه سال آينده اعتبار الزم براى رتبه بندى معلمان در نظر گرفته شود، تصريح كرد: اگرچه اين مسئله ديرهنگام است 

اما باز هم خبر خوبى است كه دولت سرانجام، رتبه بندى معلمان را پذيرفت و براى آن اعتبار گذاشته است.
ميرزاده در پاسخ به سوالى درباره ميزان اعتبار در نظر گرفته شده براى رتبه بندى معلمان، گفت: متاسفانه مبلغ در نظر گرفته شده 

براى رتبه بندى معلمان كافى نيست اما تا زمان ارائه اليحه بودجه به مجلس، نمى توانم رقم آن را اعالم كنم.

مجلس به طور شفاف مرجع تعيين بازنشستگانى كه جايگزين ندارند 
را مشخص كند

 يك عضو فراكسيون مستقلين مجلس شوراى اسالمى، گفت : بازنشستگان متخصص و با تجربه بايد تجربه هاى خود را در 
يك بازه زمانى به نيروهاى جوان منتقل كنند. نمى توان با يك برش ناگهانى نيروهاى با تجربه و متخصص را از بدنه مديريتى 
كشور حذف كرد.سيد احسن علوى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبرى در خصوص قانون منع 
به كارگيرى بازنشستگان، بيان  كرد: قانون منع به كارگيرى بازنشستگان همان طور كه مقام معظم رهبرى به آن اشاره كردند يكى 
از قوانين الزمى بود كه از ســوى مجلس شوراى اسالمى به تصويب رسيد. مديران بازنشسته اى كه كاركرد خود را داشته اند و 
ديگر نوآورى ندارند، كنار رفته و فرصت را در اختيار جوانان قرار مى دهند. البته مديران با تجربه در جايگاه مشــاور مى توانند 
باقى بمانند.وى در ادامه  اظهار كرد: اما برخى از پســت ها و مســئوليت ها وجود دارد كه جايگزينى براى مديران بازنشسته آنها 
وجود ندارد كه مجلس شــوراى اســالمى بايد در قانون به طور شــفاف مرجع تعيين اين افراد را  مشخص كنند.نماينده مردم 
سنندج در مجلس شوراى اسالمى گفت : نبايد مسير اين قانون به گونه اى باشد كه در نهايت به دستور رهبرى منتهى شود، چرا 

كه جايگاه رهبرى بسيار رفيع تر است.

منيژه فرهانپور»
 پاكبانان خادمان زحمتكش، صميمى و بى ادعاى 
جامعه شهرى هســتند و انتظارشان از  همشهريان 
عالوه بر رعايت نظافت شــهرى، اين است كه  رد 
پاى زحمات آنها را در شــهر، كوچــه و محله را 

احساس كنند.
رفتگرى، به دليل ارتباط روزانه مســتقيم با زباله، به 
عنوان يكى از سخت ترين و زيان آورترين مشاغل 
شناخته مى شود. البته نبايد فراموش كرد اين شغل 
عالوه بر زيــان آورى آنچنان كه بايد در جامعه ما 
شناخته شــده نيست. شايد بارها برايتان پيش آمده 
كه با ديدن توده اى زباله در گوشه اى از خيابان براى 
يك لحظه هم كه شــده، براى فردى كه قرار است 
اين زباله ها را جمع آورى كند دلســوزى كنيد، البته 
دلسوزى شــما به حق است. در سرما و گرما پيش 
از طلوع خورشيد، زمانى كه  سرما استخوان را مى 
سوزاند بايد مثل پاكبانان دسته چوبى يخ زده جارو 
را به دست بگيرى و با صداى خش خش جارو بر 
روى آسفالت خيابان ساعت هاى تنهايى را پر كنى و 
در نهايت در كنار پيت حلبى كه آتش در آن شعله 
ور است بنشــينى تا با پريدن جرقه آتش به سر و 
رويت و گرفتن بــوى دود بتوانى عمق كار طاقت 

فرساى آنها را درك كنى.
پاكبانان زحمتكش ترين و پرتالش ترين نيروهاى 
خدمات رســانى به مردم هستند كه با تالش شبانه 
روزى در راستاى حفظ نظافت و پاكيزگى شهر مى 
كوشند و با جمع آورى آالينده ها و مواد دورريز و 
مشكل ساز، طراوت، شادابى، بهداشت و سالمت را 

به جامعه ارزانى مى كنند.
در روزهاى خاصى از ســال همچون تاســوعا و 
عاشورا و برپايى جشن ها و اعياد مذهبى و در فصل 
خزان در شهر متاسفانه حجم زباله هاى توليد شده از 
پسماند ظروف يكبار مصرف در ميان آحاد جامعه 
افزايش مى يابد و مردم و مســئوالن برگزارى اين 
چنين مراسمى نيز توجهى به جمع آورى اين زباله 
ها ندارند و آنهــا را در معابر و جوى رها مى كنند. 
اما هيچ يك از ما نمى دانيم رفتگر زحمتكش شب 
را تا صبح با جاروى دســته چوبى خود بر آسفالت 
خيابان مى سايد و گرد و غبارهاى كوى و برزن را با 
انبوهى از زباله از سطح خيابان ها مى زدايد تا من و 

تو صبحى بهتر را آغاز كنيم.

بايد خودت را به جاى يك رفتگر احساس كنى و 
تــا زمانى كه از خانه گرم و نرمت بيرون نيايى و با 
جاروى دســته چوبى بلند جارو نكشى نمى توانى 
ســختى كار يك رفتگــر را درك كنى! اگر همه ما 
ســختى كار پاكبانان شهرمان را درك مى كرديم از 
روى بى خيالى و بــى مالحظگى زباله را از داخل 
ماشين به خيابان پرتاب نمى كرديم و وقتى به اماكن 
تفريحى مى رفتيم با وجود ســطل زباله بى محابا 
آشــغالها را در گوشــه اى از محيط و فضاى سبز 

شهرمان تلنبار نمى كرديم. 
امير محموى يكى از نيروهاى جوان خدماتى شهر 

همدان است كه بيشتر از كالس پنجم ابتدايى سواد 
ندارد او 15 ســال است كه براى تمييزى و نظافت 

شهر تالش مى كند.
وى با بيــان اينكه ميانگين روزى 8 تا 9 ســاعت 
ســركار است، مى گويد: سختى كار ما پاكبانان اين 
است كه بايد صبح ها ساعت 4 بامداد سركار باشيم 
و چون بيشتر سال صبح زود هوا بسيار سرد است 

سختى كار ما را دوچندان مى كند.
اين نيروى خدماتى شــهرى مى افزايد: آن زمان كه 
همه در خواب هســتند وظيفــه تمييزى خيابان ها 
برعهده ماست تا با طلوع آفتاب و آغاز كار روزانه 

همشــهريان از نظافت خيابان ها و كوچه و محله 
خود راضى باشند.

محمودى با وجود اينكه 39 ســال بيشــتر ســن 
ندارد اما افســوس مى خورد كه درس نخوانده و 
اميدوار اســت كه فرزندانش با كسب تحصيالت 
عاليه زندگى شــرافتمندانه اى را در آينده تجربه 
كنند. اين رفتگر زحمتكــش از برخورد مردم با 
او در زمــان  رفت و روب خيابان ها و كوچه ها 
تا حدود زيادى راضى اســت  و ادامه مى دهد: 
گاهى يك لبخند و خسته نباشيد از يك همشهرى 
مى تواند براى ما ايجاد انگيزه و انرژى مضاعف 
براى كار بيشتر را داشــته باشد اما از همشهريان 
خوبم تقاضــا دارم كه در حفظ نظافت و تمييزى 
شهر كوشا باشــند و زباله كمترى بر روى زمين 
بريزند چون با اين اقدامشــان به همه ما پاكبانان 
شهر كمك مى كنند تا شهر در زمان كمترى تمييز 

و نظافت شود.
محمودى مى افزايــد: پرســه زدن در خيابان هاى 
طوالنى براى جمع آورى زباله، برقرار بودن وظايف 
روزانه در شــرايط آب و هواى برفــى يا بارانى و 
مهم تر از همه بوى ناخوشــايند و غيرقابل تحملى 
كه همواره بخشى جدايى ناپذير از كار روزانه ماست 

و... سختى كار ما پاكبانان را دوچندان مى كند.
وى در خصوص حقوق و مزايايى كه براى اين كار 
خدماتى در نظر گرفته شده مى گويد: اين كار چون 
داراى سختى هاى فراوان است بايد داراى حقوق و 
مزاياى بيشترى باشد اما به طور ميانگين پايه حقوقى 
پاكبانان از 800 هزار تومان بيشتر نيست و با اضافه 
كار گاهى به يك ميليون تا يك ميليون و 200 هزار 
تومان مى رســد كه براى گذران يك زندگى عادى 

اين مقدار حقوق بسيار اندك است.
رفتگر ديگــرى انتهاى خيابان شــريعتى با لباس 
نارنجى، با ماسكى بر صورت جاروى دسته  بلندش 
را روى زمين مى كشد جلومى روم  و پس از سالم 
و خســته نباشــد باب گفت و گو را با او باز مى 
كنم از شغلش مى پرسم مى گويد: پاكبانان خادمان 
زحمتكــش، صميمى و بى ادعاى جامعه شــهرى 

هستند.
على احمدى مى افزايد: حال كه دســت روزگار ما 
را پاكبان  كرده دوســت داريم همشهريان عالوه بر 

رعايت نظافت شــهرى، رد پــاى زحمات ما را در 
شهر، كوچه، محله ببينند و احساس كنند.

وى حدود 20 سالى مى شود از پاكبانان صميمى و 
زحمتكش شهرمان است. احمدى هر شب تا صبح 
محــدوده ميدان اصلى شــهر و برخى خيابان هاى 

اطرافش را جارو مى كشد
اين نيروى خدمات شــهرى با توجه به مشكالت 
مالى و وجود زن و بچه زندگى را با همه ســختى 
هايش مى پذيــرد و به دنبال نان حاللى براى امرار 

معاش خود و خانواده اش است.
احمدى مى گويــد: بهترين خبر خوب براى من 
بازنشســتگى اســت هر چند به كارم خو گرفته 
ام اما ديگر ســن و ســالى از من گذشته و نمى 
توانم به مانند جوانيم كار كنم به طورى كه تمييز 
كردن جوى آب برايم ســخت شده و نمى توانم 

زانوهايم را خم كنم.
وى ادامــه مى دهد: گذران زندگــى با اين حقوق 
ناچيز ســخت اســت اما من معتقدم در كسب نان 
حالل بركتى هســت كه با آن بركت امورات خودم 
و خانــواده ام را مى گذردانم و لذت عرق جبين و 
خوردن نان حالل را بر درآمدهاى  شبه ناك ديگرى 

ترجيح مى دهم.
اين پاكبان مى افزايد: در دوران طوالنى كه در شهر 
نيــروى خدماتى بودم بارها اتفاق افتاده كه اشــياء 
قيمتــى  و كيف پول را در زمان جارو كشــيدن در 
خيابان رها شــده ديده ام و هميشــه درصدد پيدا 
كردن صاحبان آنها بوده ام و اكثرا هم صاحبانشــان 
را پيــدا كرده ام و اگر هم پيدا نشــده مبلغ پول يا 
اشياء گمشده را به شــهردارى براى بررسى بيشتر 

تحويل داده ام.
احمدى خاطرنشــان مى كند: از سال 81 بيمه شده 
ام و همين بيمه بودنم را براى روزهاى بازنشستگى 
مغتنم مى دانم تا خداى ناكرده دستم را جلوى كسى 

دراز نكنم.
وى در جواب اين ســوال كه دوست دارد در شغل 
و حرفــه اش چه اتفاق خوبى بيفتد كمى با تامل و 
مكث جواب مى دهد: نمى خواهم از خودم تعريف 
كنم اما پاكبانان انســان هاى شريف و چشم و دل 
پاكى هستند كه گاهى حتى امين مال و جان مردمى 

كه هر روز با آنها ارتباط دارند مى شوند. 
اين پاكبان تأكيد مى كند: من معتقدم به پاس خدمات 
شبانه روزى اين قشر زحمتكش شهردارى بايد مزايا 
و حقوق بيشترى را براى آنها در جامعه قائل باشد. 

به اميد آن روز.

 رســانه ملي با پخش گزارشي از همدان سوت 
آغــاز بازي را زد كه ســوت اتمامش در دســت 

بيگانگان است. 
رســانه ملي بــا اقدامي عجوالنه و بــدون در نظر 
گرفتن حواشــي احتمالي اقدام به پخش گزارشي 
از رفتار يــك معلم همداني در تنبيه دانش آموز در 
برنامه اســتاني و 20:30 شــبكه دو كرد تا آغازگر 
بازي باشــد كه ســوت شــروع را خودش زده و 
حاال بايد منتظر بماند تا ببيند چه موقع شــبكه ها و 
بنگاه هاي خبر پراكني بيگانه كه بسياري از آنان به 
دنبال فرصت هايي بهانه جويانه براي فشار بر ايران 

هستند سوت پايانش را خواهند زد.
ظاهــراً بهانه گــزارش، تنبيه يــك دانش آموز در 
كالس درس توســط معلم و همكالسي ها بوده كه 
با شــكايت والدين منجر به حضور دوربين صدا 
و ســيماي همدان در آموزشگاه و كالس درس و 
البته بنا به گفته متهمان توليد گزارش يك سويه و 

جهت دار از اين رخداد اشتباه مي باشد.
گزارشي كه به نظر مي رسد بيش از آنكه فقط يك 
ســوژه خبري براي رســانه  ملي باشد مي تواند در 
پس پــرده آن تحليل ها و رخدادهاي گوناگوني را 
متصور شد كه ممكن است هدفمند يا بدون هدف 

در آن پيدا و پنهان باشد.
رســانه ملي و فشار رواني بر جامعه فرهنگي:  ■
فقط چند هفته از آخرين اعالم خواسته هاي جامعه 
فرهنگي در سطح برخي مدارس و انتشار عكس و 
اخبار آن به صورت گسترده در شبكه هاي اجتماعي 
و برخي رسانه هاي داخلي و خارجي گذشته است 
كه اين قشــر فرهيخته و فرهنگي با اعالم خواسته 
صنفي و بري از سياســي بــودن و اعالم وفاداري 
به نظام مقدس جمهوري اســالمي خواستار توجه 
بيشتر مسئوالن و برنامه ريزان به وضعيت معيشتي 
خود شده بودند و در فهواي اعتراض خود از صدا 
و ســيما به دليل عدم پوشش خواسته هاي خود و 
سانســور آن نيز لب به اعتراض گشــوده بودند و 
حاال به نظر مي رسد اين رسانه ملي براي چندمين 
بــار از يك خطاي كوچــك در بين يك جمعيت 
بيش از يك ميليون نفري به يك ســوژه بزرگ كه 

خوراك رسانه اي بيگانه شده است به عنوان فشار 
رواني بر اين قشــر استفاده كرده است. اقدامي كه 
حتي صداي وزير آمــوزش و پرورش را درآورده 
چنانچه وي گفتــه «اگر يك معلم در ميان بيش از 
يك ميليــون همكار فرهنگى خطايى كرده باشــد 
آيا بايد آن را به اين نحو تخريبى رســانه اى كرد؟ 
اين ســؤال و پاسخ آن هرگز به معناى تالش براى 
ناديــده گرفتــن و صرف نظر كــردن از اين خطا 
نيســت بلكه اشــاعه اين خطاها آن هم از طريق 
رســانه ملى كم كم به عادى شدن اين گونه خطاها 
و گســترش آن كمــك خواهد كرد. آيا ســزاوار 
اســت در جايى كه رهبر معظم انقالب اسالمى به 
كرات از نظام آموزش و پرورش به عنوان يكى از 
نهادهاى فرهنگ ساز جامعه نام مى برند،  مهم ترين 
با بزرگنمايى يك اشــتباه يا انعكاس آن با روشى 
ناصحيــح، اين نظام را مورد هجمــه قرار دهيم و 
خانواده ها را نسبت به معلمان خدوم و زحمتكش 
بى اعتماد نماييم؟ورود خبرنگار و دوربين به محيط 
مدرســه و كالس و بازخواســت كردن مسئولين 

مدرســه پيگيــرى خواهم كرد. 
سيما  و  صدا  همكاران  اميدوارم 
همانند بســيارى از گزارش هاى 
پيشــين با كنترل هيجانات خود 
اجازه دهند اين گونه مشكالت 
و خطاهــا بــا روش صحيح و 
منطقــى و با هزينه هــاى كمتر 

اجتماعى پيگيرى و رفع شود.»
■ رسانه ملي و دستاورد همايش 
برگزاري  ايام  در  همدان 2018: 
گردشــگرى  جهاني  اجــالس 
نبودنــد  كــم   2018 همــدان 
رسانه ها و نشريات مكتوب ساير 
استان هاي پرآوازه كه مسئوالن و 

مديران خود را به چالش كشيده و از مطرح شدن نام 
جهاني همدان و حضور صدها مقام و مسئول ممتاز 
گردشگر جهاني در همدان اشاره كرده و از خواب و 

غفلت مسئوالن خود گفتند.
رخداد گردشگري ارزنده اي كه حتي موجب شد رتبه 

امنيت ايران براي سفر گردشگران 
نخســتين  رتبه هاي  بــه  جهاني 
در دنيا ارتقــاء يافته و همگي به 
نقش همدان در آن اذعان نمايند. 
اما شــايد كم نبودنــد مديران و 
كارشناسان رســانه اي حاضر در 
رســانه ملي كه اين عنــوان را بر 
نمي تابيدند و به دنبال تعديل اين 
نام همدان بودند. اتفاقي كه با گل 
به خودى صدا و ســيما در استان 
بهانه جويي شد تا يك نماد منفي 
در كنار نام همدان در شبكه هاي 
رســانه اي داخلي و خارجي قرار 

گيرد.
■ فشــار مخالفان مدير كل فعلــي آموزش و 
پرورش اســتان براى توقف انتصابــات انتصاب 
پورداود جوان با شــعار"تحول بنيادي در مديريت 
آموزش و پرورش استان" و اقدام براي انتصاب هاي 
شايسته مورد رضايت تيم مديريتي مدير كل سابق 

بازنشســته و تيم حامى وي نبود و انتشار اخبار و 
گزارش ها از جلسات پيدا و پنهان آنان براي اعمال 
فشار بر مدير كل جوان و درخواست براي توقف 
انتصاب هاي جديد نقــل مجالس جامعه فرهنگي 

استان است.
 شــايد برخي مخالفان مدير كل جــوان به دنبال 
يــك فرصت يا بهانه اي بودند تا بتوانند از آن براي 
درخواست خواسته ها و اعمال فشار استفاده نمايند 
و شــايد انتشار گزارش رســانه  ملي موجب تغيير 
تاكتيــك مدير كل جوان و مماشــات در تغييرات 
آتي مديريتي گردد. اقدامي كه باعث خواهد شد تا 
همچنان در تصميم گيري حوزه آموزش و پرورش 
برروى همان پاشنه ســابق آن چرخيده و شكاف 
بين قشــر فرهنگي و مديران اســتاني و تيم همراه 

وي معنى دار گردد.
به هر حال رســانه ملي هم اكنون سوت آغاز بازي 
را زده است كه سوت پايان آن در دست رسانه هاي 
بيگانه بوده و بايد نشســت و ديد كه چه موقع آنان 
اراده بــه اتمام بازي خواهند كرد كه حداقل تاكنون 
3 پاس طاليي خودي توسط رسانه  ملى به بيگانگان 

داده شده است.
اما از مدير كل جوان آموزش و پرورش اســتان نيز 
انتظار مي رود ضمن پيگيري تخلف صورت گرفته 
از طريق هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى آموزش 
و پــرورش اســتان و احقاق حقــوق دانش آموز و 
والدين وي و تأكيد مجدد در جامعه فرهنگي استان 
براي پرهيز از مواردى كه بهانه دست فرصت جويان 
مي دهد همچون وزيرش ضمن دفاع جدي از شأن 
و جايگاه معلمــي از تعميم موضوع  به كل جامعه 
فرهنگــي جلوگيــري نمايد. چنانچه از رياســت 
آمــوزش و پرورش ناحيه مربوطه نيز انتظار مي رود 
تا ضمن اعطاي استعفاي خود نشان دهد كه نه تنها 
جامعه فرهيخته فرهنگي خود را مبرا از خطا ندانسته 
بلكه همواره به ايفاي رسالت پيامبري و الگوگيري 
از ائمه اطهار و توجه به منويات مقام معظم رهبري 
پيــش رفته و قطعا ايراني ســربلندتر را با تربيت و 
آمــوزش دانش آموزان و آينده اين مملكت خواهند 

ساخت.

تخريب جايگاه معلم به چه قيمت؟

رسانه ملي به ميل بيگانگان عمل كرد

پاكبانان خادمان زحمتكش و بى ادعاى جامعه شهرى

شايد برخي مخالفان مدير كل 
جوان به دنبال يك فرصت يا 
بهانه اي بودند تا بتوانند از آن 
و  خواسته ها  درخواست  براي 
اعمال فشار استفاده نمايند و 
رسانه   گزارش  انتشار  شايد 
تاكتيك  تغييــر  موجب  ملي 
مدير كل جوان و مماشات در 

تغييرات آتي مديريتي گردد
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جريمه سربازى سال آينده تمديد نمى شود
 طرح جريمه ريالى سربازى در سال آينده تمديد نخواهد شد.

رييس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح در گفت وگو با ايسنا، درباره 
وضعيت ســربازى افرادى كه تا پايان سال 97 سنوات غيبتشان به هشت سال نمى رسد 
گفت:  پيش از اين بارها تاكيد شده بود كه امسال آخرين سال  اجراى طرح جريمه ريالى 
سربازى است و اين طرح در سال  آينده اجرايى نخواهد شد. موسى كمالى با بيان اينكه 
افراد داراى هشت سال غيبت تا پايان سال 97 مى توانند از جريمه ريالى سربازى بهره مند 
شوند، گفت: همچنين دانشجويان انصرافى و افرادى كه اقدام به ترك يگان خدمتى خود 
كرده باشند نيز اگر چنانچه تا پايان سال 97 هشت سال از آخرين مدرك تحصيلى يا ترك 

يگان خدمتى شان گذشته باشد مى توانند از اين تسهيالت استفاده كنند.

زنان 15 تا 19 سال بيشترين طالق را دارند
 باالترين ميزان طالق در گروه سنى زنان  15 تا 19 ساله رخ داده كه 29,84 درصد 
بوده و همچنين باالترين ميزان طالق در مردان 20 تا 24 ساله 23,50 بوده و 45 درصد 

طالق ها مربوط به همسران متعلق به يك دهه سنى بوده است.
رئيس فراكســيون خانواده مجلس با اشــاره به كاهش آمار طالق در 6 ماه نخســت 
سال 97 خواستار ارائه سياســت هاى اجرايى براى كاهش طالق، كنترل و پيشگيرى 
آسيب هاى ناشى از آن شد .به گزارش تسنيم، پروانه مافى گفت: براساس آمار ازدواج 
و طالق ســال 96 تعداد ازدواج هاى ثبت شده نسبت به سال 95 حدود هشت  درصد 
كاهش داشته، در حالى كه تعداد طالق ها به حدود 175 هزار مورد رسيده كه بيشترين 

آمار ثبت شده در تاريخ ايران است.

ايجاد بيش از 50 هزار شغل در سال آينده
 بيش از 50 هزار مددجو در ســال آينده مشــغول به كار مى شوند كه معلوالن در 

اولويت قرار دارند.
رئيــس ســازمان بهزيســتى كشــور تاكيــد كــرد: كارفرايانــى كــه نســبت به اســتخدام 
مددجويــان و معلــوالن اقــدام كننــد از تســهيالت برخــوردار مــى شــوند كــه ايــن 
تســهيالت شــامل حــق بيمــه، پرداخــت بخشــى از حقــوق، وامهــاى كــم بهــره و... 

اســت.
انوشيروان محسنى بندپى در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه بيش از 47 هزار شغل در 
سال جارى ايجاد شده است، گفت: امسال حدود يك سوم از مشاغل ايجاد شده براى 

جامعه هدف معلوالن بوده است.

سن قانونى عقد نكاح تغيير مى كند؟
 اصالح ماده 1041 قانون مدنى كه در خصوص "سن عقد نكاح" 
است در دست بررسى كميسيون حقوقى و قضايى مجلس قرار دارد.

 نايب رييس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى، اظهار 
كرد: قرار شــد براى بررسى پخته تر و دقيق تر اين موضوع از نظرات 
كارشناســان ديگرى همچون روانشناســان و فعاالن حوزه اجتماعى 
استفاده شود تا پس از اين مراحل، بررسى آن در دستور كار هفته آينده 

كميسيون حقوقى و قضايى قرار گيرد.
يحيى كمالى پور در گفت وگو با ايلنا گفت: با توجه به اين كه ما در اين 
خصوص به نظر قوه قضاييه نياز داشــتيم و كارگروه تخصصى با قوه 
قضاييه به جمع بندى نرســيده بود، قرار بر اين شد كه مجددا نشست 
مشتركى بين مســئولين قوه قضاييه و اعضاى كميسيون برگزار شود 
و نظر اعضاى قوه قضاييه اخذ شــود و موضوع مجددا در كميسيون 

مطرح شود.
نايب رييس كميســيون حقوقى و قضايى مجلس عنوان كرد: موضوع 
بعدى كه در جلســه امروز كميسيون بررسى شد، اصالح ماده 1041
قانون مدنى درخصوص سن ازدواج بود كه در اين زمينه هم بحث هاى 
زيادى انجام و قرار شد براى بررسى پخته تر و دقيق تر اين موضوع از 
نظر كارشناسان ديگرى همچون روانشناسان و فعاالن حوزه اجتماعى 
استفاده شود تا پس از اين مراحل، بررسى آن در دستور كار هفته آينده 

كميسيون حقوقى و قضايى قرار گيرد.

دفاع دادستانى ازفيلترينگ تلگرام
 معاون امور فضاى مجازى دادســتانى كل كشــور با بيان اين كه 
فيلترينگ تلگرام موفقيت آميز بود، گفت: نبايد يكباره از پيام رســان 

داخلى كه عمر يكساله دارد انتظار بااليى داشته باشيم.
جــواد جاويدنيــا در گفتگــو بــا خبرآناليــن در خصــوص ايــن كــه 
ــداف  ــه اه ــرام توانســت ب ــگ تلگ ــه فيلترين ــا سياســت يكپارچ آي
ــد و چقــدر توانســت موفــق باشــد، اظهــار  ــدا كن خــود دســت پي
كــرد: اجــراى فيلترنيــگ تلگــرام و ميــزان موفقيــت آن را مى تــوان از 
منظرهــاى مختلــف بررســى كــرد، از يــك نظــر فيلترينــگ موفقيــت 
آميــز بــود زيــرا شــبكه هاى پيــام رســان داخلــى بــه معايــب خــود 

پــى بــرده و آن هــا را اصــالح كردنــد.
ــم  ــد، حج ــر ش ــرام فيلت ــه تلگ ــه اى ك ــان بره ــزود: در هم وى اف
عظيمــى از مــردم وارد شــبكه هاى اجتماعــى داخلــى شــدند و ايــن 
امــر باعــث شــد كــه پيــام رســان هاى داخلــى بــا اشــكاالت خــود 
آشــنا شــوند زيــرا اســاس ايــن گونــه فعاليت هــا و فضــاى مجــازى 
ايــن اســت كــه تــا زمانــى كــه فضــاى مجــازى زيــر بــار مخاطــب 
نــرود بســيارى از نواقــص آن مشــخص نمى شــود، بايــد زيــر بــار 
بــرود تــا نواقــص آن برطــرف و بــه يــك ســطح از پايــدارى برســد.
ــه وارد شــبكه هاى  ــر روزان وى افــزود: در مقطعــى 800 هــزار كارب
اجتماعــى داخلــى مى شــدند و عضــو شــوراى عالــى فضــاى 
مجــازى نقــل مــى كــرد كــه در همــان ايــام برنامــه نويســان پيــام 
رســان هــاى داخلــى بــا همــت مضاعــف در حــال برطــرف كــردن 

ــد. نواقــص كار بودن
جاويدنيــا بــا بيــان ايــن كــه زحمــت و تــالش ايــن گــروه بازتــاب 
داده نمى شــود تــا مــردم بــا آن آشــنا شــوند، گفــت: وقتــى وارد نــرم 
افزارهــاى داخلــى (شــبكه هاى اجتماعــى، مســيرياب ها، موتورهــاى 
جســتجو و غيــره) مى شــويم بــه ايــن توجــه نمــى شــود كــه آن نــرم 
افــزار خارجــى چنديــن ســال زودتــر از نــرم افــزار داخلــى فعاليــت 

كــرده و توانســته نواقــص خــود را برطــرف كنــد.

خبرخوش وزير براى كنكورى ها
 حذف مرحله اى كنكور از مهر ماه سال 98

 منصور غالمى از حذف مرحله اى كنكور از مهرماه سال 1398 بر 
اساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو خبر داد.

به گزارش خبرآنالين، منصور غالمى در اين خصوص گفت: پذيرش 
حداقل 85 درصد كليــه ظرفيتهاى آموزش عالى در دانشــگاه هاى 
دولتى، ازاد اســالمى، پيام نور، موسسات غير انتفاعى، فنى حرفه اى 
و علمى كاربردى  بر اســاس سوابق تحصيلى  به دانشگاه هاى فوق 
واگذار مى شود و داوطلبان متقاضى رشته محل هاى اعالمى ضرورتى 

به ثبت نام و شركت در كنكور سراسرى ندارند. 
وى ادامه داد: ليســت رشته محل هاى دانشگاهى تا اخر دى ماه قبل 
از ثبت نام كنكور سراســرى از طريق سازمان سنجش اموزش كشور 

اعالم خواهد شد

زنگان امروز: دانشجو خارجي در راه دانشگاه علوم پايه زنجان 
 براى يادگيرى زبان تركى ميان اونجا؟!!

مهر: چگونه يك سفر رايگان به كشور همسايه داشته باشيم
 فقط كافيه كمى دالر داشته باشيم و نيتمان پاك باشه!!

ابتكار: روزگار ناخوش تشكل هاي دانشجويي
 بگين كدوم تشكل ها حالشون خوبه؟ 

همدان پيام: يك آبادي محصور در ميان شنزارها
 از آبادى بودن دراومده!!

ــو  ــيرين س ــه بخــش ش ــده اى ب ــات ارزن ــت خدم ــام: دول همدان پي
داشــته اســت

 بر ما منت گذاشته!! 
ايران ورزشي: نفت آبادان به هم ريخت

 پس برو كنار نفتى نشى!
همشهري ورزشي: فوتبال در آغوش نامادري

 آخى!!
دنياي اقتصاد: مرز ريالي فقر در ايران

 به مرز دالرى رسيده!! 
قانون: پرخاشگري و خشونت زمينه ساز ارتكاب جرايم هستند

 چشم بسته غيب گفتى ها!! 
همدلي: ديوار بلند قيمت ها كوتاه است 

 حاال كوتاهه كه ملت دارن به ستوه در ميان!!
كيهان: رويكرد انفعالي دولت گرانفروشان را جري كرده است

 اينو خوب اومدى!!
همدان پيام:وضعيت پرستارى بحرانى است

 با اين توصيف وضعيت كارگران رو بايد چى گفت؟
مهر: گرايش به گل افزايش يافته است
 يعنى ملت هى به هم گل ميدن!!

همدان پيام: تخلف صدا و سيماى مركز همدان پيگيرى شود
 يعنى مى برنش پشت ميله هاى زندان؟

ايسنا: زيرساختهاى جلوگيرى از فساد در همدان آماده مى شود
 يعنى تا قبل اين زيرسازى نشده بود؟

كشف هروئين در عمليات مشترك پليس 
همدان و كرمانشاه

ــرم  ــو گ ــف 4 كيل ــدان از كش ــتان هم ــى اس ــده انتظام  فرمان
ــواد  ــا م ــارزه ب ــات مشــترك پليــس مب ــه در عملي ــا لفاف ــن ب هروئي

ــر داد. ــاه خب ــدان و كرمانش ــتان هم ــدر اس مخ
ــى  ــر گفــت: در پ ــن خب ــح در تشــريح اي ــى صال بخشــعلى كامران
اشــراف اطالعاتــى ايجــاد شــده و انجــام كار هــاى اطالعاتــى چنــد 
ماهــه بــر روى يــك بانــد تهيــه و توزيــع مــواد مخــدر، مشــخص 
شــد ايــن بانــد قصــد انتقــال مــواد مخــدر از اســتان هــاى مركــزى 

بــه اســتان هــاى غربــى كشــور را دارد.
وى افــزود: در يــك اقــدام اطالعاتــى دقيــق، كاركنــان پليــس مبــارزه 
ــا مــواد مخــدر همــدان و كرمانشــاه، قاچاقچيــان را در منزلــى در  ب

شهرســتان كنــگاور شناســايى و دســتگير كردنــد.
بــه گــزارش مهــر، كامرانــى صالــح بيــان كــرد: در بازرســى از ايــن 
ــز  ــم ني ــه كشــف و 2 مته ــا لفاف ــن ب ــرم هروئي ــو گ ــزل، 4 كيل من

دســتگير شــدند.
فرمانــده انتظامــى اســتان همــدان بــا بيــان ايــن كــه نيــروى انتظامــى 
ــن راه شــهدا  ــرده و در اي ــارزه ك ــرگ مب ــا ســوداگران م ــواره ب هم
ــت، از  ــده اس ــه ش ــالمت جامع ــت و س ــم امني ــز تقدي ــادى ني زي
شــهروندان خواســت تــا هرگونــه اخبــار و اطالعــات در خصــوص 
ــز فوريت هــاى پليســى  ــه مرك ــواد مخــدر را ب ــروش م ــد و ف خري

ــد. 110 اطــالع دهن

8 كيلوگرم ترياك در همدان كشف شد
 ماموران اين نيرو در يك عمليات موفق به كشف هشت كيلوگرم 

ترياك كه در يك دستگاه خودرو جا سازى شده بود؛ شدند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان در تشريح اين خبر 
گفت: 2 قاچاقچى در يك از روســتاهاى همدان اقدام به جاســازى 

موادمخدر در يك خودرو كرده بودند.
هادى قزوينه در گفت و گــو با ايرنا اضافه كرد: عوامل پليس مبارزه 
با موادمخدر مخفيگاه قاچاقچيان را شناسايى كرده و با ورود به منزل 
متهمان و بازرسى از خودروى پارك شده در اين خانه مسكونى هشت 

كيلوگرم ترياك كشف كردند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر از شهروندان خواست براى كاهش 
تبعات اجتماعى ناشــى از مصرف مواد مخدر، پليس را در دستگيرى 

قاچاقچيان يارى دهند.
 كشف هروئين در عمليات فرا استانى

قزوينــه ادامــه داد: بــه دنبــال انجــام كارهــاى اطالعاتــى چنــد ماهــه 
بــر روى يــك بانــد تهيــه و توزيــع مــواد مخــدر دريافتيــم كــه آنهــا 

قصــد انتقــال موادمخــدر بــه اســتان هــاى غربــى را دارنــد.
رئيــس پليــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر همــدان ادامــه داد: مامــوران 
بــا همــكارى پليــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر كرمانشــاه، قاچاقچيــان 

را در منزلــى در شهرســتان كنــگاور شناســايى و دســتگير كردنــد.
وى اضافــه كــرد: در جريــان بازرســى از ايــن منــزل مســكونى چهار 
كيلوگــرم موادمخــدر صنعتــى هروئيــن بــا لفافــه كشــف و 2 متهــم 

ــتگير شدند. دس
بيــش از چهــار تــن و 600 كيلوگــرم انــواع مــواد مخــدر امســال در 

همــدان كشــف شــده اســت.

المپياد علمى دانشجويى كشور
 در 24 رشته برگزار مى شود

 نخســتين مرحله آزمون المپياد علمى دانشجويى كشور همزمان با برگزارى آزمون 
ورودى كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 98 برگزار مى شود.

به گزارش مهر، اولين مرحله آزمون المپياد علمى دانشجويى كشور همزمان با برگزارى 
امتحانات آزمون ورودى دوره هاى كارشناســى ارشد ناپيوسته سال 1398 در 24 رشته 
برگزار مى شــود.پس از برگزارى آزمون كارشناسى ارشد، نفرات برگزيده در رشته هاى 
امتحانى «شــيمى»، «مجموعه زيست شناسى»، «مهندسى شــيمى»، «مهندسى صنايع»، 
«مهندسى مواد و متالورژى»، «مهندسى كشاورزى»، «مهندسى برق»، «مهندسى مكانيك» 
و «مهندسى پزشكى» توسط شوراى مربوطه در سازمان سنجش آموزش كشور تعيين و 
اين افراد در صورت عالقمندى مى توانند به جاى شركت در رشته اصلى المپياد مربوطه، 

در المپياد «سلول هاى بنيادى و مهندسى بافت» شركت كنند.

تاثير مصرف ويتامين C بر توقف روند 
پيشرفت سرطان خون

 طبق نتايج يك مطالعه جديد، ويتامين C موجب مرگ ســلول هاى بنيادى معيوب 
در مغز استخوان مى شود.

C به گزارش ســالمت نيوز، مطالعه جديد محققان نشــان مى دهد دوز باالى ويتامين
احتماال موجب توقف روند پيشرفت سرطان خون مرگبار مى شود.

TET۲ به گفته محققان، برخى تغييرات ژنتيكى موجب كاهش توانايى آنزيم موسوم به
در تحريك سلول هاى بنيادى و تبديل به سلول هاى خون مى شود كه نهايتاً در بسيارى از 

بيماران مبتال به انواع لوسمى (سرطان خون) منجر به مرگ مى شود.
سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «ما پيش بينى مى كنيم ويتامين C با دوز باال 
ممكن است يك درمان ايمن براى بيمارى هاى خون ناشى از سلول هاى بنيادى لوسمى 

داراى كمبود TET۲ باشد.»

تاخير يك ساله بيمه ها در پرداخت مطالبات
 نايب رئيس انجمن علمى آســيب شناسى ايران، شــرايط اقتصادى آزمايشگاه هاى 

تشخيص پزشكى را بحرانى خواند.
فريد كرمى، در گفتگو با مهر، با اشــاره به وجود 1700 متخصص پاتالوژى در كشــور 
گفت: اقتصاد آزمايشــگاه ها گريبان همه رشــته هاى حوزه آزمايشــگاهى را گرفته و 

مشكالتى براى خدمات رسانى آنها به وجود آورده است.
وى با اشاره به افزايش حداقل 2 برابرى هزينه هاى آزمايشگاه هاى تشخيص پزشكى در 

كشور افزود: اين در حالى است كه تعرفه آزمايشگاهى ثابت مانده است.
كرمى، تاخير بيمه ها در پرداخت مطالبات آزمايشگاه ها به عنوان مهم ترين چالش پيش 
روى اداره كنندگان آزمايشــگاه ها دانست و گفت: متاسفانه اين پرداخت ها با تاخير يك 

ساله انجام مى شود و همين موضوع كمر آزمايشگاه ها را شكسته است.
وى تاكيد كرد: قســمت اعظم درآمدهاى آزمايشگاه ها از طريق خدمات تحت پوشش 

بيمه ها حاصل مى شود كه اين تاخيرها بحران ساز شده است.

 امسال و در دومين سال فعاليت پنجمين 
دوره شوراى شــهر همدان، صبح ديروز با 
تصميم شوراى شهر، جواد گياه شناس عضو 
على البدل شــوراى اســالمى شهر پس از 
غيبت 2 ماهه ابراهيم مولوى (عضو اصلى) 
جايگزين وى در شــوراى شــهر شد تا به 
مباحث پيش آمــده در اين خصوص پايان 

دهد.
جواد گياه شناس عضو هيأت علمى دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد همدان كه در انتخابات 
سال 1396 شوراهاى اسالمى شهر به عنوان 
عضو اول على البدل شــناخته شد و ديروز 
پــس از غيبت ابراهيم مولوى باالخره راهى 

شوراى شهر شد.
ابراهيــم مولــوى 15 مهرماه امســال و در 
ششمين صحن شوراى شهر همدان در سال 
دوم؛ متن درخواســت مرخصى استعالجى 
يك ماهــه خود را تحويل داد كه در صحن 

شورا قرائت شد.
پس از طرح اين موضوع برخى اعضا اعالم 
مخالفت كرده و برخى نيز موافقت خود را 
اعالم كردند و يكــى از اعضاى مخالف با 
اين موضوع نيز بــراى اينكه نظرى در اين 
خصوص ندهد صحــن را براى چند دقيقه 
ترك كرد كه ســرانجام رأى ممتنع در اين 

خصوص داد.
اما سرانجام اعضاى شــوراى شهر همدان 
موافقــت خــود را با مرخصــى يك ماهه 
ابراهيم مولوى اعالم كردند و مقرر شد طى 
اين مدت كامــران گردان به عنوان رئيس و 
سخنگوى شورا و حميد بادامى نجات نيز به 
عنوان نايب رئيس و رئيس مركز مطالعات 

وظايف خود را در دنبال كنند.
وى مرخصى يك ماهه خود از 15 مهرماه تا 
15 آبان ماه را براى سفر به خارج از كشور و 
آنچه انجام مطالعات پژوهشى و نيز پيگيرى 
روند درمانى عنوان مى شــود سپرى كرد و 
درحالى كه انتظار مى رفت نيمه آبان ماه در 
شوراى شهر همدان حاضر شود اما تاكنون 

بازنگشته است.

مولــوى كه به گفته خودش بــراى مداوا با 
مرخصى استعالجى به خارج از كشور رفته 
گفته اســت كه تا پايان آذرماه به شــورا باز 

خواهد گشت.
بر اساس قانون اگر عضوى از شوراى شهر 
براى 9 مرتبه از جلسات كميسيون شوراى 
شهر غيبت داشته باشد و مرخصى هاى او به 
2 ماه متوالى برسد بايد از شورا خارج شده 

و نفر على البدل جايگزين وى گردد.
روز پنجشــنبه پايــان مرخصــى دو ماهه 
مولوى از شوراى شهر همدان بود كه رئيس 
شــوراى شــهر همدان گفته بود در جلسه 
يكشنبه(ديروز) صحن شورا اين موضوع به 
بحث و بررسى گذاشته شده و تصميم نهايى 

گرفته خواهد شد .
در نهايت بر همين اســاس صبح يكشــنبه 
جواد گياه شناس با قرائت سوگندنامه و در 
حضور مديــران فرماندارى همدان از جمله 
معاون سياســى فرماندار همدان جايگزين 

ابراهيم مولوى شد.
در همين خصوص رئيس شوراى اسالمى 
شهر همدان پس از پايان جلسه به خبرنگار 
ما گفت: بر اســاس قانــون اگر عضوى از 

اعضاى شــورا 2 ماه متوالى بــه هر علتى 
موجه يا غير موجه در شورا حاضر نشوند 
بر اساس تبصره ماده 7 قانون و تشكيالت 
شوراها بايد عضو على البدل جايگزين وى 
شده و مراسم تحليف را به جا آورد و چون 
زمــان مرخصى و غيبت مولــوى به پايان 
رســيده بود اعضاى شوراى شهر همدان با 
تمكين به قانون مراسم تحليف را به جاى 

آورده و عضو جايگزين را معرفى كردند.
كامران گردان افزود: با توجه به اينكه ابراهيم 
مولوى، عضو غيبت كننده خواهان بازگشت 
به شــورا اســت لذا طبق قانون مدت 6 ماه 
وقت اعتراض به شــوراى حل اختالفى كه 
در اســتاندارى تشكيل مى شود را دارد تا بر 
اساس مســتندات الزم راى به برگشت و يا 

عدم برگشت وى داده شود.
وى با اشــاره به اينكه در مدت 6 ماهى كه 
عضو غيبت كننده فرصــت اعتراض دارد، 
جواد گياه شــناس عضو على البدل به عنوان 
عضو جايگزين، مى تواند وارد شــورا شود 
اظهار كــرد: وى در اينم مدت حق راى هم 

دارد.
گردان گفت: در صورتى كه راى شــوراى 
حــل اختالف به نفع مولوى باشــد وى به 
شــورا بر مى گردد و عضو علــى البدل نيز 

خارج مى شود.
وى اعالم كرد: شورا موظف به اجراى قانون 
اســت و بايد با تمكين بــه قانون به عنوان 

نماينده مردم به تكاليف خود عمل كند.  
همدان  فرماندارى  اجتماعى  سياسى  معاون 
نيز اظهار كرد: با تمديــد مرخصى ابراهيم 
مولوى موافقت نشده است و به همين دليل 
عضو على البدل وارد شــوراى اسالمى شهر 

شد.
ناظرى پور گفت: امروز جواد گياه شــناس به 

عنوان على البدل اول وارد شورا شد.
وى تأكيــد كــرد: هيأت تطبيق بــا تمديد 
مرخصى از 15 آبان موافقت نكرده اســت 
و شــوراى شهر همدان نيز به قانون تمكين 

شده است.

كشمكش پايان يافت

ورود گياه شناس به شورا

 در دفتر امــور زنان آموزش و پرورش 
طرح هايى در دست اجراست كه قرار است 
خروجــى آنها به ارتقاى ســالمت روانى 
دانش آمــوزان و بازگرداندن دختران ترك 
تحصيــل كرده به چرخــه آموزش منتهى 

شود.
فرحنــاز مينايى پــور در گفت وگو با مهر، 
درباره مفاد موافقت نامه اى كه به تازگى ميان 
اين دفتر و دفتر امور زنان رياست جمهورى 
به امضا رسيده است، اظهار داشت: بر اساس 
اين تفاهمنامه سه طرح را تا آخر سال براى 
دانش آموزان دختر و بانوان معلم در سطح 
كشــور اجرا خواهيم كرد. اين طرح ها بر 
اساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه 

صورت گرفته است.
وى ادامــه داد: در طــرح اول كه عنوانش 
حمايت از برنامه هاى آموزشى و طرح هاى 
فرهنگى است ما كارگاه هاى آموزشى ارتقاى 
مهارت هاى آموزشى و پرورشى معلمان در 
متوسطه اول را خواهيم داشت كه به مدت 
24 ســاعت، 2 هزار مدرس را در سراســر 
كشور و در 12 محور شامل شادى و نشاط، 

اميد، خوشــبينى، ابراز وجود مثبت، شيوه 
مثبت مقابله با استرس و...آموزش مى دهيم.
مينايى پور با بيان اينكه در مرحله اول 64 
مدرسه تربيت مى شوند كه از هر استان دو 
نفر انتخاب مى شــوند، بيان كرد: اين طرح 
سراسر كشور اجرا مى شود و در سال هاى 
آينده نيز ادامه خواهد داشت. ما اين طرح 
را به جهت افزايش سطح سالمت روانى و 
جســمانى معلمان و باال بردن آگاهى هاى 
آنها اجرا مى كنيم تا بتوانند نســل آينده را 
با روشى ســالم و با نشاط پرورش دهند. 
اگر معلمى شيوه برخورد درست با مسائل 
زندگى را آموزش ببيند ناخوداگاه ال به الى 
تدريس خود اين مفاهيم را به دانش آموزان 
منتقل مى كنــد و يا با رفتارشــان الگوى 

موثرى براى دانش آموزان خواهد بود.
مدير امــور زنان وزارت آموزش و پرورش 
دربــاره طرح دوم ايــن موافقت نامه اظهار 
كرد: در طــرح دوم ما به دنبال ارتقا آگاهى 
دانش آموزان دختر با توجه به جايگاه، نقش 
و كاركردهاى نهادهاى مدنى هستيم و سعى 
مى كنيم در اين طرح سطح انگيزش دانش 

آموزان دختر را براى حضور در فعاليت هاى 
مدنى ارتقا دهيم. سود اجراى چنين طرحى 
اين است كه آنها ياد مى گيرند در زمينه هاى 
مثبت مدنى دور هم جمع شــوند و شور و 
هيجان ذاتى اين سن را برون ريزى كنند. در 
نهايت هدف اين طرح كاهش آسيب هاى 

اجتماعى است.
وى در ادامه درباره سومين بند اين موافقت 
نامه نيز گفت: ما يك بســته عملياتى براى 
بازگردانــدن دختران بازمانده از تحصيل به 
تفكيك شرايط استانى 5 استان كشور آماده 

خواهيم كرد.
مينايى پور بيان كرد: ما در ماه هاى باقيمانده 
تا پايان ســال ســعى مى كنيم عوامل موثر 
در ترك تحصيل دختران را شناسايى كنيم 
و در ادامه راهكارهــاى موثر ماندگارى در 
تحصيل را ارائه دهيم و در مرحله سوم نيز 
پيشنهاد شيوه بازگردان اين دختران به چرخه 

آموزش را ارائه دهيم.
وى درباره اين موضوع كه بسيارى از ترك 
تحصيــل كنندگان از متوســطه اول و دوم 
اين اتفاق برايشــان رخ مى دهد و به مرور 

به چرخه بيسوادى باز مى گردند، گفت: ما 
تالشمان اين بايد باشد كه دختران از سيستم 
آموزش تا ديپلم جدا نشوند. در حال حاضر 
نرخ پوشــش تحصيل دختران در متوسطه 
دوم 71 درصد است و اين عدد قابل قبولى 
نيســت. اين دختران مادران آينده و تربيت 
كننده يك نســل خواهند بود. ما بايد زمينه 
رشد آنها را فراهم كنيم و روى افزايش سطح 
شايســتگى آنها كار كنيم تا بتوانند مادران 

موثرى در جامعه باشند.
وى در پايان درباره افزايش ســهم مديريت 
زنان در آموزش و پرورش افزايش ســهم 
مديريــت زنان در آمــوزش و پرورش در 
سال گذشته را يك درصد عنوان كرد و بيان 
كرد: ما در ســال گذشته تنها يك درصد در 
ســطح مديريت كالن و ميانى ارتقا در اين 
زمينه داشــتيم و در حال حاضر داريم روى 
تربيت مديران آينده سرمايه گذارى مى كنيم. 
منتظر بودجه ابالغى از جانب وزير آموزش 
و پرورش هســتيم و البتــه در تالش براى 
متقاعد كردن آقايان هستيم كه از بانوان براى 

پست هاى مديريتى استفاده كنند.

طرحى براى بازگرداندن دختران ترك تحصيل كرده 
به چرخه آموزش

در صورتى كه راى شــوراى 
حل اختــالف به نفع مولوى 
باشد وى به شورا بر مى گردد 
و عضو على البدل نيز خارج 

مى شود.
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مدير بازرسى و نظارت همدان مطرح كرد
ساختار سنتى تهيه و توزيع كاال عامل افزايش قيمت

ــدان  ــتان هم ــدن و تجــارت اس ــت، مع ــازمان صنع ــر بازرســى و نظــارت س  مدي
گفــت: امــروز ســاختارهاى ســنتى تهيــه و توزيــع كاال بــر افزايــش قيمــت تمــام شــده 
و عرضــه شــده يــك كاال مؤثــر اســت كــه بــه دنبــال تغييــر و ســاماندهى آن هســتيم.
ــا بيــان اينكــه شــبكه ســنتى تهيــه و توزيــع كاالهايــى چــون  عليرضــا شــجاعى ب
گوشــت قرمــز بــر افزايــش قيمــت مؤثــر اســت، بيــان كــرد: امــروز دام بــه انــدازه 
كافــى در اســتان توليــد مى شــود و امــروز بحــث مديريــت ايــن توليــد و عرضــه 

آن مطــرح اســت.
ــراى اصــالح ســاختار ســنتى هســتيم،  ــزى ب ــال برنامه ري ــه دنب ــان اينكــه ب ــا بي وى ب
افــزود: امــروز بــه جــز در مــوارد خــاص كــه بــا مجــوز دامپزشــكى نيــاز دارد، خــروج 

دام از اســتان ممنــوع اســت كــه بــر قيمــت گوشــت مؤثــر خواهــد بــود.
ــدان  ــتان هم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــارت س ــى و نظ ــر بازرس مدي
ــده  ــرغ از توليدكنن ــارس گفــت: تخم م ــه ف ــز ب ــازار ني ــرغ در ب ــاره قيمــت تخم م درب
به صــورت كيلويــى خريــدارى مى شــود امــا بــه  صــورت دانــه اى در همــدان فروختــه 

ــود. ــروش مى ش ــرخ ف ــى در ن ــاد تفاوت هاي ــث ايج ــه باع ــود ك مى ش
ــن  ــد در تعيي ــم باي ــتى آن ه ــا درش ــزى و ي ــرغ، ري ــتگى تخم م ــه داد: شكس وى ادام

ــود. ــه ش ــر گرفت ــه اى در نظ ــورت دان ــت به ص قيم
ــتان در  ــاز اس ــورد ني ــرغ م ــا 15 درصــد تخم م ــه 10 ت ــه اينك ــاره ب ــا اش ــجاعى ب ش
ــتان  ــارج اس ــرغ از خ ــاز تخم م ــده ني ــرد: عم ــود، خاطرنشــان ك ــن مى ش داخــل تأمي
ــر قيمــت  ــى چــون حمل ونقــل ب ــل هــم هزينه هاي ــن دلي ــه همي ــن مى شــود و ب تأمي

ــت. ــر اس ــروش آن مؤث ــده و ف تمام ش
وى دربــاره منــع مصاحبــه روســاى اتحاديه هــاى صنفــى همــدان نيــز گفــت: روســاى 
ــاى  ــاره كااله ــا درب ــد ام ــر كنن ــه كارى خــود اظهارنظ ــد در حيط ــا مى توانن اتحاديه ه
اساســى بــراى جلوگيــرى از بــروز تنــش و تعارضــات يــك وحــدت رويــه اى ايجــاد 

شــد و مــا در ايــن حــوزه پاســخگو هســتيم.

انجام قاچاق رسمى پوشاك به كشور از 
طريق سامانه جامع گمرك

 عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى هم در اين برنامه 
گفت: قاچاق رســمى پوشاك از مبادى قانونى كشور از طريق سامانه 

جامع گمرك، با اظهار خالف واقع و جعل اسناد صورت مى گيرد.
امير خجســته افزود: با قاچاق گسترده پوشــاك به كشور 360 هزار 

كارگر نساجى و پوشاك بيكار شده اند.
به گزارش تسنيم، وى گفت: تبانى با برخى مسئوالن و افراد تاثيرگذار 

از جمله عوامل پوشاك قاچاق به كشور است.
مدير كل بازرســى و امور قاچاق سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان هم در اين باره گفت: در يكســال و نيم گذشته 46 هزار 

مورد بازرسى مرتبط با قاچاق پوشاك صورت گرفته است.

بعد از چند روز نوسان بازار
كاهش قيمت سكه و طال دوباره شروع شد

 با وجود افزايش قيمت سكه و طال در روزهاى گذشته، بازار ديروز 
آن ها آرام است و به گفته رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طال 
و جواهر كشــور، قيمت طال و ســكه دوباره روند كاهشى خود را از 
سرگرفت و هر عدد سكه طرح جديد تمام بهار آزادى سه ميليون 785 
هزار تومان خريد و فروش مى شد.چند روز گذشته بازار طال و سكه 
دوباره روند افزايشى به خود گرفته بود و نوسان داشت، اما ديروز اين 
روند دوباره مانند هفته هاى اخير برعكس شــد و شاهد كاهش قيمت 
ســكه و طال در بازار بوديم.ابراهيم محمدولى در گفت وگو با ايسنا، 
بيان كرد: قيمت سكه تمام بهار طرح جديد و طرح قديم به ترتيب سه 
ميليون و 785 هزار تومان و ســه ميليون و 650 هزار تومان است.وى 
افزود: نيم سكه، يك ميليون و 900 هزار تومان، ربع سكه، يك ميليون 
و 100 هزار تومان و ســكه يك گرمى، 650 هــزار تومان به فروش 
مى رسد.رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر كشور 
ادامــه داد: قيمت هر گرم طالى 18 عيار 344 هزار تومان و هر مثقال 
طالى آب شــده 17 عيار به ترتيب و يك ميليون و 490 هزار تومان 

است. هم چنين هر انس طالى جهانى نيز 1248 دالر قيمت دارد.

 جمعيت زيــادى در حال رفت  وآمد 
در بازار ميوه سرگذر هستند، به مغازه ها 
نزديك مى شــوم، قيمت ها غيرواقعى و 
بى رحمانه به نظر مى رسد. قيمت هركيلو 
پرتقــال درجه يك 4هزار و 500 تومان، 
سيب درختى 8 تا 10 هزار تومان، انار 8
هزار تومــان و خرمالو نيز 7 هزار تومان 

است.
يكى از مشــتريانى كه براى خريد ميوه 
به بازار سرگذر آمده است گفت: قيمت 
ميوه در حالت رهاشده قرار دارد و هيچ 

نظارتى هم به روى آن اعمال نمى شود.
وى ادامه داد: ما ديگر قدرت خريد ميوه 
نداريم و فقط زمانى كه ميهمان داشــته 

باشيم اقدام به خريد ميوه مى كنيم.
اين شــهروند همدانى كه مردى 60ساله 
اســت، گفت: قيمت ميوه نسبت به سال 
گذشــته چندين برابر شده در حالى كه 
درآمــد ما ثابت مانــده و حتى كمتر هم 

شده است.
ــز و  ــت قرم ــت گوش ــزود: قيم وى اف
ــن  ــه سرســام آور اســت، بنابراي ــرغ ك م
مدتــى بادنجــان را جايگزيــن مــرغ 

كــرده بوديــم امــا متأســفانه قيمــت هــر 
ــان  ــو بادنجــان هــم از 2 هــزار توم كيل
بــه 6 هــزار تومــان رســيده و ديگــر از 

ــده ايم. ــروم ش ــم مح ــوردن آن ه خ
خانمــى كــه به همــراه فرزنــدش در 
ــازار ميــوه اســت  حــال گــذر از ايــن ب
بــه تســنيم گفــت: قيمــت ميــوه اصــًال 
رضايتبخــش نيســت و اگــر بــه هميــن 
ــه  ــادر ب ــر ق ــرود ديگ ــش ب ــوال پي من
خريــد يــك كيلــو ميــوه هــم نخواهيــم 

ــود. ب
ــى  ــوه مصرف ــزان مي ــرد: مي ــان ك وى بي
ــت كم 50 ــته دس ــه گذش ــبت ب ــا نس م

ــه روز  ــه و روز ب ــش يافت ــد كاه درص
ــود. ــر مى ش ــا كمت ــد م ــدرت خري ق

ــه  ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــهروند ب ــن ش اي
مســئوالن بايــد فكــرى بــه حــال مــردم 
جامعــه  ضعيــف  و  متوســط  قشــر 
ــكل  ــا به ش ــرد: قيمت ه ــراز ك ــد، اب كنن
ــه  ــى ك ــده در حال ــيخته درآم افسارگس
ــم و  ــِش رو داري ــم پي ــدا را ه ــب يل ش

تقاضــاى ميــوه افزايــش مى يابــد.
وى گفت: گرانى ميوه، فرزندان ما را از 

محروم  دوست داشتنى  ميوه هاى  خوردن 
كرده اســت درحالى كه افزايش قيمت 
ميوه هيچ تأثيــرى در كيفيت زندگى و 

خريد اقشار پردرآمد نگذاشته است.
يكى از فروشــندگان ميوه گفت: ما هيچ 
نقشــى در گرانى ميــوه نداريم و حتى 
وقتى مى بينيم پدر يا مادرى توان خريد 
ميوه دلخواه فرزندش را ندارد به شــدت 

شرمنده مى شويم.
وى ادامه داد: به نظرم بخشــى از افزايش 
قيمــت ميــوه مربوط به وجــود دالالن 
ســودجو بوده و درصدى نيز مربوط به 
افزايش هزينه هاى ســربار و حمل ونقل 

است.
 كاهش توليد بادنجان قيمت آن 

را افزايش داده است
مسئول انجمن اســالمى اصناف و بازار 
همدان گفــت: كاهش توليــد بادنجان 

موجب افزايش قيمت آن شده است.
عليرضا شمس بيان كرد: در حال حاضر 
محصــول بادنجــان از مناطــق خاصى 
مانند بندرعباس و ميناب وارد اســتان ما 

مى شود.

وى تصريح كــرد: توليد بادنجان كاهش 
يافته و اين كاهش توليد موجب افزايش 

قيمت اين محصول شده است.
رئيس اتحاديــه ميوه و تره بــار همدان 
بايد  كشــاورزى  جهــاد  بيان اينكه  بــا 
پاســخگوى تأمين محصوالت مورد نياز 
مردم باشد، ابراز كرد: ما به عنوان اتحاديه 
آمارى از كشاورزان و توليدكنندگان در 

دست نداريم.
شمس با اعالم اينكه "ما به شكل روزانه 
بر قيمــت انواع ميــوه و تره بار نظارت 
مى كنيم"، تصريح كرد: خوشبختانه هيچ 
گونه گران فروشى در بازار مشاهده نشده 
و كسبه ما بر اساس قيمت خريد، ميزان 
سود قانونى را به روى محصوالت اعمال 

مى كنند.
وى به قيمت انواع ميوه در ســطح بازار 
اشاره كرد گفت: قيمت پرتقال نسبت به 

ساير ميوه ها مناسب تر بوده و اميدواريم 
اين قيمــت براى ماه هاى آينده نيز حفظ 

شود.
مسئول انجمن اســالمى اصناف و بازار 
همــدان گفت: امــروز هركيلو ســيب 
درختى درجه يك با قيمت 8 تا 10 هزار 
تومان، كيوى 8 هزار تومان، و پرتقال تا 

پنج هزار تومان به فروش رسيده است.
شــمس بــه تفــاوت قيمت ميــوه در 
وانت بارهــا و مغازه ها اشــاره و اضافه 
كرد: به طور كلى كيفيت ميوه موجود در 
مغازه ها بسيار باالتر از ميوه اى است كه 
در وانت بارها به فروش مى رســد اما در 
خصوص پرتقال بايد بگويم كه برخى از 
صاحبان وانت بارها به شمال مى روند و 

پرتقال را وارد استان مى كنند.
از  يكــى  اينكــه  يــادآورى  بــا  وى 
علــل افزايــش قيمــت ميــوه ناشــى 

از كاهــش ارزش پــول ملــى اســت، 
گفــت: متأســفانه گرانــى ميــوه موجــب 
ــاى  ــبد خانواره ــارج شــدن آن از س خ
كم درآمــد و ضعيــف شــده اســت.

رئيــس اتحاديه ميــوه و تره بار با بيان 
اينكه قيمت ســيب زمينى و پياز نيز از 
2 هزار تومان تا 2 هزار و 500 تومان 
فصل  در  معموالً  گفت:  اســت،  متغير 
ســيب زمينى  مصرف  ميزان  زمســتان 
و پيــاز مــردم افزايــش مى يافت اما 
اين  قيمــت  افزايــش  بــا  متأســفانه 
تقاضاى مردم نيز  محصوالت، ميــزان 

است. يافته  كاهش 
ــراى  ــه ب ــه اينك ــح ب ــا تصري ــمس ب ش
كافــى  به انــدازه  ميــوه  يلــدا  شــب 
ــت  ــا قيم ــرد: ام ــراز ك ــود دارد، اب وج
ميــوه در شــب يلــدا وابســته بــه ميــزان 

ــت. ــا اس ــه و تقاض عرض

گراني سالمت جامعه را هدف گرفته است

حذف ميوه 
از سبد خانواده ها

امالك مـزايـده در آذرمـاه 1397
توضيحاتوضعيت پالك ثبتي مبلغ كارشناسي مساحت اعيان مساحت عرصه كاربري نوع ملكآدرسرديف

فروش براساس وضعيت موجود-بازديدازملك الزاميست-متراژ اعيان براساس گزارش كارشناس تخليه شهرك صنعتى2406137332,151,000,000دامدارىكارخانه لبنيات ومنصوباتمحل سابق شركت نگاه الوند واقع در شهرك صنعتى بهاران خيابان كردستان1
فروش براساس وضعيت موجود-بازديدازملك الزاميست-متراژ اعيان براساس گزارش كارشناس شامل 10درصد تخفيف تخليه 20000560014,816,000,0009/720مرغدارى كشاورز محل پرورش داممحل سابق شركت مرغ آذربال واقع درجاده تويسركان به روستاى باباپيرعلى2

نقدى نميباشد
فروش براساس وضعيت موجود-بازديدازملك الزاميست-متراژاعيان براساس گزارش كارشناس تخليه قطعه29و336084815,271,000,00018صنعتى كارخانه محل سابق شركت پيشه وران خليج فارس واقع درشهرك صنعتى  رزن (فروش ازطريق جانشينى)3
بازديداز ملك الزامى است .فروش براساس وضعيت موجودملك مذكور شامل10٪تخفيف نقدى ميباشدتخليه 4,00013431,826,000,00045/15كشاورزى مرغدارىمرغدارى دشت افشارواقع دراسدآباد روستاى دهنو4
فروش براساس وضعيت موجود-بازديدازملك الزاميست-متراژ اعيان براساس گزارش كارشناس تخليه قطعه30و45و46و8,441244635,107,000,00047صنعتى كارخانه  ومنصوباتشركت پارسيان گستر فخر-نهاوند شهرك صنعتى نهاوندميدان صنعت خيابان كارگرخيابان هشتم(فروش ازطريق جانشينى)5
بازديداز ملك الزامى است . فروش براساس وضعيت موجود.تخليه 1,118,000,00094/2_1,995صنعتى كارخانه يك قطعه رمين واقع در مالير شهرك صنعتى شوشاب خيابان دوم(فروش ازطريق جانشينى)6
بازديداز ملك الزامى است وفروش براساس وضعيت موجود ميباشد.درضمن ملك مذكورشامل ده درصد (10٪)  تخفيف تخليه شهرك صنعتى2625136717,200,000,000دامدارىكارخانه لبنيات ومنصوباتمحل سابق شركت سيمين لبن واقع درشهرك صنعتى اسدآباد خيابان 7قطعه240فروش ازطريق جانشينى)7

نقدى نميباشد.
بازديداز ملك الزامى است . فروش براساس وضعيت موجود.تخليه 297012004,984,000,00038/411صنعتى كارخانه محل سابق شركت پاكدانه واقع درجاده نهاوند به كرمانشاه8
فروش براساس وضعيت موجود-بازديدازملك الزاميست-متراژ اعيان براساس گزارش كارشناس تخليه قطعه 7800233328,356,000,00043صنعتى كارخانه شركت لوله پروفيل افق الوند-همدان شهرك صنعتى ويان 9
بازديداز ملك الزامى است . فروش براساس وضعيت موجود.تخليه 344399580,000,000269/793صنعتى كارگاه قالى بافى ( زارعى سابق)..واقع در شهرستان گل تپه 10
بازديداز ملك الزامى است فروش براساس وضعيت موجود.درضمن ملك مذكورشامل ده درصد (10٪)  تخفيف نقدى تخليه 4262751,120,000,000138/391مسكونى خانه منزل مسكونى واقع درهمدان-روستاى يكن آباد-خيابان بهار-نبش كوچه نجارى11

نميباشد.
بازديداز ملك الزامى است .درضمن ملك مذكورشامل ده درصد (10٪)  تخفيف نقدى نميباشد.تخليه 2070370,000,0002046/606مسكونى زمينيك قطعه زمين باكاربرى مسكونى واقع در مالير روستاى حاجى آباد بلوارشهدا12
فروش براساس وضعيت موجود.بازديد ازملك الزاميست.متصرف دار729,000,00059/857-375مسكونىخانه منزل مسكونى واقع دررزن خيابان امام خمينى خيابان ستارابراهيمى كوچه نسترن پالك1328
فروش براساس وضعيت موجود.بازديد ازملك الزاميست.متصرف دار11771735,000,00059/1691مسكونىخانه منزل مسكونى واقع دررزن خيابان امام خمينى خيابان ستارابراهيمى كوچه نسترن پالك114و14116
بازديداز ملك الزامى است .درضمن ملك مذكورشامل ده درصد (10٪)  تخفيف نقدى نميباشد.تخليه 952341784,000,00045/60مسكونى خانه منزل مسكونى واقع در اسدآباد روستاى دهنو15
بازديداز ملك الزامى است .فروش براساس وضع موجودمتصرف دار2252281,031,000,00066/235مسكونى خانه منزل مسكونى ...واقع دراسداباد.ميدان سيد جمال خيابان آزادى پشت سيلو كوچه آزادى 1پالك1612
بازديداز ملك الزامى است .متصرف دار1803752,016,000,00020/321مسكونى خانه منزل مسكونى واقع درفيروزان نهاوند بلواربسيج خيابان18مترى فردوسى 17
بازديدازملك الزاميستمتصرف دار911332560,000,000102/696مسكونىخانه خانه مسكونى واقع در فامنين روستاى فيض آباد مجاورپارك روستا جنب امامزاده18
37/931.سهم مشاع بانك از96شعير.متصرف دار68,24500,100,0001726/2قدرالسهممسكونىاپارتمانآپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى بن بست قمرى مجتمع باران طبقه اول غربى(ملك مشاعى است)19
37/931.سهم مشاع بانك از96شعير.متصرف دار69,91483,000,0001726/3قدرالسهممسكونىاپارتمانآپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى بن بست قمرى مجتمع باران طبقه اول شرقى(ملك مشاعى است)20
37/931.سهم مشاع بانك از96شعير.متصرف دار69,02514,000,0001726/4قدرالسهممسكونىاپارتمانآپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى بن بست قمرى مجتمع باران طبقه دوم غربى(ملك مشاعى است)21
37/931.سهم مشاع بانك از96شعير.متصرف دار68,27492,000,0001726/5قدرالسهممسكونىاپارتمانآپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى بن بست قمرى مجتمع باران طبقه دوم شرقى(ملك مشاعى است)22
37/931.سهم مشاع بانك از96شعير.متصرف دار68,92492,000,0001726/6قدرالسهممسكونىاپارتمانآپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى بن بست قمرى مجتمع باران طبقه اسوم غربى(ملك مشاعى است)23
37/931.سهم مشاع بانك از96شعير.متصرف دار68,17474,000,0001726/7قدرالسهممسكونىاپارتمانآپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى بن بست قمرى مجتمع باران طبقه اسوم شرقى غربى(ملك مشاعى است)24

اداره امور شعب بانك ملي استان همدان در نظر دارد ، قسمتي از امالك 
مازاد خــود را از طريق مزايده كتبي بر مبناي قيمــت پايه مزايده ، در 
وضعيت موجود و به صورت نقد و اقســاط ، بــدون متصرف و داراي 
متصرف به فروش برســاند ، متقاضيان مي توانند براي كســب اطالعات بيشتر ، بازديد از امالك ، دريافت 
اســناد مزايده ) برگه هاي شــرايط در مزايده ( تا ساعت 13:30روز چهارشنبه97/9/28  در محل اين اداره 
واقع در خيابان مهديه ،ساختمان اداره امور شعب بانك ملي استان همدان مراجعه نمايند و يا با شماره هاي2

3837000و 38371018 تماس حاصل نمايند و قيمت پيشنهادي خود را تا ساعت13:30  روز سه شنبه مورخ 
97/10/11  به آدرس مذكور تحويل نمايند .

1-پيشنهادات فاقد سپرده يا داراي سپرده كمتر از ميزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است .
2- رعايت كليه موارد مندرج در برگه هاي مزايده الزامي است

3- ســپرده ) وديعه ( شركت در مزايده معادل 5٪ قيمت پايه مزايده است كه متقاضي به صورت وجه نقد 
يا اوراق مشــاركت يا ضمانت نامه بانكي معتبر و مورد قبول و يا اوراق بهادار به همراه پاكت حاوي برگه 

شرايط شركت در مزايده تحويل دهند .
4- كليه پاكتهاي حاوي پيشــنهادات متقاضيان خريد در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 97/10/12  در اداره 
امور شعب استان همدان بازگشائي خواهد شد،لذا متقاضيان ميتوانند درموعدياد شده با ارائه كارت شناسائي 

در جلسه مذكور شركت نمايند .
-5 امــالك داراي متصرف به صورت وكالت بالعزل و تقبل كليه هزينه هاي مربوط به اخذ اســتعالمات 
ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ســاير موارد بر عهده خريدار واگذار مي گردد ) هزينه تنظيم وكالتنامه 

بالمناصفه خواهد بود)
-6 براي كليه امالك ، بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار ميگردد و براي امالك متصرف دار 

تخليه ملك بر عهده خريدار است .
7- امالكي كه بصورت نقد و اقساط واگذار مي شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تمليك مي باشد .

8- هزينه آگهي و كارشناسي بر عهده خريدار است و مشاراليه مي بايست اين هزينه را بر اساس اعالم نظر 
بانك قبل از انعقاد قراردادها نقداً در وجه بانك واريز نمايد .

9- متقاضيان خريد مي بايست مبلغ 200/000 ريال به حساب شماره 0104403889003 در وجه كارپردازي 
اداره امور شعب بانك ملي استان همدان ) قابل واريز در كليه شعب ( واريز و اصل رسيد را به همراه برگه 

هاي تكميل شده تحويل دهند .
10- متقاضيان خريد امالك به صورت نقد و اقســاط مي بايست در برگه هاي شرايط شركت در مزايده )

كه به صورت نقد و اقســاط در اختيار ايشان قرار مي گيرد ( صراحتًا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر 
بر اساس جدول ذيل نمايند .

11- در صورتيكه مبالغ پيشنهادي خريداران ، به طور مساوي باشد ، اولويت فروش با شرايط نقدي است .
12- نحوه فروش امالك بانك به شرح ذيل اعالم مي گردد .

ملي بانك  د  ا ز ما مالك  ا يـده  ا مز گهي   (نوبت اول) مرحله هفتم(سال  (نوبت اول) مرحله هفتم(سال 9797))آ

 م الف 3546

شرح شرايط رديف
در صورت خريد نقدي 10 درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد (براي كليه كاربري ها به استثناء موارد 1

ذكر شده در توضيحات)

امالك متصرف دار به صرف نقدي و يا اقساط (به روش اجاره به شرط تمليك) و با ارائه وكالت نامه به 2
فروش مي رسد.

نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط 
شرايط اقساط مدت كاربري رديف

50٪ نقد +50٪ اقساط ماهيانه بدون سود دو ساله (24 ماهه)تجاري، مسكوني، اداري 1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهيانه با سود ٪20

صنعتي، كشاورزي، 2
دامداري و خدماتي 

30٪ نقد +70٪ اقساط ماهيانه بدون سوددو ساله (24 ماهه)

بانك ملي ايران  اداره كل مهندسى و امالك
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آگهي حصر وراثت
آقاي اردشــير جهانگيري داراى شــماره شناســنامه 5 به شرح 
گواهى  درخواست  حوزه  اين  از  كالسه 112/97/862ح  دادخواست 
حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان عليرضا 
جهانگيري به شماره شناسنامه 4040441869 در تاريخ 1397/5/1 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن 
علي  فرزند  جهانگيري  اردشير  به: 1-  است  منحصر  متوفى/متوفيه 
به شــماره شناسنامه 5 متولد 1339 پدر متوفي 2- فريده هاشمي 
فرزند علي اله به شماره شناسنامه 5570 متولد 1346 مادر متوفي 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 686)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاي جواد نائيني داراى شــماره شناســنامه  8187 به شرح دادخواست كالســه 135/657/95ح از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد نائيني به شماره شناسنامه  37 در 
تاريخ 97/1/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 
1- صديقه يارمحمدي فرزند حسين به شماره شناسنامه 50 متولد 1366 صادره از همدان همسر متوفي 2-مرضيه 
نائيني فرزند محمد به شماره شناسنامه 9116 متولد1357 صادره از همدان فرزند متوفي 3-فاطمه  نائيني فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 246 متولد1361 صادره از همدان فرزند متوفي 4-راضيه نائيني فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 21 متولد1364 صادره از همدان فرزند متوفي 5-عباس نائيني فرزند محمد به شماره شناسنامه 8039 
متولد1349 صادره از همدان فرزند متوفي 6-جواد نائيني فرزند محمد به شــماره شناسنامه 8187 متولد1350 
صادره از همدان فرزند متوفي 7-محمدعلي نائيني فرزند محمد به شــماره شناسنامه 9038 متولد1356 صادره 
از همدان فرزند متوفي 8-بهرام نائيني فرزند محمد به شماره شناسنامه 780 متولد1366 صادره از همدان فرزند 
متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 3550)
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي مهدي ســحاب  مرادي جو داراى شماره شناسنامه  7 به شرح 
دادخواست كالســه 114/970702ح از اين شعبه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربان سحاب  
مراد پور به شماره شناســنامه  157 در تاريخ 58/7/20 در اقامتگاه 
دائمى خود بــدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفــوت آن متوفى/
متوفيه منحصر اســت بــه: 1-مدينه مصطفائي فــر فرزند قربان به 
شماره شناسنامه 800 دختر متوفي 2- ســكينه مرادي ارفع فرزند 
قربان به شماره شناســنامه 4011030287 دختر متوفي 3- ذبيح اله 
سحاب مرادي جو فرزند قربان  به شماره شناسنامه 1078 پسر متوفي 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 576)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد حسيني داراى شماره شناسنامه  10179 به شرح دادخواست كالسه 
858/97ش /112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان فاطمه كشــوري به روز به شماره شناسنامه  5037 
در تاريخ 97/2/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-شهال حســيني فرزند علي حسين به 
شماره شناســنامه 8412 متولد1343 فرزند متوفي 2-معصومه حسيني فرزند 
علي حسين به شــماره شناســنامه 79 متولد1347 فرزند متوفي 3-محمد 
حسيني فرزند علي حســين به شماره شناســنامه 10179 متولد1351 فرزند 
متوفي4- فرج اله حسيني فرزند علي حسين به شماره شناسنامه 8413 متولد 
1344 فرزند متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 685)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

شرح موضوع : توليدى  تاسيس، تغييرات شركت  
صنعتى مهاجر غرب

آگهى تغييرات شــركت توليدى صنعتى مهاجر غرب شــركت با 
مسئوليت محدود به شماره ثبت 18846 و شناسه ملى 10100141282 
عطــف به نامه شــماره 86/714 مــورخ 17/02/1397 مرجع ثبت 
شركتها و موسســات غيرتجارى كرمانشاه و به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 17/10/1396 مركز اصلى شــركت از 
واحدثبتى كرمانشاه به واحدثبتى همدان به نشانى: استان همدان- 
شهرستان همدان - بخش مركزى - دهستان الوندكوه غربى - روستا 
قصابان)-كوچه  جاده(چشمه  بهار-  ميدان  بهاران-  صنعتى  شهرك 
(سنگ برى معظمى)-پالك 0-طبقه همكف- كدپستى 6514183911 
انتقال يافــت و در تاريخ 26/02/1397 در اين اداره تحت شــماره 
13337 و شناســه ملى10100141282 به ثبت رسيد. اداره كل ثبت 
اسناد و امالك اســتان همدان اداره ثبت شــركت ها و موسسات 

غيرتجارى همدان (309965)

شرح موضوع : آسفالت پزى و  تاسيس، تغييرات شركت  
راه سازى قاليچه

آگهى تغييرات شركت آســفالت پزى و راه سازى قاليچه شركت با 
مسئوليت محدود به شماره ثبت 217 و شناسه ملى 10820012776 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 01/08/1397 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : برابر سند صلح شــماره 12410 مورخ 
24/09/1393 تنظيمى دفتر اســناد رسمى شماره 50 نهاوند، آقاى 
رحمان ســيف كه داراى 000/000/2 ريال ســهم الشركه مى باشد 
كليه ســهم الشركه خود را به آقاى على عباس كيانى با شماره ملى 
3961392234 منتقل و از شــركت خارج شــد. در نتيجه شركاء 
و ميزان ســهم الشركه آنان به شــرح ذيل مى باشند: على عباس 
كيانى داراى 000/500/999 ريال ســهم الشركه محمدرضا حسنوند 
داراى 000/500 ريال ســهم الشــركه اداره كل ثبت اسناد و امالك 
استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند 

(304529)

شرح  تاسيس، تغييرات شركت  
موضوع : دامداران حامى سبز دشت 

هگمتانه
آگهى تغييرات شــركت دامداران حامى سبز 
دشــت هگمتانه شركت تعاونى به شماره ثبت 
482 و شناسه ملى 10860048550 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
23/03/1397 و برابر مجوز شــماره 2182/26 
مــورخ 18/06/1397 اداره تعــاون كار و رفاه 
اجتماعى شهرســتان كبودرآهنگ تصميمات 
تاريخ  در  مذكور  شــركت  شــد:  اتخاذ  ذيل 
23/03/1397 منحل اعــالم گرديد. اداره كل 
ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى كبودر آهنگ 

(309964)

شرح موضوع : حمل و نقل همدان  تاسيس، تغييرات شركت  
راه الوند

آگهى تغييرات شــركت حمل و نقل همدان راه الوند شــركت سهامى خاص به 
شــماره ثبت 292 و شناســه ملى 10820017217 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 25/10/1396 و برابر نامه شــماره 29602/75 مورخ 30/07/1397 
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
1 - سمت اعضاى هيأت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: سيدمحمدمهدى مقدس 
زاده شماره ملى 0453278991 به سمت رئيس هيئت مديره سيدمحمدباقر مير 
ابوالفتحى شماره ملى 0383546354 سمت نايب رئيس هيئت مديره ابوالفضل 
پناهى شــماره ملى 4050122812 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره 2 - 
دارندگان حق امضاء : كليه اســناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مشترك 
مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت داراى اعتبار است 
و اوراق عادى و نامه هاى ادارى با امضاى مديرعامل و مهر شــركت معتبر است. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك اســتان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجارى كبودر آهنگ (309945)

شرح موضوع :  تاسيس، تغييرات شركت  
حمل و نقل همدان راه الوند

آگهى تغييرات شــركت حمل و نقل همــدان راه الوند 
شركت ســهامى خاص به شماره ثبت 292 و شناسه ملى 
10820017217 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى بطــور فوق العــاده مــورخ 25/10/1396 و برابر 
نامه شــماره 29602/75 مــورخ 30/07/1397 اداره كل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد: اعضاء هيئت مديره بــه قرار ذيل براى 
بقيه مدت دو ســال تــا تاريــخ 31/04/1398 انتخاب 
گرديدند: آقاى سيدمحمدمهدى مقدس زاده شماره ملى 
0453278991 آقاى سيدمحمدباقر مير ابوالفتحى شماره 
ملى 0383546354 آقاى ابوالفضل پناهى شــماره ملى 
4050122812 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كبودر آهنگ 

(309963)

شرح موضوع :  تاسيس، تغييرات شركت  
حجره تجارت هگمتان

آگهى تغييرات شركت حجره تجارت هگمتان شركت با 
مسئوليت محدود به شماره ثبت 11350 و شناسه ملى 
10820112183 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مــورخ 31/02/1397 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: نشــانى شــركت ازآدرس قبلى به آدرس جديد: 
استان همدان- شهرستان همدان- بخش مركزى- شهر 
همدان- ميدان جهــاد- كوچه مدائن- خيابان جهاد- 
پــالك 104- طبقه دوم- كدپســتى 6515733541 
گرديد.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  تغييريافت 
اداره كل ثبت اســناد و امالك استان همدان اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان
(309946) 

شرح موضوع : ويستا فرود مهرگان تاسيس، تغييرات شركت  
تاسيس شركت با مسئوليت محدود ويســتا فرود مهرگان درتاريخ 03/09/1397 به شماره ثبت 13531 به شناسه ملى 14007962918 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه 

خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 
موضوع فعاليت :تامين نيروى انســانى جهت امور تعميرونگهدارى شامل تعميرونگهدارى تجهيزات و وســايل ادارى(به غير ازامور رايانه)خدمات فنى خودرو وامورآشپزخانه 
ورستوران شــامل طبخ وتوزيع غذا واداره رستوران وبوفه وخدمات عمومى شامل تنظيفات ونامه رسانى وپيشــخدمتى امور آبدارخانه وخدمات پاسخگويى تلفنى ونگهدارى 
وخدمات فضاى ســبز شامل خدمات باغبانى ونگهدارى فضاى سبز ومحوطه ســازى باكس گل وگياه وامور چاپ وتكثير شامل صحافى وحروفچينى وغلط گيرى وخطاطى وامور 
تاسيســاتى شامل تعميرونگهدارى وبهره بردارى از تاسيسات برودتى وحرارتى وپاركينگ وپاركبان وخدمات بازرگانى و وارادت وصادرات وتجارت وگشايش اعتبارات وال سى 
براى شــركت نزد بانكها وترخيص كاال ازگمركات داخلى واخذ واعطاى نمايندگى وتهيه توزيع كاالهاى مجاز وبازاريابى(غيرهرمى وغيرشــبكه اى وغيراينترنتى)و ارائه خدمات 
برپايى غرفه وشــركت در كليه نمايشــگاههاى داخلى وبين المللى وانعقاد قرارداد با كليه اشــخاص حقيقى وحقوقى واخذ وام واعتبارات بانكى بصورت ارزى وريالى از كليه 
بانكهــاى داخلى وخارجى وشــركت در كليه مناقصات وپيمانها ومزايدات دولتى وخصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : اســتان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مركزى ، شــهر همدان، شهرك فرهنگيان ، كوچه ريحان 12 ، خيابان گل ، پالك 0 ، طبقه همكف 
كدپستى 6519935594 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از شركا آقاى عليرضا فالح به شماره ملى 3874060705 
دارنده 990000 ريال ســهم الشركه خانم مريم متقى شهپر به شــماره ملى 3875568974 دارنده 10000 ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاى عليرضا فالح به شماره ملى 
3874060705و به ســمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود خانم مريم متقى شهپر به شماره ملى 3875568974و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به 
سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضاى مجاز دركليه ى موارداعم از چك –سفته-برات-اوراق بهادار.اسناد تعهد آور بانكى و ديگر قراردادها و عقود 
ونامه هاى عادى و ادارى به عهده ى آقاى عليرضا فالح رييس هيئت مديره به تنهايى است كه همراه با مهر شركت معتبر ميگردد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
كثير االنتشــار آواى الوند جهت درج آگهى هاى شــركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك 

استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (304455)

شرح موضوع : پترو انرژى پااليش  تاسيس، تغييرات شركت  
نفت اعتماد

آگهى تغييرات شــركت كاغذ پارس اعتماد شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
7875 و شناســه ملى 10820076306 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 15/08/1397 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - نام شركت به " پترو انرژى 
پااليش نفت اعتماد " تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . اداره 
كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

همدان (304456)

شرح موضوع : جهان سنجش  تاسيس، تغييرات شركت  
نيرو بهاران

آگهى تغييرات شركت جهان ســنجش نيرو بهاران شركت تعاونى 
به شــماره ثبت 6532 و شناســه ملى 10820065733 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 01/07/1397 و نامه 
شــماره3387 مــورخ19/7/97 اداره تعــاون كار و رفاه اجتماعى 
شهرستان بهار تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - توليد انواع كنتورهاى 
هوشــمند آب wi وتوربينى با ولتمن مغناطيســى به بند 6ماده3 
به موضوع فعاليت شــركت در اساســنامه اضافه و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد . 2 - باتوجه به تغيير تامين سرمايه تعاونى 
موضوع ماده 9 اساســنامه حداكثر ميزان سهام هرعضو از 15درصد 
به 30 درصد تغيير يافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گرديد 
. اداره كل ثبت اســناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجارى همدان (304530)

شرح موضوع : روستايى اسالم آباد تاسيس، تغييرات شركت  
آگهى تغييرات شركت روستايى اسالم آباد شــركت تعاونى به شماره ثبت 86 و 
شناسه ملى 10820005263 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
24/07/1397 و باستناد نامه شماره 981/110 مورخ28/07/97 اداره تعاون روستايى 
شهرســتان مالير تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - موضوع تاسيس وبهره بردارى از 
مجتمع خدمات رفاهى با محوريت جايگاه سوخت به بند 3ماده 5 اساسنامه الحاق 
گرديد و ماده مربوطه اصالح گرديد . اداره كل ثبت اســناد و امالك استان همدان 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مالير (303651)

پيام حيدرى، مثل بيژن حيدرى!
 نســاجى مازندران در ليگ برتر فوتبال پيكان را برد و پيام حيدرى 
داور بازى برنده رقابت بود. اين شــايد دراماتيك ترين برداشتى بود كه 
جواد نكونام سرمربى تيم شمال نشــين ايران مى توانست از يك برترى 

خارج از خانه داشته باشد.
در فوتبال مملكت ما شــايد تمجيد ســرمربى يك تيم از داور مسابقه 
عجيب به نظر برسد، اما اينكه يك مربى بعد از مسابقه داور بازى را بدون 
طعنه و كنايه برنده واقعى مستطيل سبز لقب بدهد، موضوعى شگفت انگيز 

اســت كه به راحتى نبايد از آن عبور كرد.جواد نكونام كاپيتان سابق تيم 
ملى فوتبال ايران و ســرمربى فعلى نساجى قائمشهر بعد از برترى برابر 
پيــكان تهران در هفته پانزدهم ليگ برتر كه حكم به برترى مازنى ها در 
آخرين بازى نيم فصل داد، گفت: به اعتقادم داور برنده اصلى اين ديدار 
بود. او بدون هيچ خطايى و با مديريت كامل از هيچ صحنه مشــكوكى 
نگذشت و به آقاى پيام حيدرى خسته نباشيد مى گوييم.واقعيت همانى 
اســت كه نكونام گفته. اين اولين بارى نيســت كه تمجيد مربيان ليگ 
برترى از پيام و بيژن حيدرى را مى شــنويم و پيشتر هم ديده بوديم كه 
مربيان از عملكرد بى نقــص داوران همدانى ليگ برتر به خصوص بيژن 

حيدرى تمجيد كنند، اما حاال نوبت به پيام حيدرى رسيد تا از سوى يكى 
از مربيان موفق و صاحب پرستيژ فوتبال ايران مورد تعريف قرار گيرد.

به هر حال بايد در روزهايى كه داوران فوتبال ايران چپ و راســت در 
تيررس انتقادات مربيان ليگ برترى و حتى دســته اولى قرار مى گيرند، 
اتفاقات خــوب و ارزنده اى كه براى برادران حيدرى در دنياى قضاوت 

رخ مى دهد را به فال نيك گرفت.
داورانى كه يكى در آســيا قضاوت مى كند و ديگرى بهترين قاضى ليگ 
برتر مى شود، طبيعى اســت كه مورد تمجيد مردان نامدارى چون جواد 

نكونام قرار گيرند.

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

سرپرست هيأت كشتى نهاوند:
برنامه ريزى هاى اخير، ورزش و كشتى 

نهاوند را احيا كرد
 در حــال حاضــر اداره ورزش و جوانــان نهاونــد داراى 40 هيــأت  
ــى  ــا انتظارات ــى هيأت ه ــا برخ ــفانه گاه ــه متأس ــى اســت ك ورزش
ــى  ــه مديريت ــارات اداره ورزش شهرســتان از مجموع ــر از اختي فرات

دارنــد.
ــان اينكــه  ــا بي ــا، ب ــگار م ــا خبرن فرامــرز ســماوات در گفت وگــو ب
متأســفانه امــروز هجمه هــا و فشــارهايى مضاعــف از طــرف برخــى 
ــد  ــر اداره ورزش نهاون ــان، ورزشــكاران و ورزشــكارنماها ب قهرمان
وجــود دارد، گفــت: علــت اصلــى ايــن دشــمنى ها تخصــص 
مهــرداد ســعدى نــژاد اســت چراكــه ســعدى نــژاد اوليــن ورزشــكار 
ــه در ســن 19 ــود ك ــدان ب ــتان هم ــكار اس ــن ورزش ــى و اولي ايران

ســالگى بــا تيــم بزرگســاالن بــه مســابقات المپيــك رفــت.
ــر  ــد ب ــا تأكي ــال 1369 ب ــتى در س ــورى كش ــه كش ــى نمون مرب
ــى  ــس ورزش و قهرمان ــد از جن ــس اداره ورزش نهاون ــه رئي اينك
اســت، اظهــار كــرد: آنچــه برخــى از وجــود مشــكالت در ورزش 
مى گوينــد انصــاف نيســت چراكــه در چنــد مــاه اخيــر ســعدى نژاد 
كشــتى نهاونــد را كــه طــى 10 ســال گذشــته وارد تشــنج شــده بــود 

ــات داد. ــاد آن نج ــى ابع ــدد و بررس ــا نشســت هاى متع را ب
سماوات با اظهار به اينكه به دنبال بزرگ كردن شخصى براى رسيدن 
به منافع خود نيست، تصريح كرد: امروز برخى به دنبال معامله هستند 
و امتياز مى خواهند تا فردى را بزرگ كنند اما بدانند كه سعدى نژاد به 
دنبال معامله كردن با هيچ شخصى نيست چراكه اين مهم را در ميادين 

مبارزه كشورى و جهانى نشان داده است.
ــت  ــد دست به دس ــا باي ــه م ــروز هم ــه ام ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
هــم بدهيــم تــا شــهرمان پيشــرفت كنــد، خاطرنشــان كــرد: رئيــس 
اداره ورزش و جوانــان نهاونــد مردانــه پــاى ورزش نهاونــد در 

ــت. ــتاده اس ــف ايس ــته هاى مختل رش
مربى اسبق تيم ملى كشتى جوانان در مسابقات جهانى، تصريح كرد: 
امروز كشــتى نهاوند طى چند ماه اخير بيش از 6 مدال طال و نقره در 
رده هاى ســنى خردساالن، نونهاالن، جوانان و بزرگساالن كسب كرده 

كه اين مهم نشان از فعاليت و حمايت هاى جمعى است.
وى تصريح كرد: متأســفانه امروز همان افرادى كه در دوران رياست 
محرم روزبه و سعيد كوليوند سنگ اندازى كردند كه اين افراد يا ورزشى 
و ورزشكار نيستند و يا به دنبال مطرح كردن خود و درآمدزايى هستند 
براى ورزش نهاوند اضطراب و آشــوب ايجاد كرده اند و هر شخص 
ديگرى جز سعدى نژاد هم بيايد بازهم اين منش و رفتار ناجوانمردانه 

را براى رسيدن به منافع خود دنبال مى كنند.
مربــى اســبق تيــم ملى جوانــان در مســابقات جهانــى و مربــى نمونه 
كشــورى در ســال 69 بــا تأكيــد بــر اينكــه كشــتى و ورزش نهاونــد 
بــا برنامه ريزى هــاى تخصصــى اخيــر اداره ورزش احيــا شــده 
اســت، تصريــح كــرد: اميدواريــم همــه افــرادى كــه تــا بــه امــروز به 
دنبــال حاشــيه ســازى بوده انــد متحــد شــوند بــراى آبادانــى هرچــه 
بيشــتر ورزش نهاونــد چراكــه اختالفــات و تفرقه افكنــى جــز اينكــه 

بــه ضــرر هيأت هاســت ســودى بــراى افــراد ورزشــى نــدارد.
وى در پايان از زحمات و و حمايت هاى نماينده شهرستان در مجلس 
شوراى اسالمى، فرماندار شهرستان نهاوند و همه مسئولينى كه دغدغه 

اعتالى ورزش شهرستان را دارند قدرانى كرد.

 اگر در زندگى حتى ذره اى ناچيز پيگير 
ســينما بوده باشيد، محال ممكن است كه 
يك عالقه ذاتى به "آل پاچينو"ى افسانه اى 
نداشته باشــيد. سوپراستار يا بهتر بگوئيم 
سلطان تو دل بروى نيويوركى كه هميشه 
"خنثى بودن" در چهره اش پيدا مى بود، با 
"پدرخوانده" و"بعد از ظهر سگى" پرآوازه 
شد و اگرچه در مقطعى نمايش خيره كننده 
هميشگى را نداشــت اما با "مخمصه" و 
"نفوذى" و با آن تالطم هاى احساســى و 
موزون، دوباره در قامت يك فوق ســتاره 

قدعلم كرد. 
حاال آل پاچينــو، در روزهايى كه فوتبال 
با خانه هاى بچه هاى همدان آشتى كرده، 
ناخــودآگاه در پس چهــره "دل پيروى"
ملقب روى ســكوهاى ورزشــگاه نقش 
جهــان اصفهان بــراى فوتبال دوســتان 
پســر  همان  مى شــود.  متصور  هگمتانه 
متوسط  القامت فوتبال ماد كه همچون آل 
پاچينو، با ســوءتفاهم بزرگى به نام پاس، 
محبوبيت ســال هاى نه چندان دورش را 
به واسطه حضور در تيم ملى و همچنين 
به تن كردن پيراهن مكتب اســتقالل احيا 

خواهد كرد.
پشــت آن چهره خنثى، يــك نبوغ ذاتى 
نشات گرفته از درك فوق تصور فوتبالى 
نهفته اســت. "احمد جمشــيديان" با آن 
استايل دوست داشتنى روى مستطيل سبز 
و با اين پرســتيژ مليح كنار مستطيل سبز، 
ديروز روياهاى بزرگى جستجو مى كرد و 
امروز آرزوهاى درازى در سر مى پروراند.
دل پيروى فوتبــال ايران، حاال و در قامت 
يك فانتزيســت جــذاب روى نيمكت، 
در اولين تجربه دوران پر فراز و نشــيب 
مربى گــرى و درســت جايــى كه پاس 
نگون بخت هــزار و يك ايــراد غيرقابل 
اصالح دارد، هم با مشكالت داخل زمين 
مى جنگد و هم يك تنــه با بدبختى هاى 
بيــرون زمين تيمش دســت و پنجه نرم 
مى كنــد و اتفاقــا در ايــن آشــفته بازار 
باوركردنى نيست موفقيت تيمش و فوتبال 
نابى كه نمايشــش، چشم هر مخاطبى را 

خيره مى كند.
اگر ظــرف چند ســال آينــده از احمد 
جمشــيديان به عنــوان يــك "برند" در 
دايره وســيع مربيان فوتبال ايران ياد شد، 

بــه هيچ وجه تعجب نكنيــد. دل پيروى 
فوتبــال هگمتانه، آل پاچينووار ســوداى 
سوپراستارى و سلطنت در حرفه خود را 
به سر دارد. سوداى در دسترسى كه شايد 

امروز در ابتداى راهش باشد.
او امروز در آخرين بازى نيم فصل نخست 
ليگ دســته دوم، در ابتداى اين راه است 
و تيمش در صورت برترى احتمالى، گام 
بلندى به ســمت صدرجدول گروه دوم 
ليگ دسته 2 برمى دارد تا با دلى خوش به 

تعطيالت نيم فصل برود.
شاگردان احمد جمشــيديان امروز و در 
آخرين آزمون خود در نيم فصل نخست 
ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاى كشور 
رو در روى تيــم مــس شــهربابك قرار 
خواهنــد گرفــت و بخت بااليــى براى 
رســيدن به رده دوم جدول گروه دوم و 
نزديكى به تيم صدرنشين جدول خواهند 

داشت.
پاســى ها كه از هر زمانى بــه فرم ايده آل 
و آرمانى مدنظر نزديك هســتند، حاال به 
دنبال پايانى خوش در نيم فصل هســتند 
تا با روحيه اى ايده آل گرم حضور در نيم 
فصل دوم مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال 

شوند.
قباپوشــان همدانــى هفته گذشــته و در 
خانه 2 بر يك تيــم خوب نيروى زمينى 

تهران بــا هدايت اميدرضــا روانخواه را 
از ميان برداشــتند و حاال به دنبال تداوم 
موفقيت هاى پياپى خود در اين رقابت ها 

هستند.
نماينده همدان در 5 بــازى قبلى خود 4

پيروزى و يك تســاوى به دســت آورده 
و آخريــن باخت اين تيــم به هفته هفتم 
مســابقات و نزديك به دومــاه پيش باز 

مى گردد.
نكتــه جالب اينكه آخريــن باخت پاس 

همــدان در شــهر ســيرجان و برابر تيم 
آرمان گهرى رقم خورد كه هم اكنون با 23
امتياز در صدر جدول اين گروه قرار دارد.

در حال حاضر و در جدول رده بندى گروه 
دوم ليگ دســته دوم فوتبال باشگاه هاى 
كشور، تيم آرمان گهر سيرجان با 23 امتياز 
در صدر قرار دارد، شهردارى بندرعباس با 
18 امتيــاز در رتبه دوم جا خوش كرده و 
پاس همدان هم با 17 امتياز در تعقيب اين 

2 تيم مدعى است.
نكته جالب اينكه 5 تيم استقالل رامشير، 
نفت و گاز گچساران، نيروى زمينى تهران، 
خيبر خرم آباد و بعثت كرمانشاه همگى با 
15 امتياز در رده هاى بعدى اين گروه قرار 
دارنــد و برترى هفته گذشــته و به موقع 
پــاس برابر نيروى زمينــى تهران موجب 
شد كه تيم تحت امر احمد جمشيديان در 
جدول رده بندى خــود را از اين تيم هاى 

هم امتياز جدا كند.
اما پوئن مثبت پاســى ها براى بازى امروز 
جايــگاه جدولــى رقيب اســت. اگرچه 
احمد جمشــيديان و شــاگردانش فريب 
جايگاه اين تيــم را كه هم اكنون با تنها 8
امتياز در رده آخر گروه قرار دارد و حتى 
برتــرى برابر پاس هم نمى تواند آنها را از 
رده سيزدهم جدا كند، نخواهند خورد اما 
روندى كه مس شهربابك در پيش گرفته 

بيانگر آن است كه حداقل روى كاغذ تيم 
قبراق و هماهنگ شده پاس كار دشوارى 
در ايستگاه پايانى نيم فصل ليگ دسته دوم 

نخواهد داشت.
مس شهربابك در 11 بازى قبلى خود تنها 
يك بار طعم پيروزى را چشيده و به نظر 
مى رسد بايد از آن دست اتفاقات عجيب 
فوتبالى رخ بدهد تا دومين پيروزى فصل 
تيم ته نشين برابر پاسى رقم بخورد كه در 
5 بازى قبلى خود 10 بار موفق به گشودن 
دروازه رقبا شــده و ميانگين 2 گل در هر 

بازى را به ثبت رسانده است.
نكته جالب تر اينكه پاس در 5 بازى قبلى 
كه عملكــردى خيره كننده به منصه ظهور 
گذاشــته، به اندازه 11 بــازى قبلى مس 
شهربابك موفق به گلزنى شده و 10 گل 
رقيب امروز پاس در 11 بازى اخير نشان 
مى دهد كه ميانگين گلزنى اين تيم در هر 

بازى حتى از يك گل هم كمتر است.
برترى احتمالــى پاس در بــازى امروز 
وقتى شــيرين تر مى شــود كه آرمان گهر 
تيم صدرنشــين گروه استراحت خواهد 
داشت و واريز 3 امتياز به حساب نماينده 
همدان، اين تيم را بيشــتر از هر زمانى به 
صدرجــدول گروه دوم ليگ دســته دوم 

نزديك مى كند.
ضمن اينكــه شــهردارى بندرعباس كه 
با يك امتياز بيشــتر از پــاس 17 امتيازى 
در رده دوم گــروه قــرار دارد، امروز در 
گچســاران بايد در يك ديدار دشــوار به 
مصاف تيم نفت و گاز برود كه تساوى يا 
شكست اين تيم بهترين اتفاق ممكن براى 

پاس به اوج رسيده است.
در ديگر بازى هاى اين گروه تيم شهداى 
بابلســر از خيبر خرم آباد پذيرايى مى كند، 
بعثت كرمانشــاه ميزبان استقالل رامشير 
اســت و نفت اميديه از شهردارى فومن 

ميزبانى خواهد كرد.
بــا انجام بازى هاى هفته ســيزدهم، ليگ 
دســته دوم فوتبال ايران به مدت 3 هفته 
تعطيل خواهد شد و اين بهترين فرصت 
براى احمد جمشيديان است تا با حمايت 
مسئوالن، نقاط ضعف تيم خود را پوشش 
و با جذب بازيكنان مدنظر، در نيم فصل 
دوم حتى قدرتمندتر پا به مستطيل ســبز 

بگذارد.

روزهاى خوب پاس با محبوب ترين مربى 

پاس با برد به تعطيالت مى رود

كيميا عليزاده قهرمانى 
جهان 2019 را هم از 

دست داد
 بانوى تكواندوكار مدال آور ايران 
در المپيك ريو، بــه دليل مصدوميت 
رقابت هاى قهرمانى جهان 2019 را نيز 

از دست داد.
رقابت هــاى  ايســنا،  گــزارش  بــه 
ــان 2019،  ــى جه ــدوى قهرمان تكوان
ســال آينــده و بــه ميزبانــى شــهر 
منچســتر كشــور انگليــس برگــزار 
ــى  ــم مل ــت تي ــرار اس ــود و ق مى ش
ايــران نيــز در ايــن رقابت هــا حاضــر 
شــود امــا خبرهــاى رســيده حاكــى از 
ــا  ــزاده تنه ــا علي ــه كيمي ــت ك آن اس
بانــوى مــدال آور ايــران در مســابقات 
جهانــى و المپيــك بــه دليــل جراحــى 
ــام  ــود انج ــوى خ ــر روى زان ــه ب ك
داده، نمى توانــد بــه همــراه تيــم ملــى 

ــود. ــا ش ــن رقابت ه ــازم اي ع
ايــن  از  پيــش  عليــزاده  كيميــا 
بازى هــاى  در  بــود  قــرار  نيــز 
روى  بــه  جاكارتــا   2018 آســيايى 
ــل  ــه دلي ــه ب ــرود ك ــياپ چانگ ب ش
ــى  ــاط صليب ــى رب ــت (پارگ مصدومي
پــاى چــپ) ايــن رقابت هــا را از 
دســت داد و حــاال بــا توجــه بــه 
پشــت ســر گذاشــتن دوران نقاهــت 
در  نمى توانــد  جراحــى،  از  پــس 
رقابت هــاى قهرمانــى جهــان هــم 
از  پــس  عليــزاده  كنــد.  مبــارزه 
بازيهــاى آســيايى ازدواج كــرد و بايــد 
ديــد چــه زمانــى بــه ورزش قهرمانــى 

بازمى گــردد.

تعليق 6 عضو 
فدراسيون فوتبال 
افغانستان به دليل 
رسوايى جنسى

 در پس رســوايى ايجاد شده مبنى 
بــر آزار جنســى دختران تيــم زنان 
افغانســتان، 6 عضو اين فدراسيون و 

وظايف شان به حالت تعليق درآمد.
به گزارش مهر، فدراسيون بين المللى 
فوتبال فيفا قصد دارد ادعاهاى مطرح 
شده درباره آزار جنسى و فيزيكى در 
تيــم فوتبال زنان افغانســتان را مورد 
بررســى قرار دهد. اين اتهامات عليه 
فوتبال  فدراســيون  بلندپايه  مسئوالن 
كريم،  كرم الدين  جمله  از  افغانســتان 
كشور  اين  فوتبال  فدراســيون  رييس 
مطرح شــده ولى فدراســيون فوتبال 
افغانســتان ايــن ادعاها را به شــدت 

محكوم و رد كرده است.
يكى از مشــاوران ارشد اشرف غنى، 
رييس جمهــور افغانســتان درباره اين 
موضــوع گفت: در ارتبــاط با پرونده 
آزار جنســى بانوان ورزشكار در تيم 
ملــى زنان افغانســتان، شــش عضو 

فدراسيون تعليق شدند.

برتــرى احتمالــى پاس 
وقتى  امــروز  بــازى  در 
شــيرين تر مى شــود كه 
صدرنشين  تيم  آرمان گهر 
خواهد  اســتراحت  گروه 
امتياز  واريز 3  و  داشــت 
به حساب نماينده همدان، 
اين تيم را بيشــتر از هر 
صدرجدول  بــه  زمانــى 
گروه دوم ليگ دسته دوم 

نزديك مى كند

 سرپرســت هيأت اســكى استان 
همدان گفت: اســتان همدان ظرفيت 
كوهســتانى  ورزش هاى  در  بالقوه اى 

دارد.
مهــدى كرمى اظهار كــرد: همدان از 
ظرفيت هــاى بالقوه اى در ورزش هاى 
كوهســتانى نظير كوهنوردى و اسكى 
برخوردار اســت و بايــد به روزهاى 

خوب خود بازگردد.
وى بــا بيــان اينكــه همــدان از ديربــاز 

و  بــوده  كوهنــوردى  ورزش  مهــد 
در اســكى نيــز از تــوان و ظرفيــت 
بســيار خوبــى برخــوردار اســت، 
ــار در  ــن ب ــراى اولي ــرد: ب ــح ك تصري
ــن  اســكى همــدان جهــت توســعه اي
ــرح مشــكالت جلســه اى  ــته و ط رش
ــزار  ــأت برگ ــن هي ــكاران اي ــا ورزش ب
شــد، امــا بــا توجــه بــه برخى شــرايط 
خــاص رشــته اســنوبورد و نوپــا بــودن 
ايــن رشــته، نيــاز بــه فرهنگ ســازى و 

ــود دارد. ــتر وج ــعه بيش توس
سرپرســت هيــأت اســكى همدان 
افزود: قطع به يقين با رفع مشــكالت 
زيرســاخت هاى اصلى پيست همدان 
ماننــد راه اندازى تله ســيژ، برفكوب 
و خريــد دســتگاه هاى برف ســاز با 
كارشناســى و در نظر گرفتن فضايى 
مناســب در پيســت به لحاظ فنى و 
ايمنى برنامه ريــزى الزم در اين زمينه 

انجام خواهد شد.

همدان ظرفيت بالقوه اى در ورزش هاى كوهستانى دارد
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■ حديث:
امام علي(ع):

در خوبى ، پيرو باشى ، بهتر از آن است كه در بدى ، پيشوا باشى . 
غرر الحكم: ج 5 ص 280 ح 7361

تأكيد رئيس جمهور به تقويت لهجه هاي 
محلي براي رونق گردشگري 

مهدي ناصرنژاد »
 ســفر اخير آقاي حســن روحاني، رئيس جمهوري اسالمي و چند 
تن از وزراي دولت به اســتان سمنان به لحاظ بار سياسي و بين المللي 
سخنان رئيس جمهوري در اجتماع مردمي و نشست هاي تصميم گيري 
هيأت دولت در اين ســفر، بســيار مورد توجه رسانه هاي جهاني قرار 

گرفته است. 
رئيس جمهور كشــورمان همچنين در اين ســفر رهنمودهاي مهمي به 
مسئوالن اســتاني و وزراي مربوطه براي استفاده كامل از ظرفيت هاي 
گردشــگري مناطق مختلف ايران ارايه داد كه اتفاقاً همين رهنمودها و 
ســرفصل هاي گردشگري در استان همدان خودمان هم بسيار مي تواند 

كارآمد باشد و در حوزه گردشگري استان موثر واقع گردد.
تأكيــد رئيس جمهــور به توجه و بارورســازي لهجه هــاي محلي و 
گويش هاي متنوع بين مردمان كشــورمان اســت كه چنين شاخصه و 
استعداد بالقوه اي در جاي جاي استان همدان تاكنون مغفول مانده است.

چرا تاكنون مسئوالن فرهنگي و گردشگري استان به شگفتي هاي متنوع 
گويشــي در استان توجه نداشــته اند. مي دانيم كه استان همدان از نظر 
وسعت، يكي از استان هاي متوســط ايران زيبا و چهارفصل محسوب 
مي شــود. همدان در نقطه اي از اين سرزمين پهناور قرار گرفته كه اقوام 
ايراني با فرهنــگ و زبان و گويش هاي گوناگــون و متنوع از جهات 
مختلف آن را احاطه كرده اند و همه گونه زبان شــيرين تركي و كردي 
و لري و فارســي و از همه مهمتر پهلوي قديم در استان همدان رايج و 

ساري و جاري است.
ســواي گويش خاص و شــيرين مردمــان اصيل و قديــم همدان كه 
خوشبختانه در سال هاي اخر در برنامه اي محلي صدا و سيما نيز به آن 
توجه مي شود، ديگر گويش هاي تركي و لري و كردي و حتي فارسي 
نيز در مرز و بوم همدان گوناگون و متفاوت است. هم اينك در حوالي 
و نقاط چسبيده به شهر همدان چندين روستاي سكنه دار و پرجمعيت 
وجود دارد كه برغم نزديكي و همجواري با هم، انواع گويش هاي تركي 
و لري و واژه هاي مخلوط را صحبت مي كنند و نســل به نسل سينه به 

سينه آنرا منتقل مي كنند.
جالب اســت بدانيم مثًال در يك شــعاع 5 كيلومتري از منطقه شرق و 
جنوب شرقي و غربي شهر همدان حدود 20 روستاي پرجمعيت وجود 
دارد كــه در اصل با زبان تركي صحبت مي كننــد اما لهجه هاي تركي 
آنان بشــدت با هم متفاوت اســت. مثًال در 12 كيلومتري شهر همدان 
روستاهاي ابرو، انجيالس، سيمين، ارزانفوذ، يلفان، فعلي قرار دارد كه 
در فاصله 2 كيلومتر و سه كيلومتر از هم قرار دارند اما لهجه هاي تركي 
آنها با هم از زمين تا آســمان متفاوت است، عالوه بر اينكه روستاهايي 
نظير ابرو و ارزانفوذ حداقل از سه طايفه مختلف با سه گويش مختلف 
تشكيل شده است. اين نكته نيز مهم است كه با وجود اينكه زبان تركي 
رايج در محدوده اســتان همدان با زبان تركي آذربايجاني تفاوت هاي 
فراواني دارد، وليكن گويش هاي تركي در همدان نيز از ريشه و فرهنگ 
غني و باســتاني برخوردار است و مي شود گفت اين زبان تركي از هر 
جهت كامل و در بر گيرنده اســت و ويژگي ها و شگفتي هاي فراواني 
دارد جالب اســت يك واژه رايج در تركي محلي نقاط ياد شده هست 
كه با سه تلفظ مختلف و سه معني متفاوت رد و بدل مي شود اين كلمه 
(كرپه) اســت كه با ســه صداي (فتحه و كسره (پل)، (جوجه تيغي) و 

(گله بز) معني پيدا مي كند. (ُكرپه)، (كِرپه) و ك رپَه.
با تمام اين اصول و ويژگي هاي زبان و گويش در اســتان همدان خود 
لهجه اصيل همداني اگر چه در كشــورمان نظيــر لهجه هاي اصفهاني 
ويزدي و شــيرازي و كرماني و نقاط ديگر شــناخته شــده نيست، اما 
شــيريني هاي خاص و جذابيت هاي نهفتــه و اعجاب انگيزي دارد كه 
مي تواند ســرفصل بســيار كارآمد و جذاب در صنعت گردشگري اين 

خطه پر آوازه باشد.

 براى همدان 2018  
نمايشگاه گردشگرى شيراز 

فصل برداشت است 
مريم مقدم »

 برگزارى نمايشگاه و همايش هاى مختلف درباره 
صنعت گردشــگرى به عنوان يكى از پردرآمد ترين 
منابع ارزى براى كشــورها نقش بسيارى در جذب 

گردشگر دارد. 
در چنين نمايشــگاه هايى فرصت مناســبى به وجود 
مى آيــد تا فعاالن حــوزه گردشــگرى در محيطى 
حرفه اى با يكديگر تعامل داشته باشند كه در نهايت 

براى جذب گردشگر مؤثر است.
 امســال كه همدان با ظرفيت هاى شــاخص حوزه 
گردشــگرى در ســال 2018 در عرصه ملى و بين 
المللى درخشــيد از راه رسيدن يك نمايشگاه بزرگ 
در حــوزه گردشــگرى همچو فصل برداشــت از 
نتيجــه يك همگرايى و اجــراى موفق در برگزارى 
رويدادهاى گردشــگرى در همدان است . اما آيا در 
اين حوزه انجمن دفاتر خدمات مسافرتى ، هتلداران 
، مراكــز خدماتى و تفريحى ؛ رســتورانها و انجمن 
راهنمايان گردشگرى و صاحبان بومگردى و به ويژه 
شــهردارى و ميراث فرهنگى اســتان همدان از اين 

فرصت پيش آمده بهره مند خواهند شد ؟ 
دهمين دوره نمايشگاه گردشگرى پارس با رويكردى 
متفاوت و با تاكيد بر ”گردشــگرى سالمت“ برگزار 

خواهد شد.
البتــه گردشــگرى مذهبى، ســرمايه گــذارى در 
گردشگرى، گردشگرى الكترونيك با هدف حمايت 
از اســتارتاپ ها، گردشــگرى تاريخــى فرهنگى، 
گردشــگرى طبيعى و صنايع دستى و هنرهاى سنتى 
به عنوان محورهاى نمايشــگاه دهم مطرح است كه 
شــركت كنندگان مى توانند با برنامه ريزى در اين 
زمينه  از آن بهره مند شــوند  . ســال گذشته نهمين 
نمايشگاه گردشگرى پارس پس از وقفه اى پنج ساله 

در شيراز برپا شد . 
 پنــج شــركت خارجى در نمايشــگاه 

گردشگرى پارس شيراز حضور مى يابند
حضور پنج شــركت خارجى از كشورهاى مالزى، 
ســنگاپور، تايلند، هند و دبى در دهمين نمايشــگاه 
بزرگ گردشــگرى پارس كه از بيست و يكم لغايت 
بيســت و چهارم آذرماه 97 در شيراز برگزار خواهد 

شد، قطعى شده است .
 حوزه گردشــگرى يكــى از محورهاى رشــد و 
توســعه اقتصادى اســت و  فعاالن در بخش دولتى 
و خصوصى، موظــف به حمايــت از رويدادهاى 
گردشــگرى براى دســتيابى به اهداف اقتصادى آن 

هستند.
جايگاه آژانس هاى خدمات مسافرتى به عنوان يكى 
از مهمتريــن نقش آفرينان در صنعت گردشــگرى 
تاثيرگذار اســت و آژانس ها مى توانند  با تهيه بسته 
هاى متنوع سفر و ارايه هدفمند آن به بازديد كنندگان 
از اين نمايشــگاه، زمينه پويايى و رونق گردشگرى 
در راستاى معرفى توانمندى همدان به ويژه در سال 
2018 براى اســتان را فراهم كنند. دهمين نمايشگاه 
بزرگ گردشــگرى پارس از بيســت و يكم لغايت 
بيســت و چهارم آذرماه 97 از ساعت 16 الى 22 در 
محل دائمى نمايشــگاه هاى بين المللى فارس واقع 
در شهرك گلستان شيراز پذيراى عالقه مندان است.

غروب امروز سياره زحل را با چشم 
غير مسلح رصد كنيد

 كارشــناس نجوم از رصد سياره زحل در امشب خبر داد و گفت: 
اين ســياره امشب در فاصله كمى نســبت به ماه قرار خواهد گرفت. 
على آزادگان اظهار كرد: سياره زحل صبح امروز در ساعت 07:25 به 
كمتريــن فاصله زاويه اى از ماه قرار گرفتند و اين فاصله برابر با 0.7 

درجه كمانى بوده است.
وى افزود: با وجود اينكه ماه و زحل در كمترين فاصله هســتند ولى 
هيچ يك از آنها را نمى توان در طول امروز رصد كرد.وى با بيان اينكه 
تا غروب خورشيد زحل و ماه قابل مشاهده نيستند، خاطر نشان كرد: 
شامگاه امروز يكشنبه حدود ساعت 18 مى توان زحل را در فاصله 4 

درجه كمانى هالل باريك ماه مشاهده كرد.

بررسى پياده سازى نسل پنجم موبايل به 
مشاور خارجى سپرده مى شود

 مركز تحقيقــات مخابرات ايران براى جذب مشــاور بين المللى 
جهت تحليل فنى و اقتصادى پياده سازى تكنولوژى نسل پنجم موبايل 
(۵G) و تهيه نقشه راه رگوالتورى اين فناورى در ايران، فراخوان داد.

به گزارش مهر، روند رو به رشد استفاده از اينترنت بر بستر شبكه هاى 
بى ســيم طى سالهاى اخير با ظهور كاربردهاى متنوع در صنعت شامل 
اتصال وســايل بسيار زياد به همديگر بر بستر اينترنت و نياز به ارسال 
ويديو با حجم باال و بالدرنگ نشان دهنده نياز روزافزون به ارتقا شبكه 
هاى بى سيم است.رشــد ترافيك داده به ميزان چند صد برابر، افزايش 
تعداد دستگاه ها و تجهيزات متصل به شبكه هاى بى سيم به ميزان چند ده 

برابر و متنوع شدن توسعه شبكه هاى فعلى را ضرورى مى سازد.

كميته «اخالق بازى هاى آنالين» 
در چين تشكيل شد

 چين يك كميته اخالقى براى بررســى مفيد بودن و سالمت بازى 
هاى آنالين تشكيل داده است.

به گزارش انگجت، بازى هاى آنالين در چين بسيار محبوب هستند و 
حتى مدرسه اى در اين كشور براى تربيت افراد حرفه اى تاسيس شده 
كه بازى رايانه اى انجام مى دهند. اين درحالى است كه نگرانى هايى 
درباره عوارض اين بازى ها ســبب شده دولت اين كشور ممنوعيتى 
بــراى تاييد بازى هاى رايانه اى جديــد تصويب كند.دولت چين از 
وجــود يك كميته «اخالق بازى هاى آنالين» خبر داده كه بازى هاى 
رايانه اى را براى ســالمت مفيد بودن آنها و همين طور پرداختن اين 

بازى ها به چالش هاى اجتماعى بررسى مى كند.

موشك مافوق صوت روسى سيستم دفاعى 
آمريكا را شكست مى دهد

 روســيه از توليد يك موشــك مافوق صوت قابل نصب بر روى 
جنگنــده هــاى رادارگريز اس يو-57 خود خبــر داده كه هيچ يك از 
تجهيزات دفاعى آمريكا قادر به مقابله با آن نيستند.به گزارش ياهونيوز، 
موشك يادشده شــباهت هاى زيادى با موشك مافوق صوت روسى 
Kinzhal دارد. ســرعت موشك تازه موســوم به ۴۷M۲-Kh به 
حداكثر 10 ماخ مى رســد و برد آن نيز در حدود 1930 كيلومتر است.
در واقع اين موشــك مدلى تغيير يافته از موشك Kinzhal است كه 
به منظور تسهيل نصب بر روى جنگنده هاى رادارگريز تغييراتى در آن 
ايجاد شده است.روسيه تاكيد كرده كه هيچ يك از سيستم هاى دفاعى 

مدرن موجود در جهان قادر به شناسايى موشك هاى يادشده نيستند. 

استارت آپ ويكند «طراحى صنعتى»
 برگزار مى شود

 اســتارت آپ ويكنــد طراحى صنعتى در پــارك علم و فناورى 
دانشگاه تهران برگزار مى شود.

به گزارش پارك علم و فناورى دانشــگاه تهران، اســتارتاپ ويكند 
طراحى صنعتى با هدف تبديل ايده به كسب و كار از طريق مشاوره و 
مربيگرى تا 14 دى ماه در پارك علم و فناورى دانشگاه تهران شروع 

به كار خواهد كرد.
ــى  ــوزه طراح ــده در ح ــان اي ــتارت آپ صاحب ــن اس ــان اي مخاطب
صنعتــى و عالقمنــدان بــه ايجــاد كســب و كار هســتند. شــركت در 
ايــن رويــداد بــه يكــى از حــاالت تــك نفــره، تيــم دو نفــره و يــا 

تيــم ســه نفــره امــكان پذيــر اســت.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

 همه اينها درحالى اســت كه در كشــورهاى ديگر 
اغلــب خانه مفاخر هنرى، فرهنگــى، علمى و ادبى 
بــه پاتوق هايى براى گردهمايى افراد بدل مى شــود 
و گردشگران بســيارى را نيز به خود جذب مى كند. 
كارشناســان ســه راه حل را براى جلوگيرى خطر 
تخريب از بناهاى ارزشــمند پيشنهاد مى كنند؛ ايجاد 
دادگاه ميراث فرهنگى، واگذارى بناهاى تحت تملك 
دولــت به بخش خصوصــى داراى صالحيت و در 
نهايت ايجاد فرهنگ احيا در ميان مالكان خصوصى 

بناهاى ارزشمند تاريخى.
هرچند براى خريد و تملك چنين بناهايى كه تعداد 
بسيارشان در شــهرها و روستاهاى مختلف كشور 
از شمارش خارج است، ســازمان ميراث فرهنگى 
بودجه محدودى دارد، اما همين ميزان بودجه كنونى 
دست اين نهاد را براى كمترين اقدام هايى كه حافظ 
شــأن اين بناها باشــد باز مى گذارد. كارشناسان و 

صاحب نظران بارها پيشنهاد كرده اند كه اين سازمان 
مى تواند بناهايى را كه مالكيت دولتى دارند با احراز 
صالحيت به بخــش خصوصى واگــذار كند تا با 
تعريف كاربرى تجارى در دل اين بناها، دســت به 
احياى آن بزنند. همچنين با ارائه آموزش هاى الزم به 
صاحبان بناهاى ثبت شده موجودى كه تحت مالكيت 
بخش خصوصى هســتند، امكان درآمدزايى از اين 
گونه  بناها را نشان دهند و با ارائه تسهيالتى مالكان 
را متقاعد كنند كه تنها راه موجود براى كسب درآمد 
از چنيــن مكان هايى تخريب آنها و ساخت وســاز 

جديد نيست.
با وجــود ارزش و اهميت بناهاى تاريخى در تمامى 
كشــورها اما متاســفانه برخى خانه ها و بافت هاى 
تاريخى مورد غفلت قرار گرفته اند. آثار باســتانى و 
بناهاى تاريخى هر كشور پيشينه آن كشور به حساب 
مى آيــد كه اين آثــار داراى ارزش و اهميت فراوانى 

هستند و هر شــخصى موظف است براى حفظ اين 
تمدن چند هزار ساله تالش  بسيارى انجام دهد.

چگونگى حفظ هويت تاريخى در شــهرهاى مدرن 
يا شــهرهاى در حال پيشــرفت، دغدغه اى اســت 
كه نه تنهــا در ايران بلكه در كشــورهاى ديگر نيز 
وجود دارد. در تمام شهرهاى معاصر كه به سرعت 
پيشرفت مى كنند بيشترين نگرانى ها در نگهدارى از 
هســته هاى تاريخى شهرهاست كه بايد بتوانيم ميان 
اين دو مســئله  داشتن شــهر مدرن  و حفظ بناهاى 

تاريخى تعادل ايجاد كنيم.
 پروفسور فابريزيوتوپتى معمار برجسته ايتاليا با تاكيد 
بر لزوم حفظ هويت تاريخى شــهرها و بهره مندى 
از امكانات يك شهر مدرن، مى گويد: حفظ همزمان 
روند حركت به سمت مدرنيته و حفاظت و نگهدارى 
از بافت هــاى تاريخى، اصل مهــم در حفظ هويت 
تاريخى شهرها اســت و با توجه به اينكه شهر يك 

عنصر سيال است و به بهانه نگهدارى از  آثار تاريخى 
نمى توان حركت شــهرها بر روند مدرنيته را متوقف 
كرد، چون شهرها هيچ وقت به عقب باز نمى گردند 
در هيمن راستا توجه مردم به سمت بافت هاى تاريخى 

به عنوان هويت شهرها بايد بيشتر شود.
 جايگاه جهانى خانه مفاخر

اخبار در خطر تخريب قرار گرفتن بناهاى ارزشمند 
تاريخى كشــور در حالى مرتبا به گوش مى رســد 
كه بســيارى از كشــورهاى جهان ارزش معنوى و 
اقتصادى چنين ميراث هايى را درك كرده اند و با احيا، 
توسعه و تعريف كاربرى هاى فرهنگى و گردشگرى 
در دل آنان، موجب ايجاد اشــتغال و درآمدزايى نيز 
شده اند. با اعمال چنين سياستى، نهادهاى مسئول در 
اين كشــورها در كنار توسعه گردشگرى، فرهنگى 
و اقتصادى، با لحاظ كردن حساســيت هاى موجود، 
اين بناها را حفظ كرده و مانع از تخريب و آســيب 
پذيرفتن آنها مى شوند. همچنين مديريت گردشگرى 
اين كشورها با به رسميت شناختن حوزه هاى نوينى 
از گردشــگرى همچون گردشــگرى ادبى، توجه 
ويژه اى به احيا و حفظ خانه اديبان و شــعراى خود 

دارند.
مثالى از اين سياســت را مى توان در كشور فرانسه و 
در شهر پاريس يافت؛ جايى كه خانه هاى كوچك و 
بزرگ نويسندگان و شاعرانى همچون ويكتور هوگو و 
اونوره دو بالزاك كه روزگارى در آن زندگى مى كردند 
تبديل به موزه هايى شده اند كه براى جذب گردشگر 
به كشور بازاريابى هاى قدرتمندى بر بستر آنها شكل 
مى گيرد. اهميت حفظ چنين ميراثى در اين شهر چنان 
باال است كه چند ســال پيش خانه مارسل پروست، 
نويسنده نامدار فرانسوى كه تخريب شده بود به طور 
كامل بازسازى شــد و با توجه به اعتبار جهانى وى 
و تبليغاتى كــه صورت گرفته، هم اكنون از اين ملك 
كه تبديل به موزه شــده است ساالنه درآمد بااليى از 

گردشگران عايد شهر پاريس مى شود.
در اين شهر جذب گردشگر و درآمدزايى با استفاده 
از اعتبار مفاخر تنها محدود بــه ايجاد موزه هايى در 
خانه محل ســكونت اين چهره ها نشــده و هر كافه 
و رســتورانى در پاريس كــه روزگارى گذر هنرمند 
يا اديبى به آن افتاده باشــد، امروزه با انبوه مشــتريان 
و گردشــگرانى روبه رو است كه بر اثر بازاريابى هاى 
شايسته اى كه صورت گرفته، مشتاق ديدار پاتوق هاى 
چهره هاى تاريخى محبوب خود هســتند. همچنين 
ساختمان موزه «لوور» نيز كه يكى از مهم ترين نقاط 
گردشــگرپذير اين شهر و حتى دنيا به شمار مى رود، 
پيش از انقالب كبير فرانسه يكى از كاخ هاى سلطنتى 
بود كه دولت اين كشور با حفظ اين ميراث ارزشمند 
فرهنگى و تاريخى خود، آن را تبديل به پربازديد ترين 

موزه جهان كرده است.

در كشورهاى ديگر اغلب خانه مفاخر تاريخى به پاتوقى براى گردهمايى افراد بدل مى شود

رفتارشناسي ما وجهان 
با خانه هاي تاريخي

عكس روز

عكس: مصطفى شيرمحمدى روزهاى پايانى پاييز 

  انتشار خبر ناخوش عمارت جنانى ، بار ديگر موجى از نگرانى ها براى تخريب يكى از ميراث هاى ثبت ملى نشده  ارزشمند استان همدان را ميان 
جامعه و فعاالن ميراث فرهنگى برانگيخته شد.

 در اين ميان ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى به عنوان نهادى دولتى كه مسئول حفظ اين دسته از آثار تاريخى و معنوى كشور به 
شــمار مى رود، در مركز انتقادها قرار دارد. هرچند منابع مالى الزم براى تملك، مرمت و نگهدارى تعداد وسيع بناهاى تاريخى موجود در اقصى نقاط 
كشــور تناسبى با رديف بودجه تخصيص يافته به ســازمان ميراث فرهنگى ندارد و نمى توان انتظار داشت كه اين سازمان در چنين مواردى خود راسا 
مالكيت اين بناهاى تاريخى با ماهيت معنوى را احصا كند، اما حداقل انتظار موجود از ســازمان، حمايت هاى معنوى براى حفاظت از اين بناها است. 
به عالوه، در ســال هاى اخير بخش اعظم بودجه اختصاص يافته به اين ســازمان به بخش ميراث فرهنگى آن تعلق پيدا كرده كه دست سازمان را براى 
مديريت اين بناها، كوشــش براى نگهدارى و واگذارى آنها به بخش خصوصى كه با دســت نبردن در بنا كاربرى تجارى در آن تعريف كند، به مقدار 

كافى باز مى گذارد.


