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پيشرفت 
پزشكى ايران 
در 40 سال اخير 
قابل مالحظه 
بوده است

ثبت ملى 4 شىء 
و اثر تاريخى 
همدان

بانك كشاورزى 
همدان 923 
ميليارد ريال 
تسهيالت 
پرداخت كرد

رقابت 109 
ورزشكار 
نونهال و نوجوان 
روى سكو
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در چهلمين سالگرد انقالب 
بازخواني آموزه هاي انقالب 
 اين روزهــا هواي بهمن مــاه دوباره 
بهاري شده است. لطافت هوا و بارش باران 
و تقارن آن با چهلمين بهار انقالب، يادش 
بخير زمستان ســال 57 مردم در شعارهاي 

خود مي گفتند.

همدان مانع كودتاي ارتش شد
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان

■ عملكرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره بردارى
■ كلنگ زنى
■ توانمنديها

■ مقايسه از آنچه بوديم وآنچه هستيم
■ بررسى40 سال خدمت رسانى به مردم

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و
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درشهرستان هااخت روزنامه  سرپرســتان  با  رتباط  ا
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

سالـن شيــخ بهـايــيسالـن شيــخ بهـايــي
غـرفـه غـرفـه 103103
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بيست و يكمينبيست و يكمين  
حضورمركز چـاپ و بسته بنـدي همـدانحضورمركز چـاپ و بسته بنـدي همـدان

(همـدان ليبل)(همـدان ليبل)  
در نمايشگاه هاي ملـي و بين المللـيدر نمايشگاه هاي ملـي و بين المللـي

براى خواب سنگين فرودگاه براى خواب سنگين فرودگاه 8080 ساله   ساله  

شوراى شهر 
هواپيما مي خرد

استاندار 
در جمع سبزپوشان

پاس بايد 
تعيين تكليف 

شود شوراى شهر كار را تمام كرد

7رأي نهايي به رفتن مولوي

معاون اول رئيس جمهوريي ميهمان جشن 40سالگي انقالب

جهانگيري درسفر يك روزه 5 پروژه را افتتاح مي كند
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افزايش 50 درصدى زندانيان مهريه در همدان
 مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان از آزادى 40 زندانى جرائم غيرعمد به 

مناسبت فرارسيدن چهلمين سالگرد انقالب اسالمى خبر داد.
يدا... روحانى منش در جمع خبرنگاران، در توضيح اين خبر اظهار كرد: با توجه 
به فرارسيدن جشــن پيروزى انقالب، درصدد هستيم تا پايان بهمن 40 نفر از 
زندانيان جرائم غيرعمد را به آغوش خانواده بازگردانيم كه تا كنون از اين تعداد، 
18 نفر آزاد شــده و قصد داريم تا پايان سال 100 زندانى ديگر را آزاد كنيم كه 

اين موضوع نيازمند همت و يارى خيرين و مسئوالن است.
به گزارش ايســنا وى از افزايش زندانيان مهريه در سالجارى خبر داد و گفت: 
متأسفانه با توجه به تورم نرخ ارز و سكه، تعداد زندانيان مهريه در سالجارى 50
درصد افزايش داشــته كه با تمهيدات و اقدامات قوه قضائيه، اين آمار طى يك 

ماه گذشته 10 درصد كاهش داشته است.

آموزش و پرورش بهترين فضا براي پايداري 
سرمايه هاي اجتماعي است

  سرپرســت معاونت سياســي، امنيتي و اجتماعي استانداري همدان گفت: 
آموزش و پرورش بهترين فضا براي تقويت پرورش، استمرار و پايداري سرمايه 
اجتماعي اســت. به گزارش ايرنا ابوالقاسم الماســي در نشست چهل سالگي 
انقالب، آموزش و پرورش و ســرمايه اجتماعي افزود: در آستانه چهل سالگي 
پيروزي انقالب اســالمي در حوزه هاي علمي، فناوري، پزشــكي، آموزشي و 
نظامي دستاوردهاي بســياري به دست آورديم و در برخي از اين حوزه ها در 
منطقــه و حتي دنيا رتبه اول را داريم. وي با بيان اينكه دشــمنان با بزرگنمايي 
ضعف ها، به دنبال تخريب چهره انقالب هســتند اظهار داشت: امروز جوانان 
به عنوان سرمايه هاي انقالب محسوب مي شوند، جواناني كه محصول انقالب 

هستند و جنگ را مديريت كردند. 

هواى همدان تا اواخر هفته سرد است
 كارشــناس اداره كل هواشناســى همــدان گفــت: در پــى فعاليــت 
ســامانه بارشــى در چنــد روز گذشــته، اكنــون سيســتم پايــدار در آســمان 
ــن  ــتان را پايي ــواى اس ــاى ه ــه دم ــا روز جمع ــت و ت ــال اس ــدان فع هم

ــى دارد. ــه م نگ
ــزود:  ــا اف ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــكيب در گف ــرى ش ــن باق ــد حس محم
ــا افزايــش  ــراه ب ــرى، هم ــا قســمتى اب ــروز صــاف ت آســمان اســتان ام
ــش  ــى پي ــه صبحگاه ــاط م ــى از نق ــم و در برخ ــاد مالي ــر، وزش ب اب

ــود. ــى ش ــى م بين
ــال  ــتان فع ــى در اس ــامانه بارش ــر س ــال حاض ــرد: در ح ــه ك وى اضاف
ــاى هــواى اســتان ســرد پيــش  ــدار دم ــا فعاليــت سيســتم پاي نيســت و ب

ــود. ــى ش ــى م بين

با صدور حكمى از سوى استاندار همدان 
مجيدى مديرعامل سازمان هميارى شهردارى 

استان شد 

ــه  ــتاندار ب ــا صــدور حكمــى از ســوى اس ــدى ب ــدى مجي  مه
ــارى شــهردارى هــاى اســتان  ــر عاملــى ســازمان همي ســمت مدي
ــر  ــر كل دفت ــا حضورمدي ــه اى ب ــى جلس ــوب و ط ــدان منص هم
ــازمان  ــان س ــران و كاركن ــتاندارى، مدي ــوراهاى اس ــهرى و ش ش

ــت. ــرار گرف ــى ق ــورد معرف ــا م ــهردارى ه ــارى ش همي
ــهرى  ــر ش ــركل دفت ــرى مدي ــين جعف ــه سيدحس ــن جلس در اي
ــوابق  ــه س ــاره ب ــا اش ــخنانى ب ــى س ــتاندارى ط ــوراهاى اس و ش
اجرائــى مجيــدى و تأييــد  بــر ســنخيت تجــارب وى بــا ماهيــت 
ــهردارى  ــارى ش ــازمان همي ــت: س ــارى، گف ــازمان همي ــور س ام
ــازوى  ــه ب ــدل ب ــد ب ــازمانى كارآم ــوان س ــه عن ــد ب ــى توان ــا م ه
توانمنــد بــراى شــهردارى هــاى اســتان شــده و در ســايه تعامــالت 
ــراى  ــدى ب ــدار درآم ــع پاي ــاد مناب ــاى ايج ــه ه ــن، زمين ــى مابي ف

ــازد. ــم س ــا را فراه ــهردارى ه ش
وى بــا اشــاره بــه تنــوع و گســتردگى وظايــف و مســئوليت 
ــل  ــن دلي ــه همي ــزود: ب ــهرها اف ــور ش ــا در اداره ام ــهردارى ه ش
ــت در  ــى بايس ــوده و م ــترده ب ــيار گس ــت كار بس ــه و ظرفي دامن
ــه  ــاد، زمين ــن دو نه ــاط اي ــف ارتب ــاز تعري ــا ب ــتا ب ــن راس همي
ــن را بيــش از پيــش وســيعتر  ــى مابي ــاى مشــترك ف همــكارى ه

ــاخت. ــتر س و بيش
جعفــرى در ادامــه بــا تقديــراز زحمــات ناصــر احمديــان 
مديرعامــل ســابق ســازمان هميــارى شــهردارى هــا، حكــم 
ــرد.  ــدى اعطــا ك ــه مجي انتصــاب صــادره از ســوى اســتاندار را ب

بازديد استاندارهمدان ازغرفه 
راه وشهرسازى

ســاله  چهــل  دســتاوردهاى  غرفــه  از  همــدان  اســتاندار   
انقــالب اســالمى درحــوزه راه وشهرســازى اســتان در نمايشــگاه 
ــل  ــه عم ــد ب ــالمى بازدي ــالب اس ــاله انق ــل س ــتاوردهاى چه دس

آورد.
ــتان  ــازي اس ــى اداره كل راه و شهرس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
همــدان، ســيد ســعيد شــاهرخى  در بازديــد از غرفــه راه و 
ــده از  ــش درآم ــه نماي ــتاوردهاى ب ــرد: دس ــوان ك ــازى عن شهرس
عملكــرد و فعاليــت هــاى ايــن ادره كل در چهــل ســاله انقــالب  

ــت.  ــد اس ــر و تمجي ــل تقدي ــيار قاب ــه بس ــن غرف در اي
مديركل راه وشهرسازي استان همدان در بازديد استاندار درخصوص 
دســتاوردهاي چهل ساله انقالب اسالمي در حوزه كاري خود گفت: 
تا قبل از شــكل گيرى نظام جمهورى اسالمى، در استان همدان 518
كيلو متر راه  آســفالته وجود داشت اما اكنون  در اين مسير مهم و قابل 
توجه براى توسعه و رشد استان همدان 420كيلو متر افزايش مسير را 
نسبت به قبل از انقالب شاهد هستيم كه نقش موثر و مهمى در توسعه 

زير ساخت هاى  توليد و اشتغال بر عهده دارد.
ربانــى ارشــد گفــت: 40 ســال از آغــاز انقــالب شــكوهمند ايــران 
ــه دهــم  اســالمى گذشــته كــه درايــن مــدت و در آســتانه ورود ب
پنجــم نظــام اســالمى شــاهد ايــن توســعه كمــى و كيفــى راه هــاى 
اســتان هســتيم و اكنــون اســتان همــدان 938 كيلو متــر راه آســفالته 
ــردم ايــن اســتان از ايــن  دارد كــه عامــل مهمــى در بهره منــدى م

ــاختى اســت.  ــكان زير س ام

در چهلمين سالگرد انقالب 
بازخواني آموزه هاي انقالب 

فيض ا... مظفرپور »
ــاره بهــاري شــده اســت.   ايــن روزهــا هــواي بهمــن مــاه دوب
ــار  ــن به ــا چهلمي ــارن آن ب ــاران و تق ــارش ب ــوا و ب ــت ه لطاف
ــعارهاي  ــردم در ش ــال 57 م ــتان س ــر زمس ــادش بخي ــالب، ي انق
ــاره و  ــم به ــتان ه ــاه زمس ــوري چشــم ش ــه ك ــد ب ــود مي گفتن خ
ايــن شــعار در حقيقــت بــه شــعور تبديــل و آرزوي انقالبيــون بــه 
تحقــق پيوســت زيــرا كــه انقــالب اســالمي ايــران در زمســتان بــه 
ــام  ــدن ام ــاه 57 و آم ــا خــروج شــاه در 26 دي م ــار رســيد و ب به
خمينــي(ره) در 12 بهمــن 57 و پيــروزي نهايــي انقــالب اســالمي 
در 22 بهمــن 57 بهــار در زمســتان رســيد. و بــاز در ســرودهاي آن 
زمــان ايــن شــعر بــود كــه بــوي عطــر شــهيدان آمــد/ در زمســتان 

در بهــاران آمــد .
ــذاري  ــاي انقــالب و پايه گ ــه فجــر رســيد و شــكفتن جوانه ه ده
نظامــي نويــن برگرفتــه از مبانــي ديــن مبيــن اســالم رقــم خــورد 
ــر انقــالب اســالمي  ــام راحــل و بنيانگــذار  كبي ــه ام ــه ك و آنگون
فرمــود: 22 بهمــن بايــد سرمشــق  مــا باشــد بــراي هميشــه و بــراي 

ــده . ــل هاي آين نس
سرمشــقي كــه امــام خمينــي در 22 بهمــن بــه ملــت داد و 
ــد ســرلوحه  ــا باي ــن روزه ــروزي انقــالب گشــت اي ــات پي موجب
كار مســئولين و مــردم باشــد. زيــرا كــه مــا بــه آموزه هــاي انقــالب 

و سرمشــق هاي آن همــواره نيازمنديــم.
وحــدت كلمــه يكــي از رمزهــاي اصلــي پيــروزي انقالب اســالمي 

بــود كــه امــام فرمــود: «وحــدت كلمــه رمــز پيروزي اســت»
در انقــالب اســالمي همــه ملــت گــوش بــه فرمــان رهبــري بــا هــم 

بودنــد و يكصــداو خواســته هاي مشــترك داشــتند.
چيــزي كــه ايــن روزهــا بيــش از هــر زمــان ديگــر بــه آن 
نيازمنديــم، بــا كمــال تأســف ايــن روزهــا وصــف حــال سياســيون 
و احــزاب و جناح هــا شــده ايــن آينــه قــرآن كــه مي فرمايــد: كل 
حــزب بمــا لديهــم فرحــون، هــر حزبــي (گروهــي) بــه آنچــه كــه 

پيــش آنهاســت خوشــحالند.
هــر روز در فضــاي مجــازي و حقيقــي مي بينيــم گروه هــاي 
ــدت  ــاي وح ــذار حرف ه ــخاص تأثيرگ ــزاب و اش ــي و اح سياس
شــكن مي زننــد و مشــغول تخريــب همديگــر هســتند و بــه ايــن 
كارهــاي خــود دلخــوش كرده انــد. و آن را افتخــاري بــراي خــود 
ــالمي  ــالب اس ــان انق ــه در زم ــي ك ــد در حال ــوب مي كنن محس
ــتند.  ــترك داش ــته هاي مش ــي خواس ــاي سياس ــزاب و گروه ه اح
و خواســتار برچيــدن نظــام ديكتاتــوري پهلــوي و اســتقرار نظامــي 
ــي از  ــد. يك ــالمي ش ــوري اس ــردم جمه ــا رأي م ــا ب ــه بعده ك
ــوري  ــتقالل آزادي جمه ــم اس ــردم ه ــعارهاي م ــي ترين ش اساس
ــا بركــت نظــام  ــود. امــروز بعــد از 40 ســال از عمــر ب اســالمي ب
اســالم برخــي از سياســيون كــه خــود را نخبــگان جامعــه تصــور 
ــه  ــه اينك ــه ب ــا توج ــته و ب ــل گش ــمنان غاف ــد دش ــد از كي مي كنن
ــاز  ــم و ني ــرار گرفته اي ــار ق ــام عي ــادي تم ــگ اقتص ــك جن در ي
ــه رهبــر  ــواي رهبري هــاي داهيان ــه وحــدت و همدلــي تحــت ل ب
معظــم انقــالب داريــم. ســخنان دلســرد كننــده و تفرقه آفريــن در 
ــا وحــدت  جامعــه مي زننــد ايــن در حالــي اســت كــه دشــمنان ب
و يكپارچگــي بي ســابقه در چهلميــن ســال انقــالب تمــام تــالش 
خــود را بــراي ضربــه زدن بــه ايــن نظــام مردمــي بــكار گرفته انــد. 
علــي(ع) جملــه اي دارنــد بــه ايــن مضمــون كــه ظاهــراً خطــاب به 
مــردم كوفــه اســت، كــه مي فرمايــد: آنهــا (دشــمنان) شــما در راه 
باطــل خــود كامــل بــا هــم وحــدت و جديــت دارند.ولــي شــما در 

راه حــق خــود سســت و متفــرق هســتيد.»
در زمان انقالب همه گروه ها خواسته هاي خود را به طور آزادانه بيان 
مي كردند ولي در نهايت حول محور ولي فقيه زمان امام(ره) يكصدايي 
براي استقرار عدالت و تحقق نظام اسالمي بر اساس آموزه هاي دين را 
داشتند. گر چه برخي گروه ها مثل منافقين بعدها انحراف از آموزه هاي 
نظامي اسالمي پيدا كرده و از انقالبيون واقعي جدا شدند. و بعدها بر 
عليه اين نظام و اين ملت شمشــير كشيده و 17 هزار نفر را در كشور 
شــهيد كردند و انواع و اقسام دشمني و جنايت چه در زمان جنگ و 
بعد از آن به ملت و نظام روا داشتند. ولي ساير گروه هاي سياسي پايبند 
به قانون اساســي و رهبري همواره در مواقع خطر در كنار هم بوده و 

توانسته اند از گردنه هاي سخت عبور كنند.
ــردم  ــارز ايــن هماهنگــي بيــن گروه هــا و احــزاب و م مصــداق ب
و مســئولين زمــان پيــروزي انقــالب و دفــاع مقــدس 8 ســاله بــود 
كــه توانســتيم بــا وحــدت كلمــه پيــروز شــويم بايــد ايــن روزهــا 

ــم. ــق بگيري ــق ها سرمش از آن سرمش
و از خودخواهي هــا و تعصبات جناحــي و گروهي بيرون آييم و در 
مواقع خطر در كنار هم و مقابل دشــمنان يكصدا باشــيم. نظام ما كم 
ضربه از تفرقه نديده است ولي آنچه كه توانسته اين خطرات را پشت 
سر بگذارد وجود رهبري در رأس نظام به عنوان محور نظام و وحدتي 

كه بين ملت وجود دارد. 
مقــام معظــم رهبــري بارهــا فرموده انــد ملــت يــك پارچــه هســتند 
ــه  ــان در صحن ــه حضــور آن ــد نظــام ب و هــر موقــع احســاس كنن
ــاي  ــود توطئه ه ــور خ ــا حض ــد. و ب ــدان مي آين ــه مي ــاز دارد ب ني

ــد.  ــي مي كنن ــمنان را خنث دش
همانگونــه كــه امــام (ره) در وصيت نامــه الهــي- سياســي فرمــود: 
ــت  ــن مل ــد آهني ــزار در س ــك خدمتگ ــن ي ــا رفت ــه ب ــد ك «بداني
ــر و  ــزاران باالت ــه خدمتگ ــد.» ك ــد آم ــود نخواه ــه وج ــي ب خلل
واالتــر در خدمتنــد» و ايــن پيش بينــي پيــر روشــن ضميــر انقــالب 
ــل گشــته  ــت تبدي ــه واقعي ــز ب ــه از رحلــت آن عزي ــد از 3 ده بع
ــه  ــام هم ــرم نظ ــري در رأس ه ــم رهب ــام معظ ــور مق ــا حض و ب
ــاز هــم از ايــن گردنه هــا  خطــرات را پشــت ســر گذاشــته ايم و ب

ــرد. ــم ك ــور خواهي و مشــكالت اقتصــادي عب
انشاءا...

  امروز اســحاق جهانگيرى معاون اول 
رئيس جمهور بــه منظور افتتاح چند طرح 

عمرانى به استان مى آيند.
حضــور جهانگيرى همزمان بــا دهه فجر 
و ايــام چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى در همدان از جهات مختلف حائز 
اهميت اســت و مى تواند آثار و نتايجى را 

براى استان به دنبال داشته باشد.
بهره بــردارى از طرح ها و پروژه هايى كه 
به مناســبت چهلمين سال انقالب اسالمى  
افتتاح خواهند شــد، مهم ترين هدف سفر 
معاون اول رئيس جمهور اســت كه نشان 
دهنده اهميت اين پروژه ها و تاثير آنها در 

توسعه استان است.
حضــور جهانگيرى در همــدان آن هم در 
شــرايطى كه مديريت ارشــد استان هنوز 
در آغاز مســير خدمت و مسئوليت  خود 
قرار دارد، مى تواند نقطه عطفى براى استان 
باشد و فرصتى براى مديران ايجاد نمايد. 

نوع نگاه دولت به توســعه متوازن بعالوه 
برنامه هايى كه در دو ســطح ملى و استانى 
دنبال مى شــود، باعث شــده تــا اينگونه  
ســفرها گذشــته از هدف تعريف شده از 
جملــه  افتتاح طرح ها و پروژه ها، اهداف 

ديگرى نيز بر آن مترتب گردد.
بــدون ترديد بيان مســائل، مشــكالت و 
نيازهاى استان از يكســو و  ارائه گزارش 
دقيق از وضعيت استان در حضور يك مقام 
ارشــد ملى مى تواند زمينــه را براى طرح 
مباحث مهم تر و حتــى اتخاذ تصميمات 

خوب براى توسعه استان فراهم نمايد.
آنچه امروز از زبان مســئولين استان مطرح 
مى شــود بعالوه مشــاهدات معاون اول 
رئيــس جمهور مى توانــد  نمايى هر چند 
كلى  از حال و روز اســتان  باشد كه قطعا 

براى دولتمردان حائز اهميت است. 
جهانگيرى بــراى افتتاح چند پروژه مهم و 
احيانا شركت در جلساتى به استان مى آيد، 
اما اين سفر مى تواند نتايج ديگرى را نيز به 

دنبال داشته باشد و شرايط را براى اتفاقات 
خوب مهيا كند؛ مشــروط بر آنكه فرصت 
اين حضور را غنيمت شماريم و به بهترين 
شكل ممكن از آن در جهت رفع مشكالت 

موجود و هموار نمودن مسير توسعه استان 
استفاده كنيم.

به هــر حال حضــور معــاون اول رئيس 
جمهور در استان را به فال نيك  مى گيريم 

و اميدواريم اين سفر صرفا در افتتاح پروژه 
هايى هر چند مهم خالصه نشــود و نتايج 
ديگرى را نيز براى اســتان به دنبال داشته 

باشد .

 ســهميه تســهيالت پرداختــى بانك 
كشاورزى در سالجارى 923 ميليارد ريال 
بوده كه 100 درصد اعتبار ابالغى پرداخت 

شده است.
مدير شعب بانك كشاورزى همدان گفت: 
يك هــزار و 169 ميليــارد ريال پرداخت 
تســهيالت عقد قرار داد شده بود كه 923 
ميليارد ريال پرداخت شده و مابقى مستلزم 

ابالغ اعتبار است.
هوشنگ حيدرنژاديان در جمع خبرنگاران 
بيان كرد: در مجموع از ابتداى سال تاكنون 
28 هزار و 377 فقره تســهيالت به ميزان 
هشت هزار 294ميليارد ريال توسط بانك 
كشاورزى پرداخت شده كه اين رقم از نظر 

ريالى 42 درصد رشد داشت.
مدير شعب بانك كشــاورزى همدان بيان 

كرد: سه هزار و 295 فقره تسهيالت قرض 
الحسنه ازدواج به ميزان 507 ميليارد ريال 
امسال پرداخت شده كه بانك كشاورزى در 
اين زمينه رتبه دوم را در بين سيستم بانكى 

استان دارد.
حيدرنژاديان اظهار داشت: 45 درصد سهم 
اشــتغال پايدار روســتايى متعلق به بانك 
كشــاورزى و مابقى متعلق به ســه بانك 
توسعه و تعاون، پســت بانك و صندوق 

كارآفرينى اميد است.
وى افزود: در اين راســتا به 260 طرح در 
قالب اشــتعال پايدار روستايى يك هزار و 
181 ميليارد ريال توســط بانك كشاورزى 
پرداخت شــد كه ايجاد يك هزار و 832

فرصت شغلى را در پى داشت.
مدير شعب بانك كشاورزى همدان اضافه 

كرد: 508 فقره تسهيالت از محل صندوق 
توسعه ملى در 2 سال گذشته پرداخت شده 
كه منجر به ايجاد 400 فرصت شغلى شده 

است.
حيدرنژاديان بيان كــرد: همچنين از محل 
صندوق توســعه ملــى 271 ميليارد ريال 
در سالجارى به بخش صادرات تسهيالت 

پرداخت شد.
وى ادامه داد: باالترين سهم مانده مطالبات 
با ســه هزار و 200 ميليــارد ريال متعلق 
به بانك كشــاورزى اســت كه 35 درصد 
مطالبات سيســتم بانكى اســتان همدان را 

شامل مى شود.
مدير شعب بانك كشاورزى همدان افزود: 
اين ميزان مطالبات نشــان دهنده حمايت 
بانك كشاورزى از فعاالن اين بخش است 

هر چند وجــود خارج شــدن اين ميزان 
ســرمايه از چرخه گردونه بانك، آســيب 

هايى به همراه داشته است.
حيدرنژاديان اضافه كرد: بانك كشــاورزى 
در راســتاى حمايت از بخش كشاورزى، 
طبق بنــد خ ماده 33 قانون تســهيالت با 
سقف 80 ميليون ريال با پنج تا 10 درصد 
ســود پرداخت مى كند تــا واحدها فعال 

بمانند.
وى ادامــه داد: بانك كشــاورزى در بُعد 
اجتماعى اقدام به انجام كارهاى عام المنفعه 
نظير ســاخت مدرســه در مناطق محروم 
است و در همدان ساخت نمازخانه، ايجاد 
فضاى فرهنگى در مدارس محروم و تجهيز 
كارگاه و ايجاد نمازخانــه را با هماهنگى 

آموزش و پرورش در دستور كار دارد.

15 تعاونى در 
دهه فجر افتتاح 
مى شود

 مدير امور تعاون اداره كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى اســتان همدان از افتتاح 
15 تعاونى در ايام اهللا دهه فجر در استان 
همدان خبر داد و گفــت: افتتاح تعاونى 
هــا در دههه فجر به منظور  ســهولت و 
گســترش فعاليت تعاونى هــا و با ايجاد 

136 نفر اشتغالزايى انجام مى شود. 
مهدى تابيده چى در گفت و گو با ايسنا با 
اشــاره به عملكرد تعاونى ها در سال 97 
گفت: 58 شــركت تعاونى با جذب هزار 

و 13 نفــر و 925 فرصت شــغلى جديد 
فعاليت خود را در سال 97 آغاز كرده اند. 
وى در ادامه خاطرنشــان كــرد: تاكنون 
از 867 تعاونــى بازيد انجام شــده و با 
نظارت بر فعاليت تعاونى ها 284 مجمع 
قانونمندى تعاونــى ها در همدان برگزار 

شده است. 
مدير امــور تعاون اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى اســتان همدان از صادرات 
33 هزار دالرى تعاونى هاى اســتان خبر 
داد و گفت: 71 واحد مسكونى بر اساس 
پروانه ســاختمانى تعاونى ها تحويل شده 

است. 
وى همچنين افزود: حضوردر 4 نمايشگاه 
بين المللــى داخلى و خارجى و كمك به 
برپايى و مشــاركت در انجام نمايشگاه ها 
از جمله ديگر اقدامات انجام شده توسط 

اين اداره كل در سال 97 بوده است. 
تابيده چى در خصوص فعاليت روســتا 
تعاون هــا در اســتان همــدان گفــت: 
فعاليت روســتا تعاون ها به منزله توسعه 
روستايي،  هاي  تعاوني  توانمندسازي  و 
ســازمان  مشــاركت   ، اقتصادي  رونق 
يافته و كارآفريني اقتصادي روســتائيان 
در قالب مشاركت گروهي تدوين شده 

است. 
وى در دامه گفت: در اين حوزه توســعه 
بازار محصوالت روســتايي، توسعه بازار 
محصوالت روســتايي ،بهبــود وضعيت 
زندگي، پيشــگيري از مهاجرت، هدايت 
سرمايه ها به سمت اشتغال مولد، استفاده 
بهينــه از منابــع و مزيت هاي روســتا 
،افزايــش راندمان و كاهــش هزينه و در 
نهايت هم افزايي در توليد محصوالت به 

بهره برداري رساندن 2000 طرح تعاوني 
در روســتاها كه منجر به ايجاد 26هزار و 
216 شغل مولد روســتايي هدف اصلى 

برگزارى روستا تعاون بوده است. 
وى با اشــاره به ويژگــى هاى اين طرح 
عنــوان كرد: افزايش مشــاركت مردمي، 
توســعه پايــدار مناطــق روســتايي و  
سازماندهي ســرمايه هاي خرد از جمله 
ويژگى هاى طر بوده كه در ســال جارى 
19 تعاوني با فرصت شــغلي 181 نفر به 

ثبت رسيده است . 
تابيده چى در پايان خاطرنشــان كرد: 15 
شــركت تعاوني روســتايي به مبلغ 171 
ميليــار ريــال، موفق به اخذ تســهيالت 
شده و پرونده 10 طرح ديگر نيز به مبلغ 
88 ميليارد ريــال در بانك عامل در حال 

پيگيري و پرداخت است.

معاون اول رئيس جمهوريي ميهمان جشن 40سالگي انقالب

جهانگيري در سفر يك روزه 
5 پروژه را افتتاح مي كند

بانك كشاورزى همدان 923 ميليارد ريال تسهيالت پرداخت كرد

 معاون اول رئيس جمهور امروز در آســتانه چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى، از چهار نيروگاه خورشيدى، 2 واحد 
صنعتى فروسيليس، يك كارخانه دارو سازى و يك كارخانه فوالد در استان همدان بهره بردارى خواهد كرد.

اســحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور در اين ســفر با حضور در شــهرك صنعتى ويان واقع در شهرستان كبودراهنگ، ضمن 
بازديد و بهره بردارى از واحد صنعتى فوالد راد، 4 نيروگاه خورشيدى 7 مگاواتى را به طور همزمان در سطح استان افتتاح خواهد كرد.

جهانگيرى در ادامه برنامه هاى اين ســفر يك روزه، كارخانه هگمتان دارو در شهرســتان تويسركان را افتتاح و سپس از شهرك مبل و 
منبت در شهرستان مالير بازديد خواهد كرد.

افتتاح 2 واحد صنعتى فروســيليس آذرخش و غرب پارس در شهرســتان مالير و شــركت در جلســه شوراى ادارى استان 
كــه با حضور كارآفرينان، نخبگان و جوانان اين اســتان برگزار خواهد شــد از ديگر برنامه هــاى معاون اول رئيس جمهور 

است. همدان  استان  به  سفر  در 
استاندار همدان با اشاره به برنامه سفر معاون اول رييس جمهوري به اين استان گفت: در اين سفر چهار نيروگاه خورشيدي، 2 واحد 

صنعتي فروسيليس، يك كارخانه دارو سازي و يك كارخانه فوالد افتتاح مي شود.
سيد سعيد شاهرخي اظهار داشت: همچنين براي بازديد از شهرك صنعتي مبل و منبت نيز در اين سفر برنامه ريزي شده است.

وي اضافه كرد: همزمان با چهلمين ســالگرد پيروزي شــكوهمند انقالب اسالمي، طرح هاي بزرگ صنعتي، توليدي و عمراني در 
سطح استان همدان بهره برداري مي شود.

شاهرخي يادآور شد: همچنين معاون اول رييس جمهوري در برنامه  امروز، در شوراي برنامه ريزي استان شركت مي كند.
گفتنى اســت همزمان با گراميداشت دهه مبارك فجر 707 طرح با اشــتغالزايي براي 2 هزار و 770 نفر در استان همدان بهره  برداري 

مي شود

1- نامگذارى ســال 97 فراموش شده اســت. گفته مى شود درحالى 
كه ســال جارى به نام عين القضات نامگذارى شــده است  خبرى از 
برنامه هاى پيش بينى شــده براى اين نامگذارى نيســت. گويا تغيير 
استاندارومديركل ارشــاد باعث فراموشى اين موضوع فرهنگى شده 

است.
گفتنى است چندسالى است سنت نامگذارى سالهابه نام مشاهيراستان 
شكل گرفته است كه پس از ميرسيدعلى،باباطاهروسيدجمال امسال به 
نام عين القضات نامگذارى شــده است كه درآستانه پايان سال هنوز 

برنامه خاصى پيش بينى نشده است.
2- معاون رئيس جمهور برنامه هاى جانبى نيز درســفرخود به استان  
پيش بينى كرده است. گفته مى شود قراراست عالوه بر افتتاح وكلنگ 

زنى پروژه هاى استان چند نشست با گروههاى مختلف برگزارشود.
گويا مهمترين آنها هيات انديشه ورزان جوان خواهد بود.

گفتنى اســت هيــات انديشــه ورزان از ابتكاران دولــت دوازدهم 
دراستانهاست.

3- نيكبخت درسفرجهانگيرى همراه نخواهدبود. گفته مى شود على 
رغم پيش بينى حضور استاندارســابق درسفرمعاون رئيس جمهورى 

وى به استان نخواهدآمد.
گفتنى است به دليل پيگيرى ويژه نيكبخت در زمان صدارت، برخى ها 

احتمال دعوت از وى براى حضوردرمراسم افتتاح را ميدادند.
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انقالب اسالمى ايران متعلق به امام زمان( عج) است
 بدون شك انقالب اسالمى ايران متعلق به امام زمان (عج) بوده و اگر هزاران توطئه بزرگ 

توسط دشمنان اتفاق بيافتد باز هم آن تدبير الهى كه بايد به نتيجه برسد اتفاق خواهد افتاد .
فرمانده ســپاه انصار الحسين استان همدان در مراسم تكريم و معارفه فرمانده سپاه ناحيه 
مقاومت اســدآباد اظهار كرد: توكل و ايمان به خدا ،ايمان به ائمه اطهار و نزديكى امام به 
مردم 3 ويژگى مهم در امام بود كه اين سه ويژگى موجب پيروزى و موفقيت و استمرار 
انقالب اسالمى شد  و اگر بخواهيم اين مسير پرافتخار تداوم داشته باشد همواره بايد اين 

سه ويژگى را امروز ما نيز باور داشته باشيم .

به گزارش ايسنا، مظاهر مجيدى تصريح كرد: امروز دشمنان بر آن هستند تا با فشارها و 
تنگناهاى مختلف مردم ايران اسالمى را از رهبرى جدا كنند كه براى ناكامى دشمنان لزوم 
مرور گذشــته چهل ســاله افتخار آميز انقالب ضرورت دارد چرا كه ملت ايران در تمام 

برهه ها پاى انقالب ايستاده اند .
وى  خاطر نشــان كرد: امــروز فرمايش امام راحل در رابطه بــا اينكه فرمودند" افول 
آمريكا را مى بينم "تحقق يافته و آمريكا قدرت و توان مبارزه با ايران اسالمى را ندارد 
و اگر آمريكا از ســوريه بيرون مى رود و يا روى خود ديوار مى كشــند نشان از سقوط 

آمريكاست .
فرمانده ســپاه انصار الحسين استان همدان در ادامه با تاكيد بر اينكه اطمينان داشته باشيد 

انقالب اسالمى يك نماى روشن دارد خاطر نشان كرد: امروز وحدت و انسجام رهبرى و 
ملت موجب آن شده تا ايران اسالمى در منطقه خاورميانه يك الگوى موفق باشد و دشمن 
ســعى بر آن دارد اين نظام را در مسائل مختلف ناكارآمد توصيف كند حال اينكه كشور 

ايران در بسيارى از زمينه ها افتخارات بسيارى را به دست آورده است .
مجيدى با اشــاره به برخى از موفقيت و افتخارات كشور ايران اسالمى تصريح كرد: در 
حال حاضر كشــور ايران به عنوان صادر كننده سالح بوده در حالى كه پيش از اين يكى 
از بزرگترين واردكنندگان سالح هاى نظامى به شمار مى رفته و امروز 50كشور دنيا براى 
درمان و معالجه به ايران مى آيند كه اين 2 مورد تنها جزء كوچكى از افتخارات و موفقيت 

هاى ايران اسالمى به شمار مى رود

خبـر

توقيف خودرو حامل مسكوكات رايج ملي 
در كبودراهنگ 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: يك دستگاه خودرو حامل 88 
هزار قطعه مســكوكات رايج ملي به صورت غيرمجاز در شهرستان 

كبودراهنگ توقيف شد
فرمانــده انتظامــي شــهر كبودراهنــگ بــا بيــان ايــن مطلــب اظهــار 
داشــت مأمــوران اداره مبــارزه بــا قاچــاق كاال و ارز ايــن شهرســتان 
ــك  ــه ي ــي ب ــور اصل ــي در مح ــت و بازرس ــور ايس ــاد ت ــا ايج ب
دســتگاه اتوبــوس مظنــون و پــس از متوقــف كــردن آن متوجــه 21 
ــه اظهــارات  ــا ب ــج) درون آن شــده كــه بن كيســه (ده كيلويــي برن
مظنــون راننــده واشــر فلــزي مي باشــد ليكــن بــا بررســي دقيق تــر 
ــا  ــج ملــي ب ــه كيســه ها حــاوي مســكوكات راي مشــخص شــد ك
ــوده و از  ــي) ب ــغ (250 و 500 و 1000 و 2000 و 5000 ريال مبال
ــور  ــز كش ــمت مرك ــه س ــت ب ــال حرك ــي در ح ــتان هاي غرب اس

مي باشــد.
مجيــد گلــي وزن تقريبــي ايــن محولــه را 530 كيلوگــرم و ارزش 
ــا  ــه داد: ب ــرد و ادام ــرآورد ك ــان ب ــون توم ــي آن را 120 ميلي ريال
ــه يــك نفــر و تشــكيل  ــوران موفــق ب ــات مأم اجــراي ايــن عملي

ــده و تحويــل مراجــع قضايــي شــد. پرون
وي در خصــوص پديــده نــو ظهــور كاســبي بــا ســكه هاي فلــزي 
ــزات  ــاي فل ــش به ــي و افزاي ــول مل ــقوط ارزش پ ــل س ــه دلي ب
ــه ارزش وزن  ــوري ك ــه ط ــت: ب ــده گف ــود آم ــه وج ــاص ب خ
ــه و برخــي  ــر رفت ــز مســكوك از ارزش اســمي و رســمي فرات فل
ــا  ــد ســكه هاي 5 ت ــه تازگــي در كشــور در حــال خري ــا ب گروه ه
ــه قيمــت حــدود  200 تومانــي از كســبه و... در حجــم وســيعي ب
يــك و نيــم برابــر قيمــت واقعــي بــوده و بــا توجــه بــه تركيبــات 
مكــوكات كــه غالبــًا از آليــاژ نيــكل، آلومينيــوم، روي، مــس اســت 
بــا ذوب كــردن آن ارزش افــزوده بيشــتري را ايجــاد مي كنــد 
ــكه 200 ــو س ــر كيل ــان ه ــت طلب ــياري از منفع ــه بس ــراي نمون ب

ــه قيمــت  ــه مي شــود ب ــور متوســط 143 قطع ــه ط ــه ب ــي ك تومان
ــا احتســاب  ــه ب ــد ك ــداري مي كنن ــان خري ــزار توم ــي 40 ه 35 ال
ــس،  ــي م ــاژ تركيب ــرم آلي ــك كيلوگ ــي ي ــت جهان ــن قيم ميانگي
نيــكل، روي يــا آلومينيــوم حــدود 5دالر بــا دالر 12 هــزار تومانــي 
ــه  ــاند ك ــروش مي رس ــه ف ــان ب ــزار توم ــه قيمــت حــدود 65 ه ب
ايــن معاملــه پرســود بــراي خريــدار و فروشــنده انگيــزه افــراد را 

ــد. ــت مي كن ــي تقوي ــول مل ــازار پ ــوداگري در ب ــه س ب
ــوزه  ــل در ح ــدار كام ــا اقت ــس ب ــت پلي ــان داش ــان بي وي در پاي
مبــارزه بــا قاچــاق كاالت در چارچــوب قاچــاق بــه منظــور تحقــق 
شــعار ســال و تأميــن ســالمت و امنيــت بــا قانــون شــكنان قاطــع 

ــدون اغمــاض برخــورد خواهــد كــرد. و ب

شبنم طهماسبي  »
 امــروزه پــس از گذشــت 40 ســال از 
ــخص  ــران، مش ــالمي اي ــالب اس ــروزي انق پي
شــده كــه ايــن انقــالب بــزرگ تأثيرگذارتريــن 
رويــداد معاصــر جهــان بــوده كــه نــه تنهــا رو 
بــه افــول نرفتــه بلكــه پرتوافشــاني آن روز بــه 

ــود. ــتر مي ش روز بيش
ــا  ــد و ي ــا شكســت خوردن ــا ي ــر انقالب ه اكث
ايــن كــه پــس از پيــروزي چنــد ســالي بيشــتر 
ــل  ــه چه ــا ب ــالب م ــا انق ــد ام دوام نياوردن
ســالگي رســيد بــه طــوري كــه امــروز در اوج 
اســتقالل و آزادي در اوج مــردم ســاالري ديني 

ــرار دارد. ــرفت ها ق و در اوج پيش
بي گمــان حضــور همــه جانبــه مــردم در تمامــي 
ــداري از  ــالمي در پاس ــالب اس ــاي انق صحنه ه
ــتاوردهاي آن  ــران و در دس ــالمي اي ــالب اس انق
نقــش اساســي و مهمــي داشــته و دارد چنانچــه 
ايــن حمايت هــاي مســتمر در حــوادث پــس از 
ــزل و  ــار تزل ــت دچ ــالب صــورت نمي گرف انق

ــد. ــداري مي گردي ناپاي
ــزارش  ــله گ ــه سلس ــتا در ادام ــن راس در همي
پيوســته بــا فعــاالن انقالبــي همــدان بــا 
ــي ســابق  ــاون سياســي امنيت ــدي مع ــر عاب اكب
اســتان ومديــركل ســابق بازرســي غــرب 
ــه گفت وگــو نشســتيم كــه در  كشــورمنطقه4 ب

مي خوانيــد: ادامــه 
 آيــا انقــالب اســالمي پــس از 40 ســال 
توانســته اســت بــه اهــداف خــود دســت 

يابــد؟
آن چه در 12 فرورديــن 58 اتفاق افتاد اين بود كه 
به تكليف نام گذاري و تعيين محتواي نظام با همتي 
كه صاحب نظران و در رأس همه شخص حضرت 

امام(ره) داشتند روشن شد.

ــون  ــنهادهاي گوناگ ــام پيش ــذاري نظ ــراي نامگ  ب
ــد  ــم گرفتن ــام تصمي ــاً ام ــه نهايت ــد ك ــه مي ش ارائ
ايــن جملــه انتخــاب شــود كــه جمهوري اســالمي 
ــا  ــاد ام ــه يــك كلمــه زي ــه يــك كلمــه كــم و ن ن
ايــن كــه در ايــن 40 ســال بــه همــه اهدافــي كــه 
ــه  ــا ن ــيديم ي ــود رس ــالب ب ــزرگان انق ــر ب مدنظ
ــراي  ــا ب ــان كمــي نيســت ام ــاً 40 ســال زم طبيعت
ــن  ــش از اي ــي بي ــام فرصت ــاي نظ ــق آرمان ه تحق

ــت. الزم اس
ــد  ــالمي مي توان ــالب اس ــه انق  چگون

ــد؟ ــظ كن ــود را حف ــتاوردهاي خ دس
مــا در مســير قــرار داريــم و اهــداف بلنــد مــدت 
ــردم  ــام و م ــري، نظ ــم رهب ــام معظ ــا مدنظرمق م
اســت از مســير اصلــي بــا همــت مــردم و رهبــري 
از  بســياري  تحقــق  امــا  نشــده ايم  منحــرف 
شــعارها بــه وقــت بيشــتري نيــاز دارد تــا محقــق 
شــود. حكومــت بايــد بــه دســت صاحبــش برســد 

تــالش  انقــالب  وفــاداران 
خواهنــد كــرد تــا آن روزي كــه 
ــي  ــتيبان ول ــد پش ــام فرمودن ام
ــي  ــام باق ــن نظ ــيد اي ــه باش فقي

مي مانــد.
ــالف  ــر خ ــالمي ب ــالب اس انق
ــل دشــمنان بعــد از رحلــت  مي
و  داشــتند  ادامــه  نيــز  امــام 
ــكان  ــالب س ــم انق ــر معظ رهب
كشــتي انقــالب را در دســت 

نــد.  گرفته ا
 روحانيــت در انقــالب 
نقشــي  چــه  اســالمي 

داشــتند؟
كادر اصلــي بــازوان انقــالب 
البته  بودند  روحانيت  اســالمي 

روحانيت انقالبي و مبــارز كه همه پيرو امام بودند 
چهره هاي بزرگ و شاخصى همچون مرحوم مفتح، 
شــهيد مدني، آيت ا... حيدري و آيت ا... قدوسي و 
همچنين مرحوم خانم دباغ نقش كليدي در پيروزي 
انقالب داشتند.در جريان حركت ارتش از كرمانشاه 
به سمت تهران براي سركوب قيام مردم، نقش مردم 
همدان، روحانيت و به خصوص شــخص آيت ا... 

مدني بسيار قوي و بارز بود.
ــت  ــاي روحاني ــار رهنموده ــران در كن ــت اي مل
ــي  ــگاه حقيق ــور را در جاي ــتند كش ــارز توانس مب

ــد. ــرار دهن ــود ق خ
حركــت روحانيــت بــه رهبــري امــام در آن 
ــأله  ــن مس ــه مهمتري ــت ب ــواب درس ــع ج مقط
ــري نداشــتيم  ــا از آن مســأله مهمت ــود و م روز ب
رهبــري بــا امــام بــود ولــي كار اساســي را 
شــاگردان و همراهــان ايشــان كردنــد زيــرا رژيــم 
ــان  ــناخت و ايش ــام را ش ــي زود ام ــوي خيل پهل
را بازداشــت و پــس بــه خــارج 
تبعيــد كــرد امــا شــاگرداني كــه 
امــام آنهــا را پــرورش داده بــود 
ــي  ــه خوب ــال را ب ــن 16 س اي
ــام را  ــد و حــرف ام اداره كردن
بــه كرســي نشــاندند و ايــن كار 

ــود. ــت ب ــده روحاني ــر عه ب
 انقالبيــون همــدان چــه 
ــالب  ــد انق ــي در روزن نقش

داشــتند؟
انقالب اســالمي ايران متكي بر 
3 محور اساسي بود دين اسالم، 
امام، مــردم كه مردم نقش اصلي 
در انقالب را داشــتند عالوه بر 
سياسي  مختلف  گروه هاي  مردم 
نيز وجود داشــتند كه آنها نيز به 

نوبه خود هدايتگر انقالب بودند.
در قبــل از انقــالب و از زمــان شــروع مبــارزات در 
ــالب  ــروزي انق ــد از پي ــا 57 و بع ســال هاي 42 ت
ــدان  ــتان هم ــردم اس ــروز م ــه ام ــا ب ــالمي ت اس
ــن  ــدي اي ــير عزتمن ــي را در مس ــاي بزرگ كاره

ــد. كشــور انجــام داده ان
از نقش مردم همدان در حماســه 30 مهر و متوقف 
كردن ارتش براي كودتا عليه نهضت و انقالب نبايد 
غافل ماند همچنين بايد يادي كرد از حركت عظيم 
مردم در تشيع جنازه آيت ا... مالعلي آخوند همداني 
كه مردم همدان با رسيدن جنازه اين عالم رباني براي 
اولين بار تظاهرات ضدشــاه راه انداختند. اقتدار از 

داليل ماندگاري جمهوري اسالمي ايران است.
 چــه اقداماتــي در آن زمــان ســاواك در 

ــد؟ ــدان انجــام مي دادن هم
ســاواك قبــل از انقــالب كســاني كــه افــكار 

مغايــر بــا سيســتم شاهنشــاهي داشــتند شناســايي، 
تعقيــب و زنــدان مي كــرد كســاني كــه بــه صــف 
ــر  ــتند ديگ ــت مي پيوس ــي حكوم ــان سياس مخالف
ــد  ــي نمي يافتن ــاواك رهاي ــت س ــچ گاه از دس هي
ســاواك و مجموعــه حاكميــت هيــچ گاه نتوانســت 
ريشــه هاي جــوان سياســي را مــورد توجــه جــدي 
ــه  ــي ب ــه منطق ــاي توج ــه ج ــه ب ــد بلك ــرار ده ق
ــل  ــر طب ريشــه هاي گســترش بحــران سياســي، ب

خشــونت و ســركوب گري مي پرداختنــد.
در نهايــت آن چــه كــه خداونــد مقــدر كــرده بــود 

بــا رهبــري امــام بــه نتيجــه رســيد.
در خاتمــه ايــن گــزارش از مــردم شــريف اســتان 
و  گذشــت  روحيــه  مي كنــم  تقاضــا  همــدان 
ــالب  ــه در دوران انق ــور ك ــان ط ــاداري را هم وف
داشــتند در ايــن دوران نيــز بــه وســيله آن از 

آرمان هــاي انقــالب دفــاع نماينــد.

گفت وگوي همدان پيام با معاون سياسي امنيتي سابق استان:

همدان 
مانع كودتاي ارتش شد

از  بســياري  تحقــق 
شعارها به وقت بيشتري 
شود.  محقق  تا  دارد  نياز 
حكومت بايد به دســت 
صاحبش برسد وفاداران 
خواهند  تــالش  انقالب 
كرد تا آن روزي كه امام 
فرمودند پشــتيبان ولي 
نظام  اين  باشــيد  فقيه 

باقي مي ماند
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حسين ترك 
معدل 19/83
( دهم رياضى)

عليرضا بختيار قشالقى 
معدل 19/49

( يازدهم تجربى)

محمد مرادى
 معدل 19/66

( دوازدهم رياضى)

مهدى بيات
 معدل 19/58

( دوازدهم رياضى)

محمدتركمان
 معدل 19/23

( دوازدهم رياضى)

على اصغرميرزايى 
معدل 19/22

( دوازدهم تجربى)

محمدميرزايى 
معدل 19/49

( دوازدهم انسانى)

محمد ابراهيمى ازندريانى
 معدل 19/36

( دوازدهم انسانى)

على تركمان 
معدل 19/31

( دوازدهم انسانى)

حسين گرجى ازندريانى
 معدل 19/24

( دوازدهم انسانى)

محمدرضارحمانى
 معدل 19/18

( دوازدهم انسانى)

حسن حيدرى
معدل 19/18

( دوازدهم انسانى)

عليرضا احد طجرى 
معدل 19/47

( يازدهم تجربى)

عليرضاعبدى
 معدل 19/34

( يازدهم تجربى)

مصطفى مرادى 
معدل 19/89

( يازدهم انسانى)

بهزادگنجى
 معدل 19/51

( يازدهم انسانى)

عليرضارحمانى
 معدل 19/40

( يازدهم انسانى)

عليرضا فراهانى علوى 
معدل 19/95

( يازدهم انسانى)

ميالدفراهانى فرد 
معدل 19/92

( يازدهم انسانى)

محسن عارفى دامغانى 
معدل 19/73

( يازدهم انسانى)

فرهاد شاهسوند 
معدل 19/11

( يازدهم انسانى)

على صباغى 
معدل 19/65

( دهم رياضى)

مهدى شعبانى 
معدل20

( دهم تجربى)

عليرضا رضايى 
معدل 19/76
( دهم تجربى)

سجادترابى
 معدل 19/48
( دهم تجربى)

حسين ترك جوكارى
 معدل 19/55

( يازدهم رياضى)

على گرجى ازندريانى 
معدل 19/53

(يازدهم رياضى)

اميرمحمدبيات كمرى 
معدل 19/90

(يازدهم تجربى)

محمدمهدى رضايى 
معدل 19/84

( يازدهم تجربى)

محسن بختيارقشالقى 
معدل 19/74

(يازدهم تجربى)

از همكـــارى و زحــمات كليــه كاركنان و اوليــاى محـــترم تشـــكر و قـدردانى مى گـردد
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اروپا مشتاق بهره مندى 
ايران  از مزاياى برجام

 اتحاديه اروپا با راه اندازى ســاز وكار 
حمايــت از مبادالت تجارى ايران و اروپا 
اينســتكس  INSTEX، اشتياق خود را 
براى بهره مندى ايــران از مزاياى برجام 

نشان داد.
روزنامه فايننشال تايمز نوشت: : سه كشور 
آلمان، فرانســه و انگليس كه اصطالحا از 
آنها به عنوان 'E۳' ياد مى شود، يك كانال 
ويژه مالى درست كرده اند تا اروپا بتواند 
على رغــم تحريم هاى آمريكا به تجارت 

خود با ايران ادامه بدهند.

به گزارش ايرنا، اين ساز و كار جديد مالى 
رونمايى شد و هدف غايى آن حفظ توافق 
هســته اى ايران موســوم به برجام است. 
دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا از 

اين توافق كنار كشيده است.
اين گروه سه كشور ياد شده اروپايى، يك 
مكانيســمى با عنوان  خودرويى با هدف 
ويژه با نام اختصارى 'SPV' راه اندازى 
كرده اند تا راه تجارت بــا ايران را از راه 

تحريم هاى آمريكا جدا كنند.
اين سازوكار مالى از مجراى يك سيستم 
كامال شــفاف مالى در اروپــا و در ايران 
جريان مى گيرد و اساســا يك سيســتم 

تهاترى است.
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خبـر

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

نگاه

نمكى فردى پاكدست و باتجربه است
 وى تجربه بااليى در مديريت بخش بهداشت و درمان دارد و تصميم 

گيرى هاى جهادى داشته است.
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس گفت:  نمكى در سطح كالن 
مديريت هاى مختلفى را تجربه كرده و تا امروز حتى يك لكه سياه در 

پرونده اش نيست.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم عليرضا سليمى گفت: در بخش هاى 
مختلف مديريت اش در بخش خصوصى هيچ سهمى نداشته و توانسته 
در تصميم گيرى ها آزادانه رفتار كند از اين رو حريت در تصميم گيرى 

از ويژگى هاى مثبت وى است.
وى بيان كرد: اين در حالى اســت كه برخى از وزيران به دليل آنكه در 
بخش خصوصى منافعى دارند حريت در تصميم گيرى ندارند ولى آقاى 
نمكى اينگونه نيست.نماينده مردم محالت در مجلس افزود: نمكى تبحر 
خاصى در مسائل بودجه اى دارد و مى تواند با تجربه خوب خود بخش 
بودجه را به خوبى ساماندهى كند.نمكى تاكيد بر اصل بودن پيشگيرى بر 

درماندر طرح تحول سالمت دارد
نماينده مردم كاشان گفت: در برنامه هاى نمكى چند بخش روشن وجود 
دارد كه ايشان را از ديگر افراد متمايز مى كند نخست اصل بر پيشگيرى 
و بُعد درمان است.سيدجواد ساداتى نژاد يادآور شد: اگر در طرح تحول 
ســالمت به جاى درمان تمركز بيشترى بر پيشگيرى مى شد هم اكنون 

اين هزينه هاى زياد ايجاد نمى شد.

استانى شدن انتخابات زمينه بروز فساد و 
قدرت را فراهم مى كند

 انتخابات استانى مجلس شــوراى اسالمى مانع خدمات رسانى به 
مردم مى شود و زمينه ساز بروز فساد براى صاحبان قدرت و ثروت و 

قدرت نمايى احزاب است.
نماينــده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى گفت: برگزارى 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى به صورت استانى آسيب هايى دارد 
كــه مانع از خدمت به مردم و تضعيــف ارتباط بين مردم و نمايندگان 

مجلس مى شود.
 بــه گزارش ايرنا،حســن كامران افزود: صاحبات قــدرت و ثروت و 
همچنين احزاب در اين چنين انتخابات هايى قدرت نمايى مى كنند و 
انتخاب شايسته براى نمايندگى مجلس شوراى اسالمى انجام نمى شود 

و فعاليت حزبى و گروهى انجام مى شود.
وى تصريح كرد: نمايندگان فرصت كمترى را براى رسيدگى به نظارت 
بر اجراى قوانين و قانون گذارى دارند و اگر انتخابات اســتانى برگزار 
شود وظايف محلى كم شده و بيشتر به امور ملى مى پردازند اما تهديد و 

چالش هاى اين موضوع خسارت هايى را براى كشور دارد.
كامران يادآورشد: نمايندگان مجلس شوراى اسالمى بايد فعاليت نظارتى 

خود را بر حسن اجراى قوانين افزايش دهند.

آيا سياستمدارخوب
 سياستمدارپشيمان است؟

 هميشه پاى تاريخ در سياست ايران در ميان بوده  است، به شكلى 
كه اين وضعيت، بدل به ويژگى ســاخت سياســى ايران شده است. 
شــايد از مهم ترين عوامل چنين خصيصه اى، نبود نهادهاى مســتقل 
تاريخ نگارى و فقدان ســنت تاريخ شفاهى در ايران باشد. موضوعى 

كه پرداختن به آن هدف اين نوشتار نيست
به گزارش ايرنا،وضعيتى كه هر از گاهى فضاى سياســى و رسانه اى 
كشور را تحت الشعاع قرار مى دهد، بيان ديدگاه سياستمداران در باب 
عملكرد گذشــته و نقد رفتار و كنش هاى خود يا ديگران است. عدم 
تفكيك تاريخ از سياســت در ايران سبب شده تا موضع سياستمداران 
در باب گذشــته به مثابه كنش سياسى تلقى شود. اين وضعيت سبب 
مى شــود بيان روايات افــراد از وقايع مختلف موجــب فعال كردن 
شكاف هاى سياســى گردد. بالطبع نيروهاى فعال اجتماعى، خصوصًا 
به واسطه گســترش شبكه هاى مجازى، نســبت به اين قبيل اتفاقات 
واكنش نشــان مى دهند. همين امر عاملى اســت تا سياسيون در باب 
اتخاذ مواضع خود در باب گذشــته محافظه كارانه تر عمل كنند. تالى 
چنين وضعيتى تحريف تاريخ، سناريوسازى امنيتى جهت بهره بردارى 
در راستاى حذف نيروهاى سياسى و در نهايت، عقيم  ماندن سياست 

در ايران خواهد بود.
سكوت، دفاع ايدئولوژيك و موضع انتقادى عمده رويكردهاى اتخاذ 
شــده در خصوص قضاوت گذشته از ســوى سياستمداران بود. اين 
وضعيت نه تنها مختص نيروهاى سياسى در ساخت رسمى بود، بلكه 
گروه ها و جريانات اپوزيســيون را نيز شامل مى شد. عالوه بر جناح 
راست و چپ دهه شصت و هفتاد، گروه هاى ماركسيست، روشنفكران 
چپ، نهضت آزادى و نيروهاى اقمارى آن ها همچون ملى - مذهبى ها 
نيز كمابيش از موضع غير انتقادى با كارنامه عملكرد خويش برخورد 

مى كردند.
شايد محصول اولين نگرش انتقادى نسبت به گذشته را كه سبب ايجاد 
يــك جريان اجتماعى و گفتمانى در ايران پس از انقالب شــد، بايد در 
نيروهاى اصالح طلب – جناح چپ دهه شــصت - مشاهده كرد. با اين 
وجود، برخورد گزينشــى با گذشته از سوى اين جريان و عدم برخورد 
شفاف و همچنين يك دست نبودن گروه ها و نيروهاى سياسى اصالح طلب 
در ســال هاى اخير بيش از آنكه سبب افزايش بدنه اجتماعى آن ها شده 
باشــد، بدنه فعال جامعه را با پرسش هاى فراوان رها كرده  است. در واقع 
اصالح طلبان در بلندمدت بيش از آنكه از مواهب اين وضعيت برخوردار 

شده باشند، از مصائب آن نصيب برده اند.
با اين وجود، بايد اذعان داشــت كه در مجموع همين شــرايط تا حد 
زيادى ديناميســم اين جريان را حفظ كرده  است. وضعيتى كه اصًال با 
رقيب ســنتى قابل مقايسه نيست. شايد اگر تيغ نظارت استصوابى در 
فضاى سياســى و انتخاباتى ايران برش نداشت، وضعيت اصولگرايان 

به نحوى ديگر بود.
وقايع سال 88 شرايط نسبتاً متفاوتى در خصوص بازخوانى گذشته در 
فضاى سياسى واجتماعى ايران شكل داد. اگر نقد گذشته تا پيش از 88
در حوزه سياست رسمى باقى مانده  بود، دوره پسا88 بدل به موقعيتى 
شــد كه مرزهاى نقد كارگزاران نظام، به لحاظ محتوايى به اپوزيسيون 
نظام نزديك شود. تا جايى كه كانديداهاى معترض انتخابات 88 هم از 
تيغ نقد مصون باقى نمانند. چه بسا اگر اتفاقات و برخوردهاى بعدى با 
آن ها صورت نمى گرفت، شاهد شكست وجه اسطوره اى آن ها بوديم.
به هر روى، چنين شــرايطى موجب ايجاد رويكردى جديد در باب 
عملكرد گذشته شد: پشيمانى. اين نوع از نگاه هرچند دايره محدودى 
از سياســيون را در برمى گيرد، اما به معناى نوعى سياســت زدايى از 
متن سياســت است. پشيمانى از گذشته به معناى فراتر رفتن از درك 
شرايط و ظرف زمانى و مكانى و دفاع از علل و داليل تصميم گيرى و 
تصميم سازى است. در واقع براى ارزيابى تصميمات بايد بيش از آنكه 
به نتايج آن ها توجه شــود، به فرآيند و مقتضيات اين تصميم گيرى ها 
توجه داشت. لذا به نظر مى رسد، پشــيمانى و رفتار پشيمان گونه در 
عالم سياست از دو وجه خارج نيست: فرصت طلبى سياسى و ژست 

اخالقى، كه هر دو در نهايت به توفيق نخواهد رسيد.
* سيدعمادالدين محمودى
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سعيد نمكى به جمع دولت دوازدهم پيوست
 ســعيد نمكى با 229 راى موافق نمايندگان مجلــس، موفق به راهيابى به 
جمع دولت دوازدهم شــد و به عنوان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 

برگزيده شد.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با 229 راى موافق، 25 راى 
مخالف و چهار راى ممتنع ازمجموع 259 راى ماخوذه سكان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى را به سعيد نمكى سپردند و وى به عنوان دومين وزير 
بهداشــت ، درمان و آموزش پزشكى دولت دوازدهم موفق به اخذ راى اعتماد 

مجلس شد.
ســعيد نمكى در ســال 1394 به معاونت امور اجتماعى و عمومى در سازمان 
مديريت (سازمان برنامه و بودجه) منصوب شد و مدتى مشاور معصومه ابتكار 

بود.

با حضور ظريف كميسيون امنيت ملى مجلس 
اينستكس را بررسى مى كند

 اعضاى كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
موضوع اينســتكس و پيشــنهادهاى اتحاديه اروپا را با حضور رييس دستگاه 
ديپلماســى و معاونان وزارتخانه هاى اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانك 

مركزى مورد بجث و بررسى قرار مى دهند.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلــس گفت: موضوعات 
مختلفى در اين زمينه مطرح شــده است كه در اين جلسه وزير امور خارجه و 

معاونان وزارت اقتصاد و بانك مركزى توضيحاتى ارائه مى كنند.
به گزارش ايرنا،عليرضا رحيمى گفت: اين ســاز و كار در گام نخست تجارت 
كاالهاى انســانى (مواد غذايى و دارو) را تحت پوشش قرار مى دهد، اما پس از 

آن دامنه اش گسترش خواهد يافت.

مخالفت مجلس با فوريت طرح تمديد قانون 
شوراهاى حل اختالف

 نمايندگان در جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى با 161 راى موافق، 
56 راى مخالف و هفت راى ممتنع از مجموع 251 نماينده حاضر با دو فوريت 

اين طرح مخالفت كردند.
رييس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس گفت: قانون شوراهاى حل اختالف 
به صورت آزمايشــى براى مدت چهار سال به تصويب رسيده است كه در 22

بهمن امسال اين مدت به پايان مى رسد.
به گزارش ايرنا، الهيار ملكشــاهى افزود: شوراهاى حل اختالف قسمت 
ســنگينى از وظايف قوه قضاييه را بر عهده دارند و از پنج ميليون پرونده 
ايــن قــوه دو ميليون و 800 هزار پرونده به شــعبه هــاى حل اختالف 

ارجاع شده است.

امروز زنده نگه داشتن امروز زنده نگه داشتن 
يادشهدا كمترازيادشهدا كمتراز
خودشهادت نيست.خودشهادت نيست.

 مقام معظم رهبرى     مقام معظم رهبرى    
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 حركت و مسيرانقالب اسالمى ما را به 
هدف رسانده و وقتى وضعيت پزشكى و 
سالمت كشــور را با 40 سال قبل مقايسه 
مى كنيم ، پيشرفتهاى كشور قابل مالحظه 

بوده است.
رييس جمهورى ديروز در مراســم اخذ 
پيشنهادى  وزير  نمكى  حسن  اعتماد  راى 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى افزود: 
همه ما مى دانيم كه بخش سالمت بهداشت 
و مسئله رسيدگى به بيماران،هزينه سالمت، 
پيشــگيرى از بيمارى ها، استقالل در اين 
زمينه و توريسم ســالمت چقدر براى ما 

اهميت دارد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المسلمين 
حسن روحانى تصريح كرد: انقالب بزرگ 
اســالمى ره آوردى فراوان در بخش هاى 
مختلف خدمات اجتماعى براى مردم ما به 
ارمغان آورد كه يك بخش آن سالمت بود. 
با نگاه به آمارهاى اوليه كامال روشن است 
كه نظام جمهورى اسالمى ايران در اين 40

ســال چه گام هاى بلندى در راه سالمت 
مردم برداشته است.

وى يادآور شد: امروز اين استقالل بزرگ 
را انقالب اسالمى براى ما به ارمغان آورده 
اســت كه به جاى 14 هزار پزشك امروز 
140 هزار پزشك در اين كشور خدمت مى 
كنند و به جاى 600 دانشجوى ورودى در 
رشته پزشكى در سال 57 امروز شش هزار 

و 100 نفر ورودى پزشكى داريم.
 اميدوارم نام هاشــمى در تاريخ 

ماندگار باشد
روحانــى با بيان اين كه ما از ابتداى دولت 
يازدهم به فكــر ايجاد طرحى براى تحول 
ســالمت بوديم ، ادامه داد: تقريبا در همان 
ماه هاى اوليه يعنى در اوايل سال 93 طرح 
تحول سالمت و اجرايى و عملياتى شد و 
در اجراى اين طرح قاضى زاده هاشــمى، 
وزير بســيار پرتالش، مخلــص و ايثارگر 
ما نقش بسيار ارزشــمندى در اجراى اين 

طرح داشت.
 وضعيت 4 اليحه

وى تاكيــد كرد: تصويــب اين چهار اليحه 

به عنــوان يك اقدام مهم از ســوى مجلس 
و دولت در تاريخ كشــور خواهد شد چون 
ما هميشه پيشــتاز مبارزه با تروريسم بوديم 
و نبايد اجازه دهيم قــدرت ها و ابرقدرت 
ها كه دستشــان به خون مردم آلوده است و 
ترورهاى مختلــف را در طول تاريخ انجام 

دادند، مدعى مبارزه مالى با تروريزم باشند.
 در طرح تحول سالمت، بهداشت 

را به منزل مردم نزديك تر كرديم
روحانى اظهارداشت: براى ساخت 24هزار 
تخت جديد براى بازســازى 44 هزار تخت 
اقدام كرديم؛ در كنار تجهيزات و تسهيالت 
براى مردم، قدم هاى خوبى در اين چند سال 
برداشــتيم ؛ مخارج پزشــكى براى بيماران 
بسترى به زير 10 درصد و حتى در روستاها 

تا زير 5 درصد هم رسيده است.
95 درصد دارو در داخل توليد مى 

شود
وى تصريــح كرد: به لحاظ عــددى از آغاز 
پيروزى انقالب اســالمى 25 درصد داروها 
در داخــل توليد و 75 درصد در خارج تهيه 
مى شــده است . امروز 95 درصد داروها در 
داخل توليد مى شــود و 5 درصد از خارج 
وارد مى كنيم. مى توانيم تســهيالت بيشترى 
در اين زمينه فراهم كنيم تا صادر كننده دارو 

در منطقه باشيم.
روحانى ادامه داد: در برخى بخش ها نسبت 
به كشــورهاى همسايه و حتى غير همسايه 
و حتى اروپا صادر كننده بخشــى از داروها 

هســتيم. فناورى هاى پيشرفته اى كه امروز 
در بيوتكنولوژى، ژنتيك، ســلولهاى بنيادى 
وجود دارد، تحول بسيار بزرگى را در بخش 

سالمت به وجود آورده است.
بازرگانى  وزارت  جدايى  جز  راهى   

نيست
وى افزود: وزارت بهداشت بخش كوچكى 
نيســت. بخش وســيعى اســت و بايد از 
داروسازى هم بداند همانقدر كه از آب مردم 
هم بداند بايد از انواع بيمارى ها و راه حل آن 
هم مطلع باشد . همانطور كه از مواد غذايى 
و كشــاورزى كه براى مردم تامين مى شود 
بايد مراقبت كند. بنابراين وزارت بهداشــت 
وزارتخانه اى است كه در بخش هاى مختلف 
با قســمتهاى مختلف ديگر بايد در تماس 

باشد.
 طرح ســالمت الكترونيك بايد به 

صورت عمومى آغاز شود
روحانى افزود: البتــه مى گويند اجراى اين 
طرح ابتدا از 5 يا 6 اســتان شــروع مى شود 
كه آن بحث ديگرى اســت؛ اصل اين است 
كه اجراى طرح ســالمت الكترونيك بايد به 
صورت عمومى آغاز شــود. حاال تشخيص 
اوليه بحث ارجاع و يكسرى مسايلى هست 

كه به تدريج بايد اجرا شود و آن بحث دوم 
مسأله است. اصل اجراى اين طرح ضرورى 

است.
وى اظهار داشــت: اين كار در بســيارى از 
كشورهاى پيشرفته وجود دارد، اما در ايران 
هنوز به اين نقطه نرسيده ايم؛ اين وزارتخانه 
با توجه به اهميت مســأله، بايد فكرى براى 

اين موضوع كند.
 پيشــنهاد هاشــمى براى وزارت 

بهداشت هم نمكى بود
روحانى گفت: در صحبت هايى كه با نمكى 
داشتم متوجه شدم ايشــان از تجربه بسيار 
خوبى در اين حوزه برخوردار است و انصافًا 
به همه بخش هايى كه وزير بايد به آنها توجه 

كند، توجه دارد.
 طب سنتى نبايد فراموش شود و 

ضدارزش باشد
وى با تاكيد بر ايــن كه مى توانيم در بخش 
دارو صادركننده باشــيم و ايــن وزارتخانه 
بــا بخش علم و فنــاورى رابطــه نزديكى 
دارد كه بايد علــم و فناورى و پرديس ها به 
فناورى هاى پزشكى كمك كنند، گفت: بايد 
به طب سنتى كه روزى ضدارزش بود، توجه 
شود و در چين بيمارستان هاى فراوانى وجود 

دارد كه تنها طب سوزنى انجام مى دهند.
 همه مردم تحت پوشش بيمه قرار 

دارند
روحانى اظهار داشــت: اينكه دولت يازدهم 
توانست 10 ميليون نفر را تحت پوشش بيمه 
قرار دهد، كار آســانى نبود و اين بدان معنا 
نيســت كه همه كار تمام شده است اما قدم 

بسيار ارزشمندى بود.
وى گفت: بخش پزشــكى  دستگاه ها بايد 
رابطه بســيار نزديكى در كنــار بخش هاى 
خصوصــى كه در اين زمينه فعال هســتند، 
داشته باشند و چنين رابطه اى مى تواند ما را 

به مقصد نهايى برساند.

روحانى:

پيشرفت پزشكى ايران 
در 40 سال اخير قابل مالحظه بوده است

آگهـي مزايـده حضـوري

 محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

قيمت پايه شرحرديف
(كارشناسى)

مبلغ سپرده 
شركت در مزايده

آدرس

مغازه شماره 13 واقع در بلوار امام 30/000/000 ريال14/000/000 ريالدو درصد سرقفلى مغازه شماره 113
حسين(ع)جنب ترمينال سابق

 شهرداري در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهردايها و باستناد بند 3 از 121 جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر دارد 2٪ سرقفلي  مغازه شماره 13 واقع در بلوار امام حسين(ع) 
جنب ترمينال سابق را طبق جدول ذيل و از طريق پآگهي مزايده حضوري به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط طبق شرايط ذيل واگذار نمايد:

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد و بازديد از ملك فوق الذكر به شهرداري واحد امور قراردادها مراجعه نمايد:

* متقاضيان جهت شركت در مزايده مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را كه مبلغ 30/000/000 ريال  مي باشد به صورت نقدي به شماره حساب 0104868466003 
بانك ملي شعبه شهرداري واريز و فيش واريزي را جهت شركت در مزايده حضوري به همراه داشته باشند متقاضيان مي توانند به جاي فيش نقدي از ضمانتنامه بانكي 

يا اسناد و خزانه كه اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد سه ماه باشد استفاده نماينده.
* قيمت پايه ( كارشناسي) براي مزايده حضوري طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري بر اي دو درصد سرقفلي مغازه فوق الذكر 14/000/000 ريال مي باشد.

* متقاضيان مي بايست يك نسخه از فيش واريزي را زمان برگزاري مزايده حضوري تحويل اعضاي كميسيون عالي معامالت نمايند در غير اينصورت حق شركت در 
مزايده را ندارند.

* كليه هزينه ها اعم از هزينه انتشار آگهي و كارشناسي و هزينه سند ملكي و ديگر هزينه هاي احتمالي به عهده برنده مزايده مي باشد.
* مهلت قبول پيشنهادها تا مورخ 97/12/7  مى باشد.

* شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* بهاي ملك به صورت كامًال نقدي از برنده مزايده دريافت خواهد شد.

* چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت هفت روز اقدام ننمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر  دوم قرارداد منعقد به اين صورت تا نفر سوم 
ادامه خواهد داشت.

* كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 10 صبح مورخ 97/12/8روز چهارشنبه با حضور پيشنهاد دهندگان در محل شهرداري تشكيل خواهد شد./غ 
چاپ آگهي اول : 97/11/16
چاپ آگهي دوم: 97/11/27
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بهداشتنكتهدانشگاه

سامانه ثبت اموال مسروقه راه اندازى شد
 سامانه نما براى ثبت اموال مسروقه و در نهايت شناسايى اموال راه اندازى شد.

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهى نيروى انتظامى گفت: شماره سريال اموالى كه به 
سرقت مى رود در اين سامانه ثبت مى شود تا بعد از كشف، به صاحبان آن بازگردانده 
شــود. رضا موذن در گفت و گو با ايرنا افزود: هموطنان بايد سرقت از اموال خود را 
با ذكر شــماره ســريال اموال به پليس اطالع بدهند. پليس شماره سريال ها را در اين 
سامانه ثبت مى كند تا پس از كشف و شناسايى، اموال مسروقه به آن بازگردانده شود.

موذن افزود: از ســوى ديگر وقتى اموال مسروقه كشف مى شود در بسيارى مواقع به 
مالكان اموال مسروقه دسترسى نداريم چرا كه افراد شماره سريال اموال خود را اعالم 

نكرده اند.

طرح مصون سازى كودكان از اعتياد در مهدهاى كودك 
اجرا مى شود

 رئيس مركز پيشــگيرى از اعتياد بهزيستى، از اجراى طرح مصون سازى كودكان از 
اعتياد در مهدهاى كودك خبر داد و گفت: اين طرح در تعدادى از مهدهاى منتخب اجرا 
مى شــود.فريد براتى سده در گفت و گو با ايلنا افزود: اين طرح با هدف توانمندسازى 
كودكان در برابر آسيب هاى اجتماعى است. در اين طرح قرار نيست كودكان با مواد آشنا 
شــوند بلكه از طريق نقاشى مضرات مواد مخدر در تفكر آنها نقش مى بندد و مهارت 
«نه» گفتن در دوران نوجوانى را نهادينه مى كند.وى گفت: كودكان در اجراى اين طرح، 
آموزش هاى الزم را بر اساس موقعيت و سن دريافت مى كنند و اين مداخالت آموزشى 

موجب تغيير رفتار و نگرش در برابر آسيب هاى اجتماعى خواهد شد.

فرزندان ايثارگران از كسرى خدمت برخوردار 
مى شوند

 فرزنــدان غائب و غيرغائب ايثارگران به ازاى هــر درصد جانبازى و هر يك ماه 
آزادگى و رزمندگى از 12 روز كسرى خدمت سربازى بهره مند مى شوند.

رئيس اداره ســرمايه انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: اين تسهيالت به كاركنان 
وظيفه در حــال خدمت تعلق مى گيرد و مشــموالن غائب بــراى بهره مندى از اين 
تســهيالت، تا 12 فروردين ســال 98 مصادف با روز جمهورى اسالمى ايران مهلت 

دارند خود را براى انجام خدمت دوره ضرورت به پليس +10 معرفى كنند.
به گزارش ايرنا، موسى كمالى افزود: كسانى كه در مهلت تعيين شده حضور يابند اما 

مجددا غيبت كنند، از اين تسهيالت محروم مى شوند.

خيران بيش از 6 هزار ميليارد تومان 
به بخش سالمت كمك كردند

 در دولــت يازدهم و دوازدهم خيران افــزون بر 6 هزار ميليارد 
تومان به بخش سالمت كشور كمك كردند.

معاون اجتماعى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى گفت: 
كمكهاى خيران در بخش سالمت ستودنى است و خيرانى هستند كه 
در طرح هاى بزرگى چون ساخت بيمارستان و مراكز جامع سالمت 
هزينه كرده اند اما باور داريم كه همه مردم ايران ما را در رفع بخشى 

از مسائل و مشكالت اين حوزه كمك كردند.
سيدمحمد هادى ايازى در گفت و گو با ايرنا در يزد افزود: هم اكنون 
732 سمن و 890 موسسه خيريه سالمت در كشور فعاليت مى كنند.
ايازى افزود: بنابر توصيه رئيس جمهورى مجمع ملى ســالمت سال 
گذشــته تشكيل شده و برگزارى مجمع سالمت استان ها به رياست 
استانداران و شهرســتان ها به رياست فرمانداران در دستوركار قرار 

گرفته است.
وى با بيان اينكه تاكنون مجمع ســالمت استان ها و 350 شهرستان 
كشور برگزار شده، اظهار داشت: يكهزار و 530 كانون محله سالمت 
در كشور فعال است كه اين تعداد تا پايان فعاليت دولت دوازدهم به 

هفت هزار مورد مى رسد.
وى خاطر نشان كرد: كانون هاى سالمت مجموعه هاى سازمان يافته 
مردمى هستند كه مى توانند نقش مهمى در سالمت جامعه ايفا كنند.

ايازى، اجتماعى شدن سالمت با مشاركت مردم را مهمترين رويكرد 
مجمع هاى ســالمت دانست و افزود: به عنوان مديران نظام سالمت 
حداكثر براى 25 درصد مردم قادر به نقش آفرينى هســتيم و تامين 
سالمت 75 درصد ديگر با همكارى و مشاركت مردم و ساير دستگاه 

ها قابل تحقق است.
معاون اجتماعى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تصريح 
كرد: مشــاركت مردم، همكارى بين بخشى، افزايش سواد سالمت، 
عدالت و كنترل كاهش آســيب هاى اجتماعى از جمله برنامه هاى 

اين معاونت در وزارتخانه است.
ايازى براى شركت در مجمع ســالمت محله اسكان و آيين تجليل 

از پروفسور حسين ملك افضلى اردكانى به يزد سفر كرده است.
كانون ســالمت محله در استان يزد فعاليت دارد اما با توجه به تعداد 
محله ها درمجموع نياز به ايجاد 486 كانون ســالمت احســاس مى 

شود.
14 بيمارســتان دولتى در يزد زير نظر دانشــگاه علوم پزشكى يزد 
و درمجموع 132 مركز بهداشــتى و درمانى شــهرى در اين استان 

فعاليت دارد.
مجموع واحدها بهداشتى و درمانى استان 349 واحد است كه شامل 
36 مركز خدمات جامع ســالمت روستايى، 49 مركز خدمات جامع 

سالمت شهرى ، 93 پايگاه سالمت و 171 خانه بهداشت است.

اعتبار پيشگيرى از اعتياد به اندازه يك 
كمپين رسانه اى هم نيست

 اعتبارات پيشــگيرى از اعتياد بســيار اندك است و حتى براى 
برگزارى يك كمپين رسانه اى نيز كافى نيست.

رئيس گروه پيشگيرى از اعتياد ســازمان بهزيستى كشور گفت: در 
ارديبهشت امسال كمپين هاى رسانه اى به منظور پيشگيرى از مصرف 

گل در نيمى از استان هاى كشور برگزار شد.
ماريــت قازاريــان در گفت و گو بــا ايرنا افزود: طــى اين كمپين 
پيام هاى مختلف دربــاره گل از طريق پيام هاى چاپى مانند بيلبورد، 
از طريق رسانه هاى الكترونيك مانند انتشار مصاحبه كارشناسان در 
رسانه هاى استانى و از طريق رسانه هاى محيطى به طور مثال نصب 
تبليغ روى اتوبوس هاى شــهرى و برگزارى نمايش هاى خيابانى به 

مردم منتقل شد.
وى تصريح كرد: اعتبارات پيشــگيرى از اعتياد بسيار اندك است و 
نمى توانيــم ديگر اقداماتى مانند برگزارى كمپين رســانه اى انجام 
دهيم اما اگر جايى درخواست هاى موردى براى سخنرانى يا مشاور 

داشته باشد، از آن حمايت مى كنيم.
رئيس گروه پيشــگيرى از اعتياد بهزيستى خاطرنشان كرد: اعتبارات 
پيشگيرى به اندازه اى نيست كه بتوانيم كارزار رسانه اى راه بيندازيم 
البتــه در كمپين ها مى توانيم حمايت گيرى كنيم اما به هر حال بايد 

اعتبارى هم داشته باشيم كه كمپين به طور اصولى برگزار شود.
قازاريــان تاكيد كرد: اجــراى برنامه هاى اصولــى و هدفمند براى 
پيشــگيرى از اعتياد در گروى تامين اعتبارات مناســب است و اگر 
اعتبارات كافى باشــد، اطالع رسانى ها با شــيوه منظم تر انجام مى 

شود.
وى به والدين هشدار داد تا روى رفت و آمد فرزندان نظارت داشته 

باشند و تغييرات رفتارى فرزندان را زير ذره بين قرار دهند.

همدان پيام: مديرى كه با دو نماينده اصالح طلب و اصولگرا هماهنگ 
است

 هواى خودشو داره ديگه!!
فرارو: اينترنت در امريكا يخ زد

 از اين به بعد بايد به جاى فيلتر شكن ضد يخ به كار بگيريم!!
ايسنا: رباتي كه فكر مي كند

 ديگه راحت شديد از مغزتون كارنكشيد!! 
خراسان: مجلس در آزمون مقابله با سوداگران

 هنوز مونده تا امتحانات!!  
خبر ورزشي: دوست دارند با مردم شوخي كنند
 مگه شوخى شوخى مشكالت حل بشه!!!
همدان پيام: نمره 10 خجسته به نظارت مجلس

 چه استاد سخت گيرى!! 
جام جم: چرا دالر دوباره باال كشيد
 كأل پرواز رو دوست داره!!! 

رويش ملت: مسئوالن در انتقال مديريت به نسل جوان تالش كنند 
 سند مالكيت  اين ميزها رو چى مى شه؟!!

خبر ورزشي: حمله يوزها به روباه واژه ها
 بدون شرح!! 

آفتاب: بيش از 98 درصد مديران پاك دستند
 با اين وضوهاى مكررى كه مى گيرن معلومه كه بايد پاك باشن!!!
صبح اميد: وعده مسئوالن براي شكسته شدن قيمت مرغ و گوشت 

 از وعده تا عمل!
همدان پيام: همدان، ايران را در خاطره گردشگرى جهان ماندگار كرد

 الكى پايتخت تاريخ و تمدن نشده كه!!
ايرنا: 55 درصد طالق ها حاصل اعتياد است

 بسوزه پدر اعتياد!!
فرارو: گوگل پالس 2 آوريل تعطيل است

 اينا هم براى خودشون تعطيالت دارن؟
ابتكار: گام اول براي عبور

 با كفش گام!! 

هزار ليتر سوخت قاچاق در همدان كشف شد
 ماموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى موفق به كشف 

30 هزار ليتر نفت سفيد قاچاق شدند.
فرمانده انتظامى استان همدان گفت: ماموران هنگام كنترل خودروهاى 
عبورى در ايستگاه بازرسى شهيد زارعى به يك دستگاه كاميون نفتكش 
مشكوك و آن را متوقف كردند.به گزارش ايرنا، بخشعلى كامرانى صالح 
با بيان اينكه در شيرهاى تخليه اين تانكر پلمپ شده بود افزود: بررسى 
بارنامه ها و اطالعات ضد و نقيض راننده و سرنشين كاميون، ماموران را 

مجبور به بررسى كارشناسى محموله كرد
فرمانده انتظامى استان همدان اظهار داشت: راننده مدعى بود محموله را 

از استان هاى غربى به مقصد مركز كشور بارگيرى كرده است.
كامرانى صالح افزود: اما در تحقيقات قاچاق بودن اين كاال محرز و 30

هزار ليتر نفت ســفيد قاچاق و فاقد مجوز كشف شد كه در اين ارتباط 
2 متهم بازداشت شدند.
 دستگيرى سارق

فرمانده انتظامى شهرستان همدان، از دستگيرى يك سارق وسايل داخل 
خودرو و كشــف سه فقره سرقت توســط ماموران كالنترى 13 عين 

القضات خبر داد.
جمشــيد باقرى گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو در 
محدوده مركزى شــهر و شــكايت مالباختگان، شناسايى و دستگيرى 
سارق يا سارقان در دستور كار ماموران واحد تجسس كالنترى 13 عين 

القضات قرار گرفت.
وى افزود: ماموران با به كارگيرى شگردهاى پليسى و انجام تحقيقات، 

فردى را در اين خصوص شناسايى و تحت نظر قرار دادند.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان بيان كرد: ماموران متهم را در يكى از 
محالت شهر در حالى كه قصد سرقت از يك دستگاه سوارى پرايد را 
داشــت دستگير كردند.باقرى ادامه داد: در بازرسى از مخفيگاه متهم، 2
دســتگاه ضبط و پخش خودرو كشف و متهم براى بررسى تخصصى 
جرايم و كشف ســرقت هاى احتمالى ديگر به دايره مبارزه با سرقت 
پليس آگاهى استان منتقل شد.وى از شهروندان خواست تا خودروهاى 
خود را به تجهيزات و وســايل ضد سرقت مجهز كنند چرا كه سارقان 

سراغ خودروهايى مى روند كه فاقد هر گونه وسيله ضد سرقت باشد.

كشف 37 رأس دام سنگين قاچاق 
در كبودراهنگ 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: 37 رأس دام ســنگين قاچاق و 
فاقد مجوز از 4 دستگاه كاميون در شهر كبودراهنگ كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان كبودراهنگ با اعالم اين خبر افزود: مأموران 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي شهرستان با كنترل محورهاي 
مواصالتي اصلي و فرعي از 4 دستگاه كاميون 37 رأس گاو قاچاق و 

فاقد مجوز را كشف كردند.
مجيد گلي خاطرنشان كرد: مأموران حين گشت زني محور اصلي از 4
دستگاه كاميون كه به سمت مركز كشور در حال تردد بودند 37 رأس 
گاو به ارزش 7 ميليارد و 500 ميليون ريال را كشف كردند و 8 متهم 

نيز به مراجع قضايي معرفي شدند.
وي اظهار داشت: قاچاقچيان با سوء استفاده از وضعيت اقتصاد كشور 
و نوســانات بازار گوشــت گرم قصد سودجويي داشــتند كه در دام 

مأموران مبارزه با قاچاق كال گرفتار شدند.

افزايش وام وديعه مسكن دانشجويان متأهل 
تا 70 ميليون تومان

 بر اساس پيشــنهادى كه به كميسيون فرهنگى مجلس داديم تالش داريم ميزان وام 
وديعه مسكن دانشجويان متأهل در تهران را تا 70 ميليون تومان، در كالن شهرها تا 50

ميليون و ساير شهرها تا 30 ميليون افزايش يابد.
رئيس صندوق رفاه دانشــجويان خاطر نشــان كرد: اين پيشنهاد در كميسيون فرهنگى 
تصويب شــده و به كميسيون تلفيق مجلس رفته كه اگر در اين كميسيون تصويب شود 
با توجه به اين مبلغ وامى آن تصويب شده اتفاق مهمى در حوزه وديعه مسكن متأهلين 

اتفاق خواهد افتاد.
يزدان مهر خاطر نشان كرد: يكى از مشكالت اساسى كه ما در بحث تسهيالت وام شهريه 
داشــتيم اين است كه متأســفانه چون اين وام در رديف تملك قرار گرفته است و جزو 
رديف هاى متفرقه محسوب مى شود در بحث تخصيص نيز دچار مشكل نيز هستيم، به 

گونه اى كه تخصيص وام شهريه دانشجويان در سال گذشته صفر بود. 

مواد افزودنى چه مضراتى دارند؟
 اگر نگاهى به قســمت «مواد تشــكيل دهنده» روى بســته بندى غذاهايى كه آماده 

مى خريد نگاهى بيندازيد، در بيشتر موارد نام مواد نگهدارنده به چشم مى خورد.
بــه گزارش خبرآنالين، مونوســديم گلوتامات مى تواند باعث افزايش وزن و ســندرم 
متابوليك شــود. از ديگر عوارض اين ماده در بعضى افراد، ســردرد، تعريق و بى حسى 

است.
رنگ هــاى خوراكى مصنوعى، در كودكانى كه حساســيت دارنــد موجب بيش فعالى 
مى شــود. مصرف زياد موادغذايى كه حاوى اين رنگ ها هســتند، در دراز مدت ممكن 

است موجب بروز بيمارى هاى تيروئيد شوند.
ســديم نيترات در گوشــت هاى فراورى شده مانند سوســيس با هدف جلوگيرى 
از رشــد باكترى در بافت موادغذايى استفاده مى شــود. مطالعات نشان مى دهد كه 
مصرف زياد اين ماده احتمال ابتال به ســرطان ســينه، معده، مثانه و روده بزرگ را 

مى دهد. افزايش 

پيشنهاد رشد 15 درصدى تعرفه هاى پزشكى 98 به دولت
 معاون درمان وزير بهداشت جزييات پيشنهاد 15 درصدى شوراى عالى بيمه به دولت 

براى رشد 15 درصدى تعرفه هاى پزشكى را توضيح داد.
قاسم جان بابايى در گفت وگو با سالمت نيوز، با اشاره به تعرفه گذارى خدمات سالمت 
در قالب طرح تحول ســالمت، گفت: با تعرفه گذارى خدمات سالمت در ابتداى طرح 
تحول نظام ســالمت، افزايش قابل توجه دسترسى مردم به خدمات تخصصى را شاهد 

بوديم؛ چراكه انگيزه پزشكان براى فعاليت در مناطق محروم بيشتر شده بود.
وى با بيان اينكه با تعرفه گذارى خدمات ســالمت، شــاهد شــفافيت در بازار سالمت 
به ويژه در بخش ســرپايى بوديم، افزود: در عين حال با اين اقدام طب بالينى احيا شــد 
و جز فنى و حرفه اى تعرفه هاى پزشــكى نيز از يكديگر تفكيك شــد. در عين حال در 
راســتاى بازنگرى و تدوين بسته بيمه پايه و تكميلى سالمت، زيرساخت هايى را فراهم 
كرديم. همچنين رسيدگى به اسناد پزشكى ساده سازى شد و با ايجاد نظام ارزش گذارى 

واحدهاى خدمات تشخيصى و درمانى، عدالت در نسبت و وزن خدمات ايجاد شد.

 پس از هفته ها بگو مگو در شــورا بر 
سر وجاهت غيبت خارج از كشور مولوى، 
عضو ســابق شــوراى شــهر همدان، روز 
يكشــنبه در صحن شوراى شهر 6 عضو به 
غير موجه بودن راى موافق و 5عضو ديگر 
راى مخالف دادند تا به اين ترتيب ابراهيم 
مولوى با كرســى پارلمان شــهرى همدان 

خداحافظى كند.
گفته مى شــود غيبت هــاى طوالنى بدون 
توجيه مولوى باعث اين نتيجه شــد و پس 
از اين جواد گياه شــناس عضو على البدل 
دور پنجم شــوراى اســالمى شهر همدان 
رســما بعنوان عضو مى تواند در جلسات 
شورا به تصميم گيرى و تصميم سازى در 

حوزه مديريت شهرى بپردازد.
ابراهيم مولــوى در آخرين مرخصى خود 
مدتــى را براى درمان جراحــات به آلمان 
سفر كرده بود كه بعد از مدت مداوا بدليل 
ايام كريسمس به كشــور بازنگشت تا اين 

سفر پاشنه آشيل وى براى بقا باشد.
ناگفتــه نمانــد مولوى در مســابقات جام 
جهانــى فوتبــال 2018 روســيه هم براى 
تماشــاى مســابقات فوتبال سفر خارجى 

انجام داد.
اما آنچه روز يكشــنبه در شــوراى شــهر 
همدان رقــم خورد جواد گياه شــناس را 
جانشــين ابراهيم مولوى كرد كه هر دو از 
جرگه اصالح طلبان و ليست اميد شوراى 

شهر همدان بودند.
 مولوى : نتيجه به نفع من خواهد 

بود
مولوى اين راى شــوراى شهر را نپذيرفته 
است و مى گويد كه از راه قانونى و تا آخر 

راه پيگير امور خود خواهد بود.
عضو سابق شوراى شهر همدان در گفتگو 
با خبرنگار ما اظهار كرد: دوســتان ليست 
اميد تحــت تاثير عوامل خارج و پشــت 
فرمان قرار گرفتنــد در صورتى كه اطالع 

دارم اكثريــت اصالح طلبــان با مباحث و 
كه  چرا  مخالفنــد  غيرقانونى  تصميمــات 
بزرگان اصالح طلــب در تماس با بنده از 

شورا اظهار نا اميدى كردند.
وى ادامــه داد: مدارك معتبــرى دارم كه 
ديوان عالى قطعا به آن رســيدگى خواهند 
كــرد و اميد به دآن دارم كــه نتيجه به نفع 
من خواهد بود با اين حال خود را موظف 
به پيگيرى مى دانــم و نتيجه برايم فرع كار 
است. مولوى افزود: من اين قضاوت شورا 
را به انصاف دوســتان و قوانين جمهورى 

اسالمى مى سپارم.
 وى با اشاره به اينكه مطمئنا قوانين با توجه 
به شرايط به نفع من است بيان كرد:  برخى 
اعضاى شورا در يك بداخالقى مرخصى كه 
خودشان به ان راى مثبت داده بودند را غير 
موجه كردند كه بايد در پيشگاه الهى، مردم 

و نيز وجدان انسانى خود پاسخگو باشند.
در هميــن ارتبــاط  نائــب رئيــس شــوراى 

گفــت:  نيــز  همــدان  شــهر  اســالمى 
روز  جلســه  در  شــورا  ايــن  اعضــاى 
يكشــنبه صحــن موضــوع «غيرموجــه» 
بــودن غيبــت ابراهيــم مولــوى عضــو 
ــا  ــت و ب ــه راى گذاش ــورا را ب ــابق ش س

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تايي ــت م اكثري
ــت:  ــار داش ــات اظه ــى نج ــد بادام حمي
اعضــاى شــورا در نهايــت بــا 6 راى 
ــت  ــودن غيب ــه ب ــر موج ــوع غي ــا موض ب
ــوى، ســلب عضويــت قانونــى وى را  مول

ــد. ــالم كردن اع
راى  ايــن  نتيجــه  كــرد:  اضافــه  وى 
گيــرى نيــز بــار ديگــر بــه كميتــه انطبــاق 
فرمانــدارى همــدان ارجــاع شــد امــا طبــق 
قانــون ابراهيــم مولــوى مــى توانــد نســبت 

ــد. ــراض كن ــم اعت ــه راى بازه ب
ــورت  ــرد: در ص ــان ك ــات بي ــى نج بادام
ــرى،  ــن راى گي ــه اي ــوى ب ــراض مول اعت
هيــات حــل اختــالف اســتاندارى ظــرف 

15 روز نســبت بــه تشــكيل جلســه و 
ــد. ــى كن ــدام م ــى اق ــدور راى نهاي ص

روز يكشــنبه در صحــن شــوراى اســالمى 
شــهر همــدان و بــر اســاس مــاده 94

قانــون شــوراها، غيــر موجــه بــودن غيبــت 
ــه راى گذشــته شــد و  ــوى ب ــم مول ابراهي

ــرار گرفــت. ــورد تصويــب ق م
ابراهيــم مولــوى اواســط دى مــاه گذشــته 
بــا ارايــه مــدارك پزشــكى خــود، مدعــى 
شــد غيبــت وى طــى 15 مهرمــاه تــا يكــم 
ــاد شــهيد  ــد بني ــا تايي ــاه موجــه و ب دى م
پيگيــرى  پيرامــون  ايثارگــران  امــور  و 

ــوده اســت. ــى ب مراحــل درمان
ــث  ــدت باع ــن م ــوى در اي ــت مول غيب
شــد تــا بــا تشــخيص فرمانــدارى همــدان، 
ــدل  ــى الب ــاه شــناس عضــو عل جــواد گي

ــود. ــن وى ش جايگزي
ــازده  ــدان ي ــهر هم ــالمى ش ــوراى اس ش

عضــو دارد.

 دستيار ويژه حقوق شهروندى معاونت 
رياست جمهورى در امور زنان و خانواده 
از ارسال اصالحيه ماده 1133 قانون مدنى 

در مورد طالق به دولت خبر داد.
به گزارش ايرنا، شــهناز سجادى با بيان 
اينكــه طبق ماده 1133 زوج مى تواند هر 
زمان كه اراده كرد بــا مراجعه به دادگاه 
همســر خــود را طالق دهــد و در اين 
خصوص اختيار مطلق دارد، بر ضرورت 
اصالح اين ماده تاكيد كرد و افزود: دليل 
اصلــى تقديم اين اصالحيــه به دولت، 
كمك به تحكيــم بنيان خانواده اســت 
تــا زوج نتواند بــدون دليل و بر خالف 
مصالح خانواده، همسر خود را به راحتى 
طالق دهد و ايــن اصالحيه به نوعى به 

كاهش آمار طالق نيز منجر خواهد شد.
سجادى توجه به حقوق و كرامت انسانى 
زن و پيشگيرى از آســيب هاى وارده به 
فرزنــدان را از ديگــر رهاورد هاى اين 
اصالحيه دانست و تصريح كرد: اگر اين 
ماده قانونى اصالح شود اطمينان خاطر و 
اعتماد به تحكيم و دوام زندگى زناشويى 

در ذهن زنان و دختران ما تقويت مى شود 
و در واقع نوعى تســهيل معنوى و مدنى 

در امر ازدواج حادث خواهد شد.
معاونت  شــهروندى  حقــوق  دســتيار 
امور زنان و خانواده رياســت جمهورى 
تاكيد كــرد: مطابق مقــررات فعلى ماده 
1133 قانــون مدنــى و مــواد 26 و 29 
قانــون حمايت خانواده، با درخواســت 
طالق زوجــه از ســوى زوج و اصرار 
بر درخواســت خود موضوع از ســوى 
دادگاه بــه داورى براى ايجــاد صلح و 
ســازش ارجاع شــده و دادگاه با لحاظ 
حقوق مالى زوجــه اعم از مهريه و نفقه 
ايام عده و تعييــن تكليف اجرت المثل 
يا نحلــه و جهيزيه مــورد ادعاى زوجه 
و تعيين تكليــف حضانت فرزندان (زير 
سن بلوغ) بنا به در خواست زوج، ولو با 
مخالفت زوجه و بدون اينكه زوج دليلى 
براى درخواست طالق ارائه و اثبات كند، 
گواهى عدم امكان سازش صادر مى كند.

وى افــزود: بــا اين شــرايط، طالق در 
صورتــى در دفتر طالق ثبت مى شــود 

كه زوج نســبت به پرداخت حقوق مالى 
يادشده زوجه به صورت نقدى يا اقساط 
در صورت حكم اعســار اقدام كند. در 
اين نوع دعوى طالق، دادگاه نقشــى در 
تصميم گيرى امر طالق ندارد صرفا با در 
خواست زوج و طى تشريفات رسيدگى 
و داورى، بايستى وفق ماده 1133 قانون 

مدنى حكم به طالق صادر كند.
ســجادى تصريح كرد: به عبارتى طالق 
زوجه نيازمند ارائه دليل و توجيه قانونى 

نيســت. در عيــن حال هم حــق تعدد 
زوجات اعــم از دائــم و موقت دارد و 
با اين روش نمى تــوان به تحكيم بنيان 
خانواده انديشيد و حرمت و استحكامى 

براى آن فرض كرد.
دستيار حقوق شهروندى معاونت با اشاره 
به اينكه در اين اصالحيه 10 شــرط پيش 
بينى شــده تا قاضى با استناد به آنها بتواند 
در خصــوص صدور حكم طالق تصميم 
گيرنده نهايى باشــد، افزود: اينكه زوجه و 
قاضى دادگاه نقشى در امر طالق نداشته و 
خواســته زوج به معناى حرف اول و آخر 
باشــد، محل اشكال اســت و با صاحب 
اختيار شدن دادگاه امنيت و آرامش بيشترى 

بر محيط خانواده حاكم شود.
ســجادى همچنين به تهيه سند و راهكار 
فقهى براى اين اصالحيه از سوى شوراى 
مشــورتى فقهى حقوقى معاونت رئيس 
جمهورى در امور زنان و خانواده اشاره 
كرد و گفت: معتقديم با ظرفيت فقه مى 
توان احكام فقهى را متناسب با جامعه و 

مصلحت مسلمان تغيير داد.

شوراى شهر كار را تمام كرد

رأي نهايي به رفتن مولوي

دستيار حقوق شهروندى معاونت امور زنان:

اليحه اصالح قانون مدنى در مورد طالق به دولت ارسال شد
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نهم) مرحله  ) بـانــك  د  زا ما امــالك  يـده  مزا آگهـي 

بـانك ملـى استــان همــدان

اداره امــور شــعب بانــك ملــي اســتان همــدان در نظــر دارد ، قســمتي از 
امــالك مــازاد خــود را از طريــق مزايــده كتبــي بــر مبنــاي قيمــت پايــه

ــدون  ــه صــورت نقــد و اقســاط ، ب ــده ، در وضعيــت موجــود و ب مزاي
ــي  ــان م ــاند ، متقاضي ــروش برس ــه ف ــرف ب ــرف و داراي متص متص

تواننــد بــراي كســب اطالعــات بيشــتر ، بازديــد از امــالك ، دريافــت 
اســناد مزايــده ) برگــه هــاي شــرايط در مزايــده ( تــا ســاعت 12:30 
ــان  ــع در خياب ــن اداره واق ــل اي ــنبه  30/ 11 / 97  در مح روز پنجش
ــدان  ــتان هم ــي اس ــك مل ــور شــعب بان ــاختمان اداره ام ــه ،س مهدي

ــاي 38370002 و 38371018  ــماره ه ــا ش ــا ب ــد و ي ــه نماين مراجع
ــاعت  ــا س ــود را ت ــنهادي خ ــت پيش ــد و قيم ــل نماين ــاس حاص تم
ــل  ــور تحوي ــه آدرس مذك ــورخ97/12/14 ب ــنبه م ــه ش 13:30 روز س

ــد . نماين

1- پيشنهادات فاقد سپرده يا داراي سپرده كمتر از ميزان مقرر ، مخدوش ، 
مبهم و مشروط مردود است .

2- رعايت كليه موارد مندرج در برگه هاي مزايده الزامي است
3-سپرده ) وديعه ( شركت در مزايده معادل 5 ٪ قيمت پايه مزايده است كه 

متقاضي به صورت وجه نقد يا اوراق مشاركت يا
ضمانت نامه بانكي معتبر و مورد قبول و يا اوراق بهادار به همراه پاكت حاوي 

برگه شرايط شركت در مزايده تحويل دهند .
4- كليــه پاكتهــاي حــاوي پيشــنهادات متقاضيــان خريــد در ســاعت 8 

صبــح روز چهارشــنبه  15 / 12 / 97در اداره امــور شــعب اســتان
همدان بازگشائي خواهد شد،لذا متقاضيان ميتوانند درموعد ياد شده با ارائه 

كارت شناسائي در جلسه مذكور شركت نمايند .

5-امالك داراي متصرف به صورت وكالت بالعزل و تقبل كليه هزينه هاي 
مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد بر 

عهده خريدار واگذار مي گردد (هزينه تنظيم وكالتنامه بالمناصفه خواهد بود )
6- براي كليه امالك ، بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار ميگردد 

و براي امالك متصرف دار تخليه ملك بر عهده خريدار است .
7- امالكي كه بصورت نقد و اقساط واگذار مي شود قرارداد منعقده به روش 

اجاره به شرط تمليك مي باشد .
8- هزينه آگهي و كارشناسي بر عهده خريدار است و مشاراليه مي بايست 
اين هزينه را بر اساس اعالم نظر بانك قبل از انعقاد قراردادها نقداً در وجه 

بانك واريز نمايد .
شماره  حساب  به  ريال   200000 مبلغ  بايست  مي  خريد  متقاضيان   -9

استان  ملي  بانك  شعب  امور  اداره  كارپردازي  وجه  در   0104403889003
همدان ) قابل واريز در كليه شعب ( واريز و اصل رسيد را به همراه برگه هاي 

تكميل شده تحويل دهند .
10- متقاضيان خريد امالك به صورت نقد و اقساط مي بايست در برگه هاي 

شرايط شركت در مزايده )كه به صورت نقد و اقساط
11-در اختيار ايشان قرار مي گيرد ( صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد 

نظر بر اساس جدول ذيل نمايند .
اولويت   ، باشد  مساوي  طور  به   ، خريداران  پيشنهادي  مبالغ  صورتيكه  در 

فروش با شرايط نقدي است .
12-نحوه فروش امالك بانك به شرح ذيل اعالم ميگردد .

(م الف 3988)

امالك مزايـده در بهمـن ماه امالك مزايـده در بهمـن ماه 13971397
مساحت  مساحت عرضه كاربري نوع ملك آدرسرديف

اعيان 
توضيحات وضعيت پالك ثبتي مبلغ كارشناسي 

محل سابق شركت نگاه الوند واقع در شهرك صنعتى بهاران ۱
خيابان كردستان

كارخانه لبنيات 
فروش براساس وضعيت موجود-بازديدازملك الزاميست-متراژ تخليه شهرك صنعتى۲۴۰۶۱۳۷۳۲۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰دامدارىومنصوبات

اعيان براساس گزارش كارشناس 

محل سابق شركت پيشه وران خليج فارس واقع درشهرك ۲
تخليه قطعه18و۳۳۶۰۸۴۸۱۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰29صنعتى كارخانه صنعتى  رزن (فروش ازطريق جانشينى)

فروش براساس وضعيت موجود-بازديدازملك الزاميست-
متراژاعيان براساس گزارش كارشناس .شامل 10درصد تخفيف 

نقدى نمى باشد.

شركت پارسيان گستر فخر-نهاوند شهرك صنعتى نهاوندميدان ۳
صنعت خيابان كارگرخيابان هشتم(فروش ازطريق جانشينى)

كارخانه  
فروش براساس وضعيت موجود-بازديدازملك الزاميست-متراژ تخليه قطعه30و45و46و۸۴۴۱۲۴۴۶۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰47صنعتى ومنصوبات

اعيان براساس گزارش كارشناس 

يك قطعه زمين واقع در مالير شهرك صنعتى شوشاب خيابان ۴
بازديداز ملك الزامى است . فروش براساس وضعيت موجود.تخليه ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۹۴/۲_۱۹۹۵صنعتى كارخانه دوم(فروش ازطريق جانشينى)

شامل10٪تخفيف نقدى نميباشد.

محل سابق شركت سيمين لبن واقع درشهرك صنعتى اسدآباد ۵
خيابان 7قطعه240فروش ازطريق جانشينى)

كارخانه لبنيات 
تخليه شهرك صنعتى۲۶۲۵۱۳۶۷۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰دامدارىومنصوبات

بازديداز ملك الزامى است وفروش براساس وضعيت موجود 
ميباشد.درضمن ملك مذكورشامل ده درصد (10٪)  تخفيف نقدى 

نميباشد.
بازديداز ملك الزامى است . فروش براساس وضعيت موجود.تخليه ۲۹۷۰۱۲۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸/۴۱۱صنعتى كارخانه محل سابق شركت پاكدانه واقع درجاده نهاوند به كرمانشاه۶

فروش براساس وضعيت موجود-بازديدازملك الزاميست-متراژ تخليه قطعه ۷۸۰۰۲۳۳۳۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰43صنعتى كارخانه شركت لوله پروفيل افق الوند-همدان شهرك صنعتى ويان ۷
اعيان براساس گزارش كارشناس 

بازديداز ملك الزامى است . فروش براساس وضعيت موجود.تخليه ۳۴۴۳۹۹۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰۲۶۹/۷۹۳صنعتى كارگاه قالى بافى ( زارعى سابق)..واقع در شهرستان گل تپه ۸

يك قطعه زمين باكاربرى مسكونى واقع در مالير روستاى حاجى ۹
بازديداز ملك الزامى است .درضمن ملك مذكورشامل ده درصد تخليه ۲۰۷۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۴۶/۶۰۶مسكونى زمينآباد بلوارشهدا

(10٪)  تخفيف نقدى نميباشد.

منزل مسكونى واقع دررزن خيابان امام خمينى خيابان ۱۰
فروش براساس وضعيت موجود.بازديد ازملك الزاميست.متصرف دار۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰۵۹/۸۵۷_۳۷۵مسكونىخانه ستارابراهيمى كوچه نسترن پالك28

منزل مسكونى واقع دررزن خيابان امام خمينى خيابان ۱۱
فروش براساس وضعيت موجود.بازديد ازملك الزاميست.متصرف دار۱۱۷۷۱۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰۵۹/۱۶۹۱مسكونىخانه ستارابراهيمى كوچه نسترن پالك114و116

بازديداز ملك الزامى است .درضمن ملك مذكورشامل ده درصد تخليه ۹۵۲۳۴۱۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰۴۵/۶۰مسكونى خانه منزل مسكونى واقع در اسدآباد روستاى دهنو۱۲
(10٪)  تخفيف نقدى نميباشد.

خانه مسكونى واقع در فامنين روستاى فيض آباد مجاورپارك ۱۳
بازديدازملك الزاميستمتصرف دار۹۱۱۳۳۲۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰۲/۶۹۶مسكونىخانه روستا جنب امامزاده

۱۴
آپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى 

بن بست قمرى مجتمع باران طبقه اول غربى(ملك مشاعى 
است)

۶۸قدرالسهممسكونىآپارتمان ۳۷/۹۳۱سهم مشاع بانك از96شعير.شامل ده درصد تخفيف متصرف دار۲۴۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲۶/۲
نقدى نميباشد

۱۵
آپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى 
بن بست قمرى مجتمع باران طبقه اول شرقى(ملك مشاعى 

است)
۶۹قدرالسهممسكونىآپارتمان ۳۷/۹۳۱سهم مشاع بانك از96شعير.شامل ده درصد تخفيف متصرف دار۹۱۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲۶/۳

نقدى نميباشد

۱۶
آپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى 

بن بست قمرى مجتمع باران طبقه دوم غربى(ملك مشاعى 
است)

۶۹قدرالسهممسكونىآپارتمان ۳۷/۹۳۱سهم مشاع بانك از96شعير.شامل ده درصد تخفيف متصرف دار۰۲۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲۶/۴
نقدى نميباشد

۱۷
آپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى 
بن بست قمرى مجتمع باران طبقه دوم شرقى(ملك مشاعى 

است)
۶۸قدرالسهممسكونىآپارتمان ۳۷/۹۳۱سهم مشاع بانك از96شعير.شامل ده درصد تخفيف متصرف دار۲۷۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲۶/۵

نقدى نميباشد

۱۸
آپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى 
بن بست قمرى مجتمع باران طبقه سوم غربى(ملك مشاعى 

است)
۶۸قدرالسهممسكونىآپارتمان ۳۷/۹۳۱سهم مشاع بانك از96شعير.شامل ده درصد تخفيف متصرف دار۹۲۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲۶/۶

نقدى نميباشد

۱۹
آپارتمان مسكونى واقع در همدان خيابان شهدا كوچه منطقى 

بن بست قمرى مجتمع باران طبقه سوم شرقى غربى(ملك 
مشاعى است)

۶۸قدرالسهممسكونىآپارتمان ۳۷/۹۳۱سهم مشاع بانك از96شعير.شامل ده درصد تخفيف متصرف دار۱۷۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲۶/۷
نقدى نميباشد

آپارتمان مسكونى واقع در اسدابادبلواردانشگاه كوچه الله ۲۰
بازديداز ملك الزامى است . فروش براساس وضعيت موجود.متصرف دار۱۴۳۱,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰۵۴۱/۱۶۳۰قدرالسهممسكونىآپارتمان10خيابان 12مترى سعدى نبش كوچه رضايى

همدان روستاى دهپيازخيابان بهشتى كوچه شهيددستغيب ۲۱
تخليه ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰/۹۷۷--۳۲۵مسكونىخانه سومين ملك سمت راست

بازديداز ملك الزامى است .فروش براساس وضعيت موجود.اضالع 
ومساحت ملك باحدوداربعه ومساحت قيدشده درسندمغايرت 

دارد.

اسداباد شهرك سيداحمدخمينى بلواردانشگاه خيابان حافظ ۲۲
بازديداز ملك الزامى است . فروش براساس وضعيت موجود.تخليه ۱۶۶۲۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۳۸۳مسكونىخانه كوچه الله هفت كدپستى6541854911

منزل مسكونى واقع در اسدابادبلوار22بهمن روبروى سيلو ۲۳
۱۵۴مسكونىخانه كابينت سازى صفرى كدپستى6541834811 بازديداز ملك الزامى است . فروش براساس وضعيت موجود.تخليه ۰۰۳۳۰۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱۵۵۷

مسسساااحححت  مساحت عرضه كاربري نوع ملك درس
اااعععيياااننننن 

توضعيت پالك ثبتي مبلغ كارشناسي 

واقع در شهرك صنعتى بهاران  د
ن كردستان

كارخانه لبنيات 
۲۴۲دامدارىومنصوبات ۰۶۱۳۳۷۳۷۳۲۵,۷۳۰,۰۰۰,۰,۰۰۰, , فروش براساس وضعيت موتخليه شهرك صنعتى,

اعيان براس

ران خليج فارس واقع درشهرك 
,۳۳۶۰۸۴۸۱۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ننصنعتعتعتىىكارخانه ش ازطريق جانشينى) , تخليه قققطعه18و29,

فروش براساس وضعيت
متراژاعيان براساس گزارش
نقد

هاوند شهرك صنعتى نهاوندميدان 
 هشتم(فروش ازطريق جانشينى)

كارخانه  
,۸۴۴۱۲۴۲۴۴۶۴۶۲۸,۱,۱۰۰,۰صنصنعتعتى ومنصوبات ۰۰,۰۰۰, ,, 454وو4646و47, فروش براساس وضعيت موتخليه قطعه30و

اعيان براس
شهرك صنعتى شوشاب خيابان  ر

خخرخااانههزطريق جانشينى) ,۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰_۱۹۹۵صنعتى كا , بازديداز ملك الزامى استتخليه ۹۴/۲,
شامل10٪ت

واقع درشهرك صنعتى اسدآباد  ن
روش ازطريق جانشينى)

رارارخاخاننه لبنيات  كك
۲۶۲۵۱۳۶۷۱۷۱۷دامدارىومنصوبات ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰, , ههشهرك صنعتى, تختخليليل

بازديداز ملك الزامى اس
ميباشد.درضمن ملك مذكو

خرخرخاانانههواقع درجاده نهاوند به كرمامامانشنشاهاهه تعتعتى ككاكا ,۲۹۷۰۱۲۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰صنصن , بببازديداز ملك الزامى استتتخليه ۳۸/۴۱۱,

,۷۸۰۰۲۳۳۳۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰صنعتى كارخخانانههند-همدان شهركص صننعتى ويان  , ,433 فروششبراساس وضعيت موتخليه قطعطعهه
اعيان براس

تپتپهه گ گ گلل ننان ,۳۴۴۳۹۹۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰صنعتى ككاارگاههق)..واقع در شهرست بازدديديدداز ملك الزامى استتخليه ۲۶۲۶۲۶۹۹۹/۷۹۳,
كونى واقع در مالير رروستاى حاجى 

نينبلوارشهدا ,۲۰۷۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰مسكونى زم ملك الزامى استتخليه ۲۲۰۴۶/۶۰۶, بازديدازز
(10٪)  تخ

ىنىنىخ خ خيايابابانن زن خيابان امام خمي
پپ پالكالكالك2228 ,۶۵۶,۰۰۰۰,۰۰۰۰_۳۷۳۷۵۵مسكونىخانهوچه نسترن فرفرفروش براساساساسسسوضعيتمتصرفرفرف د دارار۵۹/۸۵۷,

زن خيابان اممام خميننى خيابان 
,۰۰۰,۰۰۰,,۱۱۷۷۷۱۶۶۱مسكونىخانانهچه نسترن پپالالك114و116 شوش براساسسوضعيتمتصصرف دار۵۹/۱۶۹۱, فر

ددهنو ,۹۹۵۲۳۴۱۷۷۸۴,۰۰۰۰,۰۰۰۰مسكونىخخخانانهههدر اسدآباددد روستاىى ململك اللزززامى استتختختخلليه ۴۵/۶۰, بازديدازز
(10٪)  تخ

ن روستاى فيضيض آباد مجاورپارك 
,۹۱۱۳۳۲۴۴۸,۰۰۰۰,۰۰۰مسكونىىخخاننههجنب امامزاده بازديدممتتتصرفف دار۱۰۲/۶۹۶,

منمنطقطقىىى همدان خيابان شهدا ك ككوووچهه
عاعىى طبقه اول غربى(مململككمشمش ن

ست)
۶۸قدراالسلسهممسكونىآپارررتمتمتمان ۲۴۴۰۱,۰۰۰,۰,۰۰۰, مشاع بانكمممتصررفرف د دارارار۱۷۲۶/۲,, ۹/۹۳۱۱//۳۷سهم

نق

شهدا كوچه منطقى  همدان خيابابانن
(ى(ملك مشاعى  لول شرق طبقه ا ن

ست)
۶۹دقدرارالسلسهمهممسكونىآپپاارتممانان ۹۱۳۸۶,۰۰۰۰,,۰۰۰, مشاع بانكمتتصرف دار۱۷۲۶/۳, ۳۷/۹۳۱سهمم

نق

منطقىى همدان خيابان شششهدا ككوچوچهه
شمشااعى  طبقه دوم غربى((مململكك ن

ست)
۶۹قدرالسهممسكونىآپارتمان ۰۲۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰, رار۱۷۲۶/۴, مشاع بانكمتصررفرف دد ۳۷۳۷۳۷/۹/۹۳۱۱سهم

نق

همدان خيابان شهدا كوچه مننطقى 
عاعى  شمش طبقه دوم شرقى(ململك ن

ست)
۶۸قدرالسهممسكونىآپارتمان ۲۷۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰, مشاع بانكمتصرف دارر۱۷۷۲۲۶/۵, ۳۷/۹۳۱سهم

نق

منمنططقطقىى همدان خيابان شهدا كوچههه
عاععىى طبقه سوم غربى(ملك مش ن

ست)
۶۸قدرالسهممسكوكونىنىنىآپآپارارتتمان ۹۲۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰, مشاع بانكمتصرفرف دار۱۷۷۲۲۲۶/۶, ۳۷/۹۳۳۱۳۱سهم

نق

همدان خيابان شهدا كوچه منطقى 
ن طبقه سوم شرقى غربى(ملك 

عى است)
۶۸۶۸قدقدرارالسلسهمهممسسككونىآپارتمانان ۱۱۷۷۳۷۹۹,۰۰۰۰۰,۰,۰۰۰۰۰۰, مشاع بانكممتصتصرف دار/۱۷۲۶۲۶/۷, ۳۷/۹۳۱سهم

نق

 اسدابادبلواردانشگاه كوچه الله 
اراراللسلسهممسكوننىآپارتمانسعدى نبش كوچه رضايى ۱۱۴۳۱,۱قققد ۴۷۷۹۹,۹ ۰۰۰۰,۰,۰۰۰, , بازديداز ملك الزامى استمتصرف دار۵۴۴۱/۱/۱۶۳۰,

ان بهشتى كوچه شهيددستغيب 
۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰--۳۲۳۲۵مسكونىخانهكسمت راست ۰, تخليه ۱۵۱۵۰/۹۷۷,

بازديداز ملك الزامى است
ومساحت ملك باحدودارب

مينى بلواردانشگاه خيابان حافظ 
ووكوىنىنىخانه كدپستى6541854911 ۵۰۰,۰,۰,,,۱۶۱۶۶۶۲۲۲۲۲۲۸۸۸۲مس ۰۰۰,۰۰۰,, ,, بازديداز ملك الزامى استتخليه ۱۶۳۸۳,

دابادبلوار22بهمن روبروى سيلو 
۱۵۵۴۴مسكونىخانه ىكدپستى6541834811 ۰۰۰۰۳۳۰۵۲۵۲۲۲,۰۰۰۰۰۰,۰۰۰, بازديداز ملك الزامى استتخليه ۱۵۵۷,
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند 

رسمي
برابر رأي شماره 139760326005000709 مورخ 1397/10/29 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي حســين مرادخزايي فرزند عزيزمراد به شماره شناسنامه 5 و شماره ملى 3961984425 صادره از 
نهاوند در ششدانگ يك قطعه زمين مزرعي آبيزار به مساحت 67418/65 مترمربع قسمتى از پالك - فرعي 
از 69 اصلي بخش سه ثبت نهاوند واقع در روستاي شيراوند  حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رسمي 
صفرعلي ســراقي وغيره محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 243)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/1

محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

برابر رأي شــماره 139760326002000933-1397/9/28 هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم جميله محمد كريمي فرزند غالمرضا به شماره 
شناســنامه 1275 صادره از كبودراهنگ در شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مســاحت 
77552/92 مترمربــع پالك 640 فرعــي از 265 اصلي  بخش 4 همدان واقــع در خان آباد كه خود 
متقاضي مالك رسمي مي باشد محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

خواهد شد.(م الف 264) سند مالكيت صادر 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/16

محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

الونــد  بهــار  صنعــت  بهــكار  شــركت  تغييــرات  آگهــى 
ــى  ــه مل ــت 2608 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامى خ ــركت س ش
14006289056 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطور 
ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي ــورخ 25/10/1397 تصميم ــاده م ــوق الع ف

 1 - خانــم فاطمــه ابراهيمــى جوزانــى به شــماره ملــى 3920541324 
ــه  ــه ب ــد بگل ــم زن ــم مري ــدل ، خان ــى الب ــازرس عل ــوان ب ــه عن ب
شــماره ملــى 3932577965 بــه عنــوان بــازرس اصلــى بــراى يــك 

ســال مالــى انتخــاب گرديدنــد.
 2- اعضــاء هيــأت مديــره بــه قــرار ذيــل بــراى مــدت دو 
ــماره  ــه ش ــنى ب ــن لش ــاى محس ــد: آق ــاب گرديدن ــال انتخ س
ــى  ــماره مل ــه ش ــنى ب ــدى لش ــاى مه ــى 3920279735 و آق مل
3932843568 و آقــاى منوچهــر جعفــرى بــه شــماره ملــى 
3932564030 اداره كل ثبــت اســناد و امــالك اســتان همــدان 

ــر ــارى مالي ــات غيرتج ــا و موسس ــركت ه ــت ش ــع ثب مرج
(370420) 

2 تيم از همدان در مسابقات تنيس جام فجر 
شركت دارند

حضــور دو  از  همــدان  اســتان  جوانــان   مديــركل ورزش و 
ــت:  ــر داد و گف ــام فجــر خب ــس ج ــابقات تني ــى در مس ــم همدان تي
ــابقات  ــى در مس ــهيد برقع ــى و ش ــهيد همدان ــس ش ــاى تني تيم ه

ــد. ــور دارن ــر حض ــام فج ــس ج تني
ــاز مســابقات ليــگ حذفــى تنيــس كشــور  محســن جهانشــير از آغ
ــره كيــش خبــر داد و اظهــار  جــام فجــر در مجموعــه المپيــك جزي

كــرد: براســاس تقويــم ســازمان ليــگ تنيــس كشــور مســابقات جــام 
حذفــى باشــگاه هاى تنيــس كشــور از روز شــنبه ســيزدهم بهمن مــاه 
ــه  ــر در مجموع ــارك فج ــه مب ــاز جشــن هاى ده ــا آغ ــان ب و همزم

المپيــك جزيــره كيــش آغــاز شــده اســت.
وى عنــوان كــرد: در ايــن مســابقات 107 تيــم از اســتان هاى مختلــف 
كشــور حضــور دارنــد و تيم هــاى شــهيد همدانــى و شــهيد برقعــى 

نماينــدگان همــدان در ليــگ حذفــى تنيــس كشــور هســتند.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان همــدان خاطرنشــان كــرد: 
اميرحســين زنجانــى، اميرحســين شــفيعى ناطق و اميــد ســامى 

اعضــاى تيــم شــهيد همدانــى را تشــكيل مى دهنــد و مهــرداد 
اســدى، بهشــاد ظهيرنيــا و حســام محســنين در تيــم شــهيد برقعــى 

ــد. ــت دارن عضوي
ــزار  ــه مــدت 10 روز برگ ــن مســابقات ب ــرد: اي ــوان ك جهانشــير عن
ــه  ــه مرحل ــود ب ــراى صع ــا ب ــى تيم ه ــه گروه ــود و در مرحل مى ش

ــت هســتند. ــر در حــال رقاب ــم برت ــن 32 تي دوم و حضــور در بي
وى يــادآور شــد: دســتگاه ورزش همــدان نــگاه حمايتــى بــه تمامــى 
رشــته هاى ورزشــى دارد و قطــع بــه يقيــن هيــچ ورزشــكار و 

ــود. ــد ب ــروم نخواه ــا مح ــاى م ــى از كمك ه هيات

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

معرفى قهرمانان آمادگى جسمانى بانوان 
همدان

 دبير كميته آمادگى جســمانى همدان از معرفى قهرمانان آمادگى 
جسمانى همدان در بخش بانوان خبر داد.

مســلم زرمنش اظهار كرد: قهرمانان سومين دوره مسابقات آمادگى 
جســمانى بانوان همدان اعزامى به رقابت هاى كشورى با برگزارى 

يك دوره مسابقه معرفى شدند.
وى بــا بيــان اينكــه ايــن پيكارهــا بــا همــكارى مجموعــه ورزشــى 
ــب  ــكار منتخ ــور 30 ورزش ــا حض ــدان و ب ــى هم ــروى انتظام ني
ــابقات  ــن دوره از مس ــان اي ــرد: در پاي ــه ك ــد، اضاف ــزار ش برگ
مهســا پيرمــردى، شــهره غياثونــد، زهــره شــيخ مرادى، ليــال 
اســماعيل بيگى، معصومــه وفايــى، طاهــره شــكرى و زهــره اميــرى 

ــد. ــر را كســب كردن ــن برت ــف عناوي ــنى مختل ــاى س در رده ه
ــرات  ــان اينكــه نف ــا بي ــه آمادگــى جســمانى همــدان ب ــر كميت دبي
ــى كشــور  ــه رقابت هــاى قهرمان ــه جــارى ب ــر چهارشــنبه هفت برت
ــمانى  ــى جس ــابقات آمادگ ــرد: مس ــوان ك ــوند، عن ــزام مى ش اع
ــاه  ــى كشــور از هفدهــم لغايــت نوزدهــم بهمــن م ــوان قهرمان بان

ــود. ــزار مى ش ــالن برگ ــتان گي ــى اس ــه ميزبان ــارى ب ج
ــوان  ــوگا بان ــابقات ي ــان مس ــه قهرمان ــان اينك ــا بي ــه ب وى در ادام
كــرد:  قهرمانــان  تصريــح  شــده اند،  شــناخته  هــم  همــدان 
ــتان  ــب اس ــم منتخ ــى تي ــدان انتخاب ــوان هم ــوگا بان ــابقات ي مس
ــا برگــزارى يــك دوره  اعزامــى بــه رقابت هــاى قهرمانــى كشــور ب

ــدند. ــناخته ش ــابقه ش مس
زرمنش ادامه داد: در اين پيكارها كه با شــركت يكصد ورزشــكار به 
ميزبانى باشــگاه نيايش همدان برگزار شد، شركت كنندگان در دو رده 

سنى هفت تا 12 سال و 24 تا 30 سال رقابت كردند.
ــتايش  ــال س ــا 12 س ــت ت ــنى هف ــروه س ــرد: در گ ــوان ك وى عن
ــه  ــادى ب ــگل عب ــى و مه ــا قره داغ ــد، كيمي ــان ش ــان قهرم ترابي

ــدند. ــوم ش ــب دوم و س ترتي
دبير كميته آمادگى جسمانى همدان با بيان اينكه مسابقات سراسرى 
ورزش يــوگا بانوان 25 ماه جارى به مدت دو روز به ميزبانى تهران 
برگزار مى شــود، گفت: در رده ســنى 24 تا 30 سال نيكى قمريان 
عنوان قهرمانى را كسب كرد، اوشين رضايى دوم شد و شيدا نجاتى 

عنوان سومى را به دست آورد.

قضاوت داوران همدانى 
در ليگ هاى كشورى

 مديــر روابــط عمومــى اداره كل ورزش و جوانــان اســتان 
ليگ هــاى  در  همدانــى  خــوب  داوران  قضــاوت  از  همــدان 

كشــورى بســكتبال و جــودو خبــر داد.
ــه قضــاوت داور اســدآبادى در  ــا اشــاره ب ــدا... چاروســايى ب حم
مســابقات ليــگ برتــر بســكتبال كشــور اظهــار كــرد: هــادى ســالم 
داور بين المللــى اســدآبادى بــازى ليــگ برتــر بســكتبال كشــور را 

قضــاوت خواهــد كــرد.
وى عنــوان كــرد: «ســالم» داور بين المللــى بســكتبال كشــور 
ــه  ــر در هفت ــگ برت ــن فصــل از مســابقات لي ــدار اي ــن دي مهم تري
ــدر  ــيمى بن ــران و پتروش ــيميدر ته ــم ش ــن دو تي ــم بي چهارده
امــام(ره) كــه در جــدول مســابقات جايــگاه اول و دوم را در 

ــرد. ــد ك ــاوت خواه ــد، قض ــار دارن اختي
مديــر روابــط عمومــى اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان 
ــزار  ــران برگ ــهر ته ــروز در ش ــابقه ام ــن مس ــه اي ــان اينك ــا بي ب
خواهــد شــد، ادامــه داد: ايــن داور بين المللــى ســابقه قضــاوت در 

ــود دارد. ــه خ ــيايى را در كارنام ــم آس ــاى مه بازى ه
وى در ادامــه از دعــوت داور همدانــى بــراى قضــاوت در 
ــه  ــر داد و اضاف ــور خب ــوان كش ــودو بان ــى ج ــابقات قهرمان مس
كــرد: بهــاره قهرمان خالقــى داور همدانــى در رشــته جــودو 
بــراى قضــاوت در مســابقات قهرمانــى بانــوان بزرگســاالن 

ــد. ــوت ش ــور دع كش
چاروســايى بــا بيان اينكه اين مســابقات به مدت ســه روز از فردا 
آغاز خواهد شــد تاكيد كرد: اســتان گيالن به عنوان ميزبان اين دوره 
از بازى هاى قهرمانى كشــور معرفى شــده كه طــى آن بيش از 200

ورزشكار از 13 استان بايد به مصاف هم بروند.

احسان حدادى راهى 
آمريكا مى شود

 احسان حدادى نايب قهرمان پرتاب 
ديسك المپيك به زودى زود تمريناتش 
را در آمريكا زير نظر مك ويلكينز مربى 

آمريكايى اش ادامه خواهد داد.
به گزارش ايســنا، مشــكالت اردويى 
احسان حدادى دارنده مدال نقره پرتاب 
ديسك المپيك مرتفع شده و اكنون او 
قرار اســت براى پيگيرى تمريناتش به 
زودى راهى آمريكا شــود. او تمرينات 
خــود را زير نظر مــك ويلكينز مربى 
داد.  خواهــد  ادامــه  اش  آمريكايــى 
حدادى بعد از مدتى تمرين در آمريكا 
تمريناتــش را در كيــش و بعد از آن 

احتماالً در آفريقا ادامه خواهد داد.
تيمور غياثى ســخنگوى فدراســيون 
برنامه هــاى  مــورد  در  دووميدانــى 
لطف  بــا  گفت:  حــدادى  احســان 
صالحــى اميــرى رييــس كميته ملى 
فدراســيون  بــا هماهنگى  المپيك و 
دووميدانى مشــكالت رفع شــده و 
قرار است حدادى به زودى به آمريكا 
بــرود، البته هنوز زمــان دقيق اعزام 
مشــخص نيســت و در حال گرفتن 

بليط و تهيه ارز هستيم.

نخستين كارت قرمز 
مهاجم آلمان 

بعد از 548 بازى
 ماريــو گومــز بعــد از 548 بازى 
رسمى نخســتين كارت قرمز خود را 

دريافت كرد.
به گزارش نشــريه كيكر، رقابت هاى 
ايــن هفتــه بوندس ليگا شــاهد يك 
اتفاق جالــب توجه بــود. در ديدار 
اشتوتگارت و فرايبورگ كه با تساوى 
دو بر دو به پايان رسيد، ماريو گومز، 
مهاجم اشــتوتگارت از آيتكين، داور 
كرد.ماريو  دريافت  قرمز  كارت  بازى 
گومز، فوتباليست باتجربه اى است كه 
در ليگ هاى ايتاليــا، آلمان و تركيه و 
تيــم ملى آلمان ســابقه بيش از 500 
بازى رسمى را در كارنامه خود دارد 
و در اين ديدارها هرگز از زمين بازى 
اخراج نشــده بود ولى ايــن بازيكن 
خوش اخــالق در نهايــت در بازى 
برابر فرايبورگ بــا كارت قرمز داور 

روبه رو شد.

هندباليست صربستانى 
خودكشى كرد

 نواك بوسكوويچ، ملى پوش پيشين 
صربستانى با اسلحه خود را كشت.

به گــزارش مهر، نواك بوســكوويچ 
يك شنبه، بى جان در شهر چرونكا پيدا 
شــد. ماموران در حالى بــدن بى جان 
هندباليست صربســتانى را در جلوى 
خانــه اش پيدا كردند كه يك اســلحه 
عالقه  پيشين  ملى پوش  بود.  همراهش 
زيادى به شــكار داشت و اين موضوع 
را در شبكه هاى اجتماعى نشان مى داد. 
پليس بر اين باور است كه بازيكن 29 
ساله با اسلحه به سر خود شليك كرده 

است.

استاندار در جمع سبزپوشان
پاس بايد تعيين تكليف شود

 استاندار همدان بر حضور و ادامه كار باشگاه فرهنگى ورزشى پاس 
در همدان تاكيد كرد.

پيــش از اعزام تيم فوتبال پاس همدان به خرم آباد براى ديدار با «خيبر» 
در چارچوب هفته نوزدهم ليگ دســته دوم فوتبال كشــور، سيدسعيد 
شاهرخى استاندار همدان همراه با محسن جهانشير مديركل ورزش و 
جوانان در اردوى پاسى ها حاضر و به گفت وگو با كادر فنى، مديريت و 

بازيكنان قباپوشان همدانى پرداختند.
در اين نشست پاسى ها شارژ مالى و روحى شدند تا با توانى مضاعف 
رو در روى تيــم خيبر قرار گرفته و به موفقيت هاى خود در اين فصل 

ادامه دهند.
 پاس با قدرت در همدان ادامه مى دهد

استاندار همدان در اين نشست با بيان اينكه پاس با قدرت به كار خود در 
همدان ادامه مى دهد، گفت: پاس در همدان جايگاه خود را حفظ كرده و 
با قدرت به كار خود ادامه مى دهد، ولى موضوع مهم اين است كه بايد 

وضعيت اين تيم مشخص شود.
سيدسعيد شــاهرخى ضمن قدردانى از تالش كادرفنى و بازيكنان اين 
تيم بيان كرد: تعصب و غيرت بازيكنان و كادرفنى پاس موجب شده در 
شرايط ســخت، اين تيم بازى هاى بسيار زيبايى را به نمايش بگذارد و 

نتايج درخشانى نيز كسب كند.
وى با بيان اينكه آشــنايى كامل با ورزش فوتبال و شــرايط تيمدارى 
حرفــه اى دارم و همواره پيگيــر نتايج پاس همدان بــوده ام، افزود: از 
بازيكنان و كادر فنى مى خواهم هدف اصلى را كســب نتايج درخشان 
در مسابقات و صعود به ليگ يك قرار دهند و مطمئن باشند ما هم در 

كنارشان خواهيم بود و از پاس بزرگ حمايت مى كنيم.
 اتحاد، رمز موفقيت پاس خواهد بود

رئيس هيات  مديره باشــگاه فرهنگى ورزشــى پاس همــدان در ادامه 
خاطرنشان كرد: وفاق و همدلى عامل موفقيت در عرصه هاى مختلف 
اســت و اگر مى خواهيم خواسته هاى به حق هواداران و مردم همدان را 
برآورده و هموار سازيم بايد بين كادرفنى، بازيكنان و مسووالن تيم اتحاد 

و همدلى تقويت شود.
شاهرخى با بيان اينكه پاس بايد به بخش خصوصى واگذار شود عنوان 
كرد: منابع مالى دولت بسيار محدود است و بايد شرايط را براى حضور 

و حمايت بخش خصوصى در اين تيم فراهم كنيم.
 دغدغه پاس، دغدغه ماست

مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان هم در اين نشست با اشاره به 
اينكه مسووالن اجرايى پيگير مسائل تيم هستند، گفت: در جريان كامل 
مشكالت تيم هستيم و بدون ترديد دغدغه هاى اين تيم بزرگ دغدغه 
همگى ماست.محســن جهانشير با بيان اينكه سعى در حداقل رساندن 
مشكالت داريم، ادامه داد: در حال حاضر عزم مسووالن حل مشكالت 

تيم فوتبال پاس است و هدف ما حمايت همه جانبه از تيم است.
وى اظهــار كرد: به هر حال شــيوه مديريتى پاس در گذشــته صحيح 
نبوده و نياز است تا به صورت ريشه اى و كالن نسبت به ساختار مالى 
باشگاه تصميم هاى الزم اتخاذ شود و استاندار همدان نيز همواره پيگير 
وضعيت تيم بوده است.مديركل ورزش و جوانان استان همدان اضافه 
كرد: سياست دستگاه ورزش استان همدان بسترسازى الزم براى صعود 
پاس به ليگ يك و حتى ليگ برتر اســت و معتقديم پاس نبايد در اين 
جايگاه باشد.وى پيرامون مشكالت مالى تيم پاس هم تاكيد كرد: به هر 
حال وضعيت فعلى نشان مى دهد كه اغلب تيم هاى فوتبال با مشكل مالى 
مواجه هستند، اما بخش اعظم دغدغه تيم به بدهى ها بازمى گردد كه بايد 

به حل و فصل آن بپردازيم.
جهانشــير با بيان اينكه پاس در فصل جارى نتايج مطلوبى كسب كرده 
و هدف ما حمايت از تيم براى تداوم نتايج درخشان اخير است، گفت: 
فوتبالى بودن استاندار نعمت بزرگى براى پاس است و مسئوالن اجرايى 

استان مصمم به پيگيرى مسائل تيم هستند.
 تفكرات استاندار، اميدوارمان كرده است

سرپرست مديرعاملى باشگاه فرهنگى ورزشى پاس همدان هم در اين 
نشســت گفت: قدردان تالش اعضاى تيم هســتيم و نتايج اخير گواه 

توانمندى يكايك بازيكنان و مربيان است.
محمد مظهرى بيان كرد: تفكرات فوتبالى استاندار آينده روشنى را براى 
پاس ترسيم كرده و به طور قطع با حمايت ها، توانايى بازگشت به روزهاى 
اوج وجود دارد.وى با بيان اينكه عملكرد تيم بسيار رضايت بخش بوده 
و شادمانى وصف ناپذيرى در بين هواداران ايجاد كرده است، خاطرنشان 
كرد: عملكرد درخشان تيم حاصل تالش وافر كادرفنى و بازيكنان خوب 
تيم است. سرپرست مديرعاملى پاس با اشاره به بازى حساس امروز اين 
تيم اضافه كرد: بازى سختى برابر خيبر خرم آباد پيش رو داريم و اميدوارم 
با برد برابر اين تيم همچنان در جمع مدعيان گروه حضور داشته باشيم. 
مظهرى يادآور شد: اميدواريم تا دير نشده مشكالت مالى تيم حل شود 
چراكه كادرفنى ريالى دريافتى نداشــته و چندماه هم از مسابقات فصل 

جارى ليگ 2 سپرى شده است.
 حريف ما مدعى صعود است

احمد جمشــيديان سرمربى تيم پاس همدان هم در اين نشست گفت: 
بازى هاى سختى در پيش داريم و فاصله كم امتيازى تيم ها نسبت به هم 

باعث شده تا با از دست رفتن امتيازات، جايگاه آنها تغيير كند.
وى اضافه كرد: با وجود اينكه فصل جارى را به دليل مشكالت عديده 
خوب شروع نكرديم اما اكنون در رتبه دوم جدول ايستاده ايم كه تداوم 

اين روند نياز به حمايت و برقرارى عدالت در بازى ها دارد.
جمشــيديان در خصوص بازى امروز برابر خيبــر تصريح كرد: خيبر 
يكى از مدعيان صعود به شمار مى رود و از بازيكنان و كادرفنى خوبى 
برخوردار است، بر همين اساس بدون ترديد بازى برابر اين تيم راحت 
نخواهد بود. ســرمربى پاس بيان كرد: اعضاى كادرفنى از ابتداى امسال 
تاكنون ريالى دريافتى نداشته و براى تيمى كه نتايج خوبى كسب كرده 
و جزو مدعيان صعود است، اين موضوع خوب نيست و من اميدواريم 
مشكالت باشگاه به زودى رفع شــود تا در پايان فصل دل هواداران و 

مردم خوب شهر را شاد كنيم.

 مسابقات انتخابى ووشــو استان (كاپ 
آزاد) در دو رده سنى نونهاالن و نوجوانان به 
مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند 
انقالب اسالمى در سالن تختى خانه جودو 

همدان برگزار شد.
اين دوره از مســابقات بــا حضور 8 تيم از 
شهرســتان هاى همــدان، نهاونــد، مالير، 
اسدآباد، رزن، كبودرآهنگ، بهار و قهاوند و 

با شركت 109 ووشوكار استان برگزار شد.
در حاشــيه اين دوره از مسابقات از احمد 
اســدى به عنوان مربى شايســته اســتان، 
فرود ظفرى عضو تيــم ملى و عنوان دار در 
بازى هاى آسيايى 2018 و على خورشيدى 
به عنوان قهرمان مسابقات كشورى در سال 
جارى و راه يافته به اردوى تيم ملى قدردانى 

شد.
همچنين از كميل قنبرى و مصطفى كلهرى 
داوران خوب استان به رسم يادبود با هداياى 
نقدى و لوح سپاس در حاشيه اين رقابت ها 

تقدير شد.
در پايــان اين مســابقات و در رده ســنى 
روح ا...  كيلوگــرم  وزن 23  در  نونهــاالن، 
حق طلب، محمدمبين شــهبازى و حســين 
عندليبى و دانيال زارعى عناوين اول تا سوم 

را كسب كردند.
در وزن 24 كيلوگرم، ابوالفضل خوش خوان 
اول شــد، اميرمحمد پورحسن عنوان دومى 
را كســب كرد و كيان مهربابايى مدال برنز 

گرفت.
در وزن 27 كيلوگرم اميرمهدى جهان عباسى، 
سام نادرى، آرين زنده دار و محمد ساكى به 

ترتيب اول تا سوم شدند.

در وزن 30 كيلوگــرم رضا جهانگيرى اول 
شد، عرشيا كيانى به مقام دوم رسيد ودانيال 
واحدى و على خداويســى ســوم مشترك 

شدند.
على گودرزى، محمدصدرا شعبانى و آرين 
الونــدى و محمدمهدى رفيعــى به ترتيب 
عناوين اول تا ســوم وزن 33 كيلوگرم را به 

دست آوردند.
همچنين اميرحســين جعفرى، محمدجواد 
عباسى،  ياسين سرمدى و محمدجواد زوار 

در وزن 36 كيلوگرم اول تا سوم شدند.
در وزن 39 كيلوگــرم محمــد ابراهيمى 
قهرمان شــد، اميرمحمد مرادخانى روى 
ســكوى دوم قرار گرفت و محمدحسين 
جهانگيــرى و رضــا نوربخــش ســوم 

شدند. مشترك 
در وزن 43 كيلوگــرم عليرضــا مرادخانى 
گردن آويز طال شد و محمدمهدى باباخانى 

عنوان نايب قهرمانى را تصاحب كرد. 
در وزن 52 كيلوگرم رضا محمدى و بنيامين 

رحيم صبور اول و دوم شدند.
در رده سنى نوجوانان و در وزن 30 كيلوگرم 
عليرضا مالمير اول شــد، عليرضا مهريانى 
دومى را كســب كرد و ســامان سربندى و 

اميرحسين يادگارى سوم مشترك شدند.
در وزن 23 كيلوگــرم اميرحســين درخش 
قهرمان شد، مهدى زارعى نايب قهرمانى را 
به دســت آورد و محمد مهدى و ابوالفضل 

خدايى سوم مشترك را گرفتند.
رضــا ظفــرى در 36 كيلوگرم اول شــد، 
محمدجواد حمزه لو روى سكوى دوم ايستاد 
و محمد ســليمانى و اميرمحمد سيفى سوم 

مشترك شدند.
در وزن 39 كيلوگــرم اميرعباس نوابى اولى 
را بــه دســت آورد، على زند دوم شــد و 
ســوم مشترك به اميرمحمد سلگى و محمد 

جان جان رسيد.
در وزن 42 كيلوگرم ابوالفضل يعقوبى اول 
شد، اميرحسين ميمنت دوم و محمدمهدى 

صالحى و اميرمهدى غالمى سوم شدند.
رضا چهاردولــى، مهدى ايزدى، محمدرضا 
فيضى و عليرضــا توصيفى در 45 كيلوگرم 

به ترتيب اول تا سوم شدند.
در وزن 48 كيلوگرم سعيد فقيه پورى عنوان 
نخست را به دست آورد، على پورزاده دوم 
شد و رضا حسنى و محمد رسولى مشتركا 

سومى را تصاحب كردند.
در 52 كيلوگــرم محمدمهدى نصيرى اول 
شد، مهدى حسنى دوم و على كرمى و معين 

عالمى دوم و سوم مشترك شدند.
عباس شــيرى، سهند شــوندى و عليرضا 
حيدرى در 56 كيلوگرم بــه ترتيب اول تا 
سوم شــدند. همچنين عناوين برتر وزن 60
كيلوگرم اين رده ســنى بــه مهدى زارعى، 
اميرمهدى رضايى و حميدرضا شــيخ بابايى 

رسيد.
اما در 65 كيلوگرم اميرحسين كاكايى، در 70

كيلوگرم عليرضا ترك و در وزن 75 كيلوگرم 
اميرمهدى صفرى قهرمان شدند.

در رده ســنى نونهاالن همــدان با 5 طال، 6
نقــره و 8 برنز قهرمان تيمى شــد و در رده 
ســنى نوجوانان هم مالير با كسب 3 مدال 
طال، 3 نقــره و 2 برنز عنوان قهرمانى تيمى 

را كسب كرد.

ووشوكاران برتر استان معرفى شدند

رقابت 109 ورزشكار 
نونهال و نوجوان روى سكو

طلسم شهردارى 
شكست
 شهردارى همدان بعد از 5 هفته ناكامى 
باالخره روز گذشــته طعم شيرين پيروزى 

را چشيد.
تيم فوتبال شــهردارى همــدان با هدايت 
هادى گل محمــدى روز گذشــته بعد از 
چندين هفته كســب نتايــج ضعيف و در 
شــرايطى كه به باخت هاى عجيب عادت 
كرده بود و در بهترين حالت يك مســاوى 
نه چندان قانع كننده مى گرفت، در ايســتگاه 
نوزدهــم ليگ دســته دوم فوتبــال برابر 
شهردارى بم با يك گل پيروز شد و جمع 

امتيازات خود را به عدد 18 رساند.

در هفتــه نوزدهم ليگ دســته دوم فوتبال 
كشور تيم شــهردارى همدان روز گذشته 
در استاديوم شــهداى قدس همدان ميزبان 
تيم شــهردارى بم بــود و در پايان با تك 
گل مجيــد شــعبانى حريف خــود را از 
ميان برداشــت تا بارقه هاى اميد در اردوى 

شهردارى چى هاى همدانى زنده بماند.
شــهردارى با اين پيروزى، تعداد بردهاى 
خود در فصل را به عدد 4 رساند تا سر و 
ســامانى هرچند نصفه و نيمه به روزهاى 
كابوس وار خود بدهد. نكته جالب اينكه 
دو پيروزى شهردارى در زمان مربى گرى 
چوكاى  تيم هــاى  برابر  و  گل محمــدى 
تالش و شــهردارى بــم در خانه به ثبت 

رسيده است.
شــاگردان هادى گل محمدى اگرچه با اين 

پيروزى 3 امتيازى شــيرين را به نام خود 
ثبت كردند تا كمى خود را از معركه سقوط 
نجــات دهند اما بــدون ترديــد و اگر به 
تعصب ناسيوناليستى خود پشت پا بزنيم، 
نماينده استان همچنان گزينه سقوط است 
و كار براى اين تيم در ادامه ليگ دسته دوم 

كشور دشوار.
در ديگر بازى هاى گروه اول ليگ دســته 
دوم فوتبال باشگاه هاى ايران كه روز گذشته 
برگزار شــد، تيم مس نوين كرمان در خانه 
2 بر يك برابر فوالد نوين اهواز شكســت 
خورد. كاســپين قزوين برابر ميهمان خود 
مقاومت تهران تن به نتيجه تساوى يك بر 
يك داد تا تيــم تهرانى همچنان روى نوار 
توقف گام بردارد، چــوكا هم در تالش با 
يك گل مغلوب خوشه طاليى صدرنشين 

شد تا تيم ساوه اى اسب خود براى صعود 
را زين كند. 

شــهردارى همدان كه با 15 گل زده و 21
گل خورده روزهاى بدى را در ليگ دسته 
دوم فوتبال ايران سپرى مى كند، هفته آينده 
و در يكى از ســخت ترين بازى هاى فصل 
جــارى بايد به ميهمانى تيم داماش گيالنى 
برود كه هفته گذشــته با شكست سايپاِى 
على دايى و در كمال ناباورى به فينال جام 

حذفى فوتبال باشگاه هاى كشور رسيد.
شــاگردان گل محمــدى ســپس در هفته 
بيســت ويكم ميزبــان تيــم صدرنشــين 
خوشه طاليى ساوه خواهند بود و بعد از آن 
ميهمان تيم آماده فوالدنوين اهواز هستند تا 
تقويم وحشتناك شهردارى چى ها در 3 هفته 

آينده جور جور باشد!
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■ حديث:
امام صادق(ع):

شيعيان ما، تا زمانى كه در روابط ميان خود و خدايشان نيك بنگرند، و به پيشوايانشان 
حسن نّيت داشته باشند، و به برادرانشان نيكى كنند، و با ناتوانشان دلسوز و مهربان 

باشند، و به نيازمندانشان كمك كنند، همواره [از جانب خداوند عز و جل] مورد عنايت، 
المحاسن : ج 1 ص 258 ح 492محفوظ، و در پناه و مصون خواهند بود.

■ دوبيتي:
هر آنكس عاشق است از جان نترسد                        يقين از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بود گرگ گرسنه                                 كه گرگ از هى هى چوپان نترسد

زمان اجراى «سفر قسطى» اعالم شد
 معاون گردشــگرى با اين توضيح كه طرح «سفر ارزان» همان سفر 
اقســاطى است كه با هدف آسان سازى مســافرت در داخل كشور قرار 
اســت اجرا شــود، گفت : اين طرح پس از تعطيالت نوروز 98، رسمًا 

اجرا مى شود.
ولى تيمورى با بيان اين كه بســته هاى «سفر قسطى» در حال آماده سازى 
است، به ايسنا گفت: سياست توسعه گردشگرى، توزيع سفر در كشور 
اســت. آسيب شناسى ها نيز نشان مى دهد يكى از عوامل توزيع نادرست 
ســفر، اجراى برنامه هاى شخصى و انفرادى اســت، براى همين ساير 
سياست گذارى ها در جلوگيرى از ازدحام جمعيت در يك مسير و منطقه 

مشخص، نمى تواند چندان اثرگذار باشد.
او درباره نحوه اجراى اين طرح كه مسؤليت آن به آژانس هاى مسافرتى 
واگذار شده است، توضيح داد: در توافقى كه با تشكل صنفى آژانس هاى 
مســافرتى صورت گرفته قرار است آن ها بسته هاى سفر را تهيه كنند و 
از طرف بانك نيز براى ارائه خدمات ســفر به صورت اقساط، حمايت 
شــوند. مردم براى ســفر به مقصد دلخواه خود هزينه اى را به صورت 

پيش پرداخت بدهند و مابقى هزينه سفر را هم تقسيط كنند.
اين مقام مسؤول در سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
يادآور شــد: اين بسته هاى ســفر كه همچنان درحال طراحى است به 
مناطقى انجام مى شــود كه چندان مقصد سفر نيست. عالوه بر اين سعى 
شــده با كيفيت ترين خدمات براى اين بسته ها در نظر گرفته شود. اين 
ميان سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى هم موظف بود 
با بانك ها رايزنى و توافق كند تا تسهيالتى را در اختيار آژانس ها و ديگر 
تأسيسات گردشگرى قرار دهند. دو بانك براى اين طرح انتخاب شد. با 
صدا و سيما هم مذاكره شده است كه به محض آغاز اجراى طرح، تبليغ 
سفرهاى آن را رايگان پخش كند. تيمورى گفت: در طرح هاى قبلى اين 
تسهيالت مســتقيم در اختيار مردم قرار مى گرفت كه هم فرايند سختى 
داشــت و هم اجراى آن را در ادامه با پيچيدگى هايى روبرو مى كرد، اما 

اكنون آن رويكرد اصالح شده است.
او گفت: هدف اصلى ما تنوع بخشــى به بســته هاى سفر، توزيع آن در 
نقاط مختلف ايران و درگير كردن تأسيسات گردشگرى و حفظ و تداوم 
اشتغال در اين بخش ها است. در اين طرح ما سراغ مقاصد كمتر شناخته 
شده رفته ايم، نقاطى كه حتى در تعطيالت بلندى مثل نوروز كمتر مورد 
توجه قرار مى گيرند. مى خواهيم بســته هاى متنوعى را براى سفر آماده 

كنيم تا همه اقشار از آن استفاده كنند.
معاون گردشــگرى درباره اين كه ارزان سازى سفر، شائبه اى را در سطح 
كيفيت خدمات ايجاد مى كند، گفت: اجازه بدهيد اصل طرح آغاز شود 
بعــد درباره كيفيت آن صحبت كنيم. پرداختن بــه اين موضوع در اين 

مرحله مكانيزمى براى انحراف از ادامه و اجراى كار است.
او درباره اينكه از توضيحات برمى آيد اين طرح مشــابه سفرهاى قسطى 
اســت كه همين حاال برخى آژانس هاى مسافرتى اجرا مى كنند و نمونه 
خاص و متفاوتى در قياس با ســاير طرح ها نيســت و مشخص نيست 
اجراى تقسيط آن چقدر به كاهش هزينه منجر خواهد شد، گفت: به هر 
حال گروهى هســتند كه در هر صورتى براى سفر برنامه ريزى مى كنند 
اما در انتخاب مقصد مشــكل دارند و عادت كرده اند فقط يك مسير را 
بروند كه جمعيت آن ها هم كم نيســت. از طرفى با توجه به شرايط ارز، 
امسال افراد زيادى از سفر خارجى به داخلى روى مى آورند، در واقع ما 
اين گروها را هدف قرار داده ايم، افرادى كه سفر مى روند ولى نمى دانند 
كجا بايد بروند. بنابراين سفر را با در نظر گرفتن تسهيالتى خاص براى 

اين گروه ها آسان مى كنيم.
وى اظهار كرد: سفرهاى داخلى اصوالً بى حساب و كتاب انجام مى شود 
و آســيب اجتماعى زيادى دارد. در نوروز نيز به عنوان يك بحران با آن 
برخورد مى شــود، به گونه اى كه از استاندار تا شــهردار همه را درگير 
مى كنند. گاهى هم اعمال برخى محدوديت ها در مناطقى خاص، سفر را 

به كام مسافر تلخ مى كند.

معاون ميراث فرهنگى همدان خبر داد
ثبت ملى 4 شىء و اثر تاريخى 

همدان
 معاون ميــراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى همدان از ثبت ملى چهار 
شىء و اثر تاريخى همدان خبر داد. به گزارش فارس 
، احمد ترابى از ثبت ملى چهار شــىء و اثر تاريخى 
همدان خبر داد و اظهار كرد: اين چهار شىء در همدان 
كشــف شده بودند كه به ثبت ملى رسيدند. وى ادامه 
داد: اين آثار شامل شال ستون هخامنشى، تاس مسى 
كتيبه، تورات چرمى قاجارى همدان، نقاش طومارى و 

مراسم عاشوراى حسينى قاجارى همدان است.
معاون ميــراث فرهنگى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى همدان بيان كرد: هنوز حكم 
ثبت اشياء به دست ما در همدان نرسيده اما هشت اثر 
همدان از جمله ســاختمان آبادان براى ثبت ملى در 
دستور كار اســت. وى بيان كرد: در حال حاضر 80 
بنا و تپه تاريخى از همدان براى ثبت ملى به ســازمان 
ميراث فرهنگى معرفى شده كه به محض اعالم ثبت 
آنها اطالع رسانى مى شود. ترابى در خصوص رونمايى 
از مرمت آثار تاريخى در ايام دهه فجر نيز گفت: همه 
ابنيه تاريخى به صورت مستمر در حال مرمت مستمر 
هســتند و نمى توان براى رونمايى آنها را معرفى كرد 
زيرا ابنيه حفاظتى همواره در دست تعمير و بازسازى 

هستند.

پرينتر سه بعدى به كمك مبتاليان به 
سرطان استخوان مى آيد

 محققان دانشگاهى به وسيله اسكن كردن و پرينتر سه بعدى راهى 
براى حذف تومورها در افراد مبتال به ســرطان استخوان يافته اند.  به 
گزارش مهر،  محققان دانشــگاه RMIT يك سيستم  فناورانه براى 
درمان ســرطان اســتخوان ابداع كرده اند. آنها ايمپلنت هاى شخصى 
سازى شده را با كمك پرينتر سه بعدى مى سازند كه به بيماران مبتال 
 Just-In-Time به سرطان استخوان كمك مى كند. ايمپلنت هاى
در حقيقت فناورى هاى پرينت ســه بعدى، تصويربردارى و جراحى 
رباتيك را باهم تركيب مى كنند. نخســت دســتگاه هايى مخصوص 
تصويرى از اســتخوان ثبت و اطالعاتى را بــراى جراحى هاى نيمه 

رباتيك فراهم مى كنند.

لباسى كه همراه دماى هوا 
تغيير رنگ مى دهد

 لباســى توليد شــده كه به تغيير دماى هوا واكنش نشان مى دهد. 
ايــن پليورها به صورت دو اليه بافته شــده اند كه يك اليه آن از نخ 

ترموكروميك است. 
به گزارش مهر ، يك شركت مد لباسى طراحى كرده كه نسبت به دما 
واكنش نشان مى دهد. برندStone Island يك پليور بافتنى توليد 
كرده كه با افزايش و كاهش دما رنگ آن تغيير مى كند.پليورهاى اين 

شركت به صورت دواليه بافته شده اند. 
اليه رويى از نخ ترموكروميك و اليه داخلى از پشــم بافته شــده اند. 
نخ ترموكروميك تركيبى از رنگدانه هايى دارد كه در مجاورت هواى 

گرمتر بى رنگ مى شوند.

رژيم صهيونيستى باالترين نرخ فرار مغزها 
را دارد

 معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى اعالم كرد تعداد زياد از 
محققان رژيم صهيونيســتى در آمريكا، اين رژيم را با خطر فرار مغزها 
مواجه كرده است. به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، 
براساس گزارش «يودبليونيوز» وزارت امور خارجه ايالت متحده آمريكا 
به نتيجه رســيده كه با توجه به ميزان جمعيت رژيم صهيونيســتى در 
مقايسه با ساير كشورها، باالترين تعداد محققان دانشگاهى از اسرائيل 
به آمريكا كوچ كرده اند كه اين رژيم را با خطر فرار مغزها مواجه كرده 
است.تعداد محققان رژيم صهيونيستى كه در آمريكا مشغول به فعاليت 
هســتند در سال 2017 به هزار و 725 نفر رسيد كه اين ميزان رشد 5.6 

درصدى نسبت به سال گذشته را نشان مى دهد.

نظرسنجى توئيترى
 براى معضل پيامكهاى تبليغاتى

ــل معضــل  ــراى ح ــا ب ــرى ه ــه پيگي ــات در ادام ــر ارتباط  وزي
ــى  ــبكه اجتماع ــنجى در ش ــالم نظرس ــا اع ــى، ب ــاى تبليغات پيامكه
ــود  ــورد بهب ــت در م ــراه خواس ــن هم ــتركان تلف ــر، از مش توئيت

ــد. ــر بدهن ــرايط نظ ش
 به گزارش مهر، محمدجواد آذرى جهرمى با انتشار فرم نظرسنجى در 
شبكه اجتماعى توئيتر نوشت: سيم كارتهاى شناسايى شده  ارسال كننده  
پيامك هاى مزاحم، از 5800 سيم كارت فعال به حدود 200 سيم كارت 

در روز رسيده است.
وى با بيان اينكه شــكايات به سامانه 195 هم 95درصد كاهش يافته 

است، گفت: اينها نشان از بهبود شرايط است.

كسب وكارهاى فضاپايه تسهيالت دريافت 
مى كنند

 به دستور وزير ارتباطات، كارگروه تخصصى فناورى فضايى با هدف 
حمايت از كسب و كارهاى فضاپايه و ارائه تسهيالت به اين كسب و كارها 
در كميته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تشكيل شد. به گزارش مهر، 
به منظور ارتقاء و توسعه كاربرد فناورى اطالعات و ارتباطات و در راستاى 
اجراى سياست هاى وزارت ارتباطات در حمايت از كسب وكارها، پيش از 
اين وام وجوه اداره شده در اختيار كسب وكارها در چهار كارگروه تخصصى 
نرم افزار، سخت افزار، امنيت و محتوا قرار مى گرفت.اكنون با دستور وزير 
ارتباطات مقرر شد تا كارگروه تخصصى «فناورى هاى فضايى و خدمات 
فضاپايه» به عنوان پنجمين كارگروه به منظور حمايت از كسب وكارهاى 

فضاپايه و اجراى برنامه هاى جديد سازمان فضايى ايران، ايجاد شود.

سينـما

■ قد  س............ .قانون مورني -فيلمهاي جشنواره
■ قد  س2........................  دزد و پري2 - كلمبوس

■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني 
تخت گاز

فلسطين 2................ مارموز- فيلمهاي جشنواره
■ سينما كانون.............. دزد و پري2 -پارادايس
■بهمن مالير.... ...........قانون مورفي- تخت گاز
■ آزادي تويسركان...........  دزد و پري - پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

مريم مقدم  »
 ســال 1395 در روزنامه همــدان پيام در 
گزارشى نوشتيم، فعاليت شبكه پروازى همدان 
از 26 تيرماه بار ديگر آغاز خواهد شد كه اين 
امر اهميت خريد هواپيما در اســتان را بيشتر 
مى كنــد چرا كه خريد هواپيما براى فرودگاه 
همدان اســتمرار پروازها را به دنبال خواهد 
داشــت. در اين زمينه معاون عمرانى استاندار 
هم با انتشــار اخبارى اهميت اين موضوع را 
تاييد كرد و گفت : پايدارى پروازهاى همدان 
- كيش و همدان - مشــهد در اولويت اصلى 
توسعه گردشــگرى همدان است كه نيازمند 
همكارى بخش خصوصى، دولت و رســانه 

هاست.
  داستان خريد هواپيما 

 مصاحبه اى از وى در تيرماه 1395 در روزنامه 
همدان پيام انتشــار پيدا كرد كــه در آن عراقى 
تاكيد كــرد: خريد هواپيما يكــى از اولويتهاى 
اساسى براى همدان محســوب مى شود كه در 
دستور كار قرار گرفته و پيگيريهاى الزم در اين 
زمينه انجام مى شود تا بتوان بخشى از مشكالت 
پروازها را كاهش داد. زيرساختها گردشگرى از 
سوى دولت ها فراهم مى شود اما استمرار پرواز 
با فعاليت شركت هاى مسافربرى انجام مى شود 
. در حال حاضــر برقرارى پروازها در همدان با 
دشــوارى هاى متعدد هر از گاهى عملياتى شده 

است اما هرگز پروازها ثابت نمانده است .
پر واضح اســت كه حتى با پاى كار آمدن بخش 
خصوصى اگر بخش دولتــى از اين پروازها به 
طور دائــم حمايت كند به طــور قطع به جايى 
نمى رســد چرا كه شــركت هــاى خصوصى 
بايــد به دنبال بازاريابى قوى و توســعه خطوط 
هوايى باشند. كارشناســان بر اين باورند دولت 
وظيفه دارد زيرســاختها را مهيا كــرده و زمينه 

شــكوفايى اقتصاد و رفاه را فراهم و امور را به 
بخش خصوصى واگذار كند. چندى پيش انتقاد 
ســكوت پروازها را به خجســته نماينده مردم 
همدان در مجلس شــوراى اســالمى نيز منتقل 
كرديــم اما تا امــروز هيچ كــس اهميت برنامه 
ريزى بر اى پويا شــدن فرودگاه همدان را درك 
نكرده است . روز گذشته كميسيون گردشگرى 
و سرمايه گذارى شوراى اسالمى شهر به رياست 
حســين قراباغى سر از فرودگاه همدان در آورد 
تا شايد با ارايه نظرات و راهكارهاى كارشناسانه 

اين فرودگاه راه به پويا شدن را باز ببيند.
  تقويت حمل و نقل هوايى 

 در اين نشســت كامران گردان رييس شــوراى 
اسالمى شهر همدان در جلسه كميسيون اقتصاد، 
ســرمايه گذارى و گردشگرى شورا كه در دفتر 
مديركل فرودگاه برگزار شــد، تاكيد كرد: بحث 
گردشــگرى يكى از اولويت هاى نخست استان 
همدان است كه در اين راستا در سالهاى گذشته 
اقدامــات خوبى صــورت گرفته اســت. وى 
همچنين گفــت : اتفاقات و رويدادهاى ســال 
گذشــته و امسال نشــان داد كه ما مى توانيم در 
بحث جذب گردشگرى موفق عمل كنيم و براى 
حضور گردشگران داخلى و مخصوصًا خارجى 
در همــدان بايد حمل و نقــل هوايى را تقويت 

كنيم.
حســين قراباغــى رييــس كميســيون اقتصاد، 
سرمايه گذارى و گردشــگرى شوراى اسالمى 
شــهر همدان نيز ، گفت: به دليل اهميت حوزه 
گردشگرى در همدان اين جلسه را در فرودگاه 
تشكيل داديم تا نقاط ضعف و قوت را بسنجيم 
تا در بحــث تقويت ترانزيت هوايى شــهرمان 
كه در جذب توريســت تاثير بسيار زيادى دارد 
كمــك كنيم. با توجه به داليل خاص در همدان 
و بخصوص بحــث فرهنگى قالب درآمد مردم، 

حمل و نقل هوايــى و صنعت فرودگاهى مورد 
اســتقبال قرار نگرفته اســت بر اين اساس همه 
دســتگاه ها بايد همت كنند تا فرودگاه پايتخت 

تاريخ و تمدن ايران زمين تقويت شود.
  بهترين فرودگاه كشور

ســيد مســعود عســگريان رييس كميســيون 
نظارت، بازرســى و ادارى شــوراى اسالمى 
شهر همدان همچنين اظهار كرد: ما نمايندگان 
شــهروندان در پارلمــان محلــى امــروز در 
فرودگاه همدان شــاهد هســتيم كــه كارهاى 
خــوب و قابل توجهى در ايجاد زيرســاخت 
هــاى فرودگاه انجام شــده و ايــن فردگاه را 
جزو بهترين فرودگاه هاى كشور تبديل كرده، 
بنابراين مطالبه ما نمايندگان مردم اين اســت 
كــه با همكارى و كمــك متوليان امر از جمله 
مجلس  نمايندگان  و  اســتان  ارشــد  مديريت 
بــراى تأمين بودجه جهت خريــد يك فروند 
هواپيمــا تالش كنيم و در اختيار اســتان قرار 

دهيم.
با توجه بــه اينكه همدان جزو كالنشــهرهاى 
كشور اســت بايد متناسب با شــأن مردم فهيم 
اســتان به ويژه شــهروندان همدانى در بودجه 
سال 98 سهم مناسبى براى تهيه و خريد هواپيما 
مختص اســتان اقدام شــود چرا كه بــا قوانين 
جديد هواپيماى چارترى براى فرودگاه همدان 
اختصاص نخواهند داد و هواپيماى برنامه ى نيز 
بــه لحاظ عدم صرفه اقتصــادى اعزام نخواهند 
كرد كه در اين صورت تمامى زيرســاخت هاى 

ايجادشده بال استفاده خواهند ماند.
 وعده نماينده مردم هم محقق نشد 

جالب اينجاست كه خجسته نماينده مردم همدان 
در مجلس شــوراى اسالمى شهريور ماه 1396ذ 
به رسانه ها اعالم كرده بود فرودگاه همدان هاب 
پروازهاى داخلى غرب كشــور مى شوددر زمان 

ياد شــده وى گفت: مقصد بعــدى پروازى اين 
فرودگاه عراق، تركيه و عربســتان اســت كه در 
صورت اخذ مجوز مســيرهاى پروازى خارجى 

فرودگاه به 3 مقصد ارتقا پيدا مى كند.
اميرخجســته از فعال شــدن فــرودگاه همدان 
خبرداد و افزود: پس از پيگيرى ها و تالش هاى 
صورت گرفته و بنا به دســتور وزير، هواپيماى 
ATR با ظرفيــت 70 نفر براى بر قرارى پرواز 
ها خريــدارى و در اختيار فرودگاه همدان قرار 

گرفت اما اين وعده هم هرگز محقق نشد .
فــرودگاه بين المللى همــدان را به عنوان يكى 
ازقديمى ترين فرودگاه هاى ايران مى شناســند. 
فرودگاه همدان به علت برخوردارى از سيســتم 
هاى ناوبرى پيشــرفته در زمره ى فرودگاه هاى 

منحصر به فرد كشور نيز محسوب مى گردد.
در واقــع اين فرودگاه به دليــل برخوردارى از 
VOR/ سيســتم هاى كمك ناوبــرى همچون

DME و NDB داراى تجهيزاتــى منحصر به 
فرد اســت و به همين خاطر بــه عنوان يكى از 
مهم ترين فرودگاه هاى ناحيه ى غرب كشــور 
محســوب مى گردد. باند فــرودگاه بين المللى 
همدان نيــز مجهز به سيســتم هاى روشــنايى 
پيشــرفته و كاملــى همچون: چراغ هــاى باند، 
تريشلد، هلدينگ بى، ويندبار و تاكسى وى مى 
باشــد.فرودگاه بين المللى همدان در فاصله ى 
8 كيلومترى در ضلع شــمال شرقى شهر همدان 
و در كنــار جاده ى اصلى تهران و به مســاحت 
حدود 250 هكتار ساخته شده است. اما فرودگاه 
8 ســاله همدان سالهاست دست به گريبان يكى 
دو پرواز بيشتر نيست و در حال حاضر شركت 
هواپيمايى آتــا با انجام 2 پــرواز هفتگى كه با 
هواپيماى فوكر 100 و درمسير همدان به مشهد، 
مشهد وهمچنين تركيش بار ديگر پرواز همدان 

به كيش و بالعكس را انجام ميدهد 

 معــاون صنايع دســتى ســازمان ميــراث 
همدان  گردشگرى  و  دســتى  صنايع  فرهنگى، 
گفت: تا پايان سال براى همدان 70 نفر سهميه 
بيمه هنرمندان صنايع دســتى لحاظ شده است. 
به گزارش فــارس ، يكــى از نيازهاى اصلى 
هنرمندان صنايع دســتى بيمه اســت كه از سال 
90 به داليل مختلفى با مشكالت زيادى روبرو 

و بعد متوقف شد.
پــس از پيگيرى هــا و برگــزارى جلســات، 
تخصيــص اعتبار الزم بــراى تامين منابع مالى 
در نظر گرفته شــد و خزانه دارى كل كشــور 
و ســازمان تامين اجتماعى نيــز در جريان امر 
قرار گرفتند. بر اين اساس معاون صنايع دستى 
ســازمان ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى همدان اظهار كرد: در برنامه ششم 
قانــون حمايت از صنايع دســتى و صنعتگران 
ســهميه اى را در نظر گرفتند كه با تامين اعتبار 

از ســوى دولــت بيمه ها مجدد انجام شــود. 
عليرضا قاسمى به ســهميه در نظر گرفته شده 
براى هر اســتان اشــاره كرد و گفت: تا پايان 
ســال براى همدان 70 نفر ســهميه لحاظ شده 
اســت.وى با بيان اينكه تاكنون 5 هزار نفر از 
هنرمندان صنايع دســتى طى سال هاى قبل بيمه 
شــده اند ادامه داد: اين بيمه براى كسانى است 
كه به صورت انفرادى كار مى كنند و كارگاهى 

نيستند.
فرهنگى،  ميراث  ســازمان  صنايع دستى  معاون 
صنايع دســتى و گردشــگرى همــدان با بيان 
اينكه از 10 هزار هنرمند صنايع دســتى تنها 5 
هزار نفر بيمه هســتند يادآور شــد: هنرمندان 
متقاضى بيمه بايد از فنى و حرفه اى در رشــته 
فعاليــت خود كارت مهــارت دريافت كرده و 
باشند، سپس  داشــته  نيز  صنايع دســتى  مجوز 

براى دريافت بيمه اقدام كنند.

معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى همدان:

بيمه  هنرمندان صنايع دستى همدانى 
از سر گرفته شد

تا نوروز 
«تنگه رازيانه» 

زيباتر از گراند كانيون

 فرصت كمى تا آغاز تعطيالت عيد نوروز باقى مانده 
و براى يك سفر مفيد و متفاوت در اين ايام، چه بهتر 
كــه زودتر مقصد خود را انتخــاب كنيم. در فرصت 
باقى مانده هر روز يك جاذبه را در پهنه وســيع ايران 
معرفى خواهيم كرد. مبناى معرفى اين جاذبه ها كه از 
ميان جاذبه هاى ملموس و ناملموس هستند، بكر بودن، 
دور بودن نســبت به مركز، اهميت، متفاوت بودن و... 
است. براى آنكه بيشتر از اين جاذبه ها بدانيد، مى توانيد 

رد آنها را در اينترنت جست وجو كنيد.
يكــى از جاذبه هاى طبيعى خارجــى كه اغلب وقتى 
تصاويــر آن را مى بينيم، انگشــت حيــرت به دهان 
مى گيريــم، گراند كانيون آمريكا اســت. با اين همه 
بسيارى نمى دانند كه در ايران نمونه هاى مشابه، بكرتر 
و زيباترى از اين جاذبه وجود دارد. ايالم يكى از اين 
جذاب ترين تنگ هاى طبيعى كشور را در خود جاى 
داده اســت. «تنگ رازيانه» 57 كيلومتر از شــهر ايالم 
فاصله دارد و در شهرســتان بدره در دامنه ارتفاعات 
كبيركوه واقع شــده و اگر سه كيلومتر بعد از روستاى 
چنارباشى به طرف شرق حركت كنيد، مى توانيد اين 
جاذبه متفاوت را ببينيد. دامنه هاى سرسبز كه در فصل 
بهار اغلب ميزبان چادرهاى عشاير نيز هست، جذابيت 
اين مكان را دو چندان مى كند. اگر راهى تنگ رازيانه 
مى شويد، منتظر امكانات رفاهى در اين منطقه نباشيد. 
همراه خــود آب و مواد غذايى مورد نيازتان را ببريد. 
اگر هم اهل پيمايش اين تنگه هســتيد، بايد كفش و 
لباس مناسب و هداليت داشته باشيد. در طول مسير 
احتمــال آن وجود دارد كه خيس شــويد؛پس لباس 
اضافه نيز به همراه ببريد. فراموش نكنيد تنگ رازيانه 
تنها در شرايطى زيبا خواهد بود كه گردشگران طبيعت 

زيباى آن را آلوده نكنند.

براى خواب سنگين فرودگاه براى خواب سنگين فرودگاه 8080 ساله   ساله  

شوراى شهر هواپيما مي خردشوراى شهر هواپيما مي خرد


