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پيوستن دستگاه ها به سامانه دسترسى آزاد 
به اطالعات سرعت گرفت

 دبيركميســيون قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات از سرعت 
گيرى روند پيوستن و پاسخگويى دستگاه هاى مختلف كشور به سامانه 
مربوط بــه اين قانون خبر داد و گفت: اين ســامانه پس از رونمايى با 

جديت فعاليت خود را آغاز كرده است.
حســين انتظامى افزود: يازدهمين نشست كميسيون انتشار و دسترسى 
آزاد به اطالعات با حضور وزير ارشاد و رئيس و اعضاى اين كميسيون 

در محل وزارت خانه برگزار شد.
وى يادآورشــد: در اين نشست شيوه نامه پيشنهادى انتشار و دسترسى 

آزاد به اسناد و مكاتبات ادارى مورد بررسى قرار گرفت.
معاون ســابق مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى در گفتگو با 
ايرنا،يادآور شــد: دسترســى آزاد به اطالعات در جوامع توسعه  يافته و 
رو به رشد به عنوان يكى از ابزارهاى جامعه مدنى جهت شفاف سازى 
فعاليت ها و جلوگيرى از فســاد در تمامى ســطوح مورد استفاده قرار 

مى گيرد.
به گفته انتظامى براســاس اين قانون هر فرد ايرانــى مى تواند به همه 

اطالعات طبقه بندى نشده دسترسى داشته باشد.
مشاور ارشــد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در ادامه، دسترسى آزاد به 
اطالعات را حق مردم دانســت و افزود: كميســيونى تشكيل شده تا بر 
حسن اجراى اين قانون نظارت كرده و با رفع اختالفات در صدد ايجاد 
وحدت رويه براى اجرايى شدن اين قانون گام هاى مورد نياز را بردارد.
 پيوستن 381دستگاه به سامانه دسترسى آزاد به اطالعات

دبير كميســيون قانون انتشــار و دسترســى آزاد به اطالعات در بخش 
ديگرى از سخنان خود از پيوستن 381 دستگاه از 955 دستگاه مشمول 
به ســامانه تاكنون خبر داد و افزود: خوشــبختانه پيوستن دستگاه هاى 
غايب، سرعت گرفته اما تا رسيدن به رقم نهايى فاصله داريم كه نيازمند 

عزم و اراده حضور و مشاركت جدى همگان هستيم.
 پاســخگويى به 81 درصد درخواســت هاى مردمى در 

سامانه
دســتيار ارشد وزير فرهنگ و ارشاد اســالمى اظهار داشت: با گذشت 
حدود يك ســال از رونمايى سامانه انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات 
تاكنون دو هزار و 569 درخواســت توسط مردم در اين سامانه به ثبت 
رســيده كه به دو هزار و 69 مورد پاســخ داده شــده و به اين ترتيب، 
ميانگين پاســخگويى به درخواســت هاى مردمى به 81 درصد رسيده 
است. انتظامى با اشاره به اهداف و جزئيات تكميل سامانه دسترسى ازاد 
به اطالعات، گفت: در راســتاى اجراى قانون انتشار و دسترسى آزاد به 
اطالعات اين ســامانه، در 17 تيرماه 96 با حضور وزير فرهنگ و ارشاد 

اسالمى و وزير ارتباطات رونمايى و آغاز به كار كرد.
وى ادامه داد: مطابق سياســت هاى عمومى دولت، همزمان و حتى پيش 
از ابالغ آخرين آيين نامه اين قانون، جهت گيرى پورتال هاى دســتگاه ها 
به سمت انتشار اطالعات تغيير كرده است اما پذيرش عملى درخواست 

«دسترسى به اطالعات» پس از اين شروع  شده است.
به گفته انتظامى در ماده يك آيين نامه اجرايى ماده (8) قانون انتشــار و 
دسترســى آزاد به اطالعات آمده است كه هر شخص حقيقى يا حقوقى 
ايرانى مى تواند درخواســت خود براى دسترســى بــه اطالعات را به 
صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك حقيقى با ثبت نام در سامانه به 
نشــانى foia.iran.gov.ir و ايجاد حساب كاربرى، پيشخوان دولت 
الكترونيك، پســت يا مراجعه حضورى به واحد اطالع رسانى مؤسسه 

درخواست شونده، تسليم كند.
به گزارش ايرنا، 29 آذرماه 1395، منشور 120 ماده اى حقوق شهروندى 

در همايش قانون اساسى و حقوق ملت رونمايى شد.
منشور حقوق شهروندى سرلوحه سياست داخلى دولت دوازدهم است 
و رئيس  جمهورى هم خود را مكلف كرده اســت كه هر ساله گزارش 
پيشرفت ها و راهكارهاى رفع موانع تحقق حقوق شهروندى را به ملت 

ارائه دهد و در صورت نياز، منشور را روزآمد كند.
با نگاهى به ســامانه و جداول موجود در ســايت دبيرخانه كميسيون 
دسترسى آزاد به اطالعات درمى يابيم آخرين وضعيت اتصال دستگاه ها 
در سامانه انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات اگرچه روند رو به رشدى 

نشان مى دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسيار زيادى دارد.
همچنين در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در اين سامانه مشخص 
مى شــود غير از حضور پررنگ نهادها و سازمان هاى وابسته به دولت 
و همين طور بانكها، هنوز دستگاه هاى زيرمجموعه دو قوه مهم مقننه و 

قضائيه سوار قطار دسترسى آزاد به اطالعات نشده اند.
آنچه مســلم و مورد تاكيد دولت تدبير و اميد اســت در واقع موضوع 
شفاف سازى امور و مجموعه اقدامات، فعاليت ها، درآمد و هزينه كردها 
و به طور كلى امور مالى همه دســتگاه ها براى مردم است كه با جديت 
پس از تصويب و ابالغ اين قانون دنبال شــده اســت.مهم اين است كه 
در تحقق منشور حقوق شــهروندى، همگان به ميدان آمده و خالهاى 
موجود را با پيوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات 
پركرده و پل ارتباط خود با مردم را از اين طريق مستحكم تر حفظ كنند.
طراحى و تصويب قانون انتشــار و دسترسى آزاد به اطالعات در واقع 
نه  تنها دارويى در مبارزه با فســاد بلكه كيميايى در حل بخش عمده اى 
از مســائل و مشكالت كشور و پاسخ به ابهامات و سواالت آحاد مردم 
به شــمارمى آيد كه گام نهادن در اين مسير، همدلى و همراهى همگان 

را مى طلبد.

جايگاه انتقادهاى مردمى 
در صداوسيما كجاست؟

 يك مدرس دانشگاه و روزنامه نگار پيشكسوت 
بر اين باور است كه وقتى انتقادها و نظرات مردمى 
دربــاره موضوعات مختلف در صداوســيما جايى 
ندارد، طبيعى اســت كــه مردم به صداوســيما نيز 

معترض باشند.
بيژن نفيســى در گفت وگو با ايسنا درباره اينكه چرا 
برنامه ها و خصوصا بخش هاى خبرى صداوســيما 
آيينه تمام نماى وضعيت فعلى كشور نيست؟، اظهار 
كرد: نگاه مديران بخش خبرى صداوســيما، جامع 
و فراجناحــى نيســت و تا زمانى هم كــه اين نگاه 
فراجناحى وجود داشته باشــد، صرفا آن بخشى از 
اخبار انعكاس داده مى شــود كه براى نگاه مديريتى 
بيشتر حائز اهميت است؛ البته اين مشكل تنها شامل 
صداوسيما نمى شود و هر رسانه اى كه اين نگاه جامع 
و فراجناحى را نداشته باشد، درگير مشكالت زيادى 

خواهد شد.
او با تاكيــد بر لزوم رعايت اصــل چندصدايى در 
صداوسيما، يادآور شد: شايد اگر از تمام جناح هاى 
مطرح نمايندگانى در صداوسيما حضور داشته باشد 
يا به آنها فرصت ابراز عقيده داده شــود، تا اندازه اى 
مشــكل برجسته سازى اخبار در صداوسيما برطرف 

شود.
ايــن روزنامه نگار پيشكســوت خاطرنشــان كرد: 
عملكرد صداوســيما بايد به گونه اى باشد كه مردم 
را از مراجعه به رســانه هاى خارجى براى دريافت 
اخبــار و اطالعات بى نياز كند. اين در حالى اســت 
كــه عملكرد صداوســيما اصال به گونه اى نيســت 
كه مخاطبــان را جذب كنــد و منعكس كننده تمام 
رويدادهاى جامعه باشــد. امــروزه ما براى دريافت 
اطالعات بايد به منابع ديگرى جز صداوسيما رجوع 
كنيــم تا جزئيات رويدادها را متوجه شــويم و اين 

اصال اتفاق خوبى نيست.
نفيســى با تاكيد بر اينكه حق مســلم افراد است كه 
بدانند در جامعه شان چه اتفاقاتى در حال وقوع است، 
گفت: به عنوان مثال اگر قيمت اقالم گوناگون تغيير 
مى كند بايد در صداوســيما به اين موضوع پرداخته 
شود، با كارشناسان گفت وگو شود و تحليل هايى نيز 
ارائه شود. اما در اين ميان بايد به اين نكته نيز توجه 
كرد كه در اين تحليل ها نبايد همه يك نظر باشــند و 
بايد حتما موافق و مخالف در كنار هم قرار بگيرند و 
تشخيص درست يا غلط بودن هر موضوعى بر عهده 

مخاطبان گذاشته شود.
نفيســى همچنين با اشــاره به اهميت اطالع رسانى 
درست در صداوسيما، خاطرنشــان كرد: هر اندازه 
كه ما در رســانه هاى رســمى و به ويژه صداوسيما 
اطالع رســانى درســتى داشته باشيم، ســازمان ها و 
نهادهاى خارجى را از دســتيابى به اهدافشان دورتر 

مى كنيم. 
ايــن روزنامه نگار با بيان اينكه «قطعا اگر رســانه اى 
نتواند اطالع رسانى درست داشته باشد، با مشكالت 
زيادى در جامعه مواجه مى شود»، اظهار كرد: ما بايد 
مردم خودمان را محرم بدانيم و بگذاريم آنها نيز در 
جريان امور قرار بگيرند. درســت همانند اين است 
كه پدر خانواده اى با مشــكالت مالى زيادى مواجه 
باشد، ولى بخواهد به زور در مقابل خانواده اينگونه 
وانمود كند كه انگار اصال هيچ مشكلى وجود ندارد؛ 
در صورتى كه بايد همه خانواده را در جريان بگذارد 

و از گمراهى آنها جلوگيرى كند.
نفيسى در پاسخ به اين پرسش كه صداوسيما چقدر 
با جامعه همراه اســت؟، گفت: گاهى اين همراهى 
وجود دارد، اما متاســفانه با افراط و تفريط؛ به اين 
معنى كه برخى از رويدادها با مقصودهاى سياسى 
در اين رســانه منعكس مى شود و برخى رويدادها 
نيز بــا مقصودهــاى ديگرى اصال پوشــش داده 
نمى شود. اين درحالى است كه بايد حد ميانه اى در 
پوشش اخبار وجود داشته باشد و برجسته سازى ها 
بر اســاس ارزش خبر باشــد و موضوعى كه اصال 
ارزش خبرى ندارد برجسته ســازى نشود! چراكه 
مخاطب ايــن اخبار را باور نمى كند و نســبت به 

رسانه بى اعتماد مى شود.

بارقه اميد براى درمان فلج اندام در انسان
 محققان مركز نوروبيولوژى بيمارســتان كودكان بوستون آمريكا 
توانســتند توانايى راه رفتن در موش هاى فلج شــده را با بازگرداندن 

تعادل به سيستم ارادى عصبى آنها ممكن كنند.
به گزارش ايســنا ، آســيب نخاعى الزم نيست كامل باشد تا منجر به 
فلجى شود. حتى اگر برخى از اعصاب سالم باقى مانده باشند، باز هم 
پيام هاى مغز به مقصد نمى رسند.محققان مركز نوروبيولوژى بيمارستان 
كودكان بوســتون آمريكا در حالى كه مشــغول مطالعه و بررسى اين 
موضوع بودند، دريافتند كه يك داروى مشخص كمك مى كند تا "يين 
و يانگ" سيستم عصبى(Yin and Yang) براى بازگشت حركت 
اندام، متعادل و ترميم شود."يين و يانگ" مفهومى در نگرش چينى هاى 

باستان نسبت به نظام جهان است. 

كم تحركى زنان نياز به دارو را افزايش 
مى دهد

 نايب رئيس بانوان فدراســيون پزشكى ورزشى ضمن برشمردن 
تبعات كم تحركى در ميان زنان، انجام فعاليت هاى بدنى منظم و برنامه 
ريزى شده را عامل تعادل جسمى و روحى و در نتيجه كاهش مصرف 
دارو در زنــان عنوان كرد.به گزارش ايرنــا، ورزش براى تمامى افراد 
مهم اســت و ســالمت جامعه را تضمين مى كند؛ چرا كه نبود آن در 
سبد روزمرگى، باعث افزايش بيمارى ها، تنش هاى عصبى، اجتماعى و 
اختالالت ارتباطى مى شود كه درمانى هزينه بر به دنبال دارد. آمارها از 
افزايش كم تحركى زنان در اقصى نقاط جهان خبر مى دهد، موضوعى 
كــه «فريبا محمديان» معاون وزيــر ورزش و جوانان در امور ورزش 

بانوان پيش از اين به آن اشاره و عنوان كرده بود.

كبد در شروع آلزايمر نقش دارد
 مطالعات جديد نشــان مى دهد عملكرد كبــد يكى از مهمترين 

عوامل تاثيرگذار در بروز آلزايمر است.
 به گزارش ايرنا ، مطالعات نشــان مى دهد كبد قادر به توليد تركيباتى 
است كه قابليت حفاظت عصب شناختى دارند و در صورتى كه از عهده 
توليد اين تركيبات برنيايد، مى تواند منجر به اختالل شناختى مغز و بروز 
آلزايمر شود. تمركز اصلى محققان در اين مطالعه روى مولكولى به نام 
پالسموژن است. اين مولكول گروهى از ليپيدها هستند كه توسط كبد 
توليد مى شوند و برخى از آنان براى عملكرد سيناپس هاى مغز حياتى 
هستند.محققان براى بررسى نقش اين مولكول 1500 نفر را مورد بررسى 
قرار دارند. اين افراد به سه گروه مبتاليان به آلزايمر، افراد مبتال به اختالل 

شناختى خفيف و افراد سالم تقسيم شدند. 

بومى سازى محتواهاى آموزشى
 زبان انگليسى در كشور

 مديركل برنامه ريزى و توســعه جهاددانشــگاهى از بومى ســازى 
محتواهاى آموزشى زبان انگليسى در كشور توسط جهاددانشگاهى خبر 
داد و بيان كرد: استانداردســازى دوره هاى آموزشى جهاددانشگاهى را 
در حوزه آموزش زبان آغاز كرده ايم.حســين كالنترى در گفت  وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: با مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى و با همكارى 
تعدادى از سازمان ها مجموعه كامل آموزش زبان انگليسى شامل هشت 
بسته 16 جلدى با نام " eight"  در جهاددانشگاهى تدوين شده است.

وى با بيان اينكه در حال حاضر اين بومى سازى در پنج استان كشور به 
صورت پايلوت اجرا شده است، تصريح كرد: اين بسته آموزشى در پى 

ارائه روش هاى نوين آموزش و يادگيرى زبان انگليسى است.

ساخت دوربينى كه تصاوير واقعيت مجازى 
ضبط مى كند

  دوربين "Vuze XR" تصاوير را در دو حالت 360 درجه و 180 
درجه ضبط مى كند كــه براى اولين بار امكان ضبط فيلم هاى 3بعدى 
و واقعيت مجازى را توسط يك دوربين فراهم كرده است. به گزارش 
ايسنا ، احتماال تاكنون به تصاوير 360 درجه كه به بينندگان اجازه مى دهد 
تــا با حركت دادن يك نماد مركزى روى صفحه، تصوير را بچرخانند و 
نماى 360 درجه محيط عكس را ببينند، برخورد كرده ايد و شايد هم در 
يكى از مراكز تفريحى، هدست واقعيت مجازى را امتحان كرده ايد. دوربين 
 "HumanEyes Technologies" توسط شركت "Vuze XR"
توسعه يافته است و مناسب افرادى است كه مى خواهند عمق بيشترى را 

در ويديوهايى كه در رسانه هاى اجتماعى به اشتراك بگذارند. 
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■ حديث:
امام رضا(ع):

اي عبدالعظيم سالم مرا به دوستانم برسان و ...دستورشان ده كه راستگو وامانت پرداز 
باشند ودستورشان ده كه خاموشي گزينند واز مجادالت بيهوده بپرهيزند. و به هم 

روى آورند و با يكديگر ديدار كنند، كه موجب نزديكى به من است .
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 ســاعت 8:30 دقيقه شــب ايســتگاه تاكسي 
اعتماديه در شهر همدان با حجم باالي مسافراني 
كه يا در انتظار سوار شدن هستند و يا مردد براي 
آنكه كدام يك از وســايل نقليــه را از اين مكان 
انتخاب كنند اين ايســتگاه تاكسي توسط صاحبان 
تاكسي خطي زرد رنگ، صاحبان ون و خودروهاي 
ســواري شخصي عمًال به سه قسمت تقسيم شده 
است در اين ميان صفي از مسافران شهري توجه 
هر مسافري را به خود جلب مي كند. مسافراني كه 
با ورود يك تاكســي زرد رنگ ترجيح مي دهند با 
سوار شــدن بدون نوبت خود را از اين مخمصه 
نجات دهند بيشتر مسافران شهري مايل به استفاده 
از تاكسي هاي زرد رنگ هستند دليل آن در درجه 
اول امنيت اين خودروها و ســريع تر پر شدن آنها 
نســبت به خودورهاي ون و خودروهاي شخصي 
اســت. از اين مهم نمي توان بي تفاوت گذشت كه 
چرا در حالي كه تاكسي هاي خطي زردرنگ و ون 
صاحب اجازه حمل مســافر را دارند بايد شاهد 
صف كشــيدن خودروهاي شــخصي به موازات 

خيابان اصلي باشند.
ــي را  ــه بي نظم ــت ك ــي اس ــان چالش ــن هم اي
در حمــل و نقــل شــهري تشــديد مي كنــد. 
ســاعاتي از شــبانه روز در هنــگام ظهــر و غــروب 
ــي هاي  ــافر تاكس ــك مس ــاعت پي ــوان س ــه عن ب
روبــرو  جــدي  چالش هــاي  بــا  را  خطــي 
ــي  ــت آن حت ــه مديري ــي ك ــد چالش هاي مي كن
از دســت مديــر خــط، ســازمان بازرســي و 
تاكســيراني هــم خــارج اســت. در نظــر بگيريــد 
ســاعتي از شــبانه روز كــه همــه جمعيــت شــهري 
ــاهد  ــوند ش ــه مي ش ــان روان ــمت منازلش ــه س ب
حقــوق  و  حــق  بــه  احتــرام  در  بي نظمــي 

ــيم. ــز باش ــر ني يكديگ
شب گذشــته اين اتفاق در ايستگاه خط اعتماديه 
از خيابان تختي رقم خــورد در حالي كه عده اي 
از مسافران ســعي مي كردند با تشكيل يك صف 
و احترام گذاشــتن به حقــوق يكديگر به ترتيب 

رنگ  زرد  تاكســي  از خودرو 
اســتفاده كننــد برخــي ديگر 
از مســافران بــا بي احترامــي 
اســتفاده  و  ديگران  حقوق  به 
از تاكســي ها خــارج از صف 
بي نظمي  شــدند  باعث  نوبت 
و اعتراضاتــي در اين منطقه از 
سوي مســافران شهري مطرح 
شــود اين مشــكل، مشــكل 
حلي  غيرقابل  و  حــاد  چندان 
نيســت و البته سازمان نظارت 
و بازرسي تاكسيراني با تعريف 
مديران خطي توانسته اند چنين 
اما  كنند  مديريت  را  مســائلي 
گاهي بي نظمي هــاي حاكم از 
ســوي مســافران و مستأصل 

باعث  تاكســي  رانندگان  ماندن 
مي شــود شــرايطي نــا زيبا در 
شــهر رقم بخورد پس از انتشار 
علي محمدي  مرتضــي  خبر  اين 
همدان  تاكسيراني  بازرسي  مدير 
بالفاصلــه ورود پيــدا كرده و با 
مديريت نظم شهري موجب شد 

مشكل مطرح شده حل شود.
گفتگو  در  علي محمدي  مرتضي 
با همدان پيام در اين زمينه اعالم 
كرد: از آنجــا كه از مدت ها قبل 
براي انســجام بخشــي بر نظم 
با  خطي  تاكســي هاي  شــهري 
مديران خط و نظارت ســازمان 
بازرســي حمل و نقل شهري را 
انجام مي دهند همواره در تالش 

بوده ايم رضايت شــهروندان را موجب شويم در 
اين زمينه مســئوالن خط به عنوان خط نگهدار و 
ناظران ايجاد نظم و انضباط تالش كرده اند شرايط 

مطلوبي را در سطح شهر برقرار كنند . 
وى تصريح كرد :  اين مهم زماني محقق مي شود 
كه شــهروندان نيز با رعايت حقوق شهروندي و 
احترام به حق و حقوق ديگران حاكم شــدن نظم 
را در سيســتم حمل و نقل مسافر شهري سازمان 

تاكسيراني را همياري كنند. 
علي محمــدي عنوان كرد: نظم و نظام شــهري بر 
قلب صنعت گردشــگري كه همــان حمل و نقل 
اســت همواره بايد مشــهود باشــد و ما بر اين 
باوريم با به نمايش گذاشتن نظم شهري مي توانيم 
تصويري مطلوب از شــهري با مردمان با فرهنگ 

براي گردشگران به نمايش بگذاريم.
گفتنى است، فرهنگ ترافيك ملت ها نشان دهنده 
فرهنگ آن جامعه اســت. تاكسيران ها مى توانند 
در بهبود فرهنگ شــهروندى تاثيرگذار بانشــد و 
ســازمان تاكسيرانى يك ســازمان آموزش دهنده 

است.
تاكســى يك نقش نماديــن و ويترينى در كالن 
شــهرها دارد، توريســت ها اولين بار تاكسى را 
انتخاب مــى كنند، به همين دليل تاكســى ها در 
قضاوت هاى افــراد در مورد فرهنگ كشــورها 

اهميت ويژه اى دارند. 
عالوه بــر اينكه توســعه ناوگان داريــم اما به 
لحاظ كيفى رشــد نداشــته ايم و و رشد كيفى 
محقق نمى شــود مگــر اينكه اين نــاوگان از 
نظــر فرهنگى ارتقا پيدا كنــد. در واقع هنرمان 
اين اســت كه كيفيت بخشــى خدمات به منصه 
ظهور برســد،موضوعات آموزشى را ارتقا دهيم 
تا تاكســيرانان از نظر فرهنگــى ارتقا پيدا كنند. 
در حقيقــت براى ماندگارى يك فرهنگ بايد از 
زبان هنر اســتفاده كنيم و هيچ چيزى به اندازه 
هنر در ثبات فرهنگ موثر نيســت و اين شــيوه 

شود. محسوب  غيرمستقيم  آموزش  تواند  مى 

مدير بازرسي تاكسيراني همدان تاكيد كرد

تحقق نظم شهرى 
در تعامل بين مسافران شهرى و تاكسى ها

 كارشــناس نظارت و ارزيابى ســازمان تبليغات 
اســالمى از شبكه ســازى مردمى براى پيشگيرى از 

آسيب هاى اجتماعى در همدان خبر داد.
داوود ميرزايــى مقدم كــه براى بازديد و بررســى 
نحوه اجراى طرح فرهنگســازى و كنترل و كاهش 
آســيب هاى اجتماعى به همدان ســفر كرده بود در 
گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در راستاى كنترل 
آســيب هاى اجتماعى در كشور با همكارى وزارت 
كشور و چند دستگاه مسئول ديگر از جمله بهزيستى، 
شــهردارى و كميته امداد اقداماتى انجام مى شــود، 
گفت: بر اســاس ماموريت تعريف شــده در مناطق 
حاشيه نشين شهرهاى كشور برنامه هاى فرهنگسازى 
و كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى اجرا مى شود.

وى با بيان اينكه در اســتان همدان به عنوان يكى از 
استان هاى پيشرو فعاليت در اين زمينه از سال 96 كار 
شروع شد، گفت: از همان ابتدا شكل گيرى شوراى 
فرهنگى محالت در همدان استارت خورد. كارشناس 
نظارت و ارزيابى سازمان تبليغات اسالمى با بيان اينكه 
راه اندازى شوراى فرهنگى محالت در همدان سبب 
شد همدان ســريع تر از مابقى استان ها براى اجراى 
طرح سالمت اجتماعى هماهنگ شود، گفت: در حال 
حاضر در اســتان همدان طرح سالمت اجتماعى در 

حال اجرا است.
در راستاى فرهنگسازى و كنترل آسيب هاى اجتماعى 
در شــهرهاى كشــور نظام نامه اى تدوين شده كه 

اهداف و مسير راه را مشخص كرده است
ميرزايى با بيان اينكه در كشــور عنــوان پايگاه هاى 
فرهنگى اجتماعى براى طرح درنظر گرفته شده است، 
گفت: در راســتاى فرهنگسازى و كنترل آسيب هاى 
اجتماعى در شهرهاى كشور نظام نامه اى تدوين شده 
كه اهداف و مســير راه را مشخص كرده است.وى با 
بيان اينكه برنامه هايى نيز براى اجرا به اســتان هاى 
كشور ابالغ شــده است، گفت: هر استان متناسب با 
موقعيت محله برنامه هاى ابالغ شده را به اجرا در مى 
آورد. وى با تاكيد بر اينكه براى فرهنگسازى و كنترل 
و كاهش آسيب هاى اجتماعى در شهرهاى كشور 10 
كارگروه تعريف شده است، ادامه داد: كارگروه آمار، 
اشتغال، خيرين، آموزش و ورزش از جمله آن ها است 
تا با اســتفاده از توان اين كارگروه ها كار پيش رود و 
خط مشــى به اجرا در آيد. ميرزايى با بيان اينكه در 
همدان موضوع شبكه سازى و تعامل با نيروهاى فعال 
هر محله قابل توجه بود، گفت: تعيين رابط براى هر 
محله به صورتى انجام شده كه مدير پايگاه مديريت 

مجموعه محله را عهده دار است.

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى بر ظرفيت 
باال و موثر رسانه ملى تاكيد كرد.

عليرضــا درويش نژاد در ديدار با مديركل صدا و 
سيماى مركز همدان گفت: همدان پايتخت تاريخ 
و تمدن بوده و فرهنگ و هنر اين ســرزمين قابل 

توجه است.
وى با بيان اينكه رســانه ملى ظرفيت هاى زيادى 
دارد كه مى توان در راستاى توسعه فرهنگى از آن 
بهره گرفت؛ اظهار كرد: ما ادعاى معجزه نداريم؛ 
اما حتى اگر يك گام رو به پيشــرفت هم برداريم 

عملكرد تاثيرگذارى خواهيم داشت.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اســالمى اســتان ، درويش نژاد با تشريح 
برخــى برنامه هاى ايــن اداره كل در حوزه هاى 
مختلف؛ براى همكارى هاى مشترك در برگزارى 

برنامه هاى فرهنگى و هنرى اعالم آمادگى كرد.
مديــركل صدا و ســيماى مركز همــدان هم در 
اين ديــدار بر لزوم تعامل بيشــتر بين دســتگاه 
هاى فرهنگــى تاكيد كرد و گفــت: ما معتقديم 
كه صدا و ســيما، روابط عمومى ساير اداره ها و 

سازمان هاست.
مهدى دهقان نيرى افزود: صدا و ســيماى مركز 

همدان با كسب رضايتمندى 80 درصدى مخاطبان 
عملكرد قابل قبولى دارد و مســئوالن و اكثر مردم 
اســتان اخبار و برنامه هاى همدان را از طريق اين 

شبكه پيگيرى مى كنند.
وى از جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
به عنوان يكــى از رويدادهاى بــزرگ هنرى در 
همدان نام برد و گفت: در دوره هاى گذشــته اين 
جشنواره، تجربه خوبى در زمينه همكارى با اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى داشتيم و اين تجربه 
مــى تواند در برگزارى برنامه هاى ديگر اين اداره 

كل هم ادامه داشته باشد.

رسانه ملى ظرفيت باال و موثرى دارد شبكه سازى مردمى براى پيشگيرى از 
آسيب هاى اجتماعى در همدان
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مدير بازرسي تاكسيراني همدان تاكيد كرد

تحقق نظم شهرى در تعامل 
بين مسافران شهرى و تاكسى ها
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ضرب شست مجلس
 روز شــنبه، دوم مردادماه 97 در تاريخ 
قانونگذاري مجلس شــوراي اســالمي و 
بويژه مجلس دهــم، روزي به يادماندني 

خواهد بود...

اظهارنظرهاي افراطي جامعه را ملتهب مي كند

هوالباقى
t

شركت شير پاستوريزه پگاه همدان

جناب آقاى مهندس 
محمد ناصر نيكبخت

استاندار محترم استان همدان
با نهايت تأسف و تأثر مصيب وارده را تسليت 
عرض نموده، از خداوند تبارك و تعالي براي آن 
مرحوم علو درجات و رحمت واسعه براي شما و 

ساير بازماندگان صبر جزيل مسألت داريم.

هوالباقى
t

مديرعامل شركت فناوران زرين- سينا محمدى
اتـــحاديه تــوليد كنندگان و صادر كنندگان
 طال و جواهر،نقــره و سنگ هاى قيمتى ايران

جناب آقاى مهندس 
محمد ناصر نيكبخت

استاندار محترم استان همدان
بدينوسيله با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده 
را خدمت حضرتعالي و خانواده محترم تسليت 
عرض نموده از درگاه خداوند متعال براي آن 
مرحوم غفران واسعه الهي و براي جنابعالي 
و بازماندگان صبر جميل مسألت مي نماييم.

هوالباقى
t

گرشــاسبي فــخر 
آزمايشـگاه هــمكار آگـات

جناب آقاى مهندس 
محمد ناصر نيكبخت

استاندار محترم استان همدان
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت شوهرخواهر 

گراميتان را خدمت حضرتعالي و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده، از خداوند منان براي

 آن مرحوم رحمت واسعه الهي و براي جنابعالي
 و بازماندگان صبر و سالمتي مسألت داريم.

هوالباقى
t

شركت هادي سرام مرواريد و هادي سرام البرز 
مديرعامل سيد مجتبي طباطبايي

جناب آقاى مهندس 
محمد ناصر نيكبخت

استاندار محترم استان همدان
با نهايت تأسف و تأثر مصيب وارده را 

تسليت و تعزيت عرض نموده از خداوند 
تبارك و تعالي براي آن مرحوم علو 

درجات و رحمت واسعه براي شما و ساير 
بازماندگان صبر و بردباري مسألت داريم.

t

مديرعامل شركت توليدى آردممتاز همدان -بهرام خسرو زاده

هوالباقى

جناب آقاي مهندس نيكبخت
استاندار محترم همدان

درغم ازدست دادن عزيزان به سوگ نشــستن 
صبرى ميخواهد عظيم، ازدرگاه خداوند متعال براى 
جنابعالى وخانواده محترمتان صبر وشكيــبايى و

براى آن مرحوم غفران واسعه الهى مسالت داريم.

tهوالباقى

جناب آقاي مهندس نيكبخت
استاندار محترم همدان

بدينوسيله با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را خدمت 
حضرتعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده از درگاه 
خداوند متعال براي آن مرحوم غفران واسعه الهي و براي 

جنابعالي و بازماندگان صبر جميل مسألت مي نماييم.
سهامداران، مديران و كاركنان مجتمع صنعتى بافتينه و بافتسان مالير

حاج حسين حيدرى
 خير نمونه و مدرسه ساز كشورى

تبريك و تهنيت

ريـــــاست  بــه  جنابعــــــالي  انتصــاب 
بانــك مركــزي جمهــوري اســالمي ايــران، 
در شــرايط حســاس و خطيــر فعلــي از جانب 

رياســت جمهــوري اســالمي را تبريــك مي گوييــم.
و  ســعايت  وجــود  بــا  كشــور  اقتصــاد  داريــم  اطمينــان 
توانــاي  دســت  بــا  قســم خورده،  دشــمنان  ســنگ اندازي 
فرزنــدان دانــاي ايــران از ايــن تالطم و مشــكالت عبــور خواهد 
كــرد. بــه جنابعالــي كــه از ديــار باســتاني همــدان و شهرســتان 
كبودراهنــگ و متصــف بــه همــت و دانــش اقتصــادي هســتيد، 
ــا دعــاي خيــر مــردم شــريفي  افتخــار مي كنيــم و اميدواريــم ب
ــژه  ــت و بوي ــادي دول ــم اقتص ــاي تي ــتان گره گش ــه دس ــه ب ك
بانــك مركــزي چشــم دوخته انــد، كارنامــه خدمتگزاريتــان پــر 

ــد. ــربلندي باش ــروزي و س ــاي پي از نمره ه
توفيق و تندرستي جنابعالي را از خداي سبحان خواستاريم

جنــاب آقـــاي 

دكتر عبدالناصر همتي
همشهري ارجمند و نخبه اقتصادي استان همدان

يــر  و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
كنيد ــرى  پيگي ــذاب  ج

ديجيتال رســانه 

پيام همدان  ــتاگرام               اينس با 
شويد همراه 

#  

hamedanpayam

قىهوالباقهوالباقى t

مديريت شركت لوح رزين مالير 
اسماعيل حاتمي

جناب آقاى مهندس 
محمد ناصر نيكبخت
استاندار محترم استان همدان

در غم از دست دادن عزيزان به سوگ 
نشستن صبرى مى خواهد عظيم ، براى 

شما و خانواده محترمتان صبر و شكيبايى 
 و براى آن عــزيز در گذشته غفران و 
رحمت واســعه الـهى را خواستاريم

اببابب

سكان هدايت 
بانك مركزى 
به دست مدير 
كبودراهنگى  2

2

فرماندار نهاوند در شوراى ادارى شهرستان:

فرماندار حـزبي نيستم
■ تاكيد بر تشكيل كارگروه براى 2018

4

انتخابات خانه 
تك حزبي!

■ رئيس خانه احزاب ايران: گفتمان سياسي در ايران مرده است

با حضور سردار سليمانى

نخستين يادواره شهداى استان همدان 
در عمليات رمضان برگزار مى شود
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خانــه احــزاب زمينه اى 
بــراى يادگيرى و تمرين 
و  درســت  يكديگر،  بــا 
منطقى حرف زدن، شنيدن 
مقابل  طيف هاى  اظهارات 
و منطقــى پاســخ دادن 
آن  براى  خانه  اين  است. 
است كه بپذيريم ديگران 
هم به جز مــا حق اظهار 
نكنيم  فكر  و  دارنــد  نظر 
ما عقل مــان كامل تر از 

ديگران است

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

با حضور سردار سليمانى؛
نخستين يادواره شهداى استان همدان در 

عمليات رمضان برگزار مى شود
 نخســتين يادواره شــهداى اســتان همدان در عمليات رمضان با 
حضور  قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران  امروز در 

همدان برگزار مى شود.
فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان گفت: اين مراسم روز پنجشنبه 
4 مرداد ماه ساعت 10 صبح در حسينيه امام خمينى(ره) استان همدان 

برگزار مى شود.
بــه گزارش مهر، مظاهر مجيــدى در جمع خبرنــگاران بابيان اينكه 
نخستين يادواره شهداى استان همدان در عمليات رمضان برگزار مى 
شود، گفت: اين عمليات بزرگ 22 تير ماه سال 61 آغاز شد و در هفتم 

مرداد ماه سال 61 با موفقيت به پايان رسيد.
وى با اشــاره به نقش اســتان همدان در اين عمليات بزرگ افزود: به 
مناسبت گراميداشت ياد اين شــهدا و همچنين شهداى بمباران نماز 
جمعه استان همدان كه در 25 تير ماه سال 61 به وقوع پيوست؛ مراسم 

بزرگداشتى به همت سپاه استان همدان برگزار مى شود.
وى با دعوت از مردم براى حضور پرشــور در اين مراسم عنوان كرد: 
سخنران ويژه اين مراسم ســردار حاج قاسم سليمانى فرمانده نيروى 

قدس سپاه پاسداران خواهد بود.
سردار مجيدى با اشــاره به ديگر برنامه هاى اين مراسم اظهار داشت: 
رونمايى از كتــاب «رقص خاكريز» با موضوع نقش اســتان همدان 
در عمليات رمضان به نويســندگى محســن صيفــى كار و تجليل از 
خانواده هاى شــهدا و جانبازان از برنامه هاى پيش بينى شــده در اين 

مراسم است.

نمايشگاه قطعات يدكى خودرو در همدان 
گشايش يافت

 دهمين دوره نمايشــگاه قطعات يدكى خودرو، موتورسيكلت و 
صنايع وابسته روز چهارشنبه در همدان گشايش يافت.

به گزارش ايرنا، مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى همدان 
در اين باره گفت: اين نمايشــگاه از تاريخ دوم تا پنجم مردادماه و در 
فضايى بالغ بر سه هزار مترمربع در محل شركت نمايشگاه هاى استان 

همدان برگزار شد.
حســين رجبيــان افــزود: در ايــن دوره 45 مشــاركت كننده از 
توليدكنندگان و توزيع كنندگان قطعات يدكى اســتان ه اى مختلف 
كشور شــركت كرده اند. وى با بيان اينكه شركت كنندگان آخرين 
محصوالت و دســتاوردهاى خود را در معرض ديد بازديدكنندگان 
قرار مى دهند افزود: در كنار نمايــش آخرين محصوالت خودرو، 
بخشــى از نمايشــگاه به نمايش خودروهاى قديمى و كالســيك 
اختصــاص داده شــده كه مى توانــد جذابيت هــاى فراوانى براى 

مخاطبان داشته باشد.
وى اظهار داشت: برگزارى مداوم اين نوع نمايشگاه ها، گامى موثر در 

پيشرفت اين صنعت در كشور و منطقه دارد.
بازديد از اين نمايشگاه ساعت 15 تا 21 است.

1- خبرنگاران اصفهاني دستور ويژه دسترسي به اطالعات و افشاي 
رانــت و قانون گريــزي گرفته اند. گفته مي شوداســتاندار اصفهان با 
صدور دستور ويژه، به خبرنگاران اختيار دسترسي آزاد به اطالعات 
و مقابله با مسئوالن قانون گريز را صادر كرده است. گويا خبرنگاران 
با حمايت ويژه اســتاندار، مأمور پيگيري قانون گريزي ها شــده اند. 
گفتني اســت در استان همدان نيز خبرنگاران از حضور در جلسات 

محروم شده اند!
2- قيمت محصوالت لبني و گوشــت باز افزايش يافته اســت. گفته 
مي شود در آشــفته بازار گراني ها، محصوالت لبني و گوشت مرغ در 
استان شــاهد گراني بوده است. گويا اين گراني به دليل كمبود آذوقه 
مي باشــد. گفتني اســت در حال حاضر كمبود مواد اوليه و علوفه در 

كشور محسوس است.
3- حساب هاي داراي اطالعات ناقص بانكي مسدود مي شوند. گفته 
مي شود در دستوري جديد بانك ها اقدام به مسدود كردن حساب هاي 
بانكي مشــتريان خود در صورت ناقص بودن اطالعات كرده اند. گويا 
اين اقدام از بانك ملي آغاز مي شود. گفتني است پيش از اين بانك ها 

خواستار ارائه اطالعات از سوي مشتريان بوده اند.

ضرب شست مجلس
فيض ا... مظفرپور »

 روز شنبه، دوم مردادماه 97 در تاريخ قانونگذاري مجلس شوراي 
اسالمي و بويژه مجلس دهم، روزي به يادماندني خواهد بود. 

تصويب طرح اصالح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشســتگان با 
اكثريت قاطــع آراي نمايندگان حاضر يعني حدود 200 نفر نماينده 
و 80 درصد آراي موافق ضمن اينكه يك ركورد محسوب مي شود، 
ضرب شســت مجلسي ها بر متخلفين و درروندگان از قانون نيز بود 

كه بايد گفت؛ «ناز شستت مجلس».
 اهميــت اين مصوبه از چند جهت اســت؛ اول اينكه اين قانون در 
طول 2 ســال اخير براي سومين بار دچار تغييرات اساسي شد. كمتر 
اتفاق مي افتد مصوبات مجلس در طــول اين مدت كوتاه اصالحيه 

بخورد. 
مصوبه اصلي يكبار در ســال 95 به تصويب رســيد كه به كارگيري 
بازنشســتگان در دســتگاه هاي دولتي را ممنوع كرد ولي از آنجايي 
كه آن مصوبــه به قول معروف جامع و مانع نبود و اســتثنائاتي در 
تبصره هايش براي به كارگيري بازنشستگان در سمت ها و پست هاي 
همتــزار آنان قائل شــده بود. براي مثــال وزرا و معاونان وزرا و يا 
اســتانداران و معاونان آنان به عنوان پســت هاي همتراز راه دررو از 
قانون را بر اســاس آيين نامه اجرايي دولت پيدا كرده بودند. بسياري 
از معاونان از شمول آن قانون خارج شدند و دوباره در دستگاه هاي 

دولتي جا خوش كردند.
عــالوه بر ايــن آيين نامه اجرايي تدوين شــده به وســيله دولت 
چتــر حمايتي خود از مديران را حتي به ســمت هايي كه افراد در 
سال هاي قبل نيز داشــتند، گسترش داد. براي مثال استانداري كه 
در دهه 70 بازنشســته شده بود نيز به بهانه اين قانون مي توانست 
دوبــاره به كارگيري شــود كه در نهايت مجلس براي بســتن راه 
دور زدن قانون ســال گذشــته در اين زمينه طرح استفســاريه اي 
را گذرانــد كه بر اســاس آن به كارگيري مديران بازنشســته در 
ســال هاي قبل ممنوع شــد. ولي اين ممنوعيت و محدوديت نيز 
نتوانست راه هاي دور زدن قانون را به وسيله دستگاه هاي اجرايي 
ببندد؛ زيرا كه اوالً اســتثنائات خيلي زياد بود در ثاني در مصوبه 
قبلي به كارگيري به عنوان يك جرم تلقي نشــده بود ولي مصوبه 
روز سه شــنبه در تبصره چنين آورده: «دستگاه هاي مشمول  ظرف 
مدت 60 روز از تاريخ الزم االجرا شــدن اين قانون آن دست از 
افــرادي را كه برخالف مفاد اين قانون به كار گرفته شــده اند، از 

خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب كنند.
 افــراد مذكــور نيز بايد در مهلت قانون از ســمت و پســت خود 
كناره گيري كنند. پرداخت هرگونه وجه پس از اين مهلت از هر محل 
و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.» 
بر اســاس گفته طراحان اين مصوبه شامل همه دستگاه هاي دولتي و 
شــركت هاي دولتي و به قول معروف خصولتي يعني دستگاه هايي 
كه به نحوي از بودجه دولت اســتفاده مي كنند همانند شــهرداري ها 

و... مي شود.
نكتــه مهــم هميــن اســتكه هرگونــه پرداخــت بــراي بــه كارگيــري 
ــت؛  ــي اس ــوال دولت ــي در ام ــرف غيرقانون ــته تص ــراد بازنشس اف
يعنــي جــرم اســت وبايــد ديــوان محاســبات و ســازمان بازرســي و 
ســاير دســتگاه هاي نظارتــي جلــوي تصــرف غيرقانونــي در امــوال 
ــه  ــه ك ــد و آنگون ــان برخــورد كنن ــا متخلف ــد و ب ــي را بگيرن دولت
قاضــي زاده هاشــمي، نماينــده مشــهد و رئيــس فراكســيون جوانــان 
مجلــس و فاطمــه ســعيدي، عضــو فراكســيون و از طراحــان اصلــي 
طــرح، گفتنــد بــه كارگيرنــدگان افــراد بازنشســته بــه حكــم قانــون 
از خدمــات دولتــي منفصــل خواهنــد شــد؛ يعنــي هــم كســي كــه 
مشــغول بــه كار شــده و هــم افــرادي كــه وي را بــه كار گرفته انــد، 
ــد مجــازات  ــد و باي ــوال دولتــي كرده ان ــي در ام تصــرف غيرقانون

شــوند.
ــوان محاســبات مجلــس اعــالم كــرده  ــر اســاس آمــاري كــه دي ب
ــا دور  ــته ب ــر بازنشس ــزار و 700 نف ــدود ه ــر ح ــال حاض در ح
زدن قانــون قبلــي در دســتگاه ها بــه كار گرفتــه شــده اند كــه 
ــوراي  ــيله ش ــه وس ــون ب ــن قان ــد اي ــد از تأيي ــه بع ــد بالفاصل باي
ــتگاه ها از  ــه دس ــور ب ــيله رئيس جمه ــه وس ــالغ آن ب ــان و اب نگهب
بدنــه مديريتــي كشــور خــارج شــوند و جــاي خــود را بــه جوانــان 
بدهنــد تــا خــون تــازه اي در بدنــه مديريتــي كشــور دميــده شــود 

ــد. ــه مــوزه برون ــران فســيل شــده ب و مدي
ــن 49 ــت در س ــال خدم ــد از 30 س ــطور بع ــن س ــنده اي نويس
ــري  ــك مدي ــه ي ــال چگون ــت؛ ح ــده اس ــت ش ــالگي بازنشس س
47 ســال اســت هنــوز بازنشســت نشــده اســت. در حــال 
حاضــر بــر اســاس آمــار 18 اســتاندار و حــدود 70 معــاون وزيــر 
ــالجاري) از  ــاه س ــده (مهرم ــاه آين ــا 2 م ــد ت ــه باي بازنشســته اند ك
ــوه داري  ــي و ن ــال زندگ ــه دنب ــد و ب ــود دل بكنن ــمت هاي خ س
خــود برونــد و بگذارنــد نســل جديــد و جوانــان برومنــد و خــالق 

ــوند. ــي ش ــاي مديريت ــور وارد چرخه ه كش
جالــب توجــه اســت كــه اســتاندار همــدان بــه عنــوان مديــر ارشــد 
اســتان و برخــي مديــران ديگــر بــر اســاس ايــن قانــون بايــد غــزل 
ــي از پســت هاي شــيرين تر از  ــده و ســاز جداي خداحافظــي خوان
ــون بســته شــده  عســل را بزننــد كــه ديگــر راه هــاي دور زدن قان
ــه  ــراي مانــدن نيســت. همدان پيــام نيــز ب اســت و هيــچ اميــدي ب
عنــوان يــك رســانه پيشــرو در اســتان در راســتاي رســالت خويش 
ــتگاه ها،  ــي در دس ــي و جوان گراي ــوالت مديريت ــت از تح و حماي
ــون، اطالع رســاني شــفاف  ــن قان ــراِن شــامل اي در خصــوص مدي
ــد  ــان خواه ــه ج ــات را ب ــه ناماليم ــن زمين ــرد ودر اي ــد ك خواه

خريــد. 
جــا دارد از نماينــدگان محتــرم بويــژه فراكســيون جوانــان و 
ــان  ــود و از آن ــت ش ــالم حماي ــر و اع ــرح تقدي ــن ط ــان اي طراح
خواســته شــود مهمتريــن نكتــه نظــارت آنــان بــر اجــراي صحيــح 

ــوش شــود. ــد فرام ــه نباي ــون اســت ك ــن قان اي

طوالنى ترين خسوف قرن در مركز اختر شناسى همدان 
رصد مى شود

 رصدخانه و مركز اختر شناســى «ابن صالح همدانى» وابســته به شهردارى ميزبان 
عالقمندان در طوالنى ترين ماه گرفتگى و خسوف قرن 21 است.

سرپرست ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان گفت: طوالنى ترين 
خسوف قرن و قرار گرفتن مريخ در نزديك ترين وضعيت آن با زمين، دو رويداد نجومى 
كم نظير هستند كه عالقمندان به رخدادهاى آسمان مى توانند در پايان هفته 5 تا 6 مرداد 

به طور همزمان رصد كنند.

سعيد خوشــبخت در گفت و گو با ايرنا افزود: اين ماه گرفتگى به دليل طوالنى بودنش 
قابل توجه نيســت بلكه نكته قابل توجه اين ماه گرفتگى گستردگى آن است، زيرا افراد 

سراسر جهان قادر به مشاهده اين پديده خواهند بود.
خوشبخت بيان كرد: مراحل مختلف ماه گرفتگى حوالى ساعت 10 شب شروع مى شود، 
حوالى نيمه شب به اوج مى رسد، كمى پيش از ساعت 4 صبح تمام مى شود و گرفتگى 

كلى 103 دقيقه به طول مى انجامد.
وى اضافه كرد: ولى كل فرايند خسوف نزديك به پنج ساعت خواهد بود و ماه گرفتگى 
كامل از ساعت 12 شب تا 1:43 بامداد به وقت تهران رخ مى دهد و رصدخانه و مركز 
اخترشناســى شهر همدان واقع در مجتمع علمى و تفريحى صدف، پذيراى عالقمندان 

است.
خوشبخت به عالقمندان به رويدادهاى آســمان توصيه كرد براى مشاهده اين پديده به 
رصدخانه ها و مراكزى كه مجهز به تلسكوپ هستند، مراجعه كنند، هر چند اين پديده با 

چشم غيرمسلح و در شهرهاى بزرگى نيز قابل مشاهده است.
وى اظهار داشت: افرادى كه مايل هستند با تاريك شدن ماه، ستاره هاى راه شيرى را بهتر 
ببينند بايد خارج از شهرها و به مناطقى بروند كه آلودگى نورى وجود ندارد يا كمتر است.
خوشبخت ادامه داد: براى رصد ماه گرفتگى برنامه هاى مختلف فرهنگى و آموزشى پيش 
بينى شده است، به همين منظور و با هدف آشنايى مردم و عموم عالقمندان با اين پديده، 

حضور عالقمندان بدون مانع است.

 راه اندازى خانــه احزاب مى تواند نويد 
بخش ايجاد محلى براى تمرين دمكراســى 
بين احزاب و تشكل هاى سياسى غيرهمسو 
با تفكرات مختلف براى پيشــبرد اهداف و 

سياست هاى حاكميت باشد.
هر چند در شــكل گيرى خانــه احزاب به 
عنوان يك تشــكل صنفــى، چنين تعريفى 
آمده اســت اما آنچه از نتايج جلسه ديروز 
انتخابات خانه احزاب استان همدان برمى آيد 
اين اســت كه دموكراســى و بهره گيرى از 
تفكرات مختلف در خانــه احزاب همدان 

جايگاهى نخواهد داشت.
ديروز در جلســه انتخابات ايــن خانه كه 
قرار بود از بين ســه جريــان اصالح طلب 
، اصولگــرا و اعتدال باشــد، با وعده اى كه 
احزاب اصولگرا داده بودند اين انتخابات را 

تحريم كردند.
اصولگرايــان كــه چند روز پيش جلســه 
هماهنگى معاون سياسى استاندارى را براى 
افتتاح اين خانه تحريــم كرده بودند ديروز 
با حضور در جلســه انتخابات رسمى خانه 
صحبت هــا و گاليه هاى خــود را به گوش 
رئيس خانه احــزاب رســاندند و در يك 

حركت جمعى، جلسه را ترك كردند.
 هر چند با ترك اين جلســه، تصميم بر آن 
شد كه فرصت يكماهه به اصولگرايان براى 
ســه صندلى خالى آنها، در ايــن خانه داده 
شــود اما به نظر مى رسد با وحدت رويه اى 
كه اصولگرايان همــدان دارند اين موضوع 
محقق نخواهد شــد و آنان همچنان بر سر 
ايــن حرف خود كه " جريــان اعتدال را به 

رسميت نمى شناسند خواهند ماند".
مويد اين قضيه اصــرار محمد زاده بازرس 
كشــورى خانه احزاب ايران (كه خود يك 
اصولگرا اســت) بر آنان براى ترك نكردن 
جلسه و شــركت در انتخابات بود كه حتى 
آنها رال مجاب به شركت در اين راى گيرى 

نكرد.
پس از اين جلســه و سخنرانى رئيس خانه 
احزاب ايران، اختالف نظرها و چالش هايى 
بيــن اصالح طلبان بر ســر انتخابات خانه، 
پيش آمد كه كار را به جايى رســاند كه هر 
يك از طرفين اقدام به تخريب طرف مقابل 
كرد تاجايى كه رئيس خانه احزاب ايران به 
صراحت عنوان كرد كــه در دورافتاده ترين 
نقطه ايران هم شاهد چنين خركتى از احزاب 

اصالح طلب نبوده است!!   
در هر حال در ســخنرانى پيش از انتخابات 
رئيس خانه احزاب ايران بــا بيان اينكه در 
صحنه سياسى بايد ديالكتيك داشته باشيم، 
گفــت: ديالكتيك جدل منطقى بر اســاس 
مبانى علمى و روش هاى درســت است اما 

در كشور گفتمان سياسى مرده است.
حسين كمالى گفت: اما در كشور كمتر بين 
دو همكار، دو شريك، دو حزب و دو رفيق 
كمتر گفت وگو داريم و بايد ياد بگيريم با هم 
حرف بزنيم و اگر جايى نتوانستيم همديگر 

را اقناع كنيم قضاوت را به جامعه بسپاريم.
وى افزود: زمانى كه "اوباما" روى كار آمد، 
"كلينتون" را كه رقيب او بود به عنوان وزير 
امور خارجه خود انتخاب كرد در حالى كه 
در ايــران ما وقتى حزبــى روى كار مى آيد 
معتقد است نبايد از جريان مخالف حتى اگر 
مسلط به كار باشد هم كسى را وارد سيستم 

مديريتى كرد.
رئيس خانه احزاب ايران گفت: احزاب بايد 
برنامه هــاى خود را به رقابــت بگذارند كه 

صاحب نظران علوم اجتماعى، توسعه منابع 
انسانى را به حق انتخاب بيشتر تعبير مى كنند 
و از ايــن نظر احزاب رجوع به عقل جمعى 

را سرلوحه قرار دهند.
وى افــزود: خانه احزاب زمينــه اى براى 
يادگيــرى و تمريــن با يكديگر، درســت 
و منطقــى حــرف زدن، شــنيدن اظهارات 
طيف هاى مقابل و منطقى پاسخ دادن است.

كمالى اظهار داشت: اين خانه براى آن است 
كه بپذيريم ديگران هم به جز ما حق اظهار 
نظر دارند و فكر نكنيم ما عقل مان كامل تر 

از ديگران است.
وى ادامــه داد: بايد همه افراد و طيف ها در 
اداره امور كشور مشــاركت داشته باشند و 
هيــچ طيف و گروه اقليــت و اكثريتى حق 

تالش بــراى حذف ديگر 
گروه ها را ندارد.

رئيس خانــه احزاب ايران 
تصريــح كــرد: حتى اگر 
گروهى اقليت اســت بايد 
رسميت  به  را  آنها  حقوق 
شــناخت نه اينكــه گروه 
هــاى داراى اكثريت براى 

آنها تصميم بگيرند.
فعلى  وضعيت  گفت:  وى 
احــزاب در كشــور بــه 
گونه اى اســت كه به دليل 
ايجاد  در  سياســى  نقشى 
تغيير حكومت ها، به آنها به 
عنوان عامل اختالف انداز 
و مشكل ساز نگاه مى شود.

به گفته كمالى، دولت ها با 
گرايش هاى مختلف، به نقش احزاب اعتقاد 
ندارند بنابراين بــا آنها همراهى نمى كنند و 
ايــن رويه در حال حاضــر به يك فرهنگ 

عمومى تبديل شده است.
وى اضافه كرد: بخشى از اين نوع نگرش به 
نحوه عملكرد احزاب باز مى گردد چراكه در 
گذشته نقش مثبتى از خود به جا نگذاشتند و 
نقش ايراد گير و تخريب گر را بازى كردند.

كمالى اظهار داشت: پيشتر در خانه احزاب، 
گفت و گوى بين احزاب در مواردى بسيار 
تند و تلخ مى شد و به علت بيان سخنان تند 

جلسات به تعطيلى كشيده مى شد.
وى افــزود: احزاب كانون هــا و گروه هاى 
همفكر، هم نظر با سياســت هاى همســو 
هستند كه خط مشى مشترك دارند و با گرد 
آمدن كنار هم، انديشــه ها خود را بر روى 

كاغذ آورده و بعنوان نظريه ارايه مى دهند.
كمالــى اضافه كــرد: احــزاب همچنين با 
برگــزارى دوره هــاى مختلف اقــدام به 
كادر ســازى كرده و در قســمت مختلف 
متخصصانى تربيت و آنها را به شبكه اجرايى 

كشور معرفى مى كنند.
رئيس خانه احــزاب ايران افزود: احزاب به 
جاى هتك حيثيــت و آبرو با هدف حذف 
افــراد، وارد فضاى مثبت، ســازنده و تقوا 
محور شــوند چراكه در غيــر اين صورت 

انسان عمله شيطان شده است.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همــدان گفت: ايــن دولت بــه فضاى باز 
سياســى اعتقاد دارد بنابراين حتى زمانى كه 
تريبــون در اختيار دارد نيز از نظر احزاب و 
غيرهمسو  هاى  تشكل 

بهره مى برد.
شــاهرخى ادامــه داد: 
فضــاى بانشــاط و باز 
سياســى، همــراه بــا 
در  بايــد  قانونمنــدى 
كشــور ايجاد شــود و 
براى  برابــرى  فرصت 
اظهارنظر همه طيف ها 
و تشــكل هاى سياسى 

فراهم باشد.
ى  شــيه ها حا
در  اصولگرايــان 

جلسه:
در اين جلســه محمود 
الفت دبير حزب موتلفه 
اســتان  در  اســالمى 
همــدان با بيان اينكه مــا در همدان تنها دو 
جريان اصالح طلب و اصولگرا را مى شناسيم 
و قائل به وجود مستقل هاى سياسى نيستيم، 
گفــت: جريانات فعال در اســتان يا جريان 
اصولگرايى يا اصالح طلبى و مستقل سياسى 

فعاليتى ندارد.
وى با وجود تاكيد ميهمان جلسه و همفكر 
حزبى خود در كشور، بعد از طرح سخنانش 

جلسه را به نشانه اعتراض ترك كرد.
صادقى دبيركل جامعه اسالمى مهندسين نيز 
خواســتار تعريف معناى مستقل سياسى در 
آيين نامه انتخابات خانه احزاب شد و گفت: 
چه كســانى واژه مســتقل را بدين صورت 

تعريف كرده اند؟
رئيس خانه احزاب در پاسخ گفت: آيين نامه 
طبق ضوابط قانونى تدوين شده و همه ملزم 

به رعايت آن هستيم ضمن اينكه تشكلى در 
اساسنامه خود عنوان كند مستقل است ما نيز 

آن را مى پذيريم.
پس از اين پاسخ صادقى نيز جلسه را ترك 

كرد و ديگر بازنگشت.
پــس از آن مباحثى در مورد شــيوه تدوين 
اساســنامه انتخابات خانه احــزاب مطرح 
شــد كه خروج تعداد ديگرى از نمايندگان 

احزاب اصولگرا را در پى داشت.
پس از ترك جلســه توســط اصولگرايان 
پيشــنهاداتى مبنى بر رأى گيرى غيابى براى 
كرســى اصولگرايان، لغــو انتخابات خانه 
همــدان تــا فرصتى ديگر، كســب راى به 
صورت كتبى از اصولگرايان و حذف كامل 
اصولگرايان به نفع جريانات مقابل از جمله 
پيشنهاداتى بود كه از طرف حاضران مطرح 
شــد، در نهايت با توجه بــه حضور اوليه 
احزاب اصولگرا در جلســه ضمن برگزارى 
انتخابــات بين اصالح طلبان و مســتقالن، 
فرصت 30 روزه اى براى معرفى نمايندگان 

احزب اصولگرا در نظر گرفته شد.
 حاشيه هاى اصالح طلبان

پس از اعالم نتيجه راى گيرى، حاضران بر 
ســر اين موضوع كه دبيــر حزبى كه غايب 
جلســه است بايد حذف شــود به بحث و 

جدل پرداختند.
در راى گيرى بر ســر بازرس در حالى كه 
از بين ســه كانديدا، يــك نماينده از بانوان 
اصالح طلب كانديدا شده بود وى نتوانست 
راى بياورد و معاون سياســى پس از اتمام 
اظهار كرد كه متاســفانه در جامعه مردساالر 

ما، آقايان حضور يك خانم را برنمى تابند.
همچنين بيــن دو كانديــداى  ديگر براى 
بازرســى هم بحث و درگيرى لفظى اتفاق 
افتاد چنانچه حاضران به فيلم بردارى از اين 

صحنه پرداختند.  
 نتيجه رأى گيرى:

اصــالح طلبان: چنگيــز اصالنى(اصلى)؛ 
حميــد  حســامى(اصلى)،  مســعود 
فخرالديــن  خاورزمينى(اصلــى)، 

حيدريان(على البدل).
اصولگرايان: بر اســاس مصوبه شــوراى 
اجرايــى اصولگرايان بايد ظــرف يك ماه 
نماينده خود را به شــوراى اجرايى معرفى 

كنند.
مستقلين و اعتدالگرايان: بهروز كارخانه اى، 

حسن مرادى، حميد بادامى نجات
بازرس: مجيد آسيابان

انتخابات خانه تك حزبي!
■ رئيس خانه احزاب ايران: گفتمان سياسي در ايران مرده است

1900 پرونده  
تصادفات سال 
96 ساختگى بود

 يك هزار و 909 مورد از پرونده هاى تصادفات 
سال قبل ساختگى بود.

همدان - رئيس ســازمان پزشــكى قانونى كشور 
در نشســت مطبوعاتى با خبرنگاران استان همدان 
با بيــان اينكه تجربه و علم بايد براى تشــخيص 
ســاختگى و يا حادثه بودن تصادفات به كار گرفته 
شــود، اظهار داشــت: فاكتورهايى وجود دارد كه 
براساس آن كارشــناس تخصصى پزشكى قانونى 

تفاوت بين ســاختگى و يا حادثه بودن تصادفات 
را تشــخيص مى دهــد. به گزارش مهــر، احمد 
شجاعى با بيان اينكه بارها از سوى پزشكى قانونى 
به بيمه ها پيشنهاد شــده كه تشخيص امر بايد به 
كارشناس سپرده شــود و پزشكى قانونى مى تواند 
اين مسئوليت را بر عهده بگيرد، گفت: سال قبل از 
محل تشخيص ساختگى بودن تصادفات 18 ميليارد 

تومان از پرداخت خسارت بيمه ها جلوگيرى شد.
شــجاعى عنوان كرد: موسسه دادپزشك از فرصت 
هايى اســت كه بيمه ها مى توانند به اين وســيله، 
كارشناســى ها را انجام و ساختگى بودن تصادفات 
را تشــخيص دهند و از اين مســير مى توان روند 
سيستم قضايى را كوتاه كرد.وى با بيان اينكه سال 
قبل يك هزار و 909 مورد از تصادفات و ضرب و 
جرح ســاختگى بوده اند، عنوان كرد: از اين ميزان 

پرونده ها يك هزار و 889 مورد مربوط به مردان و 
220 مورد مربوط به زنان بوده است.

رئيس ســازمان پزشــكى قانونى به آمــار نزاع و 
درگيرى در كشور اشــاره كرد و گفت: 20 درصد 
آمار نزاع و درگيرى در كشور را آمار درگيرى زنان 
تشــكيل مى دهند. وى با اشاره به ثبت 146 هزار 
و 499 مورد نزاع طى ســه ماه ابتدايى ســال قبل، 
اظهار داشــت: از اين تعداد 99 هزار و 90 پرونده 
مرتبط با مــردان و 47 هزار و 409 مورد مرتبط با 

زنان بوده اند.
وى  يادآور شد: همدان در بين 10 استان كشور در 
ميانگين باالى خودكشى قرار دارد. شجاعى با اشاره 
به اينكه دليل آمار باالى خودكشى استان هاى غربى 
در ســازمان ها و دســتگاه هاى مرتبط بايد بررسى 
شود، گفت: آمار خودكشــى و نحوه اقدام به آن به 

دستگاه ها گزارش شــده تا تدبير و آسيب شناسى 
براى آن انجام شــود. احمد شجاعى ادامه داد: آمار 
مرگ هاى مشكوك به خودكشى در سال قبل چهار 
هزار و 625 مورد بوده كه از اين تعداد ســه هزار و 
260 نفــر مرد و يك هــزار و 360 نفر زن بوده اند. 
وى همچنين با بيان اينكه در برخى شهرها با مشكل 
كمبود پزشك مواجه هستيم، اظهار داشت: سال قبل 
230 نفر مجوز جذب پزشك براى نيروهاى فنى با 

مدرك كارشناسى ارشد به باال اخذ شد.
 جبران كمبود نيرو در پزشــكى قانونى 

همدان
مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان نيزبا بيان 
اينكه كمبود پزشــك در مجموعه پزشكي قانونى 
همدان جبران مى شــود، گفت: طرح دادپزشك به 
صورت كامل در اســتان اجرا شــده است.احسان 

صالح با بيان اينكه معاينات بالينى در ســال 95 در 
همدان 38 هــزار و 857 مورد بود، اظهار كرد: در 
ســال 96 اين رقم به 39 هزار و 579 مورد افزايش 
يافت.وى با بيان اينكه با توجه به اينكه در پزشكى 
قانونى متخصص روانپزشك اســتخدام كرديم و 
ســال گذشــته 744 نفر مورد معاينه قرار گرفتند، 
افزود: در سال جارى تعداد افرادى كه مورد معاينه 
قرار گرفتند به يك هــزار و 32 مورد افزايش يافته 
است.مديركل پزشكى قانونى استان همدان با بيان 
اينكــه مدعيان نزاع در ســال 95 تعداد 13 هزار و 
911 نفر بود، گفت: اين رقم در سال 96 به بيش از 
14 هزار مــورد افزايش پيدا كرد. وى با بيان اينكه 
معاينات ســقط درمانى در ســال 95 به تعداد 214 
مورد بوده است، عنوان كرد: در سال 96 اين رقم به 

222 مورد افزايش يافت.
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آگهي حصر وراثت
آقاي صمد نوروزي داراى شماره شناســنامه  79 به شرح دادخواست كالسه 114/970224ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان احمدعلي نوروزي  به شماره شناسنامه  280 در تاريخ 97/4/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-منصور نوروزي فرزند احمدعلي به شماره شناسنامه 807 پســر متوفي 2-حميد نوروزي فرزند احمدعلي به 
شــماره شناسنامه 674 پسرمتوفي 3-رجبعلي  نوروزي فرزند احمدعلي به شماره شناســنامه 673 پسرمتوفي 4-هديه نوروزي فرزند احمدعلي به 
شــماره شناســنامه 828 دخترمتوفي 5-مهدي نوروزي فرزند احمدعلي به شماره شناسنامه 808 پســر متوفي 6-رقيه نوروزي فرزند احمدعلي به 
شــماره شناسنامه 44 دخترمتوفي 7-منيژه نوروزي فرزند احمدعلي به شماره شناسنامه 806 دخترمتوفي 8-صمد نوروزي فرزند احمدعلي به شماره 
شناسنامه 79 پســرمتوفي 9-حميده نوروزي فرزند احمدعلي به شماره شناســنامه 582 دخترمتوفي 10-وحيد نوروزي فرزند احمدعلي به شماره 
شناسنامه 9 پسرمتوفي 11-مجيد نوروزي فرزند احمدعلي به شماره شناسنامه 674 پسرمتوفي 12-ماهي طال نوروزي اصيل فرزند حسينعلي به شماره 
شناسنامه 1488 همسر متوفي والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 

وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 320)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

علم ورزش خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

شركت 150 شطرنج باز از 15 تيم آسيايى 
در همدان

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان از شركت 150 شطرنج باز از 
15 تيم آسيايى در همدان در مردادماه و شهريورماه خبر داد.

رســول منعم اظهار كرد: در راستاى رويداد گردشگرى «همدان، 2018» 
همدان در يكى دو ماه آينده ميزبانى هاى متعددى را در رقابت هاى ملى 
و بين المللى شــطرنج برعهده دارد و مردادماه و شهريورماه ميزبان سه 

رويداد مهم داخلى و بين المللى است.

وى تصريح كرد: براى نخستين بار در تاريخ شطرنج استان، از چهارم تا 
14 مردادماه ميزبان مسابقات جام ملت هاى آسيا خواهيم بود.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان در گفت وگــو با فارس 
خاطرنشــان كرد: اين رقابت ها بــا حضور 15 تيم آســيايى برگزار 
مى شــود و پيش بينى ما اين است كه بيش از 150 شطرنج باز در اين 

مسابقات شركت كنند.
وى تصريح كــرد: در رقابت هاى جــام ملت هاى آســيا چكيده اى از 

بهترين هاى قاره كهن در قالب تيم هاى ملى به همدان سفر مى كنند.
منعم در ادامه بيان كرد: پس از برگزارى جام ملت هاى آسيا، از هجدهم 

مرداد امســال ميزبان جشنواره قهرمانى كشور در بخش مردان هستيم و 
سپس از 26 مردادماه تا دوم شهريور بايد رقابت هاى بين المللى اوپن ابن 

سينا را برگزار كنيم.
وى با بيان اينكه اين ســه رويداد مهم زمينه حضور صدها شطرنج باز 
برجســته داخلى و خارجى را به استان مهيا كند، عنوان كرد: ميزبانى 
ايــن رقابت ها بزرگتريــن گام معرفــى همدان به عنــوان پايتخت 
گردشگرى آســيا خواهد بود چراكه هريك از شركت كنندگان كه از 
افراد سرشــناس هســتند مى توانند مبلغ زيبايى هاى همدان در سطح 

آسيا و جهان باشند.

شنا ورزش مناسب براى كاهش وزن

 افــرادى كه قصد دارند با ورزش در رژيم غذايى ســالم كاهش 
وزن داشته باشند، مى توانند ورزش شنا را انتخاب كنند.

به  گزارش  ايســنا ، با وجود اين كه بيشــتر افراد ورزش هاى قلبىـ  
عروقى و وزنه زدن را انتخاب مى كنند، ورزش شــنا بيشتر به كالرى 

سوزى كمك مى كند و باعث الغر شدن فرد مى شود.
شــنا بر روى تمامى عضــالت بدن كار مى كند و اســتقامت را نيز 
افزايــش مى دهد. اين ورزش به مفاصل بدن فشــار وارد نمى كند و 
براى افرادى كه مبتال به آرتروز هستند، نيز مناسب است. يك ساعت 
شــنا باعث سوزاندن حدود 400 كالرى مى شود. در صورتى كه اين 
ورزش با شــدت بيشترى انجام شــود كالرى سوزى آن نيز افزايش 

مى يابد.
تنها 30  دقيقه شــنا به افزايش انعطــاف پذيرى بدن، كاهش تورم و 

استرس كمك مى كند.
دليل اين كه شــنا بر الغرى تاثير بيشترى دارد، اين است كه بر روى 
تمامى عضالت بدن كار مى كند و اين مساله كاهش وزن را سرعت 

مى بخشد شنا بر كاهش چربى هاى شكمى نيز تاثيرگذار است.
اين ورزش ســوخت و ساز بدن را نيز بيشــتر مى كند، بنابراين فرد 

حتى بعد از انجام آن نيز به كالرى سوزى ادامه  مى دهد.
البته بايد در نظر داشــت كه تغذيه نيز نقش اساسى در كاهش وزن 

دارد و در كنار شنا بايد ميزان كالرى دريافتى را نيز محدود كرد.
براى شروع مى توانيد سه تا پنج بار در هفته  و هر بار 30  دقيقه شنا 

كنيد. بعد از مدتى 30  دقيقه را به يك ساعت افزايش دهيد.

گروه بندى تيم فوتبال ايران در بازى هاى 
آسيايى تغيير نكرد 

 در جدول جديدى كه از سوى كنفدراسيون فوتبال آسيا و در رابطه 
با بازى هاى آسيايى اعالم شده، گروه ايران هيچ تغييرى نكرده است. 

بــه گزارش مهر، به دليل لحاظ نكردن دو تيم امارات و فلســطين در 
قرعه كشــى انجام شــده براى مســابقات فوتبال بازى هاى آسيايى، 
كنفدراسيون فوتبال آسيا جدول جديد اين رقابت ها را با اضافه كردن 

اين دو تيم اعالم كرد.
با بر اين اســاس گروه مربوط به تيم ايران هيچ تغييرى نكرده است. 

ايران در گروه F با كره شمالى، عربستان و ميانمار همگروه است.
فلســطين و امارات كه تيم هاى اضافه شــده به رقابت هاى فوتبال 
بازى هاى آســيايى هســتند، به ترتيب به گروه هــاى A و E اضافه 

شده اند. اين دو گروه ها با اضافه شدن اين دو تيم، پنج تيمى شدند.
گروه بندى مسابقات فوتبال بازيهاى آسيايى به اين شرح است: 
 گروه A: اندونزى، هنگ كنگ، الئوس، چين تايپه، فلسطين

گروه B : تايلند، ازبكستان، بنگالدش، قطر
گروه C: عراق، چين، تيمور شرقى، سوريه

روه D: ژاپن، ويتنام، پاكستان، نپال
گروه E: كره جنوبى، قرقيزستان، مالزى، بحرين، امارات

گروه F: كره شمالى، عربستان، ايران، ميانمار

رقم قرارداد قلعه نويى با سپاهان اعالم شد
 مديرعامل باشگاه سپاهان با تاكيد بر اينكه همه مسائل مالى در اين 
باشگاه شفاف و مشخص است از رقم قرارداد سرمربى اين تيم براى 

فصل هجدهم ليگ برتر پرده برداشت و پاسخ منتقدان را داد.
محمدرضا تابــش در گفتگو با مهر در خصوص وضعيت تيم فوتبال 
ســپاهان اصفهان در آســتانه هجدهمين دوره رقابت هاى ليگ برتر 
فوتبال ايران گفت: شــرايط بسيار خوبى داريم. از تمام جهات به اين 
تيم اميدوارم. تمرينات پيش فصل خوبى را پشــت سر گذاشتيم. در 
طول اين 45 روز كوچكترين مشــكل را از مجموعه سپاهان نديدم. 
حضور امير قلعه نويى در راس كادر فنى تيم باعث شــده تا مديريت 
تيمــى هم افزايش پيــدا كند. از تيمم جام مى خواهــم اما نمى توان 
در فوتبــال قول قهرمانى داد. من هــم يك فوتبالى ام و قول قهرمانى 
نمى دهم.وى درباره انتقاداتى كه از ميزان قرارداد بازيكنان و كادرفنى 
سپاهان مى شود تصريح كرد: كسانى حرف از قراردادهاى نجومى مى 
زنند كه خودشــان ارز دولتى گرفته اند. خودشان هم ريخت و پاش 
مالى كرده اند و حاال بــه تيم هاى ديگر گير مى دهند تا نگاه ها را از 

روى خودشان بردارند.
مديرعامل ســپاهان تصريح كرد: من مى دانــم چه پول هايى جابجا 
شــده است. پس در رسانه هايشان اعالم نكنند سپاهان پول ميلياردى 
داده اســت و فالنى را از چنگ ما درآورد. يــك نفر مدرك بياورد و 
بگويد سپاهان بيشتر از بقيه باشگاهها به بازيكن ما پيشنهاد داده است 
من استعفايم را مى دهم. تمام خرج هاى ما روى منطق بوده است. من 
از تيم هاى ديگر حرف نمى زنم. چون به من ربطى ندارد بگويم كدام 
ســامانه ها به شما پول چندين ميلياردى داده است. حرف براى گفتن 

زياد است. اما اجازه دهيد هركس كار خودش را كند.
تابش درباره اظهار نظر محمد دايى كه چند بازيكن به خاطر پول زياد 
سپاهان به سايپا نرفته اند افزود: دوست نداشتم درباره اين آقا صحبت 
كنم. هرگز هم صحبت نمى كنم و اســمى از ايشان نمى برم. فقط مى 
گويم از ســال 1344 در اين فوتبال بودم و مى دانم كه هميشــه در 
جايگاهى كه هســتم بايد اظهارنظر كنم. اگر كمك مربى تيمم درباره 
باشــگاهدارى تيم هاى ديگر اظهار نظر مى كرد قطعا برخورد سختى 
با او مى كردم. وى در ادامه تصريح كرد: باالترين رقم قرارداد امســال 
بازيكنان يك ميليارد و دويســت ميليون بوده اســت. تنها به يكى از 
بازيكنان صد ميليون بيشــتر از اين ســقف داديم. تمام قراردادها را 

حاضرم به سازمان ليگ بدهم تا ببينند چه رقم هايى بسته ايم.

 از امروز ليگ برتر فوتبال آغاز خواهد 
شــد. فصل هجدهم مسابقات با چاشنى 

جام ملت ها و هياهو براى تيم ملى.
نكتــه قابل اهميت بــراى عالقمندان به 
فوتبال همدان، قضاوت پيام حيدرى در 
بازى افتتاحيه ليگ خواهد بود. جايى كه 
داور ارزنده استان سوت آغاز ليگ برتر 
را به صدا در مى آورد تا حداقل ردپايى 
از هگمتانه در ايستگاه 18 ليگ برتر و در 

آغازين روزهاى آن به چشم آيد.
بعد از جام جهانى و يــك ماه هيجان و 
جذابيت ناشى از فوتبال در كشور، حاال 
قطار ليگ روى ريل مى افتد تا دوباره اين 
رشته دوست داشــتنى در ميان خانه هاى 

ايرانى جا خوش كند.
قطــع به يقين ليگ امســال جذاب تر از 
هميشــه خواهد بود و برخالف سال قبل 
كه پرسپوليس تهران حريفى براى قهرمانى 
استقالل  مثل  تيم  چند  امســال  نداشت، 
و  اصفهان  ســپاهان  پرسپوليس،  تهران، 
ســرمايه گذارى  با  تبريز  تراكتورسازى 

مناسب مدعى اصلى هستند.
قطع به يقين جابجايى بازيكنان تاثيرگذار 
و حضور آنها بــا پيراهن هاى جديد در 
ليگ هــم به جذابيت مســابقات اضافه 

خواهد كرد.
با تمام اين اوصاف ليگ هجدهم فوتبال 
چهارم  پنج شنبه  امروز  ايران  باشگاه هاى 
مردادماه با 4 بازى در مازندران، مشهد، 

تهران و اهواز آغاز خواهد شد.
 پديده   پرسپوليس
در مهم ترين ديدار هفته نخســت، پديده 
مشهد در ورزشــگاه امام رضا (ع) ميزبان 
پديده اى ها  بود.  خواهد  تهران  پرسپوليس 
كه فصل گذشته در مشهد برابر پرسپوليس 
شكســت خوردند و قهرمانى اين تيم را 
در ليگ هفدهم مســجل كردند، حاال در 
هفته نخســت برابر برانكو و شاگردانش 
قرار خواهند گرفت تا فصل جديد فوتبال 

ايران را آغاز كنند.
شاگردان يحيى گل محمدى در حالى بايد 
به مصاف پرســپوليس برونــد كه محمد 
قاضى و شهاب گردان را از دست داده اند 
و در مقابل 4 بازيكــن كه مهم ترين آن ها 

يونس شاكرى بود را جذب كردند.
البته پرسپوليســى ها هم چندان شــرايط 
مطلوبــى در نقل و انتقاالت نداشــتند. با 
وجود اينكه با چند بازيكن نام آشــنا مثل 
مهدى شريفى، مهدى ترابى، مهدى شيرى 
و سروش رفيعى قرارداد بستند اما به خاطر 
محروميت از نقل و انتقاالت نمى توانند از 
اين بازيكنان استفاده كنند و اين در حالى 
اســت كه وحيد اميرى، محسن مسلمان، 
صادق محرمى و فرشاد احمدزاده از جمع 

پرسپوليسى ها جدا شده اند.

البته قهرمان فصل گذشــته با احتســاب 
جوانــان تيمش اميد زيــادى دارد تا ليگ 
هجدهــم را در خانه حريــف با پيروزى 

آغاز كند.
 نساجى   ذوب آهن
نساجى مازندران كه به تازگى به ليگ برتر 
آمده با هدايت جواد نكونام بسيار اميدوار 

است تا ليگ را با پيروزى آغاز كند.
ــراى  ــه ب ــى ك ــوادار مازندران ــر ه ــم پ تي
ــرات  ــر تغيي شــروع خــوب در ليــگ برت
چشــمگيرى در ليســت بازيكنــان تيمــش 
ــى  ــا همراه ــدوار اســت ب ــاال امي داده ح
بازيكنــان نام آشــنايى چــون حامــد لــك، 
محمدصــادق بارانــى، حامــد شــيرى 
و محمــد آبشــك شــروع خوبــى در 
مســابقات ايــن فصــل ليــگ برتــر داشــته 
ــه ليــگ را  ــا هوادارانــش افتتاحي باشــد ت

ــد. ــاز كنن ــا جشــن آغ ب
البته در مقابل مديران باشــگاه ذوب آهن 
كه هدايت تيمشــان را بــه امير قلعه نويى 
داده اند اميدوارند با هدايت پرافتخارترين 
ســرمربى ليگ برتر فصل خوبى در پيش 

داشته باشند.
اميــد نمــازى كــه ذوب آهــن را بــا 
خالــد  رحمانــى،  بختيــار  جدايــى 
بســته  ســتارى  محمــد  و  شــفيعى 
ــه  ــم ب ــوب ه ــن خ ــد بازيك ــت، چن اس
ــا  ــن آورده ت ــان ذوب آه ــع سبزپوش جم
ــراى اصفهانى هــا  ــد نتايــج خوبــى ب بتوان
كســب كنــد. محســن مســلمان، مســعود 
حســن زاده، مســعود ابراهيــم زاده و هادى 
محمــدى بازيكنــان شــناخته شــده اى 
ــه جمــع سبزپوشــان ذوب  هســتند كــه ب

آهــن اضافــه شــده اند.
 سايپا   سپيدرود
شــاگردان على دايى كه فصل گذشته در 

هفته هاى پايانى با نتايج خوبى كه كســب 
كردند توانستند سهميه ليگ قهرمانان آسيا 
را كســب كنند، حاال بــا انگيزه مضاعف 

براى فصل جديد ليگ را آغاز مى كنند.
نارنجى پوشان سايپا، محمد دانشگر، حامد 
شــيرى، ايوب كالنترى و على قلى زاده را 
براى فصل جديد از دست دادند و به جاى 
اين نفــرات، محمدامين حــاج محمدى، 
رحيم زهيوى و معين عباسيان و 2 بازيكن 

ديگر را جذب كردند.
در مقابل سپيدرود رشت كه فصل گذشته 

را  برتر  ليــگ  در  ماندنــش 
براى  امسال  و  كرد  مســجل 
دومين ســال پياپــى حضور 
در اين ليگ را تجربه مى كند 
با جــذب كــورش ملكى و 
يعقوب ملكى اميدوار اســت 
تا در بازى نخســت در خانه 

حريف شكست نخورد.
 فوالد   پارس جنوبى
نخست  روز  ديدار  چهارمين 
ليگ هجدهم را بايد در اهواز 
تماشــا كنيم. فوالد در حالى 
ميزبــان پــارس جنوبى جم 
خواهد بــود كه تعداد زيادى 
از بازيكنان تيمش را در فصل 

نقل و انتقاالت از دست داد.
رحيم  همچــون  بازيكنانــى 
وكيــا،  يوســف  زهيــوى، 
بازيكن  آشــورى  على اصغر 
همدانى اين تيم و حامد لك 
سيروس  شــاگردان  جمع  از 
پورموســوى جدا شدند و به 
جاى آن ها ســروش رفيعى، 
ميثم دورقى و لوســيانو پريرا 

به اين تيم پيوستند.

اين در حالى اســت كه پارس جنوبى جم 
كه هفته هاى زيادى در ليگ هفدهم شرايط 
بسيار خوبى در جدول داشت حاال با جذب 
رحمان احمدى، محمد ستارى و 5 بازيكن 
ديگر تيم خود را براى فصل جديد تقويت 
كرده است تا با قدرت همچون فصل گذشته 

ليگ هجدهم را آغاز كند.
ــردا  ــت ف ــه نخس ــاى هفت ــى بازى ه مابق
ــن  ــه در مهم تري ــد شــد ك ــزار خواه برگ
آنهــا اســتقالل از پيــكان در اســتاديوم 

ــرد. ــد ك ــى خواه آزادى ميزبان

فوتبال به خانه ها بازگشت
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پ
آگهى مناقصه عمومى شماره مناقصه : 973022

مرحله سوم  - نوبت دوم   روزپنجشنبه مورخ :1397/5/4
شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى 
ذيل را طبق نقشه و مشخصات فنى موجود براساس فهرست بهاى سال 1397 از طريق برگزارى 

مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران واجد 
شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد در امور مربوطه كه تمايل همكارى دارند واگذار نمايد.

* نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .
*انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى است .

ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه معتبر بوده و براى سه ماه 
ديگر قابل تمديد باشد.

*تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 
1394/09/22 هيئت وزيران

مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل 

ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
*كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر دريافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه ، مدارك الزم را شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و عالوه بر ارسال پاكات (بصورت فيزيكى) به دبيرخانه شركت 

تا ساعت 12 ظهرتاريخ 1397/5/21 نسبت به بارگزارى اسناد بصورت فايل Pdf در سامانه مذكوراقدام نمايند  ؛ در صورت 
عدم رعايت هر يك از موارد مذكور (ارسال پاكات بصورت فيزيكى و يا عدم ثبت در سامانه از بازگشايى پاكات مناقصه شركت 

كنندگان خوددارى خواهد شد) .
*بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز دوشنبه مورخ 1397/5/22 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت طبق 

آدرس مزبور انجام مى شود.
* متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس حاصل نمايند .

*الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه 
درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

*به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، 
مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

*تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.
*ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.

*برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .
*آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك

www.iets.mporg.ir : پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور*
www.Abfarhamedan.ir  : شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان*

روستا/پروژه
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اجراى شبكه 
و انتــقال

 و نصب مخزن
 هوايى

پيمانكارآب273/350/000ندارد125/466/965/361نهاوندبابارستم

تعمير و 
نگهدارى 

تاسيسات ، 
كنترل كيفى 
بخش مركزى

روستاهاى
 تحت 
پوشش

پيمانكارآب125/850/000ندارد122/516/490/000كبودراهنگ

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست
روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي شركت 
تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان بهار

طبق تصميم هيأت مديره جلسه مجمع عمومي 
عادي ساالنه نوبت دوم شركت تعاوني مصرف 

فرهنگيان شهرستان بهار در ساعت 10 صبح روز 
يكشنبه مورخه 97/5/21 در محل فروشگاه 
فرهنگيان واقع در خيابان فرهنگ، جنب اداره 
آموزش  و پرورش سابق برگزار مي گردد. لذا 
از كليه اعضاي محترم (صاحبان سهام) دعوت 

مي شود در روز و ساعت مقرر در مجمع عمومي 
فوق حضور بهم رسانند و يا وكالي خود را كتبًا 

حداكثر 2 روز قبل از مجمع معرفي نمايند.
*دستور جلسه:

1. گزارش كتبي هيأت مديره و بازرسي در مورد عملكرد سال 96 شركت 
2. طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 96

3. تصويب بودجه و تعيين خط مشي شركت در سال 97
4. انتخابات بازرس اصلي و علي البدل
5. گزارش تغييرات سرمايه و اعضاء

6. طرح و تصويب پاداش هيأت مديره
7. اتخاذ تصميم در خصوص اخذ وام از بانك ها و مؤسسات مالي و 

اعتباري درسال 97
8. اتخاذ تصميم در خصوص توزيع سود سال 96 بر اساس سرمايه و 

خريد اعضاء
اعضاي محترمي كه داوطلب ثبت نام سمت بازرس شركت مي باشند، 

جهت دريافت فرم حداكثر تا روز شنبه 97/5/17 به فروشگاه مراجعه فرمايند.

تاريخ انتشار: 97/5/4

حميدرضا فرهادي قهريـ  رئيس هيأت »
 مديره تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان بهار »

مــزايـده

شركت كارخانجات صنعتي مالير

شركت كارخانجات صنعتي مالير
در نظر دارد از طريق مزايده ضايعات خط 
توليد فوالدي خود را شامل كالف مفتول 
سيم گالوانيزه و... را به فروش برساند. از 
عالقمندان دعوت مي گردد جهت بازديد 

حضوري به محل كارخانه واقع در كيلومتر 
2 جاده مالير ـ  اراك مراجعه نمايند.

تلفــن تمـاس:  081-32283012
مهلت شركت: 3 روز پس از درج آگهي

اصـالحيه

اداره كـــل منـــابع طبــيعي 
و آبــخيـــزداري اســتان هــمدان

 پيرو فراخوان مناقــصه منتشر 
شده مربوط به اداره كل منابع 

طبيعي و آبخيزداري استان همدان 
موارد ذيل اصالح مي گردد:

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از ســايـت: 
ساعت 14/15 روز  دوشــنبه مورخ 1397/5/7

مهلت زمان ارائه پيشنهاد: ساعت 14:15 روز چهارشنبه مورخ 1397/5/17 »
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 8:30 روز پنجشنبه 1397/5/18 »

(م.الف 1749)
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اجراى برنامه مديريت اضطرار بار در استان همدان
 مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان گفت: برنامه مديريت اضطرار بار 
بنا به درخواســت مديريت شبكه برق ايران همچنان تا عبور از پيك بار تابستان در استان 

همدان ادامه دارد.
به نقل از روابط عمومى شــركت توزيع نيروى برق استان همدان، محمدمهدى شهيدى 
با اشــاره به پيك بار تابستان امسال استان همدان، اظهار داشت: هر ساله با فرا رسيدن اين 
فصل از طريق وزارت نيرو برنامه  طرح هاى تشويقى كاهش پيك تدوين و اعالم مى شود 
كه اين شركت با اطالع رسانى به موقع و همراه كردن مشتركين تعرفه هاى مختلف در اين 

خصوص اقدام مى كند.وى افزود: امسال با توجه به افزايش دماى هوا و باال رفتن مصرف 
برق در كشــور و مشاركت همه استان ها براى كاهش پيك بار كشور استان همدان نيز با 
توجه به درخواســت مديريت شبكه برق ايران در راستاى توازن سازى در برنامه مديريت 
اضطرار بار مشاركت دارد.مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان تصريح كرد: 
بر اساس درخواست مديريت شبكه، شركت توزيع نيروى برق استان همدان مشتركين غير 
حساس را در سه گروه «الف»، «ب» و «ج» تقسيم بندى كرده است كه در صورت اضطرار، 
مديريت بار اعمال مى شود.وى ادامه داد: برنامه ريزى صورت گرفته براى گروه ها و ساعات 
خاموشى هاى احتمالى با برنامه شركت توزيع نيروى برق استان همدان در طول ايام هفته 
در سايت شركت به آدرس edch.ir و از طريق فضاى مجازى اطالع رسانى شده است.

شــهيدى يادآور شــد: همچنين آدرس تمام مناطق مشــمول نيز همراه با گروه بندى ها 
اطالع رســانى شــده كه در صورت هر گونه تغييرى در اين برنامه سريعاً به روزرسانى و 
اطالع رســانى مى شود. وى با بيان اينكه بخش هاى حســاس مانند پمپاژهاى آب شرب 
شهرى، بيمارستان ها و... حتى المقدور مشمول اين برنامه نمى شوند، افزود: در صورتيكه 10 
درصد مديريت مصرف انرژى برق داشته باشيم، مى توانيم به سالمت از پيك بار تابستان 
عبور كنيم. مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان ضمن تشكر از صبورى و 
همراهى مردم در برنامه هاى مديريت بار اين شركت گفت: همچنان از همشهريان گرامى 
تقاضا داريم در ساعات اوج مصرف از وسايل پرمصرف برقى استفاده نكنند و آن را موكول 

به ساعات اوليه صبح كنند.

مدير خريد داخلى شركت بازرگانى دولتى ايران خبر داد
نيازى به واردات گندم نداريم

 مدير خريد داخلى شركت بازرگانى دولتى ايران از خريد 6 ميليون 
و 800 هزار تن گندم تاكنون در كشــور خبــر داد و گفت: نيازى به 

واردات گندم نداريم.
ســيد مؤمن نيافر در بازديد از مراكز خريد گندم اســتان همدان، بيان 
كرد: تا پايان روز سه شــنبه در سطح كشور 6 ميليون و 800 هزار تن 
گندم خريدارى شده كه 300 هزار تن سهم استان همدان بوده است.

وى با اشــاره به اينكه خريد  گندم در كشــور تا پايان مردادماه انجام 
مى شــود، به فارس گفت: در مناطق سردســيرى خريد گندم بعد از 

مردادماه نيز ادامه دارد.
مدير خريد داخلى شركت بازرگانى دولتى ايران با بيان اينكه پيش بينى 
مى شود خريد سال جارى معادل سال قبل باشد، خاطرنشان كرد: تمام 
كشــاورزانى كه گندم را تحويل داده اند تا ديروز 50 درصد مطالبات 

خود را دريافت كرده اند.
وى بيان كرد: به دنبال اين هستيم با تامين منابع مابقى سهم كشاورزان 
سريع تر پرداخت شود. نيافر به وضعيت ذخيره سازى گندم در كشور 
پرداخت و افزود: خوشبختانه طى چند سال اخير مطمئن ترين ذخاير 

را در سطح كشور ايجاد كرده ايم.
وى با اشاره به اينكه ابتداى سال با باالترين موجودى گندم وارد خريد 
جديد شديم، خاطرنشــان كرد: امسال خريد گندم در بهترين شرايط 

انجام مى شود و نياز به واردات نيست.
مدير خريد داخلى شركت بازرگانى دولتى ايران با تاكيد به اينكه نياز 
مردم از توليد داخلى تامين خواهد شــد، افــزود: اميدواريم با تالش  
كشــاورزان و مردم روند خودكفايى گندم طى سال هاى مختلف ادامه 

داشته باشد.
وى با اشــاره به كيفيت گندم كشــور، بيان كرد: با نمونه بردارى هاى 
صورت گرفته و بازديد هاى ميدانى از گندم سطح كشور خوشبختانه 
كيفى از لحاظ ناخالصى، رطوبت و پروتئين بهتر از سال گذشته است.

نيافر با بيان اينكه در خريد گندم نظارت  داريم، افزود: شركت بازرگانى 
دولتى با تجربه اى چندين ساله در ارتباط با خريدهاى تضمينى گندم  
از ابتداى ســال زارعى جارى راهكارهــاى خاصى را براى نظارت ها 
تعيين كرده اســت. وى با اشــاره به اينكه سعى كرده ايم مراكز بزرگ 
ذخيره سازى و موقت را شناسايى و با آنها قرارداد منعقد كنيم، گفت: 
ســامانه متمركز و آنالين را براى ثبت و ضبط اطالعات كشاورزان به 

صورت آنالين طراحى كرده ايم.
مدير خريد داخلى شركت بازرگانى دولتى ايران بيان كرد: امسال براى 
نخستين بار سامانه اطالعات كشــاورزان وزارت جهاد كشاورزى با 

سامانه خريد تضمينى شركت بازرگانى ملى لينك شده است.
وى با اشــاره به اينكه براى كنتــرل و نظارت بر خريد گندم تدابيرى 
انديشيده شده است، افزود: مديران از طريق سامانه اطالعات خريد و 

انتقال گندم را رصد مى كنند.
نيافر با تاكيد به اينكه در اين فرايند با شركت هايى قرارداد منعقد كرده 
و ناظرينــى را در مراكز خريد بــه كار گرفته ايم تا هرگونه انحراف از 
خريد را گزارش دهند، گفت:  از طريق اين گزارش ها مشكالت حل 
و فصل مى شود و در صورت لزوم به مراجع باالتر ارجاع داده مى شود.
وى از خريد 9 ميليون تن گندم طى ســال گذشــته در كشور خبر 
داد و افــزود:  تاكنــون 6 ميليون و 700 هزار تن گندم در كشــور 
خريدارى شــده كه پيش بينى مى شــود معادل ســال قبل گندم از 

كشاورزان خريدارى شود.

ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان ـ ناحيه يك
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139660326001001521 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدانـ  ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فضلعلي 
شــعباني فرزند علي به شماره شناسنامه 618 صادره از كبودراهنگ در يك باب 
ساختمان به مساحت 193/50 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده 7 اصلي واقع 
در همدان، شــهرك الوند، بلوار آزادگان، كوچه سلحشور خريداري با واسطه از 
مالك رسمي آقاي حسين قادري محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در 2 نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1546)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/04

رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي ابالغ اجرائيه 
بدين ويســله به الف- حسين ســلگي نام پدر: يداله تاريخ تولد: 1354/1/1 
شــماره ملي: 3960351682 شماره شناســنامه: نهاوند فرمانداري چهارراه 
خانه معلم ب- مهدي ســلگي نام پدر: يداهللا تاريخ تولد: 1360/6/1 شــماره 
ملي: 3960352700 شماره شناسنامه: 316 به نشاني: نهاوند كيلومتر 20 جاده 
كرمانشاه جاده فرعي شهرك پ- شركت كيا لين شناسه ملي: 10100824967 
به نشاني: نهاوند كيلومتر 20 جاده كرمانشــاه جاده فرعي شهرك ث- سعيد 
سلگي نام پدر: مصطفي تاريخ تولد: 1358/3/10 به شماره ملي: 3960352573 
به شماره شناسنامه 303 به نشــاني: نهاوند كيلومتر 20 جاده كرمانشاه جاده 
فرعي شــهرك ابالغ مي شــود كه بانك ملت جهت وصــول طلب خود طي 
پرونده كالسه 9700069 عليه شــما اجرائيه صادر نموده كه طبق گزارش موج 
1397/4/11 مأمور ابالغ محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا 
به تقاضاي بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاريخ انتشــار آگهي نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نفرماييد در 
اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما 

تعقيق خواهد شد.(م الف 78)

 اصالحيه آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت تعاوني مصرف كاركنان جهاد كشاورزي همدان 

هيأت مديره شركت تعاوني مصرف جهاد كشاورزي همدان

(نوبت دوم)
بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاوني جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مذكور رأس ساعت 16 

الي 19 روز دوشنبه مورخ 1397/5/15 در محل باشگاه معلمان(خانه معلم) همدان  به آدرس: ميدان شريعتي، ابتداي 
ميرزاده عشقي تشكيل مي گردد بدينويسله از كليه اعضا (صاحبان سهام) دعوت مي گردد در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع 
عمومي فوق حضور بهم رسانيده و يا وكالي خود را با توجه با ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع حداكثر 1 روز قبل از 

تاريخ مجمع عمومي در محل تعاوني مصرف به هيأت مديره تعاوني كتبًا معرفي نمايند. ضمنا از كليه كساني كه متقاضي كانديد 
شدن براي تصدي هيأت مديره/ بازرس شركت تعاوني مي باشند مي بايست حداكثر يك هفته پس از انتشار آگهي دعوت 

با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي به دفتر هيأت مديره و پس از تكميل ثبت نام رسيد دريافت نمايند.
دستورات جلسه:

1- ارائه گزارش كتبي هيأت مديره و بازرسان در مورد عملكرد سال مالي 1396 شركت 
2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 1396 تصميم گيري در خصوص نحوه تقسيم سود

3- طرح و تصويب بودجه و تعيين خط و مشي شركت در سال 1397
4- انتخاب اعضا اصلي و علي البدل هيأت مديره 

5- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 
6- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضا شركت تعاوني 

7- طرح و تصويب تقسيم اندوخته احتياطي به حساب سرمايه اعضاء
8- طرح و تصويب اخذ وام از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 

9- طرح و تصويب انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعاوني 
10- طرح و تصويب خريد محل مناسب جهت فروشگاه 

11- طرح و تصويب آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي 
12- طرح و تصويب آيين نامه مالي – معامالتي 

13-طرح و تصويب آيين نامه حدود اختيارات مدير عامل 
14- طرح و تصويب آيين نامه اداري- استخدامي 

15- طرح و تصويب دستورالعمل  حقوق و مزاياي پاداش و حق حضور در جلسات هيأت مديره 
موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران

تاريخ انتشار: 1397/5/4

آگهي مناقصه مرحله اول

ـ  شهردار گيان هوشنگ كياني 

(نوبت اول)
طريق  از  گيان  شهر  اسالمي  محترم  شوراي  مورخه 1394/11/03  شماره 1207/ش/گ  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  گيان  شهرداري 
برگزاري مناقصه عمومي موضوع ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها اقدام به واگذاري نيروهاي خدماتي شهرداري به بخش خصوصي 

و شركت خدماتي با شرايط زير نمايد. لذا كليه پيمانكاران و دست اندركاران واجد شرايط مي توانند در اين مناقصه شركت نمايند.
1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مناقصه از تاريخ 1397/05/04 لغايت 1397/05/12 مي باشد.

2- متقاضيان مي بايست 5 درصد قيمت پايه را به مبلغ 125/000/00 ريال به صورت نقد به شماره حساب سپرده 686896516 نزد بانك 
كشاورزي به نام شهرداري گيان واريز (با ضمانتنامه بانكي و با ساير ضمانتنامه هاي معتبر) با در دست داشتن پاكت مربوط به تضمين، 

اسناد مناقصه، پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شهرداري گيان مراجعه و رسيد دريافت نمايند.
3- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 1397/05/14 لغايت 1397/05/23 مي باشد.

4- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
5- كليه هزينه هاي كارشناسي و آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6- كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست تمكن مالي داشته باشند.
7- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش واريزي سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- قيمت پايه معادل 2/700/000/000 ريال مي باشد.
9- كليه پيمانكاران و شركت ها و متقاضيان شركت كننده در مناقصه مي بايست داراي مجوزهاي الزم باشند.

10- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.

12- شركت كننندگان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد عمران شهرداري گيان مراجعه يا با شماره تماس 33422450-
081 تماس حاصل نمايند.

13- آدرس و محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل مدارك و پاكات: استان همدان، شهرستان نهاوند، شهر گيان، بلوار ورودي شهر، 
ساختمان شهرداري گيان، واحد مالي شهرداري

14- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.
15- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 33423523-081 و  33422450-081 و 33423060-081 مي باشد.

16- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز 1397/05/24 ساعت 11 در محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله رسيدگي 
خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر اول، سپرده وي طبق مفاد قانون به نفع شهرداري ضبط و در صورت 

انصراف نفر دوم سپرده وي طبق مفاد قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفر سوم عقد قرارداد مي شود.

 افزايــش قيمــت ارز، نبــود بيمــه 
ارزان قيمت و فشــار دستگاه هاي دولتي و 
ايجاد هزينه هاي باال براي اصناف، موجب 
شده تا تعدادي از توليدكنندگان لوستر و 
اقالم الكتريك به صورت زيرزميني فعاليت 

كنند.
رئيس اتحاديــه صنف الكتريك همدان با 
بيان اينكه 285 واحد صنفى الكتريك در 
همدان فعال است، گفت: افزايش بى رويه 
قيمت دالر و ارز، كارخانه هاى داخلى را با 

مشكل تهيه مواد اوليه مواجه كرده است.
 رضا ايزدى فــر با بيان اينكــه 85 تا 90 
درصد بــازار الكتريك همدان را كاالها و 
توليدات داخلى تشكيل مى دهد، بيان كرد: 
تنها 10 درصــد از واردات بازار الكتريك 
همدان شامل كاالهاى خارجى كشورهاى 

چين و تركيه است.
وى افزود: در حال حاضر دغدغه و مشكل 
اصلــى بحث گرانى و افزايش قيمت دالر 
و ارز اســت به طورى كه براى كاالهاى 
وارداتى و مــواد اوليــه كارخانه ها بازار 

الكتريك با چالش مواجه شده است.
رئيس اتحاديه صنف الكتريك همدان ادامه 
داد: كاالهــاى ايرانى كه در بازار الكتريك 
عرضه مى شــود شــامل كليد و پريزها، 

روشــنايى ها، ســيم كابل ها و چراغ هاى 
سقفى هستند كه در حال حاضر اين كاالها 
از استان و شهرهاى ديگر همچون نيشابور 
وارد بازار همدان مى شود در حالى كه در 

همدان تنها سه كارخانه سيم وجود دارد.
وى با تاكيد بر اين موضوع كه كارخانه هاى 
داخلى در تهيه مواد اوليــه به دليل اينكه 
دالر 4 هزار و 200 هــزار تومانى به آنها 

اختصاص نيافته دچار مشكل شده اند، به 
فارس گفت: در حال حاضر كارخانه هاى 
توليدى در فراهم كــردن مواد اوليه دچار 

مشكل شده اند.
وى در خصــوص واردات 10 درصد از 
برندهاى بازار الكتريك خاطرنشــان كرد: 
اكثــر اين برندها از كشــور چين و تركيه 
وارد بازار مى شــوند چراكــه در مبحث 

مدارهاى الكتريكى اجــازه توليد به دليل 
رقابت تنگاتنگ را در داخل ندارند.

ايزدى فر با بيــان اينكه هــم اكنون 285
واحــد صنفى الكتريــك در همدان فعال 
است، ادامه داد: در حال حاضر هيچ واحد 
الكتريك بدون مجوزى در همدان وجود 
نــدارد و از مجموع اين واحدهاى صنفى 
10 تا 12 واحد در دست اقدام براى اخذ 

مجوزهاى الزم هستند.
مشــكالت  ديگــر  خصــوص  در  وى 
واحدهــاى صنفى الكتريــك در همدان 
گفــت: بزرگتريــن مشــكل واحدهاى 
صنفى مــا عدم همكارى دســتگاه هاى 
متولى در تامين بيمــه تخفيف دار تامين 
اجتماعــى، اختصاص وام و تســهيالت 
به واحدهاى صنفى الكتريكى اســت كه 
اميدواريم در آينده نزديك اين مشــكل 
حل شود. رئيس اتحاديه صنف الكتريك 
همدان با اشاره به اينكه هم اكنون مجوز 
توليد صنايع كوچــك در همدان گرفته 
شــده اســت، اما به دليل عدم حمايت 
دستگاه هاى اجرايى اين كار ناتمام باقى 
مانده اســت، تأكيد كــرد: بنده به عنوان 
رئيس اتحاديــه صنف الكتريك حاضرم 
مجوزهاى توليد كاالهايى كه اســتاندارد 
اجبارى نياز نــدارد را صادر كنم، يعنى 
اتحاديــه آماده صــدور پروانه هاى الزم 
در اين زمينه اســت اما متاسفانه به دليل 
نبود بيمــه تخفيف دار و افزايش ماليات، 
حمايت از توليدكننده صورت نمى گيرد.

وى بــا بيــان اينكــه پيگيــر برگزارى 
نمايشــگاهى از توليدات الكتريكى شهر 
همدان هستيم، گفت: هدف ما شناساندن 

همچون  ناشــناخته  توليدى  واحدهــاى 
شهروندان  به  لوســتر  توليدى  واحدهاى 
اســت كه متاســفانه به دليــل هزينه هاى 
سنگينى كه دســتگاه هاى دولتى بر دوش 
زيرزمينى  اكنــون  هم  مى گذارند  اصناف 
فعاليــت مى كننــد، البتــه اتحاديه عالوه 
بر شناســايى اين واحدهــا درصدد ارايه 
مجوزهاى الزم بــه اين واحدهاى صنفى 

است.
ايزدى فر با بيان اينكه مطالبات اين صنف 
از دستگاه هاى اجرايى همچون بيمه تامين 
اجتماعــى، اداره كار، ارايه تســهيالت به 
اصناف اســت تا انگيزه رقابت و توليد در 
واحدهاى صنفى مختلف ايجاد شود، بيان 
كرد: بايد دســتگاه هاى اجرايى در توليد 
كاالى ملى بــا توجه بــه عملياتى كردن 
اقتصاد مقاومتى مشاركت و همكارى الزم 
را داشته باشند چراكه امروز بزرگترين نياز 
اصناف مختلف ارائه بسته هاى حمايتى به 

اين واحدهاى صنفى است.
رئيــس اتحاديه صنــف الكتريك همدان 
گفت: با وجود ركود در ساختمان ســازى 
تا سال اما افزايش ماليات فقط به صورت 
سراسرى نبوده و به صورت غيررسمى نيز 

گاهى تا 300 درصد افزايش داشته است.

 آشــفته بازار قيمت ارز در ماه ها و به خصوص 
هفته هاى اخير دامن رسانه هاى چاپى را هم گرفته 
اســت؛ كاغذى كه طبق گفته وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمى جزو كاالهاى اساسى محسوب شده و نه با 
ارز رسمى 4 هزار و 200 تومان بلكه با قيمت 3هزار 
و 800 تومان قرار بود وارد كشور شود، ناياب شده 
و روزنامه اى اگر بخواهد اين روزها كاغذ بخرد بايد 
ســراغ بازار آزاد و دالالنى برود كه همان كاغذ را 
به جاى 4هزار و 370 تومان، كيليويى 6هزار و 200

تومان مى فروشد.
كاغذ با ارز دولتى در بازار ناياب است

اسرافيل عبادتى (مديرمسئول روزنامه كار و كارگر) 
كه به دليل ناياب شدن كاغذ در بازار دولتى و قيمت 
باالى كاغذ بازار آزاد نتوانســته امــروز (3مرداد) 
اين روزنامه را منتشــر كند، دربــاره بحران جديد 
روزنامه ها كه پيدا نكردن كاغذ است، به ايلنا گفت: 
دو روز اســت هيچ كاغذى در بــازار پيدا نمى كنم 
آنهايى هم كه كاغذ داشته اند در انبارهايشان احتكار 
كرده اند و حاضر نيســتند تحويل دهند حتى همان 
شركتى كه اغلب از او كاغذ مى خريديم و ارز دولتى 
هم گرفته است، يك كيلو كاغذ به كسى نمى دهد. 
چند روز است زنگ مى زنيم مى گويند كاغذ نداريم.

عبادتى با بيان اينكه به نظر مى رسد اغلب شركت هاى 
واردكننده كاغذ با ارز دولتــى، كاغذها را  احتكار 
كرده اند، گفت: كاغذ در بازار آزاد موجود است اما 

كيلويى 6هزار و 200 تومان عرضه مى شود؛ درحالى 
كه تا همين چند روز پيش همين آقا كاغذ را 4هزار 
و 370 تومان مى فروخت. دوماه قبل از آن كه اصال 

قيمت كاغذ كيلويى 2 هزار و 200 تومان بود.
مهدى رحمانيان (مديرمسئول روزنامه شرق) هم با 
بيان اينكه «وضع اقتصادى نشــريات خيلى خراب 
است؛ ما با رمل و استطرالب روزنامه درمى آوريم» 
گفت: ما قبال كاغذ را 2 هزار و 200 تومان يا حداكثر 
2 هزار و 300 تومان و با چك هاى چهار، پنج ماهه 
مى خريديم. اما االن كاغذ را كه گير نمى آوريم هيچ، 
اگر هم پيدا كنيم بايد آن را با قيمت 5 هزار و 400
تومان و به صورت نقد خريدارى كنيم. يعنى افزايش 

بيش از دو و نيم برابرى داشته است.
رحمانيان خاطرنشــان كرد: تقريبا بعد از عيد دچار 
اين بليه هستيم كه قيمت كاغذ ناگهان 3 هزار تومان 
شد، بعد سه هزار و 500 و كمى بعدتر چهار هزار 
تومان. همين طور پشت سر هم افزايش قيمت داشتيم 
و االن يك ماهى هســت كه تقريبــا باالى 5 هزار 

تومان براى هر كيلو كاغذ بايد بپردازيم.
 چه سرنوشتى در انتظار مطبوعات است؟

مهــدى رحمانيان با بيان اينكه «متاســفانه كاغذ ما 
وارداتى و وضعيتش متاثر از ارز و البته متاثر از فساد 
اســت» گفت: كســانى بوده اند كه ارز دولتى براى 
واردات كاغــذ گرفته اند اما يا كاغذ نياورده يا كمتر 
وارد كرده انــد يا اينكه انبار كرده اند و بســيار گران 

مى فروشند. درواقع مشكالتى مانند عدم نظارت و 
فســاد كه در بقيه امور كشور وجود دارد اينجا هم 

هست.
رحمانيان با پيش بينى شرايط پيش روى مطبوعات 
گفت: من استنباطم اين است كه منهاى روزنامه هاى 
دولتــى و نهادهاى عمومى مانند شــهردارى كه از 
بودجه دولتــى و عمومى ارتــزاق مى كنند از بقيه 
روزنامه ها شــايد حدود 4-5 مورد آنها باقى بماند. 
اگر قرار باشد اين روند نابسامان ادامه پيدا كند ما به 
سمت پايان زودهنگام رسانه هاى چاپى و خصوصى 
مســتقل در ايران مى رويم و بايد با دنياى رســانه 

خداحافظى كنيم.
اسرافيل عبادتى (مديرمسئول كاروكارگر) هم با بيان 
اينكه «ارز 30 درصد اما متاسفانه كاغذ 100 درصد 
گران تر شــد» گفت: االن هم چند شــركتى كه ارز 
دولتى مى گيرند هيچ كدام كاغذ نمى فروشند و مدعى 
هســتند دولت دروغ مى گويد و به ما ارز نمى دهد! 
وزارت ارشاد هم پاسخگو نيست. من نمى دانم يك 
شبه چطور كاغذ تمام شد؟ متاسفانه در اين زمينه نه 

تعزيراتى در كار است نه بازرسى.
عبادتى با اشــاره به اينكه «ما در هر نوبت معموال 
كاغــذ يك ماهه مان را مى خريديــم؛ اما اين اواخر 
كه كاغذ كمياب بــود همه روزنامه ها براى نياز 15
روزه مان كاغذ مى خريديم كــه بازار را بهم نزنيم» 
گفت: حتى تيراژها را پايين آورده و تعداد صفحات 

را كم كرديم تا مصرف پايين بيايد با تمام اين احوال 
بازهم متاسفانه كاغذ در بازار عرضه نمى شود.

اين مديرمســئول ادامــه داد: با قيمــت 6 هزار و 
200 تومانى كاغذ بــازار آزاد براى تيــراژ روزانه 
4 هزارتايى، بايد دســت كم 7 تن كاغذ بخرى كه 
مى شــود ماهى 50 ميليون تومان. يعنى يك نسخه 
از روزنامــه 12 صفحه اى بــا قيمت 6 هزار و 200
تومانــى كاغذ فقــط قيمت هميــن كاغذش هزار 
تومان مى شــود. با اين هزينه، فروش، هزينه چاپ، 
ليتوگرافى، توزيع و تحريريه مقرون به صرفه نيست 
و بايد خيلى از روزنامه ها تعطيل كنند. حاال خيلى از 
روزنامه ها براى چند روز آينده كاغذ در انبارهايشان 
دارند و متوجه بحران نشده اند همين ها اگر فردا وارد 
بازار آزاد شــوند احتماال قيمت كاغذ باالتر از اين 

هم مى رود.
 چه بايد كرد؟

منصور مظفرى (مديرمسئول روزنامه آفتاب يزد) هم 
درباره مشكالت پيش روى نشريات با افزايش قيمت 
كاغذ و دليل بروز ايــن اتفاقات، گفت: مطبوعات 
در حال حاضر با مشــكالت عديده اى دســت و 
پنجه نــرم مى كنند و بنده تمامى اتهامات را متوجه 
دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به خصوص 
معاونت مطبوعاتى مى دانم. نه شخص معاون بلكه 
معاونت؛ يعنى سيســتم غلط و فسادانگيزى كه در 

وزارت ارشاد وجود دارد.

مظفرى ادامه داد: متاسفانه ارز 4200 تومان و 3800
تومان در اختيار يكسرى دالل قرار دارد، كاغذ وارد 
كشور شــد، داخل انبارها گذاشتند و معلوم نيست 
دست چه كسى اســت كه ما بتوانيم نشرياتمان را 
چاپ كنيم. از موضوع كاغذ كه بگذريم بحث هاى 
حمايتى ديگر وزارت ارشاد مطرح است كه از طريق 
دولت پول خرج مى شود اما معلوم نيست كجا هزينه 

مى شود.
 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى

در خصوص شــركت هايى كه با دريافت ارز براى 
وارد كردن كاغذ اين كار را به شــكل ديگرى انجام 
داده و مشــكالتى را براى رســانه هاى مكتوب به 
وجــود آورده اند، تصريح كــرد: وزارت فرهنگ و 
ارشاد مســئول پيگيرى كننده نيست بلكه سازمان 
حمايت بايد اين موضوع را پيگيرى كند. نامه اى به 
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه نوشته ام 
كه بخشــى از كاغذ وارد شده به خوبى در فضاى 
بازار توزيع نشــده كه در پاســخ به اين نامه آقاى 
شــريعتمدارى نوشته كه در ســه ماهه اول بيش از 
10 هزار بازرسى داشــتيم و در 700 مورد تخلف 
گزارش شده كه حدود 10 ميليارد تومان ارزش آنان 

بوده است.
ســيد عباس صالحي بــا بيان اينكــه ديروز در 
جلســه اى كه در كارگروه كاغذ داشــتيم، قيمت 
كاغذ در فضاى نشــر و مطبوعات تعيين شــد، 
اظهار داشــت: قرار شــد كه در فضاى نشر، هر 
بند كاغــذ 125 هزار تومان باشــد و در فضاى 
مطبوعــات كيلويــى 4 هزار و 10 تومان باشــد 
كه اگر بيش از اين قيمت عرضه شــد، ســازمان 

حمايت تعهد داد كه با آن برخورد جدى كند.

رئيس اتحاديه صنف الكتريك همدان:

فشار دستگاه هاي دولتي توليد لوستر را زيرزميني كرد

پايان زودهنگام در انتظار روزنامه هاى خصوصى و مستقل

كاغذ با ارز دولتى در بازار ناياب شد
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طرح بيمه تكميلى رايگان رانندگان حمل و نقل كاال 
اجرايى مى شود

 معــاون حمل و نقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان از آغاز 
طرح گسترده بيمه تكميلى رانندگان حمل و نقل جاده اى كاال خبر داد.

مصطفى پناهنده در گفت وگو با فارس با اشــاره به اينكه طرح رايگان بيمه تكميلى براى 
رانندگان حمل و نقل كاال به همراه همسرانشــان اجرايى شده است، اظهار كرد: ثبت نام 
بيمــه تكميلى رانندگان از اول مرداد ماه آغاز شــده و تا پانزدهم همين ماه ادامه خواهد 
داشــت. وى افزود: در مرحله اول بدون پرداخت هزينه، رانندگان و همســران آنها و در 

مرحله بعد تمام اعضاى خانواده رانندگان، زيرپوشــش قرار گرفته و از خدمات رايگان 
برخوردار خواهند شد.

معــاون حمل و نقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان ادامه داد: 
رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل برون شهرى(جاده اى) كاال مى توانند براى ثبت نام 

و استفاده از خدمات بيمه تكميلى به انجمن هاى صنفى رانندگان استان مراجعه كنند.
عملياتى شدن توزيع الستيك حواله  اى در همدان

معــاون حمل و نقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان در ادامه با 
اشاره به عملياتى شدن توزيع الستيك حواله اى در استان، خاطرنشان كرد: صدور حواله 
دريافت الستيك براى رانندگان حمل و نقل كاال عملياتى شده و رانندگان مى توانند پس 

از دريافت حوالــه از انجمن هاى صنفى و پس از تأييد اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان به نمايندگى هاى توزيع الستيك در سراسر استان مراجعه كرده و الستيك 

دريافت كنند.
مصطفى پناهنده در ادامه با تأكيد بر اينكه هم اكنون تردد حمل كاالى استان در محورهاى 
مواصالتى در جريان است، تصريح كرد: خوشبختانه تمام مراكز توليد بار در استان فعال 

و تردد نيز در حالت عادى است.
وى با بيان اينكه در استان همدان 96 شركت حمل و نقل كاال وجود دارد كه 92 شركت 
آن فعال اســت، يادآور شد: در حال حاضر 12 هزار و 137 ناوگان حمل و نقل عمومى 

كاال با بيش از 19 هزار راننده فعال در اين حوزه مشغول به خدمت هستند.

خبـر

اظهارنظرهاي افراطي 
جامعه را ملتهب مي كند

مهدي ناصرنژاد »
 در شرايطي كه تهاجم اقتصادي دشمنان ايران، مشكالت جديدي 
براي هموطنان ايجاد كرده است، اين خود ما يعني قشرهاي مردم و 
بسياري از مســئوالن و دايه هاي دلسوزتر از مادر هستند كه ندانسته 
فضاي موجود را تيره تر نشــان مي دهند و به طريقي هم بدون اينكه 

متوجه باشند، آب به آسياب دشمن مي ريزند.
متأســفانه فضاي فرهنگي و باورهاي خودســاخته ايراني به گونه اي 
است كه شــايعه با موضوع هاي گوناگون بسيار سريع تر از خبرهاي 
واقعي دهان به دهان مي گردد و انتشــار مي يابد و شاخ و برگ دادن 
به شــايعه، خيلي از فضاهاي كاذب را باورپذيرتر مي سازد. شرايط 
اجتماعي كشــور ما بخصوص از حدود يكسال پيش كه مشكالت 
اقتصادي به حوزه هاي گوناگون تســري پيدا كرده و پررنگ تر شده 
اســت، مسئوالن و مديران ســطوح مختلف را وادار ساخته است تا 
با سخنراني هاي مناســبتي و گاه و بيگاه در صدد توجيه وضعيت و 
اوضاع و احوال حاكم بــر حوزه مديريتي خويش برخيزند. اينگونه 
مديران در وهله اول با اذعان به برخي مشــكالت و حتي شــاخ و 
برگ دادن و روغن اضافه كردن به آن وانمود مي كنند بيشــتر از هر 
كس به مشكالت واقف هستند و خود نيز متأثر از چنين گرفتاري ها 
و كاســتي هايي در درون آتــش قرار دارند. در واقع توجيه اشــتباه 
واقعيت هاي جامعه از زبان برخي مسئوالن به صورت مستقيم تأييد 
برخي بعضًا اتفاق هاي نيفتاده اســت و چه بســا برخي شايعات نيز 
به گونه اي به گوش مسئوالن رســيده مي شود كه آنان نيز ناخودآگاه 
و بــراي توجيه قضيه به تأييد آن مي پردازند و همين فضاي پرتالطم 
در نهايــت حكايت همــان «يك كالغ و چهل كالغ» اســت كه به 
طرفه العيني بســياري مردم را با اندك اندوخته و ســرمايه اي وادار 
مي ســازد به بازار طال و سكه و ارز و ماشــين و برخي كاالهاي به 
ظاهر ســرمايه اي هجوم آورده و شرايطي فراهم سازند كه نتيجه اش 

مي شود اين!!!
يكي ديگر از علت هاي متالطم شدن افكار عمومي و ورود شايعات 
به صحنه هــاي زندگي مردم و طغيان تحليل هــاي غلط در جامعه، 
نامأنوس بودن بســياري صاحبان اخبار، اطالعات و آمار با رسانه ها 
و مطبوعــات اســت. در حالي كه ورود مســتقيم و آگاهانه مديران 
و مسئوالن به حريم هاي اطالع رســاني و ارتباط منطقي با رسانه ها، 
هيچ جاي ابهام و ترك تازي براي اشــاعه شــايعات نادرست باقي 

نمي گذارد.
نمونه چنين فضاســازي درســت و عيني و ملمــوس در جامعه در 
همين شرايط دشــوار، پخش و انعكاس ســخنراني آقاي روحاني، 
رئيس جمهور كشورمان در جمع سفرا و كارداران جمهوري اسالمي 
در كشورهاي خارجي است كه 2 شب پيش به مدت حدود يك ونيم 
ساعت پخش شد و بازتاب بسيار مثبتي بين قشرهاي مختلف مردم 

كشورمان بر جاي گذاشت.
رئيس جمهور، صريح و بي واســطه و با اســتناد به بسياري حوادث 
بزرگ كشــورمان در 40 ســال اخير، بود و نبود كشــور در مقابل 
دشمنان و نيت شرخواهانه و پليد دشمنان مردم ايران و شيطان بزرگ 
يعني آمريكا را بي هيچ شيله و پيله اي عيان ساخت و آنقدر صداقت 
و صراحت در لحن بيان آقاي روحاني وجود داشــت كه پس از آن 
همه مشــكالت كمرشــكن در نظر افكار عمومي قابل تحمل جلوه 
كرد و جّو آرامي حداقل در روزهاي اخير در جامعه حاكم ساخت.

بنابراين اگرچه مردم دوســت دارند مســئوالن و صاحبان تصميم و 
اجــرا در جامعه خود را صادق و همراه مي بينند، وليكن كاســه هاي 

داغ تر از آش را قبول ندارند.
چنانچه چاره جويي مدبرانه و عادالنه از زبان هر مديري جاري شود، 
مردم نيز با قبول مشكالت براي اشتراك مساعي و كمك به حركت 

روان جامعه پيشقدم خواهند شد.

برق برخى مناطق شهرى و روستايى 
به ضرورت قطع نمى شود

 علت عدم قطع برق در برخى مناطق شهرى و روستايى كه موجب 
اعتراض و شكايت مردم شده است وجود مراكز مهم و حساس است.

مديريت توزيع برق نهاوند گفت: در نوبت دهى و  مديريت خاموشى 
ها برق برخى مناطق روســتاى و شهرى كه مراكز بهداشتى و درمانى، 
ايستگاه هاى آب رسانى، ايستگاه هاى مخابراتى، پمپ بنزين ها و بانك 
ها، ايستگاه هاى راديويى و تلويزيونى (بام نهاوند) و مناطقى كه با توجه 
به فصل برداشت كشاورزان كارخانجات مهم قرار دارند قطع نمى شود.
رضا شيردره گفت: : قطع كردن برق اين مناطق باعث مى شود مشكالت 

و گرفتارى هاى مهم و بيشترى براى مردم و زندگى آنها ايجاد شود.

حمايت ويژه شهردار همدان از برنامه هاى 
فرهنگى در پياده راه ها

 رئيس كميســيون فرهنگى و اجتماعى شــوراى شهر همدان بر 
ضــرورت حمايت ويژه شــهردار از اجراى برنامه هــاى فرهنگى در 

پياده راه ها تأكيد كرد. 
به گزارش  فارس ، رضوان سلماسى در كميسيون فرهنگى و  اجتماعى 
شــورا، با بيان اينكه پياده راه ها بايد به عنوان مســيرهاى توريستى و 
تفريحى در شهر مورد توجه باشد، اظهار كرد: برنامه ريزى هاى فرهنگى 

و اجتماعى نيز بايد به منظور تقويت جايگاه پياده راه ها انجام شود.
وى با بيان اينكه امروزه ايجاد پياده راه ها زيربناى توسعه انسان محورى 
اســت، گفت: پياده راه هاى همدان مى توانند نقش مهمى در راســتاى 
انســان محور شدن شهر داشته باشــند كه بايد از اين ظرفيت در اين 

حوزه ها بهره گرفت.
رئيس كميســيون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان با 
تأكيد بر ضرورت حمايت ويژه شهردار، از اجراى برنامه هاى فرهنگى 
در پياده راه ها، بيان كرد: اگر به پياده راه ها به عنوان مقصد نه محل عبور 
نگاه كنيم مى توانيم از ظرفيت آن براى حضور بيشــتر گردشــگران و 

شهروندان بهره ببريم.
وى افــزود: با توجه بــه ظرفيت آموزشــى در پياده راه ها با برگزارى 
جشن ها، نمايشگاه ها و جشنواره هاى فرهنگى و هنرى مى توان عالوه 
بر ايجاد فضاهاى شاد و مفرح به ارتقاء سطح فرهنگ و نگاه اجتماعى 

و نيز به افزايش رشد اقتصادى در پياده راه كمك كرد.
سلماســى تصريح كرد: با توجه به سياست مديريت شهرى در مورد 
افزايش تعــداد پياده راه ها به ويژه محور پياده روى ميدان بوعلى تا تپه 
تاريخى هگمتانه، لزوم برنامه ريزى فرهنگى، ادبى و هنرى در اين مسير 

از جمله اولويت هاى فرهنگى هنرى است.

اجراى پرداخت الكترونيكى كرايه 
در 105 تاكسى همدان 

 رئيس كميســيون خدمات شهرى شوراى اسالمي شهر همدان از 
آغاز پرداخت الكترونيكى كرايه تاكسى در 105 تاكسى همدان و سه 

خط سعيديه، پرديس و هنرستان به عنوان پايلوت خبر داد.
به گزارش  فارس ، كامران گردان در كميسيون خدمات شهرى شورا، 
با موضوع پرداخت الكترونيكى كرايه تاكسى، اظهار كرد: تا چند روز 
آينده پرداخت الكترونيكى كرايه تاكسى با 105 تاكسى همدان در سه 

خط به عنوان پايلوت آغاز خواهد شد.
وى با بيان اينكه در صورت موفقيت اجراى طرح، اين طرح در ساير 
خطوط و تاكســى ها نيز اجرا خواهد شــد، گفت: الكترونيكى كردن 

پرداخت كرايه تاكسى از سال هاى پيش مدنظر بوده است.
رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان بيان كرد: 
الكترونيكى كردن پرداخت كرايه حمل و نقل عمومى در راستاى ايجاد 

شهر الكترونيك در شهر اجرا مى شود.
سرپرســت ســازمان مديريت حمل و نقل بار و مســافر شهردارى 
همدان نيز بيان كرد: پرداخت الكترونيك در همدان از 10 ســال پيش 
با محوريت اتوبوس شروع شــد اما محدود به 200 دستگاه اتوبوس 
بــود كه با توجه به مالكيت شــهردارى در ايــن بخش اجراى طرح، 

راحت بود.
سيد محمد پوروخشورى با بيان اينكه در حوزه تاكسى اجراى پروژه 
پرداخت الكترونيكى كرايه ســختى است، افزود: اين طرح با موفقيت 

در هيچ شهرى انجام نشده است.
وى با اشــاره به برگزارى فراخوان شــركت ها طى بهمن ماه سال به 
منظور اجراى اين طرح، تصريح كرد: هشــت شركت پس از فراخوان 
ارائه مدل داشتند كه تعدادى فروشنده دستگاه بودند در حالى كه براى 
اجراى طرح نياز به سرمايه گذارى و مديريت پروژه داشتيم و يكى از 

الزامات اين بود كه با يك بانك هماهنگ باشند.

ابطال پروانه صالحيت 2 مدير كنترل كيفيت 
واحدهاى توليدى در همدان 

 معاون استانداردسازى و آموزش اداره كل استاندارد استان همدان از 
ابطال پروانه صالحيت 2 مدير كنترل كيفيت واحدهاى توليدى اســتان 

همدان خبر داد.
كرامت قادريان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاييد صالحيت 
علمى و فنى مديران كنترل كيفيت واحدهاى توليدى يا خدماتى فرآورده 
ها مشــمول اســتاندارد اجبارى بر اســاس آئين نامه مربوطه بر عهده 
اداره كل اســتاندارد است. وى با بيان اينكه نقش مديران كنترل كيفيت 
واحدهاى توليدى در تامين كيفيت بسيار حائز اهميت و كليدى است، 
گفت: قانونگذار صالحيت ادامه فعاليت مديران كنترل كيفيت را بر عهده 

اداره كل استاندارد و كارگروه مربوطه گذاشته است.
وى بيان داشــت: كارگروه تاييد صالحيت مديران كنترل كيفيت عالوه 
بر صدور پروانه تاييد صالحيت موظف به بررسى عملكرد و تخلفات 

مديران كنترل كيفيت و اعمال مجازات تعيين شده است.

كمالونــد- معصومــه  نهاونــد-   
فرصتى  رويداد 2018  پيام:  خبرنگارهمدان 
تكرار نشدنى براى تقويت زيرساخت هاى 
گردشگرى در استان محسوب مى شود اما 
اينكه چرا شهرستان ها برنامه اى ارايه نداده 
و اين موضوع را در حاشيه قرار داده و توجه 

كمترى به آن داده اند را بايد بررسى كرد.
آگاه نبودن مديران نسبت به 2018 و وظيفه 
شهرستان ها و دستگاههاى اجرايى در اين 
حوزه و اينكه چه برنامه هايى در چه سطحى 
بايــد ارايه دهند موضوعى اســت كه خود 
مديران دستگاهها هم از آن مى گويند.همين 
سر در گمى ها سبب شده تا مطالبات مردم 

از مسوالن در اين بخش بدون پاسخ بماند.
بســنده كردن به اينكه مديران برنامه بدهند 
، سبب شده تا موضوع تقريبا در شهرستان 

بدون برنامه راكد بماند.
شــوراى ادارى شهرســتان برمبنــاى ارايه 
گزارش عملكرد برخــى مديران بويژه برق 
و ميراث برگزار شــد كه همين سواالت و 
گفتگوها هم از جانب مديران دســتگاهها 

مطرح شد.
 نهاوند قطب گردشگرى است.

فرمانــدار نهاوند در شــوراى ادارى با بيان 
اينكه،  نهاوند شــهرى چهارفصل است و 
ظرفيت هاى زيادى در زمينه گردشگرى دارد 

كه بايد از آن بهره برد 
مــراد ناصرى با تاكيد بر تشــكيل كارگروه 
2018 در شهرســتان، از مديران خواست تا 
ســه شنبه هفته آينده برنامه هاى خود را در 
حوزه 2018 ارايه و اعالم كنند اگر دســت 

خالى باشند بايد پاسخ گوى مردم باشند.
گفت: براى حوزه گردشگرى تالش بسيار 
كرديــم و اين نتيجه ها به حســاب مديران 
يا فرماندار نيســت بلكه، مردمى كه مطالبه 

كردند.
امام جمعه تاكيد بســيارى براى ساماندهى 

گردشگرى شهرستان  داشته است.
 منافع مردم را فداى حاشــيه ها 

نكنيم
گويا حاشــيه هاى جديت مراد ناصرى در 
پيگيرى امور شهرستان دست بردار نيست و 
برخى كه بقول فرماندار مى خواهند سرعت 
كار را بگيرنــد به اين حاشــيه ها دامن مى 

زنند.
ناصرى با اين توقع اين پايان حاشــيه هاى 

رمق گير  در شهرستان باشد، گفت: اهل هيچ 
حزب و جناح و دســته اى نيســتم خود را 
مدير دولت تدبير ميدانم كه تابع دستورات 
و قوانيــن اين دولت اســت و اينكه براى 
منافع مردم بعنوان يــك خادم با هيچ كس 
تعارف ندارم و سرمنافع مردم با كسى معامله 

نمى كنم.
فرماندار  نهاوند تصريــح كرد: تا وقتى در 
نهاوند است سر منافع مردم با  كسى تعارف 
ندارد، و 70 درصد مشــكالت مردم نهاوند 
به دســت همين مديران حل مى شود و بايد 

پاى  كار بيايند. 
مراد ناصرى درباره قطعى برق و ســواالت 
و گاليه هاى مردم گفت: قطعى برق برنامه 
كشــورى بود بايد اجرا مى شد، مردم گاليه 
مى كردند كه خاموشى ها در روستاهاست 
البته حق هم دارند، اما براى همه يكســان 
اســت  و بارها از مديريت برق خواسته ام 
كه قطعى در روستاها را بيشتر مديريت كند 
تا مردم فشــار كمترى تحمل كنند و مراكز 
خريد گندم را هم  نمى شد قطعى برق اجرا 

كرد چون صف تحويل طوالنى مى شد.
 بنرها را جمع كنيد 

فرماندار همچنين از مديران خواســت تا از 
نصب بنر براى مديران درون شهرستان خود 

دارى كنند
 نمى شود جزيره اى عمل كرد

شهردار نهاوند هم در ادامه درباره 2018 از  
پيشنهاد هاى مديريت شهرى گفت و افزود:  

اين ظرفيت ديگر براى استان پيش نخواهد 
آمد نبايدغافل شد، اما موضوع اين است كه 
برنامه خاصى نديده ايم نمى شود جزيره اى 
عمل كرد و هر دســتگاهى برنامه اى جدا  

ارايه دهد بايد كارگروهى تشكيل شود.
محمد حســين پور با بيان اينكه هرشهرى 
ويژگى هــاى خاصى دارد بايــد كارگروه 
تعريف شود مديران نسبت به وظايف آگاه 
نيســتند، گفت:دسترســى برخى مسيرهاى 
گردشــگرى را بايــد ســاماندهى كرد اين 
موضــوع مى توانــد از جملــه برنامه هاى 
شــهردارى براى ميزبانى از ميهمانان 2018

باشد.
 مردم پاى اين نظام ايستاده اند

امريــكا تصور مى كند  ايــران با تحريم ها 
به آخر خط رســيده اســت و هر شرايطى 
براى ايران  بخواهد با آن موافقت مى شود، 
در حالى كه اينطور نيســت اين مردمى كه 
اينهمه ســختى را تحمل كرده اند ،زير بار 

زور نمى روند.
مسئوالن بايد توجه داشته باشند كه مطالبات 
عموم مردم و جامعه را بايد در نظر بگيرند و 
بر منافع خاص ترجيح دهند تا اگر خواصى 
ناراضى شدند خطرى متوجه جامعه و نظام 

نخواهد بود.
از  نهاوند  ســهم 11درصــدى   

خاموشى ها
مديريت توزيــع برق شهرســتان در ارايه 
گــزارش عملكــرد ايــن اداره در حــوزه 

خاموشــى هــا و ارايه خدمات بــه مراكز 
گردشگرى شهرستان از جمله سراب گيان 
و... ســهم نهاوند در خاموشــى ها را 11و 

8دهم درصد اعالم كرد.
رضا شــير دره با بيــان افزايش 4درصدى 
وصولى ها در 2 ســال اخير، گفت: سال 96

حدود 99و 7دهم درصد اعتبار شهرســتان 
را بعنوان دومين شهرســتان اســتان جذب 

كرده ايم.
در اين نشســت از جانــب مديريت برق 
شهرســتان از 8جايگاه برتــر در رعايت و 
مديريت الگوى مصرف برق در شهرســتان 

قدردانى شد.
دسترسى  راه  ســاماندهى  آغاز   

سراب فارسبان
مســئول ميراث فرهنگى صنايع دســتى و 
گردشــگرى نهاوند ازآغاز ســاماندهى راه 

دسترسى سراب فارسبان خبرداد
محســن جانجان همچنيــن تصريح كرد: 
اصالح  روشــنايى سراب فارسبان هم از 4

روز آينده با اعتبار 300 ميليون تومان اجرايى 
خواهد شد.

جانجان در پاسخ مديران درباره نقش ميراث 
فرهنگى در 2018، گفت: اين دستگاه رابط 
اســت متولى اصلى در مركز اســتان است، 
مديران و دستگاهها مى توانند براى همدان  
2018 پيشــنهاد و برنامه ها و جشنواره و... 
را كه در قالب معرفــى نهاوند دارند اعالم 

و ارائه دهند.

فرماندار نهاوند در شوراى ادارى شهرستان:

فرمـاندار حزبي نيستم
■ تاكيد بر تشكيل كارگروه براى 2018

 مديــر منطقــه  2  از آغــاز عمليات 
بازگشــايى بلوار 45 مترى ورودى شهرك 
بهشتى  خبر داد و گفت: احداث اين معبر 
يكى از خواسته هاى به حق اهالى محدوده 
ى شهرك بهشتى  و نيز يكى از وعده هاى 
مديريت شهرى به شهروندان محترم منطقه 
در راستاى خدمات رسانى مناسبتر به آنان 

بوده كه عمليات اجرايى آن آغاز گرديد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى منطقه 2 
شــهردارى همدان رضا ابــرار خرم، با ياد 
آورى اين مطلب كــه در حال حاضر آمار 
وســايل نقليه درون شــهرى در همدان به 
سرعت حال افزايش است و اين امر سبب 
پيچيده تر شدن ترافيك شهرى را در آينده 
بســيار نزديك به دنبال خواهد داشت الزم 

است با پيشدستى براى حل مشكالت آتى 
در اين زمينــه برنامه ريزى كرده و آمادگى 

هاى الزم را كسب كنيم.
 وى گفــت : در گام بعدى عمليات تملك 
و بازگشــايى تعداد ديگرى از مســيرهاى 
شــريانى ســطح منطقه از جمله تعريض 
جاده قديم حصار حاج شمسعلى با سرعت 

وجديت در حال پيگيرى است .
ابرار خــرم اعتبار عمرانى ايــن پروژه را 
مبلغــى بالغ بر4 ميليارد ريــال عنوان كرد 
و افــزود : اجــراى اين طــرح از طرفى 
منجر بــه كاهش بار ترافيكــى و از طرف 
ديگر منجر به تســهيل ورود وسايل نقليه 
و ناوگان حمل و نقل شــهرى كه ورودى 
اصلى شهرك بهشــتى به شمار ميرود  در 

اين محدوده مى شــود ، اين امر نيز به نوبه 
خود نقطه عطفى در زمينه رونق اجتماعى و 

اقتصادى آن منطقه به شمار مى آيد.
وى با اعالم اينكه طول اين بلوار 400 متر 
مى باشــد تصريح كرد : فاز اول اين طرح 
200 متر طــول در دو الين اجرا ميشــود 
كه عمليــات اجرايى آن آغــاز گرديده و 
زيرســازى  اجراى جدولگــذارى ، ايجاد 
نهــرى ، ايجاد روفوژ وســط و سيســتم 
روشنايى و اجراى آســفالت را در دستور 

كار قرار دارد  .
ابــرار خــرم در پايــان اظهار داشــت : 
خوشبختانه ســاكنين اين محدوده استقبال 
شــايانى از طرح بازگشــايى اين بلوار به 
عمــل آوردنــد و اين امر جــاى تقدير و 
تشــكر فراوان دارد و اميدواريم در تمامى 
محالت سطح منطقه از حمايت و استقبال 
شــهروندان براى اجراى طرح هاى معطل 
مانده شــهرى و گشــودن گره هاى كور 
توسعه عمران شهر همدان برخوردار شويم.

فرماندار فامنين :
مسئوالن كشور ترويج كتابخوانى را 

از ادارات شروع كنند  
 ترويج فرهنــگ كتاب و كتابخوانى جزو اساســى ترين وظايف 
مســئوالن كنونى كشور است وشروع چنين فرهنگى بايستى از درون 

ادارات و ارگانهاى دولتى شروع شود  . 
فرماندار فامنين در جلسه انجمن كتابخانه هاى شهرستان اهميت دادن  
كتــاب و كتابخوانى در اعتالى فرهنگ عمومــى جامعه را ضرورى 
دانســت و برگزارى جلســات انجمن كتابخانه هاى عمومى را گامى 
در راســتاى نزديك ساختن اهداف متعالى شهرستان به سمت مقاصد 

فرهنگى بيان كرد :  
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان فامنين مجيد شماعى 
ترويج فرهنگ  كتابخوانى را جزو اساســى ترين وظايف مســئوالن 
كنونى كشــور دانست وافزود جوشــش و جايگزين چنين فرهنگى 

بايستى از درون ادارات و ارگانهاى دولتى صورت پذيرد . 
شماعى ســوق دادن جامعه به ســمت مطالعه و كتابخوانى را عامل 
بازدارنده قوى براى كاهش ناهنجاريهاى اجتماعى دانســت  و افزود: 
همه مسئولين شهرستان بايد در جهت فرهنگ كتابخوانى و گسترش 
آن تالش كنند. عاطفه زارعى مدير كل كتابخانه هاى عمومى اســتان 
همدان نيز باتشــكر از فرماندار شهرســتان به دليل حمايت از  اداره 
كتابخانه هاى عمومى و اهميت دادن به فرهنگ كتاب و كتابخوانى در 
شهرستان فامنين افزود : بايد در توسعه ابزارهاى مطالعاتى جامعه گام 
هاى بزرگى برداشــته شود. وى همچنين استفاده از تجربيات ديگران 

در مطالعه را بسيار اثر گذار دانست.

آغاز عمليات بازگشايى بلوار 45 مترى ورودى شهرك بهشتى
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ايران و جهان

زندگينامه
 عبدالناصر همتى در سال 1336 در كبودراهنگ، استان همدان متولد شد.

او دكتراى اقتصاد دارد و اســتاد دانشــگاه تهران اســت؛ همتى همچنين 
كارشناس رسمى دادگسترى در امور سرمايه گذارى، پولى و اعتبارى است.

او به مدت 5 سال در زمان حســن روحانى عضو كميته اقتصادى شوراى 
عالى امنيت ملى بود.

او از ســال هاى 1373 تا 1385 به مدت 12 سال رئيس پيشين بيمه مركزى 
جمهورى اسالمى ايران بود. عبدالناصر همتى پس از 7 سال مديرعاملى بانك 
سينا، در 8 مهر 1392، با پيشنهاد وزير امور اقتصادى و دارايى (على طيب نيا) 
و تأييد مجمع عمومى بانك ملى به عنوان مديرعامل بانك ملى ايران انتخاب 

شد و جايگزين فرشاد حيدرى در بانك ملى ايران شد.
او در ادامه براى بار دوم با حكم طيب نيا، به رياست بيمه مركزى جمهورى 

اسالمى ايران منصوب شد.
وى درجه دكتراى اقتصاد خود را در ســال 1372 از دانشگاه تهران اخذ و 

رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تكميل كرد و به اتمام رساند.
عبدالناصر همتى از سال 1380 تاكنون به مدت شش دوره الينقطع رياست 
شوراى عالى شركت بيمه اتكايى آسيايى (كميسيون اقتصادى - سياسى آسيا 
و اقيانوسيه سازمان ملل متحد - اسكاپ) مستقر در بانكوك پايتخت تايلند 
را بر عهده دارد كه با راى مستقيم روساى بيمه 10 كشور مهم آسيايى به اين 

سمت انتخاب شده  است.

    تحصيالت
 او با رتبه يك دوره كارشناســى ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز 

كرد؛ ســپس در همان دانشگاه فوق ليسانس خود را دريافت كرد و درجه 

دكتراى اقتصاد خود را در سال 1372 از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود 

شــگاه لندن تكميل كرد و به اتمام رســاند.عبدالناصر 
را با حضور در دان

همتى دانشــيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران اســت و يكى از معدود 

استادان تدريس كننده اقتصاد كالن و اقتصاد انرژى در دانشگاه هاى ايران 
است.

    تاليفات و پژوهش ها
 دكتر عبدالناصر همتى داراى تاليفات و پژوهش هاى زيادى در رشــته 
اقتصاد است كه مهمترين آنها كتاب «اقتصاد كالن، مقدمه اى بر سياست هاى 
پولى و مالى» است. اين كتاب چندين بار تجديد چاپ شده است. كتاب هاى 
«توسعه اقتصادى»، «مشكالت اقتصادى جهان سوم» و «اقتصاد نفت» نيز از 

تاليفات اوست. 
وى چندين كتاب ترجمه و ده ها مقاله علمى كه در نشريات و كنفرانس هاى 

بين المللى ارائه كرده است در كارنامه خود دارد.

   دوره هاى علمى
 دوره حسابرسى مؤسسه كوپرزاند ليبراند 1356

دوره تحقيقاتى ـ مطالعاتى در رشته اقتصاد در دانشگاه لندن 1370

    تأليفات و ترجمه ها
 اقتصاد كالن (مقدمه اى بر سياستهاى پولى و مالى)، تأليف، مؤسسه علوم بانكى، چاپ اول 

1372 چاپ دوم 1374 چاپ سوم سال 1380
توسعه اقتصادى، تأليف، چاپ اول 1376، انتشارات سروش

اقتصاد نفت، تأليف، چاپ اول، 1374، انتشارات سروش
مشكالت اقتصادى جهان سوم، تأليف، چاپ اول، 1366 چاپ دوم، 1369، انتشارات سروش

مبانى نظرى و عملى بيمه، ترجمه، چاپ اول، 1381، انتشارات بيمه مركزى ايران
اقتصاد انرژى تأليف چاپ اول 1383 انتشارات مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى

    مقاله ها
 الگوى عرضه نفت كشــورهاى غير اوپك (مجله تحقيقات اقتصادى ـ 

(1375
پيامدهاى اقتصاد وابســته به نفت (نشســت علمى دانشگاه آزاد اسالمىـ  

تهران 1373
تنظيم فعاليت شــركتهاى بيمه در اقتصادهاى در حال رشد (نشست علمى 

اتحاديه بيمه گران كشورهاى در حال توسعه ـ نپال ـ كاتماندو 1379)
جايگاه جهان ســوم در نظم نوين جهانى (نشست انجمن مديران صنايع ـ 

(1371
جايگاه بيمه در اقتصاد ايران (نشســت علمــى انجمن اقتصاددانان ايرانـ  

(1378
لزوم ايجاد صندوق جبران خسارتهاى ملى (فصلنامه صنعت بيمه ـ شماره 

(...
جايگاه صنعت بيمه در اقتصاد و راه هاى توســعه آن (فصلنامه صنعت بيمه 

شماره 35)
صنعت بيمه: عملكردها و برنامه ها (فصلنامه صنعت بيمه شماره 39)

سوابق اجرائى و مديريتى 
1. رئيس واحد مركزى خبر ـ 1364 تا 1367

2. مدير پخش اخبار صدا و سيما ـ 1367 تا 1368
3. معاونت سياسى سازمان صدا و سيما ـ 1368 تا 1373

4. رئيس كل بيمه مركزى ايران (و رئيس شورايعالى بيمه) ـ 1373 تا 1386
آســيائى  اتكايــى  بيمــه  شــركت  مديــره  هيــأت  رئيــس   .5

(Asian-Re)
6. استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ـ از 1372 تاكنون

با تصويب مجلس
مصاديق سوءرفتار با كودكان و نوجوانان تعيين شد

 نمايندگان مصاديق بى توجهى و سهل انگارى، بهره كشى اقتصادى، سوءرفتار و 
وضعيت مستهجن و مبتذل براى كودكان و نوجوانان را تعيين كرد.

به گزارش ايســنا، نمايندگان مجلس در جلســه علنى روز گذشته فصل اول اليحه 
حمايت از كودكان و نوجوانان شامل مواد 1 ، 2 و 3 را تصويب كردند.

بر اين اســاس ماده 1 اين اليحه اصطالحات به كار رفته در اين قانون به شــرح زير 
تعريف مى شود:

الف) طفل: هر فرد كه به سن بلوغ شرعى نرسيده است.
ب) نوجوان: هر فرد كه به زير هجده سال كامل رسيده است.

پ) بى توجهى و ســهل انگارى: كوتاهى در انجام تكاليفــى از قبيل تأمين نيازهاى 
اساســى و ضرورى طفل و نوجوان يا وظايف مربوط به حضانت، واليت، قيمومت، 

وصايت، سرپرستى، تربيت، نظارت يا مراقبت از آنان توسط والدين، اولياء يا سرپرست 
قانونى يا هر شخصى كه مكلف به آن است.

ت) سوء رفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدى كه سالمت جسمى، روانى، اخالقى 
يا اجتماعى طفل و نوجوان را در معرض خطر و آســيب قرار دهد؛ از قبيل ضرب و 
جرح، محبوس كردن، سوءاستفاده جنسى، توهين يا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان 
در صورتى كه جنبه تاديبى نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف 

و يا خوددارى از كمك به وى.
ث) بهره كشــى اقتصادى: بهكارگيرى غيرقانونى طفــل و نوجوان و يا وادار كردن يا 
گماردن او به كار يا خدمتى كه از لحاظ جسمى، روانى، اخالقى يا اجتماعى با نظر به 

وضعيت طفل و نوجوان براى وى مضر يا خطرناك باشد.
ج) معامله: خريد و فروش يا هرگونه اقدام غيرقانونى كه به موجب آن طفل يا نوجوان 

در ازاى پرداخت وجه يا امتياز و ساير موارد در اختيار ديگرى قرار مى  گيرد.

چ) فحشاء: هرگونه به كارگيرى و يا وادار كردن طفل و نوجوان در فعاليت هاى جنسى 
براى خود يا ديگرى.

ح) مبتذل: هرگونه محتوا يا تصويرى كه داراى صحنه يا صور قبيحه باشد.
خ )مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتى و تصويرى كه به صورت واقعى يا غيرواقعى 

بيانگر برهنگى كامل زن يا مرد- آميزش- عمل جنسى يا اندام جنسى انسان است.
د) هرزه نگارى: تهيه و توليد هر اثرى كه محتواى آن بيانگر جذابيت جنســى طفل يا 

نوجوان مانند برهنگى، آميزش، عمل جنسى يا اندام جنسى باشد.
ذ) خطر شديد و قريب  الوقوع: وضعيتى كه حيات يا سالمت جسمى يا روانى طفل و 
نوجوان به شــدت تهديد و در معرض آسيب قرار گيرد، به نحوى كه مداخله فورى و 

چاره  جويى را ايجاب نمايد.
همچنين نمايندگان ماده 2 اين اليحه را تصويب كردند كه به موجب آن تمام افرادى 

كه به سن هجده سال تمام شمسى نرسيده  اند، مشمول اين قانون مى  باشند.

ــه  ــزى ب ــك مرك ــت بان ــكان هداي  س
عنــوان سياســتگذار پولــى و ارزى كشــور 
در حالــى بــه «عبدالناصــر همتــى» 61

ســاله، مديــر كبودراهنگــى ســپرده شــد تا 
در آســتانه اعمــال تحريــم هــاى آمريكا و 
نوســان هــاى پيــش آمــده در بهــاى ارز و 
ــى كشــور را از تالطــم  ــازار پول ســكه، ب

هــا نجــات دهــد.
هيــأت دولــت در جلســه ديــروز خــود به 
عبدالناصــر همتــى بــه عنــوان رئيــس كل 
جديــد بانــك مركزى رأى اعتمــاد داد و از 
خدمــات و تــالش هــاى ولــى الــه ســيف 
در دوران تصــدى رياســت بانــك مركــزى 

تقديــر كــرد.
جلســه،  ايــن  در  جمهــورى  رئيــس 
ــه  ــى را ب ــه همت ــت ب ــع دول ــاد قاط اعتم
عنــوان رئيــس كل بانــك مركــزى بــه وي 
ــردى  ــى ف ــزود: همت ــت و اف ــك گف تبري
تحصيل كــرده، آگاه و داراى تجربــه هــاى 
ــاط،  ــا نش ــه، ب ــك و بيم ــده در بان ارزن
ــوب  ــوى و خ ــه، ق ــال و داراى روحي فع

ــت. ــوان اس و داراى ت
ــن  ــلمين حس ــالم والمس ــت االس حج
بانكــى،  نظــام  اصــالح  روحانــى، 
سياســت هاى مالــى، پولــى و بهبــود 
توســعه  و  دنيــا  بــا  بانكــى  روابــط 
پيمان هــاى پولــى دو جانبــه، حفــظ 
از  را  ارزى  ذخائــر  از  مراقبــت  و 
ــد بانــك  اولويت هــاى رئيــس كل جدي
اعضــاى  همــه  و  دانســت  مركــزى 
دولــت را بــه همــكارى بــا وي توصيــه 

ــرد. ك
از  قدردانــي  بــا  جمهــورى  رئيــس 
ســيف، او را مديــرى بســيار ســالم و 
ارزشــمند دانســت كــه بــا جديــت تمــام 
ــرد. ــرا مى ك ــت را اج ــت هاى دول سياس

ــه  ــر مؤسس ــتادگى در براب ــى ايس روحان
ــه  ــارى غيرمجــاز كــه ب ــى، اعتب هــاى مال
ايجــاد انضبــاط بيشــتر و قاعده منــد شــدن 
ــده  ــات ارزن ــد را از خدم ــر ش ــا منج آنه

ــت. ــيف دانس ــت س دوره مديري
ولى ا... ســيف كه او نيز نهاوندى است از 
مردادماه 1392 و نخســتين روزهاى عمر 
دولــت تدبيــر و اميد رياســت كل بانك 
مركزى را عهده دار شــده بود، اينك كليد 
ساختمان شيشــه اى ميرداماد را به همتى 

مى سپارد.
به نوعى مى توان گفت كليد مديريت بانك 
مركزى و پول ايران در دســت همدانى ها 
قرار دارد و از نهاوند به كبودراهنگ رسيد.

همتى كه كارنامه بلنــدى در صنعت بيمه 
دارد و از وى به عنوان پدر بيمه خصوصى 
ايران ياد مى شود، تا همين چند روز پيش 
قرار بود به عنوان ســفير جديد جمهورى 
اســالمى ايــران در پكن منصوب شــود؛ 
هرچند كه سفر كوتاه چند روزه اى نيز به 

سرزمين اژدهاى زرد داشت اما استوارنامه 
خود را تقديم نكرد و به تهران بازگشت.

ديروز با تصميــم  دولت، همتى بار ديگر 
به بازار بانكى كشــور باز گشت، جايى كه 
تا پيش از قبولى دوباره رياســت كل بيمه 
مركزى، ســال ها به عنوان مديرعامل بانك 
سينا و بانك ملى ايران به عنوان بزرگترين 

بانك دولتى كشور حضور داشت.
طبق قانــون، رئيس كل بانــك مركزى با 
پيشنهاد وزير امور اقتصادى و دارايى، تأييد 
مجمع عمومى بانك مركزى و تصويب در 
هيأت دولــت و در نهايت با حكم رئيس 
جمهورى انتخاب مى شــود؛ رويه اى كه 
پيش از اين براى انتخاب ســيف نيز طى 

شده بود.
همتى كه متولد 1336 در كبودرآهنگ است، 
دكتراى اقتصاد دارد و استاد دانشگاه تهران 
اســت؛ وى از سال هاى 1373 تا 1385 به 
مدت 12 سال رياست بيمه مركزى ايران را 
برعهده داشــت و يكسال پس از روى كار 
آمدن دولت نهم، به بانك خصوصى ســينا 
رفت كه وابسته به بنياد مستضعفان است و 
به مدت 7 سال مديرعاملى آنجا را برعهده 

گرفت.
در مهرماه 1392 و با روى كار آمدن دولت 
تدبير و اميد، به مديرعاملى بانك ملى ايران 
رسيد اما در بهار سال 1395 و زمانى كه به 
دليل انتشار و رســانه اى شدن فيش هاى 
نجومى در صنعت بيمــه، مديرعامل بيمه 
مركزى ايران استعفا كرد، به پيشنهاد وزير 
وقت امور اقتصادى و دارايى، خردادماه آن 
ســال بار ديگر به صنعت بيمه بازگشت و 
با تصويب هيات دولــت مديرعامل بيمه 

مركزى شد.
همتــى تاليــف هــا و پژوهــش هــاى 
بســيارى در حــوزه اقتصــاد دارد كــه 

مهمتريــن آنهــا كتــاب «اقتصــاد كالن، 
و  پولــى  سياســت هاى  بــر  مقدمــه اى 
مالــى» اســت و «توســعه اقتصــادى»، 
ــوم» و  ــان س ــادى جه ــكالت اقتص «مش
«اقتصــاد نفــت» نيــز ديگــر تاليفــات وى 

ــى رود. ــمار م ــه ش ب
وى در مــدت 2 ســال و طــى دوميــن 
دوره حضــور خــود در بيمــه مركــزى بــه 
عنــوان نهــاد ناظــر صنعــت بيمــه، تــالش 
ناســالم  هــاى  رقابــت  جلــوى  كــرد 
فعاليــت  بگيــرد،  را  صنعــت  ايــن  در 
ــده بيمــه  شــركت ها در رشــته هــاى زيان
اى را انســجام ببخشــد و بــا تعييــن نــرخ 
پايــه، بــه نــرخ شــكنى هــاى غيرفنــى در 
رشــته هــاى زيــان دهــى چــون شــخص 

ــان دهــد. ــث پاي ثال
ــر از  ــه عم ــته بيم ــردن رش ــى ك تخصص
ــالش  ــه اى و ت ــاى بيم ــته ه ــاير رش س
ــت  ــوذ صنع ــب نف ــعه ضري ــراى توس ب
بيمــه بــا توســعه بيمــه عمــر و نيــز 
تخصصــى كــردن رشــته هــاى ايــن 
صنعــت بــا پايــان دادن بــه صــدور 
ــد  ــاى جدي ــركت ه ــت ش ــوز فعالي مج
ــر  ــط از ديگ ــاى مختل ــته ه ــه در رش بيم
ســاله   2 دوره  در  وى  دســتاوردهاى 
حضــور در بيمــه مركــزى بــه شــمار مــى 

رود.
بانــك مركــزى ايــران در 18 مــرداد 1339

ــه آن حفــظ ارزش  تأســيس شــد و وظيف
ــور،  ــى كش ــول مل ــى پ ــى و خارج داخل
ــكه هاى  ــرب س ــكناس و ض ــار اس انتش
ــررات  ــم مق ــور، تنظي ــج كش ــزى راي فل
مربــوط بــه معامــالت ارزى و ريالــى، 
ــول  ــدور و ورود ارز و پ ــر ص ــارت ب نظ
رايــج كشــور، تنظيم كننــده نظــام پولــى و 
اعتبــارى كشــور، نظــارت بــر بانك هــا و 

ــارى اســت. ــاى اعتب ــه ه موسس
ــود  ــاله خ ــر 58 س ــك در عم ــن بان اي
كل بــه ترتيــب ابراهيــم  رئيــس   17
كاشــانى، علــى اصغــر پورهمايــون، 
مهــدى ســميعى، خــداداد فرمانفرمائيان، 
ــه،  ــد يگان ــاهى، محم ــى جهانش عبدلعل
ــران، يوســف خــوش  ــى مه حســن عل
علــى  مولــوى،  محمدعلــى  كيــش، 
ــرى، سيدمحســن نوربخــش،  ــا نوب رض
سيدمحمدحســين  قاســمى،  مجيــد 
عادلــى، محمدجــواد وهاجــى، ابراهيــم 
شــيبانى، طهماســب مظاهــرى، محمــود 
ــده  ــيف را دي ــه س ــى ال ــى و ول بهمن
اســت و بايــد ديــد كــه ايــن بــار 
خاســتگاه  كــه  هجدهــم  كل  رئيــس 
او اســتان همــدان اســت،  بــا چــه 
نظــام  تاريــخ  در  را  خــود  تدبيــرى 

ــرد. ــد ك ــدگار خواه ــى مان بانك
اكنــون كــه نظــام بانكــى و پولــى كشــور 
بــا مشــكالت عديــده اى چــون نقدينگــى 
زيانــده،  مالــى  هــاى  صــورت  بــاال، 
ســرپيچى بانــك هــا از نــرخ هــاى 
ــد  ــى منجم ــاالى داراي ــم ب ــود، حج س
ــده  ــول ش ــيد و نك ــهيالت سررس و تس
ــى راه ســختى را پيــش  روبروســت، همت
رو دارد و قطعــا از او انتظــار مــى رود 
ــى  ــام بانك ــت نظ ــت وضعي در گام نخس
ــده  ــش عم ــرا بخ ــد؛ زي ــامان بخش را س
ــوازى  ــاى م ــا در بازاره ــم ه اى از تالط
پــول ناشــى از عملكــرد نادرســت شــبكه 

ــت. ــى اس بانك
بــه طــور قطــع ايــن مديــر خــوش ســابقه 
و مجــرب برنامــه هايــى بــراى ســر 
ــع  ــى و رف ــام بانك ــه نظ ــامان دادن ب وس
موانــع ومشــكالت فعلــى دارد كــه در 

ــنيد.  ــم ش ــتر از آن خواهي ــده بيش آين

هوالباقى
t

شهرداري و شوراي اسالمي شهر تويسركان

جناب آقاى مهندس 
محمد ناصر نيكبخت

استاندار محترم استان همدان
با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را

 خدمت حضرتعالي و خانواده محترم تسليت
عرض نموده از درگاه خداوند متعال براي 

آن مرحوم آمرزش و براي جنابعالي و 
بازماندگان صبر و شكيبايي مسألت مي نماييم.

آگهي حصر وراثت
شناسنامه   شماره  داراى  كامل  گوهري  توكل  آقاي 
كالســه  دادخواســت  شــرح  به   4010254203
گواهى  درخواســت  حوزه  اين  از  114/970232ح 
حصروراثــت نمــوده و چنين توضيــح داده كه 
شادروان محمد گوهري كامل به شماره شناسنامه  
4000249649 در تاريــخ 97/4/17 در اقامتــگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-توكل گوهري 
شناسنامه 675  شــماره  به  فضل اهللا  فرزند  كامل 
علي اصغر  فرزند  حيــدري  منيژه  متوفي 2-  پدر 
به شماره شناســنامه 4959 مادر متوفي اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 314)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف 
اسدآباد 

 آگهي حصر وراثت
آقاي نوروزعلــي قنبري نباتيان داراى شــماره 
شناســنامه  513 به شــرح دادخواست كالسه 
گواهى  حوزه درخواســت  اين  از  113/302/97ح 
كه  داده  توضيــح  چنين  و  نمــوده  حصروراثت 
شادروان صفيه جعفري به شماره شناسنامه  1656 
در تاريخ 97/1/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر اســت به: 1-حســين جعفري به شماره 
شناسنامه 1657 برادر متوفيه 2-علي جعفري به 
شماره شناسنامه 2204 برادر متوفيه 3-محمدرضا 
جعفري به شــماره شناسنامه 1725 برادر متوفيه 
4-نوروزعلي قنبري نجاتيان به شماره شناسنامه 
513 همســر متوفيه اينك با انجام تشــريفات 
آگهي  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 
ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 91)
رئيس حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف 

كبودراهنگ 

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاي حجت اله باقري با ارائه دو برگ 
استشــهاديه محلي مصدق دفتر اسناد رسمي 2 
اسدآباد مدعي اســت كه يك جلد سند مالكيت 
شــش دانگ يك باب خانه پالك 10 فرعي مجزي 
شده از پالك 1867 اصلي واقع شهرستان اسدآباد 
بخش شــش همدان كــه در ذيل ثبــت 19950 
صفحه317 دفتر 122 به شــماره چاپي 281195 به 
نام حجت اهللا باقري صادر و تســليم شده به علت 
جابجايي مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي 
به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي 
مي شــود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود 
سند مالكيت نزد خود باشــد از تاريخ انتشار اين 
آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك 
اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا 
سند معامله اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد در 
صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا 
در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه 
نشود ســند المثني به نام متقاضي صادر و تسليم 

خواهد شد. (م الف 321)
كامران متقي 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهي حصر وراثت
علي خرمي بارز داراى شــماره شناسنامه  442 به 
شرح دادخواست كالسه 114/970231ح از اين حوزه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان ولي محمد خرمي بارز  به شماره 
شناســنامه  1236 در تاريخ 97/4/29 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-مرضيه خرمي بارز 
فرزند ولي محمد به شماره شناسنامه 4000172026 
دختر  متوفي2-مهدي خرمي بارز فرزند ولي محمد به 
شماره شناسنامه 4000234714 پسر  متوفي 3-رضا 
خرمي بارز فرزند ولي محمد به شــماره شناسنامه 
4000106309 پسر  متوفي 4-علي  خرمي بارز فرزند 
ولي محمد به شــماره شناسنامه 442 پسر  متوفي 
5-گلدسته مرادي فرزند حيدر به شماره شناسنامه 
5 همسر متوفي  اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 315)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف 
اسدآباد

سكان هدايت بانك مركزى به دست مدير كبودراهنگى 
واعظى استعفاى نوبخت را تكذيب كرد

 رئيس دفتر رئيس جمهورى خبر اســتعفاى «محمدباقر نوبخت» را 
نادرست اعالم كرد و گفت: رئيس سازمان برنامه و بودجه در پى مباحثى 
كه درخصوص تغييرات در دولت بوجود آمده صرفا با اعالم آمادگى و 
بازگذاشتن دست رئيس جمهورى در اين تغييرات بحثى را با رسانه ها 

مطرح كرد.
به گزارش ايرنا، «محمود واعظى» در پى انتشــار خبر استعفاى نوبخت 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه ازسوى برخى رسانه ها به واسطه سوء 
برداشــت از گفت وگوى روز گذشــته - وى در حاشيه جلسه هيات 
دولت، اين خبر را تكذيب كرد و اظهارداشــت: آنچه رسانه ها از قول 

آقاى نوبخت نقل كرده اند به هيچ وجه صحت ندارد. 
وى افزود: ســخنگوى دولت در پى مباحثى كه درخصوص تغيييرات 
در دولت بوجود آمده است صرفا با اعالم آمادگى و باز گذاشتن دست 

رئيس جمهورى در اين تغييرات بحثى را با رسانه ها مطرح كردند.
رئيس دفتر رئيس جمهورى يادآور شد: رئيس سازمان برنامه و بودجه 
در عين حال گفته در هر جايگاهى از معلمى دانشــگاه تا هر مسئوليت 
ديگرى كه رئيس جمهورى امر كنند آمادگى مساعدت و خدمتگزارى 
به دولت و ملت را دارد. از اين نظر انتشــار خبر استعفاى وى از سمت 

سازمان برنامه و بودجه به هيچ وجه صحت ندارد.

ايستادگى ملت قدرتمندترين پاسخ 
به سخنان سخيف حاكمان آمريكاست

 حســن روحانى رئيس جمهورى گفت:تهديــدات پوچ و بى پايه 
و اســاس برخى حاكمان آمريكا ارزش پاســخ ندارد. بايد در عمل به 
آنها پاســخ دهيم. ايستادگى، وحدت، انسجام ملت ايران ، ايستادگى و 
تالش براى خنثى كردن توطئه ها، قدرتمندترين پاسخ به سخنان سخيف 

حاكمان آمريكايى  خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در جلسه هيأت دولت، گفت: 
ملت ايران از ابتدا در مقابل لجاجت و بدرفتارى حاكمان آمريكا و نقض 
عهد آنها در همه زمينه ها ايستادگى و مقابله كرده و همواره راه مقاومت 
را انتخاب كرده است. امروز هم برخى حاكمان آمريكا حرف هاى زيادى 
مى زنند كه بى پايه و اساس است و تهديدات پوچ از طرف برخى از اين 
حاكمان، نيازى به پاسخ دادن و دهن به دهن شدن با آنها ندارد و انسجام 
و انتخاب مســير وحدت و ايســتادگى، محكم ترين پاسخ به سخنان 
سخيف آنها خواهد بود.رئيس جمهور خاطر نشان كرد: هر چه قدر كه 
در داخل كشور براى توليد و صادرات تالش كنيم به معناى پاسخ قاطع 
به توطئه هاى دشــمنان ملت ايران خواهد بود و همان اندازه كه مردم با 
دولت براى ثبات بازار همكارى كنند، پاسخ قاطع ما به سردمداران كاخ 
ســفيد خواهد بود.روحانى تصريح كرد: دولت عالوه بر تالش هاى كه 
در داخل كشور انجام مى دهد، اقدامات حقوقى و بين المللى خود را نيز 
شروع كرده كه شكايت حقوقى عليه آمريكا در ديوان دادگسترى الهه از 
آن جمله بشمار مى رود چرا كه تحريم هاى آمريكا در تضاد با قطعنامه ها 
و تعهدات قبلى اين كشــور بشمار مى رود و اين حق ايران است كه در 
مرجع بين المللى از آمريكا شكايت كند و دولت ايران اين شكايت را در 

ديوان الهه مطرح كرده است .

آمريكا مذاكره با ايران را در سايه تهديد 
فراموش كند

 دولت آمريكا تصور مذاكره يك ســويه و از سر زياده جويى و در 
سايه تهديد با ايران سرفراز را براى هميشه فراموش كند.

ســخنگوى وزارت امور خارجه واكنش به تازه ترين سخنان مقامات 
مختلف آمريكا كه همزمان با تهديد، درخواست مذاكره با ايران را مطرح 
مى كنند، اظهار داشــت: ملت شجاع، متمدن و تاريخ ساز ايران همواره 
و در طول تاريخ پــر افتخار خود با بهره مندى از فرهنگ غنى، هوش 
و خرد، بــه هنگام و در جاى خود، تهديد را بــا تهديد و تكريم را با 
تكريم پاســخ داده است.به گزارش ايرنا بهرام قاسمى افزود: ملت ايران 
هيچگاه در برابر زياده خواهى، سلطه جويى و فشار، لحظه اى در دفاع 
و حفاظت از حقوق مردم، تماميت ارضى و استقالل ايران تعلل نكرده 

و نخواهد كرد.
سخنگوى وزارت امور خارجه بار ديگر به مقامات دولت ترامپ توصيه 
كرد: تصور مذاكره يك سويه و از سر زياده جويى و در سايه تهديد با 
ايران سرفراز را براى هميشه به فراموشى سپرده و در پى تكرار تجارب 

شكست خورده و ديرين خود نباشند. 

اميدواريم براى تحريم ايران گام اشتباهى 
برداشته نشود

 رجب طيب اردوغان رئيس جمهورى تركيه ايران را شريك راهبردى 
تركيــه خواند و گفت: اميدواريم در خصــوص تحريم عليه ايران گام 

اشتباهى برداشته نشود.
بــه گزارش ايرنا، اردوغان پيش از ســفر به جمهورى آفريقاى جنوبى 
جهت شــركت در اجالس سران بريكس افزود: همان گونه كه آمريكا 
شريك راهبردى تركيه اســت، ايران نيز شريك راهبردى ديگر كشور 
ماست و به همين علت، قطع روابط ما با شركا به درخواست يك كشور 

ديگر با درك ما از استقالل در جهان مغايرت دارد.

اصالحيه
در گزارش منتشر شــده در روزنامه روز گذشته با عنوان"تدوين طرح 
جامع گردشــگرى همدان" نام  سعيد خوشــبخت سرپرست  سازمان 
فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان  به اشتباه عليرضا عنوان 

شده بود كه ضمن پوزش بدينوسيله اصالح مى گردد.
همچنين در ســوالى پيرامون اجراى برنامه هاى متنــوع در تاالر قرآن 
همدان  به اشــتباه عنوان شده بود  در اين تاالر ساختار شكنى  صورت 

گرفته كه اصالح مى گردد .
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حوادث

نكتهدانشگاه
مواد مخدر باعث تشديد «افسردگى» مى شود

 برخى افراد با ديدن نشــانه هايى از افسردگى، به سمت مصرف مواد مخدر مى روند 
و تصور مى كنند با مصرف اين مواد عاليم افسردگى شــان تســكين مى يابد اما به دليل 
نوســاناتى كه در خلق و خوى و روحيات افراد ايجاد مى شود، افسردگى شان با شدت 
بيشــتر باز مى گردد. يك متخصص روان پزشك، شــايع ترين دليل خودكشى در دنيا را 
اختالالت روانى دانســت و گفت: تحقيقات نشان داده است فردى كه ماده روان گردان 
مصرف مى كند، در آينده نه چندان دور دچار اختالالت روانپزشــكى مى شــود و اقدام 
به خودكشــى مى كند. به گزارش فارس،  ســعيد ممتازى، ادامه داد: در مواد روانگردان 
صنعتى به خصوص «شيشه» تغييرات روان پزشكى در فرد اتفاق مى افتد كه مى تواند در 
حيطه تغييرات خلقى باشــد؛ به طور مثال برخى افراد با ديدن نشانه هايى از افسردگى، 
به ســمت مصرف مواد مخدر مى رونــد و تصور مى كنند با مصــرف اين مواد عاليم 
افسردگى شــان تســكين مى يابد اما به دليل نوســاناتى كه در خلق و خوى افراد ايجاد 

مى شود، افسردگى شان با شدت باز مى گردد.

آزمون كاردانى به كارشناسى 12 مرداد برگزار مى شود
 آزمون كاردانى به كارشناســى ناپيوسته سال 1397 در رشته هاى با آزمون جمعه 12

مرداد 97 برگزار مى شود.
به گزارش مهر، آزمون كاردانى به كارشناسى ناپيوسته سال 1397 داراى دو نوع پذيرش 
اســت كه آزمون براى پذيرش در رشته هاى با آزمون در صبح روز جمعه 12 مرداد 97

در 67 شهرستان برگزار مى شود.
كليه داوطلبان متقاضى گزينش در رشــته هاى بدون آزمون مى توانند براى مشــاهده و 
ويرايــش اطالعات ثبت نامى (از جمله معدل كل مقطع كاردانى) و كدرشــته  محلهاى 
انتخابى خود از تاريخ 9 تا 11 مرداد 97 با مراجعه به پايگاه اطالع رسانى سازمان سنجش 
به نشــانى:  )www.sanjesh.org قســمت ويرايش اطالعات) نسبت به مشاهده 
اطالعات خود اقدام كنند.تمامى داوطلبان اعم از داوطلبان متقاضى رشته هاى با آزمون يا 
با سوابق تحصيلى نسبت به مطالعه آن اقدام كرده و در صورت تمايل از تاريخ 9 تا 11

مرداد نسبت به انجام ويرايش در رشته محلهاى انتخابى خود اقدام كنند.

بهداشت
رفع محدوديت ارزى براى شركت هاى دارويى 

 معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو، از موافقت شوراى پول و اعتبار براى رفع 
محدوديت ارزى شركت هاى دارويى خبر داد.

به گزارش مهر، غالمرضا اصغرى گفت: بنا به درخواســت وزير بهداشت و با توجه به 
تشديد تحريم ها كه احتمال بروز كمبودهاى دارويى را ممكن مى سازد، موضوع مستثنى 

شدن شركت هاى گروه دارويى عمومى از محدوديت ارزى مطرح شد.
وى با اشــاره به شــركت هاى دارويى بركت، شــفا و تامين براى مســتثنى شــدن از 
محدوديت هاى ارزى، افزود: در جلســه مورخ 19 تير ماه 97، شوراى پول و اعتبار، اين 
موضوع مطرح گرديد و مقرر شد صنايع دارويى از تاريخ ابالغ اين نامه، به مدت 6 ماه 
بتوانند تا 40 درصد سرمايه پايه بانك ها، يعنى 2 برابر حد مقرر فعلى، و معافيت از آيين 
نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط، از تسهيالت بانكى استفاده نمايند.معاون وزير 
بهداشت، تاكيد كرد: با توجه به شرايط موجود شركت هاى دارويى و وضعيت اقتصادى 

كشور، اين تصميم مى تواند در روند تامين ذخاير دارويى، مثمر ثمر باشد.

نحوه پوشش بيمه اى استارت آپ ها 
 مديرعامل ســازمان تامين اجتماعى از توليد 70 ميليون نســخه الكترونيك براى 

حذف دفترچه هاى تامين اجتماعى خبر داد.
به گزارش ايسنا، تقى نوربخش درباره بيمه شاغالن فضاى مجازى اظهار كرد: ساز و 
كار اين موضوع در ســازمان مشخص است و در مورد استارت آپ ها چون خودشان 

سهام دار هستند نيازى به پرداخت حق بيمه ندارند.
وى در مورد حذف دفترچه هاى بيمه تامين اجتماعى اضافه كرد: اين طرح يك ســال 

است كه در مراكز ملكى سازمان بطور كامل اجرايى شده است.
نوربخش افزود: 70 ميليون نسخه الكترونيك در كشور توليد كرديم و در 8 استان نيز 

اين مهم در حال انجام بوده و استقبال خوبى هم شده است.

بهره مندى 32 هزار روستا از اينترنت پرسرعت
 اينترنت ابزارى براى اقتصاد روستا و بى ترديد اينترنت براى روستاها يك نياز مبرم 
اســت.معاون توسعه روستايى و مناطق محروم نهاد رياست جمهورى با اشاره به اينكه 
تا سال 96 نزديك به 27 هزار روستا از اينترنت پرسرعت بهره مند شده اند،گفت: امروز 
بيش از 32 هزار روستا از اينترنت پر سرعت برخوردار هستند.به گزارش ايسنا، ابوالفضل 
رضوى گفت: در سال هايى برخى براى بهره مندى روستاييان از آب لوله كشى مخالفت 
مى كردند و در حال حاضر نيز برخى براى بهره مندى روســتاها از اينترنت پرســرعت 
مخالفت مى كنند.وى افزود: بى ترديد اينترنت براى روســتاها يك نياز مبرم است؛ چرا 
كه اينترنت  ابزارى براى اقتصاد روستا و ابزار آگاهى روستايى از بازارهاى داخلى و بين 

المللى است و امروزه بيش از 32 هزار روستا از اينترنت پر سرعت بهره مند شده اند.

تلگرام هرگز رفع فيلتر نمى شود
ــال شــخصى  ــاون دادســتان كل كشــور در كان ــادى مع   عبدالصمــد خــرم؛ آب
خــود در پيــام رســان ســروش نوشــت: تلگــرام هرگــز رفــع فيلتــر نخواهــد شــد. 
شــايعه بــى اســاس رفــع فيلتــر تلگــرام كــه بــه منظــور تنفــس مصنوعــى بــه پيكــر 
ــد   ــد رون نيمــه جــان ايــن شــبكه هــر از چندگاهــى منتشــر مى شــود، نمــى توان

مهاجــرت مــردم بــه پيــام رســان هاى داخلــى را متوقــف كنــد. 
بـــه گـــزارش مهـــر، انشـــاء ا... بـــا برنامه ريزى هـــاى انجـــام شـــده در آينـــده 
ـــانهاى  ـــام رس ـــه پي ـــرت ب ـــع، مهاج ـــى از موان ـــدن برخ ـــرف ش ـــا برط ـــك و ب نزدي
ـــته  ـــات برداش ـــى اطالع ـــبكه مل ـــق ش ـــدى در تحق ـــده و گام بلن ـــل ش ـــى تكمي داخل

ـــد. ـــد ش خواه

مهر: عدالت آموزشى نداريم
 چه نوع عدالتى داريم كه اموزشى هم داشته باشيم

فارس: ترامپ: برجام فاجعه بود
 برجام براى ايران يك فاجعه بود نه براى شما!!

مهر: سخنان ترامپ قابل اعتنا نيست
 سخنان ترامپ قابل اعتماد هم نيست

اطالعات: همه سياست هاى دولت قابل اصالح نيست
 پس چرا اصالح نمى شود

سياست روز: به جاى اشتغال ركورد بيكارى زده شد
 اين كه يه چيز عاديه، مدتهاست در بيكارى ركورد زده ايم

هگمتانه: بســيارى از بيكارى ها ثمره حمايت نكردن از توليد داخلى 
است

 دقيقا
جام جم: 1200 "مدير بازنشسته" بازنشسته مى شوند

 خدا كنه ديگه واقعا بازنشسته بشوند
جهان صنعت: گره كور سياست هاى ارزى

 كى اين گره كور باز مى شه خدا مى دونه
اطالعات: در جست و جوى غذاى سالم

 گشتم نبود، نگرد نيست
جمهورى اسالمى: كاخ ســفيد: ترامپ قصد افزايش تنش با ايران را 

ندارد
 بدون شرح

تجارت: گوشى موبايل در دسترس نيست
 اين روزا ديگه هيچ چيزى در دسترس نيست

دنياى اقتصاد: جراحى مالياتى بازار مسكن
 ديگه كار از درمان با دارو گذشــته بايد بازار مسكن به اتاق 

عمل برود
فارس: چرا مردم نمايش نمى بينند؟
 پول ندارند، به همين سادگى

شرق: به زودى شخصيت هاى نمادين كشور كنار هم قرار مى گيرند
 خدا از دهنت بشنوه

عامل شايعه پراكنى وقوع اختالس
 در بانك رفاه دستگير شد

 فردى كه با فيلم بردارى و انتشــار تصويرى از بانك رفاه در فضاى 
مجازى مدعى وقوع اختالس در اين بانك شده بود، دستگير شد.

رئيس پليس فضــاى توليد و تبادل اطالعــات انتظامى همدان گفت:  
چندى پيش چند نوازنده با نشستن در كنار در ورودى بانك رفاه شهر 

همدان اقدام به نواختن ساز مى كنند.
به گزارش ايرنا، فيروز سرخوش نهاد اضافه كرد: حراست بانك با ديدن 
اين صحنه، از حضور اين افراد در جلوى درب ورودى بانك جلوگيرى 

كرده و از آنها درخواست مى كند اين مكان را ترك كنند.
وى ادامــه داد: در اين هنگام جوانى كه در حال عبور از اين محل بود 
با فيلم و عكس بردارى از اين صحنه آن را در فضاى مجازى منتشــر 

مى كند.
رئيس پليس فتا انتظامى همدان گفت: اين فرد در متن توضيح تصاوير 
منعكس شده در فضاى مجازى، عنوان مى كند كه به علت اختالس در 

بانك رفاه مردم در جلوى اين بانك تجمع كرده اند.
سرخوش نهاد بيان كرد: با شكايت نماينده حقوقى بانك رفاه، پرونده در 

پليس فتا به جريان افتاده و عامل اين شايعه پراكنى دستگير شد.
وى اظهار داشت: اين فرد در اعتراف هاى خود مدعى شد كه براى تفريح 
و سرگرمى اقدام به اين كار كرده و از تبعات منفى آن از جمله لطمه وارد 

شدن به اعتبار بانك اطالع نداشته است.
رئيس پليس فتا همدان ادامه داد: در بيشتر موارد ناآگاهى افراد از جرائم 
رايانه اى و قابل پيگيرى بودن اينگونه مسائل، موجب انتشار فيلم، متن و 

تصاوير خالف واقع در فضاى مجازى مى شود.
سرخوش نهاد تاكيد كرد: پليس فتا با افرادى كه نسبت به شايعه پراكنى 
اقدام به برهم زدن امنيت روحى و روانى مردم مى كنند، برخورد مى كند.

خطر آتش سوزى در محيط زيست همدان 
جدى است

 افزايش دما و خشك شدن پوشش گياهى استان، احتمال خطر آتش 
سوزى در مناطق تحت مديريت محيط زيست همدان، جدى است.

مديركل حفاظت محيط زيســت همدان اظهار داشــت: از ابتداى سال 
تاكنون حتى يك متر هم از محيط زيست اين استان دچار آتش سوزى 

نشده است.
به گزارش ايرنا، عادل عربى افزود: البته اين به معناى دفع شــدن خطر 
نيست چراكه طبق تجربيات، ماه هاى مرداد، شهريور و برخى مواقع حتى 

مهرماه شاهد بروز حريق در عرصه هاى محيط زيست بوده ايم.
وى عنوان كرد: براى پيشگيرى از بروز آتش سوزى توصيه هاى الزم داده 

شده و مراقبت ها افزايش داشته است.
مديركل حفاظت محيط زيســت همدان اضافه كرد: تيم هاى حفاظت 
محيط زيست به تجهيزات مورد نياز براى اطفاى حريق مجهز شدند تا 

در صورت نياز در كمترين زمان نسبت به دفع و مهار آتش اقدام كنند.
عربى از شهروندان خواست در صورت بروز آتش در عرصه هاى طبيعى 

موضوع را به سرعت اطالع رسانى كنند.
وى با بيان اينكه آتش گرفتن مراتع موجب از بين رفتن زيستگاه جانوران 
و تخريب پوشش گياهى مى شود، افزود: آتش چرخه طبيعت را بر هم 
زده و موجب افزايش جوندگان، حشــرات موذى و آفات محصوالت 

مى شود.

بازار اينترنتى ويژه معلوالن راه اندازى 
مى شود

 سايت فروش هنرهاى دستى ويژه معلوالن تا 2 ماه آينده راه اندازى 
و از اين طريق آثار هنرى معلوالن سراسر كشور معرفى مى شود.

مديركل دفتر امور مراكز توانبخشــى روزانه و توانپزشــكى ســازمان 
بهزيستى ضمن تاكيد بر اينكه براى توانمند شدن معلوالن نمايشگاه هاى 
دائمى، فصلى و مناسبتى تقويت مى شود، اظهار داشت: امسال برنامه هاى 
متعددى براى توانمند سازى معلوالن در مراكز غير دولتى روزانه پيش 

بينى شده است. 
به گزارش ايرنا، افروز صفارى  فرد از تهيه بســته هاى آموزشــى ويژه 
معلوالن در مراكز روزانه خبر داد و افزود: اين بســته ها بر اســاس نوع 
فعاليت تهيه مى شود كه اولين بسته براى معلوالن ذهنى در هفته بهزيستى 

شروع به كار كرد. 
وى ادامه داد: آموزش مهارت ها بر پايه بازى مورد عالقه معلوالن انجام 
مى شود و يكى از ويژگى هاى اين برنامه ها، خانواده محور بودن است.  
صفارى  فــرد، افزايش عالقه توانخواهان را از اهداف اين بســته هاى 
آموزشــى عنوان كرد و افــزود: فعاليت هاى مراكــز در قالب هنرهاى 
تجسمى، تئاتر ،موسيقى و نمايش هاى عروسكى وسيع تر مى شود.  وى 
با اين اعتقاد كه هنر در كنار ايجاد نشــاط باعث توانمندى جســمى و 
روحى معلوالن مى شود گفت: امسال 2 جشنواره موسيقى، تئاتر راديويى 

و جشنواره تئاتر 6 منطقه در كشور برگزار مى شود. 
صفارى فرد از رشد مطلوب اعتبارات حوزه توانبخشى معلوالن در سال 
جارى خبر داد و افزود: به خصوص اين اعتبارات در حوزه فعاليت هاى 

هنرى رشد خوبى داشته و اميد است كه به موقع هزينه شود. 

كسر خدمت 12 روزه براى فرزندان ايثارگران 
 مقرر شــده اســت به ازاى هر ماه جبهه، هر ماه اســارت و درصد 

جانبازى، 12 روز كسر خدمت بدون سقف در نظر گرفته شود. 
رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح با اعالم اين 
موضوع اظهار كرد: قاعدتاً اين طرح مى بايست سير مراحل قانونى خود 
را در صحن علنى طى كند ولى اگر منع قانونى نداشته باشد، جهت سير 

مراحل تصويب به ستاد كل ارجاع داده خواهد شد.
به گزارش تسنيم، موســى كمالى با اشاره به زمان اجراى اين موضوع 
اعالم كرد هر گاه نتيجه به ســتاد كل اعالم شود اين مسئله طى 2 تا 3

هفته اجرايى خواهد شد.
وى با اشــاره به بر برقرار بودن معافيت 28 ماه به باالى كمافى الســابق 
تاكيد كرد: كســر خدمت مذكور محدوديت سنى نداشته و كسانى كه 
وارد سربازى مى شوند مى توانند از كسر خدمت استفاده كرده و متولدين 
72 به قبل در حال خدمت كه ماهى 9 روز كسر خدمت براى آنها ثبت 

شده هم مى توانند از كسر خدمت 12 روزه استفاده كنند.

يك ميليون و 200 هزار هكتار اختالف ملكى 
موقوفات مرتفع شد

 ســازمان اوقاف و امور خيريه در نتيجه تعامل با ســازمان اسناد و 
امالك كشور موفق شد، حدود يك ميليون و 200 هزار هكتار از حدود 
يك ميليون و 400 هــزار هكتار اختالف ملكى در بخش موقوفات را 

مرتفع كند.
رئيس ســازمان ثبت و اسناد امالك كشور گفت: هنوز بخش زيادى از 
موقوفات ثبت رسمى نشده اســت و از اين رو وظيفه خود مى دانم با 

هماهنگى با ساير دستگاه ها در اين راستا اقدام كنيم.
به گزارش ايرنا، احمد تويســركانى گفت: اراضى و امالك ركن اصلى 
اقتصاد داخلى كشور است و تثبيت مالكيت هاى فردى و عمومى اقدامى 
بسيار مهم براى شفاف سازى و مديريت بخش اقتصادى و جلوگيرى از 

بى نظمى هاى حقوقى جامعه خواهد بود.

  زلزله هــاى كنونى جبران دوران آرام 
20 سال گذشته است.

مهدى زارع، استاد پژوهشگاه زلزله شناسى 
معتقد است زلزله هاى كنونى جبران دوران 
آرام 20 سال گذشته است و احتماال اين 
روند ادامه پيدا مى كند تا تعداد زلزله هاى 
ايــران در يك دوره 50 ســاله به تعادل 

آمارى خودش برسد. 
به گزارش خبر آناليــن، همه چيز از 21 
آبان سال پيش شروع شد، يك زلزله 7.3 
ريشترى سرپل ذهاب را لرزاند و منجر به 
مرگ صدها نفر شــد، بعدازآن يك سرى 
از زلزله ها ايران را لرزاند، 2 روز گذشته 
نقطه اوج اين سرى بود؛ 3 زلزله باالى 5 

ريشترى ايران را لرزاند.
همين اتفاق باعث شــد كه درست مانند 
زلزله بم، زلزله كرمانشاه، زلزله هاى تهران 
و ... نگرانى ها درباره يك وقوع زلزله قوى 
و مرگبــار در يك منطقه پرجمعيت ايران 
به شدت افزايش پيدا كند و دوباره كلمه 

زلزله بر سر زبان ها بيافتد.
براى پاسخ به اين نگرانى ها با مهدى زارع 
استاد پژوهشگاه زلزله شناسى مصاحبه اى 
داشــتيم و او بر اين باور است كه وقوع 
اين تعداد زلزله به نوعى نرمال است و ما 
اكنون وارد يك دهه اى پرزلزله شده ايم كه 

اين مصاحبه را در ادامه مى خوانيد:
 آقــاى دكتر در طى يــك روز ما 
3 زلزله باالى 5 ريشــتر داشتيم كه 
قدرت  ريشــتر  باالى 6  آن  مورد   2
چه خبر است؟ آيا  داشــته اند. واقعاً 

اين شرايط نرمال است؟
ببينيد در طى 24 ســاعت از 9:30 صبح 31 
تيــر تا 9:30 صبح يك مــرداد، 16 زلزله با 
بزرگاى 3ريشتر يا بيشتر آمده كه آمار بسيار 
بااليى است،اين ميزان به طور متوسط روزانه 
8 زلزله اســت. اما نكته اصلى اين است كه 
3مــورد از اين زلزله ها بــزرگاى باالى 5.5 
ريشتر داشــته اند. به طورى كه ساعت 1:09 
دقيــق بامداد امروز زلزله اى 5.5 ريشــترى 
شــمال سيرج در اســتان كرمان را لرزاند و 
افرادى هم مجروح شــدند. پيش ازاين هم 
زلزله 5.3 بندرلنگــه و 5.9 ثالث باباجانى 

را لرزاند.
تا قبل از 21 آبان 96، ما آرامش نسبى براى 
زلزله هاى شديد با بزرگى بين 6 تا 7 ريشتر 
و زلزله اصلى با بزرگاى بيش از 7 ريشتر در 
ايران داشتيم. در حالت عادى ما انتظار داريم 
در سال 2 زلزله باالى 6 و در دهه دو زلزله 7 
ريشترى ايران را بلرزاند، درحالى كه در 10 
سال قبل از زلزله كرمانشاه تعداد زلزله هاى 
باالى 6 ريشتر فقط 11 مورد بوده اين تقريبًا 

نصف ميزانى است كه انتظارش را داشتيم.
در 20 سال قبل از 96، ما زلزله اى با بزرگى 
7 در پوسته كم عمق ايران نداشتيم و آخرين 

مــورد از اين زلزله ها مربــوط به زلزله 7.1 
ريشترى قائن در دوم ارديبهشت 76 داشتيم. 
در اين ميان يك اســتثنا هم تجربه كرديم و 
آن زلزله ســرآوان بود كه در 27 فروردين 
92 رخ داد، البتــه مكانيزم اين زلزله با اكثر 
لرزه هاى كشــور فرق داشــت و يك زلزله 

فرورانشى بود.
به طوركلــى در 20 ســال اخيــر برخالف 
انتظار ما به جاى 4 زلزله 7 ريشــترى، فقط 
يك زلزله بــزرگ رخ داد و بعد از 21 آبان 
96  تعداد زلزله هايى كه در كشــور تجربه 
كرديم مشــخصاً افزايش پيدا كرده است. ما 
در كشورمان در سال بايد حدود 200 زلزله 
با بــزرگاى بين 4 تا 5 بايــد تجربه كنيم و 

اين تعداد در 6 ماه بعد از زلزله كرمانشــاه 
حاصل شده.

در واقع به نظر مى رسد با توجه به كسرى كه 
در 20 سال گذشته داشتيم تعداد زلزله هاى 
ايران به نحوى دارد به تعادل مى رســد و در 

عمل گذشته جبران مى شود.
پس در پاسخ به سؤال شما، اگر به اتفاق هاى 
اخير نگاه كنيم بله تعداد زلزله ها از انتظار ما 
بيشتر شــده و تعداد زلزله هاى كشور بيشتر 
از ميزان متوسط اســت، اما اين موضوع را 

غيرطبيعى تلقى نمى كنيــم چون اين تعداد 
زلزله باعث مى شــود آمار ما در دراز مدت 
مثال به يك دوره 50 ساله يك تعادلى برسد.

 اما اين روند تا كى ادامه دارد؟
مــن فكر مى كنم ما وارد يــك دهه پرزلزله 
شده ايم.خوشبختانه اكثر اتفاقاتى كه در اين 
6 مــاه رخ داده در مناطق كم جمعيت بود.  
ولى آمادگى ما بايد به اندازه اى افزايش پيدا 
كند كه اگر زلزله اى در مناطق پرجمعيت آمد 

آسيب هاى قابل توجهى نداشته باشد.
 ممكن است اين شهر پرجمعيت 

تهران باشد؟
ببينيد، 188 سال است كه تهران در شعاع 
نكرده  تجربه  را  شديد  زلزله  50كيلومترى 

اســت و بعد از اين بازده زمانى مى توانيم 
انتظار داشته باشــيم كه زلزله مهم 6.5 تا 
7.5 ريشــترى اطراف تهــران امروزى را 

بلرزاند.
188 ســال پيش تهــران اين وســعت را 
نداشــت و در 20 ســال اخير منطقه تهران 
بزرگ گسترشــى پيدا كرده كه ديگر شامل 
اســتان هاى اطــراف مثل اســتان البرز هم 
هست و اكنون ما از  يك محدوده جمعيتى 
17ميليونى در تهران و البرز صحبت مى كنيم.

در واقع در محدوده شهر تهران مى تواند يك 
زلزله بــزرگ رخ بدهد چون قبًال اين اتفاق 
افتاده. اما كسى خبر ندارد كه اين زلزله كى 
رخ مى دهد، ولى اقدام منطقى اين است كه 
ما آمادگى الزم را براى هر اتفاقى كه قبًال هم 

رخ داده، داشته باشيم.
كه  ديگرى  بحث  يك  دكتر  آقاى   
در اين دو روز مطرح شــد اين است 
زلزله هاى  اين  مى گوينــد  برخى  كه 
اخير خوب اســت چون انرژى زلزله 
تخليه مى شــود و ديگر نبايد منتظر 
اين  شما  باشــيم.  بزرگ  زلزله  يك 

حرف را تاييد مى كنيد؟
درست است بخشى از انرژى با زلزله تخليه 
مى شــود اما هميشه اين ســؤال هم مطرح 
است كه كل انرژى چقدر است؟ با هر زلزله 
قسمتى از انرژى زلزله زمين تخليه مى شود 
اما چون ما ميــزان تمام انرژى را نمى دانيم، 
نمى توانيم تضميــن كنيم اتفاق ديگرى رخ 

نمى دهد.
در واقــع ما بــا يك تخليه انــرژى مواجه 
هســتيم اما اين تخليه مى تواند شروع يك 
ســرى زلزله در يك منطقه باشــد، معموالً 
مى توانيــم بگويــم زلزله هــاى فوج گونه( 
پى درپــى) جايگزيــن يك زلزلــه اصلى 
مى شــوند. براى مثال آذر 96 در يك روز 
6 زلزلــه بــا بزرگى 5.3 تا5.7 ريشــتر در 
ســومار رخ داد اين 6 زلزله معادل زلزله اى 

با بزرگاى 6.8 تا 7 بود.
 يعنــى ممكن بــود به جاى آن 3 

زلزله، يك زلزله قوى مى آمد؟
احتماالً بلــه، اما به جــاى آن 6 زلزله آمد. 
بااين وجود اين 6 زلزله هم تضمين نمى كند 
كه ديگــر زلزلــه قــوى در آن منطقه رخ 
نمى دهد چراكه مــا نمى دانيم در هر قطعه 
از گسل هاى فعال پوسته چقدر انرژى جمع 

شده است.

شبكه سازى مردمى 
براى پيشگيرى از 
آسيب هاى اجتماعى 
در همدان 
 كارشــناس نظارت و ارزيابى سازمان تبليغات 
اسالمى از شبكه ســازى مردمى براى پيشگيرى از 

آسيب هاى اجتماعى در همدان خبر داد.
داوود ميرزايى مقدم كه براى بازديد و بررســى 
نحــوه اجراى طــرح فرهنگســازى و كنترل و 

كاهش آسيب هاى اجتماعى به همدان سفر كرده 
بود با بيان اينكه در راســتاى كنترل آسيب هاى 
اجتماعى در كشور با همكارى وزارت كشور و 
چند دســتگاه مســئول ديگر از جمله بهزيستى، 
شــهردارى و كميته امداد اقداماتــى انجام مى 
شــود، گفت: بر اســاس ماموريت تعريف شده 
در مناطق حاشيه نشــين شــهرهاى كشور برنامه 
هاى فرهنگسازى و كنترل و كاهش آسيب هاى 

اجتماعى اجرا مى شود.
وى با بيان اينكه در اســتان همدان به عنوان يكى 
از اســتان هاى پيشرو فعاليت در اين زمينه از سال 
96 كار شروع شد، گفت: از همان ابتدا شكل گيرى 
شوراى فرهنگى محالت در همدان استارت خورد.

بــه گزارش مهر، كارشــناس نظــارت و ارزيابى 
ســازمان تبليغات اسالمى با بيان اينكه راه اندازى 
شــوراى فرهنگى محالت در همدان ســبب شد 
همدان ســريع تر از مابقى اســتان ها براى اجراى 
طرح ســالمت اجتماعى هماهنگ شــود، گفت: 
در حال حاضر در اســتان همدان طرح ســالمت 

اجتماعى در حال اجرا است.
ميرزايى با بيان اينكه در كشــور عنوان پايگاه هاى 
فرهنگى اجتماعى براى طرح درنظر گرفته شــده 
اســت، گفت: در راستاى فرهنگســازى و كنترل 
آســيب هاى اجتماعى در شهرهاى كشور نظام نامه 
اى تدوين شده كه اهداف و مسير راه را مشخص 

كرده است.

كارشــناس نظــارت و ارزيابى ســازمان تبليغات 
اســالمى با بيان اينكه در همــدان با پديده خوبى 
روبرو شــديم كمااينكه مديران پايگاه ها بســيار 
توانمند هســتند، گفت: همدان در مقايسه با استان 
هاى زنجان؛ قزوين و البرز موفق وارد عمل شــده 
چرا كه در همدان بر روى موضوع شــبكه سازى 

و انسجام بخشى نيروهاى محلى كار شده است.
وى با تاكيد بر اينكه براى فرهنگسازى و كنترل 
و كاهش آســيب هاى اجتماعى در شــهرهاى 
كشــور 10 كارگروه تعريف شــده است، ادامه 
داد: كارگروه آمار، اشــتغال، خيرين، آموزش و 
ورزش از جمله آن ها اســت تا با اســتفاده از 
توان اين كارگروه ها كار پيش رود و خط مشى 

به اجرا در آيد.
ميرزايــى با بيان اينكه در همدان موضوع شــبكه 
ســازى و تعامل با نيروهاى فعــال هر محله قابل 
توجــه بود، گفــت: تعيين رابط بــراى هر محله 
به صورتى انجام شــده كه مديــر پايگاه مديريت 

مجموعه محله را عهده دار است.
كارشناس نظارت و ارزيابى سازمان تبليغات اسالمى 
با بيان اينكه پارســال 3 استان طرح فرهنگسازى و 
كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى را آغاز كرده 
بودند كه امســال 7 استان ديگر نيز اين طرح را به 
اجرا در آوردند، گفت: تا اينجاى كار استان همدان 
برترين اســتان در زمينه اجراى اين طرح محسوب 

مى شود.

وارد دهه پر زلزله شده ايم 

■ در استان همدان نيز وجود گسل محلى و اصلى در شهرستان نهاوند موجب افزايش 
تعداد زمين لرزه در نواحى جنوبى استان به ويژه نهاوند شده است.

وجود گســل فرعى آوج موجب وقوع زمين لرزه در نقاط شمالى استان مى شود و از 
آنجا كه در بخش ميانى استان گســلى وجود ندارد بنابراين وقوع زمين لرزه در اين 

بخش اندك است.
همچنين زمين لرزه اى كه در ســاعت 21:48 روز 21 آبان ماه سال 96 به قدرت 7,3
ريشتر در منطقه ازگله كرمانشاه اتفاق افتاد در تمامى نقاط استان همدان احساس شد.
زمين لرزه ى 31 تيرماه تازه آباد كرمانشاه نيز به حدى بود كه در اكثر شهرهاى استان 

كرمانشاه و استان هاى همجوار از جمله استان همدان نيز احساس شد.
در 6 مرداد ماه 96 نيز در شهرســتان نهاوند زمين لرزه اى به بزرگى 4 و 7 دهم ريشتر 

رخ داد كه در اين زمين ارزه 10 نفر مصدوم شدند.


