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طرح استانى شدن 
انتخابات مجلس نيازمند 
تبيين و شفاف سازى

 تصويب طرح اســتانى شدن انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى در حالى انجام شد 
كه بيشتر نگاه ها در فضاى عمومى به اليحه 

بودجه سال آتى بود.

كانال خبرى                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM
همراهتان هستيم

ساخت پدهوايى در3 نقطه از استان
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس سيد مصطفى 
موسوى 

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 
شهردار شهر شيرين سو 
تبريك و تهنهنهنييتيت عرض مى ننماييمتبريك و تهنيت عرض مى نماييم

مديريت و كاركنان مركز همراه اول 
در شهرستان كبودرآهنگ - مجيدى

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 دكتر حسن بهرامي  
انتصاب جنابعالي را به سمت 

سرپرست مديريت امور بيماري ها و مراكز 
تشخيص درماني معاونت درمان دانشگاه 

علوم پزشكي همدان 
و  ارزنده  خدمات  از  و  نموده  عرض  تبريك 
شايسته شما كه رياست شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان كبودراهنگ را بر عهده داشتيد نهايت 
سپاسگزاري را دارم و از خداوند متعال توفيقات 

روزافزون را براي شما خواستارم .
تتوفيقات  از خداوند متعال و را دارارارممم سپاسگزاري

سساستاتاتارم . شششما خو را بررراييي روزافزون
دكتر طيبه بهرامي ، مسئول فني داروخانه 

بيمارستان امام رضا(ع) كبودراهنگ

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 دكتر حسـن بهـرامي  
شبكه  رياست  مدت  طول  در  شما  دلسوزانه  و  شايسته  خدمت 
مردم  براي  بزرگي  افتخار  كبودراهنگ  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
اين شهرستان بود كه برخود الزم مي دانم تقدير و تشكر ويژه اي از 

جنابعالي داشته باشم. 
همچنين انتصاب شما به عنوان سرپرست مديريت امور بيماري ها و 
مراكز تشخيص درماني معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان 
را تبريك عرض مي نمايم و موفقيت شما را از خداوند منان خواستارم. 

مراكز تشخيص درماني معاونت درمان دانششگاه علوم پزشكي
ووخوا وواوندندند م م مننناننن را تبريك عرضضضمي نمايميميم و موفوفقيقيتتششما را از خد

حاج حسين حيدري ، خير سالمت شهرستان كبودرآهنگ

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 دكتر حسن بهرامي  
از خدمات ارزنده و دلسوزانه شما به عنوان رئيس 
كبودراهنگ  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبكه 
مي كنيم،  تشكر  و  تقدير  شهرستان  اين  مردم  به 
سمت  به  را  جنابعالي  انتصاب  افتخار  با  همچنين 
مراكز  و  بيماري ها  امور  مديريت  سرپرست 
تشخيص و درماني معاونت درمان دانشگاه علوم 
و  نموده  عرض  تهنيت  و  تبريك  همدان  پزشكي 
از خداوند متعال براي شما توفيقات روزافزون را 

خواستاريم.
ازافزون را  شما توفيقات رو بببراراراييي از خداوند متعال

خواستاريم.

دهياري و اعضاي شوراهاي اسالمي
 روستاي قباق تپه 

تبريك و تهنيت

رئيس و اعضاى شوراى اسالمى
 استان همدان

جناب آقاى 

مهندس سيد مصطفى 
موسوى

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 
شهردار شيرين سو 
تبريك و تهنيت عرض مى نماييم

معاون عمرانى استاندار براي سال جديد خبر داد

اصالح ساعت  قطار 
همدان - تهران به 6صبح 

■ بخش هاي خصوص سهم تبليغات همدان را ادا كنند 
■ عليصدر تهرانى ها را به همدان راهى كرد 

■ همدان2020 در دست برنامه ريزى

ناصر بهزاد - رايزن بازرگانى ايران درعراق

حضور ارزشمند  منتخبين ارجمند  در دور جديد اتاق هاى  بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى استان هاى كشور را تبريك عرض نموده  
و براى همه بزرگواران آرزوى توفيق دارم.

 وظايف سنگين و پيچيده اى در شرايط پيش رو وجود دارد كه نيازمند اجماع همه انديشمندان بخش خصوصى براى طراحى بهترين 
راهبردها جهت پيشبرد اقدامات توسعه اى و حفاظتى در مقاوم سازى اقتصادى است. از طرفى  برنامه ريزى در چنين شرايطى براى ارتقا 
اشتغال و توليد صادراتى با هدف برونگرايى در عرصه مناسبات بين المللى امرى محتوم و اجتناب ناپذير است كه با جديت، پشتكار و 

همت واالى اعضاى اتاق ها دست يافتنى است.
انتخابات پرشور اين دوره نشان داد خودباورى و اراده وسيعى در فعاالن اقتصادى بخش خصوصى از همه گرايش ها و آرا همچنان براى 
آبادانى و بهبود شرايط حساس تجارت كشور وجود دارد و ازاين حيث ادامه اين راه با همگرايى همه آنهايى كه دغدغه كمك به اين 

آرمان را داشته و دارند محقق خواهد شد. 
 حوزه صنعت، معدن، تجارت و كشاورزى ايران اسالمى ظرفيت هاى بسيار وسيعى براى صادرات به بازارهاى هدف و كشورهاى همسايه 
دارد اميدوارم تجربه گران سنگ اعضا منتخب فرصت هاى زودبازدهى را جهت ثروت آفرينى و بهره ورى حداكثرى در توليد و بازرگانى به 

نفع معيشت و رونق هرچه بيشتر امور مردم عزيزمان ايجاد كند. 
و  صنعتگران  بازرگانان،  تجار،  توسعه اى  برنامه هاى  اجراى  و  بسترسازى  براى  تالشگرى  حق  حضرت  الطاف  سايه  در  و  توان  تمام  با 
معدنكاران  كشورمان براى اتصال حداكثرى به بازار بزرگ عراق به عنوان نخستين مقصد صادراتى كشورمان را دنبال خواهيم كرد انشااله.

توفيق و عزت روزافزون بر كامتان ....

پيام تبريك رايزن بازرگانى ايران درعراق 
 به اعضا جديد اتاق هاى  بازرگانى، صنـايع، معـادن و كشـاورزى كشور

تبريك و تهنيت

 سازوكار برگزارى الكترونيكى
 انتخابات مجلس تعيين شد

شت
ددا

حضرت آيت ا... طه محمدى يا
را براى همدان نگه داريد

 اين روزهــا بحث جابجايــى نمايندگان 
ولى فقيه در اســتان ها و ائمه جمعه اى كه پا به 
سن گذاشته اند بسيار داغ است تا جايى كه تنى 

چند از نمايندگان ولى فقيه...
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آجيل هم نباشد 
لذت نوروز 

برپاست

 وزير امور خارجه با بيان اين كه اين 
وزارتخانه نمى تواند بپذيرد كه در صحنه 
روابط خارجى غايب باشد، گفت: ابزار 
وزارت خارجه در دفــاع از منافع ملى 
و حقــوق مردم آن اســت كه به عنوان 
سخنگوى كل كشور مقتدرانه در عرصه 

بين الملل حضور داشته باشيم.
به گزارش اداره كل اطالع رســانى و 
امور سخنگويى وزارت امور خارجه، 
محمد جواد ظريف در جمع صميمى 
كاركنان وزارت امــور خارجه، اظهار 
داشــت: شعار اول مردم ما در انقالب 
اســتقالل بود كه بيشــترين تبلور آن 
در سياســت خارجى اســت و وظيفه 

داشــتن  پاس  خارجه  امــور  وزارت 
و حفظ آن است. مســئول حفظ اين 
اســتقالل تك تك ما هستيم و بار آن 

بر دوش ماست.
وى با بيان اين كه ابزار وزارت خارجه 
آن  «اقتدار»  موجب  كه  است  «اعتماد» 
مى شود، افزود: در دنيا بايد احساس 
شــود كه حرف وزارت امور خارجه 
حرف كل كشــور و حاكميت است و 
اين وزارتخانه مسئول روابط خارجى 
كل كشور است نه اينكه هر دستگاهى 
در داخل و يا خارج از دولت سياست 
خارجى خــودش را دارد و ما صرفا 
مســئول سياســت خارجــى وزارت 

هســتيم. در آن صورت به  خارجــه 
وزارت خارجه نيازى نيست، به همين 
فرموده  بارها  رهبرى  معظم  مقام  دليل 
اند كه وزارت خارجه نيمى از دولت 

است.
ظريف خاطرنشــان كرد: ابزار وزارت 
خارجــه در دفاع از منافع ملى و حقوق 
مردم آن اســت كه به عنوان سخنگوى 
كل كشور مقتدرانه در عرصه بين الملل 

حضور داشته باشيم.
وى با بيان اين كه اســتعفاى بنده صرفًا 
براى حفظ شــان و اعتبار وزارت امور 
خارجه بــه عنوان نماينــده جمهورى 
اسالمى ايران در صحنه بين المللى بود، 

اظهار داشت: جا دارد از لطف و محبت 
همه مردم و نمايندگان آنها در مجلس، 
همكاران عزيز، نخبگان، مقامات، سردار 
ســليمانى، رياســت محترم جمهورى 
و مقام معظم رهبــرى كه لطف كردند 

سپاسگزارى كنم. 
وزيــر امورخارجه تصريح كــرد: اين 
وزارتخانــه نمى توانــد بپذيــرد كه در 
صحنــه روابط خارجى غايب باشــد. 
ديگران نبايد آن را مزاحم تلقى كنند و 
ما بايد كارى كنيم كه همه باور كنند كه 
حضور وزارت امور خارجه به نفع آنها 
و داراى ارزش افــزوده برى كار هريك 

از دستگاه ها است.

وزارت خارجه غايب بودن در صحنه روابط خارجى را نمى پذيرد

270ميليون 
قيمت ديه 
در سال 98

 ديه يك مرد مســلمان براى ماه هاى 

غيرحرام در سال 98، 270 ميليون تومان 
تعيين شد.

معاون اول قوه قضاييه گفت: بر اســاس 
ابــالغ رئيس قوه قضائيــه، ديه يك مرد 
مسلمان براى ماه هاى غير حرام در سال 
98، 270 ميليون تومان تعيين شد كه بر 
اين اســاس، در ماه هاى حرام 90 ميليون 

تومان به اين مبلغ اضافه مى شود.
بــه گــزارش  مهر، حجت االســالم 
والمســلمين محســنى اژه اى گفــت: 
امســال خيلى از مسئوالن ذيربط و نيز 
رئيس كل بيمه مركزى تقاضا داشــتند 
كه ايــن تعيين ميزان ديــه در جهت 
تســهيل امــور مــردم و قراردادهايى 

چه  هر  كننــد  منعقد  مى خواهنــد  كه 
زودتر اعالم شــود، بنابراين در جلسه 
امروز بحث ديه مورد رســيدگى قرار 
گرفــت. البته روز گذشــته بنده يك 
جلســه مقدماتى با حضور 15 نفر از 
كارشناسان ذيربط داشتم كه در جلسه 

امروز نتيجه آن مطرح شد.

عضو شورا: حاال نوبت نماينده هاي مجلس است

شورا به شفاف سازي رأي داد
■ بودجه ساالنه، اهداف، وظايف، سياست ها، خط مشى ها و ساختار شورا و شهردارى در قالب كتاب منتشر مي شود
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

فعاليت شبانه روزى اورژانس دندان پزشكى در ايام نوروز
 رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان ازفعاليت شبانه روزى اورژانس دندانپزشكى خبر داد.

حبيب ا... موسوى بهار با اعالم اين خبر اظهار كرد: يكى از اقدامات خوب در ايام نوروز، ارائه خدمات توسط  اورژانس دندان 
پزشــكى واقع در بيمارســتان قلب فرشچيان به مسافران است و دانشگاه علوم پزشكى با همكارى ديگر واحدهاى بهداشتي 

براى درمان مسافران در ايام نوروز آماده است.
وى ادامه داد: در اين روزها بايد آموزش همگانى تغذيه در ايام نوروز و جلوگيرى از بيمارى از تمام تريبون ها و رســانه و 
مطبوعات انجام شــود و شهروندان بايد در اين ايام در تغذيه خود مراعات كافى را داشته باشند و و ورزش هايى چون پياده 

روى را فراموش نكنند.
موسوى بهار خاطرنشان كرد:سامانه 190 در راستاى راهنمايى و واكسيناسيون در خدمت شهروندان و مسافران است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان در پايان از اقدامات پليس راهور و نيروى انتظامى در راستاى برقرارى نظم و امنيت 
تشــكر كرد و گفت: خوشبختانه با تمهيدات واقدامات پليس ترافيك و راهور در سال جارى 16 درصد كاهش تصادفات را 

شاهد بوديم در صورتى كه اين آمار در سطح كشور افزايش داشته است.

برگزارى جشنواره نان سنتى و كلوچه محلى به زودى در اسدآباد
مدير اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اسدآباد از برگزارى جشنواره پخت نان سنتى و كلره (كلوچه) محلى 

در آينده نزديك در روستاى چشمه قنداب اين شهرستان خبر داد. 
كامران اكبرى شايگان در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: بيشتر زنان روستاي چشمه قنداب اسدآباد هر ساله به عنوان يك آئين 
سنتى و ديرين با نزديك شدن  به عيد نوروز به عنوان يك رسم قديمى اقدام به پخت نان وكلوچه محلى مى كنند كه نان و 
كلوچه محلى اين روستا از كيفيت بااليى برخوردار بوده و با هدف حفظ آئين پخت نان سنتى روستا سومين جشنواره پخت 

نان سنتى و كلره (كلوچه )محلى چشمه قنداب اسدآباد به زودى برگزار خواهد شد. 
وى در ادامه با اشاره به اهم فعاليت هاى پيش بينى شده ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى شهرستان در ايام نوروز 
98 افزود: برگزارى مراسم آئينى چهارشنبه سورى در روز چهارشنبه پايان سال، اجراى مسابقه هفت سين برتر و شيرينى هاى 
محلى ،مراســم استقبال از مسافران نوروزى نخستين روز سال، اجرا و برپايى نمايشگاه صنايع دستى در آب انبار صفوى، از 
جمله اهم برنامه هاى پيش بينى شده اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در اين شهرستان براى ايام نوروز 98

خواهد بود. 

جشن بزرگ نيكوكارى در ميدان امام همدان 
برگزار مى شود

 جشــن بزرگ نيكوكارى روزهاى چهارشــنبه و پنجشنبه هفته 
جارى در ميدان امام خمينى (ره) اين شهر برگزار مى شود.

مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) همدان افزود: جشن نيكوكارى 
با شــعار «عيدى براى همه» از 15 تا 17 اســفند در سراســر استان 
برگزار مى شــود و يكهزار و 754 پايگاه سيار و ثابت آماده دريافت 

كمك هاى مردمى و خيران هستند.
پيمــان تركمانــه بــا اشــاره بــه اينكــه در ايــن روزهــاى پايانى ســال 
بايــد بــا تشــويق خيــران و نيكــوكاران قدمــى بــراى رنگيــن كــردن 
ــتاندار  ــد اس ــا تاكي ــت: ب ــار داش ــم اظه ــدان برداري ــفره نيازمن س
همــدان 130 تــن از مديــران اســتان موظــف شــدند در ايــام نــوروز 
1398هركــدام بــا دســت پــر بــه ديــدار پنــج خانــواده محــروم و 

نيازمنــد برونــد.
ــا اضافــه كــرد: جشــن احســان  ــا ايرن ــه در گفــت و گــو ب تركمان
و نيكــوكارى بــا هــدف ايجــاد شــرايط مناســب بــراى نيازمنــدان 
در آســتانه شــروع ســال نــو در تاريــخ 15 اســفند مــاه در سراســر 
مــدارس اســتان همــدان، 16 اســفند مــاه در ميــدان شــهرها، 
ــفندماه  ــه 17 اس ــاجد و جمع ــيج و مس ــاى بس ــتاها، پايگاه ه روس

ــود. ــزار مى ش ــه برگ ــاز جمع ــاى نم ــى ه در مصل
مديــركل كميته امداد امام خمينى (ره) همدان اضافه كرد: 250 هزار 
پاكت جشــن نيكوكارى در ســطح مدارس استان توزيع شده است 
كه پس جمع آورى آنها، توســط مدير مدرســه بــه دانش آموزان 

بى بضاعت همان مدارس تعلق مى گيرد.

پايان هفته همدانى ها برفى و بارانى است
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان از ورود سامانه 

بارشى در پايان هفته خبر داد.
شــهرام حكيمى در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر اظهار كرد: از 
اواخر وقت پنج شنبه شاهد ورود سامانه بارشى خواهيم بود كه تا روز 
جمعه  در سراسر اســتان  به صوت بارش برف و گاهى بارش باران 

فعاليت خواهد كرد.

اعزام 60 كاروان نوروزى عتبات عاليات
 از همدان

 مديــر حــج و زيــارت اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه 60 كاروان 
نــوروزى عتبــات عاليــات از همــدان اعــزام مى شــوند گفــت: اعــزام 
ــن 98 ــا 9 فروردي ــفندماه 97 ت ــات از 25 اس ــات عالي ــران عتب زائ

اســت.
ــام  ــش ثبت ن ــن پي ــا 22 بهم ــه ت ــان اينك ــا بي ــاغرچى ب محســن س
زائــران كاروان هــاى اعزامــى عتبــات عاليــات نــوروزى ادامه داشــت 
اظهــار كــرد: اعــزام زائــران عتبــات عاليــات از 25 اســفندماه 97 تا 9

ــن 98 انجــام مى شــود. فروردي
ــوروزى  ــان اينكــه 60 كاروان ن ــا بي ــارس ب ــا ف وى در گفت وگــو ب
عتبــات عاليــات از همــدان اعــزام مى شــوند افــزود: ايــن كاروان هــا 

در قالــب دو هــزار و 600 نفــر را شــامل مى شــوند.
مديــر حــج و زيــارت اســتان همــدان با اشــاره بــه اينكــه 10 كاروان 
فوق العــاده نيــز درخواســت شــده اســت بيــان كــرد: پيش بينــى بــر 
ايــن بــود كــه ســه هــزار نفــر اعزامــى خواهيــم داشــت كــه هنــوز 
ــالم  ــا اع ــه م ــارت ب ــج و زي ــوى ح ــاده از س 10 كاروان فوق الع

نشــده اســت.
ــه  ــا ادام ــز اعزام ه ــاه ني ــس از 9 فروردين م ــه پ ــان اينك ــا بي وى ب
دارد گفــت: اعزام هــاى پــس از 9 فرورديــن مــاه نــوروزى نيســت 

ــد. ــد ســفر خــود را انجــام دهن ــان مى توانن و متقاضي
ســاغرچى بــا بيــان اينكــه هزينــه ايــن ســفر بــا ارز نيمايــى محاســبه 
ــوع 5 ــاى متن ــوروزى در پك ه ــاى ن ــزود: اعزامى ه شــده اســت اف

روزه، 7 روزه و 9 روزه اســت.

طرح استانى شدن انتخابات مجلس نيازمند 
تبيين و شفاف سازى

 تصويب طرح اســتانى شدن انتخابات مجلس شوراى اسالمى در 
حالى انجام شــد كه بيشتر نگاه ها در فضاى عمومى به اليحه بودجه 
سال آتى بود كه به تازگى كار بررسى و تصويب نهايى آن به سرانجام 

رسيده است. 
براين اســاس نمايندگان با اقدام سريع خود در تصويب اين طرح كه 
البته از دو ماه پيش بحث آن به طور جدى در خانه ملت شكل گرفته و 
اندكى قبل از آغاز بررسى اليحه بودجه متوقف شده بود، به نوعى غير 
منتظره بود و سرعت مجلس در اين زمينه از نگاه كارشناسان سياسى 

قدرى قابل تامل است.
از طرفى اين طرح در شــرايطى به تصويب مجلس رسيده كه اليحه 
جامع انتخابات نيز آماده شده است و اتفاقا انتظار افكار عمومى بر آن 

است كه بررسى اين اليحه چندان زمان بر و طوالنى نشود. 
گذشته از اين مسائل بخش هاى مختلف مصوبه مجلس نشان مى دهد 
كه نمايندگان به دنبال تغيير و تحوالتى در انتخابات مجلس هستند كه 

بيشتر به نحوه انتخاب كانديداها بر مى گردد.
اينكه نماينده شدن منوط به كسب اكثريت آرا در دو سطح شهرستانى 
و استانى با ســاز و كار تعريف شده در قانون باشد، قطعا شرايطى را 
رقم مى زند كه هم در تبليغات و هم روند برگزارى انتخابات تاثيرگذار 

خواهد بود.
از طرفى ثبت نام به شكل ليســتى يا انفرادى باعث مى شود تا نقش 
احزاب در انتخابات نمود بهترى داشته باشد و رقابت هاى انتخاباتى 

را ابعاد تازه اى ببخشد.
 ممنوعيت ثبت نام براى كســانى كه سه دوره متوالى نماينده بوده اند 
نيز از نكات اين طرح اســت كه قابل بحث بوده و البته سوال هايى را 

براى افكار عمومى مطرح مى كند.
با اين اوصــاف مصوبه مجلس داراى موارد مهم و در عين حال قابل 
تاملى اســت كه در صورت اجرا و عملياتى شــدن مى تواند تغيير و 
تحوالت زيادى را در عرصه انتخابات و حتى فعاليت هاى بهارســتان 

به دنبال داشته باشد.
در اين ميان از دو نكته اساســى نبايد غافل شد يكى قابليت و امكان 
اجراى آن با توجه به شــرايط موجود و ديگرى  نحوه تبيين موضوع 
و روشــن ســاختن ابعاد آن براى افكار عمومى و رفــع ابهام در اين 

زمينه است.
در خصوص نكته اول گرچه قطعا بررسى هاى كارشناسى نمايندگان 
پيرامون ابعاد موضوع در تصميم مجلس موثر بوده اســت، اما توجه 
به شــرايط حوزه هاى انتخابيه در زمان اجراى آن از اهميت خاصى 

برخوردار است.
همچنين در خصوص تبيين موضوع و اينكه ابعاد آن براى مردم روشن 
تر شــود، نيازمند ورود جدى رسانه هاست و اگر چنين بحثى نهايى 
شود، بايد برنامه ريزى درستى در جهت فراهم نمودن شرايط اجرا به 

شكل گسترده ترى فراهم گردد.

1- توافقات نشست شهرداران كالنشهرها با معاون اول رئيس جمهور 
براى اجرا به دستگاه ها  ابالغ شده است. 

گويا با دســتور معــاون اول و تامين اعتبــار الزم حقوق هاى معوق 
كاركنان شــهردارى ها تا پايان ســال 97پرداخت خواهد شد. گفتنى 
اســت مســاعدت وزارتخانه هاى كشــور و راه و شهرسازى براى 
تخصيص قير رايگان به شــهردارى كالنشهرها از ديگر موارد ابالغى 

معاون اول رئيس جمهور بوده است.
2- قيمت ها در بازار دوباره ســير صعودى گرفته است. گويا پس از 
افزايش 70درصدى قيمت خرده فروشى شكر ، قيمت برنج و روغن 
نباتى نيز ســير صعودى را آغاز كرده اند. گفتنى است در گرانى اين 
كاالهــا ابتدا كاال در بازار با كمبود مواجه و ســپس گران عرضه مى 
شــود و نظارتى هم براى پيشگيرى از اين روند گرانى سازى مشاهده 

نمى شود.
3- گروهى از فرهنگيان به دليل محقق نشــدن خواســته هاى صنفى 
و حقوقى خود اعتراض داشــته اند. گويا ايــن اعتراض ها در داخل 

مدارس صورت گرفته است. 
گفتنى اســت جلوگيرى از خصوصى ســازى مدارس ، دسترسى به 
تحصيل رايگان براى همه كودكان، رســيدگى به وضعيت نامطلوب 
نظام آموزشى كشور به ويژه در مدارس دولتى، رسيدگى به وضعيت 
معاش معلمان در شرايط اقتصادى دشــوار و اجراى طرح نظام رتبه 

بندى معلمان از خواسته هاى معلمان بوده است.

 طرح «شهاب» مخفف «شفافيت شوراى 
شهر و شــهردارى همدان؛ ابزار بهره ورى» 

در شوراى شهر همدان به تصويب رسيد.
 نايب  رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان 
در صحن شــوراى اسالمى شــهر همدان 
بــا بيان اينكه شــفافيت در امور شــورا و 
شــهردارى يــك الزام و ضرورت اســت 
اظهار كرد: به همين دليل طرح «شهاب» كه 
مخفف «شفافيت شوراى شهر و شهردارى 
همدان؛ ابزار بهره ورى» در شــوراى شهر 

مدت هاست كه پيگيرى مى شود. 
حميد بادامى نجات با بيــان اينكه يك ماه 
پيــش يك فوريــت اين طــرح در صحن 
شــورا رأى آورد افزود: در همين راستا در 
كميسيون نظارت چندين جلسه با مديران 
شــهردارى برگزار شد و نظرات آنها گرفته 
و اعمال شــد همچنين در كميســيون هم 

اصالحاتى بر آن وارد آمد.
 نايب رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان 
با بيان اينكه اين طرح بر اســاس مستندات 
قانونى و اســناد باالدســتى تدوين شــده 
اســت تصريح كرد: بر اســاس اين طرح  
شهردارى ها بايد همه مناقصات و مزايده ها 

و مواردى از اين دست را منتشر كنند.
وى بــا بيان اينكــه بر اســاس اين طرح 
شــهردارى همدان و واحدهــاى تابع آن 
مكلف هســتند همه معامــالت خود اعم 
از خريد و مناقصه و ... در ســامانه جامع 
شفافيت شــهردارى به اطالع عموم مردم 
برســاند ادامه داد: بر اين اساس شهردارى 
ظرف 6 ماه نســبت به راه اندازى ســامانه 

شفافيت و بارگذارى اطالعات اقدام كند.
بادامى نجات با اشــاره بــه اينكه اطالعات 
كلى قراردادها در ســامانه شــفافيت براى 
طرح هايــى كه هزينه آن ها از متوســط به 
باالســت قرار گيرد خاطرنشان كرد: همه 
ادارات و نهادها بايد از سامانه ستاد خريد 
و فــروش و مناقصه و مزايــده خود را از 

طريق سامانه ستاد انجام دهند.
به گزارش فارس وى با بيان اينكه از ابتداى 
مهرماه 98 اين طرح بايد اجرا شــود گفت: 
شهردارى بايد هر سه ماه يكبار گزارش از 

اجراى آن ارائه كند.
همدان  شهر  اســالمى  شوراى  نايب رئيس 
تأكيد كــرد: بايد بودجه ســاالنه، اهداف، 
وظايف، سياست ها، خط مشى ها و ساختار 

شهردارى در قالب كتاب منتشر شود.
وى بــا بيــان اينكه شــهردارى اطالعات 
كامل پرسنل را منتشــر مى كند خاطرنشان 
كرد: شــهردارى هم موظف است گزارشى 
جامع را درباره شفافيت و مبارزه با فساد و 
دسترســى آزاد اطالعات به شوراى شهر و 

اطالع عمومى منتشر كند.

بادامى گفت: شهردارى همدان و واحدهاى 
تابعــه آن شــامل مناطــق، معاونت هــا، 
سازمان ها، شــركت ها و مؤسسات مستقل 
و وابســته مكلف اند تمــام معامالت خود 
بــا روش هــاى مختلــف اعــم از خريد، 
مناقصه، مزايده، ســرمايه گذارى، مشاركت 
يا تــرك تشــريفات، تهاتــر، توافقنامه يا 
تفاهم نامه را در «ســامانه جامع شــفافيت 
شــهردارى همدان» و به صورت برخط به 
اطــالع عموم مردم برســانند. وى تصريح 
كــرد: شــهردارى موظــف اســت ظرف 
ســه ماه از تاريــخ الزم االجرا شــدن اين 
مصوبــه، اقدامات الزم را بــراى عملياتى 
شــدن قانون انتشــار و دسترســى آزاد به 
اطالعات و پيوســتن به سامانه مرتبط با آن

و  دهــد  انجــام   (foia.iran.gov.ir)  
گزارش آن را به شــوراى اســالمى شهر 

همدان ارائه كند.
ــواره  ــر اينكــه شــورا هم ــد ب ــا تأكي وى ب
ــه  ــرد: هم ــار ك ــوده اســت اظه ــفاف ب ش
ــد در صحــن  شــورا  ــگاران مى توانن خبرن
ــاب  ــه انتخ ــور ك ــوند همانط ــر ش حاض
و  پخــش  زنــده  طــور  بــه  شــهردار 

شــد. منتشــر  حقوق هــا 
بادامى نجــات بــا اشــاره بــه اينكــه برخــى 
از افــراد كــه همواره دم از شــفافيت شــورا 
ــال موج ســوارى هســتند  ــه دنب ــد ب مى زنن
افــزود: ايــن اقدامــات غيــر اخالقى اســت 
ــايت  ــورا در س ــات ش ــه مصوب ــرا هم زي

ــود. ــر مى ش منتش
شــورا  صحــن  در  رســانه ها   

ــوند ــر ش حاض
رئيــس  كاووســى اميد،  على اكبــر 
كميســيون بودجــه و مالــى شــوراى شــهر 
بــا بيــان اينكــه حقوق هــا بايــد مشــخص 
ــى  ــوان ول ــه عن ــردم ب ــه داد: م باشــد ادام

نعمــت حــق دارنــد بداننــد مســئوالن 
و كارمنــدان چقــدر حقــوق دريافــت 

مى كننــد.
وى همچنيــن درخواســت كــرد بــراى 
ــا حسابرســى  ــور پاركبان ه شــفافيت از ام

ــود. ــام ش ــت انج ــركت الي ــژه از ش وي
شــهر  اســالمى  شــوراى  عضــو  ايــن 
چــرا  گفــت:  رســانه ها  از  انتقــاد  بــا 
ــنبه  ــنبه و سه ش ــاى يكش ــانه ها روزه رس
در صحــن شــوراى اســالمى شــهر همدان 
ــود را از  ــهم خ ــوند و س ــر نمى ش حاض

نمى دهنــد. انجــام  شفاف ســازى 
ــا بيــان اينكــه مــا  شــهردار همــدان نيــز ب
بــا تمــام وجــود شــفافيت را قبــول و اجرا 
مى كنيــم اظهــار كــرد: البتــه برخــى از 
ــان را در  ــد حقوقش ــدان نمى خواهن كارمن

ــد. ــالم كنن فضــاى مجــازى اع
عبــاس صوفــى، افــزود:  اطالعــات همــه 
ــه  ــده را ب ــه و مزاي ــكاران و مناقص پيمان
ــار  ــرده و در اختي ــر ك ــل منتش ــور كام ط

ــم. ــرار مى دهي ــردم ق م
نيــز  مجلــس  نماينــدگان   

شفاف سازى كنند
عضــو شــوراى شــهر نيــز بــا بيــان اينكــه 
ــراردادى  ــان ق ــى از كارشناس ــداد كم تع
هســتند كــه حقــوق آنهــا يكســان نيســت 
ــاى  ــراد  از نيرو ه ــن اف ــرد: اي ــح ك تصري
ــت  ــوق درياف ــر حق ــز كمت ــى ني خدمات

مى كننــد.
بــا  داد:  ادامــه  گياه شــناس،  جــواد 
ــد  ــاز تمدي ــال و آغ ــان س ــه پاي ــه ب توج
ــز  ــراد ني ــن اف ــوق اي ــا حق ــن قرارداده اي
اصــالح و بــا ديگــران يكســان شــود. 
ــاى  ــات و پژوهش ه ــز مطالع ــس مرك رئي
شــوراى شــهر همــدان خاطرنشــان كــرد: 
ــا  ــه از م ــدگان مجلــس همانطــور ك نماين

ــه  ــز ب ــان ني ــد خودش ــفافيت مى خواهن ش
ــود در  ــوق و آراى خ ــفاف حق ــور ش ط

ــد. ــالم كنن ــس را اع مجل
شــهرى  خدمــات  كميســيون  رئيــس 
ــاره گفــت:  ــن ب ــز در اي شــوراى شــهر ني
حــدود 2 هــزار پــارك در خيابان هــاى 
ــر از  ــدود 70 نف ــود دارد و ح ــهر وج ش
مــردم ايــن  شــهر را بــه كار گرفتــه اســت.
ايــن  اينكــه  بيــان  بــا  فتحــى،  علــى 
100 از  بيــش  حاشــيه اى  پارك هــاى 

ميليــون تومــان در مــاه درآمــد دارنــد 
اظهــار كــرد: ســود ايــن شــركت بــه 
صــورت  65 بــه 35 اســت كــه بيــن 
تقســيم  مشــهد  و  همــدان  شــهردارى 

. د مى شــو
شــهرى  خدمــات  كميســيون  رئيــس 
شــوراى شــهر بــا اشــاره بــه اينكــه 
ــا شــهردارى مشــهد  شــهردارى همــدان ب
قــرارداد بســته اســت افــزود: درآمــد 
شــهردارى همــدان از ايــن محــل حــدود 
6 ميليــون تومــان و شــهردارى مشــهد 
ــه  ــه ب ــان اســت ك ــون توم حــدود 3 ميلي
ــراى ســاخت  ــز مى شــود و ب ــه واري خزان
قــرار  اســتفاده  مــورد  پاركينگ هــا 

. د مى گيــر
 صدا و سيما كوتاهى مى كند

حســين قراباغــى، عضــو شــوراى اســالمى 
ــا بيــان اينكــه شــورا  شــهر همــدان نيــز ب
ــازى  ــوزه شفاف س ــود را در ح ــه خ وظيف
رســانه ها  گفــت:  اســت  داده  انجــام 
ــن  ــد در اي ــيما باي ــدا و س ــژه ص ــه وي ب
ــام  ــى انج ــه اقدام ــد ك ــوزه ورود كنن ح
بــراى  كــرد:  تأكيــد  وى  نمى دهنــد. 
ــيما  ــدا و س ــورا ص ــات ش پوشــش جلس
خواهــان عقــد قــرارداد و دريافــت هزينــه 

اســت.

عضو شورا: حاال نوبت نماينده هاي مجلس است

شورا به شفاف سازي رأي داد
■ بودجه ساالنه، اهداف، وظايف، سياست ها، خط مشى ها و ساختار شورا و شهردارى در قالب كتاب منتشر مي شود

 معــاون سياســى امنيتــى و اجتماعى 
اســتاندار همدان بــا بيان اينكــه تا كنون 
كارگروه ســالمت غذايى بــه خوبى عمل 
كرده اســت، از همكارى نهادهاى مسئول 

تشكر كرد.
به گــزارش ايســنا، مصطفــى آزادبخت 
در كارگروه ســالمت غذايــى اظهار كرد: 
هماهنگــى و مشــاركت در هــر زمينه اى 
مى تواند بهترين ها را براى استان رقم بزند 
و انتظار داريم كه نهادهاى مســئول مانند 
گذشــته همچنان به مشــاركت خود ادامه 
دهند تــا نوروز خوبى را در پيش داشــته 

باشيم.
وى ادامه داد: درصدد احداث پد هوايى در 
شهرستان هاى رزن، اسدآباد بهار هستيم كه 
اميدواريم پس از ايام عيد بتوان احداث آن 

را در دستور كار قرار داد.
آزادبخــت بيان كــرد: در راســتاى ارائه 
خدمات نــوروزى براى آســايش و رفاه 
و  بيمارســتان ها  اورژانــس،  مســافران، 
پســت هاى امدادى بايد در آمادگى كامل 
به ســرببرندو در خدمات دهى به مسافران 

كوشا باشند.
وى تصريــح كرد: يكى ديگــر از اقدامات 

خوبى كه در كارگروه ســالمت انجام شد 
اســتفاده از برچسب سالمت بر روى مواد 
غذايى اســت و در بحث آبيــارى مزارع 
ســبزيجات با فاضالب  هاى شــهرى بايد 
برخورد شــديدى توســط مقــام قضايى 

صورت بگيرد.
 مشكالت مربوط به سالمت مردم 

سانسور نشود
معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
همدان نيز  با تاكيد بر اينكه ســالمت مردم 
بايد در همه حال مورد توجه مسئوالن قرار 

گيرد، گفت: مسائل مربوط به سالمت مردم 
را سانسور نكنيد.

ســعيد گلســتانى اظهار داشــت: در سال 
گذشــته اقدامات خوبى در زمينه تخريب 
مزارع سبزيكارى با آبيارى آب آلوده، انجام 
گرفته و باز هم از رسانه ها مى خواهيم كه به 

طور ويژه اى به اين موضوع مهم بپردازند.
وى بــا تاكيد بــر اينكه در برخــى موارد 
مسئوالن از رسانه ها مى خواهند تا مشكلى 
را كه مرتبط با ســالمت مردم است، منتشر 
نكنند، ابراز كرد: بالعكس بايد مشــكالت 

مربــوط به امنيت و ســالمت غذايى را به 
مردم بگوييم تا با توجه به آن از مســئوالن 

مطالبه گرى كنند.
گلســتانى گفــت: وقتى به مــردم بگوييم 
اوضاع همه چيز خوب اســت و مشكالت 
را از مــردم پنهان كنيم، آن ها هم مطالبه اى 

از مسئوالن نخواهند داشت.
وى افزود: موضوع باقيمانده ســموم دفع 
آفات كشاورزى بر روى محصوالت مورد 
استفاده مردم، از مسائل مهمى است كه بايد 
حوزه بهداشــتى و جهاد كشاورزى توجه 

بيشترى بر روى آن داشته باشد.
نماينده جهاد كشــاورزى اســتان همدان 
نيز در اين جلســه گفت: پيگير شناســنامه 
دار شــدن محصوالت كشاورزى هستيم و 

اقداماتى را هم انجام داده ايم.
وى تصريح كرد: با اجراى طرح پهنه بندى، 
كليه مزارع اســتان و حتى دامدارى ها هم 
مشمول اين طرح شدند و همه كشاورزان 

شناسنامه دار شدند.
نماينده سازمان جهاد كشاورزى همدان با 
تاكيد بر اينكه بايد درصد خطا را به حداقل 
برسانيم، گفت: مصرف كودهاى كشاورزى 

را به حداقل رسانده ايم.

ساخت پدهوايى در3 نقطه از استان

مديركل بيمه سالمت همدان خبر داد 
فسخ قرارداد با 13 مركز درمانى

 مديركل بيمه سالمت همدان از اجراى طرح نسخ الكترونيك در 
شهرستان بهارطى چند روز آينده خبر داد و گفت: امسال 13 مركز 

درمانى با بيمه سالمت فسخ قرارداد كرده اند.
سعيد فرجى در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه 
با چه مراكز درمانى امسال فســخ قرارداد كرده ايد؟ افزود: شخصًا 
با هيچ مركزى فســخ قرارداد نكرده ايم اما امســال سازمان به تمام 
اســتان ها تكليف كرد با توجه به اعتبار در نظــر گرفته بين 10 تا 
20 درصد هزينه را كم كنند يعنى به ســمت كاهش هزينه هاى غير 

ضرور پيش روند
وى تصريح كرد: اين كار باعث شــد چندين مورد تقاضاى فســخ 
قرارداد داشــته باشــيم چراكه نمى توانســتند ســقف آن هزينه ها 
را رعايــت كنند كه با رايزنى هاى صورت گرفته قرار شــد ضمن 
همكارى آنها، ما نيز تسهيالتى در اختيار قرار دهيم تا قرارداد فسخ 

نشود.
به گزارش فارس، وى با اشاره به اينكه تعداد قراردادهاى فسخ شده 
بســيار كم بود افزود: برخى موضوعات ماليات را مطرح و قرارداد 
را فســخ كرده اند و از طرفى هم كسانى درخواست انعقاد قرارداد 
داشــتند كه با اين وجود چندان تعداد مراكز طرف قرارداد كاهش 

نيافته است.
مديركل بيمه ســالمت همدان با بيان اينكــه محدوديت قرارداد 
داشــتيم و به همين دليل 196 پزشــك طرف قرارداد در ســال 
گذشته امســال به 190 مورد رسيده اســت گفت:  سال گذشته 
تعــداد داروخانه طرف قرارداد 173 مركز بود كه امســال به 175

مركز رسيده است.
فرجى با اشاره به اينكه اخيراً اجراى طرح نسخ الكترونيك در كشور 
مطرح شده اســت اظهار كرد: اين طرح به منظور مديريت منابع و 

ارائه خدمات با كيفيت به بيمه شده مورد توجه است.
وى بــا بيان اينكــه نسخه نويســى الكترونيــك جزو قانون 
برنامه پنج ســاله ششم توسعه اســت گفت: در حال حاضر 
مشــكالت زيادى در حوزه تهيه و تاميــن دفترچه كاغذى 
وجود دارد كه اجراى طرح نســخ الكترونيك مى تواند اين 

كند. رفع  را  مشكالت 
مديركل بيمه ســالمت همدان با تاكيد به كاهــش مراجعات غير 
ضرور با اجراى طرح نسخه نويسى الكترونيك افزود:  با ثبت تعداد 
مراجعات بيمار به پزشــكان و قابل مشاهده بودن آن براى پزشك 
مراجعات غير ضرور كاهش يافته و در نتيجه مداخالت دارويى و 

كاهش دريافت اشعه مورد توجه قرار مى گيرد.
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معلوالن و جانبازان مظلوم ترين قشر جامعه
 مالير -خبرنگار همدان پيام:شهر سالم شهرى است كه  تمامى  شهروندان آن بتوانند از 
خدمات بهره مند شوند.اين محيط شهرى بايد ارائه دهنده خدمات بيشتر به اقشار آسيب 

پذيرباشد تا اين گروه از صحنه جامعه محو نگشته و به دست فراموشى سپرده نشود.
براســاس برآورد ســازمان ملل متحد بيش از ده درصد جمعيت جهــان به گونه اى از 
معلوليت رنج مى برند. در كشــور ما كه تعداد قابل توجهى از اين اقشار داراى معلوليت 
را جانبازان جنگ تحميلى تشــكيل مى دهند ضرورت توجه به اين امر بيشــتر احساس 

مى شود.
يكى از اقدامات اساســى در جهت كمك به افراد معلول و جانباز، باال بردن خدمات و 
تسهيالت شهرى براى آنان است و  اين تسهيالت شامل مناسب سازى پياده روهاو معابر 

عمومى و مكان هاى عمومى و ادارات و سازمان ها است.
دبير مناسب سازى بهزيستى استان همدان در اين باره اظهار داشت: مناسب سازى مكان ها 
و معابر عمومى به قانون تبديل شده است و طبق اين قانون تمامى ادارات و سازمان ها و 
بانك ها موظف به مناسب سازى هستند بطوريكه از سال آينده به مناسب سازى ادارات 

امتياز داده مى شود و در رتبه شهرستان ها مى تواند اثر گذار باشد.
عبدالحســين نورى در جلسه مناسب سازى شهرســتان مالير گفت: اكثر ادارات براى 
مناسب سازى با كمبود اعتبار مواجه هستند كه بايد تامين اعتبار الزم براى ادارات صورت 
گيرد و مناســب ســازى ها هم صورت گيرد.وى در ادامه افزود : برخى  از مجتمع هاى 
ادارى و مسكونى براى اينكه بتوانند پايان كار بگيرند مناسب سازى را انجام نمى دادند و 

با توجه به كميسيون ماده 100و با پرداخت جريمه پايان كار مى گيرند.
نورى خاطر نشــان كرد: با توجه به اينكه توسعه اســتان براساس گردشگرى است بايد 

خدمات جاده اى و رفاهى هم متناسب با نياز معلوالن مناسب سازى شود.
وى گفت: بانك ها ، مراكز آموزشــى و ورزشــگاها هم بايد مطابق با نياز معلوالن كار 

مناسب سازى را انجام دهند.
معاون اســتاندار و فرماندار مالير هم در اين جلســه اظهار داشت: آنچه براى ما تكليف 
اســت مناسب ســازى همه مكان ها  براى معلولين و جانبازان اســت و همه ادارات و 

سازمان ها و بانك ها مكلف هستند كه اين مناسب سازى را انجام دهند.
باب ا... فتحى گفت :به دليل اينكه توســعه اســتان بر پايه گردشــگرى است بايد تمام 
امكانات براى مسافران معلول و جانباز فراهم شود تا بتوانند سفر راحتى را داشته باشند.

وى در پايان از ادارات و سازمان ها خواست كه تمام تالش خود را براى حل مشكالت 
معلــوالن و جانبازان به كار گيرند تا حداقل اين عزيزان در رفت وآمد خود مشــكلى را 

نداشته باشند.

خبـر

مسكن مهرى كه دچار بى مهرى مسئوالن شد
 مالير - خبرنگار همدان پيام: يكى از كارهاى  شاخصى كه دولت 
ها مى توانند انجام دهند ســاخت مسكن اجتماعى است. اما ساخت 
اين مسكن ها نياز به زير ساخت هايى دارد كه اگر اين زير ساخت ها 

انجام نشود جامعه را دچار مشكالتى مى كند.
معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير با بيان اين مطلب  در 
جلسه شوراى مسكن اظهار داشت: بيش ترين مشكل در حوزه مسكن 
مهر اخذ مجوزهاى تجارى و فضاى ســبز اســت كه بايد زمين هاى 

مسكونى تغيير كاربرى دهند و مجوز تجارى بگيرند.
باب ا... فتحى گفت: بايد امكانات رفاهى و تجارى در اين مسكن ها 
زده شود تا 432 خانوارى كه در اين مسكن ها زندگى مى كنند بتوانند 

از نظر امكانات حداقل امكانات رفاهى را داشته باشند.
وى در ادامه افزود :مهمترين مشكالت در مسكن مهر، نداشتن فضاى 
سبز كافى، نداشــتن امكانات رفاهى،نداشتن مراكز فرهنگى و مسجد 

است كه بايد مسئوالن مربوطه به اين مشكالت رسيدگى كنند.
وى تاكيــد كرد: احداث كتابخانه و يك مركــز فرهنگى از مهمترين 

اقدامات است كه با يد در اسرع وقت پيگيرى شود.
وى در پايان از تمامى ادارات و دستگاههاى مربوطه خواست كه تمام 

توان خود را براى حل مشكالت مسكن مهر به كار گيرند. 

بررسى مشكالت اهالى ماماهان 
در ديدار با فرماندار فامنين

 جمعى از معتمدين و اهالى ماماهان با فرماندارشهرســتان فامنين 
ديدار و  مشكالتى اعم از وضعيت مسكن مهر ، شهرك دامى ، سايت 

ادارى ، اشتغال و ... را بيان كردند.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان فامنين،ســيد مجيد 
شــماعى در اين ديدار گفت: در خصوص اشتغال با توجه به نيازهاى 
شهرســتان و همفكرى ، فنى حرفه اى شهرستان با توجه به نياز ها و 
متقاضيانى كه ثبت نام كرده اند كالسهاى فنى و حرفه اى برگزار شد 

و اين باعث ايجاد اشتغال در همه روستاها شده است.
 وى همچنين به موارد ديگرى كه توســط معتمدين مطرح شده بود 

پاسخ داده و از مسئوالن شهرستان خواست پيگير موارد باشند . 
شــماعى از معتمدين ماماهان خواست تا با نگاه مثبت و اميدوارى در 
بين مردم  ايجاد اميد و نشاط كنند چرا كه ايجاد اميدوارى در بين مردم 

موتور محركه براى پيشرفت شهرستان  است. 

حفاران غيرمجاز در كبودراهنگ 
دستگير شدند

  معاون اجتماعى انتظامى استان همدان گفت: حفاران غيرمجاز در 
محدوده شهرســتان كبودراهنگ پس از يك تعقيب و گريز با شليك 

پليس دستگير شدند.
حســين بشــرى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: ساعت حدود 2 
بامداد روز يكشــنبه خبر يك مورد حفر غيرمجاز به احتمال كشــف 

عتيقه به مركز فوريت هاى پليسى منعكس شد.
وى اضافه كرد: عوامل انتظامى در محل حضور يافته و متهمان با ديدن 
پليس با خودروى وانت پا به فرار گذاشــتند كه تعقيب و گريز براى 

دستگيرى آنها آغاز شد.
معاون اجتماعى انتظامى استان همدان گفت: متهمان با ايجاد موانعى 
اقدام به ســد راه خودروى پليس كردند اما نقشــه آنها براى فرار از 
مهلكه ناكام ماند.بشرى ادامه داد: ماموران ابتدا به متهمان دستور ايست 
داده ســپس اقدام به شــليك هوايى كردند اما به علت بى توجهى به 
هشدارهاى پليس، آنها با استفاده از قانون به كارگيرى سالح به سمت 
خودروى متهمان شليك كردند.وى افزود: تير شليك شده به سرنشينان 
اصابت نكرد اما قطعه اى از خودرو وانت به علت شــليك تير، كنده 
شده و به پاى سارق برخورد و آن را به صورت سطحى زخمى كرد.

معاون اجتماعى انتظامى استان همدان ادامه داد: ماموران پليس 2 متهم 
را دســتگير و از داخل خودروى آنها وســايل حفارى كشف و ضبط 

كردند.

كشف 28 كيلوگرم ترياك 
در كاميون حامل تره بار در نهاوند

 فرمانده انتظامى نهاوند از كشف 28 كيلوگرم ترياك از يك دستگاه 
كاميون ايسوزو در نهاوند خبر داد.

 شا احمد ساكى گفت: در پى اطالع واصله مبنى بر اينكه يك دستگاه 
كاميون ايسوزو حامل مقدار زيادى مواد مخدر از نوع ترياك است.

وى اظهار داشــت: بنابراين توقيف و كشــف اين محموله در دستور 
كار پليس نهاوند قرار گرفت و برابر بررسى و تحقيقات به عمل آمده 

مشخص شد كاميون حامل تره بار بوده است.
ــد ادامــه داد: مســير حركــت ايــن كاميــون  ــده انتظامــى نهاون فرمان
از ماليــر بــه ســمت نهاونــد بــود كــه در مبــادى ورودى شــهر بــا 

ــا اســتان خــودرو توقيــف شــد. انجــام يــك عمليــات مشــترك ب
وى افــزود: پس از توقيف خودرو در يك بازرســى تخصصى موفق 
شــديم حدود 28 كيلوگرم ترياك را كه در اين كاميون جاسازى شده 
بود كشــف كنيم.ساكى گفت: اين خودرو به همراه 3 نفر از متهمان با 

تشكيل پرونده تحويل مقام قضايى شدند.
ــا تشــكيل  ســاكى گفــت: در ايــن رابطــه 3 نفــر دســتگير شــد و ب

پرونــده بــه مراجــع قضايــى منتقــل شــدند.
ــواد مخــدر در  ــد م ــروز 10 بان ــا ام ــال ت ــداى س ــزود: از ابت وى اف
نهاونــد متالشــى شــده اســت و حــدود 700 نفــر دســتگير و روانــه 

زنــدان شــده انــد.
ــداى امســال بيــش از 500 ــد گفــت: از ابت ــى نهاون ــده انتظام فرمان
ــت و  ــده اس ــد كشــف ش ــدر در نهاون ــواد مخ ــواع م ــرم ان كيلوگ

ــرد. ــد ك ــرگ برخــورد خواه ــا ســوداگران م ــا شــدت ب پليــس ب

سامانه هشدار و پايش خطرات كشاورزى 
در اسدآباد راه اندازى شد 

 فرماندار اســدآباد از راه اندازى سامانه هشــدار و پايش خطرات 
كشاورزى در اين شهرستان خبر داد. 

كريم حميدوند در ســتاد مديريت بحران اين شهرستان اظهار داشت: 
اين سامانه جهت اطالع رسانى به كشاورزان و بهره برداران كشاورزى 
شهرستان در راستاى آگاهى از خطرات و وضعيت اقليمى و هشدار در 
رابطه با خطرات اقليمى چون سرمازدگى، خشكسالى و غيره راه اندازى 
شــده كه از نقش موثرى در كاهش خسارت به اراضى و محصوالت 

كشاورزى شهرستان بر اثر سرمازدگى و ديگر شرايط جوى دارد.
 فوت 9 نفر در استان همدان بر اثر صاعقه

معاون مديركل مديريت بحران استان همدان نيز در اين جلسه گفت: 
در ســال 97 تعداد 9 نفر در سطح استان همدان بر اثر صاعقه و رعد 
و برق گرفتگى فوت كردنــد كه از محل اعتبارات هزينه اى مديريت 
بحران براى كفن و دفن هر يك از اين افراد 5 ميليون تومان خسارت 
پرداخت شــده و يك مــورد از رعد و برق گرفتگى هاى امســال به 

اسدآباد اختصاص داشته است.
به گزارش تسنيم، قهرمان زارعى افزود: با توجه به آستانه نوروز قرار 
گرفتن قبل از آغاز تعطيالت و آغاز سفرهاى نوروزى و ورود مسافران 
به شهرستان الزم است نخاله هاى ساختمانى سطح شهر توسط مالكين 
به داخل ساختمان هدايت شده و يا در جاى ديگرى دپو شود در غير 
اين صورت شــهردارى با اين موارد به دليل سيما منظر شهر برخورد 

كند.

افزايش 37 درصدى كشف مواد مخدر 
در تويسركان

 فرمانده انتظامى  شهرستان تويسركان گفت: در 11 ماه گذشته در 
ســال با كشف 190 كيلو انواع مواد مخدر در شهرستان تويسركان در 

اين خصوص با افزايش 37  درصدى مواجه بوده ايم .
معصومــى  در گفتگو با ايســنا با اعالم اين مطلــب گفت :  نيروى 
انتطامى شهرستان تويســركان  از ابتدا سال جارى بيش از 190 كيلو 
انواع مواد مخدر كشــف و ضبط نموده اســت كه در اين خصوص 
نســبت به ســال گذشــته با افزايش 37 درصدى مواجه بوده ايم  و 
همچنين در خصوص دستگيرى قاچاقچيان و كشف و ضبط و مبارزه 
با كاالى قاچاق نيز 171 پرونده تشــكيل و نسبت به سال قبل افزايش 

9 درصدى داشته ايم .
وى در ادامه افزود : نيروى انتظامى با اجراى طرح هاى مختلف نقطه 
اى ، موضوعى و مشترك براى ارتقاء امنيت اجتماعى تالش مى كند و 
اين امنيت اجتماعى براى تك تك اهالى شهرستان ملموس است و ما 
با حضور قدرتمندانه هم در فضاى حقيقى و هم فضاى مجازى اجاره 

تعدى به هيچ خالفكارى را نخواهيم داد .
فرمانده انتظامى تويســركان از اجراى طــرح هاى انتظامى خبر داد و 
گفت : در ســال جارى 400 طرح كنترل و ايست بازرسى اجرا شده 
كه در اين خصوص هم  افزايش 17 درصدى  نســبت به مدت مشابه 
با سال قبل داشته ايم و عالوه بر اقدامات انتظامى در بحث پيشگيرى 
در مدارس و مســاجد بيش از يك هزارو 270 كالس آموزشى براى 

شهروندان برگزار شده است .

زلزله مالير را لرزاند
 مســئول مركز شبكه لرزه نگارى اســتان همدان از وقوع زلزله اى 

خفيف در شهرستان مالير خبر داد.
عزت ا... تيمورى در گفت وگو با ايســنا، با اعالم اين خبر اظهار كرد: 
در ســاعت 8:12 صبح ديروز زلزله اى به قدرت 6/2 ريشتر شهرستان 

مالير را در عمق 6 كيلومترى  زمين لرزاند.
وى ادامه داد: اين زلزله ى خفيف در شهرســتان مالير كه در جنوب 

استان قرار دارد هيچ گونه خسارتى نداشته  است.
تيمورى در پايان گفت: با توجه به خفيف بودن اين زمين لرزه امكان 

وقوع پس لرزه آن ضعيف است.

 مجيد بيــات- خبرنگار همــدان پيام: 
مديــر كل منابــع طبيعــي و آبخيــزداري 
اســتان با اشــاره به اين كه حفاظت آب و 
خاك و گونه هاي گياهي اهميت بســياري 
دارد، گفت: در راســتاي حفظ و نگهداري 
و احيــا ، از اعتبارات صنــدوق ملي با نظر 
مقام معظم رهبري  16 ميليارد 440 ميليون 
تومان به اين امر اختصاص داده شده است 
كه در 13زيرحوزه و 9 شهرســتان در حال 

اجراست.
اســفنديار خزايي روز گذشــته در نشست 
خبري با اصحاب رسانه اظهار  داشت: 15 
تا 21 اســفند در تقويم جمهوري اسالمي 
ايــران به نام هفته منابــع طبيعي نام گذاري 
شده است و امسال نيز برنامه هاي متعددي 
با شــعار "منابع طبيعي بزرگترين ســرمايه 
ملي" براي گراميداشــت اين هفته برگزار 

خواهد شد.
وي گفت: نخســتين روز هفتــه، يعني 15 
اســفند روز ملي درخت كاري نام دارد كه 
در اين روز كاشت نهال با حضور استاندار 
همدان و ساير مسئوالن در شهرستان مالير 
انجام خواهد شــد و در ادامه مراسم جشن 
روز درختكاري در ســالن "سرو"دانشگاه 
بوعلي ســينا همــدان بــا حضــور جوامع 
دانشگاهي، مردم و همياران طبيعت برگزار 

مى شود.
خزايي در ادامه  كاشــت نهــال در گلزار 
شهدا ،حضور وسخنرانى در مراسم عبادى 
-سياســى نماز جمعه ، بازديــد از حوزه 
آبخيــزداري كنجوالن تويســركان، حضور 
در نيروگاه شــهيد مفتح به منظور بررســى 
راهكار هاى برون رفت از معضالت زيست 
محيطى منطقــه را از ديگر برنامه هاى مهم 

هفته منابع طبيعى برشمرد.
وي با بيان اينكه قانــون بهره وري از منابع 
طبيعي وكشاورزي در سال 89 تدوين شده 
و بر اساس آن هيچ زمين منتقل نخواهد شد 
تصريح كرد: طرح جنگل كاري حاشيه سد 
اكباتان با وسعت 230 هكتار و طرح جنگل 
كارى منطقه حيدره با  وسعت 102 هكتار 
هماهنگى هاى انجام شده بين منابع طبيعي 
و شهرداري به منظور توسعه و بهره  برداري 
مناسب واگذار شــده و اين مسئله تنها در 

قالب احاله مديريت اجرا شده است.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري اســتان 
همدان با اشــاره به اهميت ويژه آموزش و 
فرهنگ ســازي در حوزه حفظ، نگهداري و 
احيا اين منابع گفــت: نهضت جنگل كاري 
يكي از كارهاي كه با محوريت مردم انجام 
مي شود و دولت به تنهايي قادر به انجام اين 
مسئله نيست به همين دليل از ظرفيت مردم 
و ســاير نهادها از قبيل: سمن ها،NGOها، 
سپاه، آموزش و پرورش، شهرداري در اين 

راستا استفاده خواهد شد.
خزايــي با بيان اينكه در اســتان همدان 27

هــزار گونه چند منظــوره از قبيل گردو و 
بادام در 17 زير حوزه در اختيار مردم قرار 
مي گيرد اظهار داشــت: در اين راستا 200

هزار صنوبر كه گونه اي استراتژيك در بحث 
چوب سازي است تحويل خواهد شد.

وي خاطرنشــان كــرد: در اســتان همدان 
يك هزار و680 گونه گياهي شناسايي شده 
اســت كه 22 گونه مختص همدان مي باشد 
و گون كتيرايي سفيد يكي از نمونه هاي بارز 

اين گونه ها است.
مدير كل منابع طبيعي اســتان با بيان اينكه 
امســال در اســتان همدان برنامه ويژه اي با 
محوريت كاشــت 600 هزار بوته آويشن با 
خواص دارويي انجام خواهد شــد، گفت: 
اين نوع گونه كامًال با طبيعت همگون است 

و احتياج به آبياري ندارد.
خزايي در ادامه گفت: استان همدان با توجه 

به شــرايط اقليمي و تخريب و بهره برداري 
بي رويــه از عرصه ها از قبيــل چراي زياد 
دام، خشكســالي متمــادي 65 هزار هكتار 
بيابان در شــهرهاي كبودراهنــگ، فامنين، 
همدان، مالير ايجاد شده است كه در ادامه 
با برنامه ريزي ها و بازديدهاى دقيق ،  در 15
هزار هكتار مطالعات به صورت اختصاصى 
با حضور كارشناسان مدير كل جنگل انجام 
شــده كه احياء در 500 هكتار با گونه هاي 

متنوع اجرايي شده است.
وي تغيير رژيم بارشــي از برف به باران و 
عدم استفاده و احيا اراضي به دليل گذشت 
زمــان زياد و نفــوذ كاني هــا و نمك هاي 
در اليه هــاي زيريــن به ســطح خاك را 
از چالش هــاي مهــم اين نهاد برشــمرد و 
خاطرنشــان كرد: اداره كل منابع طبيعي با 
پيش بيني برنامه هــا و تدابير الزم، با كمك 
مردم ســعي در مديريت اين چالش ها دارد 
كه بحث زراعي كردن كاشــت موســير به 
جاي سير و كاشت آويشــن از برنامه هاي 
ويژه منابع طبيعي و آبخيزداري استان است.
عيسى بختيارى، معاون فني اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري اســتان همدان نيز در 
اين نشست با تأكيد بر اين در سال گذشته 
700 هزار و 500 هكتار جنگل كاري انجام 
شــده اضافه كرد: براي حفــظ و نگهداري 
اين عرصه ها با مشــكل روبرو هســتيم به 
همين دليــل احاله مديريت به شــهرداري 

با قراردادهاي حداكثر30 ســاله در دستور 
كار قرار دارد كه نمونــه بارز اين مصاديق 
جنگل كاري در حاشــيه ســد اكباتان و بام 

مالير مي باشد.
همدان  اســتان  در  زمين خواري   

محدود است
رئيس فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع 
طبيعي هم خلع يد، رفــع تصرف و اطفاء 
حريق از وظايف بارز اين يگان برشــمرد 
و افزود: بر همين اســاس 470 فقره پرونده 
خلــع يد و رفع تصرف به مســاحت 532
هكتار در حال پيگيري اســت و 667فقره  
با مســاحت 939 هكتار هم تشكيل پرونده 

انجام شده است.
بهرام رسولي در ادامه اضافه كرد: تعامالت 
و تفاهمات زيادي با نهادهاي قضايي انجام 
شده كه بر اســاس آن بيشتر قضات بحث 
جايگزينــى اقدامات تأمينى و تربيتي متنوع 
نظير غــرس و نهال توســط متخلفين ويا 
اهداي كتاب  به كتابخانه ها به جاي مجازات 

حبس را در دستور كار خود قرار داده اند.
وي در پايان با اشاره به اينكه مصداق واقعي 
زمين خواري در استان همدان محدود است 
بيان كــرد: بيشــتر تخلفات بــا محوريت 
تخريب صورت مي گيرد كه با رسيدگي هاي 
انجام شــده و اظهار آگاه نبــودن متخلفان 
،بــدون ارجاع به مراجــع قضايي خلع يد 

انجام مي شود.

مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اعالم كرد 

65 هزار هكتار از اراضى استان
 در معرض بيابانى شدن

■ اختصاص 16 ميليارد و 440 ميليون تومان به منظور حفاظت از منابع آب و خاك 

هجران ابدي و غم از دست دادن پيرغالم آستان حسيني شادروان حاج ابراهيم لباف بر قلب هايمان 
سنگيني مي كند و ما را چاره اي جز پناه بردن به مشيت الهي نيست، ضمن گراميداشت ياد آن عزيز سفر 

كرده بدينوسيله از كليه بزرگواراني كه در مراسم تشييع و تدفين، مجلس ترحيم، شب هفت و چهلم آن مرحوم 
شركت و با حضور گرم خود و ارسال تاج گل، ارسال پيام تسليت، نصب بنر و برگزاري مراسم يادبود، اظهار همدردي 

نمودند، از جمله اقشار محترم مردم همدان و حومه و تمامي بستگان، همسايگان، اهالي محل، كسبه محترم بازار و همه 
هيئات محترم حسيني همدان و حومه، كاركنان محترم ادارات و نهادهاي دولتي و خصوصي به ويژه مديريت و كاركنان 
محترم اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي، رياست و كاركنان محترم اداره حقوقى بانك ملت ، كاركنان محترم بيمارستان 
فاطميه، مديريت و كاركنان محترم اداره راهداري و سازمان پايانه هاي همدان، انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل كاال 
و مديريت محترم و كاركنان شركت هاي حمل و نقل همدان و حومه، فرهنگيان و بازنشستگان عزيز، نمايندگان محترم 
همدان در مجلس شوراي اسالمي، كاركنان محترم سازمان صدا و سيماي استان همدان، فرماندار محترم سابق و فعلي 
همدان، كاركنان محترم سازمان هواپيمايي كشورى تهران و همدان باالخص هيئت محترم انصارالحسين كوي حمام قلعه، 
شوراي محترم حسينيه هاي همدان، جامعه مداحان و شعراي همدان، هيأت محترم مالجليل و هيأت امناي آستان مقدس 
شاهزاده محسن سپاسگزاري مي نماييم و همچنين از خانواده محترم ماليري كه در كليه مراسم برگزار شده خالصانه 

زحمت كشيده اند صميمانه قدرداني مي كنيم. 
خداوند به همگي توفيق و سالمتي عنايت فرمايد.

تشكر و اعتذار
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

خانواده لباف- دارابي قانع

46 پايگاه امدادى همدان 
به مسافران نوروزى 
خدمات رسانى مى كند

 مديرعامل جمعيت هالل احمر همدان با 
اشاره به آمادگى كامل نيروى امدادى استان 
در ايام نــوروز گفت: 46 پايگاه براى حفظ 
ايمنى و سالمت مسافران نوروزى در سطح 

استان برپا مى شود.
بهروز كارخانه اى در نشست اعضاى ستاد 
خدمات سفر اســتان همدان اظهار داشت: 
ايام نوروز در اين پايــگاه ها 114 نفر روز 
به مســافرانى كه به شهرهاى استان سفر مى 

كنند، خدمات مى دهند. 

وى اضافه كرد: 46 پايگاه فوق شــامل 15
پايگاه ثابت، 9 ســيار، 10 فضاى دوستدار 
كودك، 6 خيمه نماز و 11 ايستگاه سالمت 
است كه در راستاى حفظ سالمت و ايمنى 

مسافران خدمات متوعى را ارائه مى كنند. 
كارخانه اى خاطرنشــان كرد: مسافران در 
اين پايگاه ها اســتراحت كوتاهى كرده و 
از برنامه هاى شــاد و گوناگون اين مراكز 
بهره مند مى شوند كه اين موضوع در رفع 
خســتگى راننده ها و كاهش سوانح جاده 

اى اثر گذار است. 
به گــزارش ايرنا،مديرعامل جمعيت هالل 
احمــر اســتان يــادآورى كرد: افــزون بر 
پايگاه هاى ويژه نــوروز 32 پايگاه امداد و 

نجات در سطح جاده ها و مسيرهاى استان 
مشغول فعاليت هستند. 

وى به آمادگى 42 دســتگاه خودرو شامل 
آمبوالنــس و خودرو نجات اشــاره كرد و 
گفــت: همــدان از حيث برخــوردارى از 
خودروهــاى امدادى در بين اســتان هاى 

همجوار وضعيت مناسب ترى دارد. 
كارخانه اى يادآورى كرد: مسافران نوروزى 
در صورت نياز به مشاوره و كسب اطالعات 
پزشــكى با شــماره 112 تماس گرفته و از 
خدمات اين بخش هالل احمر نيز بهره مند 

شوند. 

 رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى 
مالير گفت: امســال همزمان با هفته منابع 
طبيعى 500 هزار اصله نهال از نهالســتان 
قدس اين شهرســتان توليد و در داخل و 
خارج از اســتان همدان توزيع شد.گودرز 
قياسوند  در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
450 هزار اصله از نهال هاى توزيع شده از 
نوع صنوبر است، اظهار داشت: از مجموع 
آمار ياد شده 300 هزار اصله نهال به خارج 
از استان و 200 هزار اصله در داخل استان 
همدان توزيع شد.رئيس اداره منابع طبيعى 
و آبخيــزدارى مالير ادامــه داد: 50 هزار 
اصله نهال نيز در سطح شهرستان مالير به 

صورت رايگان در حال توزيع اســت.وى 
افزود: همزمان با آغاز هفته منابع طبيعى و 
روز درختكارى در 15 اســفند 500 اصله 
نهال روز چهارشــنبه با حضور مسئوالن 
استانى و شهرستانى در جاده سالمت مالير 
كاشته مى شــود. به گزارش ايرنا، رئيس 
اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى مالير با بيان 
اينكه اين شهرســتان 60 درصد از اراضى 
ملى استان را به خود اختصاص داده است، 
حفظ منابع طبيعى را يكى از اولويت هاى 
مهم برشمرد و بيان كرد: امسال حتى يك 
مورد آتش ســوزى در سطح اراضى منابع 

طبيعى اين شهرستان نداشتيم.

500 هزار اصله نهال از نهالستان قدس 
مالير توزيع شد
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مقام معظم رهبرى:
معطل اروپا نمانيد

 رهبر انقالب در تير ماه 1397 در ديدار  هيأت دولت، رفتار اروپا 
و معطل كردن كشــورمان در ارائه بســته اروپايى را پيش بينى كرده 

بودند و به دولتمردان توصيه كردند، معطل اروپا نمانيد.
به گزارش مهر ، رهبر معظم انقالب در تير ماه 1397 در ديدار  هيأت 
دولت، با انتقاد از گره زدن مشــكالت اقتصادى كشور به امورى كه 
خارج از اختيار كشــور خودمان اســت مانند برجام و بسته اروپايى 

چنين كارى را خالف منافع كشور دانستند.
ايشان همچنين ضمن اشــاره به دشمنى و خباثت اروپا در مقابله با 
ايران، رفتار اروپا و معطل كردن كشــورمان در ارائه بسته اروپايى را 

پيش بينى كرده بودند.
متن بيانات حضرت آيت ا... خامنه اى: كار را در محدوده ى مقدورات 
كشــور با جّديّت دنبال بكنيد؛ منتظر اين و آن نباشــيد. ما يك روز 
مشكل اقتصادى كشور را موكول كرديم به برجام، اّما برجام نتوانست 
مشكل اقتصادى كشور ما را برطرف كند و به ما كمك قابل توّجهى 
بكند و نتيجه اين شــد كه مردم نســبت به برجام شرطى شدند، ما 
كارهايى در كشور داريم، مقدوراتى در كشور داريم، اين مقدورات 
بايســتى تحّقق پيدا كند؛ دنبال اين مقدورات برويد گره نزنيد بهبود 

اقتصاد كشور را به چيزى كه از اختيار ما خارج است.
آنهــا هم البتّــه در همين زمينه دارند بدجنســى مى كننــد البتّه من 
نمى خواهم درباره  اين بسته  اروپايى و اروپا و مانند اينها وارد بشوم، 
َواّال آنجا هم حرف زياد اســت و من به رئيس جمهور هم گفتم كه 
اينها همان نوامبرى را كه از اّول گفتند، همان را دارند دنبال مى كنند 
كه تا نوامبر ادامه بدهند پس كه همه چيز تثبيت شــد و تحريم ها جا 
افتاد، پس يك چيزكى مثًال بدهند يا ندهند. دنبال اين هستند و اين، 
خباثت اينها اســت. اينها را بايســتى اين جورى و با اين چشم نگاه 

كرد؛ اينها بدند، اينها خيلى بدند. 
بنده يك ســينه حــرف دارم در زمينــه ى اروپايى ها نــه به خاطر 
سياستهاى امروزشان به خاطر ذات خبيثى كه حكومت هاى اروپايى 
در طول به هر حال، اقتصاد كشــور را به بســته ى اروپايى موكول 
نكنيد. بياييم كارهايى ما داريم در داخل كشــور، اينها را بايد انجام 
بدهيم. آنها هم البتّه بايســتى حتمًا آن كار خودشان را بكنند منتها ما 

مشكالتمان را به آن بسته موكول نكنيم.
من البتّه ميگويم ارتباطات بايد حفظ بشــود؛ عقيده ى من كنار رفتن 
و قطــع كردن و مانند اينها نيســت؛ جز در يك موارد معدودى مثل 
آمريكا، در غير اين موارد عقيده ام اين نيست؛ رابطه با شرق تقويت 
بشــود، با غرب تقويت بشــود؛ هر چه مى توانيم تحّرك عمليّاتى و 
هدفمند ديپلماسى بايستى افزايش پيدا كند، يعنى تحّرك ديپلماسى 

كشور بايد افزايش پيدا كند؛ تحّرك هدفمند.

تصويب اليحه پالرمو فشارهاى بين المللى 
را كاهش مى دهد

 تصويب لوايح cFT و پالرمو فشــارهاى بين المللى عليه نظام 
را كاهش خواهد داد.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: نمى گويم 
تصويب ســى اف تى و پالرمو مشكالت ما را از بين خواهد برد اما 
اگر توسط مجمع تشــخيص مصلحت نظام تصويب شود مى تواند 

فشارهاى بين المللى عليه كشور را كاهش دهد.
به گزارش ايرنا،ناهيد تاج الدين افزود: به نظرم در شــرايط كنونى، 
تصويــب اين لوايح مى تواند ما را از شــرايط بحرانى دور كند زيرا 
به نظر مى رســد فشارها عليه نظام جمهورى اسالمى ايران بيشتر از 

گذشته خواهد شد.
جمهورى اســالمى ايران نيز در راستاى پيوستن به اين كنوانسيون، 
اليحه اى را در تيرماه ســال 96 تقديم مجلس شوراى اسالمى كرد 
كه بهمن همان سال به تصويب نمايندگان رسيد و به شوراى نگهبان 

ارسال شد.
مجمع تشــخيص مصلحت نظام با برگزارى چهار جلســه پيرامون 
اين اليحه به نتيجه نرســيد و بررسى اين اليحه به اوايل سال آينده 

موكول شد.

مجلس براى حل مشكالت اقتصادى از دولت 
نااميد شده است

 متاسفانه نمايندگان مجلس اميدى به دولت ندارند و بايدمشكالت 
اقتصادى و گرانى افسار گسيخته حل شود 

نماينده حوزه مهريز با اشــاره به مشــكالت اقتصادى و معيشــتى 
مردم گفت: مشــكالت مردم بســيار سخت شــده و گرانى حالت 

افسارگسيخته به خود گرفته است.
بــه گزارش فارس، محمدرضا صباغيان افزود: متاســفانه نمايندگان 
مجلــس اميدى به دولت ندارنــد و از اين كه مجلس به طور جدى 

وارد نمى شود تعجب مى كنم.
وى تصريح كرد: اگر جنگ فعلى، جنگ انتقادى اســت كه دشمن ، 
بمب به ســفره و زندگى و معيشــت مردم فرو مى ريزد چرا مجلس 
شوراى اسالمى در اين خصوص سكوت كرده و درباره اين موضوع 

كارى نمى كند.
صباغيان افزود: مجلس در حال بررســى انتخابات استانى است 
و اگــر يك ماه ديگر در اين خصــوص تصميم گيرى مى كرديم 
چه ايرادى داشــت در حالى كه مردم دچار مشكالت اقتصادى 
هســتند و بايد اين موضوع در اولويت قــرار مى گرفت ضمن 
اينكه چه ايرادى داشــت موضوع استانى شدن انتخابات را يك 

مى داديم.  انجام  ديگر  ماه 
وى گفت: نبايد منتظر مجلس ســناى آمريكا براى رفع مشــكالت 
اقتصاد ايران باشيم و اگر ما اين تذكرات را به مجلس افغانستان داده 

بوديم تاكنون مشكل حل شده بود. 

به مصوبه مجلس در مورد افزايش حقوق 
احترام مى گذاريم

 با وجود كارشناســى بودن طــرح دولت بــراى افزايش حقوق 
كارمندان و اشكاالت متعدد اجرايى در مصوبه مجلس، اگر اين مصوبه 

به قانون تبديل شود، دولت با جديت آن را اجرا خواهد كرد.
بــه گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخت رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
در صفحه توئيتر خود نوشــت: احترام به قانون افتخار دولت و ارايه 
لوايح بودجه در وقت قانونى، نماد اين احترام تام و تالش بيشينه براى 

اجراى آن است.
پيش از اين بر اســاس اليحه دولت، قرار بــود 20 درصد به حقوق 

كاركنان و بازنشستگان دولت اضافه شود.

نقش آفرينى ايران در تحوالت منطقه 
مهم ترين پيام سفر اسد به ايران بود

 تقويت محور مقاومت و نقش آفرينى جمهورى اسالمى ايران در 
تحوالت منطقه به عنوان پيام اصلى ســفر اخير بشــار اسد به تهران 

است.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
اظهار كرد: پس از غلبه حكومت قانونى سوريه بر تروريست ها و حفظ 
امنيت و تماميت ارضى اين كشور، سفر بشار اسد به جمهورى اسالمى 

ايران را مى توان سفر استراتژيك و مهمى تعبير كرد.
به گزارش ايسنا،ســيد حسين نقوى حســينى توضيح داد: جمهورى 
اسالمى ايران طى 6 سال گذشته در كنار ملت و دولت سوريه ايستاد 
و از همان ابتدا با تجاوز خارجى در ســوريه و حضور تروريست ها 
در اين كشــور مخالفت كرد، لذا پيــروزى محور مقاومت و به دنبال 
آن حضور بشــار اسد در تهران از اهميت بســزايى برخوردار است، 
چون اين ســفر حاوى پيام تشــكر و قدردانى دولت و ملت سوريه 

از ايران بود.
وى در پايان حفظ وحدت بين دو كشــور ايران و ســوريه و تقويت 
محور مقاومت و نقش آفرينى جمهورى اســالمى ايران در تحوالت 

منطقه را به عنوان پيام اصلى سفر بشار اسد به تهران برشمرد.
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دولت با استانى شدن انتخابات موافق است
 دولت با استانى شدن انتخابات موافق است و شرايط عمومى و اختصاصى 

آن در اليحه جامع انتخابات پيش بينى شده است.
معاون پارلمانى رئيس جمهورى گفت: دايره مدار اين طرح، اســتانى شــدن 
انتخابات اســت.به گزارش ايرنا،حسينعلى اميرى اظهارداشت: دولت چون در 
اليحه جامع انتخابات حكمى نســبت به استانى شدن انتخابات نياورده است، 
از اين جهت با اين طرح به دليل استانى شدن موافق است و شرايط عمومى و 

اختصاصى در اليحه جامع انتخابات نيز پيش بينى شده است.
وى افزود: اين اليحه برآيند كارشناسى و بحث هاى مبسوط و مفصلى است كه 

صاحب نظران مختلف و فعاالن سياسى درباره آن نظر مى دهند.
اميرى گفت: زمانى كه در وزارت كشــور بودم، جلسات جامعى در خصوص 

اليحه جامع انتخابات برگزار شد.

امنيت اروپايى ها مرهون تالش هاى ايران است
 دولت هاى اروپايى و سرويس هاى امنيتى آنها حتماً بخوبى مى دانند امنيتى 

كه امروز در اروپا وجود دارد، مرهون تالش هاى ايران بوده است.
سخنگوى وزارت امور خارجه گفت: ما شاهد بوديم كه گروه هاى تروريستى و 
تكفيرى در خيابان هاى پاريس و ديگر پايتخت هاى اروپايى چه حوادثى را رقم 

زده و موجب ناامنى و خشونت شدند.
به گزارش ايرنا ، بهرام قاســمى تصريح كرد: مبارزه ايران با تروريسم در منطقه 
جدى بوده به طورى كه امروز شاهديم در سوريه تقريباً تا حد بسيارى اراضى 
سوريه و عراق از لوث وجود تروريست ها پاك شده است؛ اما معتقديم به رغم 

ضعيف شدن آنها، تروريسم هنوز وجود دارد .
وى افزود: تسرى خشــونت در اروپا توسط گروه هاى تروريستى، در واقع به 

سابقه عملكرد خود آنان باز مى گردد. 

دولت در ارائه اليحه جامع انتخابات به مجلس 
تاخير كرده است

 اگر دولت ها از 13 سال پيش تاكنون به وظيفه خودش عمل مى كرد و اليحه 
جامع انتخابات را به موقــع ارائه مى كردند، امروز اين همه انتقاد به نمايندگان 

مجلس وجود نداشت و چنين مشكالتى به وجود نمى آمد.
نماينده مردم اسالم آباد غرب گفت: هر وقت وارد بحث اصالح قانون انتخابات 
مى شــويم، دوســتان دولت و برخى از همكاران مى گويند دولت اليحه جامع 
انتخابات را داده اســت. به گزارش ايسنا، حشمت ا... فالحت پيشه افزود: بايد 
به تاريخچه مذاكرات مجلس مراجعه كنيم، يكســرى انتقادها و اختالف نظرها 
و مشكالت در حوزه هاى مختلف مجلس، چه در اجرا و چه در نظارت وجود 
دارد .وى گفت: برخى از رســانه ها عملكرد مجلس را زير سوال مى برند و اين 

ظلم به نمايندگان امروز مجلس است. 

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى روز 
گذشته در جلسه علنى مجلس  با ارجاع طرح 
70 مــاده اى اصالح قانون انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى به كميسيون شوراها و امور 

داخلى مخالفت كردند.
نمايندگان مجلس همچنين در ادامه مواد 12

و 13 طرح اصالح موادى از قانون انتخابات 
مجلس را براى بررســى بيشتر به كميسيون 
شوراها و امور داخلى مجلس شوراى اسالمى 

ارجاع دادند.
 شرايط ثبت نام مقامات و مسئوالن 

در انتخابات مشخص شد
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با مشخص 
كــردن مقامات كشــورى كــه در انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى، نمى توانند داوطلب 
شــوند تصويب كردند مسئوالنى نيز كه مى 
خواهند در اين انتخابات داوطلب شوند بايد 

6 ماه قبل از ثبت نام استعفا دهند.
نمايندگان در ادامه جلسه علنى ديروز مجلس 
شــوراى اسالمى با 186 راى موافق، 15 راى 
مخالف و چهــار راى ممتنع ازمجموع 231

نماينده حاضر در جلسه ماده 14 طرح اصالح 
مــوادى از قانون انتخابات مجلس را اصالح 

كردند.
نماينــدگان در اين ماده مقــرر كردند: رئيس 
جمهورى و معاونان و مشاوران وى، رئيس و 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونان 
وى، مشــاوران معاونــان رئيــس جمهورى، 
رؤساى دفاتر سران سه قوه ، وزرا و سرپرستان 
وزارتخانه ها ، معاونان و مشاوران وزرا، مديران 
كل و سرپرســتان ادارات كل وزارتخانه ها و 
مديران كل حوزه وزارتى و رؤساى دفاتر وزرا، 
رئيس قوه قضاييه و معاونان و مشــاوران وى 
به واســطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن 
در انتخابات محروم هســتند.همچنين رئيس 
ديوان عالى كشــور و معاونان و مشاوران وى، 
دادستان كل كشور و معاونان و مشاوران وى، 
رئيس ديوان عدالت ادارى و معاونان و مشاوران 
وى،رئيس سازمان بازرسى كل كشور و معاونان 
و مشاوران وى، رئيس ديوان محاسبات كشور و 
معاونان وى ، دادستان ديوان محاسبات كشور 
از ديگر مسئوالنى هســتند كه نمى توانند در 

انتخابات مجلس داوطلب شوند.
رؤسا و سرپرســتان ســازمان ها و ادارات 
كل و ادارات عقيدتــى سياســى نيروهــاى 
مسلح جمهورى اســالمى ايران و جانشينان 
و معاونان آنان در سراســر كشــور، رئيس 
ســازمان صداوســيماى جمهورى اسالمى 
ايران و معاونــان وى، رئيس جمعيت هالل 
احمر جمهورى اســالمى ايــران و معاونان 
وى، اســتانداران، فرمانداران و بخشداران به 
واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در 

انتخابات محروم هستند.
تصويــب طــرح اصــالح قانون 
انتخابــات نياز بــه دو ســوم رأى 

نمايندگان ندارد
 در ادامه جلسه ديروز على الريجانى رئيس 
مجلس شوراى اســالمى در پاسخ به اخطار 
نماينده شــاهين شهر اعالم كرد: در سياست 
هاى كلى انتخابات عنوان شــده كه هر زمان 
قانون جامع انتخابات نوشته و تصويب شود، 
پس از آن تغييرات مورد نظر نياز به دو سوم 
رأى دارد؛ در حالــى كه هنــوز قانون جامع 

انتخابات تدوين نشده است.
اظهارداشــت:  دليگانى  حاجى  حســينعلى 
رأى گيــرى بــراى تغيير قوانيــن مربوط به 
انتخابات به دو سوم رأى نمايندگان مجلس 
نياز دارد. وى افزود: در بند 14 سياست هاى 
كلى انتخابات تاكيد شده كه براى تغيير قوانين 
مربوط بــه انتخابات، نياز به دو ســوم رأى 
نمايندگان مجلس و نه حاضران در جلســه 
دارد، لذا هر آنچه كه ذيل اين طرح در مجلس 
تصويب مى شود، بايد دو سوم رأى مجلس 

را كسب كند.
 مراجع انتظامى موظف به برخورد با 

تبليغات غيرمجاز انتخاباتى شدند
تمامى مراجع ادارى، انتظامى و قضايى مسئول 
در انتخابات موظــف به برخورد با تبليغات 

غيرمجاز نامزدها هستند.
 هم چنين مقرر شــد نمايندگان تبليغات و 
فعاليت هاى انتخاباتى منحصرا در چهارچوب 
احكام اين قانون مجاز است و تمامى مراجع 
ادارى، انتظامى و قضايى مســئول موظف به 

برخورد با تبليغات غير مجاز در چهارچوب 
قوانين و مقررات مربوطه هستند.

 در ادامــه نمايندگان در مــاده 29 اين طرح، 
نامزدها و ســتادهاى انتخاباتــى نامزدها را 
موظف كردند يــك نســخه از تمامى آثار 
تبليغاتــى خــود را به صــورت فيزيكى با 
الكترونيكى به همراه مدارك و گواهينامه هاى 
موضوع اين ماده، قبل از انتشار به كميسيون 
بررسى تبليغات استان و هيأت اجراى حوزه 

انتخابيه ارسال كنند.
براساس اين مصوبه، كميسيون ذيربط و  هيأت 
اجرايى انتخابات مكلف هستند حداكثر ظرف 
مهلت 24ساعت نظر خود را اعالم كنند. در 
غير اين صورت انتشار آثار مزبور مجاز است. 
اين امر نافى مســؤوليت نامزدها و ستادهاى 
تبليغاتى در انتشــار آثار تبليغاتى غير مجاز 
نمى باشد. نمايندگان همچنين اصطالحات و 
عباراتى را در طــرح اصالح موادى از قانون 

انتخابات مجلس تصويب كردند:
تبليغات بــه مجموعه اقدامــات نامزدهاى 
انتخابات يا نمايندگان آنها و ساير افراد  اعم 
از گفتارى، نوشــتارى و رفتــارى  به منظور 
تأثيرگذارى بر رأى دهندگان گفته مى شــود 
كه با هدف رساندن پيام، ايده و برنامه نامزدها 
با احزاب و گروههاى سياســى به مردم مى 
باشــد تا از اين طريق آنها را به رأى دادن به 
نامزدهاى مورد نظر يا جريان و گروه خاص 
ترغيب يا از رأى دادن به نامزدها و گروهها و 

جريانهاى ديگر منصرف كنند.
 نامزدهاى انتخابات براى ثبت نام 

هفت روز مهلت خواهند داشت
داوطلبان نامــزدى نمايندگى بايد طى هفت 
روز از تاريخ انتشــار دستور شروع انتخابات 
به وسيله وزارت كشور به سامانه الكترونيكى 

مراجعه و ثبت نام كنند.
نمايندگان در ادامه جلســه ديروز مجلس با 
مــواد 21 و 22 طرح اصالح موادى از قانون 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى كه در مورد 
اعــالم داوطلبى و رســيدگى به صالحيت 
داوطلبان است، موافقت كردند.نمايندگان در 
اين ماده وزارت كشور را موظف كردند قبل 
از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص 
نحوه اجراى حكم اين ماده از طريق رســانه 
هاى گروهى به عموم مردم اطالع رســانى 
كند و فرمانداران و بخشداران مكلفند در اين 
خصوص بــه نحو مقتضى در حوزه انتخابيه 

فرعى خود اطالع رسانى كنند.
 ســازوكار برگــزارى الكترونيكى 

انتخابات مجلس تعيين شد
در ادامه نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى 
با اصالح ماده اى از قانون انتخابات مجلس 
ســازوكار برگزارى الكترونيكــى انتخابات 

مجلس را تعيين كردند.
طبــق تبصــره 1- عدم تكميل پرسشــنامه 
مخصوص اعالم داوطلبى و عدم بارگذارى 
مدارك و گواهينامه هــاى مربوطه و يا عدم 
مراجعه به فرماندارى يا بخشــدارى مربوطه 
در موعد مقرر جهت تأييد نهايى ثبت نام، به 
منزله عدم ثبت نام است در صورت نقص در 
سامانه مزبور، ثبت نام به صورت حضورى در 
فرماندارى يا بخشدارى مركز حوزه انتخابيه 

فرعى انجام مى گيرد.
بر اســاس تبصــره 2- داوطلبــان نامزدى 
نمايندگى مجلس كه در خارج از كشــور به 

ســر مى برند، بايد ضمن مراجعه به ســامانه 
الكترونيكى و طى مراحل مربوطه، جهت تأييد 
نهايى ثبت نام به سفارتخانه يا كنسولگرى يا 

نمايندگى سياسى مربوط مراجعه كنند.
ســفارت يا كنسولگرى يا نمايندگى سياسى 
مكلف اســت با سريع ترين وسيله مخابراتى 
تأييد ثبت نام داوطلبــان مذكور را از طريق 
وزارت امورخارجه به وزارت كشــور اعالم 
كند تا در مهلت قانونى نســبت به بررســى 
صالحيــت وى در هيــأت اجرايــى حوزه 

انتخابيه اقدام قانونى به عمل آيد.
همچنين طبق تبصره 3- پرسشــنامه اعالم 
داوطلبى بايد حاوى اطالعات شــخصى و 
خانوادگى، ســوابق علمى، شغلى، سياسى، 
قضائى، اجتماعى، فرهنگى و مذهبى داوطلب 

باشد.
بر اســاس تبصره 4 - شــوراى نگهبان نيز 
امكان ثبت شكايات و اعتراضات نامزدها را 
به صورت الكترونيكى و با ارائه شناسه (كد) 

رهگيرى فراهم مى كند.

 سازوكار برگزارى الكترونيكى
 انتخابات مجلس تعيين شد

پ

اول) نوبت  ) منــاقصــه                                                                    آگهــى  

محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد بند يك از يكصد و شصت و نهمين جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط 
به خدمات شهري شهرداري نهاوند را به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط و صالحيت دار و مورد تاييد اداره تعاون كار و 

رفاه اجتماعي با شرايط ذيل واگذار نمايد:
■ متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به شهرداري نهاوند ( امور قراردادها و معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند ) مراجعه نمايند و يا با شماره 

تلفن 7-33237445-081 تماس حاصل نمايند.
■ متقاضيان مي بايست چهار عدد پاكت نامه تهيه نموده و به شرح ذيل آنها را تكميل نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 97/12/27 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد 

دريافت نمايند.

■ محتويات پاكت الف:
- متقاضيان مي بايست 5٪ درصد مبلغ قرارداد ( مبلغ كارشناسي پايه ) را طبق جدول فوق كه مبلغ 1/900/000/000 ريال مي باشد را بعنوان ضمانتنامه شركت در مناقصه را يا 
بصورت وجه نقد واريز و فيش واريزي را در داخل پاكت ( الف ) نموده و درب پاكت را ممهور به مهر امضاء مجاز شركت نمايند متقاضيان مي توانند به جاي  وجه نقد از ضمانتنامه 

بانكي و يا اسناد خزانه به نفع شهرداري نهاوند  كه اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد  استفاده نمايند.
■  محتويات پاكت ب:

- متقاضيان مي بايست صالحيت شركت را كه توسط اداره كار و رفاه اجتماعي صادر گرديده و داراي اعتبار باشد و همچنين آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي و 
فتوكپي شناسنامه و كارت ملي مدير عامل و هيأت مديره اعضا شركت كه حق امضاء اسناد را دارند و كليه اسناد مناقصه را كه ممهور به مهر و امضاء شركت وكلمه مورد قبول 

است و  همچنين رزومه كاري،ليست تجهيزات فني و عملياتي و امكانات مالي و شرايط عمومي و خصوصي پيمان،شرح كار،تعهدنامه ايمني و اساسنامه شركت.
- اعضاء داراي حق امضاء اسناد تعهد آور شركتهاي متقاضي،مي بايست ضمن قبول شرايط پيمان كليه صفحات قرارداد اسناد مناقصه و آناليز را نيز داخل پاكت ب قرار دهند.

■ محتويات پاكت ج:
 متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را به صورت عددي و حروف نوشته و آن را در داخل پاكت ( ج ) قرار نموده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شركت 

نمايندو همچنين آناليز تفكيكي هزينه هاي مرتبط با  قيمت پيشهادي كه بايد بهمراه ضميمه برگ پيشنهاد قيمت داده شده باشد.
■ محتويات پاكت د:

 متقاضيان مي بايست هر سه پاكت الف،ب،ج، را در داخل پاك (د)  قرار داده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شركت نمايند.
 متقاضايان مي بايست بر روي پاكت ها مشخصات كامل،آدرس دقيق،شماره همراه را قيد نمايند.

 مدت انجام كارهاي موضوع مناقصه از تاريخ شروع پيمان به مدت 12 ماه شمسي تعيين مي گردد.
 نظارت بر اجراي تعهدات پس از انعقاد قرارداد با معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند مي باشد و پيمانكار موظف است كارها را طبق پيمان،اصول فني و دستورات كار 

فرما،طبق مشخصات اسناد و مدارك پيوست اين پيمان اجرا نمايد.
 اسناد و مدارك مناقصه به نماينده شركت كه معرفي نامه معتبر و مهر و امضاء،مجاز شركت را همراه داشته باشد تحويل خواهد شد.

 به پيشنهادهاي مشروط،مخدوش و فاقد سپرده و يا ارسال پيشنهاد پس از مدت مقرر در آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 تمام اسناد مناقصه جزء اوراق بهادار محسوب شده و تمام صفحات آن  وبرگه هاي آناليز قيمت و ضمائم آن بايد ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده  

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

 به اين قرارداد به هيچ عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايا كه بر اساس بخشنامه 98 محاسبه و پرداخت مي گردد.
 پيمانكار حق واگذاري مووضع قرارداد را به هيچ عنوان چه جزئي و چه كلي به ديگري را ندارد.

 شركت در مناقصه بصورت وكالتي قابل قبول نمي باشد.
 پيمانكار بايد توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران خدماتي خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در اجراي مفاد 
قرارداد به عهده پيمانكار بوده و ايشان در برابر خدشه دار شدن وجهه ي شهر و شهرداري از جانب عوامل خود معنوي،حقوقي،اجتماعي،سياسي و ... در قبال عدم پرداخت 

حقوق و مزاياي كارگران خود حتي اگر در اخذ مطالبات خود از كارفرما تأخير داشته باشد.
 ضامن مي باشد و تحت هيچ عنوان و شرايطي حق منوط نمودن مطالبات كارگران و پرسنل خود را به دريافت صورت وضعيت را ندارد.

تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودرو هاي مورد نياز و مواد مصرفي به عهده برنده مزايده ميباشد.
 پيمانكار مؤظف به بيمه نمودن ( بيمه مسئوليت مدني ،بيمه حوادث و ... ) موضوع پيمان مي باشد.

 منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مزايده و مناقصه وهمچنين شركتهاي شركت كننده در مناقصه موظف به ارائه گواهي عدم منع انعقاد قرارداد 
و فعاليت از اداره كار و رفاه اجتماعي و ساير مراجع باشد.

 كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي،سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي  وكسورات مربوطه را در نظر گرفته و پس از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست اضافه 

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

 در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن ار تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.
 متقاضيان تا پايان وقت اداري مورخ 97/12/27 مي بايست پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند و رسيد دريافت نمايند.

 كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 97/12/27 ساعت 11 روز دوشنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد 
مفتوح و نتيجه را اعالم نمايند./غ

چاپ آگهي نوبت اول: 97/12/14 
چاپ آگهي نوبت دوم: 97/12/20    

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

مبلغ سپرده شركت مدت اجراى قرارداد
در مناقصه(ريال)

واگذارى امور مربوط به خدمات شهر شهردارى نهاوند شامل 1
نظافت رفت و روب پاكسازى روزانه و ... در محدوده قانونى شهر

1/900/000/000يكساله (12 ماه )37/006/242/300
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حوادث

آخرين مهلت فروش سربازى، مشموالن غايب بشتابند!
 طبق تصميمات اتخاذ شــده مقررشد، جريمه ريالى سربازان از سال آينده حذف 
شــود لذا اسفند ماه آخرين فرصت براى ثبت نام مشموالن غايب است بهتر است هر 

چه زودتر اقدام كنند.
جانشين ســازمان نظام وظيفه عمومى ناجا در گفتگو با شبســتان با اشاره به حذف 
جريمه ريالى سربازان غايب گفت: طبق تصميمات اتخاذ شده  مقررشد، جريمه ريالى 
ســربازان از سال آينده حذف شــود.ابراهيم كريمى اظهار كرد: به داليل مختلفى ما و 
نيروهاى مسلح مخالف ادامه طرح جريمه مشموالن غايب شديم. تا اينكه نظرات خود 
را به دولت، مجلس و وزرا منعكس كرديم و در نهايت به اين نتيجه رســيديم كه در 

اليحه بودجه سال 98 اين طرح حذف و در سال هاى آتى هم تكرار نشود.

ثبت نام وام هاى ضرورى بازنشستگان كشورى 
از ابتداى سال آينده

 ثبت نام وام هاى ضرورى بازنشســتگان تحت پوشــش از ابتداى سال آينده آغاز 
مى شود.

به گزارش مهر، مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى گفت: تا پايان سال تسهيالت 
ســفر را براى 200 هزار بازنشسته در نظر گرفته ايم كه نسبت به سال قبل 25 درصد 
افزايش يافته اســت. جمشــيد تقى زاده با اشاره به اينكه هر بازنشسته همراه يك نفر 
مى تواند از اين تســهيالت بهره مند شود، گفت: 740 هزار تومان مبلغى است كه براى 
سفر بازنشستگان در نظر گرفته شده و براى استفاده از هتل و مراكز اقامتى زيرمجموعه 

صندوق بازنشستگى 50 درصد تخفيف داده مى شود.

چرخش نظام آموزشى به سوى سيستم پرورشى
 معاون پرورشــى و فرهنگــى وزارت آموزش و پرورش ســند تحول بنيادين را 
مهم ترين چرخش نظام آموزشــى از سيستم آموزش محور به سمت سيستم پرورش 

محور دانست.
به گزارش ايسنا، عليرضا كاظمى با بيان اينكه حوزه پرورشى فراز و فرودهاى زيادى را 
پشت سر گذاشته و همواره پر افتخار بوده است، افزود: على رعم اينكه عده اى تالش 
مى كنند اين حوزه را كوچك نشــان دهند، فعاالن عرصه پرورشى در تمام بخش هايى 
كه جزو شــرح وظايفشــان بوده يا نبوده وارد شــده اند، با اين وجود ما هم مثل همه 
بخش ها مشكالت و آسيب هايى داريم كه بايد بازبينى و تجديد نظر در رويكردهايمان 

را انجام دهيم.

بهره ورى انرژى
احمد رضا نوروزى  »

 بهره ورى انرژى به معنى اين است كه براى انجام خدمات انرژى 
كمترى اســتفاده شــود. براى مثال يك المپ فلوئرسنت بهره ورى 
بيشترى نســبت به المپ هاى معمولى ســنتى دارد. چرا كه انرژى 
الكترسيته كمترى نسبت به توليد مقدار نور يكسان مصرف مى كند. 
بطور مشابه، يك بويلر كارآمد نسبت به يك بويلر با كارآمدى كمتر 
ســوخت، براى گرم كردن خانه در يك دماى مشــخص، سوخت 

كمترى مصرف مى كنند.
عبــارت بهره ورى انرژى اغلب اصطالحى اســت كه براى توصيف 
هــر نوع ذخيره انــرژى بكار مى رود. هرچند از لحــاظ فنى بايد از 
صرفه جويى در انرژى متمايز باشد. مثال هاى صرفه جويى در انرژى 
شــامل كم كردن ترموستات در زمستان يا راه رفتن به جاى رانندگى 

براى رفتن به يك نقطه است.
افزايش بهره ورى انرژى اغلب هزينه بر است اما در بيشتر موارد اين 
هزينه سرمايه به وسيله كاهش هزينه هاى انرژى در مدت كوتاهى باز 
خواهدگشت. اين مورد توسعه بهره ورى را يك نقطه شروع جذاب 
براى كاهش انتشار كربن مى كند. قلمرو ذخيره سازى و تكنيك هاى 
مــورد نياز، بســتگى به وضعيت و موقعيــت دارد. براى خانه ها در 
مناطق سردســير، موثرترين اقدامات عبارتند از افزايش عايق، نصب 
پنجره هاى دوجــداره با كيفيت خــوب و اســتفاده از ابزارهاى با 
بهره ورى بيشتر و المپ هاى كم مصرف و ال اى دى افزايش بهره ورى 
در ساختمان هاى غيرمسكونى اغلب به معنى تمركز بر تهويه مطبوع، 

بعالوه تمركز بر نور، گرما و وسايل كاربردى است. 
صنايع پر انرژى، مانند صنعت آهن، فوالد و توليد ســيمان، به دليل 
اســتفاده از تجهيزات جديد و استفاده مجدد از گرماى تلف شده در 
طول زمان بيشــتر كارآمد شده اند. براى مثال يگ لوله كه در معرض 
گرما و حاوى مواد شــيميايى كه نياز به خنك شــدن دارد مى تواند 
براى گــرم كردن مواد شــيميايى ديگر مورد اســتفاده قرار بگيرد. 
موتورها بطور گسترده در صنعت براى كارهاى گوناگون مانند پمپ 
كــردن، مخلوط كردن و حركت دادن نوار نقاله مورد اســتفاده قرار 
مى گيرند. نصب ســايز مناســب و كارآمد موتورها مى تواند تا 25

درصد به ذخيره انرژى كمك كند.
بهــره ورى انرژى در خودروها هم در طــول دهه هاى اخير افزايش 
پيدا كرده است. اين افزايش با اصالح فاكتورهايى مانند موتورها، نور 

چراغ و طراحى آيروديناميك بهتر به وقوع پيوسته است.
پتانسيل براى توسعه هاى آينده وجود دارد و در اتحاديه اروپا انتشار 
متوسط ماشين هاى نو براى كاهش از 150 تا 95 گرم دى اكسيد كربن 

در هر كيلومتر تا سال 2020 هدف گذارى شده است.
بهبــود بهره ورى انــرژى لزومــا تغييرات بــراى كاهش انتشــار 
دى اكسيدكربن نيست. اگر انرژى از سوخت هاى فسيلى تامين شود، 
مانند بنزين در خودرو يا الكتريســيته از نيروگاه هاى زغال ســنگ، 
بهبود بهره ورى انتشــار را قطع خواهدكرد. امــا اگر انرژى از منبع 
كم كربن تامين شود (مانند توليد الكتريسيته از نيروگاه هاى هسته-اى 
يا تجديدپذير)، بهبود بهره ورى ممكن است اثر كمى بر انتشار داشته 
باشــد. وقتى لوازم برقى و غير برقى مقايسه مى شوند، مهم است كه 
بهــره ورى توليد انرژى را در نظــر بگيريم: تغيير از 90 درصد بهره 
ورى بويلر گازى به بهره ورى 100 گرم كن برقى، اگر الكتريســيته 
از نيروگاه هاى سوخت فسيلى تامين شود كه خود بشدت ناكارآمد 

هستند، مصرف انرژى و انتشار را افزايش خواهد داد.
بهره ورى انرژى هميشــه يك ايده خوب اســت. صرف نظر از اين 
كه به ذخيره انرژى منجر شــود يا نه كه بستگى دارد به اينكه ما چه 
چيزى با پولى كه ما ذخيره مى كنيم انجام مى دهيم. در برخى موارد 
صرفه جويى در بهره ورى مى توانــد با تغيير در رفتار كاربر جبران 
شــود كه به اصطالح اثر بازتاب ناميده مى شــود. يك مثال مى تواند 
اين باشــد كه عايق كارى يك خانه ممكن است آن را براى ساكنان 

به منظور نگهدارى يك دماى باالتر بيشتر اقتصادى باشد.
با اين وجود، بهبود بهــره ورى انرژى يك ابزار كليدى براى كاهش 
انتشار گاز دى اكسيد كربن است كه همراه با صرفه جويى در انرژى 

و منابع انرژى كم كربن مانند انرژى هاى تجديدپذير مى باشد.
بهره ورى انرژى يك هدف اســت كه مقــدار انرژى مورد نياز براى 
توليد محصوالت و سرويس ها را كاهش دهد. براى مثال، عايق كارى 
يك خانه به ساختمان اجازه مى دهد تا انرژى سرما و گرماى كمترى 
براى به دســت آوردن دماى مطلوب و حفظ آن استفاده كند. نصب 
چراغ هاى ال اى دى، فلئورسنت يا پنجره هايى كه نور طبيعى را عبور 
مى دهند، مقدار انرژى مورد نياز براى رسيدن به سطح نور در مقايسه 

با چراغ ها و المپ هاى پرمصرف، را كاهش مى دهند. 
انگيزه هاى زيادى براى بهبود بهــره ورى انرژى وجود دارد. كاهش 
اســتفاده از انرژى، هزينه اســتفاده از آن را كاهش مى دهد و ممكن 
اســت به صرفه جويى هزينه تامين مالى بارى مشترى ها منجر شود. 
كاهــش مصرف انرژى به عنوان يك راه حل براى مشــكل انتشــار 

گازهاى گلخانه اى است.
طبــق گــزارش آژانس بيــن المللى، بهبــود بهــره ورى انرژى در 
ساختمان ها، فرآيندهاى صنعتى و حمل ونقل مى تواند نيازهاى انرژى 
جهان را تا سال 2050 به يك سوم كاهش دهد و به كنترل انتشارات 
جهانى گازهــاى گلخانه اى كمك كند. يكــى ديگر از راه حل هاى 
مهم حذف يارانه هاى انرژى تحت كنترل دولت اســت كه مصرف 
انرژى باال و استفاده ناكارآمد از انرژى را در بيش تر از پنجاه درصد 

كشورهاى جهان افزايش مى دهد.
بهره ورى انرژى و انرژى تجديدپذير ســتون هاى دوقولوى سياست 
انرژى پايدار هســتند و اولويت هاى بااليى در سلسله مراتب انرژى 
دارد. در بيشــتر كشــورها، بهره ورى انرژى ديده شده است كه يك 
سود امنيتى ملى دارد چرا كه مى تواند براى كاهش واردات انرژى از 
كشورهاى خارجى استفاده شود و ممكن است سرعت نرخ كاهش 

و از بين رفتن منابع انرژى را كم كند.
*كارشناس تاسيسات  شهردارى همدان 

گل ورزشي: رأي عادل در جيب گلزار؟
 از اين جيب به اون جيبه ديگه فرق نداره كه!!

هدف ورزشي: جنون گروگان گيري 
 مردم ديوونه شدن ديگه!!

جام جم: اكسي ژن به نرخ هواي آلوده 
 گرونه واال!!

رسالت: روش جديد واردات خودرو 
 با هواپيما!!

جوان: فساد از بدنه دولت است نه توليد كنندگان 
 اينو خوب اومدى!!

شرق: همه رانت خوار و نفت خوار هستيم 
 منو به خودتون وصل نكنين!!

جمهوري اســالمي: اختالف دولت و مجلس بر ســر ميزان افزايش 
حقوق كارمندان 

 اگه حقوق كارگر بود كه با يه تصميم منفى رد مى شد!!
آرمان: بازگشت كوپن 

 به عقب بر نمى گرديم!!
قدس: محكوميت 87 ميليون دالري آقازاده لندن نشين 

 بدون شرح!!
اعتماد: كوپن الكترونيك صادر مي شود.

 كوپن هاى به روز!!
فرهيختگان: ستاره هايي كه اعتبار تلويزيون را از بين مي برند

 به اينا نگين ستاره بهتره!!
مردم ساالري: شرايط گرفتن وام ازدواج 

 اولش بايد ازدواج كنى چند سال هم زندگى كنى تا مشخص 
بشه مرد عملى!!

پيروزي: چرا علي دايي كنار احمدي نژاد نشسته؟
 براى اينكه هر دو از يه نزاد و تبار هستن!!
فرصت امروز: ادغام بانك هاي نظامي كليد خورد

 حاال چه فرقى كرده باشه مهمه!!

جوان نهاوندى با سالح گرم به زندگى خود 
پايان داد

 فرمانده انتظامى نهاوند گفت: جوان 22 ساله نهاوندى ساكن يكى 
از روستاهاى اين شهرســتان با استفاده از سالح گرم به زندگى خود 

پايان داد.
شــااحمد ســاكى در گفت و گو بــا ايرنا اظهار داشــت: در پى 
اطالعات دريافتــى مبنى بر تيرخوردگى يــك جوان در يكى از 
روســتاهاى نهاوند و انتقال وى به يكى از بيمارســتان هاى سطح 

شهر، موضوع رسيدگى شد.
وى بيان كرد: تحقيقات پليس مويد اين بود كه اين جوان با استفاده از 
يك قبضه كلت دست ساز و با تير ساچمه اى در منزل پدرى و اتاق 

شخصى خودزنى كرده است.
فرمانــده انتظامى نهاونــد اضافه كرد: اين جوان توســط اطرافيان به 
بيمارستان منتقل شده اما تالش پزشكان براى مداواى وى نتيجه نداد.

ســاكى گفت: ماموران در بازرسى از اتاق اين فرد، اسلحه مربوطه به 
همراه پوكه فشنگ شكارى را كشف و ضبط كردند.

فيض ا... مظفرپور  »
  رهبــر معظم انقالب هفته گذشــته 
به مناســبت ميالد حضرت فاطمه (س) 
و روز زن در ديــدار مداحــان كشــور 
فرمودند: «نظام خانواده سنت الهي است 
اما دشــمنان بشــريت كه همان جريان 
ســرمايه داري بين المللي و صهيونيستي 
است تصميم به نابودي بنيان خانواده در 
بايد براي حفظ  جهان گرفته اند. بنابراين 
و تقويت اركان نظــام خانواده در جامعه 

همت گماشته شود».
معظم له رواج ازدواج هاي باصطالح سفيد 
كه سياه تر از هر كاري است را نمونه بارز 
خانواده  فروپاشي  براي  دشــمنان  تالش 

برشمردند.
در نماز جمعه هفته گذشــته آيت ا... طه 
محمدي امام جمعه همدان و نماينده ولي 
فقيه در اســتان خطبه اول نماز جمعه را 
به موضــوع ازدواج اختصاص داده و از 
آرزوي ديرينــه خود بــراي اجراي يك 
برنامه در تلويزيون در خصوص خانواده 
كه هر هفته نيم ســاعت دربــاره ازدواج 
صحبــت بكند يــاد كرد كه البتــه تأكيد 
داشــت اين آرزو تاكنون محقق نشــده 

است.
وي با هشدار مي گويد كساني كه ازدواج 
نمي كنند ششدانگ دينشان در خطر است 
و با اشــاره به آيات قرآني گفت قرآن زن 
و مــرد را لباس همديگر ذكر مي كند كار 
لباس محافظت از بدن انســان است پس 
ازدواج لبــاس تقوي و لباس محافظت از 
دين انسان هاســت. افراد مجرد بيشتر در 

معرض خطر گناه و انحراف هستند. 
آيت ا... همچنين با اشاره به اهميت پدر و 
مادر بودن گفت: هر حسنه اي كه فرزندان 
انجام بدهند در حســاب پدر و مادرهاي 

آنها نيز نوشته مي شود.
وي بــا انتقاد از مهريه هــا و جهيزيه هاي 
سنگين آن را يكي از موانع اصلي ازدواج 
جوان ها دانســت و گفــت: خود جوانان 
نبايد تن به مهريه هاي سنگين بدهند براي 
مثال اگر يك پســر قبــول كند كه 1000
سكه مهريه خانمش باشد بايد تاوانش را 

هم با زندان رفتن بپردازد.

وي در خصــوص جهيزيــه هــم گفت: 
قديم كي اين همه تشــريفات بود، خود 
من شــايد نصف عمرم را در منزل بدون 

يخچال و بدون تلويزيون گذرانده ام.
آيــت ا... محمدي به داســتاني از ازدواج 
دختر حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي 
موسس حوزه علميه قم و استاد بسياري 
از مراجع تقليد اشــاره كرد كه به سادگي 
عقــد دختر خودش را براي ســيدمحمد 
محقق جــاري كــرد بدون هيــچ گونه 

تشريفاتي.
وي همچنين به موضوع ازدواج شرعي و 
قانوني اشاره كرده و بسياري از مشكالت 
كنوني بشريت را ناشــي از حرام زادگي 
و حرام لقمگي دانســت و بــراي نمونه 
گفت: كســاني كه در جنگ جهاني دوم 
25 ميليون انســان را به قتل رساندند آيا 
مي تواننــد حالل زاده باشــند. وي گفت، 

كليه قاتلين ائمه ما حرام زاده بودند. 
يا حجاج  ابن يوسف ثقفي كه 200 هزار 
نفر را به قتل رساند نمي تواند حالل زاده 
باشــد. اين نمونه هــاي تاريخي همگي 
نشــان از اهميت ازدواج شرعي و قانوني 
و بر اســاس آموزه هاي دين دارد كه بايد 
در جامعه اســالمي به وسيله ازدواج هاي 

آسان رواج پيدا كند. 
آيت ا... همچنين از مصوبه اخير مجلس 
در خصوص افزايــش وام ازدواج به 30

ميليون تومان تشكر كرد.
وي گفت: بياييد ازدواج ها را آســان كنيم 
و وســائل ازدواج جوان هايمان را فراهم 

كنيم.
محمدي همچنين گفــت: يك زماني به 
آقاي هاشــمي رفسنجاني گفتم پول يكي 
از اين سدهايي كه مي سازيد را به من بده 

تا صرف ازدواج جوانان كنم.
وي همچنين با اشاره به موسسه خيريه اي 
كه در خصوص صلح و ســازش زوجين 
در استان شــكل گرفته گفت: توانسته ايم 
تاكنون 600 پرونده را به صلح و سازش 
رسانده و از طالق آنها جلوگيري نماييم. 
محمدي همچنين از رواج پديده شــوم 
طالق به شــدت انتقاد كــرد و گفت: در 
6 ماهه گذشته 2000 طالق توافقي انجام 
گرفته اســت اين در صورتي است كه در 
دين اسالم مبغوض ترين چيز طالق بوده 

و بهترين پيمان ازدواج است.
نگارنده اين ســطور اخيــراً آماري ديدم 
از ميزان ازدواج جوانان دهه شــصتي كه 
در آن ذكر شــده بود 33 درصد جوانان 

پســر دهه 60 و 16 درصد دختران دهه 
اين  نكرده اند  ازدواج  تاكنــون  شــصتي 
آمارها نشــان دهنده ســن باالي ازدواج 
بوده و نشــان دهنده گســترش زندگي 
مجردي است كه خطرات ناشي از آن در 
آينده دامن خانواده ها و جامعه را خواهد 
گرفت و شايســته اســت كــه دولت و 
مجلس فكري اساسي براي ازدواج آسان 
جوان ها نمايد كــه در اين زمينه افزايش 
مبلغ وام ازدواج تنهــا يكي از راهكارها 
مي باشد آن هم در شرايط فعلي اقتصادي 
جامعه پاسخگوي تأمين حداقل امكانات 
زندگي براي زوج هاي جوان نمي باشــد. 
از طرفي نيز مشــكالت فرهنگي موجود 
ســخت گيري هاي  و  ازدواج  زمينــه  در 
بي مورد جوان هــا و خانواده هــا بايد با 
تغيير ديدگاه ها به تسهيل ازدواج جوانان 
بيانجامد زيرا كه دشــمن همان طور كه 
رهبر معظــم انقالب فرمودنــد در حال 
حاضر بنيــان خانواده را مورد هدف قرار 
داده اســت اين در حاليســت كــه بنيان 
خانواده در اسالم بسيار از جايگاه واال و 

باال برخوردار است.
پــس بياييد همگي به تقويــت اين بنيان 

مرسوم كمك كنيم.

مهرداد حمزه»
 اين روزهــا بحث جابجايى نمايندگان 
ولى فقيه در اســتان ها و ائمه جمعه اى كه 
پا به ســن گذاشته اند بســيار داغ است تا 
جايى كه تنى چنــد از نمايندگان ولى فقيه 
و ائمه  جمعه در سراسر كشور از مسئوليت 
خود اســتعفا كرده تا فضا را براى حضور 

روحانيون جوان تر باز كنند.
در اين ميان مدتى هســت كه بحث تغيير 
و جابجايــى نماينده ولى فقيه و امام جمعه 
همدان نيز مطرح شــده و هر روز خبرى 

پيرامون اين مسأله به گوش مى رسد.
اينكه اين تغيير اتفاق خواهد افتاد يا نه!؟ و 
اينكه اگر بنا به تغيير باشــد، چه زمانى رخ 
خواهد داد خيلى دقيق مشــخص نيست و 
زمان آن بســته به تصميم دفتر مقام معظم 
رهبــرى دارد. اما ذكر چنــد نكته در اين 

مسأله ضرورى است.
يكــم؛ رفتن يا ماندن آيــت ا...طه محمدى 
قطعا در يــد قدرت مخالفــان و موافقان 
ايشان در اســتان همدان نبوده و نيست و 
اين تصميم در حوزه اختيارات دفتر رهبرى 
است. بنابراين اگر از باال عزمى براى تغيير 

وجود داشته باشد.
 ايــن تغيير اتفاق خواهد افتــاد و اگر هم 
صالح در ادامه حضور ايشــان باشد هيچ 
 كدام از مخالفــان حضرتش كارى از پيش 

نخواهند برد. پس بهتر است كار در فضاى 
آرام دنبال شود.

دوم؛ اگــر بنا بــه تغيير باشــد، همه بايد 
تالش كنند تا شــأن امام جمعه محبوب و 
دوست داشــتنى همدان كه به لحاظ علمى 
مى تــوان به او لقب عالمــه را داد و او در 
صف بزرگانى چون عالمه جعفرى، عالمه 
حســن زاده آملى و ديگر بزرگان قرار داد، 
حفظ شود و خداى ناكرده كارى نكنيم كه 
ايشان پس از تغيير ترك وطن كرده و به قم 

مهاجرت كنند!
ســوم؛ طه محمدى حتى اگــر ديگر امام 
جمعه همدان نباشــند، نماينده مردم استان 
همدان در مجلس خبــرگان رهبرى بوده 
و هم چنين رئيس بنيــاد علمى و فرهنگى 

بوعلى سينا هستند.
 بايــد زمينه اى فراهم شــود تا ايشــان 
در همدان ســكنى گزيــده و با توجه به 
محبوبيتــى كه بين آحــاد مختلف جامعه 
دارند، مردم بتوانند از منابر و جلســات 
درس اخالق و تفسير قرآن و نهج البالغه 
و حتى تفاســير حافظ و مثنوى و دروس 

عرفان حضرت عالمه بهره ببرند.
قطعا بايد همه تالش كنند تا دفترى در خور 
شأن ايشان مهيا شود و ايشان در كنار انجام 
امور روزمره، به عنوان يك عالم وارســته 

دينى بتوانند با مردم ارتباط داشته باشند.

اين  مفاخر  جــزو   ،... ا آيــت  چهارم؛ 
اســتان بوده و خواهند بود و خداوند 
... طول عمر با عزت به ايشان  انشــاءا
اگر  امروز  باشــد  يادمان  فرمايند.  عطا 
قدردان مفاخر زنده باشــيم بهتر از آن 
مفاخر  براى  همايش  صدها  كه  اســت 

كنيم. برگزار  درگذشته 
 پــس جا دارد بزرگ داشــتى در خور 
شــأن اين فقيه برجســته و عالم ربانى 

كنيم. برگزار 
و نكته پايانى اينكــه امروز جامعه بيش 
از هر زمان ديگرى نياز به عالمانى چون 

حضرت عالمه محمــدى دارد. عالمانى 
كــه هم اخالق مــدار بوده، هم  مشــى 
اعتدالى داشــته و هم رابطــه نزديكى با 
مــردم دارند و اگر بگوييم شــبيه عالمه 
محمــدى در ايــران كم هســت، قطعا 

نگفته ايم.  گزافه  به  سخنى 
پس بيشتر قدرش را بدانيم. به احترام او و 
به حرمت محاسنى كه در راه علم و تهذيب 
نفس و گسترش مكارم اخالق سپيد كرده 
است ايستاده از او سخن بگوييم و برايش 
آرزوى سالمتى و طول عمر با عزت داشته 

باشيم. همين.

فروپاشي خانواده هدف نظام سرمايه داري 

با ازدواج آسان 
خانواده را تحكيم بخشيم

يادداشت 

 حضرت آيت ا... طه محمدى 
امكان ثبت نام جاماندگان در آزمون ارشد را براى همدان نگه داريد

علوم پزشكى فراهم شد

 امكان ثبت نام براى داوطلبان جامانده آزمون كارشناســى ارشد 
رشته هاى گروه پزشكى سال 98 فراهم شد.

به گزارش ايسنا، مهلت ثبت نام مجدد براى شركت در اين آزمون 
از 26 تا 28 فروردين ماه 98 بود و اين ثبت نام از طريق سايت مركز 

سنجش آموزش پزشكى انجام مى شود.
طبق اعالم مركز ســنجش آموزش پزشكى داوطلبانى كه موفق به 
ثبت نام نشــده اند يا هزينه ثبت نام را پرداخت كرده ولى ثبت نام 
نكرده اند و همچنين افرادى كه نياز به تصحيح و ويرايش اطالعات 
و مدارك خود دارند، مى توانند در مهلت تعيين شــده اقدام به ثبت 

نام كرده و يا اطالعات خود را ويرايش كنند.
آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى گروه علوم پزشكى سال 98 همه 
رشــته ها در نوبت هاى صبح و عصر روزهاى پنجشنبه و جمعه 30
و 31 خرداد 98 در شهرهاى اراك، اردبيل، اروميه، اصفهان، اهواز، 
ايالم، بوشــهر، بندرعباس، بيرجند، تبريز، تهران، خرم آباد، رشت، 
زاهدان، زنجان، سارى، ســمنان، سنندج، شيراز، شهركرد، قزوين، 
قم، كاشان، كرمانشاه، كرمان، گرگان، مشهد، همدان، ياسوج و يزد 

برگزار مى شود.
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قطار همدان - مشهد روزانه مى شود
 مديــركل راه آهن غرب كشــور گفت: با افزايش ظرفيت قطار همدان- مشــهد و 

بالعكس، حركت اين قطار از روز 24 اسفند جارى روزانه مى شود.
روح ا... تقى زاده افزود: در حال حاضر يك روز در ميان قطار همدان- مشــهد حركت 
دارد و به دليل اســتقبال خوب و افزايش مســافر در آستانه نوروز 98 حركت اين قطار 

روزانه مى شود.
وى بيان كرد: قيمت بليت اين قطار با ســالن سه ستاره الوند و كوپه هاى چهار نفره به 

ازاى هر نفر يك ميليون و 410 هزار ريال تعيين شده است.
تقى زاده به ايرنا گفت: قطار همدان- تهران و بالعكس نيز با سالن هاى اتوبوسى از روز 

دوشنبه 20 اسفند حركت خود را آغاز مى كند.
وى ادامه داد: از 20 اســفند جارى هر روز 2 قطار در مسير تهران به همدان و بالعكس 

مسافران را جابجا مى كند.
مديــركل راه آهــن غــرب كشــور افــزود: ايــن قطــار بــا ســرعت 140 كيلومتــر در 
ــى  ــران را درم ــه مســير همــدان - ته ــدت ســه ســاعت و 20 دقيق ســاعت، در م

نــوردد.
طرح ســاخت ريل قطار همدان- تهران در ســفر پر خير و بركت رهبر معظم انقالب 
در ســال 83 به همدان مصوب شد كه حال حركت آن مى تواند ارتباط غرب كشور به 

پايتخت را آسان كند.

صاردات ايران به اتحاديه اوراسيا
چندبرابر مي شود

مهدى سنايى - سفير ايران در روسيه »
 ايران در سال 1395 به كميسيون اقتصادى اتحاديه اوراسيا پيشنهاد 
ايجاد يك منطقه آزاد تجارى ميان ايران و اين اتحاديه را مطرح نمود؛ 
پيشنهادى كه از جانب اعضاى آن نيز مورد استقبال قرار گرفت و طى 
دو ســال مذاكرات متعدد و ارزيابى كمى و كيفى اقالم و ميزان تعرفه 
ترجيحى آنها، باالخره اين موافقتنامه در تاريخ 27 ارديبهشــت 1397 

در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسيد.
در پى مذاكرات متعدد طى دو ســال گذشته، طرفين توانسته اند براى 
اعمال تعرفه هاى ترجيحى روى بســيارى از كاالهايى كه از ايران به 
پنج كشور عضو اين اتحاديه - روسيه، ارمنستان، قزاقستان، بالروس 
و قرقيزستان - صادر ميشود و همچنين كاالهايى كه از اين كشورها به 

ايران وارد مى شود، به توافق برسند.
براســاس اين موافقتنامه، ايران از اتحاديه اقتصادى اوراسيا امتيازات 
گمركى خاصى دريافت كرده و كشورهاى اين اتحاديه هم اين امكان 
را خواهد داشــت تــا حجم صادرات خود به ايــران را تا 75 درصد 
افزايش دهنــد. ايران نيز مى تواند با امتيازاتــى كه دريافت مى كند، 
صادرات كاالهاى خود به مقصد پنج كشور اوراسيايى را تا چند برابر 

افزايش دهد. 
اين امتيازات 502 قلم كاالهــاى مختلف در حوزه هاى مواد غذايى، 
مواد مصرفى شــيميايى، محصوالت ساختمانى، صدور خدمات فنى 
و مهندســى، محصوالت صنعتى و محصوالت كشــاورزى از سوى 
اتحاديه اورآســيا و 360 قلم كاال در همان موارد مشــابه را از سوى 
ايران شــامل مى گردد كه در مجموع كل اقالم مشمول در موافقتنامه 

به 862 مورد مى رسد.
بر اساس توافق، بين صفر تا صد درصد كاهش تعرفه اى و گمركى بر 

اين كاالها ميان دو طرف برقرار مى گردد. 
اين بدين معناســت كه شركت هاى دولتى، خصوصى و تجار ايرانى 
مى توانند اين كاالها را با شــرايط بســيار آسان تر و عوارض گمركى 
بســيار كمتر به كشورهاى عضو اتحاديه اوراسيا كه اغلب همسايه ما 
هستند، صادر نمايند و در مقابل، شركت هاى دولتى، خصوصى و تجار 
كشورهاى عضو اتحاديه اوراسيا نيز ميتوانند با تسهيالت بيشترى، به 

تجارت با ايران بپردازند.
يكى از اهــداف مهم موافقت نامه هاى تجارى، ايجاد تســهيالت و 
حذف قوانين دست و پا گير براى تجار و سرمايه گذاران است. امضاء 
موافقــت نامه تعرفه ترجيحى و ايجاد منطقه آزاد تجارى ميان ايران و 
اتحاديه اوراســيا هم منجر به توسعه روابط اقتصادى ايران و اتحاديه 
اوراسيا گرديده و هم مى تواند به هاب منطقه اى ايران كمك كرده و 

كريدور شمال-جنوب را تقويت نمايد. 
وجود فرصت اقتصادى در روابط ايران و اتحاديه اقتصادى اوراسيا از 
آن نظر است كه ايران همواره از بازار كشورهاى مستقل همسود دور 
افتاده است و تراز تجارى مناسبى ميان كشورمان و اين كشورها برقرار 
نيست براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، ميزان تراز تجارى بين 
ايران و كشورهاى عضو اتحاديه اقتصادى اورآسيا در سال 2017 فقط 

2 درصد از كل مبادالت بازرگانى ايران را شامل مى شد. 
ايران همچنين كشــورى سرشار از منابع غنى نفتى و گازى است و به 
جهت قرار گرفتن در بهترين موقعيت ترانزيتى- بين دو درياى خزر در 
شمال و خليج فارس در جنوب - و قرار گرفتن در موقعيت ترانزيتى 
شــرق به غرب، مى تواند مســيرى مناســب براى ترانزيت كاالهاى 

كشورهاى عضو اتحاديه باشد.
اتحاديه اقتصادى اوراسيا بيش از 180 ميليون نفر جمعيت و بيش از 20 
ميليون كيلومتر مربع وســعت دارد و توليد ناخالص داخلى كشورهاى 
عضو فراتر از چهار تريليون دالر در ســال بر آورد مى شود. مهمتر اينكه 
جوامع اين كشورها اشتراكات فرهنگى-اجتماعى فراوانى با ايران دارند، لذا 
دسترسى ايران به بازارهاى اين منطقه با اين وسعت، جمعيت و ظرفيت مى 
تواند عالوه بر تحكيم همكارى اقتصادى و در نتيجه رشد فزاينده اقتصاد، 
تجارت و توسعه كشورمان، فرصت هاى شغلى ايجاد نمايد. در شرايطى 
كه تحريم هاى موجود عليه ايران و روسيه، محدوديت هايى براى فعاليت 
هاى اقتصادى اين دو كشور به وجود آورده، اين توافق براى هر دو طرف 
از اهميت ويژه اى برخوردار است و مى تواند عاملى براى توسعه روابط 
اقتصادى ايران و روسيه باشــد.  شايان ذكر است كه ويتنام و چين نيز 
توافقاتى با اين اتحاديه به امضا رســانده و چند ســازمان تجارى بين 
المللى و حدود چهل كشــور از جمله تركيــه، تونس، هند، نيوزلند، 
مغولستان، سنگاپور، مصر و رژيم صهيونيستى تاكنون خواهان ايجاد 

منطقه آزاد با اتحاديه اقتصادى اورآسيا شده اند.

پ

آگهي مناقصه عمومى - دومرحله اى(نوبت دوم)

شهـردارى مهــاجــران

بدينوسيله به اطالع كليه افراد حقيقى وحقوقى داراى شركت خدماتى معتبر (با عنوان خدمات شهرى ) و ثبت 
شده مى رساند شهردارى مهاجران قصد دارد عمليات رفت و روب وجمع آورى زباله سطح شهر مهاجران تا 
محل سكوى زباله ونگهدارى فضاى سبز،امورگورستان،سرايدارى ونگهبانى جهت سال1398براساس آناليزبه 

بخش خصوصى واگذار نمايد . 
شرايط مناقصه : 

1-مدت قرارداد 12ماه (ازابتدا تاپايان سال 98 ) مى باشد . 
2-متقاضيان مى بايست براى شركت در مناقصه مبلغ 275/000/000ريال معادل بيست وهفت ميليون وپانصد 
هزار تومان بابت سپرده شركت در مناقصه  به حساب شماره 599819709نزد بانك كشاورزى شعبه مهاجران 
يا ضمانتنامه بانكى معتبر جهت سپرده شركت در مناقصه ارايه نمايند. ومبلغ 500,000ريال بابت خريد اسناد 

مناقصه به حساب شماره 280656222نزد بانك كشاورزى شعبه مهاجران واريز نمايند.
3-متقاضيان از تاريخ درج آگهى نوبت دوم حداكثر به مدت يك هفته تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
96/12/21 فرصت دارند جهت دريافت اوراق مناقصه پيشنهاد قيمت به واحد ادارى مالى  شهردارى مهاجران مراجعه 
و پس از تكميل اسناد مناقصه رابه دبير خانه شهردارى مهاجران واقع در مهاجران -خيابان شهردارى - شهردارى 

مهاجران تحويل دهند .كليه شرايط ومفاد مناقصه در برگه هاى پيشنهاد قيمت وآناليز پيوست درج گرديده است.
4-به پيشنهاداتى كه پس از تاريخ 97/12/21 واصل شود هيچگونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد . 

5- ارائه گواهى تاييد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعى براى متقاضى الزامى است . 
6- به پيشنهاد فاقد سپرده  ،گواهى تاييد صالحيت فاقد مدرك ثبت شركت با موضوع خدمات شهرى مخدوش 

و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
7- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفرات دوم 

وسوم نيز به همين روال رفتار خواهد شد . 
تاريخ  از  روز  ده  از  پس  تاسوم  نخست  نفرات   از  غير  به  اند  نشده  برنده  مناقصه  در  كه  افرادى  سپرده   -8

صورتجلسه  كميسيون معامالت مسترد خواهد شد.
9- كليه هزينه هاى چاپ تكثير ودرج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 

10- شهردارى مهاجران در رد يا قبول يك ياتمام پيشنهادات مختار است . 
11- كليه اطالعات و برگه ارائه پيشنهاد در اسناد مناقصه كه تحويل متقاضى خواهدشد درج گرديده است . 

12- كليه متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به حوزه واحد روابط عمومى شهردارى مهاجران واقع در 
خيابان شهردارى  -شهردارى مهاجران و يا با شماره 08134568022 واحد ادارى مالى تماس حاصل نمايند. 

تاريخ چاپ آگهى نوبت نخست :97/12/8
تاريخ چاپ آگهى نوبت دوم:97/12/14

مهلت ارايه پيشنهادات:پايان وقت ادارى 97/12/21

كارت دانشجويي رستگار احمدى فرزند حسين به شماره ملي 
5960010992  رشته علوم تربيتى گرايش مديريت آموزشى 
دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 8412256003  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي مريم هجرانى آزاد فرزند غالمرضا به 
شماره ملي 4000300652  رشته رياضيات و كاربردها 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9612117052  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي اميرحسين صمدى فرزند حسن به 
شماره ملي 3860914707  رشته مكانيك بيوسيستم 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9412440020  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اطالعيـه

بنياد قرآن استان همدان

ــن  ــوزش مصلحي ــدان قصــد دارد 6دوره آم ــرآن اســتان هم ــاد ق بني
جهــت رفــع اختــالف خانوادگــى برگــزار نمايــد و از پذيرفتــه شــدگان 
ايــن دوره هــا تعــدادى بــه عنــوان مصلــح اجتماعــى انتخــاب خواهند 
ــت اجتماعــى و پيشــگيرى از  ــاز معاون ــورد ني ــع م ــه در موق شــد ك
وقــوع جرائــم دادگســترى از آنهــا بــه عنــوان مصلــح و حكــم در رفع 

اختــالف خانوادگــى اســتفاده خواهــد نمــود.
آدرس: همدان- خيابان شريعتي- كوچه كبابيان-  پالك 30

تلفن:32527177 - تلفكس:32517792

در آستانه در آستانه سال نوسال نو  
به فكربه فكر نيازمندان نيازمندان باشيم  باشيم 
و لبخند را با دستان و لبخند را با دستان 
پر مهر به آنان پر مهر به آنان 
هديه دهيمهديه دهيم

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان

مهدي ناصرنژاد»
 در آستانه ســال نو شمسي و نوروز 
باستاني ايرانيان و در حالي كه ايراني در 
سرتاسر ايران اســالمي از اقوام مختلف 
و روستانشــين و شهرنشــين در چنين 
روزهايي سرگرم خانه تكاني و غبارگيري 
از ســر و روي كاشانه و همچنين تدارك 
الزمه هاي برگزاري جشــن هاي نوروزي 
هستند، جسته و گريخته از شهرستان هاي 
اســتان همــدان و به خصــوص نقاط 
روســتايي خبــر مي رســد، خيلــي از 
روســتاييان براي بايكــوت خريد برخي 
خوراكي هاي مــورد نياز براي پذيرايي و 
نوروزي كه قيمت آنها  بازديدهاي  ديد و 
به طور نامتعارف گران شده است، متحد  

و يكدل مي شوند.
نكتــه جالــب و قابــل تأمــل چنيــن 
بــا  مقابلــه  بــراي  عاقالنــه  تصميــم 
ــار  ــن ب ــه اي ــت ك ــن اس ــا اي گراني ه
ــش  ــان دادن واكن ــراي نش ــتاييان ب روس
خــود از شــهري ها پيشــي گرفته انــد 
ــد، همــه قشــرهاي  ــد بگوين و مي خواهن
ــه وجــود آمــده در  جامعــه از شــرايط ب
حوزه هــاي اقتصــادي بــه ويــژه ســنگيني 
ــار اقتصــاد خانــواده بــه شــدت متأثــر  ب

هســتند و دارنــد تحمــل مي كننــد!
از  روســتاييان  منظــور  بيشــترين 
و  رزن  كبودراهنــگ،  شهرســتان هاي 
ــام  ــه همدان پي ــا روزنام ــه ب ــدآباد ك اس

گرانــي  متوجــه  گرفته انــد،  تمــاس 
آجيــل اســت كــه در ديــد و بازديدهــاي 
ــود  ــان وج ــفره  ايراني ــوروزي روي س ن
دارد و اصلي تريــن خريــد خانواده هــا 
ميهمان هــاي  از  پذيرايــي  بــراي 

نــوروزي اســت.
ــاي  ــواع دانه ه ــد ان ــرا باي ــه چ ــن ك اي
داخلــي  توليــد  تمامــًا  كــه  آجيــل 
و  كشــاورزان  دســترنج  حاصــل  و 
ــاره گــران  باغــداران ايرانــي اســت، يكب
ــا ايــن گرانــي قيمــت بــه  مي شــود و آي

جيــب توليــد كننــدگان اصلــي مــي رود 
ــرمايه دار از آن  ــطه و س ــتي واس ــا مش ي
جداگانــه  مســئله اي  مي برنــد،  ســود 
اســت كــه بارهــا در يادداشــت ها و 
همدان پيــام  روزنامــه  گزارش هــاي 
بــدان اشــاره شــده امــا اينكــه برگــزاري 
آبرومندانــه يــك جشــن باســتاني صرفــًا 
در گــرو بــودن يــا نبــودن آجيــل و 
ــت  ــا نيس ــت ي ــي هس ــالت اينچنين تنق

ــت. ــروز ماس ــوع ام موض
دســت روســتاييان عاقــل و آگاه همداني 

درد نكنــد كــه در ايــن هنگامــه حســاس 
نــوروز  كرده انــد  يــادآوري  مــا  بــه 
و حفــظ حريــم ســنت هاي شــيرين 
ــا  ــا و اجــدادي درســت، ام ــي و آب ايران
آجيــل چــه ربطــي مي توانــد بــه شــكوه 
و عظمــت اصلي تريــن ســنت كهــن 

ــي داشــته باشــد. ايران
و  متعصــب  و  پرشــور  ايرانــي  هــر 
ــي  ــاب مل ــوم ن ــه آداب و رس ــد ب پايبن
جشــن  دادن  قــرار  بهانــه  مي دانــد 
ــر شــگرفي در پويايــي  ــوروز چــه تأثي ن

ــي  ــي دارد. ايران ــگ ايران ــاي فرهن و بق
ــرار دادن برگــزاري  ــه ق ــا بهان ــد ب مي دان
عيــد باســتاني موجــي از مهربانــي و 
همبســتگي و دلتنگــي بــراي ديــد و 
ــزان  ــل و عزي ــزرگان و فامي ــد از ب بازدي
ــن  ــد و اي ــه راه مي افت ــك ب دور و نزدي
ــن  ــيرين و ديري ــنت ش ــن س ــد و اي عي
ــازد،  ــك مي س ــم نزدي ــه ه ــا را ب دل ه
ــه  ــا بهان ــن روزه ــه اي ــه ك ــان گون هم
فاطمــه  حضــرت  ميــالد  دادن  قــرار 
زهــرا(س) روز مــادر و روز زن را در 
ــد و  ــده مي كن ــا زن ــالمي م ــه اس جامع
ــر  ــادر دارد و خواه ــه م ــي ك ــر ايران ه
ــش  ــن روزي قلب دارد و زن دارد در چني
بــه تپــش منظــم و گــرم مي افتــد و 
ــي را در  ــن عزيزان ــان چني ــره مهرب چه

ذهــن خويــش مجســم مي ســازد.
نــوروز هــم چنيــن اســت، وليكــن هيــچ 
ربطــي بــه آجيــل و پســته كيلــوي 200

ــدق و  ــادام و فن ــز ب ــان و مغ ــزار توم ه
ــدارد.  نخودچــي كمرشــكن ن

همــان روســتايي عزيــزي كــه مي گويــد 
ــود  ــا ارزان ش ــم ت ــل نخري ــال آجي امس
ســفره  در  آجيــل  مي دانــد  خــوب 
هفت ســين اجــداد و نيــاي او هرگــز 
و  اســت  نداشــته  حياتــي  ضــرورت 
ــان  ــا هم ــته ب ــا در گذش ــتاييان م روس
و  بومــي  فرآورده هــاي  و  محصــول 
پذيرايــي  خــود  خانگــي  و  محلــي 

عيدانــه را تــدارك و برقــرار مي كردنــد.
تنقالتي نظير گردو، كشــمش و ســنجد 
و بادام و مغز شــيرين و نمك ســود و 
برشته شده زردآلو كه در اغلب خانه هاي 
روستايي پيدا مي شــد و مادر بزرگ ها و 
كدبانوي خانه هاي روستايي با چه سليقه 
و حساســي مغز زردآلو را با نخ رشــته 
مي كردند تا گــردن آويز كودكان و حتي 
ميهمان هاي بزرگسال باشد و دانه دانه از 

آن لذت ببرند.
مواد آجيل امسال گران است و مي گويند 
صادرات محصوالت ايراني نظير پسته و 
بادام و گردو و نخود و ديگر مغزدانه هاي 
روغني به خارج از كشــور باعث گراني 
آن و بــه زحمت انداختــن خانواده هاي 
ايراني بــراي پذيرايي هاي فاميلي شــده 
اســت. ما هم مي گوييم صــادرات و ارز 
اقتصاد  آنچناني اگر نصيب  با قيمت هاي 
داخلي خودمان مي شود، نوش جان تمام 
آنهايي كه چنيــن كرده اند و موجب اين 
گراني شــده اند. اما ما هــم مي توانيم با 
بسياري شيريني و ميوه و تنقالت خانگي 
از ميهمان هاي عزيز نوروزي اســتقبال و 
پذيرايــي كنيم چرا كــه در هيچ كتاب و 
قانون و قرار و مدار ســنتي و شــيرين و 
بي ادعايي گفته و نوشــته نشده كه پسته 
و بادام هندي و مغز بادام خريداري شده 
از كشور چين هم بايد باشد تا عيد از راه 

برسد و جشن ما ايراني ها برقرار گردد.

آجيل هم نباشد لذت نوروز برپاست
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پيشكسوت داورى همدان مدرس فيفا شد

 پيشكسوت داورى اين استان موفق به اخذ مدرك مدرسى فدراسيون 
جهانى فوتبال فيفا «FIFA» شد.

دبير  هيأت فوتبال همدان گفت: مهرداد ذهبى داور و مدرس شايسته و با 
اخالق فوتبال همدان از شهرستان مالير موفق به اخذ گواهينامه مدرسى 

فوتبال فيفا شد.
مهدى بوجاريان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: كالس مدرســى 
داورى فوتبال فيفا به مدت چهار روز به مدرسى محمدصالح سوبخيدين 

در هتل آكادمى ملى فوتبال كشورمان برگزار شد.
بوجاريان خاطرنشــان كرد: ذهبى از اين پس مى تواند به عنوان مدرس 

كالس هاى رسمى آموزش داورى فوتبال را برگزار كند.
وى يادآور شد: مهرداد ذهبى تنها نماينده داورى فوتبال استان همدان در 

اين دوره مدرسى است.
مهرداد ذهبى در فصل جارى رقابت هاى فوتبال ليگ دســته يك و دوم 

كشور به عنوان ناظر داورى فعاليت دارد.
اين داور اســتان همدان ســال ها در امر داورى قضاوت هاى مهمى در 

سطح فوتبال كشور داشت.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

گلبال تويسركان ليگ برترى شد
 تيم منتخب شهرســتان تويســركان مجوز حضور در ليگ برتر 

گلبال كشور را كسب كرد.
رئيس  هيأت نابينايان و كم بينايان همدان گفت: تيم گلبال تويسركان 
در رقابت هاى ليگ دســته يك كشور حضور داشت و در مجموع 
رفت و برگشــت مسابقات 18 امتياز كسب كرد تا با قرار گرفتن در 

رتبه دوم جدول، جواز حضور در ليگ برتر را به دست آورد.
ســميه سهيلى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين موفقيت يكى 
از دســتاوردهاى مهم ورزش استان همدان در سال جارى به شمار 

مى رود.
ســهيلى خاطرنشــان كرد: گلبال موفــق ترين ورزش شهرســتان 
تويسركان در سال هاى اخير است و بايد در عرصه ليگ كه ميعادگاه 

بهترين بازيكنان كشور است، حضور مفيد داشته باشد.
وى بيان كرد: گلبال تويســركان در ســال هاى گذشته در سطح تيم 
ملى و رقابت هاى قهرمانى و ليگ كشــور درخشش داشته است و 

انتظار حمايت همه جانبه از اين رشته ورزش داريم.
رئيس  هيأت نابينايان و كم بينايان همدان يادآور شد: تويسركان يكى 
از شــهرهاى مستعد در رشته گلبال است و از مربيان و ورزشكاران 
با سابقه ملى برخوردار بوده كه مى توانند در عرصه ليگ برتر نيز به 

خوبى هنرنمايى كنند.
گلبال يكى از رشــته هاى موفق ورزش نابينايان و كم بينايان همدان 

به شمار مى رود.
قطب گلبال اســتان همدان نيز شهرستان تويسركان معرفى شده و از 

مربيان و بازيكنان ملى پوش بهره مند است.

سالن هاى ورزشى اسدآباد تجهيز شد

 فرماندار اســدآباد خواستار تجهيز برخى سالن هاى ورزشى اين 
شهرســتان از سوى دستگاه ورزش و جوانان استان همدان شد و آن 

را عاملى در جهت توسعه ورزش قهرمانى اين ديار ارزيابى كرد. 
كريــم حميدوند در ديدار با محســن جهانشــير مديركل ورزش و 
جوانان همدان اظهار داشت: اسدآباد سرشار از ظرفيت هاى ورزشى 
اســت و حمايت از اين شهرســتان به موفقيت هاى بيشتر خواهد 

انجاميد.
وى اضافه كرد: اســدآباد عالوه بر افتخارآفرينى در رده قهرمانى، در 
پرورش داوران مستعد در بســكتبال و فوتبال نيز آزمونه (پايلوت) 
كشــور به شــمار مى رود و اكنون داوران اين شهرستان در رده بين 

المللى قضاوت مى كنند.
ــى  ــاى باالي ــت ه ــاد داراى ظرفي ــد آب ــرد: اس ــان ك ــد بي حميدون
ــن  ــا ورزش اي ــم در ارتق ــتر بتواني ــوان بيش ــا ت ــد ب ــت و باي اس

شهرســتان گام برداريــم.
وى بــا تمجيــد از عملكــرد بســكتبال اســدآباد در رده هــاى 
ــان  ــان و بزرگســاالن كشــور گفــت: هــم اكنــون جوان ســنى جوان
ــر كشــور حضــور دارد و  ــگ برت ــتان در لي ــن شهرس بســكتبال اي
در رده ســنى بزرگســاالن نيــز داراى تيــم در رده دســته 2 هســتيم.
ــن  ــكتبال اي ــژه از بس ــت وي ــتار حماي ــدآباد خواس ــدار اس فرمان
ــتان  ــتگاه ورزش اس ــت دس ــا حماي ــزود: ب ــد و اف ــتان ش شهرس

مى توانيــم در بســكتبال افتخارآفريــن باشــيم.
حميدونــد ســفرهاى دوره اى مديــركل ورزش و جوانــان همــدان 
را مــورد تمجيــد قــرار داد و افــزود: ايــن بازديدهــاى دوره اى بــه 
ــع و دغدغــه هــاى حــوزه ورزش كمــك شــايانى مــى  حــل موان
كنــد كــه نشــان از توجــه مديريــت دســتگاه ورزش بــه توســعه و 

گســترش ايــن بخــش اســت.
مديــركل ورزش و جوانــان همــدان نيــز در ايــن ديــدار از اســدآباد 
بــه عنــوان ظرفيــت گرانبهــا در ورزش قهرمانــى نــام بــرد و افــزود: 
بــا اجــراى طــرح اســتعداديابى و توجــه بــه نخبــه هــا مــى توانيــم 
بيــش از گذشــته شــاهد موفقــت هــاى ورزش ايــن شهرســتان در 

عرصــه قهرمانــى باشــيم.
ــا  ــدآباد را ب ــكتبال اس ــت از بس ــزود: حماي ــير اف ــن جهانش محس
ــه  ــورد توج ــتان م ــن شهرس ــود اي ــتعدادهاى موج ــه اس ــه ب توج
ــه  ــر ب ــم منج ــن تي ــت اي ــه موفقي ــرا ك ــم چ ــرار داده اي جــدى ق

ــد. ــد ش ــدان خواه ــتان هم ــراى اس ــى ب افتخارآفرين

كسر 30 درصد از قرارداد 
بازيكن پاس

 سرپرســت تيــم پاس گفــت: با 
صالحديد كادر فنى 30 درصد از قرارداد 

هافبك بومى تيم پاس كسر شد.
محمد مظهرى افزود: با تصميم كادر فنى 
و هماهنگى با مديريت باشگاه پاس، 30 
درصد از قرارداد فصل جارى محســن 
لطفى بازيكن تيم به علت رعايت نكردن 
وظايف حرفه اى نســبت به باشگاه به 

عنوان جريمه كسر شد.
وى خاطرنشــان كرد: بازيكنــان بايد 
براساس مفاد قرارداد رسمى خود عمل 
كننــد و هرگونه كوتاهــى به ضرر آنها 

خواهد بود.
تيم پاس در ليگ دسته دوم فوتبال كشور 

حضور دارد.

سال آينده هم سهميه 
ايران در ليگ قهرمانان 

آسيا 2+2 است
فوتبال  كنفدراســيون  ايرانى  عضو   
آســيا گفت: سهميه ها در ليگ قهرمانان 
آسيا براى سال آينده هم تغييرى نمى كند 
و ايران همين 2+2 ســهميه را خواهد 

داشت.
به گزارش مهر، شاهين رحمانى درباره 
رويكرد AFC نســبت به مســابقات 
باشــگاهى در قاره آســيا گفت: براى 
AFC مســابقات باشگاهى بخصوص 
ليگ قهرمانان يك منبع درآمد است. البته 
آموزش و توسعه و برگزارى مسابقات 
هم مدنظر قرار دارد. وى افزود: يكى از 
اهداف برگزارى مســابقات، درآمدزايى 
اســت. ليگ قهرمانان منبع درآمد اصلى 
AFC است. طبيعتاً اين مسابقات بايد 
به شكلى برگزار شود كه نظر اسپانسرها 

حتى المقدور تأمين شود.

اولويت بايد تيم ملى 
باشد و پس باشگاه ها

 امير روستايى معتقد است باشگاه ها 
بايد با تيم ملى اميد در زمينه بازيكن دادن 

همكارى داشته باشند.
به گزارش ايســنا، امير روستايى، اظهار 
كرد: شــرايط تيم خوب است اما يك 
سرى از باشــگاه ها به تيم ملى بازيكن 
ندادند كــه اميدوارم با تيــم ملى اميد 
هماهنگ كنند.اين بازيكن تيم ملى اميد 
در خصوص شــرايط زمين مركز ملى 
فوتبال توضيح داد: شــرايط زمين با اين 
كه بد نيست اما اميدوارم زمين شماره 2
آكادمى را در اختيار ما بگذارند تا بتوانيم 

كارهاى تاكتيكى را در تيم مرور كنيم.
وي درباره رقيبان ايران در راه صعود به 
المپيك گفت: حريفان ما تركمنســتان، 
يمن و عراق هستند و تمام تيم بايد متحد 
باشيم تا بتوانيم از پس حريفان بر بياييم.

ركورد ويژه براى فان 
پرسى در 35 سالگى

 مهاجم ســابق هلندى توانســت با 
هت تريــك برابر امن شــمار گل هاى 
باشــگاهى خود در ليگ را به عدد 200

برساند.
به گزارش ايســنا ، روبين فان پرســى 
مهاجــم نامــدار هلندى كه 35 ســال 
ســن دارد، در اين فصل به تيم ســابق 
خود يعنى فاينورد پيوســته است. او در 
رقابت هاى هفته جارى هلند موفق شد 
برابر امن هت تريك كند و تيمش را به 
پيروزى 4 بر صفر برابر اين تيم برساند.

فان پرســى با اين هت تريك توانست 
تعداد گل هاى خــود را در رقابت هاى 

ليگ به عدد 200 برساند.

رنكنيگ جهانى كاراته
9 كاراته كاى ايران در جمع 10 نفر برتر دنيا

 جديدترين رنكينگ فدراسيون جهانى كاراته حكايت از حضور 
9 كاراته كاى كشورمان در ميان 10 نفر برتر وزن خود دارد.

به گزارش روابط عمومى فدراســيون كاراته، رنكينگ فدراســيون 
جهانى پس از ليگ كاراته وان امارات در ســال 2019 منتشر شد كه 
بر اساس آن از ميان تمامى كاراته كاهايى كه نام آنها در رنكينگ آمده 

است مدال آوران ليگ امارات صعود قابل توجهى داشتند.
بهمن عســگرى، پس از طاليى كه در اين رقابتها بدســت آورد 2

پلــه در جدول رده بندى صعود كرد و به رده دوم جدول راه يافت. 
همچنيــن على فداكار پس از مدال نقــره ليگ جهانى از رتبه 38 به 

رده 27 رسيد.
هامون درفشى پور هم كه مدال برنز ليگ جهانى را برگردن آويخت 
از رده نهم با 3 پله صعود در مكان ششــم قــرار گرفت و اميررضا 
ميرزايى با 7 پله صعود در رده بيستم ايستاد. در اين رنكينگ جايگاه 
ذبيح اله پورشــب و سجاد گنج زاده بدون تغيير باقى ماند. در بخش 
بانــوان نيز فاطمه چاالكى و رزيتا علپيــور به ترتيب 10 و 6 پله در 

وزن خود صعود كردند.
در رنكينــگ المپيكى كاتاى انفرادى بانــوان فاطمه صادقى رتبه 19
و نگيــن باقرى در رده 59 جدول قــرار دارند. در رنكينگ المپيكى 
وزن اول كوميتــه بانوان هم كه تركيبى از امتيازات كاراته كاهاى دو 
وزن 50- و5- كيلوگرم اســت، ســارا بهمنيار در رده 12، طراوات 
خاكســار در رده 42 و فاطمه چاالكى در جايگاه 75 قرار دارند. در 
وزن 61- كيلوگرم هم رزيتا عليپور رتبه 8، شيما آل سعدى در جاى 
21 و مليــكا احدى در مكان 87 قــرار دارند. در وزن 61+ كيلوگرم 
المپيكى نيز حميده عباســعلى در رده 17، مبينا كاويانى رتبه 73 اين 

وزن را در اختيار دارند.
در كاتــا انفــرادى مردان ابوالفضــل شــهرجردى در جايگاه 21 و 
اميربهــادر تدين در رده 36 رنكينــگ المپيكى كاتاى انفرادى مردان 
قرار دارند. در رنكينــگ وزن اول المپيكى مردان كه تلفيقى از رتبه 
كاراته كاهاى دو وزن 60- و 67- كيلوگرم اســت، هامون درفشــى 
پور نفر 9 اســت، امير مهدى زاده در جايگاه 29، مجيد حسن نيا در 

رده 31 و امير رضا ميرزايى در جاى 39 قرار دارند.
در رنكينگ المپيكى وزن 75- كيلوگرم، بهمن عسگرى در رتبه دوم 
قرار دارد، على اصغر آسيابرى حائز رتبه 9 و آرش علينژاد در مكان 
86 اســت. در وزن 75+ كيلوگرم ســجاد گنج زاده رتبه 4، ذبيح اله 
پورشــيب رتبه 5، صالح اباذرى رتبه 14، مهدى خدابخشــى با رتبه 
42، مهدى قرارى زاده در مكان 62 و على فداكار رتبه 80 جدول رده 

بندى را در اختيار دارند.

حلقه اتحاد آبى ها
 براى نخستين شكار آسيايى

 بازيكنان استقالل پيش از شروع تمرين شب گذشته براى موفقيت 
در نخستين بازى آسيايى خود حلقه اتحاد زدند.

به گزارش ورزش ســه، اســتقالل امروز در نخستين بازى مرحله 
گروهى ليگ قهرمانان آســيا به مصاف الدحيل مى رود، تيمى كه 
يكى از قدرتمندترين تيم هاى حال حاضر غرب آســيا اســت و 
فصــل قبل هم تا مرحله نيمــه نهايى باال آمد و در نهايت مغلوب 

شد. پرسپوليس 
اســتقاللى ها براى آمادگى هرچه بيشتر براى بازى با الدحيل از روز 
شنبه تمرينات خود را در قطر پيگيرى مى كنند تا در شرايطى ايده آل 

به مصاف حريف قدرتمند خود بروند.
بازيكنان استقالل پيش از شــروع تمرين در وسط زمين حلقه اتحاد 
زدند تا به متحدترين شــكل ممكن جدى ترين تمرين خود را قبل از 

بازى با الدحيل برگزار كنند.
استقاللى ها ديروز يك جلسه تمرين سبك برگزار كردند و آماده بازى 

با الدحيل شدند، بازى كه 3 امتياز آن بسيار مهم خواهد بود.

 الوند عروس بام هاى ايران و مرتفع ترين 
قله كوهستانى همدان كه از ديرباز ميعادگاه 
بزرگان كوهنــوردى تاريخ ورزش ايران به 
شمار مى رود، همچنان با گاليه دوستدارانش 

مبنى بر فقر امكانات مواجه است.
قله الونــد و دامنه هايش تاريخى گرانبها را 
در خــود جاى نهاده و هم اكنون جزو هزار 
و 515 قله معروف و بســيار برجسته جهان 
به شمار مى رود؛ كوهى كه در متون پهلوى 
از آن به نام «اروند» و در اوســتا «ائورونت» 

ياد كرده اند. 
در خصوص وجه  تســميه نام كنونى آن نيز 
مى گويند شخصى در آن كوه مدفون است 
كه نام او «اروند» بوده  و كوه نيز به همين نام 

نامگذارى كرده اند. 
ارتفاع سه هزار و 584 مترى الوند همه ساله 
پذيــراى گروه ها و صعودهاى سراســرى 
پرشــمار دخلى و خارجى كشور است و با 
اين حال شــمارى از كوهنوردان نسبت به 
كمبود امكانات به ويژه در فصول سرد سال 

گاليه دارند.
ايــن كوه در فاصله صخره بــزرگ كوه الوند 
و دامنه جنوبى آن كه به ســمت شهرســتان 
تويسركان است، به شكل شكافى كوچك و 
گود، سنگچين شده  است و برخى عقيده دارند 

كه اين شكاف آرامگاه سام پسر نوح است. 
اما يك راه رســيدن به قله اين كوه از مسير 
دره گنج  نامه، كيوارســتان، ميدان ميشان و 
تخت نادر است كه در طول هفته بين هفت 
تا 10 هزار كوهنورد از اين مســير تردد مى 

كنند و در واقع راه اصلى به شمار مى رود.
در دشت ميشــان 2 پناهگاه براى استراحت 
كوهنوردان وجود دارد كه فعاالن اين عرصه 
معتقدند كه فضاى آن پاسخگوى حجم تردد 

و استقرار موقت كوهنوردان نيست.
  اقامتــگاه محــدود در عروس 

بام هاى ايران 
الوند، عروس بــام هاى ايران اين روزها در 
فصل سرما و سفيدپوش شــدن ارتفاعات 
آن هر چند براى اســتقرار و اقامت فصلى 
كوهنوردان تجهيز شده اما محدوديت فضاى 
داخلى پناهگاه ها پاســخگوى خيل عظيم 

صعودكنندگان نيست.
كوهى كه با دره هاى عميق، چشمه سارها، 
چمن زارها، قله ها، پوشش گياهى و فصول 
منحصر به فردش در طول ســال ميعادگاه 

خيل عظيمى از كوهنوردان كشور است.
به گزارش ايرنا اين رشــته كوه با ويژگى 
هاى طبيعى و جذاب واقع در جنوب شهر 
همدان و شــمال شهر تويســركان، بهمن 
ماه 1389 به عنوان يك اثر طبيعى توســط 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشگرى در فهرســت ميراث طبيعى 

ايران به ثبت رسيد. 

ويژگى هاى الوند بــراى صعود و عبور از 
ارتفاعات آن در 2 نيمه ســال تقســيم مى 
شــود و نيمه دوم آن به مراتب شاهد صعود 

كوهنوردان باتجربه و حرفه اى بايد بود.
روزگارى كوهســتان الوند بــه دليل كمبود 
امكانــات، منطقــه ايمنــى بــراى صعود 
كوهنوردان كــم تجربه نبود امــا اكنون به 
مجهزترين مناطق كوهنوردى كشور تبديل 

شده است.
در واقع در نيمه نخســت ســال با توجه به 
مساعد بودن شــرايط آب و هوايى، عموم 
مردم رهسپار ارتفاعات الوند به ويژه دشت 
ميشان مى شوند؛ اما با شروع فصل سرما و 
برودت هوا، كوهنوردان حرفه اى و باتجربه 
رخت زمســتان بر تن كرده و با تجهيزات 
خاص بــه كوهنروى و صعود در ارتفاعات 

اين منطقه مى پردازند.
حــاال در فصــل ســرما و بــرودت هوا، 
پناهگاه هــاى الونــد از تويســركان گرفته 
تا همــدان مجهز بــه وســايل و امكانات 
گرمايشــى شــده و  هيأت كوهنــوردى و 
صعودهاى ورزشــى همدان با اجراى طرح 
تجهيز و مرمت پناهگاه ها، شرايط استقرار 
و اســتراحتگاه موقت كوهنــوردان را مهيا 
ساخته است.اما تجهيزات موجود جوابگوى 
حجم تردد كوهنوردان نيست به خصوص 
پناهگاه هاى يــك و دو ميدان ميشــان كه 
اقامتــگاه اصلى بــراى اســتراحت موقت 

كوهنوردان به شمار مى رود.
 حق احداث پناهگاه جديد نداريم

رئيس  هيأت كوهنوردى همدان با اشاره به 
گاليه هاى كوهنوردان و كوهپيمايان نسبت 
به فضاى محدود پنــاه گاه ها به ويژه براى 
استراحت موقت در فصول سرد سال گفت: 
به هر حال ما فقط توانسته ايم پناه گاه هاى 
موجود را تجهيز كنيم و براســاس سياست 
جهانى حق احداث پناهگاه جديد را به دليل 

مسايل زيست محيطى نداريم.
عليرضا گوهرى افزود: حتى براى عمليات 
ساخت و تكميل پناه گاه منطقه كالغ الن نيز 
با هجمه اى از انتقادها به دليل مسايل محيط 
زيستى مواجه شديم و با اين حال اين طرح 

نيمه تمام را به سرانجام رسانديم.
وى پيرامــون گاليه برخى كوهنوردان مبنى 
بر بسته بودن مسجد ميدان ميشان نيز اظهار 
داشــت: اين مســجد در اختيار ما نيست و 

مربوط به اداره اوقاف است.
گوهرى خاطرنشــان كرد: سياســت كلى و 
جهانى حوزه كوهنوردى در اين است كه به 
دليل مسايل زيست محيطى ديگر هيچ وقت 

پناهگاه در كوهستان ساخته نشود.
راهگشــاى  الوند  گردى  طبيعت   

مشكالت
رئيــس  هيأت كوهنوردى همدان با اشــاره 

بــه اينكه حجم تردد كوهنوردان به رشــته 
كوه الوند به ويژه مســير قله بســيار فراوان 
اســت، گفت: اين استقبال چشمگير نياز به 

ساماندهى مناسب دارد.
گوهــرى افــزود: الوند نه تنهــا منطقه اى 
براى صعود كوهنوردان اســت بلكه مستعد 
تبديل به قطب گردشــگرى ورزشى است 
كه متاســفانه در اين سال ها برنامه مدون و 

اصولى براى احياى آن صورت نگرفت.
وى بيان كرد: ايــن منطقه در طول هفته ها 
مســير تردد صدها كوهنورد از اقصى نقاط 
كشــور و حتى كوهنوردان خارجى است و 
با اين حال در حوزه گردشــگرى ورزشى 

مغفول مانده ايم.
رئيــس  هيــأت كوهنــوردى و صعودهاى 
ورزشــى همــدان اظهــار داشــت: بارها 
درخواســت تصويب طرح طبيعت گردى 
الوند به عنوان ســند توســعه گردشگرى 
ورزشــى اين منطقه را با مسئوالن ورزش و 
جوانــان و ميراث فرهنگى مطرح كرديم اما 

توجهى به آن نشد.
اســتان  ورزش  دســتگاه  از  افــزود:  وى 
نيز خواســتيم تا نسبت به تشــكيل كميته 
گردشــگرى ورزشى اقدام شــود اما پيگير 

نشدند.
گوهرى خاطرنشــان كرد: بــه هر حال اين 
طرح بسيارى از مشــكالت و دغدغه هاى 
موجــود كوهنوردان صعــود كننده به الوند 
را مــى توانســت برطرف كند امــا  هيأت 
كوهنوردى قدرت اجرايى آن را ندارد و نياز 

به تشكيل كميته و تصويب طرح است.
كوهنــوردى  بــزرگان  آوردگاه  الونــد 
ايــران اســت و از ديربــاز بــه عنوان 
زادگاه پرورش شــخصيت هاى برجسته 
رشــته  اين  اهالى  زبانــزد  كوهنــوردى 

ورزش به شمار مى رود.
تاريخ كوهنوردى همدان مملو از نام آوران 
اين عرصه ورزشى به شــمار مى رود و از 
گذشــته تا به امروز همواره از شــخصيت 
هــاى برجســته كوهنوردى ديــار الوند از 
جمله تيمســار محمدجعفر اسدى نخستين 
ايرانى فاتح قله هشــت هزار مترى، جالل 
چشــمه  قصابانى فاتح دوبار قله اورست و 
چندين قله هشت هزار مترى ديگر، حميد 
اولنج فاتح قله اورســت، شادروان فريدون 
اســماعيل زاده از مربيان بزرگ سنگنوردى 
كشــور، شــادروان حســين طالبى مقدم از 
بزرگان عرصــه مربيگرى ديــواره  نوردى 
كشور، مرحوم اســتاد محمود اجل و ده ها 

كوهنورد فقيد ديگر به نيكى ياد مى شود.
كوهنوردانى كه در دل رشته كوه الوند متولد 
شــده و از دامان اين كوهســتان تاريخى و 
گردشگرى گام به فتح قله هاى مرتفع جهان 

گذاشتند.

الوند، كوهستان ملى 
با امكانات محلى

آگهي حصر وراثت
خانم مرضيه صوفي با وكالت ذبيح اله فيوضي داراى شــماره شناسنامه  
4011387355 به شرح دادخواست كالسه 114/971054ح از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
فردوس اسكندري به شماره شناســنامه  4281 در تاريخ 74/12/9 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر اســت به: 1-صديقه صوفياني فرزند عبداله به شــماره 
شناســنامه 4011376981 دختر متوفي 2-عين اله صوفي زمرد فرزند 
عبداله به شماره شناسنامه 6536 پسر متوفي 3-سارا صوفياني فرزند 
عبداله به شماره شناســنامه 146 دختر متوفي 4-طاهره صوفي فرزند 
عبداله به شماره شناســنامه 56 دختر متوفي 5-عفت صوفياني فرزند 
عبداله به شماره شناسنامه 5932 دختر متوفي 6-فيض اله صوفي زمرد 
فرزند عبداله به شماره شناسنامه 23 پسر متوفي اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (747)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
خانم مرضيه صوفي با وكالت ذبيح اله فيوضي داراى شــماره 
شناســنامه  4011387355 به شــرح دادخواســت كالسه 
حصروراثت  گواهى  حوزه درخواســت  اين  از  114/971053ح 
نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان صديقه صوفياني 
به شماره شناســنامه  4011376981 در تاريخ 90/10/28 در 
اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 

متوفى/متوفيه منحصر است به: 
1-ليال كريمي فرزند حسين به شماره شناسنامه 4010125489 

دختر متوفي والغير .
 اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبــور را 
در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي 
دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريخ نشــر 
نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي 

صــادر خواهــد شــد. 
 (746)

رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

قهرمان الليگا چه 
زمانى مشخص 
مى شود؟

 ديدار بارســلونا و اتلتيكو مادريد در هفته سى و 

يكم الليگا قهرمان اين رقابت ها را مشخص خواهد 
كرد.

به گزارش ايسنا ، اتلتيكومادريد پس از برد بارسا در 
ال كالسيكو با كســب يك پيروزى مهم (برابر رئال 
سوســيداد) تكليفش را به خوبى انجام داد. اين تيم 
فاصله هفت امتيازى اش را با بارســاى صدرنشــين 
حفظ كرد تا هنوز شــانس قهرمانى داشته باشد. 12

هفتــه به پايان الليگا باقى مانده و روخى بالنكو تنها 
باشگاهى اســت كه مى تواند جام را از آبى انارى ها 
بگيرد.تنهــا بايد به تقويم نگاه كــرد تا متوجه يك 
تاريخ برجســته شد. در هفته سى و يكم (7 آوريل) 
مانند فصل گذشته قهرمان مشخص خواهد شد. يك 
پيروزى براى شاگردان ديگو پابلو سيمئونه مى تواند 
نقش اساســى براى رسيدن به رؤياى قهرمانى داشته 

باشــد. از طرفى يك شكســت مانند فصل گذشته 
مى تواند با خداحافظى از جام همراه باشد.

پيش از اين تقابل بزرگ، روخى بالنكو بايد در خانه 
به مصاف لگانس برود. ســپس برابر اتلتيك بيلبائو، 
آالوس و خيرونــا قــرار خواهد گرفــت. از طرفى 
بارســا پيش از رويارويى بــا اتلتيكو بايد به مصاف 

رايووايكانو، رئال بتيس، اسپانيول و ويارئال برود.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

مؤمنانى ايمانشان كامل تر است كه خوش اخالق ترند ، نرم خو و بى آزارند ؛ آنان كه با 
ديگران الفت مى گيرند و ديگران با آنها الفت مى گيرند و در كسى كه الفت نمى گيرد و 

الفت نمى پذيرد ، خيرى نيست .
المعجم الصغير : ج 1 ص 218

■ دوبيتي:
بيا جانا دل پردرد مو بين                                   سرشك سرخ و روى زرد مو بين
غم مهجورى و درد صبورى                                    همه برجان غم پرورد مو بين

بقعه خضر خانقاهى مهجور

 بقعه پير خضر واقع در 3 كيلومترى شمال شرقى شهر همدان و در 
منطقه خضر( خدر)، به صورت بنايى منفرد، بر روى تپه اى نسبتا بلند و 

در ميان گورستانى قديمى قرار گرفته است .
اين بنا كه در تاريخ 28/ 3/ 1354 به شــماره 3/1077 در فهرست آثار 
ملى كشور به ثبت رسيده، در نگاه نخست ساختمانى ساده و بى پيرايه 
به نظر مى رسد و از لحاظ معمارى بنايى چهار ضلعى است، كه گنبدى 
بــر فراز دارد . اما بنا به دليل كتيبه هايى با خط كوفى ايرانى (تركيبى از 
نسخ، ثلث، رقاع)، با مضمون اشعارى از شاهنامه فردوسى كه در كمتر 
بنايى مشاهده شــده، قابل تامل است . هم چنين محراب گچى زيبايى 
داخل بنا قرار دارد كه به سبب داشتن كتيبه هايى به خط ثلث و كوفى با 

مضامين قرآنى و عباراتى صوفيانه، داراى اهميت است.
به گزارش ايسنا ، بناى مذكور، كه اهالى منطقه از آن با نام امام زاده خضر 
ياد مى كنند، از بناهاى قرن چهارم و پنجم هجرى و تزيينات آن منسوب 

به دوره ايلخانى است .
بــر روى برخى از ســنگ مزارهايى كه هنوز در پيرامون بنا به چشــم 
مى خورند، نوشــته ها و نقوشــى به خط ثلث وجــود دارد كه احتماال 
همزمان با تاريخ ساخت بقعه است، اگر چه در سال هاى اخير سطح تپه 

و گورستان آن به كلى دگرگون شده است . 
نماى بيرونى بقعه پير خضر داراى آجر چينى و گنبد آن از نوع رگ چين 
ساده است، درگاه ورودى بنا نيز ارتفاعى معمولى دارد كه شايد به عمد 
و براى تواضع وارد شوندگان به درون بنا بوده است . هم چنين در نماى 
بيرونى بقاياى تزيينات گچبرى، طرح هاى آجرى و كتيبه اى مشاهده مى 

شود كه قسمت هاى زيادى از آن از بين رفته است . 
داخل بقعه كتيبه هاى متعددى وجود دارد كه زينت بخش ديوارهاست، 
كه اگر چه از يك بخش شــاهنامه انتخاب نشده اند، اما از انسجام قابل 
توجه برخوردار و داراى ارزش هنرى و ادبى هســتند .از نوشــته هاى 
تاريخى و جغرافيايى چنين برداشــت مى شود كه اين بنا، محلى است 
كه ســه پير همدان يعنى باباطاهر، بابا جعفر و شيخ حمشا در آن جا به 

استقبال طغرل سلجوقى رفته اند .
هم چنين در اين دوره از پيرى به نام بابا خضر ياد شــده كه با توجه به 
مدارك موجود، احتماالً اين بقعه خانقاه يا زاويه او بوده و شايد عارفانى 
همچون باباطاهر، بابا جعفر و شيخ حمشا در آنجا آموزش هاى عرفانى 

و صوفيانه مى ديده اند .
دليل اين ادعا نوشته هاى تاريخى و عبارات صوفيانه اى است كه بر روى 
ديوا رهاى داخلى و بيرونى بنا گچبرى شده است . در داخل بقعه سنگ 
قبرى از جنس سنگ مرمر قرار دارد كه متاسفانه بيشتر بخش هاى آن به 
علت پا خوردگى و ساييدگى آسيب ديده و به همين دليل، ارتباط بنا با 

سنگ قبر در پرده ابهام است .
با توجــه به نوع پالن، بقاياى اتاق الحاقى در ضلع غربى بنا، كتيبه ها و 
محرابــى كه در آن وجود دارد احتماال اين بنا يك خانقاه يا زاويه پير يا 
عارف بوده اســت، يعنى در زمانى كه صاحب بقعه در قيد حيات بوده 
به عنوان مكانى كه در آن عبادت هاى عارفانه و صوفيانه انجام مى گرفته 
كاربرد داشته و پس از فوت، صاحب يا پير زاويه در همين مكان دفن و 
به عنوان مقبره مورد استفاده قرار مى گرفته و مريدان وى در آنجا مراسم 

و عبادات خاصى انجام مى داده اند .

يك پژوهشگر حوزه موسيقى مطرح كرد
موسيقى عاشقى همدان، 

«از اينجا رانده و از آنجا مانده»

 يك پژوهشــگر حوزه موســيقى با بيان اينكه 
موســيقى عاشــقى همدان، براى جوانــان چندان 
جاذبــه اى ندارد گفت: چون اين موســيقى به قول 

معروف «از اينجا رانده و از آنجا مانده» است.
به گزارش فارس ؛ عاشــيقالر موســيقيلر (ديدار 
شــرق و غرب موسيقى تركى ايران) عنوان يكى از 
برنامه هايى بود با دعوت از اســتاد «بخشى محمد 
نعيمى» يكى از اســاتيد موســيقى تركى استان و با 
حضور جمعى از عاشيق هاى همدانى و با سخنرانى 
«جواد حســين قلى پور» در جشنواره موسيقى فجر 

برگزار شد. 
اين برنامه كه با بزرگداشت اســتاد ماشاءا... رسام 
نيز همراه بود مورد توجه بســيارى از هنردوستان 
و اهالى موسيقى قرار گرفت. در همين رابطه جواد 
حسين قلى پور در خصوص شرايط امروز موسيقى 
تركى اســتان اظهار كرد: اوضاع و احوال موسيقى 

تركى همدان چندان مطلوب نيست.
وى گفت: علت اصلى اين امر عدم توجه مسئوالن 
فرهنگى كشــور به موسيقى اقوام است كه موسيقى 
نواحى اســتان همدان هم از اين موضوع بى نصيب 
نمانده اســت. اين پژوهشگر حوزه موسيقى افزود: 
عامــل ديگر بدحالى موســيقى تركى همدان خود 
هنرمندان و اساتيد اين نوع موسيقى هستند كه هنوز 
بــه ارزش هنر خود پى نبرده انــد و به فكر ارتقاى 

آن نيستند.
وى ادامــه داد: با مرور آثــار صوتى و تصويرى 
چند دهه قبل و مقايســه آن بــا اجراهاى امروز"
هنرمنــدان متوجــه ســير نزولى اين موســيقى 
خواهيم شــد. حســينقلى پور افزود: البته منظورم 
از نزول، كاهش ميزان اصالت نغمه هاست وگرنه 
هنرمندانى هســتند كه از نظر فن نوازندگى شايد 

برتر از قدما باشند.
 وى گفت: متاســفانه اغلب اساتيد معاصر موسيقى 
تركى ما، با تعليــم هنرآموز بيگانه اند و گويا همين 
امر باعث شــد" تكنيك هاى مهــم چگورنوازى به 
نوازندگان امروزى منتقل نشــود. اين پژوهشــگر 
حوزه موسيقى با بيان اينكه با اوضاع فعلى موسيقى 
عاشقى همدان، براى جوانان چندان جاذبه اى ندارد 
افزود: چون اين موســيقى به قول معروف «از اينجا 

رانده و از آنجا مانده» است.
وى ادامــه داد: حــال موســيقى تركــى آذربايجــان 
ــظ  ــا حف ــراه ب ــه هم ــيد ك ــته  باش ــر داش را در نظ
ــيقى و جــذب  ــم موس ــتفاده از عل ــت در اس اصال
ــت.  ــوده  اس ــق ب ــد، موف ــه ح ــا چ ــب ت مخاط
ــنوار" ــن جش ــزارى اي ــت: برگ ــينقلى پور گف حس

ــرض  ــه ع ــت ـ اينك ــى اس ــاق زيباي ــًا اتف مطمئن
ــا  ــه ب ــت ك ــل اس ــن دلي ــه اي ــاق» ب ــردم «اتف ك
لحــاظ سياســت فرهنگــى كشــور، شــايد در آينــده 
چنيــن قضيــه اى حــادث نشــود ـ پــس بايــد 
ــاره  ــا اش ــم شــمرد. وى ب ــى را مغتن ــن وقايع چني
بــه برگــزارى برنامــه «عاشــيقالر موســيقيلر» 
در جشــنواره موســيقى فجــر امســال گفــت: 
ــن اســت  ــى اي ــن كارگاه هاي ــده چني ــن فاي كمتري
ــه موســيقى حداقــل از وجــود  كــه عالقه منــدان ب

ــوند. ــع ش ــيقى  مطل ــن موس چني
ــرد:  ــح ك ــان تصري ــيقى در پاي ــد موس ــن هنرمن اي
دعــوت از اســاتيد بــزرگ موســيقى تركــى هماننــد 
اســتاد چنگيــز مهدى پــور (نوازنــده قوپــوز و 
سرپرســت گــروه دالغــاى تبريــز) مســلمًا در 
جــذب  و  همــدان  تركــى  موســيقى  ارتقــاى 

ــود. ــد ب ــر خواه ــان موث مخاطب

گوگل آبروى اپل را برد
 يك گروه امنيتى در گوگل كه براى شناسايى آسيب پذيرى توليدات 
شــركت هاى فناورى رقيب تالش مى كنند، اين بار با افشــاى آسيب 
پذيرى سيستم عامل مك اپل، آبروى آن را برده اند. به گزارش نئووين، 
گروه يادشده كه به Zero team شهرت دارند عالوه بر شناسايى و 
اعالم وجود آســيب پذيرى هاى نرم افزارى در توليدات و محصوالت 
شركت هاى رقيب، همين كار را در مورد توليدات خود گوگل هم انجام 
مى دهند.اعضاى اين گروه پس از كشف حفره هاى امنيتى در نرم افزارها 
و سيستم عامل هاى مختلف معموالً موضوع را به اطالع شركت سازنده 
رسانده و به آنها 90 روز فرصت مى دهند تا مشكل را حل كنند. در غير 
اين صورت موضوع توسط اين گروه به طور عمومى اعالم شده و آبرو 

و اعتبار شركت سازنده نرم افزار در معرض خطر قرار مى گيرد.

تالش هواوى براى تعقيب قضايى دولت كانادا
 وكالى منگ وانژو مدير ارشــد امور مالى شركت هواوى كه در 
كانادا در حبس به ســر مى برد، قصد دارند دولت اين كشور را مورد 
پيگرد قضائى قرار دهند. به گزارش آسين ايج، وانژو به جرم دور زدن 
تحريم هاى ايران چند ماهى اســت به درخواســت دولت آمريكا در 
كانادا بازداشــت شده و تالش هاى هواوى براى آزاد كردن وى هنوز 

به نتيجه نرسيده است.
وكالى هواوى قصــد دارند عالوه بر دولت كانــادا، پليس فدرال و 
گارد مرزى اين كشور را هم مورد پيگرد قانونى قرار دهند. بازداشت 
غيرقانونى، تفتيش و بازجويى ســه ساعته از منگ وانژو كه به معناى 
نقض حقوق اساســى اين فرد بوده، از جمله داليل طرح شــكايت 

وكالى او محسوب مى شود.

ارز ديجيتال فيس بوك 
تا پايان 2019 عرضه مى شود

 منابع مطلع از تمركز فيس بوك براى عرضه ارز ديجيتال تا قبل از 
پايان ســال 2019 ميالدى خبر داده اند. يك گروه مخفى 50 نفره در 
اين شــركت در تالش براى تكميل اين طرح هستند. به گزارش تك 
كرانچ، اين ارز ديجيتال عالوه بر فيس بوك در ديگر پلتفرم هاى متعلق 
به اين شركت مانند واتس اپ هم قابل استفاده خواهد بود و به عنوان 
مثال مى توان از آن براى نقل و انتقال ســريع پول استفاده كرد. هنوز 
مشــخص نيســت اين ارز ديجيتال دقيقاً چه نامى خواهد داشت. اما 
برخى منابع مى گويند فيس بوك نام FaceCoin را براى آن انتخاب 
خواهد كرد. انتظار مى رود اين ابتكار عمل تازه درآمدهاى سرشارى را 

به جيب مديران فيس بوك سرازير كند. 

چين ربات گوينده زن هم استخدام كرد
 خبرگزارى شــينهواى چين پس از استفاده از يك ربات گوينده 
خبر مرد كه قادر به تقليد كامل از حركات انسان ها است، يك ربات 
گوينده زن را هم به خدمت گرفت. به گزارش اسين ايج، اين ربات 
نخســتين بار براى قرائت خبرى كوتاه در مورد حضور يك هيأت 
خارجى در نشســت پارلمان چين در پكن به كار گرفته شده است. 
ايــن ربات گوينده زن Xin Xiaomeng نام دارد. وى با موهاى 
كوتاه و يك لباس صورتى رنگ در ويدئوى يك دقيقه اى خبرگزارى 
شــين هوا حضور يافته است.طراحى چهره اين ربات با الهام از يك 
گوينده زن واقعى خبرگزارى شــين هوا به نــام كيو منگ صورت 
گرفته است. توليد اين ربات با همكارى شين هوا و شركت فناورى 

سوگو انجام شده است. 

مدل پروازى ماهواره مخابراتى «ناهيد 1» 
آماده پرتاب است

 رئيس پژوهشــگاه فضايى ايــران گفت: مدل پــروازى ماهواره 
مخابراتى «ناهيد يك» كه در پژوهشكده سامانه هاى ماهواره، طراحى 
و ســاخته شده، تســت هاى الزم را گذرانده و آماده پرتاب است. به 
گزارش وزارت ارتباطات، گزارش عملكرد پژوهشــكده سامانه هاى 
ماهواره در ســال 97 و برنامه هاى آتى اين پژوهشكده در جلسه اى با 
حضور حسين صميمى رئيس پژوهشگاه فضايى ايران بررسى شد.وى 
در اين جلســه با اشاره به موفقيت هايى كه در عرصه فناورى فضايى 
توسط پژوهشگاه فضايى ايران كسب شده است گفت: انتظار مى رود 
با پتانسيل خوبى كه در اين مجموعه وجود دارد، با برنامه ريزى مناسب 

و تالش بيشتر، اين موفقيت ها بيشتر شود.

سينـما

■ قد  س........................... .قانون مورفي-هت تريك 
■ قد  س2.......  ماموريت غيرممكن - پاستاريوني
■ فلسطين1.................................. سوتفاهم- تخته گاز
فلسطين 2..................................... جن زيبا-درساژ
■ سينما كانون................. پاردايس - ضربه فني
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- سندباد و سارا
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

مريم مقدم »
 پس از تعطيالت نوروز ســاعت قطار تغيير 
خواهد كرد و همداني ها ساعت 6 صبح مي توانند 

به تهران سفر كنند
 بلوار ارم همدان ريه شهر است اجازه ساخت 
و ساز و از بين بردن فضاي سبز به سرمايه گذاران 

نمي دهيم 
 رسانه ها قبل از نوروز پتانسيل ها و توانمندي هاي 
استان را انعكاس دهند اخبار مثبت مسافر به شهر 

مي آورد 
 عيد يك نماد خدمت رساني به مردم است در 
بخش ارتقاء زندگي مردم با هدف افزايش ثروت 

بايد احساس مسئوليت كنيم.
 غار عليصدر برند گردشــگري همدان است 
بايد براي آوردن مســافران از عليصدر به همدان 

برنامه ريزي جدي انجام شود.
 نقاط كور كه براي آنتن دهي موبايل مشــكل 
دارند بايد در استان شناســايي و رفع اشكاالت 

انجام شود 
 رضايت مردم از خدمات رســاني بايد مطلوب 

باشد افتخار دولت خدمتگزاري به مردم است 
 تبليغات سال گذشته شركت سياحتي عليصدر 

در پايتخت ، تهرانى ها را به همدان راهى كرد
 بخش هاي خصوص قرار بود سهم تبليغات براي 
همدان را ادا كنند اما جز شركت سياحتي عليصدر 

از بقيه خبري نيست 
 رويدادهاي گردشگري همدان توانست استان 
را در ســطح بين المللي معرفي كند امروز همدان 

را همه مي شناسند 
اينها گزيده اي از مهمترين مواردي بود كه معاون عمراني 
استاندار در جلسه ستاد سفر و ستاد بحران روز گذشته 
در سالن شــهداي استانداري اعالم كرد اين نشست با 
حضور حداكثري اعضاي كميته ها در حالي برگزار شد 
كه به نظر مي رســيد هنوز جمع بندى هاى آمارى در 

كميته هاى دهگانه ستاد سفر همدان جاى كار دارد 
امسال نيز قرار است ستاد سفر با محوريت ستاد اسكان، 
اطالع رساني و ارائه خدمات و ديگر كميته ها در يادمان 

عين القضات شهر همدان متمركز شوند.
بنابر آماري كه حاضرين در اين نشست دادند موارد زير 
مورد پيگيري و برنامه ريزي قرار گرفته  است به عنوان 
مثال از 78 پايگاه جمعيت هالل احمر در ســطح استان 
همدان 32 مورد مربوط به امداد و نجات جاده اي و 46

مورد مربوط به نوروز است كه از اين موارد 15 پايگاه 
ثابت و 9 پايگاه سيار خواهند بود. بر اساس پيش بيني 
هواشناسي همدان امسال با دما و بارشي نرمال نوروز را 

سپري خواهد كرد.
ستاد اسكان هم بيشــترين برنامه ريزي ها را براي ارائه 
خدمات به مســافران انجام داده است مانند سال هاي 
گذشته ظرفيت كاملي از هتل ها، مهمان پذيرها و مدارس 
مهيا شــده براي ميزباني از ميهمانان نوروزي مهياست. 
2000 تن ميوه هم براي عرضه در بازارهاي شب عيد 

همداني ها تدارك ديده شده است.
نقاشــي جداره هاي شــهري و جداول قرار است در 
اولويت كارهاي شــهرداري همدان باشــد آنگونه كه 
ستاد اسكان خبر داده اســت 4 ميليون بوته گل از 15

اســفند ماه همدان را به شــهري آماده براي استقبال از 
بهار تبديل خواهد كرد. شــهرداري در زمينه طراحي 
تابلوهاي شــهري هم تمهيداتي انديشــيده است اين 
تابلوها جهت نما قرار است در نقاطي كه الزم است به 

تابلوهاي ديگر شهري اضافه شود.
ستاد اسكان نوروز در يادمان عين القضات از ساعت 8

صبح تا 8 پسازظهر با اتوبوس هاي گردشگري ميزبان 
ميهمانان نوروزي اســت در اين اتوبوس ها راهنماياني 
حضور خواهند داشــت كــه مي توانند بــه ميهمانان 

اطالعات الزم گردشگري همدان را منتقل كند.
 جنگ شادى و اتوبوس همدانگردى

البتــه معاونت فرهنگي شــهرداري از برگزاري جنگ 
شــادي در نوروز همــدان غفلت نكرده اســت و در 
دو نوبت صبح و پســازظهر اين جنگ ها با همكاري 
ارگان هاي مرتبط در يادمان عين القضات به اجرا خواهد 

درآمد.
ســازمان صنعت، معدن و تجارت بــه عنوان ناظر بر 
چگونگي فعاليت بخش هاي متعدد گشت هاي ويژه اي 
را امســال تدارك ديده است كه از يكم اسفند ماه آغاز 
شــده و تا پايان نوروز ادامه خواهد داشت. در ضمن 
مردم مي توانند به شماره 1000127 شكايات مربوط به 

تخلفات را ارجاع دهد.
ستاد اسكان آموزش و پرورش اعالم كرد از سوم اسفند 
ماه تا 24 اسفند رزرو اينترنتي مراكز خدمات رساني به 
فرهنگيان امكان پذير است. و گويا 325 نيروي فرهنگي 
براي نوروز به كمك ســتاد اسكان آموزش و پرورش 

خواهند آمد.
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
همدان در اين جلســه از برنامه ريزي ستاد سفر براي 
متمايز انعــكاس دادن اخبار مربوط به فعاليت ســتاد 
ســفر در سال جاري خبر داد و گفت: كميته هاي فعال 
در ســتاد مي تواند با انعكاس برنامه ريزي هاي خود به 
كميته اطالع رساني امسال از فضاي رسانه ها به صورت 

مديريت شده اي بهره مند شوند. 
كميته ارزيابي عملكرد نيز كه سال هاي پيش با همكاري 
ميراث فرهنگي انجام مي شد امسال نيز به كار خود ادامه 

خواهد داد. 
 بيلبوردهاى عليصدر در بزرگراه هاى تهران

شــركت ســياحتي عليصدر هم با اضافه كردن 60
تخت بــه واحدهــاي اقامتي و حل مشــكلي آب 
روســتاي عليصدر قدم هاي مطلوبي براي ميزباني از 
ميهمانان برداشته اســت آنگونه كه حميدرضا ياري 
مديرعامل اين شركت ســياحتي عنوان كرد از شب 
گذشته تابلوهاي تبليغاتي ســفر به همدان در شش 
نقطه پايتخت از جملــه اتوبان هاي همت، حكيم و 

چمران نصب خواهد شد.
در اين نشست پس از ارائه برنامه ريزي ها توسط مسئوالن 
كميته پيشنهادات و انتقاداتي هم مطرح شد در اين ميان 

فاطمه حبيبي معاون عمراني فرماندار كبودراهنگ توجه 
برنامه ريزان سفر را به اهميت شهرستان ها و روستاهاي 

قرار گرفته در مسير گردشگري استان جلب كرد.
وي گفت: از آنجا كه تبليغات ســفر به عليصدر بسيار 
تأثيرگذار است جاي آن دارد كه اشاره به نام كبودراهنگ 
و اهميت ظرفيت اين شهرستان نيز در دستور كار قرار 
گيرد چرا كه به واســطه چنيــن ظرفيت هاي مطرحي 
مي توان روســتاها و شهرســتان هاي گردشگري را به 
مســافران مطلوب تر معرفي كرد.علي مالمير مدير كل 
ميراث فرهنگي نيز از شهرداري همدان تقاضا كرد براي 
مديريت فعاليت دستفروشان كه  جاذبه هاي گردشگري 
همچون هكمتانه و پياده راه ها را احاطه مي كند برنامه اي 

مدون به اجرا درآورد.
 نگاه جدى به موزه دفاع مقدس

وي به برنامه ريزان سفر توصيه كرد از بهترين موزه دفاع 
مقدس كشــور كه در همدان قرار دارد غفلت نكند و 
توصيه كرد مديران برنامه ريزان ســفر و رسانه ها توجه 
گردشگران ورودي را به اين جاذبه شاخص در همدان 

جلب كنند.
همچنين از نماينده كميته هاي ستاد سفر درخواست كرد 
در روزهاي نوروز در اين ســتاد حضور مداوم داشته 
باشند تا بتوانند ميزباني شايسته تري از ميهمان رقم زنند.

حميدرضا ياري مديرعامل شركت سياحتي عليصدر 
نيــز با قدرداني از پليس راه بر اعــالم كرد: از پليس 
مي خواهيــم اجازه تــردد خودروهــاي كاميون  را 
در محــور عليصدر همزمان با  نــوروز صادر نكند 
همچنين مركز درماني عليصدر فعال شود و پزشك 

مستقر پيش بيني شود.
و به نياز بيشــتر روســتاي عليصدر به گوشت و مرغ 
اشاره كرد و گفت: از آنجا كه در اين روستا در روزهاي 
تعطيالت عيد ميزبان گردشگران بيشتري هستيم انتظار 

مي رود تمهيدات الزم انديشيده شود.
در اين ميان جمالت شــمايي فرماندار فامنين نيز قابل 

توجه بود.
وي كــه به تأثيــر گــذاري فعاليت رســانه اي ها در 
فرهنگ سازي سفر تأكيد كرد به موارد متعددي از جمله 
اطالع رساني نقاط حادثه خيز جاده هاي استان به مسافران 
اشــاره كرد و گفت: ما به دنبــال رفع نقاط حادثه خيز 
هستيم اين مهم محقق نخواهد شد مگر آنكه به صورت 

شفاف اين نقاط به گردشگران گوشزد شود.
 غربت تابلوى هدايت به ايستگاه راه آهن

نماينده اداره راه و شهرســازي در ستاد سفر اعالم كرد 

از آنجا كه تردد گردشــگران و همشهريان در ايستگاه 
راه آهن همــدان در ايام نوروز به آمــار قابل توجهي 
افزايش پيدا خواهد كرد الزم است تابلوهاي راهنمايي 
و هدايت همشــهريان و گردشگران به سمت ايستگاه 
راه آهن در ســطح شــهر افزايش پيدا كند چرا كه اين 
اطالع رساني در همدان نياز به افزايش دارد.پس از طرح 
موارد متعدد توسط مسئولين كميته ها محمودرضا عراقي 
معاون عمراني استاندار در جمالت پاياني به موارد حائز 
اهميتي اشــاره كرد. وي گفت: رويدادهاي گردشگري 
جهاني همدان 2018 باعث شــد امروز ما در تكاپوي 
نگهداشــتن جايگاه همدان در عرصه بين المللي باشيم 
به گونه اي كه برنامه ريزي ها براي ورود به رويدادهاي 

جهاني همدان 2020 در دستور كار قرار گرفته است.
وي گفت: وقتــي ايران در بدترين شــرايط تحريم 
روزگار سپري مي كرد اجالس جهاني گردشگري در 
همدان برگزار شــد و باعث شد ايران به عنوان يك 
مقصد امن گردشــگري در رسانه هاي جهاني معرفي 
شــود دستيابي به اين مهم مقوله كم ارزشي نبود و تا 
هميشــه در خاطر گردشگري دنيا نام ايران و همدان 

ماندگار شد.
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امروز توسعه حمل ونقل جاده اي و ريلي براي همدان 
يك امتياز است ما سال ها منتظر شنيدن صداي سوت 
قطــار در همدان بوده ايم و حــاال اين آرزو به واقعيت 
پيوســته اســت و قطار همدان- تهــران و بالعكس با 
سرعت 140 كيلومتر در ساعت شرايطي را فراهم كرده 
است تا در فاصله زماني سه ساعت مسافران بين مبدأ و 
مقصد جابه جا شوند. ساعت تردد با قطار پس از نوروز 
از همدان به تهران به ساعت 6 صبح به 9:30 تغيير پيدا 

خواهد كرد.
محمودرضا عراقــي در حالي كه به تالش دولت براي 
خدمات رســاني مطلوب به مردم اشاره مي كرد گفت: 
دولت و نظام با سياست هاي همراستا تالش مي كنند تا 
جامعه اي مطلوب با توانمندي هاي باال را به عاملي براي 

ارتقاء زندگي مردم رقم زند.
وي در پايان به نقش تأثيرگذار رســانه ها در رويداد 
همدان 2018 اشــاره كــرد و گفت: اهتمــام خانه 
مطبوعات اســتان، ميراث فرهنگي و ديگر ارگان ها 
در نمايان كردن تصويري شايسته از همدان ستودني 
و قابل تقدير اســت اميــد آن داريم كه نوروز 98 از 
نتايــج تبليغات همدان 2018 با ميزباني شايســته از 

گردشگران بهره مند شويم.

معاون عمرانى استاندار براي سال جديد خبر داد

اصالح ساعت  قطار همدان - تهران 
به 6 صبح 

■ بخش هاي خصوص سهم تبليغات همدان را ادا كنند                ■ عليصدر تهرانى ها را به همدان راهى كرد 
■ همدان2020 در دست برنامه ريزى


