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 ايران از امن ترين 
كشورهاى 
جهـان است

سد خرمرود با 16 
درصد پيشرفت 
در دست اجرا 
است

كمبود تخم مرغ 
داريم

همدان قهرمان 
ليگ تيراندازى 
در كشور شد
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تغيير همراه با جوانگرايي 
باشد 

 با اجرايي شــدن قانون منع بكارگيري 
بازنشســتگان از تاريخ 97/8/26 و اصرار 
مجلسيان بر اجراي دقيق و بدون اغماض 
و بــدون تبعيــض اين قانــون در تمامي 
دستگاه هاي اداري براي افراد بازنشسته اي 

كه در سه قوه مشغول به فعاليت هستند.

بارورسازى ابرها در همدان انجام نمى شود
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بخشش يا قصاص؛ پايان «محيط بان همدانى» چه خواهد شد؟
يادداشت

وضعيت اقتصادي همين جوري هم گل و بلبل است و
 به سبزه نيازي نيست

مهدي ناصرنژاد »
 اين روزها بر هيچ پنابنده ايراني پوشيده نيست كه فضاي اقتصادي كشورمان با چه 
پهنا و درازايي گل و بلبل است و بيش از اين نيز جاي گل آرايي و سبزه كاري ندارد، اما 
معلوم نيســت برخي بنده خداهاي مسئول چه اصراري دارند تا به اين همه گل و بلبل، 

سبزه هم اضافه كنند و مردم را در اين حال و هوا به حال خود رها سازند.
مفهوم كالم اين است كه بيشترين قشــرهاي كم درآمد و حقوق بگير كه از پس خريد 
مواد پروتئيني درجه يك نظير گوشت قرمز و مرغ و ماهي و فرآورده هاي آن برنمي آيند 
و حتي برنج خالي خالي هم برايشــان گران اســت، به غذاهاي ساده و حاضري روي 
آورده انــد. اما در نتيجه مديريت و درايت مثال زدني مســئوالن عزيز به نان خالي هم 

دستشان نمي رسد.
روز سه شنبه (ششم آذرماه) اخبار اقتصادي رسانه هاي كشوري مان حاكي از اين بود كه 
دولت صدور محصول گوجه فرنگي را هم به كشــورهايي كه با ايران مراوده اقتصادي 
دارند، آزاد اعالم كرده است. آزادي صادرات گوجه فرنگي از كشورمان در حالي اتفاق 
مي افتد كه قيمت داخلي و خرده فروشي اين محصول درسراسر ايران هم اينك كمتر از 5 
هزار تومان در هر كيلوگرم نيست و گوجه فرنگي مرغوب و درجه يك خيلي بيشتر از 

اين براي مشتريان قيمت گذاري مي شود.
وضعيت قيمت سيب زميني و پياز كه خوراك اصلي كم درآمدهاي جامعه ماست، بهتر 
از اين نيست؛ چراكه اين دو قلم پرمصرف نيز جسته و گريخته صادر يا قاچاق مي شود. 
گراني ميوه و بسياري اقالم تره بار هرگز بهتر از اين نيست و قطعاً همان خانوارهايي كه 
تابستان گذشته به علت گراني قيمت ها دهانشان به بسياري از ميوه هاي فصلي نرسيد، 
پاييز و زمســتان پيش رو هم همان سرنوشــت را خواهند داشت و بايد حسرت طعم 

ميوه هاي دلخواهشان را بخورند.
اخيراً يكي از مســئوالن محترم وزارت جهادكشــاورزي در يــك برنامه تلويزيوني از 
مجوز صدور براي محصــوالت زراعي و باغي دفاع مي كرد و مي گفت: مجوز صدور 
گوجه فرنگي فقط 4 درصد ميزان توليد اين محصول در كشــورمان را شامل مي شود. 
وليكن گويا آن مســئول عزيز و كاربلد اطالع نداشــت كه عالوه بر 4 درصد صادرات 
قانونــي گوجه فرنگي، 40 درصد هم به صورت قاچاق و غيرقانوني از كشــور خارج 
مي شود و باعث خيلي از كمبودها و گراني ها مي شود. تازه بنا بر اذعان خود مسئوالن، 
بيشــترين بخش ارز حاصل از صادرات قانوني محصول ظرف 8 ماه گذشــته هنوز به 
چرخه اقتصاد كشــورمان باز نگشته است و گويا صادركنندگان بنا دارند ارز حاصل از 
صادرات خود را با دولت يك كاســه نكند. بنابراين دود ناشي از تبعات منفي صادرات 
به چشم محرومان و قشرهاي ضعيف جامعه خودمان مي رود و مي شود همان شعر طنز 
كه مي گويد: كي ميكشــه، سالخ باشي؛ كي مي فروشه قصاب باشي و كي و كي و كي تا 

سرانجام كي مي خورد حكيم باشي!
بنابراين از سيل صادرات انواع محصول ارزآور و سودآور براي قشري خاص فقط نان 
خالي اش براي بسياري از اقشار كم درآمد جامعه خودمان مي ماند كه متأسفانه همان نان 
خالي هم اين روزها از مردم دريغ مي شود و مسئوالن امر ريش و قيچي را به دست خود 

نانوايي ها داده اند كه چگونه و با چه قيمتي بپزند و بفروشند. 
امروز چهارشــنبه در اخبار محلي خواندم كه ســهميه آرد برخي نانوايي ها همدان كم 
شــده است. معلوم نيســت اين تصميم با چه دليل و برهاني گرفته شده است. آيا آن 
دست اندركار محترم كه اين تصميم خردمندانه را گرفته است، خبر ندارد شلوغي صف 
نانوايي هاي همــدان در ماه هاي اخير به علت گرايش ناگزيــر مردم به قوت اليموت 

مي باشد و كم شدن سهيمه آرد نيز به اين شلوغي دامن خواهد زد.
بدون شك برخي تصميم  و برنامه ريزي غيرمنطقي و غيرعقاليي مسئوالن بدون آگاهي 
از واقعيت هاي جاري در جامعه به مشــكالت اقتصادي دامن مي زند و سنگ بزرگ و 

سنگيني سر راه دولت قرار مي دهد.

دستاورد استان از برگزاري همايش شهرداران

روز همدان وارد تقويم مي شود
■ رئيس شوراي شهر مي گويد: پيگير راه اندازي قطار شهري هستيم

برگى از خزان زندگى معلوالن
■ مسئوالن حل مشكالت را فقط پشت تريبون وعده دادند

 تالش دولتمردان براى تفاهم بر 
ســر تفكيك معدن ُسرمك از منطقه 
حفاظت شــده لشگردر مالير را مى 
توان زمينه اى براى حفاظت از محيط 
زيست و از سوى ديگر رونق اشتغال 

براى مردم همدان دانست.
به گزارش ايرنا معدن سرب و آهن 
ســرمك در كوه آهنگران به صورت 
يك هجده ضلعى با مساحت تقريبى 
29 كيلومترمربع واقع شــده اســت 
همچنيــن معــدن و حوضچه هاى 
ترســيب مربوطه، در جنوب شرقى 
منطقه حفاظت شده لشگردر كه يكى 
از زيستگاه هاى عمده حيات وحش 

استان همدان است، قرار دارد.
اكتشاف و بهره بردارى اين معدن از 
سال 1335 به صورت سنتى آغاز شد 
و در طول مدت استخراج، عمليات 
اكتشافى ادامه داشته و استخراج معدن 
به شيوه زيرزمينى و كانه آرايى و به 

روش سنگ  جورى بود. 
در ســال 1353 با احداث كارخانه 
«تغليظ» دور جديد فعاليت معدنى در 
محدوده كوه آهنگران شروع شد و از 
سال 1365 با شروع عمليات اكتشاف 
در محدوده اى به وسعت 160 هكتار 
با حفر تونل و ريل گذارى اين طرح 

مجدد تداوم يافت. 
طبــق قانون ارايه مجوز اكتشــاف 
در مناطــق حفاظت شــده ممنوع 
اســت چراكه مناطق حفاظت شده 
بايد حتى در صورت وجود معادن 
غنى در محدوده آن، بدون تخريب 
و دســت نخورده براى نسل هاى 

آينده باقى بماند.
اما مجوز اكتشــاف برخى از معادن 
پيش از قــرار گرفتن آن محدوده در 

فهرســت مناطق حفاظت شده ارايه 
شده، و اين موضوع از طرفى موجب 
محدوديت فعاليت و طرح توسعه اى 
معادن و از سوى ديگر خسارت هاى 
ناشى از آن به محيط زيست شده بود.
با توجه به اينكه طبق قوانين زيست 
محيطى امكان افزايش و توسعه معدن 
ســرمك و صنايع جنبــى آن وجود 
نداشت براى رفع اين مشكل و فراهم 
كردن شــرايط اســتقرار واحدهاى 
جديد، چندى پيش مسئوالن و دست 
اندركاران نشســتى را در استاندارى 

همدان برگزار كردند.
در اين نشســت مقرر شــد حجت 
االسالم احد آزاديخواه نماينده مردم 
ماليــر در خانه ملت بــراى تعيين 
تكليف معدن سرمك زمينه برگزارى 
نشستى را با رئيس سازمان حفاظت 

محيط زيست فراهم آورد.
روز گذشــته نشســتى بــا حضور 
كالنتــرى رئيس ســازمان حفاظت 
محيــط زيســت، حجت االســالم 
محيط  حفاظت  مديركل  آزاديخواه، 
زيســت همدان و مســئول شركت 
سرمك با هدف انتزاع كامل محدوده 
شركت ســرمك از منطقه حفاظت 
شده لشگردر مالير در تهران برگزار 
شــد.آنگونه كه مديــركل حفاظت 
محيط زيســت همدان درباره نتايج 
اين نشســت به ايرنا گفــت ، نتايج 
مثبتى از اين ديــدار براى اهالى اين 
اضافه  عربى  خورد.عادل  رقم  استان 
محيط  حفاظت  سازمان  رئيس  كرد: 
زيست در اين نشست با آغاز مراحل 
قانونى طرح تفكيك و جدا شــدن 
محدوده معدنى شــركت سرمك از 

لشگردرمالير موافقت كرد.

وى افــزود: بــه منظور انجــام كار 
كارشناســى در اين باره قرار اســت 
هفته جارى يك نشســت تخصصى 
با حضور نمايندگان وزارت صنعت 
و معدن در ســازمان حفاظت محيط 

زيست برگزار شود.
مديــركل حفاظت محيط زيســت 
همدان اعالم كرد: طبق رايزنى هاى 
صورت گرفته محدوده معدن سرمك 
آزاد شــده و در اختيار مسئوالن اين 
مجموعه براى انجام طرح توســعه 
اى و استقرار صنايع جديد قرار مى 
گيرد.عربى ادامه داد: طبق توافق هاى 
صورت گرفتــه از 29 كيلومتر مربع 
محدوده معدن سرمك، 15 كيلومتر 
مربــع تفكيك و به طــور كامل در 
اختيار آنها قرار مــى گيرد و مابقى 

متعلق به محيط زيست است.
وى گفت: هر چند بخشى از مساحت 
منطقه حفاظت شده لشگردر مالير با 
اجــراى اين طرح كاهــش مى يابد 
اما در مقابل ســازمان صنعت معدن 
تجارت اســتان همدان نيز مكلف به 
ارايه موافقت با ارتقا سطح مديريتى 
برخى مناطق شكار ممنوع به مناطق 

چهارگانه شد.
مديــركل حفاظت محيط زيســت 
همدان توضيــح داد: ارتقاى مناطق 
شكار ممنوع به مناطق چهارگانه در 
گام نخست نيازمند دريافت موافقت 
از ســازمان صمــت و منابع طبيعى 

است.
عربى بيان كرد: با توجه به قرار گرفتن 
14 كيلومتــر مربع از محدوده معدن 
سرمك در اختيار محيط زيست ديگر 
سازمان صمت نمى تواند د باره اين 

محدوده درخواستى داشته باشد.

ُسرمك مالير آزاد شد

جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي واقع در همدان، چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار كاشاني و يا كانون اجتماعي واقع در همدان، چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار كاشاني و يا كانون 

كارآفرينان واقع در همدان، بلوار فلسطين مراجعه فرماييد.كارآفرينان واقع در همدان، بلوار فلسطين مراجعه فرماييد.

كارآفريني» «كافه  فراخوان 

براي نخستين بار «كافه كارآفريني» در استان در راستاي ايجاد ارتباط و تعامالت بين كارآفرينان، سرمايه گذاران، 
نوآوران، دانشجويان و... راه اندازي مي شود.

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري كانون كارآفرينان، مراكز مشاوره كارآفريني، اتاق اصناف، دانشگاه ها، 
دستگاه هاي اجرايي مرتبط و تشكالت خصوصي اقدام به راه اندازي كافه كارآفريني در استان نموده است.

شرايط راه اندازي:
- فضــاي كافــه كارآفرينــي حداقل 50 مترمربع بــا امكاناتي از قبيــل اينترنت، تلويزيون و 

است. پرزنتيشن 
راهبر كافه:

راهبر هر كافه شخصيت حقيقي يا حقوقي غيردولتي با سابقه برگزاري رويدادهاي كارآفريني و 

كسب وكار است و مسئوليت برگزاري كافه، دعوت از گروه هاي مرتبط كارآفريني، تنظيم برنامه ها، 
تبليغ و برگزاري آنها را به عهده دارد.

تاكسيرانان به نبود ساماندهي تاكسي هاي اينترنتي 
اعتراض دارند

جدال سيستم 
سنتي و مدرن در كف خيابان

 مســئول اداره حقوقى حفاظت محيط 
زيســت اســتان همدان از ارســال اليحه 
فرجام خواهى به ديوان عالى كشــور براى 
تغيير حكم اعدام محيط بان همدانى خبر داد.

عزيز قياســى با بيــان اينكــه پرونده هاى 
تجديدنظر به صورت شكلى و بدون حضور 
و اعالم افــراد مربوط به پرونده بررســى 
مى شــود، اظهار كرد: اليحه فرجام خواهى 
پرونده مذكور به ديوان عالى كشور تحويل 
داده شده است و اميدواريم براساس شواهد 
و مدارك رأى اعدام براى محيط بان همدانى 

تغيير يابد.
وى در گفت وگــو با ايســنا، تصريح كرد: 
پرونده هــاى جنايــى براى صــدور حكم 
تجديدنظر بــه ديوان عالى كشــور ارجاع 
مى شوند كه صدور حكم قطعى بنا بر اهميت 
و بزرگى پرونده معموال از 3 تا 6 ماه به طول 

مى انجامد.
گفتنى اســت؛ به دنبال صــدور حكم قتل 

عمــد براى يكــى از محيط بانــان همدان، 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست نيز از 
فرجام خواهى اين پرونده خبر داد و گفت: 
تا سه هفته آتى نتيجه راى ديوان عالى كشور 
براى پرونده ســعيد موميونــد - محيط بان 

استان همدان - اعالم مى شود.
جمشيد محبت خانى اظهاركرد: ديوان عالى 
يا رأى را مى شكند و اعالم مى كند كه قتل 
عمد نبــوده يا اينكه حكم تأييد مى شــود. 
اگر قتل عمد تأييد نشــود وارد فاز جديد 
مى شويم و اگر تأييد شــود بايد نسبت به 

دريافت رضايت از اولياى دم اقدام كنيم.
«ســعيد موميونــد»، محيــط بان اســتان 
همدان، نمونــه بارز يك محيط بان صبور و 
وظيفه شناس اســت كه دوسال گذشته در 
حضور  شاهد  «نشر»،  محافظت شده  منطقه 
فردى مسلح در اين منطقه 4گانه محافظت 
شده مى شــود؛ محيط بانان همدانى خودرو 
آنها كه پيكان بــوده را توقيف كرده و يكى 

از دو سرنشين متوارى مى شود، محيط بان با 
وجود اخطار فراوان اقدام به شليك هوايى 
مى كند اما باتوجه بــه ناهموار بودن زمين، 
شرايط منطقه و بر خالف ميل باطنى خود، 
اين تير ناخواســته به فــرد خاطى اصابت 
مى كنــد. فرد مجروح پس از 17 روز از دنيا 

مى رود.
در نخستين دادگاه اين محيط بانان، مجازات 
محيط بانى كه اقدام به شــليك كرده بود، 
قصاص نفس شناخته و حكم اعدام صادر 
شده اســت همچنين محيط بان ديگرى كه 
به همراه ســعيد موميوند بوده به 5 ســال 
حبس محكوم شده است. در حال حاضر با 
پيگيرى هاى اداره كل حفاظت محيط زيست 
اســتان همدان اليحه فرجام خواهى براى 
تجديدنظر در حكم اين محيط بانان به ويژه 
ســعيدموميوند ارسال شــده و اكنون اين 
محيط بان در انتظار حكم تجديدنظر اعدام 

خود به سرمى برد.

با انتخاب دره جوزان 
به عنوان پايلوت انگور

ميراث كشاورزي 
جهان به نام مالير 

ثبت شد
■ فرماندار: تالش كنيم 
ارزش افزوده انگور باال 

برود



Y K

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

دوشنبه  12 آذر ماه 1397  شماره 3351 

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

شهردارى معابر شهرى را مناسب سازى كند
 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان با تأكيد بر اينكه ما مى توانيم از ظرفيت معلوالن در كشــور استفاده كنيم، گفت: 

شهردارى مى تواند با مناسب سازى معابر شهرى و ساخت شهر بدون مانع در اين امر معلوالن را يارى رساند.
به گزارش فارس محمد پورداوود در همايش روز جهانى معلوالن با بيان اينكه هدف از انتخاب اين روز ارتقاى جايگاه اجتماعى 

معلوالن در جامعه است، اظهار كرد: امروزه شاهد آن هستيم كه معلوالن در همه عرصه ها حضور فعال دارند.
وى با بيان اينكه در جهان بيش از 500 ميليون معلول وجود دارد، افزود: خوشبختانه در ربع قرن اخير كوشش هايى براى رفع 

مشكالت اين قشر انجام گرفته است.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان با بيان اينكه در فرهنگ دينى و احاديث اهل بيت(ع) به نوعدوستى توجه شده است، 
گفت: ارزش انسان به روح آن است، نه جسم! وى با اشاره به حديثى از پيامبر اكرم(ص) مبنى بر اينكه آنكس كه صبح كند اما 

دغدغه مسلمانى را نداشته باشد مسلمان نيست، افزود: بايد به نيازهاى معلوالن در كشور بيش از بيش توجه شود.
پورداوود با اشاره به اينكه در استان همدان 3 هزار و 366 دانش آموز استثنايى در 378 كالس درس در مدارس تحصيل مى كنند، 

تصريح كرد: ايجاد فرصت هاى برابر يكى از خواسته هاى معلوالن است.

صدور 373 مجوز صنعتى در همدان
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از صدور 373 مجوز صنعتى در 8 ماهه امسال خبر داد و گفت: امسال 
373 مجوز صنعتى ايجادى و توسعه اى در استان همدان صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 275 مجوز 

بوده، رشد 36 درصدى دارد. 
حميدرضا متين در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در سال گذشته 573 مجوز صنعتى صادر شده است، اظهار كرد: در 8 ماهه 
امســال 373 مجوز صنعتى صادر شده كه رشد اين مجوزها نشــان   دهنده ايجاد جاذبه براى ورود به بخش صنعت و حمايت 
دولت در ســال 97 است. وى با اشــاره به آمار توليد يادآور شد: در بخش صنعت مى توان به توليد 5 محصول مهم صنعتى از 
جمله ظروف شيشه اى، چينى آالت بهداشتى و فوالد خام اشاره كرد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب با 36، 11 
و 8 درصد افزايش توليد روبرو بوده اند و مهمترين داليل آن روى آوردن كارخانجات بســته بندى موادغذايى به بســته بندى با 
ظروف شيشه اى به جاى PET بوده است. متين با اشاره به واحد توليدى فوالد ويان كه پيش بينى مى شود روند رشد توليدات 
اين واحد ادامه خواهد داشت و بيشتر هم خواهد شد، گفت: اين واحد درحال حاضر با ارتقاء كيفيت و توليد انواع فوالد مواجه 

بوده كه بازارهاى جديدى را ايجاد كرده است. 

تغيير همراه با جوانگرايي باشد 
فيض ا... مظفرپور »

 با اجرايي شــدن قانــون منع بكارگيري بازنشســتگان از تاريخ 
97/8/26 و اصــرار مجلســيان بر اجراي دقيــق و بدون اغماض و 
بدون تبعيــض اين قانون در تمامي دســتگاه هاي اداري براي افراد 
بازنشســته اي كه در سه قوه مشــغول به فعاليت هستند و تأكيد بر 
نظارت دقيق دســتگاه هاي نظارتي نظير ديوان محاســبات مجلس 
و ســازمان بازرســي كل كشــور تحت نظارت قوه قضائيه به اين 
موضــوع و تأكيد خود قانون منع بكارگيري بازنشســتگان مبني بر 
اينكــه متخلفين از قانون تحت پيگيرد قانوني قرار خواهند گرفت و 
مجازات هايي همانند زندان و شــالق و جزاي نقدي در انتظار آنان 

خواهد بود.
آغاز استعفاها و بركناري ها 

به طوري كه خود دولت پيشــقدم در اين زمينه شد و 14 استاندار و 
معاون سياسي وزير كشــور و بعد از آن نيز 10 نفر از كاركنان نهاد 
رياست جمهوري براي هميشه از خدمات دولتي خداحافظي كردند.
گــر چه تعيين جايگزين براي اين همه نيروي بازنشســته در كوتاه 
مدت خود چالشي براي دستگاه ها محسوب مي شود ولي از آنجايي 
كــه اين قانــون به تغيير مديريت در كشــور و گــردش نخبگان و 
بكارگيري جوانان متخصص كمك شاياني خواهد كرد مورد استقبال 
همگان قرار گرفته است. و همچنان خبرهاي داغي از سطح كشور و 
در سطح استان مبني بر كناره گيري بازنشستگان به گوش مي رسد و 
اميدواري هاي زيادي را براي ايجاد يك تحول اساسي در مديريت ها 

به وجود آمده است.
ــن  ــراي اي ــا اج ــه ب ــري ك ــن نف ــز اولي ــدان ني ــتان هم در اس
قانــون از خدمــات دولتــي بعــد از 40 ســال جــدا شــد محمــد 
ــد  ــر ارش ــوان مدي ــه عن ــه ب ــود ك ــاله ب ــر نيكبخــت 69 س ناص
ــاظ  ــه لح ــي ب ــات دولت ــوردداران خدم ــي از رك ــتان و يك اس
ــه  ــتانداري را ب ــبز اس ــد كاخ س ــد كلي ــوب مي ش ــابقه محس س
ــاهرخي  ــن وي ش ــا رفت ــال ب ــت. و ح ــپرد و رف ــاهرخي س ش
بــه جــاي نيكبخــت مهمتريــن پســت سياســي بعــد از اســتاندار 
ــا سرپرســت اداره مي شــود  يعنــي معاونــت سياســي و امنيتــي ب
ــعه  ــادي و توس ــور اقتص ــي ام ــاون هماهنگ ــي مع ــا قياس و رض
ــدان و  ــدار هم ــي فرمان ــي تعال ــتانداري و عل ــاني اس ــع انس مناب
هاشــم صوفــي مديــر كل پدافنــد غيرعامــل نيــز تــا ايــن لحظــه 
ــا  ــاهرخي را در حن ــعيد ش ــت س ــد و دس ــي كرده ان خداحافظ

گذاشــته اند.
ــتان  ــراد بازنشســته در اس ــق اف ــداد دقي ــون تع ــز تاكن ــي ني از طرف
ــاي  ــان نيروه ــي همچن ــتگاه هاي نظارت ــت و دس ــخص نيس مش
ــان را  ــاز آن ــورت ني ــد و در ص ــد مي كنن ــاال را رص ــابقه ب ــا س ب
ــران  ــون مدي ــر اســاس قان ــرا كــه ب ــد. زي ــه دادگاه معرفــي نماين ب
متخلــف و بــكار گيرنــدگان آنــان بــه عنــوان تصــرف غيرقانونــي 
در امــوال عمومــي مجــرم محســوب شــده و همانگونــه كــه اشــاره 
ــدي در  ــزاي نق ــالق و ج ــدان و ش ــر زن ــاي نظي ــد مجازات ه ش

ــان اســت. انتظــار آن
 پــس بايــد بــه آنــان گفــت حاســبو قبــل ان تحاســبو. بــه حســاب 
خــود برســيد قبــل از آنــي كــه بــه حســابتان برســند. يعنــي زودتــر 
ــد  ــود بروي ــي خ ــال كار و زندگ ــرده و دنب ــا ك ــت ها را ره پس
و بــراي خــود و خانواده هايتــان دردســر و مشــكل قانونــي و 
ــفت و ســخت  ــون س ــه قان ــد ك ــد- و بداني ــاد نكني ــي ايج حقوق

ــدارد.  ــراري وجــود ن اســت و راه ف
بــه قــول معــروف اگــر خدمــت بــوده بــس اســت و خــدا قبــول 
كنــد و اگــر خــداي ناكــرده ................. بــوده نيــز خاتمــه دهيــد.

ــراي  ــن ب ــن جايگزي ــه تعيي ــن زمين ــم در اي ــوع مه ــال موض ح
پســت هاي خالــي و تغييــر بــه نحــو مطلــوب و بــه نحــو احســن 
اســت يعنــي بايــد افــراد رفتــه تبديل بــه احســن شــوند و نيروهاي 
ــد. ــر ســر كار بياين ــزه ب ــا انگي جــوان و متخصــص و متعهــد و ب

ــده دردي را دوا  ــيل ش ــوخته و فس ــاي س ــي مهره ه واال جابجاي
ــرد. ــد ك ــاز نخواه ــردم را ب ــي از مشــكالت م ــوده و گره ننم

ــه  ــي دارد ب ــات دولت ــابقه خدم ــه خــود 28 ســال س شــاهرخي ك
خوبــي مي دانــد كــه نيروهــاي بــا ســابقه بيــش از 30 ســال 
ديگــر تــوان و انگيــزه كافــي بــراي خدمــات برجســته بــه مــردم 
ــه  ــوند ك ــارده ش ــكار گم ــي ب ــت نيروهاي ــر اس ــد. و بهت را ندارن
ضمــن داشــتن شــادابي و جوانــي همــراه بــا تجربــه كافــي 10 تــا 
ــه كــه دســتورالعمل ســازمان  20 ســال را داشــته باشــند. همانگون
امــور اداري و اســتخدامي كشــور نيــز بــر ايــن موضــوع انگشــت 
گذاشــته و تجربــه مــورد انتظــار بــراي مديــران را مشــخص كــرده 

اســت.
ــه  ــاز ب ــود ني ــت خ ــراي موفقي ــاهرخي ب ــد ش ــر مي رس ــه نظ ب
ــه  ــه ب ــدون توج ــه ب ــزه اي دارد ك ــا انگي ــد و ب ــاي توانمن نيروه
جنــاح بازي هــا و گرايشــات سياســي و فقــط بــر اســاس شايســته 
ســاالري كــه منافــع مــردم اســتان در آن اســت انتخــاب شــوند. در 
غيــر ايــن صــورت اســتان همــدان روي خــوش تحــول مديريتــي 
را نخواهــد ديــد و در بــه همــان پاشــنه ســابق خواهــد چرخيــد و 
ــد  ــر خواه ــتان ها عقــب افتاده ت ــاير اس ــاده از س ــتان عقــب افت اس

شــد.
تحميــل  و  نمــوده  ســهم خواهي  نبايــد  نيــز  نماينــدگان  و 
نيروهــاي ضعيــف را در دســتور كار خــود قــرار دهنــد. و 
ــي  ــخصي و گروه ــاي ش ــري و منفعت ه ــت امتيازگي ــد وق بدانن
گذشــته و بايــد منافــع مــردم رادر نظــر بگيرنــد و افــراد توانمنــد 
ــخ و  ــت تاري ــتگي هاي پايتخ ــراز شايس ــه در ط ــته را ك و شايس
تمــدن ايــران زميــن باشــند بــه كار گرفتــه شــوند و بــا توجــه بــه 
ــرش اصــرار  ــه پذي ــن ب ــدگان ت ــن اســتاندار نماين اينكــه در تعيي
ــد  ــي داده ان ــر بوم ــروي غي ــي ني ــر معرف ــي ب ــور مبن وزارت كش
ــد  ــي باي ــران كل بومي گزين ــايران مدي ــان و س ــش معاون در چين

ــد.  ــدان باش ــرلوحه هم س

همشهريان تخفيفات نمايشگاه را 
از دست ندهند

 پنجمين نمايشگاه توانمندي  هاي صنايع كوچك و متوسط همچنين 
چاپ و ليبل از 13 لغايت 16 آذر ماه 97 در محل دائمي نمايشگاه هاي 

بين المللي استان همدان با تخفيفات ويژه پذيراي همشهريان است. 
اين نمايشگاه با هدف معرفي توانمندي هاي صنايع كوچك و متوسط 
استان،  از 13 تا 16آذر ماه پذيراي عالقمندان و بازديدكنندگان است.

در پنجميــن نمايشــگاه توانمندي  هــاي صنايع كوچك و متوســط 
محصــوالت توليدي، مواد غذايي، لوازم منزل و اداري، منســوجات 
چرمي، ســفال، سراميك، پوشاك، ماشــين آالت كشاورزي، چاپ و 

بسته بندي حضور دارند.
هم اســتاني ها مي توانند هر روزه از ســاعت 15 الــي 20:30 از اين 

نمايشگاه پربار ديدن كنند و از تخفيفات ويژه آن برخوردار شوند.

سد خرمرود با 16 درصد پيشرفت 
در دست اجرا است

 ســاخت سد مخزنى خرمرود در شهرستان تويسركان با 16 درصد 
پيشرفت فيزيكى در دست اجرا است.

مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان گفت: اين سد براى نخستين بار 
با سرمايه گذارى بخش خصوصى داخلى ساخته مى شود و با يك هزار 

و 750 ميليارد ريال تا پايان سال 99 بهره بردارى مى شود.
منصور ســتوده در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينكه عمليات ساخت 
اين ســد از خرداد سال 1396 آغاز شده است اظهار داشت: اعتبار اوليه 
ساخت اين ســد يك هزار و 380 ميليارد ريال است كه طبق ماده 56
در وزارت نيرو، سرمايه گذارى طرح را پيمانكار انجام مى دهد و بعد از 
6 ماه از تكميل ساخت، دولت در مدت سه سال هزينه و سود سرمايه 

گذارى را به پيمانكار مى پردازد.
ستوده افزود: حجم مخزن اين سد هشت ميليون و 300 هزار متر مكعب 
اســت كه هشت ميليون و 100 هزار متر مكعب آن مفيد است و عالوه 
بر تامين آب شــرب 48 روســتا، در بخش كشاورزى و صنعت بسيار 
كارآمد محســوب مى شود.وى ادامه داد: اين سد 9 ميليون و 600 هزار 
متر مكعب آب قابل تنظيم در ســال تامين مى كند كه 2 ميليون و 100
هزار متر مكعب آن در بخش شرب و صنعت، پنج ميليون متر مكعب در 
بخش كشاورزى و يك ميليون و 40 هزار متر مكعب در بخش محيط 
زيســت اختصاص مى يابد.مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با 
بيان اينكه اين سد از نوع خاكى همگن با هسته رسى است عنوان كرد: 
نزديك به 2 ميليون و 500 هزار متر مكعب براى بدنه اين سد خاكريزى 
مى شود.وى با اشاره به اينكه اين سد 700 متر طول تاج دارد ادامه داد: 

ارتفاع از پى اين سد 54 متر و ارتفاع از كف آن 46 متر است.
ستوده با اشاره به اينكه نوع سر ريز سد آزاد با دهانه اوجى شكل و 196
متر مكعب بر ثانيه ظرفيت سرريز دارد، افزود: عرض از كف سد 257

متر و عرض تاج آن 9 متر است.

توليد ساالنه 20هزار قطعه خودرو 
در گيان نهاوند

 سرپرســت صنعت معدن و تجارت نهاوند گفت: ساالنه  20هزار 
قطعه خودرو در گيان نهاوند توليد و روانه بازار مى شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، ترابيان،سرپرست صنعت معدن 
و تجارت نهاوند  بيان كرد: به همت 2برادر اهل گيان نهاوند ســاالنه 
20هزار قطعه ملزومات برق خودرو شــامل دلكو، شمع و واير شمع 

خودرو توليد و روانه بازار مصرف مى شود.
وى با اشاره به اشــتغال هزار و 431نفر در بخش صنايع توليدى اين 
شهرســتان گفت: 150نفر در شهرك صنعتى نهاوند كار مى كنند و از 
محل رونق توليدات تا كنون 17ميليارد تومان تسهيالت به كارآفرينان 

نهاوندى پرداخت شده است.
مدير اين كارگاه توليدى با اشاره به اينكه 30نفر مستقيم در توليدى ما 
مشغول كار هستند گفت: روزانه 2هزار دلكو پژو در كارگاه ما توليد و 
به استان هاى داراى صنايع خودروسازى به ويژه تهران، اصفهان، كرمان 

و قزوين ارسال مى شود.

1- فشــاربراى تعيين جايگزين سخنگوى شوراى شهر افزايش يافته 
است. گفته مى شــود با طوالنى شدن غيبت مولوى در شوراى شهر 
گروههــاى مختلف به دنبال وارد كردن عضو على البدل به جاى وى 
هستند.گويا گروههاى سياســى اصولگرا واصالح طلب پيگير ورود 
گزينه خود به صحن شــورا مى باشند. گفتنى است مولوى با گرفتن 

مرخصى براى درمان  به خارج از كشور سفركرده است.
2- نماينده هاى اســتيضاح كننده ظريف منصرف شده اند. گفته مى 
شود 14 نماينده امضاكننده طرح استيضاح امضاى خودرا پس گرفته 
اند . گويا توضيحات روز گذشــته وزير خارجه در كميسيون داخلى 
نمايندگان را قانع كرده اســت. گفتنى است 3 نماينده همدان نيز جزو 

امضا كنندگان استيضاح بودند.
3- گمانه زنى براى جانشــينى مديران بازنشسته افزايش يافته است 
.گفته مى شود با بازنشستگى تعدادى از مديران و انتصاب سرپرست ، 
برخى گزينه هابراى اين پست ها مطرح شده اند. گويا تعيين جايگزين 

فرماندارهمدان بيشتر مورد توجه واقع شده است.
گفته مى شود على رغم اعالم بازنشستگى فرماندارهمدان اعالم رسمى 
وتعيين سرپرست فرماندارى همدان با سكوت مواجه شده است. گويا 

تالش براى ماندن از داليل اين موضوع است!

 ايران از امن ترين كشــورهاى جهان 
اســت و يك موسســه معتبــر تحقيقاتى 

بريتانيا نيز اين ادعا را اثبات كرد.
ســفير اتريش در تهران در ديدار با سيد 
ســعيد شاهرخى اســتاندار همدان اظهار 
داشت: كشــور اتريش هم اكنون رياست 
دوره اى اتحاديــه اروپا را برعهده دارد و 
اراده و خاص كشــور ما همكارى هرچه 

بهتر با ايران است.
به گزارش ايرنا «اشتفان شولتز» بيان كرد: 
روابط كشــور ايران و اتريش قدمت 700
ســاله دارد و در اين بين همدان نيز نقش 

محورى در ارتباط 2 كشور داشته است.
سفير اتريش در تهران هدف از حضورش 
در همدان را شــروع همكارى در حوزه 
صنعتى،  گردشــگرى،  مختلــف  هــاى 
فرهنگى، كشــاورزى و اقتصادى دانست 
و گفــت: مســئوليت پذيــرى و اخالق 
مــدارى 2 هدف مهم اســت كه به تعادل 
در ميان همكارى ها اســتحكام مى بخشد 
و مى خواهيم اين همكارى بين اتريش و 

همدان تامين شود.
اشتفان شولتز خاطرنشان كرد: در گذشته 
همــكارى صنعتى بين كشــور اتريش با 
شــركت فوالد ويان همدان وجود داشته 
و اكنون گســترده تــر از قبل مى خواهيم 
روابط 2 كشــور بر پايه اقتصاد و سرمايه 
گذارى در بخش هاى مختلف انجام شود.

وى بيان كرد: تمركز بر صنعت گردشگرى 
و خدماتى كه مى توان از اين بخش بهره 
مند شــد از اهداف اين ديدار است كه در 
روابط بين همــدان و اتريش تعامل هاى 

گسترده اى را ايجاد مى كند.
سفير اتريش در تهران با بيان اينكه ايجاد 

بنگاه هاى اقتصادى و برقرارى ارتباط در 
اين حــوزه نيز مورد تاكيد اســت گفت: 
اكنون 97 درصــد از بنگاه هاى اقتصادى 
كشور اتريش را كوچك و متوسط تشكيل 
مى دهند كه در حوزه گردشگرى فعاليت 
داشــته و جزو 20 كشــور مرفه دنيا نيز 

محسوب مى شويم.
وى يادآور شــد: انتقال تجربه ، قدرت و 
تــوان بنگاه هاى بزرگ و كوچك به ويژه 
بخــش خصوصى در عرصه هاى مختلف 
مى توانــد در تحول اقتصادى 2 كشــور 

مثمرثمر باشد. 
ســفير اتريش با اســتقبال از همكارى در 
زمينه كشــاورزى به ويــژه ايجاد و توليد 
انرژى هاى تجديد پذيــر گفت: پيش از 
اين نيز يك شركت بلغارستانى با مديريت 
اتريشى در حوزه انرژى هاى نو با همدان 
همكارى داشــته و اين روابط توسعه مى 

يابد.
وى بــا ابراز عالقــه مندى در توســعه 
همكارى  گفــت:  همــدان  با  فرهنگــى 
فرهنگــى با هدف حفظ ســنت و هويت 

سنتى را گسترش مى دهيم و مايل هستيم 
همدان ميزبان جشنواره فيلم هاى اروپايى 

ايران در سال آينده باشد.
امنيت باالى ايران در خاورميانه زمينه ساز 

سرمايه گذارى است
در ادامه استاندار همدان با بيان اينكه امنيت 
باالى ايران در سطح خاورميانه زمينه ساز 
سرمايه گذارى توسط كشورهاى خارجى 
شــده گفت: شرايط بســيار مناسب براى 
سرمايه گذاران در همدان مهيا شده است.
سيدســعيد شــاهرخى اظهار داشت: در 
قانون اساســى جمهورى اسالمى حمايت 
از ســرمايه گذارى خارجى بســيار تاكيد 
شده و استان همدان با ظرفيت و پتانسيل 
هاى موجود زمينه امن و مناسب را براى 

سرمايه گذاران ايجاد كرده است.
وى بيــان كرد: ايران امــروز از امن ترين 
كشــورهاى منطقــه خاورميانه اســت و 
شــرايط را براى فعاليت در اســتان هاى 
مختلف به ويژه همدان بيشتر فراهم كرده 

است.
شاهرخى با اشــاره به اينكه روابط ايران 

و اتريش ريشــه در تاريخ دارد گفت: اين 
روابــط به قرن شــانزدهم باز مى گردد و 
امــروزه نيز 40 هــزار ايرانى بــا صفا و 
صميمــت در كنار مــردم اتريش در اين 

كشور زندگى مى كنند. 
شاهرخى خاطرنشان كرد: سرمايه گذارى 
بخش خصوصى در اســتان همدان و در 
بخش كشاورزى و صنايع تبديلى به ويژه 
سيب زمينى، كشــمش ، صنايع غذايى و 

لبنى داراى رونق چشمگيرى است.
وى يادآور شد: همچنين فعاليت يك هزار 
و 107 واحــد صنعتى فوالد، مواد معدنى 
و پتروشــيمى و شهرت جهانى در صنايع 
دســتى و آوازه جهانى شهر سفال اللجين 

از جمله مزيت هاى اين استان است.
انگور  جهانــى  ثبت  همــدان  اســتاندار 
مالير به عنوان پنجاه و ســومين محصول 
كشــاورزى جهان را مورد توجه قرار داد 
و افزود: جاذبه هاى گردشگرى و طبيعى 
همدان نيز زمينه اقتصادى شــدن سرمايه 

گذارى را مهيا ساخته است.
اشتفان شولتز ســفير اتريش در تهران در 
ســفرى 2 روزه به همدان ، نشست هايى 
پيرامــون روابط 2 جانبــه در حوزه هاى 
و  اقتصادى  شهرى،  مديريت  گردشگرى، 
فرهنگى با مســئوالن اجرايى اين اســتان 

برگزار مى كند.
سفير اتريش در پايان اين نشست تنديس 
ســنگى گنج نامه را به عنــوان يادبود از 

استاندار همدان دريافت كرد.
اشــتفان شــولتز هم چنين كتاب و لوح 
فشــرده فرهنگى پيرامــون ويژگى هاى 
كشــور اتريش را به استاندار همدان اعطا 

كرد. 

سفير اتريش:

 ايران از امن ترين كشورهاى جهـان است

 مديركل هواشناسى همدان با بيان اينكه 
بارورسازى ابرها در همدان انجام نمى شود، 
گفت: طى 10 روز آينده در همدان 10 تا 15 

ميلى متر بارش خواهيم داشت.
به گزارش فارس، محمدحســن باقرى در 
شــوراى حفاظت از منابع آب شهرســتان 
همدان با اشــاره به وضعيت جوى استان و 
ميزان بارندگى ايســتگاه هاى همدان اظهار 
كرد:  تــا ديروز بعد از ظهــر 137 ميلى متر 

بارندگى در استان همدان ثبت شده است.
مديركل هواشناســى همدان با بيان اينكه 
در تمام ايســتگاه ها افزايــش 50 تا 180

درصد بارندگى را نســبت بــه بلند مدت 
شاهد بوديم، خاطرنشــان كرد:  نسبت به 
سال گذشته بارندگى ها چندين برابر شده 

است.
وى با اشاره به اينكه متوسط بارندگى استان 
142 ميلى متر بوده اســت، گفت: بيشترين 
ميزان مربوط بــه نهاوند با 181 ميلى متر و  

رزن 164 ميلى متر بوده است.
باقرى با بيان اينكه كمترين ميزان متوســط 
بارندگــى مربوط به بهار و همدان اســت، 
افزود:  به طور متوســط نسبت به بلند مدت 
در اســتان93 درصد افزايــش بارندگى را 
نسبت به نرمال بلندمدت در 24 سال داريم 
و اين نشان دهنده بارندگى خوب در پاييز 

بوده است.
وى با اشــاره به اينكه امسال 109 ميلى متر 
براى ايســتگاه فرودگاهى همدان بارندگى 
ثبت شده است، خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
از لحاظ كشاورزى بارندگى ها تاكنون خيلى 

خوب بوده است.
مديركل هواشناســى همدان بــا بيان اينكه  
همدان از لحــاظ بارندگى در كشــور 13
يا  14 استان هاســت، افزود: امسال در اكثر 
نقاط كشور پاييز خوبى را از لحاظ بارندگى 

داشته ايم.
وى با اشــاره به 94 درصد مثبت بارندگى 
در كشــور، گفت: ميزان بازندگى كشور و 
استان با هم مساوى است اما در استان هايى 

نظير سيستان بلوچستان، اردبيل و آذربايجان 
شرقى خشكسالى حاكم است.

باقرى با بيان اينكه اكثر نقاط كشور در سال 
گذشته در منطقه سبز بودند اما اردبيل نسبت 
به ســال گذشته نيز منفى اســت، افزود: با 
توجه به پيش بينى دما در آذرماه سال جارى، 
در منطقه همــدان افزايش يك تا دو درجه 
نســبت به نرمال بلندمــدت افزايش دما را 

شاهد خواهيم بود.
وى با اشــاره به اينكه براى ســه ماه آينده 
متاســفانه افزايش دما را شاهد خواهيم بود، 
گفت: پيش بينى شده  هواى همدان دو تا سه 
درجه در ســه ماه آينده نسبت به بلندمدت 

گرمتر باشد.
مديركل هواشناســى همدان بــا بيان اينكه 
متاسفانه به دليل گرمى هوا بارش برف كم 
خواهد بود، خاطرنشان كرد: سال آينده بهار 
و تابستان روى كوه ها برفى نخواهيم داشت.

وى با اشــاره به اينكه ميــزان بارش را در 
آذرماه در حد نرمال پيش بينى شــده در حد 
پنج درصد بيشــتر، گفت: سه ماه آينده نيز 

همينطور است و 5 تا 10 درصد ميزان بارش 
بيشترى پيش بينى شده است.

باقرى با بيان اينكه در يك ســال گذشــته 
اكثر نقاط استان در حد نرمال خشكسالى و 
بخشى در خشكسالى خفيف قرار گرفته اند، 
افزود: 4/3 درصد مســاحت فامنين و 1/6
مساحت همدان در خشكسالى متوسط قرار 

دارد.
وى با اشــاره به اينكه در يك سال گذشته 
32 درصد اســتان در خشكسالى خفيف و 
متوســط قرار گرفته است، گفت: در دوره 
10 ســاله گذشــته، 53 درصد رزن، 6/9

كبودراهنگ  درصد  نيــم  و  فامنين  درصد 
در حد نرمال بوده و بقيه در خشكســالى 
خفيف، متوسط و شديد و حتى بخشى از 
نهاوند در خشكســالى بسيار شديد  قرار 

گرفته است.
مديركل هواشناســى همدان بــا بيان اينكه 
براى 36 ماهه اكثر نقاط شمالى استان تحت 
تاثير خشكســالى قرار گرفته است، افزود: 
خوب  بسيار  بارندگى  تراكنش  خوشبختانه 

بوده  است.
باقرى با بيان اينكه طبق پيش بينى ها 10 روز 
آينــده در همدان 10 تا 15 ميليمتر بارش را 
خواهيم داشت، افزود:  در اين مدت مناطق 
شمالى گيالن و اردبيل باالى 100 ميلى متر 

بارش خواهند داشت.
وى با تاكيد به بيمه محصوالت كشــاورزى 
با توجه به احتمال ســرمازدگى محصوالت 
اســتان گفت: بايــد روى بيمه محصوالت 
بيشــتر كار كند تا كشاورزان در آينده كمتر 

هزينه پرداخت كنند.
مديركل هواشناســى همدان در پاســخ به 
سوالى مبنى بر اينكه آيا در حال حاضر كار 
بارورسازى ابرها انجام مى شود؟ خاطرنشان 
كرد: بارورسازى ابرها زمانى انجام مى شود 
كه پيش بينى بارش نباشــد اما باران وجود 

دارد.
وى بــا اشــاره به اينكه طبق گفته ســپاه با 
بارورســازى حداكثر 10 تا 50 ميلى متر به 
بارندگى اضافه مى شــود گفت: در همدان 

هنوز چنين اقدامى صورت نگرفته است.

مديركل هواشناسى:

بارورسازى ابرها 
در همدان انجام نمى شود
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ساماندهى بخش عمده اى از محورهاى نهاوند بالتكليف 
مانده است

 نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى، با اشاره به نبود منابع و در نظر گرفتن 
اوراق براى ســاماندهى برخى پروژه ها، گفت: ســاماندهى بخش عمده اى از محورهاى 

نهاوند بالتكليف مانده است.
حسن بهرام نيا در گفتگو با مهر با اشاره به هفته مجلس و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى 
در آغاز بكار مجلس دهم، گفت: رهبر معظم انقالب همواره مسئولين نظام را مورد لطف 

قرار داده و با رهنمودهاى خود راه را بر ما روشن مى كنند.
وى در ادامه با تأكيد بر اينكه امروز مجلس اگر بخواهد جايگاه خود را حفظ كند نيازمند 

ادامه روش و ســيره آيت ا... مدنى است، گفت: امروز نمايندگان بر سر مصالح مملكت 
و نظام و مردم نبايد با هيئت رئيسه مجلس و يا هيچ شخصى رودربايستى داشته باشد.

نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى در ادامه با اشــاره به مشكالت عمده 
موجود در كشــور و آسيب پذيرى قشــرهاى مختلف، گفت: امروز افراد تحت پوشش 
بهزيست و كميته امداد خصوصاً معلولين و مستمرى بگيران بهزيستى با توجه به شرايط 

كشور و گرانى ها در تنگنا قرار دارند.
وى با اشــاره پايين آمدن نرخ ارز با هماهنگى قوا، گفت: بيشتر اجناس همچون لبنيات، 
حبوبات و پروتئين ها با افزايش قيمت ارز يك شــبه چندين برابر شــدند آما امرزو كه 
قيمت ارز به كمتر از 11 هزار تومان رســيده اين قيمــت ها همچنان تغيرى نكرده اند، 

عايدى اين نابسامانى ها و به جيب چه كسانى مى رود لذا ميباست مسئولين نظارت خود 
را در اين خصوص افزايش دهند.

بهرام نيا در ادامه با اشــاره به اينكه متاسفانه امروز بخش عمده اى از پروژه هاى عمرانى 
كشــور و شهرستان نهاوند به واســطه در نظر گرتن اوراق پيمان و نبود اعتبار از سوى 
سازمان برنامه و بودجه بالتكليف مانده اند، گفت: متاسفانه امروز پيمانكاران هيچ انگيزه 

اى براى فعاليت ندارند.
وى با اشاره به بالتكليفى وضعيت ساماندهى محورهاى مواصالتى نهاوند كه به اين شيوه 
هســتند، گفت: متاسفانه امروز يا پيمانكاران عالقه اى بر انتخاب اين پروژه ها ندارند يا 

اينكه اگر انتخاب مى كنند چندين برابر پيمان مبلغ قرار داد را ميدهند كه قبول نميشود.

خبـر

جشنواره فرهنگى ورزشى "دا" فرصتى 
طاليى براى معرفى پتانسيل هاى فامنين  

 هدف اصلى جشنواره فرهنگى ورزشى "دا" پاسداشت مقام شامخ 
زنان روستايى با رويكرد ورزشى و فرهنگى است كه باعث رونق ورزش 
در روســتا ها خواهد بود .فرماندار شهرستان فامنين  با بيان اين مطلب 
در بازديد از جشــنواره فرهنگى ورزشــى دا كه در روستاِى فيض آباد 
شهرستان فامنينن برگزار بود گفت : انتظار مى رود غرفه هاى موجود در 
جشنواره بيانگر آداب رسوم شهرستان فامنين باشد . سيد مجيد شماعى 
ادامه داد : بنا به رهنمودهــاى مقام معظم رهبرى در خصوص اقتصاد 
مقاومتى و حمايت از توليد ملى تمامى اجناس موجود در جشــنواره 
دا ، توليــدات خانگى و گروهى زنان روســتايى را مالك قرار داده ايم 
كه اين خيز اقتصادى ظرفيت و بســتر سازى مناسبى براى درآمدزايى 
خانواده ها روســتايى و تشــويق آنها نيز خواهد بود .فرماندار فامنين  
برگزارى نمايشگاه صنايع دستى ، پخت نان سنتى ، پخت غذاهاى محلى 
و ســنتى را از ديگر بخش هاى اين جشنواره دانست و گفت: برگزارى 
اين جشنواره باعث ايجاد نشاط اجتماعى و پويايى جامعه روستايى به 

ويژه بانوان مى شود.

سازه هاى آبخيزدارى تويسركان آبگيرى 
شدند

 رئيس اداره منابع طبيعى تويسركان گفت: بارش هاى اخير منجر به 
آبگيرى سازه هاى آبخيزدارى طرح كنجوران اين شهرستان شده است.

كامران كيانى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: طرح حوزه آبخيز كنجوران 
به مساحت چهارهزار و 100 هكتار شامل چهار روستا است كه براى اجراى 
اين طرح 10 ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملى اختصاص يافت.وى 
اضافه كرد: اجراى اين طرح از هفته دولت آغاز شده و بندهاى سد مالتى، 
گابيونى و خشكه چين با 40 درصد پيشرفت در حال ساخت است.رئيس 
اداره منابع طبيعى تويســركان افزود: آبگيرى در پشت سازه ها و سدهاى 
احداث شده منجر به جذب رسوب، تقويت آب هاى زيرزمينى، مهار آب 

هاى سطحى و جلوگيرى از هدر رفت آب شده است. 

پ

آگهي تجديد مناقصه عمومي 97/75/88 الي 97/75/90 (نوبت دوم)

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان 

مبلغ برآورد بر اساس موضوع مناقصه شماره مناقصه 
فهرست بها راهداري سال 

97 (ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (ريال) بر اساس 
آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/

ت50659 هـ مورخ 94/9/22
اجراي عمليات لگه گيري و روكش آسفالت محور97/75/88

 همدان - سنندج 
8/588/621/423429/500/000

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور گل تپه 97/75/89
شيرين سو در شهرستان كبودراهنگ 

4/299/414/019215/000/000

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور نهاوند كنگاور 97/75/90
و نهاوند سه راهي نهاوند و گنبد كبود چشمه ماهي- دهفول 

برزول گيان در شهرستان نهاوند 

13/432/897/918671/650/000

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه به شرح زير به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني
جهت اطالع بيشتر به سايت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نماييد.

آخرين مهلت دريافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 97/9/14
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت 14 مورخ 97/9/24

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكي: دبيرخانه اداره كل واقع در همدان بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي 
www.setadiran.ir محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الكترونيكي: سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني

تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 9 صبح مورخ 97/9/25
محل بازگشايي پاكات: سالن جلسات اداره كل واقع در همدان بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي 

مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت: 2 ماه 
صالحيت الزم:

دارا بودن گواهي صالحيت پيمانكاري (حداقل رتبه 5 راه و ترابري) از سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز داشتن گواهي نامه فني از مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي 
قيمت  ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

محل تأمين اعتبار طرح عمراني (تملك دارايي) و از محل اعتبارات استاني و سازمان راهداري (نقدي و اسناد خزانه) مي باشد.(3479)م الف

پ

( اول  نوبت  يده(  مــزا گهــي  آ

سيدعبدالمجيد حسيني - رئيس شعبه يك همدان 

شعبه يك تأمين اجتماعي استان همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1355 
در نظر دارد يك قطعه زمين با پالك ثبتي شماره 5880 اصلي واقع در بخش يك را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

1-ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت عرصه و اعيان 77/35 مترمربع با كاربري تجاري با قيمت پايه طبق نظريه كارشناس 
نشاني  به  شهرداري  به  متعلق  ريال  كل 6/820/000/000  قيمت  ريال  مترمربع 88/170/652  هر  قرار  از  دادگستري  رسمي 

همدان، بين النهرين، پشت سازمان تأمين اجتماعي 
2-ملك در رهن / اجاره نمي باشد و به همين صورت واگذار مي گردد.

3-شركت كنندگان در مزايده مي توانند پيشنهادت خود را تا پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 97/10/26 به واحد اجرائيات به 
نشاني همدان، خيابان بوعلي، سيزده خانه شعبه يك اداره كل تأمين اجتماعي همدان تحويل نمايند به پيشنهاداتي كه بعد از موعد 

مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4-پيشنهادات رسيده رأس ساعت 10 صبح شنبه مورخ 97/10/29 (روز مزايده) در محل اجرائيات شعبه يك همدان باز و قرائت 

خواهد شد، حضور پيشنهاد دهند در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.
5- پرداخت بدهي هاي مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه، بدهي هاي 

مالياتي و عوارض شهرداري بر عهده برنده مزايده است.
6- برنده مزايده شخصي است كه باالترين قيمت را بين قيمت هاي پيشنهادي كه باالتر از قيمت پايه كارشناسي باشد ارائه دهد.
7- برنده مزايده مي بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقداً و يا توسط چك بانكي (رمزدار، تضميني يا  بين بانكي) در 
وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مورد مزايده به نفرات بعدي واجد شرايط 

فروخته مي شود.
8-بدهكار مي تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.

9- مباشرين فروش، كارمندان سازمان، ارزياب دادگستري، نمايندگان دادسرا و يا نيروي انتظامي حق شركت در مزايده را به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم ندارند.

 مالير- خبرنگار همــدان پيام: نظام توليد انگور 
شهرستان مالير روز شنبه 10 آذر به عنوان 53 ميراث 
مهم كشــاورزى جهان GIAS توســط فائو ثبت 

جهانى شد.
معاون اســتاندار و فرماندار ويــژه مالير با بيان اين 
مطلب  در نشست خبرى با خبرنگاران عنوان كرد: 
اين دستاورد با ارزش با پذيرش مدارك و مستندات 
و دفاعيه هاى ارائه شــده در فائو 10 آذر ماه حاصل 
شد و اين ثبت با پايلوت دره جوزان شهرستان مالير 

صورت گرفته است.
باب ا... فتحى ادامه داد:  اين خبر خوش حاصل تالش 
و پيگيرى هاى مستمر وزير جهاد كشاورزى، استاندار 
همدان، فرماندارى ويژه مالير جهاد كشاورزى مالير، 
نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى، مسئولين 
اجرايى شهرســتان مالير و كشــاورزان و باغداران 

سخت كوش مالير است.
وى با اشاره به اين دستاورد با ارزش گفت: اميدواريم 
كه ثبت جهانى انگور زمينه ســاز رونق اقتصادى و 
توسعه روستاها در زميه ايجاد اشتغال، گردشگرى، 
جلوگيرى از مهاجر به شهر شود و اميدواريم با برنامه 
ريزى جامع شــاهد حفقظ اين دستاورد و موفقيت 

هاى بعدى باشيم.
فتحى گفت: ميانگين ســطح توليد انگور از كشور 
15 تن در هكتار اســت كه در شهرســتان مالير به 

22 تن در هكتار مى رســد توليــد انگور در مالير 
به روش هاى ســنتى صورت مى گيرد و به خاطر 
محيط زيست، منطقه گردشگرى، وجود قنوات، نظام 
توليد با قدمت طوالنى، كشاورزان و باغداران خوب 
و سطح توليدات بيشتر نسبت به مناطق ديگر موفق 

به ثبت جهانى انگور شديم.
فرماندار ويژه مالير خاطرنشــان كرد: با ثبت جهانى 
انگور تكليف ما سنگين تر شــده است، ما بايد در 
حفظ شــيوه توليد، بحث فــرآورى انگور، صنايع 
تبديلى و بســته بندى، تهيه ســبد، حفظ منابع آب، 
اجراى طرح فراز، برگزارى جشن ها و... تالش كنيم  

و اين روند  باعث افزايش ارزش افزوده مى شود.
مدير جهاد كشــاورزى مالير نيز با بيان اينكه ثبت 
ميراث كشاورزى مهم جهان (GIAS) ابتكار عمل 
ســازمان فائو است كه از سال 2002 آغاز به فعاليت 
كرده است افزود: هدف شناسايى و معرفى و حفاظت 

از ميراث كشاورزى جهانى است.
على مروت اميرى ادامه داد: تاثير در معيشت و امرار 
معاش مردم روستا، دارا بودن ريشه هاى تاريخى و 
فرهنگى، داراى چشم انداز متمايز و نظام بهره بردارى 
به خصوص، داشــتن عمل جامــع براى حفاظت و 
توسعه از جمله معيارها و شرايطى است براى پرونده  

هايى كه درخواست ثبت در اين نظام را دارد .
وى افزود: اين پتانسل كه حاصل دسترنج كشاورزان 

و باغداران زحمتكش اســت در مالير وجود دارد ، 
ما تنها كارى كه كرديم با همكارى و همدلى ســاير 

مسئوالن آن را به فائو عرضه كرديم.
اميرى در ادامه گفت: ســازمان فائو فرآيند ســخت 
گيرانه اى بــراى ثبت ميراث كشــاورزى دارد،  ما 
توانستيم از بين هزاران پرونده از كشور هاى مختلف 
عبور كنيم و موفق به ثبت جهانى انگور مالير شويم.

معاون رئيس و مدير جهاد كشــاورزى مالير10 آذر 
مــاه  را روز به يادمادنى در شهرســتان مالير عنوان 
كرد و گفت: ما ســايت دره جوزان را به عنوان يك 
ســايت پلفت به فائو معرفى كرديم به دليل داشتن 
3 هــزار هكتار باغ انگور بــا يك نظم خاص كه در 
بعضى مناطق آن 35 تن در هكتار توليد انگور دارد و 

انگورش از كيفيت بااليى برخوردار است.
وى عمده مشــكالت در اين زمينه سيستم كاشت 
ســنتى، عدم تغذيه اصولى، آبيارى غرقابى، حمل و 
بســته بندى و فرآورى، خرد بودن زمين ها، تعداد 
فراوان بهره بردار، سرماى بهاره، آفات كشاورزى و... 

برشمرد.
اميرى  گفت: فائو در هزينه و مديريت و برنامه ريزى 
به ما كمك مى كند برنامه فائو اقدام 5 است كه شامل 
اصالح كاشت باغات و اجراى طرح فراز در 5 هزار 
هكتــار باغات توليد اصولى باغ ها و مبارزه با آفات 

كشاورزى و... است.

امور  معاون  غفارى  ليال 
فرماندار  ريــزى  برنامه 
مالير نيز بيــان كرد: از 
زمانى كــه ثبت جهانى 
انگــور مطرح شــد به 
ستاد  فرماندار  دســتور 
اجرايــى بــا 5 كميتــه 

تشكيل داديم كه كميته ها عبارتند از: كميته پژوهش 
توسط پژوهشكده انگور و دانشگاه مالير، كميته فنى 
و اجرايى با مديريت جهاد كشاورزى، كميته فرهنگى 
و تاريخى با مديريت ميراث فرهنگى، كميته اطالع 
رسانى توسط ارشاد و كميته بهداشت و محيط توسط 
مركز بهداشت، كه با تالش و پيگيرى و همكارى هم 

موفق به ثبت جهانى انگور شديم.
رئيس پژوهشــكده انگور مالير نيز با اشاره به اينكه 
ثبت جهانى اسمى بزرگ اســت كه بايد براى بهره 
ورى بيشتر از آن استفاده كنيم افزود: كميته پژوهش 
در تهيــه پروپوزال، تهيه مســتندات و ترجمه و هر 
اقدامى كه باعث توســعه صنعت انگور و كشمش 
مالير شود همكارى كرد و ثبت جهانى انگور مالير 

ماحصل نظرات و همكارى ساير كميته ها بود.
روح ا... كريمــى گفت: مهمترين هدف ثبت جهانى 
انگور مالير صيانت و حفاظت از ظرفيت انگور مالير 
و همچنين جلوگيرى از مهاجرت به شهرها كه اين 

خود باعث پايدارى توليد است مى باشد.
وى فايده ثبت جهانى انگور را اينگونه بيان كرد: فائو 
تأكيــد بر حفظ توليد موجــود دارد و هر عاملى كه 
باعــث بر هم زدن نظام توليد شــود را از طريق تيم 
هاى تحقيقاتى و تجاربى كه از كشــورهاى مختلف 
كسب كرده در اختيار ما مى گذارد و در اين زمينه به 

ما كمك مى كند.
كريمى گفت: هر جا ثبت جهانى صورت گيرد دنيا به 
دنبال اين است كه چه ظرفيتى دارد. ما بايد توريسم 
انگور راه بيندازيم و با تمام امكانات ســعى كنيم كه 

بتوانيم اين ثبت جهانى را حفظ كنيم.
گفتنى اســت: مالير داراى 11 هــزار هكتار باغ 
انگور است كه ساالنه 240 هزار تن انگور توليدى 
مى كند 60 تا 70 درصد صادرات اســتان همدان 
مربوط بــه انگور مالير مى باشــد و اين يكى از 
مزيت هاى اين شهرستان براى جهانى شدن ثبت 

انگورش است.

با انتخاب دره جوزان به عنوان پايلوت انگور

ميراث كشاورزي جهان 
به نام مالير ثبت شد
■ فرماندار: تالش كنيم ارزش افزوده انگور باال برود
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عضو شوراى مركزى فراكسيون اميد مجلس:
توضيحات ظريف در خصوص پولشويى

 در فراكسيون اميد قانع كننده بود
 عضو شــوراى مركزى فراكســيون اميد مجلس از حضور «محمد 
جواد ظريف» در جلســه امروز - يكشنبه - اين فراكسيون خبر داد و 
گفت: وزير امور خارجه درباره موضوع پولشويى توضيحاتى به اعضاى 

فراكسيون ارائه كرد كه قانع كننده بود.
به گزارش خانه ملت، «جالل ميرزايى» در تشريح نشست روز گذشته  
فراكســيون اميد مجلس شوراى اســالمى كه با حضور رييس دستگاه 
ديپلماسى برگزار شد، اظهار داشت: در اين جلسه به اظهارات وزير امور 

خارجه درباره موضوع پولشويى اشاره شد.
وى خاطرنشــان كرد: اخيرا انتقادهايى در اين زمينه از ســوى مخالفان 
دولت مطرح شــد كه ظريف در اين باره توضيحاتى ارائه كرد كه براى 

اعضاى اين فراكسيون قانع كننده بود.
عضو شــوراى مركزى فراكسيون اميد مجلس يادآور شد: در ادامه اين 
جلســه درباره سياست هاى مد نظر وزارت امور خارجه در خصوص 

مسائل منطقه اى و بين المللى بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وى با بيان اين كه در اين جلســه اعضاى كميته هاى سياسى و روابط 
خارجى و هيأت رييســه فراكســيون اميد دغدغه و نگرانى هاى خود 
را در حوزه سياســت خارجى مطرح كردند، يادآور شد: ظريف درباره 
مســائل مورد نظر نمايندگان پاسخ هاى خود را ارائه كرد و توضيح داد 
كه سياست خارجى چگونه در عرصه بين المللى و منطقه اى از منافع 

جمهورى اسالمى و امنيت ملى دفاع مى كند.
نماينده مردم ايالم در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: همچنين مباحثى 
درخصــوص موضوعات عراق، وضعيت آينده يمن و بحران ســوريه 
مطرح و سياست هاى گذشته، حال و آينده وزارت امور خارجه در اين 

خصوص تشريح شد.
ميرزايى يادآور شــد: هدف اين وزارتخانه حفظ منافع ملى است و اين 
كه در شــرايط موجود اقداماتى شود كه با كمترين هزينه بتوانيم از اين 

پيچ تاريخى عبور كنيم.

 هيچ قطعنامه اى برنامه موشكى و يا 
آزمايش هاى موشكى ايران را ممنوع نكرده است

 بهرام قاســمى، سخنگوى وزارت امور خارجه در واكنش به ادعاى 
مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا كه آزمايش هاى موشكى ايران را 
نقض قطعنامه 2231 شوراى امنيت دانست، اظهار داشت: برنامه موشكى 

ايران ماهيت دفاعى دارد و بر اساس نيازهاى كشور طراحى مى شود.
به گزارش ايسنا، وى تاكيد كرد: هيچ قطعنامه اى در شوراى امنيت برنامه 

موشكى و يا آزمايش هاى موشكى ايران را ممنوع نكرده است.
قاسمى خطاب به وزير امور خارجه آمريكا افزود: جالب و البته مضحك 
آنجاســت به قطعنامه اى استناد مى كنيد كه با خروج يك جانبه و غير 
قانونى تان از برجام نه تنها خود آن را نقض كرده ايد بلكه ديگران را هم 
به نقض آن تشــويق و يا حتى اگر آن را اجرا كنند تهديد به تنبيه شدن 

و تحريم مى كنيد.

آزمايش موشكى جديد ايران خالف قطعنامه 
2231 است

 در حالى كه خبر آزمايش موشكى جديد در ايران از سوى هيچ مقام 
نظامى يا دفاعى در كشورمان اعالم يا تاييد نشده است، وزير امورخارجه 
آمريكا در ادامــه تازه ترين اظهارات خصمانه خود عليه ايران در پيامى 
توييترى آزمايش موشكى ايران را محكوم و آن را مغاير قطعنامه 2231

عنوان كرده است.
به گزارش ايســنا، به نقل از رويترز، مايك پمپئــو، وزير امور خارجه 
آمريكا در پى رويكردهاى بدخواهانه كشورش، مدعى شد كه آزمايش 
موشــك هاى ميان برد ايران كه توانايى حمل چندين كالهك موشكى 
منفجره را دارند تخطى از توافق بين المللى هســته اى تهران مى باشد و  

آن را محكوم كرد.
در ميان تنش هاى ميان واشنگتن و تهران در زمينه موشك هاى بالستيك، 
پمپئو در پيامى توييترى هشــدار داده اســت كه ايران در حال افزايش 
«آزمايش و تكثير» موشــك هايش بوده و از جمهورى اســالمى ايران 

خواست «اين اقدامات را متوقف كند».
پمپئو در ادامه اين اظهــارات ادعايى خود به جزئياتى در مورد آخرين 
آزمايش موشكى ايران اشاره كرد.او در پيام توييترى خود مدعى شد كه  
ايران به تازگى موشك هاى ميان بردى را مورد آزمايش قرار داده است كه 

قابليت حمل چندين كالهك موشكى منفجره را دارند.
وى سپس بر ادعاى خود افزود: اين آزمايش از قطعنامه 2231 شوراى 
امنيت ســازمان ملل تخطى كرده است.وزير امور خارجه آمريكا سپس 
در ادامه اين اظهارات با در نظر گرفتن توافق هســته اى بين المللى  كه 
توســط شــوراى امنيت به امضا رسيده اســت، گفت: ما اين اقدام را 
محكوم مى كنيم».به گزارش ايسنا، اين محكوميت بى اساس از جانب 
وزير امور خارجه آمريكا در حالى مطرح مى شود كه آمريكا تا كنون با 
جنگ افروزى هاى خود در تاريخ و با تصميمات مستبدانه و يك جانبه اش 
جنايت هاى بى شمارى عليه بشريت روانه داشته و از مهم ترين عوامل بر 

هم زننده صلح و امنيت جهانى بوده است.
از تازه ترين اقدامات جنگ جويانه و جنايت آميز دولت آمريكا مى توان 

به حمايت آشكار آن از نسل كشى عربستان در يمن اشاره كرد.
مقامات كشورمان تا كنون بارها ضمن تاكيد بر اقتدار و استقالل برنامه 
موشــكى ايران از آن به عنوان ابزارى دفاعى ياد كرده و خاطرنشــان 
كرده اند ضمن پاسخ كوبنده به هر گونه تجاوز احتمالى هيچ گاه به دنبال 

جنگ افروزى در هيچ كجاى جهان نيستند.
ادعاى پمپئو مبنى بر خالف قطعنامه 2231 بودن آزمايش موشــكى 
جديد ايران در حالى مطرح مى شود كه خبر آزمايش جديد موشكى 
در ايران از ســوى هيچ مقام نظامى و دفاعى كشورمان اعالم يا تاييد 

نشده است.

12آذر ؛ روز قانون اساسى جمهورى اسالمى

 در تاريخ انقالب هاى جهان هيچ انقالبى را نمى توان يافت كه به 
فاصله كمتر از دو ماه از پيروزى انقالب و ســقوط رژيم سابق، شكل 
نظام سياســى جديد با همه پرســى ملت آن هم با راى قاطع 2/ 98

درصدى رسميت يابد.
در دوازدهم آذر ماه 1358 نخســتين قانون اساسى نظام بر پايه پيوند 
دين و سياست در جمهورى اســالمى به تصويب ملت ايران رسيد. 
بالفاصله انتخابات تعيين خبرگان قانون اساسى برگزار شد و جمعى 
از دانشمندان و اسالم شناسان ايران از مرداد سال 58 قانون اساسى را 
تصويب كردند كه در تاريخ معاصر كشورهاى اسالمى بى نظير است. 
حتى تصويب اين قانون مصوب نمايندگان ملت هم باعث نشــد كه 
براى تاييد بيشــتر مردمى بودن اين قانون به همه پرسى ملت گذارده 
نشــود و چنين بود كه در 12 آذر ماه 58 ملت ايران به قانون اساسى 
مصــوب نمايندگان خود، مهر تاييد زدنــد و اين تازه آغاز راه تحقق 
عينِى جمهورى اســالمى بود كه بر اســاس اصل ششم قانون اساسى 
آن اداره امور آن با اتكاء آراى مردمى از راه انتخابات قرار داده شــد. 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى، رياست جمهورى، خبرگان رهبرى 
و شوراهاى اسالمى؛ انتخابى شدن همه نهادهاى تعيين كننده نظام را 

تضمين كرد. 
 جايگاه قانون اساسى

قانون اساســى عالى ترين سند حقوقى يك كشــور و راهنمايى براى 
تنظيم قوانين ديگر است. قانون اساسى تعريف كننده اصول سياسى، 
ساختار، سلســله مراتب، جايگاه و حدود قدرت سياسى دولت يك 
كشور و تعيين و تضمين كننده حقوق شهروندان كشور است. قانون 
اساسى، اساسى ترين دستاويز مردمى براى اداره و مديريت سالم يك 
كشور است. كسانى كه در تدوين اين قانون ممتاز، همه سرمايه هاى 
فكرى و معنوى خود را به كار انداختند. در شــمار بزرگان انقالب در 
سراسر كشــور و چهره هاى موثر حوزه و دانشگاه بودند. بسيارى از 
خبرگانى كه در روح و الفاظ قانون اساسى جمهورى اسالمى، سهمى 
دارند، اينك اســاطير انقالب و پشــتوانه  هاى معنوى نهضِت رو به 

گسترش اسالم در جهانند.
 ايران پيشگام تدوين قانون اساسى

در جهان اســالم ، ايرانيان در انقالب مشروطه پيشگام قانون اساسى 
نويســى بودند. قانون مشروطه را كه مى توان با تسامح قانون نقش و 
جايگاه مجلس شــوراى ملى ناميد؛ اســاس مشروطيت را به تشكيل 
مجلس مقتدر قرار داد. در اين قانون با متممى كه بعدها تصويب شد 
نظارت علما بر مصوبات پارلمان پيش بينى شــد، اما با روى كارآمدن 
پهلوى ها، عمال قانون اساســى و مجلس از نقش محورى خارج شد 
و شــخص شاه قدرت بيشترى پيدا كرد. به جز مقاطعى كه شخصيت 
هايى چون شــهيد سيد حســن مدرس يا دكتر محمد مصدق و آيت 
ا... ابوالقاســم كاشانى كوشيدند مجلس را به جايگاه خود بازگردانند، 

مجلس عمال در دست شاه بود. 
قانون اساسى جمهورى اســالمى بر اين اساس تدوين و به تصويب 
ملت رسيد. ده سال پس از اجراى اين قانون مشخص شد كه ضرورت 
اصالح و بازنگرى در اين قانون به شــدت احساس مى شود. در اين 
جهت با فرمان امام خمينى (ره)، بازنگرى در قانون اساسى آغاز و در 
سال 68 شوراى بازنگرى مشخص و با اصالحات قانون اساسى مجددا 
در همه پرســى به تاييد ملت رسيد. مهم ترين اصالحاتى كه در اين 
قانون اساسى صورت گرفت را مى توان تمركزگرايى در برخى نهادها 
دانست؛ چنانكه با حذف پست نخست وزيرى عمال رئيس جمهور، 
رييس دولت شــد. رييس قوه قضاييه به نوعى بســيارى از اختيارات 
شوراى عالى قضايى را بدست گرفت. شوراى سرپرستى صدا و سيما 
جاى خود را به رئيس سازمان صدا و سيما داد و هماهنگى ميان قوا و 

نظارت بر آنان به نهاد رهبرى سپرده شد.
نهادهايى چون مجمع تشــخيص مصلحت نظام در قانون اساســى 
جديد جايگاه و رسميت قانون اساسى خود را پيدا كردند. البته مجمع 
تشخيص مصلحت نظام كه عمال بر حل اختالف ميان شوراى نگهبان 
و مجلس در تعيين تكليف مصوباتى كه مغاير با شرع و قانون اساسى 

تشخيص داده شده داورى مى كند.
 جمع بندى

قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران مبيّن نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، 
سياسى و اقتصادى جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسالمى است كه 
انعكاس خواست قلبى امت اسالمى مى باشد. حكومت از ديدگاه اسالم، 
برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه گرى فردى يا گروهى نيست بلكه تبلور 
آرمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مى دهد تا 
در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى (حركت 
به سوى ا...) بگشايد. با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ايران تضمين گر نفى هر گونه استبداد فكرى و اجتماعى 
و انحصار اقتصادى مى باشد. قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران كه بر 
پايه احكام نورانى دين اسالم تدوين شده است يكى از مترقى ترين قوانين 
جهــان و به عنوان ميثاق ملى، پيش روى ما قرار دارد. اهميت اين قانون 
وقتى دوچندان خواهد شد كه به تجربه ناموفق كشورهايى چون مصر و 
تونس توجه كنيم كه عمال بسيارى از آرمان هاى ملت در بيدارى اسالمى 

با قوانين اساسى سكوالر بر باد رفت.

پاسخ به چند شايعه درباره زلزله هاى كرمانشاه
 مســئول شبكه لرزه نگارى استان كرمانشاه از ثبت 6038 پس لرزه در گستره استان 
كرمانشاه بعد از زلزله 21 آبان سال قبل خبر داد و گفت: هيچكدام از موج هايى كه طى 

اين يك  سال ثبت كرده ايم، منشاء غيرزلزله اى نداشته است.
فرهاد فروزى اظهار كرد: بعد از زلزله 6,4 ريشــترى چهارم آذر تا ساعت يازده امروز 
(يازده آذر) 433 لرزه به ثبت رســيده كه از اين تعداد دو مورد بزرگى بيشــتر از پنج 
ريشتر، 10 مورد بين چهار تا پنج ريشتر و 59 مورد بين سه تا چهار ريشتر بوده است.
وى تعداد لرزه هاى پس از زلزله 21 آبان سال گذشته تاكنون را نيز 6038 مورد اعالم 

كرد.
مسئول شــبكه لرزه نگارى استان كرمانشاه با بيان اينكه روند پس لرزه هاى زلزله اى به 

بزرگى 7,3 ريشتر بيش از يك يا دو سال طول خواهد كشيد، عنوان كرد: پس لرزه 6,4 
ريشترى براى چنين زلزله اى طبيعى است.

به گفته فروزى اگرچه از دامنه شــدت و تعداد پس لرزه ها كاسته شده، اما تداوم آنها 
بيش از يك يا دو سال خواهد بود.

وى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه پيش بينى وقوع زلزله بزرگ تر توسط هيچكس 
امكان پذير نيســت، خاطرنشان كرد: مردم نبايد به شايعاتى كه درباره وقوع يك زلزله 
بزرگ مطرح مى شــود توجه كنند، زيرا هنوز در هيچ كجاى دنيا امكان پيش بينى دقيق 

زلزله وجود ندارد.
مسئول شكبه لرزه نگارى كرمانشاه درباره شايعاتى كه در خصوص منشاء غيرزلزله اى 
لرزه ها مطرح اســت نيز به صراحت اعالم كرد: در تمام بيش از شش هزار لرزه اى كه 

طى يك سال اخير به ثبت رسيده، هيچ لرزه اى با منشاء غيرزلزله اى نداشته ايم.

فروزى با اشــاره به اينكه دستگاه هاى شــبكه لرزه نگارى انواع شكل هاى امواج حتى 
عبور يك كاميون يا نويزهاى محلى را نيز ثبت مى كنند، تاكيد كرد: موج ناشى از زلزله 
به لحاظ ويژگى هايى كه دارد كامال قابل شناسايى و تشخيص است، دامنه و فركانس 

مشخص دارد و عمق آن نيز به طور دقيق معلوم است.
به گفته فروزى، حتى لرزه هايى كه منشاء زلزله اى دارد، با لرزه هاى ناشى از فرورانش 

زمين و يا فروريزش غارهاى زيرزمينى نيز متفاوت و قابل تشخيص است.
مســئول شبكه لرزه نگارى استان كرمانشــاه با بيان اينكه حداقل عمق لرزه هاى 
يك ســال اخير پنج كيلومتر بوده و زلزله ســطحى تر از اين عمق نداشــته ايم، 
افزود: عمق پنج كيلومترى زمين و يا عمق هاى بيشــتر مانند عمق 18 كيلومترى 
زلزلــه 21 آبان، عمق قابل توجهى اســت كه فقط زلزله مى تواند در اين اعماق 

رخ دهد.

 صبح ديروز تاكسيرانان همدانى تجمعى 
اعتراض آميز نسبت به گران شدن نرخ قطعات 
خودرو و فعاليت تاكســى هاى اينترنتى در 

سطح شهر داشتند.
بنــا به گفته رئيس ســازمان تاكســيرانى و 
حمل ونقل بار و كاالى همــدان اين تجمع 

رسمى نبوده است.
محمد پوروخشورى افزود: تاكسيرانان همدان 
بــه علت افزايش قيمت قطعــات خودرو و 
فعاليت تاكســى هاى اينترنتى اقدام به تجمع 
اعتراض آميز داشتند كه البته پيشتر اين موارد 

را به مراجع باالتر انعكاس داده بوديم.
بنابراين به جمع تاكسيرانان معترض رفته تا 
دغدغه هايشــان را بشنويم. بيشترين مسائلى 
كه خاطر تاكسيرانان را به خود مشغول كرده 
فعاليت تاكسى هاى اينترنتى، گرانى بى حساى 
قطعات خودرو، نداشــتن بيمــه تكميلى و 
ســختى كار باال با بازنشســتگى 30 ساله، 
عوارض تاكســيرانى چند برابرى در مقايسه 
با ساير شهرهاى كشــور و ساير مشكالتى 
است كه اميدواريم مسئوالن ذيربط پيگيرى 
بيشترى براى برطرف كردن اين دست مسائل 

انجام دهند.
تاكســى هاى اينترنتى كه بازار را با يك ايده 
خالق اما با كپى بردارى از كشورهاى پيشرفته 
از دســت تاكســيرانان در آورده اند، به هيچ 
عنوان نبايد در مقام مقابله بر آمد بلكه بايد در 
همان بدو شكل گيرى اين نوع خدمات رسانى 
در حوزه حمل ونقل عمومى براى جلوگيرى 
از موازى كارى و تعــارض منافع تمهيداتى 
انديشيده مى شد و سازمان تاكسيرانى از قافله 

رقابت جا نمى ماند.
پس از اعتراض به فعاليت تاكسى هاى اينترنتى 
در سطح شهر،  افزايش قطعات قيمت خودرو 
از ديگر مواردى بود كه تاكسيرانان به آن اشاره 
كردند بــه طوريكه آنها مى گويند حتى براى 
خودرويــى مانند پرايد كه يــك خودروى 
داخلى به شــمار مى رود و قطعــات آن به 
راحتى در بازار يافت مى شود شاهد افزايش 
چند صددرصدى هستيم. تعاونى سازمان هم 
كه قطعــات و ابراز را با چند 10 هزار تومان 
تفاوت قيمت با نرخ آزاد براى تاكســيرانان 
تأمين مى كند مثل الســتيك، بدون اقساط به 

تاكسيرانان مى فروشند.
رانندگان معترض ادامــه دادند: راننده بيايان 
داراى بيمه تكميلى اســت در حاليكه راننده 
تاكسى بيمه تكميلى ندارد، با توجه به اينكه 
شــغل رانندگان طاقت فرساست و 30 ساله 

بازنشسته مى شوند.
به گزارش ايســنا، آنها يكصــدا فرياد زدند: 
عوارض تاكسيرانى نيز در مقايسه با شهرهاى 
ديگر سنگين تر است. عوارض تاكسيرانى و 
خــرج و مخارجى كه منجر به صدور پروانه 
براى كارت شهرى است، چند برابر شهرهاى 
ديگر است و زحمت فراوانى براى گذراندن 

مراحــل گرفتن كارت شــهرى كــه مانند 
هفت خان رستم است، بايد كشيد.

تاكســيرانان شاكى گفتند: كرايه اى كه قبل از 
اين گرانى ها بود بــا امروزى كه گرانى بيداد 
مى كند تغيير آنچنانى نكرده است در حاليكه 
باتوجه بــه وضع اقتصادى موجــود درآمد 
حاصله كفــاف زندگى و مخارج ســنگين 

تاكسيرانان را نمى دهد.
4500 دســتگاه تاكسى در سطح شهر وجود 
دارد كه نيمى از آنها به نظر تاكســيرانان زياد 
است، اين درحاليست كه در سال هاى گذشته 
جمعيت تاكسيرانان بسيار كمتر بود بنابراين  
بايد مسئوالن تاكسيرانى اين را مد نظر خود 
قرار دهنــد كه وقتى تعدادى تاكســى وارد 
ناوگان حمل ونقل عمومى مى كنند بايد تحت 
عنوان ســاماندهى ظرفيت ناوگان را بررسى 
كنند تا تاكســى مازاد در سطح شهر وجود 

نداشته باشد.
انتقادى كه از سوى تاكســيرانان به سازمان 
تاكسيرانى وارد است نحوه برخورد نامناسب 
مأموران بازرســى تاكســيرانى و سازمان با 
تاكسيرانان است كه اميدواريم اين نيز مورد 

توجه مسئوالن قرار گيرد.
آنها اظهار كردند: بايد به مشكالت معيشتى 
اعتراضات  و  شــود  رســيدگى  تاكسيرانان 
تاكســيرانان كــه از روى ناچــارى و براى 
رساندن حرف تاكسيرانان به مسئوالن است 

را با اعتصابات ديگر ربط ندهند.
 نظارتى بــر آژانس هاى اينترنتى 

نيست
در همين زمينه  رئيس ســازمان حمل و نقل 
و بار و مسافر شهردارى همدان  در گفتگوى 
با ايسنا درباره  آژانس هاى اينترنتى اظهار نظر 
كرد كه نظارتى بر روى آژانس هاى اينترنتى 
وجــود ندارد، راننــدگان ايــن آژانس ها از 
فيلترهــاى قانونى عبور نكرده و تأييديه هاى 

الزم را دريافت نكردند.

محمد پوروخشورى با بيان اينكه آژانس هاى 
اينترنتى زير نظر شــهردارى نيســت، اظهار 
كرد: آژانس هاى اينترنتى از اتحاديه كسب و 
كارهاى مجازى كشورى مجوز دريافت كرده 

و در شهرها فعاليت مى كنند.
وى بــا بيــان اينكه شــهردارى همــدان با 
تكنولوژى مخالف نيســت و در اين حوزه 
پيشقدم هم هست، افزود: راه اندازى كسب و 
كارهاى اينترنتى يك مطالبه مردمى هم هست 

اما بايد قوانين خاص آن رعايت شود.
رئيس ســازمان حمل و نقل و بار و مسافر 
شــهردارى همدان با اشــاره به اينكه همه 
رانندگان آژانس ها و تاكســى ها بايد داراى 
گواهينامه پايه دوم باشند تا بتوانند در حمل 
و نقل عمومــى فعاليت كنند، تصريح كرد: 
اين افراد دارى ســوء پيشينه بوده  معموالً 
و مورد تأييــد اداره اماكن قرار مى گيرند و 
آموزش هاى الزم را بــراى انجام بهتر اين 

كار دريافت مى كنند.
وى با بيان اينكه اگر مردم به رنگ زرد تاكسى 
اعتماد دارنــد به داليل باالســت، ادامه داد: 
تاكسى هاى اينترنتى زير نظر شهردارى نيستند 

و در همه كشور ايراداتى بر آن وارد است.
پوروخشــورى با اشــاره به اينكــه اگرچه 
تاكسى هاى اينترنتى با يك مبلغ پايينى در حال 
خدمات رسانى هســتند اما به معناى ترويج 
حمل و نقل شخصى است، خاطرنشان كرد: 
يعنى مردم به جاى اســتفاده از ناوگان حمل 
و نقل همگانى از يك سرويســى اســتفاده 
كنيــد كه تأييديه هاى الزم را ندارد و حتى از 
خودروهاى فرســوده نيز در اين راه استفاده 

مى شود.
وى بــا بيان اينكــه ما زبان تاكســيرانان نيز 
هستيم، گفت: به عنوان متولى تاكسيرانى بايد 
اعالم كنيم كه بــا آژانس هاى اينترنتى درآمد 

تاكسيرانان نيز كاهش يافته است.
رئيس ســازمان حمل و نقل و بار و مسافر 

شــهردارى همدان افزود: اين قشــر پس از 
گذراندن يك فرآيند حساب شده و پرداخت 
عوارض وارد اين شغل شدند اما آژانس هاى 
اينترنتى مانند قارچ رشد كردند و بدون اينكه 
عوارضى هم پرداخت كننــد وارد محدوده 
طرح ترافيك نيز مى شوند و با آن ها برخوردى 

نيز صورت نمى گيرد.
وى با اشــاره به اينكه براى ما بسيار جالب 
است كه در كنار ميادين در حال جذب راننده 
هســتند و برخوردى نيز با آنها نمى شــود، 
اظهار كرد: وقتى آژانس هاى تلفنى نرسيده به 
ميادين توقف مى كنند تا با تماس شهروندان 
به خدمت دهى بپردازند توسط پليس جريمه 
هم مى شوند اما با افرادى كه به جذب راننده 
براى آژانس هاى مســافرتى مى پردازند، هيچ 

برخوردى نمى شود.
پوروخشورى با بيان اينكه آژانس هاى اينترنتى 
گرته بردارى شــده از يك پديــده خارج از 
كشورى است و در داخل شهرهاى ايران اجرا 
شده، افزود: متولى امر قيمت گذارى حمل و 
نقل ناوگان شهرى شوراى شهر است اما براى 
قيمت گذارى اين آژانس ها متولى مشــخص 

نشده است.
وى با بيان اينكه مخالف تكنولوژى نيستيم، 
تصريح كــرد: ماده 9 قانــون حمل و نقل 
عمومى و مديريت مصرف سوخت و ماده 
32 تخلفــات راهنماى ورانندگى مى گويد، 
هرگونه جابجايى بار يا مســافر در ســطح 
شــهرها زير نظر شــهردارى ها بايد انجام 

شود.
رئيس ســازمان حمل و نقل و بار و مسافر 
شــهردارى همدان با اشاره به اينكه آيين نامه 
فعاليت اين نوع كســب و كارهــا در حال 
تدويــن در مراجع ذى صالح اســت، ادامه 
داد: البته ما اعتقاد داريم كه پيش از آغاز اين 
نوع فعاليت ها آيين نامه هاى آن بايد تدوين و 

تصويب شود.

تاكسيرانان به نبود ساماندهي تاكسي هاي اينترنتي اعتراض دارند

جدال سيستم سنتي و مدرن در كف خيابان

 در همايش شــوراها پيگيــر ثبت روز 
همدان در تقويم رسمى بوديم.

 رئيس شوراى اســالمى شهر همدان در 
تشــريح اقدامات انجام شده در همايش 
شــوراها و شــهرداران در همدان، اظهار 
كرد: همايش ها در همه كشور انجام مى 
شود كه اثرات اين همايش ها دراز مدت 
و برخى كوتاه مدت هستند. همايش هاى 
شــهرداران هرچهارماه يكبار در يكى از 
اســتان ها انجام مى شــود كه دوره قبل 
در اروميه بود و همدان ميزبان شــصت و 
دومين دوره شــد كه سعى كرديم پربارتر 

از ساير استان ها باشد.
كامران گردان در جمــع خبرنگاران، بيان 
كرد: در اروميه فقط تعدادى از شــهرداران 
و روساى شوراهاى مركزى حضور داشتند 
كــه در همدان ســعى كرديم شــهرداران 
كالنشــهرها و شوراهاى شــهر را دعوت 
كنيم. بااين همايش، همدان را به 80 نفر از 
سراسر كشور معرفى كرديم كه ديد جديدى 

از همدان به دست آوردند.
بــه گــزارش ايســنا، وى تصريــح كرد: 
كميسيون خدمات شهرى به عنوان الگوى 

مجمع مشــورتى و پياده راه سازى خيابان 
هاى همدان و ساماندهى دست فروشان به 

خوبى تشريح شد. 
رئيس شوراى شهر همدان بابيان اينكه در 
كميسيون ها يك سرى پيشنهادات ارائه شد، 
تصريح كرد: تجربيات موفق اســتان ها در 
اين كميسيون ها مطرح و ازنظرات اعضاى 

شوراى شهر و شهرداران استفاده شد.
گردان در پاسخ به گاليه خبرنگاران درباره 
عدم اطالع رســانى به موقــع همايش نيز 
گفــت: تاريــخ و زمان همايــش برعهده 
مسئوالن كشورى در تهران بود كه چندين 
مرتبه اين تاريخ به تعويق افتاد و ما در زمان 

همايش بى تقصير بوديم.
وى اظهار كرد: قطار شــهرى براى ســال 
1400 برنامه ريزى شده است و مربوط به 
االن نيســت و در دوروز آينده قطار چرخ 
الستيكى پياده راه آرامگاه بوعلى تا هگمتانه 

برقرار خواهد شد.
رئيس شــوراى شــهر همدان در پاسخ به 
سوال ايسنا مربوط به الحاق شهردارى هاى 
جورقان و مريانج به شهردارى همدان نيز 
گفت: اين طرح در حد يك پيشنهاد بود كه 

باآن موافقت نشد.
وى درباره بازگشــت مولوى، ســخنگوى 
مجلس نيز گفــت:4 روز ديگــر تا پايان 
مدت 4 ماه مرخصى وى باقيمانده اســت 
كه در صورت بازنگشــتن اين عضو شورا، 

تصميمات جديد گرفته خواهد شد.
گردان درباره پروژه آرام سازى بلوار ارم نيز 
عنوان كرد: اين مكان به جاذبه گردشگرى 
مصنوعــى خاصى تبديل خواهد شــد كه 
برنامه هــاى زيادى براى اين مكان در نظر 

گرفته شده است. 
نايب رئيس شوراى شهر نيز گفت: نشست 
فصلى مشورتى روســاى شوراهاى كالن 
شهرى تعهدى ايجاد كرده كه در هر فصل 

در يكى از استان ها برگزار شود.
حميد بادامى نجات بيان كرد: اين نشست 
ها وحدت رويه ايجاد مى كند و برگزارى 
اين نشست ها و انتقال تجربيات يك سرى 

مشكالت را برطرف مى كند.
وى تصريح كرد: نشست همدان جز بهترين 
نشست هاى سطح كشور بوده كه به بهترين 
شــكل اتفاق افتاد و به دليل پوشش رسانه 
اى خوب، در ســطح كشور بازتاب خوبى 

داشت.
نايب رئيس شــورا بيان كــرد: چند قانون 
مانند ارزش افزوده كه مربوط به بخشــى 
از درآمدهاى پايدار شهردارى ها است، در 
مجلس كاهش يافته بود كه در جلسه امروز 
مجلس و با پيگيرى هاى نمايندگان حاضر 
در همايش، اين قانون برداشته و بخشى از 
ماليات برارزش افزوده به حساب شهردارى 

ها واريز مى شود. 
وى در پاســخ به سوال خبرنگارى مبنى بر 
كالنشهر شدن همدان گفت: كالنشهر يك 
نــوع تعريف دارد كه جمعيت شــهر بايد 
باالى يك ميليون نفر باشد كه اين اصالح 
درباره همدان فقط در لفظ مطرح شــده و 

تعريف وزارت كشور نيست.
وى بيان كــرد: همــدان داراى 530 هزار 
نفر جمعيت اســت كه قرار بود 4 روستاى 
بزرگ به همدان بپيوندد كه تصميمى مبنى 
بر الحاق اين روستاها به شهر گرفته نشده 

است.
بادامى نجات تاكيد كرد: تدوين نظام بودجه 
بندى شــهردارى به حذف حاشيه نشينى 

تاكيد دارد.

دستاورد استان از برگزاري همايش شهرداران

روز همدان وارد تقويم مي شود
■ رئيس شوراي شهر مي گويد: پيگير راه اندازي قطار شهري هستيم
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اجراى طرح «گفت وگوى بين نسلى» در 1200 كالس درس
 طرح «گفت وگوى بين نسلى» در 1200 كالس درس كشور اجرا مى شود.

مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: در هر استان 30 تا 40 كالس 
درس و در مجموع 1200 كالس مشمول طرح گفت وگوى بين نسلى مى شوند 

به گزارش ايســنا، فرحناز مينايى پور با اشاره به امضاى توافق نامه اى با معاونت زنان 
رياســت جمهورى در روز جارى گفت: سه طرح مشترك با همكارى معاونت زنان 
در دســت اجراست كه تامين بودجه آن توســط وزارت آموزش و پرورش صورت 
مى گيرد.وى افزود: آموزش بلوغ به دانش آموزان دختر، بهبود وضعيت آموزشــى و 
بهداشتى دانش آموزان دختر و تقويت شيوه هاى ارتباطى دختران با معلمان و والدين 

در اين  طرح هستند.

غربالگرى 22 بيمارى ارثى برنامه ژنتيك اجتماعى 
وزارت بهداشت

 رييس اداره ژنتيك وزارت بهداشــت ضمن تشــريح برنامه ژنتيك اجتماعى اين 
وزارتخانه، از هدف گذارى انجام شــده براى غربالگرى بيمارى هاى شايع و همچنين 
نادر ژنتيكى و ارثى خبر داد.اشرف سماوات در گفت وگو با ايسنا، گفت: برنامه ژنتيك 
اجتماعى، برنامه اى اســت كه سعى داريم بر اســاس آن خدمات ژنتيك را در سطح 
اجتماع به بهره بردارى برسانيم تا به اين ترتيب تمام افراد جامعه بر حسب نياز واقعى 
خود بتوانند از خدمات ژنتيك ســالمت بهره مند شوند.وى گفت: غربالگرى خدمات 
ژنتيك در دو بخش اجرا مى شوند؛  يك بخش غربالگرى بيمارى هاى شايع ژنتيك و 

ديگرى غربالگرى بيمارى هاى نادر ژنتيكى است.

مدت مرخصى سربازان تشريح شد
 بر اساس قانون، مدت مرخصى براى سربازان مجرد سالى 12 روز و براى سربازان 

متاهل سالى يك ماه است.
رييس اداره سرمايه انسانى سربازى ستادكل نيروهاى مسلح با بيان اينكه به ازاى 
هــر صدكيلومتر فاصله تا محل خدمت نيز يــك روز به مرخصى اضافه خواهد 
شــد، گفت: سربازانى كه در مناطق بد آب و هواى درجه دو، درجه سه و درجه 
چهار خدمت مى كنند به ترتيب شــش، هشت و چهار روز به مدت مرخصيشان 

مى شود.  اضافه 
موسى كمالى در گفت وگو با ايسنا، گفت: تنها 20 درصد از مرخصى هاى معوق براى 

آخر دوره ذخيره مى شود، بنابراين بهتر است سربازان از مرخصى خود استفاده كنند.

آيا امكان تغيير سن در شناسنامه 
وجود دارد؟

 سخنگوى سازمان ثبت احوال از ممنوعيت تغيير سن در شناسنامه بر 
اســاس قانون ثبت احوال خبر داد و گفت: تنها در صورت ارائه مدرك 

مستدل، اين درخواست در كميسيون تشخيص سن بررسى مى شود.
ســيف ا... ابوترابى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه افزايش و كاهش 
ســن افراد در شناسنامه بنابر قانون ثبت احوال ممنوع است، اظهار كرد: 
با اين وجود اگر فردى براى تغيير ســن خود( بيش از 5 سال) مراجعه 
كرده و مدارك مســتدل نيز داشت، اين مدارك در كميسيون تشخيص 
سن بررســى مى شود.وى اين كميسيون را متشكل از فرماندار، رييس 
سازمان ثبت  احوال، رييس دادگسترى، رييس پزشكى قانونى و شوراى 
شهر دانست و ادامه داد: مثال فردى به ثبت احوال براى تغيير سن خود 
مراجعه مى كند و مدعى مى شود كه اختالف بين تاريخ تولد و صدور 
شناسنامه اش بيش از 5 سال اســت كه در نتيجه بررسى مى شود و از 

آموزش و پرورش نيز استعالم تحصيلى فرد گرفته مى شود.
سخنگوى ســازمان ثبت احوال اضافه كرد: گاهى نيز فردى مدعى مى 
شود شناسنامه اى كه دارد براى خواهر يا برادر متوفى اش است. در اين 
صــورت نيز فرد به دادگاه مــى رود و اگر در دادگاه ثابت كند كه محق 
بوده پس از تاييــد نهايى در تجديد نظر، ثبت احوال مكلف به اجراى 

آن خواهد بود.

علت حذف بيمه داروى تزريقى 
پوكى استخوان

 وزارت بهداشــت، در واكنــش بــه ماجــراى حــذف داروى 
ــه  تزريقــى پوكــى اســتخوان از پوشــش بيمــه اى، توضيحاتــى ارائ

داد.
بــه گــزارش خبرآناليــن، بنــا بــر توضيحــات وزارت بهداشــت؛ در 
ســال 1392 در دبيرخانــه شــوراى عالــى بيمــه ســالمت وقــت واقــع 
در وزاتخانــه تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى در خصــوص ايــن دارو 
تصميــم گرفتــه شــد كــه پوشــش بيمــه اى داروى «تــرى پاراتايــد» 
ــرار شــد بعــد  ــده و ق ــه مــدت يــك ســال مصــوب گردي فقــط ب
از ايــن زمــان مطالعــات هزينــه اثربخشــى و گايداليــن (اســتاندارد 
ــه  ــرارى پوشــش مجــدداً ب درمــان) مربوطــه تدويــن و جهــت برق
ــا  ــه مطــرح و ب ــى بيم ــد در شــوراى عال ــورد جدي ــوان يــك م عن
ــاى  ــازمان ه ــى س ــت مال ــرايط روز كشــور و وضعي ــه ش ــه ب توج

بيمــه گــر پايــه تصميــم گيــرى انجــام گــردد.
در حــال حاضــر شــرايط بودجــه كشــور و منابــع مالــى بيمــه هــاى 
ســالمت بــه صــورت انقباضــى بــوده و امــكان اضافــه نمــودن بــار 
ــم  ــى در حــد ك ــور حت ــه اى كش ــاى بيم ــازمان ه ــراى س ــى ب مال
ــس از  ــارج از بحــران و پ ــرايط خ ــدارد و بايســتى در ش ــود ن وج
ــرى در  ــم گي ــى و تصمي ــدداً بررس ــم مج ــدن دوران تحري گذران

ــرد. ــن دارو انجــام گي خصــوص اي
از طرفــى داروى تــرى پاراتايــد داروى خــط ســوم درمــان پوكــى 
اســتخوان بــوده و قبــل از تجويــز ايــن دارو مــى بايســت توجــه 
كشــور و تأميــن كننــدگان دارو و نيــز ســازمان هــاى بيمــه گــر 
ــط  ــب خ ــه اى مناس ــش بيم ــع و پوش ــن و توزي ــه تامي ــه ب پاي
ــراى  ــان پوكــى اســتخوان باشــد. ضمــن اينكــه ب اول و دوم درم
پوشــش و تأميــن هزينــه بســيارى از داروهــاى ضــرورى از 
جملــه داروهــاى بيمــاران خــاص در حــال حاضــر مضيقــه مالــى 

وجــود دارد.
ــى  ــنهاد قيمت ــت؛ پيش ــده اس ــت، آم ــات وزارت بهداش در توضيح
شــركت توليــد كننــده داروى تــرى پاراتايــد باالتــر از حــد آســتانه 
هزينــه اثربخشــى دارو بــراى كشــور مــا بــوده و توليــد كننــدگان تــا 
كنــون حاضــر نشــده انــد قيمــت زيــر آســتانه مذكــور را بپذيرنــد.

آغاز ثبت نام آزمون دستيارى پزشكى 
از 17 آذر

ــام  ــت ن ــت: ثب ــكى گف ــوزش پزش ــنجش آم ــز س ــس مرك  رئي
بــراى چهــل و ششــمين دوره آزمــون دســتيارى تخصصــى پزشــكى 

از 17 آذر مــاه آغــاز مــى شــود.
آبتيــن حيــدرزاده در گفتگــو بــا مهــر افــزود: چهــل و ششــمين دوره 
آزمــون دســتيارى تخصصــى پزشــكى دوم اســفندماه 97 برگــزار مى 

. د شو
وى افــزود: ثبــت نــام بــراى چهــل و ششــمين دوره آزمــون 
ــود و  ــى ش ــاز م ــاه آغ ــكى از 17 آذر م ــتيارى تخصصــى پزش دس
ــد روز پيــش از آن در ســايت  ــام از چن دفترچــه راهنمــاى ثبــت ن
ــرار  ــان ق ــه داوطلب ــراى مطالع ــوزش پزشــكى ب ــز ســنجش آم مرك

ــرد. ــى گي م

همشهري ورزشي: پيام شفر به كي روش: بيا با هم حرف بزنيم 
 دعوت به مذاكره!!

عصر ايرانيان: صالحي: خيلي راحت مي توانيم به شرايط قبل از برجام 
برگرديم

 پس گفتن"ما به عقب بر نمى گرديم"
هگمتانه: 40 درصد آثار ابن سينا هنوز چاپ نشده است
 شايد به خاطر اينه كه اون موقع چاپخانه نداشتن!!

همدالي: واشنگتن مانع بين تهران و رياض
  هميشه يه مانعى تو كار هست!!

همدان پيام: تاكيد بر اختيارات شورا در اجالس شوراى كالنشهرها
 ديگه مى خوان چه اختيارى داشته باشن از اين بهتر؟

ايرنا: اخاذى 22 ميليونى با حساب كاربرى زنانه
 اين كارا رو مى كنن بعد اونوقت مى گن هميشــه پاى يك زن 

در ميان است!!
فرارو: 70 درصد كشته هاى تصادفات ايران مربوط به جاده هاست

 وگرنه تا االن جمعيت ايران از مرز 100 ميليون گذشته بود!!
هگمتانه: جز 5 كشور دنيا در فناورى موشكى هستيم
 همينه كه ابرقدرتها هم از ايران ميترسن ديگه!!

اطالعات: اين تسهيالت تكافوي خريد مسكن را مي كند؟
 خوب بگير فعال بزن تو كار آجر خريدن 

همدان پيام: كشاورزان: با نرخ دولت گندم نمي كاريم
 علف هرز بكاريم بهتر از اينه!!

جام جم: معلم عشاير آچار فرانسه است
 معلم يعنى همين كه به همه كار بياد!! 

صنعت: توليد خودرو در محدوده قرمز
 بعدا ميره محدوده زرد!! 

تجارت: كندي در روند سرعت كارت سوخت
 سوختيم تا كارت سوخت بگيريم!! 

جوان: پول بدهيد استارت بزنيد!
 همه چيز شده پولى!!

روزگار ما: اگر انتخابات استاني شود
 چه شود!! 

امنيت اجتماعى در سفر هاى درون شهرى
وحيد حاج سعيدى »

 كشور اسالمى ما ايران يكى از امن ترين كشور هاى دنياست و در 
حكومت اســالمى جز اين هم انتظار نيست. تعصب و غيرت جوانان 
ايرانى ، بافت مذهبى شــهر ها و روســتا ها و تالش هاى شبانه روزى 
دالوران نيروى انتظامى از جمله داليل امنيت پايدار در كشور مى باشند. 
اما هر از گاهى در جرايد شــاهد اخبارى از تجاوز به عنف و سرقت از 
مسافرين على الخصوص بانوان از سوى رانندگانى مجهول الهويه هستيم 
كه با ماشين هاى شخصى به ظاهر اقدام به مسافر كشى مى كنند ولى در 

باطن در پى اهداف شوم و غير انسانى هستند. 
ماجراى رانندگانى كه به زور اموال مردم را به سرقت برده اند يا زنان و 
دختران را مورد اذيت و آزار قرار داده اند كم نيســتند و هنوز در اذهان 

مردم باقى مانده اند.
اما نكته اى كه در اين بين كمتر به آن توجه شده ، اين است كه امنيت 
اجتماعى در سفر هاى درون شهرى فقط شامل حفاظت از جان و مال 
مردم در وسايل نقيله نمى باشد. مردم به خصوص جمعيت نسوان انتظار 
دارند در ســرويس هاى عمومى حمل و نقل، از گزند نگاه هاى ناپاك 

برخى رانندگان نيز در امان باشند.
 قصد توهين به كســانى كه براى در آوردن لقمه اى نان حالل صبح تا 
شــب در گرماى طاقت فرسا دنده جابجا مى كنند نداريم ولى ذكر اين 

نكته ضرورى است كه مسافر ناموس راننده است. 
استفاده از ادبيات نامناسب و گاهاً دور از نزاكت ، گوش دادن به موسيقى 
هاى هنجار شكن با صداى بلند، استفاده از لباس هاى نا مناسب و دور از 
شان، رانندگى با سرعت غير مجاز  و ... از ديگر مواردى هستند كه باعث 
تكدر خاطر و نگرانى خانواده ها در سفر هاى درون شهرى مى باشند.

بيشــتر اين موارد در خودروهايى صورت مى گيرد كه هيچ نشــانى از 
مســافر كش بودن روى بدنه آنها ديده نمى شود و مسافرين مجبورند 
گاهى اوقات به داليل مختلف نظير گرما يا سرماى هوا و داشتن عجله 

به اجبار از آنها استفاده كنند. 
هر چند توصيه كارشناسان محترم راهنمايى و رانندگى و عزيزان نيروى 
انتظامى بر عدم استفاده از خودروهاى ناشناس است ، ولى گاهى اوقات 

استفاده از خودرو هاى شخصى اجتناب ناپذير است. 
در اكثر كشورهاى پيشرفته دنيا مشخصات كامل راننده به صورت يك 
تابلوى كوچك روى داشــبورد يا كنار آينه نصب شده است يا حداقل 
اسم راننده به صورت اتيكت روى سينه اش نصب است، اما در كشور 
ما جابجايى مســافر نياز به اخد مجوز ندارد و صرف داشــتن خودرو 

كفايت است! 
شــايد نصب يك برچسب يا تغيير رنگ در كاپوت جلو و عقب براى 

حمل و نقل مسافر مانع بسيارى از گرفتارى ها شود.
 بهتر نيســت براى يك بار هم كه شــده يك طرح را به صورت جدى 
پيگيرى كنيم و با همفكرى و تعامل ادارات و نهاد هاى وابسته، اوضاع 
مسافر كش هاى شخصى را ساماندهى كنيم تا عالوه بر ايجاد شغل، از 
دغدغه هاى خانواده ها در مورد مسافرت هاى درون شهرى فرزندانشان 

در شهر بكاهيم. شايد فردا دير باشد.

هراس دانشجويان از ابراز عقيده آزادانه 
در كرسى هاى آزاد انديشى 

 يكى از مشكالت كرســى هاى آزاد انديشى، ترس از ابراز عقايد آزادانه دانشجويان 
و عدم احســاس امنيت بعد از بيان عقيده است در حالى كه مسؤالن دانشگاه هيچ گونه 
مشــكلى از آزاد بودن ارائه  ديدگاه هاى دانشجويان در كرسى آزاد انديشى ندارند و از 
دانشجويان حمايت خواهند كرد.معاون دانشجويى و فرهنگى دانشگاه علوم پزشكى با 
بيان اينكه معتقدم نبايد برگزارى كرســى هاى آزاد انديشى حالت ادارى و فرمايشى پيدا 
كند و برگزارى و نوع موضوع كرسى هاى آزاد انديشى بايد توسط دانشجويان اداره شود، 
گفت: در حال حاضر تمامى دانشكده ها و خوابگاه هاى دانشگاه،نماينده شوراى صنفى 
دارند.فرزين حلب چى در گفت و گو با ايســنا افــزود: با توجه به عدم نياز به حضور 
اهرم هاى نظارتى دانشــگاه در بخشى از امورات ،شوراهاى صنفى دانشجويان مى توانند 
با ارائه ايده ها و افكار جديد، در اين مسير پيش بروند. اين امر در نهايت باعث ارتقاى 

توان اجرايى و فكرى دانشگاه مى شود.

پروبيوتيك ها تاثيرى بر درمان آنفلوآنزاى معده ندارند
 گروهى از پزشــكان تاكيد كردند كه مصرف پروبيوتيك ها عالئم "گاســتروانتريت 

ويروسى" يا همان آنفلوآنزاى معده را تسكين نمى دهد.
به گزارش ايســنا، گاستروانتريت ويروسى به صورت التهاب معده و روده شناخته و به 

طور معمول از ويروس يا باكترى ناشى مى شود.
در اين بررســى متخصصان به مطالعه روى 971 كودك سه ماهه تا چهار ساله پرداختند 
كه با عالئم شايع بيمارى گاستروانتريت ويروسى همچون حالت تهوع، استفراغ، اسهال، 
درد و گرفتگى شكم به مراكز درمانى مراجعه كرده بودند. گروهى از اين بيماران نوعى 

پروبيوتيك دريافت كرده و گروهى از آنان از داروهاى مشابه مصرف كردند.
متخصصان شدت عالئم بيمارى را براى مدت زمان دو هفته تحت كنترل قرار دادند و در 
نهايت مشاهده شد كه دفعات استفراغ و اسهال در هر دو گروه از بيماران به يك ميزان 
كاهش پيدا كرد تا اين كه همه بيماران به طور كامل بهبود پيدا كردند. در نتيجه اين يافته 

تاييد مى كند كه مصرف پروبيوتيك ها تاثيرى در درمان گاستروانتريت ويروسى ندارد.

تجهيزات ارتودنسى از پوشش ارز دولتى خارج شد
 نايب رئيس انجمن ارتودنتيســت هاى ايران با اشاره به عدم اختصاص ارز دولتى به 
تجهيزات ارتودنســى، گفت: اين مسئله به معناى حداقل دو برابر شدن قيمت كاالهاى 

ارتودنسى است.
فرهاد جعفرى، اظهارداشــت: تا حدود يك ماه پيش به اقالم ارتودنسى ارز دولتى تعلق 
مى گرفت. البته به دليل اينكه روند تخصيص ارز و واردات و ترخيص كاال در چند ماه 
گذشته بسيار پيچيده شده بود و شركت هاى وارد كننده مواد و لوازم دندانپزشكى درگير 
كاغذبازى و آيين نامه هاى مختلف شــده بودند بسيارى از شركت ها به سختى موفق به 

واردات تجهيزات ارتودنسى مى شدند.  
به گزارش مهر، وى افزود: اين مسئله سبب شد كه شاهد كمبود برخى از لوازم ارتودنسى 
در بازار باشــيم با اين حال از حدود يك ماه پيش به طور كلى اختصاص ارز دولتى به 
تجهيزات ارتودنســى متوقف شــد و اين لوازم از گروه يك اولويت كااليى به گروه دو 
انتقال يافت بنابراين شركت ها بايد تجهيزات ارتودنسى را با ارز نيمايى خريدارى كنند.

 حتــى تصور اينكه يــك روز از زندگى 
خود را روى وليلچــر بگذرانى و يا اينكه با 
ساير معلوليتهاى محدود كننده زندگى سپرى 
كنى براى مردم عادى سخت است اما انگار 
زندگى ســخت آنان در ايــن جامعه به آنان 
ياد داده اســت كه هر لحظه با معلوليت خود 

چگونه گذران زندگى كنند.
 بــا اين وجود، معلوالن اما در پشــت ديوار 
بلندى از مشــكالت و موانع اسير هستند و 
در اين ميان بى توجهى برخى مسئوالن به اين 

مشكالت دامن زده است.
 در اين ســالها با وجود اضافه شدن به شمار 
معلوالنى كه بر اثر حوادث بى شمار طبيعى و 
... رخ مى دهد، بسيارى بى تفاوت از كنار اين 
هم نوعان گذر كرده و چشمانشان را روى آن 

حجم از مشكالت مى بندند.
از نامهربانى هــا در حق معلوالن كه بگذريم، 
نگاه هاى ســنگين و ترحم آميــز بقيه، دل 
شكســته  معلوالن را به درد مــى آورد و اين 
نيز معلوالن را به كنج عزلت و گوشه نشينى 
دعوت مى كند و باعث مى شــود تا معلوالن 
بــه تفاوت خود با ســايرين بيش از ســاير 
نقاط ضعف پى ببرنــد و تبديل به عنصرى 

گوشه نشين در جامعه شوند.
با وجود خبرهايــى اميدوار كننده، از تدوين 
قانون جامع معلوليت گرفته تا مناسب سازى 
معابر شــهرى كه در اين حوزه مى شنويم اما 
هنوز بــه اعتقاد جامعه معلوالن، مســئوالن 
دردى از ايــن گروه از افراد جامعه دوا نكرده 
و تنها با به دســت  آوردن يــك تريبون در 
همايش ها، فرصت را براى شعار دادن غنيمت 
شــمرده و بــا دادن شــعار و وعده هايى كه 
جامه ى عمل نپوشيده اند بازارگرمى مى كنند 
كه البته نمونه بارز آن رعايت نكردن ســهم 

معلوالن در استخدام هاى دولتى است.
اما آيا تا زمانى كه مديرى خود اين مشكالت 
را در جسم و تن نداشته باشد مى تواند زندگى 

آنان را درك كند...
با اين توصيف چه كسى مى تواند به درستى 
تسكين درد مادرى شود كه با فرزند معلولش 
به پارك شــهر رفته و با حســرتى بى شمار 
كودكش را در پارك به بازى با ساير كودكان 
مشغول كند.با اين حال هســتند افرادى كه 
معلوليــت را پايان زندگــى نمى دانند و اين 
نقص را نوعى موهبت الهى تلقى مى كنند كه 
اين خود باعث مى شود اين نقص با شكوفايى 
ساير ابعاد وجودى جبران شود كه البته شمار 

اين افراد هم كم است.
 براى پى بردن به كم و كيف اين موضوع پاى 
درد دل چند معلول توانياب و خانوداه هايشان 
كه براى امور خود به بهزيستى همدان مراجعه 
كرده اند مى نشــينم تا از نزديك درد دل آنان 

را بشنويم. 
خانم ميانسالى با بيان اينكه فرزند معلولى در 
خانه دارد ادامــه مى دهد: به دليل ضعف در 
ارائه  خدمات در بهزيســتى و به دليل شدت 
معلوليت جســمى و حركتى فرزندم، خود 
مجبور به پذيرفتن قيوميت او شدم و بهزيستى 
صرفا با پرداخت مبلغ ناچيزى كمك هزينه ما 
را حمايت كرد كه با اين نرخ تورم و افزايش 
چند برابرى هزينه ها اين ميزان واقعا چاره ساز 

مشكل معلوالن نيست.
دختر جوان هم كه به سختى راه مى رود سفره  
دل خود را بــاز مى كند و مى گويد: با وجود 
اين همه همايش و وعده و شــعار مشــكل 
ســختى تردد در خيابان ها حل نشده است 
و اين نيز باعث مى شود برعكس همه مردم 
شهر ما توانيابان از زيبايى هاى شهرمان لذت 

الزم را نبريم.
در ايــن حال بغض گلويــش را مى گيرد و 
مى گويد: شايد بسيارى تا فصل زمستان مدام 
لحظه شمارى مى كنند تا برف چهره ى شهر را 
سفيدپوش كند، اما برف همواره كلمه اى بوده 
اســت كه لرزه به جان ما معلوالن مى اندازد 
و فكــر اينكه در هواى برفى چگونه از خانه 

بيرون خواهيم رفت واقعا 
برايمان عذاب آور است.

پســر نابينايــى هم كه 
مادرش  دست  در  دست 
مسئولين  مى گويد:  دارد 
رســيدگى  بهزيســتى 
بگويم  اگــر  و  مى كنند 
اصال هيچ گونه خدماتى 
از طــرف اين ســازمان 
به ما ارائه نشــده است، 
بى انصافى كــرده ام ولى 
اين گونه رسيدگى كافى 
نيســت و بايــد توجه 
بيشــترى را به معلوالن 
اختصــاص داد البته اين 
توجه ها فقــط نبايد به 

بهزيستى ختم شود.
وى بر ضرورت وجــود اتوبوس هاى گويا 
براى كمك به نابينايان در مســيريابى اشاره 
كرد و گفت: يك نابينا تا زمانى كه يك همراه 
نداشــته باشد به درســتى نمى تواند مسيرى 

طوالنى در شهر را بپيمايد.
در اين كورســوى اميد اما روزنه اى به سمت 
اميــد، آرام  بخش روحت مى شــود. از دور 
زوجى را مى بينم كه بــه دور از دغدغه هاى 
روزگار و مشــكل كم بينايى چنان با به اين 
روزگار فلك زده و بى رحم لبخند مى زنند تا 

دنيا شرمنده ى عشق ميان  آن ها شود.
سال گذشته حل مشكالت اشتغال معلوالن و 

تعيين ميزان مستمرى كافى براى امرار معاش 
و حل مشكالت آنان از مواردى بود كه سال 
گذشته در همايش گراميداشت روز معلوالن 

توسط مسئوالن استان مطرح شد.
همچنين در جلساتى نيز بر تردد آسان و بدون  
زحمت براى  معلوالن جســمى و حركتى 
تاكيد شــد كه البته فعال در حد حرف باقى 

مانده است
در همين ارزتباط معاون توانبخشى بهزيستى 
اســتان همدان از وجود 37 هزار معلول در 
همــدان خبر داد و افزود: بيــش از 34 هزار 
توانبخشى  خدمات  پوشــش  تحت  معلول 

بهزيستى استان همدان هستند.
فريدالدين حجت االســالمى بــا بيان اينكه 
ســازمان بهداشت جهانى 
ميزان ناتوانى را 15 درصد 
اعالم كرده اســت، اظهار 
كرد: بــا توجه بــه اينكه 
معلوليت به عملكرد فرد و 
نقش او در اجتماع ارتباط 
دارد بنابرايــن نمى تــوان 
ناتوانى برخى افراد جامعه 

را معلوليت تعبير كرد.
وى ادامــه داد: در آمــار 
جهانى،  بهداشت  سازمان 
بيمارى هــاى قابل درمانى 
همچــون ضعيــف بودن 
چشــم نيز گنجانده شده 
صورتى كــه  در  اســت 
بيمارى اين افراد به راحتى 
قابل درمــان بوده و داراى 

معلوليت جسمى به شمار نمى رود.
معاون توانبخشــى بهزيستى استان همدان با 
بيان اينكه 2 درصد جمعيت دچار معلوليت 
جسمى هستند، تصريح كرد: بيش از 34 هزار 
خدمات توانبخشى  خانوار تحت پوشــش 
بهزيســتى بوده كه 8 هزار خانوار به صورت 
مســتمر از خدمات اين نهاد استفاده مى كنند 
و مابقى نيز به صورت غيرمستقيم از خدمات 

اين نهاد بهره مى برند.
وى با بيان اينكه توانبخشى از پرمخاطب ترين 
عنوان  است،  بهزيســتى  سازمان  حوزه هاى 
كرد: خدمات توانبخشــى بهزيستى در سه 

حــوزه پزشــكى، حرفــه اى و اجتماعى به 
معلــوالن ارائه مى شود.حجت االســالمى با 
اشــاره به اينكه خدمات حرفه اى توانبخشى 
در راســتاى حرفه آموزى و كمك به اشتغال 
اين افراد اســت، ادامه داد: خدمات اجتماعى 
نيز به منظور نگهدارى و مراقبت از معلوالن 

انجام مى گيرد.
وى فرهنگ سازى نكردن در ارتباط با برخورد 
بــا معلوالن را از مهمتريــن چالش هاى اين 
حوزه خواند و افزود: متاســفانه در جامعه ما 
فرهنگ چگونگى برخورد با معلوالن نهادينه 

نشده است.
وى ادامه داد: صدا و ســيما به عنوان متولى 
برخورد  چگونگى  فرهنگ سازى  به  موظف 
با معلوالن شده بود تا به صورت هفتگى دو 
ساعت برنامه در اين خصوص داشته باشد كه 

متاسفانه محقق نشده است.
حجت االســالمى عدم بسترســازى مناسب 
براى حضور معلــوالن در جامعه را از ديگر 
چالش هاى اين حوزه عنــوان كرد و گفت: 
مشكل مناسب سازى معابر و اماكن عمومى 
تنها به اســتان همدان محدود نيســت بلكه 
تمامى استان هاى كشور با اين مشكل مواجه 
هســتند.وى ادامه داد: گرچــه پيگيرى هاى 
مسئوالن براى مناسب سازى معابر در استان 
قابل توجه بوده اما بــا اين وجود همدان از 
اســتان هاى پير كشور محســوب مى شود و 
متاســفانه ساخت وســازها در آن بر اساس 

قوانين شهرسازى صورت نگرفته است.
بــراى  الزم  اعتبــارات  كمبــود  بــه  وى 
خدمات رسانى به معلوالن اشاره كرد و يادآور 
شد: در آمريكا براى هر بيمار ضايعه نخاعى 
در ســال اول معلوليت 110 هزار دالر و از 
ســال دوم نيز 100 هزار دالر هزينه مى شود 
در صورتى كه در ايــران مجموع هزينه هاى 

معلوالن به هزار دالر هم نمى رسد.
وى در پايان اظهار كرد: ســازمان بهزيستى 
از جمله نهادهاى حمايتى دولتى بوده كه از 
طريق بودجه عمومى كشــور اداره مى شود 
و در ســال 59، از طريق ادغــام 16 ارگان و 
مؤسسه مختلف تشكيل شده است كه با اين 
شرح وظايف گسترده الزم است كه آنرا بيش 

از پيش حمايت نماييم..

برگى از خزان زندگى معلوالن
■ مسئوالن حل مشكالت را فقط پشت تريبون وعده دادند

قاتل پدر زن 
دستگير شد
 فرمانده انتظامى استان همدان گفت: قاتل 

فرارى در كمتر از 24 ساعت پس از ارتكاب 
جرم شناسايى و دستگير شد.بخشعلى كامرانى 
صالح بيان كرد: پس از وقوع يك فقره قتل در 
اثر اختالفات خانوادگى با استفاده از اسلحه 
گرم، دســتگيرى متهم در دســتور كار قرار 

گرفت.وى افزود: بررسى هاى اوليه بيانگر اين 
بود كه مرد جوان با خانواده همسرش درگير 
شده و در جريان اين درگيرى پدر همسر را با 
شليك گلوله مجروح مى كند.فرمانده انتظامى 
اســتان همدان بيان كرد: مرد مجروح پس از 

انتقال به بيمارستان جان باخت و قاتل نيز از 
محل جرم متوارى شــد.كامرانى صالح بيان 
كرد: تيمى از كارآگاهــان اداره جنايى پليس 
آگاهى با بررســى و انجام اقدامات پليسى و 

اطالعاتى، قاتل فرارى را دستگير كردند.

با توجه به اينكه معلوليت 
به عملكــرد فرد و نقش 
دارد  ارتباط  اجتماع  در  او 
بنابراين نمى توان ناتوانى 
برخــى افــراد جامعه را 

معلوليت تعبير كرد
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رئيس هيأت مديره نظام صنفى كشاورزى همدان:
امسال هم احتمال سرمازدگي محصوالت وجود دارد

 رئيس هيأت مديره نظام صنفى كشــاورزى همدان با اشاره بررسى هاى تحليلى 
كــه نظام صنفى انجام داده اســت، گفت: با توجه به تحليلــى كه هيأت مديره از 
وضعيت كشت ديم اســتان داشته، امســال بارندگى هاى مطلوبى داشتيم و كشت 
خوب بوده اما به علت گرماى نابهنگام ســرعت رشــد محصوالت افزايش يافته 
و با ســرماى سختى كه در پيش خواهيم داشــت، احتمال سرمازدكى محصوالت 

است. زياد  بسيار 
ابوالقاسم سوزنچي به كشاورزان هشدار داد محصوالت خود را بيمه كنند زيرا آنطور كه 

اخبار نشان مي دهد امسال زمستان سردي پيش رو خواهيم داشت.
 وي گفت: آخرين آمار ميزان بيمه در سطح استان حدود 20 هزار هكتار بوده درحاليكه 

فقط حدود 300 هزار هكتار كشت ديم در سطح استان داريم.
سوزنچي خاطرنشان كرد: بيمه كشاورزى در تمام دنيا ريسك پذير است و شركت هاى 
خصوصــى كمتر اقدام بــه اين امر مى كنند، به همين علــت از دولت و مجلس تقاضا 

مى كنم كه سرفصل هاى الزم را در اختيار صندوق بيمه قرار دهند.
رئيس هيأت مديره نظام صنفى كشــاورزى همدان درباره بيمه محصوالت كشاورزى 
گفت: در ســرفصل هاى بيمه، نامى از محصوالت كشاورزى نيامده است، عملكرد بيمه 

براى كشاورزان مقبول نيست چرا كه نسبت به پرداخت حق بيمه كوتاهى مى كنند.

وي درباره اقدامات امســال بيمــه، بيان كرد: دولت گندم را بــه عنوان پايلوت 
اعــالم كرده و در بحــث بيمه تمام مناطق رتبه بندى شــده؛ بــه عنوان مثال در 
همــدان، منطقه قهاوند ميانگين برداشــت گندم به ازاى هــر هكتار 700 كيلو و 
در كبودراهنگ 900 كيلو بوده اســت كه حــق بيمه پرداختى در قهاوند هكتارى 
3200 تومــان و در كبودراهنــگ 4000 تومان بوده كه صندوق بيمــه متعهد به 

است. شده  آن  پرداخت 
ســوزنچي تأكيد كرد: كارگزاران موظف شدند از كشت در چندين نوبت بازديد كنند 
و اگر اين قانون عملى شــود تا حدودى رضايت كشاورزان جلب مى شود اما به علت 

اقدامات بدى كه بيمه داشته، كشاورزان تمايلى به همكارى با بيمه ندارند.

بازار

وقتى بازار داخلى و خارجى به هم گره مى خورد
قيمت و صادرات سيب با هم افزايش يافت!

 در حالى كه هر كيلوگرم سيب زرد و قرمز بيش از 74 درصد نسبت 
به ســال گذشته گران تر شده است، آمار تجارت خارجى محصوالت 
كشاورزى نشان مى دهد كه ميزان صادرات اين محصول بيش از 106 

درصد نسبت به هفت ماهه پارسال بيشتر شده است.
به گزارش ايسنا، نوســانات نرخ ارز در ماه هاى گذشته باعث شد تا 
صادرات برخى از محصوالت به ويژه محصوالت كشــاورزى بيشتر 
از گذشــته رشد پيدا كند اما از سوى ديگر نيز شاهد كمبود مقطعى و 
افزايش قيمت آن ها در بازار داخلى بوديم به گونه اى كه اين اتفاق براى 
محصولى همچون گوجه فرنگى و رب گوجه فرنگى رخ داد و سبب 
شــد تا دولت دست به كار شود و صادرات اين محصول را تا اطالع 

ثانوى ممنوع اعالم كند.
سيب زرد و قرمز هم يكى از محصوالت باغى پرمصرف در سبد ميوه 
مردم است كه اتفاقا صادرات مناسبى در سال هاى گذشته داشته است 
اما بررسى بازار نشان مى دهد كه قيمت هر كيلوگرم سيب زرد و قرمز 
در هفته منتهى به دوم آذر ماه امســال به طور متوســط در سطح شهر 
همدان بين 7 هزار و 900 تا 9 هزار و 300 تومان در نوســان بوده و 
نسبت به هفته مشابه سال قبل، بيش از 74 درصد افزايش داشته است. 
يعنى تقريبا هر كيلوگرم ســيب حدود 4000 تومان نسبت به پارسال 

گران تر به دست مردم مى رسد.
اين آمارها از قيمت ســيب كه اتفاقا جزو ميوه هايى است كه بيشترين 
افزايش قيمت را در اين بازه زمانى تجربه كرده اســت، در كنار آمار 
تجارت خارجى، رابطه معنادارى را با يكديگر نشــان مى دهد چرا كه 
در هفت ماهه نخست امسال بالغ بر 171 هزار و 540 تن سيب تازه با 
ارزشى بالغ بر 83 ميليون و 240 هزار دالر به 24 كشور مختلف صادر 
شــده است كه نســبت به همين بازه زمانى در سال گذشته، 106.13
درصد از نظر وزنى و 135.54 درصد از نظر ارزشى رشد داشته است.

جالب تر اين كه صادرات سيب عمدتا به كشورهاى افغانستان با بيش از 
45 هزار تن، روسيه با حدود 42 هزار تن و عراق با بيش از 30 هزار 
تن انجام شده و ميزان صادرات اين محصول باغى تنها در كشورهاى 
افغانســتان و عراق بيشــتر از كل صادرات آن در 7 ماهه سال گذشته 

بوده است.
اگرچه افزايش صادرات محصوالت كشــاورزى به ويژه سيب كه با 
توليد بااليى در كشــور رو به روســت، مى تواند نكته مثبتى در اين 
بخش باشد اما مســوالن دولتى و بخش خصوصى بايد توجه كنند 
كــه اگرچه تجارت خارجى كاالهاى غير نفتى و مثبت شــدن تراز 
بازرگانى در بخش هاى مختلف اقتصادى مى تواند نشان دهنده رشد 
و توسعه اقتصادى در كشــور باشد اما بازار داخلى اين محصوالت 
نيز از اهميــت بااليى برخوردار بوده و اولويــت اول در بازار يك 
محصــول، قيمت آن در بازار داخلى اســت كه مردم بتوانند آن را به 

راحتى تامين كنند.

با حركت به سمت ابزارهاى ديجيتالى
مرگ تلويزيون در راه است؟

 استفاده از ابزارهاى ديجيتالى براى دريافت محتواى مورد عالقه در 
حالى از رسانه هاى سنتى تر مانند تلويزيون پيشى مى گيرد كه ابزارهاى 

مدرن و اينترنتى نيازمند به روزرسانى در محتواى مناسب هستند.
به گزارش ايســنا، بــا توجه به اهميت چگونگى حضــور كودكان در 
اينترنت، شركت هاى مختلفى ســعى در ايجاد فضاى مناسب دارند و 
در اين ميان اســتفاده از محتواى صوتى و تصويرى توسط كودكان از 
اهميت ويژه اى برخوردار است، البته به گفته تحليلگران، پس از ايجاد 
زيرساخت فنى و بستر مناسب، بايد فرهنگ استفاده از اين امكانات هم 

وجود داشته باشد.
در ايران بيش از 13 درصد كاربران اينترنت كودكان هســتند؛ آنها براى 
دستيابى به اطالعات، برقرارى ارتباط با دوستان و اعضاى خانواده، انجام 
تكاليف درســى، دانلود موسيقى، فيلم و البته بازى رايانه اى به اينترنت 
مراجعه مى كنند. هم اكنون استفاده از رايانه و فناورى هاى ديجيتال بخش 

عمده اى از اوقات فراغت كودكان ايرانى را به خود اختصاص مى دهد.
از طرفى درحالى كه تحقيقات نشان مى دهد قشر كودك و نوجوان در دنيا 
طى تغيير رفتارى به جاى استفاده از تلويزيون، روزبه روز سهم بيشترى 
از محتواى مورد عالقه خود را از ابزارهاى ديجيتال به دست مى آوردند، 

اما تقريبا بيش تر آن ها از فقدان محتواى مناسب، حس مشتركى دارند.
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات و بررسى هاى انجام شده 
در شوراى سياست گذارى جشــنواره كودك آنالين، كودك و نوجوان 
همواره بيش ترين عالقه را به دريافت محتواى تصويرى و ويديو دارند 
كه در بين آن ها محتوايى با مضامين شــاد و ســرگرمى محبوب ترين 
هســتند. از طرفى محتواى ويديويى راحت ترين مسير براى گسترش 
به سمت صنايع مجاور را داراســت. ضمن اين كه اين شكل از محتوا 
بيش ترين قابليت را براى مهاجرت به ســوى انواع ديگر محتوا دارد و 
عمر، بقاء و امكان اســتمرار محتواى ويديويى، به مراتب بيش از انواع 

ديگر محتواست.
هم چنين مطابق تحقيقات انجام شده در سال 2017 توسط سازمان تنظيم 
مقررات رسانه اى بريتانيا موسوم به آفكام، بيش از 40 درصد خردساالن، 
نزديك به نيمــى از كودكان و چيزى حــدود 70 درصد نوجوانان در 
دنيا از طريق ابزارهاى ديجيتالــى چون تلفن همراه و تبلت، محتوايى 
كه مى خواهند را دريافت مى كنند كه اين يعنى حركت به سمت تحقق 
تئورى «مرگ تلويزيون» كه از سال هاى پيش از سوى كارشناسان حوزه 
ارتباطات عنوان شــده بود.در نهايت، بايد توجه داشــت همان طور كه 
امروزه يكى از مهم ترين ابزارهــاى دريافت محتوا، ابزارهاى ديجيتال 
هســتند و افراد با بهره گيرى از اينترنت بسيارى از فعاليت هاى خود را 
انجام مى دهند، كودكان هم در اين دنياى جديد ديجيتالى نقشى دارند و 
از اين ابزارها براى دريافت محتواهايى كه عمدتا جنبه ى سرگرمى دارد 
بهره مى گيرند و اين موضوع نياز به ايجاد محتواى مناسب براى اين قشر 

از جامعه را آشكار مى كند.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى 
زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

كارت دانشجويي مهدي ملك زاده فرزند حجت به شماره 
ملي 4900512494 رشته مهندسي برق- قدرت دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9312462032 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 مديــر اداره تنظيــم بــازار ســازمان 
جهادكشاورزى اســتان همدان از افزايش 4 
درصدى قيمــت تخم مرغ در روزهاى اخير 
خبر داد و گفت: 4 هزار تن كمبود تخم مرغ 

در همدان وجود دارد.
مهدى نجفيــان بيان كــرد: افزايش قيمت 
تخم مــرغ به دليل افزايــش تقاضا و كمبود 

تخم مرغ رخ داده است. 
وى بــا بيان اينكــه نياز اســتان همدان به 
تخم مرغ 20 هزار تن است، افزود: 16 هزار 
تن تخم مرغ در استان همدان توليد مى شود 
كه براى تأمين نياز استان 4 هزار تن كمبود 

وجود دارد.
نجفيان با اشــاره به فعاليت 33 واحد مرغ 
تخم گذار در اســتان به ايسنا گفت: سازمان 
جهادكشــاورزى با همــكارى اتحاديه مرغ 
تخم گذار به دنبال اين است كه سهميه تخم 
مرغ وارداتى براى اســتان بگيــرد تا از اين 

طريق كمبود را جبران كند.
ســازمان  بــازار  تنظيــم  اداره  مديــر 
جهادكشاورزى اســتان همدان با بيان اينكه 
اســتان  تخم گذار  واحدهاى  توليد  ظرفيت 
يك ميليون تن اســت، تصريح كرد: توليد 

استان خوب است اما قيمت ها به علت باال 
بودن تقاضا همچنان باالست.

وى ادامه داد: موضوع گرانى تخم مرغ مربوط 
به استان همدان نيست بلكه استان هاى ديگر 

نيز با اين موضوع درگير هستند به طوريكه 
قيمت تخم مرغ نسبت به  15 روز گذشته 4

درصد افزايش يافته است.
نجفيان يادآور شــد: در حال حاضر قيمت 

هر كيلوگرم تخم مرغ دراستان همدان 9250
تومان، درب مرغــدارى 8200 تومان و هر 
شــانه تخم مرغ 18هزار و 500 تومان تا 20

هزار تومان است.

دليل گراني تخم مرغ از زبان مدير تنظيم بازارجهاد:

كمبود تخم مرغ داريم

لزوم راه اندازى بانك 
اطالعاتى شناسايى 
مختصات راه ها
 مديــركل راهــدارى و حمــل و نقل 
جاده اى همدان بر شناسايى مختصات راه ها 
و اولويت بندى نقاط ضعــف در راه ها و 
ماشين آالت تأكيد كرد و گفت: راه اندازى 
بانك اطالعاتــى به همين منظــور امرى 

ضرورى است.
به گــزارش فارس ، مصطفــى پناهنده در 
جمع روســاى ادارات راهــدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســتان همدان بر تعامل و 
هم افزايى راهدارى هاى استان با ادارات و 
به ويژه فرمانــدارى ها تأكيد كرد و اظهار 

كــرد: عالوه بر منابــع و اعتبارات مالى، با 
همكارى و برنامه ريزى دقيق در ســطوح 
مختلف و استفاده از تمام امكانات مى توان 

بر مشكالت فائق آمد.
وى با اشــاره به اينكــه برنامه هاى مهم و 
متنوعى براى توســعه متوازن راهدارى و 
حمــل و نقل جاده اى اســتان به ويژه در 
زمينه ارتقاء ايمنى عبور و مرور و دستيابى 
به ايمنى پايدار در دست اجرا است، افزود: 
اين مهم نيازمند توجه مسئوالن و تخصيص 

اعتبار الزم در حوزه راهدارى است.
مديركل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى 
همدان بــا بيان اينكه حــوزه راه و تأمين 
امنيت راه ها يكى از اولويت هايى است كه 
قطعا مورد نظر مديريت شهرستان ها بوده 
و هست، يادآور شد: روساى شهرستان ها 

بايد همه توان خود را بر ارتباط با مسئوالن 
شهرســتان و بهره گيــرى از ظرفيت هاى 
موجــود قــرار داده و با طــرح ضرورت 
افزايــش ايمنى براى كاربــران جاده اى با 
بهره گيرى از اعتبارات، به اين امر مهم فائق 
آيند.وى در ادامه بر شناســايى مختصات 
راه ها و اولويت بندى نقاط ضعف در راه ها 
و ماشين آالت تأكيد كرد و گفت: راه اندازى 
بانك اطالعاتــى به همين منظــور امرى 
ضرورى است زيرا نخستين راهكار كاهش 
سوانح جاده اى شناخت و اولويت بندى در 

رفع مشكالت راه هاست.
پناهنده بــه وقوع تصادفــات در جاده ها 
اشــاره كرد و خاطرنشــان كرد: تصادفات 
بايد نســبت به وضعيت موجود تحليل و 
كارشناســى شود و با توجه به اينكه موارد 

مشهود در امور راهدارى كامل قابل مشاهده 
است، الزم است مديران شهرستانى نسبت 
به اعالم مشــكالت و ارائــه راهكار براى 
رفع اين مشــكالت در جاد ه ها به مقامات 
شهرستان و استان پيشقدم باشند.وى ادامه 
داد: دغدغه يك راهدار بايد اصالح و ايجاد 
عالئم ايمنى براى كاهــش خطرات تردد 
جاده اى بوده و نواقص جاده ها از ســوى 
بانك هاى  شــكل  به  شهرستان ها  روساى 
اطالعاتــى ثبــت، اعالم و بــراى اصالح 

پيگيرى شود.
مديركل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى 
اســتان همدان يادآور شــد: يــك مدير 
راهدارى نبايد از هيچ راهى غافل باشد و با 
رصد راه ها به شكل دائمى و مستمر نسبت 

به اصالح موانع و مشكالت تالش كند.

پ

اول) اى (نوبت  مرحله  يك  عمومى  مناقصه  آگهى 

شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

يده مزا آگهــي 
شــركت كشــت و صنعــت و دامپــروري پــگاه 
ــت  ــتگاه وان ــك دس ــر دارد ي ــدان در نظ هم
مــزدا 2 كابيــن مــدل 1386 را از طريــق 

ــاند. ــروش رس ــده بف مزاي
ــذا متقاضيــان مــي تواننــد جهــت شــركت  ل
در مزايــده از تاريــخ چــاپ آگهــي بــه مــدت 
يــك هفتــه بــه محــل مزايــده واقــع در مالير 
روســتاي آورزمــان شــركت كشــت و صنعــت 
و دامپــروري پــگاه همــدان مراجعــه نماينــد. 

اطالعــات بيشــتر آدرس: اينترنتــي 
 www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

شهرداري تويسركان

آگهــي منــاقصــه 
نوبت دوم 

دارد  قصــد  تويســركان  شــهرداري 
ــه  ــق مناقص ــل را از طري ــاي ذي پروژه ه
عمومــي بــه پيمانــكاران واجــد صالحيــت 
صالحيــت  گواهينامــه  داراي  كــه 
پيمانــكاري مي باشــد واگــذار نمايــد.
 لــذا از متقاضيــان دعــوت مي شــود 
درج  تاريــخ  از  اوراق  دريافــت  جهــت 
ــت  ــه جه ــك هفت ــدت ي ــه م ــي ب آگه
دريافــت اوراق بــه واحــد ذيحســابي 
ــد. ــه نماين شــهرداري تويســركان مراجع

1- عمليات احداث سايت اسكان اضطراري 
5/000/000/000 ريال 

2- تكميل ساختمان و تأسيسات سوله ستاد 
مديريت بحران 5/000/000/000 ريال 

گردشگري  ساخت هاي  زير  تكميل   -3
حيقوق نبي (ع) 10/803/000/000 ريال 

پ

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
جمهوري اسالمي ايران- وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

انجام خدمات نقليه،تأمين خودرو سال 97

شركت آب منطقه اي همدان

1- دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان،انتهاي خ جهاد،نرسيده به ميدان 
بيمه،تلــــفن: 9-38220739-081 فاكس:  081-38247993

2- موضوع مناقصه: انجام خدمات نقليه, تأمين خودرو با راننده سال 97 كه براساس شرايط اسناد مناقصه  به 
شركتهاي واجد شرايط و داراي گواهى صالحيت از اداره كل تعاون كارو رفاه اجتماعى در رشته حمل و نقل  واگذار 

مي گردد.
3- مدت اجراي كار: 6ماه  

4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 165,000,000ريال كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه ذيل همراه با اسناد 
مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:

الف: ضمانتنامه بانكي و يا ضمانت نامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از 
سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران هستند 

ب:. واريز وجه به حساب سيبا تحت عنوان سپرده آب منطقه اي همدان به شماره 4001116406376819
مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حد اقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده وبراي سه ماه ديگر نيز قابل 

تمديد باشدو عالوه برآن ضمانتنامه بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود.
5- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت فروش اسناد مبلغ 500000 ريال است كه بايستي به حساب جاري سيبا 
به شماره 2175205611005 بانك ملي شعبه مهديه بنام شركت سهامي آب منطقه اي همدان واريز و رسيد آن به 

فروشنده اسناد تحويل گردد. 
6- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 97/09/12 لغايت پايان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/09/15

7- محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه 
گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد  لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلى ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند 
8- مهلت تكميل و تحويل پيشنهادها، حداكثر تا پايان ساعت اداري روزيكشنبه  مورخ 97/09/25 مي باشد.

9- تاريخ و محل بازگشايي پاكات: ساعت 11صبح روز دو شنبه مورخ97/09/26در سالن كنفرانس (يوسف صنعتى 
)شركت آب منطقه اي همدان

10-  محل تحويل نسخه فيزيكى  پاكات:   دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى  ضمنا پيشنهاددهندگان موظف 
به ارائه  پاكت  الف ،ب و ج هم بصورت فيزيكى (دستى )و هم بصورت الكترونيكى مى باشند  

11- ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد

شماره 97/12- الف
 اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عمليات احداث سالنهاى ورزشى روستاى گراچقا به شماره 200973398000011 روستاى 
گنبد به شماره 200973398000012 و روستاى هيزج به شماره 20973398000013  را از محل اعتبارات استانى رديف 1702004018 و بر اساس 

نقشه هاى تيپ اداره كل ورزش و جوانان با شرايط ذيل و از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به پيمانكار داراى صالحيت واگذار نمايد. 
تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  ها  پاكت  بازگشايى  و  گران  مناقصه  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
الكترونيك دولت به آدرس www.setadiran .ir انجام خواهد شد( الزم به ذكر است مناقصه گران مى بايست عالوه بر ارائه مدارك پاكت هاى 
الف ، ب و ج در سامانه مذكور ، كليه پاكت ها را به صورت دستى نيز به دبير خانه اداره كل ارائه نمايند) و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و  دريافت گواهى امضاء الكترونيك را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه 

در سامانه سه شنبه مورخ 1397/9/13 مى باشد.
 موضوع مناقصه : احداث سالن شامل اجراى فونداسيون، سوله، عمليات سفت كارى و نازك كارى، اجراى تأسيسات برقى و مكانيكى.

 برآورد به روش بخشنامه سرجمع با استفاده از  فهارس بهاء ابنيه ، تاسيسات برقى و مكانيكى سال 1397 تهيه گرديده است.
 تضمين شركت در مناقصه بايد به صورت 

1- ضمانتنامه بانكى و يا ضمانت نامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران  هستند.

2- اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سر رسيد. 
  تهيه و ارائه گردد . مدت اعتبار تضمين ها بايد حداقل 3 ماه پس از تاريخ صدور بوده و براى 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

 مالك ارائه قيمت توسط واجدين شرايط نقشه هاى اجرايى و ديتايل هاى آن و مشخصات فنى خصوصى برآورد سر جمع جديد مى باشد.
 برنده مناقصه با استفاده از آخرين بخشنامه قيمت مناسب تعيين مى گردد.

 مطابق بخشنامه شماره 96/1232579 تاريخ 96/3/31 سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه آناليز بها الزاميست.
 پيمانكارانى كه جهت مناقصه پروژه فوق شركت مى كنند بايستى داراى گواهينامه تعيين صالحيت و رتبه بندى (حد اقل رتبه 5) در رشته 

ابنيه باشند و بر اساس ظرفيت مجاز مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه اقدام به پيشنهاد قيمت نمايند.
 هيچ گونه پيش پرداختى به موضوع اين پيمان تعلق نمى گيرد.

 بازديد از مكان پروژه جهت تمامى پيمانكاران الزامى است.
مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ازساعت 8 تاريخ 1397/9/13 لغايت ساعت 14 تاريخ 1397/9/15مى باشد.

 مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه تا ساعت 14 تاريخ 1397/9/25مى باشد.
 زمان بازگشايى پاكات حاوى پيشنهادات ازطريق سامانه راس ساعت 30 : 9 تاريخ 1397/9/26مى باشد.

 آدرس پروژه : همدان، روستاى گراچقا - همدان، روستاى گنبد- قهاوند، روستاى هيزج. 
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف، ب و ج :

همدان- چهار راه پاستور - خيابان ورزش- اداره كل ورزش و جوانان استان همدان- واحد فنى و مهندسى تلفن:38253050
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 27313131- دفتر ثبت نام 58193768 و 88969737

(م الف3491)

محل تأمين اعتبار پروژهمبلغ ضمانتنامهمبلغ برآوردپروژه رديف
احداث سالن ورزشى 1

روستاى گراچقا
10/997/947/577

ريال
اعتبار سال 97: 5500 ميليون ريال (با تخصيص 550/000/000     ريال

10٪و سر رسيد 98/6/27) و اعتبار سال 98: 5500 
ميليون ريال و كليه پرداختها به صورت اسناد خزانه 

اسالمى مى باشد
احداث سالن ورزشى 2

روستاى گنبد
10/999/761/680

ريال
اعتبار سال 97: 5500 ميليون ريال (با تخصيص 550/000/000   ريال

10٪ و سر رسيد 98/6/27) و اعتبار سال 98: 5500 
ميليون ريال و كليه پرداختها به صورت اسناد خزانه 

اسالمى مى باشد
احداث سالن ورزشى 3

روستاى هيزج
     11/203/945/341

ريال
اعتبار سال 97: 5500 ميليون ريال ( 3000ميليون 560/200/000   ريال

ريال با تخصيص 60٪با سر رسيد 98/10/24) و 
(2500 ميليون ريال با تخصيص 10٪ و سر رسيد 
98/6/27) و اعتبار سال 98: 5500 ميليون ريال 
و كليه پرداختها به صورت اسناد خزانه اسالمى 

مى باشد
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 ابالغيه
احتراماً بدينوســيله آقاى مهدي سرداريان كه فعًال مجهول المكان مى باشد 
ابالغ مى گردد كه آقاى بهروز قاسمي  مرو دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 
به طرفيت شما تقديم كه به كالســه 970397 ثبت و براى روز چهارشنبه 
97/10/12 ســاعت 9:30 وقت رســيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب جهت 
تقاضاى خواهــان در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
محلى همدان درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار 
آگهى براى دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به حوزه 117 واقع در 
همدان، ميدان بيمه، كوچه مشكي شوراي حل اختالف همدان مراجعه و در 
روز و ســاعت مقرر فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هر گونه دفاعى دارد به 
عمل آورد واال شوراً غياباً رســيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و 
چنانچه من بعد آگهى الزم شــود يك نوبت به مدت آن ده روز خواهد بود.

(م الف 3478)
دبيرخانه 117 شوراى حل اختالف همدان همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد توانايي داراى شــماره شناسنامه  5695 به شرح دادخواست 
كالســه 111/530/97ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان حســن توانايي به شماره شناسنامه  
4040277181 در تاريــخ 97/8/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثــه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-متقاضي 
گواهي حصر وراثت با مشــخصات فوق الذكر پدر متوفي 2- فاطمه سلطان 
تدين فرزند فتح ا... به شماره شناسنامه 1 صادره از بهار متولد 1338 مادر 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 680)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

هدف ما قهرمانى در پايان فصل است
ــرا هــدف مــا قهرمانــى  ــه دنبــال قهرمانــى نيم فصــل نيســتيم زي  ب

در پايــان فصــل اســت.
ــرى  ــاره برت ــا اش ــان ب ــپاهان اصفه ــال س ــم فوتب ــى تي ــان همدان كاپيت
ــتيم  ــرد: مى دانس ــار ك ــر اظه ــگ برت ــل لي ــال نيم فص ــش در فين تيم
ــال  ــا فوتب ــده» واقع ــم «پدي ــرا تي ــم زي ــش داري ــختى در پي ــازى س ب

بــازى مى كنــد.
ــه  ــد ب ــه باي ــان اينك ــا بي ــارس ب ــا  ف ــو ب ــى در گفت وگ ــدى كيان مه

يحيــى گل محمــدى بابــت تيــم خوبــى كــه دارد تبريــك گفــت، ادامــه 
داد: تيــم «پديــده» ضــد فوتبــال بــازى نمى كنــد و مى دانســتيم بــازى 

ســختى داريــم بنابرايــن در بــازى تمركــز  داشــتيم.
ــا كمــك  ــان اينكــه ب ــا بي ــان ب ــم ســپاهان اصفه ــى تي ــان همدان كاپيت
ــاز  ــه امتي ــته كســب س ــتيم و شايس ــى داش ــرد خوب ــواداران عملك ه
ــان  ــا پاي ــدوار م ت ــيم و امي ــه صــدر برس ــتيم ب ــزود: توانس ــم، اف بودي
ــم. ــظ كني ــپاهان اســت را حف ــته س ــه شايس ــگاه ك ــن جاي فصــل اي

ــود، اظهــار  ــال نيم فصــل ب ــا ايــن مســابقه فين وى در مــورد اينكــه آي
ــا يحيــى گل محمــدى كار  كــرد:  پديــده تيــم بســيار خوبــى اســت، ب

كــردم و مى دانــم او مربــى اســت كــه دوســت دارد تيم هايــش 
ــد. ــازى كنن ــال ب فوتب

ــه  ــا ب ــرا از م ــم زي ــواداران تشــكر مى كن ــان اينكــه از ه ــا بي ــى ب كيان
خوبــى حمايــت مى كننــد، گفــت: دو فينــال بــزرگ در پيــش داريــم 
كــه اميــدوارم تــا پايــان نيم فصــل هــواداران همينطــور از تيــم حمايــت 

كننــد.
ــدر  ــا ص ــم ت ــدرت كار مى كني ــام ق ــا تم ــرد: ب ــان ك وى خاطرنش
جــدول را تــا پايــان فصــل حفــظ كنيــم، باشــگاه برنامه ريــزى كــرده 

ــم. ــان كني ــم هوادارانم ــم يــك جــام را تقدي ــا بتواني ت

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

كاراته كاران ماليرى قهرمان مسابقات كاراته 
آزاد قهرمانى استان شدند

 سالن ســه هزار نفرى الغدير شهرســتان مالير ميزبان مسابقات 
قهرمانى كاراته استان دردو سبك آزاد و كنترلى بود

مســابقات قهرمانى كاراته استان همدان در دو سبك آزاد و كنترلى 
به همت هيأت كاراته و همكارى اداره ورزش وجوانان شهرســتان 
ماليــر و هيأت كاراته اســتان به مناســبت گراميداشــت ميالد با 
سعادت نبى اكرم ٌ(ص ) و هفته بسيج در سالن سه هزار نفرى اين 

شهرستان برگزار شد
تعداد 290 نفر از كاراته كاران اســتان همدان در قالب ســيزده 
تيم از شهرســتانهاى همدان,مالير , نهاوند،اسد آباد، الله جين ، 
رزن، بهار و ... درســه رده سنى نونهاالن,نوجوانان و جوانان در 
دو بخش كاراته آزاد و كنترلى در اين مســابقات شركت كردند 
و براى كســب مقام برتر در ديدارهايى دوستانه و جذاب با هم 

پرداختند رقابت  به 
در نهايت در بخش كاراته آزاد تيم باشــگاه تختى مالير با كسب 89
امتياز مقام اول و تيمهاى باشــگاه ايچى گكى با كســب 68 امتياز و 
باشگاه ماتسوشيما هردو از اســتان همدان به ترتيب مقامهاى دوم و 

سوم اين مسابقات را از آن خود كردند
در بخش كاراته كنترلى نيز تيمهاى باشــگاه شــكوفه هاى بهشت با 
كسب 102 امتياز و باشگاه سهرابى با كسب 97 امتياز هر دو از استان 
همدان به ترتيب به مقامهاى اول و دوم دست پيدا كردند و تيم باشگاه 
شــهيد عزيزى شهرستان مالير نيز با كســب 95 امتياز مقام سوم اين 

مسابقات را از آن خود كرد
در اين مســابقات كتابى معاونت سياســى اجتماعى فرماندارى ويژه 
و رضايــى رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالير نيز حضور 

داشتند.
شايان ذكر است از سوى هيأت كاراته شهرستان مالير و استان نيز به 
پاس قدردانى از تالشها , حمايتها و پيگيريهاى مستمر مهدى رضايى 
رئيس اداره ورزش وجوانان اين شهرستان با اهداء لوح تقدير و جايزه 

تجليل و تقدير به عمل آمد

تشخيص استعدادهاى ورزشى كودكان 
از طريق بزاق دهان

 معاون دانشــجويى دانشــگاه محقق اردبيلى و استاد علوم 
ورزشــى گفت: دســتگاهى را براى دانشــگاه محقق اردبيلى 
خريــدارى كرديم كه از طريق بزاق دهــان هر كودك مى توانيم 
اســتعداد ورزشــى او را تشــخيص و او را درست راهنمايى و 

هدايت كنيم.
به گــزارش ايســنا، معرفــت ســياهكوهيان در همايش ملى 
"ورزش هاى همگانى" در اردبيل اظهار كرد: پيش از اين از طريق 
خونگيرى اين كار انجام مى شــد كه در دستگاه مجهز جديد كه 
براى اولين بار براى دانشگاه محقق اردبيلى خريدارى شده و در 
گروه تربيت بدنى دانشــگاه محقق اردبيلى قادر هستيم از طريق 
بزاق دهان اســتعداد ورزشى كودكانمان را تشخيص داده و آنها 

را درست هدايت كنيم.
وى با بيان اينكه در بحث سالمت فراتر از دارو و درمان، ورزش 
جايــگاه بى نظيرى دارد كه حتى به تقويت تعامالت اجتماعى و 
كارآمدى بيشتر نيز منجر مى شــود، خاطرنشان كرد: ورزش به 
لحاظ جسمانى و روحانى داراى اهميت خاص است به طورى 
كه به واسطه ورزش مى توان به اجتماعى شدن و ارتقاى سالمت 

افراد بيشتر كمك كرد.
معاون دانشــجويى دانشــگاه محقق اردبيلى با اشــاره به اينكه 
ورزشكاران از سالمت جسمى و روحى بيشترى نسبت به افراد 
غيرورزشى برخوردار هستند، تصريح كرد: ورزش به حدى در 
جامعه تاثيرگذار اســت كه يك فرد فراتر از رئيس جمهور يك 
كشور ممالك را به واسطه ورزشكارانش مى شناسد به طورى كه 
كشورمان را به واسطه ورزشكاران نام آشنايش در دنيا مى شناسند.

ســياهكوهيان گفت: حاكميت ورزش يــك حاكميت فراگير و 
جهان شمول است به طورى كه امروزه ورزش جلوتر از عرصه 
سياســت توانســته بخش هاى مختلف جامعه را در هم نوائى و 

هم سوئى همراه خود كند.
وى افزود: در همه كشورها پايه ورزش قهرمانى توجه و بها دادن 
به ورزش همگانى است چرا كه بدون سرمايه گذارى در ورزش 
همگانى نمى تــوان در عرصه ورزش قهرمانــى نيز به موفقيتى 

دست يافت.
مدرس ورزش دانشــگاه هاى اردبيل بيان كــرد: در برنامه منظم 
سالمت تك تك افراد جامعه ورزش بايد در اولويت قرار گيرد 
تا افراد به خاطر ساير مســايل ورزش خود را ترك نكنند بلكه 
مسير زندگى به گونه اى اصالح شود تا نتايج مثبت و شايسته اى 

را در پيشبرد اهداف و برنامه ها در اين حوزه شاهد باشيم.
ســياهكوهيان بــا طــرح مســايل تخصصــى در حــوزه ورزش 
ــرد:  ــار ك ــوزه اظه ــن ح ــد در اي ــاى جدي ــه نظريه ه و ارائ
مــا اخيــرا مــدل خــط شــيب مــوازى را در نحــوه ورزش و 
ــه  ــژه تحــرك قلــب انســان ها ارائ ــه وي تحــرك جســمانى ب
ــت  ــه ثب ــل ب ــا و اردبي ــام م ــه ن ــه ب ــن نظري ــه اي ــم ك كردي
ــرار  ــورد توجــه ق ــا م ــى دني رســيده و در عرصه هــاى جهان

گرفتــه اســت.
وى بــا قدردانى از برگزاركنندگان اين همايش به نيت توســعه 
كمــى و كيفى ورزش همگانى افــزود: در اين همايش ها كه با 
يك خروجى مشخص بايد اهداف و برنامه ها درست تبيين شود 
دســتاوردها در قالب آثار مكتوب مى تواند در اختيار عالقمندان 

قرار گيرد.

هم گروهى آلمان و هلند در مرحله مقدماتى 
يورو 2020

 تيم هاى اروپايى حريفان خــود را در مرحله مقدماتى يورو 2020 
شناختند.

قرعه كشى مرحله مقدماتى يورو 2020 در بعد از ظهر ديروز (يك شنبه) 
در دوبلين برگزار شد و 55 تيم حاضر در اين رقابت ها حريفان خود را 
شــناختند. اين بازى ها قرار است در 10 گروه پنج و شش تيمى برگزار 

شود.
در گروه A انگليس به مصاف چك، بلغارســتان، مونته نگرو و كوزوو 
مــى رود. پرتغال در گروه B با تيم هاى اوكراين، صربســتان، ليتوانى و 

لوكزامبورگ هم گروه شد.
در گروه C هلند، آلمان، ايرلند شــمالى، استونى و بالروس قرار دارند. 
سوئيس با تيم هاى دانمارك ايرلند جنوبى، گرجستان و جبل الطارق در 

گروه D قرار گرفت.
به گزارش ايســنا ، كرواســى نايب قهرمان جام جهانى 2018 بايد با 

تيم هاى ولز، اسلواكى، مجارستان و آذربايجان روبرو شود.
كه شــش تيم حضور دارند اســپانيا، سوئد، نروژ رومانى،  F در گروه
جزاير فارو و مالت هم گروه شدند. در گروه Gلهستان، اتريش، اسرائيل، 

اسلوونى، مقدونيه و التويا حضور دارند.
فرانسه قهرمان جهان در گروه H بايد به مصاف ايسلند، تركيه، آلبانى، 
بلژيك، روســيه، اسكاتلند، قبرس،  I مولداوى و آندورا برود. در گروه

قزاقستان و سن مارينو حضور دارند.
در نهايت در گروه J تيم هاى ايتاليا، بوسنى و هرزگوين، فنالند، يونان، 

ارمنستان و ليختن اشتاين رقابت خواهند كرد.
از هر گروه دو تيم برتر سعود مى كند و چهار تيم ديگر از پلى آف ليگ 

ملت ها به اين رقابت ها راه خواهند يافت.
مسابقات يورو 2020، در 12 شهر اروپايى برگزار خواهد شد. آمستردام 
(هلند)، باكو (آذربايجان)، بخارست (رومانى)، بوداپست (مجارستان)، 
كوپنهاگ (دانمارك)، دوبلين (ايرلند)، گالســكو (اســكاتلند)، مونيخ 
(آلمان)، رم (ايتاليا)، سن پترزبورگ (روسيه)، لندن (انگليس) و بيلبائو 

(اسپانيا) ميزبان خواهند بود.

پرسپوليس و استقالل تا سال 99 مشكل مالى 
نخواهند داشت

 مسعود سلطانى فر، وزير ورزش و جوانان گفت: با جديت خصوصى 
شدن صددرصدى ســهام دو باشگاه پرســپوليس و استقالل را دنبال 

مى كنيم. 
به گزارش پايگاه خبرى وزارت ورزش و جوانان،  مســعود سلطانى فر 
با اشاره به روند واگذارى دو باشگاه پرسپوليس و استقالل كه براساس 
مصوبه دولت در مردادماه 1394 در تملك دولت باقى ماند، ادامه داد: با 
پيشنهاد به دولت در كوتاه ترين زمان مجوز تشكيل مجمع گرفتيم و كار 
ســنگينى را براى اين دو باشگاه در مجموعه وزارت ورزش و جوانان  
شروع كرديم تا ساماندهى اساسى و بنيانى براى استقالل و پرسپوليس  
كه بنيه اصلى فوتبال كشور هستند و از سابقه تاريخى برخوردارند، انجام 
دهيم، چرا كه اعتقاد داريم هرگاه كه حال پرسپوليس و استقالل خوب 
باشد، فوتبال ملى ما هم روزهاى خوبى را سپرى خواهد كرد و ديديم 
كه طى دو ســال گذشته هم صعود بى دردســرى به جام جهانى براى 
تيــم ملى فوتبال ايران رقم خورد و در جام جهانى هم بهترين نتيجه را 
در يك گروه ســخت در مقايسه با ادوار گذشته به دست آورديم و در 
كنار آن نيز تيم هاى ملى رده هاى ســنى پايه همچنين بانوان و فوتسال 
و فوتبال ســاحلى ايران هم نتايج ارزشمندى در رقابت هاى جهانى به 

ارمغان آوردند.
سلطانى فر در ادامه به فرآيند كسب مجوز حرفه اى دو باشگاه استقالل و 
پرسپوليس در دو سال گذشته اشاره كرد و توضيح داد: سال پيش يك 
شرايط بسيار دشوار را سپرى كرديم به طورى كه به مدت دو ماه شب ها 
تا ديروقــت به همراه معاونت ورزش قهرمانى و حرفه اى، مســئوالن 
فدراسيون فوتبال و مديران دو باشگاه  جلسات مختلفى را با طلبكاران 
برگزار كرديم تا بدهى ها پرداخت و  به مصالحه برسيم. در هر صورت 
موفق شــديم اين مجوز را  كسب كنيم و امسال نيز در ماه هاى گذشته 
با وجود ادعاهاى واهى كه در خصوص طلب ها وجود داشــت و حتى 
برخى ادعاهاى مشــكوك را نهادهاى ذيربط پيگيرى كردند، توانستيم 

مجوز حضور در ليگ قهرمانان آسيا را هم بگيريم.

 تيم ريكرو آقايان همدان قهرمانى خود را 
در ليگ تيراندازى با كمان كشور قطعى كرد.

رئيــس هيــأت تيرانــدازى بــا كمــان 
اســتان همدان با اشــاره به عملكرد تيم 
كاشــى  تيرانــدازى با كمان امپراطورى 
و ســنگ ســامان همدان در ليگ كشور 
اظهار داشــت: ششمين هفته از مسابقات 
ليــگ تيراندازى با كمان در رشــته هاى 
ريكــرو و كامپوند در بخــش مردان به 
ميزبانى هيأت قــم، مس كرمان و هيأت 

كرمــان در ســايت تيرانــدازى با كمان 
شد. برگزار  تهران  آزادى  ورزشگاه 

حميدرضا يارى در گفتگو با مهر افزود: در 
ايــن هفته تيم ريكرو آقايان همدان با نتيجه 
4 بــر يك ميعاد بروجن را شكســت داد و 

قهرمانى خود را قطعى كرد.
رئيس هيأت تيراندازى با كمان استان همدان 
با اشاره به عملكرد خوب تيراندازان همدان 
در اين رقابت ها گفت: در ريكرو بانوان نيز 
تيم امپراطورى كاشى و سنگ سامان همدان 

با 16 امتياز در رده سوم قرار دارد.
يارى عنوان كرد: همچنين در كامپوند بانوان 
نيز تيرانــدازان همدان با 8 امتياز در جايگاه 

سوم قرارگرفته اند.
رئيس هيأت تيراندازى با كمان استان همدان 
عنــوان كرد: حضور در ليــگ تيراندازى با 
كمان كشور باعث شده تا تيراندازان همدانى 
محك خوبى در مسابقات بخورند و اين امر 
باعث رشــد بيشتر هيأت تيراندازى با كمان 

استان همدان شده است.

 رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان استان 
همدان گفت: مجمع ساليانه هيأت نابينايان 
و كم بينايــان همــدان با حضــور رئيس 

فدراسيون برگزار مى شود.
ســميه ســهيلى در گفتگو با مهر با اشاره 
به برگزارى مجمع ســاليانه هيأت نابينايان 
و كم بينايان همدان اظهار داشــت: مجمع 
ساليانه هيأت نابينايان و كم بينايان همدان 
روز چهارشنبه 14 آذرماه با حضور رئيس 
فدراســيون و مديــركل ورزش و جوانان 

استان برگزار خواهد شد.
وى افــزود: در ايــن مجمــع عملكــرد 
هيأت نابينايان و كم بينايان اســتان همدان 

موردبررسى قرار خواهد گرفت.
رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان اســتان 
همدان بابيان اينكه عملكرد ورزشــكاران 
نابينــاى همدان در بازى هاى پاراآســيايى 
چشــمگير بود، گفت: وحيد على نجيمى 

دونــده نابينــاى همــدان در مســابقات 
پاراآســيايى موفق به كســب 2 مدال طال 

براى ورزش استان شد.
سهيلى خاطرنشــان كرد: همچنين حميد 
اســالمى نيز در ايــن رقابت ها يك مدال 
طال براى كشــورمان به ارمغــان آورد تا 
هيأت نابينايان و كم بينايان اســتان همدان 
عملكرد درخشانى از خود به جاى بگذارد 
كه اميدواريم ورزش اســتان قدردان اين 

افتخارات باشد.
وى بابيــان اينكــه ورزشــكاران نابينا و 
كم بينــاى ما ثابت كردند كــه با حداقل ها 
مى توانند نتايج درخشــانى كســب كنند، 
بيان كرد: بايد حمايت هاى مادى و معنوى 
اداره كل ورزش و جوانان اســتان و ساير 
دستگاه ها از اين مدال آوران بيشتر شود تا 

باعث دلسردى آن ها نشود.
رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان اســتان 

همدان عنوان كرد: اســتعدادهاى بســيار 
خوبى در همــدان داريم كــه بايد توجه 
بيشــترى به آن ها شــود تا در دوره هاى 
بعدى مســابقات پاراآسيايى و پاراالمپيك 

افتخارات بيشترى كسب كنيم.
خانواده هاى  از  درخواســت  با  سهيلى 
همدانــى گفــت: خانواده هايــى كــه 
فرزندانى با مشكل كم بينايى و نابينايى 
دارند مى توانند بــه هيأت مراجعه كنند 
مربيان  نظر  زير  ورزشى  استعداديابى  تا 
مجرب هيأت از فرزندان آن ها صورت 

گيرد.
وى يادآور شد: هيأت نابينايان و كم بينايان 
اســتان همدان اين آمادگى را دارد كه تمام 
اســتعدادهاى برتر ورزشى كه مشكالت 
بينايى دارند را جذب كند تا بتوانيم در راه 
موفقيت اين قشر از جامعه قدم هاى خوبى 

برداريم.

همدان قهرمان ليگ تيراندازى 
در كشور شد

 رئيس هيأت بوكس استان همدان گفت: 
بوكســورهاى همدان به مسابقات قهرمانى 

بوكس بزرگ ساالن كشور اعزام مى شوند.
داوود دوامى در گفتگو با مهر با اشــاره به 
اعزام بوكســورهاى همدانى به مســابقات 
قهرمانى كشــور اظهار داشــت: مسابقات 
قهرمانى بوكس بزرگ ســاالن كشــور 16 
تا 23 آذرماه به ميزبانى اســتان خوزســتان 
برگزار مى شــود. وى افزود: در حال حاضر 
بوكســورهاى همدان چندين روز است كه 
براى حضور قدرتمنــد در اين رقابت ها در 

اردوى شبانه روزى قرار دارند.
رئيس هيأت بوكس اســتان همــدان بابيان 
اينكــه نفرات توانمند خــود را به اين اردو 
اعزام خواهيم كرد، گفت: به دستور مربى تيم 
ملى بوكس بايد تمامى نفرات مدعى كشور 
و حتى بوكسورهايى كه قبل عضو تيم ملى 
بودند در اين مسابقات شركت كنند به همين 

دليل سطح مسابقات بسيار باال است.
دوامــى خاطرنشــان كرد: همــدان در اين 
رقابت ها با 6 بوكسور حاضر خواهد شد و 

اميدواريم نتايج خوبى كسب كنيم.

وى با اشاره به عملكرد مثبت بوكس همدان 
در نخســتين دوره المپياد استعدادهاى برتر 
بوكس ايران بيان كرد: نخستين دوره المپياد 
اســتعدادهاى برتر بوكس ايران به ميزبانى 

استان سيستان و بلوچستان برگزار شد.
رئيس هيأت بوكس استان همدان عنوان كرد: 
در اين رقابت ها محمدمتين عابدى بوكسور 
نوجــوان همدان در وزن 60 كيلوگرم موفق 
شــد مدال طال را كســب كند كه در تاريخ 

بوكس همدان افتخار بزرگى است.

دوامــى بابيان اينكه به طورقطع آينده بوكس 
استان همدان روشن اســت، گفت: تمركز 
و سياســت بوكس استان اســتعداديابى در 
رده هــاى نونهاالن، نوجوانان و جوانان بوده 
و در حــال حاضر شــاهد درخشــش اين 

استعدادها هستيم.
وى يــادآور شــد: به طورقطع ثمــره اين 
استعداديابى در سال هاى آينده به بار خواهد 
نشست و بوكسورهاى همدان در رقابت هاى 

ملى صاحب عنوان و جايگاه خواهند شد.

اداره زندان ها قهرمان 
فوتسال كارمندان دولت 

همدان شد
 اداره كل زنــدان ها عنوان قهرمانى 
مســابقات كارمندان دولــت همدان را 

كسب كرد.
دبير هيات ورزش هاى همگانى همدان 
در حاشــيه برگزارى اين مسابقات در 
گفت و گو با  ايرنا اظهار داشــت: در 
ايــن رقابت ها كه به ميزبانى ســالن 6 
هزار نفرى انقالب شهر همدان برگزار 
شــد، اداره كل زندان ها با برترى پنج 
بر ســه مقابل دانشگاه بوعلى سينا مقام 

قهرمانى را كسب كرد.
عباس ســعيديان اضافه كرد: همچنين 
تيم بانك مسكن ســكوى سومى اين 
دوره از رقابت ها را به دســت آورد و 

آموزش و پرورش نيز چهارم شد.
ســعيديان خاطرنشــان كرد: 15 تيم از 
دســتگاه هاى اجرايى استان همدان در 
ايــن دوره از پيكارها حضور داشــتند 
كه به مــدت 2 هفته باهــم به رقابت 

پرداختند.
در پايان اين رقابت ها به تيم هاى برتر 

لوح قهرمانى اهدا شد.
همچنيــن تيــم اداره كل زنــدان ها با 
كســب اين قهرمانى نماينــده همدان 
در مســابقات فوتسال كارمندان دولت 

كشور شد.

قهرمانان بيليارد بانوان 
همدان شناخته شدند

 قهرمانــان رشــته «ايت بــال» از 
بانوان  بيليارد  زيرمجموعه  رشــته هاى 
همدان با برگزارى يك دوره مســابقه 

شناخته شدند.
رئيس هيــأت بولينگ و بيليارد همدان 
گفــت: در ايــن پيكارهــا 10 بانوى 
بيلياردباز برتر همدان به مدت يك روز 
در مجموعه ورزشــى پادرا اين شــهر 

رقابت كردند.
محمدجواد سيف در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشــت: در پايان اين رقابت ها 
پرستو باســلى زاده عنوان قهرمانى را 
به دست آورد، فرشــته صادقى معتمد 
عنــوان دوم را كســب كــرد و فاطمه 
كمالى فرد نيز بر ســكوى ســوم قرار 

گرفت.
ســيف يادآور شد: در پايان اين رقابت 
هــا به نفرات برتر لــوح قهرمانى اعطا 

شد.
ايت بال يكى از رشــته هاى بيليارد و 
يك بــازى اعالم ضربه اى اســت كه 
مسابقه آن با يك توپ سفيد ( كيوبال) 
و 15 توپ هدف شــماره دار از يك تا 

15 برگزار مى شود.
هم اكنون بيش از 50 بانوى همدانى به 
صورت سازمان يافته در رشته بولينگ 

و بيليارد فعاليت دارند.

قهرمانان تنيس روى ميز 
بانوان معرفى شدند

 قهرمانان مسابقات تنيس روى ميز 
رده هاى ســنى دختران خردســال و 
نونهال همدان با برگــزارى يك دوره 

مسابقات معرفى شدند.
نائب رئيــس هيات تنيــس روى ميز 
همــدان در اين بــاره به ايرنــا اظهار 
داشــت: در اين رقابت ها و در گروه 
ســنى نونهاالن نازنين مرتضايى عنوان 
قهرمانى را كسب كرد، الناز خرم آبادى 
دوم شــد و آرينا بگلربيگى در جايگاه 

سوم ايستاد.
زهــره ابوطالبيان افــزود: در اين رده 
ســنى فريبا اصالنى، هليــا كاكاوندى، 
پرنيا ســركانيان، كوثــر فتاحى و مائده 
گل محمدى به ترتيب چهارم تا هشتم 

شدند.
وى بيــان كرد: همچنين در رده ســنى 
خردساالن فاطمه فتحى عنوان قهرمانى 
را به دست آورد، پارسا فتحى دوم شد 
و مهرســا رضايى نيز برســكوى سوم 

ايستاد.
ابوطالبيان يادآور شد: آنيتا مهرى، پارسا 
مظاهرى، سوما كاظمى، مهديه اميدى و 
تينا واحدى باال در اين رده سنى نيز به 

ترتيب چهارم تا هشتم شدند.
ايــن  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
مســابقات بــه صــورت دوره اى و 
ــت داور  ــد و هف ــزار ش ــى برگ حذف
را  هــا  رقابــت  داورى  مســئوليت 

داشــتند.  برعهــده 
هم اينك بيش از چهار هزار ورزشكار 
در رشته تنيس روى ميز همدان فعاليت 

دارند.

رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان استان همدان:

مجمع ساليانه هيأت نابينايان و كم بينايان 
همدان برگزار مى شود

بوكسورهاى همدان به مسابقات قهرمانى كشور 
اعزام مى شوند
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■ حديث:
امام علي(ع):

چه زشت است بريدن بعد از پيوند و دورى كردن بعد از برادرى  و دشمنى بعد 
از صميميت و زايل شدن الفت بعد از استوار شدن رشته آن ..

غرر الحكم : ج 6 ص 115 ح 9709

توضيح درباره ايراد شوراى نگهبان به طرح 
وزارتخانه شدن «گردشگرى»

 رئيس كميســيون مشترك طرح بررسى تشــكيل وزارتخانه ميراث 
فرهنگى مى گويد احتماال از آنجا كه نوع كار وزارتخانه ميراث فرهنگى 
با ديگر وزارتخانه ها متفاوت خواهد بود و وظيفه ورود توريسم را دارد، 
شوراى نگهبان نسبت به «رعايت موازين شرعى و اخالقى» در آن تاكيد 

كرده است.
ســلمان خدادادى در اين باره تصريح كرد: «شوراى نگهبان براى دومين 
بار به تشكيل اين وزارتخانه ايراد گرفت كه رعايت موازين شرعى دومين 
ايراد به اين طرح اســت اما نمايندگان معتقدند همه دستگاه ها موظف به 
رعايت موازين شــرعى هستند. با اين وجود اين مهم مشخصا در قالب 
تبصره در قانون تشــكيل اين وزارتخانه آمد تا نظر شــورا تامين شود.» 
نماينده مردم ملكان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اين موضوع 
ازسوى شوراى نگهبان براى رئيس مجلس نيز تعجب آور بود، ادامه داد: 
«براين اساس وزارتخانه ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى پس 
از تشكيل بايد دقت بيشترى در تصميمات و مصوبات خود داشته باشد 
تا اقدامى مغاير با موازين شــرعى نداشته باشد و مجلس نيز در تصويب 
مفاد اين طرح به موضوع فوق توجه ويژه كند كه مبادا خروج از موازين 
مشاهده شود.» خدادادى ابراز اميدوارى كرد كه با رفع ابهام صورت گرفته، 
شوراى نگهبان اين بار به تغيير اين سازمان به وزارتخانه راى مثبت دهد.

به گفته رئيس كميسيون مشترك طرح بررسى تشكيل وزارتخانه ميراث 
فرهنگى، به رغم بازگشــت چندين باره اين طرح از شــوراى نگهبان به 
مجلس بيش از 75 درصد نمايندگان باز هم به تصويب آن راى دادند كه 
اين نشــان از تاكيد و اصرار نمايندگان به تبديل سازمان ميراث فرهنگى 
بــه وزارتخانه دارد: «احتماال از آنجا كــه نوع كار اين وزارتخانه با ديگر 
وزارتخانه ها متفاوت خواهد بود و وظيفه ورود توريسم، مسافر خارجى 
و غيرمســلمان را به داخل كشور دارد شوراى نگهبان نسبت به «رعايت 
موازين شرعى و اخالقى» تاكيد كرده است.» رئيس كميسيون اجتماعى 
مجلس با تاكيد بر اينكه شــوراى نگهبان براى نخســتين بار به طرح يا 
اليحه اى چنين ايرادى را وارد كرده است، توضيح داد: «احتماال اين تاكيد 
به دليلى است كه به آن اشاره كردم؛ چرا كه در ديگر موارد رعايت موازين 
شرعى امرى مسلم در تمامى امور قانونى است و نياز به قيد شدن ندارد.»

بافت تابلو فرش «موالنا» در كبودراهنگ
 تاريخچه فرش بسيار پرقدمت است و از زمان هاى دور بشر به اين هنر 
ارزنده عالقه زيادى داشته است. قاليبافى در ايران و در زمان صفوى، شاه 
طهماســب و شاه عباس كبير به اوج خود رسيد و از ارزش بسيار بااليى 
برخوردار شد، اين هنر در عصر حاضر هم طرفداران خاص و خوش ذوق 

خود را دارد كه دست به خلق آثار زيبايى مى زنند.
يكى از اين هنرمندان زبردست، «حبيب كرم زاده» است، او در شهر تبريز 
متولد شــده و اكنون در شهرستان كبودراهنگ زندگى مى كند. نقشى از 

موالنا جديدترين اثر خلق شده به دستان اين هنرمند قاليباف است.
حبيب كرم زاده در توضيح اثر خود، گفت: براى بافتن اين فرش به علت 
رعايت ظرافت هاى موجود در نقشه، از نخ هاى ويژه بافت  پارچه استفاده 
كرده ام.وى با بيان اينكه در بافت بعضى از تابلو فرش ها از نخ نقره استفاده 
كرده ام، افزود: تابلويى با نقش كعبه بافته ام كه در ورودى آن با نخ طالى 

22 عيار بافته شده اما به علت مشكالت مالى، نيمه كاره مانده است.
اين هنرمند قاليباف  در گفتگو با ايسنا درباره طراحى تابلو فرش موالنا، 
بيان كرد: هم طراح و هم بافنده هســتم، طرح تابلوى تمثال موالنا را از 

نقاشى رنگ روغنى الهام گرفته  و آن را تكميل كردم.
كرم زاده با بيان اينكه 7 ماه بافتن اين اثر زمان برده است، ادامه داد: در تابلو 
فرش هاى معمولى حداكثر 70 رج بافته مى شود اين درحاليست كه در اين 
تابلو 145 رج بافته شده است.اين بافنده  خوش ذوق اظهار كرد: از لحاظ 
مالى به جايى وابســته نيستم و تمام هزينه ها را خود تأمين مى كنم اما در 
حال حاضر به علت مشكالت مالى تصميم به فروش بعضى از آثارم دارم.

سرپرســت اداره  صنعت، معدن و تجارت شهرستان كبودراهنگ نيز در 
گفت وگو با ايســنا، درباره آثار حبيب كــرم زاده اظهار كرد: اين هنرمند 

متقاضى دريافت تسهيالت نيست و به صورت خصوصى كار مى كند.
مرتضى افشارى ادامه داد: نمى توانيم به فردى كه متقاضى دريافت كمك 
و تسهيالت نيست، كمك كنيم.وى درباره افراد متقاضى نيز بيان كرد: اگر 
فردى تقاضاى دريافت تســهيالت داشته باشد، بايد تحت پوشش اداره  
صنعت دربيايد تا از اين طريق از صندوق توسعه وام اشتغال دريافت كند.

وى افزود: در كبودراهنگ بافنده  فرش بســيارى وجود دارد اما بافنده اى 
كــه بتواند طراحى نيز انجام دهد تنها  حبيب كرم زاده اســت كه او هم 
زادگاهشان تبريز است.افشــارى درباره برگزارى نمايشگاه فرش اظهار 
كرد: به تنهايى توانايى برگزارى چنين نمايشگاهى را نداريم اما هنرمندان 

عالقمند مى توانند در نمايشگاه هايى كه برگزار مى شود، شركت كنند.
سرپرست اداره  صنعت، معدن و تجارت شهرستان كبودراهنگ تأكيد كرد: 
هنر و آثار هنرمندان قاليباف بسيار حيرت انگيز و تحسين برانگيز است و 

بايد مورد توجه قرار گيرد.

مسئول امور قرآنى اداره كل اوقاف همدان 
خبر داد

اجراى طرح«بشارت» قرآن كريم 
در همدان

 مسئول امور قرآنى اداره كل اوقاف و امور خيريه 
استان همدان از اجراى طرح«بشارت» قرآن كريم در 

همدان خبر داد.
مجتبى جمالى ســلطان ، از برگــزارى دوره تربيت 
مربى قرآن كريم خبر داد و اظهار كرد: موسسه شهيد 
مطهرى متولى برگزارى اين برنامه است. وى با بيان 
اينكه آزمون حفظ سراســرى قرآن كريم اســفندماه 
امســال برگزار مى شــود، گفت: در اين راستا طرح 

«بشارت» را اجرايى كرده ايم. 
مســئول امور قرآنــى اداره كل اوقاف و امور خيريه 
اســتان همدان با بيان اينكــه در اين طرح هر فردى 
مى تواند بخشى از جزء 30 قرآن كريم را حفظ كند 
و در آزمون پايان ســال شــركت كند افزود: به رتبه 
آورندگان اين طرح گوهينامه و هدايايى تعلق خواهد 

گرفت. 
وى خاطرنشــان كرد: طرح كشورى است و امتحان 
سراسرى برگزار مى شود كه به صورت حضورى در 

مراكز استانها نيز برگزار خواهد شد. 
جمالى با بيان اينكه آزمون مجازى حفظ قرآن كريم 
اســتان با حضور 700 نفــر مخاطب به خوبى پيش 
مى رود، گفت: مركز ايــن آزمون در امامزاده عبداهللا 
(ع) اســت و با حضور 12 مربــى كار به خوبى در 
حال اجراســت و قرآن آموزان نيز به صورت تلفنى 

راهنمايى مى شوند. 

همدان شرايط ميزبانى از
 16 جشنواره بين المللى فيلم 

مقاومت را دارد

 دبير 15 جشــنواره بين المللى فيلم مقاومت در 
همدان گفت: با توجه به ظرفيت هاى كم نظيرى كه 
در عرصه جبهه مقاومــت در همدان وجود دارد در 
تالشيم ميزبانى 16 جشنواره بين المللى فيلم مقاومت 

را به دست آوريم.
على بقايى ، با اشــاره به اكــران فيلم هاى اصلى 15 
جشنواره بين المللى فيلم مقاومت دراستان هاى تهران 
اصفهان و همدان اظهار داشت: اكران اين فيلم هاى از 
چهارشنبه 7 آذرماه در مجتمع فرهنگى شهيد آوينى 

همدان آغازشده و تا فردا 11 آذرماه نيز ادامه دارد.
 اكران 45 فيلم از پانزدهمين جشنواره بين المللى فيلم 

مقاومت در اصفهان 
توليد فيلم زندگى «شــهيد طاها اقدامى» و «شــهيد 
حججى» دستاورد جشنواره فيلم مقاومت در اصفهان 
پانزدهمين جشنواره بين المللى فيلم مقاومت همزمان 
در اصفهان برگزار مى شود . وى بابيان اينكه عالوه بر 
اكران فيلم هاى ماهورا، سرو زير آب، تنگه ابوغريب 
و امپراتــور جهنم، از 47 فيلم ارسال شــده از نقاط 
مختلف جهان با موضوع مقاومت به اين جشــنواره، 
فيلم هاى كشورهاى خارج از محور مقاومت از 7 تا 
11 آذرماه هرروز ساعت 15 اكران مى شود. دبير 15 
جشنواره بين المللى فيلم مقاومت در همدان  با اعالم 
اينكه 4 فيلم اصلى جشــنواره در ســانس هاى 10، 
15 و 18 اكران مى شوند گفت: خوشبختانه استقبال 
مردم از اين جشنواره خوب بوده است به گونه اى در 
سانس ساعت 18 سالن نمايش پرشده و افراد ايستاده 
فيلم ها را تماشــا مى كنند. وى از تالش همدان براى 
ميزبانى 16 جشنواره بين المللى فيلم مقاومت خبر داد 
و اظهار داشت: با توجه به ظرفيت هاى كم نظيرى كه 
در اســتان وجود دارد در تالش هستيم ميزبانى اين 
جشنواره در سال آينده به استان همدان محول شود.

كاهش هزينه نصب سيستم خورشيدى
 با توجه به آنكه خورشيد يكى از منابع انرژى تجديد پذير و انبوه 
است، در بسيارى از كشورها در خانه ها از پنل هاى خورشيدى براى 
تامين برق و انرژى استفاده مى شود.به گزارش مهر، خورشيد يكى از 
پاك ترين و قابل اعتماد ترين منابع انرژى هاى تجديد پذير است كه 
مى توان آن را به اشكال مختلف در خانه و كسب و كارهاى مختلف 
اســتفاده كرد.آژانس بين المللى انرژى در سال 2014 ميالدى تخمين 
زد با توجه به رشــد ادامه دار اســتفاده از منابع تجديدپذير انرژى تا 
2050 ميالدى، پنل هاى خورشيدى مى توانند 16 درصد الكتريسيته 
مصرف جهانى را تامين كنند. درهمين راســتا آمار نشان مى دهد در  
2017 ميالدى پنل هاى خورشيدى 1.7 درصد از الكتريسيته توليدى 

جهان را تامين كرده اند.

اينستاگرام بايد در ايران نماينده داشته باشد
 دبير شــوراى فضاى مجــازى با بيان اينكه طبــق مصوبه تمامى 
شــبكه هاى اجتماعى داراى بيش از يك ميليون كاربر بايد در كشور 
نماينده داشــته باشــند، گفت: اين موضوع شامل شــبكه اجتماعى 
اينســتاگرام هم مى شــود.به گزارش مهر، ابوالحسن فيروزآبادى در 
مراســم «افتتاح مركز نوآورى و شتابدهى رسانه اى كسب و كارهاى 
ديجيتالى توســكا» در جمع خبرنگاران در خصوص الزام شبكه هاى 
پيام رســان خارجى براى راه اندازى نمايندگى در ايران اظهار داشت: 
طبق مصوبه شــوراى عالى فضاى مجازى، پيام رسان هاى خارجى كه 
بيش از يك ميليون كاربر در ايران دارند، بايد در داخل كشور نماينده 
داشــته باشــند. وى ادامه داد: اين قوانين در اروپــا نيز وجود دارد و 

پيام رسان ها حق ندارند اطالعات مردم اروپا را خارج كنند.

نمايشگاه سبيت آلمان بعد از 33 سال 
تعطيل مى شود

 شركت دويچه مسه اعالم كرد برگزارى نمايشگاه فناورى سبيت آلمان 
بعد از 33 ســال به عنوان يك رويداد مستقل متوقف مى شود. به گزارش 
سبيت، از اين پس نمايشگاه سبيت به عنوان بخشى كوچك از نمايشگاه 
هانوفر برگزار خواهد شد كه در آن تازه ترين دستاوردهاى صنايع ديگر در 
كنار صنعت آى تى و رايانه نمايش داده مى شود.البته قرار است در جريان 
برگزارى نمايشگاه سبيت به شــكل جديد موضوعات ديگرى هم به آن 
افزوده شود تا تصميم گيران صنايع ديگر به بهترين نحو از اين نمايشگاه 
بهره بگيرند.در بيانيه اى كه بدين منظور منتشر شده علت اين تصميم گيرى 
تحوالت عصر اقتصاد ديجيتال عنوان شده كه تقاضا براى برگزارى نمايشگاه 

هاى فيزيكى تجارى مانند سبيت را در سال هاى اخير كاهش داده است.

توليد نوشيدنى هاى فراسودمند از آب پنير 
و عصاره  زردچوبه

 محققان كشور موفق شدند نوشــيدنى هاى فراسودمندى از آب پنير 
و عصاره زردچوبه بدســت آورند. به گزارش ســتاد توسعه فناورى نانو، 
كوركومين ماده اى زيست فعال طبيعى است كه از زردچوبه به دست مى آيد. 
اين ماده داراى خواص ســالمتى بخش بى شمارى همچون خواص آنتى 
اكسيدانى، ضد ســرطانى، ضد ميكروبى و ضد التهابى است كه مى تواند 
كاربردهاى بالقوه  زيادى در محصوالت غذايى داشــته باشد. با اين حال با 
توجه به حالليت پايين كوركومين در آب، كاربرد آن در فرموالسيون هاى 
غذايى و دارويى بسيار كم است. مهدى محمديان، دانشجوى دكترى رشته 
علوم و مهندسى صنايع غذايى دانشگاه تهران گفت: اين عمليات سبب شده 

حالليت آن به مقدار قابل توجهى(حدود 1200 برابر) افزايش پيدا كند.

ژاپن پخش برنامه با كيفيت وضوح ۸K را 
آغاز كرد

 شبكه هاى تلويزيونى ژاپن براى نخستين بار برنامه هاى تلويزيونى 
 8K ۴ وK را بــه طور عمومى و از طريق ماهــواره با كيفيت وضوح
پخش كردند. به گزارش انگجت، روز يكم دســامبر در ساعت 10 به 
وقت محلى ژاپن، شــبكه هاى تلويزيونى اين كشور پخش برنامه با 
وضــوح باال ۴K و ۸K را از طريق ماهواره آغاز كردند.ماساتوشــى 
ايشــيدا وزير مخابرات ژاپن در مراســمى گفت: اميــدوارم ژاپن در 
فناورى پخــش برنامه هاى تلويزيونى با كيفيت ۴Kو ۸K پيشــرو 
باشد.پخش برنامه تلويزيونى در چين از طريق كانال هاى ماهواره اى 
BS۴K و BS۸K انجام مى شود. اين فرمت ها را فقط مى توان در 

تلويزيون هايى خاص با تونرهاى خارجى تماشا كرد.

مريم مقدم  »
 اين روزها كه جهانى  شدن راهى براى بيشتر 
و بهتر ديده  شدن محسوب مى شود، همه مناطق 
مختلف دنيا در تالشــند داشــته هاى تاريخى، 
فرهنگى و كشــاورزى خود را با ثبت جهانى به 
دنيا معرفى كنند. شهرســتان مالير يكى از همين 

مناطق است. 
شهرســتان مالير و به ويژه دره جوزان با داشــتن 
باغ هاى انگور سرســبز و آباد حدود 25درصد از 
كشمش صادراتى ايران را تامين مى كند. مرغوبيت 
كشمش مالير موجب شده است اين شهرستان در 
زمينه صادرات جايگاه خوبى به دســت بياورد و 
بيش از 60 كارخانه براى پاك  كردن، فرآورى و 

بسته بندى كشمش در آن فعال باشد. 
از ســوى ديگر بــه روز كردن و بــه اصطالح 
مدرنيزاسيون باغ هاى قديمى هم گام مهمى براى 
توليد بيشتر كشــمش مرغوب بوده است. انواع 
كشــمش آفتابى، دودى و تيزابى، شيره، باسلق و 
ديگر محصوالتى كه از اين باغ ها به دست مى آيند 
همه و همه موجب شده است مالير نامزد دريافت 
عنوان شهر جهانى انگور در سازمان جهانى خوار 

و بار و كشاورزى شود. 
مســئوالن شهرســتان اعم از فرماندار، بخشدار 
و رئيس ســازمان ميراث فرهنگى هم در تالشى 
ستودنى در كنار ســازمان جهاد كشاورزى براى 
ثبت جهانى انگور مالير همراه شدند تا اين مهم 
به سرانجام برسد . و باالخره پرونده اين محصول 
به سازمان فائو رسيده و اقدامات پايانى صورت 

گرفته بسيار اميدبخش بود 
و اما از وقتى خبر جهانى شــدن انگور در مالير 
منتشر شد انتظار كارشناسان اين است كه تحليل 
هايى پيرامون تاثير اين اتفاق در راستاى پيشبرد 

اهداف بلند مدت به انجام برسد .
طبــق گزارش ســازمان جهانى گردشــگرى، 
7شــاخص  اصلى و تاثيرگذار بر رشد و توسعه 
گردشــگرى در آينــده اثر دارنــد و پايه هاى 
اقتصادى آن را مى ســازند. ثــروت و قدرت 
جهانى  فرهنگ،  رويدادها،  دسترســى،  خريد، 
شــدن، رقابت و آب و هوا اين شــاخص ها 
هســتند. براســاس گزارش اخير كميســيون 
جهان  گردشگرى  آينده  ايران،  اتاق  گردشگرى 
و ايران مى تواند تحت تاثير اين شاخص ها قرار 
گيرد.حاال جهانى شــدن انگور در مالير  تحت 

تاثير يكى از اين عوامل تاثير گذار است .  
 جهانى شدن و رقابت

جهانى شــدن و رقابت بر آينده گردشــگرى موثر 
خواهد بود، اين به آن معناســت كه جهانى شــدن 
انگور مى تواند در آينده نقشــه راهى براى دستيابى 
به اهداف باالتر ترسيم كند  . جهانى و محلى شدن 
دو همراه و همپاى هم هســتند. تمام كشــورها به 
طور يكپارچه در اقتصاد جهانــى گره خورده اند و 
هيچ كشــورى نمى تواند بــدون ورود به بازارهاى 

نوظهور و ريشــه دار موفق شــود.  افراد به جهانى 
شدن محصوالت همچون انگور مالير  ،  اقتصادها 
و فرهنگ ها با نگاه به هويت هاى آنها واكنش نشان 
مى دهند. گشــايش اقتصاد دنيا به اين معنا است كه 
گردشگر انتخاب بيشترى پيش رو دارد و رقابت رو 

افزايش ارزش بيشترى را ايجاد مى كند.
 اهميت دسترسى

در همين حال و براســاس اين گــزارش، دنياى 
گردشگرى امروز در نتيجه پيشرفت هاى فناورى، 
كوچك و كوچك تر مى شــود. قدرت اينترنت در 
آگاه سازى و شكســتن مرزها به مصرف كنندگان 
امكان انتخاب مقصد را در هر كجاى دنيا مى دهد. 
با بهبــود مقياس هاى اقتصادى ناشــى از اقتصاد 
آنالين، ســفر و گردشــگرى يك بازار پرخريدار 
محسوب مى شــود. در ســال هاى اخير، خطوط 
هواپيمايــى ارزان قميت، به نقطه اوج به كارگيرى 
فنــاورى تبديل شــده اند. امروزه ســفر كردن با 
پروازهاى مستقيم ميان مقاصد و قميت هاى ارزان 
بسيار آســان اســت و محدوديت هاى ويزا كمتر 
شــده و هر نقطــه دنيا به هر فرد نزديك اســت. 
هميــن عامل در آينده به افزايش ســفرها خواهد 

انجاميد.
 چرا رويداد مهم است؟

اين گزارش اضافه كرده كه با گســترش مقصدهاى 
گردشــگرى قابل دسترسى، مردم بيشتر تحت تاثير 
رويدادها قرار مى گيرند؛ خواه اين رويدادها ورزشى 
باشــند يا بالياى طبيعى. اقدامات خشــونت بار از 
سوى سازمان هاى تروريســتى، اتفاقات روزافزون 
آب و هــوا در مقصدهاى معروف گردشــگرى و 
نقش خط مشى هاى دولتى در تمام بخش هاى جامعه 
مشخص كننده اين است كه چطور يك گردشگر در 

يك موقعيت خاص احســاس امنيت مى كند.  نتايج 
يك بررسى نشــان داده گردشگران آمريكايى بيشتر 
از هر چيز ديگرى از «ترس آمريكايى» در عذابند و 
ترجيح مى دهند يا در خانه بمانند يا به كشــورهايى 
سفر كنند كه به عنوان هوادار آمريكا لقب گرفته اند. 
روى ديگــر ســكه، رويدادهايى نظيــر بازى هاى 
المپيك و جام جهانى فوتبال، موجب افزايش شمار 
بازديدكننــدگان بين المللى در كشــورهاى ميزبان 
است. رويدادهاى فرهنگى مانند فستيوال بين المللى 
ادينبرو و مراسم حج در عربستان سعودى، از طريق 
استراتژى هاى رويداد محور اصالت اجتماعى مقصد 

را شكل مى دهند.
 نقش سرمايه  فرهنگى مقصد

طبق گزارش اتاق ايران، با افزايش دســتاوردهاى 
مالى و آموزشــى يك مقصد، فرهنگ نيز به عنوان 
يكــى از محرك هــاى آن مهم و مهم تر به چشــم 
مى آيد. ســرمايه فرهنگى يك مقصد معيارى براى 
كل موجــودى دانش، نگرش ها، درك، مهارت ها و 
ســاليقى اســت كه در هنر، ورزش و ميراث يك 
ملت تجلى مى يابد. پژوهشگران، ميراث و فرهنگ 
را به عنوان يكى از مولفه ها براى برند يك كشــور، 
ارزيابى گردشــگرى و كشش ســفر به يك مقصد 

مى داند.    
 نقش ثروت در سفرهاى فردا

طبــق تحقيقات «بنياد آينــده»، مصرف كنندگان به 
تعطيالت به چشــم يك محصول لوكس شــماره 
يك مى نگرند. آنها براى تعطيالت بيشــتر از خانه، 
ماشــين هاى پرســرعت، عطرهــاى گران قيمت و 
لباس هاى طراحى شــده آرزو دارنــد. اما اين تمنا 
بســته به ميزان ثروت و قدرت خريد مصرف كننده 
برانگيخته مى شود. ثروت در نتيجه افزايش درآمد 

به دســت مى آيد كه در عمل نســبت به 20 سال 
گذشته دو برابر شده است. همچنين قدرت خريد 
نيــز متاثر از كاهــش قيمت ها اســت. اين الگوى 
رفتار اقتصادى در تمــام جهان رخ مى دهد و طى 
دو دهه گذشته شمار زيادى از طبقه متوسط چين، 
هند و اروپاى شــرقى در اين رده قرار مى گيرند كه 

گردشگران فردا را مى سازند.
 آب و هوا، محصول مى سازد

گزارش مذكــور همچنين با يادآورى اينكه آب و 
هوا محصول گردشــگرى يك مقصد را مى سازد، 
تاكيد كــرده كه اين خود دليلى بر آن اســت كه 
چرا ســوئيس را به عنوان مقصــدى بدون برف و 
اسكى و كشورهاى حوزه درياى كارائيب را بدون 
ساحل و آفتاب نمى توان تصور كرداين مهم به ما 
يــك نكته را يادآورى ميكند كه مالير را هم نبايد 
بدون انگور تصور كرد پس  بديهى است تغييرات 
آب و هوايى و گرم شــدن زمين نوع محصوالت 
و تمايالت بازار مقاصد گردشگرى را تحت تاثير 
قــرار مى دهد؛ به طورى كه با روند رو به رشــد 
كنونى در گرم شــدن زمين، در سال هاى نزديك 
كشورهاى اسكانديناوى نيز به عنوان مقاصد ماسه 
و آفتاب و دريا مــورد توجه قرار خواهند گرفت 
و عرض هــاى مركزى تر به ويــژه منطقه آفريقاى 
مركزى و خاورميانــه بخش قابل توجهى از بازار 
خود را از دســت خواهند داد. از طرف ديگر آب 
و هوا و تغييرات آن بر ميزان دسترســى به منابع 
اساســى زندگى و فعاليت هاى گردشــگرى نيز 
تاثير خواهند داشــت؛ به طورى كه در شــرايط 
محدوديت رقابت بر سر دسترسى به اين منابع از 
جمله آب، منجر به افزايش قيمت ها و مشــكالت 

اجتماعى- اقتصادى خواهد شد.

 دبيركل ســازمان جهانى گردشگرى در پيامى 
به رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى بر حمايت و پشــتيبانى از توسعه 
گردشــگرى كشــورمان تاكيد كرده است.در متن 
پيــام زوراب پلوليكاشــويلى دبيــركل ســازمان 
جهانى گردشــگرى به على اصغر مونســان معاون 
رئيس جمهورى و رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، 

صنايع دستى و گردشگرى آمده است:
«مالقــات با جناب عالى در جريان ســفر اينجانب 
به جمهورى اســالمى ايران به مناســبت چهلمين 
 UNWTO نشســت عمومــى اعضاى وابســته
مايه افتخار من بود. مشــاهده حمايت شــخصى 
جناب عالى و اعتماد به بخش گردشگرى به عنوان 
سرچشــمه رشد اقتصادى و توســعه پايدار براى 

اينجانب بسيار مسرت بخش بود. همچنين به خاطر 
مذاكرات انجام گرفته بسيار سپاسگزارم.

بدون شك حضور جناب عالى در نشست عمومى 
حامل پيامى قوى به صنعت گردشگرى جمهورى 
اسالمى ايران بوده و مبين اين نكته است كه مى توان 
بر حمايت كامل و راهنمايى (آن سازمان) حساب 
ويژه اى باز كرد. اين رويداد پيشنهادهاى فوق العاده 

و عالى گردشــگرى جمهورى اســالمى ايران و 
توانايــى در بهره گيــرى گردشــگرى فرهنگى از 
نوآورى و فناورى را عرضه نمود و به اثبات رساند.

خواهشــمند است نســبت به تعهدات و آمادگى 
كامل اين ســازمان مبنى بر پشتيبانى از تالش هاى 
جمهورى اســالمى ايــران بــراى تقويت بخش 

گردشگرى آن كشور اطمينان كامل داشته باشيد.»

يك پژوهش بررسى كرد7 شاخص  موثر بر رشد گردشگرى در آينده

مالير را بدون انگور درآينده گردشگرى 
نبايد تصور كرد 

در پيام زوراب پلوليكاشويلى به مونسان تأكيد شد
اين رويداد توانايى در بهره گيرى گردشگرى فرهنگى از نوآورى و فناورى ايران را به اثبات رساند


