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تخصيص اعتبار همدان2018 
 از شعار تا واقعيت 

 فاصلــه زمانــى تا برگــزارى اجالس 
جهانى و بين الملل گردشگرى در همدان 
هرروز كوتاه تر مى شــود و اين در حالى 
است كه هنوز در بحث اعتبار در نظر گرفته 
شده به رويداد همدان 2018 هنوز به طور 

كامل تخصيص نيافته.

سودي كه اجالس جهاني براي استان دارد
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يادداشت

پل پيروزي بر تحريم ها
 اعتماد ايراني به توليد ملي است

مهدي ناصرنژاد»
 تحقق شعار ملي سال 1397 با عنوان «توليد ملي و حمايت از كاالي ايراني» 
به خودي خود بسيار ســخت و تا حدودي نيز دست نيافتني مي نمود كه تقريبًا 
از اواســط چنين سال، بحران شــديد ارزي و تبعات دشوار تحريم هاي جديد 
دشــمنان هم مزيد بر علت شــد. البته هر عقل ســليم و هر اراده خدمتگزاري 
گواهي مي كند كه تحريم براي هر كشــور رو به رشــد و تازه استقالل يافته اي 
يك فرصت بزرگ و نعمت خداداده اي اســت تا ملت ها بتوانند روي پاي خود 
بايســتند و اســتقالل واقعي و بهار شــكوفايي ملي را تجربه كنند، وليكن بايد 
قبول داشــت كه پشت هر تصميم و هدف مقدس بايد اراده اي محكم و ايماني 
خلل ناپذير وجود داشــته باشــد و ملت يك كشــور مفهوم درست استقالل و 

خودباوري را با تمام وجود درك نمايد.
اتفاقاً همين روز سه شــنبه (اول آبان ماه ســال 1397) بود كه چند تن از مسئوالن 
اقتصادي كشــورمان كه در حوزه پوشاك و توليد داخلي آن فعاليت دارند، در يك 
نشست تلويزيوني اعالم كردند كه در راستاي توليد ملي وحمايت از كاالي ايراني، 
امســال راه هاي نفوذي كاالي قاچاق به ايران تا 80 درصد بسته شده است، وليكن 
هنوز حدود 20 درصد از كاالي موجود در بازار پوشاك كشور به طريقه هاي قاچاق 
وارد مي شود و همين ميزان هم ضربه هاي جبران ناپذيري بر شالوده توليدات داخلي 
وارد مي سازد! واقعاً چرا در كشوري كه همگان بر اهميت استقالل و مهمتر از همه 
بــه توانايي هاي داخلي براي تأمين مايحتاج عمومي واقف هســتند و بر آن اعتقاد 

دارند،  بايد اجناس و كاالهاي خارجي هنوز با اقبال عمومي مواجه باشد!؟
در همين حال و در يكي از همين برنامه هاي تلويزيوني كه گزارشــگر مربوطه 
در خصوص افزايش قيمت ها و منشأ بسياري از گراني ها با مردم و فروشندگان 
و بعضًا توليدكننده ها صحبت مي كرد، مشــخص شد منشأ بسياري از گراني ها، 
خود توليدكنندگان هســتند و اجناس جديد با اتيكت هاي مربوط به قيمت هاي 
گذشــته، اما گران تر از قبل در اختيار فروشندگان و توزيع كنندگان جزيي قرار 
مي گيرد. البته بزرگ ترين و اصلي ترين توجيه توليدكنندگان نيز اين اســت كه 
مواد اوليه با قيمت هاي جديد و ارز افزايش قيمت داده شــده، به دســت آنان 
مي رســد و آنان نيز ناچارند عدد و رقم هاي مربوط به قيمت تمام شــده كاال 

را تغيير دهند!
ولي اين ســؤال همچنان بي جواب اســت كه اگر قيمت هاي جديــد ارز دولتي 
مالك ارزش گذاري هاي جديد در كارخانجات و مراكز عمده توليد مي باشد، چرا 
كاالهايي كه مربوط به توليد ماه هاي گذشــته است و هنوز از انبارها و از كارخانه 
خارج نشده اســت،  بايد گران فروخته شــود!؟ چرا بايد از ماه ها قبل به استقبال 
گراني ها رفت؟! چرا براي گراني و رسيدن به سود بيشتر تمام صاحب كاالها با هم 
به رقابت و مســابقه برخاسته اند!؟ فراموش نكنيم كه اصل اول اجرا و تحقق شعار 
و توليد ملي و حمايت از كاالي ايراني، اعتماد و خودباوري است و تا مادامي كه 
قشــرهاي مردم به كيفيت و قيمت تمام شده كاالي ايراني اعتماد نداشته  باشند، به 

توليدكننده و كاالي وطني،  اعتماد نخواهند كرد.
در واقع توليدكننده در هر مقام و در هر ســطحي بايد به جامعه خودش اعالم كند 
من نماينده شما هستم و به نمايندگي از شما سكان هدايت توليد ملي را در دست 
گرفته ام و بنا دارم با شــما و به اتفاق شــما به ساحل اطمينان و امنيت توليد ملي 
برســيم! وقتي هر قشري از جامعه ايراني به توليدكننده وطني خود اعتماد مي كند، 
يعنــي اينكه ريش و قيچي را به دســت او مي دهد و اولين قدم از اين قرار بزرگ 
اين است كه به اعتماد مردم خيانت نشود. اين يك قاعده اثبات شده و آزمون پس 
داده اســت و رمز موفقيت آدم هاي بزرگ و توليدكننده هاي بنام در دنيا همين يك 

كلمه است؛ كلمه «اعتماد».

 اگرچه دولت مى توانســت در معرفى وزراى 
پيشنهادى فراتر از گروه و جناح عمل كند اما گزينه 
هاى معرفى شده به مجلس شوراى اسالمى همگى 
داراى تخصــص و تجربه و به طور حتم بهترين و 

برترين هاى دولت هستند.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت: 
هم اينك چهار گزينه معرفى شــده براى تصدى 
پســت وزارت در حال ارايه طــرح هاى خود به 
كميسيون هاى تخصصى، فراكسيون هاى مجلس 

و مجامع استانى هستند.
اكبر زنجبــرزاده در گفت و گوى بــا  ايرنا اظهار 
داشت: در حال حاضر برنامه هاى ارائه شده توسط 
نمايندگان مورد نقد و بررســى قرار گرفته است تا 

به اجماع نهايى برسند. 

رنجبرزاده با اشــاره به پرونده تخلف در واردات 
خودرو ادامه داد: براســاس مدارك ارائه شــده نه 
تنها ثبت سفارش هاى غيرقانونى واردات خودرو 
مربوط به قبل از وزرات محمد شريعتمدارى بوده، 
بلكه پيگيرى و ارجاع تخلف هاى صورت گرفته 
به دستگاه قضايى نيز توسط وى انجام شده است.

وى يادآورى كرد: برخى گاليه ها از بروز تخلف 
در وزارت صنعــت، معدن و تجــارت در زمينه 
واردات خودرو وجود داشــت كه موجب نگرانى 

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى شده بود. 
رنجبرزاده تاكيد كرد: شــريعتمدارى در چند روز 
گذشته با ارائه مدارك و مستنداتى در اين رابطه به 
شفاف سازى و دفاع از خود پرداخت كه اميدواريم 
با ارائه توضيح و شفاف سازى بتوانند نظر و اعتماد 

نمايندگان را جلب كند.
عضو هيات رئيســه مجلس شــوراى اسالمى بار 
ديگر اظهار اميدوارى كــرد كه نمايندگان مجلس 
توضيحات شريعتمدارى را بپذيرند و براى تصدى 
وزارت كار، تعــاون و رفاه اجتماعى به وى اعتماد 

كنند.
رنجبرزاده همچنين با اشــاره به گزينه پيشنهادى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: دكتر رضا 
رحمانى چهره اى شناخته شده براى مجلس است 
و نماينــدگان با ضريب اطمينان بيشــترى به اين 

شخص راى مى دهند.
وى اظهار داشــت: گزينه وزارت صنعت به لحاظ 
چند دوره نمايندگى در مجلس شوراى اسالمى و 
تجربه رياست چند دوره متوالى كميسيون صنايع و 

معادن مجلس، كمترين نياز را به ارزيابى و بررسى 
دارد. 

وى رحمانــى را مديرى اليــق و صاحب نظر در 
عرصه توليد دانست و افزود: مجموعه اى از خوبى 
و حسنات در اين شــخص جمع شده و تا كنون 
ارزيابــى هاى مجلس در مــورد وى مثبت و راى 
اعتماد او از مجلس شــوراى اسالمى تقريبا قطعى 

است. 
محمد اسالمى، فرهاد دژپسند، محمد شريعتمدارى 
و رضــا رحمانى به ترتيب گزينه هاى پيشــنهادى 
وزارتخانه هــاى راه و شهرســازى، امور اقتصادى 
و دارايى، تعــاون، كار و رفاه اجتماعى و صنعت، 
معدن و تجارت به مجلس شوراى اسالمى هستند 

كه روز 6 آبان صالحيت آنها بررسى مى شود. 

 معــاون خدمــات شــهرى شــهردارى بــا 
ــوان پايتخــت  ــدان بعن ــاب هم ــه انتخ ــاره  ب اش
گردشــگرى كشــورهاى آســيايى در ســال 2018 
گردشــگرى  جهانــى  اجــالس  برگــزارى  و 
(UNWTO) گفــت:  زيبنــده و شايســته كهــن 
شــهر همــدان نيســت كــه در ورودى هــاى شــهر 
شــاهد مناظــر و چشــم اندازهــاى نامناســبى 

ــيم ، باش
ــدان  ــهردارى هم ــتا ش ــن راس ــزود: در اي  وى اف
اقــدام بــه ســاماندهى صنــوف مزاحــم در ســطح 

شــهر نمــوده اســت.
ــه مشــكالت  ــاره ب ــا اش ــر ب ــى ضمي ــد عل وحي
اســتقرار ســنگ فروشــان در بلــوار امــام خمينــى 
(ره) گفــت: در ايــن مســير شــاهد فعاليــت 
ــود  ــه وج ــتيم ك ــى هس ــاى سنگ فروش واحده
ــر  ــاده، منظ ــم ج ــه حري ــاوز ب ــن تج ــان ضم آن
ــى  ــرار داده و نازيباي ــر ق ــت تاثي ــهرى را تح ش

ــت.   ــرده اس ــاد ك ــرى را ايج بص
ــع  ــفه وض ــه فلس ــه  ب ــا توج ــه داد : ب وى  ادام
بنــد 20 قانــون شــهرداريها كــه حمايــت معنــوى 
از مســكن و محــل ســكونت شــهروندان و 
حفــظ آرامــش آنهــا را مــورد توجــه قــرار 
ــاده  ــد 2 م ــره 1 بن ــن تبص ــد و همچني ــى ده م
ــون شــهرداريها در خصــوص عــدم ســد  55 قان
ــداد 24  ــى ، تع ــر عموم ــن و معاب ــر در اماك معب
واحــد صنفــى از 45 واحــد شناســايى شــده 
ــدام  ــام (ره) اق ــوار ام سنگفروشــى مســتقر در بل

بــه ايجــاد مزاحمــت ، آلودگــى ســمعى و بصرى 
و ســد معبــر بــراى شــهروندان نمــوده انــد ، كــه 
ــده و ســير مراحــل  ــه تشــكيل پرون ــا توجــه ب ب
ــم  ــا حك ــد ب ــد 20 باي ــيون بن ــى در كميس قانون
قضايــى و بــا همــكارى نيــروى انتظامــى جمــع 

ــد. ــاماندهى گردن آورى و س
ــنگ  ــاماندهى س ــر در خصــوص س ــى ضمي عل
ــاماندهى،  ــث س ــرد: در بح ــوان ك ــان عن فروش
تــالش بــر خــروج ايــن گونــه مشــاغل از ســطح 
شــهر و محــل ســكونت شــهروندان اســت ، بــه 
ايــن علــت كــه اعتقــاد داريــم محــل ســكونت 
شــهروندان بايــد عــارى از هــر گونــه ناهنجــارى 

بصــرى و آلودگــى زيســت محيطــى باشــد.
وى تصريــح كــرد: بــا تمــام افــرادى كــه جلــوى 
ــح  ــا مصال ــود را ب ــاختمانى خ ــل كارگاه س مح
ــد  ــورد خواه ــد برخ ــف مي گيرن ــزار مختل و اب
ــه  ــكار ب ــاوز آش ــن كار، تج ــه اي ــرا ك ــد، چ ش

ــي  اســت. ــر عموم ــه و معاب ــوق جامع حق
معــاون خدمــات شــهرى بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــاماندهى  ــت س ــه در جه ــوب صــورت گرفت خ
معابــر و فضاهــاى عمومــى شــهرى اظهــار 
ــى  ــه پيشــرفتهاى خوب ــن زمين ــا در اي داشــت: م
نيــز داشــتيم از جملــه جمــع آورى دســت 
ــه در  ــه ك ــتران گنجنام ــاط گس ــان و بس فروش
ــاماندهى  ــه س ــب در گنجنام ــه اى مناس محوط

ــد. ــده ان ش
وى بــه انتقــال پرنــده فــروش هــا بــه مــكان در 
ــال  ــه پشــت ترمين ــه شــده در محوط نظــر گرفت
ســابق همــدان اشــاره و افــزود : ديواركشــى 
ايــن محوطــه جهــت بازارچــه پرنــده فروشــها در 

ــرار دارد. ــهردارى ق ــتور كار ش دس
ــه  ــه انتقــال بســاط گســتران كهن ــر ب علــى ضمي
فــروش پيــاده راه اكباتــان بــه محوطــه نظربيــك 
بصــورت موقــت نيــز اشــاره و گفــت: بــا 
همــكارى و اقدامــات كارشناســى شــده ســازمان 
ســاماندهى مشــاغل شــهرى  تعــداد بــازار روزها 
ــتران  ــاط گس ــان و بس ــه دستفروش ــت كلي جه
ســطح شــهر همــدان جانمايــى و افزايــش 

ــت. ــد ياف خواه

6 ماه حبس در انتظار 
افراد داراى ويزاى نامعتبر

 افــرادى كه ويزا و گذرنامــه معتبر ندارند و يا 
اقدام به اخــذ ويزاى غيرمعتبر مى كنند در صورت 
برخورد در آن ســوى مرز به 6 ماه حبس محكوم 

مى شوند.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان هشدار داد: اگر 
زائران اربعين حسينى در هنگام سفر مدارك معتبر 
و كارت شناســايى داشته باشــند با مشكل مواجه 
نخواهند  شد چرا كه براى عبور از مرز كشور عراق 
بايد كارت شناسايى و گذرنامه خود را ارائه دهند.

جمشيد باقرى در گفت و گو با ايسنا ، اشاره به الزام 
رعايت برخى از نكات امنيتى، ايمنى و بهداشــتى 
بيان كرد: زائران بايد از مســيرهاى تعيين شده تردد 
كــرده و از ورود به مكان هــاى متفرقه كه تردد در 
آنها ممنوع اســت، خوددارى كرده و حتى االمكان 
از اتوبوس ها و وسايل نقليه ويژه و تعيين شده براى 

رسيدن به مقصد مورد نظر استفاده كنند.
 ممنوعيت حمل برخى داروها به عراق 

باقرى با بيان اينكه به همراه داشتن برخى از داروها 
در كشور عراق ممنوع است، خاطرنشان كرد: در هر 
كشور به همراه داشتن برخى از داروها ممنوع است 
كه زائران بايد اين قوانين را رعايت كرده و از حمل 

داروهاى ممنوعه خوددارى كنند.
وى از زائران درخواســت كرد تا شئونات اسالمى 
را در مســير رعايت كنند چرا كه آنها نماينده ملت 
و فرهنگ ايران هســتند و توصيــه كرد: زائران در 
صورت مشــاهده و احســاس خطر مى توانند به 
نزديك ترين كنسولگرى ايران و كانكس هاى نظامى 
كه در مســير مستقر هستند، مراجعه كرده و مسأله 

مورد نظر را گزارش دهند.
 از حمل اشياء قيمتى خوددارى كنيد 

وى تأكيــد كرد: زائران بايد از حمــل و به همراه 
داشتن اشــياء و وسايل قيمتى خوددارى كرده و يا 
در صورت به همراه داشــتن اين اشياء به خوبى از 

آنها نگهدارى كنند.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان بــا بيان اينكه 
نيروهاى پليس در تمامى محورهاى پرتردد مستقر 
اســت، تصريح كرد: زوار بيش از 14 استان براى 
پياده روى اربعين از همدان عبور مى كنند كه نيروى 
انتظامى به همراه پليس راهنمايى و رانندگى استان، 
تــردد و عبور زائران را كنترل كــرده و آماده ارائه 

خدمات هستند.
 تاكنون براى زائرى مشكلى پيش نيامده 

باقرى در پايان با بيان اينكه تا كنون هيچ گزارشــى 
از وقوع سرقت يا بروز مشكل براى زائران گزارش 
نشده است، گفت: خوشبختانه تا كنون هيچ گزارشى 
مبنى بر وقوع سرقت يا بروز مشكالت ديگر براى 
زائران اربعين دريافت نشده و در صورت گزارش 
نيروى انتظامى در اســرع وقت رسيدگى كرده و در 

آماده باش كامل قرار دارد.

شتاب و خستگى عامل مهم 
تصادفات زائران اربعين

 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان 
همدان شتاب  زدگى و خستگى زائران اربعين را 

عاملى مهم در تصادفات درون شهرى دانست.
على فكرى با اشــاره به تصادفات درون شهرى 
زائران عنوان كرد: خوشبختانه تا كنون تصادفى 
كه منجر به مرگ يا جراحت زائران باشــد، به 
پليس راهور گزارش نشــده و صرفا تصادفات 

جزئى بوده است.
وى ادامــه داد: محورهايــى از جملــه بلوار 
فرودگاه، ســه راهى فرهنگيان، بلــوار آيت اهللا 
نجفى و ميدان كربال از جمله محورهايى هستند 
كه در آن تراكم ترافيك را شاهديم و از زائران 
درخواست داريم در اين محورها براى عبور از 

ترافيك، صبر و بردبارى پيشه كنند.
رئيس پليس راهور اســتان همدان با بيان اينكه 
تيم هاى گشت پليس راهنمايى و رانندگى آماده 
ارائه خدمات به زائران اربعين هســتند، عنوان 
كرد: 100 تيم گشــتى راهور استان با استقرار 
در محورهــاى پرتــردد و پليــس راه در حال 
خدمت رسانى به زائران هستند و ترافيك را در 

محورهاى خروجى شهر كنترل مى كنند.
وى خاطرنشان كرد: تيم هاى گشتى زيادى در 
محورهاى مختلف شــهر در حال انجام وظيفه 
هستند كه در اين ميان، پليس راهور اصفهان نيز 
تيم هاى گشتى خود را براى يارى به همكاران 

خود در استان همدان اعزام كرده است.
فكرى به زائران اربعين توصيه كرد: براى عبور 
از ترافيك محورها شــتاب و عجله نكنند و در 
صورت احســاس خســتگى بعد از استراحت 

كافى به راه خود ادامه دهد.

وزراى پيشنهادى بهترين و برترين هاى دولت هستند

سنگ فروشي هاي بلوار امام
ساماندهى مى شود

معاون بازآفرينى شهرى و مسكن  از پايان بازنگري خبر داد

پايان طرح جامع همدان سال1400
■ شمال همدان براي توسعه شهري مناسب نيست

برداشت 
350 ميليون 

مترمكعبي آب 
از دشتهاي 

استان

هزار مشكل سد راه اعتبار 
بيمارستان فاطميه 

رئيس كميسيون نظارت و بازرسى شوراى شهر همدان اعالم كرد

بيشترين شكايات مردمى
 از حوزه فنى عمرانى شهرداري
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

اعضاى شبكه هرمى مبلغ هنگفتى ارز از كشور خارج كردند
 اعضاى شبكه يك شركت هرمى با جذب افراد براى سرمايه گذارى، مبلغ هنگفتى ارز از كشور خارج كردند.

دادستان عمومى و انقالب همدان گفت: اقدام اعضاى اين شبكه هرمى به مثابه اخالل در نظام اقتصادى جرم محسوب شده و 
در چارچوب قانون با مخالن برخورد شد.

كامران حمزه در گفت و گو با ايرنا افزود: هفت تن در اين باره شناســايى و دســتگير شدند كه همچنان پرونده آنها در مرحله 
تحقيقات بوده و تحويل دادگاه نشده است.دادستان عمومى و انقالب همدان ادامه داد: افراد با عضويت در اين شركت هرمى 

يكهزار دالر سرمايه گذارى مى كردند و عامالن جذب سرمايه گذار بابت هر عضو 10 درصد پورسانت دريافت مى كردند.
حمزه درباره پرونده تخلف شــهردارى همدان نيز بيان كرد: با توجه به گســتردگى تخلف، پرونده همچنان در دست تحقيق 
كارشناســان است.دادستان همدان ادامه داد: شمارى از كارمندان شهردارى در اين ارتباط بازداشت شدند كه تعدادى از آنها با 
تامين وثيقه هم اينك آزاد هستند. وى درباره آخرين وضعيت رسيدگى به تخلف اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان نيز عنوان 
كرد: اين پرونده كه مربوط به سفرهاى خارجى، نصب پله برقى و ديگر تخلف ها ى اعضاى دوره هاى گذشته شورا اسالمى 

بود رسيدگى، مختومه و حكم اجرا شده است.

بيشتر ايل راه هاى عشاير به اتوبان تبديل شده است
ــر ايل راه هــاى  ــر داد و گفــت: اكث ــان خب ــور عشــاير اســتان همــدان از آغــاز كــوچ عشــاير در نيمــه دوم آب ــر ام  مدي

عشــاير از بيــن رفتــه اســت. 
حســين محمــدى در گفت وگــو بــا ايســنا، اظهــار كــرد: ايل هــاى اســتان همــدان 150 تــا 650 كيلومتــر اســت كــه اكثــرا 

از بيــن رفتــه و بــه جــاده و اتوبــان تبديــل شــده اســت. 
وى با اشاره به اينكه بيشتر ايل راه هاى عشاير به جاده و اتوبان تبديل شده است، تصريح كرد: اين موضوع باعث به خطر افتادن 

جان عشاير شده است به طوريكه احتمال تصادفات جاده اى و به خطر افتادن امنيت عشاير  وجود دارد. 
محمــدى يــادآور شــد: بــا توجــه بــه اينكــه ايل راه هــا از بيــن رفتــه اســت بايــد امتيــازى بــه عشــاير داده شــود و ايل راه هــا 

ــوند.  تثبيت ش
وى دربــاره حركــت عشــاير در مســير پيــاده روى اربعيــن نيــز تأكيــد كــرد: بــراى اينكــه تداخلــى ايجــاد نشــود اســتان ايــالم 
طــى نامــه اى خواســته زمــان حركــت عشــاير كنتــرل شــود كــه در ايــن راســتا اطالع رســانى كرده ايــم تــا عشــاير ديرتــر 

ــت كنند.  حرك

تخصيص اعتبار همدان2018 
 از شعار تا واقعيت 

 فاصله زمانى تا برگزارى اجالس جهانى و بين الملل گردشگرى 
در همدان هرروز كوتاه تر مى شود و اين در حالى است كه هنوز در 
بحث اعتبار در نظر گرفته شــده به رويداد همدان 2018 هنوز به طور 
كامل تخصيص نيافته و به رغم پيگيرى هاى ادعايى مسئوالن استان، 

تنها يك سوم اين اعتبار وارد استان شده است.
زمانى كه استارت اوليه اين رويداد مهم بين المللى زده شد و مسئوالن 
آن را رسانه اى كردند، صحبت از 10 ميليارد تومان اعتبار بود كه بعدها 

به 12 ميليارد نيز رسيد.
اكنون اما تنها يك سوم اين مبلغ تخصص يافته و از باقى مبلغ ادعايى 

خبرى نيست.
بدون ترديد در چنين شــرايطى افكار عمومى با اين پرســش جدى 
مواجه مى شود كه اگر در اختصاص اعتبار الزم و حداقلى يك رويداد 
مهم بين المللى مشكل داريم و پيگيرى هاى صورت گرفته نيز در رفع 
چنين مشــكلى كارساز نبوده است، چگونه مى توان انتظار داشت  از 
دســتاوردها و نتايج اين رويداد به ويژه در حوزه گردشگرى بهره مند 

شد؟
تجربه چنين رويدادهاى مهمى در اســتان نشان مى دهد كه چنانچه 
پيگيرى هاى الزم به ويژه در جذب اعتبارصورت نگيرد، در حد يك 
همايش يا اجالس مقطعى باقى مانــده و نتايج مورد انتظار را در پى 

نخواهد داشت.
بــا توجه به اهميــت رويداد همــدان 2018 و انتظاراتى كه به لحاظ 
تاثيرگذارى اين رويداد در توســعه گردشگرى و حتى ايجاد اشتغال 
به وجود آمده است، پيگيرى ها بايد به گونه اى باشد كه مردم پس از 

اين رويداد نتايج آن را احساس كنند.
استفاده از عنوان پايتخت گردشگرى آسيا مثل ديگر عناوين مربوط به 
استان چنانچه صرفا بر زبان ها جارى شود و يا روى كاغذ بماند هيچ 

فايده اى نخواهد داشت.
تاخيــر بيش از حد معمــول در تخصيص اعتبــار و ابهام در تحقق 
كامل اين مهم يكى از مواردى اســت نشــان مى دهــد براى رويداد 
همدان 2018 آنطور كه بايد و شــايد سنگ تمام نگذاشتم و برخالف 

ادعاهايمان فعال در حد شعار مانده است.
انتظار به جايى خواهد بود اگر افكار عمومى از مســئوالن مطالبه كنند 
كه بعد از اين رويداد گزارش مبسوطى از آثار و نتايج اين رويداد  به 

ويژه در حوزه گردشگرى و اشتغال ارائه دهند.
البته در حــال حاضر نيز انتظار مى رود در خصوص روند تخصيص 

اعتبار اين رويداد مهم به مردم گزارش دهند.

1- قانون بازنشســتگي مشمول شهرداران اســتان نيز مي شود. گفته 
مي شــود با رد استفساريه براي شــهرداران، 15 شهردار كشور با اين 
قانون بازنشست مي شوند كه در بين آنها نام همدان نيز ديده مي شود. 
گويا شهردار اسدآباد در كنار 3 شهردار كالن شهرهاي مشهد، تهران و 
اراك بازنشست خواهد شد. گفتني است آخرين آمار مديران بازنشسته 

استان 23 نفر بوده است.
2- گزينه هاى مطرح شــده براى جايگزينى نيكبخت اسامى جديدى 
اضافه شده است.گفته مى شود برخى مديران همدانى پايتخت نشين 
نيزبراى رسيدن به كاخ سبز همدان! به تكاپوافتاده اند.گويا اين افرادكه 
سالهاست جالى وطن كرده اند سفرهاى خودرابه همدان افزايش داده 
اند.گفتنى اســت شانس گزينه هاى مطرح شده براى استاندارى پايين 
آمده اســت گويادولت بناداردمديران ارشد را ازطيف نزديك به خود 
انتخاب نمايد.گفتنى است ديدارهاى اخيراصولگرايان واصالح طلبان 

اثرى دراين تصميم گيرى نداشته است.
3- نام 5 نماينده استان درليست متقاضيان استفساريه قانون بازنشسته 
هاديده مى شــود.گفته مى شــود اين نماينده هاخواســتارباقيماندن 

شهرداران بازنشسته مشمول اين قانون برمناصب خودهستند.
گويا برخى شهرداران حوزه هاى انتخابيه نمايندگان نيزمشمول قانون 

بازنشستگى شده وبايد ترك پست كنند.

 رئيس كميسيون نظارت، بازرسى و امور 
ادارى شوراى شهر همدان از ثبت بيشترين 
شــكايات مردمى از شــهردارى همدان در 

حوزه فنى عمرانى خبر داد.
به گزارش مهر، ســيد مسعود عسگريان در 
بازديد كميســيون نظارت، بازرسى و امور 
ادارى شورا از سامانه 137 شهردارى همدان 
به منظور اطالع از برنامه ها و فعاليتهاى اين 
سامانه، با اشــاره به ضرورت توجه به اين 
سامانه اطالع رسانى در شهردارى بيان كرد: 
اين ســامانه به عنوان يكــى از اركان اصلى 
خدمات دهى سطح شــهر در ارتقاى اعتماد 
عمومى، همدلى و مشــاركت شهروندان در 

مديريت شهرى بسيار مهم و حياتى است.
وى با بيان اينكه اين خدمات دهى از طريق 
سيســتمى براى پيگيــرى و رفع معضالت 
صورت مى گيرد، اظهار كرد: اكثر  شكايات 
شــهروندان در حوزه فنى عمرانى است و 
تاكنون در ســه 3 آيتم خدمات دهى آن هم 
حــدود 40 درصد توانســته  پاســخگوى 

شهروندان باشد.
وى با بيان اينكه بايــد با پيگيرى هاى الزم 
براى رفع محدوديت هاى موجود انجام شود 
تا سطح رضايتمندى شهروندان افزايش يابد، 
گفت: هر هفته به منظور ارزيابى واحدها و 
ســازمان هاى شــهردارى همــدان بازديد 

صورت مى گيرد.

رضــوان سلماســى رئيــس كميســيون 
همدان  شهر  شــوراى  اجتماعى  فرهنگى 
نيز با بيــان اينكه يكى از آيتمهاى مهمى 
كــه عملكــرد ضعيف يا قــوى مديران 
و كارشناســان شــهردارى را مشــخص 
گفــت:  اســت،   137 مركــز  مى كنــد، 
بازخورد عملكرد مناســب كارشناسان و 
مديران شــهردارى به منظور تشويق آنها 

و ايجاد انگيزه براى ســاير نيروها نبايد 
شود. گرفته  ناديده 

مريم روان بخش رئيس كميســيون حقوقى 
و رسيدگى به شكايات مردمى شوراى شهر 
همــدان نيز با تأكيد بر اينكــه موازى كارى 
در برخى امور شــهردارى بايد رفع شــود، 
گفت: گــزارش هاى ماهيانه ســامانه 137 
شهردارى همدان بايد به اين كميسيون ارائه 

شود تا شوراى شهر با بررسى ها يارى رسان 
مجموعه شهردارى باشد.

على فتحى رئيس كميسيون خدمات شهرى 
شوراى شهر همدان نيز با تأكيد بر اينكه بايد 
در راستاى افزايش مشاركت شهروندان در 
مديريت شهرى تالش كرد، گفت: مديريت 
شــهرى بايد در بحث درآمدهاى كوششى 

ورود جدى داشته باشد.

 معاون مديركل بحران استاندارى همدان 
با بيان اينكه همدان جزو 3 استان برتر كشور 
در مانور زلزله اســت، گفــت: هفتم آذرماه 
همزمان با سراســر كشــور، مانور زلزله در 

همدان برگزار مى شود.
به گزارش فارس ، قهرمان زارعى در شوراى 
هماهنگى مديريت بحران شهرستان همدان، 
مطالعات و اقدامات الزم در مقابله با اثرات 
ســيالب در شهرســتان همدان از اهميت 
خاصى برخوردار است، اظهار كرد: مطالعات 
انجام شده به كارگروه سيل انتقال داده شود.
وى با تاكيد به اينكه رعايت حريم و بســتر 

رودخانه ها بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: 
اين مسئله در حال حاضر به عنوان بزرگترين 
مشــكل مطرح بوده كه بى تاثير از ساخت و 

سازها نبوده است.
معاون مديركل بحران اســتاندارى همدان با 
بيان اينكه ســال 86 تا 90 اعتبارات خوبى 
در رفع مشكالت ســيالب و آب گرفتگى 
اختصاص داده شد، افزود: 13 ميليارد تومان 
اعتبار از مــاده 10 و 12 در اين حوزه ديده 

شده كه اميدوارم تخصيص يابد.
وى بيــان كرد: احتماالً در ســال 98 اعتبار 
مدنظر اختصاص يابد كه تا امروز در اعتبار 

سال 97 ديده نشده است.
زارعى بــا بيان اينكه اســتان همــدان در 
نوزدهمين مانور مدارس خوش درخشيد و 
جزو سه اســتان برتر كشورى شناخته شد، 
گفت: همدان و بهار شهرهاى برتر استان در 

اين حوزه شناخته شدند.
وى با اشــاره بــه اينكه مانــور زلزله كامًال 
علمــى، تخصصــى و فنى اســت كه 20
سال اجرايى مى شــود، افزود: در اين راستا 
دو مطلب چگونگى پنــاه گرفتن و چگونه 
از وضعيت خارج شــدن بــه دانش آموزان 

آموزش داده مى شود.

همدان  اســتاندارى  بحران  مديركل  معاون 
با بيان اينكه خوشــبختانه تاكنون با ماهيت 
مانــور پيش رفته ايم و از اقدامات حاشــيه 
دور بوده ايم كه به همين دليل برتر كشورى 
شــناخته شــده ايم، افزود: طبق تصميمات 
كشورى روز هفتم آذرماه مانور زلزله برگزار 

خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه كميته زيرســاخت 
اربعين حســينى به مديريــت بحران منتقل 
شده است،  خاطرنشان كرد: اميدوارم استان 
آمادگــى كامل را در اربعين حســينى براى 

خدمات رسانى به زوار اربعين داشته باشد.

 رئيــس ســازمان برنامــه وبودجه اســتان 
دســتگاه  همــكارى  خواســتار  همــدان 
ــزارى  ــتان در برگ ــن اس ــى اي ــاى اجراي ه
ــودك و  ــر ك ــى تئات ــن الملل ــنواره بي جش

ــد. ــوان ش نوج
بــه گــزارش مهــر، ســيد اســكندر صيدايــى 
شــوراى  و  اســتانى  ســتاد  جلســه  در 
سياســتگذارى بيســت و پنجمين جشــنواره 
بيــن المللــى تئاتــر كــودك و نوجــوان كــه 
شــد،  برگــزار  همــدان  اســتاندارى  در 
ــى  ــه خوب ــى دارد ب ــتان آمادگ ــت: اس گف
ــد. ــى باش ــنواره فرهنگ ــن جش ــان اي ميزب

ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  گفــت:  وى 
بهتــر  اجــراى  راســتاى  در  اســالمى 
جشــنواره بــه اســتان كمــك خواهــد كــرد 

تــا بــا وحــدت و همدلــى شــاهد برگــزارى 
ــيم. ــنواره باش ــر جش ــه بهت هرچ

مديــر كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
اســتان همــدان نيــز در ايــن جلســه گفــت: 
ــر  ــى تئات ــن الملل ــنواره بي ــزارى جش برگ
ــاير  ــر س ــدان ب ــوان در هم ــودك و نوج ك
ــك  ــه ي ــذار اســت ك ــر گ ــا تاثي بخــش ه
در  جامعــه  فعلــى  شــرايط  آن  نمونــه 
عرصــه بيــن المللــى اســت كــه مــى توانــد 
در معرفــى نــام همــدان تاثيــر گــذار باشــد.
ــن  ــر اي ــه تاثي ــژاد ب ــش ن ــا دروي عليرض
ميزبانــى در حــوزه گردشــگرى اشــاره 
ــى  ــاى اجراي ــه ه ــرد و گفــت: كار كميت ك
جشــنواره شــروع شــده و قصــد داريــم بــا 
هماهنگــى دســتگاهها ايــن جشــنواره را به 

ــم. ــزار كني ــى برگ خوب
رئيــس جشــنواره بيــن المللــى تئاتــر 
ــه  ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــوان ب ــودك و نوج ك
ــاز دارد و  ــه نشــاط اجتماعــى ني ــه ب جامع
ــرى  ــى و هن ــار فرهنگ ــد آث ــا تولي ــد ب باي
نشــاط و شــادى را بــراى مــردم بــه ارمغــان 
بياوريــم؛ گفــت: حضــور هنرمنــدان از 
ــنواره،  ــن جش ــف در اي ــورهاى مختل كش
ــا را در  ــه ه ــا و انديش ــگ ه ــادل فرهن تب
پــى خواهــد داشــت و در كنــار ايــن مــوارد 
گردشــگرى هــم توســعه خواهــد يافــت.
عليرضــا درويــش نــژاد بــا تاكيــد بــر اينكه 
ــنواره  ــن جش ــزارى اي ــم در برگ ــه مه نكت
ــار  ــت؛ اظه ــردم اس ــاركت م ــب مش جل
ــى  ــف تلويزيون ــاى مختل ــبكه ه ــرد: ش ك

دنيــا بــه دنبــال آننــد كــه شــادى و نشــاط 
را در جامعــه ايرانــى كــم رنــگ كننــد 
ــاى  ــوارى ه ــم دش ــت كني ــد ثاب ــا باي ام
ــد نشــاط  اقتصــادى و معيشــتى نمــى توان

ــرد. ــا بگي ــردم م را از م
وى افــزود: امســال جشــنواره بيــن المللــى 
ــج  ــوان بيســت و پن ــودك و نوج ــر ك تئات
برگــزارى  بــراى  و  شــود  مــى  ســاله 
ــى  ــه هــاى اجراي شايســته جشــنواره كميت
شــكل گرفتــه و رايزنــى بــا دســتگاه هــاى 
ــه  ــزارى هرچ ــراى برگ ــتان ب ــى اس اجراي
ــر ايــن جشــنواره انجــام شــده اســت. بهت

ــم  ــرد: اميدواري ــوان ك ــژاد عن ــش ن دروي
ايــن جشــنواره هــم آبرويــى بــراى همــدان 

ــران باشــد. ــراى اي ــى ب و هــم آبروي

رئيس كميسيون نظارت و بازرسى شوراى شهر همدان اعالم كرد

بيشترين شكايات مردمى
 از حوزه فنى عمرانى شهرداري

معاون مديركل بحران استاندارى همدان خبر داد

7 آذر؛ مانور زلزله در همدان

رئيس سازمان برنامه وبودجه استان :

دستگاه هاى اجرايى همدان در برگزارى جشنواره تئاتر پاى كار باشند

برداشت 350 ميليون مترمكعبي آب 
از دشتهاي استان

 نيروگاه مفتح مقصر همه بحران  و تنش هاى آبى دشت كبودراهنگ 
نيست، از كل دشــت هاى اســتان، 350 ميليون مترمكعب آب براى 

مصارف كشاورزى برداشت مى شود. 
مديرعامــل شــركت آب منطقــه اى اســتان همــدان بــه دليــل افــت 
ــرد:  ــار ك ــرار دارد، اظه ــى  ق ــت بحران ــى در حال ــاى زيرزمين آب ه
ــتان،  ــت هاى اس ــفانه از كل دش ــيده متأس ــات رس ــاس گزارش براس
ــراى مصــارف كشــاورزى برداشــت  350 ميليــون مترمكعــب آب ب
مى شــود، در حالــى كــه در ســال هاى گذشــته نيــروگاه مفتــح 
همــدان در اوج مصــرف 5 تــا 10 ميليــون مترمكعــب آب مصــرف 

مى كــرد.
ــه دشــت  ــان اينك ــا بي ــارس ب ــا ف ــو ب ــتوده در گفت و گ منصــور س
كبودراهنــگ افــزود: نبايــد نيــروگاه را مقصــر همــه بحــران و 

ــت. ــگ دانس ــت كبودراهن ــى دش ــاى آب تنش ه
ــه داد: از  ــدان ادام ــتان هم ــه اى اس ــركت آب منطق ــل ش مديرعام
ــت  ــده از دش ــه ش ــب آب تخلي ــون مترمكع ــوع 529 ميلي مجم
كبودراهنــگ، 397 ميليــون مترمكعــب تخليــه مجــاز و 132
ــام  ــن دشــت انج ــاز آب از اي ــه غيرمج ــون مترمكعــب تخلي ميلي
مصــرف  كشــاورزى  بخــش  در  آب  درصــد   90 و  مى شــود 

مى شــود.
ســتوده يــادآور شــد: هــر برداشــت آب از دشــت، شــعاع تأثيــر خود 
را دارد زيــرا آبخوان هــاى هــر حــوزه مربــوط بــه آن منطقــه اســت و 
برداشــت آب هــر منطقــه هيــچ ربطــى بــه مناطــق و شهرســتان هاى 

ديگــر اســتان نــدارد.
وى مصــرف آب در بخــش كشــاورزى را اصولــى ندانســت و گفت: 
دولــت بــا ايجــاد برنامــه ســازگارى بــا كــم آبــى، آب مصرفــى براى 
هــر بخــش را تعريــف كــرده و مشــخص كــرده اســت كــه بخــش 
ــدار آب  ــه چــه مق ــراى كاشــت محصــوالت خــود ب كشــاورزى ب

زيرزمينــى نيــاز دارد.
مديرعامـل شـركت آب منطقـه اى اسـتان همدان بـا بيان اينكـه براى 
اجـراى ايـن طـرح بايـد كليـه چاه هـاى غيرمجـاز و بـدون پروانـه 
سـريع تر تعيين تكليف شـوند، ادامـه داد: نصب كنتورهاى هوشـمند 
بـراى عـدم اضافه برداشـت از چاه هـاى مجاز يكى ديگـر از اقداماتى 
اسـت كه بايد توسـط آب منطقه اى انجام  شـود و در گام سـوم بايد 

پروانه هـاى فعلـى بخـش كشـاورزى تعديل و اصالح شـود.
سـتوده بـه اقدامـات خوبـى كـه در اجـراى تعادل بخشـى آب در 
اسـتان انجام شـده اسـت اشـاره و اظهار كـرد: با همـكارى و عزم 
و اراده مـردم امـكان گـذران بحـران كـم آبـى، جلوگيـرى از افت 
آب هـاى زيرزمينـى و اصـالح آبخوان هـا در دشـت  هـاى همـدان 

دارد. وجود 
مديرعامـل شـركت آب منطقه اى اسـتان همدان ادامه داد:  شهرسـتان 
كبودراهنـگ نيـز بـا مسـدود كـردن 847 فقـره چـاه غيرمجـاز در 
مصـرف 51 ميليـون مترمكعـب آب صرفـه جويـى شـده و بـراى 
چاه هـاى بخش كشـاورزى 318 كنتور هوشـمند نصب شـده اسـت.

اشـاره  بـا  همـدان  اسـتان  منطقـه اى  آب  شـركت  مديرعامـل 
وجـود 30 فروچالـه ايجـاد شـده در دشـت هاى اسـتان همـدان 
خاطرنشـان كـرد: تبعـات اسـتفاده بى رويـه از منابـع آب، ايجـاد 
و  گـرد  آب،  در  آلودگـى  فروچاله هـا،  و  زميـن  فرونشسـت هاى 
خـاك، مشـكالت معيشـتى و مهاجـرت سـاكنين ايـن مناطـق بوده 

كـه بسـيار حايـز اهميـت اسـت.

موزه ميدان امام متناسب با معمارى 
اين مكان ساخته مى شود

 مصوبات ســاخت موزه ميدان امام خمينى (ره) اين شــهر به 
شــهردارى ابالغ شده اســت و اين موزه متناسب با معمارى اين 

مكان ساخته مى شود.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان گفت: 
در تاريخ 31 فروردين امسال نقشه و طراحى اين موزه به شهردارى 
همدان داده شده و منتظريم تا شهردارى عمليات ساخت اين طرح 

را آغاز كند.
علــى مالمير در گفت و گو با ايرنا افزود: ســايت موزه ميدان امام 
در طــرح اوليه كاوش به عهده ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى سپرده شد و طراحى آن با رعايت استاندارد هاى موزه 

و ساختار ثبتى ميدان امام انجام گرفت. 
وى با بيان اينكه هنوز بازخوردى براى ســاخت اين موزه حاصل 
نشده است عنوان كرد: ما به عنوان متولى ميراث فرهنگى عمليات 
كاوش و خــاك بردارى ايــن جايگاه را انجام داديــم و با اعتبار 
دريافتى از ســازمان ميراث فرهنگى صنايع دســتى و گردشگرى 

كشور پى ريزى اين موزه صورت گرفت.
مالمير تاكيد كرد: كاوش ها و پى ريزى به پايان رسيده است و حاال 

منتظر اجراى اين طرح توسط شهردارى هستيم.
وى افزود: طرح موزه داراى ويژگى هاى خاص است و متناسب با 

طراحى ميدان امام و حفظ خط آسمان طراحى شده است.
مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى همدان 
گفت: حضور زياد جمعيت و اســتفاده ميدان امام خمينى (ره) به 
عنوان قرارگاه تجمع ها و راهپيمايى ها و همچنين رعايت پدافند 
غيرعامل و ورود و خروج افــراد، مالحظات آب و هواى همدان 
به دليل تغييرات زياد و يخبندان در طراحى نقشــه اين موزه لحاظ 

شده است.
مالمير اظهار داشــت: براى طراحى نقشــه اين مــوزه كميته اى 
متخصص چندين ماه وقت گذاشت و در ميان 25 طرح پيشنهادى 

طرح نهايى انتخاب و براى اجرا تكامل شد.
همــدان به عنــوان پايتخت تاريخ و تمدن ايــران، با بيش از يك 
هزار و 800 جاذبه گردشگرى، جز پنج شهر گردشگر پذير كشور 

محسوب مى شود.

فرمانداراسدآباد:

اجالس جهانى 
گردشگرى موجب 
درآمدزايى
 استان مى شود
 فرماندار اسدآباد با بيان اينكه برگزارى 
اجالس جهانى گردشگرى موجب معرفى 
استان و شهرســتان به جهان خواهد شد، 
گفت: اجالس جهانى گردشــگرى باعث  

توريســت  محل  از  درآمدزايى  افزايــش 
خواهد شد.

كريم حميدوند در گفت وگو با كميته اطالع 
رسانى اجالس جهانى گردشگرى با تأكيد 
براينكه ايران كشورى با جاذبه هاى طبيعى، 
تاريخــى و فرهنگ غنى ايرانى اســالمى 
است، اظهاركرد: استان همدان استانى غنى 
در زمينه هاى تاريخى و فرهنگى است كه 
برگزارى اين اجالس موجب معرفى استان 

و به تبع آن درآمدزايى خواهد شد.
وى با بيان اينكه كشــورى از نظراقتصادى 

موفق خواهد بود كه بتواند از اقتصاد نفتى 
فاصله بگيرد، تصريح كرد: امروز كشــور 
بايد به ســمت صنعت توريســم كه يك 
صنعت پايدار است برود و از نفت فاصله 

بگيرد.
ــد براينكــه شهرســتان  ــا تأكي ــد ب حميدون
اســدآباد بــا برگــزارى جشــنواره هاى 
مختلــف بــراى معرفــى جاذبه هــاى و 
توليــدات ايــن شهرســتان در ايــن اجالس 
برنامه هايــى خواهــد داشــت، خاطرنشــان 
كــرد: در اجــالس جهانــى گردشــگرى دو 

روســتاى هــدف گردشــگرى ملحمــدره و 
حبشــى معرفــى خواهــد شــد.

فرماندار اســدآباد اظهار كرد: در روستاى 
ملحمدره 3 خانه بومگردى فعال اســت و 
3 مركز رفاهى و گردشــگرى مرن نيز در 

حال احداث است.
اماكــن  آن  بــر  عــالوه  افــزود:  وى 
تاريخــى، آب انبــار بــزرگ شــهر و حمــام 
تاريخــى اســدآباد در حــال تعميــر و 
ــان برگــزارى  ــا زم مرمــت هســتند كــه ت

اجــالس بــه بهره بــردارى برســند.
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اسدآبادى ها مبل با كيفيت توليد مى كنند
 سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد از فعاليت مستقيم 50 نفر 

در كارگاه هاى مبل اين شهرستان خبر داد.
رحيم قربانى در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: در حال حاضر شهرستان اسدآباد داراى 
چندين كارگاه مبل ســازى بوده كه كيفيت مبل اين كارگاه ها با ساير كارگاه هاى استان و 
كشور داراى رقابت بوده و اســتفاده از توليدات مبل شهرستان مورد استقبال شهروندان 

اسدآبادى است.
ــطح  ــل در س ــد مب ــاى تولي ــاد كارگاه ه ــعه و ايج ــراى توس ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
شهرســتان زمينــه و بســتر الزم فراهــم اســت، تصريــح كــرد: بــا پشــتيبانى و تســهيالت 

ــدازى و  ــراى راه ان ــراد متقاضــى ب ــار اف ــتا در اختي ــهر و روس ــه در ش ــى ك ارزان قيمت
توســعه كارگاه هــاى مبل ســازى قــرار داده مى شــود مى تــوان بــه توســعه ايــن 

ــرد. ــايانى ك ــتان كمــك ش ــا در شهرس صنعــت نوپ
قربانى يادآور شد: پشتيبانى از كارگاه هاى مبل سازى شهرستان ضمن سرپا نگهداشتن اين 
كارگاه ها، در توسعه و عدم مهاجرت شاغالن اين كارگاه ها به ديگر استان ها و شهرستان ها 

از نقش موثرى برخوردار است.
وى در ادامه افزود: حمايت هاى مالى و اعتبارى از طرف بانك ها و مؤسســات مالى در 
استان در راســتاى سياســت هاى دولت مبنى بر حمايت كارگاه هاى توليدى و افزايش 

اشتغال، مى تواند كمك بسزايى به اين صنعت داشته باشد.

خبـر

62 حلقه چاه غيرمجاز در رزن مسدود شد
 مدير منابع آب شهرســتان رزن از انســداد 62 حلقه چاه غيرمجاز 
طى ســالجارى در شهرســتان رزن خبر داد و گفت: انسداد اين تعداد 
چاه غيرمجاز در رزن 10 ميليون متر مكعب صرفه جويى آب به همراه 

داشته است.
به گزارش مهر محمد چهاردولى در شــوراى حفاظــت از منابع آب 
شهرســتان رزن از پــر كردن  62 حلقه چاه غير مجاز از ابتداى ســال 
97 تا كنون در اين شهرســتان خبر داد و گفت: انســداد اين تعداد چاه 
غيرمجاز در رزن بيــش از 10 ميليون متر مكعب صرفه جويى آب به 

همراه داشته است.
مديرمنابع آب شهرستان رزن گفت: از ابتداى اجراى طرح احياء و تعادل 
بخشى در شهرستان رزن تعداد 552 حلقه چاه غيرمجاز پر ومسدود شده 

كه صرفه جويى بيش از 116 ميليون مترمكعبى را در بر داشته است.
وى تعداد كنتورهاى نصب شــده بر روى چاه ها در اين مدت را 381 
مــورد عنوان كرد و افزود: از اين تعداد كنتور نصب شــده 206 كنتور 
هوشمند، 9 مورد كنتور الكترومغناطيس، 62 مورد كنتور حجمى و مابقى 

مربوط به شركت آبفا و آبفار  است.
چهاردولى افزود: تعهد براى ســال 97 نصب تعداد 35 دستگاه كنتور 
هوشــمند بوده كه تاكنون تعداد 70 دستگاه كنتور در شهرستان نصب 

شده ست.

اربعين امسال باشكوه تر از سال هاى قبل
 دبيرجامعه اســالمى دانشگاه مالير گفت: رســانه هاى خارجى و 
برخى از رســانه هاى داخلى كه در زمين دشمن بازى مى كنند در حال 

تفرقه اندازى بين ملت ايران و عراق هستند. 
مهدى فراشــى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه وقتى عكس العمل 
دشمن نســبت به اربعين حسينى را مى بينيم اهميت راهپيمايى اربعين 
را درك مى كنيم، اظهار كرد: رســانه هاى خارجى و برخى از رسانه هاى 
داخلى كه در زمين دشمن بازى مى كنند در حال تفرقه اندازى بين ملت 

ايران و عراق هستند. 
وى با اشــاره بــه اينكه راهپيمايــى اربعين تمرينى بــراى ظهور امام 
عصر(عج) است، افزود: از آنجا كه مردم از اقشار مختلف، پير و جوان 
و مليت هاى مختلف ســختى هاى زيادى را به جان مى خرند و خود را 
به كربال مى رســانند تا با امام خود تجديد بيعت كنند، دشمنان پيام آن 
را به خوبى درك مى كنند. دبير جامعه اســالمى دانشــگاه مالير با بيان 
اينكه همه مســلمانان جهان در روز اربعين و در كربالى حسينى يكى 
مى شــوند، تصريح كرد: نه تنها مسلمانان و شيعيان بلكه ساير اديان از 

جمله مسيحيت و يهود نيز به زيارت امام حسين(ع) مى آيند.

اعزام 150 مبلغ به نقاط مختلف مالير 
در دهه آخر ماه صفر

 مديراداره تبليغات اســالمى مالير از اعزام 150 مبلغ خانم و آقا به 
نقاط مختلف شهرستان مالير در دهه آخر ماه صفر خبر داد.

حجت االسالم حسين گروســى در گفت  وگو  با فارس با اشاره به ايام 
اربعين حسينى و دهه آخر ماه صفر اظهار كرد: در اين راستا اداره تبليغات 
اســالمى مالير برنامه ريزى هاى الزم را براى اجراى برنامه هاى دينى و 

مذهبى پيش بينى كرده است.
وى از اعــزام150 مبلغ خانم و آقا به نقاط مختلف شهرســتان مالير 
در ايــام اربعيــن و دهه آخر ماه صفر خبــر داد و افزود: اين  مبلغان با 
هدف پاسخگويى به ســواالت شرعى و دينى، ســخنرانى، برگزارى 
نمــاز جماعت، برگــزارى برنامه هاى عــزادارى و... به نقاط مختلف 
شهرســتان اعزام مى شــوند. مدير اداره تبليغات اسالمى مالير با اشاره 
به برگزارى گفتمان هاى دينى با موضوع تبيين قيام عاشــورا و اربعين 
در اين ايام در سطح شهرستان مالير،گفت: اين گفتمان ها با هماهنگى 
ائمه جماعات،كانون هاى فرهنگى- هنرى مساجد، مؤسسات قرآنى و 

خانه هاى قرآنى روستايى  برگزار خواهد شد.

از تشكيل دو زائرسراى بزرگ تا راه اندازى 3 موكب در كربال
مريانج به وقت اربعين

 ايــن روزها مردم مريانــج زمان خود را به وقــت اربعين تنظيم 
كرده اند، شــهرى كوچك با دل هايى بزرگ كه با برپايى دو زائرسراى 
بزرگ در شهر و اعزام سه موكب به كربال، تنها در فكر خدمت رسانى 

به زوار هستند.
به گزارش فارس  مريانج شهرى است كه همه مردمانش عاشق سينه 
چاك حسين(ع) هستند، شــهرى كه خدمتگذارى به زائران كربال را 

مدال افتخار خود مى دانند.
بى حكمت نيســت كه زائران حسين(ع) از روى شانه هاى همين شهر 
بايد به كربال بروند، شهرى با مردمانى ساده، صميمى و باصفا و مردانى 
با عزم آهنيــن... . مردم مريانج زمان خــود را به وقت اربعين تنظيم 
كرده اند، شــهرى كوچك با دل هايى بزرگ كه اين روزها تنها به فكر 

خدمت رسانى به زوارالحسين(ع) هستند.
شايد اين رســم عاشــقانه را در دوران دفاع مقدس نيز تجربه كرده 
بودنــد، زمانى كه بيش از نيمى از مردانــش در جبهه ها عليه بعثى ها 
مبارزه مى كردند و زنان و سالخوردگانش در شهر مانده و از رزمندگان 

پذيرايى و براى پشتيبانى از جبهه ها نيز تالش مى كردند.
حال بعد از گذشــت سى و اندى ســال از دوران دفاع مقدس، مردم 
اين شهر حماسه خلق مى كنند و در پذيرايى از زائران اربعين حسينى 

همچون نگين انگشتر مى درخشند.
مردم اين شهر 10 هزار نفرى اين روزها سه موكب به شهر كربال اعزام 
كرده و دو زائرســراى بزرگ نيز در شهر خود راه اندازى كرده اند تا از 

زائران هم در شهر خود و در هم در كربال پذيرايى كنند.
 زائرسراى ابوالفضلى(ع) با پذيرايى روزانه 5 هزار نفر 

در روز
اولين و بزرگترين زائرســراى اربعين غرب كشــور توســط حسينيه 
ابوالفضلى ســنگ بزرگ مريانج تشكيل شده اســت، زائرسرايى كه 

پنجمين سال از حيات آن مى گذرد.
مدير زائرسراى ابوالفضلى مريانج با اشاره به اين موضوع اظهار كرد: 
اين زائرســراى از 15 روز مانده به اربعين كار خود را شــروع كرده 
و ميزبان مســافران كربالســت.هادى مظاهرى ادامه داد: اين زائرسرا 
آمادگى پخت روزانه بيــن 3 هزار و 500 تا 5 هزار پرس غذاى گرم 
در هر وعــده را دارد و همين تعداد نيز مى توانند به منظور اســكان 
شبانه در شهر حضور يابند.وى بيان كرد: تمام امكانات جانبى از جمله 
درمانگاه، حمام، كفاشى، لباسشويى و... براى رفاه حال زائران در اين 
زائرسرا فراهم شده است.مدير زائرسراى ابوالفضلى مريانج افزود: اين 
زائرســراى عظيم تــا هفت روز بعد از اربعين نيز بــه كار خود ادامه 
خواهد داد تا هم در مسير رفت و هم در مسير برگشت، زائران بتوانند 

در اين شهر بتوانند توقف كنند.
 موكب امام رضا(ع) بزرگترين موكب استان در كربال

مدير موكب امام رضا(ع) شــهر مريانج از استقرار اين موكب در شهر 
كربــال خبر داد و گفــت: روزانه 4 هــزار و 500 زائر در اين موكب 
پذيرايى مى شوند. نادر پورسبزى با اشاره به اعزام موكب امام رضا(ع) 
شهر مريانج به كربال اظهار كرد: اين موكب براى چهارمين سال پاپى 
براى خدمت به زوار حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) به شهر كربال اعزام 
مى شود. وى ادامه داد: كاروان موكب امام رضا(ع) شهر مريانج اواخر 
هفته جارى به وســيله سه دســتگاه تريلر، يك دستگاه كاميون، يك 
دســتگاه كاميونت و يك دستگاه جرثقيل و متشكل از 40 خادم راهى 

كشور عراق خواهد شد.
 موكب امام حسن مجتبى(ع) در ورودى شهر كربال

مدير موكب امام حســن مجتبى(ع) با اشــاره به حضور اين موكب 
در كربال بيان كرد: اين موكب در ابتداى شــهر كربال نزديك پل امام 

حسين(ع) مستقر خواهد شد.
على اكبــر انتهايى بيان كرد: در اين موكب امكان اســكان 700 زائر و 
پذيرايى آنها در هر ســه وعده فراهم است. وى اضافه كرد: همچنين 
عالوه بر اسكان و پذيرايى خدمات ديگرى از جمله خياطى، كفاشى، 

لباسشويى، درمانى و... نيز در اين موكب فراهم است.

فضاى مجازى فروشندگان پرنده ها را لو داد
ــرادى  ــازى اف ــاى مج ــد فض ــا رص  ب
ــروش كبــك وحشــى و  ــه ف ــدام ب ــه اق ك
ــد،  ــرده بودن ــه در فضــاى مجــازى ك طرق

ــدند. ــتگير ش ــايى و دس شناس
رئيــس اداره حفاظــت محيــط زيســت 
ماليــر گفــت: ايــن افــراد تبليغــات خــود 
ــوار منتشــر كــرده بودنــد  را در ســايت دي
ــه صــورت نامحســوس فعاليتشــان  ــه ب ك

ــدند. ــايى ش ــد و شناس رص
مجيــد شــعبانلو در گفــت و گــو بــا ايرنــا 
ــن  ــا اي ــاس ب ــس از تم ــار داشــت: پ اظه
ــته  ــا گذاش ــا آنه ــه ب ــرارى ك ــراد، در ق اف
و  گرفتــه  بازپــس  را  پرنــدگان  شــد، 
ــم. ــى كردي ــه دادگاه معرف ــان را ب متخلف

شــعبانلو ادامــه داد: ايــن فروشــندگان 
غيرمجــاز، پرنــدگان را از طبيعــت اطــراف 
ماليــر شــكار كــرده بودنــد و پــس از 
در  دوبــاره  پرنــدگان  تكليــف  تعييــن 

ــوند. ــى ش ــا م ــت ره طبيع
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت مالير 
گفــت: در حــال حاضر از ايــن پرندگان 
نگهدارى مى كنيم تا وضعيت افراد دستگير 

شده تعيين تكليف شود.
شــعبانلو با بيان اينكه بيشــتر اين افراد يا 
واسطه اند و يا از فروش غيرمجاز پرندگان 
بى اطالع هســتند، تاكيد كرد: شــهروندان 
مــى  توانند هرگونه تخلف در حوزه محيط 

زيست را به ما اطالع دهند.

پرنــده  ســه  تازگــى  بــه  گفــت:  وى 
چنگــر، عقــاب طاليــى و شــاه بــوف 
پــس از تيمــاردارى و بهبــودى در طبيعــت 

رهاســازى شــدند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت مالير 
افزود: اين پرندگان كه به صورت زخمى به 
اداره محيط زيست مالير منتقل شده بودند، 
پس از هماهنگى با دامپزشــكى شهرستان 
تيمار و پــس از بهبــودى در طبيعت رها 

شدند.
بــه گــزارش ايرنــا، از ابتــداى امســال 
تاكنــون ســه مرتبــه فروشــندگان غيرمجــاز 
ــق  ــر از طري ــتان مالي ــدگان در شهرس پرن

ــد. ــاده ان ــه دام افت ــازى ب فضــاى مج

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

آگهى مزايده حضورى

محمد حسين پور-  شهــردار نهــاوند

شهرداري نهاوند در نظر دارد باستناد بند 2 از نودمين جلسه شوراي اسالمي شهر و با تو.جه به بند 13 آيين نامه 
مالي شهرداري ها گلهاي موجود در گلخانه باغ بهشت را از طريق مزايده حضوري و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي 

يا حقوقي واگذار نمايد:
* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مزايده و رؤيت گلهاي موجود در گلخانه باغ بهشت به 

معاونت خدمات شهري ( واحد فضاي سبز) مراجعه نمايند.
* متقاضيان براي مشظاهده گلها در گلخانه واقع در باغ بهشت و با هماهنگي مسئول اداره سيما،منظر و فضاي سبز 

شهري از مورخ 97/8/5 لغايت 97/8/27 مراجعه نمايند.
* متقاضيان جهت شركت در مزايده حضوري مي بايست مبلغ 50/000/000 ريال به شماره حساب 0104868466003 
نزد بانك ملي شعبه زاگرس شهرداري به حساب سپرده شهرداري واريز و فيش واريزي را هنگام شركت در مزايده 
حضوري به همراه خود داشته باشند. متقاضيان به جاي وجه نقدي مي توانند از ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه كه 

اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
* متقاضيان جهت حضور در كميسيون مى بايست فيش نقدى و يا ضمانتنامه بانكى يا اسناد خزانه را به همراه خود 

داشته باشند در غير اينصورت از حضور وى در كميسيون ممانعت بعمل مى آيد.
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

* هزينه انتشار آگهي و هزينه كارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
* متقاضيان مي بايست براي كليه گلها قيمت پيشنهادي اعالم نمايند.

* كميسيون عالي معامالت ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 97/8/28 در محل سالن كنفرانس شهردارى تشكيل 
مي گردد و در صورتي كه حداقل سه شركت كننده وجود داشته باشد پيشنهاد دهندگان اعالم قيمت داده و نفرات 

اول تا سوم مشخص مي گردد./غ
چاپ آگهى نوبت اول: 97/8/5

چاپ آگهى نوبت دوم: 97/8/14

كارت دانشجويي صدف سلطاني فرزند عباس به شماره 
ملي 3861100118 رشته مترجمي زبان دانشگاه بوعلي 

همدان به شماره دانشجويي 9612274020 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل مدرك دانشنامه كارشناسي ارشد مديريت فناوري 
اطالعات به نام ياسر سيف فرزند اسد به شماره شناسنامه 
6110 متولد 1366/06/30 داراي كد ملي 3962611711 با 

شماره 0019020 از دانشگاه تهران مفقود شده است.

مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك همدان

آگهـي مزايـده 
مديريــت آمــوزش و پــرورش ناحيــه يــك 
همــدان در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 
ســاختمان  تخريــب   97/4/14 تاريــخ   6193

ــد.  ــام ده ــل را انج ــدارس ذي م
ــامانه  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــان مي توانن متقاضي
مزايــده  در  دولــت  الكترونيكــي  تــداركات 
ــالع  ــده اط ــرايط مزاي ــركت و از ش ــب ش تخري

ــد. ــدا كنن پي
قهرمان ................................................... سوالن 
هگمتانه ............................................... توئيجين 
دانش........................................... حصار مطهري 

  كبودراهنگ- اكرم حميدي- خبرنگار 
همدان پيام: در پنجم آبان سال 57  حماسه 
مردم غيــور كبودراهنگ در تاريخ ماندگار 

شد.
به همين مناسبت مراســم نكوداشت روز 
شهرســتان و گراميداشت شــهداي پنجم 
آبان با حضور مســئوالن كشوري، استاني 
و شهرستاني صبح روز پنج شنبه در سالن 

سينما جوان كبودراهنگ برگزار شد.
مشــاور رهبري و فرمانده معظم كل قوا در 
اين مراسم ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
شهدا و امام خميني(ره) گفت: مردم انقالبي 
و واليتمدار اين شهرستان براي «نه» گفتن 
به يك نظام شاهنشــاهي به صحنه آمدند و 
شــهيداني را تقديم اسالم و انقالب كردند 
و اين روز، روز بســيار افتخارآفريني براي 

كشور، استان و شهرستان است.
حســين دهقان افزود:  مســائلي كه امروزه 
نظــام را يك نظــام عزتمند كرده اســت 
و ملت را بر ســر زبان گيتــي قرار داده و 
همچنين ملت ما توانســته اســت در طول 
40 ســال قله هاي افتخــار را فتح كند و با 
قدم هاي اســتوار به سوي پيشرفت حركت 
كند، چيزي نيســت جز تمسك اين ملت 
به واليت ائمه طاهرين كه موجب پيروزي 

آنان در همه زمينه ها شده است.
وي ادامه داد: اهداف نظام شاهنشــاهي اين 
بود كه فرهنگ غربي ها را جايگزين فرهنگ 
ما كند تا آثار اســالمي در جامعه ما مشاهده 
نشــود و اين ملت آمادگــي پذيرايي چنين 
مسائلي را نداشتند و همواره با اين خواسته 
دشــمنان مقابله كردند و در حال حاضر نيز 
دشــمناني چون آمريكا ساكت نشسته اند و 
مي خواهند با فشــار اقتصادي و تحريم هاي 
متعدد نقشــه هاي شومشان را بر ملت ايران 
تحميل كنند ولي ملت ايران با هوشــياري 
كامل و با عزمي راسخ اين بار نيز نقشه شوم 
آنان را نقش بر آب خواهند كرد و مقتدرانه 

در برابر آنها ايستادگي خواهند كرد.
دهقــان افــزود:  بــا توجــه بــه اينكــه امروزه 
خواســته هاي  و  رهبــري  از  پيــروى 
ــش  ــي، قوام بخ ــر فرهنگ ــري و عنص رهب
مي خواهــد  دشــمن  اســت،  جامعــه 
ــن  ــي بزرگ تري ــرد ول ــن بب ــا را از بي اينه
توطئه هــاي دشــمنان را ملــت بــزرگ 
بــا اتحــاد و انســجام خنثــي مي كننــد 
و بــا قــوت قلــب در مقابــل دشــمنان 
ــود  ــت خ ــه هوي ــد و ب ــتادگي مي كنن ايس

ــتند. ــد هس پايبن
 امام جمعــه كبودراهنــگ نيــز در اين 
مراســم ضمن گراميداشــت ياد و خاطره 
شــهداي پنجم آبان، 8 سال دفاع مقدس و 
شهداي مدافع حرم  گفت: 5 تن از شهداي 
پنجم آبان 57 قبل از آنكه جرقه مســلحانه 

انقالب زده شــود، با تير مســتقيم دشمنان 
پهلوي خونشــان را براي ديــن و قرآن و 
لبيك گويي به نــداي پيامبرگونه امام امت 

اهدا كردند.
حجت االسالم والمسلمين باقري خاطرنشان 
كرد: سال 57 مردم كبودراهنگ جوان دادند 
و نام خــود را عزتمندانــه در دفتر يادمان 
انقالب ثبــت كردند و به عنــوان معلمان 
پيشقدم و پيشــرو بودند و امروزه انتظاري 

دارند و آن هم اين است 
زمينه ديدار  كه مسئوالن 
رهبــري را براي مردمان 
اســتان همدان خصوصًا 
كبودراهنگ  شهرســتان 

فراهم آورند.
وي همچنين خاطرنشان 
كــرد: امــروز مشــاور 
معظم  فرمانده  و  رهبري 
كل قــوا ميهمــان ويژه 
شخصيتي  مراســم،  اين 
از  و  دارد  واال  بســيار 
يــادگاران جبهه و جنگ 
شــهيدان  همســنگر  و 
حضور  و  هستند  بزرگ 
وي در شهرستان افتخار 
بزرگي براي همه ماست.

 نماينده مردم بهــار و كبودراهنگ در 
مجلس شــوراي اسالمي نيز در اين مراسم 
اذعان داشت: ســردار دهقان از فرماندهان 
اسالمي  انقالب  پاســداران  سپاه  عالي رتبه 
بوده و هســتند و نقشــي كه وي داشتند، 
نقش هاي ماندگار بــوده و موضوع صنايع 
دفاعي بــا وجود وي قوت گرفت و امروز 
افتخار نظام جمهوري اســالمي اســت كه 
هرازچند گاهي پاســخ دشمنان داده شود، 

حاصل تالش هاي سردار دهقان است.
آمريكايي ها  افــزود:  پورمختار  محمدعلي 
مي خواهند در 13 آبان كه روز ملي مبارزه 
با اســتكبار جهاني نامگذاري شده از ملت 
ايران انتقام بگيرند ولي خوشــبختانه ملت 
ايــران هوشــمندانه در مقابل نقشــه هاي 
شوم آنها ايســتادگي خواهند كرد و اجازه 
نخواهنــد داد كه نقشــه شومشــان به  بار 

بنشيند.
افــزود:  ادامــه  در  وي 
چنيــن   برگــزاري 
بيانگــر  همايش هايــي 
عــزم و اراده مســئوالن 
داشــتن  نگه  زنده  براي 
يــاد و خاطره شــهداي 
جنــگ تحميلي و مدافع 
حرم و شــهداي انقالب 
اســالمي است و امروزه 
كه  ماســت  همه  وظيفه 
ادامه دهندگان راه شــهدا 
باشــيم. بنابرايــن ملت 
همواره  ايــران  بزرگوار 
ايستاده اند  نظام  اين  پاي 
مشــكالت  همــه  و 
تحمــل  را  وســختي ها 
افتخار  كمال  با  و  كردند 
با حضور گســترده در راهپيمايي 22 بهمن 
ضربه ســنگيني را بر پيكر شــيطان بزرگ 
خواهند زد و 40 ســال پيــروزي انقالب 

اسالمي را جشن خواهند گرفت.
 فرمانــدار كبودراهنــگ نيــز در اين 
مراسم با گراميداشت ياد و خاطره شهدا و 
شهرستان  گفت:  شهرستان  روز  نكوداشت 
كبودراهنــگ داراي رتبه اول توليد گندم و 
جو، وجود نيروگاه هزار مگابايتي شــهيد 

مفتح، وجــود غار عليصــدر، وجود قلعه 
تاريخي 600 ساله باشقورتران و... به خود 
مي بالند و مردماني بسيار شريف، واليتمدار 
و انقالبي را در دل خود جاي داده و زبانزد 

خاص و عام است.
حجت ا... مهدوي خاطرنشان كرد: خدمات 
بســيار خوبــي در بعد از انقالب توســط 
مسئوالن به اين شهرستان ارائه شده از جمله 
اينكــه قبل از انقالب فقط 7 روســتا داراي 
برق بوده و در حال حاضر تمامي روستاهاي 
كبودراهنگ برق دار هســتند، به 97 درصد 
روستاها گازرساني شده، آب بهداشتي سالم 
65 درصد بوده و 45 خانه عالم احداث شده 
و 32 رشته ورزشي فعال از ديگر افتخارات 

مردمان اين شهرستان است.
وي در ادامه افزود: مردم شهيدپرور و غيور 
شهرســتان كبودراهنگ در پنجم آبان 57 با 
دالوري و جانفشــاني 5 شهيد و 21 جانباز 
را تقديم اسالم و انقالب كردند و به اثبات 
رســاندند. بنابراين خدمت به خانواده هاي 
معظم شهدا افتخار بزرگي براي همه ماست 
و اميدواريم بتوانيم ادامه دهنده راه شهدا و 

امام راحل باشيم.
فرماندار كبودراهنگ در اين مراسم از مشاور 
رهبري و فرمانه معظم كل قوا خواســت كه 
زمينه ديدار رهبــري را براي مردم واليي و 
چراكه  آورد؛  فراهم  كبودراهنگ  شهيدپرور 
مردمان اين ديار براي اسالم و انقالب خون 
دادند و شــهدايي را تقديم اسالم و انقالب 
كردند و براي پيــروزي اين انقالب تا پاي 

جان ايستادگي كردند.
در پايان اين مراســم از خانواده شــهداى 
پنجــم آبــان ،نخبــگان، فرهيختــگان و 
ورزشــكاران و شــهروندان نمونه با دادن 

هدايايي تقدير شد.

درآئين5 آبان؛ روز كبودراهنگ درخواست شد

پيگيرى ديداركبودراهنگى ها بارهبري

مــردم شــهيدپرور و غيور 
در  كبودراهنگ  شهرســتان 
پنجم آبــان 57 با دالوري و 
 21 و  شــهيد   5 جانفشاني 
جانبــاز را تقديم اســالم و 
انقــالب كردند و بــه اثبات 
خدمت  بنابراين  رســاندند. 
به خانواده هي معظم شــهدا 
افتخــار بزرگي بــراي همه 
بتوانيم  اميدواريم  و  ماســت 
امام  و  شهدا  راه  ادامه دهنده 

راحل باشيم
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براى اولين بار منتشر شد
تحليل 45 سال پيش رهبرى

 درباره مراسم اربعين 
 خط حزب ا... براى اولين بار، تحليل 45 سال پيش حضرت آيت اهللا 
خامنه اى درباره مراسم اربعين با عنوان « ميعاد در سرزمين خاطره ها» 

را منتشر كرد.
45 سال پيش، يعنى زمانى كه هنوز مراسم اربعين، به شكوه امروزين 
شــكل نگرفته بود، رهبر انقالب در تاريخ 24 /12 /1352(روز جمعه 
20صفر ســال 1394 هجرى قمرى) در جريان سلســله جلساتى در 
مسجد امام حسن(ع) مشهد كه به خواندن و تفسير خطب نهج البالغه 
اختصاص داشت، به مناسبت تقارن با شب اربعين حسينى(ع)، تحليلى 

تاريخى و جامع از چرايى اهميت زيارت اربعين ارائه مى دهند.
اين روزها كه مصادف اســت با ايام اربعين سيدالشهداء(ع) و اجتماع 
ميليون ها  انسان (اعم از مسلمان و غيرمسلمان) در كربال، خط حزب اهللا 
براى اولين بار، متن كامل بخش مربوط به اربعين  اين ســخنرانى را 
منتشر كرد. از نكات جالب توجه آن است كه رهبر انقالب در انتهاى 
سخنرانى خود، به اين موضوع اشاره مى كنند كه «اگر امروز هم بتوانند 
شــيعيان، آن سرزمين پاك و مقّدس را يك چنين ميعادى قرار بدهند، 
البتّه بســيار كار بجا و جالبى خواهد بــود و هم دنباله گيرى از راهى 
اســت كه ائّمه  ى هدى (ع) به ما ارائه دادند.» متن آن سخنرانى به اين 

شرح است:
«... مى دانيد يكى از عالئم ايمان زيارت اربعين اســت؟ بنده نمى دانم 
اين روايت چقدر صحيح اســت، اصرارى هم ندارم كه بگويم معناى 
اين روايت همين اســت كه من گمان كرده ام، واقعش هم اين اســت 
كه احتمال مى دهم معنايش يكى از شقوق و احتماالت ديگرى باشد 
كه در اين زمينه بيان مى شود؛ اّما اگر اين احتمال هم كه من مى گويم 

باشد، مؤيد فراوانى دارد؛ «زيارة االربعين».
 عيب مهمى كه جمع شيعيان داشتند

به گزارش ايســنا،  شيعه يك جمع متفّرقى بود؛ يك جامعه  اى بود كه 
در يك جا و در يك مكان زندگى نمى كرد؛ در مدينه بودند، در كوفه 
بودند، در بصره بودند، در اهواز بودند، در قم بودند، در خراسان بودند 
-اطــراف و اكناف بالد- اّما يــك روح در اين كالبِد متفّرق و در اين 
اجزاى متشتّت در جريان است؛ مثل دانه  هاى تسبيح، يك رشته و يك 
نخ، همه   اينها را به هم وصل مى كرد. آن رشته چه بود؟ رشته   اطاعت 
و فرمان بَرى از مركزيت تشــيع، از رهبرى عالى تشيع يعنى امام؛ همه   
اين رشته  ها به آنجا متّصل مى شد؛ قلبى بود كه به همه  ى اعضا فرمان 
مى داد؛ و به اين ترتيب، تشيع يك سازمان و يك تشكيالت بود. ممكن 
بود دو نفر از حال هم خبر نداشته باشند، اّما بودند كسانى كه از حال 
همه باخبر بودند. اطاعت و فرمان بَرى آنها به حساب، فرياد زدنشان از 

روى دستور، سكوتشان برطبق نقشه، همه چيزشان با حساب.
فقط يك عيبى كار آنها داشت و آن اينكه همديگر را كمتر مى ديدند. 
اهل يك شــهر و شــيعيان يك منطقه، البتّه يكديگر را مى ديدند، اّما 
يك كنگره   جهانى الزم بود براى شيعياِن روزگار ائّمه (ع). اين كنگره   
جهانى را معين كردند، وقتش را هم معين كردند؛ گفتند در اين موعِد 
معين، در آن كنگره هركس بتواند شــركت كند. آن موعد، روز اربعين 
است؛ و جاى شركت، ســرزمين كربال است؛ چون روح شيعه روح 
كربالئى است، روح عاشورائى است؛ در كالبد شيعه تپش روز عاشورا 
مشهود است؛ شيعه هرجا كه هست دنباله  رِو عاشوراى حسين است. 
اين اســت كه مى بينيم همه جا اين تپش هايى كه در شــيعه مكشوف 
شــده، از آن مرقد پاك ناشــى است؛ اينها شــعله  هايى بوده كه از آن 
روح مقــّدس و پاك و از آن تربت عالى  مقدار سركشــيده؛ به جان ها 
و روح ها زده؛ انســان ها را به گلوله  هاى داغى تبديل كرده و آنها را به 

قلب دشمن فرو برده.
 چرا ائمه بر اشك بر امام حسين(ع) تأكيد مى كردند؟

اّولين نهضتى كه بعد از عاشــوراى حسينى از طرف شيعيان به وجود 
آمــد، نهضت تّوابين بود. اينها آمدنــد در آن مرقد پاك دور هم جمع 
شــدند -كتب تواريخ اينها را نوشــته  اند- مبلغ زيادى اشك ريختند. 
بعضى خيال مى كنند اين گريه وســيله   عقده  گشايى است؛ بله، گريه 
وسيله   عقده  گشايى است، درصورتى كه با فكر همراه نباشد. اگر گريه 
را و اشــك ريختن را فقط احساســات هدايت بكند، همين است كه 
گفته اند، اّما اگر فكر و انديشــه به انســان اشكى بدهد و چشم انسان 
قطره   اشكى بچكاند، اين مثل همان آب كبابى است كه آتش را تيزتر 
و تندتر مى كند؛ اين عقده نيست، سالح است؛ لذاست كه گريه جزو 
كارهاى معمولى شيعيان صدر اّول است كه همه   آنها در راه ستيزه  گرى 

بودند.
  اربعين يعنى ميعاد شيعيان در كنگره  جهانى

بنابراين، مســئله  اربعين يك مسئله  مهّمى اســت. اربعين يعنى ميعاد 
شيعيان در يك كنگره ى بين  المللى، جهانى، در يك سرزمينى كه خود 
آن ســرزمين خاطره  انگيز است؛ سرزمين خاطره  ها است؛ خاطره  هاى 
باشكوه، خاطره  هاى عظيم؛ سرزمين شهدا، مزار كشته  شدگان راه خدا. 
اينجا جمع بشــوند پيروان تشيع، و دســت برادرى و پيمان وفادارِى 

هرچه بيشتر ببندند. اين اربعين است.
غير از تّوابين باز هم سراغ داريم كسانى كه آمدند آنجا و از آنجا مايه 
گرفتند... و البتّه شــنيده  ايد كه جابربن عبداهللاّ  انصارى هم آمد. به نظر 
من اين بزرگوار ســّومين كسى است كه به زيارت قبر حسين  بن  على 
(ع) آمده است؛ سّومين جمعى كه به زيارت آمدند، جمع جابر است 
و عطيه؛ قبل از او كســانى به زيارت آمده بودند؛ شايد اّولين كسانى 
كه زيــارت كردند اين تربت پاك را همان بنى اســد بودند كه آمدند 
نعش مقّدس حســين  ب ن على (ع) را دفن كردند؛ آن ها اّولين كسانى 
بودند كه اين تربت را زيارت كردند؛ و جابر هم آمد به قصد زيارت، 
با آن تفصيالتى كه شــنيده ايد... اجماالً، يادآورى خاطره  ى عاشورا و 
خاطره ى آن جهاد و ازخودگذشتگى و فداكارى عظيم، در روز اربعين 
انجام مى گرفته؛ و در آن ســرزمين. اگر امروز هم بتوانند شيعيان، آن 
ســرزمين پاك و مقّدس را يك چنين ميعادى قرار بدهند، البتّه بسيار 
كار بجا و جالبى خواهد بود و هم دنباله گيرى از راهى است كه ائّمه  ى 

هدى (ع) به ما ارائه دادند...»

مجلس به وزير پيشنهادى صنعت
 اعتماد مى كند

 رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به معرفى چهار وزير پيشنهادى رئيس جمهورى به مجلس گفت: رضا 
رحمانى وزير پيشنهادى، صنعت، معدن و تجارت مى تواند از مجلس 

دهم راى اعتماد بگيرد.
محمد كاظمى در گفت و گوى  با ايرنا اظهار داشــت: اميدوارى براى 
كسب راى وزير پيشنهادى صنعت، معدن و تجارت از مجلس شوراى 
اسالمى خوب است.وى افزود: رحمانى فردى جوان و خوش فكر است 

و برنامه هاى خوبى براى اين وزارتخانه كليدى دارد.
كاظمى بيان كرد: وزير پيشنهادى صنعت، معدن و تجارت در فراكسيون 
اميد مجلس دهم توضيحاتى ارايه داد كه نشان مى دهد وى به مشكالت 

اين وزارتخانه تسلط كامل دارد.
نماينده مردم مالير در مجلس دهم با بيان اينكه مواضع سياسى برخى 
وزارى پيشنهادى مشخص نيست، افزود: همه چيز در مورد وزير اقتصاد 

و دارايى مبهم است و هيچ موضع سياسى از وى سراغ ندارم.
كاظمى ادامه داد: مواضع سياسى برخى وزارى پيشنهادى و اينكه در چه 
مسيرى هستند، مشخص نيست و من درباره برخى گزينه هاى پيشنهادى 

چهار وزارتخانه هنوز تصميم نگرفته ام و بايد بيشتر تحقيق كنم.
وى خاطرنشــان كرد: بايد ببينيم وزير پيشــنهادى اقتصاد و دارايى چه 
برنامه هايى براى اين وزارتخانه همچون بانكها، بيمه و به ويژه گمرك 

كه واردكنندگان را با مشكالت زيادى مواجه كرده است، دارد.
عضو ارشــد فراكســيون اميد مجلس با انتقاد از عملكرد وزير پيشين 
صنعت، معدن و تجارت، بيان كرد: حال بايد برنامه ها و دفاعيات وى را 

براى وزارتخانه جديد در مجلس شوراى اسالمى بررسى كنيم.
كاظمى افزود: شــريعتمدارى در وزارت صنعــت، معدن و تجارت از 
لحاظ گســتردگى كار، موقعيت كشــور و تحريم ها نتوانست حركت 
چشميگيرى در اين حوزه داشته باشــد.وى يادآور شد: اميدواريم وى 
برنامه هاى خوبى براى اشــتغال، رفاه و به ويژه تامين اجتماعى كه به 
شدت با مشكل مواجه است، ارايه دهد و دفاعيات خوبى در اين زمينه 
داشته باشد.كاظمى با بيان اينكه نمايندگان مجلس هنوز تصميم قطعى 
براى وزارى پيشنهادى نگرفته اند، اظهار داشت: بايد برنامه ها و اظهارات 
چهار وزير پيشنهادى به ويژه افرادى كه تاكنون وزير نبوده اند را بشنويم 
و ســپس اظهارنظر كنيم.وى ادامه داد: بايد اطالعات و شناخت كافى 
نسبت به چهار وزير پيشنهادى دولت كسب كنيم و در روز راى گيرى 

ببينيم چگونه از برنامه هاى خود دفاع مى كنند.
قائــم مقام وزير صنعت، معدن و تجــارت در امور توليد، معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، رياســت كميســيون صنايع 
و معادن مجلس شــوراى اســالمى در چند دوره متوالى، نماينده مردم 
تبريز، آذرشــهر و اســكو در دوره هاى هفتم، هشــتم و نهم مجلس 
شوراى اســالمى و رئيس هيأت مديره شركت ملى صنايع مس ايران 
برخى از سوابق اجرايى و مديريتى دكتر رضا رحمانى گزينه پيشنهادى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است. محمد اسالمى، فرهاد دژپسند، 
محمد شــريعتمدارى و رضا رحمانى به ترتيب گزينه هاى پيشنهادى 
وزارتخانه هاى راه و شهرســازى، امور اقتصادى و دارايى، تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى و صنعت، معدن و تجارت به مجلس شوراى اسالمى 

هستند كه روز 6 آبان صالحيت آنها بررسى مى شود. 

جريان اصالحات مسبب وضعيت اقتصادى 
كشور است

 دبيركل جمعيت ايثارگران گفت: خوب نيســت معاون اول مدام بگويد من 
اصالحاتى هستم و فقط مى خواهم با يك جناح كار كنم اما وقتى كار خراب شد، 
بخواهد با چنين اظهاراتى، از زير بار مسئوليت شانه خالى كند. محمدجواد عامرى 
دبيركل جمعيت ايثارگران انقالب اسالمى در گفتگو با مهر، با اشاره به اظهارات 
اخير جهانگيرى كه از محدوديت اختياراتش در دولت گاليه كرد اظهار داشــت: 
ناهماهنگى هاى زيادى در دولت مشــاهده مى شود؛ احساس مى كنيم دليل اين 
ناهماهنگى ها مشــورت نكردن الزم با كارشناسان و افراد متخصص است.وى 
افزود: به نظر مى رسد، آنقدر بى نظمى در دولت حاكم بوده كه آقاى معاون اول 
به عنوان شخص دوم دولت، مجبور شده اين مساله را رسانه اى كند اما با توجه 

به روند كارى دولت در گذشته، چنين اقداماتى نمى تواند نجات بخش باشد.

نوبخت نقشى در انتخاب وزرا نداشت
 رئيس دفتر رئيس جمهور تاكيد كرد: آقاى روحانى خودشان وزرا را انتخاب 
كردند و هيچ كســى نقشى در انتخاب آن ها نداشت فقط گزارشات را به آقاى 

رئيس جمهور تقديم كرديم. 
سيد محمود واعظى در گفت وگو با ايلنا،  درباره انتقاد برخى از كنشگران سياسى 
مبنى بر اينكه وى و محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در انتخاب 
وزراى پيشــنهادى نقش اساسى داشــتند، گفت: انتخاب وزرا تصميم شخص 
رئيس جمهور است.رئيس دفتر رئيس جمهور تاكيد كرد: آقاى نوبخت هم هيچ 
نقشى در انتخاب وزرا نداشتند و اگر هم داشتند مانند ساير اعضاى كابينه و افراد 

حاضر در دولت بوده و مورد مشورت قرار گرفته است.
وى ادامه داد: در اين مورد به هيچ عنوان بحث بنده مطرح نيســت، بحث دفتر 

رئيس جمهور و ماموريت هايى كه ايشان به آن واگذار مى كنند، مطرح است. 

واكنش بعيدى نژاد به «دورويى» جانسون 
 سفير ايران در لندن گفت: آمريكا يا با ادامه نقض برجام و حقوق بين الملل 
كماكان خود را بى اعتبار كند يا بايد با برگشتن به برجام، پايبند باشد، راه سومى 

هم ندارد.
به گزارش ايسنا، حميد بعيدى نژاد در صفحه توئيتر خود نوشت: آقاى جانسون 
سفير آقاى ترامپ در لندن شركت هاى تجارى را تهديد كرده است كه يا بايد با 
ايران كار كنند يا با آمريكا. اين ادبيات تهديد آميز و زورمدارانه حداقل از سوى 
يك شخص تاجر كه شركت پدر بزرگش ”جانسون اند جانسون“ سال ها حتى 
در زمان تحريم در ايران فعاليت داشته است يك دورويى آشكار است.وى ادامه 
داد: اين آمريكاست كه در يك دو راهى قرار گرفته است؛ يا با ادامه نقض برجام 
و حقــوق بين الملل كماكان خود را بى اعتبار كند يا با برگشــتن به برجام، به 
توافقى بين المللى كه خود آنرا امضا كرده است پايبند باشد، راه سومى هم ندارد.

 روز
اينفو

اينفوگرافيك: ايرنا

 از نزديك شــدن به روز راى گيرى براى 
وزراى پيشــنهادى دولت، به نظر مى رســد 
فضــاى مجلس به نفــع وزرا در حال تغيير 
اســت، به گونه اى كه معاون پارلمانى دولت 
خيلى اميدوار است كه چهار وزير پيشنهادى 

راى بااليى در مجلس به دست بياورند.
رئيس جمهور روز يكشــنبه 29 مهر، محمد 
اســالمى را براى تصدى وزارت راه، فرهاد 
دژپســند براى تصدى وزارت اقتصاد، رضا 
رحمانــى بــراى وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و محمد شريعتمدارى براى تصدى 
وزارت كار به مجلس معرفى كرد. شنبه 5 آبان 
جلســه راى اعتماد به وزرا با حضور رئيس 

جمهور در مجلس برگزار خواهد شد.
در واكنش بــه معرفى وزراى پيشــنهادى، 
فراكسيون هاى واليى، مستقلين و اميد اعالم 
كردند كه پس از تشــكيل جلســات خود 
و شــنيدن ديدگاه هاى وزارى پيشــنهادى، 
نظراتشــان را اعــالم خواهنــد كــرد. البته 
فراكسيون هاى اميد و مستقلين از دولت انتقاد 

و گاليه هم داشتند.
فراكســيون واليى اعالم كرد كه به بررســى 
كارنامه عملكرد وزراى پيشــنهادى و ميزان 
تطابق تخصص آنها با وزارتخانه هاى معرفى 
شده مى پردازد و  در جلسات بعدى نظر خود 
را اعالم خواهد كرد. فراكسيون اميد با گاليه از 
دولت به دليل عدم مشورت در معرفى وزرا، 
اعالم كرد كه موضع اين فراكســيون درباره 
ترميم كابينه بعد از تشــكيل جلسه شوراى 
مركزى و مجمع عمومى مطرح خواهد شد. 
فراكسيون مستقلين  نيز از عدم رايزنى دولت 
با فراكسيون هاى سياسى مجلس درباره معرفى 
وزرا انتقاد و اعالم كرد كه فراكسيون مستقلين 
پس از دعوت از گزينه هاى پيشنهادى دولت 
و استماع برنامه هاى آن ها درباره اين گزينه ها 

اظهار نظر خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، البته دولت ابراز اميدوارى 
كرد با رايزنى با نمايندگان مجلس، نظر موافق 
آن ها را براى راى به وزراى پيشنهادى بدست 
آورد. مطابق روند راى اعتماد مجلس به وزرا، 
وزراى پيشنهادى با حضور در فراكسيون ها 
و كميســيون هاى مجلس برنامه هاى خود را 

ارئه داده و به ســواالت و ابهامات نمايندگان 
پاســخ دادند. دژپسند و شــريعتمدارى روز 
سه شــنبه اول آبان ماه به فراكســيون واليى 
رفتند و رحمانى و اســالمى هــم امروز به 
اين فراكســيون مى روند. محمد اسالمى به 
فراكسيون مستقلين هم رفته است. از سويى 
پورابراهيمــى رئيس فراكســيون اقتصادى 
مجلس در جلســه اين فراكسيون با رحمانى 
خطاب به وزير پيشــنهادى صنعت، معدن و 
تجارت گفت:«اعتماد به شــما باالست و به 

همان ميزان انتظار هم وجود دارد.»
البته تحليل هــا و اظهارنظرهاى متفاوتى هم 
در مجلس مطرح شــده اســت. در حاليكه 
فراكســيون اميد هنوز موضع رسمى اتخاذ 
نكرده است، محسن عليجانى عضو شوراى 
مركزى اين فراكســيون در تحليل شخصى 
خود از وضعيت راى آورى وزراى پيشنهادى 
گفته است:«دژپســند تجربه خوبى در حوزه 
ســازمان برنامه  و بودجه داشــته كه به نظر 
مى رســد با اين تجربه مى توانــد در وزارت 
اقتصاد موفق باشند... رحمانى زمينه مناسبى 
براى راى اعتماد از مجلس شــوراى اسالمى 
دارند... شــريعتمدارى و اسالمى كار سختى 
براى گرفتن راى اعتماد از مجلس شــوراى 
اســالمى دارند و حتى ممكن است نتوانند 
راى اعتمــاد بگيرند.» حميــد گرمابى عضو 

فراكســيون اميــد و نماينده مردم نيشــابور 
در مجلس شــوراى اســالمى هــم گفت: 
براى  توانمندترى  چهره هاى  «رئيس جمهور 
معرفى وزرا نداشته، بنابراين از همان نيروهاى 
قبلى استفاده كرده است. ظاهرا به نظر مى رسد 
كه دست دولت بسته است وگرنه در صورت 
داشتن چهره هاى جديد و چهره هايى كه براى 
مجلس و مردم معقول باشند و بتوانند از عهده 
وظايف سنگين وزارتخانه بر بيايند، آن ها را 
معرفى مى كردند. مجلس انتظار داشــت كه 
چهره هاى جديد را در بين وزرا شاهد باشد 

اما اين اتفاق نيفتاد.»
نتيجه كلى جلسات وزرا با نمايندگان، تمايل 
مجلس براى راى اعتماد به وزرا بود. مهرداد 
الهوتى سخنگوى فراكسيون مستقلين مجلس 
اظهار كرد: «اعضاى فراكســيون مستقلين با 
آقاى رضا رحمانى، گزينه پيشنهادى وزارت 
صنعت تشكيل جلسه داده و پس از بررسى 
برنامه هاى ايشان به صورت يكپارچه از ايشان 

اعالم حمايت كردند.»
در ميان وزراى معرفى شده، انتقادات بيشتر 
متوجه عملكــرد محمد شــريعتمدارى در 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت بود اما 
گويى فراكسيون مستقلين اعالم كرده است 
كه فضاى مجلس براى محمد شريعتمدارى 
بهتر شــده و اين فراكسيون براى راى آوردن 

وى تــالش مى كنــد. ابهامات فراكســيون 
واليى نيز پس از ديدار با شريعتمدارى رفع 
شده است. هرچند اميدى هاى مجلس هنوز 
موضع رســمى اتخاذ نكرده اند، اما اعضايى 
از فراكســيون اميد اعالم داشــته اند كه براى 

راى آورى شريعتمدارى تالش مى كنند.
هميــن اظهارنظرهــا و مواضع رســمى و 
غيررسمى فراكسيون هاى مجلس اميدوارى 
پيشــنهادى  وزراى  راى آوردن  براى  دولت 
خود را افزايش داده است. حسينعلى اميرى 
معاون پارلمانى رئيس جمهور با اشــاره به 
اين كه روند اقنــاع نمايندگان مجلس براى 
راى وزراى پيشــنهادى خيلى خوب پيش 
مى رود، گفت: «خيلى اميدواريم چهار وزير 
پيشــنهادى دولت راى بااليى در مجلس به 
دســت بياورند... تعــدادى از نمايندگانى 
كه به شــريعتمدارى انتقاد داشته اند، جلسه 
مشتركى با وى برگزار كردند و اعالم كردند 
كه شــريعتمدارى ابهامــات موجود درباره 
عملكردش را رفع كرده اســت و ما در قبال 
پاسخ هاى او قانع شده ايم و حتما به او راى 
مى دهيم. ساير وزرا نيز برنامه هاى خود را در 
مجلس اعالم كردند و فضاى مجلس نسبت 
به روزهاى گذشته در قبال وزراى پيشنهادى 

بهتر شده است.»
البته ايــن ابهام هنــوز وجــود دارد كه آيا 
فراكســيون ها بــه وزراى پيشــنهادى راى 
فراكســيونى مى دهند يا راى بــه وزرا را به 
اختيار خود اعضاى فراكسيون واگذار مى كنند.

در ماه هاى اخير ترميم تيم اقتصادى دولت به 
يك مطالبه عمومى از دولت و رئيس جمهور 
تبديل شده بود كه اين مطالبه با معرفى چهار 
وزير به مجلس همراه شد. هرچند راى اعتماد 
به وزراى پيشــنهادى از اختيارات نمايندگان 
مجلس اســت امــا با توجه بــه جنگ تمام 
عيار اقتصادى كه آمريكا عليه كشــورمان به 
راه انداخته اســت، ضرورت دارد كه هرچه 
ســريعتر تيم اقتصادى دولت تكميل شود. 
مســلما نمايندگان مجلس هم در روند راى 
اعتماد به وزرا، منافع ملى كشور و ضرورت 
رفع مشــكالت اقتصادى كشــور را مدنظر 

دارند. 

همت دولت و مجلس 
براى وزارتخانه هاى در انتظار



C M

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

شنبه  5 آبان ماه 1397  شماره 3323

5

خبـر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

اربعين

لزوم آشنايى معلمان مقطع دبستان و پيش دبستان 
با سواد رسانه اى

 الزم است معلمان مقطع دبستان و پيش دبستان با شيوه آموزش مهارت هاى سواد رسانه  اى 
و اطالعاتى به دانش آموزان اين مقاطع آشنا شوند.رضوان حكيم زاده؛ معاون آموزش ابتدايى 
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اين نكته كه الزم است به رسانه به عنوان بازوى كمكى 
بــراى آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان نگاه شــود، گفت: آموزش وپرورش نقطه 
مناسبى براى ارتقاء و آموزش سواد رسانه  اى و اطالعاتى به خانواده ها است و معتقدم الزم 
است اولياء و مربيان مقطع دبستان و پيش دبستان با شيوه آموزش مهارتهاى سواد رسانه  
اى و اطالعاتى به دانش آموزان اين مقاطع آشنا شوند چرا كه معتقدم بهترين مقطع براى 

آموزش مهارت هاى آسان سواد رسانه اى، مقطع دبستان و پيش دبستان است.

پيش نويس سند تحول علوم انسانى بررسى شد
 پيش نويس سند تحول علوم انسانى در كميسيون علمى و فناورى دبيرخانه شوراى 
عالى انقالب فرهنگى بررســى شــد.به گزارش مهر، علوم انسانى به عنوان نرم افزار 
مديريت جامعه بايســتى در حل معضالت جامعه راهگشا است اما على رغم تدريس 
و فعاليت فارغ التحصيالن رشته هاى مختلف علوم انسانى در كشور اين هدف محقق 
نشده است.به همين منظور كارگروهى در شوراى تحول و ارتقاى علوم انسانى جهت 
بررســى مبانى و ارائه راهكارهاى تحول و كارآمدسازى رشته هاى علوم انسانى آغاز 
به كار كرد.در اين گزارش همچنين با اشــاره به بررســى آسيب هاى موجود در علوم 
انســانى در حوزه محتوا، عوامل انسانى، ساختارها و فرهنگ سازى عنوان شد مقوله 

روزآمدسازى علوم انسانى و كارآمدى آن هم مورد توجه بوده است.

گرانى سكه مهريه را به يك معضل اجتماعى تبديل 
كرده است

 اكنــون موضوع مهريه به دليل افزايش ناگهانى قيمت ســكه به يك معضل جدى 
اجتماعى تبديل شده است و بايد يك راهكار براى آن انديشيده شود.

معاون امور زنان و خانواده گفت: مهريه نه نفقه اســت نه اجرت المثل، مهريه صداق 
اســت و زمانى كه نكاح بين زوجين انجام مى شود بايد عندالمطالبه پرداخت شود و 

زمان نبايد روى آن تأثير داشته باشد.
معصومه ابتكار در گفت و گو با ايرنا افزود: ممكن است براى اجرت المثل يا اموال، 
گذر زمان روى قيمت آن تغيير يا تاثيرى داشته باشد، اما براى مهريه هم مى شود توافق 

كرد چون رقم مهريه براى افراد مختلف متفاوت است.

استخدام فرزندان بازنشستگان كشورى
 در صورت اســتخدام صندوق حتما از فرزندان بازنشستگان بهره 

مند خواهيم شد.
مديرعامل صندوق بازنشســتگى كشورى گفت: سامانه اى در صندوق 
بازنشســتگى ايجاد شده تا چنانچه اســتخدامى در اين صندوق انجام 
شود از ميان فرزندان بازنشستگان باشد و از ثبت نام هاى صورت گرفته 
مشخص شد كه بيش از 250 فرزند بازنشستگان داراى مدرك دكترى و 

80 نفر نيز فوق ليسانس دارند.
به گزارش مهر، جمشــيد تقى زاده، افزود: به بازنشستگان قول مى دهم 
تا در صورت استخدام، فرزندان آنها با صندوق مشغول بكار شوند چرا 

كه حق آنهاست.
تقى زاده در خصوص همسان سازى حقوق بازنشستگان نيز گفت: سعى 
ما اين است كه دولت براى همسان سازى حقوق بازنشستگان با شاغلين 
اليحه اى بياورد تا هر خدمت و حقوقى كه به افراد شاغل داده مى شود 

شامل حال بازنشستگان نيز باشد.
مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى گفت: با توجه به اينكه ورزش 
باعث افزايش اميد به زندگى بازنشستگان مى شود ما در راستاى برگزارى 
مسابقات و جشنواره هاى ورزشى بازنشستگان اقدام مى كنيم و اين كار 

را ادامه مى دهنيم.
وى از وزيــر ورزش درخواســت كرد تــا فدراســيون ورزش هاى 
بازنشستگان كشــورى را ايجاد كند تا بتوانيم همانند ورزش كارگرى 
كه فدراســيون دارند ما نيز ورزش بازنشســتگان كشورى را زير نظر 
باشگاه هاى  بزرگ كشور انجام دهيم و اين افراد نيز بتوانند در مسابقات 

داخلى و بين المللى شركت كنند.
تقى زاده گفت: با توجه به اين تا 30 سال آينده يك سوم جمعيت كشور 
را ســالمندان تشكيل  مى دهند به همين دليل قصد داريم مجموعه هاى 
ورزشــى را خاص بازنشستگان تشــكيل دهيم به طورى كه از ماليات 
و شــركت ها در جهت ايجاد باشگاههاى ورزشــى در مجموعه هاى 

دهكده هاى سالمت ايجادكنيم.
وى با اشــاره به اينكه 6 هزار نفر مســابقات را انجام داده اند گفت: از 
ميان آنها 455 بازنشســته به مرحله نهايى رسيدند كه امروز نفرات اول 

تقدير مى شوند.
مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى همچنين در خصوص وضعيت 
درمانى بازنشســتگان كشور نيز اظهار داشت: تمام تالش و هدف ما و 
اعضاى هيئت مديره اين است كه خدمات درمانى ويژه اى را به بهترين 

نحو به بازنشستگان ارائه دهيم.

به زيستى مختص اقشار آسيب پذير نيست
 به لحاظ اســتراتژى نگاه برخى مســئوالن درباره رفاه مردم و "به 
زيســتى" كامل نيست؛ به عنوان مثال ســازمان بهزيستى فقط به اقشار 
آسيب ديده توجه دارد و موضوع به زيستن كل جامعه مغفول مانده است.

كارشناس سالمت اجتماعى و استاد دانشگاه علوم پزشكى ايران گفت: 
تفكر جزم انديشــانه درباره زيســتن و رفاه، نتايج خــود را به صورت 
پرخاشگرى نشان مى دهد و موجب مى شود جامعه به "به زيستى" دست 
پيدا نكند و اين پرخاشگرى ها منشاء بسيارى از مشكالت براى جامعه 

خواهد بود.
محمد كمالى در گفت وگو با ايرنا افزود: به طور مثال سازمان بهزيستى به 
جاى اينكه به «بهتر زيست يا به زيستى» كل سيستم و جامعه بپردازد و 
"به زيستى" كل مردم را در نظر داشته باشد، فقط به اقشار آسيب پذير يا 
آسيب ديده پرداخته است، نگاه در بهزيستى اين است كه افراد بايد دچار 

آسيب شده باشند تا به آنها خدمات بدهند.
كمالى ادامه داد: اين نكته بعدا به شــكل ديگرى در سازمان هدفمندى 
يارانه ها نيز ديده شد، چه سازمانى بهتر از بهزيستى براى توزيع خدمات 
رفاهى به اقشار آســيب پذير وجود داشت و چه نيازى بود كه سازمان 

هدفمندى يارانه ها ايجاد شود.
رئيس سابق دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى گفت: تفكر حاكم اين 
بود كه بهزيســتى به درد توزيع يارانه ها نمى خورد و بايد يك سازمان 
جديد تاســيس شــود كه به اين امر بپردازد؛ زيرا بهزيستى از ابتدا يك 
سازمان خدماتى ديده شده و نه يك سازمان رفاهى براى عموم مردم و 

به همين علت اين اتفاق براى آن افتاد.

فراخوان فارغ التحصيالن دانشگاهى به 
خدمت سربازى در آبان ماه

 مشموالن سربازى فارغ التحصيل دانشگاه ها در مقاطع كارشناسى و 
باالتر كه برگ اعزام به خدمت در تاريخ اول آبان ماه امســال دارند، به 

مراكز پليس+10 رجوع كنند.
فراخوان فارغ التحصيالن دانشگاهى به خدمت سربازى در آبان ماهبه 
گزارش گروه اجتماعى باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان وظيفه عمومى 
در اطالعيه اى اعالم كرد: تمامى مشــموالن فــارغ التحصيل دوره هاى 
كارشناسى و باالتر و همچنين مشموالن گروه پزشكى سراسر كشور كه 
برگ آماده به خدمت به تاريخ يكم آبان ماه سال 1397دريافت كرده اند 

به مراكز پليس+ 10 رجوع كنند.
اين اطالعيه افزوده است: افراد مذكور با مراجعه به يكى از دفاتر خدمات 
الكترونيك انتظامى (پليس+10) برگ معرفى نامه مشــموالن به مراكز 

آموزش را دريافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام كنند.
در اطالعيه وظيفه عمومى، آمده است: مشموالن ساكن تهران بزرگ بايد 
رأس ســاعت 6 صبح روز سه شنبه مورخ يكم آبان ماه 1397 در محل 
اعالم شده در برگ معرفى نامه خود، حضور يابند. مشموالن ساكن ساير 
اســتان ها نيز ساعت 7 صبح تاريخ ذكر شده، در محل و مراكزى كه در 
برگ معرفى نامه مشموالن به مراكز آموزش نيرو هاى مسلح اعالم شده، 

حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
گفتنى اســت؛ فقدان حضور به موقع در زمان و محل هاى تعيين شده، 
غيبت محسوب مى شود و برابر ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومى، 

محروميت هاى اجتماعى را براى غايبان در پى دارد.

همدان پيام: كمبود داروى بيهوشى در همدان، مردم نگران نباشند
 مردم نگران نيستن چون يه راست مى رن اون دنيا!!

فرارو: تورم در كدام بخش روى خانواده ها بيشتر فشار وارد مى كند؟ 
 كال تمام بخش ها!!

شبســتان: فضاى تنــد و تهديدآميز عليه قانون ســنجش و پذيرش 
دانشجويان

 بدون شرح!!
جام جم: راه هايي غير از زندان براي محكومان مهريه 

 دست به سينه در خدمت خانواده!! 
همدان پيام: نرخ بيكاري استان هنوز دو رقمي 

 البته اگه آمار خانم هاى شــاغل در آشپزخانه خانه ها رو ازش 
كسر كنن به سه رقم هر مى رسه!!

چشــم انداز همدان: كاهش 80 درصدى شكايت مشتركين روستايى 
از آبفار

 ديگــه روســتايى هامــون هــم دارن بــه ايــن وضــع عــادت 
مى كنــن!!

جام جم: فرانسه از احتمال اعمال تحريم عليه عربستان خبر داد
 باالخره يكى هم اين عربها رو تهديد كرد!!

ايسنا: پيشنهاد پروژه عمرانى ممنوع!
 نه اينكه مديرامون كم بيكار بودن حاال ديگه يه خورده كار هم 

مى كردن اونم ميرن تعطيالت!!
ايلنا: حذف كانون هاى گردو غبار ممكن نيست

 مقصر نيســتين درك ميكنيم كه نميشه جلوى گرد و خاك رو 
گرفت

همشهرى: پاييز گران اما راكد بازار مسكن
 اونقدر گران شده كه كسى سراغش هم نمى ره!!
ايلنا: تيراندازى در مغازه بستى فروشى براى گوشمالى

 عجب گوش مالى بوده!!
جمهورى اسالمى: آمريكا باالخره از روند تقابلى با ايران عقب نشينى 

مى كند
 مى گى يعنى باالخره از خر شيطون پايين مياد؟!!

اعالم نحوه مشاركت عمومى 
در پذيرائى از زائران اربعين

 رئيس كميته مشــاركت هاى مردمى، اســكان و تغذيه ستاد اربعين 
حسينى از اختصاص كد دستورى ويژه براى دريافت كمك هاى نقدى 
هموطنان عالقه مند به مشاركت در فيض ميزبانى زائران اربعين خبر داد.
به گزارش مهر، حسن پالرك درباره نوع كمك هاى مردمى نيزگفت: هر 
موكبى نيازمندى هاى متفاوتى دارد.موكب ها معموال در محل خود اطالع 
رسانى و كمك هايى را جمع آورى مى كنند.اما بعضى نيازها را خودمان 
بايد خريد كنيم.خريدهايى متمركز كه از نظر بسته بندى و بهداشت قابل 
نگهدارى باشــد، براى مثال گوشت مصرفى را بايد طى 10 يا 15 روز 

مديريت كنيم. 
وى ادامه داد: بيشــتر، نياز به پرداخت و كمك نقديست تا خود كميته 
براى برخى نيازها خريد انجام دهد، اما اقالم غيرنقدى مثل پتو هم نياز 
است كه البته بايد پتوى نو اهدا كنند.خود ما هم هر سال پتوهاى اهدايى 

را شسته و براى سال بعد بسته بندى مى كنيم.
پالرك با بيان اينكه امســال ديگر مجوز جديدى براى ثبت موكب داده 
نمى شــود گفت: هيأت هاى مذهبى كه موفق به برپايى موكب نشدند 
يا آن دســته از دوســت داران اهل بيت كه از كاروان اربعين جامانده و 
تمايل دارند بهــره اى از ثواب آن ببرند، مى توانند با شــماره گيرى كد 
دستورى #233*(ستاره دويست و سى و سه مربع) به هر ميزان دلخواه، 

كمك هاى خود را اهداء كنند.
وى تشــكيل كميته مشــاركت هاى مردمى، اســكان و تغذيه را تدبير 
ارزشمند ستاد اربعين حسينى دانست و گفت: اين ستاد و 13 كميته هاى 

آن، مردمى است و دولت نقشى در آن ندارد. 
وى درباره ارائه خدمات به زائران اربعين گفت: يكى از خدمات عمده 
اين است كه زائران اعزامى كجا استراحت كنند، تغذيه و ساير خدمات 

مورد نياز آن ها، كجا وچطور تأمين شود.
پالرك ادامه داد: با توجه به ارتباطات منســجم و منظم ستاد بازسازى 
عتبات با دولت و مردم عراق، مديريت كميته مشــاركت هاى مردمى، 

اسكان و تغذيه به ما واگذار شد.
وى با بيان اينكه ميزبانان اصلى اربعين، مردم عزيز و دولت عراق هستند 
گفت: وظيفه كميته مشــاركت هاى مردمى، اسكان و تغذيه، ساماندهى 
امور، تسهيل شرايط براى موكب ها و خادمان اعزامى از ايران، جلوگيرى 

از هدر رفت منابع و تسهيل شرايط براى مشاركت خيرين است.
پالرك جمعيت خادمان اعزامى اربعين امسال را بيش از 150 هزار نفر 
برشمرد و گفت: سازماندهى و اعزام آن ها برعهده كميته مشاركت هاى 
مردمى، اسكان و تغذيه است.اين خادمان از محل هاى خود كمك هاى 
مردمى را جمع آورى  و با هماهنگى ستاد بازسازى عتبات به عراق منتقل 

انتقال كرده و به زائران خدمات رسانى مى كنند.

شبنم طهماسبي  »
 بيمارســتان فاطميــه به عنــوان تنها 
بيمارستان تخصصى زنان در غرب كشور 
با وجود ارائه خدمات ضرورى براى مادر 
و فرزند و نيز حل بســيارى از مشكالت 
نابــارورى در حالى كه اجراى طرح بزرگ 
تحول ســالمت كه در آن تجهيز و هتلينگ 
بيمارســتانها يكى از خدمات طرح بود را 
شاهد بوديم، هنوز با گذشت 4 دهه از عمر 
خود با مشــكالت عديده اى دست و پنجه 
نرم مى كنــد كعه اين خود باعث نارضايتى 
مراجعه كنندگانى كه جانشــان را در گرو 

مسئوالن آن مى دانند، شده است. 
بيمارســتان فاطميــه همــدان از ســال 1353 
آغــاز بــه كار كــرده اســت. اين بيمارســتان 
خدمــات  ارائــه  مراكــز  مهمتريــن  از 
و  زنــان  فوق تخصصــى  و  تخصصــى 
زايمــان در اســتان و غــرب كشــور اســت 
ــتان هاي  ــتان و اس ــاط اس ــه نق ــه از هم ك
كرمانشــاه،  كردســتان،  ماننــد  مجــاور 
مركــزي و قزويــن مراجعه كننــده دارد.

ايــن بيمارســتان يكــى از شــلوغ ترين 
بيمارستان هاى استان است كه بعد از اجراى 
طرح تحول سالمت هم تعداد مراجعان به 
آن به لحــاظ ترويج زايمان طبيعى به طور 

چشمگيرى افزايش يافته است.
هر چند در سايت اين بيمارستان آمده است، 
مركز درمانى آموزشــى فاطميه نخســتين 
بيمارستان در سطح استان همدان است كه 
-ISO۹۰۰۱ ) موفق به اخــد گواهينامه

2000 ) شــده و اين مركز درجه يك است 
اما فرسودگى تجهيزات بيمارستان و كمبود 
نيرو براى رســيدگى به بيمــاران، مراجعه 

كنندگان اين بيمارستان را آزار مى دهد.
همه اينها در توصيف بيمارســتانى اســت 
كه 40 ســال از عمر آن مى گذرد و در اين 
مدت چهار بار بخش هايى از اين بيمارستان 
تجهيز شدند اما به سرانجام رضايت بخش 

نرسيده اند.
 ســال 1366 اتاق عمــل و دو بخش زنان 
به اين بيمارســتان اضافه شد، سال 1370 
نيز به دنبال ســاخت يك اتاق عمل جديد 
بيمارســتان به صورت دســتياري فعاليت 
خود را ادامــه داد و بخش هاي آموزش و 
آمفي تئاتر در آن ساخته شد و در سال هاى 
90 و 92 قســمت هاي جديــد اتاق عمل، 
زنان و نوزادان و مركز اورژانس در محوطه 

بيمارستان ساخته و تجهيز شد.
اما بخش هاى قديمى تر و امكانات فرسوده 
هنوز در اين بيمارستان به چشم مى خورد به 
طورى كه موجب رنجش بيماران و كاهش 

عملكرد بيمارستان شده است.
مراجعه شــمار زيــاد زنان بــراى درمان 

نابــارورى و نيز روند صعــودى مراجعه 
كنندگان بــراى زايمــان طبيعــى به اين 
بيمارستان گواه اهميت وجود آن در استان 
همدان اســت اما اينكه چرا هنوز مسئوالن 
به اهميت آن پى نبرده اند جاى بسى سوال 

دارد.
در خصوص وضعيت بيمارســتان فاطميه 
هميــن بس كــه ســال گذشــته يكى از 
نمايندگان مردم همدان در مجلس شوراى 
اسالمى گفته بود كه" خجالت زده وضعيت 

بيمارستان فاطميه هستم"
همه اين مباحث در حالى است كه بيشترين 
شكايتهاى ارائه شده به نظام پزشكى استان 
همدان هم از جانب بيمارستانها، مطب ها و 
كلينيگ هايى كه خدمات زنان و زايمان در 

آنها ارائه مى شود گزارش شده است.
در هر حال، در كشــور مــا جمعيت قابل 
توجهي از جامعه از خدمات درماني دولتي 
اســتفاده مي كنند اما بارها ديديم و شنيديم 
كه كســاني كــه از اين خدمات اســتفاده 
مي كنند چه بيمار چه همراه بيمار از كيفيت 

خدمات ارائه شده راضي نيستند.
از ايــن رو نارضايتي مردم از خدمات ارائه 
شده به ويژه بخش زنان در بيمارستان ها ما 
را بر آن داشــت تا در خصوص وضعيت 
تخصصى تريــن بيمارســتان زنان غرب 
كشــور پرس وجو كنيم لذا بــه اين مراكز 
آمديم تا ببينيــم در آن چه مي گذرد و چه 
كنندگان  مراجعه  نارضايتي  موجب  چيزي 

شده است. 
همدان پيام  خبرنــگار  كه  درمصاحبه هايي 
بــا تعدادي از اين افراد انجــام داد زنان از 
خدمات ارائه شده در اين بيمارستان دولتي 
راضي نبودند و علت را برخورد نادرســت 
كاركنان و كادر درماني دانســتند و در اين 

زمينه گفتند كه متأسفانه برخورد با بيماران 
مناســب نيســت و اين امر سبب مي شود 
كه بيماران از لحاظ جســمي و روحي در 

شرايط مناسبي قرار نگيرند.
عده اي به پايين بودن سطح كيفيت اجرايي 
در بيمارستان اشــاره كردند نداشتن تهويه 
مناســب، نبودن آب گرم در سرويس هاي 
بهداشتي و از همه مهمتر بسته بودن درب 
ســرويس هاي بهداشــتي براي بيماران و 
همراهان بيماران مشــكالتي را ايجاد كرده 

است.
گروهــى ديگر هــم از ديگر مشــكالت 
بيمارســتان  به آن هزينه خدمالت از جمله 
كل لباس و خدمات درماني اشاره كردند و 
معتقد بودند كه چرا بايد در يك بيمارستان 
دولتى آنهم در شــرايطى كه دولت اجراى 
طــرح تحول ســالمت را باعــث كاهش 
پرداختى از جيب مردم دانســته و از طرفى 
بــر افزايش جمعيت تاكيــد داردف چنين 

هزينه هايى را به خانواده ها تحمل كنند .
خانومى كه همراه بيمارى به اين بيمارستان 
آمده بــود از نبــود امكانــات الزم براى 
همراهان بيمار از يك صندلى ساده گرفته تا 
.... گاليه كرد و گفت: سر و صداي زياد در 
راهروي بيمارستان آسايش ديگر بيماران را 

در بيمارستان مختل كرده است.
از ديگر مســائل مهمتري كه به آن پرداخته 
شــد مي توان پايين بــودن كيفيت غذاي 
بيماران را نام برد كه گاه همراهان بيمار را 
مجبور ميكند از خانه براى بيمارانشان غذا 

بياورند.
مادرى كه به تازگــى نوزادى به دنيا آورده 
است هم از شلوغى اتاقى كه او و فرزندش 
در آن اســتراحت مى كنند ناراضى است و 
مــى گويد: حدود 12 تخــت در يك اتاق 

جــاى داده اند و اين يعنــى 12 نوزاد، 12 
همــراه و چندين مراجعه كننــده كه براى 
ديــدن مادر و نوزاد به بخش مى آيند و اين 

وضعيت درستى نيست.
يك مراجعه كننده كه همســرش در بخش 
زنان بســترى اســت هم از كندى فرايند 
ترخيص و پراكندگى بخش هايى كه براى 
ترخيــص بايد به آنهــا مراجعه كند گاليه 
مى كند و مى گويد: اوال كسى به درستى ما 
را راهنمايى نمى كند همچنين براى ترخيص 
همســرم بايد يك بار در صف اطالعات، 
دو بار در صف صندوق بيمارســتان، يك 
بار در صف مهــر و امضاى پرونده و يك 
بار در صف فتوكپى ايســتادم و ديگر ناى 
رسيدگى به بيمارم پس از ترخيص را ندارم 
آيا نمى شــد همه اينها الكترونيكى در يك 

مكان انجام مى شد؟
در ادامه ســخن عــده اي را شــنيديم كه 
از مشــكالت ترافيــك خيابــان منتهى به 
بيمارستان سخن مي گفتند آنها معتقد بودند، 
خياباني كه بيمارستان در آن واقع شده است 
هميشه پر ترافيك و داراي مشكالت حمل 
و نقل است و اين موضوع رساندن بيمار را 

به بيمارستان با مشكل مواجه مى كند.
مســائلي كه بيان شــد از جمله مسائل و 
مشــكالتي بود كه در بيمارستان فاطميه به 
آن برخورد داشتيم و اين مشكالتي بود كه 

مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند.
با اين توصيف شايد الزم باشد كه مسئوالن 
علوم پزشكى فكرى جدى به حال وضعيت 
بيمارستان فاطميه كه اكنون به عنوان مركز 
بيمارى هاى زنان اســتان مطرح است و در 
افق چشــم انداز بايد قطــب برتر در ارائه 
خدمات درمانى، آموزشى و پژوهشى زنان 

غرب كشور باشد، كنند.

 پيش بينى مى شود كه 59 هزار و 531
نفر در كشور مبتال به ويروس اچ آى وى 
باشــند كه از اين تعداد، 24 هزار و 860

نفر شناسايى شده اند. 
به گزارش ايسنا، رئيس اداره ايدز و كنترل 
بيمارى هاى آميزشــى وزارت بهداشــت 
اظهار كرد: در راســتاى سياست هاى كلى 
ســالمت و با هدف كاهش موارد جديد 
ابتال به ايــدز (HIV) كاهش 20 درصد 
مرگ و مير منتســب به ايــن بيمارى در 
افراد تا پايان ســال 98، چهارمين برنامه 
اســتراژيك ملى كنتــرل اچ آى وى ارائه 
شــده توســط وزارت بهداشت تصويب 

شد.
پروين افســر كازرونى اظهار كرد: هدف 
نهايى از رويكرد نوين آموزش اچ آى وى 
با هدف ايجاد اين باور است كه اچ آى وى 
يك بيمارى عفونى قابل كنترل اســت كه 
در صورت تشــخيص و درمان به موقع، 
هم فرد مى تواند طول عمر طبيعى داشــته 
باشد و هم امكان انتقال بيمارى به ديگران 

به حداقل ممكن مى رسد. 

رئيــس اداره ايدز و كنتــرل بيمارى هاى 
آميزشــى وزارت بهداشــت با اشاره به 
راه هاى انتقال ويروس HIV طى يكسال 
گذشــته در ايران، افزود: بر اســاس آمار 
سال 1396 انتقال ايدز در كشور از طريق 
روابط جنســى 47 درصد، اعتياد تزريقى 
33 درصــد، از مادر بــه كودك 2 درصد 
بوده اســت، اما بايد گفت كه انتقال اين 
ويروس از طريق خــون و فرآورده هاى 

خونى صفر درصد گزارش شده است. 
وى تصريح كــرد: از 47 درصد مبتاليان 
به ايدر از طريق روابط جنسى 23 درصد 
را زنــان و 24 درصد را مردان تشــكيل 

مى دهند. 
كازرونى اضافه كرد: روند ابتال به ويروس 
HIV تا پايان شهريور 97 از طريق روابط 
جنســى رو به افزايش و از طريق اعتياد 
تزريقــى روبه كاهش اســت. درحالى كه 
اين آمار در ســال هاى گذشــته برعكس 

بوده است. 
وى گفت: 23 درصد زنان مبتال از طريق 
روابط جنســى درســال 96، همسر فرد 

داراى رفتــار پرخطر بوده اند و 45 درصد 
نيز همسر فرد مبتال به اچ اى وى هستند. 
رئيــس اداره ايدز و كنتــرل بيمارى هاى 
آميزشى وزارت بهداشت افزود: همچنين 
46 درصــد مردان درســال 96 از طريق 
اعتيــاد تزريقــى و 34 درصــد از طريق 

ارتباط جنسى به ايدز مبتال شده اند. 
كازرونــى با اعــالم اينكــه 59 هزار و 
531 نفر در كشــور مبتال به ويروس اچ 
آى وى هســتند كه از ايــن تعداد، 24

هــزار و 860 نفر شناســايى شــده اند، 
خاطرنشــان كرد: نزديك به 60 درصد 
مبتاليــان به دليل آگاهى پايين، ترس از 
ايدز و ترس از طرد شــدن از وضعيت 
خود آگاه نيســتند. همچنين عدم اطالع 
از مراكــز مراقبــت و درمــان مبتاليان 
رفتارى)،  بيمارى هاى  مشــاوره  (مراكز 
انگ و اســتيگماى پزشكان و پرستاران 
نســبت به مبتاليان و چالش همراهى و 
هماهنگى ســازمان ها از جمله مشكالت 

مى شود.  محسوب  ايدز  كنترل 
رئيــس اداره ايدز و كنتــرل بيمارى هاى 

آميزشى وزارت بهداشــت تاكيد كرد: ما 
براى كنترل و پيشــگيرى از ايدز، نيازمند 
رويكرد نوين آموزش HIV، بيماريابى با 
رويكرد PIT (ترغيب و توصيه به انجام 
تســت) انجام تست، تشــخيص قطعى، 
وصل به مراقبت و درمــان و پايبندى به 

درمان هستيم. 
كازرونــى اظهــار كرد: هــدف نهايى از 
رويكرد نوين آموزش اچ آى وى با هدف 
ايجاد اين باور اســت كــه اچ آى وى يك 
بيمارى عفونى قابل كنترل اســت كه در 
صورت تشــخيص و درمان به موقع، هم 
فرد مى تواند طول عمر طبيعى داشته باشد 
و هم امكان انتقــال بيمارى به ديگران به 

حداقل ممكن مى رسد. 
وى يــادآور شــد: مــا نيازمنــد مشــاركت 
فعــال اســاتيد، متخصصيــن و همــكاران 
بــا  بيماريابــى  در  عمومــى  پزشــك 
ــت  ــه HIV، رعاي ــن ب ــه و پرداخت توج
احتياط هــاى اســتاندارد در پيشــگيرى 
از مواجهــه شــغلى و اقــدام مناســب 

ــتيم. هس

ايدز گريبان ايدز گريبان 6060 هزار ايرانى را گرفت  هزار ايرانى را گرفت 

هزار مشكل سد راه اعتبار 
بيمارستان فاطميه 
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مسكن اقشار پايين به جز برنامه، منابع هم الزم دارد
 معاون وزير راه و شهرســازى با اشــاره به برنامه وزير پيشــنهادى راه و شهرسازى 
درخصوص تامين مسكن گروه هاى كم درآمد گفت: همواره در اسناد باالدستى به تامين 
مســكن گروه هاى كم درآمد اشاره شده كه در برنامه هاى مهندس اسالمى نيز مورد تاكيد 
قرار گرفته است ولى بايد توجه داشت كه اين هدف عالوه بر تدوين برنامه و طرح هاى 

مناسب، نيازمند منابع مالى نيز هست.
حامد مظاهريان افزود: در حوزه مســكن و در شــرايط فعلى كه عموم كارشناسان نيز 
به آنها اشــاره دارند، تامين مســكن گروه هاى كم درآمد و نوسازى بافت هاى فرسوده 

و ناركارآمد شــهرى، مسائل نظام ساخت و ساز مســكن و ساختمان و تعارض منافع 
موجود در اين نظام، تقويت توان مالى ســازندگان و خريداران و توســعه مالى بخش 
مســكن، كاهش نوسانات و كنترل سوداگرى در بازار مسكن و ايجاد رونق چالش هاى 

مطرح است.
وى افزود: مرور برنامه هاى ارائه شده توسط وزير پيشنهادى راه و شهرسازى در يك نگاه، 
نشــان مى دهد كه اين برنامه ها بخش قابل توجهى از مسائل و اهداف حوزه مسكن را 
پوشش مى دهد كه اميد مى رود با پيگيرى و همچنين هماهنگى و كمك ساير بخش هاى 

دولت، اين برنامه ها اجرايى و بخش مسكن از توسعه الزم برخوردار شود.
معاون مســكن و ساختمان وزير راه و شهرســازى درخصوص ويژگى برنامه هاى وزير 

پيشــنهادى وزير راه و شهرســازى به ايســنا گفت: از جمله مباحثى كه بايد در تدوين 
برنامه ها و سياست هاى هر بخشى مدنظر قرار گيرد، جامعيت و پوشش مسائل و اهداف 
آن بخش است. همانگونه كه گفته شد برنامه هاى ارائه شده عموم مسائل حوزه مسكن را 
پوشش مى دهند ولى با توجه به تجارب گذشته موجود در كشور و بخش مسكن، براى 

اجراى مطلوب اين برنامه ها بايد رويكردها و الزاماتى مدنظر قرار گيرد.
مظاهريان، توسعه بلندمدت بخش مسكن و عدم نگاه هاى پروژه محور و كوتاه مدت در 
اين حوزه را يكى از اين الزامات دانست و تاكيد كرد: مداخله حداقلى دولت در اجرا و 
ايجاد فضاى مناسب كســب و كار در ابعاد مختلف مقرراتى، مالى، اطالعاتى و ... براى 

ورود حداكثرى بخش خصوصى به حوزه مسكن ضرورى است. 

اشتغال

ترميم دستمزد كارگران در انتظار 
دستور وزير جديد

■ تا پايان سال 600 هزار تومان بسته حمايتي بين افراد با 
درآمد كمتر از 3 ميليون تومان توزيع مي شود

 رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران با بيان اين كه جامعه 
كارگرى همچنان در انتظار ترميم حقوق و دســتمزد اســت، گفت: 
پيش بينى اختصاص بســته هاى حمايتى دولت براى اقشار كم درآمد 

بايد زودتر از اين اتفاق مى افتاد.
ابوالفضل فتــح الهى بيان كرد: اختصاص بســته هاى حمايتى دولت 
متفاوت و فارغ از آن چيزى است كه نمايندگان كارگرى تحت عنوان 
تقويت ســبد معيشــت و ترميم مزد دنبال مى كنند. اين بسته ها براى 
اقشار كم درآمد و ضعيف پيش بينى شده ولى ما معتقديم كه با توجه 
به كاهش قدرت خريد و افزايش هزينه ها، بايد براى كارگران سبدى 
جداگانه درنظر گرفته شــود.وى به ايسنا گفت: تصويب كليات طرح 
بســته هاى حمايتى دولت حركت بزرگى است كه بايد زودتر از اين 
اتفاق مى افتاد چون با توجه به افزايش هزينه ها و تورمى كه به وجود 
آمده، خانواده هاى زيادى از خدمات درمانى، آموزشــى و حتى تامين 
كمترين نيازهاى خود محروم شــده اند.رئيس كانون عالى انجمن هاى 
صنفى كارگــران با بيان اين كه نمايندگان كارگران همچنان در انتظار 
تشكيل جلسات شــوراى عالى كار هستند،  ابراز اميدوارى كرد كه با 
معرفى وزير پيشنهادى كار و رأى مجلس به وى، دوران بالتكليفى در 

بسيارى از اقدامات و تصميم گيرى ها در وزارت كار به پايان برسد.
فتح الهى گفت: درخواســت ما از وزير كار ترميم حقوق و دستمزد و 
تقويت سبد معيشت كارگران است. شــرايط اقتصادى ما به گونه اى 
اســت كه اكثر خانوارهــاى كارگرى با نيازهــاى اوليه معوق مواجه 
شــده اند و ما به دنبال احياى نيازهاى اوليه هستيم كه متفاوت از سبد 
كاال و بسته هاى حمايتى دولت است.به گفته اين مقام مسئول كارگرى، 
نوسانات نرخ ارز موجب افزايش تورم و هزينه ها در بسيارى از بخشها 
شده است و دستمزد سال 97 كارگران با درنظر گرفتن شرايط موجود 

بايد ترميم شود.
وي با بيان اين كه در حال حاضر تورم 35 تا 50 درصدى در اقالم و 
مايحتاج ضرورى مردم را شــاهد هستيم، گفت: اگر دستمزد كارگران 
برابر ماده 41 قانون كار بر اســاس نرخ تورم تعيين مى شود، پس بايد 

متناسب با تورم امروز هم اين دستمزد تغيير كند.
بــه گفته رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران، هزينه ســبد 
معيشــت يك خانوار كارگرى در سال گذشته دو ميليون و 700 هزار 
تومان بوده كه با درنظر گرفتن تورم امسال و محاسبات صورت گرفته، 
يــك ميليون و 200 هزار تومان ديگر به آن افزوده شــده اســت، در 
حالى كه دستمزد كارگران و به تبع آن سبد معيشت، عقبگرد شديدى 
داشــته اســت و پافشــارى نمايندگان كارگرى براى تشكيل فورى 
جلسات دستمزد شوراى عالى كار به اين دليل است كه وضع زندگى 

خانوارهاى كارگرى بيش از اين آسيب نبيند.
بسته حمايت غذايى اقشار كم درآمد در جلسه يكشنبه گذشته هيأت 
دولت به تصويب رسيد. بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسالمى، اين 
بسته هاى حمايتى در اختيار افرادى قرار مى گيرد كه درآمد كمتر از سه 
ميليون تومان دارند و مقرر شده تا پايان سال 1397 به شكل غيرمستمر 
در 3 مرحله و در مجموع با مبلغ 600 هزار تومان توزيع شــود. پيش 
از اين رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در حالى از افزايش 30 تا 50

درصدى قيمت كاالهاى اساســى خبر داده بود كه به اين اقالم، يارانه 
4200 تومانى اختصاص داده مى شود.

شيوه عجيب مشاوران امالك 
در دامن زدن به حباب قيمت

 بررسى هاى ميدانى نشان مى دهد برخى مشاوران امالك با سوء استفاده 
از كمبود مســكن مصرفى و با اتكاء به برخى ترفندها، به حباب قيمت در 

بازار دامن زده اند.
در پى افزايش قيمت مســكن از يك سو و كاهش ساخت و ساز از سوى 
ديگر شرايطى در بازار مسكن فراهم شده كه مصرف كنندگان واقعى اين 
كاال و زوج هاى جوانى كه به دنبال خريد سرپناه كوچكى براى آغاز زندگى 

هستند، با كمبود واحد مسكونى مصرفى روبه رو شده اند.
بررسى هاى ميدانى خبرنگار مهر نشــان مى دهد در حال حاضر بيشترين 
حجم واحدهاى موجود براى خريداران را تنها دو دسته از واحدها تشكيل 
مى دهند؛ دسته اول، واحدهاى مسكونى بسيار كوچك با سن بناى باال واقع 
در طبقات چهارم بدون آسانسور و پاركينگ هستند كه از سوى خريداران 

با اقبال مواجه نمى شوند.
كمبود واحدهاى مسكونِى مصرفِى خانوارپسند به همراه ركود تورمى حاكم 
بر بازار مسكن به گونه اى است كه برخى مشاوران در صورت داشتن فايل 
هاى مناسب براى فروش، نهايت سوءاستفاده را براى حداكثر كردن منافع 

خود انجام مى دهند.
 چرا عرضه مسكِن مصرفى كاهش يافته است؟

از آنجا كه بســيارى از فعاالن بازار، كاهش چشــمگير مسكن مصرفى را 
بعنوان عامل اصلى رشــد قيمت مسكن معرفى مى كنند، اين سوال پيش 
مى آيد كه چرا عرضه مسكن مصرفى با كاهش روبرو شده است؛ در همين 
ارتباط، مهدى سلطان محمدى، انبوه ساز و كارشناس بازار مسكن درباره 
علت كاهش ساخت و ساز به مهر گفت: اين موضوع به گرانى مسكن در 
بازار و همچنين افزايش قيمت تمام شــده ساخت وساز براى انبوه سازان 

برمى گردد.
وى با بيان اينكه گرانى ناگهانى مصالح ساختمانى سبب شد تا حاشيه سود 
ســازندگان به طور محسوسى كم شود، گفت: عالوه بر مؤثر بودن قيمت 
نهاده هاى ساختمانى در كاهش ساخت وساز، افزايش بيش از حد قيمت 
زمين نيز ســبب شده تا انبوه ســازان از حوزه ساخت و ساز خارج شوند 
چراكه روش كار ســازندگان حرفه اى ابتدا زمين يا ملك مورد نظر براى 
ساخت و ساز را خريدارى كرده و سپس به دنبال رفع و رجوع فرآيندهاى 
هزينه بر، بروكراتيك و پيچيده ادارى آن به خصوص مجوزهاى شهردارى 
و نظام مهندسى مى روند و پس از آن اقدام به ساخت مى كنند. اما در نهايت 
به دليل ناتوانى مردم و نداشــتن قدرت خريد كافى، واحدهاى توليد شده 
روى دست سازنده مى ماند. حتى اگر به فروش هم برسد، باز هم در اين 
مدت به قدرى تورم بازار مســكن باالست كه امكان تجديد اين پروسه و 

خريد زمين جديد وجود ندارد.
آمار باالى صدور پروانه ساختمانى نشان رونق ساخت و ساز است؟

برخى مسئوالن معاونت مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازى به 
استناد  افزايش تقاضاى دريافت پروانه ساختمانى در ماه هاى پايانى سال 

گذشته و ابتدايى سال جارى، مدعى بهبود ميزان ساخت و ساز هستند.
ولى انبوه سازان مى گويند بسيارى از دارندگان پروانه هاى ساختمانى حاضر 
به اجراى عمليات ســاخت به دليل باال بودن هزينه هاى ساخت و ساز به 
خصوص قيمت زمين كه نزديك به 70 درصد ارزش ملك را در پايتخت 
به خود اختصاص مى دهد، نيســتند. بنابراين افزايــش صدور پروانه هاى 
ساختمانى، نمى تواند مالك مناسبى براى سنجش رونق ساخت و ساز باشد. 

 بنگاه ها چگونه به حباب قيمت دامن مى زنند؟
اينها نشان مى دهد كمبود واحد مسكونى مصرفى خانوارهاى متوسط شهرى 
به خصوص در پايتخت، زمينه را براى سوءاستفاده برخى مشاوران امالك 

فراهم كرده است.
فروشنده جواني در خصوص نحوه قيمت گذارى برخى مشاوران امالك 
به مهر گفت: من واحد مســكونى كوچك متراژ ولى با شرايط مناسب را 
براى فروش، نزد يكى از مشاوران امالك فايل كردم؛ به دليل شرايط خوب 
ايــن واحد، چه از نظر قيمت پيشــنهادى من و چه از نظر موقعيت واحد 
مسكونى و دارا بودن آسانســور و پاركينگ، فايل بنده با موجى از تقاضا 

براى خريد روبه رو شد.
وى ادامــه داد: مبلغ مدنظر من براى آپارتمــان، 280 ميليون تومان بود و 
بنــگاه به ما اعالم كرد جهت عقد مبايعه نامــه با خريدار، در بنگاه حضور 
پيدا كنيم. زمانى كه به بنگاه مراجعه كرديم، مشــاور امالكى كه فايل ما را 
پيگيرى مى كرد، ما را به داخــل اتاقى راهنمايى كرد. در آنجا به ما گفت: 
شما ملك تان را 280 ميليون تومان قيمت گذارى كرده بوديد. با اين قيمت 
مشكلى نداريد؟ بنده هم گفتم: خير مشكلى ندارم. مشاور امالك بعد از كلى 
مقدمه چينى و توضيحات حاشيه اى، به ما گفت حاضر است حق كميسيون 
از مــا دريافت نكنــد و در ادامه گفت: من ملك شــما را به رقم باالترى 
فروخته ام. بنابراين االن كه با خريدار مواجه مى شويد و قرار است مبايعه نامه 
تنظيم و امضا كنيد، به قيمتى كه من به خريدار اعالم مى كنم، واكنش نشان 
ندهيد؛ قرار من با شــما همان 280 ميليون تومان است و بنده از شما حق 

كميسيون دريافت نمى كنم. 
اين شهروند ادامه داد: وى ما را به اتاق ديگرى كه خريدار حضور داشت، 
هدايت كرد. گفتگوها براى تنظيم مبايعه نامه آغاز شد و متوجه شديم كه او، 
ملك ما را به 320 ميليون تومان به خريدار بخت برگشته اعالم كرده است. 
وى ادامــه داد: در نهايــت هم آپارتمان را 320 ميليــون تومان به خريدار 

فروختيم و مشاور امالك روى معامله ما، 40 ميليون تومان سود كرد. 
وى گفت: مشاور امالك شرايط بازار و قيمت ها را به گونه اى براى خريدار 
بخت برگشــته توصيف كرده بود كه خريــدار براى خريد به قيمت 320
ميليون تومان خيلى عجله داشت و نگران بود اگر نتواند ملك ما را بخرد، 

قيمت باالتر مى رود و ديگر نخواهد توانست صاحب خانه شود.
وى افــزود: به همين راحتى مشــاوران امالك در نرخ گذارى دخالت 
كرده و با ايجاد حبــاب قيمتى، 25 تا 30 درصد باالتر از ارزش واقع 
ملك آن را قيمت مى كنند. در مقابل خريداران نيز به دليل كمبود شديد 
واحد مسكونى مصرفى نمى توانند با زياده خواهى هاى برخى مشاوران 
امالك مقابله كرده و خواهان كم كردن قيمت پيشنهادى شوند. چون 
در هر صورت براى واحد مســكونى با شرايط مناسب و ميان متراژ، 
مشــترى وجود دارد و اگر در آن لحظه از خريد اين واحد مسكونى 

منصرف شود، بايد واحد گرانترى بخرد.

آگهي مزايده يك مرحله اي (نوبت دوم)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان در اجــراي مفــاد مــاده (5) قانــون الحــاق برخــي 
مــواد بــه قانــون تنظيــم بخشــي از مقــررات مالــي دولــت(2) و آئين نامــه اجرايــي آن، در نظــر 
دارد بهره بــرداري از يــك بــاب مجموعــه ورزشــي شــهيد حاجي بابايــي مريانــج را از طريــق 
مزايــده در قالــب عقــد اجــاره بــه بخــش خصوصــي (حقيقــي يــا حقوقــي واجدالشــرايط) و 

يــا  هيئــت هــاى ورزشــي مرتبــط واگــذار نمايــد.
 از متقاضيــان دعــوت بــه عمــل مي آيــد جهــت دريافــت اســناد مزايــده بــه اداره كل ورزش و 
جوانــان اســتان واقــع در همــدان، چهــارراه پاســتور، خيابــان ورزش، جنــب اســتاديوم قــدس 

ــه نمائيد. مراجع
مجموعه شهيد حاجي بابايي مريانج واقع در مريانج، قيمت پايه ماهيانه 100 ميليون ريال و مبلغ 

تضمين شركت در مزايده 80 ميليون ريال 
مهلت خريد اسناد از مورخه 1397/8/3 لغايت 1397/8/7

تاريخ بازگرداندن اسناد از مورخه 1397/8/9 لغايت 1397/8/22
محل تحويل اسناد: دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

زمان بازگشايي پاكات مزايده: مورخ 1397/8/23 ساعت 9 صبح در دفتر مدير كل اداره ورزش 
وكالت  يا  و  كتبي  نامه  معرفي  (با  آن  قانوني  نماينده  يا  متقاضي  حضور  همدان،  استان  جوانان  و 

محضري) در جلسه مذكور بالمانع است.
م الف(3067)

 آگهـي ارزيابي كيفـي (نوبت دوم) 
شركت گاز استان همدان سهامى خاص

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه:
 انجــام خدمــات (دفتــري) در ســطح اســتان همــدان طبــق ليســت پيوســت بــر اســاس دســتورالعمل شــوراي 

عالــي كار در ســال 97
 شــركت گاز اســتان همــدان در نظــر دارد عمليــات اجرايــي پــروژه مذكــور را از طريــق مناقصــه بــه شــرح ذيــل 

بــه پيمانــكاران واجــد الشــرايط واگــذار نمايــد.
شرح مختصر كار:

ــرآورد اوليــه پــروژه 22/436/846/000 (بيســت و دو ميليــارد و چهارصــد و ســي و شــش ميليــون و  1- مبلــغ ب
ــال مي باشــد. ــزار)  ري ــل و شــش ه هشــتصد و چه

ــون  ــك ميلي ــت و ي ــد و بيس ــارد و يكص ــك ميلي ــه 1/121/843/000 (ي ــركت در مناقص ــن ش ــغ تضمي 2- مبل
ــر در  ــول معتب ــل قب ــن قاب ــه صــورت يكــي از تضامي ــه ب ــال مي باشــد ك ــزار) ري و هشــتصد و چهــل و ســه ه

آيين نامــه معامــالت دولتــي مي باشــد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد..

متقاضيــان شــركت در مناقصــه از تاريــخ درج آگهــي بــه مــدت 12 روز مهلــت دارنــد ضمــن نامــه اعــالم آمادگــي 
جهــت شــركت در مناقصــه مذكــور، نســبت بــه دريافــت اســناد ارزيابــي كيفــي بــه آدرس اينترنتــي ذيــل اقــدام 

. يند نما
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز سه شنبه 1397/08/15 مي باشد.

محــل تحويــل همــدان، ميــدان شيرســنگي، ســاختمان مركــزي شــركت گاز اســتان همــدان، طبقــه اول، اتــاق 
ــد. ــا مي باش ــور قرارداده 207، ام

تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقبًا  در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمناً هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنويس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه 39-97 يك مرحله اي با شماره مجوز 1397,3680

 در چند دهه اخير حرف كارشناســان 
و مردم اين بوده كه توســعه شهري همدان 
از قســمت جنوب شهر (منتهي به كوه هاي 
الوند و باغات) نبايد صورت بگيرد، اكنون 
معاون بازآفرينى شــهرى و مسكن همدان 
عنوان كرده كــه به خاطر وجود كارخانه ها 
و تأسيسات، شمال شهر هم مناسب توسعه 

شهري نيست.
محمدحسين مرادى گفت: زمين شهرى در 
همدان اندك اســت، و وقتى واحد سطح 
كاهش يابد، ارزش زمين افزايش مى يابد كه 
اين موضوع به محدوديت هاى توپوگرافى 

بازمى گردد.
وي افــزود: با توجه به مجوز اخذ شــده 
بازنگــرى  شهرســازى،  و  راه  وزارت  از 
طرح جامع شــهرى همدان كه تاكنون 60 
درصد پيشرفت داشته تا پايان سال به اتمام 
مى رسد و براى تصويب به مراجع ذى ربط 

ارسال خواهد شد.
به گفته معاون بازآفرينى شــهرى و مسكن 
همدان افق طرح جامع شــهرى در ســال 
1400 است، كه از دو سال گذشته مجوزى 
اخذ شــد تا در طرح جامع شهرى همدان 

بازنگرى انجام شود.
وى با اشــاره به اينكه محدوده ما در طرح 
جامع شــهرى تغيير مى كند، ادامه داد: اين 
تغيير براى ســاماندهى بافت هاى ناموزون 
اطراف و حاشــيه شهر و تأمين زمين براى 

ساخت وســاز شــهرى در نظر گرفته  شده 
است.

وى با اشــاره به اينكه تراكم ســاختمانى 
بر اســاس منطقه بندى در نظر گرفته  شده 
اســت، به فارس گفت: ايــن اتفاق به اين 
منظور است كه در هر منطقه اى با توجه به 
ساختمان هاى  احداث  مجوز  آن  مقتضيات 

چندطبقه صادر شود.
معاون بازآفرينى شهرى و مسكن همدان با 
بيان اينكه اين طرح، مشكالت شهرسازى 

و مشرفيت را برطرف مى كند، اظهار كرد: با 
اين طرح در محالت و خيابان هاى مختلف 
سقف مناسبى براى بلندمرتبه سازى در نظر 

گرفته مى شود.
 همداني هــا ملــك را بهتريــن 

سرمايه گذاري مي دانند
وى با اشــاره به اينكه مــردم براى حفظ 
نقدينگى خود و كسب سود به ملك روى 
در  اقتصادى  فرهنــگ  افــزود:  مى آورند، 
همدان به اين سمت سوق مى يابد كه زمين 

بهترين سرمايه گذارى است و همين مسأله 
بــه افزايش قيمت آن و در نتيجه مســكن 

منجر مى شود.
مــرادى با بيــان اينكــه متأســفانه اغلب 
ســرمايه گذاران در همــدان تمايلى براى 
حضــور در عرصــه توليــد و خدمــات 
ندارد، گفت: در حــال حاضر همه نقل و 
انتقاالت ملك بايد در ســامانه وزارت راه 
و شهرســازى ثبت شــود و به همين دليل 
ميزان نقل و انتقاالت به طور كامل مشخص 

مى شود.
وى با اشاره به اينكه سازوكار اخذ ماليات 
براى واحدهاى مســكونى خالى در حال 
حاضر فراهم نيست، ادامه داد: يك مديريت 
واحد شهرى با قوانين و دستورالعمل هاى 
يكســان مى تواند شــرايط را براى بهبود 

وضعيت مسكن مؤثر واقع شود.
معاون بازآفرينى شــهرى و مسكن استان 
همــدان با بيان اينكه قوانين دســتگاه هاى 
متولى گاهى در تضاد اســت، خاطرنشان 
كــرد: دســتگاه ها نمى تواننــد از قوانين و 
دستورالعمل هاى خود تعدى كنند بنابراين 
در برخى از مواقع بــه خاطر اين تضاد به 

بن بست برمى خوريم.
وى گفــت: به همين دليــل بايد در هيأت 
دولت به جمع بندى رســيد تــا وضعيت 
مســكن به يك تعادل و مناســب شرايط 

جامعه برسد.

معاون بازآفرينى شهرى و مسكن  از پايان بازنگري خبر داد

پايان طرح جامع همدان
 سال1400

■ شمال همدان براي توسعه شهري مناسب نيست

رب ارزان 
نشد
 رئيس اتحاديه بنكــداران مواد غذايى 
با بيان اين كه انتظــار مى رفت قيمت رب 
گوجه فرنگــى كاهش يابد، گفت: به دليل 
اتمام گوجه مخصوص رب، قاچاق گوجه 
و عدم افت قيمت مواد بســته بندى، قيمت 

رب گوجه فرنگى كاهش نيافت.
ــازار در  ــرد: ب ــان ك ــر بي ــد آقاطاه محم
ركــود قــرار دارد و نگرانــى از بابــت 
كمبــود يــا تغيير قيمــت آنچنانى احســاس 
نمى شــود، امــا در روزهــاى گذشــته بــازار 
ــه  ــود ك ــار كاهــش قيمــت رب ب در انتظ

ــداد. ــاق رخ ن ــن اتف اي
ــى عــدم  ــل اصل ــوان دلي ــزود: مى ت وى اف

كاهــش قيمــت رب را اتمــام گوجــه 
مخصــوص توليــد رب دانســت در كنــار 
ايــن موضــوع بنابــر گزارش هــا مقــدارى 
از گوجــه بــه صــورت قاچــاق از كشــور 
ــز  ــورد ني ــن م ــه اي ــود ك ــارج مى ش خ
ــر  ــت رب بى تأثي ــش قيم ــدم كاه ــر ع ب

نيســت.
ــواد غذايــى  ــه بنكــداران م رئيــس اتحادي
ــت  ــه قيم ــه ك ــن گفت ــه اي ــش ب در واكن
ــازار رونــد كاهشــى  گوجــه فرنگــى در ب
بــه خــود گرفتــه امــا قيمــت رب همچنان 
در محــدوده 18 هــزار تومــان اســت، بــه 
ــر از  ــا متأث ايســنا گفــت: قيمــت رب تنه
قيمــت گوجــه فرنگــى نيســت و در حــال 
ــت  ــت قيم ــدم اف ــل ع ــه دلي ــر ب حاض
ــن و  ــو، كارت ــان بازش ــى، درب آس قوط
ــوان  ــته بندى نمى ت ــتيك بس ــى پالس حت

ــود. افــت قيمــت رب را متصــور ب
وى يــادآور شــد: اكثــر عمده فروشــان 

محصــوالت  بــازار  ركــود  دليــل  بــه 
ــد  ــه مى كنن ــت عرض ــر قيم ــود را زي خ
ــل  ــه دلي ــان ب ــان همچن ــا خرده فروش ام
ــا نــرخ گران تــرى  آنكــه محصــوالت را ب
نســبت بــه زمــان فعلــى خريــدارى 
نكرده انــد. ارزان  را  قيمــت  كرده انــد، 

آقاطاهــر تاكيــد كــرد: در بــازار كمبــودى 
وجــود نــدارد امــا در زمينــه روغــن، 
ميــزان عرضــه و تقاضــا بــا يكديگــر 
ــزان تقاضــا بيــش  متناســب نيســت و مي
ــار آن  ــزان عرضــه اســت كــه در كن از مي
ــوى  ــده از س ــه ش ــى عرض ــه قيمت فاصل
مصرف كننــده  قيمــت  بــا  كارخانــه 
بــه شــدت كاهــش يافتــه و فــروش 
و  عمده فــروش  نمى توانــد  روغــن 

دهــد. پوشــش  را  خرده فــروش 
بــا نوســانات چنــد مــاه اخيــر نــرخ 
ــه  ــته بندى ب ــه بس ــواد اولي ــت م دالر قيم
ــه توســط  ــواد پالســتيكى ك خصــوص م

ــود  ــد مى ش ــى تولي ــيمى هاى داخل پتروش
ــت؛  ــته اس ــى داش ــل توجه ــش قاب افزاي
به گونــه اى كــه محصــوالت خوراكــى 
فلــزى  و  پالســتيكى  بســته بندى  كــه 
ــا  ــى ب ــورت هفتگ ــه ص ــا ب ــد بعض دارن

افزايــش قيمــت مواجــه شــده اند.
ــده  ــن قاع ــز از اي رب گوجــه فرنگــى ني
مســتثنى نبــود؛ ضمــن اين كــه در افزايــش 
رشــد  نبايــد  محصــول  ايــن  قيمــت 
صــادرات گوجــه فرنگــى را نيــز فراموش 
كــرد، زيــرا در فصــل خريــد كارخانه هاى 
رب ســازى، بــا افزايــش صــادرات، عرضه 
ــازار داخــل كاهــش  گوجــه فرنگــى در ب
ــه  ــاند ك ــى رس ــه جاي ــت و كار را ب ياف
ــدن  ــت، مع ــر صنع ــتور وزي ــار دس در كن
ــادرات  ــت ص ــراى ممنوعي ــارت ب و تج
مــواد اوليــه پالســتيك، صــادرات گوجــه 
ــل  ــاز داخ ــن ني ــراى تامي ــز ب ــى ني فرنگ

ــوع شــد. ممن
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 97/934  مورخ 97/7/16 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي خسرو قنبري ميمند فرزند عبداله به شماره 
شناسنامه 29 صادره از اســدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 205/68 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع 
در اسدآباد، خيابان كاشاني، كوچه شهيد جمور خريداري از مالكان 
رسمي آقايان عباسعلي و حيدرعلي چنگيزي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را بــه مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت 
انقضاي مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 490)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/20
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى 
شهرستان نهاوند

با استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور تحديد 
حدود قسمتى از پالك 83 فرعي از يك اصلي بخش دو حوزه ثبتي 
شهرســتان نهاوند بنا به درخواست خانم ليال ذوالفقاري به شماره 
وارده3639/ن/97- مورخ 1397/7/29 اين اداره به شــرح ذيل 

جهت اطالع عموم آگهى مى گردد.
برابر رأي شــماره 139760326005000247 مورخ 1397/5/13 
در راســتاي قانون تعيين تكليف مبني بر صدور سند مالكيت 
ششــدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 213/51 مترمربع 
قســمتى از پالك 83 فرعي از يك اصلى بخش دو حوزه  ثبتي 
شهرســتان نهاوند واقع در گلزرد تاريخ تحديد حدود مورخ 
دوشنبه 1397/9/5 ساعت 10 صبح مى باشد لذا مراتب به موجب 
ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر 
به وسيله اين آگهى اعالم مى شود روز و ساعت مقرر در آگهى در 
محل وقوع ملك حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان 
امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباشد 
تحديد حدود به عمل آمده و واخواهى طبق ماده 20 قانون ثبت 
بــه حدود و حقوق ارتفاقى رقبه   مورد تحديد تا يك ماه بعد از 
تنظيم صورت مجلس تحديد حدود از طريق اداره ثبت اسناد و 

امالك نهاوند پذيرفته مى شود. (م الف143)
تاريخ انتشار: 97/8/5

محمدعلي جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

 1397/7/10 مورخه   139760326034000710 شماره  رأي  برابر 
هيأت موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه 
بالمعارض  و  مالكانــه  تصرفات  دو  منطقه  همــدان  ملك  ثبت 
متقاضي آقاي رضا كاشي نهنجي فرزند مراد به شماره شناسنامه 
510 صادره از قروه درجزين در ششــدانگ يك باب كارگاه به 
واقع  175/10029اصلي  پالك  تحت  مترمربع  مساحت 769/87 
در همدان حومه بخش دو خريداري مع الواســطه از شعبانعلي 
قاسمي محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اعتراضي  متقاضي  مالكيت  ســند  صدور  به  نســبت  اشخاص 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف 
را به مراجــع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي 

شد.(م الف 3020) خواهد  صادر  مالكيت 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/20
موسي حنيفه

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه 
139704026781000287/1

بدينوســيله به آقايان عليرضــا تكلوبيغش نام پــدر: جعفر تولد: 
1358/6/30 شــماره ملي: 3932120949 شــماره شناسنامه 1602 
و اصغر تكلو نام پــدر: علي تاريخ تولد: 1362/6/31 شــماره ملي 
3932121465 شماره شناســنامه: 1654 (وام گيرندگان و راهنين) 
پرونده كالســه 9700315 كــه برابر گزارش اداره پســت مالير در 
آدرس متن سند و اعالمي شــناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه 
برابر اســناد رهني شــماره هاي 18357 مورخ 1394/9/3 و 15400 
مــورخ 1392/11/27 و 19087 مــورخ 1395/2/19 و 20463 مورخ 
1395/11/27 دفتر اسناد رســمي 4 مالير بين شما و بانك صادرات 
همدان شعبه 1860 مبلغ 898/450/000 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 
497/030/358 ريال بابت ســود و مبلغ 632/936/365 ريال بابت 
خســارت تأخير تأديه جمعاً به مبلــغ 2/028/416/723 ريال بابت 
موضوع الزم االجرا و مبلغ 1/338/132 ريال بابت خســارت تأخير 
روزانه از تاريخ 1397/5/11 تا يوم الوصول بدهكار مي باشيد كه بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از 
تشــريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح 
مي باشد لذا طبق ماده 18/19 آيين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به 
شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه 
محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار چاپ و درج و 
منتشر مي گردد ظرف مدت بيست روز نسبت به پرداخت بدهي خود 
اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.(م الف 626)
 اداره ثبت اسناد و امالك مالير

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاي هوشــنگ جمالي با ارائه دو برگ استشهاديه 
محلي مصدق دفتر اســناد رسمي 19 اسدآباد مدعي است كه يك 
جلد ســند مالكيت مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين پالك2249 اصلي واقع در شهرســتان اسدآباد بخش شش 
همدان كه در ذيل ثبت 3878 صفحه379 دفتر 19 به شماره چاپي 
426708 به نام هوشــنگ جمالي صادر و تسليم شده و ششدانگ 
پالك ثبتي مرقوم به موجب ســند رهني شــماره 7566 مورخ 
1388/7/25 دفتر اسناد رسمي 2 اسدآباد در قبال مبلغ ششصد 
و شــصت و شــش ميليون ريال نزد بانك كشاورزي در رهن قرار 
داشــته و همچنين كليه حقوق حقيقي واقعي و فرضي و ضمني و 
احتمالي ناشي از كسب و پيشه ششدانگ ملكي مرقوم به موجب 
ســند انتقال اجرائي شماره 52343 مورخ 1381/11/9 دفتر اسناد 
رســمي 19 اســدآباد به آقاي باقر زائري بهروز منتقل شده است 
به علت جابجايي مفقود گرديده لذا به اســتناد تبصره الحاقي به 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت بدين وســيله آگهي مي شود تا هر 
كس مدعي انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و 
امالك اســدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند 
معامله اعتراض كتبي خود را تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت 
واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل 
سند مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام متقاضي صادر و تسليم 

خواهد شد. (م الف 496)
كامران متقي
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
شناسنامه   شــماره  داراى  چراغي  عذرا  خانم 
21 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســه 
749/97ش112ح از ايــن حوزه درخواســت 
توضيح  چنين  و  نمــوده  حصروراثت  گواهى 
داده كــه شــادروان طاوس رمضانــي زاد به 
شــماره شناســنامه  69 در تاريخ 1388 در 
ورثه  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت 
شناسنامه21  شــماره  به  چراغي  1-عذرا  به: 
متولــد 1338 فرزند متوفي 2-محمد چراغي 
متولد  به شــماره شناســنامه4051741206 
شماره  به  چراغي  متوفي 3-رضا  فرزند   1341
فرزند   1334 متولد  شناسنامه4051732754 
متوفــي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
آگهي  نوبت  يــك  در  را  مزبور  درخواســت 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضــي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. م الف(634)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف 
اللجين

10 درصد از قرارداد اعضاى تيم فوتبال 
شهردارى همدان كسر شد

10 درصد از قرارداد اعضاى تيم فوتبال اين ســازمان به دليل نتايج 
ضعيف هفته هاى گذشته در ليگ دسته 2 كشور، كسر شد.

مديرعامل ســازمان فرهنگى ورزشى شــهردارى همدان گفت: البته در 
صورتى كه اعضاى تيم بتوانند در ديدارهاى آتى نتايج مطلوب به دست 
آورند و امتيازهاى از دســت رفته را جبران كنند، اين جريمه مالى قابل 

بخشش است.
ســعيد خوشــبخت در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: تشويق و تنبيه 

سياستگذارى تمامى باشگاه هاى ورزشى است و چه بسا در مقابل كسب 
نتايج مطلوب پاداش الزم به اعضاى تيم نيز تعلق بگيرد.

خوشبخت با اشاره به نتايج كســب شده تيم شهردارى در رقابت هاى 
ليگ دسته دوم فوتبال كشور، گفت: جايگاه تيم شهردارى در گروه يك 
ليگ دســته 2 رضايت بخش نيســت و انتظار داريم تمامى اعضاى تيم 

تالش بيشترى براى كسب پيروزى بكار بگيرند.
وى با تاكيد بر اينكه سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى همدان در اندازه 
توان موجود بسترهاى موفقيت تيم را مهيا ساخته است، گفت: رويكرد ما 

حمايت همه جانبه از تيم در راستاى كسب نتايج مطلوب است.

مديرعامل ســازمان فرهنگى ورزشى شهردارى همدان خاطرنشان كرد: 
جايگاه تيم شــهردارى در رقابت هاى ليگ 2 برازنده اين تيم نيست و 

مسايل فنى باشگاه نياز به تقويت دارد.
وى افزود: انتظار داريم تا نيم فصل جارى شهردارى بتواند به رتبه هاى 
مناســب در جدول رده بندى گروه يك ليگ دســته دوم فوتبال كشور 

ارتقا يابد.
تيم شــهردارى همدان در حال حاضر با كسب پنج امتياز از هفت بازى 
در رده دوازدهــم جــدول رده بندى گروه يك ليگ دســته دوم فوتبال 

كشور قرار دارد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

IOC مشكلى با اجراى قانون منع بكارگيرى 
بازنشستگان را ندارد

 رئيس كميته ملى المپيك گفت:با توجه به توضيحاتى كه در جلسات 
مختلف به مديران عالى رتبه كميته بين المللى المپيك در حاشيه المپيك 
جوانان ارائه دادم ، آنها مشــكلى بابت اجراى اين قانون در فدراسيون 

هاى ورزشى ندارند.
به گزارش ايســنا ، صالحى اميرى برگزارى بازى هاى المپيك جوانان 
2018 را بســيار خوب توصيف كــرد و توضيح داد : كميته بين المللى 
المپيك اهميت ويژه اى را براى اين رويداد قائل شــده بود تا جاييكه 
حتــى باخ رئيس اين كميته نيز از يك هفته قبــل از رويداد در بوينس 

آيرس حضور يافته بود.
رئيس كميته ملى المپيك با اشاره به برگزارى همايشى در حاشيه المپيك 
جوانان گفت:  تالش IOC همبستگى ، قرابت و تعامل فرهنگى ملتها 

بود  تالش ايران هم حضور موفق و فعال بود.
 صالحى اميرى حمايت و پشتيبانى وزارت ورزش و جوانان را هم بسيار 
مثبت ارزيابى كرد و اظهار داشت :قرار گرفتن در جايگاه هفتم رده بندى 
در المپيك جوانان و صعود هفده پله اى افتخار بزرگى است اما كار ما را 

براى حفظ و  استمرار در المپيك هاى بعدى را سخت مى كند.
وى ادامه داد : نســل جوانانى كه در المپيك جوانان درخشيدند ، نسل 
جديدى هستند كه ما منتظر درخشش آنها در المپيك هاى بعدى هستيم .

صالحى اميرى در بخش ديگرى از سخنانش به جلسات مختلف با باخ 
رئيس كميته بين المللى المپيك ، روساى كميته ملى المپيك كشورهاى 
مختلف و ديگر مقامات عالى رتبه IOC اظهار داشت : مهم ترين مباحثى 
كه از من در جلسه با مديران عالى رتبه كميته بين المللى المپيك سوال 
شــد ، درباره مديران بازنشسته ورزش بود كه من هم بدون نام بردن از 
شــخص توضيحات كافى را ارائه دادم و از هويت ورزش كشــور بر 

اساس وظيفه خود دفاع كردم .
صالحى اميرى گفت: تاكيد كردم دولت به هيچ وجه موافق از دست دادن 
سرمايه هاى خود نيست و فقط اجرا كننده قانونى است كه در پارلمان 
ايران تصويب شــده و حتى نماينده دولت در مجلس به عنوان مخالف 

اين طرح منع بكارگيرى بازنشستگان صحبت كرده بود.
رئيس كميته ملى المپيك ادامه داد : در اين جلسات شرح دادم كه وزير 
ورزش و جوانان هم به مديران بازنشســته ذهنيت مثبت دارند چرا كه 

سرمايه هاى ورزش هستند و اتفاقا موفق هم ظاهر شدند.
صالحــى اميرى تصريح كرد: به نظر مى رســد كه كميته ملى المپيك 
مشــكلى با اجراى اين قانون ندارد چرا كه مستندات براى عدم دخالت 
دولت را كافى مى داند و به اين نتيجه رســيده اند كه تصميم گيرى در 
اختيار دولت نيست .رئيس كميته ملى المپيك گفت :قطعا در ورزش بايد 
از سرمايه هاى خود حفظ و حراست كنيم و بايد در اين تغيير   تحوالت 

منزلت اين عزيزان خدشه دار نشود.
صالحى اميرى همچنين توضيح داد: بر خالف برخى اخبار منتشر شده 

در خصوص فوتبال از من سوالى نشد.

با حكمى از سوى هيات كشتى
حامد صيفى مدير روابط عمومى 

هيأت كشتى شد
 با حكمى از سوى هيات 
كشتى اســتان همدان،  حامد 
صيفى مديــر روابط عمومى 

هيأت كشتى همدان شد.
بعد از تغييرات گســترده در 
هيات كشــتى همدان، مدير 
جديــد روابــط عمومى اين 

هيأت نيز معرفى شد.
طى حكمى از ســوى رامين 
هيات  سرپرست  درويشــى 
كشتى اســتان همدان، حامد 
صيفــى  خبرنگار ورزشــى 

روزنامه همدان پيام كه سابقه فعاليت به عنوان روابط عمومى اين هيات 
را در كارنامه داشت و از كشتى نويسان با تجربه استان به شمار مى رود، 

مجدد به عنوان اين سمت منصوب شد.
طى چند روز گذشته درويشى تغييرات گسترده اى در هيات كشتى ايجاد 
كرده و با روى كار آمدن نفراتى چون جوكار و سلطانى، عنان كار ورزش 

اول استان به دست خاك خورده ها افتاده است.
حامد صيفى ســابقه فعاليت 10 ساله در رســانه هاى ورزشى استان را 
داراست و در هيات هاى مختلفى چون فوتبال، واليبال، كشتى، تيراندازى 

و دوچرخه سوارى به عنوان مدير روابط عمومى فعاليت داشته است.

دريايى و عظيمى به هيأت مديره رفتند
مظهرى، مديرعامل جديد پاس همدان

 محمد مظهرى به عنوان مديرعامل جديد باشگاه فرهنگىـ  ورزشى 
پاس همدان معرفى شد.

به گزارش فارس بعد از استعفاى امير عظيمى، با تصميم اعضاى هيأت  
مديره باشگاه فرهنگى ورزشى پاس همدان، محمد مظهرى كه پيشتر به 
عنوان سرپرســت در تيم پاس حضور داشت به سمت مديرعاملى اين 

تيم منصوب شد.
همچنين محمدباقر دريايى از بستگان نزديك احمد جمشيديان و امير 
عظيمى مديرعامل سابق پاس هم به عنوان اعضاى جديد هيأت  مديره 

پاس همدان معرفى شدند.
رســول منعم، مديركل ورزش و جوانان استان و عباس صوفى رئيس 
هيأت فوتبال در كنار محمد مظهرى ديگر اعضاى هيأت مديره باشگاه 

فرهنگى ورزشى پاس هستند.

دانشگاه آزاد همدان ميزبان چهار رويداد 
ورزش ملى شد

 ميزبانى چهار رويداد مهم ورزشــى كشور به اين دانشگاه سپرده 
شد.

 مسابقات المپياد نخبگان فوتسال كشور با همكارى اداره كل ورزش 
و جوانان با حضور 31 اســتان، آذرماه امسال در همدان برگزار مى 

شود.
رئيس شــوراى ورزش دانشگاه آزاد اسالمى همدان گفت: همچنين 
ميزبان رقابت هاى فوتسال بانوان و واليبال پسران دانشگاه هاى آزاد 

اسالمى كشور در آذرماه سالجارى هستيم.
غالمرضا خاكســار در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: مســابقات 
فوتسال دانشــجويان علمى كاربردى كشــور نيز قرار است آذرماه 

امسال به ميزبانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان برگزار شود.
وى يادآور شــد: دانشگاه آزاد اســالمى همدان با ظرفيت بالقوه در 
خوابگاه و ســلف غذا و نيز برخوردارى از 2 ســالن بزرگ و چند 
منظوره سرپوشــيده از موقعيت بسيار مناســبى براى ميزبانى هاى 

رقابت هاى ملى و بين المللى برخوردار است.
خاكســار افزود: با توجه به نامگذارى همدان در ســال 2018 به نام 
پايتخت گردشــگرى آسيا به طور قطع اين مسابقات مى  تواند نقش 
مهمــى در معرفى ظرفيت هاى پايتخت تاريــخ و تمدن ايران  زمين 

داشته باشد.
دانشگاه آزاد همدان با برخوردارى از مجتمع ورزشى امام على (ع) 
با ظرفيت ســه هزار نفر، زمين چمن اســتاندارد و مجتمع ورزشى 
پورياى ولى مجهز به ســالن كشتى، سالن واليبال و بدمينتون، سالن 
تيراندازى 18 خطه، زمين تنيس، ســالن مجهز بدن سازى مجموعه 

بزرگى را براى ميزبانى هاى ملى و بين المللى ايجاد كرده است.

 ورزش پيالتس استان هم اكنون در سطح 
كشور نمونه است و فعاليت گسترده اى را در 

اين رشته پرمخاطب شاهد هستيم.
رئيس هيــأت ورزش هاى همگانى همدان 
در نشســت ســاليانه مربيان پيالتس استان 
همدان اظهار داشت: فعاليت گسترده و موثر 
پيالتس سبب شد تا امسال انجمن پيالتس 
به عنوان برترين انجمن فدراســيون ورزش 

هاى همگانى انتخاب شود.
به گزارش ايرنا، هادى سبزوارى اضافه كرد: 
اين رشته ورزشى همه ســاله در برگزارى 
كارگاه هــا و دوره هاى ارتقا درجه فعاليت 
گسترده اى داشته و عملكرد كميته پيالتس 

همدان قابل تقدير است. 
ســبزوارى بيان كرد: پيالتس هم اكنون در 
سطح استان همدان نيز جزو كميته هاى برتر 
هيأت ورزش هاى همگانى به شمار مى رود 
و در ارزيابــى صورت گرفته نيز رتبه نمونه 
را همراه با كميته تحول و آينده نگرى دارد. 
وى افزود: رشــد و توســعه ورزش هاى 
همگانى هدف اصلى هيأت است و همواره 
از رشــته پيالتس همانند ســاير رشته هاى 

زيرمجموعه حمايت الزم را داشته ايم. 
رئيس هيــأت ورزش هاى همگانى همدان 

خاطرنشــان كــرد: براى كمك به رشــد و 
اعتالى رشته هاى همگانى از هيچ حمايت 
فروگذار نبوده ايم و به طور قطع اين فرصت 

ها كمتر به دست مى آيد. 
وى افزود: ارتقا ســطح ســالمت خانواده 
ها، داشــتن جامعه اى پويا و پرنشاط جزو 
اهــداف كالن فدراســيون در ورزش هاى 
همگانى است و استان همدان در برگزارى و 
اجراى برنامه ها همواره فراتر از سطح كشور 

فعاليت داشته است. 
رئيــس كميته پيالتس هيــأت ورزش هاى 
همگانى همدان نيز در اين نشســت گفت: 
هم اكنون نزديك بــه يكصد مربى پيالتس 
در سطح استان همدان فعاليت دارند كه در 

كشور كم نظير است. 
ميثــم خلجى افــزود: همــدان همچنين 6 
مدرس، 6 مربى درجه 2 و ســه داور دارد و 

جزو استان هاى پيشتاز كشور هستيم. 
وى بــا تاكيد بر تمديد مــدارك مربيگرى 
گفــت: توجه جدى به ارتقا ســطح مربيان 
داريم و كســب امتياز در كالس ها بســيار 

ضرورى است. 
رئيــس كميتــه پيالتس همدان خواســتار 
حضور فعاالنه مربيــان در كالس مربيگرى 

درجه 2 اين رشــته ورزشى شــد و افزود: 
اين فرصت ها كمتر در سطح استان ها مهيا 
مى شود و مربيان از اين موقعيت براى ارتقا 

مدرك خود اقدام كنند. 
در حاشيه اين مراســم كه به مناسبت هفته 
تربيت بدنى برگزار شد از دست اندركاران و 

نفرات برتر كميته پيالتس تجليل شد. 
همچنين از ســوى كميته پيالتس اســتان 
همدان به مربيان اين رشــته ورزشى نشان 

مربيگرى اهدا شد. 
در اين مراســم براى نخستين بار از پيراهن 
نيز  پيالتس  مربيــان  مخصوص  ورزشــى 

رونمايى شد. 
پيالتس به مجموعه اى از تمرينات ورزشى 
تخصصى اطالق مى شود كه بر بدن و ذهن 
فرد تاثير گذاشــته و ضمن باال بردن قدرت 
و اســتقامت تمام اعضاى بدن، عمقى ترين 

عضالت بدن را مورد هدف قرار مى دهد.
تمرينــات پيالتس عبــارت از تالش براى 
تمركــز فكر و درايت فرد بر روى عضالت 
بدن و چگونگى و عملكرد آنهاست. به مرور 
زمان و با اجراى مكرر حركات، ذهن انسان 
بدن را بهتر درك مى كند و آن را توانمندتر و 

متعادل تر مى سازد. 

 بانوان 15 روســتاى اين اســتان زير 
پوشش طرح سنجش ساختار قامتى بانوان 

قرار گرفتند.
معاون توســعه ورزش بانــوان اداره كل 
ورزش و جوانــان همدان در نشســت با 
مســئوالن ورزش بانوان شهرستان اظهار 
داشــت: اين طرح از ســال گذشته آغاز 
شده و در مرحله نخست 700 زن و دختر 
روستانشين سطح اســتان از نظر ساختار 

قامتى ارزيابى شدند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان استان معصومه پيردهقان اضافه 
كــرد: در محله دوم طرح كــه از ابتداى 
امســال تاكنون در حالى پيگيرى اســت 
نيز يــك هــزار زن و دختر ســاكن در 

15 روســتاى سطح اســتان همدان مورد 
ســنجش قرار گرفتند و در اين مرحله تا 

پايان سال ادامه دارد.
ــرح  ــراى ط ــرد: اج ــان ك ــان بي پيردهق
ــان و  ــژه زن ســنجش ســاختار قامتــى وي
ــش  ــدف افزاي ــا ه ــتايى ب ــران روس دخت
ســهم ورزش در پيشــگيرى از ناهنجارى 
ــا همــكارى معاونــت  هــاى جســمانى ب
پزشــكى  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتى 

ــت. ــرا اس ــال اج ــدان در ح هم
وى افزود: در اين طرح افرادى كه داراى 
ناهنجارى و مشكالت اسكلتى هستند به 

مراكز درمانى معرفى مى شوند.
معــاون توســعه ورزش بانــوان همدان 
خاطرنشان كرد: گســترش و توسعه اين 

طرح نيازمند مشــاركت ســاير بخش ها 
و نهادهــاى دولتى و غيــر دولتى و نيز 
داوطلبان سازمان هاى مردم نهاد در حوزه 

درمان است.
ــزو  ــه ج ــن برنام ــد: اي ــادآور ش وى ي
طــرح هــاى ملــى معاونــت توســعه 
ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانــان 

ــى رود. ــمار م ــه ش ــور ب كش
براســاس آمارها، در راستاى اجراى اين 
شــد 74 درصد بانوان  طرح مشــخص 

روستايى مشكل ساختار قامتى دارند.
20 متغير ســنجش در اين طــرح مورد 
بررســى قرار گرفت و مشخص شد اين 
درصد با مشــكل ســاختار قامتى مواجه 

هستند.

احساس خطر و زنگ 
هشدار توخل

 بعد از تســاوى خانگى برابر ناپولى 
ســرمربى آلمانى پارى سن ژرمن زنگ 

خطر را براى تيمش به صدا در آورد.
به گزارش ايســنا ، در يكى از حســاس 
ترين بازى هاى  دور رفت مرحله گروهى 
ليگ قهرمانان اروپا دو  تيم ناپولى و پارى 

سن ژرمن مدعى به مصاف هم رفتند.
اين ديدار كه در ورزشگاه خانگى پارى 
سن ژرمن برگزار شــد با تساوى دو بر 
دو به پايان رسيد. در اين ديدار ناپولى دو 
بار توسط اينسينيه و مرتنس پيش افتاد اما 
شاگردان توخل هر دو بار توسط بازيكن 
ناپولى به اشتباه و دى ماريا جبران كردند 

تا اين ديدار بزرگ برنده نداشته باشد.
در اين گــروه ليورپول با شــش امتياز 
صدرنشين اســت. ناپولى با پنج و پارى 
سن ژرمن هم با چهار در رده هاى دوم و 
سوم جاى دارند. توخل با وجود اين كه 
تيمش يكى از شانس هاى اصلى كسب 
عنوان قهرمانى است اما زنگ خطر را به 

صدا درآورد.

ستايش كاپيتان اينتر از 
آبى انارى ها

 كاپيتان آرژانتينى اينتر بعد از شكست 
برابر بارســلونا به ستايش از تيم حريف 

پرداخت.
اينتر برابر بارسلونا در ليگ قهرمانان اروپا 
حرفى براى گفتن نداشــت و با دو گل 
بازى را واگذار كــرد. مائورو ايكاردى، 
كاپيتــان اينتر بعد از ايــن ديدار گفت: 
تفاوت ما با بارســلونا در نيمه نخست 
رقم خورد. آنها بازى خوبى را به نمايش 
گذاشتند. اين در حالى بود كه ما از جريان 
بازى خارج بوديم و نتوانستيم دستورات 

كادر فنى را در ميدان اجرا كنيم.
به گزارش ايسنا، او ادامه داد: در نيمه دوم 
شرايط بهتر شد و بارسلونا را مجبور به 
اشــتباه كرديم. با اين حال نتوانستيم از 
فرصت هاى خود به درستى استفاده كنيم. 
از عملكرد تيم راضى نيستم. مى توانستيم  
بهتر از اين ظاهر شــويم. بايد در جوزپه 
مه آتسا شرايط را تغيير دهيم و به پيروزى 

برسيم.

برانكو مى تواند مثل 
پروين اسطوره شود 

 كمك مربى ســابق علــى پروين در 
پرســپوليس كه در زمان خــود يكى از 
تئوريســين هاى فوتبال ايران بود اعتقاد 
دارد پروين و برانكو قابل مقايسه نيستند 
و هر كدام روش متفاوتى براى مربيگرى 

دارند. 
ناصــر ابراهيمى در گفتگــو با ايلنا در 
مورد صعود پرسپوليس به فينال اظهار 
داشت: يك بازى خوب و بسيار عالى 

را شاهد بوديم. 
من قبال هم گفتم در اين بازى مهمترين 
نكته آمادگــى روحى و روانى بازيكنان 
اســت و بازيكنان بايد با نهايت تمركز 
روحى و روانى وارد اين مسابقه شوند. 
تيم پرســپوليس به همين شــكل عمل 
كرد.ديديــد كه بعد از گل پرســپوليس 
يك ســكوت همه جانبه ورزشــگاه را 
فراگرفت اما اين آمادگى روانى بازيكنان 
پرسپوليس و همچنين حمايت هواداران 
باعث شد پرسپوليس به بازى برگشته و 
بتواند نتيجه را جبران كند. خط هافبك 
ما بســيار بــاز بازى مى كــرد و همين 
عامل باعث مى شــد آنها روى دروازه ى 
ما حملــه كنند. خدا را شــكر بيرانوند 
در بهتريــن فرم خود پا به اين مســابقه 
گذاشــت و با واكنش هاى خود زمينه 

ساز صعود پرسپوليس به فينال شد.

ورزش پيالتس همدان 
در كشور نمونه است

بانوان روستايى همدان از نظر ساختار قامتى 
ارزيابى شدند

تأسيس شركت با مسئوليت محدود انرژي گستر اميد اميران آينده در 
تاريخ 1397/7/28 به شماره ثبت 973 به شناسه ملي 14007898680 ثبت 
و امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع 

عمومي آگهي مي گردد.
موضوع فعاليت: داللــي و حق العمل كاري و نماينده تجاري - احداث واحد 
نيروگاه خورشــيدي در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع 

ذي ربط 
مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 

مركز اصلي: اســتان همدان، شهرستان تويســركان، بخش مركزي، شهر 
تويسركان، محله تيمورآباد، خيابان شهيد رجائي، بن بست مرواريد، پالك 

0، طبقه 1 ول- كد پستي 6581633878
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 10000000 نقدي 

ميزان سهم  الشركه هر يك از شركا 
آقاي مسلم كوليوند به شــماره ملي 3970106427 دارنده 3000000 ريال 

سهم الشركه 
آقاي احسان كوليوند به شــماره ملي 3970148057 دارنده 3000000 ريال 

سهم الشركه 
آقاي محسن كوليوند به شــماره ملي 3979849406 دارنده 4000000 ريال 

سهم الشركه 
اعضاء هيأت مديره 

آقاي مسلم كوليوند به شــماره ملي 3970106427 به سمت رئيس هيأت 
مديره به مدت نامحدود 

آقاي احســان كوليوند به شماره ملي 3970148057 و به سمت مديرعامل 
به مدت نامحدود 

دارنده حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و 
اداري با امضاء مديرعامل و رئيس هيأت مديره همراه با مهر شــركت معتبر 

مي باشد.
اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه 

ــه  ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب ــت مذك ــوع فعالي ــت موض ثب
نمي باشــد. فعاليــت 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
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■ حديث:
امام صادق(ع):

خطاب به ُحمران بن اَعَين :بدان كه هيچ پارسايى اى ، سودمندتر از دورى كردن از محّرمات 
الهى و خويشتندارى از آزار رساندن به مؤمنان و غيبت كردن در باره آنها نيست . 

الكافي: ج 8 ص 244 ح 338

«قافله ساالر» روايتگر انتقال اسراى كربال 
به شام

 نمايش مذهبى «قافله ســاالر» كارى از گروه تئاتر سايه به نويسندگى 
حســين صفى و كارگردانى كيانوش بهروزپور در همدان به روى صحنه 

مى رود. 
كيانــوش بهروزپــور در گفت وگو با ايســنا، دربــاره مضمون نمايش 
«قافله ساالر» اظهار كرد: اين نمايش روايتى درام از انتقال اسراى كربال و 

سر مبارك امام حسين(ع) به دستور يزيد ملعون به شام است.
وى با اشــاره به اينكه نمايش «قافله ساالر» منتخب هشتمين دوره تئاتر 
سراسرى صاحب دالن اســت، ادامه داد: موضوعى كه براى اجرا درنظر 
گرفته ايم، شــايد كمتر هنرمندى به آن پرداخته باشد و اكثرا به صورت 

مستقيم به خود واقعه كربال پرداخته اند.
اين كارگردان عرصه تئاتر درباره هدف از اجراى اين نمايش تصريح كرد: 
در ماه محرم و صفر قرار داريم و حال و هواى شــهر عاشــورايى است، 
برهمين اســاس پرداختن به اين موضوع در قالب نمايش مى تواند مورد 
توجه مردم قرار گيرد.وى يادآور شــد: خوشبختانه هنرمندان همدانى با 
اجراى نمايش هايى ماننــد «واگويه هاى على گندابى» و «تعزيه حضرت 
عباس(ع)» در تالش هستند تا حال و هواى تئاتر همدان را نيز عاشورايى 
كنند.بهروزپور به معرفى عوامل نمايش «قافله ســاالر» پرداخت و اضافه 
كرد: حسين حمزه اى، سيدمهرداد حسينى كاووسى، مهدى كوثرى يگانه و 

صبا نوشيارى به همراه بنده در اين نمايش بازى مى كنند.
وى خاطرنشــان كرد: براى اســتقبال مردم همــدان از اين نمايش براى 
هنرجويان رشــته تئاتر و دانشجويان بليت نيم بها درنظر گرفته ايم ضمن 

اينكه خانواده هاى شهدا مى توانند رايگان به تماشاى نمايش بنشينند.
الزم به ذكراست؛ نمايش مذهبى «قافله ساالر» از 7 تا 1 آبان ماه امسال هر 
روز ســاعت 17 و30 دقيقه در مجتمع شهيد آوينى شهر همدان به روى 

صحنه مى رود.

يادمان جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
ساخته مى شود

 قائم مقام بيســت و پنجمين جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان گفت: يادمان اين جشــنواره طراحى شده و توسط شهردارى 

همدان ساخته و نصب مى شود.
اردشــير صالــح پور در گفت و گــوى  با ايرنا اظهار داشــت: يادمان 
جشــنواره در ورودى پارك تئاتر كودك و نوجــوان نصب و در آيين 

افتتاح جشنواره رونمايى مى شود. 
وى اضافه كرد: اين يادمان از يك ماســك تئاتر در وســط و شــكوفه 
و گل هاى روئيده در اطراف آن تشــكيل شــده و به خوبى نماد تئاتر 
كودك را نشان مى دهد. قائم مقام بيست و پنجمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان افزود: طرح ماسك تئاتر بر اساس قديمى ترين 
ماسك تئاتر كشف شده از حفارى هاى منطقه لرستان منسوب به دوره 
هخامنشــى اقتباس شده است. صالح پور خاطرنشان كرد: اين طرح به 
رنگ طاليى كه نشــانه آفتاب و درخشندگى است برپايه اى از جنس 
ســفال و به رنگ فيروزه اى كه نمايانگر هنر ســفالگرى همدان است، 
ساخته مى شــود. وى گفت: عالوه بر ســاخت يادمان از طرح فوق، 
تنديس جشــنواره نيز از روى همين طرح ساخته و به برگزيدگان اهدا 
مى شــود. قائم مقام بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان ابراز اميدوارى كرد: شهردارى با شتاب بخشيدن به عمليات 
اجرايــى خود، فضاى پارك تئاتر كودك و نوجــوان را براى اجراهاى 
نمايشــى آماده كند.اين دوره از جشــنواره بين المللــى تئاتر كودك و 
نوجوان، شــعار «كودك و حقوق اجتماعى» را ترويج مى دهد. بيست 
و پنجمين جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان با دبيرى مريم 
كاظمى از 29 آبان تا چهارم آذر 1397 با ميزبانى اســتان همدان برگزار 

مى شود.

هر كه سر بتراشد، انگليسى داند!
وحيد حاج سعيدي»

 ماجراى انگليســى صحبت كردن جواد خيابانى با 
مربى تيم ملى فوتبال بوليوى كه ايشان هم چندان از اين 
دانش بهره نبرده بودند، ســوژه بسيارى از نويسندگان 
و حتى كاربران فضاى مجازى شــد. جواد خيابانى كه 
ظاهراً دانشــجوى دكترى مى باشند يك بار ديگر بر 
بى در و پيكر بودن نظام آموزشى ( دستكم براى عده 
ى كثيرى) صحه گذاشتند و نشان دادند بدون داشتن 
صالحيت هاى علمى و سواد آموزشى الزم، مى توان 
در مقاطــع باال تحصيل كــرد، گالب به رويتان حتى 
دكترى گرفت و كتاب ترجمه كرد و در رسانه ملى با 

مربيان خارجى به زبان انگليسى مصاحبه كرد!  
كســانى كه زبان انگليســى را به صورت كالسيك 
آموخته اند و به اين زبان تسلط دارند نيك مى دانند كه 
يادگيرى اين زبان به مراتب آسان تر از بسيارى از زبان 

هاى اروپايى است.
در دســترس بودن منابع ديدارى و شنيدارى فراوان، 
نداشتن دستور زبان پيچيده و غير قابل هضم ، خنثى 
بودن كلمات يا جنســيت نداشــتن كلمات در زبان 
انگليسى، وجود واژه هاى مشترك بين زبان انگليسى 
و ســاير زبان ها حتى فارسى، تعداد كم استثنائات و 
دربرگيرى اين  زبان در اينترنت و بسيارى از مناسبت 
ها و رويدادهاى جهانى آن را در زمره يكى از آســان 
ترين و محبوب ترين زبان هاى دنيا قرار داده است. با 
اين وجود بايد بپذيريم يادگيرى اين زبان به سادگى و 
آسانى ساختار و محتوى آن نيست و براى آموختن آن 
عالوه بر مطالعه، صرف هزينه و داشتن انگيزه، وقت 

زيادى را بايد صرف تمرين و تكرار آن كرد.
در كشــور ما هم مشتاقان و شيفتگان زبان انگليسى 
كم نيســتند ولى خيلى از اين مشتاقان در نيمه راه از 
يادگيرى اين زبان منصرف شــده و عطاى آن را به 
لقايش مى بخشند. با اين وجود تعداد افرادى كه به 
ظاهر ادعاى آموختن اين علم نوين جهانى را دارند، 
حيرت آور اســت!  همگان مى دانيم كه تحصيل در 
مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى ارتباط مستقيمى با 
زبان انگليســى دارد و احتمال موفقيت تحصيلى در 
اين مقاطع بدون دانستن دانش زبان انگليسى، تقريبًا 
صفر است. اما در كمال تعجب مى بينيم بسيارى از 
دوستان، اقوام و اطرافيان ما حتى مسئوالن ، مديران، 
مجريان رســانه ملى و ... به راحتى موفق به كسب 
مدرك فوق ليســانس و دكترى مى شــوند بى آنكه 
حتى توانايى معرفى خود به زبان انگليســى داشــته 
باشند. نمونه مصاحبه ها و مكالمات تاريخى برخى 
از اين بزرگواران تا ســال هاى سال بر تارك فضاى 
مجازى خواهد درخشيد. مصاحبه خبرنگارى يزدى 
با توريســت خارجى، ســكانس رويايى وان دقيقه 
رئيس جمهور قبلى و گل ســر سبد اين آشفته بازار 
سخنرانى مشعشع و فاجعه  بار على آبادى در اجالس 
اوپك از پالن هاى ماندگار تاريخ معاصر اســت. در 
اين ميان چندى پيش رئيس جمهور روحانى هم در 
گفتگو با كريستين امان پور مجرى سى ان ان نشان داد 
كه برخالف انتظارها چندان انگليسى نمى داند و براى 

بيان يك جمله بسيار ساده به درد سر افتاد.
از ســوى ديگر حتى افرادى كه به زعــم ما به زبان 
انگليســى مسلط هستند نيز گاهى اوقات فقط پوسته 
و ظاهــرى از آن را آموختــه اند چرا كــه از آنجا كه 
اكثر مردم به زبان انگليسى آشنايى ندارند هر كس را 
كه چند كلمه يا جمله به زبان انگليســى گفت يا در 
دانشگاه «زبان انگليســى تخصصى» تدريس كرد، به 
عنوان كسى مى شناسند كه مثل بلبل انگليسى صحبت 

مى كند و به زبان تسلط دارد!
چندى پيش عكسى از عادل فردوسى پور در فضاى 
مجازى منتشر شــد كه ظاهراً در دانشــگاه در حال 
تدريس زبان انگليسى بود. جالب اينكه از چند كلمه 
اى كه ايشان روى تخته سياه نوشته بود سه كلمه داراى 

غلط اماليى و يا معنايى بودند!
به هر روى اميد است مسئوالن نظام آموزشى كشور، 
در راستاى كسب درآمد يا اهداف بزرگتر، مدارك فوق 
و ليســانس و دكترى را حراج نكنند و قبل از امضاى 
اين مدارك، دستكم حروف انگليسى يا احوالپرسى به 

زبان انگليسى را به آقاى دكتر آموزش بدهند!

محققان ايرانى سطوح دافع باكترى ابداع 
كرده اند

  محققان ايرانى در دانشگاه مك مستر كانادا سطوح هوشمندى ابداع 
كــرده اند كه باكترى و ويروس ها را دفع مى كند. چنين ســطوحى در 
علم پزشكى كاربردهاى فراوانى دارد.به گزارش مهر، گروهى از محققان 
ايرانى به رهبرى دكتر توحيد ديدار سطوح هوشمندى ابداع كرده اند كه 
عناصرى مانند باكترى، ويروس و ســلول هاى زنده را دفع مى كنند.اين 
كشف اهميت زيادى در كاربردهاى پزشكى دارد. همچنين به كمك آن مى 
توان از  ايمپلنت هايى مانند پيوندهاى عروقى،  دريچه هاى قلب جايگزين 
و مفاصل مصنوعى بدون ريسك عفونت يا لخته خون استفاده كرد.اين 
تحقيق كاربردهاى زيادى را به سطوح دفع كننده اضافه مى كند كه در سال 

2011 ميالدى ابداع شده اند.

دانشگاه علم و صنعت ميزبان ربات هاى 
ايرانى شد 

 محققان علم رباتيك كشورمان از دانشگاه هاى مختلف دستاوردهاى 
خود را در دانشگاه علم و صنعت به معرض نمايش گذاشتند. 

به گزارش فارس، دبير برگزارى كنفرانس و نايب رئيس انجمن رباتيك 
ايران در اين زمينه گفت: اين كنفرانس در 4 نشست موازى با حضور 
محققان خارج و داخل كشــور در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، 
در حاشــيه اين كنفرانس نيز يك نمايشــگاه برگزار شد كه محققان 
دانشــجو و دانش آموز ربات هاى خود را به نمايش گذاشــتند.محرم 
حبيب نژاد اظهار داشــت: سه نمايشگاه هم براى شركت هاى سازنده 
ربات برگزار شده است كه مجموعه هاى آموزشى مرتبط با دانشگاه ها 

و مدارس محصوالت خود را در اين نمايشگاه عرضه كردند.

سومين رصدخانه فضايى دچار اختالل 
عملكردى شد 

 يكى ديگر از تلســكوپ هاى فوق العاده ارزشمند ناسا در آستانه 
خداحافظى زودهنگام از پژوهش هاى علمى قرار گرفت. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ كارشناسان ناسا به تازگى اعالم 
كرده اند تلسكوپ فضايى شــكارچى سياره مشهور به كپلر نيز دچار 
اختالل شــده است؛ اين سومين تلســكوپ فضايى ناساست كه در 

روز هاى اخير دچار اختالل عملكردى شده است.
 دو تلســكوپ فضايى هابل و چاندرا در اواخر قرن ميالدى پيش به 
آسمان ارسال شدند و درماه جارى دچار اختالل عملكردى شدند اما 
كارشناسان با استفاده از ژيروسكوپ هاى پشتيبان آن ها را در وضعيت 

ايمن و فعال نگه داشته اند.

توليد رايانه با استفاده از سلول هاى بدن
  گروهى از پژوهشــگران راهى براى توليد تراشه هاى رايانه اى با 
اســتفاده از" اسكلت ســلولى" پيدا كرده اند و اميدوارند در آينده اين 
روش مورد استفاده قرار گيرد.به گزارش ايسنا، گروهى از دانشمندان 
معتقدند در آينده رايانه هايى توليد خواهد شــد كه از رايانه هاى فعلى 
كوچك تر بوده و با اســتفاده از اسكلت هاى سلولى كوچكى ساخته 

مى شوند كه سلول هاى ما را در كنار يكديگر قرار مى دهند.
اين گروه از محققان راهى اختراع كرده اند كه با اســتفاده از" اسكلت 
سلولى" تراشــه هاى رايانه اى ســاخته خواهد شد."اسكلت سلولى" 
ســاختارى است كه به مانند داربست يا اســتخوان بندى براى سلول 
است و در سيتوپالسم قرار دارد و از پروتئين هاى گوناگونى از جمله 

"توبوالر" و "فيالمنتى" ساخته شده است.

سيستم هوش مصنوعى 
با احساس كودك 10 ساله

  ارتش آمريكا در حال توســعه يك سيستم هوش مصنوعى است 
كه احساسات يك بچه 10 ساله را دارد.به گزارش ايسنا، ارتش آمريكا 
در حــال ايجاد موج ســوم "هوش مصنوعى"(AI) اســت كه در آن 
ربات هايى را ايجاد خواهد كرد كه احســاس يك بچه 10 ســاله را 
خواهند داشت.اين تحقيقات زير نظر "  آژانس پروژه هاى تحقيقاتى 
پيشرفته "دفاعى" يا "دارپا" است.اين آژانس در نظر دارد نوع جديدى 
از "هوش مصنوعى" را ارائه دهد كه مى تواند به حل مشكالت پيچيده 
منجر شــود.هدف از انجام اين پروژه اين است كه يك سيستم هوش 
مصنوعى توليد شــود كه بهتر از نمونه هاى پيشين بوده و مى تواند با 

مردم ارتباط برقرار كند.

سينـما

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

زده- پيشوني سفيد
■ قد  س2......................................................... ... الزانيا 
■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2.................................... تنگه ابوقريب -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب

■بهمن مالير....... . هشتك - مغزهاي كوچك 
زنگ زده - پيشوني سفيد

 آنچه براى ميزبانان اجالس جهانى گردشگرى 
از  اهميــت ويــژه اى برخــورد دار اســت اين 
نكتــه اســت كه  ســازمان جهانى گردشــگرى 
UNWTO، آژانسى ويژه در سازمان ملل متحد 
اســت كه وظيفه هدايت صنعت گردشــگرى را 
دارد و مى توان در اين زمينه به ارتقاى ســاختار 

گردشگرى اميدوار بود .
  اين ســازمان به عنوان محل گفتگوى كشورها 
درباره سياســت ها و تجارب عملــى آنها درباره 
دانش گردشگرى مى تواند پس از پايان اجالس 
به صــورت هدفمند در معرفــى محل برگزارى 

اجالس جهانى گردشگرى تاثيرگذار باشد .
سازمان جهانى گردشگرى نقش مركزى و مهمى 
در ترفيــع وضعيت تعهــد و توانايى هاى موجود 
كشورهاى در حال توســعه در زمينه گردشگرى 
دارد پس الزم است در فرآيند ميزبانى از ميهمانان 
اجالس جهانى گردشگرى در همدان كارشناسانه 

برنامه ريزى ها را اعمال كنيم . 
ســازمان جهانى گردشــگرى همچنين به وسيله 
متقاعد كردن كشــورهاى عضو از طريق معرفى 
مقاصد توريســت ها از ســفر، حداكثــر منفعت 
اقتصادى كه توريســم مى تواند با خود به همراه 
بيــاورد و تاثيرات اجتماعى و فرهنگى ناشــى از 
توســعه توريست و در عين حال كاهش تاثيرات 
زيســت محيطى و تاثيرات منفــى اجتماعى آنها، 
بــراى اجرايى شــدن دســتورالعمل هاى جهانى 

اخالق حرفه اى در توريسم تالش مى كند. 
بر اين اساس ميتوان توصيه كرد فعاالن گردشگرى 
داخلى از فرصت حضور ميهمانان اجالس جهانى 
گردشــگرى 2018 در ايران  به روشنى بهره مند 

شوند 
معموال گردشــگران بهترين و در دسترس ترين 
صادركنندگان صنايع هر كشــور محســوب مى 
شوند و حتى بسيارى از كشورهاى توريستى دنيا 
با ايجاد جشــنواره هاى خريد و نمايشگاه هاى 
بيــن المللى ، همچنين تخفيف ويژه اى در زمينه 
حمــل و نقل و امكانات اقامتى تالش مى كنند تا 
گردشگران را به منظور خريد صنايع داخلى خود 
و همچنين فروش خدمات به كشورشان بكشانند. 
متاســفانه در ايــران اكثر اين جشــنواره ها فقط 
بــراى خريداران داخلى بر پا مى شــود. در حال 
حاضــر فعاليت هاى خدماتى مانند حمل و نقل ، 

هتلدارى و مراكز تفريحى و ســياحتى در ابتدايى 
ترين وضعيت ممكن نســبت به كشورهاى ديگر 
قرار دارد. به همين دليل ما بايد با بســتر ســازى 
مناســب از نظر فرهنگى و اجتماعى و با سياست 
هاى تشــويقى از نظر اقتصادى و ايجاد نمايشگاه 
هاى بين المللى در تمام زمينه ها بتوانيم شــرايط 
مناسب ســرمايه گذارى خارجى را فراهم سازيم 
و در نتيجه باعث توســعه گردشگران و افزايش 
ميزان ســرمايه گذارى هاى خارجــى در داخل 
كشورمان شــويم. صنعت گردشگرى همواره در 
پى ايجاد فرصت هايى براى جذب افراد بيكار و 
از جمله جوانان هر جامعه اســت و اين به معناى 
مقابله با يكى از بزرگ ترين معضالت كشورهاى 
در حال توســعه يعنى بيكارى مى باشــد. اغلب 
فعاليت هــا و تالش هايى كه در جهت به وجود 
آمدن مشــاغل جديد به كار بسته مى شوند ، توام 
با يكسرى دگرگونى و تغييراتى بوده و اغلب در 
جهت كمتر كردن هزينه هاى مربوط به توليدات 
بخش كشــاورزى، رهايى از بخش هاى توليدى 
بيمار يا ضعيف يــا بخش هاى جنبى و خدماتى 
اســت كه تمامى موارد برشمرده شده نيز در كنار 

مشــكالت خاص و مربوط به خود مى باشــند. 
صنعت گردشگرى ، دنياى مربوط به خود را دارد 
و به لحاظ شــكل و محتواى كار، چشم اندازها و 
امتيازات ، برترى هايى نســبت به مشاغل ديگر 
دارد. در صنعت گردشــگرى و مشاغل وابسته به 
آن مى توان شــاهد بكارگيرى افراد متخصص تا 
رده هاى بسيار پايين شغلى بود. دراين راستا افراد 
جوان امكان جذب بيشــترى در اين بخش دارند. 
همچنين افرادى كه نمــى توانند جذب كارهاى 
تمام وقت شــوند در اين صنعت فرصت جذب 
خواهند داشــت. صنعت گردشگرى با گسترش 
فراگيــر و همه جانبه، فرصت انتخاب بيشــترى 
براى جويندگان كار فراهم مى سازد و افراد قادر 
هســتند در مراكز مختلف شــهرى و يا روستايى 
حسب ميل و اراده خود جذب اين بخش شوند.

بــا وجود اهميت بى بديل صنعت جهانگردى در 
توســعه و شــكوفايى اقتصادى، سياست گذارى 
هاى مناسبى در خصوص ارتقاء آن در كشورمان 
صورت نپذيرفته و عمــده تالش هاى مربوط به 
توســعه صنعت جهانگردى در دهه هاى اخير ، 
معطوف به رهيافت هاى تشــويقى و تبليغاتى و 

يا به عبارتى تقاضا محور بوده اند. در اين راســتا 
بيشــتر هدفگذارى ها و وضع دستورالعمل هاى 
اجرايى معطوف به خصوصى ســازى واحد هاى 
اقامتــى ، تبليغات جهانگــردى ، آموزش نيروى 
انسانى، سياست هاى تشويقى ساخت تأسيسات 
ايرانگردى و جهانگردى، تخفيف هاى مالياتى و 
... بوده كه بيشتر جذب تقاضا را مد نظر قرار داده 
اســت، در حالى كه چالش هاى پيش روى اين 
صنعت، نه تنها اســتحكام و تداوم بيشتر سياست 
هاى جاذب تقاضا را طلب مى كند، بلكه سياست 
گذارى ابعاد عرضه و سازماندهى ساختار فعاليت 

بنگاهها را مى طلبد.
از طرفى عوامل بسيارى وجود دارند كه بر اقتصاد 
گردشــگرى تأثير مــى گذارند از قبيل وســعت 
كشــور، قدرت اقتصاد، سطح توسعه گردشگرى، 
حجم و ميزان مخارج گردشگران و فصلى بودن 
آن. مقصدهاى بســيارى به داليــل اقليمى مانند 
سرماى شديد، زمســتان هايى با روزهاى كوتاه، 
گردبادهــا و فصل هاى پرباران، گرماى شــديد 
و... نمى توانند در تمام طول ســال گردشگران 
را جذب كنند يا اشــتغال زايى دائم و تمام وقت 

داشته باشند. 
طرح هاى توســعه گردشــگرى نيز گاه در يك 
بخش از كشــور متمركز هســتند و ساير مناطق، 
كمتر توســعه يافته اند. تدابيــرى نيز براى متنوع 
ســازى گردشــگرى و توزيع منافع اقتصادى آن 
بايد اتخاذ شــود. از طرف ديگر، برخى مكان ها 
از لحاظ محيطى و فرهنگى به اندازه اى آســيب 
پذيرند كه نمى توانند توسعه گردشگرى خود را 

ادامه دهند.
 بنابراين، در اين مقصدهــا نبايد منافع اقتصادى 
را همواره در صدر اولويت ها قرار داد. روى هم 
رفته مى توان گفت كه تأثيرات زيســت محيطى 
و اجتماعى به طور جدايــى ناپذيرى با تأثيرات 
اقتصادى گره خورده اند. دولت و شــركت هاى 
خصوصِى توسعه بايد اين موضوع را درك كرده 

و به آن بها دهند.
گفتنى اســت، در حال حاضر 157 كشور، منطقه 
و بيش از 556  عضو وابسته، به نمايندگى بخش 
خصوصى، موسســات آموزشــى، شــركت هاى 
جهانگردى و مراجع صالحيت دار محلى در اين 
سازمان عضو هستند پس هر يك از اين اعضا مى 
توانند پس از پايــان ميزبانى تريبون معرفى ايران 

در عرصه بين المللى باشند.

سودي كه اجالس جهاني 
براي استان دارد

عكس روز

عكس: ايرنا نمايش "فرزند" به كارگرداني حسين صفي
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