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اطالع رسانى هاى 
بحران ساز ناقص 

 1- قــرار بــود مبنــاى دولــت دكتر 
روحانى در حوزه اطالع رســانى بر اقناع 
افكار عمومى باشد و رويكرد اطالع رسانى 
اقناعى در دستور كار اين دولت قرار گيرد.
اين اعالم و حركت به اين سمت جامعه و 

فعاالن اطالع رسانى...

 مجهز به جديدترين تكنولوژى چاپ ليبل بدون سيلندر و كليشه
 چاپ و صحافى انواع كتاب ، پوستر و مجله

 خط توليد انواع دفتر مدرسه
 چاپ نشريه و روزنامه هاى محلى غرب و شمال غرب كشور

 مجهز به واحد طراحى و ليتوگرافى

مجتمع  بزرگترين 
بندى  بسته  و  چاپ                                                                                                                                                                             

كشور درغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

تبريك و تهنيت

شركت ميواريا

جناب آقاى 

مهندس حسن محمدى
مدير محترم صنايع تبديلى و غذايى 
سازمان جهاد كشاورزى استان همدان

شايســته  انتصــاب  احتــرام  بــا 
را  جديــد  ســمت  در  حضرتعالــى 
ــرض  ــت ع ــك و تهني ــه تبري صميمان
ــاف  ــاه الط ــت در پن ــد اس ــوده، امي نم
ــق و  ــواره موف الهــى در راه خدمــت هم

ســربلند باشــيد.
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بودجه استان افزايشي است
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  گردنه اسدآباد يكى از حادثه خيزترين 
مقاطع اين اســتان است كه براى كاهش 

سوانح بايد تعريض شود.
رئيــس پليس راه همــدان گفت: ايمن 
كردن گردنه اســدآباد از مدت ها پيش 
مطرح شــد كه 2 روش تعريض گردنه 

يا حفر تونل پيشنهاد شد.
رضا عزيزى در گفت وگو با ايرنا اظهار 
داشــت: به دنبال مطرح شــدن موضوع 
حفر تونل در گردنه اســدآباد، يكى از 
مســئوالن زمين شناســى به علت جنس 
خاك و احتمال رانش زمين، اجراى اين 

طرح را تأييد نكرد.
رئيس پليس راه استان همدان ادامه داد: 
مقرر شد كه مســيرهاى سربااليى اين 
گردنــه 3 بانده و ســرازيرى ها 2 بانده 
سيستم  و  نيوجرســى  همچنين  شــود 
روشنايى در وســط جاده قرار گرفته و 

پرتگاه ها با ريختن خاك ايمن شود.
عزيــزى بيان كرد: بخشــى از اين طرح 
از راس الخط گردنه به ســمت اسدآباد 
ترانشه بردارى صورت گرفت اما در نيمه 
راه با رســيدن به پل و آبراهه اين طرح 

نيمه تمام ماند.

وى اظهار داشــت: گردنه اســدآباد 15 
كيلومتر اســت و طبق برآورد صورت 
گرفته ســاالنه دســتكم 21 تن در اين 
مسير پرحادثه جان خود را از دست داده 
و 100 تن مجروح و مصدوم مى شوند.

رئيس پليــس راه همدان ادامه داد: يعنى 
در هر كيلومتر اين مسير ساالنه 1.5 نفر 
فوت مى كنند كه اگــر اين وضعيت به 
كل اســتان كه داراى پنــج هزار و 400 
كيلومتر اســت تعميم داده شــود بايد 
ســاالنه 7 هزار تن در سوانح رانندگى 

جان خود را از دست بدهند.

عزيزى بيان كرد: باال بودن آمار متوفيان 
در گردنه اســدآباد در حالى اســت كه 
خاكريز و چندين راه خروج اضطرارى 
بــراى خودروهــا در اين مســير 15 

كيلومترى پيش بينى شده است.
وى اضافــه كــرد: براى ايمن ســازى 
ايــن جاده بايد تعريــض گردنه، انتقال 
سيســتم روشــنايى به وســطه جاده، 
نصب نيوجرســى و جدا كننده مســير 
رفت و برگشــت و احداث خاكريز در 
قســمت هاى پرتگاهى در دســتور كار 

باشد.

گردنه اسدآباد نيازمند تعريض است

تحليل آمار داوطلبان ثبت نام شده

كاهش سن، تنوع تخصص

آباد مى شود جهان آباد؟

فرش قرمز 
براى سرمايه گذاران 
در ناحيه صنعتى

گوش شكسته هاى استان 
دست پر برگشتند

6 مدال رنگارنگ 
از جام تختى

 
■ درخشش نونهاالن كشتى 

در مسابقات بين المللى
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اطالع رسانى هاى بحران ساز ناقص 
 1- قرار بود مبناى دولت دكتر روحانى در حوزه اطالع رسانى بر 
اقناع افكار عمومى باشــد و رويكرد اطالع رسانى اقناعى در دستور 

كار اين دولت قرار گيرد.
ايــن اعالم و حركت به اين ســمت جامعه و فعاالن اطالع رســانى 
را بســيار به آينده اطالع رسانى و شــفافيت و پيشگيرى از بحران ها 

اميدوار كرد.
2- دولت فرايندى را آغاز كرد تا شــفافيت در حوزه اطالع رســانى 

به كمك كنترل فساد بيايد و شفافيت موجود اجازه فساد را ندهد.
تصويب قوانينى چون گردش و دسترسى آزاد اطالعات، اميدوارى ها 
را افزايش داد تا ديگر همه اطالعات در دسترس همگان باشد و اين 
دسترسى كار را براى كسانى كه قصد فساد دارند يا قوانين را به نفع 

خود تفسير مى كنند، سخت كند.
3- اقناع افكار عمومى هنرى است كه اطالع رسانى را به دموكراسى 
نزديكتر مى كنــد زيرا حاكم خود را منتخب مردمى مى داند كه براى 
اجراى خواســته هاى عمومى آنها انتخاب شده و بايد مردم را نسبت 

به اقداماتى كه انجام مى دهد، اقناع كند.
در ايــن روش ديگر نگاه از باال به مردم و رئيس و مرئوســى معنا 
ندارد و دولت، مسئوالن و دولتمردان كارگزار ملت هستند و كارفرما 
مردمى هستند كه بايد بدانند اجراى برنامه ها چه سود و زيانى براى 

آنها به دنبال خواهدداشت. 
4- در اطالع رســانى اقناعى محرم تر از مــردم وجود ندارد و مردم 
بايد همه مســائل را بدانند و منشأ شــعار دانستن، حق مردم است، 

از اينجا است.
وقتى مردم محرم باشند ، اطالع رسانى اقناعى به خوبى پيش مى رود و 
كار هم براى مسئوالن راحت تر خواهد شد زيرا مردم وقتى از شرايط 

اطالع داشته باشند، همراهى و همكارى بيشترى خواهندداشت.
5- شــفافيت و تن دادن به آن ساده نيست زيرا در فضاى شفاف مردم 
بايد نسبت به اقدامات، اعتبارات، هزينه كردها و ... اقناع شوند و ديگر 

نمى توان هر اقدامى را در فضايى دور از دسترس مردم انجام داد.
 اقدامات خوبى در حوزه شــفافيت انجام شده اما كافى نيست و در 
مواردى نيازمند مصوبه و قانون براى تن دادن همه به شفافيت و ارائه 

اطالعات به مردم است.
6-رويدادهــاى اين روزها همچون اجــراى طرح مديريت بنزين و 
شــيوع آنفوالنزا حكايت از بى توجهى به اطالع رسانى اقناعى دارد و 
اين بى توجهى و اطالع رسانى هاى ناقص با بحران سازى هايى همراه 

شد كه زيان هاى آن هنوز ادامه دارد.
روشــن اســت اگر در مواردى ايــن چنينى اطالع رســانى اقناعى 
در دســتور كار باشــد و مردم نســبت به ديدگاه هاى كارشناســى، 
ضرورت ها، منافع، مالحظات و ... طرح ها و مسائل و ... آگاه شوند، 
واكنش آنها همراهى و همكارى در اجراى طرح ها و پيشــگيرى از 

بروز بحران خواهد بود.
7- اعتراضات مى توانست شــكل نگيرد اگر اطالع رسانى درست و 
اقناعى شــكل مى گرفت و آنفوالنزا هم مى توانســت تلفات كمترى 
داشــته باشــد اگر از ابتدا از مردم پنهان نمى شــد و مردم محرم به 

حساب مى آمدند.
اين تجربه ها با هزينه هاى ســنگين براى كشور به دست آمده و بايد 
از تكرار آنها با كاربردى كردن اطالع رسانى اقناعى در تمام حوزه ها 

به ويژه در حوزه انتخابات 2 اسفند پيشگيرى كرد.
انتخابات مجلس مى تواند ســرآغازى براى پاسداشت بيشتر مردم با 
استقبال هيأت هاى نظارت، اجرايى و بازرسى انتخابات از شفافيت و 

اطالع رسانى اقناعى باشد.

كارگاه آموزشى بلوغ و پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى برگزار شد
 كارگاه آموزشى با موضوع بلوغ و پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى با حضور جمعى از والدين دانش آموزان مدرسه خواجه نصير 

برگزار شد.
يك مشاور خانواده در جمع والدين در رابطه با مسائل نوجوانان، بلوغ و چالش هاى مربوط به اين دوره گفت: تأثير تجربيات كودكى بر 
رشد نوجوانان و اثر استرس هاى محيطى بر رفتار نوجوانان از جمله خانواده ومحيط هاى آموزشى و اثر فشارهاى اجتماعى و اقتصادى 
بــر نوجوانان از جمله خانواده و محيط آموزش و اثر فشــارهاى اجتماعى و اقتصادى بــر نوجوانان و خطراتى از جمله كاهش نقش 
والدين، افزايش نفوذ همساالن، مصرف مواد مخدر و رفتارهاى جنسى و پرخطر كه نوجوانان در جامعه با آن روبه رو هستند، از جمله 
چالش هاى امروزه نوجوانان اســت كه بايد بررســى شود.فرزانه ايزدى افزود: هدف از اين كارگاه آموزشى كمك و آموزش به والدين 
براى بهبود رفتارى با كودكان و نوجوانان براى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى است چرا كه آموزش و پرورش در جهت آموزش هاى 

اجتماعى و دانش آموزان در دوره هاى مختلف تحصيلى در توانمندسازى دانش آموزان و والدين آنها قدرتمند عمل نمى كنند.

فرصتى براى اعضاى 70 ساله صندوق بيمه كشاورزان، روستائيان و عشاير
 70 ســاله هاى صندوق بيمه روستايى عشايرى كه 10 ســال حق بيمه پرداخت كرده اند تا سال 1400 فرصت دارند براى دريافت 

حقوق مستمرى اقدام كنند.
به گفته مديركل صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان و عشاير استان همدان طبق مصوبه مجلس شوراى اسالمى و با دستور مديرعامل 
صندوق بيمه روســتايى كشور بيمه شــدگان باالى 70 سال سن كه 10 سال حق بيمه پرداخت كرده باشند مشمول قانون بازنشستگى 

مى شوند.
مهدى سماوات در گفتگو با همدان پيام افزود: مشموالن اين قانون مى توانند تا سال 1400 با مراجعه به كارگزارهاى رسمى صندوق در 

مناطق خود در اسرع وقت نسبت به بازنشستگى خود اقدام كنند.
سماوات خاطرنشان كرد: پيش بينى مى شود 2 هزار نفر از بيمه شدگان استان همدان مشمول اين طرح باشند و از بيمه شدگان تقاضامنديم 

براى مشخص شدن وضعيت بازنشستگى به دفاتر كارگزارى هاى مناطق خود مراجعه كنند.

آباد مى شود جهان آباد؟

فرش قرمز براى سرمايه گذاران 
در ناحيه صنعتى

راه يابى دانش آموزان همدانى به مسابقات 
بين المللى چرتكه در تركيه 

 مهرســا سادات مديحى و ســاغر آزادنيا 2 عضو تيم ملى چرتكه 
كشــور از استان همدان به مســابقات بين المللى استانبول (تركيه) راه 

يافتند.
اين 2 دانش آموز پس از گذراندن آزمون منطقه اى، استانى با حضور در 
مســابقات كشورى كه در 25 مرداد برگزار بود به تيم ملى چرتكه راه 
پيدا كردند. ساغر آزادنيا در قسمت تمركز و مهرسا سادات مديحى در 
قسمت محاسبات حائز رتبه شده اند كه 24 آذر ماه به عنوان نمايندگان 
دانش آموزان اســتان همدان به همراه تيم ملى كشــور در مســابقات 

بين المللى تركيه با دانش آموزان 7 كشوردنيا به رقابت مى پردازند.
به گفته صبوره صفرى مربى اين دانش آموزان، آموزش تكميلى چرتكه 
به مدت 3 سال و در 15 ترم برگزار مى شود كه اين 2 دانش آموز در 2 

سال و 10 ترم موفق به كسب اين رتبه شده اند.
دانش آموزان و والدين آنها در مراسم  بدرقه كه در مركز ذهن نو استان 
همدان برگزار شــد چرتكه را اينگونه توصيف مى كردند كه چرتكه 
علمى هيجان انگيز و جذاب است كه فرد پس از ورود به اين دوره هاى 
آموزشــى همچنين زمان تمرين طورى شيفته و عالقه مند مى شود كه  

مديريت زمان را از دست مى دهد.

قرار ديدارمان شب خاطره انگيز يلدا
مهدى ناصرنژاد »

 بدون شك تنگناهاى شــديد اقتصادى كه در اين ماه و امسال بر 
حريم بســيارى از خانواده هاى ايرانى چنبره زده است، مانع يادآورى 
بسيارى خاطره هاى شــيرين زندگى و ســنت هاى ملى براى فراهم 
ساختن دلخوشــى هاى روزگارمان مى باشد. شــايد هم دچار همان 
خواب خرگوشى شــده ايم و از بيم گرانى اسباب شادى هاى بزرگى 
كه مى توانيم داشته باشيم، خود را به خواب زده يا به كوچه على چپ 

مى پيچيم تا نبينيم و نبيننمان و نخواهيم و از ما هم نخواهند!
اما يك راه حل بهتر هم هست و براى افتادن در اين راه و پيمودن آن 
مى خواهيم يادآورى كنيم كه حدود 1 هفته ديگر شــب يلداى ايرانى 
اســت، يادتان آمد؟! همان شــب يلدايى كه تا همين چند سال پيش  
قصه ها و حكايت هايش را مى شنيديم و يا اگر سن و سالى داريم بارها 
قصه هاى شيرين يلدا و چرايى هاى آن را در خيلى از شب هاى سالى 
يكبار يلدا براى كودكان و نوجوان ها و حتى جوان هاى شاد و شنگول 
خودمان نقل كرده ايم اما شــايد شــب يلدا و حكايت هاى رنگارنگ 
آن تمــام آن حرف ها و نقل قول ها و قصه هايى نباشــد كه گفته ايم و 
شنيده ايم و شايد اصًال يلدا آن چيزى باشد كه همه ما يا كمتر شنيده ايم 
و يا هيچ گاه نشنيده ايم و برايمان نگفته اند، اما ما مى گوييم، يلدا هست 
و به بزرگى و قدمت تاريخ ايران و سرگذشت مردمان بزرگ اين مرز 
و بوم كهن همواره با ما بوده اســت با ايــران، با ايرانى، با اقوام دلير و 

سربلند ايران زمين. 
يلدا يك واقعيت اســت واقعيت شــيرينى كه همه ما آن را مى دانيم 
و به آن دلبســته ايم، دلبســته بودن به واقعيت خيلى باشكوه و خيلى 
افتخارانگيز است چون واقعيت است و آيا مگر عقل سليمى هست كه 

بگويد واقعيت بد است!
اگر هيچ اشــاره و حكايــت يلدا را مرتبط با حال و روز و شــرايط 
بــودن خود ندانيم حداقل بايد بپذيريم، يلــدا عامل تمام دورهمى ها 
و مهربانى ها در تمام عمر و زندگى ايرانى بوده و هســت. همين يلدا 
است كه سخت يا آسان به ما فرصت مى دهد، شبى را در سال يا چند 
فاميل و آشــنا دور هم جمع شويم و از حال و روز هم بپرسيم و خط 

و خطوط جديد چهره ها را ببينيم و به خاطر بسپاريم.
يلدا خيلى عزيز اســت، خيلى عاقل و دنيا ديده اســت كه به خانواده 
ايرانى كرامت و ادب و معرفت مى آموزد و تصميم درســت پيش پاى 
ما مى گذارد، حرف يلدا اين است كه تنها نباشيد، گوشه عزلت انتخاب 
نكنيد، بياييد الاقل يك شــبى را در ايــن روزگار خوب يا بد دورهم 
جمع شــويد و غصه هايتان را توى پوســت و پوشال ميوه  و تخمه و 
تنقالت سرگرم كننده بريزيد و به سطل آشغال بسپاريد. يلدا مى گويد 
براى كرامت بزرگترهاى فاميل مخصوصاً پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
يك شــبى را با جان و دل دور آنها حلقه بزنيد و غبار قلب هايشــان 
را آب و جارو كنيــد. همين كه به يك بزرگتر فاميل تعارف بزنى كه 
يــك قصه يا يك خاطره برايمان تعريف كن، بســيارى از كدورت ها 
و نامهربانى ها و فراموش كارى ها از يادش مى رود، يلدا شــبى ســاده 

و بى پيرايه است و بى پيرايگى ها را دوست دارد و سفارش مى كند.
تنقالت شــب يلدا ساده است نه به اين دليل كه در زمان پدربزرگ و 
مادربزرگ تنقالت رنگارنگ و گران قيمت براى شب يلدا نبوده است، 
بلكه يلدا را همان چند دانه مويز و دانه هاى انار و وســط معركه يك 
هندوانه قرمز و آبدار معرفى مى كند تا همه چيز ساده و بدون تشريفات 
و رودربايســتى باشــد. يلدا مى گويد اصًال هزينه كردن و خوردن و 
شــكم بارگى براى اين يك شب ضرورى و واجب نيست، بلكه فقط 
شــما دور هم باشــيد و نگاه هاى مهربان و آشناى همديگر را در يك 
جمع بزرگ جســتجو كنيد تا مگر زندگيتان بهتر شود، باشد كه خيلى 
از كدورت ها و دلخورى ها هم بين حســن و حسين و هادى و جعفر 
و گلنار و فريبا و فرحناز و بى بى خانم ها مثل يخ زمستان باالخره آب 
شود و روزگارى بهتر رقم بخورد. واقعيت بزرگ يلدا همين است واال 

بقيه حرف ها و قصه ها و سور و سات اضافى بهانه است.
هر چه ساده تر بهتر و هرچه مهربانه تر سالم تر، قرار ديدارمان در همين 

شب خاطره انگيز و زيباى يلدا!

1- احتمال جابه جايى حــوزه انتخابيه تعدادى از داوطلبان به حوزه 
انتخابيه همدان بيشــتر شده است. گويا اين اقدام پس از پايان مرحله 
بررسى صالحيت ها انجام خواهدشد. گفتنى است اصالح طلبان اعالم 
كرده اند در حوزه هايى كه داوطلب نداشته باشند، ليست ارائه نخواهند 

داد.
2- ليست هاى انتخاباتى سرليســت نخواهند داشت. گويا براى حل 
مشــكل سرليست به عنوان مانعى براى دستيابى به ائتالف اين تصميم 
اتخاذ شده است. گفتنى است با اين تصميم ليست ها به ترتيب حروف 

الفبا منتشر خواهند شد.
3-يكى از احزاب اســتان كانال تلگرامى خود را از دســترس خارج 
كرده اســت. گويا اين اقدام به دنبال اشتباه ادمين اين كانال در بازنشر 
مطلبى از اپوزوســيون در اين كانال انجام شده اســت. گفتنى اســت 

دادستان همدان براى بررسى اين موضوع ورود كرده است.
4- گروه هاى بحث و گفت و گوى انتخاباتى در فضاى مجازى بسيار 
فعال شده اند. گويا اين گروه ها توسط نزديكان داوطلبان مديريت مى 
شوند. گفتنى است هدف اصلى از ايجاد اين گروه ها جذب مخاطب 

براى بهره بردارى تبليغاتى است.
5- صدور حكم رئيس ســتاد انتخابات حزب اعتدال و توسعه براى 
على جنتى از ســوى نوبخت رئيس ســازمان برنامه و بودجه، شائبه 
فعاليت انتخاباتى اين عضو هيأت دولت را تقويت كرده است. گويا اين 
فعاليت مى تواند تخلف انتخاباتى محسوب شود. گفتنى است اعتدال و 

توسعه حزب حامى رئيس جمهور، به دبيرى نوبخت است.

 منطقــه ويژه اقتصــادى جهان آباد پس از 
سالها تالش مسئوالن اجرايى، امسال توانست 
مشق آبادانى را بنويسد و آماده پذيرش طيف 
گســترده اى از صنعتگــران به ويــژه در زمينه 
پتروشيمى، فوالد و صنايع تبديلى كشور شود.

آب، برق و راه الفباى آبادانى هر منطقه اســت 
و "جهان آباد" پس از سال ها هجى كردن اين 
كلمات توانست مشق آبادانى را بنويسد. اشتباه 
نكنيد "جهان آباد" روستايى مهجور و محروم 
از آبادانى نيســت، بلكه يكــى از مناطق ويژه 
اقتصادى كشور است كه بايد فرشى قرمز زير 
پاى سرمايه گذاران ايرانى و خارجى پهن كند.

اين طــرح كالن اقتصادى 2 هــزار هكتارى 
15 ســال پيش در سفر رهبر معظم انقالب به 
همــدان مصوب شــد و از آن زمان جهان آباد 
براى آبادشدن تنگى و تلخى هاى بسيار كشيده 
اما با اتفاق هايى كه امسال رخ داد قدرى از غم 
و غصه هايش كاسته شد و به قول معروف آبى 

زير پوستش افتاد.
 كاتاليزورى براى جهان آباد

با سفر وزير صنعت، معدن و تجارت به همدان 
در تاريخ 26 مرداد امسال و بازديد از جهان آباد 
كه حكم كاتاليزورى براى دســت اندركاران 
بود، دســتورهاى الزم براى شتاب دهى به اين 

طرح كليدى و راهبردى را صادر كرد.
رضا رحمانى در ايــن بازديد با تأكيد براينكه 
دولت بــراى تأمين و توســعه زيرســاخت 
شــهرك ها، مناطق ويژه و نواحى اقتصادى از 
هيچ كمكى دريغ نمى كند به مسئوالن همدان 
مأموريت داد براى آبادانى جهان آباد آســتين 

همت را باال بزنند.
وزير صنعت، معــدن و تجارت به مزيت هاى 
منحصــر به فرد ايــن منطقه ويــژه اقتصادى 
اشاره كرد و با توجه به شاخص هايى همچون 
همجوارى با چند استان، سهولت دسترسى به 
بازارهاى مصــرف داخلى و خارجى و فراهم 
براى  را  ســرمايه داران  زيرســاخت ها،  بودن 

سرمايه گذارى در اين مكان فراخواند.
 جهان آباد و يك دنيا خوبى

اما جهان آباد چه مزايايى دارد؟ رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت همدان در پاســخ به 
خبرنگار ايرنا گفت: صدور مجوز ســاخت و 
پايان كار به صــورت رايگان، تبعيت از قانون 
كار مناطق آزاد تجارى و صنعتى، ورود ماشين 
آالت خط توليد و ابــزار و اثاثيه ادارى بدون 
عوارض گمركى، معافيت گمركى تا ســقف 
ارزش افــزوده و پرداخت عــوارض گمركى 
مازاد بــر ارزش افزوده قطعــات خارجى در 
توليدات مهمترين مزيت هاى سرمايه گذارى در 

جهان آباد است.
حميدرضا متين عالوه بر اين مزايا، دسترســى 
سريع و آسان به نقاط مختلف كشور از طريق 

خطــوط ريلى و جاده اى و فاصله مناســب با 
پايتخت را از ديگــر ويژگى هاى اختصاصى 
جهان آباد برشمرد كه ســرمايه گذاران را براى 

مشاركت در اين منطقه ترغيب مى كند.
به گفتــه وى در جهان آبــاد محدوديتى براى 
استقرار صنايع وجود ندارد و طيف گوناگونى 

از واحدهاى توليدى مى تواند مستقر شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
با بيان اينكه بســيارى از شهرك هاى صنعتى 
مانند ساوه، قزوين و اراك اشباع شده اند گفت: 
امكان اســتقرار صنايع جديــد در مناطق ياد 
دشده وجود ندارد و راه اندازى اين واحدها به 
سمت جهان آباد هدايت مى شود كه با آغوش 

باز پذيرايشان هستيم.
متين واگذارى زمين ارزان قيمت و برخوردارى 
از تخفيف و بســته هاى حمايتــى دولت را از 
ديگر فوايد سرمايه گذارى در اين منطقه ويژه 
برشــمرد و تاكيد كرد: اختــالف قيمت زمين 
در جهان آبــاد با ديگر مناطــق ويژه اقتصادى 
و شهرك هاى صنعتى بســيار فاحش است و 
توصيه مى كنيــم ســرمايه گذاران از كنار اين 

مؤلفه ها ساده نگذرند.
 وعده هايى كه محقق شد

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى همدان، 
آينده روشنى را براى جهان آباد پيش بينى كرد 
و گفت: هــر كدام از مناطق ويــژه اقتصادى 
كشــور كاربرى  ويژه اى دارند و جهان آباد نيز 
بــراى احداث صنايع بزرگ و ســنگين مانند 
پتروشيمى، فوالد، پااليشگاه و صنايع تبديلى 

در نظر گرفته شده است.
محمدرضا بادامــى ادامــه داد: از آنجايى كه 
تأسيســات ايجاد شــده در اين منطقه كفاف 
فعاليت صنايع ســنگين را نمى داد، با دستور 

صريح وزير صنعت، معــدن و تجارت ايجاد 
پست هاى جديد برق قوى توسط شركت برق 

باختر در حال اجراست.
وى با اشاره به اينكه جهان آباد رديف اعتبارى 
ملى ندارد و منابع مالى مورد نياز بايد از طريق 
اســتان تأمين شــود، افزود: با دستور وزير 3

ميليون متر مكعب آب مورد نياز شــهرك نيز 
تخصيص و با همكارى وزارت نيرو، خطوط 

انتقال آب خريدارى مى شود.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى همدان 
تأكيد كــرد: حضور وزير صنعــت، معدن و 
تجارت گره از مشــكالت ايــن طرح كالن 
گشود و نيز قول هايى براى هدايت شركت هاى 
اقمارى وزارتخانه همچون ايميدرو به سمت 
جهان آباد داده شــد كه اميدواريم به سرانجام 

برسد.
به گفته بادامى سفر وزير صمت تاثير بسزايى 
در شــتاب جهان آباد داشــت زيرا بسيارى از 
مســائل نيازمند هماهنگى بين  وزرا بود كه به 

خوبى اين تعامل ايجاد شد.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى همدان 
به آخرين وضعيــت منطقه ويــژه اقتصادى 
اشــاره كرد و گفت: شــبكه هاى آب و برق 
تأمين شده و زير ساخت هاى راه، معابر، جاده 
ورودى و پل هــا نيز احداث و در حدود 200
هكتار از مساحت شــهرك براى واگذارى به 

سرمايه گذاران آماده است.
وى به ســرمايه گذاران اطمينــان خاطر داد 
كه آماده ســازى ديگر قطعــات نيز به مرور 
با اســتقرار صنايع و تقاضاهاى جديد اجرا 
و همگام و متناســب با پيشــرفت استقرار 
صنايع، امكانات و زيرساخت هاى جهان آباد 

نيز تكميل مى شود.

 سرمايه گذارم آرزوست
نماينــده مــردم همــدان و فامنيــن در مجلــس 
ويــژه  منطقــه  هــم،  اســالمى  شــوراى 
ــل صنعتى شــدن  ــاد را عام اقتصــادى جهان آب
ــرح  ــن ط ــد اي ــد و هرچن ــى دان ــدان م هم
غفلــت و بــى مهــرى هــاى بســيارى متحمــل 
ــراى  ــذارن ب ــرمايه گ ــه زودى س ــا ب ــد ام ش
ورود بــه آن صــف مــى كشــند و تمــام 

ــرد. ــى ب ــاد م ــد را از ي ــاى ب ــره ه خاط
به گفته امير خجســته برخــى موانع و تنگ 
نظرى ها ســرمايه گذاران را فــرارى داده اما 
حاال در ســايه همدلى و همزبانى مسئوالن در 
كمتريــن زمان مجوزهاى الزم براى ســرمايه 

گذارى صادر مى شود.
 همدان تشنه صنايع مادر

استاندار همدان نيز برخوردارى از صنايع مادر 
را حق اين استان دانست و گفت: در سفر وزير 
صنعت، معدن  و تجارت به همدان، اســتقرار 
يكى از صنايع مــادر در منطقه ويژه اقتصادى 
جهان آباد را خواســتار شــديم كه اميدواريم 

خواسته ما اجابت شود.
سيدسعيد شاهرخى موقعيت جهان آباد را در 
غرب كشور بى نظير ذكر كرد و افزود: اگر چه 
همدان شهر صنعتى نيست اما صاحب چندين 
برند خوشــنام بين المللى است كه توانسته به 
خوبى قدرت خود را در توليد و تجارت نشان 

بدهد.
آرزوى استاندار ما را هم آرزومند كرد و حاال 
كه "جهان آباد" تبديل به جهانى آباد شــده و 
فرش قرمزش را زير پاى ســرمايه گذاران پهن 
كرده بايد منتظر بمانيــم و ببينيم كدام صنايع 
براى آمدن به اين منطقه پيشقدم شده و اولين 

چراغ اين خانه را روشن مى كنند.

 همدان بيســت و ســومين استان كشور 
در زمينه شيوع مصرف مواد مخدر است.

رئيــس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان گفت: در چند ســال اخير پويايى و 
تحرك خوبى در سطح شــهر همدان ديده 
مى شــود كه اين پويايى شهردارى، حاصل 
فعاليت و نظارت دقيق شوراى شهر است.

به گــزارش مهر، هادى قزوينــه اى با بيان 
اينكه مديريت شــهرى در حوزه اجتماعى 
نقش بســيار مهمى ايفا مى كند، يادآور شد: 
شوراى شهر و شــهردارى همدان اقدامات 
خوبــى به ويژه در حوزه ايجــاد پارك هاى 

حاشــيه اى در مناطق كم برخــوردار انجام 
داده اند كــه انتظار مــى رود در اين مناطق 

همچنان بهتر از گذشته ورود پيدا كنند.
وى بــا بيــان اينكــه 26 دســتگاه اجرايى 
اســتان همــدان در حوزه پيشــگيرى مواد 
مخدر نقش داشــته و در كارگــروه مبارزه 
با مواد مخدر عضو هســتند، يادآور شــد: 
انجام اقدامات موثر در حوزه پيشــگيرى و 
مبــارزه با مواد مخدر نيازمند همكارى تمام 
دســتگاه هاى ذى ربط است و در اين راستا 
بايد عزم جدى وجود داشته باشد؛ زيرا يك 
ارگان بــه تنهايى نمى توانــد در اين زمينه، 

كند. عمل  موفق 
قزوينــه اى با اعالم اينكه همدان بيســت و 
سومين استان در شيوع مصرف مواد مخدر 
در ســطح كشور اســت، افزود: نرخ شيوع 
اعتياد در اســتان همدان، 50 درصد كمتر از 
استان هاى ديگر كشور است.وى با اشاره به 
كشــف 4 هزارو 752 كيلوگرم مواد مخدر 
در استان همدان يادآور شد: بخش عظيمى 
از عمليات اين كشــفيات، فرااســتانى بوده 

است.
رئيــس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان همچنين عنــوان كرد: خطوط قرمز 

در راســتاى ارتقاى امنيت اجتماعى تعريف 
شــده كه از جمله آنها اين است كه همدان 
بــه حيــاط خلــوت باندها و شــبكه هاى 
موادمخدر كشــور تبديل نشــود و در اين 
راســتا اقدامــات خوبى صــورت گرفته و 

همدان از اين منظر، پاك شده است.
اطالع رســانى  و  آگاهى بخشــى  قزوينه اى، 
از  پيشــگيرى  الزامــات  از  را  صحيــح 
آسيب هاى اجتماعى دانست و گفت: همت 
و مشاركت تمامى مسئوالن به منظور مبارزه 
و پيشگيرى از شــيوع مصرف مواد مخدر، 

است. اهميت  حائز  بسيار 

رتبه 23 استان در مصرف مواد مخدر!

بهره ورى بيشتر 
با توليد ماهى در 
استخر هاى ذخيره آب 
كشاورزى 
 امســال حدود 420 تن ماهى قزل آال از 
اســتخرهاى پرورش ماهى شهرستان توليد 
شده است در حال حاضر به علت محدويت 
برداشــت آبزيــان از درياهــا واقيانوس ها 
وهزينه هاى بسيار باالى آن، آبزى پرورى در 
آب هاى داخلى در بيشتر كشورها از جمله 

كشــور ايران يك امر رايج اســت. با توليد 
ماهى در اســتخرهاى ذخيره آب كشاورزى 

شاهد بهره ورى بيشتر مى باشيم.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان فامنين با 
بيان اين مطلــب گفت: با پرورش ماهى در 
اســتخر هاى ذخيره آب كشاورزى نيازى به 
تأمين آب اضافى نيســت. در اين روش از 
منابع و تأسيسات موجود مى توان به بهترين 
شــكل استفاده كرد و موجب افزايش درآمد 

و نيز سطح جلسه شد.
جعفــر كاويانى دلشــاد افزود: بــا افزايش 
درصد پرورش ماهى در اســتخر ذخيره آب 

كشاورزى، ورود گوشت ماهى به عنوان يك 
غذاى سالم وضرورى در سبد غذايى خانوار 
وسبب  يافته  افزايش  وشــهرى  روســتايى 

اشتغالزايى هرچه بيشتر مى شود.
توجه  با  كرد:  نشان  خاطر  دلشاد  كاويانى 
مالكان  به  فصلى،  بارندگى هاى  شروع  به 
توصيه  كشاورزى،  دومنظوره  استخرهاى 
جدى  به طور  را  ماهى  پرورش  مى شــود 
دنبــال كنند و بــا توجه بــه پايان فصل 
زراعــى وپرورش، به منظــور جلوگيرى 
از بــروز هــر گونه خســارت و جرائم 
احتمالى نســبت به صيد وفروش ماهيان 

كنند.  اقدام 
كاويانى دلشاد با تأكيد براينكه در شهرستان 
فامنين حدود 18 واحد پرورش ماهى قزل آال 
و 21 واحد پــرورش ماهى گرم آبى كپور و 
آمور وجود دارد گفت: در روســتاهايى كه 
مديريت جهاد كشــاورزى در مسير قنوات 
اقدام به احداث كانال آبرسانى نموده است، 
مى توان نسبت به پرورش ماهى قزل آال اقدام 
نمود و در صورت تمايل كشاورزان آمادگى 
خريــد بچه ماهى وپــرورش ماهى در اين 
كانال ها را دارند تا ســود حاصل از آن براى 

كارهاى عمومى روستا استفاده گردد.
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آموزش قلم زنى روى مس 
به روستاييان در كبودراهنگ 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: تعدادى از عالقمندان به رشته 
قلم زنى روى مس، در روستاى قباق تپه از توابع شهرستان كبودراهنگ 

در دوره آموزش اين رشته شركت كردند.
مســئول اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى شهرستان 
كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: دوره آموزشــى قلم زنى در دوره  
مقدماتى و پيشرفته تدوين شده است و در مركز آموزش هاى تخصصى 

به مدت 100 ساعت برگزار شد.
مهدى غالمى خاطرنشــان كرد: هنر اجراى نقش به روش كوبشى با 
اســتفاده از ضربات چكش بر قلم روى فلــزات را قلم زنى مى گويند 
كه سطوح تخت و منحنى كه قلم زنى مى شوند را بر مبناى برجستگى 
نقوش از كم يا زياد و روش هاى عكس، زمينه پر (منبت) بر جسته و 

كنده كارى نام گذارى مى كنند.
وى ادامه داد: طرح هاى اســليمى و ختايى گل و مرغ، گرفت و گير، 
خوشنويسى و گره هاى هندسى از رايج ترين نقوش سنتى مورد استفاده 

در قلم زنى هستند.

در ديدار با معاون وزيركشور مطرح شد:
از ايجاد درياچه مصنوعى تا احداث 

پمپ بنزين و ارتقاى درجه شهردارى گيان
 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: در جلسه اى كه با معاون وزير كشور 
و رئيس ســازمان شــهردارى ها برگزار شد درخواســت ارتقا درجه 
شــهردارى گيان را به شهردارى و شوراى شهر گيان براى موافقت با 

اجراى آن مطرح كرد.
شــهردار گيان گفت: طــرح اجراى درياچه آبى گيــان به عنوان 
بزرگ تريــن درياچــه غرب كشــور باهــدف اشــتغال زايى و 
درآمدزايى براى شــهروندان گيان و احداث پمپ بنزين با توجه 
به حجم گردشــگران و مســافران ورودى به شــهر گيان براى 
بازديد از ســراب گيان ازجمله درخواست هاى شوراى شهر در 

بود. جلسه  اين 
على جاللى با بيان اينكه جلســه مشترك نماينده نهاوند در مجلس 
به همراه شــهرداران و اعضاى شــوراى شــهر شــهرهاى برزول، 
گيان، فيروزان با جمالى نژاد، معاون وزير كشــور و رئيس ســازمان 
شــهردارى ها و دهيارى هاى كل كشــور و معاونت هــاى مربوطه 
برگزار شــد گفت: هدف از برگزارى اين نشســت بيان مشكالت 
شــهردارى هاى مذكور و درخواست تسهيالت و امكانات بود كه در 
اين جلسه قول هاى خوبى داده شد و در اين جلسه به همراه اعضاى 
شوراى شهر گيان پيگير حل برخى از مشكالت شهر گيان شديم كه 

منجر به توسعه شهر خواهد شد.
وى با بيان اينكه قرار اســت تا يك ماه طرح هاى عنوان شده تهيه 
و به دفتر اقتصادى شــهردارى ها ارائه شــود تا نسبت به تخصيص 
اعتبــارات اقدامــات الزم صورت گيــرد، افــزود: همچنين ديگر 
مشكالت و خواسته هاى مردم گيان به صورت كتبى به دكتر جمالى 
زاده معاون عمرانى وزير كشــور و رئيس ســازمان شهردارى هاى 
كشور تحويل داده شد كه قرار شد به زودى مساعدت هاى الزم در 

رابطه با آن ها انجام بگيرد.

رئيس انجمن آبخيزدارى ايران: 
فرسايش خاك

 نخستين معضل زيست محيطى است
 در حال حاضر بيش از 90 درصد از معضالت زيســت محيطى 
جامعه جهانى، مربوط به فرســايش خاك است كه در رده نخست 

اين حوزه قرار مى گيرد.
رئيس انجمن آبخيــزدارى ايران در همايش روز جهانى خاك در 
دانشگاه مالير اظهار داشت: در بين بيش از 40 نوع تخريب اراضى 

شناخته شده در جهان، فرسايش خاك در رده نخست قرار دارد.
حميدرضا صادقى اتخاذ رويكردى متناســب با رفع اين مشكل را 
ضرورى خواند و افزود: مشــكل اصلى در اين حوزه نبود آمايش 

سرزمينى است و ما هنوز پايش صحيحى از خاك نداريم.
رئيس انجمن آبخيزدارى ايران با بيان اينكه خاك، براى دســتيابى 
به پايدارى و تأمين نيازهاى دراز مدت بشــر ضرورى است ادامه 
داد: امروز گرد و غبار و كم آبى مشكل اصلى محيط زيست كشور 

است.
صادقى با تأكيد بــر اينكه به صورت علمى بايد به دنبال رفع اين 
مشكل باشيم بيان كرد: خاك را مى توان به عنوان يك جزء حياتى 
در امنيــت آب، انرژى و مواد غذايــى تلقى كرد كه با تخريب آن 

كميت و كيفيت توليد مواد غذايى تحت تاثير قرار مى گيرد.
عضو هيأت علمى گروه علوم و مهندسى خاك دانشگاه مالير نيز 
تخريب خاك را يكى از مهمترين چالش هاى قرن 21 دانســت كه 

منجر به كاهش توان بهره ورى و زيستى آن شده است.
ســهيال ســادات هاشــمى افزود: ايران جز مناطق خشك و نيمه 
خشك اســت و بر اساس نقشــه تخريب خاك جهان، كشور ما 

حاوى خاك هاى تخريب يافته است.
وى اظهار داشــت: اين در حاليست كه با توجه به تحقيقات انجام 
شــده، در جهان طى ســال هاى 2030 تا 2039 ميــالدى، ميزان 
خشكسالى ايران به شدت افزايش مى يابد. و جزء مناطق به شدت 

تخريب يافته قرار مى گيرد.
رئيس دانشــكده كشــاورزى و عضو هيأت علمى گروه علوم و 
مهندسى خاك دانشگاه مالير نيز فرسايش خاك در ايران را نگران 
كننده دانست و لزوم توجه ويژه براى حل اين مشكل را ضرورى 

خواند.
شــهريار مهدوى گفت: فرسايش ســاالنه 2 ميليارد تُن خاك در 
مقايســه با 24 ميليارد تُن كل فرســايش خاك در جهان، نشان از 
فرســايش 8 برابرى اســتاندارد ايران در مقايسه با ميانگين جهان 

دارد.
وى ابراز اميدوارى كرد: توجه ويژه مســئوالن و سياســت گذاران 
بــراى حفظ خاك و لزوم توجه به تخصص، به طور جدى مد نظر 

قرار گيرد.

سرزمين مالير در شاهنامه رونمايى شد
 كتاب سرزمين مالير در شاهنامه عصر روز چهارشنبه در محل كتابخانه عالمه مجلسى 

اين شهرستان رونمايى شد.
حسن رضا رفيعى در 10 مهر 1340 در روستاى سيبدر واقع در 8 كيلومترى شهرستان مالير 
در خانواده اى كشــاورز به دنيا آمد تحصيالت خود را در رشــته مديريت آموزشى به پايان 
رساند .وى تاكنون موفق به تأليف 14 كتاب در موضوع هاى فرهنگى، تاريخى و ايران شناسى 
شــده است. كتاب"كهن دژ گوراب در داستان ويس و رامين" و "سرزمين مالير در داستان 

شاهنامه " دوكتابى كه درباره مالير به رشته تحرير درآورده است.
هادى حاتمى استاد دانشگاه، نويسنده و پژوهشگر در آيين رونمايى از اين كتاب گفت: به 

راستى كه فردوسى زندگيش را شعر كرده است و شعرش را زندگى كرده است. هركس كه 
نام ايرانى برخود مى نهد براو واجب است، شاهنامه را يك بار بخواند.

حاتمى افزود: شاهنامه خوانى و شاهنامه شناسى يك ضرورت است كه متاسفانه درباره اين 
اثر بزرگ بسيار كوتاهى كرده ايم و شاهنامه در بين ما مغفول مانده است. كتاب سرزمين مالير 
در شاهنامه يك كتاب معتبر است كه در آن از 202 منبع استفاده شده است و تأليف اين كتاب 

راهى را براى جوانان باز كرده است تا با شاهنامه بيشتر آشنا شوند.
حســن رضا رفيعى نويســنده اين كتاب نيز در اين آئين گفت: مالير ظرفيت هاى تاريخى 
بســيارى دارد كه متاسفانه مغفول مانده اســت، اما خوشبختانه در دهه اخير فرزندان مالير 

درباره اين ظرفيت ها دست به قلم شده اند و توليدات خوبى را هم در اين زمينه داشته اند.
رفيعى خاطر نشــان كرد: اولين كار من در زمينه ماليرشناسى كهن دژ گوراب و دشت مالير 

در داستان ويس و رامين است و دومين اثر من، سرزمين مالير در شاهنامه فردسى است.
وى درباره ظرفيت هاى موجود تاريخى و باســتان شناسانه در مالير افزود: خانم هابر270 
نقطه باستان شناسانه در مالير شناسايى كرده است، يقينا ظرفيت باستان شناسانه مالير بيش از 
اينها است.نويســنده كتاب سرزمين مالير در شاهنامه گفت: اولين جرقه اين كتاب سال 86 
زده شد و چند صفحه اى در قالب مقاله در هفته نامه عندليب چاپ شد، پس از آن به دليل 
استقبال خوبى كه ازاين مقاله ها شد تصميم گرفتم كه كار را در قالب كتاب جمع آورى كنم 
كه با تحقيقات صورت گرفته رد سرزمين مالير در شاهنامه در 4 داستان اين كتاب حماسى 
پيدا شد. در پايان گفتنى اســت: خواستگارى از دختران يمنى براى پسران فريدون، حمله 
كيكاووس به مازندران ، سرانجام كيخسرو در كوه هاى مالير و داستان بهرام چوبين از جمله 

4 داستانى است كه رد سرزمين مالير در آن ديده مى شود.

آگهي مناقصه عمومي (نوبت دوم) 

محمدحسين پور -  شهردار نهاوند

مشخصاتتعدادنامرديف
جعبه 60 ارتفاع 3/5 متر ريشه پر500اصلهسدروس1
حلب 17 كيلويى 4 مترى دسته بيلى200اصلهچنار2
گلدان شماره 10ده هزار گلدانزرشك3
كيسه اىده هزار گلدانالواند4
گلدانى 4 ساله وريشه پرده هزار گلدانرز سفيد5
گلدانى 4ساله وريشه پرده هزار گلدانرز هفت رنگ6
سطل شماره 12 ريشه پر ارتفاع 4 مترى دسته بيلىهزاروپانصد اصله توت كاكوزا برگ پهن 7
سطل شماره 12 ريشه  پرپانصد اصله سنجد8
سطل شماره 13پانصد گلدان ژونى پروس9
كيسه اى يك متر ارتفاعده هزار گلدانترون10
گلدان شماره 12 دسته جارويىسيصد گلدانابريشم مصرى11
گلدان شماره 12پانصد گلدانپيرو كانتا12
سطل شماره 10سيصد گلدانپيچ امين الدوله13
سطل شماره 12سيصد گلدانتورى 14
سطل شماره 12 به ارتفاع 2 مترپانصد اصلهسرو شيراز سطل بزرگ15
هزار كيلوبذر چمن16

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي از طريق آگهي مناقصه عمومي  نسبت به خريد گل وگونه هاي گياهي نمايد لذا از توليد 
كنندگان ،شركتها و فروشندگان واجد شرايط و مرتبط با موضوع تقاضا مي شود جهت شركت در مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  به آدرس:  www.setadiran.ir  اقدام نمايند.

ليست ،نوع ومشخصات و تعداد گل ها وگونه هاي گياهي مورد نياز شهرداري به شرح ذيل ميباشد.

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) انجام خواهد شد. و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

موضوع مناقصه: خريد گونه هاي گياهي مورد نياز شهرداري كه شامل ( درخت،درختچه،بذر چمن و ... ) محل تحويل گونه هاي گياهي: گلخانه شهرداري نهاوند واقع درآرامستان نهاوند ميباشد.
محل اخذ اسناد مناقصه و عودت مدارك و مستندات تكميل شده: سامانه ستاد ( درگاه تداركات الكترونيكي دولت) مي باشد.

برآورد اوليه: اعالم نمي گردد.
كليه متقاضيان مي توانند اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس:  www.setadiran.ir از مورخ 98/9/17 تا مورخ 98/9/22 دريافت و با توجه به مندجات اسناد مناقصه مدارك الزم 
شامل پاكت هاي الف،ب،ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 98/10/4 نسبت به بارگذاري اسناد به صورت فايل pdf  در سامانه اقدام نمايند.در ضمن ارسال اصل ضمانتنامه شركت در مناقصه ( فرآيند 

ارجاع كار ) در پاكت مهر و موم شدن تا ساعت 14 مورخ 98/10/4به دبيرخانه شهرداري نهاوند الزاميست.
■ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار ( ضمانت نامه شركت درمناقصه) مي بايستي به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي شعبه شهرداري نهاوند بنام حساب سپرده 

شهرداري نهاوند باشد و يا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه استفاده نمايند .
■ مبلغ سپرده شركت در مناقصه (شركت در فرايند ارجاع كار) 350/000/000 ريال مي باشد

■ به پيشنهادهاي فاقد امضاء و مهر ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهاد هاي مشروط ، مخدوش و به پيشنهادهايي كه خارج از موعد مقرر واصل شود مطلقٌا 
ترتيب اثر داده نخواهد شد.

■ كليه هزينه ها شامل : حمل ، بارگيري و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد وهمچنين هزينه چاپ آگهي برعهده فروشنده ميباشد.
■ ضمانتنامه شركت در مناقصه (فرايند ارجاع كار) حداقل بايد به مدت 90 روز معتبر بوده و براي 90 روز ديگر قابل تمديد باشد.

■ گلهاي مورد تقاضا مي بايست قبل از بارگيري رويت و پس از تائيد نهايي بارگيري صورت گيرد.
■ پس از ورود گل به داخل آرامستان جهت تحويل در صورتي كه گلهاي تحويلي با گلهاي قبل از تحويل مطابقت نداشته باشد شهرداري نسبت به عودت گلها اقدام و فروشنده به هيچ وج نمي 

تواند درخواست پول جهت گلهاي عودتي داشته باشد.
■  بازگشايي پاكت پيشنهادي در مورخ 98/10/5 راس ساعت 11 در محل كميسيون عالي معامالت شهرداري انجام مي شود. 

چاپ آگهي نوبت اول: 98/9/17 
چاپ آگهي نوبت دوم: 98/9/23    

(م الف 223)

آگهي مناقصه عمومى (نوبت اول)

محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند 2 از 231 جلسه شوراي اسالمي شهر و رعايت ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري و با عنايت به نامه 
شماره 95/42/343/51450 مورخ 98/6/10 و از طريق آگهي مناقصه عمومي ساماندهي نيروهاي روزمزد شاغل در شهرداري را به شركتهاي 

واجد صالحيت از اداره كل تعاون و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
- به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- متقاضيان مي بايست سه پاكت الف،ب،ج را به شرح ذيل تكميل نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 98/10/11 تحويل دبيرخانه شهرداري 
نمايند.

- پاكت الف: متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بنام حساب سپرده 
شهرداري نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در داخل پاكت الف قرار دهند متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد 

خزانه كه اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
- پاكت ب: متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه،رزومه كاري،آخرين تغييرات رسمي شركت،صالحيت شركت را داخل پاكت ب قرار دهند.

- پاكت ج: متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را داخل پاكت ج قرار دهند.
- متقاضيان مي بايست هر سه پاكت الف،ب،ج را در داخل پاكت ديگر گذاشته و درب پاكت را مهر و موم و امضاء و آدرس پستي را روي آن نوشته 

و تحويل دبيرخانه شهرداري نمدوه و رسيد دريافت نمايند.
- منع مداخله كاركنان دولت الزامي است.

- كليه كسورات قانوني و همچنين كليه هزينه هاي مربوط به چاپ و آگهي و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
- كميسيون عالي معامالت شهرداري در مورخ 98/10/12 ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده را در صورتي كه 

حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح و به برنده اعالم خواهد شد. (م الف 235)
آگهي چاپ نوبت اول: 98/9/23 
آگهي چاپ نوبت دوم: 98/9/30 

مبلغ سپرده شركت در شرحرديف
مناقصه

تعداد نيرومدت واگذارى

111 نفر12 ماه100/000/000ساماندهى نيروهاى روزمزد شاغل در شهردارى1

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيــام: فاز دوم 
مرمــت حمــام حاج آقــا تــراب نهاوند از 

اعتبارات سال 98 انجام شد.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگى، گردشــگرى 
شهرســتان نهاوند با بيان اينكه فاز اول مرمت 
حمام حاج آقا تراب ابتداى سال 98 و از اعتبارات 
سال 97 آغاز شده و به پايان رسيده است، گفت: 
حدود 300 ميليون تومان اعتبار براى حمام حاج 
آقا تراب درنظر گرفته شده كه بازسازى و مرمت 
آن شــامل تزئينات و آهك برى، جداره هاى 
داخلى، مرمت كلى داخل حمام، بام ســازى و 

مرمت تخصصى آن است.
به گفته محســن جانجان حمام حاج آقا تراب 
نهاوند از جمله اين مكان هاى تاريخى در بافت 
قديمى شــهر، در محله على آباد قرار دارد، از 
بناهاى زيبا با ســبك معمارى دوران صفويه و 
مربوط به دوران قاجار كه توسط مرحوم حاج 
ميرزا محمدنقى از خوانين و معتمدين شــهر 
ســاخته شــد كه به نام فرزندش حاج آقا تراب 

معروف شده است.
بناى اين ســاختمان يكى از معدود جاذبه هاى 
تاريخــى و قابل بازديد در نهاوند محســوب 
مى شود كه به حمام دوقلوها هم معروف است. 
ايــن حمام از 2 بخش مجــزاى مردانه و زنانه 
تشكيل شــده كه هر يك از آنها با ماكت هاى 
مجــزا تزئين شــده، در بخش مردانه مراســم 
شستشو به نمايش گذاشــته شده و در بخش 

زنانه مراســم حنابندان و عروســى به تصوير 
كشــيده شــده كه عالوه بر 2 قسمت مردانه و 
زنانه، ماكت ها از حمام سرد و گرم، حجره شاه 

نشين و خزينه نيز دارد.
حمام از 2 قســمت تشكيل شده؛ قسمت اول 
داراى ســردينه حمام سرد و گرمينه حمام گرم 
كه شــامل مكانى بزرگ بوده و مورد اســتفاده 
رجال، اشراف و شــاهزادگان قرار مى گرفته و 
قسمت دوم همان حمام كه آن هم به نوبه خود 

داراى سردينه و گرمينه بوده، ويژه افراد عادى و 
طبقات پايين جامعه بوده است.

در ســردر ورودى اين بنــا، كتيبه اى نصب 
شــده كه نام بانى حمام و تاريخ ساخت آن 
را در ســال 1230 هجرى شمســى در زمان 
ناصرالدين شــاه بيان مى كند. بر هاللى باالى 
ســتون هاى حمام، تصاوير زيبايى از شاهنامه 
نقش بســته كه گوياى داستان جنگ رستم با 
ديو سفيد است كه با 7 رنگ، صحنه هايى از 

داستان شــاهنامه را نشان مى دهد كه به طرز 
ماهرانه اى كاشــى كارى شــده است.قسمت 
رختكــن حمام نيز با گچ برى هاى اســليمى، 
به زيبايى تزئين شــده كه هم اينك اين حمام 
به موزه مردم شناسى تبديل شده است. حمام 
حاج آقا تراب از بناهاى تاريخى نهاوند است 
كه با شــماره 1492/3 مورخــه 56/2/9/22

در فهرســت آثــار تاريخــى ايــران به ثبت 
رسيده است.

حمام حاج  تراب مرمت شد

طرح قاضى مدرسه 
در نهاوند اجرا 
مى شود
 باهــدف ارائه مســائل حقوقى وقوع 
آن طرح  از  پيشگيرى  راهكارهاى  جرم و 
اجرا  شهرستان  مدارس  در  مدرسه  قاضى 

مى شود.
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان نهاوند 
گفت: دانش آموزان به عنوان جوانان و نســل 
آينده ساز كشــور بايد هرچه بيشتر با مسائل 

حقوقى و قضايى آشــنا شوند و راهكارهاى 
جلوگيرى از وقوع جرم براى آن ها بيان شود.
سيد هادى مصطفوى دادستان نهاوند گفت: 
با توجه به ضرورت آشــنايى و آگاه ســازى 
دانش آموزان نســبت به موضوعات حقوقى 
و قانونــى و اطــالع از تكاليــف قانونى در 
نظــام اجتماعى و محدوديت ها و آزادى هاى 
مشــروع طرح قاضى مدرسه در مدارس اين 

شهرستان اجرايى مى شود.
دادستان نهاوند ادامه داد: در اين طرح مسائل 
مرتبط با امنيت و نظم عمومى، فضاى مجازى 
و نحوه ارتباطات اجتماعى، رعايت حقوق ا... 

و حقوق الناس، ســالمت اجتماعى، پوشش 
اسالمى و بسيارى موضوعات حقوقى ديگر 

براى دانش آموزان بيان مى شود.
 وى افزود: طرح قاضى مدرســه در راستاى 
كاهش بزه و خودكنترلــى اجتماعى و طبق 
توافــق به عمل آمــده بــا آموزش وپرورش 
جلسات مربوطه در مدارس با حضور قضات 

مجرب برگزار خواهد شد.
مصطفوى گفت: در اين طرح هرچقدر بتوانيم 
به دانش آموزان آگاهى بخشــى داشته باشــيم 
در ميزان كاهش معضــالت اجتماعى مؤثر 
خواهــد بود. وى بيان كرد: اين طرح باهدف 

استفاده از ظرفيت متخصصان خبره و قاضيان 
دادگســترى در مدارس متوسطه دوره اول و 

دوم نهاوند اجرا مى شود.
دادســتان نهاوند افزود: اجراى مناســب اين 
طرح قطعاً بركاتى دارد كــه آثار خود را در 

اجتماع نشان خواهد داد.
 وى گفت: در اين طرح قضات دادگســترى 
بــا حضور در مدارس و ايراد ســخنرانى در 
خصــوص مســائل حقوقى وقــوع جرم و 
راهكارهــاى پيشــگيرى از آن، اطالعات و 
تجربيــات مفيدى را به دانش آموزان، اوليا و 

كاركنان انتقال مى دهند.
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20 داوطلب نمايندگى 
در همدان انصراف دادند

ــور  ــتان از حض ــن اس ــون در اي ــى تاكن ــب نمايندگ 20 داوطل
در يادزهميــن دور انتخابــات مجلــس شــوراى اســالمى انصــراف 

ــد. دادن
ــان  ــار داشــت: داوطلب ــدان اظه ــتان هم ــات اس ــتاد انتخاب ــر س دبي
بــا حضــور در فرمانــدارى 7 حــوزه انتخابيــه اصلــى بــه صــورت 

ــد. كتبــى و رســمى انصــراف خــود را اعــالم كردن
ابوالقاســم الماســى بــا بيــان اينكــه يكــى از انصــراف دهنــدگان خانــم 
ــت  ــى وضعي ــا ارزياب ــان ب ــع داوطلب ــتر مواق ــزود: در بيش ــت اف اس
ــه  رقبــاى خــود و شــانس كــم حضــور آنهــا در مجلــس، نســبت ب

ــد. ــدام مى كنن ــا اق ــن رقابت ه ــور در اي ــراف از حض انص
مديــركل دفتــر سياســى و انتخابــات اســتاندارى همــدان در 
گفت و گــو بــا ايرنــا اظهــار داشــت: هــم اينــك صالحيــت 
حــال  در  اجرايــى  هيــأت  در  مجلــس  نمايندگــى  داوطلبــان 

رســيدگى اســت.
ــق  ــون، مطاب ــر اســاس قان ــى ب ــاى اجراي ــزود: هيأت ه الماســى اف
ــه  ــدام ب ــه اق ــدارك و اســتعالم از مراجــع چهارگان ــناد و م ــا اس ب

ــد. ــان مى كنن ــت داوطلب ــى صالحي بررس
وى ادامــه داد: بعــد از اتمــام بررســى صالحيــت در هيــأت 
اجرايــى، اعضــاى هيــأت نظــارت نيــز بــر اســاس قانــون تكاليــف 

ــد. ــام مى دهن ــود را انج خ

اصالح قانون انتخابات ضرورت تام دارد
فيض ا... مظفرپور »

 ثبت نام 16 هزار نفر براى داوطلبى در انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى براى ورود به صندلى هاى سبز بهارستان كه 
فقط براى 290 نفر نماينده و تعدادى ميهمان طراحى شده است. بار 
ديگر لزوم تسريع نهادهاى قانون گذار به ويژه مجلس شوراى اسالمى 

براى اصالح قانون انتخابات را آشكار كرد.
در حالى كه بر اســاس قانــون بايد هر 10 ســال 20 نفر به تعداد 
نماينــدگان مجلس اضافــه گردد ايــن قانون نيز به وســيله خود 
قانون گذاران و به ويژه نمايندگان اين دوره مجلس شــوراى اسالمى 

به علت تعلل در اصالح قوانين انتخاباتى ناديده گرفته شد.
و به تبع آن اصالح حوزه هاى انتخابيه نيز از حيز انتفاع خارج شــد. 
زيرا كه شــايد مجلســيان جاى خود را در ســاختمان هرمى شكل 
بهارستان بســيار تنگ مى بينند و معتقدند نبايد صندلى هاى موجود 
جابه جا شده و در كنار هم فشــرده شوند تا نمايندگان هنگام انجام 
سخنرانى و يا بررســى برخى لوايح و طرح ها خواب راحتى داشته 
باشند همانگونه كه بارها و بارها از طريق رسانه ها خواب نمايندگان 

مجلس در معرض ديد عموم قرار گرفت.
اگر چه نمى توان ايــن موضوع را به همه نمايندگان تعميم داد. ولى 
واقعيــت مجلس دهم اين موضوع را نشــان داد كه در برخى مواقع 
مملكــت را آب مى برد و نمايندگان را خواب. و آخرين نمونه بارز 
اين خواب را هنگام گران شدن بنزين مشاهده كرديم كه تقريبًا همه 
آنان از موضوع گران شــدن بنزين اظهار بى اطالعى كردند، زيرا آنان 
ايــن بار نه در صحن مجلس بلكه در منزل گرم و نرم خود همزمان 
با ايام تعطيل خوابشــان برده بود كه به همــراه رئيس جمهور صبح 
چشم باز كردند و ديدند بنزين 3 برابر شده حتى نمايندگان و رئيس 
جمهور نيز فرصت نكردنــد حداقل يك باك از بنزين 1000 تومان 

را پر كنند.
بگذريم، حاشــيه بر متن غلبه كــرد. برگرديم به اصل موضوع و آن 
اصالح قانون انتخابات اســت كه سال هاســت در مجلس و دولت 
خاك مى خورد و بين مجلس و شــوراى نگهبان و مجمع تشخيص 
دست به دست مى شــود و در نهايت نيز نمايندگان ترجيح مى دهند  
قيد آن را زده و عطايش را به لقايش ببخشــند. در اصالح آن اقدامى 
انجــام نگيــرد و به مجلس و دولــت بعدى موكول شــود. به نظر 
مى رســد كه خير نمايندگان فعلى مجلس در اين اســت كه قوانين 
انتخابــات تغييرنكند چون اگر قانون به ضرر آنها بود مطمئنًا جديت 
بيشــترى در اصالح قانون انتخابات به خرج مى دادند و شاهد ورود 
بــه بى مهاباى افراد كم تجربه كــه از حداقل هاى الزم براى ورود به 
مجلس برخوردار نيستند  نمى بوديم و اينگونه مجلسى كه به فرموده 
امام در رأس امور اســت مورد تمســخر برخى ها قرار نمى گرفت. 
ضرب المثلى است كه مى گويند احترام امامزاده را بايد متولى آن نگه 
دارد. آيا نمايندگان مجلس فعلى و حتى مجالس گذشــته توانسته اند 
ثابت كنند كه مجلس در رأس امور اســت و آيا نمايندگان نسبتى با 
افرادى همچون شــهيد مدرس كه روز دهم آذر روز شهادتش به نام 

روز مجلس نام نهاده شده دارند.
بررســى صالحيت  16 هــزار نفر داوطلب كه بــه ازاى هر صندلى 
مجلــس 56 نفر ثبت نام كرده اند كه بررســى صالحيت آنها هزينه و 
وقت فراوانى مى طلبد. كه تعداد زيادى از آنها اگر قانون اصالح شده 
بود نمى توانســتند براى نمايندگى ثبت نام كنند زيرا كه در قانونى كه 
قرار بود اصالح شــود عالوه بر مدرك تحصيلى سوابق اجرايى فرد 

نيز مورد نظر بود.
نمايندگى سمتى است كه به علت در رأس بودن مجلس و اينكه يك 
نماينده اختيارات زيادى دارد و بر اســاس قانون در همه امور كشور 
مى توانــد اظهارنظر كند جايگاه ويژه اى دارد و يك نماينده عالوه بر 
اينكه نماينده يك حوزه انتخابيه است در حقيقت نماينده 80 ميليون 
ايرانــى در مجلس قانون گذارى نيز مى باشــد. حال چگونه به علت 
شفاف نبودن و جامع نبودن قانون انتخابات همانگونه كه كدخدايى 
ســخنگوى شوراى نگهبان گفت كه قانون انتخابات فعلى براى دهه 
60 اســت و در دهه 90 جواب نمى دهد ســيل داوطلبان به وزارت 
كشــور و فرماندارى ها روانه مى شوند تا از طريق نمايندگى مجلس 
براى خود شغلى دست و پا كنند و از قبل آن به نان و نوايى برسند.

مطالبى كه گفته شــد به معنــاى محدود كردن انتخــاب مردم و يا 
مخالفت با جوانگرايى مورد نظر و تأكيد مقام معظم رهبرى نيســت. 
بلكــه بايــد در گام دوم انقالب، جوانان متخصــص و متعهد وارد 
ميدان هاى اجرايى و قانون گذارى كشــور شــوند و مديريت آينده 
كشور را در دســت گيرند. ولى نكته اين است كه بايد در انتخابات 
افراد شايســته و داراى تخصص و تعهد و تجارب اجرايى و تقنينى 
وارد شــوند و كيفيت نمايندگان و كيفيت قانونگذارى افزايش يابد. 
بايــد در كنار افزايــش تعداد كمى نماينــدگان و افزايش و اصالح 
حوزه هاى انتخابيه كه خواســت مــردم و جزء قوانين بر جاى مانده 
اســت كيفيت آنها نيز افزايش يابد. تا مجلسى داشته باشيم در رأس 
امور و در تراز دهــه پنجم انقالب و گام دوم مورد نظر رهبر معظم 

انقالب. انشاءا...

عدالت جز در پرتو نماز امكان پذير نيست
 رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه انسان هاى عادل مى توانند جامعه را به سوى 

عدالت سوق دهند، گفت: اين عدالت جز در پرتو نماز امكان پذير نيست.
آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى با اشاره به اينكه انسان هاى عادل مى توانند جامعه را به 
سوى عدالت سوق دهند گفت: اين عدالت جز در پرتو نماز امكان پذير نيست.به 
گزارش ايسنا رئيس قوه قضاييه افزود: بايد برويم آسيب هايى را كه امروز جوانان، 
نوجوانان، اقتصاد و سياســت ما را تهديد مى كند شناسايى و پيگيرى كنيم، اما اين 
حقيقت نماز است كه مى تواند جامعه ما را در اقتصاد، سياست، قضا و حكمرانى 
مصــون كند.وى با تأكيد بر اينكه امروز ارتباطات ديجيتال همه ابعاد جامعه را در 
بر گرفته و هيچ اختراعى به اين ســرعت تمام زواياى زندگى انسان را تحت تاثير 
قرار نداده اســت گفت: نمى شــود اين ارتباط را قطع كرد بلكه بايد با مديريت و 

صيانت بخشى به جوانان و جامعه آن را تبديل به يك فرصت كرد.

سامانه ها و تجهيزات دفاعى كشور 
كامال بومى است

 فرمانــده نيــروى هوافضــاى ســپاه بــا بيــان اين كــه «تكنولــوژى روز دنيــا 
در بســيارى از عرصه هــا امــروز بــه دســت توانمنــد فرزنــدان ملــت ايــران 
ــه  ــى ك ــزات دفاع ــامانه ها و تجهي ــت: س ــت» ، گف ــده  اس ــازى ش بومى س
امــروز در كشــورمان توليــد مى شــوند و مــا را در زمــره كشــورهاى برتــر 

دنيــا قــرار داده انــد كامــال بومــى هســتند.
به گزارش ايســنا، اميرعلــى حاجى زاده با بيان اين كه «اگر اقدامات 30 ســاله 
قــرارگاه نبود امروز شــاهد تحريم هاى گســترده ترى در حوزه هاى گوناگون 
صنعت، معدن، انرژى و اقتصاد بوديم« ،گفت: با مجاهدت هاى صورت گرفته 
در قرارگاه امروز بســيارى از تحريم هاى ظالمانه نه تنها بى اثر بلكه به فرصتى 

براى رشد و شكوفايى و توان و ظرفيت داخلى مبدل شده است.

در برابر ايران بايد خويشتن دار باشيم
 ژنرال "مارك ميلى" رئيس ســتاد مشــترك نيروهاى آمريكا روز پنجشنبه 
بــا حضور در كنگــره، خطاب به نماينــدگان گفت: در اين شــرايط خاص 
خويشتن دارى در برابر ايران مناسب ترين پاسخ است و بايد آن را رعايت كنيم. 
به گزارش تارنماى ميليترى تايمز، مارك ميلى فرمانده ارشــد ارتش آمريكا با 

حضور در كنگره به نمايندگان گفت: با ايران بايد بسيار محتاطانه رفتار شود. 
رئيس ستاد مشترك نيروهاى آمريكا با اشاره به حمالت راكتى صورت گرفته 
در هفته هاى گذشته به مقرهاى نظامى آمريكا در عراق گفت: ما در دوره اى از 
خطر جدى با ايران قرار داريم، اما در اين شرايط خاص خويشتن دارى در برابر 

ايران مناسب ترين پاسخ است. 
ميلر گفت: توپ هم اكنون در زمين ايران اســت و نحوه پاســخ آمريكا نيز به 

اقدامات ايران بستگى دارد.

فراخوان مناقصه عمومى 

 شهردارى منطقه 3 

 شهردارى منطقه 3 همدان در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى پروژه زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه  تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 

و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 
الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

1- به پروژه ى ذكر شده تعديل تعلق مى گيرد.
2- به پروژه ى ذكر شده پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.

3-نحوه پرداخت: محل تامين اعتبار پروژه از كمك هاى عمرانى دولت مى باشد.
4- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه 

مالى شهردارى مى باشد.
5- بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان 10٪ كل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه 

اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
6- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در 

صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
7- مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدى كه مى بايستى به 

شماره حساب 74011133313332 شهردارى منطقه سه همدان نزد بانك مهر ايران شعبه شهدا واريز گردد.
8- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تأييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى 
قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد بديهى است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شركت در مناقصه وى ضبط 

خواهد شد .
9- كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

10- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امكانپذير مى باشد.
تاريخ  انتشار  مناقصه درسامانه : ساعت 8:00  تاريخ 23 /1398/09  مى باشد. 
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 8:00 تاريخ 1398/09/30 

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد به دبيرخانه : تا ساعت 14:00 تاريخ 1398/10/11 
زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 17:00 تاريخ 1398/10/15 (حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع است)
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و  ارائه پاكت هاى الف 

به آدرس : همدان، خيابان شهدا، ميدان شهيد مفتح ،شهردارى منطقه سه، واحد فنى و مهندسى ، مسئول امور 
قراردادها وتلفن 081-32677413  

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 021-41934
دفتر ثبت نام : 85193768-88969737

تاريخ انتشار آگهى: 1398/09/23
(م الف 1494)

مدت مبلغ برآورد(ريال)مرحلهنام پروژهشماره مناقصه
پيمان

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه(ريال)

محل تامين اعتباررتبه پيمانكار

ديوار كشى 2098090334000063
رودخانه فجر 

8645,000,000 ماه12,813,768,813اول
بانك مهر ايران شعبه 

شهدا

كمك هاى عمرانى پنج ابنيه(حقوقى)
دولت

تاسيس شركت سهامى خاص آدنيس پرواز مهد تمدن درتاريخ 1398/09/19 به شماره ثبت 13943 به شناسه ملى 14008829822 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح 
زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :فعاليت به اخذ رواديد و تنظيم انجام مســافرت گروهى داخلى و خارجى و ذخيره مكان و هرگونه خدمات گردشــگريبه استنادمجوزشماره 
982/146/9456 مورخ 1398/08/8 اداره ميراث فرهنگى گردشگرى وصنايع دستى استان همدان آگهى گرديده است . شركت خدمات سياحتى - جهانگردى كه در زمينه اخذ رواديد، تنظيم و انجام 
مسافرت گروهى داخلى و خارجى، ذخيره مكان و هرگونه خدمات ايرانگردى و جهانگردى با رعايت قوانين و مقرارات ايرانگردى و جهانگردى فعاليت مى كند. مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود مركز اصلى : استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مركزى ، شهر همدان، محله منبع آب ، كوچه آزادى ، خيابان كوچمشكى ، پالك 119 ، مجتمع آسمان 1 ، طبقه دوم ، واحد 4 كدپستى 
6515911155 ســرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدى منقسم به 100 ســهم 10000 ريالى تعداد 100 سهم آن بى نام عادى مبلغ 1000000 ريال توسط موسسين طى گواهى 
بانكى شماره 980369 مورخ 1398/8/21 نزد بانك بانك ملى شعبه عارف با كد 6127 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاى هومن ايمانى به شماره ملى 5020001643و به سمت عضو هيئت 
مديره به مدت 2 سال خانم الهام ايمانى به شماره ملى 5020001813و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال آقاى محمد ايمانى به شماره ملى 5020001821و 
به ســمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 ســال آقاى حسين ايمانى به شماره ملى 5029448871و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء خانم الهام ايمانى و در غياب ايشان آقاى حسين ايمانى همراه با مهر شركت 
معتبر مى باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم عاطفه بطنى به شماره ملى 0430074727 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى خانم زهرا موحدى به شماره ملى 
5029453261 به سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى روزنامه كثير االنتشار همدان پيام جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. بموجب مجوز شماره 982/146/9456 مورخ 1398/08/8 

وزارت ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى تاسيس گرديد. 
(693893)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

انتخابات  كانديداهــاى  ثبت نام  از  پس   
مجلس يازدهم، روند اجراى اين انتخابات 
وارد مرحله بررســى صالحيت ها شــده تا 
كانديداهــاى نهايى انتخابات مشــخص و 

شود. قطعى 
در اســتان همدان نيز 420 نفــر داوطلب 
ورود به خانه ملت شــده اند كه از ميان آنها 
9 نماينده از 7 حوزه انتخابيه به مجلس راه 
خواهد يافت. در اين ميــان حوزه انتخابيه 
همدان و فامنين با 139 داوطلب بيشــترين 
و تويســركان با 29 نفر كمترين كانديدا را 

دارد.
اين ميــزان ثبت نام نســبت بــه دوره قبل 
124 نفر و به ميــزان 29/5 درصد افزايش 
نشــان مى دهد؛ به طورى كــه از 296 نفر 
در دوره دهــم به 420 نفر در دوره يازدهم 
جنسيت  لحاظ  به  افزايش  اين  رسيده است. 
نيز مشــهود اســت؛ به طورى كه در دوره 
دهم داوطلبان زن 27 نفر يعنى 9/2 درصد 
بــود و اين ميــزان در دوره يازدهم با 27 
درصــد افزايش بــه 37 يعنى 9 درصد كل 
داوطلبان رسيده اســت. همچنين در دوره 
قبــل 269 مــرد ثبت نام كردند كه شــامل 
90/8 داوطلبــان بود؛ در حالــى كه براى 
دوره يازدهــم 383 نفــر يعنــى 91درصد 
كل كانديداها ثبت نام نموده اند كه نســبت 
بــه دوره قبل 27/7 درصد افزايش نشــان 

مى دهد.  
در خصوص ســن داوطلبان كه طبق قانون 

انتخابــات بايد حداقــل 30 و حداكثر 75 
سال باشد، تنوع ســنى قابل توجهى وجود 
دارد، هرچند بيشــتر داوطلبان زير 50 سال 
هســتند و اين نشــان دهنده جوان تر شدن 
ميانگيــن ســنى داوطلبان اســت. در ميان 
كانديداهاى 30 تا 40 سال 181 نفر، 41 تا 
50 ســال 141 نفر، 51 تا 60 سال 78 نفر، 
61 تا 70 سال 19 نفر و 71 تا 75 سال يك 

نفر ديده مى شود.
به لحاظ شــغلى نيز آمار داوطلبان نشــان 
مى دهد كــه كارمندان بيشــترين انگيزه را 
براى ورود به مجلس داشــته اند. به گونه اى 

كه 158 نفر از كانديداها به اين قشــر تعلق 
دارد و بقيه شــامل 49 نفر استاد دانشگاه، 
51 نفر فرهنگى، 50 نفر شــغل آزاد، 9 نفر 
نماينده مجلس، 37 نفر بازنشســته، 11 نفر 
پزشــك، 7 نفر قاضى، 10 نفر بيكار و 37 

هستند.  سايرين  از  نفر 
در خصوص مــدرك تحصيلى نيز كه طبق 
قانــون بايد حداقل كارشناســى ارشــد يا 
معادل آن باشــد، طبق آمار به دســت آمده، 
فوق ليســانس ها بيشــترين آمار را به خود 
اختصاص داده انــد و كمترين آمار به افراد 
داراى ليسانس اختصاص دارد. به طورى كه 

از 420 داوطلب اســتان 17 نفر ليســانس، 
342 نفر فوق ليسانس، 43 نفر دكترا و 18 

داراى تحصيالت حوزوى هستند.  نفر 
در مجمــوع با در نظر گرفتــن موارد فوق 
و لحاظ نمودن وضعيت ســن، جنســيت، 
شــغل و مــدرك تحصيلى مى تــوان گفت 
داوطلبــان ايــن دوره از انتخابات مجلس 
شوراى اســالمى هم جوان تر نشان مى دهد 
و هم به لحاظ مدارج علمى از تنوع خوبى 
برخوردار اســت. اين درحالى است كه به 
لحاظ شــغلى از تنوع كمتــرى برخوردار 
است و جاى خيلى از مشاغل خالى است.

تحليل آمار داوطلبان ثبت نام شده

كاهش سن، تنوع تخصص

 وزيران علوم تحقيقــات و فناورى و 
صنعت، معــدن و تجارت در جلســات 
هفته آينده مجلس شوراى اسالمى حضور 

مى يابند.
مجلس شــوراى اســالمى اين هفته در 
روزهاى يكشــنبه در 2 نوبت و دوشنبه و 

سه شنبه جلسه علنى دارد.
وزير علوم براى پاسخ به سواالت حسين 
پروانه  و  ســبزوار  نماينــده  مقصــودى 
سحلشورى نماينده تهران دوشنبه آينده به 

مجلس مى رود.
همچنين وزير صنعــت، معدن و تجارت 
سه شــنبه آينده براى پاســخ به سواالت 
امير خجســته نماينده همدان، سيد فاطمه 

حســينى نماينده تهران و ســيده حميده 
زرآبادى نماينده قزوين در مجلس حضور 

مى يابد.
نمايندگان در جلســات هفتــه آينده قرار 
است طرح ساماندهى بازار خودرو، طرح 
ايجاد مناطق ويژه اقتصادى، اليحه اهداف 
وظايــف و اختيــارات وزارت ورزش و 
جوانان را برررسى كنند.نمايندگان مجلس 
قرار است تشكيل كميسيون ويژه رسيدگى 
به حوادث بعد از گرانى بنزين در شهرهاى 

مختلف كشور را بررسى كنند.
ملى  امنيت  كميســيون  گزارش  همچنين 
سياســت خارجى در مورد روند اجراى 

برجام در مجلس قرائت مى شود.

 رئيس كميته هسته اى كميسيون امنيت 
ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى 
جمهورى  اســالمى با بيان اين كه «قطعا 
اســالمى ايران در صورت عمل نكردن 
غربى هــا به تعهدات شــان گام بعدى را 
برخواهد داشــت»، گفــت: اگر غربى ها 
مى توانستند از مكانيزم ماشه استفاده كرده 
و يــا پرونده ايران را به شــوراى امنيت 
بفرستند آنها ديگر ابزار قدرتى در شوراى 
امنيت ندارند چون چين و روسيه با آنها 

همراهى نمى كنند.
محمد ابراهيــم رضايى در گفت وگو با 
ايســنا، در واكنش بــه تهديدات برخى 
كشــورهاى اروپايى در مورد اســتفاده 
از مكانيزم ماشــه  و يا فرستادن پرونده 
ايران به شوراى امنيت، اظهار كرد: بعد 
از اين كــه اروپايى ها بــه تعهدات خود 
مزاياى  از  ايــران  عمال  نكردنــد  عمل 
برجــام محروم ماند لذا راهى ندارد جز 

اين كــه تعهدات خــود را كاهش دهد. 
ايــران همه تعهداتش را انجام داد، ولى 
آنها هيچ كدام از تعهداتشــان را انجام 
بيشــترى  كار  نمى توانند  آنهــا  ندادند. 
مقابــل مــا انجــام دهند چــون اعضا 
هماهنگ نبوده و روســيه و چين مشى 

اروپايى ها را قبول ندارند.
وى تاكيــد كــرد: اگر غربى هــا به تعهد 
خود عمل نكنند قطعا جمهورى اسالمى 
ايــران گام بعدى را برخواهد داشــت و 
اينقدر اين شــرايط را استمرار مى دهد تا 
ما همپاى اروپايى ها شــويم البته در اين 
كار هم تدبير داشــته و مى دانيم چطور از 
ابزارهايمان اســتفاده كنيم كه سوژه اى به 
آنهــا ندهيم و در عين حال به اهداف مان 
برســيم. گام چهارم به شــدت براى آنها 
گران تمام شــد. حتما گام هــاى بعدى 
را بر مى داريــم و آن ها هــم هيچ كارى از 

دست شان بر نمى آيد.

وزيران علوم و صنعت 
هفته آينده در مجلس

ايران گام هاى ديگر برجام 
را برمى دارد
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بهداشتنكتهدانشگاه
مهلت ثبت درخواست انتقال تا پايان آذر ماه

ــا 30 ــردى ت ــال در دانشــگاه علمى كارب ــت نقل و انتق  دانشــجويان متقاضــى ثب
آذر مــاه مهلــت دارنــد درخواســت خــود را ثبــت كننــد.

كاربــردى  علمــى  جامــع  دانشــگاه  دانشــجويى  و  فرهنگــى  معــاون 
نتقــال دانشــجويان بــراى نيم ســال دوم ســال  گفــت: ثبت نــام نقل و ا
ــاه  30 آذر م ــا  ــده و ت ــاز ش ــاه آغ ــم آذرم 98 از پانزده -99 ــى  تحصيل

ــه دارد. م دا ا
بــراى  دانشــجويان  نقل و انتقــال  ثبت نــام  افــزود:  پيش بيــن  احمدرضــا 
نيم ســال دوم ســال تحصيلــى 99-98 از طريــق ســامانه هــم آوا انجــام 

. مى شــود
ــد در بخــش ثبــت درخواســت  ــرد: دانشــجويان متقاضــى باي وى خاطرنشــان ك
ــدرج در  ــوارد من ــاس م ــگاه و بر اس ــن دانش ــاالت اي ــامانه نقل و انتق ــال در س انتق

ــد. ــام كنن ــى ثبت ن ــه ابالغ آيين نام

توصيه اى  براى كاهش ديابت نوع2
 نتايــج يــك مطالعــه تاكيــد مي كنــد كــه كاهــش وزن، خطــر ابتــال بــه ديابــت 

نــوع 2 را حــدود 37 درصــد كاهــش مي دهــد. 
در ايــن بررســي آمــده  اســت: افــرادي بــا ســابقه خانوادگــي ابتــال بــه ديابــت نــوع 
ــا حفــظ وزن متعــادل، خــود را در برابــر خطــر ابتــال بــه بيمــاري  2 مي تواننــد ب

ديابــت نــوع 2 مصــون ســازند.
گروهــي از محققــان دريافتنــد بــه ازاي هــر يــك كيلوگــرم بــر مترمربــع كاهــش 
شــاخص تــوده بدنــي (BMI) در افــرادي كــه اضافــه وزن ندارنــد مي تــوان خطــر 

ابتــال بــه ديابــت نــوع 2 را تــا 37 درصــد كاهــش داد.
ــر  ــق كاهــش وزن از خط ــد از طري ــراد مي توانن ــي اف ــه  نشــان داد تمام ــن يافت اي

ابتــال بــه ديابــت نــوع 2 بكاهنــد. 
ســبك زندگــي ناســالم و عــدم فعاليــت بدنــي مي توانــد در عيــن حــال فــرد را در 

معــرض مقاومــت انســوليني قــرار دهد.

حمل اجسام سنگين تهديدى براى قلب
ــر  ــنگين ب ــياي س ــل اش ــردن و حم ــد بلندك ــان مي ده ــر نش ــات اخي  مطالع
ســالمت قلــب تاثيــر منفــي دارد. مطالعــات جديــد نشــان مي دهــد بلنــد كــردن و 
حمــل اجســام ســنگين به صــورت روزمــره بــر ســالمت قلــب تاثيــر منفــي دارد 
ــل شغلشــان به طــور  ــه به دلي ــده مي شــود ك ــراد دي ــن موضــوع بيشــتر در اف و اي

مســتمر مجبــور بــه حمــل اشــياي ســنگين هســتند.
محققــان بــا بررســي وضعيــت ســالمت 10 هــزار فــرد در ســال دريافتنــد گرچــه 
فعاليــت بدنــي يكــي از مهم تريــن عوامــل موثــر بــر ســالمتي اســت؛ ولــي برخــي 
ــياي  ــل اش ــا حم ــن فعاليت ه ــي از اي ــت. يك ــر اس ــدن مض ــراي ب ــا ب فعاليت ه
ســنگين به طــور روزمــره اســت كــه عــالوه بــر ســالمت اســتخوان ها و اســكلت، 
 ســالمت قلــب را نيــز تهديــد مي كنــد. محققــان به منظــور بررســي تاثيــر حمــل 
اشــياي ســنگين بــر ســالمت قلــب، شــريان هاي كاروتيــد گــردن داوطلبــان را بــا 

تصويربــرداري ســونوگرافي بررســي كردنــد.

كمك 936 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان 
 مســئول امور مشاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان از 
مساعدت 936 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان همدان خبر داد. حميد شاكرى صفت از 
برگزارى يكصد و هفتاد و ششمين جلسه امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان خبر 
داد و اظهار كرد: در اين جلسه، پرونده 11 بيمار بررسى شد.وى با بيان اينكه 380 ميليون 
ريال وام قرض الحسنه در اختيار بيماران قرار مى گيرد، عنوان كرد: در اين جلسه تصويب شد 
يك بيمار زيرپوشش طرح سخاوت و يك بيمار نيز زير پوشش طرح مهربانى قرار گيرد.

وى، گفت: بيماران گروه هدف مجمع خيرين سالمت همدان، بيماران سخت درمان مبتال به 
سرطان ، كودكان ناشنوا و كم شنوا، كودكان داراى بيمارى قلبى، كودكان داراى اختالل رشد، 

كودكان داراى بيمارى حاد چشمى و كودكان داراى شكاف لب و كام هستند.

حاميان همدانى 17 ميليارد تومان به فرزندان معنوى 
خود كمك كردند

 حاميان نيكوكار در 8 ماهه ســالجارى 17 ميليارد و 454 ميليون تومان به  حساب 
ايتام و فرزندان محســنين كميته امداد استان همدان واريز كرده اند.مديركل كميته امداد 
اســتان همدان با اشاره به اينكه حاميان نيكوكار در سالجارى 11 ميليارد و 752 ميليون 
تومان به حساب ايتام و 5 ميليارد و 702 ميليون تومان به حساب فرزندان محسنين كميته 
امداد اســتان همدان واريز كرده اند، گفت: كمك ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با 38 درصد رشــد همراه بوده كه نشان از اعتماد مردم به اين نهاد است.پيمان تركمانه 
گفت: ايتام فرزندانى هستند كه از نعمت پدر محروم شده اند و در حال حاضر 21 هزار 
و 149 نيكوكار از 3807 يتيم تحت پوشش كميته امداد استان همدان حمايت مى كنند.

بيمه شدگان رايگان بيمه سالمت فقط مى توانند به 
بيمارستان هاى دولتى مراجعه كنند

 بيمه شدگان رايگان كه از دفترچه بيمه همگانى سالمت استفاده مى كنند، براساس 
تبصره 17 قانون بودجه 98 فقط مى توانند به بيمارستان هاى دولتى مراجعه كنند.

مديركل روابط عمومى و امور بين الملل سازمان بيمه سالمت گفت: كسى كه توانايى مالى 
دارد و مى توانــد به بخش خصوصى مراجعه كند و هزينه 90 ماه بيمه را بدهد، مى تواند 
دفترچــه بيمه خود را تغييــر داده و به 44 هزار مركز طرف قرارداد بخش خصوصى نيز 
مراجعه كند.  به گزارش ايســنا،  محمد هاشمى افزود: بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت 
در 5 صندوق بيمه  ى همگانى، ايرانيان، روستاييان و عشاير، كاركنان دولت و ساير اقشار 

تحت پوشش قرار دارند اما، فقط مى توانند به بيمارستان هاى دولتى مراجعه كنند.

آغاز امتحانات نهايى دانش آموزان 
از 10 روز ديگر

 امتحانــات نهايــى از 2 دى ماه آغــاز و در 23 همين ماه به پايان 
مى رسد.

به گزارش ايســنا، امتحانات نهايى كليه رشته هاى تحصيلى دوره هاى 
متوسطه (نظرى، فنى و حرفه اى)، پيش دانشگاهى و پايه دوازدهم دوره 
دوم متوســطه در دى ماه سال تحصيلى 99 - 1398 از 2 دى ماه آغاز 

مى شود.
دانش آموزان پايه دوازدهم دوره دوم متوســطه (روزانه، بزرگساالن، 
آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد)، ســال ســوم متوسطه رشته هاى 
نظرى شــيوه نيمسالى- واحدى (بزرگ ســاالن، آموزش از راه دور و 
داوطلبان آزاد) سال ســوم متوسطه رشته هاى فنى و حرفه اى و دوره 
پيش دانشگاهى (بزرگساالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد) بايد 

در آزمون دروسى كه نهايى هستند شركت كنند.
دفترسالمت وتندرستى وزارت آموزش و پرورش براى دانش آموزان 

در زمان امتحانات توصيه هاى تغذيه اى دارد.
نحــوه تغذيه در زمان امتحانات نقش مهمى در كارايى وعملكرد مغز 
دارد. در زمان امتحانات معموال دانش آموزان دچار اضطراب و استرس 
مى شــوند. دراثر اضطراب واسترس ميزان ترشــح هورمون آدرنالين 
وكورتيــزول دربدن افزايش مى يابد كه به بــدن كمك مى كند انرژى 

بيشترى براى مقابله با شرايط استرس داشته باشد.
بــا رعايت نكاتى در تغذيــه روزانه مى توان از اســترس واضطراب 

پيشگيرى كرد.
■ مصــرف مواد غذايى كافئين دار را محدود كنيد. چاى وقهوه و حتى 
برخى شكالت ها داراى كافئين هستند. كافئين اگر چه در كوتاه مدت 
ســبب بيدارى و تمركز حواس مى شــود، اما مصرف زياد آن در بلند 
مدت باعث برهم خوردن تمركز حواس و حتى كاهش يادگيرى و در 

نتيجه افزايش استرس و اضطراب در فرد مى شود.
■ آبميوه هاى صنعتى نيز به دليل داشــتن شكر و مواد افزودنى مناسب 
نيســتند. آبميوه هاى صنعتى و نوشيدنى هاى شــيرين به اين دليل كه 
انــرژى زيادى را يك جا تخليه و آزاد مى كنند، اســترس زا هســتند. 

مصرف آبميوه طبيعى وتازه كه در منزل تهيه مى شود مناسب است.
■ مصرف روزانه 2 تا 3 واحد از گروه شير و مواد لبنى (ماست، پنير) 
كه حاوى ويتامين هاى گروه "ب " به ويژه ويتامين B12  ،B2 هستند 
و هم چنين مصرف روزانه 3 تا 5 واحد از ســبزى ها و 2تا 4 واحد از 

گروه ميوه ها به نشاط دانش آموز كمك مى كند.
■ مصرف آب، شــير و لبنيات تسكين بخش هســتند و مى توانند در 
كاهش اســترس دانش آموزان موثر باشند. دانش آموزان بهتر است در 
موقع امتحان و اســترس، از غذاهاى سبك وزود هضم و غذاهايى كه 

انرژى شان به مرور آزاد مى شود، استفاده كنند. 
■ در ايــام امتحانات نبايد وعده هاى غذايــى را حذف كرد، به 
 ويژه در هنگام صبح، ميزان ترشــح كورتيزول به بيشــترين حد 
خود مى رســد و صبحانه ســبب كنترل استرس مى شود و نقش 

دارد. اساسى 
■ توصيه مى شــود درايام امتحانات از مصرف غذاهاى چرب وشور 
به ويژه فســت فودها خوددارى شــود، زيرا غذاهاى چرب و شور 
ديرتر هضم مى شوند و در شرايط استرس زا مانند ايام امتحانات، در 
كاركرد دســتگاه گوارش اختالالتى مانند  سوهاضمه و تهوع ايجاد 

مى كنند. 

همدان پيام: بازگشت 200 ليتر سهميه كسر شده به كارت هاى سوخت
 بوى بنزين همه جا رو عطر آگين كرده!

بامداد لرستان: افشين پيروانى: جايزه مرد سال آسيا حق بيرانوند بود 
 پس حق بقيه ورزشكارا رو هم بگير!!

فرين: مجموعه شهردارى همدان از ورود به عرصه انتخابات مجلس 
معذور است 

 حداقل بگه به كى رأى ميده؟؟!
كيهان: حذف و اضافه هاى كتب درســى حاصل نگاه كارشناســانه يا 

رد پاى نفوذ؟
 يه جا خواستن تخصصى كار كنى هى ايراد بگيرن

اطالعات: 57 درصد جمعيت كشور درگير اثرات گرد و غبار هستند 
 اول درزهاى معيشت رو بگيريد دست مردم الش گير نكنه 

نقد حال: قيمت بنزين چه تأثيرى بر سفرها گذاشت؟
 به جاى يه نفر 25 نفر سوار پرايد شدن !!

بامداد لرستان: درخشش حامد چنگايى در جشنواره موسيقى صبا
 صداش نور نداره تن داره 

كيهان: مردم گوش شنوا مى خواهند نه مكان اعتراض 
 گوش ها همه هنذفرى دارن!!

ايران ورزشى: فقط يك بازيكن با كالدرون خوب است؟
 اون حتمًا وضع ماليش خوبه

خبر ورزشــى: سيدجالل حســينى: برانكو هم برگردد به تيم ملى بر 
نمى گردم

 حاال با توپ قهرى يا با برانكو؟
آفتاب اقتصادى: كنترل تورم الزمه حذف 4 صفر 

 تأثيرى تو جيب مردم داره؟
جمهورى اسالمى: هنرمندان با درآمد باال بايد ماليات بدهند

 ولى تا حاال هنر عشقى بود پولى نبود؟!
جام جم: بعضى ها بر نمى تابند زبان مردم باشيم 

 مى تونى بدون تبليغات زبان مردم باشى كسى نفهمه 
7 صبح: اينترنت چگونه ملى شد؟
 درخواست كارت ملى داد !!

26 هزار نفر از افراد تحت پوشش بهزيستى 
منتظر تهيه جهيزيه هستند

 معاون مشــاركت ها، موسســات، توانمندســازى و امور مجلس 
ســازمان بهزيســتى گفت: 26 هزار و 490 نفــر از مددجويان تحت 
پوشش سازمان بهزيستى منتظر تأمين جهيزيه براى شروع زندگى شان 

هستند.
به گزارش فارس، ذوالفقار يزدان مهر افزود: در حال حاضر 26490 نفر 
از مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستى در دوران عقد قرار دارند 
و به علت فراهم نبودن شرايط و ملزومات تشكيل زندگى نتوانسته اند 

زندگى مشترك خود را آغاز و به زير يك سقف بروند.
وى افزود: همچنين اعتبارات پيش بينى شده در بودجه هاى دولتى نيز 

بسيار محدود بوده و پاسخگوى نياز ها نيست.
يزدان مهر ادامه داد: در حال حاضر و در بودجه سال 98 براى كمـــك 
به جهيزيه و ازدواج مـــددجويان سازمـــان بهزيستى حـــدود 50

ميليـارد ريـال اعتبار درنظر گرفته شده است كه در صورت تخصـيص 
صددرصدى و با پرداخت ســـرانه حداقلى 10 ميليون ريال به هريك 
از مـددجويان، متقاضـــيان حائز شرايط فعلى (و در صورتى كه فرد 
جديدى ازدواج نكند) پس از گذشــت حدود 6 ســال مى توانند اين 
مبلغ را دريافت نمايند كه با 1 ميليون تومان امكان خريدارى 1 كاالى 

اساسى مورد نياز جهيزيه هم امكان پذير نيست.
معاون مشــاركت ها، موسسات، توانمندسازى و امور مجلس سازمان 
بهزيســتى گفت: بر اين اســاس تصميم گرفتيم پويش تهيه جهيزيه 
بــراى افراد فوق را با شــعار «حلقه وصل باشــيم» آغــاز كنيم. اگر 
مى خواهيد حلقه وصل يكى از اين 26490 زوج باشــيد و يا ســهم 
اندكى در آن داشته باشيد مى توانيد كمك هاى خود را از طريق سامانه

behzisti.ir و يــا شــماره گيرى كد *741*300# به دســت ما 
برسانيد.وى ادامه داد: جهيزيه در نظر گرفته شده براى اين مددجويان 
شامل يخچال، فريزر، اجاق گاز، ماشين لباسشويى، اتو، فرش ماشينى، 
جارو برقى، سرويس قابلمه، پتو و... كه ارزش ريالى آن در بازار بيش 

از 10 ميليون تومان است.

100هزار كالس درس به كمك وزارت نفت 
استانداردسازى مى شود

 رئيس ســازمان نوســازى، توســعه و تجهيز مدارس كشــور از 
استانداردسازى100 هزار كالس درس در كشور به كمك وزارت نفت 

و همچنين تجهيز هنرستان ها خبر داد.
مهرا... رخشانى مهر بيان كرد: با توجه به وضعيت اين سرانه، 10 استان 
زيرخط ميانگين هستند اما در استان گيالن اين وضعيت نزديك به خط 
ميانگين است. وى از استانداردسازى كالس هاى درس و توجه دولت 
به اين مهم خبر داد و گفت: در هيأت دولت مصوب شده است تا 100
هزار كالس درس از منابع وزارت نفت به طور كامل استانداردســازى 
شــوند كه با جمع آورى بخارى هاى نفتى و با كمك دولت، مى توان 

بخشى از اين اعتبارات را صرف تجهيز هنرستان ها كرد.
وى با تأكيد بر لزوم تكميل پروژه هاى نيمه تمام تصريح كرد: بر اساس 
ســند تحول بنياديــن آموزش وپــرورش، مدارس كوچك ســاخته 
نخواهد شد و براى ساخت مجتمع هاى بزرگ اقدام مى كنيم كه براى 
دانش آموزان تمــام امكانات از قبيل كالس هاى درس، آزمايشــگاه، 

سالن هاى ورزشى، استخر و غيره در نظر گرفته شود.

گذشــته  هفتــه  در   
وجــود  از  تصاويــري 
در  مشــكوك  قرص هــاي 
كيك هــاي دانش آموزي در 
شــبكه هاي اجتماعي دست 
به دســت شــده كه باعث 

نگراني مردم شده است. 
ايــن تصاويــر كه توســط 
شــبكه هاي  كاربــران 
اســتان هاي  در  اجتماعــي 
و  سيستان و بلوچســتان 
زاهدان منتشــر شده، برخي 
از مردم مدعي شــده اند كه 
را  دانش آموزي  كيك هــاي 
كــه از مغازه هــا خريداري 
كرده اند، قرص هاي مختلفي 
در آن جاي گــذاري شــده 

است. 
در يكي از اين ويدئو ها، فردي مدعي شــده 
كه در كيك پلمپ شده، قرص روانگردان با 
دوز باال جاي گذاري شده كه بسيار خطرناك 
اســت، البته فرد با اطمينان كامل بسته را باز 
مي كند و يقين دارد كه بسته مورد نظر قرص 
دارد، ادعايي كه قدري هم مشــكوك به نظر 

مي رسد.
در همين راســتا رئيــس پليس مبــارزه با 
موادمخدر دربــاره ماجراى وجود قرص در 

كيك توضيحاتى ارائه كرد.
انتشــار  درباره  زاهديــان،  مســعود  محمد 
تصاويــرى در فضــاى مجــازى مبنــى بر 
وجود قرص در كيــك خوراكى اظهار كرد: 
بررســى ها حاكى از اين است كه قاچاقچيان 
بــا بهره منــدى از جاســازى هاى مختلف، 

موادمخدر را قاچاق مى كنند.
وى درباره كيك هاى كشــف شده گفت: بر 
اســاس گزارش واصله از پليــس مبارزه با 
موادمخدر هرمزگان از يك دســتگاه خودرو 
نيســان چند عــدد كيك كه حــاوى تعداد 
معدودى قرص بود، كشــف شــد كه براى 
تعيين ماهيت به آزمايشــگاه پليس مبارزه با 
موادمخدر ارسال شده است و تحقيقات در 

اين رابطه از سوى پليس ادامه دارد. 
وزارت  تندرســتى  و  ســالمت  مديــركل 
آموزش  و پرورش نيز در گفت وگو با ايسنا، 
دراين باره اظهار كرد: گزارشى دراين باره از 3

استان به ما رسيده كه ما طى نامه اى به اطالع 

وزارت بهداشت رسانديم.
وى افزود: صحت وســقم موضــوع را دقيقًا 

نمى دانيم و بايد بررسى شود.
بــا بيان اينكــه "ما هيچ بخشــنامه اى صادر 
نكرديــم" گفــت: تنهــا آن دســته از مواد 
غذايــى در بوفه مدارس مجاز اســت كه در 
وزارت  همــكارى  با  بوفه ها  دســتورالعمل 
بهداشــت در مهرمــاه بــه مــدارس اعالم 

 شده است.
معاون هماهنگى، اقتصادى و نظارت بر امور 
استان هاى سازمان دانش آموزى نيز در پاسخ 
بــه اينكه آيا اين كيك هــا از طريق بوفه اين 
مدارس توزيع شده است به ايسنا گفت: خير 

چنين چيزى گزارش نشده است.
رئيس مركز روابط عمومى وزارت بهداشت 
نيز بــا تاكيد بر اينكه گزارشــات واصله به 
وزارت بهداشــت مبنى بــر وجود قرص و 
كپســول در كيك هــاى خوراكــى،  به هيچ 
عنوان به خــط توليد اين محصوالت مربوط 
صورت  بررســى هاى  طبق  گفت:  نيســت،  
گرفتــه از گزارشــات مردمى در 2 اســتان 
مشخص  هرمزگان،   و  سيستان و بلوچســتان 
شــد اين قرص ها پس از توليد و در مرحله  

عرضه داخل كيك ها گذاشته شده است. 
كيانــوش جهانپور در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه هرگونه جاســازى قرص در اين 
كيك ها پس از روند توليد اتفاق افتاده است،  
اظهار كرد:  طبق گزارشــاتى كه به دست ما 
رسيده است و بررسى هايى كه از شركت هاى 

صنايع غذايى در اين استان ها داشته ايم،  اين 
قرص ها به هيچ عنوان هنگام پروســه توليد 

درون كيك ها جايگذارى نشده است. 
وى افزود: طى مشــاهدات موجــود، اين كار 
مشــكوك و باانگيزه و هدفى نامعلوم توسط 
فرد يا افرادى در ســطح عرضه در استان هاى 
سيستان و بلوچســتان و هرمــزگان صــورت 
گرفته است. تمام مباحثى كه در حوزه اختيارات 
و بازرسى هاى ســازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشت است در حال انجام بوده اما،  بررسى 
ساير عوامل نظير قصد و نيت انجام اين كار در 
حوزه صالحيت و اختيارات وزارت بهداشت 
نيست و مراجع انتظامى و امنيتى بايد موضوع 

را بررسى كنند.
سخنگوى ســازمان غذا و دارو با بيان اينكه 
موارد مطرح شــده ى جاســازى قرص در 
كيك ها مربوط به بيش  از 10 شــركت توليد 
كيك اســت، اظهار كرد: قاعدتــا اينكه يك 
جســم خارجى در خط توليــد بيش از 10

شــركت توليد كيك خوراكى طى 2 هفته و 
به صورت همزمان جاســازى شود، آن هم به 
شكلى كه اين اتفاق متوجه يك يا دو استان 
باشــد، قطعا مشكوك است و بايد از مراجع 
انتظامى پيگيرى شود. اما نكته قابل توجه آن 
اســت كه توليد كيك نيز در همان استان ها 
صورت نگرفته و از خارج از اين استان ها به 

آن جا وارد مى شود.
جهانپــور تاكيد كــرد: برخــالف ادعاهاى 
موجود مبنى بــر اينكــه قرص هايى كه در 

كيك هاى خوراكى گذاشــته 
روانگردان   نوع  از  شده  است، 
بررســى هاى  بوده،   مخدر  و 
مــا ايــن موضوع را نشــان 
نمى دهد و اين قرص ها انواع 

گوناگونى داشته است.
وى بــا بيــان اين كــه تمام 
صــورت  گزارشــات 
اســت،  بررسى شــده  گرفته 
خاطرنشــان كرد: بــه عنوان 
مثــال بررســى هاى صورت 
گرفته از 30 مــورد گزارش 
شده از استان هرمزگان نشان 
مى دهد كه موضوع مربوط به 
خط توليد نيســت. مردم هم 
مى توانند موارد مشــابه را به 
گزارش  تلفنى 190  ســامانه 
دهند و با معرفى محل عرضه كيك خوراكى، 

ما را در بررسى بيشتر واقعه يارى كنند.
 موردى در همدان گزارش نشــده 

است
بر همين اســاس معاون غذا و دارو دانشــگاه 
علوم پزشــكى همــدان در گفت و گــو بــا 
همدان پيام گفت: اين مورد چند روزى است 
كه در استان همدان مورد بازرسى و نظارت 
قرار گرفته كه خوشــبختانه تا امروز موردى 

از وجود اين قرص ها گزارش نشده است.
خدادادى با بيــان اينكه شــهروندان موارد 
مشــكوك را گزارش دهند افــزود: در كنار 
ســامانه 190 كه كشورى اســت شهروندان 
همدان مى توانند با شماره گيرى 38381801

موارد مشــكوك را به دانشگاه علوم پزشكى 
همدان خبر دهند.

وى بــا بيــان اينكه ايــن اتفــاق ربطى به 
كارخانه هاى توليد ندارد، عنوان كرد: امكان 
تخلف به هيچ عنــوان در كارخانه هاى توليد 
كننده وجود ندارد و كامال مشــخص است 
اين اتفــاق براى ايجاد تنــش و هرج ومرج 
توســط مخرب گران اتفاق افتاده كه با ورود 
نيرو هاى امنيتى به زودى دستگير و مجازات 

خواهند شد.
با اين حال اين موضوع تاكنون از ســوي 
مراجع سياســي و امنيتــي تاييد يا تكذيب 
نشده و بايد ديد كه مراجع مرتبط در مورد 
قرص ها و كيك هاي مشــكوك چه نظري 

دارند.

 با اينكه طرح تحول سالمت با هدف 
حذف زيرميزى شروع شد ولى نتوانست 
جلــوى اين موضوع را بگيــرد، به باور 
كارشناســان عمده ترين دليل اين اتفاق، 

نبود شفافيت در نظام سالمت است.
يك جامعه شناس در گفت وگو با فارس، 
در خصوص گاليه برخــى از مردم در 
مطب پزشــكان يا بيمارســتان ها درباره 
اظهار  پزشــكان  از  برخى  ســودجويى 
داشت: ســاختار نظام ســالمت ما طى 
سال هاى اخير با بحران مواجه شده است 
در اين نظام امكان اينكه پزشكان بتوانند 
يك فعاليت شــفاف داشته باشند وجود 
نــدارد به هميــن دليل با مشــكالتى از 
جملــه پرداخت نكردن ماليات، دريافت 
زيرميزى و ارجــاع بيماران به خارج از 

بيمارستان ها براى تهيه دارو و تجهيزات 
پزشــكى مواجه مى شــويم كــه همين 
موضوع باعث شده برخى از پزشكان به 
عنوان كاســب در نظام سالمت فعاليت 
كنند و همان طور كه بارها در رســانه ها 
مسئوالن وزارت بهداشت اعالم كرده اند.  
برخــى از جراحى ها به صورت القائى و 
غيرالزم توسط پزشكان تجويز مى شود.

ميثــم مهديار افزود: طبــق آخرين آمار 
اعالم شــده از سوى پزشــكى قانونى 
قصور پزشــكى رو به افزايش اســت و 
رضايت مردم در مواجهه نزديك با نظام 
ســالمت كاهش يافته اســت كه همين 
موضوع باعث انتشــار اخبارى در زمينه 
درگيرى هاى بيمار با پرسنل بيمارستانى 

يا پزشكان مى شود.

وى  گفــت: اصلى تريــن عارضــه اين 
موضوع ورشكست شدن بيمه ها و بدهى 
سنگين آنها به دانشگاه هاى علوم پزشكى 

و مراكز درمانى است.
اين جامعه شــناس با بيــان اينكه ما به 
دنبال متهم كردن پزشكان نيستيم، اظهار 
داشت: طى ســال هاى اخير ما به دنبال 
ايجاد يك ساختار شــفاف نبوده ايم كه 
همين موضوع باعث شده عده اى از اين 
افراد از اين نظام غيرشــفاف سواستفاده 

كرده و به دنبال سودجويى باشند.
مهديــار تصريح كــرد: ماحصل بحران 
در نظام ســالمت پزشك ساالرى است 
به طــورى كــه در حال حاضــر اغلب 
اعضاى كميســيون بهداشــت و درمان 
مجلس، پزشــك هستند و طى سال هاى 

اخيــر نيــز تمــام وزراى بهداشــت و 
سياســت گذاران نظام ســالمت پزشك 
بودند كــه اين موضوع تعارض منافع را 

نشان مى دهد.
وى بــا بيان اينكه در حــال حاضر بيمه 
ســالمت نيز زيرنظر وزارت بهداشــت 
فعاليت مى كند و بيماران براى شــكايت 
از پزشــكان بايــد به نظام پزشــكى كه 
مســئوالن آنها پزشك هســتند مراجعه 
كنند اظهار داشت: همين موضوع باعث 
مى شــود كه حقوق بيمار پايمال شود و 

نتواند حق خود را به درستى بگيرد.
اين جامعه شــناس با بيان اينكه تعارض 
منافع باعث تضعيف شــدن اخالق و از 
بين رفتن احترام به بيمار مى شود، اظهار 
داشــت: ما بايد در اولين اقــدام اعتماد 

مردم به جامعه پزشكان را افزايش دهيم 
و اين موضوع بدون شــفافيت و اجراى 
پرونده الكترونيك و نســخه الكترونيك 

امكانپذير نخواهد بود. 
مهديــار گفــت: مــا در جامعــه مشــاهده 
از  برخــى  مواقعــى  در  مى كنيــم 
ــار را  ــن بيم ــان چندي ــكان همزم پزش
ويزيــت مى كننــد يــا اينكــه بيمــار 
ــد  ــا يكــى از آنهــا باي ــراى مالقــات ب ب
ســاعت ها يــا حتــى روزهــا منتظــر 

ــد. بمان
وى بــا انتقاد از فــرار مالياتى برخى از 
پزشــكان، گفت: متأســفانه قدرت قشر 
پزشــكى به قدرى زياد است كه نه تنها 
برخــى از آنها تمايلى بــراى پرداخت 
ماليات ندارند بلكه تالش مى كنند كارانه 
خود را نيــز از ماليات معاف كنند ما در 
اين ساختار نمى توانيم به راحتى پزشك 
جامعه شناس  كنيم.اين  تربيت  را  ســالم 
ادامه داد: با اجــراى پرونده الكترونيك 

ســالمت، تعداد بيمــاران، نحوه تجويز 
دارو و نوع خدمات ارائه شــده به بيمار 
مشــخص خواهد شــد و با اجراى اين 
طرح جلوى تخلفات عده اى از پزشكان 
كه به هــر نحوى به دنبال ســودجويى 

هستند گرفته مى شود.
مهديــار تصريح كرد: ما براى نظارت به 
فعاليت اين پزشــكان عالوه بر نظارت 
بيرونى قطعــًا به يك مكانيــزم درونى 
نيازمنديم، ما بايد اين موضوع را در نظر 
داشته باشيم كه پزشــكان نبايد سوگند 
خود را از ياد ببرند به دليل اينكه آنها نيز 
مانند تمام اقشــار جامعه كه در راستاى 
خدمــت بــه يكديگر تــالش مى كنند 

موظف به ارائه خدمات درمانى هستند.
وى در پايان تأكيد كرد: متأسفانه برخى از 
پزشكان خود را تافته جدا بافته مى دانند 
در صورتى كه معلمان، مهندسان و ساير 
اقشار تحصيلكرده نيز در حال حاضر با 

مشكالت اقتصادى مواجه هستند.

زيرميزى تحول سالمت را شكست داد!

جاسازى قرص هاى مشكوك در خواركى بچه ها

خبرى از كيك هاى مسموم در همدان نيست
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دفاع خوش چهره از طرح غربالگرى يارانه بگيران
فقط 40 درصد مردم واقعا به يارانه نقدى  

نياز دارند

 يك اســتاد اقتصاد دانشــگاه گفت: حدود 40 درصد مردم واقعا 
نيازمند دريافت يارانه نقدى هستند.

محمد خوش چهره با بيان اينكه فلســفه پرداخت يارانه ايجاد عدالت 
اجتماعى بوده اســت، اظهار كرد: زمانى كــه نماينده مجلس بودم و 
موضــوع هدفمندى يارانه ها مطرح شــد، از جمله مخالفان پرداخت 
يارانه نقدى بودم، چون اين كار را فقط يك ُمسكن داراى تاثير موقتى 

مى دانستم.
وى افــزود: بارها گفتــه ام كه به جاى پرداخت پول نقد بهتر اســت 
نقدينگى براى بنگاه هاى توليد در راستاى ايجاد اشتغال پرداخت شود، 
زيرا بخــش بزرگى از جامعه يارانه بگيران جوان و بيكار هســتند كه 
مى توان با ايجاد اشتغال، اين گروه را صاحب شغل كرده و از سويى به 

رشد اقتصادى كشور كمك كرد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه پرداخت يارانه نقدى باعث 
مى شــود كه از توليد ملى غافل شويم، به ايســنا گفت: امروز تعداد 
افرادى كه يارانه دريافت مى كنند برابر با جمعيت كشــور و مشخص 
است كه عدالت در توزيع يارانه نقدى وجود ندارد؛ در حالى كه هدف 

اصلى آن ايجاد عدالت اجتماعى بوده است.
وي افزود: البته در طرح حذف يارانه هم بايد دقت و وسواس زيادى 

صورت گيرد تا كسانى كه واقعا نيازمند هستند، حذف نشوند.
از سال 1389 تاكنون كه قانون هدفمندى يارانه ها اجرا شده، با وجود 
انتقادات زيادى كه نســبت به پرداخت همگانى يارانه وجود داشت، 
تاكنــون 78 ميليون نفر يعنى باالى 90 درصد جمعيت ايران مبلغ 45

هزار و 500 تومانى را ماهانه دريافت مى كردند كه هزينه ســنگينى در 
حــدود 3600 ميليارد تومان در هر ماه بــه دنبال دارد و اين پرداخت 
مانع از رســيدن سهم ساير بخش هاى تعيين شده در قانون هدفمندى 

يارانه ها شده است.
از شهريورماه سالجارى و بنابر تكليف قانون بودجه مبنى بر حذف 3

دهك باالى درآمدى از ليست يارانه بگيران، غربالگرى در دستور كار 
قرار گرفــت و در اين ماه يارانه حدود 163 هزار خانوار كه جمعيتى 
نزديــك به 700 هزار نفر را در بر مى گرفت حذف شــد. اين روند 
قرار است تا پايان سال ادامه داشته باشد و يارانه افراد پردرآمد حذف 
شــود. طبق برآورد دولت 3 دهك بــاالى درآمدى حدود 25 ميليون 

نفر هستند.

طال يك درصد گران شد

 قيمت طال در معامالت روز پنج شــنبه بازار جهانى در واكنش به 
تصميم بانك مركزى آمريكا براى حفظ نرخ هاى بهره فعلى رشد يك 
درصدى شب گذشته خود را حفظ كرد و نزديك به باالترين حد خود 

در يك هفته گذشته ايستاد.
به گزارش ايسنا، بانك مركزى آمريكا پس از برگزارى نشست سياست 
پولى خود اعالم كرد نرخ هاى بهره فدرال ثابت خواهند ماند و با توجه 
به رشــد اقتصادى ماليم و نرخ تاريخــى پايين بيكارى كه پيش بينى 
مى شــود تا زمان انتخابات رياســت جمهورى ســال 2020 استمرار 
خواهد داشت، هزينه هاى استقراض به اين زودى تغيير نخواهند كرد.

دالر پس از اعالم تصميم بانك مركزى آمريكا به پايين ترين حد خود 
در 4 ماه گذشــته ســقوط كرد و طال را براى خريداران غيرآمريكايى 
ارزان تر ساخت. نرخ هاى بهره پايين تر هزينه نگهدارى طال كه دارايى 
بدون بازدهى اســت را كمتر كرده و جذابيت سرمايه گذارى در آن را 

تقويت مى كند.
معامله گران در نيمه دوم هفته جارى منتظر تحوالت مهمى هستند كه 
به بازارهاى مالى در ماه هاى آينده جهت خواهند بخشــيد. در بخش 
تجارى، دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا روز پنج شنبه با مشاوران 
ارشــد خود درباره تعرفه هاى جديد روى حــدود 160 ميليارد دالر 
واردات كاالهاى چينى كه قرار است از 15 دسامبر اجرايى شود، ديدار 

خواهد كرد.
بــر اســاس گــزارش رويتــرز، ســرمايه گذاران همچنيــن بــه نخســتين 
نشســت كريســتين الگارد بــه عنــوان رئيــس بانــك مركــزى اروپــا 

ــد. ــم دوخته ان چش

قيمت نفت سنگين ايران باال رفت

 طبق جديدترين گزارش ماهانه اوپك، توليد نفت ايران در نوامبر 
سال 2019 به 2/102 ميليون بشكه در روز رسيد و نفت سنگين ايران 

2 دالر و 79 سنت در هر بشكه گران شد.
به گزارش ايسنا، گزارش اوپك برمبناى آمار منابع ثانويه نشان مى دهد 
كه توليد نفت ايران در ماه ميالدى گذشــته به 2/102 ميليون بشكه در 
روز رسيد كه 45 هزار بشكه در روز در مقايسه با توليد 2/147 ميليون 
بشكه در روز در اكتبر، كمتر بوده است.طبق آمار منابع ثانويه، اوپك كه 
متشكل از 14 كشور است، در نوامبر 29/55 ميليون بشكه در روز نفت 
توليد كرد كه 193 هزار بشكه در روز در مقايسه با اكتبر كاهش داشت. 
توليــد نفت خام عمدتا در اكوادور، كويت و ليبى باالتر رفت در حالى 
كه در عربســتان سعودى، آنگوال و عراق و ايران كاهش داشت.قيمت 
نفت ســنگين ايران در نوامبر 60 دالر و 73 سنت در هر بشكه بود كه 
در مقايسه با 57 دالر و 94 سنت در هر بشكه در اكتبر، دو دالر و 79

سنت معادل 4/8 درصد افزايش نشان داد. ميانگين قيمت نفت سنگين 
ايران از ابتداى ســال 2019 تاكنون 61 دالر و 68 ســنت در مقايسه با 
68 دالر و 97 سنت در مدت مشابه سال 2018 بوده است.ارزش سبد 
نفتى اوپك در نوامبر 3 دالر و 3 سنت معادل 5/1 درصد نسبت به اكتبر 
رشد كرد و به 62 دالر و 94 سنت در هر بشكه رسيد. ارزش سبد نفتى 
اوپك از ابتداى سال 2019 تاكنون 63 دالر و 82 سنت در هر بشكه در 

مقايسه با 70 دالر و 75 سنت در مدت مشابه سال 2018 بوده است.

در توضيح يك «اسم»
 پيش از مراسم توديع و معارفه مديران كل راه و شهرسازي استان 
همــدان، روابط عمومي و خبرنــگاران همدان پيام اطالعات كاملي از 
مدير كل جديد راه و شهرســازي استان نداشتند. بنابراين همدان پيام 
براي به دست آوردن اطالعات كامل و صحيح از اينترنت كمك گرفت. 
كه در برخي ســايت ها نام مدير كل جديد «داريوش حسيني» آمده و 
در برخي ســايت ها «داريوش حسيني خرم آبادي» درج شده است. از 
اين رو همدان پيام براي درج كامل ترين مشــخصات، اســم وي را با 
پسوند خرم آبادي به چاپ رساند، كه چند روز پس از مراسم معارفه، 
معاون توســعه مديريت و منابع انســانى اين اداره با به دست آوردن 

اطالعات كامل نامه اي با متن زير به دفتر روزنامه ارسال كرد. 
مدير مسئول محترم روزنامه همدان پيام

سالم عليكم
با احترام به استحضار مي رساند در روزنامه مورخ 98/9/19 در قسمت 
پيام هاي تبريك چاپ شده اسم مدير كل محترم اين اداره كل به اشتباه 
«مهندس داريوش خرم آبادي» مدير كل مســكن و شهرسازي استان 
همدان چاپ شــده اســت كه صحيح آن «مهندس داريوش حسيني» 
مدير كل راه و شهرسازي استان همدان مي باشد. لذا خواهشمند است 

نسبت به اصالح پيام هاي درج شده اقدام نماييد.

رئيس پليس فتاى استان همدان:
مردم به پيامك ها اعتماد نكنند

 رئيس پليس فتاى اســتان همدان گفت: تاكنون در اســتان همدان شــكايتى مبنى بر 
كالهبردارى فيشينگ در زمينه يارانه ها نبوده است.

سرهنگ فيروز سرخوش در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به رشد روزافزون ارائه 
خدمات در بســتر اينترنت، افراد مجرم و كالهبردار در همين راستا، اقدام به سوء استفاده 

از اطالعات شهروندان مى كنند.
وى افزود: در چند روز گذشته كالهبرداران با ارسال پيامك با مضمون قطع يارانه و ثبت نام 

در ســايت yaraneh_irin.com و سايت هاى مشــابه براى برقرارى يارانه، اقدام به 
برداشت هاى كالن و كل موجودى مردم كرده اند، در صورتى كه اين سايت ها جعلى بوده 

و همه اطالعات به سرقت مى روند.
رئيس پليس فتاى اســتان همدان گفت: پليس فتا اين هشدار را به مردم مى دهد كه 
از پاســخ دادن به پيامك هاى اين چنينى خوددارى كرده و به هيچ عنوان اطالعات 

نكنند. وارد  را  خود 
وى بــا تاكيد بر رمــز دوم يكبار مصرف(پويا) براى حســاب هاى بانكــى، ادامه داد: از 
شهروندان تقاضا داريم نســبت به فعال كردن رمز دوم يكبار مصرف اقدام كرده و اخبار 

مربوط به يارانه ها را فقط از مبادى رسمى و معتبر پيگيرى كنند.

سرخوش افزود: افرادى نيز كه قبال در اين سايت ها ثبت نام كردند و چنانچه مبلغى هرچند 
كم از آنها اســترداد شده نيز حتما به پليس فتا مراجعه و نسبت به تشكيل پرونده قضايى 

اقدام كنند.
 cyber.police.ir وى تأكيــد كرد: در صورت مواجهه با موارد مشــكوك به ســايت

مراجعه و موارد مشكوك را اطالع رسانى كنند.
اين مقام مســئول با اشاره به انسداد چندين ســايت در اين زمينه خاطرنشان كرد: پليس 
فتا هرچه ســريع تر نسبت به مسدودكردن ســايت هاى كالهبردارى اقدام خواهد كرد اما 
بالفاصله كالهبردان به ايجاد سايت هاى مشابه وارد كار مى شوند كه مردم ما بايد هوشيار 

باشند.

غزل اسالمي  »
  امســال بودجه كل استان همدان افزايشي 
بســته شده اســت. اين افزايــش در اعتبارات 
هزينه اي، تملــك و دارايــي و درآمد ها ديده 

مي شود.
اعتبارات هزينــه اي با رشــد 8/5 درصدي و 
اعتبارات بخش تملك سرمايه اي با 167 درصد 
رشد مواجه شــده اســت. اين اعداد در كنار 
افزايش 14 درصدي درآمدهاي مالياتي و غيره 

در نظر گرفته شده اند. 
سال گذشته سهم همدان از درآمدهاي مالياتي 
و ديگر درآمدها 866 ميليارد تومان تعيين شده 
بود كه براي سال 99، هزار ميليارد تومان درنظر 

گرفته شده است.
اعتبارات 0/27 درصدي ماليات بر ارزش افزوده 
در سال 99 از 23 ميليارد سال 98 به 37 ميليارد 

تومان افزايش يافته است.
اعتبارات هزينه اي نيز از 338 ميليارد تومان سال 
98 به 365 ميليارد تومان در ســال 99 افزايش 

يافته است.
در بخــش اعتبارات عمراني اســتان نيز از 99
ميليارد به 230 ميليارد تومان، و در بخش 0/27
درصــدي ارزش افزوده از 23 بــه 37 ميليارد 

تومان رسيده است.
3 درصــد نفــت و گاز هــم كه بــه مناطق 
محروم اســتان ها اختصــاص مي يابد، به دليل 
محدوديت هايي كه در فروش نفت ايجاد شده 
با كاهــش حدود 40 درصــدي از 68 ميليارد 
تومان به 40 ميليارد تومان در ســال 99 كاهش 

يافته است.
اعتبــارات متــوازن نيز هنوز در كشــور ابالغ 

نشده است.
بيشترين افزايش بودجه اي استان براي سال آينده 
مربوط به اعتبارات تملك ســرمايه اي با 167
درصد افزايش است و پس از آن اعتبارات 0/27
درصدي از محل ارزش افــزوده با 34 درصد 
رشد، درآمدها از محل ماليات با 14 درصد رشد 
و اعتبارات هزينه  اي نيز با 8/5 درصد رشــد در 
رتبه هاي بعدي قرار دارند. اعتبارات 3 درصدي 
نفت نيز با كاهش 28 درصدي مواجه بوده است.

رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
همدان گفت: آنچه در سياســت هاي بودجه اي 
اســتان  همدان در سال 99 تعيين شده، اولويت 
قرار دادن افزايش حقوق كاركنان در چارچوب 

قانون است.
سيد اسكندر صيدايي ادامه داد: معيشت مردم، 
توليد، اشــتغال و كشــاورزي نوين در ســال 
99 همواره مــورد حمايت و پشــتيباني قرار 

خواهدگرفت.
وي افزود: با توجه به اســتراتژي استان، امسال 

همانند سال گذشته، گردشگري به عنوان موتور 
محركه اســتان قرار دارد و در توزيع اعتبارات، 

توجه ويژه اي به اين بخش خواهد شد.
صيدايي درباره بودجه برخي از دستگاه ها كه به 
صورت ملي است هم گفت كه بودجه آموزش 
و پرورش، دانشگاه ها، بنياد شهيد، دادگستري، 
ثبت احوال و فنــي و حرفه اي به صورت ملي 
ابالغ مي شــود كه تاكنون استان از آن اطالعي 
نداشــت، بنابراين دخالتي هم در آن نداشتيم. 

اما در اليحه بودجه سال 99 اختيارات شوراي 
برنامه ريزي اســتان ها افزايــش يافته و با اينكه 
اعتبارات آنها همچنان ملي است اما از سال آينده 
بر نحوه عملكرد و هزينه كرد اين دستگاه ها در 

استان نظارت خواهد شد.
وي اعالم كرد: بودجه آموزش و پرورش استان 
در ســال 99، 1200 ميليارد، بنياد شــهيد 419
ميليارد، دادگستري 120 ميليارد، دانشگاه علوم 
پزشكي 600 ميليارد، دانشــگاه هاي وابسته به 

وزارت علوم 290 ميليارد، دانشگاه فرهنگيان 11
ميليارد و فني و حرفه اي 20 ميليارد تومان است

امروز جلســه شــوراي برنامه ريزي با حضور 
مســئوالن استاني و كشــوري برگزار مي شود 
و جزييات اليحه بودجه ســال 99 در شوراي 

برنامه ريزي استان بررسي خواهد شد.
اليحه ايــن بودجه هفته پيش توســط رئيس 
جمهوري به مجلس ارائه شد تا پس از بررسي 

پاسخ نهايي اعالم شود.

 رئيس مركز ملى فرش ايران با بيان اينكه 
فرش دســتباف صنعت پاك و فسادناپذير 
است، گفت: مشكل تجار بازگشت فرش 

به كشور پس از چند سال است.
فرشــته دســتپاك در جمع خبرنگاران، از 
كمبــود نوآورى در رونق فرش دســتباف 
خبر داد و بيان كرد: در استان همدان كمى 
خالقيت مى تواند اين صنعــت را به اوج 
رســانده و رتبه برتر كشورى را به همدان 

اختصاص دهد.
وى با اشاره به فعاليت 50 هزار بافنده فرش 
دستباف در استان همدان اظهار كرد: بيش از 
13 هزار از اين بافندگان كارت قالى داشته 
و بيمه شده اند كه اين امر استان همدان را 

پيشرو در كشور كرده است.
وى خاطرنشــان كرد: درحال حاضر فرش 
دســتباف همــدان ثبت جهانى شــده و 
شهرستان نهاوند فرش دستباف خود را به 
ثبت ملى رسانده، فرش كبودراهنگ و مالير 
نيز در ليست ثبت آثار ملى قرار دارند و اين 
نشان مي دهد كه فرش همدان روبه توسعه 

است و بازار آن رونق دارد.
رئيس مركز ملى فرش با بيان اينكه امروزه 

با وجــود كفپوش هاى متعدد با قيمت هاى 
گوناگون اما فرش دســتباف هنوز جايگاه 
گذشته خود را در بين مردم دارد، تصريح 
كــرد: حفــظ ارزش فرش دســتباف از 
افتخارات بوده و تاكنون ذائقه مردم نسبت 
به ارزش اين هنر واال تغييرى نكرده است.

وى بافندگان همدان را از برترين هنرمندان 
كشــور دانســت و گفت: اكنون در استان 
همدان نيازمند توليــد فرش با خالقيت و 
نوآورى هســتيم تا بتوان توســعه صنعت 

فرش را با ايده پردازى شاهد باشيم.
وى كســب و كارهاى اينترنتى و فعاليت 
استارتاپ ها را يكى از عوامل رونق صنعت 
فرش خواند و افزود: در حال حاضر هيچ 
استارتاپ خاصى در حوزه فرش دستباف 
نداريم تا بتوانيم بــا يك نوآورى كوچك 
بازار فرش دســتباف را در دنيا به نمايش 
بگذاريم.دستپاك با اشاره به وضعيت بيمه 
بافندگان فرش اعالم كرد: تا سال 92 با آزاد 
بودن بيمه بافندگى زمينه حضور سودجويان 

فراهم بود و هر شخص در هر صنفى خود 
را بيمه قالى بافى مى كرد و مسير به سمتى 
رفت كه ســازمان تامين اجتماعى از تعداد 
بيمه شــدگان قالى بافى كم كرده و ريزش 
بيمه داشــتيم اما از آن به بعــد روند بيمه 
سامان گرفته و اكنون بافندگان واقعى تحت 

پوشش بيمه قرار دارند.
وى همچنين از فعاليت 2 ميليون بافنده در 
كشور خبر داد و گفت: تا كنون 29 منطقه 
ثبت جهانى شده و 22 منطقه ديگر در مسير 

جهانى شدن قرار دارند.
وى صنعت فرش دســتباف را صنعت كم 
دردسر و پرســود خواند و اظهار كرد: اين 
صنعت با كمترين نرخ مواد اوليه، باالترين 
ارزش افــزوده را داشــته و چرخ مملكت 
را مــى چرخاند. رئيس مركز ملى فرش با 
بيان اينكه شــرايط بحرانى اقتصادى اكنون 
ضربه اى بــه صنعت فــرش وارد نكرده 
اســت، خاطرنشان كرد: تا سال گذشته 30
درصد از سهم 80 درصدى صادرات فرش 
دستباف به كشور آمريكا بود كه اين ميزان 
پس از تحريم فرش به 0 رسيد، مركز ملى 
فرش با 15 كشور ديگر وارد بازار فروش 
شده و تا 80 درصد توليدات فرش دستباف 
ايران صادر مى شود.وى تصريح كرد: روح 
زايش و زايندگى فرش در ايران زنده بوده 
و اين صنعت با 70 درصد ارزش افزوده و 
سهم 30 درصدى نيروى كار و مواد اوليه از 

هنرهاى سودآور و اشتغالزا است.
وى بــا تأكيد بر اينكــه صنعت فرش يك 
اقتصــاد بــاز دارد، افــزود: كم توجهى به 
فرش دســتباف مى تواند هنــر فرش را به 
افول رســاند و ما را از هدف بزرگ ترين 
صادركننده فرش به دنيا كه تا سال گذشته 

مختص ايران بود دور كند.
وى حمايــت بخش خصوصــى را حلقه 
مفقوده توســعه صادرات فرش دانســت 
و گفت: تبليغــات بين المللى زمانى قوت 
مى گيــرد كه توليدكننــده، بافنده و بخش 

خصوصى در كنار يكديگر باشند.

دســتپاك از صادرات ســاالنه 3 ميليون و 
500 هزار مترمكعب فرش دستباف خبر داد 
و اعالم كرد: تا ســال گذشته بحث پيمان 
سپارى ارزى مشكل بزرگى براى تجار به 
وجود آورده بود كــه تبديل زمان 4 ماه به 
11 سال اين مشكل را حل كرده و راه هاى 

صادرات را براى تجار سهل كرده است.
وى همچين ادامه داد: مشكل بعدى تجار 
بازگشت فرش پس از چند سال به كشور 
اســت كه چون كاالى درجــه 1 گمركى 
محســوب مى شود با مشــكالت گمركى 
روبه رو مى شــود و به ناچار فرش ها براى 
مرمت به تركيه ارسال مى شود اما شرايطى 
فراهم شــده كه فرش ها وارد ايران شده و 
براى فرش بافان و رفوگران ايرانى، اشتغال 

ايجاد شود.
دستپاك با بيان اينكه همدان همواره جزء 10
اســتان برتر كشور در توليد فرش به شمار 
مــى رود، اعالم كرد: همين كه نقشــه هاى 
فرش به ثبت جهانى و ملى رســيده نشان 
دهنده وضعيت مناسب توليد فرش در اين 

استان است كه بايد حفظ شود.
وى با تأكيد بر اينكه فرش دستباف صنعت 
پاك و فسادناپذير است، اظهار كرد: هنوز 
جامعه توليد، فروش و صادرات سنتى است 

و بايد از اين فضا فاصله گرفت.
رئيس مركز ملى فرش ايران يادآور شــد: 
مشــكل فعلى قاليبافان، بيمه درمانى است 
كه بر اساس تفاهم نامه، مشكالت قاليبافان 

شهرى و روستايى پيگيرى مى شود.

سال 97سال 98سال 99بودجه استان همدان به تفكيك بخش هاي مختلف
اعتبارات تملك و دارايي 
در بخش هاي مختلف

230/000/000/000عمراني 
(167 درصد رشد)

90/000/000/000 ميليارد
(30 درصد رشد)

69/000/000/000

340/000/000/000 درصد نفت و گاز  
(28 درصد كاهش)

68/000/000/000
 (8 درصد رشد)

62/800/000/000

اعتبارات 27 صدم درصدي ماليات بر 
ارزش افزوده 

37/000/000/000
(34 درصد رشد)

 25/000/000/000
 (34 درصد رشد)

18/700/000/000

302/000/000اعالم نشده استمتوازن منطقه اي 
 (15 درصد رشد)

263/000/000/000

485/000/000/000409/000/000/000-جمع بودجه تملك
365/000/000/000اعتبارات هزينه اي

(افزايش 8/5 درصدي)
338/000/000/000279/000/000/000

819/000/000/000693/000/000/000 -بودجه كل  سال 98

تغييرات بودجه اي استان همدان از سال 95 تا 97 (تومان)
سال 95سال 96سال 97سال 98سال 99نوع اعتبار

365/000/000/000اعتبارات هزينه اي 
(افزايش 

338/000/000/000
(افزايش 20 درصدي)

279/000/000/000229/500/000/000200/000/000/000

485/000/000/000كامل اعالم نشده استاعتبارات تملك و دارايي
(افزايش 30 درصدي)

414/000/000/000284/000/000/000230/000/000/000

درآمد (ماليات+درآمدهاي 
ديگر)

1/000/000/000/000
(افزايش 14 درصدي)

866/000/000/000
(افزايش 21 درصدي)

655/000/000/000602/000/000/000580/000/000/000

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان: 

بودجه استان افزايشي است
■ بودجه نفت استان كاهش يافت          ■ افزايش اختيارات استان در شوراي برنامه ريزي

■ اعتبارات متوازن هنوز ابالغ نشده است

فرش همدان نوآوري مي خواهد 
■ استارتاپي در حوزه فرش دستباف نداريم
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 مسابقات كشــتى بين المللى 
روز جهانــى كــودك كــه بــا 
داخلى  نوجوان  تيم هاى  شركت 
الونــد  شــهر  در  خارجــى  و 
قزوين برگزار شــد با درخشش 
كشتى گيران استان همدان همراه 

بود.
در اين رقابت ها اســتان همدان 
3 نماينده داشــت كه كشتى هاى 
پرفروغى را به نمايش گذاشتند.
اميرســيف فيض اللهــى در 57
كيلوگرم، عبــاس زنديه در 68

كيلوگرم و اميرعباس دارايى در 92 كيلوگرم نمايندگان 
استان در اين رقابت ها بودند.

در مســابقات 5 وزن نخســت اين رقابت ها اســتان 
همدان 2 نماينده در روز نخســت داشــت كه خوش 
درخشيدند و با كسب مدال باعث غرور كشتى استان 
شدند. كشــتى گيران نوجوان استان نشان دادند كه اگر 
به آنها بها داده شود مى توانند گام هاى بلندى در كشتى 

كشور بردارند.
امير ســيف فيض الهى كشتى گير نونهال استان در وزن 

57 كيلوگــرم در اين رقابت هــا نمايش خيره كننده اى 
داشت، وى ابتدا مقابل كشتى گير ارمنستان با نتيجه 11
بر 0 پيروز شــد و در اين كشتى فيض الهى با روحيه و 
انگيزه باال قدم به ميدان گذاشت و با اقتدار به پيروزى 

رسيد.
فيض الهــى پس از اســتراحت در دور دوم به مصاف 
كشــتى گيرى از كشــور آذربايجان رفــت و در يك 
كشــتى نزديك موفق شــد 4 بر 3 به پيروزى برسد. 
فيض الهى براى رسيدن به فينال به مصاف كشتى گيرى 

از مازندران رفت كه در اين كشتى 
نيــز با اقتدار 11 بــر 0 به پيروزى 
رسيد و راهى فينال شد. امير سيف 
فيض الهى در فينال با كشــتى گيرى 

از سرشاخ شد.
 ديگر كشتى گير استان عباس زندى 
كشــتى گير نونهال ماليرى در وزن 
68 كيلوگرم بود. زندى نيز بســيار 

خوش درخشيد.
وى پس از استراحت در دور اول، 
در دوره دوم به مصاف محمدمهدى 
شعبانى رفت كه در يك كشتى يك 
طرفه موفق شد 11 بر 0 حريف خود را با امتياز خوب 

شكست دهد.
عباس زندى براى رسيدن به فينال به مصاف كشتى گير 
ديگرى از كشــورمان رفت و با اقتدار نيز اين كشــتى 
را بــا ضربه فنى به ســود خود به پايــان برد و راهى 

فينال شد.
در روز دوم اين رقابت ها اميرعباس دارايى ديگر كشتى گير 
همدانى با نتيجه 2 بر 1 مقابل كشتى گير ارمنستان مسابقه 

را واگذار كرد و از گردونه رقابت ها خارج شد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

در ليگ نوجوانان باشگاه هاى استان
همدان، نهاوند و مالير پيروز شدند 

 هفته دوم ليگ كشــتى آزاد نوجوانان اســتان در ســالن كشــتى 
عليمراديان نهاوند برگزار شــد و تيم هاى كشتى شوراى شهر مالير، 

محالت همدان و نهاوند در اين هفته به پيروزى رسيدند.
اين رقابت ها كه هر هفته در يكى از شهرســتان ها برگزار مى شود اين 

هفته به ميزبانى نهاوند انجام شد.
در اين هفته تيم كشــتى محالت همدان به مصاف اســدآباد رفت كه 
در نهايت 8 بر 3 تيم محالت همدان به برترى رســيد در تيم محالت 
همدان اميرعلى شــعبانى، محمدصالح رنجبــران، محمدامين رجبى، 
داوود فراشــى، محمدامين درخشانى فر، امير بيات، امير محمدزارعى 
و ابوالفضــل ايمانى برابر حريفان خود به برترى رســيدند و محمد 
شــفيعى، محمد جواد ميرزاپور و محمدمهدى ســليمى كشتى گيران 
پيروز اســدآباد بودند. در ديگر ديدار، تيم كشتى شهردارى و شوراى 
شــهر مالير در مصاف با تيم منتخب فامنيــن، رزن و كبودراهنگ به 
برترى قاطع 10 بر1 رسيد كشتى گيران پيروز ماليرى امير رضا ميزبان، 
آرين رضايى، متين عليمرادى، سينا زندى، محمد حيدرى، محمدرضا 
نادرى، سهيل نثائى، ابوالفضل شهبازى، على غفارى و ابوالفضل بيات 
بودند و تنها كشــتى گير پيروز تيم منتخب فامنين، رزن و كبودراهنگ 
احسان سلطانى پور بود. تيم كشتى نهاوند نيز به دليل حاضر نشدن تيم 

تويسركان تيم پيروز معرفى شد.

قضاوت پيام حيدرى در ليگ برتر
 پيام حيدرى داور بين المللى فوتبال اســتان در هفته پانزدهم ليگ 
برتر قضاوت مى كند. اســامى داوران قضاوت كننده در هفته پانزدهم 
ليگ برتركشــور اعالم شــد. دپارتمان داورى فدراسيون كشورمان، 
قضاوت ديدار پارس جنوبى جم و نفت مســجد ســليمان را در جم 
به پيام حيدرى ســپرد. در اين ديدار داور جوان همدانى را محمدرضا 

منصورى وفرهاد فرهادپور همراهى مى كنند.

استعداديابى هيأت واليبال
 در مدارس ابتدايى

 كميته اســتعداديابى هيأت واليبال شهرستان همدان كار خود را با 
مدارس ابتدايى شروع كرد.

سرپرست هيأت واليبال شهرســتان همدان گفت: معصومه شيرزاد و 
زينب آقاســى در بخش بانوان پس از 2 هفته حضور مستمر در بيش 
از 70 مدرســه ابتدايى ناحيه 1 و 2 شهرســتان همدان و استعداديابى 
مستعدين و نخبگان واليبال بيش از 200 ورزشكار را به هيأت واليبال 
معرفى نمودند كه مقرر گرديد پس از اســتعداد يابى اوليه به مدارس 

واليبال محل سكونت خود جهت آموزش معرفى شوند .
صادق صيادى افزود: مــدارس واليبال نيز موظف اند عالوه بر تمرين 
و آماده ســازى بازيكنان، هر ماه گزارش عملكرد و نحوه پيشــرفت 
ورزشــكاران را اعالم كنند .هيأت شهرســتان در نظر دارد براى آماده 
سازى، چند تيم پايه و قوى در سطح شهرستان و استان آمادگى خود 

را براى حضور در مسابقات كشورى در سطوح باالتر تثبيت نمايد .
در پايان سرپرســت هيأت واليبال شهرستان از معصومه شيرزاد و زينب 
آقاسى كه استعداديابى مدارس را در اين مدت عهده دار بودند تقدير كرد.

فنى ترين بازيكن ليگ پومسه 
دسته يك كشور به همدان رسيد

 در پايان رقابت هاى ليگ دسته 1 كشور محمد مهدى جمشيدى بازيكن 
همدانى تيم هيأت تكواندو استان توانست عنوان فنى ترين بازيكن اين دوره 
از ليگ را بدست بياورد .در پايان رقابت هاى ليگ برتر پومسه دسته 1 كشور، 
محمد مهدى جمشــيدى كه در رده سنى پايه، مدال جهانى پومسه را در 

كارنامه خود دارد، توانست عنوان فنى ترين بازيكن ليگ را از آن خود كند.

واليباليست همدانى به اردوى تيم ملى 
دعوت شد

 سعيد جواهرى توانا بازيكن مستعد و خوش نام همدانى به اردوى 
تيم ملى واليبال دعوت شد.

سر مربى تيم واليبال 18بازيكن را به اردوى تيم ملى واليبال دعوت كرد 
اين اردو مرحله اول اردوى آماده سازى جهت كسب سهميه و حضور 

در مسابقات انتخابى المپيك است.
ســعيد جواهرى توانا نيز به اين اردو دعوت شــد و به صورت فشرده 
كارهاى تمرينى را زير نظر ايگور كوالكوويچ سرمربى تيم ملى واليبال 

به انجام مى رساند.
ســعيد جواهرى كه سابقه حضور در رده هاى مختلف تيم ملى واليبال 
را دارد، هم اينك در ليگ برتر و باشــگاه سپاهان اصفهان توپ مى زند. 
وى اولين لژيونر واليبال همدان است كه سال گذشته در تيم العربى قطر 
مشــغول به فعاليت بود. كاروان تيم ملى ايران 14 دى براى شركت در 

رقابت هاى انتخابى المپيك راهى چين مى شود.
گفتنى است، مســابقات انتخابى المپيك با حضور 8 تيم برتر آسيا در 
جيانگمن چين برگزار مى شود و تيم برتر رقابت ها، سهميه قاره كهن در 
بازى هــاى المپيك 2020 را از آن خود مى كند. ايران در مرحله گروهى 

اين مسابقات با تيم هاى چين، چين تايپه و قزاقستان روبرو مى شود.

پروژه استعداديابى تكواندو با همكارى 
آموزش و پرورش كليد خورد

 بعد از همكارى هاى بســيار نزديك مسئول تربيت بدنى آموزش 
و پرورش استان و انجام مراحل ادارى، مربيان استعدادياب تكواندو 
اســتان همدان در مدارس شــهر همدان براى توســعه اين ورزش 

المپيكى حضور يافتند .
پروژه استعداديابى هيأت تكواندو استان با همكارى اداره تربيت بدنى 
آموزش و پرورش كليد خورد. در اين طرح كه مربيان تكواندو توانايى 
مربيگرى و كشــف اســتعدادها را دارند، با تاييــد اداره كل آموزش و 
پرورش و بخش اداره تربيت بدنى آموزش و پرورش در مدارس شهر 
همدان مى توانند حضور يابند و به توسعه و شناسايى استعدادهاى برتر 

تكواندو بپردازند.
ولى ا.. شعبانى، رسول فروغى، وحيد احتظاظى از جمله مربيانى هستند 

كه با حضور در مدارس به استعداديابى اين رشته ورزشى پرداخته اند.

سنگنورد همدانى عازم مسابقات آسيايى شد
 ســنگنورد مستعد همدانى با قرارگرفتن در تركيب تيم  ملى عازم 

مسابقات قهرمانى آسيا شد.
رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى اســتان با اعالم اين 
خبر گفت: تيم ملى ســنگنوردى نوجوانان و جوانان كشورمان عازم 
مســابقات قهرمانى آســيا در بنگلور هند شد و راحيل رمضانى تنها 

نماينده همدان در اين تيم است.
عليرضا گوهرى اظهار داشت: اين ورزشكار از سنگنوردان با سابقه 
رده هاى سنى پايه كشور است كه سابقه كسب چندين عنوان قهرمانى 
را دارد.وى اضافه كرد: رمضانى از شانس هاى اصلى كسب مدال در 
رقابت هاى قهرمانى آســيا به شــمار مى رود و با توجه به تمرين ها، 
آماده ســازى صورت گرفته و اميدواريم به مدال دســت يابد. متين 
بيات ديگر سنگنورد همدانى حاضر در اردوهاى تيم ملى بود كه در 
نهايت انتخاب نشــد.رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى 
همدان توجه به ســنگنوردان رده ســنى پايه را از اهداف اصلى اين 
هيأت برشمرد و افزود: خوشــبختانه در نوجوانان و جوانان شرايط 
خوبى داريم و با در اختيار گذاشــتن امكانات مناسب، مسير را براى 

پيشرفت آنها هموار كرده ايم.
گوهــرى خاطرنشــان كرد: همدان با داشــتن يكــى از مجهزترين 
ســالن هاى سنگنوردى كشور، شــرايط خوبى را براى استعدادها به 

ويژه در رده سنى پايه مهيا ساخته است.

هندى ها موزن را ستودند
 فدراسيون كشتى هند از عملكرد غالمرضا مؤذن تقدير كرد.

غالمرضا موذن، مربى خوب اســدآبادى اســتان كه چند ماهى اســت هدايت تيم كشتى 
ايالت پنجاب هند را به عهده دارد با اين تيم در قهرمانى كشــور هندوستان موفقيت هايى 

را كســب كرد كه تقدير رئيس كشتى ايالت پنجاب را به همراه داشت.
كارتر سينگ رئيس كشــتى ايالت پنجاب و نايب رئيس فدراسيون كشتى هندوستان با ارسال 
نامه اى به فدراسيون كشتى كشورمان از عملكرد غالمرضا موذن مربى اعزامى كشورمان به اين 

كشور تقدير و تشكر كرد.
وى در ايــن نامه عنوان كرده كه غالمرضا مؤذن مربى همدانى كشــورمان كه به مدت 4 ماه با 
ايالت پنجاب هندوستان قرارداد امضا كرده عملكرد قابل قبولى داشته است وى كشتى گيران ما 

را به خوبى آموزش و تمرين داده و مهارت هاى آنان را بهبود بخشيده است.
ســينگ يادآور شده كه به خاطر همين آموزش هاى خوب، ايالت پنجاب در مسابقات قهرمانى 
كشــور هندوستان خوش درخشيد و با كســب 4 مدال طال، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز كه در 
چلندر برگزار شد عنوان برتر را كسب كرد كه اين حاصل دسترنج تالش و كوشش غالمرضا 
مؤذن اســت.وى در پايان متذكر شــده كه به نمايندگى از طرف اتحاديه كشتى ايالت پنجاب 
مراتب تقدير و تشــكر خــود را از خدمات اين مربى ايرانى ابراز داشــته و از زحمات وى و 

همكارى فدراسيون كشتى ايران تقدير و تشكر نموده است.
موذن از مربيان با سابقه شهرستان اسدآباد است كه شاگردان خوبى را تربيت كرده است وى در 
سال هاى گذشته نيز سابقه مربيگرى در كشورهاى آسيايى از جمله پاكستان را در كارنامه خود 

دارد براى اين مربى تالش گر آرزوى موفقيت بيشتر داريم.

سليمان رحيمى »
 رقابت هــاى انتخابى جــام بين المللى 
جهان پهلوان تختى هفته گذشته در سالن 7 
تير تهران برگزار شــد و كشتى گيران استان 
همدان در اين رقابت ها با كسب يك مدال 
طال، دو مــدال نقره و 3 مدال برنز كارنامه 
نسبتا قابل قبولى كسب كردند و براى كشتى 

استان افتخارآفرين شدند.
كشتى اســتان كه از چند ماه پيش حركت 
سازنده اى را آغاز كرده است و كشتى گيران 
با انگيزه اى باال تالش مى كنند اين تالش ها 
و زحمات رفته رفته به بار مى نشيند و نويد 

روزهاى خوش را مى دهد.
كشــتى استان كه چند ســالى بود در سايه 
قــرار داشــت و با افت شــديدى روبه رو 
بود آرام آرام از خواب بيدار مى شــود و با 
درخشش در مسابقات مختلف به روزهاى 

اوج خود نزديك مى شود.
رقابت هاى انتخابى جام تختى فرصتى براى 
ابراز شايستگى كشتى گيران استان بود كه تا 

حدودى به خواسته خود رسيد.
در اين رقابت ها مسعود كمروند كشتى گير 
با سابقه نهاوند چهره پرفروغى داشت و با 
غلبه بر تمام حريفان به مقام نخست رسيد 
و جواز حضور در مسابقات بين المللى جام 

تختى را دريافت كرد.
مســعود كمروند در وزن 74 كيلوگرم ابتدا 
با نيما اشكانى از مازندران سرشاخ شد. در 
اين كشتى كمروند با قدرت 4 بر 2 حريف 
خود را شكست داد و راهى دور دوم شد.

ديگر كشتى گير اســتان در اين وزن جمال 
خدابنده لو كشــتى گير ماليرى اســتان بود 
كــه در دور نخســت موفق شــد 3 بر 2 
اميرخونه اى از كرمان را شكســت دهد و 

راهى دور دوم شود.
در دور دوم كشــتى گير نهاوندى استان با 
حســن نوروزى ديگر كشتى گير مازندران 
روبه رو شــد كه مسعود كمروند اين كشتى 
را با اقتدار 10 بر 0 به ســود خود به آخر 
رســاند جمال خدابنده لو نيــز به مصاف 
محمد اميــرى از تهران رفــت و در يك 

كشتى نزديك 4 بر 3 به پيروزى رسيد.
شرايط جدول طورى رقم خورد كه قبل از 
فينال 2 نماينده استان با هم سرشاخ شدند 
تا عمًال يكى از كشتى گيران ما از فينال باز 

بماند.
ديدار جمال خدابنده لو و مســعود كمروند 
تماشــايى و زيبا بود و فنــون زيادى بين 
2 كشــتى گير رد و بدل شــد و در نهايت 
كمروند كه آمادگى مطلوبى داشــت 10 بر 
4 پيروز شد تا راهى فينال مسابقات شود و 
خدابنده لو نيز در شانس مجدد براى كسب 

مدال برنز تالش كرد.
جمال خدابنده لو براى كسب مدال برتر در 
وزن 74 كيلوگرم به مصاف حسن ابوذرى 
از مازندران رفت و موفق شد با پيروزى 5 

بر 2 مدال برنز را براى استان كسب كند.
در فينــال ايــن وزن مســعود كمروند با 
ملى پوش كشــورمان مصطفى حسين خانى 
از تهران سرشــاخ شد 2 كشتى گير نمايش 
خوبى به اجرا گذاشــتند و در نهايت 6 بر 
6 مساوى شدند كه كمروند به لطف امتياز 
برتر كشتى گير پيروز معرفى شد و على رغم 
آســيب ديدگى از ناحيه كمــر تنها مدال 
طالى اســتان را به دست آورد. كمروند با 
اين پيروزى براى مدعيــان در جام تختى 

خط و نشان كشيد.
در وزن 79 كيلوگرم اســتان 
جعفر  داشــت  نماينــده   2
يزدانى  عباس  و  عبدالملكى 
از همدان بــه مصاف ديگر 

كشتى گيران رفتند. 
كشتى  در  عبدالملكى  جعفر 
غالمى  سعيد  مقابل  نخست 
از مازندران تن به شكســت 
داد و خيلــى زود از گردونه 

رقابت ها خارج شد.
فينال  تا  يزدانــى  عباس  اما 
خوش درخشــيد و حريفان 
را يكى پــس از ديگرى از 
سر راه برداشت، يزدانى ابتدا 
با اقتدار، عليرضا كشاورز از 
فــارس را 10 بر صفر برد و 
در دور دوم نيز كشــتى گير 
مازنــدران را بــا ضربه فنى 

شكســت داد، يزدانى در دور ســوم نيز به 
مصاف ديگر كشــتى گير مازندران رفت و 
در يك كشــتى يك طرفه موفق شد 11 بر 

صفر سعيد غالمى را مغلوب كند.
يزدانى در كشــتى آخر با حميدرضا زرينى 
سرشاخ شد و كشــتى خوبى را به نمايش 
گذاشت در اين كشتى يزدانى در نهايت با 
حريف 1 بر 1 شد اما اين كشتى گير تهرانى 
بود كه دســتش به عالمت كشتى گير پيروز 

باال رفت و يزدانى به نقره قناعت كرد.
 2 بــا  اســتان  كيلوگــرم   86 وزن  در 
كشــتى گير خــوب قــدم بــه رقابت هــا 
و  حاجيلوئيــان  مهــدى  گذاشــت. 
نماينــدگان  على بخشــى  حميدرضــا 
مهــدى  بودنــد  وزن  ايــن  در  اســتان 
جاجيلوئيــان در دور اول در برابــر محمــد 
مــرادى از كرمانشــاه 10 بــر صفــر پيــروز 

ــد. ش
و در دور دوم در مصــاف بــا اميررضــا 
ــروزى  ــه پي ــر 1 ب ــدار 12 ب ــا اقت برزگــر ب
رســيد و راهــى دور 
ســوم شــد. حميدرضا 
نيــز  على بخشــى 
پــس از اســتراحت در 
ــى  ــا مصطف دور اول ب
خراســان  از  نجفــى 
رضــوى سرشــاخ شــد 
و موفــق شــد 5 بــر 2 
ــد. ــروزى برس ــه پي ب

در دور سوم 2 كشتى گير 
استان با توجه به شرايط 
جدول مجبور شدند رو 
در روى هم قرار بگيرند 
تا يكى راهى فينال شود 
در ايــن كشــتى مهدى 
نهايت  در  حاجيلوئييان 
6 بر 1 على بخشــى را 
شكســت داد و راهــى 
فينال شد و على بخشى براى رسيدن به مدال 
برنز در ديدار رده بندى به مصاف محمد مرادى 
از كرمانشــاه رفت ودر يك كشتى برتر 5 بر 
صفر به پيروزى رســيد و به مدال برنز دست 

يافت.
در 70 كيلوگــرم يوســف كامرانــى نماينــده 
ــى  ــود كامران ــا ب ــن رقابت ه ــتان در اي اس
در كشــتى اول موفــق شــد نماينــده توابــع 
تهــران را 4 بــر 0 مغلــوب كنــد و در دور 

دوم در مصــاف بــا رضــا ســعادتى از قــم 
5 بــر 2 بــه پيــروزى رســيد.

يوســف كامرانــى در دور ســوم بــا محمــد 
زمانــى در تهــران سرشــاخ شــد كــه 5 بــر 
3 شكســت خــورد و از رســيدن بــه فينــال 
ــدد  ــانس مج ــى در ش ــد كامران ــاز مان ب
ــران را  ــماعيل زاده ار ته ــد اس ــدا وحي ابت
5 بــر 2 مغلــوب كــرد و در كشــتى آخــر 
ــاف  ــه مص ــر ب ــدال برت ــب م ــراى كس ب
محمــد جعفــرى از تهــران رفــت كــه 
ــه  ــر 2 ب ــدار 13 ب ــا اقت ــتى را ب ــن كش اي
ــب  ــرد و صاح ــان ب ــه پاي ــود ب ــود خ س

ــد. ــر ش ــز برت گردن آوي
ايــن  در  اســتان  كشــتى گيران  ديگــر 
قابــل  بــازى  نتوانســتند  رقابت هــا 
همــان  در  و  دهنــد  ارائــه  قبولــى 
شكســت  بــا  دوم  و  اول  دوره هــاى 
ــا  ــه رقابت ه ــان از گردون ــل حريف مقاب

خــارج شــدند.
در اين رقابت ها دانيال شــريعتى نيا يكى از 
اميدهاى كشتى استان در وزن 97 كيلوگرم 
نمايش ضعيفى از خود ارائه داد و در همان 
كشــتى نخســت با قبول شكســت مقابل 
حســين رمضانيان از مازندران از گردونه 
رقابت ها خارج شــد. ميثم مصطفى جوكار 
ديگر كشتى  گير استان در وزن 92 كيلوگرم 
بود كــه على رغم مجوز حضــور در اين 
رقابت  ها به روى تشــك نرفــت و به اين 

رقابت ها پشت كرد.
در مجموع كشتى گيران استان نمره قبولى 
گرفتنــد قبال قرار بود كه تنها نفرات برتر 
جام  پايانى  مرحله  به  انتخابى  مســابقات 
تختى راه پيدا كنند كه شــنيده مى شــود 
فدراسيون عقب نشينى كرده و نفرات اول 
تا ســوم را به اين رقابت هــا فرا خوانده 

است.
هيأت كشتى استان تالش مى كند تا سهميه 

بيشترى از اين رقابت ها بگيرد.

گوش شكسته هاى استان دست پر برگشتند

6 مدال رنگارنگ از جام تختى 

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

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

برابر رأي شــماره 139860326002000556 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد صوفى فرزند عباس به شماره شناسنامه 8408  صادره از كبودرآهنگ 
در ششدانگ اعيانى به انضمام يك دانگ عرصه يك باب خانه به مساحت 152,61 مترمربع پالك 225 
اصلى واقع در بخش چهار همدان شهرســتان كبودرآهنگ خريدارى شده با واسطه از آقايان عليرضا 
حاجى ئى و محمد عباســى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 180)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/8

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000914 مورخه 1398/8/12  هيــأت موضوع قانون تعيين 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مســتقر  رسمي  سند  و ســاختمان هاي فاقد  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي على رضا ســبحانى پور فرزند 
غالمرضا به شــماره شناسنامه 2948 صادره از همدان در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
ديمى  به مســاحت 141390/17  مترمربع تحت پالك 20/773 واقع در همدان روســتاى رباط 
4 خريدارى مع الواســطه از محمدعلى و قربان گمار و غيره محرز گرديده است.  شورين بخش 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

(1292 شد.(م الف  خواهد  صادر  مالكيت 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/8

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 139860326006000773 مورخه 1398/7/21 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى رحمت ا.. حاج صفرى فرزند هيبت ا.. به شــماره 
شناسنامه 21 صادره از مالير ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 137/62 مترمربع قسمتى از 
پالك يك اصلى واقع اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى احمد 
فتاحى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

شد. خواهد  صادر  مالكيت  سند 
(م الف 326)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/9
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/23

محمدرضا امينى رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 139860326002000563 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى آقاى على توافق فرزند نجاتعلى به شــماره شناسنامه 120 صادره از كبودرآهنگ 
در يك واحد گاودارى مســاحت 4065/52  مترمربع تحت پالك 191 اصلى روستاى عليصدر واقع در 
بخش چهار همدان خريدارى از مالك رســمى آقاى مهدى رستمى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 182)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/8

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

مسعود كمروند كشتى گير 
چهره  نهاوند  ســابقه  با 
پرفروغى داشت و با غلبه 
مقام  به  حريفان  تمام  بر 

نخست رسيد

در مسابقات بين المللى روز جهانى كودك
درخشش نونهاالن كشتى در مسابقات بين المللى



 

Y K

 

فناوري

گزارش 

فرهنگگردشگري

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

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

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

  نيمه ابرى - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

شنبه  23 آذر ماه 1398  17 ربيع الثانى 1441  14 دسامبر 2019  شماره 3641

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:46  
خورشيد         07:15                   طلوع 
اذان ظهر                      12:10
غروب خورشيد              17:05
اذان مغرب                   17:25 
نيمه شب شرعي           23:24

باباطاهر

اپل اول شد؛ شيائومى جاى سامسونگ 
را گرفت

 اپل به لطف گســترش محبوبيت و استقبال كاربران از اپل واچ و 
ايرباد، موفق شده اســت در جايگاه نخست توليدكنندگان گجت هاى 
پوشيدنى و هوشمند بايستد. به گزارش ايسنا، صنعت توليد و فروش 
گجت هاى پوشيدنى هوشمند با رشد قابل توجهى مواجه شده و به 
ركورد جديدى دست يافته است و به نظر مى رسد همانطور كه پيشتر 
تحليلگران فعال در حوزه فنــاورى برآورد كرده بودند، اين روند به 
هميــن منوال ادامــه پيدا كند و روز به روز اســتقبال كاربران از اين 
محصوالت هوشمند افزايش يابد. طبق تحليل و بررسى هاى موسسه 
تحقيقاتIDC، گجت هاى شنيدنى با رشدى 242.4 درصدى نسبت 

به مدت مشابه سال قبل مواجه شده اند .

ريشه هوس هاى غذايى در چيست؟
 اين كه غذاهاى خاصى را هوس مى كنيم، در كاركرد مغز و برخى 

فاكتورهاى خارجى چون استرس و خستگى ريشه دارد. 
بــه گزارش ايرنا، ما اغلب غذاهاى سرشــار از چربــى و قند مانند 
غذاهاى فرآورى شده را هوس مى كنيم، زيرا مصرف اين نوع از مواد 
غذايى باعث مى شــود مغز هورمون هايى را آزاد كند كه حس خوب 
ايجاد مى كنند. هوس هاى غذايى به مراكز پاداش و حافظه مغز ارتباط 
دارند كه باعث مى شود هوس خوردن غذايى را بكنيم كه حس خوبى 
به آن داريم .هوس هاى غذايى همچنين ممكن اســت در اثر عوامل 
خارجى مانند افسردگى، خستگى و كمبود خواب ايجاد شود. تحت 
استرس، بدن ما هوس كربوهيدرات مى كند كه مصرف آن با باال بردن 

ميزان سروتونين اثر آرامش بخش دارد.

اكليل لوازم آرايشى مى تواند 
به غذاى ما انسان ها برسد!

 شــايد با ديدن "اكليل"، زرق و برق آن توجه ما را به خود جلب 
كنــد ولى گزارش ها حاكى از آن اســت كه اكليل يك طرف تاريك 

هم دارد. 
به گزارش ايسنا و به نقل از ديلى ميل؛ دانشمندان خواستار ممنوعيت 
كامل اين ماده شــده اند زيرا اين ذرات وارد منابع آب مى شوند و در 
حال تبديل شدن به يك فاجعه زيست محيطى براى كره زمين هستند.

از آنجا كه دانه هاى اكليل بســيار ريز است، موجودات دريا آن را با 
غذا اشــتباه مى گيرند و از آن مصرف مى كنند. وى همچنين خواستار 
ممنوعيت كامل اكليل شــده بود زيرا اين دانه ها "ميكروپالســتيك"

هستند .

62 ميليارد ريال به رصد فضاى مجازى 
اختصاص يافت

 در اليحه پيشنهادى دولت در بودجه سال 99، به مركز ملى فضاى 
مجازى 157 ميليارد ريال بودجه اختصاص مى يابد كه از اين ميزان، 
حدود 62 ميليارد ريــال را بايد براى نظارت و رصد فضاى مجازى 
كشور هزينه كند. به گزارش مهر، بودجه اين مركز در سال 97 حدود 
87 هزار ميليون ريال بوده و در سال 98 نيز براى اين مركز مبلغ 140 
هزار ميليون ريال بودجه مصوب شده است. بودجه عمومى اين مركز 
براى سال 1400 نيز با رشد نسبت به سال 99 حدود 170 هزار و 530 
ميليون ريال برآورد مى شــود. اين مركز بايد اين بودجه را در قالب 
2 وظيفه براى نظارت و رصد فضاى مجازى كشــور و نيز مديريت 

راهبردى فضاى مجازى كشور هزينه كند. 

«ديابت» را با اين روش دور كنيد 
 يك مطالعه جديد نشــان مى دهد ورزش روزانه با شدت متوسط 

مى تواند خطر ابتال به ديابت را كاهش دهد. 
به گزارش فارس به نقل از ديلى ميل، پژوهشــگران با رديابى ضربان 
قلب شــركت كنندگان در اين تحقيق دريافتند، مردانى كه 30 دقيقه 
ورزش با شــدت متوســط انجام دادند، ســطح باالترى از هورمون 
بنام GLP-1 داشــتند«GLP-1». اشتها را سركوب مى كند، توليد 
انسولين را تحريك مى كند و به پايين آمدن قند خون كمك مى كند، 

كه خطر ديابت را كاهش مى دهد. 
نتايج به دست آمده در زنان يكسان نبود كه محققان مى گويند ممكن 
اســت به دليل تفاوت فيزيولوژيكى باشــد يا اينكه زنان از فعاليت 

كمترى برخوردار بودند.

"مهارت ساختن و نواختن دوتار 
ايرانى" جهانى شد

 با تأييد كميته ميراث بشــرى ناملموس، پرونده 
«مهارت ساختن و نواختن دوتار ايرانى» در فهرست 

ميراث ناملموس يونسكو به ثبت جهانى رسيد.
ــار  ــه واســطه داشــتن هــر 5 معي ــده ب ايــن پرون
ــر»،   ــودن اث ــوس ب ــكو «ناملم ــر يونس ــورد نظ م
«ثبــت عنصــر موردنظــر بــه رؤيــت پذيــر شــدن 
ــطح  ــاى س ــوس، ارتق ــى ناملم ــراث فرهنگ مي
ــن  ــراث، همچني ــن مي ــت اي ــا از اهمي آگاهى ه
ايــن  از  و  كنــد  كمــك  گفت وگــو  ترغيــب 
طريــق گوناگونــى فرهنگــى در سرتاســر جهــان 
ــه  ــرى را ب ــت بش ــود و خالقي ــش داده ش نماي
ــدارانه اى  ــات پاس ــد»، «اقدام ــته باش ــال داش دنب
ــد آن عنصــر را  ــه بتوانن ــوند ك ــزى ش ــرح ري ط
ــر  ــنهاد عنص ــد»، «پيش ــج كنن ــت و تروي حفاظ
مزبــور بــراى ثبــت بــا باالترين ســطح مشــاركت 
ممكــن از ســوى اجتمــاع، گــروه يــا در صــورت 

ــه  ــت آزادان ــا رضاي ــط و ب ــراد ذى رب ــدق اف ص
پيشــين و آگاهانــه آن هــا همــراه باشــد» و «عنصر 
مزبــور بــه شــيوه اى كــه تحــت ماده هــاى 11 و 
ــر ســياهه اى از  12 كنوانســيون تعريــف شــده، ب
ميــراث فرهنگــى ناملمــوس موجــود در قلمــرو 
ــده  ــده درج ش ــده پرون ــليم كنن ــورهاى تس كش
باشــد» بــه تأييــد كميتــه ميــراث بشــرى رســيد 
و بــه عنــوان چهاردهميــن اثــر ناملمــوس كشــور 
ــت  ــوس ثب ــى ناملم ــراث جهان ــت مي در فهرس

شــد.
ــن  ــن و كهن تري ــى يكــى از مهمتري ــار ايران دوت
ــا  ــه قرن ه ــى اســت ك ــيقى ايران ــاى موس ابزاره
نواختــه  ايــران  از  پهنــاورى  گســتره  در 
ــازهاى  ــده و در حــال حاضــر يكــى از س مى ش
ــود،  ــوب مى ش ــران محس ــر اي ــيقايى معاص موس
دوســتى،  هــدف  بــا  دو تــار  جهانــى  ثبــت 
ــى  ــوع فرهنگ ــه تن ــتر ب ــرام بيش ــح و احت صل
ســنت  حامــالن  و  بشــرى  خالقيت هــاى  و 
نواختــن و ســاختن دوتــار ايرانــى در ميــان 

ــت. ــورت گرف ــف ص ــوام مختل اق
ــراث  ــت مي ــى در فهرس ــار ايران ــت دو ت ــا ثب ب
ــت  ــار ثب ــداد آث ــوس، تع ــرى ناملم ــى بش جهان
جهانــى  ميــراث  فهرســت  در  ايــران  شــده 

ــيد.  ــر رس ــه 14 اث ــوس ب ناملم
ــالس  ــن دوره اج ــال در چهاردهمي ــران امس اي
ــراث ناملمــوس بشــرى كــه در شــهر  ــه مي كميت
بوگاتــا پايتخــت كلمبيــا در حــال برگــزارى 
و  ســاختن  «مهــارت  پرونــده  فقــط  اســت، 
نواختــن ســاز دو تــار» را روى ميــز كميتــه 

ــت. ــكو داش ــرى يونس ــراث بش مي
 ايــن اجــالس كــه از 9 دســامبر (18 آذر) 
ــا 14 دســامبر (23 آذر) ادامــه  آغــاز شــده و ت
خواهــد داشــت، نخســتين بــارى اســت كــه در 
ــكيل  ــب تش ــه كارائي ــن و منطق ــكاى التي آمري

مى شــود.
ــور  ــور 24 كش ــا حض ــه ب ــالس ك ــن اج در اي
عضــو كميتــه ميــراث جهانــى ناملمــوس و 
ــد كشــور ديگــر در حــال برگــزارى اســت،  چن
بــا بررســى آخريــن تحــوالت و پيشــرفت ها در 
ــد  ــيون 2003 و چن ــازى كنوانس ــت پياده س جه
ــوع از  ــن ن ــراى حفاظــت اي ــدارانه ب ــدام پاس اق
ــل كار خــود را  ــاعاتى قب ــا، از س ــراث در دني مي
بــراى بررســى 42 اثــر ناملمــوس از كشــورهاى 

ــت. ــاز كرده اس ــو آغ عض

مالير 
مهياى ورود بازرسان ثبت جهانى منبت

 در دهه نخســت دى ماه امسال، بازرسان ســازمان جهانى صنايع 
دستى براى بازديد از شهر ملى منبت و بررسى روند ثبت جهانى منبت 
به اين شهرســتان ســفر مى كنند كه آمادگى الزم براى بازديد بازرسان 
وجــود دارد. معاون اســتاندار همدان و فرماندار ماليــر با عنوان اين 
مطلب گفت: براى ثبت جهانى منبت زحمات زيادى كشيده شده است 

كه بايد به نتيجه برسد.
قدرت ا... ولدى با تأكيد بر اينكه براى حضور بازرسان شوراى جهانى 
صنايع دســتى، بايد برنامه ريزى مناسب و دقيقى صورت گيرد افزود: 
فعــاالن مبل و منبــت و خانواده بزرگ اين هنــر صنعت بايد حضور 

چشمگير و پررنگى در اين بازديد داشته باشند.
فرماندار مالير بيان كرد: داشته ها و ظرفيت هاى ويژه اى در حوزه مبل 

و منبت داريم كه بايد در معرض ديد بازرسان قرار گيرد.
ولدى با اشــاره به فعاليت زنان در حوزه مبل و منبت به عنوان يكى از 
شــاخص هاى ثبت جهانى منبت گفت: زنان و مردان هنرمند بسيارى 
در اين هنر صنعت فعاليت و امرار معاش مى كنند كه بازرسان شوراى 

جهانى صنايع دستى بايد اين ظرفيت را ببينند.
وى همچنين به بازديد بازرســان از دانشــگاه هاى آزاد اسالمى و ملى 
مالير و اقدامات انجام شــده در اين حوزه افزود: تمامى ظرفيت هاى 
شهرســتان را براى بازديد بازرسان شوراى جهانى صنايع دستى بسيج 

كرده ايم.
ولــدى ادامه داد: حضور پررنگ و ايجاد شــور و نشــاط در اين روز 
مى توانــد تاثير مثبتى از حوزه مبل و منبت مالير روى ذهن بازرســان 

براى ثبت جهانى منبت داشته باشد.
 ورود بيش از 150 هزار گردشگر به شهر ملى منبت

ولــدى تاكيد كرد: از ابتداى امســال با همــكارى بخش خصوصى و 
دولتى به دنبال ثبت جهانى منبت هستيم تا بتوانيم برند جهانى اين هنر 

صنعت را از آن خود كنيم.
وى با اشــاره به برگزارى 3 جشــنواره باشــكوه مبل و منبت در اين 
شهرســتان گفت: امسال سومين جشنواره به مدت 10 رور برگزار شد 
كه در اين ايام بيش از 150 هزار گردشگر وارد شهر ملى منبت شدند.
فرمانــدار ماليــر يــادآور شــد: دانشــگاه ملــى و دانشــگاه آزاد 
ــت ورود  ــل و منب ــوزه مب ــى در ح ــه خوب ــر ب ــالمى واحــد مالي اس
ــن  ــژه اى را در اي ــى وي ــى و تحقيقات ــاى علم ــد و فعاليت ه كرده ان

زمينــه انجــام مى دهنــد.
ولدى بيان كرد: در صدد هســتيم تا شهر ملى منبت را به عنوان آزمونه 

تربيت اساتيد مبل و منبت غرب كشور معرفى و آموزش دهيم.
وى تاكيــد كــرد: چنــد اقــدام زيربنايــى بــراى مبــل و منبــت 
ــا در آينــده ايــن هنــر صنعــت  شهرســتان در دســت اجــرا داريــم ت

ــود. ــه نش ــكل مواج ــا مش ب
وى با اشــاره به مشكل تأمين مواد اوليه چوب براى اين صنعت گفت: 
امسال كاشت 200 هكتار جنگل مصنوعى از گونه صنوبر كه در صنعت 
مبل و منبت كاربرد دارد را در دســت اقدام داريم تا در آينده فعاالن اين 

هنر صنعت با مشكل تأمين مواد اوليه مواجه نشوند.
ولــدى گفــت: همچنيــن بــه دنبــال ايجــاد شــهر نمايشــگاهى مبــل 
ــاز ايــن هنــر  ــا در ايــن شــهر هر آنچــه مــورد ني و منبــت هســتيم ت

صنعــت اســت، ايجــاد شــود.
شهرستان مالير داراى بيش از 4 هزار كارگاه فعال مبل و منبت و بيش 
از 8 هزار استادكار و هنرمند در صنعت مبل و منبت است كه در 1395 

به عنوان شهر ملى منبت ثبت شد.
مالير بيــش از 60 درصــد از توليد مبلمان منبت كشــور را به خود 
اختصاص داده است و در حال حاضر اين هنر صنعت براى بيش از 25 
هزار نفر به طور غيرمســتقيم اشتغال ايجاد كرده است كه پرونده ثبت 

جهانى اين هنر در دست اقدام است.

■ دوبيتى باباطاهر 
قدم دايم زبار غصه خم بى                                      چو مو خونين دلى در دهر كم بى
دل بيچاره ى مو كوه غم بى زغم يكدم مو آزادى نديرم  

■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

خير دنيا و آخرت با دانش و شّر دنيا و آخرت با نادانى است.    
[بحاراألنوار، ج1، ص 204، ح 23]
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مريم مقدم  »
 ايــن روزها بحــث حضور 
نمايشــگاه  يازدهمين  در  همدان 
گردشــگرى فارس و نمايشــگاه 
گردشگرى در برج ميالد و تهران 

داغ است. 
امــا در اين بحث هــاى داغ آنچه 
يخ زده است استفاده از نگاه هاى 
كارشناســان و رسانه اى هاســت. 
اينگونه به نظر ميرسد كه همدانى ها 
باز هم با همان برنامه هاى تكرارى 
و بدون برند و شــعار راهى اين 
رويدادها خواهد شــد. اين همان 
اتــالف هزينه و وقت اســت كه 
اگر براى آن برنامه مدون نشــود 

فرصت ها خواهد سوخت .! 
نمايشــگاه گردشــگرى؛ يكــى 
معرفى  بــراى  راه ها  بهتريــن  از 
جاذبه هاى گردشــگرى است كه 
بايد براى ايــن امر برنامه، هدف، 

تحول و شعار مشــخص داشته باشد. 3 ماه زمستان 
ماه هاى طاليى گردشگرى است به اين منظور كه در 
اين فاصله زمانى، براى استان فرصتى است كه طرحى 

نو دراندازد.
كارشناســان مى گوينــد؛ برگــزارى رويدادهــا و 
نمايشــگاه هاى بين المللى به عنوان يكى از ابزارهاى 
موثر و كارآمد در معرفى مقاصد گردشگرى، با فراهم 
كردن امكان ارتباط چهره به چهره بين عرضه كنندگان 
و مصرف كنندگان خدمات و ايجاد بســتر مناســب 
براى افزايش تعامالت و همكارى هاى درون بخشى 
و بين بخشــى، مى توانــد نقشــى مؤثــر در معرفى 
ظرفيت هــاى بالقوه و بالفعل ايــن صنعت بزرگ و 

روبه رشد ايفا كند.
يازدهمين دوره، نمايشــگاه بين المللى گردشــگرى 
پارس شيراز در تاريخ 26 الى 29 آذر ماه 98 برگزار 
مى شود اما اگر همدان با برنامه تكرارى و بدون هدف 
راهى اين رويداد شود خواهد باخت. پر واضح است 
كه اين رويداد براى همدان تبليغاتى فراتر از اســتان 
نياز دارد تبليغاتى كه يك شعار يا جمله واحد را در 

بر داشته باشد .
امروزه جشنواره ها و رويدادها يكى از رو به رشدترين 
بخش هاى تجارت گردشــگرى اســت كه با عنوان 
«گردشــگرى رويداد» شناخته مى شــود. رويدادها، 
مراسم، آئين هاى سنتى، مناسبت هاى مذهبى، تاريخى 
و فرهنگى، اعياد و يادروز بزگان ادب و هنر اســتان 
فارس ظرفيتى براى توسعه گردشگرى رويداد است. 
در ميان اين رويدادها بسيارى از كارشناسان معتقدند 
كه نمايشگاه ها نيز فرصت بى نظيرى براى اين منظور 

است. 

محســن عامرى، استاد دانشــگاه در رشته مديريت 
جهانگــردى و هتلــدارى مى گويــد: در ايــن نوع 
گردشگرى طيف بسيارى از رويدادها قرار مى گيرد 
كه از جمله آن ها مى توان به نمايشگاه ها، جشنواره ها، 
سوگواره ها، رويدادهاى ورزشى و حتى همايش هاى 

علمى اشاره كرد. 
 توجه به 3 فاكتور مهم 

در رونق گردشگرى رويداد 
به گفته اين اســتاد دانشــگاه در گردشگرى رويداد 
بايــد به 3 فاكتور مهم برنامه ريزى، اطالع رســانى و 
بازاريابى اشــاره كرد چراكه اگر اين 3 فاكتور لحاظ 
شــود از هر رويدادى كه در شــيراز و استان فارس 
برگزار شود مى توان براى توسعه گردشگرى استفاده 
كرد چراكه به طور مثال عالقه مند حوزه ورزشى كه 
براى دنبال كردن يك رشته ورزشى به شيراز مى آيد، 
بدون شك وقتى هم براى ديدن جاذبه هاى شيراز يا 

خريد مى گذارد. 
عامرى معتقد اســت اگر برنامه ريــزى، بازاريابى و 
اطالع رســانى به حد كافى انجام شــود و برگزارى 
يك رويداد به صورت ســازمان يافته باشد، مى تواند 
رونق كســب وكارها و صنعت گردشگرى را نيز در 
پى داشته باشد.  نمايشگاه گردشگرى پارس، فرصتى 
براى شناساندن و توسعه ظرفيت هاى متعدد و متنوع 

گردشگرى است كه بايد آن را مغتنم شمرد. 
شرايط بيانگر آن اســت كه در اين نمايشگاه تالش 
شــده تا توانمنــدى ســرمايه گذاران در ابعاد ايجاد 
تأسيســات گردشــگرى، دفاتر خدمات مسافرتى و 
جهانگــردى، فعالين حوزه گردشــگرى مذهبى و 
گردشگرى ســالمت، بيمارستان ها، اتاق بازرگانى و 

تعدادى از شهردارى ها، به نمايش گذاشته شود اما آيا 
امســال دفاتر خدمات مسافرتى همدان، شهردارى و 
ميراث فرهنگى با دست پر پاى كارمى آيند يا باز هم 
يكى دو كانتر در اين رويداد به اين فعاالن اختصاص 

ميابد و السالم .... .
با توجه به تغيير احتمالى نمايشگاه ملى گردشگرى 
وزارتخانه ميراث فرهنگــى و بدون خروجى بودن 
حضور همدان در نمايشــگاه گردشگرى برج ميالد، 
حال با اين وصف نمايشــگاه گردشگرى پارس را 
مى توان يكى از مهم ترين بســترها براى گردشگرى 

رويداد در كشور دانست.
اين نمايشــگاه يكــى از بهتريــن فرصت ها براى 
ارتباطــات و توســعه كســب و كارهــا در زمينه 
گردشــگرى اســت چراكه مخاطب نمايشگاه ها و 
رويدادهاى نمايشگاهى از يك سو و مصرف كنندگان 
نهايى خدمات هتلدارى و گردشگرى از سوى ديگر 
اســت كه با حضور در نمايشگاه امكان خريد بسته 
سفر، خدمات اقامت و ديگر خدمات را پيدا مى كند 
حال اگر فعاالن گردشگرى؛ ميراث فرهنگى همدان 
و بخش هاى خصوصى دست خالى راهى اين رويداد 
شوند بدون تأمل بايد گفت كه همدان هزينه بيهوده 
صرف خواهد كرد . طيف ديگر مخاطبان نمايشگاه، 
كســب و كارهاى مختلفى اســت كه در نمايشگاه 
حضور بهم مى رسانند و مى توانند با هم تعامل كنند، 
از خدمات عرضه شده توسط يكديگر اطالع حاصل 
كنند و زمينه براى همكارى بيشتر و توسعه مناسبات 
تجــارى بين آنها رقم بخورد پس اين رويداد مجالى 

براى معرفى ظرفيتهاست. 
براى توضيحات الزم است به نمايشگاه  گردشگرى 

تهران كه هرســاله برگزار ميشــود گريزى 
بزنيــم، زمانى كه نمايشــگاه تهران برگزار 
مى شود بســيارى از فعاالن گردشگرى از 
سراسر كشور سعى مى كنند خودشان را به 
تهران برسانند و بازديدى داشته باشند تا از 
اين فرصت براى توسعه كسب و كار خود 

استفاده كنند. 
با توجه به اهميت باالى گردشگرى راه هاى 
زيادى براى توســعه ايــن صنعت جهانى 
وجــود دارد كه برگزارى نمايشــگاه هاى 
بين المللى و داخلى يكى از اين راه ها است. 
مناسبى  فرصت  گردشگرى  نمايشگاه هاى 
را براى جاذبه هاى گردشــگرى منطقه اى 
ايجــاد مى كنند، به اينگونه كه هر غرفه اين 
نمايشگاه ها به يك شــهر، روستا و منطقه 
اختصــاص داده مى شــود، در اين غرفه  ها 
هر مســئولى فرصت ايــن را پيدا مى كند 
كه به معرفــى جاذبه هاى طبيعى فرهنگى، 
تاريخى، مدرن ويا مذهبى منطقه مورد نظر 
خود بپردازد عالوه بر اين ها، در نمايشگاه 
گردشگرى غرفه هايى براى معرفى لباس هاى سنتى 

استانها و شهر ها وجود دارد. 
برگزارى نمايشــگاه گردشــگرى از جهات زيادى 
براى نهادها و عوامل هر اســتان و شهر حائز اهميت 
است، به همين دليل نبايد اهميت هاى اين نمايشگاه 
را دست كم گرفت، بلكه بايد نمايشگاه گردشگرى 
را به چشم يك فرصت بزرگ براى رشد اين صنعت 
در منطقه ديد و براى آن برنامه هاى مدون اتخاذ كرد. 
در رويدادها امكان معرفى مكان هاى ديدنى به عموم 
مردم، آشــنا شــدن مردم با نوآورى هاى موجود در 
يك منطقه؛ شناخت تجهيزات و خدمات هتلدارى؛ 
بررسى و شناخت انواع آژانس هايى كه خدمات تور 

ارائه مى دهند
 معرفى و شــناخت صنايع دستى اســتان ها، فراهم 
ســاختن زمينه هاى ايجاد شــغل، ايجاد زمينه براى 
برقرارى ارتباط بين حوزه هاى مختلف در گردشگرى 
بــا يكديگر، رابطــه متقابلى بين برپايى نمايشــگاه 
گردشگرى و توسعه گردشگرى و جذب توريست 

وجود دارد.
 برگزارى يك نمايشــگاه به طور مســتقيم به رشد 
صنعت گردشــگرى كمك مى كند اگر برنامه ريزان 
بدانند شــركت كنندگان و بازديدكننــدگان در اين 
نمايشگاه ها و جشــنواره ها چه كسانى هستند؟ اين 

همان مهم است كه همواره از آن غافل مانده ايم .
به هــر ترتيب از آنجا كه متوليــان و برنامه ريزان از 
دريافت نظرات كارشناسان و رسانه هاى تخصصى در 
گردشگرى بى بهره اند، اميد آن داريم اين موارد مورد 
مطالعه قرار گيرد شايد راهكار تازه اى براى حضور در 

نمايشگاه پيش روى باشد .

حضور دربازار رقابت برنامه مى خواهد

گردشگرى مادستان بدون شعار و برند 
در راه نمايشگاه ها

اشتران 
جانى دوباره 
مى گيرد
 قلعه اشــتران كه يكى از آثار فرهنگى، تاريخى 
شهرستان تويســركان با قدمتى 224 ساله و به جا 
مانده از دوران قاجاريه اســت، مرمت و بازسازى 

مى شود. 
به گزارش ايســنا، رئيس اداره ميــراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى شهرستان تويسركان، از 
وجود سرمايه گذارى براى هتل شدن قلعه اشتران با 
هدف حفظ بنا و نگهدارى از آن و رفع مشــكالت 
و موانع پيش روى ســرمايه گذار خصوصى مرمت 

اين بنــا خبر داد و اظهار كــرد: گرچه احياى اين 
قلعه 20 ميليارد تومان اعتبار مى خواهد اما بى ترديد 
مشكالت موجود بر سر راه سرمايه گذار بازسازى 
قلعه اشتران، حل شدنى است و ما تمام تالش خود 
را بــراى رفع موانع موجود به كار مى گيريم تا اين 
بنا زودتر مرمت و بازسازى شود و به بهره بردارى 

برسد.
اسحاق تركاشــوند با بيان اينكه روستاى اشتران 
يكى از روســتاهاى هدف گردشگرى شهرستان 
تويســركان است و قلعه اشــتران در اين روستا، 
زمينه گردشــگرى را مساعدتر كرده، گفت: قلعه 
تاريخى اشتران را مى توان از ظرفيت هاى خوب 
گردشگرى و جذب توريســت در شهرستان به 

حساب آورد.
وى بيان كرد: قلعه اشــتران ميراثى 224 ســاله از 

دوران قاجاريه اســت كه مشرف به قلعه خانگرمز 
و در مســير جاده قديمى همدان- تويسركان قرار 
دارد و با توجه به موقعيت جغرافيايى و وسعتش، 
بى ترديد يكى از قلعه هاى نادر در اســتان همدان 

است.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى شهرستان تويسركان يادآور شد: در 10

بهمن ماه سال 83 با پيگيرى هاى مسئوالن وقت آن 
زمان، قلعه اشتران با شماره 11379 به  عنوان يكى 

از آثار ملى كشورمان به ثبت رسيد.
تركاشوند با بيان اينكه قلعه اشتران مالكان شخصى 
دارد و مالكان آن از نوادگان حاج اردالن هســتند، 
تصريح كرد: هم اينك نيز امير اردالن پيگيرى هاى 
مربــوط به قلعه را انجام مى دهد و با توجه به اينكه 
اين قلعه جزئى از ميراث فرهنگى كشور محسوب 

مى شود، در ســال گذشــته 450 ميليون تومان از 
اعتبارات دولتى براى بازسازى بخشى از آن هزينه 

شد.
وى از وجود ســرمايه گذارى براى هتل شدن قلعه 
اشتران با هدف حفظ بنا و نگهدارى از آن خبر داد 
و اضافه كرد: در حال حاضر سرمايه گذار به دنبال 
دريافت تسهيالت اســت و استعالمات الزم براى 
ســند قلعه هم از آنجا كه موروثى به شمار مى آيد، 

در دست پيگيرى است.
تركاشــوند در پايان خاطرنشــان كرد: حمايت از 
سرمايه گذار جز برنامه هاى اصلى ما است و اگر اين 
مهم محقق شود، پس از هتل شدن قلعه، بى ترديد 
اين بنا از هتل عباسى اصفهان در جذب توريست 
موفق تر و از مزيت  هاى گردشــگرى غرب كشور 

خواهدشد.


